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على خالف ما حدث في تونس و مصر و لیبیا، فإن التغییر الذي شھده المغرب خالل 

تحقق في إطار اإلستمراریة، وھو نمط في التغییر یراھن على تحقیق  2011سنة 

  .إصالحات سیاسیة ودستوریة ضمن ثوابت النظام القائم ودون أي تغییر في وظیفتھ

فإن المقارنة بین وصول اإلسالمیین المغاربة ونظرائھم في تونس ومصر ھي  وعلیھ،

مقارنة خارج السیاق، مع االعتراف المسبق بأن ثمة قواعد مشتركة تحكم الحركیة السیاسیة 

لكن السؤال الذي ما فتئ یفرض . »الربیع العربي«في كلیاتھا تحت عنوان استراتیجي وھو 

صناعة عربیة مسجلة أم إن أیادَي خارجیة قد تدخلت وفعلت ھل الربیع العربي : نفسھ ھو

 فعلھا في حبك سیناریوھات لحظاتھ المفصلیة؟ 

ربما سبق للعدید منا أن طرح ھذا السؤال، ونرى ضرورة استكمال طرحھ مع وصول 

  .الحركات اإلسالمیة إلى الحكم لفھم مسوغات ھذا الوصول ومبرراتھ وآفاقھ

سیاسیة تولد من رحم الشارع العربي ترفض المشروعیات بكل تأكید، ھناك ثقافة 

لكن من التعسف . القائمة على الدین والتاریخ، كما ترفض االستبداد بكل تنویعاتھ وأشكالھ

حصر عوامل التغییر فقط في ھبة الشارع العربي، ذلك أنھ یجب أن نستحضر دور الغرب 

یجب . العربي معرضا مصالحھ للخطرالذي لم یقف مكتوف األیدي أمام ما یجري في العالم 

االعتراف بأن وصول الحركات اإلسالمیة إلى الحكم قد تم في إطار من التسویات 

والتوافقات االستراتیجیة الكبرى، والتي لم یكن الغرب غائبا عن تفاصیلھا، إن لم یكن ھو 

  .مھندسھا األول

من تسویات تلزمھم بعدم  إن اإلسالمیین وصلوا إلى السلطة في العالم العربي انطالقا

لذلك علینا التمییز ھنا بین المقاربة . تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة أمامھم سلفا

االستراتیجیة، التي تسعى إلى وضع ما یجري في العالم العربي ضمن سیاق استراتیجي 

ة محكوم بحسابات كبرى ال یشكل فیھا العرب فاعال أساسیا وقویا، وبین المقاربة الظرفی

 .الجزئیة، التي تحاول أن تقدم إلینا صورة عما یجري وكأنھ مخاض داخلي

و " الداخلي"من جھة و تفاعل " العام"و " الخاص"انطالقا من استحضار جدلیة 

من جھة أخرى، نحاول رصد تحوالت الحركة اإلسالمیة المغربیة في سیاق " الخارجي"

و ھي تحوالت الزالت في طور المخاض و ذلك من خالل  تداعیات الربیع العربي،

 : مستویین

 شروط التحولیتناول المستوى األول  -

  تجلیات التحولیعالج المستوى الثاني  -
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-I- 

  شروط التحول

ان التحول الذي تعیشھ الحركة االسالمیة المغربیة ال یمكن ربطھ بشكل حصري 

فقط، بل ھو مرتبط بتحول في مواقف الغرب من  2011بتداعیات الحراك المغربي سنة 

االسالمیین أیضا، ھذا على مستوى الشرط الموضوعي، أما بالنسبة للشرط الذاتي، فان 

مكونات الحركة االسالمیة المغربیة أبانت عن قدرة في تغلیب نزعة براغماتیة ساعدتھا 

 .على االستفادة من تناقضات خصومھا

  المتغيرات  استيعاب: ـ الشرط الموضوعي1

یتحدد الشرط الموضوعي للتحول الذي تعیشھ الحركة االسالمیة المغربیة في استیعابھا 

للمتغیرات التي افرزتھا رھانات الغرب الجدیدة من جھة أولى و تداعیات الحراك العربي 

 .من جھة ثانیة 

  أـ رهانات الغرب الجديدة

ت ھناك تحفظات للغرب بشكل عام منذ ظھور الحركة اإلسالمیة في العالم العربي، كان

لذي كان سائدا ھو أن تجاه إشراك اإلسالمیین في تدبیر الشأن العام، ألن االقتناع ا

ند وصولھم إلى الحكم في في نھایة المطاف، لن یخدموا المصالح الغربیة عاإلسالمیین،

 :ا تكمن وراءه العدید من األسبابھذا االقتناع الذي كان سائد .بلدانھم

یتجسد السبب األول منھا في كون األنظمة السیاسیة القائمة في البلدان العربیة عملت 

، وبالتالي كان اإلسالمیون یقدمون رب بأن اإلسالمیین یھددون مصالحھدوما على إقناع الغ

في الخطاب الرسمي الَعربي باعتبارھم أعداء للدیمقراطیة وأعداء للغرب، لكون منظومة 

ا الغرب تتناقض في جوھرھا مع منظومة القیم اإلسالمیة، ولكون مشروع القیم التي یمثلھ

الجماعات اإلسالمیة یھدف إلى بناء الدولة اإلسالمیة، ھذه الدولة التي تتناقض في أسسھا 

  .مع المشروع الغربي

یتجلى السبب الثاني في سلوك الجماعات اإلسالمیة نفسھا، حیث كانت في البدایة تبحث 

لدى فئات عدیدة داخل المجتمعات العربیة، وكانت تعتقد أن ھذه المشروعیة  عن مشروعیتھا

لن ُتكتسب إال إذا بلورت خطابا یركز كثیرا على تطبیق الشریعة وإعادة بناء الدولة 

وبتعبیر آخر، فإن خطاب . إلخ... اإلسالمیة وترسیخ منظومة القیم التي أتى بھا اإلسالم
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حد كبیر، في ترسیخ االقتناع السلبي للغرب نحو  الجماعات اإلسالمیة ساھم، إلى

  .نظمة الحاكمة في العالم العربياإلسالمیین وأضفى مصداقیة على الخطاب الرسمي لأل

م طبیعة الجماعات ن الغرب لم یبذل جھدا كبیرا في فھیتمثل السبب الثالث في كو

مع اإلسالمیین على أساس اإلسالمیة في العالم العربي، ألنھ كانت ھناك رؤیة نمطیة تتعامل 

أنھم یشكلون جسما واحدا وأنھ ال یوجد فرق بین إسالمي معتدل وإسالمي متطرف؛ وكان 

ھناك اعتقاد، سواء عن خطأ أو صواب، بأن األمر ھو مجرد تقسیم أدوار ألن لإلسالمیین، 

  .لغربفي نھایة المطاف، ھدفا استراتیجیا واحدا وھو بناء الدولة اإلسالمیة الُمعادیة ل

فإذا تركنا جانبا . إن موقف الغرب المعادي لإلسالمیین كان نتیجة مجموعة من األسباب

الموقف الغربي العام الذي كان یرفض بشكل واضح إشراك اإلسالمیین في السلطة، فإنھ لم 

یكن ھناك اتفاق على آلیات مواجھة الجماعات اإلسالمیة؛ فموقف الوالیات المتحدة 

بخصوص ما عاشتھ الجزائر في تسعینیات القرن الماضي عندما تمكنت  األمریكیة، مثال،

الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ من الفوز باألغلبیة البرلمانیة في الدورة األولى من االنتخابات، 

وبعد االنقالب الذي قادتھ األجھزة ضد اإلسالمیین وضد نتائج صنادیق االقتراع والدخول 

ن موقف فرنسا في كیفیة تدبیر األزمة واحتواء بعد ذلك في حرب، كان یختلف ع

اإلسالمیین، ذلك أن الموقف األمریكي كان یدعو إلى اللجوء إلى القوة، في حین كان 

الموقف الفرنسي یدعو إلى ضرورة القیام بإصالحات اقتصادیة واجتماعیة ألن من شأنھا 

ھرة اإلسالمیة تساھم في أن ُتضعف اإلسالمیین، وذلك على اعتبار أنھا كانت ترى أن الظا

  .توسعھا الظروُف االقتصادیة واالجتماعیة المتردیة

نبنت أساسا على أخطاء ارتكبھا اإلسالمیون في تسویق إلقد كانت لدى الغرب تحفظات 

خطابھم، إضافة إلى رغبة األنظمة الحاكمة في إقصاء اإلسالمیین وعدم استفادتھم من أي 

وھذا الخطاب فضح نفسھ خالل أحداث . إلخافة الغرب دعم، وظلت تستخدمھم كفزاعة

الربیع العربي، حیث كان زین العابدین بن علي یتحدث في عز األزمة عن اإلسالمیین وعن 

غیر أن . ، ونفس الخطاب كرره مبارك والقذافي، ویتكرر في سوریا والیمن»القاعدة«

وإعادة . جماعات اإلسالمیةالغرب أصبح مضطرا إلى إعادة النظر في كیفیة تعاطیھ مع ال

شتنبر  11النظر لیست مرتبطة بأحداث الربیع العربي بل تعود بجذورھا إلى اعتداءات 

2001.  

