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البحث: ملخص

المناهج، هذه حول والتقويمات اآلراء  تباين  إلى اإلسالمي العمل مناهج في االجتهادات تعدد أد
األولية مراحله في وكان الجدل العربي، العالم الممارسة في من طوال عبر سنوات تحققت التي ونتائجها
المعاصرة من للظروف والبيئة وصالحيتها ناحية، من والسنة بالكتاب ارتباطها مد في المناهج يتركز  حول

.ناحية أخر
احتالل إلى السبعينيات مطلع اإلسالمية» «الصحوة بـ  تسميته على لح اصطُ لما القوية النشأة وأدت 
تصورات عدة وضع إلى  ذلك ودفع العربية، المجتمعات داخل ومؤثرة قوية مكانة اإلسالمية   القو 
ا دائرً اإلسالمي وإبقائه المارد احتواء أجل من غربية؛ وبمعاونة العربية، الحكومات قبل من واستراتيجيات

مصالحها. فلك في
الحتواء نتيجة محاوالتها الدؤوب الدول في بعض له السلطات تتعرض إنهاك وإرهاق من يبدو ما قد رغم
قد جماهيري�ا إسالمي�ا احتقانًا يعني  المنع- – البديل فإن لإلسالميين، السياسية واإلنجازات التحركات،

بالنظام. يُودي
«ظاهرة االنبعاث عجزه عن تفسير من عامة- -بصفة الغرب يعاني حيث الغربي في المسألة؛ يخفى الدور وال

االجتماعي. أو أو الديني السياسي من جوانبها اإلسالمي» في أيٍّ
فانطلقت ا للتيارات اإلسالمية، وتصبح ند� بالشعبية، تحظى أن أخر يمكن بدائل عن البحث ونشطت عملية

الجديدة. األمريكية الرؤية وفق العربي العالم في الديمقراطية صياغة تعيد التي من الكتابات موجة
وأصبح الحسابات تغيرت السياسي، العمل في تعقيدات طويلة لعقود الحركات اإلسالمية استغراق ومع
لم السياسية اللعبة توازنات حيث الحركات؛ تلك برنامج في ضعف نقطة اإلسالمية» «الدولة مصطلح
السياسية الحركات  اضطرت وقد اإلسالمي، الخطاب في والوضوح الصراحة من القدر هذا تتحمل تعد
المراحل السياسية أعتاب على الدينية الثوابت بعض تتجاوز أن الديمقراطية- بقواعد التزامها اإلسالمية -مع

تريد اجتيازها. التي
ينبغي ال الهدف وهذا الشريعة، وتحكيم اإلسالم إقامة أجل من السياسية اإلسالمية الحركات تأسست لقد
الرئيس عن هدفها الحركة تتخلى وعندما انتقاد، ومصدر ضعف نقطة إلى بتحوله الرضا أو  منه، الخجل
يجب والسياسي الدعوي العمل بين ثنائية العالقة أن كما من بقائها، ا خيرً يصبح زوالها منه؛ فإن وتتوار

الصدارة. حق فيها للدعوي يكون توازن حالة في عليها الحفاظ
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أحمد فهمي - السلطة إلى والطريق اإلسالميون

٤٤٥

ومقتطفات أفكار

هدف ليصبح لإلســالميين؛ السياســية الممارســة بلورة أهداف إعــادة عن تتحدث - بــرزت أطروحــات
. «المغالبة» وليس «المدافعة» هو المشاركة

تتبنى العمل دعويــة جماعات بوصفها وإنمــا سياســية، جماعات باعتبارها تنشــأ - أغلــب الحــركات لم
على تاليًا ــا تخريجً السياســية المشــاركات كانت ثم ومن الحياة، واقــع إلى اإلســالمي  إلعــادة المنهج

الحقيقة. هذه

احتالل إلى مطلع الســبعينيات اإلســالمية» «الصحوة بـــ تســميته على اصطلح لما القويــة - أدت النشــأة
تصورات عدة ذلك إلــى وضع ودفع العربية، المجتمعــات داخل ومؤثرة قوية مكانــة القو اإلســالمية
وإبقائه اإلســالمي المارد احتواء أجل من غربية؛ وبمعاونة العربية، الحكومات قبل من واســتراتيجيات

في فلك مصالحها. ا دائرً

الدؤوب نتيجــة محاوالتها الدول؛ بعض الســلطات في له تتعرض وإرهاق إنهــاك من يبدو قد - رغــم مــا
إســالمي�ا احتقانًا يعني المنع- – البديــل فإن لإلســالميين، واإلنجازات السياســية التحــركات الحتــواء

بالنظام. قد يودي جماهيري�ا

وجود أصل ليــس في لديها المنع جهود تتركز لإلســالميين، السياســية بالممارســة تســمح - الدول التي
في واكتساحها وانتشــارها، تفوقها مســتو ضبط في ولكن مشــاركتها، أصل أو اإلســالمية الحركات

تجاوزه. يتم معين ال عند حد االنتخابات

ألن فيــه األولى؛ تأمل كانت الذي النحــو على والحركات الحكومــات التــوازن بين - لــم تســتمر معادلة
لتحقيقها. تسعى ا ومنهجً ا وأهدافً رؤية تمتلك الحركات اإلسالمية

اإلســالمية؛ للتيارات ا ند� وتصبح بالشــعبية، تحظى أن يمكن أخــر بدائل عن البحث عمليــة - نشــطت
الرؤيــة العربــي؛ وفــق فــي العالــم الديمقراطيــة صياغــة تعيــد التــي  فانطلقــت موجــة مــن الكتابــات

الجديدة. األمريكية

ما ويعيدها إلى دها من يجدِّ عباده من وجل عز الله يبعث ســوف وثوابته، اإلســالم من تعاليم يتآكل - إن ما
المكاسب. غنم ويبقى لهم غرم التنازالت، المسلمين عن فيذهب عليه، كانت

تسلم مســتو إلى السياســية، والحياة االنتخابات في المشــاركة مســتو من انتقل بالفشــل - إن االتهام
تراجعهم. ال السياسيين اإلسالميين بتقدم ضمنية شهادة ذاته حد في االرتقاء السلطة، وهذا
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اإلسالمي العمل قضايا

اإلسالمية السياسية التيارات وتراجع اإلســالمي، اإلصالح «إفالس» على في التأكيد الغربية هذه الرؤية -
من األربعينيات تصــدر بانتظام منــذ اإلســالمية الحركات باندثار األحكام ظلت فقــد  ليســت بجديدة،

الماضي. القرن

حركــة المعارضة موقع اليوم تحتل كثيــرة، وهي ونقائصها، عيوبهــا كانت مهمــا اإلســالمية - األحزاب
محظورة. أنها رغم اإلسالمي، العالم معظم بلدان في األقو

اندثرت أنها هو ليس – نفسها الحركات هذه عند وربما – اإلسالمية عند خصوم الحركات اإلشكال إن -
والمحلية ضدها. الدولية رغم الهجمة قوة؛ تزداد أنها بل هو االندثار، إلى طريقها في أو

«الدولة الحسابات، وأصبح مصطلح تغيرت السياسي، العمل تعقيدات في االستغراق لعقود طويلة مع -
يُذكر. لم أو صراحة ر كِ ذُ الحركات، سواء برنامج تلك في ضعف نقطة اإلسالمية»

تتحمل لم تعد السياســية اللعبة توازنات أن ضعــف نقطة إلى اإلســالمية» «الدولة - ســبب تحــول مطلب
اإلسالمية السياسية الحركات وقد اضطرت اإلســالمي، في الخطاب والوضوح الصراحة من القدر هذا
التي السياســية المراحل على أعتاب الدينية الثوابت بعض تتجــاوز أن بقواعد الديمقراطية  مــع التزامهــا

اجتيازها. تريد

مفاجآت تحقيق ومع اإلسالمية، الحركات لد الدولة إشكالية مع التعامل في آخر د كان للسياسيين بُعْ -
تبلورت ٢٠٠٥م، عام ١٩٩١م، وانتهاءً بحركة حمــاس عام بالجزائر ا بــدءً الدول عدد من في انتخابيــة
النصر تحويل االســتراتيجية: هذه وتعني اإلســالمية، المفاجآت لمواجهة الخانق» «النصر اســتراتيجية

أو االنهيار. أمام خيارين: التنازل يضعهم حبل مشنقة اإلسالميون إلى يحققه الذي

اإلســالميين تولي الناتج عن للوضع جديــدة معالجة السياســي اإلســالم خصوم من الليبراليــون - ابتكــر
لمواجهة مجتمعة السياسية القو تضافر تستدعي وطنية» «أزمة بمثابة الحدث هذا اعتبار وهي للسلطة،

وقوعه. وبعد قبل الحدث

محدودية الدور على دالالت أن تواجهها، إسالمية حكومة أي على التي الحمراء الخطوط قائمة تعطي -
وجدت. لو الحكومة هذه تلعبه أن يتوقع الذي التغييري

من تغيير التمكن أي البرلمان، في الثلثين نســبة على الحصول – الدولة رئاســة الحمراء: الخطوط - أبرز
األمن – اإلعالم الرسمي – الخارجية السياسة من األهم الجانب – والجيش العسكري القرار – الدستور
القضاء، القوانيــن، التعليم، مثــل: مجاالت الجذرية فــي مســتويات التغييــر – والمخابــرات  الداخلــي

