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ملخص تنفيذي:

الصحــوة اإلســامية هــي حالــة انبعــاث دينــي؛ ُولــدت ألســباب سياســية ال دينيــة؛ ذاتيــة وموضوعيــة، أمــا الذاتيــة 

ــس  ــام إســرائيل فــي حــرب 1967 وإفــاس األنظمــة فــي شــرقنا البائ ــة أم ــة العربي ــة األنظم ــت بهزيم فتمثل

بتحقيــق التنميــة والنهضــة لشــعوبها، فاســتغلت الحــركات اإلســاموية عمومــًا الثقافــَة المتدينــة لمجتمعاتنــا، 

والشــعاراِت الدينيــة لتقديــم نفســها بديــًا سياســيًا لقيــادة الدولــة والمجتمــع.

وأمــا الموضوعيــة؛ فــإن الظــروف الدوليــة خدمــت االنبعــاث الصحــوي بتوافر ظــروف متعــددة؛ منها االســتراتيجية 

األمريكيــة فــي مقاومــة المــد الشــيوعي فــي الشــرق البائــس وأوروبــا؛ كمــا أظهــرت ذلــك الوثائــق األمريكيــة 

المفــرج عنهــا، ناهيــك بنجــاح الثــورة اإليرانيــة بقيــادة »الخمينــي« وعزمهــا علــى تصديــر أنمــوذج ثورتهــا إلــى 

المنطقــة العربيــة؛ فــكان ال بــد مــن كبــح جمــاح التمــدد الشــيوعي واإليرانــي؛ بواســطة إيديولوجيــة تماثلهــا 

فــي القــوة؛ وتعاكســها فــي االتجــاه، فــكان القــرار األمريكي/األوروبــي بدعــم الصحــوة؛ واحتضانهــا، واإليعــاز 

ألنظمــة عربيــة باحتضانهــا علــى رأســها مصــر والســعودية. 

محاور البحث:
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• جذور الصحوة اإلسالمية في الحركة النهضوية!

• دور الفكر الحركي اإلخواني واالعتقاد السلفي في والدة الصحوة

• استغالل الصحوة إلرث رواد اإلصالح والنهضة اإلسالميين
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o العمل المسّلح



3

الجزء الثاني:

• العوامل التي أسهمت في دعم وتمدد الصحوة

o هزيمة حزيران 1967

o التقارب المصري/السعودي 1971 

o هيمنة اإلخوان المسلمين على المؤسسات التعليمية والثقافية في السعودية

o ثورة الخميني 1979
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o السلوك الصحوي السلفي

• االثار السلبية للصحوة اإلسالمية على مجتمعاتنا
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مدخل

ــام  ــرم أم ــرن المنص ــبعينيات الق ــع س ــها مطل ــي نفس ــكر الغرب ــود المعس ــي تق ــة الت ــدت اإلدارة األمريكي وج

مــأزق خطيــر ذي تأثيــر كبيــر علــى مصالحهــا االســتراتيجية؛ فاألنظمــة العربيــة أغلبهــا توجهــت نحــو المعســكر 

الشــرقي؛ وفتحــت بادهــا لتمــدد اإليديولوجيــة اليســارية مــن جهــة، ثــم جــاءت ثــورة إيــران بقيــادة »الخمينــي« 

لتطيــح بنظــام الشــاه شــرطي أمريــكا فــي الخليــج مــن جهــة أخــرى.

كانــت منطقــة الشــرق البائــس تمثــل الخــزان االســتراتيجي النفطــي الذي يشــكل شــريان الحيــاة لاقتصــاد الغربي، 

ــد مــن مواجهــة التمــدد  ــي ــــ فاب ــن المعســكرين ــــ الشــرقي والغرب ــاردة فــي أوجهــا بي ــت الحــرب الب وكان

ــى  ــار عل ــكا(. فوقــع الخي ــر )أمري ــت شــعارها إســقاط الشــيطان األكب ــي جعل ــة الت ــة الخميني الشــيوعي والثوري

الحامــل اإلســاموي الســني؛ كــي يقــوم بالمهمــة، وتــم دعــم مصــر والســعودية؛ لتكونــا حاضنتــه، فانطلقــت 

ــي فشــلت فــي  ــول االشــتراكية الت ــة ذات المي ــًا مــن األنظمــة العربي الصحــوة اإلســامية لتطــرح نفســها بدي

ــرة  ــلفية المعاص ــر الس ــعودية بتصدي ــِمَح للس ــطين؛ وُس ــي فلس ــرائيلي ف ــروع اإلس ــة المش ــة وبمواجه التنمي

خــارج حدودهــا؛ ودعمهــا بشــتى الوســائل.

جذور الصحوة اإلسالمية في الحركة النهضوية!

أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين نشــأت حركــة نهضويــة، فــي الشــرق عمومــًا تدعــو إلــى 

االســتفادة مــن علــوم الغــرب الكونيــة، ومــن نظمــه السياســية، إلــى جانــب الدعــوة إلــى الخــاص مــن التقليــد 

والعمــل علــى تنميــة روح االجتهــاد والتجديــد الفقهــي. فأســهمت أفــكار عــدد مــن أعــام اإلصــاح كرفاعــة 

ــذور فكــر  ــرازق وغيرهــم فــي زراعــة ب ــد ال ــده، وعلــي عب ــن األفغانــي، ومحمــد عب الطهطــاوي، وجمــال الدي

نهضوي/إصاحــي، ومثلــت أفــكار هــؤالء اإلصاحييــن البــذور التــي اســتغلتها الصحــوة اإلســامية، فيمــا بعــد، 

لتقــدم نفســها للمجتمــع علــى أنهــا حركــة إصــاح دينــي وسياســي؛ تريــد نهضــة األمــة مــن خــال مشــروع 

دينــي شــرَّعته لنفســها ســلطويًا ودينيــاً.

دور الفكر الحركي اإلخواني واالعتقاد السلفي في والدة الصحوة

ــي،  ــال )حســن الهضيب ــه أمث ــل اإلســامي المعاصــر ل ــي لحركــة اإلخــوان المســلمين والجي ــل الثان اســتطاع الجي

ــور مصطفــى  ــارة، ويوســف القرضــاوي، والشــيخ الشــعراوي والدكت ــد عم ــي، محم ــد الغزال ســيد قطــب، محم

محمــود وغيرهــم..( إضافــة لمشــايخ الدعــوة الســلفية، وعلــى رأســهم عبــد العزيــز بــن بــاز؛ أن يتولــوا قيــادة 

ــذي  ــل الصحــوة ال ــاً، لتغــدو كتاباتهــم، وأفكارهــم الملهــم لجي ــا واعتقادي ــا وروحًي الصحــوة اإلســامية فكرًي

اختــار الحــل اإلســامي بديــًا؛ وســاهم »قميــص المظلوميــة« لإلخــوان الــذي اســتخدمه ببراعــة إعــام الصحــوة 

فــي منحهــا المشــروعية )األخاقيــة( اجتماعيــاً، فــكان اإلطــار األيديولوجــي لصحــوة ســلفية االنتمــاء، إخوانيــة 

الفكــر والسياســة.  

ــى  ــل عل ــت »العم ــة، تضمن ــد فكري ــى قواع ــام عل ــد ق ــالمية فق ــوة اإلس ــتراتيجي للصح ــدف االس ــا اله وأم

إقامــة الحكــم اإلســالمي« وفــق شــرع اهلل، الــذي ال يتحقــق إال بمجاهــدة األنظمــة وإســقاطها، ومــن هــذا 

األصــل القطعــي، توالــدت كل المفاهيــم والتفاصيــل واإلجــراءات التــي أرســت دعائمهــا الحركــة الســلفية، إذ 
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تبلــورت إيديولوجيــا الصحــوة عنــد تقاطــع مدرســتين فكريتيــن متمايزتيــن لــكل منهمــا وجهــة نظــر، تختلــف 
عــن األخــرى تجــاه العالــم، وهمــا المدرســة )الوهابيــة( الســلفية المعاصــرة، ومدرســة اإلخــوان المســلمين.1

ــن  ــن لخطــاب الصحــوة، والُممثلي ــن- المؤدلجي ــى مــا بينهمــا مــن تباي ــان الســلفي واإلخواني-عل ويعــّد الخطاب

ــه«:  ــر ثقــًا لإلســام السياســي الُســني فــي العصــر الحديــث. حيــث يقــول »جــان فرنســوا دورتيي ــرز واألكث األب

»إن األيديولوجيــة بصفــة عامــة تبــدأ بلحظــة تاريخيــة حرجــة، لحظــة تاريخيــة تفرضهــا ظهــور مشــكلة مــا، 
وبعدهــا يبــدأ البحــث عــن حلــول جماعيــة.2

ــة، وحركــة  ــا إشــارة مهمــة وتأسيســية وهــي أن »الحركــة الســلفية الوهابي وللمفكــر »رضــوان الســيد« هن

ــن  ــن دعويتي ــن دينيتي ــر مــن كونهمــا حركتي ــث أكث ــى الحدي ــان بالمعن ــان إيديولوجيت اإلخــوان المســلمين حركت

أو تبشــيريتين بالمعنــى التقليــدي«، واســتنادًا إلــى الفيلســوف السياســي فرنســوا دورتييــه فــي توضيــح الفــرق 

ــة، فكاهمــا  ــة كأنســاق معرفي ــن واإليديولوجي ــن الدي ــرًا بي ــاك »تداخــًا كبي ــن أن هن ــة والدي ــن األيديولوجي بي

