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ملخّ �ص
اكت�سبـت أ
ال�سـالمية يف البـلدان العربيـة ،والتـي اختـارت امل�شـاركـة
الحـزاب واحلـركات إ
الطار الد�ستوري
يف العملية ال�سيا�سية القانونية كخيار ا�سرتاتيجي ،معرتفة بذلك ب�رشعية إ
القائم ،أ�همية �سيا�سية كبرية .غري أ�ن م�شاركتها تطرح �س�ؤالني أ��سا�سيني :هل هي حق ًا ملتزمة
بالدميقراطية؟ وهل �سيكون لهذه امل�شاركة أ�ثر إ�يجابي يجعلها تتخذ مواقف معتدلة ويدفعها إ�ىل
الرتكيز على برامج ال�سيا�سة العامة أ�كرث من الرتكيز على النقا�شات أ
اليديولوجية؟
تك�شف جتربة م�شاركة أ
ال�سالمية يف املغرب واجلزائر وم�رص
الحزاب واحلركات إ
والردن والبحرين واليمن ،إ��ضافة إ�ىل أ
أ
الحزاب امل�سلحة يف لبنان وفل�سطني ،عن م�شهد مع ّقد.
إ�ذ أ�ن التزام كل حركة إ��سالمية بالدميقراطية يتقرر يف نهاية املطاف بناء على توازن القوى
ال�صالحيني واملت�شددين يف القيادة وال�ضغوط التي متار�سها القواعد ال�شعبية .وبدوره ف�إن
بني إ
توازن القوى يت أ�ثر أ
بالو�ضاع ال�سيا�سية يف البلد املعني ،وقبل أ�ي �شيء مبا إ�ذا كان م�سموح ًا
أ
ال�سالمية بامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية التعددية يف �صورة م�ستدامة.
للحزاب واحلركات إ
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املقدمة
تعترب أ
ال�سالمية التي اتخذت خيارها اال�سرتاتيجي بامل�شاركة يف العملية
الحزاب واحلركات إ
ال�سيا�سية ال�رشعية يف بلدانها ،إ�ىل جانب امل�ؤ�س�سات احلاكمة ،أ�هم العنا�رص ال�سيا�سية الفاعلة يف

البلدان العربية .هذه أ
“ال�سالميون
الحزاب واحلركات ،التي �سن�شري إ�ليها يف بقية الورقة با�سم إ
امل�شاركون” ،مع ّقدة إ�ىل أ�بعد احلدود .إ�ذ هي تخ�ضع إ�ىل حتوالت دائمة بفعل �رصاعات القوى

الداخلية والطريقة التي ي�سمح لها من خاللها بامل�شاركة.
تفح�ص جتارب أ�حزاب امل�شاركة
ت�ستند اال�ستنتاجات يف هذه الورقة يف �صورة أ��سا�سية إ�ىل ّ
ال�سالمية يف املغرب واجلزائر وم�رص أ
والردن والبحرين والكويت واليمن .كما تناق�ش الورقة
إ

باقت�ضاب امل�شاركة ال�سيا�سية من قبل أ
ال�سالمية امل�سلحة يف لبنان وفل�سطني .وبا�ستثناء
الحزاب إ
ال�سالمية يف البحرين ،ف�إن كل أ
ال�سالمية ت�ستمد
الحزاب واحلركات إ
جمعية الوفاق الوطني إ
الخوان امل�سلمني وترتبط بها و إ�ن بوثاق غري حُمكَ م .وهذا لي�س وليد
أ�فكارها من جماعة إ

ال�صدفة ،إ�ذ أ�ن أ
الخوان امل�سلمني ،خ�ضعت
الحزاب التي لها جذور را�سخة يف فكر جماعة إ
التحول أ
اليديولوجي الذي يربر م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية يف
على مر ال�سنني إ�ىل
ّ
قرت ،أ�والً� ،رشعية الدول العربية احلديثة ،ما يعني أ�نها تتخلى عن ،أ�و على أ
القل
بلدانها .فهي أ� ّ

ت�ؤجل إ�ىل م�ستقبل غري حمدد ،هدف إ�قامة دولة إ��سالمية متثّل جماعة ،أ�و أ� ّمة ،امل�سلمني كلها.
وهي وافقت ،ثانياً ،على الفكرة أ�ن امل�شاركة يف الف�ضاء ال�سيا�سي املتاح يف بلدانها ميثّل و�سيلة

قرت ،ثالثاً ،و إ�ن ب�شيء من الرتدد واملقاومة
مقبولة للن�ضال من أ�جل حتقيق أ�هدافها .وهي أ� ّ
من جانب الكثري منها ،الفكرة ب أ�نه يف �سبيل م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية يتعينّ عليها قبول حق

والهداف أ
الحزاب واحلركات ذات االلتزامات أ
م�شاركة أ
اليديولوجية املختلفة .اما التنظيمات
حتول مماثل .وبا�ستثناء
ال�س ّنية التي الت�ستمد أ�فكارها من جماعة إ
الخوان امل�سلمني فلم تخ�ضع إ�ىل ّ

الكويت والبحرين ،بقيت اجلماعات ال�سلفية متحفظة على امل�شاركة ال�سيا�سية ،وركّ زت بدل ذلك
يف �صورة أ��سا�سية على أ
الن�شطة الدعوية و إ�ىل حد أ�قل على تقدمي اخلدمات االجتماعية.

أ��سفرت امل�شاركة ال�سيا�سية أ
همني أ��سا�سيني يف
للحزاب واحلركات إ
ال�سالمية عن بروز ّ
الول يتعلق يف ما إ�ذا كانت هذه أ
العامل العربي والغرب .أ
الحزاب واحلركات دميقراطية

حقاً .والثاين يف ما إ�ذا كانت امل�شاركة نف�سها �ستف�ضي إ�ىل تر�سيخ التزام هذه احلركات باملعايري
أ
وال�ساليب الدميقراطية .وبالطبع ميكن ،البل يجب ،طرح الت�سا ؤ�لني ال�سابقني يف �ش أ�ن أ�ي
حزب �سيا�سي عربي �آخر ،بدء ًا أ
بالحزاب احلاكمة ،أ�و يف �شكل أ�عم ،ب أ�ي حزب �سيا�سي يدخل

املعرتك ال�سيا�سي يف البلدان التي تعترب الدميقراطية فيها نظام ًا �سيا�سي ًا را�سخاً .وميكن حتى طرح
الحزاب يف الدميقراطيات الرا�سخة .ومهما يكن أ
ال�س�ؤال حيال بع�ض أ
المر ،ف�إنه �س�ؤال مهم

ال�سالميني الذين يثري قبولهم للدميقراطية الجمرد قرارات ا�سرتاتيجية يجب
ميكن طرحه على إ

مارينا أوتاوي وعمرو حمزاوي

حمرية.
اتخاذها بل أ�ي�ض ًا و أ��سا�س ًا م�شكالت أ�يديولوجية
ّ
إ�ن أ
ال�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية بالدميقراطية وبت أ�ثري تلك
ال�سئلة املتعلقة بالتزام إ
امل�شاركة عليهم مهمة أ�ي�ض ًا على وجه اخل�صو�ص ألن هذه أ
الحزاب واحلركات متثّل عنا�رص
�سيا�سيـة فاعلـة رئي�سـة يف احليـاة ال�سيا�سيـة العربيـة يف الوقـت الراهن ،و�ستبقى كـذلك يف املـدى
�صدى طيب ًا لدى ال�سكان �شديدي التدين واملحافظني
ال ألن ر�سالتها جتد
املنظور .وهي متثّل ثق ً
ً
اجتماعياً ،أ
ولنها قامت أ�ي�ض ًا وعلى مدى عقود باال�ستثمار املتوا�صل يف أ�عمال التنظيم وبناء
القواعد ب�شكل يتجاوز كثري ًا ما قامت به احلركات الليربالية والي�سارية املعار�ضة .عالوة على
لل�سالميني باملنظمات الدينية واخلريية ،كما بهيئات تقدمي اخلدمات
ذلك ،تتعزز البنى ال�سيا�سية إ
االجتماعية التي لعبت دور ًا هام ًا يف إ�قامة ودعم �شبكات النا�شطني أ
ال�سالميني.
والن�صار إ
لقد تراكمت أ
لل�سالميني امل�شاركني ،ب�سبب إ�فرتا�ض
ال�سئلة يف �ش أ�ن أ�وراق اعتماد الدميقراطية إ
املرجح أ�ن تكت�سح أ
ال�سالمية االنتخابات
الي�ستند إ�ىل أ��سا�س عموم ًا ب أ�ن من
الحزاب واحلركات إ
ّ
إ�ذا ما �سمح لها بامل�شاركة بحرية .ووفق ًا لوجهة النظر هذه ،ف�إن احتمال حتقيق انت�صارات انتخابية
يجعل هذه أ
الحزاب خطرية حقاً ،ألنها قد ُتلغي النظام الدميقراطي وتفر�ض حكم ًا ديني ًا متى ما
متعمد من قبل
أ��صبحت يف ال�سلطة .هذه الفكرة لها رواج يف العامل العربي ،كما يتم ت�سويقها ب�شكل ّ
احلكومات التي ترغب يف احتواء أ
ال�سالمية ويف تعبئة املعار�ضة العلمانية
الحزاب واحلركات إ
ال�سالميني الذين ي�شاركون
إ�ىل جانبها يف مواجهتها .لكن الواقع أ�ن نتائج االنتخابات تو�ضح أ�ن إ
يف العملية ال�سيا�سية أ�بعد ما يكونوا عن حتقيق انت�صارات انتخابية �ساحقة ،وهم يكافحون راهن ًا
للحفاظ على املكا�سب املتوا�ضعة التي حققوها �سابقاً .فقد �شهدت االنتخابات أ
الخرية يف املغرب
أ
ال�سالميني يف املجال�س الت�رشيعية وبني قواعدهم ،ما أ�دى إ�ىل إ�ثارة
والردن والكويت خ�سارة إ
نقا�شات داخلية يف �صفوفهم يف �ش أ�ن كلفة ومزايا امل�شاركة يف االنتخابات ال�رشعية� .صحيح أ�ن
ال�سالميني رمبا حققوا نتائج أ�ف�ضل على
بع�ض االنتخابات التي ن�شري إ�ليها هنا مل تكن حرة ،و أ�ن إ
نحو ما يف مناف�سة أ�كرث انفتاحاً ،إ�ال أ�ن االجتاه الرتاجعي الذي ك�شفت عنه االنتخابات أ
الخرية
ال�سالميني ي�ستطيعون ب�سهولة حتقيق انت�صارات انتخابية كا�سحة.
اليدعم االفرتا�ض القائل أ�ن إ
ال�سالميون مهيئني لتحقيق الفوز يف االنتخابات
كانت اجلزائر البلد الوحيد الذي بدا فيه إ
لو �سمح للعملية ب أ�ن ت�ستمر يف العام  .1991كما كانت هناك حالة واحدة النت�صار إ��سالمي يف
انتخابات هي حالة حما�س يف فل�سطني يف العام  .2006وقد جرت كلتا العمليتني االنتخابيتني يف
ظروف ا�ستثنائية ،إ�ذ كانت اجلزائر تخ�ضع منذ اال�ستقالل يف العام  1962إ�ىل هيمنة حزب جبهة
التحرير الوطني الذي كان ُيعترب فا�سد ًا وعاجز ًا عن حتقيق اجنازات ،فيما كانت قوى املعار�ضة
أ
الخرى غارقة يف حال من الفو�ضى .وبالتايل ،مل يكن أ�مام الناخبني امل�صممني على التخلّ�ص
للنقاذ .ويف االنتخابات
ال�سالمية إ
من حزب جبهة التحرير من خيار �سوى الت�صويت للجبهة إ
الفل�سطينية العام  ،2006فازت حركة حما�س ،ولكن ب�شق النف�س ،يف مواجهة حزب حاكم
هو آ
جادين �آخرين .ولي�س
الخر فا�سد وغري قادر على إ��صالح نف�سه ،ويف ظل غياب مناف�سني ّ
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ثمة دليل يف هذه املرحلة على أ�نه يف ظروف طبيعية ،يف املغرب واجلزائر مثالً ،حيث توجد
مروحة من أ
الحزاب ال�سيا�سية الفاعلة ذات التوجهات املختلفة ،ميكن أ
ال�سالمية نيل
للحزاب إ
أ�غلبيات ا�سرتاتيجية أ�وحتقيق انت�صارات كا�سحة يف االنتخابات.

هل أ
ال�سالمية ملتزمة بالدميقراطية؟
الحزاب إ
ال�سالم يتوافق مع الدميقراطية .وهو
أ�طنان من الورق �سفحت حول م� أس�لة ما إ�ذا كان إ
الجابة عليه تعتمد على الكيفية التي تف�سرّ بها املبادئ أ
لل�سالم ِ
وم ْن
ال�سا�سية إ
�س�ؤال عقيم ألن إ
ِق َبلِ َم ْن .ال�س�ؤال احلقيقي هو ما إ�ذا كان ميكن أ
للحزاب واحلركات التي ت�سمي نف�سها إ��سالمية،
«ال�سالم هو احلل» ،أ�و«القر�آن
ويف بع�ض احلاالت تخو�ض حمالتها االنتخابية حتت �شعار إ
د�ستورنا» ،قبول الدميقراطية يف �شكل كامل ،إ�ما أ�يديولوجي ًا أ�وا�سرتاتيجياً.

