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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مرك���ز �لقاهرة لدر��سات حق���وق �لإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حق���وق �لإن�سان 

و�لدميقر�طي���ة، وحتليل �سعوبات تطبيق �لقانون �ل���دويل حلقوق �لإن�سان، ون�رش 

ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملرك���ز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلق���وق �لإن�سان، و�لقيام باأن�سطة بحثي���ة، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حق���وق �لإن�سان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمت���ع �ملركز بو�سع ��ست�س���اري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�س���ادي و�لجتماعي 

بالأمم �ملتحدة، و�سف���ة �ملر�قب يف �للجنة �لأفريقية حلق���وق �لإن�سان و�ل�سعوب. 

�ملرك���ز ع�سو يف �ل�سبكة �لأوروبي���ة �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية 

لتبادل �ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعبري )�يفك�ص(.          

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي
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افتتح مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بالتعاون مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 

باملغرب يف 8 نوفمرب 2014 فعاليات »املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل 

العربي« يف مدينة الدار البي�ساء باململكة املغربية. ناق�س املنتدى اإ�سكاليات التحول الدميقراطي 

يف اإطار “الربيع العربي” واأولويات الإ�سالح والتغيري. وذلك خالل الفرتة 8 – 10 نوفمرب 

 .2014

�سارك يف فعاليات املنتدى جمموعة من املدافعني عن حقوق الإن�سان والأكادمييني والُكّتاب 

 70 نحو  امل�ساركني  عدد  وبلغ  والإعالميني.  وال�سيا�سيني  املدين  املجتمع  منظمات  وقيادات 

م�سارك من دول عربية واأوروبية بالإ�سافة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  مدير  ح�سن  الدين  بهي  املوؤمتر  اأعمال  افتتح 

باملغرب. وقد بعث زيد بن رعد  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  اليازمى رئي�س  واإدري�س 

هذا العدد
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مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان بر�سالة اإىل املوؤمتر األقاها نيابة عنه هاين جمّلي 

الإن�سان  حقوق  مبكتب  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  وال�رشق  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  فرع  رئي�س 

التابع للمفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة.

اأتي انعقاد املنتدى يف وقت ت�سهد فيه املجتمعات العربية حتولت جذرية يف بنيتها ال�سيا�سية 

اندلع  على  فعل  كردة  الإقليمية؛  التحالفات  خريطة  يف  تبدلت  وكذلك  والجتماعية، 

الدولة  تنظيم  خا�س  وب�سكل  الإرهابية،  اجلماعات  و�سعود  العربي،  الربيع  انتفا�سات 

بداأت  التي  الوليدة،  الدميقراطي  التحول  جتارب  �سهدت  كما  �سواء.  حد  على  الإ�سالمية، 

لت�سّن معاركها  النظم اجلديدة  انتهزتها بع�س  انتكا�سات متفاوتة،  العربي،  الربيع  اأعقاب  يف 

تتعر�س  التي  الإن�سان،  املحدقة بحركة حقوق  املخاطر  الدميقراطية، ف�سالاً عن  القوى  �سد 

لال�ستقالل  يفتقد  وق�ساء  جائرة  قوانني  با�ستخدام  ت�سفيتها،  ملحاولة  العربية  الدول  بع�س  يف 

واأجهزة اأمنية قاومت ب�رشاوة كل امل�ساعي الرامية لإ�سالحها، وتتملكها �سهوة النتقام.

الإ�سالم  جماعات  ودور  م�ستقبل  التالية:  الرئي�سية  الق�سايا  املنتدى  ناق�س  ال�سياق؛  هذا  يف 

يف  العربي  الربيع  خالل  ال�سيا�سية  جتربتهم  �سوء  يف  العربية  باملنطقة  احلكم  يف  ال�سيا�سي 

الع�سكرية  املدنية  العالقات  اإ�سالح  تواجه  التي  التحديات  وطبيعة  واملغرب؛  وتون�س  م�رش 

اجلماعات  �سعود  ودللت  العربي؛  الربيع  من  والإقليمية  الدولية  واملواقف  ودمقرطتها؛ 

ا؛ اأجرى املنتدى نقا�س معّمق حول  الإرهابية والتطرف الديني مرة اأخرى باملنطقة. واأخرياً

اإمكانيات الإ�سالح والتغيري والدفع باجتاه التحول الدميقراطي باملنطقة، وحول دور ال�سباب 

يف عملية التغيري ال�سيا�سي والجتماعي، وكذلك تناول يف مداولته طبيعة الدور الذي ينبغي 

على حركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي اأن توؤديه يف هذه املرحلة لتعزيز حقوق الإن�سان 

والدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي ويف نف�س الوقت مواجهة التحديات املاثلة اأمامها.

بني دفتي هذا العدد من )رواق عربي( ميكنكم الطالع على الأوراق البحثية التي قدمت 

للمنتدى، بالإ�سافة اإىل التقرير اخلتامي الذي ي�سم خال�سات املناق�سات والتو�سيات ال�سادرة 

عن املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي.

         رواق عربي

هذا العدد
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االإ�ضالم ال�ضيا�ضي فى م�ضر بعد حكم مبارك: 

االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
  

هل انتهت حقبة االإ�ضالم ال�ضيا�ضي فى م�ضر؟ 

بداأ العديد من املحللني يف طرح هذا الت�ساوؤل بعد التحولت املاأ�ساوية يف م�سائر الإخوان 

الإطاحة  مع  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الرئي�سية  الإ�سالمية  احلركة  ميثلون  كانوا  الذين  امل�سلمني 

مبحمد مر�سي الرئي�س الإخواين يف 3 يوليو 2013 من خالل انقالب ع�سكري مدعوم �سعبيا، 

ا على حكم مر�سي. وُطرد الإخوان بني  يف اأعقاب مظاهرات حا�سدة يوم 30 يونيو؛ احتجاجاً

ا الربملان الذي كانوا ي�سيطرون  ع�سية و�سحاها من �سدة احلكم، وفقدوا الرئا�سة، بل واأي�ساً

اأمام  م�رشاعيه  على  الباب  الأحداث  تلك  وفتحت  باأيديهم.  �سنعوه  الذي  والد�ستور  عليه، 

املوؤقتة  اأوجها عندما اعتربت احلكومة  اإجراءات قمعية دموية �سارمة ،بلغت  النظام لتخاذ 

من  اأقل  يف  الإخوان  حتّول  حني  ويف   .2013 دي�سمرب   27 يف  ا  اإرهابياً ا  تنظيماً »الإخوان« 

ثالث �سنوات من جماعة معار�سة غري م�رشوعة اإىل حزب �سيا�سي حاكم ،انُتخب لع�سوية 

ا  »اإرهابياًا« حمظوراً ا  تنظيماً اعتبار جماعتهم  اإىل  املاآل  بهم  انتهى  الرئا�سة،  الربملان،وانتزع 

ا يف احتجاجات مناه�سة للنظام ،ويف اإذكاء ال�رشاعات الأهلية. متورطاً

* حما�رش يف �لعلوم �ل�سيا�سية باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة، وباحث متخ�س�ص يف �سئون �حلركات �لإ�سالمية.

د.�أ�رشف �ل�رشيف* 
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فهل  ا.  يربره متاماً ما  له  ال�سيا�سي يف م�رش؟  الإ�سالم  انتهى  هل  �سوؤال:  فاإن طرح  لذا، 

ملراجعة  كبرية  حتولت  خ�سم  يف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأن  اأم  ال�سيا�سي  الإ�سالم  ع�رش  انتهى 

عن  املتعجلة  املقاربات  مقابل  ويف  منه؟  يعاين  الذي  الإق�ساء  ومواجهة  الفا�سلة  �سيا�ساته 

هذه  ت�ستك�سف  �سوف  املعّقدة،  الظواهر  هذه  تب�سيط  اإىل  تنزع  التي  الإ�سالمية  م�سري احلركة 

انتفا�سة  منذ  م�رش  يف  ال�سيا�سية  الإ�سالمية  للحركات  املحركة  القوى  طبيعة  البحثية  الدرا�سة 

والفواعل  واملوا�سيع  الأفكار  امل�ستقبلية، وحتديد  واإمكاناتها  الراهن  2011، وو�سعها  يناير 

املعنية، وجمالت التغيري والأ�سباب الكامنة وراءه.. ولي�س القول اإن تنوع حركات الإ�سالم 

ال�سيا�سي، والتمييز بني ال�سيا�سات الإ�سالمية لالإخوان امل�سلمني من ناحية، والأنواع الأخرى 

من ال�سيا�سات الإ�سالمية للدولة والأطراف غري الدولتية هو من قبيل املغالة على الإطالق. 

ا لهذه الدرجة من التعقيد، ميكن اجلدل باأن احلركة الإ�سالمية اأبعد ما  ُيكون م�سريها  فتقديراً

عن الفناء ب�سبب و�سعها املتاأزم، حيث يخ�سع موقع احلركة الإ�سالمية يف املجتمع وال�سيا�سة 

واأيديولوجيتها ومهمتها التقليدية، واأمناط �سلوكها وتنظيمها لتحولت مهمة وكبرية يف الوقت 

الراهن. ولكن حتولت من هذا القبيل حتدث ب�سكل جامح وم�ستت، والأهم من ذلك ،على 

اأنها حتول  اإىل ا�سرتاتيجية منهجية. ول تبدو ال�سورة يف كثري من احلالت على  يفتقر  نحو 

ا يف الدرجة ولي�س يف الكيفية. ا من ال�ستمرارية ،وتغيرياً �سامل ،بقدر ما تعك�س قدراً

ومع ذلك، وبالنظر اإىل واقع �سلطوية الدولة والفراغ ال�سيا�سي/الأيديولوجي يف م�رش، 

فاإن هذه التحولت يف الإ�سالم ال�سيا�سي ل تب�رش بخري، ل بالن�سبة مل�سري الدميقراطية يف م�رش، 

ال�سيا�سي،  الإ�سالم  حققها  التي  للمكا�سب  كان  فقد  اأنف�سهم.  لالإ�سالميني  ال�سحي  للتطور  ول 

التي خلقتها  الأحالم  للغاية على  �سلبية  اآثار  انتفا�سة عام 2011  هيمنته عقب  لفر�س  و�سعيه 

النتفا�سة يف تاأ�سي�س نظام �سيا�سي تعددي دميقراطي جديد يف م�رش. ولكن ي�سح بالقدر نف�سه 

القول اإن اخل�سائر احلالية التي يتكبدها الإ�سالم ال�سيا�سي من قمعه على يد الدولة امل�رشية لها 

ا تداعيات �سلبية وخطرية على هذه الأحالم الدميقراطية التحررية، لأن النظام الع�سكري  اأي�ساً

احلاكم يف م�رش ل ميكن اأن يربر ا�ستن�ساخ ال�ستبداد ،واأن يبيعه جلماهري منهكة وم�ستنفدة اإل 

اإ�سالم �سيا�سي متعنت وخميف ومغرق يف ت�سورات فا�سية الطابع، مع التذرع  يف مواجهة 

بخطابات متعددة ونقاط مرجعية خمتلفة، منها ا�ست�سهاد النظام بجوانب دينية لإ�سفاء ال�سبغة 

�سيا�سي  لنظام  ميكن  كيف  وهو:  عنه  مندوحة  ل  �سوؤال  ا  اأي�ساً ويبقى  حكمه.  على  ال�رشعية 

دميقراطي تعددي اأن ميثل القوي املحافظة اجتماعياًا، وتلك التي ت�ستمد �رشعيتها من الدين يف 

املجتمع �سمن القواعد التوافقية غري التمييزية للدميقراطية الليربالية؟ هل هذا ممكن يف اأي وقت 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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يف حالة م�رش؟ وحتت اأي ظروف؟ وملاذا وكيف ميكن اأن ينجح حيثما ف�سلت املحاولة ال�سابقة؟ 

وهل هناك بدائل دميقراطية للدميقراطية التمثيلية الليربالية اأكرث قدرة علي حتقيق مهمة الدمج 

هذه؟

ال�سيا�سي  الإ�سالم  املتعلق مب�ستقبل  ال�سوؤال  لهذا  اإجابة  البحث عن  اأثناء  النظر  ينبغي  ولكن 

جمرد  من  ،بدلاً  والأعمق  ا�ستدامة  الأكرث  والبنيوية  الأيديولوجية  الجتاهات  اإىل  م�رش  يف 

اأحداث عر�سية مهما بدت  اأو الغرتار مبا يحدث يف املرحلة احلا�سمة احلالية من  النخداع 

نق�ست  م�رش  بها  مرت  التي  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  اإن  القول  وميكن  لالأب�سار.  خاطفة 

نظرية تاأ�سي�س »مقرطة الإ�سالميني عرب نظام دميقراطي يحتوي اجلميع«؛ مبعنى اأن احلركات 

الإ�سالمية اإذا دخلت يف عباءة نظام دميقراطي متثيلي �سوف ت�سبح اأكرث اعتدالاً ودميقراطية 

يف فكرها و�سلوكها. ولكن ميكن اجلدل من جهة ثانية اأن الأحداث احلالية دح�ست بالقدر نف�سه 

حجة »قهر الأ�سلمة بالقوة« ؛اأي اإمكانية الإجهاز على الإ�سالميني بالقوة لإقامة نظام �سيا�سي ل 

مكان فيه لالإ�سالميني. واملفارقة اأن انقالب 3 متوز/يوليو نف�سه وحملة القمع الالحقة لالإ�سالميني 

هي  الإ�سالمية«)1(  النتخابية  »الدميقراطية  يف  الإ�سالميني  لأحالم  قاتلة  �رشبة  وجهت  التي 

نف�سها التي اأمّدت احلركة الإ�سالمية ب�رشدية تاريخية جديدة ،تبحث من خاللها عن خمارج 

ا. من التيه وال�ستات احلايل الذي وجدت نف�سها فيه ب�سكل غري م�سبوق تاريخياً

و�سوف ت�ستعر�س هذه الدرا�سة الأزمات التي تعر�ست لها جماعة الإخوان يف م�رش ما 

بعد حقبة مبارك، و�رشاعها احلايل ال�رش�س املثري للجدل من اأجل البقاء ،وحماولتها الثبات 

وال�سمود اأمام النظام، وال�سيناريوهات امل�ستقبلية ملجابهة قد تنذر بنهاية احلركة اأو الن�سحاب 

ا للعودة اإىل ال�ساحة مرة اأخرى، اأو امل�ساحلة  والبيات ال�ستوي، اأو التحول والتكيف ؛ا�ستعداداً

والقبول بالأمر الواقع ،اأو الت�رشذم والن�سقاق ،وما يرتبط بهما من عمليات البحث عن الذات 

والإقليمية  املحلية  ال�سياقات  اإطار  يف  املحتملة  ال�سيناريوهات  تقييم  ويجري  التفكري.  واإعادة 

ا للحركة الإ�سالمية يف مرحلة ما بعد حكم مر�سي. ا مبدئياً الأو�سع. كما تعر�س الدرا�سة ت�سوراً

ل تزال اأمام الإخوان فر�سة للعودة، اأو اإعادة بناء اجلماعة املهزومة ب�سكل جديد، ولكن 

ا بال�سياق ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف البنيوي، وبالعوامل  يبقى ذلك مرهوناً

الإقليمية وبعنا�رش الثبات والتغري عند الإخوان. ومع ذلك، فاإن ال�سمة املميزة الالفتة للغاية 

ا على �سدمة اخل�سائر من العيار  هي ال�سيولة الفكرية غري امل�سبوقة داخل التيار الإ�سالمي ؛رداً

الثقيل التي ُمني بها على مدى الفرتة املا�سية، من تف�سخ الولءات والتقاليد والأمناط التنظيمية 

داخل  والأطراف  املراكز  بني  احلدود  تعد  فلم  الرا�سخة.  والأطر  والثوابت  العمل  ومبادئ 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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احلركة الإ�سالمية مر�سومة بو�سوح ،كما كان احلال من قبل، فال�سيولة تنتقل بني الأجيال. 

ا اإىل  وال�سعبوية الإ�سالمية التي برزت بالفعل منذ ثورة 2011 جتتاح �سفوف الإ�سالميني ،جنباً

جنب مع البحث الأيديولوجي عن الذات وال�ستات ال�سيا�سي والجتماعي والفكري. ومازالت 

ا.)2( املالمح ال�سيا�سة جليل رابعة من الإ�سالميني تتك�سف للعيان تدريجياً

فهل �ستخلق تلك احلالة حقبة ما بعد الإخوان بالن�سبة لالإ�سالميني؟ رمبا، ولكن الأمر اجللل 

ا حلالة الإخوان بكل اآفاتها ونواق�سها ومثالبها املعروفة.  ا تدريجياً هو اأن ذلك لن ي�سكل جتاوزاً

واإخفاقاتهم  العقائدية  انحرافاتهم  على  لالإخوان  احلالية  الإ�سالميني  انتقادات  معظم  وتن�سب 

ثم فهي  اأكرث رجعية وجموحا علي ميني الإخوان ؛ومن  ال�سيا�سية ،وتنبع من وجهات نظر 

تفتقر اإىل احل�س الإخواين الواقعي النابع من حر�سهم املميز على العمل من داخل املجتمع. وقد 

ميهد تفكيك هيمنة الإخوان علي البو�سلة ال�سيا�سية للحركة الإ�سالمية الطريق حلالة من التف�سخ 

اأ�سكال تنظيمية حمرية ل ميكن التنبوؤ بها واأمناط  الغا�سم واجلامح لالإ�سالميني ،وتفككهم اإىل 

متحورة. وحتي مع بقاء املكانة املميزة جلماعة الإخوان بو�سفها الفاعل ال�سيا�سي الإ�سالمي 

األ وهو فقدان  ال�ساحة الإ�سالمية قد ت�سهد تطورا تاريخيا غري م�سبوق؛  فاإن  الأهم يف م�رش 

التيار  ملجمل  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  العمل  وبو�سلة  اأجندة  حتديد  علي  قدرتها  الإخوان  جماعة 

الإ�سالمي كما كان احلال عرب ثمانني عاما منذ تاأ�سي�س اجلماعة وحتي2011... تفقد اجلماعة 

هذه الهيمنة علي حتديد الجندة والبو�سلة ل�سالح قوي ونزعات وامناط تفكري اإ�سالمية جديدة 

مفككة  لكنها  مفعلة،  غري  وجذرية  راديكالية  وتطلعات  منظمة،  وغري  وع�سوائية  وم�ستجدة 

ملجمل موروث الرتاث الإخواين ال�سيا�سي يف العمل التدريجي الندماجي ال�سلمي...وت�سمل 

النتائج املحتملة العنف ال�سيا�سي والحتجاجات املتطرفة والن�ساط الأيديولوجي اجلديد. وميتد 

املجتمع  م�ستوى  مبارك على  بعد  ما  �سبيهة يف مرحلة  عمليات  مع  بالتوازي  الواقع  ذلك يف 

ال�سيا�سية  والتقاليد  القدمي،  )النظام  ف�سلها  ثبت  اأخرى  كربى  وثوابت  كيانات  وتفّكك  ككل، 

الوطنية والقومية والليربالية واملوؤ�س�سات الجتماعية ،وموؤ�س�سات وطوائف الدولة القدمية يف 

بنيتها احلالية املافياوية الأوليجاركية والإقطاعية الطابع( يف نظر اجلماهري املنهكة وال�ساخطة. 

الإ�سالميني  بني  التالحم  ،وكذلك  متزايدة  لأ�رشار  البالد  يف  الجتماعي  التما�سك  وتعّر�س 

ا منه. والتالحم بني الإ�سالميني واملجتمع الذي ي�سّكلون جزءاً

وقد خّلفت املواجهات بني النظام والإ�سالميني، والتي ات�سمت بعنف �سديد على نطاق غري 

ا على اجلانبني، حيث ُمني الإ�سالميون بخ�سائر متثلت يف �سقوط اآلف  ا عميقاً م�سبوق، جرحاً

، واأودع نحو 21  قتيالاً اأفراد قوات الأمن  اأكرث من ثالثمائة فرد من  القتلى، يف حني �سقط 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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البالد  داخل  الفارين  اآخرين يف عداد  اآلف  ال�سجون، ومازال عدة  الإ�سالميني يف  ا من  األفاً

وخارجها. ول تلوح يف الآفاق اأية بوادر لت�سوية هذا النزاع يف اأي وقت قريب. فلن ُتداوى 

موروثات الكراهية والنتقام ب�سهولة، ولن يبدو تاأثريها الكامل اإل بعد حني. وحتى اإن متكن 

الإخوان من البقاء، فاإن قدرتهم على احلفاظ على وحدة الهدف وال�سف اأ�سبحت مو�سع �سك 

متزايد. وتقل�ست احتمالت �سعود »الإ�سالميني الدميقراطيني« �سواء من داخل الإخوان ،اأو 

من خارج �سفوفهم اأكرث من اأي وقت م�سى. 

يف  جديدة  هيئات  فيها  ،تربز  ال�سيا�سي  الإ�سالم  من  جديدة  حقبة  ميالد  م�رش  ت�سهد  وقد 

ا كيف قطعت احلركات  مواجهة هياكل ل ميكن التنبوؤ بها على الإطالق. ولكن لكي نفهم متاماً

الإ�سالمية امل�رشية هذا ال�سوط الطويل، فاإننا بحاجة اإىل و�سعها يف ن�سابها ال�سحيح. ومن ثم 

ف�سوف ت�سلط الأق�سام التالية ال�سوء على اإخفاقات الإ�سالميني يف ال�سنوات التي �سبقت انتفا�سة 

يناير 2011، ثم حماولة الإ�سالميني الفا�سلة فر�س هيمنتهم خالل فرتة حكمهم الق�سرية التي 

دامت من 2011 وحتى 2013.

اإخفاقات االإ�ضالميني:

مرجعي  اإطار  على  داخلها(  ا  انفتاحاً الأكرث  التيارات  فيها  )مبا  الإ�سالمية  احلركات  تتفق 

ا معينة من الأن�سطة. وتكمن اأوجه  ديني ،ميُلي على الأفراد واملجموعات واملوؤ�س�سات اأمناطاً

اجتماعية  عوامل  ب�سبب  اأو  ا  عملياً الإطار  هذا  تطبيق  كيفية  يف  اإما  احلركة  داخل  الختالف 

للتغيري  متباينة  اأ�ساليب  املختلفة  الإ�سالمية  اجلماعات  ودر�ست  طارئة.  ثقافية  اأو  �سيا�سية  اأو 

خالل  من  ال�سيا�سي  والإ�سالح  والديني  الثقايف  الإ�سالح  �سملت  للعمل،  متنوعة  وجمالت 

العمل  خالل  من  ال�سيا�سي  والإ�سالح  املوجودة،  الأنظمة  اإطار  خارج  اجلماعي  العمل 

ا  القومية احلديثة، واأخرياً للدولة  النظام، وبناء جمتمعات م�سادة كبديل  اجلماعي من داخل 

املواجهة امل�سلحة العنيفة مع الأنظمة و/اأو الدول القائمة. 

الأخرى  احلركات  ت�سّلط  حني  يف  العقيدة،  تنقية  على  رئي�سية  ب�سفة  ال�سلفيون  ويركز 

والعبادات،  وال�سلوك  الأخالق  الرتكيز على  الفرد ،من خالل  هداية  ال�سوء على  الدعوية 

ا جميع جوانب احلياة املختلفة )و منها  وبينما يوؤمن الإخوان باأن الإعداد ال�سامل للفرد مت�سمناً

اإن�ساء اجلماعة الإ�سالمية الالزمة  ال�سيا�سية بطبيعة احلال( ون�رش هذا النموذج هو ال�سبيل اإىل 

لنه�سة الدين الإ�سالمي.
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ا ما يفعلون، يف  ويثري هذا الفرق اإ�سكالية عندما ُيفرط هوؤلء الفاعلون الإ�سالميون، وكثرياً

الت�سديد على الثقل الن�سبي ملكون معني يهتمون به يف الأ�سل، حيث تفقد الأيديولوجية يف هذه 

احلالة الرتابط والتوازن. وكان هذا املكون يف حالة الإخوان هو التمكني ال�سيا�سي/النتخابي. 

ا يف الكفاءة ال�سيا�سية على  وي�سري العديد من املحللني عن حق اإىل ف�سل الإ�سالميني ف�سالاً ذريعاً

مدى ال�سنوات الثالث املا�سية يف م�رش. بيد اأن هذا التحليل العار�س ل يلقي ال�سوء على ف�سل 

الإ�سالميني املاحق على امل�ستوى الأيديولوجي.

مل  الإ�سالميني  اإن  ؛اإذ  اأيديولوجيا  للغاية  فا�سلة  م�رش  حكم  يف  الإ�سالمية  التجربة  كانت   

ب�سكل  املزج  من  ،بدلاً  الدينية  ال�رشعية  اإىل  ي�ستند  منرب  اأو  قاعدة  بلورة  على  قدرة  يظهروا 

الإ�سالميون  واجه  فقد  الإخوان.  �سمة  وهي  لل�رشعية  متباينة  م�سادر  بني  عجيب  انتقائي 

حتديات ذات �سقني يف اأعقاب انتفا�سة عام 2011، اأولهما حتٍد اأيديولوجي ب�ساأن حتديد وهيكلة 

العالقة بني الدين وال�سيا�سة بطريقة مبتكرة ،تن�سجم مع مطلب الأ�سالة الإ�سالمية يف �سياق 

الواقع امل�ستجد. اأما التحدي الثاين فكان �سيا�سياًا، ومتثل يف كيفية بناء م�رشوع �سيا�سي ينحاز 

الوطنية واأحالم ثورة 2011، وكيفية جعله  الإ�سالمي« وامل�سلحة  اإىل »امل�رشوع  بو�سوح 

قابالاً للتطبيق وال�ستمرار يف ال�سياق امل�رشي. وقد ف�سل الإ�سالميون يف كليهما.

الف�ضل على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي:

من الأهمية مبكان الإ�سارة اإىل اأن و�سول الإخوان اإىل �سدة احلكم مل يكن نتيجة انت�سار 

اأيديولوجي و�سيا�سي كا�سح لفكرهم الإ�سالمي ،وجناحهم يف ك�سب قلوب النا�س، والنت�سار 

علي كل خ�سومهم، ولكن من خالل �سيا�سة القوة الكال�سيكية التي انتهت ل�ساحلهم يف البداية، 

ولكن اأدت اإىل الإطاحة بهم يف نهاية املطاف. فالإخوان مل يجعلوا من اأنف�سهم ن�سخة اإ�سالمية 

اأو  الأيديولوجية  حيث  من  �سواء  الأوروبية،  امل�سيحية  الدميقراطية  الأحزاب  من  م�رشية 

التنظيم، وبعبارة اأخرى اأخفق الإخوان يف توطيد مكانتهم بني التقاليد ال�سيا�سية والأيديولوجية 

الرئي�سية يف م�رش: الليربالية والقومية واملحافظة والي�سارية والدينية/ال�سلفية، كما كان بع�س 

و�سطي  ب�سكل  التمو�سع  من  الإخوان  يتمكن  اأن  على  اآمالاً  يعلقون  »الإ�سالحيني«  قادتهم 

ا يف عملية �ساملة لالنتقال  ا قيادياً جتميعي بني تلك التقاليد.)3( فاجلماعة مل ت�ستطع اأن تلعب دوراً

ا�ستيعاب  من  تتمكن  ومل  امل�رشي،  املجتمع  يف  ال�سائد  التنوع  ُتقّدر  ومل  الدميقراطية،  نحو 

جديدة  ،واأمناط  للحكم  جديد  نظام  اإىل  واحلاجة  م�رش،  يف  لالأزمة  البنيوية  اخل�سائ�س 

يتمّكن  �سيا�سي جديد وترتيبات موؤ�س�سية جديدة. ومل  الدولة واملجتمع، واقت�ساد  للعالقة بني 
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البالد  م�ستوى  �سبكات على  بناء  الالزمة، ومن  والب�رشية  املادية  املوارد  الإخوان من ح�سد 

باأكملها،والإملام الكامل بطبيعة بريوقراطية الدولة وموؤ�س�ساتها والقطاعات القت�سادية، وهي 

العامة؛ وذلك لعتمادهم  ال�سيا�سة  فعالة يف  اإ�سالحات  اأي  تنفيذ  اأجل  من  اأمور مطلوبة  كلها 

اأن تقدر احتمالت ال�رشاع والتغيري داخل  على فل�سفة اقت�سادية �سحلة، مل يكن من املمكن 

اقت�ساد تهيمن عليه ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات وال�رشكات التجارية، ويعاين من اأزمات يف 

املالية العامة ومثقل بالديون، ول اأن تدرك ماهية املوؤ�س�سات املالية واأ�س�س القت�ساد ال�سيا�سي 

للتخلف وتاأّخر النمو و�سوء توزيع الرثوات، والأهم من ذلك عدم احل�سول على املعلومات 

الالزمة عن كيفية اإدارة الدولة امل�رشية القدمية للبالد مبوؤ�س�ساتها و�سبكات م�ساحلها وزبائنها 

املعقدة وال�سخمة.

لقد افتقر الإخوان اإىل الكفاءة يف اإدارة احلكومة، وبدلاً من التحلي بالواقعية املطلوبة ب�سدة، 

واتباع �سيا�سة فطنة مرنة وخالقة ملواجهة الإرث املعقد الذي خّلفه مبارك، اقت�رش الإخوان 

التنظيمي  الهيكل  ت�سكيل  اإعادة  يف  الف�سل  واأثار  التنظيمية.  وال�سالبة  الفكري  اخلمول  على 

للجماعة ب�ساأن ق�سايا الدميقراطية الداخلية والتمثيل وال�سفافية، واآليات �سنع القرار، والتبادل 

واخلطاب  ال�سيا�سي  والتثقيف  الثقايف  والتبادل  ،والتكيف  اأخرى  فاعلة  جهات  مع  املوؤ�س�سي 

بغية خلق  فكرية جادة؛  بالاً لإجراء مراجعات  تلِق اجلماعة  ا. ومل  ا كبرياً ا�ستهجاناً الإعالمي 

التي برزت  املوؤ�س�سات  العمالية ،ومع  ال�سبابية واحلركات  �سالت مع احلركات الجتماعية 

بعد الثورة ،واجلهات الفاعلة يف البالد. وبدا الإخوان ب�سبب ف�سلهم يف توطيد و�سع الإ�سالم 

ال�سيا�سي �سمن املحاور الأو�سع لالأزمة احلالية التي ت�سهدها الدولة القومية فيما بعد ال�ستعمار 

ا ي�ست�رشف م�ستقبل  ا جديداً ا �سيا�سياً يف م�رش وكاأنهم اأطالل تاريخية ،بدلاً من اأن يكونوا نظاماً

ا ملطالبهم املتقادمة. م�رش، حتى واإن كان مناق�ساً

ب�سبب  البداية؛  من  ا  متوقعاً القدمية  ال�سلطوية  والدولة  الإخوان  بني  القدمي  ال�رشاع  وكان 

ولكن  بينهما،  والتكوين  وامل�سالح  والقيم  الروؤية  يف  التوافق  وعدم  التاريخية  اخل�سومات 

كان من املمكن لالإخوان تفادي هذا ال�سدام اأو تاأجيله لو كانوا اتبعوا �سيا�سة اأف�سل ،ولكنهم 

فقد  ملواجهته.  ف�سالاً  اأكرث  �سيا�سة  اإىل  القدمي  النظام  ل�سرت�ساء  الفا�سلة  �سيا�ستهم  من  انتقلوا 

حقبة  بعد   2013 عام  وحتى   2011 عام  من  النتقالية  الفرتة  طوال  القدمي  النظام  احتفظ 

املاألوف  وغري  الغريب  التنظيمي  الطابع  واأثار  الإ�سالميني.  مع  التاريخية  بعداوته  مبارك 

حيث  خا�س،  ب�سكل  الدولة  موؤ�س�سات  مقت  والدولية  الإقليمية  وامتداداتها  الإخوان  جلماعة 

الدولة امل�رشية  ب�سدة من  الدولة«، وباتت مبغو�سة  باعتبارها »دولة داخل  اإليها  ُينظر  كان 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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واملوؤ�س�سات القّيمة عليها. ومع ذلك فقد جلاأ النظام القدمي اإيل التعاون التكتيكي مع الإ�سالميني 

خالل الفرتة النتقالية من اأجل حتييد املزاج الثوري الراديكايل، واإ�سفاء لون حمافظ على 

ال�سيا�سة النتقالية. واأتت هذه ال�سيا�سة يف الواقع بثمارها بالن�سبة للنظام القدمي. فبعد انح�سار 

لل�سباب  الحتجاجية  الثورية  للحركات  الإخوان  ا�ستعداء  ،وبعد  للثورة  الراديكالية  املوجة 

ا   لف�سل الإخوان على ال�سعيدين ال�سيا�سي  ،وبعد فقدان دعم القاعدة الو�سطى من الناخبني نظراً

والقت�سادي ،والأهم اإثارتهم ملخاوف هذه القاعدة علي حرياتها واأمناط معي�ستها من النزاع 

الأهلي الذي تهدد به ت�رشفات الإخوان- بطابعهم الع�سبوي- يف احلكم، �سارت مواجهة 

النظام القدمي مع الإخوان اأقل كلفة بكثري ؛لأن اجلماعة اأ�سبحت تقف وحدها.

الف�ضل االأيديولوجي:

ا مل�رشوع اأيديولوجي  مل يكن ف�سل الإخوان جمرد ف�سل حزب يف ال�سلطة واإمنا كان �سقوطاً

انت�سار  خالل  من  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  يف  اأولاً  الإ�سالميون  اأخفق  فقد  كبري.  تاريخي 

اأيديولوجي اأو نتيجة »لالأ�سلمة« املن�سودة للمجتمع وتوطيد النظام الإ�سالمي، كما وعد موؤ�س�سو 

الإخوان يف  ف�سل  اأخرى،  الأ�سل. وبعبارة  احلركة وزعماوؤها »املحافظون« احلاليون يف 

املظفرة  دولتهم  اأ�س�سوا  الذين  الإيرانيني  اخلمينيني  من  م�رشية  ن�سخة  اأنف�سهم  من  يجعلوا  اأن 

ل�سيا�سات  ا  نتاجاً ال�سلطة  اإىل  �سعودهم  وكان  املجتمعية.  والهيمنة  ال�سيا�سي  الغزو  اإىل  ا  ا�ستناداً

املختلفة  امل�سالح  وا�سرت�ساء  واملناورة،  التحالفات  بناء  من  القوى وح�ساباتها  ملوازين  عادية 

ومراكز ال�سلطة يف املجتمع. وانطوت تلك العملية على كثري من الت�سويات والتوفيقات على 

ح�ساب مبادئهم املذهبية والدينية والنحراف عن الثوابت الكربى. وكانت �سيا�سات ح�سابات 

وموازين القوى نف�سها هي التي األقت بهم خارج دائرة احلكم يف نهاية مدة حكمهم الوجيزة. 

ا لف�سل  ا جت�سيداً ومل ي�سبح الإخوان جمرد »دميقراطيني حمافظني« فا�سلني، ولكنهم باتوا اأي�ساً

الإ�سالميني.

ثانًيا والأهم، قد ُيطرح ت�ساوؤل عما اإذا كان لدى الإخوان اأي مبادئ واأ�س�س اأيديولوجية 

ا منذ تاأ�سي�سها يف عام 1928  حقيقية على الإطالق. فقد ان�سغلت جماعة الإخوان امل�سلمني متاماً

ا كرد فعل اإزاء  ا قوياً ا فاعالاً تنظيمياً مب�ساألة العمل احلركي ،و�رشورة اأن جتعل من نف�سها طرفاً

التهديدات الأجنبية واملحلية املت�سورة لهويتها. ومل ُتدرج جماعة الإخوان على جدول اأعمالها 

باإ�سكاليات  اأو  الإ�سالمية  بالتقاليد  ا  حقاً ترتبط  ومتطورة،  دقيقة  اأيديولوجية  بناء  اأولوية  ا  اأبداً

احلداثة اأو بكلتيهما، عرب تاريخها الطويل ومعامله الرئي�سية منذ ن�ساأتها عام 1928، ويف طور 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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التناق�س  اأتى هذا  ن�ساأتها الثاين يف �سبعينات القرن املا�سي ومرحلة ما بعد عام 2011. وقد 

قطاعات  اإ�رشاك  وعلى  احل�سد،  على  اجلماعة  قدرات  على  ،وانعك�س  ثماره  الأيديولوجي 

ما�سة لإجابات  اإىل حد كبري. ولكن عندما برزت حاجة  كانت مهم�سة  اجلماهري  وا�سعة من 

)العالقة  امل�رشية  ال�سيا�سة  اأف�سدت  التي  التاريخية  الأ�سئلة  عن  وعميقة  متبحرة  اأيديولوجية 

بني الدولة والدين، والعالقة بني املجتمع والدين ،ودور ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتقاليد الدين 

الكتلة  بناء  اأجل  الدميقراطية والتعددية والتنمية(، من  الإ�سالمي ،وم�سائل  الإ�سالمي والفقه 

التاريخية التوافقية املطلوبة لنظام حكم جديد بعد عام 2011، مل يتمكن الإخوان من تقدمي تلك 

الإجابات.

ثالثا، دّلت الفجوة الأيديولوجية والأدائية على زوال املثالية التي ر�سمها الإ�سالميون. فقد 

ات�سعت الهوة بني املطالبات الأيديولوجية بالأ�سالة الإ�سالمية واملمار�سات ال�سيا�سية الفعلية التي 

كانت حبي�سة النماذج الغربية العلمانية احلداثية لل�سيا�سة املرتكزة على الدولة، والأن�سطة التي 

لل�رشيعة الإ�سالمية  التقليدي  الفهم  ال�سوق، وهي ل تتوافق على الإطالق مع  حتددها قواعد 

والقيم والآليات واملنهجيات ال�سارمة املعروفة يف الرتاث الإ�سالمي. وك�سف جميء الإخوان 

ا  ا بياناً للربملان والرئا�سة عن هذه الفجوة اأمام عيون عامة النا�س، ولكن الأهم اأنها بدت عياناً

الإ�سالمية« و«باحلكم  يحلمون »باخلالفة  كانوا  الذين  الإ�سالميون  الإ�سالميني. وراأى  اأمام 

ا يدعو اإىل �سيا�سة عادية: ال�سيا�سات القت�سادية الليربالية اجلديدة املوجهة نحو  الإ�سالمي« رئي�ساً

ال�سوق، والتفاو�س مع �سندوق النقد الدويل ،والعتماد على الأن�سطة القت�سادية الريعية، 

وال�سيا�سات  الفل�سطيني/الإ�رشائيلي،  ال�رشاع  ب�ساأن  للغرب  موالية  تقليدية  خارجية  و�سيا�سة 

املحلية،  القوى  واإيران، وا�ستيعاب مراكز  العربي  �سوريا واخلليج  الأهلية يف  اإزاء احلرب 

ا  مما جعل من احلديث عن »حكم ال�رشيعة الإ�سالمية« و«تاأ�سي�س دولة اخلالفة« يبدو مندثراً

ا على احلديث عن  ا. واقت�رش الطابع الإ�سالمي لنظام الإخوان عملياً ا للغاية بل وعقيماً وم�ستهلكاً

»الرئي�س املتدين« و«رجال الدولة الأتقياء من الإخوان« الذين ميكن اأن ي�سعوا الأمور يف 

ن�سابها بف�سل ورعهم وا�ستقامتهم ال�سخ�سية و«اأيديهم النظيفة املتو�سئة«. 

وكان من املمكن لتلك الروؤية اأن حت�سد اأ�سوات الناخبني بفعالية يف املا�سي ،ولكن مل يُدم 

ا لثالثة اأ�سباب: احلال كثرياً

ا واأكرب من اإلهاء النا�س عنه؛ 1- حجم الف�سل كان ذريعاً

ا من الناحية الرمزية؛)4( 2- املظهر الديني لنظام الإخوان ظل منقو�ساً

3- اأكد الرتكيز الزائد عن احلد على ال�سفات ال�سخ�سية للرئي�س واإخوانه خماوف النا�س 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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جممل  ب�سكل  احلكم.  مقاليد  على  املغلقة  املجموعة  لهذه  املحتملة  والهيمنة  النظام  �سخ�سنة  من 

من املمكن القول اإن جماعة الإخوان جنحت يف احلفاظ على وحدتها اأثناء ال�سطرابات التي 

حدثت بعد رحيل مبارك ،وظلت تهدف اإىل اكت�ساب موطئ قدم را�سخ داخل النظام ال�سيا�سي 

ا كل البعد من الناحيتني الفكرية وال�سيا�سية عن الأحالم الكبرية  اجلديد. ولكن ذلك كان بعيداً

بتاأ�سي�س »نظام اإ�سالمي«.

ف�ضل الهيكل التنظيمي:

جعل منط التنظيم الطائفي اأو الع�سائري الإخوان رهينة ملنح الولء للجماعة اأولوية على 

رغبة  عدم  وترك  ال�سيا�سية.  املعارك  لك�سب  ال�ستقطاب  بطريقة  الدين  وتوظيف  الكفاءة، 

الإ�سالمية،  قيادة عملية مراجعة فكرية كربى داخل احلركة  اأو عدم قدرتهم على  الإخوان 

يف  ا  جائحاً ا  انطباعاً القومية،  الدولة  ومركزية  واملواطنة  والدين  الدولة  بني  العالقة  لق�سايا 

بدائل  وجود  لعدم  ا  نظراً اجلوانب؛  جميع  من  التهديدات  بها  حتف  القومية  الدولة  اأن  م�رش 

وا�سحة وم�رشوعة. ومل تخلق احلركة الإ�سالمية ق�س�س جناح بحيث ت�ستوعب قلق اجلماهري 

ا. وانزلق الإخوان من ناحية الأداء  وال�سيا�سيني. وكان تاأثري الرباهني والبينة امللمو�سة منعدماً

بالن�سبة  الروؤى  وانعدام  الإدارية،  الكفاءة  العامة،)5( وعدم  العالقات  كارثية يف  اإىل مرحلة 

لالإ�سالحات املوؤ�س�سية للهيكل احلكومي يف م�رش، والفتقار اإىل الأدوات والكوادر واملوارد 

الب�رشية والآليات التنظيمية الالزمة. وهيمنت املح�سوبية واملحاباة واملمالأة على امل�سهد الذي 

�سوهه الإخوان بالفعل بغمو�س هياكلهم وغرابة تنظيمهم الداخلي. واأوهن انعدام التوازي يف 

م�سارات العمل )يف الدولة واملجتمع واملجال ال�سيا�سي(، و�سوء فهم الإخوان لطبيعة ال�رشاع 

)واعتقادهم اأن مكا�سبهم لبد اأن تعني خ�سارة لالآخرين يف حم�سلتها اأو اأن ال�رشاع تناف�سي 

املرونة  على  الإخوان  قدرة  للجماعة؛  التنظيمية  للقدرات  املفرط  واإنهاكهم  الأول(  املقام  يف 

النظام  اأمان �سد قمع  �سبكة  لي�ست جمرد  )اأن اجلماعة  اأولاً«  والتكيف. وقاد مبداأ »اجلماعة 

ولكنها جوهر امل�رشوع الإ�سالمي نف�سه( الإخوان اإىل م�ساٍر بالغوا من خالله يف الإجراءات؛ 

ولكنهم اأخفقوا يف حتقيق الكفاءة ال�سيا�سية.

احتواء احلركات االإ�ضالمية يف م�ضر ولكن دون مقرطتها:

كان لبد من توفر �رشطني اثنني لنجاح نظرية التحول الدميقراطي/الحتواء يف م�رش بعد 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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عام 2011، ومل يتحقق اأي منهما: ال�رشط الأول وهو التوافق حول قواعد الرتتيبات ال�سيا�سية 

اجلديدة يف اإطار �سياق هيكلي مواٍت، يف حني يتعلق ال�رشط الثاين بالتحولت الأيديولوجية 

والتنظيمية الالزمة ملذاهب ومبادئ الإخوان عن الدميقراطية والتعددية واملواطنة واحلريات 

العامة واخلا�سة وامل�ساواة اأمام القانون. وميكن عن حق تف�سري عدم التوافق يف الآراء ب�ساأن 

قواعد اللعبة يف م�رش بعد ع�رش مبارك من منظور عدم التيقن الذي اأحدثه الزلزال ال�سيا�سي 

�سيا�سة جديدة من  تاأ�سي�س  اإىل  ت�سعى  للتغيري  اجتماعية موؤيدة  فما بني قوى  يناير 2011.  يف 

ناحية، وجهات فاعلة من داخل الدولة وخارجها مقاومة للتغيري وحري�سة على احلفاظ على 

التوافقية  القواعد  نتج عن ذلك من غياب  ما  تف�سري  اأخرى، ميكن  ناحية  الراهن من  الو�سع 

حول الرتتيبات ال�سيا�سية اجلديدة.

االإخوان وعدم وجود قواعد نظام �ضيا�ضي دميقراطي جديد يحتوي اجلميع: 

ولكن ي�سح القول على املنوال نف�سه اأن الإخوان مالمون بل وم�سئولون يف هذا ال�سدد؛ 

ا لثقلهم ال�سيا�سي املطلق و�سيطرتهم على املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املنتخبة بعد 2011. ملاذا كان  نظراً

احلال كذلك؟ راأى الإخوان الثورة باعتبارها هدية من ال�سماء مكافاأة لهم على ت�سحياتهم يف 

ا بكيفية تعظيم مكا�سبهم ال�سيا�سية، ومن ثم الهيمنة على ال�ساحة  املا�سي. وبالتايل ان�سغلوا متاماً

الآثار  عن  النظر  بغ�س  املجتمع  يف  الن�سبي  وزنهم  مع  يتفق  مبا  مبارك،  حكم  بعد  ال�سيا�سية 

ال�سمنية الكاملة لهذا النوع املتطرف من ال�سيا�سة الذي ياأخذ مببداأ ال�ستيالء ال�رشيع على ال�سلطة 

بدلاً من اإمكانية حتقيق الدميقراطية والتحول الثوري يف م�رش وحتى امل�سالح طويلة الأجل 

لالإ�سالميني اأنف�سهم. ويف واقع الأمر، فاإن اختيار حتمل امل�سئولية ال�سيا�سية الكاملة طواعية عن 

النظام ال�سيا�سي اجلديد بعد مبارك مع العلم بحجم اإخفاقات احلكومة ال�سابقة وجبال امل�سكالت 

والأزمات املوروثة من عقود من الف�سل الدولتي، والأهم من ذلك مع عدم وجود م�رشوع 

اأرعناًا. وهذا ما حدث  ا  ا �سيا�سياً انتحاراً ا�ستعداد من جانب الإخوان، كان  �سيا�سي حقيقي ول 

بالفعل.

فقد ا�ستبدل الإخوان من البداية ال�سرتاتيجيات بالتكتيكات. وبعبارة اأخرى، فاإنهم يتقنون 

تكتيكات املناورة واملراوغة من جانب لآخر لتحقيق اأق�سى ح�سة من ال�سلطة، بغ�س النظر 

عن توازنات القوى ال�سيا�سية على املدى الطويل وكيفية �سري الأمور يف نهاية املطاف. وكان 

الإخوان مفتونني ب�سكل خا�س بنموذج رجب طيب اأردوغان وجتربة حزب العدالة والتنمية 

اأن  الإخوان  اعتقد  الرتكي،  النموذج  غرار  وعلى  اأخرى،  وبعبارة  املعا�رشة.  تركيا  يف 
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باإمكانهم من خالل ال�سيا�سة النتخابية اأن ي�سعدوا اإىل ال�سلطة عن طريق �سناديق القرتاع، 

اأنهم  الإخوان  اعتقد  ذلك،  على  وعالوةاً  بقيادتهم.  اإجرائية  دميقراطية  اأغلبية  يوؤ�س�سوا  واأن 

الإقليمية والدولية  الرتتيبات  �سل�سلة من  ال�سلطة من خالل  ت�سديد قب�ستهم على  قادرون على 

،واإجنازات اقت�سادية ت�ستند اإىل ال�سوق املحلي احلر على اأ�سا�س مزيج مرن من الأيديولوجية 

الإ�سالمية والثقافة املحافظة والليربالية القت�سادية؛ وبرغم ذلك، فقد ف�سل الإخوان امل�رشيون 

الروؤية  اإىل  افتقارهم  ب�سبب  الأول  املقام  يف  وذلك  م�رش؛  يف  النموذج  هذا  ا�ستن�ساخ  يف 

»الليربالية  منوذج  لتطبيق  الالزمة  احلقيقية  الأيديولوجية  املراجعة  وغياب  ال�سرتاتيجية، 

الإ�سالمية« على غرار حزب العدالة والتنمية الرتكي، وعدم قدرتهم على تطوير القت�ساد، 

ا ف�سلهم يف  وافتقارهم للكوادر املوؤهلة وللخربة ال�سيا�سية مقارنةاً بحزب العدالة والتنمية، واأخرياً

بناء حتالف اجتماعي/�سيا�سي، مييني/و�سطي على م�ستوى املجتمع، اأو�سع بكثري من الئتالف 

مراكز  مواجهة  يف  مكانتهم  من  يع�سد  كي  الإخوان،  اإليه  انتهى  الذي  املح�س  الإ�سالمي 

اأداء  اأنف�سهم يف جمرد  الإخوان  ا، ح�رش  اأي�ساً املخطط  لهذا  ا  الدولة. ووفقاً القدمية يف  القوى 

دور وظيفي فح�سب، مما قو�س ا�ستحقاقاتهم على مدى عقود طويلة،وادعاءاتهم التاريخية 

بالن�سال �سد »املوؤامرات الإمربيالية«. ونا�سل الإخوان بغية ك�سب العرتاف بهم من خالل 

من  عاملية  ت�سل�سالت هرمية  عليه  تهيمن  نظام دويل،  اإطار  الوطنية يف  �سبكاتهم عرب  و�سع 

النظام وال�سيطرة، وهو اإفال�س اأيديولوجي اآخر.

ولفت انتباه قادة الإخوان منوذج اآخر وهو النموذج ال�سوداين يف الثمانينيات والت�سعينيات، 

عندما �سيطر الإ�سالميون على مقاليد ال�سلطة من خالل حتالف مع اجلي�س. ولكن ا�سطدمت 

اأية اأفكار حمتملة لتكرار حالة ال�سودان ب�سخرة ف�سل الإخوان يف بناء عالقة فعالة وعملية مع 

اأكرب مركز للنفوذ والقوة يف الدولة امل�رشية القدمية، وهو اجلي�س.

يف  �سواء  موؤثرة،  �سيا�سية  اأطراف  عدة  ملطالب  التكتيكات،  اأ�ساطني  الإخوان،  واأذعن 

خطابهم اأو �سيا�ستهم، على نحو مت�سارب للغاية، فقط بغر�س تعظيم مكا�سبهم التكتيكية كلما 

دعت ال�رشورة، وبغ�س النظر عن التداعيات ال�سرتاتيجية طويلة الأمد لتلك ال�سيا�سة غري 

املت�سقة. فغريّ الإخوان لون ب�رشتهم عدة مرات. وحاولوا اأن ي�ستميلوا الطبقة الو�سطى املحافظة 

على   2011 مار�س  ا�ستفتاء  خالل  مبارك  رحيل  بعد  اأ�سواتها  لك�سب  لال�ستقرار  املتعط�سة 

الد�ستوري ،ويف النتخابات الربملانية الالحقة يف نوفمرب 2011. وتوّجه الإخوان  التعديل 

بعد اأ�سهر قليلة من ذلك اإىل الناخبني الإ�سالميني خالل اجلولة الأوىل من النتخابات الرئا�سية 

عام 2012، حيث دعوهم اإىل الت�سويت ل�سالح »املر�سح الإ�سالمي« حممد مر�سي«، ثم بداأ 
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الثورية  ال�رشعية  الثورية لكت�ساب  القوى  اجتذاب  لالهتمام، يف  نحو مثري  الإخوان وعلى 

،وتاأمني الأ�سوات النتخابية التي كانوا يف اأم�س احلاجة اإليها يف اجلولة الثانية من النتخابات 

الرئا�سية لعام 2012 �سد املر�سح املناف�س اأحمد �سفيق املنتمي لنظام مبارك. وبينما كان مر�سي 

يف ال�سلطة، ت�سارك الإخوان مع بقية الإ�سالميني يف بناء قاعدة اأيديولوجية اإ�سالمية �سلبة من 

الدعم. ولكن وعلى نف�س املنوال، حاول الإخوان اأن ير�سخوا ملطالب وم�سالح موؤ�س�سات 

النظام القدمي ومراكز القوى التابعة له )مثل اجلي�س وال�رشطة( وكتلة رجال الأعمال.

