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 مقدمة:    

فتــح صعــود اإلســاميين للمجال السياســي يف خضــم الديناميكيــات الثورية التي ميــزت العالم 
العربــي عــام 2010 التســاؤالت بشــأن القابليــة للتطبيــق وتطويــر أجنــدات لسياســة خارجيــة خاصــة 
باإلســاميين. فمــن منظــور بنائــي، فــإن الخطابــات المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة يمكــن تفســيرها 
مــن خــال تبنــي االتجــاه المتمثــل يف التمســك بالمبــادئ الديمقراطيــة العالميــة وترســيخ مكاســب 
الثــورة، والهــدف مــن ذلــك هــو طمأنــة الشــركاء يف الداخــل والخــارج إلــى ضــرورة الرتكيــز علــى 
األولويــات والتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الهائلــة، كبديــل عــن المنطــق العكســي المتمحور 
حــول تعزيــز الهويــة اإلســامية. تبنــي هــذا االتجــاه هــو يف الحقيقيــة نتيجــة لهيمنــة معيــار ال يســهل 
يف ظلــه اســتدعاء الممارســات الديمقراطيــة، أي أنــه بمثابــة المصــدر الرئيســي لعرقلــة اســتدعاء أي 
عمــل إســامي ذو طابــع أيديولوجــي وهــو الطابــع االســتبدادي ألنظمــة الحكــم، الــذي عمــل كقيــد 
قانــوين مؤسســي ومجتمعــي )يف بعــض جوانبــه(، ممــا اضطــر بالفاعــل اإلســامي للتكيــف ضمــن 

مجــال مطلــوب منــه ضبــط أســلوب عملــه. 
يف نفــس الســياق، أدت جهــود حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي يف عــدم إحــداث صــدام مــع 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــول إضف ــور ح ــة يتمح ــة والتنمي ــزب العدال ــل دور ح ــأن جع ــي، ب ــام الملك النظ
خطــوات الملــك حتــى ولــو تناقضــت مــع أيديولوجيــة الحــزب. ويســتدل علــى ذلــك كثيرًا يف تشــبث 
رئيــس الــوزراء الســابق عبــد اإللــه بنكيــران )خــال فــرتة واليتــه( بالملكيــة التنفيذيــة مؤكــدًا علــى« 
ــة  ــى الملكي ــن إل ــدًا كل الداعي ــرب«، ومنتق ــي يف المغ ــام السياس ــة يف النظ ــة الملكي ــة المؤسس أهمي
ــا ضدهــا وال  ــة هــي ملــك يســود وال يحكــم فأن ــة الربلماني ــت الملكي ــه« .... إذا كان ــة بقول الربلماني
ــذا  ــك أن ه ــا » . ال ش ــا هب ــة لن ــرة ال حاج ــذه الفك ــى... ه ــرة األول ــذا للم ــول ه ــا، وال أق ــق عليه أتف
ــلطة.  ــتمراره يف الس ــزب واس ــاح الح ــد نج ــل بالتأكي ــد كف ــة ق ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــف م الموق
لــذا لــم يفــوت رئيــس الــوزراء وأعضــاء حزبــه أي فرصــة إال وأكــدوا بــأن الملــك هــو الــذي يحكــم 
ــي  ــرى الت ــزاب األخ ــع األح ــه م ــادة حكومت ــن قي ــة راض ع ــة والتنمي ــزب العدال ــا ح ــرب بينم المغ

تشــكل االئتــاف الحكومــي. 
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والســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن فهــم الخطــوط العريضــة لمفهــوم األيديولوجــي الموحد 
والمتماســك لــدى اإلســاميين علــى مســتوى السياســة الخارجيــة يف حالــة اســتمرار الرهانــات 
الثقيلــة رمزيــا كالقضيــة الفلســطينية؟ يف هــذا الصــدد واجــه حــزب العدالــة والتنميــة معضلــة جديــة 
ــه مــع إســرائيل، فكوهنــم جــزء مــن الســلطة قــد فتــح »التطبيــع«  بعــد إعــان المغــرب تطبيــع عاقت
كقضيــة نموذجيــة مدخــاً لفهــم أولويــات اإلســاميين يف الســلطة ومصــدر التربيــرات لديهــم فيمــا 
ــة  ــة عمــل األحــزاب السياســية يف السياســة الخارجي ــة التطبيــع. وألجــل فهــم ديناميكي يتعلــق بقضي
ــا تبنــي النقــاش النظــري القائــل بــأن » السياســة تتوقــف عنــد حافــة  وموقفهــا مــن التطبيــع يجــدر بن
المــاء« وذلــك الختبــار فرضيــة مــا إذا كان ينظــر للحــدث الخارجــي نفســه بشــكل مختلــف داخــل 
ــز األحــزاب اإلســامية فيمــا يتعلــق  ــة وبالتالــي معرفــة مــدى وجــود أجنــدات تمي الثقافــات الوطني

ــد التحالفــات أو نقــاط الصــراع وتســميات التهديــد.  ــة تحدي ــة لناحي بصنــع السياســة الخارجي
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اعتــربت الثقافــة مــع هنايــة الحــرب البــاردة كتفســير مهــم يف شــرح تصرفــات الــدول والجهــات 
ــر  ــة كمتغي ــة للثقاف ــات الدولي ــري العاق ــن منظ ــد م ــث روج العدي ــي، حي ــام الدول ــة يف النظ الفاعل
مســتقل يف شــرح خيــارات الــدول فيمــا يخــص صنــع السياســة الخارجيــة وكــذا تحديــد التحالفــات 
وخطــوط الصــراع. كمــا أدت تفجيــرات الحــادي عشــر مــن ســبتمرب 2001 بشــكل أساســي أيضــا 
إلــى عــودة التفســيرات الثقافيــة وخاصــة الدينيــة منهــا يف أبحــاث السياســة الخارجيــة، ففــي أعقــاب 
ذلــك ســعى كثيــرون إلــى فهــم دور اإلســام يف تشــكيل السياســات، أو مــا يمكــن أن يقولــه »القــرآن« 
فيمــا يتعلــق بقضايــا السياســية الخارجيــة وعلــى رأســها قضايــا الســلم والحــرب. نتيجــة ذلــك 
استشــهد صامويــل هنتغتــون باالختــاف الثقــايف باعتبــاره المتغيــر التوضيحــي الرئيســي فيما أســماه« 
صــراع الحضــارات«، ممــا دفــع بالعامــل الثقــايف والدينــي إلــى مركــز الصــدارة يف العاقــات الدوليــة 
ــات  ــدول والمجموع ــن ال ــتكون بي ــة س ــة العالمي ــية يف السياس ــات األساس ــده أن الصراع ــرب تأكي ع

ــة المختلفــة)1(. الحضاري

(1)  . Yihua XU, «  Religion and international Relations in the Age of Globalization”, Journal of Mid-
dle Eastern ans Islamic Studies, 17, Jul 2018. PP 19. 50.
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ــأن  ــون ب ــايف، ويجادل ــور ثق ــن منظ ــم م ــب أن تفه ــة يج ــة الخارجي ــون أن السياس ــى البنائي يدع
مصالــح الدولــة تتشــكل مــن خــال المعــاين المشــرتكة التــي يحملهــا النــاس داخــل دولهــم. ضمــن 
ــة)1(، أي أهنــا مجموعــة  ــة مــن خــال عدســة الهوي ــة إلــى السياســة الخارجي هــذا البعــد تنظــر البنائي
المعــاين المحــددة والمســتقرة إلــى حــد مــا والتــي ينســبها الفاعلــون ألنفســهم. ومــن خــال تســليط 
الضــوء علــى الــدور الــذي تلعبــه هويــات الــدول يف تشــكيل ســلوك السياســة الخارجيــة، فقــد طــور 
البنائيــون فكــرة ثقافــات األمــن القومــي كثقافــة اســرتاتيجية)2( تؤثــر عربهــا الهويــات واألعــراف علــى 
ــد  ــواء يف تحدي ــة س ــة الخارجي ــلوك السياس ــكيل س ــون يف تش ــا الفاعل ــن خاله ــم م ــي يت ــرق الت الط
التحالفــات أو نقــاط الصــراع وتســميات التهديــد . بعبــارة أخــرى كيف تــرى الدولة نفســها فيما يتعلق 
بذاهتــا وباآلخــر.  كمــا تؤكــد الحجــة الثقافيــة للبنائيــة أيضــا علــى الماضــي المشــرتك لألشــخاص 
الذيــن يعيشــون معــا كمجموعــة واحــدة مــن شــأنه أن يــؤدي هبــم إلــى تكويــن رأي موحــد نوعــا مــا 
حــول حــدث خارجــي ممــا ينعكــس علــى وجهــة نظرهــم فيمــا إذا كان حدثــا تعاونيــا أم صراعيــا. 
إن تحديــد الثقافــة كمتغيــر يحــدد اإلدراك الــذايت لهويــة الــدول، يطــرح إشــكاالت بشــأن 
االختافــات يف طريقــة تفكيــر صانعــي القــرار حيــال خيــارات السياســة الخارجيــة وإدراكهــم للنظــام 
الدولــي وللــدول المشــكلة لــه، فاختــاف الثقافــة مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تصــور الجهــات الفاعلــة 
ومختلــف األحــداث والســلوكيات علــى المســتوى الخارجــي، ومــن ثم كيــف ســتتفاعل الحكومات 
تجــاه ســيناريو معيــن يف بلــد معيــن وتجــاه موقــف معيــن. لــذا يجــدر بنــا تســليط الضــوء علــى تأثيــر 
الثقافــة علــى ســلوك السياســة الخارجيــة مــن حيــث االختــاف المعــريف وذلــك لتحديــد مــا إذا كان 

ينظــر الــى الحــدث نفســه بطــرق مختلفــة داخــل الثقافــة الوطنيــة الواحــدة.  
إن تحديــد مــا إذا كان ينظــر إلــى حــدث معيــن بطــرق مختلفــة داخــل الثقافــة الوطنيــة الواحــدة 
ــة  ــة يف ثقاف ــم المتأصل ــع القي ــة م ــية للدول ــة السياس ــن الثقاف ــق بي ــى التواف ــرة عل ــة كبي ــد بدرج يعتم
ــة  ــراه الدول ــد؛ فمــا ت ــد مــدى إدراك التهدي ــل عامــاً رئيســيا يف تحدي ــق يمث ــن، هــذا التواف المواطني

(1)  . Maysam Behravesh, «  Relevance of constructivism of Foreign Ploicy Analysis » E-INTERNA-
TIONAL RELATIONS, Jul 17 2011, available from, https://www.e-ir.info/2011/07/17/the-rele-
vance-of-constructivism-to-foreign-policy-analysis/

