
1

أحزاب اإلسالم السياسي والتطبيع: إشكالية 
التناقض بني التيار الدعوي والسياسي

إعداد
مسية بلعيد



أحزاب اإلسالم السياسي والتطبيع

2

تاريخ  النشر 

2021

المراجعة والتدقيق اللغوي

وسام قدور

مركز المجدد للبحوث والدراسات

بشاك شهير – إسطنبول – تركيا 
 https://almojaded.com/

الناشر 

مركز المجدد للبحوث والدراسات

المؤلف 

سمية بلعيد

عنوان المشروع البحثي 

التطبيع لدى األحزاب اإلسالمية 

عنوان الدراسة بالعربية 

أحزاب اإلسالم السياسي والتطبيع: إشكالية 
التناقض بين التيار الدعوي والسياسي



3

 مقدمة

لطالمــا صنفــت أحــزاب اإلســام السياســي يف جنــاح المقاومــة والممانعة ألي أشــكال التطبيع 
ــه مــن أفــكار مســتقاة مــن  ــة ذلــك الفكــر األيديولوجــي الــذي يســتمد أدبيات مــع إســرائيل، ومرجعي
اإلســام دينــا وشــريعة ونظــام حيــاة ، وتــراث فكــري رافــض لاحتــال ، لتتشــكل بذلــك ضوابــط 
ــات  ــق وتطلع ــا يتواف ــي بم ــع العرب ــاح الربي ــت ري ــطينية ، فهب ــة الفلس ــع القضي ــل م ــت للتعام وثواب
األحــزاب اإلســامية – رفــض ظلــم األنظمــة- لتكــون ســنوات الحــراك السياســي ممهــدة للصعــود 
السياســي لهــذه األحــزاب أمــاً يف إلغــاء وتجريــم التطبيــع ، حاصــدة بذلــك قاعدهتــا الشــعبية تحــت 

عنــوان هــذه الشــعارات والتــي تميــزت هبــا عــن الطــرح الماركســي واللبيرالــي .
، وأخــرى  المضــادة  السياســية والثــورات  باالســتحقاقات  تتعلــق  متغيــرات وطنيــة  لكــن 
إقليميــة ودوليــة متعلقــة بربــط هــذه األحــزاب بالممارســة الاديمقراطيــة ، جعلــت مرحلــة االنتقــال 
الديمقراطــي عســيرة لينتكــس معهــا الــدور السياســي لهــذه األحــزاب وتجعلهــا مؤخــرًا ترتنــح أمــام 
ظاهــرة لطالمــا اعتــرت مــن المحرمــات السياســية وهــي التطبيــع، ليكــون بذلــك اصطــدام الغايــات 
مــع المبــادىء الحاكمــة لفكــر األحــزاب اإلســامية، ولتتبيــن بذلــك أزمــة تنظيــم داخــل األحــزاب 
السياســية بيــن تيــار دعــوي فقهــي يجــرم ، وتيــار سياســي يبحــث عــن المشــاركة السياســية يف الدولــة 
ــة  ــة ربحي ــطين قضي ــة فلس ــح قضي ــح، لتصب ــم والمصال ــن القي ــام بي ــى انفص ــي إل ــا يفض ــة، بم الوطني
وبشــكل عكســي اســتفادت منهــا األحــزاب اإلســامية انتخابيــا دون أي مقابــل محــدد– علــى اعتبــار 

أن األيديولوجيــا الدينيــة وســيلة للحفــاظ علــى الكتلــة الناخبــة بالنســبة لهــذه األحــزاب- .

 استناداً ملا سبق نطرح اإلشكالية التالية: 

- إلــى أي مــدى يمكــن القــول أن التطبيــع مــع إســرائيل ســيعزز االنقســامات داخــل األحــزاب 
اإلســامية انطاقــا مــن تناقضــات المرجعيــة الدينيــة وواقــع الممارســة السياســية؟

وتتفرع عن اإلشكالية جملة من التساؤالت نجملها يف: 
- هــل تتاشــى المبــادىء والثوابــت يف العمــل السياســي لألحــزاب اإلســامية لتحــل محلهــا 

المصلحــة كبوصلــة موجهــة؟
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- وهــل وصلنــا إلــى مرحلــة أصبحــت ضــرورات المصلحــة أعمــق مــن البنــاء العقائــدي 
اإلســامية؟ لألحــزاب  المؤســس 

-هــل التطبيــع هــو نتــاج سياســة المهادنــة واالرهتــان للنظــام التــي تميــز األحــزاب اإلســامية 
الممارســة للســلطة؟

- إلــى أي مــدى كــرس التطبيــع ظاهــرة فــرز األحــزاب اإلســامية بيــن اتجــاه محافــظ وآخــر 
إصاحــي حداثــي؟

وبقصــد معالجــة التســاؤالت المطروحــة وتســهيل وجهــة البحــث ارتأينــا صياغــة الفرضيــات 
التاليــة:

- التطبيــع يــؤدي إلــى تراجــع الخطــاب الدينــي كمصــدر إلهــام للممارســة السياســية بالنســبة 
لألحــزاب اإلســامية.

- التطبيع هو بداية لبوادر انقسام التيار اإلسامي يف العالم من منطلق تجربة المغرب.
- التطبيــع هــو نتــاج تغيــرات مفاهيميــة فكريــة لألحــزاب اإلســامية والرغبــة يف تجــاوز وصف 

األصوليــة والصــورة المقصــودة للنمــوذج اإلســامي عــر كســب الغرب.

 أوال : دراسة يف املفاهيم:

ســوف نتعــرض يف هــذا الجــزء إلــى المفاهيــم المفتاحيــة، وهــذا ليــس علــى وجــه اإلســهاب 
ولكــن الضــرورة تســتدعي ذلــك.

أ- يف مدلول اإلسالم السياسي:

تاريخيــا ارتبــط ظهــور مصطلــح اإلســام السياســي بميــاد الجماعــات والحــركات التــي 
تســتند إلــى الديــن اإلســامي وأفــكاره، وتتخــذ منــه مرجعيــة لهــا يف ســبيل تحقيــق أهــداف سياســية 

ــى الحكــم. واضحــة والوصــول إل
حيــث يحيــــل مفهــــوم اإلســام السياســي علــى األفــكار والحريات التي تســعى من أجــل إقامة 
نظــام إســامي يتمثــل يف دولــة دينيــة، وإرســاء حكــم الشــريعة وتطبيــق القوانيــن والقيــم األخاقيــة يف 
المجتمعــات اإلســامية ، ويشــمل المفهــوم الحــركات واألحزاب التي تنشــط يف الســاحة السياســية، 
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وتنــادي بتطبيــق قيــم وشــرائع اإلســام يف الحيــاة الخاصــة والعامــة علــى حــد ســواء، خصوصــا التــي 
رفعــت بشــكل مبكــر شــعار اإلســام هو الحــل))).