ثوب  ارتداء  حاولوا  فقد  اأ�سا�س؛  وبال  متما�سكة  غري  الإخوان  �سيا�سة  كانت  باخت�سار،   

الإ�سالحيني واملحافظني والإ�سالميني والثوار ورجال الدولة الواقعيني والنفعيني يف اأوقات 

خمتلفة ويف �سياقات خمتلفة، ومل يفلحوا يف اإر�ساء اأي طرف من الأطراف، وكانت املح�سلة 

اخل�سوم  كل  عداء  وك�سب  وتنفريهم،  املمكنني  والأ�سدقاء  احللفاء  جميع  اإبعاد  هي  النهائية 

املحتملني يف البالد.

وارتكب الإخوان عالوةاً على ذلك اأخطاء تكتيكية خطرية؛ فطوال اأيام الحتجاجات الثمانية 

ع�رش التي اأطاحت مببارك يف يناير وفرباير 2011، كان الإخوان حري�سني كل احلر�س على 

عدم الظهور مبظهر امل�سيطر على احلركة الحتجاجية، �سواء من حيث ال�سعارات اأو اخلطاب 

اأو املطالب ال�سيا�سية. فقد كانوا يدركون اأن احلركة الحتجاجية لي�ست حتت الهيمنة الإ�سالمية 

بل كانت موجهة نحو حتقيق اأهداف كربى من احلريات والعدالة الجتماعية. وكانوا على بينة 

ا من فعالية اجلماعات واحلركات ال�سيا�سية الأخرى يف ح�سد اجلماهري ويف تاأكيد �رشعية  اأي�ساً

النتفا�سة. ولهذا ال�سبب حر�س الإخوان على عدم اإق�ساء املتظاهرين الآخرين عن �سفوفهم 

من خالل الإحجام عن التعبري عن ال�سبغة الأيديولوجية الإ�سالمية اخلا�سة بهم.

 ولكن �رشعان ما حتولت �سيا�سة الإخوان بالكامل وقبل الأوان بعد �سقوط مبارك. واأدت 

الإخوان من  للجماعة، وخوف  الثوري  الطابع غري  اأهمها  التحول،  اإىل هذا  عوامل عديدة 

النخب  اأو  العلمانيون  الليرباليون  عليها  ي�سيطر  بحيث  الد�ستور،  �سياغة  عملية  يف  التهمي�س 

الت�سجيع  ا  اأي�ساً ورمبا  والنتخابية،  التنظيمية  الن�سبية  امليزة  ووهم  النف�س  وخداع  الي�سارية، 

ل التفاو�س مع طرف فعال حمافظ ومنّظم مثل  الذي قّدمه لهم النظام القدمي نف�سه –الذي ف�سّ

�سياغة  عملية  على  الهيمنة  اأجل  من  ال�سعي  اإىل  الإخوان  �سيا�سة  حتولت  وبالتايل  الإخوان؛ 

الد�ستور، وعلى عملية التفاو�س مع اجلي�س والنظام القدمي. وجنحوا اإىل خيار تاأجيل كتابة 

ال�رشعية  ميزة  �ستمنحهم  كانت  التي  الربملانية  النتخابات  من  النتهاء  حلني  اجلديد  الد�ستور 

ومتثيل ال�سعب ،و«�رشعية الثورة« اأثناء �سياغة الد�ستور والتفاو�س مع النظام القدمي. وكان 
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الإخوان  اأيده  الذي  الد�ستورية  التعديالت  على  مار�س   19 ل�ستفتاء  الرئي�س  الهدف  هو  هذا 

ا عملية �سياغة الد�ستور حتى ال�سنة  والنظام القدمي على حد �سواء. وقد اأّجلت هذه اخلطوة فعلياً

ا لنتخاب الربملان وجمل�س ال�سورى. التالية، انتظاراً

يف  ،واملهاودة  النف�س  �سبط  هو  لالإخوان  بالن�سبة  الأف�سل  التكتيكي  اخليار  كان  ورمبا 

كتابة  بعملية  الت�رشيع  دعم  ذلك  اأجل  من  الإخوان  باإمكان  وكان  الآنية.  ال�سيا�سية  الأهداف 

الد�ستور من ِقبل هيئة خم�س�سة متثل جميع النخب ال�سيا�سية والأيديولوجية على قدم امل�ساواة، 

ول ترتبط بال�رشورة بنتائج النتخابات الربملانية. ويف ذلك الوقت من ربيع 2011 كانت 

اجلي�س  ذلك  يف  )مبا  القدمي  النظام  ،وكان  لالأعني  وماثلة  ون�سطة  غ�سة  مازالت  الثورة 

وال�رشطة والق�ساء( يف موقف دفاعي، وكان من املمكن جلبهة �سيا�سية ثورية موحدة اأن توؤّمن 

ا اأف�سل فيما يخ�س العالقات املدنية/الع�سكرية وال�سوابط وموازين القوى واحلريات  د�ستوراً

ا اأن يكتفوا بامل�ساحة املحدودة التي  ال�سيا�سية والدميقراطية. ورغم اأن الإ�سالميني ما كان ممكناً

ا  اتفاقاً اأن  اإل  وقتئذ،  املاأمول  الد�ستور  الإ�سالمية يف  لل�رشيعة  الأرجح  �س على  �سُتخ�سّ كانت 

النظام )و�سمان  الإ�سالميني يف  تاأمني و�سع  �ساأنه  كان من  ال�سلطة  لتقا�سم  ا  ا حم�سوباً اأو عهداً

الثورية  املجموعات  ترهيب  دون  عامني(  بعد  �سدهم  النظام  قادها  التي  القمع  حملة  جتّنب 

والإ�سالحية العلمانية اأو تنفريها. وكان من املمكن يف الواقع بناء عالقة �رشاكة فعالة وعملية 

التي يحظون بها لدعم نوع من مفاو�سات  التنظيمية لالإخوان وال�سعبية  ُت�ستغل فيها الرباعة 

»اجلبهة املوحدة« مع النظام القدمي، وبالتايل الهرب من امل�سئولية عن عرثاتهم. ورمبا مل تكن 

النتائج النهائية لت�سبح اأكرث دميقراطية بكثري من د�ستوري عام 2012 اأو 2014 )حيث خرج 

كتلة  لتق�ّسم  الد�ستور  عملية �سياغة  تكن  الأقل مل  على  ولكن  كليهما(،  ا يف  فائزاً القدمي  النظام 

اأو لت�ستقطب املجتمع يف رد فعل على ا�ستعرا�س الع�سالت الذي مار�سه الإخوان  25 يناير 

ا اأن  وحماولتهم امل�ستميتة واإ�رشارهم القوي على النفراد بالهيمنة. ومل يكن من املرجح اأي�ساً

ياأتي مر�سح مواٍل ملبارك للرئا�سة اإذا األقى الإخوان بثقلهم وراء �سخ�سية ثورية موؤيدة للتغيري 

اأو اإ�سالحية. وعالوةاً على ذلك، حتى واإن و�سلت �سخ�سية موالية ملبارك مثل اأحمد �سفيق 

لرئا�سة اجلمهورية كانت �سلطته لتكون مقيدة اأمام د�ستور جديد مقيِّد م�سدق عليه بالفعل  ، واأن 

يواجه �سعوبات اقت�سادية و�سيا�سية جمة ومعار�سة �سديدة بقيادة العلمانيني والإ�سالميني على 

حد �سواء، حيث مل تكن �سمعة الإ�سالميني قد ت�سوهت بعد اآنذاك.

اإىل خوف وفزع كثري  اأدى  القوة؛ مما  ا�ستعرا�س  ولكن بدلاً من ذلك، اختار الإخوان 

يهدف  انتخابي ،كان  م�سار  ثقلهم وراء  ب�سكل عام  الإ�سالميون  واألقى  املجتمع.  من طبقات 
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ل اأعباء احلكم يف كل من الربملان  لتحويلهم اإىل قوة قائدة يف املوؤ�س�سات املنتخبة، وبالتايل حتمُّ

اأنف�سهم باعتبارهم املفاو�س الوحيد مع اجلي�س  ب الإخوان  والرئا�سة. والأهم من ذلك، ن�سّ

مكا�سب  امل�سار  هذا  �سمن  حني  ويف  ا.  متاماً الأخرى  الأطراف  ،وا�ستبعدوا  القدمي  والنظام 

تكتيكة جلماعة الإخوان من حيث ا�سرت�ساء وتهدئة قاعدتها ال�سعبية العري�سة من الإ�سالميني 

التواقني اإىل اإعالء �ساأن ق�سية ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتعزيز موطئ قدمهم يف النظام ال�سيا�سي، 

كّلفها ذلك خ�سائر اأكرب.

القوى،  ميزان  م�ساألة  يف  الأمور  مقاليد  على  لل�سيطرة  حماولتهم  يف  الإخوان  وانخدع 

املطلوبة، حيث  اإىل احلكمة  املحاولة  تلك  وافتقرت  الدولة واملجتمع يف م�رش.  والعالقة بني 

اإن مقاليد ال�سلطة احلقيقية كانت ل تزال قابعة يف يد النظام ال�سلطوي القدمي يف البالد، وكان 

اجلي�س يف �سميم النواة ال�سلبة لهذه الدولة العمالقة التي ات�سمت موؤ�س�ساتها و�سبكاتها بتعقيد بالغ 

وبانت�سار وا�سع النطاق يف جميع اأنحاء البالد، مبا فيها ال�رشطة والأجهزة الأمنية الأخرى، 

،والق�ساء  العامة  واملرافق  العام  القطاع  و�رشكات  والوزارية،  احلكومية  والبريوقراطية 

واحلكم املحلي ،وجميع ال�سبكات املرتبطة بها من حم�سوبيات وزبائن وحماباة ودعم. 

وا�ستهان الإخوان ،عالوة على ذلك ،بالغ�سب ال�سائد داخل املع�سكر الثوري والإ�سالحي؛ 

خماوف  من  ذلك  اأثاره  وما  النتخابات،  يف  الإ�سالميون  حققه  الذي  ال�ساحق  للفوز  نتيجة 

واأ�سعف  اجلديد.  النظام  اأ�س�س  ال�سيطرة على عملية و�سع  الوا�سحة  الإخوان  اإزاء حماولة 

الثورية والإ�سالحية والإخوان،  العلمانية  النخب  تلك  الأيديولوجي والنفور بني  التعار�س 

وعدم رغبة تلك النخب يف التعاي�س مع مفاجاأة ال�سعود ال�رشيع لالإخوان اإىل ال�سلطة، موقف 

النظام  يف وقت لحق. واعتقد  الطريق لعودة هذا  القدمي، ومهد  النظام  يناير من  كتلة 25 

ال�سعبية  ا بخامت ال�رشعية  اأن ال�رشعية النتخابية كافية لو�سم �سيطرتهم املكت�سبة حديثاً الإخوان 

املتحدثني  ؛ب�سفتهم  مطالبهم  على  ال�رشعية  لإ�سفاء  يكفي  بالأ�سوات  الفوز  واأن  وال�سيا�سية، 

با�سم الثورة وال�سعب. ولكن ات�سح �سوء تقدير الإخوان واختالل ح�ساباتهم. فرغم اأن النخب 

يكون  ل  قد  احل�رشية  املناطق  يف  املنت�رشة  والي�سارية  والقومية  العلمانية  الليربالية  ال�سيا�سية 

وال�سلفيون على  الإخوان  بهما  يتمتع  اللذان  نف�سهما  ال�سعبي  التمثيل  اأو  النتخابية  ال�سطوة  لها 

م�ستوى البالد، فاإن هذا ل يعني اأن تلك النخب �سوف تقبل ب�سهولة نتائج �سناديق القرتاع 

لي�ست  والق�سية  والد�ستور.  والرئا�سة  الربملان  على  املخيفة  الإخوان  �سيطرة  تعني  كانت  اإذا 

ا فح�سب ،ولكن عدم توافق الروؤى للعامل ووجهات النظر واخللفية الثقافية هو  عداءاً اأيديولوجياً

الذي نّبه هذه اجلماعات احل�رشية اإىل خطورة التهديد الذي ت�سكله �سيطرة الإ�سالميني، والتي 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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اأن تقو�س حرياتهم واأمناط حياتهم املرت�سخة، ناهيك عن م�ساحلهم القت�سادية.  من �ساأنها 

واقت�سادية وبريوقراطية  و�سيا�سية  �سخ�سية  ا مب�سالح  اأي�ساً الأمر  يتعّلق  ذلك،  وعالوةاً على 

وع�سكرية موجودة ومكت�سبة، وكان من املمكن اأن ت�ستمر اإذا كان الإخوان �سيطروا بطريقة 

تدريجية وت�ساعدية على احلكم ولي�س بتلك ال�رشعة ،وهذا القدر من الإق�ساء بعيد املدى.

من  ُيذكر  ثقل  لها  لي�س  الجتماعية  الفئات  هذه  اأن  رغم  اخلطري  اخللل  هذا  حدث  ملاذا 

الناحية النتخابية؟ لأن هذه الفئات الجتماعية التي تتمتع مب�ستوٍى مرتفع من التعليم والثقافة 

متثل جوهر النخب املالكة واملميزة والرثية التي تدير البالد. و�سواء كانت يف البريوقراطية 

احلكومية اأو يف املوؤ�س�سات املهنية اأو يف القطاع اخلا�س، فاإن هذه الفئات الجتماعية مل تكن 

لتقبل على الإطالق التنازل عن منط حياتها التقليدي وو�سعها الجتماعي ،واأن ترتك نف�سها 

يف مهب �سيا�سة دينية متع�سبة ملتب�سة ومثرية للمخاوف، ملجرد اأن الإ�سالميني اجتاحوا عملية 

الت�سويت يف �سعيد م�رش اأو يف املناطق الريفية يف الدلتا. فالأمر يحتاج اإىل اأكرث من ذلك يف 

مدار  على  بالدين  املجتمع  وعالقة  والدين  الدولة  بني  العالقات  كانت  حيث  م�رش،  مثل  بلد 

كافية على  النتخابات  نتائج  تكن  ثم مل  التوافق؛ ومن  اأو  احل�سم  البعد عن  بعيدة كل  التاريخ 

الإطالق للح�سول على ال�رشعية ال�سيا�سية والجتماعية. فكان ينبغي الت�سدي على نحو مواٍت 

ا والتفاقات وال�سمانات املتعلقة مب�سائل الدين والثقافة واملجتمع والدولة؛  للتفاهمات الأكرث عمقاً

انتقايل،  اأو اتفاق �سيا�سي  الفاعلني الرئي�سيني املختلفني حتت لواء ميثاق  بحيث ميكن مل �سمل 

اإذا كان ذلك ممكناًا. ولكن جماعة الإخوان حاولت اأن تلعب لعبة املوالة القدمية مع املعاقل 

ا من النتيجة النهائية.)6( التقليدية للدولة القدمية، ولكن هذا النهج مل يغري كثرياً

الن�سبية، تفر�س  الهائلة  ا لقوتهم  ويف مواجهة هذا الو�سع كانت م�سئولية الإخوان، نظراً

اختيار  اأو  الالزمة،  التنازلت وال�سمانات  تقدمي  الإ�سالميني وحملهم على  قيادة  توّليهم  اإما 

اأ�سلوب متدرج يف ال�سيا�سة بدلاً من ال�سعي اإىل الهيمنة وا�ستبعاد الآخرين. وبينما كان احلل 

ا للتعنت الأيديولوجي لل�سلفيني على وجه اخل�سو�س، كان احلل الثاين  الأول بعيد املنال نظراً

ا  اأولاً، ونظراً الو�سع.  قراءة  الإخوان يف  اأخطاأ  ال�سابق. ومع ذلك،  ا كما و�سحنا يف  ممكناً

بب�ساطة ممثلني  ا، مل يكن الإخوان  الذي لعبوه طوال 18 يوماً الفعلي  لطبيعة فكرهم والدور 

ال�رشعية  تكن  مل  ثانياًا،  امل�رشي.  واملجتمع  العامل  قِبلها  التي  الأحداث  ت�سل�سل  خالل  للثورة 

ال�سدع بني الإخوان والثوار والإ�سالحيني  النتخابية كافية لإثبات هذا الدعاء ول لراأب 

والنخب الإجتماعية واملدنية الذين ل غنى عنهم لإقامة اأي دميقراطية م�ستدامة اأو حكم فعلي، 

ناهيك عن التحول الثوري. ووّجه هذا ال�سقاق الذي �سببه الإخوان داخل كتلة 25 يناير املوؤيدة 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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للتغيري �رشبة قا�سمة لحتمالت التحول الدميقراطي الناجح اأو ال�سعي الثوري لتاأ�سي�س نظام 

جديد للحكم. وا�ستطاع النظام القدمي ب�سهولة اأن يك�سب حلفاء بني الأعداء ال�سابقني.

واجهت جماعة الإخوان حلظة احلقيقة؛ فهي مل تتمكن من �سياغة نوع جديد من ال�سيا�سة ، 

ي�ستجيب ملطالب ال�سعب ويحظى بتجاوبه، ويتميز بالدميقراطية خالف نظام مبارك ال�سابق، 

ا عن مناف�سيها يف املعار�سة من ناحية القيم والأدوات واملفردات  ول ا�ستطاعت متييز نف�سها اأي�ساً

والأ�ساليب. وا�ستدت احلاجة اآنذاك اإىل نوع جديد من ال�سيا�سة، يرتبط ب�سكل اإيجابي مب�ساكل 

التنمية يف البالد، وي�ستجيب للمطالب والحتياجات ال�سعبية ملجتمع يعاين من اأزمات طاحنة 

ا ي�سلح لإدارة الو�سع ال�سيا�سي  )تلك الأزمات التي مهدت الطريق لنتفا�سة 2011( واأي�ساً

،والتعامل على نحو بّناء مع مراكز القوة ال�ستبدادية املوروثة. لكن الإخوان مل يّتبعوا هذه 

اإلبا�س  ياأتوا بجديد بل حاولوا  ال�سيا�سة اجلديدة، فاأ�سبحوا يف عزلة، وا�سَتعدوا اجلميع، ومل 

ممار�ساتهم القدمية عباءة جديدة، ومع تقل�س قاعدة الدعم التي كانوا يعولون عليها، مل يكن 

ا. �سقوط الإخوان م�ستغرباً

ومع ذلك، ورغم مزايا هذا التحليل، اأعتقد اأن �سيا�سة الإخوان ال�سيئة مل تنجم فقط عن �سوء 

التقدير التكتيكي للتوقيت وت�سل�سل الأحداث، بل اإن هذا النمط الفا�سل من �سنع ال�سيا�سات هو 

بالتاأكيد نتاج �سوء الإدارة والفتقار اإىل قيادة حمنكة. ولكن ميكن اأن يعزى ذلك، بعد تاأمل 

عميق، اإىل اخللل العميق يف الفكر والتنظيم )ال�رشط الثاين لنجاح الدميقراطية/الحتوائية(.

الفكر والتنظيم غري الدميقراطيني لالإخوان:

فيما يخ�س م�سائل  املتوارث  املحافظ  امل�رشية بطابعه  الإ�سالمية  احتفظ خطاب احلركات 

وفقر  الفقهية،  املعرفة  ندرة  خالل  من  ذلك  ويتعزز  واملواطنة.  والتعددية  والأقباط  املراأة 

امل�رشية  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  وقطعت  الجتماعية/ال�سيا�سية.  والنظرية  العلمي  التحليل 

اإىل  تفتقر  كانت  فاإنها  البقاء،  على  الوا�سحة  قدرتها  ورغم  تاأ�سي�سها.  منذ  طويالاً  ا  �سوطاً

اأما  املاألوف.  املرونة والبتكار الالزمني لر�سم منوذج �سيا�سي رائد خا�س بها يك�رش امل�سار 

فقبل  والتحول.  للتكيف  بكثري  اأعمق  بنماذج  املحللني  يتحفون  فهم  الإ�سالميون خارج م�رش 

انتفا�سة عام 2011 وخاللها، طبق الإ�سالميون يف تون�س )حزب النه�سة( منوذجهم اخلا�س 

الدميقراطية والتعددية  اإطار الإجراءات  ال�سلمي يف  الن�سال  ال�سلطة من خالل  اإىل  للو�سول 

والقيم التوافقية للدميقراطية الليربالية، مع التقدير الالزم للتوازن الواقعي للقوى يف املجتمع. 

ا النزعات املذهبية  وكان الإ�سالميون ال�سودانيون عمليني وواقعني بامتياز، حيث طرحوا جانباً

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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الواقعية  من  بنزعة  �سيا�ساتهم  �سبغ  مما  احلركية،  النجاعة  على  القائمة  العتبارات  ل�سالح 

ا وممكنا، مبا  الفائقة ،جعلتهم يعتمدون جميع اخليارات ال�سيا�سية املمكنة كلما كان ذلك مواتياً

يف ذلك امل�ساركة الدميقراطية، والتعاون مع الأنظمة احلاكمة ومع خمتلف حركات املعار�سة 

غري الإ�سالمية، والتمرد امل�سلح والو�سول اإىل ال�سلطة من خالل انقالب ع�سكري. وحتول 

املت�سددة  القطبية  العقيدة  ،عن  والتنمية  العدالة  حزب  فعل  ،مثلما  ا  متاماً املغاربة  الإ�سالميون 

املميز  املوؤ�س�سي  والبناء  الرتاكمية  التدريجية، والإ�سالحات  ال�سيا�سية  امل�ساركة  نحو  واجتهوا 

العدالة  فقط حزب  ذلك  يناف�سهم يف  املدين،  واملجتمع  البلديات  م�ستوى  داخل احلزب وعلى 

والتنمية الرتكي. ولكن الإخوان امل�سلمني يف م�رش ظلوا رهائن مزيج من عقيدة ح�سن البنا 

و�سيد قطب العتيقة من جهة، والعقلية الذرائعية املق�سورة على التكيف الوظيفي ال�سطحي مع 

الظروف من جهة اأخرى.

ويتمحور م�رشوع الإخوان امل�سلمني ب�سفة عامة حول اخلال�س الديني للفرد واجلماعة يف 

ا لالإخوان، ب�سبب التغريب  املجتمعات الإ�سالمية املعا�رشة التي اأ�سابها التلف واخلراب، وفقاً

وا�ستيعاب الثقافات الغربية والعلمنة. وتهدف عملية الهداية الفكرية )الأيديولوجية( الإ�سالمية 

ال�ساملة جلماعة الإخوان امل�سلمني اإىل تثقيف الأع�ساء، وتربيتهم على القيم الالزمة للتم�سك 

بهويتهم الإ�سالمية. واملق�سود من هذه العملية هو الو�سول اإىل اخلال�س الفردي. ول غنى 

اأي  م�سار  ميلي  الذي  الجتماعي  ال�سياق  ت�سّكل  اإنها  حيث  الإخوان،  عقيدة  يف  ال�سيا�سة  عن 

واأ�سلوب  الإ�سالمي  الدين والنظام  يتجزاأ من  ا جزء ل  اأي�ساً وال�سيا�سة  للفرد.  خال�س ممكن 

الأيديولوجية  الأجندة  يف  املدرجة  الق�سايا  وت�سمل  نف�سه.  التغيري  ومنهج  الإ�سالمية  احلياة 

املجتمع  يف  والأ�رشة  املراأة  ومكانة  ال�رشيعة  وتطبيق  الإ�سالمية  اخلالفة  ا�ستعادة  لالإ�سالميني 

يخ�س  فيما  التعبري  حرية  وحدود  فوائد،  بدون  والئتمان  والتمويل  الإ�سالمي  والقت�ساد 

الق�سايا الدينية وم�ساألة الهوية، واملوقف من الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتعددية العقائدية 

والفكرية وال�سيا�سية والفقه ال�رشعي املعتدل، وال�سيغة الد�ستورية وال�سيا�سية للنظام الإ�سالمي، 

واخل�سو�سية الثقافية، واإ�سالح التقاليد الجتماعية البالية واملواطنة، وو�سع غري امل�سلمني يف 

املجتمع الإ�سالمي.

وت�ستتبع اخل�سائ�س املميزة مل�رشوع الإخوان امل�سلمني اأ�سبقية العمليات الثقافية والجتماعية 

والتعليمية، وهي البدء من الذات اإىل الأ�رشة ثم املجتمع ثم احلكومة، ثم العامل الإ�سالمي اأجمع، 

واملرونة والتوفيق بني الأفكار واحل�سا�سيات واملناهج املختلفة )العامة/ال�رشية، ح�سن البنا/�سيد 

ت(،  النفتاح/التزمُّ الأغنياء/الفقراء،  احل�رش/الريف،  ال�سوفية/ال�سلفية/الأزهرية،  قطب، 
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واقعي  عمل  هو  الإ�سالميني  لواء  حتت  الإخوان  حتّرك  اأن  اأي  املجتمع؛  داخل  من  والعمل 

موجه نحو اجلماهري العري�سة، ويهدف اإىل اأ�سلمة ما هو غري اإ�سالمي يف املجتمع ،ولكن ل 

ينفيه بالكامل )ثنائية البنا مقابل قطب(.

وينبغي اأن يبداأ منط التغري نحو الأ�سلمة لدى الإخوان بالدعوة الفردية ،ثم ينتقل اإىل بناء 

اأ�سا�س ردود  اأمام تغيري النظرة اإىل الواقع وال�سياق على  التنظيم، وبعد ذلك اإىل فتح الباب 

ا، وقبل كل �سيء، فاإن ال�سمة الرئي�سية لأ�ساليب الإخوان امل�سلمني هي احلاجة  الفعل. واأخرياً

اأولاً«  »التنظيم  اإ�سكالية  يثري  الذي  الأمر  جدواه،  وتثمني  املنظم  اجلماعي  الن�ساط  اإىل  امللحة 

كافة  ي�سم  الذي  التنظيم  �سمولية  ا  �سمناً يعني  الإ�سالم  �سمولية  فمبداأ  اأول«.  »املجتمع  مقابل 

ا بني جمالت العمل  جمالت العمل. اأما يف تركيا، فاإن التق�سيم الوظيفي الوا�سح للعمل تاريخياً

ال�سيا�سي والدعوي واخلريي والفكري اأثرى احلركة الإ�سالمية.

وُيعترب حلم »الدولة الإ�سالمية« نقطة حمورية يف امل�رشوع الأيديولوجي لالإخوان، تلك 

الدولة النموذجية التي من �ساأنها اإحياء اخلالفة الإ�سالمية ،وقيادة الإخوان نحو حتقيق هويتهم 

الإ�سالمية؛ وبالتايل الو�سول اإىل اخلال�س والتمكني. ويف الواقع، فاإن ا�ستح�سار الإخوان 

والدولة  املهيمنة  القوية  الدولة  عن  احلداثة  باأفكار  اأكرث  يرتبط  الإ�سالمية«  »الدولة  ملفهوم 

التحديثية ال�سلطوية القوية التي توؤثر على جمتمعها، عن ارتباطه بالتقاليد الإ�سالمية الكال�سيكية 

للنظام  التنظيمي  التج�سيد  باعتبارها  الإ�سالمية،  الدولة  مفهوم  ويختلف  ال�سيا�سي.  للفكر 

ال�سمويل الإ�سالمي يف عقيدة الإخوان، عن مفهوم احلكم يف القانون الإ�سالمي ويف التاريخ 

ا من خالل املجتمع، من جملة موؤ�س�سات اأخرى،  الإ�سالمي. فقد توّطد احلكم الإ�سالمي تاريخياً

الدولة  متار�سه  مما  ال�سكان  على  بكثري  اأقل  وتنظيمية  تاأديبية  �سلطة  ميار�سون  احلكام  وكان 

كانا  واإن  متوازيني  باأ�سلوبني  الإخوان  م�رشوع  يف  الإ�سالمية  الهوية  �سيغت  وقد  احلديثة. 

متناق�سني، اأولهما، اأن تلك الهوية ُينظر اإليها باعتبارها جمموعة جامدة من ال�سفات الدينية 

الع�سوية الأ�سا�سية واخل�سائ�س الثقافية اجلوهرية التي يتمتع بها املجتمع امل�سلم املعا�رش ب�سكل 

اإ�ستاتيكي والتي ينبغي للدولة الإ�سالمية مراعاتها. وبالتوازي مع ذلك، توظف اأيديولوجية 

مناذج  ،ي�سم  ديناميكيا  ا  م�رشوعاً باعتبارها  الإ�سالمية  للهوية  حيوية  اأكرث  ا  مفهوماً الإخوان 

�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وثقافية للتغيري والبناء والنه�سة ،يتعني على الدولة الإ�سالمية 

الإ�سالمية هي  الدولة  اأن  يعني  منهما  فاإن كالاً  املفهومني  ت�سارب  تاأ�سي�سها وحتقيقها. ورغم 

ا يف الدفاع عن تلك الهوية وت�سكيلها.  ا حيوياً املمثل احلقيقي للهوية الإ�سالمية، واأنها تلعب دوراً

ا، ما هي تلك »الدولة الإ�سالمية«؟ اإذاً

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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ل ترد يف عقيدة الإخوان تفا�سيل كثرية عن موؤ�س�سات اأو هياكل تلك »الدولة الإ�سالمية« 

تهيمن  دولة  يف  ا  عملياً الإ�سالمية«  »الدولة  مفهوم  انح�رش  فقد  فيها.  احلكم  نظام  حتى  اأو 

والهوية  لالإ�سالم  ا  مرادفاً واأ�سبح  امل�سلمني،  الإخوان  احل�رش،جماعة  وجه  عليها،على 

فالإخوان  امل�سلمني«.)7(  امل�سلمني« ولي�س جمرد »جماعة من  باعتبارهما »جماعة  الإ�سالمية 

امل�سلمون يعتربون اجلماعة النموذج الأ�سلي الإ�سالمي املثايل النقي الذي ل ت�سوبه اأي �سائبة 

ا اأن جماعة الإخوان امل�سلمني  من الرج�س املتف�سي يف املجتمع خارج اجلماعة. ويعني ذلك عملياً

اأ�سبحت، ل�سيما يف ظل حكم مبارك، طائفة تعزز عالقاتها مع الآخرين لي�س فقط من خالل 

ا من خالل الحتكام اإىل امل�سالح القت�سادية امل�سرتكة وعالقات القرابة  العقيدة الدينية بل اأي�ساً

والعالقات الجتماعية والعائلية، واأمناط احلياة والتجارب ال�سخ�سية امل�سرتكة.

موازية  دولة  اإقامة  على  املعار�سة  �سفوف  يف  وهم  الإخوان  م�رشوع  ترّكز  وبالتايل، 

الدولة  لعقيدة  الأيديولوجي  الولء  اإىل  ،ي�ستند  قوي  عمودي  هرمي  تنظيم  اأي  بذاتها؛  قائمة 

الإ�سالمية، وعلى اأن�سطتها القت�سادية اخلا�سة و�سبكات اأع�سائها وموؤيديها واملتعاطفني معها 

ا برت�سيخ قوة هذه الدولة املوازية و�سطوتها وامتدادها يف املجتمع. ومل تكن هذه  امللتزمني متاماً

نطاقها  تو�سيع  اإىل  ذلك  من  بدلاً  �سعت  ولكنها  ذاتها،  على  ومنغلقة  معزولة  املوازية  الدولة 

داخل املجتمع. وبعبارة اأخرى، �ستتحقق حلظة انت�سار الإخوان عندما تتو�سع طائفتهم لتمّثل 

الغالبية العظمى من البالد.)8( وقد عانت تلك الدولة املوازية التي اأ�س�سها الإخوان من تنظيم 

قيادة  وت�ست�سهد  النقد.  وترف�س  الختالف  بفكرة  تقبل  ل  متع�سبة  وقيادة  �سلب  »حديدي« 

وقيمة  اأهمية  من  ،والتقليل  للقيادة  العمياء  الطاعة  لتربير  دينية  بن�سو�س  �رشاحة  الإخوان 

اإ�رشار  اأن  على  ا  جمدداً ذلك  ويربهن  ا.)9(  دينياً اآثمني  اأ�سحابها  ،واعتبار  الناقدة  الأ�سوات 

اأنف�سهم جماعة من امل�سلمني ولي�س جماعة امل�سلمني ل ينبغي اأن  الإخوان ال�سكلي على اعتبار 

ا للتثقيف الديني والأيديولوجي والتعليم  ا كبرياً يوؤخذ على حممل اجلد. فالإخوان يولون اهتماماً

باآليات  املزود  الطبقات  متعدد  الهرمي  والتنظيم  التعلم  ومراكز  ال�سباب  ومع�سكرات  الديني 

حمكمة- من اأعلى اإىل اأ�سفل- من التوا�سل والإقناع والرتبية. وقد ُو�سع خط فكري موحد 

للجماعة ،وتر�سخ عرب مناهج متجان�سة من التثقيف الأيديولوجي، بالإ�سافة اإىل دعاية دينية 

اأحادية ال�سبغة ،ت�ستهدف الكوادر املحتملة. ول ت�سجع اجلماعة على التفكري امل�ستقل والتنوع 

ا  الفكري واملناق�سات النقدية. فقد كان الهدف هو اإن�ساء تنظيم قوي وموحد يعتنق اأع�ساوؤه فكراً

ا غري متنوع، وله قاعدة �سعبية وا�سعة ومتنقلة من الأتباع واملريدين.  اأحادياً

بيد اأن الإخوان واجهوا م�سكلة حقيقية ب�سبب التنوعات الجتماعية والقت�سادية الداخلية، 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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الغنية  احل�رشية  الربجوازية  الطبقة  اأذواق  بني  التفاوت  قبيل  من  للغاية  متناق�س  بع�سها 

ا يف املناطق  واملنفتحة علي العامل من امل�سلمني الورعني ،والطبقة املتو�سطة الدنيا الأكرث حتفظاً

الن�سطاء من  التوافق بني �سعود  ا عدم  الريفية. وعالوة على ذلك، خلق حتماً الريفية و�سبه 

الطبقات الو�سطى القادمني من املناطق الريفية والبلدات ال�سغرية والقادة ال�سباب من الطبقتني 

ناحية  من  الإر�ساد  مكتب  على  الأعمال  رجال  وهيمنة  جهة،  من  والثانية  الثالثة  القياديتني 

امل�سلمون  الإخوان  اأخر�س  فكيف  واحل�سا�سيات.  وامل�سالح  التوقعات  يف  اأخرى،خالفات 

�سدى التنوع الداخلي بني اأع�ساء اجلماعة؟

قّدم الإخوان اأيديولوجية وا�سعة مبا يكفي ل�ستيعاب فر�سيات مت�ساربة، مثل »�سمولية - 1

النابعة من  الإ�سالمي  التنظيم  ت�ستوعب جميع جوانب احلياة«، و«�سمولية  التي  الإ�سالم 

ال�سيا�سي  النظام  ب�سفتها  ال�سيا�سية  والتعددية  الدميقراطية  واعتماد  الإ�سالم«،  �سمولية 

املقاومة  حركات  مع  والت�سامن  املجتمع،  داخل  ال�سلمي  والعمل  واملثايل،  ال�رشعي 

جهد  اأي  بذل  عمد  عن  الإخوان  جتّنب  وقد  الإ�سالمي.  العامل  يف  لال�ستعمار  الإ�سالمية 

فكري جاد لتوثيق العالقة املتبادلة بني هذه املقولت، ومن ثم حتقيق التكامل والت�ساق 

اإليه  ،�سعى  ذاته  حد  يف  ا  هدفاً والغمو�س  التناق�س  كان  فقد  الأيديولوجية.  احلزمة  لهذه 

الإخوان من اأجل ا�ستيعاب اجلميع.

 تبني مركزية دميقراطية على غرار اأ�سلوب الأحزاب ال�سيوعية )مركزية �سنع القرار 2- 

باأكمله،  التنظيم  م�ستويات  جميع  على  القرارات  بتنفيذ  واللتزام  العليا  النخب  �سمن 

وجتّنب املناق�سات اخلالفية، مع احلفاظ على درجة من حرية الت�ساور ؛ولكن الأهم من 

ذلك تفوي�س تنفيذ القرارات املّتَخذة اإىل الوحدات املحلية(. وت�سهد تلك ال�ستقاللية الذاتية 

ال�سمود يف  قدرة اجلماعة على  املتخذة على  القرارات  تنفيذ  املحلية يف  للوحدات  املميزة 

اأو املحتمل للنظام ،مع احلفاظ على الوحدة العامة، والقدرة على  مواجهة القمع الفعلي 

جتّنب مواطن ال�سقاق.

اجلماعة« - 3 و«م�سلحة  الإ�سالم«  و«م�سلحة  الإ�سالمية«  »ال�رشيعة  مفاهيم  ا�ستغالل 

ا يف تربير اأي قرارات  و«ال�رشورة التي يحتمها الدين« يف اإطالق يد قيادة اجلماعة عملياً

ا  ُتتخذ من وجهة نظر دينية ب�سفتها »�رشورية« مل�سلحة اجلماعة التي حتددها القيادة اأي�ساً

على وجه احل�رش. وهذا الحتكار يفتح الباب للتالعب بالأيديولوجية على نطاق وا�سع. 

والدم  املجتهدة  والطاقات  العقول  من  كثري  خروج  اإىل  الإخوانية  »املكارثية«  اأدت  وقد 

اجلديد عن اجلماعة؛ لأنهم مل يتمكنوا من التوافق مع هذه الرتكيبة الأيديولوجية والتنظيمية، 

د. اأ�ضرف ال�ضريف



رواق عربي

28

العدد 69

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية

بالإ�سافة اإىل تقييد عالقاتهم مع املثقفني الإ�سالميني من غري الإخوان. وغاب نقد الذات عن 

عقيدة الإخوان. ومل يكن التفكري النقدي احلا�سم ب�ساأن التورط يف اأعمال العنف والإرهاب يف 

الدميقراطية والتعددية وحقوق  بداأ الإخوان يف تثمني  ا تقريباًا. وحتى عندما  املا�سي موجوداً

الإن�سان يف عام 1994، مل يكن ذلك نتيجة مراجعة اأيديولوجية وفكرية عميقة بل لعتبارات 

عملية نفعية)10(. فالإخوان يتحولون يف �سلوكهم عادة لأ�سباب عملية ذرائعية يف املقام الأول، 

جزئية  كانت  املربرات  هذه  اأن  ا  غريباً ولي�س  لها.  اأيديولوجية  تربيرات  اإيجاد  يحاولون  ثم 

و�سطحية. باخت�سار، �سيطر الإخوان مع مرور الوقت على الآليات التنظيمية واللوائح، التي 

للتاأكد من  الدينية والتعليمية وال�سيا�سية،  اأهدافها  للهداية وحتقيق  اأنها و�سيلة اجلماعة  ُيفرت�س 

احتفاظ الدولة املوازية ب�سالمتها ومتا�سكها حتت قيادة ،من اأعلى اإىل اأ�سفل، لي�ست مندجمة مع 

�سائر املجتمع، اإر�ساءاً للنظام الذي كان يريد عزل الإخوان وتطويقهم. وتعّر�ست الق�سايا 

الرئي�سية على جدول اأعمال الإ�سالح التنظيمي املنتظر للتهمي�س عملياًا. و�سمت القائمة اإ�سفاء 

ال�سبغة القانونية وال�رشعية على اجلماعة، وال�سفافية ب�ساأن م�سادر التمويل و�سنع القرار، 

ت�سغيلية  رموز  خالل  من  الن�ساط  ملجالت  وفقا  العمل  وتق�سيم  والقيادات،  الكوادر  وت�سكيل 

خمتلفة بدلاً من املبداأ الكال�سيكي »للعمل ال�سمويل«، والتمويل الذاتي بدلاً من متويل ال�رشكات 

التجارية ،وعدم �سخ�سنة ال�سيا�سة املوؤ�س�سية الإ�سالمية.)11(

وجعل هذا النوع من التنظيم الإخوان رهينة لفر�سيات معينة من قبيل: 

الإ�سالمي  للتاريخ  انتقائية  قراءة  خالل  من  للتاريخ:  اجلديل  غري  االختزايل  الفهم  اأ- 

ا؛ القدمي،والتاريخ امل�رشي احلديث ،تخدم م�رشوعهم الأيديولوجي املقرر م�سبقاً

ب- عقلية »اجليتو« اأو االأقلية: يلجاأ الإخوان يف مواجهة قمع الأنظمة و�سيا�ساتها املعادية 

لهم اإىل منط تنظيمي مبهم ومغلق، يوفر لهم احلماية والدعم واملاأوى. ومع مرور الوقت، 

واأ�سبحت  حياتهم.  وي�سّكل  الإخوان  اأع�ساء  يحتوي  �سفاف(  )غري  »معتم«  جمتمع  ين�ساأ 

ا  جماعة الإخوان اأكرث من جمرد حزب �سيا�سي اأو جمعية اجتماعية اأو منهج ديني، بل منطاً

من املجتمعات املحلية اأو اجلماعات التي تدعم اأع�ساءها لي�س فقط من خالل الإر�ساد الديني 

اجلماعة  اأع�ساء  خمتلف  بني  الأفقي  الجتماعي  الت�سامن  خالل  من  اأي�سا  ،ولكن  الراأ�سي 

وعالقات التكافل. ونتيجة لذلك، اأ�سبحت اجلماعة موجهة نحو ذاتها ومتقوقعة وغري قادرة 

ا عندما  اأن هذا الن�سق التنظيمي باهظ الكلفة �سيا�سياً على التوا�سل مع العامل اخلارجي. وثبت 

و�سل الإخوان اإىل مقاليد ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية.

تنفيذية وت�رشيعية،فقد ظلوا  �سلطة  اأعلى  اإىل  الإخوان  التاآمري: رغم و�سول  الفكر  ج- 
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د. اأ�ضرف ال�ضريف

م�سابني بهو�س الرتياب وال�سكوى من موؤامرات املعار�سة. وهذا ال�سلوك غري قابل للتف�سري 

بالن�سبة حلركة مل تعد يف املعار�سة يف ظل حكم مر�سي.

للخروج  الوحيد  الوراء. وال�سبيل  اإىل  االأمام: ل عودة  اإىل  بالتقدم  الهرب  �سيا�سة  د- 

اأدت  التي  النقدي لالأ�سباب  الفهم  ا. لذلك بدلاً من حماولة  امل�ساكل احلالية هو امل�سي قدماً من 

اإىل الأخطاء ،واإ�سالح امل�سار ومعاجلة اجلذور ال�سابقة للم�سكلة ومراجعتها، واتباع بدايات 

من  الهرب  �سيا�سة  اإىل  الطاهرة،  الزكية  جماعتهم  حبي�سو  الإخوان  جلاأ  جديدة،  وم�سارات 

الواقع. فكلما واجه الإخوان اأزمة مل يلقوا بالاً ملعاجلة اأ�سبابها اجلذرية الرئي�سية، بل انربوا 

،ا وطرحها على الطاولة كاأ�سلوب لالإلهاء ،و�رشف النتباه  لإثارة ق�سايا جديدة اأكرث جدلاً

اأو املوقف الأ�سلي وخداع املعار�سني، واإيقاعهم يف فخ الإذعان  ا عن الأزمة الأ�سلية  بعيداً

للقرارات  �سديدة  معار�سة   2012 نوفمرب  يف  الإخوان  واجه  فعندما  ا.  واقعاً ا  اأمراً اأ�سبح  ملا 

الرئا�سية املثرية للجدل وال�ستبدادية التي ا�ستنها مر�سي، مل يرتاجعوا قيد اأمنلة ،بل قفزوا اإىل 

الأمام يف حترك جديد اإىل اأن يتم النتهاء من كتابة الد�ستور اجلديد والدعوة للت�سويت ال�سعبي 

عليه يف دي�سمرب 2012. وجنح هذا التكتيك على املدى الق�سري، ولكنه كلَّفهم تاآكل م�سداقيتهم، 

وتقوي�س الثقة فيهم على املدى الطويل. وخّلف الإخفاق ال�سيا�سي لالإخوان الذي جتلى يف عدم 

النه�سة«  يوم، ويف جعل »م�رشوع  املائة  بوعود  الوفاء  ملر�سي،وف�سله يف  ال�سيا�سية  الكفاءة 

امل�سئولية  من  متل�سوا  ما  �رشعان  الذين  الإخوان،  موؤيدي  بني  ا  وا�سعاً ا  اإحباطاً واقعة  حقيقة 

باإلقاء اللوم على اخل�سوم، حيث ت�سمنت قائمة هوؤلء اخل�سوم الدولة العميقة،وفلول النظام 

املناه�سني  والعلمانيني  املناوئة  واملعار�سة  البريوقراطية  وحتديات  امل�سيَّ�س  والق�ساء  القدمي 

لالإ�سالميني. ويجر احلديث عن الأعداء اإىل احلديث عن �رشورة احل�سد يف ال�سوارع ملواجهة 

ا اأن هذه الو�سيلة هي اأف�سل و�سفة ل�سمان الت�سامن املوؤقت للجماعة  تهديدهم.)12( وثبت دائماً

�سد اأي انتكا�سات �سيا�سية.

وُيعاد  وُتنفَّذ،  ُتتخذ  القرارات  كانت  االأيديولوجية:  التعبئة  رغم  العملية  القرارات  هـ- 

حد  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  يذهب  قد  كبري  حد  اإىل  عملي/نفعي  نهج  خالل  من  فيها  النظر 

النتهازية، حيث ميكن خلط الأوراق ح�سبما يتنا�سب مع الو�سع. فبعد تاأييد خارطة الطريق 

بعد الإطاحة مببارك، ظل الإخوان يرددون يف الن�سف الأول من عام 2011 اأنهم ي�سعون 

املقاعد،  ن�سف  اإىل  لي�سل  قليالاً  ال�سقف  رفعوا  ثم  الربملانية،  املقاعد  ثلث  على  احل�سول  اإىل 

ا حتى فرباير  وانتهى بهم احلال اإىل التناف�س على جميع مقاعد الربملان. واأ�رش الإخوان ر�سمياً

ا لأكرب من�سب يف البالد وهو رئا�سة اجلمهورية، وفعلوها  2012 على اأنهم لن يقدموا مر�سحاً
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بل دفعوا حتى مبر�سحني اثنني. وقبل اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�سية، وافق الإخوان 

ا لدعمهم النتخابي ملر�سي  على تنازلت رئي�سية لقوى املعار�سة من غري الإ�سالميني التما�ساً

وطني  ائتالف  حكومة  ت�سكيل  التنازلت  وت�سمنت  �سفيق.  اأحمد  ملبارك  املوايل  مناف�سه  �سد 

،واإجراء اإ�سالحات ثورية ودميقراطية ، واتخاذ تدابري لإعمال العدالة النتقالية بعد الفوز 

يف النتخابات.)13( ولكنهم اأ�ساحوا بوجوههم عندما طلب منهم تنفيذ الوعود التي قطعوها على 

اأنف�سهم قبل النتخابات.

االإخوان والدولة:

ارتبط الإخوان امل�سلمون بالدولة ال�ستبدادية القدمية –الناجتة عن عملية التحديث ال�سلطوي 

من اأعلي يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين- يف م�رش يف عالقة معقدة وملتفة. فقد هم�ست 

ا الإخوان واحلركات الإ�سالمية الأخرى، ومع ذلك ازدهرت تلك احلركات يف  الدولة تاريخياً

ظل الفراغ الجتماعي الذي جنم عن اإخفاقات الدولة الجتماعية والقت�سادية وعدم كفاءتها، 

وق�سور موؤ�س�ساتها. ومل يرتك جمود ال�سيا�سة املتولد عن ا�ستبداد الدولة اإل الدين كمالذ اآمن. 

كبري،  واقت�سادي  وثقايف  اجتماعي  مال  راأ�س  جمع  يف  جنحوا  حيث  الفراغ  الإخوان  ومالأ 

و�سعوا كذلك لتحقيق التمكني الجتماعي والهيمنة الثقافية.)14(

واعتنق الإخوان الفكرة املتاأ�سلة يف ال�سيا�سة امل�رشية باأن الدولة امل�رشية- وهي املوؤ�س�سة 

الأكرث حداثة وقوة يف املجتمع- م�ستهدفة من جميع احلركات ال�سيا�سية والأيديولوجية، وذلك 

ا لذلك. وهذا �سبب اآخر وراء الأهمية املحورية  كي يحققوا اأهدافهم ،ويغريوا وجه م�رش تبعاً

للدولة الإ�سالمية ال�ستبدادية يف م�رشوع الإخوان.

من نخبوية  الرئي�سية  الثالثة  مبالحمها  القدمية،  الدولة  على  ال�ستيالء  اأ�سبح  وبالتايل 

ح�رشية اإق�سائية وو�ساية �سلطوية وعنف منهجي، وال�سيطرة على املجتمع امل�رشي احلديث، 

اجلوهر ال�سيا�سي احلقيقي خلطط الإخوان امل�سلمني)15(. وكان اإدماج النظام القدمي من موقف 

التي تركز على هوية اجلماعة.  الإخوان ور�سالتهم  اأيديولوجية  ا لعتماد  ال�سيطرة �رشورياً

وما كانوا يحتاجونه هو حتّول يف النخبة للدفع باأنف�سهم اإىل موقع ال�سيطرة والهيمنة داخل دولة 

موروثة ينبغي اأن تكون دولتهم الإ�سالمية البديلة فور اأن يوطدوا مقاليد ال�سلطة يف اأيديهم. 

ا وعلى املدى الطويل. وهكذا، كان حكم مبارك الذي امتد ثالثني  وينبغي اأن يتم ذلك تدريجياً

ا حقبة �سهدت الندماج الكامل لالإخوان يف ال�سيا�سة يف ظل الأمر الواقع. عاماً

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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فارغة  م�ساحات  يرتك  اأن  من  ،اأ�سخم  كبري  كدينا�سور  مبارك  عهد  يف  الإخوان  كان   

لبدائل اجتماعية اأخرى، ولكنه جامد وحبي�س املعار�سة ال�سوتية واجلري يف املكان، لدرجة 

اأعاقته عن تنفيذ اأي �سيا�سات فعالة ملناه�سة الأمر الواقع.

وتنطوي اأيديولوجية الإخوان، رغم املواءمات الر�سمية، يف املمار�سة الفعلية على متييز 

�سد املراأة و�سد غري امل�سلمني ،وامل�سلمني غري الأ�سوليني ، وحتى �سد امل�سلمني الأ�سوليني 

من غري الإ�سالميني. وتتجنب هذه الأيديولوجية القيم الليربالية التعددية والت�سامح واحرتام 

احلريات العامة واخلا�سة ل�سالح مفاهيم احلكم الديني من ان�سباط جماعي و�سيطرة ا�ستبدادية 

ت�سلطية. وك�سفت التطورات ال�سيا�سية التي وقعت بعد عام 2011 النقاب عن عجز الإخوان 

،اإىل  �رشي  ون�ساط  متزمتة  دينية/اأيديولوجية  عقيدة  على  قائم  مغلق  تنظيم  من  التحول  عن 

حزب �سيا�سي مفتوح ومتاح للجميع ي�سارك يف املجال العام. وحتولت »املناطق الرمادية« 

القانون  و�سيادة  والأقليات  املراأة  الإن�سان وو�سع  لق�سايا حقوق  بالن�سبة  الإخوان  �سيا�سة  يف 

واحلريات اإىل األوان ا�ستبدادية وا�سحة.)16(

ميار�س  نخبوي،  هرمي  ت�سل�سل  حبي�سة  اجلماعة  اأ�سبحت  فقد  التنظيمية،  الناحية  من  اأما 

واختار  العري�سة.  القاعدة  م�ستوى  على  املبادرات  اأحبط  مما  اأ�سفل،  اإىل  اأعلى  من  �سيطرة 

املوجودة يف  النماذج  الثورة ،من بني  ال�سيا�سي عقب  تاأ�سي�س حزبهم  الإخوان، وهم ب�سدد 

العديد من دول ال�رشق الأو�سط لإدارة العالقة بني احلزب والدعوة النموذج الأكرث حمافظة 

؛وهو النموذج الأردين.)17(

االأيديولوجية االإ�ضالمية من املثالية اإىل الواقعية:

اإن ثورة فكرية ودينية وفقهية واأخالقية �رشورية لتاأ�سيل الدميقراطية والتعددية واحلريات 

وحقوق الإن�سان يف اإطار النظرة الدينية والوجودية الإ�سالمية. ومن الأمور املدمرة ان�سغال 

الإ�سالميني »بالقيود التي يفر�سها الإ�سالم على احلريات، والت�سامح والتعددية« ،دون اإعارة 

اأي انتباه للحاجة اإىل حجة اإ�سالمية ل�سالح احلرية والت�سامح والتعددية على هذا النحو.