ونحو ذلك.
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ينبغي ال الهدف وتحكيم الشريعة، وهذا أجل إقامة اإلسالم من تأسست السياسية اإلســالمية الحركات -
الرئيس عن هدفها الحركة تتخلى وعندما انتقاد، ومصدر ضعف نقطة إلى بتحوله أو الرضا منه، الخجل

بقائها. ا من خيرً زوالها يصبح منه فإن وتتوار

فيها للدعوي يكون تــوازن حالة عليها في يجــب الحفاظ والسياســي الدعوي العمل بين العالقة  - ثنائيــة
الصدارة. حق

الدينية. ثوابتهم عن التخلي بشرط السلطة؛ من تقربهم مسارات أمامهم اإلسالميين يفتح خصوم -

فما سياسي، دور لممارسة يدفعها هو الذي اإلسالمية السياسية الحركات الذي تحمله المحتو الديني -
الدور؟ هذا مواصلة ألجل عنه التخلي معنى

مباشــرة إلى يســعى «المغالبة»، الذي هدف من التحول األوفق مــن يكون قد العربية الــدول - فــي بعض
ب عِّ ويُصَ عن دينها باألمة وينأ واإلفســاد، جهود الفســاد يعرقل «المدافعة»؛ الذي إلى هدف الســلطة،

ا. الحقً التغيير مهام

بإثارة مكتفية تقبع عنده الذي «المشاغبة»، هدف السياسية اإلســالمية بعض الحركات تتجاوز أن يجب -
والتأثير. األثر المحدودة األزمات والجداالت
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اإلسالمي العمل االجتهادات في مناهج تعدد أد
هــذه المناهج، حول والتقويمــات اآلراء إلــى تبايــن
مــن طــوال ســنوات عبــر ونتائجهــا التــي تحققــت
األولية المراحل وفــي العربي، العالم فــي الممارســة
مد في يتركز المناهــج حول والجدل كان النقــاش
وصالحيتها ناحيــة، والســنة مــن بالكتــاب ارتباطهــا

.أخر ناحية والبيئة المعاصرة من للظروف
وفق هذه اإلسالمي العمل ممارســة من وبعد عقود
مرحلة فــي الحركات اإلســالمية دخلــت المناهــج،
تشــتمل كاملة، وتطبيق نمو دورات إتمام بعد الحصاد

المكونات: هذه على
والمنهجي. الفكري ١-الطرح
التنفيذي. التنظيمي الكيان -٢

الطروحات. التراكمي لتطبيق الجهد -٣
الزمن. عنصر -٤

البالد معظم فــي كثيرة إســالمية تجارب فتراكمت
إلجراء المجــال أفســحت هــذه التجــارب العربيــة،
لمناهج العمل ومصداقيــة أكثر دقــة تقويم عمليــات
أو التي تحققت األهــداف تحولت حيث اإلســالمي،

تتجاوز بمصداقية تتمتع للتقويم؛ معايير إلى أُجهضت
مختلف بين النظــري» «التراشــقي الجدل مســتويات
المحاوالت يميــز كان والذي اإلســالمية، التيــارات

مرحلة الحصاد. النقدية قبل
هي األكثر  السياســية اإلســالمية التيارات  وكانــت
تميز العمل باعتبار تلك المرحلــة؛ في للتقويم قابليــة
القابلــة للقياس الدقيقــة النمطيــة السياســي بنتائجــه
تزايد هي: ظاهرة ســلبية عن ذلك نتج لكــن العلمي،
وتكاثرها اإلسالمي، السياســي للعمل التقويم جهود
البناءة، الجهــود فاعليتها تلك الذي يســلب إلى الحد
بما اإلنجــازات وتراوحــت التقويمات بيــن تضخيم
الجماعات دور وبين تهميــش المســتهدف، يتجــاوز

وتفكيكها. حلها إلى والدعوة نفسها، السياسية

في مســيرة الداللة ذات النتائج أهــم تبرز
يلي: السلطة فيما اإلسالميين إلى

السياســي  العمــل إجهــاض محــاوالت  : أوالً
ثوابت من وصارت مسبوق، غير ا حد�  اإلسالمي بلغت

العربية. األنظمة
ف. المستهدَ بلوغ عن المتحققة النتائج تواضع  ثانيًا:

السياســية  اإلســالمية الحركات أغلب ــا: عجز  ثالثً
مســتويات خالل من فعال تغييري عــن ممارســة دور

النيابي. تمثيلها
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اإلسالمي العمل قضايا

آماالً  تعقد األمة من عريضة قطاعات تزال ال ا: رابعً
ذلك وتمثل السياســية، اإلســالمية علــى الحــركات
أغلب التأييــد لها في معدالت ثبــات-  فــي تزايد -أو

العربية. الدول
اإلســالميين تســلم احتمــاالت تراجــع ــا: خامسً
ضــوء تجربة في العربية، أغلــب الــدول للســلطة في

حماس. حركة
المشــاركات حول جــدو وكثــرت التســاؤالت
ســاحق بفوز تســمح أن يمكن أنظمةٍ ال السياســية في
تتحدث بــرزت أطروحــات لحــزب إســالمي، كمــا
السياســية الممارســة أهــداف بلــورة إعــادة  عــن 
هو «المدافعة» المشاركة هدف  لإلســالميين؛ ليصبح

«المغالبة». وليس
أبرز نبيــن المختصــرة مــن خــالل هــذه الدراســة
خالل من الســلطة، إلــى مالمح مســيرة اإلســالميين
عــدد فــي اســتلهام تجــارب الحــركات اإلســالمية
وســيتم األخيرة، الســنوات فــي العربيــة مــن البــالد
خالل هذه المسيرة من في المالمح البارزة  استعراض

التالية: الفقرات
هل السياســية، والحركات األنظمة بيــن المواجهة

وجود؟ صراع هي
اإلسالمية. الدولة إشكالية -

السياسي. العمل خارطة -
توصيات. -

هل والحركات األنظمــة بين : المواجهــة
ً
أوال

وجود؟ صراع هي

إجمالية بصورة العربية األنظمة يجب تقســيم بداية
وما شــابهها، الملكية األنظمــة أولهما إلــى قســمين:
تستلهم أن تحاول التي الجمهورية، وثانيهما: األنظمة

«عالم-ثالثية». بصبغة الغربية الديمقراطية التجربة
يمكن نقاط، عدة جلي�ا في يبدو بين القسمين والفرق

التالي: الجدول خالل من بيانها

الدستورية الملكية الجمهوريةاألنظمة األنظمة

– األردن – مثالهــا: الكويت
المغرب.

– اليمن – مصــر مثالهــا:
الجزائر.

اإلسالمية الحركات تحظى
خالل مــن رســمي بوجــود

سياسية. أحزاب

يســمح بوجــود ال بعضهــا
إســالمية سياســية أحزاب

مصر. مثل

بعيــد الدولــة منصــب رأس
السياسية. المنافسة عن

خاضع الدولة رأس منصب
للمنافسة. – قانونًا –

يتحكم في غالبًا رأس الدولة
الحكومة. رئيس تعيين

يشــكل األغلبيــة حــزب 
الحكومة.

النيابيــة األغلبيــة ال تملــك
النظام. شكل تغيير

تغيير النيابية األغلبية تملك
النظام. شكل

تأثيــره النيابــي المجلــس
الدولة شــئون إدارة في أقــل

الخارجية. خاصة

تأثير لــه  النيابي المجلــس
شــئون إدارة  فــي  أكبــر 

الدولة.

مالحظة الســابقة، المقارنــة عناصــر نضيــف إلــى
والمواجهات األزمات أغلب أن وهي مهمة، تاريخية
والسلطات الحركات اإلســالمية السياسية بين الحادة
،( الجزائر – (مصر الجمهورية األنظمة دول وقعــت في
في الصراع بــأن القول تدفع لتبنــي المالحظة وهــذه
والحكومات السياسيين اإلســالميين بين الدول هذه
على طرف أن ينتهي بانتصار بــد ال وجود، صراع هــو
في األزمة تصل ال فــي المقابل وإزاحته، بينما اآلخــر
فالنظام ،المســتو هذا إلى الدســتورية دول الملكية

كبير. حد إلى ومستقر آمن
إغراءات م قــدَّ الملكية الــدول في هــذا االســتقرار
فــي الدول واألنظمة الحــركات من لــكل ولمحــات
بعضها فــي فســعت النخــب الحاكمــة الجمهوريــة،
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الملكية إلــى األجل طويلــة عمليــة تحول إلــى تنفيذ
الحكم. توريث بمحاولة ذلك وبدأ الدستورية،

إلى بعضها اإلسالمية، ســعى للحركات وبالنســبة
رســمية لألنظمة تفيد غير وتطمينات ضمانات تقديم
بالتغيير، العــام وإطاره النظــام رأس بعدم اســتهداف
بذلك تحاول وهي الحاليــة، المرحلة في األقل علــى
السياسي للتحرك أمامها المتاحة المساحة من تزيد أن

طريــق عــن الدولــة؛  داخــل 
حجم تقليص على المســاومة
إليه التغيير الــذي تتبنى الدعوة

الدولة. داخل
ليس إلــى أنــه مــع اإلشــارة
رئيــس يكــون أن بالضــرورة
األولى القــوة هو الجمهوريــة
هناك تكون فقد النظــام، داخل