دورا أساسیا في دفع الغرب، بشكل عام، إلى إعادة  2001 شتنبر 11لعبت أحداث 

النظر في طریقة التعاطي مع الورقة اإلسالمیة؛ ومن ھنا بدأ ھذا التمییز الذي یحرص 

الغرب على ترسیخھ وتكریسھ، تمییز بین إسالمیین معتدلین قد یستفید منھم، وبالتالي رفع 

متطرفین یشكلون تھدیدا لھ، وذلك  تحفظاتھ عن مشاركتھم في السلطة، وبین إسالمیین

لمواجھة السلفیین الجھادیین الذین یشكلون خطرا » اإلسالم اللیبرالي«بتشجیع ما یسمى ب

الخیار األول ھو تشجیع : وفي ھذا السیاق، كان أمام الوالیات المتحدة خیاران. على الجمیع

یة الحاكمة في العالم العربي التیار الصوفي، وذلك باعتباره یتماھى عملیا مع األنظمة السیاس
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ویحدث نوعا من الفصل بین ما ھو دیني وما ھو سیاسي لكونھ یركز على التربیة الروحیة 

وال یتدخل في السیاسة، وھو ما ترغب فیھ الوالیات المتحدة؛ أما الخیار الثاني فھو تشجیع 

ھو نموذج  الجماعات اإلسالمیة التي اعتبرت معتدلة، وكان النموذج الذي فرض نفسھ

اإلخوان المسلمین في مصر، ألن المدرسة اإلخوانیة منذ البدایة لم تكن مصریة ِصْرَفة بل 

كانت لھا امتدادات في العالم العربي، فھي موجودة في كل البلدان العربیة، وبالتالي كان من 

  . الضروري تشجیعھا لمواجھة ھذا العدو الذي یمثلھ السلفیون الجھادیون

ات المتحدة ھذا استفادت منھ الدول األوربیة األخرى التي سارت في نفس موقف الوالی

االتجاه، حیث أصبحت ُتؤمن بأن المراھنة على القوى الحداثیة أو الیساریة أو العلمانیة في 

أن تخدم مصالح ھذا الغرب الذي وجد نفسھ أمام  العالم العربي ال یمكن، في نھایة المطاف،

تمر في مساندة األنظمة العربیة االستبدادیة التي لیست لھا أي إما أن یس: معادلة صعبة

مشروعیة، وإما أن یدعو إلى اعتماد الدیمقراطیة والقبول بنتائجھا، بما في ذلك السماح 

  . للجماعات اإلسالمیة بالمشاركة في حالة فوزھا باالنتخابات

تحفظاتھ عن  ویبدو أن الغرب، بشكل عام، َقِبل ھذا التحدي على أساس أن یرفع

الجماعات اإلسالمیة المعتدلة شریطة أن تعلن ھذه األخیرة، بشكل صریح، عن مواقفھا 

وھنا، من الضروري اإلشارة إلى أن الغرب، . الرافضة للعنف والمؤمنة بالدولة المدنیة

شتنبر ألسباب عدیدة أشرنا إلى بعضھا، ومن بینھا  11بشكل عام، غیر مواقفھ بعد أحداث 

اب ُمرتبطة باألسلوب الجدید الذي أصبحت تتخذه الجماعات اإلسالمیة للتعریف أیضا أسب

بنفسھا ومواقفھا، فھذه الجماعات اإلسالمیة المعتدلة أصبحت في خطاباتھا تبدو أكثر حداثة 

من الحداثیین وأكثر دیمقراطیة من الدیمقراطیین، حیث قبلت ضمنیا بالخیار العلماني عندما 

الحركات اإلسالمیة، على  إستراتیجیةبالدولة المدنیة؛ وھذا التحول في تحدثت عن إیمانھا 

مستوى التعریف بنفسھا وعدم االستمرار في إعادة إنتاج خطابات ُمعادیة للغرب وقیمھ، 

 .شجع الغرب على تغییر مواقفھ

  ب ـ تداعيات الربيع العربي

ویبدو أنھ  2011سنة  شھده العالم العربي خاللدد زوایا النظر إلى الحراك الذي تتع

الزال متواصال وال یدري أحد متى سینتھي وال أین سیقف؛ فھذا الحراك، الذي سمي 

، ال یمكن التعاطي معھ من زاویة واحدة لسبر أغواره وفھم دالالتھ، كما »الربیع العربي«ب

أنھ ال یمكن اختزال دوافعھ في عوامل داخلیة محضة أو في عوامل خارجیة صرفة؛ وعلیھ، 

  :یمكن التعاطي مع الربیع العربي من ثالث زوایا متداخلة ومتفاعلة

تكمن الزاویة األولى في محاولة تفكیك منظومة سیاسیة عمرت طویال في العالم 

یتمثل أولھما : العربي؛ وھذه المنظومة، التي كرست االستبداد، كانت ترتكز على مقومین

أحد خیارین، إما استمرار ھذه المنظومة  في كون مصیر الدول العربیة ال یمكن أن یتجاوز
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السیاسیة أو إقامة منظومة مضادة یتحكم فیھا اإلسالمیون؛ ویتجلى ثانیھما في كون الشعوب 

  .العربیة لیست في حاجة إلى الدیمقراطیة، بل ھي في حاجة إلى تلبیة حاجیاتھا المادیة فقط

استنفدت أغراضھا ولم تعد قادرة على  ھذه المنظومة السیاسیة، بمقومیھا االثنین،

االشتغال بما یحمي مصالح الغرب، من جھة، وتأمین االستقرار الداخلي، من جھة أخرى، 

، لم تستوعب »السیاسة«إضافة إلى كون ھذه المنظومة السیاسیة، التي سعت إلى قتل 

اني من طبیعة التحوالت االجتماعیة، خاصة على مستوى الطبقة الوسطى التي كانت تع

اإلقصاء السیاسي وكانت تبحث عن موقع داخل دائرة اتخاذ القرار السیاسي، في حین ظلت 

لى شراء صمتھا عبر منطق متجاوز یتأسس ع األقلیة الحاكمة تتعامل معھا انطالقا من

  .اقتصاد الریع

ترتبط الزاویة الثانیة بمحاولة إبرام تسویات بین نخب ذات امتداد شعبي، ظلت مھمشة 

ظل المنظومة السیاسیة السابقة، وجزء من النخب الحاكمة التي حاولت الحفاظ على  في

ي كانت مصالحھا عبر تبییض صفحتھا وتعزیز رصیدھا السیاسي بالتبرؤ من األقلیة الت

  .تمسك بزمام األمور سابقا

إن التعاطي مع أحداث الربیع العربي من ھذه الناحیة یستحضر كون التناقضات داخل 

الحاكمة ھي التي أفضت إلى التغییر، سواء ما جرى في تونس ومصر أو ما جرى  النخب

في لیبیا أو الیمن، إضافة إلى أن ھذه التسویات لم تقتصر على الداخل العربي بل طالت 

التشكیالت  الغرب الذي لم یعد یتحفظ على وصول اإلسالمیین إلى السلطة أو المشاركة في

  .الحكومیة

سویات، ھناك اعتقاد بأن جذور الربیع العربي تعود إلى االعتداءات وفي إطار ھذه الت

، حیث شرعت اإلدارة 2001شتنبر  11التي طالت الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ 

األمریكیة في البحث عن حلول بھدف مواجھة موجة التطرف الدیني في المجتمعات 

الذي لن یكون، في آخر المطاف، » اإلسالم اللیبرالي«العربیة، ووجدت الحل في تشجیع 

قادرا على التعایش مع منظومة القیم الغربیة، من جھة، واالعتراف » علمانیا«إال إسالما 

  .كما ھي متعارف علیھا كونیا، من جھة أخرى األساسیةبحقوق اإلنسان 

یبدو الربیع العربي من ھذه الزاویة، إذن، كتعبیر عن تسویة تاریخیة بین 

العربیة وجماعات اإلسالم السیاسي، وكتعبیر عن نجاح مراھنة الغرب » العسكرتاریا«

على اإلسالم اللیبرالي أو اإلسالم العلماني بفوز حركة النھضة في تونس وحزب الحریة 

  .والعدالة في مصر على سبیل المثال ال الحصر

الدة ثقافة تتعلق الزاویة الثالثة بالنظر إلى الربیع العربي باعتباره مدخال رئیسیا لو

نزول سیاسیة جدیدة في المجتمعات العربیة، ثقافة رافضة لالستبداد ومرتكزاتھ، فقد عبر 

لنوعیة من القوى السیاسیة والفكریة التي لم تكن تعمل  رفضالمتظاھرین إلى الشوارع عن 
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إال على إضفاء المشروعیة على ثقافة الطاعة واإلذعان؛ ومن ھذه الزاویة، فالربیع العربي 

  .ماھیر باحثة عن الكرامة والحریةال یعكس ثورة الجیاع بقدر ما یعكس ثورة ج

إن الربیع العربي، من ھذه الزاویة، ھو ترجمة لرغبة أكیدة في تأسیس سلطة مضادة 

لقد وجد االستبداد في العالم . لخلق توازن في وجھ أیة سلطة تحل مكان السلطة المنھارة

سلطة مضادة كان بإمكانھا أن تكبح تجاوزاتھ؛ وفي  العربي نفسھ في وضع مریح بغیاب

غیاب ھذه السلطة المضادة، التي كان یفترض أن یمارسھا المثقفون واألحزاب السیاسیة، 

  .العربي لعب ھذا الدور» الشارع«یحاول 

ینظر الغرب بشكل عام والوالیات المتحدة األمریكیة بشكل خاص إلى العالم العربي 

، وبالتالي فإن موجة التحوالت الناجمة عن الربیع العربي »جسما منسجما«على أنھ یشكل 

غیر أن ھذه النظرة تنقصھا بعض الواقعیة باعتبار أن ھناك الكثیر من . ستكون جارفة

ألنظمة السیاسیة العربیة، إال أن ھذا ال یمكن أن یلغي وجود بین سیاسات ا» المشتركات«

تباینات حكمت، في آخر المطاف، مسارات التغییر في المنظومة السیاسیة العربیة، خاصة 

وفي ھذا اإلطار، یمكن . على مستوى قدرة كل نظام سیاسي على إیجاد تسویات من عدمھا

مسار التغییر السلمي كما حدث : یع العربيالحدیث عن ثالثة مسارات للتغییر في سیاق الرب

