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 مقدمة

العديد من التحوالت السياسية  5122يناير  52شهدت الساحة السياسية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 

واالجتماعية والفكرية التي كان لها العديد من التداعيات جاء في مقدمتها اتساع قاعدة المشاركة السياسية 

هذا االتساع تعددت التنظيمات الرسمية وغير الرسمية التي من جانب العديد من التيارات والفصائل، وأمام 

 انخرط فيها المواطنون للتعبير عن توجهاتهم واإلعالن عن أهدافهم والسعي لتحقيق هذه األهداف.

ولكن أمام طبيعة المرحلة التي تمر بها الثورة المصرية اآلن، وارتفاع درجة السيولة في كل التحوالت 

مكن وصفه "بالتشرذم السياسي" ليس فقط بين القوي والتيارات السياسية ذات والتداعيات، ظهر ما ي

المرجعية الواحدة، ولكن داخل كل تيار من هذه التيارات، وهو ما عانت منه كل التيارات، ومنها بطبيعة الحال 

 التيارات السياسية ذات المرجعية اإلسالمية. وفي هذا اإلطار تأتي هذه الدراسة.
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 دراسة:إشكالية ال

تسعي الدراسة لتحليل طبيعة التفاعالت التي يمكن أن تقوم بين الجماعات السياسية ذات األصول 

األيديولوجية المختلفة، بصورة عامة لتكون مرجًعا لألحزاب السياسية الناشئة، مع استعراض أنماط التعاون 

 زبية.والصراع التي حدثت في بعض البلدان واالستفادة منها ومن تجاربها الح

وهنا يصبح التساؤل الرئيس لهذه الدراسة هو: كيف أدارت الجماعات السياسية في المجتمعات التعددية 

تفاعالتها المختلفة؟ وإلى أي مدي نجحت هذه اإلدارة؟ وكيف يمكن االستفادة من الدروس التي تقدمها الخبرات 

يناير  52سياسية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة التاريخية في هذا اإلطار في إدارة التفاعالت بين الجماعات ال

5122. 

 تقسيم الدراسة:

 في إطار االعتبارات السابقة، تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

 المبحث األول: خبرات دولية في إدارة التعددية في المراحل االنتقالية

 5122د ثورة يناير المبحث الثاني: بناء التحالفات بين الجماعات السياسية في مصر بع

 المبحث الثالث: رؤية استشرافية: بدائل وسيناريوهات
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 المبحث األول

 خبرات دولية في إدارة التعددية في المراحل االنتقالية

شهد القرن العشرين وتحديدًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، العديد من الخبرات والتجارب في إدارة 

ياسية واالجتماعية التي تتكون منها المجتمعات المعاصرة، وخاصة أمام ما أفرزته التعددية بين الجماعات الس

هذه التعددية من تحديات هددت بتفتيت وانهيار العديد من الدول، وفي إطار هذه الخبرات يمكن التمييز ـ 

 بإيجاز ـ بين المجموعات التالية:

 

 أواًل: الخبرات األوربية:

اية الحرب العالمية الثانية، تحوالت جذرية نحو استكمال وحدتها في إطار من إدارة تشهد القارة األوربية منذ نه

تشريعية وهيكلية لقضايا التعددية واستكمال عمليات التحول الديمقراطي في القارة، حيث تعيش وضعا 

تعدد ال يتميز بالتماسك الثقافي القوي، في محاولة لبناء كيان تنظيمي جديد أكثر تعقيدا سمته األساسية

 الثقافي واللغوي.

وعملية إدخال التنوع والتعددية الثقافية إلى الدول األوروبية المعتادة نسبيا على وحدتها اللغوية والثقافية، 

َتنُتج عنها توترات اجتماعية شبيهة بتلك التي تعيشها دول معروفة بتعددها اللغوي والثقافي والديني مثل 

وجود ضغط لتحقيق االنسجام الديني ـ الثقافي مقابل تقلص هامش المجال الهند، حيث تقود التوترات إلى 

 العلماني. وفي كلتا الحالتين )الهند وأوروبا( يتعلق األمر بعالقة جدلية بين هدم الحدود ودعم التنوع.

هيمنة وتضع ظاهرة العولمة وموجات الهجرة للدول األوروبية، األوربيين أمام محك التنوع الثقافي، كما أن ال

التاريخية للخطاب الذي يفضل الوحدة اللغوية في أوربا يفرض عليها اآلن القيام بجهود ضخمة ومتميزة 

ليتقبل الرأي العام هذا التحول، ويخوض تحدي االنتقال من نموذج ترسَّخَ تاريخيا وتميَّزَ بوحدة اللغة والثقافة 

 .(1)ديدة من التعددية والتنوعالقومية والدولة إلى مرحلة جديدة تتسم بتنافس نماذج ع

وفي إطار هذه الرؤية الكلية للقارة األوربية تعددت النماذج الُقطرية إلدارة التعددية داخل دول القارة، ومن 

 بين هذه النماذج:

 

 

                                  
 الرابط 9202سبتمبر  92أنيل بهاتي، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ـ أوروبا والهند كمثالين، ترجمة: عادل القدسي، معهد غوته ومجلة فكر وفن، األربعاء  (1)

http://www.ta5atub.com/t1627-topic#ixzz2irAQKSbX
http://www.ta5atub.com/t1627-topic#ixzz2irAQKSbX
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 ـ إدارة التعددية في النموذج السويسري:2

فة لها تاريخ صراعي طويل ومع يسود النموذج الكالسيكي للديمقراطية التوافقية، حيث تعيش قوميات مختل

هذا تمكنت بفضل هذه الديمقراطية أن تتعايش على مدار عقود دون أن تهيمن قومية على أخرى، وتتبني 

كنتونا، بعد أن غرقت هذه الكنتونات على مدار سنوات  52نظام كونفدرالي يجمع بين  2181سويسرا منذ 

ان السويسري من المجلس الوطني الذي يمثل الشعب من طويلة في حروب دامية فيما بينها، ويتكون البرلم

عضو ينتمون في االساس ألربعة أحزاب، ومجلس الواليات الذي يضم مندوبي الكنتونات، وتتكون  511خالل 

أعضاء يمثلون األحزاب األربعة، وتنتقل رئاسة الحكومة بالتناوب كل سنة بين  7الحكومة السويسرية من 

 . (2)األحزاب األربعة

ويتمتع كل كنتون بحكم ذاتي يشمل دستورا وبرلمانا وجهاز قضائي مستقل، واإلدارة الذاتية لكل كنتون 

باإلضافة إلى تمثيل الكنتونات في البرلمان ومشاركة األحزاب األربعة في الحكومة وتناوب هذه األحزاب في 

)المحلي والمركزي( هذا باإلضافة  رئاسة الحكومة، كلها عوامل تعطي شعورا للمواطنين بالمشاركة في الحكم

ألف توقيع، من طرح قضية  211إلى نظام المبادرات الذي يمكن المواطنين العاديين، بعد جمعهم أكثر من 

ألف  21لالستفتاء العام، وأي قانون يطرح في البرلمان يمكن إخضاعه لالستفتاء العام في حال جمع نحو 

 .(3)ن قبل الحكومة لالستفتاء الشعبيتوقيع، ومعظم القضايا المصيرية تطرح م

لقد تأسس من جماعات متعددة أرتضت أن تتعايش بالتوافق، فالسلطات موّزعة ومتآلفة، والسلطة تتسم 

بصفة التداول السلمي المتاح للجميع، والسلطة تعتمد أسلوب المشاركة، وتوطدت أركان ديمقراطية المشاركة 

انتونات التي يتكون منها االتحاد تنّظم نفسها وتضع أنظمتها بكل حرية، مزودة بنظام مبني على التوافق، فالك

وصالحياتها الدستورية ال يحددها سوى االلتزام باحترام قواعد الديمقراطية، وباتباع إجراءات الديمقراطية 

أن يكون  المباشرة وإقرار دستور إحدى الكانتونات ينبغي أن يكون شعبيًا، وإعادة النظر فيه أو تعديله يجب

 من أغلبية المواطنين.

وفيما يتعلق بتوزيع الصالحيات بين الكانتونات والكونفدرالية )أي بين الواليات واالتحاد( فإن الدولة االتحادية 

ليس لها سوى صالحية ما ينسب لها من سلطات، وتحتفظ الواليات التي يضمها االتحاد بصالحيات الحق العام 

                                  
راطية ، النص منشور على موقع الجبهة الديمق9/09/9222مروان دويري، الديمقراطية التوافقية، المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية، السبت  (2)

 طالرابللسالم والمساواة، 

 الرابط( أنظر 3)

http://aljabha.org/?i=23932
http://www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004
http://www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004
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المسندة للسلطة االتحادية تعود حكمًا للكانتونات، والتي تتمتع بصالحيات  والمشترك، والصالحيات غير

 متبقية تسمح لها بالدخول في المجاالت العائدة إلى االتحاد.

لقد كان احترام التعددية القومية والدينية أهم مبررات نشوء االتحاد الفيدرالي السويسري وقد عزز هذا المبدأ 

رت في سويسرا وفي غيرها من الدول االتحادية، ولكن مع التأكيد على أنه إذا بالقرارات القضائية التي صد

تعارضت الحرية الفردية مع األمن والسلم االجتماعيين فيجب تقييد الحرية الفردية لمصلحة األمن والسلم 

علمي م الاالجتماعيين. وقد نجحت سويسرا في جعل التنوع مصدرا للثراء الحضاري واالستقرار السياسي والتقد

واالقتصادي واالجتماعي بعد أن كان مصدرَا للحروب األهلية. وهو ما يجعل منها نموذجًا للشعوب والمجتمعات 

التعددية ذات النسيج المجتمعي المتنوع قوميا ولغويا ودينيا وطائفيا، والتي تسعي لحل مشاكلها عبر الحوار 

 .(4) والمصالحة والتسامح

 

 نموذج الهولندي:ـ إدارة التعددية في ال5

بأن وجود المهاجرين "أصبح أمرا واقعا يحتاج لوضع سياسات مناسبة  2811أقرت الحكومة الهولندية سنة 

تستجيب له". وجاء هذا اإلقرار بعد فترة اعتمدت فيها الدولة سياسة استقبال "عمالة ضيفة"، تخول لغير 

يمة اقتصادية، وتفرض عليهم المغادرة عند انتهاء المواطنين البقاء في البالد طالما كان بقاؤهم منتجا لق

خدمتهم. غير أن الدولة واجهت إشكالية اجتماعية تمثلت في زواج عدد كبير من هؤالء العمال بهولنديات في 

فترة عملهم بالبالد، وإنجاب أعداد كبيرة من األطفال من هذه الزيجات المختلطة، مما اضطر الحكومة إلى وضع 

 على التقريب األسري، من خالل القبول ببقاء العمال األجانب في البالد حتى بعد انتهاء عملهم.سياسات تساعد 

ووضعت هولندا قوانين متشددة تجاه الهجرة، من خالل تحديد ثالثة شروط لتسوية وضعيات عائالت 

ة خيارا آخر، وثالثها المهاجرين: أولها أن يخدم تلك التسوية مصلحة وطنية، وثانيها أال تترك الضرورات الدولي

 .وجود أسباب إنسانية كافية للسماح بقدوم هذه العائالت

وخالل الثمانينات من القرن العشرين شهدت موجات الهجرة إلى هولندا تغييرا تمثل في قدوم أعداد من نوعية 

ي ينيف. وفجديدة من المهاجرين متمثلة في طالبي اللجوء السياسي، الذين تم قبولهم على أساس اتفاقية ج

التسعينات تزايدت هذه األعداد، مما جعل هولندا واحدة من أكثر الدول األوروبية استقباال للالجئين 

صدر قانون يمنع طالبي اللجوء  5112السياسيين، مما تطلب استصدار قوانين جديدة تضبط الهجرة. وفي سنة 

                                  
 الرابط، النص متاح على د. محمد سعيد األمجد، التعددية السياسية والدينية في نموذج الدولة الفيدرالية السويسرية (4)

http://www.blogger.com/profile/12078782815430125341
http://www.blogger.com/profile/12078782815430125341
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القانون أثر كبير في تقليص مد اللجوء  من حق استئناف القرارات اإلدارية برفض طلباتهم. وقد كان لهذا

 .السياسي إلى البالد

ثم شهدت سياسات اإلدماج تطورًا كبيرًا حيث انتقلت من حالة متساهلة و"إنسانية" إلى وضعية أصبحت فيها 

الحكومة تتعامل مع ظاهرة الهجرة على أساس كونها مشكلة تحتاج للمعالجة. وتجسدت هذه المعالجة في 

 زيين يهدفان لدعم سياسة اإلدماج والتضييق في قبول المهاجرين الجدد:اتجاهين متوا

سنوات من اإلقامة الشرعية  2االتجاه األول: أن يحصل المهاجرون الذين تم قبولهم على المواطنة الكاملة بعد 

ت نتخاباالدائمة، مع إعطاء المهاجرين جميع الحقوق المدنية كالمواطنين في ما عدا حق التصويت والترشح لال

 .الوطنية

ومع تسهيل إجراءات منح الجنسية في هولندا، تبعا لرغبة الحكومة في إدماج أبناء المهاجرين في النسيج 

االجتماعي، ظهرت طبقة اجتماعية جديدة مكونة من هؤالء المواطنين من الجيل الثاني للهجرة أو من مواليد 

ولندية، وليسوا كذلك تماما من أصول غير هولندية جعل الزيجات المختلطة. فكونهم ليسوا تماما من أصول ه

المجتمع ينظر إليهم كفئة اجتماعية ثالثة. وقد توجهت سياسات اإلدماج باألساس إلى هذه الفئة االجتماعية 

 " Autochtone ( أي: الدخالء، في مقابل مصطلح "ُأوُتوْكُتونْ Allochtones) الوليدة والمسماة "َألُُّوْكُتونْ 

 .(5)السكان األصليين. ولم يتمتع هؤالء "الدخالء" بنفس الظروف واالمتيازات االقتصادية لألصليين بمعنى:

 Positiveولمعالجة هذا الوضع، وضعت الدولة عدداً من السياسات، كإقرار نظام محاصصة "للتمييز اإليجابي" )

Discrimination)(6)مع إلزام أرباب (7)ة للقادمين الجدد. وإقرار برامج التأهيل واكتساب المهارات الوظيفي .

العمل بتسجيل الهوية العرقية للمستخدمين، وإرسال تقارير إحصائية سنوية للسلطات لمراقبة مدى 

انفتاحها على "الدخالء" والمهاجرين. وكذلك إقرار بعض التشريعات لمكافحة التمييز كان من بينها إنشاء 

لشكاوى المتعلقة بحاالت التمييز في العمل والتعليم والخدمات. وقد "لجنة المعاملة العادلة" للتحقيق في ا

 كان لهذه اللجنة أثر اجتماعي قوي في معالجة كثير من حاالت التمييز.

                                  
link in the Netherlands", see Doomernik, Jeroen, "The State of Multiculturalism )5( 

عة التدابير التي تهدف لتعزيز فرص الحصول على الخدمة أو الوظيفة لمن يعانون من مصطلح "التمييز اإليجابي"، أو "تساوي الفرص" يقصد به مجمو (6)

لمعلومات تم تجميع االتمييز الممنهج، سواء كان بسبب اللون أو العرق أو اإلعاقة أو الجنس أو الدين، أو غير ذلك. وللتضييق على التمييز ضد هذه الفئات، ي

 أثر في عدم حصوله على الخدمة أو الوظيفة مثل غيره.المتعلقة بهم، لمعرفة ما إذا كان لها 

ساعة، يدرس فيه اللغة الهولندية، وثقافة المجتمع المحلي ونظمه  222انه على القادم الجديد االلتزام في برنامج دراسة مدته ( من بين هذه البرامج 7)

 قامة الداممة باجتياهه التتبارات هذا البرنامج الدراسي.االجتماعية وقوانينه وقيمه. وترتبط قابلية القادم الجديد للحصول على اإل

http://www.imes.uva.nl/publications/documents/1583_JDoomerni1.pdf
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االتجاه الثاني: سن قوانين وإجراءات تهدف لتضييق فرص الهجرة على الوافدين. كإلزام طالبي الهجرة الجدد 

ية قبل المجيء إلى البالد، وإجراء امتحانات اللغة في القنصليات بالخارج. بتعلم حد أدنى من اللغة الهولند

وإلزام المهاجرين بالتسجيل في دروس خاصة بثقافة االندماج، وإلزامهم بدفع مصاريفها بعد أن كانت 

 البلديات تتكفل بتقديم هذه الدروس مجانا.

على إدارة قضايا التنوع والتعدد الثقافي، في إطار وبالتوازي مع إدارة قضايا الهجرة عملت الحكومة الهولندية 

سعيها لتحقيق التعايش السلمي بين فئات المجتمع األصلي الثالثة )الكاثوليك والبروتستانت والعلمانيين(. 

فقد سمحت الدولة لهذه الفئات بإقامة مدارسها الخاصة، وسمحت أيضا بنفس التقسيم في مجال اإلعالم، 

 ات العمال، وإنشاء المؤسسات االقتصادية. والمستشفيات واتحاد

التي تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية، وكان لها انعكاساتها على الداخل  5112ولكن بعد أحداث سبتمبر 

الهولندي، شهدت إدارة التعددية الثقافية تراجعا كبيرا، فقد استغل الحزب اليميني )بزعامة بيم فورتوين( 

، من خالل رفضه للتعددية 5115تعاطف شعبي كبير في حملته االنتخابية لسنة هذه األحداث لكسب 

الثقافية، ورغم الفترة القصيرة التي قضاها الحزب في الحكم، فقد استطاع أن يدفع الحكومة للتشكيك في 

 .(8) مدى استعداد المهاجرين لالندماج، وتكريس والئهم للوطن الجديد

 

 ج البلجيكي:ـ إدارة التعددية في النموذ3

( وغيرهم من األقليات التي %7( وألمان )%35( وفرنسيين )%21تضم التركيبة اإلثنية في بلجيكا هولنديين )

تتركز في مناطق جغرافية محددة. ومنطقة بروكسيل العاصمة هي خليط من الهولنديين والفرنسيين 

يا بين المناطق، والبرلمان البلجيكي يضم أقر دستور جديد للدولة يتبنيي نظاما فدرال 2883وغيرهم، وفي عام 

 .(9) أعضاء يمثلون المناطق )األقليات(

في بلجيكا خمسة أحزاب رئيسية ليس بينها حزب وطني واحد، بل إن كل حزب يمثل منطقة أو أقلية وعليه 

 نا بينفاالنتخابات تكون بمثابة تقاسم وتوزيع المقاعد بين المناطق واألحزاب، مما يضمن تمثيال متواز

                                  
عود، )جامعة الملك سعبد هللا بن جماعة "التعددية الثقافية ومفهوم الهوية المتعددة األبعاد"، المؤتمر السعودي األول لألمن الفكري المفاهيم والتحديات، ( 8)

 هـ( 0332جمادى األول  92ـ 93كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري، 

 مروان دويري، الديمقراطية التوافقية، مصدر سابق، نسخة إلكترونية. (9)
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األقليات في البرلمان وفي الحكومة، بحيث ال يوجد حزب مهيمن في أي من البرلمان والحكومة األمر الذي يحتم 

 . (10)وبالتالي ال ينفرد حزب)أو أقلية( بالحكم زاب التي تمثل األقليات المختلفةالتعاون فيما بين األح

 

 ـ إدارة التعددية في النموذج البولندي:8

 من الدروس التي أفرزتها تجربة التحول الديمقراطى فى بولندا، منها:تبرز العديد 

ـ مفهوم الهندسة المؤسسية: التى تقضى بأهمية مشاركة كل الطوائف المختلفة فى عملية اتخاذ القرار، 2

وسن التشريعات وتوزيع القوى السياسية واالقتصادية بشكل ديمقراطى على المشاركين، والتأكيد على 

 الديمقراطية من تنويع أطياف المشاركين فى العملية.المكاسب 

ـ أن مصداقية وكفاءة الدولة ضرورة حتمية للديمقراطية الشمولية وتطبيق القانون، حيث اقترنت 5

الديمقراطية البولندية بعدد من اإلصالحات التى رفعت من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التشريعية 

 والقضائية.

