281

اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي...
تجارب وا ّتجاهات
الدوحة  -عمران

عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
خالل الفرتة الواقعة بني  6و 8ترشين األول /أكتوبر
مؤمترا يف الدوحة بعنوان« :اإلسالميون
،2012
ً
ونظام احلكم الديمقراطي ...جتارب واتجّ اهات»،
بحضور  31باحثًا من خمتلف الدول العربية و26
املهمة يف
مناقشً ا و 22من القادة والشخصيات
ّ
صمم املركز ندوته العلمية
احلركات اإلسالمية .وقد ّ
عىل أساس أبحاث َّ
أعدها للمؤمتر خمتصون،
حمكمة ّ
تتطرق إىل مواقف التيارات اإلسالمية من مسائل
ّ
نظام احلكم واملواطنة والديمقراطية.وجاء املؤمتر يف
مرحلة انتقال عربية مفصلية ،إذ أخذت جمموعة من
استمرت يف
أنظمة احلكم العربية االستبدادية ،التي
ّ
* 1
تباعا .
احلكم عقو ًدا طويلة ،تتهاوى ً
* بحثت جلسات الندوة التي امتدت عىل ثالثة أيام يف مخسة
حماور اشتملت العناوين اآلتية:
 -1جتارب املشاركة والتحالفات السياسية ما قبل الثورات:
بحث وحتليل وتقييم.
 -2احلضور اجلديد للسلفية والسلفية الربملانية يف جمتمعات تتغري.
 -3اإلسالميون وقضايا املواطنة ونظام احلكم الديمقراطي.
 -4اإلسالميون والتحالفات وقضايا املشاركة يف النظم
الديمقراطية اجلديدة.
 -5اإلسالميون والقضية الفلسطينية واملحيط اإلقليمي والدويل.
اختتمت الندوة بجلسة أخرية طرحت موضوع اإلسالميني وأسئلة
الراهن واملستقبل ،هبدف البحث العلمي وتعميق املعرفة بربامج
التحول الديمقراطي.
التيارات اإلسالمية ومدى توافقها مع متطلبات
ّ

يف هذا املفرتق ،كانت احلركات اإلسالمية هي
املنظم ،املطروح اً
البديل ّ
فعل عىل الساحة السياسية.
وبالفعل ،أحرزت هذه احلركات اإلسالمية ،يف
غالبية الدول التي شهدت ثورات الربيع العريب،
ً
ملحوظا من املقاعد يف االنتخابات الربملانية،
قدرا
ً
وهو ما ّ
مكنها من اإلمساك بالقرار السيايس يف
بعض الدول.
مل تعد قضية العالقة بني اإلسالميني ونظام احلكم
حتولت ،ويف ّ
ظل
الديمقراطي مسألة نظرية ،بل ّ
وصول اإلسالميني الفعيل إىل السلطة ،إىل مسألة
سياسية  -اجتامعية ،خاضعة لالختبار.
يف ضوء مؤشرّ ات املامرسة السياسية هلذه املرحلة
االنتقالية ،اكتسب املؤمتر وموضوعه أمهية خاصة
بحيث إن هذا الواقع السيايس اجلديد يقتيض بحثًا
يف فكراإلسالميني إزاء قضايا الديمقراطية ،أو يف
جتارهبم احلقيقية يف احلكم .فاملؤمتر جاء يف الوقت
املناسب إذ شكل خطوة متواضعة ملرحلة تتط ّلب
الكثري من اجلهد لتجسري احلوار بني الباحثني
يف املجال األكاديمي وبني الفاعلني والقادة يف
املجال السيايس.
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اليوم األول
• محاضرةاالفتتاح

تألف املؤمتر من عرش جلسات اختصاصية ،وثالث
حمارضات عامة ،وثالث جلسات حوار ومناقشة
والتحول
مع املامرسني حتت عنوان «اإلسالميون
ّ
الديمقراطي» ،بام جمموعه  16جلسة .افتتح مدير
عام املركز العريب د .عزمي بشارة أعامل املؤمتر،
بمحارضة انطلقت من سؤال هل هناك عالقة بني
الدِّ ين والديمقراطية؟ وأجاب :لسنا الوحيدين الذين
حياولون الربط بني الدِّ ين والديمقراطية ،ألن هذا
املوضوع كان مثار بحث طويل عرب التاريخ اإلنساين.
لقد سبق أن حاول الغربيون ربط الديمقراطية
بالتقاليد اليهو-مسيحية .وقال بعض منهم ،يف
إطار التأسيس للديمقراطية يف التقاليد الدِّ ينية ،إن
من الظلم أن ينحرص إرجاع الديمقراطية إىل أثينا
وحدها .فالصحيح ،بحسب زعمهم ،إرجاع جذور
الديمقراطية إىل أثينا والقدس اليهودية (أورشليم)،
معا .وأشار إىل أنه ال يرى أن األبحاث ت ّتجه إىل
ً
التأسيس للديمقراطية يف النص الدِّ يني ،بقدر ما هي
أبحاث مؤدلجَ ة؛ إذ ليس للدِّ ين عالقة بنظام حكم
ما .وعىل الرغم من أن من املمكن أن يكون هناك
نظام حكم ديني ،فإن نظام احلكم الدِّ يني ال يمكن،
ديمقراطيا.
بطبيعته ،أن يكون نظا ًما
ً

كام أن مبادئ الديمقراطية ال تعود حتى إىل أثينا
نفسها ،كام هو شائع ،بل تعود إىل تيار ليربايل جاء
كثرياّ .أما مشاركة الشعب يف احلكم ،فجاءت
متأخرا ً
ً
مع الثورات الديمقراطية يف العرص احلديث؛ ذلك بأن
األويل منذ القرن الثامن عرش هي
الثورات يف جت ّليها ّ
مترد عىل احتكار السلطة واالمتيازات ،ويمكن
حمض ّ
أن تدخل يف ذلك الحقًا الثور ُة البلشفية يف روسيا،
وكذلك الثورة اإليرانيةّ .أما حني نتحدث عن مبدأ
التمثيل ،واملساواة أمام القانون ،وحق االنتخاب،
وفصل السلطات والتوازن بينها ،فإن هذه كلها أمور

جاءت يف إطار جدلية العالقة بني ِ
امللك والربملان منذ
هناية القرن السادس عرش حتى نشوء الديمقراطيات
احلديثة.

وتساءل د.بشارة اً
قائل :هل من احلكمة البحث يف
العالقة بني الدِّ ين واملبادئ الديمقراطية؟ ثم أضاف
أن حماولة إجياد عالقة يف هذا الصدد ال خترج عن
كوهنا بحثًا مصط َن ًعا؛ فام فعله ماكس فيرب مل يكن
ً
ربطا بني دين أو مذهب من جهة ونُظمٍ سياسية
من جهة أخرى؛ إذ ليس هناك ربط بني الديمقراطية
والربوتستانتية كمذهب ،وما فعله ماكس فيرب هو
تدين يف الربوتستانتية وسلوك
الربط فقط بني نمط ُّ
يعزز نشوء الرأساملية .وذكر بشارة أن
اجتامعي ّ
الكالفنيني اعتمدوا هنج الزهد ،ونظروا إىل العمل
أساسا قو ًيا يف التعاليم
كعبادة .كام ذكر أن هلذا النهج
ً
الصالة ،حي عىل
اإلسالمية ،تتعدى القول «حي عىل ّ
مشريا إىل أن الذي ينبغي أن نبحث فيه هو
الفالح»،
ً
والسلوكات اإلجيابية جتاه
العالقة بني أنامط ال ّت ُّ
دين ّ
الديمقراطية .والحظ أن الديمقراطية يف أمريكا
معا ،حتى أن ثورة
أسستها نخبة متد ِّينة وغري متد ِّينة ً
كرومويل اجلمهورية كانت ثورة ذات طابع أصويل
متد ِّين ،وأول ما فعلته كان منع اخلمر ،وحتريم البدع
الدِّ ينية .فالديمقراطية ،كام ذكر د .عزمي ،نشأت
وتوسعت بالتدريج ،وكانت اجلامهري
بالتجربة،
ّ
نميز
مستثناة من عملية اإلقرار واالقرتاع .وعلينا أن ّ
املؤسسة وال ّنخب التي تعيش يف نظام يعيد
بني النخبة ِّ
إنتاج نفسه ،ألن قواعده أصبحت موضع إمجاع ،هذا
إذا أردنا تأسيس نظام ديمقراطي يف الوطن العريب،
بعد إرث االستبداد الطويل ،وهو إرث طويل
ومشوه للثقافة ،ومل يرتك وراءه ثقافة ديمقراطية
ِّ
للمجتمع العريب .ويف الوطن العريب حاالت
كثرية من االستبداد شبه الشمويل كانت قد ن َّفست
االحتقان بشأن احلريات العامة يف جدال متحور
حول احلريات الشخصية .وربط كثري من العلامنيني
ّ
بامللذات واحلريات الشخصية ،والعلامنية
العلامنية
تشوه النقاش ،فالعلامنيون
ليست كذلك .ولذلك ّ
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كانوا أكثر الناس أخالقية يف القرن التاسع عرش،
تعص ًبا ورصامة يف القواعد األخالقية ،يف
واألكثر ّ
حني ينقلب النقاش عندنا إىل نقاش بشأن حريات
شخصية وتع ُّلق ّ
بامللذات إىل حد اجلنوح إىل اإلباحية
واالنحالل اللذين نجام عن ثقافة االستبداد التي
سمحت فقط هبذا النوع من ال ّنقاش ،مثلام سمحت
فقط بالتنظيم السيايس ذي أسس أهلية ،أكانت
عشائرية أم دينية أم طائفية ...إلخ.