(2)  . Jeffery S. Lantis, «  Strategic Culture and international Security Policy », International Studies 
Review, Vol.4, No. 3 5 Autumn, 2002), PP 87-113.
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يشــكل هتديــدًا وخطــرًا قــد يــراه الشــعب  بمثابــة فرصــة أو هــدف والعكــس صحيــح، لــذا فاســتدعاء 
الحجــة القائلــة بــأن التاريــخ المشــرتك يؤثــر علــى تقييــم وتصــور األحــداث القصــد منــه هــو حصــر 
المجــال ضمــن أدلوجــة الدولــة وليــس البنيــة االجتماعيــة للهويــة التــي بطبعهــا ذات خلفيــات ثقافيــة 
مختلفــة قــد تكــون تعاونيــة أو محايــدة كمــا قــد تكــون متضاربــة تجــاه أحــداث السياســة الخارجيــة. 
بالتالــي علــى عكــس علمــاء الثقافــة االســرتاتيجية. يــرى  مايلــز كاهلــر M. Kahler  يف الهويــة أهنــا 
مبنيــة اجتماعيــا قبــل أي تعريــف لمصالــح الــدول مــن جهــة التفضيــات والمنفعــة)1(. لهــذا يجــدر 
ــة  ــون عرض ــد تك ــة وق ــة ديناميكي ــة الخارجي ــة للسياس ــة الثقافي ــادر االجتماعي ــد أن المص ــا التأكي بن
للتغييــر ألســباب ليــس أقلهــا أن الدولــة نفســها تحتــوي علــى مجموعــات اجتماعيــة متنوعــة وذات 
اهتمامــات وهويــات مختلفــة. بالتالــي ال يفــرتض مفهــوم الثقافــة السياســية أن كل فــرد يف المجتمــع 
يدعــم بالضــرورة مؤسســاته يف جميــع مواقفهــا الخارجيــة، وبالتالــي ال يفســر الهويــة الوطنيــة بطــرق 

متطابقــة.
إذا كانــت الثقافــة واأليديولوجيــة تشــكل متغيــرًا رئيســيا يف تشــكيل خيــارات الخارجيــة، فــا 
شــك أهنــا ســتظهر يف تفضيــات الــدول لجهــة تحديــد التحالفــات ونقــاط التهديــد علــى أساســها. 
فعلــى ســبيل المثــال تعتــرب إيــران كأقــوى حالــة الختبــار الحجــة الثقافيــة مــن حيــث كوهنــا »جمهوريــة 
ــة ونظامهــا تجــاه  ــه ســلوك الدول ــل دورًا رئيســيا يف توجي إســامية«، ممــا يفــرتض أن اإلســام يمث
تبنــي خيــارات معياريــة. إال أنــه يف الواقــع ال يوجــد تأثيــر ثقــايف )دينــي( مشــرتك يف تصــور التهديــد أو 
يف بنــاء التحالفــات، علــى ســبيل المثــال؛ صــارت إيــران مرتبطــة بشــكل كبيــر مــع أرمينيــا المســيحية 
ــدم  ــا تق ــد. كم ــدر للتهدي ــيعية كمص ــان الش ــع أذربيج ــا م ــاب عاقته ــى حس ــف عل ــدر للتحال كمص
خريطــة الصراعــات الكــربى التــي ابتليــت هبــا منطقــة بحــر قزويــن )ناغورنــو كارابــاخ، والشيشــان، 
ــن  ــكل الدي ــة يف ش ــرتكة وخاص ــة المش ــأن الثقاف ــرى ب ــة أخ ــازي( حج ــي األبخ ــراع الجورج والص
والعــرق لــم تعلــب أي دور مهــم يف تشــكيل مواقــف مختلــف الفاعليــن)2(. هــذا يــؤدي الى االســتنتاج 

(1)  . Felix S. Bethke, Cultural Bias in the perception of foreign-Policy Events”, Global Cooperation 
Research, 2016, P 09. 

(2)  . BRENDA SHAFFER, The Limits of Culture, Islam and foreign Policy, The MIT Press, London 
, 2006, P 17.
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ــورات  ــا لتص ــا مهم ــر أساس ــم توف ــة ل ــة الثقافي ــابات الهوي ــق بحس ــا يتعل ــة فيم ــة البنائي ــأن الحج ب
التهديــد يف منظــور الدولــة ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن خيــارات التحالــف وتســميات األعــداء. 

ــرى  ــي ت ــة تشــكلها القــوة والمصلحــة، ويف إطــار الحســابات الســائدة الت ــدول يف بيئ تعمــل ال
ــي  ــام الدول ــة النظ ــدول وبني ــبية لل ــة النس ــدرات المادي ــال الق ــن خ ــكل م ــة تتش ــة الدولي أن السياس
ــم المنفعــة ممــا يجعــل  ــة الســعي لتعظي فــإن النمــوذج العقــاين يفــرتض أن الــدول متجانســة لناحي
خيــارات السياســة لهــا تكاليــف وفوائــد ومقايضــات، وغالبــا مــا يتعــارض الســعي وراء المصالــح 
ذات األســس الثقافيــة مــع المصالــح الماديــة، ممــا يدفــع بالــدول لتحديــد المصلحــة التــي تحتــاج 
ــدات  ــة وهتدي ــات ثقافي ــن أولوي ــدول للصــراع بي ــة حــل ال ــة عــن كيفي ــم إجاب ــذا يف تقدي ــة. ل األولوي
ــة وحــده بقــدر  ــرة يعتمــد علــى القــوة الثقافي ــدو أن بقــاء هــذه األخي ــة، فــا يب البقــاء للنظــام والدول
مــا يتطلــب منطــق القــوة والســيطرة الماديــة. وعليــه فعنــد تعــارض المصالــح الماديــة مــع المصالــح 
الثقافيــة، فنــادرًا مــا تتفــوق هــذه األخيــرة يف الحســابات الســائدة. يف هــذه الحالــة حتــى الــدول األكثــر 
ــذ سياســات تتعــارض تمامــا مــع  ــران يمكنهــا تنفي ــا كالســعودية وإي ــا وأيديولوجي وضوحــا ثقافي
ثقافتهــا الرســمية. وبالمثــل، تخلــى كل مــن االتحــاد الســوفيايت والصيــن عــن الشــيوعية كنظــام 
اقتصــادي مــع بدايــة التســعينات، ألن مصالحهمــا يف االزدهــار والهيمنــة أثبتــت أهنــا أقــوى مــن 

ــغ)1(.               ــي تون ــن وماوتس ــس وليني ــكار مارك ــي بأف ــا األيديولوج التزامهم
يمثــل النمــوذج البنائــي فيمــا يتعلــق بالحســابات الثقافيــة كأحــد الطــرق األساســية لفهــم 
العاقــات الدوليــة. إال أن تحديــد الهويــة الثقافيــة للدولــة مــن شــأنه أن يضــع قيــود علــى خيــارات 
السياســة التــي قــد تســتخدمها الدولــة مســتقباً. يف هــذا الصــدد ينبغــي أن تكــون هنــاك دوافــع مركبــة 
قــد تشــكل السياســة الخارجيــة للــدول وهــي؛ الثقافــة واأليديولوجيــا والمصالــح. كمــا ال يمكــن أن 
ننظــر الــى أحــد المكونــات علــى أســاس مطلق وحاســم يف تفســير ســلوك الدولــة. فحســب الواقعيين 
التقليدييــن فــإن مصلحــة الــدول ال تتضمــن فقــط الغايــات الموضوعيــة لألمــن والســلطة ولكن أيضا 
التطلعــات المعياريــة التــي تشــكل هــي األخــرى أحــد عناصــر القــوة الوطنيــة أو كمــا يســميها هانــس 
ــع  ــدول تتمت ــأن ال ــول ب ــن الق ــدة، يمك ــة الجدي ــياق الواقعي ــة. ويف س ــخصية الوطني ــو بالش مورغانث

(1)   .BRENDA SHAFFER ,P.52  



دور الثقافة واأليديولوجية يف السياسية اخلارجية

8

بحريــة واســعة يف اســتدعاء مزيــج مــن أهدافهــا الثقافيــة واأليديولوجيــة كنتيجــة للهيــكل الفوضــوي 
ــب يف  ــوي يرغ ــم ق ــروز خص ــة ب ــن يف حال ــيك، ولك ــد الوش ــاب التهدي ــة غي ــة لجه ــة الدولي للسياس
ــان  ــى أن الواقعي ــا. حت ــة ضروري ــوة المادي ــتدعاء الق ــرب اس ــة يعت ــذه الحال ــي ه ــوة، فف ــتخدام الق اس
البــارزان جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت اســتدعيا الحجــة الثقافيــة يف نقدهمــا لسياســة الواليــات 
ــة يف  ــات ذات األولوي ــم التفضي ــاح لفه ــإن المفت ــة ف ــراق)1(. النتيج ــاه الع ــة تج ــدة األمريكي المتح
الســلوك الخارجــي للــدول هــي أنــه يتــم تعزيــز االهتمامــات الثقافيــة يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا 

التكاليــف الماديــة قليلــة والعكــس صحيــح.

 ثانيًا: موقف األحزاب االسالمية من التغيري 

التــي يتقاســمها أعضــاء المجتمــع والتــي  الثقافــة مجموعــة موحــدة مــن األفــكار  تمثــل 
تؤســس بموجبهــا مجموعــة مــن المبــاين المشــرتكة والقيــم والتوقعــات وميــول العمــل بيــن أعضــاء 
األمــة. يمكــن تفســير المعاييــر والقيــم الثقافيــة علــى أهنــا »أيديولوجيــة« كنظــام معتقــد يف السياســة 
الخارجيــة، بمعنــى أن األفــكار حــول »مــن نحــن« بمثابــة دليــل للعمــل السياســي ووجهــات النظــر 

ــية. ــة األساس العالمي
يشــكل الفضــاء العالمــي المجــال األفضــل لقيــاس المشــروع اإلســامي علــى أساســه، 
وانطاقــا مــن االفــرتاض األساســي الــذي مفــاده أن الحــركات االســامية تســعى إلــى تشــكيل 
ــن مخــاوف بشــأن الحــركات  ــد مــن المراقبي ــى العدي ــك تبن ــة. نتيجــة ذل ــة رغبوي ــا لرؤي ــم وفق العال
اإلســامية يف كوهنــا ليســت حركــة سياســية وحســب بــل وثوريــة باألســاس، لــذا فأحــد أســباب هــذا 
الخــوف ينبــع مــن احتماليــة أن يتصــرف اإلســاميون وأنصارهــم فيمــا يتعلــق بالمختلــف سياســيا 

