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ي
نيكوالسجورفاد
ال ي ز
نكل�ية عن موقع منتدى ش
ال�ق
هذا الموضوع تم�جم من اللغة إ

ـام
ملخــص :يُنظــر مــن قبــل ي
ـرس بعــد عـ ٍ
الكث�يــن إىل االنقــاب الــذي شــهدته مــر عــام  ،2013و الــذي أنهــى رئاســة محمــد مـ ي
ف
ف
ـياس ي� منطقــة
ـياس الــذي تحظــى بــه حــركات إ
الســام السـ ي
مضطــرب قضــاه ي� الســلطة  -عــى أنَّــه رم ـ ٌز لخفــوت القبــول السـ ي
أ
أ
ش
الخــوان
ـ� الــذي خلَّفــه ذلــك عــى الحـزاب التابعــة لجماعــة إ
الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا .ولكــن ،مــا التأثـ يـر االنتخـ ب ي
ـا� الفعـ ي
ت
المسـ ي ن
الخــوان،
ـ� شــملت أحزابًــا سياســية تابعــة لجماعــة إ
ـب عــى االنتخابــات ب
ـلم�؟ يُلقــي هــذا المقــال نظــر ًة عــن كثـ ٍ
ال�لمانيــة الـ ي
ف
ت
ـل� واضــح لفـ تـرة حكــم
ـ� أُجريــت ي� المنطقــة منــذ عــام  .2013وبالنظــر إىل تلــك االنتخابــات ،نــرى أنَّــه ليــس ثمــة تأثـ يـر سـ ب ي
والـ ي
أ
ف
ت
ت
أن الســياقات والعوامــل
الــ� تلــت عــام  .2013بــل يبــدو َّ
مــرس و االنقــاب عليــه عــى الحــزاب التابعــة للإخــوان ي� الفــرة ي
ي
أ
أ
السياســية المحليــة ف
المحــددات الدافعــة لداء الح ـزاب التابعــة للإخــوان.
ـي
ـ
ه
ـت
ـ
كان
ـدول
ـ
ال
ـك
ـ
تل
�
ّ
ي
مقدمة
ف
�ات ع�لى نط��اق واس��ع ح��ول مســتقبل أحـ�زاب
من��ذ االنق�لاب العسـ�كري ي� م�صر و ال��ذي أس��فر عن��ه إنه��اء رئاس��ة محم��د
مــرس ،دارت نقاشـ ٌ
ي
أ
السلـام الس� ــ
ــرس الضــو َء ع�لى االحتمــاالت السياسـ�ية
�ياس ي منطقــة ال� ششرق الوســط وش�مـال إفريقيــا [1].وق��د سلــَّطت تبعـ�ات إ
إ
الطاح��ة بم ي
ي
ف
ف
ين
اب سياس��ية تابع��ة للإخ��وان .إضاف��ة إىل
الخ��وان
دول أخ��رى ً
لمسـ�تقبل جماع��ة إ
أيض��ا به��ا أحـ�ز ٌ
المسلــم� ،لي��س ي� م�صر وحده��ا ،وإنم��ا ي� ٍ
ين
ذلـ�ك ،فـ�إن هـ�ذا الــراع -الذــي يبدــو ــ ظاهرــه معركةــً ي ن
أيض��ا جزــ ًءا م��ن تناف��س إقليمـ ٍّ�ي
ب�ي
الفاعل�ي السياس��يــن والجيــش ــ ي مــر -يُ َعـ ُّ�د ً
ي
أوسـ�ع عـلى السلــطة والنفــوذ السياس� َّ�يــ ْ ن
ٌ
والم�اـرات إىل حظـ�ر المنظمــات التابعـ�ة للإخ�وـان ،أو عـلى
�عودية
�
الس
�ل
ـ
مث
ــعى
س
ت
ــب،
ن
جا
�ن
ـ
فم
.
دول
إ
آ
أ
ين
داعمتــ للجماعـ�ات
دول مث��ل قط��ر وتركي��ا باعتبارهم��ا
الق��ل الح��د م��ن نفوذه��ا
السيــاس بطريقـ ٍ�ة صارم��ة .وع�لى الجان��ب الخـ�ر ،يُنظ��ر إىل ٍ
ي
القليمـ�ي .وقـ�د أ َّدى هــذا -ــ ي حالــة قطــر -إىل توتـ�ر ٍات
والم�اـرات عـلى النفــوذ إ
التابعـ�ة للإخ�وـان ،وهمـ�ا منافستــان رصيحتــان للس��عودية إ
أ
أ
حاليـ�ا.
يـاس الــذي تفرضـ�ه عليهـ�ا عدــ ٌد مـ�ن الدــول العربيـ�ة ً
سياســية مـ�ع دول الخليـ�ج الخرــى ،وأوصـ�ل المــور إىل الحصــار االقتصاــدي والس� ي
الخ��وان المس� ي ن
�ي ي ن
قليمي ي ْ ن
�لم� ف ي�
ب�ي دول الخلي��ج ،وكذل��ك تبع��ات حمل��ة قم��ع إ
ال َع َج��ب إذن أن يك��ون التناف��س ع�لى النف��وذ والس��لطة إ
ال َّ
ال� ز أ
ــدلـم��ن ذل��ك ع�لى التداعي��ات المب ش
ـأن ه��ذا المق��ال س ييـركِّز ب ً
ــا�ة -إن وجــدت -و
م�صر ،هم��ا مح��ط ت ي
اقـب المنطق��ة .غ يـير َّ
كـي الول ل��دى مر ب ي
ن للحـ�زاب السياس��ية الســامية أ
الف��اق االنتخابي� أ
الداء و آ
الحـ�داث ف� م�صر ق��د خلَّفته��ا ع�لى أ
الـت يمك��ن أن تك��ون أ
ت
الخ��رى ف ي� منطق��ة ال شـشرق
إ
َّ ي ْ
ي
ي
أ
أ
ت
الخوــان المس� ي ن
التـ استــقت مبادئهـ�ا التأسيســية مـ�ن مدرسـ�ة الفكـ�ر
الوسـ�ط وشمــال إفريقيــا ،ال سيــما الحزــاب ذات الصلـ�ة بفرــوع إ
�لمـ أو ي
أ
مرــس س�يـكون لهـ�ا أثـ�ر
أن النهايـ�ة الفوضويـ�ة لمحمـ�د
السيــاس للإخــوان [2].يمكـ�ن أن يميـ�ل الناظـ�ر إىل المشــهد للوهلـ�ة الوىل إىل أن يــرى َّ
ي
ي
الخ��رى التابع��ة للإخـ�وان ف� منطق��ة ال شـشرق أ
للحـ�زاب الســامية أ
الف��اق االنتخابي��ة أ
ضــار ،أو م��ا س�مـيناه بـ”تأث��ر مـ�رس” ،ع�لى آ
الوس��ط وشـ�مال
إ
ّ
ٌّ
ي
ي
ملخص��ا ع��ن تاري��خ ِّكل حـ�زب،
سنــقدم
إفريقي��ا .وتتط َّل��ب ه��ذه الفرضي��ة مزيـ ً�دا م��ن التمحي��ص .للنظ��ر إىل تل��ك الجماع��ات التابع��ة للإ خــوان،
ِّ
ً
ف
ت
الــ تل��ت عـ�ام .2013
يوض��ح أداءه
بالضاف��ة إىل
سيــاق ِّ
إ
ٍ
السيــاس ي� االنتخابـ�ات الــ لماني��ة ي
ي
عـلى الرغـ�م مـ�ن وجــود ميــل إىل الجمـ�ع ن أ
ت
ت
الخوــان المس� ي ن
التـ بدــأت بصفتهـ�ا
التـ ترتبـ�ط أصولهـ�ا بجماعـ�ة إ
ي
ٍ
�لمـ أو ي
بيـ الحزــاب السياســية ي
غ�يره.
ح��زب وفهم��ه بالرج��وع إىل الســياقات السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة الخاص��ة ب��ه دون ي
فرو ًع��ا للتنظي��م ،فينبغ��ي دراس��ة ِّكل ٍ
ف
ت
ت
يز
ِّ
الــ شكــَّلت ش�خـصيته ع�لى مـ ِّ�ر العقـ�ود
تاريخ��ه
حــزب نتناول��ه ي� هـ�ذا المقـ�ال ُ
فلــكل ٍ
المميـ ،واس�تراتيجياته االنتخابيـ�ة ،وبيئت��ه السياسـ�ية ي
أ
ت
ال�ت له��ا ج��ذور مرتبط��ة بالفك��ر الس��ياس للإخ��وان المسـ ي ن
�لم�
العدي��دة الماضي��ة .إضاف��ةً إىل ذل��ك ،ف� َّ
ي
�إن عالق��ات بع��ض الح�زاب السياس��ية ي
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المم� ،ت
ز
ِّ
واس�اتيجياته
لكل حزب نتناوله ف� هذا المقال تاريخُ ه

