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ملخص الدراسة
ما إن أس����قطت ثورات الربيع العربي حكامها، وأنظمتها، وبدأت اجلماهير العربية في البحث عن نظام جديد وبديل 
ق جناحات على  عن تلك النظم الغاش����مة، حتى برز احلديث عن النموذج التركي، خاصة أن حزب العدالة والتنمية حقَّ

كثير من األصعدة، سواء السياسية أو االقتصادية.

وقد دفعت تلك النجاحات كثيًرا من القوى السياس����ية، مبختلف مش����اربها الليبرالية واإلسالمية، إلى الثناء على ذلك 
النموذج، وذكر محاسنه، فالليبراليون يرون أنه بديل مقبول لديهم عن تيارات إسالمية أخرى، أمثال اإلخوان والسلفيني، 
وبعض اإلسالميني يرى أن جتربة حزب العدالة جديرة باالحتذاء، خاصة أنها استطاعت تفويت الفرصة على املتربصني 

الذين يريدون إجهاض التجربة اإلسالمية منذ بدايتها وقبل اكتمالها.

   تهدف الدراس����ة إلى بحث موقف اإلس����الميني من هذه التجربة، وخاصة موقف إسالميي الربيع العربي في مصر 
وتونس؛ حيث تعرض ملوقف جماعة اإلخوان املسلمني التي جاءت تصريحات قيادييها -سواء من التيار احملافظ أو التيار 

اإلصالحي- لتعلن رفضها للنموذج التركي كمسلَّمة للتطبيق على الواقع املصري.

ثم تعرج الدراسة على موقف حزب الوسط الذي يرى احملللون أنه أقرب األحزاب املصرية إلى فكر العدالة والتنمية، 
ومن ثَم فهم يرون أنه أكثر األحزاب احتماالً في العمل على متّثل هذا النموذج التركي في احلياة السياسية.

ثم تتناول الدراسة موقف التيار السلفي من حزب العدالة والتنمية، لتصل إلى موقف إسالميي تونس وحركة النهضة 
من التجربة التركية.

حتاول الدراس����ة تقدمي الرؤى املختلفة ملش����روع العدالة والتنمية، فبني من يرى أنه مشروع يلتزم بالقواعد العلمانية 
شكاًل، ويضمر الس����عي نحو املشروع اإلسالمي الشامل، وبني من يعتبره مشروًعا يسعى إلى استبدال العلمانية التركية 
املتوحشة بعلمانية معتدلة حتافظ على ما يسمى بالهوية احلضارية اإلسالمية، فيما يرى فريق ثالث أنه مشروع يتنازل 
عن املشروع اإلسالمي، وينطوي على رؤية استسالمية، وفريق رابع يطرح رؤيته بأنه مشروع برجماتي يقدم حاًل توافقّيًا 
)يعمل على تأويل اإلس����الم للتوافق مع العلمانية القائمة( في سبيل النجاح الواقعي للتقدم التركي، أو لقادة احلزب، أو 

لكليهما على السواء.

إن احلكم على النموذج التركي بالفشل أو النجاح أو دعوة التيارات واألحزاب اإلسالمية في الربيع العربي إلى التمثل 
به من عدمه؛ يتحدد وفق منظورين للتعامل مع املوضوع: املنظور العقائدي،  واملنظور البرجماتي )املصلحي(.
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ما إن أس���قطت ث���ورات الربيع العربي حكامه���ا، وأنظمتها، وبدأت اجلماهير العربية ف���ي البحث عن نظام 
جديد وبديل عن تلك النظم الغاش���مة حتى يبرز احلديث عن النموذج التركي، خاصة أن حزب العدالة والتنمية 
ق جناحات على كثير من األصعدة، س���واء السياس���ية أو االقتصادية؛ دفعت تلك النجاحات كثيًرا من القوى  حقَّ
السياسية، مبختلف مشاربها الليبرالية واإلس���المية، إلى الثناء على ذلك النموذج، وذكر محاسنه، فالليبراليون 
يرون أنه بديل مقبول لديهم عن تيارات إس���المية أخرى، أمثال اإلخوان والس���لفيني، واإلسالميون بعضهم يرى 
أن جتربة حزب العدالة جديرة باالحتذاء، خاصة أنها اس���تطاعت تفويت الفرصة على املتربصني الذين يريدون 

إجهاض التجربة اإلسالمية منذ بدايتها وقبل اكتمالها.

من هذا املنطلق جاءت تلك الدراس���ة لتس���لط الضوء خاصة على املتغير املستقل، وهم اإلسالميون وموقفهم 
من املتغي���ر التابع وهو النموذج التركي متمثاًل في حزب العدالة والتنمية. ليكون الس���ؤال البحثي الرئيس هو: 
ما هو موقف اإلس���الميني من جتربة حزب العدالة والتنمية؟ وتأتي اإلجابة عبر اس���تخدام املنهج التاريخي في 
وصف الواقع السياسي التركي منذ سقوط اخلالفة وحتى اآلن، ثم استخدام املنهج املقارن؛ للمقارنة بني املواقف 

املختلفة للتيارات اإلسالمية من النموذج التركي.   

أواًل: الواقع السياسي الرتكي منذ سقوط اخلالفة إىل اآلن:

في املؤمتر الذي مت فيه توقيع معاهدة لوزان سنة )192م أفهم اللورد كيرزون الوزير البريطاني عصمت إينونو 
ممثل الوفد التركي أن إجنلترا وحلفاءها لن مينحوهم االس���تقالل إال بش���روط أربعة ُعرفت فيما بعد بشروط 

كيرزون األربعة وهي:

- أن تقطع تركيا عالقتها باإلسالم.

- وأن تقوم بإلغاء اخلالفة.

- وأن تتعهد بالقضاء على كل حركة ميكن أن تقوم إلحياء اخلالفة.

- وأن تستبدل تركيا القوانني الوضعية بالشريعة اإلسالمية، وأن تصنع لنفسها دستوًرا مدنّيًا بدالً من الدستور 
العثماني املستمد من الشريعة اإلسالمية)1(.

د. كمال حبيب، الدين والدولة في تركيا، مكتبة جزيرة الوردة، القاهرة، 2010م، ص 125.  )1(

حممد مربوك
مفكر إسالمي

النموذج الرتكي
 وإسالميو الربيع العربي



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب اخلامس :  العمل اإلسالمي

412

وخالصة ما يؤخذ من هذه الواقعة أن موقف الغرب 
من بالدنا اإلسالمية يتحدد في التالي: اتركوا اإلسالم 
نترك لكم بالدكم. وهذا هو أفضل مدخل نستطيع أن 
نتفه���م من خالله واقع النموذج التركي، واجلهود التي 
تس���تهدف العمل على متّثله في مرحلة ما بعد الربيع 

العربي.

وما أن تولى كم���ال الدين أتاتورك احلكم في تركيا 
حتى كش���ف عن حقده الدفني ضد اإلس���الم، فقام 

بإلغ���اء اخلالفة اإلس���المية، 
وأعلن فصل الدين عن الدولة، 
وإلغاء احملاكم الشرعية ووزارة 
األوق���اف، ومت ط���رد اخلليفة 
عبد املجيد الثاني آخر اخللفاء 
وأبطل  الب���الد،  وعائلت���ه من 
وظيفة ش���يخ اإلس���الم، وأمر 
بكتاب���ة القرآن الك���رمي باللغة 
التركية اجلديدة، وجعل األذان 
للصالة باللغ���ة التركية، وأحل 
في  حتى  الوضعي���ة،  القوانني 
األحوال الش���خصية، بدالً من 

التشريعات اإلسالمية، وساوى بني الرجل واملرأة حتى 
في التجنيد واملواريث، وفرض منع احلجاب والنقاب، 
وفرض لبس القبعة بدالً م���ن الطربوش، وحذف من 
الدستور كون اإلس���الم دين الدولة، ومت تعديل املادة 
الثانية منه لتنص على أن »الدولة التركية هي جمهورية 

قومية مركزية علمانية ومتطورة«. 

ويشير الدستور التركي إلى استحالة تطبيق القواعد 
الديني���ة، ولو جزئّيًا، ف���ي كيان الدولة السياس���ي، 
واالقتص���ادي، واالجتماعي والقانون���ي، كما ال يجوز 
إطالًقا ألي إنسان أن يسيء استخدام املشاعر الدينية 
وقيمها املقدس���ة، بغرض حتقيق مآرب س���لطوية، أو 

سياسية، أو مصلحة شخصية.

ويش���ير قانون العقوبات التركي في مادته )16 إلى 
أنه: يُعاقب كل من يؤس���س أو يشكل، أو ينظم أو يدير 

جمعي���ة بهدف دين���ي أو عقائدي، تخال���ف علمانية 
الدول���ة، وتخل بنظامها االجتماعي أو االقتصادي، أو 
السياس���ي أو القانوني بالسجن من عامني إلى سبعة 
أعوام، ويعاقب كل من ينضم، أو يحرض اآلخرين على 

االنضمام إليها بأقل من ستة أشهر. 

وكل شخص يقوم بأي دعاية بهدف زعزعة األسس 
العلمانية بأي ش���كل من األش���كال أو استغالل الدين 
كآلة سياس���ية، يُعاقب باحلبس من عام إلى خمس���ة 
أع���وام، وكل َم���ن يقوم بنش���ر 
أو املس���اعدة في نشر ما يخل 
بالعلمانية يعاقب بالس���جن من 

ستة أشهر إلى عامني.

ول���م ينط���و تطبي���ق ه���ذه 
اإلج���راءات األتاتوركية على أي 
قدر من املرونة، بل مت تطبيقها 
بوحش���ية بالغة، وأبس���ط مثال 
نقدمه عل���ى ذلك: ما حدث في 
إذ  والقبعة؛  الطرب���وش  معركة 
يقف  الذي  املعنى  األتراك  وعى 
وراء ارت���داء القبعة، واعتبروها رم���ًزا للكفر والتبعية 
الغربية، وأفتى الكثير من علمائهم بكفر من يرتديها، 
والذي ح���دث هو أن أتاتورك أم���ر بإعدام من أفتى 
بذلك م���ن العلماء، »وق���ال أحد العلم���اء وهو على 
املش���نقة: أموت دون أن ألبس���ها«، ويروي أحد شهود 
العيان املس���نني »كنت أمر من امليدان الذي كان يتدلى 
فيه املش���نوقون، لم يكن هناك أحد باس���تثناء بعض 
اجلندرمة، وبدأت الريح تهب، وال أس���تطيع أن أنسى 
منظر اللحية البيضاء، وه���ي ترف مع الريح »وأعدم 
أحد رجال الدين؛ ألنه كتب رس���الة في حترمي القبعة 

قبل صدور قانون ارتدائها بعام«)1(.

»كم���ا صار أي إجراء أو نقد ش���فوي للحكومة يُعد 
خيانة عظمى، تعاقب عليها محاكم االستقالل باملوت 

الدين والدولة في تركيا )مرجع سابق( ص4)1.  )1(

كش��ف أتات��ورك ع��ن حق��ده الدفي��ن ضد 
اإلس��ام، فق��ام بإلغاء الخافة اإلس��امية، 
وأعل��ن فص��ل الدي��ن ع��ن الدول��ة، وإلغاء 
المحاك��م الش��رعية ووزارة األوق��اف، وت��م 
ط��رد الخليف��ة عب��د المجي��د الثان��ي آخر 
الخلفاء وعائلته من الباد، وأبطل وظيفة 
ش��يخ اإلس��ام، وأمر بكتابة القرآن الكريم 
باللغ��ة التركي��ة الجدي��دة، وجع��ل األذان 
للص��اة باللغ��ة التركية، وأح��ل القوانين 
الوضعية حتى في األحوال الشخصية، بدالً 

من التشريعات اإلسامية
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ف���وًرا، وألغيت حصانة النواب ض���د االعتقال، ودبَّر 
أتاتورك الكمائن الصطي���اد خصومه، فألقى القبض 
على زعماء املعارضة، وقدموا حملاكم االستقالل التي 

حكمت عليهم جميًعا بالشنق«)1(.

ووصلت صرامته في تطبيق هذه األحكام إلى درجة 
استصدار أحكام باإلعدام لبعض زمالئه السابقني من 

أعضاء جمعية االحتاد والترقي.

واخلالصة هي أن تركيا ف���ي العهد األتاتوركي قد 
غدت كما وصفها شكيب أرسالن »دولة مضادة للدين 

كاحلكومة البلشفية في روسيا سواء بسواء«)2(.

بعد إعالن التعددية في النظام السياس���ي التركي، 
فاز احل���زب الدميقراطي بأغلبية مقاع���د البرملان 
بنسبة بلغت 5.)5%، وس���ريًعا ما طالب احلزب بعد 
تولي���ه احلكم بإلغ���اء املبادئ الكمالية الس���تة، وقدم 
احل���زب الدميقراطي رؤي���ة جديدة لإلس���الم تراه 
عقي���دة وديًنا لألتراك، مثله في ذلك مثل املس���يحية 
للمجتمعات الغربية، وعّبرت عن ذلك صحيفة احلزب 
)زاف���ار( بقولها: »إن احل���زب الدميقراطي قد وضع 
املبادئ النقية لإلس���الم أمامه، فهو املرشد واملساعد 
للعلم والتقدم، والفضيلة واألخالق احلسنة«))( ، بل إن 
رئيس الوزراء عدن���ان مندريس قال: »نعلن بأن تركيا 
مس���لمة، وستبقى مس���لمة، ويجب عدم إبقاء الطفل 
ا من حقوقه  بعيًدا ع���ن تعاليم الدين الذي يع���د حّقً

الطبيعية، وكذلك الشروح اإلسالمية«)4(.

وبوج���ه عام فقد ش���هد العقد ال���ذي حكم خالله 
احلزب الدميقراطي )1950-1960م( »توسيع وتعضيد 
دور اإلسالم في احلياة السياسية، فقد ألغت حكومة 
احل���زب عام 1950م القانون الذي ينص على أن يُرفع 

محمود ثابت الشاذلي: املسألة الشرقية. دراسة وثائقية عن اخلالفة   )1(
العثمانية: مكتبة وهبة، القاهرة، 1989م. ص)2.

سفر احلوالي.. العلمانية نشأتها وتطورها، مكتب الطيب، الرياض،   )2(
ص)57.

الدين والدولة في تركيا: مرجع سابق ص150.  )((
املرجع السابق: ص150  )4(

األذان باللغة التركية، فأصب���ح األذان باللغة العربية، 
كما أصبح القرآن الك���رمي يُتلى في محطات اإلذاعة 
الرسمية، وأدخلت الدراسات الدينية، ومنحت الصفة 
القانونية ملدارس »إمام وخطي���ب« التي تتيح للطالب 
تعليًما دينّيًا«)5(، وأشار مندريس في حملته االنتخابية 
عام 1957م إلى »أن تركيا في السبع سنوات املنقضية 

بُِنَي بها 15 ألف مسجد«.)6(

وكان حزب العدالة هو أول حزب سياس���ي يتشكل 
بعد انقالب 1960م بزعامة س���ليمان دمييريل، ويعد 
امت���داًدا للح���زب الدميقراطي، ومن ثَم فقد أش���ار 
بوضوح في نظامه الداخل���ي إلى أن الدولة العلمانية 
ال تطلب م���ن املواطنني قطع عالقتهم مع الدين، وكل 
مواط���ن حر في أداء عبادته وف���ق معتقداته الدينية، 
وقد اس���تطاع احلزب أن يفوز ب�)5% من املقاعد عام 
1965م، وقد مت االش���تراك بينه وب���ني حزب أربكان 
»الس���المة الوطني« في حكومة ائتالفية عام 1974م، 
وبع���د تزايد امل���د الديني إلى درج���ة إقامة مهرجان 
جماهيري في مدينة قوني���ة، حضره مائة ألف تركي 
مطالبني بتحرير القدس، وتطبيق الشريعة اإلسالمية؛ 
س���ارع اجليش باالنقالب واالس���تيالء على السلطة 

وحظر جميع األحزاب.

بعد الس���ماح بعودة األحزاب عام )198م اس���تطاع 
أربكان أن يشّكل حزب الرفاه اإلسالمي، الذي واصل 
جناحه حتى اس���تطاع أن يش���ّكل ائتالًف���ا مع حزب 
الطريق املس���تقيم عام 1996م يتولى مبوجبه الزعيم 

اإلسالمي جنم الدين أربكان رئاسة احلكومة.

تقدم اجليش التركي على إث���ر ذلك مبجموعة من 
املطالب إلى حكومة أربكان إليقاف املد اإلسالمي، بل 
واالرت���داد مرة أخرى إلى قواعد العلمانيني املتطرفة، 
األمر الذي أدى بأربكان إلى االس���تقالة عام 1997م، 

وأحل احلزب نفسه بعد ذلك. 

د. راغ���ب الس���رجاني. قصة أردوغ���ان: دار أقالم للنش���ر والتوزيع   )5(
والترجمة، ط1: 2011م. ص )).

الدين والدولة في تركيا، مرجع سابق، ص 154.  )6(
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مت تش���كيل الفضيلة برئاس���ة رجائي قوطان نائًبا 
عن أربكان الذي ُمنع من ممارس���ة السياسة خلمس 
سنوات، وفاز احلزب ب�115 مقعًدا عام 1999م، وفي 
عام 2000م بدأ البروز اإلعالمي جليل من الش���باب 
بزعام���ة أردوغان وعب���د الله ج���ول يطالب بتجنب 
الصدام مع العلمانية التركية وحّراس���ها من العسكر، 
األم���ر الذي انتهى بخ���روج مجموع���ة أردوغان من 
الفضيلة، وتش���كيلها حلزب جديد هو حزب العدالة 
والتنمية الذي فاز بأكث���ر من 4)% في انتخابات عام 
2002م، ثم على 47% عام 2007م ثم على 50.5% عام 

2011م)1(.

إجنازات حزب العدالة والتنمية: 

ع���ادة ما يتم الترويج لنم���وذج العدالة والتنمية في 
العالم العربي، استناًدا إلى ما حققه من إجنازات في 
العديد من املجاالت في الفترة الوجيزة نس���بّيًا التي 
اعتلى فيها احلياة السياسية في تركيا. ويلخص علي 

حسني باكير هذه اإلجنازات في التالي:

1- عل��ى الصعي��د السياس��ي: تعزي���ز قي���م احلرية 
والعدالة، والش���فافية والنزاهة، واالس���تقامة، وحكم 
املؤسس���ات والقانون، واالحتكام إلى الش���عب، وإلى 
صناديق االقتراع، واالس���تناد إلى برنامج سياس���ي 
متكام���ل هدفه أوالً وأخيًرا خدم���ة الناس، والنهوض 
بالدولة بدون تس���رع في التنفي���ذ، وببعد نظر ونَفس 
طويل. ويكتسب هذا النموذج قوته من خالل ما أثبته 
م���ن قدرة على م���زج مفاهيم ظل كثيرون يش���ككون 
طوياًل في إمكاني���ة التقائها في مكون واحد، مفاهيم 
»مثل الدميقراطية واإلسالم«، »االنفتاح واالستقالل«، 

»اإلصالح واالعتدال«، »التسامح والبرجماتية«.

2- عل��ى الصعي��د االقتص��ادي: توظي���ف كافة قدرات 
البالد ومواردها الطبيعية والبش���رية، واالعتماد على 

حزب »العدالة والتنمية« يحقق فوًزا كبيًرا في االنتخابات البرملانية   )1(
التركية، موقع العربية نت:

 http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/12/152894.html

التصنيع والتصدير، واملزج بني الزراعي )اكتفاء ذاتي( 
والصناعي )ثاني أكبر منتج لصفائح الزجاج في العالم، 
وس���ادس أكبر منتج لألسمنت واأللبسة اجلاهزة على 
سبيل املثال(، واخلدماتي )دخل القطاع السياحي يزيد 
عن 20 مليون دوالر(، ومكافحة الفس���اد والرش���اوي، 
والتدهور املالي، وزيادة الق���درة اإلنتاجية والتجارية، 
ورف���ع الناجت احمللي اإلجمالي م���ن حوالي 470 مليار 
دوالر ع���ام )200م إلى أكثر م���ن تريليون ومائة مليار 
ع���ام 2010م، ورفع مس���توى دخل الف���رد من حوالي 
00)) دوالر عام 2002م إلى حوالي 00))1 ألف دوالر 
2010م، والنهوض بالبالد من حالة االنهيار االقتصادي 

إلى املرتبة ال�15 عاملّيًا خالل 9 سنوات فقط.

3- عل��ى صعي��د السياس��ة اخلارجي��ة: تبني سياس���ة 
خارجية عقالنية مدروس���ة؛ تقوم على رؤية واضحة 
وعميق���ة ملعطيات املنطقة ومتغيراته���ا، وتأخذ بعني 
االعتبار قدرات تركيا ومعطياتها اجليو-استراتيجية، 
والتزاماتها اخلارجية؛ مبا يحقق مصاحلها أوالً وقبل 
كل ش���يء، دون وجود عقدة التعاون مع القوى الكبرى 

على أساس من الندية واالحترام املتبادل)2(.

ثانًيا: موقف إسالميي الربيع العربي من العدالة 
والتنمية: 

1- موقف إسالميي مصر: 
أ- موقف اإلخوان املسلمني: 

لم يكن موقف خيرت الشاطر نائب مرشد اإلخوان 
– الذي ص���دم به اإلعالمية العلمانية الش���هيرة منى 
الش���اذلي في برنامجها العاشرة مساًء- والذي أعلن 
في���ه رفضه للنموذج التركي عندما ذكرت في س���ياق 
حوارها له قبول اإلخوان لهذا النموذج كمسلَّمة .. أقول 
لن يكن موقفه هذا األكثر إحباًطا لتطلعات العلمانيني 
بتمثل اإلخوان املس���لمني أو حزبها السياسي )احلرية 

علي باكير، القوة الناعمة التركية في ميزان التحوالت، مركز القاهرة   )2(
للدراسات التركية:

www.karuilt.org/makalatmain?id_out=21
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والعدالة( املتفرع عنها لنموذج العدالة والتنمية التركي. 
فقد ميكن تفس���ير ذلك بأن الشاطر أحد أهم الذين 

يقعون على قمة التيار احملافظ في اإلخوان.

لك���ن املوقف األكث���ر إحباًطا لهم ج���اء من أقصى 
الط���رف املغاير الذي مت الرهان عليه منذ عش���رات 
الس���نني ليكون األكثر توافًقا مع املخططات العلمانية 
األمريكي���ة في املنطقة، أقصد بذلك مبا كان يعتاد أن 
يطلق عليه بالتي���ار اإلصالحي داخل اإلخوان، والذي 
مت تقليص���ه في املرحلة األخي���رة، ومن قبل اإلطاحة 
بالرئيس الس���ابق في االنتخاب���ات الداخلية لإلخوان 
عام 2009م على وجه التحديد، وعلى لس���ان الدكتور 
عصام العريان آخر قادة ه���ذا التيار داخل اإلخوان، 
والذي يبدو من خالل كتاباته وتصريحاته األخيرة أنه 

قد متت مراجعة أفكاره هو نفسه.

حيث صرح العريان في اتصال مع جريدة »السفير« 
»أن االخت���الف كبير بني تركي���ا والعالم العربي، وفي 
مصر حتدي���ًدا؛ فالدولة التركية ل���م تقع يوًما حتت 
نيران االحت���الل، كما أن تركيا الت���ي حتاول جاهدة 
العودة إلى اإلسالم غرقت لوقت طويل في العلمانية، 
وبقيت منفصلة متاًما عن ماضيها اإلسالمي. في حني 

أن الدس���تور املصري ينص على أن اإلسالم هو دين 
الدولة، وثقافته متجذرة في الوعي املصري«)1(. 

وش���دد العريان على أن اخلطاب اإلخواني لم يتغير 
قبل الثورة ولن يتغير بعدها، واإلعالم لعب دوًرا غريًبا، 
إن لم نق���ل مريًبا في نقل موقف اإلخوان املس���لمني 
بصورة خاطئة »نحن ال نس���عى وراء النموذج التركي، 

نحن نحاول استنباط منوذج من صلب حضارتنا«)2(.

ولك���ن هذا املوقف من النموذج التركي لدى العريان 
ال يعني رفض���ه متاًما، بل ميكن االس���تفادة منه في 
بعض اجلوانب؛ حيث يشرح العريان ذلك في مقال له 
بعنوان )تركيا النم���وذج والدولة(، فيذكر أن املرّوجني 
للنموذج العلماني يريدون حتقيق أهداف سياس���ة في 

مقدمتها:-

1- ف���رض علماني���ة إقصائي���ة بغيض���ة، وربطها 
بالدميقراطي���ة تعس���ًفا وجب���ًرا، وينس���ى هؤالء أن 

هيفاء زعيتر، هل يسقط شعار )اإلسالم هو احلل( لصالح النموذج   )1(
التركي؟  مجلة السفير العدد: 11819، 2011/02/21م:

 http://www.assafir.com/MulhakArticle.aspx?EditionId=177
8&MulhakArticleId=83439&MulhakId=1340

املصدر السابق.  )2(
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الدميقراطية التركية تصحح أخطاءها، وأن العلمانية 
التركية تتراجع بالتطبيق الس���ليم للدميقراطية، وأن 
الفطرة النفسية للش���عب التركي ظهرت خالل العقد 
األخي���ر، ولوال التراث الثقيل لعقود س���بعة أو ثمانية 

لتخلصت تركيا من العبء العلماني.

2- إعط���اء دور سياس���ي للجيش حلماي���ة النظام 
السياس���ي الدميقراطي)1( في الواجهة، وفي احلقيقة 
حلماية العلمانيني، أو األقليات، أو املصالح اخلارجية. 

ويف املقاب��ل ي��رى اإلس��الميون الع��رب جوان��ب أخ��رى 
مضيئة يف النموذج التركي:

1- أن الطري���ق الس���لمي للتطبيق اإلس���المي هو 
النم���وذج الوحيد القابل للبق���اء، وأن الطرق األخرى 

عليها خالف.

2- أن حتقي���ق حاجات الن���اس االقتصادية أولوية 
ملحة، وأن متثيل كافة الشعب ضروري. 

)- أن السياس���ة الداخلية مقدمة على السياسات 
اخلارجية، وأن دولة قوية متماسكة دميقراطية ميكن 

أن تلعب دوًرا مؤثًرا. 

4- أن الش���عب ال ميكن أن يعطي حلزٍب ما، مهما 
كانت جناحاته، تفويًضا على بياض لفعل ما يريد«)2(.

ب- موقف حزب الوسط:

    يرى احملللون أن حزب الوسط هو أقرب األحزاب 
املصرية إلى فكر العدالة والتنمية، ومن ثَم فهم يرون أنه 
أكثر األحزاب احتماالً في العمل على متّثل هذا النموذج 
التركي في احلياة السياسية، وقد يكون هذا الذي يفسر 

ملاذا يحظى حزب الوسط برضا العلمانيني بوجه عام؟

فيذه���ب الدكتور عمار علي حس���ن إلى أن »ظهور 
حزب الوسط هو خطوة متأخرة بعض الشيء، خاصة 

عصام العريان، تركيا النموذج والدور، جريدة املصريون اإللكترونية:  )1(
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=66097

املرجع السابق.   )2(

أنه حزب مبثابة إحدى العربات القوية التي جتّر الفكر 
السياسي اإلس���المي، وحتدثه بشكل عصري؛ وذلك 
ألن الوسط يس���تند على ركيزتني هما: الفكر املدني، 
ومقوم���ات قيادته وأفكارهم، وبالتالي فإن منهجهم ال 
يس���مح بسيطرة جماعة إسالمية على احلزب، إال إذا 

كانت أفكارهم تواكب هذا التطور«))(.

أما صالح عيس���ى فذهب إلى أنه »أحد املتحمسني 
حلزب الوسط؛ باعتباره حاًل إلشكالية مهمة، باعتباره 

حزًبا مدنّيًا يستند للحضارة اإلسالمية«)4(.

ويرى أحمد بركات »أن حزب الوسط اجلديد الذي 
ميثل موقًفا وس���ًطا بني أيديولوجيت���ني متصارعتني 
على الساحة السياس���ية املصرية، هما: األيديولوجية 
الليبرالي���ة واإلس���المية، وقد اختار لنفس���ه موقًفا 
اس���تتراتيجّيًا ليرى ما ستس���فر عنه األحداث، وما 
س���تفضي إلي���ه املرحل���ة االنتقالية، وم���ن ثم فهذه 
األطروح���ة التهجينية التي يق���وم عليها احلزب هي 
أطروحة تسير في اجتاه احلدث وال تصنعه، وهي من 
ثَم أقرب إلى االس���تراتيجية النفعية منها إلى املبدئية 

األيديولوجية«)5(.

ومع ذلك يذهب حسن منيمنه إلى أن حزب الوسط 
»على الرغم من استحس���انه منوذج العدالة والتنمية، 
ولكن مصر ما بعد مبارك قد تغريه بخطاب إسالمي 
أكثر أصولية، وأقل ليبرالية، ال س���يما أن احلزب في 
بداياته قد جلأ إلى »سياس���ة التنمي���ة« في مواجهة 
نظام مبارك، مثلم���ا فعل العدالة والتنمية بحس���ب 
رؤية اإلس���الميني العرب في مواجهة النظام العلماني 

التركي«)6(.

ش���يماء فتحي – أس���امة رمضان. الوسط س���ير على خطى العدالة   )((
والتنمية التركي، جريدة روزاليوس���ف العدد 1759، االثنني  28 مارس 

2011م، 
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=106669

املرجع السابق.  )4(
أحمد بركات، جدلية النموذج التركي واحلركات اإلسالمية العربية،   )5(

موقع إسالم أون الين.
املرجع السابق.  )6(
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ويؤكد األس���تاذ علي عبد العال نفس الفكرة؛ حيث 
يذهب إلى أنه »في إطار اجلهود العملية الستنس���اخ 
فعلي عل���ى األرض، تنظر أوس���اط ثقافية وإعالمية 
إلى »حزب الوس���ط باعتباره النس���خة املصرية« من 
العدال���ة والتنمية؛ حيث ينطل���ق احلزب املصري من 
اس���تلهام احل���زب التركي احلاكم، ويرب���ط مراقبون 
بني ش���خصية مؤسس���ه املهندس أبو العال ماضي – 
القيادي السابق في اإلخوان املسلمني– وبني شخصية 
رج���ب طيب أردوغ���ان في اخللفية اإلس���المية، مع 
التطور الفكري الذي يواكب العصر مبفهوم إس���المي  

»خاص���ة وأن ماضي كان قد 
بأردوغان وجماعته في  أشاد 
مواقف ومناسبات عديدة«)1(.