ــة.  ــى عنيف ــا حت ــة وربم ــة راديكالي ــا بطريق وثقافي
إن العوامــل التــي يمكــن تصنيفهــا علــى أهنــا رؤيــة لنظــام تصــورايت أو مســتمدة علــى األقــل مــن 
تقديــر لميــزان القــوى العالمــي وموقــع اإلســام والمســلمين فيــه، هــي ان مصيــر »األمــة اإلســامية« 
ــات القــرن الماضــي  ــة العشــرينات وثاثين شــكل قلــب االهتمامــات منظــري اإلســاميين مــع هناي
(1)  . Eric Van Rythoven, «  The perils of realist advocacy and the promise of securitization theo-

ry : Revisiting the tragedy of the Iraq War debate », European Journal of International Relations, 
Vol.23 , 2016, PP 487-511.
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وهــو الوعــي بضــرورة تأســيس لبنيــة سياســية ورمزيــة مــن المفــرتض لهــا ان تمثــل جميع المســلمين. 
وإدراك هــذا الوعــي اقتضــى التعامــل مــع شــكلين مــن أشــكال العــداء. أواًل، عــداء ألنظمــة سياســية 
ــر  ــاع عــن مصيرهــا ومصي ــى الدف ــادرة عل ــر ق ــي غي ــر إســامية« وبالتال ــى أهنــا » غي ــم اعتبارهــا عل ت
شــعوهبا. وثانيــا هــو البعــد العدائــي للغــرب يف كونــه اضطهــد المســلمين بســبب هويتهــم. لــذا 
ــاق  ــة لفهــم نط ــة وخارجي ــل داخلي ــداء كعوام ــكلين مــن الع ــن الش ــى هاذي ــر إل ــروري النظ ــن الض م
ــة لفهــم السياســة  ــات والتطبيقــات العملي ــارات التــي تحــدد الخطاب التحليــات اإلســامية واالعتب

الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء.       
يف هــذا الصــدد قــد تمثــل عواقــب الوصــول الــى الســلطة وكــذا المطالــب الملحــة للثــورات 
العربيــة لجهــة الســعي لتعزيــز الديمقراطيــة وســيادة القانــون أداوت مهمــة قــد تســاعد اإلســاميين يف 
تأكيــد تصوراهتــم. نتيجــة ذلــك تصبــح الرؤيــة المتمحــورة حــول العــداء للغــرب غيــر أساســية، ألن 
عــدم إدراك ميــزان القــوى الدولــي والســعي بــداًل منــه إلــى تبنــي مســلمات نظريــة بديلــة قــد يــؤدي 
إلــى تكلفــة باهظــة، وبــداًل مــن ذلــك قــد تصبــح الجاذبيــة الدبلوماســية األكثــر قســوة علــى المســتوى 
الخطابــي مــن جانــب القــادة الذيــن يتبنــون األطروحــات اإلســامية أداَة مهمــة قــد توصــل الصــوت 
ــة حقــوق  ــة كمنظمــة األمــم المتحــدة وجمعي ــاه الــى الفضــاءات الدولي اإلســامي ومختلــف قضاي

االنســان... إلــخ. 
النظــر يف  أن  إال  لعمــل اإلســاميين،  المميــزة  البيئــة  الوطنــي  يشــكل اإلطــار  بــا شــك، 
االســرتاتيجية العالميــة التــي أشــارت إليهــا الخطابــات والنصــوص الفكريــة للمراجــع الحركيــة التــي 
ــم نطــاق الزمــكاين  ــة تقيي ــح إمكاني ــد يتي ــة واســعة مــن الشــعوب ق ــة جماهيري القــت تعاطفــا وتعبئ
ــك أن  ــخ والسياســيات، ذل ــا والتاري ــم يتجــاوز الجغرافي ــة اإلســامية، يف كوهنــا تصمي لأليديولوجي
الذيــن تبنــوا »الحــل اإلســامي« راجعــوا يف جــزء كبيــر منــه ســعي الحــركات واألحــزاب اإلســامية 
الســتكمال وحــدة األمــة وتحديــد طبيعــة النظــام والدولــة القائمــة علــى المرجعيــة اإلســامية. لــذا 
فهويــة األحــزاب اإلســامية تظــل عناصــر مركزيــة يف فكــر الحــركات اإلســامية إذا مــا تــم الحديــث 

عنهــا كجهــات فاعلــة ومحتملــة. 
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يف حقيقــة األمــر يصعــب تحديــد أجنــدة سياســة خارجيــة لألحــزاب االســامية بقيــاس 
ــة  ــي احتمالي ــة، وبالتال ــطاء الحرك ــري ونش ــوي لمنظ ــر الرغب ــا للتفكي ــامية وفق ــة اإلس األيديلوجي
التطــور والتنفيــذ تــزداد صعوبــة عنــد الرتكيــز علــى أجنــدة سياســية خارجيــة محــددة للــدول 
اإلســامية الراهنــة. فمــن جهــة هنــاك نــدرة نســبية للمصــادر اإلســامية فيمــا يخــص أجنــدة عملهــا 
ــة، ويف نفــس الوقــت ينســب لــدى اإلســاميين )الثورييــن( كوهنــم  فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجي
يمتلكــون أجنــدة خفيــة لنظــام تصــورات أقــل مــا يقــال عنــه أنــه ثــوري. ممــا يفتــح مســاحة للنقــاش 
والتفســير بــل والتأويــل. وبعيــدًا عــن تجســيد الفكــرة المركزيــة )الخفيــة(، يســمح اإلطــار النظــري 
للبنائيــة بتحديــد أكــرب قــدر ممكــن مــن خطــوط العمــل اإلســامي عندمــا يتعلــق األمــر بالدفــاع عــن 
ــا، وذلــك لفهــم القــدرة علــى التطــور  ــة اإلســام والمســلمين يف عصرن ــة مكان ــن لناحي منظــور معي
مــن حيــث عاقتهــم بالمجتمــع وبنــاء أيديولوجيتــه. بالتالــي فمثــل أي حــزب أو حركــة تطمــح إلــى 
وضــع نفســها علــى المســرح العالمــي، فــإن االنطاقــة لعمــل اإلســاميين مرتبــط ديناميكيــا بســياق 
البنيــة االجتماعيــة كمقدمــة أوليــة للتفاعــل المســتمر مــع الفضــاء المحلــي ثــم الوطنــي واإلقليمــي 
والعالمــي. أي أنــه يصبــح األمــر أكثــر إلحاحــا لتوحيــد المســتويات األدنــى مــن الهويــة أواًل قبــل أن 

ــل الفضــاء العالمــي.    تقيــس الحــركات نفســها مقاب
يف هــذا الســياق، فتــح صعــود اإلســاميين للمجــال السياســي يف خضــم الديناميكيــات الثوريــة 
التــي ميــزت العالــم العربــي منــذ عــام 2010 التســاؤالت بشــأن القابليــة للتطبيــق وتطويــر أجنــدات 
ــة  ــة بالسياس ــات المتعلق ــإن الخطاب ــي، ف ــور بنائ ــن منظ ــاميين. فم ــة باإلس ــة خاص ــة خارجي لسياس
الخارجيــة يمكــن تفســيرها مــن خــال تبنــي االتجــاه المتمثــل يف التمســك بالمبــادئ الديمقراطيــة 
العالميــة وترســيخ مكاســب الثــورة، والهــدف مــن ذلــك هــو طمأنــة الشــركاء يف الداخــل والخــارج 
إلــى ضــرورة الرتكيــز علــى األولويــات والتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الهائلــة، كبديــل عــن 
المنطــق العكســي المتمحــور حــول تعزيــز الهويــة اإلســامية. ويمكــن فهم تبنــي هذا االتجــاه كنتيجة 
ــة المصــدر الرئيســي  ــه بمثاب ــة، أي أن ــه اســتدعاء الممارســات الثوري ــار ال يســهل يف ظل ــة معي لهيمن
لعرقلــة اســتدعاء أي عمــل إســامي ذو طابــع أيديولوجــي وهــو الطابــع االســتبدادي ألنظمــة الحكــم 
الــذي عمــل كقيــد قانــوين مؤسســي ومجتمعــي )يف بعــض جوانبــه(. ممــا اضطــر بالفاعــل اإلســامي 

إلــى التكيــف ضمــن مجــال مطلــوب منــه ضبــط أســلوب عملــه.
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 ثالثًا: حمددات موقف حزب العدالة والتنمية املغربي من التطبيع

ــم  ــرائيلي، قائ ــي اإلس ــا للصــراع العرب ــركات واألحــزاب اإلســامية مدخــاً نظري ــت الح تبن
ــي  ــراع العرب ــار الص ــكل مس ــث ش ــة. حي ــة والخطابي ــز الفكري ــس والركائ ــن األس ــة م ــى مجموع عل
ــة التســوية  ــة المحتلــة، ومــن جهــة أخــرى جمــود عملي اإلســرائيلي ونتائجــه علــى األراضــي العربي
التوالــي  الســلمية علــى الرغــم مــن تطبيــع كل مــن مصــر واألردن عــام 1979 و1994 علــى 
لعاقاهتــا مــع إســرائيل، ثــم موجــة التطبيــع األخيــرة التــي شــملت اإلمــارات، البحريــن، الســودان 
والمغــرب كلهــا عوامــل مهمــة يف تبنــي الحــركات اإلســامية لمنطلقــات عقائديــة وفكريــة وسياســية 
خاصــة كمرجعيــة يف النظــر للصــراع العربــي االســرائيلي. لــذا شــكل الصــراع ويف جوهــره المســألة 
ــة للقــدس  ــة الديني ــا باألســاس بســبب األهمي الفلســطينية بالنســبة للحركــة اإلســامية صراعــا ديني
كوهنــا وقفــا إســاميا ال يجــب التفريــط فيــه أو إخضاعــه، بــل إن الدفــاع عــن هــذه البقعــة » المباركة« 

يعتــرب واجبــا دينيــا. لــذا فالحــل اإلســامي هــو بمثابــة الحــل الوحيــد للقضيــة الفلســطينية)1(.
إال أنــه غالبــا مــا تتعــرض الحــركات واألحــزاب التــي تدمــج المجــال الدينــي ضمــن النشــاط 
السياســي يف عمليــة التعبئــة الجماهيريــة لمواقــف صعبــة قــد تقــوض مصداقيتهــا إذا مــا تخلــت عــن 
ــي الخطــوط العريضــة  ــة. والســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن تبن أيديولوجيتهــا ومواقفهــا الصلب
لمفهــوم النظــري الموحــد والمتماســك فيمــا يتعلــق بممارســة اإلســاميين للســلطة علــى المســتوى 
الخارجــي يف حالــة اســتمرار الرهانــات الثقيلــة رمزيــا كالقضيــة الفلســطينية؟ يف هــذا الصــدد واجــه 
ــع  ــه م ــع عاقت ــر تطبي ــذا األخي ــان ه ــد إع ــرة بع ــة كبي ــرب معضل ــة يف المغ ــة والتنمي ــزب العدال ح
إســرائيل، فكوهنــم جــزء مــن الســلطة قــد فتــح »التطبيــع« كقضيــة نموذجيــة مدخــاً لفهــم أولويــات 
اإلســاميين يف الســلطة ومصــدر التربيــرات لديهــم فيمــا يتعلــق بقضيــة التطبيــع. وألجــل فهــم 
ديناميكيــة عمــل األحــزاب السياســية يف السياســة الخارجيــة وموقفهــا مــن التطبيــع يجــدر بنــا تبنــي 

النقــاش ضمــن ثاثــة زوايــا للنظــر.