يتشــاركان فــي ذات الخصائــص ويؤديــان األدوار نفســها، كإضفــاء الشــرعية السياســية واالجتماعيــة والتحريــك 
ــط األخاقــي والقانونــي«.3 ــه الســلوك والضب ــري وتوجي الجماهي

وفــي النتيجــة فــإن وحــدة الجــذور المرجعيــة لـــلصحوة اإلســامية، هــي مزيــج مــن اإليديولوجيتيــن »الســلفية 

واإلخوانيــة«، ومــا التنظيمــات الجهاديــة إال انشــقاق أو نتــوء مــن هــذه الصحــوة مــن جهــة، وتطــور طبيعــي 

ــرًا فــي والدتهــا؛ فجماعــة اإلخــوان مــّدت  ــان الســابقتان دورًا كبي ــت اإليديولوجيت لهــا مــن جهــة أخــرى، ولعب

هــذه التنظيمــات بالمفاهيــم الحركيــة، والوهابيــة منحتهــا العمــق الراديكالــي، إلــى هــذا الحــد قــد يمكــن 

تلخيــص اإلطــار اإليديولوجــي العــام لجيــل الصحــوة اإلســامية، لكنــه ال يكشــف عــن خصائصــه دائمــاً، الســيما وأن 

مســارها العملــي ُيظهــر تباينــات واضحــة بيــن التنظيمــات المتناســلة منهــا.  

استغالل الصحوة إلرث رواد اإلصالح والنهضة اإلسالميين

يعــود األســاس الــذي تنســب الصحــوة نفســها إليــه إلــى مجموعــة مــن الــرواد األوائــل مــن المفكرين اإلســاميين 

اإلصاحييــن النهضوييــن، الذيــن بــدؤوا نضالهــم مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، وتميــز 

ــد،  ــر الوعــي مــن الخرافــة والتقلي ــة فــي المقــام األول هدفهــا تحري ــه دعــوة فكري خطابهــم اإلصاحــي بأن

واجتــراح الشــروح والحواشــي والمختصــرات، والرفــع بــه نحــو االجتهــاد والتميــز واالبــداع. 

ولقــد كان الفكــر اإلصاحــي النهضــوي اإلســامي أقــرب مــا يكــون إلــى الفكــر الديمقراطــي، بمعنــى أنــه اعتمد 

قاعــدة التثقيــف والتكويــن وبنــاء الوعــي علــى نحــو ســلمي إقناعــي، وبمعنــى آخــر أنــه تحلَّــى بــروح النســبية، 

ــي )1839م/ 1897م(  ــن األفغان ــال الدي ــيخ جم ــة، فالش ــة المطلق ــاك الحقيق ــام امت ــرف وراء أوه ــم ينج فل

»أّول مــن أطلــق شــرارة التنويــر المعرفــي الحديــث فــي المنطقــة العربيــة واإلســالمية، بينمــا وجــدت فكــرة 

التنويــر، مــن قبــل، علــى نحــو تجليــات متعــددة، وأطروحــات مختلفــة، وأطلــق دعوتــه للعقــل الشــرقي حتــى 

د. محمد عفان: »قصة أيديولوجيتني ـ الوهابية واإلخوان املسلمون«  1

رشيف مراد: »الوهابية واإلخوان؛ قصة الرصاع عىل متثيل اإلسالم السني«  2

املرجع السابق.  3

https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86/
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ــة«.4  ــة فــي انســحابه مــن الســاحة الفكري ــة، المتمثل ــود المعرفي ــص مــن القي يســتيقظ مــن ســباته، ويتخل

يقــول فــي كتابــه »خطابــات فــي مفهــوم الجامعــة اإلســامية«: »إّننــا نحتــاج إلــى عمــٍل جديــد، ُنربــي بــه جيــًا 

ــن،  ــى األجســاد واألرواح، وهــو الدي ــى الســلطان األول عل ــد لحقيقــة معن ــح، وفهــم جدي ــٍم صحي ــدًا، بعل جدي
وجمــع مــا تشــتت مــن الكلمــة مــن أهــل األديــان، وتوطيــد العــزم علــى قبــول المــوت فــي ســبيل حيــاة الوطــن«.5

ــك الصــورة  ــة عــن تل ــًا للداعي ــذي يعــّد نمطــًا حداثي ــده )1849م -1905م(. ال ــذه اإلمــام محمــد عب وأمــا تلمي

الذهنيــة القائمــة وقتهــا، فهــو رجــل ذو مشــروعية للتحــدث فــي الخطــاب الدينــي، فنجــده يتحــدث عــن تحريــر 

ــن  ــة جمــال الدي ــك العقــل لهــذه المســائل« وبخــاف ثوري ــدة، تســاعد فــي تفكي ــي بأفــكار جدي العقــل، ويأت

