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íÚ‚ÏÚV< <
التمييز  -كظاهرة اإلسالم السيايس –ستوجب الدراسة املستقبلية لظاهرة ما ت

واالتجاه ) trend(واالتجاه) sub-trend(واالتجاه الفرعي) event(بني الحدث

والظاهرة الدينية عند انتقالها من مستواها الوجداين  ،)mega-trend(األعظم

ة مجسدة يف سلوك سيايس تكون وامليتافيزيقي املجرد إىل مستوى الواقعة االجتامعي

ب افذه ،إليهايز بني مستوياتها التي أرشت ييف حيز الظاهرة القابلة للقياس وللتم

الف من األطفال يجسد ولكن ذهاب عرشات اآل  ،حدثاً ة يشكل طفل للمسجد للصال 

، فإذا تدعم ذلك بانتشار مظاهر سلوكية أخرى يف نطاق العبادات فرعياً  اتجاهاً 

إذا تبني أن حجم اإليداع يف و  آخر، اً فرعياتجاهاً شكل ذلك ) حجاب مثالكانتشار ال(

فإذا تكاتفت االتجاهات  ،ثالثاً  فرعياً  اتجاهاً ذلك  فيكون البنوك اإلسالمية يتزايد،

إىل اتجاه، فإذا وجدنا أن األمر فإنها تتحول الفرعية يف ميادين مختلفة يف ظاهرة ما ، 

، نكون أمام اتجاه أعظمفالخ تسري يف ذات املسار، ..يف النظم السياسية والحروب 

  )1( بخاصة إذا كان ذلك عىل مستوى يفوق الوحدة السياسية الواحدةو 

من جانب آخر، ال بد من التمييز بني رصد ظاهرة عابرة أو مؤقتة، وبني 

ظواهر تاريخية ممتدة، فالظاهرة الدينية اإلسالمية  يف بعدها السيايس تعود لقرون 

ة، مام يعني أن رصدها يف إطار االتجاهات األعظم يجب أن ميتد لفرتات طويل

طويلة، ورسم منحنياتها عرب املراحل التاريخية، وتحديد ُذرى املنحنيات، والربط 

  ؟) nonlinear(أم غري خطية) linear(بينها لتحديد ما إذا كانت ظاهرة خطية

ياسية اإلسالمية هو يف البعد الثالث يف منهجية تحليل مستقبل الحركات الس

، أي يف عدم فصل الظاهرة السياسية اإلسالمية عن سياقها )holistic(املنهج الكالين 

الدويل املعارص ورؤيتها يف سياق يتجاوز حدود الكيانات اإلسالمية بفعل التأثري 

املتنامي واستطراق الظواهر عىل بعضها نتيجة عمل آليات العوملة املتزايدة، إذ مل 

ممكناً فك وشائج الرتابط بني الظواهر االجتامعية  بسبب الرتابط اآليل يعد 

  .والعضوي بني املجتمعات  طبقاً ملفاهيم إميل دوركهايم
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للمساحة املحدودة املتاحة لتناول هذا املوضوع، سأجعل من  اً ونظر 

 االتجاهات األعظم عىل املستوى الدويل، ويف سياق تاريخي مركز التحليل، وصوالً 

، مع التأكيد أن البحث ينحرص يف حديد نتائج مشتقة من هذا النموذج التحلييللت

  .وال يتطرق للبعد امليتافيزيقي ،البعد السيايس للظاهرة الدينية

÷æ_<I<<ìçv’Ö]<Åç•çÚ<VíéÚø‰c<ìçv‘<êâ<Øâ<<_æ<<
Í†jŠÞ<ÌéÒ<Üm<[<íéÞçÒ<íéßè<ìçv‘<<^ã×fÏjŠÚV< <

خالل الفرتة من منتصف  اً عاملي ) Georeligious(يدل الرصد الجيوديني 

ات من القرن املايض حتى اآلن عىل تزايد واضح يف إظهار الرموز الدينية يالسبعين

ويكفي  وانعكاس، ذلك عىل الدور السيايس للمخزون الديني يف أغلب مناطق العامل،

  :التوقف عند املظاهر اآلتية

وهو أمر تظهره نتائج  تنامي دور الحركات اإلسالمية بأطيافها املختلفة ،  -1

  .االنتخابات يف عدد كبري من الدول اإلسالمية

  .تزايد دور األحزاب الدينية بشكل تدريجي يف املجتمع اليهودي،  وبخاصة يف إرسائيل -2

إىل أن  1977تنامي دور الحزب الديني بهاراتيا جاناتا الهندويس يف الهند منذ   -3

  .أصبح حالياً يف سدة الحكم

ملحافظني الجدد بنزوعهم الديني يف الواليات املتحدة منذ سبعينيات ظهور ا -4

  .القرن املايض إىل حد الوصول للرئاسة يف فرتة الرئيس جورج بوش

، وصوًال 1976تنامي الثقافة الكونفوشية يف الصني منذ موت ماوتيس تونغ عام  -5

) غريههو جينتاو و (لتبني بعض شعارات كونفوشيوس من قبل قيادات الحزب 

  )2.(2002عام 

حركة الهوت التحرر ( تنامي املسيحية  يف أغلب املجتمعات يف أمريكا الالتينية  -6

liberation theology(  ويف أفريقيا وبعض الدول اآلسيوية إىل جانب بعض املظاهر ،

  )3..(يف روسيا والدول  األوروبية الكاثوليكية
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يجب أن يتحرر من املنظور  -الدين السيايس -ذلك يعني أن تفسري الظاهرة

الضيق أو الجغرايف من ناحية ، وأن يبحث  من ناحية ثانية عن تفسري أوسع نطاقا 

مشرتك أرى عامل  إىلتشري  هاكلّ  عىل أساس أن ردة الفعل املتشابهة يف املجتمعات

مبنظورها الرأساميل املتوحش من جانب، ومنظورها " العوملة" أن بؤرته تتمثل يف 

عىل حد وصف هابرماس ) Scientism( العلمنة بل والعلموية" املتمثل يف  الثقايف

  ).وهو ما سأعود له الحقا(من الجانب اآلخر) 4"(لها

^éÞ^mI<<<Œ^ÓÃÞ]æ<íé‰^éŠÖ]<íéÚø‰ý]<ì†â^¿Ö]
^ãé×Â<<êÖæ‚Ö]<Ý^¿ßÖ]<íéße<»<<íé×Óé]<l]†ö¹]V< <

التفاعل بني ( م الدويلمثة عدد من املؤرشات التي أصابت بنية وتفاعالت النظا

خالل ) التفاعل بني الدول وما دون الدولة وما فوق الدولة( والنظام العاملي) الدول

القرون املاضية، وتركت آثارها عىل مختلف الظواهر مبا فيها الظاهرة الدينية 

) mega-trend(اإلسالمية وغريها، وأصبحت هذه املؤرشات تشكل اتجاهات أعظم

صد؛ ألنها تضيق الفضاء الديني كاتجاه أعظم ، لكنها تعرف تستوجب رضورة الر 

  :تذبذباً بني فرتة وأخرى، كام سيتضح معنا عند تناول هذه املؤرشات عىل النحو اآليت

 : تفسري الظواهر االجتامعية والطبيعية -1
طغى التفسري امليتافيزيقي تاريخياً عىل التفسريات األخرى كلها للظواهر 

ية، فقد كان تفسري  الظواهر مثل الرعد والربق والخصب الطبيعية واالجتامع

والجدب واالنتصار والهزمية واإلنجاب والعقم واألحالم والخوف يتم كله استناداً 

، ويف )5(يف كل املجتمعات طبقاً ملا يخربنا به علامء األنرثوبولوجيا " الغيبي"للتفسري 