قدم د .عزمي بشارة يف ختام
عرضّ ،
وعىل شاشة ْ
أعده ون ّفذه املركز العريب
حمارضته نتائج استبيان ّ
لألبحاث ودراسة السياسات بشأن آراء اجلمهور
العريب يف معنى ال ّتدين وربط السياسة بالدِّ ين.
وكان قد جرى يف هذا االستبيان استطالع آراء أكثر
عربيا .ووضح من
من  16ألف مواطن يف  12بلدً ا ً
ِ
نتائج االستطالع أن املجموعة التي اس ُتطلع رأهيا
«متدين
اختارت لنفسها ،بصورة غالبة جدً ا ،صفة
ّ
إىل حد ما» مقارنة بالصفات« :متد ِّين جدً ا»؛ «غري
متد ِّين»؛ و«غري مؤمن إطال ًقا» .وأوضحت الرشائح
التصويرية التي ُعرضت أن نحو  70يف املئة ّممن
«متدينون
اس ُتطلعت آراؤهم يصفون أنفسهم بأهنم
ّ
إىل حد ما» .ولذلك ،فإن الدعوة إىل تطبيق األحكام
الدِّ ينية ،كام تطلقها بعض احلركات اإلسالمية  -عىل
اعتبار أن هذا التطبيق هو طريق احلكم األمثل-نالت
التأييد األدنى من جانب من اس ُت ِ
طل َعت آراؤهم.
عمو ًما د ّلت نتائج هذا االستبيان عىل أن اجلمهور
العريب هو يف غالبيته مجهور وسطي معتدل ،وأن نزعة
التسامح الدِّ يني غالبة عليه.
• السودان وقضاياه

فعقدت  16جلسة
بعد املحارضة بدأ املؤمتر جلساتهُ ،
ُوزّ عت كاآليت 10 :جلسات اختصاصية ،وثالث
حمارضات عامة ،وثالث جلسات حوار ونقاش.
انطلقت اجللسة األوىل حتت عنوان «التجربة
السودانية :بني الفكر واحلكم والسياسة» ،برئاسة

د .حممد املسفر (قطر) الذي ألقى كلمة تعريفية
وافتتاحية تناولت أمهية املحاور املطروحة للنقاش،
وعرفت بالباحثني املشاركني.
ّ

قدم الباحث عبد الوهاب األفندي (السودان) ورقة
ّ
بعنوان «احلكم اإلسالمي من دون إسالميني»،
َ
املواطنة ،وجدلية
تطرق فيها إىل ضعف مفهوم
ّ
الدولة واحلركة يف التجربة السودانية التي متثّل
املقدم .وحتدث عن تقييم التجربة
إشكالية البحث َّ
اإلسالمية السودانية ،ورأى أن هذا التقييم صعب
يف املرحلة احلالية ،لكون التجربة ال تزال قائمة.
وفضل ،اً
التحدث عن أزمة التجربة
بدل من ذلك،
ّ
ّ
خصوصا يف ما يتع ّلق هبوية
اإلسالمية يف السودان،
ً
السودان الوطنية يف ّ
ظل انقسام حاد سببه جتييش
التيار اإلسالمي للهوية العربية يف شامل السودان ،يف
حني ُجيشَ ت اهلوية األفريقية يف اجلنوب .وقد ساهم
مترتس القوى السياسية وراء هذا املعطى الثقايف يف
تعزيز االستقطاب ،الذي أدى إىل جتزئة الشعب يف
معسكرات تعادي بعضها البعض.

وقدم الطيب زين العابدين (السودان) ورقة بعنوان
ّ
«جتربة احلركة اإلسالمية السودانية يف جمال حقوق
حتدث فيها عن ظروف نشأة احلركة
اإلنسان»ّ ،
رجعا تلك النشأة إىل احلراك
اإلسالمية السودانيةُ ،م ً
الطاليب يف اجلامعات السودانية هبدف منافسة
العلامنيني واليساريني وطروحاهتم الفكرية .ويف
هذا اجلانب ،يرى أن احلركة اإلسالمية دافعت عن
وطبقتها يف بعض
طروحات الديمقراطية النظرية ّ
املراحل التارخيية يف السودان ،لك ّنها وقعت يف
رؤية مزدوجة ختالف النهج الديمقراطي ،وكذلك
التحالف مع نظام عسكري «شمويل» .وح ّتى بعد
تس ّلم احلركة اإلسالمية السلطة ،فإهنا مل تُصدر
دستورا للسودان اّإل بعد تسعة أعوام من وصوهلا
ً
إىل احلكم ،وبالتحديد يف عام  .1998كام أهنا مل تقبل
حتى هذا التاريخ بوجود تعددية سياسية بسيطة.
وقدم الباحث شمس الدِّ ين ضو البيت (السودان)
ّ
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ورقة بعنوان «جتربة اإلسالميني يف احلكم يف
السودان» ،قال فيها إن احلركة اإلسالمية عملت
بعد وصوهلا إىل احلكم ( )1989عىل أسلمة الدولة
واملجتمع السودانيني (تطبيق الرشيعة.)1991 ،
كونت هذه التجربة إشكاليات كبرية أبرزها أن
وقد ّ
برنامج احلركة اإلسالمية عانى غربة مع املجتمع
السوداين املعارص من خالل استلهام قيم لعهد مىض.
كام أنه تعارض مع حقوق اإلنسان من خالل الئحة
وع ّد برنامج
عقوبات قادت إىل كثري من االنتهاكاتُ .
احلركة اإلسالمية ذا طابع توحيدي ،سعى إىل صهر
مكونات الشعب السوداين يف قالب عريب إسالمي ،يف
ّ
املكونات تتط ّلع إىل التعبري عن ذاهتا
حني كانت هذه ّ
وفرادهتا .وقد أدى ذلك إىل حالة من االستقطاب
أفضت إىل التجزئة.
كانت املداخلة الرابعة لألستاذ املحبوب عبد السالم
(السودان) بعنوان «املدرسة الترّ ابية بني السياسة
والفكر وبني السودنة والعاملية اإلسالمية :التجربة
السرية ّ
الذاتية للشيخ حسن
واملصائر» ،ركّ ز فيها عىل ّ
قدمها
الرتايب الفكرية والسياسية ،واملسامهات التي ّ
خصوصا بعد
يف التفكري اإلسالمي يف السودان،
ً
ثورة ترشين األول /أكتوبر  .1964وكان ألفكار
الشيخ الترّ ايب دور كبري يف حصول ثورة شعبية من
ال ّتظاهرات والعصيان املدين قضت عىل احلكم
العسكري.

كام حتدث أ .عبد السالم عن تأسيس جبهة امليثاق
ضمت غالبية النخبة اإلسالمية
اإلسالمي التي
ّ
احلديثة يف السودان ،إذ نجح الترّ ايب يف محل مجاعة
اإلخوان املسلمني يف السودان عىل االنخراط يف هذه
اجلبهة يف إطار تفكري دولتي حديث.
وعقّب أ .غازي صالح الدِّ ين (السودان) عىل أوراق
الباحثني املشاركني ،منتقدً ا ورقة شمس الدِّ ين ضو
قدمته احلركة اإلسالمية إىل
البيت ألنهّ ا أغفلت ما ّ
السودان.ورأى صالح الدِّ ين أن ما يميز احلركة
اإلسالمية يف السودان هو املرونة الفكرية التي

تتوازى مع «الرباغامتية» يف السلوك السيايس ،وأن
احلركة اإلسالمية كانت اً
دائم تسعى إىل تب ّني مبادرات
وطروحات جديدة ،وهو ما جعلها متقدمة،
كحركة سياسية ،عىل غريها من القوى السياسية.
وأورد صالح الدِّ ين أبرز الطروحات اجلديدة لدى
احلركة اإلسالمية ،ومنها الفدرالية ،واللاّ مركزية
التي طرحتها احلركة يف الستينيات ملعاجلة املشكلة
اجلنوبية ،وكذلك املرونة التي قدمتها يف الترشيعات
َ
واملواطنة ،واملرأة.
املتع ّلقة بقضايا األق ّليات،
• تونس ومشكالتها

قدم
أدار هذه اجللسة حمسن صالح (فلسطني) الذي ّ
أوهلم أنور اجلمعاوي (تونس)،
ثالثة متحدثني ،كان ّ
الذي أكد يف بداية ورقته «اإلسالميون يف تونس
وحتديات البناء السيايس واالقتصادي للدولة» أن
ثورة  14كانون الثاين /يناير  2011كانت فرصة
لإلسالميني كي ينخرطوا يف النسيج املجتمعي املدين،
ويف الفعل يف املشهد السيايس .وقد استثمرت حركة
النهضة ذات املرجعية اإلسالمية ماضيها النضايل
عىل أحسن وجه .وأضاف اجلمعاوي أن انتخابات
 23ترشين األول /أكتوبر  2011كانت جتربة
ديمقراطية منحت حركة النهضة مزيدً ا من الرشعية
بعد فوزها بأغلبية املقاعد يف املجلس التأسييس،
ورأى أن األداء السيايس حلركة النهضة يف احلكم
باهت ،مقارن ًة بأدائها يف املعارضة.
محادي ذويب (تونس) يف ورقته «اإلسالميون
وأشار ّ
النص وسندان
يف تونس وقضايا املرأة بني مطرقة
ّ
اضطر إىل التنازل
الواقع» إىل أن بعض اإلسالميني
ّ
اً
تفاعل
عن املواقف القديمة املحافظة إزاء املرأة،
مع الرضورة والواقع اجلديد ،واستجاب ًة للضغوط
الدولية .ويف هذا اإلطار ،أعلنت حركة ال ّنهضة يف
تونس عام  2011أن إقامة الدولة الديمقراطية ،التي
تحُ َّدد فيها احلقوق والواجبات عىل أساس املواطنة من
دون النظر إىل اجلنس أو اللون أو املعتقد ،هي املدخل
األمثل ّ
لكل إصالح اجتامعي وسيايس حقيقي.
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تعدد
ورصد الباحث حركة النهضة من مسألة ّ
حتوالت وارتباك يف
الزوجات ،واستنتج وجود ّ
تلك املواقف .وانتقل بعد ذلك إىل موضوع رئاسة
املرأة للدولة لدى اإلسالميني بني الرفض والقبول،
مشريا إىل أن املوقف احلقيقي لرئيس حركة النهضة،
ً
راشد الغ ّنويش ،ليس مع توليّ املرأة رئاسة الدولة
اإلسالمية.
حاول الباحث حممد السيد سليم (مرص) يف ورقته
«األداء السيايس للتيارات اإلسالمية يف مرص منذ
ثورة  25كانون الثاين/يناير  »2011تقييم أداء
التيارات اإلسالمية يف املجال العام يف مرص منذ
ثورة  25يناير ،بحكم دورها املحوري يف حتديد
مسار الثورة ،مع الرتكيز عىل مجاعة اإلخوان
عنرصا مهماًّ يف السياسة
املسلمني ،كوهنا ظ ّلت
ً
املرصية منذ تأسيسها عام  .1928ويعتقد الباحث
متر بمرحلة صعبة مل يتوقّعها أي فرد من
أن مرص ّ
ّ
وخططوا هلا؛ فهؤالء
الشبان الذين قاموا بالثورة
الذين شاركوا يف الثورة فتحوا الطريق لغريهم
لكي حيصد النتائج من دون مشاركة ،وهو ما أثار
خصوصا مع تفاهم بعض
شعورا باإلحباط العام،
ً
ً
التيارات اإلسالمية مع املجلس العسكري لقمع
هؤالء الشبان ونقل السلطة إىل غريهم عن طريق
متنوعة.
تكتيكات سياسية ّ

وعقّب رياض الشعيبي (تونس) عىل املتحدثني،
مسج اًل جمموعة من املالحظات عىل أوراقهم.
ّ
وانتهى إىل نتيجة أساسية هي أن دراسة جتارب
احلركات اإلسالمية يف احلكم قد تنبئ عن اجتاهات
تطورها يف املستقبل .واستدرك بالقول إن الوقت
ّ
ّ
يقربنا من صورة
واضح
ر
تصو
لبناء
ا
ر
مبك
يكون
ربام
ّ
ً
ّ
املستقبل .اّإل أن ما يمكن اإلفادة به يف هذا املجال هو
أن هذه الدراسات حتدد املؤشرّ ات الضعيفة ،اً
فضل
تنبه إىل خماطر االنزالق يف
عن املؤرشات القوية ،ا ّلتي ّ
هذه التجربة أو تلك.

