
 فكر االسالم السياسيوالدولة الوطنية  تطور

 لطفي حاتم

الحركات االجتماعية والسياسية المناهضة سمالي اشكاال مختلفة من أمراحل التوسع الرافرزت  -

 االجتماعية فان الحركاتلقوانين لتلك ا، ونتيجة راس المال التوسعية  قوانين والمتجاوبة مع حركة

 والمناهضة له للنظام الرأسمالي الساندةالسياسية  االقتصادية ـفاحها واساليب كومنتجاتها الفكرية 

وما اشترطه مراحل حركة راس المال التوسعية تجاوبت والمهام االجتماعية والسياسية التي انتجتها 

فضال عن اثراء رؤيتها   أهدافها  البرنامجية ومحتوى هاأساليب كفاح تطور من ذلك التجاوب

  . الفكرية

التشكيالت  بدت جلية فيس المال أحركة رل المالزمةهميش االجتماعي والسياسي تالعوامل  ان -

الهادفة جتماعية ـ االقتصادية اال  هابسبب هشاشة الدول الوطنية وغياب برامجالوطنية االجتماعية 

 .  ثروات البالد الوطنية على اساس التنمية البشرية والعدالة االجتماعية توزيع  الى

 المعولمشترطتها حركة رأس المال تموضوعة التهميش االجتماعي والسياسي التي ادا الى استن

وتأثيرها على نشوء وتطور فكر  ةاالجتماعيالتشكيالت لتهميش النتائج السياسية نحاول متابعة 

 .االسالم السياسي 

     االسالم السياسي فكر الدولة الكولونيالية و

الدولة العثمانية المرتكزة على مبدأ الخالفة  عل الحركات االجتماعية  في تفاان  بات معروفا -

االول منهما  أساسيينعبر شكلين الفكرية تبلورت هوياتها  كثيرة سياسيةاالسالمية انتج حركات 

وتشكيل دولة  العثمانية نفصال عن الخالفة االسالميةاالقومية هادفة الى ومنظمات سياسية حركات 

تطور مصالحها  ــ الطبقات االقطاعية والشرائح التجارية التي رأت ان  حيث شكلت، ة عربية واحد

تلك المنظمات الحاملة لتطلعات  لقاعدة االجتماعية ا ــ االجتماعية يرتبط بتحالفها مع الوافد االجنبي

من المية الى الوحدة االس  تدع مثلته قوى اسالميةمن تلك الحركات ف الشكل الثانيأما .  القومية 

العراق  تزعم وبهذا االتجاه.  على اسس دستوريةالعثمانية بعد وضعها تطوير الخالفة خالل 

 . االسالمية التركيز على الوحدة دعوةالمجاور للدولة الفارسية والمتماثل معها في المذهب الديني 

القاعدة  ماهير الفالحية والج المتحالفة مع شيوخ العشائرالعراقية شكلت القوى الدينية   وبهذا المسار

  (1). االساسية المناهضة لالحتالل البريطاني 

انعكس على  ماين االسالمي والقومي وتباين القوى االجتماعية المحركة لهان االختالف بين التيار -

مع الوافد االجنبي حيث تم رفضه من قبل السياسية والتوجهات االقتصادية طبيعة التحالفات 

الجيوش مع  القوى العربية القومية بقيادة الشريف حسينتحالفت  بينمافي العراق  لشيعيةاالمرجعية ا

  . بهدف بناء دولة العرب الواحدة الغربية 



تابعة  ـ مصر وسوريا والعراق ـ عربية  دوالا  أنتج القومية الضباط وكتلةتحالف الشريف حسين  -

القاعدة االجتماعية شرائح التجارية الكبورادورية الطبقات االقطاعية والت للدول الكولونيالية شكل

   (2). الوليدة  لسلطتها السياسية 

انتج  التصدير واالستيرادترابط الشريحة التجارية العربية والسوق الكولونيالية المرتكز على  -

ية السلطة ا وانشأ نمطا سياسيا في حكم الدولة الوطنية من خالل ترسخ ازدواجمتحالفا سياسيا بينه