في تونس ومصر، ومسار التغییر الجذري كما شھدتھ لیبیا، ومسار التغییر في ظل 

  .االستمراریة كما عاشھ المغرب

ھناك ثالث زوایا یمكن من خاللھا التعاطي مع الربیع العربي، ھذا الربیع الذي أفرز 

ھذا الحراك العربي  مآالتانتظار التعرف على وفي . إلى حد اآلن ثالثة مسارات للتغییر

الذي الزال مستمرا، ھناك ثالثة أسئلة تفرض نفسھا وتستوجب نوعا من التوقف بحثا عن 

إجابات موضوعیة بدل التخندق وراء اإلجابات الجاھزة المحكومة بخلفیات إیدیولوجیة 

  :واضحة تعمل ما أمكنھا على المصادرة على المطلوب

، ففي بدایة الربیع العربي كان مرفوضا سماع أي »الخارج«یتعلق األول بسؤال دور 

تحدث من الداخل وال مجال للحدیث عن شيء » ثورة«قول غیر ذلك الذي یعتبر ما یجري 

غیر ذلك، لكن ھذه اإلطالقیة في التركیز حول مركزیة العامل الداخلي سرعان ما سمحت 

أسمتھ بمشروع الشرق » بوش«أمریكي رسمتھ إدارة  بالحدیث عن تطبیق عملي لمخطط

  .»الفوضى الخالقة«األوسط الكبیر أو ما أسمتھ وزیرة خارجیتھ ب

یرتبط الثاني بسؤال التأطیر، وبتعبیر آخر، من كان وراء دفع المتظاھرین إلى النزول 

إلى الشوارع باستمرارھم في االحتجاج، ھل كان األمر مجرد سلوك عفوي حیث تخلى 

 الجمیع عن ألوانھم السیاسیة، أم إن األمر كان یراد لھ أن یبدو كذلك؟

یعود الثالث إلى سؤال المشروع السیاسي البدیل، وھنا یتساءل الكثیرون حول حدود 

  التغییر، ھل ھو بناء نموذج جدید للدولة أم ھو تغییر سلطة بأخرى؟
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الحدیث عن ترتیبات ھي سنة القوى اإلسالمیة بامتیاز، حیث یمكن  2011إن سنة 

جدیدة إلعادة صیاغة المعادالت السیاسیة انطالقا من متغیرات فرضتھا معطیات إقلیمیة 

، من جھة، ورفع الغرب لتحفظاتھ في ما یتعلق »الربیع العربي«مرتبطة بما سمي ب

 .بمشاركة اإلسالمیین في الحیاة السیاسیة، من جھة أخرى

 راغماتيةتغليب النزعة الب: ـ الشرط الذاتي2 

إن التحول الذي تعیشھ الحركة االسالمیة المغربیة یحكمھ اضافة الى الشرط 

الموضوعي شرط ذاتي یتمثل في قدرة ھذه الحركة على التكیف من جھة و قدرة على 

 .اسقاط الفزاعات من جھة أخرى

 القدرة على التكيفأـ 

لعبت القوى اإلسالمیة دورا أساسیا في الحراك الشعبي الذي شھده المغرب سنة 

، سواء بدعمھ أو بالسعي إلى االلتفاف علیھ؛ فمعلوم أن جماعة العدل واإلحسان 2011

 18فبرایر قبل أن تعلن عن االنسحاب منھا یوم  20شكلت النواة الصلبة لحركة شباب 

ار السلفي زخما لھذا الحراك الشعبي بمشاركتھ في دجنبر من نفس السنة؛ كما منح التی

التظاھرات التي كانت تشھدھا أسبوعیا العدید من المدن المغربیة؛ إضافة إلى ذلك قام حزب 

العدالة والتنمیة بمحاولة االستفادة من ھذا الحراك باالقتراب أكثر من المؤسسة الملكیة، ھذا 

لحذر، كان من مظاھره تصدر حزب العدالة االقتراب الذي أفضى إلى نوع من التطبیع ا

رئیسا من نفس الشھر،  29نونبر وتعیین أمینھ العام، یوم  25والتنمیة لنتائج اقتراع 

  .للحكومة وتكلیفھ بتشكیلھا

یمكن تلخیصھ في نوع من  2011إن العنوان الكبیر في عالقة اإلسالمیین بالسلطة سنة 

ات الواضحة، ویتعلق األمر بتدبیر ملف االنفراج الحذر، الذي جسدتھ بعض اإلشار

المعتقلین السلفیین، وعودة المغراوي من السعودیة إلى المغرب؛ كما یمكن التعبیر عن ھذا 

أبریل، حیث استفاد بعض المعتقلین من عفو ملكي؛ ونشیر ھنا  14االنفراج بمبادرة 

  .لكریم الشادليبالخصوص إلى رموز التیار مثل الفیزازي وعبد ا

في إطار شبكة عبد القادر  األربعةزت سنة االنفراج بإطالق سراح المعتقلین وتمی

محمد المرواني و مصطفى المعتصم و محمد أمین الركالة و عبد یرج، ویتعلق األمر بعبل

وبلغ االنفراج ذروتھ برفع التحفظ الذي واجھ . الذین حظوا بعفو ملكي الحفیظ السریتي

ع كامال مع ھذا الحزب، وتجلى ذلك في احترام ما أفرزتھ العدالة والتنمیة وأصبح التطبی

  .ران األمین العام رئیسا للحكومةتعیین بنكیاع والتأویل الدیمقراطي للدستور بصنادیق االقتر

تمیزت ھذه السنة أیضا بانفراج كبیر لجماعة العدل واإلحسان، إذ  من جھة أخرى،

أصبحت مضطرة إلى توضیح مواقفھا من الحراك الشعبي، بعد أن اتھمت في وقت سابق 
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بكونھا تحمل فكرا یناھض الدیمقراطیة ویسعى إلى إقامة الدولة الدینیة، فالعدل واإلحسان 

اضحة جدا، وتجلى ذلك في دفاعھا عن شعار فبرایر كانت و 20في إطار مساندتھا لحركة 

  .لة المدنیة والدستور الدیمقراطيالدو

أما في ما یخص عالقة اإلسالمیین بالقوى السیاسیة األخرى، فاالنفراج بدا واضحا من 

خالل نجاح حزب العدالة والتنمیة في التطبیع معھا، حیث رحب الجمیع بفوز العدالة 

قبلت العدید من األحزاب بالتحالف مع  عندماأیضا  والتنمیة؛ وتجلى ھذا االنفراج

وفي نفس السیاق، بدا االنفراج بین اإلسالمیین والقوى . اإلسالمیین وتشكیل حكومة ائتالفیة

فبرایر، أي بین العدل واإلحسان والیسار الرادیكالي، إذ  20األخرى واضحا داخل حركة 

ل العمل في إطار واحد، مما كان من الصعب تصور حصول تقارب بین الطرفین وقبو

طرح تساؤالت حول األسباب التي أدت إلى نوع من التعایش بین الجماعة ومكونات الیسار 

  .داخل الحركة

في : مثلت للحركة اإلسالمیة انفراجا على مستویین اثنین 2011خالصة األمر أن سنة 

  .عالقتھا بالسلطة ثم في عالقتھا بالقوى السیاسیة بمختلف أطیافھا

وبصرف النظر عن النتائج المحصل علیھا في االنتخابات من طرف العدالة والتنمیة، 

الحركة اإلسالمیة صنعت  إن القولفبرایر، یمكن  20والدور الذي لعبتھ الجماعة في حركة 

الحدث في المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وحتى عندما نرجع إلى خلفیات تشكل 

من تلك الخلفیات كان مرتبطا بمحاولة احتواء اإلسالمیین؛ حكومة التناوب نجد أن جزءا 

ن وظلت القوى اإلسالمیة تصنع الحدث بعد ذلك، سواء من داخل المؤسسة البرلمانیة أو م

  .خارجھا

حریصة على إبقاء مسافة تفصلھا  2011ظلت حركة التوحید واإلصالح خالل سنة 

انت توجھ إلى الحزب والحركة معا بكون عن حزب العدالة والتنمیة، بفعل االتھامات التي ك

ھذه األخیرة ھي التي تتحكم في الحزب وتشكل قوتھ األساسیة، حیث كان المسؤولون عن 

كما أن الحركة . الحزب حریصین على إبراز ذلك التمایز الوظیفي بینھ وبین الحركة

ا من سایرت التحوالت التي عرفھا المغرب ھذه السنة من خالل تعبیرھا عن مواقفھ

مارس ومرورا بصیاغة مشروع الدستور وانتھاء بفوز الحزب في  9األحداث بدءا بخطاب 

  .لیف أمینھ العام بتشكیل الحكومةاالقتراع وتك

إن أغلبیة السلفیین في المغرب كانت لھم مواقف واضحة مقارنة بإخوانھم في دول 

نطالق حملة االعتقاالت في عربیة أخرى، إذ یالحظ في الحالة المغربیة أن السلفیین، منذ ا

صفوفھم، كانوا یتبرؤون من العنف ویدافعون عن الدولة والملكیة، كما ظلوا یرفضون 

تسمیتھم بالسلفیین ویعتبرون أنفسھم من أھل السنة والجماعة ویرفضون رفضا مطلقا أن 

 یصنفوا في خانة السلفیة الجھادیة، مع وجود استثناءات قلیلة دافعت عن العنف كحالة
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یوسف فكري، ولذلك انبرت بعض القوى السیاسیة، كحزب العدالة والتنمیة والقوى 

  .المحاكمة العادلة الحقوقیة، للدفاع عن براءة ھؤالء ومطالبة الدولة بتوفیر شروط

سوء تفاھم مع ما یسمى السلفیة الجھادیة ممثلة في الفیزازي  2011صححت سنة 

لیدي ممثال في محمد بن عبد الرحمان المغراوي؛ بشكل أساسي، أو مع التیار السلفي التق

فھذه السنة سجلت الرغبة في المشاركة السیاسیة التي كانت غیر موجودة في السابق، ربما 

كان السلفیون یرغبون في العمل داخل الجمعیات، كجمعیة القرآن والسنة للمغراوي، وكان 

وني بتأسیس جماعة أھل السنة الفیزازي قبل اعتقالھ یسعى إلى الحصول على اعتراف قان

، وارتباطا بما یحصل في مصر، انتقلت 2011والجماعة، لكن ما میز التوجھ السلفي سنة 

السلفیة إلى االھتمام بالشأن السیاسي إلى جانب الشأن الدعوي، فالفیزازي، الذي كان یقدم 