ء ومحاورة املنظور مرحلة تاريخية الحقة بدأت فلسفات دنيوية يف النشو 

امليتافيزيقي، وتسعى لتضييق مساحته، وتربز يف هذا املجال جهود التيارات 

،وتيارات يف )الخ... مادية دميوقريطس، واملنظور األبيقوري(الفلسفية اليونانية 

الفلسفة الكونفوشية  التي ميكن التعرف إليها من خالل حوارات كونفوشيوس مع 

ومل يكن يسمح يف أكادمييته " هللا" وس الحديث عن الوتيس، حيث أىب كونفوشي

، ويف مرحلة الحقة متكنت املنظومات امليتافيزيقية )6(بتدريس القضايا امليتافيزيقية 
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االمرباطورية املسيحية (من تشييد امرباطوريات كربى تقوم عىل أسس دينية 

ني   ، لكنها بدأت بالرتاجع)الخ...واإلسالمية والبوذية يف فرتة إشوكا نتيجة عاملني مهمَّ

  :هام

- 1473(النظريات العلمية والفلسفات غري الدينية، فمع نظريات كوبرنيكوس   - أ

حول دوران األرض، وبأن الشمس ) 1642-1564(ثم نظريات غاليليو) 1543

هي مركز الكون ال األرض، ثم املنهج التجريبي يف فلسفة فرانسيس 

سة، وليس مصادفة أن املفكر الكني" قداسة "تزعزعت ) 1626-1561(بيكون

ظهر يف الفرتة نفسها ليعلن  ) 1608-1552(السيايس  اإليطايل ألبرييكو جنتييل 

عىل رجال الدين أن يلتزموا عدم الخوض يف شؤون خارج دائرتهم، وبأنه " بأن 

ليبني عليها الفقيه القانوين غروشيوس "  ال يجوز شن الحروب ألسباب دينية

" مجتمع الدول العظيم" لطة البابوية ولبناء ما أسامه دعوته  لوضع حد للس

القائم عىل أسس قومية ال دينية، ثم تأيت الثورات األوروبية، وبخاصة الثورة 

، وسيطرة النظريات العلمية )Deism(الفرنسية التي برز فيها االتجاه الربويب

هم ممن وغري ... نظريات داروين، ثم ماركس وفرويد، وآينشتاين: بعد ذلك مثل

وضعوا عالمات تشكك يف األديان، ونتيجة لذلك كله عرفت الظاهرة الدينية يف 

تجسدها السيايس انحساراً واضحاً مع ظهور الدولة القومية بعد ويستفاليا 

هل هي مصادفة أن ترتافق هذه : ، وهنا يربز استفهاماً إنكارياً يقول1648

عد مرحلة انتهاء الحروب الذي ي(التصورات العلمية مع مؤمتر ويستفاليا 

، وهو نفس الوقت الذي فشلت فيه اإلمرباطورية العثامنية )الدينية يف أوروبا

من اقتحام فيينا وبدأت مرحلة اإلنكفاء، ثم إنها، ذاتها الحقبة التي برزت فيها 

يف الصني، والبدء مبرحلة إصالحات بعيدة عن الرتاث ) Ching(دورة أرسة تشينغ

؟ ثم يتم دسرتة قواعد العالقات الداخلية ) Taoism(الطاويالديني، ال سيام 

 )(7عىل أساس فصل الدين عن الدولة ، والذي تسلل ألغلب املجتمعات تباعاً؟

بالرغم من دعوات املحبة والتسامح واألخوة التي طرحتها : العنف الديني  - ب

 األديان الرصاع بني: أفرزت ثالثة أمناط من الرصاعات -أي األديان-األديان، فإنها

املسيحية ضد اإلسالم، أو اإلسالم والهندوسية أو املسيحية ( بعضها ببعض 

أي تفجري نزاعات عىل أسس ( ، والرصاع الثاين داخل األديان )الخ... واليهودية
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مذهبية بني أتباع نفس الدين نفسه مثل سنة وشيعة، كاثوليك وبروتستنت، 

ث بني أتباع االديان جميعاً، وبني ، ورصاع ثال)الخ...وبني املذاهب اليهودية

، وقد أثرت ..)الربوبيني، وامللحدين، والالأدريني ( التيارات العلامنية املختلفة

هذه الرصاعات عىل مكانة األديان يف الوجدان الشعبي، وأضعفت من الصورة 

 .لها" املثىل"

ذلك يعني أن التطور العلمي واالكتشافات التكنولوجية وضعت عالمات 

ؤل حول األديان، ورغم أنها مل تنه الجدال يف هذا الجانب، لكنها ألقت بظاللها تسا

عىل مساحة سيطرة الدين كأداة لتفسري الوجود وتطوراته املختلفة، بغض النظر 

عمن ميتلك الرؤية الصحيحة أهي األديان أم العلوم املشككة فيها، وهو ما شكل 

 .يف مكانة األديان -أو اتجاه فرعي ال كحدث –االنحسار التاريخي كاتجاه أعظم 

 : مرشوعية الحروب -2

غلب عىل تربيرات شن الحروب يف الفرتات األوىل من نشوء الدول، السيام 

اإلمرباطوريات التربيُر الديني ونرش الدعوة الدينية، وقُسمت الحروب يف الرتاث 

وحروب غري  حروب عادلة"القانوين القديم حتى قيام الدول القومية عىل أساس أنها 

، وتعدَّ الحرب عادلة من وجهة نظر كل دين إذا كانت الحرب لنرش الدعوة "عادلة

 .أو الدفاع عنها

غري أن األمر تغري تدريجياً إىل أن أصبحت الدول كلها تنفي عند انخراطها يف 

الحرب أنها مدفوعة بدوافع دينية بأي شكل من األشكال، كام أن مقارنة الفرتات 

ل الفرتة من الحرب العاملية الثانية حتى اآلن  تشري إىل أن نسبة املعارصة خال

" داخل الدول"ترتاجع، لكنها  تتزايد ) Interstate"(بني الدول"الحروب الدينية 

)intrastate  ( بشكل واضح قياساً لألسباب األخرى للحروب، وقياساً للفرتات

كرث من حاول إحياء البعد ولعل أ)  8). (1أنظر الشكل رقم (التاريخية السابقة 

الديني املعارص يف الرصاعات الدولية هو صموئيل هنتينغتون، والذي رأى أن 

  )9:(الحروب املعارصة تتسم يف بعض قسامتها بالبعد الديني وحددها يف منطني هام

 Fault(حروب نقاط التامس بني الحضارات، حيث تكون مناطق الصدع الفاصلة  - أ

Line (ق متوترة أو مشتعلةبني الحضارات مناط. 
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، ويشري إىل أن )core state(الرصاع داخل الحضارات عىل مركز الحضارة   - ب

الحضارة اإلسالمية املعارصة هي األكرث تنازعاً بهذا الخصوص، نظراً الفتقاد دول 

هذه الحضارة ملؤهالت القيادة، وهو ما يرتك أثره عىل قدرة  الحركات اإلسالمية 

 .عىل التوحد

قيق يف توصيفات هنتينغتون يتبني أن مساحة الحروب الدينية وعند التد

هي يف انحسار عىل املستوى العاملي رغم تذبذب ) إذا قبلنا أطروحته(

هذه الظاهرة، لكن األمر الرئيس هو رصد االتجاهات العظمى ال ما دون 

  .ذلك كام ذكرنا يف بداية هذا البحث

  