من التوسع  ثانيةالمرحلة الشكل  لذيا الكولونيالي لنظامالتجاري وبين ا/ بين التكتلين االقطاعي 

 . الرأسمالي 

تنامي الدور السياسي للشريحة التجارية في العراق وغياب فعالية البرجوازية الوطنية المعاقة  -

ين التوجهات الفقهية للمذاهب االسالمية في بسبب استيراد البضائع االجنبية ترافق وانقسام مبكر ب

المرجعية الشيعية بينما شكل المذهب السني رغم أقليته  تأييد النظام السياسي الجديد أفقدالعراق  

 . للدولة الجديدة الناهضة  ة القاعدة االجتماعي

ولة العراقية حيث حكم المسار التاريخي لتطور الد من االحتالل المذهبين الشيعي ــ السني تناقض  -

المذهب الشيعي عن المشاركة في الحكم وتطور ذلك  عزوفافرز التناقض بين الرؤيتين السياسيتين 

التي استأثرت بسلطات الدولة  لحكومات المتعاقبةا اعتمدته العزوف الى  تهميش طائفي ممنهج

 . العراقية

حتالل البريطاني وبين الضباط بمساومة تاريخية بين سلطة اال ان ظهور الملكية في العراق -

المراجع الشيعية وقاعدتها العشائرية المستند الى بناء دولة  موقفجاءت بالضد من  الشريفين  

الفكر حتماء بإ والمتمثلةفي العراق  التاريخية الى احد المفارقات  عراقية وطنية وبهذا السياق نشير 

محيط  ال فيواكثريته ي التشكيلة العراقية  ف هين اقليتبالفكرة القومية الحداث توازن ب السياسي السني 

 .   االقليمي

التهميش السياسي ذات السمة الطائفية في العراق وتهميش اجتماعي في الكثير من البلدان  ترافق -

 هاتشكيالت تشوهوما أنتجه ذلك من  الكولونياليمرحلة التطور الراسمالي  العربية بسبب ولوجها

الطبقية قواها على تنازع مصالح  مرتكزةال ةاالجتماعي اتتي افتقدت ديناماكية النزاعاالجتماعية ال

 تواصل تأثير ااوله :بثالث مستويات مترابطة  تمثلتنتائج اجتماعية سياسية  الى االمر الذي أدى

لتهميش استمرار ا  ايهوثان على الحياة االجتماعية والسياسية ، المجتمع االهلي ـ الطائفة والعشيرة ـ

المؤسسة  صعود دور  اثالثهو .في بناء اجهزة الدولة السيادية  االجتماعي الطائفي واختالل التوازن

في حكم البالد في  االستبدادية لنزعاتالعسكرية في الحياة السياسية وما افرزه ذلك من تعزز ا

  .   مختلفة من تطور الدولة العراقيةمراحل 

لدينية العربية الناهضة مع القيادات ا الدوللف التيار العروبي في تحا ان تكثيفا لما يجب تأكيده

السياسية  لمنظمومةلتطور ا ساا االهلي شكل في المرحلة الكولونيالية اسا المؤثرة على بنية المجتمع

   .الالحقة لفكر االسالم السياسي



   التحرر الوطنية واالسالم السياسي ةدول

 على اسس واالقتصاديةاالجتماعية  النزاعاتالى اشتداد  الوطنية دولة التحررظهور  أدى -

على  ـ النزاعات مستندة ــ تلك، واالسالمية  الديمقراطية القومية ،بين التيارات   فقهية /  ايديولوجية

 ـ : التالية  المحدداتيمكن حصرها بالعقائدية  / الفكرية الموضوعات كثرة  من 

 لطة الدولة الوطنية  ـ االسالم السياسي وس:  1

تطور فكر االسالم السياسي من النظم السياسية لدول التحرر الوطنية  وفقا لتغيرات تلك النظم 

 . وتأثير سياساتها االقتصادية ــ االجتماعية على الكتل الشعبية 

 اين أولهماسلوبين أساسفي مصر دولة التحرر المصرية  عبر   رفض االخوان المسلمون  فقد -

الدعوة الى اقامة  اوثانيهم ،لوب االغتياالت والتصفيات الجسدية لشخصيات وطنية وسياسية اس

