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ــه مــن  ــد النظــر إلي ــه عن ــة المعارضــة يختلــف عن إن فهــم مســائل السياســة والحكــم مــن زاوي
داخــل الســلطة، حيــث يســود منطــق التأثيــر والنفــوذ، وعليــه شــّكل المنطــق السياســي لعمــل بعــض 
اإلســاميين   نموذجــا مختلفــا نوعــا مــا للمشــاركة السياســية، آخــذًا بعيــن االعتبــار نوعيــة النظــام 
ــدًا  ــة التونســية وتحدي السياســي ومؤسســاته، باإلضافــة إلــى درجــة انفتاحــه أو انغاقــه. ففــي الحال
حــزب النهضــة، يبــدو أن الفصــل بيــن المجاليــن أصبــح واضحــا فيــه، متخــذًا أشــكااًل عديــدة؛ تمايــز 
ــا  ــة نموذج ــك النهض ــكل بذل ــاب. ليش ــتوى الخط ــى مس ــوز، وعل ــف، والرم ــتوى الوظائ ــى مس عل
لمدنيــة األحــزاب اإلســامية التــي ال تحركهــا األيديولوجيــا بقــدر مــا تحركهــا األحــداث، يعنــى أهنــا 
تفاعليــة وقابلــة للتكيــف. وهــذا التوجــه الجديــد لحــزب النهضــة وجــد فرضياتــه يف حــزب العدالــة 
ــن  ــداًل م ــاكاة ب ــاذج للمح ــا كنم ــيحية يف ألماني ــة المس ــل الديمقراطي ــة أق ــا وبدرج ــة يف تركي والتنمي
الرتكيــز علــى تجربــة اإلخــوان المســلمين يف مصــر التــي أعطــت نموذجــا لفشــل اإلســاميين فيهــا.
كان مــن نتائــج تبنــي المنظــور الســياقي، النظــر إلــى الدولــة كمعطــى ثابــت De Facto ال كمــا 
ينبغــي أن تكــون، لــذا فبــداًل مــن الحديــث عــن تراجــع اإلســاميين يف العالــم العربــي ومحاولــة جعله 
ظاهــرة عامــة »مــا بعديــة« ميــزت اإلســاميين ككل، فإنــه البــد مــن النظــر إلــى هــذا الرتاجــع كظاهــرة 
تطوريــة يف ســياق موضوعــي تصعــد فيــه أحــزاب سياســية وترتاجــع أخــرى. لــذا يقتضــي التأســيس 
للممارســة السياســية مــن منظــور إســامي األخــذ بعيــن االعتبــار منطــق الصعــود والرتاجــع بــداًل مــن 
المنطــق األحــادي الســاعي إلــى تأســيس نظريــة بديلــة للدولــة والحكــم أو يف حــده األدنــى الســعي 

إلــى احتــكار الســلطة يف حالــة الوصــول إلــى الحكــم.  
ــية لجــذب  ــم برامــج تنافس ــى تقدي ــي إل ــف السياس ــعى أغلــب األحــزاب المشــكلة للطي تس
الناخبيــن يف ســعيها للوصــول للحكــم، وال شــك أن األحــزاب اإلســامية تمتلــك مــن الخصوصيــة 
مــا يميزهــا عــن باقــي األحــزاب األخــرى فيمــا يتعلــق باأليديولوجيــة التــي تتبناهــا، وإذا كان ال 
ــه  ــتغل علي ــذي يش ــال ال ــإن المج ــامية، ف ــة اإلس ــى المرجعي ــتند إل ــية أن تس ــة السياس ــد للممارس ب
ــوة  ــراع الق ــز بص ــال يتمي ــو مج ــه، وه ــي إلي ــذي ينتم ــال ال ــق المج ــا بمنط ــى محكوم ــي يبق السياس
والمصلحــة مــع تنافســية الربامــج، والتــي كلهــا محســومة اجتهاديــا وليــس نصيــا، لــذا فالتأســيس 
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للمنافســة ضمــن الســياق الحيــادي للدولــة بقــدر مــا هــو مرتبــط بتوازنــات القــوى فإنــه يقتضــي إعطاء 
األولويــة لشــرعية اإلنجــاز كمحــدد أساســي. يف هــذا الصــدد، فــإن البقــاء كنمــوذج جــذاب يســتلزم 
ــظ  ــد تحف ــود، ق ــي الموج ــوق السياس ــن الس ــة ضم ــة للمنافس ــا قابلي ــة له ــدات تخصصي ــر أجن تطوي
لهــا خصوصيتهــا كأحــزاب ذات مرجعيــة إســامية، ولكــن يف نفــس الوقــت تســمح لهــا بالتشــابك 
ــة لــدى األحــزاب  ــا تتحــدد قــوة األيديولوجي بشــكل خــاص مــع تحديــات ســياقها المجتمعــي. هن
اإلســامية، ليــس يف عمقهــا وبنيتهــا الفكريــة فقــط، بــل يف اســتدعاء برامــج تنافســية لهــا قابليــة لجلــب 
الناخبيــن وإغرائهــم بجــدوة مشــروعها كقــوة طــرح عقانيــة وبديلــة للواقــع المتــأزم. بعبــارة أخــرى 
ــة.   تتحــدد قــوة األحــزاب اإلســامية يف التأســيس للفعــل السياســي اآلين عــرب الممارســات اليومي