  )10( 2010-1946ية يف العامل من النزعات الدولية والداخل)  1(الشكل رقم 

م، .ق 3500حرباً ُدونََت منذ عام ) 1763(ويشري االتجاه التاريخي  إىل أنه من بني 

حرباً عىل أنها حروب دينية، أي أن نسبة الحروب الدينية تقترص عىل ) 123(ُصِنَفت 

  ).11(حروب إسالمية %) 3,75(من مجموع الحروب، منها% ) 6,98( 

 :ومفهوم السيادة والقانون الدويل النظم السياسية -3

تشري مراجعة تاريخ النظم السياسية إىل أن الحكومات الثيوقراطية كانت هي 

استناداً لنصوص دينية كام كان , األكرث انتشاراً يف العامل يف املراحل التاريخية السابقة

ظرية أبناء أرسة شانغ ون(, يف اإلمرباطورية الرومانية واإلسالمية ويف الصني القدمية

وأحفاد آلهة الشمس يف , )رجال الدين الزرادشت(ويف الدولة األخمينية ) السامء

  .الخ...اليابان 
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السيام من خالل , لكن هذا النمط من النظم السياسية بدأ بالتواري التدريجي

وسيادة الشعب كمصدر للسلطات، ومل , وفكرة الدميقراطية, انتشار املنظور الحدايث

الفاتيكان، إيران ، السعودية، السودان، وهو ما : قراطية إال القلة مثلتبق دول ثيو 

  )12.(يشري إىل اتجاه تاريخي يعزز نزعة تراجع النظم السياسية الدينية

وتصطدم الحركات الدينية السياسية املعارصة بفكرة السيادة واالستقالل 

, يل لدول غري دولهاوالحيلولة دون القبول القانوين لتدخل الحركات يف الشأن الداخ

وهو ما يضيق مساحة الحركة والتمدد لهذه الحركات، أو أنها ستواجه مبا سرتاه 

، فاألحزاب الدينية املعارصة تتجاوز مبنظورها الحدود القومية "تسلالً"الدول 

والحدود السياسية  للدول، وتسعى للتمدد عرب الحدود، وهو ما يجعلها يف تصادم 

  .ستقرت عليها الكثري من قواعد القانون الدويل املعارصقوي مع قيم سياسية ا

وهو أهم –أما يف نطاق القانون الدويل العام، نجد أن ميثاق األمم املتحدة  

يتضمن نصوصاً تؤكد بناء العالقات الدولية دون اعتبار  للعامل  -املواثيق الدولية

الفقرة ) 55(ة الفقرة ب، واملاد) 13(وهو ما يتضح من نصوص املواد , الديني

وإذا أضفنا لذلك أن معظم مناحي الحياة يف . الفقرة الثالثة) 76(الثالثة، املادة 

العالقات الدولية تنظيم استناداً إىل قواعد قانونية وضعية، فإن ذلك يؤكد انحسار 

 .املكانة القانونية للدين يف تنظيم العالقات الدولية قياساً لدورها التاريخي

 : تجاري واملصالح املشرتكةحجم التبادل ال -4

يف منظمة املؤمتر اإلسالمي حتى   57يبلغ حجم التبادل التجاري بني الدول ال 

من حجم التجارة اإلجاميل للدول اإلسالمية، وارتفع %) 14,5(ما يعادل  2004عام 

عام %) 20( ، وتعمل هذه الدول عىل رفع التبادل إىل 2009عام % ) 16,7(إىل 

من العالقات التجارية للدول اإلسالمية %) 80(ما يعني أن حوايل ، وهو )13( 2015

هو مع غري املسلمني، وهو أمر يعني تداخل مصالح هذه الدول مع الدول غري 

اإلسالمية بشكل يجعل القدرة عىل االستقالل االقتصادي أمراً أكرث تعقيداً، وهو أمر 

غري صفرية "الدويل بأنها عالقة  يعزز النظر إىل العالقات اإلسالمية مع بقية املجتمع

)"non zero-sum game( ،مام يؤثر عىل الرتابط الداخيل يف هذه املجموعة  ،

عىل االرتباط ) املصالح املشرتكة(والذي يحمل مخاطر تغلب االرتباط العضوي 

طبقاً ملفاهيم نظرية دوركهايم املعروفة، فإذا أضفنا إىل هذه , )الديني واللغوي(اآليل
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بط  االقتصادية  كال من الروابط السياسية والثقافية والتقنية، ميكن تصور الروا

الفضاء الذي تتحرك فيه العالقات عىل أسس دينية، وهي إشكاالت ستجعل قدرة 

، وتقدم الحالة الرتكية منوذجاً )14(الحركات ذات التوجه الديني أمام عقبات أكرب

ألن تكون ضمن دائرة الرتابط لهذه املشكلة، فهي دولة إسالمية لكنها تسعى 

نظراً ألن , العضوي مع االتحاد األورويب، ناهيك عن عضويتها يف حلف األطليس

 .االتحاد األورويب هو الرشيك التجاري األول لرتكيا

ğ̂ nÖ^mI<<„ßÚ<íé‰^éŠÖ]<íéßè‚Ö]<ì†â^¿×Ö<ê×u†¹]<çÃ’Ö]
1970V 

 االتجاه األعظم برتاجع والتي تدلل عىل, رغم العوامل  البنيوية التي أرشنا لها

الدور السيايس لألديان، فإن ذلك ال يتسق مع تنامي الظاهرة الدينية منذ سبعينيات 

القرن املايض التي أرشنا إليها يف بداية هذا البحث، وهو ما يستدعي تفسرياً لهذا 

  ..التحول املرحيل يف سياق االتجاه األعظم التاريخي

لتمييز ثانية واالتجاهات الفرعية واالتجاهات وكام أرشنا سابقاً، ال بد من ا

إىل  1970األعظم التاريخية، ويبدو أن تصاعد مكانة األديان سياسياً خالل الفرتة من 

الذي يرى أن علم ) 15(اآلن هي نتيجة  للعوملة طبقاً لنظرية روالند  روبرتسون 

صور يف الجامعات االجتامع التقليدي بقي أسري الدولة القومية، مبعنى أن ميدانه مح

واألنساق الفرعية، لذا ال بد من علم اجتامع عوملي ينظر إىل العامل كنسق واحد، 

وقد أدى متاهي الحدود بني الكيانات املختلفة إىل أن الجميع أصبح يسعى لإلجابة 

عن األسئلة نفسها، وقد أدت العوملة إىل إعادة األسئلة امليتافيزيقية  ولكن بشكل 

، وبكيفية أكرث وعياً، وبناء عىل ذلك يرى روبرتسون أن التطور املعارص عاملي ال مجزأ

واتجاه التاميز من ناحية ثانية , أدى إىل إتجاهني متضادين اتجاه التامثل من ناحية

  :عىل النحو اآليت

  :اتجاه التامثل ومؤرشاته هي -أوالً 

جتامعية إن االتجاه األعظم التاريخي يشري إىل تكيف الفرد مع أنساقه اال   - أ

، وهو يسعى اآلن للتكيف )من األرسة إىل املجتمع ثم الدولة (بشكل تصاعدي 
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، وهذا يعني أن البعد االجتامعي للفرد مر مبراحل تاريخية أربع "عامله"مع 