)1)  .  نادية سعد الدين، الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي- اإلسرائيلي، مركز الجزيرة للدراسات، 2012، ص ص 333. 
.349
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ــة ونســبة تأثيــر األحــزاب كفواعــل  ــة المغربي  أوالً، مقاربــة صنــع القــرار يف السياســة الخارجي
مهمــة ضمــن عمليــة صنــع القــرار الخارجــي الــذي يعــد مدخــاً للحكــم علــى مــدى ديمقراطيــة صنع 
القــرار يف السياســية الخارجيــة المغربيــة لناحيــة احتماليــة مشــاركة مختلــف المؤسســات والفواعــل 

السياســية فيهــا أم أهنــا مغلقــة. 
 ثانيــا: مقاربــة » السياســة تتوقــف عنــد حافــة المــاء« وذلــك الختبــار فرضيــة مــا إذا كان ينظــر 
للحــدث الخارجــي نفســه بشــكل مختلــف داخــل الثقافــات الوطنيــة والهــدف مــن ذلــك معرفــة مدى 
وجــود أجنــدات تميــز األحــزاب اإلســامية فيمــا يتعلــق بصنــع السياســة الخارجيــة لناحيــة تحديــد 

التحالفــات أو نقــاط الصــراع وتســميات التهديــد. 
ثالثــا:: حــزب العدالــة والتنميــة كمقاربــة مــا بعــد » إســاموي«، وذلــك لتبيــان نوعيــة النظــام 

السياســي وحــدود الحــزب يف هــذا الســياق. 

1.صنع السياسية اخلارجية املغربية  

ــار  ــا أث ــدة، وطالم ــرة جدي ــس بظاه ــرب لي ــم يف المغ ــن يحك ــع م ــول واق ــاؤل ح ــرح التس إن ط
ــر مــن الباحثيــن والسياســيين، ألجــل معرفــة الســلطة التــي تحكــم يف المغــرب.  الفضــول لــدى الكثي
وهــذا منــذ الســنوات األولــى لاســتقال، وقــد تجــدد هــذا االستفســار يف مجــال السياســة الخارجيــة، 
ــن  ــة م ــر مجموع ــذا األخي ــل ه ــث حم ــنة 2011، حي ــتورية لس ــات الدس ــي اإلصاح ــع تبن ــة م خاص
المســتجدات فيمــا يخــص صنــع القــرار يف السياســة الخارجيــة كتدبيــر مشــرتك بــداًل مــن كوهنــا مجــال 
خــاص للملــك. وقــد تزامــن مضمــون اإلصــاح المرتبــط بواقــع الحكم يف ظــل الصعود غير المســبوق 
ــزب  ــام ح ــث انضم ــن حي ــا م ــا جوهري ــار اهتمام ــذي أث ــلطة، ال ــى الس ــة إل ــة والتنمي ــزب العدال لح

سياســي ذوي خلفيــة دينيــة إلــى الســلطة والتســاؤالت بشــأن مــن ســيحكم الدبلوماســية المغربيــة.
 تحكم السياسة الخارجية المغربية مجموعة من المبادئ هي)1): 

1. االرتباط بحقوق االنسان كما هو متعارف عليه عالميا 
2. حفظ السلم واألمن العالميين 

(1)   .Adil Meziani  » ,La réalité de la gouvernance du parti de la justice et de dévelopment dans la 
politique étrangére marocaine », HAL archives-Uovertes, 13 Nov 2018, PP 07. 15. 
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3. بناء اتحاد مغرب عربي كخيار اسرتاتيجي 
4. تعميق أواصر االنتماء للمجتمع العربي اإلسامي  

ونظريــا، تتجــاذب عمليــة صنــع القــرار يف السياســة الخارجيــة المغربيــة موقفيــن: أولهمــا 
تقليــدي يمثــل متغيــرًا مســتقاً يف صنــع السياســة، يــرى بــأن السياســة الخارجيــة تبقــى مجــااًل ســياديا 
ــف  ــذي وظ ــاين، ال ــن الث ــد الحس ــذا يف عه ــد ه ــم تأكي ــد ت ــة. وق ــس الدول ــك أو رئي ــا للمل محفوظ
متغيــرات التاريــخ والموقــع الجغــرايف للمغــرب للحفــاظ علــى مكانــة البــاد علــى مختلــف الدوائــر 
ــن  ــل األم ــد تجع ــة ق ــات الدولي ــات والصراع ــة التناقض ــا ألن طبيع ــن أيض ــة. ولك ــة والدولي العربي
القومــي عرضــة لمخاطــر سياســية واقتصاديــة باســتمرار ممــا يدفــع بالدولــة للدفــاع عــن مصالحهــا 
وفــق اســرتاتيجيتها لضمــان أمنهــا، بالتالــي يحتــاج هــذا األمــر إلــى الحســم والســرعة يف اتخــاذ القــرار 
والــذي ال يخضــع لمنطــق التشــاور بشــأنه. يف حيــن موقــف ثــاين يمكــن اعتبــاره كمتغيــر تابــع يــرى أن 
هنــاك فواعــل أخــرى تســاهم يف صنــع السياســة الخارجيــة وتــأيت يف مقدمتهــا رئيــس الحكومــة ووزيــر 
خارجيتــه وخاصــة طاقمــه الدبلوماســي وباقــي الــوزراء باإلضافــة الــى المجلــس التشــريعي ممثــاً يف 

الربلمــان. 
ــة عــام 2011 فتحــت  ــي مــرت هبــا المملكــة المغربي ويف ســياق اإلصاحــات الدســتورية الت
ــال  ــن خ ــة م ــة الخارجي ــتوى السياس ــى مس ــتورية عل ــات الدس ــة اإلصاح ــات حقيق ــذه النقاش ه
طبيعــة الثوابــت التــي توجــه الســلوك السياســي الخارجــي المغربــي، ومــن ناحيــة أخــرى دور 
األجهــزة الرئيســية والثانويــة التــي تؤثــر يف تحديــد المحــاور الرئيســية لهــذه السياســة. يف هــذا الصــدد 
ــرات  ــا المتغي ــن أيض ــة، ولك ــة المغربي ــة الخارجي ــية للسياس ــادئ األساس ــل المب ــد تحلي ــن المفي م
المؤثــرة فيهــا وخاصــة مــدى مســاهمة مختلــف الفواعــل ومــن بينهــا األحــزاب السياســية يف تغييــر 
ــة علــى مســتوى أدوار الفاعليــن واألولويــات مــن  ــة المغربي مامــح ومرتكــزات السياســة الخارجي

ــي تحكــم هــذه السياســة.   ــات الت خــال المرجعي
بالنســبة للمتغيــرات ذات العاقــة التــي مــن المحتمــل أن يؤثــر فيهــا الحــزب فيمــا يتعلــق 
بصنــع السياســة الخارجيــة هــي؛ الحكومــة، الربلمــان، والحــزب ذاتــه، فبالنســبة لــدور الحكومــة يف 
عمليــة صنــع القــرار، نصــت المــادة 92 مــن دســتور 2011 علــى صاحيــة مجلــس الحكومــة فيمــا 
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يخــص بتــداول االتفاقيــات الدوليــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء، إال أن تقديمهــا الحقــا إلــى 
مجلــس الــوزراء برئاســة الملــك، يعطــي هــذا األخيــر الكلمــة األخيــرة بشــأن الحســم يف أي اتفاقيــة 

معينــة. بالتالــي يتمتــع رئيــس الــوزراء بصاحيــات محــدودة دســتوريا يف هــذا الصــدد.
ــرار يف  ــع الق ــة صن ــان يف عملي ــدور الربلم ــددة ل ــات مح ــد صاحي ــان ال يوج ــبة للربلم  بالنس
السياســة الخارجيــة نظــرًا النشــغال الربلمــان بالقضايــا الداخليــة علــى حســاب القضايــا الخارجيــة 
باســتثناء »لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع الوطنــي والشــؤون الدينيــة وكــذا المغاربــة المقيميــن 
يف الخــارج«. كذلــك الــدور الدبلوماســي للســلطة التشــريعية أو مــا يســمى بالدبلوماســية الربلمانيــة 
كأحــد اشــكال المشــاركة مثــل االتحــاد الربلمــان العربــي واتحــاد الربلمانــات االفريقيــة... إلــخ)1(.
أمــا بالنســبة لتأثيــر الحــزب علــى السياســية الخارجيــة المغربيــة، فنظريــا هنــاك أربعــة عوامــل 
مجتمعــة تشــير الــى أن األحــزاب السياســية تلعــب دورًا مهمــا يف عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة، 
بالنظــر إلــى وظائــف الحــزب المفــرتض القيــام هبــا وهــي؛ وظيفــة تجنيــد القــادة السياســيين، تشــكيل 

السياســات، وظيفــة الدمــج، القيــام بــدور موالــي إو معــارض لسياســات الحكومــة.)2( 
إذن، يعتمــد حجــم تأثيــر الحــزب بحســب الموقــع الــذي يشــغله ســواء كان جــزءًا مــن الحكومة 
أو يف المعارضــة. إال أن هنــاك مجموعــة مــن االعتبــارات أثــرت علــى فاعلية األحزاب على السياســة 

الخارجيــة هي:
1. علــى الرغــم مــن تبنــي المقاربــة التشــاركية يف التعديــل الدســتوري 2011 يف عملية صنــع القرار 

يف السياســة الخارجيــة، إال أن الواقــع يشــير إلــى بقــاء السياســة الخارجيــة كمجال محفــوظ للملك. 
2. إدراج وزارة الشــؤون الخارجيــة يف إطــار مــا ســمي » بــوزارات الســيادية« التي ينفــرد الملك 
يف تعييــن مســؤوليها مــن الشــخصيات الموثوقــة والمواليــة يف تصوراهتــا وتوجهاهتــا لتصــورات 

وتوجهــات الملــك.
ــك  ــر المل ــة نظ ــس وجه ــا تكري ــر منه ــزاب المنتظ ــة لألح ــؤون الخارجي ــناد وزارة الش 3. إس