أما مؤس���س حزب الوسط 
نفس���ه أبو العال ماضي فإنه 
والتنمية  العدال���ة  ف���ي  يرى 
لظروف  ممت���اًزا  »منوذًج���ا 
التحول  ف���ي  خاصة  تركيا«، 
وعالق���ة  الدميقراط���ي، 
وحجم  بالسلطة،  اإلسالميني 

اإليجابي���ات غير املس���بوق، مش���يًرا إل���ى أنه »قدم 
منوذًجا حقيقّيًا لإلس���الم بدون رف���ع الفتة صارخة 
.. والعبارة باملضم���ون وليس بالالفتات«، وفي حديثه 
ل�»اإلس���الميون نت« لم يتذكر ماضي س���لبية واحدة 
يأخذها على قي���ادات حزب العدالة والتنمية، خاصة 
أن خصومهم أنفسهم أقروا بنجاحاتهم، وإن أشار إلى 

أنه »ال توجد جتربة تخلو من األخطاء«.

وحول مدى إمكانية استنس���اخ التجربة في مصر، 
يرى أبو العال ماضي أنها جتربة »تس���تحق االحترام، 
ويُس���تفاد منها«، لكنها في الوقت نفس���ه جتربة »لها 
خصوصية، وال نستطيع التعميم، لو جنح أي حزب له 
مشروع كهذا، واستطاع الوصول إلى السلطة، ويحقق 

علي عبد العال، التجربة التركية.. في وعي اإلسالميني:   )1(
http://www.algeriatimes.net/algerianews4534.html

جناحات فما املانع من هذا؟«.

ج- موقف السلفيني:

الس���مة األساسية للسلفيني هي التزامهم باملرجعية 
املبدئية لإلس���الم، ومن هذا املنطل���ق، فيُفترض أن 
يكونوا أجدر التيارات باتخاذ مواقف محددة من حزب 
العدالة والتنمية، وعلى ذلك فإن دكتور ياسر برهامي 
يذهب إلى أنه »ال شك أن سن قوانني الكفر هي أعظم 
مفس���دة من كل ما ميكن أن يترتب عليها من مصالح، 
كدخول االحتاد األوروبي، أو س���كوت العلمانيني في 
اجليش عنهم، أو غير ذلك، فهذا 
ليس بإكراه ش���رًعا بأي اعتبار، 
م  وهو اس���تحالل صري���ح ملا حرَّ
الل���ه، ولوال التأويل لكان ملن فعله 

وصوَّت عليه حكم آخر«)2(.

الش���حات   املنعم  عب���د  أم���ا 
للدع���وة  الرس���مي  )املتح���دث 
الس���لفية(، فقد عبر عن رؤيته – 
بوضوح وعمق،  كما اعتيد عنه – 
ص واقع احلال التركي بقوله:  فلخَّ
»إن عبد الله جول نفس���ه عمل عل���ى احملافظة على 
علمانية البالد، ودافع عن حجاب زوجته بأنه حريتها 
الشخصية، ولم يشأ أن يتطرق مطلًقا إلى كونه فريضة 

ربانية«.

ومعل���وم أن احلكومات »اإلس���المية« املختلفة التي 
حكم���ت تركيا بداية من حكوم���ة »أربكان«، ومن جاء 
بعده، التزمت باس���تخراج تصاري���ح البغاء للبغايا، بل 
إن إلغاء حترمي الزنا قد س���نَّه البرملان الذي يسيطر 
عليه حزب العدالة))(، وم���ن الطرائف أن »أردوغان« 
قد صدق بصفته رئيًس���ا لل���وزراء على قرار اجليش 

عبد املنعم الشحات السلفيون ودخول احلجاب إلى القصر التركي،   )2(
نقاًل عن دكتور ياسر برهامي، 11 سبتمبر2007م:

http://www.salafvoice.com/article.php?a=1835&malaf_
id=21&m_c_id=127

املرجع السابق.   )((

ه��ي  للس��لفيين  األساس��ية  الس��مة 
التزامه��م بالمرجعية المبدئية لإلس��ام، 
وم��ن هذا المنطل��ق، فُيفت��رض أن يكونوا 
أجدر التي��ارات باتخاذ مواق��ف محددة من 
ح��زب العدال��ة والتنمية، وعل��ى ذلك فإن 
دكتور ياس��ر برهام��ي يذهب إل��ى أنه »ال 
ش��ك أن س��ن قواني��ن الكف��ر ه��ي أعظم 
مفس��دة من كل ما يمكن أن يترتب عليها 

من مصالح
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بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد بس���بب ميولهم 
اإلسالمية؛ جتنًبا للصدام مع اجليش، وقائمة األعمال 
ا ال تخفى على  العلماني���ة حلزب العدالة طويلة ج���ّدً
أحد، ولكن املدافع���ني عن حزب العدالة وغيره، ممن 
يتبنون ه���ذا االجتاه، يرون أن هذه املرحلة ال بد فيها 
من التعامل م���ع العلمانية؛ حيث إن العلمانية والغرب 
من ورائهم لن يس���محوا مطلًقا لإلسالميني بالتواجد 

إال حتت مظلتهم.

ثم يحدد عبد املنعم الشحات 
موقف���ه بع���د ذل���ك فيقول: 
»وموقفن���ا من ه���ذا االجتاه 
واض���ح، ف���ي أنه ال يُس���َمح 
باملداهنة ف���ي مجال الدعوة، 
السيما وأن الداخلني في هذه 
يقولونه  أن ما  اللعبة يزعمون 
ويفعلونه ه���و من الدين، مما 
يجعل الدين ألعوبة في يد كل 

متالعب، وهذا يُفِقد الناس الثقة فيما يُنَسب إلى الدين، 
هل هو فيه بالفعل، أم أنها املساومات السياسية؟ وهل 
ميكن أن يُفتَى في بلد ش���ديد التطرف في العلمانية 
بجواز استخراج املوظف املسلم لتصريح البغاء للبغايا 
مثاًل، ويعلل هذا بأنه ليس للحكومة اإلسالمية شرًعا 
أن متنع من أرادت أن متارس الفاحش���ة بالقوة، وإمنا 
غاية ما متلك هو نصحها، بينما يُفتَى في بلد آخر أقل 
تطرًفا في تطبيق العلمانية – كالكويت مثاًل– بوجوب 
سعي النواب اإلس���الميني إلى منع احلفالت املاجنة؛ 
ألن من واجبات ولي األمر األخذ على أيدي الفاسقني، 

وينسب هذا وذاك إلى الشرع«)1(.

ويفطن الش���حات إلى هذه النتيجة اخلطيرة »وما 
ه أبن���اؤه املخلصون كل  س���يجني اإلس���الم إذا ما وجَّ
جهوده���م ليصلوا إلى ُس���دة احلك���م، ويطبقوا هم 
العلماني���ة بأيديهم، حتى وإن عمل���وا على كبح جماح 

املرجع السابق.  )1(

غلوها شيًئا فشيًئا؟!()2(. 

ولكن خطر ما يفطن إليه الش���حات هو ما جاء في 
تس���اؤله: »ومن الذي يضمن لنا عدم تش���بع األجيال 
الش���ابة من هذه األحزاب اإلس���المية بهذه األفكار 
العلماني���ة التي يرون قادتهم يطبقونها، بل وينس���بون 

الكثير منها إلى اإلسالم«))(. 

وعلى الرغم من املوقف احملدد 
الس���ابق، فال يلبث الشحات أن 
يتابع���ه بعبارات يش���وبها بعض 
اللبس والغموض، فيقول: »ولذلك 
ف���ال تخ���ِف -أخي الس���لفي- 
فرحتك بوصول رئيس إس���المي 
إل���ى القصر الرئاس���ي التركي، 
وإن كان إس���المّيًا علمانّيً���ا، وال 
تخِف فرحت���ك بدخول احلجاب 
إلى القصر الذي س���نَّ ُسنَّة خلع 
احلجاب في قصور حكام املس���لمني، وإن كان حجاًبا 

تركّيًا«)4(.

2- موقف إسالميي تونس:
موقف النهضة التونسية:

ُمنعت احلركات اإلس���المية ط���وال عهدي بورقيبة 
وزين العابدين من تأسيس أحزاب تعبر عن مرجعيتها، 
وعلى امتداد ثالثني عاًما من الوجود السياس���ي ظل 
ح���زب العدالة والتنمية ممنوًعا من النش���اط العلني 
والقانون���ي، ولم حتصل حركة النهضة على الترخيص 
القانوني للمرة األولى في تاريخها إال في الشهر التالي 

من الثورة.

ويب���دو أن أمام ح���زب النهضة وقًت���ا طوياًل حتى 
يتخل���ص م���ن العديد من اإلش���كاليات السياس���ية 

املرجع السابق.  )2(

املرجع السابق.  )((

املرجع السابق.  )4(

ُمنع��ت الحركات اإلس��امية ط��وال عهدي 
بورقيب��ة وزي��ن العابدي��ن ف��ي تونس من 
تأسيس أحزاب تعبر عن مرجعيتها، وعلى 
امتداد ثاثين عاًما من الوجود السياس��ي 
ظل ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ممنوًعا من 
النش��اط العلني والقانون��ي، ولم تحصل 
حركة النهض��ة على الترخي��ص القانوني 
للم��رة األولى ف��ي تاريخها إال في الش��هر 

التالي من الثورة.
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والفكرية التي خلَّفتها املرحلة الس���ابقة، فما تزال تَُهم 
اإلره���اب والتطرف توّجه للنهضة من ِقَبل العديد من 
فئات املجتمع التونس���ي؛ نظًرا إلى ما خلَّفته أحداث 
باب س���ويقة، وغيرها ف���ي أوائل التس���عينيات في 
النفوس، »يوم أن تس���بب مناضل���و حركة النهضة في 
ا للحزب احلاكم آنذاك،  وفاة مواطن إثر إحراقهم مقّرً
كم���ا تعمد أعضاء في احلركة رم���ي مادة حارقة في 
وجوه أشخاص آخرين، وقد اعترفت قيادة احلركة في 
7 فبراير الفائت أن بعض أعضاء احلركة أخطئوا في 
املاضي، لكنهم أصروا عل���ى أن القيادات لم يكن لها 

علم باملوضوع، وأن تلك كانت أعماالً فردية.

ا بالنسبة حلزب النهضة  ومن ثم كان الوقت مبكًرا جّدً
الذي لم يكن قد استرد عافيته، وعالج آثار ما ُموِرس 
عليه من قهر طوال هذه الس���نوات، عندما أعاد فوز 
حزب العدالة والتنمية التركي في االنتخابات التشريعية 
للمرة الثالثة اجلدل في تونس حول اإلسالم السياسي، 
ومدى قدرته على ممارسة السلطة، والوصول بها إلى 
بر األمان، فبينما ذهب راشد الغنوشي زعيم النهضة 
إل���ى أن النموذج التركي »أع���اد النظافة، واالنضباط 
والقانون والعمل للسياس���ة«)1( اعتب���ر علي العريض 
القيادي في حركة النهضة »أن اجلدل حول اإلس���الم 
السياس���ي يكاد يكون محس���وًما، فكل املؤشرات تدل 
على أن التيارات اإلس���المية بإمكانها بناء دميقراطية 
وتنمية تس���تجيب لطموحات الناس، وحتقيق التعايش 

السلمي بني مختلف التيارات السياسية«)2(.

 وبرغم مما س���بق، فقد أكد العري���ض »أن حركة 
النهض���ة تنظر بإعجاب كبير لتجرب���ة حزب العدالة 
والتنمية، إال أنها لن تس���عى الستنساخ نفس النموذج؛ 
نظ���ًرا للفوارق املهمة بني النموذجني، هذا على الرغم 
من اعتماد التجربة اإلسالمية في تركيا في جزء كبير 

املنجي الس���عيداني، جدل حول اإلسالم السياس���ي بعد فوز العدالة   )1(
والتنمية: 

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11887&ar
ticle=626643&feature=

املرجع السابق.  )2(

منها على كتب ومؤلفات الشيخ راشد الغنوشي«))(.

وقد دخلت حركة النهضة املرحلة اجلديدة بخطاب 
سياس���ي مرن يريد ط���ي صفحة املاض���ي، ويعطي 
تطمينات حول التزامها بقي���م الدميقراطية، وحقوق 
اإلنسان، ونبذ العنف، خصوًصا قبولها مجلة األحوال 
الش���خصية الت���ي ال جتيز تع���دد الزوج���ات، وتقر 
باملس���اواة بني الرجل وامل���رأة، »فقد ورد في صحيفة 
لوتون )6 فبراير 2011م( على لس���ان راشد الغنوشي 
»أن مجلة األحوال الش���خصية مستمدة من الشريعة، 
وأن تعدد الزوجات هو أمر ممنوع ومحس���وم قانونّيًا، 
وأن احلجاب هو خيار شخصي، كما أقر بعدم إمكان 

ممارسة عقوبة الرجم وقطع اليد«)4(.

ومع ذلك تأت���ي التصريحات املعب���رة عن املواقف 
املت���رددة من املبادئ اإلس���المية على لس���ان القادة 
التاليني للغنوشي في النهضة، مثال ذلك »التصريحات 
املزدوج���ة حلمادي اجلبالي أمني ع���ام احلركة بنفيه 
ملش���روع تطبيق الش���ريعة في حوار نُش���ر في مجلة 
)ريالت���ي( بتاريخ )17 فبراير( م���ن جهة، وتصريحه 
بااللتزام مبا ورد بها باحلوار ذاته من جهة أخرى«)5(.

وما نذه���ب إليه هو أن املناخ الذي مرت به احلركة 
اإلسالمية في تونس يكاد يتطابق متاًما مع املناخ الذي 
مرت به احلركة اإلس���المية في تركي���ا، فقد حارب 
بورقيبة ومن بعده زين العابدين التوجه اإلسالمي، بل 
اإلسالم نفس���ه في تونس، ووضع األخير منهما أبناء 
احلرك���ة -رغم ما قدمه الكثي���رون منهم من تنازالت 
للعلمانية التونس���ية – بني خيارين ال ثالث لهما: إما 

االعتقال، أو الهجرة خارج البالد.

 ولندع راشد الغنوش���ي يصف هذا التطابق، حيث 
يصف الب���الد التي تعرضت لهجوم علماني ش���رس 
بقوله: »تلك التي ُطبقت فيها بشراسة ووحشية وتواطؤ 

املرجع السابق.  )((

املرجع السابق.  )4(

املرجع السابق.  )5(
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دولي ومحلي خطُط االس���تئصال، وجتفيف الينابيع، 
مثل تونس؛ بسبب ما تعرض له التدين واملتدينون من 
قهر على يد حكومات قمعية فاس���دة، من مثل تسلط 
الدولة في تونس وتركيا على املؤسسات الدينية، وعلى 
ضمير املؤمنات بتجرمي حقهن في التعبير عن تدينهن 
بحمل رداء التقى، كما تسببت في طرد اآلالف، وكبت 
املالي���ني وقهره���ن وذويهن، وكذا حرم���ان أصحاب 
املش���روع اإلسالمي من حقهم الطبيعي والشرعي في 
املشاركة في الش���ئون العامة، ومنها العمل السياسي، 

وكبت كل تعبير ديني«)1(.

وفي قراءته للتجربة التركية، يش���رح الشيخ راشد 
الغنوش���ي – زعيم حركة )النهضة( التونس���ية – ما 
حدث بأن���ه »ثورة بيضاء ضد منتظم سياس���ي ميت 
أصاًل، فجاءت صناديق االقتراع لتعلن عن دفنه.. إنه 
من الناحية الرمزية إعالن كذلك عن إفالس مشروع 

تركيا وتغريبها، وبداية النهاية لذلك املشروع«.

وفي إطار اجلدل حول إسالمية وعلمانية التجربة، 
يتابع الغنوشي في قراءته التي جاءت بعنوان: »العدالة 
الترك���ي .. جتاوز أم تط���ور؟«، مؤك���ًدا أنها »قاعدة 
إس���المية« وعت بيقني أن التمادي بنفس السياسات 
والوجوه »ليس من ش���أنه غير اس���تمرار اش���تباك 
غير قابل للتس���وية، قد غدا معوًقا لتحقيق املش���روع 
اإلس���المي«، فال من���اص من التغيي���ر في اخلطاب 
والوجوه والتكتيكات فكان حزب العدالة والتنمية.. ولو 
أننا تأملنا في جملة ما أعلنه حتى اآلن حزب العدالة 
والتنمية من سياس���ات -يتابع الغنوش���ي- لوجدناه 
امت���داًدا متطوًرا لتراث احلركة اإلس���المية التركية، 
م���ع مرونة أكبر في التنزيل، وحرص أكبر على ترتيب 
األولويات بطريقة عقالنية ذكية، خاصة أنه لم يصدر 
عن جماعة العدال���ة والتنمية تصريحات، مما يحمل 

راشد الغنوشي، قراءة في جتربة حزب العدالة والتنمية التركي، مجلة   )1(
الشهاب اإللكترونية:

http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print
&sid=282

على الظن أن األمر يتعلق بتحوالت فكرية«)2(.

وم���ن حيث النقد الذي يوّجه للعدالة والتنمية نظًرا 
ملا قدمه من تنازالت، يرد الغنوش���ي أن اإلس���الميني 
األتراك ليس���وا هم وحدهم »من ُفرض عليهم صياغة 
أيديولوجيتهم مبا يتواءم مع الس���ياج املفروض عليهم، 
بل إن جملة التيار اإلس���المي في العالم، والسيما في 
البالد التي ُمنيت بتحدي���ث فوقي صارم، مثل تونس 
واجلزائر ومص���ر، قد اضطرت لإلقدام على نوع من 
تلك املواءم���ة«، فقد تخلى الكثير منهم عن مس���مى 
اإلسالم في الراية التي يرفعونها؛ لالنسجام مع قانون 
األحزاب، مع أنه ال أحد صرح بأنه قد تنازل عن شيء 

من إسالمه«))(.

وم���ع غرابة هذا الذي يقوله الغنوش���ي، فإنه أيًضا 
ال يرى في س���عي القادة األت���راك لاللتحاق باالحتاد 
األوروبي قدًح���ا، بل يعتبر هذا احل���رص »نوًعا من 
جتريد اخلصم من سالحه، وجتريد ظهيره اخلارجي 
من أوهامه، وعرض صداقة بديلة عنه«، مشيًرا إلى أن 
عرض اإلسالميني بالذات لهذه الصداقة أو الشراكة 
ترفع الغطاء عن املتطرفني العلمانيني واالستئصالني، 
ال في تركيا فحسب، بل في عدد كبير من بالد العالم 
اإلس���المي، معتقًدا أنه ال يعيب الش���عب التركي أن 
يدخل أوروبا مس���لًما، بقيادة إسالمية شابة، مدعومة 
بقوة من ش���عبها، متصاحلة مع تاريخها ومع محيطها 

العربي واإلسالمي. 

ثالًثا: الرؤى املختلفة ملشروع العدالة والتنمية؟
حاول الغنوش���ي أن يجيب عن هذا الس���ؤال الذي 
يحاول اجلميع اإلجابة عنه: ما هي حقيقة مش���روع 
العدال���ة والتنمي���ة، وكانت حدود اإلجاب���ة عن هذا 

السؤال كالتالي:

ه���ل هو تواص���ل مع نفس املش���روع ال���ذي بدأه 
مندريس، واستأنفه دميريل، ثم تورجت أوزال، ووصل 

التجربة التركية في وعي اإلسالميني، مرجع سابق.   )2(
املرجع السابق.  )((
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أوّجه مع أربكان؟ ... مشروع مصاحلة تركيا احلديثة 
م���ع تاريخها وهويتها؛ من خ���الل احلد من التطرف 
العلماني للدولة في عدائها للدين في مسعى الستبدال 
علماني���ة متطرفة بأخرى معتدلة هي أقرب إلى النوع 
األوروبي الذي يغلب عليه احلياد إزاء املسألة الدينية، 
وذلك باإلفادة من التجارب الس���ابقة، باعتماد مرونة 
أكبر في خدمة نفس املشروع؛ مبا يحفظ جوه ويتخلى 
ول���و ظرفّيًا عن بعض مظاهره، م���ن أجل فتح أبواب 
التطور في وجهه بعيًدا عن أسباب التصادم مع الباب 

العالي؟

- أم أن مش���روع العدال���ة والتنمية ه���و تنازل عن 
مشروع احلركة اإلسالمية، بل 
خيانة له، وفي أفضل األحوال 
البعض  الرهان على ما سماه 

بالعلمانية اإلسالمية؟

- أم هو م���ا اعتبره أنصار 
البروفيسور  املشروع  مؤسس 
جن���م الدي���ن أرب���كان إيثاًرا 
ملالذ الس���لطة، والعيش حتت 
األض���واء، وإرضاء العس���كر 
ومؤسس���ة امل���ال واإلع���الم 

واألمريكان؟

- أم ه���و تنازل عن جوهر املش���روع اإلس���المي، 
ج لذلك  واستسالم للعلمانية وانتصار نهائي لها، كما روَّ
بعض عت���اة العلمانية في بالدنا مبدين فرحة صفراء 

بانتصار العدالة والتنمية؟ 

وقبل أن أقدم صيغة مختصرة ملا قدمه الغنوشي من 
إمكانات أو احتم���االت، وتعديلها بطريقة أوفق وأكثر 
حتديًدا من وجهة نظر كاتب هذه السطور، يستوقفني 
ما جاء في اإلمكان األول من مطابقة الغنوشي ملشروع 
أربكان مع مشروع مندريس وسليمان دمييرل، والذي 
حدده في الس���عي إلى اس���تبدال العلمانية املتطرفة 

لتركيا بعلمانية معتدلة أقرب إلى النوع األوربي.

وهذا في احلقيق���ة خلط كبير وواضح إلى الدرجة 
التي قد تنطوي على سوء النية؛ ألن املرجعية األربكانية 
واملواقف واإلشارات، بل والتورطات الدالة على توجه 
أربكان إلقامة مش���روع إس���المي كامل، وليس مجرد 

بلوغ علمانية معتدلة أكثر من أن تذكر.

أم��ا إمكان��ات اإلجاب��ة ع��ن س��ؤال م��ا حقيقة مش��روع 
العدالة والتنمية؟ فأرى أنه ميكن حتديدها يف اإلمكانات 

التالية: 

- مش���روع يلتزم بالقواعد العلمانية شكاًل، ويضمر 
الس���عي نحو املشروع اإلسالمي 

الشامل.

- مشروع يسعى إلى استبدال 
العلماني���ة التركي���ة املتوحش���ة 
بعلماني���ة معتدل���ة حتافظ على 
ما يس���مى بالهوي���ة احلضارية 

اإلسالمية.

- مش���روع يتنازل عن املشروع 
رؤية  على  وينطوي  اإلس���المي، 
استس���المية، تعن���ي أن االكتفاء باجلان���ب الروحي، 
والتوافق م���ع العلمانية هو غاية ما ميكن حتقيقه من 

جانب اإلسالميني.

- مش���روع برجماتي )إس���الم ليبرالي(، يقدم حاًل 
توافقّيًا )يعمل على تأويل اإلسالم للتوافق مع العلمانية 
القائمة( في سبيل النجاح الواقعي للتقدم التركي، أو 

لقادة احلزب، أو لكليهما على السواء.

أما االحتم���ال األول فيذهب إليه عت���اة العلمانية 
التركية كما يقول الغنوشي.

أو يتظاهرون بالذهاب إليه بغرض اإلجهاز على ما 
تبقى من روحانية إس���المية ال يطيقها ما يضمرونه 
من غّل وتعصب ضد اإلس���الم، كم���ا جاء في دعوى 

في قراءت��ه للتجرب��ة التركية، يش��رح 
الش��يخ راش��د الغنوش��ي – زعيم حركة 
)النهضة( التونسية – ما حدث بأنه »ثورة 
بيض��اء ضد منتظم سياس��ي ميت أصًا، 
فجاءت صناديق االقتراع لتعلن عن دفنه.. 
إن��ه من الناحية الرمزي��ة إعان كذلك عن 
إفاس مش��روع تركي��ا وتغريبها، وبداية 

النهاية لذلك المشروع«
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املدعي العام التركي في 14 مارس 2008م ضد حزب 
العدالة والتنمية احلاكم، مطالًب���ا فيها بحظره ومنع 
71 من قيادات���ه – وفي مقدمتهم أردوجان وعبد الله 
جول– من ممارس���ة النش���اط السياسي ملدة خمس 
سنوات؛ بدعوى »حتول احلزب إلى بؤرة ملعاداة النظام 
العلماني، وتبنيه أجندة إسالمية خفية إلسقاط النظام 

األتاتوركي العلماني«)1(.

ولك���ن األهم من ذل���ك أن هذه هي رؤي���ة الكثيرين 
من اإلس���الميني إلى جانب حزب العدال���ة والتنمية، 
يأتي على رأس هؤالء الدكت���ور صدر الدين البيانوني 
)املراقب العام إلخوان س���وريا( حي���ث أبدى البيانوني 
»تفهمه حلاجة الالعبني األت���راك ل�)املصانعة(؛ نظًرا 
خلصوصية وظروف الدول���ة التركية واملجتمع التركي، 
فحني تفهم اإلس���الميون األتراك شروط احلركة في 
بالدهم؛ تكيفوا معها، ونش���طوا م���ن خاللها، ومن ثم 
حققوا جتربة ناجحة ال يجد املراقب العام إلخوان سوريا 

قصة أردوغان، ص 119 مرجع سابق.  )1(

سبًبا يدعوه لتجريدها من »الوصف اإلسالمي«)2(.

وق���د يكون الدكت���ور راغب الس���رجاني من أكثر 
املتحمس���ني لهذا االجتاه، وقد كت���ب كتاًبا في ذلك 
يبل���غ أربعمائة صفحة )قصة أردوغ���ان( يكيل فيه 
املديح ألردوغ���ان والعدالة والتنمية، ويؤكد فيه هذه 
الرؤية، فيذك���ر تصريح أردوغ���ان األول بعد فوزه 
باالنتخابات بأن حزبه س���يلتزم باملب���ادئ العلمانية 
التي ينص عليها الدستور التركي، ثم يعلق على ذلك 
فيقول: »والذي ال يفقه الواقع التركي قد يأخذ على 
أردوغان مثل هذا التصريح، ولكن أردوغان كان يعلم 
أنه يعيش في دولة متلؤها التناقضات، فتركيا خليط 
من إس���الم وعلمانية، عثمانية وأوروبية، ديكتاتورية 
ودميقراطية، حكم الش���عب وحكم العسكر، فالشارع 
ميلؤه اإلسالم، ودستوره يحاربه! هذا هو الواقع الذي 
يج���ب التعامل معه باحلكمة والره���ان على النَفس 
الطويل في التطوير، وتأجي���ل طرح احملاور املثيرة، 
وإع���ادة ترتيب األولويات، والب���دء بقضايا املعاش، 

التجربة التركية في وعي اإلسالميني، مرجع سابق.  )2(
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وحقوق اإلنسان، واحترام القانون، ومقاومة الفساد 
في نخبة احلكم، وتهيئة البلد لالنضمام إلى أوروبا؛ 
حيث وجد أردوغان في املعايير األوروبية سبياًل آخر 
للتقّوي على العلمانيني، واحلد من س���يطرة العسكر 

املطلقة«)1(. 

وعلى هذا األساس السابق فأردوغان لدى السرجاني 
»إمام من أئمة املس���لمني«)2( ليس هذا فقط بل »زعيم 
ينتظر من���ه أن يغّير حركة التاري���خ، وأن يضع األمة 
اإلسالمية في مكانتها الالئقة«))(. ولذلك فهو ينصحه 
أن يصحب العلماء الصاحل���ني، ويقول له: »ال تكتِف 
بعلماء تركيا، ولكن انظر إلى علماء املس���لمني جميًعا، 
فتواص���ل معهم، واطلب نصحهم، واس���مع لهم وتقبل 

منهم، واحرص على دعائهم«)4(. 

أما االحتمال الثاني، وهو النظر إلى حقيقة مشروع 
العدالة والتنمية على أنه مشروع يسعى إلى استبدال 
العلمانية التركية املتوحش���ة بعلمانية معتدلة؛ حتافظ 
على ما يس���مى بالهوية احلضارية اإلس���المية، فهي 
وجهة النظر للعلمانيني التقليديني، بل واإلس���الميني 
التقليدي���ني أيًضا إلى حزب العدال���ة والتنمية، يقول 
الدكتور فؤاد السعيد عن النموذج التركي في دراسته 
املنش���ورة مبجلة ش���رق نامة: »إن���ه يتضمن حقيقة 
التط���ورات في الفكر السياس���ي التركي التي متكنت 
أخي���ًرا مع ح���زب العدالة والتنمية م���ن التوفيق بني 
االلتزام بتقاليد الدس���تور العلماني التي تعني الوعي 
بخطورة إقحام الدين في السياس���ة بش���كل مباشر، 
واحتكار احلق في اس���تخدامه بالدعاية السياس���ية، 
وبني التمس���ك بالتراث اإلس���المي، باعتباره جوهر 

الهوية الثقافية للمجتمع التركي«)5(. 

قصة أردوغان، مرجع سابق: ص 95.  )1(
املرجع السابع : ص 212.  )2(
املرجع السابق : ص 211.  )((
)4( املرجع السابق : ص 224.