 :هي

  .)Individualization(مرحلة الفردية -

  .)Societalization(مرحلة املجتمعية  -

  .)Internationalization( مرحلة التدويلية -

  .)Humanization(مرحلة اإلنسانية -

والتي تتجه , وهو ما يعني أن الفرد يتجه تاريخياً نحو التكيف مع األنساق الجديدة

وهو ما , نحو االتساع بفعل الرتابط الذي فرضته تكنولوجيا املواصالت واالتصاالت

من , )الخ ...الدين، القومية، املذهب(فتح املجال للتنازع بني الوالءات الضيقة 

والتنامي للمنظور العاملي العابر للحدود والعابر للوالءات الضيقة بفعل ,  ناحية

  .العوملة من ناحية ثانية

أعادت العوملة األفراد إىل الهم امليتافيزيقي، فظواهر االستنساخ وحقوق    - ب

اإلنسان وأرسار الكون والطبيعة، دفعت األفراد يف كل املجتمعات للتفكري 

لنفس قاعدة املعلومات، عىل خالف ما كانت عليه الحال يف التاريخ استناداً 

املايض، حيث كانت قاعدة البيانات تختلف حسب تنوع البيئة أو الظروف 

بشكل " متاثل قاعدة املعلومات"االجتامعية املحيطة، وقد أدى ذلك إىل 

أي تدريجي، فالطالب  الجامعي مثالً من أي دولة يستطيع إكامل دراسته  يف 

دولة أخرى، كام لو أن كل الجامعات ليست إال فروعاً لجامعة عاملية افرتاضية 

واحدة، ويتلقى الجميع فيها نفس املعلومات، وهو ما تفعله أيضاً وسائل 

اإلعالم وغريها، وكلها تدفع نحو متاثل املنظومة املعرفية لإلنسانية تدريجياً 

  .ومبعاناة حادة

  :التاميز  - اً ثاني   

يف (لكل ما سبق، فقد أصبحت درجة التامثل بني املجتمعات  نتيجة  - أ

والنظم , وأمناط اإلنتاج, واألدوات, واالقتصاد, والفن, واملعامر, اللباس

عالية للغاية، كام أن هذا التامثل يتزايد، وكام يسعى ) الخ... السياسية

الفرد للتميز عن اآلخرين حفاظاً عىل ذاتيته، فإن العوملة دفعت 
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معات لتحاول التميز عن غريها، ويبدو أن اإلطارين املتبقني للتميز املجت

هام اللغة والدين، مع أن اللغة بدأت تنئ تحت ضغط بعض التدفق 

اللغوي األجنبي وبخاصة اللغة اإلنجليزية، فقد بقي الدين هو النسق 

األقوى للتميز، حيث بدأت املجتمعات يف عملية إحيائه، وقد أخذ التميز 

 .يف أحد أبعاده  محاولة إعادته إىل حلبة السياسة من جديد الديني

مام فتح املجال لنقد , "وعوده"فشل املنظور الحدايث يف إنجاز الكثري من   - ب

مدرسة ( أولهام نقد املنظور الوضعي : هذا املنظور وبخاصة من ناحيتني

ونقد الثقة الزائدة يف قدرة العلم عىل حل كل , )أوجست كونت

كالهام فتح املجال لولوج الدين من هذه التشققات يف املشكالت، و 

  .جدران املنظور الحدايث

ودراسات , )T.Vasenva (فاسنيفا . وتدلنا دراسات الباحثة الروسية ت

يف " الشاي خانة"عىل أن تجمعات , )Igor Belieav(الباحث الرويس إغور بلييف 

حلقات " السوفييتي  كانت  الجمهوريات اإلسالمية يف املراحل األخرية من االتحاد

دون أن يرتبط انتامؤهم لها , تضم ملحدين  أو غري متدينني يف صفوفها"  دينية

بشخصية مجتمعهم التاريخية، " متيزهم" بتغري يف مواقفهم مبقدار رغبتهم يف تعزيز 

وال يكون الدين هنا إال تعبرياً عن إحياء الشخصية االجتامعية التاريخية  وليس 

  )16.(عن رؤية ميتافيزيقيةتعبرياً 

والظاهرة الدينية , أن تحليل الظاهرة اإلسالمية بشكل خاص :خالصة الرأي

 -كالحالة القامئة حالياً  –يجب أن مييز بني االتجاه الفرعي وردات الفعل , بشكل عام

وبني االتجاه التاريخي حول تقلص فضاء الحركة الدينية، ال سيام أن عمر الظاهرة 

مام يجعل الحكم عىل مستقبل الظاهرة الدينية , م.ق 2300-2400د إىل الدينية يعو 

  .استناداً لفرتة  ال تتجاوز نصف قرن عىل أكرب تقدير هو حكم تجزيئي

كذلك فإن تفسري الظاهرة الدينية استناداً للظاهرة اإلسالمية هو تجزئة تخل 

طبقاً % ) 23,2(و بشمولية الظاهرة، ال سيام أن نسبة املسلمني من سكان العامل ه

آلخر اإلحصاءات املتوفرة، فإذا أضفنا لهم نسبة املسيحيني واليهود فإن املجموع 
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من سكان العامل ال ينتمون %) 45(، مام يعني أن هناك )17%) (55(يبقى يف حدود 

، وال بد من إدخال تلك األديان يف التحليل "الساموية"لألديان التي يطلق عليها اسم 

  .مكن من رؤية الظاهرة يف شموليتهاالشامل ليك نت

يوصلنا التحليل السابق إىل أن النظرة الكلية للعامل وللتاريخ اإلنساين من 

منظور االتجاه األعظم يدل عىل تراجع مكانة الدين يف النسق السيايس ، وأن ظهوره 

صلة يف العقود األخرية يف كل مناطق العامل ليس إال  رداً عىل  ظاهرة العوملة املتوا

لتأكيد متيزه عن , من باب سعي كل مجتمع الستحضار مقومات شخصيته التاريخية

اآلخرين وبخاصة يف مراحل األزمات، وهو األمر الذي  يوفره الدين، وعليه فإن 

عن هذا -ال تفاصيلها  -الظاهرة السياسية الدينية اإلسالمية ال تخرج يف جوهرها

  . املنظور

ğ̂ Ãe]…<<I<^e<í‘^¤]<l]†ö¹]ê‰^éŠÖ]<Ýø‰ýV< <
فإن تنامي مكانة ) 18"( اإلسالم السيايس"رغم الجدل حول جذور مصطلح 

البنوك ( القوى السياسية اإلسالمية،  من أحزاب أو جمعيات أو مظاهر اقتصادية 

بدأت بشكل واضح منذ , )مظاهر املالبس الرشعية(أو مظاهر اجتامعية  , )اإلسالمية

ايض، وتواصلت يف التمدد يف الجسد االجتامعي، بداية السبعينيات من القرن امل

ومتكنت من تأكيد رشعيتها يف بعض األنظمة السياسية العربية، أو غض الطرف عن 

فتح ( وجودها يف أنظمة أخرى، بل أحياناً استثامرها ملىلء فراغ يف مراحل معينة 

طها يف ، ثم انخرا)املجال لها يف بداية فرتة تويل أنور السادات الحكم يف مرص

االنتخابات والفوز  يف أغلب الدول التي شهدت انتخابات توفرت فيها الحدود 

  .املقبولة من النزاهة

وسوء , الفقر(وقد عزا الباحثون أسباب تطور الظاهرة إىل أسباب اقتصادية 

رداً عىل موجات التغريب  يف املالبس واإلنتاج (، وأسباب ثقافية )توزيع الدخل

، )Nostalgia(ب مخزون الذاكرة الجمعي والحنني للاميض التليد ، إىل جان)الثقايف

والخضوع لالحتالل , القهر السيايس، والهزائم يف مواجهة إرسائيل(وأسباب سياسية 

يف العراق وفلسطني، والتبعية االقتصادية، وفشل النظم السياسية اإلشرتاكية 
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وتداعياتها , 2008رأساملية عام وتبع ذلك األزمة االقتصادية يف املنظومة ال, وانهيارها

