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 أن: ذ الال  رمعنالال  ا جالالرا   ورن ا مظهالال  فيتغيالال  ا الالوار   عليالال  تتالالرا   ثابتالالا   جالالرا ا   يملالال  اإلسالال  »

 «.ماايت  من األصيل ا جزء باعتبا اا  لظهر   تعرو األزمات ظ رف رفي في   أصيلة األصر ية

 جلن  أ نست

 

 :ا مقــــومـة

 فالي لإلسالالم األداتي التوظيف أو 1"السياسي اإلسالم" بـ يعرف ما حركات تجاه اليوم انشغالنا يثير ما لعل

 مسالر  علال  اإلسالالمي التوجال  ذات المدنيال  السياسالي  الحركالات مالن جديالد  موجال  صعود هو السياسي، الشؤن

 في الحكم سد  اعتالء من االقتراع وصناديق العربي الربيع مكنها التي األحزاب بها ونقصد. العالمي  األحداث

 واالنتقالالال الثالالورات أهالالداف تحقيالالق مهمالالات إلالال  بالتالالالي وتؤهلالالت والمغالالرب، وليبيالالا ومصالالر تالالون  مالالن كالالل

 بالدورها تعالي  اإلسالمي  التوجهات ذات السياسي  الحركات هذه أن والحقيق . المذكور  البلدان في الديمقراطي

 الثالور،، المسالار علال  مإتمنال  نفسالها وجالدت حالمالا إذ عسالير، ديمقراطالي مخالا  حالال  مستتر داخلي وبشكل

 .معقد  جد قطري  وضعيات مع الجاهز  التشريعي  والقوالب الديني  الثوابت تكييف صعوبات أدركت حت 

يؤؤْيظٝا ذ ر ؤؤؽذى إىؤؤٚ ٍ٘ذرؤؤ  ذىكؤؤيية ذى هؤؤؽٝيٞة ٗذى ْاٞػٝؤؤةم ييؤؤ س٘ذ ذىَؤؤء َِْٞ  ٕؤؤء ا ذىؤؤػِٝ زَيؤؤ ٌٖ ُإ

"ذىهؽعِٞٞ" عيٚ ذىعَٝقؽذِٞة. ىنِ ذىَايؼرة ذىَسٞؽة ْٕي ٕ٘ يُ ٕؤػٓ ذىسؽمؤيا ذالقؤةٍٞة ذىكٞيقؤٞةم ميّؤ  إىؤٚ 

يَيّٞؤةم يٗ ؼبَؤي ذألٍف ذىقؽٝب  ْظؽ إىٚ ذىعَٝقؽذِٞة بيِٞ ذى ٘خف ٗذىؽٝ ةم عيٚ يقيـ مّٖ٘ؤي  سَؤو نؤ ٖة ذىي

ي.  ًُ  ذىناؽ يٝ

ٗبيىايوم فاٜ ِ٘ؼ ذىيَو ذىكؽٛ ميّ  ٕػٓ ذىسؽميا  ناّؽ ذىعَٝقؽذِٞؤة ٗيًّؤيؼٕيم ٗ يؤعٕي بععؤة ةؽبٞؤة. 

 ٗ ؽٗج بع ً ٍْٖي ىانؽة ذىه٘ؼٙ ذىقؽآّٞة ٗ يعٕي ذى عٝو ذألٍثو ىيعَٝقؽذِٞة. 
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قٞيقٞة  ءٍِ بيالقةًم بيع  يؼٓ ّظيٍي قٞيقٞي ىيسنٌ. َٗٝنِ  يؽٝأ مَدَ٘عؤة ٍؤِ ذألفنؤيؼ  -ى ٘يٞف زؽميا ظْٝٞةذق طعً ًٍيير "ذالقةً ذىكٞيقٜ"  -

ِ ظٝيّؤة فقؤّم ٗذألٕعذف ذىكٞيقٞة ذىْيبية ٍِ ذىهؽٝية ذالقةٍٞة ذى ؤٜ ٝكؤ طعٍٖي ٍدَ٘عؤة "ذىَكؤيَِٞ ذأليؤ٘ىِٞٞ" ذىؤػِٝ ٝءٍْؤُ٘ بؤ ُ ذالقؤةً ىؤٞف ع ؤيؼة عؤ

ّظيً قٞيقؤٜ ٗذخ َؤيعٜ ٗرؤيّّٜ٘ ٗذر ًؤيظٛم ًٝؤير ى ْؤيا ٍءقكؤيا ظٗىؤة. ٗ ي  ؤؽ ظٗهم ٍثؤو إٝؤؽذُ ٗذىكؤي٘ظٝة ّٗظؤيً ِيى ؤيُ ذىكؤيبا فؤٜ ٗإَّي ع يؼة عِ 

يٗ  يفغيّك يُ ٗذىك٘ظذُم ٗذىًٍ٘يه يٍثية عِ ٕػذ ذىَهؽٗىم ٍ  ٍةزظة يّٖؤٌ ٝؽفُؤُ٘ ًٍؤيير إقؤةً قٞيقؤٜم ٗٝكؤ طعٍُ٘ عَ٘ؤي عْؤٔ ذىسنؤٌ بيىهؤؽٝية

 الىٖٞة.ذىسيمَٞة ذ

ٍِ يٗه ذىًَييسيا ذى ٜ  ٌ ذق يَيىٖي ى٘يؤف ٍؤي ٝكؤَٚ ذىٞؤً٘ "إقؤةً قٞيقؤٜ" زٞؤ   Islamic Fundamentalismٝي  ؽ ًٍيير "ذالقةً ذألي٘ىٜ" 

عؤِ ذىكؤ٘ظذُ  ٍء َؽ عيىَٜ فٜ ٗذنْيِ فٜ ذى٘ ٝيا ذىَ سعة بيقٌ " ضيؽ ذالقةً ذألي٘ىٜ عيٚ نَيه يفؽٝقٞي"م ٗميُ ذىَء َؽ 1994عقع فٜ ق  َ ؽ عيً 

بيع غىل  عؼٝدٞيً ٗفؤٜ ذى كؤيْٞٞيا ٗفؤٜ ضُؤٌ ذألزؤعذا ذىعذضيٞؤة  ٍٗي ٗيأ ذىَء َؽ بَسيٗىة إٝؽذُ ّهؽ "ذىث٘ؼة ذالقةٍٞة" إىٚ يفؽٝقٞي عِ ِؽٝا ذىك٘ظذُ.

 عيٚ ذالقةً ذىكٞيقٜ. 2001ق  َ ؽ  11فٜ ذىدؿذئؽ  ٌ ذق  عذه ٕػذ ذىًَيير بًَيير "ذالقةٍُٞ٘ ذىَ يؽفُ٘"م ٗذق قؽا ذى كَٞة بيع يزعذا 

 

 



 

  

 

ٗٝنيظ ٝدَ  ؼٍ٘ؾ ذالقةً ذىكٞيقٜ ذىَيييؽم ٗ  قَٞي زكِ ذى ؽذبؤٜ ٗيزَؤع ذىؽٝكؤّٜ٘ ٗؼذنؤع ذىغْ٘نؤٜ 

ٗةيؾٛ يةذ ذىعِٝ ٗذىهٞص ع ع ذىكةً ٝيقِٞ "عيٚ يُ ذىعَٝقؽذِٞة  ْؿٝو ىَ ؤعإ ذىهؤ٘ؼٙ ذىؤػٛ عؽف ؤٔ ذىثقيفؤة 

ِ ٍؤِ ذىعَٝقؽذِٞؤةم ٍؤ  ٗخؤ٘ظ ذىقْيعؤة ٗذى يؼٝص ذالقةٍٞيُ. ٗبيى ؤيىٜ يرًؤٚ ٍؤي  يي ؤٔ ٕؤػٓ ذىا ؤة ٍؤِ ذالقؤةٍٞٞ

ذىه٘ؼٝةم خَية ٍِ ذألظٗذا ٗذالخؽذاذام زٞ  ٝ قيى ٍاٍٖٖ٘ؤي ذىؤٚ يؤٞأ ٗينؤنيه  ْاٞػٝؤةم ٍؤِ نؤ ّٖي  سقٞؤا 

ةيٝؤؤيا ذىهؤؤ٘ؼٙم ٍٗقييؤؤعٕي ذألضةرٞؤؤة ٗذىكٞيقؤؤٞة
2

. ذىهؤؤ٘ؼٙ فؤؤٜ ّظؤؤؽ ذىؽٝكؤؤّٜ٘ ٕؤؤٜ "ٍ ؤؤعي ٗريعؤؤعة يضةرٞؤؤة 

ٜ خَٞؤ  ذىيًؤ٘ؼ إ   ْظؤٌٞ ٗ ْؿٝؤو ىَ ؤعإ ذىهؤ٘ؼٙٗزق٘رٞةم ٗيظِ يُ ذىعَٝقؽذِٞة ٍؤي ٕؤٜ فؤ
3
)....( يٍؤي ؼذنؤع  

ي ىيه٘ؼٙ ٗ ْؤؿٝةً  ًَ ذىغْ٘نٜم فَٞٞؿ بِٞ ذىََُُ٘ ذىايكاٜ ىيعَٝقؽذِٞة ٗبيعٕي ذألظذ ٜم ٗرع عع ٕػذ ذألضٞؽ ٍ َ

 َّ ؽا بؤيى ق٘ٙم ىٖيم فـ" إغذ ذق ييْي يُ ّسؽؼ ٕػٓ ذألظذة ٍِ ذىََُُ٘ ذىايكاٜ ذىَيظٛم فيَؽٕي ذالَٝيُ بقَٞٔم ع

عْعئػ ّك يٞ  يُ ّق٘ه إُ ذىعَٝقؽذِٞة ٕٜ بُيع ْي ذى ٜ ؼظا إىْٞؤيم ٕؤٜ ذىهؤ٘ؼٙم بيع  ؤيؼ يُ ذىهؤ٘ؼٙ ظيؤ  

فٜ ٍيظٌ عٖ٘ظٕيم رَٞة يضةرٞة  ًير ىي٘عظ ٗذالؼنيظ فٜ يٝيً ذىدَيةم ٗىٌ   س٘ه إىٚ ّظيً قٞيقٜم فٜ زِٞ 

يُ ذىغؽب رع ِ٘ؼ ذىه٘ؼٙ ٗز٘ىٖي ذىٚ ّظيً قٞيقٜ".
4
 

يل ٕٜ بيٍ ٗخ٘ٓ ذىَغيىية ذىَ عذٗىؤة فؤٜ يظبٞؤيا ٍْظؤؽٛ زؽمؤيا ذالقؤةً ذىكٞيقؤٜ ذىَيييؤؽم ألّؤٔ    

ٗخ٘ظ ى َيثو ٍاٍٖٜ٘ ييةً بِٞ ٍاًٖ٘ ذىعَٝقؽذِٞة ٍٗاًٖ٘ ذىه٘ؼٙ. فيىه٘ؼٙ ىٞك  زنٌ ذىهيب ّاكٔ بْاكؤٔم 

ىسؽٝؤة ذىػذ ٞؤةم فكؤ يٌ ذىاَ٘ؤٚ ٗىٞك  غذا ذٍ عذظ ريععٛم ألُ ذىق٘ذعع يٗ ذىدَيٕٞؽ إغذ ٍي  ؽمؤ  فؤٜ َٗؤيٞة ذ

ٗق ي٘ظ ذىعٝن ي ٘ؼٝة ٗذ قؤ  عذظ بهؤنو يمثؤؽ ٗزهؤٞة. ىؤػىل ٍٗؤِ ٍْييؤا ذىسنؤٌ ذىَكؤ ا بسيىؤة ذىقًؤ٘ؼ ذىؤػْٕٜ 

ٗععً ذىؽنع ذىكٞيقٜ ىيهي٘بم ٕٗ٘ ذألٍؽ ذىثيب  ذىػٛ  ؽ نؿ إىٞٔ يّظَة ذىسنٌ فؤٜ ذالقؤةًم فؤيُ ذىهؤ٘ؼٙ ٕؤٜ 

يظؼة عيٚ إظذؼة نءّٖٗي بْاكؤٖي. ذىهؤ٘ؼٙ إغُم ٕؤٜ زنؤٌ "ٗىؤٜ ذألٍؤؽ" ذألقي٘ب ذألرً٘ فٜ  كٞٞؽ ني٘ب ةٞؽ ر

ٗبييّ ٔ ٗيٕو ذىسو ٗذىيقعم ٕٗ٘ إُ نيا ذق هيؼٌٕ فٜ "ذألٍ٘ؼ ذىيظيً"م مَي ٝق٘ه ذبؤِ ؼنؤعم ٗإُ ىؤٌ ٝهؤ  فيؤِ 

ؽ ىٖي فٜ ٝسيق ٔ يٛ ريُّ٘م ىنُ٘ ذىكيييُ يٗ ذىطيٞاة يٗ ذألٍٞؽ  دكٞع ٍيظٛ ىنو ذىق٘ذِّٞ. فيىه٘ؼٙم ذى ٜ ىٌ ّيث

ذى يؼٝص ذىيؽبٜ ذالقةٍٜ عيٚ يَّ٘غج  يؼٝطٜم ٕٜ إخؽذئٞة ف٘رٞؤة     ييؤا بسؽٝؤيا ذىهؤي٘ب ٗذألفؤؽذظم ٍثيَؤي 

  يْٞٔ فٜ ذىَْظ٘ؼ ذىسعذثٜ ذىغؽبٜ.

"ٝؽفٍ ذالقةً ذىكٞيقٜم زكب قَٞؽ يٍؤِٞم فنؤؽة ذىسعذثؤة ذىَسؤّؽؼةم ٗٝؤؽفٍ ٍ ؤعي ذىعَٝقؽذِٞؤة  ٕٗنػذم

ْؤيا ٍكؤ ق ئ عؤِ ِؽٝؤا زؽٝ ؤٔ فؤٜ قؤِ ذى هؤؽٝييا. يٍؤي ٍ ؤعي ذىهؤ٘ؼٙ ذىؤػٛ ٝؤععٜ غذ ٔم يٛ زا ذىَد َ  فٜ ب

ذالقةً ذىكٞيقٜ ئّ ذىهنو ذالقةٍٜ ىيعَٝقؽذِٞةم فٖ٘ ىٞف مػىلم ألّٔ ٍقٞع ب سؤؽٌٝ ذالبؤعذىم زٞؤ    ٝق ؤو إ  

                                                           
2
م يجهة تبية ٍخ ؽُٗم ٍسَعم "ذالقةٍُٞ٘ فٜ ِ٘ؼ  س٘ه: ٍؤِ ذىعَٝقؽذِٞؤة ذألظذ ٞؤة ذىؤٚ ذىعَٝقؽذِٞؤة ذىايكؤاٞة )زيىؤة زؤؿب ذىيعذىؤة ٗذى َْٞؤة ذىَغؽبؤٜ("م  -

 3م و 2013م ن يا 3)ًٝعؼٕي ذىَؽمؿ ذىيؽبٜ ىألبسيا ٗظؼذقة ذىكٞيقيا( ذىيعظ 

3
 50ٍي ية ذىْديذم ذىعذؼ ذى ُٞيام و  انحرك تاإلسالي  تانًغرب  ،تصعىدتأوتافىل؟م 2004م ذزَعم ذىؽٝكّٜ٘ -

4
 63م يععٕي ىيْهؽ رًٜ ييىر ظؼٗٝمم ظذؼ رؽِ ة م ذىعذؼ ذى ُٞيام و 1993 ،حىاراتذىغْ٘نٜم ؼذنعم  -



 

  

 

فٜ ٍد َيؤيا ٍؤي ر ؤو  ب اكٞؽ ذى قيىٞعم يٛ "ذ خ ٖيظ"م فيىه٘ؼٙ     ديٗؾ يٝيً ٍِ يننيه ذ ق هيؼة ذى ٜ ٗخعا

ذىسعذثةم يٛ ٍي ر و ذىعَٝقؽذِٞة".
5
 

ؼةٌ ف٘رٞة ٗنؤنيٞة  قْٞؤيا ذىهؤ٘ؼٙ ٗ نؽٝكؤٖي ىْظؤيً ذقؤ  عذظٛم قؤ٘ذا فؤؽظٛ يٗ خَؤيعٜم فؤ ُ ظعؤية  ىنِم

ذالقؤؤةً ذىكٞيقؤؤٜ   ٝؿذىؤؤُ٘ ًٝؤؤؽُٗ عيؤؤٚ يُ ّظؤؤيً ذىهؤؤ٘ؼٛ قؤؤٞنُ٘ ٕؤؤ٘ ذىسؤؤو ذىيَيؤؤٜ ذى ؤؤعٝو عؤؤِ بععؤؤة 

بنثيفؤؤة ذىًَؤؤييسيا ذىغؽبٞؤؤة ٍؤؤِ ر ٞؤؤو:  فيَؤؤيغذ ٝ ؤؤعذٗه ذالقؤؤةٍُٞ٘ ،ي ذألٍؤؤؽ مؤؤػىلذىعَٝقؽذِٞؤؤة ذىغؽبٞؤؤة. ِٗيىَؤؤ

ذىسعذثؤؤة ٗزقؤؤ٘ن ذالّكؤؤيُ ٗذىيعذىؤؤة ذ ّ قيىٞؤؤة إىؤؤصم فؤؤٜ ضييبؤؤي ٌٖ ذىععيئٞؤؤة ٗذ ّ طيبٞؤؤةي ٕٗؤؤو ٕؤؤ٘ إخؤؤؽذا  ن ٞنؤؤٜ 

ٕػٓ ذىسؽميا بعيا  ك هيؽ َؽٗؼة ذ ّطؽذِ فٜ ذىقٌٞ ذىعَٝقؽذِٞؤة  يُْٝعؼج ََِ ىي ة ذىطييب ذىَؿظٗج يً 

ت ذىنّ٘ٞة ٗذىنف عِ ذّنايئٖي ذىٖ٘ٗٛي

ٝ عٗ ذ ؼ  يك ٗذًَسي فٜ مٞاٞيا ذى ييِٜ ٍ  ذى٘ذر  ذىدعٝع ذىػٛ يفؽؾ ٔ ذ ّ ايَيا ذىيؽبٞؤة ذىهؤي ٞةم ألُ 

 ْؤؤٜ آٍؤؤيه ذىهؤؤي٘ب ذىيؽبٞؤؤة فؤؤٜ ذىسؽٝؤؤة ذىسؽمؤؤيا ذالقؤؤةٍٞة ىؤؤٌ   ٖٞؤؤ  ىَثؤؤو ٕؤؤػٓ ذى دؤؤيؼبم ٗىؤؤٌ   يؤؤ٘ظ عيؤؤٚ  

 ٗذ ّي ينم ىك ب بكّٞ ٕ٘ ععً ذم ؽذثٖي بٖػٓ ذىَييىب.

