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ــه  جــرت العــادة بــأن يتــم تعريــف الحــزب السياســي يف مختلــف األدبيــات السياســية علــى أن
ــون  ــة، إذ يمتلك ــة منظم ــي بطريق ــل السياس ــارس العم ــي تم ــراد الت ــن األف ــة م ــن مجموع ــارة ع عب
عقيــدة وفكــر وبرنامــج يحاولــون مــن خــال طرحهــا الوصــول إلــى الســلطة، فهنــاك أحــزاب تتبنــى 
الفكــر االشــراكي، وهنــاك مــن يتبنــى الفكــر القومــي، والليربالــي، و حتى اإلســامي، وكلهــا تحاول 
بطــرق ســلمية وديمقراطيــة الوصــول إلــى الســلطة عــرب االنتخابــات وكســب التأييــد الشــعبي،  لكــن 
يبــدو يف العالــم العربــي واإلســامي أن هنــاك ماحظــة أساســية قــد يرصدهــا العديــد مــن الباحثيــن 
ــول  ــي ح ــتوى العمل ــى المس ــرة عل ــكاالت كبي ــود إش ــي وج ــية، وه ــاع السياس ــن لألوض والمتتبعي
ــط  ــد يرب ــئ أو متعم ــاك إدراك خاط ــة وأن هن ــي، خاص ــاط السياس ــلطة والنش ــام بالس ــة اإلس عاق
كل عمليــة سياســية إســامية بالتطــرف أو الاديمقراطيــة أو ســلوكات الماضــي، دون إدراك وفهــم 

حقيقــة عمــل هــذه األحــزاب وبرامجهــا.
شــئنا أم أبينــا فــإن الجماعــات اإلســامية يف العالــم العربــي واإلســامي يمكــن تشــبيهها بأهنــا 
أحــد المداميــك األساســية للعمليــة السياســية، وهــذا مــا أدركتــه بعــض األنظمــة التــي حاولــت زجهــا 
ــن  ــر، لك ــية بالجزائ ــة السياس ــي يف العملي ــاء الوطن ــة والبن ــة النهض ــزج حرك ــية ك ــة السياس يف العملي
تبقــى أغلــب الــدول العربيــة تســاير عمــل األحــزاب بتطبيــق سياســات الحــذر والكبــح والمفاضلــة و 

أيضــا اإلقصــاء إذا اســتدعت الضــرورة ذلــك، لكــن كيــف؟ ولمــاذا؟
قــد نتحــدث هنــا عــن صنــف مــن بعــض األحــزاب السياســية اإلســامية، تعــرض لإلقصــاء مــن 
النشــاط السياســي بمصــادرة أموالــه ومنعــه مــن أي عمــل سياســي نتيجــة لنشــره التطــرف والتعصــب 
بيــن الشــباب المســلم مــن خــال الخطــاب الدينــي المتطــرف عنــد بعضهــم دون إدراكهــم وفهمهــم 
لحقيقــة ديــن اإلســام الــذي يدعــو إلــى الرحمــة والســام، ودون معرفــة متغيــرات القــوة وموازيــن 
ــه  ــم عــن توجهــه ومرجعيت ــن، خطــأ ذايت ين ــار يف خطأي ــة، ولقــد وقــع هــذا التي الحكــم داخــل الدول
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــل الدول ــاع داخ ــدًا لألوض ــه جي ــه وقراءت ــدم تكيف ــق بع ــأ يتعل ــة، وخط الخاطئ
النشــاط السياســي للجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ يف الجزائــر خــال فــرة التســعينيات، أمــا عــن الصنــف 
ــة  ــل زمني ــاح يف مراح ــال كف ــن خ ــتطاعت م ــي اس ــامية الت ــركات اإلس ــك الح ــق بتل ــر فيتعل اآلخ
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معينــة مــن كســب ود الشــعب قاصــدة بذلــك خدمــة الشــعب والوطــن، ومــن بينهــم حــزب العدالــة 
والتنميــة بركيــا، ومــا يميــز هــذا الصنــف أنــه ســريع التكيــف مــع التحــوالت السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة، ويســتفيد مــن تجاربــه التاريخيــة، ولديــه كتلــة شــعبية داعمــة ال بــأس هبــا، وشــبكة مــن 
العاقــات القويــة مــن القــوى اإلقليميــة والعالميــة، ومــا بيــن هذيــن الصنفيــن نجــد نوعــان آخــران 
مــن األحــزاب السياســية اإلســامية، أحــزاب سياســية إســامية تشــارك يف العمــل السياســي وتحظــى 
ــل دور  ــا مث ــوم هب ــة تق ــا أدوار معين ــون له ــا يك ــادة م ــام، وع ــعب والنظ ــدى الش ــول ل ــن القب ــوع م بن
المعارضــة، فتصبــح المعادلــة  حــزب مســيطر أو حاكــم ضــد حــزب معــارض إســامي يراقــب عمــل 
ونشــاط وممارســات الحــزب الحاكــم، والنــوع األخيــر يتعلــق باألحــزاب اإلســامية الضعيفــة التــي 
ال تمتلــك شــعبية معتــربة، وتمثيلهــا يف المؤسســات الربلمانيــة والحكومــة ضعيــف أو شــبه منعــدم، 
ومــا يميــز هــذا الحــزب أنــه يســعى مبدئيــا للحفــاظ علــى الوضــع القائــم ثــم يســعى لتغيــره تدريجيــا 