الحجية أ
أ
اليديولوجية

اليديولوجي ثمة توتر أ��سا�سي يف أ
على امل�ستوى أ
ال�سالمية بني الفكرة
الحزاب واحلركات إ
القائلة أ�ن القانون يجب أ�ن ي�ستند إ�ىل كلمة الله ،مبعنى أ�ن يلتزم بال�رشيعة ،وبني الفكرة أ�ن
القوانني يف النظام ال�سيا�سي الدميقراطي ت�سن على أ��سا�س حكم أ
الغلبية من قبل برملانات ينتخبها
النا�س بحرية .إ�ذ الميكن حلزب أ�ن ي�سمي نف�سه إ��سالمي ًا االحتفاظ بدعم أ
الن�صار امل�سلمني له إ�ن
هو تخلى عن ال�رشيعة ك أ��سا�س للت�رشيع .وتتحايل معظم الد�ساتري العربية على هذه امل� أس�لة من
خالل الن�ص على أ�ن ال�رشيعة أ�حد م�صادر الت�رشيع بدل أ�ن تكون امل�صدر الوحيد للت�رشيع .ويف
ي�سمي نف�سه دميقراطي ًا ويجهد الي�صال مر�شحيه إ�ىل الربملان( ،كما
الوقت نف�سه الميكن حلزب أ�ن ّ
ي�ضغط �سوية مع أ�ع�ضاء �آخرين يف املعار�ضة إلقامة نظام �سيا�سي مفتوح) ،من دون قبول منطق
التعددية واالعرتاف بحكم أ
ال�سالمية
الغلبية بو�صفها قاعدة ُملزمة .هذا التوتر بني الر ؤ�يتني إ
ال ب�شكل كامل من جانب أ�ي حزب أ�و حركة إ��سالمية بعينها .واحل�صيلة هي
والدميقراطية مل يجد ح ً
لل�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية يت�ضمن عدد ًا من املناطق الرمادية
أ�ن الفكر ال�سيا�سي إ
الغام�ضة ،حيث ي�ستمر �رصاع أ�يديولوجي و�سيا�سي متوا�صل يف داخل أ
الحزاب واحلركات بني
املت�شددين ،الذين يحاولون با�ستمرار تو�سيع امل�ساحة املخ�ص�صة لل�رشيعة يف النظامني القانوين
يف�ضلون تف�سري ًا أ�كرث ليربالية ملا تعنيه الدولة القائمة
والق�ضائي لبلدانهم ،وبني املعتدلني الذين ّ
على ال�رشيعة.
الجابة على ال�س�ؤال
إ�ن ال�رصاع بني التوجهات والتف�سريات حقيقي ،وهذا ما يخلق �صعوبة يف إ
عما إ�ذا أ�ي حزب أ�و حركة إ��سالمية ملتزمني بالدميقراطية .وما من �شك يف أ�ن ثمة أ�فراد ًا يف
ال�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية ،مبن فيهم أ��شخا�ص يحتلون منا�صب قيادية
أ�و�ساط إ
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رفيعةُ ،يعترب قبولهم للدميقراطية حقيقياً ،ويرون أ�ال حاجة ألن يت�صادم هذا القبول أ
بالفكار
وا ُملثُل الدينية .لكن ال�شك أ�ي�ض ًا أ�ن هذا الينطبق على كل قادة أ
ال�سالمية
الحزاب واحلركات إ
و أ�ع�ضائها .إ�ذ يعتمد التزام أ�ي عن�رص إ��سالمي فاعل بالدميقراطية أ�و بقا ؤ�ه على هذا االلتزام،
على نتيجة ال�رصاعات الداخلية على ال�سلطة ،ألن كل عن�رص يت أ�ثر بعمق بالبيئة ال�سيا�سية التي
ال�سالميون.
يعمل فيها إ
من جانب �آخر ،الت�ؤيد ال�شواهد الفكرة القائلة أ�ن اختيار امل�شاركة ال�سيا�سية من قبل أ
الحزاب
ال�سالمية هو بب�ساطة حيلة أ�و خطة ال�ستغالل العملية الدميقراطية للو�صول إ�ىل
واحلركات إ
منا�صب ال�سلطة ومن ثم إ�لغاء العملية الدميقراطية برمتها وفر�ض دولة دينية .وقد كان هذا،
للنقاذ يف اجلزائر التي كانت خا�ضعة إ�ىل
ال�سالمية إ
يف جزء منه ،التفكري ال�سائد يف اجلبهة إ
�سيطرة القيادة ال�سلفية التي تعترب الدولة اجلزائرية احلديثة ،الحكومتها فقط ،غري �رشعية ،ومل
ال منها .لكن اليبدو أ�ن هذا كان حال حركة حما�س التي �شاركت
تخف نيتها إ�قامة دولة دينية بد ً
يف االنتخابات من دون أ�ي أ�مل بالفوز ،والحال حزب العدالة والتنمية يف املغرب الذي
يناف�س مبوجب قانون انتخابي ي�ضمن عدم قدرة أ�ي حزب على الفوز ب أ�غلبية املقاعد ،ولذا فهو
يدرك متام ًا أ�ن م�شاركته الميكن أ�ن ت�ؤدي إ�ىل تغيري طبيعة الدولة .واحلال أ�ن حزب العدالة
ال�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية ،إ�ما أ�نه مل يخرت قط أ�ن يقيم
والتنمية ،إ�ىل جانب معظم إ
دولة إ��سالمية ،أ�و أ�نه أ��سقطها كهدف يف �سياق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية .والتكتفي
أ
ال�سالمية بامل�شاركة من دون افرتا�ض قدرتها على الفوز وح�سب ،بل إ�ن
الحزاب واحلركات إ
الكثري منها يحجم متعمد ًا عن طرح عدد كبري من املر�شحني يف االنتخابات القومية أ�و املحلية كي
الت�شعر احلكومات ب أ�نها ُمهددة.
على ال�صعيد أ
ال�سالميون امل�شاركون يف العملية ال�سيا�سية غ�ضا�ضة يف
اليديولوجي ،اليرى إ
قبول �آليات الدميقراطية وانتخاب القادة والقيود املفرو�ضة على ال�سلطة التنفيذية من قبل الربملان

وال�سلطة الق�ضائية ،وحتى يف قبول فكرة إ�مكانية ا�ستبدال القادة يف انتخابات جديدة .ويجدر بنا
ال�سالمية امل�شاركة قبلت بحكم أ
هنا أ�ن نكرر القول أ�ن أ
المر الواقع ب�رشعية
الحزاب واحلركات إ
الدولة ـ أ
المة احلديثة .وهذه م� أس�لة الحتظى باالهتمام الذي ت�ستحقه يف الغرب ،إ�ذ أ�ن القبول
بالدولة ـ أ
ال�سالميني امل�شاركني وبني اجلماعات
المة احلديثة ي�ضع حد ًا فا�ص ً
ال وا�ضح ًا بني إ
الراديكالية .أ
ال�سالمي ككل ،وتعترب الدول احلديثة ،ولي�س
فالخرية الزالت تركّ ز على املجتمع إ
حكوماتها فقط ،ال�رشعية ،وتريد إ�حياء اخلالفة ،من الناحية النظرية على أ
القل.
والغريب أ�نه يف الوقت الذي حتظى فيه ت�رصيحات الراديكاليني يف �ش أ�ن إ�حياء اخلالفة باهتمام
كبري وتت�سبب بقدر كبري من اال�ستنفار والقلق ،رغم أ�ن حظوظ حدوث ذلك ت�ساوي حظوظ
ال�سالميني امل�شاركني الوا�سع
المرباطورية الرومانية املقد�سة ،ف�إن ثمة مي ً
ال لتجاهل قبول إ
إ�حياء إ
المة .لكن حتى أ
للدولة ـ أ
ال�سالمية امل�شاركة التي الت�شكك يف آ
الليات
الحزاب واحلركات إ
للنظمة الدميقراطية ويف �رشعية الدولة ـ أ
ال�سيا�سية أ
المة ،تواجه م�شكالت يف القبول التام بكل
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القيم املرتبطة بالدميقراطية يف الغرب .وعالوة على ذلك ،حتى حني اليناق�ش اال�سالميون
امل�شاركون املبادئ أ
الن�سان وحقوق املر أ�ة ،ف�إن تف�سرياتهم تت�سق مع ما
ال�سا�سية مثل حقوق إ
كان �شائع ًا يف الغرب يف الن�صف أ
الول من القرن الع�رشين أ�كرث من ات�ساقها مع آ
الراء املعا�رصة
حالياً.
إ�ن امل�شكالت أ
ال�سالمية وبني
الكرث أ�همية هي تلك املنبثقة من ال�صدام بني املبادئ إ
لل�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية .إ�ذ
الدميقراطية ،أ�كرث من االجتاه االجتماعي املحافظ إ
التزال أ
ال�سالمية يف العامل العربي تتخبط خ�صو�ص ًا على �صعيد ف�صل الدين
الحزاب واحلركات إ
عن ال�سيا�سة ،وحيال مكانة ال�رشيعة يف النظام القانوين .إ�نهم يقبلون فكرة التعددية ال�سيا�سية،
لكنهم ينازعون يف �ش أ�ن حدودها ،كما أ�نهم اليجادلون ب أ�ن مبد أ� املواطنة ال�شاملة �رضوري
للدميقراطية ،لكنهم يف املمار�سة العملية منق�سمون ب�ش أ�ن امل�ساواة بني املواطنني امل�سلمني وغري
امل�سلمني وبني الرجل واملر أ�ة.
ال�سالميون امل�شاركون يف العملية ال�سيا�سية بع�ض الغمو�ض غري النابع
إ��ضافة إ�ىل ذلكُ ،يبدي إ
من �شخ�صيتهم املزدوجة كحركات دينية ـ �سيا�سية ،بل من �آرائهم يف �ش أ�ن ال�سيا�سات يف املنطقة.
فهم يرف�ضون ،مثال ،ا�ستخدام العنف يف العملية ال�سيا�سية ،لكنهم يجدون م�شكلة يف رف�ض مبد أ�
ا�ستخدام العنف حني يتعلق أ
ال�سالميني غري
المر بالق�ضية الفل�سطينية .وهذا ينطبق حتى على إ
امل�سلحني الذين الميكنهم ا�ستخدام العنف ،حتى لو قرروا ذلك.
لل�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية كعنا�رص دينية و�سيا�سية فاعلة
ُتعد الطبيعة املزدوجة إ
يف �آن ،يف لب النقاط الغام�ضة التي التزال مبثوثة يف أ
الفكار والقيم التي يعتنقون .إ�ذ إ�ن عليهم،
بو�صفهم عنا�رص دينية فاعلة ،قبول �سمو ال�رشيعة على القوانني التي ت�س ّنها الربملانات ،كما أ�ن
عليهم اال�ستناد إ�ىل آ
الراء الدينية يف براجمهم االنتخابية وقوانينهم اخلا�صة بال�سيا�سة العامة.
وعليهم كعنا�رص �سيا�سية فاعلة أ�ن يت�سموا باملرونة .وتعمد بع�ض أ
الحزاب واحلركات إ�ىل
معاجلة امل�شكلة من خالل ا�ستبدال فكرة االلتزام ال�صارم بال�رشيعة با�شرتاط أ�ن تتوافق القوانني
وال�سيا�سات مع مرجعية إ��سالمية .وهكذا يجادل حزب العدالة والتنمية يف املغرب أ�ن عليه قبول
ال�سالمية والتي متت املوافقة عليها ب�صورة دميقراطية ،حتى
القوانني التي تتوافق مع املرجعية إ
و إ�ن مل تكن تتطابق مع ال�رشيعة ب�شكل �صارم .وعلى هذا أ
ال�سا�س فقد وافق احلزب يف العام
 2004على إ��صالح قانون أ
الحوال ال�شخ�صية .هذه املرونة ،التي تعترب حا�سمة جلهة قدرة
احلزب على العمل كحزب طبيعي يف الربملان ،اليقبلها كل أ�ن�صاره ب�سهولة.
الريب أ�ن االعتبارات ال�سيا�سية أ
ال�سالميون
واليديولوجية ت�ؤثّر يف الطريقة التي يتعامل بها إ
امل�شاركون مع التعار�ض املت أ��صل يف هويتهم كعنا�رص �سيا�سية ودينية فاعلة يف �آن .وحتاول
معظم أ
الحزاب واحلركات التغلّب على امل�شكلة من خالل إ�قامة حزب �سيا�سي منف�صل عن
احلركة الدينية ،بحيث ميكن للحركة الدينية اال�ستمرار يف التعامل مع القيم املطلقة ،بينما ينخرط
احلزب يف العامل الرباغماتي للت�سويات ال�سيا�سية .وهكذا ،ويف املغرب واجلزائر أ
والردن
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واليمن والبحرين والكويت ،ثمة آ
الن أ�حزاب إ��سالمية ( أ�وجمعيات �سيا�سية يف حالتي البحرين
الخوان امل�سلمني يف م�رص ،مل يكن
والكويت) منف�صلة عن احلركات الدينية .ويف حالة جماعة إ
ال واقعي ًا نظر ًا لرف�ض احلكومة امل�رصية امل�ستمر إ��ضفاء ال�رشعية على
إ�ن�شاء حزب �سيا�سي قط بدي ً
الخوان التي ال تزال تعترب تنظيم ًا حمظوراً.
جماعة إ
إ�ن الف�صل بني العن�رصين الديني وال�سيا�سي ي�ساعد أ
ال�سالمية إ�ىل حد
الحزاب واحلركات إ
ما ،بيد أ�نه لي�س كافي ًا ألن احلزب ميكن أ�ن يخ�رس ت أ�ييد أ�ع�ضاء احلركة الدينية إ�ن هو انحرف
وال�سو أ� من ذلك هو أ�ن والء أ
بعيد ًا عن ال�رشيعة .أ
يتحول إ�ىل حركات دينية
الع�ضاء ميكن أ�ن
ّ
أ�خرى مل تتلوث أ�يديها بامل�شاركة ال�سيا�سية .وتعد هذه م�شكلة خطرية بالن�سبة إ�ىل حزب العدالة

