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 يف إطار مناقشة وتقييم مدى قدرة احلركات اإلسالمية على االندماج يف العملية السياسية، وتبين االعتدال، ولعب دور :مقدمة الزيتونة
الصنف األول هم احلركات اإلسالمية املسلحة مثل حزب اهللا : ة أصنافبناء يف عملية الدمقرطة؛ تقسم الدراسة اإلسالميني إىل ثالث

ومحاس، والصنف الثاين هم اجلماعات التكفريية، والصنف الثالث هم اإلسالميون الذين ينبذون العنف ويشاركون يف العملية السياسية 
الثالث، وتشكك يف مدى قابليته لالخنراط يف العملية وتستثين الدراسة الصنفني األول والثاين، لتركز على القسم . يف الدول العربية

الدميقراطية ما مل جيِر نقاش داخلي خيرج منه موقف واضح حول موقف هذه احلركات من األقليات، واملشاركة السياسية وحدود 
ن األحوال قياس صدقية خطاب ومن ناحية أخرى، ترى الدراسة أنه ال ميكن حبال م. السلطة الدينية وتأثريها على العملية الدميقراطية

االعتدال الذي تنتهجه احلركات اإلسالمية املساملة، وال مدى قدرا على لعب دور بناء يف العملية الدميقراطية، قبل توفري جو عام من 
من أن الدراسة وعلى الرغم . احلريات السياسية، يسمح باملنافسة السياسية بني اإلسالميني وغريهم من األحزاب واحلركات السياسية

حتتوي على كم هائل من التشكيك برباغماتية اإلسالميني املساملني، ولكنها تعترب أنه من الضرورة مبكان استثمار مشاركتهم السياسية 
  .يف إطار عملية الدمقرطة حىت ال يكون هناك جمال لتنامي التيارات اإلسالمية املتطرفة

  
لسياسي تغريات مهمة، إذ أصبح أكثر تنوعاً، لدرجة غدا معها  شهد اإلسالم ا2001 و1991ما بني عامي 

املعتمد، والذي يستخدم لوصف وجهة النظر السياسية املبنية بشكل أساسي على جمموعة من " اإلسالمي"تعريف 
. التفسريات وااللتزامات الدينية، والذي يطلق على طيف كبري من جمموعات اإلسالم السياسي، خالياً من معناه

                                                 
  . سات الشرق األوسط مديرة مشروع دميقراطية وتنمية الشرق األوسط يف مركز سابان لسيا 1
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، إىل الربملانيني الكويتيني املنتخبني بشكل 11/9صاً وأنه يشمل اجلميع ابتداًء من اإلرهابيني الذين نفذوا أحداث خصو
  . سلمي والذين صوتوا لصاحل مشاركة املرأة يف العمل السياسي

لسياسي  على ساحة العمل ا-  العنيفة واملساملة، الشرعية وغري الشرعية –إال أن سيطرة احلركات اإلسالمية 
املعارض على امتداد العامل العريب، جيعل من الضرورة مبكان أن يكون هناك متييز واضح بني هذه احلركات، خصوصاً 

والنقاشات . وأن اخلالف الديين بني احلركات اإلسالميني أصبح أمراً من صلب العمل السياسي يف العامل العريب
، إمنا تصنفهم وفق معايري فضفاضة وال تساعد "متطرفني"أو " معتدلني"السياسية التقليدية اليت تقسم اإلسالميني إىل 

املعيار األول هو موضوع العنف؛ فعندما يناقش موضوع العنف، يقال، إن املتطرفني . كثرياً على فهم هذه احلركات
 تصنف اجلماعات يف أي خانة: ولكن هذا الوصف، يفرض سؤاالً ملحاً. يقبلون به ويستخدمونه، فيما يرفضه املعتدلون

اإلسالمية اليت ال تستخدم العنف، ولكنها يف الوقت نفسه تتقبله وتربره أو تدعم بقوة اجلماعات األخرى اليت تتبىن 
العنف؟ واملعيار الثاين األكثر أمهية، هو ما إذا كانت اجلماعات اإلسالمية أو األفراد اإلسالميون يقبلون بقواعد لعبة 