 اإلسالالمي  النهضال  حركال  اصالطدمت التشخيص، هذا في واقعًيا سنًدا سؤعتمدها التي التونسي ، الحال  ففي

 واقالع لالي  صالدمها مالا بالؤن علًمالا. والسلط  الحكم منظور من إلي  تنظر أصبحت حين السيما التونسي، بالواقع

 دواليالب كالل فالي المستشالر، الفسالاد منسالوب أيًضالا وال والجهالات، الطبقالات بالين المفزع الطبقي والتفاوت الفقر

 الثور  أهداف أوكد من أصبح وإذن،". التونسي المجتمع بجاهلي " النهض  صقور بع  أسماه ما بل المجتمع،

 بهالالذه أوالً  مشالالروط  المنتظالالر  الديمقراطيالال  وكالالؤن. المرتالالد المجتمالالع هالالذا أسالاللمة هالالو الالالديمقراطي واالنتقالالال

 .الالهوتي  األخالقي  اإلسقاطات

 الالدعا ، لهالإالء والثقافيال  والجامعيال  المسالجدي  منابرهالا وفتحالت الشالرق، مشالاي  الالبالد علال  تدفقت وهكذا

 . التونسي  الديار في اإلسالمي  الدعو  نشر إعاد  بمهام يضطلعوا حت 

 العربيالال  الديمقراطيالال  تؤسالالي  ومقتضالاليات السياسالالي اإلسالالالم لحركالالات الدعويالال  الثوابالالت بالالين التنالالافر أحالالدث

 :ثالث  مشاهد في إجمال  يمكن الحركات لهذه السياسي السلوك في واضًحا انفصاًما الجديد 

 . الغربي العدو قبل من بالذوبان المهدد  الهوي  شماع  إطالق -

 حياتهم وتصوير دينهم، وهجروا ابتعدوا بكونهم الغربيين حيا  عن واقعي  وال أخالقي  ال لرإي  الترويج -

 .كفر ديار لكونهم جهنم إل  مصيرهم وبؤن الماد ، عل  وبالتكالب وبالحيواني  البهابم بحيا 
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 255م و 6ذىَيسا ؼرٌ  م ظذؼ ذىايؼذبٜم بٞؽٗامانرأسًان  تانًتهانك  م2003قَٞؽم يٍِٞم -



 

  

 

 وعرضالهم، دمهالم يسالتبا  كالافرون دعاتهالا وأن الدين، عن ورد  كفر أنها عل  القطري  العلمانيات تقديم -

. الالالالنص علالال  العقالالالل أو البشالالري  االجتهالالالادات ويفضالاللون نبيالالال ، وبسالالن  هللا بشالالالريع  العمالالل يرفضالالالون لكالالونهم

 ".الفرانكفوني  حثال " الثور  بعد ما تون  في يسمونهم كما هم العلمانيون فهإالء وبالنتيج ،

 داخالل الدينيال  المشالاعر لتجيالي  بالساللفيين عرفالوا دينًيالا متطرفال  شالبابي  فالرق جنالدت الواقالع، أر  وعل 

 .والشذوذ بالفسوق ورميهم وترهيبهم 6اليساري  القوى من المتظاهرين وتعنيف المساجد

 :يلي كما األمر هذا نفسر ونحن

 لالم التالي الثالور ، بتوقيتالات ومصالر تالون  مالن كالل في الجاهز  القواعد ذات الديني  التيارات فوجبت لما -

 والحريال  الديمقراطيال  قضالايا تعنيهالا ال بسالاط  وبكالل ألن  ديمقراطي، انتقال برنامج لديها يكن لم فيها، تشارك

 دينًيالا األتباع تجنيد مهمتها أصولي ، ديني  حركات األصل في فهي الدعوي ؛ القضايا تعنيها ما بقدر والمساوا ،

 .والسن  القرآن أ، اإلسالمي ؛ الشريع  تطبيق من ستمكنها التي السلط  عل  لالنقضا  استعداًدا

 النهضالال  حركالال  سالالتغير الالالديمقراطي، االنتقالالال روزنامالال  بضالالبط المتعلالالق المرحلالالي البرنالالامج غيالالاب أمالالام -

 . والعلماني  الهوي  قضايا بها ونعني الثور ، تطرحها لم فرعي  قضايا نحو العام الرأ، وجه 

( المساجد أبم )  المسجدي  قواعدها النهض  حرك  تؤمر والحداثيين، الديمقراطيين من لخصومها تصدًيا -

  .7اإلسالم أعداء بوصفهم تصفيتهم عل  والتحري  بخصومها األخالقي بالتشهير

 السابق  السياسي اإلسالم نماذج عرفت  الذ، الفشل من الطويل  القابم  إل  ينضاف الذ، الجديد الفشل أمام

 :التالي  الهواج  طرحنا

 إل  والمتعطش  الثابر  العربي  الشعوب ب  تبشر أن مغلق  أصولي  لحركات يمكن للديمقراطي  أنموذج أ،

 فالالالي الضالالالروري  الثالالالور  الحركالالالات هالالالذه أحالالالدثت وهالالالل المتقدمالالال   اإلنسالالالاني  بمصالالالاف يلحقهالالالا كالالالوني أنمالالالوذج

 للحداث  الفعلي التجسيد هي الديمقراطي  أن اعتبار عل  بالحداث  عالقتها في حسمت وهل العام   إيديولوجيتها

 يخالالالدم بمالالالا القبالالالول فيهالالالا يالالالتم وأداتيالالال  انتقابيالالال  عالقالالال  هالالالي بالديمقراطيالالال  عالقتهالالالا أن أم السياسالالالي المجالالالال فالالالي

 ذلك  دون ما ورف  السياسي اإلسالم حركات استراتيجيات

 : التالي التمشي سنتخير المتداعي ، اإلشكاليات هذه لمعالج 
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  ذىعذٍٞة فٜ  ّ٘ف. 2012ذفؽٝو  9ذّظؽ يزعذا  -

7
 خيا عيٚ ذثؽ زَةا ٍكدعٝة مثٞاة ىٖعؼ ظٍٔ.  2013فٞاؽٛ  6ذ اا ذىَةزظُ٘ فٜ  ّ٘ف يُ ذة ٞيه ذىَْيَو ذىٞكيؼٛ ننؽٛ بييٞع فٜ  -



 

  

 

 لحظال  وفالي. والالديني السياسالي بالين القالرآن مالن المتناسالل  المفهوميال  باإلحراجالات سالنهتم أولال ، لحظ  في

 مالع التعالاطي فالي العمليال  اإلسالالم تجالارب بعال  لنقاليمم التجريبالي االختبار مجال إل  التنظير من ننتقل موالي ،

 استشالراف إلال  أخيالًرا لننتهالي. الالراهن العالولمي النظالام مالع المسالتتر التحالالف وفالي الحديثال ، الحريال  مقتضيات

 العربي  الحداث  عصر تدشين من وخاص  المستعصي ، للمفارقات انفراج من تعني  بما األصر ية مابعو مرحل 

 .والشامل  الحقيقي 

1

تانًقذي تاألونى:ت-أ

ٗ ا ؽٌ يُ ذىيةرة بِٞ ذىكٞيقٜ ٗذىعْٜٝ عةرة " طيؼخٞة"؛ بَيْٚ يُ ذىَديىِٞ ذىَيؽفؤٜ ٗذىيَيؤٜ ذىيؤػِٝ 

ٞيقٜم   ْٝس٘ذُ بيىي   ّس٘ ذ ى قيا "ذىي ٞيٜ" بيىيغة ذألؼقيٞة. ٗبي ؤيؼة ٝ سؽك ظذضيَٖي ذىطييب ذىعْٜٝ ٗذىك

يَٗرم   ٝ٘خع "ٍٞو ِ ٞيٜ" ىٖػذ ذ ى قيام بقعؼ ٍي ٝ٘خع  ْيفؽ خػؼٛ ٝديو مؤو ٍدؤيه ٝيَؤوم ٗبهؤنو ٍ ؤ٘ذؾ 

ٗ يُ ٍٗكؤؤ قو عؤؤِ ذٟضؤؤؽ. في ٍ ؤؤعذظ ذىَ ؤؤ٘ذؾٛ ىنؤؤة ذىَدؤؤيىِٞ ٕؤؤ٘ ذىهؤؤنو ذىْٖعقؤؤٜ ذىَةئؤؤٌ ى٘خ٘ظَٕؤؤي. ٗٝ ؤؤع

ٕٜ ذىنٞاٞة ذىََ٘يٞة ذىَةئَة ىسُ٘ؼ ذىَديىِٞ يٗ ذىطييبِٞ ٗخًٖي ى٘خؤٔ يٛ ظُٗ  Parallélisme"ذىَ٘ذؾذة" 

 ٘ذخٔ. ٗىنِ رع ٝسًو ٕػذ ذى ٘ذخٔ ٍ ٚ يّنؽّي ذىَ٘ذؾذة ٗذف ييْي ذى عذضو ٗذى قيِ  بِٞ ذىعْٜٝ ٗذىكٞيقؤٜ. ٗٝ ؤعٗ 

 ذىطييبِٞ ٕٜ ذألرؽب إىٚ ذى ْيٗه ذىَْيقٜ ىألق يب ذى يىٞة:يُ ّظؽٝة ذى طيؼج ذى ْٞ٘ٛ يٗ ذىَ٘ذؾذة بِٞ 

عْعٍي ّ اا يُ ٍي ّيْٞٔ بيىطييب ذىعْٜٝ ٕ٘ ضييب ذىؤ٘زٜ ظُٗ قؤ٘ذٓ؛ فيْعئؤػ قؤْنُ٘ يٍؤيً ضيؤيب ٍ اؤ٘ن 

بقعقٞ ٔ ٗقَيٗٝ ٔ ٗيىٕ٘ٞ ٔ عِ مو ضييبيا ذالّكيُم ٗفٜ مؤو ذألؾٍؤيُ. ٗفؤٜ زيىؤة مٖؤػٓ ىؤٞف ْٕؤيك يمثؤؽ ٍؤِ 

يُ ّكيٌّ بيي٘ٝة ٍثو ٕػذ ذىطيؤيبم فُْؤئ فؤٜ قؤدو ذىَييقؤيا ٗذىطؤ٘ذؼن ٗذىث٘ذبؤ  ٗذىَ ييىٞؤيا ذض ٞيؼِٝ: إٍي 

ذى ٜ  ا٘ن يفٖيً ذى هؤؽم ٗإٍؤي يّ  ّكؤيٌّ بؤٔ ييؤةً فْيؽزؤٔ خيّ ًؤي ّٗيؤ٘ه عيؤٚ ذىؤػميا ذى هؤؽٛ ذىقؤيظؼ عيؤٚ إٝدؤيظ 

  ٘ذفقيا بْٞػذ ٞة ٗبِٞ ذخ َيعٞة  سقا ذىكةً ٗذى ييٝم بِٞ ذىاؽريا.

قيبو ذىطييب ذىعْٜٝ ذىَ٘قً٘ بيالِةرٞة ذىييبؽة ىي يؼٝصم ٝ كؤٌ ذىطيؤيب ذىكٞيقؤٜ بيىْكؤ ٞة ٗذى ٘ذفقٞؤةم فٜ ٍ

ألّؤؤٔ ًٝؤؤعؼ عؤؤِ ذ ايرؤؤيا بؤؤِٞ ذى هؤؤؽ زؤؤ٘ه مٞاٞؤؤيا ِٗؽذئؤؤا  ؤؤعبٞؽ يزؤؤ٘ذه ذىَؤؤعُ.  طُؤؤ  ٕؤؤػٓ ذ  ايرؤؤيا إىؤؤٚ 

 يعة ذىكٞيقٞة غىل.إخؽذئٞيا ذىس٘ذؼ ٗذى هيٗؼ ٗذ ق ا يا ٗذ ّ طيب. ٗ  غٞؽ ميَي ذؼ  ا ذىدَ

ٗ يؽٝف ذىطييب ذىكٞيقٜ ٕ٘ بؽّيٍح َٗيٜ؛ ٍِ َٗ  ذى هؽم ٗؼؤٝة ٍيْٞة فٜ  عبٞؽ زٞية ذى هؤؽ ظذضؤو 

 ذق ْ٘ؾذ(.-ٕ٘بؿ-ذىَعُ بيىهنو ذىػٛ ٝسقا ذى ييٝم ذىك٘ٛ بِٞ ٍط يف ذالؼذظذا ذىَ ْيفؽة ) ؼٗق٘



 

  

 

قةه ذىطيؤيب ذىؤعْٜٝ ذىثيبؤ  عؤِ ذىطيؤيب   عٗ ذىَ٘ذؾذةم ٍْيقًٞي ٗبًْٞ٘ٝيم بِٞ ذىطيِٞ ذىهؽِ ذىُيٍِ  قؤ 

ذىكٞيقٜ ذىَ س٘هم ٗزاظًي ىنيَٖٞي ٍِ مو يننيه ذى ٘ظٞف ٗذ قؤ ثَيؼ ذالٝؤعٝ٘ى٘خٜم ٕٗؤػذ ٕؤ٘ بيى سعٝؤع خؤٕ٘ؽ 

 ذألِؽٗزة ذىييَيّٞة.

 :ا ثانية ا مقومة -ب

 الدين كان فإذا فؤوع ، جمع الديني فالخطاب وبالماهي ؛ بالطبيع  متداخالن والسياسي الديني أن وتفتر 

 اآلن يعالرف مالا أو المدينال ، داخالل بحياتال  يتصالل مالا منال  نسالتثني فكيالف اإلنسالان، بحيا  يتصل ما كل تناول قد

  اإلنسان بعالق  وتتعلق العالم، في المتدين اإلنسان وجود حلقات من حلق  هو السياسي والشؤن السياسي  بالشؤن

 .األر  عل  اإللهي االستخالف مفهوم وتجريب الختبار الربي  المجال وهي باإلنسان،

 والجماعات، الشعوب عوابد في متؤصل حضار، ثقافي تعبير الدين يمثل أنثروبولوجي ، نظر زاوي  ومن

 مصالدر يكالون أن قبالل كونال  مالن: قداسالت  الالدين يسالتمد تحديالًدا هنالا ومالن. الدنيويال  بمصالالحهم مباشالر  ومرتبط

 القداسال  أن إذن، يبالدو و .واالسالتمرار والحيالا  الخصالوب  مصدر الحقيق  في هو فرويد، حسب جماعي، رهاب

 جالزًءا عندبالذ فتغالدو اليوميال ، وعوابالدهم ثقالافتهم فالي تتغلغل عندما إال والجماعات الشعوب في تتمكن ال الديني 

 كالالديانات منهالا البدابيال  األديالان لعبتال  الالذ، الالربي  الالدور هالو ذلالك علال  ودليلنالا. الدنيويال  بمصالحهم مرتبًطا

 حاجال  مالثالً  ذلالك مالن الدنيو،، الشؤن في المقد  توظيف في التوحيدي  وكذلك والفيتشي ، والطوطمي  الطبيعي 

 والحالرب المطالر إلال  اختالراع: مثالل من عيشهم، بنمط مخصوص  آله  إل  الحديث  وحت  منها القديم  الشعوب

 والتجالار  الحالج طقالو  بالين الالربط اإلسالالم وفالي والفراعنال ، والرومالان اليونالان عند والرخاء والفالح  والسلم

 .إل ...المسيحي  الطهري  في والعمل التدين وقيم ،8مثالً 

 إحالالداثيات تغييالالر علينالالا يتعالالين الكالالانطي، بالالالتعبير العقالالل حالالدود وفالالي السياسالال  حالالدود فالالي الالالدين نفهالالم حتالال  

 الحريال ، بإشالكالي  يتصالل مالا أ، والفلسالفي؛ السياسالي المنظالور فالي يعنينالا الذ، فالدين النظر؛ وزاوي  المعالج 

. االجتمالاعي للوجالود المالزم  واألنثروبولجي الثقافي التعبير ذلك هو بل والمتصوف ، والعبماد الزهاد دين لي 

 هذا عل  التنصيص هذا لماذا ولكن. الحيا  تفاصيل بكل بل فحسب، بالسياس  يمتزج لم الذ، الدنيو، الدين إن 

 :ألننا سواه  دون الديني البراديغم

 فالي المنالدثر الالهالوت مالن نوًعالا الالدين يعالد الالذ، الكونتي الوضعي المنظور من الدين مع نتعاط  ال: أرل  

 .والعلم الحداث  لحظ 
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 104-103 م ذىعذؼ ذى ُٞيام ذىَغؽب. و وانعقمتانس اسيتانعربي(م 1990ذىديبؽٛم ٍسَع عيبعم ) -



 

  

 

ا  المتحجر ، الهوي  معن  في لي  اإلسالمي ، العربي  للثقاف  أساسًيا مكوًنا بوصف  الدين مع نتعاط : رثاني 

 . اليومي  النا  حيا  عن منفصالً  جماعًيا الهوًتا بوصف  ولي  المتحرك ، بل

 المتناقضتين  المقدمتين هاتين عن سيترتب الذ، ما

 ذىسؽٝة ذى ٜ ّسيٗه إرسيٍٖي فٜ ذىيةرة بِٞ ذىكٞيقٜ ٗذىعْٜٝم  اٌٖ عيٚ ّيزٞ ِٞ:

م يّ د ٖي ذىسعذثة ذىغؽبٞة ٍْػ ذىقؽُ ذىكيب  عهؽ فؤٜ  ي ٞقؤيا نؤ ٚ  ؽذٗزؤ  بؤِٞ ذالبؤعذى كظاهرةتحذيث ت-أ

ذىاْٜ ٗذى سؽؼ ذ ق ٞ قٜ إىٚ ذ ّي ين ذىكٞيقٜ ٗذالٝعٝ٘ى٘خٜ ٍِ قيييا ذالرييى ٗذىنْٞكة مَي خكع ٖي يزعذا 

ؤي 1789ٍٗييىب ذىث٘ؼة ذىاؽّكٞة  ًٍ ؤي ىيََيؼقؤيا ذىعْٝٞؤةم ؛ فيىسؽٝة ٍِ ٕػذ ذىَْظؤ٘ؼ ذى ؤيؼٝطٜم قؤ قؽي ظٗ ًُ ّقٞ

 بيع  يؼٕي ميّ  ث٘ؼة عيٖٞي.

: ِيىَي يُ ذىسؽٝة ٕٜ ٍِ خْف ذىَق٘ ا ذىن ؽٙ بيى ي ٞؽ ذألؼقيٜم ذغ    ط ى بييٌ كإجرائ  تَقذي ت-ب

ظُٗ آضؤؽم ٗ  ٝسؤا ذقؤ َةمٖي ٗذؼ ٖيّٖؤي يٗ ذى سؤعا بيقؤَٖيم ٍْٗيٖؤي عؤِ ذٟضؤؽِٝ  سؤ  يٛ ٍ ؤؽؼ عًْؤؽٛ 

فٖؤٜ  قؤف عيؤٚ ذىَكؤيفة ّاكؤٖي ٍؤِ مؤو ٍؤِ  ؛قيئؤعٛ يٗ عؽرؤٜم ِيىَؤي يُ ذىسؽٝؤة ٕؤٜ مؤػىلميُم يٗ ِ قٜ يٗ ع

 ٝسيٗه ِيب ٝعٕي ٗٗظٕي.