وال�صالح .وبو�صفها حركة دينية ف�إن
والتنمية يف املغرب .فهو مرتبط بحركة ت�سمى التوحيد إ
والح�سان التي يق ّدر أ�ن
وال�صالح تتناف�س مع حركة دينية أ�خرى هي العدل إ
حركة التوحيد إ
لها قاعدة �شعبية أ�و�سع .وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ،اليواجه حزب العدالة والتنمية أ�ية مناف�سة،
والح�سان ،التعرتف ب�رشعية الدولة املغربية واملَل َِكية
ألن احلركة الدينية املناف�سة له ،العدل إ
ال�سالمية أ
وتبقى مبن أ�ى عن احلياة ال�سيا�سية ،كما أ�ن أ
الخرى امل�شاركة ،مثل حزب
الحزاب إ
البديل احل�ضاري ،هام�شية يف أ�ف�ضل أ
الحوال .وتكمن مع�ضلة حزب العدالة والتنمية يف أ�نه
ال�سالمية �سيكون يف و�سعه احلفاظ على دعم أ�ع�ضاء حركة التوحيد،
إ�ذا بقي قريب ًا من جذوره إ
وحتى احل�صول على أ��صوات من أ�ع�ضاء العدل ،على الرغم من أ�ن قيادة هذه اجلماعة الت�شجع
أ�ع�ضاءها على امل�شاركة .لكن إ�ذا ما اجنرف حزب العدالة والتنمية بعيد ًا عن العقيدة لك�سب
االحرتام ال�سيا�سي لدى جمهور أ�و�سع و أ�برم الت�سويات ال�سيا�سية التي ينبغي على أ�ي حزب
ذي متثيل برملاين القبول بها ،ف�إنه لن يح�صل على دعم من أ�ع�ضاء حركة العدل .ويف احلقيقة
حتول بع�ض أ�ع�ضائه إ�ىل حركات دينية ُتقاطع احلياة ال�سيا�سية ولديها التزام أ�كرب
ف�إنه قد ي�شهد ّ

باملبادئ.
ُيعترب قبول التعددية ال�سيا�سية م� أس�لة أ�خرى التزال حتى أ
ال�سالمية
الحزاب واحلركات إ
ال�سالميون منوذج ًا
امل�شاركـة يف العملية ال�سيا�سية تتخبط بها .فحتى أ�واخر الثمانينيات ،أ�يد إ
لل�سيا�سة واملجتمع خمتلف ًا عن النموذج الغربي ورف�ضوا فكرة احلقوق الفردية و�شددوا على أ�ولوية
حقوق اجلماعة .وعلى غرار كل احلركات التي جتعل اليد العليا للمجتمع على الفرد ،رف�ضوا
لل�سالم ملزم ًا للجميع .وهكذا
التعددية واقرتحوا فكرة لل�سيا�سة واملجتمع تهدف إ�ىل جعل تف�سريهم إ
ال�سالميني امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية �رشعية القوى العلمانية
رف�ض العديدون يف أ�و�ساط إ
وكانوا غري مت�ساحمني إ�ىل حد ما جتاه وجهات النظر املعار�ضة .لكن خالل الت�سعينيات ،بد أ�ت
احلركات أ
والحزاب امل�شاركة تعيد النظر يف موقفها وبا�رشت التوا�صل بالتدريج مع املعار�ضة
لليديولوجيات �ضد أ
جرب بع�ضهم حظه يف بناء حتالفات عابرة أ
النظمة القمعية.
العلمانية ،البل ّ
ال�سالميني االعرتاف ب�رشعية العنا�رص العلمانية الفاعلة ،وابتكار لغة
كل ذلك عنى أ�ن على إ
خطاب أ�كرث ت�ساحم ًا إ�زاء آ
الراء العلمانية يف ال�سيا�سة واملجتمع .ويف إ�طار املوقف اجلديد ،قبل
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ال�سالميون م�صطلحات ال�سيا�سة الدميقراطية مبا فيها لغة التعددية.
إ
بيد أ�ن امل� أس�لة التزال تعج بالتعقيدات ،إ�ذ ي�صعب على حزب أ�و حركة تقوم على أ��سا�س الدين
االعرتاف ب�رشعية كل آ
ال�سالميون
الراء ووجهات النظر .وخالل العقدين املا�ضيني قطع إ
تنوع آ
الراء يف ال�ساحة ال�سيا�سية لكنهم الزالوا مت أ�خرين
امل�شاركون �شوط ًا طوي ً
ال يف قبول ّ
عن الركب يف جمال امل�سائل أ
الخالقية واالجتماعية والثقافية .وهذه ال�صعوبة م أ�لوفة يف كل
أ
الو�ضاع التي انخرطت فيها العنا�رص الفاعلة التي تعمل وفق ر ؤ�ى أ�يديولوجية أ�و دينية وا�ضحة
النظمة ال�سيا�سية التعددية ،أ
يف أ
كالحزاب امل�سيحية الدميقراطية واال�شرتاكية وال�شيوعية .واليتم
عادة حل م� أس�لة التعددية يف �شكل نهائي من الناحية النظرية بل يكون احلل عملياً ،إ�ىل حد ما ،من
فالحزاب أ
خالل توازن القوى ال�سيا�سية :أ
اليديولوجية تقبل بالتعددية حني التكون قوية مبا يكفي
لفر�ض معتقداتها ،لكنها ت�صبح أ�كرث تع�صب ًا على أ
الرجح ،حني تتمكن من فر�ض أ��سلوبها.
الجابة على ال�س�ؤال الذي مت طرحه يف بداية هذا الق�سم من الورقة ـ إ�ذا ما
وبالتايل الميكن إ
ال�سالميون امل�شاركون يف العملية ال�سيا�سية ملتزمني بالدميقراطية حق ًا ـ بنعم وا�ضحة.
كان إ
ال�شك أ�ن أ
الحزاب واحلركات ال�سيا�سية التي اختارت امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية القانونية،
ال�سالميني
ال�سالميني يف املا�ضي .ومع ذلك ،ف�إن إ
ابتعدت كثري ًا عن املواقف التي اتخذها معظم إ
ال�سالمية الرا�سخة
امل�شاركني يف العملية ال�سيا�سية الزالوا يجدون �صعوبة يف التوفيق بني العقائد إ
وبني االلتزام بالدميقراطية ،بحيث ي�شاركون يف الوقت الذي يظلون فيه أ�وفياء جلذورهم
ال�سالمية .كل أ
الحزاب واحلركات امل�شاركة منق�سمة حيال هذه امل�سائل .ووجود االنق�سامات
إ
يف �صفوف القيادة ،إ��ضافة إ�ىل اخلوف من خ�سارة أ
الن�صار ل�صالح تنظيمات إ��سالمية حمافظة
ال�شارة إ�ليهم �سابقاً.
ال�سالميني الذين متت إ
أ�خرى ،يخلق املناطق الرمادية الغام�ضة يف تفكري إ
ال�سالمية امل�شاركة عائماً ،اعتماد ًا على أ
ونتيجة لذلك يبقى فكر أ
الجنحة
الحزاب واحلركات إ
املختلفة امل�سيطرة .وبدوره ف�إن ال�رصاع الداخلي على ال�سلطة يت أ�ثر بعوامل خارجية يف مقدمها
ال�سالميون يف ظلها �سيا�سي ًا يف بلدانهم.
الظروف التي ي�شارك إ

املع�ضالت التكتيكية

حتى أ
ال�سالمية يف العامل العربي التي جابهت ،بداية ،امل�صاعب
الحزاب واحلركات إ
أ
اليديولوجية ب�شجاعة وقررت امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية القانونية ،جتد نف�سها مرغمة،
أ
ول�سباب تكتيكية ،على إ�عادة النظر يف التزامها يف �شكل دوري .فهي تعمل يف بلدان التلتزم
فيها احلكومة نف�سها حق ًا بالدميقراطية ،لكنها ت�ستخدم كل و�سيلة ممكنة كي التفوز املعار�ضة.
ال�سالميني امل�شاركني ،على غرار كل أ�حزاب املعار�ضة أ
الخرى ،أ�ن تقرر ما
ولذا ف�إن على إ
إ�ذا كانت �ست�شارك يف االنتخابات حتى لو كان ميدان املناف�سة منحرف ًا يف �صورة متعمدة ،وعليها
أ�ن تقرر متى ي�صبح االنحراف كبري ًا إ�ىل درجة التعود معها املناف�سة االنتخابية خيار ًا عملي ًا أ�و
ال�سالميني ألن احلكومات تخ�شاها أ�كرث من خ�شيتها من
ذا جدوى .وتتفاقم امل�شكلة بالن�سبة إ�ىل إ
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اخل�صوم الليرباليني والي�ساريني ،ما ي�ضع يف الغالب عقبات إ��ضافية يف طريقهم.
ينطوي قرار امل�شاركة يف انتخابات حمددة على اعتبارات تكتيكية .إ�ذ عرب امل�شاركة يف ظل
ظروف التوفّر �سوى احل�صول على نتائج �ضعيفة ،تخاطر أ
ال�سالمية
الحزاب واحلركات إ
ب�ضع�ضعة موقفها ألن النتائج �ستقدمها على أ�نها قوى �ضعيفة .كما تخاطر بتنفري أ
الن�صار الذين
ال بامل�شاركة بناء على حجج أ�يديولوجية والذين يجدون يف العقبات التي تعرت�ض
ي�شككون أ��ص ً
�سبيل تلك أ
ال إ��ضافي ًا على أ�ن امل�شاركة ا�سرتاتيجية خا�رسة .ومن جانب �آخر،
الحزاب دلي ً
ال�سالميني ،على الرغم من العقبات التي تو�ضع يف طريقهم ،الت أ�كيد أ�نهم
ف�إن يف مقدور إ
بالجراءات والعمليات الدميقراطية حقاً ،و أ�نهم لي�سوا جمرد دميقراطيني خمل�صني
ملتزمون إ
ال�سالميني
يف أ�يام الرخاء وينخرطون يف اللعبة فقط حني ميكنهم حتقيق الفوز .كما أ�ن لرف�ض إ
امل�شاركة يف انتخابات حمددة ت أ�ثرياته املعقدة :فهو يطمئن أ
الن�صار الذين ينتقدون امل�شاركة لكنه
يربك الباقني وهو يجعل أ
الحزاب أ�و احلركات عر�ضة إ�ىل إ�تهامات ب أ�نها لي�ست ملتزمة حق ًا
بالدميقراطية .واحلكومات على وجه اخل�صو�ص ميالة إ�ىل توجيه مثل هذه االتهامات .عالوة
ال�سالميني ب أ�نهم الحول لهم والقوة :حزب تخلى عن
على ذلك ،مقاطعة االنتخابات حتكم على إ
العنف لكنه يرف�ض امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ،وبالتايل الميتلك و�سيلة ملمار�سة النفوذ ال�سيا�سي
املبا�رش.
الردن املع�ضالت التي تواجه أ
ال�سالمي يف أ
ال�سالمية .فقد
الحزاب إ
يج�سد مثال جبهة العمل إ
ّ
أ
أ
ت�شكلت اجلبهة يف العام  1992ا�ستجابة لقانون �حزاب �سيا�سية جديد �كرث ليربالية ،ولهدف حمدد
هو املناف�سة يف انتخابات خريف العام  .1993وقد �سارع امللك الراحل ح�سني إ�ىل تغيري قواعد
اللعبة ال�سيا�سية من خالل تعديل قانون االنتخابات ل�صالح العن�رص القبلي املحافظ ،ما و�ضع
ال�سالمي إ�ىل
جبهة العمل إ
ال�سالمي يف موقف �ضعيف .ويف العام  ،1997ان�ضمت جبهة العمل إ
أ�حزاب املعار�ضة أ
الخرى للمطالبة ب�إحداث تغيري يف قانون االنتخابات ،وهي هددت مبقاطعة
االنتخابات ما مل يتم تعديل القانون ونفذت التهديد حني مل يعدل القانون .ويف العام  ،2003قلبت
اجلبهة موقفها جمدداً ،و أ�دركت أ�نها لن حتقق �شيئ ًا إ�ن هي اتخذت موقف املتفرج .لذا �شاركت يف
االنتخابات على الرغم من أ�ن �ساحة املناف�سة بقيت م�شوهة .ويف العام  ،2007وعندما واجهت
موجة جديدة من القيود التي فر�ضتها احلكومة على م�شاركتها يف االنتخابات ،عمدت جبهة العمل
ال�سالمي إ�ىل مقاطعة االنتخابات البلدية يف متوز/يوليو قبل أ�ن تقدم مر�شحيها يف االنتخابات
إ
الربملانية يف ت�رشين الثاين/نوفمرب ،لكنها مل تفز إ�ال ب�ستة مقاعد بعد أ�ن كانت فازت ب�سبعة ع�رش
مقعد ًا يف العام .2003
الخوان امل�سلمني يف م�رص واجهت مع�ضالت م�شابهة .لكن امل�شكلة تزداد تعقيد ًا يف
جماعة إ
حالة اجلماعة ألن القانون امل�رصي يحظرها ،ولذا الميكنها امل�شاركة يف االنتخابات كحركة ،بيد
أ�ن عليها إ�ما التفاو�ض مع أ
الحزاب ال�سيا�سية ال�رشعية وطرح مر�شحيها حتت رايتها ،أ�وتقدمي
الخوان امل�سلمون يف انتخابات العام 1984
مر�شحيها كم�ستقلني .ال�شواهد معربة هنا .فقد �شارك إ
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متحالفني مع حزب الوفد الليربايل ،وفازوا ب�ستة مقاعد فقط .كما �شاركوا يف انتخابات العام
 ،1987كجزء من حتالف مع حزب العمل اال�شرتاكي ،حيث انتخب  37من أ�ع�ضاء اجلماعة
الجراءات القانونية املقيدة ،ونتيجة لذلك
لع�ضوية الربملان .ردت احلكومة ب�سل�سلة إ��ضافية من إ
الخوان امل�سلمون يف العام  1990االنتخابات إ�ىل جانب أ�حزاب املعار�ضة أ
الخرى.
قاطع إ
الخوان تكتيكاتهم من جديد ب أ�ن طرحوا مر�شحني م�ستقلني .ومع أ�ن
ويف العام  ،1995غيرّ إ
الخوان يف إ�ي�صال ع�ضو واحد إ�ىل الربملان .ويف
احلكومة �ش ّنت حملة قوية على اجلماعة ،جنح إ
الخوان يف االنتخابات من جديد وان ُتخب �سبعة ع�رش من أ�ع�ضائها
العام � ،2000شاركت جماعة إ
(خا�ضوا االنتخابات كم�ستقلني) .ويف  ،2005بذلت اجلماعة جهود ًا كثيفة وحققت انت�صار ًا كبري ًا
عندما فاز مر�شحوها امل�ستقلون بـ 88مقعداً ،أ�و  20يف املئة من جمموع مقاعد جمل�س ال�شعب
امل�رصي(املجل�س أ
الدنى يف الربملان) ،لت�صبح أ�كرب كتلة معار�ضة خالل ن�صف قرن .لكن يف
انتخابات العام  2007ملجل�س ال�شورى (املجل�س أ
الخوان،
العلى يف الربملان) ،التي �شارك فيها إ
الخوان من الفوز ب أ�ية مقاعد.
ا�ستخدمت احلكومة اخلائفة قب�ضتها القوية ملنع مر�شحي جماعة إ
وفيما بعد ،أ�ي يف االنتخابات البلدية لعام  ،2008رف�ضت احلكومة ت�سجيل كل مر�شحي جماعة
الخوان امل�سلمني تقريباً ،كما أ�طلقت العنان ملوجة من االعتقاالت .وقد دفع ذلك اجلماعة إ�ىل
إ
مقاطعة االنتخابات يف اللحظة أ
الخرية.
ال�سالميون امل�شاركون تتعلق بعدد املر�شحني الذين يجب
ثمة مع�ضلة تكتيكية أ�خرى يواجهها إ
أ�ن يقدموهم خلو�ض االنتخابات .وعلى غرار كل أ
ال�سالميني يرغبون يف الفوز
الحزاب ،ف�إن إ
ب أ�كرب عدد ممكن من املقاعد .وعلى الرغم من ذلك ،وعلى عك�س معظم أ
الحزاب ،الميكنهم
حتمل الفوز بعدد كبري من املقاعد ،والحتى حتمل الفوز باالنتخابات خ�شية أ�ن تتخذ احلكومة
ّ
جراء عنيف ًا �ضدهم .وقد قدمت اجلزائر يف العام  1991وفل�سطني يف العام  ،2006مثالني
إ�
ً
ال�سالميون جناح ًا باهراً .فقد أ�دى االنت�صار املتوقع
حتذيريني عما ميكن أ�ن يحدث عندما يحقق إ
للنقاذ يف اجلزائر إ�ىل إ�لغاء االنتخابات وا�ستيالء اجلي�ش على ال�سلطة .ويف
ال�سالمية إ
للجبهة إ
الفعال ذات أ
فل�سطني أ�دى انت�صار حما�س املفاجئ إ�ىل �سل�سلة من ردود أ
ال�صداء ال�سلبيةُ ،ت ّوجت
ال�سالميون امل�شاركون حذرين متام ًا
مبواجهة م�ستمرة بني فتح وحما�س .ونتيجة لذلك ،أ��صبح إ
ال�سالمي يف
ويحددون يف �شكل متعمد عدد املر�شحني .وعلى �سبيل املثال ،قدمت جبهة العمل إ
أ
الردن  36مر�شح ًا لـ  80مقعد ًا يف الربملان يف العام  ،1993و 30مر�شح ًا لـ  110مقاعد يف العام
 ،2003و 22مر�شح ًا لـ  110مقاعد يف العام  .2007ويف املغرب ،قدم حزب العدالة والتنمية
يف العام  2002مر�شحني يف أ�كرث من ن�صف الدوائر االنتخابية بقليل ،قبل أ�ن يقدم مر�شحني يف
الخوان امل�سلمني
 94دائرة انتخابية من أ��صل  95يف انتخابات العام  .2007وقلّ�صت جماعة إ
امل�رصية يف االنتخابات الربملانية العام  2005عدد مر�شحيها أ�ي�ض ًا وقدمت مر�شحني م�ستقلني
يف  144من أ��صل  444دائرة انتخابية .ويف انتخابات جمل�س ال�شورى يف العام  ،2007خا�ض
الخوان املناف�سة ،لكنهم قدموا ت�سعة ع�رش مر�شح ًا لـ  88مقعداً .ولي�س وا�ضح ًا ما إ�ذا كانت مثل
إ
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هذه القيود املفرو�ضة ذاتي ًا من قبل أ
ال�سالمية ،قادرة على تهدئة املخاوف
الحزاب واحلركات إ
من ا�ستيالء إ��سالمي حمتمل على ال�سلطة .فخ�صومهم حمنكون مبا يكفي اللينظروا إ�ىل العدد
ال�سالميون فقط بل إ�ىل الن�سبة املئوية لالنت�صارات يف الدوائر
الجمايل للمقاعد التي يفوز بها إ
إ
االنتخابية التي طرحوا فيها مر�شحيهم .ونتيجة لذلك ،ميكن ل�ضبط النف�س أ�ن يزيد من املخاوف
بدل أ�ن يهدئها ،ألن أ
الحزاب واحلركات التي تقدم عدد ًا حمدود ًا من املر�شحني أل�سباب
وا�ضحة ،تختار الدوائر االنتخابية التي متتلك فيها أ�ف�ضل الفر�ص لتحقيق الفوز .ولذا ينتهي
بهم أ
المر إ�ىل الفوز بن�سبة أ�على بكثري من الدوائر مما لو ناف�سوا يف الدوائر كلها .واحلال أ�ن
الخوان امل�سلمني وحزب العدالة والتنمية ل�ضبط النف�س
ال�سالمية إ
للنقاذ وجماعة إ
ممار�سة اجلبهة إ
يف املا�ضي ،مل متنع احلكومات يف هذه الدول من زيادة العقبات أ�مام م�شاركتها يف االنتخابات
الالحقة .ونتيجة لذلك مل يقل�ص حزب العدالة والتنمية املغربي عدد مر�شحيه يف االنتخابات
الربملانية أ
الخرية يف العام  ،2007وقد ق ّدم مر�شحني يف  94دائرة انتخابية من أ��صل  .95ومع
ذلك كانت مكا�سبه حمدودة ،حيث مل ي�ضف �سوى أ�ربعة مقاعد إ�ىل كتلته الربملانية ،ما رفع العدد
الجمايل إ�ىل  46مقارنة بـ  42يف برملان  2002ـ .2007
إ