• الشيعية السياسية

كان موضوع اجللسة الثانية عن «الشيعية السياسية بني
الفكر واملامرسة» ،وقد ركّ ز د .النور محد (السودان)،
الذي ترأس اجللسة ،عىل فكرة والية الفقيه ،كوهنا
حتدد صورة العالقة بني احلاكم واملحكوم ،األمر
ّ
الذي جيعل هذا املفهوم ينشئ إشكالية تتعارض
بالرضورة مع مبادئ احلكم الديمقراطي يف هنج
احلكم.

تناولت د .فرح كوثراين (لبنان) يف مداخلتها بعنوان
«يف نقد حممد مهدي شمس الدِّ ين لنظرية والية
الفقيه» نشأة نظرية والية الفقيه ،من خالل اجتهادات
الصفوي
العلامء الشّ يعة،
ً
وخصوصا يف العهدين ّ
تطور االجتهادات
والقاجاري .ورسدت كوثراين ّ
الفكرية للعلامء الشّ يعة ،ح ّتى وصلت إىل اإلمام
إجرائيا،
اخلميني الذي بلور أسس نظرية والية الفقيه
ّ
فقهيا لتشكيل حكومة إسالمية يف
وهو ما أتاح
ً
أساسا ً
ّ
ظل الغيبة .وركّ زت كوثراين عىل نقد مهدي شمس
الدِّ ين لنظرية والية الفقيه ،وفق املفهوم اخلميني،
كمؤسسة إسالمية .وذكرت
األمة
انطال ًقا من مركزية ّ
ّ
األمة عىل نفسها» كأحد أبرز
كوثراين مسألة «والية ّ
قدمها شمس الدِّ ين لنظرية والية
االنتقادات التي ّ
عدها متعارضة مع فكرة الغيبة.
الفقيه ،التي ّ

وكانت املداخلة الثانية للدكتور طالل عرتييس
(لبنان) ،وهي بعنوان «جتربة مشاركة حزب اهلل
األمة
السياسية يف لبنان بني والية الفقيه ووالية ّ
عىل نفسها» .وقد ركّ ز عرتييس عىل نشأة حزب اهلل
رسية قبل أن يعلن احلزب عن نفسه
كحركة مقاومة ّ
عام  ،1985وكيف كان حزب اهلل متأ ّث ًرا بالثورة
مشريا إىل
اإلسالمية يف إيران وبفكرة الويل الفقيه،
ً
أن الواقع اللبناين ،بأبعاده الطائفية والديموغرافية
واجلغرافية ،فرض عىل القوى اإلسالمية تغيري
خطاهبا وسقف أهدافها .وانطال ًقا من ذلك ،يرى
عرتييس أن حزب اهلل اخترب النظام الطائفي يف لبنان
بتعقيداته املختلفة ،وبالتايل كانت املرونة جتاه نظرية
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والية الفقيه التي طرحها يف وثيقته عام ،2009
ختتلف عن وثيقته األوىل عام .1985
وعقّب توفيق سيف (السعودية) اً
قائل إن رؤية
اخلميني لنظرية والية الفقيه قبل الثورة اإليرانية
تغيرّ ت عماّ بعدها لناحية السلطة املطلقة؛ فقبل الثورة
كان اخلميني يرى أن السلطة املطلقة هي للدولة
اإلسالمية ،يف حني أصبحت هذه السلطة يف يد
الويل الفقيه بعد الثورة ،انطال ًقا من مقولة رئيسة
ُأ ْطلقت ،وهيّ :
«كل حكومة ال يرأسها معصوم غري
مرشوعة» .ويرى توفيق سيف أن ال ّتغيري الفكري،
سواء لدى اخلميني أو يف حالة حزب اهلل ،يعود
إىل خالصة التجارب ،وهو ما يدفعنا إىل القول إن
اإلنسان يصنع «نمطه الدِّ يني».
• اليمن وسياساته

افتتح اجللسة حممد املرصي (األردن) بكلمة قصرية،
قدم بعدها الباحثني املشاركني .وبدأت اجللسة بورقة
ّ
الباحث فؤاد الصالحي (اليمن) «اإلسالميون يف
اليمن :براغامتية سياسية ومجود أيديولوجي» ،الذي
قدم رؤية حتليلية ملسار ّ
تشكل اإلسالميني يف اليمن
ّ
ودورهم السيايس واالجتامعي ،مع اإلشارة إىل طبيعة
وتنوعها.
القاعدة االجتامعية التي يعتمدون عليهاّ ،
ويأيت ذلك كله يف سياق جتديد آليات العمل السيايس
خصوصا
وتطويرها واستمرار اجلمود العقائدي،
ً
يف ما بعد حوادث  11أيلول/سبتمرب  2001التي
فرضت عليها استخدام خطاب منفتح .وقد واكب
يعزز هذا االنفتاح ،مع بقاء
ذلك
خطاب إعالمي ّ
ٌ
آرائهم الثّابتة بشأن املرأة ،ومدنية الدولة ،واعتبار
الديمقراطية آليات وإجراءات ال منظومة متكاملة
واملؤسسات.
من القيم والثّقافة
ّ
وتناول أمحد الدغيش (اليمن) يف ورقته «احلركة
احلوثية :اخللفية الفكرية والرتبوية وانعكاساهتا
ّ
للظاهرة
السياسية» اخللفية الفكرية الرتبوية
احلوثية ،من حيث تعريفها ،ونشأهتا ،وأبرز العوامل

واملكونات التي سامهت يف ّ
معتربا
تشكلها وظهورها،
ً
ّ
ّ
أن الظاهرة احلوثية مشكلة معقّدة اختلطت فيها
عنارص الفكر والرتبية والسياسة وال ّتاريخ واجلغرافيا
واأليديولوجيا والتنمية واملنافع املتناقضة ،األمر
الذي يقتيض استصحاب ذلك ك ّله عند البحث فيها،
والسعي نحو معاجلتها .وكشفت الدراسة أن موقف
ّ
احلركة احلوثية من اآلخر القريب والبعيد موقف
بحق اآلخر ُبمستوييه ،من
سلبي؛ فاحلركة ال تعرتف ّ
منطلق االمتياز الذي يعتقد احلوثيون أهنم يتمتلكونه.

وحاولت ورقة حممد األفندي (اليمن) حتليل جتربة
التجمع اليمني لإلصالح يف اليمن ،يف املشاركة يف
ّ
مؤسسات احلكم ،ومناقشتها،
احلياة السياسية ويف ّ
قبل ثورة ال ّتغيري السلمية يف اليمن وبعدها .فالتجربة
ٍ
دالالت
تُظهر أنهّ ا كانت وال تزال ثرية .وقد تركت
ومهمة عىل تعميق قيم احلوار والتعايش
واسعة
ّ
والقبول باآلخر وترسيخها من جهة ،وعىل ترابط
مسارات العمل الدعوي والرتبوي والسيايس يف
بالتجمع
إطار الكيان السيايس لإلصالح املعروف
ّ
اليمني لإلصالح ،من جهة أخرى.

وعقّب عىل األوراق الثّالث عبد الوهاب األنيس
مشريا إىل أن قضية الزيدية ختتلف عن
(اليمن)،
ً
املذهب اهلادوي ،ألن اإلمام زيد مل يكن صاحب
مذهب ،بل كان جمدِّ ًدا للفكر السيايس .ورأيه يف
اإلمامة أن اإلمام هو من خيتاره الناس ،وهذا هو
مذهبه ،بينام اهلادوية هي حتوير لبعض عبارات اإلمام
زيد ،وهي (أي اهلادوية) أقرب يف اجلانب الفقهي
إىل املدرسة احلنفية .وأكّ د الباحث أن احلركة احلوثية
وجهات الشّ يعية بعد
حركة فكرية احتوت مجيع ال ّت ّ
الثورة اإليرانية.

اليوم الثاني
ّ
ترأس اجللسة د .حممد األمحري (السعودية)،
معر ًفا باملشاركني وبمحاور اجللسة.بدأت
وافتتحها ّ

287

تقارير
اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي ...تجارب وا ّتجاهات

قدمها إبراهيم بيومي غانم
املداخلة األوىل بورقة ّ
حتدث فيها عن معامل وصول اإلخوان
(مرص)ّ ،
قمة هرم السلطة يف مرص ،بعد أول
املسلمني إىل ّ
انتخابات رئاسية تعددية ،وذات صدقية ،بعد فرتة
طويلة من املحن القاسية التي واجهها اإلخوان
املسلمون نتيجة سياسات النظام السابق.
وأشار بيومي إىل أن اإلخوان املسلمني وجدوا
أنفسهم ،يف السياق االنتقايل للثورة ،بني نقيضني:
أوهلام نخبة علامء الدِّ ين ،أكانت تنتمي إىل مجاعة
ّ
اإلخوان ذاهتا أم إىل «األزهر الشرّ يف» ،أم إىل
مجاعات إسالمية أخرى ،كالسلفية ،أم إىل تكوينات
علامء دين أهلية أخرى ،مثل «اهليئة الرشعية للحقوق
واإلصالح» .وثاين ال ّنقيضني هو «ال ّنخبة الفكرية»
ذات املرجعية العلامنية.

كانت املداخلة الثانية لألستاذ خليل العناين (مرص)
بعنوان «السلفية السياسية يف مرص :تفاعالت الدِّ ين
العام» ،رأى فيها
واأليديولوجيا والسياسة يف املجال ّ
أن اخلروج السلفي إىل الفضاء العام يمثّل إحدى ثامر
الثورة املرصية؛ فقد ظ ّلت التيارات السلفية عقو ًدا
طويلة حبيسة املناهج والرؤى التقليدية يف مسارات
احلركة والنشاط السيايس ،وألسباب خمتلفة ،بعضها
عقدي أيديولوجي ،وبعضها اآلخر سيايس تكتيكي.
ورأى العناين أن ثورة  25يناير نجحت يف إعادة
تشكيل اخلريطة الدِّ ينية يف مرص .وكان من أبرز
نتائجها نزوع السلفيني القوي باتجّ اه العمل السيايس.
وخلص إىل أن انطالق احلركة السلفية للعمل يف
حتوالت يف التيار،
الفضاء السيايس أدى إىل حدوث ّ
التحوالت
سواء كانت مقصود ًة أو ال .وزعم أن هذه
ّ
أ ّثرت يف خطاب السلفيني السيايس والفكري ،مثل
االبتعاد عن املطلق ،واالتجّ اه إىل النسبية ،وانتقاهلم
من احلديث عن احلالل واحلرام إىل طرح قضا َيا
اجتامعية ومعيشية.

