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  حركات اإلسالم السياسي
  الواقع واملستقبل.. .. .. .. يف الوطن العريب

  امللخص والبيان اخلتامي

  امللخص .١
  

منذ سبعينيات القرن  ١اإلسالم السياسيشهدت البالد العربية صعودا مضطردا وبارزا حلركات 
ود تلك حنسار املد القومي واليساري الذي ساد منذ اخلمسينيات، وقد استمر صعا املاضي خاصةً بعد

احلركات مع دخوهلا معترك احلياة السياسية بصورة رب مباشرةخوض االنتخابات الربملانية والبلدية يف  ع
ا من احلضور يف الشارع العريب، ومما ها نتائج إجيابية فيها مما أعطاها مزيدقالعديد من الدول العربية وحتقي

وتصاعد التعاطف  اإلسرائيلي اومة االحتاللعزز هذا الصعود تنامي دور احلركات اإلسالمية يف مق
وقد تكرس صعود حركات اإلسالم السياسي يف البالد العربية مع اندالع ثورات الربيع  اجلماهريي معها.
  .٢٠١١العريب منذ العام 

وللوقوف على طبيعة الفرص والتحديات أمام حركات اإلسالم السياسي وكيفية التعامل معها 
ذه احلركات عقد مركز دراسات الشرق األوسط يف عمان مؤمترا بعنوان: "واقع ه وجتارب واقع لبحثو

 املؤمتر يف شارك وقد، ١٨/١١/٢٠١٣-١٧ومستقبل حركات اإلسالم السياسي يف الوطن العريب" يف الفترة 
 املؤمتر دانعقا وجاء عربياً، بلداً ١٢ حنو من السياسيني والناشطني واألكادمييني اخلرباء من نيومخس مائة حنو

 الثورة أعقاب يف واضحاً بدا إذ ؛٢٠١١ العام منذ العربية املنطقة شهدا اليت التطورات مع بالتزامن
 إىل احمليط من العريب الوطن امتداد على بالفعل بدأت واجتماعية سياسية وديناميات حتوالت أن التونسية

 ملهمات وتصديها االنتخايب للمشهد يالسياس اإلسالم حركات تصدر إىل أفضت حتوالت وهي. اخلليج
 مصر شهدا اليت االضطرابات أن غري. واملغرب وتونس مصر رأسها وعلى عريب، بلد من أكثر يف احلكم
 فضالً العريب، الوطن يف ومستقبلها السياسي اإلسالم حركات واقع بشأن مهمة تساؤالت طرحت وتونس

 املنطقة يف الدميقراطي التحول عملية مبستقبل يتعلق ما وهو األمشل، اإلطار بشأن أهم تساؤالت عن
  .هلا ورؤيته فيها السياسي اإلسالم تيار ودور بأسرها العربية

 مثاين على توزعت متخصصة عمل ورقة ٢٠ يومني مدى على املؤمتر ناقش املعطيات، هذه من وانطالقاً
 جتارا ومناقشة وضوعية،وم بعلمية السياسي اإلسالم حركات ودراسة حبث إىل وهدفت جلسات،

                                                 

تسعى له أو ذات التأثري الفاعل يف القرار : هي احلركات اإلسالمية اليت وصلت إىل احلكم أو حركات اإلسالم السياسيحركات اإلسالم السياسيحركات اإلسالم السياسيحركات اإلسالم السياسي    ١
السياسي، أو عرب صناديق االقتراع وبرامج التغيري واإلصالح االجتماعي والسياسي، أو باملقاومة املسلحة ضد االحتالل أو 

 االستعمار خالل العقدين املاضيني، وإطارها اجلغرايف هو الوطن العريب.
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 والبحث تطبيقها، على قدرا ومدىاملستقبلية  رؤاها وتناول تواجهها، اليت التحديات وحبث وتقييمها،
 نظريات ببناء األخرى القوى جانب إىل تنجح أن ميكن وهل املنطقة، يف احلركات هذه مستقبل يف بالتايل

  .الوطنية الشراكة
  :التايل النحو على حماورأربعة  علىر اليت تتوزع ويضم هذا الكتاب أوراق املؤمت

 ،واملقاومة والربملانية احلاكمة السياسية وجتارا السياسي اإلسالم حركات واقع ::::األولاألولاألولاألول    احملوراحملوراحملوراحملور - 
 وكذلك ااالت خمتلف يف وتأثرياا العريب الوطن يف السياسي اإلسالم حركات احملور هذا وتناول