فاتن نصار، بعد الثورات العربية .. النموذج التركي هو احلل، موقع   )5(
عالمات أون الين اإللكتروني: 

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=362

أو كما يقول الدكتور طارق عبد اجلليل عن االجتاه 
املعتدل للعدالة والتنمي���ة : »لقد اهتدى بعد مراجعة 
ذاتية جدية إلى ض���رورة انتهاج مقاربة جديدة حيال 
متطلب���ات الدميقراطية الليبرالي���ة، وعضوية تركيا 
لالحتاد األورب���ي، وتبلورت هذه الرؤيا في تش���كيل 
حزب سياس���ي جديد هو حزب العدالة والتنمية في 
2001/8/1م، ال ينتم���ي إلى رؤية احلركة األربكانية، 
وهو ما ميثل رؤية ُعرفت ب�»العثمانية اجلديدة«، وتعد 
امتداًدا لرؤية الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال، 
وتقوم عل���ى االنفتاح جتاه مختل���ف التيارات والقوى 
الوطنية، مع التمس���ك بالقي���م والتقاليد الوطنية من 
أجل حتقيق نهضة الدولة داخلّيًا، وتعزيز مكانة تركيا 

خارجّيًا«)6(.

وكما يقول ياسر الزعاترة في مقال له بعنوان )حول 
انتصار النموذج اإلس���المي العلمان���ي التركي(: »كان 
قادة العدالة والتنمية منس���جمني مع أنفسهم؛ حيث 
أعلنوا أنهم حزب علماني، ورفضوا ومازالوا يرفضون 
بعنف مقوالت البعض أنهم حزب إس���المي، حتى لو 
أضيفت له عبارات مثل معتدل أو متنور أو ما شابه ، 

كما ذهب أردوغان في أحد تصريحاته«)7(.

أم���ا االحتمال الثال���ث، وهو أن العدال���ة والتنمية 
مشروع يتنازل عن األس���س اإلسالمية وينطوي على 
رؤية استس���المية للواقع التركي، فه���ي رؤية يذهب 
إليها كثير من الباحثني، منهم أديب عساف بكر أوغلو 
الذي يقول: »صحيح أن ح���زب العدالة والتنمية جنا 
من املالحقات القضائية التي رفعها ضده العلمانيون، 
لكن يبدو أنه قد فقد ش���يًئا م���ن طاقته اإلصالحية، 
وقد ظهر ذلك جلّيًا ف���ي االنتخابات البلدية األخيرة 
تركيا بني حتديات  الداخ���ل ورهانات اخلارج، مقال اجليش واحلياة   )6(
السياس���ية تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج، مجموعة من 
الباحث���ني، الدار العربية للعلوم، ناش���رون، بي���روت، الطبعة: األولى، 

2009م: ص65.
ياس���ر الزعاترة، حول انتصار النموذج اإلس���المي العلماني التركي،   )7(

موقع اجلزيرة نت، اخلميس 2008/8/7: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/63AC271E0EF74DC69
9A43C8BF802A179.htm
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في 29 مارس 2009م، فأردوغان الذي س���بق أن وعد 
بتحقيق مستقبل دميقراطي مزدهر اقتصر على حتذير 
الناخبني من كون »البدائل األخرى س���تجلب مستقباًل 

سيًئا« إذا لم يتم التصويت لصالح حزبه. 

هذا األس���لوب – على ما يبدو – يؤشر لنهاية منط 
من اخلطاب السياسي س���اد في فترة معينة، وهو ال 
يعد فشاًل حلزب العدالة والتنمية، وإمنا ميكن اعتباره 
جناًحا للمؤسسة العلمانية التي استطاعت التقليل من 
طموحات برنامج معتنقي اإلسالم السياسي في تركيا، 
ومن سقف خطابهم السياسي، فعلى سبيل املثال وعلى 
ذكر اخلطاب، فق���د أوضح حزب العدالة والتنمية أن 
احلجاب – الذي هو أهم عنصر من عناصر اإلسالم 
السياس���ي في تركيا – لم يكن يدخ���ل ضمن أولوية 
أجندة احلزب، وفيما يتعلق باخليارات األيديولوجية، 
فإن حزب العدالة والتنمية يعرف نفسه باعتباره حزًبا 

»دميقراطّيًا محافًظا«)1(. 

أم���ا االحتمال الرابع فال ميك���ن الذهاب إليه قبل 
التس���اؤل عن أي معايير نحتك���م إليها في النظر إلى 
حقيقة العدالة والتنمية، وهو ما سنتناوله فيما يلي. 

رابًعـــا : مـــن أي منظـــور حنكـــم علـــى النمـــوذج 
الرتكي؟

أرى أن���ه لك���ي نس���تطيع أن نحكم عل���ى النموذج 
التركي بالفشل أو النجاح أو ندعو التيارات واألحزاب 
اإلسالمية في الربيع العربي إلى التمثل به من عدمه؛ 

أنه ال بد أن نحّدد من أي منظور  نتحدث أوالً.

وأقدم هنا منظورين للتعامل مع املوضوع:

- املنظور العقائدي. 

- املنظور البرجماتي )املصلحي(.

واملنظور األخير ينقسم بدوره إلى:

تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج، مقال املؤسسة العلمانية   )1(
واإلسالم في تركيا، مرجع سابق: ص 0)1.

- املنظور البرجماتي لصالح الدعوة اإلسالمية في 
تركيا.

- املنظور البرجماتي لصالح الدعوة اإلسالمية في 
الربيع العربي.

 املنظور العقائدي:

لكي نحكم على إس���المية أو عدم إس���المية حزب 
العدالة والتنمية، فإننا لكي نستطيع أن نقدم اإلجابة 
األكثر اختص���اًرا لذلك ال بد أن نتس���اءل هل حزب 
العدالة والتنمية يطبق الش���ريعة اإلسالمية أو يدعو 

إلى هذا؟

اإلجابة على ذلك هي ال بالطبع، ولكن تلك اإلجابة 
قد ال تعني ش���يًئا ف���ي ظل الضغ���وط القاهرة التي 
يواجهه���ا احلزب ف���ي الداخل، والت���ي يقر اجلميع 
بكونها قاهرة، هذا بخالف الضغ���وط التي يواجهها 
من اخلارج، األم���ر الذي يعني أنه ميكن تبرير موقف 
احلزب استناًدا إلى حكم اإلكراه في اإلسالم؛ حيث ال 
يستطيع احلزب مجرد اإلشارة إلى موضوع الشريعة، 
فما بالك باملطالبة بتطبيقها، كما أن توجهات السياسة 
اخلارجية التي تس���تهدف العمل على حتقيق مصالح 
األمة اإلسالمية تدعو إلى االعتقاد بأن احلزب يُضمر 

السعي نحو التطبيق التدريجي لإلسالم الشمولي.

لكن القواعد اإلسالمية تقرر حدوًدا معينة لإلكراه، 
تدور حول دف���ع اخلطر الش���ديد؛ كالتهديد باملوت، 
وليس جلب املصالح، على ش���روح ال يتسع لها املجال 
هنا. أي أن حدود اإلكراه ال ميكن أن تتوافق مع إقرار 
علماني���ة الدولة، وإعالن علماني���ة احلزب، ومتجيد 
صنم العلمانية أتات���ورك، وادعاء أن العلمانية تتوافق 
مع اإلس���الم، بل والدعوة إلى تأسيس شعوب الربيع 
العربي دولها اجلديدة على األس���س العلمانية، أو أن 
ذلك ال يتعارض مع اإلس���الم ف���ي أفضل الظن عند 
م���ن يذهبون إلى أن أقوال الرجل )أردوغان( تعرضت 

للتجني عند الترجمة.
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من ناحية أخرى، فإن الشيء الواضح وضوح اليقني 
الذي ال تش���وبه ذرة لبس أن���ه إذا كان هناك من يبرر 
للنموذج التركي عدم تطبيق الش���ريعة؛ نظًرا للظروف 
القاه���رة التي يتعرض له���ا في الداخ���ل، فإن هذه 
الالدينية ال يجوز للتيارات واألحزاب اإلس���المية في 
الربيع العربي متّثلها بأي���ة حال؛ نظًرا لعدم تعرضها 
ملث���ل هذه الظروف القاهرة، وإال فلماذا قامت بالربيع 
العربي أص���اًل حتى وإن كانت ما تزال تتعرض للكثير 

من الظروف الضاغطة. 

من املنظور الربمجاتي:

ق���د يكون من غير املفيد اجلدل ح���ول إيجابية ما 
أحرزه ح���زب العدال���ة والتنمية 
من إجنازات عل���ى عدة أصعدة، 
الصعي���د  عل���ى  خصوًص���ا 
االقتص���ادي؛ وذلك م���ن املنظور 
البرجمات���ي امل���ادي البحت، وإن 
قت  كانت حكومة أرب���كان قد حقَّ
نف���س النجاح في امل���دة املناظرة 
للمدة القصي���رة التي تولتها هذه 

احلكومة. 

لكن األمر يتع���رض للكثير من 
اجلدل إذا حتدثنا عن مدى ما أحرزه احلزب من تقدم 
للدعوة اإلس���المية في تركيا من املنظور البرجماتي 
املصلح���ي لهذه الدعوة، فما نذه���ب إليه أن مواقف 
احلزب في هذا االجتاه تعني تقدمي رؤية استسالمية 
لواقع طغيان السيطرة العلمانية على الدولة، وكأن ذلك 
قدر قاهر ال ميكن تغيي���ره، ومن ثَم يكون العمل على 
التوافق مع العلمانية واالكتفاء باإلس���الم احلضاري، 
هو بديل للدعوة لتطبيق اإلسالم الشمولي، وإجهاض 

لها.

أما الظن م���ن جانب بعض اإلس���الميني بإضمار 
احلزب التخطيط لتطبيق اإلسالم الشمولي، وهو الظن 
الذي يدعي موافقتهم فيه بعض عتاة العلمانية؛ بهدف 

الضغط على العدالة لتقدمي تنازالت أكبر من جانبه، 
هذا الظن يدفعه الفك���ر التنظيري لقيادات احلزب، 
وعلى رأس���هم أحمد داود أوغل���و )وزير اخلارجية(، 
والذي يعد مبثابة األستاذ ألردوغان نفسه من الناحية 
الفكري���ة )وهي الصفة التي يحدث���ه بها(؛ حيث يرى 
أوغل���و أن الهدف من العمل اإلس���المي »هو حتقيق 
املقاصد، بص���رف النظر عن اآللي���ات التي ميكنها 
حتقيق ذلك، وهذه املقاصد هي الضروريات اخلمس 
التي عّبر عنها بحماية احلياة، وحماية الفكر والدين، 
واملمتل���كات، وحتقيق العدل، وميكن آلية آلية أن تكون 
شرعية طاملا حققت تلك املقاصد والقيم، وانطالًقا من 
هذا يرى أن مسئولية املفكرين اإلسالميني هي تفسير 
السياس���ية،  النظم  وترجم���ة 
وآليات وقتنا احلاضر، ومحاولة 
حتقيق انسجام وجتانس جديد 
التي  واآلليات  املجتمع  قيم  بني 
الهياكل  العثور عليها في  ميكن 

القائمة«)1(.

وهذا الكالم الذي يذهب إليه 
هو حتديًدا جوهر ما يس���مى 
أنه  الليبرال���ي، كما  اإلس���الم 
يتطابق متاًما مع أفكار مفكرين 
من أمث���ال جمال البنا؛ حيث تغدو مقاصد الدين هي 
الغاية، واآلليات العلمانية هي الوس���يلة، ومن ثم يتم 
التنازل عن الش���ريعة كاملة، ويفّرغ الدين من محتواه، 
ف���ي الوقت الذي ال تصلح في���ه الغايات إال إذا كانت 

الوسائل املؤدية إليها من نفس نوعها.

أم���ا من املنظور البرجمات���ي املصلحي لألمة، فإنه 
حتى على فرض صحة ظن إضمار العدالة للعمل على 
تطبيق اإلسالم الش���امل، فإن جناحهم في ذلك يظل 

د. عبد الوهاب املس���يري، انسجام القيم الثابتة واآلليات املتغيرة على   )1(
الدوام، موقع اجلزيرة نت: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3C32E94A4D1A4C0A9
581132D54DE8624.htm

إذا كان هناك من يبرر للنموذج التركي 
ع��دم تطبيق الش��ريعة؛ نظ��ًرا للظروف 
القاه��رة التي يتعرض لها في الداخل، 
ف��إن ه��ذه الاديني��ة ال يج��وز للتيارات 
واألحزاب اإلس��امية ف��ي الربيع العربي 
تمّثلها بأية ح��ال؛ نظًرا لعدم تعرضها 
لمثل هذه الظروف القاهرة، وإال فلماذا 
قام��ت بالربي��ع العربي أص��ًا حتى وإن 
كان��ت م��ا ت��زال تتع��رض للكثي��ر م��ن 

الظروف الضاغطة
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مغامرة ضئيلة االحتمال تتم في مقابلها خسائر جسيمة 
على مستوى األمة؛ نتيجة توجه العدالة والتنمية لهذا 
االجتاه، ودعوة باقي األمم اإلسالمية إلى متثله، ومن 

أهم هذه اخلسائر -من وجهة نظر الباحث-:

- زرع البلبل���ة واخلل���ط ف���ي عق���ول الناس في 
املجتمعات اإلس���المية بادعاء توافق االجتاه العلماني 

مع اإلسالم.

- وإس���باغ الش���رعية عل���ى األح���زاب العلمانية 
القائمة، ومنحها التبرير ملمارساتها االستبدادية ضد 

اإلسالميني املنادين بتطبيق الشريعة.

- الترويج لألحزاب التي تدعي اإلسالمية، وتعلن أن 
هويتها اإلسالم الليبرالي املعتدل. 

- تعرض العقيدة اإلس���المية ذاتها للخطر اجلسيم 
نتيجة إسباغ الشرعية للدراسات والكليات اإللهية في 
تركيا، وأمثالها في الدول اإلس���المية التي تعمل على 
تأويل العقائد اإلسالمية إلى تأويالت علمانية ملحدة، 
مثل تأويالت حس���ن حنفي التي ت���درَّس في الكليات 

اإللهية التركية.

- نش���ر روح الهزمية والتبعية للغ���رب، وهو األمر 
الذي يتجاوز التمثل للتصالح املفاهيمي بني اإلس���الم 
واملفاهيم والقيم الغربية، الذي ينتهجه حزب العدالة 
والتنمية، إلى متثل املمارسات السياسية الفعلية حلزب 
العدالة احلليف االستراتيجي ألمريكا التي تسعى إلى 

نشر منوذجه في العالم اإلسالمي أجمع. 



427التقرير االسرتاتيجي  التاسع

النموذج الرتكي وإسالميو الربيع العربي

معلومات إضافية

جنم الدين أربكان:
أبرز زعماء تيار اإلس����الم السياسي في تركيا، وأخطر من حتدى قواعد العلمانية الكمالية املتشددة التي حكمت بالده 
ا في تذويب اجلليد بني األتراك والعرب، وبني األتراك  منذ أواسط عشرينيات القرن املاضي، وساهم مساهمة فعالة جّدً
وبقية املس����لمني في العالم. من خالل إحياء الثقافة اإلس����المية، ونش����ر اللغة العربية التي كان يفهمها جيًدا. وذلك قبل 
أن يصبح رئيًس����ا للوزراء، وقبل أن يطاح به من قبل اجليش، سنة 1996م، بدعوى تقويضه للنظام العلماني املفروض في 

تركيا، والسعي لتطبيق الشريعة اإلسالمية.

بدأ أربكان حياته متفوًقا في دراسته، وأنهى دراسته الثانوية عام )194م، ليلتحق بكلية الهندسة املكيانيكية، التي تخرج 
له ألن يكون معيًدا فيها. وفي 1951م أُرسل في بعثة إلى أملانيا لينال في  منها سنة 1948م، وكان األول في دفعته، مما أهَّ

)195م شهادة الدكتوراه في هندسة احملركات.

 وقد عاد إلى تركيا ليعمل أس����تاًذا في اجلامعة، وابتكر محرك دبابات يعمل بكل أنواع الوقود. وفي 1965م كان عمره 
29 عاًما، أي أصغر أس����تاذ جامعي في تركيا آنذاك، وهو أول صانع حملرك ديزل ال تزال الش����ركة املصنعة تعمل على 

إنتاجه حتى اآلن.

أصبح رئيًسا الحتاد النقابات املهنية، ثم انتُخب عضًوا في مجلس النواب عن مدينته قوينة، لكنه ُمنع من املشاركة في 
احلكومات املختلفة .

أنش����أ أربكان عام 1970م حزب النظام الوطني، الذي كان أول تنظيم سياسي يعلن بوضوح هويته اإلسالمية، منذ ردة 
مصطفى كمال أتاتورك، وحمله تركيا على الردة الشاملة سنة 1924م.

 ولم متض 9 أشهر حتى مت حل احلزب، بعد إنذار من قائد اجليش آنذاك محسن باتور؛ حيث أقامت احلكومة دعوى 
ض����د احلزب، فأصدرت محكمة أمن الدولة العليا ق����راًرا بحلِّ حزب النظام الوطني، ومصادرة أمواله وممتلكاته بعد أن 
مته بتهمة انتهاك الدستور العلماني، والعمل على إلغاء العلمانية، وإقامة حكومة إسالمية في تركيا، والعمل ضد مبادئ  جرَّ
أتاتورك، وحكمت احملكمة مبنع أي عضو في احلزب من العمل في حزب آخر، أو تأس����يس حزب آخر، أو ترش����يح نفسه 

لالنتخابات، ولو بشكل مستقل، وذلك طيلة خمس سنوات.

سه وأعضائه من العمل السياسي   وبعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بحلِّ حزب النظام الوطني، وحرمان مؤسِّ
ملدة خمس سنوات، غادر البروفيسور أربكان تركيا.

 في عام 1972م عاد البروفيس����ور أربكان إلى تركيا ليدفع ببعض اإلس����الميني ممن ال ينطبق عليهم حكم محكمة أمن 
س احلزب في 11 أكتوبر 1972م، وأصدر  الدولة العليا لتشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم حزب السالمة الوطني، وتأسَّ

في 12 يناير )197م صحيفته الرسمية »مللي غزته«.

في 14 أكتوبر )197م صدر عفو عام عن اجلرائم السياس����ية، فخاض حزب الس����المة الوطني بعد أن عاد أربكان إلى 
رئاسته االنتخابات وفاز ب� 48 مقعًدا، وعندما احتدم اخلالف بني احلزبني الرئيسني، حزب العدالة )149 نائًبا( بزعامة 
س����ليمان دمييريل، وحزب الشعب اجلمهوري -الذي أسسه أتاتورك- )186 نائًبا( بزعامة بولنت أجاويد، اضطر أجاويد 
زعيم حزب الش����عب اجلمهوري لالئتالف مع حزب الس����المة الوطني بزعامة أربكان، وحصل حزب السالمة على سبع 
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وزارات مهم����ة منها الداخلي����ة والعدل والتجارة، واجلمارك والزراعة، والصناعة، والتموين، ووزارة دولة، وكان البروفيس����ور 
أربكان نائًبا لرئيس الوزراء.

ش����ارك أربكان رئي����س الوزراء بولند أجاويد في اتخاذ قرار التدخل في قبرص ف����ي نفس العام. ومنذ ذلك احلني أصبح 
ج احلرب ضده من ِقَبل خصوم تركيا  التيار اإلسالمي معترًفا به في تركيا عملّيًا. وكان أربكان واضًحا في مطالبه، وهو ما أجَّ

احلضارية؛ حيث طالب بتجرمي املاسونية، أو منعها في تركيا، وإغالق محافلها املشبوهة .

كما عمل على توسيع االتصاالت واالنفتاح مع العرب واملسلمني، وتبني القضية الفلسطينية، وإعالن عدائه للكيان الصهيوني 
ر الشعب الفلسطيني، واستولى على أراضيه، ودنَّس مقدساته. الذي اغتصب األرض، وهجَّ

وفي عام 1980م تقدم مبش����روع قطع العالقات مع الكيان الصهيوني، وحجب الثقة عن وزير اخلارجية آنذاك خير الدين 
أركمان بسبب تأييده للكيان الصهيوني .

وب����دا التغلغل الصهيوني واضًح����ا في اجليش التركي، بعد قيام اجلنرال كنعان ايفيري����ن بانقالب على احلكومة بعد تلك 
السلس����لة من املطالب واإلجنازات. وأدخل أربكان السجن حتى سنة )198م حينما أسس حزب الرفاه الوطني، الذي شارك 
ا لها، لكن����ه في انتخابات  1996م حصل على األغلبية، ليترأس  في االنتخابات التي جرت في نفس العام، ولم يكن مس����تعّدً

أربكان حكومة ائتالفية مع حزب الطريق القومي برئاسة تانسو تشيللر.

خالل أقل من عام قضاه رئيًس����ا للحكومة التركية، س����عى أربكان إلى االنفتاح بقوة على العالم اإلسالمي، حتى بدا وكأنه 
يريد اس����تعادة دور تركيا اإلسالمي القيادي، فبدأ واليته بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل مجموعة الثماني 
اإلس����المية التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسالمية: إيران، وباكستان، وإندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، وبنغالديش 

وماليزيا، وعلى املستوى الشعبي واأليديولوجي عمل أربكان على تشكيل مؤمتر عاملي للقيادات اإلسالمية. 

وفي عام 1998م مت حظر حزب الرفاه، وأُحيل أربكان إلى القضاء بتهم مختلفة، منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة، وُمنع 
من مزاولة النش����اط السياسي خلمس سنوات، لكن أربكان لم يغادر الس����احة السياسية، فلجأ إلى املخرج التركي التقليدي 
ليؤس����س حزًبا جديًدا باسم الفضيلة بزعامة أحد معاونيه، وبدأ يديره من خلف الكواليس، لكن هذا احلزب تعرض للحظر 

أيًضا في عام 2000م.

ومن جديد يعود أربكان ليؤسس بعد انتهاء مدة احلظر في عام )200م حزب السعادة، لكن خصومه من العلمانيني، تربصوا 
به ليتم اعتقاله ومحاكمته في نفس العام بتهمة اختالس أموال من حزب الرفاه املنحل، وحكم على الرجل بس����نتني س����جًنا، 
وكان يبلغ من العمر وقتها 77 عاًما، وكان ينتوي الدخول في االنتخابات التي أُجريت خالل العام 2011م، ولكن املنية عاجلته، 

وتوفي في 27 فبراير 2011م.

املصدر:
جنم الدين أربكان .. صانع أسس تركيا احلضارية، موقع املسلم، انظر الرابط: 

http://almoslim.net/node/142293

جنم الدين أربكان ... من »هندس����ة« محركات الديزل.. إلى »هندس����ة« احلركة اإلسالمية احلديثة في تركيا، موقع نافذة 
مصر، انظر الرابط:  

http://www.egyptwindow.net/web_Details.aspx?Kind=15&News_ID=399
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اإلسالميون وفقه احلضور اإلعالمي.. 
كيف خياطب اإلسالميون وسائل اإلعالم؟

ملخص الدراسة

يتحتم على اإلسالميني أن يفقهوا استخدام اآللة اإلعالمية على وجه يحّقق لهم أهدافهم، وأن يتواجدوا 
بش���كل صحيح على اخلريطة اإلعالمية بعد سنوات من اس���تحواذ التيارات التغريبية على هذه القنوات 

ذات الصلة املباشرة بالتغيير والتوجيه، وصناعة وتشكيل الرأي العام.
إن اإلعالم بوسائله املتعددة يؤثر تأثيًرا كبيًرا في تكوين وتوجيه الرأي العام، فهو الذي يخلق الوعي لدى 
املجتم���ع بأفكار معينة، ويرّوج لها من خالل ما ينقله من أخبار ومعلومات وبرامج تهدف إلى تكوين اجتاه 

معني.
من���ذ جناح ثورات الربيع العربي، وثمة حمالت إعالمية منظمة للتخويف والتحريض ضد اإلس���الميني، 
وقد سلكت وسائل اإلعالم العلمانية في الداخل واخلارج مسالك متعددة إلبراز اإلسالميني وفق ما تريد 

أن ترّوج له.
لقد أصيبت وس���ائل اإلعالم املعادية لإلس���الميني بالرعب والهلع من الصعود امللحوظ لهذا التيار بعد 
نش���وب الثورات العربية، الس���يما مع وجود مؤش���رات عديدة على جناح هذه الثورات في إحداث تغيير 

حقيقي وجوهري في وجه املنطقة العربية.
إن احلركات اإلس���المية متر مبرحلة غاية في الدقة، تستلزم وضع أطر تضبط اخلطاب اإلعالمي، يأتي 
في مقدمتها: االلتزام بالتصوُّر اإلسالمي، ومتثُّل نظرية املسئولية االجتماعية، ومراعاة األولويات واملآالت 

وردود األفعال، وتبني املعايير االحترافية واملهنية.
ثم���ة محاذير يجدر بالعاملني في احلقل اإلعالمي من اإلس���الميني مراعاتها، ومن بينها االكتفاء بردود 
األفعال، وس���يطرة الوعاظ والتعامل مع السياس���ة مبنطق الفتوى، وإغفال املوجات املتعاقبة ِمن الكذب، 

والوقوع في فخاخ اإلعالم املعادي.
لم تس���مح مناخات القمع املتتالية بتطوير اخلطاب اإلعالمي اخلاص باحلركات اإلس���المية، وهو األمر 
الذي ألقى بظالل س���لبية على خطاب تلك احلركات وممارس���تها اإلعالمية، ومن أهم هذه الس���لبيات: 
هيمنة الطابع احمللي والش���خصي، غلبة السمات احلزبية، االفتقار إلى عناصر التميز واالكتفاء بالتقليد، 

تشتُّت أولويات اخلطاب اإلعالمي، غلبة الطابع املثالي، جتنب القضايا االجتماعية والتنموية.
إن اإلسالميني في حاجة لصياغة استراتيجية إعالمية، في مرحلة ما بعد الثورة، تنقل صورتهم الصحيحة 

لكل طبقات املجتمع؛ بحسب تفاوت ثقافتهم، وباللغة التي يفهمونها. 

عصام زيدان

باحث في الشئون السياسية 
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أصبح���ت اآللة اإلعالمية في ربيع الثورات العربية صانعة الرؤس���اء والدول، هادمة لإلمبراطوريات والقوى، 
متفوقة على اآللة احلربية في تأثيرها على مجريات األحداث، الس���يما بعد انتشار القنوات الفضائية، ومواقع 

التواصل االجتماعي.

ولتعاظم أهمية هذه اآللة حتتم على اإلس���الميني أن يفقهوا اس���تخدامها على وجٍه يحّقق لهم أهدافهم، وأن 
يتواجدوا بشكل صحيح على اخلريطة اإلعالمية بعد سنوات من استحواذ التيارات التغريبية على هذه القنوات 

ذات الصلة املباشرة بالتغيير والتوجيه وصناعة الرأي العام.

 ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراس���ة لتسلط األضواء على اإلعالم ودوره في تشكيل الرأي العام، وكيف تعامل 
اإلسالميون مع وسائل اإلعالم، وكيف يكون حضورهم فاعاًل على هذه الساحة.

حماور الدراسة:

وستنتظم دراستنا يف أربعة حماور:

- اإلعالم ودوره في تشكيل الرأي العام.. وصورة اإلسالميني في املنظومة اإلعالمية.

- اإلسالميون وفقه احلضور اإلعالمي.. الضوابط واحملاذير.

- خريطة اإلعالم اإلسالمي التقليدي.. األخطاء واخلطايا.

- نحو استراتيجية شاملة إلدارة اإلسالميني مللف اإلعالم في املرحلة القادمة.

احملور األول
اإلعالم ودوره يف تشكيل الرأي العام ..

وصورة اإلسالميني يف املنظومة اإلعالمية

وسنتناول هذا احملور يف فرعن اثنن:

عصام زيدان

اإلسالميون وفقه احلضور اإلعالمي.. 
كيف خياطب اإلسالميون وسائل اإلعالم؟

باحث في الشئون السياسية 
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الفرع األول: اإلعالم ودوره يف تشكيل الرأي العام:

في هذه الفقرة نعرف باملف���ردات، اإلعالم، الرأي 
العام، ثم نتناول أثر اإلعالم في تشكيل الرأي العام.

اإلعالم لغة: 

اإلعالم هو: »تبليغ ما يَُراد تبليغه بوسيلة الكالم أو 
ما يقوم مقامه من رموز وإشارات«)1(، واإلعالم مشتق 
كذلك من أَْعلََم، يق���ال: »أَْعلََمُه ِإْعالًما، مبعنى أخبره 

إخباًرا«)2(.

اإلعالم اصطالًحا: 

التعري���ف العلم���ي لإلعالم 
العام يض���م الصادق والكاذب، 
وبن���اء عليه ميكن تعريفه بأنه: 
واآلراء على  األخب���ار  »نش���ر 

اجلماهير«))(. 

وهن���اك من يرى اإلع���الم  قاصًرا عل���ى املعلومة 
الصحيح���ة، وعّرفه بأن���ه »تزويد الن���اس باألخبار 
الصادق���ة واملعلومات الصحيح���ة، واحلقائق الثابتة 
التي تس���اعد الناس على تكوين رأي صائب في واقعة 

معينة«)4(.

تعريف الرأي العام:

ه���و »التعبير عن آراء جماعة من األش���خاص إزاء 
قضايا، ومس���ائل أو مقترحات معينة تهمهم، س���واء 
أكان���وا مؤيدين أو معارضني لها؛ بحيث يؤدي موقفهم 
بالض���رورة إلى التأثي���ر الس���لبي أو اإليجابي على 

)1( أجه���زة اإلعالم ودروها في توجيه املجتمع، أحمد عبد العزيز املبارك، 
دائرة القضاء الشرعي، أبو ظبي، 1977م، ص67.

)2( مس���ئولية اإلعالم اإلسالمي، رشاد شحاتة أبو زيد، دار الفكر العربي، 
القاهرة، ط/1، 1999م، ص 8.

))( العالقات العام���ة واملجتمع، إبراهيم إمام، مكتب���ة األجنلو، القاهرة، 
1981م، ص 16).

)4( ضوابط اإلعالم في الش���ريعة اإلس���المية وأنظم���ة اململكة العربية 
السعودية، الرياض، 1979م، ص 4.