األفغانــي فقــد كانــت نزعــة محمــد عبــده إصاحيــة، إذ رأى أن المشــكلة تكمــن فــي ضعــف األمــة اإلســامية 

نفســها، ألنهــا تأخــرت ولــم يعــد وعيهــا ووضعهــا يمّكنانهــا مــن مواجهــة تحديــات االســتعمار واالســتبداد، 

وبالتالــي فــإن تربيــة األمــة وتوعيتهــا يجــب أن تســبق طلــب الحريــة حتــى تكــون األمــة جديــرة بالشــورى 

والحريــة. وبالتالــي هــو أحــد أشــهر رواد اإلصــاح والنهضــة، ولــه دوره المهــم فــي إيقــاظ وعــي األمــة نحــو 

التحــرر، وبعــث الوطنيــة، وإحيــاء االجتهــاد الفقهــي لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي العلــم، ومســايرة حركــة 
المجتمــع وتطــوره فــي مختلــف النواحــي السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة.6

أمــا عبــد الرحمــن الكواكبــي )1902/1849( فهــو مفكــر إصاحــي إســامي ســوري؛ عــاش فــي العصــر األخيــر 

مــن الدولــة العثمانيــة، واشــتهر بنضالــه الفكــري ضــد االســتبداد السياســي، وقاســى فــي ســبيل ذلــك الكثيــر 

مــن آالم الغربــة والتهجيــر واالضطهــاد؛ تأثــر باألفغانــي ومحمــد عبــده، وأصــدر صحيفــة )االعتــدال( التــي ســارت 

علــى نفــس خــط صحيفتــه )الشــهباء( فــي نقــد الســلطة السياســية التابعــة للســلطان العثمانــي، لكــن الســلطة 

ــي ســافر  ــة الكواكب ــت بهــا الســلطات العثماني ــي قابل ــة أوقفتهــا أيضــاً. أمــام هــذه المضايقــات الت العثماني

إلــى مصــر، وألــف بعضــًا مــن الكتــب وتــرك العديــد مــن المخطوطــات، ومــن أهــم كتبــه الــذي ذاع صيتــه: )طبائــع 

االســتبداد ومصــارع االســتعباد( وكذلــك كتابــه )أم القــرى(. 

ــام« أن  ــدد اإلس ــة ومج ــهيد الحري ــي؛ ش ــن الكواكب ــد الرحم ــه »عب ــي كتاب ــارة ف ــد عم ــور محم ــرى الدكت وي

ــا لكنــه ال يعــزل القوميــة العربيــة عــن دائــرة الجامعــة اإلســامية، وكان مصلحــًا  ــاً عربي الكواكبــي كان قومي

إســاميًا يعمــل لتجديــد اإلســام كــي تتجــدد بــه دنيــا المســلمين، لكنــه يشــدد علــى تميــز األمــة العربيــة فــي 

إطــار المحيــط اإلســامي الكبيــر، فــا يــرى للعقيــدة الدينيــة اإلســامية قوامــًا إال بقيــادة العــرب لهــا، وحصــر 

المســؤولية عنهــا فــي أبنائهــم وشــعبهم، وذلــك تعبيــرًا مــن الكواكبــي عــن إدراكــه الكبيــر للمامــح القومية 
العربيــة التــي يتميــز بهــا اإلســام فــي محيــط الوطــن العربــي.7

ـــ 1935م( فيعــدُّ مــن التاميــذ الذيــن تأثــروا بأفكار الشــيخ محمد عبده وآرائه، أســس  وأمــا رشــيد رضـــــا )1865ـ 

مجلــة )المنــار( التــي اســتمرت ســبعة وثاثيــن عامــًا حتــى وفاتــه، وهــي وثيقــة تاريخيــة حافلــة بالهــم السياســي 

الواســع لرشــيد رضــا، والمتابعــة الوافــرة لشــؤون المســلمين عبــر العالــم، كذلــك يعــدُّ رضــا مفكــرًا إســاميًا مــن 

منى يرسي: »التنويريون األوائل«: عاممات ألهمت الثّوار وعشاق الحرية  4

محمد باشا املخزومي: »خاطرات السيد جامل الدين األفغاين« مكتبة الرشوق الدولية. ص: 119.  5

عبد الرحيم عمر محيي الدين: الصحوة اإلسالمية املعارصة؛ الجذور ومآالت املستقبل  6

د. محمد عامرة: »شهيد الحرية ومجدد اإلسالم، عبد الرحمن الكواكبي«. دار الرشوق، القاهرة. ص :62.  7

https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.taghrib.org/ar/article/print/123
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رواد اإلصــاح اإلســامي والســلفية النهضويــة، الذيــن ظهــروا مطلــع القــرن العشــرين. إذ حــرص الشــيخ رشــيد 

علــى تأكيــد أن رســالة مجلــة )المنــار( هــي اإلصــاح الدينــي واالجتماعــي لألمــة مؤكــدًا أن اإلســام يتفــق مــع 

العقــل، ويدعــو إلــى العلــم ويرعــى مصالــح البشــر، كمــا ســعى إلبطــال الشــبهات الــواردة علــى اإلســام بعــد 

تحولــه باتجــاه الســلفية، وتفنيــد مــا لحــق بالتديــن مــن خرافــات وشــعوذة، رغــم أن ســلفيته كانــت نهضويــة ال 

تقليدية.