الضمانات وليس إلى إليها تقدم مســيطرة أخر  قوً
الجزائر. الحال في كما هو الرئيس،

النظام طبيعة بحســب للعالقة التصنيف هــذا إال أن
ســؤال: هل الصراع إجابة وافية عن يقدم ال الحاكــم،
ال وجودي، والحكومات السياسيين اإلســالميين بين

أحدهما؟ باختفاء إال ينتهي

السؤال: هذا عن إجابة التالية المحاور وتقدم

األنظمة بمشاركة اإلسالميين؟: سمحت لماذا -١

اإلســالمية الحــركات نشــأة تاريــخ عندمــا نتتبــع
المالمــح المهمة، بعــض مالحظة يمكــن السياســية

ومنها:
باعتبارها  لــم تنشــأ الحــركات : أغلــب هــذه  أوالً
دعوية، بوصفهــا جماعات وإنما سياســية، جماعات
اإلســالمي إلــى واقع المنهج إلعــادة تتبنــى العمــل
ا تخريجً السياسية كانت المشــاركات ثم ومن الحياة،

الحقيقة. هذه على تاليًا
جماعة  إلــى ينتمي الحــركات ــا: أغلــب تلــك ثانيً

وبين بينها العالقة يجعــل وهذا المســلمين، اإلخوان
الجماعة، لمنهــج العــام باإلطار محكومــة األنظمــة
أن يعني ما معروفة، تاريخية ا بخلفيــات أيضً ومرتبطة
مرن «تقدمي» أداء ممارســة على الحركات تلك قدرة
التاريخــي، بهــذا اإلطــار المنهجــي  تظــل محكومــة

حاولت. مهما
ثالثًا:تتميزأغلبالحركاتاإلسالميةالسياسية بأنها 
الجماهيري، الحشــد على األقدر
ا في خطرً ا عنصرً يجعلهــا ما وهو
المفتقرة الحاكمــة النخب  مقابل

الشعبي. التأييد إلى
الحركات  هذه تمارس ا: لم رابعً
ضغــوط إثــر السياســي  العمــل 
أثمرت األنظمــة على جماهيريــة
بل السياسي، بالعمل لها الســماح
توجه على الــدول غالبية في مترتبة كانــت مشــاركتها
داخلية اعتبــارات سياســية عــن نتج جديــد لألنظمة
حيث مــن اســتثناءً الجزائر تكــون وخارجيــة، وقــد

الجماهيري. الضغط
تســميته على لح اصطُ لما القويــة النشــأة لقــد أدت
إلــى الســبعينيات بـــ «الصحــوة اإلســالمية» مطلــع
داخل قويــة ومؤثرة مكانة اإلســالمية القو احتــالل
عدة وضــع إلى ذلــك العربيــة، ودفــع المجتمعــات
العربية، الحكومات قِبل من واستراتيجيات تصورات
اإلســالمي المارد احتواء أجــل من غربيــة وبمعاونــة
فتح المجال وكان مصالحهــا، فلك في ا دائــرً وإبقائه
أحد الدول في بعــض هــذه الحركات أمام السياســي
ال ذلك ولكن اإلســالمية، الصحوة استيعاب وسائل
أو بالفعل، االحتواء نجحت عملية أن بالضرورة يعني

لها. ا مخططً كان كما على األقل
قــدرات تمتلــك السياســية الحــركات وإذا كانــت
الحركات احتواء فإن الجماهير، على تعبئــة ملحوظة
تخشــى التي لألنظمة مزدوجة ضربة يمثل السياســية
قد رغــم مــا واحــد، آنٍ فــي الجماهيــر والحــركات

اإلسالمية الحركات أغلب تتميز
الحشد على األقدر بأنها السياسية
ا عنصرً وهو ما يجعلها الجماهيري،
الحاكمة النخب  مقابل  في  ا خطرً

الشعبي التأييد إلى المفتقرة
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في له الســلطات تتعــرض وإرهــاق إنهاك يبــدو مــن
الحتواء محاوالتها الــدؤوب بعــض الــدول؛ نتيجــة
فإن لإلســالميين، السياســية واإلنجازات التحركات
قد جماهيري�ا إســالمي�ا احتقانًا يعني المنع- - البديــل

بالنظام.  يُودي
على لإلسالميين السياسية المشــاركات وساعدت
في دوامات اإلســالمية والطاقات اســتنزاف الجهود
دون تلك الطاقات استهالك إلى تؤدي التي السياســة
محدودة عوائد أو تحقيق من عوائد، يناسبها ما تحقيق
أدت كما االنتخابات، نتائج تغير مع للزوال قابلة مؤقتة
،أخر – وعلمية دعوية – تحييد تيارات إســالمية إلى
متغير- - ميزان خالل من تصنيفها وإعادة قولبتها، أو
وفــق مقتضيات تمــت صياغته والتطرف، لالعتــدال
العمل أن يعنــي ما الدعوي، وليس السياســي العمــل
الثاني انطلق بينما للسياســي، ا خاضعً أصبح الدعوي

وخدمته. األول لدعم ا أساسً
إلى العربية الحكومــات بعــض ســعت هدف آخر
بالمشــاركة، لإلســالميين الســماح خالل من تحقيقه

حيــث العــدو»، وهــو «صناعــة
ا مســوغً الحكومات تقــدم هــذه
الغربــي، الدعــم ــا لتلقيهــا رئيسً
أو اإلســالمي،  الخطــر هــو:
والدولــة والتطــرف، اإلرهــاب
الدعم وبــات الدينيــة األصولية،
العدو، وجــود  بأمريــن: ــا مرتهنً

في وتوســعت الحكومات بمواجهتــه، وقيام النظــام
كافة فــي اإلســالمي» «العدو اســتراتيجية اســتخدام
الفلســطينية، القضية في حتى والمجــاالت، القضايــا
األسد حافظ الســوري الســابق الرئيس بين وفي لقاء
كريستوفر، وارين األسبق الخارجية األمريكي ووزير
المتحدة الواليات اســتمرت «إذا ا: األســد مهددً قال
وقضيتهم ضد العــرب إلســرائيل االنحياز هذا علــى
لتجدني لي مرة ســتأتي فإنك في فلســطين، المركزية

(١) بين يدي». سبحة وأحمل ا لحيتي، مطلقً
المظهر هــي االنتخابات نتائــج وبذلــك أصبحــت

تقدم إذ العدو؛ صناعــة اســتراتيجية عن ا تعبيرً األكثر
نمو أو عــن ذات مصداقيــة مؤشــرات تلــك النتائــج
أهمية ــخ ترسِّ ثم ومن اإلســالمي»، «الخطــر تراجــع
«الخطر»، في مواجهــة األنظمة بــه تقوم الذي الــدور
مراكز إصــدارات الذي تشــهده الرواج ا وصــار معتادً
وسائل اهتمام على ا -عطفً والغربية العربية الدراسات
اإلسالميين فوز دالالت عن تتحدث والتي اإلعالم-

المستقبل. وآفاق
الحــركات أن بالضــرورة التحليــل ال يعنــي هــذا
في ــرة» يَّ خَ مُ وليســت ــيَّرة سَ اإلســالمية السياســية «مُ
بالصورة المصالــح التقــاء فــإن مســارها السياســي،
عندما ينتهي ضٌ مؤقــت، رَ هو عَ ا رضت ســابقً التــي عُ
بينما تواصــل الحركات مصالحهــا، األنظمــة ــن مِّ ؤَ  تُ

مسيرتها. اإلسالمية
نقطة  مالحظــة من خــالل ذلك توضيــح  ويمكــن
ضد األنظمــة تمارســها والتــي التدخــل «المانعــة»،
دولــة مــن تختلــف وهــي اإلســالميين السياســيين،
التي الدول أن إال ،ألخــر
السياسية بالممارسة تســمح
جهود تتركــز لإلســالميين،
أصل في ليــس لديها المنــع
اإلســالمية الحركات وجود
ولكن مشــاركتها، أو أصــل
تفوقها مســتو فــي ضبــط
حد عنــد االنتخابــات فــي وانتشــارها، واكتســاحها
منحنيات تبدأ النقطة وعند هذه تجــاوزه، يتم ال معين
والحكومات، الحــركات بيــن الصــراع والمواجهــة
نقطة يتجاوز وال السالمة، يؤثر الحركات تلك وبعض
وبعضها ــا، حينً ويهدأ حينًا يشــاغب وبعضها المنــع،
المواجهة تكون ثــم ومن الحمراء، الخطوط  يتجــاوز

أكثر حدة.
الحمراء خطوطها تحديد في تتناقض الدول وبعض
فبينما السياسية، اإلســالمية الحركات مع التعامل في
محظورة تعتبرها بل الحــركات بهذه ال تعتــرف أصالً

٤٥٢

استخدام فــي الحكومات توسعت
كافة في اإلسالمي» «العدو استراتيجية
القضية في  حتى والمجاالت، القضايا

