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 "اإلسالميون اجلدد".. قراءة خلطاب التجديد اإلسالمي
 

 حسام متام
 
 2009-07-21 إسالم أون الين ـ مدارك: 
 

 
 

املصـلذ    كااكـ : سإسـالم كـال كان الباحث األمريكـ  روندـد كركـر أون مـن أهذـ   ـ ا 
( قاصــدا كـ  عةنمـ  مـن أ ـر امل كــرين 2003اإلسـالمرنن ادـديف   مصـر الصـايفر  -خـن  

ثــ  األخــوهي و ــ  عةنمــ  ر ــر اإلســالمرا الــ ين مــرصا ر مصــر والــنهن الوــرل   الو ــنيف ال ال
اســا اللرا ا مــن الااترةــاس واملاسســاس السراســر  واإلســالمر  صرياــا مارســ   ثــوا واســوا   

 احلال  اإلسالمر  اليت كاد  تش د صنره أو صحنه كبوه مّة  مصر واملال  . 
ال  رـ  تضـر عةنمـ  إلاإلسـالمرنن ادـديفإل الشـرا الدامرـ  غةـد الهـهللاا  رلـ   ي والشـرا 

ينسف ال رضاويي وال اضـ  واملـارو وامل كـر هـارب البشـريي وامل كـر واأـام  وأسـاان ال ـادنن 
غةد سذرر الوناي وامل كر واأكر الدو  وأساان ال ادنن الدسانري والنزير الساك  ألـد كةـان 
أكــن ا،ــدي والكاتــح والصــح   ص ةــ   نيــديي كةمةنمــ  واحــده مامادســ  صكــر  وماصــذ  

 الس شخصر  مباشره ر ر اسا اللرا ا.كص
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ومثــ  تشــاك  ورقــا اقابــاس مــط مــا ســب  وهرحــ  الباحــث ال ــدير دبرــ  مبــد ال اــا  مبكــرا   
ت ريـــرل الراعـــد مـــن احلالـــ  الديارـــ  حـــنن ســـا ره إلاإلســـالمرنن املســـا ذننإلي والـــيت تضـــر ا،ةنمـــ  

 د س ا مدا الشرخا الههللاا  وال رضاوي.
مر  مواصـــرهإل الـــ ي صـــا   كةـــان أكـــن ا،ـــد   اايـــ  ال ةادرارـــاس وو ـــ  كرـــان إلرليـــ  إســـال

ي كراةـا ث ـ  املاـاسره الشـ وه كـا الشـرا ”اإلسـالمرنن ادـديف“ماد رسـان  1991وصدر مام 
 د ل  الادشا واالدلالب. 1992غةد الههللاا  والكاتح الوذةاين صرج صنيفه 

ــــ    ال ةادرارــــاس وكراةــــا كــــان ادــــدن السراســــ  وال كــــري اال اةــــام  وقضــــا   ل املذا ب
والاسوراراس املايفه ال ري  خللاب قدم أصـحاك  أد سـ ر كةة ذـا ملدرسـ  النسـلر  الـيت تاةنقـط 
 يفاعةا كنسط كا تلرصا: كا اإلسالم  وكا الوذةايني والاتام احلاكر وكا اخلار ا مذر .

 
 مشروع مستقل للتجديد

ر الاةـــننج األم ـــ  لذامديـــد اإلســـالم    كةـــا يـــرا ر كركـــر  ـــ”  اإلســـالمرنن ادـــديف“و
الو ـــنيف األخـــوهي و ـــر و ذـــنن قـــدره اإلســـالمرا مذـــل الا امـــ  إ اكرـــا مـــط ال ضـــا  املســـامده 
وأسئذ  الوامل ادديدهي و ر مانان مذل أن لدى اإلسالمراي حا وارسنن الامديـد ويذاهللامـنن 

رض مـــــا ين ــــ  ل ســـــالمرا كـــــ  النســــلر ي مـــــا ي دمندــــ  ،اةوـــــاىر ولذوــــاملي ونلـــــ  مذـــــل د ــــ
ولذةسـذةا مةنمــا مـن أدــ  مل يوــد لـدي ر مــا يضــر ند  ألد سـ ر صضــال مةــا ي ـرون كــ  احلضــاره 