وقد دعا منذ یعتبر نفسھ فاعال دعویا وسیاسیا في نفس الوقت،  أصبح نفسھ كفاعل دعوي،

بإمكانیة فبرایر، ولّوح  20خروجھ من السجن إلى حركة تصحیحیة من داخل حركة 

تأسیس حزب سیاسي، كما أن ھناك مجموعة من السلفیین أسسوا ما سمي بالحركة السلفیة 

  .را یمھد لتأسیس حزب في المستقبلالمغربیة من أجل اإلصالح وجعلوھا إطا

جماعة العدل واإلحسان انطالقا من منظور إصالحي؛ وبتعبیر آخر فھي جماعة  تشتغل

» حزبا سیاسیا«تشتغل من داخل النظام السیاسي ولیس من خارجھ، مع العلم بأنھا أسست 

، اسمھ الدائرة السیاسیة، كما أصبحت الجماعة تعبر عن مواقف 1998في یولیوز سنة 

س كسلطة زاحفة رغم أن ھناك بعض الجھات من واضحة وتقدم نفسھا كقوة إصالحیة ولی

انت داخل مربع القرار ظلت تحرص على تقدیمھا كجماعة متطرفة وتناھضھا كما ك

  .تناھض حزب العدالة والتنمیة

ھو تباین مواقع القوى اإلسالمیة في الحراك  2011إجماال، یمكن القول إن ما میز سنة 

، وھي الدعوة 2011فبرایر  20الشوارع یوم  الشعبي منذ دعوة المغاربة إلى النزول إلى

فبرایر، حیث  20التي أفرزت ثالثة مواقف تجاه الحركة التي دعت إلیھا وھي حركة شباب 

بتطور  2011تراوحت بین موقف ملتبس وموقف داعم وموقف متأرجح؛ كما تمیزت سنة 

نفسھ من خالل ملحوظ في عالقة الدولة بالقوى اإلسالمیة بشكل عام، وھو تطور عبر عن 

ثالثة مظاھر، تمثل أولھا في التطبیع المراقب في العالقة بحزب العدالة والتنمیة، واالنفراج 

 .الحذر في العالقة بالتیار السلفي، وتأجیل اإلدماج في العالقة بجماعة العدل واإلحسان

 ب ـ القدرة على اسقاط الفزاعات

سعت  .لالستفادة من مخرجاتھالعربي وفي محاولة  كفي سیاق التفاعل مع الحرا

م ھذه من الفزاعات التي كان یوظفھا خصوالجماعات اإلسالمیة إلى إسقاط العدید 

من جھة أخرى بدعوى معاداتھا  الجماعات إلخافة الرأي العام منھا من جھة وإخافة الغرب

  .ومناھضتھا للحریات بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص للدیمقراطیة
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التي روجھا  االقتراع دیقلالحتكام إلى صنا نفزاعة كونھم معادی إلسالمیونأسقط ا

خصومھم خاصة أن ھناك من كان یعمد بجھل أو سوء نیة إلى الخلط بین مكونات الحقل 

  .الدیني حیث ال یتم التمییز بین الفاعل الصوفي والفاعل اإلسالمي والفاعل السلفي

بسبب مواقف الكثیر من السلفیین الذین أعلنوا رفضھم  باھضالقد أدى اإلسالمیون ثمنا 

 .واعتبارھا آلیة متنافیة مع أسس اإلسالم وتوجھاتھ في اختیار الحكام لالنتخابات صراحة

وكانت مواقف الشیخ محمد بن محمد الفیزازي معبرة في ھذا االتجاه من خالل العدید من 

 االنتخاباتلماذا ال نشارك في : " بعنوان  2000كتاباتھ خاصة ما ورد في مؤلفة سنة 

ستحضار حیث قام بالطعن في أھلیة الكتلة الناخبة وتعاطف معھا من زاویة ا" الدیمقراطیة 

لالحتكام لصنادیق االقتراع .وفي خضم ھذه المواقف المعادیة  ،المعاییر الدینیة  الصرفة

 ق كما أكدتلك الصنادی تجاھل خصوم اإلسالمیین مواقف مختلفة تشدد على قبول اللجوء إلى

 2000ذلك عبد السالم یاسین في الرسالة التي وجھھا إلى الملك محمد السادس بدایة سنة 

    ."لمن یھمھ األمر"مذكرة : بعنوان 

حرة وشفافة ونزیھة أصبح خط قوة بالنسبة للحركة اإلسالمیة  انتخاباتإن مطلب تنظیم 

اإلسالمي ظلت جماعة العدل و اإلحسان  بمختلف تیاراتھا واتجاھاتھا فمن داخل التیار

متشبثة في مطالبھا بضرورة توفیر كافة  "االحتجاجي"كمعبرة عن اإلسالم السیاسي 

حزب البدیل "وھو نفس  مطلب ، غیر متحكم فیھا انتخاباتالضمانات قصد إجراء 

وال یختلف "النخبوي "كحزبین مجسدین  لإلسالم السیاسیي " حزب األمة"و " الحضاري

فھذا الحزب جعل ". المندمج"األمر عند حزب العدالة والتنمیة كممثل لإلسالم السیاسي 

  .مسألة مركزیة ضمن مطالبھ  االنتخابیةنزاھة االستحقاقات 

فتداعیات الحراك العربي و ، تحول كبیر إن لم یكن قطیعة داخل التیار السلفي حدث 

في العمل السیاسي  المباشر   ھا المغرب دفعت السلفیین إلى االنخراطالدینامیة التي شھد

ة للتیار السلفي في التصویت القطیعة المشاركة المكثف/ وكان من جملة مؤشرات ھذا التحول 

دعوة للسلفیین بالمشاركة في  و كان محمد الفیزازي قد وجھ ،25/11/2011 في اقتراع

  .  االقتراع

وھو ، میة أصبح االحتكام إلى صنادیق االقتراع خط قوة أول بالنسبة للحركة اإلسال

فكار من شأنھا أن صورات و البحث عن أو جعلھم یجتھدون لصیاغة ت احرج خصومھأمر أ

فلم یعد ، خر للدیمقراطیةبدأ الحدیث عن مستوى آ ئمة و ھناقا" الفزاعة اإلسالمیة"تبقي 

كآلیة دیمقراطیة بل أصبح التركیز منصبا على جوھر الدیمقراطیة  االنتخاباتالتركیز على 

  .للمواطنین في االعتراف باالختالف و احترام الحریات  والحقوق األساسیةالمتمثل 

 ركز" میةالفزاعة اإلسال"ى محاولة لإلبقاء عل في سیاق تداعیات الحراك العربي و في

اإلسالمیین العتبارات مختلفة یتصدرون نتائج  على كونخصوم الحركة اإلسالمیة 

أن بطریقة دیمقراطیة  و لكن ھذا ال یفید أنھم دیمقراطیون بل یذھب بعضھم إلى  االنتخابات
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میة اإلسال رة أخرى و جدت مكونات الحركةو م. العددیة باألغلبیة الدیمقراطیة ال عالقة لھا

  .مضطرة لتوضیح مواقفھا" میة الفزاعة اإلسال" في محاولة إلسقاط  نفسھا

تقدم نفسھا بدیال عن القوى فھي لم ، بذلت الحركة اإلسالمیة جھدا كبیرا لتبدید المخاوف

فجماعة ، ن بالتغییرخریتقدیم نفسھا كمعني ضمن معنیین آ بل سعت إلى، خرىالسیاسیة األ

و " الیوم الوطني للحوار " ب  دعت إلى االحتفال 2000بدایة من سنة  وحسان العدل و اإل

میة أو ذات اركة سواء كانت ذات مرجعیة إسالكانت تدعو بعض القوى السیاسیة للمش

و كانت تواجھ دعواتھا في الغالب بالتجاھل كما دعت الجماعة مختلف ، مرجعیة یساریة

أرضیة مشتركة ال یقصى منھ  على وم االتفاقر جامع یرالفرقاء السیاسیین إلى تدشین حوا

 معھات من قبل المختلفین تجوھل أخرىغیر أن دعوتھا مرة ، من میثاق وطني أحد انطالقا

الجماعة في حركة  انخرطت، ا و سیرا على نھج االعتراف باالختالف وقبول اآلخرئمدا و،

بمطالب الحركة  دیكالي وتنضبطانب قوى الیسار الرافبرایر لتعمل إلى ج 20شباب 

فساد و االستبداد والمطالبة باعتماد دستور دیمقراطي و المتمثلة في المطالبة بإسقاط ال

  .قامة دولة  مدنیةالقبول بإ

یدیولوجیة في تحدید دالة و التنمیة سجین مرجعیتھ اإلطار لم یكن حزب العوفي نفس اإل

حكومة عبد الرحمان الیوسفي في في عالقتھ ب" المساندة النقدیة " فقد مارس  ،مواقفھ 

صالة و بعد تشكیل حزب األ، "الناصحة المعارضة " قبل أن ینتقل إلى موقع  طبعتھا األولى

للقوات  اإلتحاد االشتراكي" حاول الحزب التنسیق مع ، 2008في غشت " و المعاصرة 

اولة و في مح 2011نونبر  25 بل و قبیل اقتراع، ت رغم تباین المرجعیا" الشعبیة 

الحزب  تشكیل تحالف مضاد بمعیة حاول ، "من أجل الدیمقراطیة  التحالف" لمواجھة 

  .خیرة لم تستجب لمطلبھغیر أن ھذه األ. الكتلة الدیمقراطیةحزاب  أ

أمینھ العام بتشكیل نونبر وكلف  25 والتنمیة آقتراع عندما تصدر حزب العدالة

الحكومة أو  مخاوف سواء على مستوى تشكیلةال ظل حریصا على تبدید، الحكومة االئتالفیة

  .الحقوق و الحریات و طمأنة الرأي العام فیما یخص احترامكیفیة توزیع الحقائب أ

سجل ھذا التحول الكبیر بالنسبة للتیار السلفي الذي لم یعد ، في سیاق الربیع العربي ذاتھ