املجالت  مع  يتنا�سب  ل  مبا  الإ�سالمية  الر�سالة  يف  ال�سيا�سي  املكون  الإخوان  �سّخم  وقد 

الأخرى غري ال�سيا�سية للعمل الإ�سالمي. والأخطر من ذلك اأن قراءة الإخوان والإ�سالميني 

نف�سه. وحيث  الإ�سالمي  الدين  ت�سيي�س  الإفراط يف  لي�سمل  املبداأ  هذا  نطاق  املت�سددين و�سعت 

نهج ر�سالة  تغري  فقد  فح�سب،  منها  ال�سيا�سي  اجلانب  اخُتزلت يف  الإ�سالميني  اأيديولوجية  اإن 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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والقيم  القواعد  مع  لتن�سجم  ال�سيا�سة  ت�سكيل  اأي  ال�سيا�سة،  اأ�سلمة  من  فبدلاً  الإ�سالميني. 

ال�سيا�سة  اعتبار  عدم  ؛اأي  نف�سه  الإ�سالمي  الدين  ت�سيي�س  هو  الآن  الهدف  اأ�سبح  الإ�سالمية، 

ا اأكرب  ا غري منف�سل من النظام الإ�سالمي، ولكن اإعادة تاأويل الإ�سالم بحيث مينح وزناً جزءاً

ال�سيا�سية  ال�سلطة  وباتت  الأخرى.)18(  اجلوانب  ح�ساب  على  الإ�سالم  من  ال�سيا�سي  للجانب 

الهدف الرئي�سي لالإ�سالميني، وال�سعود اإىل مواطئ ال�سلطة مفتاح التحكم الرئي�سي نحو اأ�سلمة 

املجتمع وتطبيق النظام الإ�سالمي بدلاً من الوعظ الفكري وتغيري القلوب والعقول والوجدان 

والأفعال.

الفجوة بني االأيديولوجية واالأداء: 

ا على  قبول الدميقراطية بو�سفها اإجراءات و لي�س كاأ�سا�س فل�سفي: يلعب الإ�سالميون دائماً

تلك الفكرة، ولكن هل ميكن الف�سل بني الإجراءات الدميقراطية واأ�سا�سها الفل�سفي؟)19(

ا  ا جماهريياً  من ال�سهل على الإ�سالميني اأن ين�رشوا املبادئ العامة التي ميكن اأن حت�سد تاأييداً

وجهات  عن  للتعبري  ي�سطرون  كانوا  عندما  تختلف  امل�ساألة  ولكن  وثقافية.  دينية  اأ�س�س  على 

نظر حمددة ،وُيبدون حتيزات معينة وا�سحة اأثناء �سياغة ومناق�سة ال�سيا�سات العامة اخلا�سة 

ما  ا  اإذاً تعريفها.  بحكم  لل�سقاق  م�سببة  اآراء  وهي  والإدارة،  الجتماعية  والرعاية  بالقت�ساد 

الذي يتبقى من اإ�سالم الإ�سالميني عندما ينتقلون من اجلماعة اإىل احلزب اأو من احلما�سة الدينية 

التاريخية  الإ�سالمية  اجلذور  �سليل  هو  هل  الإ�سالمي؟  هو  من  الفعلية؟  ال�سيا�سة  اإىل  الوا�سعة 

بغ�س النظر عن �سلوكه احلايل؟

ن�ساطهم  يف  الإ�سالميون  ي�ستخدمها  التي  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  الأدوات  الواقع،  يف   

ا من العلمانية يف طياتها. وهذه الأدوات يف واقع الأمر لي�ست جمرد  ا كبرياً ال�سيا�سي حتمل قدراً

انتقل  كيف  فقط  ولنتاأمل  ينفذونها.  الذين  الإ�سالميني  على  منطقها  تفر�س  اآليات  بل  اأدوات 

الإ�سالميون ال�سودانيون من الدعوة اإىل الدولة ال�سلطوية القمعية الفظة على �ساكلة جميع من 

�سبقوهم من غري الإ�سالميني. بيد اأن الأيديولوجية ت�ستمر يف كونها اأكرب قاطرة للعمل واأعظم 

وحقائق  والبريوقراطي  املوؤ�س�سي  الواقع  مواجهة  يف  وتنق�سع  تتبدد  لكنها  لالإ�سالميني،  اإلهام 

القت�ساد ال�سيا�سي.

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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التمايز االجتماعي واالقت�ضادي داخل �ضفوف االإ�ضالميني: 

اأنف�سهم يف  ا لب الإخوان، وكانوا يحبون اأن ي�سوروا  خلبت الهوية الدينية للجماعة دائماً

دينية،  بعبارات  ذلك  ي�سوغون  ما  ا  دائماً كانوا  ولكنهم  »و�سطيون«،  باأنهم  الأحيان  اأغلب 

اأي اأنهم يف مكان و�سط بني ظالمية ال�سلفيني وتطرفهم واإفراطهم ،وبني علمانية الليرباليني 

املفردات  يف  ال�سائعة  ال�سيا�سية  الو�سطية  هي  الن�سخة  هذه  ولي�ست  وتفريطهم  والي�ساريني. 

ال�سيا�سية احلديثة؛ وبالتايل كان من ال�سعب على الإخوان تبني حتيزات وا�سحة على الطيف 

الجتماعية  وال�سئون  العامة  وال�سيا�سة  القت�ساد  م�سائل  ب�ساأن  واليمني  الي�سار  بني  ال�سيا�سي 

وال�سيا�سة اخلارجية. 

الدميقراطي،  ال�سيا�سي  النظام  داخل  لالإ�سالميني  الدميقراطي  املمكن لالحتواء  وكان من 

على فر�س جناح ذلك مع الإ�سالميني الذين دعموا القواعد الدميقراطية للعبة، اأن يوؤدي اإىل 

عواقب بعيدة املدى. فقد كان من املمكن التمييز بني الإ�سالميني على اأ�س�س اجتماعية واقت�سادية 

واإ�سالميني  ليرباليني  اإ�سالميني  ن�سهد  اأن  املمكن  من  كان  ورمبا  ونفعية.  واإقليمية  وطبقية 

ا وا�سرتاكيني دميقراطيني اإ�سالميني ،يعربون عن م�سالح  �سيوعيني وليرباليني اإ�سالميني جدداً

وكان  الو�سطى.  والطبقة  والفالحني  والعمال  التجارية  والأعمال  واحل�رش  للريف  خمتلفة 

اأو الروؤية �سبه الريفية املحافظة على قيادات  البلدات ال�سغرية  من املمكن حتجيم هيمنة عقلية 

الإخوان والتي ا�ستمرت لعقود طويلة ،وترجيح الكفة ل�سالح الإخوان من �سكان احل�رش، 

ل�سيما من خرجوا من رحم احلركة الطالبية الإخوانية الن�سطة يف اجلامعات الرئي�سية الكربى 

ا يف التنظيم  يف م�رش.)20( وهذا التمييز مل يكن ليتم على اأ�سا�س الربامج وامل�سالح، ولكن اأي�ساً

التي تركز على  ال�سغط  لنوعية جماعات  املنتمية  �سبه احلزبية وتلك  ال�سيا�سي بني اجلماعات 

والأيديولوجية  املتزمت  الأ�سلي  الفكر  من  ذلك  بعد  �سيتبقى  ماذا  ولكن،  اجلماهري.  ق�سايا 

ال�سمولية لالإ�سالميني؟ لي�س الكثري. فقط انعدام الأمن يف وجود اجلماعة و�سيا�سة احلفاظ على 

الهوية هي التي اأبقت الإخوان امل�سلمني على حالهم. وهذا ما حدث بالفعل يف نهاية املطاف.

اأ�ضاليب االإخوان امل�ضلمني هي التي اأحلقت بهم الهزمية: 

ما  باأف�سل  املجتمع  ف�ساد  اجلماعة عن  اإىل عزل ع�سو  لالإخوان  التلقيني  الأ�سلوب  يهدف 

الغاية،  لهذه  ا  وحتقيقاً  . ال�ساحلة  الإ�سالمية  الذات  بناء  وراء  ا  ؛�سعياً قوة  من  اجلماعة  اأوتيت 

والدينية  والجتماعية  والثقافية  الروحانية  الرعاية  من  مغلقة  دائرة  لأع�سائها  اجلماعة  تقدم 

مع  ين�سجم  ل  هذا  ولكن  اخلارجي.  املجتمع  تاأثريات  عن  ا  ،بعيداً الرتفيهية  اخلدمات  وحتى 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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يحتذي  مثالاً  يكونوا  اأن  وهو  لتحقيقه؛  الإخوان  ي�سعى  الذي  للتغيري  الآخر  الأ�سمى  الهدف 

الإخوان  تكوين  داخل  مت�ساربان  متطاحنان  اجتاهان  تر�سخ  لذلك،  ونتيجة  املجتمع.  به 

التميز  اإىل  احلاجة  على  يوؤكد  ؛وبالتايل  املجتمع  ف�ساد  ت�سوير  يف  يبالغ  اأولهما  امل�سلمني.. 

النموذج  واإعطاء  املجتمع،  ثقة  لك�سب  الآخر  الجتاه  يطمح  بينما  املجتمع،  عن  والنف�سال 

التايل:  ال�ستنتاج  اإىل  قادتهم  لالإخوان  الإ�سالحية  لل�سيا�سات  الأخرية  والإخفاقات  املثايل. 

يتطلب  املجتمع  اعوجاج  اإ�سالح  فاإن  وبالتايل،  يتوقعون؛  كانوا  مما  ا  ف�ساداً اأكرث  املجتمع  اأن 

اإىل الوراء والنغالق على  اأكرب، وُيفهم من ذلك �رشورة التقهقر  ا  اأف�سل وجهوداً مهارات 

الذات ؛ جلعل الذات الإخوانية اأكرث قدرة على اإ�سالح املجتمع. بيد اأن النطواء على النف�س 

القوة  قيم  نف�سه كبنية عالقات تدعمها  املجتمع فر�سة لإعادة تكوين  فاأكرث �سوف يعطي  اأكرث 

امل�سلمني.  الإخوان  حركة  وبني  املجتمع  بني  اأكرب  ا  اإ�سفيناً بالتايل  ي�رشب  ؛مما   وال�سيطرة 

ولدى  الإخوان  لدى  املاأثور  فالقول  الهزمية.  بهم  اأحلقت  التي  هي  الإخوان  اأ�ساليب  اإن 

ف�سل  وكلما  املجتمع«،  لإ�سالح  �رشوري  الفرد  »اإ�سالح  اأن  هو  ا  اأي�ساً اآخرين  اإ�سالميني 

الإخوان يف حتقيق الإ�سالح الجتماعي املو�سوعي توطد موقف هذا املبداأ بني الإ�سالميني. 

وبالن�سبة لالإ�سالميني، مادام اإ�سالح الفرد بعيد املنال اإىل حد كبري اأو حتى ل حدود له، تظل 

ا ما هي اخلطوة التالية؟ الرجوع اإىل اجلماعة لإعداد الفرد اأكرث ما يعني  الإخفاقات مربرة. اإذاً

القيام بال�سيء نف�سه مرات ومرات

انعدام ال�ضلة بني االإخوان واالأزمات احلالية والطرائق اجلديدة:

ا للحالة الرتكية التي اتبعت �سيا�سة الحتواء التدريجي، افتقر الإخوان اإىل الكوادر  خالفاً

البريوقراطية  حتدت  فقد  واملحليات.  احلكومية  البريوقراطية  لإدارة  الالزمني  واخلربة 

يكن  مل  ا،  اأي�ساً تركيا  عك�س  وعلى  اخرتاقها.)21(  الإخوان  حماولت  الرا�سخة  احلكومية 

لدى الإخوان موؤ�س�سات �سيا�سية و�سيطة يف املجتمع، ميكنها اأن تقدم لهم املعرفة ال�سيا�سية 

املطلوبة. واأ�ساء الإخوان بالتايل قراءة الواقع املتغري يف م�رش، وهو اأمر ل يثري الده�سة. 

ر نظرة الإخوان العتيقة والتي عفا عليها الزمن تغرُيّ احل�سا�سيات الثقافية يف البالد،  ومل ُتقِدّ

والو�سائل  التوا�سل  واأنواع  احليوية،  وحتركاتهم  لل�سباب  اجلديدة  ال�سبكات  اأر�ست  حيث 

الإعالمية وو�سائط الت�سال وتبادل املعلومات اجلديدة، واملبادرات ال�سيا�سية غري احلزبية 

ا  )التي كانت هي لب احلراك ال�سيا�سي قبل عام 2011 ومهدت الطريق لالنتفا�سة( اأمناطاً

ال�سيا�سية خالل الفرتة   للتعبري واملعتقدات..اإن جناحات جماعة الإخوان يف احلياة  جديدة 
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بهياكلها املوؤ�س�سية املرتاكمة القوية املوجودة م�سبقا ومواردها التنظيمية اأكرث من اعتمادها على 

اأهمية اأفكارها الدينية والأيديولوجية بالن�سبة للمجتمع الأو�سع، وخا�سة قطاعاته الأكرث حيوية 

واملتعط�سة للتغيري.)22( وذهب احللم �سبه الفا�سي لهيمنة الإ�سالميني علي« احل�س العام ال�سيا�سي 

والثقايف » يف املجتمع )ح�سب تعبري جرام�سي( اأدراج الرياح اأمام عامل حديث الن�ساأة تعددي 

وجّيا�س ومفرط يف التنوع، عامل يزدري »الهيمنة الثقافية« لالإ�سالميني اأو لأي فئة اأخرى.

وعالوةاً على ذلك، تزايد ال�ستياء على امل�ستوى املجتمعي من �سيا�سات الإخوان التي تغ�س 

خطاب  ومن  لل�سكان،  ال�سيئة  املعي�سية  والظروف  الطاحنة  التنموية  الأزمات  عن  الطرف 

الإ�سالميني الطائفي واملفعم بالكراهية، ومن التهديدات املحتملة حلرية النا�س واأ�ساليب حياتهم، 

والتي اأ�سبحت بادية للعيان مع مرور الوقت؛ فنتائج النتخابات الرئا�سية لعام 2012 )والتي 

خ�رش فيها الإخوان بع�س معاقلهم التقليدية يف حمافظات الدلتا واملراكز احل�رشية الرئي�سية يف 

احلا�سدة  والحتجاجات  امل�ستمرة  العمالية  الإ�رشابات  اإىل  بالإ�سافة  والإ�سكندرية(،  القاهرة 

اأثناء حكم مر�سي، �سهدت على تناق�س بل وت�ساوؤل هذا الدعم الجتماعي. وبرهنت نتائج 

الت�سويت يف انتخابات الإعادة بني مر�سي و�سفيق يف اجلولة الثانية من انتخابات عام 2012 

على عمق ال�ستقطاب يف املجتمع، وكانت مبثابة دعوة لال�ستيقاظ من ال�سبات العميق. وكان 

دميقراطية  لبناء  تنازلت  منح  وحماولة  املعار�سة،  مع  للتوا�سل  ما�سة  حاجة  يف  الإخوان 

توافقية من اأجل حتقيق ال�ستقرار، وتهدئة الأمور وتخفيف وطاأة انعدام الثقة. ولكن الإخوان 

ا، مما اأ�رش مب�ساحلهم.  قاموا بعك�س ذلك متاماً

املناطق  يف  الفقراء  دعم  الإخوان  خ�رشان  �رشعة  مدى  مالحظة  لالهتمام  املثري  ومن   

احل�رشية و�سبه احل�رشية ،يف حني كانت هذه الطبقات هي امل�ستفيد الأول من �سبكة الت�سامن 

الجتماعي لالإخوان. وي�سعب القول يف هذا ال�سدد اإن الإخوان فقدوا دعم كل هوؤلء الفقراء، 

املراكز  كانت يف  اجلماهري  هذه  فيها  �ساركت  التي  لالإخوان  املناه�سة  املظاهرات  معظم  لأن 

احل�رشية الكربى ول توجد �سوى موؤ�رشات قليلة عن املزاج العام يف حمافظات اأخرى. ولكن 

وبالرغم من ذلك، ميكن القول اأن الإخوان فقدوا دعم قطاع كبري من هوؤلء الزبائن ال�سابقني 

لنظام الدعم الجتماعي اخلا�س بهم. وتوجد عدة تف�سريات ميكن اأن تكون مفيدة هنا. اأولاً، 

كانت عالقة الإخوان بالفقراء عالقة منفعة بحتة وكانت معنية باإن�ساء قاعدة انتخابية اأكرث من 

كونها عالقة تثقيفية اأو دعوية اأو اأيديولوجية. ففي عام 2012 ناق�ست جلنة الرب يف الإخوان 

الإخوان  اأيديولوجية  العمالء  لتلقني  الجتماعي  الدعم  نظام  اإىل  تثقيفية  جوانب  اإ�سافة  فكرة 

املدار�س، مل تكن  با�ستثناء  ا،  ثانياً الرياح.  اأدراج  الفكرة ذهبت  القيمي ؛ولكن هذه  ونظامهم 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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ا، ذهب  الأعمال اخلريية والرعاية الجتماعية لالإخوان تتم حتت لفتات الإخوان.)23( .ثالثاً

جزء كبري من التمويل لدعم الأن�سطة ال�سيا�سية واحلزبية بعد الثورة على ح�ساب الحتياجات 

ا، ويف نهاية املطاف، مل يكن الإخوان مهتمني بالتمكني الجتماعي للدفع يف  اخلريية. رابعاً

ُيرتّجم  دام  ما  الفقر  اإنتاج  اإعادة  بدلاً من ذلك،  لون،  يف�سّ كانوا  بل  امل�ستدامة،  التنمية  اجتاه 

ل�سالح  الناخبني  من  ا  جمهوراً ا  ف�ساعداً الآن  ومن  اخلريية،  لأعمالهم  م�ستهلكني  وجود  اإىل 

الإخوان. 

الجتماعي  لتوا�سلهم  نتيجة  ال�سعبية؛  الإرادة  باحتكار متثيل  ادعاءهم  الإخوان  لقد خ�رش 

املحدود.ونتيجة لفقدان »تعويذة« التمثيل ال�سعبي. �سقط الإخوان مرة اأخرى يف دائرة عقليتهم 

وجد  اجلديد،  ال�سياق  وتعقيد  كثافة  تقدير  من  وبدلاً  الطائفي.  الطابع  وذات  الواهمة  املغلقة 

الإخوان )على م�ستوى القادة والقاعدة ال�سعبية على حد �سواء( راحة اأكرب يف التقليل من �ساأن 

النظام  اأو »اأن�سار  اأو »احلاقدين املعادين لالإ�سالم«  اأفرادها »باملتاآمرين«  املعار�سة ،ونعت 

القدمي« اأو »العلمانيني املحر�سني« ،مما يتطلب التعامل معهم والتخل�س منهم اأولاً قبل التفكري 

يف احلكم اجلدي. وح�رش الإخوان اأنف�سهم يف تكتيك �سيا�سي واحد: التحول اإىل اليمني الإ�سالمي 

املتطرف، وا�ستثمار اجلهد يف ال�ستقطاب على نطاق وا�سع من خالل احل�سد اجلماهريي على 

ا القاعدة الإ�سالمية ل�سلطتهم وتعريف اأنف�سهم يف  املوقع نف�سه  اأ�س�س اأيديولوجية، تتناول ح�رشاً

مع الأمناط الأكرث رجعية من الإ�سالميني.)24( وينبغي األ نغفل تذكريهم امل�ستمر باأنهم –اأي 

الإخوان امل�سلمني-هم خط الدفاع الوحيد �سد تهديد الإ�سالميني املتطرفني. وبالطبع، كان هذا 

الدعاء مبثابة دعوة لتكثيف ال�رشاع الجتماعي ،بدلاً من حتقيق ان�سجام وتواوؤم معقولني. 

عدم  هو  ال�ستبدادية  الإخوان  �سيا�سة  ف�سل  يف  الرئي�سي  ال�سبب  كان  ذلك،  على  وعالوة 

قدرتهم على توطيد عالقة عمل مع موؤ�س�سات الدولة امل�سئولة عن« العنف والإكراه ال�رشعيني« 

اأي اجلي�س وال�رشطة. فقد خلقت البنية الأيديولوجية املغلقة وال�رشية املبهمة جلماعة الإخوان، 

ا، يتعذر  ا منيعاً وا�ستغراقها يف الرتكيز على الذات، ف�سالاً عن عالقاتها الإقليمية والدولية، كياناً

ا لل�سبهات يف نظر اجلهات احلكومية الفعالة وعامة  الو�سول اإليه من احللفاء املحتملني، ومثرياً

النا�س. وعجز الإخوان بالتبعية عن ا�سرت�ساء موؤ�س�سات النظام القدمي)25( اأو عن ك�سب قلوب 

النا�س، والو�سول اإىل القطاعات غري الإ�سالمية. وبالطبع فاإن الإرث التاريخي واحليوي 

من العداوات بني موؤ�س�سات النظام القدمي كان من �ساأنه اأن يجعل اأي« حتالف للذئاب« بني 

اجلانبني غري م�ستدام على املدى البعيد. ومع ذلك، كان من املمكن متديد التفاهمات التكتيكية 
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على املدى الق�سري بني اجلانبني، والتي كانت وا�سحة بل وبديهية على مدى العامني ون�سف 

العام التي �سهدت �سعود الإخوان، لول �سوء اإدارة الإخوان للو�سع ؛ لالأ�سباب التي �رشحناها 

اأي حركة،  التي ي�ستع�سى مرا�سها على  ا  لالأو�ساع اجلاحمة يف م�رش  ا نظراً بالفعل، واأي�ساً

ل�سيطرتهم  ا  ونظراً ثم،  ومن  كالإخوان؛  والقيود  الق�سور  اأوجه  تعاين  جماعة،  عن  ناهيك 

الجتماعية اله�سة وفقدانهم الهيمنة الثقافية، ف�سل الإخوان يف حتويل »�سيطرتهم« ال�سيا�سية/

النتخابية اإىل »هيمنة« �سيا�سية على غرار منوذج »غرام�سي« امل�سهور. وانتقل الإخوان يف 

النهاية من �سيا�سة الحتواء الفا�سلة اإىل �سيا�سة املواجهة الأكرث ف�سالاً: وتعترب املواجهة مع ال�سلطة 

يوليو  ال�سلطة يف 3  بهم من  لالإطاحة  الطريق  هذا  مثال على ذلك. ومهد كل  الق�سائية خري 

 .2013

هل هذه نهاية االإ�ضالم ال�ضيا�ضي؟ 

بالطبع احلركات  �ستبقى  ال�سيا�سي؟ نعم ول.  الإ�سالم  ُيعترب ما تقدم دللة على نهاية  هل 

ا ،ي�ستحوذ على جمهور كبري من الأن�سار امللتزمني من  ا فعالاً رئي�سياً ا �سيا�سياً الإ�سالمية طرفاً

تراكم على مدار عقود طويلة. ول  اجتماعي وثقايف  الأيديولوجية، وعلى راأ�سمال  الناحية 

ا لعدم الكفاءة التنظيمية الوا�سحة للمعار�سة التي تفتقر  تعترب هذه املقولة من قبيل املبالغة نظراً

املعركة  الإ�سالميون  دخل  واإذا  �سيا�سي.  وم�رشوع  ملتزمة  دعم  قاعدة  ،واإىل  املوارد  اإىل 

نطاق  على  �سعبيتهم  انخفا�س  اأو  ارتفاع  مع  يتوافق  ت�سويتاًا،  يك�سبون  ف�سوف  النتخابية 

املجتمع ككل، ولكن هذا الت�سويت �سي�سمل بالتاأكيد، وكحد اأدنى، النواة ال�سلبة من جمهور 

ا  اأي�ساً الناخبني الذين �سي�سوتون ل�ساحلهم بغ�س النظر عن اأي �سيء)26(. ولكن، من املوؤكد 

نتيجة  بالتاأكيد  اإ�سالمية،وفر�س هيمنتهم جرى حتجيمه  لتاأ�سي�س دولة  الإ�سالميني  اأن م�سعى 

اإ�سارة اإىل نهاية ال�سعار املثايل »الإ�سالم  ا  اأي�ساً لتحدي الدولة ولفظ املجتمع لهم. ويعترب هذا 

هو احلل«. واأ�سبح من اجللي �سواء بني الإ�سالميني اأنف�سهم اأو بني عامة النا�س اأن ال�سعارات 

الأمر  يتعلق  لي�ست يف مو�سعها عندما  لالإ�سالميني  الدينية  ال�سالح وال�ستقامة  اأو  الإ�سالمية 

ل  املعقدة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  فامل�سكالت  جوهرية.  �سيا�سية  اإجنازات  حتقيق  على  بالقدرة 

اأنف�سهم  اأخالقية و�سعارات ومعايري خيالية. وحتى الإ�سالميون  �سيا�سة  اإىل  ُتختزل  اأن  ميكن 

تو�سلوا اإىل هذا ال�ستنتاج.

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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احلرب بني الدولة واالإخوان: 

فر�س  اأي  لديها  هل  الأ�سلمة«؟  »اجتثاث  اإىل  ت�سعى  التي  الإق�سائية  ال�سيا�سة  عن  وماذا 

للنجاح؟

ا على الإخوان ما هي   هذا اأمر م�سكوك فيه للغاية. فاحلرب التي ت�سنها الدولة القدمية حالياً

ا لت�سل�سل الأحداث والأفعال وردود الأفعال، ولي�ست وليدة خطط  يف نهاية املطاف اإل نتاجاً

وبنٍى ا�سرتاتيجية م�سبقة. فقد اأ�سارت دلئل كثرية بعد الإطاحة مبر�سي اإىل اأن النظام احلايل 

والنظام القدمي ل يجدان غ�سا�سة يف اإدراج الإخوان �سمن خارطة الطريق اجلديدة ماداموا 

يحرتمون القواعد اجلديدة للعبة،)27( التي كانت وا�سحة للغاية: يجب على الإخوان العرتاف 

ب�رشعية النظام اجلديد، ووقف املظاهرات والحتجاجات، والتخلي عن مطلب اإعادة مر�سي 

يف  وامل�ساركة  العدالة،  اأمام  الجتماعية  والقالقل  الفنت  يف  املتورطني  قادتهم  تقدمي  ،وقبول 

ميليه  وما  عليهم  النظام  يفر�سها  التي  للقيود  كامل  احرتام  ظل  يف  اجلديدة،  ال�سيا�سية  احلياة 

م�سائل  على  اجلي�س  فر�سها  التي  احلمراء  اخلطوط  القيود  هذه  وت�سمل  �رشوط.  من  عليهم 

و�سع  وتقّبل  الكراهية،  على  واملحر�سة  الطائفية  الأن�سطة  وكبح  والوحدة،  القومي  الأمن 

ا للنظام ،وطرح اأي حماولت للهيمنة النتخابية/ال�سيا�سية جانباًا. اجلي�س باعتباره حار�ساً

 « جمرد  اإىل  وحتيلهم  الإخوان،  مكانة  تقل�س  ال�رشوط  هذه  فاإن  العملية  الناحية  ومن 

الأول بني النظراء« يف املجال النتخابي وال�رشيك الأ�سغر للجي�س والنظام القدمي يف النظام 

ال�سيا�سي اجلديد. وميكن للدولة اأن تّدعي اأن هذا الإجراء لي�س اإق�ساءاً لالإخوان اعتمادا على 

ا  ثمناً لالإخوان،  ا  متعمداً ا  تقزمياً القيود  هذه  ُتعترب  الأمر،  واقع  يف  ولكن  الإخوان.  نية  ح�سن 

لإدماجهم يف احلياة ال�سيا�سية، ف�رشّه الإخوان على اأنه لي�س �سوى اإق�ساء حاد. فمن وجهة نظر 

ا كامالاً، ول ميكن  ا �سيا�سياً الإخوان، ل يرقى هذا التفاق اإىل �سيء �سوى اأن يكون ا�ست�سالماً

اأ�س�س دينية خالل الأ�سهر  التي كانوا يح�سدونها على  العري�سة  ال�سعبية  اأمام قاعدتهم  تف�سريه 

ال�سابقة لدعم »حق الإ�سالميني و�سطوتهم«. ومن ثم فاإن الإذعان ل�رشوط النظام الع�سكري 

يعّر�س اجلماعة خلطر تفّكك ت�سامنها التنظيمي ،ويعّر�س قياداتها احلالية للم�ساءلة اأولاً عن 

عن  ،والتنازل  مذلة  بت�سوية  القبول  عن  ا  ،وثانياً والفا�سلة  واخلطرية  ال�سوء  بالغة  ال�سيا�سات 

الق�سية الإ�سالمية.

القتل اجلماعي والعتقالت  النظام مبا يف ذلك عمليات  ي�ستحق حتّمل قمع  فهل كان هذا 

والحتجازات وامل�ساعب القت�سادية واملحاكمات؟ اجلواب نعم، اإذا ا�ستطعنا اأن نفهم العقلية 

املتزمتة لالإخوان ومبداأ »اجلماعة اأولاً«. فالإخوان )وغريهم من الإ�سالميني يف هذا ال�سدد( 
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قرءوا الإطاحة بنظام مر�سي،واإغالق املحطات التلفزيونية الإ�سالمية، والعتقالت اجلماعية 

»الإجراءات  معايري  فيها  ُتراَع  ومل  وهمية،  تهم  اإىل  منها  الكثري  ا�ستند  )التي  لالإ�سالميني 

اأ�سهر  خالل  وال�رشطة  اجلي�س  ارتكبها  التي  الدموية  املجازر  و�سل�سلة  الواجبة«(،  القانونية 

القانون  ا مبوجب  فعلياً املظاهرات  �سنة 2013 ، ومنع  ويناير من  واأكتوبر  واأغ�سط�س  يوليو 

وظهور  اإرهابية  جماعة  واعتبارها  ق�سائي،  حكم  مبقت�سى  اجلماعة  وحظر  املمار�سة،  ويف 

ال�سيا�سية والإعالمية، وحملة مطاردة الإ�سالميني  ال�ساحة  �سخ�سيات من زمن مبارك على 

يف و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�سة بجزع �سديد. وف�رشوا كل هذا كموؤ�رش على عودة نظام 

ا ب�سيا�سة اإق�ساء وا�سحة لالإ�سالميني و�سحق لوجودهم. مبارك ،م�سحوباً

الذات(.  اإ�سباع  نحو  ا  )وتوّجهاً لذاتها  حمققة  نبوءة  القراءة  هذه  كانت  الواقع،  يف  ولكن 

�سعوا  فالإخوان  بكثري؛  ذلك  قبل  بداأت  الإخوان  تعنت  عن  جنمت  التي  الأهلية  فال�رشاعات 

للجدل يف نوفمرب 2012.  املثري  الد�ستوري  الإعالن  اعتماد مر�سي  الت�سعيد منذ  اإىل  بالفعل 

واجتاحت البالد نتيجة لذلك موجة من ال�ستقطاب ال�سيا�سي وال�رشاعات الجتماعية واأعمال 

العنف قبل عدة اأ�سهر بالفعل من الإطاحة مبر�سي. وكان تاآمر جميع الأطراف عامالاً ل ميكن 

اإنكاره، حيث اأبدت موؤ�س�سات النظام القدمي عدم ا�ستعدادها للتعاون مع الإخوان )مما انعك�س 

املعار�سة  اأق�سام  ال�سعبي(،وانربت  الغ�سب  ،وبالتايل  العامة  اخلدمات  جودة  تردي  على 

املناه�سة لالإ�سالميني يف الت�سدي حلكومة الإخوان مهما كلفها ذلك. ولكن املرا�سيم الرئا�سية 

ان�سمت  املعار�سة، حيث  ت�سخم  يف  ت�سببت  التي  هي  نوفمرب  يف  اعُتمدت  التي  الديكتاتورية 

ا�ستعداد ملنح الإخوان فر�سة يف وقت �سابق،  الذين كانوا على  اأولئك  اأعداد كبرية من  اإليها 

ُينذر  ا،  وو�سيكاً ا  وا�سحاً ا  خطراً اعتربته  ملا  الت�سدي  على  ا  ت�سميماً اأكرث  املعار�سة  واأ�سبحت 

بهيمنة كاملة لالإخوان.

ا وبالتاأكيد اإذا كان نظام الإخوان قد وافق على منح تنازلت �سيا�سية ا�ستجابة ملطالب  واأي�ساً

املعار�سة مثل تغيري حكومة ه�سام قنديل التي كانت تفتقر اإىل الكفاءة والنائب العام املعني من 

ا يف تعديل د�ستور 2012 املعيب، كان  قبل مر�سي وتعديل القوانني النتخابية، والتفكري جدياً

من املمكن نزع فتيل الأزمة وعدم ت�سعيدها، ولكن �سيا�سة الإخوان ظلت على حالها دون 

وي�سهد  �رشورية.  تنازلت  اأي  ،وجتاهل  بالكامل  املكا�سب  تعظيم  بل  تنازلت  ل  تغيري: 

رف�س مر�سي مطلب املحتجني اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة يف 30 يونيو، والذي كان من 

ا لالإخوان من الأزمة، على عقلية الإخوان املتعنتة التي ل تقبل اأي  ا اآمناً املمكن اأن يكون خمرجاً

ل الإخوان املواجهة ال�ساملة على اأو�سع نطاق مع الدولة على اأي و�سيلة  حل و�سط.)28( وف�سَّ
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عقلية  وكانت  مبكرة.  رئا�سية  انتخابات  يف  املرجح  فوزهم  عدم  عليها  يرتتب  ،قد  تدريجية 

من  ،والتقليل  خل�سمهم(  الكاملة  واخل�سارة  لالإخوان  الكامل  )املك�سب  ال�سفري«  »ال�رشاع 

�ساأن وحجم املعار�سة وال�سخط ال�سعبي هي التي �سكلت قرارات الإخوان حتى قبل الت�سعيد 

النقالب  اأعقاب  يف  الإ�سالميني  �سد  الدولة  عنف  عزز  وقد  النقالب.  اإىل  اأف�سى  الذي 

البقاء. ومع مرور  اأجل  اأنها قتال وجودي من  التي ر�سموها بالفعل للمعركة على  ال�سورة 

الوقت وت�ساعد حجم العنف اإىل م�ستويات غري م�سبوقة من الب�ساعة وتزايد عدد ال�سحايا)29( 

وقوة روح النتقام الناجمة عن الأحداث، ت�ساءلت اإمكانية خ�سوع الإخوان وقبولهم بالأمر 

الواقع اأكرث واأكرث.

ت�ضمية االإخوان جماعة اإرهابية:

اتخذت احلكومة املوؤقتة يوم 25 دي�سمرب 2013 ،ويف اأعقاب عملية اإرهابية كبرية ،ُنفذت 

يف مدينة املن�سورة يف اليوم ال�سابق، خطوة كبرية على م�سار املواجهة والتنازع مع الإخوان 

الطويل. واإىل جانب اجلدل حول  تاريخ اجلماعة  الإرهابي لأول مرة يف  بالتنظيم  بتلقيبهم 

عدم �سحة هذا الإجراء من الناحية القانونية وعدم جدواه، ل ميكن املبالغة يف دللته الرمزية 

الندماج  قبول  ورف�سهم  امل�ستمر،  وتعنتهم  الإخوان  عناد  اأن  القول  وميكن  ال�سيا�سية.)30( 

امل�ساجالت  ا  واأي�ساً ال�سوارع  يف  امل�ستمرة  واملظاهرات  والحتجاجات  النظام،  �رشوط  وفق 

الإعالمية �سد اجلي�س و«المرباطورية القت�سادية« التي اأ�س�سها، جعلت من جماعة الإخوان 

؛اإما لإجباره على  ب�سدة  لتقوي�س ال�ستقرار يجب �رشبه  ا  ا دائماً ا منه، وم�سدراً ا ميئو�ساً عائقاً

ا. ال�ست�سالم اأو لقطع راأ�سه متاماً

ورمبا �ساند ت�ساعد الإرهاب والعنف على يد اجلماعات الإ�سالمية اجلهادية، التي اتخذت 

�سد  احلديدية  القب�سة  �سيا�سة  اّتباع  النظام  قرار  ا  اأي�ساً لعملياتها  وقاعدة  لها  ا  مقراً �سيناء  من 

الإخوان؛ ففي حني ل ميكن توجيه اللوم مبا�رشة لالإخوان كتنظيم على التفجريات الإرهابية 

ا وب�سهولة وبكل اإن�ساف اإلقاء امل�سئولية ال�سيا�سية والأيديولوجية عليهم. وعلى النحو  ميكن اأي�ساً

ا فاإن جوانب كثرية من اأيديولوجية الإخوان تنا�رش احلكم الديني ،وت�سجع على  املذكور �سلفاً

عدم الت�سامح. ورغم اأن جماعة الإخوان امل�سلمني ظلت على الأقل يف اخلطاب الر�سمي ويف 

اأن  املت�ساحمة ميكن  اأيديولوجيتهم غري  فاإن  ال�سبعينيات خمل�سة ملبداأ نبذ العنف،  املمار�سة منذ 

التطرف والعنف.  اإىل درجات ق�سوى من  للدفع بها  ا  ا�ستعداداً اأكرث  اأخرى  تتلقفها جماعات 

هذه  مثل  اإثارة  يف  ا  رئي�سياً ا  دوراً املعار�سة  كراهية  على  املحر�س  الإخوان  خطاب  ولعب 
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ا من الت�ساهل مع اجلماعات  ا نوعاً ا واحداً ا �سهد حكم مر�سي الذي ا�ستمر عاماً الأجواء. واأخرياً

نظام  لدعم  وا�سعة  اإ�سالمية  قاعدة  اإىل  تن�سم  اأن  يف  اأمالاً  والتخريبية؛  املتطرفة  الإ�سالمية 

ا ارتكبه الإخوان. فقد �سنت هذه اجلماعات الإ�سالمية  الإخوان. وكان هذا خطاأ اآخر خطرياً

املتطرفة عملياتها �سد اجلي�س وال�رشطة يف اأعقاب الإطاحة مبر�سي؛ لذا قرر النظام الع�سكري 

ا حتت �سغوط اإقليمية من موؤيديه الإقليميني الرئي�سيني يف اململكة العربية ال�سعودية  رمبا اأي�ساً

والإمارات العربية املتحدة، ت�سعيد �سغوطه �سد الإخوان لتاأخذ �سكل �رشاع مفتوح وبعيد 

املدى.

ولكن �سرنى كيف ُترجم هذا الت�سعيد اإىل اإجراءات ملمو�سة. فقد ا�ستمرت احلملة القمعية 

للمظاهرات  ا  عنيفاً ا  وتفريقاً وحماكمات  اعتقالت  ت�سمنت  حيث  واأن�سارهم،  الإخوان  �سد 

 14 يوم  القاهرة  يف  الإخوان  لعت�سامات  الدامية  ال�رشطة  مداهمات  منذ  ا  فعلياً وامل�سريات، 

اأع�ساء  جميع  على  القب�س  احلكومة  اإلقاء  ت�سور  ذلك.)31( وي�سعب  قبل  وحتى  اأغ�سط�س، 

الإخوان )املقدر عددهم مبئات الآلف( بتهمة الع�سوية يف تنظيم اإرهابي. لذلك، فاإن الت�سعيد 

القت�سادية  لال�ستثمارات  احلكومة  م�سادرة  يف  يتمثل  قد  هنا  ال�رشاع  يف  احلقيقي  النوعي 

اإقليميا  اأو  ا  حملياً ،�سواء  والتجارية  املالية  واأن�سطتهم  اأموالهم  ،وروؤو�س  لالإخوان  ال�سخمة 

)ل�سيما يف بلدان اخلليج( بتهمة متويل الإرهاب. وقد توؤدي ال�سيطرة على تدفق الأموال اإىل 

�سل التنظيم اأو واأده فعلياًا. وكانت احلكومة املوؤقتة قبل اأيام قليلة من ت�سمية الإخوان امل�سلمني 

ا قد حتركت �سد ما يقرب من 1055 جمعية اأهلية خريية دينية ووجهت اإليها تهمة  ا اإرهابياً تنظيماً

العمل كبدائل لالإخوان. وميكن تف�سري جتميد اأ�سول تلك اجلمعيات الأهلية، وتعيني مديرين 

ا عنها، على اأنه حماولة من جانب النظام خلنق الإخوان، و�سل  حكوميني م�سئولني خ�سي�ساً

قدرتهم على ح�سد الأ�سوات يف ال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يومي 14 و15 يناير 2014)32( 

ومن اجلدير بالذكر اأن هذا التجميد قد مت فكه لحقا يف حالت عديدة.

ا حملة لل�سيطرة على املجال الديني العام يف البالد،  و�سن الأزهر ووزارة الأوقاف اأي�ساً

ت�سمنت تعيني خطباء امل�ساجد واأئمتها ،واختيار موا�سيع خطبة يوم اجلمعة ،واأمناط الأن�سطة 

واخلدمات اخلريية والدينية والجتماعية التي تدار من خالل هذه امل�ساجد. واأ�سبحت موا�سيع 

ا لإ�رشاف وزارة الأوقاف، وهي ممار�سة  خطبة اجلمعة موحدة و�سارمة، وخ�سعت ر�سمياً

تكررت منذ عهد مبارك ،واإن ُنفَذت اآنذاك بنوع من الغلو والتطرف، وُطرد اآلف الأئمة 

والدعاة بدعوى عدم ح�سولهم على الرتخي�س الر�سمي املطلوب ،ولكن يف واقع الأمر كان 

ال�سبب هو �سلتهم باجلماعات الإ�سالمية وتوجهاتهم. وحّلت القيادة اجلديدة للوزارة جمال�س 
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اإدارة امل�ساجد املعينة مبعرفة وزارة الأوقاف، والتي كان ي�سيطر عليها الإخوان حتت حكم 

مر�سي، بتهمة خلق تفتت غري مرغوب فيه واأي�سا العمل ل�سالح الإخوان على الأر�س.)33( 

ويف واقع الأمر، فاإن �سيطرة الدولة على املجال الديني يف م�رش لي�ست جديدة. ولكن تو�سيع 

نطاق ال�سيا�سة احلالية وحتديد هدفها يف ت�سفية الإخوان كانا ملحوظني للعيان. ولكن يبقى اأن 

نرى ما اإذا كان كل من الأزهر ووزارة الأوقاف �سيتمكنان من توفري املوارد الب�رشية واآليات 

الإ�سالمية  »الو�سطية  خالل  من  م�رش  تاأمني  اإىل  الرامية  احلملة  هذه  لتنفيذ  الالزمة  الرقابة 

مئات  ،ووجود  املوؤهلني  الدعاة  عدد  يف  الكبري  للنق�س  ا  نظراً الدولة،  متثلها  التي  امل�رشية« 

الآلف من امل�ساجد ال�سغرية غري امل�سجلة يف جميع اأنحاء البالد، وخا�سة يف املناطق الريفية 

واحل�رشية الفقرية. 

ويف حني اأن جماعة الإخوان امل�سلمني التي اأُ�سفيت عليها عباءة ال�رشعية يف ظل حكم مر�سي 

فاإن  املا�سي،  العام  ال�سادر يف �سبتمرب من  اأ�سبحت حمظورة مبوجب حكم املحكمة  الق�سري 

حزبها ال�سيا�سي )حزب احلرية والعدالة( قد لقي امل�سري نف�سه بحكم ق�سائي لحق بعد فرتة من 

ا، فاإن العامل اخلارجي ل ميكن التقليل منه؛ فالدعم  الرتدد، وعدم و�سوح الروؤية.. واأخرياً

الذي قدمته اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة بال هوادة لنقالب الثالث من 

يوليو وللنظام اجلديد يف م�رش يعك�س خماوفهما البالغة من ال�سعود ال�سيا�سي والأيديولوجي 

لالإخوان، وما ينتج عنه من زعزعة ال�ستقرار املحلي والإقليمي يف منطقة اخلليج؛ فقد اأدرجت 

للمنظمات  قائمتها  امل�سلمني،�سمن  الإخوان   2014 مار�س   7 يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ولقمع  والقت�سادي(،  املايل  الدعم  )ل�سيما  لالإخوان  املحلي  الدعم  لتحجيم  جزئيا  الإرهابية 

التهديد املحتمل الذي يلوح به الإ�سالميون يف اململكة العربية ال�سعودية بارتكاب اأعمال عنف، 

والذي عاد به اإىل الوطن الإ�سالميون ال�سعوديون املن�سمون اإىل التنظيمات اجلهادية املقاتلة 

ا من حماور ال�سيا�سة  من اأجل ق�سية اجلهاد الإ�سالمي يف �سوريا. واأ�سبح م�سري الإخوان جزءاً

العربية  واململكة  وتركيا  اإيران  الرئي�سية:  الإقليمية  العظمى  القوى  بني  الأو�سط  ال�رشق  يف 

ال�سعودية وحلفاوؤها من دول جمل�س التعاون اخلليجي وقطر والقوى العظمى مثل الوليات 

املتحدة ورو�سيا والحتاد الأوروبي.

اإق�ضاء االإخوان: احلدود والفر�س املتاحة:

ولكن ما هي فر�س جناح �سيا�سة القب�سة احلديدية هذه؟ لي�ست كبرية للغاية على ما اأعتقد. 

اأوالً، ثبت من خالل نظرة فاح�سة حلالت مماثلة من ال�رشاعات الع�سكرية وال�سيا�سية بني 
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احلكومات وحركات م�سلحة �سواء يف اإيرلندا ال�سمالية اأو يف اإندوني�سيا اأو لبنان اأو عدة بلدان 

اأفريقية، اأنه مهما تتعّدد الق�سايا اخلالفية التي على املحك اأثناء هذه ال�رشاعات، فاإنها انتهت من 

خالل نوع من التفاو�س على ت�سوية النزاع. فالإرهاق وال�ستنفاد واإدراك ا�ستحالة حتقيق 

اأحيانا  باجلزائر  وُي�ست�سهد  القرارات.  هذه  مثل  �سياغة  يف  فعالاً  ا  دوراً تلعب  كامل  انت�سار 

كحالة ناجحة للق�ساء على التهديد الإ�سالمي بوا�سطة القوة. ولكن يف واقع الأمر كان النظام 

اجلزائري يف حاجة ما�سة للعائدات النفطية ال�سخمة ،وكذلك للدعم املطلق لالإخوان امل�سلمني 

اجلزائريني على ال�سعيد املحلي، واإىل حلفائهم الإقليميني والدوليني للفوز يف هذه احلرب التي 

ا�ستمرت ملدة ع�رش �سنوات �سد جبهة الإنقاذ الإ�سالمية واجلماعات الإ�سالمية املتطرفة العنيفة. 

ولكن مل يكن من املمكن لتلك احلرب اأن ت�سع اأوزارها يف نهاية املطاف اإل بنوع من الت�سوية 

العنيفة  الإ�سالمية  اجلماعات  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  الإنقاذ.  جلبهة  الع�سكري  اجلناح  مع 

القدر نف�سه من الأهمية، مل تتحقق ل  القاعدة مازالت حية ُترزق. وعلى  على غرار تنظيم 

ا.  ا فحالة اجلزائر لي�ست مثالاً ناجحاً الدميقراطية ول التنمية القت�سادية. اإذاً

ثانًيا ومن الناحية العملية، ي�سعب ت�سور اأن النظام امل�رشي القدمي الغارق اإىل اأم راأ�سه 

يف عدم الكفاءة والوهن وعدم الأهلية وتاآكل القدرة التنظيمية، قادر على �سحق جماعة دينية 

ناهيك عن قاعدتها الجتماعية  اإىل مئات الآلف،  اأع�سائها  ذات طابع طائفي ، ي�سل عدد 

الداعمة الأو�سع والأ�سمل )فلديها متثيل يف الطبقات الو�سطى على م�ستوى البالد باأكملها اأي 

يف قلب املجتمع ولي�س على الهوام�س(. واإن قدرة الدولة على تعوي�س الرعاية الجتماعية 

والأن�سطة اخلريية التي كان يقدمها الإ�سالميون لعامة ال�سعب، والتي جففت الدولة منابعها اأمر 

م�سكوك فيه للغاية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن القدرة على جتميد الأ�سول املالية ال�سخمة لتنظيم 

اأ�س�سها  التي  الإقليمية  لل�سبكات والروابط  املعقد  للطابع  ا  ت�ساوؤلت كثرية، نظراً الإخوان تثري 

ا مدى م�رشوعية  اإذا ما نحينا جانباً وزرعها راأ�س املال الإ�سالمي على مدى عقود عدة )هذا 

احلجز على الأموال اخلا�سة العاملة يف القطاع اخلا�س والقطاعات غري الر�سمية وال�سعوبات 

الفنية واللوجي�ستية التي ينطوي عليها ذلك الإجراء(. 

ثالًثا، من الوا�سح اأن النظام يهدف اإىل تفكيك الهيكل التنظيمي للجماعة )حيث قام بالفعل 

ب�رشب امل�ستويات الأوىل والثانية والثالثة من قيادتها(. ورمبا يتمكن التنظيم من البقاء بف�سل 

املرونة املعروفة عنه )مركزية �سنع القرار ولمركزية تنفيذ القرار على امل�ستويات املحلية(. 

ومازالت اخلطة البديلة املتمثلة يف الن�ساط ال�رشي يف متناول امل�ستويني الرابع واخلام�س من 

الن�سطاء للتعوي�س عن اعتقال ووفاة الطبقات الأوىل حتى الثالثة من القيادات. وهذه اخلطة 
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قابلة للتحقيق من الناحية النظرية بف�سل التقليد املوجود بالفعل من نقل ال�سلطة اإىل امل�ستويات 

ا، بالإ�سافة اإىل ثقافة ال�رشية املرتبطة بهذا النوع من  الدنيا من التنظيم كلما كان ذلك �رشورياً

التحرك، والتي ر�سختها اجلماعة على مدى �سنوات حكم مبارك. 