ت أ�ثريات امل�شاركة
كانت ثمة تكهنات كثرية ب�ش أ�ن ت أ�ثري م�شاركة أ
ال�سالمية يف العملية
الحزاب واحلركات إ
�سيجربون على تليني مواقفهم في�صبحوا أ�قل أ�يديولوجية و أ�كرث براغماتية ـ ( إ�قر أ�
ال�سيا�سية :هل ُ
�سيجربون على قبول منطق التعددية ال�سيا�سية ،وبالتايل
أ�قل ّ
تديناً) إ�ذا ما �سمح لهم بامل�شاركة؟ هل ُ
إ�قرار احلاجة إ�ىل إ�قامة حتالفات عابرة للطيف أ
اليديولوجي و إ�ىل التو�صل حللول و�سط؟ أ�م
أ�نهم ،على العك�س� ،سي�صبحون نظرييني والعمليني أ�كرث كي يطمئنوا ناخبيهم املتطرفني ب أ�نهم

بال�سالم ،حتى بعد دخول عامل التعددية
مل يخونوا معتقداتهم ،وبانهم يوا�صلون االلتزام بحقيقة إ
ال�سيا�سية؟
إ�ن ا�ستعرا�ض ًا أ
ال�سالمية امل�شاركة يف البلدان ال�سبعة التي ت�شكل حمور
للحزاب واحلركات إ
بحثنا تظهر وجود دليل على النتيجتني يف �آن .إ�ذ ت�ؤدي امل�شاركة يف بع�ض البلدان إ�ىل االعتدال،
فيما الت�ؤدي إ�ىل ذلك يف البع�ض آ
الخر .عالوة على ذلك ،ميكن للحركات يف البلد نف�سه التنقل
ال أ
بني املواقف أ
والكرث ت�شدداً .وت�شي ال�شواهد ب أ�ن احل�صيلة تعتمد إ�ىل حد كبري على
الكرث اعتدا ً
ال�سالميون يف ظلها .وباخت�صار ،كلما كانت
البيئة ال�سيا�سية وعلى الظروف التي ي�شارك إ
ال�صالحيني
الظروف التي ي�شارك يف ظلها عن�رص إ��سالمي فاعل «طبيعية» كلما كان فوز إ
بالزعامة أ�كرث ترجيحاً ،في�صبح احلزب أ�واحلركة أ�كرث مرونة وا�ستعداد ًا للتو�صل إ�ىل حلول
و�سط ،ويركّ ز أ�كرث على الق�ضايا التف�صيلية التي تتخذ مبوجبها الربملانات القرارات وت�صدر
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يف �ضوئها القوانني ،وعلى م�سائل ال�سيا�سة العامة املحددة بدل أ
ال�سئلة الكربى ذات امل�ضامني
الخر للعملة هو أ�ن أ
أ
اليديولوجية بعيدة املدى .ومع ذلك ،ف�إن الوجه آ
الحزاب واحلركات التي
تظهر قدر ًا كبري ًا من املرونة والرباغماتية ،ت�صبح أ�كرث عر�ضة خل�سارة الدعم يف االنتخابات
التالية ،أ
ال�سالميون الذين
يرجح أ�ن يرتد إ
المر الذي يجعلها تغيرّ مواقفها .وعلى أ�ي حالّ ،
ويلقى بقادتهم و أ�ع�ضاء تنظيمهم يف غياهب ال�سجون ،إ�ىل
تعرقل احلكومة م�شاركتهم على الدوام ُ
اليديولوجية الكربى .أ�ما م� أس�لة م�شاركة أ
مواقف مت�شددة ويوا�صلوا االن�شغال بامل�سائل أ
الحزاب
ال�سالمية ذات أ
الجنحة امل�سلحة فهي ت�شكّ ل حالة خمتلفة متاماً.
واحلركات إ
ال�سالميون امل�شاركون مهمة جد ًا لي�س لقدرتها على توفري حوافز
إ�ن البيئة التي ين�شط فيها إ
أ�و ن�صب عوائق أ�مام امل�شاركة وح�سب ،بل أ�ي�ض ًا ألن معظم أ
ال�سالمية
الحزاب واحلركات إ
منق�سمة متام ًا على امل�ستوى الداخلي .وهكذا ف�إن الظروف اخلارجية تغيرّ ب�سهولة توازن القوى
ال�سالميني
ال�صالحي واملت�شدد.
فالتحول الداخلي الذي حدا بالكثري من إ
الداخلي بني اجلناحني إ
ّ
إ�ىل اختيار امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية كا�سرتاتيجية ،مل يتم من دون �رصاع أ�و
مناق�شة .ويف أ�غلب أ
ال�سالمية امل�شاركة بقي جزء من القيادة مت�شكك ًا إ�زاء
الحزاب واحلركات إ
قيمة امل�شاركة ،حيث كانوا يخ�شون من أ�ن ت�ؤدي بهم إ�ىل تقدمي تنازالت كبرية وبذلك ي�ضعفون
هوياتهم الدينية من دون حتقيق نتائج ملمو�سة .هذه أ
ال�صوات املت�شككة تلوذ عادة بال�صمت حني
تكون أ
ال�سالمية ناجحة ،حيث ت�ؤدي االنتخابات إ�ىل زيادة ح�ضورها يف
الحزاب واحلركات إ
الربملان وتو�سيع املجال أ�مام ممار�سة ن�شاطاتها .ويكون للنتائج ال�ضعيفة يف االنتخابات أ�ولزيادة
تقوي قب�ضة الذين ي�شككون يف قيمة امل�شاركة .وعالوة
وترية القمع احلكومي أ�ثر معاك�س ،حيث ّ
على ذلك ،ف�إن ت أ�ثري أ
الحداث اخلارجية ميكن أ�ن يكون كبرياً.

امل�شاركة يف ظل ظروف «طبيعية»

التعني امل�شاركة يف ظل أ�و�ضاع طبيعية يف بيئة البلدان العربية امل�شاركة يف أ�و�ضاع
دميقراطية .فامللوك ميلكون ويحكمون .والر ؤ��ساء كما امللوك الميكن إ�زاحتهم ،وهم ميالون
يف �شكل متزايد إ�ىل ت أ��سي�س �سالالت حاكمة .وبا�ستثناء الكويت ،المتتلك الربملانات يف البلدان
العربية �سوى �سلطات مراقبة حمدودة .وحتى برملان الكويت يخاطر ب أ�ن يتم حله يف كل مرة
يواجه فيها أ
ال�رسة احلاكمة .ويف بلدان كثرية ،يلعب املر�شحون امل�ستقلون الذين يديرون
حمالتهم االنتخابية على أ��سا�س العالقات ال�شخ�صية والقبلية ،دور ًا أ�كرث أ�همية من دور أ
الحزاب
واحلركات ال�سيا�سية ب�رصف النظر عن خلفيتهم أ
اليديولوجية .لذا ف�إن العمل يف ظل أ�و�ضاع
«طبيعية» ،اليعني العمل يف ظل أ�و�ضاع دميقراطية ،بل يف إ�طار أ
الو�ضاع نف�سها التي ت�ؤثر
على كل عنا�رص املعار�ضة الفاعلة يف ذلك البلد .وهو يعني العمل بعيد ًا عن خطر االعتقال امل�ستمر
للقيادة أ
والع�ضاء ،وتعطيل ال�رشطة لالجتماعات ،والثقة ب أ�ن املر�شحني املنتخبني �سيحتلون
ال�سالمية لن تتم معاقبتها فور
مقاعدهم يف الربملان .وكلمة طبيعي تعني أ�ن احلزب أ�واحلركة إ
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ح�صولها على نتائج جيدة ،و أ�نه �سي�سمح لها بامل�شاركة يف االنتخابات م�ستقبالً .مثل هذه الظروف
تتوفر يف الوقت الراهن يف املغرب واجلزائر والكويت ،و إ�ىل حد أ�قل يف البحرين.
ّ
ُيعد املغرب البلد الذي يتوفّر على ظروف أ�كرث مواتية من غريه .فقد كانت م�شاركة حزب
ال�سالميني وامللك .ويف أ�وائل الثمانينيات� ،شكّ ل جناح
العدالة والتنمية نتيجة تقاطع خيارات إ
ال�سالمي الراديكالية جماعة جديدة أ�طلق عليها يف أ
ال�صل ا�سم اجلماعة
من�شق عن حركة ال�شباب إ
ال�سالمية .ومنذ البداية كانت اجلماعة تهدف إ�ىل أ�ن ت�صبح طرف ًا م�شارك ًا معرتف ًا به و�رشعي ًا يف
إ
مرت ب�سل�سلة متعاقبة من عمليات إ�عادة التنظيم وتغيري اال�سم،
احلياة ال�سيا�سية املغربية ،وهي ّ
لكنها مل تنحرف قط عن هدف امل�شاركة ال�سيا�سية .ويف العام � 1997سمح امللك الراحل احل�سن
الثاين ،الذي عقد النية على فتح النظام ال�سيا�سي مبا يكفي لت أ�مني عملية خالفة �سل�سة البنه،
لل�سالميني باال�ستيالء على حزب موجود �ضعيف وامل�شاركة يف االنتخابات حتت �ستاره ،وهو
إ
احلزب الذي أ��صبح ُيعرف يف نهاية املطاف با�سم حزب العدالة والتنمية .مار�س احلزب اللعبة
بكفاءة ،وحر�ص على عدم إ�ثارة خوف امل�ؤ�س�سة احلاكمة عرب الفوز بعدد كبري من املقاعد يف
لل�سالميني
البداية .ومن جانبه ،مل يرتاجع امللك اجلديد حممد ال�ساد�س عن قرار والده ال�سماح إ
بامل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ،ومع ذلك �سعى إ�ىل إ�حتوائهم من خالل �سن قانون انتخابات �صُ ّمم
ملنع أ�ي حزب من الفوز ب أ�غلبية مقاعد الربملان .ويف الوقت نف�سه �ضمن امللك ،جنب ًا إ�ىل جنب مع
أ
الحزاب ال�سيا�سية الليربالية والي�سارية ،ب أ�ال يتم �ضم حزب العدالة والتنمية إ�ىل االئتالف احلاكم
أ�وحتى التحالف مع أ�حزاب أ�خرى.

