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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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تعتـــر الدولـــة الحديثـــة أداء موضوعيـــة للتـــداول علـــى الســـلطة، بحيـــث يمكـــن اســـتخدامها لتنفيذ 
اســـراتيجيات محددة ســـلفًا طبقًا لضـــرورات الحاكمين، بمـــا يف ذلك إمكانيـــة التطبيق الســـليم للقيم النابعة 

مـــن القـــرآن الكريم والســـنة النبويـــة وبدون المســـاس بمقتضيـــات الدولـــة المعاصرة.
وال يخفى على دارســـي الحركات االســـالمية أنه يف ســـعي هذه الحركات لالشـــتباك السياسي الداخلي، 
تبنـــت العديد مـــن المراجعات الفكريـــة التي انصب اهتمامهـــا يف المنـــاداة بالديمقراطية والتعددية السياســـية، 
وإلـــى ضـــرورة النظـــر يف الواقـــع ومشـــاكله ومختلـــف أزماته بعدســـة واقيـــة على عكـــس التفكيـــر الرغبوي 
لبعـــض رواد الحركـــة التقليدييـــن. إال أنـــه بالرغم مـــن هـــذه المراجعات ومجريـــات األحداث بعـــد عقد من 
الربيع العربي، يبدو أن اإلســـالميين فشـــلوا يف االســـتفادة من مراجعاهتم الســـابقة تلك، فأداؤهم واســـتجابتهم 
كشـــفت عـــن افتقارهم للتفكير االســـراتيجي يف التعامـــل مع اللحظـــات الفارقة. حيـــث أدت التطلعات لدمج 
اإلســـالميين ضمن المجال السياســـي إلـــى هنايات متعارضة من حيث عدم قدرة اإلســـالميين على االســـتدامة 
مـــع ما تبعـــه من إعـــادة انتاج األنظمة الســـلطوية نفســـها. شـــكل هـــذا تحديات حـــول المســـار الجديد الذي 
يمكن لإلســـالميين العمل ضمنه يف ظل بيئة سياســـية مقيدة لعمل اإلســـالميين، ويف ســـياق أصبـــح فيه كل من 

اإلســـالم السياســـي والســـاحة الحزبية غير موثوقتين بشـــكل متزايد لدى شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين. 
 ال شـــك أن منطـــق الحكم يؤثـــر على كيفيـــة تفاعل الناخبين مـــع المواقـــف السياســـية المتطرفة مقابل 
المعتدلـــة. فالتواجـــد يف الحكومة قـــد يدفع األحزاب السياســـية إلـــى تقديم تنـــازالت والقبـــول بخيارات قد 
تكـــون غير جذابـــة من الناحية األيديولوجيـــة لكنها األفضل من بيـــن البدائل المتاحة. مما يؤدي إلي انكشـــافها 

المســـتمر أمام ناخبيها ممـــا قد يعطي الفرصـــة لجهات لهـــا اتجاهات أيديولوجيـــة مختلفة.
بالنظـــر إلى ثنائيـــة »ماكس فير« فيما يتعلـــق بثنائية« أخالق القناعـــة« مقابل »أخالق المســـؤولية«))) فإن 
تداعيات وصول اإلســـالميين الى الســـلطة ســـتدفع هبـــم تدريجيًا نحو شـــكل جديد وواقعـــي يف اتجاه أخالق 
المســـؤولية التي تعطـــي األولوية إلى مـــآالت األفعال حتـــى وإن كانت يف اتجـــاه مضاد لقناعاهتـــا، أي الركيز 
على ممارســـة السياســـة بداًل من طرح األســـئلة من قبيل موقف اإلســـالم من السياســـة. وهم يف هـــذا يتوافقون 
مـــع ما يشـــير إليه محمد المختار الشـــنقيطي فيمـــا يخص إعطـــاء األولوية لقيم األداء السياســـي بـــداًل من قيم 
» Olivier Roy البناء السياســـي))). هذا االتجاه الجديد يعكس »وجهة النظر الســـياقية« حســـب »أوليفييه روا 