رؤؤع  نؤؤُ٘ ذىسؽٝؤؤة خؤؤؿًاذ ٍؤؤِ ذىكٞيقؤؤٜ إُ مؤؤيُ  ٘خٖؤؤٔ ّسؤؤ٘ ذىعَٝقؽذِٞؤؤةم ٗؼبَؤؤي    نؤؤُ٘ إُ مؤؤيُ  ٘خٖؤؤٔ 

ّٜ ٍؤ  ذىؤعْٜٝ؛ فَيٕٞ ٖؤي ذق  عذظًٝي. إغُم فيىسؽٝة ىٞك  بيى عذٕة ٍِ ِ ٞية ذىكٞيقٜ. ٗبيىَثوم فٖٜ  فؤٜ  ْؤيفؽ ٍؤيٕ

ٕٜ مكؽ ذىقٞ٘ظ ٗذىُ٘ذبّم فٜ زِٞ يُ ذىعِٝ ٝقً٘ عيؤٚ ذألٗذٍؤؽ ٗذىْؤ٘ذٕٜم ٗ  ٝقؤً٘ عيؤٚ ذىسؽٝؤيا.   ٝ ييؤا 

 ٕػذ ذىق٘ه بعِٝ بيْٞٔم مَي   ٝك ثْٜ يٛ ظِٝ بَي فٜ غىل ذالقةً. 

ٍِ نيا ٍْنٌ فيٞءٍِ ٍِٗ نيا فيٞناؽ" يٗ  عيٚ ذىؽةٌ ٍِ إرؽذؼ ذالقةً بيىسؽٝيا ذىيقيئعٝة عيٚ ٍْ٘ذه : "

"   إمؽذٓ فٜ ذىعِٝ"م ذ  يُ ذىسؽٝة ذىَنا٘ىة ىَِ ذض يؼٗذ ِؽٝا ذىيًٞيُ ٗذىناؽ قؤؽعيُ ٍؤي  ؤؽظ إىؤٚ ذىن ؤيئؽ 

ذى ٜ ٝ ؽ ب عيٖٞي فٜ ذىعّٞي ٍقيٍٗة ٍٗةزقة ٕء ا ذىَؤيؼرِٞ ٍؤِ عقٞؤعة ذألٍؤة. يٍؤي فؤٜ ذٟضؤؽةم فٖؤٌ ٍ٘عؤ٘ظُٗ 

 يػٝب ذىَءبع.ب فظ  يّ٘ذى ذى 

إغُم "فيىسؽٝؤؤة ذىيقيئعٝؤؤة"   ؤؤعٗ ٍكؤؤ ىة نؤؤنيٞة ىي ؤؤعىٞو عيؤؤٚ يُ ذالّكؤؤيُ ٍكؤؤءٗه عؤؤِ يفييىؤؤٔم ٗيّؤؤٔ يؤؤيزب 

ذالؼذظة فٜ مو ذض ٞيؼم ىنِ نؽِ يُ ٝط يؼ ذىيؽٝا ذىَك قٌٞ ظُٗ ق٘ذٓم ٕٗ٘ ٍؤعع٘ يؤؽذزة إىؤٚ ذض ٞؤيؼ ٗزٞؤع 

ةهم فيِ ٝثَِ ذض ٞيؼٓم بو قؤٞءثٌ ألّؤٔ زؤيظ عؤِ ىنِ إُ ٕ٘ ذض يؼ ِؽٝا ذىُ ٗيٗزع ي  ٕٗ٘ ذىيؽٝا ذىَك قٌٞ.

ذىيؽٝا ذىَك قٌٞ. ٗبػىل ٝ ُر يُ ذىسؽٝة     ييبا ٍؤ  ذىيقٞؤعة ذى ؤٜ  يؤؿً ذى هؤؽ بي  ؤيى ِؽٝؤا ٗذزؤعم ز ؤٚ   

 اؤؽن بٞؤؤٌْٖ ذىكؤؤ و. فنٞؤؤف َٝنؤؤِ  انٞؤل ٕؤؤػٓ ذىَيُؤؤيةي ٍؤؤِ خٖؤؤة ٝسؤ  ذىؤؤْى ذىقؽآّؤؤٜ عيؤؤٚ ذ ض ٞؤؤيؼ ٗذىسؽٝؤؤة 

يضؽٙ ُٝٞا ٕػذ ذ ض ٞؤيؼ إىؤٚ زؤعٗظٓ ذىقًؤ٘ٙم ٍ ٘عؤًعذ مؤو ٍؤِ َٝؤيؼـ زؤا ذ ض ٞؤيؼ ذ ع قيظٝةم ٍِٗ خٖة 



 

  

 

بؤؤيى ناٞؽ ٗذىيؤؤػذب فؤؤٜ ذىؤؤعذؼِٝي ٗعيؤؤٚ يؤؤيٞع ذىََيؼقؤؤة    كؤؤَر ذىَد َيؤؤيا ذىيؽبٞؤؤة ذالقؤؤةٍٞة بيىسؽٝؤؤيا 

ٗٝيؤع غىؤل ؼظة ذىيقيئعٝةم م ُ ٝغٞؽ ذىَؽا ظْٝٔ فٜ قِ ذىؽنع يٗ ٝ طيٚ عِ مو ذألظٝيُم م ُ ًٝ ر ٍيسؤًعذ ٍؤثةً. 

Apostasie .ٜٗماًؽذ ٝدؽٍٔ ذىقيُّ٘ ذىعْٜٝ ٗٝقٌٞ فٜ ن ّٔ ذىسع ذىهؽع
9
فٜ زؤِٞ  ا ؤؽٌ رؤٌٞ ذىسؽٝؤة ذىسعٝثؤة  

يُ ٝسَٜ ذىقيُّ٘ ذىَ٘يٜ مو ذىسؽٝيا ذىاؽظٝة بَؤي فؤٜ غىؤل ذىسؽٝؤيا ذىيقيئعٝؤة عيؤٚ ةؤؽذؼ زؤا ذىطؤؽٗج عؤِ 

ذىيقٞعة ذىدَيعٞة.
10
بؤيىؽظة ذى ؤٜ  كؤ سا ذىق ؤو "ٝهؤنو ّاٞؤي رييٞؤي ىعٗىؤة  إُ  دؤؽٌٝ ذىسؽٝؤيا ذىيقيئعٝؤة ٗٗيؤاٖي 

ذىقؤؤيُّ٘ بؤؤيىَيْٚ ذىؤؤػٛ ٝقُؤؤٜ عيؤؤٚ ذىسؽٝؤؤة بَؤؤي  اٞؤؤعٓ ٍؤؤِ ٍيؤؤيُم ٗضييؤؤة زؽٝؤؤة ذ ع قؤؤيظ ٗذ ضؤؤ ةف يٗ عؤؤعً 

ذ ع قيظم ٗضيية إغذ  ييا ذألٍؽ ب غٞٞؽ ذىعِٝ ييةً".
11
 

 ذىكٞيقٞة ٗذالٝعٝ٘ى٘خٞةيمٞف َٝنِ زَيٝة ذىعِٝ  ي ًٞؽذ ثقيفًٞي ٗزُيؼًٝي ٍِ مو ذى ٘ظٞايا 

ىيقي  ٍ  مو ذالنني ا ذىقؽآّٞة ذى يكاٞة بِٞ ٍديىِٞ ٍ ْيرُِٞ بيىَيٕٞة ٗبيىي ٞيةم ٝ يِٞ  غٞٞؽ إزعذثٞيا 

ذى يؤؤيِٜ ٍؤؤ  ذىؤؤعِٝ  ي ٞؤؤًؽذ ثقيفًٞؤؤي ؼٍؿًٝؤؤي ةٞؤؤؽ ٍيؤؤؿً؛ بَيْؤؤٚ يّٖؤؤي    اؤؤؽٌ عيْٞؤؤي ذى ؿذٍؤؤيا ٗإمؽذٕؤؤيا عقيئعٝؤؤة 

 Religion sansمٖؤؤي. ٗعْؤؤعٍي ٝنؤؤُ٘ ذىؤؤعِٝ ضؤؤيه ٍؤؤِ مؤؤو ذالمؽذٕؤؤياّدؤؤيؾٙ عيؤؤٚ إ ٞيّٖؤؤي ّٗؤؤءثٌ عْؤؤع  ؽ

contrainte
12

 ْٝ ٙ بْاكٔ عِ مو ذى ٘ظٞايا ذىكٞيقٞةم ٗٝسؽؼ ٍي ْقٞٔ ٍِ مو يننيه ذىؽٕيب. 

 أوالً  هالو الدين بوصف الوجدان، في موقع  إل  ب  العود  السياسي الشؤن عن الديني التعبير تحييد يقتضي

 االستعمال هذا شؤن من ألن والبرغماتي ، المتقلب  السياس  لعب  في إقحام  يصح ال نطقميتامو ميتاعقل اعتقاد

 الالدين ألن السياسالي ، اللعبال  عالن الالدين تحييالد إال إذن، خيار من لنا لي . وتعالي  قدسيت  يفقده أن للدين األداتي

                                                           
9
م ٍٗؤي  يؤؽٌ ىؤٔ ٍؤِ  ٖعٝؤعذا بيىق ؤو ٗذىكؤدِ 2006ميْي ٝ ػمؽ زيىؤة ذىي ٞؤب ذألفغؤيّٜ ذىَؤعع٘ ع ؤع ذىؽزَؤيُ ذىؤػٛ ذؼ ؤع عؤِ ذالقؤةً ٗذع ْؤا ذىَكؤٞسٞة  -

 ذىَءبعم إُ ٕ٘ ييؽ عيٚ "ؼظ ٔ". ذّظؽ  اييٞو ذىسيظثة ٗ عذعٞي ٖي ذىييىَٞة فٜ ذىَ٘ر  ذى يىٜ:

http://www.annabaa.org/nbanews/55/209.htm 

10
َؤة إىؿذٍٞؤة ْٝييؽ ٝ٘ؼةِ ٕيبؽٍيـ ذى ً٘ؼ ذألظذ ٜ ىيسق٘ن ذىثقيفٞة بهنو يؽٝرم ؼذفُؤي يُ  نؤُ٘ ىيثقيفؤة ذىَد َيٞؤة ذىكؤيبقة ٗذىَسؤعظة ى٘خ٘ظّؤي يٝؤة رٞ -

ٙ ذىَٞؤ٘ ا ذىاؽظٝؤة ٍؤِ ذىعؼخؤة ذىييٞؤي". ضيؼخٞة عيْٞيم ىنّْ٘ي غٗذا زؽة ٍٗ كيٗٝة فٜ ذىسق٘ن ٗذى٘ذخ يام زٞؤ     يؤعٗ ٕؤػٓ ذىثقيفؤة قؤ٘ٙ يُ  نؤُ٘ "إزؤع

ل ىٖؤي ذىَْٖٞؤة عيْٞؤي  ىنِ  ً٘ؼّي ىيثقيفة ىؤِ ّ٘ ٝنؤُ٘ بٖؤػذ ذىهؤنو ذألظذ ؤٜ إ  ٍ ؤٚ يفؽةْؤي ٕؤػٓ ذىثقيفؤة ٍؤِ ٍس ٘ٝي ٖؤي ذىقَٞٞؤة ٗذالٝعٝ٘ى٘خٞؤة ٗذىَػٕ ٞؤة ذى ؤٜ  كؤ

ذىثقيفة ذىقَٞٞؤة رؤؽذاة زق٘رٞؤة ٗيظذ ٞؤةم قؤٞنُ٘ ب ٍنؤيُ ذألفؤؽذظ يُ ٝط ؤيؼٗذ ثقيفؤة  َٗٗيْيٕي فٜ ر٘ذىب زق٘رٞة ريبية ىيَؽذر ة ٗذىَسيق ة ٗذى يعٝو. ٗعْعٍي  قؽي

 Exitٝييا عيٞٔ ٕيبؽٍؤيـ "ضٞؤيؼ ذىَغؤيظؼة" "  ٝقؽؼُٗ ٍغيظؼة ثقيفي ٌٖ ذألييٞة ٗذ ّ َيا إىٚ ثقيفة ٍن ك ة بَ٘خب "ريُّ٘ ٍيٞيؼٛ" ثيّٞة ٗثيىثةمإىص. ٗرع

option:ذّظؽ . 

- Jürgen Habermas, "Le Multiculturalisme : les différences culturelles concernent-elles la politique ?", in Une époque 

de transitions, 2005,Traduit de l’allemand et de l’anglais par Christian Bouchindhomme, Fayard, p. 2   

11
- Yadh Ben Achour, La Deuxième Fâtiha, L’Islam et la pensée de droit de l’homme, CERES, Tunisie, 2011 p. 5   

يُ ذىسؽٝة ذ ع قيظٝة  يْٜ " بيىُؽٗؼة زؽٝة ذض ٞيؼ ذىؤعِٝ ذٗ يٛ عقٞؤعة يضؤؽٙ  1993 ىكْة 22يمعا ذىيدْة ذألٍَٞة ىسق٘ن ذالّكيُ فٜ ٍؽيعٕي ذىييً ؼرٌ 

 غىل ذىسا فٜ ذق  عذه ذىعِٝ يٗ ذىيقٞعة ب ضؽٙ ذٗ زا ذىسايظ عيٌٖٞ". ذّظؽ: بَي فٜ

- Abdelfattah Amor, « Interrogation sur la liberté de religion ou de conviction », in Association tunisienne de droit 

constitutionnel, Droit, pouvoir et religion, actes du colloque international, 5-7 mars, Tunis, 2010, p. 22  

12
- Yadh Ben Achour, La Deuxième Fâtiha, L’Islam et la pensée de droit de l’homme, op.cit, p.56 

http://www.lecourrierdelatlas.com/53227072011Yadh-Ben-Achour-presente-La-Deuxieme-Fatiha-ouvrage-philosophique-pour-les-uns-politique-pour-les.html


 

  

 

 تماًمالا، كالالفن الالرو  خطالاب إنال . البشالر ومواضالعات العالالم قالوانين خالارج موضالوع  يقالع ثابالت، مغلق مطلق

 .متحول  توافقي  اتفاقي  نسبي  السياس  أن حين في. هيغل حسب

  ذكرنا التي لألسباب السياسي بالشؤن قران  تعذر إذا الدول ، دين الدين يكون أن يمكن هل ولكن

 عقابالد، خطالاب إلال  بال  وارتقينالا علي ، السياسي هيمن  من الدين تحرير أردنا إذا آخر؛ مشكل ينبج  هنا

 داخالل الدينيال  التعبيالرات تعالدد علال  سنقضالي فحينبالذ الشالعب، هويال  إلال  يرمالز الدستور يكفل  دستور، أيقوني

 ذاك، دون الالدين هالذا الدولال  تفضالل لمالاذا نسالؤل أن الجالابز مالن إذ المدني، المجتمع صلب في أ، الدول ؛ مجال

 فالي إقحالامهم علال  الالدهريون دينيالون الالال سيحتج اإلشكال هذا عن وفضالً  لهويتها  رمًزا ليكون مثالً، اإلسالم

 يتالءم مخرج إل  بدوره يحتاج جديد مشكل هناك وسيكون. األقلي  ومعتقداتهم حرياتهم وتهمي  األغلبي  هوي 

 حالين لحياديتها الدول  فقدان في الكبير اإلعضال يتمثل نظر،، في لكن،. واالنتماء التعبير في اإلنسان وحقوق

 رمالًزا بوصالفها مإسسالات  علال  وتشالرف الدين هذا تحمي وأنها بعين ، دين عل  وصي  أنها دستورها في تنص

 العقد هذا االجتماعي  للعقد العام  المبادئ مع ما دين عل  هذه الدول  وصاي  تتناق  أال عندبذ،. شعبها لهوي 

 المجتمالع صاللب فالي الالدابر  واإليديولوجيال  القيميال  االجتماعيال  الصالراعات فالي الدولال  تتدخل أالم  يفتر  الذ،

 النظالام لحفظ يتدخل محايًدا حكًما تبق  وأن ما، عرقي  أو أخالقي  أو ديني  رإي  أو موقف تناصر وأالم  المدني،

 .طبقي أو عرقي أو ديني تمييز دون والملحد المإمن عل  القانون وتطبق اختل، مت 

 االجتماعي العقد في بند أبرز ويختل حياديتها، محال  ال تفقد فإنها الديني ، هويتها الدول  تعلن عندما ولكن

 ودولال  الشالعب كالل دولال  نفسال ، الوقالت فالي تكالون، أن يمكالن دولال  فالؤ، األديالان؛ كالل عالن الدولال  حيالاد وهو أال

 مإسسال  تكالون وأن والهويال ، الالدين عالن وصايتها ترفع أن العربي  بالدول  حرًيا ألي  فحسب  بدينها المإمنين

 القيم  ولي  النجاع  هدفها بيروقراطي 

 وراعيال  الالدين راعيال  فهي: أنواعها بكل للقيم حارًسا نفسها تنصيب هو العربي  للدول  البنيو، المشكل إن

 القاليم مجالاالت علال  بهيمنتهالا تلغالي حيالث إلال ،...والتالاري  والتالراث والتقاليالد العالادات وراعي  الحميد  األخالق

 وتهمالال  إلالال ،...االجتماعيالال  واألنثروبولوجيالالا التالالاري  وعلالالوم القالالانون وفقالال  األخالالالق علالالم اسالالتقاللي  المالالذكور 

  .والكلياني األحاد، الدول  خطاب هيمن  عن مستقل  خطابات إنتاج في أدوارها

 يتعلالق ،آخالر تحريالر، فعل أفق في األول  بالدرج  السياسي والشؤن الدول  هيمن  من الدين تحرير يندرج

 فالالمجتمع(. للدولال  التابعال  األكاديميال  المإسسالات) الدولال  تحالت بالدورها الواقعال  وتؤويلهالا القاليم إنتالاج بمجاالت

 العلالوم أتاحتال  مالا يديال  بالين الدولال  وضالعت لالو الدينيال  التعبيالرات مالع تعاطيال  طريقال  تطالوير عل  قادر المدني

 .عتيق  بحثي  إمكانات من تماعي االج
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  :أبرزها من ولعل 13السياسي، اإلسالم حركات لظهور عديد  تاريخي  عوامل تضافرت

 جمهوريال  بتؤسالي  أتالاتورك كمالال مصالطف  وقيام األول  العالمي  الحرب عقب العثماني  الخالف  انهيار -

 من العديد وقوع من ذلك رافق وما. 57>4 سن  اإلسالمي  الخالف  لمفهوم وإلغاب  األوروبي، النمط عل  تركيا

 .األول  العالمي  الحرب في المنتصر  الغربي  الدول انتداب تحت اإلسالمي  الدول

فهو ذألَّ٘غج ذىسعذثٜ ذىيٞ ؽذىٜ ٗذىَْيغج ذىَد َيٞة ذىقيؽٝة ذى ٜ ريظا ٍؽزية ذى سؤؽؼ ذىؤِْٜ٘ ٍٗؤي بيؤع  -

 ذ ق قةهم ٗبيى سعٝع ذىقٍ٘ٞيا ذىيؽبٞة ٗذىسؽميا ذىهٞ٘عٞة ذىٞكيؼٝة. 