ويطلــق لفــظ اإلســام السياســي علــى تلــك الحــركات المنتســبة والتــي تعمــل يف ميــدان 
ــجم  ــا لتنس ــادة صياغته ــد إلع ــرية، وتجاه ــاة البش ــمولية للحي ــرة ش ــار نظ ــامي يف إط ــل اإلس العم
مــع توجهــات اإلســام وتضطلــع بإحــداث  تغييــر وفــق مبــادئ اإلســام، ويعتــر كذلــك مجموعــة 
األفــكار واألهــداف السياســية النابعــة مــن الشــريعة اإلســامية والتــي تؤمــن بفكــرة أن اإلســام ليــس 
مجــرد ديانــة فقــط، بــل هــو عبــارة عــن نظــام سياســي واجتماعــي واقتصــادي وثقــايف، وبالتالــي فــإن 
كلمــة سياســي يف مصطلــح اإلســام السياســي ليســت توصيفــا لإلســام بمقــدار مــا هــي توصيــف 
وتعريــف لألحــزاب التــي تقبــل بمفهــوم المشــاركة السياســية وخــوض االنتخابــات واالحتــكام إلــى 

صناديــق االقــرتاع))).

ب- األحزاب اإلسالمية واحلركات اإلسالمية: حدود العالقة والتمايز

بينمــا يعــرف الحــزب يف أدبيــات السياســة علــى أنــه مجموعــة مــن األفــراد يملكــون برنامجــا 
سياســيا يســعون للوصــول إلــى الســلطة عــن طريــق االنتحابــات بغيــة تجســيد هــذا الرنامــج، 
وبإســقاط ذلــك علــى األحــزاب اإلســالمية فلــن يختلــف األمــر يف كونــه أفــرادًا يطــورون برنامجــا 
سياســيا مــن منطلــق مرجعيــة فكريــة مســتمدة مــن الديــن اإلســامي تعتــر األســاس حــول تصورهــم 

لنظــام الحكــم يف حــال وصولهــم إلــى الســلطة.
أمــا الحــركات اإلســالمية فيصفهــا عبــد الوهــاب األفنــدي بأهنــا حــركات تؤمــن بشــمولية 
اإلســام يف نواحــي الحيــاة الدنيويــة ، وهــي حــركات حديثــة نشــأت نتيجــة لرهانــات الحداثــة ، وهــي 
ــاوىء يف  ــاة الخاصــة والعامــة علــى حــد ســواء، وتن ــم اإلســام وشــرائعه يف الحي ــق قي ــادي بتطبي تن
ســبيل هــذا المطلــب الحكومــات والحــركات السياســية واالقتصاديــة، وينــُدر إطــاق الوصــف عــادة 
علــى الجماعــات الصوفيــة التــي ال تنشــط يف العمــل السياســي، واليطلــق علــى النظــم والحــركات 

العدد 44، مؤمنون بال حدود  االلكرتونية،  الراهنة«، مجلة ذوات  النظرية وتجلياته  السياسي أصوله  ،»اإلسالم  الرحمان عالل  )))   عبد 
للدراسات واألبحاث ، المغرب، 8)20، ص 25.

)2)   عبد الواحد أوامن، إطار مفاهيمي ونظري لحركات اإلسالم السياسي، يف : تجارب اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي: دراسة 
يف التحديات الراهنة آفاق المستقبل، )برلين : المركز الديمقراطي العربي  ، 9)20(، ص)).
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ــل  ــل عوام ــر تفاع ــكلت ع ــد تش ــاً)))،  وق ــعودية مث ــا يف الس ــامية كم ــريعة اإلس ــم بالش ــي تحك الت
تاريخيــة تنوعــت بيــن اهنيــار الخافــة اإلســامية ســنة 4)9)، والحــركات االســتعمارية يف الــدول 
ــم وانحــراف يف المجتمعــات المســلمة))).  ــة قي ــة وأزم ــا أحــدث تبعي ــة واإلســامية ، وهــو م العربي
ــاءم  ــر جــذري يف المجتمــع بمــا يت ــرز لهــذه الحــركات هــو إحــداث تغيي ولقــد ظــل االهتمــام األب
وقيــم اإلســام. وبالنظــر لهــذه التعريفــات يظهــر لنــا الفــرق يف أن دور الحــركات إصاحــي وثــوري 
عــر محاربــة الهيمنــة الغربيــة، وهــي الهتــدف بالضــرورة للوصــول إلــى الســلطة فمــن الحــركات مــن 
ــد ويدعــو لانخــراط يف العمــل السياســي، ومنهــا مــن ينتقــد ويرفــض ذلــك بعكــس األحــزاب  يؤي
اإلســامية. وعليــه فــإن الدراســة تختــص بدراســة األحــزاب السياســية حصــرًا مــع االســتدالل 

ــة. ــة الفكري ببعــض الحــركات اإلســامية مــن موقــع عاقتهــا باألحــزاب اإلســامية يف المرجعي

هـ-  التطبيع: 

هــو مصطلــح يعــر يف األدبيــات السياســية عــن التغيــر يف حالة العاقــات بين الدول مــن القطيعة 
وعــدم االعــرتاف إلــى التواصــل واالعــرتاف المتبــادل مــن خــال إقامــة عاقــات سياســية واقتصاديــة 
كاملــة وتبــادل ثقــايف يهــدف إلــى تغييــر الصــورة النمطيــة والتــي لطالمــا رســمت يف ذهــن كل طــرف ، 
ويكــون بســبب زوال المظاهــر التــي كانــت تســبب حالــة المقاطعــة كالحــرب واالحتــال مثــاً، وهــو 
مصطلــح ارتبــط يف الخيــال العربــي بنــوع العاقــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل التــي تميــزت منــذ 
تأسيســها يف ســنة 948) بالعــداء والقطيعــة ، لكــن توقيــع معاهــدة كامــب ديفيــد فتــح المجــال إلــى 
تحــول العاقــة بيــن مصــر وإســرائيل إلــى الحالــة الطبيعيــة ، لتتبعهــا الســلطة الفلســطينية يف األردن يف 
تســعينات القــرن الماضــي، ودول خليجيــة علــى غــرار اإلمــارات والبحريــن مؤخــرًا باإلضافــة إلــى 

الســودان والمغــرب فيمــا ســمي بالهرولــة نحــو التطبيــع.  

)))   عبد الوهاب األفندي، الحركات اإلسالمية :النشأة والمدلول ومالبسات الواقع يف: الحركات اإلسالمية وأثرها يف االستقرار السياسي 
يف العالم العربي، ) أبو ظبي: مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2002(، ص 3).

)2)   نادية لهديلي، »الحركات اإلسالمية يف المغرب والمشاركة السياسية« ، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية، المجلد 9، 
العدد3، الرباط ، ديسمرب 8)20، ص32.
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 ثانيا: اندفاع التيار اإلسالمي يف العامل العربي: دراسة يف األسباب 

أســس الشــيخ حســن البنــا جماعــة اإلخــوان المســلمين، وهــي باتفــاق الباحثيــن منبــع اإلســام 
السياســي وكل الحــركات السياســية اإلســامية يف العالــم العربــي، وذات امتــدادات مؤثــرة يف العالــم 
ــود  ــي العق ــدى حوال ــى م ــار عل ــذا التي ــة ه ــود وفاعلي ــى وج ــريع لمنحن ــد س ــامي))) ، وبرص اإلس
ــور يف  ــد تط ــركات ق ــزاب وح ــن أح ــه م ــا يحتوي ــار بم ــذا التي ــنلحظ أن ه ــا س ــة ، فإنن ــر الماضي العش
مراحــل حتــى صــار قــوة رئيســية يف المجتمــع – حــال اإلخــوان يف مصــر يف الخمســينات والجبهــة 
اإلســامية لإلنقــاذ يف الجزائــر يف التســعينات- ثــم مــر بمراحــل خفــوت وتراجــع دفــع بــه إلــى حــدود 
الهامشــية يف حركــة المجتمــع ، ومــن ثــم العــودة واالنبعــاث مــن جديــد مــا بعــد الحــراك العربــي مــع 

تحفظــات .
ويمكــن إرجــاع عوامــل هنــوض التيــار اإلســامي يف فــرتات مختلفــة إلــى نتــاج تفاعــل عوامــل 

عــر تاريخيــة تتضــح كمايلــي))):
- هزيمة مشروع النهضة الناصري.