ــق.   ــكل مطل بش

(1)  . Adil Meziani, op cit, p 19
(2)   .W .E .Paterson” ,Political Parties and the making of foreign policy -the case of the Federal Re-

public ,« Review of International Studies ,Great Britain ,1981 ,PP.235 .227  
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مــن الواضــح أن الملــك هــو الفاعــل الرئيســي يف إدارة الشــؤون الخارجيــة والدبلوماســية مــن 
ــة جعــل دور الحــزب  ــة وتوجههــا. هــذه الوضعي خــال دوره الرئيســي يف رســم السياســة الخارجي
ــو  ــى ول ــة حت ــة الخارجي ــال السياس ــك يف مج ــوات المل ــى خط ــرعية عل ــاء الش ــول إضف ــور ح يتمح
ــوزراء الســابق  ــرًا يف تشــبث رئيــس ال ــة الحــزب. ويســتدل علــى ذلــك كثي تناقضــت مــع أيديولوجي
عبــد االلــه بنكيــران )خــال فــرتة واليتــه( بالملكيــة التنفيذيــة مؤكــدًا علــى« أهميــة المؤسســة الملكيــة 
ــت  ــه« .... إذا كان ــة بقول ــة الربلماني ــى الملكي ــن ال ــدًا الداعي ــرب«. منتق ــي يف المغ ــام السياس يف النظ
الملكيــة الربلمانيــة هــي ملــك يســود وال يحكــم فأنــا ضدهــا وال أتفــق عليهــا، وال أقــول هــذا للمــرة 
األولــى... هــذه الفكــرة ال حاجــة لنــا هبــا »)1(. ال شــك أن هــذا الموقــف مــن حــزب العدالــة والتنميــة 
قــد كفــل بالتأكيــد نجــاح الحــزب واســتمراره يف الســلطة. لــذا لــم يفــوت رئيــس الــوزراء وأعضــاء 
حزبــه أي فرصــة إال وأكــدوا مــن خالهــا بــأن الملــك هــو الــذي يحكــم المغــرب بينمــا حــزب العدالة 
والتنميــة راض عــن قيــادة حكومتــه مــع األحــزاب األخــرى التــي تشــكل االئتــاف الحكومــي)2(. ويف 
ــة  ــة الملكي ــن المؤسس ــاون بي ــح دون تع ــن أن ينج ــرب ال يمك ــا أن » المغ ــرح أيض ــر ص ــياق آخ س
والربلمــان والحكومــة، وذلــك للحفــاظ علــى عاقــات جيــدة مــع الملــك«. وردا علــى قلــق قاعدتــه 
االنتخابيــة تابــع قائــاً: » لقــد أوضحــت للمغاربــة منــذ أن تــم تعيينــي مــن قبل جالــة الملــك، إذا كان 
المغاربــة يبحثــون عــن رئيــس حكومــة يتعــارض مــع الملــك، فعليهــم أن يجــدوا شــخصا آخــر«.)3(
 أمــام هكــذا تأكيــدات مــن النــادر أن تمــارس األحــزاب السياســية دورهــا الحكومــي المعارض 
لسياســات الملــك إذا كان هــو صاحــب القــرار النهائــي يف مســائل السياســة الخارجيــة، ألهنــا بذلــك 
ــة. نتائــج هــذا التحليــل تثبــت قبــول حــزب  تكــون قــد حكمــت علــى نفســها بالفشــل وربمــا اإلقال
العدالــة والتنميــة لــدوره الحكومــي يف ســياق الهيــكل الطبيعــي للنظــام المغربــي الــذي يتألــف مــن 
ــات  ــل الحكوم ــا تعم ــة، بينم ــاس دورة طويل ــى أس ــل عل ــي يعم ــام الملك ــن. النظ ــيين تنفيذيي رئيس

)1)  . بن كيران يرفض الملكية الدستورية يف المغرب: ال حاجة لنا بملك يسود وال يحكم وتونس ليست بخير وهناك من يحن لعودة » 
 http://alquds.co.uk :الدكتاتور«، القدس العربي، 14 يناير 2019، موجود على الرابط

)2)  . بن كيران يرفض الملكية الدستورية يف المغرب: ال حاجة لنا بملك يسود وال يحكم وتونس ليست بخير وهناك من يحن لعودة » 
http://alquds.co.uk :الدكتاتور«، القدس العربي، 14 يناير 2019، موجود على الرابط

)3)  . بنكيران لـ " الحرة: ال ننتمي إلى االخوان ولسنا تيارا دينيا"، الحرة، 08 أغسطس 2014، موجود على الرابط:
 http://www.alhurra.com 
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ــزان  ــإن إدراك العقــاين للفــارق يف مي ــل هــذا المنطــق، ف ــة. يف مث ــة وفقــا للعهــدة االنتخابي المتعاقب
ــا  ــدر م ــة بق ــة أو ندي ــات مواجه ــون عاق ــدر أن تك ــن ال يج ــن القوتي ــات بي ــي أن العاق ــوى يعن الق

تكــون عاقــات يف اتجــاه تطبيــق أجنــدة الملــك يف المجــال الدبلوماســي. 

2.مقاربة »سياسة تتوقف عند حافة املاء »

إذا انطلقنــا مــن االفــرتاض القائــل بــأن السياســية الداخليــة تشــكل جــزءًا مهمــا مــن تفســيرات 
السياســة الخارجيــة للــدول، فــإن مــا يشــكل تفســيرًا سياســيا محليــا لخيــارات السياســة الخارجيــة 
للدولــة لــم يتــم تفصيلــه بوضــوح)1(، حيــث صــورت الواقعيــة الــدول كفواعــل وحيــدة وعقانيــة)2(، 
ــات  ــار السياس ــا تخت ــرى عندم ــدول األخ ــه ال ــد تفعل ــتفعله أو ق ــا س ــار م ــن االعتب ــذ بعي ــث تأخ بحي
الخارجيــة. يف حيــن أن السياســة الخارجيــة يمكــن فهمهــا بشــكل أفضــل إذا افرتضنــا أهنــا نتــاج 
تفاعــات مســتمرة للجوانــب الحزبيــة ومنظورهــا للتغيــرات يف البيئــة اإلقليميــة والدوليــة ليــس برؤية 
ــات  ــات وتفضي ــل أيديولوجي ــر يحم ــذا األخي ــون ه ــزب، فك ــة للح ــة المعياري ــل بالرؤي ــلطة ب الس
مجتمعيــة مختلفــة، فإنــه يمكــن أن ننظــر إليــه علــى أنــه يحمــل رؤيــة للسياســة العالميــة وقضاياهــا 

أيضــا. 
إن التســاؤل األكثــر إثــارة لاهتمــام هــو ماهــي أهميــة السياســة الداخليــة بالنســبة لصنــع القــرار 
الخارجــي، فقضايــا الحــرب والنزاعــات اإلقليميــة بــا شــك تحتــاج إلــى مســاهمين محلييــن التخــاذ 
قــرار بشــأهنا، باإلضافــة إلــى قضايــا السياســية واالقتصــاد كالتجــارة والديمقراطية وغيرهــا كلها تدفع 
ــة يمكــن اعتبارهــا كمتغيــرات مســتقلة أو علــى  ــأن العوامــل السياســة المحلي إلــى الحجــة القائلــة ب
األقــل متداخلــة وال يمكــن تجاهلهــا عنــد صناعــة القــرار الخارجــي)3(. بالتالــي إشــكاالت مثــل هــذه 
تحتــاج إلــى ضبــط العوامــل والجهــات الممثلــة داخــل الدولــة يف تفســير خيــارات السياســة الخارجية 
إذا افرتضنــا أهنــا تحمــل تفســيرًا سياســيا داخليــا. لــذا فــإن االعتبــارات المحليــة والسياســية ال تقــل 

أهميــة عــن العوامــل الدوليــة عنــد اتخــاذ قــرار معيــن.  

(1)  . James D. Fearon, Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations, 
Annual Review of Political Science, June 1998, PP 289-313. 

(2)  . ibid
(3)  . Ibid, P 290.
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ــى يف  ــد األقص ــى الح ــزب إل ــوات الح ــادة أص ــو زي ــاطة ه ــكل بس ــزب ب ــدف أي ح ــا، ه نظري
أي اســتحقاقات قادمــة. مثــل هكــذا هــدف مــن شــأنه أن يقودنــا إلــى توقــع أن األحــزاب لــن تتبنــى 
سياســة الحكومــة يف حــال كانــت محســوبة علــى المعارضــة بــل ســتتخذ مواقــف تتقــارب إلــى حــد ما 
مــن رأي الناخبيــن بشــأن قضيــة معينــة، وذلــك للحفــاظ علــى الدعــم االنتخابــي والتشــريعي الــازم 
للبقــاء كقــوة انتخابيــة محتملــة.  وعليــه فالحــزب الــذي تتطابــق تفضيــات سياســته الخارجيــة مــع 
تفضيــات قاعدتــه االنتخابيــة يف حــال كان خــارج الحكومــة سيشــعر بحريــة نســبية يف تبنــي سياســات 
معارضــة لسياســات الحكومــة، ليتطابــق يف هــذه الحالــة موقــف السياســة الخارجيــة مــع التفضيــات 
ــاك  ــة للحــزب. علــى العكــس مــن ذلــك يف حــال كان الحــزب جــزءًا مــن حكومــة فهن األيديولوجي
ــة  ــة، لجه ــية الخارجي ــاه السياس ــي تج ــرار الحزب ــة الق ــى صناع ــها عل ــرض نفس ــرة تف ــرات كثي متغي
طبيعــة النظــام السياســي الموجــود، وكــذا هامــش التطابــق بيــن أولويــات السياســة لألحــزاب 

السياســية وأولويــات الحكومــة.
يمكــن النظــر إلــى مفاوضــات تشــكيل الحكومــة علــى أهنــا ســاحة لصنــع السياســات، حيــث 
ــا السياســية للحكومــة المســتقبلية.  ــا للسياســات والنواي يكــون برنامــج الحكومــة انعكاســا حقيقي
ــة مفاوضــات  علــى ســبيل المثــال تتطلــب صنــع السياســة )الخارجيــة( يف إطــار الحكومــة االئتافي
ــادئ  ــات والمب ــف الرتتيب ــة ومختل ــات الاحق ــد السياس ــة لتحدي ــية المختلف ــزاب السياس ــن األح بي
التوجيهيــة المســبقة بيــن األحــزاب الحاكمــة كضــرورة للحــد مــن صــراع محتمــل بيــن شــركاء 
ــاركة  ــأن مش ــرتض ب ــذا نف ــوزراء. ل ــس ال ــقوط مجل ــى س ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذي م ــف وال التحال
األحــزاب السياســية مــن حيــث تفســير صعــود وهبــوط االهتمــام بقضايــا معينــة قــد تحــدث يف مرحلة 
مبكــرة مــن عمليــة صنــع سياســة التحالــف، وال ســيما أثنــاء المفاوضــات الســرية لتشــكيل الحكومــة. 
ــه فــإن اســتدعاء التفضيــات الحزبيــة وفرضــه علــى الحكومــة مــن شــأنه أن يســبب جــداًل أو  وعلي
ــن شــركاء االئتــاف الحكومــي ويشــتت وجهــات النظــر، ذلــك أن الحــدث الخارجــي  صراعــا بي
يحتــاج إلــى الــرد ضمــن هوامــش سياســة محــددة ومتفــق عليهــا، وال يعطــي األولويــة للمناقشــة مــع 
شــركاء االئتــاف. لــذا فمــن الصعــب علــى الحــزب فــرض أو تبنــي تفضيــات أيديولوجيــة معينــة 