 الثقافال  نبي التثاقف هذا وبمفعول المحافظ ، العربي  المجتمعات نسيج في وثقافتها الغربي  الحداث  تغلغل -

 .مغاير بنمط إسالمي  عربي  هوي  تتشكل بدأت المحلي ، والثقاف  الدخيل 

ٗخع ظعؤية ذالقؤةً ذىكٞيقؤٜ فؤٜ نؤَيعة ذىٖ٘ٝؤة ذىَٖؤعظة نؤيؽة ٍييٗٝؤة ذى ؤٜ قؤٞؽفيُ٘ ٍؤِ ضةىٖؤي ذىهؤييؼ 

 ذىكسؽٛ: "ذالقةً ٕ٘ ذىسو"م ذى ؽٝين ذىػٛ قٞهاٜ ذألٍة ذىييٞية ٍِ  طياٖي ٗ  يٞ ٖي ىيغؽب.

 مالن اسالتبعاده جالرى أن بعالد اإلسالالم عليهالا بالات التالي التالرد، لوضالعي  بالديالً  نفسال  السياسالي اإلسالالم قدمي

. الالدين لرجالال الدول  تؤجير طريق عن الجماهير، التؤييد لحشد طرفها من استعمال  نفس  الوقت وفي السلط ،

 . بالديني الدنيو، فيها اتحد التي النبوي  التجرب  ماضي استعاد  إل  والحنين الفعل رد إسالم إن 

 ًؽ زؽميا ذالقةً ذىكٞيقٜ عيٚ نَ٘ىٞة ذالقةً ٗزُ٘ؼٓ فٜ ذىه ُ ذىييًم ىػىل فيَ٘زٖي إىٚ ذق ييظة 

 ذىكيية ٗإريٍة ذىعٗىة ذىعْٝٞة ٗذخب نؽعٜ ٝك سا ذىدٖيظ ٍِ يخئ.

ذىكٞيقة ٕٜ  عبٞؽ ىهءُٗ ذىؽعٞة ٗفا ٍي ٝؽ ُٞٔ ذىهؽى؛ ف٘خ٘بٖي ٕ٘ ٍِ ٗخ٘ب ذىعٗىؤة ذىطةفؤة يٗ  فألُ

ٝقؤ٘ه ذبؤِ ضيؤعُٗ : " ذىطةفؤة ٕؤٜ زَؤو ذىنيفؤة زؽذقة ذىعِٝ ٗقٞيقؤة ذىؤعّٞي". “ذالٍيٍة فٜ ذالقةً ذى ٜ   ٌ بٖي 

يم إغ يزؤ٘ذه ذىؤعّٞي  ؽخؤ  ميٖؤي عْؤع عيٚ ٍق ُٚ ذىْظؽ ذىهؽعٜ فٜ ًٍيىسٌٖ ذألضؽٗٝة ٗذىعّٞ٘ٝة ذىؽذخيؤة إىٖٞؤ
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 ىَؿٝع ٍِ ذ ِةى عيٚ يٌٕ ٍي م ب فٜ ٍك ىة ذالقةً ذىكٞيقٜ ٝؽخٚ ذىْظؽ فٜ: -

 ؼٝيٌ ذىؽٝف ىين ب ٗذىْهؽم بٞؽٗا. ،تَهاي تاألصىن  تويستقيمتاإلسالوتانس اسيم 2009فؽج م تذىيهةم -

 ذىَءقكة ذىيؽبٞة ىيعؼذقيا ٗ ذىْهؽم بٞؽٗا. مجذن  تانذيُيتوانس اسيتفيتاإلسالوتانًحُ :تبحثتفيم 2000 خععيُم فَٖٜم -

 م ظذؼ ذىييٞيةم بٞؽٗا.يعضه تاألصىن  تاإلسالي  ت،2006ييىرم ٕينٌم  -

- M.C.Ferjani, 2005, Le politique et le religieux dans le champ islamique, Paris, Fayard, 2005 

- Giles Kepel,2000, Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000 



 

   

 

ذىهيؼى إىٚ ذع  يؼٕي بًَؤيىر ذٟضؤؽةم فٖؤٜ فؤٜ ذىسقٞقؤة ّٞيبؤة عؤِ يؤيزب ذىهؤؽى فؤٜ زؽذقؤة ذىؤعِٝ ٗقٞيقؤة 

ذىعّٞي."
14
ٕٗػذ ذى٘خ٘ب ٍءقف عيٚ يزنؤيً ععٝؤعة ٍكؤ ْ ية ٍؤِ يظى ٖؤي ذى اًؤٞيٞة ٍؤِ ذىن ؤيب ٗذىكؤْة بَؤي ٝؤعه  .

عيٚ ٗخ٘بٖي : ف ظذا ذألٍيّيام ٗإريٍة ذىيعهم ٗفؽٌ ذىؿمية ٗذىدؿٝةم ٍْٗ  ذىظيٌم ٗذىعع٘ة إىٚ ذىدٖؤيظم ٗإريٍؤة 

م ٗٗخؤ٘ب ذىق ؤيه ٗؼذا ذالٍؤيً ذىعِٝم ّٗهؽٓ ًّٗؽ ٔم ٗزَيٝة ذألٍ٘ذه ٗذألعؤؽذٌ ٗذألّاؤف ٍؤِ بيؤم ذىظيَؤة

إىصم ميٖي يزنيً ٗذخ ة خؤياا بٖؤي ًّؤ٘و ذىقؤؽآُ ٗذىكؤْةم ٗ   ؤ ٌ إ  ب٘خؤ٘ظ مٞؤيُ فييؤٜ ٕؤ٘ ذىعٗىؤة …ذىييظه

 ذىهؽعٞة ذٗ ظٗىة ذىطةفة ذى ٜ ٝنيف ٍِ ضةىٖي ذىَكيَُ٘ ب ريٍة زنٌ ذىهؽٝية عيٚ ذألؼٌ.

ٗىؤة ذىهؤؽٝية يٗ ذىعٗىؤة ذالقؤةٍٞة  سعٝؤًعذي ٍٗؤي ٕؤٜ ٍيغذ ٝيْٜ ٍْظؽٗ ذالقةً ذىكٞيقؤٜ بعٗىؤة ذىطةفؤة يٗ ظ

 يقيقي ٖي ذىْظؽٝة ٗبؽذٍدٖي ذىَد َيٞةي

تانًرجع اتتانًتعان  تنذون تانخالف :ت-أ

 َٝنِ زًؽ ذألقف ذىَؽخيٞة ىَهؽٗى ظٗىة ذىطةفة ذىَ٘ع٘ظة فٜ ثةا:

 ذىسيمَٞة هلل -

  اإلسالمي  الشريع  حاكمي  -

 األمر أولي طاع  -

ت تهلل:انحاكً ت-*

 هلل إال تكالون ال الحاكميال  أن المعاصالر السياسالي اإلسالالم حركالات تعتبالر لإلسالالم، التوحيدي  للرو  امتثاالً 

 األصالل هالذا انتفال  فالإذا 15.هللا شالريع  مالن قوانينال  البشالر تشالريع ويسالتمد للعبالاد، المشرع هو وحده فاهلل وحده؛

 األصالل هالذا انتفال  فالإذا. هللا حاكميال  وجالود هالو الالدين هالذا وجالود إن": قطالب سيد يقول .الدين هذا وجود انتف 

 ألوهيال  علال  تعتالد، التالي الطواغيالت قيام لهي اليوم، األر  في الدين هذا مشكل  وإن الدين، هذا وجود انتف 

 وهالالي. واألوالد واألمالالوال األنفالال  فالالي والمنالالع باإلباحالال  التشالالريع حالالق ألنفسالالها وتجعالالل سالاللطان ، وتغتصالالب هللا،

 بقضالي  ويربطهالا والبيانالات، والمقالررات المالإثرات مالن الحشالد بهالذا الكالريم القالرآن يواجههالا كان التي المشكل 

 التالي الحقيقيال  المعركال  إن. اإلسالالم أو الجاهليال  وميالزان الكفالر، أو اإليمالان منالاط ويجعلهالا والعبودي  األلوهي 
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 244م بٞؽٗا )ُ.ا( م و  2م ذىدؿا كتابتانعير(ت1956ذبِ ضيعُٗم ع ع ذىؽزَِ ) -

15
ى يمكؤ يّٜ بنيٍيؤٔ. ىقع خؽٙ ذض ؽذى ذالقةً ذىكٞيقٜ ذىسعٝ  فؤٜ ذىْٖؤع عيؤٚ ٝؤع ذىَك هؤؽرِٞ ىطعٍؤة ذىكؤيية ذى ؽٝييّٞؤةم ثؤٌ   ْؤيٓ ٗبهؤؽ بؤٔ ذىَؤ٘ظٗظٛ ذ" -

ألُ ذالقؤةً   ٝي ؤؽف  -ٗبؤػىل مؤيّ٘ذ َٖٝؤعُٗ ى قكؤٌٞ ذىؤ ةظ -ٗميُ ذىٖعف ٕ٘ "إث يا يُ ذىَكيٌ ذىَءٍِ بيالقؤةً   ٝكؤ يٞ  ذىيؤٞم فؤٜ ظٗىؤة ةٞؤؽ إقؤةٍٞة 

ي!"م ؼذفُؤيً فنؤؽة ذىَؤ٘ذِِ ذىؤػٛ ٝكؤِ ذى هؤؽٝييا بيىاًو بِٞ ذىعِٝ ٗذىعٗىة زكب ؾعٌَٖ. ٕٗنػذ   ْٚ يب٘ ذىيةا ذىَ٘ظٗظٛ فنؽة ذىسيمَٞة هلل )ٗ ٝؤة ذىاقٞؤٔ

-254 و و م ظذؼ ذىاؤيؼذبٜم ى ْؤيُم2003 يةاتبعةذتانرأسةًان  تانًتهانكة ىْاكٔم ٗيُ ذىعٗىة عيٖٞي يُ  ي ا ذىقيُّ٘ ذىكيؼٛ ىألبع "ذىهؽٝية". يٍِٞم قَٞؽم 

255  



 

   

 

 مالا هالو«  التالدين»  مجالرد يكالون حتال  اإللحالاد، مالع المعركال  هالي تكالن لالم«  وجالوده»  ليقرر اإلسالم خاضها

 فهالالذه األخالقالالي؛ الفسالالاد أو االجتمالالاعي الفسالالاد مالالع المعركالال  هالالي تكالالن ولالالم. الالالدين لهالالذا المتحمسالالون إليالال  يسالالع 

 هي «وجوده» ليقرر اإلٍسالم خاضها التي األول  المعرك  كانت لقد. الدين هذا «وجود» لمعرك  تالي  معارك

  16".تكون لمن وتقرير «الحاكمي » معرك 

 التشالريعات علال  البشالري  الوضالعي  القالوانين هيمنال  مقاومال  اليالوم، السياسالي اإلسالم حركات مشكل  باتت

 ألوهيال  علال  الوضالعي  القالوانين تعتالد، المتسيسالين، الالدعا  اعتقالاد ففي المقدس ؛ الكتب في تواترت كما اإللهي 

 إذن، يتعين. واألوالد واألموال األنف  في والمنع باإلباح  التشريع حق ألنفسها وتجعل سلطان ، وتغتصب هللا،

 النسالالبي  البشالالر وفاقالالات علالال  تعالويتالال  واسالالتعاد  الطبيعالالي مكانالال  فالالي المطلالالق بوضالالع السالاللطات ترتيالالب إعالالاد 

 الحداثال  مشالاريع علال  السياسالي اإلسالالم حركالات تعلنال  الالذ، العالداء عمالق جيالًدا نفهالم هنالا، ومالن. واالختالفيال 

 كتالب". بالاهلل شرًكا" قطب سيد اعتبره ما وهو البشر،، بالتشريع اإللهي التشريع تستبدل لكونها والديمقراطي ،

 هللا غيالر إعطالاء علال  ابتالداء الشالرك ويقالوم. شالت  صالور فالي أخالرى إله  هللا مع يشركون والمشركون: "يقول

 شالإون فالي للعباد التشريع حق الخصابص هذه مقدم  وفي ومظاهرها، األلوهي  خصابص من ما شيًبا سبحان 

 العباد عل  االستعالء وحق مجتمعاتهم وفي سلوكهم، في العباد إليها يحتكم التي القيم وضع وحق. كلها حياتهم

 17".القيم لهذه واالعتبار التشريعات لتلك بالطاع  وإلزامهم

 : اإلس مية ا ش يعة حاكمية

 والقانونيالالال  الفقهيالالال  األحكالالالام اسالالالتنباط ضالالالرور  هالالالو اإللهيالالال ، الحاكميالالال  بمبالالالدأ القبالالالول عالالالن يترتالالالب مالالالا إن

 الفرع، هو والتشريع األصل هي هللا فحاكمي . األول األصل من والتشريع الشريع  باختصار أ، والمعامالتي ؛

 مالن أصالولها تسالتمد ولكونهالا الساللطات، جميالع مصالدر الشالريع  تغالدو. الالدين فقهالاء بعهالد  الموكول األمر وهو

 إطالقيتهالالا فالالي وتشالالكيًكا استنقاًصالالا ذلالالك يعالالد إذ والتنسالاليب، والتعالالديل للمناقشالال  قابلالال  غيالالر فهالالي المقالالد ؛ الالالنص

 لسالاللط  ظالالً  منال  وتجعالل وحريتال ، اإلنسالان إراد  الشالريع  وحاكميال  اإللهيال  الحاكميال  تلغالي وهكالذا. التاريخيال 

 .وقهري  مستبد  كهنوتي 

 :األم  أر ي طاعة

 وال وطاعت ، متابعت  ويلزمهم محبت ، الخلق عل  يجب فإن  األر ، في هللا ظل السلطان: "الغزالي يقول

 فيمالا يعطاليهم وأن والسالالطين، الملالوك يحالب أن الالدين هللا أتالاه مالن لكل وينبغي. ومنازعت  معصيت  لهم يجوز
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 1217م و 3ذىهؽٗنم ذىقيٕؽة جم ظذؼ فيتظاللتانقرآٌتانكريىم 1980قٞع ريبم إبؽذٌٕٞ زكِٞ ذىهيغىٜم  -

17
 619م و 2ذىَؽخ  ذىكيبام ج -



 

   

 

 أو الخليفالال  أن طالمالالا. 18"يشالالاء مالالن ملكالال  يالالإتي وأنالال  والمملكالال ، السالاللطن  يعطالالي تعالالال  هللا أن ويعلالالم يالالؤمرون،

 لنالا، هللا اختالارهم الالذين األمالر ألولالي المطلقال  بالطاعال  أمرنالا الشالرع وأن األر ، علال  هللا ظالل هالو السلطان

 أمالا". تالدوم فتنال  مالن خير ظلوم فسلطان. "والبالد العباد باعوا ولو حت  عليهم، للخروج مبرر من هناك فلي 

 عالدم عالن يعبالر ذلالك جانب إل  وهو المجتمع، في الشغب وإثار  الفتن  يبتغي فإن  ذلك، فعل نفس  ل  تخول من

 ظهرت السياق هذا في. هللا طاع  من هي الحكام طاع  فإن وباختصار،. ب  وابتالهم لعباده هللا قدره بما رضاه

 الملوك عل  ولتنزع اإللهي، الحق باسم الحكم مبادئ لتكر  العربي  السياسات مسار في 19"السلطاني  اآلداب"

 الملوك خص لما هللا أن: " التعظيم هذا سياق في الثعلبي يقول .والعصم  األلوهي  صفات المسلمين والسالطين

 وتقالديرهم تعظيمهم علمابهم عل  أوجب العباد، أمر وخولهم البالد، في لهم ومكن بسلطان ، وأكرمهم بكرامت ،

 .20"لهم والخشوع والخضوع طاعتهم عليهم أوجب كما وتقريظهم، وتعزيزهم

 نظالام تؤسالي  الال  والممارسات التطبيقات مجال في تإول أن والمتعالي ، الجبري  الثوابت لهذه يمكن كيف

 ديمقراطي  وسياسي اجتماعي

 :را وعائية ا عملية ا مغا طات -ب

 أبالي مالع باكسالتان وفالي 57>4 البنالا حسالن مالع مصالر فالي) السياسالي اإلسالالم لحركات األول  البدايات منذ

 والحالل،" الحل هو اإلسالم" بؤن آذاننا يصمون السياسيون الدعا  يزال ال اآلن وإل ( 74>4 المودود، األعل 

 المشالكالت لكل السحر، الترياق فهي األول ؛ والخالفتي  الرسولي  التجرب  إل  العود  في يتمثل اعتقادهم، في

 هالذا يخفيهالا مغالطال  وأيال  تحديالًدا  بالذلك المقصالود فمالا. اإلسالالمي  العربيال  األمال  فيهالا تتخالبط التالي المستعصي 

 الدعابي  الشعار

 إلالال  بهمالالا واإلتيالالان والخالفتالالي الرسالالولي األنمالالوذج باسالالتعاد  المقصالالود السياسالالي اإلسالالالم دعالالا  يوضالالح ال

 إل  نفس  الوقت في وخبيث ساذج سإال بتوجي  دوًما يكتفون وإنما قرون، منذ العالق  إشكالياتنا لف  عصرنا

 بالقالالانون أم هللا بقالالانون النالالا   بشالالرع أم هللا بشالالرع تحكمالالوا أن تفضالاللون بمالالاذا: "  لهالالم يقولالالون حالالين النالالا ،

 المقصالود ما: قابًما يبق  المهم السإال أن غير)....(  نفس  السإال في وكابن  سلًفا معروف  واإلجاب  الوضعي 

 مقصالود بينهمالا المفتعالل والخلالط. صالحيح والعكال  الالدين ليسالت فالشريع  الفر ؛ مربط وهنا. 21" هللا  بشرع

 هنالالا تكمالن والخطالور . الفقهالالاء اجتهالادات تعنالي وقالد الصالالريح  الالنص أحكالام تعنالالي قالد الشالريع  ألن للمغالطال ؛
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 44-43م ٍن  ة ذىنيٞيا ذ ؾٕؽٝةم ذىقيٕؽةم و و 1ِ مانًسيىكتفيتَص ح تانًهىكانتيرتم 1968 ذىغؿذىٜم ذب٘ زيٍعم -

19
 م ظذؼ ذىييٞية ىيْهؽ م بٞؽٗا.1م ِ"فيتبشريعتأصىلتاالستيذاد"تقراءةتفيتَظاوتاآلدابتانسهطاَ  م 1999ذّظؽ: ع ع ذىييٞفم مَيهم  -

20
 32م ظذؼ ذىييٞية ىيي يعة ٗذىْهؽم بٞؽٗام و 1)ذىَْك٘ب ىيديزظ قيبقي(م  سقٞا خيٞو ذىييٞةم ِتأخالقتانًهىك،2003ٍسَع بِ ذىسيؼا ذىثيي ٜم  -

21
 123-122و  و قْٞي ىيْهؽم ًٍؽم م1987م اإلسالوتانس اسي  قيٞعم ٍسَع ذىيهَيٗٛم -



 

   

 

 هلل ينتمالي مالا بالين التفرقال  عنالدها فيعسالر. ذاتال  الالنص عل  للنص وتؤويالتهم الفقهاء أحكام تطغ  عندما تحديًدا

 عندما تعقيًدا، األمر ويزداد. القدسي  مرتب  إل  األحيان بع  في المرفوع  وتؤويالتهم البشر ألفهام ينتمي وما