لكــي تشــكل األحــزاب اإلســامية رافــدًا مهمــا ضمــن عمليــة المنافســة فعليهــا أن تتبنــى 
حلــوالً للمشــاكل التــي تواجههــا الدولــة والنظــام السياســي ونظــام الحكــم يف بنــاء قدراتــه )القــدرة 
 Distributiveالقــدرة التوزيعيــة ،Regulative القــدرة التنظيميــة ،Extractive االســتخراجية
، القــدرة الرمزيــة Symbolic،  القــدرة االســتجابية Responsive ( بــداًل مــن تبنــي رؤيــة بديلــة 

للدولــة وللنظــام السياســي.   
فالدولــة ككيــان ســيادي تشــير إلــى مجموعــة المؤسســات التــي تمتلــك حــق اســتخدام العنــف 
ــة  ــات المتفاعل ــوع المكون ــو مجم ــي فه ــام السياس ــا النظ ــة، أم ــا الجغرافي ــل حدوده ــروع داخ المش
والمتصلــة وظيفيــا مــع بعضهــا داخــل المجتمــع )الدولــة(، وأي تغيــر يف نظــام معيــن قــد يؤثــر علــى 
بقيــة العناصــر األخــرى المكونــة للنظــام الكلــي. وكمــا للدولــة وظائف تميزهــا، فإن النظام السياســي 
يتميــز بمجموعــة مــن الوظائــف حددهــا غابريــال ألمونــد G. Almond يف وظيفــة التنشــئة والتجنيد 
 Political االتصــال السياســي ، Political Socialization and recruitment السياســي
In� تجميــع المصالــح ،Interest articulation التعبيــر عــن المصالــح ،Communication
Rule Making, Rule applica�(وضــع وتنفيــذ وإصــدار االحــكام ، terest aggregation

)1()tion, Rule adjudication

(1)  . F. G. Castles, The Political Functions of Organized Groups : The Swedish case, The open uni�
versity, March 1, 1973, PP 26� 34. 
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والقاعــدة األساســية هــي أن الدولــة ليســت النظــام السياســي، وهــذا األخيــر ليــس هــو نظــام 
ــن  ــام ع ــز كل نظ ــة تمي ــا فاصل ــاك خطوط ــإن هن ــف ف ــل يف الوظائ ــد تداخ ــه يوج ــا أن ــم، وكم الحك
ــلوكي  ــام س ــو نظ ــي ه ــام السياس ــن أن النظ ــاء، يف حي ــكون والبق ــو الس ــة ه ــز الدول ــا يمي ــر، فم اآلخ
باألســاس يؤثــر ويتأثــر بالبيئــة المحيطــة أي أنــه نظــام تكيفــي يســعى إلــى البقــاء يف ظــل بيئــة ديناميكيــة 
مفتوحــة. أمــا نظــام الحكــم فمــا يميــزه هو التغيــر المســتمر )الســلمي/ العنيــف( نظرًا لاســتحقاقات 
التــي يواجههــا بشــكل دوري )انتخابــات، إصــاح، انقابــات، ثــورة، حــرب(. لــذا يفــرتض المنظــور 
ــى  ــس عل ــم ولي ــام حك ــتوى نظ ــى مس ــو عل ــية ه ــزاب السياس ــي لألح ــال التداول ــياقي أن المج الس
ــراؤه  ــو إج ــات ه ــز يف االنتخاب ــزب الفائ ــن الح ــر م ــا ينتظ ــي. فم ــام السياس ــة أو النظ ــتوى الدول مس
لتغييــرات علــى مســتوى نظــام الحكــم، أمــا يف حــال تبنــي أي حــزب وصــل إلــى الســلطة لتغيــرات 
علــى مســتوى النظــام السياســي أو الدولــة ففــي هاتــه الحالــة نكــون أمــام تغيــرات أيديولوجيــة 
وجذريــة. لهــذا مــا ميــز الداعيــن إلــى تبنــي المنظــور الجوهــراين هــو تجاهلهــم لســياق الدولــة 
الحديثــة؛ أو حتــى عــدم التمييــز بينهــا وبيــن النظــام السياســي ونظــام الحكــم، علــى ســبيل المثــال؛ 
ــة  ــة علــى ســير الصحاب ــى الخاف ــوة أو الدعــوة إل ــة اإلســامية علــى منهــاج النب ــى الدول الدعــوة إل
ــو  ــامي ه ــاد اإلس ــق االقتص ــى تطبي ــوة إل ــة. والدع ــر للدول ــوذج مغاي ــو نم ــية نح ــوة تأسيس ــو دع ه
ــذي قــد يصلــح يف  ــذي هــو جــزء مــن النظــام السياســي وال ــر النظــام االقتصــادي ال ــى تغيي دعــوة إل
حالــة تكيــف النظــام، يف حيــن الدعــوة إلــى التغييــر علــى مســتوى الحكــم فهــو مجــال مفتــوح أمــام 