ي
ي
ٍ
ــ منطقــة ال� ششرق أ
ت
منظماــت أخــرى تابعـ�ة لجماعـ�ة
الوســط وش�مـال إفريقيــا مـ�ع
ٍ
ي
مر
ال� شكَّلت شخصيته عىل ِّ
االنتخابية ،وبيئته السياسية ي
الخـ�وان -تُ َع� ُّ�د مختلف��ةً  .فع�لى س��بيل المث��ال ،ل��دى ح��زب الحرك��ة الدسـ�تورية
فإن عالقات بعض إ
ً
العقود العديدة الماضية.
إضافة إىل ذلكَّ ،
ف
الأحزاب السياسية ت
الخوــان .ومـ�ع
الس�لامية (حــدس) يـ الكويـ�ت
ج�ذـور تأسيســية تعــود إىل فكـ�ر إ
إ
ٌ
السياس
ال� لها جذور مرتبطة بالفكر
ي
ي
ن
المسلم� ف� منطقة ش
ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا ذلكــ ،فقــد انفصــل الحزــب عــن الجماعــة بعــد غزــو الع�رـاق للكويــت] [3بسـ�بب
للخوان
إ
ي ي
أ
ن
ً
الخوان  -ت َُع ُّد مختلفة
مع
الطرفيـ بشــأن التدخـ�ل الم� يير يك إلنهــاء هــذا االحتــال .وثمـ�ة مثــال آخـ�ر
اختــاف
منظمات أخرى تابعة لجماعة إ
ي
ٍ
ن
ش
عيـ الفكـ�ر
�رـ ،الــذي ـب مؤسســوه مـ�ن َم ي
وهـ�و حــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة المغ� ـ ي
أ
ف
و� ي ن
�ار
السيــاس للإخوــان ،رغ��م إنــكار بع��ض قيادات��ه
أي
صــات وثيق��ة إ
ٍ
مؤخــرا َّ
بالخــوان [4].ي
ً
حـي يُ َع� ُّ�د م��ن المه� ِّ�م مناقش��ة تل��ك الحـ�زاب داخ��ل إطـ ٍ
ي
أ
أ
ف
ف
ت
السيــاس للإخوــان ،ي� االنتخابـ�ات من��ذ عـ�ام
الــ له��ا جــذور مرتبط��ة بالفك��ر
أوس��ع م��ن النظ��ر ي� أداء الحــزاب إ
ي
السلـامية السُّنــية ،وال ســيما الحــزاب ي
ف
ف
ف
حزــب يـ التعامـ�ل مـ�ع القضايـ�ا والش�وـاغل المحليـ�ة والوطنيـ�ة.
 ،2013فـلا َّ
يـاق يـ ضــوء اس��تقاللية ِّكل ٍ
بــد مـ�ن النظـ�ر يـ ِّكل س� ٍ
الوس��ط وشــمال إفريقي��ا (العــراق أ
الــرق أ
أ
دول ف ي� منطق��ة ش
والردن والكوي��ت ولبنـ�ان وموريتاني��ا والمغـ�رب
يتنــاول القس��م الول م��ن هـ�ذا المقـ�ال َ
ســبع ٍ
الخــوان المس� ي ن
لـم� .ثـ َّ�م نجـ�ري مقارنـ�ةً لنتائ��ج االنتخابـ�ات
وتون��س) أجـ�رت
اب تابع��ة لجماع��ة إ
ٍ
انتخابــات برلماني��ة من��ذ عـ�ام  ،2013وشاــركت فيه��ا أحزــ ٌ
أ
أ
ف
�ب ي ز
المعقــودة بع��د عـ�ام  2013م��ع الداء
�أي
تركـي ه��ذا القس��م ع�لى الج��زم بـ ِّ
االنتخــا� السـ�ابق للحـ�زاب التابع��ة للإخـ�وان ي� تل��ك الـ�دول .وال ينص� ُّ
بي
ف
ف
ت
ز
الــ أثـ�رت به��ا أحــداث م�صر ي�
تركيـه ع�لى دراس��ة نتائ��ج االنتخابـ�ات
�ب ي
ٍ
ادع� ٍ
انتخابــات بعينه��ا ي� المنطقـ�ة ،وإنم��ا ينصـ ُّ
اـءات قاطع��ة حـ�ول الكيفي��ة ي
ف
أي اضطــرادات أو اتجاه��ات شـ�املة واضح��ة .أم��ا القس��م الثـ�ا�ن ي م��ن ه��ذا المق��ال ،فسـ�ينظر
ب
ال�لماني��ة ي� تل��ك ال��دول لتحدي��د م��ا إذا كان��ت هن��اك ُّ
ف
ف
ن
�رـ ،ويناقـ�ش نــوع التأث ييـرـالــذي يمكـ�ن أن تكــون أحدــاث مـصر قـ�د أحدثتـ�ه يـ المنطقـ�ة .ث َّــم يناقـ�ش القسـ�م
بص� ٍ
ــ� والمغ� ـ ي
وـرة أقــرب يـ الس��يا َقــ ْ التون ي
أ
أ
آ
ف
االنتخاــ� من��ذ عـ�ام .2013
فــاق االنتخابي��ة المس��تقبلية للحــزاب السياسـ�ية التابع��ة للإخــوان ي� ضـ�وء أدائه��ا
خــرـال َ
ال ي
بي
ال�لمانية قبل عام  2013وبعده :نظرة عامة عىل الدول
االنتخابات ب
أ
أ
ف
ض
ت
ت
الخوــان بشــكل أفضــل ،فمـ�ن ال�ضروري أن نقاــرن أداء تلـ�ك الحزــاب يـ فتـرة مـ�ا
التـ حقَّقتهـ�ا الحزــاب التابعـ�ة لجماعـ�ة إ
لتحليـ�ل النتائـ�ج االنتخابيـ�ة ي
ت
يرا اس��تنا ًدا إىل عوامـ�ل
قب��ل عـ�ام  2013ومـ�ا بعدهـ�ا .ومـ�ن
المهــم أن نالحـ�ظ َّ
ِّ
حزــب تختلـ�ف اختال ًفـ�ا كب� ي ً
التـ يعمـ�ل فيهـ�ا ُّكل ٍ
أن الس��ياقات السياســية ي
أ
ت
أقساــم عـلى
قسمــها إىل
عديـ�دة مختلف��ة .ولوض��ع
ٍ
الــ جـ�اء به��ا أداء تل��ك الحــزاب من��ذ عـ�ام  ،2013فمـ�ن المفيـ�د أن نُ ِّ
ٍ
هيــكل م��ا لفه��م الكيفي��ة ي
أ
أ
ت
الــ توج��د فيه��ا .تناق��ش المجموع��ة الوىل المغـ�رب وتونـ�س ،وهم��ا بلــدان تم ِّث��ل فيهم��ا الحــزاب التابع��ة للإخــوان -بدرجـ ٍ�ة
أسـ�اس البيئ��ة السياسـ�ية ي
أ
أكبـرـكتلـ�ة برلمانيــة ،ويُ ت
ت
أوضــح فيهمـ�ا مـ�ن يغ�همـ�اَّ .أمـ�ا المجموعـ�ة الثانيــة ،فتناقـ�ش
التـ جــرت ف يـ مـصر
مــا -ب
َ
أي أثـ�ر ٍّ
فتـرض أن يكــون ُّ
ضاــر للحدــاث ي
أ
أ
أ
الردن والكويـ�ت وموريتانيــا ،حيـ�ث تُ َع ُّــد الحزــاب التابعـ�ة للإخوــان مـ�ن ي ن
بـيا مقارنــةً
بإجماــل المقاعـ�د
بيـ الكتـ�ل ب
ال�لمانيـ�ة الك ببـر ،وإن كانـ�ت أصغـ�ر نس� ًّ
ي
والخ�يرة ،فتنظ��ر ف� الع�راق ولبن��ان ،حي��ث تعم��ل أ
ال�لماني��ة .أم��ا المجموع��ة الثالث��ة أ
ســياقات طائفي��ة ،وتطغ��ى عليه��ا ف ي�
الح�زاب التابع��ة للإخ��وان ف ي�
ي
ب
ٍ
َّ
ي
أ
اب سياسـ�ية أخـ�رى.
معظ��م الحيـ�ان أحزــ ٌ
ال�لمانية :حالتا المغرب وتونس
 .1القوى ب
المغرب
أ
ف
يـاس للإخوــان .ومـ�ع ذلــك ،وكمـ�ا ذكرنـ�ا يـ المقدمــة ،فقـ�د
ُّ
تمتــد أصــول المباــدئ السياســية الساســية لحــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة المغ� ب ي
رــ إىل الفكـ�ر الس� ي
ت
ن
بالخ�وـان ،لك َّنهـ�م
تبطيـ إ
أنكـ�ر قاــدة الحــزب وجوــ َد صلــة ،وأش�اـروا إىل وجــود أوجـ�ه تشاــبه أيديولوجيـ�ة واســعة مش�تركة وتأث� ييرات مـ�ن كبــار الك َّتــاب المر ي
نفـ�وا أي عالق��ة أعم��ق م��ن ذل��ك بجماع��ة الخــوان .وق��د تأس��س حـ�زب العدال��ة والتنمي��ة رسمــيا عـ�ام  ،1998م��ع أن جـ�ذوره أ
اليديولوجي��ة يمك��ن أن
إ
َّ
َّ
ًّ
َّ
ف
ت
ن
ش
وتحوــل حــزب العدالـ�ة
�تقبليـ للحــزب[5].
ترجـ�ع إىل الح�رـكات إ
التـ تشك�ـَّلت يـ بدايــات التس��عينيات مـ�ن القــرن الع�يـ�ن بقياــدة الزعمــاء المس� ي
َّ
الس�لامية ي
أ
ف
ت
ال�ت شـ�هدتها
والتنمي��ة
تدريجي��ا إىل حرك��ة سياس��ية تراكم��ت قوته��ا ح� تتى�وص��ل إىل الف��وز بمقاع��د أك�ثرث�م��ن غ� ييره م��ن الح�زاب ي� االنتخاب��ات ب
ًّ
ال�لماني��ة ي
البـلاد عـ�ام .2011
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أ
ف
ت
الـت
عــدد م��ن االنتخابـ�ات من��ذ نشــأته عـ�ام  .1998وم��ع ذل��ك ،ولغـ�راض ه��ذا المقـ�ال ،س� ن ُنركِّز ع�لى نتائ��ج االنتخاب��ات ب
شــارك الحـ�زب ي� ٍ
ال�لماني��ة ي
أُجريـ�ت فـ عامـ�ي  2011و2016؛ إذ تعــد هــذه االنتخابــات نقاــ َط بياناــت مهمـ�ة لمســار الحــزب فـ منطقـ�ة ال ششـرق أ
الوسـ�ط وشمــال إفريقيـ�ا ف يـ مرحلـ�ة مـ�ا
ُ َ ُّ
ٍ َّ
ي
ي
�ال  107مقاعـ�د مـ�ن أصـ�ل 395
الـلماني��ة لعـ�ام 2011
بع��د عـ�ام  .2013شــهدت االنتخابـ�ات ب
ً
ظهــورا قويًّ��ا لح��زب العدال��ة والتنمي��ة عندم��ا ف��از بإجمـ ي
أ
ف
ــن
ن
اللـ�ه
مقع�دـا
ال�لماــن ،وأصبـ�ح عبـ�د إ
حزب�ي إس�لامي آخريــن -كتلـ�ة الغلبيـ�ة يـ ب
ً
متاحــا [6].ونتيجةــً لذلكــ ،شك�ـَّل حزــب العدالــة والتنميــة -مــع ي
برلمانيــا ً
ًّ
�س الـ�وزراء.
ب��ن ك� ييران زعي��م الح��زب رئي� َ
أ
ف
ت
ت
الـلماني��ة لعـ�ام  2016أدا ًء أق��وى م��ن ســابقه للحـ�زب،
الــ أ َّدت إىل ســقوط محم��د
مــرس ي� مـصر ،فق��د شــهدت االنتخابـ�ات ب
ي
وحــىـبع��د الحــداث ي
الذــي فاــز بـــ 125مقع�دـا برلمانيــا [7].بيـ�د أن هــذا الظهــور االنتخ�اــ القــوي صحبتـ�ه العديـ�د مـ�ن التحديــات فـ تشكــيل الحكومــة ،وانتهـ�ى أ
المـ�ر بعجـ�ز
ً
َّ
ًّ
بي
ي
فتدخ��ل المل��ك محم��د السـ�ادس وك َّل��ف س��عد الدي��ن العثمــا�ن ي  -عضــو حزــب العدالــة والتنميــة-
رئي��س الوــزراء ب��ن ك يــران ع��ن تشـ�كيل حكوم� ٍ�ة ائتالفي��ةَّ ،
ف
ــ
ن
ت
التـ أقــدم عليهـ�ا
اــ عض ٌــو يـ حــزب العدالـ�ة والتنميــةَّ ،
بمهمــة تش�كـيل الحكومةــ ،وآلــت رئاســة ال��وزراء ي النهايــة إليــه [8].ومـ�ع َّ
َّ
أن العثم� ي
فإــن الخطــوة ي
ف
ن
ن
تعيـي رئي��س وزراء يـ�روق
ــب� :إظه��ار قوت��ه ي� ي
المل��ك محم��د السـ�ادس ق��د حقَّق��ت ل��ه مكس ي
يمكن للتنافس ي ن
لـ�ه أكثـرثـمـ�ن بـ�ن ك� ييران ،وتأجيـ�ج الخــاف والشقــاق داخـ�ل حــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة .إذ يمكـ�ن
ب� الفصائل المختلفة ي ف� الحزب
ف
ض
ض
للتناف��س ي ن
ً
ً
مســتقبل ،ال س��يما إذا م��ا أخذن��ا ف ي�
مستقبل ،ال سيما إذا ما أخذنا ي ف� االعتبار
يـضره
ي�ه
ب�ي الفصائ��ل المختلف��ة ي� الح��زب أن ُ َّ
أن ُ َّ
قوــة الحــزب السياســية وفرصـ�ه.
محاوالت الملك إضعاف َّ
قوة الحزب السياسية وفرصه االعتبــار مح�اـوالت الملـ�ك إضعــاف َّ

تونس
ف
تعـ�ود جــذور حـ�زب النهض��ة التونـس� إىل أوائ��ل سـ�بعينيات القـ�رن ش
رسمــيا حزبً��ا سياس ًّــيا ي� تون��س إال من��ذ عـ�ام 2011[9].
الع�يـ�ن ،م��ع أنَّ��ه ل��م يصب��ح
ًّ
ي
ف
اــ�ن
ت
ً
التـ جاــءت نتيجـ�ة
الطاح��ة بالديكتاتـ�ور الـ�ذي حك��م تون��س زم ًن��ا
إذ م َّثل��ت إ
طويــاـزي��ن العابدي��ن ب��ن ي
عـل� ي� يناير/كانـ�ون الث ي م��ن العـ�ام نفس��ه  -ي
أ
يـاس للبـلاد
لتظاه�رـات حاشدــة ش��هدتها تونــس  -شـ ار َة االنطـلاق لم��ا بـ�ات يُعـ�رف بالربي��ع
بي
العرــ� .وفجأــةً ،غ ي َّيـرت سلسـ�لة الحــداث هـ�ذه المشـ�هد الس� ي َّ
أ
�ياس ب��ارز ف ي� تش��كيل مس��تقبل الب�لاد؛ ذل��ك أنَّه��ا كان��ت ق��د بن��ت قاع��د ًة تنظيمي��ة قويَّ��ة ف ي�
والمنطق��ة .وكان��ت حرك��ة النهض��ة
َّ
مســتعد ًة لداء دور سـ ي ٍّ
ت
الــ ســبقت عـ�ام .2011
السنــوات ي
تــ بع��د ســقوط زي��ن العابدي��ن ب��ن عـل� :أوالهم��ا عـ�ام  2011أ
وق��د ُعقـ�دت انتخابـ�ات برلماني��ة ف� تون��س مر ي ن
التوــال .وأظهـ�رت
والخـ�رى عـ�ام  ،2014ع�لى
ي
ي
ي
ت
مقع�دـا ،لتصبـ�ح
برلمانيـ�ا مـ�ن أصـ�ل 217
مقعدــا
ال�ت تتم َّتـــ بهـــ حركـــ النهضةــ؛ إذ ف�اـزت بـــ90
ً
ً
ًّ
نتائ��ج انتخابـ�ات عـ�ام  2011المه��ار َة التنظيميـــ الفائقـــ ي
ف
ف
ال�لمــان [10].وســمح هــذا للنهضـ�ة بتشكــيل حكوم ٍــة انتقاليـ�ة مـ�ع ي ن
مهمـ�ة
بذلـ�ك أك ببـرـكتلـ�ة حزبيـ�ة يـ ب
حزبيـ آخريـ�ن غ ييـرـإس�لاميــن  ،والتحكُّـ�م يـ مناصـ�ب َّ
ف
أن التوترــات السياســية قـ�د تصاعــدت ف يـ الس�نـوات التاليــة ،واتسـ�م
مثـ�ل منصـ�ب رئيـ�س ال��وزراء،
ي
والتأثيـرـكذلـ�ك يـ التحــول الديمقراطـ�ي للبــاد .بيـ�د َّ
ف
ين
النم��و االقتصــادي والسيــاس بالبــطء ،وأ َّدى اغتيـ�ال ساس��ة يس� ي ن
السياسيــ� إىل أزم��ة سياسـ�ية ي� البـلاد .وعلـاو ًة ع�لى ذلـ�ك،
�اري� م��ن خصـ�وم النهض��ة
ي
أ
ف
ت
�ادرة عـلى قياــدة الحكومـ�ة
التـ أحاطـ�ت بحكـ�م محمـ�د
إن الحزــاب إ
الس�لامية ي
مرــس يـ مـصر التصوــُّ ر القائـ�ل َّ
غيـرـق� ٍ
ي
فقـ�د أكَّــدت التوترــات السياســية ي
أ
بكفــاءة ،وه��و تصـ ُّ�ور سـ�اهم ف� حســابات حرك��ة النهض��ة وه��ي تحـ�اول إيج��اد ح� ٍّ�ل سيــاس ســلمي للزمــة قابلــ للتنفيــذ .ت��م عق��د اتفـ�اق ي ن
بــ القـ�وى
ي
ٍ
ٍّ
ي ٍّ
ف
ـنن
س�) ،وس��مح االتف��اق بإجـ�راء
السياس��ية الرئيس��ة انبث��ق ع��ن أش��هر م��ن الحـ�وار بـ�دأت ي� شـ�تاء ( 2013برعاي��ة الرباع��ي الراع��ي للحـ�وار الوط ي التون� ي
السيــاس وربم��ا انتشـ�ار العن��ف .وق��د شــهدت االنتخابـ�ات
انتخابــات برلماني��ة ورئاسـ�ية جديـ�دة وكتاب��ة دســتور جدي��د لتج ُّن��ب المزي��د م��ن التدهـ�ور
ٍ
ي
اــ�ن
مقعدــا ،لتكـ�ون بذل��ك ث ي أك بــرـ
الـلماني��ة لعـ�ام  2014انخف��اض ع��دد مقاع��د حرك��ة النهض��ة إىل 69
ً
ب
ف
ف
عالو ًة عىل ذلك ،فقد أكَّدت التوترات
ــ�][11؛ ولذلـ�ك اضطــرت النهضـ�ة إىل الدخــول يـ حكوم ٍــة ائتالفيـ�ة مـ�ع
كتلـ�ة حزبيـ�ة يـ ب
ال�لمــان التون ي
ال� أحاطت بحكم محمد مرس �ف
السياسية ت
ي
ال�لمــان وكان يُنظـ�ر إليـ�ه عـلى أنَّـ�ه أك ببـرـمنافـ�س لحركـ�ة
ي ي حــزب ندــاء تونــس ،الــذي فــاز بأغلبيـ�ة مقاعـ�د ب
أ
مرص
التصور القائل َّ
إن الحزاب إ
السالمية ي
ُّ
مؤخــرا أنَّه��ا ستــخرج م��ن االئتــاف ،وه��و م��ا يبـ�دو
غ� النهضــة [12].وم��ع ذلـ�ك ،فق��د أعلن��ت النهض��ة
ً
قادرة عىل قيادة الحكومة بكفاءة ،وهو تصور
ف
ٍ
ال�لمانيـ�ة المزمـ�ع عقدهـ�ا
ُّ ج�زـ ًءا مـ�ن حس��اباتها السياســية لتحقيـ�ق مكان ٍــة أفضـ�ل لنفســها يـ االنتخابــات ب
ف
ساهم ي� حسابات حركة النهضة وهي تحاول
عـ�ام .2019
أ