 وطريقال  المساللمين رياسال  كتنظاليم" السياسالي الشالؤن تخالص دسالتوري  مبالادئ يتضالمن لالم الكريم القرآن أن نعلم

 ومراقبال  مسالاهم  الحكالم فالي الشالعب اشالتراك وطريقال  مبايعتال ، أو انتخابال  بعالد عمل  وأسلوب الربي  انتخاب

 22..."العام الرأ، إبداء وأسلوب االنتخابات ونظام

 دنيويال  علال "  مالدافًعا 58>4 الحكالم وأصول اإلسالم: الشهير كتاب  في ذلك الرازق عبد علي أوضح ولقد

 اإلطالار هالذا وفالي الدينيال ، العقيد  إل  االلتفات دون إنجازه ضرور  عن يدافع كما اإلسالم، في السياسي الفعل

 دابًمالا وجالد وقالد نسالبي ، كانالت األول الخلفالاء فيهم بمن اإلسالم دول  عل  تعاقبوا الذين الخلفاء شرعي  أن يبرز

 القضالاء، وال كالال الدينيال ، الخطالط مالن شاليء فالي ليسالت" الرازق عبد علي نظر في الخالف . 23."يعارضها من

 يعرفها، لم فهو بها، للدين شؤن ال سياسي  خطط كلها تلك وإنما الدول ، ومراكز الحكم وظابف من غيرهما وال

 أن كما السياس ، وقواعد األمم وتجارب العقل أحكام ال  فيها لنرجع لنا تركها وإنما عنها، نه  وال ينكرها ولم

 العقالل إل  فيها يرجع وإنما بها، للدين شان ال الدواوين ونظام والثغور المدن وعمار  اإلسالمي  الجيو  تدبير

 .24"العارفين وآراء المباني هندس  أو الحروب قواعد إل  أو والتجريب،

 ،"أصاليل " إسالالمي  حكوم  أول قامت حيث األول ، والخالفتي  الرسولي  التجرب  إحياء إعاد  وبخصوص

 :يلي كما نبوبها خطير  بمغالطات مشحون ادعاء فهو اعتقادهم؛ حسب

 مالالن حلقالال  كانالالت بالالل األركالالان، واضالالح  مدنيالال  لدولالال  ا موينالالة تج بالالة أر ا  سالالر ية ا تج بالالة تؤسالال   الال  -أ

 مالا أنموذج إرساء هو األول النبي هدف يكن لم لذلك نطاق، أوسع عل  وانتشارها النبوي  الدعو  نضج حلقات

 انالالدالع هالالو القالالاطع الثالالاني والالالدليل. آخالالر دون سياسالالي حكالم نظالالام باتبالالاع لخلفابالال  يالالوص لالالم أنالال  والالالدليل. للحكالم

. المالوت فالرا  علال  مسالج  يالزال ال وهالو الرسالول، خالفال  حالول واألنصار المهاجرين بين الدموي  الخالفات

 . والقبلي  العصبي  النزعات انكشفت بعدما قدسيتها الناشب  الديني  السلط  سيفقد ربما الذ، الشيء

 القرشالي ، العصالبي  كف  ترجيح ال  انته  الحكم، عل  سياسي نزاع أول إذن، الشهير السقيف  اجتماع شهد

 ومالنكم أميالر منا: "  وقالت ذلك عل  احتجت قري  لكن. عباد  بن سعد ببيع  يومبذ األنصار هم أن بعد وذلك

 ونتجالاوز محسنكم إل  نحسن بؤن أوصانا النبي وبؤن قري  من األبم : " الكريم الرسول قول إل  استناًدا أمير

 ومنكم أمير منا"  قولهم عن ورفعوا األنصار فحجوا. بكم الوصاي  تكن لم فيكم اإلمام  كانت ولو. مسيبكم عن
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 123بام و ذىَؽخ  ذىكي -

23
 58م إفؽٝقٞي ذىهؽنم ذىَغؽبم و 2002م انتفك رتفيتانعهًاَ  تإعادةتبُاءتانًجالتانس اسيتفيتانفكرتانعربيع ع ذىييٞفم مَيهم  -

24
 182و  م5م 1972ِم ذىَءقكة ذىيؽبٞة ىيعؼذقيام بٞؽٗام اإلسالوتوأصىلتانحكىعيٜ ع ع ذىؽذؾنم  -



 

   

 

 شالروط إحالدى كالان الالذ، القرشالي النسالب ولكالن 25".عبالاد  بن سعد بيع  من ب  هموا كانوا عما وعدلوا". أمير

 مالا"  بفعالل قالوتهم فانحلالت األعاجم، عليهم تغلبت أن بعد القرشي  العصبي  عن  تتخل  سوف والخالف ، اإلمام 

 قالالول مثالالل ذلالالك، فالالي ظالالواهر علالال  وعولالالوا القرشالالي  اشالالتراط نفالالي إلالال  وذهبالالوا)...(  والنعالاليم التالالرف مالالن نالالالهم

 مالالن المصالاللح  خلالالدون ابالالن ويفسالالر 26’...".زبيبالال  ذو حبشالالي عبالالد علالاليكم ولالال  وإن وأطيعالالوا اسالالمعوا: الرسالالول

 األخالرى العربيال  العصالبيات سالابر علال  وغلبال  بؤ  من العصبي  لهذه كان لما القرشي للنسب الشارع اشتراط

 سالواهم في األمر جعل فلو لغلبهم، ويستكينون ذلك لهم( يعرفون) العرب سابر فكان. "بطشها تهاب كانت التي

 27".انقيادهم وعدم بمخالفتهم الكلم  افتراق لتوقع

 دابًمالا وجالد فقالد والسياسي ؛ االقتصادي  لقوتها نظًرا القرشي  العصبي  إل  آلت الخالف  أن من الرغم وعل 

 أفرزهالالا التالالي والعلنيالال  السالالري  والسياسالالي  الدينيالال  التنظيمالالات مالالن ملالالك، إلالال  تحولهالالا قبالالل حتالال  يعارضالالها، مالالن

 أركالان مالن ركًنالا القرشالي النسالب يعتبالروا لالم فاألوابالل. والشاليع  الخوارج ونعني آنذاك، الخالف  عل  الصراع

 بينمالا 28فقالط، ونسالل  أوالده وفالي علالي فالي إال تكالون ال اإلمامال  أن اعتبالروا فقد الثواني، أما. والخالف  اإلمام 

 المعتزلال  مالن األصالم ومالنهم بالشالرع، وال بالعقالل ال أصالالً  المنصالب هذا وجوب بعدم وقالوا النا  بع  شذ"

 العالدل علال  األمال  تواطؤت فإذا. الشرع أحكام إمضاء هو إنما هإالء عند والواجب. وغيرهم الخوارج وبع 

 29".نصب  يجب وال إمام إل  يحتج لم تعال  هللا أحكام وتنفيذ

 أنمالوذج أن هالو اآلن تجاهلال  يجالر، مالا" أن بيالد. بالالدماء مشالحون  بالدورها كانالت: ا خ فاتية ا تج بة -ب

 الحقيقالي التالاري  أن االعتبالار فالي يؤخالذ ال مثالالي شالكل اإلسالالم نبالي سياس  السابع القرن في جسد الذ، المدين 

 مالن فثالثال  الكالريم؛ النبالي وفالا  علال  قليلال  سالنوات انقضالاء بعالد الدمويال  األهلي  بالحرب البداي  منذ مشوًبا كان

 كما. المستعر  األهلي  الحرب أجواء في اإلسالم تاري  من كبير قسم جرى لقد. اغتياالً  قضوا الراشدين الخلفاء

 30."منهم واحد كل شرعي  حول المتبادل  باالحتجاجات ضج

 بالين المميالت الصالراع تؤجيالل هالدفها وكالان ووجيز ، عرضي  كانت بكر أبا خالف  إن نذكمر شديد، وبإيجاز

 ال عصًرا بذلك فاتًحا بمقتل ، التؤجيل هذا ثمن سيدفع الذ، هو عمر لكن. حين إل  الناشب  الديني  السلط  أجنح 

 تتصالارعان شاليعتين إلال  المساللمين النقسالام بالارًزا أنموذًجا فكانت عثمان، خالف  أما. السياسي  الفتن من ينتهي
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  247 )ُ.ا(م و م بٞؽٗا2م ذىدؿا انعيركتابت( 1956ذبِ ضيعُٗم ع ع ذىؽزَيُ ) -

26
 248 ذىَؽخ  ذىكيبام و -

27
 248 ذىَؽخ  ذىكيبام و -

28
و  مم فًؤو فؤٜ ٍؤػذٕب ذىهؤٞية فؤٜ زنؤٌ ذالٍيٍؤة1984م يقذية تابةٍتخهةذوٌىَؿٝع ٍِ ذ ِةى عيٚ  ً٘ؼ ذ  ديٕيا ذىهؤٞيٞة ىَكؤيىة ذالٍيٍؤةم ذّظؤؽ  -

 ٍٗي بيعٕي. 250

29
 245 ذىَؽخ  ذىكيبام و -

30
 59م و 2002ظذؼ ذىْٖيؼم بٞؽٗام ،تأوهاوتاإلسالوتانس اسي،تع ع ذىٕ٘يب،تذىَءظب -



 

   

 

 خالفال  انتهالت. علالي بزعامال  المعالار  الهاشالمي والبيالت عثمالان برياسال  الحالاكم األمالو، البيالت: الساللط  عل 

 بمقتلال  وانتهالت معاوي ، مع بالحروب الحافل  علي خالف  وجاءت الهاشميين، خصوم  قبل من قتل  إل  عثمان

 خالف ، عن نتحدث نعد لم التاري  ذلك ومنذ. العربي  الجزير  في الحكم سد  إل  األمويون أو أمي  بني وعود 

 ولالم لتبريالره، ورجاالت  الدين وبتوظيف المطلق باالستبداد إذن األموي  الخالف  عرفت. عضو  ملك عن بل

 باألحياء السفا  العبا  أبي تنكيل كيفي  عن المإرخون يروي  ما في ولنا النهج، هذا عن العباسي  الخالف  تشذ

 ببراعال  ملخًصالا الجالابر، عابالد يقول. الخيال نطاق يتجاوز ما منهم األموات ورفات األمويين، من عصره في

 يالالد علالال  األول التؤسالالي  كالالان لقالالد:"  المدينالال  لحظالال  منالالذ العربيالال  الدولالال  تؤسالالي  رافالالق الالالذ، العسالالير المخالالا 

 الصالارم إقالراره خالالل مالن بكالر أبالي يالد علال  الثالاني التؤسالي  وكالان المدينال ، إلال  الهجر  إثر عل ( ص)النبي

 عثمان زمن الفتن  وتؤتي. ودول  كدين اإلسالم مظاهر من مظهر أ، عن لهم زلالتنا وعدم الرد  أهل بمحارب 

 تؤسالي  ويعيالد الحالرب هالذه لينهي معاوي " ملك" فجاء دول ، الال بوضعي  تهدد مدمر  أهلي  حرب إل  لتتحول

 31".الدول 

 السياسي  اإلسالم دعا  يتحدث أنموذجا خالفتي  تجرب  أي  فعن

 دعاي  مجرد سوى لي  للتاري ، العابر المثالي والمجتمعي السياسي األنموذج استعاد  شعار أن إذن، يبدو

 الحركالات هالذه تصالطدم فعنالدما ولهالذا،. تعبويال  ألغرا  السياسي اإلسالم دعا  يستعملها وإيديولوجي  سياسي 

 أو والمحاججالال ، اإلقنالالاع عالالن لعجزهالالا 32جهاديالال  حركالالات الالال  وتتحالالول العنالالف إلالال  تلتجالالا الواقعيالال  بالعقبالالات

 مجتمعيال  بالرامج غيالاب فالي. العربالي للمالواطن اليوميال  الهمالوم ضمن ينخرط عمل لبرنامج الفتقارها باألحرى

 عالن الصالادر واإلرهالاب السالال  بقالو  صالوتها إبالال  إلال  الراديكالي  اإلسالمي  الحركات بع  تلتجا واقعي ،

 ممكالن عدد أكبر حصد خالل من الدمو، بلونها يفالتعر هدفها يصبح لهذا. العالم عل  وتآمري  تكفيري  رإي 

 فالي االنخالراط علال  عجزهالا أمالام. المدنيال  المواقالع فالي كمالين نصالب فالي أو مفخخ  سيار  تفجير في القتل  من

 داخالل تعمالل وهالي تجاوزهالا، تسالتطيع ال خاصال  حالدوًدا نفسالها علال  األصالولي  الحركالات تفالر  العام، الشؤن

 حًقالا متميالز  نطاقالات فالي ومنعزلال  كالارزمي، زعاليم حالول متمحالور  محليال  طوابالف هيبال  علال  مغلق  تجمعات

 33.االتسالاع عالو  االنحسالار مالن المزيالد إلال  سالوى األساللوب هالذا علال  اسالتمرارها يالإد، وال ضاليق ، ولكنها

 لالم فجلهالا عملهالا، تالنظم إلسالتراتيجي  وجود ال دام ما الجهادي ، األصولي  شبكات عل  تنطبق نفسها والخالص 

 إلال  االنتمالاء ذو، الراديكالاليين فبعك  واقعي ، بؤهداف مرتبط سياسي نهج أ، وفق يسير وال خط ، أي  يرسم
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 232 م ٍؽخ  ٍػم٘ؼم وانعقمتانس اسيتانعربي(م 1990ذىديبؽٛم ٍسَع عيبعم) -

32
 ذّظؽ ٍثة: -

Barber, Benjamin,1996, Djihad versus Mc World, Desclée de Brouwer.  

33
- Olivier Roy, 2002, L’Islam mondialisé, Paris, Seuil, p. 202 



 

   

 

 برنالالامج لتطبيالالق يسالالعون ال الجالالدد الراديكالالاليين فالالإن للمفاوضالال ، قالالابالً  عنًفالالا طالالوروا الالالذين اإلسالالالمي  الحركالالات

  34.ورموز معان من يحمل  لما الموت يختارون بل ملموس ، نتيج  أي  يرتجون وال محدد،

 ستنقسالم السياسالي ، الحداثال  مقتضاليات مالع العقابديال  ثوابتهالا تكييف في السياسي اإلسالم حركات فشل أمام

 لال  معتالدل وقسالم الوسالابل، بكالل السلط  إل  يصل أن يريد عنيف متطرف قسم: قسمين إل  األصولي  الحرك "

 وهذا. العواقب مضمون  غير مغامر  أجل من بها يضحي أن يريد وال نسبًيا، مطمبن  وحيا  اقتصادي  مصالح

 أهالدافها تحقيالق فالي األصالولي  الحركالات فشل إل  ،Gilles Kepel كيبيل جيل رأ، في أدى، الذ، هو االنقسام

 الحركالات هالذه أضالعف متطالرفين وراديكالاليين معتالدلين إلال  االنقسالام فالإن وباختصالار،. السلط  إل  والوصول

 35".كثيًرا

6

 اقتصالاد قالوانين مالع متوافالق إسالالم إلال  وجهالاد، سياسالي إسالالم مالن فشاليًبا شاليًبا نتحول العولم  عصر في

 يالؤتي بالراديغم هالو السالوق اقتصاد زمن إسالم. التقليدي  العقابدي  ثوابت  عل  ذات ، الوقت في والمحافظ، السوق

 إسالالم هالو إذن،. سالبتمبر من عشر الحاد، حادث  بعد سيما ال ،L’islamismeاألسلم  تيارات أفول إعقاب في

 الالنفط أمالراء مع بالتعاون األمريكي  اإلدار  شكلت  أنموذج هو قل أو ،Post- Islamisme36" األسلم  بعد ما"

 األوسالط الشرق" مشروع أو أوسطي  الشرق الديني  الثقاف  تؤهيل بإعاد :  عرف ما إطار في وذلك الخليجيين،

 يمكالالن مراحالالل عبالالر تنفيالالذه فالالي األمريكيالال  اإلدار  شالالرعت وقالالد 37اإلرهالالاب، منالالابع تجفيالالف أجالالل مالالن ،"الكبيالالر

 :التالي النحو عل  استقراإها

 سبتمبر من عشر الحاد، حادث  افتعال. 

 الوهمي  االستباقي  الحروب لشن اإلرهاب قوانين تشريع. 
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- Ibid., p.24 

35
 130م ظذؼ ذىييٞيةم بٞؽٗام و يعضه تاألصىن  تاإلسالي   م2006ييىرم ٕينٌم  -

36
- HAENNI Patrick, 2005, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, Seuil, Paris. p.8 

37
ّهؤؽ ذىني ؤب ذىًؤساٜ ذألٍؽٝنؤٜ ذىؤػذئ  ذىًؤٞ  ٍٗسؤؽؼ ذىهؤءُٗ ذىطيؼخٞؤة فؤٜ يؤسٞاة  2001بيع ثةثة ذنٖؽ ٍِ  ادٞؽذا ذىسؤيظٛ عهؤؽ ٍؤِ قؤ  َ ؽ  -

ٞص ظٛ ذىهؤّٞ٘ٝ٘ؼك  يَٝؿ  ٍ٘يـ ه.فؽٝعٍيُ ؼقيىة ٍ طٞية ٍِ ذىؽئٞف خ٘ؼج ظبيٞ٘ ب٘ل إىٚ ٗؾٝؤؽ ذىهؤءُٗ ذالقؤةٍٞة ٗذألٗرؤيف ٗذىؤعع٘ة ٗذالؼنؤيظ ذىكؤي٘

قؤؤ  َ ؽ بؤؤعي ٝهؤؤيؽ بؤؤيُ ٍعذؼقؤؤنٌ ٗآ ف ذىَؤؤعذؼـ ذالقؤؤةٍٞة ٗذىَْظَؤؤيا  11يؤيىر آه ذىهؤؤٞصم خؤؤيا فٖٞؤؤي :" ىؤؤعٝنٌ ٍهؤؤنية ٍؤؤ  ذىهؤؤيب ذألٍؽٝنؤؤٜ ذىؤؤػٛ ٍْٗؤؤػ 

كيَِٞم ٗ  بع ٍِ  سؤ٘ٝيٌٖ ذىطٞؽٝة ذىَْ هؽة ز٘ه ذىييىٌم ٗذى ٜ  ععَٖي ٗ َ٘ىٖي زنٍ٘ نٌم  قً٘ ب يقِٞ  ةٍٞػٕي ٗ ييٌَٖٞ بيُ ةٞؽ ذىَكيَِٞ ذرو ظؼخة ٍِ ذىَ

كؤؽٗذ ذالقؤةً بؤيىيؽذئا  ع ْين ذىعِٝ ذالقةٍٜ يٗ ٍ٘ذخٖ ٌٖ.)...(  َٝنْْي يُ ّ عضو فٜ مٞاٞة  ييٌٞ يبْيامٌ م ٗىنؤِ بَقؤعٗؼّي يُ ّقؤ٘ه ىنؤٌ )..(عيؤٞنٌ يُ  ا

ِ غىؤل فؤيُ ْٕؤيك ٍهؤؤنية بْْٞؤيم ٗعْؤعٕي ق ًؤ ر ذىََينؤة ذىيؽبٞؤؤة ذى ؤٜ  ؤعع٘ ىي كؤيٍر ذىؤعْٜٝ ٗذىؤعع٘ة  ّ هؤؤيؼ عقٞؤع نٌ بيى٘قؤيئو ذىكؤيَٞةم ٗإغذ ىؤٌ   َنْؤؤ٘ذ ٍؤ

 ىنٌ م عؤعذام ٗىنْْؤي ذىكي٘ظٝة بيىْك ة ىْي فٜ زؽبْي َع ذالؼٕيبم ٍثيَي ميُ ذ  سيظ ذىك٘فٞ ٜ بيىْك ة ىْي ضةه زؽبْي َع ذىهٞ٘عٞة. ّسِ   ّؽةب فٜ ذىْظؽ

 ّؽٝع زؽبي فٜ إِيؼ ذالقةً َع ذى يًب ٗذى يؽف )..(" 

 Thomas L.Fridman, Dear Saudi Arabia Editorial, The New York Times, December, 12, 2001, p.31ؽ:ذّظ



 

   

 

 الشالر ومحالور وحلفابهالا، األمريكيال  العولمال  وتمثلال  الخيالر محور: أخالقيين محورين إل  العالم تقسيم 

 .وسوريا وإيران، العراق، ؛"المارق " الدول وتمثل 

 الكويت عل  النفطي  والوصاي  والعراق أفغانستان احتالل. 