ت اإلصالحات وحده ليس المهم إلتمام العملية بنجاح، بل يتطلب األمر سرعة تنفيذ ومتابعة ـ أن توقي3

التشريعات واإلصالحات، مع إدراك أهمية ردود فعل مختلف التيارات تجاه تلك اإلصالحات، وضرورة السيطرة 

 على سير عملية اإلصالح وتطوراتها لمنع االنحرافات التي يمكن أن تواجهها.

 ة تطبيق روح القانون واحترامها، بجانب إعطاء األولوية لحماية حقوق األقلية، والملكيات الفكرية.ـ أهمي8

ـ دعم التحول الديمقراطى الناجح فى عدد من الدول المجاورة وتعزيز العالقات مع تلك البلدان لضمان 2

 التسريع في عملية التحول. 

لى المشاركة فى العديد من المؤسسات التجارية الدولية مثل ـ االنفتاح الخارجي: حيث حرص النظام الجديد ع2

منظمة التجارة العالمية ومنظمة اتفاقية شمال األطلنطى، كما استفادت من المساعدات والتوجيه األوروبى 

وانتقال الخبرات ورؤوس األموال من جيرانها وبالطبع عضوية االتحاد األوروبى. وشكلت المساعدات األوروبية 

أساسية للتحول فى بولندا، وساهمت فى تعزيز فرص اإلصالح فضاًل عن الدعم االقتصادى الملموس من ركيزة 

أوروبا، مثل صناديق االستقرار المضمونة، كما ارتبط نجاح بولندا بشكل مباشر وقوى بالمساعدات والمنح 

األوروبية الشاملة لدعم النظام والموارد، التى تتحصل عليها من الجهات المرتبطة. وأثبتت التجربة أن الجهود 

                                  
 الرابطنظر أ (10)

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2874.htm
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2874.htm
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من خالل اآلليات االقتصادية والسياسية المختلفة والمساعدات من الجهات المانحة األوروبية كانت مهمة 

 .(11) لضمان نتاج ديمقراطى لتلك العملية

 

 ـ إدارة التعددية في النموذج االسكندنافي:2

ة بين أحزاب األغلبية واألقلية، وهذا النوع من تتبني الدول االسكندنافية نموذجًا لديمقراطية توافقي

الديمقراطية ال يلغي الصراعات السياسية بل يوجه جميع األطراف إلى حلها على أساس توافقي يأخذ فيه كل 

طرف اعتبارا لمواقف ومصالح الطرف اآلخر من خالل عملية حوار بين األطراف من أجل الوصول إلى حل مقبول 

 ئز هذا النموذج: على الجميع، ومن ركا

ـ أن كل مشاريع القوانين تعرض للنقاش أمام مجموعات جماهيرية ومهنية ذات عالقة قبل إقرارها بشكل 

نهائي في البرلمان. وبفضل هذا النظام يستطيع التيار السياسي اليساري العمالي أن يتعايش مع نظام 

 رأسمالي كما هو األمر في السويد.

دورا رئيسيا في الحياة السياسية في الدول االسكندنافية ويشارك في عملية اتخاذ  ـ يمارس المجتمع المدني5

 القرارات ويؤثر فيها. 

ـ تعتبر اللجان الملكية المعينة أداة أساسية إليجاد الصياغات المتفق عليها بين الفرقاء السياسيين. تتشكل 3

جمهور وأكادميين، التي تأخذ على عاتقها  كل سنة في السويد مئات اللجان الملكية، تضم سياسيين وممثلي

 تسوية الخالف بين األحزاب في قضية ما.

ـ بالرغم من وجود ثقافة تعاون ومشاركة في الحياة السياسية في هذه الدول، فإن جميع األقليات السياسية 8

ة اللجان البرلمانيواالجتماعية ليس لها نفس مقدار االعتبار وتبقى هنالك أقليات تشعر بأنها غير ممثلة في 

 أو اللجان الملكية. 

 ـ أحيانا تستنزف عملية الحوار والتوافق الوقت وتؤدي إلى مماطلة وتمييع للقضايا التي تتطلب حسما. 2

ـ في العقد األخير ظهرت على الساحة أحزاب أقلية صغيرة خلخلت التوازن الذي ساد العقود السابقة ومارست 2

 .(12)زاز سياسي ضمن النظام التوافقيبعض هذه األحزاب عملية ابت

 ثانيًا: الخبرات األمريكية:

                                  
والمكسيك وبولندا، عرض أحمد مبروك أحمد على، صحيفة ايزوبيل كوليمان، وتيرا الوسون ريمر تجارب في التحول الديمقراطى: إندونيسيا والبراهيل  (11)

 الرابط. 9203سبتمبر  92المال االلكترونية، األحد 

 .مروان دويري، الديمقراطية التوافقية، مصدر سابق، نسخة إلكترونية (12)

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
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ُتقدم قارتا أمريكا الشمالية والالتينية عددا من الخبرات والنماذج في إدارة التعددية التي تشهدها مجتمعات 

 ودول القارتين، ومن بين هذه النماذج:

 

 ـ إدارة التعددية في النموذج الكندي:2

ستيطانيا، تأسس عبر احتالل أراضي السكان األصليين، وعبر موجات عديدة من الهجرة، تعتبر كندا مجتمعا ا

إثر اتفاق بين حزب المحافظين والحزب الليبرالي، تم على أساسه  2127ونشأت الكونفيدرالية الكندية سنة 

كيبك  تين:تقسيم السلطات إلى سلطة فيدرالية وحكومات محلية، وتقاسم وسط البالد إلى مقاطعتين رئيسي

ذات األغلبية الفرنسية، وأوناريو ذات األغلبية اإلنجليزية، وقد انضمت عدة مقاطعات تدريجيا إلى هذا النظام 

 .(13)لتشكل كندا

وكندا نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على الدستورية الملكية، وتعتبر فيه الملكة إليزابيث الثانية، ملكة 

حاكم عام. وتقسم فيه السلطة إلى ثالث مستويات: الحكومة الفيدرالية، بريطانيا، رئيسة البالد ويمثلها 

 والحكومات المحلية، والبلديات.

منهم يسكنون في إقليم كويبيك وغالبيتهم الساحقة  %12من السكان،  %58يشكل الفرنسيون في كندا نحو 

من المواطنين اإلنجليز  %82ًا فإن كاثوليك. أما اإلنجليز فهم األغلبية ويعيشون في بقية واليات كندا، وديني

كاثوليك والباقي ينتمون لطوائف أخرى، ومستوى معيشة الفرنسيين يقل بشكل ملموس عن مستوى 

معيشة اإلنجليز، ومن هنا فإن الفوارق بين الفرنسيين واإلنجليز في كندا هي فوارق قومية وإقليمية 

 .واقتصادية ولغوية وثقافية ودينية

، فمنذ ذلك الوقت 2821راطية التوافقية في كندا بعد الثورة الهادئة التى شهدتها البالد عام وقد بدأت الديمق

تتمتع والية كويبيك الفرنسية باستقالل ذاتي في الشؤون الدينية والثقافية والتشريعية وهي ليست والية 

تعتبر كتلة واحدة ألن ممثليها يعملون واحدة أمام الواليات اإلنجليزية األخرى، إذ أن بقية الواليات اإلنجليزية ال 

على المصالح الخاصة بالوالية التي يمثلونها، ونسبة أعضاء البرلمان الفرنسيين تناسب نسبتهم في السكان 

كما أن ثلث الحكام في المحاكم العليا فرنسيين، وكل هذه مقومات تعطي للفرنسيين استقاللية في إدارة 

 ؤسسات الدولة والتأثير على اتخاذ القرارات بشكل جيد.شؤونهم وإمكانية المشاركة في م

                                  
تاريو، جزيرة ونتتكون كندا من ثالث عشرة والية ومقاطعة، وهي ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برانزويك، نيوفاوند الند، نوفا سكوشيا، أ (13)

 األمير ادوارد، كيبيك، ساسكاتشوان، يوكون، المقاطعات الشمالية الغربية، نونافوت.
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في البرلمان لكن بداخل الحزب   (grand coalition) والديمقراطية في كندا ال تتبني مبدأ االئتالف والمشاركة

الحاكم يوجد تمثيل نسبي للفرنسيين بحكم ضرورة تمثيل جميع المناطق في البالد، وال يوجد حق نقض رسمي 

في البرلمان إال أن القرارات التي تخصهم تؤخذ عادة باالتفاق معهم، كما أن هناك تراث سياسي  للفرنسيين

متجذر في كندا يعود للقرن التاسع عشر حيث كان تمثيل الفرنسيين واإلنجليز متساو في أجهزة السلطة، 

 .(14)ويمّكن هذا التراث من ممارسة حق النقص الفعلي في الشؤون التي تخص الفرنسيين

ومفهوم الهوية الوطنية في كندا شديد االرتباط بالتعددية الثقافية. فقد اختارت الدولة منذ نشأتها تحديد 

هويتها الوطنية على أساس التنوع والتعددية الثقافية. وطوال تاريخها، استطاعت البالد أن تحافظ على 

، من خالل 2872ا الدولة رسميا سنة وحدتها في ظل التعددية الثقافية، وقد تكرست التعددية التي تبنته

القوانين والهياكل الحكومية التي تم إنشاؤها، فقد صدرت عدة قوانين، كقانون الحريات والحقوق المدنية، 

وقانون اللغات الرسمية وقانون التعددية الثقافية وقانون المساواة في العمل وقانون الهجرة وحماية 

د الكنديين، كما أنشئت مؤسسة رسمية باسم "المؤسسة الكندية الالجئين، وقانون حماية حقوق الهنو

 للعالقات العرقية"، التي تبنت عدة برامج إلدارة التفاعل الثقافي بين مختلف الهويات الثقافية الموجودة.

وقد سعت الدولة لتحقيق عدة أهداف من خالل سياسة "التعددية الثقافية" التي تبنتها، منها: توفير الدعم 

الثقافات وتسعى قدر المستطاع لدعم نمو الجماعات الثقافية الراغبة في البقاء والزدهار، والراغبة في لكل 

إثراء الحياة الكندية والتي أظهرت حاجتها لمثل هذا الدعم، ومساعدة أفراد كل الجماعات الثقافية على تخطي 

دية، ودعم اللقاءات والحوارات بين مختلف العقبات الثقافية حتى يستطيعوا المشاركة يفعالية في الحياة الكن

الجماعات الثقافية الكندية بما يخدم المصلحة الوطنية، وتشجع الحكومة المهاجرين على تعلم أحدى اللغتين 

 الرسميتين، لمساعدتهم كي يصبحوا أفرادا كاملي العضوية في المجتمع الكندي.

مصادقة على قوانين دستورية إضافية للمحافظة ، تم تكريس سياسة التعددية من خالل ال2811وفي عام 

على التعددية الثقافية ودعمها في كندا، من خالل االعتراف بالتنوع كخاصية رئيسية للمجتمع الكندي، 

والتأكيد على القيم الرئيسية للمجتمع الكندي وهي: الحقوق والحريات الفردية، والماسواة بين األفراد، ووجود 

ية وإبراز اإلرث الثقافي المتنوع في كندا في سياق تساوي الفرص والمشاركة في الحياة لغتين رسميتين، وحما

االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجميع الكنديين، مع التركيز على المعيقات التي تحول دون ذلك، مثل 

                                  
 وافقية، مصدر سابق، نسخة إلكترونية.مروان دويري، الديمقراطية الت (14)
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الثقافية والمواطنة سنة التمييز والتحيز واألحكام المسبقة، وتم تعزيز هذه اإلجراءات بإحداث وزارة التعددية 

 .2883، ووزارة التراث الكندي سنة 2882

وتهدف "التعددية الثقافية" لتسهيل المشاركة الكاملة لجميع الكنديين في الحياة الكندية من خالل دعم 

قدرات األقليات العرقية والثقافية في المشاركة في عمليات القرار الوطني )المشاركة المدنية(، ومن خالل 

عدة المؤسسات العامة على إزاحة العقبات أمام تكريس مبدأ التعددية في برامجها وسياساتها العامة، مسا

ومن خالل تشجيع مشاركة األقليات وكافة مكونات المجتمع في حوار بناء وفي تبني خطوات مدعومة لمقاومة 

مع. كذلك تسعى "التعددية العنصرية والكراهية، والفهم المتبادل بين مختلف المكونات الثقافية للمجت

 . (15)الثقافية" للتأكيد على القيم األساسية المتمثلة في الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة الفردية

 

 ـ إدارة التعددية في النموذج المكسيكي:5

 في عملية ممتدة ,تعود بدايات التحول الديمقراطي في المكسيك إلي عقد الثمانينيات من القرن العشرين

شملت تصاعد المعارضة للحزب الحاكم، وتحلل تماسكه ونفوذه في ظل أزمة اقتصادية حادة عانت منها الدولة، 

 72بعد أن اكتسح انتخابات الرئاسة في عام  ,شرع الرئيس المكسيكي "خوزيه لوبيز بورتيلو" 2877وفي عام 

ياسية سمحت بتوسيع مساحة المشاركة في إدخال مجموعة من اإلصالحات الس ,من األصوات %82بنسبة 

 .السياسية وتمثيل احزاب األقلية في المجلس التشريعي

واألزمة المالية الحادة التي واجهتها المكسيك في بداية الثمانينيات من ناحية من ناحية, وأدت هذه اإلصالحات

 ,2815خابات الرئاسة التي تمت عام إلي زيادة كبيرة في مشاركة القوي السياسية والمواطنين في انت ,ثانية

 ولكن فاز مرشح الحزب الحاكم "ميجيل هورتادو" بالرئاسة في ظل اتهامات بالتزوير.

وشهد عقد التسعينييات من القرن العشرين احتجاجات واسعة واتهامات بتزوير االنتخابات وانتهاكات موسعة 

الجتماعي والسياسي المتنامي, وترتبت عليها سلسلة وكلها عوامل شكلت حالة من الضغط ا ,لحقوق اإلنسان

 (هنودال) من االصالحات السياسية والدستورية ، كما شهدت هذه الفترة بروز التمرد المسلح للسكان األصليين

. وجاء فوز حزب الحركة القومي ، وتأسيس حركة الزباتيستا للتحرر الوطني2888في إقليم تشياباس في عام 

                                  
 عبد هللا بن جماعة "التعددية الثقافية ومفهوم الهوية المتعددة األبعاد"، مصدر سابق.( 15)
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ليشكل نقطة تحول في مسار التطور الديمقراطي  5111فيسنتي فوكس" بانتخابات الرئاسة عام ومرشحه "

 . (16)سيطرة "الحزب الثوري التأسيسي" علي الحكم 2858منهيا ألول مرة منذ عام  ,في المكسيك

قراطية لقد اعتمدت تجربة التحول الديمقراطى فى المكسيك، على التقوية التدريجية للمؤسسات الديم

بالدولة، والتشديد على الشرعية االنتخابية، والتى منحت للنظام قوة ملحوظة وإعطاء مساحات أوسع لألحزاب 

المعارضة، ومنظمات المجتمع المدنى. لكن أدت سياسة التحول البطيء إلى خلق أحزاب ضعيفة نسبيًا ومجتمع 

نتخابية، وهو ما كشف عن أن االنتخابات مدنى هش، وغياب اهتمام السياسيين بالشارع أو بدوائرهم اال

وحدها ال تكفى، األمر الذى أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيرية بتشريعات إصالحية ضد جماعات المصالح، 

 .(17)كما تصاعدت وتيرة العنف بالبالد، خاصة فى ظل ضعف المؤسسات القضائية

لرئاسية، بفوز مرشح الحزب الثوري المؤسسي ُأعلنت في المكسيك نتائج االنتخابات ا 5125يوليو  1وفي 

من هذه األصوات، بينما حصل مرشح الحزب الثوري  %31.2"انريكي بينيا نييتو" بالمركز االول بنسبة 

وجاء في المركز الثاني، وفي المركز الثالث  %32.2الديمقراطي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" علي نسبة 

. وقد اكتسبت انتخابات %52كم "جوزفينا فاسكيز موتا"، وحصلت علي نحو مرشحة حزب العمل الوطني الحا

 أهمية كبيرة في تجربة التحول الديمقراطي في المكسيك وذلك لعدة اعتبارات، منها: 5125

عاما  72ـ أن نتائجها أسفرت عن فوز نييتو مرشح الحزب الثوري المؤسسي، الذي ظل يحكم البالد لمدة 2

، بداية التحول الديمقراطي الذي استطاع فيه الشعب المكسيكي 5111(، وكان عام 5111-2858متواصلة )

الثورة علي النظام التسلطي القديم وإسقاطه من خالل ثورة انتخابية عن طريق التصويت لحزب المعارضة 

 وإنهاء حكم حزب فاسد استمر لسبعة عقود. ومن ثم جاءت نتيجة االنتخابات بمثابة ردة للوراء. 

أنها تمثل منحني هامًا في المسار الديمقراطي في المكسيك، فبعد أن استطاع المكسيكيون أن يسقطوا  ـ5

 عامًا باختيار الحزب القديم عن طريق االنتخابات. 25نظاما فاسدا ومستبدا استمر لسبعة عقود، قاموا بعد 

شديد ورغبته في عودة الهدوء الذي ـ أن هذه االنتخابات أكدت أن الشعب، وبالرغم من معاناته من العنف ال3

كان ينعم به في عهد االستبداد والفساد، إال انه لم يصوت لعودة الفساد القديم، وإنما اختار البرنامج الجديد 

للحزب القديم، وأراد استمرار الديمقراطية، وارتضي وصول الحزب القديم عن طريق االنتخابات التي يمكن ضمان 

منظمة االنتخابات المستقلة، والتي كانت سببا في إخراج الحزب الثوري المؤسسي من نزاهتها من خالل وجود 

                                  
 .9222مارس  30، الخميس 33903، العدد 092، القاهرة، السنة صحيفة األهرام، إبراهيم نافع وآترون، المكسيك التي كانت ديكتاتورية كاملة (16)

حيفة ص ايزوبيل كوليمان، وتيرا الوسون ريمر تجارب في التحول الديمقراطى: إندونيسيا والبراهيل والمكسيك وبولندا، عرض أحمد مبروك أحمد على، (17)

 الرابط. 9203سبتمبر  92المال االلكترونية، األحد 

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
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الحكم الطويل إلي صفوف المعارضة، ثم ومن خالل نفس المنظمة استطاع الحزب القديم بإرادة حرة للناخبين 

تطيع أن أن يعود إلي سدة الحكم، ولكن تحت ظروف مختلفة مفادها أنه جاء لمدة ست سنوات فقط، ولن يس

  .(18)يبقي إال من خالل إرادة حرة وانتخابات نزيهة

لقد أثبتت تجربة التحول المكسيكية أنه ال يشترط لتغيير السلطة إجراء تحول ديمقراطى سليم، ولكن البد أن 

يقترن ذلك بمحاربة أصحاب المصالح االقتصادية واإلرث السلطوى المتبقى من النظام السابق، لضمان عدم 

 .(19)تجربة التحول الديمقراطيانهيار 

 

 ـ الدروس المستفادة من إدارة التعددية في أمريكا الالتينية:3

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدت دول امريكا الالتينية موجة من االنقالبات العسكرية بدعم من 

وعى وانضمامها إلى المعسكر الواليات المتحدة، وذلك لضمان بقاء المنطقة بعيدة عن التحول نحو الحكم الشي

السوفيتى خالل فترة الحرب الباردة. ورغم السياسات األمريكية شهدت دول القارة تبلور وعي عام نحو المطالبة 

بالعدالة االجتماعية ومحاربة الفقر والخروج من المشكالت االجتماعية واالقتصادية التى خلفتها االنظمة 

من االنتقال الديمقراطى، أفرزت العديد من الدروس والخبرات المهمة،  العسكرية االستبدادية، وشهدت موجة

 من بينها:

)أ( أولوية العامل الداخلي: حيث أثبتت هذه التجارب قاعدة أن الحسم يأتى من الداخل أواًل، وأنه مع التسليم 

 ستوى النخب والعامة. بوجود مصالح وضغوط خارجية إال ان التغيير يحدث إذا ما توفرت اإلرادة الشعبية على م

)ب( أهمية وجود النخب السياسية الناضجة والواعية: فدول امريكا الالتينية مرت بمرحلة تحضيرية طويلة، 

  كان من شأنها إنتاج نخبة سياسية اكثر نضجا وتوافقا مع متطلبات عملية االنتقال الديمقراطى.