يف الربملان ،عمل حزب العدالة والتنمية كحزب �سيا�سي عادي ،مركّ ز ًا على م�سائل ال�سيا�سة
�صوت ل�صالح قانون أ
الحوال ال�شخ�صية
العامة من دون أ�ي أ�جندة دينية وا�ضحة .البل هو ّ
اجلديد ،الذي الي�ستند يف �شكل ح�رصي إ�ىل ال�رشيعة ،بحجة أ�نه متت مناق�شته ب�صورة دميقراطية
الحزاب أ
الغلبية .وعلى غرار أ
و أ�ن احلزب َقبِل بفكرة حكم أ
الخرى ،حاول احلزب ح�شد
الدعم من أ�جل إ��صالح د�ستوري و�سيا�سي لزيادة �سلطات الرقابة الربملانية .بكلمات �آخرى،
لعب احلزب دور املعار�ضة املوالية يف نظام دميقراطي ،ويف النهاية دفع ثمن ذلك .ففي
االنتخابات الربملانية يف العام  ،2007التي تو ّقع احلزب فيها الفوز مبا اليقل عن  70مقعداً ،مل
يتمكن من الفوز إ�ال بـ  46مقعداً .وبينما حل احلزب يف املركز الثاين ،ف�إنه ح�صل على عدد أ�قل
من أ
ال�صوات من تلك التي ح�صدها يف العام  2002ألن الناخبني الذين خاب أ�ملهم أ�حجموا عن
الت�صويت .وهكذا ،يف حالة حزب العدالة والتنمية ،ولدت امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية
االعتدال ،وهو اعتدال دفع احلزب ثمنه يف �شكل خ�سارة أ��صوات يف االنتخابات.
ال�سالمي
كان حلركة جمتمع ال�سلم يف اجلزائر جتربة م�شابهة متاماً .فقد أ��صبح هذا احلزب إ
ال�صغري ن�سبياً ،الذي قبل بامل�شاركة واالعتدال يف مناخ اختارت فيه أ�حزاب إ��سالمية عدة
املقاومة العنيفة� ،رشيك ًا يف االئتالف احلاكم بقيادة الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة .ويف اجلزائر ف�إن
دخول حزب �رشيك ًا يف االئتالف احلكومي ،يعني القبول ب أ�ن يكون �آلة �صغرية جد ًا يف ماكينة
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يحكمها �رصاع على ال�سلطة بني الرئي�س وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية  -أ
المنية .ويف انتخابات العام
 ،1997فازت حركة جمتمع ال�سلم بـ  71مقعداً ،لكن الرقم انخف�ض إ�ىل  38يف انتخابات العام
الجنازات مقابل م�شاركتها يف احلكومة.
 ،2003حيث مل يكن لدى احلركة �سوى القليل من إ
وقد ا�ستعادت احلركة عافيتها إ�ىل حد ما يف انتخابات العام  2007حيث فازت بـ  52مقعداً ،لكنها
ظلت دون م�ستوى جناحها أ
الخفاق فقد حافظ احلزب على موقف معتدل،
الول .وعلى رغم إ
لكنه ف�شل يف حتقيق أ�ي جناح ي�ستقطب به الناخبني.
ال�سالمية امل�شاركة تعقيد ًا (التوجد
يف البحرين والكويت يزداد موقف اجلمعيات ال�سيا�سية إ
يف أ�ي من البلدين أ�حزاب ر�سمية) ب�سبب وجود جماعات دينية عديدة جت�سد اجتاهات و أ�جندات
خمتلفـة .ففي البحريـن ،وهـي مملكـة يحكمهـا ال�س ّنـة ،وفيهـا أ�غلبيـة �شيعيـة ،تعـد جمعيـة
الخوان امل�سلمون ال�س ّنة منظمون يف جماعات
الوفـاق جمموعة معار�ضة متثّل ال�شيعة ،بينما إ
خمتلفة تدعم أ��رسة �آل خليفة احلاكمة .والتكمن الق�ضية الرئي�س يف احلياة ال�سيا�سية يف البحرين
يف أ��سلمة الدولة بل يف توزيع ال�سلطة بني ال�س ّنة وال�شيعة .ويف هذا ال�سياق ف�إن الطائفة ال�شيعية
يف و�ضع غري موات إ�ىل حد كبري ،على رغم أ�نها ت�شكّ ل أ
الغلبية .وتمَ َ ثّلَ رد جمعية الوفاق على
وال�صالح التدريجي بدل املواجهة .وقد أ��سهمت قيادة اجلماعة
ذلك بالعمل من أ�جل التعاي�ش إ
مرار ًا يف نزع فتيل التوترات الطائفية و�سعت إ�ىل التعبري عن والئها للدولة .وبالفعل فقد كانت
امل�شاركة عامل اعتدال ،بيد أ�ن املكا�سب املحدودة مل�شاركة جمعية الوفاق يف احلياة ال�سيا�سية
وا�ستمرار التمييز �ضد الطائفة ال�شيعية يف البحرين ،أ��سفر عن خ�سارة اجلمعية لقاعدتها داخل
الطائفة ل�صالح حركات تعتمد أ�كرث على املواجهة.
فال�سالميون يف الكويت أ�كرث انق�ساماً .وتعد احلركة
الو�ضع يف الكويت خمتلف إ�ىل حد ما .إ
بالخوان امل�سلمني وذات
ال�سالمية أ�ف�ضل اجلماعات تنظيماً ،وهي جماعة مرتبطة إ
الد�ستورية إ
مواقف أ�يديولوجية معتدلة .غري أ�ن احلركات ال�سلفية أ�ي�ضاً ،وهو و�ضع ا�ستثنائي ،ت�شارك يف
العملية ال�سيا�سية القانونية يف الكويت ،فيما هي ترف�ض القيام بذلك يف بلدان أ�خرى .وعلى الرغم
من رغبتهم بامل�شاركة ،يتخذ ال�سلفيون مواقف مت�صلبة من امل�سائل أ
الخالقية واالجتماعية ولديهم
م�رشوع وا�ضح لتو�سيع امل�ساحة التي ي ّقرها الدين يف املجتمع .فقد كان ال�سلفيون ر أ��س حربة يف
املعركة الطويلة ملنع منح املر أ�ة حق الت�صويت ،وطالبوا ب�إعادة الف�صل بني اجلن�سني يف اجلامعات
وح�صلوا على مرادهم .كما خا�ضوا معركة �ضد أ
ال�سلوب احلديث يف ارتداء املالب�س و أ��ساليب
احلياة الغربية التي يف�ضلها ال�شباب ،ويف �سياق ذلك ،مار�سوا الكثري من ال�ضغوط على احلركة
ال�سالمية كي تتبنى مواقف اجتماعية حمافظة .وبينما اليوجد دليل يف هذه املرحلة
الد�ستورية إ
ال�سالمية تعيد التفكري بالتزامها باملواقف ال�سيا�سية املعتدلة ،إ�ال أ�نه
على أ�ن احلركة الد�ستورية إ
من الوا�ضح أ�ي�ض ًا أ�ن التناف�س مع اجلماعات ال�سلفية تدفع احلركة باجتاه مواقف حمافظة على
ال�صعيد االجتماعي.
ال�سالميني على أ�ن
تقوي عزمية إ
يبدو ،تبع ًا لذلك ،أ�ن امل�شاركة يف ظل ظروف طبيعيةّ ،
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جزء من العملية ال�سيا�سية القانونية يف بلدانهم .كما ترغم امل�شاركة أ
الحزاب واحلركات
يكونوا
ً
ال�سالمية على تقلي�ص الرتكيز على امل�سائل أ
اليديولوجية والرتكيز أ�كرث على التحديات العملية
إ
ال�سالميون على
املتمثلة باحلفاظ على جمهور ناخبيهم .وعندما ي�صبحون يف الربملان ،يرغم إ
الرتكيز على امل�سائل التي ين�شغل بها الربملانيون عادة .ويف بلد كالكويت ،حيث تتمحور احلياة
الخالقية واالجتماعية والعالقات مع أ
الربملانية حول امل�سائل أ
ال�رسة احلاكمة ،ف�إن هذا هو ما
ال�سالميون أ�ي�ضاً .ويف املغرب واجلزائر ،حيث حتاول كل أ
الحزاب تقدمي بع�ض
يركّ ز عليه إ
ال�سالميون
وال�صالح ال�سيا�سي ،يركّ ز إ
املبادرات ب�ش أ�ن امل�سائل االقت�صادية والتعليم والفقر ،أ� إ
ومبعنى �آخر ،ف�إن الظروف الطبيعية ،أ�و ما ميكن اعتباره
امل�شاركون على تلك امل�سائل أ�ي�ضاً.
ً
ال�سالميني على الرتكيز على امل�سائل التي ت�ستغرق بقية الطبقة
طبيعي ًا يف هذه البلدان ،يرغم إ
ال�سيا�سية ،فيما تلعب أ
اليديولوجيا دور ًا ثانوياً.

امل�شاركة يف ظل ظروف «احل�صار»