 البلدين هذين داخل واألهلي  الطابفي  الحروب افتعال خالل من وسوريا إيران عل  اليد لوضع التحفز 

 .اإلسرابيلي القومي األمن وخاص  أوسطي، الشرق التوازن معادل  في االستراتيجيين

 الخطر وتضخيم وليبيا، واليمن وسوريا العراق في القاعد  تنظيم إل  زيًفا منسوب  مرتزق  فلول زرع 

 .الخليجي  العرو  أمن عل  جهاد، إسالم إل  المستند القاعد،

 العالالم، بالإدار  المتحد  الواليات انفردت البارد ، الحرب ونهاي  األمريكي السوفيتي االستقطاب انهيار بعد

 من استصدرت  دولي قانوني غطاء ال  بحاج  كانت أنها بيد. وجدت حيثما الطاق  مصادر نهب إل  وانصرفت

 مالن عشالر الحالاد، حادثال  افتعال بعد هكذا(. 4879 عدد األمن مجل  قرار الثاني  الخليج حرب) األمن مجل 

 األراضالي مالن القاعالد  تقالوده الالذ، اإلسالمي الجهاد، اإلرهاب عل  االستباقي  الحرب نظري  وابتكار سبتمبر

 بمالا الغالرب والشالرق، الغالرب بالين جديالد قالديم عالدابي اسالتقطاب أدبيالات األمريكي الغرب في تشكلت األفغاني ،

 ورعايال  واألسالطر  بالمحافظال  الموسالوم والشالرق للتسامح، وداعي  للعنف رافض  وكوني  حداثي  قيم من يمثل 

 المرتزقال  الغربيين المفكرين من رهط انخرط. اإلرهاب قيم المتبني أ، اآلخر؛ وكراهي  الديني التطرف منابع

 والشالالرق الغالالرب بالالين الحضالالار، التصالالادم مخالالاطر إلالال  والتنبيالال  الجيواسالالتراتيجي التحالالول بهالالذا التبشالالير فالالي

 .39(بربار وبنجامين 38هنتغتون)

 بات ما أو اإلسالمي، الرهاب وانتشر الجهاد،، التوج  ذات الديني  الحركات لدور اإلعالمي التضخيم بدأ

 لحقالوق الرافضال  المتطرفال  اليمينيال  الحركالات برعايال  Islamophobie 40باإلسالالموفوبيا الغالرب فالي يعالرف

 الحريال  قاليم عن يدافع غرب بين الصراع محاور لذلك تبًعا وانحرفت األوربي، الفضاء داخل المسلم  األقليات

 والثقافيالال  الدعابيالال  اآللالال  نجحالالت. قرنالالا عشالالر أربعالال  منالالذ هويتالال  علالال  منكفالالا وشالالرق عشالالر، الثالالامن القالالرن منالالذ

 لظهالور والتالرويج الكالوني الصالراع عناوين تغيير في والعشرين الواحد القرن مطلع منذ األمريكي  واألكاديمي 

 شالالعوب بالالين والحالالواجز الحالالدود ومحالالو االتصالالالي  الثالالور  بعصالالر الموصالالوف العولمالال  عصالالر هالالو جديالالد عصالالر
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- Samuel P.Huntington, " Les trois choix de l’Amérique " , in Le nouvel observateur 11-17 Novembre , 2004, p .52  

   يُ ذى يعظٛ ذىثقيفٞة ٗذىيغ٘ٝة ٍٗ٘خيا ذىٖدؽة ذىَ ْيٍٞة ىي٘ ٝيا ذىَ سعة بي    ٖعظ ذى٘فين ذىِْٜ٘. فٜ ٕػذ ذىَقيه ٝ ِٞ ْٕٞ غ ُ٘

39
- Barber, Benjamin, Djihad versus Mc World, Desclée de Brouwer, 1996 
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 ذّظؽ عيٚ ق ٞو ذىَثيه ذىن يب ذى يىٜ: -

Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte, 2003 



 

   

 

 األمالر ظاهر في العولم  برزت. األر  شعوب كل فيها تتساوى سلمي  ديمقراطي  كوني  في والدخول العالم،

 نهالالب علالال  المتواصالالل الجشالالع أن بيالالد. اإلمبرياليالال " أ، السالالابق؛ الرأسالالمالي  الهيمنالال  شالالكل مالالع قطيعالال  بوصالالفها

 مالن المالؤجورين الغالرب مفكرو ل  يروج ما باستمرار يفضح كان البترول من أوسطي  الشرق الشعوب ثروات

 العولمال  لموجال  الدمو، الوج  يكشف كان كما. العالمي  اإلنسان وحقوق الكوني  الديمقراطي  عن مزعوم دفاع

 الرأسالمالي  الساليطر  آليالات إنتالاج إعالاد  يكالون أن يعدو ال بالعولم  يسم  ما أن فشيًبا شيًبا يتبين إذ ،"الناعم "

 نمالط وتمريالر االفتراضالي  والتواصالل االتصال وسابل تعميم خالل من سواء ليون ، أكثر ميكروفيزيابي  بطرق

 مع متوافق  ثقافي  تعابير أشكال ترويج عل  قادرين مثقفين وتؤهيل تجنيد خالل ومن خاللها، من الغربي  الحيا 

 خالالل مالن وذلالك األوسالط الشالرق لحالال  بالنسالب  النهج هذا األمريكي   اإلدار انتهجت. متوازٍ  بشكل العولم  قيم

 .العولم  قيم مع التالإم عل  قادر  يجعلها الذ، بالشكل التقليدي  الديني  الثقاف  تؤهيل إعاد 

 :رعظية رفضائيات" وينيين مقار ين" -أ

" دينيالين دعالا  لتجنيالد الظالروف لها تهيؤت العالمي، السالم عل " الجهاد، اإلسالم" لمخاطر تضخيمها بعد

 واإلرهالاب العنالف أشالكال كالل نبالذ إلال  تالدعو باتالت Télé prédication وعظيال  وفضالابيات" دينيالين مقالاولين

 وأضالح . الالنف  جهالاد هالو الحقيقالي الجهالاد ألن المقالد ، الجهالاد ومطلالب الشريع  تطبيق مطلب عن والتخلي

 المطلالب والساللوكي  العباديال  الشالكليات في اإلفتاء قضايا وباتت. والوعظي  اإلصالحي  العملي  محور هو الفرد

 علال  المبثالوثين الالدينيين الوعالاظ هالاج  يعالد لالم. "األمريكيال  بالمبارك  المدعومين النفط أمراء لشيوخ الربي 

 ويمكالن 41".الغربيال  الحداثال  قاليم مالع التوافالق تحقيالق بقالدر الشالريع ، تطبيالق أجالل مالن الجهاد الديني  الفضابيات

 والزوايالالا المسالالاجد التقليديالال ؛ الدعويالال  المإسسالالات عالالن عوًضالالا اليالالوم صالالارت الوعظيالال  الفضالالابيات إن القالالول

 عالن التخلالي عبالر ليبرالالي فالرد، تالدين تؤسالي  إلال  الفضالابيات عبالر العولم  إسالم ويدعو. القرآني  والمدار 

 وبالذلك بالنفعيال ، بع المشال العصالر رو  مالع متطابقال  التالدين غاي  أضحت" و. األعل  والمرشد الخليف  مإسس 

 معاصالر  تيولوجيالا المقابالل فالي مإسًسالا عنال  رغًمالا والمتقشالف القالدر، المتالدين صور  مع األنموذج هذا يقطع

 األنمالوذج غالرار علال  وتقالرن، ماورابًيالا، المبالرر  والخصاص  العزل  وتستنكف الحيا  وبحب بالرفاهي  تحتفل

 42.بالعباد  بالخصوص والربح العمل األمريكي، الطهر،

 بنالاء إلال  والهالادف الفالرد، في الذاتي  المدارك تنمي " حول العولم  قيم مع المتكيف الديني السلوك يتمحور

 الذاتيال ، قاليم اسالتبطان يالروم أسلوب طريق عن والكرام ، الكمال مقولتي من انطالًقا الجديد اإلسالمي المجتمع

 تجنًبالا أو بالواجالب قيالام مجالرد الخطالاب هالذا صاللب فالي اإللالزام فلالي  الشدابد، ومقاوم  النف  وضبط كالصبر
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- HAENNI Patrick, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, op.cit, p.8 
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- Ibid., p.10-   



 

   

 

 أ، مالن مشالروعيت  يسالتمد ال إيمالان الرو ، عمق في المتؤصل العميق الروحي لإليمان امتحان هو بل للمنكر،

 43".الخالصين وااللتزام االعتناق من بل اجتماعي، تقليد

 أو السالوق اقتصالاد إسالم ألنموذج الترويج في إعالمًيا توفقا لداعيتين أنموذجين عن هايني باتريك يتحدث

 44Abdullahجيمناسالالالتيار هللا عبالالالد واألندونيسالالالي خالالالالد، عمالالالرو المصالالالر،: وهمالالالا ،"البرجالالالواز، اإلسالالالالم"

Gymnastiar. يعتمالدها التالي الطالرق بعيالد حالد إلال  تشالب  الدعو  في عصري  جد طرًقا الداعيتين هذين يعتمد 

 يقالوم لإلسالالم ناعًما تصوًرا الداعيتين يقدم. التلفزيون شاشات عل Télévangélistes األمريكيون المبشرون

 لذلك تبًعا وينؤيان. والكسب واإلنتاج والعمل العلم مجال في سيما وال العملي ، قدرات  وتنمي  بالفرد العناي  عل 

 لال إل تصالوًرا يقالدمان ذلك، عن وفضالً . الدين لشيوخ اإلذعان أو الشريع  تطبيق أو المقد  للجهاد الدعو  عن

 الموسالوم التقليديال  الدينيال  المإسسال  شاليوخ إلال  مقابالل فالي وذلالك بالحيالا ، والشالغف واإلبداع للمحب  يدعو رحيم

 القالوى فالي التؤمالل خالالل مالن" الفرديال  السالعاد " فضاليل  علال  الالداعيتين هالذين يركالز. والقسالو  واالنتقالام بالشد 

 فيهالا الالدين يصالبح لالعتقالاد، Hédoniste هيدونيال  مقاربال " لالذلك تبًعالا ويطالوران الداخليال ، والنفسالي  الروحي 

 بالين المنشالود التقاطع تحقق وبهذا Achievement."45والجسد النف  كمال بتحقيق وشغف مشق ، ولي  متع 

 المعالامالت فضالاء فالي وتحالرًرا فاعليال  أكثالر الفالرد جعل بشكلOccidentalisation الغربن  وقيم األسلم  قيم

 يتمبع ":  هايني يقول. العولم  منطق مع بالتالي ويتوافق السياسي الشؤن عن ينؤى كذلك يكون ما وبقدر. المادي 

 الكونيالال  المعالالامالت فضالالاء فالالي غرسالال  بإعالالاد  دينالالي هالالو عمالالا العزلالال  فالالك إسالالتراتيجي  السالالوق اقتصالالاد إسالالالم

  "46الالديني 
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- Olivier Roy, 2002, L’Islam mondialisé, Paris, Seuil, p. 80 
44
ععة يع٘ذًم ىنِ ني ٞ ٔ  ًيععا فٜ ٗر  رًؤٞؽ خؤعذ؛ ىٞؿٝؤع خَٖؤ٘ؼٓ عؤِ  عيٍيم بعي ذىظٖ٘ؼ عيٚ نينة ذى ياؿُٝ٘ ٍْػ 42ذألش "خٌٞ" ٝ يأ ٍِ ذىيَؽ " -

ًٝؤ ر ٍيُٞ٘ نطى ٝ يبيُ٘ ٍسيَؽذ ٔ ذألق ٘عٞة ع ؽ ذى ياؿُٝ٘م إَيفة إىٚ نؽذئّ ذىنيقٞ  ٗيفةً ذىاٞعٝ٘ ٗذىن ؤبم ٗرؤع ٗيؤي  نؤي ٞ ٔ إىؤٚ زؤع يُ  60

ف ظٗ ؼم ٗغىؤل بسكؤب خَْٞكؤ ٞيؼ ّاكؤٔ.ٝط ؽن خَْٞكؤ ٞيؼ ذىدَؤ٘ى ذىسينؤعة عيؤٚ ظؼذخ ؤٔ يى 100ثَِ ذىكيعة ذى٘ذزعة ذى ٜ ٝقعٍٖي ٍِ ذى   ذى ياؿّٜٝ٘ إىٚ 

ذىدَؤيٕٞؽ  ذى طيؼٝة؛ زٞ  خيا يمثؽ ٍِ ضَكة آ ف نطىم ىٞك َي٘ذ إىٚ ذىعؼـ ذىػٛ ٝقعٍٔم ٗٝهيٕعٗٓ عيٚ نينيا  ياؿّٝ٘ٞة َطَة  َأل ذىَنيُ.   ؤؿذزٌ

ذىَنؤيُ  ؿْٝؤٔ  ف ؤيا  سَؤو ًّؤيئر ذألش "خؤٌٞ"  عٓ ٍسؤيٗ  ىَكؤٔم ٗم ّؤٔ ّدؤٌ قؤَْٞيئٜ ٍسؤيِ بؤيىَيد ِٞ.ٍِ ز٘ىٔم ذى يٍ ٝق ِّو ٝعٓم ٗذى يٍ ذٟضؤؽ َٝؤع ٝؤ

ذألش "خؤٌٞ"  ذىيَيٞة ذىكؽٝيةم ٗذزعة ٍْٖي  ق٘ه : "ق   ضي٘ذا ىيْديذ : مِ ٕيظئيم ضيّ ىسٞي لم مؤِ ٍؤيٕؽذم ٍْٗظَؤيم ٍٗثؤيبؽذم ٗر٘ٝؤيم ٍٗ ٘ذَؤيي". ٝقؤف

ؤٌ ميَي ؤٔ ب ةيّٞؤٔ ذى ؤٜ  هؤ ٖؽ فؤٜ خَٞؤ  يّسؤيا إّعّٗٞكؤٞيم ٗفؤٚ عيٚ ذىَكؽذم ٝيقٜ ذىَسيَؽة ى َعة قيعةم ٖٝ ف بنيَة َٖٗٝف ب ضؽٙم ٗٝيقٜ ذىْنيام ٗٝييِّ

ٓ ٍِ يٍؤيمِ ذىْٖيٝة  عٍ  عُٞ٘ ذىسُ٘ؼ عيٚ ي٘ا ظع٘ذ ٔ الّعّٗٞكٞي ٗذىييىٌ ذالقةٍٜ.   ييا ري٘ب ذىدَيٕٞؽ بيىؽخو ذى٘ذرف عيٚ ذىَكؽذم ٗبيٌُٖ خيا

بؤٔ ّ ىٞهيٕعٓ ٗٝكؤ َ  إىٞؤٔ. ىقؤع  ًؤيععا نؤي ٞ ٔ بهؤنو ٕيئؤوم ز ؤٚ إُ يؼبيؤة ٍؤِ ذىَؽنؤسِٞ ذىطَكؤة فؤٜ ذّ طيبؤيا ذىؽئيقؤة ذالّعّٗٞكؤٞة ذقؤ ييّ٘ذ بيٞعٓم فق

ِِ بقي ل" ى اؽٝا خَ٘ى ذىَ ظؤيٕؽِٝ) ..(.   ْكؤ٘ذ ٝؤي ...ىي سعا فٜ زَة ٌٖ ذ ّ طيبٞة. ٍِٗ ذىَهيٕع ذىَػٕية يُٝي يُ ر٘ذا ذىهؽِة يضػا  عّعُ يةْٞ ٔ "ذع 

ميُ ؼخو يعَيه ّيخر خعذ"م ظذئَؤي ٍؤي ٝؤؽظظ ذألش خؤٌٞ ٕؤػٓ ذىي ؤيؼة؛ ضييؤة فؤٜ ظؼٗـ ذالظذؼة ذى ؤٜ ٝيقٖٞؤي ضؤةه  -عيٞٔ ذىًةة ٗذىكةً-ييعريئٜ يُ ٍسَعذ 

؛ ىٞ ييَؤ٘ذ ٍؤِ ع ؤع ي خَْٞكؤ ٞيؼ مٞؤؤف ظٗ ؼ ىياؤؽظ ذى٘ذزؤع. ٝ ؤؿذزٌ ذىَهؤؤ ؽمُ٘ عيؤٚ ٍسيَؤؽذا ذالظذؼة ٕؤػٓ 200ظٗؼة  عؼٝ ٞؤةم ٍؤع ٖي ثةثؤة يٝؤيًم ٍقيبؤو 

ًٝ سُ٘ ؼخيه يعَيه ّؤيخسِٞم ىؤٞف فقؤّ بًؤا ٔ ظذعٞؤة إقؤةٍٜم ٗىنؤِ يُٝؤي مؽخؤو يعَؤيه ّؤيخر ٗيؤيزب ٍءقكؤة )إظذؼة ذىقيؤب(.  ُؤٌ ٍءقكؤة )إظذؼة 

ن ؤب قؤٞيزةم ٗنؤؽميا ى كؤ٘ٝا ذىيقؤيؼذام نؽمةم ٍؤِ بْٖٞؤي رْؤية فُؤيئٞةم ٍٗسيؤة ؼذظٝؤ٘م ٗظذؼ ّهؤؽم ٗيقؤ ٘ظٝ٘  كؤدٞةام ٗٗميىؤة إعؤةُم ٍٗ 18ذىقيب( 

ِ ذىْدؤؤيذ ٗذىَٞؤؤيٓ ذىغيؾٝؤؤةم ٍٗكؤؤيزٞا ذىغكؤؤٞو ٗذىَنؽّٗؤؤة ٍٗهؤؤؽٗب )ري ؤؤ٘ مؤؤ٘ ( ذىَن ٘بؤؤة عيؤؤٚ عي  ؤؤٔ ًّؤؤيئر ذألش خؤؤٌٞ ذىقًؤؤٞؽة. إُ ىنيَؤؤيا خَْٞكؤؤ ٞيؼ عؤؤ

