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ال��ن�����ض��االت م��ن �أج���ل احل��ج��اب ال��ت��ي خا�ضتها احل��رك��ت��ان
وال �سيما يف تون�س التي كانت حتجر لبا�سه .و�أ���ص��درت
يف ال�����ش���أن املن�شور  108يف العهد البورقيبي �سنة 1981
ب�إم�ضاء وزي��ره الأول حممد م��زايل ،ع��دّت فيه احلجاب
لبا�سا طائفيا منافيا ل��روح الع�صر و�س ّنة التطور ،وقد
بقي ذلك التحجري �ساريا �إىل حني �ألغته الثورة.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ت��ط�� ّرق��ت دان��ي��اال ب��ري��دي� ،أ���س��ت��اذة الفقه
الإ�سالمي يف جامعة روما� ،إىل م�س�ألة الدولة الإ�سالمية،
�أو حتديدا �إىل العالقة بني ال�شريعة واحلكم واملجتمع
يف ال����دول ال��وط��ن��ي��ة ���ض��م��ن ب��ح��ث��ه��ا امل��ع��ن��ون ب��ـ»ال�����ش��ري��ع��ة
والدولة الإ�سالمية :در�س باك�ستان» .حيث تع ّر�ضت �إىل
ع��ودة مو�ضوع ال�شريعة والدولة الوطنية �ضمن اجلدل
العمومي مع تفجر ث��ورات الربيع العربي .كما حاولت
ت��ت�� ّب��ع م��ف��ه��وم ال�����ش��ري��ع��ة ل���دى احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة من
زاويتني نظرية وعملية.
وب�����ش��ك��ل ع���ام ي��ح��اول ال��ك��ت��اب يف ق�����س��م��ه الأول الإح��اط��ة
باملقوالت الإيديولوجية واملمار�سات ال�سيا�سية للحركات
الإ�سالمية ب�ش�أن مفهوم الدولة واملوقف من االقت�صاد
وحقوق امل��ر�أة والأقليات وامل�س�ألة الدميقراطية وحقوق
الإن�سان .ف�ضال عن حماولته ر�صد االختالفات ال�سيا�سية
وال�سو�سيولوجية ب�ين خمتلف احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة يف
خمتلف امل��راح��ل التاريخية .فالإ�سالم ال�سيا�سي متن ّوع
بحجم تنوع التحديات االجتماعية املطروحة يف خمتلف
املجتمعات.
َ
الق�سم الثاين من الكتاب �س ّلط ال�ضوء على درا�سة حاالت
حمددة .جاء البحث الأول لالورا غواتزوين بعنوان «نحو
تاريخ مقارن لتطور احلركات الإ�سالمية العربية» متابعا
ل��ل��م��راح��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة للجماعات الإخ��وان��ي��ة .م���وردة �أن
ثمة قناعة رائجة ك��ون احل��رك��ات الإخوانية هي حركات
عنيفة بطبيعتها الإي��دي��ول��وج��ي��ة �أو مب��وج��ب خياراتها
اال�سرتاتيجية .لكن غ��وات��زوين تذهب �إىل ق��ول :برغم
االتهامات الكربى من جانب معار�ضي تلك احلركة ،ف�إن
ذل��ك لي�س ثابتا بوقائع تاريخية ،مع � ّأن الأم��ر ال يلغي
ت����و ّرط ب��ع�����ض الأن�����ص��ار يف مم��ار���س��ات عنيفة يف م��راح��ل
حرجة كر ّد فعل على ع�سف ال�سلطة.