  ).19) (عىل قوة جذب النظم الرأساملية 

ومن الرضوري عند تحديد مستقبل التنظيامت السياسية اإلسالمية  التنبه لعوامل 

  )20:(ثالثة

قوة التنظيم السيايس اإلسالمي، وهو ما ميكن قياسه من خالل حضوره  -1

 .الجامهريي، ونسبة مقاعده يف السلطة الترشيعية

واملكانة اإلقليمية للدولة التي يتواجد فيها التنظيم، إذ إّن , األهمية اإلسرتاتيجية -2

يختلف عن وجود التنظيم ) كمرص  أو الجزائر(وجود التنظيم يف دولة محورية 

، نظراً ملا يثريه وجود التنظيم يف )مثل تونس أو الكويت(يف  دولة أقل أهمية 

 .ودوليةالدولة القوية من تداعيات إقليمية 

والتنظيامت األخرى غري اإلسالمية يف الدولة التي , قوة املؤسسة العسكرية -3

يعمل فيها التنظيم السيايس اإلسالمي، فكلام كانت املؤسسة العسكرية أكرث 

متاسكاً وقوة ، وكلام كانت التنظيامت املناهضة للتنظيامت اإلسالمية أكرث قوة 

  .للتنظيم اإلسالمي أكرث صعوبةتكون تعقيدات التمدد ,  أو أكرث رشداً 

وإضافة لذلك هناك عوامل أخرى محلية بدأت ترتك أثرها يف اندفاع التيار 

وتدفع حركته نحو التلكؤ، وتكاتفت هذه العوامل الخاصة ,  اإلسالمي السيايس

االتجاهات األعظم التي أُشرَي (بالظاهرة اإلسالمية السياسية مع العوامل التاريخية 

  :، وتتمثل أبرز هذه العوامل يف اآليت)التحليل العاملي لها يف إطار

< <
ğ÷æ_<<I<Ýƒ†jÖ]æ<Í†ŞjÖ]<l^ÂˆÞæ<â„¹]<Ý^ŠÏÞ÷]V 

نقطة تحول عميقة يف النزوع السيايس للحركات  اإلسالمية، فقد  1979شكل عام  

 :عرفت هذه السنة ثالث وقائع  متتابعة تركت أثراً عميقاً يف هذا الجانب وهي

 .1979فرباير 12 ة اإليرانية  وتوليها السلطة السياسية يفقيام الثور   - أ

، أي بعد شهر  1979مارس  26توقيع معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل يف   - ب

 .ونصف من الثورة اإليرانية
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 .إىل أفغانستان 1979ديسمرب  25دخول القوات السوفييتية يف   - ت

  :نحو اآليتوقد ترتب عىل هذه الوقائع بداية  عدد من النتائج عىل ال

" نتج عن هذا الحدث اإلسرتاتيجي إحياء جذور : 1979الثورة اإليرانية عام -1

األول : يف الحركة السياسية اإلسالمية العربية عىل مستويني" االنقسام املذهبي

والثاين بني السنة أنفسهم حول , )كاستحضار ألزمة تاريخية(بني السنة والشيعة 

ووقفت ضدها , ، فقد ساندتها حركات إسالمية سنيةاملوقف من الثورة  اإليرانية

حركات سنية أخرى، وهو ما أثر عىل الصورة العامة للحركات السياسية 

  .وخاصة عند تصاعد الخالفات بينها حول هذه النقطة, اإلسالمية

فقد أدت إىل تعزيز الفكر , 1979أما توقيع مرص معاهدة السالم مع إرسائيل  -2

، وهو ما ظهر يف مرص "الجهادية أو املتطرفة" ذي النزعة السيايس اإلسالمي  

تضمنت يف , وبعض الدول العربية، وانتهى إىل موجات عنف حادة يف مرص

، كام أن ذلك فتح الباب لتبلور 1981إحدى حلقاتها اغتيال الرئيس املرصي عام 

حزب هللا ثم الحركات الجهادية الفلسطينية، وقد أدى ذلك إلرباك صورة 

كام جرى يف (ركات اإلسالمية بني حركات تتوجه بشكل شبه تام نحو الداخل الح

وبني حركات توجهت نحو العدو الخارجي , )مرص، وسوريا، والجزائر بعد ذلك

  .وبعض أجنحة القاعدة فيام بعد, وحزب هللا,  مثل الحركات الفلسطينية

ول السوفييت إىل تأججت الحركة السياسية اإلسالمية يف العامل العريب مع دخ -3

, لجمع التربعات, أيضاً، وفتح املجال للمتطوعني العرب 1979أفغانستان عام 

دولة الكفر "وفتح القنوات اإلعالمية ملساندة املقاتلني يف أفغانستان ضد 

والواليات املتحدة، وقد أدى , ، ومبساندة من الدول العربية املحافظة"واإللحاد

السند (ة تربير العالقة مع الواليات املتحدة ذلك إىل ارتباك جديد يف كيفي

واملوقف الرشعي من ذلك، ناهيك عن حقن الحركة اإلسالمية , )املركزي إلرسائيل

  .السياسية بجرعة عسكرية أقوى
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تترشذم " ومن الواضح من رصد تزايد الحركات السياسية اإلسالمية أنها 

الية يف مختلف اتجاهات هذه ، وهو ما يتضح يف ظاهرة االنشقاقات املتت"تدريجياً 

الحركات، ولعل هذه الرشذمة بني تيارات إسالمية ليربالية أو متطرفة سيكون لها 

وقدرتها عىل التكيف، فإذا تغلب , الدور الهام يف تحديد  مستقبل الحركة اإلسالمية

التيار املتطرف فإن الرصاع الداخيل والخارجي بني هذا التيار وكل من املجتمع 

واملجتمع الدويل سيتصاعد، بينام قد يدخل املجتمع والحركة اإلسالمية يف  املحيل

للتكيف مع االتجاهات الدولية السائدة يف , اتجاه االستقرار يف حالة امليل التدريجي

  ) 21. (املجتمع الدويل، وهو ما سيفقد هذا التيار الكثري من مالمحه التقليدية

 2011وقد تنامت ظاهرة الرشذمة يف الحركات اإلسالمية بصورة جلية بعد عام 

، فقد شملت قامئة التنظيامت التي اعتربتها دولة "بالربيع العريب"أو ما سمي 

تنظيامً جهادياً يف سوريا وحدها، ناهيك عن أن القامئة ) 23(اإلمارات العربية 

سعى الباحث لحرص عدد األحزاب ، وقد )22(تنظيامً وهيئة وغريها)   83(شملت 

والتنظيامت والحركات اإلسالمية يف الدول العربية، وتبني الصعوبة الهائلة يف ذلك 

ونظراً لالنشقاق املتواصل داخل أحزاب , نظراً للطبيعة الرسية لبعض التنظيامت

 الخ،...أو نظراً لتامزجها مع طوائف دون غريها, ناهيك عن تغيري األسامء  لها, أخرى

لكن األرقام التي حصلنا عليها تشري إىل أن عدد هذه التنظيامت قبل عام 

، وارتفع العدد بعد عام )81- 73(كان يرتاوح بني ) بداية االضطرابات العربية(2010

  :، وهو ما يعني ) 23(أحزاب  أو تنظيامت إسالمية) 104 -99( إىل ما بني  2011

يف تيارات كربى تندمج فيها هذه استمرار الترشذم وعدم القدرة عىل التوحد   - أ

األحزاب والتنظيامت، وهو ما انتهى إىل تصارعها ميدانياً، بل واختالف تحالفاتها 

 .بشكل كبري

رغم اعتبار البعض لها (زادت عمق الترشذم " بالربيع العريب"أن فرتة ما سمي   - ب

مل ، ولعل أخطر ما يف ذلك هو انتقالها إىل مرحلة الع)بأنها مرحلة انتقالية

وتغري املواقف املتواصلة لها بخصوص , العسكري للعمل ضد بعضها البعض

وبخاصة يف (وهو ما يتضح يف مشكلة الفتاوى الدينية , مختلف املوضوعات

 ).التيارات السلفية
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ويبدو أن ظاهرة الترشذم هذه تعكس بنية مجتمعية ساهمت يف تنامي هذه   - ت