ولقــد بلــغ تقديــر الداعيــة محمــد الغزالــي لرشــيد رضــا أن أســبغ عليــه وعلــى مدرســته هــذا الوصــف الكبيــر، 

قائــًا: »كان محمــد رشــيد رضــا ترجمــان القــرآن وشــارة الســلفية الصحيحــة، والمفتــي العــارف بأهــداف اإلســام 

ــن  ــى الذي ــار هــي المهــاد األوحــد للصحــوة اإلســامية الحاضــرة، وعل ــاره«، وإن »مدرســة المن المســتوعب آلث

يرفعــون القواعــد مــن هــذا المهــاد أن يتجنبــوا بعــض الهنــات التــي فــات فيهــا الصــواب إمامنــا الكبيــر، فمــا 
نزعــم عصمــة لــه أو لغيــره«.8

نجــح الخطــاب النهضــوي لإلصالحيــة اإلســالمية نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة هــذا القــرن بــأن يحقــق انفتاحــًا 

طيبــًا ومتوازنــًا علــى ثمــرات العصــر، ولــم يتــردد فــي النهــل مــن المنظومــات الفكريــة الحديثة، ومــن اإلصغاء 

إليهــا بعيــدًا عــن هواجــس المواجهــة والقتــال والدفــاع الّســليقي عــن الذات. 

ــة  ــه الفكري ــيج منظومت ــي نس ــة ف ــكار الحديث ــن األف ــر م ــن الكثي ــي توطي ــدم ف ــك، أن يتق ــن بذل ــد تمك وق

ــم مــع  ــة لهــا كــي تتأقل ــت ضروري ــة كان ــة، ويزودهــا بحاجــات معرفي ــة، فيضــّخ فيهــا بعــض الحيوي التقليدي

ــة  ــل نفســها لمناقشــة جدالي ــى تســتطيع أيضــًا تأهي ــل حت ــث، ب ــم الحدي تحــوالت الفكــر والمعرفــة فــي العال

ــث  ــارج الفضــاء الحضــاري العربي/االســامي. حي ــن خ ــدة م ــدة والواف ــة الجدي ــات الفكري ــع المنظوم ــة م صعب

كانــت مصــر وبــاد المشــرق العربــي مهــد الدعــوة اإلصاحيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ وقــد اســتمر 

إنتاجهــا الفكــري إلــى نهايــة العشــرينيات مــن هــذا القــرن منطلقــًا مــن هــذا المركــز الجغرافــي قبــل أن تبــدأ 

الحركــة اإلســامية صيغتهــا الجديــدة )مــع نشــوء »اإلخــوان المســلمين« فــي مصــر( فــي الحلــول محــّل الحركــة 
ــة.9 اإلصاحي

ــل  ــم تعم ــا ل ــي، ولكنه ــوي اإلصالح ــذا اإلرث النهض ــى ه ــروعيتها عل ــالمية مش ــوة اإلس ــت الصح ــد بن ولق

بجوهــره ال سياســيًا وال ثقافيــاً، رغــم أنهــا تنســب نفســها إليــه، ولكنهــا أخــذت قشــوره وتنكــرت ألصولــه في 

مرجعيــة األمــة وتطورهــا النهضــوي الــذي أراده هــؤالء النهضويــون اإلصالحيــون، وبذلــك مارســت الصحــوة 

تدليســًا علــى الحامــل المتديــن لهــا، بأنهــا ليســت إال مــن ثمــار هــؤالء، ولكــن العقليــة الصحويــة وســلوكها، 

ومنتجاتهــا المتطرفــة، تثبــت بــراءة رواد النهضــة مــن ذلــك.