من  االخوان موقفيمكن اعتبار واستنادا الى ذلك . الدولة االسالمية بالضد من الدولة القومية 

 .  السياسيةو الفقهيةاالسالم السياسي االجتماعية وتبلور رؤاه  قوةمؤشرا على  السلطة الوطنية

في  لم يضع الفكر السياسي الشيعي موقف االخوان من السلطة الوطنية في مصر وبالضد من  -

 النزاع مع النظام الجمهوري اتخذ  قضية استالم السلطة هدفا أساسيا لنشاطه السياسي  بل العراق

اد النزاع وفي مجرى اشتد. (3) والديمقراطية القوى اليسارية  مناهضا لنشاط شكال ايديولوجيا

الى العمل االيديولوجي تحول النشاط االسالمي المناهض للجمهورية  من شكله االيديولوجي 

بالنظام بتحالف  المرجعية الشيعية مع القوى القومية بهدف االطاحة  تمثلالسياسي المباشر 

  .الجمهوري األول 

 ـ التحوالت االجتماعية :  2

باالصالح الزراعي  ةالمتمثللوطنية دمت عليها دولة التحرر االتي أقاالجتماعية لتحوالت ا أفضتـ 

تغيرات اجتماعية المدنية والسياسية الى   المواطن حقوق قوننةوواحتكار الدولة للتجارة الخارجية  

الساندة  ـ االقطاع وشريحة التجار الكبورادورية ـ تمثلت بتفكيك شرائح الطبقات االجتماعيةسياسية 

المرجعيات الى تحريم االجراءات االقتصادية تلك االمر الذي دعى بعض قادة  ة للمرجعيات الديني

/ السني تماثل موقف كال  المذهبين   تجاهوبهذا اال السماوية للشرائعاالجتماعية باعتبارها مناقضة 

 .في عدم شرعية التحوالت االجتماعية والحقوق المدنية  الشيعي

 ـ المفصل االيديولوجي :  3  

في زخما كبيرا  التحرر الوطنية ةدول قامت بهااالقتصادية التي ــ التغيرات االجتماعية  تجتنــ أ

عكست أحزابها السياسية  تشكيالت اجتماعية وطنية  تبلور الى المستندتطور الفكر العلماني 

بناء المثقفين الى محاولة رجال الدين االمر الذي دفع الكثير من تعارض  مصالح مكوناتها الطبقية 

 الدينية  الفتاوي فكر اسالمي سياسي معارض  للفكر اليساري والديمقراطي فضال عن اصدار

 ودمغه بسمة االلحاد واالباحية  الشيوعيالمناهضة للفكر 



 التغيرات الوطنية والدولية وتطور الفكر السياسي االسالمي  -

كيالت االجتماعية وافضت الى هشاشة التش استمرار فيدولة التحرر الوطنية اجراءات  ساهمت -

من  االجتماعية السالم السياسياالعلمانية ومهدت الطريق امام توسع قاعدة السياسية زعزعة  النظم 

  ـ :  المتجسدة فياالقتصادية والسياسية  اجراءاتهاخالل 

دولة  لتحوالى أدت واحتكار التجارة الخارجية  عمليات تأميم ملكية المشاريع الوطنية الخاصة -

 التشكيلية االجتماعية حرمان دولة راسمالية بيروقراطية وما نتج عن ذلك من  الى التحرر الوطنية 

  .نزاع أحزابها السياسية   و قواها االجتماعيةديناميكية تطور  من الوطنية 

 دة فيمتسيبيروقراطية  شريحةنمو وتطور احتكار الدولة للفعاليات االنتاجية والخدمية الى  أفضى -

عمليات الرشوة الوافد استناداا الى  مع الراسمال االجنبي   متحالفةالحياة السياسية واالقتصادية 

 .والفساد االداري 

والديمقراطية  منها ةالحاكم ةالقوميتيارات الحركة العلمانية بين  االيديولوجية النزاعات ساهمت   -

الى  ـــ ، احتكار السلطة  ية ، الشرعية الوطنية الوحدة العربــ اهيم حول مف اليسارية المعارضة