إيجاد ٍّ
قابل للتنفيذ
سياس
حل
سلمي للزمة ٍ
ٍّ
ي ٍّ
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 .٢ممثَّل لكن ضعيف :حاالت أ
الردن والكويت وموريتانيا
َُ
أ
الردن
يطل��ق ع�لى الجنـ�اح السيــاس لجماع��ة الخــوان المس� ن ف أ
بـيا؛ إذ جـ�رى تأسيس��ه عـ�ام
كيــان حديـ ٌ
لـم� ي� الردن “جبه��ة العم��ل إ
إ
ي
الســامي” ،وه��ي ٌ
ُ
�ث نس� ًّ
ي
ف
أيض��ا قاطع��ت العدي��د م��ن االنتخابـ�ات
ال�لماني��ة من��ذ تأسيســها ،ولكنه��ا ً
1992[13].وق��د شاــركت جبه��ة العم��ل إ
عــدد م��ن االنتخابـ�ات ب
الســامي ي� ٍ
أ
بــأن النظـ�ام
ال�لمانيـ�ة لعامـ�ي  2010و،2013
ال�لم��ا�ن ي الرد�ن ي  .قاطعـ�ت الجبهـ�ة االنتخابــات ب
ب
�ا� ب
محتجـ�ةً َّ
َّ
ال�لماني��ة بس��بب ش��كاوى م��ن النظ��ام االنتخ� ب ي
أ
أ
أ
ن
تنظيمـ�ا أفضـ�ل.
ويضـر بالحزــاب السياســية المنظَّمـ�ة
ً
اــ ال ي
االنتخ� ب ي
ردـ يخــدم الحزــاب القبليـ�ة ضُّ
أ
أ
ف
ف
ف
أن جبهـ�ة العمـ�ل
نس�ب.
ال�لمانيـ�ة الردنيــة ،يوجـ�د  110مقاعـ�د يـ ب
وـ االنتخابــات ب
وصحيــح َّ
ٌ
ي
ال�لماــن ،وتتسـ�م الحزــاب السياســية يـ البــاد بضعـ�ف ب ي ٍّ
ف
�ن االنتخابـ�ات التالي��ة ف ي� عـ�ام  2007اع ُت ِببـرت ً
فشــاـ
الـلماني��ة لعـ�ام  ،2003وفاــزت بـــ 17
إ
ً
الســامي أبل��ت بــا ًء حســ ًنا ي� االنتخابـ�ات ب
مقعــدا][14؛ ولكـ َّ
ت
ن
ن
ن
التاليتــ [15].وبع��د مقاطع��ة انتخابـ�ات
الــ ل��م تف��ز آنــذاك إال بسـ�تة مقاع��د برلمانيـ�ة ،وه��ي نتيج��ة أ َّدت إىل مقاطع��ة
االنتخابيتــ
العمليتــ
ي
ي
ي
للجبه��ة ي
انتخــا� متن� ِّ�وع ض� َّ�م مرشـ ي ن
انتخابي��ا غ� يير�عـ�ادل ،خاض��ت الجبه��ة االنتخاب��ات ضم��ن ائت�لاف
نظام��ا
�ح�
عامـ�ي  2010و 2013بس��بب م��ا رأت��ه الحرك��ة ً
ًّ
ب ي ٍّ
الس� ي ن
مقع�دـاُ ،منحـ�ت الجبهـ�ة  10مقاعــد منهــا [16].ونتيجــةً لذلــك ،أصبحـ�ت
�ال 15
غــرـ إ
ً
وأحزابً��ا م��ن ي
لامي� عـ�ام  .2016وف��از ه��ذا االئت�لاف بإجمـ ي
أ
ف
�زـ ـ الردن ،ت
حتـىـوإن كانـ�ت تم ِّثـ�ل حصــةً
ال�لمانيـ�ة.
بـيا مـ�ن المقاعـ�د ب
ي
الجبهـ�ة ب
صغيـرة نس� ًّ
أكبـرـتك ُّتـ�ل ح� ـ ي ٍّ ي
الخيـرة أصبحـ�ت آ
الردن ظهــور بضـ�ع جماعــات منشقــَّة ب�اـرزة فـ الس�نـوات أ
�لمـ فـ أ
ن
انتخابيـ�ا لجبهـ�ة العمـ�ل
منافسـ�ا
الن
شهــدت جماعـ�ة إ
ي
ًّ
ً
ي
الخوــان المس� ي ي
أ
ف
ت
الخــوان ينتمـ�ون إىل الجنـ�اح الكــرثـ
الــ أُ ِعلن��ت
رسمــيا عـ�ام  2013 -ع�لى ي��د أعضـ�اء ي� إ
إ
ًّ
الس�لامي .فع�لى س��بيل المث��الَّ ،
تأسس��ت مبـ�ادرة “زمــزم ” -ي
ف
ين
“اعت� ً
المرشحــ� الفائزي��ن كانـ�وا أعضـ�اء
أن هــؤالء
�ال  5مقاع��د برلمانيـ�ة ،م��ع ــ ورة إ
الشــارة إىل َّ
�دال ”� يـ الجماعـ�ة .و فــاز مرشحــوا فصيـ�ل “زمــزم” بإجمـ ي
ــ
�لم�”ن
ــن
غ� يير�إس�لامي ي القائمــة االنتخابيــة مــن مناطــق ق ََبليــة [17].وتش �كَّلت جماع��ة منش �قَّة أخ��رى تُطل��ق ع�لى نفس��ها اس��م “جمعي��ة إ
الخ��وان المس� ي
ف
ت
تأس��س حـ�زب الوس��ط عـ�ام  ،2001ومنـ�ذ ذلـ�ك
رسمــيا عـ�ام  ،2015وفــازت بمقعـ ٍ�د واح��د ي� االنتخابـ�ات ب
ًّ
يراَّ ،
الــ ُعقـ�دت عـ�ام  2016[18].وأخ� ي ً
الـلماني��ة ي
أ
ن
ــن
ن
المتفقيـ مـ�ع آراء هــذا الحــزب ف�اـزوا بسبــعة مقاعـ�د
الخ�وـان المس��لم الردنيــة[19].
أن
الح�ي وهــو ينافــس جماعــة إ
ي
ي
ي
وتشيـرـبعـ�ض التقديرــات إىل َّ
برلمانيــة ،مـ�ع أن العــدد الدقيـ�ق مـ�ا زال َّ
محــل جــدل[20].
أ
ف أ
أ
أ
جيــدا ف ي� االنتخابـ�ات
قياس��ا ع�لى أداء الح �زاب السياس��ية الخ��رى ي� الردن ،فـ�إن أداء الحــزاب إ
السلـامية كان ً
يمثِّل تهديد حظر الجماعة أو تقييدها ً
ف أ
أ
ال�لمانيـ�ة
ي� الردن تحديًا ي ً
الـلماني��ة لعـ�ام  ،2016رغـ�م ظهــور الحزــاب المنشقــَّة .وبينمـ�ا يمكـ�ن اعتبــار نتائـ�ج االنتخابــات ب
كب�ا آخر لها ولجبهة ب
ف
العمل إ
مشجــعةً للبع��ض داخ��ل الجماع��ة ،ف��إن االنقس��ام واالنشقــاقات الحالي��ة داخ��ل المؤسس��ة تُشـ�كِّل
السالمي ي� السنوات القادمة لعـ�ام 2016
ِّ
أ
ف
السلـامي .إضافــةً إىل ذلــك ،فقـ�د أغلقـ�ت ش
مقــر جماعـ�ة
تحدياــت يـ طريـ�ق جبهـ�ة العمـ�ل إ
ٍ
ال�طـ�ة الردنيـ�ة َّ
ف
السـلامي بصـ�ورة
الخـ�وان سياسـ ًّ�يا
واجتماعي��اُ ،رغ��م استــمرار عم��ل جبه��ة العم��ل إ
الخــوان عـ�ام  ،2016ي� تحـ ُّ�رك يـ�راه الكث يــرون خطـ�و ًة ته��دف إىل خن��ق إ
إ
ًّ
أ
ف
ف
السلـامي يـ الس�نـوات القادمـ�ة.
يرا آخـ�ر لهـ�ا ولجبهـ�ة العمـ�ل إ
قانونيـ�ة داخـ�ل البــاد [21].ويم ِّثـ�ل تهديـ�د حظـ�ر الجماعـ�ة أو تقييدهـ�ا يـ الردن تحديًـ�ا كب� ي ً
الكويت
ف
الخ��وان المسـ ي ن
�لم� ي� الكوي��ت إىل خمسـ�ينيات الق��رن ش
أن مشــاركتها السياس��ية م��ن خ�لال الحرك��ة الدسـ�تورية
تع��ود أص��ول جماع��ة إ
العـي��ن ،م��ع َّ
ف
ــ
ن
ش
حيـ تعــود الجذــور التأسيســية لـ”حــدس”
أمرــ
إ
وـ ي
ٌ
جديدــ نس� ًّ
�بيا ولــم تبدــأ َّإل 羗ي تس��عينيات القرــن الع�يــن [22].ي
الس�لامية ،المشهــورة بـ”حـ�دس”ٌ -
ــ
أيضـ�ا
الشاــرة ً
�دول قــد انقطعــت بعــد الغزــو الع�را ي للكويــت [23].وتجــدر إ
إىل أيديولوجيــة جماعــة إ
الخ��وان ،فإــن عالقتهــا بالجماعــة عــى المس�تـوى ال� ي
أ
أ
ف
ف
غيـرـقانونيـ�ة نظريَّـ�ا يـ الكويــت؛ ولــذا يمكـ�ن
أن الحزــاب السياســية ي
أمــر صعـ�ب .وينبـ�ع هــذا مـ�ن َّ
إىل َّ
أن مناقشـ�ة أداء الحزــاب السياســية يـ الكويـ�ت ٌ
أ
ين
المرش�حــ الفائزيـ�ن
ح�زـب أو جماعــة بعينهــا [24].فعـلى سبــيل المثاــل ،حمـ�ل جميـ�ع
أن يكوــن مــن الصعــب
ُ
تخصيصــ مقاعــد برلمانيــة فرديــة ل ِّي ٍ
ف
ن ف
ن
�تقل�” [25].وم��ع ذلـ�ك ،فـ�إن “حــدس ”تُ َعـ ُّ�د جماعـ�ةً سياسـ�ية نشـ�طة
بالمقاع��د
الخمســ ي� الجمع��ة الوطني��ة للبـلاد ي� انتخابـ�ات عـ�ام  2016وص� َ�ف “مسـ ي
ي
ف
عارض��ة”.
ي� الكوي��ت وتوص��ف عاــد ًة بأنه��ا جماعـ�ةٌ ُ“م ِ
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ولن أ
أ
أ
ف
ف
الحـ�زاب
خيـرـباالختلـاط؛ إذ َّ
اــ لـ”حــدس” يـ العقـ�د ال ي
�ات وقاطع��وا غــ ه��اَّ .
ترشـ�ح أعضــاء مـ�ن “حــدس” ي� عـ َّ�دة انتخابـ ٍ
اتسـ�م التاريـ�خ االنتخ� ب ي
أ
انتخاباــت برلمانيـ�ة عــدة م�رـ ٍات خــال العقـ�د الخ ييـر ،ويصعـ�ب أحيانًـ�ا
السياس��ية محظــورةٌ ،والحكوم��ات غ� يير�مســتقرة؛ فمـ�ن ثَ َّــم جــرت الدعــوة إىل عقـ�د
ٍ
أ
ف
ض
الخ��وان.
�ا� ش��ارك فيه��ا أعض��اء إ
تخصي��ص مقاع��د لعضـ�اء “حــدس” بش��كل مح� َّ�دد .وم��ع ذل��ك ،ف��إن ثم��ة عـ�د ًدا م��ن االنتخاب��ات ب
ال�لماني��ة ي� المـ ي
ف
الـلماني��ة لعـ�ام  ،2003فـ ي ن
بعدــد َّ
أقــل مـ�ن
حيـ فاــزت
�أن “حــدس ”ق��د فــازت بسـ�تة مقاع��د ي� االنتخابـ�ات ب
فع�لى سـ�بيل المثـ�ال ،أفـ�ادت تقاري��ر بـ َّ
ٍ
ي
ف
ت
الـت تلته��ا ف ي� أعـ�وام  2006و 2008و2009[26].
المقاع��د ي� االنتخاب��ات ي
ف
ال�لمانيـ�ة
تحس��ن أداء “حــدس”
االنتخاــ� بع��د ذلـ�ك ،ففــازت بخمس��ة مقاع��د برلماني��ة ي� فــ اير/شــباط م��ن عـ�ام  2012[27].وب�دـ ًءا مـ�ن االنتخابــات ب
ث� َّ�م َّ
بي
ف
ف
ت
ــد ج�زـ ًءا مـ�ن المعارضـ�ة -العمليـ�ةَ
الــ تلته��ا ي� عـ�ام  ،2013قاطعـ�ت “حــدس”
وجماعــات سياسـ�ية أخـ�رى -تُ َع ُّ
ٌ
الثاني��ة ي� عـ�ام  2012واالنتخابـ�ات ي
و� آخ��ر انتخابــات برلماني��ة انعقـ�دت ف� أكتوبر/تشـ ي��ن أ
ف
الول م��ن عـ�ام  ،2016كان
احتجاجـ�ا عـلى التحــول إىل نظــام
االنتخابيـ�ة
ٍ
ٍ
ً
ي
تصويــت جديـ�د [28].ي
ف
جيــدا .و� ي ن
حــ يُ َعـ ُّ�د م��ن الصع��ب تحدي��د عـ�دد أعضـ�اء “حــدس” الذي��ن فاــزوا بمقاع��د برلمانيـ�ة ،فـ�إن
أداء “حــدس” وغيـ ه��ا م��ن أحــزاب المعارض��ة ً ي
ــن
ين
ين
السـلامي اسـ�تطاعوا الفوــز بـــ 12مقع ًــدا[29].
بعـ�ض التقديرــات تش ييـرـإىل أن
السياس�يــ
وغ�هـــ مـــ إ
التابعيـ لـ”حــدس” ي