- بروز حركات التحرر من االستعمار.
- افتقاد النظام العربي للمشروعية وتبعيته للخارج.

- انتشار فلسفة العلمانية ومظاهرها.
- حرب أفغانستان ضد التدخل السوفيايت، وانتصار الثورة اإليرانية.

وقــد عــزا باحثــون آخــرون تطــور الظاهــرة إلــى أســباب اقتصاديــة تتعلــق بالفقــر والتهميــش، 
وأســباب ثقافيــة ردًا علــى موجــات التغريــب إلــى جانــب مخــزون الذاكــرة الجمعــي، وأســباب 
سياســية مرتبطــة بالقهــر السياســي والهزائــم يف مواجهــة إســرائيل والخضــوع لاحتــال يف أفغانســتان 
والعــراق عقــب أحــداث )) ســبتمر ، كمــا يمكــن إضافــة مؤشــرات مســاندة أخــرى ؛ كالوجــدان 
الدينــي يف المجتمــع العربــي وإمكانيــة اســتثماره، والتأثيــر النفســي الــذي تركــه اإلنجــاز العســكري 
ــة إلــى فشــل  لبعــض الحــركات اإلســامية يف مقارعــة العــدو – حــزب اهلل وحركــة حمــاس- إضاف
)))   مخلص الصيادي، »الحركات اإلسالمية المعاصرة: رد فعل أم إستجابة لتحد«، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بيروت، 995)، ص0).
)2)   المرجع نفسه ، ص ص ، 7)-26.
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التيــارات العلمانيــة يف تقديــم نمــوذج ســلطوي ناجــح)))، يف مقابــل قــوة تنظيميــة أبانتهــا بعــض 
األحــزاب السياســية بفعــل سياســة التــدرج يف العمــل السياســي كوســيلة للتغييــر يف مواجهــة القمــع 
المســلط عليهــا مــن قبــل األنظمــة الحاكمــة ، وبــروز اجتهــادات فكريــة وســطية بالتحــول مــن التشــدد 

إلــى االعتــدال.
وعليــه يمكــن تلخيــص عوامــل اندفــاع التيــار اإلســامي إلــى عوامــل متعلقــة بالبيئــة الداخليــة 
تتــوزع علــى فشــل األنظمــة السياســية، وفشــل التيــارات األخــرى وقصورهــا، واحتــواء المجتمعــات 
علــى مقومــات مســاندة النبعــاث التيــار، وعوامــل خارجيــة تتنــوع بيــن أحــداث ومتغيــرات إقليميــة 

وأخــرى دوليــة مســاعدة – علــى غــرار الحــروب واالحتــال-.

 ثالثا: األحزاب اإلسالمية واحلراك السياسي: من اإلسالموية إىل مابعد اإلسالموية

ــات  ــى خلــق دينامي ــي إل ــم العرب ــد مــن مناطــق العال ــي هبــت علــى عدي ــر الت ــاح التغيي أدت ري
غيــر مســبوقة مــن ناحيــة إعــادة تشــكيل الخريطــة السياســية علــى وقــع الصعــود القــوي للحــركات 
اإلســامية وانتقالهــا إلــى ســدة الحكــم يف بعــض الــدول، أو احتالهــا مواقــع متقدمــة داخــل األنظمــة 
السياســية، ومــن ناحيــة أخــرى اعتــرت مرحلــة حافلــة بتحــوالت جذريــة عرفهــا الفضــاء السياســي 
ــادة  ــه إع ــم في ــة يت ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــة العاق ــول يف طبيع ــم وتح ــتوى المفاهي ــى مس ــام عل الع

االعتبــار للمجتمــع علــى حســاب الدولــة. 

 فإىل أي مدى حتقق هذا الطرح على املستوى املمارساتي للسياسة؟

أ- األحزاب اإلسالمية يف احلراك السياسي: أسباب االرتباك

ــة إال أن الزخــم السياســي الــذي  رغــم خلــو الحــراك السياســي العربــي مــن الشــعارات الديني
ــاء االنتخابــات جعــل التســميات تتنــوع بيــن الربيــع  رافــق دور األحــزاب والحــركات السياســية أثن
اإلســامي والصحــوة اإلســامية الجديــدة ، مــا جعــل البعــض يؤكــد بــا مجــال للشــك أن ))0) 
هــو منعطــف مفصلــي يف المســار التاريخــي للتيــار اإلســامي ، ناهيــك عــن واقــع ووضــع مكونــات 

)))   وليد عبد الحي، »مستقبل اإلسالم السياسي يف المنطقة العربية : بين االتجاه الفرعي واالتجاه األعظم«، مركز الدراسات المستقبلية 
وقياس الرأي، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 5)20، ص ص، 9)،3).
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التيــار مــن أحــزاب وحــركات تحــت المجهــر والتــي لطالمــا تــوارت داخــل الظــل أو علــى الهامــش 
بفعــل العمــل الســري أو اإلقصــاء الممنهــج أو االكتفــاء بلعــب دور المعارضــة.)))

لكــن إســهام اإلســاميين يف بدايــة الحــراك كان محــدودًا جــدًا بالمقارنــة مــع قوهتــم الشــعبية 
ــاك ،  ــار اإلســامي هــو الــرتدد واالرتب ــات التي ــة  حيــث كان القاســم المشــرتك بيــن مكون والتنظيمي

ويف هــذا الســياق يرجــع عــدد مــن المحلليــن ذلــك إلــى))): 
- تسارع مسار وأحداث الحراك السياسي بصورة غير متوقعة.

- ضعــف الخيــال السياســي لألحــزاب اإلســامية وعــدم استشــعارها المبكــر للمنهــج الثــوري 
البديــل عــن المنهــج التدريجــي المعتمــد مــن قبلهــا كخيــار وحيــد لإلصــاح.