اإعادة  يحول دون  مانع  اأي  يوجد  التنظيم، ل  اأو�سال  افرتا�س متزق  ولكن، حتى مع 

الظروف مادامت  تتغري  التاريخي، عندما  النموذج  تنظيم جديد، وذلك على غرار  تاأ�سي�س 

الأيديولوجية قادرة على جذب قطاعات معتربة من ال�سكان. وي�سري عادة املوؤيدون ل�سيا�سة 

النا�رش، وكيف ق�سى على الوجود  اإرث الرئي�س جمال عبد  اإىل  القب�سة احلديدية يف م�رش 

ا، اأنا اأخ�سى اأن هذه املقولة بالغية اأكرث  ال�سيا�سي لالإ�سالميني يف اخلم�سينات وال�ستينات. ح�سناً

منها واقعية. فقد ا�ستغرق الأمر ب�سع �سنوات فقط بعد وفاة عبد النا�رش؛ كي يعيد الإخوان بناء 

تنظيمهم ب�سكل اأكرث قوة. وعالوة على ذلك، اجتذب الإخوان ،ومعهم اجلماعات الإ�سالمية 

املتطرفة اجلديدة الأخرى دعم اآلف موؤلفة من ال�سباب الذين من املفرت�س اأنهم كانوا ينتمون 

اإىل الأجيال اجلديدة. وبعبارة اأخرى، فاإن العديد من اأفراد اجليل الجتماعي الذي ن�ساأ يف 

ظل ال�سيا�سات القت�سادية النا�رشية والتلقني الثقايف والأيديولوجي النا�رشي عندما �سبوا عن 

الطوق يف ال�سبعينيات ان�سموا اإىل �سفوف ظاهرة »ال�سحوة الإ�سالمية«. ويبدو الأمر وكاأن 

ب�سع  بعد  لعودتهم  اأو  الإ�سالميني  النتقام من جانب  لهذا  الطريق  النا�رشية مهدت  ال�سيا�سة 

�سنوات فقط من وفاة عبد النا�رش.)34( ومما ت�سبب يف تعقيد امل�سكلة اأبعد من ذلك، اأن معاداة 

بقيادة  والتنمية  الجتماعية  الرعاية  بربامج  اقرتنا  عامة  ب�سفة  وا�ستبداده  لالإ�سالميني  نا�رش 

الدولة، مبا يف ذلك توفري الوظائف يف القطاع العام وخدمات الرعاية ال�سحية والدعم والتعليم 

املجاين. ودعمت هذه الرعاية الجتماعية والقت�سادية للدولة على م�ستوى الأمة، بالإ�سافة 

اإىل املاآثر التنموية وال�سيا�سات اخلارجية املعادية لال�ستعمار �سيا�سة نا�رش ال�ستبدادية املناه�سة 

ا لالأزمات القت�سادية التي  لالإ�سالميني. وهذا ل ميكن بالكاد تكراره يف الوقت احلا�رش؛ نظراً

ترزح الدولة حتت وطاأتها ونق�س املوارد.

ال�سبعينات  خالل  موؤ�س�ساتها  بناء  القدمية  الإ�سالمية  احلركات  اأعادت  اأخرى،  وبعبارة 

والثمانينات، ويف ظل ال�ستبداد ال�سيا�سي وال�سعوبات القت�سادية وتدهور م�ستويات املعي�سة 

والأهم من ذلك حالة الت�سامح »النتقائي« للدولة لل�سحوة الإ�سالمية )لأغرا�سها اخلا�سة(. 

ا. وميكن القول بعدم وجود اأي عائق يحول دون  اأي�ساً اإ�سالمية جديدة  وازدهرت حركات 

لوجود  ا  نظراً بب�ساطة  م�رش  يف  البعيد  اأو  القريب  امل�ستقبل  يف  مماثلة  تنظيمات  تاأ�سي�س  اإعادة 

ا من حيث  نف�س الظروف ال�سياقية. فالنظام ال�سيا�سي اجلديد/القدمي لن يقل �سلطوية اأو ا�ستبداداً
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امل�سمون عن �سابقيه. وتعتقد بع�س اجلهات ال�سيا�سية املتفائلة اأن النظام القدمي بعد اأن ينتهي 

فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  الأمل  وهذا  دميقراطية.  دولة  �سيقيم  الإ�سالميني  على  الإجهاز  من 

يربهن اإما على �سذاجة من قالوه اأو نفاقهم. فالنواحي القت�سادية وم�ستوى املعي�سة لن يتح�سنا 

اقت�سادية  اإ�سالحات  الراأ�سمالية على  الطبقة  الدولة مع  اتفقت  اإذا  اإل  على نحو جمٍد وهادف 

مبفرده  تنفيذها  على  يقوى  ل  اأو  الطرفني  من  اأي  يرغب  ،ل  املدى  بعيدة  هيكلية  وموؤ�س�سية 

وحتى بكامل قوته. وعالوة على ذلك، لي�س من املتوقع اأن ت�سغل قوي �سيا�سية جديدة ببدائل 

اأيديولوجية جديدة وقواعد دعم اإجتماعية وا�سحة الفراغ ال�سيا�سي والأيديولوجي احلايل يف 

اأي وقت قريب.

واأخرًيا فاإن النظام القدمي ل يزال على  القدر نف�سه من النفعية والفتقار اإىل الأيديولوجية، 

ا. فنف�س الدولة واجلي�س اللذين هاجما الإخوان امل�سلمني بال رحمة يف الوقت  كما كان عهده دائماً

احلا�رش ي�سعيان اإىل احل�سول على دعم اأ�سكال »حميدة« اأخرى من الإ�سالم ال�سيا�سي )مثل 

الأزهر، وحزب النور ال�سلفي( ويربران �سيا�ستهما با�سم »�سحيح الإ�سالم امل�رشي«. ويف 

واقع الأمر، فاإن العداء البنيّ للدولة جتاه جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي املنظمة يتعاي�س مع تيار 

ديني حمافظ، ل ُتخطئه العني ،وي�سل حتى اإىل حد الطائفية فيما يخ�س م�سائل الهوية والعالقة 

بني الدولة والدين وو�سع القوانني. وي�رشب هذا التيار الديني والثقايف املحافظ، امل�سحوب 

اأداتي من احلداثة يقت�رش على اجلوانب النفعية يف �سورة هجينة، بجذوره العميقة يف  بنوع 

والد�ستور  الأخرى يف م�رش.  الدولة  والبريوقراطية وموؤ�س�سات  الق�سائية  وال�سلطة  اجلي�س 

اجلديد الذي اعُتمد من خالل ا�ستفتاء �سعبي اأجري يومي 14 و15 يناير عام 2013، ل ميكن 

ودور  والدين،  الدولة  بني  العالقة  م�سائل  يخ�س  فيما  علماين  توجه  ذو  د�ستور  باأنه  و�سفه 

الدين يف الت�رشيع والت�سامح واحلقوق الدينية والتعددية؛ وبالتايل فاإن مرونة النظام القدمي يف 

تغيري التحالفات مع الف�سائل الأيديولوجية املختلفة ح�سبما يراه منا�سباًا، ل يزال ماثالاً للعيان. 

ولكن بالطبع فاإن دموية ال�رشاع احلايل جتعل اإمكانية ت�سوية الأزمة مع الإخوان احتمالاً بعيد 

ا على املدى املتو�سط   والبعيد(. املنال على الأقل يف الوقت احلا�رش )ولكن لي�س متاماً

امل�سري عبد  اأن  الليربالية واملناه�سة لالإ�سالميني يف م�رش  النخب  ولكن عندما تفكر بع�س 

الفتاح ال�سي�سي قائد النظام الع�سكري احلايل هو الن�سخة امل�رشية من اأتاتورك، واأنه �سيطّهر 

اإىل  اأكرث منه  التمني  ال�سيا�سي وميهد الطريق للعلمانية، فاإن هذا من قبيل  م�رش من الإ�سالم 

الروؤى الواقعية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اجلدل باأن الإطاحة الق�رشية مبر�سي والنق�سا�س 

على الإخوان وقمعهم بعث احلياة يف اجلماعة من جديد؛ فالت�سامن داخل اجلماعة والتعاطف 
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املحتمل مع كونها �سحية ميكن اأن يعو�سا تناق�س التاأييد والتعاطف الذي عانت منه اجلماعة 

عندما كانت يف ال�سلطة. وبالطبع فاإن اأحد العوامل املوؤثرة يف املعادلة هي اأن الإخوان ح�سلوا 

ا يف تهدئة غ�سب  ا لزمن عبد النا�رش، واأنهم ف�سلوا ف�سالاً ذريعاً على فر�ستهم يف احلكم، خالفاً

قطاعات وا�سعة من ال�سكان. لذلك، فاإن العودة اإىل الأيام املجيدة القدمية من الهيمنة قد يكون 

ا يف املجتمع هو بالتاأكيد  ا اأ�سا�سياً ا، ولكن بقاء الإخوان ومثابرتهم باعتبارهم لعباً احتمالاً بعيداً

احتمال قائم.

م�ضتقبل االإخوان: 

عودة اإىل الإخوان، فهم يف و�سع كارثي يف الوقت الراهن. واأي تفاهم بينهم وبني النظام 

ا ل�رشوط النظام، ما يعني ا�ست�سالمهم ال�سيا�سي ورمبا تفتيت تنظيمهم؛ وبالتايل،  �سيكون وفقاً

فاإن اخليار الوحيد املتبقي لهم هو خيار تكتيكي ،يكمن يف زعزعة ا�ستقرار الو�سع الراهن، 

اأمل حدوث معجزة ،تغري م�سار الأحداث وعودتهم من  وال�ستمرار يف الحتجاجات على 

جديد. الأهم من ذلك اأنه حتى واإن اأُ�سيب الإخوان بالعجز يف نهاية املطاف على يد النظام 

اإهانة من ال�ست�سالم املخزي للنظام الذي من املرجح اأن يفكك  اأقل  فاإن هذا الو�سع ل يزال 

لال�ست�سهاد،  وا�ستعدادهم  و�سربهم  لالإخوان  الأيديولوجية  الثقافة  وتكمن  التنظيم.  اأو�سال 

ومفهومهم  امل�ستقبل  يف  اخلال�س  يف  الالنهائي  ،واأملهم  املعاناة  ،وحتملهم  �سحية  وكونهم 

للزمن )مبعني ال�سرب والحت�ساب واالنتظار ولي�س مبعني التطور والتجدد( وراء مواقفهم 

النتحارية ،ومع ذلك فاإن امل�ساحلة مع النظام ،وقبول الحتواء والن�سواء ك�رشكاء اأ�سغر 

الآن،  اأطول  لوقت  حتتاج  امل�ساحلة  ولكن  تاريخية.  �سوابق  وله  ا،  نظرياً املمكن  اخليار  هو 

ا للمتغريات اجلديدة غري املتوقعة و تغيري القيادات على اجلانبني. واإىل تعديل ال�سياقاتك؛ نظراً

ا ل�سلوكهم ،وهي القدرة على  و�سوف يلجاأ الإخوان على الأرجح اإىل ال�سمة الأكرث متييزاً

ال�سعبية؛ ب�سبب  املواقف  اأن يحدث حتول يف  اإىل  ال�سمود  التكيف. فالإخوان رمبا يحاولون 

املواقف، ميكن حتقيق  القت�سادية.)35( واإذا حتولت  واإخفاقاته  للنظام  ال�سيا�سية  الإدارة  �سوء 

ميهدون  فقد  وبالتايل،  لالإخوان.)36(  بكثري  اأف�سل  ب�رشوط  والدولة  اجلي�س  مع  امل�ساحلة 

الطريق لعودتهم عن طريق النتخابات يف مرحلة ما)37(. ومن ثم، يعتقد الإخوان اأن باإمكانهم 

�سد الفجوة التي �سيخلفها ف�سل الدولة من خالل منط دوري متكرر..)38(
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اأمناط العمل املمكنة :

ال�سوارع  وال�ستمرار يف حرب  ال�سمود  �سيتمكنون من  الإخوان  كان  اإن  ا  لي�س معروفاً

النظام لتعجيزهم. ولكن  اأن يقوم بها  ال�سيا�سية واملالية املتوقع  والحتجاجات �سد ال�رشبات 

رغم كل ال�سعاب، فال يزال مبقدور الإخوان ال�سمود اأمام ال�رشبات التي وجهها لهم النظام 

احلايل. ويف حالة تعّر�س تنظيمهم للتدمري، يوجد خياران؛ الأول هو اأن يلجاأ الإخوان اإىل 

»البيات ال�ستوي«، والتحول اإىل الأن�سطة الجتماعية غري ال�سيا�سية والدعوية ال�رشية اإىل اأن 

ت�سبح الظروف موائمة يف امل�ستقبل لإعادة تاأ�سي�س تنظيمهم، اأو قد ن�سهد حالة جديدة لالإخوان 

تتبع فيها قاعدتهم ال�سعبية م�سارات مغايرة. ولكن يف كلتا احلالتني يجب على الإخوان مواجهة 

التحدي ال�ساق نف�سه. فهل ميكنهم ا�ستحداث التحولت ال�ساملة الالزمة يف عقيدتهم و�سلوكهم 

ولكن  بامل�ساواة؟  ومت�سم  وتعددي  �سامل  حكم  نظام  خالل  من  ال�سعبية  للمطالب  للت�سدي 

ا على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية. وحتى يف حالة  الإخوان ف�سلوا يف الختبار ف�سالاً ذريعاً

عودتهم النتخابية/ال�سيا�سية يف امل�ستقبل، اإذا ا�ستمروا يف عدم ال�ستجابة للمطالب ال�سعبية فاإنهم 

�سوف يهم�سون اأنف�سهم اأكرث واأكرث.

التغيريات التنظيمية لالإخوان: 

فقد  تنظيمهم.  البنيوية على  التغيريات  بع�س  بالفعل  لالإخوان  امل�ستمر  النظام  قمع  فر�س 

قطع اعتقال معظم اأفراد الطبقتني الأوىل والثانية من القيادات الروابط يف الت�سل�سل الهرمي 

ا للطبقتني الثالثة والرابعة من القيادات املحلية يف  ا كبرياً للتنظيم من اأعلى اإىل اأ�سفل ،ومنح نفوذاً

القيادات هي التي تنظم الحتجاجات ،وتقودها يف  اإن تلك  مناطقها واأحيائها. وميكن القول 

الوقت الراهن ،بالإ�سافة اإىل ال�سبكات املحلية يف اأق�سام الإخوان مثل ق�سم الطالب. ولدواٍع 

اأمنية مت تقلي�س حجم الأ�رشة )الوحدة املحلية الوظيفية الأ�سا�سية يف التنظيم( من �سبعة اإىل ثالثة 

ا، مثل الر�سائل الن�سية الهاتفية  ا واأماناً اأع�ساء. وُيجرى التوا�سل من خالل اأ�ساليب اأكرث ابتكاراً

امل�سفرة، ومواقع التوا�سل الجتماعي ،وجمموعات الربيد الإلكرتوين على �سبكة الإنرتنت، 

اأو يف املقاهي بطريقة ع�سوائية، بدلاً من  ال�سوارع  اأثناء ال�سري يف  م اجتماعات الأ�رشة  وُتنظَّ

م املظاهرات بدرجة عالية من التكتم للتاأكد من عدم اند�سا�س خمربي الأمن،  املنازل. وُتنظَّ

وُتن�رش مواعيد وهمية على مواقع التوا�سل الجتماعي لت�سليل قوات الأمن التي من الأرجح 

اأنها تراقب �سفحات الإخوان على في�سبوك وح�ساباتهم على تويرت. وُيح�سد الن�ساء والأطفال 

اأي�سا يف الحتجاجات لتعزيز �سمود املحتجني، واأدى هذا اإىل  املرتبطون باأع�ساء الإخوان 
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قمع  وطاأة  من  الإناث  امل�سلمني  الإخوان  ع�سوات  معاناة  ؛وهي  ا  ن�سبياً جديدة  ظاهرة  بروز 

ا ق�سائية اأو تعر�سن للتعذيب والإيذاء البدين. النظام ،حيث األقني يف ال�سجن ،اأو تلقني اأحكاماً

)39( وُعني بدلء حمليون لروؤ�ساء الأ�رش والفروع الذين األقي القب�س عليهم كلما اأمكن ذلك، 

والر�سائل،  التعليمات  ونقل  ومتويلها،  املظاهرات  تنظيم  عن  ذلك  بعد  م�سئولني  واأ�سبحوا 

التنظيمي  التكيف  هذا  انت�سار  مدى  تقييم  ال�سعب  ومن  لالأفراد.)40(  املعنوية  الروح  ورفع 

الناجح ونطاقه اجلغرايف ب�سكل جازم، ولكن ميكن القول اإن املردود يختلف من مكان لآخر، 

اأو  املحلي  امل�ستوى  بالإخوان على  اخلا�س  الأ�رش  تنظيم  بقاء  متباينة عن  ترد روايات  حيث 

الوظيفية  الهيئات والكيانات  العديد من  اأ�س�س الإخوان  انهياره.)41( وعالوة على ذلك،  عن 

ال�سيا�سية  الر�سالة  الهيئات  بالفعل. وقد ن�رشت هذه  الكائنة  الوظيفية لالإخوان  املقابلة لالأق�سام 

احلالية لالإخوان، وتولت قيادة الحتجاجات والتحدث با�سم جدول اأعمال اجلماعة »ل�ستعادة 

الرئي�س ال�رشعي مر�سي وو�سع حد لنقالب 3 يوليو«. وتت�سمن قائمة هذه الهيئات ما يلي: 

املختلفة،و»�سباب  بفروعه  النقالب«  �سد  و»طالب  ال�رشعية«،  لدعم  الوطني  »الئتالف 

�سد النقالب«، و»علماء �سد النقالب«،و»اأ�ساتذة جامعة �سد النقالب« ،و»مهنيون �سد 

النقالب«، و»جبهة علماء الدين«، والعديد من املجموعات الأخرى.

اأثر  واإ�سعاف  للنظام،  التابعة  الأمن  قوات  اإرباك  اإىل  الالمركزية  وتهدف هذه احلركة 

�سيا�ساتها ال�سارمة واخلرقاء. وقد يجادل بع�س املحللني اأن هذه ال�سرتاتيجية حتمل تداعيات 

�سلبية على الن�سباط من اأعلى اإىل اأ�سفل الذي ا�ستهرت به جماعة الإخوان امل�سلمون واآليات 

ا لنفوذها ال�سيا�سي(. ولكن يف  ا رئي�سياً القيادة وال�سيطرة التي متيزها )والتي كانت ت�سكل م�سدراً

واقع الأمر حدث هذا التحول يف �سنع القرار ب�سهولة بف�سل قاعدة تنظيمية، اأر�ستها اجلماعة 

القرار  اتخاذ  مبارك، وهي »مركزية  �سنوات حكم  العمالق خالل  تنظيمها  بناء  اأثناء  ا  م�سبقاً

ولمركزية تنفيذه« ؛اأي اأن ت�سع القيادة املركزية اخلط العام لل�سيا�سة، واأن ُتنقل الر�سالة اإىل 

جماعة الإخوان باأكملها. ولكن ُترتك تفا�سيل التنفيذ العملي لتقدير القادة املحليني ؛لأنهم اأكرث 

ا لل�سياق  دراية بظروفهم املحلية، ومن ثم يجب عليهم تنفيذ القرارات العامة ح�سبما يرونه منا�سباً

املحلي. ويوفر هذا التكتيك مرونة وقدرة على التكيف. ومع ذلك، ظلت هذه التكتيكات على 

اأف�سل تقدير جمرد تكتيكات للبقاء، لكنها ل ت�سلح حل�سد املوارد الهائلة؛ ب�سبب ا�ستحالة التن�سيق 

ا للخالفات املفهومة ،وتباين وجهات النظر والتقييمات بني  على م�ستوى البالد باأكملها ؛نظراً

ويفتح  الداخلية)42(.  والتوترات  الفو�سى  من  حالة  يخلق  قد  الذي  الأمر  املختلفة،  ال�سبكات 

التعار�س واخلالف حول التكتيكات امل�ستقبلية والنابع من التغريات يف العوامل الطارئة املحلية 
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لن�سوب خالفات مماثلة  الباب على م�رشاعيه  ا،  �سلفاً املذكور  النحو  العمل على  ويف �رشوط 

حول تقييم فرتة حكم مر�سي، وامل�سئولية عن �سقوطه الذريع. بيد اأن احلرب �سد النظام ما 

زالت تعزز وحدة اجلماعة؛ ولكن على الرغم من ذلك، فاإن هذا التخبط الداخلي يف الآراء 

ويف املبادرات التنظيمية املحلية يلقي بال�سكوك حول متا�سك اجلماعة يف امل�ستقبل.

التحوالت االأيديولوجية لالإخوان:

عالوة على ذلك، تدفع هذه التحولت التنظيمية التكّيفية اإىل حتولت فكرية ؛بغية اإعادة 

�سياغة �رشدية الإخوان لهويتهم واأمناط احل�سد اخلا�سة بهم. وحيث اإن الإخوان ل يتمكنون 

من عقد اجتماعات وجتمعات تنظيمية للجماعة؛ ب�سبب اإغالق مقارهم الوطنية واملحلية، فاإنهم 

ا للهوية والولء. فعندما دخل الإخوان معرتك ال�سيا�سة  رجعوا اإىل عقيدتهم باعتبارها م�سدراً

يف اأعقاب انتفا�سة 2011، ُوّجه اجلانب الأكرب من طاقاتهم وعقولهم ال�سابة وكوادرهم ذات 

الكفاءة وجهدهم ون�ساطهم نحو ال�سيا�سة والأعمال اخلريية )الالزمة لالنتخابات( على ح�ساب 

الأن�سطة الدينية والدعوية والإر�سادية/الوعظية النموذجية التي كانت اجلماعة ت�سطلع بها. 

بال�سيا�سة  املفرط  الهتمام  هذا  اأن  من  الوقت  ذلك  يف  ا  قلقاً الإخوان  اأع�ساء  من  كثري  واأبدى 

�سيوؤدي اإىل ت�سويه طابع اجلماعة ؛ب�سفتها جماعة دينية يف املقام الأول وقبل اأي �سيء اآخر؛ 

ا من فهمها الديني »ملجمل الإ�سالم«. وعالوة على  جماعة دينية ي�سكل اهتمامها بال�سيا�سة جزءاً

اجتذاب  اإىل  ال�سيا�سية واحلاجة  النفعية  بدافع  الوقت،  ذلك  اجلماعة يف  تعر�ست  ذلك، رمبا 

تلك  وتلقينهم،  الأع�ساء  انتقاء  يف  الأيديولوجية  معايريها  يف  تراٍخ  اإىل  واحللفاء،  املوؤيدين 

،ولكنه  النتخابية  قوتها  ت�سخم  اإىل  اأدى  مما  ال�سابق؛  يف  للغاية  �سارمة  كانت  التي  املعايري 

اأوهن بالتاأكيد اللتزام الأيديولوجي والطابع الفكري للجماعة. 

وعك�ست التطورات التي حدثت بعد مر�سي هذا املد. فقد اأُغلقت اللجان ال�سيا�سية واخلريية 

يف ظل القب�سة احلديدية للنظام، و�سهدت اللجان التعليمية والتثقيفية والإدارات امل�سئولة عن 

اإىل  الآن  يحتاجون  وهم  الإخوان.  بني  ا  متجدداً اهتماما  العقائدية  والتن�سئة  الديني  الإر�ساد 

الت�سامن والتوا�سل مع حميطهم ؛بغية اكت�ساب بع�س  ا�ستعادة طابعهم الإيديولوجي لتعزيز 

التعاطف مرة اأخرى اإن اأمكن. وبعبارة اأخرى، عاد الإخوان من جديد اإىل النواة العقائدية 

ا  ا لوجودهم وانعداماً تاأكيد طابع اجلماعة ،والوقوف يف وجه ما يرونه تهديداً ال�سلبة لإعادة 

ا يف و�سع اأف�سل �سمح لهم بدح�س التهامات بالنحراف  كامالاً لأمنهم. وكان الإخوان اأي�ساً

النور  حزب  واأثار  وخاللها.   2011 انتفا�سة  قبل  ال�سلفيون  �سدهم  �سنها  التي  امل�سار  عن 
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وكذلك الكثري من ال�سباب ال�سلفي غري املنظم مزاعم بعدم �سحة الو�سطية ال�سيا�سية التي انتهجها 

املف�سل لديهم  اإىل املوقف  الدينية. وعاد الإخوان الآن  الناحية  ال�سلطة من  الإخوان وهم يف 

وهو لعب دور حامي حمى »ق�سية الإ�سالميني وحقهم«. 

ال�ضيناريوهات امل�ضتقبلية لالإخوان: 

ا ب�سبب الرف�س  تلقى الإخوان �رشبة قا�سمة للغاية، لي�س فقط ب�سبب قمع النظام ولكن اأ�سا�ساً

ا لي�س على الدائرة الأيديولوجية فح�سب،  ال�سعبي لهم. فقد بنى الإخوان نفوذهم ال�سيا�سي دائماً

بل اأي�سا على امتدادهم اإىل قطاعات اأو�سع من ال�سكان ؛مما مّكنهم من الدعاء بالتحّدث با�سم 

»املعار�سة امل�رشية املعتدلة« اأو»ال�سعب امل�رشي«. وكان هذا هو احلال منذ اأن بداأوا حياتهم 

الثمانينيات  املهنية يف  النقابات  امل�رشية يف  الو�سطى  الطبقة  معاقل  باخرتاق  النتخابية  املهنية 

امل�ساركة يف النتخابات الربملانية يف عهد مبارك، والتي بلغت  والت�سعينيات، واتباع م�سار 

اأوجها بفوزهم بن�سبة 20٪ من مقاعد الربملان عام 2005،وتد�سينهم باعتبارهم اأكرب جماعة 

معار�سة يف م�رش واأكرثها اأهمية. ومع ذلك كانت الذروة احلقيقية لالإخوان خالل النتخابات 

مليون  و12  ا  مليوناً  11 بـ  الفوز  من  متكنوا  حيث  مبارك،  عهد  بعد  والرئا�سية  الربملانية 

�سوت على التوايل. ومن نافلة القول اأن اأكرث من ن�سف هذه الأ�سوات كانت اأ�سوات غري 

الإ�سالميني الذين وثقوا يف عقالنية الإخوان وقدرتهم ال�سيا�سية باملقارنة مع اخليارات الأخرى 

املتاحة. واعتمد راأ�س املال ال�سيا�سي لالإخوان على ترويج �سورتهم ك�سحية؛ مما اأّجج م�ساعر 

التعاطف معهم، ولكن ما ل يقل اأهمية هنا هو �سورة العقالنية وامل�سئولية والعتدال والفعالية 

ا. وقدموا برناجمهم النتخابي يف  واملقدرة التي روجوا لها. وكان الإخوان يدركون هذا متاماً

النتخابات الربملانية لعام 2011 باعتبارهم ممثلني لتيار الو�سطيني املحافظني، ومل ي�سوغوا 

الذي  املثال،  �سبيل  على  النور،  حزب  عك�س  على  الإ�سالمية  الأيديولوجية  بلغة  برناجمهم 

ا من دعم  ا يف النتخابات نف�سها. وكان الإخوان واثقني متاماً ا اإ�سالمياً قدم نف�سه باعتباره حزباً

تخفيف  كان: كيف ميكن  املطروح  ال�سوؤال  لأيديولوجيتهم ،ولكن  امل�رشوط  جمهورهم غري 

قدر  الأو�سع  اإىل اجلمهور  الإ�سالميني  اإطار  لتو�سيع نطاق و�سولها خارج  خطاب اجلماعة 

الإمكان؟ 

املتزايد  املجتمعي  الرف�س  مع  تلك،  الوا�سع  املجتمعي  النت�سار  عملية  توقفت  ذلك،  ومع 

لالإخوان اأثناء وجودهم يف ال�سلطة؛ ب�سبب اإخفاقات احلكومة، و�سيا�سة التخويف والت�سدد التي 

انتهجها الإخوان، وتهديدات مع�سكر الإ�سالميني بقيادة الإخوان للحريات والتعددية يف املجتمع 
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ا. وكانت املعامل الرئي�سية هي ظهور معار�سة ملحوظة يف ال�ستفتاء  كما �سبق واأو�سحنا �سلفاً

على الد�ستور الذي اأُجري عام 2012 بلغت نحو 36٪ من الأ�سوات، والتظاهرات احلا�سدة 

حول   2014 ا�ستفتاء  يف  لالإخوان  املناه�س  للمع�سكر  ال�ساحق  الفوز  ا  واأخرياً يونيو،   30 يف 

الد�ستور اجلديد. ويف حني اأن املخالفات،وعدم �سماح ال�رشطة بوجود اأي معار�سة،وانحياز 

الدولة املذهل ،كلها عوامل جتعل الت�سويت يف ا�ستفتاء 2014 عملية تفتقر اإىل احلرية والنزاهة 

ا اأن قطاعات وا�سعة من  التي متكننا من حتديد الأوزان الن�سبية بدقة، ولكن من الوا�سح متاماً

بقيادة  ال�سيا�سية  الطريق  خارطة  وراء  الراهن  الوقت  يف  بثقلها  األقت  امل�رشي  ال�سعب  عامة 

ا من الت�ساوؤلت حول الدور امل�ستقبلي املحتمل  اجلي�س يف حتٍد لالإخوان. ويثري هذا الأمر كثرياً

التي تعتمد  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  العديد من  لالإخوان كجماعة �سيا�سية واجتماعية. وهناك 

على الظروف البنيوية، مثل التما�سك الداخلي للنظام احلاكم، وجتنب الت�رشذم والنق�سامات، 

الرتتيبات  ودميقراطية  احتواء  ومدى  م�رش،  يف  للو�سع  والقت�سادية  ال�سيا�سية  والإدارة 

ال�سيا�سية الراهنة، وال�سغوط وامل�سالح الأجنبية؛ وعلى عوامل تتعلق باجلماعة نف�سها ،مثل 

اإزاء الإطاحة بهم من ناحية الأيديولوجية، واخليال وال�سلوك ال�سيا�سي  رد فعل الإ�سالميني 

والنظرة العاملية. 

1- تدمري االإخوان بالكامل 

�رشاع  نتيجة  ا  متاماً واإبادتهم  الإخوان  على  للنظام  املحتمل  الكامل  النت�سار  هذا  �سياأتي 

النظام  ي�سنها  التي  القمعية  احلملة  وُتعترب  والإ�سالميني.  النظام  بني  النطاق  وا�سع  مروع 

ا. بالإ�سافة اإىل القتل وال�سجن والت�سفية اجل�سدية  �سد الإخوان غري م�سبوقة كما و�سحنا �سلفاً

وم�سادرة الأ�سول املالية، جلاأ النظام اإىل حرب نف�سية عميقة لردع الإخوان عن التفكري يف 

اأي �سيناريو للمواجهة. وقد و�سلت الر�سالة: لن تقووا على ال�سمود اأمام اأعمال القمع التي 

�سنوجهها �سدكم اإذا قررمت ت�سعيد موقفكم املناه�س للنظام. وجتلى ذلك يف اإطالق الذخرية 

لالإخوان،  بعيد  من  ولو  ينتمون  ممن  الآلف  ،واعتقال  اجلماعية  املظاهرات  على  احلية 

والقب�س على مر�سد اجلماعة للمرة الأوىل وعلى معظم، اإن مل يكن ،جميع قيادات ال�سفني 

الواجبة،  القانونية  لالإجراءات  اأي معايري حقيقية  للجماعة، مع عدم مراعاة  الأول والثاين 

حرم  على  والهجوم  الإ�سالمية،  الجتماعية  الأهلية  واملنظمات  اجلمعيات  اأن�سطة  وجتميد 

اجلامعات، واإطالق حملة من النقد الالذع لالإ�سالميني ،والطعن فيهم على و�سائل الإعالم، 

على  جن�سية  اعتداءات  حدوث  عن  معلومات  وت�رشيب  الإ�سالميني،  �سد  الكراهية  وحملة 
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ا  دائماً كانت  )فاملراأة  العتقال  ومع�سكرات  ال�سجون  يف  معها  واملتعاطفات  اجلماعة  ع�سوات 

ا اأحمر على مدار تاريخ الإخوان الطويل من ال�رشاع مع النظام، مع بع�س ال�ستثناءات  خطاً

القليلة، وكانت ن�ساء الإخوان بعيدات عن امل�سا�س(. 

ولكن  ال�سياق.  هذا  لالإخوان يف  الكاملة  الإبادة  هدفها يف  اأن حتقق  ال�سيا�سة  لتلك  وميكن 

بينما يحوم هذا الهدف بالتاأكيد يف خميلة العديد من اجلهات الفاعلة على جانب الدولة القدمية، 

ا وبو�سوح لتحقيق هذا الغر�س، اإل اأنه من  وتو�سع العديد من �سيا�سات الدولة احلالية خ�سي�ساً

ا للثقل الكبري للجماعة والأعداد املن�سوية حتت لوائها، والقاعدة  غري املرجح اأن يتحقق؛ نظراً

الجتماعية الداعمة لها يف جميع اأنحاء البالد)43(، واأ�سولها املالية ومكانتها ال�ساربة بجذورها 

باأكملها، لي�س كل هذا فح�سب ولكن  يف العديد من املوؤ�س�سات الجتماعية على م�ستوى البالد 

ا حلقيقة ب�سيطة هي اأن الإخوان متكنوا من ال�سمود يف وجه حملة الردع ،وثابروا  ا نظراً اأي�ساً

يف مواجهة القمع العنيف.. واإىل جانب ذلك، يظل التدمري الكامل للجماعة يف التحليل النهائي 

الأ�سلمة.  مناه�سة  ق�سية  املتما�سكة على  وبنيته  يبني �رشعيته  الذي  احلاكم  النظام  �سد �سالح 

وعالوة على ذلك، فاإن التفكيك الكلي للجماعة م�ساألة حمفوفة باملخاطر ؛لأنها �ستخّلف وراءها 

م�ساحة للتجمعات ال�سغرية املتباينة الفو�سوية ،ولالأفراد الذين قد يتحول كثري منهم اإىل عنا�رش 

مثرية لل�سغب العنيف خارج ال�سيطرة ؛لأنهم بب�ساطة يت�رشفون بال قيادة وبال عقل مدبر. 

2- انت�ضار االإخوان وعودتهم

رف�ست قيادة الإخوان احلالية العرتاف باأي ق�سور اأو اأخذ العرب من اإخفاقاتها الذريعة. 

واأ�سياعهم  والإعالم  العميقة  الدولة  موؤ�س�سات  حاكتها  التي  املوؤامرات  على  باللوم  األقت  فقد 

ومنا�رشيهم الإقليميني �سد اجلماعة. ويعتقد الإخوان اأن قوة العزمية وموا�سلة الحتجاجات، 

اأن  �ساأنها  من  الع�سكري  النظام  اإخفاقات  مل�ساهدة  ومنح وقت  الت�سوية،  وال�سمود يف رف�س 

ت�سقل م�ساعي العودة من جديد. وحتى اإن مل ي�ستعد مر�سي حكم م�رش، فيمكن لالإخوان اأن 

يفر�سوا �رشوطهم للم�ساحلة مع النظام يف نهاية هذا ال�رشاع. 

عبد  حكم  وقت  التاريخية  ال�سابقة  اإىل  ا  ا�ستناداً العودة،  فكرة  على  ال�سيناريو  هذا  ويرتكز 

النا�رش وال�سادات. فقد متكن الإخوان من البقاء وال�ستمرار حتى يف ظل قمع مماثل حتت حكم 

نا�رش يف اخلم�سينيات، وا�ستطاعوا اأن يوؤ�س�سوا امتدادات تنظيمية واجتماعية اإقليمية يف اخلليج 

ويف بلدان عربية اأخرى ويف اأوروبا. والأهم من ذلك اأنهم انربوا اإىل جمع وتكدي�س رءو�س 

الأموال وال�ستثمارات يف ال�رشق الأو�سط خارج م�رش ،وقاموا بتنقيح و�سقل اأيديولوجيتهم 
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ا  وخطابهم بحيث يتنا�سبان مع »حالة ال�ستات« التي كانوا يعانون منها، حتى اأنهم متكنوا اأي�ساً

نا�رش  بقوة يف م�رش حتت حكم  متما�سكة  ن�سبياًا، ولكن  لي�ست كبرية  اإن�ساء منظمة  اإعادة  من 

نف�سه يف ال�ستينيات. وا�ستغرق الأمر ب�سع �سنوات فقط ،ثم اأطلقت احلكومة �سيا�سة جديدة من 

الت�سامح لإحياء املجتمع امل�رشي يف ال�سبعينيات يف عهد ال�سادات ،ولكن بطريقة بعيدة املدى. 

ا هل ميكن تكرار هذا التاريخ؟  اإذاً

القت�سادي  الف�سل  مثل  املواتية  البنيوية  الأو�ساع  على  هو  هنا  فالرهان  ا  �سلفاً ذكرنا  كما 

وال�سيا�سي للنظام احلايل،والذي قد يوؤدي اإىل حتول يف املواقف ال�سعبية التي �سارت متقلبة 

للغاية على مدار ال�سنوات الثالث املا�سية، ل�سالح عودة الإخوان ك�سوت احتجاجي. وميكن 

بهم،  اخلا�سة  الت�سامن  و�سبكات  طويلة  لعقود  املمتدة  القت�سادية  قوتهم  ؛بف�سل  لالإخوان 

والتعديالت التنظيمية التي اأو�سحناها يف ال�سابق، اأن ي�ستمروا يف البقاء ،وي�سمدوا اأمام القمع 

عندما  يعودوا  اأن  اإىل  �سبات  حالة  ويغرقوا يف  ذاتهم،  اكت�ساف  يعيدوا  واأن  للنظام،  احلايل 

ا  ا، قد حتدث هذه العودة �سد اإرادة النظام اأو بالتن�سيق معه نظراً يحني الوقت املنا�سب. واأخرياً

لفتقار النظام اإىل الأيديولوجية كما اأو�سحنا اأعاله.

ا لتحقيق هدف زعزعة ا�ستقرار النظام. اإنهم اأ�س�سوا  واتخذ الإخوان خطوات من�سقة؛ �سعياً

ا �سيا�سياًا غري حزبي حتت م�سمى »التحالف الوطني لدعم ال�رشعية » ي�سم الإخوان وحلفاءهم  كياناً

الذي  املنتخب  الرئي�س  ا�ستعادة  الرئي�سية وهي  التحالف ق�سيته  الإ�سالميني. ويطرح هذا  من 

اغت�سبت �رشعيته. ويتوخى اخلطاب الر�سمي لهذا التحالف احلر�س على عدم ت�سوير الو�سع 

اإ�سالمية، بل ي�سوغ ر�سالته يف قالب من مفردات العدالة ال�سيا�سية وا�ستعادة  اأنه ثورة  على 

اأ�ساليب عمل التحالف تنظيم مظاهرات م�ستمرة واأن�سطة احتجاجية يف  الدميقراطية. وت�سمل 

تيار  تاأجيج  الدويل، وحماولة  ال�سغط  اأنحاء م�رش، وحمالت يف اخلارج، وت�سعيد  جميع 

ثوري عام يف املجتمع امل�رشي، واإذكاء الوعي ال�سيا�سي املناه�س للنظام، و�سحب حركات 

التنمية الجتماعية الإ�سالمية من الأن�سطة الداعمة للنظام، و�سن خطاب نقدي لذع �سد الف�سل 

القت�سادي للنظام، ومد ج�سور مع الفئات الرئي�سية يف املجتمع ،مثل الطبقة العاملة واملهنيني 

والفالحني، واللعب على امل�ساعب القت�سادية الناجمة عن �سيا�سات النظام، وا�ستخدام التنظيم 

وخماطبة  للدميقراطية  املوؤيدة  والأجنبية  املحلية  احلركات  مع  والتوا�سل  لالإخوان،  الدويل 

منزلقات  اأو  ماآزق  اأنها  على  الكربى  بالأخطاء  الإخوان  يعرتف  وقد  العاملي.  العام  الراأي 

اإدارية لي�س اأكرث، ف�سالاً عن اإعطاء مظهر احلراك ال�سبابي داخل احلركة. وتخلق الأهداف 

ا من  البالغية من قبيل »امل�رشوع الإ�سالمي« اأو »اخلبز واحلرية والعدالة الجتماعية« مزيداً
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ا، اأكرث مما توؤدي اإىل الوحدة. ويف املقابل فاإن الإعالن عن حتيزات وا�سحة  النق�سامات لحقاً

من قبيل معار�سة ال�ستبداد الع�سكري ل�سالح ال�رشعية الدميقراطية يكون اأكرث جدوى.

الكاملة  لال�سرتاتيجية  الإخوان  جانب  من  ا  وا�سحاً ا  افتقاراً يعاين  ال�سيناريو  هذا  ولكن 

طائل  ل  اأ�سبح  فقد  املعار�سة.  من  اأخرى  �رشائح  اإىل  الو�سول  على  قدرتهم  للعمل،وعدم 

من وراء الحتجاجات اإىل حد كبري، وباتت م�ستنفدة ول توؤدي اإىل اأي �سيء. ويتغا�سى هذا 

ا عن حقيقة موؤداها اأنه على الرغم من وجود العديد من اأوجه الت�سابه البنيوية  ال�سيناريو اأي�ساً

ا. فقد  بني ما يحدث الآن وما حدث يف زمن نا�رش وال�سادات، اإل اأن هناك اختالفات اأي�ساً

�سابقة تاريخية.  ال�سلطة يف عامي 2011 و2012، مما يعد  اإىل  الو�سول  جنح الإخوان يف 

)وامتد  ن�ساأ عن ذلك  الذي  ال�سعبي والرف�س والغ�سب والذعر والفزع  الر�سا  واأطلق عدم 

ال�سلبية  التاأثريات  وحتى   2013-2011 الفرتة  خالل  احلكم  يف  امل�سلمني  الإخوان  ف�سل  من 

الناجمة عن احتجاجاتهم احلالية والتي تزعج وتروع العديد من ال�سكان( موجات من الرف�س 

ا طويالاً للغاية لكي ٌيداوى. وف�سالاً عن ذلك، اجتاحت  املجتمعي الذي قد ي�ستغرق بالفعل وقتاً

ال�سيا�سية ووجهات  ت الرتباطات  يناير 2011 غريَّ انتفا�سة  �سعبية منذ  البالد موجة ثورية 

ا  النظر لدى عموم ال�سعب. فقد اأ�سبح ال�سعب كفاعل �سيا�سي بارز منذ انتفا�سة 2011، متغرياً

ا يثري ال�سكوك والت�ساوؤلت حول نظرية الدورات التاريخية لنه�سة الإخوان وقمعهم.  جديداً

ا، هل  وبعبارة اأخرى، قد تن�ساأ اأ�سكال جديدة من التيارات املعار�سة الو�سطية املعتدلة. واأخرياً

�ستقبل الدولة مثل هذه العودة؟ تلك عالمة ا�ستفهام كبرية، تتوقف الإجابة عنها على العديد من 

املتغريات، مثل �رشوط هذه العودة ،وما اإذا كانت �ستنطوي على ا�ست�سالم الدولة ور�سوخها 

لالأمر الواقع باأن و�سع الإ�سالميني منيع ل ُيقهر، اأم اأنها �ستقبل ب�سيغة توافقية اأكرث ُيعرتف 

اأ�سا�س  للقوى على  القائم  الدولة ،وبالتوازن  التي تخ�س  ببع�س اخلطوط احلمراء  مبوجبها 

قاعدة »ل غالب ول مغلوب« اأو لن تقبل بها، بالإ�سافة ،بطبيعة احلال، اإىل اإزاحة القيادات 

الكربى لالأجهزة الع�سكرية والأمنية، والتغريات يف ميزان القوى بني اجلانبني املتنازعني.

اأو  الديني  اجلمهور  من  ،وال�ستفادة  جديد  من  �سيا�ستهم  بناء  الإخوان  على  ويتعني 

ا اأو حتى اجلمهور املحافظ من الطبقة الو�سطى.  الجتماعي- الإ�سالمي الذي ما زال موجوداً

جدول  من  ا  جانباً النتخابي  اخليار  طرح  اإىل  احلالة  هذه  يف  الإخوان  ي�سطر  �سوف  ولكن 

يوؤمنونها  كانوا  التي  املتعددة  بالأ�سوات  الفوز  يف  الأرجح  على  �سيف�سلون  لأنهم  اأعمالهم؛ 

اأعيدت  اإذا  اإمكانية ا�ستعادتهم ثقة املجتمع فيهم  ا من  ال�سابق. وقادة الإخوان واثقون متاماً يف 

املجتمع.  يف  بحرية  والتحرك  اأنف�سهم،  عن  التعبري  فر�سة  لهم  ال�سيا�سية،واأُتيحت  احلريات 
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ولكن من ال�سعب اأن نتخيل اإعادة اإدماج الإخوان بعد و�سمهم باملواجهات الدامية وامل�سادمات 

الطائفية والتحري�س والإرهاب والتخريب، وتهديد الأمن القومي والوحدة، والعنف القائم 

وقت  و�سيمر  م�رش.  يف  الرئي�سي  التيار  بعقول  ال�سورة  تلك  والت�ساق  الأيديولوجية  على 

طويل قبل اأن تنق�سع هذه النظرة ال�سلبية.

وكمخرج من هذا املاأزق، ميكن لالإخوان اأن يطوروا حركتهم الحتجاجية الوا�سعة احلالية 

لت�سبح �سيا�سة �سعبوية اأكرث راديكالية، تثري موا�سيع من قبيل العدالة الجتماعية، وامل�ساواة 

للمظامل  ا�ستجابة  املجتمع،  يف  والتحكم  القوة  الرثوات،وعالقات  توزيع  اإعادة  على  القائمة 

الع�سوائيات  يف  تعي�س  التي  املهم�سة  والطبقات  ال�ساخطة  للجماهري  والقت�سادية  الجتماعية 

احل�رشية و�سكان �سبه احل�رش والأحياء الريفية الفقرية. ومع ذلك، فاإن الإخوان يفتقرون 

للح�سد  اأمثلة ناجحة  الالزمة ملحاكاة  الراديكالية  الرثوات والأ�ساليب  اإعادة توزيع  اإىل عقيدة 

ال�سعبوي الإ�سالمي مثل حالة حزب الله يف لبنان، اأو اجلبهة الإ�سالمية لالإنقاذ يف اجلزائر، 

اأو التيار ال�سدري يف العراق، اأو جماهدي خلق يف اإيران.

وحتى قبل جمزرة رابعة، كان الإخوان يفتقرون لأي ا�سرتاتيجية.)44( فعلى ما يبدو اأن 

ال�سجون الآن غري قادرين على و�سع ا�سرتاتيجية. والقادة يف  قادة الإخوان املحبو�سني يف 

املنفى بعيدون للغاية، وفقدوا الإح�سا�س بالواقع. وعالوة على ذلك، هناك اختالف يف الآراء 

بني القادة والنا�سطني يف املنفى الآن. وميكن التمييز بني جمموعتني. 

اأ-جمموعة متطرفة مازالت تهيمن على التحالف الوطني لدعم ال�رشعية، وهي م�رشة على 

الت�سادمية املناه�سة للنظام حتى يتم الرتاجع  اإىل حافة الهاوية، والحتجاجات  الدفع  �سيا�سة 

املجموعة حماكاة مناذج  هذه  وتدر�س  العنف.  اأعمال  من  ا  ر�سمياً تترباأ  بينما  النقالب،  عن 

احل�سد الثوري الإ�سالمي اأثناء الثورة الإيرانية. ومع ذلك، مازالت هذه املجموعة تعتقد يف 

اإمكانية اإطالق العنان للغ�سب املتطرف للقاعدة ال�سعبية ،ولكن يف حدود معقولة، رغم اإدانتها 

الر�سمية للعنف. وميكن ا�ستغالل هذا الغ�سب على نحو فعال �رشيطة اأن يبقى حتت ال�سيطرة. 

وهم يعتقدون اأن املثابرة هي الفكرة الأ�سا�سية يف هذا ال�سدد. و�سوف ُيجرب �سمود الإ�سالميني 

ا لأنه يعتمد يف الغالب على  اآلة القتل احلكومية يف نهاية املطاف على وقف اإطالق النار؛ نظراً

الإخوان  ل�سالح  ا  دوراً املتوقع  القت�سادي  التدهور  ال�سعب،و�سيلعب  عموم  من  املجندين 

كذلك. ومازالت هذه املجموعة تعّلق بع�س الآمال على ال�سغوط املواتية للقوى اخلارجية. 

وهي حتتفظ ب�سلطة كبرية مع انتخاب مكتب الإر�ساد اجلديد.

الدفع  ب�سيا�سة  املرتبطة  املحتملة  متزايد،الأخطار  نحو  تدرك،على  اأخرى  جمموعة  ب- 

د. اأ�ضرف ال�ضريف



رواق عربي

56

العدد 69

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية

اإىل حافة الهاوية التي تنتهجها املجموعة الأوىل. ويخاطر الإخوان بدفعهم الأمور اإىل اأق�سى 

مع  املعركة  يف  قوتهم  مكامن  لتعزيز  ؛  ال�سباب  بني  املتطرف  للخطاب  وا�ستغاللهم  مدى، 

الدولة بفقدان ال�سيطرة على ال�سباب املتطرفني، مما يوؤدي اإىل جموح التطرف وعدم اإمكانية 

كبحه. وعالوة على ذلك، ثبت اأن ال�سغوط اخلارجية ل تعدو كونها جمرد كالم اأكرث منها 

ا على البالد  ا داهماً حقيقة واقعة)45(. والرهان على النق�سامات الداخلية يف اجلي�س ي�سكل خطراً

باأكملها. ومن ثم تعتقد هذه املجموعة الثانية ،بدعم من ال�سغوط التي ميار�سها التنظيم الدويل 

لالإخوان،)46( اأن امل�سار ال�سحيح للعمل يجب اأن يدرك عبثية هدف اإعادة مر�سي اإىل احلكم، 

للمعار�سة  واأعم  اأو�سع  واقعي  خطاب  �سمن  لالإخوان  احلالية  الر�سالة  و�سع  و�رشورة 

من  الإ�سالمية  غري  املعار�سة  مطالب  الوطنية،ويعي  الدولة  ملوؤ�س�سات  احرتامه  علي  يوؤكد 

ا  الدميقراطية والإ�سالح ال�سيا�سي والتنمية الإقت�سادية واإعادة هيكلة املوؤ�س�سات ،ويقرتح حزماً

لل�سيا�سة العامة تلبي احتياجات حقيقية للقطاعات الأو�سع من املواطنني. 

الإ�سالمي- الأيديولوجي  ال�ستقطاب  جتاوز  كيفية  يف  الرئي�سي  القلق  م�سدر  ويكمن 

العلماين ،وحتويله اإىل حمور مواجهة �سيا�سية بني املدنيني والع�سكريني. وميكن حتقيق العدالة 

الذات والعرتاف  نقد  ا من  فاإن هام�ساً ا،  .)47( واأخرياً اأكرث اعتدالاً النتقالية من خالل تدابري 

ا للمجموعة الثانية، ل�ستعادة امل�سداقية املفقودة)48(.  باأخطاء الإخوان املا�سية �رشوري، وفقاً

وا�ستمر اجلدل الداخلي بني املجموعتني، والذي انعك�س يف امل�ساحنات الإدارية ولعبة الكرا�سي 

املو�سيقية لإعادة تنظيم هيئات �سنع القرار الرئي�سية للتنظيم، وتراءى يف النتخاب ال�رشي 

ملكتب الإر�ساد اجلديد، واختيار مر�سد جديد منذ ب�سعة اأ�سهر، منذ الف�سل الذريع خلطط التمرد 

الثوري التي بالغت اجلماعة يف الرتويج لها يف ال�ساد�س من اأكتوبر 2013 و25 يناير 2014.

�سمن  الثانية،  املجموعة  اأ�سدرت  بعدما  للعيان،  ا  بادياً املجموعتني  بني  التمييز  واأ�سبح 

جمموعة اأو�سع من ال�سخ�سيات املعار�سة ،اإعالن بروك�سيل يف اأبريل 2014،)49( الذي اأثار 

اإىل  مر�سي  اإعادة  ذكر  الإعالن  اإغفال  يعجبهم  مل  الذين  الإخوان  بقية  بني  اجلدل  من  ا  كثرياً

ا طم�س الإعالن  ا لل�سيا�سة الحتجاجية. وكره هوؤلء الإخوان اأي�ساً ا رئي�سياً احلكم ؛باعتباره هدفاً

ا على ذلك، ا�سطرت اجلماعة اإىل اإ�سدار  الطابع الإ�سالمي للمعار�سة املناه�سة للنظام. ورداً

بيانني ل�رشح الو�سع لقاعدتها ال�سعبية التي التب�س عليها الأمر ،ولتاأكيد اللتزام ب«الرتاجع 

عن النقالب« واإعادة مر�سي. وكان الإعالنان اأبعد ما يكونان عن الو�سوح ،ولكنهما كانا 

يهدفان اإىل ا�سرت�ساء القاعدة ال�سعبية الغا�سبة لالإخوان.