مــن دون مراعــاة باقــي األحــزاب المشــاركة يف االئتــاف)1(.                
(1)  . Jeroen JOLY, Régis DanDoy, “ Beyond the Water’s Edge: How Political Parties Influence For-

eign Policy Formulation in Belgium”, Foreign Policy Analysis, June 2016, PP 01- 24.  
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ــا أن  ــاء«)1(، معناه ــة الم ــد حاف ــف عن ــة تتوق ــا أن »السياس ــن مفاده ــدى الواقعيي ــة ل ــة حج ثم
الخافــات الحزبيــة يجــب أن تحيــد جانبــا إذا تعلــق األمــر بقضايــا األمــن أو وجــود هتديــدات كــربى 
للدولــة، نتيجــة لذلــك مســتبعد جــدًا حــدوث تصويــت حزبــي ضــد قضايــا األمــن الوطنــي، بعبــارة 
أخــرى فــإن التصويــت علــى قضايــا السياســة العليــا يلقــى نوعــا مــن اإلجمــاع عنــد مقارنتهــا بقضايــا 
السياســة الدنيــا. كــون أن السياســة العليــا تعطــى األســبقية لألفعــال بيــن الــدول، بالتالــي األهــداف 
الحزبيــة المتضاربــة تتجمــع يف األخيــر يف تفضيــات الدولــة ومعتقداهتــا. علــى عكس السياســة الدنيا 
التــي تلقــى اســتقطابا حــادًا بيــن الجهــات الفاعلــة. بالتالــي مــن الضــروري التمييــز بيــن السياســات 
»العليــا« للعاقــات بيــن الــدول والسياســات »الدنيــا« علــى مســتوى الوحــدة الدولتيــة الفرعيــة التــي 

تكــون فيهــا الجهــات الفاعلــة متنوعــة وتعكــس توجهــات مختلفــة)2(. 
تتمثــل إحــدى الطــرق يف فهــم أهميــة السياســة الداخليــة يف صنــع السياســة الخارجيــة للدولــة 
هــو فيمــا إذا كانــت السياســة تتوقــف حقــا عنــد حافــة المــاء، وهــل يتلقــى الرؤســاء الدعــم المناســب 
ــات  ــات العاق ــرز نظري ــبة ألب ــة. فبالنس ــة الخارجي ــا السياس ــأن قضاي ــية بش ــزاب السياس ــن األح م
الدوليــة، الواقعيــة البنيويــة، فــإن السياســة الداخليــة ال تشــكل أهميــة اذا تعلــق األمــر بصنــع القــرار يف 
السياســة الخارجيــة)3(، كــون أن السياســة الخارجية ال تنشــأ نتيجــة اهتمامات ومطالبــات أيديولوجية 
لحــزب معيــن، وإنمــا مصلحــة الدولــة هــي الموجــه يف هــذا الصــدد. علــى العكــس مــن ذلــك فــإن 
فتــح المجــال لاســتقطابات الحزبيــة الداخليــة فيمــا يخــص مســائل السياســة الخارجيــة، مــن شــأنه 

أن يضعــف الموقــف التفاوضــي للدولــة ويجعلهــا أكثــر عرضــة لضغوطــات الخصــوم. 
وتشــرح أدلــة الواقعييــن بشــأن تحييــد الخــاف الحزبــي عــرب حجــة التهديــد األمنــي الخارجي، 
عندمــا تصبــح الوحــدة الوطنيــة علــى المحــك مــع حــاالت الشــك وعــدم اليقيــن بشــأن التهديــدات 

(1)   .Thomas  J  .Volgy  & ,John  E  .Schwarz  ”  ,Does  Politics  Stop  at  the  water’s  Edge  ?Domestic 
poltical Factors and Foreign policy Restructuring in the Cases of Great Britain ,France ,and West 
Germany ,“Journal of Politics ,Vol ,53 .No ,03 Aug ,1991 PP.643 -615  

(2)  . Nathan Olsen, «  Blurring the distinction Between «  High” and “ Low” Politics in International 
Relations Theory: Drifting players in the logic of Two- Level Games”, International Relations and 
Diplomacy, October 2017, Vol. 5, No. 10, PP 637-642. 

(3)  . Mark Souva, “ Foreign Policy Determinants: Comparing Realist and domestic- Political Models 
of Foreign policy”, Conflict Management and Peace Science, 23. Feb 2007, PP 149-163.  
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ــد  ــف موح ــداء موق ــرورة إب ــع ض ــا م ــع جانب ــب أن توض ــة يج ــات الحزبي ــإن الخاف ــة، ف الخارجي
ــة وجــود تحالفــات عــرب  ــد مــن احتمالي ــل ويزي تجــاه الخصــم، ممــا يســاعد التماســك الداخلــي، ب
ــي  ــة. بالتال ــة الخارجي ــن السياس ــد م ــف موح ــداء موق ــص إب ــا يخ ــزاب فيم ــن األح ــة بي أيديولوجي
ــة  ــة الوطني ــاق للمصلح ــع النط ــدة وإدراك واس ــن الوح ــا م ــا نوع ــة العلي ــا السياس ــهد قضاي ــد تش ق

ــي)1(.  ــعور الوطن ــا بالش ومصحوب
ــرى  ــا األخ ــار القضاي ــن االعتب ــذ بعي ــدم أخ ــة ع ــرة يف حال ــدو قاص ــد تب ــن ق ــة الواقعيي إن حج
للسياســة الخارجيــة؛ التــي ال يمكــن حصرهــا يف قضايــا األمــن والدفــاع، ذلــك أن مســائل مثــل 
ــا  ــن قضاي ــدرج ضم ــل تن ــي يف األص ــي ه ــات الت ــاء التحالف ــة وبن ــاعدات االقتصادي ــارة والمس التج
»السياســة الدنيــا« فكوهنــا مرتبطــة بالسياســة الخارجيــة، فإهنــا تطــرح التســاؤل بشــأن احتماليــة دعــم 

ــأهنا. ــاف بش ــق أو االخت ــة التواف ــي احتمالي ــا، وبالتال ــذه القضاي ــزاب له األح
ال شــك أن الجهــات الفاعلــة داخــل الدولــة لديهــا مصالــح وأهــداف مختلفــة وأحيانــا متضاربــة 
ــرأي  علــى المســتوى المحلــي. فباإلضافــة إلــى األحــزاب السياســية تلعــب جماعــات الضغــط )ال
العــام المحلــي باإلضافــة الــى مجموعــات المصالــح( دورًا يف صنــع السياســات الداخليــة، وبنفــس 
ــد  ــع القــرار علــى المســتوى الخارجــي.   والحديــث عــن توحي ــر فيمــا يتعلــق بصن الوقــت لهــا تأثي
الجبهــة الداخليــة تجــاه الموقــف مــن قضيــة معينــة مــن قضايــا السياســة الخارجيــة ال يعنــي توحيــد 
الموقــف الحزبــي فقــط بــل يقتضــي توحيــد باقــي الفواعــل األخــرى تجــاه قضايــا السياســة العليــا، 
علــى ســبيل المثــال يلعــب الــرأي العــام كأحــد الفواعــل المؤثــرة يف صنــع السياســة الداخليــة 
ــة واســعة ال يجــب  ــه يشــكل قاعــدة انتخابي ــه مرتبطــا باألحــزاب السياســية، فإن ــة، فكون والخارجي
ــد  ــف عن ــام ويق ــرأي الع ــد ال ــد يتوح ــا ق ــرار، وكم ــاذ الق ــه يف اتخ ــية تجاهل ــزاب السياس ــى األح عل
حافــة المــاء، فإنــه قــد يشــكل حالــة اســتقطاب حــادة تجــاه مواقــف معينــة، يف هــذه الحالــة قــد ينقســم 
ــي مــن حيــث الســعي  ــة. والدافــع االنتخاب ــة والخارجي ــا السياســة الداخلي ــرأي العــام تجــاه قضاي ال
للوصــول الــى الســلطة واالحتفــاظ هبــا يدفــع باألحــزاب السياســية الــى الرتكيــز علــى الــرأي العــام، 
لــذا يشــكل مجــااًل خصبــا لعمــل األحــزاب السياســية لناحيــة ســعي هــذه األخيــرة إلــى تبنــي قضايــاه 

(1)  . Ibid
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ــرأي العــام تجــاه  ــدى ال ــتقطاب حــاد ل ــدث اس ــي: إذا ح ــرح التســاؤل التال ــر عنهــا. ممــا يط والتعبي
قضايــا مــن قضايــا السياســة العليــا التــي تحتــاج توافــق بشــأهنا ففــي هــذه الحالــة هــل علــى األحــزاب 
ســواء كانــت يف الحكــم أو يف المعارضــة أن تتبنــى موقفــا أيديولوجيــا معــربًا عــن شــريحة معينــة مــن 

الــرأي العــام المتمثــل يف قاعدتــه االنتخابيــة أم عليهــا أن تقــف عنــد حافــة المــاء؟ 
ــة أقــل  ــى سياســة خارجي ــع إل ــا يف المجــال األمنــي قــد يدف ــا السياســة العلي إن حصــر قضاي
حزبيــة لصالــح الدولــة، يف حيــن أن قضايــا السياســية الخارجيــة ال يمكــن حصرهــا يف هــذا المجــال؛ 
ــة، حقــوق االنســان واالتجــار بالمخــدرات قــد يكــون  فالمســائل المتعلقــة بالمســاعدات الخارجي
لألحــزاب السياســية فيهــا مرونــة يف إبــداء مواقــف تعكــس رؤيتهــا األيديولوجيــة مقارنــة بالمواقــف 
المتعلقــة باألمــن والتنافــس االســرتاتيجي. إال أن ســعي األحــزاب السياســية لتوســيع قاعدهتــا 
ــل إن  ــا، ب ــة الدني ــا سياس ــاه قضاي ــط تج ــس فق ــف لي ــدي مواق ــروري أن تب ــن الض ــه م ــة فإن االنتخابي
القضايــا االســرتاتيجية الكــربى تحتــاج  إلــى بنــاء مواقــف حزبيــة للتعامــل معهــا وليــس بالضــرورة 
ــي وهــي ضــرورة   ــز  البحث ــى الرتكي ــاك فجــوة بحاجــة إل ــي هن ــة الســلطة، بالتال أن تتماهــى مــع رؤي
أن يحلــل البحــث المســتقبلي عاقــة االرتبــاط  بيــن أيديولوجيــة األحــزاب وشــرعيتها لــدى الــرأي 
العــام مــن حيــث موقفهــا ليــس تجــاه قضايــا سياســة الدنيــا فقــط بــل مــن خــال بنــاء اســرتاتيجيات 
للتعامــل مــع قضايــا السياســة العليــا، وذلــك ألجــل بنــاء مواقــف واضحــة مــن السياســة الخارجيــة ال 
تعكــس بالضــرورة رؤيــة الســلطة، ولكــن أيضــا إلثبــات حجــة بديلــة وهــي أن السياســة ال تتوقــف 

بالضــرورة عنــد حافــة المــاء)1(.
يبــدو أن تحــوالت مــا بعــد الحــرب البــاردة أدت الــى بــروز فواعــل مــا دون الدولــة والعابــرة 
للحــدود كالــرأي العــام، المجتمــع المــدين، تنظيــم الدولة اإلســامية... إلــخ، يف حين يبــدو أن فاعلية 
األحــزاب السياســية غائبــة علــى المســتوى الخارجــي مقارنــة مــع الفواعــل آنفــة الذكــر. بالتالــي علــى 
الرغــم مــن التوجــه نحــو تبنــي مقاربــة الحوكمــة كأداة فعالــة للمشــاركة محليــا وخارجيــا، يبــدو أن 
ــع  ــة صن ــة وعملي ــا القيادي ــى القضاي ــز عل ــا لجهــة الرتكي األحــزاب السياســية انحصــر دورهــا محلي
ــتوى  ــى مس ــح عل ــكل واض ــة بش ــا غائب ــدو أهن ــن تب ــة، يف حي ــا البيروقراطي ــي وقضاي ــرار التنظيم الق

السياســة الخارجيــة. 