- ميــزة الحــذر التــي تغلــف عمــل األحــزاب والحــركات السياســية بفعــل االعتمــاد علــى طابــع 
الســرية واالنغــاق كنتيجــة لرتاكمــات الممارســات السياســية لألنظمــة ضدهــا- عــدم القــدرة علــى 

المبادرة-.
- ضعــف بعــض األحــزاب والحــركات اإلســامية نتيجــة سياســة االســتئصال المعتمــدة 

ــية. ــة التونس ــة النهض ــع حرك ــأن م ــو الش ــا ه ــام كم ــل النظ ــن قب ــا م ضده
- طبيعــة التكويــن االحتماعــي والثقــايف لمنتســبي الحــراك السياســي والمتســم بالمرونــة 
الشــديدة بخــاف رؤى الخطــاب اإلســامي المتميــز بالمركزيــة الشــديدة وااللتــزام األيديولوجــي 

ــارم. ــي الص والتنظيم
كمــا يمكننــا أن نضيــف عــدم تصديــق األحــزاب والحــركات اإلســامية بإمكانيــة التغييــر 
بالطريقــة الثوريــة، وعــدم اإليمــان بتشــكيات الحــراك السياســي وقدرهتــا علــى تغييــر أنظمــة 

متجــذرة ُتعــرف بأضعــاف الخصــوم.
ــروط  ــق ش ــاركة وف ــا المش ــامي، فإم ــار اإلس ــاك التي ــوى ارتب ــن فح ــت ع ــل أبان ــذه العوام ه
ــأي  ــا الن ــة، وإم ــرات حاصل ــن أي تغي ــتفادة م ــة االس ــي وإمكاني ــراك السياس ــون للح ــا الداع يحدده
ــة  ــف لألنظم ــل عني ــن رد فع ــب م ــا يرتت ــر وم ــة التغيي ــور إمكاني ــة قص ــاركة نتيج ــن المش ــار ع بالتي
)))   محمد السعدي، الحركات اإلسالمية بعد الربيع العربي : تحديات السلطة وتحوالت الخطاب، يف : حركات اإلسالم السياسي والسلطة 
يف العالم العربي: الصعود واألفول، تحرير: جمال سند السويدي، أحمد رشاد الصفتي )أبو ظبي: مركز االمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية، 4)20(، ص 82.
)2)   المرجع نفسه، ص ص ، )92-9.
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ــر  ــس ومص ــة يف تون ــه التجرب ــا أثبتت ــو م ــاركة وه ــى المش ــتقر عل ــار اس ــن الخي ــل، لك ــة الفش يف حال
والمغــرب وغيرهمــا ليتنهــي المشــهد باكتســاح القــوى اإلســامية وصعودهــا السياســي. 

ب- األحزاب اإلسالمية يف السلطة: جدلية املوافقة بني الدعوي والسياسي

نجحــت األحــزاب اإلســامية يف الوصــول إلــى الســلطة يف كل مــن تونــس ومصــر والمغــرب 
بفعــل ســلوك انتخابــي احتجاجــي علــى فشــل الدولــة الوطنيــة، وعلــى نخبهــا السياســية يف تحقيــق 
التنميــة بمختلــف تجلياهتــا لتتعالــى أصــوات مشــككة عــن مــدى اســتعدادهم لالتــزام بقواعــد العمل 
السياســي بمــا يضمــن تــداواًل ســلميا وسلســا للســلطة، علــى خلفيــة العاقــة بيــن الديــن والسياســة 

كمــا يدعــي المعارضــون للتيــار اإلســامي.

1- املرجعية الفكرية لألحزاب اإلسالمية السياسية: 

اعترنــا ســابقا أن حركــة اإلخــوان هــي نــواة التيــار اإلســامي، وقــد ُبلــورت أفكارهــم يف كتاب 
دعــاة ال قضــاة المنســوب إلــى الهضيبــي ، فيمــا اعتــر كتــاب المنهــاج النبــوي: تربية وتنظيمــًا وزحفًا 
اإلطــار األيديولوجــي لجماعــة العــدل واإلحســان ، وقــد كانــت هــذه األمثلــة يف ســياق االســتدالل ال 
الحصــر وذلــك لتبيــان أن السياســة الشــرعية هــي مفهــوم مركــزي لهندســة الفعــل السياســي ُيبحــث 
ــر بــه شــؤون الدولــة اإلســامية مــن القوانيــن والنظــم التــي تتفــق وأصــول اإلســام ،  فيــه عمــا ُتدب
وهــو مــا يقودنــا لنظــرة الحــركات اإلســامية عــن الحكــم ومدلــول الســلطة يف اإلســام )))، وعليــه 
فــإن المرجعيــة الفكريــة واأليديولوجيــة لألحــزاب اإلســامية مســتمدة يف األصــل مــن القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة .
ياحــظ أن األحــزاب السياســية يف مجمــل أدبياهتــا المرجعيــة وتصوراهتــا للفعــل السياســي ، 
تقــوم علــى مركزيــة المقــدس الدينــي كحاكــم لنســقها الفكــري ، واالســتكانة لمبــدأ الحاكميــة اإللهية 
ــة،  ــض المرون ــع بع ــامية م ــركات اإلس ــي للح ــري السياس ــق الفك ــارة يف النس ــة وق ــددات ثابت كمح
فيمــا يوحــي بالوصــل بيــن الروحــي والمــادي بيــن العقيــدة وحيــاة اإلنســان المجتمعيــة، بمــا يجعــل 

الديــن والدعــوة موجهــا لصــوغ المجــال السياســي وترتيــب أولوياتــه))).

)))   جالل خشيب، آمال وشنان، الحركات اإلسالمية وجدلية الديني والسياسي، المعهد المصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، 
إسطنبول ، أفريل 6)20، ص3.

)2)   عبد االله سطي، »جدلية العقدي والسياسي يف خطاب الحركات اإلسالمية المغربية« ، مجلة ذوات االلكرتونية، مؤسسة مؤمنون بال 
حدود للدراسات واألبحاث ، العدد44، المغرب، 8)20، ص ص، 60-57.
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ــس  ــه تقدي ــع يقابل ــي للمجتم ــور القيم ــز للتص ــي كمرتك ــدس الدين ــف المق ــإن توظي ــه ف وعلي
مماثــل وهــي تمــارس فعلهــا السياســي، فاألحــزاب السياســية تقــوم برتحيــل المفاهيــم الدينيــة 
مــن الحقــل الدينــي إلــى الحقــل السياســي بمــا يعطينــا يف النهايــة شــكل النظــام السياســي.هذا علــى 

ــي؟ ــل السياس ــع العم ــو واق ــف ه ــري فكي ــتوى النظ المس
2- الفصــل والوصــل بيــن الدعــوي والسياســي يف الممارســة السياســية لألحــزاب اإلســالمية: 
بعــد وصــول العديــد مــن األحــزاب اإلســامية إلــى دواليــب تدبيــر الشــأن العــام وتحمــل مســؤوليات 
رياديــة يف التســيير الحكومــي ، باتــت مســألة الفصــل والوصــل بيــن الخطــاب الدعــوي والخطــاب 
السياســي أحــد اإلشــكاليات الرئيســية المطروحــة أمــام األحــزاب اإلســامية، ويتنــازع يف هــذا 
الســياق ثــاث توجهــات؛ األول يدعــو إلــى الفصــل الكلــي، والثــاين إلــى نــوع مــن المرونــة يف 

ــة))).  ــة  وتنظيمي ــة فكري ــة الفعــل الحركــي عــر علمن ــز، والثالــث عقلن التميي
ويف مقابــل هــذه التوجهــات الثــاث حــول عاقــة العقــدي والسياســي نعــرض ثاث سياســات 
لتعامــل األنظمــة السياســية مــع اإلســاميين بمــا قــد يؤثــر علــى احتمــال اختيــار توجــه علــى حســاب 