إن القبول بسيادة إرادة الشعب تنازل ليس بالسهل بالنسبة لإلسالميني التقليديني، فالكثري منهم . االنتخابات الدميقراطية
يرفض احلكومات املنتخبة دميقراطياً على اعتبارها مغتصبة لسلطة الشرع؛ وبالتايل، فإن التزامهم بالقواعد اإلجرائية للعبة 

  . ية أو باحلكم الدميقراطيالدميقراطية خيتلف عن التزامهم بالسياسات الدميقراط
ولذلك، فإن هذه التعريفات املخلّة  ال تساعد يف فهم التحديات الفعلية اليت تفرضها احلركات اإلسالمية على 
السياسات الدميقراطية يف الشرق األوسط؛ بل إا تزيد من حالة الضبابية وترفع نسبة األخطار اليت يواجهها صناع 

.  إذا كان من املناسب إشراك احلركات اإلسالمية والسياسيني اإلسالميني يف العملية السياسيةالقرار يف عملية تقييم ما
  . وهذا ما يدفعين إىل اقتراح ثالثة أصناف من احلركات اإلسالمية، واقتراح السياسات املناسبة للتعامل مع كل نوع

 جمموعة صغرية نسبياً، ولكنها الصنف األول، وهو الصنف الذي يسهل استثناؤه من هذه املناقشة، يشمل
وذلك ألن هؤالء يتهمون املسلمني اآلخرين باملروق من الدين، . مهمة، من اإلسالميني املتطرفني وهم التكفرييون

ويعد تنظيم القاعدة جزءاً من هذه اجملموعة، ومن ضمنهم أيضاً أتباعه . وتعدهم أهدافاً ألعمال العنف اليت تقوم ا
وهذه اجملموعة ال تم بالسياسة الرمسية إال يف إطار احلكم اإلسالمي أو . راق واجلزائر وغريها من البلدانوحلفاؤه يف الع

وهم . الدولة اإلسالمية اليت يتطلعون إىل إقامتها بعد أن يطيحوا باحلكومات اليت متسك بزمام األمور يف منطقتهم
ومثل هذه اجلماعات اليت ال . قراطية باعتبارها انتهاكاً حلكم اهللاميجدون العنف باعتباره واجباً شرعياً، ويرفضون الدمي

ميكن التوصل إىل حل معها، ال ميكن أن تكون حمل حبث حول ما إذا كان باإلمكان دمج احلركات اإلسالمية بنجاح 
  . اضريف املستقبل الدميقراطي العريب؛ ألن اجلماعات التكفريية سوف دد املستقبل، متاماً كما دد احل

الصنف الثاين هو األحزاب اإلسالمية املسلحة احمللية أو الوطنية، مثل حزب اهللا يف لبنان، وحركة محاس يف 
وهذا الصنف ينشط دائماً يف الدول املتداعية أو ذات السلطة الضعيفة، أو يف . فلسطني، أو امليليشيات الشيعية يف العراق

 اإلسالمية واملطالب ةل محاس يف فلسطني؛ وهي جتمع بني األيديولوجياملناطق اليت ليس فيها دولة أصالً مثل حا
وعلى عكس التكفرييني فإن هذا الصنف من احلركات اإلسالمية يسعى إىل االستفادة من الدعم الشعيب يف . السياسية
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 من استخدام محاس إن تصنيف هذه األحزاب على أا مجاعات إسالمية ال يساعد أيضاً، فعلى الرغم. اجملتمعات احمللية
فمثل هذه . وحزب اهللا للخطاب اإلسالمي يف تربير العنف، فإن هذا العنف هو الذي يسبب املشاكل للدميقراطية

اجلماعات ال ميكنها أن تلعب الدورين، دور امليليشيا ودور احلزب السياسي يف وقت واحد يف ظل دولة قوية، كما يف 
ة الضعيفة، أو تلك اليت ال تستطيع احتكار استخدام القوة بشكل جدي، وحدها األنظمة ذات الشرعي. مصر مثالً