ــن مختلــف األحــزاب السياســية.   المنافســة السياســية بي
مــن جهــة أخــرى؛ يف ســعيها لرتســيخ نمــط جديــد مــن الحوكمــة Governance  تكــون فيــه 
الســلطة قائمــة علــى معاييــر الدولــة الحديثــة، ويكــون الشــعب فيهــا مصــدر حقيقــي للســلطات، فــإن 
ــه وهــي؛ الحكومــة،  ــة ل علــى األحــزاب اإلســالمية الدفــع يف اتجــاه ترشــيد الحكــم بأبعــاده المكون
المجتمــع المــدين، والقطــاع الخــاص) انظــر للشــكل(، لهــذا تتطلــب أي سياســة أو نظــام حكــم جيــد 
مشــاركة نشــطة بيــن المجموعــات الثاثــة مــن أصحــاب المصلحــة Stakeholders، عــرب تفعيــل 
الديمقراطيــة التشــاركية كبديــل عــن الديمقراطيــة التمثيليــة التــي أبانــت عــن أوجــه قصــور وعجــز يف 
حــل أزمــة الســلطة وأزمــة المشــاركة، لــذا فالتشــاركية يف الحكــم ال تشــكل بديــاً عــن الديمقراطيــة 
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التمثيليــة، كمــا ال هتــدف إلــى ضمــان نزاهــة العمليــة السياســية فقــط، بــل إلــى تعزيــز مبــدأ الحكامــة 
ــن  ــبة م ــؤولية والمحاس ــة المس ــة، وثنائي ــن جه ــتحقاق م ــاءة واالس ــة الكف ــال ثنائي ــن خ ــدة م الجي
ــم يف  ــراد وأحقيته ــى إرادة األف ــة عل ــت قائم ــدة ليس ــروعية جدي ــك مش ــكل بذل ــرى. لتتش ــة أخ جه
ــج،  ــروعية بالنتائ ــط المش ــه رب ــم في ــي يت ــاس وظيف ــى أس ــل عل ــلفا، ب ــى س ــي معط ــي ه ــل الت التمثي
ــه  ــة عمل ــم الحاكــم حصيل ــم بواســطته تقدي ــذي يت ــزم ال ــر هــي الميكاني أي أن المشــروعية يف األخي

للمحكوميــن، ممــا يدفــع بالفاعليــن المحتمليــن لتقديــم مواقــف ورؤى بديلــة.       

تتيــح الديمقراطيــة التشــاركية لدى األحزاب اإلســامية إمكانية االندماج يف المشــهد السياســي 
بمــا تحملــه مــن احتمــاالت إنشــاء مســاحات مشــرتكة للتقارب ســواء مع النظام السياســي فيمــا يتعلق 
 Cross�ideological alliances  ــة ــرب أيديولوجي ــات ع ــاء تحالف ــار بن ــه، أو يف إط ــاء قدرات  ببن
هادفــة لرتشــيد الممارســات السياســية، هنــا تســمح لألحــزاب اإلســامية بتقديــم نفســها كقــوة طــرح 
بديلــة لمــا يمكــن أن تقدمــه مــن ســلع سياســية ذات جــودة تعكــس مقاصــد الشــريعة ويف نفــس 
الوقــت تعطــي لهــا الفرصــة لمأسســة هــذه المقاصــد ضمــن قواعــد دســتورية واضحــة، تكــون فيــه 