املجموعتني،اأو  نظر  وجهات  بني  منق�سمة  اأنها  يبدو  ما  على  ال�سعبية؟  القاعدة  عن  وماذا 
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بب�ساطة تنبذ الو�ساية من اخلارج، وت�سارع بدلاً من ذلك للحفاظ على زخم حتركها بنف�سها، 

بدلاً من الن�سواء حتت لواء اأي من املجموعتني. ويف حني اأن املجموعة الأوىل املوؤيدة ل�سيا�سة 

الدفع حتى حافة الهاوية لي�ست على دراية مبدى ال�ستنفاد والتكلفة والعبث التي اأ�سبحت تعاين 

هي  لالعتدال  املوؤيدة  الثانية  املجموعة  تغفل  م�رش،  يف  الواقع  اأر�س  على  ال�سيا�سة  هذه  منه 

ا الفوران الذي يعرتي القاعدة ال�سبابية الإخوانية الغا�سبة يف م�رش. واإن ت�سويق فكرة  اأي�ساً

امل�ساحلة بغية بيعها لهذا اجلمهور يف �سيغة ا�ستيعاب املعار�سة من غري الإ�سالميني ،واحلاجة 

اإىل �سم قوة الفريقني عقيمة ول مغزى لها عند هذه القاعدة ال�سبابية. وقد اأدى انت�سار العقلية 

ا، اإىل عزلتهم وانغالقهم  القطبية بني الإ�سالميني الغا�سبني، والتي �سنتطرق اإىل �رشحها لحقاً

على ذاتهم ،وعدم مبالتهم بقوى املعار�سة الأخرى من غري الإ�سالميني. وبدلاً من ذلك، 

ا بهم اتباع نهج اأف�سل، وهو اجلدل حول الطبيعة النتحارية والتدمريية للذات التي  كان حرياً

ا ول  تت�سم بها املواجهة احلالية ،واحلاجة اإىل التفكري يف بناء نوع جديد من ال�سيا�سة لي�س انتحارياً

ا على ت�سحياتهم املا�سية يف الوقت ذاته. ويعكف بع�س ن�سطاء الإخوان يف داخل م�رش  م�ساوماً

ا ،ول  ا انتحارياً على درا�سة احلاجة اإىل توّجه رابع ل يوؤيد �سيا�سة حافة الهاوية ،ولي�س قطبياً

،تت�سمن  بدائل  تقدم  التي  الت�ساركية  ال�سيا�سة  من  ا  ا جديداً نوعاً بل  الالزم،  من  اأكرث  ا  م�ساوماً

العمل داخل املجتمع، وال�ستفادة من اإخفاقات النظام ،وتوفري طاقة القاعدة العري�سة، وحقن 

دمائها التي ت�سيل يف املواجهات النتحارية، مع عدم امل�ساومة على افتقار الو�سع الراهن اإىل 

ال�رشعية و�رشورة الق�سا�س.)50( بيد اأن هذا اخليار الرابع ل يزال موقف الأقلية لي�س فقط 

اإزاء الفتقار اإىل خيارات ممكنة لتخاذ اإجراءات عملية  ا  اأي�ساً من حيث قلة الأعداد ،ولكن 

على الأر�س ميكن اقرتاحها لبلوغ هذا الهدف.

ا من الناحية النظرية ولكنه م�سكوك فيه للغاية من  وهكذا، فاإن �سيناريو العودة ل يزال ممكناً

الناحية العملية بالنظر اإىل احلقائق الراهنة والظروف البنيوية بالغة التعقيد التي حتكم تطور هذا 

ال�سيناريو. وقد يخلق متكني ال�سباب، الذي عانى املواجهات الدامية وال�سجن ،�ساأنه يف ذلك 

ا يف النظام النموذجي  ا ل�رشعيتها، �سدعاً �ساأن قياداته التي كان كانت معاناتها يف املا�سي م�سدراً

ا، وعلى فر�س عودة الإخوان اإىل ال�سيا�سة  لل�سمع والطاعة والقيادة يف داخل اجلماعة. واأخرياً

املتطرف والفكر  ا، والوعي  �سلفاً املو�سحة  التنظيمية  التغيريات  ا�ستيعاب  العادية كيف ميكنهم 

املت�سدد على م�ستوى القاعدة العري�سة الذي �سنو�سح معامله بالكامل فيما يلي ؟ 

حتى اإن متكن الإخوان من العودة والر�سا مب�ساحلة دون حتى م�ستوى الإذعان والنقياد 

يخ�سع  تنظيمي،  بنمط  احتفاظهم  اإمكانية  تخيل  ال�سعب  من  تفاو�سية،  ت�سوية  يف  للنظام 
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ل�سيطرتهم الكاملة دون تغيري، وكاأن �سيئا مل يكن.

كان  التي  االنتقائي  االحتواء  �ضيا�ضة  �ضياغة  اإعادة  واالإخوان:  النظام  بني  امل�ضاحلة   -3

يتبعها مبارك

ال�سيا�سي  اأيام مبارك ببع�س الندماج  التي كانت مّتبعة  ال�سيغة  اإىل  العودة  ت�سمح  �سوف 

داخل  النتخابية  واملناف�سة  ال�سيا�سية  بامل�ساركة  لالإ�سالميني  ُي�سمح  لالإخوان. و�سوف  املحدود 

خطوط حمراء يحددها النظام. ولن ُيطلب من الإخوان اإعادة ت�سكيل اأيديولوجيتهم بطريقة 

معينة ،ولكن قبول قواعد اللعبة التي ي�سعها النظام. ومن املثري لالهتمام اأن هذا الو�سع �سيكون 

ا للطرفني املتناف�سني الكبريين. فالنظام القدمي يحتاج اإىل اإبقاء الإخوان على قيد احلياة،  مربحاً

ا  ا كهذا يكون مثالياً ا فاإن و�سعاً ا. وبالن�سبة لقادة الإخوان  اأي�ساً ولكن عن بعد كما و�سحنا �سلفاً

للحفاظ علي وجود اجلماعة، وجتنب القمع والإق�ساء. فاإذا �سادت اللهجة الت�ساحلية الوا�سحة 

بني بع�س قادة الإخوان يف املنفى، كما �سبق واأو�سحنا يف ال�سيناريو ال�سابق، فمن املمكن عقد 

�سفقة مع النظام. وقد تكون ال�رشوط وا�سحة: و�سع حد للقمع وا�ستعادة احلريات، ومتكني 

الإخوان من ا�ستئناف وظائفهم الدعوية والدينية ،يف مقابل الن�سحاب من ال�سيا�سة اأو امل�ساركة 

يف احلياة ال�سيا�سية ب�سكل حمدود وحتت رقابة النظام. 

فحرب  ال�سعوبات؛  من  كثري  مع  ولكن  رمبا،  ال�سيناريو؟  هذا  تطبيق  املمكن  من  هل 

غري  ،وهي  وال�سيا�سية  القت�سادية  الناحيتني  من  حدود  لها  اجلانبني  بني  احلالية  ال�ستنزاف 

ا. والطرف الذي ُت�ستنَفد  ا من الطرفني ل ميكنه الق�ساء على الآخر عملياً ا لأن اأياً م�ستدامة ؛نظراً

قواه اأولاً )على الأرجح الإخوان( �سيذعن ل�رشوط الطرف الآخر، ويوافق على امل�ساحلة. 

ولكن، على ما يبدو اأن هذا ال�سيناريو غري حمتمل على املدى الق�سري اإىل املتو�سط. ، فيمكن 

اخل�سائر  من  اأكرث  اخلروج مبكا�سب  ذلك  من  والأهم  املواجهة،  تكاليف  اجلانبني حتمل  لكال 

حني  يف  لالإ�سالميني  املناه�سة  �سيا�سته  اإىل  النظام  �رشعية  وت�ستند  املواجهة.  يف  يتكبدها  التي 

اأن الإخوان اأعادوا ا�ستك�ساف وحدة الهدف والق�سية لتعزيز تنظيمهم بعد مرحلة عدم التيقن 

والإخفاقات التي �سادت مدة وجودهم يف ال�سلطة. 

ويتم يف كثري من الأحيان ت�رشيب اأخبار عن اإجراء مفاو�سات بني اجلانبني، وهي رمبا 

بالونات اختبار اأو مناورات من جانب النظام ؛لل�سغط على الإخوان لتخفي�س �سقف مطالبهم. 

ا �رشاح بع�س قادة الطبقات املتو�سطة من الإخوان املعروف عنهم العتدال  وقد اأُطلق موؤخراً

نف�سه،  احلذو  الو�سط  حزب  يحذو  وقد  اتفاق.  اإىل  التو�سل  اأجل  من  للتفاو�س  وال�ستعداد 
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ال�رشعية ،وتبعته  لدعم  الوطني  التحالف  اأغ�سط�س عام 2014 من  اأواخر  ان�سحب يف  حيث 

اأحزاب الأخرى موالية لالإخوان، مبا فيها حزبا »الوطن« و«البناء والتنمية«. وت�رشح هذه 

ا، هذه  الأحزاب، التي حتر�س يف الوقت نف�سه وب�سفة ر�سمية على عدم انتقاد الإخوان علناً

اخلطوات ب�سفتها �رشورية لتو�سيع نطاق الن�سال ال�سيا�سي �سد النقالب، واإعادة توجيهه 

نحو الن�سال من اأجل الدميقراطية بدلاً من عودة حكم الإخوان. وارتاأت تلك القوى اأن هذا 

الذي  ال�رشعية  لدعم  الوطني  التحالف  على  املفرو�سة  القيود  على  للتغلب  �رشوري  التغيري 

باكورة م�ساحلة  باعتبارها  البوادر  هذه  قراءة  تتم  قد  ذلك،  الإخوان.)51( ومع  عليه  يهيمن 

الإ�سالميني  ال�رشكاء  هوؤلء  م�ساركة  اأمام  الباب  تفتح  قد  معلنة،  تكن  مل  واإن  حتى  مقبلة، 

ال�سابقني لالإخوان، ورمبا الإخوان اأنف�سهم )�سواء ب�سكل مبا�رش اأو حتت �ستار اأطراف اأخرى( 

يف النتخابات الربملانية القادمة نظري التخلي عن فكرة عودة مر�سي. وحتى الآن فاإن ردود 

فعل النظام والإخوان اإزاء حتركات هذه الأحزاب غري وا�سحة، وعلى درجة من الغمو�س 

ل ت�سمح بقراءة مواتية لالأو�ساع، وتقرير ما اإذا كان كل هذا يجري وفق رغباتهم اأم �سدها.

ول يقل اأهمية عن ذلك ،ب�رشف النظر عن اأوهام املثقفني العلمانيني يف م�رش، اأن النظام 

وتالعبهما  اللون  عدمية  النفعية  لأيديولوجيتهما  وفيني  يزالن  ل  م�رش  يف  واجلي�س  القدمي 

بال�سيا�سة الدينية. فالدولة نف�سها التي هاجمت بال رحمة ول هوادة جماعة الإخوان ت�سعى الآن 

اإىل دعم اأطراف فعالة اأخرى من الإ�سالميني، مثل الأزهر وحزب النور ال�سلفي، ف�سالاً عن 

بع�س ال�سخ�سيات ال�سوفية، وتربر �سيا�ساتها با�سم »الإ�سالم امل�رشي ال�سحيح«. ويتعاي�س 

عداء الدولة جتاه اجلماعات الإ�سالمية املنظمة مع �سيا�سة دينية حمافظة بينة ل تخطئها العني 

-وحتى طائفية- اإزاء م�سائل الهوية والعالقات بني الدولة والدين و�سن القوانني. وُتغر�س هذه 

ال�سيا�سة املحافظة ب�سكل عميق يف الد�ساتري امل�رشية والقوانني وبني �سفوف اجلي�س وال�رشطة 

والق�ساء وموؤ�س�سات الدولة امل�رشية الأخرى. وبعبارة اأخرى، فاإن »املهمة العلمانية« للنظام 

القدمي، التي ميكن اأن حتبط احتمالت امل�ساحلة مع الإ�سالميني غري موجود يف املقام الأول. 

فال�رشاع بني النظام القدمي واجلماعات الإ�سالمية على م�سائل الأمن الوطني وامل�ساركة يف 

ال�سلطة اأمر بديهي. ولكن هذا ل مينع تالعب الدولة بال�سيا�سة الدينية والهوية وم�ساألة امل�ساحلة 

مع الإ�سالميني ب�رشوط النظام، اإن كانت تلك الت�سوية منا�سبة. 

ا:  ولكن هذا ال�سيناريو ُترجح اإمكانية حدوثه على املدى الق�سري لعدة اأ�سباب وتعقيدات اأي�ساً

ذاته. وعالوة على - 1 ال�رشاع  الفاعلني مب�سار  الطرفني  اأمام  املطروحة  تتحدد اخليارات 

ذلك، تراكمت م�سالح مكت�سبة للنخب على كال اجلانبني من وراء ا�ستمرار ال�ستقطاب 
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االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية

ا اإىل  واملواجهة.. قد ا�ستثمر اجلانبان الكثري يف خطاب الكراهية والتعبئة �سد الآخر تقريباً

امل�ساحلة  ،على  اخل�سو�س  وجه  ،على  الإخوان  قيادة  ا�ستقرت  واإذا  الالعودة.  نقطة 

�ست�سادف �سعوبات �سديدة يف اإقناع قاعدتها العري�سة بالتخلي عن فكرة الق�سا�س ل�سحاياها 

الذين ُذبحوا على يد النظام.. و�سيواجه زعماء الإخوان ،على وجه اخل�سو�س،�سعوبة 

ارتكبها  التي  املجزرة  ل�سحايا  الق�سا�س  فكرة  بالتخلي عن  العري�سة  قواعدهم  اإقناع  يف 

ا�ستيعاب  ميكن  الإخوان  بقيادة  لالنقالب  م�سادة  احتجاج  حركة  توجد  وطاملا  النظام. 

ال�سباب الإ�سالميني الغا�سبني داخلها. ولكن اأي م�ساحلة مع النظام، والتي على الأرجح 

هوؤلء  ا�ستعداء  خطر  على  تنطوي  ا،)52(  �سيا�سياً املكلفة  الق�سا�س  م�ساألة  تتخطى  �سوف 

الإ�سالميني الغا�سبني والثائرين. وقد يجتذبهم منوذج دولة الإ�سالم يف العراق وال�سام 

ا، ميكن اأن  ا من امل�ساحلة. وبالن�سبة للنظام اأي�ساً »داع�س« وهو عك�س النتيجة املرجوة متاماً

توؤدي امل�ساحلة اإىل فقدان م�سداقيته يف نظر قطاعات وا�سعة من املجتمع ح�سدتها الدعاية 

غري امل�سبوقة املعادية لالإ�سالميني، ناهيك عن فقدان ماء الوجه يف نظر املجتمع الذي ُح�سد 

بف�سل خطاب مناه�س لالإ�سالميني على نحو غري م�سبوق، ت�سمن م�ساجالت على و�سائل 

الإعالم وت�رشيعات و�سيا�سات حكومية، بالإ�سافة اإىل القطاعات التي ت�رشح مبناه�ستها 

لالإ�سالميني يف ال�رشطة والق�ساء. 

ومن الناحية ال�سيا�سية ،وللرتويج لهذه امل�ساحلة بني اأع�ساء جماعة الإخوان، فاإنهم لن - 2

يقبلوا بها اإل بعقد �سفقة ت�سمن لهم ح�سة يف النتخابات الربملانية �ستكون بطبيعة احلال 

اأقل من امل�ستويات التي اأحرزوها يف 2011 يف ظل التعددية النتخابية التي متتعوا بها، 

ولكن لبد اأن تفوق احل�سة النتخابية التي �ُسمح لهم بها يف عام 2005. وبالتايل، �سوف 

ي�سكك النظام يف مزايا م�ساحلة �سيجد يف اإطارها الإخوان �سبيالاً للتغلغل داخل منظومة 

الدولة ،وتفتح الباب اأمام حتٍد لهيكل ال�سلطة يف امل�ستقبل على غرار ما حدث يف تركيا.

عالوة على ذلك، فاإن النخب على اجلانبني لديها م�سالح مكت�سبة يف احلفاظ على الو�سع - 3

العليا  والقيادات  ال�سي�سي  فيهم  الرئي�سيني، مبن  القادة  تتطلب رحيل  فامل�ساحلة  الراهن. 

الرئي�سيون  والقادة  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  الأعلى  املر�سد  ،وكذلك  امل�سلحة  للقوات 

اأثبتت التجربة بعد  اأمر ل ميكن ت�سوره يف الوقت احلا�رش. وقد  ملكتب الإر�ساد، وهو 

ا  النقالب اأن �سعود قيادة جديدة لالإخوان اأمر اأ�سهل يف القول عن الفعل. وي�سعب اأي�ساً

ف�سلت احلكومة  اإذا  با�ستثناء رمبا  ال�سعبية وال�سلطة،  ال�سي�سي �ساحب  امل�سري  ت�سور خلع 

ا وا�سحا، وهو اأمر يحتاج اإىل وقت. ف�سالاً ذريعاً
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ا. فبالن�سبة للنظام، قد توؤدي امل�ساحلة اإىل فقدان الدعم ال�سيا�سي - 4 وال�سياق الإقليمي مهم اأي�ساً

املتحدة،  العربية  والإمارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ب�سدة  املطلوب  والقت�سادي 

احلركات  مع  والإقليمي  املحلي  امل�ستويني  على  �سيا�سية  حرب  يف  منخرطتان  وكلتاهما 

ال�ستقطاب  نحو  بثبات  الأو�سط  ال�رشق  حترك  ومع  الراهن..  الوقت  يف  الإ�سالمية 

حول م�ساألة الإ�سالم ال�سيا�سي، يرتبط احتمال امل�ساحلة يف م�رش على نحو متزايد بنتائج 

ليبيا  ال�ساحة يف  املت�سددة على  الإ�سالمية  للقوى  الأخري  فال�سعود  الإقليمية.  ال�سيا�سة  هذه 

ومن  ال�سعودية.  بقيادة  لالإ�سالميني  املناه�س  املع�سكر  عزمية  عزز  و�سوريا  والعراق 

ناحية اأخرى، فاإن جناحات الإ�سالميني املت�سددين، وخا�سة يف ليبيا على احلدود الغربية 

الإخوان  يجتذب  قد  اإ�رشائيل،  الأخرية مع  مل�رش، وكذلك �سمود حما�س يف مواجهتها 

التفاو�س  على  الإخوان  قدرة  تعزيز  اأجل  من  معهم  التعاون  اإىل  الإقليميني  وموؤيديهم 

مغامرة  اأي  تقو�س  وقد  املنطقة.  لالإ�سالميني يف  املناه�سة  والقوى  النظام يف م�رش  مع 

ع�سكرية حمتملة ،يقوم بها ال�سي�سي �سد ليبيا لدحر تهديدات الإ�سالميني املتطرفني، كل ما 

تبقى من احتمالت للم�ساحلة. 

حتويل  فاإن  امل�ستقبل  يف  للم�ساحلة  مواتية  واأ�سبحت  الظروف  تغريت  اإذا  ذلك،  ومع 

اإعادة عهد مبارك ، هناك  بب�ساطة  اأمر م�ستحيل ،ول ميكن  الوراء هو  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

بني  مبارك  عهد  يف  يحدث  كان  ما  غرار  على  اتفاق  عقد  اإمكانية  جتعل  قد  اأخرى  عوامل 

ا. فالراديكالية املتزايدة التي حدثت منذ النقالب ،وا�ست�رشت  النظام والإخوان احتمالاً بعيداً

بني القاعدة ال�سعبية لالإخوان ،قوية للغاية، وجتعل من ال�سعوبة مبكان جلماعة الإخوان اأن 

ا،  متاماً التاريخي  م�رشوعها  تقوي�س  منذ  ول�سيما  الطويل،  املدى  على  وحدتها  على  حتافظ 

وبالتايل فاإن ت�سامنها احلايل تغذيه فقط ق�سية مناه�سة النقالب، وال�رشاع على الوجود مع 

ا لالأزمات القت�سادية والجتماعية  النظام القدمي. كما �سيكون من ال�سعب على النظام، نظراً

املتف�سية وا�ستمرار ال�سطرابات، اأن ي�ستعيد �سلطوية عهد مبارك يف التعامل مع الإخوان اإذا 

اأُعيد تكاملها على املدى الأطول.. وامل�ساحلة على غرار �سيناريو مبارك النموذجي �ستتنافر 

مع قوة تاأثري الراديكالية التي ا�ست�رشت بني �سفوف القاعدة العري�سة لالإخوان خالل الأ�سهر 

املا�سية بعد النقالب. ومن ال�سعب احلفاظ على وحدة ال�سف كما هي دون تغيري وكاأن �سيئا 

مل يكن. 

ب يف  اأما بالن�سبة لوحدة الهدف، فاإن امل�رشوع الأيديولوجي لالإخوان نف�سه انك�سف و�رشُ

مقتل، ول ميكنه بالكاد حتقيق التفاف وا�سع النطاق حول الهوية يف الوقت الراهن. وامل�ساحلة 
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ا ل�سبب وجودهم، ول  ا لالإخوان وفقداناً ا واأيديولوجياً ا �سيا�سياً ا ل�رشوط النظام تعني انتحاراً وفقاً

ا عن القمع احلايل الذي ميار�سه النظام بحق اجلماعة. واذا حدث ذلك، لن يعود  تقل تدمرياً

ال�سقاق  بع�س  مع  ولكن  التنظيم  ي�ستمر  فقد  ا.  اأبداً عهدهم  �سابق  اإىل  الأرجح  على  الإخوان 

والت�رشذم، ولكنه �سيفتقر اإىل م�رشوعه التاريخي الذي احتفظ به لزمن طويل. و�سوف يخ�سع 

الإخوان لتحولت كبرية، و�سيولة داخل اجلماعة و�سيواجهون بع�س اخلالفات والن�سقاقات 

ا هذا ال�سيناريو يعتمد على قدرة النظام على فر�س  نحو اليمني اأو الي�سار على حد �سواء. واأخرياً

�رشوطه للعبة، وهذا يتوقف بدوره على اأدائه ال�سيا�سي والقت�سادي العام. وبالتايل فيمكن 

العالقات بني  تاريخ  ا يف  �ستفتح ف�سالاً جديداً فاإنها  الإخوان  اإذا حدثت م�ساحلة مع  اإنه  القول 

الدولة والإخوان يختلف عن احلقبة املباركية.

مقابل  الواقعيني  املعتدلني   : �ضفوفهما  داخل  والت�ضرذم  ف�ضيلني  اإىل  االإخوان  انق�ضام   -4

الراديكاليني واإمكانية اإعادة تطبيق �ضيا�ضة مبارك االحتوائية؛ ولكن ب�ضروط

ال�سيناريو الآخر املحتمل هنا هو تفكك جماعة الإخوان امل�سلمني كرد فعل لإخفاقات القيادة 

احلالية ونهجها ال�سيا�سي، وانق�سامها اإىل ف�سيلني اثنني لديهما وجهتا نظر خمتلفتان: راديكاليون 

وغري  ا  فكرياً نف�سها  على  ومنغلقة  الالزم،  من  اأكرث  حمافظة  التقليدية  الإخوان  �سيا�سة  يرون 

جمدية؛ ومتطرفون ينظرون اإىل ال�سيا�سة نف�سها بو�سفها م�ساومة، وتوافقية اأكرث من الالزم 

،وتنطوي على تنازلت، وغري حا�سمة وعبثية وغري �سحيحة من الناحية العقائدية. وتتوفر 

النتقائي  الحتواء  نوع من  النظام على  ال�سيناريو يف حال وافق  هذا  لتحقق  الفر�س  اأف�سل 

ا  اأيديولوجياً �رشامة  اأكرث  ب�رشوط  ؛ولكن  مبارك  منوذج  غرار  على  اأخرى  مرة  لالإخوان 

والإذعان  �سيا�سية،  غري  اجتماعية  موؤ�س�سة  اإىل  حتويلها  اأو  اجلماعة  حل  مثل  و�سيا�سياًا، 

ا لهذا  للخطوط احلمراء التي يحددها النظام، وتقدمي الإخوان تنازلت عقائدية رئي�سية. ووفقاً

ال�سيناريو، يجب على املعتدلني القرتاب من منوذج »الدميقراطيني املحافظني الإ�سالميني« 

،بينما �سيف�سل املت�سددون خيار التمرد على غرار النموذج ال�سوري/اجلزائري/ الإيراين. 

أ املعتدلون املرنون	(

ال�ساحة ،ويحيد عن  اإىل  ال�سيناريو ظهور ف�سيل قوي داخل الإخوان يربز  يفرت�س هذا 

التنظيم الكال�سيكي للجماعة، يف حتٍد لل�سيا�سة املتعنتة النتحارية التي ل طائل من ورائها التي 
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تنتهجها القيادة احلالية والأن�سطة الت�سادمية للقاعدة العري�سة املتناثرة. و�سيدعو هذا الف�سيل 

اأ�سلوب �سيا�سي غري ت�سارعي، ويقر با�ستحالة �سيطرة الإ�سالميني على الدولة اأو  اإىل اتباع 

حال  لواقع  ا  ؛ونظراً القوة  موازين  اختالل  ب�سبب  اإ�سالمي  قانوين  �سيا�سي/  نظام  اإن�ساء  حتى 

ال�سيا�سية  احلقائق  اإىل  بالإ�سافة  وم�ساحلها،  وتركيبتها  ال�سيا�سية  وعقيدتها  الدولة  موؤ�س�سات 

الإقليمية والدولية. وبدلاً من ذلك، يركز هذا الف�سيل اأكرث على ال�سيا�سة التنموية الجتماعية 

اللينة، والتمكني الجتماعي ،واملجتمع املدين وخدمة املجتمع ،والعمل القت�سادي/الأن�سطة 

التجارية خللق قاعدة قوية يف املجتمع، وك�سب املزيد من النفوذ وتغيري الثقافة ال�سيا�سية القائمة 

دميقراطية  حزبية  »�سيا�سة  نحو  اأوىل  خطوة  ذلك  ميثل  اأن  وميكن  الجتماعية.  واملوؤ�س�سات 

ا لنظام �سيا�سي-قانوين جديد بل جمرد  م�سيحية-اإ�سالمية«، مل يعد ي�سكل فيها الإ�سالم خمططاً

ا، واأن ت�ستقطب الإخوان  ا من ال�سيا�سة متاماً ا جديداً نظام قدمي. ويجب اأن تن�سئ دعوتهم نوعاً

الذين كانوا ينتقدون �سيا�سات القيادة احلالية، ولديهم م�سالح اقت�سادية عديدة يف الندماج مع 

املجتمع، وكوادر ال�سفوف املتو�سطة الذين يتمتعون بقدر كاٍف من العقالنية بحيث يختارون 

�سبق  كما  املنفى،  يف  القادة  من  اعتدالاً  الأكرث  املجموعة  اإىل  بالإ�سافة  والتوافق،  امل�ساحلة 

واأو�سحنا بالفعل يف ال�سيناريو الثاين. وهذا هو حزب العدالة والتنمية برئا�سة اأردوغان مقابل 

حزب الف�سيلة برئا�سة اأربكان يف النموذج الرتكي)53(. 

و�سوف تتخلى القيادة اجلديدة وقاعدتها الداعمة عن هدف اإعادة مر�سي اإىل احلكم؛ ب�سفته 

ا لتقديرها العملي الواقعي اأن النظام احلايل عزز �رشعيته اأولاً بالقوة،  الرئي�س ال�رشعي، نظراً

الوقت  يف  الأقل  على  باٍق  فاإنه  ؛وبالتايل  الرئا�سية  والنتخابات  الد�ستور  على  بال�ستفتاء  ثم 

التي  ال�رشوط  وفق  م�ساحلة  اإىل  التو�سل  اأهمية  على  ذلك  من  بدلاً  توؤكد  و�سوف  الراهن. 

ي�سعها النظام ،وتدعو اإىل تاأ�سي�س نوع جديد من ال�سلوك ال�سيا�سي يعتمد اأكرث على احلر�س 

مناذج  و�سع  اإىل  اجلديدة  ال�سيا�سة  هذه  وتهدف  الهوية.  م�سائل  من  بدلاً  الر�سيد  احلكم  على 

موؤ�س�سية معقولة، واإىل خيارات حم�سوبة يف مقابل املطالب الجتماعية والقت�سادية ال�سعبية. 

وينبغي لذلك الف�سيل اأن يركز اأكرث يف �سياغة جدول اأعماله على التنمية القت�سادية واحلكم 

الأيديولوجية  على  اأقل  وبدرجة  القانون،  و�سيادة  الدولة  موؤ�س�سات  ،واإ�سالح  الر�سيد 

والعقيدة. وينبغي تهمي�س الأفكار الإ�سالمية التقليدية من قبيل �سمولية الإ�سالم ،والإ�سالم هو 

احلل يف اخلطاب وال�سلوك. 

الفاعلة  ا لالأطراف  و�سوف ي�ستفيد هذا الكيان اجلديد من املطلب الجتماعي الطبيعي متاماً

على  وعالوة  دعمه.  قاعدة  بناء  يف  ا  اجتماعياً الو�سطية  واليمينية  ا،  ثقافياً ،املحافظة  ال�سيا�سية 
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ا اإىل  ا يف م�رش اإىل نظام يقوده اجلي�س ،وقد يكون م�سطراً ذلك، ي�ستند النظام املوؤ�س�س حديثاً

ال�رشوع يف �سيا�سات اإعادة الهيكلة القت�سادية املطلوبة ب�سدة والتي �ستم�س الدعم وال�ستثمارات 

والإنفاق العام وال�رشائب واخل�سخ�سة والأداء املوؤ�س�سي. و�سوف ُتطلق اإعادة الهيكلة عملية 

النتخابية،  واملوؤ�س�سات  املختلفة  الدولة  موؤ�س�سات  بني  وامل�ساومات  املفاو�سات  من  معقدة 

الجتماعية حول  امل�سالح واحلركات  العمالية وجماعات  والنقابات والحتادات  والأحزاب 

غري  والعمال  والفالحون  العمال  فيها  مبا  الجتماعية،  الفئات  خمتلف  وا�ستحقاقات  حقوق 

�سيا�سية متالأ  بالفعل عدم وجود طبقة  وتعاين م�رش  املهن.  واأ�سحاب  واملوظفون  الر�سميني 

الفراغ ال�سيا�سي واملجتمعي، حيث تفتقد اإىل جتمعات �سيا�سية موؤ�س�سية قادرة على التعبري عن 

املطالب الجتماعية والقت�سادية لقطاعات كبرية من ال�سعب ،وعلى ممار�سة ال�سغط من اأجل 

حتقيق م�ساحلها يف املجال النتخابي ،ويف عمليات التفاو�س اجلماعية. وقد يلعب نوع جديد 

ا يف �سد هذه الفجوة.  من ال�سيا�سة ميار�سه الإخوان ال�سابقون دوراً

مو�سع  يزال  ل  اأمر  )وهذا  التطورات  هذه  مبثل  �سريحب  النظام  اأن  فر�س  على  ولكن 

�سك(، فهل هناك م�سوغ حقيقي لهذا ال�سيناريو؟ 

كمفتاح  املت�سددين  املعتدلني/  اأو  املحافظني  الإ�سالحيني/  ثنائية  اإىل  ا  دائماً الباحثون  ي�سري 

لالإبحار يف ال�سيا�سة الداخلية للجماعة وتطوراتها املحتملة. واأعتقد اأن هذا املو�سوع مبالغ فيه. 

فبحلول عام 2010 كان الف�سيل الذي ُي�سار اإليه ب«املحافظ« اأو »املت�سدد« يهيمن بالفعل هيمنة 

ا. ويف الواقع فاإن هذه الهيمنة احل�رشية تاأ�س�ست منذ  ا واأيديولوجياً كاملة على اجلماعة تنظيمياً

الكثريون كان  الذي طاملا حتدث عنه  الإ�سالحي  فالف�سيل  الأقل.  الت�سعينيات على  منت�سف 

بالأحرى عبارة عن »�سخ�سيات اإ�سالحية« قليلة تفتقر اإىل النفوذ التنظيمي احلقيقي اأكرث من 

لل�سلطة متتد ب�سكل راأ�سي داخل اجلماعة. وهناك  كونه ف�سيالاً حقيقياًا، ميتلك قاعدة عمودية 

ا بني الأجيال؛  اآخر ج�سيم يف قراءة بنية اجلماعة؛ وهو ت�سويرها وكاأنها تعاين  �رشاعاً خطاأ 

وُي�ست�سهد يف هذا ال�سدد بحالت عديدة ان�سق فيها �سباب من الإخوان عن اجلماعة، واعتنقوا 

ا. ويف واقع الأمر فاإن اختالفات وجهات النظر تتقاطع مع جميع الفئات  ا اأكرث انفتاحاً اأفكاراً

العمرية، وكال اجلانبني لديه موؤيدون يف جمموعات عمرية خمتلفة. 

وما يجعل تكرار �سيناريو ان�سقاق اأردوغان يف تركيا �سعب ال�ستن�ساخ يف م�رش هو الفرق 

كانت  تركيا،  ففي  البلدين؛  كال  يف  لالإ�سالميني  الداعمة  الجتماعية  ال�سلطة  قاعدة  طبيعة  يف 

ال�سوفية واحلركات الجتماعية والدينية والتعليمية اأو املجتمع الإ�سالمي ب�سفة عامة )زعماء 

الطوائف الدينية(، هي عماد احلركات الإ�سالمية، حيث اإنها حتظى ب�سعبية تاريخية ،وترت�سخ 
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يف املجتمع الرتكي املحافظ. وحيث اإن هذه احلركات الجتماعية م�ستقلة من الناحية القانونية 

والتنظيمية وال�سعبية عن الأحزاب الإ�سالمية يف تركيا، فاإن دعمها قد يتحول بني احلركات 

مل  اجلديدة  الإ�سالمية  الأحزاب  فاإن  وبالتايل،  الظروف؛  لختالف  ا  تبعاً املختلفة  الإ�سالمية 

ا  النجاح والنت�سار ،نظراً اإمكانيات  ا  بداياتها ؛لأنها كانت متتلك دائماً التاأ�سي�س يف  اأعباء  تعان 

م�رش  حالة  يف  ولكن،  ال�سوفية.  واحلركات  الجتماعية  التحتية  البنية  يف  لها  دعم  لوجود 

كانت القاعدة احلقيقية لقوة الإخوان تكمن يف التنظيم نف�سه الذي تاأ�س�س على مدار �سنوات حكم 

مبارك. ولهذا ال�سبب مل يتمكن املن�سقون عن اجلماعة من ك�سب دعم �سعبي كبري بني املتعاطفني 

مع الإ�سالميني. ويفتقر الطيف الوا�سع من اجلماعات الإ�سالمية اإىل هذا النموذج الإ�سالمي 

الجتماعي املنظم يف تركيا، با�ستثناء تنظيم الإخوان. وهذا يف�رش ال�سبب ملاذا ا�سطرت اأحزاب 

مثل »م�رش القوية« اأو حزب الو�سط اأو »التيار امل�رشي« اإىل البدء من نقطة ال�سفر من حيث 

الدعم الجتماعي بني ال�سكان امليالني لالجتاه الديني، ناهيك عن عدم قدرتها على ا�ستقطاب 

املن�سقني عن الإخوان لالن�سواء حتت لوائها.

فالإخوان  اأكرث.  الحتكاري  الجتاه  هذا   2011 عام  بعد  وقعت  التي  الأحداث  وتعزز 

اأحزابهم  واأن�ساأوا  اجلماعة،  عن  الن�سقاق  يف  بداأوا  ا،  ُكرثاً لي�سوا  وهم  ا،  فكرياً امل�ستقلون 

وتكتالتهم ال�سيا�سية. ومع ذلك، فاإن هذه الأحزاب اإما ف�سلت يف تاأكيد وجودها ال�سيا�سي بقوة، 

اأو �سمها الإخوان اإليهم يف وقت لحق لتحييدها وك�سب ولئها، مما اأفقدها �سبغتها وطابعها. 

وحتى املن�سقون القدامى واجهوا امل�سري نف�سه مثل حزب الو�سط. ملاذا كان احلال هكذا؟ رمبا 

فرتة  يف  �سيا�سيني  بحلفاء  الفوز  لحتياجات  ا  وواقعياً ا  عملياً منتبهة  كانت  الإخوان  قيادة  لأن 

ال�سطرابات التي تلت الإطاحة مببارك. ولكنني اأعتقد اأن هذا يتعلق بحقيقة اأن اخلالفات بني 

ُتقراأ قراءة جيدة. وكانت  الإ�سالحيني/ املعتدلني، واملحافظني/املت�سددين كانت مبالغة، ومل 

اخلالفات الرئي�سية بينهما على امل�سائل الفكرية/الأيديولوجية املح�سة اأقل، ودارت اأكرث حول 

اجلوانب التنظيمية واملوؤ�س�سية واحلزبية من ناحية الآليات والتوقيت وال�رشعة واأ�سلوب العمل. 

ا اإىل �سيع وف�سائل بخ�سو�س م�سائل  وكان من املمكن لتجربة احلكم اأن تفرق احلركة حقاً

الطبقة  ح�سب  امل�سالح  يف  الختالفات  ُتظهر  التي  والقت�سادية  الجتماعية  العامة  ال�سيا�سات 

لالإخوان ذوي  املمكن  ا، كان من  واأي�ساً العمرية والدخل واملهنة.  والفئة  واملنطقة واملن�سب 

العقلية العملية النفعية املوجهة نحو ال�سوق اأن مييزوا اأنف�سهم عن العنا�رش الأكرث اأيديولوجية، 

اأنها  ذلك  من  والأهم  احلكم،  يف  ا  كثرياً الإخوان  ي�ستمر  ومل   ، طويالاً تدم  مل  التجربة  ولكن 

اأُنهيت بغتة وب�سكل غري عادل يف نظر الإخوان. وبعد الإطاحة مبر�سي، ويف مواجهة حرب 
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تقودها الدولة، وتنديد جزء كبري من املجتمع بالإخوان بل ولعنه لهم، من املرجح اأن ي�سم 

ا اأي خالفات داخل كل جمموعة،  اأع�ساء اجلماعة �سفوفهم، ويجمعوا �ستاتهم، وينحوا جانباً

الإخوان  املتف�سية بني �سفوف  الدائم  الأمن  البقاء وانعدام  �سيا�سة  املقاومة. وت�ستنفد  اأجل  من 

اأي حماولت وا�سعة  يلهم  اأن  �ساأنه  الذي من  الذات  نقد  احتمالت  الوقت احلا�رش جميع  يف 

تغري  اإىل  ا  ا�ستناداً اجلماعة  �سيا�سة  يف  منعطفات  اأو  تقلبات  اإىل  يف�سي  لالن�سقاق،اأو  النطاق 

القيادة. و�سوف تعترب ح�سود الإ�سالميني يف ال�سوارع اأي فكر واقعي معتدل غري �رشعي بل 

الراديكاليون،  املحتملون ويربز  املعتدلون  ُيحجب  ا من اخليانة. ويف هذه احلالة �سوف  نوعاً

الذين �سيربرون مطالباتهم باأنها مل ُتخترب بعد يف ال�سلطة. ومما يثري ال�سخرية اأن املن�سقني، اإن 

ا.  ا وتطرفاً وجدوا، قد يكونون على ميني قيادة اجلماعة ؛اأي اأنهم يتبنون مواقف اأكرث ت�سدداً

ا، وبعد اإعفائها من اأعباء �سوء اأدائها يف ال�سلطة، فاإن قيادة الإخوان احلالية جلاأت  واأخرياً

من  ت�سمنته  مبا  للوقائع  اخلا�س  �رشدها  يف  و�رشعت  �سحية،  اأنها  من  املعهود  خطابها  اإىل 

حقيقية  فر�سة  منحهم  عدم  على  الإخوان  ق�س�س  تركز  و�سوف  اجلماعة.  على  واقع  ظلم 

ال�رشد  يطم�س  و�سوف  دميقراطية.  غري  وبطريقة  فجاأة  اأثبطت  جتربتهم  اأن  وكيف  للحكم، 

احلايل النتقادات اخلطرية التي ُوجهت لالإخوان قبل النقالب حول م�ساومتهم على مبادئهم 

الدميقراطي  التغيري  لق�سية  وقمعهم  القدمي،  مبارك  نظام  ملوؤ�س�سات  ومغازلتهم  الإ�سالمية، 

اأردوغان غري  امل�رشية من  الن�سخة  فاإن  لذا،  �سواء.  للثوار والإ�سالحيني على حد  وبيعهم 

قابلة للتحقق على الأرجح. ومل تظهر على ال�ساحة بعد اأكرث من عام ون�سف العام من الإطاحة 

بهم من مقاعد ال�سلطة اأي حتديات جدية لقيادة الإخوان املت�سددة احلالية.

أ الراديكاليون 	(

مما  ا  ياأ�ساً الإخوان،  غري  من  الإ�سالميون  ومعها  لالإخوان،  العري�سة  القاعدة  عادت 

اأخرى  لهم، مرة  املجتمعي  الرف�س  ب�سبب  الأمل  التاريخية وخيبة  الفر�سة  يعتربونه �سياع 

الرغم من  فعلى  �سيد قطب.  الرئي�سي  املنّظر  تعاليم  �سيما  للجماعة، ول  املتزمت  املذهب  اإىل 

اأن العديد من الإخوان املّطلعني على بواطن الأمور ي�سريون، ب�سكل �سحيح على ما اأعتقد، 

بالقراءات  ا  لي�س مغرماً اإنه  ا ؛حيث  اأيديولوجياً لي�س  الإخوان  ال�سباب احلايل من  اأن جيل  اإىل 

يف علوم الدين اأو الأيديولوجية والفكر، فاإن الروح الثورية املناه�سة للنظام التي ت�ست�رشي 

اأن توؤدي  �ساأنها  بالق�سا�س والثاأر، من  الراهن وُتطالب  الوقت  داخل �سفوف الإخوان يف 

بهم ودون ق�سد اإىل الن�سالخ والعزلة مع الذات، والرنج�سية واأوهام العظمة، وغمط بقية 
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ا من الناحية الدينية وال�سيا�سية. وهذه هي املح�سلة غري  املجتمع والتعايل عليه ؛ باعتباره اأقل �ساأناً

املق�سودة للفكر القطبي، الذي ي�سجب نهج »الإ�سالح من الداخل«؛ فالقطبيون يعتقدون اأن 

الإ�سالم اأيديولوجية ونظرة واإطار �سمويل وح�رشي حم�س، ميكن اعتناقه بالكامل اأو تركه 

بالكامل، ولكن ل ميكن اإدماجه مع نظم عقائدية اأخرى؛ لأن التهجني يقتل اجلوهر احلقيقي 

الإ�سالمي.  الفكر  قاطرة  باعتبارها  الإ�سالمية«  »بالدولة  البنا  مثل  قطب  ويوؤمن  لالإ�سالم. 

ولكن نهجه اإزاء الدولة تاأثر بالرتاث الفكري الأوروبي مثل الرومان�سية الأملانية ب�ساأن روح 

و�رشورة  الطليعة  تقودها  التي  للثورة  اللينينية  املارك�سية-  الفكرة  اإىل  ،بالإ�سافة  التاريخ 

ال�سيطرة على الدولة. وبالن�سبة ل�سيد قطب فاإن »اجليل القراآين الفريد« هو جمموعة نخبوية 

ا وعقائديا يف عزلة فكرية وعاطفية عن بقية املجتمع، تفر�سها على نف�سها،  يجب اأن ُتن�ّساأ دينياً

ا فهم  ا لإ�سقاط النظام القائم وال�سيطرة على الدولة يف نهاية املطاف. ويعني ذلك �سمنياً متهيداً

للتناف�س  العمل ال�رشي ولي�س بو�سفها ف�ساءاً  تاآمرية ،وبو�سفها ترتكز على  ال�سيا�سة بطريقة 

الجتماعي واإدارة التعددية واخلالفات. وُتعترب �رشية التنظيم والعزلة الرمزية عن املجتمع 

�رشورية من اأجل خلق كيان ع�سوي يكون مبثابة النقطة املركزية مل�رشوع املجتمع الإ�سالمي 

ا عن جميع  اجلديد. ولذلك يجب على املجتمع الإ�سالمي امل�ستقبلي ونظامه اأن مييزا نف�سيهما متاماً

الطوائف العلمانية املقيتة وعن النظام امل�سمى »غري اإ�سالمي«. 

�سباب  من  القاعدة  هذه  اإن  تقول  قوية  حجة  توجد  اأعمق،  اآفاق  اإىل  بتحليلنا  ن�سل  ولكي 

الإخوان انتقلت اإىل اعتناق القطبية ب�سكل متعمق. وميكن القول اأولاً اإن الإخوان مل يتمكنوا 

اأ�سباب ،من بينها فقر الإنتاج الأيديولوجي اأو  ا قط من جتاوز تاأثري �سيد قطب ؛لعدة  تاريخياً

امل�سلمني،  وتكفري  العنف  نبذوا  الإخوان  فاإن  وبالتاأكيد  اأدبياتهم)54(.  و�ُسح  لالإخوان  الفكري 

ولكن  الإ�سالميني.  ب�سائر  مقارنة  الإخوان  لأيديولوجية  مميزة  عالمة  النبذ  هذا  واأ�سبح 

برامج  الإ�سالمية ظلت يف �سلب  ال�سمولية  ومثالية  الذاتية  والعزلة  للجماعة  والولء  ال�رشية 

الثمانينيات  يف  لالإخوان  قوي  تنظيم  تاأ�سي�س  يف  ا  مفيداً كان  مما  الآن،  حتى  الإخوان  تلقني 

العديد من  ا�ستوعبت  اأكرب ،بحيث  ا مهمة الإخوان على نحو  اأي�ساً والت�سعينيات ،ولكنه و�ّسع 

الأن�سطة والهتمامات ذات ال�سلة بق�سية »العودة اإىل �سمولية الإ�سالم«. 

وهكذا ا�سُتنفدت طاقات الإخوان، واأ�سبحت مزايا برامج التعليم الديني اخلا�سة بهم مثار 

�سكوك. وت�سادم الرتاث القطبي داخل الإخوان مع الإرث الكال�سيكي للبنا الذي كان يدعو 

ا بيد، ولكن ال�سطفائية الأيديولوجية  اإىل النفتاح على املجتمع. بيد اأن كال الإرثني بقي يداً

الثمانينيات  يف  للقطبية  وتون�س  املغرب  يف  الإ�سالميني  لرف�س  ا  وخالفاً �سادت.  التي  هي 
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عقيدتهم.  �سميم  يف  النتقائية  بالقطبية  امل�رشيون  امل�سلمون  الإخوان  احتفظ  والت�سعينيات، 

التون�سيني واملغاربة العرتاف ب�رشعية  ا على الإ�سالميني  ن�سبياً ال�سهل  ا لذلك، كان من  ووفقاً

الدولة القومية احلديثة يف بلديهما من منظور �سيا�سي / قانوين ود�ستوري. فقد قالوا اإن الدولة 

القومية احلديثة �رشعية يف الإ�سالم  بالقدر نف�سه الذي كانت عليه الدولة الدينية التاريخية يف 

�سيا�سة  اإىل  الهوية  �سيا�سة  ا اخلروج من  اأي�ساً هوؤلء  الأ�سهل على  اخلوايل. وكان من  الأيام 

احلكم، وتوظيف فقه املقا�سد املعروف مبرونته يف التف�سري وبانفتاحه. ومل يكن احلال كذلك 

ا، يف�رش التعنت القطبي الكامن يف عقيدة  بالن�سبة لالإخوان يف م�رش على كال امل�ستويني. واأخرياً

الإخوان �سبب جلوء كثري من الإخوان على م�ستوى القاعدة العري�سة الراديكالية بالكامل اإىل 

الكفاح بكل قوة يف مواجهة قمع الدولة على عك�س  اإىل  البحتة، حيث قرروا العودة  القطبية 

�سلبية الإخوان يف مواجهة �رشبات عبد النا�رش يف 1954 و1965. وعربت تلك اجلموع 

الأمر ل يدور حول  اأن  اأهمية  يقل عن ذلك  الكاملة ب�سيغ قطبية حم�سة. ول  املواجهة  عن 

الأ�سطورية  ال�سخ�سية  امل�سلمني  الإخوان  املوؤ�س�س جلماعة  الأب  فكر  اإن  بل  القطبية فح�سب، 

ح�سن البنا كانت لديه ميول كامنة نحو العنف. فقد كان ا�ستخدام القوة �سد معار�سي الدعوة 

دقة يف  اأي  للنفعية دون  الإخوان ،تخ�سع  كامنة بني  ا عقيدة  دائماً الدعوة  لتي�سري م�سالح  اأو 

ال�سبط الأيديولوجي. لذا، فاإذا كان الن�ساط ال�سلمي غري جمٍز فيمكن جتربة العنف كما حدث 

يف 1954. وعندما ل توؤتي القوة ثمارها، تعود اجلماعة اإىل الن�ساط ال�سلمي ؛باعتباره الأوىل 

ا منذ  والأف�سل. وهذا التناق�س الأيديولوجي اأو بالأحرى الزدواجية الأيديولوجية كان خامداً

البدايات الأوىل لالإخوان. ومع ذلك، لبد من فهم التطرف الأيديولوجي لبع�س القطاعات 

وهذه  الإ�سالمي.  ال�سباب  من  اأو�سع  كتلة  راديكالية  زيادة  �سياق  يف  الإخوان  من  العري�سة 

م�سكلة جوهرية. وي�ستند �سنع القرار داخل جماعة الإخوان اإىل قواعد �سمنية وغري معلنة، 

مما يف�رش �سبب وجود هذه امل�سحة النتهازية يف وجهات نظرهم، واملربرات التي ي�سوقونها 

لأمور، ل ميكن التوفيق بينها اأو امل�ساومة عليها يف فرتات ق�سرية من الزمن)55(.

جماهري ال�ضباب االإ�ضالميني الثوريني و »ال�ضعبوية االإ�ضالمية«: 

من  املتبلورة  غري  الكبرية  الكتلة  داخل  اجلارية  التحولت  هي  احلقيقية  الالفتة  الظاهرة 

وقد   .2011 عام  بعد  م�رش  يف  ال�سيا�سي  ال�سارع  يجوبون  كانوا  الذين  الإ�سالميني  �سباب 

ل«الثورة  العليا  باملثل  املتعلقني  ال�سباب  هوؤلء  خميلة  املتزايدة  الإ�سالمية«  »ال�سعبوية  اأ�رشت 

املراقبني  بع�س  واأ�سار  اجلديد«.  الإ�سالمي  و«العامل  الإ�سالمية«  و«النه�سة  الإ�سالمية« 
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الكثري من  ن�سط  ال�سابقة،  الثالث  ال�سنوات  الثوريني«. وعلى مدى  با�سم »الإ�سالميني  اإليهم 

هوؤلء ال�سباب الإ�سالميني يف الحتجاجات ال�سيا�سية املتعددة يف ال�سارع، وحتولوا بني دعم 

ا من  يتمكنوا حقاً اأنهم مل  ثورية. ورغم  اأكرث  اأخرى  الكبرية وخيارات  الإ�سالمية  للجماعات 

ا ل�سيولتهم ال�سديدة، لكنهم جنحوا يف ال�سغط  خلق بنية خا�سة بهم للعمل اجلماعي املنظم نظراً

على اجلماعات الإ�سالمية التقليدية، ودفعوها اإىل تبني �سيا�سات وخطاب وتدابري »�سعبوية«. 