لتجربة البرازيلية من التجارب األكثر نجاحا بين تجارب )ج( درجة التفاهم بين النظامين القديم والجديد: تعد ا

أمريكا الالتينية، ألنها بدأت مع ظهور تيار اصالحى داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة يقتنع بوجوب التعامل 

مع القوى المعارضة وايجاد خارطة طريق النتقال ديمقراطى مرن، مما أدى الى وجود نظام ديمقراطى جديد 

 مع الماضى وال يجد حرجا فى البناء على ايجابيات النظام السلطوى ان وجدت.  اكثر تصالحا

                                  
 .9209، المكسيك ـ انتكاسة الديمقراطية، مجلة الديمقراطية، القاهرة، مؤسسة األهرام، الموقع اإللكتروني، يوليو أمل مختار (18)

 ل الديمقراطى، مصدر سابق.ايزوبيل كوليمان، وتيرا الوسون ريمر تجارب في التحو (19)

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6744
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6744
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)د( ضرورة الواقعية في المطالب الشعبية: من القضايا الرئيسة فى عملية االنتقال الديمقراطى االختيار بين 

. رجنتين وتشيلىالمطالب شديدة الطموح، وبين الواقعية فى المطالب والتدرج فى الطموح. وهنا تبرز خبرة األ

فكال الدولتين قامت بعملية انتقال من نظام عسكرى إلى نظام مدنى ديمقراطى، لكنها كانت شديدة الطموح 

في األرجنتين، وهو ما قاد لتعثرها، بينما كانت أكثر واقعية في تشيلي، وهو ما قاد لنجاحها الدقيق 

 والمحسوب.

الت االمية وضعف الثقافة السياسية في مجتمعات أمريكا )ه( أهمية التوعية السياسية: أمام انتشار معد

الالتينية والتى ترسخت خاللحكم االنظمة الديكتاتورية، وتكوين قطاع عريض داخل المجتمع ال يؤمن بضرورة 

نهاية النظام القديم واالنتقال الى نظام ديمقراطى جديد. ونظرًا ألن التحول الديمقراطي يتطلب توسيع 

ية التى تؤيد وتدافع عن عملية االنتقال الديمقراطى، لكونها الضمان الحقيقى الستمرار ونجاح القاعدة الشعب

هذه العملية. فقد اتجهت دول القارة النشاء لجان للحقيقة تقوم بتوثيق الجرائم التى ارتكبها النظام القديم 

ا للحكم الديكتاتورى القمعى مهموتصدر تقارير تفصيلية بشأنها للمساهمة في تغيير االدراك الشعبى المؤيد 

 كانت الظروف.

)و( محورية العدالة االجتماعية فى االنتقال الديمقراطى: ففى دول أمريكا الالتينية كان على رأس اولويات 

التحول الديمقراطى تحقيق العدالة االجتماعية، حتى فى ظل االنظمة اليمينية ففى البرازيل عندما جاء 

، قام باطالق برامج لالعانة االجتماعية فى إطار تصور عام 2882وسو" إلى الحكم عام الرئيس اليميني "كارد

لتحقيق العدالة االجتماعية. ثم كانت الدفعة القوية نحو هذا التوجه فى عهد الرئيس اليسارى "لوال دا سيلفا" 

  .(20) 5115منذ توليه الحكم عام 

 

 ثالثًا: الخبرات اآلسيوية:

ات اآلسيوية في التحول الديمقراطي وإدارة قضايا التعددية تجارب كل من الهند وماليزيا تبرز في إطار الخبر

 وإندونيسيا:

 ـ إدارة التعددية في النموذج الهندي:2

الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأول دولة في العالم من حيث عدد اللغات واألعراق فيها. 

يرة التي حققتها الهند خالل السنوات العشر األخيرة ما زالت الهند تعاني من الفقر ورغم معدالت النمو الكب

                                  
 03/7/9203، صعوبة االنتقال الديمقراطى وتبرة الموجة الديمقراطية الالتينية، صحيفة األهرام القاهرية، أمل مختار (20)

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6744
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6744
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واألمية والبطالة وعدم التوازن التنموي بين الجهات، إضافة إلى التفاوت الطبقي على المستويين االجتماعي 

، لكنها استطاعت واالقتصادي. وقد شهدت الهند عدة صراعات عرقية داخلية وحركات تهدف لالستقالل الذاتي

 أن تبقى دولة موحدة تتمتع بمعدالت عالية من االستقرار القومي، رغم التعددية الهائلة التي تتسم بها.

ومن بين أهم أشكال التعددية التي فرضت نفسها واقعيا في الهند، التعددية العقائدية والسياسية، وقد 

الل البريطاني، حيث أضفى عليها جواهر الل نهرو، أول تكرست هذه الظاهرة منذ فترة استقالل البالد عن االحت

 .(21)رئيس وزراء هندي، صبغة دستورية من خالل التركيز على التعددية التي تصبغ المجتمع الهندي

فقد كان نهرو يشعر بخصوصية الواقع الهندي وضرورة احترام القيم المختلفة التي تحكم مكونات المجتمع 

نمط حكمه للبالد، ورفضه لكل محاوالت فرض التجانس بين الجماعات المختلفة الهندي. وقد تجلى هذا في 

في إطار مشترك، ألنه بدون ذلك ال يمكن  ثقافيا. ولكنه في المقابل، كان يدعو الستيعاب الجماعات الثقافية

 بناء أمة، خصوصا في مثل المجتمع الهندي. 

وة على الجماعات الثقافية، وإنما عبر تطوير القناعة وقامت دعوة نهرو على أساس عدم فرض بناء األمة بالق

بضرورتها تربويا ومن خالل التواصل، وأن الحكومة الهندية تكفل للجماعات الثقافية حرية تكريس مقومات 

هويتها، وبالتالي فليس من مهمة الحكومة أن تتدخل في شئون الجماعات وإنما تسعى إلعطائها أقصى درجات 

 .(22)الحكم الذاتي

وركز نهرو على أن التطور اللغوي يجب أن يظل بعيدا عن التعصب الديني. ولهذا شدد على ضرورة أن تحافظ 

اللغة الهندية على تياَري السنسكريتية )ترمز إلى التقاليد الهندوسية( والفارسية )ترمز إلى التقاليد الفارسية( 

 استخدامها المكثف. أى توطين الكلمات األجنبيةفي الهند وعلى تبني جميع الكلمات التي أصبحت مقبولة بعد 

(23). 

وقد كان للنظام الفيدرالي والديموقراطية التأثير األكبر في في إدارة قضايا التعددية الهندية، من خالل السماح 

ألي جماعة عرقية أو دينية )سواء في المجالس القبلية أو البلدية أو الجهوية( بإنشاء أي مؤسسة أو جهاز حكم 

                                  
التنوع في المجتمع الهندي هامل وبديهي. وهذا التنوع يمكن مشاهدته في كل ما حولنا، ولكنه  قال نهرو في تطاب وجهه لوهراء الحكومات المحلية: "إن (21)

 ,Nehruر:موجود أيضا حتى على مستوى المالمح وعلى مستوى طرق التفكير. ورغم كل هذا التنوع الهامل، ال يمكن أن نخطئ في كوننا دولة موحدة". أنظ

J. "Letters to Chief Ministers", vol. 1 Delhi: Oxford University Press, 1986, p. 61-62 

يعي ومن الطبوفي تطاب آتر، دعا نهرو وهراءه إلى "عدم التعامل مع الهنود بنفس الطريقة أو األسلوب، ألنهم متنوعون ومختلفون كثيرا بعضهم عن بعض. 

 Nehru, J., ob. cit.  p.364ية النسبية". أنظر: أال يكون مقبوال حرمانهم من أي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو االستقالل

 International Journal on Multicultural societies,Harihar Bhattacharyya, "Multiculturalism in Contemporary India", ) 22(

(UNESCO), Vol. 5(2), December 2003, 151-164. 

 الرابط 9202سبتمبر  92ـ أوروبا والهند كمثالين، ترجمة: عادل القدسي، معهد غوته ومجلة فكر وفن، األربعاء أنيل بهاتي، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي  (23)

http://www.ta5atub.com/t1627-topic#ixzz2irAQKSbX
http://www.ta5atub.com/t1627-topic#ixzz2irAQKSbX
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ناسب لتحقيق حاجتها في ما يتعلق بانتمائها وهويتها الثقافية شريطة أن تكون هذه المؤسسة خيارا م

 . (24)ديموقراطيا يمثل أغلبية الناخبين في إطار االنتماء الثقافي أو العرقي المحدد

الذاتي  سي والحكمولذلك شكَّل تاريخ الفيدرالية في الهند نموذجا متميزًا في االستجابة لقضايا االعتراف السيا

وإجراءات حماية الهوية الثقافية من مختلف الطوائف واإلثنيات. حيث وفر تقسيم البالد إلى مستويات مختلفة 

 من الحكم المحلي واإلدارة الذاتية مجموعة من الحلول العملية، من بينها ما يلي:

 ة أو ثقافة أو دين( الحق كفل الدستور الهندي ألي مجموعة من المواطنين لهم لغة خاصة )أو كتاب

الكامل في حمايتها، مما يعني أن أي حكم محلي ال يحق له استصدار قوانين تفرض ثقافة األغلبية 

 على األقلية التي تعيش تحت سيادته.

  جعل الدستور من مسئوليات الحكم الفيدرالي توفير كل التسهيالت الالزمة للحكومات المحلية لتوفير

 ليات الثقافية بلغتهم األم في المستوى االبتدائي.التعليم ألبناء األق

 .يوفر الدستور لمختلف األقليات، إطارا يحمي أفرادها من أشكال التمييز التي يمكن أن يتعرضوا لها 

  يكفل الدستور لألقليات حرية إنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والهيئات الالزمة لحماية مقوماتها

 .(25)الثقافية

أحكام المحكمة الدستورية العليا الهندية في أواخر التسعينات من القرن العشرين لتوسيع  وقد صدرت بعض

نطاق هذه النصوص الدستورية. بعد أن لجأت بعض األقليات في الواليات المحلية، حين شعرت بنوع من 

م شأ عن هذه األحكاالتمييز تجاهها، إلى المحكمة الدستورية طلبا للحكم الذاتي. فصدرت أحكام لصالحها. وقد ن

، مما يدل على مرونة الحكم الفيدرالي وقدرته على استيعاب 5111قيام ثالث حكومات محلية جديدة سنة 

 .(26)الصور الحديثة للتنوع الثقافي في الهند

ومن ناحية ثانية أكدت التجربة الهندية أنه ال توجد ديمقراطية دون بناء مؤسسات، فقد ركزت ركزت الهند 

ة بنية نظامها السياسي القائم على فيدرالية غير مرهونة لمعايير محددة مع دوائر سلطة وحكم على تقوي

ذاتي متحدة المركز على مستوى االتحاد والوالية والمنطقة المحلية، وعلى روح القومية القائمة على التعددية، 

                                  
لسعودي األول لألمن الفكري: المفاهيم والتحديات"، )جامعة الملك سعود، عبد هللا بن جماعة، "التعددية الثقافية ومفهوم الهوية المتعددة األبعاد"، المؤتمر ا( 24)

 هـ(. 0332جمادى األول  92ـ 93كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري، 

 / أ322، و32/0و 92/0 ، مواد0222أنظر نص الدستور الهندي، الصادر عام  (25)

164-51Harihar Bhattacharyya, ob. cit., 1) 26( 
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أساس قانوني يتم بموجبه  وعلى التوفيق بين ضرورات التدخل السياسية واالقتصادية والتنظيمية، وعلى

 تقاسم السلطة وتوزيع السلع والخدمات. 

وتتكون المؤسسات التمثيلية ذات المجلسين من مجلس النواب )لوك سابها( ومجلس الشيوخ )راجيا سابها(. 

ويعكس هذا النظام بصمة النظام البرلماني البريطاني على الديمقراطية في الهند. وباإلضافة إلى النظام 

يعي الثنائي، فإن الفيدرالية الهندية تندمج فيها ثالثة مستويات سياسية: االتحادية واإلقليمية التشر

 تحقيق التوازن. تم )الواليات( والمحلية. ومن خالل هذه المستويات 

ومما يعد جزًءا ال يتجزأ من هذا التوازن استيعاب اآلراء والصراعات، وتحقيق درجة من العدالة في التوزيع بما 

يعيد تكوين السلطة بطريقة تمنع دفع من ال يملكون إلى مزيد من الهامشية، أى إعادة التوازن بين قوى 

 .(27)المركزية والالمركزية، وخدمة مصالح األقوياء في المجتمع دون إقصاء الجماعات األضعف بالكامل

ية الثقافية في الهند، والحاجة ورغم النجاحات التي حققتها الهند يبرز بين الحين واآلخر الجدل حول التعدد

لهوية وطنية مستقرة، وأهمية االنتماء الثقافي، واالعتراف بالتنوع ودعمه، والعالقة بين الدولة والجماعات 

الثقافية، خصوصا عندما تتعارض الخصوصيات الثقافية مع القيم الليبرالية التي تأسس عليها النظام 

لعلمانية" على فرض سلطتها على الجماعات الدينية، ودور التعددية الفيدرالي، وكذلك عدم قدرة الدولة "ا

الثقافية في بلورة األمة الهندية وشكل النظام الفيدرالي الذي يحكمها، وحق األقليات في حماية هوياتها 

 . (28) الثقافية، والمعوقات التي تعترض قدرة النظام الفيدرالي على تكوين هوية ثقافية مشتركة

 

 (:29التعددية في النموذج الماليزي)ـ إدارة 5

والية، مع وجود حكومة فيدرالية مركزية يرأسها رئيس  28نظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري فيدرالي يجمع 

الوزراء، كما أن هناك حكومات محلية للواليات، وقد ارتكزت عملية البناء الديمقراطي وإدارة التعددية في النظام 

 من العناصر األساسية: الماليزي على مجموعة

ـ القيادة السياسية: فقد شهدت التجربة الماليزية وجود عدد من القيادات السياسية المتميزة منذ االستقالل 2

وحتى اآلن، والتي تميزت بأنها مثقفة ومتعلمة، وقادرة على العمل لتحقيق المصالح الكلية للدولة، وخالل أكثر 

                                  
 الرابط. 9203أكتوبر  3لدراسات، مركز الجزيرة ل، العربي صديقي، ديمقراطية الهند وتحديات النجاح (27)

nic Conflict in India: a case study of Punjab. Basilstroke: Palgrave, 2000Singh, Gurharpal, Eth) 28( 

على  "، والمنشورمحسن صالح، بعنوان "النموذج السياسي الماليزي وإدارة االتتالفتم االعتماد بتصرف في عرض التجربة الماليزية على تقرير د.  (29)

 الرابط .02/7/9209يرة للدراسات، بتاريخ مركز الجزموقع 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/10/4/201310411262132734Indian%20Democracy.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/10/4/201310411262132734Indian%20Democracy.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
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وحتى اآلن، قاد ماليزيا ستة رؤساء وزارة فقط؛ وهو ما يشير إلى حالة  2827من نصف قرن منذ استقاللها عام 

 االستقرار النسبي الذي عاشته ماليزيا. 

كان االعتراف بالتنوع العرقي والديني وبوجود اختالالت حقيقية في مستويات الدخل  ـ التعايش والمشاركة:5

ذه االختالالت بشكل واقعي وتدريجي، هو المدخل والتعليم بين فئات المجتمع، والتوافق على ضرورة عالج ه

لتوفير استقرار اجتماعي وسياسي. وكان َجوهر العالج مبنًيا على تحقيق التعايش السلمي، وحفظ حقوق 

 .(30)الجميع، والمشاركة في المسؤولية وفي برنامج التنمية

تسم بالتعقيد والحساسية، فقد ارتأت ـ ترسيخ التعددية: أمام التكوين الطائفي والعرقي في ماليزيا والذي ي3

القيادة السياسية أنها بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واجتماعي، وإلى توفير البيئة المناسبة للتمكن من 

تحقيق نمو اقتصادي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع، وأنها لن تستطيع العمل إال في أجواء مستقرة. 

حصل عليها التحالف الحاكم عادة، من وجود أغلبية جاهزة ليس فقط إلصدار لذلك مكنت أغلبية الثلثين التي ي

 تعدياًل دستورًيا(. 85تم إجراء  2882-2827القوانين وإنما لتغيير الدستور أيًضا. )في الفترة 

 سـ إدارة قضية الدين والدولة: عرَّف الدستور الماليو بأنه "الشخص المسلم، الذي يتكلم لغة الماليو، ويمار8

عاداتهم". وبالتالي، وفقًا لهذا التعريف فإن كل الماليو مسلمون، وهذا يعني تداخاًل بين ما هو ديني وبين ما 

هو قومي، بحيث حملت قومية الماليو صفة دينية. فكان اإلسالم عنصًرا حاسًما في تحديد هويتهم. ووصف 

لإلسالم، ومنع غير المسلمين من نشر دينهم وسط  الدستور دين الدولة بأنه اإلسالم، واعتبر ملك ماليزيا راعًيا

المسلمين، لكنه سمح لهم بنشره وسط غير المسلمين، كما سمح للمسلمين بنشر دينهم وسط غيرهم من 

 أبناء األديان األخرى.

وقد تعامل الصينيون والهنود بشكل عام بروح إيجابية مع الوضع الخاص الذي كفله الدستور للماليو 

صوًصا وأنهم قد ضمنوا حقوق المواطنة والحريات الدينية والثقافية. وأصبح ذلك نوًعا من المسلمين، خ

"العقد االجتماعي" الذي ارتضته مكونات المجتمع الماليزي. كما أن العديد من النصوص القانونية اتخذت شكاًل 

حصورة، مثل معظم بلدان رمزًيا، ال يمس جوهر النظام العلماني، وظلت التطبيقات القانونية اإلسالمية م

 العالم اإلسالمي، بقانون األحوال الشخصية الذي ال ُيطبق على غير المسلمين.

تشهد ماليزيا كل خمس سنوات انتخابات أعضاء مجلس النواب، وانتخاب مجالس  :إدارة العملية االنتخابيةـ 2

ضمان نجاحها في االنتخابات إلى تشكيل الواليات، وتتم االنتخابات على أساس حزبي، وتلجأ القيادة السياسية ل

                                  
 الرابط .02/7/9209مركز الجزيرة للدراسات، ، محسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وإدارة االتتالف (30)

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
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تحالفات موسعة بقيادتها من مختلف الطوائف واألعراق، وتبّني نظام انتخابي يعتمد األكثرية العددية 

البسيطة للفوز في الدوائر االنتخابية؛ بحيث يفوز عن كل دائرة مرشح واحد فقط، مع تقسيم الدوائر جغرافًيا 

للماليو، وفرص نجاح أفضل لمرشحيهم، وكذلك حصر الحمالت االنتخابية في  بحيث ُتعَطى نسبة تمثيل أعلى

مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع، وهي فترة ال تراها أحزاب المعارضة كافية، في أجواء يسيطر فيها التحالف الحاكم 

لذي يراه مناسًبا على وسائل اإلعالم، كما أن لرئيس الوزراء صالحية تقديم موعد االنتخابات، وتحديد التاريخ ا

  .(31)النعقادها

 وفي ضوء هذه الركائز التي اعتمدت عليها ماليزيا إلدارة التعددية تبرز مجموعة من األمور التي يجب مراعاتها:

ـ توفير شبكة أمان لكافة فئات المجتمع، وضمان حرياتها وحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 2

ي األوزان الديموغرافية لفئات المجتمع، دون أن تهضم حقوق األقليات، كما تركز وتحقيق عدالة اجتماعية تراع

على المصالح المشتركة، وتحيد عناصر التوتير والتفجير االجتماعي والسياسي، وأن يتنازل الجميع عن بعض 

لة وفي ء الدوما يرونه حقوقا لهم، في سبيل تحقيق مكاسب أكبر مرتبطة باالستقرار السياسي والشراكة في بنا

 مشاريع التنمية.