آخــر ونجمعهــا يف التالــي))): 
- السياســة اإلدماجيــة المنفتحــة: وتعنــي إدمــاج اإلســاميين داخــل المجــال العــام، ومــا شــجع 
هــذه السياســة وجــود إســاميين ذوي نزعــات أيديولوجيــة وسياســية معتدلــة قطعــوا التواصــل مــع 

الخــط الثــوري.
- السياســة اإلدماجيــة المتــرددة: وتتأرجــح بيــن الســعي إلــى تحقيــق اإلدمــاج التدريجــي 
والرغبــة يف االســتمرار يف هنــج اإلقصــاء الممنهــج، ويجســد هــذا التوجــه حالتيــن؛ األولــى اإلدمــاج 
وفــق مقاســات وأدوار محــددة، لكــن تحقــق مكاســب انتخابيــة تســاهم يف تأزيــم العاقــة، أمــا الحالــة 
ــن  ــس م ــل توج ــي يف ظ ــاج السياس ــرار اإلدم ــاذ ق ــى اتخ ــة إل ــض األنظم ــعي بع ــر يف س ــة فتظه الثاني

ــات الســلبية. التداعي
ــى  ــى برفــض التعامــل مــع اإلســاميين بمختلــف توجهاهتــم عل ــة: تتجل ــة اإلقصائي - السياس

)))   المرجع نفسه، ص 55.
)2)   رشيد مقتدر، القوى اإلسالمية والتحالفات المربمة قبل الربيع العربي وبعده: محاولة للفهم يف : اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي 

– إتجاهات وتجارب- ) الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 3)20(، ص ص، 237-236.
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ــة  ــف. إن هــذه المقابل ــذور التطــرف والعن ــى الســلطة، ونشــر ب أســاس أهنــم يســعون لاســتياء عل
بيــن التصــورات حــول عاقــة العقــدي بالسياســي مــن جهــة، وطــرق تعامــل األنظمــة مــع األحــزاب 
اإلســامية، يدفعنــا للتســاؤل عــن تعامــل التيــار اإلســامي مع هــذه الخيــارات عند وصوله للســلطة؟
يجيــب علــى هــذا الســؤال واقــع التجــارب يف كل مــن تونــس ومصــر والمغــرب مــن خــال 
األحــزاب  دخــول  أن  مفادهــا  والسياســي؛  الدعــوي  بيــن  العاقــة  طبيعــة  مــن  تنطلــق  فرضيــة 
ــا  ــه قياس ــوي مصداقيت ــاب الدع ــد الخط ــد يفق ــي ق ــل السياس ــرتك العم ــامية مع ــركات اإلس والح
بالمعيقــات المعاشــة، ناهيــك عــن غيــاب أرضيــة ســليمة ممهــدة لذلــك بحســبهم، وهــو مــا يطــرح 
مســألة التنــازالت التــي يحتمــل تقديمهــا يف ســبيل مأسســة العمــل السياســي، وعــن احتمــاالت ظهور 
انقســامات داخليــة بيــن مندفعيــن للعمــل السياســي المقنــن والمهيــكل، وبيــن ســاعين للحفــاظ علــى 

ــة . ــرات خارجي ــار يف الممارســة السياســية دونمــا تأثي أهــداف وتصــورات خاصــة بالتي
وإذا مــا بدأنــا بتونــس مهــد الحــراك السياســي العربــي فإنــه يتبيــن معنــا أن وصــول حــزب 
النهضــة إلــى الســلطة وهــو الحــزب المعــروف عنــه تأثــره بفكــر اإلخــوان وجماعــة الدعــوة والتبليــغ 
ــاة  ــع مراع ــرع م ــكام الش ــاط بأح ــى االنضب ــوم عل ــطي يق ــه وس ــى أن ــه عل ــرف نفس ــتان، يع يف باكس
ــوي  ــن الدع ــه بي ــن عدم ــل م ــا بالوص ــق تصوره ــراز لتعل ــك إب ــر، ويف ذل ــع المتغي ــات الواق مقتضي
ــبب  ــر بس ــوان يف مص ــد اإلخ ــي انتق ــد الغنوش ــط إال أن راش ــتمرار يف الرب ــم االس ــي ، ورغ والسياس
الجمــع بينهمــا وكان ذلــك يف كتابــه » مــن تجربــة الحركــة اإلســالمية يف تونــس« زاعمــا أهنــم يضمــون 
الجانــب العقائــدي األخاقــي علــى حســاب الجوانــب السياســية واالجتماعيــة ويقيســون األوضــاع 
ــذا  ــوة وأعداء))).ه ــاس أخ ــيم الن ــى تقس ــره إل ــم بنظ ــى هب ــا انته ــدي مم ــاس عقائ ــات بمقي والجماع
ــا  ــي قدمته ــازالت الت ــم التن ــر حج ــل يفس ــى الفص ــل إل ــن الوص ــة م ــزب النهض ــبة لح ــر بالنس التغي

بتســويق حجــة دفــع الخطــر عــن تونــس.
وإذا ماأخذنــا حالــة المغــرب وتحديــدًا مســألة المشــاركة السياســية عنــد جماعــة العــدل 
واالحســان فإهنــا ظلــت غائبــة بشــكل فعلــي،  نتيجــة التوجــس مــن التأثيــر الســلبي للمواقــف 

)))   إبراهيم لملم، مفهوم التغير لدى الحركة اإلسالمية بين الدعوة واالصالح السياسي يف زمن الحراك الراهن لبعض الشعوب العربية، 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم اإلسالمية تخصص: دعوة إسالمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة)، 6)7-20)20، 

ص 72. 
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السياســية علــى مصداقيــة الخطــاب الدعــوي  وهــي بذلــك ترهتــن المشــاركة بتوفــر شــروط النزاهــة 
مــن آليــات وقوانيــن منظمــة لإلطــار العــام للعمــل السياســي  وضمانــات المصداقيــة ، ومخرجــات 
ــوم  ــاركة الي ــم أن المش ــادًا منه ــة ، اعتق ــات فعلي ــارس صاحي ــة تم ــات منتخب ــات وهيئ ــن مؤسس م
ــم ال  ــام حاك ــم ونظ ــة ال تحك ــرز حكوم ــات تف ــل انتخاب ــب يف ظ ــر صائ ــه غي ــي توج ــكل الحال بالش

يخضــع للمســاءلة))).
أمــا حــزب العدالــة والتنميــة فهــو يدمــج مفهوميــن جدلييــن وهمــا الملكيــة الدســتورية 
والديمقراطيــة يف محاولتــه لتأطيــر المرجعيــة اإلســامية يف بنيتــه الفكريــة، ويف الممارســة السياســية،  

ــاث))): ــات ث ــى مقوم ــاد عل ــلطة باالعتم ــى الس ــول إل ــن الوص ــه م ــا مكن مم
- البراغماتية: يف تعامله مع المؤسسة الملكية وعدم المساس بالخطوط الحمراء.