األحداث بطريقة مباش���رة أو غير مباشرة في حلظة 
معينة من التاريخ«)5(. 

أثر وسائل اإلعالم يف تشكيل الرأي العام:

اإلعالم بوس���ائله املتع���ددة يؤثر تأثي���ًرا كبيًرا في 
تش���كيل الرأي الع���ام، فهو الذي يخل���ق الوعي لدى 
املجتم���ع باألفكار، ويروج لها م���ن خالل ما ينقله من 
أخبار ومعلومات وبرامج تهدف إلى تكوين اجتاه معني، 

ويتخذ في سبيل ذلك عدة وسائل منها:

1- كثرة ترديد رأي معني، قد ال 
يحظى بقاعدة شعبية، مع إغفال 
غيره م���ن اآلراء التي قد تكون 
أكثر منه ش���عبية ف���ي املجتمع، 
أو التعبي���ر عنها بضعٍف، بحيث 

يشعر املتلقي بأنها آراء شاذة.

2- ق���وة التعبير ع���ن الرأي؛ 
فاآلراء التي يعّبر عنه���ا أصحابها بصخب وقوة عبر 
وسائل اإلعالم، توهم اآلخرين بأنها متثل رأي األغلبية، 
بينما هي في احلقيقة ال متثل سوى مجرد رأي تيار أو 

أفراد نافذين، ال يحظون بتأييد شعبي.

)- اختي���ار وحتدي���د موضوع���ات وقضايا معينة 
للنقاش، ولو كانت غير مرغوبة بالنسبة جلمهور الرأي 
العام، مع إهمال غيرها حتى ولو كان أكثر أهمية منها، 
وال يقتص���ر دورها على ذلك، ب���ل تقوم بفرض درجة 
معينة من األهمية للموضوعات التي يناقش���ها الرأي 

العام)6(.

املنظوم��ة  يف  اإلس��المين  ص��ورة  الث��اين:  الف��رع 

اإلعالمية:

ونتناوهلا على الوجه التايل:

)5( الرأي العام واإلش���اعة، عبد املنعم س���امي،إفريقيا الشرق ، 2001م، 
ص14.

)6( هل تعّبر وس���ائل اإلعالم بصدق عن ال���رأي العام؟ محمد األحمدي، 
  http://islamtoday.net/nawafeth/artshow                :رابط

اإلع��ام بوس��ائله المتع��ددة يؤث��ر تأثيًرا 
كبيًرا في تش��كيل الرأي العام، فهو الذي 
يخلق الوعي لدى المجتمع باألفكار، ويروج 
لها من خال ما ينقله من أخبار ومعلومات 
وبرام��ج تهدف إل��ى تكوين اتج��اه معين، 

ويتخذ في سبيل ذلك عدة وسائل



433التقرير االسرتاتيجي  التاسع

اإلسالميون وفقه احلضور اإلعالمي.. 
كيف خياطب اإلسالميون وسائل اإلعالم؟

أ- اإلسالميون يف صورة اإلعالم احمللي العلماين:

منذ جناح ثورات الربيع العربي، وثمة حمالت إعالمية 
منّظمة للتخويف والتحريض ضد اإلس���الميني، وقد 
سلكت وس���ائل اإلعالم العلمانية في الداخل العربي 
واإلسالمي مسالك متعددة إلبراز اإلسالميني وفق ما 

تريد أن ترّوج له.

ومن هذه املسالك ما يلي:

1- تأويلها وتضخيمها الشديد لتصريحات وأفعال 
احلركات اإلس���المية املختلفة واملتعلقة بزي املرأة، أو 
تطبيق الش���ريعة، أو التعامل م���ع أصحاب الديانات 
األخرى، في محاولة ل�»شيطنة« اإلسالميني، وإظهارهم 

على أنهم أساطير في الشراسة والتشدد.

2- جتن���ب املوضوعية، واالعتم���اد على الكثير من 
اإلشاعات، ومن ذلك التأكيد على أن اإلسالميني في 
مصر بش���كل عام دون تفرقة أعلنوا أن التصويت في 
التعديالت الدس���تورية بنعم واجب شرعي، ولم تكلف 
تلك الوسائل اإلعالمية نفسها عناء نشر تكذيب أغلب 

احلركات لهذا األمر.

)- التمييز الس���لبي املشّوه للحقائق، والتفزيع عند 
تناولهم ألخبار اإلسالميني حتى لو كان اخلبر إيجابّيًا، 
مثل تناول بع���ض الصحف حل���وار جماعة اإلخوان 
م���ع األقباط، فتم نقله على أن���ه محاولة من اإلخوان 
للتأثير في األقباط، وكسب أصواتهم، بدالً من اإلشارة 

إليجابية هذا املوضوع )1(.
4- اخللط بني هذه التيارات بشكل واضح، وتبني سياسات 
إعالمية تبن���ي صورة ذهنية وإعالمية مختزلة ومبس���طة 
ومشوهة لهذا التيار بكل فئاته، رغم وضوح االختالف البني 

في طريقة العمل ومنهجه بني الفصائل املختلفة.

 فاإلعالم تعام���ل مع اجلميع مبنطق واحد، واختار 
أن يضع اجلميع في صف املتشددين بدرجات مختلفة 

)1( االنحياز والبعد عن احلي���اد عنوان اإلعالم املصري رغم قيام الثورة، 
صفوت العالم، رابط: 

http://www.amlalommah.net/new/index.php?mod=article&id=16767

في التشدد)2(.

5- جتييش عناص���ر إعالمية مش���هورة بتعصبها 
وعدائه���ا لإلس���الميني، وتغييب ال���رأي اآلخر، أو 
استضافة ش���خصيات مهتزة منهجّيًا، أو شخصيات 
معروفة بآرائها الشاذة التي ال تعّبر عن الرأي الغالب 

في أوساط اإلسالميني.

6- طرح مجادالت سفس���طائية ليس لها تأثير على 
أرض الواقع، مثل حق املس���يحي واملرأة أن يرش���حا 
أنفس���هما في انتخابات الرئاس���ة، ومحاولة توريط 
اإلس���الميني ودفعهم إل���ى االعت���راض إلظهار أنهم 
أعداء للمرأة، وال يؤمن���ون بحقوق أصحاب الديانات 

األخرى.

ملاذا هذا التوجه؟

وس���ائل اإلعالم الواقعة حتت س���يطرة العلمانيني، 
دفعته���ا إلى تبني هذه الصورة عن اإلس���الميني عدة 

دوافع:

1- اصطن���اع القلق والظهور ف���ي صورة »القديس 
الليبرالي« املطارد من »أعداء احلرية«، أو على سبيل 
اختالق صورة لإلس���المي املتجهم القاس���ي باعتباره 
»رمًزا للديكتاتورية«، مقابل صورة الليبرالي عاش���ق 

الدميقراطية))(.

2- الرع���ب والهلع م���ن الصعود امللح���وظ للتيار 
اإلس���المي بعد نش���وب الثورات العربية، السيما مع 
وجود مؤش���رات عديدة على جن���اح هذه الثورات في 
إحداث تغيير حقيقي وجوهري في املنطقة يصّب في 

صالح اإلسالميني.

)- تعوي���ض الهزمية املتوقعة على األرض، مبحاولة 

)2( اإلس���الميون وح���رب األكاذيب، إس���ماعيل أحم���د محمد، بتصرف 
واختصار، رابط:

 http://www.alukah.net/Culture/0/31088/#ixzz1ZnmSYKCC 
))( الليبرالي »احلليوة«، جريدة املصريون، محمود سلطان، بتصرف يسير، 
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=56848   :رابط
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حتقيق انتصار متوهم في الفضائيات، فإعالمهم يشّوه 
صورة اإلسالميني؛ ألنهم ميثلون العقبة أمام مشاريع 

علمنة الدولة.

)- محارب���ة الدين في أش���خاص متبعيه، وإيجاد 
قطيعة بني اإلس���الميني وبني عامة الش���عب، وحمل 
بعض اإلسالميني أثناء نفيهم للتهم عنهم إلى املوافقة 

على الباطل الذي يريدونه وإقراره.

4- وضع اإلسالميني دائًما في قفص االتهام؛ بحيث 
ال يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، وجتاوز مناقشة 
األفكار التي يحملها هؤالء العلمانيون، ومدى مالءمتها 

لقيم املجتمع.

ب- اإلسالميون يف الصورة الغربية:

مع إطالل���ة الربيع العربي، بدأت وس���ائل اإلعالم 
الغربية، بتس���ليط الضوء على اإلسالميني خاصة في 
الدول التي حس���مت فيها الش���عوب أمرها بدون أي 
تدخل خارجي، وخلعت حكامها، كما في تونس ومصر، 
فبدأت بتخويف الشعوب من خطر وصول اإلسالميني 
للحكم من خالل صناديق االنتخاب؛ مس���تخدمة كافة 

الوسائل لتحقيق ذلك الهدف.

أما في ليبيا فقد ب���دأت حملة مبكرة مدعومة من 
الغ���رب بالترويج للتيار الليبرالي ضد اإلس���الميني؛ 

بحجة ارتباط بعض قياداتهم باجلماعات املسلحة.

وانطلق اإلعالم الغريب يف محلته الي شنَّها على احلكم 
اإلسالمي من عدة جوانب:

1- تصوير مجرى األحداث على أن تطبيق الشريعة 
في تلك البالد صار أمًرا وش���يًكا وحتمّيًا، وإظهارها 

على أنها األكثر دموية وعنًفا وتقييًدا للحريات.

2- إظهار اإلسالميني بوجه عام على أنهم متطرفون 
ينتهجون العنف لتطبيق مبادئهم.

)- تأجيج التخوف القبطي من حكم اإلس���الميني، 
وتصعيد نبرة التوترات الطائفية.

4- تصدير مخاوف غربية من انتقال املد اإلسالمي 
مبصر إلى الغرب.

 5- التحذير من تكرار النموذج اإليراني)1(.

وسارت وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية على نفس نهج 
اإلعالم الغربي، وواصلت احلملة ضد اإلس���الميني؛ 
حيث دأبت على وصف حكم اإلس���الميني بالكارثي، 
وش���بَّهت املطالبات بتطبيق الش���ريعة بثورة خومينية 

جديدة.

نتائج التجربة اإلعالمية املعادية لإلسالميني:

عل���ى الرغم من تلك احملاوالت اإلعالمية قبل وبعد 
الثورة إلقصاء اإلس���الميني، وإبعادهم عن التأثير في 
مجريات األحداث وتوجيهها؛ فإن الفشل كان قرينها، 
وقد ظهر ذلك في التجاوب الش���عبي مع آراء كثير من 

اإلسالميني، رغم معارضة النخبة وآلتها اإلعالمية.

احملور الثاني
اإلسالميون وفقه احلضور اإلعالمي.. 

الضوابط واحملاذير
يف هذا احملور نتناول فقه احلضور اإلعالمي لإلسالمين 

من خالل فرعن اثنن:

الفـــرع األول: ضوابـــط اخلطـــاب اإلعالمي 
لإلسالميني:

احلركات اإلس���المية متر مبرحلة غاية في الدقة، 
تس���تلزم وضع أُط���ر تضب���ط خطابه���ا، ومن هذه 

الضوابط:

)1( »فزاعة« حكم اإلس���الميني ملصر تعود إلى اإلعالم الغربي، علياء عبد 
الفتاح، رابط:

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-
pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/131736-
egypt-after-the-january-25.html
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1- االلتزام بالتصوُّر اإلسالمي:

إعالم اإلس���الميني ال ب���د أن يلتزم ف���ي محتواه 
ووسائله، وفي كل ما ينشره أو يذيعه، أو يعرضه على 
الناس بالتصوُّر اإلس���المي لإلنسان والكون، واحلياة 
نَّة،  املستمدة أساًس���ا من القرآن الكرمي وصحيح السُّ

ة من مصادر التشريع)1(. وما ارتضته األُمَّ

وهذا يعين:

أ- عدم مخالفة الثوابت العقدية والدينية.

ب- جتنب االجتهاد في املعلوم من الدين بالضرورة، 
وما أجمع عليه الثقات، واتفق 

عليه جمهور املسلمني.

بواقعيِت���ه  يتمّي���ز  أن  ج- 
كونه  واستقالليته،  وصدقيته، 
ذاتي االنطالق، يرفض أشكال 

التبعية.

د- البعد عّما يضعف األّمة 
فاإلعالم  عضدها،  في  ويفّت 
اإلس���المّي يقوِّي قلوَب األمة، 

بها في إسالمها)2(. ويثبِّت جأَشها، ويِصلها برّبها، ويرغِّ

2- يستهدف بناء اإلنسان:

ألن اإلنسان هو الهدف والغاية، وأي استثمار يغفل 
اإلنس���ان ويتجاهل عقله، هو استثمار ال قيمة له وال 
جدوى من ورائه؛ ألن هؤالء البشر هم املكّون األساس 

في بناء األمم))(.

)1( وظائف اإلعالم اإلسالمي، محمد محمد يونس، ورقة مقدمة إلى ندوة 
»اإلعالم الدولي وقضايا العالم اإلسالمي«، القاهرة، نوفمبر 1998م، 

ص 29-28.
)2( اإلعالم اإلس���المي، دراس���ة في املفاهيم واألصول واخلصائص، د. 
محمد موس���ى البر � مجلة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية � 

العدد العاشر � 1426ه� ، 2005م � ص09).
))( إش���كاليات العمل اإلعالمي بني الثوابت واملعطيات العصرية، بتصرف 
مختصر، لألس���تاذ الدكت��ور محيي الدي���ن عبد احلليم، كتاب األمة، 

العدد64، ربيع األول 1419 ه� ��� يوليو 1998 م ، ص192.

وهذا يستلزم:

أ- االعتماد على األس���لوب املوضوعي، القائم على 
ل، واتخاذ كافة الوس���ائل التي تنّمي  التحلي���ل والتأمُّ
ملكة التفكير لدى اإلنسان، الذي يجب أْن تتوجه إليه 
ا بوساطة الغرائز، والعواطف،  باإلقناع، ال أْن جتّره جّرً

واالنفعاالت)4(.

ب- تزوي���د اجلماهير املس���لمة وغيره���ا بحقائق 
اإلسالم، والقضاء على املعتق�دات اخلاطئة واملفاهيم 
املغلوطة التي تس���ود أغلب دول العالم عن اإلس���الم 

واملسلمني.

3- التوجه إىل خطاب الناس:

ونعني اس���تخدام لغة تُخاطب 
اجلمي���ع، فال بد أن يس���تقر في 
وعي اإلس���الميني أّن رس���التهم 
هة إل���ى كل الناس، وأنه من  موجَّ
روري املشاركة بحضارتنا من  الضَّ
جديد في صنع التاريخ، وترشيد 

سيرته.

وهذا م���ا يفرض عل���ى اإلس���الميني االلتزام في 
خطابهم مبا يلي:

أ- االهتم���ام بالش���أن العام، واخل���روج من الذات 
اإلقليمي���ة للتواصل مع اآلخرين، م���ع احلفاظ على 

الهوية اإلسالمية.

ب- جتّنب املبالغة في احلديث بعاطفة فقط؛ حيث 
يفترض عند مخاطبة جمهور الناس أن نوصل معلومة 

مقنعة حتترم عقول الناس.

ج-  إعط���اء الثقل لنقل اخلبر وحتليله مع االهتمام 
بالسياسة اخلارجية والعاملية.

)4( نظري���ات اإلعالم اإلس���المي، منير حجاب، الهيئ���ة املصرية العامة 
للكتاب، اإلسكندرية، 1982م، ص 9).

م��ع إطال��ة الربي��ع العربي، بدأت وس��ائل 
اإلع��ام الغربي��ة، بتس��ليط الض��وء عل��ى 
الت��ي  ال��دول  ف��ي  خاص��ة  اإلس��اميين 
حس��مت فيه��ا الش��عوب أمرها ب��دون أي 
تدخل خارجي، وخلع��ت حكامها، كما في 
تون��س ومصر، فب��دأت بتخويف الش��عوب 
من خط��ر وص��ول اإلس��اميين للحكم من 
خ��ال صناديق االنتخاب؛ مس��تخدمة كافة 

الوسائل لتحقيق ذلك الهدف.
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4- مراعاة األولويات:

أن يكون فقه األولويات عنصًرا رئيًسا في التوجهات 
والقرارات، واختيار البدائل؛ فال يتم االشتغال بالفروع 
عن األص���ول، وال يتم اإلصرار على أمٍر تغلُب مضارُّه 

على فوائده، حتى لو كان في أصله صحيًحا. 

فبعض اإلس���الميني ما زالوا يغردون خارج السرب، 
ويتحدثون ف���ي قضايا تاريخي���ة، ويتجاهلون قضايا 
الساعة، وكان األجدى تقدمي أنفسهم عبر ملفات أقل 

التباًسا وأكثر توافقية مع املجتمع.

5- مراعاة املآالت وردود األفعال:

خصوًصا أن وس���ائل اإلع���الم املعادية غالبة، وهي 
تبح���ث ع���ن املثالب وتلحقها باإلس���الميني، س���واء 
ُوجدت أم لم تُوجد، والغالب عليها اتهام اإلس���الميني 
بالتعسير والتضييق على الناس، واالفتقار إلى املرونة 
في التعايش مع املخالفني، فال يجب أن نس���اعد هذه 

الوسائل مبا يرّوج دعاياتها املغرضة.

6- تبين املعايري االحرتافية واملهنية:

ونقصد بها التعامل مع مفردات العمل السياس���ي، 
وما يتصل به من اإلعالم املس���يس بش���كل احترافي 
ورصني، مع ضرورة حس���ن اختيار من يتحدث باسم 
اجلماعات واألحزاب اإلس���المية، ميا يحّقق الفصل 
بني تصورات بعض األشخاص، وبني املواقف التوافقية 

املراد اإلعالم عنها.

اإلعالمـــي  اخلطـــاب  حماذيـــر  الثانـــي:  الفـــرع 
لإلسالميني:

هن���اك عدة محاذي���ر يجدر بالعامل���ني في احلقل 
اإلعالمي من اإلسالميني مراعاتها، وهي:

1- االكتفاء بردود األفعال:

وه���ذا األمر قد يجعل إعالم اإلس���الميني يتصف 

بصفات، منها)1(:

أ- الس��لبية: إذ يظّل اإلعالم اإلس���المي معتمًدا في 
وج���وده على ما يصدر من اآلخ���ر حتى يتحرك، وال 

يستطيع القيام باحلركة األولى.

ب- االتكالي��ة: إذ قد يصب���ح الترهل عبر األزمان، 
وع���دم القدرة على اخللق واإلب���داع هو ما مييز ذلك 
اإلعالم؛ إذ يحتاج إلى احملفز الوقائي حتى يس���تطيع 

العمل، وبذا يصبح دفاعّيًا في وجوده وغايته.

ج- فقدان الترس��يخ: حيث يظّل الهّم الش���اغل لهذا 
اإلعالم هو الدفاع، ال التبشير، أو الترسيخ.

د- فق��دان اجل��رأة األدبية: حيث يصب���ح انتظارّيًا، 
ال يس���تطيع في أي حال من األح���وال اختراق اآلخر 
مكتفًي���ا مبا يصدر عن اآلخر؛ حتى يس���تطيع إيجاد 

الهوية اخلاصة به.

���ال؛ ألنه أصبح  و- التبعي��ة: وب���ذا يصبح غير فعَّ
إعالًما مهجًنا، يعتمد في حتريك أدواته وخطابه على 

اإلبداع األول.

2- س��يطرة الوع��اظ والتعام��ل م��ع السياس��ة مبنط��ق 
الفتوى:

من أكبر احملاذير التي يجب على اإلسالميني جتنبها 
فيم���ا يخص قضية اخلطاب اإلعالمي هي س���يطرة 

الوعاظ، وقلة عدد املفكرين واملثقفني فيه.

فالقضاي���ا السياس���ية، الترجيح فيه���ا قائم على 
أس���اس املصلح���ة، وه���ذه املصلح���ة يحددها أهل 
االختصاص، وأهل االختصاص في مجال السياس���ة 

هم السياسيون)2(.

)1( مقاربات في اإلعالم اإلسالمي، إبراهيم الزيادي، رابط:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=193938

)2( األخطاء الثمانية للسلفيني في مصر، مصطفى عياط، رابط:
h t t p : / / i s l a m y u n . n e t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ k 2 & v i e
w = i t e m & i d = 8 8 1 : % C 7 % E 1 % C 3 % C E % D 8 % C 7
% C 1 - % C 7 % E 1 % C B % E 3 % C 7 % E 4 % E D % C 9 -
% E 1 % E 1 % D 3 % E 1 % D D % E D % E D % E 4 - % D D % E D -
%E3%D5%D1&Itemid=157
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3- إغفال املوجات املتعاقبة من الكذب:

فقد يغفل بعض اإلس���الميني املوجات املتعاقبة من 
الك���ذب، التي مع كث���رة تردادها يخش���ى من اقتناع 
اجلمهور به���ا، كما أن هناك العديد من الدراس���ات 
الت���ي تتحدث عن وج���ود مناطق رمادية، أو أس���ئلة 
غير مج���اب عنها في خطاب احلركات اإلس���المية 
تتعلق مبدى قدرتهم على قب���ول النقد، وموقفهم من 
حقوق األقليات واملرأة، ومدى التزامهم بالدميقراطية 
وبسلمية املمارسة السياسية، وقبول التعددية، والقدرة 
على بناء توافق مجتمعي، والعالقة بني املكون الدعوي 

واملكون السياسي في نشاطهم.

وعليه يتوجب على احلركات اإلس���المية الس���عي 
إل���ى إجالء الغموض، واإلجابة على التس���اؤالت غير 
املج���اب عنها، مبا يضمن ليس فق���ط إزالة االلتباس 
والغموض، ولكن أيًضا االستجابة لتطلعات اجلمهور، 
وإزالة ملخاوفهم املرتبطة بحقيقة نوايا تيار اإلس���الم 

السياسي، وأن يكسبوا ِثقَة الشارع بتفنيِد تلك املوجات 
املتعاقبة ِمن الكذب)1(.

4- املبالغ��ة يف احلدي��ث ع��ن االنتص��ارات واس��تفزاز 
الطرف اآلخر:

فمفهوم املعركة يعني وج���ود طرف منتصر يفرض 
ش���روطه على الطرف امله���زوم، وبالتالي نصبح أمام 
دميقراطية م���ن ناحية واحدة، كما يح���اول البعض 

إلصاق ذلك باإلسالميني.

ويرتبط بذلك ضرورة بتجنب املصطلحات التي ميكن 
أن تستفز األطراف األخرى، وتغليب مصطلحات تعمل 
على لّم الش���مل، وجتّنب الوقوع ف���ي براثن اخلطاب 
املثير للمخ���اوف والهلع؛ حيث يفت���رض في خطاب 
اإلس���الميني التحدث بصيغة تطمئن اجلميع، وعليهم 
أن يقنعوا ش���عوبهم أوالً، ثم العالم الغربي أن اإلسالم 

)1( اإلسالميون وحرب األكاذيب، إسماعيل أحمد محمد، مرجع سابق.

 

  

 

  

تصوور جمرى األحداث عؾى أن تطبقق 

صار أمًرا وشقًؽا  تؾك البالدالشروعة يف 

وإظفارها عؾى أنفا األكثر دمووة  , وحتؿقًّا

 .وعـًػا وتؼققًدا لؾحروات

إظفار اإلسالمقني بوجه عام 

عؾى أنفم متطرػون وـتفجون 

 .العـف لتطبقق مبادئفم

تأجقج التخوف الؼبطي من 

حؽم اإلسالمقني، وتصعقد نربة 

 .التوترات الطائػقة

تصدور خماوف غربقة من 

انتؼال املد اإلسالمي مبصر إىل 

 .الغرب

التحذور من تؽرار الـؿوذج 

 .اإلوراني

 أبرز جوانب محؾة اإلعالم الغربي ضد احلؽم اإلسالمي
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غي���ر مخيف، كما تصوره الدوائر الغربية، بل هو أكبر 
ضمانة حلقوق اإلنسان واألقليات.

5- الوقوع يف فخاخ اإلعالم املعادي:

ز منه هو التصريُح لإلعالم أو في  وما يجب التح���رُّ
املؤمترات مبا يُس���هل على اإلعالم املعادي التش���هير 
باإلس���الميني، فهم خبراء في قلْب احلقائق، واجتزاء 
النص، وتس���ريب الكذبة من خالل سؤال يبدو بريًئا؛ 
ألن كل قضي���ة اآلن ميكن تسييس���ها، أو وضعها في 
إطار سياس���ي معني، يح���اول بها البعض اإلس���اءة 
إلى اإلسالميني، والبراءة الش���ديدة تدفع رموز هذه 
احلركات إلى املبادرة باإلجابة العفوية على أي سؤال 
أو اس���تفزاز فكري بشكل مباش���ر وصارم، رغم أنهم 
غير ملزمني بذلك، وال يوجد من يضطر لإلجابة على 

أي سؤال)1(.
احملور الثالث

خريطة اإلعالم اإلسالمي التقليدي..
األخطاء واخلطايا

شهدت الفترات ما بعد الثورة تنامي حضور احلركات 
اإلسالمية على شاشات الفضائيات في العاملني العربي 
واإلسالمي، وقد ارتبط هذا التنامي بالدور املتصاعد 
للحركات اإلس���المية، وما حتققه من تقدم في عديد 
من االس���تحقاقات السياس���ية، وما يرتبط بذلك من 

جدل على أكثر من صعيد، وفي أكثر من دائرة)2(.

وتبقى املش���كلة أن مناخات القمع املتتالية لم تسمح 
من قبل بتطور اخلطاب اإلعالمي اخلاص باحلركات 
اإلسالمية، فلم تتم دراسته في ورش داخلية، وبطُرق 
عملية في إطار عام من احلرية، وهو األمر الذي ألقى 
بظالل س���لبية على خطاب تلك احلركات وممارستها 

اإلعالمية))(. 
)1( مصيدة التيار السلفي، جمال سلطان، رابط:

 http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=77678
)2( دراسة تقييم أداء اإلسالميني في الفضائيات العربية، علي بن حاجب، رابط:

 http://aafaqcenter.com/post/151
))( اخلط���اب اإلعالم���ي لإلس���الميني يحت���اج املراجع���ات، رابط:  =                    

وفي محاول���ة للوقوف على أداء اإلس���الميني في 
اإلعالم، نرصد األخط���اء واخلطايا التي وقعت فيها 
تلك احل���ركات، مقس���مة على اخلريط���ة التقليدية 

لإلسالميني، على الوجه التالي:

1- هيمنة الطابع احمللي والشخصي:

 غالب وس���ائل اإلعالم احملسوبة على اإلسالميني 
لم تس���تطع أن تتخلص من الطابع احمللّي للبلد الذي 
تب���ث منه، خصوًصا االهتمام باألح���داث والفعاليات 
الُقْطرّي���ة، عل���ى حس���اب قضايا األم���ة واألحداث 
العاملية.. كما تسود هيمنة الطابع الشخصي ملالكيها، 
أو القائمني عليها، فتؤثر على السمة العامة لبرامجها، 

وعلى مستواها املهني.

في حني أن عاملية رسالة اإلسالم تقتضي أن تعرض 
وس���ائل اإلعالم لعالج القضايا ذات الطبيعة العاملية، 
والتي تؤثر في البشرية كلها مثل قضايا العوملة، صراع 
احلضارات؛ لتثبت دائًما للعالم أن تلك احلركات جزء 
من مليارات البش���ر الذين يعيش���ون في هذا العالم، 
وأن من حقه���ا أن تتبادل وجه���ات النظر، وأن تقدم 
للعالم خير ما لديها في املشكالت املتباينة من منظور 

إسالمي)4(.

2- غلبة السمات احلزبية:

ونقصد بذلك تخلي���ق خالفات من الفراغ ال تصّب 
أبًدا ف���ي الصالح العام؛ حيث تق���ع غالب احلركات 
اإلس���المية في ف���ّخ إنتاج صراعات جدي���دة، وتنقل 
خالفها على الهواء بعد أن كان سجني الكتب واملقاالت؛ 
حيث يس���عى كل تيار إلى إثبات أنه اخلطاب الوحيد 

املعبر عن اإلسالم)5(.

فمجال العمل اإلعالمي اإلسالمي، لم يصل بعد إلى 

http://www.rpcst.com/news.php?action=show&id=3266=
البرام���ج الدينية في القن���وات الفضائية العربية: دراس���ة حتليلية،   )4(

مصطفى سليمان، رابط:
 http://www.siironline.org/alabwab/solta4%2817%29/158.htm

)5( اخلطاب اإلعالمي لإلسالميني يحتاج املراجعات، مرجع سابق
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التغلب على التعصب احلزبي، أو الس���مات احلزبية، 
فالضيف غالًبا -إال ف���ي بعض احلاالت أو النماذج- 
يكون واجهة حلزبه أو تياره، مظهًرا لغيره من التيارات 
أو احلركات بصورة التطرف، محاوالً ترويج رس���الته 

على حساب تلك التيارات األخرى )1(.

3- االفتقار إىل عناصر التميز واالكتفاء بالتقليد:

غالب احلركات اإلسالمية في سعي  دءوب الستخدم 
األدوات احلديثة، وتتس���ابق فيما بينه���ا على اقتناء 
أكثر األجهزة والوس���ائل جدة، وهذا الس���عي الدءوب 

للوجود اإلعالم���ي لم ترافقه 
مس���اٍع إلنتاج خطاب إعالمي 
حديث ومتميز، بل كان التكرار 
والتقلي���د هي الس���مة العامة 
املطروحة،  اإلعالمي���ة  للمادة 
ورمب���ا يعود ذل���ك إلى قناعة 
باتت راس���خة عند الكثير من 
اإلسالميني اليوم مبن فيهم أو 
على رأس���هم املنادون بضرورة 

التجدي���د، بأن التجديد واملعاص���رة يأتيان من خالل 
حتدي���ث األطر واألدوات واملظاهر املس���تخدمة، وأن 
الف���رق بني اجلديد والقدمي، وب���ني احلداثة والتقليد 
هو أن األولى تقبل جتديد األدوات واآلالت واملظاهر، 

بينما الثانية ترفضها وتتهيب منها. 