ف
قدر من التسامح مع وجود «حدس» ي� تتسـ�م البيئـ�ة السياســية المحيطـ�ة بـ”حــدس” ف ي� الكوي��ت
بالتف��رد ف ي� بع��ض الجوان��ب ،أل َّن
ربما يوجد ٌ
ُّ
أ
ز
الكويت؛ ل َّن ي
قـ�در م��ن التسـ�امح
ترك� الحركة يبدو منص ًّبا عىل السياسات الكوي��ت دول��ةٌ خليجي��ة وحليف��ةٌ للسعــودية إ
والمــارات .وربم��ا يوج��د ٌ
أقل إثارة م��ع وجـ�ود “حــدس” ف� الكوي��ت؛ أل َّن ي ز
والشؤون الداخلية ،مما يجعل وجودها َّ
منصب��ا ع�لى السياس��ات والشـ�ؤون
تركـي الحرك��ة يب��دو
ًّ
ي
للجدل خارج حدود الكويت .بيد َّ
أن “حــدس”
أن «حدس» تضطر الداخلي��ة ،مم��ا يجع��ل وجوده��ا أق� َّ�ل إث��ارة للج��دل خ��ارج ح��دود الكوي��ت .بي��د َّ
ف
ف
ً
كب�ير� ف ي�
أيضا إىل التعامل مع ف بيئة سياسية أ ي� الكويت تتسم تضط��ر ً
أيض��ا إىل التعام��ل م��ع بيئ��ة سياس��ية ي� الكوي��ت تتس��م بع��دم اس��تقرار ي
خ�ة
أ
كب� ي� السنوات ال ي
بعدم استقرار ي
�دة
ــتمر للحكوم��ات والدع��وة إىل انتخاب��ات جديـ ٍ
السنــوات الخ يــرة][30؛ إذ أس��فر االنهي��ار المس ُّ
ت
التـ شهــدت إجرــاء أكثـرثـمـ�ن عمليـ�ة انتخابيـ�ة ف يـ الســنة الواحــدة[31].
عـ�ن بعـ�ض الحاــالت ي
وق��د خلق��ت تل��ك الظ��روف ،بالضاف��ة إىل إل�زام أ
الف�راد بخ��وض االنتخاب��ات بصفته��م مس ي ن
ــتقل� -بيئةــً سياسيــة مليئــة بالتحدياــت تح ِّتــم عــى“ حــدس”
إ
المحاولــة المس��تمرة لضماــن بقائهــا.
موريتانيا
ف
يـاس التابـ�ع للإخوــان يـ موريتانيـ�ا “التجمـ�ع الوطنـن ي للإصــاح والتنميـ�ة” ،ويشتــهر أكثـرثـباســمه المختـصر “تواصـ�ل” .ولـ�م يخضـ�ع
يُ َّ
سمــى الحــزب الس� ي
أ
أ
ف
ت
ش
ال�ت تش��هد مش��اركة أح�زاب إسـلامية،
�ياس لدراس� ٍ�ة مسـ�تفيضة مقارن��ةً بال��دول الخ��رى ي� منطق��ة ال�شرق الوس��ط وش��مال إفريقي��ا ي
ه��ذا الح��زب الس� ي
أ
الســامية [32].ولك��ن قب��ل عـ�ام ،2007
أن الحـ�زب ل��م يك��ن
اب إ
ويرج��ع هـ�ذا جز ًّئي��ا إىل َّ
قانوني��ا ح تــىـعـ�ام 2007؛ إذ حظ��رت الحكوم��ة الموريتاني��ة الحــز َ
ًّ
ــ
ليـن
أن المنظوم��ة السياسـ�ية
كان أعضاــء الحزــب تي�ش�حـون ي االنتخاباــت بصفتهــم مس��تق  ،وبذلــك اكتس�بـوا خ� ببر ًة برلمانيــة [33].وينبغ��ي ً
أيض��ا إ
الشــارة إىل َّ
ف ي� موريتاني��ا تخض��ع لهيمن��ة حـ�زب االتحـ�اد م��ن أج��ل الجمهوريـ�ة ،بزعام��ة الرئي��س القـ�وي محم��د ول��د عب��د العزي��ز .وق��د نت��ج ع��ن هـ�ذا هيمنـ�ةُ حـ�زب
االتح��اد م��ن أج��ل الجمهوري��ة ع�لى السياس��ات االنتخابي��ة ف� الســنوات أ
الخ يـيرة.
ي
وخ�لال ت
ت
ين
�ات متوس��طة ف ي�
الـت كان “تواص��ل” فيه��ا حزبً��ا
الفـترة
عمليتـي
ي
رسمــيا ،ح َّق��ق نجاحـ ٍ
ًّ
القصـيرة ي
أن المنظومة
وينبغي ً
الشارة إىل َّ
أيضا إ
ــ
ن
انتخابيتــ من��ذ عـ�ام  .2013فف��ي االنتخابـ�ات الــ لماني��ة عـ�ام  ،2013نجـ�ح “تواصــل” ي الفوــز بـــ16
ي
السياسية ي ف� موريتانيا تخضع لهيمنة حزب
ف
ف
ت
الــ ش�هـدتها البـلاد العـ�ام
مقعدــا مـ�ن أصـ�ل 147
و� االنتخابـ�ات ب
مقعدــا يـ ب
ً
ً
االتحاد من أجل الجمهورية ،بزعامة الرئيس
ال�لمــان [34].ي
ال�لماني��ة ي
ف
ض
�زب مع��ارض ي� موريتانيا،
�ا�  ،2018تم َّكـ�ن “تواصــل” مـــ الفوــز بـــ 14مقع� ً�دا ،ويُ َع� ُّ�د ً
حاليا أك� ببر�ح� ٍ
القوي محمد ولد عبد العزيز .وقد نتج عن المـ ي
ُ
هذا
هيمنة حزب االتحاد من أجل الجمهورية رغـ�م ق َّلـ�ة عــدد مقاعــده مقارنــةً بعــدد المقاعـ�د الــذي فــاز بهـ�ا حــزب االتحــاد مـ�ن أجـ�ل الجمهوريـ�ة
أ
ف
ت
عىل السياسات االنتخابية ي� السنوات ال ي
مخلصـ�ا
ال�ت وص��ل عدده��ا إىل  89مقع ًــدا [35].يُ َع ُّــد رئيـ�س موريتانيــا ،محمـ�د ولـ�د عبـ�د العزيــز ،حلي ًفـ�ا
ً
خ�ة ي
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ين
�لمـ فـ موريتانيــا ،ورفـ�ض التفريـ�ق ي ن
ن
وغ�هـ�م
بيـ
للس��عودية ،واس�تـخدم لهجــةً ح�اـ َّدة ضـ�د جماعـ�ة إ
المتطرفيـ الذيـ�ن يس��تخدمون العنـ�ف ي
الخوــان المس� ي ي
الس�لاميــن الذيــن يس�عـون للمش��اركة ــ ي العمليــة االنتخابيــة [36].وعلـاو ًة ع�لى ذلـ�ك ،ومن��ذ عـ�ام  ،2013ثم��ة جهـ�ود تقوده��ا الحكوم��ة لخن��ق نشـ�اط
مــن إ
ن
اــ أك ببـرـكتلـ�ة
الجمعيـ�ات الخيـ ي��ة المرتبط��ة بجماع��ة إ
تجمعـ�ات حـ�زب “تواصــل ”[37].ومـ�ع َّ
الخوــان ،م��ع من��ع بع��ض ُّ
أن الحــزب قـ�د فــاز بمـ�ا يجعلـ�ه ث� ي
يـاس ضعيـ�ف ويمكـ�ن أن يتأثَّـ�ر بالجهــود المس�تـمرة المبذولـ�ة لتهميشـ�ه.
برلمانيــةَّ ،
فإــن مس��تقبله الس� ي
سياقات طائفية :حالتا العراق ولبنان
 .3أحزاب تابعة للإخوان ف ي�
ٍ
العراق
ف
ق
واحدــا مـ�ن
تأس��س عـ�ام  ،1960وتمتـ ُّ�د جذــوره إىل عـ�ام  1945[38].ويُ َع ُّــد الحــزب
إن الحـ�زب إ
ً
َّ
الســامي الع�رـ يا� ٌ
حــزب تابـ ٌ�ع للإخــوان ي� العرــاق ،وق��د َّ
أ
ين
حســ ،فغـ�ادر بع��ض قادت��ه البـلاد،
محظــورا إبَّ��ان حك��م صـ�دام
أكـبرـالحــركات السُّــنية ،ويدي��ر شــبكةً واس��عة م��ن العم��ال الخــ ي��ة .وكان الح��زب
ب
ً
أ
ش
ش
الخ��وان مبـ�ا�ةً،
الش��ارة ً
أيض��ا إىل أن بع��ض ق��ادة الح��زب ذك��روا مؤخ� ً�را أن الح��زب ال يتب��ع جماع��ة إ
وأ�فـ�وا ع�لى إدارة المـ�ور م��ن الخــارج [39].وينبغــي إ
أ
ف
والطاح��ة بصـ�دام
غيـرـ
مــر يك للعـ�راق إ
أن عالقتـ�ه إ
واضحــة يـ هــذا الصــدد [40].ومن��ذ الغ��زو ال ي
بالخوــان ي
وش� َّ�ددوا عـلى اس��تقالله عـ�ن التنظيــم ،مـ�ع َّ
ٍ
ف
ين
حس�ي ،تأرجـ�ح الحــزب ي ن
تمامـ�ا .ونتناــول يـ هــذا الصــدد أربـ�ع
بيـ المش�اـركة السياســية ضمـ�ن
تتكوــن مـ�ن َّ
ٍ
عدــة أحزــاب ومقاطعـ�ة االنتخابــات ً
ائتالفاــت َّ
عملياــت انتخابيـ�ة.
ٍ
ن ف
السلـامي العمليــةَ االنتخابيـ�ة بعـ�د رفـ�ض طلبـ�ه
حســ ي� العــراق ُعقـ�دت عـ�ام  ،2005فقـ�د قاطـ�ع الحــزب إ
أن أول انتخابـ�ات تل��ت ســقوط صــدام ي
م��ع َّ
أ
ف
ف
ترشـ�ح ضمـ�ن
�ن الحـ�زب شــارك ي� انتخابـ�ات عـ�ام  ،2010حيـ�ث َّ
بتأجيلهـ�ا ،وبسـ�بب وجـ�ود مخــاوف أخـ�رى تنب��ع م��ن الوجـ�ود الم ييـر يك ي� العــراق [41].لكـ َّ
ف
�ن ه��ذا االئت�لاف ل��م يف��ز َّإل羗
�نية ف�اـزت بـــ44
مقعــدا ي� االنتخابـ�ات ب
ً
الـلماني��ة لعـ�ام  2005[42].لك� َّ
جبهـــ التوافـــ العراقيةــ ،وهـــ قائمـــ انتخابيـــ ُس� َّ
أ
ف
ــ
ف
و� انتخابـ�ات عـ�ام  ،2014شــارك الحـ�زب
�امات وخالف� ٍ
بسـ�تة مقاع��د برلماني��ة ي� انتخابـ�ات عـ�ام  ،2010ويرجــع ذلــك ي الساــس إىل انقس� ٍ
اـت داخليــة [43].ي
ف
ف
ال�لماــن ،وهـ�و مـ�ا يم ِّثـ�ل تحس ًنــا عـ�ن نتائـ�ج قائمـ�ة
�ال 23
إ
مقعدــا يـ ب
ً
السـلامي ي� االنتخاب��ات ضم��ن قائم� ٍ�ة انتخابي��ة تُسـ َّ�مى “متحـ�دون” ،فـ�ازت بإجمـ ي
ف
جبه��ة التواف��ق السُّـ�نية ي� الــدورة االنتخابي��ة الســابقة[44].
ق