 شرائح من الطبقة الوسطى تبني  وسيادة العنف  االمر الذي ساهم في ضياع الديمقراطية السياسية

 . االسالم السياسي فكر ل

افقار وتهميش  الى الى الليبرالية والسوق الحرة افضى في الدول الوطنية انتقال النظم السياسية -

الطبقة الوسطى  تعرضفضال عن والمعدمة  االجتماعية خاصة الكتل الفالحية ر من الطبقاتالكثي

ا الدنيا للخراب االجتماعي االمر الذي افضى الى توسع قاعدة االسالم السياسي هوخاصة شرائح

 .الساداتية خاصة في مصر 

 منحت هامة اقليمية/ لية دو واخرى تزامنت ان التغيرات االقتصادية االجتماعية في الدول الوطنية 

  التوقف عندها نحاول  ة واالجتماعيةالسياسيمضامينه لتطور  ركائز جديدة  االسالم السياسي فكر

 ــ  :  برؤى سياسية فكرية مختزلة

العمل أهمية حول جديدة   فقهية الشيعي بمفاهيم الفكر السياسيالثورة االيرانية   سلحت -:  1

 السلبية (االمام المنتظر) عودة موضوعة من خالل نقل  الدولة م سلطةاستالالسياسي الهادف الى 

 حدثوقد ا (والية الفقيه ) وكالة عن االمام الغائب  نحو استالم السلطة الفاعل الى التحرك السياسي

 الفكر السياسي الشيعيكبيرا في حراكا  ركائزه الفقهية االمام الخميني وضعالذي  قهيالتحول الفهذا 

 .   المفروض عليهم  االقصاء التاريخي ألليات  الشيعة رفض ترجمته عبرجرت 

لفكر السياسي في ا وتغيرات هامة تزامنت  عي يالفكر السياسي الش الفقهية في التغيرات  -:  2

فقهيا على  رصينهوت االسالمي إغناء مفهوم الجهاد من خالل بعد الغزو السوفيتي الفغانستان السني 

 .المحتلين    محاربة ناهيك عن الوافد قاعدة محاربة الفكر االلحادي 



االسالم السياسي على  فصائل ساعدت السني ـ الشيعي في الفكر السياسي الفقهية  ان التغيرات

موضوعة وألهمية وبهذا المسار  ،السياسي على قواعد شرعية دينية ـ أيديولوجية  انشاطه رسيخت

  وسماتها نتوقف عند تحوالتها التاريخية حلقة اساسية في الفكر السياسي السني شكلت تي ال الجهاد

 ـ : السياسية المتمثلة بــ 

 ـ  الجهاد السلفي والمصالح الغربية : أ 

لدول صراع اب في المرحلة الجديدة من التوسع الراسمالي المعولم  مفهوم الجهاد السلفي ارتبط تطور

 تشابك فعاليةوما افرزه ذلك  النزاع االستراتيجي من  مع النفوذ السوفيتي السابق الكبرىالرأسمالية 

 .اقليمية /  دوليةاستخباراتية االسالمي مع أنشطة  السلفيالجهاد 

 العنف والجهاد اإلسالمي -: ب

بي بعد نقله من  مستوى مقاومة المحتل االجن االسالمي  الفكر السياسي تطور مفهوم الجهاد في ـ 

  .السياسية  الستالم سلطة الدولة  وسيلة عنفية الى محاربة دولة التحرر الوطنية واعتماده

بسبب حاضنته االجتماعية المهمشة التي افرزتها السياسات الليبرالية للطواقم البيروقراطية  ـ: ج 

يماته بعض تنظ خاصة بعد تحولالجهاد السلفي سمة االرتزاق  حملالحاكمة في الدول الوطنية 

  .  تنظيمات أممية الى االسالمية السلفية 

االمر الذي  االخرى ضد الطوائف االسالميةالى نزعة تكفيرية  السلفية عقيدة الجهادتحول  ـ: د 

 . ترقى الى مستوى االبادة الجماعية  سمة إرهابيةالطائفي  السلفي  مفهوم الجهاد  على  أضفى 

 االجتماعية هتشكيلت تفكك وطنية الىال تهدولانهيار وللعراق  أفضى  االحتالل االمريكي -:  3