 سقا ٗذزعة فقّ ٍِ نؽمي ٖي ٍنك ي ًٝو إىٚ يمثؤؽ ًٍعذرٞة ضييةم فقع ذق ييى يُ ٝ س٘ه ٍِ نيب يغٞؽ ٝيَو بيئيي ىيدؽذئع إىٚ ييزب ٍءقكة م ٞؽةم 

 www.ala7rar.netانًصذرت:تشيك تاألحرارظٗ ؼ نٖؽٝي.  300ؼ000ٍِ 
45
- HAENNI Patrick, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, op.cit.,p.36 

46
- Ibid., p.43 



 

   

 

 مالن كشالكل االسالتهالك علال  وتحريضال  السالوق اقتصالاد فالي انخراطال  عبالر الكونيال  إل  الناعم اإلسالم نفذ

  .المغلق  والنرجسي  واإلقليمي  الخصوصي  من فشيًبا شيًبا يتحرر بدأ وبذلك. الذات تحقيق أشكال

 المنتجالالات علالال  "حالالالل" عالمالال  وضالالع غالالرار علالال  اإلسالالالمي  الرمالالوز العالميالال  الماركالالات اسالالتثمرت لقالالد

 حيالث الخليجيال ، العابلال  أو المحجبالات أو مكال  صور وكذلك إل ،...الخمور، أو الخنزير للحم الحاوي  التجاري 

 والهمبالور  البيتالزا أنالواع وأشه  العطور أغل  استهالك مع واألطفال والرجل للمرأ  التقليد، المظهر يتوافق

ق ذلالك كالل. البرجواز، المسلم البيت داخل األمريكي  الخليجيال  القنالوات علال  السالاع  مالدار علال  إعالمًيالا يسالوم

 . والسعاد  المر  من إطار في خاص  والوعظي ،

 سنوات عد  منذ العالم تكتسح التي األمريكي  والعولم  األصولي  العقلي " بين المنشود التكيف تحقق وهكذا

 يهاليج الالذ، اإليرانالي فالالمالم . إلال ...الشالعبي  وموسيقاها ومسلسالتها وصورها ومطاعمها المعلوماتي  بؤجهزتها

 جهال  مالن التلفزيالون شاش  عل " ديناستي" مسلسل يشاهد الذ، شخصال نفس  هو جه ، من الجهاد عل  أتباع 

 هالي الشاليوعي ، سالقوط بعالد واألصالولي القديم اإليمان بعث تحاول التي الروسي  األرثوذكسي  والكنيس . أخرى

 مباركال  زجاجالات فالي وتعليبهالا المعدنيال  المياه استغالل أجل من األمريكيين الرأسماليين مع تتعامل التي نفسها

. غيرهالا دون ويشالتريها" المالإمن" البساليط الشعب عليها يقبل لكي ذلك وكل ،"المقدس  الينابيع مياه" اسم تحمل

 47".بالروحاني  والمادي  بالرجعي ، والحداث  باألصولي ، الرأسمالي  تختلط وهكذ

 تشهده الذ، التعاي  هذا هو الدوام عل  استغرابي يثير ما" إن: ذات  السياق في المإدب الوهاب عبد يقول

 48".الجديد  التقنيات استخدام في الفعال  المشارك  وبين الجامد األصل إل  الرجوع بين األصولي 

 :ا مستعصية ا مفا قات -ب

 القاريالالال  الحداثالالال  قالالاليم ضالالالمن صالالالراح  ينخالالالرط ال والرفالالالاه االسالالالتهالك كونيالالال  علالالال  االنفتالالالا  هالالالذا أن بيالالالد

 أمكالن كيالف:  هالو المضالمار هالذا فالي نفسال  يطالر  الذ، والسإال. مفارقات  أكبر إحدى هي وهذه ،(األوروبي )

 إصالالحات فالي انخالراط يلحقال  أو يسبق  أو يعاضده أن دون العالمي  السوق اقتصاد عل  إسالمي انفتا  تحقيق

 السياسالالي  الحداثالال  إلالال  المسالاللمين ينقالالل أن الكونيالال  السالالوق علالال  االنفتالالا  بإمكالالان وهالالل وثقافيالال   سياسالالي  حداثيالال 

 والسياسالي   المدنيال  الحريالات ونصالادر المطلقال  االقتصالادي  الحريالات نقبالل كيالف:  أوضالح وبعبالار  المنتظر  

 مالا بقالدر السياسالي الشالؤن يعنيال  ال متفالرد فخور جديد لمسلم أنموذجا كهذا انخراًطا يإس " :قابالً  هايني يجيب
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  110م ٍؽخ  ٍػم٘ؼم و يعضه تاألصىن  تاإلسالي  ت،ييىرم ٕينٌ -
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 51م و 2002م ظذؼ ذىْٖيؼم بٞؽٗام أوهاوتاإلسالوتانس اسيع ع ذىٕ٘يبم  ذىَءظبم -



 

   

 

 االقتصالادي  القالدر  وامالتالك الفرديال  السالعاد  تحقيالق هالو الجديالد الرهالان أصالبح 49".االقتصاد، المردود يشغل 

 مبعًثالا الجديالد للمساللم الفالرد، النجالا  قصال  أصالبحت. العالميال  السالوق أفضالي  فالي الغربيين مغالب  عل  القادر 

 الملتالالزم غيالالر اقتصالالادًيا، نالالاجعال : winner pieuxالفالالابز التقالالي" أنمالالوذج ظهالالر السالالياق، هالالذا وفالالي. لالفتخالالار

 ثقافال  التوجال  هذا ويإس . الديني مخيال  مع تتعار  ال التي واالكتمال الثراء قيم بتحصيل الشغوف سياسًيا،

 التقليالد، اإلسالالم أتبالاع علال  الجالدد الالدين مقالاولو يفالر  حيالث السني، اإلسالم داخل Kulturkampf مقاوم 

 البرجالالالواز،، التوجالالال  ذات "market-friendly""السالالالوق صالالالداق " فكالالالر  قوامالالال  تالالالديني أنمالالالوذج والقالالالدر،

 50"األخرى األمم منافس  عل  قادر  تكون حت  اإلسالمي ، األم  رأسمل  إل  الساعي  الكسموبوليتي

 والدوغمابيال  الخمالول وضالعي  تفشي إل  تعود اإلسالمي  العربي  األم  نكس  أن السوق، إسالم دعا  يعتبر

 كمالا البروتسالتنتي األنمالوذج تقليالد فالي الجالدد للالدعا  بالنسب  الحل ويتمثل. الهوو، واالنغالق والدروش  القدري 

 إلهًيا أمًرا بوصف  العمل المتحد  الواليات في Puritains والطهريون البروتستانت يقد  51.فيبر ماك  تناول 

 أندونساليا) آساليا جنالوب شالرق بلالدان فالي ونجاحاتال  صالداه األنمالوذج هالذا يجالد. العبالاد  طقو  عن أهمي  يقل ال

ل أن المذكور ، البلدان في القيادي  النخب استطاعت. تركيا وكذلك( وماليزيا  مالن شالعوبها اهتمالام وجهالات تحوم

 بعالد ساليما ال عالميال ، تنافسالي  قالدر  مالن هالذا أمكنهالا وقالد.  والفردانالي النفعالي اإليتيقالي إلال  والعقابالد، السياسي

 .األبوي  الدول  وصاي  عن تخليها

 حالالق علالال  تقالالوم ال حريالال  وعالالن محافظالال  أمريكيالال  رإيالال  عالالن السالالوق اقتصالالاد إسالالالم دعالالا  يالالدافع" وهكالالذا

 ا الذات إلثبالات الجديالد الفضالاء هالي الرأسالمالي  السالوق أضالحت 52"الدولال  وصالاي  مجالاوز  علال  بل االختالف،

 فالي والشروع للحريات والراعي  الضامن  الدول  دور عن تخل هناك المقابل، في لكن. را ح ة ا فاعلة ا وينية

 مصالالح أصالبحت وبالذلك. أخالرى جهال  مالن الدينيال  والجمعيات وبالجماعات جه  من الخاص بالقطاع استبدالها

 تضالحيت  هالي السالوق إسالالم ألنمالوذج الكبالرى الثاني  المفارق  إن. الهيكلين بهذين مرتهن  وحرياتهم المواطنين

 .المتناحر  الطبقات لمجتمع إنتاج  وإعاد  الحق  بالكوني 
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- Ibid., p. 56 

50
- Ibid., pp. 5 - 0  

51
- Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket, collection, Agora, 1904-1905, p.     

52
- HAENNI Patrick, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, op.cit.,p.  95  



 

   

 

ل الشالكل يمثل وهكذا  مجالرد"  ألنال  العربيال ، للشالعوب بالنسالب  األكبالر الخطالر السياسالي اإلسالالم مالن المعالدم

 الالذ، للعولم  الليبرالي النظام فر  عل )...(  يعمل إذ )...( الكومبرادوري ، للرأسمالي  التابع للوضع تحوير

 53".المسيطر المال رأ  لمصلح  بدوره يعمل

7

 المجتمالع منظومالات ضالمن االنخراط السياسي اإلسالم حركات عل  لزاًما أصبح الحكم، لسد  ارتقابها بعد

 الدينيالالال  الدولالالال  أوهالالالام عالالالن والتخلالالالي الوضالالالعي  والقالالالوانين بالمإسسالالالات المحكومالالال  المدنيالالال  والدولالالال  المالالالدني

 طويلال  فتالرات بعالد والمدني، العلني للعمل تتؤهل بؤن مطالب  أيضا باتت بل وحسب، هذا ولي . األوتوتقراطي 

 . الذات عل  وانغالق أمني  طقو  من يفرض  وما السر،، العمل امتهان من

 ال حيالث وواسالع، حتمالي ديمقراطالي حراك في عنها رغًما منخرط  اليوم نفسها اإلسالمي  الحركات وتجد

 عنالدما التقليديال  التعبويال  مقوالتهالا عالن فتخليهالا لهالذا. الحتميال  التاريخيال  الحرك  قوانين خارج تكون أن يمكنها

 شالعوبها" تجهيالل"و" دسالتورنا القالرآن"و" الحل هو اإلسالم: "شعارات سيما وال السر،، العمل طور في كانت

 األقطالار عرفتال  الالذ، التحالديث)  الخصوصالي  التاريخيال  الحركال  ضالغط تحالت محتوًمالا أمالًرا أصبح وتكفيرها،

 الثالور  وخاصال  المختلفال ، التحالديث آليات عبر ثم أوالً، المباشر االستعمار عبر الغربي  الثقاف  وتغلغل العربي 

 الكونيال  اإلنسالان حقالوق منظومالات ضمن العالم أمم جل انخراط: الكوني  التاريخي  الحرك  وكذلك ،(االتصالي 

 .العولمي والتبادل اإلنتاج ونمط

 والتداول والمدني  المواطن  بقيم القبول عليها وستفر  اإلسالمي  الحركات طباع من إذن، السلط  ستغير

 مالع التقالاطع يحقالق بشالكل واالقتصالادي  السياسالي  واستراتيجيتها برامجها وتكييف بل السلط ، عل  الديمقراطي

الالذكير يجالالب: " السالالياق هالالذا فالالي  ري أر يفالالي يقالالول 54.الغربيالال  المصالالالح ل بالالؤنم  التم  المشالالهد يشالالهده المالالذ، التمحالالوم
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 158م ظذؼ ذىايؼذبٜم بٞؽٗام و انرأسًان  تانًتهانك  م2003 قَٞؽم يٍِٞم -

54
ص ؼذنؤع ذىغْ٘نؤٜم ذع  ؤؽا ذالظذؼة يثؽ ذىَء َؽ ذىعٗىٜ ز٘ه ق٘ؼٝي ذىػٛ ذق ُيف ٔ  ّ٘ف فٜ ظؤو زنٍ٘ؤة زؤؿب ذىُْٖؤة ذالقؤةٍٞة ذى ؤٜ ٝ ؿعَٖؤي ذىهؤٞ -

ٝعٓ يٍٞؽمي ىإلقؤةً ذألٍٞؽمٞة ٕػٓ ذىطي٘ة ٍٗدَ٘ى ذىطي٘ذا ذى ٜ يرعً عيٖٞي ذىغْ٘نٜ ٍْػ ع٘ظ ٔ ٍِ ذىَْاٚ ٍْ ًؽذ بَثيبة ظىٞو عيٚ ذىكٞؽ بي  ديٓ ذىػٛ  ؽ

ٍؤِ ذىيي ؤة ذى ّ٘كؤِٞٞم يُ  200ْٞ ؤُ٘ فؤٜ ٍسيَؤؽة ىٖؤي يٍؤيً ذىكٞيقٜ ذىْيٍٕ فؤٜ ٍط يؤف ذى يؤعذُ ذىيؽبٞؤةم ٗيمؤعا ٗؾٝؤؽة ذىطيؼخٞؤة ذألٍٞؽمٞؤة ٕؤٞةؼٛ مي

ٗريىؤ  ميْٞ ؤُ٘ بؤيىْى: إُ  .َّ٘غج ذالقةً ذىكٞيقٜ ذىػٛ ٝقعٍٔ زؿب ذىُْٖة ذالقةٍٞة ذى ّ٘كؤٜم ٝكؤ سا يُ ٝقؤ٘ظ ىؤٞف  ؤّ٘ف فسكؤبم بؤو عَؤً٘ ذىَْيقؤة

خؤو يُ  ق٘ظ ذىَْيقة فَٞؤي ٝ ييؤا بقٞؤيظة ذالقؤةٍِٞٞ ٍٗؤعٙ  ٘ذفقٖؤي ٍؤ  ذىعَٝقؽذِٞؤة. ٗظعؤ  إىؤٚ  يؤيُٗ ٗثٞؤا بؤِٞ ذالقؤةٍِٞٞ ٗذىييَؤيِّٞٞ ٍؤِ ي  ّ٘ف َٝکْٖي

ٗ ؤؤ٘ٝ ؽ  ٘ك سقٞؤا ذى قؤؤعً ٗذىؽفيٕٞؤؤة ىيهؤؤيب ذى ّ٘كؤؤٜم مَؤي ظعؤؤ  ذىهؤؤ يب ذى ّ٘كؤؤٜ إىؤؤٚ ذ ٕ َؤيً يمثؤؤؽ بَ٘ذرؤؤ  ذى ٘ذيؤؤو ذ خ َؤؤيعٜ عيؤٚ نؤؤ نة ذىْؤؤ  ميىاٞكؤؤ 

 .ٗةٞؽَٕيم ٍسػؼة ذالقةٍِٞٞ ٍِ إعيظة ذىعم ي ٘ؼٝة ٗذ ق  عذظ إىٚ  ّ٘ف

م ٗ يؤ٘ه ذىكءذه ذىػٛ َٝنِ يُ ٝثيؼ فٜ ٕػذ ذىَديهم بو ٗٝاؽٌ ّاكٔ ٕ٘ ٍي ذىػٛ خيو يٍٞؽمي   عٛ مو ٕؤػذ ذى اؤيؤه بطًؤ٘و ذالقؤةً ذىكٞيقؤٜ فؤٜ  ؤّ٘ف

ى سق  بكٞيؽة ذ  ديٕيا ذالقةٍٞة عيٚ يةي ٞة ذىَقيعع ذى ؽىَيّٞة ٗزقق  ذّ ًيؼذا م ٞؽة ةٞؤؽ ٍيٖؤ٘ظة عيٞٔ فٜ  يٌَٞ يَّ٘غخٔ عيٚ ذى يعذُ ذألضؽٙ ذى ٜ ذ

 ٍِ ر وي

و ذالظذؼة زكب ذىَ يبية ذألٗىٞؤة ىَدَؤو ذىَ٘ذرؤف ٗذىطيؤ٘ذا ذى ؤٜ ذ طؤػٕي ٗ  ْيٕؤي ذالقؤةً ذىكٞيقؤٜ فؤٜ  ؤّ٘ف ٗ سعٝؤعذ ذىهؤٞص ؼذنؤع ذىغْ٘نؤٜ ٕؤ٘ ذىؤػٛ خيؤ

 :ٖنػذ  ايؤه ٍ  ذ  ديٓ ذالقةٍٜ ذىسيمٌ فٜ  ّ٘ف ذىًٞ٘م ٍْٖي عيٚ ق ٞو ذالنيؼة   ذىسًؽذألٍٞؽمٞة   ييٍو ب



 

   

 

ياسيم  مقرطال  لحركالات نتيجال  هو بل اإلسالميين، بفعل لي  البلدان هذه في السم  وبمالا.  Démocratisationالدم

، الفضالاء ماللء تشالؤ، لم أو تعرف، لم الحركات هذه أنم  ياساليم ال  السم  مالن اإلسالالميون يسالتفيد أن المنطقاليم  مالن فإنم

، من أقول. ذلك ر وزعماء وأفكار تنظيم لهم المذين الوحيدون هم اإلسالميين ألنم  المنطقيم  علال  اجتمالاعيم  وتجذم

 ليسالوا لكالن ديمقراطيما فضاء إذن، اإلسالميون دخل. مثالً  تون  في رأينا مثلما اليسار وأحزاب الالبكين عك 

ياسيم  بنيتهم يفرضوا ولم ببناب ، قام من هم ال  الحرك  هذه أنم  الواقعو علي ، السم يمقراطيم لهم الدم  العمالق، فالي تحالوم

 للمعبال ، الجديالد  بالقاعالد  القبالول علال  تعقيالًدا، األكثالر الحالال  ُتعتَبالر المتي مصر في عدا ما مجبرون، أنمهم بمعن 

 أحالزاب مالع بتحالالف قبلالت وقالد الحالاكم، الحالزب اآلن هالي تالون  فالي فالنمهضال . البرلمالانيم  التموجم  تحممل وعل 

ستور، عل  للعمل أخرى ة بعالو مالا" عن الحديث بإمكاننا أنم  إذن أعتقد الدم ة أصالر ية ال  بمعنال  ؛"إسال مية  ليسالت أنم

 عمليم  إل  هإالء خضع فقد الحكم؛ سدم  إل  أوصالهم من هما الثمور،م  فعلهم وال اإلسالميين هإالء إيديولوجيا

 يحتلمالون اآلن وهالم عاًمالا، 63 قبالل برنالامجهم فالي تكالن لالم ذلالك مالع ولكنمهالا أبًدا يدينوها ولم يدينونها ال دمقرط 

ياسيم  الفضاء في اليمين وسط ين والثمقافال  المجتمالع مجالاالت فالي محافظال  أحالزاب الحالال بطبيعال  هي. السم . والالدم

ياساليم  النماحي  من وقانونيون االقتصاديم  النماحي  من ليبراليون باألحرى ولكنمهم  بعالدهم فقالدوا المعنال ، بهالذا. السم

، يمقراطيم  االشتراكيم  األحزاب وصلت مثلما الثمور،م  .فقدانها إل  أوروبما في والشميوعيين الدم

الال ، هيبالالوا مالالن هالالم إذن، اإلسالالالميون لالالي  يمقراطيم الال  إنم  بالالل الدم يمقراطيم الالؤت المتالالي هالالي الدم  فيمالالا اإلسالالالميين هيم

ول " يخصم  ؛ المغرب في اختف  هذا كلم  إل ،...دستوًرا باعتباره القرآن"و" اإلسالميم  الدم  العدال  فحزب العربيم

ث ال النمهضالال  أنم  كمالالا ملكالاليم  حالالزب هالالو المغالالرب فالالي والتمنميالال   عالالن كالالذلك وال إسالالالميم ، دولالال  عالالن مطلًقالالا تتحالالدم

ا. الشمريع   تخلموا قد المسلمين اإلخوان أنم  نالحظ أنمنا غير تعقيًدا، أكثر منهما العك  عل  فالحال  مصر، في أمم

                                                                                                                                                                                              
ذىدؤعظ ىقٞؤيظة    مٞع ؼذنع ذىغْ٘نٜ ٍْػ ذق يعذظٓ ىيي٘ظة إىٚ بةظٓ بيع ّس٘ ؼب  رؤؽُ رُؤيٕي فؤٜ ذىَْاؤٚ عيؤٚ   ْٞؤٔ ذىَْؤ٘غج ذى ؽمؤٜ فؤٜ ٍهؤؽٗى ذالقؤةٍِٞٞ -

 .يّظَة ذىسنٌ

 ذىُْٖة بيعً فؽٌ يزنيً ذىهؽٝية ذالقةٍٞة عيٚ ذىَد َ  ذى ّ٘كٜ.  مٞع ريظة زؿب  -

 ذىَكٞو ىيعٍ٘ى. ذى ًعٛ ىة ديٓ ذىكياٜ ذىعذعٜ ذىٚ إريٍة زنٍ٘ة إقةٍٞة ٗإعييا ظٗؼ يم ؽ ىيعِٝ فٜ ذىعٗىة ٗذىَد َ م ٗذى ييٍو ٍيٌٖ بيىٖؽذٗذا ٗذىغيؾ -

عيؤٚ  كؤَٞ ٔ يٍٞؽمؤي بيىهؤٞييُ ذألم ؤؽم ٗر٘ىؤٔ: "ؼفُؤ  ٍؤؽذؼذً ذىيغؤة ذى ؤٜ  2012ظٝكؤَ ؽ ذىَيَؤّٜاٜ ذىغْ٘نٜ ىعٙ ؾٝيؼ ٔ يٍٞؽمي يٗذئؤو مؤيُّ٘ ذألٗه /  -

 ذق طعٍٖي ذالٍيً ذىطَْٜٞ ى ه ٞٔ يٍٞؽمي بيىهٞييُ. يّي   يؤٍِ بيغة ذىطَْٜٞ".