فاجلماعة التي تضع لها مواقع على اإلنترنت، وتبث 
أفكارها عب���ر الفضاء احلر تعتب���ر جتديدية، بينما 
اجلماع���ة التي تصر على بث األش���رطة، أو ال تزال 
تعتمد على املنشورات الورقية لبث أفكارها، والتعبير 
ع���ن متبنياتها هي متخلفة وتقليدية، بغض النظر عن 
عم���ق أو ضآلة املادة اإلعالمي���ة املطروحة، والثقافة 

املراد إيصالها إلى الرأي العام)2(.

)1( دراسة تقييم أداء اإلسالميني في الفضائيات العربية، علي بن حاجب، 
مرجع سابق.

)2( اإلعالم اإلسالمي.. واخلطاب اجلديد، أحمد شهاب، مختصرا، رابط: 
http://www.annabaa.org/nbanews/66/008.htm

وعند التتبع س���نجد أن أغلب املش���اريع اإلعالمية 
اإلس���المية من صحف ومجالت وإنترنت إلى إذاعات 
وقنوات فضائية ل���م تقدم مادة جديدة ومقنعة، وإمنا 
عملت على إعادة إنت���اج خطابها القدمي بحلة جديدة 

وبتقنيات حديثة.

4- تشتت أولويات اخلطاب اإلعالمي:

 فمن الواضح تضارب أجندة احلركات اإلسالمية، 
وعدم حسمها، واستمرار التجاذب احلاصل بني أولوية 
الديني العقدي والسياسي االجتماعي، ورغم ذلك فإن 
محاولة إيج���اد معاجلة جادة 
الس���عي  أو  التج���اذب،  لهذا 
للخروج بصي���غ متوازنة إلزالة 
التزاحم ال تزال محدودة  هذا 

للغاية.

ذلك  ف���ي  الس���بب   ويعود 
إل���ى إهمال الش���أن الفكري 
والسياس���ي االجتماعي داخل 
أغلب اجلماعات اإلس���المية، 

وتقدمي اجلوانب األخرى عليه.

5- سطحية وضبابية الرؤية:

اتس���م أداء غالب احلركات اإلس���المية اإلعالمي 
بضبابية املواقف، وتش���تت اآلراء؛ فم���رة هي أقرب 
إلى االعتدال والوس���طية، ومرة أقرب إلى التش���نج 
والعصبي���ة، ومرة خطابها متلب���س بالوطنية، وأخرى 
غارق في املذهبية؛ حيث إن املس���تهدف في خطابها 
اإلعالمي غير محدد املعالم، والهدف من مش���روعها 
اإلعالمي غي���ر واضح الركائ���ز، وال يتكئ على رؤية 
علمية، والنتيجة أن عدًدا كبيًرا من هذه املشاريع تعاني 
فعاًل من غياب امل���ادة الصاحلة للعرض، والتي ينبغي 

أن تصّب في خانة تنمية اإلنسان أوالً وأخيًرا))(.

فاملشاهد أن الوسائل اإلعالمية في يد اإلسالميني 

))( املرجع السابق

اتسم أداء غالب الحركات اإلسامية اإلعامي 
بضبابي��ة المواقف، وتش��تت اآلراء فمرة هي 
أقرب إلى االعتدال والوسطية، ومرة أقرب إلى 
التش��نج والعصبية، وم��رة خطابها متلبس 
بالوطنية، وأخرى غارق ف��ي المذهبية؛ حيث 
إن المس��تهدف ف��ي خطابه��ا اإلعام��ي غير 
مح��دد المعال��م، واله��دف م��ن مش��روعها 

اإلعامي غير واضح الركائز
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تُصّر على طرح القضاي���ا دون عمق، وتعالج القضايا 
االجتماعية والسياس���ية بنظري���ات قدمية، وهو أمر 
مثير لالهتمام إذا قارنا هذا األداء مبستوى احلضور 
اإلس���المي في الش���ارع الذي يفرض عليها صياغة 
خطاب إعالمي جديد يتسم بالوضوح، والتركيز على 

القضايا اجلوهرية.

6- االفتقار إىل األدوات املكملة:

فالتي���ارات الت���ي يغلب عليها 
العمل السياس���ي، تك���ون غالًبا 
الش���رعي  التأصيل  إلى  مفتقرة 
اجلي���د، والتي���ارات التي يغلب 
عليها التوجه العلمي الش���رعي، 
يغلب عليها الضعف في املجاالت 
أو  العس���كرية  أو  السياس���ية، 
االقتصادية، والتيارات التي يغلب 
عليه���ا التوجه الدع���وي تفتقر 
أيًضا إل���ى التأصيل الش���رعي 

والبعد السياسي)1(.

وليس هناك من تنسيق أو تعاون أو تكامل في األدوار 
ب���ني هذه احلركات وبعضها، وه���و األمر الذي أظهر 
تبايًن���ا واضطراًبا كبيًرا في اإلعالم احملس���وب على 
اإلس���الميني، يؤثر في قدرته على الوصول للجمهور 

بصورة صحيحة حتقق األهداف املرجوة.

7- غلبة الطابع املثايل:

تعاظ���م الفرق بني الواقع املق���دم في خطاب بعض 
احلركات اإلس���المية، والواقع الذي يعيشه املشاهد، 
مما ينش���أ عنه في الغالب إما العزل���ة واالنكفاء، أو 
العن���ف في بعض احل���االت، أو صعوب���ة التعامل مع 
الواقع؛ لصعوب���ة إصالحه، فالعقل الباطن قد اختزل 
صوًرا مثالية تش���ّكلت ببرامج السيرة... التي تعرض 

)1( دراسة تقييم أداء اإلسالميني في الفضائيات العربية، علي بن حاجب، 
مرجع سابق.

سير السلف وش���جاعتهم بغير الطبيعة البشرية التي 
تخطئ وتصيب، ومن ثَم يصعب على اجلمهور التطبع 
مع بش���رية الذين في واقعهم)2(، أو متثل تلك النماذج، 
وهو ما يعني غياب عش���رات الساعات من البث دون 

فائدة حقيقة.

8- جتنب القضايا االجتماعية والتنموية:

يع���د اقت���راب التجاهل 
الغالبة خلطاب  السمة  هو 
التيار الس���لفي، على وجه 
فوس���ائل  اخلص���وص، 
إعالمه���ا ت���كاد تخلو من 
املج���ال  إل���ى  اإلش���ارة 
واملش���كالت  االقتص���ادي 
فاالهتم���ام  االقتصادي���ة، 
العقيدة،  علم  على  منصب 
واحلدي���ث والعبادات، دون 
اخل���وض ف���ي القضاي���ا 
االقتصادية، عل���ى اعتبار أن إص���الح عقيدة الفرد 
املسلم على رأس األولويات، ثم يأتي في املرتبة الثانية 
التزام الش���عائر الدينية والهدي النبوي الظاهر، أما 
أحوال األمة ومش���كالتها االقتصادية فستحل تلقائّيًا 

مبجرد إصالح العقيدة والعبادة.

أما اقتراب الزهد وهو ما يسميه البعض باالقتراب 
العلماني من حيث كونه يفصل بني الدين والسياس���ة 
واالقتصاد، فنلحظه في خطاب بعض علماء السلفية 
املعاص���رة الذين يقص���رون اهتمامهم عل���ى تذكير 
الفرد بأهمية الزهد، وما كان عليه الس���لف الصالح 
من زهد في الدنيا واس���تغناء عنها، فتتعدد األشرطة 
واحملاضرات التي تتن���اول نعمة الفقر وفضله، وكيف 

)2( ملاذا قاطع اإلعالم اإلس���المي مقاصد الش���ريعة؟ دراسة مقاصدية 
موجزة عن اإلعالم الفضائي اإلس���المي 1/)، د. محمد بن عبدالله 

العبدالكرمي، رابط:
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=10782

وس��ائل إعام التيار الس��لفي ت��كاد تخلو من 
اإلش��ارة إلى المج��ال االقتصادي والمش��كات 
االقتصادي��ة، فاالهتم��ام منص��ب عل��ى علم 
العقي��دة، والحديث والعب��ادات، دون الخوض 
في القضايا االقتصادية، على اعتبار أن إصاح 
عقي��دة الفرد المس��لم عل��ى رأس األولويات، 
ثم يأت��ي في المرتبة الثانية التزام الش��عائر 
الديني��ة والهدي النب��وي الظاهر، أم��ا أحوال 
ا  األمة ومشكاتها االقتصادية فستحل تلقائّيً

بمجرد إصاح العقيدة والعبادة.
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كان الرسول وصحابته يعيشون في فقر مدقع، ولكنهم 
مع هذا فتحوا الدنيا ونشروا اإلسالم، وأحاديث تتناول 

ذم الترف والوعيد لألغنياء.

وال يخفى على أحد ما لهذا االقتراب من تداعيات 
خطي���رة تلقي الوهن في نفوس عامة املس���لمني، فال 
حاج���ة للتنمي���ة، وال إليجاد س���بل حلل املش���كالت 
االقتصادي���ة املعاصرة؛ ألن الدنيا زائلة، واآلخرة خير 

وأبقى، والفقير أفضل عند الله من الغني)1(.

9- السقوط يف فخاخ اإلعالم:

 فمع أن االس���الميني يدركون أن القطاع األكبر من 
اإلعالم ال يتعاط���ف معهم، بل ويتصيد لهم األخطاء، 
إال أنه���م وقعوا في العديد م���ن األفخاخ التي نُصبت 
لهم، فكثيًرا ما وقع اإلس���الميون ضحايا إلعالميني 
نصبوا لهم أسئلة مفخخة الهدف منها احلصول على 
إجابات منطية تصّب ف���ي األخير في خانة التخويف 

والترهيب من اإلسالميني.

10- االشتباك مع املهاترات واالجنرار ملعارك ومهية:

ويرتبط مبا سبق االجنرار ملعارك وهمية، فاحلديث 
عن تغيير املادة الثانية من الدس���تور، لم يكن س���وى 
معركة مفتعلة، خاضها اإلسالميون بكامل ثقلهم، رغم 
أن���ه لم يكن هناك أي طرح جدي لالقتراب من املادة، 

ج البعض.  تعدياًل أو إلغاًء، كما روَّ

ورغ���م أن التعدي���الت الدس���تورية الت���ي ُطرحت 
لالس���تفتاء لم تتضمن أي إش���ارة لهذه املادة، إال أن 
البعض واصل املعركة، واعتبر االس���تفتاء معركة على 
هوية مصر، ووظفت مئات املنابر من أجل الدعوة لتأييد 

التعديالت، وصدرت فتاوى توجب هذا التأييد)2(.

)1( أين اخلطاب السلفي املعاصر من قضايا التنمية؟ أمل خيري، رابط: 
www.islamonline.net/cs/ContentServer/...C/.../IOLStudies_C
)2( تدوي���ن الفكر اإلعالمي ف���ي العالم، عايد الش���عراوي، دار النهضة 

اإلسالمية، بيروت، 1989م، ص 141.

احملور الرابع
اسرتاتيجية شاملة إلدارة اإلسالميني مللف 

اإلعالم يف املرحلة القادمة
إنَّ صياغة استراتيجية إعالمية لإلسالميني يعتبر 
ضرورًة ملّحًة، في مرحلة ما بعد الثورة؛ حيث احلاجة 
م من خالله فكر  ماّسة خلطاب إس���المي جديد، يُقدَّ
ومنهج هذه احلركات على حقيقته، ومن هنا كانت هذه 
احملاولة لصياغة استراتيجية شاملة إلدارة اإلسالميني 
ملل���ف اإلعالم في املرحلة القادم���ة، والتي تنطلق من 

عدة ركائز، من أهمها ما يلي:

1- إن املعركة احلقيقية والفاصلة اليوم هي معركة 
ف ألغراض سياس���ية  اإلع���الم، والذي أصب���ح يوَظّ

وأيديولوجية، ولتشكيل وعي اجلمهور.

2- احلاجة امللحة لإلس���الميني ملالحقة التطورات 
اإلعالمية السريعة، خاصة مع التفّوق الكبير لإلعالم 

الغربي، واإلعالم احمللي الذي يقف معادًيا.

)- ضرورة تكامل اجلانب النظري واجلانب العملي 
التطبيق���ي، فاالس���تراتيجية الت���ي نبتغيها واضحة 
لة اجلوانب، تقوم على الشمول والتكامل  املعالم، مفصَّ

والواقعية، يتالحم فيها القول مع العمل.

4- أن يدعم اخلط���اب اإلعالمي األصالة والذاتية 
النابعة من قيم اإلس���الم ومبادئه، ويوفر اجلّو املالئم 
لصن���ع البدائل التي تق���ف في مواجهة م���ا يقّدمه 

الغرب.

وتسعى هذه االستراتيجية لكي حيقق إعالم اإلسالمين 
عدة أهداف، من أمهها:

1- القي���ام بعملية التغيير احلقيقي، وتغيير األفكار 
والسلوكيات واألخالق على املستوى العام واخلاص.

2- املس���اهمة في صناعة الرأي الع���ام، واالنتقال 
باجلمهور إلى وعي أكبر وحضور مؤثر.

) - نق���ل صورته���م لكل طبقات املجتمع بحس���ب 
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م  تفاوت ثقافتهم، واللغة الت���ي يفهمونها، وهذا يحجِّ
متاًما افتراءات اإلعالم املعادي.

وتترّكز االستراتيجية حول أربعة ميادين رئيسة هي:

أواًل: املرسل:

اإلنس���ان هو العنصر األول في إح���داث أّي تغيير 
مقص���ود، والعناية بإعداد اإلعالمّيني اإلس���المّيني، 
وتأهيِلهم حتى يكونوا قادرين على حتّمل هذه املسؤولية 
الضخم���ة، عمٌل كبير، يتطلّب جهوًدا عظيمة وطاقات 

عديدة)1(. 

واختيار العناصر القادرة على تبليغ الرسالة هو في 
احلقيقة البداية الصحيحة والركيزة األس���اس لنجاح 

هذا العمل)2(.

وال بد من عدة اعتبارات يف هذا اجملال:

1 - أن يتم إعداد الكوادر بصفة مستمرة.

2- أن تتوافر فيهم املوهبة، واالس���تعداد النفسي، 
والق���درة على فهم احتياج���ات املرحلة، واجلرأة على 
خوض غمار التطوير املستمر للمواد املطروحة، وطرق 

بثها، والتوقيت املالئم لذلك.

)- اعتماد مس���ألة التخصص، وهو م���ا يعني أن 
تكون الكوادر اإلعالمية من أصحاب االختصاص في 

اإلعالم وعلوم االجتماع والعلوم السياسية.

4- إن إعداد اإلعالمي اإلسالمي وتأهيله ال بد أن 
يكون وفق املنهج العلمي والعملي، ويشمل:

 أ– اإلع���داد األصولي والفك���ري؛ حيث يتعّرف على 
األصول الَعَقدية والفكرية والتشريعية لإلسالم؛ من خالل 

مجموعة مختارة من املقررات الشرعّية والفكرّية.

)1( ما هو اإلعالم اإلس���المي، عبد القادر طاش، مجلة الداعي الصادرة 
عن دار العلوم ديوبند ، ذو القعدة 0)14 ه� = نوفمبر 2009م ، العدد 

: 11 ، السنة )).
)2( إش���كاليات العمل اإلعالمي بني الثواب���ت واملعطيات العصرية، مرجع 

سابق.

 ب– اإلعداد اللغوّي والتذوقي؛ بدراسة مقررات في 
اللغة العربية، وأن يسعى إلى التمّكن في فنون القول، 

والبيان، واألسلوب، والتعبير، والتذوق األدبي.

ج– اإلعداد التخّصص���ي وامِلْهني، وهذا اإلعداد ال 
بّد أن يتكامل فيه اجلان���ُب النظري واجلانب العملي 
التطبيقي حتى ال تصبح دراسة اإلعالم دراسًة نظرية 
بحتًة، وال بّد من اكتساب اإلعالمي للمهارات العملية 

واملهنية املطلوبة منه في واقع املمارسة امليدانية.

د– اإلع���داد الثقاف���ي العام، وه���ذا يتطلب اإلملام 
بالواقع الذي يعيش فيه، من حيث قضاياه ومشكالته، 
وأحداثه، وتيارات���ه، كما يتطلب اإلملام ببعض املعارف 
والعل���وم املُِعينَة له على فهم هذا الواقع وحتليله، وهي 
علوم وثيقة الصل���ة باإلعالم؛ كعلم النفس واالجتماع، 

والعلوم السياسية واالقتصادية، واللغة األجنبية))(.

ثانًيا: مضمون اخلطاب ومرتكزاته:

خطاب احلركات اإلس���المية، وفق اس���تراتيجيتنا 
املقترحة يركز على عدة جوانب، منها:

ًعا ال  1-  أن يكون اخلطاب اإلعالمي تسامحّيًا مجمِّ
ًرا. تصادمّيًا منفِّ

2- أن يكون مزياًل للشبهات؛ سواء منها التي تتعرض 
لإلس���الم كمنهج، أو تلك الش���بهات التي تساهم في 

تشويه صورة اإلسالميني.
)- التركي���ز على التوعية العام���ة للناس بكثير من 
املفاهيم املختلطة، كمفهوم الدولة اإلس���المية، وكيف 
أنها تختلف متاًما عن الدول���ة الثيوقراطية، ومفهوم 

اجلهاد اإلسالمي، وبيان دوافعه في اإلسالم.
4- أن يكون اخلطاب مطمِئًنا، كشرح موقف اإلسالم 
من النصارى، وبيان حرية االعتقاد في اإلسالم، وأنه ال 
إكراه في الدين، وأن أكثر مخاوفهم إمنا تنتج من سوء 

فهم لإلسالم، أو من سوء عرض ملفاهيم اإلسالم)4(.
))( ما هو اإلعالم اإلسالمي، عبد القادر طاش، مرجع سابق. 

)4( اخلوف من اإلسالميني: أس���بابه وطرق معاجلته، عبد التواب محمد 
http://islamselect.net/mat/89706                  :عثمان، رابط
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5- التركي���ز على القضاي���ا ذات البعد اجلماهيري 
التي حتظى باهتمام شعبي قوي، وأن يبتعد اخلطاب 

عن القضايا التي تظهر للناس باملظهر الفئوي.
6- أن يكون شاماًل لكافة مناحي احلياة ومجاالتها، 

ترس���يخ  قادًرا على  يكون  وأن 
قيمة الشمول، وأنه جاء لسعادة 

الفرد في كافة مناحي احلياة.
7-  أن يكون عامِلًا مبتطلبات 
املرحلة،  وتطبيق���ات  العص���ر 
ويتبنَّ���ى هموم األمة، ويش���عر 
رجل الش���ارع بأن من يتحدث 
إس���المّيًا عملّيًا ال  ميلك حاًل 

مجرد نظريات.)1(

ثالًثا: املستقبل للرسالة:

شخصية مستقِبل الرسالة اإلعالمية، من املمكن أن 
نقسمها إلى عدد من األنساق والدوائر املتداخلة:

فالنسق األكر هو: عامة الناس؛ سواء كانوا مسلمني 
أو غير مس���لمني؛ ألن الوسائط اإلعالمية اآلن تشمل 
الكرة األرضي���ة، ثم الدائرة الثاني���ة، وهي اجلمهور 
اإلس���المي خاصًة، تليها الدائرة الثالثة، وتشمل أبناء 

احلركات اإلسالمية على تنوعاتهم املختلفة.

النس��ق الث��اين: النخب الفكرية والقوى السياس���ية 
املختلف���ة، التي م���ن الض���روري أن يتوجه اخلطاب 
اإلعالم���ي اإلس���المي إلى العمل على كس���ب قطاع 
ال ب���أس به من نُش���طاء النخب الَعلمانيَّ���ة: فإما أن 
يصيروا في خندق املدافعني عن احلركة اإلس���الميَّة 
وأطروحاتها، أو على األقل يقفون على احلياد، ويكّفون 
عن صّب أذاهم على احلركة اإلسالميَّة وأطروحاتها؛ 
وذلك يحقق مزيًدا من التأثير اإلعالمي والسياس���ي 
اإلس���المي؛ ألن هذه النخب ذات صوت عاٍل، ورأيها 
مسموع في الداخل واخلارج، كما أنها متثل قطاًعا من 
)1( اخلطاب اإلعالمي السلفي...)السياق، واملكونات، واملرتكزات( ، أحمد 

عمرو، مجلة البيان العدد: 287.

قطاعات املجتمع الذي نعمل فيه.

النس��ق الثالث: العالم اخلارج���ي الذي يرصد بدقة 
اخلط���اب اإلعالمي للح���ركات اإلس���المية؛ ليحدد 
موقف���ه منها، ويضع خططه للتعامل معها، خاصًة في 
بقوة  املنتظرة  حال مش���اركتها 
في البرملان���ات التي تلعب دوًرا 
خطيًرا في البالد الدميقراطية، 
ف���ي  مش���اركتها  حت���ى  أو 
احلكوم���ات املرتقبة بعد حني، 
وهن���ا ال بد للخطاب اإلعالمي 
أن يتبنَّى رؤية إس���المية عاملية 
هة إلى العالم احلذر والقلق  موجَّ

واملترقب)2(. 

رابعا: آليات تطبيق االسرتاتيجية:
وتتضم���ن آليات تطبي���ق االس���تراتيجية العناصر 

التالية:
1- إعداد الدراسات امليدانية والبحوث املتخصصة 
ألهم احتياجات املجتمع املعني بالبث اإلعالمي، وهذا 
ما ميّكن من إعداد اخلط���ط العلمية التي تتوافق مع 
ظروف اجلماهير املتلقية، وتتناسب مع واقعهم الثقافي 
واالقتصادي واالجتماعي، وتلبي احتياجاتهم، وتتناول 
مش���كالتهم، وبدون دراس���ة علمية دقيقة الجتاهات 
اجلماهير، فإن هذه اخلطط والقرارات س���وف تكون 
مجرد ُمكاء وتصدية، وقد ال جتد من يعبأ بها، أو يهتم 

مبعطياتها))(.

2- إنشاء ودعم معاهد ومراكز البحوث اإلعالمية، 
الت���ي تهتّم باإلعالم اإلس���المي، ولعلَّ م���ن األهّمّية 
مبكاٍن أن تس���ير هذه اجلهود العلمية التأصيلية وفق 
خطة مدروسة، وتصّور س���ليم لألولوّيات، وأن تعتمد 
على أس���لوب ِفَرق العمل اجلماعية، بدالً من األعمال 

)2( املرجع السابق.
))( إش���كاليات العمل اإلعالمي بني الثواب���ت واملعطيات العصرية، مرجع 

سابق.

م��ن الض��روري أن يتوجه الخط��اب اإلعامي 
اإلس��امي إل��ى العم��ل على كس��ب قطاع 
ة:  ال ب��أس به من ُنش��طاء النخ��ب الَعلمانيَّ
فإم��ا أن يصي��روا ف��ي خن��دق المدافعي��ن 
أو  ة وأطروحاته��ا،  اإلس��اميَّ الحرك��ة  ع��ن 
عل��ى األقل يقف��ون على الحي��اد، ويكّفون 
ة  ع��ن ص��ّب أذاهم عل��ى الحركة اإلس��اميَّ
وأطروحاتها؛ وذلك يحقق مزيًدا من التأثير 

اإلعامي والسياسي اإلسامي



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب اخلامس :  العمل اإلسالمي

444

واالجتهادات الفردّية احملدودة.

)- التفكي���ر بصورة إبداعية علمي���ة بنوعية املواد 
اإلعالمية والبرامج الصاحلة للعرض، وانتقاء األفضل 
منها بحسب رسالة الوس���يلة اإلعالمية، ومبا يحقق 

رؤيتها العامة وأهدافها املستقبلية)1(.

4- إيج���اد هيئة استش���ارية 
املش���ورة  لتقدمي  متخصص���ة؛ 
مع  التعامل  ف���ي  لإلعالمي���ني 
الش���ئون السياس���ية، وتكوي���ن 
وجمعيات  اجتماعي���ة  رواب���ط 
أهلية يكون هدفها وضع ضوابط 
ملراقب���ة األداء اإلعالمي العام؛ 
لكي ال ينحرف خلدمة أشخاص 

أو مؤسسات بعينها.

5- الس���عي نح���و اجتهاد عصري يق���وم به علماء 
ميتلكون زاًدا متيًنا من العلم الشرعي، وميتلكون أيًضا 
زاًدا متيًن���ا من العلم اإلعالمي ف���ي جانبيه النظري 
والتطبيق���ي، على أن يعتمد ه���ذا االجتهاد العصري 

على تالحم عنصرين:

أواًل: دراس���ة املصادر األساس���ية لإلسالم دراسة 
إعالمية علمية الس���تنباط األس���س والقواعد التي 
تنّظم العملية اإلعالمية، أو تُرِش���د إليها، ويَْردُف هذه 
الدراسَة محاولُة الكشف عن ذخائر التراث اإلسالمي 

عبر العصور، مّما له صلة باملمارسة اإلعالمية.

ثانيً��ا: دراسة نتاج البحوث والدراسات واملمارسات 
اإلعالمية املعاصرة، واس���تيعابها، ثّم اس���تلهام روح 
التشريع اإلسالمي، ونتائج الدراسة اإلعالمية العلمية 
ملصادر اإلسالم وتراث املس���لمني؛ للوصول إلى رؤية 
واضحة ملا ينبغي أن يكون عليه اإلعالم اإلسالمي في 

اجلوانب النظرية والتطبيقية)2(.

)1( اإلعالم اإلسالمي.. واخلطاب اجلديد، مرجع سابق 
)2( ما هو اإلعالم اإلسالمي، مرجع سابق. 

7- االس���تعانة باخلبرات الغربية، وهو أمر ال يعيب 
التجربة اإلس���المية، ب���ل يُكثفها ويصق���ل كوادرها، 

ويُنضج أداءها.

عوامل جناح االسرتاتيجية:

1- انتهاج أس���لوب التدرج ف���ي اإلصالح في ضوء 
معرفتن���ا أنَّ كثيًرا من املفاس���د 
واالنحرافات التي حتيط بوسائل 
نش���ُرها  اس���تغرق  قد  اإلعالم 
وتكريسها زمًنا ممتًدا، وإصالحها 
أو تخلي���ُص اإلعالم منها يحتاج 

إلى زمن ممتّد أيًضا))(.

2- املصاحل���ة بني املؤسس���ة 
الديني���ة التقليدية وبني املبدعني 
اإلعالميني؛ إذ إن انشغال املؤسسة الدينية بالقضايا 
التاريخية، وتخوفها من أطروح���ات التجديد، دفعها 
للعم���ل على حتجي���م تيارات التجديد ف���ي املجتمع، 
وهو ما انتهى إلى االنش���غال بالصراع الداخلي، أو ما 
أطل���ق عليه البعض صراع األجيال، أو صراع احلداثة 

والتقليد، أو صراع املعاصرة واألصالة)4(.

)- جناح العملية اإلعالمية يعتمد اعتماًدا كبيًرا على 
مدى إدراك القائمني عليه���ا لإلطار العلمي النظري 
ال���ذي يعملون في ضوئه؛ حي���ث يتخذ البعد النظري 
أهميته من خالل دوره الفّعال في حتديد األسس التي 
تنطلق منها الرسالة اإلعالمية من ناحية، ومن ناحية 

ثانية في طبيعة التعامل مع تلك األسس)5(. 

4- توافر اإلرادة احلقيقية واجلادة واملقدرات املادية 
والبش���رية والتقنية الضرورية لتنفيذ االستراتيجية، 
والواقع أن ذلك يشكل عقبة كبيرة، ولعلها الكبرى، وقد 

))( املرجع السابق.
)4( اإلعالم اإلسالمي.. واخلطاب اجلديد، مرجع سابق. 

)5( من أجل اس���تراتيجية جديدة للعمل اإلعالمي اإلسالمي، د. عبد الله 
احلمود، رابط:

 http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&la
ng=A&id=16022

نجاح العملي��ة اإلعامية يعتمد اعتماًدا 
كبيًرا على مدى إدراك القائمين عليها 
لإلطار العلمي النظري الذي يعملون في 
ضوئه؛ حيث يتخذ البعد النظري أهميته 
من خال دوره الفّعال في تحديد األسس 
التي تنطلق منها الرسالة اإلعامية من 
ناحي��ة، وم��ن ناحي��ة ثانية ف��ي طبيعة 

التعامل مع تلك األسس
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يفيد ف���ي التغلب على تلك العقبة تكوين هيئة إدارية، 
تنفيذي���ة تتولى بلورة وتعزيز اإلرادة اجلادة، والتي إذا 
ما توافرت فإنها س���تنجح في توفير املقدرات املادية 

والبشرية والتقنية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية)1(.

باملؤسس���ات اخليرية، ومشاريعها  5- االس���تعانة 
الوقفية، في دعم وس���ائل اإلعالم ومتويلها، والتعرف 
على السبل واألساليب املمكنة والالزمة لتوثيق الصلة 
بني الوقف ووسائل اإلعالم، واإلفادة منها في دعمها 

ومتويلها، ورعاية مشاريعها.

مع ضرورة وض���ع مجموعة م���ن الضوابط املهمة 
للمؤسس���ات الوقفية اخلاصة باإلع���الم، وأبرزها أن 
تكون مؤسس���ات مس���تقلة، وأال تك���ون خاضعة ألي 
جماع���ة، وأن تكون لها أنظمة وضوابط حتدد عملها، 

وأن تكون ذات منهج سليم.

اإلعالم الثقافي اإلسالمي الرش���يد: خصائصه ومتطلباته،  د. عبد   )1(
امللك بن منصور حس���ن، صحيفة 26 سبتمبر، عدد )146، اخلميس 

20 أكتوبر 2011م.