 بلور تأویال أ كثر انفتاحا بل، یل ضیقواتھ الدینیة التي كان یخضعھا لتأبدوره سجین معتقد

 انتظم، 2011في شھر مارس . ش المشتركلمقتضیات العی كثر استیعاباعلى اآلخر و أ

جل الحركة السلفیة المغربیة من أ" السلفي في تنظیم ما أسموه التیارمجموعة من شباب 

 ة إلى احتراممن نفس الشھر بیانا یدعون من خاللھ الدول 17و أصدروا یوم " صالحاإل

و ھذا البیان یعكس ، الحریات الدینیة احترام حقوق اإلنسان و احترام الحریات بما في ذالك

الذي طال مواقف بعض نشطاء التیار السلفي و الذي  التحولولو بشكل رمزي طبیعة 

سیستكمل بالتحول الذي طرأ على مواقف شیوخ ھذا التیار و في مقدمتھم محمد الفیزازي  

معتبرا أن من  "میة اآلنالدولة اإلسال"عن مطلب إقامة  تخلىونھ الذي ما فتئ یصرح بك

  . یسعى إلى نشر الفتنة الخموریطالب حكومة حزب العدالة و التنمیة بمنع 
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بدءا بتحولھا "  میة الفزاعة اإلسال" حد كبیر في إسقاط إلى  یةنجحت الحركة اإلسالم

مثل ذالك كما ت احتجاجیة ةالعدالة و التنمیة أو إلى قو كما حدث مع حزب إلى قوة  انتخابیة

خافة الرأي العام منھا و مرورا بنجاحھا في یفید فشال في إ حسان بمااإلجماعة العدل و

انتھاء بدفع تھا التنظیمیة و لدیمقراطیة على صعید تدبیر آالتكریس الكثیر من التقالید ا

میین یة ستظل بال معنى دون السماح لإلسالسبأن التعددیة السیا االعتقاد العدیدین إلى

 .بتأسیس تنظیماتھم الحزبیة

-II-  

  تجليات التحول

ھناك تجلیات لھذا التحول الذي تعیشھ الحركة االسالمیة المغربیة و ان كان تحوال في 

في ھذا  طور المخاض بما یفید ان تجلیاتھ قابلة للتغیر كما ھي قابلة لتأویالت متعددة،

مستوى المواقع و : االطار یمكن الحدیث عن  تجلیات ھذا التحول من خالل مستویین 

  مستوى االدوار

  

  التطبيع المنتزع: تحول في المواقعـ  1

یبدو ان مكونات الحركة االسالمیة المغربیة نجحت في انتزاع التطبیع سواء بتلك 

ك التي تقود االحتجاج في الشارع، و ھذا المكونات التي تشارك في العملیة االنتخابیة او تل

التحول في المواقع یعبر عن نفسھ من خالل صراع  حول التمثیلیة من جھة و التصالح مع 

 .العمل الحزبي من جھة أخرى

 الصراع حول التمثيليةأـ 

 18فبرایر، لیلة  20جماعة العدل واإلحسان االنسحاب من حركة شباب  بعدما قررت

تناسلت التساؤالت حول أسباب ھذا القرار وسیاقاتھ، وكانت العدید من  ،2011دجنبر 

التساؤالت تنصب حول مآل العالقة بین ھذه الجماعة وحكومة حزب العدالة والتنمیة، وھنا 

 .ال نرید الرجوع للحدیث عن أسباب ھذا القرار، بقدر ما نرید اإلشارة إلى بعض خلفیاتھ

ما قیل عن سقوط الفزاعة اإلسالمیة، باإلعالن عن تصدر تتعلق الخلفیة األولى باختبار 

حزب العدالة والتنمیة نتائج االستحقاقات التشریعیة األخیرة، حیث یفترض أن یفضي فوزه 

وتكلیفھ بتشكیل الحكومة إلى إسقاط ما كان یسمى بالفزاعة اإلسالمیة، خاصة أن الحزب 

ت المبالغ فیھا لھذه الفزاعة، قبل أن یسمح عانى إسالمیوه الكثیر من اإلقصاء جراء التوظیفا
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بااللتحاق بحزب الدكتور الخطیب، إذ كان ھناك نوع من التخویف منھم،  1996لھم سنة 

مما دفع قیاداتھ خالل ثمانینیات القرن الماضي إلى توجیھ رسائل إلى الدیوان الملكي 

ة وحرصھم على ووزارة الداخلیة، یشرحون من خاللھا مواقفھم من المؤسسة الملكی

ثم إن ھؤالء اإلسالمیین، حتى بعد . االندماج في الحیاة السیاسیة والحفاظ على االستقرار

التحاقھم بحزب الدكتور الخطیب ومشاركتھم في االستحقاقات التشریعیة والجماعیة، ظلوا 

إلى  مستھدفین من قبل العدید من القوى السیاسیة النافذة في دائرة اتخاذ القرار، التي سعت

تحجیم دور حزب العدالة والتنمیة والحیلولة دون وصولھ إلى قیادة الحكومة أو المشاركة 

 .فیھا

یفترض، إذن، بعد تكلیف حزب العدالة والتنمیة بقیادة الحكومة، أن یتم تدشین مسار 

جدید یتسم بالقطع مع سیاسة اإلقصاء وعدم السماح بتوظیف أیة فزاعة أخرى لتبریر ھذه 

غیر أن الحدیث عن إسقاط . خاصة أن ھناك من ھو مھووس بصناعة الفزاعات السیاسة،

الفزاعة اإلسالمیة ال ینبغي أن یختزل في التطبیع مع حزب العدالة والتنمیة، بل ینبغي أن 

یطال القوى اإلسالمیة األخرى، التي عانت طویال من صانعي الفزاعات، فنحن اآلن أمام 

والتنمیة، وھو یقود الحكومة، كثیراً من التحدیات في  مشھد سیواجھ فیھ حزب العدالة

 .عالقتھ مع القوى اإلسالمیة األخرى، وعلى رأسھا جماعة العدل واإلحسان

تجاه  السابقتتجلى الخلفیة الثانیة في التداعیات السلبیة لتصریحات رئیس الحكومة 

فتصریحات عبد اإللھ بنكیران . إسالمیة جدیدة جماعة العدل واإلحسان التي تؤسس لفزاعة

طالبھا بالعمل من داخل النظام ة بعض الشيء في حق الجماعة، فھو تبدو غریبكانت 

ھا إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة، لكن یبدو االسیاسي بدل العمل من خارجھ، ودع

ت وال زالت تعتبر جماعة بنكیران كما لو أنھ یعید إنتاج خطاب القوى االستئصالیة، التي كان

فاعتبار الجماعة تعمل من خارج النظام یفید بكونھا جماعة . العدل واإلحسان حركة متطرفة

رادیكالیة، في حین أن الكثیر من الوقائع ال تشیر إلى ذلك، وھذا االتھام ھو نفسھ الذي عانى 

 .دما كانوا في الجماعة اإلسالمیةمنھ بنكیران وإخوانھ عن

لجماعة العدل واإلحسان إلى االنخراط في العمل السابق یس الحكومة إن دعوة رئ

السیاسي یقفز على معطى حقیقي، وھو أن قرار الترخیص للجماعة بتشكیل حزب سیاسي 

یدرك جیدا بأنھ منذ الثمانینیات وھو یعلن  ھو قرار بید السلطة ولیس بید الجماعة، وبنكیران

وعلى الرغم من ذلك، لم یرخص لھ، . عن رغبتھ في العمل السیاسي بشكل دیمقراطي

التجدید حزب «وعندما أقدمت حركة اإلصالح والتجدید على تأسیس حزب سیاسي باسم 

سائل ، رفضت السلطات الترخیص لھ أیضا، وظل بنكیران وإخوانھ یبحثون عن و»الوطني

وآلیات للعمل، إلى أن قبلوا في نھایة المطاف بااللتحاق بحزب الحركة الشعبیة الدستوریة 

لكن عندما یطالب بنكیران . الدیمقراطیة للدكتور الخطیب، في إطار ضمانات یعرفھا الكل

الجماعة بالعمل من داخل النظام واالنخراط في الحیاة السیاسیة، یتناسى بأن الجماعة ما 
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ق الرسمي الناط قد طالبطالب السلطات بالترخیص لھا لتشكیل حزب سیاسي، وفتئت ت

 .2011نونبر  25السلطات بھذا الترخیص قبیل اقتراع  باسم الجماعة

التي القوى، ومن بینھا الحكومة تتمثل الخلفیة الثالثة في رفض تیسیر رغبة كثیر من 

ة االحتجاجیة متجسدة أساسا في ، في االلتفاف على الحركیقودھا حزب العدالة والتنمیة

فبرایر، ذلك أنھ ال یمكن عزل وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكومة  20حركة شباب 

في سیاق ھذا الربیع العربي، الذي أوصل األحزاب ذات المرجعیة اإلسالمیة إلى السلطة، 

. الةالحریة والعدحزب  من خاللسواء في تونس، من خالل حزب النھضة، أو في مصر 

وھنا ینبغي أن نضع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكومة في ھذا السیاق، أي الرغبة 

في احتواء تداعیات الربیع العربي، كما أن ھناك من یرى بأن المھمة األساسیة لحزب 

فبرایر، ألن ھذه الحركة یعتقد أن نواتھا األصلیة ھي  20العدالة والتنمیة ھي احتواء حركة 