ـ االستقرار السياسي القائم على تحالف الفاعلين الرئيسيين وتعاونهم، فقد تحالف أكبر حزب للماليو مع 5

حزبا،  28أكبر حزب للصينيين مع أكبر حزب للهنود، وتطور هذا التحالف ليشكل الجبهة الوطنية التي اتسعت ل 

 هاوخالفات مشاكلها وحّل التوافق، إلى األحزاب هذه ومالت النواب، مجلس يف دائمة  بحيث ضمنت أغلبية مريحة

 .سياسية توترات ودون بهدوء

ـ تبني نظام انتخابي يعطي فرصا أكبر لألحزاب والتحالفات الكبيرة في الفوز؛ حيث تم اعتماد نظام يعطي 3

من خالل تقديم مرشح واحد عنها. وعدم  مقعدا واحدا لكل دائرة انتخابية، وهو ما يسّهل على التحالفات الفوز

تبني نظام النسبية الذي يفرض مشاركة األحزاب الصغيرة، والذى وإن كان يعطي تمثيال شعبيا أكثر مصداقية 

في البرلمان، إال أنه يضع األحزاب الكبيرة عرضة لعمليات ابتزاز سياسي من األحزاب الصغيرة عندما ال تتمكن 

 .(32)صول على أغلبية المقاعد وتحتاج لهذه األحزاب لتكوين هذه األغلبيةاألحزاب الكبيرة من الح

 ـ إدارة التعددية في النموذج اإلندونيسي:3

                                  
ته، في عضويباإلضافة إلى مجلس النواب هناك مجلس الشيوخ )المجلس الوطني( ويقوم كل مجلس من مجالس الواليات باتتيار اثنين يمثالن الوالية  (31)

 ؛ وتستمر والية المجلس لمدة ثالث سنوات، وصالحيته ذات طبيعة استشارية.33ويعيّن الملك باقي األعضاء الـ 

 الرابط .02/7/9209مركز الجزيرة للدراسات، ، محسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وإدارة االتتالف (32)

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/7/19/2012719105046378734malaysian%20mpolitical%20model.pdf
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مايو، عندما أعلن الرئيس  25، وتحديدا في 2881بدأت عملية التحول الديمقراطي في إندونيسيا في عام 

عاما. وكان الضغط العام الذي تسببت فيه الحركات  53سوهارتو استقالته، منهيا بذلك حكمه للبالد الذي استمر 

الطالبية هو السبب الرئيسي الستقالة سوهارتو. فقد احتل الطالب البرلمان لمدة ثالثة أيام، وكانت أعمال 

 الشغب قد أوصلت العاصمة إلى طريق مسدود.

تبر جزءا من النظام نفسه. سلم سوهارتو رئاسة حكومته إلى نائبه برهان الدين يوسف حبيبي، لكن األخير ُاع

وأصبح التوتر والصراع والمظاهرات سمات الوضع السياسي اإلندونيسي خالل السنوات الثالث األولى من المرحلة 

وشعر الناس أن بإمكانهم التعبير بحرية عن آرائهم. وسمحت  االنتقالية، خصوصا مع تفاقم األزمة االقتصادية،

مكنهم من تجنيد وتعبئة الجماهير. فتشكلت المئات من المنظمات لهم الديمقراطية بتشكيل مؤسسات ت

واألحزاب السياسية. وشغلت المجال العام جماعات تحمل توجهات إيديولوجية مختلفة، وعانت الديمقراطية 

 اإلندونيسية في سنواتها األولى من الفوضى، وتصاعد الحديث عن شبح التفكك واحتمال البلقنة.

موعدا إلجراء االنتخابات العامة، الختيار  2888تنظم التحول السياسي، وتم تحديد يونيو وُسّنت عدة قوانين 

أعضاء المجلس التشريعي، الذي سيقوم باختيار الرئيس وفقا للدستور اإلندونيسي، ومع تحديد موعد إجراء 

 221عامة، ومن أصل االنتخابات العامة تم تشكيل مئات األحزاب السياسية وتسجيلها في لجنة االنتخابات ال

حزبا فقط استيفاء الشروط األساسية، وأصبح  18حزبا تقدموا إلى لجنة االنتخابات العامة للتسجيل، استطاع 

حزبا إسالميا، جعلت مهمتها النضال من أجل  22يحق لهم الترشح لالنتخابات، ومن بين هذه األحزاب كان هناك 

 تطبيق الشريعة اإلسالمية في البالد. 

الحزب الفائز هو الحزب الديمقراطي اإلندونيسي من أجل الكفاح، وهو حزب علماني تتزعمه إبنة سوكارنو، وكان 

أول رئيس للجمهورية، وجاء في المركز الثاني حزب جولكار، وهو حزب علماني آخر، وكان هو الحزب الحاكم طوال 

من األصوات.  %7.12وحدة في الحصول على حزبا إسالميا نجح منها حزب التنمية وال 22عهد سوهارتو. ومن أصل 

. ولم تزد النسبة الكلية لألحزاب اإلسالمية %3أما بقية األحزاب اإلسالمية فحصل كل منها على نسبة أقل من 

 ، وبالتالي ال تكفي لكي تشكل األغلبية في البرلمان. %51مجتمعة عن 

فيها كلها أحزاب علمانية )غير دينية( وهي على ، شهدت إندونيسيا ثالث انتخابات عامة، فازت 2881ومنذ عام 

(، وهذه األحزاب 5118(، والحزب الديمقراطي )5118(، حزب جولكار )2888التوالي: الحزب الديمقراطي اإلندونيسي )

 . (33)الثالثة لديها التزام كبير بالديمقراطية والتعددية اإلندونيسية

                                  
 طالراب. 9209لطفي أسياوكاني، نموذج للديمقراطية في العالم اإلسالمي ـ التجربة اإلندونيسية، ترجمة: هيثم عبد العظيم، موقع معهد جوته، يونيو  (33)
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 نجاح التجرة االندونيسية، ومن ذلك: وقد تععدت العوامل واالعتبارات التي ساهمت في

ـ اإلصرار على إبعاد الجيش عن الحياة السياسية. حيث قامت القيادات السياسية بعد سوهارتو بشكل حاسم 2

بفصل الشرطة عن الجيش وإلغاء حق الضباط العسكريين الموجودين في الخدمة فى الترشح للبرلمان، أو 

ب السياسية. وتم السماح للجيش باإلحتفاظ بمشروعاته اإلقتصادية، الحصول على عضوية أو منصب فى األحزا

بحيث يستطيع الجيش أن يواصل مشاركته اقتصاديا فى التنمية، كحل وسط يساعد على اإلستقرار السياسي 

 والنمو اإلقتصادى أيضًا وبحيث يستطيع الجيش تمويل ميزانيته العسكرية من إيراداته التجارية.

القوى الذى تمكن من الحفاظ على وجود قوي في المجتمع، فانتقلت جماعات المجتمع  نيـ المجتمع المد5

المدني بعد سقوط سوهارتو إلى العمل لتقديم الدعم التقني لمؤسسات الدولة مثل القضاء والسلطة 

ة وزياد التشريعية والتنفيذية ومراقبتها فى ذات الوقت. وقد ساعد على ذلك زيادة حجم اإلستثمارات الدولية

 الدعم الذي قدمته المنظمات الدولية على مدى سنوات عديدة خالل النظام الجديد.

ـ الجماعات الدينية: لعبت دوراً كبيراً وحاسماً فى إنجاح التجربة الديمقراطية، حيث قامت الجماعات الطالبية 3

واللتان كانتا جزءًا من  التابعة لمنظمات جماهيرية إسالمية مثل جماعتا "نهضة العلماء" و"المحمدية"

االحتجاجات الطالبية التي أطاحت النظام القديم وساعدت على الدفع باستقرار النظام الجديد، وكذلك 

المنظمات غير الحكومية حيث نشطت في تثقيف الناخبين ومراقبة االنتخابات، والمساعدة على تطوير 

وق اإلنسان والتعددية، وتعزيز الحريات الدينية المناهج التعليمية الديمقراطية في المدارس، وتعزيز حق

معتمدة على مصداقيتها وشرعيتها داخل المجتمعات في جميع أنحاء البالد، ساعد ذلك على أن تلعب هاتين 

 المنظمتين اإلسالميتين دورا حيويا في النشر السريع نسبيا للقيم الديمقراطية في المجتمع اإلندونيسي.

استقر الرأى على إعادة إستخدام دستور إندونيسيا األول الذى تم وضعه بعد االستقالل ـ القيادة السياسية: 8

وإدخال تعديالت عليه بهدف إجراء إصالحات سياسية حقيقية ، وتعيين "حبيبى" نائب الرئيس  2882عام  

لتولي الرئاسة ، وحظي بالقبول 2881سوهارتو الذى انتقلت إليه السلطة بموجب الدستور إثر تنحى الرئيس عام 

في الفترة االنتقالية وعمل على إجراء إصالحات حقيقية جادة السيما فى النواحى السياسية واالقتصادية 

وأطلق حرية األحزاب السياسية التي كانت تمثل الجماعات السياسية والدينية الكبيرة في المجتمع والتى عملت 

 سية.بصورة قانونية لعدة سنوات على تنقية الحياة السيا
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ـ إدارة التعددية االجتماعية: تبنت الحكومة األندونيسية إستراتيجية أطلقت عليها "البانشاسيال" أو المبادئ 8

اإليمان باهلل الواحد األحد، أى أن هناك إله واحد يؤمن به الجميع،  الخمسة التى إعتمدتها القوى وهى: 

ية أو الشعبية الموجهة بالحكمة في الشورى النيابية، والقومية التى تنادي بالوحدة االندونيسية، والديمقراط

 .(34)واإلنسانية العادلة المهذبة، والعدالة االجتماعية

ـ التوافق السياسي: بعد سقوط سوهارتو وانهيار حزب "الجولكار" اإلندونيسي الحاكم، حيث خسر أول 2

رمان أعضائه من ممارسة الحياة انتخابات جرت فى البالد بعد سقوط سوهارتو، ولم يتم حل الحزب وال ح

السياسية باستثناء من ثبت تورطهم فى فساد مالى وسياسي، ولم يحصل أى من أعضاء "الجولكار" على أية 

أصوات فى اإلنتخابات البرلمانية األولي بعد سقوط سوهارتو، بما يشبه العزل السياسي من قبل الشعب وحصل 

 األصوات. منافسيهم من األحزاب األخرى على أغلبية

لكن نتيجة فشل تلك األحزاب فى تحقيق اإلستقرار اإلقتصادى لم يلبث أن عاد أعضاء حزب "الجولكار" وغيروا 

برامجهم اإلنتخابية واهتموا بقضايا المواطن اإلندونيسي، واستشعر المواطنون أهمية خبرة هؤالء األعضاء 

ن أجل اإلصالح، وبالفعل حصلوا على أصوات ودعم السياسية والعملية واألكاديمية التى تحتاجها دولتهم م

 .(35)الناخب اإلندونيسي في االنتخابات التالية

ـ ساهمت الطفرة التكنولوجية فى تشكيل الهوية المجتمعية للشعب اإلندونيسى، خاصة فى ظل توافر 2

. وبرهنت القيادة وسائل التكنولوجيا لمتابعة البرامج المعارضة وتمتع الشعب بمساحة للتظاهر واالحتجاج

السياسية المدنية على قدرتها فى توفير محفزات مالية ونقدية ومناعة ضد المالحقات القضائية من التيارات 

 .(36) العسكرية ومؤيديها

ـ أهمية الجداول الزمنية: فقد انتقل الحكم إلى نائب الرئيس "بشارالدين يوسف حبيبي" بعد استقالة 7

علن حبيبي جدواًل زمنيًا واضحًا لالنتخابات واإلصالح السياسي، وكان من شأن سوهارتو، وفي غضون يومين أ

  إعالن هذا التاريخ المؤكد لالقتراع أنه أزال التوتر القائم.

                                  
تشكلت لجنة اإلعداد لالستقالل في اندونيسيا لوضع أسس للدولة الناشئة، ولما احتدم الخالف بين  0232بعد إستقالل إندونيسيا على يد "سوكارنو" عام  (34)

أن الدولة ينبغى أن تكون مدنية، وضع سوكارنو )أول رميس الندونيسيا بعد  القوى اإلسالمية والوطنية حول أساس الدولة هل يصبح المرجع هو اإلسالم أم

اإلندونيسيين  يناالستقالل( وثيقة "البانشاسيال" لتكون أساس وفلسفة الدولة، حيث أنجزت اللجنة التي ضمت تسعة من الزعماء اإلسالميين والزعماء الوطني

، هذا الميثاق أصبح مقدمة لدستور اإلستقالل والذى حدد "البانشاسيال" بوصفها 0232يونيو  99ه في مهمتها في وضع ميثاق جاكرتا الذى تم التوقيع علي

 تجسيدا للمبادئ األساسية للدولة االندونيسية المستقلة، والتى أعلنها سوكارنو في تطابه المعروف باسم "والدة من البانشاسيال".

 الرابطالنص متاح على  9209ديسمبر  92إلندونيسية، ا أحمد محمود، الدروس المستفادة من التجربة (35)

حيفة ص ايزوبيل كوليمان، وتيرا الوسون ريمر تجارب في التحول الديمقراطى: إندونيسيا والبراهيل والمكسيك وبولندا، عرض أحمد مبروك أحمد على، (36)

 الرابط. 9203سبتمبر  92اللكترونية، األحد المال ا

http://ahmahmoud.wordpress.com/author/ahmahmoud
http://ahmahmoud.wordpress.com/author/ahmahmoud
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=107062#.UmwXoXC8CFA
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 بعد أي ٩١١١ يونيو ٧ ـ اإلصالح الحقيقي يحتاج وقتًا: في إندونيسيا جاءت االنتخابات البرلمانية األولى في1

عين من تنحي سوهارتو، وحتى في هذه الحالة كان األداء األفضل لألحزاب السياسية أكثر من سنة كاملة وأسبو

القائمة من قبل الثورة وليس للجديدة، لذلك يجب تحقيق التوازن بين مدة مناسبة للفترة انتقالية وبين 

  .نافسةاستدامة أثر الفترة االنتقالية من حيث إعطاء الفرصة المطلوبة لكل فئات المجتمع لتستعد للم

ـ مشاركة اإلسالميين: في إندونيسيا نشأ سريعًا حزب سياسي وأثبت أنه أحد أقدر األحزاب على االنضباط 8

والتنظيم من بعد سقوط سوهارتو، لكن بعد ثالث جوالت انتخابية وجد ذلك الحزب، وهو حزب العدالة 

ه بدخوله الساحة أن والسبب منتخبين،ال أصوات من %٨ والرفاهية، أنه وصل إلى ذروة دعمه الشعبي بحد أقصى

السياسية الرسمية أصبح مشاركًا في نفس النشاطات غير الالئقة التي تصف العمل السياسي التقليدي في 

إندونيسيا، مثل جمع الموارد المالية والفساد وعقد الصفقات والتشهير، وأصبح قطاع كبير من المواطنين 

 فقط. يرون أن الحزب مجرد العب سياسي عادي

ـ ضبط دور العامل الخارجي: قدمت كل من الواليات المتحدة وأستراليا واليابان وشركاء آخرين مساعدات 21

 المنظمات استشاريي من عدد وقدم ،٩١١١ مهمة مادية وفنية للمساعدة في تحضير إندونيسيا النتخابات عام

ديدة ورموز المعارضة والجهات اإلعالمية ديمقراطية في الواليات المتحدة التدريب لألحزاب الجلل الداعمة

 .(37) ومجموعات المجتمع المدني

ورغم استقرار التجربة اإلندونيسية، يري "أسياوكاني" إن هناك تحديان جديان يواجهان الديمقراطية 

اإلندونيسية، وهما الفساد والتعصب، فعلى مدى السنوات العشر الماضية شنت الحكومة اإلندونيسية حربا 

الفساد، وُأسست لجنة مستقلة لتقديم المفسدين للعدالة، ومن ناحية ثانية، يبرز تحدى الجماعات على 

 . (38)الراديكالية التي تشكل أكبر تهديد للتعددية في البالد"

لقد رفع التحول الديمقراطي في اندونيسيا سقف مطالبات الشعب فى الديمقراطية، مما فرض على الساسة 

ات حريات أوسع، بل ضمان استمرارية النمو على كافة المستويات السياسية ليس فقط إعطاء مساح

واالقتصادية واالجتماعية، في ظل التأكيد على أن القوة الدافعة للوحدة فى إندونيسيا، لم يكن جوهرها 

ة التآلف والتعاون فقط، بل العمل فى إطار الخوف من البدائل األخرى غير المرغوب فيها. وهنا دعا القاد

السياسيون فى إندونيسيا إلى عملية انتقالية تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية بين الشعب، وإعادة تشكيل 

 هيكل وثقافة المؤسسات القائمة.

                                  
  الرابط، النص متاح على كارين بروكس، دروس لمصر من إندونيسيا (37)

 الرابط. 9209لطفي أسياوكاني، نموذج للديمقراطية في العالم اإلسالمي ـ التجربة اإلندونيسية، ترجمة: هيثم عبد العظيم، موقع معهد جوته، يونيو  (38)

http://www.cfr.org/indonesia/indonesias-lessons-egypt/p24156
http://www.goethe.de/mmo/priv/9523685-STANDARD.jpg
http://www.goethe.de/mmo/priv/9523685-STANDARD.jpg
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 رابعًا: الخبرات العربية:

( بالندرة والمحددوية، 5122تتسم الخبرات العربية في إدارة قضايا التعددية السياسية )قبل ثورات وتحوالت 

لم تشهد الدول العربية خالل العقود الثالثة األخيرة سوى تجربتين فقط، األولي تجربة تكتل أحزاب اللقاء حيث 

 أكتوبر في تونس: 21المشترك في اليمن، وتجربة هيئة 

 (:5113ـ نموذج اليمن: تكتل أحزاب اللقاء المشترك )2

 التجمع حزب التكتل وضم م، 5113  رايرفب 2 في تأسيسه تم اليمن، هو تكتل ألحزاب المعارضة الرئيسة في

 ثالبع وحزب الناصري، الشعبي الوحدوي والتنظيم الحق، وحزب اليمني، االشتراكي والحزب لإلصالح، اليمني

ة اليمنية. وجاء تشكيل الشعبي القوي واتحاد الديمقراطي، السبتمبري والتنظيم القومي، االشتراكي العربي

المعارضة اليمنية، الذي كان يعرف بـ "مجلس التنسيق األعلى للمعارضة"، الذي التكتل تطويرًا لتكتل أحزاب 

 عثالب حزب و الناصري الشعبي الوحدوي والتنظيم اليمني االشتراكي الحزب يضم كان والذي م 2888 تأسس عام

 . (39)حاد القوي الشعبية اليمنيةات و الحق وحزب القومي االشتراكي العربي

ل في التنسيق بين أعضائه في االنتخابات البرلمانية, والعمل المشترك لضمان وصول وتمثلت أهداف التكت

جميع األحزاب الموقعة على االتفاق للمشاركة في المجلس النيابي، واشتمل االتفاق الذي أطلق عليه "اتفاق 

 المبادئ" ألحزاب "اللقاء المشترك" على سبعة بنود تؤكد ما يلي:

 اب اللقاء المشترك الموقعة على االتفاق والعمل على ضمان وصولها إلى أولوية التنسيق بين أحز

 التمثيل في البرلمان.

  االلتزام بوجوب المحافظة على الوضع الحالي بالنسبة للدوائر االنتخابية لألحزاب الموقعة على االتفاق

 في الممثل رغي اليمني االشتراكي الحزب في مجلس النواب، واعتبارها كحد أدنى مع مراعاة وضع

 .م 2887 عام النيابية لالنتخابات مقاطعته نتيجة الحالي البرلمان

 .العمل الدؤوب على ضمان زيادة عدد مقاعد هذه األحزاب في البرلمان 

  عدم جواز التنافس بين أحزاب "اللقاء المشترك" في الدوائر االنتخابية الواحدة بطريقة مباشرة أو غير

 ستخدم فوز مرشح حزب آخر من خارج "تكتل اللقاء المشترك".مباشرة إذا كانت النتيجة 

  عدم جواز التنسيق مع أي طرف آخر على حساب أي حزب من أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" أو دون

 علمه.

                                  
 .ة الحرةموسوعة ويكيبيديا، الموسوع (39)
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  التي يترشح فيها أي من القيادات العليا ألحزاب "اللقاء المشترك" بما ال -ال تعتبر الدائرة االنتخابية

دائرة تنافسية، ويجب التنسيق فيها بين كافة  -تمثيل الحالي لألحزاب في البرلمانيخل بمستوى ال

أحزاب التكتل لصالح دعم العضو القيادي المرشح شريطة أن يكون لديه فرصة حقيقية للنجاح 

 متوافق عليه.