الفلسطينية
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االنتخابات بمشاركتها في تســمح فإنها (مصر) قانونًا
النيابيةومادونها،وتستخدمالصحفالرسميةعبارات
عن تتحدث التناقــض، عندما هذا موحيــة ودالة على
ا فتصفهم اختصارً المســلمين، اإلخوان جماعة نواب
بين العبارة هــذه حيث تجمع المحظورة»؛ بـ «نــواب
الديمقراطي النظام حسب للنواب؛ «المشروعية» قمة
القانوني الحظر وبين الشــعب، في مجلس بعضويتهم
«نــواب أي مخالفــوه،  يعاقــب أن فتــرض يُ الــذي 
ويتم جماعتهم، باســم يترشــحون المحظورة» الذين
وســائل اإلعالم في حتى الصفة بهذه عنهم الحديــث
أعضاء قضائي�ا فيــه يُحاكم الذي الوقت في الرســمية،
ينتمون ألنهــم الجماعة «المحظــورة»؛ آخــرون فــي

ويدعون إليها.
الحكومــات بيــن التــوازن معادلــة  تســتمر  لــم 
األولى؛ فيه تأمل كانت الذي النحــو على والحركات
ا وأهدافً ا ومنهجً رؤية تمتلك اإلسالمية الحركات ألن
للمشــاركة ال بد من تجاوزها فكان لتحقيقها، تســعى
الدول داخل الحقيقية السلطة إلى الشكلية، والســعي
الدول تلك وألن السياسية؛ تسمح بالممارسات التي
الديمقراطي «الســمت» تســتهدف المحافظــة علــى
الحركات اإلسالمية شعبية تزايد ضاعف لنظامها، فقد
مســتو ضبط ســهالً يعد ولم مــن الضغــوط عليها،
لم الدول وفي بعض في االنتخابات، والفوز الترشــح
للسماح لها الكافية بالدرجة تنازالت الحركات تقدم

بتجاوز حد األمان.
تقدمهــا  التنــازالت التــي مســتو  ومــع تفــاوت
احتماالت وتزايد دولة، كل في اإلســالمية الحركات
الدول، بعض في االنتخابية األمر عن السيطرة خروج
السياسية اإلسالمية للحركات األمريكية الرؤية دخلت
الفترة أن سيولة، ونعتقد مرحلة «ضبابية» أو مرحلة في
بلورة األمريكيون األهمية؛ حيث يحاول بالغة الحالية
السياسة دهاليز في السياسيين لإلسالميين جديدة رؤية

واألبحاث. الدراسات ومراكز األمريكية

: الغربي الدور -٢
تفســير عامة مــن عجزه عن بصفــة يعانــي الغــرب
جوانبها، مــن أي في اإلســالمي» االنبعاث «ظاهــرة
أغلب وتعانــي االجتماعــي، أو أو الدينــي السياســي
إلى – جزئي أو كلي – افتقار من المطروحة التصورات
بأن االعتقاد األخطاء وأول والموضوعية، المصداقية
الطبيعي السياق هو اإلســالمي العالم في التدين ترك
تفســير إلى يحتاج التدين وأن المجتمعــات، لتطــور
عن البحث الجهود فــي ولذلــك تركزت ومبــررات،
وانتشارها، اإلسالمية الحركات وظهور نشأة أســباب
جهــود العلمنة لمــاذا فشــلت عن: ولم يســأل أحــد

الناس؟ حياة من كلي�ا الدين تغييب في بتنوعاتها
المعلومات ثــروة رغــم – المشوشــة األفكار هــذه
الحــركات عــن الغــرب يمتلكهــا التــي الحقيقيــة 
اإلسالمية–جعلتالتصوراتوالتحليالتوالتوقعات
الصالحية، قصيــرة اإلســالميين بخصــوص الغربيــة
مستو تراجع يثبت خطؤها، وساهمت في ما ا وكثيرً
حدوث علــى – الغرب من قِبــل – المعقــودة اآلمــال
ونشــطت الحركات، مســارات في حقيقية تحــوالت
أن تحظى يمكــن أخــر؛ بدائل عمليــة البحث عــن
فانطلقت اإلسالمية. للتيارات ا ند� وتصبح بالشــعبية،
في الديمقراطية التي تعيد صياغة الكتابات من موجــة
الجديدة، ويعطي الرؤية األمريكية وفق العربي العالم
واألكاديمي الباحــث - المجيد عبــد وحيد الدكتــور
«الثنائية» فيتحدث عــن ــا لذلك، نموذجً - المصــري
ا بينها، إما حزب محصورً مصر بــات الناخب في التي
وضعين؛ أولهما بين ويقارن اإلخوان، وإما الحكومة
بدائل متعددة، فيه تسود والثاني الثنائية، فيه هذه تسود
مقارنة أفضل الوضع الثاني القول أن «وبدهي ويقول:
هو شــرط بدائل عدة فاالختيــار بين بالوضــع األول.
أن وجود الديمقراطي، كما التطــور لســالمة جوهري
االنتخابي التصويت أن يأتي يضمــن خيارين من أكثر
ب جرَّ بديلين؛ باالختيار بيــن مقارنة موضوعيــة أكثر
فيه، ثقتهم وتراجعت طويلة، لفترة أحدهما الناخبــون
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ويكرر الحكــم»، في بقائه لطــول الملــل أو أصابهــم
الخاطــئ «التفســير أســلوب المجيــد الدكتــور عبــد
الحركة اإلسالمية خصوم إليه يضطر المتعمد» الذي
تفســيرات مأزق فــي فيقعون لهــا، بســبب عدائهــم
فهم من متعمق مســتو بلوغ عن متعصبــة تُعجزهم
«يحصد فيقــول: اإلســالمية السياســية، الحــركات
ب ــرَّ يُجَ لــم الــذي - -اإلســالميون البديــل الثانــي
في الرغبة لمجرد لمصلحته أصحابهــا يقترع أصواتًا
أن على قدرتــه في بــه أو ثقة ا اقتناعً وليــس التغييــر،

يأتــي  بمــا هــو أفضــل».
يختــار ألن مضطــر الناخــب أن ويعتبــر الباحــث
ألنه: بأنــه «خطر» الوضع هذا ويصــف اإلســالميين،
عندئذ؛ يحــدث أن يمكــن الذي مــا «يصعــب تصور
النتقال محترمة وقواعــد تقاليــد مرعية غياب بســبب
الظــروف أتاحــت وإذا فيهــا. الســلطة، والتصــرف
لمنع االنتخابية العمليــة فــي ا واســعً تدخالً الدوليــة
احتقانًا، يــزداد الوضــع أن بــد فــوز هــذا البديــل، ال
في بسالسة الســلمي الديمقراطي التطور  وتقل فرص

(٢) . التالية» الفترة
«القلق» أن الخاطئــة» «التفســيرات مــن تداعيــات
في كاد ينحصر السياســيين اإلســالميين مــن الغربــي
الســلطة؟ وهناك إذا تسلمتم ســتفعلون ماذا تســاؤل:
-وغيــر مباشــرة- بيــن معلنــة غيــر مناظــرة ضمنيــة
التيارات ا، وبيــن عمومً والغــرب المتحدة الواليــات
هذا التساؤل، الرئيس محورها السياســية، اإلسالمية
باقة من التســاؤالت مناظرتهــم فــي ويطــرح الغرب
حقيقي، منها: الموقف وبعضها الفرعية بعضها دعائي
العنصري، التمييز اتفاقيــة مثل الدولية االتفاقات مــن
من والموقف التعذيــب، ومكافحــة وكامب ديفيــد،
الدينية أو األقليــات األقباط، مــن والموقف المــرأة،
بعد وتطبيقها الديمقراطيــة مــن والموقــف ــا، عمومً

الحكم. تسلم
تقديــم السياســيين ويحــاول بعــض اإلســالميين
على مبنيــة سياســية وتنــازالت تصريحــات مطمئنــة

اجتهاد وأحيانًــا بــدون مرجوحــة، اجتهــادات دينيــة
إليهما النبي أشــار قاعدتان مهمتان يبقى أنه إال معتبر،
يسقطان وهما الصدد، هذا في وســلم عليه الله صلى
يمكن تحوالت أو تنــازالت أي على الغربي الرهــان
أنهما يثبتان كما السياسيين، على اإلسالميين تطرأ أن
العمل اإلسالمي التي مسارات فهم الغربي عن العجز

ربانية شرعية: قواعد األساس في يحكمها
وســلم : عليه الله صلى في حديثه األولــى القاعدة
الفاجر»(٣)، بالرجل الدين هذا ليؤيد وجل عز الله «إن
األمة لهذه يبعث اللــه «إن حديث في والقاعــدة الثانية

(٤) دينها». لها يجدد من سنة مائة كل رأس على
له حكمة وجــل عز الله أن األول الحديــث ويفيــد
رجل فاجر، من أحيانًا اإلســالم يستفيد أن وإرادة في
أحكامه، وإقامة الديــن لنصرة يســعون فكيف بأناس
ال بد الصواب، بخــالف اجتهاداتهم بعض أتــت وإن

جهودهم. من - شاء الله - إن الدين يستفيد أن
تعاليم يتــآكل مــن أن مــا الثانــي ويفيــد الحديــث
من عــز وجل الله يبعــث اإلســالم وثوابتــه، ســوف
عليه، كانــت مــا إلــى ويعيدهــا عبــاده مــن يجددهــا
لهم ويبقى التنــازالت، غــرم المســلمين  فيذهب عن

المكاسب. غنم
والنكوص، للتنازل ا تســويغً يقدم ال التفســير وهذا
لمحات يعطي ولكنــه رهينة، كســبت بما فكل حركة
تحكمه التي والقواعــد اإلســالمي عــن طبيعة العمل