)مثل  العقائدي  بالتزامهم  املعروفني  التقليديني  الإ�سالميني  نرى  اأن  املذهل  من  كان 

يف  ا  متاماً متورطون  وهم  ال�سلفيني(  )مثل  الديني  التفكري  منهجية  يف  بت�سددهم  اأو  الإخوان( 

ومل  لتابعيهم.  ال�سيا�سية  والغرائز  واملطالب  ال�سهية  لإ�سباع  موجهني  �سيا�سي  ومنط  خطاب 

اخللفية  ا يف  اعتربوه �سعفاً �سيما مبا  �سعداء ل  القدمي  الطراز  ال�سلفيون »احلركيون« من  يكن 

الذين  الثوريني«  »ال�سلفيني  هوؤلء  جانب  من  وهفوات  منهجي  التزام  عدم  وبالتايل  الدينية؛ 

لها  ال�سارع وم�ساركة ل حدود  الفكرية يف خ�سم ح�سد متوا�سل يف  اأ�سنانهم  ي�سحذون  كانوا 

ا مع ذلك على احلر�س القدمي اأن يتكيف للتعامل  مع فئات غري �سلفية حمّفزة. ولكن كان لزاماً

الفقهي  والت�سدد  الدين  ب�سحيح  اللتزام  عن  تخّلت  التي  جلماهريه  املتقلبة  املزاجية  احلالة  مع 

جماهري  ُوجهت  لذلك،  ونتيجة  وجامح.  انتقائي  نحو  على  بهما  تالعبت  اأو  وهم�ستهما  بل 

ال�سباب ال�سالمي، وُح�سدت من خالل خطاب انتقائي ل يتماهي كلية مع اخلطاب الإ�سالمي 

البحت )كما يف املذاهب التقليدية القدمية لالإ�سالميني( ول مع العلمانية بالطبع. وا�ست�سهد مثل 

هذا اخلطاب مبرجعيات دينية ولكن بطريقة �سطحية )ل ت�سمد اأمام اختبار املنهجية ال�سارمة 

التي كانت عالمة مميزة لل�سلفيني يف الأيام اخلوايل( فقط لدعم املطالب ال�سعبية اأو للدفاع عن 

م�سالح »اجلماعات الإ�سالمية«، التي اأ�سبحت يف هذا ال�سياق قاطرة امل�ساريع الأيديولوجية 

بدرجة اأقل، ولكنها بدرجة اأكرث طوائف اجتماعية ،ت�سعى جاهدة لتحقيق اأق�سى قدر من تقا�سم 

ال�سلطة ،واإعادة اإنتاج نف�سها بغ�س النظر عن اللتزام الأيديولوجي اأو الديني. 

الإ�سالميني  �سد  النظام  تكتيكات  على  ال�ساخطني  الإ�سالميني  من  ال�سباب  هوؤلء  واأ�سبح 

اأو مبدلول  اأ�سلمة املجتمع من خالل الدميقراطية النتخابية  اإمكانية  اأمل حول  م�سابني بخيبة 

الدميقراطية النتخابية برمتها، ومتطرفني ب�سكل متزايد، ومتجهني نحو �سيا�سة اأكرث خالفية 

الطريق  باعتبارها  الغا�سبني،  الإ�سالميني  هوؤلء  بني  مقبولة  الدميقراطية  تعد  ومل  وتعنتاًا. 

املثايل اإىل الأ�سلمة. وي�سهد توازن القوى على ال�سعيدين املحلي والإقليمي على اأن مناه�سة 

اأن  ميكن  الإقليمي  والنظام  والإعالم  الراأ�سمالية  والطبقة  الدولة  م�ستوى  على  الإ�سالميني 

اأ�سلمة من خالل �سناديق القرتاع. وعالوة على ذلك فاإن الدميقراطية يف حد  اأي  جته�س 
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اإىل  يقود  ا  ومفيداً ا  جمدياً ا  �سيا�سياً ا  نظاماً باعتبارها  كبري  حد  اإىل  بالحرتام  حتظى  تعد  مل  ذاتها 

ال�سواب والكمال ال�سيا�سي والفكري، ناهيك عما اإذا كانت متوافقة مع الإ�سالم اأم ل.

كل ما يراه هوؤلء الإ�سالميون هو اأنهم بعد الإطاحة مببارك اآثروا امل�ساركة ال�سيا�سية الفعالة 

ا �سيا�سية ،ودخلوا النتخابات بطريقة �سلمية، وفازوا يف خم�سة  داخل النظام، فاأ�س�سوا اأحزاباً

بني  نتائجها  القدمي  النظام  األغى  ؛حيث  جدوى  دون  ولكن  ونزيهة،  حرة  تناف�سية  انتخابات 

ع�سية و�سحاها. وامتد غ�سب الإ�سالميني لي�س اإىل ال�سوارع والأن�سطة الحتجاجية فح�سب 

،ولكنه جتلى بو�سوح يف ال�سخب والغ�سب اللذين اأثارهما �سباب الإ�سالميني ،واأغرقوا بهما 

مواقع التوا�سل الجتماعي على الإنرتنت وبع�س و�سائل الت�سال. واإذا طبقنا حتليل املحتوى 

على خطاب الإ�سالميني يف و�سائل الإعالم على مدى الأ�سهر القليلة املا�سية فاإننا ن�ستنتج منه 

اإىل الإ�سالح من  ال�سعي  الكثري. فقد حتول اخلطاب يف نطاقه واأهدافه واأدواته، وبدلاً من 

التنازع  اخلطاب  هذا  وي�سور  الدولة.  موؤ�س�سات  تقوي�س  هو  الآن  الهدف  اأ�سبح  الداخل، 

احلايل وكاأنه �رشاع بني املوؤمنني وغري املوؤمنني، دون وجود اأي اأر�سية و�سط بينهما. واأحيا 

هوؤلء ال�سباب هدف �سيد قطب املتمثل يف تاأ�سي�س نظام حكم اإ�سالمي مبحاذاة متطرفة للو�سع 

الديني  الآخر  مع  الت�سامح  ويكون  الإ�سالميني.  لر�سالة  الرئي�سي  الهدف  باعتباره  الراهن؛ 

ا.  وال�سيا�سي مقبولاً فقط بعد انت�سار الإ�سالميني، و�سمن نظام يهيمن عليه الإ�سالميون متاماً

ولكن الت�سامح يف نظام يهيمن عليه غري الإ�سالميني فهو عالمة على ال�سعف الذي ل يوؤدي 

اإل اإىل تعزيز النزعات الإق�سائية ملناه�سي الإ�سالميني. والتو�سل اإىل اإجماع يف الراأي هو 

اأمر م�ستحيل ،وامل�ساحلة مع املتناف�سني ال�سيا�سيني غري مرجحة، وجميع املعار�سني من غري 

الإ�سالميني هم معادون لالإ�سالم حتى واإن اأنكروا ذلك. والتمايز املذهبي )على اأ�سا�س العقيدة 

والعلوم الدينية( يجب اأن يقوم مقام التمييز على اأ�س�س �سيا�سية اأو اقت�سادية-اجتماعية. ولي�ست 

الثوري  الوعي  ل�سالح  تفكيكه  من  لبد  �سعار  اأو  »تعويذة«  جمرد  �سوى  امل�رشية  الوطنية 

الإ�سالمي عرب الوطني، اأو كما يقول �سعارهم »فلت�سقط القومية. احلدود تراب« و»اأمة بقيادة 

ا للتفكري ال�سائب اأو  النبي حممد لن تركع«... ول ينبغي تبجيل »ال�سعب« باعتبارها م�سدراً

احلكمة ،اأو حتى كم�سدر لل�رشعية طاملا يعتنقون مبادئ الوطنية على هذا النحو ، حيث اإنهم 

الهتاف  اإىل  املاآل  الدولة، وانتهى بهم  اأنف�سهم عر�سة للتالعب واملناورات من جانب  تركوا 

ل�سالح الظلم والديكتاتورية)56(. 

الر�سمي  �سعارهم  يرفعون  مازالوا  هم  نعم  بحزم.  العنف  خيار  ال�سباب  هوؤلء  ينبذ  ول 

اأطراف  من  يتحرك  الثوري«  »العنف  النقا�س حول  ولكن  ال�سلمي«،  الحتجاجي  »الن�ساط 
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عن  الراهن  الوقت  يف  ال�سباب  الإ�سالميون  الن�سطاء  ويتحدث  الرئي�سي.  تيارها  اإىل  احلركة 

»الن�ساط ال�سلمي الإيجابي« الذي ينطوي على درجة من التحدي العنيف للموؤ�س�سات القمعية 

اإل  �سيء  »كل  ي�سمل  ا  �سلمياً ا  احتجاجاً عليه  ُيطلقون  ما  ،اأو  ال�رشطة  رئي�سية  وب�سفة  للدولة، 

اأو  جماعتهم،  تقو�ست  اإذا  الإخوان  من  العديد  اإليهم  ين�سم  اأن  املرجح  ومن  الر�سا�س«. 

اإذا ُفو�س تنفيذ العمليات التنظيمية للوحدات املحلية، وهو ما مت بالفعل منذ بداية احلرب بني 

النظام والإ�سالميني. فعلى �سبيل املثال، قرر العديد من هوؤلء ال�سباب الإ�سالميني )مبن فيهم 

لهذه  الهوية يف حتٍد رمزي  اأو بطاقات لإثبات  �سفر  اإ�سدار جوازات  الإخوان( عدم  �سباب 

الدولة ال�سلطوية غري العادلة. وهم ي�سككون يف �رشعية موؤ�س�سات الدولة احلديثة يف م�رش التي 

ا. ويتحدث البع�س عن احلاجة اإىل »ثورة  اغت�سبت احلقوق امل�رشوعة للرئي�س املنتخب �سعبياً

اإ�سالمية �ساملة » اأو »ع�سيان مدين على م�ستوى الأمة »اأو »قائد من داخل الإ�سالميني« يقود 

ا اإىل احل�سد ال�سعبي �سد الدولة ال�ستبدادية التي  �رشاع الإ�سالميني عرب احلدود الوطنية، ا�ستناداً

تلت حقبة ال�ستعمار يف العامل الإ�سالمي،واإىل اإن�ساء �سبكات من امل�سالح القت�سادية تتخطى 

احلدود الوطنية، وتتاأ�س�س على قاعدة من الوعي الجتماعي والثقايف الإ�سالمي امل�سرتك.)57( 

ا من املاأثورات الإ�سالمية التقليدية تتهاوى، مبا فيها تلك القواعد  ومما يثري الهتمام اأن كثرياً

كانت  التي  والعقدية  االفقهية  املفردات  ذلك،  على  وعالوة  ال�سارمة.  والأخالقية  ال�سلوكية 

تقت�رش على احلركات الإ�سالمية اجلهادية وجدت مكانها يف الوقت احلا�رش يف خطاب �سباب 

الإخوان املتطرف واإ�سالميي رابعة.)58(

ملحمة رابعة: 

ميدان  يف  ا  تقريباً ا  يوماً  50 ملدة  ا�ستمر  الذي  الإ�سالميني  )اعت�سام  رابعة«  »ملحمة  األهبت 

ال�رشطة  يد  على  وح�سية  دموية  بطريقة  بف�سه  ،وانتهى  القاهرة  �رشق  يف  العدوية  رابعة 

واجلي�س يوم 14 اأغ�سط�س، حيث بلغ عدد القتلى نحو 900 �سخ�س( تلك امل�ساعر بني هوؤلء 

ال�سباب الإ�سالميني على نحو غري م�سبوق. وكانت رابعة مبثابة »كوميونة باري�س« الإ�سالمية 

بالن�سبة لهذا الكيان غري املتبلور من الإ�سالميني. واأ�سبحت رابعة جمل�س الإ�سالميني ،ولكن 

بالطبع لي�س مبعنى خلق نظام اجتماعي- �سيا�سي يدعو اإىل التحرر التدريجي واإىل الدميقراطية 

الت�ساركية / العادلة كما �سبق واأو�سحنا بالتف�سيل العداء الرا�سخ الذي ُتكّنه تلك الأيديولوجيات 

ملحمة  ؛باعتبارها  الإ�سالميني  جمل�س  كانت  رابعة  الق�سايا)59(.ولكن  هذه  ملثل  الإ�سالمية 

ي�رشد فيها الإ�سالميون من جديد الظلم واملعاناة وال�سهادة والبطولة واملثابرة الأ�سطورية يف 
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املتحركون  الإ�سالميون  ال�سباب  هوؤلء  ُولد  وقد  نظرهم.  وجهة  من  والظالم،  ال�رش  وجه 

والغا�سبون من رحم ال�سيولة الأيديولوجية وال�سيا�سية ال�سعبوية بعد 2011 ،والتي اأ�سبحت 

ال�سمة املميزة لالأجيال اجلديدة اجليا�سة من احلركة الإ�سالمية يف م�رش.

ومتثيلها  الإ�سالمية  التنظيمات  قوة  يف  وا�سمحاللاً  ا  تقهقراً ال�سيولة  هذه  تعني  هل  ولكن 

و�سموليتها؟ ي�سكك كثري من الإ�سالميني الثوريني الآن يف جدوى التنظيمات الإ�سالمية، يف 

حني يوؤكدون على ال�رشورة العملية للعمل اجلماعي املنظم، ولكنهم يحذرون من الهويات 

والولءات احلزبية التي ل مفر منها والتي من �ساأنها اأن جتتاح احلركة الإ�سالمية، وت�سيبها 

كل  و�ساغت  بال�سلطة.  واملتاجرة  والنح�سار  والتع�سب  والت�رشذم  الداخلية  بالنق�سامات 

اأكرب  على  للح�سول  البع�س  بع�سها  مع  تناف�سها  اإطار  يف  الإ�سالمية،  اجلماعات  من  جماعة 

ومن  الآخرين  وباإق�ساء  تنظيمها  منظور  من  الإ�سالمية  الق�سية  والنفوذ،  ال�سلطة  من  ح�سة 

ثم حتديد ا�ستن�ساخ تنظيماتها كاأولوية يف نهاية املطاف مهما انطوى ذلك على انحرافات عن 

�سحيح الدين اأو عن العتبارات الإن�سانية والأيديولوجية. وُت�ستخدم املكائد النف�سية والرتبوية 

والإدارية املختلفة لتحقيق هذا الهدف. 

وُيعترب ال�رشاع بني الإخوان والدعوة ال�سلفية حالة للدرا�سة حول كيفية انعزال احلركة 

ا بالن�سبة للق�سية الإ�سالمية. ولكن، ما  الإ�سالمية يف عاملها اخلا�س وتناف�سها الذي كان كارثياً

هو البديل وهناك حقيقة ل ميكن اإنكارها وهي اأن الن�ساط التنظيمي ل غنى عنه حل�سد املوارد؟ 

اأطلق  )اأو ما  اإ�سالمي وا�سع  بتيار  اأن هذه املجموعة من الإ�سالميني كانت حتلم  على ما يبدو 

عليه اأحد رموزهم يف عام 2012 منوذج »التحالف الإ�سالمي العام«( الذي هو مبثابة مظلة 

ت�سع اجلماعات واملبادرات الإ�سالمية املختلفة. ولكن اإىل اأن يحدث ذلك، لي�س لديهم اأي خيار 

اآخر �سوى دعم وتاأييد الإخوان يف حربهم احلالية مع النظام ،ولكن مع حماولة ال�سغط على 

اجلماعة نحو م�ساءلة اأكرب اأمام قاعدتها ال�سعبية العري�سة. 

وميكن تق�سيم اإ�سالميي رابعة اإىل اأربع جمموعات رئي�سية هي: 

اجلماعات اجلهادية والقطبية الأ�سلية؛( 1

�سباب الإخوان الغا�سبون؛( 2

�سباب غا�سبون ينتمون اإىل احلركة الإ�سالمية ب�سكل عام؛( 3

�سباب �سلفيون غري قطبيني غا�سبون.( 4

ا عندما كانوا ياأملون  تعترب املجموعة الأوىل)60( اأن الزعماء الإ�سالميني ارتكبوا خطاأاً ج�سيماً
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اأ�سلمة املجتمع عن طريق الدميقراطية، لأن امل�رشوع الإ�سالمي مل يكن من املفرت�س اأن  يف 

ينفذ من داخل النظام اأو من خالل »كذبة الدميقراطية«. وثبت لهم اأن الدميقراطية ما هي اإل 

ا عن الديكتاتورية، واأن »النخبة العلمانية« وموؤ�س�سات الدولة  كذبة ت�ستحق الرثاء، ل تقل �رشاً

بدعم  يحظون  كانوا  واإن  حتى  والإ�سالميون،  م�ساحلها.  لتحقيق  فقط  بالدميقراطية  تناور 

ا مهما تكن »املوؤهالت الدميقراطية« التي قد ميتلكونها، ناهيك  �سعبي، �سوف ُي�ستبعدون دائماً

عن عدم التوافق بني الدميقراطية والإ�سالم من وجهة نظرهم. وقد حادت املجموعة الأوىل 

عن الدميقراطية، بعد جتربتها معها لفرتة وجيزة يف الفرتة من 2011 وحتى 2013 ومن ثم 

اإليها. وهذه املجموعة حمدودة من الناحية العددية ،ولكنها موؤثرة من حيث النفوذ  لن تعود 

الناحية  من  حتتفظ  �سغط،  جماعة  اأنها  منطلق  من  الت�رشف  تزعم  وقد  اخلطاب،  وت�سكيل 

الأيديولوجية بجميع اخليارات ال�سيا�سية املختلفة، مبا فيها العنف كلما كان اللجوء اإليه ممكناًا، 

ويفي بالغر�س.

ا بكثري من املجموعة  ولكن التحدي احلقيقي يكمن يف املجموعتني الثانية والثالثة الأكرث عدداً

الأوىل. فقد ت�رشرت املجموعتان الثانية والثالثة بدرجة اأ�سد من فظائع واأهوال ف�س اعت�سام 

رابعة، و�سقط معظم ال�سحايا من بني اأ�سدقائهم واأنا�سهم. وهذا التمييز مهم اإذا اأردنا اأن نفهم 

امل�سار امل�ستقبلي املحتمل لهذه الظاهرة. فاملجموعة الثانية ترتبط يف معظمها مب�سري الإخوان 

قادتها.  قرارات  ي�سريه  الذي  الفعال  حتركها  من  ا  جزءاً ف�ستظل  وبالتايل  كجماعة،  امل�سلمني 

وهذا ل ي�ستبعد اإمكانية حدوث ان�سقاقات داخل �سفوف بع�س �سباب املجموعة الثانية، الذين قد 

ين�سمون اإىل املجموعة الأوىل اأو الثالثة ،اأو يهجرون ال�سيا�سة برمتها يف حلظة ياأ�س. وينكر من 

يراقبون هذه املجموعة عن كثب مزاعم اعتناقها القطبية من الناحية الأيديولوجية ،خا�سة فيما 

يتعلق مبناهجها التعليمية والرتبوية)61(. وبالتايل، فاإن مهمتهم عقائدية بدرجة اأقل، ومدفوعة 

اأكرث بالرغبة يف النتقام ل�سحاياهم الذين �سقطوا على يد ال�رشطة واجلي�س الآثمني. وتنظر تلك 

اإياه »بالعبيد«، يف ن�سوة غ�سب  ع، وا�سفة  املجموعة اإىل �سائر املجتمع امل�رشي بتعاٍل وترفُّ

مدفوعة بجنون العظمة ،وكرد فعل اإزاء غري الإ�سالميني الذين ا�ستباحوا مقتلتهم، وبالطبع 

ا. وحتى  ا وا�سحاً ا قطبياً ا اأيديولوجياً ب�سبب القبول ال�سعبي لقمع النظام لالإخوان، اأكرث منها موقفاً

انت�سار اخلطاب التكفريي بني الإخوان اأمر غري وارد.)62(

اأما املجموعة الرابعة فهي مميزة من الناحية الأيديولوجية، حيث ظلت ثابتة على منهجيتها 

ال�سلفية ال�سارمة التي ترف�س الفكري القطبي والتكفريي، ولكنها كانت متعاطفة مع الإخوان 

؛باعتبارهم �سحية يف رابعة ،ولتعر�سهم ل�سنوف اأخرى من الوح�سية. وت�ساءل مع مرور 
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الوقت اإقبال اأفرادها على الحتجاجات ،واأ�سبحت �سمتهم ال�سيا�سية اإما الن�سحاب اإيل الدعوة 

ا عن ممار�سة اأي ن�ساط اأو البحث عن الذات ،اأو الدخول مرة اأخرى  وامل�ساجد، والمتناع كلياً

يف امل�ساركة ال�سيا�سية ل�سالح الأحزاب الإ�سالمية اإذا اأُعيد احتواوؤها مرة اأخرى داخل النظام 

ال�سيا�سي. 

عامة  ب�سفة  الإ�سالمية  للحركة  املنتمني  الغا�سبني  ال�سباب  اأي  الثالثة،  املجموعة  ولكن، 

الإ�سالميون  هوؤلء  انتهجه  الذي  الأ�سلوب  معرفة  ال�سعب  فمن  للنظر.  لفتة  ظاهرة  ،فهم 

لبلورة موقفهم اجلديد املناه�س للنظام؛ فتجلياتهم التنظيمية حتى الآن وليدة وه�سة)63( وتعك�س 

ا بالعقيدة  ا اأكرث مما ت�سي با�سرتاتيجية �سيا�سية جديدة ووا�سحة. كما اأنها ُتظهر هو�ساً ا وياأ�ساً غ�سباً

العنف  اأعمال  تكون  وقد  وا�ستجابة.)64(  حتفيز  من  الطبيعية،  ال�سيا�سة  ح�ساب  على  واملذهب 

املتفرقة، والعنف �سد ال�رشطة على ال�سعيد املحلي مع روح النتقام الفو�سوي وغري املنظم 

اآخر..  ا  خياراً للنظام  املناه�سة  الحتجاجية  الثورية  ال�سيا�سة  تكون  اأن  اأو  اخليارات،  اأحد 

)كحرق  الثوريون  الإ�سالميون  ميار�سه  الذي  احلدة  منخف�س  العنف  بني  التمييز  وميكن 

اأن�سار  اإرهاب الإ�سالميني يف �سيناء )مثل جماعة  �سيارات ال�رشطة كرد فعل تكتيكي( مقابل 

بيت املقد�س( الذين يجمع بينهم قا�سم اأعظم م�سرتك من التطرف الأيديولوجي. ويناأي اإ�سالميو 

ا من جماعة اأن�سار بيت املقد�س اأو جماعة الدولة الإ�سالمية  رابعة باأنف�سهم عن اأن يكونوا جزءاً

يف العراق وال�سام »داع�س« يف �سوريا على م�ستوى الأيديولوجية والتكتيكات على حد �سواء. 

وعلى النقي�س من مواقف اأن�سار بيت املقد�س الإق�سائية والتكفريية التي ترتكز على مبداأ �سن 

عمليات م�سلحة �سد اأهداف ع�سكرية و�رشطية، يفكر اإ�سالميو رابعة يف اإطار مفاهيم اأخرى؛ 

ا على نطاق املجتمع ككل ،يهدف اإىل تفكيك البنية  ا ثورياً فالعنف بالن�سبة لهم يجب اأن يكون عنفاً

املوؤ�س�سية للدولة باأكملها )اجلي�س وال�رشطة والق�ساء والبريوقراطية العليا للدولة ،وطبقة املال 

ي�ستخدم  ا،  �سعبياً مدعوم  ثوري  مترد  خالل  من  البالد(  يف  القوى  مراكز  و�سائر  والأعمال 

ا لأهدافه. ويذّكرنا هذا مبذاهب الي�سار اجلديد الأوروبي يف ال�ستينيات  العنف كلما كان منا�سباً

وال�سبعينيات، ولكن على امل�ستوى العملي ،ولي�س يف اجلوهر الأيديولوجي بالطبع.

التفكري موثق، ولكن من  تتبع هذا اخلط من  اإ�سالمية جديدة  اإن�ساء جمموعات ثورية  اإن 

ال�سعب التحقق من حجم ع�سويتها ومتثيلها. وت�سم القائمة جمموعة اأجناد م�رش ومقرها يف 

اجليزة،)65( وحركة »اأ�سعلوا النار«، وكتائب املقاومة، وحركة مولوتوف، وحركة »اإعدام« 

وغريها. ول تهتم هذه املجموعات اإل قليال باإعادة مر�سي، وترتاوح اأهدافها بني الق�سا�س 

لالإ�سالميني الذين ُقتلوا على يد ال�رشطة واجلي�س التابعني للنظام،و�سولاً اإىل اإطالق »الثورة 
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ا �سد الدولة امل�رشية با�سم الإ�سالم، والعدالة  الإ�سالمية«، اأو التمرد الإ�سالمي املدعوم �سعبياً

وال�سالح. ولكن هذه املطالب تبدو بعيدة الحتمال حيث اإن نطاق عملياتها، كما ذكرنا، ل 

ا،ويقت�رش على هجمات ع�سوائية على �ساحنات لل�رشطة وعلى اأفرادها اأو على  يزال حمدوداً

مقارها، وعلى بع�س نقاط التفتي�س با�ستخدام قنابل بدائية ال�سنع وزجاجات املولوتوف، مما 

ا فيما يخ�س ال�ستجابة  اأي�ساً يحدث خ�سائر قليلة. ول يزال فكر هذه املجموعات غري وا�سح 

ال�سعبية لهذه الأفعال ،وكيف ميكن ترجمة التاأثري املرعب لهذا العنف املتفرق اإىل دعم �سعبي 

بطريقة  ق�سيتها  و�سورت  ا،  متاماً ذلك  بعك�س  الآن  حتى  قامت  وقد  الثوري«.  »لتمردهم 

هذا  يف  م�سادة  حجة  عن  رابعة  اإ�سالميو  ويعرّب  الإ�سالميني.  مع�سكر  خارج  للغاية  مروعة 

ال�سدد ،وهي اأنهم مل يعودوا يبالون بالو�سول اإىل غري الإ�سالميني اأو اإىل ال�رشائح ال�سعبية 

التي مل تبِد اأي تعاطف مع ماأ�ساة الإ�سالميني، بل هم يهتمون اأكرث بتاأ�سي�س قاعدة اأكرث �سالبة 

ا من الناحية الفكرية، حتى واإن كانت حمدودة من الناحية العددية.)66( وات�ساقاً

ورغم اأن خطابهم الإ�سالمي مازال يحتفظ بالت�سميات التقليدية القدمية للتنظيم الإ�سالمي، 

فيها دور  الق�سايا، مبا  العديد من  كتابة �سيغ وتف�سريات جديدة حول  بالفعل يف  بداأوا  فاإنهم 

الأيديولوجي،  التغيري  ومواقع  و�سبل  والقت�ساد،  الدين  بني  والعالقة  الت�رشيع،  يف  الدين 

ومناهج التثقيف ،وت�سكيل الكوادر والن�ساط ال�سيا�سي العابر للحدود، وم�سمون اأ�سلوب احلياة 

الإ�سالمية، والعالقات مع الآخر. وُتعترب تف�سرياتهم واإ�سافاتهم الوليدة بالكاد تقليدية؛ �سواء 

من الناحية الدينية اأو العقائدية الإ�سالمية. ولكن ماذا عن الثقل الن�سبي لهذه الأطراف الفعالة 

من الإ�سالميني؟ من ال�سعب القول؛ اإذ ل توجد هياكل تنظيمية لر�سد عدد الع�سوية، كما اأن 

كل حماولت اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي التنظيمي على هوؤلء الإ�سالميني باءت بالف�سل)67(. ول 

حتظى منتدياتهم و�سفحاتهم على الإنرتنت وعلى مواقع التوا�سل الجتماعي بعدد كبري من 

املتابعني اأو التابعني)68( ولكن تاأثريهم الأكرب يكمن يف اخلطاب واحلالة الذهنية. ويك�سف حتليل 

العمل  يف  الإخوان  خلط  التابعة  الو�سطية  اأو  املعتدلة  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  حمتوى 

والفكر التاأثري املتزايد خلطاب اإ�سالميي رابعة.)69(

االإخوان واإ�ضالميو رابعة :

من الأهمية مبكان القول اإن هذه الأفكار وامليول الت�سادمية املناه�سة للنظام لي�ست جديدة 

اإىل حد كبري؛ فقد اعتنقها من قبل العديد من اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة يف املا�سي ،وعممتها 

من خالل �سبكاتها املحدودة.)70( ولكن ما يحدث الآن هو نوع من تعميم هذه الأفكار واملواقف 
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بها.  املركز  وتاأثر  املالأ،  على  املركز  عن  ا  ،بعيداً احلركة  اأطراف  يف  منت  التي  ال�سلوكية 

القيادة احلالية  الوقت احلايل هو: ما وجهة نظر  ينبغي طرحه يف  الذي  للغاية  املهم  وال�سوؤال 

لالإخوان اإزاء هذا التحول يف اخلطاب؟ 

»الإ�سالح  اإىل  تدعو  الإخوان  عقيدة  كانت  الر�سمي،  ال�سعيد  على  معقدة.  والإجابة 

ال�سيا�سية ،والندماج داخل نظام دميقراطي،  التدريجي وامل�ساركة  الداخل«، والتغيري  من 

والدعوة اإىل مواقف و�سطية، ونبذ وجهات النظر اخلالفية اأو املتطرفة. وناأت قيادة الإخوان 

�ساغت  عندما  ال�ستينيات  اأواخر  منذ  الأيديولوجي  امل�ستوى  على  العنف  عن  ا  ر�سمياً بنف�سها 

ا  اأي�ساً احلالية  القيادة  وُتقّدر   )71(.1984 يف  ق�ساة«  ل  »دعاة  امل�سهور  الأيديولوجي  �سعارها 

تفقد  ،وبالتايل  ك�سحية  �سورتها  تلطخ  ل  ؛حتى  ا  ر�سمياً العنف  عن  بنف�سها  الناأي  اإىل  احلاجة 

هم  اجلماعة  يف  امل�سئولني  املت�سددين  فاإن  ذلك  ومع  واملحلي.  الدويل  العام  الراأي  تعاطف 

قطبيون، اإىل حد كبري، كما �سبق واأو�سحنا. ولكنهم مل يدفعوا بالقطبية اإىل م�ستوى التطرف، 

ا�ستنكروا العنف وتكفري املجتمع،  على عك�س اجلماعات اجلهادية على �سبيل املثال؛ ومن ثم 

الإ�سالم،  ق�سية  ربط  مثل  قطب،  �سيد  لفكر  الرئي�سية  باملكونات  يحتفظون  مازالوا  ولكنهم 

ا وجود الإ�سالم نف�سه( بالتجمع احلركي  واإحياء احلركة الإ�سالمية والهوية الإ�سالمية )ومنطقياً

ا، يعمل كمجتمع م�ساد  ا فعالاً وع�سوياً الإخواين ،حيث ت�سكل جماعة الإخوان امل�سلمني كياناً

الإ�سالم، والتفوق  العاطفية، وفر�س �سحيح  الذاتية  بديل. والإق�ساء والتكفري والعزلة  اأو 

الت�سور،  اأو قبوله ،كلها مبادئ مرت�سخة يف هذا  الت�سامح مع الآخر  للذات ،وعدم  املمنوح 

للتنظيم ولوحدته وم�ساحله  الإخوان  املمنوحة من  الأولوية  ُنفيت ر�سمياًا. وقادت  حتى ولو 

القادة  بع�س  كان  حيث  القرار،  �سنع  جمال  يف  �سيا�سية  كوارث  اإىل  اآخر  �سيء  اأي  فوق 

ا  اإذاً  )72(.1965 يف  قطب  �سيد  اأ�س�سه  الذي  ال�رشي  التنظيم  يف  اأع�ساءاً  احلاليني  الرئي�سيني 

وبعبارة اأخرى فاإن اأفكار وخطاب الإ�سالميني يف رابعة كانا كامنني بطريقة اأو باأخرى داخل 

الإخوان، اأو على الأقل بني قطاعات مهمة من اجلماعة. و�سحيح اأن العديد من القادة الكبار 

لديهم م�سلحة يف  النقالب  قبل  كانوا يف �سعود  الذين  الثاين  ال�سف  قيادات  لالإخوان ومن 

ا�ستعادة اأ�ساليب الإخوان القدمية ،وتقاليدهم التنظيمية يف العهد املا�سي)73(. ورغم اأنهم دعاة 

انتقاد  الإخوان احلالية »فاإنهم مازالوا يحجمون عن  ال�سلمي لحتجاجات  را�سخون »للطابع 

ا  اإىل العنف �سد ال�رشطة، والذي ميكن تربيره دائماً �سباب الإخوان املحتجني الذين يلجاأون 

باأنه دفاع عن النف�س، ويلقون باللوم عليه يف املقام الأول على قمع النظام. واإذا حدث وجتراأ 

القادة على اإدانة هذه الأن�سطة النتكا�سية العنيفة اأو حتى التفكري يف التفاو�س مع النظام، فقد 
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يجدون اأنف�سهم يف مرمى �سهام غ�سب هذا ال�سباب من الإ�سالميني. وقد عزز هوؤلء ال�سباب 

والدم  واملوت  وال�سجن  ت�سحياتهم؛  خالل  من  الإ�سالمية  الق�سية  يف  وم�ساهمتهم  و�سعهم 

اأن يحافظ على  ا  املنتخب حديثاً وفقدان الأ�سدقاء والأقارب. ولذلك، حاول مكتب الإر�ساد 

اأنهم كبحوا جماح  اإل  ال�سعبية،  القاعدة  اإدانة غ�سب  اأع�ساوؤه عن  امتنع  ففي حني  التوازن: 

امليول العنيفة بينهم مبنتهى ال�سالبة، واأوقفوا تدفقها ،واحتووا جماعات �سباب الإخوان امليالة 

للعنف ،واملعروفة با�سم »جمموعات التاأمني«، واأيدوا نزع ال�سالح منها)74(. وعلى النقي�س 

الإخوان  مازال  الثوريني،  والإ�سالميني  واجلهاديني  واأحرار  »حازمون«  جماعات  من 

يوؤمنون مبزايا فر�سية »الأ�سلمة« من خالل �سناديق القرتاع؛ لكن ل مانع لدى الإخوان من 

الن�سمام اإىل قوى الإ�سالميني الثوريني �سد عدوهما امل�سرتك اإىل اأن يحني الوقت ل�ستعادة 

بف�سل  ال�سابطة  القيادة  يوفروا  اأن  باأنهم ميكن  ا منهم  اعتقاداً الدميقراطية،  النتخابات احلرة 

تنظيمهم. ولكن، اإىل متى ميكن للقيادة احلفاظ على هذا التوازن؟ هذا اأمر ي�سعب التنبوؤ به. 

�سبكات  بني  اللوجي�ستي  التعاون  وجود  حول  مت�ساربة  تقارير  هناك  توجد  الأر�س  وعلي 

�سباب الإخوان واإ�سالميي رابعة من عدمه .ومن ال�سعب اجلزم مبدي �سحتها ؛نظرا لتداخل 

الحتجاجات،  اأعمال  من  الكثري  ت�سم  التي  والرجتالية  والعفوية  الأر�س  علي  الأو�ساع 

بالإ�سافة اإيل طابعها الال مركزي ،وغياب التن�سيق والتجان�س يف روؤية موحدة..

5- االإخوان يف ثوب جديد 

؛  �سيء  اأي  اإىل  توؤدي  لن  احلالية  الحتجاجات  اأن  موؤداه  باعتقاد  الأخري  ال�سيناريو  يبداأ 

فال�سيا�سة الثورية التي �سادت يف 2011 ل ميكن ا�ستن�ساخها يف الوقت احلا�رش؛ لذا، فاإن اأف�سل 

خيار هو الن�سحاب والتح�سري ملرحلة طويلة الأمد من التجديد. وينطوي هذا ال�سيناريو على 

اأنف�سهم  احتفاظ الإخوان بكتلة اأع�سائهم وموؤيديهم دون ان�سقاقات خطرية، واإعادة اكت�ساف 

من خالل مهمة ور�سالة جديدة. تتجازز اأمرا�س املا�سي...فقد �سبق اأن �سيطر على برنامج 

التثقيف الأيديولوجي العقيم لالإخوان منظرون ينتمون اإىل »اإخوان امل�رشق العربي«، وكانت 

اأفكارهم تركز اأكرث على كيفية خلق حركة قوية ومنظمة، يلتزم اأع�ساوؤها »باجلماعة الربانية 

ا �سئيالاً لالأ�سا�س الفل�سفي اأو اجلوهر  الورعة« ومبهمتها الإلهية العظيمة ،ولكنها اأولت اهتماماً

بالكاد  لالإخوان  ال�ساملة  التاريخية  املهمة  كانت  عام،  وب�سكل  اجلماعة.)75(  ملهمة  الفكري 

وا�سحة.)76( وردع التنظيم ب�رشامة كل حماولت املراجعة. ومل ُي�رش اأحد اإىل افتقار عقيدة 

اأم  اإ�سالمية« قوية  تاأ�سي�س »دولة  اإىل  للروؤية ب�سكل عام. فهل هي م�رشوع يهدف  الإخوان 
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»جمتمع اإ�سالمي« قوي اأم »اأمة اإ�سالمية« قوية؟ 

ا اإىل الأمة الإ�سالمية القوية؛ ولكن ال�سلوك ال�سيا�سي لالإخوان  وت�سري مذاهب الإخوان اأحياناً

ا كبريا للتمكني الذاتي للمجتمع اأو حتى للتغيري الجتماعي. واأ�سافت  على الأر�س مل يِعر اهتماماً

ال�سبكة  الإخوان؛ وتلك  اإىل �سفوف  الزبائن  ا من  امل�سهورة لالإخوان مزيداً ال�سبكات اخلريية 

مدعومة بالطبع بال�سبغة الدينية، ولكنها بالكاد تكت�سب قوة اأو �سالحية كحركة موؤيدة للتغيري 

والعمل  املحلي  ال�سياق  يف  �سيا�سية  اأهداف  و�سياغة  للوعي  واإذكاء  �سعبية  تعبئة  اإىل  ،تهدف 

اأيام النتخابات.  اإل باعتبارهم ناخبني يف  اإىل العمل  للنا�س  ه الدعوة  اجلماعي.)77( ومل توجَّ

ا عن وفاء املرء لواجب ديني بدعم الطليعة ال�سيا�سية لالإخوان امل�سلمني.  وكان الت�سويت تعبرياً

املدين  املجتمع  لدور  للغاية  �سئيل  اهتمام  وُمنح  ذلك.  من  اأكرث  ال�سعب  من  ُيتوّقع  مل  ولكن 

ا لبلوغ الهدف  والتمكني الذاتي للطبقات الب�سيطة من عامة ال�سعب، اإل باعتبارها عامالاً م�ساعداً

احلقيقي، وهو ا�ستيالء طليعة الإخوان على النظام ال�سيا�سي القائم. وهذا النظام كان لبد اأن 

يوؤ�س�س »امل�رشوع الإ�سالمي« الذي يقود اإىل التغيري، و«متكني« الفكرة الإ�سالمية التي و�سع 

ا ب�سق الأنف�س لتاأكيد هذا الهدف الغام�س  لها بالكاد اأي تعريف. ولكن الإخوان منحوا اهتماماً

وتربيره، وحتديد الأدوات ال�سيا�سية والجتماعية املطلوبة للتغيري. 

الر�سمي  املذهب  ظل  وال�سيا�سية؟  الدينية  الناحية  من  الإ�سالمي«  »امل�رشوع  يعني  وماذا 

يف  للغاية  ملحة  باتت  التي  للمراجعات،  ما�سة  حاجة  يف  وبالتايل  ال�سمت؛  ا  ملتزماً لالإخوان 

الوقت الراهن اإزاء التحديات املتزايدة ل�سعود تنظيمات متطرفة ،مثل »داع�س« على ال�ساحة 

يف العراق و�سوريا. وقد ينبذ الإخوان عنف ودموية وتطرف داع�س ؛ باعتباره غري مواٍت 

ا مب�سالح الإخوان والإ�سالم ال�سيا�سي ب�سكل عام يف ال�رشق الأو�سط(  من الناحية ال�سيا�سية )قيا�ساً

الإخوان  فيهم  )مبن  الآخرين  والإ�سالميني  للم�سلمني  )تكفريي  الدينية  الناحية  من  خاطئ  اأو 

وامل�ساركة  النتخابات  ا  معترباً الإ�سالم،  با�سم  الدماء  و�سفك  القتل  يف  ومتطرف  اأنف�سهم(، 

اأولويات  النموذج  هذا  و�سع  حيث  الإ�سالم،  م�سادة  ممار�سات  الدميقراطيات  يف  ال�سيا�سية 

م�سوهة وحمرفة ومنهجية خاطئة فيما يتعلق بتطبيق القواعد ال�رشعية.)78( ولكن الإخوان ل 

ميكنهم الهرب من حقيقة اأن »داع�س« واجلماعات الأخرى التي تت�رشف يف الوقت الراهن 

باأكملها، طورت هويتها  املنطقة  اأهلية دامية وفو�سى اجتماعية على نطاق  ،كقاطرة حلرب 

يف  هم  والإخوان  ال�سحوة(  با�سم  )املعروف  املعا�رش  الإ�سالمي  الإحياء  تراث  من  بوحي 

لدعاية  ا  مركزياً ا  موقعاً الإ�سالمية  اخلالفة  اإحياء  ومذاهب  اأفكار  واحتلت  ال�سحوة.  هذه  قلب 

عليها  عفا  اخلالفة  قرو�سطية عن  اإ�سالمية ونظريات  تعاليم  الإخوان ،وتبني دون متحي�س 
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الزمن ،واإيالء اهتمام مبالغ فيه للح�سد العاطفي، وجتاهل احلاجة اإىل فكر جديد، واإىل اإ�سالح 

ديني، واإىل قراءة نقدية انتقائية للنظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية القدمية ل�سقل مذهبهم ال�سيا�سي 

املعا�رش. وكان اجتذاب اأكرب عدد ممكن من الأتباع لهم، واملوؤمنني بفكرهم اأكرث اأهمية بالن�سبة 

لالإخوان من اإنتاج عقيدة �سيا�سية متطورة وحمّدثة وحديثة وذات �سلة بالع�رش.)79(

وينبغي لالإخوان لإجناز هذا التجديد الذاتي، الدخول يف بيات �ستوي على امل�ستوى ال�سيا�سي 

وحماكاة  والدينية،  والإعالمية  والثقافية  والتعليمية  الجتماعية  الأن�سطة  على  ،والرتكيز 

لالإخوان  وميكن  املثال.  �سبيل  على  تركيا  يف  الجتماعية   »hizmet« وحركات  ال�سوفية 

اللجوء اإىل بع�س الدعاية الدينية لأغرا�س �سيا�سية؛ ولكن على اأ�سا�س انتقائي ودقيق.)80( ومع 

اأكرث  ا  تفكرياً ال�سعب يف عام 2014  الدعاية يف عيون  هذه  اإ�سفاء جاذبية على  يتطلب  ذلك، 

ا ،يتخطى الأ�ساليب الدعائية الدينية النموذجية املكررة لالإخوان والتي ا�ستخدموها يف  ابتكاراً

ترتبط  للدعاية  جديدة  واأ�ساليب  اأدوات  ا�ستنباط  ا  اأي�ساً لهم  وينبغي  والثمانينيات.  ال�سبعينيات 

�سئيلة  ال�سيا�سية  م�ساركتهم  تكون  اأن  وينبغي  واحلديثني.)81(  اجلديدين  والوعي  باحل�سا�سية 

اأن تقت�رش  فينبغي  ال�سيا�سة على الإطالق،  اأن ينخرطوا يف  اإىل احلد الأدنى. واإن كان لهم 

ين�سجمون  التي  القائمة  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  الأحزاب  العمل ،بالتعاون مع  م�ساركتهم على 

و�ستكون  الإخوان.  لأيديولوجية  الثقافية  الهيمنة  ا�ستعادة  هو  الهدف  و�سيكون  ثقافياًا.  معها 

اأ�سلمة قلوب وعقول النا�س واإعادة �سياغة املفهوم الأ�سلي للبنا الذي ن�س على اأن الإخوان 

ا، اأكرث جدوى على املدى الطويل من الرتويج لفكرة حكم الإخوان؛  فكرة اأكرث من كونها تنظيماً

هذا  تنفيذ  اإمكانية  وتعتمد  الدنيوية.  والجتماعية  القت�سادية  الفوائد  على  للح�سول  كبوابة 

ا، وظهور مبادرات وموارد جديدة  ال�سيناريو على مدى ت�سامح النظام ال�سيا�سي املا�سي قدماً

ا للم�سالح  لالإ�سالح الديني، واختيار الإخوان دعم هذا التجديد، وهو اأمر م�سكوك فيه نظراً

املكت�سبة املرتاكمة التي يح�سلون عليها من وراء احلفاظ على اجلماعة يف �سكلها احلايل ،ومن 

امل�ساركة ال�سيا�سية.

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي والدميقراطية يف م�ضر

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي: االلتزام بالدميقراطية 

من املرجح لالإ�سالم ال�سيا�سي اأن ي�ستمر، ولكن بتكلفة باهظة للغاية على ح�ساب اأي اآمال 

يف حلول الدميقراطية يف م�رش. فا�ستمرار املواجهة بني الإ�سالميني والدولة وع�سكرة �سيا�سة 

الدولة، وتكثيف العنف امل�سلح والإرهاب واحلرب الأهلية بني اأن�سار ومعار�سي الإ�سالميني 

)مبا يف ذلك الهجمات الطائفية والقتل العلني( لي�ست مالمح مثالية لبناء دميقراطية جديدة يف 
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البالد، �سواء على امل�ستوى الإجرائي اأو اجلوهري. وكما ُذكر اأعاله، فاإن الدولة ومراكز 

عن  ا�ستبدادية  يقل  ل  ا  جديداً ا  �سيا�سياً ا  نظاماً اأر�ست  ال�سي�سي  اجلرنال  نظام  قيادة  حتت  قوتها 

املجال  ويت�سكل  �سكلية.  بوجود دميقراطية  والتظاهر  املزاعم  ا، رغم  قمعاً واأكرث  بل  �سابقيه، 

م�ساءلة  وعدم  الع�سكرية،  الو�ساية  خالل  من  التاأ�سي�س  قيد  مازال  الذي  اجلديد  ال�سيا�سي 

ل�سمان  يكفي  مفتوح مبا  النظام  القدمية.)82( وهذا  امل�سالح  الدولة، واحلفاظ على  موؤ�س�سات 

قدر من التعددية املراقبة واملوّجهة، بو�سفها �سمام اأمان ل�سمان عدم تكرار زلزال انتفا�سة 

من  مزيد  حدوث  عدم  من  للتاأكد  التعددية  تلك  على  كافية  �سيطرة  متار�س  ولكن   .2011

اأخرى. ومع  اأي جهة  اأو من قبل  ال�سيا�سية/النتخابية �سواء من جانب الإ�سالميني  املفاجاآت 

ذلك، فاإن هذا النظام مازال ي�سمل جهات فاعلة تتناف�س على ال�سلطة داخل الدولة واملجتمع 

ا اأطراف فاعلة اإ�سالحية دميقراطية اجتماعية و�سيا�سية خمتلفة  على حد �سواء. وقد تتمكن اأي�ساً

امل�ستمرة،  الراهن، ولدت من رحم الأزمات الجتماعية والقت�سادية  الو�سع  حمتجة على 

من احل�سول على اأر�سية اأكرب يف ظل الفراغ ال�سيا�سي والجتماعي يف م�رش، حيث �ستتحدى 

افتقار الدولة اإىل ال�رشعية والإجنازات. لذلك، فاإن �سلطوية النظام اجلديد قد ل تتمكن من 

الوقوف يف وجه عوامل الطرد املركزي احليوية الفعالة بداخله ،وعجزه البنيوي عن تقدمي 

اأو  هيمنتهم  لب�سط  بالفعل  الإخوان  �سكل حماولة  )�سواء يف  الإ�سالمي  التهديد  ولكن  احللول. 

يف �سكل العنف امل�ستوحى من الإ�سالميني( ميكن اأن يكون مبثابة عامالاً للربط بني موؤ�س�سات 

ي�سكله  الذي  التهديد  هذا  ي�ستخدم  اأن  القدمي  للنظام  وميكن  معا.  والتحامها  اجلديد  النظام  هذا 

الفعالة، واإجبار اجلهات  العوامل احليوية  ا على الأقل، لكبح جماح هذه  الإ�سالميون، موؤقتاً

الفعالة املتباينة على الن�سمام اإىل »احلرب �سد اإرهاب الإ�سالميني« ؛تلك احلرب ال�ستبدادية 

التي تقودها الدولة، ولكن لي�س لفرتة طويلة. 