السالمي العر يا� اليوم عد ًدا من
ويواجه الحزب إ
ف
التحديات ي ف� تشكيل مستقبله ،ال سيما ي� ضوء
ِّ
ف
أ
ف
ت
ال�لمانيـ�ة لعامـ�ي  2010و ،2014فإنـ�ه أعلـ�ن ف يـ بف�ايـ�ر/
أن الحــزب قـ�د شاــرك يـ االنتخابــات ب
ومـ�ع َّ
ال� تتم َّتع بها الحزاب الشيعية ي� العراق
القوة ي
ف
ض
ت
ش��باط م��ن الع��ام
التـ ش�هـدها ذلـ�ك والحاجة إىل إعادة إعمار البالد هيكل ًّيا وسياس ًّيا
المـ�ا�  2018أنَّـ�ه لـ�ن يشاــرك يـ االنتخابــات ب
ال�لمانيـ�ة ي
ي
تابع�ي للحزــب أو كانوــا أعضاــء ــ الحزب ت
العــام [45].لك َّنــه سمــح ألف�ر ٍاد كانوــا ي ن
بال� ُّشــح [46].وتش يــرـ
ي
ين
أيضـ�ا
�وال  14ف��ر ًدا
الـلماني��ة لعـ�ام  2018ف يـ العرــاق ً
تابع�ي للحزــب ف��ازوا بمقاعــد برلمانيــة [47].وشــهدت االنتخابـ�ات ب
بع��ض التقدي �رات إىل َّ
أن حـ ي
أ
أ
ق
الســامي الع�رـ يا� اليـ�وم
ظهوــرا قويًّ��ا للحــزاب السياسـ�ية ذات الجــذور الش�يـعية ،وه��و م��ا أظه��ر القـ�وة ال ُكلِّي��ة لتل��ك الحــزاب [48].ويواج��ه الحـ�زب إ
ً
أ
ف
ف
ف
ت
التـ تتم َّتـ�ع بهـ�ا الحزــاب الش�يـعية يـ العرــاق والحاجـ�ة إىل إعاــدة إعمــار البــاد هيكليًّـ�ا
ع�دـ ًدا مـ�ن ِّ
التحديــات يـ تشكــيل مس��تقبله ،ال سيــما يـ ضــوء القــوة ي
ف
ف
الس��نية ي� العـ�راق،
�وات منتق��دة للح��زب وقيادات��ه بس��بب م��ا يُتص��ور أنَّ��ه إخف� ٌ
وسياس� ًّ�يا .وظه��رت ً
أيض��ا أصـ ٌ
�اق م��ن جانبه��م ي� الــذَّ ْود ع��ن القضاي��ا ُّ
ف
ف
ف
يـاس الطائفـ�ي يـ العرــاق والنقـ�د
�كيكات يـ ق�دـرات زعمــاء الحــزب عـلى تحويـ�ل الحــزب إىل قــوة سياســية يـ البــاد [49].ويبــدو َّ
وكذلـ�ك تش� ٌ
أن السيــاق الس� ي
أ
ف
�ات م��ن الس��كان السُّـ� َّنة ،هم��ا التحدي��ان الب��رز الل��ذان يواجههم��ا الح��زب ي� المسـ�تقبل.
الموج��ه إىل الح��زب م��ن قطاع� ٍ
َّ
لبنان
الع�ي��ن ،م��ع أنَّه��ا ش��اركت أول م��رة �ف
ف
الس�لامية” ،وتع��ود أصوله��ا إىل خمس��ينيات الق��رن ش
س��مى الجماع��ة التابع��ة للإخ��وان ي� لبن��ان “الجماع��ة إ
تُ َّ
ي
أ
اــ لهــذه المجموعـ�ة هامشيــًّ ا مـ�ن حيـ�ث عــدد المقاعـ�د االنتخابيــة ،مـ�ع أنَّهـ�ا تحتفـ�ظ بب�نامـ�ج
المنظوم��ة االنتخابي��ة عـ�ام  1972[50].ويُ َع ُّــد الثـ�ر االنتخ� ب ي
أ
أ
ف
تأخ��ر انعقـ�اد
تواص��ل اجتماعـ ٍّ�ي نش��ط .وهنـ�اك عمليتـ�ان انتخابيتـ�ان جديرتـ�ان بالمالحظ��ة ي� هـ�ذا الصـ�دد :الوىل عـ�ام  ،2009والخـ�رى عـ�ام  ،2018وق��د َّ
ت
التـ ش��هدتها البــاد [51].وتنقسـ�م المنظومـ�ة السياســية عـلى أُسـ�س طائفيــة ،ويع ِّقـ�د التنافـ�س
انتخابـ�ات عـ�ام  2018بســبب إ
الش�كـاالت السياســية ي
ف
الســياس ي ن
بـي أحــز ٍاب
الســياس ي� الب�لاد.
متعــددة
التعــاون
ِّ
َ
ي
ي
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لـ�م يكـ�ن أ
ف
الداء االنتخ�اــ للجماعـ�ة الس�لامية فـ لبنــان ملحوظًــا ،وأخفـ�ق الحــزب فـ أن يصبـ�ح فاع ًلـاـسياسيــا ب� ً ف
ال�لمانيـ�ة
إ
وـ االنتخابــات ب
ًّ
بي
�ارزا يـ البــاد .ي
ي
ي
أن الح��زب ل��م ينج��ح إال ف ي� حص��د مقع� ٍ�د واح��د ف ي� ه��ذه االنتخاب��ات ،وكان
لعـ�ام  ،2009خــاض الحــزب االنتخابــات ضمـ�ن تحالـ�ف  14آذار [52].بي��د َّ
أ
آ
ف
ف
و� انتخابـ�ات عـ�ام  ،2018خ��رج الح��زب بــأداء
�أي
أي م��ن مرشـ�حيه الربع��ة بـ ِّ
مخي��ب للمـ�ال؛ إذ ل��م يف��ز ٌّ
انتخاــ� ِّ
طر ًفـ�ا هامشيــًّ ا يـ االئتــاف] .[53ي
ب ي ٍّ
وإجماــل ،كان��ت انتخابـ�ات عـ�ام  2018عصيبـ�ةً ع�لى الجماعـ�ات السلـامية أ
ً
الخــرى؛ إذ شــهدت أدا ًء ضعي ًف��ا لحـ�زب رئي��س ال�وـزراء سـ�عد
مقعــد].[54
إ
أ
ف
ف
الســامية � لبن��ان ه��و كي��ف يمكنه��ا أن ي ِّ ز
نفس��ها ع��ن الحـ�زاب
الشـ�كال الرئي��س أم��ام مســتقبل الجماع��ة إ
الحريــري يـ االنتخابــات [55].ويب��دو أن إ
تمــ َ
ي
السياسـ�ية السُّــنية أ
الخـ�رى وتعم��ل ف ي� بيئـ ٍ�ة سياسـ�ية مليئ��ة بالمشـ�اق.
النتائج االنتخابية:
ف
النتائج االنتخابية لحزب العدالة والتنمية ي� المغرب
عدد المقاعد المحصودة
ال�لمانية
االنتخابات ب
ال�لمانية لعام 2011
االنتخابات ب

107

ال�لمانية لعام 2016
االنتخابات ب

125

ال�لمانية لحركة النهضة ف ي� تونس
النتائج ب
ال�لمانية
االنتخابات ب

عدد المقاعد المحصودة

ال�لمانية لعام 2011
االنتخابات ب

90

ال�لمانية لعام 2014
االنتخابات ب

69

النتائج االنتخابية لجبهة العمل السالمي ف� أ
الردن
إ
ي
عدد المقاعد المحصودة
ال�لمانية
االنتخابات ب
ال�لمانية لعام 2003
االنتخابات ب

17

ال�لمانية لعام 2007
االنتخابات ب

6

ال�لمانية لعام 2010
االنتخابات ب

مقاطعة

ال�لمانية لعام 2013
االنتخابات ب

مقاطعة

ال�لمانية لعام 2016
االنتخابات ب

10

النتائج االنتخابية لحزب “حدس” ف ي� الكويت
ال�لمانية
االنتخابات ب

7

عدد المقاعد المحصودة

أول انتخابات برلمانية ف ي� عام 2012
ثا�ن ي انتخابات برلمانية ف ي� عام 2012

مقاطعة

ال�لمانية لعام 2013
االنتخابات ب

مقاطعة

ال�لمانية لعام 2016
االنتخابات ب

~12
ت
ال� حصدها “حدس” وإسالميون آخرون)
إ
الم َّ
جمال ُ
(ال ي
قدر ويشمل عدد المقاعد ي
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النتائج االنتخابية لحزب “تواصل” ف ي� موريتانيا
عدد المقاعد المحصودة
ال�لمانية
االنتخابات ب
ال�لمانية لعام 2013
االنتخابات ب

16

ال�لمانية لعام 2018
االنتخابات ب

14

السالمي العر ق يا� ف ي� العراق
النتائج االنتخابية للحزب إ
ال�لمانية
االنتخابات ب

عدد المقاعد المحصودة

ال�لمانية لعام 2010
االنتخابات ب

6
(إجمال المقاعد ويشمل عدد المقاعد ت
ال� حصدتها جبهة التوافق العراقية)
ي
ي

ال�لمانية لعام 2014
االنتخابات ب

23
(إجمال المقاعد ويشمل المقاعد ت
ال� حصدها ائتالف “متحدون”)
ي
ي

ال�لمانية لعام 2018
االنتخابات ب

~14
قدر)
إ
الم َّ
جمال ُ
(ال ي

السالمية ف ي� لبنان
النتائج االنتخابية لحزب الجماعة إ
عدد المقاعد المحصودة
ال�لمانية
االنتخابات ب
ال�لمانية لعام 2009
االنتخابات ب