 اإلدسادر !.
ومنقــــط إلاإلســــالمرنن ادــــديفإل  ــــن منقــــط املســــا   مــــن كــــ  الكرــــا س واألهــــر الااترةرــــ  

نيف مالقـــاس وثر ـــ  واحلركرــ  اإلســـالمر ي وكـــ ل  الـــيت تابــط الدولـــ ي لكـــن  ـــ ا ال واــط مـــن و ـــ
ابحلرك  اإلسالمر  تسة  هلا ابلاأثو ال ام  صر اي والاأثر النام  هبـاي اادـح مالقـ  ماةرـهللاه مـط 
الدول  وماسساىا الديارـ  تامـاوز الانسرـف وال  ـر  االسـا اللر ي و وذ ـر ال يـحيفيفون أحرـا  

   الاةنقط ضةن املوارض .
اةـــط إســـالم   ـــامط وم اـــن  وما ـــا  مذـــل  ـــن كاـــا  ع” اإلســـالمرنن ادـــديف“ومشـــرو  

الوــاملي ولــرل مهذ ــا أو إقصــاعرا أو موــايف  لذوــامل مذــل الاحــن الــ ي يبــدو   مشــرو  اإلســالم 
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السراســـ  كامذراتــــ ي ســــنا  الوار ــــ  ما ــــا كـــــسادةام  اإلســــالمر  أو اد ــــايف( أو الســــذةر  م ــــ  
 ساإلخنان املسذةا(.

ر مــت ترشــرد الصــحنه اإلســالمر  كلاقــ  تهرــو و ــر ال يرا اــنن مذــل أن اللريــ  لــ ل  وــ
إ اكر    كاا  ا،اةطي ومن مث األولني  ماد ر   الاهرـو ال  ـا  واال اةـام  مذـل السراسـ ي 
وحــركا ر  ــ  أل ــ  اإلصــال  الوــام ولــرل الاهرــو السراســ  مذــل  ــن مــا  ــدل   اإلخــنان 

 املسذةا.
احلركـــ  اإلســـالمر  وو ذـــنن مر ورـــ  إلخار رـــ إل  ور ـــر أاـــر ياةاوـــنن ابالحـــحام   أوســـا 

لذحركــ  صــريار ال يــحيفيفون   د ــد احلركــ ي و  رصــض وصــاي  ادةامــاس والااترةــاس اإلســالمر  
مذــل ا،اةــطي أو احاكــار ث رــ  اإلســالمي وال يانادــنن   ت كرــ  يفياامرــاس اخللــاب واحلركــ  

 دول  والوامل.اإلسالمر  ال نري  اد ري  اليت ختاصر ا،اةط وال
 

 أين هم يف سياق مسرية التجديد؟
ور ر أمهر  أهروح  روندـد كركـر الـيت حاولـ  قـرا ه احلالـ  اإلسـالمر    تركرب ـا وتو رـد ا 
ال ي ياماوز حصر ا   اإلسالم احلرك  سالااترةاس واحلركاس(ي أو اإلسـالم الريـ  ساألز ـر 

 أصــنن ال كــر وال  ــ  اإلســالم ي وأقــ  قــدره واألوقــا  واإلصاــا (ي  ــو أدــ  كــان أقــ  توة ــا  
مذــل الــركط كــا  ــاال  األمــالم وكــا مدرســ  النســلر  والامديــد اإلســالم ي ســنا    حركا ــا 
احلدي ــ  أو    ــ ور ا الوةر ــ    الاــاريا اإلســالم ي ل ــد اكا ــل نشــاراس مــاكره مــن مالقــ  

 ألصهاين وغةد مبدلي ومل ي ص . اال  قدرس  النسلر  احلدي   اليت كدأ ا مجان الدين ا
ــــ  األمــــر   ت ــــد   ــــاال  األمــــالم   -مذــــل أمهرــــ    ــــدل-وأتصــــنر أن كركــــر  ــــبل مذر الا

كةة ذا حصريا ملدرس  النسلر  يفون ت د  السوه ال كري  اليت تكشف اللري   اليت تكنن 
يت  ـ  أك ـر الـنال هبا  اال  واداةنا ملدرس  النسلر ي ك  يفون إيفراك ل كره املدرسـ  ال كريـ  الـ