السياسة. لعبة عن ا بعيدً

أم السياســيون اإلســالميون هــل يتقدم -٣
يتراجعون؟

المتعمدة» الخاطئــة «التفســيرات في نفس ســياق
التيارات أن علــى الباحثين الغربييــن مــن يصر كثيــر
وكتب ا، ملحوظً ا تراجعً تحقق السياســية اإلســالمية
األوسط، الشرق األمريكيان في شــئون المتخصصان
تحت ا هام� غفوســديف، كتابًا ونيكوالس تقــي، راي
يقوالن وانهياره»، الراديكالي اإلســالم «نشــأة عنوان

٤٥٤
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الراديكاليــة اإلســالمية الحــركات تثبــت فيــه: «لــم
بتولي نجحت عندمــا حتى للحيــاة، أنهــا بدائل قابلة
األوســط الشــرق في مكان كل وفي واليوم الحكــم،
فاألسلمة السابق، السوفييتي واالتحاد البلقان في كما
تراجع هــي فــي – الراديكالــي السياســي اإلســالم – 

(٥) حاكمة». كأيديولوجية
«اإلســالم ســعيد: إدوارد وكتــب المفكــر العربي
حاول تســلم مهمتــه أينما فــي ينجــح السياســي لــم
اإلســالمية»(٦)، األحــزاب خــالل مــن الســلطة
من مســتو انتقل بالفشــل االتهام هنا أن والمالحظ
إلى السياســية، والحيــاة االنتخابات فــي المشــاركة
االرتقــاء فــي حــد وهــذا الســلطة، مســتو تســلم
السياســيين بتقــدم اإلســالميين ضمنية  ذاتــه شــهادة

تراجعهم. ال
مســتقبل الفشــل التي تستشــرف تنوعــت توقعات
«يمكن أنه فبعضها يعتبر للســلطة، اإلســالميين إدارة
بســهولة؛ شــرعيتها خســارة اإلســالمية للحــركات
العــادل واألخالقي النظــام تأميــن يمكنهــا عندمــا ال
من يتوقع حدوث الخلل وبعضهــا به»، وعدت الذي
السابق الكتاب مؤلفا ويقول نفســها، الحركات داخل

الحركات هــذه تكون «عندما إنــه:
صرفــة، فإنــه معارضــة فــي إطــار
مشــتركة أرضية إيجاد من الســهل
لجهــة بيــن مختلــف الجماعــات
تقدم ومع مثاليــة... قبــول مبــادئ
فــي ــا الحركــة اإلســالمية تدريجي�
تســلم بعد أو الســلطة، بلوغ اتجاه

بد ال التي االنشــقاقات فــإن الحكم، ناجــح لمقاليــد
التقيد على يحافظــون الذين أولئك بيــن وأن تحدث
ســتكون نتائج إلى باأليديولوجيــة ســتؤدي الصــارم
بتقييماتهم أكثــر براجماتية هم الذين ألولئك مضــادة
ولعل تســويات»(٧)، إلجــراء مســتعدون هم أو مــن
ا حمــاس داخلي� حركــة بتخلخــل الغربيــة التوقعــات
رئاســة وتســلمها االنتخابــات، فــي فوزهــا بعــد 

التفســير للســياق الغربي في مثاالً تعطــي  الحكومــة،
والتحليل والتوقع.

«إفالس» علــى التأكيــد فــي الغربيــة هــذه الرؤيــة
السياســية التيارات وتراجــع اإلســالمي، اإلصــالح
باندثار األحكام «ظلت فقد بجديدة، ليست اإلسالمية
األربعينيات منذ بانتظــام اإلســالمية تصدر الحركات
مقولة نجد المثــال فعلى ســبيل الماضي، من القــرن
لحــركات الفكــري اإلفــالس عــن روي أوليفــر 
لحكم حرفي تكــرار إلى أقرب اإلصالح اإلســالمي
اإلســالمي اإلصالح حركات علــى جيب هاميلتــون
في المشــابهة كير مالكوم وأحــكام فــي األربعينيات،
بنهاية كهذا حكم فيها يصدر مرة كل وبعد الستينيات،
أحداث تظهر وســيادة العلمانية، السياســي اإلســالم
كبار المنظرين أحد فمثالً أصدر العكس، تبين جســام
هي الجزائر أن فيه أكد كتابًا ١٩٨٣م عــام األمريكيين
هيمنة مرحلة تجــاوز الذي الوحيــد اإلســالمي البلد
الكاملة مرحلة العلمانية اإلســالمية، ودخل الشــريعة
،األخر اإلســالمية الدول كل بخالف رجعــة، بغير
الكاتب، هذا زعم حسب الجزائر، في نر يجعلنا مما
مثل تواجه ولهذا ،األخر اإلسالمية الدول مســتقبل
عند مفاجآت المحلليــن هــؤالء
تزايد يكتشفون حين منعطف كل
هــذه الحركات، فاألحزاب نفوذ
عيوبها مهمــا كانــت اإلســالمية
تحتل كثيــرة، ونقائصهــا، وهــي
المعارضــة حركــة اليــوم موقــع
العالم بلــدان في معظم األقــو
في هــو الحال محظــورة، كما اإلســالمي، رغــم أنها
الحال هو كمــا ا ســافرً عداءً مصــر وتونس، أو تواجه
في نتائج باهرة األحزاب هذه وحين تحقق فــي تركيا،
الدولة؛ المدعومة من األحزاب وتفشــل االنتخابات،
والمــوارد والتحايــل، والمنــاورات رغــم الضغــوط
تصرفها، تحــت الدولة تضعهــا غير المحــدودة التي
ه يوجَّ أن يجــب واإلفالس الفشــل عن الحديث فــإن
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الخاطئة التفسيرات » سياق في
من الباحثين كثير المتعمدة» يصر
ــارات ــي ــت ال أن  عــلــى الــغــربــيــيــن 
ا تراجعً تحقق السياسية اإلسالمية
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اإلســالمية الحركات ال إلى الخاســرين، هؤالء إلــى
خصوم الحركات اإلشــكال عند يقال: إن أن ويمكن
ليس – نفســها الحركات هذه عند وربما – اإلســالمية
أنها هو بل إلى االندثار، في طريقها أو أنها اندثرت هو
(٨) ضدها». والمحلية الدولية الهجمة رغم قوة تزداد

اإلسالمية: إشكالية الدولة ثانًيا:
بداية في السياسية اإلسالمية الحركات تبنت غالبية
الحكم أو اإلســالمية، الدولة هدف إقامــة تأسيســها
عبارات الله، وهــي كلها شــرع تطبيق أو اإلســالمي،

عامة. بصورة المعنى نفس إلى تؤدي
تعقيدات فــي طويلة لعقــود االســتغراق لكــن مــع
مصطلح وأصبح الحسابات، تغيرت السياسي، العمل
تلك برنامج فــي ضعــف اإلســالمية» نقطة «الدولــة

يُذكر. لم أو صراحة كِر ذُ سواء الحركات،
نقطة إلى اإلســالمية» «الدولة مطلب تحول ســبب
تتحمل تعد السياســية لــم اللعبة توازنات ضعف، أن
الخطاب والوضــوح فــي الصراحــة مــن هــذا القدر
السياســية الحــركات اضطــرت وقــد اإلســالمي،
أن الديمقراطيــة، بقواعــد التزامهــا مــع اإلســالمية،
المراحل أعتاب علــى الدينية بعــض الثوابت تتجاوز

اجتيازها. تريد التي السياسية
مصدر اإلســالمية» «الدولة آخر لصيــرورة ســبب
غموض اإلطار وهو لإلســالميين السياســيين، انتقاد
ومرجعيتها، وماهيتهــا، وكنههــا الدولة، العــام لهــذه
في قِبل اإلسالميين من اإلسالمية الدولة إدارة وكيفية

مترصدة ومتربصة. أوضاع دولية ظل
الباحثــون يقدمهــا التــي التفســيرات وتراوحــت 
بين ما الغموض، لهــذا العرب والليبراليون الغربيــون
ممارســة وبين للدولة، اإلســالمي التصــور ضحالــة
نية» السُّ من «التقية لنوع الحركات اإلسالمية السياسية
تنقلب ثَم ومــن الســلطة، إلى تصل عندما ســتخلعها

الحكم. إلى أوصلتها التي الديمقراطية على
موقفيــن أنتجــت «الضاغطــة» التفســيرات  هــذه 

يتعلق اإلســالمية فيما الحــركات قِبل مــن إجماليين
األول: الموقــف في اإلســالمية»، «الدولــة بمطلــب
وبرامج خطاب فــي اإلســالمية» «الدولة ذكر ــع تراجَ
عمرو الدكتــور ويقــول كثيــر مــن تلــك الحــركات،
األمريكي: كارنيجــي معهــد باحثــي كبير حمــزاوي
الدولة بخصــوص واضح غير خطابهــم إن اإلخــوان
لم الثالث األخيرة الســنوات خالل اإلســالمية، وفي
برنامجهم ذلك فــي حول واضحــة إشــارة يعد هناك
اليمن فــي اإلصالح وحــزب وبياناتهــم، االنتخابــي
الدســتورية في المغرب، والحركة والتنمية والعدالــة