1

ال�لمانية لعام 2018
االنتخابات ب

0

ين
ين
سياسي� :أداء حزب حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية
قصة
سياق�
ف
التعم��ق � فح��ص الس� ي ن
س� .ف� ً
�أول �:ال
�ياق� المغ� ب ي
ينبغ��ي أن نذك��ر ع��د ًدا م��ن المالحظ��ات المخت�صرة بش��أن ه��ذه الجماع��ات المختلف��ة قب��ل ُّ ي
�ر� والتون� ي
توج��د أد َّل��ة تذ َك��ر تشــرـإىل وجـ�ود “تأثــرـمــرس” قـ�وي يفـ�وق العوام��ل االنتخابي��ة أ
ف
الخـ�رى ف ي� تحدي��د نتائ��ج االنتخابـ�ات ي� مرحل��ة م��ا بع��د عـ�ام .2013
ُ
ي
ي
ي
أ
أ
ف
وثاني��ا :تبـ�دو الس�يـاقات والبيئـ�ات السياسـ�ية المحلي��ة ه��ي العوام��ل الولي��ة ي� تحدي��د كيفي��ة أداء الحــزاب التابع��ة للإ خــوان بع��د عـ�ام  .2013ومـ�ع أخـ�ذ
ً
أ
ف
ت
وضوح��ا ع�لى م��ا إذا
قدم��ا أك�ثرث�المثل��ة
اس�ت الحال��ة التونس��ية والمغربي��ة؛ إذ بإمكانهم��ا أن يُ ِّ
ً
ذل��ك ي� االعتب��ار ،فم��ن المه� ِّ�م أن نلق��ي نظ��ر ًة أق��رب ع�لى در ي
ف
ت
لــ� ي� أحــز ٍاب إســامية أخ��رى.
�رس القص يـيرة الممتلئ��ة بالفــو�
ض� ف ي� م�صر ق��د كان له��ا أث� ٌ�ر
كان��ت فـترة حك��م محم��د مـ ي
سيــاس س ب ي ٌّ
ي ٌّ
ف
ف
ض
�ع يس��مح له��ا ب��أن تصب��ح ً
�ات انتخابي��ة ف ي�
فاعـلاـسياسـ ًّ�يا
اب تابع��ة للإخـ�وان ي� المغ��رب وتون��س حقَّق��ت نجاحـ ٍ
توج��د أحــز ٌ
ي
الماــ� ،ويب��دو أنَّه��ا ي� وض� ٍ
أ
ف
ف
ف
ف
ت
ن
رـس ،فإننـ�ا
حيـ كانـ�ت الحزــاب التابعـ�ة للإخوــان يـ مواقـ�ع سلــطة
وـ ي
ٍ
نشطــًا يـ المس�تـقبل .ي
بدرجاــت متفاوتـ�ة يـ تونـ�س والمغــرب إبَّــان فتـرة حكـ�م م� ي
الســياس واالستــقطاب اللذي��ن اتس��م بهم��ا ع�صره  -محسوس��ةٌ ف ي� هذي��ن البلدي��ن أكـثرثـم��ن غيـ هم��ا .فع�لى سـ�بيل
أن أصـ�داء إطاحت��ه والتوت��ر
نتصـ َّ�ور َّ
ي
أ
ف
ف
ف
ف
ن
الس�لامية ي� كال البلدي��ن .وإذا
إن
�رس المضط��رب ي� م�صر إدان��ةً للح�زاب إ
ي
المث��ال ،يمك��ن الق��ول َّ
المواطن�ي ي� المغ��رب وتون��س ق��د وج��دوا ي� حك��م م� ي
أ
ف
�ي� التون�س� والمغ��رب م��ع ت
ت
ال� ي ز
�ياق� السياس� ي ن
نقاش��ا أعم��ق ع��ن الس� ي ن
ال�ت أ َّدت إىل
أخذن��ا ه��ذا ي� االعتب��ار ،فينبغ��ي أن نج��ري ً
ك�ي ع�لى فه��م الس��باب ي
ي
ف
ت
الــ تل��ت عـ�ام  ،2013ف� ي ن
خســارة حـ�زب النهض��ة
�ر�
التونـس� ً
ح�ي كان أداء ح��زب العدال��ة والتنمي��ة المغـ ب ي
ي
بعض��ا م��ن قوت��ه ي� االنتخابـ�ات الــ لماني��ة ي
ي
أ
ف
ت
ت
التـ ش��هدتها مـصر.
الــ تل��ت عـ�ام  ،2013رغـ�م الحدــاث ي
أفضـ َ�ل ي� االنتخابـ�ات الــ لماني��ة ي
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السياس ي ف� مرحلة ما بعد
لقد تشابه المناخ
ي
ف
العر� ي ف� مرص وتونس ي� بعض الجوانب؛
الربيع ب ي
ف
ف
ف
�ر� ي� مرص وتون��س ي� بع��ض الجوانب؛
�ياس ي� مرحل��ة م��ا بع��د الربي��ع الع� ب ي
شمول طال لق��د تش��ابه المن��اخ الس� ي
إذ كان كال البلدين ينتقالن من حكم
ي ٍّ
ف
ن
ن
ي ن
ظل وجود ي ن
�مول طــال َأم ُدــه يـ ِّ
�
ش
لاميـ عـلى
�م
ـ
حك
�ن
ـ
م
ينتقــان
�ن
ـ
البلدي
كال
كان
إذ
حزبيـ إس� ي
ظــل وجــود ي
َأم ُده ي ف� ِّ
درجة
حزب�
ي ٍّ
إسالمي� عىل ٍ
�ث عهـ ٍ�د
�تعدين لالس�تـفادة م��ن المنـ�اخ
السيــاس الـ�ذي كان حديـ َ
درجـ ٍ�ة عالي��ة م��ن التنظي��م مس� َّ
مستعدين لالستفادة من
عالية من التنظيم
َّ
ي
أ
أ
ف
�ر�
السياس الذي كان
المناخ
َ
حديث ٍ
عهد بالحرية بالحري��ة .وع�لى م� ِّ�ر الع��وام القليل��ة الوىل للتح��ول الديمقراط��ي ي� مرحل��ة م��ا بع��د الربي��ع العـ ب ي
ي
ف
ت
الـت
ي� تون��س وم�صر ،فق��د ح َّق��ق الحزب��ان انتصاــر ٍات انتخابي��ة مذهل��ة .بي��د َّ
أن نش��وة الن�صر ي
ف
ف
ين
تحسيـ الوضـ�ع
تحولـ�ت إىل مصاعـ�ب ف يـ التعامـ�ل مـ�ع تحديــات الحكـ�م مـ�ع محاولـ�ة
عاشــها إ
الخوــان المس�لـمون يـ مـصر والنهضـ�ة يـ تونـ�س رسعــان مـ�ا َّ
أ
ف
االقتصاــدي والمنـن ي يـ كال البلديـ�ن.

وأسـ�همت العدي��د م��ن أ
أ ـنن ف
أن التوتـ�رات السياسـ�ية،
الحـ�داث ف ي� زيـ�ادة حال��ة ع��دم االستــقرار
جلي��ا َّ
الســياس واالقتصـ�ادي والم ي ي� تون��س ،بينم��ا أصب��ح ًّ
ي
�اريـ رسعــان مـ�ا أجهضـ�ت التجاــرب السياســية أ
وغيــاب التقــدم االقتص�اـدي ،وعمليــات االغتيــال الملحوظـ�ة لنشطــاء يس� ي ن
الوىل للنهضـ�ة ف يـ البــاد .وربمـ�ا
الحزــاب الس�لامية كانـ�ت تحاــول الس�يـطرة عـلى المس�تـقبل الس�يـاس لدــول منطقـ�ة ال ششـرق أ
أســهم الخــوف مـ�ن أن أ
الوسـ�ط وشمــال إفريقيـ�ا ف يـ تحديـ�د
إ
َّ
ي
ف
ــن
ن
ن
ن
بيـ غيــاب التنميـ�ة
ترصفــات بعـ�ض
الناش�طــ
والناخبيـ يـ تونـ�س .ومـ�ع ذلــك ،لـ�م تغـ�ب المظالـ�م الداخليـ�ة الص�اـدرة عـ�ن التونس��ي  ،وتراوحـ�ت ي
ي
ي
تحديــدا[56].
السيــاس لحرك��ة النهض��ة
االقتصادي��ة ف ي� المجم��ل وأوج��ه القصـ�ور
ً
ي
ف
و� ضـ�وء م��ا حـ�دث ف ي� مـصر ،يبـ�دو أن حرك��ة النهض��ة اتخـ�ذت خطــو ًة محســوبة م��ن أج��ل البقـ�اء ع�لى الســاحة السياسـ�ية ع�لى المـ�دى الطويـ�ل،
ي
ب�ي الق��وى السياس��ية التونس��ية ،م��ع أ
ت
بالخ��وان المس� ي ن
بتوصله��ا إىل ح� ٍّ�ل س��ياس عم�ل� ي ن
الخ��ذ ف ي� االعتب��ار سلس��لة ال� َّ
�لم� ف ي�
ال�ت أطاح��ت إ
�زلت السياس��ية ي
ي ٍّ
ي ٍّ
ف
ــن
ـس� الراع��ي للحــوار الوط ي ي� شــتاء عـ�ام  ،2013والـ�ذي
م�صر .وال شـ�كَّ َّ
أن هـ�ذا كان حافــ ًزا ع�لى الوصـ�ول إىل اتفـ�اق الحــوار الـ�ذي قــاده الرباع��ي التون ي
ف
ف
ت
كبـيرـم��ع ح��زب نـ�داء
سـ�اعد الب�لاد ف ي� تج ُّن��ب الوص��ول إىل حال��ة الفــو�
�ف ي
الـت وقع��ت ي� م�صر .وأظه��ر قـ�رار النهض��ة بالدخ��ول ي� تحال� ٍ
ض�السياس��ية ي
وـيات سياسـ�ية براغماتي��ة.
تون��س وتوقي��ع اتفـ�اق قرطـ�اج ف ي� يوليو/تمـ�وز م��ن عـ�ام  ،2016أظه��ر ً
�تعداد للوصـ�ول إىل تس� ٍ
أيض��ا أن الحـ�زب وقادت��ه ع�لى اس� ٍ
أ
�ياس
وم��ع ذل��ك  -كم��ا أش��ار البع��ض  -فق��د اقت�صر االئت�لاف الحكوم��ي ع�لى الح�زاب السياس��ية الكب� ييرة ذات النف��وذ ،ول��م يتعام��ل م��ع التهمي��ش السـ ي
أ
أ
الســياس[57].
صع��ب الوص��ول إىل الشـ�مول
للحـ�زاب الصغ��ر ،وه��و م��ا َّ
ي
وتجديــد سياسيــةً ،
توجيــه
ـإن الحــزب ال ينبغـ�ي أن يوسـ�م بأنَّـ�ه
مــر الس�نـوات القليلـ�ة الماضيــة ،حاــول حــزب النهضـ�ة تنفيـ�ذ عمليـ�ة إعاــدة
قائلـا َّ
ٍ
ٍ
وعـلى ِّ
ف
ش
أن الحــزب ينبغـ�ي أال يوصـ�ف بأنَّـ�ه إس�لامي ،بـ�ل
سيــاس إســامي .فع�لى ســبيل المثــال ،ي� عـ�ام  ،2016أعلـ�ن زعيـ�م النهضـ�ة راشـ�د
حـ�زب
الغن�وــ َّ
ي
ي
الغن�وــ“ :نحـ�ن ت
اطييـ مس� ي ن
ينبغـ�ي أن ينظـ�ر إليـ�ه عـلى أنـ�ه حــزب “ديمقر ي ن
ش
يـاس” وندخـ�ل
�لمـ” يدافعــون عـ�ن الديمقراطيــة ،وقــال
نتـرك إ
الســام الس� ي
ي
الغن�وــ أنـ�ه ينبغـ�ي الفصـ�ل ن أ
ت
التـ حظيـ�ت
“الســام الديمقراطـ�ي” [58].وأ َّكـ�د
ش ي َّ
مرحلـ�ة إ
ي
بيـ النشــطة الدينيـ�ة والسياســية [59].وتبــدو تلـ�ك التغي� ييرات ي
وتدش�ي فص��ل جدي��د �ف
ف
ت
ين
اب إس�لامية أخ��رى  -وتحدي� ً�دا ي� م�صر -
بدعاي� ٍ�ة كب� ييرة محاول��ةً للن��أي بالنف��س ع��ن الف��و�
ال�ت م� َّ�رت به��ا أح �ز ٌ
ي
ٍ
ض�السياس��ية ي
التونـس�.
عــرـإظهـ�ار انفتاح��ه ع�لى جمي��ع قطاعـ�ات المجتم��ع
التاري��خ
السيــاس للحـ�زب ب
ي
ي

ف
أن اتفــاق قرطــاج والتحالـ�ف ب ن
وـ ي ن
جمـ�ة تواجـ�ه
اــ مـ�ع ندــاء تونـ�س يمكـ�ن أن يكونـ�ا قـ�د منعـ�ا وقــوع كارثـ�ة ف يـ تونــس ،فمـ�ا زالـ�ت هنــاك
حيـ َّ
ٌ
تحدياــت َّ
ال�لم� ي
ي
ف
�بس،
االئت�لاف الحاك��م ،ال س��يما فيم��ا يخ� ُّ
�ص االقتص��اد .ي
و� ظ� ِّ�ل قي��ادة ن��داء تون��س بصفت��ه أك� ببر�كتل��ة برلماني��ة حزبي��ة والرئي��س الباج��ي قاي��د السـ ي
ف
ض
�ا�  ،2018ظهـ�رت
شهــدت تونـ�س احتجاجــات كب ييـرة عـلى غيــاب
التقدــم االقتصاــدي إ
ُّ
يـاس يـ البــاد [60].وإبَّ��ان ربي��ع وصي��ف الع��ام المـ ي
والصــاح الس� ي
ال�لمــا�ن ي ن
اـت قويــة ي ن
بـي
ً
ب�ي ن�دـاء تونــس والنهضــة حوــل إ
أيضــا خالف� ٌ
الصالحاــت االقتصاديــة والحقائــب الوزاريــة [61].ونتيج��ة لذل��ك ،انته��ى التحال��ف ب ي
ف
ف
ٍّ
�ار
و� أَ ْوج المشــكالت السياسـ�ية واالقتصاديـ�ة ،يجه��ز حـ�زب
مســتقل للمســتقبل [62].ي
النهض��ة ونـ�داء تون��س ،م��ع ب��دء ِّكل حـ ٍ
�زب منهم��ا ي� رس��م مسـ ٍ
ف
ف
ين
التونس�يــ  -يـ التعامـ�ل مـ�ع المتطلبــات السياســية واالقتصاديـ�ة الجوهريـ�ة.
معارضـ�ا لحكوم ٍــة فشــلت  -يـ نظـ�ر بعـ�ض
نفسـ�ه ليكــون حزبًـ�ا
ً
النهضـ�ة َ
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طريق
من الواضح أن حزب العدالة والتنمية حاول َّ
شق ٍ