 واتساما زمارا و هراصرا ومديف  كلبرو  احلان.
مــ ال مل ي ذــ    اكاشــا  صــذ   ــاال  األمــالم قــدارس أخــرى كــادنا  ــهللا ا ما ــاي كــ  رقــا 

ي 1974دشأ كوض ر صكـر    رحاهبـا كةدرسـ  عذـ  إلاملسـذر املواصـرإل الـيت كـدأس   دـنصةت 
ضــــةن ماسســـر ا أو  رئا ــــا االساشــــاري ي أو كــــد وا ومجرـــط األمــــالم الــــ ين نكـــر ر إمــــا كــــادنا 
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الكااكــ  صر ـــا أو تورصـــنا مذــل املشـــرو  النســـل  الامديــدي مـــن خالهلـــا كةــا   حالـــ  األســـاان 
ابسـر إلمجامـ   1948البشريي و   د س ا  هللا  من حرك  الامديد ال كـري الـيت كـدأس مـام 

لرح  كركر.. ومث  مدارس أخرى املشرو إل.. و ن ما ال  وذ ر إسالمرا  ديفا ابملوىن ال ي ي
 ترتبط قسار  اال  وملاع ر م   مدرس  إلاملو د الوامل  لذ كر اإلسالم إل.

كةا مل يدرك كركر الصالس ال كري  امل ةـ  هلـاال  األمـالم كشخصـراس لوبـ  يفورا م ةـا 
مبـد   ترار الامديد والنسلر  واسا ايفوا ما ا   ال ضا  اليت يبح  ـا الكاـابي دـ كر كة ـان 

احلذـرر أكـن شــ   س  قضـا  املــرأه و ـن صــاحح منسـنم  يفريــر املـرأه   مصــر الرسـال (ي وألــد 
الوســان ستلــنير الاوذــرر الــدي (ي وغةــد مةــاره سادــدن اإلســالم  الوذةــاين(ي وســرد يفســنق  
سالااةرـــ ( ومبـــد الن ـــاب املســـوي سص ـــر الهـــرب(ي ومجـــان الـــدين ملرـــ  ساالقاصـــايف اإلســـالم  

 الباكر ( ولألخو يفور ابلغ األمهر      ل املدرس .و ارك  
كةـــا قّصـــر كركـــر   تابـــط اماـــدايفس اإلســـالمرا ادـــديف و ثواىـــا الـــيت  ذـــ    ترـــاراس 
وأصرايف وماسساسي وال وكن م ال أن تهرـح  ثواىـا   قسـر الوذـنم السراسـر  ااموـ  ال ـا رهي 

 ي وأصــحاب حنلرــ  إلأمــيت   الوــاملإلي أو وعةنمــ   يفيــ  مصــل لي وســرف الــدين مبــد ال اــا 
شـــبك  إســـالم أون اليـــن الـــيت ث ـــ  اماـــدايفا صـــر ا هلـــ ل املدرســـ    الو ـــد األخـــوي وك ـــو مـــن 
 األ ران الشاك  اليت سو  لااهللاي  رلي    ل املدرس  خاص    ال ضا  اال اةامر  والااةني .

ا  اال     سر احلرك  اإلسـالمر  كةا مل ياةكن املالف من الا ا  الاأثواس اليت أحدث 
مذل مدى كوردي وك ل    دشأه ترار اإلسالم اال اةام ي وإن مل يكندنا مسئنلا ابلضـروره 

 من املسار ال ي أخ ل   ا الارار.
   اقاصارل مذل يفراسـ   ـاال  األمـالم ضـةن احلالـ  املصـري  صذـر يكـن  اـاك مـا  اور ر و 

ا ضـةن اماـدايفىا ادهراصرـ ي ســنا    املهـرب الوـرلي واخلذــر ي واـط   قـرا ه مدرسـا ر و ثواىــ
أو شــــرب  ســــرا والــــنال س املاحــــده وأورواب الــــيت مرصــــ  رحالىــــر وغاضــــراىر   املاسســـــاس 