مــع مــرور الوقــت.
ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه يمكــن قــراءة النشــاط السياســي لألحــزاب اإلســامية السياســية 
مــن عــدة عدســات أو زوايــا، الزاويــة األولــى تتعلــق بالمعطــى التاريخــي وتأثيــره المســتمر يف بنــاء 
إدراكات خاطئــة عــن هــذه األحــزاب، فلــو راجعنــا التاريــخ جيــدًا، لوجدنــا أن غالبيــة الــدول العربيــة 
ــا،  ــية له ــؤون السياس ــل يف الش ــرق التدخ ــدة ط ــاول بع ــذي ح ــتعمار ال ــت لاس ــامية تعرض واإلس
ــزاب  ــدي لألح ــال عم ــع إهم ــه م ــي لدي ــب السياس ــبه الركي ــة تش ــة ديمقراطي ــزاب وأنظم ــاء أح وبن
اإلســامية، وتصنيفهــا علــى أهنــا معاديــة ألنــه وفــق منظــور االســتعمار يمثــل هتديــدًا كوهنــا تســعى 
إلعــادة وإرجــاع مــا يســمى بالخافــة اإلســامية أول الدولــة اإلســامية، ومــع انتشــار األفــكار 
األيدلوجيــة والدعــوة إلــى فصــل النشــاط الدينــي عــن النشــاط السياســي يف الغــرب، انتقــل ذلــك إلــى 
العالــم العربــي واإلســامي واســتمر حتــى بعــد اســتقالهما، فلــم تلــق هــذه األحــزاب ترحيبــا كبيــرًا 
مــن طــرف الــدول العربيــة ال ســيما مــع انتشــار الفكــر القومــي يف كل مــن مصــر والجزائــر وتونــس 
وســوريا والعــراق، لكــن مــع مــرور الوقــت وتفاعــل مجموعــة مــن األســباب والظــروف فرضــت 
األحــزاب اإلســامية حضورهــا وزاد نشــاطها يف مصــر والجزائــر واألردن وتونــس والســودان وليبيــا 
ــكاليات  ــدة إش ــن ع ــاين م ــت تع ــد اآلن مازال ــا لح ــرى، ولكنه ــدول األخ ــن ال ــا م ــرب وغيره والمغ