  عشائرية/ طائفية  مكونات منظومتها السياسية ــ السلطة وأغلب احزابها السياسية ــ الى وتحول

 . في مسار الحياة السياسية سات االهلية تزايد فعالية المؤسذلك من  أفرزهوما 

 ـ: ت بــ تمثلالسياسي  االسالم الفته في فكرالى تغيرات عية  انهيار تشكيلة العراق االجتماأدى   -

اجراءات سلطة االحتالل االقتصادية ـ فصائل التكتل الشيعي مع  الكثير من  اصطفاف -: أ  

 تمثل الفكر السياسي الشيعيتحوال في  االصطفاف مع المحتلينشكل  وبهذا المعنىالسياسية  

مع المرجعية الشيعية الى التعاون من قبل  المعتمد تاريخيا  اللقوى االحتباالنتقال من محاربة 

 (4) . الوافد االجنبي 

خاصة قواه  المنحلة االستبدادي اجهزة النظام بقاياتحالف  االسالم السياسي السني مع  -:  ب

 . العودة الى السلطة السياسية تخريب العملية السياسية  وبهدف  العسكرية والمخابراتية

 المناهضة لالحتالل  العراقية  الفصائل المسلحةمع الوافدة  السلفيةجهاد النزعة اندماج   -: ج 

تتسم   سياسة جهادية سلفية تكفيرية وما نتج عن ذلك من  بهدف تخريب البناء الجديد للدولة العراقية

 .    تخريب بنى الدولة التحتيةوالطائفية  باالبادة 



 تمثلوتطور اقليمي آخر ترابط  منظومة العراق السياسية  في تكتل الشيعيال أحزاب سيادة  -:  4

اسالمية وما حمله ذلك من روح امبراطورية  التركية  سلطة الدولةلباستالم حزب العدالة والتنمية  

  (.  العثمانين الجدد) لدى 

الحكم على اسس المطالبة بتغيير االنظمة االستبدادية وبناء  االحتجاجات الشعبية أدت ـ :  5

االمر  في عدد من البلدان  سلطة الدولةلاالسالم السياسي السني  استالم  الىدستورية ديمقراطية 

 . طائفية اسالمية الى دول واالقليمية  العربية الدول أغلب الذي اشر الى انتقال

ـ : منها  التساؤالت من حزمةواجهنا  ت المعتمدة في التحليل  النتائج الفكرية والسياسية استنادا الى 

ة االقليمي  تشكل النزاعات هل .طائفية /  تغطى بأرديةالنزاعات بين الدول اإلسالمية  ت باتت هل 

  واخيرا هل النزاعات الطائفية. ؟  لدول الراسمالية الكبرىا  مصالح  محيطا ضامناا لحماية ةالطائفي

 .يش الرأسمالية ؟ ونزعة التهمتتجاوب  في بعض البلدان العربية المندلعة 

السني  االسالم السياسي فكر ل  االجتماعية الحاضنة تشترط معاينة  المثارة  االجابة على التساؤالت

  .والطور الجديد من التوسع الراسمالي  القاعدة االجتماعيةومدى ترابط تلك  الشيعي ،/ 

 الحاضنة االجتماعية لقوى االسالم السياسي  ـ 

ناشطة في  االحزاب السياسية تعبر عن مصالح طبقات وشرائح اجتماعية بات بديهيا القول ان

االسالم السياسي  ال يمكنها العمل اال  أحزابفإن   التوصيف   واستنادا لهذا  تشكيلة البالد الوطنية 

 (5)  . النشطتها السياسية والفكريةساندة اجتماعية  حاضنةمن خالل 

 االسالم لقوى الحاملة االجتماعية القوى تحديد  الى نعمد اليها  الموضوعة المشار شرعية لتبرير

 ـ : اآلتية  االجتماعية والفئات  الشرائح ها فياوالتي أر السياسي

  ـ: المالية الشرائح ـ: أ

 رأس قوى مع المترابطة اإلسالمية والبنوك المصرفية القطاعات المالية على الشرائح تتوزع ــ 