)1)  إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيرب، بيروت: منتدى المعارف، 2013، ص 127. 
الرابط: على  موجود   05  /06/2018 الجزيرة،  مدونات  اإلسالمية،  الحضارة  يف  الدستورية  األزمة  الشنقيطي،  مخار  محمد   (2( 

 https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/5 
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التي ترى أن ســـلوك الحركات اإلســـالمية ليس بدافـــع األيديولوجيا وإنمـــا تفاعالت األحـــداث، بالتالي فهي 
تفاعليـــة وقابلـــة للتكيف، علـــى عكس من ذلك تـــرى »وجهة النظر الجوهرية« أن ســـلوك اإلســـالميين توجهه 

األيديولوجيـــة يف األســـاس،77 وأن أي تنازالت تجاه إكراهـــات الواقع هي بمثابة تنـــازالت تكتيكية))). 
إن إعـــادة التفكير يف تحوالت اإلســـالميين بعـــد عقد من الربيـــع العربي يف اتجاه تبني المنظور الســـياقي 
قـــد أثار جداًل مفـــاده أن تبني هذا الطـــرح عكس يف حقيقة األمر تنـــازاًل من قبل اإلســـالميين لضغوط الخصوم 
وليـــس كنتيجـــة لتأصيل علمـــي ووعي عميق من داخـــل بنية الحركة. ممـــا أدى إلى تآكل األحزاب اإلســـالمية 
داخليـــًا كما أضر بوعائهـــا االنتخابي نتيجة ضـــرب مصداقيتها لدى الناخبين؛ ذلك أن األســـباب التي أدت الى 
ترجيـــح هـــذه األحزاب مـــع بداية الربيـــع العربي هو أهنا طرحـــت القضايـــا االقتصادية واالجتماعيـــة بإلحاح، 
ويف ظـــل غيـــاب بديـــل حقيقي غيـــر األنظمـــة البالية، إال أنـــه وبعـــد وصولها للحكم لـــم تأخذ بعيـــن االعتبار 

المدخـــالت المجتمعية وســـعت بداًل من ذلـــك إلى االندماج مع الســـلطة. 
 يف هذا الســـياق، نشـــر مركز المجدد للبحوث والدراسات دراستين استشـــرافيتين، ركزتا على اتجاهات 
عمـــل األحـــزاب اإلســـالمية الهادفة للعمـــل ضمن الحـــدود المؤسســـاتية انطالقـــًا مما هو مطلـــوب وما هو 
غير مطلـــوب القيام به. جاءت الدراســـة األولى بعنوان »اســـراتيجية عمل األحزاب اإلســـالمية: قـــراءة نقدية 
يف المنظـــور الســـياقي«، يف حيـــن الدراســـة الثانية بعنوان »السياســـة الخارجيـــة لألحزاب اإلســـالمية: قراءة يف 
موقـــف حـــزب العدالـــة والتنميـــة المغربي مـــن قضية التطبيـــع«. بالنســـبة لألولـــى تناولت افراضًا أساســـيًا 
مفاده أن األحزاب اإلســـالمية تســـير يف إطـــار دورة ســـياقية مكتملة )العمـــل ضمن المعارضـــة، العمل ضمن 
النســـق السياســـي(. وبالركيز على حـــاالت كل من تونـــس الجزائر والمغـــرب تحديدًا، أمكن اســـتنتاج ثالثة 
اتجاهـــات: أواًل؛ ناحيـــة اســـراتيجية العمـــل التي يمكن أن تســـير عليها هـــذه األحزاب يف حالـــة الوصول الى 
الحكـــم )المنهـــج(. ثانيًا؛ ناحية المصير الـــذي يمكن أن تصل إليـــه يف حالة تبنت أجنـــدات ثورية )المآالت(. 
ثالثـــًا؛ النتائـــج المتوخاة يف حالـــة تبني النمـــوذج الســـياقي )النتائج(. أضحت هـــذه االتجاهـــات الثالثة أكثر 
وضوحـــًا خاصـــة بعد تحييـــد حركة النهضة من المشـــهد السياســـي يف تونس، وبعد أن ســـجل حـــزب العدالة 
والتنميـــة يف المغرب هزيمة قاســـية يف االنتخابات األخيـــرة. يف حين أن الحركة اإلســـالمية يف الجزائر وتحديدًا 