تمع العريب اتجاه التيارات الظاهرة، وهو ما يتضح يف تباين توجهات املج

 )2أنظر الجدول رقم(الدين " تسييس"واتجاه املوقف من , السياسية اإلسالمية

ğ̂ éÞ^mI<íè†ÓŠÃÖ]<íŠ‰ö¹]<…æV< <
  :تؤثر املؤسسة العسكرية يف البنية السياسية العربية من خالل

ما  2011-1949فقد عرفت املنطقة العربية خالل الفرتة من : تويل السلطة قرساً  -1

انقالبات عسكرية فاشلة، وهو  )10(انقالباً عسكرياً ناجحاً، و   )44(مجموعه  

ما يعني أن أغلب الدول العربية تحكم من خالل أفراد ينتمون للمؤسسة 

وهو ما يجعل الحركات ) 24.(أو تدعمهم املؤسسة العسكرية, العسكرية

 .اإلسالمية داخل قفص حديدي

إلجاميل الناتج املحيل بني دول العامل، نجد  عند قياس اإلنفاق الدفاعي  قياساً  -2

دولة عربية، وقد ارتفع ) 11(أنه  من بني أول عرشين دولة يف العامل هناك 

مليار  150، ليصل إىل حوايل %)4(بحوايل  2013اإلنفاق العريب الدفاعي عام 

, %)26(والبحرين %) 27(دوالر، وقد سجلت الزيادة األعىل يف العراق بنسبة 

، وهو ما يدل عىل أن الخصم %)8,8( ، والجزائر%)14( لسعودية ويف ا

التاريخي للحركة اإلسالمية يتمتع بإمكانيات عالية قياساً لتوزيع املوارد والقوى 

 )25.(يف املجتمع العريب بني القوى السياسية داخل كل دولة عربية

ستناداً ا) Global Militarization Index"(العسكرة العاملي"عند قياس مؤرش  -3

مثل مقارنة اإلنفاق الدفاعي مع اإلنفاق عىل الصحة , لعدد من املقاييس

والتعليم، وعدد أفراد املؤسسة العسكرية قياساً لعدد السكان، وقياساً لعدد 

الخ، تبني أنه من بني أعىل عرشين دولة يف العامل يف نسبة ...األطباء والعلامء 

يعزز سطوة هذه املؤسسة املناهضة دول عربية، وهو ما ) 10(العسكرة هناك 

 )26.(للتيارات اإلسالمية السياسية

يدل مؤرش الفساد يف الرقابة عىل : نسبة الفساد يف املؤسسة العسكرية العربية -4

اإلنفاق الدفاعي العريب  أن الدول العربية جميعاً تقع ضمن الدول التي 
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، )27(تبتني األخريتنييتجاوز فيها الفساد  مستوى املتوسط، وأغلبها يقع يف املر 

وهو ما يعني أن مصالح املؤسسات العسكرية ستعمل عىل كبح الحركات 

 ؟"من أين لك هذا" والتنظيامت اإلسالمية خوفاً من تطبيق قاعدة 

هذه املؤرشات تؤكد الوزن السيايس الكبري للمؤسسة العسكرية العربية، وهو ما 

اع بني األنظمة السياسية واملعارضة اتضح يف مرحلة الربيع العريب، إذ إن حسم الرص 

ارتبط بشكل جوهري مبوقف املؤسسة العسكرية، فقد كاد  2014- 2010يف املرحلة 

القذايف يف ليبيا أن يحسم الرصاع عسكرياً لصالحه لوال تدخل الناتو، وحسم الجيش 

املرصي املعركة مبجرد ظهور قياداته يف وسط املتظاهرين يف ميدان التحرير، وكان 

وقف رئيس األركان يف الجيش التونيس دور هام يف حسم الرصاع، وحافظ الجيش مل

والجيش السوري عىل النظام، بينام أدت خالفات ) يف مرحلة التسعينيات(الجزائري 

قيادات الجيش يف اليمن إىل استمرار الرصاع، وكان لتدخل قوات درع الجزيرة يف 

  )28.(البحرين دورها يف الرصاع هناك

ني أن دور املؤسسة العسكرية وتوجهاتها سيمثل عامالً حاسامً يف تحديد ذلك يع

ال سيام –مستقبل الحركة اإلسالمية، وملا كان موقف املؤسسة العسكرية يف الغالب 

فإن األمر يشري إىل احتامالت , معاد للحركة اإلسالمية -عىل مستوى القيادات العليا

ية اإلسالمية يف الحفاظ عىل وجودها بشكل زيادة العقبات أمام قدرة الحركة السياس

أن الوصول إىل السلطة أو تغيريها ال يتم دون " الربيع العريب"فاعل، فقد كشف 

, دولة عربية) 13(املؤسسة العسكرية، وهو ما أكدته نتائج حوار مع سفراء " رضا"

بواقع سفريين من كل دولة، وكانت هذه النتيجة، أي صعوبة الوصول للسلطة أو 

االحتفاظ بها أو تغيريها يف الدول العربية دون موافقة املؤسسة العسكرية هي 

  )29.(النتيجة التي أجمع السفراء الستة والعرشين عليها

ğ̂ nÖ^m<I<<<í{Ò†£]<àÚ<íée†ÃÖ]<íé‰^éŠÖ]<íÛ¿Þù]<ÌÎçÚ
íéÚø‰ý]V< <

اعتبار عدد من الدول العربية لكثري من الحركات اإلسالمية السياسية  حركات  -1

، وعند مراجعة مواقف الدول العربية جميعها نجد أن كل دولة "هابيةإر "
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عربية تعترب رشيحة من التنظيامت اإلسالمية ضمن قامئة التنظيامت اإلرهابية، 