وأشار هشام جعفر (مرص) يف مداخلته عن
«إشكاليات االنتقال من الدعوي إىل السيايس»

إىل أن احلركات واملجموعات السلفية شهدت يف
اً
دخول متزايدً ا إىل ساحة العمل
مرص بعد  25يناير
خاصة .وقد اتخّ ذ
العام ،والعمل السيايس بصورة
ّ
وصورا متباينة،
ذلك الدخول مظاهر متعددة،
ً
كان جوهرها املشاركة يف مجيع احلوادث الكربى
التوجه
واألساسية بعد  25يناير .وقد ت ُّوج هذا
ّ
باملشاركة يف انتخابات جملس الشعب والشّ ورى
عرب التحالف اإلسالمي .وخلص جعفر إىل أن
كثريا من جتربة وجود
املجموعات السلفية مل تستفد ً
أعضائها يف العمل السيايس جلامعة اإلخوان املسلمني
بشكل فاعل منذ عام  ،1984وهي تراجع هنجها
وسلوكها بنا ًء عىل جتربتها الذاتية.
َ
المواطنة والدولة
•

ترأست منى أنيس (مرص) هذه اجللسة ،وافتتحتها
ّ
بتقديم املتحدثني ،وكان ّأوهلم كامل عبد اللطيف
(املغرب) الذي قال إن الذي جيري يف الوطن العريب
هو انتقال سيايس ال انتقال ديمقراطي .وأضاف أنه
ينبغي أن نتواصل مع مكتسبات اإلنسانية ونستفيد
منها لكي نستطيع امتالك ناصية اإلبداع والعطاء
واإلضافة .وقال« :استفاد العرب واملسلمون من ّ
كل
خاصة يف جمال
مكتسبات الدولة الساسانية الفارسيةّ ،
تنظيم احلكم والدواوين ،فلامذا ال نستفيد نحن اليوم
من الديمقراطية ومكتسبات احلداثة».

وأشار سامي اخلزندار (األردن) يف مداخلته
عن «منظور احلركات اإلسالمية جتاه العالقات
التطور واملضامني واملامرسات» إىل أن
الدولية:
ّ
حركات اإلسالم السيايس تُص ّنف ضمن الفاعلني
دون القومية والعابرين للقومية ،بسبب امتدادها
واتصاالهتا اخلارجية داخل الدول العربية،
القارات .وتتمثّل عنارص تأثريها يف
ويف معظم
ّ
السياسات اخلارجية للدول العربية يف ثالثة
جوانب :األول ،ارتباطها الوثيق ببعض القضايا
العربية ذات التعقيدات الدولية ،وعىل رأسها
القضية الفلسطينية ،والثاين ،قدرهتا الكبرية عىل
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التعبئة السياسية واأليديولوجية للمجتمعات،
والثالث ،وصوهلا إىل مواقع صنع القرار الرسمي يف
بعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العريب.

وقال رشيد مقتدر (املغرب) يف ورقته عن «القوى
اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل الربيع العريب
وبعده» إن احلديث عن موضوع القوى اإلسالمية
والتحالفات املربمة مع القوى السياسية ،اليسارية ،أو
الليربالية ،أو غريها ،يطرح إشكالية كربى تتمثّل يف
ويتفرع
إدماج القوى اإلسالمية داخل أنظمة احلكم.
ّ
عن هذه اإلشكالية الكربى إشكاالن مركزيان،
أوهلام عالقة اإلسالميني باألنظمة احلاكمة ،وطبيعة
االسرتاتيجيات املنتهجة من طرف كال الطرفني،
ونوعية التكتيكات امل ّتبعة ،وآخرمها يتحدد يف
استجالء عالقة اإلسالميني بخصومهم السياسيني
ومنافسيهم األيديولوجيني ،وذلك بدرس نوعية
التحالفات السياسية املربمة وسياقاهتا وأهدافها،
املحرك هلا بعيدً ا عن
والعمل عىل فهم املنطق
ّ
املسوغات األخالقية والتربيرات األيديولوجية.
ّ

وأكّ د الباحث أن اإلسالميني املشاركني يف اللعبة
التميز من باقي الفاعلني بصوغ
السياسية سعوا إىل
ّ
خطاب أخالقي ينهل من املرجعية اإلسالمية .وقد
تعرضهم لضغوط
نجم عن هذا االختيار السيايس ّ
النظام السيايس ،وملواجهة مفتوحة مع خصومهم
اضطرهم
األيديولوجيني والسياسيني ،األمر الذي
ّ
إىل تقليص حدة هذه اخلطابات كي تبدو أكثر مرونة
اً
واعتدال.

وعقّب سامل الفالحات (األردن) بتأكيده أنّه ي ّتفق
مسمى
مع معظم ما جاء يف األوراق .وأشار إىل أن ّ
ميز بني الناس .وأكد أن
اإلسالميني غري دقيق ،ألنّه ّ
حتول سيايس
حتول تارخيي ال ّ
الثورات العربية هي ّ
مشريا إىل أن التجربة اإلسالمية حتتاج إىل وقت
فقط،
ً
لكي تُظهر نتائجها ،كام حيتاج أصحاهبا إىل بذل أقىص
جهدهم إلنجاح جتربتهم.

• اإلسالميون والممارسة

بدأت اجللسة بكلمة تعريفية لرئيس اجللسة د .وجيه
كوثراين (لبنان) ،الذي أعطى الكلمة بعدها للباحث
ليقدم ورقته
الفلسطيني عدنان أبو عامر (فلسطني) ّ
عن «جتربة محاس يف احلكم .»2012-2006وقد
أشار أبو عامر إىل خصوصية جتربة محاس يف احلكم،
من خالل ميزتني :األوىل أهنا جرت حتت االحتالل
اً
جغرافيا من
انتقال
اإلرسائييل ،والثانية أهنا مل تنتقل
ً
مكان إىل آخر ،بل انتقلت من املعارضة إىل السلطة،
ديمقراطيا.
من الدعوة إىل السياسة بعد انتخاهبا
ً

وذكر أن محاس حاولت يف العام الرابع من حكمها
أن حتظى باالعرتاف الدويل كحركة مقاومة ال
تُدرج ضمن لوائح اإلرهاب .وكان ذلك يتط ّلب
تبي
بعض اخلطوات والترصحيات السياسية التي نّ
استعدادها للتعامل مع األمر الواقع يف فلسطني،
وضمن مبادئ املقاومة ،وهذا ما ّ
شكل إحدى أبرز
املراجعات وإعادة احلسابات التي فرضتها محاس عىل
نفسها بفعل جتربتها يف احلكم.

وحتدث د .مه ّند مبيضني (األردن) عن «اإلخوان
مشريا
والدولة األردنية من املشاركة إىل املغالبة»،
ً
إىل ظروف نشأة حركة «اإلخوان املسلمني» يف
األردن متحالف ًة مع النظام (امللك) ،الذي كان يرغب
يف وجود مجاعة دينية يتحالف معها أمام القوى
السياسية األخرى ،وهو ما جعل العالقة بني امللك
حسني بن عبد اهلل ومجاعة اإلخوان املسلمني جيدة
خالل الستينيات والسبعينيات .وذكر مبيضني أن
النظام األردين انتبه بعد عام  1993إىل حضور مجاعة
اإلخوان املسلمني يف املجتمع ،وعمد إىل حمارصهتا
الصدام املبارش
وتقليص نفوذها ،من دون ال ّلجوء إىل ّ
معها .وأشار إىل أن مجاعة اإلخوان املسلمني أصدرت
عدها البعض
يف العام  2005وثيقة لإلصالح ّ
متناغمة مع الطروحات األمريكية بخصوص التغيري
واإلصالح يف منطقة الرشق األوسط آنذاك ،لكنها
وتعمق
أحدثت توت ًّرا جديدً ا مع النظام األردين.
ّ
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ضيقت احلكومة عىل
التوتّر عام  2006عندما ّ
مؤسسة خريية هي الذراع املالية للحركة اإلسالمية.

وعقّب الباحث أبو العال مايض (مرص) عىل
األوراق ،ورأى أن جتربة محاس هي جتربة حركة
مقاومة أصبحت يف السلطة ،يف حني أن جتربة احلركة
اإلسالمية يف األردن جتربة حركة معارضة مل تصل
إىل السلطة ،وهي أشبه بنموذج احلركات اإلسالمية
العربية .ورأى أن وجود حركة املقاومة يف السلطة
ً
هنجا فكر ًيا
يحُ ِْدث لدهيا
كبريا ألن ذلك يتط ّلب ً
ارتباكا ً
وممارسة خمتل َفني.
• المغرب :التحالفات والمشاركة
ّ
ترأس كامل عبد ال ّلطيف اجللسة ،وافتتحها بمقدمة

قصرية قدم هبا الباحثني املشاركني إىل مجهور
احلارضين .وكان أول املتحدثني من أصحاب
األوراق املقدمة ،عمر أحرشان (املغرب) الذي
أشار يف بداية ورقته «اإلسالميون وبناء النظام
الديمقراطي :أي دور ألي مستقبل؟» إىل طبيعة
يتأسس عىل امل َلكية التنفيذية
النظام املغريب ،الذي ّ
التي جتمع السلطات كلها يف يد امللك .كام أشار إىل
صفة امللك الدِّ ينية ،أي إمارة املؤمنني ،وهي صفة
ختوله الكثري من الصالحيات التنفيذية.
ّ

وعىل هذا األساس ،يرى الباحث أن الدستور املغريب
اً
شكل ومضمونًا ،اً
علم
بعيد جدً ا عن الديمقراطية
أنه دستور أقلية قاطعته غالبية الشعب املغريب ،كام
قاطعت االنتخابات الترشيعية التي أفرزت بدورها
املؤسسة عىل منطق الثقة والتوافقات
حكومة األقلية ّ
السياسية الظرفية ،الذي يناقض متا ًما مبادئ اإلرادة
الشعبية والربجمية احلزبية.

وحاول الباحث أحممد جربون (املغرب) يف مداخلته
حتول من الديمقراطية األداتية
«اإلسالميون يف طور ّ
إىل الديمقراطية الفلسفية» تسليط الضوء عىل موقع
التحول ،انطال ًقا من حالة
اإلسالميني وهم يف طور
ّ
مشريا إىل أن قضية
«حزب العدالة والتنمية» املغريب،
ً

الديمقراطية أضحت من القضايا اخلالفية األساسية
بني اإلسالميني وغريهم يف العامل العريب .وانتهى إىل
حتول حقيقية
أن اإلسالميني يعيشون بالفعل حالة ّ
سياسية وفكرية .وقال إن هذه احلقيقة تبدو بوضوح
من خالل رصد جدلية الفكر والواقع يف املرشوع
اإلصالحي لدى اإلسالميني املعتدلني ،انطال ًقا من
فالتحول التارخيي الكبري
موضوع الديمقراطية؛
ّ
حتول يف
الذي يعيشه الوطن العريب منذ شهور هو ّ
األفكار والقناعات ومنهجيات اإلصالح ،إضافة إىل
مس ّ
جل
أنه ّ
حتول يف البنى واألنظمة السياسية ،وقد ّ
القوى االجتامعية الفاعلة يف الوطن العريب.