وتحديــات مــن أبرزهــا اآلتيــة:
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- عــدم ثقــة األنظمــة السياســية الحاكمــة يف نشــاط وعمــل الحــركات والجماعــات اإلســالمية: 
مــن أبــرز مظاهــر الحيــاة السياســية خاصــة يف العالــم العربــي هــو وجــود نــوع مــن الحساســية أو تــدين 
ــا قــد نجــد انعــدام الثقــة  الثقــة بيــن الفاعليــن السياســيين واألحــزاب السياســية اإلســامية، وأحيان

موجــود حتــى لــدى الشــعب حيــال األحــزاب والحــركات اإلســامية، لكــن لمــاذا؟
ــزاب  ــول األح ــيئة ح ــة س ــورة نمطي ــود ص ــو وج ــا أواًل ه ــه هن ــن ترجيح ــذي يمك ــير ال التفس
اإلســامية قبــل حتــى بدايــة نشــاطها أو عنــد وصولهــا للحكــم، فكثيــرًا مــا يتــم الحكــم عليهــا مســبقا 
ــية  ــزاب سياس ــا بأح ــد مقارنته ــلة عن ــا فاش ــى أهن ــم عل ــاء الحك ــا أثن ــن عمله ــزة م ــرة وجي ــد ف أو بع
ــت  ــع تعرض ــن قم ــية م ــزاب السياس ــن األح ــد م ــته العدي ــا عاش ــإن م ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــرى، وم أخ
لــه مــن طــرف األنظمــة الســلطوية ودفعهــا أثمنــة غاليــة لمواجهتهــا للبنــى القمعيــة الموجــودة فيهــا 
جعلهــا تعمــل بصــورة محــدودة مــن أجــل الحفــاظ علــى بقائهــا مــع أخذهــا مســافة دقيقــة بينهــا وبيــن 
ــا  ــعبيتها وثقته ــد ش ــا تفق ــت وجعله ــرور الوق ــع م ــا م ــى صورهت ــر عل ــذي أث ــر ال ــو األم ــم، وه الحك

لعــدم مبادرهتــا وقلــة نشــاطاهتا.
ــة تفــككا  ــارات اإلســامية بعــدة دول عربي ــدل ترصيــص الصفــوف: تشــهد التي - التفــكك ب
ــة  ــي نتيج ــاش السياس ــا يف النق ــرض أفكاره ــى ف ــادرة عل ــر ق ــة غي ــزاب متنافس ــدة أح ــى ع ــا إل جزأه
ــة، وهــو مــا يجعلهــا تحقــق نتائــج  ــة ووجــود اختافــات يف التوجهــات الفكري للصراعــات الداخلي
غيــر مرغــوب هبــا يف االســتحقاقات االنتخابيــة، فالقاعــدة تقــول: أنــه كلمــا تحالفــت واتحــدت 
األحــزاب اإلســامية كانــت نتائجهــا يف االســتحقاقات االنتخابيــة وتأثيراهتــا علــى النشــاط السياســي 
ــة يف  ــر مرضي ــج ربمــا تكــون غي ــوا علــى نتائ أحســن، وكلمــا كان العكــس ضعــف أداؤهــم وتحصل