أ
والردن واليمن أ�و�ضاع ًا �صعبة على وجه
ال�سالميون امل�شاركون يف م�رص
واجه إ
اخل�صو�ص .ففي م�رص أ
والردن ،حيث ميثلون حق ًا قوة املعار�ضة الوحيدة املنظمة ،كان
لل�صالح
ال�سالميون هدف ًا متعمد ًا للقمع احلكومي .ويف اليمن ،وقع حزب التجمع اليمني إ
إ
يف �رشك انهيار الدولة ،حيث بد أ�ت االنق�سامات القدمية بني ال�شمال واجلنوب ،واالنق�سامات
القبلية ،واالقت�صاد املرتنح ب�سبب تنامي نق�ص الغذاء واملاءُ ،تهدد بزعزعة هذه الدولة اله�شة.
الخوان امل�سلمني امل�رصية حالة مثرية لالهتمام بوجه خا�ص ،حول كيف ميكن
توفّر جماعة إ
ال�شارة �سابقاً ،فقد ت أ�ثرت قيادة
للم�شاركة املواربة أ�ن ت�ؤدي إ�ىل انكفاء أ�يديولوجي .وكما متت إ
ال�صالحيني الذين دفعوا باجتاه تبني تف�سري ليربايل يف
الخوان يف بداية العقد احلايل ب�آراء إ
إ
ال�سالميني امل�شاركني يف
عرفناها بو�صفها ت�شكل املنطقة الرمادية يف تفكري إ
�ش أ�ن كل امل�سائل التي ّ
العلمية ال�سيا�سية .ويف انتخابات العام  ،2005بدا أ�ن ا�سرتاتيجية امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
الخوان  20يف املئة من مقاعد
ال�صالحيون ت�ؤتي ثمارها عندما ح�صد إ
ال�رشعية التي تبناها إ
الربملان ،على الرغم من أ�ن اجلماعة ظلت تنظيم ًا حمظوراً .وكانت هذه أ�كرب كتلة معار�ضة
تتواجد يف الربملان امل�رصي منذ العام  .1952وقد ر أ�ى نظام مبارك أ�نها ت�شكل خطر ًا على
�سلطته ،خ�صو�ص ًا يف وقت حرج كانت فيه البالد تتحرك ب�شكل حتمي نحو خالفة الرئي�س .وقد
الخوان امل�سلمني من حتقيق جناحات مماثلة يف امل�ستقبل فا�ستخدم جهازه
حر�ص النظام على منع إ
أ
الخوان وممويل احلركة .كما
المني القوي ل�شن حملة منظمة من االعتقاالت �ضد أ�ع�ضاء إ
الخوان أ�كرث �صعوبة .ويف
اقرتح عدد ًا من التعديالت الد�ستورية التي �صممت جلعل م�شاركة إ
االنتخابات البلدية للعام  ،2008م�ضى النظام يف حملته أ�كرث ،من خالل رف�ض كل مر�شحي
الخوان امل�سلمني ،إ�ىل أ�ن قررت احلركة مقاطعة االنتخابات احتجاج ًا على ذلك.
إ
أ� ّدت امل�ضاعفات غري املق�صودة ملحاوالت احلكومة قمع حركة إ
الخوان امل�سلمني إ�ىل تغيرّ
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ال�صالحيني وزادت من نفوذ املت�شددين .لكن
ميزان القوى الداخلي يف احلركة .فقد أ��ضعفت إ
الخوان مل يتخلوا عن فكرة امل�شاركة ،بل على العك�س ،عملوا على و�ضع م�سودة برنامج
إ
ال�سالميون يف املغرب أ
والردن
للحزب ال�سيا�سي الذي يطمحون لت�شكيله على غرار ما قام به إ
الذين أ�ن�ش أ�وا ذراع ًا �سيا�سية منف�صلة عن احلركة الدينية .بيد أ�ن م�سودة الربنامج التي ك�شف
الخوان ينكفئون إ�ىل مواقفهم ال�سابقة .كان يف
النقاب عنها يف �صيف العام ّ ،2007بينت أ�ن إ
امل�سودة عن�رصان موحيان ب�شكل خا�ص ،أ
الخوان إ�ي�ضاح كيفية تطبيق
الول هو حماولة حركة إ
الخوان يف أ�حيان
تعر�ض إ
هدفها املعلن يف �ضمان أ�ن تتوافق كل القوانني مع ال�رشيعة .و�سبق أ�ن ّ
الجابة التي قدمتها م�سودة الربنامج يف
كثرية إ�ىل ال�ضغط بغية تو�ضيح هذه النقطة .ومتثلت إ
الدعوة إ�ىل ت�شكيل جمل�س من علماء الدين يتم انتخابه من قبل كل علماء الدين يف البالد ،وتكون
له �سلطة ملزمة للحكم على مدى ان�سجام القوانني أ
ت�سبب
والعمال التنفيذية مع ال�رشيعة .وقد ّ
اقرتاح تقدمي جمل�س ينتخب من قبل علماء الدين فقط وتكون له �سلطة فوق �سلطة الربملان املنتخب
ال�صالحيون
الخوان امل�سلمني ،إ�ذ �صُ دم إ
يف االقرتاع العام ،يف إ�ثارة عا�صفة داخل حركة إ
و أ�عرب الكثريون منهم عن اعتقادهم ب أ�ن الهيئة املقرتحة امل�شكّ لة من علماء الدين غري �رشعية
و�ستف�ضل بع�ض تف�سريات ال�رشيعة على البع�ض آ
الخر .وعالوة على ذلك ،أ��شار البع�ض إ�ىل
ّ
للخوان.
أ�ن ت�شكيل مثل هذا املجل�س الي�ستند إ�ىل أ�ي موقف ثابت إ
العن�رص الثاين املثري للجدل يف م�سودة الربنامج متثّل يف ا�ستثناء الن�ساء وغري امل�سلمني من
إ�مكانية أ�ن ي�صبحوا حكاماً ،أ�ي منعهم من �شغل من�صب الرئا�سة ومنا�صب أ�خرى تنطوي على
�سلطة عليا .كانت تلك الفقرة انت�صار ًا أ
الخوان امل�سلمون
لليديولوجيا على الرباغماتية .فقد كان إ
م�ستعدين إلثارة جدل كبري ملنع �شيء ما كان يرجح له أ�ال يتم ب أ�ي حال ،نظر ًا للطبيعة املحافظة
القليات الدينية أ
للقلية القبطية ،ناهيك عن أ
للمجتمع واحلجم ال�ضئيل ن�سبي ًا أ
الخرى .و إ��ضافة
الخوان إ�ن عملية اال�ستثناء كانت ت�ستند إ�ىل حجج قانونية عفا عليها الزمن
إ�ىل ذلك ،قال بع�ض إ
وغري �رضورية ،وتت�سبب يف ارتباك �ضار على ال�صعيد ال�سيا�سي(.)1
ك�شفت الفقرتان يف برنامج احلزب ،الذي كان �سيبدو غري ا�ستثنائي من دونهما ،عن هيمنة
ال�صالحي
جناح حمافظ يف القيادة ،لكنهما واجهتا أ�ي�ضا مقاومة كبرية .و أ�ظهر ذلك أ�ن االجتاه إ
الزال يحتفظ ببع�ض القوة .البل راجت يف احلقيقة تكهنات عدة خالل العام  2008مفادها
أ�نه �سيتم إ��سقاط الفقرتني املثريتني للجدل من الربنامج النهائي للحزب .ومع ذلك ف�إن م�سودة
برنامج احلزب ت�ؤدي إ�ىل ا�ستنتاج المفر منه مفاده أ�ن امل�شاركة املقموعة تقوي �شوكة املت�شددين
الخوان انتخبت
ال�صالحيني .وتتعزز هذه املح�صلة كذلك من خالل احلقيقة أ�ن حركة إ
وت�ضعف إ
يف حزيران/يونيو  2008أ�ع�ضاء جدد ًا يف مكتبها املركزي (مكتب االر�شاد) ،يعد معظمهم من

الخوان امل�سلمني أ
الردنية يف �آذار/
املت�شددين .وجاءت انتخابات جمل�س ال�شورى يف حركة إ
ال�سالمي) ،لت�ؤكد النموذج
ال�سالمية التي تقف وراء جبهة العمل إ
مار�س (2008احلركة إ
الجراءات القمعية ،مت انتخاب املت�شددين
نف�سه .ففي فرتة متيزت بازدياد حدة التوتر ومواجهة إ
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ليحلوا مكان القادة أ
ال�سالمي.
الكرث اعتدا ً
الخوان امل�سلمني وجبهة العمل إ
ال يف حركة إ
وال�صالحي فيها،
ال�سالمية منحازة ب�شكل بنيوي �ضد املع�سكرين املعتدل إ
إ�ن معظم احلركات إ
وهو ما يف�رس هام�شية هذين املع�سكرين وت أ�ثريهما املحدود .وعموم ًا ف�إن أ�غلبية كبرية يف الت�سل�سل
الهرمي ويف ع�ضوية مثل هذه احلركات تنجذب نحو مواقف أ�كرث �صالبة أ�و حمافظة ،وغالب ًا ما
بناء على
تنفر من املنا�شدات إلبداء املرونة أ�و إ
ال�صالح .فهم يعتربون املرونة تنازال غري مقبول ً
لل�سالميني بو�صفـها عقائـد
مبـادئ أ��صبحـت مع مـرور الوقـت مطبوعة يف الوعـي اجلمـاعـي إ
التحول ال�رسيع يف البيئة ال�سيا�سية عندما تقدم الفر�ص والتحديات
مطلقة التتغري .وحدها حلظات
ّ
اجلديدة نف�سها إ�ىل احلركات الدينية ،هي القادرة على تغيري املكانة الهام�شية للمعتدلني بحيث
متكّ نهم من اال�ستحواذ على درجة من التكاف�ؤ مع املت�شددين .ولقد مر أ
الردن مبرحلة ممتدة من
هذا الو�ضع بني عامي  1989و ،2005فيما �شهدت م�رص نافذة فر�ص م�شابهة ،لكن ق�صرية ،بني
وال�صالحيون ب�شكل تدريجي نطاق
و�سع املعتدلون إ
عامي  2004و .2005ويف كلتا احلالتنيّ ،
ت أ�ثريهم ،وجنحوا يف ترجمة ذلك إ�ىل �سل�سلة من ال�سيا�سات واملمار�سات التي أ�عطت أ
الولوية
الجماع مع القوى ال�سيا�سية يف املجتمع.
للم�شاركة يف العملية ال�سيا�سية وللو�صول إ�ىل إ
لكن من �سوء احلظ أ�ن النظامني أ
الردين وامل�رصي عادا يف العامني املن�رصمني إ�ىل انتهاج
�سيا�سات �سلطوية وحمالت أ�منية ،بدا أ�نها ت�ستهدف املعتدلني بقوة تعادل القوة التي واجهت بها
املت�شددين .و أ�دى القمع إ�ىل إ�قناع أ�ن�صار احلركتني ب أ�ن امل�شاركة واحللول الو�سط مل ت�ؤد إ�ىل
ال�صالحيني يف
أ�ية نتيجة ،ما أ��سفر عن تعزيز قب�ضة املت�شددين.
مبعنى �آخر ،يرتبط أ�فول جنم إ
ً
الخوان امل�سلمني يف م�رص أ
والردن ب�شكل كامل بالبيئة ال�سيا�سية املقيدة يف البلدين.
حركتي إ
الخوان امل�سلمني يف أ
الردن إ�ىل رف�ض امل�شاركة
يف�سرّ هذا ال�سياق �سبب م�سارعة حركة إ
يف العملية ال�سيا�سية بو�صفها م�ضيعة للوقت وحماولة ل�رصف انتباه احلركة عن حتقيق هدفها
الخوان امل�سلمني
احلقيقي .وتزداد ديناميكيات املناف�سة بني القادة املعتدلني واملت�شددين يف حركة إ
الردنية تعقيداً ،ب�سبب ال�رصاع على النفوذ بني الفل�سطينيني و أ�بناء �رشق أ
أ
الردن على حتديد
أ�ولويات احلركة :ترقية الق�ضية الفل�سطينية أ�م العمل من أ�جل التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي يف
الردن .ومع ذلك ،وبقدر ما يتعلق أ
أ
المر بامل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية القانونية ،ف�إن ال�رصاع
الخوان أ
أ
الردنية م�شابه لل�رصاع يف نظريتها امل�رصية .فاملت�شددون يف
اليديولوجي يف حركة إ
كال احلركتني مت�شككون يف جدوى امل�شاركة ال�سيا�سية ،كما أ�ن القمع احلكومي يجعلهم أ�كرث
تردد ًا يف تبني مواقف ت�صاحلية قد تن ّفر قاعدتهم ال�شعبية ،فيما يوا�صل املعتدلون الت�شديد على
ال�صالح حتى لو كانت قواعد اللعبة غري
احلاجة إ�ىل امل�شاركة ال�سيا�سية كو�سيلة أ��سا�سية لت�شجيع إ
عادلة واملردود �ضعيفا .وبالنتيجة ،مييل املت�شددون يف كال احلركتني إ�ىل الت أ�رجح بني رف�ض
امل�شاركة ال�سيا�سية وقبولها على م�ض�ض عندما تكون الظروف مواتية ،فيما ي�ستمر املعتدلون
يف التم�سك مببد أ� االنخراط غري امل�رشوط يف العملية ال�سيا�سية القانونية ،غري أ�نهم الي�ستطيعون
جذب احلركة كلها إ�ىل �صفهم.
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م�شاركة احلركات امل�سلحة

ال�سالمية امل�شاركة أ
أ
الكرث تعقيد ًا هي تلك التي حتتفظ بجناح م�سلح
الحزاب واحلركات إ
إ�ىل جانب التنظيم ال�سيا�سي .وتلعب مثل هذه أ
الحزاب واحلركات دور ًا مهيمن ًا حالي ًا يف لبنان
وفل�سطني والعراق .ويف كل هذه احلاالت الثالث ،تتم امل�شاركة ال�سيا�سية يف ظل ظروف غري
الحزاب بجناح م�سلح يف املقام أ
م�ستقرة إ�ىل حد كبري ،وهو ما يف�سرّ احتفاظ أ
الول .عالوة على
الجنحة امل�سلحة هذه ،يجعل من عملية تطبيع أ
ذلك ،وجود أ
الو�ضاع أ�مر ًا بعيد االحتمال ،ما
يخلق حلقة مفرغة .والنتيجة هي أ�ن أ
الجنحة امل�سلحة التي أ�ن�شئت ملعاجلة و�ضع �شاذ ـ االحتالل
ال�رسائيلي ـ الفل�سطيني الذي مل يحل بعد ،وحكم �صدام
ال�رسائيلي يف جنوب لبنان ،وال�رصاع إ
إ
تتحول يف نهاية املطاف إ�ىل أ�دوات ت�ستخدمها أ
ال ومن ثم االحتالل أ
الحزاب
ح�سني أ�و ً
المريكي ـ ّ
ال�شارة هنا
ال�سالمية لزيادة نفوذها يف ال�رصاع الداخلي على ال�سلطة .ومن املهم إ
واحلركات إ
إ�ىل أ�نه يف أ
ال�سالميون بجناح م�سلح ،يقوم الالعبون ال�سيا�سيون غري
الو�ضاع التي يحتفظ بها إ
ال�سالميني بال�شيء نف�سه .ففي فل�سطني متتلك حركة فتح أ�ي�ض ًا ميلي�شياتها ،ويف العراق دخلت
إ
�سنية مت إ�ن�شا ؤ�ها يف البداية ملحاربة تنظيم القاعدة) املعرتك
جمال�س ال�صحوة (ميلي�شيات غري دينية ّ
ال�سيا�سي .ويف لبنان �شكّ لت كل اجلماعات ال�سيا�سية يف بع�ض أ
الوقات تنظيمات م�سلحة .وعلى
أ�ية حال �سريكز هذا البحث على حزب الله وحما�س.
حزب الله وحما�س حركتان إ��سالميتان ،وت�شاركان يف العملية ال�سيا�سية يف بلديهما ،على
أ
القل حني تكون ثمة عملية من هذا النوع .ومع ذلك ف�إن احلركتني تعمالن وفق أ�جندة �سيا�سية
وال�سالم لي�س هو احلل
أ�كرث منها دينية .إ��رسائيل ت�شكّ ل لب امل�شكلة بالن�سبة إ�ىل حركة حما�س ،إ
بل ا�ستعادة ال�سيطرة على فل�سطني من إ��رسائيل .والتعرتف احلركة بدولة إ��رسائيل ،وهي
ال�رسائيلي .ويرى حزب الله يف إ��رسائيل
تعترب ا�ستخدام العنف أ�داة �رشعية ملقاومة االحتالل إ
كذلك ،مربر ًا رئي�س ًا يف وجود جناحه امل�سلح .وقد �شكّ ل احلزب ليكون عن�رص متثيل للطائفة
ال�رسائيليني من جنوب لبنان ،ال إلعادة
ال�شيعية اللبنانية ،ومت ت�سليحه يف الثمانينيات إلخراج إ
ال�سالم .وي�ستمر احلزب يف تربير وجود جناحه امل�سلح بالت أ�كيد على أ�ن
اللبنانيني إ�ىل حظرية إ
ال�رسائيليني من لبنان ـ الزال
�سالحه هو �سالح «املقاومة» ،ولذا فهو مطلوب حتى يتم إ�خراج إ
ال�رسائيليون يحتلون منطقة تعرف با�سم مزارع �شبعا حماذية ملرتفعات اجلوالن ،والتي تتفق
إ
�سوريا ولبنان على أ�نها أ�ر�ض لبنانية ـ وحتى حل امل�شكلة الفل�سطينية.
مل ت�ستخدم الحركة حما�س والحزب الله ،إ�ىل اليوم ،أ��سلحتهما للت أ�ثري يف االنتخابات .فقد
أ�كد كل املراقبني إ�ن االنتخابات التي أ�جريت يف فل�سطني يف كانون الثاين/يناير العام ،2006
والتي خرجت حما�س منها منت�رصة ،كانت نظيفة ومل ت�شهد أ�حداث عنف .واالنتخابات يف لبنان
معقدة جد ًا كي يتم احلكم على حريتها ونزاهتها ـ تبد أ� امل�شكلة من قانون االنتخابات نف�سه ـ بيد
أ�ن حزب الله مل ي�ستخدم العنف للح�صول على أ
ال�صوات .ومع ذلك ا�ستخدمت احلركتان منذ
ذلك احلني أ
ال�سلحة التي يفرت�ض أ�نها مكر�سة لـ «املقاومة» خلو�ض وك�سب معارك �سيا�سية يف
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البلدين .ويف حزيران/يونيو �سيطرت حركة حما�س على قطاع غزة ،وو�صف الكثريون يف
الغرب والعامل العربي ما قامت به ب أ�نه انقالب .وقد كان ذلك و�صف ًا حمرياً ،إ�ىل حد ما ،ألن
حما�س كانت ت�سيطر على حكومة مت ت�شكيلها ب�صورة �رشعية على أ��سا�س االنت�صار الذي حققته
يف االنتخابات و�صفقة تقا�سم ال�سلطة التي أ�عقبت ذلك مع حركة فتح ،يف اتفاق مكة .وكان الرئي�س
حممود عبا�س هو الذي حل احلكومة يف خطوة هي مو�ضع �شك من الناحية الد�ستورية .و�سواء
كان و�صف ما حدث ب أ�نه «انقالب» أ�م ال ،تبقى احلقيقة يف أ�نه حني مت حل احلكومة أ��صبح
�سالح حما�س أ�داة �سيا�سية يف البالد .ويف العام  ،2008ا�ستخدم حزب الله �سالحه ب�شكل علني
أ�ي�ض ًا ألهداف �سيا�سية داخلية ،وهو ما أ�علن أ�نه لن يقوم به .يف أ�يار/مايو  ،2008دخل احلزب
يف ا�ستعرا�ض قوة مع احلكومة ،و�رسعان ما أ�ظهر تفوقه الع�سكري من خالل احتالل و�سط
بريوت ليعيد فيما بعد أ
البنية وال�ساحات العامة التي ا�ستوىل عليها إ�ىل اجلي�ش اللبناين .و أ�تاحت
املواجهة ،التي أ�عقبتها مفاو�ضات جرت يف الدوحة بو�ساطة عربية ودولية ،حلزب الله وحلفائه