ول يقل اأهمية عن ذلك، اأن الدميقراطية الت�ساركية الناجحة ل ميكن اإر�ساوؤها على اأ�س�س 

للدميقراطية  املعادية  النزعات  ذوي  من  الأقل  على  الناخبني  ربع  كان  اإذا  واآمنة  م�ستقرة 

ا  وال�ستبدادية الدينية. ويف واقع الأمر، فاإن النظام ال�ستبدادي القدمي يف م�رش ا�ستخدم دائماً

والقت�سادية  الجتماعية  الُنخب  دعم  ،و�سمان  حكمه  ؛لتربير  الإ�سالمية«  »الهيمنة  خطر 

والثقافية من غري الإ�سالميني. وبالن�سبة لتلك النخب فاإن اأي دميقراطية �سعبية ميكن اأن تفتح 

بالقوة.  اأو  القرتاع  �سناديق  خالل  من  الديني  احلكم  وفر�س  الإ�سالميني  ل�سيطرة  الباب 

لذلك، فاإن اإعادة اإنتاج النظام ال�ستبدادي القدمي يظل اخليار الأف�سل، اأو على الأقل اأهون 

ال�رشور يف اأعني هذه النخب. 
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والتي  التحرير،  ميدان  يف  الإ�سالميون  نظمها  التي  يوليو   29 مليونية  اإن  القول  وميكن 

رفعت �سعار »الهوية الإ�سالمية« و«تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية« و�سعت كلمة النهاية للتثوير 

املحتمل ل�سيا�سة ال�سارع الدميقراطية يف اأعقاب انتفا�سة يناير 2011. فقد اأثار اخلطاب الطائفي 

الديني املتع�سب واملرعب لهذه املاليني من الإ�سالميني الذين تدفقوا على ميدان التحرير من 

املختلفة(  واجلهادية  والقطبية  ال�سلفية  اجلماعات  فيهم  )مبن  اليوم  ذلك  يف  م�رش  اأنحاء  جميع 

اليوم هي  ذلك  الر�سالة يف  كانت  فقد  امل�رشيني.  كبري من  الداهم بني عدد  باخلطر  اإنذارات 

اأن ال�سيا�سة الدميقراطية الثورية التي تهدف اإىل تفكيك اأو�سال النظام القدمي قد متهد الطريق 

فاإن  ما  الفكر. وبطريقة  للتقدمية وحرية  الطائفيني واملتع�سبني واملناوئني  الإ�سالميني  لهيمنة 

حلم انتفا�سة يناير بتطبيق �سيا�سات دميقراطية ثورية جديدة يف م�رش انتهى يف ذلك اليوم، 

اإمكانية ظهور خميني م�رشي يف �سورة املر�سح الرئا�سي الإ�سالمي املتطرف املثري  وكذلك 

للقالقل ال�سيخ حازم �سالح اأبو اإ�سماعيل وحملته النتخابية املدوية ،بعث مبوجات �سادمة اإىل 

ال�ساحة العالمة  الرئا�سية يف مايو 2012. وغابت عن  ال�سيا�سة امل�رشية قبل النتخابات  لب 

املميزة لالإخوان املتج�سدة يف مواقفهم املحافظة امل�سقولة و�سبط النف�س، والتي كان من املمكن 

اأن تقلل املخاوف وت�سكنها، يف ح�سور اإبو اإ�سماعيل و�سعبويته الإ�سالمية الثورية الراديكالية 

املناه�سة للدولة. ومل يكن بن لدن والعمليات الع�سكرية اجلهادية النخبوية �سد اأهداف حمددة 

للنظام م�سدر اإلهام هذه الفئة بل كانت الحتجاجات اجلماعية التي قادها اخلميني �سد النظام 

القائم يف قلب »ثورة اإ�سالمية �ساملة«. وكان هذا الأمر اأكرث اإثارة للقلق والرعب من اأ�سلوب 

تنظيم القاعدة يف ممار�سة الإرهاب. ولكن من الناحية العملية مل يكن لدى اخلمينية امل�رشية 

بوجود  �سعيدة  تكن  مل  التقليدية  ال�سلفية  واجلماعات  الإخوان  فحتى  للنجاح.  ملمو�سة  ا  فر�ساً

هذا النموذج، وان�سمت اإىل م�سار النظام القدمي وميول التيار الجتماعي الغالب لتقزمي هذه 

ا من الدعم الجتماعي للدولة القدمية. الظاهرة، التي اإن اأدت اإىل �سيء فاإنها اأ�سافت مزيداً

اإ�ضفاء الطابع الدميقراطي على االإ�ضالم ال�ضيا�ضي؟ 

ملحة.  �رشورة  هو  ال�سيا�سي  الإ�سالم  على  الدميقراطي  الطابع  اإ�سفاء  اأن  ذلك  يعني 

ويثور �سوؤال رئي�سي يف ال�رشق الأو�سط حول دور الدين يف الدميقراطية. وميكن ت�سنيف 

الإ�سالميني يف ما يتعلق مب�ساألة الدميقراطية اإىل فئتني رئي�سيتني: الفئة الأوىل هي الإ�سالميون 

فهم  عقائدية.  دينية  اأ�س�س  على  ا  متاماً الدميقراطية  يرف�سون  الذين  للدميقراطية  املناه�سون 

ملجمل  مناق�س  الدميقراطية،  يف  الزاوية  حجر  مبثابة  وهو  ال�سعب  �سيادة  مبداأ  باأن  يوؤمنون 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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احلاكمية الإلهية والتوحيد الإ�سالمي. وت�سم القائمة التي ميكن اإدراجها يف هذه الفئة ال�سلفيني 

ا اإىل  واجلهاديني الذين يختلفون فقط على منهجية الإتيان بنظام احلكم الإ�سالمي املزعوم ا�ستناداً

حكم الله، اإىل حيز الوجود.)83( اأما الفئة الأخرى فهي الإ�سالميون الذين يقبلون الدميقراطية 

ال�سعب  �سيادة  مبداأ  يقرون  فهم  وبالتايل  الإ�سالم  يف  لل�سورى  الع�رشي  املعادل  باعتبارها 

ولكن يف اإطار قيود وحدود معينة. وبعبارة اأخرى، فاإنهم يقبلون الدميقراطية ولكن ب�رشط 

رئي�سي هو »عدم خمالفة ال�رشيعة الإ�سالمية« ح�سب فهمهم وتاأويلهم لها. وينطوي ذلك يف 

النظرية واملمار�سة على منوذج دميقراطي ملئ بالقيود ال�ستبدادية املفرو�سة على احلريات 

العامة واخلا�سة وعلى عقيدة متاأ�سلة من عدم امل�ساواة بني الأديان وعدم الكرتاث بحقوق 

الإن�سان. والأهم من ذلك، اأن هذه الفئة من الإ�سالميني تقبل الدميقراطية باعتبارها متوافقة 

ا كبوابة للنفاذ  مع الإ�سالم )مع اأخذ �رشط التقيد بال�رشيعة الإ�سالمية يف عني العتبار( واأي�ساً

)الدولة  للحكم  الإ�سالمي  النظام  لتاأ�سي�س  ا  �سعياً وال�سيا�سة  املجتمع  لأ�سلمة  الكامل  الإعمال  اإىل 

الإ�سالمية اأو اخلالفة الإ�سالمية( على املدى الطويل. وتت�سمن القائمة الإخوان امل�سلمني كممثل 

تقليدي لهذه الفئة بالإ�سافة اإىل اإ�سالميني اآخرين متناثرين بني الأحزاب الأخرى ويف املجتمع 

اختالفات  على  يحافظون  ولكّنهم  والركائز  الأهداف  نف�س  الإخوان  ي�ساركون  ممن  املدين 

بينهم وبني الإخوان يف اأ�ساليب العمل )مثل الف�سل الوظيفي بني ال�سيا�سة والدعوة على �سبيل 

ا اأكرث  املثال(. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هذه املجموعة الأخرية من الإ�سالميني تعتمد تف�سرياً

على  اأقل  ا  قيوداً يفر�سون  فاإنهم  وبالتايل،  الإخوان.  من  الدينية  للن�سو�س  ومرونة  ا  انفتاحاً

الدميقراطية با�سم الإ�سالم ؛ومن ثم ي�سمحون مبزيد من احلريات وامل�ساواة.)84(

بينما  للدميقراطية،  الإجرائية  اجلوانب  على  الت�سديد  يف  املبالغة  اإىل  الإخوان  وينزع 

اأو  الإ�سالمية  الدولة  ت�سع  حيث  الإ�سالم،  با�سم  والت�سامح  احلريات  على  ا  قيوداً يفر�سون 

ا لتلك احلريات  اأو علماء الدين من الإ�سالميني على وجه احل�رش تعريفاً احلركات الإ�سالمية 

ميكنها  الإ�سالميني  مثل  املنظمة  اجلماعات  بع�س  اأن  الأمر  يف  واخلطري  ا�ستبدادية.  بطريقة 

ا�ستغالل الآليات الدميقراطية )امل�ستوردة من التجربة الغربية املعا�رشة التي تتعاي�س فيها تلك 

�سعبي  اإجماع  املتحيزة ،وتقوم بوظيفتها �سمن  النزيهة غري  الدولة  الآليات مع بريوقراطية 

حول القيم الأ�سا�سية تطور على مدار التاريخ( لل�سيطرة على النظام. 

من  ال�سالمية  احلركات  هذه  ا�ستبعاد  مت  اإذا  ؛لأنه  اإ�سكالية  ي�سبب  الو�سع  فاإن  وبالتايل، 

احلياة ال�سيا�سية بالقوة فاإنها �سوف تزعزع ا�ستقرار الدميقراطية، وتقو�سها على نحو خطري، 

اإىل نوع  يوؤدي  اأن  الدميقراطية ميكن  ال�سيا�سات  اإدراجها يف  اأن  بيد  الكبرية.  ل�سعبيتها  ا  نظراً

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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د. اأ�ضرف ال�ضريف

من ال�سلطوية النتخابية غري الليربالية ت�ستخدم فيها الدولة �سطوتها و�سلطتها لفر�س قيم معينة 

على مواطنيها. ويبدو اأن هيمنة الليربالية اجلديدة يف جميع اأنحاء العامل يف العقود الأخرية، 

ال�سيا�سية  اخلالفات  لإدارة  الإجراءات  من  جمموعة  جمرد  اأنها  على  للدميقراطية  وتف�سريها 

اأو ثقايف، وجتاهلها للنماذج الدميقراطية  اأو اقت�سادي  ،وتفريغها من اأي م�سمون اجتماعي 

التقدمية الأخرى التي ت�سدد على م�ساركة القاعدة الجتماعية العري�سة والتمكني الجتماعي 

والقت�سادي، تقرتح حالاً مل�سكلة مكان الإ�سالم يف �رشق اأو�سط دميقراطي. وينطوي هذا احلل 

على قبول منوذج غري ليربايل للدميقراطية النتخابية و«�سيا�سات معتدلة للهوية« يهيمن عليها 

الإ�سالميون، وقبول دعاوى الإ�سالميني باعتبارها حقائق ثقافية لواقع املجتمعات الإ�سالمية. 

وكما برهنت الأحداث التي اأملت مب�رش من عام 2011 وحتى عام 2013، اأف�سى هذا احلل 

اإىل �سعور قطاعات وا�سعة من ال�سعب من غري الإ�سالميني بالغرتاب، بل بالنفور واجلفاء 

الثقة يف  فقدان  اإىل  الدميقراطية، وقادهم  الإ�سالميون يف ظل  ي�سكله  الذي كان  التهديد  اإزاء 

الدميقراطية نف�سها، ويف نهاية املطاف قبول ا�ستبداد غري الإ�سالميني باعتباره اأهون ال�رشور. 

وتفتقر م�رش اإىل فاعل �سيا�سي و�سطي حمافظ قادر على �سهر التقاليد الإ�سالمية مع القيم 

احلديثة بطريقة مقنعة. واأُتيحت الفر�سة لالإخوان خللق هذا املركز على ال�ساحة ال�سيا�سية بعد 

ا.  عام 2011 ولكنهم اأخفقوا يف ذلك فعلياً

الدميقراطية  مفهوم  ت�سور  اإعادة  هو  الإ�سالميون  واجهه  الذي  الأكرب  التحدي  وكان 

لذلك  عملية  مواءمة  اإىل  ال�سعي  من  وبدلاً  الغرب.  من  م�ستوردة  ،ولي�ست  حملية  كعملية 

املفهوم،واإثارة �سجالت فكرية حول »منوذج دميقراطي يراعي اخل�سو�سية الإ�سالمية«، 

ا بالإ�سالميني امليالني اإىل الدميقراطية ا�ستثمار طاقاتهم لرت�سيخ العمليات الدميقراطية  كان حرياً

خالله  من  ميكن  بدقة،  متوازن  و�سع  وهذا  الدارج.  والثقايف  الجتماعي  اخلطاب  يف 

لالإ�سالميني احلفاظ على افرتا�ساتهم التي كر�سوها لزمن طويل اإزاء املعامل الدينية لل�سيا�سة- 

ا املكانة اجلوهرية للهوية الدينية والتاريخ والتقاليد والن�سو�س املقد�سة باعتبارها نقطة  وحتديداً

مرجعية اأخالقية يف احلياة ب�سفة عامة، مبا فيها ال�سيا�سة. بيد اأن هوؤلء الإ�سالميني ينبغي اأن 

ي�رشعوا يف الوقت نف�سه يف اإعادة تف�سري هذه التعاليم الدينية ،واإعادة توجيه املبادئ املعيارية 

للدين الإ�سالمي يف اجتاه الدميقراطية الليربالية، والف�سل يف نهاية املطاف بني الدولة والدين. 

وبعبارة اأخرى، فاإن هذا الجتاه يعك�س جتربة اأوروبا الغربية حيث �سبق الإ�سالح الديني 

مع  وال�رشاع  جديدة،  �سيا�سية  عقيدة  تتطلب  و�ساقة  للغاية  �سعبة  مهمة  وتلك  العلمنة.)85( 

التف�سريات ذات النزعة التاريخية للن�سو�س الدينية املقّد�سة. ويختلف هذا عن مفهوم »الإجماع 
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ا.  ا لدميقراطية ليربالية تعددية ثقافياً املتداخل« امل�سهور الذي �ساغه جون رولز باعتباره اأ�سا�ساً

الأيديولوجي  امل�سقول وغري  العقالين  اجلدل  من  نوع  هو  هو مطلوب  ما  اإن  ويقول رولز 

القائم بذاته املقبول لدى اجلميع. ولكن ن�ستطيع القول باملخالفة لرولز اإن الأمر هنا يتطلب اأكرث 

من ذلك للجمع بني الإ�سالميني وغري الإ�سالميني باجتاهاتهم وعقائدهم املتباينة، مما ي�ستدعي 

والعلمانية  الليربالية  الدميقراطية  ت�ستوعب  لكي  وتغيريها  نف�سها،  الأيديولوجية  على  العمل 

ا اأو  املرتبطة بها التي ت�سرتط الف�سل بني الدين والدولة ،واإن كان ذلك دون طرح الدين جانباً

خ�سخ�سته بال�رشورة. وبعبارة اأخرى، فاإن الف�سل بني الدين وال�سيا�سة يتطلب عملية معقدة 

واإعادة  وتاأ�سي�س  دينية جديدة،  تف�سريات  والتما�س  الدميقراطية،  وامل�ساومات  التفاو�س  من 

اإىل  ،بالإ�سافة  ال�سيا�سي  للنظام  املعيارية  بالأ�س�س  يتعلق  فيما  للدين  ال�سحيحة  املكانة  تاأ�سي�س 

املكانة اجلوهرية للحقوق الفردية.)86( ومن الوا�سح اأن م�رش تفتقر يف الوقت احلا�رش اإىل هذا 

ا للوزن الكبري الذي يحظى به الإ�سالميون  الطرح. ولكن على ما يبدو اأنه ل غنى عنها نظراً

يف اأي عملية دميقراطية تعددية مزعومة، وعدم جدوى ا�ستبعاد الإ�سالميني والدور الرئي�سي 

ا على الإطالق فاإن الأمر �سي�ستدعي  للثقافة الإ�سالمية يف املجتمع. واإذا كان هذا الطرح ممكناً

اأكرث من جمرد بذل اجلهود من جانب الإ�سالميني، لأنه �سيتطلب من املوؤ�س�سة الدينية املحافظة 

يف املجتمعات العربية اأن تنربي يف عملية وا�سعة النطاق لالإ�سالح الديني لل�رشيعة الإ�سالمية 

،والعقيدة والفكر الإ�سالميني ،وهذه مهمة تاريخية طال انتظارها ،وتاأخرت ملا يقرب من 

قرنني حتى الآن.)87(

الإ�سالمية  احلركة  عليه  �ستبدو  ما  وا�سحة  بعبارات  نت�سور  اأن  مبكان  ال�سعوبة  من 

مع  �سيما  ل  الإ�سالمية«(،  بعد  »ما  احلركة  هو  لها  و�سف  اأدق  يكون  )وقد  الدميقراطية 

به  ُي�ساد  كان  الذي  الرتكي  والتنمية  العدالة  حلزب  الدميقراطي  الوجه  حول  ال�سكوك  تزايد 

الإ�سالحات  اأن  الوا�سح  ولكن من  الإ�سالمية«.  »الليربالية  ا ل  باعتباره منوذجاً ال�سابق  يف 

الفكرية الأو�سع داخل الفكر الإ�سالمي بخ�سو�س م�سائل العالقات بني الدولة والدين مطلوبة 

ب�سدة. وينبغي التخلي عن مفاهيم، مثل »احلاكمية« و«اجلاهلية«، اإىل جانب اأفكار من قبيل 

ال�ست�سهاد  ينبغي  ول  الإ�سالمية.  اخلالفة  ا�ستعادة  وهدف  ربانية«،  »جماعة  الإخوان  اأن 

بالدين يف اخلطاب ال�سيا�سي للحزب و�سلوكه اإزاء الق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 

هذه  اأن  حني  ويف  ا�ستبدادية.  �رشوط  دون  بالكامل  الدميقراطية  تبني  وينبغي  الوطنية،)88( 

للقيم والتعاليم الإ�سالمية، فاإن  احلركات الإ�سالمية الدميقراطية �ستحتفظ بالتزامها وتقديرها 

ذلك �سيكون فقط كجزء من التقاليد الوطنية والرتاثية يف البالد ،ولكن لي�س كقيود يتم فر�سها 
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ثقافة  ا من  الإ�سالمية جزءاً القيم  ت�سّكل  اأن  ينبغي  ذلك،  اأعلي. ولتو�سيح  �سلطوي من  ب�سكل 

اجتماعية يعتنقها ال�سعب بحرية ، ويقدرها ويعتمدها – اإذا اأراد عرب تفاعالته احلرة ومع حفط 

حقوق التعددية والإختالف- دون اأن تفر�سها عليه الدولة من اأعلى اإىل اأ�سفل، اأو اأن ميار�س 

علماء الدين الو�ساية الدينية على النا�س. وُتعد ال�سفافية التنظيمية واملالية وقطع العالقات مع 

وبعبارة  ا.  اأي�ساً ملحة  م�سائل  وال�سيا�سة  الدعوية  الأن�سطة  بني  والف�سل  اخلارجيني،  الأتباع 

اأخرى، قد ت�ساهي احلركة الإ�سالمية الدميقراطية الن�سخة الإ�سالمية من الأحزاب الدميقراطية 

ا تتناف�س على ال�سلطة �سمن قواعد دميقراطية  امل�سيحية يف اأوروبا – وهي حركة حمافظة ثقافياً

ا، اأو بب�ساطة قد  اأي�ساً ا اآخر  توافقية. ويعترب منوذج لهوت التحرير يف اأمريكا الالتينية معلماً

يكون البديل هو ابتكار مناذج جديدة خا�سة بال�رشق الأو�سط. اأما بالن�سبة للنماذج التاريخية 

الإطار  هذا  يف  برز  فقد  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الدميقراطية«  »الأ�سلمة  من  امل�ستوحاة  امللهمة 

منوذجان اثنان )يف تركيا وتون�س( يف ظل �سغط قوي من هياكل الدولة العلمانية، وتفاعل مع 

الأيديولوجيات غري الإ�سالمية واحلركات ال�سيا�سية املناف�سة. اأما النموذج الثالث )يف املغرب( 

فقد متيز بوجود �سياق مواٍت هياأته موؤ�س�سة مرت�سخة بعمق، وعلي عالقات متوازنة مع جميع 

دة  حمدِّ قواعد  ت�سع  التي  امللكية  املوؤ�س�سة  وهي  �سواء،  حد  علي  والعلمانية  الدينية  الأطراف 

ا غري مت�سور.  للتعددية والتدافع ال�سيا�سي والديني جتعل اأي حماولت للهيمنة اأمراً

مواجهة  يف  املغلق  وتنظيمهم  املتزمتة  باأيديولوجيتهم  ملتزمني  امل�سلمون  الإخوان  ويبقى 

تهديدات خطرية لوجودهم. ويت�سح اأن الإخوان غري قادرين على تنفيذ التغيريات املطلوب 

ا لأنهم يعملون يف �سياق من الفراغ ال�سيا�سي، وحيال دولة غري مهتمة بالأيديولوجية  ؛نظراً

ول بالتنمية ال�سيا�سية، ويف ظل غياب املناف�سة الأيديولوجية والجتماعية. وحتى عندما كان 

الإخوان يف مقاعد ال�سلطة، متثلت اخلطوة الأكرث تقدمية نحو الإ�سالح التي تدار�ستها اجلماعة 

عرب  كحركة  والإخوان  فيها.  ف�سلت  اخلطوة  تلك  وحتى  والدعوة،  ال�سيا�سة  بني  الف�سل  يف 

ا ،وعقائد اأيديولوجية جعلت منها  وطنية ذات تنظيم �سخم لديها تاريخ معقد على مدى 80 عاماً

ا اأكرب بكثري من اأن يعمل مبثابة ف�سيل داخل نظام دميقراطي ليربايل تعددي حديث الن�ساأة  كياناً

يف م�رش. ومل يتمكن الإخوان من و�سع اأنف�سهم اإل يف اإطار م�رشوعهم احلقيقي ،وهو اإقامة 

نظام حكم خا�س بهم على املدى الطويل. وقد يف�رش ذلك عدم قدرة الإخوان على التكيف مع 

متطلبات الدميقراطية.

ا وجود فاعلني اإ�سالميني معتدلني اآخرين ،ميكنهم قيادة  ولالأ�سف، فاإن م�رش ينق�سها اأي�ساً

ا لعدم وجود جماهري موؤيدة على ال�سعيد  حركة الدميقراطية داخل �سفوف الإ�سالميني، نظراً

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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الن�ساأة  حديثة  وبداياتهم  لالإ�سالميني،)89(  والتنظيمي  املوؤ�س�سي  الطابع  ،و�سعف  الجتماعي 

،وعدم بناء كوادر وخربات مرتاكمة على مدى التاريخ يف جمال ال�سيا�سة الوطنية واملحلية 

)ب�سبب تر�سخ ال�سلطوية ال�سيا�سية يف م�رش( وما نتج عن ذلك من انعدام الروؤية والتوا�سل. 

ا حالة النغالق الفعلية احلالية للمجال ال�سيا�سي يف ظل نظام ال�سي�سي بعد  ومما زاد الأمور �سوءاً

ثالث �سنوات من امل�ساركة والتقلبات مل ي�سبق لها مثيل. فقد اأخ�سع حزب الو�سط نف�سه -على 

�سبيل املثال- جلماعة الإخوان على مدار ال�سنوات الثالث املا�سية، وفقد من ثم طابعه ولونه. 

ا ،ف�سل يف بناء تنظيم قوي واأيديولوجية وا�سحة  وحتى حزب م�رش القوية، الذي كان مب�رشاً

اأعلن عنها  التي  الو�سطية  فاإن  اإىل ذلك،  الدوائر الجتماعية. وبالإ�سافة  وجمهور مميز يف 

ال�سديد ت�سببت يف انعدام ثقة الإ�سالميني وغري الإ�سالميني  هذا احلزب يف خ�سم ال�ستقطاب 

فيه.)90( وعالوة على ذلك، هجر عدد كبري من اأع�ساء الإخوان احلزب بعد اأن ان�سموا اإليه 

يف البداية، ب�سبب خالفات تنظيمية ولي�س اختالفات اأيديولوجية مو�سوعية. وطرد احلزب 

ال�سابقني يف الإخوان، ولكنه مل يحدد بدائل منا�سبة.  العديد من الأع�ساء  ا من قيادته  موؤخراً

ورغم م�ساركة حزب م�رش القوية يف املظاهرات املناه�سة ملر�سي يف 30 يونيو، فاإنه يرى 

بناء  عملية  يف  ال�سيا�سية  قيادته  و�رشعت  �رشعية.  غري  يوليو   3 بعد  ال�سيا�سية  الرتتيبات  اأن 

اأمل خلق  العامة والتعليم والتنمية القت�سادية على  احلزب،والتعامل مع ق�سايا مثل ال�سحة 

معار�سة على م�ستوى الأمة للطابع الع�سكري وال�سلطوي لنظام ال�سي�سي.)91(

وان�سغل الإ�سالميون الدميقراطيون ومن �سبقوهم يف الفكر من مدر�سة الو�سطية الإ�سالمية 

على مدى العقود القليلة املا�سية بالو�سول اإىل قطاعات اأو�سع من ال�سكان. ومل يكونوا معنيني 

ب�سكل خا�س بامل�ساركة احلا�سمة يف امل�سائل الدينية والفقهية مع ال�سلفيني، الذين مازالوا يتمتعون 

باليد العليا يف املجال الديني. ولكن لكي يحظى من يدافعون عن مفهوم »التنوير الإ�سالمي« 

بالنجاح فالبد لهم من مواجهة هذا الحتكار ال�سلفي با�ستخدام النقا�س الديني العقالين. ولكن 

لالأ�سف، ف�سل هوؤلء املثقفون الإ�سالميون يف ماأ�س�سة عملهم اأو يف تربية اأجيال جديدة. وعالوة 

على ذلك، فاإنهم جنحوا اإىل اأفكار ومواقف اأكرث حمافظة مع مرور الوقت.)92(

االأ�ضلمة يف املجتمع:

ا، وب�رشف النظر عن الفاعلني املنظمني يف حركة الإ�سالم ال�سيا�سي الذين يعربون  اأخرياً

عن معايريهم الإ�سالمية اخلا�سة من خالل الع�سوية يف منظمات �سيا�سية، �ستوا�سل الأ�سلمة 

تاأثريها على امل�ستوى الجتماعي والثقايف. فقد اأدجمت الطبقة املتو�سطة الورعة من ال�سلفيني 
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ا واملخالطة املجتمعية والقيم داخل معرتك احلياة اليومية على  اجلدد وجهات النظر املدفوعة دينياً

ا اأو  ا معيارياً مدى العقود املا�سية يف �سميم عقيدتها. وعالوة على ذلك، فاإن الإ�سالم ُيعترب رمزاً

م�سدر اإلهام للحركات غري الجتماعية)93( والأن�سطة القت�سادية واخلريية والتجارية القائمة 

على مربرات دينية ليربالية جديدة من ال�ستهالك ال�سوقي. وت�ستاأثر العديد من امل�سطلحات 

الدينية التي لها عالقة بالهوية الإ�سالمية وقوانني ال�رشيعة اأو القيم الأ�رشية اأو الت�سامن بقاعدة 

بال�رشورة  ُترتَجم  ولكنها مل  املنظمة،  الإ�سالمية  قاعدة احلركات  بكثري من  اأو�سع  اجتماعية 

ال�سيا�سيني غري  العديد من  اأخرى، مازال  ال�سيا�سيني. وبعبارة  اإىل دعم �رشيح لالإ�سالميني 

الإ�سالميني واجلهات الفعالة من غري الإ�سالميني ي�سريون اإىل نقاط مرجعية دينية ،ويحّفزون 

املعيارية  ت�ستمر  ا.)94( و�سوف  ا وثرياً الديني حياً اأ�س�س دينية ما دام هذا اخليال  اأن�سارهم على 

والدعاة  اجلدد  ال�سوفية  مثل  ال�ساعدة  ال�سعبية  الثقافية  الجتاهات  حتفيز  يف  ا  اأي�ساً الدينية 

ا باعتبار اخليال الديني الأداة املف�سلة للتالعب واملناورة من قبل الدولة  ال�سلفيني اجلدد، واأخرياً

التابع  الديني الأزهري  التعليم  العام م�ستعل بال�رشاعات بني  الديني  واحلكومة.)95( واملجال 

للدولة ،والتعليم الديني الذي ي�سيطر عليه ال�سلفيون، وتقدمه اجلمعيات الدينية والجتماعية، 

بني  والفكرية  وال�سيا�سية  وال�سلوكية  والفقهية  والعقائدية  التاريخية  الختالفات  اإىل  بالإ�سافة 

ا اإىل ف�سائل  الأزهر وال�سلفيني. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن انق�سام موؤ�س�سة الأزهر نف�سها داخلياً

حول م�سائل ال�سيا�سة ،والعالقات مع النظام هي م�ساألة رئي�سية اأخرى.)96( وت�سهد ال�سوفية 

ا تغريات كبرية مع ظهور مدار�س وف�سائل خمتلفة، فهناك الطرق ال�سوفية التقليدية التي  اأي�ساً

ترتبط معاقلها يف �سعيد م�رش والدلتا ب�سكل ف�سفا�س بقادة اأزهريني بارزين مثل ف�سيلة الإمام 

التقليدية  الطرق  تلك  نت�سور ممار�سة  اأن  ال�سعب  الطيب وغريه. ومن  اأحمد  ال�سيخ  الأكرب 

يقو�س  مما  الفعال،  والن�ساط  الجتماعية  اخلدمات  جمال  من  لن�سحابها  ا  نظراً ا  كبرياً ا  تاأثرياً

ا دوائر حميطة بال�سيخ علي جمعة مفتي الديار ال�سابق واملعلم الروحي  جاذبيتها. وتوجد اأي�ساً

الكبري للموؤ�س�سة الدينية، حيث يعمل على بناء روابط و�سبكات من املوؤيدين يف موؤ�س�سات الدولة 

الإ�سالم موالية  ن�سخة حمافظة حممودة من  تقدميه  املميزة، من خالل  النخب  وبني �سفوف 

للدولة وموؤيدة ل�سيا�سات ال�سوق ولقطاع الأعمال. ويقابل النموذج الذي ميثله جمعة حركة 

Hizmet التي اأ�س�سها فتح الله جولن يف تركيا. ولكن �سوف تك�سف الأيام مدى قدرة جمعة 
على اكت�ساب العمق ال�سعبي واملوؤ�س�سي والتوا�سل الجتماعي الوا�سع الذي حتظى به حركة 

جولن يف تركيا. فحتى الآن، تقت�رش اأن�سطته على ك�سب قلوب وثقة الدولة والنخبة من رجال 

الأعمال يف منرب »الإ�سالم امل�رشي احلديث« اجليد واملحمود، والتنمية القائمة على الإميان 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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ا، هناك حركات ال�سوفية اجلدد والتي لي�ست بال�رشورة مهتمة بلعبة امل�سالح  والعقيدة. واأخرياً

الإ�سالمية  م�سي�سة على غرار احلركات  لي�ست  ولكنها  و�سبكاته،  مثل على جمعة  والعالقات 

ال�سيا�سية، بل هي مهتمة اأكرث باجلوانب الروحانية والتاأمل يف الع�رش اجلديد، وهي اهتمامات 

اأحد املراقبني »اليوجا ال�سوفية«)97(  اأو كما و�سفها  منف�سلة عن الأنظمة ال�سارمة لل�رشيعة، 

رغم اأن بع�س �سيوخ ال�سوفية واأتباعها يرتبطون بال�سيا�سة الوطنية من خالل اأ�ساليبهم غري 

املاألوفة وغري احلزبية. ويبتعد معظم ال�سوفية عن املبارزة احلالية بني النظام والإخوان.)98(

ويعتمد النظام الع�سكري يف م�رش -اإىل حد كبري- على اإ�سفاء ال�رشعية الدينية على مظهره 

ا يف هذا ال�سياق، ولي�س كبديل للنظام.  بف�سل م�ساهمات موؤ�س�سة الأزهر. فالأزهر يعمل حقاً

وقد اخرتق الإخوان وال�سلفيون بالفعل موؤ�س�سة الأزهر، �سواء على م�ستوى القاعدة ال�سعبية 

العري�سة اأو على م�ستوى ال�سف الثاين من القيادة؛ مما يجعل ق�سية احتواء الإ�سالميني م�ساألة 

حيوية بالن�سبة لقيادة الأزهر ول�ستقالله ودوره ومكانته اخلا�سة قبل اأي �سيء اآخر. وطرح 

اأمام  ا  كبرياً ا  حتدياً الدولة  وجود  و�سعف   2011 عام  انتفا�سة  اأعقاب  يف  الإ�سالميني  �سعود 

قيادة الأزهر ،لإعادة تاأكيد دورها يف مقابل �سعبية الإ�سالميني املتزايدة. وهذا ما يف�رش �سل�سلة 

التدخالت ال�سيا�سية امللفتة لالأزهر يف عامي 2011 و2012 يف حماولة لت�سوير نف�سه وكاأنه 

النقطة املرجعية الر�سمية واحلقيقية »ل�سحيح الإ�سالم امل�رشي الو�سطي« اأي ب�سفته الهيئة الدينية 

ا�ستفهام  عالمة  وتثور  ال�سحيح«.)99(  امل�رشي  »الإ�سالم  جت�سد  التي  للدولة  الفعلية  الر�سمية 

كبرية حول قدرة الأزهر املوايل للنظام القدمي مبا لديه من موارد ب�رشية �سئيلة ،ومع تراجع 

جودة التعليم الذي يقّدمه ،وت�ساوؤل اإنتاجه الفكري، وانخفا�س م�ستوى  م�سداقيته الدينية بعد 

عقود عديدة من ال�سحوة الإ�سالمية اأو الإحياء، على مناف�سة احلركات الإ�سالمية يف �سعبيتها 

وبراعتها بني الفئات ذات الجتاه الديني من ال�سعب امل�رشي. و�سيكون التعليم الديني وتنظيم 

ا، فاإن الأزهر  امل�ساجد املجال الرئي�سي لهذا التناف�س يف الوقت احلا�رش ويف امل�ستقبل. واأخرياً

الدينية  التاريخي املميز من الدرا�سات  اإرثه  الدينية املتميزة وعلى  بحاجة للحفاظ على مكانته 

يف العقيدة وعلوم الدين والقانون. وهذه لي�ست مهمة �سهلة بالنظر اإىل الو�سع الراهن الذي 

ي�سم عنا�رش �ستى للغاية، جتمع بني املدار�س الأزهرية التقليدية وعدد متزايد من الجتاهات 

امل�سي�سة على  واملدار�س  ال�سلفية  الأزهر يف وقت لحق ومدار�س  اأدخلها علماء  التي  احلديثة 

غرار منوذج الإخوان.
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التنوير االإ�ضالمي اأم املدر�ضة الو�ضطية ؟

الليربالية  الأيديولوجيات  من  كالاً  واجتهاد  بجد  الو�سطيون  الإ�سالميون  املفكرون  كافح 

املوروثة  للتقاليد  وم�سادة  ،وعلمانية  ينبغي  مما  اأكرث  غربية  ُتعترب  التي  العلمانية  والي�سارية 

اإجاباتهم  وتدور  الفكر.  ومغلقة  وجامدة  للغاية  عتيقة  تعترب  التي  ال�سلفية  التعاليم  اأو  ا،  اأي�ساً

تف�سري  ،واإعادة  املنفتح  والفقه  الغربية،  املادية  ونقد  الثقافية«،  »اخل�سو�سية  فلك  يف  ا  اأ�سا�ساً

الن�سو�س الإ�سالمية والقانون والقيم والتقاليد لتتما�سى مع الع�رش احلديث. وقد حقق هوؤلء 

الثمانينيات  يف  ل�سيما  كثرية،  واإجنازات  ا  كبرياً ا  تقدماً الواقع  يف  الو�سطيون  الإ�سالميون 

والت�سعينيات، وخا�سة يف م�سائل املواطنة واملراأة وال�رشيعة. امليوعة الفكرية جلماعة الإخوان 

ا حيال  اأي�ساً ال�سلفية، ولكن  والأفكار  القطبية  تركتهم عر�سة لالخرتاق يف مواجهة  امل�سلمني 

اأفكار الو�سطيني الإ�سالميني. فقد كان الإخوان يف حاجة اإىل اإ�سفاء مظاهر احلداثة والعمق 

وحدة  تفكك  لتجنب  حمدود  اإطار  يف  ،ولكن  الو�سطيون  الإ�سالميون  يوفرها  التي  الفكري 

الو�سطيني  لنفوذ  ال�سيا�سية  الآثار  مثالاً على  الو�سط  انف�سال جمموعة حزب  )وكان  اجلماعة 

الفكري،  التطور  اإىل عملية  الو�سطيون الإخوان  يقود  اأن  داخل اجلماعة(. لذلك، بدلاً من 

واإعادة فهم احلياة والدين وال�سيا�سة باأفكار تقدمية، تعامل الإخوان مع م�ساهمات الو�سطيني 

بطريقة وظيفية. 

وعالوة على ذلك، فاإن ال�سمة املميزة ملعظم الو�سطيني هي النتقائية املعرفية من م�سادر 

ا لالأ�سئلة التي فر�ست نف�سها بالقوة  �ستى. وكان الفرق بينهم وبني القراءة ال�سلفية رد فعل اأ�سا�ساً

اجتهاداتهم  من  الأكرب  اجلزء  فاإن  وبالتايل  الغربي،  النمط  �ساكلة  على  بالتحديث  يتعلق  فيما 

اجلديدة كانت تركز على الق�سايا التي اأثارها اللتقاء الثقايف والفكري مع الأفكار واملمار�سات 

كونها  من  فقط  للو�سطيني  »اجلديدة«  للتف�سريات  ال�سلفيني  رف�س  ينبع  ومل  احلديثة.  الغربية 

من  اأ�سيلة  ملنهجية  تفتقر  ا  اأي�ساً لأنها  ولكن  والعقيدة  للقانون  بالن�سبة  التقليدي  الفكر  عن  حتيد 

تدوير  اإعادة  الو�سطيني جمرد  الفكر. وعالوة على ذلك، ظل فكر  املنطقي واإعمال  التفكري 

ا للخروج ب�سيغ جديدة وحيوية تع�سد هذا الإطار  ا كافياً لإطار عام، ولكنهم مل مينحوا اهتماماً

العام ،ومتلوؤه مبحتوٍى يت�سل �سلة مبا�رشة بالتطورات الأخرية يف حياة امل�رشيني، مبن فيهم 

الن�ساء وال�سباب واجلهات الفاعلة ال�سيا�سية واجلماعات الجتماعية والقت�سادية، واحلركات 

للتفنيد يف عامل  القابلة  الفكرية  كله ،وفر�سياته  الإطار  النظر يف  اإعادة  اأو رمبا  الجتماعية؛ 

،واملجتمع  التمثيلية  واحلكومة  والتوا�سل،  والتنوع  والتعددية  احلرية  مفاهيم  فيه  اأثارت 

املدين، وبنية الدولة، والعالقات بني الدولة واملجتمع، والتمكني الجتماعي واحلكم الر�سيد، 
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امل�ساواة،  القائمة على  الوطني والدميقراطية الجتماعية  الت�ساركية، والتحرر  والدميقراطية 

وال�سواغل البيئية ،والتخطيط احل�رشي، والقت�ساد ال�سيا�سي الدويل- كلها اإ�سكاليات كبرية. 

الجتماعي  ن�ساطهم  بني  الإ�سالميون  به  يوفق  الذي  الأ�سلوب  فقد  املثال،  �سبيل  على 

والتعبري  التنظيم  يف  الآيل  ،ومنطهم  ال�ستبدادية  ال�سمولية  واأيديولوجيتهم  النموذجي)100( 

على نحو متزايد �سلته بالفوران امللتهب من احل�سا�سيات املتنوعة على نطاق املجتمع باأكمله. 

اجلن�سني  ،واأدوار  والطبقية  الجتماعية  املواقع  يف  والختالفات  الأجيال  بني  للفجوة  فنتيجة 

واملهن والهتمامات واخلربات القت�سادية، ت�سول الهيئات واملجموعات املختلفة، وجتول 

يف املجتمع بو�سائل جديدة للتوا�سل والعمل والتعبري التي توفرها التطورات غري امل�سبوقة يف 

الدولة  اأخرى. وترزح  متغريات  بني جملة  املعلومات، من  وتكنولوجيا  الت�سالت  جمال 

امل�رشية القدمية حتت عبء ثقيل من اأزمات ال�رشعية والإجناز )وكان ف�سح هذه الأزمات 

ا اإعادة اإنتاج اإدارتها ال�ستبدادية ال�سلطوية للمجتمع  هو لب انتفا�سة 2011(، وهي حتاول عبثاً

وامل�ساركة  للتمثيل  ال�سعبية  املطالب  من  الربكاين  النفجار  تواجه  ولكنها  جديدة،  اأ�سكال  يف 

وحرية الكالم والتعبري عن امل�سالح. ويبقي ال�سوؤال كيف ميكن اأن يلهم كل ذلك الإ�سالميني 

اإىل التفكري يف نوع جديد من نظام احلكم كم�رشوع �سيا�سي ،بدلاً من احلديث امل�سهب واملطنب 

عن »الدولة الإ�سالمية«؟ 

الليربالية  حبي�سة  روؤية،  اأي  لديهم  كان  اإن  لالإ�سالميني،  القت�سادية  الروؤية  زالت  وما 

اجلديدة. ومن املثري لل�سخرية اأن الإ�سالميني املفرطني يف الت�سيي�س يفتقرون اإىل نظرية �سيا�سية 

الدولة  لنموذج  اأ�رشى  وال�سلفيون  الدميقراطيون  الإ�سالميون  املنّظرون  زال  فما  حقيقية. 

املركزية الغربية احلديثة )واأف�سل ما ميكنهم القيام به هو ا�ستعارة اأدواتها يف حالة ال�سلفيني، 

اأو �سياغة املعادل الإ�سالمي لقيمها( بغ�س النظر عن احلقائق التاريخية للعالقات بني الدولة 

التمثيلية  الدميقراطية  بها  التي متر  الأزمات  الإ�سالمي، والأهم  التاريخ  واملجتمع على مدى 

واملناورات  والنخبوية  الطبقي،  والتحيز  ال�سناعي-الع�سكري،  املجمع  ،وهيمنة  الغرب  يف 

باحلاجة  يعرتفون  الذين  الإ�سالميني  للمنظرين  بالن�سبة  وحتى  عليها.  تنطوي  التي  ال�سيا�سية 

اإىل مراجعات اأيديولوجية وفكرية، فاإن اقرتاحاتهم تقت�رش على �رشورة النهو�س باملجالت 

واإحياء  التوا�سل،  واأ�ساليب  اخلطاب  واإ�سالح  التنظيمية،  وال�سفافية  للعمل،  ال�سيا�سية  غري 

دور الأزهر واملوؤ�س�سات املجتمعية الدينية امل�ستقلة، و�سياغة فقه مرن فيما يت�سل بالعالقات 

الإ�سالميني،  املحتملني من غري  ال�سيا�سي والتعددية احلزبية وال�رشكاء واخل�سوم  النظام  مع 

للدولة ونظام  اإىل و�سع ت�سور  يندر ذكر احلاجة  العنف. ولكن  نبذ  اأخرى مثل  وموا�سيع 
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اإخفافات  يف  الإ�سالمي  الذاتي  النقد  يري  ل  اأخرى،  وبعبارة  نف�سه.  الإ�سالمي  احلكم 

التثقيفية  الربامج  يف  الق�سور  واأوجه  النحرافات  من  نابعة  كونها  اإل  احلكم  يف  الإ�سالميني 

احلديثة يف  الدولة  واأداء  بنية  الروؤية حول  اإىل  افتقارهم  لالإ�سالميني ،ولي�س من  والتنظيمية 

م�رش ،واأ�سلوب عملها املوؤ�س�سي ،وعالقاتها مع املجتمع. 

اإىل  احلاجة  وهي  لذاتهم،  الإ�سالميني  نقد  اأجندة  يف  ُتدرج  مل  اأخرى  موا�سيع  وهناك 

تعزيز اخلطاب املتداول حول »تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية«،وموا�سيع رئي�سية من قبيل دور 

م�ساركة القاعدة ال�سعبية العري�سة يف احلياة ال�سيا�سية يف التحولت ال�سيا�سية واملوؤ�س�سية بوجه 

عام، والأ�س�س القت�سادية للموؤ�س�سات الدينية امل�ستقلة وللمجتمع املدين، والقت�ساد ال�سيا�سي 

�سيا�سي  جمتمع  وجود  وعدم  الجتماعي،  الطبقي  والرتاتب  القت�سادي  والتحرر  للتنمية، 

ومدين لكوادر الإ�سالميني، والأهمية املتزايدة ل�سيا�سة احل�سود اجلماهريية. 

اال�ضتنتاجات :

ا نف�س امل�ساحة التي متتع  مازال الإ�سالم ال�سيا�سي قوة هامة يف م�رش، ولكنه لن يحتل اأبداً

ماثالاً  الإ�سالمي  والجتماعي  ال�سيا�سي  النظام  اإقامة  حلم  و�سيبقى  مبر�سي.  الإطاحة  قبل  بها 

يف خميلة العديد من اأتباع جماعة الإخوان. ولكن يبقى اأن نرى ما اإذا كانت الأ�سلمة �سوف 

جتتذب مرة اأخرى �رشائح اأو�سع من املجتمع امل�رشي،وما اإذا كانت لهفة الإ�سالميني وت�سوقهم 

قادتهم.  ينتقيها  التي  للخيارات  ا  تبعاً ت�سري  �سوف  بامل�ساواة  يت�سم  �سامل  �سيا�سي  نظام  لإقامة 

وينبغي للفاعلني الإ�سالمني، وهذا حتٍد اإ�سايف، اإجراء �سل�سلة من التغيريات الأ�سا�سية يف املناخ 

الجتماعي وال�سيا�سي على ال�سعيدين املحلي والإقليمي اللذين هما اأكرث عدائية بكثري مما كان 

ا خالل ال�سبعينيات وحتى الت�سعينيات عندما بلغ التوا�سل الجتماعي لالإ�سالميني اأوجه.  �سائداً

وحتى الآن لي�ست موؤ�رشات قدرة الإ�سالميني على تغيري اأنف�سهم م�سجعة على الإطالق. فقد 

دفعت معار�سة الدولة لالإ�سالميني، والرف�س املجتمعي للم�رشوع الإ�سالمي �سباب الإخوان 

والإ�سالميني نحو مزيد من ال�سدامية واملواجهات. ولكن التغيري داخل احلركة الإ�سالمية لن 

يحدث يف خط م�ستقيم بال�رشورة، وبدلاً من ذلك، �سوف ينطوي على �سل�سلة من ال�سعود 

ا بطريقة جاحمة و�سعبة املرا�س، اإن مل توجد روؤية اإر�سادية قوية.  والهبوط، و�سيم�سي قدماً

ا يفرز عوامل تفتت وت�رشذم  ومع ذلك ول�سوء احلظ، فاإن تعدد وجهات النظر املوجود حالياً

ا عن ذلك اأن معظم انتقادات الإ�سالميني  اإثراء التعددية. ول يقل خطراً اأكرث مما يف�سي اإىل 

لالإخوان تنبع من موقف مت�سدد علي ميني اجلماعة. 
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فاإن  م�رش،  يف  ال�سيا�سي/الأيديولوجي  والفراغ  الدولة  �سلطوية  واقع  اإىل  بالنظر  ولكن 

التحولت يف الإ�سالم ال�سيا�سي ل تب�رش بخري، ل يف �سالح الدميقراطية يف م�رش، ول التطور 

ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأحرزها  التي  املكا�سب  اأفرزت  فقد  اأنف�سهم.  لالإ�سالميني  واملواتي  ال�سحيح 

تاأ�سي�س  نف�سها يف  اأحالم النتفا�سة  للغاية على  �سلبية  ا  اآثاراً انتفا�سة 2011  للهيمنة بعد  و�سعيه 

ي�سح  ولكن  اجلميع.  واحتواء  والدميقراطية  بالتعددية  ،يت�سم  م�رش  يف  جديد  �سيا�سي  نظام 

بالقدر نف�سه القول اإن اخل�سائر احلالية التي تكبدها الإ�سالميون ب�سبب قمع الدولة القدمية لهم 

ا اإىل تبعات �سلبية وخطرية على هذه الأحالم الدميقراطية، لأن النظام القدمي يف  اأف�ست اأي�ساً

م�رش ميكنه تربير ا�ستن�ساخ ال�ستبداد، وبيعه للجماهري املنهكة وامل�ستنفدة فقط يف مقابل الإ�سالم 

ال�رشعية  لإ�سفاء  مرجعية  ونقاط  متعددة  خطابات  ا�ستدعاء  مع  واملخيف،  املتعنت  ال�سيا�سي 

على هذه املواجهة، مبا يف ذلك املرجعية الدينية.

اأن  ثبت  البداية، حيث  يفرت�س يف  البع�س  كان  ا مما  اأكرث �سموداً اأنهم  الإخوان  وبرهن 

التنظيم القوي والتزام القاعدة ال�سعبية العري�سة الذي ل ميكن اإنكاره نقاط قوة قيمة. ولكنهم 

اأي�سا بركود يف القيادة والتنظيم والأيديولوجية. وهكذا، فقدت جماعة الإخوان �سبب  ابتلوا 

لفكرة  اأ�رشى  الآن  حتى  الإخوان  فمازال  التغيري.  اأجل  من  ت�سعى  قوة  باعتبارها  وجودها 

اإعادة ثورة 2011 ولكن ب�سبغة اإ�سالمية اأكرث. فهذا النمط من الأ�سلمة الذي ي�سعى الإخوان 

اإىل  الثورية يفتقر ب�سدة  الفعاليات الحتجاجية  اإىل حتقيقه من خالل  والإ�سالميون الآخرون 

احلكمة ؛لأنه ياأتي يف منعطف تاريخي اأ�سبحت فيه هيمنة الإ�سالميني الثقافية والجتماعية يف 

املجتمع ككل يف اأ�سعف حالتها ،وبات اغرتاب الإ�سالميني عن املجتمع يف اأقوى م�ستوياته 

تاريخياًا.

اأع�سائهم  بني  النتخابية  بالدميقراطية  اللتزام  ا�ستثارة  على  قادرين  الإخوان  ومازال 

بدافع من اإ�ستثمارهم يف فكرة امل�ساركة النتخابية التي اأ�س�سوها على مدى عقود طويلة، ولكن 

بالطبع �رشيطة مراعاة �سمانات اإجراء انتخابات دميقراطية حرة ونزيهة. ومع ذلك، فاإن 

الإخوان  بتنظيم  باملقارنة  اليمينية  الثوريني« اجلاحمني ذوي الجتاهات  وجود »الإ�سالميني 

مما  م�رش،  يف  الإ�سالميني  على  التقليدي  الإخوان  خطاب  هيمنة  تاآكل  اإىل  يوؤدي  قد  احلايل 

يعر�س اجلماعة للخطر. واإىل جانب ذلك، فاإن »النهج الإ�سالحي« ملدر�سة الإخوان امل�سلمني 

ا اأن جميء مر�سي اإىل ال�سلطة  برمته يف و�سع خطري للغاية. ويعتقد الإ�سالميون الأكرث تطرفاً

ا نهاية للحلم املثايل لالأ�سلمة الكال�سيكية )عدمية  والإخفاقات الالحقة، واإن كانت قد و�سعت حقاً

تاريخية  بداية  �سّجل  الع�سكري  النقالب  فاإن  الق�سور(،  واأوجه  بالتنازلت  واملليئة  اللون 
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جديدة لالأ�سلمة، من �ساأنه اأن يتجنب اأوجه الق�سور املدّمرة للنموذج القدمي.. 

ال�سيا�سي يف  الإ�سالم  نهاية  فكرة  اأن  اإل  بالعودة،  الإ�سالميني  اأحالم  واقعية  ورغم عدم 

املت�سددين  العلمانيني  بع�س  عند  تواقا  تفكريا  ،يعك�س  ا  ا خاطئاً اعتقاداً القدر  بنف�س  ت�سكل  م�رش 

،اأكرث منه تفكريا واقعيا...فالإ�سالميون ل يزالون قادرين على جمع الأ�سوات الحتجاجية 

التي تعاين حتت نري ف�سل التحديث والأزمات الطاحنة التي تع�سف باملجتمع يف م�رش. ويتحّدد 

بزوغ ع�رش ما بعد الإخوان بانتهاء �سيا�سات النظام القدمي ،والتنمية القت�سادية، والإ�سالح 

ح  ُيرجَّ كلها تطورات ل  ال�سعبية ،وهي  الت�ساركية  الدميقراطية  البدائل  الديني اجلاد وظهور 

حدوثها على املدى الق�سري واملتو�سط.

�سوف  م�ستقبلهم  تفا�سيل  ولكن  امل�رشية،  ال�سيا�سة  يف  ثقلها  لها  قوة  الإ�سالميون  و�سيظل 

ا من الآن، لي�س من املوؤكد  يحددها ال�سياق الهيكلي وقرارات اجلهات الفعالة نف�سها. واعتباراً

اأي �سيناريو من ال�سيناريوهات اخلم�سة مل�ستقبل الأ�سلمة التي ا�ستعر�ستها هذه الدرا�سة البحثية 

هو الذي �سيتحقق. فالطرفان املتنازعان الرئي�سيان، اأي الدولة القدمية والإخوان، ملتزمان 

بنجاح ال�سيناريو الأول والثاين على التوايل، ولكن القيود واحلدود املحيطة بهذين ال�سيناريوهني 

قد جترب كال اجلانبني على النفتاح اأكرث اأمام ال�سيناريوهات الثالثة الأخرى، وبالذات �سيناريو 

امل�ساحلة. ومع ذلك، فاإن ال�سيناريوهات الثالثة الأخرى مل حتقق ال�رشوط الالزمة لتنفيذها 

بعد، فحتى الآن، مازال الإخوان واجلزء الأكرب من التيار الإ�سالمي ميتنعان عن املواجهة 

ا لتاريخهم الطويل  اجلذرية ال�ساملة والعنيفة مع الدولة؛ اإما ب�سبب م�ساحلهم اخلا�سة، اأو نظراً

قد  املوقف  هذا  ولكن  املوارد.  نق�س  ب�سبب  اأو  الرئي�سي  الجتماعي  التيار  يف  ال�ستثمار  من 

امل�ستوى  الإقليمية واجلمود على  ال�سيا�سة  لتداعيات  نظرا  للتغيري  م�ستدام ،وقابالاً  يكون غري 

املحلي. وقد يرف�س الإ�سالميون امل�رشيون والإخوان امل�سلمون منوذج »داع�س« ،ويجدون 

تطرفه و�سلوكياته مروعة يف الأوقات العادية )رغم اجلذور الأيديولوجية امل�سرتكة بينهم(، 

ولكن يف ظل ظروف الهزمية والقمع واحل�سار، قد يربز منوذج »داع�س« باعتباره النموذج 

الإ�سالمي الناجح الوحيد الذي يتناف�س مع اأعداء الإ�سالم ال�سيا�سي )الغرب والأنظمة العربية 

احلاكمة والعلمانية وال�سيعة( والذي اأحرز انت�سارات، وحقَّق اإجنازات غري م�سبوقة. وعلى 

اجلانب الآخر، حتطم �سيا�سياًا منوذج الأ�سلمة الإ�سالحي لالإخوان من خالل الن�ساط ال�سيا�سي 

تكون  قد  ال�سياق،  هذا  ويف  والدعوية.  الدينية  امل�ساحات  حتى  وفقدوا  وال�سلمي  التدريجي 

»داع�س« والنماذج اجلهادية يف ليبيا و�سوريا جاذبة لالإ�سالميني الإ�سالحيني الذين يئ�سوا من 

النكبة ال�سيا�سية. وقد تي�رش اجلذور الأيديولوجية امل�سرتكة هذا التحول. 
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من  امل�ستفادة  والعرب  العظات  اإدراك  عن  بعيدين  مازالوا  الإ�سالميني  فاإن  ا،  وعموماً

ال�سنوات الثالث املا�سية يف م�رش واحلاجة املا�سة اإىل اإحداث تغيري بعيد املدى يف الأيديولوجية 

والتمكني  الجتماعية  والعدالة  للحريات  اجلديدة  املطالب  ملواكبة  وال�سلوك  والتنظيم  والعقيدة 

التي ولدتها ثالث �سنوات من النزاعات واخلالفات ال�رش�سة على حكم م�رش بني النظام القدمي 

مقابل  يف  املدين  واملجتمع  الحتجاجية  واحلركات  والإ�سالميني  الراأ�سمالية  والطبقة  بدولته 

ا بتطلعاته. ولالأ�سف، فاإن التحولت التي طراأت على  �سعب اأنهكت قواه ولكنه مازال متم�سكاً

ا عن امل�ساهمة يف خلق �سيا�سة جديدة اأكرث  الإ�سالميني عقب النقالب جرفتهم حتى الآن بعيداً

تقدمية ودميقراطية يف م�رش، اإذا كانت مثل هذه ال�سيا�سة ممكنة على الإطالق. 