 اإلسالمر  املخاذ   وصار هلر تالم ه ك ر.
 رؤية أعمق للتجديد وخطاابته

وأتصـنر أن الباحـث األمريكـ  مل يسـا د ك ـوا مـن اأـاوالس الـيت سـب ا    قـرا ه خلــاب 
الامديد والنسلر  اإلسالمر ي خاص  أساان  الراح  الوترر مبد الن اب املسـوي الـ ي كـان 
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أقــرب ل  ــر مالــ  املدرســ  ال كريــ  اإلســالمر ي   م الاــ  سموــامل اخللــاب اإلســالم  ادديــد(  
مــن اخللــاب اإلســالم  كلري ــ  أك ــر ومرــا ك كــره املدرســ  الــيت ال ت ــنم مذــل  كاــح املســوي

حصــــر مــــديفي أليــــا ي وإوــــا اكاشــــا  ل ناســـــر صكريــــ  وما مرــــ  مشــــحك  وكــــن أن ث ذ ـــــا 
 شخصراس وعةنماس تهللايد أو ت  .. لكن ال يفصر كلري   كركر اليت اتبو ا   كااك .

هللا املسـوي كـا خلـاكا إسـالمرا اسـح املنقـف   م الا  ال صوه لكن ابله  األمهر  ورـ
ـــ  الـــيت كـــان منقـــف اخللـــاب اإلســـالم  أك ـــر مة ـــا وتركربرـــ  وص ةـــا  مـــن قضـــر  احلداثـــ  الهركر
للبروـــ  احلداثـــ  الهركرـــ ي وي ـــح  املســـوي عةنمـــ  يـــاس لذخلـــاب اإلســـالم  ادديـــد أمه ـــا: 

يي يصدر من رلي  مورصر  شامذ ي ال ـدره رصض املركهللاي  الهركر ي الرلي  املاكامذ  واالد اا  الا د
مذــل االســـا ايفه مـــن احلداثـــ  الهركرـــ ي ال ـــدره مذـــل إيفراك أكوـــايف إدســـادر   ديـــدهي ال ـــدره مذـــل 
اكاشا  اإلمكادراس اخلالق  لذةاتنم  اإلسالمر ي وأسذة  املورص  اإلدسادر ي و سـرل مومـر 

رب وكـا رلياـ  ال رةرـ ي وإيفراك حضاري ماكام  ومسا  ي والاةررـهللا وال صـ  كـا إ ـازاس الهـ
املكـــنن والبوـــد احلضـــاري لذتـــنا ر واألشـــرا  املســـاحدث ي و ســـرل رليـــ  إســـالمر  مســـا ذ    
الااةرـــ ي وهــــر  الاســـبر  اإلســــالمر  كبـــدي  مــــن الاســـبر  امللذ ــــ    الهـــربي واإلوــــان ابحلركــــ  

س مـــا كوـــد والاـــداصط كأســـاس لذحرـــاهي وخلـــاب  ـــ ري تنلرـــدي اساكشـــا ي وإيفراك مشـــكال
احلداثـــ ي و ـــاوز اإلهالقـــاس املاااقضـــ  والســـةا  ابل را ـــاس والاوديفيـــ ي وال ـــدره مذـــل الرليـــ  
املاكامذـــ  لذشـــريو  وإدهللااهلـــا مذـــل الناقـــط املواصـــري وال ـــدره مذـــل صـــرا   وـــننج موـــر  إســـالم  

إسالمر  شامذ  واالحاكام إلر ي واال اةام ابألم  كديال من الدول  املركهللاي ي وغاول  تلنير رلي  
 لذ انني و اوز املاتنر الهرل   قرا ه الااريا.

وكوـــد أن حــــديف املســــوي  ـــ ل الســــةاس حــــاون أن ي ــــدم وـــانج لشخصــــراس ث ــــ   ــــ ا 
اخللــابي ومل ي اصــر مذــل  رــ  األســات هي وإوــا ضــر أيــا  لشــباب   م ــد ر الراكــطي كةــا مل 

 الم ي ك  وامل رةا ابلهرب.ي اصر مذل مصري وإوا ال  الواملا الورل واإلس
مل يذا ــ  الباحــث هلــ ل امل الـــ  امل ةــ  ر ــر أاـــا صــدرس قبــ  أن ياا ـــ  مــن كااكــ  كاحـــن 

(ي كةا مل يانقف ماد امل ال  األخـرى الـيت كاب ـا مجـان الـدين ملرـ  2001ماما ست ريبا مام 
اإلســـالم   ت ـــامال مـــط م الـــ  املســـويي و ـــ  ال ت ـــ  أمهرـــ  ما ـــاي وقـــد وضـــط حركـــ  الامديـــد

احلدي     مسار ا الاارخي  املاصـ  مـن األصهـاين وغةـد مبـدل حـ  اايـ  ال ـرن الوشـريني ومـن 
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شــب  ال ــاره اهلاديــ  وحــ  الــنال س املاحــدهي وقــدم صر ــا ســريفا أل ــر الشخصــراس واملاسســاس 
 واألصكار اليت اداتة  ارك  الامديد وسارس هبا.