حركة حمـــس يبدو أهنا قد حســـمت الكثيـــر من الخيـــارات منذ بداية التســـعينات. 

(1) 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/politi-
cal-islam-after-arab-spring 
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أما بالنســـبة للدراســـة الثانيـــة؛ فقد انطلقـــت من فكرة أساســـية مفادهـــا أن صعود اإلســـالميين للمجال 
السياســـي يف خضـــم الديناميـــات الثورية التي ميـــزت العالم العربـــي عام ))0) فتـــح اآلمال بشـــأن احتمالية 
تطبيـــق وتطويـــر أجندات لسياســـة خارجيـــة خاصة باإلســـالميين، إال أنه بالنظـــر إلى هيمنة معيار ال يســـهل يف 
ظله اســـتدعاء الممارســـات الديمقراطيـــة، والمتمثـــل يف الطابع االســـتبدادي لنظم الحكم، الـــذي عمل كقيد 
قانـــوين ومؤسســـي، فقـــد عرقل اســـتدعاء أي عمل إســـالمي ذو طابـــع أيديولوجـــي. نتيجة ذلك دفـــع الفاعل 
اإلســـالمي ضريبـــة التكيـــف ضمن المجـــال الذي طلب منه ضبط أســـلوب عملـــه. والحديث هنـــا عن حزب 
العدالـــة والتنميـــة المغربي الذي تمحـــور دوره يف إضفاء الشـــرعية على خطـــوات الملك حتـــى ولو تناقضت 

الحزب.  أيديولوجيـــة  مع 
ال شـــك أن الدورة الســـياقية المكتملة قد حددت وســـتحدد الخط السياســـي المســـموح بـــه لألحزاب 
اإلســـالمية بالســـير فيه )مـــا هو مطلـــوب وما هـــو غير مطلـــوب(. إال أهنـــا تطرح إشـــكااًل حول اســـراتيجية 
العمـــل بالنســـبة لألحزاب اإلســـالمية التـــي تبنت المنظـــور الســـياقي، فتبني هذا االتجـــاه ترتبت عليـــه نتائج 
ليســـت بالضـــرورة يف صالـــح األحزاب اإلســـالمية، نظرًا لســـعي منطـــق الحكم إلـــى تعزيز تواجـــده ومنع أي 
بديـــل حقيقي مـــن الوصول للســـلطة. بالتالي تعطي مشـــاركة األحزاب اإلســـالمية يف الســـلطة الشـــرعية لهذا 
األخيـــر ويف نفس الوقت تســـتنزف من إرثهـــا كأحزاب معارضة حقيقيـــة. أمام هذا الوضـــع أصبحت األحزاب 
اإلســـالمية بين فكي كماشـــة؛ إما تبنـــي المنظـــور الجوهـــراين Essentialist approach ممـــا يعني بقاؤها 
Contextualist approach علـــى هامش النظام وربما اســـتئصالها جذريـــًا، وإما تبني المنظـــور الســـياقي

ممـــا يجعلهـــا ملحقـــة بالنظام. لذا فـــإن االتجـــاه البحثي الذي يحتـــاج الركيز مســـتقبالً هو كيـــف يمكن لهذه 
األحـــزاب أن تحافـــظ علـــى تواجدها المســـتدام كقوة طرح بديلـــة ضمن االتجاه الســـياقي وبمـــا يحافظ على 

اســـالمية؟  كأحزاب  خصوصيتها 
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