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 : الكتاب راهنيةيف 

 من راهنية األطروحة التي إذا كا
ً
 ُمضاعفة

ً
ٍف، في أي باٍب من أبواب الفكر، يكتسُب أهمية

َّ
ن أيُّ مؤل

ط  عليه األضواء، فإن كتاب  ِّ
ّ
يتصّدى لها باملعالجة أو القضية التي ُيقارب أو الحدث الذي ُيسل

رز صميم من أب"اإلسالميون بين الثورة والدولة/ إشكالية  إنتاج النموذج وبناء الخطاب" هو في ال

، تلك األحداث التي ما زالت تتصّدر  املشهَد العربي اإلسالمي الذي أفرزه ما 
ً
 وخطرا

ً
األحداث راهنية

ُسمي "ثورات الربيع العربي" أو "الحراك العربي" أو "االنتفاضات العربية" أو سوى ذلك من مسّمياٍت 

 قيدية.تتلّون بألوان ُمطلقيها ومواقعهم الفكرية وُمنطلقاتهم الع

( ، كونه ُيكبُّ على تفكيك خطاب اإلسالميين،  Islamologieإنه كتاٌب ينتمي إلى علم اإلسالميات )

 نمسك بخيط هذا 
ُ
تعاقب، بحيث

ُ
 مسارهم التاريخي امل

ً
بتشكيالتهم وأطيافهم املتعّددة، ُمستعرضا

هِّ املفصلية، وص  عند محطاتِّ
ً
 إلى الحقبة الحاليالخطاب ُمنذ بدايات اإلسالم األولى، ُمتوقفا

ً
ة، وال

 بفكٍر ثاقب التحّوالت البنيوية وكذا التكتية التي طبعت هذا الخطاب.
ً
 راصدا

ف الصادر عن "مركز دراسات الوحدة العربية" في شهر أيلول من 
َّ
وما ُيعّزُز زمن راهنية هذا املؤل

 عند األحداث الراهنة التي تجتا 2013العام الجاري 
ً
ف الباحث ملّيا

ّ
 وهي الساحة األكثر–ح مصر توق

 اليوم للخطاب اإلسالمي الحركي
ً
والتي أدت إلى إسقاط الرئيس األخواني املنتخب محمد  -تجسيدا

مرس ي، وما صاحب ذلك من تحركات ُعنفية، آخر فصولها الحراك الطالبي الشارعي ضد ما ينعُتُه 

 األخوان املسلمون باالنقالب على الشرعية.

 ُصدقيُتُه ، كون الباحث عماد هو في وال بد من التشديد 
ً
على أن هذا البحث األكاديمي تتعّزز أيضا

هِّ الثّرة في هذا املجال، فهو قد أشرف على  عداد املشتغلين املرموقين في اإلسالم السياس ي. فإلى كتاباتِّ

لعام ا "موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي" التي أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية في
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. ناهيك عن مشاركته في عشرات املؤتمرات واملنتديات التي تتصدى للحراك اإلسالمي، سواء 2013

 أكان ذلك في لبنان أم في العديد من األقطار العربية.

 الكتاب / يف أبرز مضامينه وأبعاده:

ف الذي نستعرض، يضمُّ سبعة ف
َّ
الصة الكتاب واملقدمة والخاتمة، فإنَّ املؤل

ُ
درجت صوٍل، انإلى خ

 عناوين فرعية، وبما يرُسُم خارطة طريٍق تأخذ بيدِّ القارئ، فتعبر  به مجازات 
ُ
تحت كٍل منها بضعة

الصاٍت تترجح بين ُبعٍد استشرافي وبين موقف 
ُ
خطاب اإلسالميين بين الثورة والدولة، انتهاًء إلى خ

 املعالج.للباحث، يضّمنهما رؤيته الثاقبة حول العديد من جوانب املوضوع 

ف للكتاب، فإن فصوله السبعة اتخذت العناوين اآلتية: في الثورة والسلطة 
ّ
وفي استعراٍض مكث

والفقيه، الدين والدولة وإشكالية املرجعية على وقع الثورات العربية، اإلضافات األزهرية: إعادة إنتاج 

عوة، االجتهاد والتجديد الفكر على أرضية الثورة، الحراك اإلسالمي: تحديات الدولة ومهام الد

والخطاب اإلسالمي املعاصر: اإلشكاليات والسجاالت، الحركات اإلسالمية وإشكالية تطبيق الشريعة 

اإلسالمية، اإلسالميون واآلخر: بين املفاضلة واملفاصلة واملواطنة، الدولة والدعوة: دراسة مقارنة بين 

 التجربتين اإليرانية والتركية.