عدل واإلحسان، وأن القوى األخرى المساندة تظل ھامشیة مقارنة بقوة الجماعة، جماعة ال

واألكید أن حكومة حزب العدالة والتنمیة لھا تصور بھذا الخصوص، یتمثل في كون احتواء 

فبرایر یبدأ بإیجاد حل لقضیة جماعة العدل واإلحسان، وأن المدخل ھو التطبیع  20حركة 

 20تشكیل حزب سیاسي، والذي من شأنھ أن یفرغ حركة شباب مع الجماعة بالسماح لھا ب

تدرك بأن قرار التطبیع یتجاوزھا،  كانتغیر أن الحكومة . فبرایر من عناصر قوتھا

 تفضلاللتفاف على الحركة االحتجاجیة، عدم تیسیر مھمة الحكومة في ا الرغبة في وبسبب

 ترفضا فبرایر، كم 20جماعة العدل واإلحسان أال تربط قضیتھا بقضیة حركة شباب 

إجراء أیة مقارنة بین سیاقات فوز حزب العدالة والتنمیة وفوز حزب حركة النھضة في 

تونس أو فوز حزب الحریة والعدالة في مصر، لذلك لم تتردد الجماعة في اعتبار حزب 

إلسالم المخزني، الذي ال یعمل إال على إضفاء المشروعیة العدالة والتنمیة حزبا مجسدا ل

 .على االستبداد

إن بعض عناصر اللعبة قد تغیرت، والتغییر الذي طال عناصر اللعبة یمكن أن یعید 

نجح في قیادة الحظ الجمیع أن حزب العدالة والتنمیة لقد . النظر في بعض قواعدھا

اب القرار في المغرب إلى ابتكار حلول جدیدة ، وأن الحسابات السیاسیة تدفع أصحالحكومة

. في التعامل مع قضایا القوى اإلسالمیة في البالد، وفي مقدمتھا جماعة العدل واإلحسان

وھنا علینا استحضار معطى أساسي، ھو أن ذلك التحفظ الغربي، بشكل عام، وتحفظ 

ي الحكم قد رفع، وأن الوالیات المتحدة األمریكیة، بشكل خاص، على مشاركة اإلسالمیین ف

العدید من الغربیین ال ینظرون إلى جماعة العدل واإلحسان كجماعة متطرفة أو رادیكالیة، 

ولكن كجماعة یمكنھا أن تساھم في استقرار النظام السیاسي، إضافة إلى ذلك، فالرغبة في 

في  التطبیع مع الجماعة محكومة بحسابات أخرى، من بینھا تخوف من أن یفضي أي إخفاق

  .أداء ھذه الحكومة إلى تعزیز الرصید السیاسي لجماعة العدل واإلحسان
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 التصالح مع العمل الحزبيب ـ 

ھناك ثالث مراحل حكمت مسار العالقة بین الدولة والتیار السلفي في المغرب منذ 

 .مرحلة التعایش ومرحلة التوظیف ومرحلة المواجھة: االستقالل

، فالسلطة السیاسیة 1979و 1956تتحدد مرحلة التعایش في الفترة الممتدة بین سنتي 

في المغرب كانت تتعایش مع مختلف التعبیرات الدینیة وتوفر لھا شروط العمل، وذلك 

انطالقا من اعتبارین، أولھما اعتماد الملكیة المغربیة على مشروعیة دینیة تكرست دستوریا 

ثانیھما انتھاج سیاسة دینیة مرتكزة في جوھرھا على تأمین ، و1962ألول مرة سنة 

 .التعایش بین اإلسالم الشرعي واإلسالم الشعبي

تعایشت السلطة السیاسیة مع السلفیة الوھابیة بالسماح لھا باالشتغال بكامل الحریة 

 بسبب طبیعة العالقة بالمؤسسة الحاكمة في المملكة العربیة السعودیة، حیث وجد البلدان

نفسیھما مضطرین إلى التعاون من أجل مواجھة المشروع الناصري الذي كان یھدد األنظمة 

 -إضافة إلى األردن-وفي مواجھة ھذا التھدید، عمل البلدان . الملكیة في المنطقة العربیة

لتي كان على الدفاع عن فكرة الجامعة اإلسالمیة ضدا على إیدیولوجیة القومیة العربیة ا

 .عبد الناصریطرحھا جمال 

وسعیھ إلى طمس معالم  1970بعد خالفة أنور السادات لجمال عبد الناصر سنة 

المشروع الناصري، سعت الملكیات العربیة إلى قیادة العالم العربي، حیث حاولت أن تعید 

تكییف فكرة الجامعة اإلسالمیة لتتالءم مع إیدیولوجیة القومیة العربیة؛ كما أن حرب أكتوبر 

أعلنت عن میالد قوة خلیجیة بترولیة بزعامة المملكة العربیة السعودیة؛ ففي  1973سنة 

ظل ھذه المتغیرات الجدیدة وجد المغرب نفسھ أكثر ارتباطا بھذه القوة الخلیجیة الجدیدة 

والتي لم تمنح دعمھا المالي دون مقابل، ففتح الباب الستقبال األفكار الوھابیة، حیث سجل 

حضورھم بشكل قوي، سواء من خالل الوقوف وراء بناء المساجد أو أصحاب ھذه األفكار 

استقبال شباب مغاربة للدراسة في بالد الحرمین بعد الحصول على تزكیة ممثلي الوھابیة 

في المغرب، أمثال الشیخ تقي الدین الھاللي، أو تأسیس الجمعیات، ومن أھمھا جمعیة 

  .1975عبد الرحمان المغراوي سنة  د بنالتي أسسھا محم» الدعوة إلى القرآن والسنة«

؛ ففي ھذه المرحلة 2000و 1979تتحدد مرحلة التوظیف في الفترة الممتدة بین سنتي 

سعت السلطة السیاسیة إلى التوظیف السیاسي للسلفیة الوھابیة لتواجھ المتغیرات الجدیدة 

ة الوسیلة الفعالة الوھابی اإلیدیولوجیةذات الصلة بالشأن الدیني، إذ وجدت السلطة في 

  :لتحقیق ھدفین

یتعلق الھدف األول بمواجھة المد الشیعي المرتبط بوصول رجال الدین إلى السلطة  -

، حیث بدأ قائد الثورة والمرشد األعلى للجمھوریة اإلسالمیة آیة هللا 1979في إیران سنة 

حیث ظھرت ، وكان لذلك صدى في المغرب، »تصدیر الثورة«الخمیني بالترویج لمقولة 

مجموعات صغیرة تشید بالثورة اإلیرانیة ورجالھا كما عبرت عن ذلك المنشورات التي 
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بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي بالدار  1984وزعت في مدینة مراكش شھر ینایر 

الخمیني، وفي ھذا السیاق قام » بیعة«البیضاء أو الحدیث عن قیام مجموعة من المغاربة ب

اربة بإصدار فتوى تضع آیة هللا الخمیني خارج دائرة اإلسالم، ففي إطار ھذا العلماء المغ

الصراع بین مرجعیة إمارة المؤمنین السنیة ومرجعیة والیة الفقیھ الشیعیة، كانت مراھنة 

  .األكثر مناھضة للتشیع اإلیدیولوجیةالسلطات المغربیة على السلفیة الوھابیة باعتبارھا 

باحتواء تنامي المد اإلسالمي، وكان ذلك من خالل واجھتین،  یرتبط الھدف الثاني -

األولى ذات ارتباط بالتحوالت التي طالت ھیئة العلماء المغاربة، حیث أصبح الكثیر منھم 

أقرب إلى جماعات اإلسالم السیاسي في مواقفھم المنتقدة للسیاسة الدینیة للدولة، سواء من 

جمعیة علماء خریجي دار الحدیث «ل أو من خال» رابطة علماء المغرب«داخل 

داخل » جماعة العدل واإلحسان«؛ والثانیة ذات صلة باالختراق الذي حققتھ »الحسنیة

  .قفھا تثیر قلق السلطات العمومیةالمجتمع، حیث بدأت موا

تمثلت أولى تجلیات الحضور السلفي الوھابي في تمكین العدید من المغاربة الذین 

ربیة السعودیة من االلتحاق بھیئة التدریس الجامعي في شعب درسوا في المملكة الع

الدراسات اإلسالمیة التي استحدثت في كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة المغربیة ابتداء من 

؛ كما سجل ھذا الحضور من خالل إلحاق الوھابیین المغاربة بالمجالس العلمیة 1981سنة 

  .مامة والوعظ في المساجدضھم باإلاإلقلیمیة، إضافة إلى تكلیف بع

خالل ھذه المرحلة وبعد تراجع إشعاع الثورة اإلیرانیة، ركز السلفیون المغاربة خالل 

وفي ھذا السیاق، . »جماعة العدل واإلحسان«التسعینیات من القرن الماضي حربھم على 

اإلحسان في «صدرت العدید من الكتابات، مثل مؤلف محمد بن عبد الرحمان المغراوي 

رسالة اإلسالم «ومؤلف محمد الفیزازي » السنة والقرآن ال في تقلید أخطاء الرجال أتباع

اإلجرام لجماعة العدل الجھل و«ومؤلف عمر حدوشي » إلى مرشد جماعة العدل واإلحسان

  .»واإلحسان

حظیت السلفیة الوھابیة بتشجیع الدولة خالل ھذه المرحلة، حیث سمح لھا باحتالل 

العدید من المواقع ذات الحساسیة الدینیة البالغة، ولم ینف وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

ھذا التشجیع، وھو الرجل الذي أشرف عملیا على » عبد الكبیر العلوي المدغري«السابق 

» الحكومة الملتحیة«، غیر أنھ حمل مسؤولیة ھذا التشجیع في كتابھ تدبیر ھذه المرحلة

  .شؤون اإلسالمیةلوزارة الداخلیة في عھد إدریس البصري ولیس لوزارة األوقاف وال

أكید أن . 2010و 2001 واتواجھة في الفترة الممتدة بین سنتتحدد مرحلة الم

ھي التي دفعت السلطات المغربیة إلى  االعتداءات التي استھدفت الوالیات المتحدة األمریكیة