إن سعي هذه اجلماعات إىل تأكيد شرعيتها . تسمح ملثل هذه اجلماعات بأن تشارك يف احلياة السياسية والسالح بيدها
؛ ولكن هذه من خالل صناديق االقتراع يدلل كيف أن هذه الصناديق أصبحت معياراً ثابتاً لدى املواطن العريب

اجلماعات، ودون شك، سوف تعرقل تطور الدميقراطية، ألا مستعدة ألن تستخدم الرصاص وتقلب أو تلغي نتائج 
ونادراً ما يكونون مستعدين للتخلي عن االمتيازات اليت متنحهم إياها . االقتراع، وتتحدى القوانني وسلطة القانون

العملية السياسية سوف يساعدها على حتسني شروطها فيما لو اضطرت إن أي دور تلعبه هذه األحزاب يف . األسلحة
لكن هذه األحزاب ال ترى يف العملية السياسية واملؤسسات الرمسية مرجعية سلطوية، وكثرياً . يوماً للتخلي عن سالحها

ماً كما فعل حزب ما أبرزت نفسها على أا مستعدة لتهديد هذه املؤسسات أو استخدام القوة حني يناسبها ذلك، متا
وطاملا بقي لبنان أضعف من أن يكبح مجاح حزب اهللا فإن األمل بإرساء دميقراطية كاملة، ومساواة . اهللا منذ فترة قريبة

  . ذات معىن، يبقى ضعيفاً
   إىل أين؟...اإلسالميون الذين ال ينتهجون العنف: املشكلة احلقيقية

ات احلكومات القوية يف الشرق األوسط، عن طبيعة حركيت ختتلف طبيعة قوى اإلسالم السياسي يف الدول ذ
وتشكل هذه القوى الصنف الثالث واألكرب من احلركة اإلسالمية، وهو الصنف الذي يهمنا يف . محاس وحزب اهللا

، )على األقل حملياً(هذه احلركات اإلسالمية تنبذ العنف . إطار معاجلة موضوع التغريات الدميقراطية يف العامل العريب
مثل هذه اجلماعات قد تعمل يف إطار أحزاب . وتتطلع إىل دور سياسي يف بلداا دون التحدث عن أهداف ثورية

قانونية مثل حزب جبهة العمل اإلسالمي يف األردن، وحزب العدالة والتنمية يف املغرب؛ أو ميكن أن تكون غري حائزة 
ك يف العملية السياسية، مثل مجاعة اإلخوان املسلمني يف على االعتراف الرمسي، ولكنها تشارك على الرغم من ذل

فهؤالء كلهم يتطلعون إىل إحداث تغيري يف جمتمعام وحكومام وجعلها . مصر، واجلمعيات اإلسالمية يف الكويت
مية، إسالمية أكثر، ولكنهم يسعون إىل حتقيق ذلك من القاعدة، وذلك من خالل إقناع املواطنني بتبين األفكار اإلسال

  . ومطالبة احلكومة بانتهاج سياسات إسالمية، والتصرف قدر اإلمكان وفق قواعد االلتزام اإلسالمي
هل تعكس الرباغماتية اليت تتعامل ا هذه احلركات اإلسالمية براغماتية أوسع وأكثر قابلية لالستمرار؟ أم أننا 

يف حماولة اإلجابة . قت، ويتحينون الفرصة لالنقضاضبكل بساطة نرى راديكاليني تعلموا كيف يلعبون لعبة كسب الو
على هذا السؤال تظهر معضلة صعبة، إذ كيف ميكن هلذه احلركات اليت تدعو إىل االعتدال السياسي، أن تقف يف 
ا؟ مواجهة القواعد واملمارسات األساسية للسياسات الليربالية الدميقراطية؟ وما الذي يعنيه االعتدال السياسي بالنسبة هل

وما الذي يدرينا أا فعالً تتبىن االعتدال وتتجه حنوه؟ حىت يف قضية أساسية نسبياً مثل قضية نبذ العنف، فإنه ال ميكن 
إجراء تقييم دقيق ملوقف هذه احلركات، فمسريا السياسية قصرية نسبياً، ومعظمها تورط يف وقت ما يف العنف، أو 
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ومن ناحية أخرى، فإن بعض تلك احلركات قد ينبذ .  عنف ضد احلكوماتبرره، أو ارتبط جبهات تورطت يف أعمال
والبعض اآلخر قد يرفض العنف، ولكنه . العنف حملياً، ولكنه يشيد بالعنف ضد األمريكيني يف العراق أو اإلسرائيليني