 لجداٍل، عقب 
ً
وفي إيجاز ملجريات الكتاب، فإن الباحث يرى أن شعار الدولة اإلسالمية غدا مثارا

 .1928سقوط الخالفة، وذلك مع حركة األخوان املسلمين التي انطلقت في العام 

وفي استعراٍض ملا قام به رموز النهضة العربية، أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، فهو 

أنهم لم يطرحوا في نقاشاتهم حول أسباب تخلف املسلمين قضية إقامة "الدولة اإلسالمية".  يذهب إلى

فقد كان جّل همهم إصالح الواقع السياس ي والسعي إلى تحديث الجيش واإلدارة والتعليم وتجديد 

 االجتهاد. وهكذا راحوا يعملون على جبهتين: جبهة اإلصالح السياس ي وجبهة اإلصالح الديني.
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ي توقفهِّ عند الدولة العربية الرسمية التي قامت إثر االحتالل األجنبي، فهو يرى أنها احتكمت إلى وف

منطق سلطوي استبدادي، وكان لهذه التجربة أن تؤول إلى فشٍل ذريع مدّمر للحياة السياسية 

 أفادت الحركات اإلسالمية الصحوية من هذا الفشل، فقد كان للمشروع ا
ْ
اس ي لسيواالجتماعية. وإذ

 اإلسالمي املعاصر أن يتقّدم بإزاء تراجع الخطاب القومي العربي.

وعن العوامل التي أدت إلى إخفاق مشروع "الدولة الحديثة" في مجتمعاتنا العربية، فإن الباحث 

 في حدود "النموذج املثالي" 
ً
 معرفيا

ً
عماد يذهب إلى أن تشكل الدولة لدينا شهد منذ بدايتهِّ انحباسا

ّد من املدّونة التاريخية الفقهية واملتمثل بتجربة النبي محمد )ص( من دون أن يتم تطوير هذا املستم

شت فكرة الدولة في التنظير السياس ي اإلسالمي، السني  النموذج وتحديثه. وكان جراء ذلك، أن ُهّمِّ

مية وكذا اإلسال والشيعي على حد سواء، ملصلحة مفهوم األمة، وبما يجعل الشرعية الكاملة في املخيلة 

 القومية ال تقع داخل حدود الواقعية القائمة، بل هي تمتد على النصاب الشرعي الكامل لـ"األمة".

ولقد أدى ذلك إلى عدم االهتمام ببناء نظرية الدولة واملواطنة واملؤسسات وفصل السلطات 

 ،وتداول السلطة والحريات. ولم يتم التعامل مع الدولة القائمة إال باعتبا
ً
 وموقتا

ً
 لقيطا

ً
أو  رها وليدا

"، حسب فقهاء الشيعة.
ً
 "غصبيا

ً
 كيانا

 من املشهد العربي، فإن الباحث عماد 
ً
 واسعا

ً
زا وباستعراضه الحركات اإلسالمية التي تشغل حّيِّ

د على أن هذه الحركات هي من نسيج مجتمعنا ولم تهبط علينا من كوكب آخر، وهي ليست وليدة  ُيشّدِّ

 من تاريخ أو حديث أو نص!مؤامرة، أو أ
ً
 نها ال تجد في دعوتها سندا

س لقطيعٍة مع  وعن الثورات العربية في مواجهتها للحاكم املستبّد، فإن الباحث يذهب إلى أنها تؤّسِّ

 
ً
ثقافة وإرث فقهي سلطاني، يتمحور حول "براديغم" الطاعة. بل إن هذه الثورات فتحت الباب واسعا

 ة الشعوب وحركت األفكار من جديد.أمام دينامية جديدة لحرك
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ر ودالالته وللتفاعل معه،  وفي تحذير لإلسالم السياس ي، يدعو الباحث إلى التنبه لُعمق هذا املتغّيِّ

وإال فهو يحكم على نفسه بالخروج من دينامية الحراك الثوري الجديد أو التقوقع داخل املنظومة 

 املعرفية القديمة للعمل السياس ي. 