مرص، وأغلب دول الخليج (فبعض الدول تعترب اإلخوان املسلمني حركة إرهابية 

بينام ال تعتربه , وبعض دول الخليج تعترب حزب هللا حركة إرهابية, )وسوريا

الدولة اإلسالمية "دوالً عربية أخرى، لكن الدول العربية كلها تعترب تنظيم 

الخ، وهو ما يعني أن البيئة العربية بيئة ...مثالً تنظيامت إرهابية" والقاعدة

ضاغطة متاماً عىل التنظيامت اإلسالمية، فإذا ترافق هذا الضغط العريب مع 

لتنظيامت عىل التجنيد والحصول عىل الدعم املايل الضغط الدويل تصبح قدرة ا

 .ولكنه تراجع تراكمي, والوصول للجمهور ترتاجع بشكل تدريجي

بخاصة , بني التنظيامت اإلسالمية  ذاتها" الربيع العريب" أن الرصاع الذي أفرزه  -2

، ناهيك عن الخالفات )واليمن, والعراق, وليبيا, سوريا(يف بعض الدول العربية 

بني السلفيني واإلخوان املسلمني، وبني ( سية بني هذه التيارات اإلسالمية السيا

اإلخوان املسلمني وبعض التنظيامت الجهادية، وبني اإلخوان وحزب التحرير، 

 .جعل صورة التنظيامت اإلسالمية أقل جذباً ) ذاتها" الجهادية" وبني التنظيامت 

مية املتطرفة من األقليات غري من ناحية أخرى فإن مواقف بعض التيارات اإلسال 

وبخاصة املسيحية، أو من املذاهب غري السنية أو بني املذاهب بشكل , املسلمة

وبعض , والعراق, كاملوقف من مسيحيي سوريا( زاد الصورة قتامة , عام

، أو املوقف من الشيعة يف الدول العربية بشكل )التوترات يف املجتمع املرصي

هب إسالمية أخرى كام جرى يف جنوب الجزائر بني عام، أو الرصاع بني مذا

الخ من األمثلة عىل ...2013املالكيني واألباضيني والتي تطورت بقوة يف ديسمرب 

، وهو أمر ازداد عمقاً بسبب تضارب الفتاوى بني القيادات الدينية ) 30) (ذلك

بالشكل الذي قاد إىل حالة من االضطراب الفكري بغض النظر عمن تسبب فيه 

  .أو افتعله

كام تشري نتائج استطالعات الرأي املختلفة إىل أن القبول بتعدد التفسريات يف 

نطاق الظاهرة الدينية اإلسالمية أمر غري مقبول بالشكل الكايف ، بل  يجعل 

الفضاء السيايس قابال للتفجر عند أي تباين يف اآلراء، حيث تدل االستطالعات 

تجوبني ال يقبلون بتعدد التفسريات للنص من املس% ) 46,4( عىل أن  حوايل

  ).2أنظر الجدول. (الديني
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ğ̂ {{Ãe]…<I<<<<íé{{‰^éŠÖ]<í{{éßfÖ]<»<Ð{{éÛÃÖ]<Ì{{×~jÖ]<m`{{i
<<ì…‚{{{Î<î{{{×Â<í{{{ée†ÃÖ]<í{{{éÂ^Ûjq÷]æ<íè^{{{’jÎ÷]æ

<êi]„Ö]<…çŞjÖ]<»<íéÚø‰ý]<l^Ûé¿ßjÖ]æ<h]ˆuù]J< <
ي تقوم به سنوياً بعض تظهر مالمح التخلف  يف البنية العربية يف نتائج القياس الذ 

املراكز البحثية  يف إطار دراسة هذه املراكز للتطور العام عاملياً، ويقوم هذا املقياس 
  :عىل أساس ثالث مجموعات من املؤرشات الكربى هي

مؤرشات 10(الضغوط السكانية : وتشمل, املؤرشات االجتامعية  -أ
 6(الجامعات،عنف بني )مؤرشات فرعية 7(،الالجئون والنازحون)فرعية

  ).مؤرشات فرعية 3(، هجرة العقول )مؤرشات فرعية
عدم توازن التوزيع للدخل بني الجامعات : وتشمل, املؤرشات االقتصادية  -ب

  ).مؤرشات فرعية 8(والفقر, )مؤرشات فرعية 6(واألقاليم   
مؤرشات  9(سيادة الرشعية والقانون : فتشمل, املؤرشات السياسية الكربى  -ج

 9(وحقوق اإلنسان , )مؤرشاً فرعياً  11(مستوى الخدمات العامة و , )فرعية
مؤرشات  4(ورصاع النخب , )مؤرشات 9(واألمن والعنف الجامعي , )مؤرشات

، وهذا يعني أن املقياس يعتمد )مؤرشات فرعية 6(والتدخل الخارجي, )فرعية
  .ياً مؤرشاً فرع)  88( وعىل, مؤرشاً رئيساً يف املجموعات الثالث) 12(عىل 

  
  2014 2013 2012  2011 2010 سنة/دولة

  76,7 75,7 74,8  7774,5 االردن
  47,6 47,3 48,9  52,450,4 اإلمارات
  64,9 62,9 62,2 58,859 البحرين

  77,5 76,5 74,2  67,570,1 تونس
  78,8 78,7 78,1 81,378 الجزائر

  73,1 72,7 73,4  77,575,2 السعودية
  110,1 109,4111 111,8108,7 السودان

  101,6 97,4 94,5  87,985,9 سوريا
  53,1 52 51,7  48,749,3 عامن

  102,2 103,9 104,3  107,3104,8 العراق
  79,5 80,8 82,2  84,684,4 فلسطني

  48,9 47,1 48  51,849,5 قطر
  59 59,6 58,8  61,559,5 كويت
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  86,9 86,3 85,8 90,987,7 لبنان
  87.8 84,5 84,9 69,168,7 ليبيا
  91 90,6 90,4 87,686,8 مرص

  74,4 74,3 76,1 7776,3 مغرب
  93 91,7 87,6  89,188 موريتانيا

  105,4 107 104,8 100100,3 اليمن

  )31(مؤرشاً )  88( الدول العربية  ومستويات الفشل يف )  1(الجدول 

عد الدولة فاشلة متاما إذا بلغ ت(وعند مراقبة نتائج مستوى الفشل  يف البنية العربية 

  ).1(نجد النتائج اآلتية التي يعكسها الجدول , )نقطة 120مجموع نقاطها 

، 2014 -2011دولة عربية سجلت ارتفاعاً يف مستويات الفشل بني ) 11(أن  -1

من املجتمع العريب، وهو %) 62,85(وتبلع نسبة سكان هذه الدول ما يساوي 

التي تصل للسلطة أو تشارك يف السلطة يف هذه  ما يجعل  األحزاب اإلسالمية

وقد يجعل احتامالت فشلهم , الدول يف مواجهة وضع داخيل يف غاية التعقيد

 .قامئة دون نفي احتامل النجاح

أن الدول  العربية التي حققت معدل فشل نسبي هي دول صغرية وغنية  -2

, ة من ناحية، وهي  دول تفتقد للنظم الحزبي)أغلبها دول الخليج الصغرية(

وتعد الحركات اإلسالمية فيها ذات تأثري محدود يف البيئة العربية من ناحية 

 .ثانية

نقطة، وهو ما يعني أن ) 79,66(أن معدل الفشل يف كل الدول العربية هو  -3

 2011، فإذا علمنا أن املعدل عام %) 66,3(معدل الفشل العريب  هو 

سريتفع  ) linearالخطي ( الفشل  نقطة ، فإن ذلك يعني ان معدل) 76,76(كان

نقطة خالل األعوام الثالثة القادمة، مام يزيد الوضع تعقيداً، وقد يدفع  )  2,9(

ذلك الحركات اإلسالمية لعدم الترسع يف تويل السلطة  نتيجة ملخاطر هذه 

وتنحية الرئيس املنتخب محمد , وبخاصة بعد التجربة املرصية, التعقيدات

 .خوان املسلمنيمريس املنتمي لإل 
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ğ̂ ŠÚ^}<<I<<íé‰^éŠÖ]<íéÚø‰ý]<l^Ò†v×Ö<ì‚Þ̂ Š¹]<l]†ö¹]V<<<<<< 