 قيات أخاليتوجب على المتنافسين في الدوائر التي يتنافس فيها أي من أحزاب التكتل االلتزام بمبادئ و

 التنافس الديمقراطي الشريف وتجنب كل ما من شأنه اإلضرار بتكتل اللقاء المشترك".

وقد تمكن التكتل من إحراز بعض المكاسب السياسية ومن ذلك: الوقوف ككتلة أثناء مناقشة قانون االنتخابات 

التنسيق في انتخابات اتحاد الطلبة مما دفع بالحكومة إلى النزول إلى رأي "اللقاء المشترك" في عدد من النقاط، و

مما مكن اللقاء المشترك من الفوز فيها، وتوقيع وثيقة تاريخية مع الحزب الحاكم )حزب المؤتمر الشعبي العام( 

تتعهد األحزاب فيها بضمان استقاللية المجتمع المدني المهني ورفض تجيير أي مؤسسة منها لخدمة أي طرف 

 .(40)قابة أو الجمعية أو المنظمة أو االتحاد لخدمتهاغير الشريحة التي أنشئت الن

، استطاع إن يعيد بناء المجال السياسي الذي كانت السلطة تتنازعه، 5113ومنذ تأسيس اللقاء المشترك عام 

وأن يؤثر تأثيرا فاعال في األحداث السياسية وان يحظى باعتراف المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي، وهنا تبرز 

 حظات على هذه التجربة:عدة مال

ـ تراجع االيدولوجيا: األحزاب المكونة لللقاء المشترك ذات توجهات دينية ويسارية وقومية استطاعت أن 2

تؤسس تكتلها على أساس التوافق في مجال السياسة العملية المباشرة وان لم تقترب كليا من البرامجاتية, 

هذا التحالف, حيث مبادئ الديمقراطية واحدة وذات فهم وكانت قواعد العمل الديمقراطي تمثل قاعدة ل

 مشترك على عكس االيدولوجيا. 

وشكلت االنتخابات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان واحترام حرية التعبير وأشكال االحتجاج 

ات على بعض الشعارالسلمي عناصر ذات فهم مشترك بين أعضاء اللقاء المشترك، واقتصر التأثير اإليديولوجي 

 التي لم يتم السيطرة عليها, أو من خالل الخطاب السياسي الذي يطغى أحيانا على صوت بعض األعضاء.

ـ انتفاء التوترات بين المعارضة: إن السياسة العملية المباشرة واتساع رقعة المصالح المشتركة ألحزاب 5

المعارض. فمن ناحية استطاعت أحزاب اللقاء المشترك اللقاء المشترك كانت من ابرز االيجابيات لهذا التكتل 

                                  
 طالرابم، النص متاح على  8/9/9223جريدة الرياض السعودية, تاريخ  أحزاب المعارضة اليمنية توقع "اتفاق المبادئ" للتنسيق المشترك في االنتخابات البرلمانية، (40)

http://www.alriyadh.com/Contents/08-02-2003/Mainpage/POLITICS_7250.php
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أن تواجه الحزب الحاكم األقوى بتكتل سياسي متماسك، ومن ناحية أخرى لم تعد السلطة قادرة على إثارة 

 الخالفات والصراعات بين أحزاب المعارضة باللعب على وتر االيديولوجيا.

لقاء المشترك إلى نقل المعارضة من العمل المنفرد الذي ـ تطور الدور والوظيفة: أدى تكوين تجمع أحزاب ال3

 يدور حول الحزب الحاكم إلى تكوين معادلة جديدة طرفها األول الحزب الحاكم وطرفها الثاني اللقاء المشترك.

وبالتالي فإن تكوين اللقاء المشترك نقل المعارضة إلى طور أكثر جدية، فبعد أن كانت إما أن تتحالف مع 

في الحكم أو تبقى مجرد مشاهد, أصبحت طرفًا سياسيا فاعال، ولم يكن هذا التحول على مستوى الدور المؤتمر 

فقط بل على مستوى الوظيفة, فقد فرض التكتل على المؤتمر شراكة عبر المشاركة في اللجنة العليا 

األطراف الدولية والمنظمات  لالنتخابات أو عبر االتفاقيات الالحقة، وحاز على اعتراف االتحاد األوربي وعدد من

 الدولية الحكومية وغير الحكومية. 

ـ ثقافة سياسية جديدة: أدت سنوات الخبرة وتطور مستوى الثقة بين األحزاب المكونة للقاء المشترك 8

والعمل المؤسسي الذي رافق نشاطه إلى زيادة مساحة التقارب بين أعضائه حول القضايا الوطنية. فالدفاع 

إلنسان ومنظومة القيم الديمقراطية صارت جزءا من ثقافة اللقاء المشترك كضرورات تمليها عن حقوق ا

 طبيعة التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية.

ـ النجاح في وضع البرامج السياسية: فقد نجح التكتل في وضع برنامجين األول برنامج اإلصالحات 2

وهذان البرنامجان رغم أنها انجازات نظرية لكنها تؤكد أن التفاعالت م(، 5118) الوطني اإلنقاذ وبرنامج  م5112

داخل التكتل قد قادت إلى تصور معقول للممارسة السياسية قائم على المصالح أكثر من قيامه على 

 االيديولوجيا. 

 ـ العمل المؤسسي: منذ تأسيسه قام التكتل وضع لوائح تنظيمية للعمل وتنظيم العالقة بين هيئاته2

وفروعه على مستوى المركز والمحافظات. وبناء على هذه اللوائح تم تطوير هيكلية تنظيمية، من أهم 

 مكوناتها:

)أ( المجلس األعلى: يمثل الهيئة األعلى للتكتل، ورئاسته دورية كل ستة أشهر ويجتمع مرة في األسبوع، ويتكون 

 جماع.من أمناء العموم ورئيس الهيئة التنفيذية, وقراراته باإل
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)ب( الهيئة التنفيذية: تتكون من رؤساء الدوائر السياسية واإلعالمية وهي الجهة التنفيذية وتقوم على تبليغ 

قرارات المجلس األعلى وتقديم مشاريع القرارات والتنسيق بين المجلس والفروع وتنظيم الفعاليات التي 

 يقرها المجلس األعلى. 

وم على توثيق مهام التكتل وتنفيذ األعمال التي يقرها المجلس وهيئته )ج( السكرتارية التنفيذية: التي تق

 .(41) التنفيذية

 (:5112أكتوبر ) 21ـ تونس: نموذج هيئة 5

 زابأح عدة من 5112 أكتوبر للحقوق والحريات، هي إطار عمل سياسي تم تشكيله عام 21هيئة 

 58 في الهيئة وتأسست علي، بن العابدين زين السابق التونسي للرئيس معارضة تونسية وشخصيات

 التونسيين المعارضين من عدد به قام اضراب بداية تاريخ" 5112 أكتوبر 21" من اسمها وأخذت ،5112 ديسمبر

 توبرأك في تونس نظمتها التي للمعلوماتيةالقمة الدولية  ات سياسية متعددة قبيلتيار إلى ينتمون الذين

5112. 

 والتكتل التقدمي الديمقراطي الحزب وضمت الهيئة أغلب األحزاب والحركات المعارضة لبن علي: وهي

وحزب العمال الشيوعي  الجمهورية أجل من والمؤتمر النهضة وحركة والحريات العمل أجل من الديمقراطي

 لوضعا التأسيسي بيانها في الهيئة وانتقدت. مستقلين لعدة اضافة بتونس الناصريون والوحدويون التونسي

 قوالحقو والحريات المساواة والمواطنات المواطنين لكل يكفل ديمقراطي عهد بلورة" إلى ودعت البالد في العام

لى ع ويشكل قاعدة للمشاركة السياسية والتداول على الحكم االستنقاص أو للتصرف القابلة غير األساسية

أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى، عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير 

 الديمقراطي". 

أكتوبر للحوار" للبت في المواضيع الخالفية خصوصا بين العلمانيين  21وأنشأت الهيئة داخلها "منتدى 

اإلعالنات "في العالقة بين الدولة والدين" و"حول حرية  واإلسالميين، وقد اّدت النقاشات إلى إصدار سلسلة من

الضمير والمعتقد" و"حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين"، وشكلت تجربة للعمل السياسي المنّسق 

 .(42) ومخبرا للحوار بين القوى السياسية المختلفة

                                  
 الرابطم  9202ديسمبر  98عبدهللا عوبل، تجربة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن: مالحظات نقدية، صحيفة التجمع اليمني، د.  (41)

 موسوعة ويكبيديا الحرة على شبكة اإلنترنت.( 42)

http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.attagammua.net/index.php?action=showDetails&id=2124
http://www.attagammua.net/index.php?action=showDetails&id=2124
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ّية إلى المشهد السياسّي الداخلّي بعد غياب أكتوبر، وما رمز إليه من إعادة الحركة اإلسالم 21يعّد تأسيس هيئة 

طويل، تجاوًزا للخطوط الحمراء التي رسمتها السلطة خالل السنوات الخمس عشرة التي سبقت هذا التأسيس. 

لذلك واجهت السلطة تحّركاِت الهيئة باستعمال العنف، سواء في تفريق التجّمعات التي دعت إليها، أو لمنع 

لمواجهة المنهجّية بالقوة أّثرت، مع مر الزمن، في قدرة الهيئة على تنظيم تجّمعات اجتماع أعضائها. هذه ا

في الشارع على غرار تحركات حركة "كفاية" في مصر، التي كانت الهيئة تعمل على محاكاة أنشطتها، بل حالت 

هذه الهيئة، إذ كانت دون انعقاد االجتماعات العامة التي دعت إليها األحزاب القانونّية المنضوية تحت لواء 

قوات األمن تحاصر مقرات األحزاب وتمنع دخول المدعوين إليها، والسّيما العناصر والوجوه اإلسالمية. ووجدت 

الهيئة صعوبة في عقد اجتماعات أعضائها أنفسهم في األماكن الخاّصة، وباتت تجتمع بشكل سرّي بقصد 

 تنسيق مواقفها وإصدار بياناتها.

الحوار الفكرّي السياسّي، فقد تمّكنت الهيئة من تنظيم حوارات بين مكّوناتها حول أّمهات أما على مستوى 

القضايا التي تشغلها. ودارت هذه الحوارات في إطار لجان خاصة تمهيدّية، أو في شكل موائد مستديرة 

والحركة السياسية، احتضنتها مقّرات األحزاب بحضور ومشاركة خبراء وأكاديميين ووجوه من المجتمع المدنّي 

ثم تصاغ ورقة تأليفّية تلخص ما انتهى إليه النقاش في الموضوع، فتعرض على الهيئات الحزبّية المنضوية 

تحت لواء الهيئة قبل أن تنشر كموقف رسمّي ملِزم ألطرافها. ودارت الحوارات حول عدة محاور: المساواة بين 

 ، وعالقة الدين بالدولة في النظام الديمقراطّي المرتقب.الجنسين، وحرّية المعتقد في بلد إسالمّي حديث

وحرص المشاركون في الحوار على تجنب المحاكمات اإليديولوجّية التي تطاول األسس العقائدّية لمختلف 

األطراف، وحاولوا البحث عن اتفاقات سياسّية تحفظ لكّل طرٍف خصوصّيته وتلزم كّل األطراف إزاء المسألة 

وار باعتبارها جزًءا من الميثاق أو العهد الديمقراطّي الذي يؤسُِّس للتعايش بين جميع المطروحة للح

التونسيين في ظّل نظام يرعى الهوّية القومّية والدينّية للشعب، ويقوم على قاعدة احترام الحقوق والحرّيات 

ختيار القائمين على شؤون األساسّية للمواطن ومبادئ الفصل بين السلطات واالحتكام إلى اإلرادة العامة ال

 الحكم من خالل انتخابات دورية، حرة ونزيهة. 

( بسبب الترّدد الذي غّذاه الخوف من أن 5118حتى نهاية  5112وقد استغرق الحوار نحو أربع سنوات )من بداية 

ف القواعد ينزلق هذا الحوار إلى ضرٍب من المحاكمات اإليديولوجّية، وبسبب التوّجس من أن يساء فهمه من طر

ومن شبكة األصدقاء في الخارج. وقد مّثل الحوار فرصًة للقوى العلمانّية من أجل توضيح موقفها من قضايا 
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هوّية البالد وموقع الدين فيها، ومناسبًة للتعبير عن موقف إيجابّي من العديد من القضايا الثقافّية التي 

شّكلت في الماضي عائًقا أمام اندماج هذه القوى في النسيج التونسّي المتشّبث بهوّيته العربّية اإلسالمّية 

 والمنفتح على العصر منذ وقت مبّكر سبق دخول االستعمار. وقد نجح الحوار في تحقيق عدة نتائج مهمة:

 النشاط السياسيّ المستقّل، وفتح البابـ كسر الحواجز التي وضعتها السلطة منذ مطلع التسعينّيات في وجه 2

مجّدًدا في وجه عودة الحركة اإلسالمّية التونسّية إلى المشهد السياسّي وإعادة االعتبار إليها طرًفا معنًيا 

 باالنتقال إلى الديمقراطّية.

تحّول إلى ـ التأكيد أّن الديمقراطّية ليست آلّية للوصول إلى الحكم وحسب، بل هي أيًضا تفقد جوهرها وت5

ضرٍب من ضروب الشمولّية إن لم تستند إلى منظومة حقوق اإلنسان التي ترعى حرّية الفرد والمواطن في وجه 

 الدولة واضطهاد األغلبّية.

ـ التأكيد أّن قيام الديمقراطّية في حاجة إلى وفاق اجتماعّي يحدُِّد اإلطار الذي تجري فيه العملّية السياسّية، 3

كل القوى الفاعلة، وتعبُِّر عنه في شكل عقٍد أو ميثاٍق يحدُِّد أركان النظام االجتماعّي تشارك في صياغته 

 المنشود.

ـ التأسيس، قواًل وعماًل، لعقد اجتماعّي يحّدد مالمح النظام الديمقراطّي الحديث الذي تنشده الهيئة لتونس 8

ول على الحكم باالحتكام إلى اإلرادة العاّمة في كبلد عربّي إسالمّي. وهو يتلّخص في أّن الديمقراطّية آلّية للتدا

إطار منظومة حقوق اإلنسان وحرّياته األساسّية، وأّن هذا النظام ال يتعارض مع موروثنا الدينّي والحضارّي بل 

 . (43)يعّد شرًطا لتجدده واستمراره في العصر الحديث

رضت لعدة إخفاقات سياسّية، تجلت في األبعاد أكتوبر تع 21لكن في مواجهة هذه النتائج اإليجابية، فإن هيئة 

 التالية:

  أّن شدة الضغط على نشاط الهيئة حال دون قيام تحركات ميدانّية تكون في مستوى االنتظارات التي

 أثارها اإلضراب.

  أّن طول الوقت الذي استغرقه النقاش الفكرّي، والترّدد في التقّدم به، حاال دون تطوير أرضّية الهيئة

مستوى البرنامج السياسّي، فعجزت بذلك عن مواكبة التطّورات السياسّية التي عرفتها البالد. إلى 

، فإّن 5112فلئن بدت المطالب الحقوقّية الثالثة التي قامت عليها الهيئة كافية لتحريك الوضع سنة 

سياسّية وما طرحته من قضايا )كمسألة الشرعّية ال 5118اقتراب موعد االنتخابات العامة لسنة 

                                  
 الرابط، 9202، ديسمبر 00ت، عدد أكتوبر في تونس، مجلة اآلداب، بيرو 08القة بين اإلسالميين والعلمانيين: تجربة نجيب الشابي، الع (43)

http://adabmag.com/node/353
http://adabmag.com/node/353
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والتداول على السلطة( جعل تلك الهيئة تتخلف عن هذا االستحقاق الوطنّي، فتفقد وظيفتها 

 السياسّية دون أن تضيف إلى الحقل الحقوقي شيًئا فاعاًل.

  (، وتواصِل احتكار الحزب الحاكم للتمثيل الشعبّي في 5118أنه بعد انقضاء االنتخابات العامة )أكتوبر

ختلف المجالس البلدّية والهيئات التمثيلّية، وسعيه لتعديل الدستور بما يضمن مجلس النواب وفي م

أكتوبر لم  21للرئيس زين العابدين بن علي البقاء في الحكم مدى الحياة، فإّن األطراف المكوُِّنة لهيئة 

ّية اإلسالمتكن على استعداد لتحّمل مهاّم هذه المرحلة الدقيقة أمام الحالة الصعبة التي عليها الحركة 

بسبب الضغط على قياداتها الخاضعة لإلقامة الجبرّية في مناطق متباعدة، وبسبب استفحال الخالف 

داخلها حول تقييم المرحلة السابقة واستشراف مالمح العمل المستقبلّي، وتوّزع الحركة العلمانّية 

ف في التصّورات وصيِغ على مجموعات متناثرة ألسباٍب شّتى، أهمها التقوقع التنظيمّي واالختال

 .(44)العمل

أكتوبر نجحت في خلق نوع من االتفاق حول أسس النظام الديمقراطيّ البديل،  21ومن هنا يمكن القول أن هيئة 

والتقّدم في صياغة عهد ديمقراطّي، ولكن هذا النجاح لم يكن كافيًا، على أهميته، للتأسيس لفعل سياسّي 

تي تحتاجها البالد لالنتقال إلى الديمقراطّية، حتى جاءت ثورة الرابع عشر من موحد يبني الكتلة التاريخّية ال

، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على لتفرض واقعًا جديدا يتطلب آليات أكثر كفاءة 5122يناير 

دت امت وفاعلية في إدارة تحوالته وتطوراته، ليس فقط في الداخل التونسي ولكن في المنطقة العربية التي

إليها دعوى التحوالت الثورية، وكانت في مقدمة دول المنطقة التي أصابتها العدوى الثورية بعد تونس، مصر، 

 والتي بدأت ثورتها بعد أحد عشر يوما فقط من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

                                  
 أكتوبر في تونس، المصدر السابق. 08نجيب الشابي، العالقة بين اإلسالميين والعلمانيين: تجربة  (44)
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 المبحث الثاني

 5122ة يناير اسية في مصر بعد ثورإدارة التفاعالت بين الجماعات السي

عاما من الفساد واالستبداد  31عالمة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، فقد أنهت  5122يناير  52تمثل ثورة 

والتسلط التي كانت سمات عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ونجحت ـ رغم العثرات والتحوالت ـ في الحد من 

ر، وفتحت المجال لبروز العديد من الجماعات هيمنة الحزب الوطني على مقدرات الحياة السياسية في مص

 والتيارات للمشاركة في إدارة العملية السياسية في مرحلة ما بعد الثورة.

إال أن هذا البروز، رغم ما ترتب عليه من إيجابيات فقد أفرز العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها كيفية 

دة االنقسامات السياسية والفكرية بينها، حتي بين تلك إدارة التفاعالت بين هذه الجماعات، في ظل تصاعد ح

الجماعات التي تشترك في المرجعية الفكرية الواحدة، وخاصة الجماعات والتيارات السياسية ذات المرجعية 

 اإلسالمية.

 روحول طبيعة وأبعاد دور هذه الجماعات وكيفية إدارتها لتفاعالتها السياسية بعد الثورة يمكن تناول المحاو

 التالية:

 أواًل: أسباب الصعود:

تعددت األسباب والعوامل التي أدت إلى تصاعد دور الجماعات والحركات السياسية ذات المرجعية اإلسالمية 

 ووصولها إلى قمة السلطة في مصر، ومن بين هذه العوامل:

ساس، وبما أن الدين يمثل ـ انسجام خطاب هذه الجماعات مع البيئة االجتماعية: فالبيئة التي إسالمية في األ2

عامال محوريًا ومؤثرا في المجتمع، فقد تبنت هذه الجماعات خطابا متسقا مع البيئات التي نشأت فيها وليس 

 .مغايرًا أو صادما لها، ومن ثم أصبح خطابها ينسجم مع ما يتطلع إليه اإلنسان المسلم في بيئته االجتماعية

ء الدفاع عن كرامة األمة ليس ألغراض تكتيكية، بل دفعت ثمن مواقفها، كما أنها تبنت في شعاراتها حمل لوا

وجادت بأرواح أبنائها في سبيل الدفاع عن الحقوق، فحازت مصداقية عالية من شرائح المجتمع، فكانت بذلك 

 العنوان الحقيقي والممثل األمين لكرامة األمة.