(1)  . Ibid
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3. حزب العدالة والتنمية كمقاربة »ما بعد إسالموي« 

تمتلــك األحــزاب اإلســامية عمومــا محتــوى معيــاري وثقــايف مشــرتك، ممثــاً يف أيديولوجيــة 
فريــدة نوعــا مــا يف نقاطهــا المرجعيــة والتــي توفــر قواســم مشــرتكة فيمــا بينهــا عــرب مناطــق جغرافيــة 
واســعة. علــى وجــه الخصــوص تتحــدث األحــزاب اإلســامية لغــة مشــرتكة حــول مــا هــو مطلــوب 
ومــا هــو غيــر مطلــوب تجــاه قضايــا معينــة، علــى ســبيل المثــال لديهــم فهــم مشــرتك للــدور الســلبي 
لإلمربياليــة الغربيــة يف إشــارة خاصــة إلــى الظلــم الموجــود يف فلســطين. إضافــة الــى المحتــوى 
المعيــاري، تتمتــع األحــزاب اإلســامية بإمكانيــة الوصــول والتعبئــة الفريــدة يف مختلف المؤسســات 
اإلســامية كالمســاجد واألوقــاف والشــبكات االجتماعيــة، والــذي غالبــا مــا يكــون الشــكل الســائد 

للتنظيــم االجتماعــي خــارج األســرة يف المجتمعــات التــي يعملــون فيهــا. 
باالســتناد إلــى الثاثيــة التــي طرحهــا غربيــال المونــد Almond G  وفربــا Verba. S حــول 
أنمــاط الثقافــة السياســية، والمكونــة مــن ثقافــة الضيقــة وثقافــة الخضــوع وثقافــة التشــاركية)1(، 
باإلمــكان تحديــد نمــوذج قياســي يمكــن مــن خالــه وضــع أســاس مرجعــي لألحــزاب اإلســامية 
الهادفــة للعمــل ضمــن حــدود السياســة المؤسســية وذلــك للتأســيس لتمايــزات بيــن مــا هــو معقــول 
ــى  ــربز يف أقص ــياق ت ــة. يف هــذا الس ــق باســتدعاء تفضياهتــا األيديولوجي ــر معقــول فيمــا يتعل وغي
اليميــن الحــركات الراديكاليــة المعــربة عــن ثقافــة العزلــة والرافضــة ألي فكــرة للتصالــح واالشــتباك 
مــع النســق السياســي إال مــن بــاب التغييــر الجــذري، كمــا أهنــا غيــر مدركــة ألهميــة القضايــا الوطنيــة 
وكــذا آليــة عمــل النظــام السياســي. أمــا بالنســبة لثقافــة الخضــوع فتنســحب علــى الحــركات التربيريــة 
المدركــة لتأثيــر الدولــة عليهــا يف مقابــل عجزهــا عــن التأثيــر عليــه، بالتالــي فهــي ترفــض فكــرة التغيير 
تحــت أي ظــرف، بــل وتعتــربه خرقــا غريبــا يف منظومــة القيــم الســائدة وتســتند يف ذلــك إلــى بعــض 
ــار يميــن/ يســار  نصــوص الفقــه الســلطاين المفســرة لفكــرة الحاكــم المتغلــب. ليــأيت يف الوســط تي
وســط، والتــي تعــرتف بوجــود تأثيــر متبــادل بينهــا وبيــن الدولــة )هــذا األخيــر هــو المعنــي بالرتكيــز(.   

(1)  . Martian IOVAN, The Political Culture; Political Socialization and Accultration, Journal of Legal Studies, 
Vol 16, 2015, PP 26-47
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مــع تزايــد مشــاركة األحــزاب اإلســامية يف أنظمتهــا السياســية، يــزداد نطــاق القضايــا السياســية 
ــرب  ــات ع ــات أو حكوم ــاركوا يف تحالف ــة إذا ش ــأهنا. خاص ــوا بش ــوا أو يتصرف ــب أن يتحدث ــي يج الت
والتنميــة  الميزانيــة،  بشــأن  قــرارات سياســية صعبــة  يواجهــوا  أن  المرجــح  فمــن  أيديولوجيــة، 
االقتصاديــة والسياســية الخارجيــة. قــد تتطلــب زيــادة المشــاركة أيضــا مســتويات أعلــى مــن التســوية 
ــى طــرح إشــكال  ــؤدي إل ــة. ممــا ي ــذي ال يشــاركوهنم أولوياهتــم الديني ــن السياســيين ال مــع الفاعلي
أساســي يتعلــق بعاقــة المشــاركة السياســية بالربامــج السياســية ومــا الــذي يحــدث للمحتــوى الديني 

لربنامــج الحــزب اإلســامي إذا قــرر أن يشــارك يف النظــام السياســي؟  
ــالق  ــل »أخ ــة« مقاب ــالق القناع ــة »أخ ــق بثنائي ــا يتعل ــرب فيم ــس في ــة ماك ــى ثنائي ــر إل         بالنظ
ــا  ــامية تدريجي ــزاب اإلس ــتدفع باألح ــي« س ــع العرب ــد الربي ــا بع ــات »م ــإن تداعي ــؤولية«)1( ف المس
نحــو شــكل جديــد وواقعــي يف اتجــاه أخــاق المســؤولية التــي تعطــي األولويــة إلــى مــآالت األفعــال 
حتــى وإن كانــت يف اتجــاه مضــاد لقناعاهتــا. هــذا االتجــاه الجديــد يعكــس »وجهــة النظــر الســياقية« 
ــع  ــرى أن ســلوك األحــزاب اإلســامية ليســت بداف ــي ت ــه روا Olivier Roy« الت حســب »أوليفيي
األيديولوجيــا وإنمــا تفاعــات األحــداث تجعلهــا أكثــر تفاعليــة وقابلــة للتكيــف، علــى عكــس 
»وجهــة النظــر الجوهريــة« التــي تــرى أن ســلوك اإلســاميين توجهــه األيديولوجيــة يف األســاس وأي 

ــة تنــازالت تكتيكيــة)2(.   تنــازالت تجــاه إكراهــات الواقــع هــي بمثاب
نتيجــة ذلــك، يفــرتض أنــه مــع تزايــد مشــاركة األحــزاب اإلســامية يف أنظمتهــا السياســية، فإهنــا 
تختــار عــدم إعطــاء األولويــة للمحتــوى الدينــي لربامجهــا لصالــح أولويــات سياســية أكثــر انتشــارًا. 
هــذا ال يعنــي أن األحــزاب اإلســامية تلغــي المحتــوى الدينــي لربامجهــا بمــرور الوقــت، بــل تعنــي 
أهنــا تحــرك القضايــا الدينيــة أســفل قائمــة األولويــات. ذلــك أنه مــن المفيد فهــم األحزاب اإلســامية 
علــى أهنــا ذات دائــرة انتخابيــة مزدوجــة: أولئــك الــذي يصوتــون لهــا ألســباب دينيــة، ولكــن أيضــا 
أولئــك الذيــن يصوتــون لهــا بســبب عــدم الرضا العميــق عــن البدائل السياســية األخــرى أو احتجاجا 
علــى النظــام السياســي. بالتالــي علــى الحــزب اإلســامي الــذي وصــل الــى الســلطة أن يأخــذ بعيــن 

االعتبــار مطالــب الفئــة الثانيــة أيضــا يف عمليــة مناقشــة التفضيــات السياســية. 

)1)  . إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيرب، بيروت: منتدى المعارف، 2013، ص 127. 
(2)  . Olivier Roy, Political Islam After the Arab Spring: Between Jihad and Democracy, Nov/ Dec 2017, 

available from; https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2017-10-16/political-islam-after-ar-
ab-spring 
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ويف ســياق قــراءة موقــف حــزب العدالــة والتنميــة مــن التطبيــع انطاقا مــن فرضيــة  »االعتدال« 
بــداًل مــن »االشــتمال« )1(، فــإن مشــاركة األحــزاب اإلســامية يف أنظمتهــا السياســية، يدفــع بســلوكها 

السياســي نحــو االعتــدال. وذلــك يف اتجاهيــن:         
1. االعتــدال األيديولوجــي والــذي يعنــي التخلــي عــن أو تأجيــل أو مراجعــة األهــداف 
األيديلوجيــة التــي تمكــن الحركــة مــن التكيــف مــع سياســة التنافــس الحزبيــة. بعبــارة أخــرى االنتقال 

مــن نظــرة جامــدة ومغلقــة للعالــم الــى نظــرة أكثــر انفتاحــا مــع وجهــات النظــر البديلــة.   
2.  االعتــدال الســلوكي بمعنــي التصــرف بطريقــة أقــل تمايــزًا وأكثــر فاعليــة مقارنــة باألحــزاب 

األخــرى يف النظــام التنافســي.  
ــدال ســواء  ــد االعت ــه هــو مــا يول ــة، قــد ال يكــون مجــرد فعــل المشــاركة يف حــد ذات بالمحصل
يف بعــده األيديولوجــي أو الســلوكي؛ فقــد تكــون بعــض الخــربات والحوافــز والمعوقــات هــي 
ــي اإلشــكالية يف هــذا الصــدد هــي كيــف تســتجيب األحــزاب  ــة يف الواقــع. بالتال ــي تقــود العملي الت
اإلســامية للقيــود والحوافــز الموجــودة يف األنظمــة السياســية، وكيــف تؤثــر المشــاركة الديمقراطيــة 
علــى األحــزاب اإلســامية. والمثــال البــارز هنــا هــو أن بــروز حــزب العدالــة والتنمية الرتكــي لم يكن 
نتيجــة مشــاركة بســيطة وغيــر مقيــدة ديمقراطيــا ولكــن نتيجــة مزيــج معقــد مــن الحوافــز للمشــاركة 