اخلامتة:
وختاًما، فإن هذه الدراس���ة وضعناها بغية اإلسهام 
في مش���روع إعالمي حضاري يُقدم اإلسالم بخطاب 
يالئم إنسان القرن احلادي والعشرين، ويعالج القضايا 
برؤية علمية تلّبي حاجات الواقع، ومتتلك مس���احات 
واس���عة من اإلبداع؛ لتلبية متطلبات املسلم املعاصر، 
وتقدمه إلى العالم من بوابة احلضور واإلثراء، وتتبنى 
تطوير الوعي العام، وتقريب املسافات بني أمة اإلسالم 
عامة، واحلركات اإلسالمية على وجه اخلصوص وبقية 

الشعوب والثقافات املعاصرة.
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معلومات إضافية

ثورة االتصاالت وظهور القنوات اإلسالمية املتخصصة:

مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي أحدثته ثورة االتصال واملعلومات ظهرت األقمار الصناعية التي حتمل 
البث التليفزيوني ليصل إلى كل بقاع املعمورة، وليجعل العالم –بحق- غرفة معيشة صغيرة يؤثر كل جزء فيها، 

ويتأثر مبا يحدث في األجزاء األخرى.

وكان أح���د أهم معالم تكنولوجيا االتص���ال واملعلومات ظهور القنوات الفضائي���ة املتخصصة التي حتمل 
مضموناً محدداً، أو تس���عى ملخاطبة جمهور محدد، وس���رعان ما أصبحت تلك القنوات هي الش���كل األكثر 

انتشاراً وقبوالً من جانب اجلمهور.

وتأت���ي القنوات الدينية املتخصصة عل���ى رأس اهتمامات الفضائيات العاملي���ة؛ إذ يحظى املكون الديني 
ا من مداخل مخاطبته وإقناعه. باهتمام كل إنسان، ويعد مدخاًل مهّمً

وتس���ابقت مختلف الدول واملؤسس���ات على إطالق القنوات الدينية، وشهد الفضاء الكوني صراًعا من نوع 
جديد هو طرح األيديولوجيات واحلض���ارات. وكانت بعض الفضائيات الدينية آالت لهذا الصراع، وأداة من 

أدوات إدارته.

ومع بزوغ فجر عام 2001م َش���ِهَد العالم اإلسالمي ميالد ثالث قنوات فضائية إسالمية، هي بالتتابع قناة: 
»اقرأ« التابعة حملط���ة راديو وتليفزيون العرب )ART(، والتي تبثُّ برامجها فعلّيًا منطلقًة من دبي والقاهرة، 
ثم قناة »طيبة« الفضائية، والتي أعلن عن تأسيسها في العام نفسه لتنطلق من دبي، والتي كان من املقرر أْن 

تبدأ بّثها املباشر َمطلع عام 1424ه� - 2004م.

كما أُعِلن في العام نفس���ه عن قناة »الرحمن« بجاكرتا، والتي تعد األولى من نوعها في إندونيس���يا وجنوب 
شرق آسيا بأسِره.

ومع إطاللة شهر رمضان عام )142ه� - )200م بدأ البث التجريبي لقناة املجد الفضائية، من خالل القمر 
الصناعي نايل سات )102( وعرب سات، منطلقة أيًضا من مدينة دبي لإلعالم، ثم القاهرة والرياض.

ثم توالت القنوات الفضائية اإلسالمية، وشهدت السنوات القليلة املاضية زيادة غير مسبوقة في عدد هذه 
القنوات اإلسالمية املتخصصة. 

 عوامل ظهور القنوات الفضائية اإلسالمية املتخصصة:

جاء ظهور القنوات الفضائية اإلسالمية املتخصصة، وزيادة أعدادها نتيجة لعدة عوامل كان أمهها:

	••التطور غير املسبوق في مجال البث الفضائي، والذي جعل تكلفة إطالق القنوات الفضائية أقل بكثير مما 
كان عند بدء إطالق األقمار الصناعية، فبعد اختراع البث الرقمي –Digital- انخفضت تكلفة إطالق القناة 

الفضائية بنسبة الثمن تقريًبا.
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	••الصحوة اإلس���المية التي شهدتها الدول اإلس���المية في مختلف قارات العالم، والتي تزايدت مع التحديات 
السياسية والفكرية التي واجهها اإلسالم واملسلمون في أعقاب أحداث احلادي عشر من سبتمبر.

	••حرص العديد من الدول واملؤسس���ات الدعوية اإلسالمية على استخدام أحدث تقنيات االتصال في توصيل 
رسالتها، ومن بينها استخدام القنوات الفضائية.

	••إط���الق العديد من القنوات الفضائية التنصيرية التي أصبحت متأل الفضاء الكوني، والتي يوجه الكثير منها 
إرساله باللغة العربية ملخاطبة العرب واملسلمني في كل أرجاء الدنيا.

	••تطور األقمار الصناعية العربية واملتمثلة في مجموعة أقمار العرب سات، والنايل سات، وزيادة أعداد قنواتها 
القمرية، مما أتاح فرًصا ذهبية أمام العديد من الدول واملؤسسات اإلسالمية إلطالق قنوات دينية.

	••جلوء بعض املؤسس���ات اإلعالمية الضخمة الهادفة للربح إلى إط���الق بعض القنوات الفضائية الدينية التي 
حتظى مبعدالت مش���اهدة عالي���ة، مما يفتح أمامها حتقيق املزيد من األرباح من خالل اإلعالنات، والرس���ائل 

القصيرة، وإنتاج املواد التليفزيونية الدينية.

خصائص ومسات القنوات الدينية اإلسالمية املتخصصة:

وقد حملت هذه القنوات الدينية اإلسالمية املتخصصة بشكل عام عدد من السمات واخلصائص:

	••الكّم األكبر من هذه القنوات موجه باللغة العربية ملخاطبة العرب واملسلمني الناطقني بالعربية في الوقت الذي 
أعلنت فيه معظم هذه القنوات عند بدء إرس���الها أن من أهم أهدافها الرد على افتراءات الغرب ضد اإلس���الم 

واملسلمني، وتصحيح الصورة املشوهة التي يعرفها الغرب عن اإلسالم.

	••القليل من القنوات الدينية اإلس���المية يوجه إرساله باللغة االجنليزية، مخاطًبا اجلمهور الغربي من مسلمني 
وغير مسلمني. 

	••الك���ّم األكبر من القنوات الدينية اإلس���المية املتخصصة، ميتلكه القطاع اخل���اص وليس احلكومات العربية 
واإلسالمية. 

	••معظ���م القنوات الدينية اإلس���المية املتخصصة تعتمد في متويلها على الهب���ات والتبرعات إلى جانب بعض 
اإلعالنات، والرسائل القصيرة واإلنتاج اخلاص، وهى ال تهدف إلى حتقيق األرباح؛ إذ إن الهدف األسمى لها هو 

خدمة الدين اإلسالمي، ونشر مبادئه وتعاليمه، وتبصير الناس بحقيقته.

	••الكثير من هذه القنوات يعتمد على تقدمي القراءات القرآنية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب 
بعض البرامج التي تهدف إلى ش���رح آيات القرآن واألحاديث الش���ريفة، دون تقدمي برامج تعالج واقع املسلمني 

املعاصر، ويناقش مشاكلهم من منطلقات دينية مما يقلل من جماهيريتها.

	••معظم هذه القنوات جاء إنش���اؤه رد فعل متسرع دون دراسات متأنية ألهداف كل قناة، وخصائص جمهورها، 
وطبيعة املواد التي يجب أن تقدمها. أي أنه لم يسبق إنشاء هذه القنوات دراسات جدوى كافية.

	••معظم هذه القنوات ال متتلك تقنيات حديث ومتطورة، وتعمل بش���كل تقليدي يعتمد على احلديث املباش���ر أو 
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املقابالت التليفزيونية كقوالب برامجية. ويرجع ذلك إلى ضعف التمويل واإلمكانيات.

املصدر:

- د. محمد يس���ري، الفضائيات اإلسالمية.. حتديات وطموح، املركز العربي للدراسات اإلنسانية، سلسة رؤى 
معاصرة، العدد 8، ديسمبر 2008م.

- »ظاهرة الفضائيات الس���لفية ما لها وما عليها«، ورش���ة عمل عقدت باملركز العربي للدراس���ات اإلنسانية 
منشورة ضمن العدد الثاني من سلسلة خالصات استراتيجية، الطبعة األولى، 2010م.
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ملخص الدراسة
أثمرت موجة الثورات التي اجتاحت املنطقة العربية حزمة من التغيرات اجلذرية، والتي تتمثل في إسقاط 
أنظمة احلكم العربية في تونس ومصر وليبيا، ومازلت الثورة تعتمل في اليمن وسوريا، ويعد فتح باب السياسة 
أمام كل القوى السياس���ية بعد مرحلة احلكم السلطوي أبرز مالمح التغيير احلادثة، مما ينبئ بتشكيل بيئة 
سياس���ية جديدة في البالد التي أجنزت فيها الثورات، ويأتي حضور القوى السلفية في الساحة السياسية 
املصرية ليمثل ظاهرة سياس���ية تستحق العناية والدراسة، ومن هنا تسعى هذه الدراسة في حتليل الظاهرة 

السلفية السياسية مبينة مفهوم السلفية عند املنتمني للمنهج السلفي، وكذا عند التيارات العلمانية. 

وتناقش الدراس���ة ج���دل تصنيف القوى الس���لفية مبينة كون التصنيفات املش���هورة مبنية على اختالف 
املمارسات السلفية، من حيث القضايا التي تشغل حيًزا كبيًرا من خطاب الفصائل السلفية، وكذا موقف كل 
فصيل من بعض القضايا، والعالقة مع السلطة احلاكمة، وتبني الدراسة كون القوى السلفية تتمتع مبشترك 
فك���ري كبي���ر، إال أنها تفتقر إلى كيان منّظم يجمعها كلها؛ مما يصيبها بنوع من التفتت مما يؤثر على درجة 

حضورها املجتمعي والسياسي. 

وتكش���ف الدراسة عن اجلدل الفكري الدائر في الوس���ط السلفي حول مسألة املشاركة السياسية؛ حيث 
مينع من املشاركة البعض، بينما ال حرج عند آخرين من املشاركة السياسية، وقد أدى هذا اجلدل إلى حدوث 
نوع من القطيعة بني القوى السلفية والعملية السياسية في واقع ما قبل الثورة املصرية، ساعد عليها مجمل 

احلالة السياسية املصرية. 

وملا حدثت الثورة اضطرب موقف القوى السلفية منها؛ فشارك البعض فيها، وامتنع البعض؛ وذلك بسبب 
اخللفية الفكرية احلاكمة لتعامل القوى الس���لفية مع الس���لطة احلاكمة، وكذا نظ���ًرا لعامل املفاجأة الذي 
تعرضت له كل فصائل املجتمع، ومن بعد الثورة بدأ حضور القوى السلفية في املجتمع، ومتظهر في التفاعل 
مع مختلف القضايا الراهنة، وتّوج هذا احلضور بإنش���اء مجموعة من األحزاب الس���لفية، كالنور واألصالة 

والفضيلة واإلصالح. 

تسعى الدراسة إلى حتليل املمارسة السياسية لهذه األحزاب، وبيان مواقفها في كل التفاعالت السياسية، 
ثم حتاول الدراس���ة رصد مجمل التحديات التي تقف أمام القوى السياس���ية في جتربتها السياس���ية، ثم 
تفترض الدراس���ة جملة من السيناريوهات املتوقعة ملس���تقبل التجربة السلفية في البيئة السياسية املصرية 

في واقع ما بعد الثورة.

طارق عثمان
باحث سياسي

املشهد السياسي السلفي..
دراسة حالة مصر
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مقدمة:
اجتاح���ت املنطقة العربية موجة عاتي���ة من الثورات بداية من تونس في نهايات الع���ام 2010م، والتي انتهت 
بف���رار الرئي���س زين العابدين بن علي، ثم امتدت إلى مصر لتنهي حكم مب���ارك املمتد عبر ثالثة عقود في 18 
يوًما، وانتقلت بس���رعة لليبيا واليمن لتتحول في األولى إلى ح���رب تدّخل فيها الفاعل الدولي، ممثاًل في حلف 
الناتو، والتي انتهت مبقتل القذافي في أكتوبر2011م، وتبقى الثورة في اليمن تتأرجح على خيط رفيع بني السلم 
واحلرب، منتظرة استس���الم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للحقيقة الثورية، وأخيًرا حطت املوجة الثورية 

رحالها في سوريا بشار األسد، وما زالت تفاعالتها مستمرة في معركة صمود بني الشعب والنظام. 

وال يزال الوقت مبكًرا للتنبؤ مبس���تقبل هذه الثورات، وحتديد تأثيرها على األنظمة العربية، والبيئة اإلقليمية 
والدولية، فمعرفة ما ستؤول إليه األمور مرهونة مبدى جناح هذه الثورات في استئصال بقايا األنظمة املسقطة، 
وضبط املراحل االنتقالية لتفادي حدوث اضطرابات تؤثر على بنية هذه الدول، ومدى املقدرة على تأمني عملية 

دميقراطية حقيقية لتكوين أنظمة جديدة. 

وبالرغم من كون عملية تكوين تصور كامل عن مس���تقبل األوضاع السياسية في املنطقة، أمًرا بعيد املنال، إال 
أن حزمة من التغيرات -الداخلية في املقام األول- ميكن حلظها؛ على قمة هذه التغيرات يأتي فتح باب العملية 
السياس���ية لكل القوى السياسية املختلفة في املجتمعات العربية، بعدما كان مغلًقا – فعلّيًا على األقل– في ظل 

األنظمة املسقطة. 

إًذا نحن أمام بيئة سياس���ية جديدة ستتشكل في واقع ما بعد الثورات التي أجُنزت في مصر وتونس، وبالنظر 
إلى النخب السياسية في هذه املجتمعات ميكن حصرها أيديولوجيا في جناحني: األول علماني بتمايزاته املختلفة 

يسارية وليبرالية، والثاني إسالمي. 

وبالتركيز على اجلناح اإلس���المي جند أنه طيلة الوقت كان ممثاًل في جماعة اإلخوان املس���لمني، والتي كانت 
حريصة على احلضور في املش���هد السياسي في ظل األنظمة التي اقتلعتها الثورات، ولكن بعد الثورات العربية 
التي أجُنزت –مصر أمنوذًجا – نرى أن جماعة اإلخوان املسلمني لم تعد محتكرة للمشهد السياسي اإلسالمي، 
وإمنا وفد إلى هذا املشهد أعضاء جدد من القوى اإلسالمية أبرزها التيار السلفي، والذي كان غائًبا متاًما عن 
املشهد السياسي؛ ألسباب ذاتية تخصه كبناء فكري، وكممارسة تنظيمية، وأسباب أخرى موضوعية تخص البيئة 

السياسية بشكل عام. 

طارق عثمان

باحث سياسي

املشهد السياسي السلفي..
دراسة حالة مصر
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هذا احلضور الس���لفي في املش���هد السياسي مثَّل 
ظاه���رة حازت على قدر كبير م���ن االهتمام والعناية 
اإلعالمي���ة، وصار هناك جدل نخبوي عن مدى تأثير 
القوى السلفية على البيئة السياسية، ومدى مقدرتها 
على املمارسة السياسية حيث تعتبرها عدمية اخلبرة 

في هذا الشأن.

ومن هن���ا تأتي أهمية هذه الدراس���ة مس���تهدفة 
الظاهرة السلفية السياس���ية بالوصف والتحليل، في 
س���بيل تكوين إطار عام عن هذه الظاهرة، ميكن من 
فهمها، ومعرف���ة أثرها على البيئة السياس���ية، ولذا 
حتاول الدراس���ة اإلجابة عن تس���اؤل رئيس هو: ما 
ماهية الظاهرة الس���لفية السياس���ية؟ وم���ا تأثيرها 
على البيئة السياس���ية املصرية؟ وما حتديات الواقع 
السياسي احملددة ملستقبل القوى السلفية السياسي؟ 

وفي هذا السياق حتاول الدراسة اإلجابة عن تساؤلني 
فرعيني لفهم هذه الظاهرة؛ األول: ما مفهوم السلفية 
على مس���توى الفكر واملمارس���ة؟ والثاني: ما طبيعة 

العالقة بني القوى السلفية واملشاركة السياسية؟

ومن أجل هذا اهلدف تس��تخدم الدراس��ة بعض األدوات 
املنهجية:

1- املنه���ج الوصفي التحليل���ي لتوصيف معطيات 
املش���هد السياسي الس���لفي، وحتليلها وصوالً لنتائج 

تساعد في فهم الظاهرة. 

2- إط���ار اقت���راب اجلماعة؛ حي���ث نعتبر القوى 
السلفية وحدة التحليل األساس���ية في فهم الظاهرة 

ومقاربة أثرها على البيئة السياسية.  

)- منهج مستقبلي معياري كالسيناريو الستشراف 
مس���تقبل احلضور السياسي السلفي من خالل قراءة 

حتديات الواقع السياسي. 

وستنتظم الدراسة يف احملاور التالية: 

1- مقدمة، وفيها متهيد وأهمية الدراسة، واملشكلة 
البحثية، ومنهج الدراسة. 

2- مدخ���ل مفاهيمي لبيان مفهوم الس���لفية على 
مستوى الفكر واملمارسة. 

)- مباحث الدراسة، واملتمثلة في: 

املبحث األول: القوى السلفية والعملية السياسية.. 
مسار العالقة. 

املبحث الثاني: مستقبل القوى السلفية السياسي.. 
قراءة في التحديات. 

)- خامت���ة، وفيه���ا خالصة تنفيذي���ة ألهم نتائج 
البحث. 

السلفية والسلفيون.. مدخل مفاهيمي

أواًل: السلفية: قراءة مصطلحية:
1- يف القراءة املعجمية: 

عند الكشف عن لفظ سلف في املعاجم اللغوية جند 
أن معناها يدور على املضي، والتقدم والسبق الزمني. 
قال ابن فارس: »الس���ني والالم والفاء أصل يدل على 

تقدم وسبق«)1(. 

ويقال في اللغة: سلف يس���لف سلًفا وسلوًفا: تقدم 
والسالف: املتقدم، والسلف: اجلماعة املتقدمون)2(.  

والسلفي هو: املنسوب أو املنتسب للسلف؛ ألن الياء 
هذه ياء النسبة، فالس���لفي هو الذي ينسب نفسه أو 
ينس���به غيرة للجماعة املتقدم���ني؛ وذلك ألنه حتقق 
بجانب السبق الذي به صار أولئك السابقون سلًفا.  

والسلفية: نسبة مؤنثة للسلف، كالسلفي للذكر.

ولكن لفظ السلفية باعتباره مصدًرا صناعّيًا يحتوي 
على املعنى الذي جتسد في القوم املتقدمني كي يكونوا 
سلًفا ملن بعدهم، وتكون النسبة إليهم على قدر التحقق 

بهذا املعنى. 

أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ،)/95 ط2 /89)1ه�.  )1(
انظر األزهري،تهذيب اللغة ج12 /ص1)4-2)4 مادة سلف، ط الدار   )2(

املصرية.
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2- يف القراءة املصطلحية:

مفهوم السلفية عند السلفين: 

"حينما نبحث في التراث اإلس���المي عن الس���لف 
بصفته���م اجلماعة الس���ابقني لغيرهم بش���يء ما، 
والس���لفية بصفتها املعنى الذي س���بق به السابقون، 
س���نجد أن السلف هو: الصدر األول من املسلمني في 

هذه األم���ة، أي الصحابة، 
وس���نجد أن الس���لفية هي 
الذي  اإلس���المي  املعن���ى 
متثل���وه في قلوبه���م فهًما 
سلوًكا،  ش���خصياتهم  وفي 
احلام���ل  ه���و  والس���لفي 
للمعنى الذي حملوه مفاهيم 

وسلوًكا«)1(. 

وعند تتبع مفهوم السلفية في الفكر العربي املعاصر 
جند أن املنتس���بني للس���لفية- وللحركة اإلس���المية 
عموًما، ولو لم ينضووا حتت تنظيم س���لفي- يكادون 
يجمعون على هذا املفهوم ملصطلح الس���لفية مع تباين 

في التعبير عنه)2(. 

وميكن إجناز مفهوم للس���لفية م���ن خالل تتبع هذه 
التعريفات كاآلتي: »االجتاه املقدم للنصوص الشرعية 
على البدائل األخرى منهًجا وموضوًعا، وامللتزم بهدي 
الرسول صلى الله عليه وس���لم وهدي أصحابه علًما 
وعم���اًل، املط���رح للمناهج املخالفة له���ذا الهدي في 

العقيدة والعبادة والتشريع«))(. 

مفهوم السلفية عند غري السلفيني: 
أم���ا عند املفكري���ن غير املنتمني للمنهج الس���لفي 
–وللحركة اإلسالمية عموًما- فنجد تبايًنا في فهمهم 

عبد الرحمن الزنيدي- الس���لفية وقضايا العصر ص20 دار إش���بيليا   )1(
ط1998/1م.

وهذا متواتر في األدبيات الس���لفية، مثل معال���م االنطالقة الكبرى،   )2(
محمد عبد الهادي املصري، والصحوة اإلسالمية ليوسف القرضاوي. 
والس���لفية قواعد وأصول ألحمد فريد، والسلفية لعالء بكر، واملنهج 

السلفي ملفرح القوسي.
املرجع السابق ص49.  )((

للس���لفية لدرجة جتعله مفهوًم���ا غامًضا غير محدد 
املعالم، يتسع حيًنا لتُوَصف به كل احلركات اإلسالمية، 
ويضيق أحياًنا ليوسم به فصيل معني، وبالنظر في هذه 
التعريفات ملصطلح السلفية جندها تعريفات معيارية 
منطلقة من خلفيات مس���بقة عن املوقف من السلفية 
والسلفيني، واحلركة اإلسالمية عموًما، وفي مجملها 
متأثرة بالفكر الغربي، وتبنيها لفكر احلداثة، والتي تعد 
النقيض من الفكر السلفي، 
فبينم���ا تدع���و احلداث���ة 
للتح���رر م���ن املاضي بكل 
قيمه الدينية والتراثية، تأتي 
السلفية لتؤكد أهمية العودة 
لتراث األمة، وتوظيف قيمه 
في حتري���ك عجلة النهضة 
املتعث���رة، واحلف���اظ على 
الثوابت وقضايا الهوي���ة؛ لذا نلحظ الطابع االنفعالي 
في تعريفهم للس���لفية، فنجدها »قف���ز على الواقع، 
وإلغاء ملفهوم الزمان، وإنكار لعوامل التغير والتطور في 
املجتمع، عمادها فهم ماض���وي يعتبر أولوية الثوابت 
عل���ى املتغيرات، واتخاذ النص بدياًل عن الواقع«. كما 
أفاد مؤمتر احلركات اإلس���المية املعاصرة في الوطن 
مه مركز دراسات الوحدة العربية)4(.  العربي الذي نظَّ

وه���ي »حالة من اخلواء الفك���ري بدليل العودة إلى 
السلف الصالح، والشعور بالضعف جتاه العلم احلديث، 
ومكاس���ب الفكر األوروبي، فالس���لفية باختصار هي 
هيمنة املاضي على احلاض���ر وغياب العقل واعتماد 

النقل«)5(.  

وعند برهان غليون هناك س���لفيات وليست سلفية 
واح���دة، ويراها في املجمل س���عًيا نحو إحياء التراث 

اإلسالمي)6(. 

نالحظ مدى اتس���اع املفهوم عن���د غليون ليصبح 

احلركات اإلس���المية في الوطن العرب���ي- مجموعة باحثني – مركز   )4(
دراسات الوحدة العربية ص55) ط1 بيروت.

كما عند منصف وناس في بحثه املساهمات العربية املعاصرة، مسألة   )5(
املثقف العربي ضمن كتاب االنتلجنسيا العربية، ص211.

راجع كتابه اغتيال العقل ص280.  )6(

تع��د الحداث��ة على النقي��ض من الفكر الس��لفي، 
فبينما تدعو الحداثة للتحرر من الماضي بكل قيمه 
الديني��ة والتراثية، تأت��ي الس��لفية لتؤكد أهمية 
الع��ودة لت��راث األم��ة، وتوظي��ف قيمه ف��ي تحريك 
عجل��ة النهضة المتعث��رة، والحفاظ عل��ى الثوابت 

وقضايا الهوية
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فضفاًض���ا يش���مل كل من يس���عى إلحي���اء التراث 
اإلسالمي، ولكن نراها أكثر اتساًعا عند محمد أركون؛ 
حيث تتمثل في ادعاء االنتساب إلى الرسالة القرآنية، 

وجتربة املدينة)1(. 

وبذلك توش���ك أن تكون الس���لفية ترادف اإلسالم، 
وباملثل جند عابد اجلابري يَِسم ُ كل مشاريع النهوض 

العرب���ي بالس���لفية عل���ى 
دينية،  تعدده���ا، فس���لفية 
وأخ���رى ماركس���ية، وثالثة 

استشراقية ليبرالية)2(.   

هكذا جند الس���لفية عند 
هؤالء غير مح���ددة املعالم 
بصفتها منهجية ذات قواعد 
ثابتة متميزة أو مذهبية ذات 

أصول راسخة محددة))(. 

نخل���ص من هذا املدخل إلى أن مصطلح الس���لفية 
متسق مع األصل اللغوي له، والذي يعني التمسك مبا 
كان عليه املتقدمون في التصورات والسلوك، واملعنيون 
هنا هم الصحاب���ة ومن تبع منهجه���م؛ إذ إننا نتكلم 
في نطاق س���لفية تخص املعنى اإلس���المي، وهذا ما 
توافق عليه املنتمون لالجتاه الس���لفي، أما غيرهم من 
املفكرين سواء من انتمى للحركة)4(  اإلسالمية – وهم 
قلة – أو من العلمانيني؛ فمفهومهم عن السلفية مبني 
على أحكام معيارية مس���بقة ترى السلفية من خالل 
املمارسات الفردية للمنتمني لها، وكذا فهو فهم متأثر 

بقيم احلداثة الغربية الرافضة لكل قدمي.

ثانًيا: السلفيون.. جدل التصنيف: 
بالرغم من كون مصطلح السلفية يتسم بقدر كبير من 

انظر كتابه الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح ص79،   )1(
املركز الثقافي العربي الدار البيضاء.

انظر كتابه نحن والتراث ص 12-16 مركز دراسات الوحدة العربية.  )2(
راجع الس���لفية وقضايا العصر، لعبد الرحمن الزنيدي؛ للوقوف على   )((
مفهوم السلفية عند املفكرين احلداثيني العرب ص4)-41 مرجع سبق 

ذكره.
)4( كمحمد سعيد رمضان البوطي الذي ينكر وجود سلفية أصاًل.  

الوض���وح عند جتريده وحتريره، إال أن هناك ما يكدر 
عليه هذا الصفو والوضوح، وهو النظر إلى الس���لفية 
من خالل املنتس���بني لها، ومحاولة تعريفها من خالل 
ممارستهم؛ مما يجعلنا أمام عدد كبير من االختالفات، 
وهذا يؤدي بكثير من الباحثني إلى ظن وجود أكثر من 
س���لفية، هذا اخلطأ املنهجي أدى إلى وجود حالة من 

التشويش والغموض على مفهوم السلفية. 

فم���ن الطبيعي أن توجد 
مس���افة معينة بني أي فكر 
في مستواه النظري املجرد، 
وب���ني تطبيقات���ه على يد 
معتنقيه؛ حيث هناك الكثير 
والش���روط  العوامل  م���ن 
املجتمعي���ة الت���ي حت���دد 
عملية نقل الفكر إلى عالم 
التطبيق، وينطبق هذا على كل األفكار، ومنها السلفية 
ل���ذا فمن املهم جتريد محتوى الفكر ومرتكزاته املبني 
عليها، ومن ثَم فهم ممارسات وتطبيقات معتنقيه في 

سياقها، وليس العكس. 

وفي احلالة الس���لفية جند أن احمل���ور الذي يبتنى 
عليه ه���ذا الفكر ه���و تقدمي النصوص الش���رعية، 
وفهمها وتطبيقها، كما فهمها وطّبقها الصحابة، ومن 
تبعهم على طريقتهم. فكل من يتبنى الفكر الس���لفي 
ينطلق من هذا األس���اس، ويحاول ربط كل ممارساته 
به، فالتمايزات بني املنتس���بني للفكر الس���لفي ليست 
في ه���ذا اجلوهر، وإمنا في بعض القضايا واملواقف؛ 
حي���ث يتخذ البعض موقًفا معيًنا يغاير موقف آخرين، 
والكل يؤك���د أن موقفه هذا منطلق م���ن أنه محاولة 
لتطبيق معنى الس���لفية الذي يتفق عليه الكل، وكذلك 
في حتديد الس���بيل األمثل لإلصالح يتمايز املنتمون 

للسلفية مع االنطالق من نفس املركز.

ل���ذا ميكننا القول بأنه ال يوجد حدود صلبة تفصل 
بني أكثر من اجتاه داخل اجلسد السلفي، جتعلنا نعتبر 
وجود أكثر من س���لفية؛ لذا جند أكثر أدبيات ش���ئون 
احلركات اإلسالمية تقوم بعملية التصنيف، بناًء على 
املوقف من قضية معينة بحيث يصير أساًسا للتصنيف، 

بالرغ��م من ك��ون مصطلح الس��لفية يتس��م بقدر 
كبير من الوضوح عند تجريده وتحريره، إال أن هناك 
ما يك��در عليه ه��ذا الصفو والوض��وح، وهو النظر 
إلى الس��لفية من خال المنتس��بين لها، ومحاولة 
تعريفها من خال ممارس��تهم؛ مم��ا يجعلنا أمام 

عدد كبير من االختافات
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فمثاًل املوقف من استخدام العنف تقسم إلى حركات 
سلمية، وأخرى غير سلمية)1( وهكذا، لكن بعد عملية 
التصنيفات يظل أس���اس الفكر السلفي موجوًدا عند 
ال���كل، وقد درجت هذه األدبيات على تقس���يم القوى 

السلفية – البيئة املصرية أمنوذًجا – بحسب:

 - طاب���ع املش���اركة املجتمعية التي يغل���ب عليها 
)الدعوة الدينية – العمل االجتماعي – العناية بالعلوم 

الشرعية(.