ويف ال��ب��ح��ث امل��ع��ن��ون «م�������س���ارات الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف
امل��غ��رب» لياكوبو غران�شي ي��ق��دّم الباحث تو�صيفا عاما
ير ّكز فيه على مظاهر ال�صراع بني احلداثة والأ�صالة،
وع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��دول��ة امل���ؤ���س�����س��ات��ي ل�ل�إ���س�لام يف �سعيها
ل�سحب الب�ساط م��ن حت��ت الإ���س�لام��ي�ين .م�ستعر�ضا يف
ن�ين الإ�سالميني الرئي�سيني يف
بحثه التمايز ب�ين امل��ك�� َّو ْ
املغرب «العدالة والتنمية» و»العدل والإح�سان» من حيث
اخل��ا���ص��ي��ات الإي��دي��ول��وج��ي��ة وال��ع�لاق��ة ب��ال�����س��ل��ط��ة .حيث
يجمع التنظيم الأخري بني مك َّون �إخواين ومك َّون �صويف
طهري يف حني يدفع «العدالة والتنمية» برباغماتية �إىل
ح��دود متطورة يف م��ن��اورات��ه ال�سيا�سية �إىل درج���ة ف َق َد
معها خا�صياته الإ�سالموية.
وي��ع��ت�بر ف��اب��ي��و م��ي�روين يف ب��ح��ث��ه «الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي
وال�����س��ي��اق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة :ت��ون�����س م���ا ب��ع��د ال���ث���ورة» �أن
و���ص��ول ح��رك��ة النه�ضة التون�سية �إىل ال�سلطة ه��و نتاج
���س��ي��اق ���س��ي��ا���س��ي ،ان��ط��ل��ق م��ن��ذ ف�ت�رة م��ا ق��ب��ل اال���س��ت��ق�لال،
�شاب م�سار بناء الدولة ا�ستبعاد لبع�ض مكونات
منذ �أن َ
ال��ه��وي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة واح��ت�����ض��ان ل��غ�يره��ا ،ب��ف��ع��ل هيمنة

التوجه البورقيبي العلماين والفرنكفوين على الدولة.
م�� ّث��ل خ�لال��ه اخل��ط��اب الإ���س�لام��ي ال��ع��روب��ي لغة احتجاج
م��ن ج��ان��ب ال�برج��وازي��ة ال�صغرية يف امل��ن��اط��ق الداخلية
واجلنوبية م��ن ال��ب�لاد ،ال��ت��ي ا�ستبعدتها ق��وى ال�سلطة
امل�ت�رك���زة يف امل��ن��اط��ق ال�����س��اح��ل��ي��ة وك�ب�ري���ات امل����دن ،وذل��ك
ب�ين
���س��واء �إب����ان ن��ظ��ام ب��ورق��ي��ب��ة �أو ن��ظ��ام ب��ن ع��ل��ي .ك��م��ا ّ
م�يروين �أن الإ���س�لام ال�سيا�سي يف تون�س ال ّ
يتلخ�ص يف
«ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة» ،ف��ق��د ظ��ه��رت ب��ع��د ال���ث���ورة ت�شكيالت
���س��ل��ف��ي��ة ال ���س��ي��م��ا ع��ل��ى �أح���زم���ة امل����دن ال���ك�ب�رى ،ت�شك ّلت
َّ
واملعطلني م��ن �أ���ص��ح��اب ال�شهائد
�أ�سا�سا م��ن امله َّم�شني
العليا والعاطلني عن ال�شغل ،وج��دت احت�ضانا من تلك
اجلماعات يف ظل غياب ال�سند االجتماعي للدولة .وقد
تطورت ه��ذه الت�شكيالت اجل��دي��دة نتيجة عجز التوجه
الإ���س�لام��ي النه�ضوي ،باعتالئه ال�سلطة �أو م�شاركته
ف��ي��ه��ا ،ع��ن ت��ل��ب��ي��ة م��ط��ال��ب ال�����ش��رائ��ح امل��ه�� َّم�����ش��ة بتح�سني
�أو���ض��اع��ه��ا .ل��ذل��ك تبقى ال�سلفية يف ت��ون�����س ال��ي��وم نتاج
�أو���ض��اع اقت�صادية ه�شة تعي�شها البالد �أك�ثر منها بفعل
تطورات �إيديولوجية.