 .السياسية مشاركتها مستوى وفق تصنيفها

ومشل  العريب الوطن الوطن يف السياسي اإلسالم حركات تواجه اليت التحديات ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    احملوراحملوراحملوراحملور - 
 طاقات يوجه إسالمي عريب ضوي مشروع تبينب رتبطةامل تلك أو ذاتيةال تحدياتال هذا احملور

 قضايا جانب إىل العربية احلكم كأنظمة اآلخرين مع عالقتها يف حتديات وأ ،وينظمها األمة
 والقوى املستقلة النخب من واملوقف للسلطة، السلمي والتداولاإلنسان  وحقوق التعددية

 مع العالقة وإشكالية وتركيا، كإيران املؤثرة اإلقليمية القوى من واملوقف املعارضة، السياسية
 .الغرب

 لتعاملا عليها يتوجب اليت للقضايا السياسي اإلسالم حركات رؤىوتضمن  ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    احملوراحملوراحملوراحملور - 
 اخليارو طروحاته،أ قضاياه، عناصره،؛ السياسي سالماإل حلركات السياسياملشروع  معها وهي:

 واخلارجية الدولية العالقات قضايا أيضاً وكذلك السياسي، اإلسالم حلركات التنموي احلضاري
 .اإلسرائيلي - العريب للصراع السياسي اإلسالم حركات رؤية إىل باإلضافة الدويل والنظام

 العواملاحتوى احملور و واملمكنة املتاحة الفرص جماالتو املستقبل وآفاق الفرص ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    احملوراحملوراحملوراحملور - 
 حركات واقع مشلو العريب، الوطن يف اإلسالمي باملشروع احمليطة والداخلية اخلارجية املؤثرة

 وتركيا، يرانإو العربية، األنظمةو العربية، اإلصالحية واحلركات الثورات واقعو السياسي، اإلسالم
 ). األورويب واالحتاد مريكاأ( الغربو الصهيوين، املشروعو

  

وحرصاً من مركز دراسات الشرق األوسط على تعميم الفائدة وإثراء املكتبة العربية مبا خيدم املهتمني 
ئ الذي وضع بني يدي القاروالنخب السياسية العربية، فقد رأى ضرورة نشر وقائع املؤمتر يف هذا الكتاب 

العريب، فضلًا عن الباحث وصانع القرار، تصورا واضحا حول الفرص والتحديات اليت تواجهها حركات 
  اإلسالم السياسي وجتارا ومستقبلها يف املنطقة العربية. 
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  . البيان اخلتامي والتوصيات٢
        

        السادة الكرامالسادة الكرامالسادة الكرامالسادة الكرام
ر يومني، فإننا النقاش املنفتح واحلوار العلمي والسياسي وعلى مدا منيف ظل أجواءٍ 

وقد أبدى  ."""".. الواقع واملستقبل.. الواقع واملستقبل.. الواقع واملستقبل.. الواقع واملستقبلحركات اإلسالم السياسي يف الوطن العريبحركات اإلسالم السياسي يف الوطن العريبحركات اإلسالم السياسي يف الوطن العريبحركات اإلسالم السياسي يف الوطن العريبخنتتم مؤمترنا: "
غالبية املشاركني يف هذه احلوارات والنقاشات رضاهم عنها وهو ما يؤكد حتقيق أهداف املؤمتر 

ناء الشراكة بنسبة جيدة. وكلنا أمل أن تساهم توصيات املشاركني يف هذا املؤمتر بإعادة ب
الوطنية بني خمتلف مكونات جمتمعاتنا العربية وقواها السياسية مبا فيها اإلسالم 
السياسي، ملا فيه مصلحة هذه اتمعات وحتقيق آماهلا املنشودة يف احلرية العدالة 

  والتنمية الشاملة.
  

بالتزامن  جاءانعقاده  لقد كان خمططاً النعقاد هذا املؤمتر قبل الثورات العربية، غري أن
؛ إذ بدا واضحاً يف أعقاب الثورة ٢٠١١مع التطورات اليت تشهدها املنطقة العربية منذ العام 

امتداد الوطن العريب  علىالتونسية أن حتوالت وديناميات سياسية واجتماعية بدأت بالفعل 
 ملشهدا من احمليط إىل اخلليج. وهي حتوالت أفضت إىل تصدر حركات اإلسالم السياسي

االنتخايب وتصديها ملهمات احلكم يف أكثر من بلد عريب، وعلى رأسها مصر وتونس واملغرب. 
تطرح تساؤالت مهمة  أصبحت غري أن االضطرابات األخرية اليت شهدا مصر وتونس

حركات اإلسالم السياسي ومستقبلها يف الوطن العريب، فضالً عن تساؤالت أهم  دوربشأن 
و ما يتعلق مبستقبل عملية التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية بشأن اإلطار األمشل، وه

  بأسرها ودور تيار اإلسالم السياسي فيها ورؤيته هلا.
  