- الشرعية الديمقراطية: تبني خطاب شعبوي يعكس اإلرادة الشعبية.
ــم  ــام الحاك ــع النظ ــق م ــر التواف ــم ع ــي أن يت ــة ينبغ ــدر الحكوم ــلطة: تص ــع الس ــق م - التواف
وليــس معاداتــه، وعليــه فالتنــازالت هــي مدخــل للتوافــق مــع النظــام واعتبــار الحــزب فاعــاً سياســيا 

مرحبــا بــه يف األوســاط السياســية.
ــة وحركــة العــدل  ــة والتنمي ــة بيــن حــزب العدال وصفــوة القــول أن تماثــل المنطلقــات الفكري
واإلحســان والمتمثلــة يف المرجعيــة اإلســامية، إال أن النظــري والممارســايت أبــان عــن اختافــات 
تكمــن يف رؤيــة حركــة العــدل واالحســان إلــى إحــداث تغييــر جــذري يف النظــام ورفــض تــام للتنــازل، 
ومــا لعواقــب دخــول المعــرتك السياســي بصورتــه الحاليــة مــن تأثيــرات ســلبية علــى الدائــرة 
الدعويــة للجماعــة ومنــه علــى القاعــدة الشــعبية التــي تمثلهــا عندمــا يظهــر عــدم اســتحضار الدعــوي 
ــبيل  ــام يف س ــة للنظ ــط المهادن ــر نم ــو يظه ــة فه ــة والتنمي ــزب العدال ــا ح ــية، أم ــة السياس يف الممارس
ضمــان المشــاركة انطاقــا مــن فهمــه الراغمــايت واإليمــان بفكــرة اإلصــاح مــن الداخــل بالتوافــق 

مــع النظــام ال معاداتــه .
وبفحــص لألدبيــات السياســية والمرجعيــات الفكريــة عنــد حركــة التوحيــد واإلصــاح والتــي 
تعتــر الــذراع الدعــوي لحــزب التنميــة والعدالــة ، فإهنــا تــرى وجــوب أن تكــون النظــم والمؤسســات 

)))   نادية لهديلي، مرجع سابق، ص ص، 40-)4.
)2)   المرجع نفسه، ص 48.
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صــادرة عــن اإلســام وملتزمــة بــه، وأن تكــون السياســات العامــة للدولــة متفقــة مــع مبــادئ اإلســام 
ومقاصــده يف ظــل حــس اجتهــادي واعتــدال يف صياغــة نظريــة الحكــم اإلســامي- بخــاف العــدل 
واالحســان- ، يف إشــارة ألثــر تطــورات تفســر العجــز عــن األخــذ بمنهــج النبــوة يف كمالــه وإســقاطه 

علــى عالم اليــوم))). 
وعليــه فالخــوف مــن اإلقصــاء المســتمر دفــع بعــض األحــزاب اإلســامية الراغبــة يف دخــول 
المعــرتك السياســي إلــى تقديــم تنــازالت، بمــا يــؤدي إلــى تبنــي سياســة إدماجيــة مــرتددة تجريبيــة، 
ومــن ثمــة سياســة منفتحــة بعــد صقــل الحــزب وضمــان إرهتانــه للنظــام، وهــو مــا ُيظهــر جليــا حجــم 
االخــرتاق الحاصــل داخــل التيــار اإلســامي مــن جهــة، وزيــادة تكريــس االنقســام بســبب اختافــات 
ــه التحــول مــن الحكــم باســم الديــن  حــول درجــة الربــط والفصــل بيــن الدعــوي والسياســي ، ومن
إلــى الحكــم باســم الشــعب عنــد التيــار الــذي يصــف نفســه بالوســطية واالعتــدال ويــراه المعارضــون 

ارهتانــا ومهادنــة أدت إلــى تبعيــة وانســاخ.

 رابعًا: الثابت واملتغري يف موقف اإلسالميني: بني حمورية القضية الفلسطينية ومزايا التطبيع
ســيبقى الجــدل قائمــا حــول الثابــت والمتغيــر يف موقــف اإلســاميين بشــأن القضيــة الفلســطينية 
ــك  ــد كذل ــم تع ــا ل ــض أهن ــرى، وإن رأى البع ــألة الك ــل المس ــطين تمث ــة ، ألن فلس ــل المتاح والبدائ
نظــرًا للنزاعــات الســاخنة التــي تشــهدها المنطقــة مــا بعــد الحــراك السياســي يف طــرح يؤكــد تراجــع 
محوريتهــا، لكــن لطالمــا رســم اإلســاميون يف مخيلتنــا تصــورًا حــول الصــراع العربــي اإلســرائيلي 
ــة إســامية  ــدأ انطاقــا مــن مرجعي ــة مســألة مب ــة الصهيوني ــار عــدم االعــرتاف بالدول مــن حيــث اعتب
تؤكــد علــى نصــرة المســتضعفين، ويمكــن إيعــاز ســبب تغلــف قضيــة فلســطين بالعامــل الدينــي، إلــى 
األخــذ بــه كعامــل أساســي يف تأســيس الوطــن القومــي لليهــود مســتندين علــى ادعــاءات دينيــة وصفهــا 
المســلمون بالتوراتيــات المحرفــة و كانــت المرجعيــة التــي تأسســت عليهــا إســرائيل الدولــة الدينيــة.
اعتــر التيــار اإلســامي فلســطين قضيــة مركزيــة منــذ خمســينات القــرن الماضــي ويعــرون عــن 
موقــف اســرتاتيجي تجاههــا يمكــن تلخيصــه يف الثوابــت التاليــة انطاقــا مــن موقــف اإلخــوان نــواة 

التيــار اإلســامي))):

)))   عبد االله سطي ، مرجع سابق، ص ص ، 57، 65.
)2)   السيد محمود الوزيري، األسس الفكرية لالخوان المسلمين وتأثيرها يف تطورات الشرق األوسط ) بيروت: دار الوالء للطباعة والنشر 

والتوزيع ، 5)20(، ص 5)2.
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ــام  ــى قي ــا حت ــلمين جميع ــى المس ــف عل ــي وق ــامية وه ــي أرض إس ــطين ه - إن أرض فلس
ــا. ــر منه ــن ش ــازل ع ــوز التن ــم ال يج ــة يف أعناقه ــي أمان ــاعة، وه الس

- الكيان الصهيوين كيان غاصب زائل دخيل يمثل خطرًا على اإلسام وقيمه.
- إن الجهــاد بكافــة صــوره القتاليــة والماليــة واإلعاميــة هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين 
مــن البحــر إلــى النهــر، واألمــة مدعــوة للمشــاركة، ولذلــك ارتبطــت القضيــة الفلســطينية بدورهــا يف 
الوجــدان المجتمعــي بالعامــل الدينــي باعتبارهــا مســرى الرســول- صلــى اهلل عليــه وســلم- وأرض 

الرباط.
إن األحــزاب اإلســامية الموجــودة يف الســلطة لضغــوط حــادة لتحديــد سياســاهتا وبرامجهــا 
يف  كانــت  حينمــا  وتصوراهتــا  الحماســية  خطاباهتــا  عــن  بعيــدًا  وخارجيــا  داخليــا  وأولوياهتــا 
المعارضــة، أو يف وضعيــة اإلقصــاء مــن الممارســة السياســية، وهــذا مــا يفــرض عليهــا االنتقــال مــن 
ــا يف  ــا ومواقفه ــا ومفاهيمه ــع مقوالهت ــعوب، وتض ــات الش ــتجيب لتطلع ــج تس ــى برام ــعارات إل الش