 شكلت وال زالت الخليجية  المالية الطغم ان الى نشير سياقال وبهذا الدولية راتهواحتكا البنكي المال

  .في فكر االسالم السياسي  السلفية النزعات لتطور وانتشار   الراعية االقليمية تشكل الحاضنة

  ـ: الكمبورادورية الفئات ـ:  بــ

 السلع واستيراد تصدير علىتكزتر تقليديةتجارية  شرائح بينالكمبورادورية  الفئات تتوزعـــ 

 عبر الدولية شركاتال تتشابك وأنشطة جديدة أخرى تجارية و الدينية بالمزارات المرتبطة التراثية

 الرافعة تشكل والجديدة منها التقليدية الكمبورادورية الشرائح  أن الى مشيرا التجارية الوكالة عقود

 .  الطائفية االسالمية النزعة ية ذاتوالدول/ اإلقليمية التحالفات إلقامة األساسية

 ـ :  ــ الشريحة العقارية: ج



 قطاعي الخدمات والسياحة المزدهرين في ظلعلى النشاط  الكبير ل  الشريحة العقارية تطورستند ي

 لطقوساانتعاش  الية الجديدة فضال عن تطور وروصفات الليب الناتجة عنالتغيرات االقتصادية 

 .الدينية المقدسة  المناسباتبالدينية المرتبطة 

 ـ أجزاء من الطبقة الوسطى : د 

 مواقعها عدم استقرارعن الناتج وسطى وتلون فكرها السياسي الحادة للطبقة الت ــ رغم االنتقاال

الفكر في بناء وانتشار في مراحل مختلفة و ساهمتانها في عملية االنتاج االجتماعي اال  الطبقية

في البنى االقتصادية واالجتماعية في الداخل  الحاصلة توصيف اال ان التغيراتورغم هذا ال العلماني

الفكر العلماني اليساري الديمقراطي حمل الكثير من شرائح الطبقة الوسطى الى  تراجعالوطني و

ـــ  ذوي التحصيل المهني العاليأصبح الكثير من  حيث ضفاف التيارات االسالمية االنتقال الى 

نشر في فاعلة و قوى ناشطة في الحركات االسالمية ن   ــ يمهندسين ، أطباء ، محاماعالميين ، 

 .السياسي االسالمي  الفكر

 ـ :  ـ القوى االجتماعية المهمشة: هـ

المعتمدة في السياسة  ووصفات الليبرالية الجديدةـ أقصى الطور الجديد من التوسع الراسمالي 

الطبقية االمر  لحمتهايرة عن مواقعها االنتاجية والخدمية وافقدها كب كتال سكانية االقتصادية الوطنية

الضبط الطائفي والمساعدات التي على آليات  الى تبني الفكر الغيبي المرتكز أقساماا منها الذي دفع

 .تقدمها المؤسسات الدينية 

لعنا السؤال سمات القاعدة االجتماعية الساندة الحزاب االسالم السياسي يطاوطبيعة  تشخيصبعد 

االجتماعية ألحزاب  القاعدةما هي آليات الضبط السياسي واأليديولوجي  الهادفة الى شد ـ : األتي 

 .االسالم السياسي  ؟ 

عبر كثرة تحديد آليات الضبط االسياسي  الطائفي في محاولة لإلجابة على التسائل المثار نعمد الى 

 ـ :  أهمها المستويات من

 

  ـ: السياسي جيالمستوى االيديولو

السياسي على التوجهات العقائدية والفتاوي الدينية الناظمة للحياة االيديولوجي يرتكز الضبط 

 الدينية األيديولوجية أحزاب تحاول  وبجانب ذلك االجتماعية والروحية ألحزاب اإلسالم السياسي 

،ط/ اسالمية  بروح بناءها بعد المدني المجتمع منظمات أنشطة في التحكم  شبيبة تنتشر حيث ائفيةا

 المواطن حرية عن المدافعة المستقلة الديمقراطية الروح بناء يعيق الذي األمر وفرق دينية  إسالمية

 .الديمقراطي ومستقبله

 



 االجتماعي/  االقتصادي المستوى

 مدارس / مالية مساعدات االشكال منها متعددة اجتماعية وخدمات الضبط  االقتصادي يترابط 