   مٞع ذىغْ٘نٜ يُ ذى ؽّيٍح ذ ّ طيبٜ ىسؿبٔ   ٝ َُِ يٝة إنيؼة إىٚ ري  ذىيةريا ٍ  إقؽذئٞو. -

ذالقةً ذىكٞيقٜ ذىسيمٌ فٜ  ّ٘ف ٗٝك  هؽ ضٞؽذ بيىؤػٛ ىؤٌ ٝيسؤا بؤٔ بيؤعم ٗىيؤو ذق ُؤيفة يٗه  يٍ ذىَ٘ذرف ذى ٜ خيي  ذىغؽب ْٝظؽ بيِٞ ذىؽَي ذىٕٚػٓ ب

ىغؤؽبم ٍِ بيع ققِ٘ ّظيً ؾِٝ ذىييبؤعِٝ بؤِ عيؤٜم رؤع مؤؽـ ٍق ٘ىٞؤة ذىَْؤ٘غج ذى ّ٘كؤٜ ىإلقؤةً ذىكٞيقؤٜ ذىؤػٛ ٝ قؤيِ  ٍؤ  ًٍؤيىر ذ ٍء َؽ ظٗىٜ فٜ  ّ٘ف

ٍيٖؤي بؤؤيىيْف ٗٝ ييٍؤو ٗفؤا ٍؤي ٝ ييؤ  ذىٞؤٔ ذىغؽبٞؤُ٘ ٍؤ  ذى٘ذرؤ  فؤٜ إِؤيؼ عَيٞؤة ذى ؤعخِٞ ٗذى نٞؤف ىيسيىؤة ذالقؤةٍٞة ذى ؤٜ ظىؤ   دؤيؼب ذىَيَؤٜ ذُ ذى ييٍؤو 

 .ٗذى َٖٞم ٗذالرًيا   ٝؿٝعٕي إ  ر٘ة

 يٍٞؽمٞي-ذىَؽة٘ب-ذىكٞيقٜ-ذالقةً-َّ٘غج-/ ّ٘ف..http://albadee.net/news/2352ٍِ:  09/2013/ 1ذق طؽج فٜ 



 

   

 

ون تحديًدا أنمهم بما" دستورنا هو القرآن" شعار عن  طالبالان فإنم  معاكًسا، مثاالً  أخذنا ولو دستور، لكتاب  مستعدم

عوديين أو ن القرآن أنم  بما تؤسيسيم  مجل  بإيجاد يهتممون ال السم  55".شيء كلم  يتضمم

 مفيًدا شيًبا كان والسودان إيران في السلط  إل  األصوليين وصول أن كيبيل جيل يرى نفس ، السياق وفي

 قالدراتهم الختبالار نالادر ، تاريخيال  فرصال  ذلالك كالان لقالد. اإلسالالمي العالم في الديمقراطي التحرر لحركات جًدا

 المشالروع فشالل لقالد. المنالابر فالوق ولالي  الممارسال  محالك علال  أوهالامهم لكشالف الهالميال ، ومقوالتهم السياسي 

 الساللط ؛ موقالع فالي وهالم شالعوبهم، اختبرتهم أن بعد العربي  المجتمعات مشكالت حل في ذريًعا فشالً  األصولي

 قاد  حت  أن  هو ذلك عل  والدليل. " األصولي  بعد ما لعصر نتهيؤ أن يجب لهذا 56.اليوم وتون  مصر كحال 

 ويقبلالالون بالالل والديمقراطيالال ، اإلنسالالان حقالالوق عالالن ويتحالالدثون السالالابق خطهالالم مالالن يتبالالرإون أصالالبحوا األصالالوليين

 بؤن األصوليين زعماء بع  شعر لقد. واإللحاد بالكفر قريب أمد إل  المتهمين العلمانيين المثقفين مع بالتعامل

 الحركال  علال  خطالًرا أصالبحت قالد المتطرفال  العناصالر وأن المسالدود، الجالدار إل  وصل السابق اإلرهابي الخط

 57."ككل

 عملهالا اسالتراتيجيات لتغييالر السياسالي اإلسالالم حركات معها وتضطر الكوني  الجيوسياسي  الخارط  تتغير

 بعالد الغربيال ، وللقاليم للحداث  معاداتها عن تدريجًيا تتخل  وبذلك. العالمي  المستجدات مع أكبر بنجاع  والتكيف

 التي الجديد " الجاهلي " وضعي  من وتخرجها جديد من" تؤسلمها" أن تريد التي العربي  الشعوب أن تؤكدت أن

 ال وحتال . الكونيال  الحداثيال  بالالقيم وكرًهالا طوًعالا تشالبعت بعالدما الالوراء إلال  النكوص تقبل تعد لم إليها، ارتدت

 بمنظومال  وااللتحالاق واالنعتالاق التحالرر فالي العربيال  الشالعوب وإراد  التالاري  حركال  عن الحركات هذه تتخلف

 والتالؤويالت القالراءات عالن تتخلال  وأن للالدين، وتؤويالتها قراءتها تحيمن أن عليها يتعين الكوني ، اإلنسان حقوق

 وأخالقًيالا وثقافًيالا أنطولوجًيا تعبيًرا الدين بين تفصل أن أخرى، وبعبار . األول النص محل حلت التي المذهبي 

                                                           
55
 . زؤ٘ذؼ يخؤؽذٓ ٍؤي ّٞ٘ ٍيٝغايّؤعMatthieu Mégevandّؤع ٍؤي ّٞ٘ ٍيٝغاي :بقيؤٌ Olivier Roy زؤ٘ذؼ ٍؤ  : يٗىٞاٞٞؤٔ ؼٗٛ "ٍي بيع ذأليؤ٘ىٞة ذالقؤةٍٞة": -

Matthieu Mégevandىَديّة Le Monde des religions.fr ٜف ّٜ  1. ذق طؽج ب ؤيؼٝص 2011 – 12 – 06ّٗهؽ ٔ ٕػٓ ذألضٞؽة عيٚ ٍ٘ريٖي ذألىن ؽّٗ

 /09  /2013  ٍِhttp://assuaal.net/content 
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ذىدؿذئؽٝؤةم بؤ ُ ٍهؤؽٗى ذالقؤةً ” ذىهؤؽٗن“ٞف زؽمؤة ذىُْٖؤة ذى ّ٘كؤٞة فؤٜ  ًؤؽٝسيا ّقي ٖؤي عْؤٔ يؤسٞاة "ذع ؽف ذىهٞص ع ع ذىا يذ ٍ٘ؼٗ ّيئب ؼئؤ -

ًم ذى ٜ    ؽذعؤٜ ٗذرؤ  ذىكٞيقٜ فٜ  ّ٘ف ٗذىعٗه ذىيؽبٞة ذألضؽٙ ٝياظ يّايقٔ ذألضٞؽةم ٗب ُ ذالقةٍِٞٞ ٌٕ ٍِ ٝ نايُ٘ بية ٞيىٔ بيخ ٖيظذ ٌٖ ذىديٕية بيالقة

ٗرؤيه ”. ٍا ؤيذ ىيا ْؤة ٗذىاَ٘ؤٚ“ػؼ فٖٞي يُٝي ٍِ ذألضييؼ ذىَسعرة بؤةظٓ بكؤ ب ذألّهؤية ذىَنثاؤة ىيؤععية ذىٕ٘ؤيبِٞٞ ذى ؤٜ ٗيؤاٖي بيّٖؤي ذىَكيَِٞ ذىؽذِٕ. ٗز

ٕؤ٘ ” زؽمؤة ذ  دؤيٓ ذالقؤةٍٜ“ذىػٛ ؼفي ٔ زؽم ٔ ذى ٜ ميّ   كَٚ ” ذالقةً ٕ٘ ذىسو“ٍ٘ؼٗ يزع ٍءقكٜ زؽمة ذىُْٖة ّٗيئب ؼئٞكٖي ذىسيىٜم يُ نييؼ 

ٗزَو ذىهٞص ٍ٘ؼٗ بهعة عيؤٚ ٍؤِ ٗيؤاٌٖ ”. ٍدؽظ نييؼ ىٞف ىٔ ٍس ٘ٙ يٗ ٍيْٚ زقٞقٜ َٝنِ يُ ٝدكع فٜ ذى٘ذر “ييؼ قٞيقٜ ّه  فٜ ذىك يْٞٞيام ٕٗ٘ ن

فؤٜ ظؤو “ٔم بؤبيى٘ذَِٕٞ فٜ إيؽذؼٌٕ عيٚ ٍهؤؽٗى ذالقؤةً ذىكٞيقؤٜ ذىَ ،مؤوم رؤيئة إّٖؤٌ ٝعفيّ٘ؤٔ إىؤٚ ذىغؤؽن ٗذ ّ سؤيؼ ّ ٞدؤة ىيؤعً رؤعؼ ٌٖ عيؤٚ ذى يؤيٝم 

زقٞقة ٗعَؤا ًّؤ٘و ذالقؤةًم ٕٗؤٌ ؼٕؤِ زيؤٌ  ؤيؼٝطٜ “ٗيمع يُ ذىقَِٞٞ عيٚ ٕػذ ذىَهؽٗى فٜ ٍيظٌَٖ   ٝاَُٖ٘ ”. ذألَٗيى ذىؽذْٕة ٗ ديغبي ٖي ذىَيقعة

ىإلقةًم ٗ ؤؽك ذّي ؤيى بؤ ُ ٗٝيٞهّ٘ٔ فٜ ٗذر  ةيب٘ذ عْٔم ٗعْعٍي ٝك ىُ٘ عِ  ي ٞا ذىًْ٘و ٝسٞيُ٘ ذىْيـ إىٚ ذىَيَٜم فٞكٞ ُ٘ ألّاكٌٖ بقعؼ إقيا ٌٖ 

-http://www.tunisiaٍؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِ: 2013/ 09/  1ذقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ طؽج فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٜ ”. ذالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةً ٍؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؽ  ّ با ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؽة  يؼٝطٞؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ٗىّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ٗذّقُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

mix.com/vb/showthread.php?p=300413 
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  132ٍؽخ  ٍػم٘ؼم و  ،يعضه تاألصىن  تاإلسالي   ييىرم ٕينٌم -

http://www.alawan.org/_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF_.html
http://www.alawan.org/_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF_.html


 

   

 

 التعبيالر نحالرر وعنالدما. التاريخيال  وبسياقاتهم بذواتهم المرتبط  المإولين تؤويالت بوصفها والشريع  وإنسانًيا،

 أيًضالا السياسال  نحالرر بالل السياسال ، مالن الالدين فقط نحرر ال فإننا علي ، هيمنت التي التؤويالت أثقال من الديني

 . الموعود  حداثت  يلج فقط وعندها الثقلين، من العربي المواطن معهما ويتحرر الدين، من

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 :را م اجع ا مصاو 

تم ذىعذؼ ذى ُٞيام ذىَغؽب.انعقمتانس اسيتانعربي(م 1990ذىديبؽٛم ٍسَع عيبعم) -

 ؼٝيٌ ذىؽٝف ىين ب ٗذىْهؽم بٞؽٗا. ،تويستقيمتاإلسالوتانس اسيَهاي تاألصىن  تم 2009فؽج م تذىيهةم -

 ذىَءقكة ذىيؽبٞة ىيعؼذقيا ٗ ذىْهؽم بٞؽٗا  مانًحُ :تبحثتفيتجذن  تانذيُيتوانس اسيتفيتاإلسالو،ت2000 خععيُم فَٖٜم -

  م ظذؼ ذىييٞيةم بٞؽٗايعضه تاألصىن  تاإلسالي   م2006ييىرم ٕينٌم  -

 2002م ظذؼ ذىْٖيؼم بٞؽٗام أوهاوتاإلسالوتانس اسيذىَءظبم ع ع ذىٕ٘يبم  -

 م بٞؽٗا )ُ.ا(  2م ذىدؿا  كتابتانعير( 1956ذبِ ضيعُٗم ع ع ذىؽزَيُ ) -

 م ٍن  ة ذىنيٞيا ذ ؾٕؽٝةم ذىقيٕؽةم 1ِ مانًسيىكتفيتَص ح تانًهىكانتيرتم  1968ذىغؿذىٜم ذب٘ زيٍعم ت-

م ظذؼ ذىييٞيؤؤة ىيْهؤؤؽ م 1م ِ"فةةيتبشةةريعتأصةةىلتاالسةةتيذاد"تقةةراءةتفةةيتَظةةاوتاآلدابتانسةةهطاَ  م 1999 ع ؤؤع ذىييٞؤؤفم مَؤؤيه م -

تبٞؽٗا

م ظذؼ ذىييٞيؤة ىيي يعؤة 1) ذىَْكؤ٘ب ىيدؤيزظ قؤيبقي(م  سقٞؤا خيٞؤو ذىييٞؤةم ِأخةالقتانًهةىكم2003ٍسَع بِ ذىسؤيؼا ذىثيي ؤٜم  -

تٗذىْهؽم بٞؽٗام

-
 قْٞي ىيْهؽم ًٍؽ 1987م انس اسياإلسالوتقيٞعم ٍسَع ذىيهَيٗٛ م  

تم إفؽٝقٞي ذىهؽنم ذىَغؽبم 2002م انتفك رتفيتانعهًاَ  تإعادةتبُاءتانًجالتانس اسيتفيتانفكرتانعربيع ع ذىييٞفم مَيهم  -

 م ذىَءقكة ذىيؽبٞة ىيعؼذقيا م بٞؽٗا1972م اإلسالوتوأصىلتانحكىعيٜ ع ع ذىؽذؾنم  -

 س٘ه: ٍِ ذىعَٝقؽذِٞؤة ذ ظذ ٞؤة ذىؤٚ ذىعَٝقؽذِٞؤة ذىايكؤاٞة )زيىؤة زؤؿب ذىيعذىؤة ٗذى َْٞؤة  خ ؽُٗم ٍسَعم " ذالقةٍُٞ٘ فٜ ِ٘ؼ -

  2013م ن يا 3ذىَغؽبٜ("م ٍدية   ِٞم ذىيعظ 

تتي ٍي ية ذىْديذم ذىعذؼ ذى ُٞيا.انحرك تاإلسالي  تانًغرب  ،تصعىدتأوتأفىلم  2004 ذىؽٝكّٜ٘م ذزَعم -

 م يععٕي ىيْهؽ رًٜ ييىر ظؼٗٝمم ظذؼ رؽِ ة م ذىعذؼ ذى ُٞيا. 1993 حىارات،ذىغْ٘نٜم ؼذنعم  -

 م ظذؼ ذىهؽٗنم ذىقيٕؽةفيتظاللتانقرآٌتانكريى،ت1980،تقٞع ريبم إبؽذٌٕٞ زكِٞ ذىهيغىٜت-

 م ظذؼ ذىايؼذبٜم بٞؽٗا. انرأسًان  تانًتهانك ت،2003قَٞؽم يٍِٞم -

- Barber, Benjamin,    , Djihad versus Mc World, Desclée de Brouwer. 



 

   

 

- Thomas L.Fridman, 2001, « Dear Saudi Arabia” Editorial, The New York Times, December,  2,  

- Samuel P.Huntington , 2004," Les trois choix de l’Amérique " , in Le nouvel observateur   -17 

Novembre . 

- Vincent Geisser, 2003, La nouvelle islamophobie, Paris, La Découverte,  

- HAENNI Patrick, 2005, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, Seuil, Paris 

- Max Weber, 1904, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket, collection, 

Agora.  

- Yadh Ben Achour, 20  , La Deuxième Fâtiha, L’Islam et la pensée de droit de l’homme, 

CERES, Tunisie. 

- Abdelfattah Amor, « Interrogation sur la liberté de religion ou de conviction », in Association 

tunisienne de droit constitutionnel, Droit, pouvoir et religion, actes du colloque international, 5-7 

mars, Tunis, 2010. 

- Jürgen Habermas, "Le Multiculturalisme : les différences culturelles concernent-elles la 

politique ?", in Une époque de transitions, 2005,Traduit de l’allemand et de l’anglais par Christian 

Bouchindhomme, Fayard, Paris. 

- M.C.Ferjani, 2005, Le politique et le religieux dans le champ islamique, Paris, Fayard  

- Giles Kepel,2000, Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard.  

- Olivier Roy, 2002, L’Islam mondialisé, Paris, Seuil 
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http://www.lecourrierdelatlas.com/53227072011Yadh-Ben-Achour-presente-La-Deuxieme-Fatiha-ouvrage-philosophique-pour-les-uns-politique-pour-les.html
http://www.lecourrierdelatlas.com/53227072011Yadh-Ben-Achour-presente-La-Deuxieme-Fatiha-ouvrage-philosophique-pour-les-uns-politique-pour-les.html
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