ــة الســلطة وتقلباهتــا.   هــذه األخيــرة ضمــن المــواد الصمــاء التــي ال تخضــع لمزاجي
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ــم  ــد الدائ ــا التعقي ــة يميزه ــية يف بيئ ــزاب السياس ــل األح ــا تعم ــا م ــي، غالب ــام سياس  يف أي نظ
وعــدم االســتقرار، فالتغيــر هــو ســمة ثابتــة ال مفــر منهــا، نتيجــة لتغيــر القواعــد الدســتورية والقوانيــن 
المتعلقــة باللعبــة السياســية، كمــا قــد تتغيــر رؤيــة الناخبيــن، ســواء ككل أو يف إطــار دوائــر انتخابيــة 
معينــة، أو قــد تضــع أي تحــوالت سياســية أو اضطرابــات أمنيــة داخليــة أو إقليميــة األحــزاب 
السياســية أمــام مســؤولية التعامــل مــع القضايــا المســتجدة عنهــا، ويف خضــم ذلــك قــد يصعــد نجــم 
حــزب معيــن يف مقابــل تراجــع حــزب آخــر، كمــا قــد تتغيــر خريطــة التحالفــات المصاحبــة لذلــك. 
ــل  ــة العم ــامية يف حال ــزاب اإلس ــبة لألح ــل بالنس ــرتاتيجية العم ــول اس ــكااًل ح ــرح إش ــد يط ــذا ق ه
ــم  ــام الحاك ــياق النظ ــن س ــل ضم ــة العم ــة(، أو يف حال ــمية، راديكالي ــة )رس ــياق المعارض ــن س ضم
)تحالــف مــع النظــام الحاكــم(، ذلــك أن تبنــي أي اتجــاه معيــن ترتتــب عليــه نتائــج ليســت بالضــرورة 

ــح األحــزاب اإلســامية.   يف صال
وبالعــودة إلــى مجريــات الربيــع العربــي، ال شــك أن صعــود اإلســاميين كان تلقائيــا، وبــدون 
وجــود أي خطــة اســرتاتيجية معــدة ســلفا، فنتــج عنــه عــدم القــدرة علــى التأثيــر يف نتائجــه، وليتبيــن 
ــم تكــن فرصــة لهــا بقــدر مــا كانــت ضــارة لألحــزاب اإلســامية،  فيمــا بعــد أن تلــك التحــوالت ل
نظــرًا لعــدم تقديــر حجمهــا وكــذا حــدود القــوة بالنســبة للجهــات الداخليــة والخارجيــة الفاعلــة فيــه.  
ــد  ــل الســوات)SWOT Analysis ( كنمــوذج تقييمــي أمكــن تحدي ــذا فباســتخدام تحلي  ل
نقــاط القــوة Strenghts، الضعــف weaknesses، الفــرص Opportunities  والتهديــدات 
Threats التــي محتمــاً تؤثــر علــى اســرتاتيجية عمل الحركات اإلســامية ضمن النســق السياســي، 
وألجــل فهــم البيئــة الداخليــة والخارجيــة التــي تعمــل ضمنهــا هــذه الحــركات االســامية، فإنــه مــن 
ــز أدائهــا  ــار التحليــل الرباعــي هبــدف تعزي الضــروري بالنســبة لهــذه الحــركات األخــذ بعيــن االعتب
واالســتجابة الســريعة للظــروف المتغيــرة عــرب التعامــل مــع مــا وقــع ومــا يحتمــل أن يقــع مســتقباً 

بفعاليــة أكــرب هبــدف االســتمرارية علــى المــدى المتوســط والبعيــد. 
إن دعــوة آصــف بيــات يف أطروحتــه »مــا بعــد اإلســاموية« بالرتكيــز  علــى االشــتباك السياســي 
الداخلــي بــدال مــن تبنــي المنظــور الجوهــراين، هــي دعــوة لانتقــال نحــو مجــال ســياقي ليــس 
للحــركات اإلســامية تقاليــد فيــه، ممــا يقتضــي قبــل ذلــك إعــادة تقييــم األداء لــدى األحــزاب 
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اإلســامية مــن حيــث نقــاط القــوة، الضعــف، الفــرص والتهديــدات التــي هــي مســؤولية لــدى 
ــر الشــديد  ــز بالتغي ــة تتمي هــذه األحــزاب، وذلــك ألجــل فهــم بنيتهــا وســلوكها الموجــه يف ظــل بيئ
يف اتجاهــات غيــر متوقعــة، أي أنــه بمثابــة  تخطيــط اســرتاتيجي قائــم علــى التصــرف بفاعليــة ومــن 

ــعة.       ــة الواس ــة والخارجي ــرات الداخلي ــار المتغي ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــق واع، م منطل
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 للتواصل :
info@almojaded.com 

 +905526346492 تلفون
عنوان المركز : تركيا، اسطنبول