بىن أوالً، وقبل كل . د القائمني به على اعتبارهم شهداءميجإن أي جهد لتقييم التزام حركة ما بالدميقراطية جيب أن ي
شيء، على حتسن واضح وحمدد يف جهود تلك احلركة فيما يتعلق بتوضيح أهدافها ومعتقداا األساسية وتربير أفعاهلا 

  . وسلوكياا
ت اإلسالمية من موضوع نبذ العنف، إال أنه ال ميكن أن يشكل وحده وعلى الرغم من أمهية موقف احلركا

فهناك ثالثة . مؤشراً حول ما إذا كان ميكن أو ال ميكن هلذه احلركة أو تلك أن تعلق دوراً بناء يف النظام الدميقراطي
ن األقليات غري املؤشر األول موقف تلك احلركات م. مؤشرات أخرى جيب دراستها من أجل التأكد من هذا املوضوع

فالعامل العريب مبعظمه يتكون من جمتمعات خمتلطة فيها طيف كبري من األعراق والطوائف واألقليات . املسلمة، واملرأة
ويشكل حصول النساء، وتلك األقليات على املساواة يف ظل القانون . الدينية الضاربة اجلذور يف تاريخ تلك املنطقة

وبالتايل، . والواضح أن الفقه اإلسالمي ال يتقبل هذا املفهوم. ات الليربالية الدميقراطيةقاعدة أساسية من قواعد السياس
فإن املهمات األساسية اليت جيب على احلركات اإلسالمية القيام ا يف إطار سعيها إلثبات صدق التزامها بالقيم 

تمع اإلسالمي من غري املسلمني، وموقف الدولة الدميقراطية، أن تقوم مبعاجلة وحل هذا التناقض، والتفريق بني موقف اجمل
  . من املواطنني غري املسلمني

املؤشر الثاين هو موقف احلركات اإلسالمية من التعددية السياسية، ومن ضمن األسئلة اليت جيب أن تطرح يف 
ركة نفسها واحدة من هل تسمح رؤية احلركة للعمل السياسي بوجود التعددية السياسية؟ وهل تعد هذه احل: هذا اجملال

ضمن طيف عريض من األحزاب والقوى السياسي املتعددة املشارب واملشاريع والتوجهات؟ هل ستقبل احلركة بنتائج 
االقتراع إذا ما فشلت يف االنتخابات؟ هل يقبل قادة احلركة بالدخول يف حالفات سياسية مع أحزاب وحركات غري 

 وإىل أي مدى ستبقى احلركة راغبة املشاركة يف نظام سياسي ال يكافؤها إسالمية حتت عنوان األهداف املشتركة؟
بشكل دائم مبنحها سلطة سياسية ما؟ هذه األسئلة ليست مهمة فقط يف حالة حتقيق حركة إسالمية ما جناحاً كبرياً يف 

يتعلق بالسياسات االنتخابات وتوليها مسؤوليات سياسية أساسية، بل هي مهمة أيضاً يف حتديد أمور أخرى فيما 
  . الدميقراطية، ومنها تداول السلطات، والرباغماتية، واملساومات السياسية

املؤشر الثالث، يتمحور حول ما إذا كانت احلركة اإلسالمية تعتقد بأن السلطة الدينية حيق هلا استخدام الفيتو 
قانون صدم املصريني، حيث دعوا لتشكيل  خرج اإلخوان املسلمون باقتراح 2007ففي سنة . على العملية الدميقراطية

وعلى . جملس شرعي أعلى مكون من علماء الدين، تكون مهمته تقييم قرارات احلكومة على ضوء الشريعة اإلسالمية
الرغم من ادعاء اإلخوان املسلمني بأن هذا اجمللس ستكون له صفة استشارية فقط، وأنه سوف مهمته سوف تنحصر 