وأشار الباحث حممد مهام (املغرب) يف ورقته
«اإلسالميون املغاربة والديمقراطية :مجاعة العدل
نموذجا» إىل أن قاعدة احلركة اإلسالمية
واإلحسان
ً
توسعت عىل حساب املساحات التي كان
املغربية ّ
يستغرقها تيار التغريب واإلحلاق والتبعية .كام
أهنا استطاعت استقطاب عدد هائل ّممن كانوا عىل
اهلامش؛ فقد أعادت احلركات اإلسالمية املغربية
احليوية يف املجتمع إىل معنى االنتامء إىل اإلسالم
بأبعاده ،األيديولوجي منها واالجتامعي والسيايس.
وأضاف أن احلركات اإلسالمية املغربية أصبحت
أساسيا يف الواقع السيايس واالجتامعي
مكونًا
ّ
ً
املغريب ،بل قفز الربيع العريب بجزء كبري منه إىل
املشاركة يف السلطة وتدبري الشأن العمومي من خالل
مكونات حزبية
رئاسة احلكومة ،وذلك بتحالف مع ّ
وسياسية خمتلفة ومتناقضة ،وهو األمر الذي طرح
عىل احلركات اإلسالمية حتديات جديدة عىل مستوى
التجديد الفكري والتنظيمي والنضج السيايس ،بام
جيعلها قادرة عىل التعامل مع األوضاع اجلديدة.

وحاول الباحث عبد العايل حامي الدِّ ين (املغرب)
التحول الديمقراطي
يف ورقته «اإلسالميون ومسار
ّ
يف املغرب ،قراءة يف جتربة حزب العدالة والتنمية»
أن جييب عن جمموعة من األسئلة ،بغرض فهم
التحوالت السياسية اجلارية يف املغرب يف ضوء
ّ
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التحول الديمقراطي ،الذي انطلق يف أعقاب
مسار
ّ
الرجة الثورية التي أطلقتها ال ّتظاهرات االحتجاجية
ّ
يوم  20شباط  /فرباير  ،2011ودور حزب العدالة
املكون من أربعة
والتنمية يف قيادة التحالف احلكومي ّ
أحزاب سياسية خالل هذه املرحلة .وأضاف أن
التحوالت تبقى مفتوحة عىل «فرضية املناورة
هذه
ّ
السياسية» ،واملقصود هبا أن ما حيصل اليوم يف
حتوالت سياسية هو حماولة المتصاص
املغرب من ّ
غضب الشارع ،وستنتهي بااللتفاف عىل مطالبه
األساسيةّ .أما الفرضية الثانية ،فهي «فرضية االنتقال
يمر اً
فعل
الديمقراطي»،
ّ
وتتأسس عىل أن املغرب ّ
بمرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي ستؤدي يف النهاية
حتوالت ديمقراطية حقيقية ،تكون هلا
إىل إقرار ّ
انعكاسات ملموسة عىل مسار التنمية يف البالد.

ي تنامى
واألحزاب السياسية اإلسالمية العراقية» ،الت 
كثريا  منذ عام  ،1979مع متغريات إيران
نفوذها ً
وحوادثها ،واحتالل السوفيات ألفغانستان يف ذلك
العام .ورشح الباحث كيف تنامت النزعات الطائفية
لتغدو مفضوحة ومعلنة يف مؤمتر لندن ،قبل سقوط
النظامالعراقيالسابقعا م  ،2003فكان أن هيمنت
القوى الطائفية عىل مقالي د السلطة يف العراق بعد
االحتالل ،وحازت ثقة األمريكيني حتى يومنا هذا.
ورأى اجلميل أن العراق عاش عىل مدى عرشة أعوام
مأساة طائفية دامية ،أذكاها املحتل األمريكي بتقسيم
مكونات رئيسة :الشّ يعة،
املجتمع العراقي إىل ثالثة ّ
َ
والس ّنة ،واألكراد ،فاف ُتقدت
هنائيا بعد أنْ
املواطنة ً
كانت قد ُأف ِرغت من حمتواها عىل مدى ثالثني عا ًما
مضت ،وسحقت األق ّليات السكانية األخرى.

• العراق وأزمة الهوية

ورأى خيون أنه مل حتدث بعد الغزو األمريكي أي
مواجهة بني مدن وحمالت وقرى وعشائر؛ أي أن
املجتمع العراقي مل ين َقد إىل حرب أهلية ،وإنّام كانت
املعارك والتصفيات املوجودة حتدث بني اجلامعات
املس ّلحة ،ويقع رضرها عىل بقية األهلني ،أكان ذلك
يف القتل أم يف التهجري الطائفي.

وعبرّ حممد مجيل منصور (موريتانيا) يف تعقيبه عن
اً
إمجال مع بعض ما جاء يف أوراق عدد من
اتّفاقه
املتدخلني ،واختالفه مع البعض اآلخر ،مؤكّ دً ا أن
ّ
جتربة اإلسالميني يف املغرب ال تزال يف حاجة إىل
الوقت لكي تُربز نتائجها ،وهي مطا َلبة يف املقابل
باملزيد من العمل واجلهد لتنفيذ وعودها.

انطلقت اجللسة الثالثة برئاسة د .زكي ميالد
(السعودية) حتت عنوان «يف التجربة العراقية» .وقد
بدأها بكلمة موجزة تناول فيها كيف أن العراق يتميز
بتجربة خاصة اتّسمت باألمهية والتأثري يف املجال
العريب من جهة ،واكتسبت من جهة أخرى سمة
احلساسية والتعقيد ً
أيضا ،وهذا ما يتط ّلب النظر إىل
هذه التجربة بعقل بارد .ورأى ميالد أن التجربة
العراقية تبدو عليها سمة التش ّتت واالنقسام .وأكّ د
ميالد أن عىل التجربة العراقية أن تتصالح مع نفسها،
اً
وسبيل.
هنجا
رشط أن ت ّتخذ من الديمقراطية ً

سيار اجلميل (العراق) التي
ثم جاءت مداخلة دّ .
ركّ زت عىل «إشكاليات التسييس الطائفي يف احلركات

وكانت املداخلة الثانية للدكتور رشيد خيون
(العراق) حتت عنوان «تاريخ اإلسالميني وجتربة
حكمهم للعراق» ،ركّ ز فيها عىل أن جتربة العراق مع
اإلسالم السيايس خمتلفة عنها يف البلدان ُ
األخرى،
متعدد
وذلك لطبيعة املجتمع العراقي ،من حيث إنه ّ
ودينيا.
ومذهبيا
قوميا
ً
ً
ً

وشدد عىل أن عالقة اإلسالميني بالسلطة يف العراق
ّ
ختتلف عنها يف دول أخرى ،ألن سقوط النظام
العراقي كان عن طريق الغزو األمريكي ،وألن سد
الفراغ عن طريقهم كان حتصيل حاصل ،بسبب
غياب القوى العلامنية أو الليربالية ،وبسبب وجود
املؤ ّثر اإليراين يف املشهد العراقي ضمن التحالفات
السابقة مع املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية.
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• اإلسالم والسياسة

تناولت اجللسة الثالثة موضوع «اإلسالم السيايس
بني الفكر واملامرسة» ،فأشار الباحث أمحد موصليل
(لبنان) إىل أن من املتوقّع أن يؤدي الدِّ ين يف النظام
دورا
العاملي اجلديد ،الذي هو يف طور الظهورً ،
أساسيا يف السياسات الدولية واإلقليمية ،وهذه هي
ً
احلال ،سواء متظهر هذا الدِّ ين يف حركات إسالمية
شعبية أو كعنرص ديناميكي من عنارص احلضارات
العاملية.

وتناول موصليل عالقة اخلطاب اإلسالمي
مشريا إىل بعض النامذج ،وتساءل يف
بالديمقراطية،
ً
اخلتام :هل سيكون خطاب اإلسالميني بخصوص
اً
ومماثل
مرحليا
حقيقيا أو
الديمقراطية والتعددية
ً
ً
خلطاب كثري من القوميني وغريهم ّممن سطا عىل
احلكم باسم فكر سيايس جديد ،وأيديولوجيا
حتولت حقيقة إىل نقيضها من ظلم
حتررية ،رسعان ما ّ
ّ
وقهر وتبعية وخت ّلف؟

وأشار معتز اخلطيب (سورية) يف ورقته «الوسطية
وفقه الدولة بني الرؤية والرباغامتية» إىل أن مصطلح
«الوسطية» ّ
ً
عريضا َي ْنعت نفسه به ،حتى
اها
يشكل اتجّ ً
قيل :إنه «يستقطب غالبية املفكرين والناشطني يف
الوسط اإلسالمي».
وتركّ زت ورقة الباحث عىل جتربة اإلخوان املسلمني،
إذ أشار إىل أن سقوط اخلالفة وقيام الدولة الوطنية
فرضا فكرة التمثيل نفسها ،لذلك حاول حسن الب ّنا
فقرر
املالءمة بني بعض املفاهيم احلديثة واملوروثّ ،
أن نظام احلكم يقوم عىل ثالث دعائم :مسؤولية
األمة ،واحرتام إرادهتا .وأكّ د
احلاكم ،ووحدة
ّ
رضورة تأسيس فقه سيايس إسالمي معارص يساير
األمة ،وال
التحوالت احلضارية الكربى التي تعرفها ّ
ّ
حرج يف هذا املجال من االستفادة من التجربة الغربية
يف تأسيس الدولة وتداول احلكم.
وحاول الباحث عبداهلل تركامين (سوريا) يف

َ
واملواطنة يف فكر اإلسالم السيايس
ورقته« :الدولة
املعارصوجتربته» الفصل املنهجي بني ميداين العقيدة
الدِّ ينية (العقائد والعبادات) واملنجز احلضاري
للحداثة الذي متثّله الرتاكامت (املعامالت) ،التي
حدثت عرب التاريخ يف جمايل املجتمع والسياسة.