ــة. ــتحقاقات االنتخابي ــان يف االس ــن األحي ــر م الكثي
ــه أن أي قــوة سياســية تحــاول  ــن يف السياســة: مــن المتعــارف علي - التحجــج باســتخدام الدي
اســتخدام مــا تــراه مرجعيــة لهــا يف التشــريع والــرؤى السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك 
ــر الســوق،   ــاواة وتحري ــة والمس ــكار الحري ــون ينطلقــون مــن أف ــة لنفســها، فالليربالي ــرض الدعاي بغ
ويحاولــون ترويجهــا يف النــوادي االجتماعيــة، وكذلــك االشــراكيون يعتمــدون علــى النقابــات 
ــذه  ــز ه ــل أو تعج ــا تفش ــا عندم ــة أحيان ــن يف الحقيق ــك، لك ــر ذل ــر أفكارهم..وغي ــاريين لنش واليس
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القــوى عــن منافســة األحــزاب اإلســامية تــرد ذلــك إلى عبــارة: »اســتخدام الديــن يف السياســة«، رغم 
أن كل حــزب ينطلــق مــن مرجعيــة وأفــكار معينــة، فربمــا تتجلــى بعــض األفــكار اإلســامية يف برنامج 
األحــزاب اإلســامية لكــن ليــس معنــاه توظيــف واســتغال الديــن يف أي نشــاط سياســي واحتــكاره، 
ولــو عدنــا إلــى الــوراء قليــاً يف مرحلــة الســتينيات أو الســبعينيات عندمــا كانــت األحــزاب السياســية 
ــزاب  ــة«، ألن األح ــن يف السياس ــتخدام الدي ــارة »اس ــمع عب ــن نس ــا ل ــة فإنن ــة وهش ــامية ضعيف اإلس
اليســارية أو القوميــة هــي المســيطرة، رغــم أهنــا تســتخدم الرمــوز والعروبــة ومظالــم  الفقــراء لكســب 

أصواهتــم مــن أجــل البقــاء يف الحكــم.
أمــا عــن الزاويــة الثانيــة، فتتعلــق بالســعي الــدؤوب الــذي يقــوم بــه اإلســاميون قصــد التكيــف 
مــع مقتضيــات الدولــة عــرب االندمــاج واالشــتباك السياســي الداخلــي بــداًل مــن االعتمــاد فقــط علــى 
األفــكار الطوباويــة التــي تتعلــق بمشــروع الخافة قصد ممارســة نضالهم السياســي، ورغــم ذلك فلم 
يشــفع هــذا التكيــف والتحــول الــذي قامــوا بــه يف اســتمرار الشــكوك واالنتقــادات لهــم، فــإذا حــاول 
مثــاً اإلســاميون بنــاء مــا يســمى بالتحالــف والتوافــق اإلســامي معهــم انقلبــوا ضدهــم، واهتمهــوم 
بتوظيــف الديــن، وإذا حكمــوا منفرديــن انقلبــوا عليهــم كحــال اإلخــوان المســلمين يف مصــر، وإذا 
لــم يشــاركوا يف العمليــة السياســية ورفضوهــا وصفوهــم بالعمالــة ألطــراف تريــد المســاس بالدولــة، 
ــة  ــة االنتخابي ــة يف العملي ــة ضعيف ــى حص ــوا عل ــم وتحصل ــع دوره ــروف، وتراج ــت الظ وإذا اقتض
وحافظــوا علــى مســافة بينهــم وبيــن نظــام الحكــم اهتموهــم بالخنــوع، وبالتالــي فإنــه رغــم محاولــة 
اإلســاميين مراجعــة أنفســهم وتكييــف أفكارهــم، فإهنــم لحــد اآلن مازالــوا يتعرضــون لنقــد كبيــر 
ــدول، إال أن  ــض ال ــم يف بع ــم نجاحه ــي فرغ ــتوى العمل ــى المس ــا عل ــري، أم ــتوى النظ ــى المس عل
طبيعــة األنظمــة وشــبكة عاقاهتــا الداخليــة والخارجيــة قــد تســتبعدهم بعــدة طــرق ألهنــا تــرى فيهــم 

عائقــا للعمــل السياســي. 
ــن  ــاين م ــي تع ــامي والعرب ــم اإلس ــامية يف العال ــية اإلس ــزاب السياس ــدوا أن األح ــرًا يب وأخي
تبعــات داخليــة وخارجيــة تؤثــر يف نشــاطها السياســي رغــم محاولتهــا تكييــف ذاهتــا علــى المســتوى 
ــتيعاب  ــة االس ــن جدلي ــروج م ــل الخ ــن أج ــرب م ــد أك ــاج لجه ــي تحت ــك فه ــي، لذل ــري والعمل النظ

ــة السياســية. ــة تلعــب فيهــا دورًا فعــااًل يف العملي ــي تتعــرض إليهــا إلــى حال واإلقصــاء الت
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