- املسائل التي تعتني بها، وحتتل مكانة كبيرة في خطابها. 

- موقفها من بعض القضايا املهمة؛ كقضايا اجلهاد، 
والعالقة مع الس���لطة السياس���ية، ومزاولة النشاط 

السياسي إلى:  
- سلفية اجتماعية.

- سلفية تزكية. 
- سلفية علمية.

- سلفية جهادية. 
- سلفية حركية. 

- سلفية جامية مدخلية)2(. 

جند أن اخلطوط الفاصلة بني هذه التصنيفات غير 
واضحة، ومبنية على متغيرات مجتمعية؛ لذا جند أن 
واقع ما بع���د الثورة املصرية قد يدفع نحو تغيير تلك 
احلدود الفاصلة بني هذه التصنيفات، وبالتالي تصبح 
قيمتها التفسيرية ضئيلة؛ لذا سنسلك طريًقا مختلًفا 
في هذه الدراسة عند محاولة تصنيف القوى السلفية؛ 
حيث لن نعتمد في التصنيف على فروق فكرية، وإمنا 
س���نعتبر احلالة التنظيمية هي محدد التصنيف؛ لذا 

ميكننا التصنيف كاآلتي:

بعد اس���تبعاد جماعة اإلخوان املس���لمني، والتيار 
الصوفي، وتيار التبليغ والدعوة، يتبقى لنا القوى التي 
تتس���مى صراحة بالسلفية - وهذا ال مينع كون الفكر 

)1( كالتصني���ف املتبع ف���ي دليل احلركات اإلس���المية الصادر عن مركز 
األهرام للدراسات.

)2( راجع هاني نسيرة، دورية كراسات استراتيجية، عدد220، السلفية في 
مصر حتوالت ما بعد الثورة، مركز األهرام للدراسات.

السلفي معتَمًدا في ما سواها- ولكن ما يعنينا هنا هو 
التسمية الصريحة، وبحس���ب احلالة التنظيمية لهذا 

اجلسد السلفي جند أنه ينقسم إلى:

أواًل: قوى سلفية هلا كيان تنظيمي: 
وحتت هذا القسم جند التنظيمات التالية:

1- اجلماعة اإلسالمية.
2- الدعوة السلفية.

)- جماعة أنصار السنة. 
4- اجلمعية الشرعية. 

ثانًيا: قوى سلفية ليس هلا كيان تنظيمي:
هذه القوى عبارة عن رمز سلفي ميتلك قدرة تأثيرية 
على الكثير من األتباع، ولكن ال يجمعهم إطار تنظيمي 

منطي، وهنا تبرز املجموعات التالية: 

1- مجموعة معني���ة بالقضايا الدعوي���ة والدينية 
العامة والسياس���ي منها باخلصوص، والدعوة لتطبيق 

الشريعة، مثل:
د. محمد عبد املقصود، وفوزي السعيد. 

2- مجموعة معنية بالشأن التربوي والدعوي، مثل:
- محمد حس���ان، ومحمد حس���ني يعق���وب، وأبو 

إسحاق احلويني.

)- مجموعة ما يسمون بالتيار املدخلي أو اجلامية))( 
مثل:

- محمد س���عيد رس���الن، ومحمود عامر، وأسامة 
القوصي، وعلي حشيش.    

وتتداخل هذه األقس���ام بدرج���ة أو بأخرى، ولكنها 
تعطي مق���درة تصنيفية معقولة، وبع���د هذا املدخل 
التصنيفي ميكن مالحظة كون التيار الس���لفي بالرغم 
من الوحدة الفكرية التي يتس���م بها، إال أنه يعاني من 
حالة تفتيتية تؤثر قطًعا على مس���توى أدائه املجتمعي 

عامة، والسياسي على وجه اخلصوص.

))( للوقوف على فكر هذا التيار راجع »اجلامية« كتاب املس���بار الش���هري 
صادر عن مركز املسبار للدراسات.
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املبحث األول القوى السلفية والعملية 
السياسية.. مسار العالقة

املطلـــب األول.. واقـــع مـــا قبـــل الثـــورة .. قطيعة 
سياسية:

1- السلفيون والسياسة: جدل فكري:
مع بزوغ م���ا اصُطلح عليه بالصحوة اإلس���المية، 
أو تيار اإلسالم السياس���ي، صارت القوى اإلسالمية 
رقًم���ا صعًبا في البيئة السياس���ية العربية، أثار ذلك 
قضية إش���كالية، وهي مقدرة هذه القوى اإلسالمية 
عل���ى التعاطي مع مس���ألة الدميقراطي���ة وااللتزام 

بقواعدها)1(.  

هذا على صعيد البيئة احمليطة بالقوى اإلسالمية، 
أما على صعيد الداخل اإلس���المي نفس���ه، فهناك 

راجع احلركات اإلس���المية والدميقراطي���ة، مجموعة باحثني، مركز   )1(
دراس���ات الوحدة العربي���ة، وكذل���ك التيارات اإلس���المية وقضية 
الدميقراطي���ة، حيدر علي، مركز دراس���ات الوحدة العربية، واملناطق 
الرمادية، بحث حول احلركات اإلس���المية والدميقراطية من مؤسسة 

كارنيجي للسالم.

جدل ال يقل احتداًما حول املمارس���ة الدميقراطية، 
وإن كان���ت جماع���ة اإلخوان قد حس���مت أمورها 
مبك���ًرا؛ حي���ث تعد العملي���ة السياس���ية ركًنا في 
مش���روعها اإلصالحي، أما على املس���توى السلفي 
فتعد قضية الدميقراطية، واملوقف من املشاركة في 
احلياة السياس���ية، من أكثر القضايا املثيرة للجدل 
في الوس���ط السلفي، وقد شغلت مساحة واسعة من 
اجلدل والنق���اش الفكري؛ ما بني رافض لالنخراط 
في العملية السياس���ية، وآخر يدعو إليها مع تفاوت 
في درج���ات الرفض والقب���ول، وصّنفت الكثير من 

األدبيات في كال االجتاهني)2(. 

وكان التيار املانع من املشاركة في احلياة السياسية 
يجادل بأح���د أمرين: األول: كون النمط الدميقراطي 
ووضعية الدساتير العربية احلاكمة تتناقض مع قضايا 
عقدية؛ بحيث يس���تحيل اخلوض ف���ي غمار العملية 
السياسية دون املساس بالثوابت العقدية. أما الثاني: 
فه���و أقل حدة من األول؛ حيث ج���ذب القضية بعيًدا 

ككتابات عمر األش���قر، وعبد الرحمن عبد اخلالق، وصالح الصاوي،   )2(
والسلفية ومناهج التغيير لياس���ر برهامي، والدميقراطية في امليزان 

لسعيد عبد العظيم.
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عن الس���احة العقدية، وجعلها أمًرا اجتهادّيًا يس���وغ 
االختالف عليه، ولكنه مينع من املمارس���ة السياسية؛ 
ألنه يرى أنها تأتي بأضرار تفوق املصالح املرجوة منها 

في سبيل اإلصالح والتغيير)1(.  

وق���د كان الصوت املنادي بولوج باب السياس���ة من 
أج���ل اإلصالح صوًتا خافًتا غير مس���موع حتى صار 
املوقف الرسمي للقوى السلفية هو عدم املشاركة في 
احلياة السياسية، حتى تشكلت حالة من القطيعة بني 

القوى السلفية والسياسة بكل صورها.

2- الســـلفيون يف واقـــع ما قبل الثـــورة: القطيعة 
السياسية:

كانت البيئة السياسية في واقع ما قبل ثورة اخلامس 
والعش���رين من يناير خالية من أي حراك فعلي، فقط 
احلزب احلاكم متفرد بالس���لطة، وحوله مجوعة من 
األحزاب الت���ي متارس دور معارض���ة وهمية، وعلى 
اجلانب اإلس���المي تأتي جماعة اإلخوان املس���لمني 
لتخوض غمار البيئة السياس���ية، مشاركة في العملية 

االنتخابية، ومتفاعلة مع القضايا السياسية عموًما. 

أما على املستوى الس���لفي فقد كان األمر مختلًفا؛ 
حيث كانت هناك حالة من القطيعة الكاملة مع املشهد 

السلفي، متظهرت هذه احلالة كاآلتي: 

1- عدم الترش���ح للمجال���س النيابي���ة؛ ففي كل 
االنتخاب���ات البرملاني���ة املصرية م���ن )1987م إلى 
2010م( لم تش���ارك القوى السلفية فيها، وفضاًل عن 
عدم املشاركة، كانت العملية االنتخابية ال تنال أي قدر 
م���ن االهتمام، حتى وصلت درج���ة القطيعة إلى عدم 

اإلدالء باألصوات من األساس. 

2- البعد عن النشاطات السياسية األخرى، كممارسة 
الضغط على الس���لطة السياسية، من خالل منظمات 

املجتمع املدني، كالنقابات واالحتادات الطالبية. 

)- جتّنب التفاعل مع السياسات الداخلية واخلارجية 

)1( للوق���وف على تفاصيل هذه األقوال، راجع محمد ش���اكر الش���ريف 
»املشاركة في البرملان والوزارة« كتاب البيان 2008م.

للس���لطة السياسية احلاكمة، وعدم تناولها بالنقد، أو 
التأييد، بدرجة تثبت وجود القوى الس���لفية في البيئة 

السياسية)2(.  

هذه املظاهر أدت إلى الغياب التام للقوى السلفية من 
املشهد السياسي، وكان الباعث عليها السبب الفكري 
املتعلق باملوقف الش���رعي من املمارسة الدميقراطية، 
وهذا سبب ذاتي س���اعد عليه سبب موضوعي، وهو 
مجمل احلالة السياس���ية التي فرضها النظام القائم 
قبل الثورة؛ حيث ال مكان في املش���هد السياسي لغير 
املؤيدين له، وبالتالي كان هناك س���ياج أمني مفروض 
على القوى اإلسالمية والسلفية باخلصوص، يزيد من 
درجة إعراضها عن السياس���ة إجماالً، ويجعلها ترى 
في املشاركة السياسية مفاسد تفوق كثيًرا ما ميكن أن 

تعطيه من مكاسب.

املطلب الثاني: واقع ما بعد الثورة.. السلفيون 
يف املشهد السياسي:

ميكن اعتبار ثورة اخلامس والعشرين من يناير نقطة 
حتول مفصلية في مس���ار احلض���ور املجتمعي للقوى 
الس���لفية، فبع���د حالة القطيعة بني القوى الس���لفية 
واحلي���اة السياس���ية، حصلت حالة انخ���راط كامل 
بينهما، مما ش���ّكل ظاهرة الفت���ة جذبت الرأي العام 
لتحتل مس���احة واسعة من الدوائر اإلعالمية، تناقش 
فيها ه���ذه الظاهرة اجلديدة، فالقوى الس���لفية قبل 
الثورة بالرغم من حضورها الش���عبوي الكبير؛ حيث 
تتمتع بدرجة عالية من احلضور بني الطبقة املتوسطة، 
وبدرجة أقل بني شرائح أخرى، إال أنها كانت تعاني من 

حالة اغتراب نخبوي ورسمي. 

وميكن تتبع الظاهرة السلفية السياسية في واقع ما 
بعد الثورة في احملاور التالية:

)2( كان للدعوة الس���لفية باإلس���كندرية النصيب األوفر في هذا التفاعل 
السياسي النسبي، مقارنة بغيرها من القوى السلفية، ويدلل على ذلك 

مبادرة اإلصالح التي أطلقتها في العام 2005م.
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 أواًل: السلفيون والثورة.. حالة اضطراب: 
مثلت الثورة البداية الفعلية حلضور القوى السلفية 
في املش���هد املجتمعي، وقد امتاز املوقف السلفي من 
الثورة بنوع من االضطراب، من حيث املشاركة فيها من 
عدمها، أو املوقف املجمل من الثورة؛ من حيث التأييد 
أو الرفض كمستوى أدنى من التفاعل مع الثورة، وقد 

تنوع املوقف السلفي من الثورة كاآلتي:

1- املشاركة الفعلية يف الثورة:

وذلك بالتأييد املطلق لها، ودعوة املجتمع للمشاركة 
فيها، ونزول الرموز السلفية للميادين، وقد تبنى هذا 
املوقف ما يوصف باجلناح احلركي من القوى السلفية، 
ومن رموزه الدكتور محمد عبد املقصود، والشيخ فوزي 

السعيد، والشيخ نشأت أحمد.  

2- عدم تأييد الثورة ورفض املشاركة فيها: 

التيار  املوق���ف  هذا  وتبنى 
املدخلي من القوى الس���لفية، 
وبع���ض الرم���وز الدعوي���ة، 
كمحم���د حس���ني يعق���وب، 

ومحمود املصري. 

3- عدم املش��اركة الفعلية يف 
الثورة، مع التفاعل معها: 

وتبنى ه���ذا املوقف الدعوة 
السلفية باإلس���كندرية؛ حيث رفضوا النزول للشارع، 
ولكن تفاعلوا مع احلدث بإصدار البيانات التي تدعو 
إلى حفظ األمن، وحماية األرواح، وكذلك شاركوا في 

حماية الشارع. 

وميكن إرجاع هذا املوقف املضطرب إىل:

1- عامل املفاجأة: وقد ساعده كون القوى السلفية 
عموًما متيل إلى عدم الصدام مع السلطة السياسية. 

2- تفتت اجلسم السلفي: وبالتالي يصدر كل فريق 
عن رؤيته الشخصية لألمور. 

ومع انتهاء الثورة وسقوط النظام احلاكم صار موقف 

القوى الس���لفية كباقي املجتمع مؤيًدا للثورة، وبدأت 
مرحلة جديدة من واقع القوى الس���لفية؛ حيث صارت 
حاضرة في املش���هد املجتمعي تنع���م برعاية إعالمية 

كبيرة؛ لكونها وافًدا جديًدا إلى املشهد. 

احلضـــور  ومظاهـــر  الســـلفية  القـــوى  ثانًيـــا: 
اجملتمعي: 

1- االستفتاء على التعديالت الدستور يف مارس 2011م: 

حيث حشدت القوى السلفية املجتمع للتصويت بنعم 
عل���ى التعديالت، وبالفعل أجيزت التعديالت بنس���بة 
موافق���ة 70%، مما أظهر قدرة القوى الس���لفية على 

حشد املجتمع، والتأثير في الرأي العام. 

2- التفاعل مع األحداث اجلارية: 

وذل���ك بإص���دار البيان���ات، واإلدالء بالرأي حول 
األحداث، واملش���اركة في 
تدور  الت���ي  املناقش���ات 
الدائم  حولها، والظه���ور 
اإلعالمي،  املش���هد  في 
وعق���د املؤمترات في كل 
وخصوًصا  احملافظ���ات، 
ف���ي املس���ائل املتعلق���ة 
في  الطائفي���ة  بقضي���ة 
كنيس���ة  كأحداث  مصر، 
ص���ول، وأحداث إمبابة، وماس���بيرو، وتنطلق مواقف 
القوى الس���لفية في هذا السياق من محاولة إزالة أي 

توتر قد يصيب العالقة مع األقباط. 

3- تأسيس كيانات سلفية منظمة: 

مثل جمعية الدعوة الس���لفية، واجلبهة الس���لفية، 
والهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح)1(، ومجلس شورى 
العلم���اء)2(، والتي حرصت على التفاعل مع األحداث، 

)1( تأسست مبكًرا أثناء الثورة، وتسعى لتكون إطاًرا لكل القوى اإلسالمية، 
يرأسها د. على السالوس وأمينها د. محمد يسري.

)2( يضم أهم رموز جماعة أنصار الس���نة، كجمال املراكبي والشيخ محمد 
حسني يعقوب، والدكتور سعيد عبد العظيم من الدعوة السلفية.

األح��زاب  لتكوي��ن  الس��لفية  الق��وى  اتج��اه  يمث��ل 
السياس��ية النقلة األهم في مسارها المجتمعي، 
والتح��ول الكل��ي م��ن القطيع��ة السياس��ية إل��ى 
ممارس��ة السياسة في أوضح صورها، وساعد على 
ذلك فت��ح باب تكوين األحزاب السياس��ية في مصر 
بع��د الثورة، وعدم التحفظ على وجود األحزاب ذات 

الخلفية اإلسامية في المشهد السياسي
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وتوجيه الرأي العام. 

4- املبادئ فوق الدستورية:

حيث عارضت القوى الس���لفية بق���وة هذه املبادئ، 
ودخل���ت في صراع م���ع القوى العلمانية، وحش���دت 
الشارع في جمعة اإلرادة الشعبية في 29 يوليو، وكذا 

في جمعة 11/18 ومعها باقي القوى اإلسالمية. 

وبتحليل هذه املواقف جند أن القوى الس���لفية في 
مواقفها تنطلق من مس���ألة الهوية اإلس���المية ملصر، 
وعدم العبث باملادة الثانية من الدستور، وهذا املنطلق 
ميثل خلفية تفس���يرية لكل مواقف القوى السلفية من 

القضايا الراهنة في الساحة السياسية املصرية. 

ثالًثا: السلفيون واحلياة احلزبية:  
ميثل اجتاه القوى السلفية لتكوين األحزاب السياسية 
النقلة األهم في مس����ارها املجتمعي، والتحول الكلي من 
القطيعة السياس����ية إلى ممارس����ة السياسة في أوضح 
صورها، وس����اعد على ذلك فتح ب����اب تكوين األحزاب 
السياسية في مصر بعد الثورة، وعدم التحفظ على وجود 
األحزاب ذات اخللفية اإلس����المية في املشهد السياسي، 
فت����م التصريح حلزب الوس����ط، وكذلك ح����زب احلرية 

والعدالة الذراع السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني. 

1- السلفيون والسياسة.. نهاية اجلدل الفكري:
هل حسم الس���لفيون املوقف الشرعي من املمارسة 
السياسية بتش���كيل األحزاب، والدخول في البرملان؟ 
بعد الثورة وفي هذا الس���ياق املتس���ارع لألحداث لم 
تعط القوى السلفية مس���احة واسعة للجدل الفكري 
حول مش���روعية املمارسة السياس���ية، وإمنا سبقت 
املمارس���ُة التأطيَر النظري، وسارعت لتأسس أحزاب 
سياسية؛ حيث كان املزاج العام للجسد السلفي متجًها 
للعمل السياس���ي، حاشا بعض الرموز املدخلية، والتي 
ال متثل جزًءا كبيًرا من القوى السلفية، وجادلت القوى 
الس���لفية بكون األوضاع قد تغيرت بعد الثورة، وصار 
اإلصالح عن طريق السياس���ة أمًرا ممكًنا بعكس ما 
قبل الثورة، فنرى مجلس شورى العلماء في بيانه رقم 

1 يقول: إنه ال مانع ش���رًعا من املشاركات السياسية 
في مجلس الشعب والشورى واحملليات)1(.

 وكذلك يقول الدكتور ياسر برهامي: إنه في املاضي 
كانت موازين القوى تفرض على من يشارك أن يتنازل 
عن ثواب���ت عقدية، ال ميكن أن نتنازل نحن عنها، أما 
اآلن فيوجد قدر كبير من احلرية مينع أن تفرض علينا 

تنازالت)2(. 

ومن جانبه قال عصام دربالة رئيس مجلس ش���ورى 
اجلماعة اإلس���المية: إن الثورة أزاحت احلاجز الذي 
كان مفروًضا على التيار اإلسالمي من ممارسة العمل 

السياسي))(. 

وهنا يظهر أن القوى الس���لفية أقبلت على املمارسة 
السياس���ية بدون أس���اس فكري مكني يوضح حدود 
العالقة مع السياسة، ويشمل كل أبعاد هذه املمارسة، 
ولكن انطلقت من كون العمل السياسي وسيلة لإلصالح 
ميكن س���لوكها أو التخلي عنه���ا، تاركة صورة منطية 
عن عالقة القطيعة بينها وبني السياس���ة راسخة في 
الرأي العام بال معاجلة ش���افية، هذا الغطاء الفكري 
القاصر للممارسة السياسية قد يظهر أثره عند مقابلة 

التحديات التي يفرضها الواقع السياسي. 

2- اخلريطة احلزبية للقوى السلفية:
ملا كانت القوى السلفية ال تتمتع بكيان تنظيمي واحد 
لم يصدر عنها حزب سياس���ي واح���د، وإمنا تعددت 
األحزاب بتعدد تلك القوى وتش���عبها، ويتشكل املشهد 

السياسي السلفي من األحزاب اآلتية: 

1- حزب النور:

- أول حزب سلفي يتأسس بعد الثورة، تقدم بأوراقه 
للجنة األحزاب في مايو 2011م. 

)1( راجع البيان على الرابط: 
 http://www.shora-alolamaa.com/play.php?catsmktba=5

راجع كالمه في مقال على الرابط:  )2(
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=25230

وذلك في مؤمتر تأسيس حزب اجلماعة البناء والتنمية.  )((
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- وكيل مؤسسيه دكتور عماد عبد الغفور. 

- هو الذراع السياس���ي جلمعية الدعوة الس���لفية 
باإلسكندرية)1(. 

- يصدر احلزب صحيفة أس���بوعية باس���م النور 
اجلديد.

2- حزب الفضيلة:

- أعلن عن تأسيسه في مايو 2011م.

- وكيل مؤسس���يه ل���واء عادل عفيف���ي، ومن أهم 
 أعض���اء مكتبه السياس���ي )د. محمد عب���ده إمام – 

د. خالد سعيد – محمود فتحي(.

- كان مدعوًما من الرمز الس���لفي الدكتور محمد 
عبد املقصود. 

- تعثر احلزب في جمع التوكيالت، وانشق عنه عادل 
عفيفي، وأصبح محمود فتحي هو وكيل املؤسسني، وكذا 

سحب الشيخ محمد عبد املقصود دعمه للحزب. 

3- حزب األصالة: 

- خرج من رحم حزب الفضيلة في يوليو 2011م.

- يرأس���ه عادل عفيفي، ومدعوم من الرمز السلفي 
الشيخ محمد عبد املقصود، والشيخ محمد حسان. 

4- حزب البناء والتنمية:

- تأس���س في أغسطس2011م بعدما رفضته جلنة 
األحزاب في البداية، ث���م قبلت الطعن على الرفض، 

وسمحت بتأسيسه. 

- الذراع السياسي للجماعة اإلسالمية.

- وكيل مؤسسيه القيادي في اجلماعة دكتور صفوت 
عبد الغني، ويضم في مكتبه السياس���ي دكتور طارق 

الزمر.

من أهم رموزها ياس���ر برهامي، وس���عيد عبد العظيم، وعبد املنعم   )1(
الشحات املتحدث الرسمي باسمها، وتصدر أسبوعية الفتح.

5- حزب اإلصالح والنهضة: 

- يرأسه هشام مصطفى عبد العزيز. 

- يركز على البعد االجتماعي أكثر من مسائل الهوية 
اإلسالمية.  

6- حزب اإلصالح: 

- حتت التأسيس.

- يرأسه د. عطية عدالن. 

7- حزب السالمة والتنمية: 

- حتت التأسيس.

- يضم رموز التنظيمات اجلهادية ، ويرأس���ه دكتور 
كمال حبيب)2(. 

8-حزب مصر البناء: 

- حتت التأسيس. 

- يرأسه م. نضال حماد. 

3- األحزاب السلفية واملمارسة السياسية: 
النمط الدعوي لألحزاب السلفية:

تعتبر األحزاب السلفية أمثلة على أحزاب األشخاص، 
ال أحزاب البرامج؛ حيث تعتمد في ترسيخ حضورها 
املجتمعي على دع���م الرموز الدعوية الثاوية خلف كل 
ح���زب، فاحلزب ال يُرى إال من خ���الل قائمة الرموز 
الدعوي���ة الت���ي تدعمه، ويالحظ احلض���ور الصلب 

للدعاة في كل أنشطة احلزب))(.  

مما جعل احلدود الفاصلة بني األحزاب والتنظيمات 
الدعوي���ة مائعة، أو مختفية متاًما، وميكن إرجاع هذه 

احلالة إلى: 

)2( لم يعد في مصر تنظيمات جهادية بعد املراجعات، وإمنا يجمع احلزب 
كل م���ن كان منتمًي���ا للفكرة اجلهادية، وهو يتح���رك في إطار فكري 

سلفي، وإن كان بخطاب أكثر مرونة وأقل منطية.
))( من أبرز األمثلة حضور رموز الدعوة الس���لفية في كل مؤمترات حزب 

النور.
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- أدت العالقة املتوترة بني القوى السلفية والسياسة 
إلى ضعف خبرة األولى بالثانية. 

- عدم تربية كوادر سياس���ية يعتمد عليها وحدها 
في تش���كيل بناء حزبي مت���ني، دون تدخل من الرموز 

الدعوية. 

- رؤية القوى الس���لفية 
لألحزاب؛ حي���ث تعتبرها 
مش���روعها  م���ن  ج���زًءا 
بد  ثم ال  ومن  اإلصالحي، 
أن تخضع ألط���ر التنظيم 
الدع���وي، وال تعامل كأنها 

كيان مستقل. 

السياس���ية  البيئ���ة   -
العربية لم متارس التجربة 
الدميقراطي���ة بح���ق؛ لذا 

فاحلياة احلزبية ليست ناضجة، وعموًما فإن آخر ما 
يُنظر إليه في احلزب هو برنامجه. 

وقد قدمت األحزاب الس���لفية برامج كالس���يكية 
متس���قة مع مجمل احلالة احلزبية املصرية، ومالئمة 
لكونه���ا التجربة السياس���ية األولى، وكافي���ة للبيئة 
السياس���ية عموًما، وما متايزت ب���ه هذه البرامج هو 
بطبيعة احلال اخللفية الس���لفية؛ إذ كان جّل التركيز 
منصّبًا على مس���ألة الهوية اإلسالمية للبلد، وتفعيل 
املادة الثانية من الدستور، فضاًل عن عدم املساس بها. 

وامتازت األحزاب الس���لفية بحضور ش���عبي عال، 
وتنظيم املؤمترات املختلفة، واملمارس���ات االجتماعية 
الت���ي تقوي نس���بة احلض���ور بني طبق���ات املجتمع 
املتوسطة، كالقوافل الطبية، وإقامة أسواق استهالكية، 
مما جعل حض���ور احلزب في املجتمع دعوّيًا أكثر منه 
سياسّيًا، وبذلك هي تفوق نسبة حضور باقي األحزاب 
خاصة العلمانية منها؛ إذ ص���ارت أقرب إلى املجتمع 
وعلى املستوى النخبوي، فاألحزاب السلفية مشتبكة مع 

الواقع تعلق وتصدر البيانات على األحداث اجلارية)1(. 

وخطاب األحزاب السلفية إمجااًل يتضمن:

- حمولة دعوية عالية معتمدة على تأكيد مس���ألة 
الهوية اإلسالمية ملصر. 

- محاول���ة طمأنة الرأي الع���ام، متضمًنا األقباط؛ 
إلزالة حاجز الرهبة من التيار 
السلفي، وبناء لغة توافقية مع 

باقي القوى املجتمعية. 

التحالفات: مسار متعرج: 
فرض���ت الق���وى احلزبية 
السلفية نفس���ها على مشهد 
والذي  السياسية،  التحالفات 
اتخذ مساًرا متعرًجا؛ حيث: 

1- اختارت األحزاب الس���لفية منازعة اإلخوان في 
الس���احة السياس���ية، وبالتالي كانت فكرة التحالف 
الكامل مع اإلخوان نوًعا من املثالية؛ لذا لم يصدر أي 
حديث عن حتالف إسالمي بني حزب احلرية والعدالة 
ذراع اإلخوان السياس���ي، واألحزاب الس���لفية من أي 

طرف. 

2- تشكل أول حتالف حزبي في البيئة السياسية 
اجلديدة، وهو التحالف الدميقراطي من أجل مصر، 
والذي ضم أكثر من 40 حزًبا، على رأس���هم: الوفد، 
واحلرية والعدالة، وقد انضم حزب النور الس���لفي 
للتحالف، ثم الفضيل���ة، واألصالة، والبناء والتنمية 
في نهاية املطاف. ولكن بسبب النزاعات بني أعضاء 
التحالف على نس���ب التمثي���ل االنتخابي، في ظل 
نظام القوائم النسبية، بدأ التفكك؛ حيث خرج حزب 
النور من التحالف مبكًرا، ثم انسحب الوفد؛ ليبقى 
احلرية والعدال���ة الكتلة األكبر في التحالف، وظلت 

)1( كأحداث الس���فارة اإلسرائيلية، وأحداث ماسبيرو، وكذلك املوقف من 
تنظيم املظاهرات املليونية بالرفض أو املش���اركة، واملوقف من قرارات 
املجلس العس���كري املختلفة، واملوقف من قانون االنتخابات، والوقوف 

بشدة أمام أي محاولة لتأخيرها.

امتازت األحزاب السلفية بحضور شعبي عال، 
وتنظي��م المؤتمرات المختلفة، والممارس��ات 
االجتماعي��ة الت��ي تقوي نس��بة الحض��ور بين 
كالقواف��ل  المتوس��طة،  المجتم��ع  طبق��ات 
الطبية، وإقامة أسواق استهاكية، مما جعل 
��ا أكثر منه  حض��ور الحزب ف��ي المجتمع دعوّيً
ا، وبذلك هي تفوق نسبة حضور باقي  سياسّيً

األحزاب خاصة العلمانية منها
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معه باقي األحزاب السلفية. 

)- فش���ل حزب السالمة والتنمية في إمتام حتالف 
مع حزب الفضيلة، وكذا فش���ل حزب مصر البناء في 

التحالف مع حزب النور. 

4- حتالف حزب النهضة)1( مع حزب األصالة. 

5- انش���قت أح���زاب الفضيلة واألصال���ة والبناء 
والتنمي���ة عن التحالف الوطن���ي، وتعللوا بكون حزب 
احلرية والعدالة يهّمش قواهم احلزبية، ويهمل حجمهم 

املجتمعي الكبير، والذي يس���مح 
له���م بتمثيل أكبر ف���ي القوائم 
االنتخابية، ولكن حزب اإلصالح 
بق���ي في التحال���ف راضًيا مبا 

قسمه له احلرية والعدالة. 