ن املشهد الحركي اإلسالمي، منذ انطالق "ثورات الربيع العربي" ُيغري بالكثير من ويضيف، أ

األسئلة، أبرزها حول إمكانية تكييف أو تأصيل العناصر األساسية للطوبى اإلسالمية املتمثلة 

بـ"النموذج املثالي" للدولة اإلسالمية، كما يتصورها اإلسالميون ضمن منظومة الدولة الديمقراطية 

 ديثة.الح

د الباحث على أن مبدأي: العدل والشورى يفتقدان التفصيل  وفي توسعٍة للمسألة، ُيشّدِّ

 والتأصيل. فقد بقيا من دون آليات واضحة متفق عليها وتحظى باإلجماع.

وفي موقف جريء، يذهب عماد إلى أن مقولة الدولة اإلسالمية، عدا عن أنها " فرضية" تاريخية، 

 من 
ً
ز فهي ليست جزءا نا ابَن خلدون الذي ُيمّيِّ

ُ
اإلسالم كدين وعقيدة.  وفي هذا الصدد يستحضُر باحث

 " العدل املحض إنما هو في الخالفة الشرعية، ولكنه يالحظ أنها ألسباب 
ً
لك، معتبرا

ُ
بين الخالفة وامل

 عديدة غير قابلة لالستمرار قبل أن تتحّول إلى ُملٍك عضوض". 

 وفي استعراٍض للصيغ املعاصر 
ً
ة اليوم للمشروع اإلسالمي، فإن الباحث ُيحاذُر القول إن نموذجا

 قد تبلور في إطار صيغٍة ما. وقد جاء هذا الحذر في محله، إذ أن التجربة األخوانية األخيرة 
ً
 ُمعاصرا

ً
عربيا

في مصر قد أجهضت قبل اكتمالها، بل في املهد. ويعزو د. عماد ذلك إلى اإلرباك الذي يطبع التشييد 

 اعتمد منهج التأصيل ملسألة ا
ً
لعمالني لنموذجها، على ُرغم أنها في السنوات األخيرة قدمت خطابا

 الشورى والديمقراطية واملواطنة والتعددية واملشاركة وسوى ذلك من قضايا.
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 أولوية الجهاد 
ً
وباالنتقال إلى الصيغة الجهادية الطالبانية، فهي تقطع مع مفهوم الدولة، واضعة

 مهامها إلقامة "حكم هللا". على رأس

 بينهما، هي 
ً
وأما عن التجربتين الكبريين، الصيغة اإليرانية والصيغة التركية، فهو يعقد مقارنة

بمنزلة تمرين تطبيقي ألطروحة الكتاب النظرية. التجربة اإليرانية تقطع مع "األمة" وواليتها لتؤسس 

ة في عامة"؛ في حين أن نظيرتها التركية هي أكثر براغماتينظرتها إلى الدولة على منظومة "والية الفقيه ال

 تجربتها على خلفية إنجازات 
ً
مة مقاربتها مسألة الدولة واملواطنة والحريات والعالقات الدولية، ُمقّدِّ

 تنموية ونجاحات اقتصادية وحداثية. 

 بين الدعوة والدولة من دون البحث 
ً
 تركيبيا

ً
وإذ يلفت الباحث  إلى أن اإلسالميين قدموا خطابا

املعمق في إشكالياته في املستويين النظري والتطبيقي، فهو يرى أن اإلنصاف يقتض ي القول إن طبيعة 

 الختبار فرضية الدمج واالع
ً
ابل اإلقصاء تدال مقاألنظمة التسلطية العربية لم تمنح اإلسالميين مجاال

والتشّدد. وهكذا وصل اإلسالميون إلى السلطة من دون أن يمتلكوا الُعّدة النظرية الالزمة في مسألة 

 من االلتباس 
ً
الدولة. وقد كان لخطابهم التركيبي أن يتمركز على محوري الدعوة والدولة، ما أرس ى نوعا

 بين دولتهم اإلسالمية والدولة "الديمقراطية".