احل�صول على ثلث املنا�صب الوزارية زائد واحد ،وبالنتيجة على �سلطة حق النق�ض (الفيتو) يف
�ش أ�ن القرارات الكربى يف حكومة الوحدة الوطنية التي �شكلت حديثاً.
تظهر حالتا لبنان وفل�سطني أ�ن وجود جناح م�سلح يف حزب أ�و حركة إ��سالمية يف ظروف غري
م�ستقرة ،ي�صبح ب�شكل حتمي أ�داة �سيا�سية داخلية .وي�صح ذلك حتى لو كان احلزب أ�و احلركة
موجه إ�ىل عدو خارجي.
ملتزمة بالالعنف يف العملية ال�سيا�سية الداخلية ،وتزعم أ�ن ال�سالح
ّ
ومهما يكن �سبب وجود امليلي�شيات ،ف�إن هذا الوجود ي�ؤثّر يف توازن القوى يف البالد وي�ضمن
هذا بدوره أ�نه لن تكون هناك عملية �سيا�سية طبيعية ويعيق أ�ي عملية اعتدال .وال�س�ؤال هو ما إ�ذا
كان إ��رشاك هذه احلركات امل�ستمر يف العملية ال�سيا�سية �سي�شجعها على التخلي عن أ�جنحتها امل�سلحة
ب�شكل تدريجي .لكن يف هذا ال�سياق ،التبدو جتربتا حما�س وحزب الله واعدتني كثرياً ،لكنهما
الميثل خيار ًا واقعي ًا أ�ي�ض ًا
تظهران أ�ن ا�ستبعاد ه�ؤالء إ
ال�سالميني امل�سلحني من العملية ال�سيا�سية ّ
نظر ًا إ�ىل الت أ�ييد الهائل الذي يتمتعون به على امل�ستوى ال�شعبي .ويبدو أ�ن احلل الو�سط الوحيد هو
تطور البلدان املعنية أ�طر ًا د�ستورية قوية قادرة على �ضمان أ�ال يح�صل أ�ي العب أ�و جمموعة
أ�ن ّ

العبني �سيا�سيني على �سلطة كافية للهيمنة على النظام.

نقا�شات ما بعد امل�شاركة

ال�سالميون ،مرهوبو اجلانب ،امل�شاركون يف العملية
با�ستثناء احلركات امل�سلحة ،ال ميتلك إ
املكون أ
القوى
ال�سيا�سة� ،سوى ت أ�ثري حمدود على بلدانهم .وبينما ُيعتربون يف كل مكان العن�رص ّ
يف املعار�ضة ال�ضعيفة ،فقد نا�ضلوا من أ�جل ممار�سة بع�ض النفوذ ال�سيا�سي ،ويف نهاية املطاف
كان لهم ر أ�ي متوا�ضع يف �صياغة ال�سيا�سات اجلديدة .ويقود هذا الواقع ،بالن�سبة إ�ىل الكثري
ال�سالمية امل�شاركة ،إ�ىل أ�زمة من نوع ما أ�و إ�ىل نقا�ش فعلي على أ
من أ
القل .وقد
الحزاب إ
ال�سالميون بادخال تغيريات أ�يديولوجية على مواقفهم وابرموا ت�سويات مهمة .والينبغي
قام إ
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ال�ستمرار وجود املناطق الرمادية أ�ن يحجب أ�همية التحول أ
اليديولوجي الذي اختاروه .كما
ال�سالميون كثري ًا يف إ�قامة هياكلهم التنظيمية وتعزيزها  ،لكن النتائج كانت حمدودة.
ا�ستثمر إ
والهم من ذلك هو أ�ن أ
أ
الحزاب التي ر أ�ت نف�سها كقوة �صاعدة ،قبل أ�ربع أ�و خم�س �سنوات،
بد أ�ت آ
الن توطن نف�سها على �ضعف نتائجها يف االنتخابات وعلى ال�رصاع امل�ستمر على النفوذ.
ال�سالميون ي أ�ملون ب أ�ن يتمكنوا ،من خالل امل�شاركة ،من اخرتاق عوائق التعددية
كان إ
ال�صالح احلقيقي ،و إ�عادة توزيع ال�سلطة بني امل�ؤ�س�سات احلاكمة
املقيدة ،ويجلبوا إ
ال�سيا�سية ّ
واحلركات املعار�ضة ،لكنهم ف�شلوا يف ذلك .وقد �ضغطوا من أ�جل إ�جراء تعديالت د�ستورية
وت�رشيعية تهدف إ�ىل زيادة �سلطات الربملانات يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية ،و إ�قامة أ�نظمة كبح
وموازنة فعالة ،لكنهم ف�شلوا يف هذا امل�سعى أ�ي�ضاً .و�سعى البع�ض ،على غري طائل أ�ي�ضاً ،إ�ىل
التغلب على تاريخ من ال�رصاع مع النخب العلمانية ،وت�شكيل حتالفات مرنة عرب أ�لوان الطيف
اليديولوجي ،فيما بقي �آخرون أ��رسى مقاربات أ�يديولوجية للحياة ال�سيا�سية الترى إ�ال أ
أ
البي�ض
أ
وال�سود ،واخلري يف مواجهة ال�رش.
ال�سالميون امل�شاركون أ�ي�ض ًا تو�سيع نطاق الدين يف الف�ضاء العام و إ�قامة رابط بني
أ�راد إ
أ��سلمة املجتمع وبني م�شاركتهم ال�سيا�سية .وكانت نتيجة ذلك أ�ن قطعت امل�ؤ�س�سات احلاكمة عالقتها
مع أ�ن�شطة الهداية أ
ال�سالمي االجتماعي
والعمال اخلريية التي ت�شكّ ل العمود الفقري للدور إ
والدعامة أ
ال�سا�سية لقواعدهم ال�شعبية واالنتخابية .كما أ�دى ذلك يف الوقت نف�سه إ�ىل تعر�ضهم
إ�ىل هجمات من جانب إ��سالميني أ�قل ود ًا إ�زاء امل�شاركة ،اتهموهم فيها بالنفعية ،مع تهمة �ضمنية
ب أ�نه �ضلوا عن الدين وال�رشيعة احلقيقيني.

ال�سالميني يف مواجهة ثالثة حتديات رئي�سة،
ي�ضع املردود ال�ضعيف للم�شاركة ال�سيا�سية إ
تتم مناق�شتها يف بع�ض أ�حزابهم وحركاتهم .وطبيعة التعاطي مع تلك التحديات �ستحدد م�سار
ال�سالميني امل�شاركني يف امل�ستقبل .يتمثّل التحدي أ
لل�سالميني امل�شاركني يف �صياغة
الول إ
إ
الغنى
�آراء جديدة إلقناع قواعدهم ال�شعبية ب أ�ن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية متثل ا�سرتاتيجية
ً
عنها على املدى الطويل ،على الرغم من املردود ال�ضعيف على املدى الق�صري .ويظهر حتليل
مقابالت جديدة وت�رصيحات لقادة بارزين يف أ
ال�سالمية ،أ�نه يجري
الحزاب واحلركات إ
الراء ت�شدد املجموعة أ
تطوير جمموعتني أ��سا�سيتني من آ
الوىل منها على قيمة املكا�سب الناجمة
عن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية حتى و إ�ن كانت يف حدها أ
الدنى :فالن�شاط الربملاين
بال�ضافة إ�ىل احلفاظ
والت�رشيعي يتيح إ
لل�سالميني مواجهة املناورات احلكومية ،إ�ىل حد ما ،إ
والبقاء على قوتها الدافعة ،من خالل احلديث ب�شكل علني ومنتظم
على متا�سك قاعدتهم ال�شعبية إ
عن مطالبهم .وتك�شف املجموعة الثانية من آ
الراء عن أ�جندة أ�كرث طموح ًا واندفاعاً :ينبغي على
ال�سالميني أ�ن ي�شاركوا كي يثبتوا أ�نهم العبون �سيا�سيون م�س�ؤولون وملتزمون بامل�شاركة
إ
يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية حتت كل الظروف ،مبا يف ذلك التعر�ض إ�ىل إ�خفاقات متوالية،
وال�صالح التدرجي .فمثل هذا االلتزام الوا�ضح �سي�ضع
و أ�نهم متفانون يف دعم التغيري ال�سلمي إ
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حد ًا لالنتقادات وال�شكوك التي ت�ضمرها امل�ؤ�س�سات احلاكمة وحركات املعار�ضة العلمانية جتاه
ال�سالميني التي تواجه أ�و�ضاع ًا متقلقلة ،على
ال�سالميني وخططهم .ومتيل حركات إ
دوافع إ
الخوان امل�سلمني امل�رصية أ
والردنية مثالً ،إ�ىل الر أ�ي الذي يقول بقبول نتائج
غرار حركتي إ
احلد أ
ا�سرتخاء مع حكوماتها ،على غرار احلركة
الدنى .أ�ما احلركات التي تتمتع بعالقة أ�كرث
ً
ال�سالمية يف الكويت وحزب العدالة والتنمية يف املغرب ،ف�إنها متيل إ�ىل املوقف
الد�ستورية إ
الطموح واملندفع.
ال�سالميون امل�شاركون فيتمثّل يف إ�يجاد توازن م�ستدام
أ�ما التحدي الثاين الذي يواجهه إ
وعملي بني متطلبات امل�شاركة وبني م�ستلزمات االلتزام أ
اليديولوجي .وكما أ��سلفنا ،ف�إن وقائع
ال�سالميني على تبني مواقف
التعددية املقيدة وهيمنة امل�ؤ�س�سات احلاكمة على النظام ال�سيا�سي جترب إ
و�سط ًا يف �ش أ�ن الق�ضايا االجتماعية الرئي�سة .ومهما يكن أ
ال�سالميني ممزقون بني
المر ،ف�إن إ
هذه احلاجة وبني قناعاتهم أ
بال�ضافة إ�ىل اخلوف احلقيقي من الت�ضحية بالتمييز
اليديولوجية ،إ
بني خطابهم ال�سيا�سي وبراجمهم وبني خطر تنفري قطاعات وا�سعة وم�ؤثرة من م�ؤيديهم .لذلك
ف�إن هدف إ�يجاد توازن بني االلتزامني الرباغماتي أ
واليديولوجي ب�صبح أ�كرث �صعوبة ،إ�ن مل
يكن م�ستحيالً ،ألن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية متخ�ضت عن نتائج غري ُمر�ضية .ويرد
ال�سالميون امل�شاركون على ذلك من خالل طريقني متعار�ضني ،يتمثل أ�حدهما بالرتاجع عن
إ