ب��ح ُ��ث دان��ي��اال بيوبي ب��ع��ن��وان «احل�صيلة امل��� ّرة :الإخ���وان
امل�����س��ل��م��ون يف م�����ص��ر وف�����ش��ل ن��ه��ج االع���ت���دال» يف�صح عن
فحواه من عنوانه .فتاريخ الإخوان امل�سلمني يف م�صر هو
تاريخ ت�صادم مع ال�سلطة .حيث تعترب الباحثة الف�ش َل
احلايل هو نتاج �أو�ضاع مفرو�ضة على احلركة داخل �سياق
�سلطوي ،وه��و م��ا �أم��ل��ى عليها ال��ت��واج��د خ���ارج الن�شاط
القانوين .و�شبه ال�سرية التي الزم��ت احلركة ط�� ّورت يف
بنيتها ثقافة خ�ضوع وم��داراة .وحتى املطالب ال�سيا�سية
املعتدلة ،التي ن��ادت بها احلركة مع ال�سلطات ال�سابقة
مل تت�سنّ تلبيتها ،ب��ل �ساهمت ،وف��ق دان��ي��اال ب��ي��وب��ي ،يف
�إ�ضعاف م�صداقية الإخوان لدى ال�سلفيني والليرباليني
وق��وى الي�سار على ح��د ���س��واء .و�أم���ام ف�شل احل��رك��ة بعد
الثورة يف ن�سج حتالفات مع القوى التقدمية والي�سارية،
وحالة املتابعة التي تعي�شها اليوم ،تبقى �أمام �سياق �إعادة
ت�أ�سي�س ع�سري.
البحث الأخ�ير املعنون بـ»التجديد الد�ستوري يف �شمال

�إف��ري��ق��ي��ا عقب ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي «ت��ون�����س وم�صر وامل��غ��رب»
ل��ب��ي��ي�ترو ل��ون��غ��و ،ي��ح��اول ���ص��ي��اغ��ة ق����راءة م��ق��ارن��ة ب�����ش���أن
الد�ساتري اجلديدة يف املغرب ( )2011ويف م�صر ()2012
ويف تون�س ( .)2014حيث يتطرق الباحث �إىل العالقة بني
الإ�سالم والدولة واحلقوق كما جت ّلت يف تلك الد�ساتري.
ويالحظ �أن د�ستور املغرب ال ي�ض ّمن ال�شريعة كم�صدر
من م�صادر الت�شريع ،يف حني �ش ّكل رعاة الد�ستور امل�صري
(د�ستور مر�سي) جمل�سا من العلماء ملعاينة مدى تطابق
ن�ص الد�ستور مع مبادئ ال�شريعة ،وهو ما و ّتر العالقة
ب�ي�ن الإ����س�ل�ام الإخ������واين والإ����س�ل�ام ال�����س��ل��ف��ي وم���ؤ���س�����س��ة
الأزه��ر .يف حني ا�ستطاع اجلانب التون�سي خلق توافقات
وت���وازن���ات ب�ين الأط�����راف ال��ت��ي ���ص��اغ��ت ال��د���س��ت��ور ،وه��ي
تقريبا ح��ال��ة ف��ري��دة وم��ع��زول��ة� ،أدّت �إىل نتائج �إيجابية
تبقى ل�صيقة باخل�صو�صية التون�سية وبامليزات التاريخية
الثقافية للبلد.