ويرى أن ما جعل اإلسالميني يتجاوزون مجيع املوانع
الكابحة يف وصوهلم إىل قيادة بلدان الربيع العريب،
أوهلا :مستوى شعبي واضح
يعود إىل ثالثة عواملّ :
من النضج أساسه التسامح إزاء ضحايا األنظمة
الساقطة ،والرغبة يف صوغ عقلية جديدة انفتاحية،
ترفض االستبعاد واالستئثار .وثانيها :قيام اجلامعات
اإلسالمية بمراجعات سياسية وتنظيمية ال هتدف
فقط إىل تصحيح بعض جوانب الصور النمطية عن
اإلسالميني ،وهو أمر رضوري ،وإنّام هتدف ً
أيضا
إىل االتجّ اه إىل توافقات عامة مع مطالب جمتمعاهتا
بخصوص مالمح الدولة املقبلة يف الواقع العريب،
الدولة التي يمكن إمجاهلا يف الدولة الديمقراطية
املدنية التي حتقّق العدالة واملساواة واملشاركةّ .أما
ثالثها ،فهو البيئة السياسية العامة ،يف املنطقة والعامل،
وحتوالهتا يف
التي متيل نحو جتربة اجلامعات اإلسالمية ّ
املنطقة العربية واختبارها ،ورؤية ما إذا كان يف إمكان
إسالميي بلدان الربيع العريب تقليد جتربة اإلسالميني
يف تركيا أو مقاربتها.
وعقّب عبد اهلل جاب اهلل (اجلزائر) عىل ما جاء يف
املتدخلني وطروحاهتم،
األوراق ،متناوالً أفكار
ّ
خاصة األفكار التي يعتقد أهنا غري صحيحة ،مثل
فكرة عدم وجود نظريات إسالمية ملسألة احلكم.
وأكّ د أن القرآن يضع احلكم إىل جانب قضايا أخرى
يف احلياة ،وهو ما يثبت أن اإلسالم منهج حياة شامل
ومتكامل .ثم أشار إىل جتربةاإلسالميني يف اجلزائر يف
حوارهم مع العلامنيني ّ
بكل أشكاهلم وأهدافهم.
والتحول الديمقراطي
• اإلسالميون
ّ

افتتح د .أمحد موصليل (لبنان) هذه اجللسة النقاشية
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باملتدخلني ،وأعطى الكلمة للشيخ حارث
بالتعريف
ّ
الضاري (العراق) الذي بدأ مداخلته بتقديم ملحة
موجزة عن أوضاع العراق احلالية ،مركّ ًزا فيها عىل
جراء االحتالل
ّ
الضيم واألذى اللذين حلقا بالعراق ّ
األمريكي منذ عام  .2003وأشار إىل اسرتاتيجية
االحتالل يف استجالب نخبة وشخصيات سياسية
حكمت العراق ،وهي ال تنتمي إليه من ناحية الوالء
والثقافة ،وذلك بعد تزوير االنتخابات ،األمر الذي
تدخالت إقليمية بغطاء طائفي،
فتح الباب أمام ّ
وخاصة من جارة العراق (إيران).

ورأى الضاري أن جتربة اإلسالميني يف العراق
أوهلا عدم وجود
مثرية للشفقة لعدة أسبابّ ،
ديمقراطية حقيقية ،وثانيها أن العراقيني مل يعرفوا
من الديمقراطية سوى التصويت الذي ارتكز عىل
أسباب فرعية وطائفية ،وثالثها أنه مل تكن لألحزاب
اإلسالمية جتربة ديمقراطية ،بل خضعت إلمالءات
األمريكيني وإيران ،ورابعها أنه ال يوجد ديمقراطية
مع وجود القمع املفرط ،وخامسها أن الديمقراطية
يف العراق مل تكن ّ
لتغطي عىل العملية السياسية التي
قامت عىل أساس طائفي.

وكانت املداخلة الثانية لـعبد اهلل جاب اهلل (اجلزائر)
قسم فيها احلركات اإلسالمية من خالل نظرهتا
الذي ّ
إىل الديمقراطية ،واختالف وجهات نظر أصحاهبا،
وحتمس بعضهم جتاهها وخماصمتهم هلا يف بعض
ّ
األحيان ،عندما شاركوا األنظمة الديمقراطية
وتشاركوا معها .وقد أشار جاب اهلل إىل التجربة
احلريات ويرفض
اجلزائرية ،حيث ُوجد نظام يقمع ّ
املشاركة السياسية ،وذكّ ر باالنتخابات الديمقراطية
التي جرت يف اجلزائر عام  ،1993وفاز اإلسالميون
هبا ،فانقلبت السلطة عىل نتائج االنتخابات،
بعد أن أعلنتها يف الصحيفة الرسمية ،وأعادت
هنجها القمعي .واتهّ م جاب اهلل التيار العلامين
املتشدد بال ّتخندق مع السلطة يف حرهبا عىل املسار
الديمقراطي ونتائجه.

ودعا غازي صالح الدِّ ين (السودان) يف مداخلته إىل
مقاطعة التجارب والنامذج الديمقراطية للشعوب،
وحماولة استخالص نموذج ديمقراطي للحركات
اإلسالمية عىل افرتاض أن النظام الديمقراطي
متطور ،وملّا يصل إىل كامله .وطالب احلركات
ّ
اإلسالمية بأن تركز يف ابتداع نموذجها الديمقراطي
عىل اجلانب الدنيوي واجلانب األخروي الذي هو
مهم يف حياة املسلمني ،وذلك بإيالء فكرة العدل
ركن ٌّ
احلرية ،ولكن
أمهّية
َ
قصوى ولو كانت عىل حساب ّ
من دون أن تنفيها.

ّأما املداخلة األخرية ،فكانت لرئيس حزب الدعوة
ميز
السلفية يف مرص يارس برهامي(مرص) الذي ّ
بني السلفية التقليدية والسلفية اجلهادية التي ت ّتخذ
اً
سبيل لتحقيق احلكم اإلسالمي .وركّ ز
من العنف
برهامي عىل اتجّ اه يؤمن بالعمل السيايس ويتعامل
اً
وشدد عىل أن
جد ًيا.
مع قضية الديمقراطية
ّ
تعامل ّ
اإلسالم منهج متكامل يرفض الفصل بني الدِّ ين
والسياسة ،وأن اإلسالم جاء ّ
لينظم حياة اإلنسان
ّ
وينظم دولته ،أكان يف السياسة أم يف
الشخصية،
االقتصاد ،يف مجيع اجلوانب األخرى ،وهو ما تؤمن
به الدعوة السلفية.
ِ
أوهلا للدكتور
تلت
ُ
التعقيبات املداخالت ،وكان ّ
عبد النارص اجلايب (اجلزائر) الذي ركّ ز عىل ما قاله
أ .جاب اهلل ،متحد ًثا عن وجود نوعني من اإلسالم
السيايس يف اجلزائر ،األول هو اإلسالم اجلذري،
ومتثّله جبهة اإلنقاذ التي خلت من قيادة سياسية
معروفة تطرح رؤية واضحة ،يقابله نوع ثان هو
تيار إسالمي أقرب إىل الفئات الوسطى ،ويمثّل تيار
اإلخوان املسلمني ويريد املشاركة يف اللعبة السياسية.

وكان التعقيب الثاين لشمس الدِّ ين ضو البيت
(السودان) ،الذي ذكر أن جتربة احلركات اإلسالمية
واستمرت مخسة
يف السودان طويلة يف احلكم،
ّ
وعرشين عا ًما ،ومل تكن نتائجها إجيابية ،ألنهّ ا قاربت
الديمقراطية يف إطار األغلبية املسلمة فقط ،من دون
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َ
املواطنة السودانية .وجاء املعقّب الثالث خليل العناين
أوهلا العالقة
(مرص) الذي حتدث عن ثالث نقاطّ :
اً
سؤال عن
بني الديمقراطية والطائفية ،وهذا ما يثري
جاهزية املجتمع العريب للديمقراطية .وثانيها أن
الرصاع اإلسالمي  -اإلسالمي داخل اجلزائر كان
ضارا باحلركات اإلسالمية التي مل تنجح يف إنتاج
ًّ
مراجعة شاملة لتصويب مسارها .وثالثها احلالة
املرصية ،التي رأى ضو البيت أن مداخلة يارس
نوعا من االنتقائية ،إذ خرجت
برهامي بشأهنا حتمل ً
الدعوة السلفية يف تظاهرات حول قضايا إسالمية،
يف حني امتنعت عن الدعوة إىل املشاركة يف الثورة
املرصية.

اليوم الثالث
يف اليوم الثالث من املؤمتر افتتح عبد الوهاب األفندي
(السودان) اجلزء الثاين من اجللسة النقاشية ثم تولىّ
إدارهتا .وكان الباحث السنويس بسيكري (ليبيا)
ّأول املتحدثني ،فألقى نظرة عامة عىل األوضاع يف
ليبيا ،مؤكّ دً ا أن ّ
«كل يوم يميض وتفشل فيه احلكومة
يف تعبئة هذا الفراغ السيايس واألمني القائم ،يمأل
فيه اآلخرون هذا الفراغ» .وأضاف أن هذا «الفراغ
وتصدعا يف ليبيا.
السيايس قائم ،ويزداد عمقًا
ً
واملشكلة أن زيادة هذا الفراغ مرتبطة اً
أصل بفراغ
أمني» .وختم السنويس حديثه برضورة وصول
القوى السياسية الليبية إىل درجة من ال ّنضج السيايس
والرباجمي خترجها من واقع االرجتال إىل حال من
التخطيط االسرتاتيجي.

واستهل أمني عام حزب اإلصالح اليمني
عبد الوهاب األنيس (اليمن) كلمته بقوله إن العمل
اإلسالمي واحلركة اإلسالمية يف اليمن كانا ّ
مبك َرين،
إذ يرقى تارخيهام إىل ثورة  .1948وتناول جتربة حزب
التحول الديمقراطي يف اليمن،
اإلصالح اليمني يف
ّ
بد ًءا من تأسيسه يف  13أيلول  /سبتمرب .1990
حق
وقال إن اإلصالح حركة سياسية هتدف إىل إعادة ّ

األمة يف اختيار من حيكموهنا ،وحماسبتهم وعزهلم إنْ
ّ
لزم األمر.

وشدد املتحدث الثالث يف اجللسة ،األمني العام
ّ
السابق لتنظيم اإلخوان املسلمني يف األردن سامل
الفالحات (األردن) ،عىل أن اإلصالحات التي قام
مؤخ ًرا إصالحات شكلية ،وقد ُأفرغت
هبا النظام ّ
من حمتواها يف الوقت الذي يتزايد ا َ
حلراك يف الشارع
األردين.

وعن أسلوب قيادة التنظيم يف األردن قال الفالحات:
«لدينا ثالثة مراقبني عامني سابقني لإلخوان ال
يزالون عىل قيد احلياة ،وأربعة أمناء ،ولدينا قانون
يمنع ّ
ألكثر من فرتتني» .وعن مسار
ترشح املراقب
َ
الديمقراطية األردنية ،قال« :يف  1956كانت أول
حكومة برملانية حزبية منتخبة وآخر حكومة حتى
اللحظة يف األردن».