ــار. ــع االختب ــي موض ــع السياس ــة الواق مواجه
    ويحاجــج راشــد الغنوشــي يف برهــان مفــاده أن األحــزاب اإلســامية عــر نواهبــا مــن المغــرب 
إلــى أندونيســيا علــى مــدى مــا تتوافــر عليــه مــن مســتوى عــال مــن المبدئيــة والواقعيــة، وهنــوض هــذه 
ــي  ــي مجتمع ــدان دين ــن بوج ــبيبها مدعمي ــية وتش ــب السياس ــد النخ ــة تجدي ــوم بمهم ــزاب الي األح

وطهرانيــة سياســية الزمــت األحــزاب))).
ففــي عالــم تتشــابك فيــه المصالــح والعاقــات بصــورة معقــدة تجــد فيــه أي دولــة أو حكومــة 

إســامية نفســها أمــام ثاثــة احتمــاالت إزاء العالــم الخارجــي:
- عالم خارجي تقيم معه تحالفا أو شراكة أو صداقة وحسن نوايا يف المستوى األدنى.

- عالــم خارجــي تقيــم معــه عاقــات طبيعيــة ليــس فيهــا تحالــف وليــس لــه بالمقابــل عاقــات 
عدائيــة متوتــرة.

ــؤدي يف  ــح ي ــر يف المصال ــن خطي ــرات وتباي ــه توت ــة مع ــود العاق ــاد تس ــي مع ــم خارج - عال
النهايــة إلــى مواجهــات حاســمة ومصيريــة.

)))   راشد الغنوشي، هل مشروع الحركة اإلسالمية يف تراجع، تحرير: مصطفى الحباب ) لبنان: مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث، 
5)20(، ص 30.
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األحــزاب  أن  يبــدو  والخارجيــة:  الداخليــة  التنــازالت  وحتميــة  اإلســالمية  األحــزاب   -
ــار التنــازالت لتكــون أمــام عالــم خارجــي  اإلســامية الممارســة للســلطة وجــدت نفســها أمــام خي
يمكنهــا أن تقيــم معــه شــراكات وصداقــات ولــو بتحفظــات معينــة، فهــي التــي ســئمت سياســة 

اإلقصــاء الداخلــي والعزلــة والصــورة المســبقة خارجيــا: 
 - لطالمــا اقرتنــت مصطلحــات كالتطــرف والرجعيــة واألصوليــة واإلرهــاب بالحــركات 
واألحــزاب اإلســامية أدى هبــذه األخيــرة إلــى محاولــة إبعــاد هــذه األوصــاف اللصيقــة عنهــا 
ــدًا يف نظــر الغــرب يف ظــل  ــة تــايف اعتبارهــا هتدي والتجــرد مــن الموقــف المســبق حيالهــا، ومحاول

ــة))). ــازالت حقيقي ــي تن ــي ه ــا والت ــي تبينه ــة الت المرون
- وضــع مابعــد الحــراك:))) والــذي يتميــز ببيئــة عربيــة ضاغطــة تمامــا علــى التنظيمــات 

اإلســامية يرافقهــا ضغــط دولــي
  وخافــات سياســية داخــل التيــار اإلســامي بيــن الســلفيين واإلخــوان مثــاً واإلخــوان 
والمدخليــة عــر توســع هــؤالء يف اســتقراء المخالفــات العقديــة اإلخوانيــة بحســبهم)))، واإلخــوان 
وبعــض التنظيمــات الجهاديــة، جعلهــا أقــل جذبــا فاإلســاميون ليســوا جســما سياســيا وال 

أيديولوجيــة موحــدة رغــم وحــدة المرجعيــة بســبب التأويــات والتفســيرات المتمايــزة.
- اضطراب فكري بسبب تضارب الفتاوى بين القيادات الدينية.

- بدايــات تحــول عميــق يف التفاعــل الدينــي والسياســي ، حيــث أن تراجــع الخطــاب الدينــي 
كمصــدر إلهــام للفعــل السياســي هــو تحــول ال يمكــن فهمــه إال يف إطار عمليــة تفكيك خطــاب الهوية 
واأليديولوجيــا لمصلحــة القيــم المدنيــة العالميــة؛ مثــل الحريــة وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة)4)، 
ونضيــف التعايــش والتطبيــع، ولنــا يف حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي المثــال المكــرس لهــذا 
ــة موجــه للعمــوم، فيمــا يبقــى الخطــاب الداخلــي الموجــه  ــة وحداث ــر مدني مــن خــال خطــاب أكث

)))   عماد الدين شاهين، التطرف واالعتدال لدى الحركات اإلسالمية: األسباب والدوافع واالنعكاسات يف : الحركات اإلسالمية وأثرها يف 
االستقرار السياسي  يف العالم العربي، ) أبو ظبي: مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2002(، ص )9.

)2)   وليد عبد الحي، مرجع سابق، ص 9).
والدراسات،  للبحوث  نماء  مركز  بيروت:  نموذجا،)  مصر  حالة  اإلسالمي  اإلسالمي  الخالف  اإلسالميين:  إختالف  سالم،  أحمد     (3(

3)20( ، ص 363.
)4)   محمد السعدي، مرجع سابق، ص 90
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لألعضــاء متشــبثا بالمرجعيــة موظفيــن القامــوس الدينــي، ومــن مهاجمــة باقــي األحــزاب السياســية 
واهتامهــا بالفســاد إلــى التحالــف معهــا دونمــا أي تقــارب أيديولوجــي أو ممارســايت كالتحالــف مــع 

حــزب التقــدم وحــزب التجمــع الوطنــي لألحــرار))).
لقــد ســاهم التحــول مــن أداء دور المعارضــة السياســية إلــى قيــادة الفعــل السياســي يف رضــوخ 
اإلســاميين للمزيــد مــن التنــازالت، واســتجاباهتم لإلكراهــات السياســية نتيجــة تحالفاهتــم المرمــة 
ــة سياســية يســتلزمها إنجــاح  مــع شــركائهم يف الســلطة تحــت مســمى التوافقــات، العتبارهــا ضريب
قيادهتــم لألغلبيــة الحكوميــة، مــا ســيقوي الحاجــة إلــى مزيــد مــن التوافقــات والتســويات التــي قــد 

تتناقــض مــع مرجعياهتــم األيديولوجيــة والسياســية.
ــية  ــة السياس ــا الممارس ــرات فرضته ــا تغي ــطينية تواجهه ــة الفلس ــة بالقضي ــت الخاص إن الثواب
واســتمرار المصلحــة، ومــا تطبيــع حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي إال برهــان علــى عــدم صمــود 
الثوابــت أمــام إغــراءات االســتحقاقات السياســية ولــو تغلــف بمصلحــة وطنيــة تتعلــق بســيادة 
المغــرب علــى الصحــراء الغربيــة، مدعيــن بعــدم الرتاجــع عــن دعــم القضيــة الفلســطينية، فهــل ينصــر 