يف حو�صلة عامة يخل�ص الكتاب �إىل �أن الد�ساتري اجلديدة
معبة عن توجه ع��ام يتمثل يف
يف �شمال �إفريقيا تبقى ّ
عودة الإ�سالم كعن�صر فاعل يف ر�سم معامل الهوية .وهو
م��ا ي��ف�����ص��ح ع��ن ك���ون امل�لام��ح ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف
الإ�سالم ق��ادرة على التل ّون بح�سب البلدان ،وما يدعمه
�أن التوجهات الإ�سالمية نف�سها غ�ير ق��ادرة على اتخاذ
موحدة .و ُيع َترب د�ستور ما بعد الثورة يف تون�س،
مواقف ّ
َ
َ
�ضمن هذا ال�سياق ،النموذ َج الأف�ضل ملا ُيطلق عليه «ما
بعد الإ���س�لام��وي��ة» ال���ذي �شهد حت��وال م��ن «الإ���س�لام هو
احل��ل» �إىل تبني «احلوكمة الر�شيدة» .ذل��ك �أن التحول
يف تون�س عائد �إىل فكر را�شد الغنو�شي ال��ذي حترر من
براديغمات الإخوان� ،إىل ح ّد ما� ،إذ ع ّول على ر�ؤية عملية
ديناميكية يف معاجلة ق�ضايا الواقع.
�صحيح �أن الكتاب يركز على م�ساهمة احلركات الدينية
يف م��ا ُي��ع��رف بالربيع ال��ع��رب��ي وع��ل��ى ا�ست�شراف م�صائر
الإ�سالم ال�سيا�سي ،وذلك بانطالق الأبحاث يف قراءاتها
من العام �إىل اخلا�ص يف تتبع �أن�شطة الإ�سالم ال�سيا�سي،
مع تركيز بالأ�سا�س على احلركات الإخوانية؛ لكن ذلك
ي��ب��ق��ي ال��ك��ت��اب م��ن��ق��و���ص��ا م��ن ن��اح��ي��ة ال��درا���س��ة ال�شاملة
ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي ال��ع��رب��ي ج���راء تركيز ح�صري على
الإخ���وان م��ع غياب ت��ن��اول املرجعية ال�شيعية� ،أو ال��ر�ؤى
الإ�سالمية املتغايرة مع الإخوان كحزب التحرير والي�سار
الإ���س�لام��ي وم��ا �شابهها ،وه��ي توجهات فاعلة يف الواقع
التون�سي الذي ي�شهد انفتاحا دميقراطيا الفتا.
-----------------
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والتطور
الإ�سالم ال�سيا�سي يف البالد العربية :التاريخ
ّ

عزالدين عناية *

ت�ستمد م�ضامني هذا الكتاب �أهميتها من تركيزها على الراهن العربي اليوم .فقد �شهدت درا�سات الإ�سالم ال�سيا�سي يف �أوروبا ،يف ال�سنوات الأخرية ،بواد َر ن�ضج بعدما الزمها
ّ
ٌ
ٌ
وتوظيف وت�أويل جمحف على مدى عقود .ي�أتي ذلك التح ّول بفعل تراكم الأبحاث ومقاربة الظاهرة باعتماد مناهج عدة ف�ضال عن نقد داخلي .ويف هذا الكتاب
خلط
اجلماعي ال�صادر بالإيطالية ثمة ما ي�شي بح�صول تطور �إيجابي ،يرفده م�ستوى مقبول من املو�ضوعية عند التحليل والتف�سري ،بعيدا عن الأحكام اجلزاف التي عادة ما تطغى
يف هذا احلقل .الأبحاث ب�شكل عام تندرج �ضمن اجلدل العاملي ب�ش�أن الإ�سالم ال�سيا�سي ،وبالتايل هي حماولة للإجابة عن ت�سا�ؤالت مطروحة يف الراهن .فامل�ؤ َّلف احلايل
يحاول �أن يخرج من اجلدل املتنافر لإعطاء �صبغة علمية منهجية يف الإحاطة بالظاهرة بعيدا عن املحاباة �أو املجافاة .وال ي�سعى لتقدمي �إجابات جاهزة �أو �أحكام قطعية،
بل يحاول ر�صد ظواهر متداخلة من منظور تاريخي اجتماعي �سيا�سي.