الخوان امل�سلمني امل�رصية ذلك
الت�سويات ال�سابقة واللجوء إ�ىل مواقف مت�شددة .وقد فعلت حركة إ
يف الربنامج ال�سيا�سي حلزبها الذي دعا إ�ىل إ�قامة هيئة دينية ذات وظائف ت�رشيعية ،وا�ستبعد،
ال�سالمي ،إ�مكانية أ�ن يتوىل قبطي أ�و امر أ�ة من�صب رئي�س الدولة.
على أ��سا�س فل�سفة الت�رشيع إ
ومتثّل الطريق آ
الخر ،الذي �سار عليه حزب العدالة والتنمية يف املغرب واحلركة الد�ستورية
باملكون ال�سيا�سي ال�رضوري للحركات
ال�سالمية يف الكويت ،باالنخراط يف النقا�ش اخلا�ص
إ
ّ
ال�سالميـة ،والثقـل الن�سبـي للبـراغماتيـة ال�سيـا�سيـة جلهـة عالقتهـا أ
باليديـولوجيـا أ�واملـرجعية
إ
ال�سالمية ،و أ�ولويـات امل�شاركـة ال�سيـا�سيـة .وبـقدر ما تبـدو مثـل هذه النقـا�شات الوا�سعـة مهمـة
إ
ال�سالميني
بالن�سبة إ�ىل املراقبني ،ف�إنها تخلق بيئة من االزدواجية اال�سرتاتيجية وال�شك قد تكلّف إ
امل�شاركني الكثري من فقدان الت أ�ييد.
ال�سالميني امل�شاركني فيتمثّل يف إ�عادة التفكري يف العالقة
اما التحدي الثالث الذي يواجه إ
بني مكوناتهم الدينية وال�سيا�سية ،وبناء عليه ،ا�ستنباط أ�ف�ضل البنى املمكنة لتنظيمها يف �شكل
ال�سالمية
م�ؤ�س�ساتي .وقد حدا فتح فر�ص امل�شاركة خالل العقود القليلة املا�ضية ببع�ض احلركات إ
إ�ىل البدء يف عملية ف�صل وظيفي بني الدين وال�سيا�سة ،كما ات�ضح ذلك من خالل إ�ن�شاء أ�حزاب
وجبهات ونقابات �سيا�سية ،تعترب م�ستقلة من الناحية امل�ؤ�س�سية عن احلركات الدينية .وقد أ�تاح
لل�سالميني امل�شاركني الفر�صة لل�سعي من أ�جل حتقيق أ�هدافهم ال�سيا�سية بحرية
مثل هذا الف�صل إ
أ�كرب.
بالرغم من ذلك ،ومع ت�ضا ؤ�ل فر�ص امل�شاركة ال�سيا�سية ،مل يعد وا�ضح ًا متام ًا ما إ�ذا كان
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ف�صل الن�شاطات ال�سيا�سية عن الدينية ،مك�سب ًا أ�كرث منه خ�سارة.
تتزامن إ�عادة التقييم ال�صعبة هذه ملحا�سن وم�ساوئ الف�صل بني أ
الن�شطة الدينية وال�سيا�سية،
مع تطور مهم �آخر .فالدعوة إ�ىل التخلي عن ال�سيا�سة متام ًا والرتكيز يف �شكل ح�رصي على
�صدى من املا�ضي و إ��صغاء
الهداية والعمل اخلريي ،باتت ت�سمع ب�شكل متكرر وقوي .وهذا
ً
الخوان امل�سلمني ح�سن البنا .ولو مت االلتفات إ�ىل هذه الدعوة على نطاق
ملوقف م�ؤ�س�س حركة إ
لل�سالميني ،مع ما يرتتب على ذلك من عواقب
وا�سع ،ف�إنها �ستكون نهاية امل�شاركة ال�سيا�سية إ
الميكن التنب�ؤ بها.

ال�سالميني – ت�سا�ؤالت امل�ستقبل
�صعود إ
ال�سئلة التي يتم طرحها دائم ًا يف �ش أ�ن أ
لي�س ثمة أ�جوبة �سهلة على أ
الحزاب واحلركات
ال�سالمية امل�شاركة« :هل هي ملتزمة بالدميقراطية حقاً؟ وهل تزيد الدميقراطية التزامها؟»
إ
الدالئل ت�شري إ�ىل إ�جابة غري مقنعة تقول أ
«المر منوط بـ» .فااللتزام بالدميقراطية من قبل
أ
ال�سالمية وتطورها نتيجة للم�شاركة هو ح�صيلة عملية �سيا�سية ديناميكية.
الحزاب إ
إ�ن كثري ًا من قادة و أ�ع�ضاء أ
ال�سالمية ملتزمون بالدميقراطية ب�شكل
الحزاب واحلركات إ
حقيقي ،ورمبا على نحو الرجعة عنه ،على أ��سا�س فردي ،غـري أ�ن الكثرييـن ي�شككـون أ�كرث
يف فوائد امل�شاركة ،البـل إ�ن البع�ض يرتاب فيما إ�ذا كانت مالئمة أ��صالً .فتوازن القوة بني
بال�ضافة إ�ىل ال�سيا�سة
هذه اجلماعات املختلفة ،والذي يتقرر بناء على احلياة ال�سيا�سية يف البلد ،إ
الداخلية للمنظمة املعنية ،هو الـذي �سيـقرر ما إ�ذا كان احلزب أ�واحلركة �سيظالن ملتزمني
بامل�شاركة الدميقراطية أ�م ال.
إ�ن أ�ثر امل�شاركة ُيعترب وظيفة من وظائف العملية ال�سيا�سية .فقرار أ
الحزاب واحلركات
ال�سالمية بامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ال�رشعية لبلدانهاُ ،يطلق جمموعة من العمليات املعقدة
إ
داخل أ
ال�سالميني امل�شاركني
الحزاب واحلركات املعنية ،وبينها وبني أ�ن�صارها ،وبالطبع بني إ
وبني امل�ؤ�س�سات احلاكمة و أ�حزاب املعار�ضة العلمانية يف بلدانها .وح�صيلة هذه املجموعات
لل�سالميني امل�شاركني.
الثالث املختلفة من العمليات هي التي �ستقرر امل�سار امل�ستقبلي إ
وت�شري الدالئل إ�ىل احتمال أ�ن يختلف ذلك امل�سار من بلد إ�ىل بلد ومن العب إ�ىل العب .ويف
الواقع يبدو أ�ن امل�شاركة ال�سيا�سية يف ظروف عادية تدعم االعتدال وتعزز االلتزام بالعملية
الدميقراطية .ومن امل�ؤ�سف أ�نه الميكن و�صف احلياة ال�سيا�سية يف معظم البلدان العربية ب أ�نها
طبيعية.
وفيما الميكن اعتبار نتيجة امل�شاركة عملية تنطوي على مزيد من «الدمقرطة» واالعتدال،
من الوا�ضح أ�ي�ض ًا أ�ن عدم امل�شاركة ـ �سواء كانت مفرو�ضة من احلكومات أ�و من اختيار قيادات
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أ
ال�سالمية ـ تدفع إ�ىل أ�ال تتم عملية االعتدال .وهذه فكرة رزينة وجديرة
الحزاب واحلركات إ
بالت أ�مل من قبل احلكومات واجلهات الدولية التي ت�ساندها ،التي ترغب يف زيادة العوائق أ�مام
لل�سالميني بامل�شاركة
مدى ممكن .إ�ذ لي�س اخليار هنا بني ال�سماح إ
م�شاركة إ
ال�سالميني إ�ىل أ�ق�صى ً
يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل حمفوف باملخاطر إ�ىل حد ما ،وبني اختفائهم من امل�شهد ال�سيا�سي .اخليار
هو بني ال�سماح لهم بامل�شاركة ،على الرغم من وجود مناطق رمادية ،مع احتمال ظهور عملية
اعتدال ،وبني ا�ستبعادهم من العملية ال�سيا�سية القانونية ،مبا ي�ضمن تنامي ت أ�ثري املت�شددين داخل
تلك احلركات ،وا�ستمرار وجود مناطق رمادية.
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مالحظات
 - 1راجع ناثان ج .براون وعمرو حمزاوي,
“”The Draft Party Platform o the Egyptian Muslim Brotherhood
أ�وراق كارنيغي ( 89م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،يناير /كانون الثاين )2008

مركز كارنيغي لل�رشق أ
الو�سط
إ�ن مركز كارنيغي لل�رشق أ
الو�سط هو مركز أ�بحاث ُيعنى بال�سيا�سة العامة ،ومقره بريوت
يف لبنان ،وقد ت أ��س�س من قبل م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف العام  .2006ويتناول مركز

ال�رشق أ
القت�صادي وال�سيا�سي يف ال�رشق
وال�صالح إ
الو�سط التحديات التي تواجه التنمية إ
أ
الو�سط العربي ويرمي إ�ىل حت�سني إ�دراك عملية التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وامل�ساهمة يف فهم
املوا�ضيع املعقدة التي ت�ؤثر يف هذه العملية .وي�سعى املركز إ�ىل جمع باحثني بارزين من املنطقة

ال عن التعاون مع باحثني �آخرين من مراكز كارنيغي يف وا�شنطن ومو�سكو وبيجينغ وكوكبة
ف�ض ً
البحاث يف ال�رشق أ
متنوعة من مراكز أ
الو�سط و أ�وروبا للعمل على م�شاريع أ�بحاث معمقة
مت�صلة بال�سيا�سة وم�ستندة إ�ىل التجارب واملراقبة ومتعلقة بق�ضايا ح�سا�سة تواجهها بلدان املنطقة

و�شعوبها .وتوفّر هذه املقاربة املتميزة يف البلدان كافة لوا�ضعي ال�سيا�سة وال�سيا�سيني والنا�شطني
يف جميع الدول حتاليل وتو�صيات م�ستندة اىل معلومات و�آراء من املنطقة ما يعزز �آفاق مواجهة

التحديات الرئي�سة بفعالية.

اللكرتوينwww.carnegie-mec.org :
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع إ

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
إ�ن م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة أ�بحاث خا�صة التتوخى الربح وت�ضم باحثني
ي�سعون إ�ىل و�ضع درا�سات مع نظرائهم من م�ؤ�س�سات أ�خرى من خالل البحث والن�رش
والجتماع و أ�حيان ًا عرب إ�ن�شاء �شبكات دولية وم�ؤ�س�سات جديدة .ومتتد اهتماماتهم إ�ىل مناطق
إ
جغرافية وا�سعة وعالقات بني احلكومات أ
والعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين،مع
التزكيز على القوى االقت�صادية وال�سيا�سية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيري العاملي.
وا�ستناد ًا إ�ىل الت أ��سي�س الناجح الذي �شهده مركز كارينغي يف مو�سكو أ��ضافت امل�ؤ�س�سة مراكز يف

ال يف وا�شنطن ومو�سكو إ�نطالق ًا من فكرتها
بيجينغ وبريوت وبروك�سل إ�يل مكاتبها املوجودة أ��ص ً
الريادية القائلة ب أ�ن أ�ي جلنة إ��ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف أ
والزدهار يف
وال�ستقرار إ
المن إ
العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.

اللكرتوينwww.CarnegieEndowment.org :
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع إ

أ�وراق كارنيغي

مركز وبرنامج كارنيغي لل�رشق أ
الو�سط

2008

•
• حني يتكلّم املال� :صناديق الرثوة ال�سيادية العربية يف خطاب العوملة� ،سفني بريينت
•ال�سلفية و�سيا�سة التطرف يف جزائر ما بعد ال�رصاع ,أ�مل بوبكري.
• حزب العدالة والتنمية يف املغرب :امل�شاركة ومع�ضالتها ،عمرو حمزاوي.
تعار�ض ولي�س ُمعار�ضة لل�سيا�سة أ
المريكية ،مارينا أ�وتاوي
• الدبلوما�سية العربية اجلديدةُ :
وحممد حرز الله.
• ماذا يحدث داخل جماعة االخوان امل�سلمني امل�رصية :النقا�ش حول برنامج احلزب
وتداعياته ،ناثان ج .براون وعمرو حمزاوي.
ال�رشق أ
القليمي ،بول �سامل.
تطور وتفكّ ك النظام إ
الو�سط :مراحل ّ
•
الحتاد أ
الوروبي والواليات املتحدة وبني بع�ض دول
• تقومي إ�تفاقيات التجارة احلرة بني إ
ال�رشق أ
الو�سط و�شمال إ�فريقيا ،ريا�ض اخلوري.
اجلزائر يف عهد بوتفليقة :الفتنة أ
الهلية وامل�صاحلة الوطنية ،ر�شيد تلم�ساين.
•
ال�سالميون ال�س ّنة يف لبنان :قوة �صاعدة ،أ�ميمة عبد اللطيف.
• إ
ال�سالميون يف ال�سيا�سة :ديناميكيات امل�شاركة  ،مارينا أ�وتاوي وعمرو حمزاوي
إ

2007

•
مارينا اوتاوي ومي�شيل دن.
• اجلزائر و�آلة احلكم الع�سكري ،هيو روبرت�س.
أ
الحزاب العلمانية يف العامل العربي :ال�رصاع على جبهتني ،مارينا اوتاوي وعمرو
•
حمزاوي.
ال�صالح الفل�سطيني :درو�س وا�ضحة من �سجل م�ضطرب ،ناثان ج .براون.
• إ
ال�صالح ال�سيا�سي يف اليمن� ،سارة فيليب�س.
• تقييم إ
ال�سالمية يف الكويت ،ناثان ج .براون.
• الدفع نحو �سيا�سة حزبية :احلركة الد�ستورية إ
لل�صالح يف م�رص :فهم دور امل�ؤ�س�سات� ،سفيان العي�سة.
• االقت�صاد ال�سيا�سي إ
ال�صالح ال�سيا�سي يف أ
الردن :مواجهة الوقائع االقت�صادية واالجتماعية،
• إ�عادة النظر يف إ
أ
ال�صالح الهرمي،
النظمة احلاكمة و«م أ�زق امللك» يف العامل العربي :وعود وخماطر إ

�سفيان العي�سة.

للح�صول على الئحة كاملة لدرا�سات مركز وبرنامج كارنيغي لل�رشق أ
الو�سط :
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