شريعة هي املصدر األساسي للتشريع، فقد تسبب هذا االقتراح حبملة انتقادات عنيفة دفعت العديد بالتأكد من كون ال
ولكن من اجلدير ذكره، بأن . من القيادات اإلخوانية إىل التربؤ من املشروع خوفاً من خسارة مصداقيتهم الدميقراطية
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ثيقة يشكل حبد ذاته نوعاً من أنواع التقدم الكبري قرار اإلخوان املسلمني توضيح مواقفهم من خالل إصدار مثل هذه الو
  . باجتاه الشفافية

  إىل أي مدى، وما مقدار صدقيته؟ : االعتدال
 إن قياس هذه املؤشرات الثالثة ميكن أن يساعد يف حتديد كيف سيكون الدميقراطي لإلسالميني وغري 

كننا أن منيز االعتدال إذا كانت األدبيات العامة ال ولكن كيف ميكن القيام بعملية القياس بدقة؟ وكيف مي. اإلسالميني
تشي بالكثري؟ العديد من اجلماعات اإلسالمية جتمع ما بني اإلطناب يف اإلشادة مببادئ الدميقراطية، ولكنها ختالفها 

اإلسالمية وبالفعل فإن العديد من اجلماعات . مبواقف وكلمات وأفعال أخرى، مثل موقفها من املساواة يف ظل القانون
ولكن إذا كانت الكلمات . املساملة، تـبدو وكأا تعتمد اعتماداً كليا على الغموض فيما يتعلق بأجنداا السياسية

كيف : وهذا ما يضعنا أمام سؤال مهم. غامضة وملتبسة فإن األفعال والسلوكيات غالباً ما تكون واضحة يف تناقضها
   الظاهري حقيقياً؟ميكن لنا أن نعرف ما إذا كان االعتدال

 بأن االعتدال احلقيقي ال يظهر يف األدبيات العامة ألي حركة أو Jillian Schwedlerيرى جيليان شويدلر 
ولكن من الصعوبة مبكان احلصول على أي تصور عن فحوى النقاشات . حزب، بل يظهر يف النقاش داخل أروقته

بالتايل، فإن أفضل ثاين مقاربة للتحقق من دميقراطية حركة ما، هي و. الداخلية اليت جتري يف أروقة احلركات اإلسالمية
فالكثري من احلركات . قياس دميقراطيتها على داخلياً، مع األخذ بعني االعتبار اجلو العام للحريات يف اجملتمع ككل

 والصحفيني واملواطنني ولذلك، تظل قدرة العلماء. اإلسالمية هرمية ومنغلقة داخلياً أكثر من كوا دميقراطية وشفافة
على معرفة ما جيري داخل احلركات اإلسالمية قاصرة جداً، يف حني أن قواعد هذه احلركات متتلك بعض النقاط اليت 

فإذا ما كانت الدميقراطية الداخلية مؤشراً على قدرة احلزب على . تستطيع أن تدخل من خالهلا وتؤثر على اجتاه احلركة
  . ة اخلارجية، فإن وضع احلركات اإلسالمية مقلق جداًاملشاركة يف الدميقراطي

ومن ناحية أخرى، ال ميكن إجراء تقييم يعتمد عليه حول اعتدال احلركات اإلسالمية يف غياب احلرية 
فدون وجود ضغط املنافسة املفتوحة اليت تدفعهم إىل شرح مواقفهم من القضايا األساسية، فإن اإلسالميني . السياسية

وتشري االستطالعات إىل أن داعمي احلركات . عون ويتحولون إىل أدوات للتعبري عن االستياء العامسوف يتراج
اإلسالمية يف املغرب ولبنان يتحدرون من خلفيات دينية وعلمانية وميول سياسية خمتلفة، ولكن ما جيمعهم هو حالة 

ويت للمرشح اإلسالمي يف هذه األيام أوضح وسيلة وقد غدا التص. االستياء اليت يشعرون ا من الواقع السياسي القائم
فكون اإلسالميني ما زالوا يتلقون أشد أنواع االضطهاد من النظام احلاكم، . لدى الشعوب العربية للتعبري عن اعتراضها