6- بجه���ود من حزب النور مت 
إنش���اء حتالف يضم أكبر ثالث 
أحزاب سلفية: النور، واألصالة، 

والبناء والتنمية.  

ومن هذا املس���ار يتضح كون عملية الوحدة الكاملة 
بني األحزاب الس���لفية مطلًبا مثالّيًا؛ نظًرا ألس���باب 
ذاتية تتعلق بعدم تنظيمية اجلسم السلفي أصاًل، ولكنه 
ينبئ عن درجة من الوعي بأهمية التنس���يق السياسي، 
وجتنب أي نوع من التصادمات السياسية بني األحزاب 
السلفية نفس���ها، ومع حزب احلرية والعدالة من جهة 

أخرى. 

هذا ومع تفريغ التحال���ف الدميقراطي من محتواه 
السلفي نافست األحزاب السلفية على نسبة عالية من 
املقاعد االنتخابية، فتقدم حزب النور ب�610 مرشًحا 
واألصالة ب�40 مرشًحا، والبناء والتنمية ب�45 مرشًحا. 

ومن الالفت أن حزب النور قد رشح على قوائمه:

-60 امرأة: مما ينبئ بقبول القوى السلفية بقواعد 
اللعبة الدميقراطية، بالرغم من حتفظهم الشديد على 

)1( يرأسه احلقوقي ممدوح إسماعيل.

تولي املرأة الواليات العامة)2(. 

- بعض الرموز الدعوية))(: مما ينم عن مأزق القوى 
السلفية املتمثل في عدم وجود الكادر السياسي الذي 
ميكن االعتماد عليه؛ لتفادي الزّج بالرموز الدعوية في 

احلياة البرملانية. 

اهلوية: هاجس األحزاب السلفية: 
التأثير الرئيس لألحزاب السلفية في البيئة السياسية 
سيكون متمركًزا حول مسألة الهوية اإلسالمية ملصر، 
محدد  هي  س���تكون  وبالتالي 
لها،  السياسية  التفاعالت  جل 
وخلفية مفسرة ملواقفها، وتعتبر 
أبرز  الدستورية  املبادئ  قضية 
مثال على ذل���ك؛ حيث أُثيرت 
هذه القضية مبك���ًرا في بيئة 
ما بعد الثورة م���ن قبل التيار 
الليبرال���ي، وتبناه���ا املجلس 
العس���كري احلاك���م، ومرت مبنعطفات م���ن الظهور 
حيًنا على الس���احة السياس���ية، ومن ثم رفض مطلق 
وتصعيد من القوى الس���لفية، وخف���وت أحياًنا، ومن 
ثم هدوء من قبل القوى الس���لفية، والتي ترى أن هذه 
الوثيقة محاولة ملنع تصرف القوى اإلس���المية بحرية 
في صياغة الدستور بعد إجناز االنتخابات التشريعية، 
والتي يُعتقد أن القوى اإلسالمية ستحصل على أغلبية 

متّكنها من صياغة الدستور. 

ويظهر كون املجلس العس���كري مصمًما على مترير 
هذه املبادئ؛ إذ حاول جّر األحزاب الس���لفية وغيرها 
إل���ى محاولة التوقيع على وثيق���ة مبدئية في اجتماع 
2011/10/1م م���ع عدد من األح���زاب، وبالفعل وقع 
حزب النور السلفي عليها، وبالرغم من كون هذه الوثيقة 
غير ملزمة، وليس���ت ذات أثر، إال أن الدعوة السلفية 

)2( جادل دكتور ياسر برهامي في هذا اخلصوص بأن قبول ترشيح املرأة 
مفسدة، وغير جائز، ولكنه من باب دفع أخف الضررين.

))( مثل الش���يخ عبد املنعم الشحات في دائرة اإلسكندرية، والشيخ عادل 
الع���زازي في دائرة اجليزة، والش���يخ صالح عبد املعب���ود في دائرة 

املنوفية.

التأثير الرئيس لألحزاب السلفية في البيئة 
السياسية س��يكون متمركًزا حول مسألة 
الهوية اإلسامية لمصر، وبالتالي ستكون 
هي محدد جل التفاعات السياس��ية لها، 
وخلفية مفسرة لمواقفها، وتعتبر قضية 

المبادئ الدستورية أبرز مثال على ذلك
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قد تبرأت من توقيع رئيس حزب النور على الوثيقة)1(، 
وكذا رفضها شباب احلزب واجلبهة السلفية. 

ومرة أخرى أثيرت القضية في نسخة أخرى متمثلة 
في وثيقة دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول 
الدميقراطي، والتي أعلن عنها في اجتماع مع عدد من 
األحزاب في نوفمب���ر2011م، والتي وافق عليها عدد 
من األحزاب، مثل الوفد والتجمع، وغاب عن االجتماع 
كل األحزاب السلفية، وكذا باقي األحزاب اإلسالمية، 
والتي وضعت قيوًدا على اللجنة املش���كلة للدس���تور، 
وأعطت املجلس العس���كري صالحي���ات كبيرة، وقد 
قابلت القوى الس���لفية الوثيقة بالرفض التام، وقامت 
بتنظيم مليونية في 2011/11/18م ومعها باقي القوى 

اإلسالمية. 

ومن هنا س���تظل مس���ألة احلفاظ على الهوية هي 
احملدد الرئيس لتفاعالت القوى الس���لفية السياسي، 
وس���يتمحور أثرها في البيئة السياسية إذا نالت حظ 

الوصول إلى دوائر التأثير في هذا اإلطار.   

املبحث الثاني
مستقبل القوى السلفية السياسي.. قراءة يف 

التحديات
أقبلت القوى السلفية على عالم السياسة بعد حالة 
من القطيعة الكاملة في واق���ع ما قبل الثورة؛ لتنتقل 
إلى مرحلة جديدة في مس���ارها السياس���ي في بيئة 
ثورية مضطربة؛ لذا س���تجابهها حزمة من التحديات 

التي ميكن اعتبارها محددات ملستقبلها السياسي. 

أواًل: املمارسة السياسية: الواقع والتحديات: 

1- التحدي الفكري:
املضمون السياس���ي لألدبيات الس���لفية محتش���م 
ا؛ وذلك لكون القوى الس���لفية رافضة لالنخراط  جّدً

)1( راجع بيان الدعوة على الرابط
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=299(0

في العملية السياسية ألسباب موضوعية وذاتية، وإن 
تناولت املسألة السياسية فعلى سبيل رفضها، والتنظير 

للموقف الرافض للممارسة السياسية)2(. 

وبعد الثورة حس���مت القوى الس���لفية موقفها من 
املمارس���ة السياسية بسرعة؛ حيث كان املزاج السلفي 
العام ين���زع نحو ولوج باب السياس���ة بعدما كانت ال 
تفكر في ذلك، حاشا بعض اجليوب املدخلية والرموز 

الدعوية التي ظلت رافضة للسياسة. 

ولكن عملية الدخول في عالم السياسة لم يتم توفير 
الغطاء الفكري الالزم لها، فهناك حزمة من األس���ئلة 
احملوري���ة لم توفر لها القوى الس���لفية تنظيًرا كافًيا، 
مثل: ما مفهوم العملية السياسية؟ وما حدود املمارسة 
السياس���ية؟ وملاذا منارس السياسة؟ وما املوقف من 
الدميقراطية؟ وهل هناك فرق بني الفكر الدميقراطي 
واملمارسة الدميقراطية؟ هل متارس املرأة السياسة؟ 

ما ضوابط املمارسة.. املباح منها واحملظور؟ 

إن غياب التنظير الكافي للممارسة السلفية السياسية 
يجعلها ال تقف على أس���اس فكري متني، ومن ثم عند 
أول حتدي في البيئة السياسية سيحدث اضطراب في 
الصف السلفي، ويتساءل الكل ملاذا شاركنا في العملية 
السياسية أصاًل، طاملا هناك مخاطر تؤثر على املسار 
السلفي؟ مما سيجعل الرموز السلفية في حرج شديد 
أمام اجلسد السلفي، وتهتز مصداقيتها؛ حيث لم يتم 
توضيح حدود املكاسب املرجوة من املمارسة السياسية، 
وال املخاطر املتوقعة بشكل كاٍف يجعل العقل السلفي 

يحمل تصوًرا كاماًل وواعًيا عن أبعاد التجربة.

2- حتدي اخلربة: 
عدم اشتغال القوى السلفية بالسياسة يجعلها غير 
محيطة بدرجة كافية مبس���الك العملية السياس���ية، 
ويجعلها مفتقرة للكادر السياس���ي الذي تعتمد عليه، 
مما سيجعل التجربة األولى مليئة بالصعوبات، خاصة 
)2( مثال���ه بحث الس���لفية ومناهج اإلص���الح للدكتور ياس���ر برهامي، 
والدميقراطية في امليزان للدكتور سعيد عبد العظيم، وكثير من أدبيات 
التيار املدخلي، كبحث السلفيون والسياسة لسليم الهاللي؛ حيث رفض 

أي ممارسة سياسية، ومهاجمة كل من ينخرط في السياسة.
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في ظل البيئة الثورية االستثنائية التي متر بها املنطقة، 
هذه احلال���ة تتمظهر في عدم تكييف اس���تراتيجية 
صلبة من قبل القوى الس���لفية تؤطر مجمل جتربتها 
السياسية، من قبيل حتديد أهدافها البعيدة واملرحلية، 
وما يتحمله الواقع الداخل���ي واخلارجي منها، وما ال 
يتحمله، وكذا س���بيل تنفيذ هذه األهداف في البيئة 
السياسية، وأيًضا وضع إطار عام لسياسة تعاملها مع 

الفواعل املختلفة في املجتمع.   

3- حتدي الداخل واخلارج:
التحدي الداخلي: وهذا بدوره يشمل:

أ- القوى اإلسالمية الرافضة للمشاركة في العملية 
السياسية، كيف ستتعامل معها، وخصوًصا أن األخيرة 

ستترقب أي أخطاء للتشنيع عليها. 

ب- الق���وى العلمانية املس���تاءة م���ن خوض القوى 
الس���لفية غمار السياس���ة، والتي ال تكّف عن تسيير 
اآللة اإلعالمية في طريق التهجم عليها، وتأليب الرأي 

العام ضدها. 

ج- الكنيسة القبطية املتخوفة من صعود إسالميني 
يُوصفون باملتش���ددين إلى احلك���م، وبالتالي فهي في 
حالة قلق على مس���تقبلها في ظل النفوذ اإلس���المي 

السلفي باخلصوص. 

د- النخبة احلاكمة واملتمثلة في املجلس العسكري؛ 
حيث تس���عى لضبط جماح القوى الس���لفية صاحبة 
النفوذ الش���عبي، والذي ال ميل���ك املجلس تصوًرا عن 
طموحاتها السياس���ية، وحدود التغيير الذي ميكن أن 

تسببه إذا وصلت لدوائر صناعة القرار.

ه�- القوى اإلسالمية املشاركة في العملية السياسية 
متمثلة في اإلخوان، وباقي التيارات الس���لفية، أمامها 
حتدي التنس���يق، والتفاعل مًعا في البيئة السياسية، 

واحتواء اخلالفات البينية. 

التحدي اخلارجي:
واملتمثل في احملي���ط اإلقليم���ي والدولي، فاجلار 

اإلقليمي املتمثل أساًس���ا في دول اخلليج معنّي بالقوة 
اإلس���المية الصاعدة في مصر، والت���ي متلك تأثيًرا 
بدرج���ة أو بأخرى على القوة اإلس���المية الثاوية في 
مجتمعه، أما الفاعل الدولي فصعود اإلس���الميني هو 
معضلة الربيع العربي بالنسبة له؛ حيث يسعى لضبط 
مصاحله االستراتيجية في املنطقة، متأقلًما مع الوضع 
اجلديد الذي أنتجته الثورة، وخصوًصا في ظل وجود 
القوى السلفية الصاعدة بقوة في املشهد السياسي، مع 
عدم خبرته في التعامل معها، وعدم إحاطته بأفكارها 
وطموحاتها السياس���ية، وبالتالي فهذا سيمثل حتدًيا 
للقوى الس���لفية، عليها التعامل معه، وضبط املسافة 
بني مشروعها السياسي الداخلي واخلارجي، ومصالح 

هذه القوى اخلارجية في املنطقة.  

4- التحدي اجملتمعي:
واملتمثل في الوصول لشرائح املجتمع املختلفة التي 
لم ينتشر فيها التيار الس���لفي، والتي بدورها محملة 
بقدر من عدم املعرفة بالقوى السلفية حيًنا، أو حتمل 

صورة مشوهة عنها أحياًنا. 

وأمام القوى السلفية هنا حتدٍّ رئيس، وهو ما القدر 
الذي ميكن أن يحتمله املجتمع في وضعيته الراهنة من 
مشروعه اإلصالحي املنادي بتطبيق الشريعة؟ وما سبل 
وآليات تنفيذ هذا القدر؟ مبا يضمن استمرارية القوى 
السلفية في مسارها السياسي بتحقيق مشروعها دون 

التصادم مع الواقع املجتمعي. 

فعلى قدر تعامل القوى الس���لفية مع هذه التحديات 
يتحدد مس���تقبلها السياس���ي، وفي ضوء ذلك ميكن 
استش���راف هذا املستقبل بوضع بعض السيناريوهات 

املختلفة. 

ثانًيا: سيناريوهات املستقبل.. مصري التجربة: 
بالنظر إل���ى واقع البيئة السياس���ية الراهن ميكن 
السياسية  للتجربة  الس���يناريوهات  بعض  استشراف 

السلفية. 
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الســـيناريو األول: إلغـــاء االنتخابـــات.. البجعـــة 
السوداء)1( للثورة املصرية: 

يفترض هذا الس���يناريو تعرض العملية السياسية 
برمتها النتكاس���ة بإلغاء االنتخابات، وبالرغم من كون 
هذا الس���يناريو مستبعًدا؛ لكون االنتخابات قد حتدد 
موعدها فعلّيًا في الثامن عش���ر من تش���رين ثاني/ 
نوفمبر، وقدم كل حزب قوائمه االنتخابية ومرشحيه؛ 
إال أن ثمة عوامل جتعل هذا الس���يناريو ممكًنا، ومن 

ذلك:

1- حال���ة االضطراب األمني التي تعيش���ها مصر، 
والتي تخرج أحياًنا في سياق طائفي. 

نية املجلس  2- عدم وضوح 
العس���كري ف���ي ابتع���اده عن 
الس���لطة، ول���و قرر تس���ليم 
الس���لطة للمدني���ني فإلى أي 
مدى سيظل قريًبا ومؤثًرا في 

السلطة؟

)- وج���ود جي���وب للث���ورة 
املضادة الت���ي ميكنها إحداث 

الكثير من االضطرابات. 

4- ضغط الفاعل الدولي املس���كون بهاجس وصول 
اإلسالميني للسلطة، ومن ثَم قد يكون إلغاء االنتخابات، 
واستمرار العسكر في السلطة خياًرا جذرّيًا حلل هذه 

املشكلة. 

السيناريو الثاني: القوى السلفية يف دوائر صنع 
القرار:

يفترض هذا الس���يناريو أن تت���م األمور على الوجه 
األمثل، فتجرى االنتخابات، وحتصل القوى الس���لفية 
مع باقي القوى اإلسالمية على أغلبية نظيفة، متّكنها 
م���ن التحكم في صياغة الدس���تور اجلديد بالطريقة 

رها نسيم نيكوالس طالب، فحواها حصول أمور غير متوقعة،  )1( نظرية أطَّ
ولكن عندما حتصل يكون لها بالغ األثر. 

التي حتفظ الهوية اإلس���المية ملص���ر، ومن ثَم ميثل 
هذا الس���يناريو جناح التجربة الس���لفية السياسية، 
والتي ستسعى إلى تثبيت نفسها في البيئة السياسية، 
واعتماد السياس���ة في منهجها اإلصالحي؛ إذ وجدت 
له���ا ثمرات فعلية، ولم تخلف أض���راًرا مفصلية على 
احلرك���ة الدعوية. وحصول هذا الس���يناريو مرهون 
بقدرة القوى الس���لفية على مجابهة التحديات الثاوية 

في البيئة السياسية. 

الســـيناريو الثالـــث: القوى الســـلفية يف الربملان.. 
وجود بال فائدة: 

يفترض هذا السيناريو أن ال حتصل القوى السلفية، 
اإلس���المية  القوى  باقي  ومعها 
عل���ى أغلبي���ة مريح���ة متّكنها 
من التحكم في مس���ار صياغة 
الدس���تور، وإمنا يتشكل مجلس 
مفتت ال تس���تطيع قوى منفردة 
الس���يطرة عليه، ومن ثَم يصبح 
برملاًن���ا غير فّع���ال؛ يتحكم فيه 
املجلس العس���كري، ويسهم في 
زيادة فرصة هذا الس���يناريو ما 

يلي:

1- تصميم املجلس على مترير املبادئ الدس���تورية، 
والتي ستفرغ األغلبية البرملانية اإلسالمية من قدرتها 
على التحكم في  صياغة الدستور، والتي تضمن حفظ 
امتيازات للمؤسس���ة العس���كرية تتيح لها التدخل في 
السياسات، وعدم املساس بشؤونها اخلاصة من قبيل 
االقتصادية اخلاصة  واملشروعات  العسكرية  امليزانية 

بها. 

2- وجود قوى علمانية في البرملان سيوس���ع دائرة 
الصدام مع اإلسالميني، مما سيمنع من حصول حالة 

استقرار برملاني. 

)- احتمالية حصول عدم توافق بني القوى السلفية، 
وغيرها من القوى اإلس���المية على بعض املسائل في 

ظل عدم االتفاق الكلي بينهم. 

صع��ود اإلس��اميين ه��و معضل��ة الربيع 
العرب��ي بالنس��بة للفاع��ل الدولي؛ حيث 
يس��عى لضبط مصالحه االستراتيجية في 
المنطقة، متأقلًما مع الوضع الجديد الذي 
أنتجت��ه الث��ورة، وخصوًصا في ظ��ل وجود 
الق��وى الس��لفية الت��ي ه��ي ف��ي مصاّف 
التي��ارات المتش��ددة، مع ع��دم خبرته في 
التعام��ل معها، وع��دم إحاطته بأفكارها 

وطموحاتها السياسية
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ويفترض هذا السيناريو تصميم القوى السلفية على 
البقاء في الساحة السياسية، ومحاولة احلصول على 

أي مكاسب. 

العـــودة  الســـلفية..  القـــوى  الرابـــع:  الســـيناريو 
للثكنات الدعوية: 

يفترض هذا الس���يناريو ما يفترضه السابق، ولكن 
بفارق أن القوى الس���لفية س���تقرر االنس���حاب من 
احلياة السياس���ية لتعود إلى احلياة الدعوية، راضية 
بالتحس���ينات التي خلّفتها الثورة على األخيرة، ويزيد 
فرص هذا السيناريو كون القوى السلفية لم تدخل إلى 
عالم السياسة بغطاء فكري متني، وكذلك وجود سلفيني 

يعترضون على املمارسة السياسية من األساس. 

وفي علم الس���يناريو كثيًرا ما تك���ون أقل الفرص 
للس���يناريو األفضل، وللسيناريو األسوأ، ومن ثم يكون 
الس���يناريو األول والثان���ي األكثر اس���تبعاًدا، ويكون 
���ا، وتبقى كل  الس���يناريو الثال���ث والرابع األكثر حّظً

االحتماالت مفتوحة.

اخلامتة: 
ميكن استخالص النتائج التالية من الدراسة: 

1- املنهج الس���لفي اجتاه ينزع إلى تقدمي النصوص 
الشرعية على ما سواها، وتقدمي فهم وتطبيق الصحابة 
ومن تبعهم على فه���م وتطبيق غيرهم، هذا ما يجمع 
عليه السلفيون، وعامة اإلسالميني، أما عند التيارات 

احلداثية فمفهوم السلفية غامض وغير محدد. 

2- اجلس���م الس���لفي املصري يجمعه إطار فكري 
واح���د، ولكن هن���اك قدر من التف���اوت في القضايا 
التي يتبناها كل فصيل س���لفي، والسمات البارزة في 
خطابها، مم���ا جعل محاولة تصنيف ه���ذه التيارات 
إش���كالية عند باحثي احلركات اإلسالمية، مما يدفع 

نحو تصور وجود سلفيات وليس سلفية واحدة. 

)- يوجد جدال فكري واس���ع داخل القوى السلفية 
عن املس���ألة السياس���ية، وإن كانت تنزع في أغلبيتها 
إلى البعد عن العملية السياسية، أدى هذا اجلدل إلى 

حصول قطيعة بني القوى السلفية والسياسة. 

4- كان موقف القوى الس���لفية من الثورة املصرية 
مرتبًكا؛ حيث أيدها البعض، ورفض آخرون املشاركة، 
وهذا متس���ق مع تفتت اجلسم السلفي، وعدم تشكله 

في إطار منظم واحد. 

5- أعط���ت الث���ورة الكثير من الق���وة لالجتاهات 
الس���لفية من حيث إتاحة قدر كبير من احلرية مّكنها 
من الظهور للرأي العام، وتشكيل كيانات منظمة، ومن 
ثم قررت القوى الس���لفية الدخول للبيئة السياس���ية، 
وش���كلت مجموع���ة من األح���زاب، أش���هرها النور 

واألصالة، والفضيلة واإلصالح. 

6- غلب الطابع الدعوي الشعبوي على أداء األحزاب 
السلفية السياس���ي، ومن جهة التفاعل النخبوي فقد 
كانت مس���ألة الهوي���ة هي اخللفية احمل���ددة ملواقف 
األحزاب السلفية في البيئة السياسية؛ يظهر ذلك جلّيًا 
في مسألة املبادئ الدستورية، ومعارضتها لتمريرها. 

7- ق���رار الدخول لعالم السياس���ة من قبل القوى 
الس���لفية لم يح���َظ بالتغطية الفكري���ة الكافية، مما 

سيشكل عائًقا أمام املسيرة السلفية السياسية. 

8- أمام القوى الس���لفية حزمة من التحديات التي 
ستحدد مس���تقبل جتربتها السياس���ية، منها ما هو 

داخلي، وما هو خارجي، ومنها ما هو مجتمعي. 

9- ثمة س���يناريوهات محتملة للتجربة الس���لفية 
السياسية، تتراوح بني النجاح والفشل التام، أو البقاء 

في حلبة الصراع السياسي لتكسب وتخسر. 



469التقرير االسرتاتيجي  التاسع

املشهد السياسي السلفي.. دراسة حالة مصر

معلومات إضافية

املقومات املنهجية للمنهج السلفي:

يعتمد املنهج الس���لفي على تقدمي الوحي – القرآن والس���نة – بصفته املصدر املقدم في العلم على جميع 
املصادر األخرى. تنطق الس���لفية من فهم اإلس���الم وتطبيقه من القرآن والسنة بفهم سلف األمة، ولذا فهي 
في األصل منهج كل مس���لم س���ليم املعتقد يبحث عن فهم الدين من القرآن والسنة، وفهم الصحابة والتابعني 
واألئمة املهديني، ولذلك فإن معنى السلفية -منهًجا وليست جماعة- هي املنهج الذي سار عليه السلف رضي 
الله عنهم في العقيدة، والعمل، والس���لوك، والدعوة والتزكية، وبعبارة أخرى هو ما كان عليه الصحابة رضي 

الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان إلي يوم الدين ممن ُشهد له باإلمامة والتقي والعلم والعمل. 

ومما يدخل يف إطار هذا املفهوم: 

1- نفي العصمة عن البش���ر، سوى رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، مهما بلغوا من العلم والتقى والورع، 
ومن ثم وجوب الرد إلى الله ورسوله من اجلميع. 

2- اعتم���اد منهج االس���تدالل القرآني في قضايا التوحيد والبعث وغيره���ا؛ بحيث يكون دور الباحث هو 
تفسيرها لتقريب الناس منها، وتقريبها منهم دون ابتداع أو استمداد أدلة فلسفية ال تتفق مع املنهج القرآني 

غاية ومنطًقا. 

)- اعتماد فهم الصحابة للنصوص، وتفس���يرهم للقرآن والس���نة؛ بحكم تلقيهم املباشر من الرسول صلى 
الله عليه وسلم، وسالمة فطرتهم ولغتهم، ومن مقومات هذا املقوم رفض التأويل الذي أخذ به املتكلمون في 
تعاملهم مع النصوص؛ حيث جتعل املفاهيم العقلية هي األس���اس، ث���م ينظر في النصوص، فإن وافقت تلك 

املفاهيم، وإال صرفت عن احلقائق التي تدل عليها إلى ما يتسق مع تلك املفاهيم. 

4- اإلجماع والقياس مصدران تش���ريعيان يليان املصدرين األصليني الكتاب والس���نة، ويرجعان إليهما إلى 
املقاصد والقواعد كما في اإلجماع غالًبا، أو إلى األحكام اجلزئية كما في القياس الذي ال يعدو أن يكون ربًطا 
لألحداث املستجدة في احلياة البشرية في أحكامها باألحداث التي سبق لها حكم في الوحي عن طريق العلة. 

5- التجديد واالجتهاد: التجديد مصطلح ش���رعي ورد في حديث شريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
)إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها( ]أبو داود وصححه األلباني[، والتجديد 
في املفهوم الس���لفي هو تطهير الدين مما أحلق به من ش���وائب في أفهام الناس وسلوكهم حتى تعود له في 
حياتهم نصاعته األولى، أما االجتهاد فإنه العملية التي تتم بها تغطية حياتهم املتجددة باألحكام املستمدة من 
الشريعة، فهو حركة حية للربط بني الواقع البشري في كل زمن وتعاليم الشريعة املوحاة في القرآن والسنة. 

6- شمولية اإلسالم: اإلسالم لدى االجتاه السلفي منظومة كاملة في جميع شؤون احلياة اإلنسانية عقيدة 
وعبادة وأخالًقا ونظًما اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفية. 
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املقومات املوضوعية للمنهج السلفي:

1- وجود الله عند الس���لف أمر فطري بالضرورة، واألدلة في األنفس واآلفاق والنبوات ش���واهد تكثف هذا 
الشعور الفطري.

2- التوحيد عند السلف ثالثة أنواع: 

- توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله في الوجود خلًقا ورزًقا وإحياء وإماتة.

- توحيد األلوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد قصًدا وطلًبا وحتاكًما لشرعه. 

- توحيد األس���ماء والصفات؛ حيث يثبتون كل ما أثبته الله ورس���وله منها بال تكييف، وينزهون الله عن املثل 
والنظير بال تعطيل له من صفاته وأسمائه. 

)- يقسمون الشرك من حيث أثره في إميان صاحبه إلى قسمني:

- ش���رك أكبر يخرج صاحبه من حظيرة اإلميان، وهو الذي ال يغفره الله، ويتمثل باعتقاد أن لله ش���ريًكا في 
ملكه، أو في استحقاقه للعبادة بشيء من أنواعها الكثيرة. 

- شرك أصغر ال يخرج من امللة، ولكنه يؤثر في اإلميان، وهو أمارة ضعف فيه وهو الرياء.

4- اإلميان: اعتقاد باجلنان، وقول باللسان، وعمل باألركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

5- القدر حق بجميع مراتبه األربع: علمه سبحانه احمليط بكل شيء، وكتابته في اللوح احملفوظ، ومشيئته التي 
ال يخرج عنها شيء من األحداث، وخلقه كل شيء، حتى أعمال العبد االختيارية. 

6- اإلميان بالنبوات والرس���االت املذكورة في الوحي الصادق، واعتقاد أن األنبياء بشر يوحى إليهم، واإلميان 
مبعجزاتهم، ومبا أنزل الله عليهم من كتب. 

7- اإلمي���ان بكل ما أخبر به الوحي من س���معيات، س���واء وردت في القرآن أو في صحيح الس���نة كاملالئكة 
والشياطني، واجلن واحلياة البرزخية، واحلياة اآلخرة مبا فيها من حساب وميزان وصراط وجنة ونار. 

8- تولي أصحاب الرسول وأهل بيته دون تفسيق أحد منهم أو اعتقاد عصمته. 

9- الن���اس ف���ي الدنيا إما مؤمن أو منافق أو كافر، وال يكفرون معيًنا من أهل القبلة ولو قال كفًرا؛ إذ يصفون 
قوله بالكفر، أما هو فال يكفر حتى تُقام عليه احلجة.

أما في اآلخرة فالكفار -ملحدين كانوا أم مشركني أو منافقني- مخلدون في النار، واملؤمنون املتقون في اجلنة، 
أم���ا أهل الكبائر من املؤمن���ني الذين ماتوا ولم يتوبوا فإنهم حتت رحمة الله؛ إن ش���اء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم 

أدخلهم اجلنة، وإن شاء عفا عنهم.  
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10- في التحس���ني والتقبيح يقولون: إن العقل بفطرته السليمة يدرك حسن األشياء وقبحها في اجلملة، أما 
تفاصيلها وترتيب الثواب والعقاب عليها، فمناطه الشرع ال العقل. 

11- في الس���ببية: يؤمن السلفيون بأن الله هو املهيمن على هذا الكون، قد أودعه سنًنا جتري حركته من خاللها، 
ويؤثر السبب فيها في املسبب، مع اعتقاد أن السبب واملسبب والسببية بينهما؛ كلها جارية بأمر الله، تابعة ملشيئته. 

12- النظم اخللقية واالجتماعية في السياس���ة واالقتصاد، والعالقات اإلنسانية واحلضارة، ترتكز في املنهج 
الس���لفي على األسس العقدية، وتتشكل من خالل األحكام الش���رعية في القرآن والسنة؛ حيث تتكيف مناذجها 

التطبيقية بهذه األحكام في ارتقاءاتها الفنية املتالئمة مع ظروف زمنها.

املصدر:
 عبد الرحمن الزنيدي، السلفية وقضايا العصر، دار أشبيلية ط 1998م، ص)58-5. 