(٩) إسالمية. دولة إقامة إلى تشير ال الكويت في
المصحوب -غيــر اللفظــي» «اإلقصــاء لكن هــذا
الباحثيــن، بعــض قنــع لــم يُ بإقصــاء أيديولوجــي-
على أنهم المســلمين اإلخــوان مع يتعاملون وظلــوا
كما يُعبر أو خــاص، طابع ذات دولــة يهدفــون إقامــة
مرجعية ذات مدنيــة «دولة الجماعــة بعض منظــري
مرجعية عن عبد المجيد ويتساءل د/وحيد إسالمية»،
وكيف المرجعية هــذه هي فيقول: «مــا هــذه الدولة،
مجلس؟، أو صورة هيئة في مثالً فهل ستكون تعمل؟
وعلى الحالة؟، هذه في أعضائها اختيار ســيتم وكيف
هذه عالقة ستكون وكيف معيار؟، بأي أو أســاس أي
المؤسســة لهذه ســيكون وهل باألزهر؟، المرجعيــة

(١٠) بالمرجعية؟». صلة العريقة الدينية
اإلسالمي بين المجتمع عن الفارق آخرون وتساءل
الدولة اإلســالمية وبيــن الذي تهــدف إليه الحركات
الوهاب عبد اآلخر، فيقول يســبق وأيهما اإلســالمية،
اإلسالمية: الحركة نقد في المتخصصين أحد األفندي
اإلســالمية الحركات هدفها إقامة الدولة هذه «تجعل
في ، ولكنها فاضــالً المجتمــع يكــون ال التــي دونهــا
تتحقق لن إن الدولة اإلســالمية تقــول: نفســه الوقت
أمام دوران في فنحــن الفاضل، المجتمع إال بوجــود
دونه الذي المجتمــع الفاضل عن بحثًا مفرغة، حلقــة

 (١١) بالعكس». والعكس فاضلة، دولة تكون لن
في حركات إســالمية اتخذته اآلخر الذي الموقف
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في الدولة لمفهــوم الضاغطة» «التفســيرات مواجهــة
المغربي العدالة خطاب حــزب في يتضح برنامجهــا،
حزبًا ليس أنه بإعالنه البداية منذ الذي حسم اإلشكال
أســاس سياســي وطني؛ يقوم على «حزب بل ــا، ديني�
الدين ســعد للحزب العام األمين وقــال المواطنــة» ،
المدنية.. والدولة «اإلسالم بعنوان بحث العثماني في
دنيوية دولة اإلسالمية هي الدولة إن إزالة التعارض»:
ويجب والوطنية، المصالح العامة تخضع العتبارات
وإنه موضوعي، نســبي إطار في معها التعامل أن يتــم
الممكن.(١٢)  فن أنها على السياسة مع التعامل ينبغي
لمفهوم العدالة حزب أجراهــا التي «اإلزاحة» هذه
مع واســع جــدل مــن أراحتــه اإلســالم الدولــة فــي
الدولة، مفهوم حــول الغربيين والباحثين الليبرالييــن

لكنهافيالوقت نفسهنقلتهذا
اإلسالميين، ساحة إلى الجدل
عن موقع يتساءلون الذين باتوا

هذه الدولة. اإلسالم من
تاب، والكُ الباحثين عن ا بعيدً
آخــر في ــد عْ بُ كان للسياســيين
لد الدولة إشكالية مع التعامل

في انتخابية مفاجآت تحقيق ومع اإلسالمية، الحركات
بحركة ابالجزائرعام١٩٩١موانتهاءً عددمنالدولبدءً
«النصر ٢٠٠٥م، تبلــورت اســتراتيجية عــام حماس
هذه وتعني اإلســالمية، المفاجآت لمواجهة الخانق»
اإلسالميون يحققه الذي النصر تحويل االستراتيجية:
التنــازل خياريــن: أمــام يضعهــم  إلــى حبــل مشــنقة
الجزائرية اإلنقــاذ جبهــة تجربة قدمــت أو االنهيــار.
السياســية الحــركات  لخصــوم مهمــة ــا  دروسً
إلــى تصــل أن يجــب ال أنــه أبرزهــا:  اإلســالمية،
ثوابتهــا حمــل تصــر علــى سياســية  الســلطة حركــة

كاملة. الدينية
السياســيين  اإلســالميين إخضاع ومنهــا: وجــوب
الثوابت»، «حــرق تســتهدف ومكثفة مركزة لضغوط
السياســيين اإلســالميين مــن جديــد وإخــراج جيــل

اإلســالمية الحركات يخترقون الذيــن «المعتدليــن»
عليها إضافية ا ضغوطً ويمارســون السياسية القديمة،

السلطة. القريبة من التنازالت دائرة لدفعها إلى
المنتصرة اإلسالمية الحركة مع المواجهة أن  ومنها:
وضع الحكومة بل يمكن تقترن بالقوة، ال يشــترط أن
فــي الفائــزون اإلســالميون يشــكلها الجديــدة التــي
وخانق، ضاغط تحت حصــار - عقابي- االنتخابات
سياســي؛ بإخفاق مقترنًــا يجعــل فوزهــم االنتخابي

الخانق». لد منتخبيهم «النصر أسهمهم يضعف
السياســي خصوم اإلســالم الليبراليون من وابتكــر
اإلســالميين تولي عن الناتج للوضع جديدة معالجــة
«أزمة بمثابــة الحــدث هــذا اعتبــار للســلطة، وهــي
مجتمعة السياســية القــو تضافر وطنيــة» تســتدعي
وحيد د/ وبعد وقوعــه، يقول قبل لمواجهــة الحدث
ال األحوال كل «في المجيد: عبد
عندما النوايا، علــى الرهان يصح
األوطان. بمســتقبل األمر يتعلــق
اإلخــوان وصــول كان فــإذا
مــن يصبــح ا، واردً إلــى الحكــم
على عام توافق إيجــاد الضروري
عدم تغيير وعلى السياســي، ونظامها الدولة مقومات
توافق إلى حــوار وطني يقــود بدون  هــذه المقومــات

 (١٣) آخر». عام
فلســطين، الجديدة في هــذه المعالجة وقــد نُفذت
حل أنها علــى الوطنيــة» «الوحــدة وبــرزت حكومــة
الحصار، ويمنح مأزق من حماس حركة متوازن ينقذ
النفوذ بعض فتح في حركــة الممثل الرئيس خصمهــا
الذي النصر يفــرغ نفســه الوقت في ولكنه المفقــود،

دالالته. ويسقط معناه من حماس حققته
أمام المتوقعــة المســارات تلخيــص بذلــك يمكن
في االنتخابات ا كاسحً ا فوزً تحقيقهم اإلسالميين حال

يلي: البرلمانية وتسلمهم للسلطة، فيما
خصوم من الثوابت؛ يحددها عن قائمة ١- التنــازل

والخارج. الداخل

بين ــارق ــف ال عــن ــســاءل آخـــرون ت
تهدف ــذي ال اإلســالمــي المجتمع
الدولة اإلسالمية وبين الحركات إليه

اآلخر؟ يسبق وأيهما اإلسالمية،
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اإلسالمي العمل قضايا

شــدته تتناســب ضاغــط، التعــرض لحصــار  -٢
أمــام المتاحــة التغييــر صالحيــات مســتو  مــع 

اإلسالميين. حكومة
البلد إلخــراج وطنية وحــدة حكومــة ٣- تشــكيل
النصر ليتحول والضغــوط الدولية، الحصار من حالة

التنفيذ». إيقاف «مع خانة: إلى اإلسالمي

اإلسالميين فوز تُجهض مبكرة انتخابات إجراء -٤
غطاء الضغط الخارجي. تحت

السياسي: العمل خارطة ا:
ً
ثالث

من عالية بدرجة معظمها في العربية األنظمة تتمتــع
اإلســالميين فوز قــادرة على تحمل تجعلها األمــان،
انتخابات قادمة، أي المبرمــج - فــي أو - المفاجــئ
ملكية دستورية، إلى: تقســيم األنظمة إلى وباإلضافة
أمان بمســتويات األولى تحظــى حيث وجمهوريــة،
على األنظمــة يحرص من األخير النمــط فإن أعلــى،

حالة سيولة الدولة في مؤسســات بين العالقة تظل أن
الحــال، مقتضيــات حســب التشــكيل قابلــة إلعــادة
الصالحيــات بين توزيــع على ينطبــق  ونفــس األمــر

المؤسسات. هذه
أي على التــي الحمــراء الخطــوط وتعطــي قائمــة
محدودية على دالالت تواجهها، أن حكومة إسالمية

الحكومة تلعبه هــذه أن يتوقع الــذي التغييري  الــدور
وجدت. لو

الحصول – الدولة رئاسة : الحمراء الخطوط وأبرز
تغيير من البرلمــان؛ أي التمكن في على نســبة الثلثين
األهم الجانب – والجيش العسكري القرار – الدستور
األمن الرســمي– –اإلعــالم الخارجية مــن السياســة
الجذرية التغييــر مســتويات والمخابرات– الداخلــي
القضــاء، القوانيــن، التعليــم، مثــل:   فــي مجــاالت

ونحو ذلك.
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من امتالك اإلسالمية الحكومة تمكن حالة في حتى
الرؤية فــإن تنفيذ الســابقة، المفردات أحد في القــرار
قوة إلى الحكومة يحتاج هذه التي تحملها اإلســالمية

لتوفيرها. االنتخابي الفوز يكفي ال هائلة سياسية
النمــط وفــق اإلســالميين أمــا إذا كانــت حكومــة
الحمراء للخطوط تجاوزها الجديد، فــإن «المعتدل»