 
 تغيري جذري يف املشهد اإلسالمي

( كــان الوــامل كذــ  قــد يفخــ  ر بــا ور بــا   2003 دشــر كركــر أهروحاــ  ابإل ذرهللايــ  سحــا
حــرب ث اصرــ  قايف ــا كــنال ضــد اإلســالم كوــد ت مــواس ســباةت ومــا تال ــا مــن  ــهللاو أصهادســاان 

(ي و ـــن مـــا مل يـــاةكن كركـــر مـــن اإلحاهـــ  كـــ  وكا ـــامالس 2003( و ـــهللاو الوـــراب س2001س
داــ  ضــور   ومرتبكــ ي أمــا حــا ترمجــ  لذوركرــ  ساايــ  إلاإلســالمرنن ادــديفإل موــ  صمــا س موا

( ص د كاد  مرال ك وه  ـرس   احلالـ  اإلسـالمر    مصـر  ـوس اخلريلـ  اإلسـالمر  2008
 ــــ ر  حــــ  كــــايفس تامــــاوز ال كــــرهي ارــــث مل توــــد هلــــا د ــــل األمهرــــ  كة اــــا  ل  ــــر احلالــــ  

 اإلسالمر    مصر كةا كان من قب .
 لاب اإلســـالم  الوذةــــاين كةــــا كادــــ  مذرـــ  قبــــ  م ــــديني ومل يوــــد مل توـــد حالــــ  االســــا

الصــرا  مذــل قضــا  كذرــ  وكلري ــ  احلــرب الشــامذ ي كــ  صــارس حــنن ت اصــر  وقضــا   هللاعرــ   
ك وا مـا يوـايف تشـكر  موسـكري املنا  ـ  صر ـاي وك ـوا مـا يذا ـ  اخلصـنم األيـدينلن رنن يفـ  

ا  اإلصـال  السراسـ  والوالقـ  ابخلـارج واحلسـب  راي  واحده   موارك الرـنمي كةـا دـرى   قضـ
واملنقــف مــن الانريــث.. وتبــدو إلك ايــ إل ونن ــا موــتا مذــل مــا  ــرى  حرــث يذا ــ  إســالمرنن 

 ويسارينن و صرينن وقنمرنن ولرتالرنن مذل قضر  واحده.
وحدث  تهواس   ري    خريلـ  احلالـ  اإلسـالمر  مل يوـد مو ـا إلاإلسـالمرنن ادـديفإل   
صداره املش د كةا كان األمر  تواسر صونيف احلال  السذ ر  اليت دشـأس كورـدا مـن  ثـو  ـاال  
ورقا ابلضـد ماـ ي مـأل السـذ رنن املشـ د اإلسـالم ي وصـار لـ  وسـلر  سـذ ر ي وسـذ رنن  ـديف 
ي نمـنن ابلـدور الـ ي كــان ي ـنم كـ  اإلسـالمرنن ادــديف س ـ ا مـا ي وذـ  ســذةان كـن ص ـد الوــنيفه 

رين مـــ ال(ي وحـــدث  ثـــنره اتصـــان وإمـــالم صـــاو  ســـا ره الاـــدين ادديـــدي و ـــنم ومـــاعض ال ـــ
الدماه ادديف ال ين مذـل سـلحرا ر وقذـ  كضـاما ر س ـر   احل ر ـ  م ـدمن كـرام  يفيارـ  لـرل 
أك ر( مذئنا السـاح  اإلسـالمر  وشـهذنا قذـنب ادةـا و الـيت ال يوـر  موتة ـا  ـاال  األمـالم 