حت���اول �أب��ح��اث ال��ك��ت��اب الإج��اب��ة ع��ن جملة م��ن الأ�سئلة
اجلوهرية على غ��رار :ما هو الإ�سالم ال�سيا�سي؟ وكيف
يتم ّيز عن ظواهر �شبيهة ،ب ْيد �أ ّنها خمتلفة ،مثل ال�سلفية
�أو التيار اجلهادي؟ وما هي املواقف الإ�سالميني الفعلية
م��ن م�سائل ج��وه��ري��ة ،مثل ال��دول��ة واالق��ت�����ص��اد وحقوق
امل����ر�أة؟ وك��ي��ف ت��ط�� ّورت تلك امل��واق��ف يف خمتلف البلدان
العربية؟ وم��ا م��دى م�ساهمة الإ�سالميني يف م��ا ُيعرف
بالربيع العربي؟ و�أيّ دور للإ�سالم ال�سيا�سي يف الراهن
ال��ع��رب��ي؟ وه��ل م��ا زال تنظيم الإخ����وان امل��ل��هِ��م الرئي�سي
للحركات الإ�سالمية يف البالد العربية؟
الكتاب يجمع بني د ّفتيه نتائج �أبحاث ت�سعة من الباحثني
رع��ت �أع��م��ال��ه��م جامعة روم���ا منذ ال��ع��ام  ،2013ب���إ���ش��راف
الورا غواتزوين ،وهي �أ�ستاذة التاريخ ال�سيا�سي للبلدان
الإ�سالمية يف املعهد الإيطايل للدرا�سات ال�شرقية ،التابع
للجامعة املذكورة ،وت�شغل غواتزوين بالإ�ضافة �إىل ذلك
م�ست�شارة علمية يف برنامج املتو�سط وال�شرق الأو���س��ط
مل��ع��ه��د ال�������ش����ؤون ال��ع��امل��ي��ة ب���روم���ا .ت�ترك��ز �أب��ح��اث��ه��ا على
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف البالد العربية ،من من�شوراتها:
«م��دخ��ل �إىل ال��ع��امل العربي املعا�صر» ( )2007و»ال��دول��ة
العربية والعوملة الليربالية اجلديدة» ( )2009و»ال�صراع
الفل�سطيني الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ( )2010و»ال��ب��ل��دان العربية
املعا�صرة :من «التنظيمات �إىل الربيع العربي» (.)2012
ينتمي فريق البحث �إىل مراكز �أبحاث �إيطالية و�أجنبية،
وق��د ام��ت��دت �أبحاثهم على م��دى ع��ام�ين .قامت خاللها
امل��ج��م��وع��ة ب��ع��دة زي����ارات �إىل ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ال �سيما �إىل
املغرب وتون�س وم�صر� ،أجرت خاللها معاينات ميدانية.
وتقريبا حت��اول الأب��ح��اث ال���واردة يف الكتاب الإج��اب��ة عن
الأ���س��ئ��ل��ة امل���ذك���ورة ب�شكل م��و َّث��ق م�ستعينة ب��االت�����ص��االت
املبا�شرة وبعيدا عن الت�سرع يف التف�سري واال�ستنتاج.
يتو ّزع الكتاب على ق�سمني رئي�سيني ،ي�أتي الأول بعنوان:
«الإ�����س��ل�ام ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ع���رب���ي ..امل�����س��ائ��ل وال�����س��ي��اق��ات»،
وال����ث����اين :ب���ع���ن���وان «احل����رك����ات الإ����س�ل�ام���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة..