وحاول املتحدث الرابع ،الناشط الشبايب املرصي
إسالم لطفي (مرص) ،أن ينتقد بعض املسلكيات
السياسية اإلسالمية املرصية ،إذ قال« :ال بد من وجود
مراجعات سياسية وفكرية حقيقية لدى اإلسالميني
خيص الديمقراطية واحلكم».
(خاصة السلفيني) فيام ّ
وانتقد لطفي يف املقابل أسلوب القوى العلامنية
املرصية بقوله« :عىل القوى العلامنية ومن تطلق عىل
نفسها قوى مدنية أن تعالج حالة الرخاوة التنظيمية
الشديدة لدهيا ،وأن تكون هناك تفرقة بني الرصاع
بغرض إضعاف املواقف احلزبية وبني الرصاع
إلضعاف الدولة».
• المحاضرات الثالث

اشتمل املؤمتر عىل ثالث حمارضات ألقاها ثالثة
وهم
من قادة احلركة اإلسالمية يف الوطن العريبُ ،
حسن الرتايب ،وزعيم حركة النهضة يف تونس راشد
الغنويش ،ورئيس املكتب السيايس حلركة محاس
خالد مشعل.
استهل د .حسن الرتايب (السودان) حمارضته بحديث

294

العدد 3
شتاء 2013

عن بدايات حياته ،مركّ ًزا عىل بيئته األرسية وتعليمه
حب
رسخت يف ّ
األول ،فقال« :نشأت يف أرسة ّ
العربية ،فقد تلقّيت علوم اللغة العربية والشِّ عر
حمبا للغات،
ودواوينه يف املنزل ،وقد أصبحت ًّ
ورصت شديد احلامس للغة العربية؛ ألنه يف بلدنا إذا
تم غزونا بلغات أخرى ،وقد هالني
فرتت العروبة ّ
ضعف اللغة العربية وضعف العقل العريب ألنه إذا
ضعف العقل ضعف اللسان ً
أيضا .وتلقّيت يف ما
ُ
اً
نظاميا اعتمد اللغة اإلنكليزية» .وأضاف:
بعد تعليم
ً
«بعدما أهنيت دراستي يف السودان ،سافرت ملتابعة
الدراسة العليا يف بريطانيا ،وبعدها اتجّ هت إىل
الدراسة يف فرنسا».
كثريا من جتربة
وعن تكوينه املعريف قال« :استفدت ً
ثم رشعت يف
السجن ،ومن خمزون الترّ اث يف ذهنيّ ،
القراءة التجديدية لإلسالم ،فانتقلت إىل الكتابة عن
اإلسالم من زاوية مجُ دِّ دة».

اضطروا إليه خلوفهم من إجهاض الثورة الشعبية
ّ
وفشلها .وأشار إىل أن السلطة يف السودان غلب عليها
الفساد واملفسدون الذين يعتقدون أن مال الدولة هو
ماهلم اخلاص .ويف اخلتام أكّ د الرتايب أن للحكم بريقًا
يسيطر عىل العقول ،لذلك فهو ّ
حيذراإلسالميني من
ثم حيثّهم عىل العمل
االستسالم للحكم ومغرياتهّ ،
بجد إلنجاح جتربتهم.

وحتدث راشد الغ ّنويش (تونس) يف حمارضته عن أن
التيار اإلسالمي يتط ّلب تعري ًفا ،فهو ليس كلاًّ واحدً ا،
بل هو جمموعة من املدارس واألفكار .واإلسالميون
فئة من املسلمني تعتقد أن اإلسالم يستطيع تنظيم
النشاطات اإلنسانية كلها وتغطيتها .وأشار إىل أن
هناك جمموعة من اإلسالميني رفضت الديمقراطية،
وجعلتها يف تعارض مع اإلسالم ،ومع حكم اهلل،.
وهذا تعريف بسيط وساذج للديمقراطية ،يغفل
طبيعتها الفلسفية ،وخضوعها للرشوط الثقافية
ّ
لكل جمتمع .وذكر أنه ال تزال هناك أصوات تك ّفر
الديمقراطية ،وأخرى جتعلها بدعة ،لكن املؤكّ د هو أن
ّ
الطيف األوسع من اإلسالميني مقتنع بالديمقراطية.

وحتدث الترّ ايب عن قضية الفصل بني الدِّ ين والدولة،
وتاما يف الغرب،
وقال إن هذا الفصل كان رصحيًا ًّ
بينام مل يكن كذلك عند املسلمني .وقال إن اإلسالم
مل يدخل السودان فا ًحتا بل دخله من خالل املهاجرين
العرب ،ودخلت الصوفية والتيجانية بصورة
متأخرة ،ويف تلك الفرتة سادت االعتكافية وشعائر
ّ
كثريا ،وكان
هتتم للسلطة ً
العبادة الصوفية التي مل ّ
االستثناء يف تلك الفرتة هو املهدي والسنويس.

ويرى الغ ّنويش أن فكرة التعددية السياسية يف التنظري
اإلسالمي ال تزال يف حاجة إىل املزيد من االهتامم
والتوسيع عند ّ
املفكرين اإلسالميني .وينطبق األمر
َ
املواطنة ،التي يقتنع هبا
نفسه عىل فكرة املساواة يف
غالب التيار اإلسالمي.

وأكّ د الترّ ايب أن التجربة اإلسالمية يف السودان
انحرفت عن مسارها ،بعد أن استبد اجليش باحلكم،
رواد التجربة
وهو األمر الذي فاجأه هو ومن معه من ّ
وباعثيها ،ورأى اللجوء إىل االنقالب العسكري خطأً

وبدأ رئيس املكتب السيايس حلركة محاس خالد
تلمس مالمح
مشعل (فلسطني) حمارضته بمحاولة ّ
مميزا بني احلالة
جتربة احلركة عىل الساحة الفلسطينيةً ،

وعن معاركه الفكرية ،قال الرتايب إن من عادة الناس
أن ينكروا ّ
كل جديد أول األمر ،لذلك أنا أقدم
اجلديد جرعة ،جرعة ،وأحيانًا تكون اجلرعة صادمة
للناس فينكروهنا .وأشار الرتايب إىل أن ذلك خيتلف
عن اإلفتاء والفتوى ،ألن الفتوى تأيت ّممن له عليك
سلطان.

وذكر الغ ّنويش أن حركة النهضة استفادت من
املكتسبات احلقوقية التي نالتها املرأة عرب التاريخ
تأسست احلركة
النضايل الطويل يف تونس .وقد ّ
الديمقراطية يف تونس داخل التيار العلامين،
واستفادت حركة النهضة من االحتكاك مع هذه
احلركة الديمقراطية وتع ّلمت منها ،كام استفادت من
احتكاكها يف اجلامعة بال ّتيارات املخالفة لفكرها.
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تقارير
اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي ...تجارب وا ّتجاهات

الفلسطينية التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني حتت
االحتالل واحلاالت العربية األخرى ،ومص ّن ًفا حركة
محاس ضمن حركات التحرير الوطني ال ضمن
احلركات اإلسالمية باملفهوم السائد ،عىل الرغم من
مرجعيتها اإلسالمية .وأكّ د أن منهاج محاس الفكري
نابع من كوهنا حركة مقاومة وحركة حترير وطني ضد
االحتالل اإلرسائييل .كام عرض يف كلمته الظروف
السياسية التي صاحبت االنتخابات الربملانية عام
 ،2006وفازت فيها محاس .وذكّ ر برفض املجتمع
الدويل وبعض الدول العربية واإلقليمية نتائج
االنتخابات ،وسعيها إىل عزل محاس وحمارصهتا،
وهو ما أدى إىل رصاع دا ٍم وانقسام فلسطيني.

ّأما عن املشاركة يف السلطة ،فأشار مشعل إىل أن من
غري الصحيح أن تشارك محاس يف سلطة ترفضها (أي
محاس) وال ترى أهنا تتوافق مع مبادئ احلركة .لكن
مفر
قرار املشاركة جاء ألهنا سلطة األمر الواقع وال ّ
منها ،وكان ال بد من حتييدها كيال تُلحق باحلركة
سلبيا ،أو كيال تدفع هبا يف اتجّ اه آخر.
ً
تأثريا ً

ويف موضوع العالقة بني احلركات اإلسالمية
شدد مشعل عىل
والديمقراطية (نموذج محاس)ّ ،
أن املامرسة الديمقراطية خالل التاريخ اإلسالمي
وحددها بفرتة اخللفاء الراشدين
كانت قصرية،
ّ
فقط .وبالتايل ،ال بد للحركات اإلسالمية من
تأسيس نموذج معارص للديمقراطية ،يأخذ يف
ترسخت اليوم .ونصح
االعتبار مبادئها الرئيسة التي ّ
للحركات اإلسالمية بمامرسة الديمقراطية يف بيئتها
مشريا إىل جتربة محاس يف هذا اجلانب.
الداخلية،
ً

وتطرق مشعل إىل جتربة اإلسالميني يف دول املنطقة
ّ
وقدم هلا بعض املالحظات والنصائح التي
العربيةّ ،
تضمنت التفريق بني موقع املعارضة وموقع احلكم،
ّ
وعدم االنفراد باحلكم ،وأن يتواضع صاحب
األغلبية وينحاز إىل املصلحة العامة ،و ُيرشك
اآلخرين يف احلكم ،والتوازن بني أولويات الداخل
واهلم الوطني والقضايا الكربى ،وال ّتواضع يف ادعاء
ّ
ُقدم إىل الناس ،والتس ّلح
احلقيقة ويف الوعود التي ت ّ
بالرقابة واملحاسبة للتحليّ باالستقامة.
ّ
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the confessional loyalties of the communities living there remain governed by their respective
religious doctrines. As a result, the actions carried out by the political authorities—prompted by
their respective ideological creeds—sought to punish these communities for their political paths.
Within this context, this study historically examines the raid of the Keserouan region and the
expulsion of its residents on the grounds that they had fought alongside the “Franks” against their
Muslim neighbors. The analysis focuses on historical events that saw the Maronite community—
an economically advanced, enterprising people who used their economic power to expand and
develop new agricultural lands in the area—outdo the Druze community, who dominated Mount
Lebanon at the time, rapidly tipping the economic and demographic balances in their favor. This
shift pushed these communities into conflict, primarily because the initial partnership between
these two communities took place as a result of reciprocal economic interests; however, in
doing so, they overlooked their substantial religious differences, something both sects remain
conscious of until today.

The Syrian Shadow Economy
Osama Nojoum
Since 2005, Syria chose the path of adopting a social democratic market model over its previous
centrally-planned economy. The new system relies on a policy of liberalization and lenience
for the mechanisms of the private sector, encouraging its investment in a variety of economic
activities. As a result of this transitional phase, a shadow economy has proliferated infiltrating
both official and unofficial networks, due to a lack of monitoring, accountability and protection
mechanisms.
Other factors contributing to the spread of the shadow economy include the failure of the previous
macro economy, as well as its lack of expertise in capitalizing in investment, labor and public
financing. In his analysis, the author elucidates how this emerging economic gap has contributed
to the present crisis, and how this reflects the popular resentment and frustration resulting from
the growth of an opportunistic select few, who have benefited from the loopholes and who were
able to amass fortunes from the diverse sources available. Furthermore, the lack of transparency
and monitoring is linked to their close ties and complicity with members of the government and
the fact that the sources of their wealth are mainly found in the shadow economy.
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migration over the last five decades. Accordingly , the author examines the factors that spur
migration in the Maghreb and the extent to which migration has been structurally influenced by
the transformations of the economies in the Maghreb and the host countries receiving Maghrebi
migrants. The author also observes that these changes are influenced by the deep rooted solidarity
typically shown by Maghrebi migrants towards their home countries, reflected in the strong ties
maintained with their communities in their country of origin— regardless of the number of
generations passed.