ا. ا كبيرً يصنع فارقً لن
القضايا مع التعامل عند مسارين وجود مالحظة مع
من اإلصــالح مســار وهمــا: والحساســة، الشــائكة
اإلسالمية الحركات األســلمة، وأكثر ومسار الفساد،
مســار على - تراهن بـ «المعتدلة» الموصوفة -خاصة
الولوج يمكن مدخالً باعتباره من الفساد»؛ «اإلصالح
ا هدفً واعتباره به أو االكتفاء األســلمة، إلى ا الحقً منه
األسلمة يشمل مسار أن وباعتبار للحركة، ذاته حد في

الفساد. محاربة معانيه ضمن

رابًعا: توصيات:
إلــى الموجهــة التوصيــات أهــم يمكــن تلخيــص
الســلطة إلــى طريقهــم فــي  اإلســالميين السياســيين

يلي: فيما
من تأسســت السياســية اإلســالمية ١- الحــركات
الهدف وهذا الشــريعة، وتحكيم اإلســالم إقامة أجل
نقطة إلــى بتحوله الرضــا أو منــه، ال ينبغــي الخجــل
الحركة عن تتخلــى وعندما انتقــاد، ضعف ومصــدر
ا خيرً يصبح وتتــوار منه فإن زوالهــا الرئيس هدفهــا

بقائها. من
والسياســي الدعوي العمل بيــن العالقة ٢- ثنائيــة
للدعوي يكون تــوازن حالة في عليها يجب الحفــاظ
أن السياســي يجب أن بمعنــى الصــدارة، فيهــا حــق

العكس. وليس الدعوي لخدمة يوظف
مســارات أمامهم اإلســالميين خصــوم ٣- يفتــح
عن ثوابتهم الدينية. التخلي من السلطة، بشرط تقربهم
السياســية الحركات تحمله الذي الديني والمحتــو
دور سياســي، لممارســة يدفعها الذي هو اإلســالمية

وقد الدور؟ مواصلة هذا ألجل عنه التخلي فما معنى
عليهم اإلســالميين والضغط أن حصار ا واضحً بــات
مجال الســلطة، فال إلى الوصول بعد حتى يتوقف لن
اإلســالمي» الفاقد يمكن اســترجاع « بأنه للقول إذن

المرحلة. هذه في
إلى تحتاج السياســية والهزيمة ٤- معاييــر النصــر
إلى االنتخابي الفــوز تحــول ضوء في إعــادة صياغــة
بمثابة اإلسالميين كبير من ترشيح عدد مأزق، واعتبار

الشرسة. المواجهة يستوجب لألنظمة تحدي
في إنه نقــول : الســابقة، ــا علــى النقطة ٥- تخريجً
التحول من األوفق من يكون قد الــدول العربية بعض
إلى السلطة، إلى مباشرة يسعى الذي «المغالبة» هدف
واإلفساد، الفساد جهود يعرقل الذي «المدافعة» هدف
ا، الحقً مهام التغيير ب عِّ ويُصَ دينها، عن باألمــة وينأ
جوانبها أحــد عنها في التعبيــر هــذه المدافعــة يمكن
الضامن» «الثلث بمصطلح صورتها النموذجيــة وفي
اللبنانــي، اللــه حــزب يســتهدفه أو المعطــل، الــذي
الحركات من قبــل به لالسترشــاد قابــل فهــو نموذج
أغلبية تشترط أغلب الدول السياسية، كون اإلسالمية
الدستور، تغيير مثل المصيرية القرارات التخاذ الثلثين
أكبر ا تأثيرً السياسيين اإلســالميين يعطي «الثلث» هذا
الوصول تبعــات يحملهم وال فــي مجريات األمــور،

ا. وتسلمً سعيًا ومشاركة السلطة إلى
الحركات تتجــاوز بعض أن يجب المقابل ٦- فــي
تقبع الذي «المشــاغبة»، هدف اإلســالمية السياســية
المحدودة والجداالت األزمات بإثــارة مكتفية عنده،
«المدافعة» التي هدف لتحقيق والسعي األثر والتأثير،

إليه. سبقت اإلشارة
اإلســالمية تبقى الحــركات األحــوال فــي جميــع
منتقديها على يجب ال ا لألمة، حقيقي� ا إنجازً السياسية
في الوسع استفراغ بل وتجهيلها، نقدها في اإلسراف

معها. االتصال قنوات وفتح وترشيدها، مناصحتها،

٤٥٩
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الهوامش:
٢٠٠٦/٧/٢م. الشراع (١) مجلة

وحيد د/ دينية؟، أم مدنية المسلمين، اإلخوان مقال: دولة (٢)
٢٠٠٦/٣/٨م. اللندنية الحياة صحيفة المجيد، عبد

السلسلة في األلباني وصححه والطبراني، ابن حبان رواه (٣)
.٢٠٥/٤ الصحيحة

الصحيحة السلسلة في  األلباني وصححه داود، أبو رواه (٤)
.١٥٠/٢

تقي راي  وانهياره، الراديكالي السياسي اإلســالم نشأة  (٥)
.١٨ ص غفوسديف ونيكوالس

ص٢٢٩. السابق المرجع (٦)
(٧) المرجع السابق ص٢٣٣-٢٣٤.

اإلســالمــيــة ــات ــرك ــح ال ـــدي، ـــن األف ـــوهـــاب  ال ــد  عــب (٨)
العربي، العالم فــي السياسي االســتــقــرار فــي ــرهــا  وأث
ــات، ــدراس ــل ل اإلمــــــارات ــز ــرك ــتــاب، م ـــدد مــن الــكُ  ع

.٣٠-٣١ ص
نت. العربية برنامج بانوراما، العربية، قناة (٩)

صحيفة  دينية؟، أم المسلمين، مدنية دولة اإلخوان مقال: (١٠)
٢٠٠٦/٣/٨م. الحياة

اإلســالمــيــة، ــحــركــات ال األفـــنـــدي، الــوهــاب  عــبــد   (١١)
العربي، العالم فــي السياسي االســتــقــرار فــي ــرهــا  وأث
ــات، ــدراس ــل ل اإلمــــــارات ــز ــرك ــتــاب، م ـــدد مــن الــكُ  ع

.٣٠ ص
مقال:  ٢٠٠٦/٢/٦م، نت العربية رمــان، أبو محمد (١٢)

المشرق والمغرب. بين اإلسالم السياسي
الحياة  دينية؟ أم مدنية المسلمين اإلخوان دولة مقال: (١٣)

٢٠٠٦/٣/٨م.
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إضافية معلومات

انتخابية: نتائج اإلسالميون...

أنواع: ثالثة إلى العربية البرلمانات بعض في الموجودة اإلسالمية الحركات تصنيف يمكن

األردن في الحال هو كما جمعيات إسالمية، أو شعار أحزاب البرلمان تحت دخلت حركات -١
ولبنان. والكويت والبحرين

اإلسالمي، البعد على األولى الوهلة في ال تحيل شعار أسماء تحت دخلت البرلمان حركات -٢
والسودان. واليمن والمغرب وفلسطين الجزائر في الحال هو كما

مصر. الحال في كما هو المستقل، الترشح بواسطة على نواب حركات حصلت -٣

البرلمانات فــي اإلســالمية التشــكيالت وجود رصد يمكن الثالثي، التقســيم هذا من ا وانطالقًً
وغيابًا. ا تقاعسً أو ا، واطرادً تناميًا العربية

برلمانية: نماذج

األردني: البرلمان في

تجديد  آخر وتم من ١١٠ مقاعــد، ويتكون النــواب»، باســم «مجلس األردني البرلمان  يعــرف
 .٢٠٠٧ سنة في وسيتجدد ١٧ يونيو/ حزيران ٢٠٠٣، في ألعضائه

اإلســالمي  العمل حــزب جبهة ــا- -أساسً األردني فــي مجلس النــواب  ويمثــل اإلســالميون
نائبًا. ١٧ الحالي البرلمان في نوابه وعدد ،١٩٩٢ سنة المتأسس

المجلس. في حزبية كتلة أكبر بذلك ويشكلون المجلس، مقاعد من نسبة ١٥٫٥% هؤالء ويمثل
ا. سابقً األردني النواب مجلس رئيس كان عربيات، اللطيف د/عبد الحزب وعضو

الكويتي: مجلس األمة  في

كل ٤ ســنوات،  وينتخب ا، ويضــم ٥٠ مقعدً «مجلس األمة»، الكويتي باســم  يعــرف البرلمــان
النواب تجديد ويتوقع ٥ يوليو/ تمــوز ٢٠٠٣، بتاريخ المجلــس عرفها آخر انتخابات وكانــت

.٢٠٠٧ سنة في
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من  انتخابات، أي نســبة ٣٦ % آخــر في ا الكويــت على ١٨ مقعدً في اإلســالميون حصل  وقــد
المجلس. مقاعد

جناحين:  إلى موزعون  وهم

إلى: منقسم سنيّ

السابق.  المجلس في مسلمون) ٥ مقاعد (إخوان اإلسالمية الدستورية الحركة -

مقاعد. تقليديون) ١٠ (سلفيون التراث إحياء جمعية -  

مقاعد. جدد) ٦ (سلفيون السلفية الحركة -  

مقاعد. ٥ الوطني اإلسالمي التحالف شيعيّ يمثله

اللبناني: البرلمان في

خمس  لمدة ا منتخبيــن ١٢٨ عضوً ويضــم النــواب»، «مجلس باســم يعرف البرلمــان اللبنانــي
سنة ٢٠٠٩. في أن يجدد ويتوقع ، ٢٠٠٥ سنة منتصف في له انتخاب آخر وكان سنوات،