التجارب وحاالت الدرا�سة» .تطالعنا يف الق�سم الأول من
الكتاب درا���س��ة ل�لاورا غ��وات��زوين بعنوان« :نظرة نقدية
ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي» ،ت�سته ّل فيها بحثها ب��ت�����س��ا�ؤل عن
ماهية الإ�سالم ال�سيا�سي؟ مُع ّرف ًة �إياه بكونه �إيديولوجيا
�إ�سالمية معا�صرة تطرح ر�ؤى �إ�صالحية بق�صد �إر�ساء
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نظام �إ�سالمي لت�سيري الدولة واملجتمع ،يف حني احلركات
الإ����س�ل�ام���ي���ة ف��ه��ي م��ن ّ��ظ��م��ات ن��ا���ش��ط��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن
االجتماعي وال�سيا�سي ت�سندها �إيديولوجيا ذات طابع
ديني �سيا�سي .حيث تربِز غواتزوين �أن الإ�سالم ال�سيا�سي
منذ ظهوره ،قد �ش ّكل خطورة على امل�صالح اال�سرتاتيجية
جل��م��ل��ة م��ن الأط������راف ،م��ث��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا
ورو���س��ي��ا وال�صني و�سائر الأن��ظ��م��ة ال�سلطوية يف العامل
العربي ،لذلك ارتبط ب��روزه ب�سيل من الدعاية و َّل��د يف
ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة �شيطنة ويف ال��غ��رب م��ا ُي��ع�� َرف بظاهرة
الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا .ت�����س��ت��ع��ر���ض الورا غ���وات���زوين اخل��ل��ط
احل����ادث ب�ين الإ����س�ل�ام ال�سيا�سي والإ����س�ل�ام ال��رادي��ك��ايل
والتيار ال�سلفي ،يف الوقت الذي توجد فيه متايزات بني
هذه الكتل الثالث النا�شطة.
ودائما �ضمن حديثها عن من�ش�أ الإ�سالم ال�سيا�سي تتقا�سم
الورا غواتزوين مع جملة من الدار�سني مفهوم «القلق
ال��ب��ن��ي��وي» ( )Stress strutturaliيف حديثها
عن من�ش�أ هذه الظاهرة .بو�صف ذلك املفهوم ي�ستند �إىل
نظرية وظيفية ترتئي �أن من�ش�أ احل��رك��ات االجتماعية
حا�صل جراء تعكرات اجتماعية اقت�صادية .وهو ما تن ّبه
�إل��ي��ه مبكرا الفرن�سي ف��ران�����س��وا ب��ورغ��ا ( )1988يف نعته
الإ�سالم ال�سيا�سي بـ»�صوت اجلنوب».
وم����ن ج���ان���ب م��ع��اجل��ة م�����س���أل��ة ت����آل���ف الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن مع
م��ق��وم��ات امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة ت��ب��ق��ى االن���ت���ق���ادات يف ما
يخ�ص الدميقراطية واحلقوق املدنية ،وفق غواتزوين،
�شديدة االرتباط بالطروحات الفل�سفية والإيديولوجية
ال����ت����ي ت�������ش��� ّك���ل م���رج���ع���ي���ة ذي����ن����ك امل���ط���ل���ب�ي�ن .وب���ال���ت���ايل
ت��ذه��ب غ��وات��زوين �إىل �أن ت���آل��ف الإ���س�لام ال�سيا�سي مع
الدميقراطية يقت�ضي النظر �إل��ي��ه داخ��ل ال�سياق العام
بو�صف مع�ضلة الدميقراطية لي�ست
للبلدان الإ�سالمية،
ِ
�ش�أنا متعلقا بالإ�سالم ال�سيا�سي وح��ده؛ بل هي م�س�ألة
ذات �صلة مبجمل ال��ق��وى النا�شطة وال��ن��ظ��م احل��اك��م��ة.
وبالتايل يبقى ال�س�ؤال املطروح وفق غواتزوين لي�س يف
مدى تعاي�ش الإ�سالميني مع الدميقراطية ولكن �ضمن
�أي �سياق داخلي �أو خارجي ميكن حتقيق ذلك؟
ويف بحثه املعنون بـ»ال�سلفية والإ�سالم ال�سيا�سي يف الفكر
ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر» يحاول ما�سيمو كامبانيني،
وه��و م��ن ك��ب��ار الأ���س��ات��ذة املتابعني ل�ل�أدب��ي��ات والأن�شطة

ال�سيا�سية للإخوان امل�سلمني ،التميي َز بني مكونات ثالثة
يف الإ�سالم املعا�صر :الإ�سالم ال�سيا�سي والإ�سالم اجلهادي
والإ�سالم ال�سلفي .حيث ينب�ش الكاتب يف جذور ال�سلفية
م��ن��ذ ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى م��ع اب���ن حنبل �أ���س��ا���س��ا ،معتربا
ال�سلفية هي «عقلية» ولي�ست مدر�سة فكرية متجان�سة.