, مثة عوامل يف الفرتة املعارصة تساند التوجه نحو زيادة قوة الحركات اإلسالمية

 :وتتمثل يف اآليت

الوجدان الديني يف املجتمع العريب، فام زالت نسبة كبرية من السكان ترى أن   - أ

%) 80(، فإن حوايل )2(يف حياتهم ، وكام يوضح الجدول  " أمر مهم "الدين 

من املجتمع العريب ما زال ينظر لإلسالم كأحد جوانب حياته املهمة، وهو أمر 

  يبقي املجال مفتوحاً أمام التنظيامت السياسية الستثامر هذا الوجدان الديني

المساإل الدولة
  مهم
%  

اعتبار الشيعة 
  مسلمون

%  

القبول بتعدد
ات اإلسالم تفسري 

%  

أهمية اإلسالم حسب 
) مهم جدا او مهم(العمر

%  
    18-34

  سنة
أكرث 

 35من 
  سنة

  الفارق

  29 71 42 53 77 59 لبنان
  6 88 82 24 46 85 األردن

  12 92 80 42 38 85 فلسطني
  8 87 79 53 82 82 العراق
  9 82 73 65 54 78 تونس
  2 74 76 22 42 75 مرص

  3 91 88 66 37 89 املغرب

  )32(دول عربية اتجاه موضوعات إسالمية ) 7(توجهات العرب يف )  2(الجدول 

التأثري النفيس الذي تركه اإلنجاز العسكري لبعض الحركات اإلسالمية يف مقارعة   - ب

العدو الذي تجمع التنظيامت عىل العداء له مثل إرسائيل، فقد كان لصمود 

، وقبلهام قدرة حزب هللا عىل حركتي حامس والجهاد اإلسالمي يف قطاع غزة

تحرير الجنوب اللبناين أثر يف تعميق دعم هذه الحركات من الشارع العريب 

 ,بقدر نسبي، بل ساهم يف جذب نوع من التقارب بني تيارات سنية وشيعية
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رغم ظالل ما تركته األزمة ( وبخاصة يف لبنان وبعض قطاعات الشارع العريب 

 )33().السورية عىل هذه التوجهات

يف تقديم منوذج ) عىل اختالف توجهاتها األيديولوجية(فشل التيارات العلامنية   - ت

ناجح وجاذب، كام أن تراجع أهمية الشخصية الكارزمية يف املجتمع املعارص، 

استعادة : مثل(يساهامن يف عودة املجتمع الستحضار مناذجه الناجحة تاريخياً 

 يشكل عامالً له تأثري نسبي  ، وهو ما)الخ...النموذج اإلسالمي التاريخي

ğ̂ ŠÚ^}<I<Øé× <<íéq…^¤]<ØÚ]çÃÖ]<°e<Ù^fj¹]<m`jÖ]
íé×}]‚Ö]<ØÚ]çÃÖ]æ ):34(  

نظراً ألن العوامل الداخلية والخارجية ال تعمل مبعزل عن بعضها بعضاً، فإن تحليل 

يشكل املنهجية األنسب لرصد ) cross impact matrix(مصفوفة التأثري املتبادل 

  ):3(ج هذا التفاعل كام يوضح الجدول نتائ

املؤرش
 املؤرش/الخارجي

  الداخيل

األزمات
  االقتصادية

تأثري
املؤسسة 
  العسكرية

الوجدان
  الديني

التطرف
  واإلرهاب

الرصاع العريب   الفساد
الصهيوين 

  والبعد الدويل
  2+  3- 2- 4-  4- 3- العلمنة
  2-  2+ 2+ 2+  2- 2+ العوملة

  2+  2- 5+ 4+ 2+ 3+ الحروب الدينية
األنظمة

  السياسية
-2 -4  -2 -1 -3  +1  

  2-  1- 3- 2-  2- 1- القانون الدويل
تطور وسائل

االتصاالت 
  واملواصالت

-2 -3  +2 +2 +2  +3  

  4+  5- 4+ 0 13- 3- املجموع

  تأثري العوامل الخارجية عىل الداخلية): 3(الجدول                          
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موقفاً معادياً ) الواليات املتحدة، روسيا ،الصني ،االتحاد األورويب(تبدي الدول الكربى 

واملسلحة منها بشكل خاص، وميكن تلخيص أسباب , للحركات اإلسالمية بشكل عام

  )35(: التخوف من هذه الدول عىل النحو اآليت 

من أن يؤدي نجاح الحركات اإلسالمية السياسية  اً ت املتحدة تخوفتبدي الواليا  - أ

سرتاتيجية مع واشنطن، اال العربية املحافظة ذات العالقة إىل التأثري عىل النظم 

تنامي التيار الجهادي العامل ضد إىل من أن يؤدي ذلك  اً كام  أن هناك تخوف

 ,ب السياسية الغربيةإرسائيل، إىل جانب الحساسية الدينية عند نسبة من النخ

 .ومن ضمنها الواليات املتحدة
 

من أن نجاح الحركات اإلسالمية يف العامل العريب والبيئة  اً وتبدي روسيا قلق  - ب

 ,املجاورة لروسيا قد يشكل قاعدة إسناد للحركات اإلسالمية يف داخل روسيا

ما  وبعض املناطق الداخلية األخرى، وهو السيام يف مناطق الشيشان وداغستان

 .قد يعزز النزعة االنفصالية يف هذه املناطق وغريها من املناطق
 

الشعور الصيني بأن نجاح الحركات اإلسالمية قد يعزز النزعات االنفصالية يف   - ت

حيث تعيش األقلية املسلمة  ,املقاطعات الغربية يف إقليم سينكيانغ الصيني

بخاصة بعد الخربة و ارس بعض تياراتها العنف ضد السلطات الصينية، متوالتي 

من  التاريخية التي عرفتها الصني يف فرتة سيطرة حركة طالبان عىل أفغانستان،

 .الذي يصل الحدود الصينية بأفغانستان"  واكان"خالل التسلل إليها عرب ممر 
 

أما االتحاد األورويب فلديه خشية من أن يؤدي تزايد نشاط التيارات اإلسالمية   - ث

كرد فعل عىل تزايد عدد املسلمني ونشاطهم  ,شية يف أوروباإىل تنامي النزعة الفا

  .والخوف من انتقال العنف من الرشق األوسط إىل أوروبا ذاتها يف  أوروبا،
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األزمات  املؤرشات الداخلية

  االقتصادية
  5: و

تأثري املؤسسة
  العسكرية

  5: و

الرصاع العريب
  لصهيوينا

  4:و

الوجدان 
  الديني

  3: و

التطرف 
 رهابواإل
  2: و

الفساد
  1: و

  2+  1- 1- 1+ 1+ * زمات االقتصاديةاأل 
تأثري املؤسسة

  العسكرية
+3 * -3 -2 -2  -2  

  1-  1+ * 2+ 1- 1+ الوجدان الديني
  1+  *  2+ 2+ 3+ 3+ التطرف واإلرهاب

  *  2-  2+ 1+ 2- 2- الفساد
الرصاع العريب

  ينالصهيو 
+2 +4 * +2  +1  -1  

  6-  1+  3+ 7+ 5+ 4+ "1"املجموع
  1-  3-  3+ 3+ 8- 7+ "2"املجموع

  7-  4-  27+ 44+ 15- 55+ املجموع الكيل

  )تعني الوزن النسبي للمؤرش: و( التأثري املتبادل بني العوامل الداخلية": 4"الجدول 

   :النتائج

الخارجية والداخلية إىل النتائج تشري عملية قياس التفاعل املتبادل بني املؤرشات 

  ):ملعرفة كيف يتم القياس) 34(أنظر الهامش رقم (اآلتية 

 )126(لداملؤرشات التي تدفع نحو تراجع التنظيامت اإلسالمية ستزداد مبع -1

 .نقطة لصالح هذه التنظيامت )26(مقابل  ,نقطة

ية فإن ذلك يعني أن الحركة اإلسالم لذلك، اً خطي اً فرتضنا اتجاهاإذا  -2

 .2022-2020 ضعف لحظاتها خالل الفرتة منأ السياسية ستكون يف 
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