مستقل عن المنظمات ال أ
الخوان ،وم��ع أن هـ�ذه تط�وـرات حديثـ�ة ،فـ�إن حـ�زب النهض��ة يبـ�دو ف
ٍّ
لجماعة
التابعة
خرى
إ
�
�ع يسـ�مح ل��ه بالبقـ�اء
ـ
وض
َّ
ٌ
ي
ٍ
ت
وأن أحداث عام  2013كانت بمثابة ثغرة استخدمتها بعض
َّ
ً
الــ انعقـ�دت ف ي� عـ�ام
فاعــاـ
ًّ
سياســيا ر ً
ئيس��ا .إذ شــهدت نتائ��ج االنتخابـ�ات المحليـ�ة ،ي
أ
ف
القوى السياسية لمحاولة تهميش الحزب بع� محاولة
و� ي ن
حـي
 ،2018فـــز النهضــة بـــ  27.5%مـ�ن الصوــات مقارنـ�ة بندــاء تونـ�س  22.5%[63].ي
الخوان المرصية
وضعه ي ف� س َّلة واحدة مع جماعة
أ
إ
ين
أي م��ن
�ز
�
يف
�م
�
ل
أن
الحزب�ي بأغلبي��ة الص��وات ،ف��إن تل��ك االنتخاب��ات المحلي��ة تظه��ر َّ
ٌّ
ح��زب النهض��ة م��ا زال قـ�ادرا ع�لى حش��د دع��م ب��ارز .وبع��د ف� تترة سياس��ية صاخب��ة �ف
ٍ
ٍ
ً
ي
ف
ت
يستــعد حـ�زب النهض��ة ت
أن الحـ�زب
لل� ُّش��ح ف ي� االنتخابـ�ات بصفت��ه حزبً��ا
عامـ�ي  2013و،2014
ً
ُّ
معارض��ا ي� فتـرٍة يتصاع��د فيه��ا السـ�خط االقتصاــدي ،م��ع َّ
ف
ت
الش�كـاالت كمـ�ا ينبغـ�ي.
التـ أخفقـ�ت يـ التعامـ�ل مـ�ع تلـ�ك إ
كان ج�زـ ًءا مـ�ن الحكومـ�ة ي
ف
وـ ي ن
أي حــزب آخـ�ر ف يـ االنتخابــات المحليـ�ة
فإــن فوــزه بنســبة
حيـ أُصيـ�ب حــزب النهضـ�ة بالضعـ�ف بفعـ�ل ســوء إ
أص�وـات ب
الدارة السياسيــةَّ ،
ٍ
أكبـرـمـ�ن ِّ
ي
أ
ت
ال�ت وقع��ت ف ي� م�صر .وإجم� ً
�ال ،يب��دو أن
يُظه��ر حيويت��ه السياس��ية ،ويُ َع� ُّ�د ً
أيض��ا إش��ار ًة ع�لى َّ
�ياس ل��م يتعرق��ل كث� ي ً
يرا بفع��ل الح��داث ي
أن مسـ�تقبله الس� ي
ف
أن الح��زب ربم��ا كان
�ل� المأخ��وذ ع��ن إ
ح��زب النهض��ة ق��د أدرك جي� ً�دا أخط��اء إ
الســاموية ،م��ع َّ
الخ��وان ي� م�صر وح��اول الن��أي بنفس��ه ع��ن التص��ور الس� ب ي
ف
ف
اتيجيات سياســية ومر
يحتــاج إىل صياغـ�ة اس تـتر
اجعاــت مش�اـبهة عـلى أيـ�ة حاــل ،يـ ضــوء مش�كـالته وأخطائـ�ه الخاصـ�ة يـ تونـ�س .ومـ�ع ذلــك ،ففيمـ�ا يتع َّلـ�ق
ٍ
ٍ
التونس�يــ عـلى جميـ�ع أ
ين
الحزــاب السياســية الك ببـرى ف يـ تونـ�س قـ�د بــدأ ينفـ�د بســبب تفاقـ�م
أن ص ببـرـ
يـاس للحزــب ،فــإن ثمـ�ة
عالماــت عـلى َّ
ٍ
بالمس�تـقبل الس� ي
أ
القبـ�ال ع�لى االنتخابــات ،مم��ا يظه��ر حالـ�ةً م��ن انعــدام المبــاالة السياسـ�ية
سـ�وء الوضـ�اع السياسـ�ية واالقتصادي��ة .وأوىل هـ�ذه العالمـ�ات ه��ي ضع��ف إ
بــ جمي��ع أ
ف
أداء ي ن
الحــزاب التونســية ،ل��م يبـ ُ�د
إ
وثانيـ�ا ،فرغ��م تحقي��ق النهض��ة أفض��ل ٍ
والحبـ�اط العـ�ام م��ن الظــروف السياسـ�ية واالقتصادي��ة ي� تون��سً .
جدــا مـ�ن حيـ�ث القدــرة االنتخابيـ�ة.
قوــي ًّ
أي حــزب ٍّ
أن هنــاك َّ