وبناءً عليه فقد ذهبت الكثري من أوراق املؤمتر إىل أن املنطقة العربية متر مبرحلة حتول 
من جهة، وقوى الثورة  اإلصالحودميقراطي تارخيية طويلة تشهد تدافعاً قوياً بني قوى التغيري 

االستقرار والسيطرة على املضادة من جهة أخرى، حيث تبدو األخرية غري قادرة على حتقيق 
األوضاع يف املدى املتوسط والبعيد، وهو ما يؤكد أن استكمال التحول الدميقراطي هو 
النتيجة الطبيعية ملرحلة التدافع حىت لو تعثر املسار يف بداياته، وأن املستقبل القادم 

علة من سيكتمل لصاحل اإلرادة الشعبية وإحداث التغيري واإلصالح املنشود ومبشاركة فا
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  اإلسالم السياسي. حركاتكل قوى اتمع ومن بينها 
  

 الباحثنيويف سياق جتارب حركات اإلسالم السياسي الربملانية ويف احلكم فقد ركز معظم 
على أن مشاركات حركات اإلسالم السياسي يف احلياة السياسية العامة يف الدول العربية 

كم وإدارة شؤون البالد بشكل منفرد أو قد تعددت وتنوعت، حيث كان هلا حضور يف احل
بالتشارك مع قوى سياسية أخرى، كما شاركت هذه احلركات يف السلطة التشريعية عرب 

  الربملانات وقدمت مناذج متفاوتة يف الفاعلية والتأثري من دولة ألخرى.
  

ويف إطار التحديات اليت تواجه حركات اإلسالم السياسي كشفت بعض أوراق املؤمتر 
اتمع مبختلف مكوناته  علىرة دعم توجه حركات اإلسالم السياسي حنو االنفتاح ضرو

الثقافية والسياسية، والتوجه حنو املزيد من زيادة املشاركة السياسية يف احلكومات واالس 
النيابية يف إطار شراكة وطنية واسعة، وأن عليها أن تتحمل العناء يف سبيل حتقق ذلك. أما 

حركات اإلسالم السياسي فقد أشارت كثري من أوراق املؤمتر إىل إمكانية التعايش  يف إطار رؤى
بني مشروع حركات اإلسالم السياسي احلضاري واملشاريع العاملية األخرى؛ إذا قام هذا 
التعايش على أساس احلوار واالحترام املتبادل ورعاية املصاحل املشتركة وجتنب نظرية صراع 

وا ضرورة التعاون مع الدول واتمعات العربية األخرى، وعلى قاعدة احلضارات. كما أكد
التكامل وتبادل املصاحل وإعادة رسم التحالفات اإلقليمية بني دول الربيع العريب ومثيالا، 

  والدول ذات املصلحة ملستقبل املنطقة وشعوا وحلفظ األمن القومي.
  

 من املشاركني أن حركات اإلسالم السياسي وفيما يتعلق بالفرص واآلفاق فقد أكد كثري
 يف كانت كما املستقبل يف ومستمر حقيقي جزءٌ وهي العريب، املشهد جزءٌ أساسي من

  وعلى هذه القاعدة اقترح املشاركون عدداً من التوصيات، نشري هنا إىل أبرزها: .املاضي
مبادئها  دعوة حركات اإلسالم السياسي إىل تقدمي رؤى سياسية وفكرية تؤكد •

 ومواقفها وبراجمها يف املشاركة السياسية والتزامها السلمية والوسطية.

دعوة هذه احلركات إىل تقييم التجارب وأخذ العربة منها، على املستوى الذايت الداخلي،  •
 وعلى مستوى العالقات مع اإلطار السياسي واتمعي احمللي والعريب.
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قة بني خمتلف وظائفها مبا يضمن التمييز دعوة هذه احلركات إىل النظر يف العال •
 املؤسسي بني الوظيفة الدعوية وبني الوظيفة السياسية احلزبية لضمان فاعلية

 سياسية أكرب وتأثري دعوي أوسع.