خاللها الفساد السياسي واالجتماعي، واالستبداد ـ مناهضتها لالستبداد الداخلي عبر عدة عقود، قاومت 5

 والتسلط الذي مارسته النظم السياسية التي تعاقبت على حكم مصر.
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ـ االستناد على أرضية الدين والعمل التطوعي اإلنساني، فقد شكل الدين عامال مهما لهذه الجماعات للحشيد 3

 تلف الفئات والطوائف التي يتكون منها المجتمعوالتأثير، وخاصة من خالل العمل الدعوي والتطوعي بين مخ

(45). 

ـ العوامل المرحلية المرتبطة بالقوى السياسية األخرى التي شاركت في إدارة تفاعالت المرحلة االنتقالية، 8

 تلك العوامل التي اختلفت وتفاوتت أهميتها وفقًا لتطورات وتحوالت هذه المرحلة.

 

 التعددية السياسية خالل العام األول للثورة:ثانيًا: القوى اإلسالمية وإدارة 

 ارتبطت إدارة القوى اإلسالمية لقضايا التعددية السياسية خالل العام األول بعد الثورة، بعدة أبعاد:

ـ تفاعل مناخ تعددى ارتكز على عدة أطراف فاعلة في العملية السياسية المصرية، هي: المجلس األعلى 2

 علمانية، وشباب الثورة، وقوى الثورة المضادة.للقوات المسلحة، والقوى ال

ـ تعدد ممثلي القوى اإلسالمية وتنافسهم الفكري والسياسي، وسعيهم إلعادة بناء العالقات بين األحزاب 5

اإلسالمية الجديدة وبين جماعاتها، وفي ظل تنظيم رموز وقيادات الحركات اإلسالمية صفوفهم في الهيئة 

 ح مثال وتعدد محاوالت وأنماط التنسيق بين األحزاب والحركات اإلسالمية.الشرعية للحقوق واإلصال

ـ تجدد دور قوى إسالمية غير سياسية بحكم طبيعة المرحلة، وخاصًة األزهر، في محاولة لتجاوز انفراد القوى 3

 السياسية اإلسالمية بالحديث باسم اإلسالم، واستعادًة وتفعيال لدور األزهر الوطني.

 اكتشاف المواطنين لتحيزاتهم وإراداتهم السياسية بعد أن طال كبتها وتزويرها.ـ إعادة 8

ـ وجود معركة ممتدة شنتها القوى العلمانية، ليبرالية ويسارية وقومية، ضد "اإلسالميين" منذ استفتاء 2

والميادين، ، وحتى نهاية العام األول بعد الثورة، وكانت ساحتها األساس اإلعالم، واالعتصامات 5122مارس 

والمجالس الموازية، المدعية أنها تمثل القوى الوطنية، ولم تكن المعركة سياسية بين متنافسين، بل معركة 

استقطاب واستبعاد وتخوين وتفزيع إلى حد استنكار المرجعية اإلسالمية كمرجعية لممارسة سياسية، 

ة أطول وتأجيل االنتخابات وتأجيل تسليم ومطالبة البعض للمجلس العسكري األول بعد الثورة بالبقاء لفتر

 السلطة.

وفي إطار هذه المعركة الممتدة برزت عدة محطات فرعية، منها: معارك الدستور أوال، المجلس الوطني، الحوار 

الوطني، التوافق الوطني، وثيقة المبادئ الدستورية، وتصعيد الهجوم ضد المجلس العسكري واتهامه بعقد 

                                  
ّينمحمد الش (45)  .08/3/9203ميدل ايست أونالين، ، يوخ، صعود اإلسالم السياسي... بوابة الد 
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السلفيين، وتكوين مظاهرات واعتصامات تقود إلى مواجهات دامية ُيتهم فيها اإلسالميون صفقة مع اإلخوان و

 بعدم مساندة المتظاهرين والخوف على االنتخابات أكثر من الخوف على الثورة.

ثم كانت العملية االنتخابية أكثر المحطات الكاشفة عن المعركة التي واجهت اإلسالميين، والتي بينت قدر 

ب والحدة الذي فجره العلمانيون، قبل االنتخابات وخاللها لدرجة أن األحداث التي فجرت المواجهة في االستقطا

محمد محمود، لم تكن إال محاولة لتأجيل االنتخابات تحت دافع أن الثورة بخطر، وكذلك أحداث مجلس الوزراء 

هم، وكأن الثورة ليست من شأنهم، ومجلس الشعب، وفي كالهما ُاتهم اإلسالميون بأنهم ال يحمون إال مصالح

 وكـأنه كان من المفروض أن ينجروا إلى دائرة من العنف،.

ومع قرب انتهاء االنتخابات اتخذت الحملة أشكاال أخرى لعل أهمها التهوين من صالحيات البرلمان وقدرته على 

خر من سيطرة الحرية العمل، بل وتبشير البعض بإمكانية حله لفقدانه المشروعية، أو تخويف البعض اآل

والعدالة عليه على غرار سيطرة الحزب الوطني المنحل السابقة على الثورة. ومع اقتران افتتاح الدورة 

البرلمانية بمرور عاٍم على الثورة، تجددت الحملة بدعوة إلى ثورة ثانية إلسقاط حكم العسكر وسرعة تسليم 

 السلطة.

مفكرين إلى القول "أن أداء القوى اإلسالمية طوال العام األول بعد الثورة، وفي إطار هذه االعتبارات انتهي أحد ال

جاء نتاج مفهومها عن الثورة كثورة إصالحية بما يتطابق مع طبيعة الثورة كثورة شعبية لم يكن لها قيادة 

عن  داءمنذ البداية، حررت إرادة الشعب، الذي اختار من يمثله وكيف سُيحقق أهداف الثورة، وكشف هذا األ

كونهم القوة الوحيدة المنظمة وذات القواعد العريضة في نظام ومجتمع تآكلت تنظيماته وجماعاته في ظل 

 .(46)االستبداد، كما ترنحت في نهاية عهده أركان الدولة التنفيذية والتشريعية واألمنية"

ت في نجاح القوى اإلسالمية وهنا تبرز مجموعة العوامل )المرحلية، النابعة من طبيعة المرحلة( التي ساعد

 في إدارة تفاعالت هذه المرحلة، وتحقيق الفوز في االنتخابات البرلمانية، ومن بين هذه العوامل:

)أ( أداء القوى الليبرالية واليسارية والقومية ذاتها خالل الحملة االنتخابية وخالل االنتخابات ذاتها، والذي كان 

أداؤهم نخبوًيا علوًيا ال يصل إلى الناس مؤكًدا الفجوة بين مرجعيتهم  امتداًدا لميراثهم السابق، حيث ظل

ومرجعية هذا الشعب الذي فشلت عملية تحديثه الوافدة والتي ُفرضت عليه قسًرا على حساب مرجعيته 

 كمصدر للتجديد.

                                  
فبراير 02و 02بين ، دراسة منشورة على حلقات، شبكة أون إسالم اإللكترونية، ( د. نادية مصطفى، تقييم األداء السياسي للقوى اإلسالمية.. لماذا اآلن؟46)

  الرابطالنص متاح على  .9209

http://onislam.net/arabic/madarik/politics/135377-islamic-performance.html
http://onislam.net/arabic/madarik/politics/135377-islamic-performance.html
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التنسيق معهم  وفشل 5122( خروج أحزاب من التحالف الديمقراطي الذي بادر بالدعوة إليه اإلخوان في مارس 5)

على القوائم، مما دفع اإلخوان للمنافسة في خمس وتسعين بالمائة من الدوائر، سواء كان ذلك هدفهم منذ 

 البداية أو سواء وجدوا المبرر له، أو سواء اندفعوا إليه بحكم ضغط الواقع وطموحاتهم.

اتهم وحركتهم، على نحو فسره )ج( عدم مقاومة المجلس العسكري لظهور اإلسالميين وعدم منع حرية ممارس

العلمانيون مدعو الديمقراطية والليبرالية أنه صفقة لخروج العسكر اآلمن في حال فوز اإلسالميين، وهو الفوز 

 الذي كان متوقًعا منذ البداية. 

 ة. ص)د( مارس "الخارج" ضغًطا مباشًرا وغير مباشر على الثورة في مصر بكاملها، وليس ضد اإلسالميين بصفةٍ خا

 )هـ( عوامل القوة الذاتية في أداء القوى اإلسالمية، والتي توزعت بين:

  عوامل حركية، منها: القاعدة الشعبية والتنظيمية ذات الموارد البشرية والمالية، والطاقة اإليمانية

قائم يز الالكفاحية الجهادية الدافعة لرد االعتبار المفقود على الساحة السياسية، واألداء اإلعالمي المتم

على الدفاع وليس الهجوم بالدرجة األولى، وان كان هذا لم يمنع بعض االستثناءات المتشددة في 

هجومها على بعض الرموز العلمانية، والتواجد بين الناس بالخدمات، والدأب والمثابرة والتخطيط 

نقالب على نتيجته، أو والمبادرة الستيعاب كل المحاوالت العلمانية لالنقالب على االستفتاء ثم اال

 لالنقالب على االنتخابات ذاتها أو للتخويف من نجاح اإلسالميين. 

  عوامل فكرية: حيث نجحت القوى اإلسالمية في معاركها الفكرية التي تزامنت مع معاركها السياسية

رة، في تحرير مفاهيم واستعادة مفاهيم أخرى من احتكار القوى العلمانية لها، وهي مفاهيم: الثو

 .(47) والمدنية، والوطنية، والديمقراطية، ولكن في أطر حضارية جديدة

 

 ثالثًا: القوى اإلسالمية وإدارة التعددية السياسية خالل العام الثاني للثورة:

، عدد (48)، رصد أحد المتخصصين5122يناير  52في تقييمه ألداء القوى اإلسالمية بعد مرور عامين علي ثورة 

 تقييمية، على النحو التالي: من المالحظات ال

ـ وجود ميل شديد لالنتقال من النشاط الديني إلى النشاط السياسي، وهو ما يمكن تفسيره بأكثر من سبب، 2

اولها: ضمان عدم إنتاج نظام معاد لهم وألفكارهم وتوجهاتهم ومن هنا يبدو حرصهم الشديد على التواجد في 

                                  
فبراير 02و 02بين ، دراسة منشورة على حلقات، شبكة أون إسالم اإللكترونية، ( د. نادية مصطفى، تقييم األداء السياسي للقوى اإلسالمية.. لماذا اآلن؟47)

  الرابطالنص متاح على  .9209

 .9203يناير  93، لندن، األربعاء, صحيفة الحياةتليل العناني، "حالة اإلسالميين في مصر بعد عامين على الثورة"،  (48)

http://onislam.net/arabic/madarik/politics/135377-islamic-performance.html
http://onislam.net/arabic/madarik/politics/135377-islamic-performance.html
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االستفادة من حالة االنفتاح التي خلفها الفراغ السياسي في مصر بعد كافة مجاالت العمل السياسي، وثانيها 

حل الحزب الوطني الديموقراطي، وثالثها، زيادة فكرة تديين المجال العام ونقل الرؤية األيديولوجية من 

 .المسجد إلى المؤسسات السياسية

لة بالسيولة الشديدة، وهي وإن كانت ـ إن العالقة بين األحزاب والتيارات اإلسالمية اتسمت خالل هذه المرح5

أخذت أحيانًا شكاًل تعاونيًا إال أن الصراع والتنافس كان السمة الغالية على هذه التفاعالت، وهو ماتم تفسيره 

 بالقول أن العامل المحدد لهذه التفاعالت كانت االعتبارات المصلحية، وليس االنتماءات الفكرية واأليديولوجية.

سالمية كانت أكثر رغبة وحرصًا على االنخراط في السياسة الرسمية بداًل من البقاء خارج أطر ـ إن القوى اإل3

وقواعد اللعبة السياسية وذلك مقارنة بنظرائهم في التيارات الليبرالية واليسارية. فهناك تفوق عددي في 

العام بكافة أشكاله األحزاب اإلسالمية التي تسعى بقوة للمنافسة على السلطة وملء فراغات المجال 

 ومؤسساته.

عدد من التناقضات بين "رغبات اإلسالميين وممارساتهم" "وقدرات الليبراليين  (49)وهنا يرصد الباحث

 واليساريين وممارساتهم"، ومن ذلك: 

  أن القوى اإلسالمية )خاصة غير الحزبيين( ال تتمتع بنفس المهارات والقدرات السياسية التي يتمتع

 ليون واليساريون الذين تمتعوا بحرية نسبية في ظل النظام القديم. بها الليبرا

  أن القوى اإلسالمية كانت أكثر حرصًا )ولو شكليًا( على قبول قواعد اللعبة السياسية واحترامها، وإن

 كان ثمة خلل بنيوي في فهمها لمسألة الديموقراطية واختزالها أحيانًا في صندوق االنتخابات.

 المية كانت أكثر قدرة على التوافق والتحالف في مواجهة خصومهم وذلك مقارنة أن القوى اإلس

 .بغيرهم من القوى المدنية

ـ إن حالة التسييس قد انتقلت من األحزاب والتيارات اإلسالمية المنخرطة في العمل السياسي إلى القيادات 8

 الدينية التي ظلت لعقود بمنأى عن السياسة.

عارات وخطابات القوى اإلسالمية من جهة ورؤاهم وسياساتهم العملية من جهة أخرى. ـ وجود انفصال بين ش2

وهو ما يعكس )في جانب منه على األقل( ضعف وربما انعدام الخبرة السياسية لعدد من هذه القوى وتلك 

 التيارات، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون العمل العام منذ عدة عقود. 

                                  
 "، مصدر سابق.تليل العناني، "حالة اإلسالميين في مصر بعد عامين على الثورة (49)
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، عن تراجع في عدد من 5122لقوى اإلسالمية خالل العامين األولين بعد ثورة يناير ـ كشف األداء السياسي ل2

المقوالت التقليدية التي يستند إليها خطاب عدد من هذه القوى، كمقوالت المشروع اإلسالمي والدولة 

ي لدى هذه اإلسالمية، وهو ما فسره البعض بأنه يعكس تراجعًا في رأس المال الفكرى واأليديولوجي واإلقناع

القوى، وأن اللجوء الكثيف إلى شعار "تطبيق الشريعة"، و"مواجهة المد الشيعي"، والحرص على تضمين دستور 

نصوصًا ترسخ الهوية اإلسالمية للدولة المصرية، كانت كلها مجرد محاولة إلنقاذ صورة القوى اإلسالمية  5125

 لدى قواعدها الرئيسية ولدى جمهور الناخبين. 

رغم حالة الصحوة السياسية التي عاشتها القوى اإلسالمية خالل العامين األولين بعد ثورة يناير، إال أن  ـ أنه7

هذه الصحوة لم يصاحبها انتعاشاً فكرياً وثقافياً للخطاب السياسي اإلسالمي ومدى قدرته على مواكبة التطورات 

 السريعة التي ولدتها الثورة، ومن المؤشرات الدالة على ذلك:

)أ( عدم حدوث تجديد في أفكار وحجج الخطاب اإلسالمي، وميله إلى اللجوء للرؤى والفتاوى التقليدية، بما ال 

يتفق وطبيعة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية في مرحلة ما بعد الثورة، وهو ما يعني في 

 مجاراة تحوالت المجتمع وتطوراته.  التحليل األخير حدوث تراجع لهذا الخطاب مقارنة بمدى قدرته على

)ب( عدم ظهور رموز إسالمية إصالحية جديدة يمكنها تجديد مفردات الخطاب اإلسالمي ومرتكزاته، بل إن ما 

حدث، من وجهة نظر البعض، كان اختفاء عدد من رموز اإلصالحية وبروز شخصيات ورموز سطحية تتبنى خطابًا 

 كثير من جوانبه، بالرسالة التي من المفترض أن يحملها هذا الخطاب.إعالميًا ودينيًا ال يتفق، في ال

ـ سيطرة نزعة الغلبة والهيمنة على إدارة القوى اإلسالمية لقضايا التعددية والتفاعل السياسي خالل هذه 1

المرحلة، وهي نزعة تعكس، في جانب منها من وجهة نظر البعض، ضعفاً في فهم عدد من هذه القوى لقضايا 

بعاد التحوالت الديموقراطية في المراحل االنتقالية، وخاصة تلك التي تكون بعد ثورات شعبية. فقد وأ

تراجعت مفاهيم "المشاركة" و"التعددية" و"التعاون" و"التنوع" و"االختالف"، لتحل محلها مفاهيم "التمكين" 

هة نظر البعض" انتقال القوى و"االستخالف" و"الحاكمية"... إلخ. وهي مفاهيم إذا كانت ُتترجم، من وج

اإلسالمية من مرحلة االستضعاف إلى مرحلة القوة والتمكين، فإنها تثير كثيرًا من الشكوك، وفقًا لهؤالء، حول 

 .مدى استعداد اإلسالميين الحترام مبدأ تداول السلطة

التحالف أو االندماج أن هذه المرحلة شهدت تحركات موسعة من عدد من القوى اإلسالمية إليجاد بديل عن ـ 8

ناحية ويلبي الميول األصيلة لالختالف والصراع  في قائمة واحدة بما يخفف من ضغط الشيوخ والدعاة من
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السياسي الكامنة بين القائمين على صنع القرار داخل هذه القوي، بما يؤكد، من وجهة نظر البعض، أن الصراع 

ية، وليس وليد تحوالت مرحلية، ولكنه يمثل السياسي والتنظيمي بين هذه ليس وليد رغبات شخص

بين العديد من هذه  لحالة الخالف في المناهج السياسية واالقتصادية والتنظيمية والفقهية القائمة انعكاساً 

القوى، وتتفاوت درجة عمق هذا االختالف بتفاوت الجماعات وتفاوت موضوعات ومجاالت ومستويات هذا 

 الخالف.

ل وكثافة الحديث عن مفاهيم "األسلمة" و"األخونة" و"السلفنة/التسليف"، خالل ـ أنه رغم تصاعد ب21

، إال أن الممارسة الفعلية للقوى اإلسالمية كشفت عن وجود العديد من 5122العامين األولين بعد ثورة يناير 

حو إعادة صياغة "القيود والحدود الهيكلية" و"التحديات العملية" التي تعترض طريق هذه القوى اإلسالميين ن

 .(50) الدولة والمجتمع والمجال العام وفقًا لتصوراتهم ومنطلقاتهم األساسية

تبرز قدرة القوى اإلسالمية على تحديد مواقفها بدقة وموضوعية من الحركات  ومن بين هذه التحديات

ارة والقضاء، "الجهادية" العنيفة، ومن الشباب، ومن القوى الوطنية األخرى، ومن مؤسسات الجيش واإلد

 :(51)والمطالب االجتماعية، وهو ما تناوله أحد المتخصصين على النحو التالي

)أ( الموقف من حركات "اإلسالم الجهادي" العنيفة التي تشكل تحديا خطيرا قد ُيجهض مسار التحول بأكمله، 

وإدانة هذه األعمال، وهنا البد من العمل على رفع أي غطاء شرعي قد يضفيه البعض على األعمال العنيفة، 

والتصدي لها فكريا وعمليا على أرض الواقع. ، والعمل على جذب أنصار هذه الحركات والمتعاطفين معهم إلى 

ساحة العمل السياسي السلمي، ودمجهم في العمل العام بفتح كافة قنوات العمل المجتمعي والدعوي 

 ة ومعلنة.والتنموي ضمن أطر قيمية وقانونية ومؤسسية واضحة ومحدد

، عشرات المجموعات 5122يناير  52)ب( الموقف من القوى الثورية: فقد أفرزت التحوالت السياسية بعد ثورة 

الشبابية الثورية والمتمردة وغير الواثقة في قدرة اإلسالميين على إنتاج رؤى وسياسات جديدة. فهذه 

سقاط أعتى المستبدين في العالم العربي، المجموعات نجحت فيما فشلت فيه النخب التقليدية، واستطاعت إ

وهى قادرة على قلب األمور إذا شعرت من جديد بالتهميش، وإذا لم تر تغييرا حقيقيا في بنية السلطة 

 السياسية وهياكلها المختلفة. 