 داخل حركتها وضبط الهامشية القوى شد في أساسية رافعات تشكل جميعها طبية  خدمات/  ةمجاني

 دور االجتماعي/  االقتصادي المستوى يؤدي آخر بكالم. السياسية الحزاب اإلسالم السياسي  البنية

 اشتداد عند التفكك ومنعها من أحزاب األسالم السياسي الطائفية  بنية ضبط في األساسي الضامن

  .االجتماعية نزاعاتال

 في نهاية المطاف عبري رغم آليات الضبط العقائدية االسالم السياسي  فكرتلخيصا يمكن القول ان 

القوى الكمبورادورية والعقارية المتحالفة ،عن مصالح التحالف الثالثي المتمثل في الشرائح المالية 

مصالح القوى االجتماعية كليا مع لك الفكر ذ تناقضيو الدولية مع الراسمال العالمي واحتكاراته

 .  المهمشة والمحبطة المندفعة نحو قوى االسالم السياسي السباب عقائدية 

  ـ : السياسية يمكننا صياغة االستنتاجات اآلتية / تكثيفا لبنية البحث التحليلية ونتائجه الفكرية 

 ظهور أنظمة سياسية اسالمية  العربية الىالبلدان  من العديدأدى الحراك االجتماعي في ـــ : أوال 

 الوطنية وما يعنيه ذلك من تفكك التشكيالت االجتماعية ،نزاعات اقليمية مذهبية  الى  تفضيطائفية 

 . بعد تحولها الى كتل سكانية طائفية متناحرة اجتماعيا ومذهبيا 

ا  نقيضا الجديدة يةاسيالس المهيمن في النظم الطائفي االسالم السياسي شكلـــ : ثانياا  سياسيا

النزاعات االجتماعية  مضمونفي  سياسياا  تراجعا أحدثوالوطنية والقومية   للنزعتين واجتماعياا 

  . بعد نقلها من اطارها الطبقي الى نقيضها الطائفي 

 ــ  تجارية، مالية شرائح ــ  قاعدتها االجتماعية وطفيليةاالقتصادية  اــ بسبب غياب برامجه: ثالثاا 

 .ديمقراطية دول وطنية بناء  قادرة على االسالم السياسي بناء تنمية وطنية   نظملم تستطع 

 يتجاوب فكر االسالم السياسي موضوعيا والنزعات العالميةوبسبب سمته الشمولية  ـــ :  رابعاا 

فعلية للدول ال يعني بالمصالح الالى تعميم فكر تجريدي  ةولم الهادفالمعمال اللراس الكسموبولتية 

 .الوطنية وتشكيالتها االجتماعية

 

 الهوامش

العشيرة العراقية  وحدةالمناهضة لالحتالل البريطاني استمدت فعاليتها من  الفالحيةالقاعدة  (1)

 فضال عن المكانة االجتماعيةوالتعاون  بين الفالحين   الرضالتشاركية ل ملكيةال  على ةالمرتكز

 . لشيوخ العشائر  المميزة



 لسلطتها الجديدة الدولة العراقية الوليدة بسبب عدم مباركة المرجعية الشيعية لم تكتمل شرعية  (2)

عكس الدول  العربية الناهضة التي  حصلت على شرعيتها من قبل الطبقات االجتماعية الحاملة لها 

 .فضال عن قواها الدينية  

ليساري بمؤلفات  المفكر االسالمي الشهيد محمد باقر تمثل النشاط األيديولوجي الناقد للفكر ا (3)

 .   الدولية / الصدر الذي اجتهد في بناء فكر اسالمي متجاوب والتغيرات الوطنية 

اصبح قضية خالفية بين أحزاب  األمريكي للعراق  الموقف من االحتالل أناالشارة الى  تجدر (4)

 . االسالم السياسي الشيعي 

اال ان هناك تناقضات ة الساندة الحزاب االسالم السياسي م توصيف القوى االجتماعيرغ (5)

 .  اجتماعية بين مصالح  الشرائح االجتماعية المتنفذة وبين القاعدة االجتماعية المهمشة

 

 