رهم وكون براجمهم ومواقفهم السياسية ال تلقى حتدياً من قبل أي حركة سياسية أخرى معتربة، يعزز مسعتهم على اعتبا
  .املعارضة األكثر جدارة بالثقة

ال ميكن للحكومات . ويستفيد اإلسالميون من الناحيتني التنظيمية والعقدية من الطبيعة املنغلقة لألنظمة العربية
أن تغلق كل املساجد أو أن تسيطر على كل ما يقال فيها، وبالتايل فإم يعطون اإلسالميني قاعدة ال ميكن للناشطني 

ومع استمرار احلكومات يف سياسة حرمان اجملتمعات من احلريات السياسية . العلمانيني أن حيظوا مبثلهاالسياسيني 
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األساسية، فإن األنظمة العربية تعطي اإلسالميني دفعاً تنافسياً تتفوق من خالله على بقية القوى املعارضة، وتبقي 
إن الوضع القائم يف العامل . تمعات والقوى األخرى على حد سواءاإلسالميني مبثابة الغول أو الفزاعة اليت خيوفون ا اجمل

وبالفعل، فإن الوضع القائم . العريب جيعل من الصعوبة مبكان تقييم إىل أي حد ميضي اإلسالميون يف طريق الدميقراطية
امهم للمواقف يقلل من فرص شعور اإلسالميني بأم جمربون على التصرف باعتدال أو برباغماتية، أو يعريوا اهتم

  .الرباغماتية أو املعتدلة اليت حيملها أعضاء احلركات اإلسالمية
ويف حتليلنا األخري، ميكن القول بأنه ال ميكن اختبار مدى التزام احلركات اإلسالمية بالعملية الدميقراطية قبل أن 

 نظر احلركة اإلسالمية بشكل جيد فال ميكن فهم وجهة. يتحقق وجود عملية سياسية دميقراطية خيتارون االخنراط فيها
وهذا ". اإلسالم هو احلل"قبل أن جيرى نقاش علين جيرب قادة احلركة على حتديد سياسام، اليت تتعدى الشعار البسيط 

يعين أن اخلطوة األوىل املطلوبة إلجراء تقييم للحركة اإلسالمية، هي توسيع النقاشات العامة حول املسألة السياسية، 
فليس من قبيل الصدفة، أن حتسن هذه .  من القيود على املؤسسات السياسية وعلى تشكيل األحزابوالتخفيف

  .اخلطوات بشكل عام نوعية احلياة السياسية يف العامل العريب، وتعزز آفاق التغيري الدميقراطي على املدى الطويل
جية أن حتدد خياراا، وهذا ما حيدد إن العملية السياسية الشرعية ذات املعىن تتطلب من احلركات األيديولو

ومع الزمن ميكن هلذه . قدرا على انتهاج االعتدال، وإجراء مساومات سياسية من أجل حتقيق مكاسب ملموسة
ولكن إذا ما استمر . العملية أن تفرز من هو القادر على لعب دور بناء يف العملية الدميقراطية ومن هو عاجز عن ذلك

بية يف توفري أجواء سياسية أكثر انفتاحاً بذريعة اخلوف من استالم اإلسالميني زمام احلكم، فإا لن فشل احلكومات العر
وإذا ما كان ينظر إىل النظام الربملاين الذي يشارك فيه اإلسالميون . تفعل شيئاً سوى إعطاء اإلسالميني املزيد من القوة

للتأثري على احلكومات، فإن التعبري عن االستياء الشعيب سوف كغطاء لألنظمة الشمولية بدل أن يكون فرصة حقيقية 
فاإلسالميون املساملون املشاركون يف هذه الربملانات سوف يفقدون . جيد لنفسه مكاناً بعيداً عن قباب الربملانات

تبىن املشاركة وبالتايل فإن االستثمار يف احلركات اإلسالمية اليت ت. مصداقيتهم، يف حني ستقوى شعبية الراديكاليني
الدميقراطية، يعد جزءاً مهماً من عملية الدمقرطة الناجحة يف العديد من الدول العربية؛ إال أن شرعية  النقاش السياسي 

  . اإلسالمي املعتدل، ستبقى معلقة على شرعية عملية الدمقرطة ككل
  
  

  

 