ولكــن أيضــا معوقــات إلبــراز االســام يف نظــام ديمقراطــي موجــه)2(.  
ــر علــى ســلوكها،  يف هــذا الســياق، تعمــل األحــزاب اإلســامية يف ظــل ســياقات متنوعــة تؤث
ويرجــع ذلــك يف جــزء كبيــر منــه إلــى تنــوع األنظمــة السياســية التــي تتنافــس يف ظلهــا.  فنظــرًا 
ــات  ــامية عقب ــزاب اإلس ــه األح ــا تواج ــا م ــا، فغالب ــية داخله ــة السياس ــتويات الحري ــاف مس الخت
سياســية بســبب القيــود المفروضــة علــى الســلوك السياســي، ممــا يؤثــر علــى االســرتاتيجية السياســية 
لألحــزاب اإلســامية. لــذا مــن المرجــح أن تواجــه األحــزاب التــي تعمــل يف ظــل ظــروف اســتبدادية 
ضغــوط النظــام أو حتــى القمــع. ممــا قــد يحــد مــن التأثيــر السياســي للحــزب. ونظــرًا ألن األحــزاب 
ــتجيب  ــا، وتس ــس فيه ــي تتناف ــية الت ــة السياس ــع األنظم ــد م ــكل متزاي ــف بش ــها تتكي ــامية نفس اإلس
(1)   .Shadi Hamid ,William Mc Cants ,Rethinking political Islam) ,Book Review ,(Reading Religion ,April 

 ,2017available from https://readingreligion.org/books/rethinking-political-islam 
)2)  عبد الحق دحمان، » اسرتاتيجية عمل االحزاب االسالمية : قراءة نقدية يف المنظور السياقي«، مركز المجدد للبحوث والدراسات، أوت 

. 2021
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ــامية  ــزاب اإلس ــن األح ــوة بي ــإن الفج ــة، ف ــك األنظم ــل يف تل ــودة بالفع ــية الموج ــز السياس للحواف
والمنافســين داخــل النظــام تضيــق شــيئا فشــيئا. ممــا يســهل علــى النظــام السياســي اســتيعاب 
ــة«  المشــاركة اإلســامية تدريجيــا، فتتحــول األحــزاب اإلســامية نتيجــة ذلــك إلــى فواعــل »عادي

تســيير وفقــا لقواعــد النظــام.  
لقــد حقــق حــزب العدالــة والتنميــة أداء سياســيا جيــدًا يف االنتخابــات 2011 وظهــر يف طليعــة 
ــل  ــل داخ ــة بالكام ــية حقيقي ــلطة سياس ــك س ــم يمتل ــك ل ــع ذل ــرب؛ وم ــمية يف المغ ــة الرس السياس
المؤسســات الرســمية. بالتالــي أصبــح فاعــاً سياســيا واســرتاتيجيا ليــس مــن خــال الســعي إلــى 
إقامــة نظــام سياســي جديــد وبديــل، وإنمــا قوتــه أصبحــت مســتمدة مــن خــال الســعي إلدامــة نظــام 
سياســي غيــر ديمقراطــي. لــذا فــإن غيــاب بيئــة ديمقراطيــة حقيقيــة بالمغــرب، ســيبقي حــزب العدالــة 
والتنميــة يعمــل يف إطــار ضغــوط مؤسســية لنظــام غيــر ديمقراطــي ال يــزال يتمتــع بالســيطرة الكاملــة 
علــى عمليــة صنــع القــرار الداخلــي والخارجــي. بالتالــي إن ســلوك حــزب العدالــة والتنميــة ال يمكن 
فهمــه دون اإلشــارة إلــى مكانتــه يف النظــام السياســي المغــرب؛ حيــث اعتــربت المؤسســة الملكيــة 
مركزيــة للنظــام السياســي يف المغــرب والمحــور الــذي تــدور حولــه التعبئــة السياســية والسياســات 
الحزبيــة. بالتالــي يف مثــل هــذا الســياق السياســي فإنــه مــن شــأنه أن يحــد مــن احتمــاالت المشــاركة 
السياســية الفعالــة مــن قبــل الفاعليــن مــا لــم تكــن هنــاك عاقــة وثيقــة بالقصــر الملكــي أو مــا يســمى 

» بالمخــزن«. 
ــة المطــاف بمنصــب  ــة يف هناي ــة والتنمي مــن جهــة أخــرى علــى الرغــم مــن فــوز حــزب العدال
رئيــس الــوزراء عــام 2012. إال أن العائــق األساســي اآلخــر للمشــاركة الحقيقيــة هو أنه بدون تســوية 
أو تحالــف مــع أحــزاب أخــرى مشــاركة يف االئتــاف الحكومــي، تظــل الســلطة السياســية الفعليــة 
إلحــداث التغييــر أو إبــداء موقــف أيديولوجــي تجــاه قضيــة معينــة محــدودة بشــكل كبيــر. ذلــك أنــه 
يف الكثيــر مــن الحــاالت تتداخــل أولويــات اإلســاميين مــع أولويــات غيرهــم داخــل الحكومــة، وإذا 
كان مــن الممكــن إقامــة تســوية أو تحالــف لخدمــة هــدف مشــرتك )حكومــة شــفافة، تنميــة اقتصاديــة، 
ــع(  ــة )معارضــة التطبي ــم تفضيــات أيديولوجي ــة بمــكان تقدي ــه مــن الصعوب الحــد مــن الفقــر(. فإن

دون األخــذ بعيــن االعتبــار موقــف باقــي األحــزاب المشــاركة يف التحالــف.  
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 اخلامتة: 

جادلــت أدبيــات العاقــات الدوليــة بــأن السياســة الداخليــة تشــكل جزءًا من تفســير السياســات 
الخارجيــة للــدول، بالتالــي ســعت الورقــة إلــى فهــم عاقات االرتبــاط بين صنــع السياســية الخارجية 
للــدول ودور الفواعــل الداخليــة، عــرب االفــرتاض بــأن مــا يشــكل تفســيرًا سياســيا محليــا لخيــارات 
السياســية الخارجيــة للــدول لــم يتــم تفصيلــه بوضــوح، خاصــة لناحيــة دور األحــزاب السياســية يف 
صنــع السياســة الخارجيــة، فلطالمــا اعتــرب عمــل األحــزاب السياســية مقتصــرًا علــى الشــأن الداخلــي 
وأن االســتقطاب السياســي الداخلــي يتوقــف عنــد حافــة المــاء إذا تعلــق األمــر بالشــأن الخارجــي. 
ــكل االســتقراءات  ــج الملخصــة ل ــة مــن النتائ ــا ســبق تمخضــت الدراســة عــن جمل ومــن خــال م

والتحليــات، التــي قمنــا هبــا علــى مــدار البحــث وهــي علــى النحــو التالــي: 
1. ال شــك أن منطــق عمــل األحــزاب اإلســامية عمومــا يختلــف عــن منطــق الحكــم يف 
األنظمــة الملكيــة، بالتالــي فاحتماليــة الصــراع بيــن نموذجيــن للحكــم هــو نتيجــة الحتماليــة انتشــار 
ــوذج  ــا النم ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــن البيئ ــامية ضم ــزاب اإلس ــل األح ــي لعم ــوذج األيديولوج النم

ــك؛  ــم ذل ــدي، رغ ــي التقلي الملك
2. فــإن المــزاج العــام لــدى حــزب العدالــة والتنميــة هــو مــزاج إصاحــي وليــس ثوريــا، ذلــك 
ــة مــع  ــة مقارن ــد أكســبها خصوصي ــة عمــل األحــزاب اإلســامية يف ظــل نظــام ملكــي ق أن ديناميكي
باقــي األحــزاب اإلســامية يف الدولــة العربيــة، وبالتالــي فاألطروحــات المتعلقــة بالقابليــة الســتدعاء 
الممارســات األيديولوجيــة يف ظــل األنظمــة الملكيــة والتــي انطلقــت مــن تشــابه الممارســة السياســية 

قــد تجاهلــت هــذه الخصوصيــة.
ــت  ــا عرف ــة أهن ــة والتنمي ــزب العدال ــة لح ــداف األممي ــص األه ــا يخ ــة فيم ــدت الدراس 3. أك
العمــل  الــذايت لهــا كاســتجابة لضــرورات االنخــراط يف  النقــد  أيديولوجيــة يف إطــار  تكييفــات 
السياســي، ممــا دفعهــا إلــى الرتاجــع عــن مشــروع الدولــة اإلســامية التــي عكســت تفكيــرًا رغبويــا، 
وتوجهــت بــداًل مــن ذلــك إلــى االشــتباك السياســي الداخلــي والقبــول باإلطــار الوطنــي، والعمــل 

ــة.  ــة واقعي ــة بعدس ــه المختلف ــاكله وأزمات ــل مش ــى ح عل
ــي  ــهد األمن ــورات المش ــزه تط ــياق مي ــي يف س ــة المغرب ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح ــاء عم 4. ج



دور الثقافة واأليديولوجية يف السياسية اخلارجية

26

)القضيــة الصحراويــة(، ونظــرًا لرتابــط األبعــاد المحليــة واإلقليميــة لألمــن، فقــد شــكلت تطــورات 
الملــف الصحــراوي بمثابــة »مؤشــر خطــورة« دفــع بسياســة حــزب العدالــة والتنميــة بــأن تتوقــف عــن 
حافــة المــاء لناحيــة اســتبعاد التفضيــات األيديولوجيــة وتبنــي منظــور النظــام الملكــي فيمــا يتعلــق 

بمســألة التطبيــع.
ــة كوهنــا خــارج  5. يختلــف منطــق عمــل األحــزاب اإلســامية باختــاف موقعهــا، ففــي حال
ــن  ــس م ــى العك ــأهنا، عل ــاش بش ــح نق ــة وفت ــا األيديولوجي ــتدعاء تفضياهت ــا اس ــة فيمكنه الحكوم
ــدًا وليــس  ــر تعقي ــاك حســابات أكث ــة تكــون هن ذلــك، لــو كانــت ضمــن الحكومــة، ففــي هــذه الحال
ــى  ــا اضطــر بالفاعــل اإلســامي إل ــرورة احــرتام الخطــوط العريضــة لمنطــق الحكــم. مم أقلهــا ض

ــه.  ــط أســلوب عمل ــه ضب التكيــف ضمــن مجــال مطلــوب من
ــع أيديولوجــي هــو طبيعــة  6. المصــدر الرئيســي لعرقلــة اســتدعاء أي عمــل إســامي ذو طاب
االســتبدادية لنظــم الحكــم، الــذي حــال دون تطويــر أجنــدات خاصــة بالسياســة الخارجيــة لناحيــة 

تحديــد التحالفــات وبنــاء نقــاط الصــراع وتســميات التهديــد. 
7. نتيجــة لذلــك، أدت جهــود حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي يف عــدم إحــداث صــدام مــع 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــول إضف ــور ح ــة يتمح ــة والتنمي ــزب العدال ــل دور ح ــأن جع ــي، ب ــام الملك النظ

ــة الحــزب. ــو تناقضــت مــع أيديولوجي ــى ول خطــوات الملــك حت
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