The Challenges of Sustainable Human Development in the Arab World
Tania Faour
Sustainable human development aims to increase the number of opportunities available to today’s
populations without compromising the rights of future generations. This study addresses the
challenges of such endeavors in the Arab world in the face of social, economic, and environmental
constraints that hinder development. From a social perspective, the study highlights the crux of
development challenges that pertain to the empowerment of women, the development of youth,
and the integration of the elderly. The Arab region in particular suffers from a disparity between
the advances made by women in education and health and those made in the labor market and
participation in public life. The region is also affected by a “youth bulge” that is exacerbated by
increasing levels of unemployment and social exclusion. Additionally, the gradual increase of
the elderly population carries a number of implied economic, social, and health challenges. In
this way, the main economic challenge facing a number of developing countries is the difficulty
.in both reducing unemployment rates and combating poverty
Regionally, Arab countries have the highest rates of unemployment within the developing world,
partially the result of a mismatch between the number of skilled workers and the types of skills
produced by the education systems and the demands of the labor market. This is clearly reflected
in increased levels of income poverty and other types of multi-faceted poverty in a number
of countries. From an environmental perspective, there are a number of long-term challenges
to development, including climate change and food and water security. In addition to being
one of the driest areas in the world, the region has also experienced significant increases in
.temperatures, leading to a sharp increase in the price of food
The author concludes by claiming that there is a need to shift from traditional development
planning to a more innovative model of development planning that would adopt a green
economic model to support the three pillars of development. Such a model would be sensitive
to the need for tailored development strategies modified for specific groups of people—mainly
women, youth, and elderly—so that all sections of society may participate in and benefit from
the process of development.

Mount Lebanon
Nayel Abou Chakra
This study casts doubt on the widely reported statement that “the Mount Lebanon region is a
haven for minorities”. Today, such a statement raises a number of questions on the demographic
changes that took place in Mount Lebanon. For instance, were these changes voluntary? Were
they the result of religious affiliations that were presented as alternatives to the failure of political
and economic relations between the ruling authorities and local communities? Or is it down to
the failure in relations between the different confessional groups? Combined, all of these factors
culminated in the inability to develop a societal unit in which social justice and coexistence prevail.
The history of Mount Lebanon provides little in terms of optimism for its future, particularly as
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Towards a Sociology of the Demographic Question in the Cultural Discourse
of Moroccan School Textbooks
Mohammed Faubar
This study presents a sociological analysis of the demographic discourse presented in the approved
curriculum of a Moroccan geography textbook. With the aim of achieving educational and social
aims, the curriculum was imposed following the need to instill a demographic discourse in
Morocco—channeled through the employment of schools in supporting demographic, economic
and social choices. Based on the premise that control of demographics is the cornerstone of
development, the last two decades of the twentieth century have seen the demographic question
become a fundamental policy priority in Arab countries, and particularly in Morocco.
This analysis demonstrates that Morocco’s demographic discourse is based on the understanding
that population expansion leads to “backwardness”, subsequently hindering development.
According to the author, this standpoint fails to place the demographic question in its proper
context, in which its role is that of a bridge between economic, cultural, and social factors in a
manner that promotes human development. In this sense, the discourse in question has failed to
achieve the main stated goal behind the need of demographics education as part of the school
curriculum: the preparation of individuals towards an awareness of their roles in society with
regards to child-bearing and creating a family.

Foreign Labor and Issues of Identity in the Gulf
Baqer al-Najjar
Numerous studies suggest that the large expatriate labor force in the Gulf will lead to an erosion of
those states’ identities. Masses of resident foreigners, in their large sizes and multiple ethnicities,
in fact represent communities which remain more closely tied to their countries of origin —the
Indian Subcontinent, Iran, the Philippines and the Arab states outside the Gulf—than they are
to the political, social and cultural surroundings of their host countries. Expatriate communities
in the Gulf today strongly retain their customs, traditions, language and cultures differentiating
them from their host communities. Their attachment to their home countries is also reflected in
the use of their economic investments and remittances towards their home countries.
In his analysis, al-Najjar argues that attempts to naturalize members of expatriate communities
in the host countries of the Gulf Cooperation Council have not resulted in their integration, and
that this is also the result of an absence of social policies. By and large, expatriate communities
in the Gulf tend to mingle with people from their own ethnic community rather than with the
local communities, potentially leading to the development of ethnic ghettoes — be they Indian,
Chinese, Persian or migrant Arab—within their host countries.

Factors behind the Changes in Maghrebi Migration
Abdelkader Latrache
There has been a leap in Maghrebi migration in the first decade of this century, following on
from waves of migration witnessed in the 1950s and 1960s. The patterns of this migration,
spanning over three phases, have expanded over time to take in new geographical regions and
destination countries. This trend has contributed to structural transformations in the nature of
the relationship between migrants and their home country, where a shift has been noticed in
the role of migrants with regards to their participation in the local development of their home
countries—a participation that goes beyond remittances.
This development prompted an analysis of the most notable transformations affecting Maghrebi
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two major thematic strands. The first of these is policy-oriented, and is related to the authorities’
official stance on demographic policies, which proved to be particularly important during the
three decades following Syria’s independence in 1946. The author argues that history has shaped
the demographic discourse in Syria, and that changes in this discourse, in turn, are linked to
the question of Syrian national identity and the attempts to ensure Syria’s existence, security,
and development through demographic means. The second theme presented in the paper deals
with the process of development, demonstrating the interplay between the demographic reality
taking shape on the ground and the official stances on demographics. Syria witnessed a positive
appraisal of demographic growth (in the 1970s) and a negative one in later years.
Ultimately, the author demonstrates how an interface between the two discourses above, over the
past six decades, is what defines the contemporary understanding of the ending—or stalling—
of the demographic transition in Syria and how these dynamics will continue to shape Syria’s
demographics.

Egypt’s Demographic Dividend and its Prospects
Hassan Zaki
This paper seeks to identify the period during which Egypt’s demographic dividend, and the
policies required in order to benefit from this window of opportunity, emerged. The significance
of the study stems from its association with the January 2011 revolution, which was inspired by
Egypt’s youth—the product of this demographic dividend. Divided in three sections, the paper
first introduces the concept of a demographic dividend giving rise to a demographic transition
that could potentially bolster economic growth. The second section examines the Egyptian
demographic transition and the timing of the dividend, while the third and final section reviews
both the policies required to prepare the economy for the period following this demographic
window and the environment needed to shift from a demographic transition to a demographic
gift.
In his conclusion, the author indicates that the demographic dividend in Egypt is a temporary
phenomenon expected to last no longer than 30 years. Based on the criteria provided in the paper,
this dividend, in which a fertility limit will reach 2.1 births per woman, will appear between
2014 to 2021 (reaching the rate of 2.1 by 2017), 2015 to 2046 (reaching 2.1 by 2022), or, lastly,
2020 to 2050 (reaching 2.1 by 2032).

Female Migration and Development
Aicha el Taieb
Worldwide interest in migration and its inherent complexities — both legal and otherwise —
is also tied to the role being played by female migrant workers in the respective social and
economic development of their home countries. The increased contact and interaction of cultures
that comes with migration has also generated interest.
This interaction has highlighted some aspects of the migration of Maghrebi women to Europe,
with focus on its evolution and its impact on women in the fields of employment, education
and development. In her analysis, the author explores the economic contribution of women to
the economy of their home countries, particularly in light of new data revealing the increased
numbers of Moroccan women migrants, at an annual rate of 6.6 per cent during the period from
1992 to 2002. The rise in the number of female migrants raises a number of questions about
the use of their remittances and the neglect to utilize such funds in the productive sectors of the
economy, spending their earnings instead on daily consumption.
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Will a Demographic Revolution Lead to a Democratic Revolution?
Youssef Courbage
What are the links that bind demographics to democracy? Writing in 1969, the British historian
Lawrence Stone suggested a causal link between education and revolution. According to Stone,
political disturbances arose once the level of male educational attainment reached 50 per cent of
the population. Can Stone’s argument, now more than four decades old, be applied to the Arab
uprisings which have sprung up throughout the region since the outset of 2011?
In his analysis, Courbage draws parallels between the global phenomena of the 1960s and the
developments in the Arab world during the second decade of the present century. Specifically,
these include the increased levels of education in the region and the phenomenon of the Arab
youth bulge. According to Courbage, these educational-demographic factors contribute to
creating political instability, itself born out of a demographic-economic imbalance.

Fertility in Iraq: Trends, developments, and influential factors
Hashim Nima Fayyad
This study describes Iraq’s fertility trends and changes in fertility rates brought about in the last
decades, using the Demographic Transition Theory as the basis of its analysis and conclusion.
To achieve this, the author examines how the social, economic, and political changes taking
place in Iraq—the affliction of war and internal turmoil—inevitably influence fertility behaviors
and, thus, development. The author studied the geographical distribution and emerging patterns
of fertility through a comparison of fertility rates in the countryside and the cities throughout
the governorates of Iraq. When possible, he attempts to determine the causes and interacting
factors that lead to a difference in fertility trends, including: the size of the household, the status
of women, the level of education, profession, religion, and war. Before arriving at a conclusion,
the author offers a broader perspective on the evolution of fertility trends and the factors that
contribute to their development, offering a number of comparisons between Arab and other
developing and developed countries.

The Stalling of the Demographic Transition in Syria: Questions of
Development and Identity 			
Mada Shureiqi
Syria has witnessed a stalling in its demographic transition, with its first features not appearing in
Syria until the 1970s. In the 1980s, however, it gained momentum when the country experienced
the full materialization of a demographic transition, only for it to stall in the early 1990s
effectively grinding to a complete halt shortly thereafter.
Based on an analysis of the natural growth rate of population and aggregate fertility rates, this
study proposes an investigation of the mechanisms shaping Syria’s demographic transition along
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السنوي
دعوة لكتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية
السياسات الباحثين
يدعو المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
السنوي للعلوم
والمختصين إلى كتابة أوراق بحث ّية للمؤتمر
ّ
ّ
األكاديمي .2013/2012
االجتماع ّية واإلنسان ّية للعام
ّ
وقد ُح ّدد للمؤتمر ا ّلذي يعقده المركز في آذار /مارس 2013
في الدوحة  -موضوعان ،هما:
األول
الموضوع ّ
العربي".
واألمة في الوطن
الدولة
" جدل ّية االندماج
االجتماعي وبناء ّ
ّ
ّ
ّ
الموضوع الثاني
العربي اليوم".
"مسألة العدالة في الوطن
ّ
لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز
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مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
مجتمعاتهم
قضايا
وبين
وبينهم
،
عام
بشكل
ّة
ي
واإلنسان
في العلوم االجتماعية،
ّ
ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية واإلنسانية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
محورا خاصا ،وأبحاثا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها
يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

المحور المقبل في مجلة «عمران»:
 15نيسان  /أبريل( ،ربيع )2013
َ
المواطنة واالندماج االجتماعي.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
omran@dohainstitute.org