 
ْ
 لوجه هام من وجوه إشكاليته، أال وهو فصل الدين عن السياسة، فهو  وإذ

ً
أفرَد الباحث حّيزا

 بالغة بإزاء هذه املسألة التي يطرحها بشكل 
ً
يذهب إلى أن لدى اإلسالميين  أو بعضهم حساسية

ف بعض العلمانيين، فُتصيَب جوهر املمارسة السياسية وحرية املعتقد والرأي .  ُمتعّسِّ

عماد، في مقاربته هذه األطروحة الشائكة، إلى أنه ال يمكن "القطع املعرفي" بين حقلين،  ويخلص د.

ثبت أن التداخل بينهما يستعص ي على الفصل التام. وهذا ما يدفع إلى البحث عن مداخل منهجية 

 لتنظيم التداخل وضبطه.
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هها أنها في قلوفي نقده املوضوعي للتجربة اإلسالمية في مصر، فهو يأخذ عليها عدم تن ب مشهٍد ثوري بُّ

 من القوى الناعمة والضاغطة املصرية، 
ً
 واسعة

ً
تأسيس ي وانتقالي، مما جعلها تخسر قطاعات ونخبا

 إلى ذلك الفشل في التعامل الناجح مع أهم مؤسسات الدولة، الجيش 
ً
 عن رفاق املسيرة، ُمضافا

ً
فضال

 بي محتضٍن وموّجٍه من املؤسسة العسكرية. والقضاء. وهكذا كان للتجربة أن تسقط بفعل تحرك شع

وبقدر ما يأخذ الباحث على التجربة األخوانية أخطاءها التي أدت إلى فشلها الذريع، فهو يتساءل 

ج بتوافق وطني كامل،  عن طبيعة النظام الديمقراطي  الذي يمكن أن ُينتجه انقالب عسكري  غير ُمتوَّ

 بإرادة شعبية واسعة
ً
 !وإن كان مدعوما

ع مراجعة جدّية من قبل األخوان 
ُّ
ر توق ِّ

ّ
وإلى هذا التساؤل املشروع، فهو يرى أنه قد يكون من املبك

 لتجربتهم املصرية.

وفي إجابٍة عن سؤاٍل: هل يمكن اعتبار ما حدث في مصر نهاية مأساوية ملشروع اإلسالم السياس ي، 

ياسية، ال يعني نهاية هذا التيار يرى الباحث أن سقوط حكم اإلخوان في مصر بهذه السرعة الق

 وخاصة في مصر.

وُيتابع، بأن مثل هذه التصورات تنطوي على تفكير يحمل نزعة إقصائية ال تدرك بعمق ديناميات 

عمل وتطور الحركات اإلسالمية وخبرتها طيلة السنوات املاضية. ويخلص د. عماد إلى أن الثورتين 

هِّ  املصرية والتونسية، ثم املوجات الثور  ية الالحقة تفرض على الباحث الرصين أن يتحّوط في مقاربتِّ

وأن ُيجانب االدعاء بالخلوص إلى استنتاجات نهائية وقطيعة، وذلك  من منطلق أن في الساحات 

 العربية الكثير من السيولة والحراك واملتغيرات املتسارعة.
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 : "اإلسالميون بني الثورة والدولة" يف امليزان

 له ، التوقف عند النقاط والرؤى اآلتية:بعد هذا االست
ً
 عراض البانورامي للكتاب، كان لنا، تقييما

 
ً
 ، مما يتسم به واضُعُه من تشكيل  -أوال

ً
هِّ نصيب"، فإن لكل بحث حظا إذا كان "لكل امرئ من اسمِّ

د افكري وُبعٍد معرفي. وعليه، فإن الكتاب الذي نعالج هو بحث أكاديمي صرف، امتلك واضُعُه د. عم

ل 
ّ
 إشكالية بحثه، وهي تتمث

ً
، فإن الباحث يضع برسمنا بداءة

ً
أدوات البحث الجاد وتقنياته. وتفصيال

بالتحدي الذي أطلقتُه الثورات العربية حول إمكانية إصالح النظام السياس ي العربي، بما يسمح 

، كفلسفة ونظام وآليات، والتي أصبحت بحكم تداعيات ال بإدماج "الديمقراطية" في صميم بنيتهِّ

 بعهدة الحركات اإلسالمية.