فالصحــوة وهابيــًا ســارت باتجــاه أرثوذكســي لتطهيــر الديــن ممــا لحــق به نتيجــة السياســة العثمانيــة وتبنيها 

ــا  ــي وضعه ــس الت ــى األس ــن إل ــودة بالتدي ــة، والع ــنة النبوي ــن الس ــات ع ــن االنحراف ــعبوي م ــوف الش للتص

المؤســس محمــد بــن عبــد الوهــاب، فكانــت فظــة غليظــة مــع مخاليفهــا، والصحــوة إخوانيــًا؛ جعلــت الوصــول 

ــالم  ــالمي، واإلس ــل اإلس ــة الح ــة، وحتمي ــاب المظلومي ــتخدمت خط ــا؛ واس ــا واهتمامه ــلطة هّمه ــى الس إل

محمد إلهامي: »رأي الغزايل يف رشيد رضا ونقد الغزايل«:  8

عبد اإلله بلقزيز: اإلصالحية اإلسالمية والصحوة اإلسالمية، آليات القطيعة واالستمرار  9

https://www.aljazeera.net/blogs/2018/3/21/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-28063607.html
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هــا بالســلطة كبديــل عــن األنظمــة المســتبدة والفاشــلة. صالــح لــكل زمــان ومــكان، لتؤســس مشــروعية حقِّ

مولدات الصحوة اإلسالمية

كان إلغــاء الخافــة اإلســامية وحلــول االســتعمار األوروبــي، والتحالــف بيــن النخــب العلمانيــة المصريــة 

ــور  ــال الط ــلمين، وخ ــوان المس ــة اإلخ ــيس جماع ــا لتأس ــن البن ــا حس ــتند إليه ــي اس ــع الت ــتعمرين الذرائ والمس

الثانــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي خمســينيات القــرن الماضــي، أي بعــد اغتيــال مؤسســها، وخافهــا مــع 

ــر لصــراع صفــري مــع نظــام  عبــد الناصــر؛ كان المنظــر الحركــي لهــا فــي هــذه الفتــرة ســيد قطــب؛ الــذي نظَّ

الثــورة، فأنشــأ تنظيــم 65 ذا األهــداف اإلرهابيــة إلســقاط نظــام عبــد الناصــر. وذهــب بعضهــم إلــى أّن اضطهــاد 

اإلخــوان المســلمين فــي المعتقــات؛ كان محفــزًا للتحــول الراديكالــي ألفكارهــا؛ كمــا يظهــر فــي كتابــات ســيد 

ــن  ــة للمنظري ــول اإليديولوجي ــرات الشــخصية والمي ــن الخب ــاج فقــه االعتقــال، وتباي ــي كان أكثرهــا نت قطــب الت

المؤسســين هــو المحــدد الثانــي الــذي شــّكل اإليديولوجيتيــن المتنافســتين وتســبب فــي اختافاتهمــا، فالحركــة 
الوهابيــة تأسســت علــى يــد عالــم نجــدي شــاب هــو محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703-1792م(.10

وفــي المقابــل فــإن المنّظريــن األساســيين لإلخــوان المســلمين حســن البنــا وســيد قطــب يعبــران عــن جيــل آخــر 

مــن اإلحيائييــن اإلســاميين، فكاهمــا ولــد فــي أوائــل القــرن العشــرين )1906م(، وقــد تربيــا فــي منطقــة ريفيــة 

صغيــرة محافظــة، وتلقيــا تعليمــًا مدنيــاً، واشــتغا بمهنــة مدنيــة، ثــم عاشــا فــي عاصمــة مدنيــة كبيــرة وهــي 
القاهــرة، ومارســا نمطــًا حديثــًا مــن النشــاط السياســي والدينــي.11

وبذريعــة اإلجــراءات القمعيــة األولــى التــي قــام بهــا عبــد الناصــر فــي ســنة 1954، وجــد الكثيــر مــن أعضــاء 

اإلخــوان مــالذًا فــي دول الخليــج، وباألخــص المملكــة العربيــة الســعودية التــي وصــل بهــا األمــر إلــى حــد منح 

بعــض مــن األعضــاء الجنســية الســعودية.12 وعقــب تأســيس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة التــي ضمــت مصــر 

وســورية بــات الكثيــر مــن إخــوان ســورية معرضيــن لتهديــد عبــد الناصــر، كذلــك شــكل االنقــالب العســكري 

ــد الكريــم قاســم عــام 1958 بدايــة االضطهــاد مــا حــدا بأعضــاء  ــرال عب ــه الجن ــذي قــام ب فــي العــراق ال

الحركــة لمغــادرة البــالد بأعــداد كبيــرة.