المســتضعف بمصالحــة مــن ظلمــه؟
ــع  ــاف تطبي ــة بخ ــزة خاص ــة ومي ــا دالل ــرب له ــع المغ ــا تطبي ــي طرحه ــكاالت الت ــن اإلش لك
ــه  ــر ذي مســوغ ، لكــن فداحــة القــرار بصانعي ــن والســودان وإن كان الســلوك غي اإلمــارات والبحري
الذيــن يدعــون االنتمــاء إلــى تيــار لطالمــا اعتــر فلســطين أولويــة األولويــات ، وهــو بذلــك يشــق التيار 
اإلســامي المنشــق أصــاً بفعــل خافــات عقديــة، أو مفاهيميــة ممارســاتية ،أو بســبب ممارســات 
ســلطوية أفضــت إلــى تطبيــع سياســي معهــا قســم األحــزاب اإلســامية علــى هــذا المعيــار، وبرغــم 
ــدي  ــامي بأي ــار اإلس ــة التي ــى مصداقي ــغ عل ــر البال ــع األث ــيكون للتطبي ــذات ، فس ــذه المؤاخ كل ه
ــه حججــا يســوقها تحــت غطــاء قومــي  ــه ، وبيــن مــن يجــد ل منتســبيه، فبيــن مــن يصــر علــى حرمت
حتــى يحافــظ علــى قاعدتــه الجماهيريــة، يف إشــارة لفصــل واضــح بيــن العقــدي والسياســي، ونجــد 

هــذا متجليــا يف األمثلــة التاليــة: 
ــن  ــي بي ــة المغرب ــة والتنمي - االنقســام داخــل الحــزب الواحــد كمــا حــدث مــع حــزب العدال

)))   مصعب التيجاين، حزب العدالة والتنمية المغربي : من المعارضة إلى األغلبية الثابت والمتغير يف : تجارب الحركات اإلسالمية بعد 
ثورات الربيع العربي : دراسة يف التحديات الراهنة وآفاق المستقبل ) برلين: المركز الديمقراطي العربي، 8)20( ، ص 286.
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اتجــاه يمثلــه عبــد اإللــه بــن كيــران يتميــز بنــوع مــن الممانعــة وتــرك مســافة بيــن الحكومــة والقصــر 
الــذي اســتعاد نشــاطه السياســي بعــد الحــراك، وبيــن ســعد الديــن العثمــاين الــذي يمثــل التيــار الــذي 
ــك  ــرائيل، وكان ذل ــع إس ــع م ــا التطبي ــا وأهمه ــدة قضاي ــلطة يف ع ــع الس ــق م ــي المطل ــار التماه اخت
بغــرض االســتمرار يف قيــادة الحكومــة ولــو بتحالفــات جديــدة بغــض النظــر عــن المرجعيــات األمــر 

الــذي يضــر ال محالــة بمصداقيــة الحــزب علــى مســتوى القاعــدة الجماهيريــة.
ــاركة يف  ــن المش ــها ع ــأت بنفس ــي ن ــاس والت ــة حم ــهدهتا حرك ــي ش ــرة الت ــوالت الكبي - التح
تشــريعيات 996) ألن ذلــك بمثابــة تأييــد التفاقيــة أوســلو التــي تعارضهــا مــن منطلق حــل الدولتين، 
إلــى المشــاركة واعتبارهــا حــزب أغلبيــة يف تشــريعات 006)، والبــدء يف طــرح هدنــة طويلــة األجــل 
ــن  ــل الدولتي ــيقبلون بح ــم س ــا أهن ــي ضمني ــا يعن ــدود 967)، مم ــى ح ــرائيل إل ــحبت إس ــا انس إذا م
ــن  ــم ع ــدم رضاه ــها لع ــاس نفس ــة حم ــن حرك ــدءًا م ــة ب ــد ردودًا عنيف ــذا ول ــن ه ــا، لك ــة م يف مرحل

الراغماتيــة واالعتــدال المبالــغ الــذي أظهرتــه قيــادة حمــاس))).
- علــى الرغــم مــن االرتبــاط الوثيــق بيــن الحــركات اإلســامية والهويــة القوميــة إال أن 
بذلــك تخالــف  الدولــة وهــي   – للوطــن  الــوالء  تأسســت علــى عاقــة  الجديــدة  اإلســاموية 
ــا هــذه العاقــة  ــة الخافــة)))، ويمكــن أن تفســر لن ــو لتأســيس دول ــة والتــي ترن الجماعــات الجهادي
الجديــدة جــزءًا مــن مشــهد قبــول تطبيــع حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي يف ظــل اعــرتاف أمريكــي 

بمغربيــة الصحــراء الغربيــة.
ــها  ــروط تأسيس ــراف بش ــًا االعت ــي ضمني ــدول يعن ــراف بال ــروح: إن االعت ــؤال المط ــن الس لك
ومنهــا اإلقليــم، فضمــن أي حــدود تــم االعتــراف علــى أساســها بإســرائيل، هل هــي حــدود 1967 أم 
حــدود الدولــة بحســب صفقــة القــرن التــي رفضهــا الفلســطنيون وكمــا وضعهــا األمريكيــون الراعــون 

والضاغطــون نحــو التطبيــع؟

)))   محمد أيوب، »الوجوه المتعددة لالسالم السياسي« ، ترجمة: سناء عبد العزيز، مجلة ذوات االلكرتونية، مؤسسة مؤمنون بال حدود 
للدراسات واألبحاث ، العدد44، المغرب،8)20 ، ص 78.

نموذجا، يف:  المغاربية  اإلسالمية  األحزاب  الدمقرطة:  الديني يف سياقات  والمعطى  السياسي  الفعل  بين  المراوحة  الدريسي،  )2)   سهام 
إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا، تحرير: عائشة عباس)برلين: المركز 

الديمقراطي العربي، 8)20(، ص 233.
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 خامتة:

 يف ختام هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالية: 

- الوصــول إلــى الســلطة واالســتمرار فيهــا يســتلزم الدفــع بالتســويات والتوافقــات، والواقــع 
يشــهد بتحــول أحــزاب إســامية إلــى أحــزاب ديمقراطيــة محافظــة.

- تظهــر الممارســة السياســية إســاما سياســيا غيــر متجانــس، بفعــل خافــات تنظيميــة 
وخافــات مفاهيميــة يغلــب عليــه الطابــع التنافســي. 

- األحــزاب اإلســامية تدخــل يف تســويات لخدمــة أهدافهــا السياســية، وهــي ليســت متعصبــة 
بشــأن القضايــا األيديولوجيــة، يف إشــارة إلمكانيــة الفصــل التــام بيــن الدعــوي والسياســي.

- إعــادة تشــكيل صــورة اإلســام يف صيغــة مــا بعــد اإلســاموية هــو الطريــق للوصــول للحكــم 
والســبيل للبقــاء فيــه، بمــا يعنــي أن ضــرورات البقــاء السياســي تفــرض التفاعــل الجــدي مــع معاييــر 

وشــعارات مخالفــة ولــو كان التطبيــع مــع إســرائيل.
- زيــادة بــوادر تراجــع اإلســام السياســي نتيجــة لعــدم صمــود الثوابــت أمــام التغيــرات 

والمصالــح كمــا أظهــره التطبيــع مــع إســرائيل.
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