لتأخذ ١٩٩٢؛ ســنة عشــر الرابع المجلس تجديد تم الطائف اتفاق بعد نيابي انتخاب وفي أول
ا،  واحدً ا مقعدً كذلك السنية الخيرية المشاريع جمعية وتأخذ ٣ مقاعد، اإلسالمية السنية الجماعة

ا.  ١٢ مقعدً على الشيعي الله حزب ويحصل

مقعد  على إال اإلسالمية الجماعة تحصل لم ١٩٩٦ سنة عشر الخامس المجلس انتخاب وغداة
ليصبح الله رصيد حزب وتراجع مقعــد، بأي الخيرية المشــاريع لم تفز جمعية حين في  واحد،

مقاعد. ٥

وحصل  مقعد، بأي السنيتان الجماعتان تفز ٢٠٠٠ لم سنة عشر السادس المجلس انتخاب وفي
ســنة ٢٠٠٥ رفع  منتصف في النواب لمجلس األخير االنتخاب وفي ٨ مقاعد. على الله حزب

البرلماني. المشهد عن غائبتين السنيتان الجماعتان وظلت ا، مقعدً ١٤ إلى حصته الله حزب

الجزائري: البرلمان في

الجزائري، البرلمان غرفتي أحد وهو كل خمس ســنوات، الوطني» الشــعبي «المجلس ينتخب
ويتوقع آيار ٢٠٠٢، كانت ٣٠ مايو/ عرفها انتخابات وآخر ا، ٣٨٩ مقعدً ويضــم المجلس اآلن

.٢٠٠٧ سنة أعضائه تجديد يجري أن

اإلنقاذ  جبهة األول ١٩٩١ حصلــت ديســمبر/كانون في جرت التي النيابية االنتخابــات  وفــي
لحصلت  الثانية الجولة جرت لو أنه يتوقع وكان ا، ١٨٨ مقعدً على األولى الجولة في اإلسالمية
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اإلنقاذ  جبهة االنتخابــات، وحلوا نتائج جمــدوا الجيش قادة ولكن ا، ٢٥٠ مقعــدً على الجبهــة
قادتها. واعتقلوا

السلم  حركة مجتمع المحظورة، وحصلت اإلنقاذ جبهة تشارك لم النيابية انتخابات ١٩٩٥  وفي
ا. مقعدً على ٣٤ اإلسالمي النهضة حزب وحصل ا، مقعدً ٦١ على المسلمون) (اإلخوان

حركة  وحصلــت ا، على ٣٨ مقعــدً الســلم مجتمــع حركة تشــريعيات ٢٠٠٢ حصلــت  وفــي
مقعد واحد. النهضة على

الفلسطيني: البرلمان  في

ا  مقاعــده ١٣٢ مقعدً عــدد ويبلــغ التشــريعي، المجلــس باســم  يعــرف البرلمــان الفلســطيني
الثاني ٢٠٠٦. /كانون ٢٥ يناير في تجديد له آخر وتم سنوات. لخمس وينتخب أعضاؤه

واإلصالح  التغييــر اســمها بالئحة شــاركت التي حماس فوز نتيجــة االقتراع األخيــر  وكانــت
بعد  األخر السياسية القو جاءت ثم ا، مقعدً على ٤٥ حركة فتح ا، وحصلت ٧٦ مقعدً ونالت

ضئيلة. بنسب ذلك

المغربي: البرلمان  في

كل ٥ ســنوات  وينتخب ، ا ٣٢٥ مقعدً ويضم ، النواب» باســم «مجلس المغربي البرلمان يعرف
تجديد  يجري أن ويتوقع ٢٧ ســبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ ، في جــر عرفه المجلس انتخاب وآخــر

.٢٠٠٧ سنة في ربيع أعضائه

العدالة والتنمية. حزب باسم المغربي النواب مجلس في اإلسالميين حزب ويعرف

وأخذ  الديمقراطية، الدستورية الشعبية الحركة وبين والتجديد، اإلصالح حركة بين اتحاد وهو
في انتخابات ٢٠٠٢ على  «حزب العدالة والتنمية». وحصل ١٩٩٨ اســم عام نهاية هذا االتحاد
االستقالل،  وحزب الشعبية، االشتراكي للقوات االتحاد بعد قوة برلمانية وهو ثالث ا، مقعدً ٤٢

ا. مقعدً ١٤ تتعد ال ١٩٩٧ انتخابات في مقاعده عدد وكان

اليمني: البرلمان  في

من تبدأ ســنوات ســت المجلس انعقاد ومدة ، النواب» «مجلس اليمني باســم يعــرف البرلمان
انتهاء قبل مجلس جديد انتخاب إلى الجمهوريــة الناخبين رئيس ويدعو له، أول اجتماع تاريــخ
ويباشر ا، قائمً ظل المجلس قاهرة لظروف ذلك تعذر فإذا ، األقل على ا يومً بستين المجلس مدة

. الجديد المجلس انتخاب ويتم الظروف، هذه تزول حتى الدستورية سلطاته
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لإلصالح» المسمى اليمني «التجمع باسم اليمني النواب مجلس في اإلسالميين حزب ف ويُعرَ
اإلصالح. بحزب ا اختصارً

ويرأســه شــيخ  اليمني. الحزبي المشــهد فــي الثانية ١٩٩٠ ويحتــل الرتبــة ســنة وقــد تأســس
وقد النــواب كذلك. مجلس يرأس األحمــر، كما حســين بن الله عبد حاشــد قبيلة كونفدراليــة

عدد  فصار إليه بعض المســتقلين ثم انضم ا، بـ٤٦ مقعدً انتخابات في آخر اإلصالح  حــزب  فــاز
ا. مقعدً ٥٠ مقاعده

انتخابات أبريل/نيســان ففي ا: تراجعً النــواب في مجلس اإلصــالح حزب مقاعد وقــد عرفت
أما أبريل/نيسان ١٩٩٧، انتخابات في ا على ٥٤ مقعدً ا، ثم حصل ١٩٩٣ حصل على ٧٠ مقعدً

ا. مقعدً حظه ٤٦ ٢٠٠٣ فكان أبريل/نيسان انتخابات في

المصري: البرلمان في

عشرة منهم يتم اختيار ،٤٥٤ أعضائه ومجموع باســم مجلس الشعب المصري البرلمان يعرف
سنة  نهاية انتخاب للمجلس في آخر قبل الشعب. وكان من ا ٤٤٤ عضوً وانتخاب رئاسي، بقرار

سنوات. خمس بعد التالي يكون االنتخاب أن ومن المقرر ،٢٠٠٥

حيث شارك الثمانينيات؛ منتصف إلى المصري الشــعب في مجلس اإلســالميين حضور ويعود
١٩٨٤ تحت  عام جرت التي النيابية االنتخابات في سياسي�ا- -المحظورون المسلمون اإلخوان

٨ مقاعد.  وحصلوا على الوفد غطاء حزب

ا  وكان نصيبهم ٣٧ مقعدً األحرار، وحزب العمل حزب مع سنة ١٩٨٧ شــاركوا في تحالف  ثم
في  نجاحهم واســعة لمنــع واعتقاالت ١٩٩٥ لتضييق عــام اإلخــوان وتعرض فــي المجلــس،
ا  ١٧ مقعدً إحراز من ذلك اإلخوان برغم وإن تمكن ،٢٠٠٠ عام نفسه األمر وتكرر االنتخابات،

السنة. تلك في النيابي المجلس في
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مــن نســبة ٢٠%  أي ا، مقعــدً  ٨٨ اإلخــوان  حصــد  ٢٠٠٥ الماضيــة  االنتخابــات   وفــي
البرلمان. مقاعد

به المسموح أو التوســيع التضييق، بدرجة ا محكومً المصري في البرلمان اإلخواني الوجود ظل
تشريعية انتخابات في آخر المصري في  البرلمان اإلخوان وصل وقد السياسي. الجماعة لعمل

بمصر. التشريعات في تاريخ تمثيلي لهم مستو أعلى إلى

املصادر: أهم

.١٩٩٣ واالسرتاتيجية) السياسية الدراسات (مركز العريب االسرتاتيجي التقرير

٦ سنة ٢٠٠٠. املجلد واالسرتاتيجية) السياسية الدراسات (مركز االسرتاتيجي األهرام ملف

.٢٠٠٢-٢٠٠٣ واالسرتاتيجية) السياسية الدراسات (مركز العريب االسرتاتيجي التقرير

.٢٠٠٣ بريوت الوحدة العربية دراسات نرش مركز العريب، الوطن إىل الديمقراطية يف االنتقال مدخل

.٢٠٠٦ خاصة ملفات اجلزيرة، املعرفة، موقع

.٢٠٠٤ بريوت العربية دراسات الوحدة العريب، نرش مركز الوطن يف الديمقراطية والتمنية الديمقراطية

العربية) الدول يف احلكم (إدارة اإلنامئي املتحدة برنامج األمم موقع

العريب. األورويب- املتوسطي التعاون لدراسة املركز األورويب موقع
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