فشــهدت حقبتــا الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي حركــة اجتماعيــة واســعة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية؛ مارســت شــكًا عصريــًا مــن النشــاط اإلســامي كان إلــى ذلــك الحيــن غائبــًا عــن المشــهد السياســي 

فــي البــاد. أطلــق علــى تلــك الحركــة الصحــوة اإلســامية أو الصحــوة اختصــارًا، وســرعان مــا اســتطاعت التأثيــر 

فــي جيــل كامــل مــن الشــباب الســعودي اعتمــادًا علــى مؤسســات الدولــة نفســها، وفــي الوقت نفســه، تأسســت 

ــة، ســرعان مــا أصبحــت عنصــرًا  ــاخ سياســي مــؤات للغاي ــر تنظيمــًا داخــل الصحــوة. وباســتغال من شــبكات أكث
محوريــًا فــي النســيج االجتماعــي الســعودي.13

ــن قدمــوا مــن  ــة مــن اإلخــوان المســلمين الذي ــف مــن عناصــر منفي ــة للصحــوة تتأل ــواة الصلب ــت الن إذن؛ كان

د. محمد عفان: »قصة ايديولوجيتني، الوهابية واإلخوان املسلمون«  10

املرجع السابق.  11

أمثال معروف الدواليبي وأبو الفتح البيانوين ومناع قطان كام ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، إضافة لشخصيات مرصية إسالمية.  12

ستيفان الكروا: »زمن الصحوة، الحركات اإلسالمية املعارصة يف السعودية«، ترجمة عبد الحق الزموري، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ص: 56.  13
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خلفيــات سياســية غريبــة بالكامــل عــن المجتمــع الســعودي؛ إضافــة إلــى مشــايخ الســلفية المعاصــرة الذيــن 

اتضــح دورهــم األكبــر بعــد نجــاح ثــورة الخمينــي فــي إيــران؛ وباتــت تشــكل خطــرًا ايديولوجيــًا وسياســًا علــى 

منطقــة الخليــج.

إيديولوجية الصحوة اإلسالمية

إجمــاالً، تبنــت حركــة الصحــوة اســتراتيجية، يغلــب عليهــا مبــادئ شــمولية تبناهــا فيمــا بعــد المكــون الجهــادي 

ــًا »تنظيــم  الناشــئ علــى هامــش الصحــوة مثــل »تنظيــم القاعــدة«، والتيــار الســلفي الجهــادي العالمــي؛ وتالّي

الدولــة« )داعــش( وتتمثــل بالتالــي:

أوالً: مبدأ الحاكمية 

بهــذا المحتــوى المؤدلــج دينيــًا اتجهــت الحــركات اإلســامية إلــى تمييــز نفســها عــن اآلخريــن فــي مجتمعاتنــا 

بوصفهــا مجســدة فــي ذاتهــا وتكوينهــا إطــارًا لحاكميــة اهلل؛ أي إن فــي داخلهــا الحركــي يكمــن الخــاص، 

فهــي دون غيرهــا مدينــة اهلل وغيرهــا مــدن الشــيطان. 

ويتداعــى المنطــق فيســبغ هــذا اإلطــار الحركــي علــى نفســه مشــروعية التصــرف باســم اهلل وحاكميتــه، فيــرى 

فــي ســبيل غاياتــه تبريــرًا لــكل الوســائل، مســتحًا األنفــس والدمــاء واألمــوال، براحــة ضميــر تامــة، فــكل تصــرف 

يجــري بمضمــر المشــروعية اإللهيــة، وفــي مواجهــة الكفــر والجاهليــة.14 ويعــد المــودودي أول مــن أعطــى 

للمفهــوم صبغــة عقديــة، وذلــك عندمــا ربطــه بمفهــوم األلوهيــة15، إذ قــال: أول أســاس مــن أســس الديــن 

هــو اإليمــان بحاكميــة اهلل فهــو مالــك الســماوات واألرضيــن وكل مــا فيهمــا ملــك لــه وحــده، تأسيســًا علــى 

ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اأْلَْرِض، َوِإْن ُتْبــُدوا َمــا ِفــي َأْنُفِســُكْم َأْو ُتْخُفــوُه ُيَحاِســْبُكْم ِبــِه  قولــه تعالــى: »هلِلَّ َمــا ِفــي السَّ
اهللَُّ. البقــرة: 16.283

وعلــى المنهــج ذاتــه تابــع ســيد قطــب المــودودي عندمــا عــدَّ اإلســام »إعانــًا عامــًا لتحريــر اإلنســان فــي األرض 

مــن العبوديــة للعبــاد، وذلــك بإعــان ألوهيــة اهلل وحــده التــي تعنــي؛ الثــورة الشــاملة علــى حاكميــة البشــر فــي 

كل صورهــا وأشــكالها وأنظمتهــا وأوضاعهــا والتمــرد الكامــل علــى كل وضــع فــي أرجــاء األرض الحكــم فيــه 

للبشــر بصــورة مــن الصــور. إن معنــاه تحطيــم مملكــة البشــر إلقامــة مملكــة اهلل فــي األرض.«17 و«مملكــة اهلل 

فــي األرض.. ال قيــام لهــا إال بإزالــة األنظمــة والحكومــات التــي تقــوم علــى أســاس حاكميــة البشــر.18 وتحطيــم 

ــن جماهيرهــا  ــة بي ــن استســامها والتخلي ــة وتعل ــى تدفــع الجزي األنظمــة السياســية الحاكمــة أو قهرهــا حت

وهــذه العقيــدة، تعتنقهــا أو ال تعتنقهــا بكامــل حريتهــا«.19 وبذلــك فالجــذور اإليدولوجيــة لمنظــري التيــارات 

الجهاديــة، تعــود إلــى خطــاب الحــركات األصوليــة اإلســامية المعاصــرة بفكــرة الحاكميــة التــي بلغــت مداهــا 

األقصــى فــي تكفيــر المســلمين والمجتمعــات المعاصــرة المناوئــة لهــذه اإليديولوجيــة. 