تأكيد أمهية بلورة رؤية حركات اإلسالم السياسي يف التعامل مع املشاريع الفاعلة يف  •
 - وتركيا وإسرائيل) مبا حيقق مصاحل املشروع العريبإيران  -املنطقة (الدولية، واإلقليمية

 اإلسالمي، وقدرته على بناء أوطانه وتنميتها، وعلى إاء احتالل فلسطني.

الدعوة إىل حتويل شعار "اإلسالم هو احلل" إىل مناذج سياسية واقتصادية وإدارية وتنموية  •
 شاملة.

وسائل واألدوات حلركات اإلسالم الدعوة المتالك مقومات إدارة الدولة يف الكوادر وال •
 السياسي.

دعوة حركات اإلسالم السياسي إىل تقدمي التطمينات الالزمة لألطراف الداخلية  •
واخلارجية على حد سواء، ودعوا إىل تقدمي أمنوذج يف إدارة االختالف بني القوى 

 عارضة.السياسية احلاكمة واملعارضة يف الدولة سواءً كانوا يف احلكم أو يف امل

دعوة حركات اإلسالم السياسي إىل العمل على بناء اجلماعة الوطنية اليت تواجه  •
التحديات الداخلية واخلارجية بشكل مشترك واليت تضم كل القوى بغض النظر عن 

 خالفاا.

دعوة القوى السياسية األخرى إىل التعاون مع حركات اإلسالم السياسي عند وصوهلا  •
ادة الدولة ملا فيه املصلحة العامة للدولة واتمع، واللجوء إىل إىل الربملانات أو قي

 التنافس السياسي بقواعده وضوابطه األخالقية املعروفة.

إىل  -والسيما القومية واإلسالمية منها -دعوة القوى السياسية العربية مجيعاً •
مة توحيد الرؤى والتوجهات حنو بناء دول وجمتمعات دميقراطية مستقرة حتقق لأل

 طموحها وآماهلا.

دعوة الدول العربية إىل نبذ احلل األمين يف التعامل مع حركات اإلسالم السياسي  •
 واالعتراف بدورها ووجودها، والسعي إلدماجها يف العملية السياسية يف الدولة.

الدعوة لالبتعاد عن الصراع الطائفي، وتكريس منهج الوحدة الوطنية والتوحد العريب  •
 القومي.
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عوة إىل رفض أساليب العنف والتكفري واإلرهاب ونشر الطائفية كسبيل للتغيري الد •
وتوفري أجواء  -بكل أشكاله -واإلصالح يف الوطن العريب، وتأكيد أن العمل السياسي

الدميقراطية هو السبيل األمثل لتحقيق نقلة نوعية يف النظام السياسي العريب حنو 
 ل.احلرية والعدالة والتنمية واالستقال

دعوة حركات اإلسالم السياسي اليت تشارك يف السلطة التنفيذية واحلكم إىل أن  •
اإلسرائيلي والقائم على دعم  -حتافظ على موقفها االستراتيجي إزاء الصراع العريب

مقاومة الشعب الفلسطيين وكفاحه حىت حترير فلسطني وعدم االجنرار وراء إغراءات 
ألن قوة موقفها هذا يشكل هلا ثقالً سياسياً  العالقة مع الغرب على حساب ذلك،

إقليمياً ودولياً خيدم برناجمها، كما أن املشروع الصهيوين يعد التحدي األكرب لنجاح 
 العريب. -مشروعها اإلسالمي

الدعوة إىل القيام مبزيد من الدراسات اليت تنصب على الفكر السياسي حلركات  •
ا وتوجهاتمع اإلسالم السياسي وممارساا يف الوطن العريب ملصلحة اا وجتار

واالستقرار والتنمية االقتصادية وملزيد من التفاعل السياسي داخل الوطن العريب على 
 قواعد الدميقراطية والتعددية.

  
  
  

وأشكر كل من ساهم يف جناح املؤمتر من الباحثني ورؤساء اجللسات  أشكركم وختاماً،
ناقشني، واإلعالميني واللجنة العلمية للمؤمتر، وال يفوتين أن أشكر واملشاركني يف االفتتاح وامل

طاقم املركز والفريق العامل معه الذي بذل جهداً هائالً يستحق كل االحترام والتقدير إلجناح 
  املؤمتر.

  األردناألردناألردناألردن    ----عمانعمانعمانعمان
٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣////١١١١١١١١////١٨١٨١٨١٨ 