اتخاذ مجموعة من التدابیر الحتواء تداعیات التحول داخل التیار السلفي والذي أصبح 

توجھ تقلیدي وتوجھ جھادي، ھذه التدابیر التي سرعت : یتشكل من توجھین متصارعین

لسلطات غیر أن ھذا ال یعني أن ا. بالدار البیضاء 2003مایو  16وتیرتھا اعتداءات 
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المغربیة، ارتباطا بالتحوالت الدولیة واإلقلیمیة، لم تبد توجساتھا من ھذا التیار حتى قبل 

  :جسات مرتكزة على اعتبارین، وكانت ھذه التو2001اعتداءات 

یتجسد االعتبار األول في تتبع مسار تشكل سلفیة جھادیة مغربیة في الخارج، سواء  -

من القرن الماضي حیث كان ھناك مغاربة جھادیون  في بریطانیا في منتصف التسعینیات

الجماعة اللیبیة «الجزائریة أو یعملون في صفوف » الجماعة اإلسالمیة المسلحة«یدعمون 

عة الجما«، أو في أفغانستان حیث توفرت مجموعة من المعطیات حول تشكیل »المقاتلة

  .1998سنة » المغربیة المقاتلة

تحول خطاب بعض رموز التیار السلفي المغربي، حیث یتجلى االعتبار الثاني في  -

أصدر زكریا المیلودي  1998نحا نحو ما اعتبره الكثیرون غلوا أو تطرفا، فبدءا من سنة 

أصدر  2000، وفي سنة »مراتب الكفر بالطاغوت«و» مراتب الوالء والبراء«: مؤلفین

، وفي نفس السنة »اءإخبار األولیاء بمصرع أھل التجھم واإلرج«: عمر حدوشي كتابھ

، وفي سنة »لماذا ال نشارك في االنتخابات الدیمقراطیة«: أصدر محمد الفیزازي مؤلفھ

فصل المقال في أن من تحاكم إلى «: أصدر عبد الكریم الشاذلي كتابا بعنوان 2001

، كما أصدر عصام البشیر سنة »الطاغوت من الحكام كافر من غیر جحود وال استحالل

عقیدة السلفیین في «: وأصدر محمد بوالنیت مؤلفھ» شرع هللا لیس غلوا« :كتابھ 2002

  .»میزان أھل السنة والجماعة

إلى االنخراط، بشكل  لعبت أحداث الربیع العربي دورا مركزیا في دفع التیار السلفي

إلى  جدي وبأسلوب مختلف، في التعاطي مع الشأن السیاسي، حیث سارع بعض نشطائھ

   .نخراط في الممارسة السیاسیة بشكل مباشرفي اال  التفكیر

اتجاه یمثلھ محمد بن عبد الرحمان المغراوي الذي : ھناك اتجاھان داخل التیار السلفي

ویصنف غالبا على یمین االتجاه  یقدم كممثل للسلفیة التقلیدیة؛ والثاني یمثلھ محمد الفیزازي

أدى  2003ماي  16ویالحظ أن االعتداءات التي استھدفت مدینة الدار البیضاء لیلة . األول

ثمنھا االتجاھان معا، ولو بشكل متفاوت، لكن الحراك العربي الراھن سیعید ترتیب األوراق 

ك أعاد المغراوي من في عالقة السلطة ببعض رموز ھذین االتجاھین السلفیین؛ فھذا الحرا

المنفى االختیاري ، وتم اإلفراج عن عبد الكریم الشاذلي ومحمد الفیزازي في إطار مبادرة 

  . 2011أبریل 14

وبناء علیھ، فھذا األخیر لم یعد یعزل نفسھ عما یجري حولھ، مؤشرا على ذلك 

ظ أن ما ویالح. فبرایر وفي التعبیر عن مواقف سیاسیة محددة 20بمشاركتھ في مسیرات 

یعبر عنھ محمد الفیزازي من تقدیمھ لنفسھ كفاعل سیاسي ھو تجسید لھذا التحول، حیث 

  .السیاسیة للتیار السلفي مفتوحة أصبحت الشھیة

إن أحداث الربیع العربي أدخلت تحوالت عمیقة في ثقافة الفاعلین الدینیین، خاصة 

طقھا، اشتغل لفترة طویلة بمنطق التیار السلفي؛ فھذا األخیر، ورغم رفضھ للعلمانیة ولمن
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علماني من خالل انكبابھ على العقیدة وتجاھل كل ما ھو سیاسي أو مدني، وھو یحاول اآلن 

التصالح مع ذاتھ ویقوم بمراجعة عمیقة تكاد تصل إلى إحداث القطیعة مع المفاھیم 

رب بدأ یقتنع كما أن التیار السلفي في المغ. الموروثة عن أبي األعلى المودودي وسید قطب

الیوم بأن جزءا من مطالبھ سیتحقق من خالل المشاركة السیاسیة، وذلك بالدخول إلى 

 .المؤسسات واالنخراط في األحزاب السیاسیة

  إشكالية التعددية السياسية: ـ تحول في األدوار2 

ان المشروعیة المستحصلة من قبل مكونات الحركة االسالمیة سواء من خالل تكلیف 

دالة و التنمیة بتشكیل الحكومة او امكانیة السماح للسلفیین بالعمل الحزبي قد تجعل حزب الع

الدور الرئیسي لھذه الحركة متمثال في تكریس التعددیة السیاسیة، غیر أن ھذا الدور یقابل 

 .بتحفظ باعتبار أن ھذه الحركة ال یمكنھا أن تعمل اال على اعادة انتاج االحادیة السیاسیة

  تكريس التعددية السياسيةـ  أ

ھناك من یتعاطى بشكل إیجابي مع وصول اإلسالمیین إلى السلطة حقیقة أو مجازا في 

العالم العربي، ویعتبر ھذا الوصول مدخال لتكریس التعددیة السیاسیة بالسماح لجماعات 

على  الذي قد یضفي معنى "الدیمقراطیة اإلسالمیة"اإلسالم السیاسي بالعمل في إطار تیار 

ھذه التعددیة السیاسیة التي افتقدتھا المنظومة السیاسیة العربیة منذ زمن طویل؛ فمعلوم أن 

ھناك قوى سیاسیة بمرجعیات متباینة قد سمح لھا بالعمل الحزبي في حین استثنیت القوى 

ذات المرجعیة اإلسالمیة، وحتى عندما سمح لبعض اإلسالمیین بالعمل الحزبي كانوا 

شتغال وفق شروط أدخلتھم في تناقضات مع تیارات إسالمیة كانت تعتبرھم ملزمین باال

أدوات إلضفاء المشروعیة على سیاسات عمومیة ال عالقة لھا بالمرجعیة اإلسالمیة كما 

 .كان األمر علیھ في الجزائر والمغرب واألردن

 "الطوبى"إن إشراك اإلسالمیین في تدبیر الشأن العام من شأنھ أن ینقلھم من مستوى 

، وبتعبیر أوضح فإن ھذا اإلشراك سیساھم في تحریر "اإلیدیولوجیة"إلى مستوى 

اإلسالمیین من أوھام المثل العلیا لیجعلھم في مواجھة إكراھات التدبیر الیومي لقضایا 

الناس، ھذا اإلشراك یشكل جسر العبور من مثالیة المبادئ إلى واقعیة السیاسة، كما یشكل 

 ."المدنس"إلى عالم  "المقدس"لم جسر عبور من عا

ھناك من سیرى أن ھذا األمر ھو بمثابة قانون سوسیولوجي ینطبق على اإلسالمیین 

وغیر اإلسالمیین؛ فعندما كانت فصائل یساریة تمارس المعارضة كانت شدیدة الحرص 

على بلورة مجموعة من المطالب المحكومة بأبعاد مثالیة سرعان ما ابتعدت عنھا عندما 

شاركت في تدبیر الشأن العام، وال زال الرأي العام المغربي یتذكر مواقف أحزاب الكتلة 

الدیمقراطیة عندما كانت في المعارضة ومواقفھا بعد مشاركتھا في تجربة التناوب التوافقي؛ 

فقد كانت ھذه األحزاب وھي في المعارضة تشدد على أولویة اإلصالحات الدستوریة 
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تراجعت ھذه األولویة عندما تغیر موقعھا السیاسي، وبالتالي فإن ما والسیاسیة، في حین 

جرى على القوى السیاسیة األخرى بمرجعیاتھا المختلفة، سواء كانت اشتراكیة أو لیبرالیة، 

 .سیجري على القوى السیاسیة ذات المرجعیة اإلسالمیة

المبادئ إلى واقعیة أو االنتقال من مثالیة  اإلیدیولوجیةإن االنتقال من الطوبى إلى 

السیاسة یعبر عن نفسھ بوضوح من خالل مواقف بعض اإلسالمیین الذین تصدروا نتائج 

االنتخابات التشریعیة في بلدانھم، فحزب الحریة والعدالة في مصر والمرتبط بجماعة 

التي التحق  "منطق الثورة"ولفظ بسرعة  "منطق الدولة"اإلخوان المسلمین استوعب بسرعة 

تأخرا، فھو لم یجد صعوبة في تبریر تحالفھ مع المجلس األعلى للسلطة العسكریة، كما بھا م

. لم یجد صعوبة في تبریر مقاطعة التظاھرات المطالبة باإلسراع بنقل السلطة إلى المدنیین

وال یختلف األمر في تونس، حیث أصبح حزب حركة النھضة، المحتل للمرتبة األولى في 

أسیسي، ال یرى حرجا في إبداء تبرمھ من المتظاھرین الداعین إلى انتخابات المجلس الت

 .حمایة مكاسب ثورتھم

إضافة إلى الواقعیة السیاسیة، فإن براغماتیة جماعات اإلسالم السیاسي من شأنھا أن 

تساعد على تكریس التعددیة السیاسیة المنشودة في العالم العربي، فھذه الجماعات اإلسالمیة 