أحمد الرمح: »جبهة النرصة من التأسيس إىل التشكيالت املتعاقبة، الدور واآلفاق يف الحرب السورية »  14

أبو القاسم حاج حمد، »الجذور االيديولوجية لتنظيم الدولة اإلسالمية«، شفيق شقري، مركز الجزيرة للدراسات  15

أبو القاسم حاج حمد: »الحاكمية«، بريوت: دار الساقي.2010 ص:39.  16

سيد قطب: »يف ظالل القرآن« القاهرة: دار الرشوق، الطبعة الرشعية الثالثون«2001م، ج3، ص:1433.  17

املرجع السابق، ص:1435.  18

محمد يتيم: »الحاكمية اإللهية وسيادة األمة«. متحيص وتدقيق«:  19

https://mena-studies.org/ar/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112361054982947.html
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/3
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ومــن الواضــح أن فكــرة اســتمداد الحاكــم للســلطة مباشــرًة مــن اهلل فكــرة غريبــة كل الغرابــة عــن التصــور 

اإلســامي وهــي فكــرة مســيحية؛ ذكرهــا بولــس في رســائله ألهل روميــة؛ لتبريــر اضطهاد الحكام للمســيحيين 

ــح  ــى جعــل اإلمامــة مــن المصال ــوح الفقــه اإلســامي إل ــك مــا يؤكــده جن إذ هــم يحكمــون بأمــر اهلل.20 وذل

المرســلة، ورْفــض التيــار العــام مــن المفكريــن اإلســاميين مــن »أهــل الســنة والجماعــة« لفكــرة الوصيــة. 

ثانيًا: الوالء والبراء:

ــات األخــرى إال الكراهيــة والعــداوة، وحقيقــة  ــاع الديان ــاِر َأو أتَب ــراء« فليــس ِللُكَف ــوالء والب ــا لعقيــدة »ال ِوفًق

العــداوة وطبيعتهــا هــو اختــاف الديــن، وافتــراق المنهجيــن، فإمــا ديــن اهلل واتبــاع شــرعه ومــواالة عبــاده 

المؤمنيــن، وإمــا ديــن الباطــل واتبــاع الهــوى والشــهوات والشــيطان واالنضمــام إلى حــزب الشــيطان.21 ولقد دمج 

تنظيــم الدولــة اإلســامية أفــكارًا مثــل الــوالء والبــراء والــرّدة مــع قانــون جــزاء دينــي لتشــكيل فكــر سياســي 

ونظــرة تصّنــف وتكّفــر فعليــًا مســلمين آخريــن. وبهــذا المعنــى، تبــدو األفــكار الدينيــة الثوريــة المســتمدة مــن 
اإلســام السياســي جوهريــة فــي إيديولوجيــا تنظيــم الدولــة كحــال األفــكار األصوليــة.22

ثالثًا: اإلسالم السلطوي: 

انطلــق منظــرو اإلســام السياســي مــن نظريــة تعتمــد علــى تاريــخ الدولــة اإلســامية؛ بــأن اإلســام ال يمكــن أن 

يكــون إســامًا إْن لــم يكــن فــي الســلطة حاكمــًا للدولــة؛ وموجهــًا للمجتمــع.

رابعًا: العمل المسّلح:

 بوصفــه اســتراتيجية التغييــر الكبــرى، فــإن مــا لــم يْجــِد تحصيلــه بالسياســة فتحصيلــه بالعنــف واجــب، وهــذا كان 

واضحــًا فــي سياســة كل التنظيمــات اإلســاموية؛ التــي يخبــو صوتهــا ويرتفــع بحســب قــوة التنظيــم وضعــف 

النظــام االســتبدادي، وقــد دفــع بــه منظــرو إيديولوجيــة تنظيــم الدولــة بهــذا المبــدأ إلــى أبعــد حــّد مــن الغلــو 

والتطــرف.

 وإلى الجزء الثاني من الصحوة الذي يبدأ بالعوامل التي أسهمت في دعم وتمدد الصحوة اإلسالمية

الرسالة إىل مؤمني روما. التفسري التطبيقي للكتاب املقدس. رشكة ماسرت ميديا القاهرة. ط2 )1998(. ص: 2408.  20
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