والها، قدرة بعض الحركات 
ُ
 بمنهجيٍة علمية صارمة يطرح الباحث ثالث فرضيات : أ

ً
والتزاما

اإلسالمية على التكّيف مع املنظومة الديمقراطية والتحول إلى قوة معارضة أو مشاركة في بلدان 

سالميين على التكيف مع الواقع. وثانية مختلفة، ما ُيثبت مرونة اإلسالم كعقيدة وقابلية اإل 

تح املجال أمام إدماج حقيقي للتيارات 
ُ
الفرضيات، أنه كلما ترسخت املنظومة الديمقراطية وف

 لآلخر. أما ثالثة الفرضيات، فتذهب إلى أن املشاركة 
ً
 وقبوال

ً
 وانفتاحا

ً
اإلسالمية، سُتصبح أكثر حركية

ثها، بالفاعلين السياسيين إلى ترشيد الشعارات املثالية وتحدي في السلطة" ترّوض" اإليديولوجيا وتدفع

مثل الطوبى واإليديولوجيا رأس مال 
ُ
ذلك أن منطق الدعوة يختلف عن منطق الدولة؛ ففي األولى ت

!
ً
 شقيا

ً
، وفي الثانية عبئا

ً
 غنيا

ل هذه الفرضيات الثالث َعْبَر فصول الكتاب الس ر للباحث عماد أن ُيسّيِّ ّدِّ
ُ
احت بعة التي ر ولقد ق

هِّ  ويمهد السبيل للفصل الالحق،  تجيب بشكل مطرد عن محموالتها، بحيث يرتبط كل فصٍل  بسابقِّ

 وبما ينمُّ عن صحتها وصوابية طرحها. 
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ً
على ُرغم أن عنوان الكتاب يرمي إلى هدٍف محّدد، يتمثل في تفكيك الخطاب اإلسالمي الحركي  -ثانيا

هِّ بين الدعوة وا لثورة والدولة، فقد أطّل ، لضرورات استيفاء البحث وإغنائه وتعميقه، ورصدِّ حراكِّ

 من سيرورة اإلسالم. وكان 
ً
على بانوراما اإلسالم العقدي والسياس ي التي تمتد سحابة أربعة عشر قرنا

حشٌد من النظريات والرؤى، كما كان استدعاٌء ملختلف التيارات والحركات اإلسالمية، من تقليدية 

صالحية وجهادية قاعدية، ناهيك عن استحضاٍر  لعشرات الفقهاء واملجتهدين والُدعاة وصحوية وإ

والساسة ولسائر ُمتعاطي الشأن اإلسالمي السياس ي في العاملين العربي واإلسالمي. ولم يُفْت الباحث 

 ا.هاإلطالل على موقف األزهر، عبر وثائقه الثالث التي أصدرها عشية الثورة املصرية ولدى انطالق

 
ً
نزوع الباحث إلى التروي في طرح رؤاه ومجانبة االنسياق وراء املواقف النمطية السائدة،  -ثالثا

هِّ في علم   ذات اليمين وذات الشمال.  ولقد أفاد د. عماد من اختصاصِّ
ً
ها متطّرِّف، يذهب بعيدا

َّ
وُجل

 في مقاربة القضية التي يتصّدى ل
ً
 علمية

ً
زاوجة ها. ونعتقد جازمين أن املاالجتماع الذي فتح أمامه آفاقا

التفاعلية بين علم التاريخ وعلم االجتماع ال بّد منها في التعامل مع اإلسالم السياس ي الحركي، ناهيك 

 عن سائر املقاربات التي تتعاطى تاريخ األديان وتعمل على تفكيك خطاباتها.