 ما س ديفا(!.الكبار ال ين كادنا ينما 
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كةــا س ــرس يفــد س  ديــده يبــدو أن اســاماك  إلاإلســالمرنن ادــديفإل هلــا مل تكــن كــا ل 
ســاك ا اي ومل يوــد اإلصــال  السراســ  شــأ  يفاخذرــا يــدور كــا ســكان  ــدران الــنهن الناحــد 
ــــ   وس ــــر ســــاان اإلصــــال  مــــن الــــداخ  أم اخلــــارجي وتهــــوس قضــــر  اإلســــالم احلضــــاري ورليا

ا   ا،اةـط املسـذةا كوـد صـرح  أقبـا  امل مـر ومنملـ  قضـا  األقذرـاس البسرل  لهـو املسـذة
الديارـ ي وحـ  وحـده األمـ  د سـ ا صـارس غـ  دتـر كوـد من ـ  املـد الشـرو  الـ ي وصـ  حلــد 

 احلرب امل  بر  وا ارا  املدن هاع را.
اــا أيضــا مل يوــد الهــرب مكــا   هراصرــا أو ونن ــا حضــار  دنا  ــ ي ص ــد حضــر الهــرب إلر

كا ســ  س ــهللاو أصهادســاان والوـــراب..( كوــد أن  حــ  ال امـــده    ــرل إ  مــا أرايفسي ومل يوـــد 
احلــنار الــدي  مــط الهــرب ساحلــنار اإلســالم  املســرح ( حــنن قضــا  ال نترــ  أو سراســر ي كــ  
ت مرس قضا  من دن  خماذف كود غاول  الااةـرط والانحرـد ال سـري لاسـ  قرةـ  واحـد حلريـ  

 إلكدا .الاوبو وا
ل د كاد  األسئذ  كبوه وماسارم  أبكت من هاق  احلال  اإلسالمر  مذل االسـاروابي ومل 
تكــن اســاماك  اإلســالمرا ادــديف قــا وــأل ال ــرااني كــ  كــدس أحرــا   ــو مانقوــ  أو ماســ   مــط 

بلـ  املسا ر واملااتر ما ري كدا إلاحلكررإل البشري أك ر الااس تشديفا   الاوامـ  مـط املذـف ال 
ال ي هاملا رمـل لـال كوـدما رأى ادا ـاك صكـره الدولـ  وادةامـ  النهارـ  د سـ ا   قضـر  وصـا  
قســلالاي وأوقــف إلالوــناإل احلــنار مــط ال اتركــان و ــن هــن وضــونا لبااتــ  األو  كوــد أن صــا  
الكـــأس  لـــأ ال يها ـــر مـــن رأس ال اتركـــاني وصـــار إل نيـــديإل   مركـــط أك ـــر خصـــنم الاتـــام 

شـديفاي أمـا إلال رضـاويإل زمـرر مدرسـ  النسـلر  واالماـدان ص ـد صـا  ادـر  اللـاع   السراس  ت
الــ ي مل يكــن  اةــ  ماــدل املهللايــد مــن الســكنس كوــد أن صــارس تلــاريفل أدبــا  الاشــرط املةــا   

 واملةنن.
كادـــ  اســـاماك   ـــ ل ا،ةنمـــ  ال ريـــده مذابســـ  مـــره وصـــايفم  مـــره أخـــرى سم ـــ  صاـــنا ر 

سذر األمريك     رش كاليفل   أصهادساان(ي و وس أحرا  مـن منقـط ادةامر  اناز قاان امل
ا،ةنمـــ    مركـــط النســـلر  كوـــد أن صـــارس النســـلر  د ســـ ا منضـــن  تاـــاصل مـــن مشـــروماس 
سراسر  خماذ   صارس تهللاايـد مذـل  ـاال  األمـالم وتـرى صـر ر خرو ـا مذـل النسـلر  سأقذـ  وصـ  

 ب(.امل  نم األمريك  مشر  احلرب مذل اإلر ا
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لكن حدث أخوا سكود مورك  ال رضـاوي مـط املـد الشـرو ( أن الاهرـو  ن حـ  مـن صكـره 
أن إلاإلسالمرنن ادديفإل ما زالـنا عةنمـ  واحـده يفةـ  مشـروما صكـر  واحـدا وتـركل ر صـالس 

 شخصر  وثر  .
--------------------------------- 

 ابحث   احلركاس اإلسالمر  
 
 