را، تعبیرات سیاسیة ولیست تعبیرات دینیة، فمیالد جماعات اإلسالم ھي، أوال وأخی

وتطورھا كانا مرتبطین بأسباب سیاسیة، فاإلسالم السیاسي في  1928السیاسي منذ سنة 

جوھره ھو نتاج اإلقصاء السیاسي الذي انتھجتھ الدولة الوطنیة في العالم العربي، ھذه 

اسیة باسم المحافظة على وحدة السلطة وعدم الدولة التي سعت إلى طمس التعددیة السی

االعتراف بالمنافسین الدینین بدعوى المحافظة على وحدة المجتمع، فاإلسالمیون شكلوا في 

المجتمعات العربیة ذلك الخیار السیاسي الثالث في مواجھة قوى الیمین، من جھة، وقوى 

شتراكي كانا یجدان صعوبات ومادام الخیار اللیبرالي والخیار اال. الیسار، من جھة أخرى

في التماھي مع طبیعة الثقافة السیاسیة السائدة، فإن الخیار اإلسالمي، كخیار سیاسي بدیل، 

اختصر الطریق وركز على المنظومة الھویاتیة بمختلف عناصرھا من دین ولغة وإرث 

ملیة وباعتبار جماعات اإلسالم السیاسي تعبیرات سیاسیة ولیست دینیة، فإن ع. حضاري

االنتقال من مثالیة المبادئ إلى واقعیة السیاسة كانت أمرا یسیرا، خاصة إذا ما واكبتھا نزعة 

براغماتیة عبرت عن نفسھا باستمرار من خالل القدرة على إنجاز التسویات وإبرام 

  .التوافقات مع القوى السیاسیة األخرى

بة في تكریس التعددیة تحاول جماعات اإلسالم السیاسي الظھور بمظھر القوى الراغ

ف وعدم االنفراد السیاسیة الحقیقیة، فإضافة إلى كونھا تشدد على ضرورة احترام االختال

   على المستوى العملي، وبعد فوزھا في االنتخابات في بعض البلدان العربیة بالسلطة، نجدھا

  .قد انخرطت في تحالفات مع قوى سیاسیة ال تقتسم معھا نفس المرجعیة

  ب ـ إعادة إنتاج األحادية السياسية
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سالم السیاسي لى القول بأن  مشاركة جماعات اإلطروحة التي تذھب إمواجھة األفي 

في تدبیر الشأن العام من شأنھ أن یساھم في تحریر المنظومة السیاسیة العربیة من ھیمنة 

سیة وتعكس بالتالي تعمل إال على تكریس األحادیة السیا التعددیة الحزبیة الشكلیة التي ال

على  تذھب أطروحة مضادة إلى التشدید،  فنافیة للحق في االختالسیادة نزعة تسلطیة 

سالمیین للقیام بمھام عجز غیرھم  عن القیام بھا خاصة أولئك الذین  المراھنة على اإلخطأ 

ا یدافعون عن مشاریع سیاسیة مرتكزة على ضرورة التحدیث بمختلف مستویاتھ ثقافی كانوا

 .و حقوقیا و سیاسیا 

سالم السیاسي أن تساھم في بناء فضاء سیاسي یعكس حقیقة دولة یمكن لجماعات اإلھل 

  ؟ طنة و یوسع ھوامش دائرة ثقافة احترام االختالفالموا

و تؤسس لجوابھا ، سالمیة جوابا سلبیا وحة التي ال تراھن على القوى اإلطرتقدم األ  

القدرة على المساھمة في التحدیث ثقافیا كان أو  دون امتالك ملة من المعطیات التي تحولبج

  .َسیاسیا 

میین على التمییز بین المشروع المجتمعي و معطى األول في عدم قدرة اإلسالیتمثل ال

الممارسة الدیمقراطیة  دعامةحزاب السیاسیة التي تشكل فمعلوم أن األ،مج  االنتخابي البرنا

و ،السیاسیة بقدر ما تسعى إلى ترسیخ مشروعیتھا بقدر ما تساھم في تقویة ثقافة التعددیة 

یمان بمشروعھا السیاسي من الرأي العام لتدفعھ إلى اإل جزء بالتالي تراھن على استقطاب

ستقطاب آلیة و تكون من بین آلیات اال، ي المشاریع السیاسیة لباقي األحزابالذي  ال ینف

خر المطاف یتضمن تشخیصا یقوم بھ ذالك في آ مج االنتخابيالبرناو ،البرنامج االنتخابي

اكل من جھة مختلف الحلول لتلك المشاسي لمجمل المشاكل من جھة أولى والحزب السی

  .ثانیة

میة ال زالت تشتغل بمنطق المشاریع إن أغلب األحزاب السیاسیة ذات المرجعیة اإلسال 

بوعي أو بدون ،  صراحة أو ضمنا یفیدبما  االنتخابیةمعیة عوض منطق البرامج المجت

تأسس یفمنطق المشروع المجتمعي الذي ، بالمجتمع و السلطة وعي رغبة في االستفراد

كن أن التي تطال مختلف مناحي حیاة الفرد والمجتمع ال یم"  الشمولیة " على نوع من 

  .قصائیاخر المطاف إال إكون في آی

 ،االلتباس التنظیميول بمسألة اني و ھو معطى مرتبط بالمعطى األیتعلق المعطى الث

جعیة اإلسالمیة ال تمتلك أیة استقاللیة تجاه الحركة حزاب السیاسیة ذات المرفأغلب األ

" جماعات "  داخلمنذ البدایة  أن اإلسالمیین اشتغلوافمعلوم ، عنھا  الدعویة التي انبثقت

و ھي مھمة تجعلھا تنظیمات ذات طبیعة غیر محددة " رسالیة"ذات مھمة ا كانت تعتبر نفسھ

خوان المسلمین حیث تذكر تعریف حسن البنا لجماعة اإلو ال زال الكل ی،بدور سیاسي فقط 

  " .حزاب السیاسیة األ" بدل " الحركات االجتماعیة " ك التعریف في خانة یضعھا ذال
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في العمل السیاسي  م السیاسي االنخراطت اإلسالعندما قررت الكثیر من جماعا

لت تنظیمیا مرتبطة حزاب ظفإن ھذه األ، شكیل أحزاب سیاسیة المباشر و بالتالي ت

ال یمكن أن یذكر المتتبع لما یجري  راھنا في العالم العربي حزب .  م بالجماعات األ

أن یذكر  خوان المسلمین كما ال یمكنعدالة في مصر بمعزل عن جماعة اإلالحریة و ال

و ھذا التالزم ، صالح غرب بمعزل عن حركة التوحید و اإلحزب العدالة و التنمیة في الم

ي من ؟  و رغم أن بعض قیادات من یتحكم ف: التنظیمي  االستتباع طرح بقوة سؤال

ن ما غیر أ’ التنظیمیة  تدافع عن استقاللیتھامیة األحزاب السیاسیة ذات المرجعیة اإلسال

االلتباس التنظیمي لن یساعد / وھذا االستتباع .لتبریر ھذه االستقاللیة ال یقنع أحدا  تدفع بھ

  .ما ھو سیاسي  على ضمان استقاللیة

، و سیاسي عما ھو دینيما ھ الثالث بعدم القدرة على تأمین استقاللیةیرتبط المعطى 

ذات المرجعیة  غلب األحزاب السیاسیةالمباشر دفعت أ كراھات العمل السیاسيأكید أن إ

" و ما ھو " حزبي"ظیفي بین ما ھو حدیث عن نجاحھا في إحداث تمییز ومیة إلى الاإلسال

قامة حدود فاصلة بین ذاتھ  صعوبات إ دغیر أن ھذا الحدیث یكشف في ح، "دعوي 

  .الممارستین

أولھا ذو صلة بمنح   : ؤشرات بر ھذا المعطى الثالث عن نفسھ من خالل ثالثة میع

وم ملتبس قة بمفھمسألة األخالقیة على المسألة االقتصادیة و ثانیھا ذو عالیة للولواأل

مع المسألة الدیمقراطیة حیث ال یتم التعاطي  للمواطنة و ثالثھا ذو ارتباط بالتعامل االنتقائي

التمییز داخلھا بین مستواھا الفلسفي  منظومة متكاملة العناصر بل یتم باعتبارھامعھا 

ستواھا اإلجرائي أي فصل الدین عن السیاسة و ھو مستوى مرفوض و م، بالعلمانیةالمتعلق 

  .  المتمثل في االحتكام لصنادیق االقتراع

ما ھو سیاسي  استقاللیةبإمكانیة تأمین  رات الثالثة تفید مجتمعة خطأ االعتقادإن المؤش

ن في كون الخطاب أولھما یكم:  اعات اإلسالم السیاسي و ذالك العتبارینفي ممارسة جم

ن أن یتأسس إال على لخطاب سیاسي ال یمك إذا آفترضنا امتالكھا، لھذه الجماعات السیاسي

لن تنجز  الدیني و ثانیھما یعود إلى كون آلیات االستقطابخالقیة بمفھومھا المرجعیة األ

  ."غیر المؤمنین"و دائرة  "المؤمنین"ة أھدافھا إال بالتمییز بین دائر

طى الرابع في كون األحزاب السیاسیة ذات المرجعیة اإلسالمیة تعمل یتجلى المع

باستمرار على صیاغة خطاب یروم إحداث نوع من التماھي بین القیم اإلسالمیة في 

إطالقیتھا و األھداف التي تدافع عنھا تلك األحزاب السیاسیة ذات المرجعیة اإلسالمیة تعمل 

سیة المخالفة لھا كقوى معادیة لإلسالم و حاملة أتباعھا على تقدیم القوى السیا لتعبئة

یروم سلخ األمة عن ھویتھا و في ھذه الحالة لن تكون ھذه الھویة إال  "تغریبي"لمشروع 

ومثل ھذا الخطاب لن یساھم في جمیع األحوال في ترسیخ ثقافة احترام ، ھویة دینیة 

 .االختالف و في بناء مداخل إلنجاز التحدیث بمختلف أبعاده