فهي مبثابة مظلة ت�شمل حتتها ر�ؤى خمتلفة وتوجهات
�سيا�سية واج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ب��اي��ن��ة ،م��ث��ل ال�سلفية العلمية
والوهابية اجلديدة .ويف متييزه بني الإ�سالم ال�سيا�سي
وال�سلفية يذهب كامبانيني �إىل القول :حتى و�إن تقا�سم
التياران اليوطوبيا نف�سها ،باحلث على العودة للأ�صول
و�إىل نهج ال�سلف والتطلع لبناء الدولة الإ�سالمية ،فهما
خمتلفان يف املجال ال�سيا�سي .ففي الوقت الذي يعر�ض
فيه الإ���س�لام ال�سيا�سي م�شروعا متكامال ف���إن ال�سلفية
تف�صل وتطرح �إجابات حمددة بح�سب الوقائع.
ّ
ويف ب��ح��ث��ه��ا امل���ع���ن���ون «الإ����س�ل�ام���ي���ون ال���ع���رب وامل�������س����أل���ة
االج��ت��م��اع��ي��ة» ت��ت��ط�� ّرق م��اري��ا كري�ستينا با�شيللو �إىل �أن
احل���رك���ات الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ط��امل��ا اع��ت�برت م�����س���أل��ة
العدالة االجتماعية مو�ضوعا رئي�سيا �ضمن طروحاتها،
وعدّت ذلك مطلبا ميكن حتقيقه عرب الأن�شطة ال�سيا�سية
واالجتماعية .لكن الباحثة تربِز �أن ذلك الهدف املن�شود
لطاملا تبدّل بح�سب املراحل التاريخية وبح�سب البلدان،
ت��ب��ع��ا ل��ت��غ�ير ال�����س��ي��اق ال�����س��ي��ا���س��ي وال���و����ض���ع االج��ت��م��اع��ي
االق���ت�������ص���ادي ،م��ت��ت��ب��ع��ة ذل���ك م���ن خ�ل�ال م�������س���اريْ ح��رك��ة
النه�ضة يف ت��ون�����س وح��رك��ة الإخ�����وان يف م�����ص��ر .فحركة
النه�ضة ق��د �شهدت انفتاحا مب ّكرا على العمل النقابي
وعلى القوى الي�سارية ،يف حني نحا �إخ��وان م�صر منحى
تعاونيا و�أخالقيا يف التعاطي مع امل�سائل االجتماعية.
مربزة الباحثة �أن احلركتني حني ت�س ّنمتا ظهر ال�سلطة
مل تو ّفق �أي منهما يف عر�ض بديل �إ�سالمي لل�سيا�سات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��ي��و ل��ي�برال��ي��ة امل��ت��ب��ن��اة م��ن قِ��ب��ل الأن��ظ��م��ة
ال�����س��اب��ق��ة ،ومل ت��ق��دّم احل��رك��ت��ان م��ق�ترح��ات عملية حل�� ّل
م�س�ألة التفاوت بني اجلهات التي �أججت الثورات وهو ما
انعك�س �سلبا على ر�أ�سمال �شعبيتيهما.
�أي�����ض��ا يف مبحث «الإ���س�لام ال�سيا�سي ال��ع��رب��ي وم�شاركة
امل�����ر�أة» ل��ري��ن��ات��ا بيبي�شاللي ف��ق��د ت��رك��زت ال��درا���س��ة على
حالتي م�صر وت��ون�����س .حيث تع ّر�ضت الباحثة حل�ضور
املر�أة النظري والعملي يف امل�شروع الإ�سالمي .م�ستعر�ضة