ت
الـت سـ�محت
َّأم��ا ف ي� المغــرب ،فق��د تح َّق��ق الظهـ�ور
االنتخاــ� القـ�وي لحـ�زب العدال��ة والتنمي��ة عـ�ام  2011 -جز ًّئيــا -بمســاعدة إ
بي
الصالح��ات االنتخابي��ة ي
ت
أكــرـ
بقيـ�ام منظوم��ة انتخابي��ة أكــرثـحريـ�ةً تشكــَّلت بفض��ل الربي��ع
الــ أصب��ح فيه��ا الحـ�زب ب
العرــ� .وبع��د االنتخابـ�ات ب
بي
الـلماني��ة لعـ�ام  ،2011ي
لتحس�ي الوض��ع �ف
ف
ف
�ن
ين
ال�لم��ا ي ي� صياغ��ة السياس��ات االقتصادي��ة والسياس��ية
�ات ع�لى فعالي��ة الح��زب وائتالف��ه ب
كتل��ة حزبي��ة ي� البـ لم��ان ،ظه��رت عالم� ٌ
ي
أ
ــ
�زب
بالضافــة إىل موجــة المطالباــت إ
المغــرب [64].وقــد جعلــت تلــك النجاح�اـت ،إ
بالصلـاح الديمقراطــي ي منطقــة ال� ششرق الوســط وش�مـال إفريقيــا -حـ َ
أ
ف
ت
ش
اــ لحــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة
العدال��ة والتنمي��ة مثـ َ
ــر� ووعــوده ،فقـ�د ساــعد الداء االنتخ� ب ي
ــا� آم��ال الربي��ع الع ب ي
�ار قل� ٍ�ق لمل��ك المغ��رب .وحـتىـ ي� ظ� ِّ�ل ت ي
ف
ف
وتقدــم تلـ�ك النتائـ�ج وحدهـ�ا ً
دليلـاـقويًّـ�ا
الـلماني��ة لعـ�ام ِّ .2011
الـلماني��ة مم��ا حقَّق��ه ي� االنتخابـ�ات ب
بحص��ة أك بــرـم��ن المقاع��د ب
عـ�ام  2016ي� الظف��ر َّ
ف
ضــار ف يـ الفــرص السياســية لحــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة.
ض��د فكـ�رة أن أداء
مــرس ي� م�صر كان ل��ه أث��ر ٌّ
ي
ض
ت
ال�ت يواجهه��ا ف ي� السـ�نوات
أن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ق��د ح َّق��ق نجاح��ات انتخابي��ة خ�لال العق��د
وم��ع َّ
ي
المــا� ،ف��إن ثم��ة عـ�د ًدا م��ن التحدي��ات ي
ف
�ات ت ز
أي عوام��ل خارجي��ةً .
م�اي��دة ع�لى انعـ�دام كفـ�اءة التنمي��ة االقتصادي��ة ي� عـ َّ�دة
فــأول :شـ�هدت الب�لاد احتجاجـ ٍ
القادم��ة ،وه��ي مستــقلَّة ً
تمام��ا ع��ن ِّ
أجـ�زاء م��ن الب�لاد .وتنب��ع تل��ك التظاهـ�رات م��ن حال��ة الس��خط ع�لى رسع��ة التنمي��ة االقتصادي��ة ونطاقه��ا ،ال سـ�يما ف� المناط��ق الريفي��ة ف� المغ��رب الـتت
ي
ي
ي
ف
و� ظـ ِّ�ل كـ�ون حـ�زب العدال��ة والتنمي��ة أك بــرـكتل��ة برلمانيـ�ة ،فق��د ارتب��ط السـ�خط بوجـ�ود
يرا عــن س�اـئر المناطــق مــن ناحيــة التنميــة [65].ي
تشهــد تخ ُّلفًــا كب� ي ً
ــ
ض
ثانيــا :م��ا زال المل��ك محم��د السـ�ادس
ضر بحزــب العدالــة والتنميــة ي االنتخاباــت القادمــةً .
تص�وـُّ ر غياــب الدعــم الحكوميــ ،وهــو تص�وـُّ ر يمكــن أن ي� َّ
ف
أن الملـ�ك ينظـ�ر إىل حــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة باعتباــره س�لـطةً متناميـ�ة
�لطات كب ييـرة ويبــدو أنـ�ه يتمتَّـ�ع بقبــول ش�عــ ي ٍّ يـ المغــرب [66].ويبــدو َّ
يحتفـ�ظ بس� ٍ
أ
ت
أــ هــذا وسـ�ط موج ٍــة مـ�ن االنتق�اـدات القويـ�ة لحــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة مـ�ن جانـ�ب
ومنافســا سياس� ًّ�ياِّ ،
ً
ويفضــل حزــب الصالــة والمع�اـرصة عليــه [67].وي� ي
أ
ف
حــزب الصالـ�ة والمعاــرصة بشــأن طريقـ�ة إدارة حــزب العدالـ�ة والتنميـ�ة للمغــرب [68].ويوجـ�د تح ٍّــد ثالـ�ث يتم َّثـ�ل يـ التنافســات واالنقس�اـمات الداخليـ�ة
صع��ب االنقس��امات الممكن��ة ي ن
ب�ي أنصار
داخ��ل ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ،ال س��يما فيم��ا يتع َّل��ق بتش�كُّل هي��اكل الق��وى والتنافس��ات الداخلي��ة .ويمك��ن أن تُ ِّ
الداخـل� ع�لى الســلطة[69].
موح ًــدا ف ي� أَ ْوج هـ�ذا الــراع
عب��د إ
الل��ه ب��ن ي
كيـران وأنصـ�ار سـ�عد الدي��ن العثماــ�ن ي ع�لى الحـ�زب أن يظـ َّ�ل َّ
ي
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أ
ٍّ
وأن أحــداث عـ�ام  2013كانـ�ت
م��ن الواض��ح أن حـ�زب العدال��ة والتنمي��ة حــاول شـ َّ�ق طريـ ٍ�ق
مستــقل ع��ن المنظمـ�ات الخـ�رى التابع��ة لجماع��ة إ
الخوــانَّ ،
ف
الخــوان المرصي��ة .وتبـ�دو
بمثاب��ة ثغـ�رة اس��تخدمتها بع��ض القـ�وى السياسـ�ية لمحاول��ة تهمي��ش الحـ�زب ع بــرـمحاول��ة وضع��ه ي� ســلَّة واحـ�دة م��ع جماع��ة إ
نتائ��ج االنتخابـ�ات الـلماني��ة لعـ�ام  2016إشاــر ًة ع�لى أن الحـ�زب م��ا زال يتمت��ع بدع��م س�يـاس ق ف
أن الــرأي العـ�ام حـ�ول الحـ�زب
ب
ــوي ي� المغـ�رب .ويبـ�دو َّ
َّ
ي ٍّ ٍّ
أ
ش
ينب��ع م��ن أنشــطته وإنجازات��ه الت�يعي��ة وال ينطل��ق م��ن الحك��م ع�لى الجماعـ�ات الخـ�رى التابع��ة للإ خــوان [70].وقـ�د اس�تـطاع الحزــب ،مس��تغلًّ�نجاحاتـ�ه
ت آ
ت
اب سياسـ�ية أخـ�رى وأنصـ�ار المل��ك محم��د الســادس -النــأي بنفسـ�ه عـ�ن الرسديـ�ة
الــ تضعه��ا أمام��ه أحزــ ٌ
االنتخابي��ة وتغلُّب��ه حــىـالن ع�لى العقبـ�ات ي
ت
�ياس ف ي�
ال�ت تس��عى إىل إلصاق��ه بجماع��ة إ
الخ��وان المرصي��ة .ولي��س المقص��د م��ن ذل��ك أن نق��ول َّ
إن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة س��يواصل صع��وده الس� ي
ي
نفــوذ متخو ًف��ا م��ن قـ�وة الحــزب ،واضطرابً��ا اقتصاديًّ��ا ف ي� بع��ض أنحـ�اء البـلاد .وم��ع ذلـ�ك،
المغــرب؛ فه��و يواج��ه منافسـ�ةً سياسـ�ية ش�دـيدة ،وملــكًا ذا ٍ
فـ�إن أ
ف
أي تأث� ييرات س�لـبية نجمـ�ت عـ�ن سقــوط جماعـ�ة
الداء
السيــاس لحـ�زب العدال��ة والتنمي��ة ي� مرحل��ة م��ا بع��د عـ�ام  2013يُظهـ�ر أنـ�ه تج َّنـ�ب ً
عمومـ�ا َّ
ي
الخــوان المس� ن ف
الخــوان المس� ي ن
لـم� ف ي� م�صر.
ــان ع�لى الصعي��د
االنتخاــ� بسـ�بب أداء جماع��ة إ
إ
ي
لـم� ي� م�صر بفض��ل أدائـ�ه ،ول��م يع ِ
بي
الـشرق أ
أ
ت
ين
الســامية ف ي� منطق��ة ش
ً
الوس��ط وشـ�مال
اسـت حال��ة
مهمتـي عن��د مناقش��ة مســتقبل الحـ�زاب السياس��ية إ
وإجم�اـل ،تُ َع ُّ
ــد تون��س والمغ��رب در ي
ف
ف
ف
الحزبـين
ن
حـي يب��دو أن
�ع يس��مح لهم��ا بمواصل��ة أداء دور
ي
و� ي
سيــاس بـ�ارز ي� تون��س والمغ��رب .ي
إفريقي��ا؛ فحزب��ا النهض��ة والعدال��ة والتنمي��ة ي� وض� ٍ
ي ٍّ
أ
أ
أ
ف
ف
ف
ف
ين
الحزب�ي.
�ياس ل ٍّي م��ن
ق��د تعلَّم��ا مم��ا ح��دث ي� م�صر ،فلي��س ثم��ة دلي� ٌ�ل واض��ح يش� يير�إىل َّ
أن الح��داث ي� م�صر ق��د أثَّ��رت ي� ح� ِّ�د ذاته��ا ي� الداء السـ ي
السيــاس داخ��ل تون��س هم��ا المسؤــوالن أكــرثـم��ن أحــداث م�صر ع��ن انخفـ�اض
فبالنسـ�بة إىل حـ�زب النهضـ�ة ،يبـ�دو أن خطوات��ه غ يــرـالمحســوبة والتوت��ر
ي
ت
الــ أدار به��ا الحـ�زب
االنتخاــ�َّ .أم��ا حـ�زب العدال��ة والتنميـ�ة ،فـ�إن صعــوده
مســتوى أدائ��ه
بي
َّ
المستــمر ال يتع َّل��ق بقـ�وى خارجي��ة بقـ�در م��ا يتع َّل��ق بالكيفي��ة ي
مس� َ
�تقبل البــاد االقتصاــدي وعالقتـ�ه مـ�ع الملـ�ك.
الفاق السياسية أ
آ
ين
للحزاب التابعة للإخوان
المسلم�
الح��داث ودينامي��ات الق��وى المتغ�يرة ف� منطق��ة ال� ششرق أ
ال�ت تس�ير�به��ا أ
ف
الوس��ط وش��مال إفريقي��ا ،فم��ن الصعوب��ة بم��كان أن
ي� ض��وء الوت� ييرة الرسيع��ة ت ي ي
ي ي
أ
أ
ت
نقرــر ي ن
التـ لهـ�ا جذــور تأسيســية مرتبطـ�ة
يـاس الــذي ينتظـ�ر الحزــاب إ
ِّ
ٍ
الس�لامية ،ال سيــما الحزــاب التابعـ�ة للإخوــان أو تلـ�ك ي
بيق�ي ماهيــةَ المس�تـقبل الس� ي
أ
ف
ت
�ن الظـ�روف والعوام��ل المتعلِّق��ة بـ ِّ
الـت يشــهدها أح��د البلـ�دان له��ا تبعاته��ا ي�
�كل
بفك��ر إ
الخـ�وان .وصحي� ٌ�ح َّ
بلــدان أخـ�رى ،لك� َّ
ٍ
أن الحـ�داث السياس��ية ي
أ
أ
ف
ف
ن
ش
لـم� ي� االنتخابـ�ات الــ لماني��ة ي� مرحل��ة م��ا بع��د عـ�ام
بلـ ٍ�د ع�لى حـ�دة ه��ي الم�ؤــات البـ�رز ع�لى مســتوى أداء تل��ك الحــزاب التابع��ة للإخــوان المس� ي
أ
أ
ف
ف
ــار ي� الحـ�زاب الخ��رى التابع��ة للإخـ�وان
 .2013وإضافـ�ةً إىل ذلـ�ك ،ال يبـ�دو َّ
ــرس ي� م�صر كان ل��ه أثـ ٌ�ر ض ٌّ
أن هنـ�اك حالـ�ةً واضح��ة تظه��ر أن أداء محم��د م ي
المس� ي ن
�لمـ ف يـ المنطقـ�ة.
ال�ق أ
وبينم��ا ل��م يل��ق ه��ذا المق��ال س��وى نظـ�رة موج��زة ع�لى بع��ض النتائ��ج االنتخابي��ة أ
للحـ�زاب التابع��ة للإخـ�وان المس ي ن
لــم� ف ي� منطق��ة ش
الوس��ط وشـ�مال
ٍ
ُ ِ
أ
ف
�وة ع�لى السيــاقات السياس��ية المح َّــددة الـتت
إفريقي��ا ،يب��دو أن هن��اك عــد ًدا م��ن المســارات السياس��ية الممكن��ة لتل��ك الحـ�زاب ي� المســتقبل تعتم��د بقـ ٍ
ي
الحــزاب .فف��ي دول مث��ل لبنـ�ان والعرــاق ،تواج��ه أ
توج��د به��ا تل��ك أ
بيئــات سياسـ�ية تتس��م باالنقساــمات الطائفيـ�ة ،م��ع كـ�ون
الحــزاب التابع��ة للإخــوان
ٍ
ٍ
وـ أحسـ�ن االحتم�اـالت ،س�تـعمل أ
أ
ف
الحزــاب التابعـ�ة للإخوــان ف يـ تلـ�ك الدــول بصفتهـ�ا
الحزــاب الش�يـعية صاحبــةَ اليـ�د العليـ�ا ف يـ االنتخابــات
مؤخرــا .ي
ً
أ
أ
ف
ف
ف
ـلات
دول مث��ل موريتاني��ا والكوي��ت والردن ،يمك��ن أن تق��ود الحـ�زاب التابع��ة للإخـ�وان تك ُّت ٍ
أقلي��ة ي� ائتالفـ ٍ
و� ٍ
شـكاء َّ
�ات سياس��ية ي� المســتقبل المنظ��ور .ي
ف
ت
الــ يحظ��ى به��ا الجنـ�اح
برلماني��ة
ي
صغيـرة ،وإن كان��ت تل��ك التكتـلات ينقصه��ا أي ســلطة سياسـ�ية مؤثِّـ�رة .ي
و� تل��ك الدــول ،تُم ِّث��ل الســلطة القوي��ة ي
ــات باــرزة أمـ�ام
�ياس للمجموعــة -تحدي ٍ
يرا أم مل�كًا ،والتهديــد ِّ
التنفيذــي للس��لطة ،س��وا ٌء أكان ر ً
ئيســا أم أم� ي ً
بشنــ حملـات قمــع أو الحــد مــن النشاــط الس� ي
أ
تحقيـ�ق تلـ�ك أ
ف
أن الحزــاب التابعـ�ة للإخوــان لديهـ�ا فرصـ�ة تشكــيل حكومـ�ة والتمتُّـ�ع بتكتُّـ�ل
الحزــاب
وـ الوقـ�ت الراهــن ،ال يبــدو َّ
ٍ
نجاحاــت مس��تقبلية .ي
ـ
زــ النهضـ�ة والعدالـ�ة والتنميـ�ة ف يـ تونـ�س والمغــرب .ولكـ�ن ف يـ تلـ�ك الس��ياقات ،كمـ�ا عرضنـ�ا س��لفًا ،ثمـ�ة تحديــات عديــدة تواجـ�ه
�اـ ٍّ
قوــي ســوى ح� ب ي
برلم� ي ٍّ
أ
ت
�ياس.
الح�زاب ي
ال�ت تس��يطر ع�لى القــرارات والسياس��ات الحكومي��ة أو تمتل��ك ي ً
تأثـيرا فيه��ا ،فيم��ا يتع َّل��ق بالمطال��ب بالتط� ُّ�ور االقتص��ادي والسـ ي
الكبـيرة ،ي
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أ
أ
ف
عموم��ا ع�لى البيئ��ة السياسـ�ية
إضافـ�ةً إىل ذلـ�ك ،وم��ع َّ
أن نجـ�اح الحــزاب التابع��ة للإ خــوان ي� منطق��ة ال شــرق الوس��ط وشــمال إفريقي��ا أو إخفاقه��ا يعتم��د ً
ف
ف
ت
ال�ت شـ� َّنتها السـ�عودية
دور م��ا ي� التأث� يير� ي� البيئ��ة السياس��ية .فع�لى س��بيل المث��ال ،ال ش��كَّ َّ
الداخلي��ة ،ف��إن الق��وى الخارجي��ة سـ�تواصل تأدي��ة ٍ
أن الحمل��ة ي
أ
أ
ف
ف
و� ه��ذا الصـ�دد ،أصبح��ت بع��ض الحـ�زاب
ض��د المنظم��ات التابع��ة للإخـ�وان ي� منطق��ة ال شـشرق الوس��ط وشـ�مال إفريقي��ا ق��د أثَّ��رت بطريق� ٍ�ة أو بأخ��رى .ي
التابع��ة للإخ��وان داخ��ل منطق��ة ال� ششرق أ
الوس��ط وش��مال إفريقي��ا ج��ز ًءا م��ن ح��رب بالوكال��ة ي ن
أن ه��ذا لي��س عام� ًلا�قويًّ��ا ف ي� كل
ب�ي الق��وى إ
القليمي��ة ،م��ع َّ
ٍ
ف
بالخ��وان المسـ ي ن
�لم�
دول��ة ،وكان م��ن الممك��ن أن يح��دث بغ� ِّ
�ياس المع��ارض المرتب��ط إ
�ض النظ��ر َّ
عم��ا ح��دث ي� م�صر .وم��ع ذل��ك ،ف��إن قم��ع النش��اط الس� ي
أ
أ
ف
المحـل� لتل��ك المنظمـ�ات .وه��و أمـ ٌ�ر نات��ج بالسـ�اس
أن الهـ�دف من��ه ه��و الني��ل م��ن التأث يــرـاالجتماع��ي
والسيــاس
ي� أماك��ن مث��ل موريتاني��ا والردن يبـ�دو َّ
ي
ي
أ
ت
التـ وقعـ�ت
الخوــان ف يـ تلـ�ك ال�دـول ،وكان مـ�ن الممكـ�ن أن يحــدث ِّ
يـاس الــذي يحظـ�ى بـ�ه إ
بغــض النظـ�ر عـ�ن الحدــاث ي
عـ�ن مخاــوف مـ�ن القبــول الس� ي
ف يـ مـصر.
أ
أن هنــاك ً
�تقبل أو قـ�د تشاــرك عـلى
وتجــدر إ
الشاــرة كذلـ�ك إىل َّ
دولللـ�م يُغطِّهـ�ا هــذا المقــال ربمـ�ا يكــون للحزــاب التابعـ�ة للإخوــان فيهـ�ا ٌ
�ياس مس� ي ٌّ
دور س� ي ٌّ
أ
ف
االنتخاــ� .فع�لى ســبيل المثــال ،أعلن��ت حرك��ة مجتم��ع السـ�لم ي� الجزائ��ر  -وه��ي حـ�زب
الق��ل ف ي� التناف��س
�ح
�تتقدم ُبم َّ
سيــاس تاب��ع للإ خــوان  -أنَّه��ا س� َّ
بي
ي
رشـ ٍ
ف
ف
ف
ت
الخـ�وان
الص�لاح التاب��ع لجماع��ة إ
و� اليم��ن ،يمك��ن أن يــؤ ِّدي ح��زب إ
�ال  2019[71].ي
الـت س ُتــجرى ي� الع��ام الحـ ي
منه��ا ي� االنتخاب��ات الرئاس��ية القادم��ة ي
أ
ين
الخـ�وان
دورا ف ي� المســتقبل
الســياس للب�لاد ف ي� ح��ال التوص��ل إىل ح� ٍّ�ل
وأخيـرا ،فبينم��ا تحـ�ارب جماع��ة إ
المسلــم� ً
عمـل� للح��رب الهلي��ة الدائ��رة فيه��ا .ي ً
ي
ي ٍّ
ين
المســتمر ع�لى ي��د الحكوم��ة ،ويمك��ن أن تظه��ر إعـ�ادة بن��اء التنظي��م مـ�ر ًة
تاريخ��ا م��ن التعـ ُّ�رض للقم��ع
�إن لديه��ا ً
المسلــم� للبق��اء ع�لى قي��د الحيـ�اة ،فـ َّ
ِّ
أخــرى ف يـ الحيــاة السياســية المرصيـ�ة.
أ
أ
ت
ــإن النتائ��ج االنتخابي��ة م��ن االنتخابـ�ات
�ص مستــقبل الحــزاب السياسـ�ية إ
الس�لامية ،ف َّ
الــ ل��م تتح َّــدد فيم��ا يخـ ُّ
وبينم��ا م��ا زال هنـ�اك الكث يــرـم��ن المـ�ور ي
أ
أ
ف
ش
�ا�
�رس” واس��ع أو ظاه��ر ع�لى الداء االنتخـ ب ي
الــ لماني��ة ي� منطق��ة الــرق الوس��ط وشــمال إفريقي��ا من��ذ عـ�ام  2013تش� يير�إىل ع��دم وج��ود “تأث� يير�م� ي
أ
أ
ــات متمايـ�زة حس��ب الظــروف السياسـ�ية المختلف��ة .وم��ع ت
ال�تي��ب لعق��د المزي��د م��ن االنتخابـ�ات
للحــزاب التابع��ة للإخوــان؛ إذ تواج��ه تل��ك الحــزاب تحدي ٍ
الفــاق المس��تقبلية السياســية أ
فـ الس�نـوات القادمــة ،س�يـكون لدينـ�ا المزيـ�د مـ�ن البيانــات والمعلومــات لتس��اعدنا بشكــل أفضـ�ل فـ فهـ�م آ
للحزــاب التابعـ�ة
ي
ي
ٍ
للإخـ�وان.
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