ه إياها، تلك الرؤيا املركزية التي نشارك -على سبيل املثال ال الحصر -وفي جملة ما انتهى إليه باحثنا

 إلى 
ٌ
 في السعي إلى السلطة من خالل تسييس الدين. إشارة

ً
 طويال

ً
ومفاُدها أن اإلسالميين ضّيعوا وقتا

، وهو املتمثل بتديين السياسة، وفق املف
ً
 آخر مكّمال

ً
كر الشاعر أدونيس )راجع أن للمسألة شقا

مداخلته املعنونة: " الوجود املعتقل" التي قدمها في مؤتمر حول: الحوار، الحقيقة والديمقراطية الذي 

كانون أول  6و 5و 4جبيل مع االتحاد الفلسفي العربي أيام  –عقده املركز الدولي لعلوم اإلنسان 

2013.) 
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 أن د. عماد لم يكن بغافٍل عن هذا الش
ً
ق من املسألة، فذهب إلى أنه في اللحظة التي يتم فيها علما

هِّ البشرية، ويصبح ممارسوه من  تسييس الدين، تتحول السياسة إلى عمل مقدس مفرغ من طبيعتِّ

املعصومين الذين ال يمكن إخضاعهم للمساءلة أو الحساب.وبهذا تنقاُد السياسة إلى مربع السلطة 

 الدينية.

ه إلى وبهدف الخروج من هذا املأ ب، يدعو د. عماد إلى تحرير الدين من الدولة وإسنادِّ
ّ
زق املرك

 املجتمع.

 أو موضع تأمل، وكأننا 
ً
 عنها، فهو ُيبقيها معلّقة

ً
 شافية

ً
وبإزاء أسئلة يطرحها باحثنا وال يجد أجوبة

هِّ قبل  ن يكون أبه ينحو منحى املشتغلين بالفلسفة الذين يذهبون إلى أن تاريخ الفكر هو تاريخ أسئلتِّ

! هِّ  تاريخ أجوبتِّ

 
ً
لقد رجع الباحث إلى عشرات أّمات الكتب، من مصادَر ومراجع ودراسات، قديمة وحديثة  -رابعا

 معاصرة، باللغتين العربية واإلنكليزية.

 ،
ً
وفي جردٍة  إحصائية معّبرة، فإن د. عماد ارتكز على مائة كتاب ونيف وعلى إحدى وعشرين دورية

 إلى عشرين م
ً
وقع الكتروني باللغة العربية، ناهيك عن سبعة مراجع باإلنكليزية، ُيضاف إليها إضافة

 موقعان الكترونيان وكذلك دوريتان باللغة اإلنكليزية.

، بأسماء األعالم واملصطلحات.. وفق ورودها 
ً
 ألفبائيا

ً
وكان للباحث أن ُيثبت في نهاية الكتاب فهرسا

 في كل صفحٍة من صفحاته.

 
ً
ِّ   -خامسا

ّ
ر عناوين فصوله، وال سيما العناوين الفرعية )ُوف ( sous- titresق الباحث د. عماد في تخيُّ

، ما 
ٌ
 تش ي بما تبغي تبليغه. وعن اإلسلوب املتوّسل، فإن لغة الكتاب سليمة

ً
 وموحية

ً
رة والتي جاءت معّبِّ
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 للمتخصصين في اإلسالميات وللطالب الج
ً
 صالحا

ً
لسائر امعي و يجعله سهل املنال، وليغُدو مرجعا

 املهتمين واملنهّمين بالشأن اإلسالمي.

ب املؤلف 
ّ
ر على قارئه الرجوع إلى عشرات املصادر واملراجع، فقد تنك ِّ

ّ
وإلى كل ذلك، فإن الكتاب ُيوف

نم"، على حد قول أبي عثمان الجاحظ، وهو يصف  
ُ
رم وللقارئ الغ

ُ
هذه املهمة املضنية، "فكان عليه الغ

 الكتابة، فيكابُد ما يكابُد من مشاق! حال من يمتهُن صناعة

 

 