                                  
 تليل العناني، "حالة اإلسالميين في مصر بعد عامين على الثورة"، مصدر سابق. (50)

 الرابط. 92/0/9203د. عبد الفتاح ماضي، تحديات اإلسالميين في السلطة بعد الثورات، الجزيرة نت،  (51)

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6fa7f35f-be33-4950-8179-49e73711df22
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6fa7f35f-be33-4950-8179-49e73711df22
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 وهنا يكون على القوي اإلسالمية مراعاة أن فهم هذه المجموعات واالستماع إليهم وأخذ مطالبها في الحسبان

من األمور الجوهرية في إطار إدارة التفاعالت السياسية لقضايا التعددية في مرحلة ما بعد الثورة، وذلك من 

خالل العمل على دمجهم في الحياة العامة، وإيجاد قنوات جديدة للمشاركة الفاعلة والمستقرة على كافة 

 المستويات.

على اختالف انتماءاتها السياسية، فهذه القوى في )ج( كيفية إدارة التفاعالت مع القوى الوطنية األخرى 

معظمها ناضلت ضد االستعمار واالستبداد، وواجهت عمليات القمع والتنكيل، وتمثل قطاعات شعبية واسعة 

رغم ضعف تنظيماتها على األرض. وهو ما يفرض على القوى اإلسالمية إقامة جبهات وطنية واسعة تضم 

لى مسؤولية الحكم، وتوزيع عبء المشاركة والبناء على الجميع. خاصة وأن عدم ممثلين من كافة التيارات، تتو

يونيو  31نضج بعض النخب السياسية قد يدفعها إلى االستقواء بالجيش في الداخل )وهو ما حدث بالفعل في 

واه ( أو بالقوى الدولية المؤثرة في الخارج. وسيكون الخاسر في جميع هذه الحاالت الوطن بجميع ق5123

 السياسية، بما فيها القوى اإلسالمية.

فهذه المؤسسات يجب أن تكون مؤسسات دولة ال تخضع  ـ إدارة العالقة مع مؤسسات األمن والجيش والقضاء:8

لسيطرة حزب أو تيار بعينه، وحياد هذه المؤسسات ومهنيتها واستقاللها وقوتها تمثل الضمان األساسي 

، وال يمكن تصور أن سيطرة اإلسالميين عليها هو الضمان لعدم مالحقتهم لمستقبل الدولة وحريات أفرادها

 أو استهداف مشروعهم السياسي. 

ألن تسييس هذه المؤسسات سيؤدي إلى إفشال عملية التحول الديمقراطي بأكملها، وهنا يمكن للقوى 

جة كل قطاع على اإلسالمية، التحرك وفق رؤية إستراتيجية تقوم على تشكيل فرق عمل متخصصة لمعال

أسس وطنية ومهنية وموضوعية، وتقديم خطط وبرامج عمل محددة إلصالح وإعادة بناء هذه المؤسسات، 

  وغرس ثقافة احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون بين المنتمين إليها.

 جديدة ضد األوضاعـ الرؤية اإلستراتيجية إلدارة المطالب االجتماعية واالقتصادية التي تهدد بتحريك فئات 2

القائمة، وتصاعد الغضب الشعبي، مما يهدد بموجات جديدة من الثورة، حيث ال يمكن االستمرار في معالجة 

هذه المطالب بحلول جزئية ودون رؤية محددة، فاألمر يحتاج إلى فرق عمل متخصصة، تضع سياسات محددة 

قوى السياسية حتى ال يتم استهداف هذه ومدروسة بعناية، وفق إطار زمني واضح، مع مشاركة كافة ال

  .(52)السياسات من قبل بعض المعارضين

                                  
 د. عبد الفتاح ماضي، تحديات اإلسالميين في السلطة بعد الثورات، مصدر سابق. (52)
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 المبحث الثالث

 سيناريوهات وبدائل إدارة التفاعالت السياسية

، وحتى االنقالب 5122يناير  52مع ما أفرزته التحوالت والتطورات التي مرت بها الثورة المصرية منذ بدايتها في 

، تعددت السيناريوهات التي رصدها المحللون والمراقبون، وتم طرحها أمام 5123و يولي 3العسكرى عليها في 

 القوى اإلسالمية لتشكل بدائل للحركة في مواجهة تحوالت الثورة المصرية.

 ـ سيناريوهات نهاية العام األول بعد الثورة:2

ية االنتخابية، برزت عدة سيناريوهات مع نهاية العام األول لثورة يناير ونجاح القوى اإلسالمية في اجتياز العمل

 :(53)أمام القوى اإلسالمية، جاءت على النحو التالي

 السيناريو األول: المسار اآلني: 

إذا كانت المرحلة االنتقالية حتى اآلن، قد بينت أن القوى اإلسالمية هي قوى ثورية وطنية ومستقلة 

بعض روافد العلمانية المغالية والمتطرفة والمتشددة وديمقراطية، وربما على نحٍو أكثر مما تدعيه لنفسها 

واالختزالية في فهمها للديمقراطية، فسيظل على القوى اإلسالمية المتجددة وبتفاعل مع الروافد الليبرالية 

واليسارية الوطنية مسئولية تقديم مشروع نهوض حضاري يرتكز على مفاهيم عمرانية للعدالة االجتماعية 

الل الوطني مقارنة بمفاهيم اليسار والليبرالية التقليدية الوافدة من الخارج، التي لم تثبت والحرية واالستق

 فعاليتها في إدارة شئون مصر طيلة نصف قرن على التوالي.

 السيناريو الثاني: المسار الوسيط: ويقوم على عدد من السياسات:

سالمية، نتاج تفاعلها مع خبرات القوى ـ إجراء مراجعاٍت فكرية ومؤسسية وحركية لدى جميع القوى اإل2

األخرى، إن متطلبات الحكم واإلدارة ليست هي متطلبات العملية السياسية كقوة معارضة وليست هي متطلبات 

العملية السياسية كقوة في السلطة. ومن ثم، فإن القوى اإلسالمية في حاجة لمراجعة جادة لمواقف كل تيار 

من أجل دمقرطة هياكلها الداخلية وتجديد منظومات اجتهاداتها السياسية منها والعالقات بينها وذلك 

والمجتمعية. وعلى الجميع أن يشجع هذه المراجعات وهذه الحوارات على صعيد كل تيار وفيما بينها، مع 

 تجنب أن تتم هذه المراجعات وفق أهواء المتحولين المهرولين ألية قوة تصل إلى السلطة والحكم.

                                  
فبراير 02و 02بين ، دراسة منشورة على حلقات، شبكة أون إسالم اإللكترونية، ( د. نادية مصطفى، تقييم األداء السياسي للقوى اإلسالمية.. لماذا اآلن؟53)

 على الرابط التالي: النص متاح  .9209
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مفهوم جديد للسياسة ومفهوم جديد للديمقراطية، يجد جذوره في المرجعية اإلسالمية للسياسة ـ تقديم 5

ومفهوم القيام على األمر إلصالح األمر، ومفهوم الديمقراطية التشاركية التداولية وليس مجرد الديمقراطية 

ظومة قيم لتحديد الصالح، التمثيلية، مما يعنى الحاجة إلى دعم مدنية المجتمع وتمكينه من جهة وتحكيم من

 وكيفية تنفيذه من جهٍة أخرى.

 

 السيناريو الثالث: المسار البعيد: ويقوم على عدد من اإلستراتيجيات:

ـ رد االعتبار للمرجعية اإلسالمية باعتبارها مرجعية للنهوض الحضاري وليست مرجعية "رجعية" منغلقة 2

د لبيئة االستبداد واستمرار الظلم االجتماعي، وهذا النهوض مضادة لحقوق اإلنسان تولد جذور اإلرهاب، أو تمه

الحضاري يفترض تفكيك عالقات الظلم االجتماعي والسياسي الداخلي، كما يفترض التضافر بين أبعاد 

النهوض التربوية، االجتماعية، الثقافية مع أبعاد االقتصاد والمال والسياسة. وذلك في إطار رؤية كلية شاملة 

ادة بناء اإلنسان وفق منظومة حضارية تستدعي القيم والمصالح في تناغم وليس تضاد تستهدف إع

وتستأصل منظومة الفساد واالستبداد التي أمسكت بزمام المجتمع المصري وشوهت شبكة عالقاته التي تميز 

 بها دائًما.

ًء من الوطن العربي ـ تبني عمل خارجي يعيد ترتيب أولويات دوائر السياسة الخارجية المصرية، ابتدا5

واإلسالمي دعًما للقدرة الذاتية وتحقيًقا الستقالل اإلرادة في مواجهة دائرة الغرب أو القوى الكبرى ومشاركًة في 

 .(54)خدمة اإلنسانية العالمية

 ـ سيناريوهات نهاية العام الثاني بعد الثورة:5

مرور ثمانية أشهر على تولي الدكتور محمد مرسي ( والذي توافق مع 5123مع نهاية العام الثاني للثورة )يناير 

رئاسة الجمهورية، ومع صدور أحكام مذبحة بورسعيد، وما ترتب على هذه األحكام من ممارسات دموية، برزت 

عدة سيناريوهات جديدة أمام القوى اإلسالمية، وخاصة فيما يتعلق بكيفية توحيد صفوفها وبناء التحالفات 

في إطار القوى اإلسالمية )اإلخوان والسلفيين(، لمواجهة تحديات هذه التحوالت، جاءت بين الفواعل الرئيسية 

 :(55)على النحو التالي

 

                                  
 ، المصدر السابق.( د. نادية مصطفى، تقييم األداء السياسي للقوى اإلسالمية.. لماذا اآلن؟54)

ات، ممصطفى شفيق عالم، اإلتوان والسلفيون ـ سيناريوهات الشقاق والوفاق.. تمرين في الخيارات االستراتيجية، مركز المصري للدراسات والمعلو (55)

 الرابطمتاح على  . النص03/0/9203

http://asic.almasryalyoum.com/node/1976261
http://asic.almasryalyoum.com/node/1976261
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 السيناريو األول: التوازي التنافسي:

وفيه يتوجه اإلخوان المسلمون بدعوة القوى الوطنية، وفي القلب منها جبهة اإلنقاذ، التي تمثل الكتلة الحرجة 

مي الحالي، لتجاوز مرحلة االستقطاب السابقة، وفتح صفحة جديدة، فإذا ما وافقت في القطب غير اإلسال

أطياف هذا القطب أو بعضها، فإنه من المتوقع أن يتبع ذلك تشكل تحالف انتخابي بين اإلخوان وبعض 

ف، أو المخالالتيارات من هذا القطب غير اإلسالمي، وهو ما لن يروق للتيار السلفي، الذي قد يتحالف مع المنافس 

 بما يؤدي إلى حدوث توازي تنافسي بين اإلخوان والسلفيين.

 السيناريو الثاني: التوازي التحالفي:

وفيه تستمر القطيعة بين اإلخوان وجبهة اإلنقاذ، ومن ثم القطب غير اإلسالمي، ويتفق كل من اإلخوان 

نى عدم خوض االنتخابات على قائمة والسلفيين على ما يمكن تسميته بالتنافس في إطار من التحالف، بمع

واحدة، ولكن يقدم كل منهما قوائمه المستقلة، مع التنسيق بينهما فيما يتعلق بمناطق النفوذ بالدوائر 

االنتخابية، ومن ثم يجذب كل منهما قواعده االنتخابية، وال تهدر أصوات من يرفض التحالف بينهما من 

ما يؤدي في األخير إلى فوزهما مًعا بغالبية المقاعد بمجلس النواب، قواعدهما العتبارات سياسية أو دينية، 

وبذلك يتم تفويت الفرصة على القوى األخرى غير اإلسالمية للفوز بنسبة كبيرة من المقاعد تمكنهم من 

 إحداث تغييرات على وثيقة الدستور أو المطالبة بسن تشريعات ال تتفق مع رؤية القوى اإلسالمية بالمجلس.

 سيناريو الثالث: التحالف االستراتيجي:ال

ويقوم على أنه في ظل استمرار حالة القطبية الثنائية في المشهد السياسي المصري، ستفشل جهود التقارب 

بين اإلخوان وجبهة اإلنقاذ وحلفائها، وإمعاًنا في رد الفعل المضاد من قبل اإلخوان، فإنهم قد يعلنون تحالًفا 

 رات السلفية والقوى اإلسالمية بشكل عام.استراتيجًيا مع التيا

وفي هذا السيناريو يرجح قيام اإلسالميين ببناء تحالف عريض يضم كل القوى اإلسالمية وكل األحزاب التي ال 

تعارض المشروع اإلسالمي بشكل عام، يقابل ويضاد تحالف القوى غير اإلسالمية، سواء من المعادين لإلخوان 

 .(56)ون المشروع اإلسالمي برمته"والسلفيين، أو من يرفض

 :5123يوليو  3ـ سيناريوهات ما بعد انقالب 3

شهدت مصر مظاهرات حاشدة، شاركت فيها كل القوي والتيارات السياسية المضادة  5123يونيو  31في 

ت اوالرافضة الستمرار حكم الرئيس محمد مرسي، بعد أن نجحت قوى الثورة المضادة من تأجيج األزمات والتوتر

                                  
 مصطفى شفيق عالم، اإلتوان والسلفيون ـ سيناريوهات الشقاق والوفاق.. المصدر السابق. (56)
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خالل العام األول من حكمه، وترتيبا مع هذه المظاهرات جاء بيان االنقالب العسكري من وزير الدفاع المصري 

، وفرض حالة الطوارئ، والتوسع في 5125والذي تضمن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 

مقدمتهم القوي اإلسالمية، إال بعض  استخدام القوة والبطش والمالحقات األمنية لكل الرافضين لالنقالب، وفي

 فصائلها، وهنا تصاعد الجدل مجددا حول سيناريوهات القوى اإلسالمية في إدارة تفاعالتها السياسية:

 )أ( سيناريوهات مشاركة السلفيين السياسية: 

 )وخاصة بعد مواقف حزب النور المؤيدة لالنقالب العسكري(:

  القوى واألحزاب السلفية العبًا فيه، بحيث تطور خطابها سيناريو تكريس نظام ديمقراطي: تكون

 السياسي واأليديولوجي للقبول بقيم اللعبة الديمقراطية، ومخرجاتها.

  سيناريو عجز األحزاب السلفية عن إحداث تطوير حقيقي جوهري على خطابها السياسي، لكنها تبقى

ن اليمين، ضمن الخطاب الديني واإلسالمي، جزءًا من اللعبة الديمقراطية والسياسية، وتمّثل جناح يمي

 على غرار األحزاب الدينية اإلسرائيلية، أو تجربة التيار الصدري في العراق.

 .سيناريو انشطار التيارات السلفية ما بين النزعة البراغماتية والمحافظة 

 لفة، مما يؤثر على اإلسالمي، واتخاذه أبعادًا اجتماعية وسياسية مخت -سيناريو تجذر الصراع العلماني

سير العملية الديمقراطية، ويؤدي إلى تدخل المؤسسة العسكرية، وربما توقف المسار الديمقراطي أو 

  حظر األحزاب السلفية، وانكفائها مرة أخرى نحو العمل االجتماعي والدعوي.

 تنسيق سيناريو التقارب بين عدد من القوي السلفية وعدد من القوي العلمانية في إطار من ال

 .(57)والتحالف

ومن خالل هذه السيناريوهات، خلص أحد المراقبين إلى ان الحديث عن وحدة التيار االسالمي أصبح حلما غير 

واقعي، وذلك ألمرين، األول: فشل التجارب التي مر بها التيار االسالمي، والثاني: ألن هذه التجارب لم تقم على 

تمنيات وعواطف أكثر منها تلبية لحاجات ودوافع حقيقية أسس علمية مدروسة بل قامت أكثرها على 

للتكتالت االسالمية وعلى ذلك فإن أي محاوالت جديدة لتوحيد استراتيجيات الحركات االسالمية يجب أن تبدأ 

 .(58)بإدراك مصالح التكتالت الكبرى للتيار االسالمي ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة لهذه المصالح

 حرك كجماعة ضغط:)ب( سيناريوهات الت

                                  
 الرابطاصل االجتماعي، فيس بوك، فيين السياسية، الصفحة الشخصية على شبكة التو، السيناريوهات المتوقعة لمشاركة السل( حسن الرشيدي57)

 لرابطا وك"صل االجتماعي "فيس با، لماذا أصبح الحديث عن وحدة التيار االسالمي حلما غير واقعي؟، الصفحة الشخصية على شبكة التوحسن الرشيدي (58)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003231145981&hc_location=stream
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003231145981&hc_location=stream
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373444942773207&id=100003231145981
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بديل تحرك عدد من القوي اإلسالمية كجماعة ضغط، في إدارتها للتفاعالت  (59)فقد طرح أحد الباحثين

  تجنب الدخول في اإلشكالياتالسياسية في المرحلة االنتقالية للثورة المصرية، مؤكدًا أن هذا التحرك من شأنه 

االعتراف بالدستور وحق المواطنة والموقف من المرأة  الشرعية والقانونية التي يتطلبها إعالن الحزب مثل

تتيح قدًرا كبيًرا من المرونة في التعامل مع كافة األحزاب والمستقلين وال ، كما وغيرها من الشروط والمعايير

تضع التيار في إطار واحد محدد قد يعيق حركته، وتجنب الدخول في معارك ونقاشات مع كافة األحزاب األخرى 

ة الحزب األساسية تقوم على التنافسية، كما تجنبه محاوالت اإلجهاض، ففي حالة فوز الحزب الذي يمثل إذ فكر

التيار أو بروزه بقوة، فإن هذا سيجلب عليه األعداء ومن الممكن أن يتعرض لحالة إجهاض سريع أو تحاك ضده 

زب منوط به كثير من األهداف التركيز على تحقيق األهداف الكلية بشكل أوضح، فالحوكذلك  المؤامرات.

الجزئية واإلجرائية، بعكس الجماعات الضغط التي يمكن أن يكون تركيزها على رؤي كلية ومنطلقات أكثر 

 شمولية تجاه قضايا محددة تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.

بينها: وتحرك عدد من القوي اإلسالمية كجماعة ضغط، يمكن أن يتم من خالل عدد من اإلجراءات، من 

 المعلوماتية التقارير وتقديم ، والشرعية السياسية الكفاءة من عالية درجه وعلى ومدربة مؤهلة  كوادر  خلق

 واعدق وتوفير االهتمام، محل بالقضايا الخاصة والوثائق بالبيانات مزودة تكون النيابية المجالس ألعضاء

قضايا واالتجاهات، وكذلك السعي المتالك مصادر البيانات والمعلومات حول مختلف الشخصيات والتيارات وال

القوة السياسية واالقتصادية التي يمكن من خاللها دعم جهود الدفاع عن القضايا محل االهتمام، والعمل فى 

 .(60)الوقت نفسه على بناء قنوات اتصالية قوية تحظى بالحرفية والمهنية والمصداقية

 

 مية:)ج( نموذج حوكمة الجماعات والقوى اإلسال

أي بناء نموذج جديد يحكم العالقة بين القوى اإلسالمية وأعضائها، نموذج تتمكن من خالله هذه القوى من 

االستمرار فى تماسك وترابط دون التعرض لهزات عنيفة نتيجة كثرة االنشقاقات، وهنا يبرز نموذج "حوكمة 

 يخها:. وهذه الحوكمة تحتاج إلى عدة آليات لبنائها وترس(61)الجماعات"

                                  
 لرابطاأحمد عمرو، السلفيون وجماعات الضغط: رؤية للممارسة السياسية، المركز العربي للدراسات واألبحاث،  (59)

 أحمد عمرو، السلفيون وجماعات الضغط: رؤية للممارسة السياسية، المصدر السابق. (60)

االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شئون الدولة على كافة المستويات من يُعرف البرنامج اإلنمامي لألمم المتحدة مفهوم الحوكمة بأنه: ممارسة السلطة  (61)

عزه م الذي يتالل آليات وعمليات ومؤسسات تمكن األفراد والجماعات من تحقيق مصالحها". ويعرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية المفهوم بأنه "الحك

البشر وتياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية،السيما بالنسبة ألكثر أفراد  ويدعم ويصون رفاه اإلنسان، ويقوم على توسيع قدرات

 المجتمع فقرا وتهميشا".

27/8/2012.http:/www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1815
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  امتالك رؤية واضحة: تعبر عن توجهات هذه القوى المستقبلية وتسهم فى تشكيل أهدافها اإلجرائية

وخطط عملها وتكون معلومة للقادة واألفراد سواء بسواء، فوجود هذه الرؤية يمنع الكيان الجماعي 

جهود من االنحراف عن مساره الموضوع لصالح تشعبات ليست ذات قيمة وتؤدى إلى تشتت ال

 وبعثرتها.

  المشاركة الفعالة: وفيها تتحول المشاركة من مجرد شعارات إلى آليات واضحة ومعلومة تمكن الفرد

من التعبير عن رأيه الذى يراه هو ال الذي تريده القيادة، على أن تمتد هذه المشاركة إلى عملية صنع 

 القرار ذاتها. 

 ت وتنفيذها وفق قواعد ولوائح معروفة سلفًا حماية تعزيز الشفافية: أى أن تكون أي صناعة القرارا

للقرار من التقلبات المزاجية، وأن تكون المعلومات متاحة ويمكن الوصول مباشرة إلى المتأثرين بهذه 

 القرارات وتنفيذها. 

  المساءلة: إن أي جماعة يجب أن تخضع لمحاسبة أولئك المتأثرين بقراراتها أو أفعالها. والمحاسبة ال

ن أن تكون سارية بدون شفافية، فإذا كانت بعض الجماعات تتدخل فى اختيارات أفرادها يمك

وتوجهاتهم، فإن من حق الفرد أن يمارس حقه فى المساءلة مقابل هذا الجزء من حريته الذي تخلى 

 عنه طواعية. على أن تكون هذه المساءلة وفق نظام محكم ومعايير منضبطة. 

 كن الفرد من االرتقاء داخل السلم التنظيمي وفق آليات معروفة تخضع المساواة: وتقتضى أن يتم

 لمعايير موضوعية منضبطة بعيدًا عن اختيارات البشر وأهوائهم.

  التنمية المستدامة: وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد الذاتية داخل "الجماعة" للوصول بالفرد

 .(62)إلى مستوى متقدم من حيث التنمية والتأهيل"

وفي إطار هذه األطروحات تأتي أهمية التأكيد على عدد من االعتبارات، في مقدمته: مراعاة الفصل بين الدعوي 

والسياسي، فمنطق إدارة الجماعات التي تتعلق باألنصار واألتباع يختلف عن منطق إدارة األحزاب والمؤسسات 

. والعمل على تعزيز وترسيخ الحوارات البينية (63)السياسية التي تتعلق بالقضايا العامة والبرامج والجماهير

بين التيارات اإلسالمية والتي ال تقتصر ال تقتصر أهميتها على إعادة ثقة الجماهير في الحركة اإلسالمية، 

                                  
 الرابط. 9200أكتوبر  92لثالثاء, ا، سمير العركي، أفق التجديد التنظيمي في الحركات اإلسالمية (62)

 الرابط 2/8/9200اسات واألبحاث، مصطفى شفيق عالم، إسالميو مصر ومستودعات األفكار، المركز العربي للدر (63)

http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/134945-islamists-and-governance.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/134945-islamists-and-governance.html
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1236
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1236
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وتقديمها كنموذج جيد للتنوع واالختالف في إطار الدائرة اإلسالمية فقط، ولكن أيضًا تعويض أوجه القصور 

 ا مختلف القوى اإلسالمية.التى تعاني منه

وكما يري أحد الباحثين فـ "إن أوضاع ما بعد الثورة يمكن أْن تكون الفرصة األكبر، وربما األفضل في تاريخ 

الحركة اإلسالمية المصرية، إلعادة طرح نفسها بشكلٍ أفضل، وهو ما يفرض على القوى اإلسالمية أن تستوعب 

ها خالل المراحل السابقة، وأن تحسن استغالَل وتوجيَه طاقاتها وقدراتها دروَس التجربة المريرة التى عانت من

لصالح الدَّعوة اإلسالمية، أْن ُتميَز بين ما هو ثابت وما هو متغير، فال تخلط بين العقدّي المسلَّم به وبين 

 .(64)وطبيعتها االجتهادّي الذي يمكُن االختالُف حوَله، أْن تتَّبَع من الوسائل ما يتناَسُب مع المرحلة

                                  
 الرابط، 32/3/9200كة األلوكة، شب اإلسالمية بعد الثورة، ، قراءة في العالقات البينية داتل الحركةأسامة الهتيمي (64)

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/1162/
http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/1162/
http://www.alukah.net/Culture/1035/31457/#ixzz1Wqt8SurZ
http://www.alukah.net/Culture/1035/31457/#ixzz1Wqt8SurZ
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 خاتمة الدراسة

 نحو تفعيل التحالفات بين الجماعات السياسية

 رؤية استشرافية

إن القوى الكبرى والمشروعات المجتمعية العمالقة ال تنشأ مكتملة األركان ومحددة المعالم بل تكون نتيجة 

ية والسياسية والفكرية وال عمل متراكم، وحصيلة حركة تدافع مستمرة بين مختلف القوى والتيارات االجتماع

توجد جهة مخولة بادعاء الحق في تحديد المشروع المجتمعى على نحو ما ترغب، أو أن تفرضه على اآلخرين 

دون اختيارهم الطوعى واإلرادى، ومن شأن شيوع مناخ الحرية أن يساعد الجميع على التطور وإنضاج رؤاهم 

 ب التصدعات والحد من الصراعات وبناء التحالفات.الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر ورأ

إن أهم المشكالت األساسية التى تنشأ فى مجال العمل السياسى المشترك تتلخص فى مجموعة من األسئلة 

الكبرى، منها: من يتصدر قيادة هذا العمل المشترك؟، ومن يتولى التعبير عنه وقيادته؟ وكيف تتخذ القرارات 

اتيجيات العامة فى هذا التحالف؟ وكيف يمكن الوصول الى الحد األدنى من برامج العمل الكبرى وتصاغ االستر

 المشتركة؟ 

وسعيًا نحو اإلجابة على مثل هذه التساؤالت وغيرها، ومن خالل خبرات الحركات التغييرية، فقد انتهي أحد 

ة التي قادت ووجهت فعلها ، إلى أن هذه الحركات قد حكمتها مجموعة من المستويات األساسي(65)المفكرين

 التغييري، منها:

المستوي األول: االنطالق في الممارسة اإلصالحية والتغييرية من معرفة وتوصيف دقيق للواقع الذي تعيشه 

وتريد إصالحه أو تغييره وهو ما يعني القدرة على معرفة طبيعة وحجم التحديات الحقيقية التي تواجه 

، وكذلك معرفة اإلمكانيات الحقيقية والطاقات الفعلية والموارد المختلفة التي عملها، ووضع أجندة ألولوياتها

 تملكها أو تتحكم فيها.

المستوي الثاني: الرغبة والقدرة على الفعل اإلصالحي والتغييري، ويعني ذلك إضافة إلي توافر اإلرادة 

حقق التغيير المطلوب إحداثه على أي السياسية، وجود القدرة على توجيه الموارد واإلمكانيات المتاحة بما ي

 مستوى من مستوياته.

المستوي الثالث: تعدد أدوات الممارسة ومسالكها، مع التركيز علي األداتين النفسية واالتصالية في الممارسة 

والتعامل، واعتبار الصدام العضوي أداة سياسية مشروعة ومحسوبة، واعتماد استراتيجيات )التفاوض( مع 

                                  
  الرابطالنص متاح على  د. حامد قويسي، الحركة اإلسالمية على أبواب القرن الحادي والعشرين، (65)

http://www.inna.me.uk/drasat/2-10/3.htm
http://www.inna.me.uk/drasat/2-10/3.htm
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المضادة في بعض األحيان، كما اعتمدت أيضًا استراتيجية التحالفات مع المشروعات المقاربة أو  المشروعات

 المشتركة في بعض األسس أو األهداف.

المستوي الرابع: االستفادة من اللحظات التاريخية المتاحة والتي تعتبر نقاط تحول أساسية في مسيرة الصراع 

ات والمشاريع المعادية، والتي تشكل لحظات استثنائية ال تتكرر كثيرًا في أو الفعل الصراعي والتدافع مع الحرك

المسيرة التاريخية، وكل الحركات التغييرية استفادت أو أحسنت االستفادة من هذه اللحظات في مشاريعها 

 التغييرية.

فاعالتها التحالفية يتعين على القوي والجماعات والتيارات السياسية في إدارتها لتوفي إطار هذه المستويات 

االتفاق على عدم  التنافس، وأن تعمل على توحيد الجهود والعمل سويا أو المشاركة  بالموارد أن تقرر 

 .(66)وبالمعلومات والجهود في دعم بعضهم البعض

وأمام هذه االعتبارات، وفي ظل ما تشهده الثورة المصرية من تحوالت، كانت في العديد منها سلبية على 

ات والقوي السياسية ذات المرجعية اإلسالمية، نجد أن تفاعالت هذه القوى يمكن أن تتحرك في مسارات الجماع

تعاونية أو صراعية أو أن تلتزم بالحياد فيما بينها في إدارتها لهذه التفاعالت، ويمكن تناول المسارات 

 النحو التالي: الصراعية والتعاونية وما تقوم عليه من مفاهيم وما تتطلبه من ضوابط على

 

 أواًل: مسارات التعاون:

 وتبرز في إطار هذه المسارات عدة بدائل رئيسية، تتفاوت في درجة ونطاق وحجم ومدى هذا التعاون، ومنها:

 

 ـ الشراكة االستراتيجية2

وتقوك على اتفاق طرفين أو أكثر على بناء وتطوير استراتيجية طويلة االجل إلدارة قضية من القضايا أو 

يق سياسة من السياسات واالستفادة من المزايا المتاحة لمختلف األطرف. وتعتبر العالقة بين أطراف تطب

الشراكة االستراتيجية ذات طابع تبادلي وتعاوني حيث يقدم كل طرف أفضل ما لديه لنجاح الشراكة، وعادة ما 

ن سرعة ودقة نقل المعلومات تنظم العالقات بين الشركاء او الحلفاء على اسس افقية وعمودية لغرض ضما

 وتبادل الخبرات وبناء قاعدة قوية من الموارد الضرورية للشراكة لتحقيق االداء الفعال.

 

                                  
 ت.( على شبكة االنترنNDIتحالف القوى: دليل لبناء ولالنضمام وبناء التحالفات السياسية، موقع المعهد الديمقراطي الوطني )ج. براين اودي,  (66)
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 ـ التحالف اإلستراتيجي:5

التحالف االستراتيجي هو سعي طرفين أو أكثر نحو تكوين عالقة تكاملية تبادلية, بهدف تعظيم اإلفادة من 

فسية الستيعاب متغيرات بيئية قد حدثت تتمثل في الفرص والتحديات. وقد الموارد المشتركة في بيئة تنا

تأتي إستراتيجية التحالف استجابة لمتغيرات بيئية أو تأتي مبادئه الستباق متغيرات متوقعة فتقتنص 

 الفرصة المتنبأ بها. 

ر ونية التي تضبط اإلطاويتسم التحالف االستراتيجي بعدد من الخصائص، منها: تركيز الجهود على األطر القان

العام, وتدارك المخاطر التي يحتمل ظهورها خالل فترة التحالف، وتقارب الرؤى بين المتحالفين, حتى يكون 

من السهل تبادل وجهات النظر واإلحساس بأنهم مجموعة واحدة ذات مصالح مشتركة ترمي إلى هدف محدد، 

ختالف نوع العالقة ودرجة العقالنية والتفاهم وحجم والتوازن في السلطة والنتائج، ويختلف التحالف با

المخاطر والمعلومات والمصالح والظروف البيئية المحيطة، مع مراعاة أنه ال يوجد تحالف استراتيجي جامد 

ثنائية أو  التحالفات اإلستراتيجية ولكنه يتغير باستمرار وفق متغيرات بيئية مستمرة الحركة، وقد تكون

وقد تكون لفترة زمنية محددة أو غير محددة, وقد تكون قصيرة اآلجل أو متوسطة األجل أو متعددة األطراف، 

طويلة األجل، وقد تكون متكافئة في المخاطر والمصالح, أو في صيغة عقد إذعان تحقق مكاسب طرف على 

 حساب خسائر ومخاطر الطرف اآلخر.

استمراره ومنها: فهم قدرات أطراف التحالف  ويتطلب بناء التحالف توافر عدد من الشروط الكفيلة بضمان

المزمع تكوينه، وفهم ثقافة واستراتيجية كل طرف، وتحديد رؤية كل طرف وتوصيلها لألطراف األخرى بشكل 

واضح لبناء الرؤية المشتركة، ووضع تصور للتوقعات أو النتائج الممكن تحقيقها من وراء تكوين التحالف، وأن 

تنافسية، وأن تكون مساهمات كل طرف متوازنة، وأن يتفق الطرفان على يكون لدى كل طرف ميزة 

االستراتيجية المزمع اتباعها، وأن يكون احتمال تحول أحد األطراف إلى منافس قوي في المستقبل إحتماال 

ضعيفا، وأن يكون من المفضل التعاون مع الطرف اآلخر بدال من منافسته، وأن يكون هناك توافق بين 

على مستوى اإلدارة العليا لكل منهما، ودراسة نقاط االختالف والتشابه بين ثقافة األطراف وهذا  الطرفين

لتجنب المخاطر، ودراسة المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية الخاصة بكل طرف، وفهم 

مساواة كأسس للتعامل نقاط الضعف الحقيقية لألطراف وفهم نقاط القوة، وترسيخ الحوار والتفاهم وال

لتحقيق التوازن بين الشركاء، وبناء ثقافة للتعاون والقيم المشتركة، وبناء تنظيم قوي يتناسب مع أطراف 

 التحالف وغاياته
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 ـ التحالف الحزبي:3

ر متقاربة، من أجل خوض انتخابات، أو حكم منطقة أو جهة أفكا ذات عادة وتكون أكثر، أو حزبين هو اتحاد بين

. ويكون لكل طرف سياساته الخاصة، ولكن يختار مؤقتا أن يضع الخالفات جانبا لمصلحة األهداف والقيم معينة

المشتركة. في بعض األحيان، يتكون تحالف انتخابي من أطراف ذات أهداف سياسية مختلفة، توافق على 

التجارب تتشكل  تجميع الموارد من أجل وقف مرشح أو حزب معّين من الوصول إلى السلطة. وفي معظم

التحالفات عندما يكون طرف سياسي واحد أو مجموعة ليس لديها ما يكفي من الدعم السياسي للسيطرة على 

 السلطة.

 ثانيًا: مسارات الصراع:

وتبرز في إطار هذه المسارات عدة بدائل رئيسية، تتفاوت في درجة ونطاق وحجم ومدى هذا الصراع، ومنها: 

دماج السياسي مع التيارات المعارضة أو المنافسة، نشر الشائعات وشن الحروب النفسية التفتت واالنقسام، االن

 واإلعالمية، وتبني ممارسات اقصائية استبعادية، واللجوء لممارسة العنف في إدارة التفاعالت السياسية.

 ثالثا: توصيات:

جب مراعاة عد من االعتبارات أو عند رسم البدائل وتحديد آليات الحركة بين القوي والتيارات السياسية ي

 التوصيات الضرورية:

ـ تجنب الرصيد السلبي ألداء "األحزاب القديمة"، خاصًة رصيد االنحياز للنظام السابق، وتجنب حالة االستقطاب 2

الحاد المهدد للنسيج المجتمعي، وتجنب مناخ عدم االستقرار السياسي واالرتباك الذي تمر به البالد، وإدراك 

ثقافة االنتماء السياسي والعمل الحزبي، وثقافة العمل المشترك، وإدراك تاثير الصعوبات المادية ضعف 

والمكانية والبشرية، ومراعاة توقعات المواطنين وطموحاتهم والتي ستمثل عبًئا ثقياًل على كل مكونات 

 ضاد.المشهد السياسي، وستمثل فرًزا مستمرًّا لها، والتعاطي الجاد مع اإلعالم الم

ـ االستفادة من جاهزية المناخ العام، خاصًة مساحة الحريات غير المسبوقة؛ ما يتيح سهولة ومرونة 5

التشكيل والحركة والخدمات، واإلقبال الشعبي على الممارسات الخدمية )الحمالت الشعبية والمشروعات 

سيق الحركة، والرقابة الشعبية الخدمية(، وقناعة الكثيرين أنه ال حل وال مخرج دون بناء التحالفات وتن

المتوقعة على األحزاب ومؤسسات الدولة وسلطاتها؛ مما يعد حافًزا للعمل والتقدم أو مهدًدا بالتراجع والتآكل 

 وربما الزوال.
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ـ العمل على تطعيم التيارات اإلسالمية بنخبة متخصصة في العلوم اإلنسانية، تستطيع تقنين الحركة، 3

ًا، وتحديد قضايا الصراع مع المخالفين، وتستطيع تحديد األهداف وتقديم رؤية صحيحة وتحديد معالمها جيد

لما يجب فعله في القريب العاجل وفي المدى المتوسط، وأن تقوم هذه النخبة باالنتشار في مجاالت الحياة 

وفقًا لرؤيتها، المتعددة، تعالج المجتمع وتتحول من ظاهرة فكرية إلى قوة مجتمعية، تعيد صياغة المجتمع 

وامتالك أدوات صراع مستقلة، وعلى رأسها إعالم مستقل، وفرض وسائل جديدة للصراع السياسي بجانب 

حدة و وبين الديمقراطي  األحزاب السياسية وعضوية المجالس البرلمانية، والتوازن والموائمة بين االستحقاق

لياًل والتقارب كثيرًا لسد الفراغات التي نشأت الصف ولم الشمل وتفويت الفرص على المتربصين، والتنازل ق

بسبب انشغال التيارات السياسية والحركات الشعبية ببعضها البعض فتمددت فيها بقايا النظام وتحولت من 

مرحلة الكمون لمرحلة العمل للقضاء على الثورة، والحرص على الجمع بين قواعد اللعبة السياسية وأخالقيات 

ضبط الحركة بعيدًا عن إثارة المشاعر وخلط المواقف، وتشكيل لجان عمل ولجان تنسيق السياسة الشرعية، و

 ولجان تحكيم للفصل السريع والحاسم فيما يمكن أن يظهر من خالفات.

ـ أهمية التوسع في تأسيس المراكز البحثية، وتعزيز دورها في ضبط وتقنين حركة القوي والتيارات 8

 السياسية.

مفهوم االنتقال الديمقراطى ليس خطوة مرحلية ولكنه عملية مستمرة وممتدة، ومن المهم  ـ التأكيد على أن2

خالل المراحل االنتقالية بناء أرضية مشتركة، والبحث عن عوامل الوحدة وبخاصة مع القوى الرافضة 

ائف للديمقراطية. فالتحول الناجح للديمقراطية يجب أن يكون مشروعا قوميا وهدفا مشتركا لكافة طو

 الشعب حتى توفر له الدعم وتمنحه الرسوخ.

ـ التأكيد على أهمية توافر رؤية واضحة لدور وأهداف التحالف، مع وجود تصور واضح لألولويات، وتعدد 2

مصادر التمويل، والتخطيط الدقيق ألنشطة التحالف، وتحقيق التوافق والتناغم بى أعضاء التحالف، وبناء 

ومختلف األطراف من خالل التواصل وتدفق المعلومات وتبادل الخبرات، وتوفير آليات شراكة فعالة بين التحالف 

إلدارة الصراع والمنافسة التى قد تنشأ بين األعضاء، وتوفير أداء مهنى جيد من خالل االحترام المتبادل بين 

 األطراف المختلفة.

لن يتفقوا على كل المواضيع، ألنهم إذا  السياسية التحالفاتاالتفاق على االختالف، فأعضاء ـ تعزيز مبدأ 7

كانوا كذلك فعال فمن االفضل أن يكونوا حزبا واحدا أو جماعة واحدة، وهنا يجب مراعاة أن هناك موضوعات 

أنهم لن  التحالفيمكن أن تكون خارج حدود النقاش لتفادي الخالف، أو أن تكون هناك موضوعات يقرر أعضاء 

 تفق وصالحفاق لن يؤثر على تعاونهم من أجل تحقيق االهداف المشتركة التي تيتفقوا عليها، لكن عدم االت

 . الوطن وأمنه واستقراره