بيد اأن القفزة ال�سيا�سية للهويات واخلطابات الدينية تتقاطع مع جمموعة من امل�سالح املختلفة 

للدولة وللجهات الأخرى غري احلكومية وامل�سالح العابرة للحدود يف ال�رشق الأو�سط وم�رش. 

دون  واخلطاب  املرجعية  والنقاط  املختلفة  الدينية  امل�ساحات  على  كلها  امل�سالح  تلك  وتتبارى 

التم�سك بال�رشورة بت�سميات »الإ�سالميني« اأو »العلمانية«. والأهم من ذلك اأن ال�سطرابات 

املتمثلة يف ال�رشاع الجتماعي وال�ستقطاب والكراهية والعنف  احلالية يف م�رش وتداعياتها 

ا على قدرة النظام على حتقيق  التي تلقي بظاللها على الندماج الجتماعي يف البالد، واأي�ساً

ا يف م�رش،  ال�ستقرار ال�سيا�سي، وتاأمني احلياة الطبيعية...وتلقي ال�سطرابات ال�سائدة حالياً

الندماج  احتمالت  على  بظاللها  وعنف  وا�ستقطاب  اجتماعي  �رشاع  من  بها  يرتبط  وما 

الطبيعية.  احلياة  وا�ستعادة  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  حتقيق  على  النظام  وقدرة  الجتماعي، 

فقد  الآخرين.  الفاعلني  ا�ستبعاد  م�سرتكة يف  يتقا�سمان م�سلحة  القدمية  والدولة  فالإ�سالميون 

�سعى الإ�سالميون اإىل ال�ستيالء بطريقة نظيفة على النظام ال�ستبدادي القائم، وعندما باءت 

حماولتهم بالف�سل، جلاأوا اإىل مقاومة النظام القدمي. ول يرحب ل الإ�سالميون ول النظام 

القدمي باأي م�سار نحو التغيري ال�سيا�سي والجتماعي الدميقراطي –اأي الطريق الثالث. ومن ثم 

فاإن الإ�سالم ال�سيا�سي، �ساأنه �ساأن النظام القدمي يف م�رش، هو جزء من امل�سكلة ولي�س احلل. 
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الهوام�س

لالطالع على تعريف للم�سطلح، انظر اأ�رشف ال�رشيف، »ماأزق . 1

م�رش بعد الإطاحة مببارك:

http://carnegieendowment.org/files/post_mubarak_predicament.pdf.

ا . 2 اإىل ف�س اعت�سام الإ�سالميني الذي ا�ستمر ملدة 50 يوماً ُي�سار هنا 

ا على الإطاحة  يف ميدان رابعة العدوية يف �رشق مدينة القاهرة )احتجاجاً

مبر�سي( على يد ال�رشطة واجلي�س يوم 14 اأغ�سط�س 2013، هذا الهجوم 

الإ�سالميني  قتيل على جانب  اأكرث من 900  الذي خلف  واملميت  الدامي 

،ونحو 60 قتيالاً من اأفراد ال�رشطة واجلي�س.

ول . 3 ليربالية  هي  ل  اأوروبا  يف  الدميقراطية  امل�سيحية  الأحزاب 

ا. ا�سرتاكية ول حمافظة ،ولكنها يف مكان و�سط بينها جميعاً

مقابلة �سخ�سية مع عبد املنعم اأبو الفتوح،القاهرة، 2009. 4

مل يحظر »الرئي�س املتدين« الفوائد البنكية ول امل�رشوبات الروحية . 5

اللحى بني  اإطالق  الليلية، بل جدد تراخي�سها. وظل حظر  ول املالهي 

�سباط ال�رشطة على حاله دون تغيري حتى حتت حكم »الرئي�س املتدين«

بالإ�سافة اإىل ال�سدامات التي ل ح�رش لها بني الإ�سالميني والفنانني . 6

واملثقفني والن�سطاء من ال�سباب يف املجال العام، وكان اأكرث ما يثري القلق 

والإزعاج هو الأداء املثري للجدل ملر�سي كرئي�س. فقد خلط يف خطابه بني 

الدين وال�سيا�سة بطريقة غري ماألوفة. واألقى خطبه ال�سيا�سية يف امل�ساجد. 

وافتقر حديثه يف كثري من الأحيان اإىل مراعاة التقاليد ال�سيا�سية امل�رشية. 

الإ�سالمية  القاعدة  يخاطب  وكاأنه  ظهوره  هو  وجدية  خطورة  والأكرث 

الداعمة له التي ي�ستمد منها �سلطته دون �سائر  امل�رشيني.

�سعيد . 7 يف  والكبرية  التقليدية  الأ�رش  بنية  اخرتاق  الإخوان  حاول 

نتائج  ذلك  على  ت�سهد  كما  كبري  حد  اإىل  وجنحوا  باأ�سواتها  للفوز  م�رش 

انتخابات عامي 2011 وعام 2012. كما اأنهم اأن�ساأوا �سبكات حملية من 

اأع�سائهم يف مناطق الدلتا لتقليد املجال�س القروية التقليدية، وتعزيز املزيد 
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من الت�سامن وك�سب مكانة اأكرب ومزيد من الأ�سوات. ومع ذلك، تطلب 

التناف�س مع الدولة ومع العالقات التقليدية الرا�سخة بني الدولة واملجتمع 

يف تلك املناطق اأكرث من ذلك بكثري. وعالوة على ذلك، كانت اجلماعات 

ا للهياكل الأ�رشية  الإ�سالمية من الناحية الجتماعية ،وبحكم تعريفها حتدياً

التقليدية يف املناطق التقليدية.

يف . 8 الإ�سالمية«  »اجلماعة  باعتبارهم  لالإخوان  القراءة  هذه  تربز 

يكن، و�سعيد  الرا�سد، وفتحي  اأحمد  �سيد وحممد قطب، وحممد  كتابات 

رئي�سيون  منظرون  وهم  الغ�سبان،  ومنري  م�سهور  وم�سطفى  حوي، 

لالإخوان، وتعترب كتاباتهم حمورية يف برنامج التلقني اخلا�س باجلماعة.

الدولة . 9 بنية  غرار  على  لالإخوان  التنظيمية  التق�سيمات  و�سعت 

الهياكل  �ساكلة  على  ا  تنظيماً الإخوان  اأ�س�س  اأخرى،  وبعبارة  امل�رشية. 

املحافظات واملدن والبلدات والقرى. وكانت  للدولة امل�رشية:  الإدارية 

الدوائر والأق�سام املعنية بال�سئون املالية و�سئون الطلبة واملهنيني والوعظ 

القائمة  احلكومة  لوزارات  موازية  ال�سيا�سية  والإدارات  والإر�ساد 

ووحدات املجتمع املدين.

دينية . 10 بن�سو�س  ي�ست�سهدون  الإخوان  قادة  اأن  لالهتمام  املثري  من 

لتاأكيد الطاعة الواجبة لقادة الدولة لتربير �سلطتهم املطلقة التي ل تنازع 

عليها على اأع�ساء اجلماعة. واأقل ما ُيقال اأن التمييز بني الدولة واجلماعة 

هنا غري وا�سح املعامل على الإطالق.

اأنظر »روؤية لالإ�سالح«، وثيقة غري من�سورة لالإخوان ، 1994.. 11

رغم اأن القب�سة احلديدية للنظام اختفت بعد انتفا�سة عام 2011، . 12

اأجل  من  الالزمة  التنظيمية  الهيكلة  اإعادة  عملية  يف  الإخوان  ينخرط  مل 

واجلوانب  والأفكار  الأجيال  وتنوع  وال�سباب،  للمراأة  اأف�سل  متثيل 

والرقابة  والتعيينات،  والرتقيات  القرار،  �سنع  و�سفافية  الجتماعية، 

الإ�سالح  عن  احلديث  عادة  ويقت�رش  الإر�ساد.  مكتب  على  ال�سعبية 

احلاجة  عن  النظر  بغ�س  للجماعة  الداخلية  الالئحة  تغيري  على  التنظيمي 

من  الإداري  والهيكل  التفكري  واأ�سلوب  التنظيمية  العقلية  لإ�سالح  الأهم 

اأجل اإعادة بناء عالقات ال�سلطة و�سنع ال�سيا�سة داخل اجلماعة.

كما حدث يف اأول دي�سمرب 2012عندما نظم الإ�سالميون مظاهرة . 13

حا�سدة يف اجليزة اأمام جامعة القاهرة حتت �سعار »ال�رشعية وال�رشيعة«

فندق . 14 »اجتماع  خالل  عليها  املتفق  التنازلت  هي  تلك  كانت 

ناحية  اجلماعة من  وقادة  بني مر�سي  يونيو 2012  يوم 21  فريمونت« 

وقادة املعار�سة من ناحية اأخرى.

ميكن حتقيق التمكني الجتماعي من خالل تراكم �سبكات الرعاية . 15

اإىل  ،بالإ�سافة  اخلريية  والأن�سطة  الجتماعي  والت�سامن  الجتماعية 
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من  الثقافية  الهيمنة  حتقيق  ميكن  حني  ويف  وهرمي.  قوي  تنظيم  وجود 

خالل ن�ساط ثقايف مكثف يرمي اإىل غر�س النظرة الإ�سالمية وتطبيع قيمها 

الجتماعية  الفطرة  ،باعتباره  والدين  والعادات  والأ�رشة  الأخالق  يف 

ال�سليمة.

من�سورات . 16 مبارك«  بعد  م�رش  »ماأزق  ال�رشيف  اأ�رشف  انظر: 

http://carnegieendowment.org/files/post_  :2014 يناير  كارنيجي 

 mubarak_predicament.pdf

فور . 17 للعيان  ا  بادياً لالإخوان  التدريجي  ال�ستبدادي  الطابع  اأ�سبح 

جميئهم لل�سلطة، وجتلى يف د�ستور 2012 غري الدميقراطي الذي �ساغوه 

القوانني  م�ساريع  من  جمموعة  خالف  لأغرا�سهم،  ا  خ�سي�ساً باأيديهم 

املعلومات  وتدفق  والنقابات  والحتجاجات  الأهلية  للجمعيات  املقيدة 

وو�سائل الإعالم وغريها من الق�سايا، ف�سالاً عن خطاب الكراهية الذي 

مبارك  �سيا�سة  وا�ستمرار  املعار�سة  �سد  توجيهه  يف  الإخوان  انربى 

فيما  ال�سيا�سيني..  والنا�سطني  املحتجني  �سد  القمعية  الع�سكري  واملجل�س 

يخ�س »املناطق الرمادية« لالإخوان قبل عام 2011، انظر ناثان براون 

وعملية  الإ�سالمية  »احلركات  حمزاوي،  وعمرو  اأوتاواي  ومارينا 

الدميقراطية يف العامل العربي: ا�ستك�ساف املناطق الرمادية«.

 http://carnegieendowment.org/files/cp_67_grayzones_final.pdf 

ا )جبهة العمل . 18 ا �سيا�سياً اأن�ساأت جماعة الإخوان امل�سلمني الأردنية حزباً

الإ�سالمي( انف�سل من الناحية الر�سمية عن اجلماعة ،ولكنه ظل يعتمد من 

الناحية العملية على مواردها وقيادتها. واأ�سبح احلزب الدائرة ال�سيا�سية 

اأكرث  ا  املغرب منوذجاً اأن نرى يف  الناحية احلقيقية. وميكن  للجماعة من 

اجلماعة  عن  بنف�سه  الإ�سالمي  والتنمية  العدالة  حزب  ناأى  حيث  تقدمية 

البناء  م�ستويات  على  والإ�سالح(  التوحيد  )جماعة  الدعوية  الإ�سالمية 

التنظيمي والع�سوية والقيادة  وو�سع جدول الأعمال واتخاذ القرارات 

وح�سد املوارد املالية والب�رشية. وتوجد مناذج اأخرى يف اجلزائر حيث 

حتولت جماعة الإخوان امل�سلمون كلها اإىل حزب �سيا�سي األ وهو حركة 

امل�سلمون  الإخوان  جماعة  احتدت  حيث  اليمن  ويف  ال�سلمي،  جمتمع 

)حزب  كبري  �سيا�سي  حزب  لت�سكيل  اأخرى  وقبلية  اجتماعية  فئات  مع 

الإ�سالح(.

ا لهذا التطور . 19 كان املنظر الإ�سالمي البارز اأبو احل�سن الندوي متنبهاً

الندوي،  احل�سن  اأبو  انظر  وخطري.  بل  باخلطر  ينذر  اأنه  راأى  الذي 

التف�سري ال�سيا�سي لالإ�سالم.

اإثباط . 20 الإ�سالميني على  اإ�رشار  اأن نرى  ا  اأي�ساً لالهتمام  املثري  من 

حممد  النبي  حديث  اإىل  ا  ا�ستناداً موؤ�س�ساتهم  داخل  املنا�سب  على  املناف�سة 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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متاما  ذلك  بعك�س  ي�سمحون  اأنهم  حني  يف  يويل«(،  ل  الولية  )»طالب 

والرئا�سية  الربملانية  لالنتخابات  مر�سحني  بتقدمي  الأمر  يتعلق  عندما 

والبلدية والنقابية.

باعتبارها . 21 الإخوان«  »ترييف  عن  متام  ح�سام  الراحل  حتدث 

اأن  ميكن  اأنها  اأعتقد  ولكني  الت�سعينيات.  بحلول  بالكامل  برزت  ظاهرة 

من  القادمة  الب�سيطة  املتو�سطة  الطبقة  فهيمنة  �سابقة.  مراحل  اإىل  ُتعزى 

البلدات ال�سغرية والنخب �سبه الريفية على فكر اجلماعة جاءت يف وقت 

�سابق لذلك بكثري.

انظر مقابلة تلفزيونية مع اأ�سامة يا�سني. 22

فقد . 23 بحتة.  ودينية  اأيديولوجية  اأ�س�س  على  ال�سلفيني  ح�سد  كان 

عو�ست احلما�سة الأيديولوجية التنظيم �سبه املنعدم للح�سد ال�سلفي. وكانت 

النتائج اأكرث من مذهلة ،حيث ح�سل حزب النور ال�سلفي على 7 ماليني  

�سوت من ال�سلفيني يف النتخابات الربملانية عام 2011. ولكن توا�سلهم 

ف�سالاً  �سجل   2011 عام  انتفا�سة  بعد  الأو�سع  املجتمع  مع  الأيديولوجي 

ا. كبرياً

الدائرة . 24 يف  الإخوان  مر�سح  با�سم  عادة  اخلريية  الإعانات  توزع 

النتخابية املحلية

�سعار . 25 حتت   2012 دي�سمرب  اأول  يف  احلا�سدة  املظاهرة  كانت 

خطاب  واأ�سبح  ال�سل�سلة.  يف  فقط  واحدة  حلقة  وال�رشيعة«  »ال�رشعية 

لالإ�سالميني  جمالاً  واأعطى  وطائفية  ا  تع�سباً اأكرث  الإعالم  يف  الإخوان 

لن�رش  وغريهم(  املاجد  عبد  وعا�سم  حجازي  �سفوت  )مثل  املتطرفني 

خطاب الكراهية، الذي بلغ ذروته يف موؤمتر »ن�رشة �سوريا« الذي ُعقد 

يف ا�ستاد القاهرة، حيث التزم مر�سي ال�سامت بينما كان بع�س اأتباعه من 

ا  يكيلون خطاباً املق�سود(  عبد  ال�سلفي حممد  ال�سيخ  )واأبرزهم  الإ�سالميني 

ا �سد معار�سي مر�سي. تكفريياً

غري . 26 امتيازات  باأيديهم  الإخوان  كتبه  الذي   2012 د�ستور  منح 

م�سبوقة للموؤ�س�سة الع�سكرية، مثل عدم وجود رقابة برملانية على ميزانية 

املطلق  القومي  الوطني والأمن  الدفاع  الع�سكرية وحق جمل�سي  املوؤ�س�سة 

قرارات  اتخاذ  يف  اجلي�س،  عليهما  يهيمن  جمل�سان  وهما  واحل�رشي، 

الإخوان  وجتنب  الأخرى.  ال�سرتاتيجية  والقرارات  وال�سالم  احلرب 

اإعادة هيكلة  اأو الرئا�سة، اأي حديث جاد حول  ا، �سواء يف الربملان  اأي�ساً

ال�رشطة اأو مثول �سباط ال�رشطة اأمام هيئات العدالة النتقالية.

من ال�سعب اإعطاء اأرقام حمددة لهذه الكتلة النتخابية الرئي�سية التي . 27

ا للنتائج النتخابية املختلفة يف النتخابات الربملانية  بها تكتالت اأ�سا�سية نظراً

والرئا�سية بجولتها املختلفة. ولكن ميكننا القول اإنها متثل نحو 5 ماليني 
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النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف  مر�سي  حممد  ل�سالح  �سوتوا  ناخب 

ا لت�سوير مر�سي باعتباره مر�سح الإ�سالميني الوحيد يف  الرئا�سية، نظراً

هذه النتخابات. ومتثل هذه الكتلة النتخابية نحو ربع الناخبني.

لالإخوان 82.  ال�سيا�سية   الذراع  والعدالة  احلرية  حزب  رئي�س  ُدعي   

الأحزاب  قادة  مع  اجلي�س  قادة  عقده  الذي  الر�سمي  الجتماع  حل�سور 

وال�سخ�سيات ال�سيا�سية الرئي�سية وكبار امل�سئولني يف الدولة ملناق�سة خارطة 

الطريق امل�ستقبلية يف مرحلة ما بعد مر�سي.

اأن يدعو لإجراء . 29 اآخر ملر�سي وهو  الواقع، كان هناك خمرج  يف 

ا�ستفتاء �سعبي على بقائه يف ال�سلطة، وفقا للمادة رقم X من د�ستور عام 

2012. ولكنه مل يفعل. وعلى ما يبدو اأن الإخوان اأ�ساءوا قراءة احلجم 

املحتمل،  اجلي�س  موقف  وكذلك  يونيو،   30 يف  لالحتجاجات  املحتمل 

ا منهم اأنه �سوف يقف اإىل جانب الرئي�س املنتخب اأو على الأقل لن  اعتقاداً

يطيح به بهذه ال�رشعة . وميكن ال�ستنتاج دون دليل حقيقي، اأن الإخوان 

بخ�سارة  يرحلوا  اأن  على  ع�سكري  انقالب  يف  بهم  ُيطاح  اأن  ف�سلوا 

انتخابية.

بالإخوان . 30 النظام  اأحلقها  التي  للخ�سائر  التقديرية  الأرقام  ُت�سري 

واملعتقلني  اجلرحى  واآلف  القتلى  مئات  وقوع  اإىل   2013 يوليو   3 منذ 

ا منظمات حقوق الإن�سان يف  واملحتجزين. وقدر تقرير اأ�سدرته موؤخراً

م�رش اإجمايل عدد القتلى من جميع الأطراف: الإخوان والنا�س العاديني 

ا. وال�رشطة منذ نهاية يونيو 2013 بـ 2665 �سخ�ساً

اإىل ت�رشيع من . 31 اإىل حكم من املحكمة ول  ا ل  القرار م�ستنداً مل يكن 

القانونية والإدارية.  برملان منتخب. وتثور �سكوك كبرية حول �سحته 

ا لذلك، فاإن  وميكن اأن ُيلغى ب�سهولة من قبل املجل�س الأعلى للدولة. ووفقاً

ا قليالاً للغاية من الدول تعرتف بالقرار، وتت�رشف بناء على ذلك.  عدداً

الإخوان  اإىل  مبعوثة  �سيا�سية  ر�سالة  اأنه  اأعتقد  وبالتايل،  الواقع،.  ويف 

لت�سجيع  ا  واأي�ساً لالإ�سالميني،  املناه�س  العام  الراأي  خماوف  لتقليل 

املوجهة  حملتهما  ويف  لالإخوان  معاداتهما  يف  العامة  والنيابة  ال�رشطة 

املتعلقة  العقوبات  قانون  ال�ست�سهاد مبواد  �سدهم. وميكن يف هذه احلالة 

بالإرهاب لتعقب الإخوان.

لالإخوان . 32 الحتجاجية  لالأن�سطة  الدموي  القمع  �سل�سلة  بداأت 

يوليو   8 يوم  اجلمهوري  احلر�س  مقر  عند  جرت  التي  بال�ستباكات 

القائمة مع  الإ�سابات على  . وت�ساعف عدد  قتيالاً والتي خّلفت نحو 50 

�ساعات  بعد  يوليو  يوم27  ن�رش  مدينة  يف  وح�سية  الأكرث  ال�ستباكات 

قليلة فقط من خروج اجلماهري املناه�سة لالإخوان اإىل ال�سوارع لتفوي�س 

اللواء عبد الفتاح ال�سي�سي قائد اجلي�س، وبناءاً على طلبه، م�سئولية مكافحة 

الإرهاب.

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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البالغ عددها 1055 جمعية بنية حتتية . 33 تدير هذه اجلمعيات الأهلية 

ميكن  ل  التي  الطبية  والرعاية  اخلريية  الأن�سطة  من  النطاق  وا�سعة 

تعوي�سها ب�سهولة. و�سوف ت�سهد الأيام على التداعيات الجتماعية لقرار 

جتميد ن�ساط تلك اجلمعيات.

الأهرام.. 34

ا من �سيا�سات . 35 من املثري لل�سخرية اأن يف تركيا نف�سها وبعد 80 عاماً

الناحية  من  ا  م�ستقطباً املجتمع  اأ�سبح  اأتاتورك  اتبعها  التي  الق�رشية  العلمنة 

فاإن  ذلك،  على  وعالوة  والعلمانية.  الدين  م�سائل  حول  الأيديولوجية 

الإ�سالم  ن�سل  من  �ساللة  الراهن  الوقت  يف  عليه  يهيمن  ال�سيا�سي  النظام 

ال�سيا�سي: ليرباليون اإ�سالميون مثل حزب العدالة والتنمية، اأو جماعات 

ليربالية �سوفية اأخرى مثل جماعة النور التي اأ�س�سها جولن، والإخوان 

امل�سلمني ال�سابقني وغريهم.

ال�سيا�سي . 36 ال�ستقرار  توفري  النظام  على  ا  �سيا�سياً ال�سعب  من 

ينظمها  التي  امل�ستمرة  اجلماهريية  الحتجاجات  هذه  خلفية  والأمني  علي 

الإ�سالميون. كما اأن عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يجعل النتعا�س القت�سادي 

ا، وب�سكل عام  )وجذب ال�ستثمارات وال�سياحة( �سعب التحقيق. واأي�ساً

فاإن املوروثات املعقدة من الدولة القدمية الفا�سلة والعاجزة، والأزمات 

القت�سادية الهيكلية وحزم الإ�سالح �سعبة املنال ل تب�رش بتح�سن كبري يف 

امل�سري القت�سادي لل�سعب يف اأي وقت قريب.

الإخوان . 37 �ستختاره جماعة  الذي  امل�سار  ال�رشيف، »ما هو  اأ�رشف 

امل�سلمني يف م�رش ؟«:

http://carnegieendowment.org/2013/09/23/what-path-will-egypt-s-
muslim-brotherhood-choose/gnx6 

بعد . 38 ما  مرحلة  يف  لالإخوان  النتخابي  الثقل  تقدير  ال�سعب  من 

حتتفظ  زالت  ما  اجلماعة  اأن  الأرجح  على  ولكن  م�رش.  يف  مر�سي 

بقاعدتها الداعمة على الأقل يف �سعيد م�رش حيث الطائفية الدينية مغرو�سة 

للم�سلمني  النتخابي  ال�سلوك  توّجه  التي  وهي  الجتماعية  الكيانات  يف 

ا لعدم وجود  ل�سالح الإخوان والإ�سالميني. وهذه جمرد تكهنات ؛نظراً

ا�ستطالعات للراأي يف ال�سيا�سة امل�رشية.

ال�رشعية . 39 لنزع  النتخابات  مقاطعة  هي  لالإخوان  املعلنة  ال�سيا�سة 

انتخابات  يف  �ساركوا  فقد  ذلك،  ومع  الطريق.  خارطة  عن  بالكامل 

باأن  البع�س  دي�سمرب 2012. ويتكهن  الأطباء يف  لنقابة  الن�سفي  التجديد 

دون  انتخابية  مناف�سة  اأي  ترتك  ان  ميكن  ل  لالإخوان  النتخابية  الآلة 

الدخول فيها.

يف . 40 املراأة  تر�سيح  عن  ميتنعون  الإخوان  كان   ،2011 عام  قبل 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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النتخابات على نطاق وا�سع، اأو عن ح�سد الن�ساء يف املظاهرات حلمايتهن 

من غ�سب النظام، ومل يعد احلال كذلك يف الوقت الراهن.

املثال يك�سف ترّكز احتجاجات يوم اجلمعة . 41 �سبيل  القاهرة على  يف 

القاهرة،  �رشق  يف  املطرية  ويف  القاهرة  جنوبي  والب�ساتني  حلوان  يف 

يف  ب�رش  �سيدي  ويف  اجليزة  من  الريفية  واملناطق  وكردا�سة  الهرم  ويف 

الإ�سكندرية ويف مدن اأخرى مثل الفيوم وبني �سويف وغريها، ا�ستمرار 

ال�سبكات املحلية لالإخوان يف هذه الأحياء.

خماطر . 42 تزايد  خا�س:  »تقرير  بريي  وتوم  غريغوري  مايكل 

التطرف مع تراجع الإخوان«. رويرتز:

http://www.reuters.com/article/2013/10/28/us-egypt-brotherhood-
special-report-idUSBRE99R0DU20131028 

بداأت بع�س ال�سبكات املحلية وال�سبابية يف التعبري عن ا�ستيائها من . 43

والتنظيم  املنفى  يف  الإر�ساد  مكتب  لأع�ساء  ال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة  ف�سل 

يف  يناير   25 احتجاجات  ف�سل  ب�سبب  بالإحباط  ل�سعورها  ا  نظراً الدويل 

ا لها. وبرزت دعوات  تغيري موازين القوى مع النظام، كما كان خمططاً

ل�رشورة التفوي�س الكامل ل�سلطة اتخاذ القرار من املركز اإىل املجموعات 

املحلية والأجيال ال�سابة.

ا جماعة دعوية دينية . 44 الإخوان لي�سوا جمرد تنظيم �سيا�سي بل هم اأي�ساً

ا وروابط عائلية لأع�سائها وحمبيها  ا اجتماعياً وجماعة اجتماعية تقدم دعماً

ومريديها. وهذه القاعدة ت�سكل مكمن قوة ل ميكن تدمريها ب�سهولة.

با�ستثناء بع�س ال�سفحات القليلة التي كتبها عبد الرحمن الرب ع�سو . 45

مكتب الإر�ساد حتت عنوان: »الروؤية ال�رشعية ملواجهة النقالب« التي 

كانت ُتوزع على املعت�سمني يف ميدان رابعة، مل يكتب الإ�سالميون اأي 

�سيء اآخر اأو ي�سدروا اأي ت�رشيحات اأو اإعالنات اأخرى.

�سد . 46 الإخوان  وجهها  التي  بالتهم  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تاأخذ  مل 

احلكام الع�سكريني يف م�رش بارتكاب جرائم �سد الإن�سانية. كذلك ات�سح 

بالأمر  املطاف  نهاية  يف  قبال  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  اأن 

الواقع ،ونقال ر�سالة مفادها اأن النتخابات املقبلة �سوف ت�سفي ال�رشعية 

على نظام احلكم احلايل يف م�رش.

اأعرب را�سد الغنو�سي، ال�سيا�سي واملفكر الإ�سالمي ورئي�س حزب . 47

ا من  لالإخوان،بدءاً احلمقاء  ال�سيا�سة  ا�ستيائه من  تون�س، عن  النه�سة يف 

القرار القاتل بالرت�سح للرئا�سة ،و�سولاً اإىل ردود الفعل التخريبية احلالية 

ا لوجهات النظر املتداولة بني  بعد الإطاحة مبر�سي. وكان يعتقد، تكراراً

فروع الإخوان يف الأردن واليمن واأوروبا، اأن ف�سل الإخوان يف م�رش 

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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يدمر الحتمالت امل�ستقبلية جلميع الإ�سالميني يف املنطقة.

 http://www.youtube.com/watch?v=UXmg5vuH854

دفع حزبا الدعوة ال�سلفية والنور بالفعل باإمكانية دفع الدية كمخرج . 48

ا واأنه من امل�ستحيل بالتاأكيد حتديد م�سئولية  حمتمل مل�ساألة الق�سا�س خ�سو�ساً

كل فرد من اأفراد الأمن املتورطني يف عمليات القتل بدقة.

اأ�سدر بع�س قادة الإخوان امل�سلمني يف م�رش بيان اعتذار للثوار . 49

ا على ما يبدو بوجهة نظر املجموعة الثانية، يوم 25 يناير  امل�رشيني تاأثراً

.2014

مثل . 50 اأخرى  جماعات  الإخوة  جانب  اإىل  بروك�سيل  حتالف  �سم 

ال�سرتاكيني الثوريني، وحزب غد الثورة وحركة 6 اأبريل و�سخ�سيات 

املعار�سة  من  وا�سعة  موا�سيع  التحالف  هذا  وبلور  اأخرى.  م�ستقلة 

ا ال�سوء على اأهداف الدميقراطية والعدالة  الثورية للنظام احلايل ،م�سلطاً

الجتماعية والإ�سالحات املوؤ�س�سية.

مقابلة �سخ�سية للكاتب مع ع�سو يف جماعة الإخوان امل�سلمني.. 51

انظر البيان الر�سمي حلزب الو�سط:. 52

https://www.facebook.com/alwasatparty/photos
/a.170362426345091.34117.167887129925954/720267

الأعلى حلزب  التنفيذي  املكتب  بيان حممد حم�سوب، ع�سو  ا  اأي�ساً انظر 

الو�سط:

https://www.facebook.com/Mahsooob/posts/924153254266168

حماية . 53 هي  يبدو  ما  على  للنظام  الق�سوى  الأولويات  اإحدى  كانت 

اجلي�س وال�رشطة )م�سادر القوة الرئي�سية لديه( من اأي عقاب قانوين عن 

اأعمال القتل. انظر بع�س الأدلة املوثقة حول هذه النقطة يف تقرير هيومن 

رايت�س ووت�س عن جمزرة رابعة:

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0814web_0.pdf

يف . 54 امل�رشي،  والتيار  القوية  م�رش  حزبي  الأول  النوع  يت�سمن 

حني ت�رشفت اأحزاب مثل حزب احل�سارة كتابعني لالإخوان.

يف . 55 رئي�سيون  قادة  وقال  قطبي.  باأنه  نف�سه  مر�سي  حممد  و�سف 

كانت  البنا  اأطروحات ح�سن  اإن  نف�سه  املر�سد  فيهم  الإر�ساد، مبن  مكتب 

غاية يف التب�سيط والبالغة.

ميكن التكهن باأن اإحدى القواعد ال�سمنية واخلفية املمكنة قد تكون . 56

مثالاً اأنهم يف حالة حرب مع النظام احلايل ،واأن هذه احلالة ت�ستدعي فقه 

ا يف ال�سنة الإ�سالمية. قواعد اخلداع واملناورة املعروفة جيداً
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في�سبوك . 57 على  الأخرية«  الفكرية  »حتولتي   # ها�ستاج  حتت 

�سباب  مراجعات  دارت  التعليقات،  من  الآلف  بع�رشات  حظيت  التي 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  وتندرج  املوا�سيع.  هذه  حول  الإ�سالميني 

الأخرى التابعة لالإ�سالميني و�سفحاتهم الأخرى على الإنرتنت حتت هذا 

اخلط.

على �سبيل املثال، قاد الإ�سالميون حملة لتعميم ها�ستاج #«انتخبوا . 58

ا  العر�س« على مواقع التوا�سل الجتماعي لإهانة الفريق. ون�رشت اأي�ساً

املواقع التابعة لالإخوان اأ�رشطة فيديو جن�سية فا�سحة �ُسّجلت لنا�سط موؤيد 

وهذا  ال�سي�سي.  �سد  ت�سهري  حملة  يف  الكربى،  املحلة  مدينة  يف  لل�سي�سي 

يخ�س  فيما  وتعهداتهم  الإ�سالميني  اأعراف  على  ا  كبرياً ا  خروجاً ي�سكل 

امل�سائل اجلن�سية والأخالقية.

�سباب . 59 من  جمموعة  بوا�سطة  الإنرتنت  على  ُعممت  وثيقة  حتدثت 

ال�سائل«و  »دفع  عن  الأوىل«  »الق�سية  بعنوان  امل�سلمني  الإخوان 

كان  الذي  اجلهادي  امل�سطلح  هو  وهذا   .« املمتنعة  لطائفة  قتال  »احكام 

ا جيدا يف كتابات اجلماعات اجلهادية يف ال�سبعينيات والثمانينيات  معروفاً

والت�سعينيات لتربير اجلهاد �سد الأنظمة احلاكمة يف بالد امل�سلمني، ولكن 

ذلك مل يحدث قط يف اأدبيات الإخوان.

م�رش... 60 يف  امل�سلمني  الإخوان  اإخفاقات  ال�رشيف،  اأ�رشف  انظر 

من�سورات كارنيجي.. 1 يوليو 2014

http://carnegieendowment.org/2014/07/01/egyptian-muslim-
brotherhood-s-failure

اأبو . 61 وح�سام  الق�سا�س  جالل  وحممد  �رشور  الرفاعي  يحيى 

البخاري.

مثل تالميذ ال�سيخ الراحل الرفاعي �رشور.. 62

معظم املناهج التثقيفية هي ملخ�سات وم�ساحات مفرطة يف التب�سيط . 63

تفتقر اإىل العمق الأيديولوجي. ول ُيغر�س يف الكثري من �سباب الإخوان 

عادات القراءة.

وال�رشطة . 64 اجلي�س  الإخوان  خطاب  ي�ستنكر  املثال،  �سبيل  على 

ا”. وُيو�سف الأقباط فقط بهذا  باعتبارهما “ ظاملني” ولكن لي�سوا” كفاراً

الو�سف.

ال�سلفية . 65 واجلبهة  وحازمون  اأحرار  مثل  حركات  القائمة  ت�سم 

والئتالف الإ�سالمي العام وحزب الراية )حتت التاأ�سي�س( وغريها.

لرف�س . 66 فكرية«  »مراجعات  اإىل  بحاجة  الإ�سالميون  لي�س 

انت�سارات  يرونه  ما  على  ا  احتجاجاً ن�سالهم؛  يف  برمتها  الدميقراطية 

انتخابية مغت�سبة منهم. وميكنهم التعبري عن مثل هذه الحتجاجات حتى 
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وهم مازالوا ملتزمني مببادئ الدميقراطية ،مثل التداول ال�سلمي لل�سلطة 

حرة  انتخابات  يف  حكامه  انتخاب  يف  ال�سعب  ،وحق  العامة  واحلريات 

يحتجوا  اأن  الإ�سالميني  هوؤلء  على  يجب  الأمر،  واقع  ويف  ونزيهة. 

على النتهاكات التي يرتكبها اجلي�س والنظام القدمي ورعاتهما الإقليميون 

والدوليون اأثناء هذه العمليات ولي�س �سد املبداأ الدميقراطي نف�سه.

الإرهابية . 67 التفجريات  عن  م�سئوليتها  م�رش  اأجناد  جمموعة  اأعلنت 

اأمام جامعة القاهرة يف 2 اأبريل 2014.

ب�رشاحة: . 68 املتحدثني  رابعة  اإ�سالميي  منظري  من  ا  واحداً باعتباره 

لأنه  لالأبد  النطاق  وا�سع  الجتماعي  توا�سلهم  فقد  ب�سدد  »الإ�سالميون 

اإىل  الآن  الإ�سالميون  وي�سعى  وا�سح.  فكر  اإىل  ي�ستند  ،ول  ا  ه�ساً كان 

تر�سيخ قاعدة اأ�سغر من الدعم ،ولكنها اأكرث التزاما عقائديا و�سيا�سيا«.

اأبو . 69 �سالح  حلازم  ال�سيا�سي  احلزب  اإن�ساء  املمكن  من  يكن  مل 

ا ب�سبب قلة  اإ�سماعيل الذي اأطلق عليه حزب الراية )حتت الإن�ساء( ر�سمياً

املوارد التنظيمية الالزمة. وظلت الأحزاب الأخرى التي تعرب عن اأفكار 

مماثلة مثل حزبي الف�سيلة والأ�سالة هام�سية ول وزن لها. اأما الكيانات 

غري احلزبية مثل اجلبهة ال�سلفية وحازمون والتحالف الإ�سالمي العام، 

وطالب ال�رشيعة وغريها، وكلها تعرب عن نزعات جذرية، فكانت تفتقر 

اإىل الرباعة التنظيمية اأو الكفاءة منذ اإن�سائها.

على �سبيل املثال، كان ل�سفحة »�سباب اأهل ال�سنة واجلماعة« على . 70

مقرها يف  بارزة  قطبية  اإ�سالمية  ال�سبابي جلماعة  اجلناح  )وهي  في�سبوك 

الإ�سكندرية( ب�سع مئات من الأع�ساء.

الفكرية . 71 حتولتي   »# بعنوان  ها�ستاج  اأ�سار  املثال  �سبيل  على 

الأخرية« على في�سبوك اإىل تطرف الكثري من حمبي الإخوان والتابعني 

لهم على اخلطوط املو�سحة اأعاله.

، والقطبية، . 72 وت�سمل جماعات مثل جماعة اجلهاد، والتوقف والتبنيُّ

واأهل ال�سنة واجلماعة.

املر�سد . 73 ونائب  بديع  حممد  نف�سه  الإخوان  مر�سد  القائمة  ت�سمل 

مكتب  من  رئي�سيني  واأع�ساء  عزت  حممود  اجلماعة  با�سم  واملتحدث 

الإر�ساد مثل ر�ساد البيومي وجمعة اأمني.

فيه . 74 ا�ستنكر  ا  ر�سمياً ا  بياناً ال�رشعية  لدعم  الوطني  التحالف  اأ�سدر 

)اأحمد  التابعني لالإخوان  ال�سباب  النا�سطني  اثنان من  اأطلقها  التي  الدعوة 

املغري وعبد الرحمن عز( اإىل حمل ال�سالح للجهاد �سد النظام احلاكم.

�سكل بع�س �سباب الإخوان هذه اجلماعات على عجل يف رد فعل . 75

القاهرة  يف  احلا�سدة  الحتجاجات  قمع  �ساحبت  التي  ال�رشطة  لوح�سية 

والإ�سكندرية يف �سهر اأغ�سط�س عام 2013.
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الإخوان . 76 ملنظر  الله«  »جند  �سل�سلة  الفكرية  الأعمال  قائمة  ت�سم 

املت�ساقطون علي طريق الدعوة«، »ماذا يعني  ال�سوريني �سعيد حوي » 

انتمائي اإىل الإ�سالم؟«، و«م�سكالت الدعوة والداعية« » التي اأ�سدرها 

النبوية«  لل�سنة  احلركي  و«املنهج  يكن،  فتحي  اللبنانيني  الإخوان  مفكر 

لل�سوري منري الغ�سبان و«املنطلق« للعراقي حممد اأحمد الر�سيد.

ال�ساد�س . 77 املوؤمتر  »بيان  كتابه  يف  البنا  ح�سن  اأن  املفارقات  من 

كان  واإن  الذي  اخلريي،  العمل  يف  النق�س  اأوجه  اإىل  اأ�سار  لالإخوان« 

وال�سيا�سي  الجتماعي  للتغيري  �سبيالاً  يكون  يكاد  ل  اأنه  اإل  ا  �رشعاً ا  جمزياً

الإ�سالمي املن�سود.

ا�ستنكر يو�سف القر�ساوي، الداعية الديني البارز التابع لالإخوان . 78

ا. اخلالفة التي تدعو اإليها »داع�س« باعتبارها غري �سحيحة �رشعاً

http://www.alaraby.co.uk/politics/ba7794ac-e291-4451-a537-
065d15a5a48a، 

اأخر دخول على املوقع يف 7 يوليو 2014.

ل�سعود . 79 الإخوان  فعل  رد  يف  والتناق�س  الرتباك  يف�رش  ما  وهذا 

داع�س يف العراق و�سوريا. وتراوحت مواقفهم بني دعم كامل واإعجاب 

تاأييد  ولكن  الق�سايا  لبع�س  الدعم  اإبداء  )مع عدم  حا�سم  بفعاليته، ودعم 

منهجية  )لأ�سباب  ونقد  نظرهم(،  ووجهات  املتوافق  الآخر  البع�س 

ا(، وامتناع عن التعليق وتردد. اأ�سا�ساً

على �سبيل املثال، على مدى الفرتة من اأبريل وحتى يوليو 2014 . 80

كانت هناك حملة لن�رش كتيبات ومل�سقات يف كل مكان يف ال�سوارع يف 

جميع اأنحاء املدن الكربى يف م�رش، ُيطلب فيها من النا�س ال�سالة على 

يقفون وراء  وا�سعة حول هوية من  تكهنات  هناك  النبي حممد. وكانت 

اأنه  ورغم  يدعمونها.  الذين  هم  الإ�سالميون  كان  اإذا  وما  احلملة،  هذه 

ل ميكن اجلزم على الإطالق ولكن وردت بع�س التقارير التي تفيد اأن 

اإىل التوا�سل مع  الإخوان وال�سلفيني كانوا م�ساركني فيها، واأنها تهدف 

اجلمهور عن طريق الدعاية الدينية. ورد النظام على ذلك باأن اأنهى هذه 

احلملة بالقوة.

،ولكن . 81 والوعظ  الدينية  الطقو�س  فقط  لي�س  ذلك  ي�سمل  اأن  ينبغي 

ا الأغاين الدينية التي عفا عليها الزمن )املعروفة با�سم الأنا�سيد، وهي  اأي�ساً

نوع من الأدب والفنون للدعاية الدينية(.

انظر اأ�رشف ال�رشيف »ماأزق م�رش بعد مبارك«.. 82

 http://carnegieendowment.org/files/post_mubarak_predicament.pdf 

يعتقد اجلهاديون يف تاأ�سي�س نظام من اأعلى لأ�سفل للحكم الإ�سالمي . 83

اجلديد بالقوة. ويدفع ال�سلفيون بالأ�سلمة الثقافية والجتماعية من اأ�سفل اإىل 
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اأعلى ،بدءا من م�ستوى القاعدة العري�سة. ومييل كال التوجهني اأ�سالاً اإىل 

نبذ فكرة امل�ساركة يف النظم ال�سيا�سية ا املوجودة �سواء كانت ا�ستبدادية اأو 

دميقراطية. ولكن، بعد انتفا�سة 2011 �سهدت احلركة ال�سلفية تنقيحات 

رئي�سية يف هذا ال�سدد تركتها اأقرب اإىل موقف الإخوان.

العامة، . 84 للمنا�سب  الرت�سح  امل�سلمني يف  املراأة وحقوق غري  حقوق 

الإن�سان  حقوق  عاملية  مذهب  حول  والختالف  القانون  اأمام  وامل�ساواة 

.كلها ق�سايا كربى يف هذا ال�سياق.

تقليد . 85 يف  الليربالية  الدميقراطية  نظرية  موؤ�س�س  لوك  جون  وحتى 

اإىل  للدفع  املقد�س  الكتاب  م�سادر  تف�سري  اإعادة  من  بداأ  الغربي  التنوير 

»امل�سيحية احلقيقية« التي تدعم التعددية والت�سامح الديني وال�سيا�سي.

ا لرولز، اأع�ساء املجتمع الذين يدعمون املذاهب الفكرية املختلفة . 86 وفقاً

)�سواء الأديان اأو الأيديولوجيات اأو الفل�سفات( التي لديها اآراء متعار�سة 

عن العدالة وال�سالح، ميكنهم اأن ي�سعوا اإىل و�سع مبادئ توافقية مقبولة 

للعدالة واحلقيقة ميكن بناء اأ�س�س املجتمع عليها. وميكن الو�سول اإىل هذا 

الإجماع اإذا امتنع اأتباع هذه املذاهب الفكرية املختلفة عن مناق�سة البديهيات 

الأ�سا�سية ملذاهبهم املتعار�سة، وركزوا بدلاً من ذلك على حجج عقالنية 

ا التفاق  واأخالقية قائمة بذاتها وم�سرتكة بني جميع املذاهب ،ميكنهم جميعاً

عليها اإىل حد معقول. وهذا من �ساأنه اأن ينع�س التعددية ال�سيا�سية والثقافية 

ويحميها يف املجتمع. ولكن يبدو اأنه يف حالة الإ�سالميني والدميقراطية، 

يتطلب  فهو  بذاتها،  قائمة  عقالنية  حجج  و�سع  من  اأكرث  الأمر  يتطلب 

بتف�سريات  وال�ست�سهاد  نف�سها  الدينية  التقاليد  داخل  دميقراطية  م�ساومة 

دميقراطية جديدة.

تقودها . 87 عملية  الإ�سالمية  الأو�سط  ال�رشق  بلدان  يف  التحديث  كان 

الدولة من اأعلى اإىل اأ�سفل يف الأغلب وتتجاهل احلاجة اإىل الإ�رشاف على 

خا�سة  العري�سة  القاعدة  م�ستوى  على  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  الثقافة  تغيري 

لإثارة عالقة مذهبية قابلة للتطبيق بني الدين واحلكومة تكون مطلوبة لدعم 

ال�سيا�سية(. وكانت  العلمانية  الليربالية )اأي �سكل خمفف من  الدميقراطية 

موؤ�س�سات الدولة وعلماء الدين واملوؤ�س�سات التعليمية والعلمية وموؤ�س�سات 

الدعوة املحافظة هي مبثابة حرا�س املعبد لهذه النزعة املحافظة.

با�ستثناء الإ�سارات املرجعية وامل�سطلحات الدينية ال�سائعة يف الثقافة . 88

امل�رشية.

عام، . 89 ب�سكل  امل�رشية  ال�سيا�سة  اأعرا�س  اأحد  هو  املاأ�س�سة  �سعف 

ل  التي  اجلامدة  ال�ستبدادية  عاما   60 من  يقرب  ما  مدار  على  غر�ستها 

ميكن الهرب من فكاكها، وعدم وجود قواعد وا�سحة تنظم مكانة الدين 

يف ال�سيا�سة )تطبق على الدولة والنظام على حد �سواء(.
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تقدمي/. 90 حزر  هو  هل  القوية:  م�رش  »حزب  ال�رشيف،  اأ�رشف 

دميقراطي يف مرحلة ما بعد الإ�سالميني اأم جمرد حزب اإ�سالمي اآخر؟«

:http://media.leidenuniv.nl/legacy/sherif.pdf 

ال�سيا�سي حلزب م�رش . 91 املكتب  الكاتب مع ع�سو يف  اأجراها  مقابلة 

القوية يف مار�س 2014.

وفهمي . 92 العوا  و�سليم  الب�رشي  طارق  اأبدى  املثال،  �سبيل  على 

عرب  كما  اأن�سطتها.  اإزاء  ا  وتع�سباً القبطية  للكني�سة  ا  متزايداً ا  نقداً هويدي 

منذ  ال�سيعة  �سد  عدائية  نزعات  عن  عمارة  وحممد  القر�ساوي  يو�سف 

ا لنبذهم يف ال�سابق النق�سامات بني  عام 2000. وهذا حتول ملحوظ نظراً

ال�سنة وال�سيعة، وهي اآراء متيزوا بها.

اآ�سف . 93 انظر  الجتماعية«  غري  »احلركة  مفهوم  عن  املزيد  ملعرفة 

ال�رشق  عاديون  اأنا�س  يغري  كيف  �سيا�سية:  كممار�سة  ..احلياة  بيات 

الأو�سط....القاهرة: اجلامعة الأمريكية للن�رش، 2009.

اأن 75٪ من . 94 اأجرته موؤ�س�سة »بيو«  للراأي  ا�ستطالع  اأحدث  اأ�سار 

امل�رشيني يدعمون ال�رشيعة الإ�سالمية يف م�رش.

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-
politics-society-beliefs-about-sharia/Such

وهي ن�سبة من املوؤكد اأنها تفوق القاعدة الداعمة لالإ�سالميني.

الناخبني . 95 حلث  الأزهر  علماء  احلكومة  ح�سد  كيفية  مالحظة  جتدر 

على الت�سويت ل�سالح الد�ستور اجلديد، وتربير ذلك من الناحية الدينية. 

وعالوة على ذلك، ومن قبيل املفارقة، اأعطت وزارة الأوقاف تعليمات 

اخلدمات  ر�سوم  دفع  على  اجلمعة  النا�س يف خطبة �سالة  بحث  لدعاتها 

احلكومية مثل الكهرباء على اأنها واجب ديني. وهذه جمرد اأمثلة. ولكن 

الدين لتربير �سيا�ساتها ووجود املكون  ا�ستغلت فيها الدولة  التي  احلالت 

للغاية بحيث  للدولة كثرية  املوؤ�س�سات ال�ستبدادية  املحافظ يف قلب  الديني 

ل ميكن �رشدها.

دعموا . 96 الذين  الأزهر  �سيوخ  من  ا  بارزاً ا  �سيخاً عفت  عماد  كان 

يد  على  يبدو  ما  على  وُقتل  الأول،  اليوم  منذ  امل�رشية  الثورية  احلركة 

اجلي�س خالل ا�ستباكات عنيفة وقعت يف دي�سمرب 2011. وال�سوؤال املهم 

اأن  ميكن  للنظام  املناه�س  امل�سي�س  وتالميذه  عفت  اإرث  كان  اإذا  ما  هو 

ي�ساعد على بلورة حركة معار�سة داخل موؤ�س�سة مثل الأزهر يدعم قادتها 

ا. الرئي�سيون النظام الع�سكري احلايل متاماً

مقابلة �سخ�سية مع الكاتب ابراهيم اله�سيبي، القاهرة.. 97

وحممد . 98 مظهر  واأكرم  الرب  عبد  حممد  امل�سايخ  هنا  الأ�سماء  ت�سمل 

ن�سار، وغريهم.

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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اأجل . 99 من  الكفاح  م�رش:  يف  امل�ساجد  على  “النزاع  عزت  عمرو 

.http://bit.ly/1tt8EWj كني�سة الإ�سالم”، جدلية

ع�رش . 100 التا�سع  القرن  اأواخر  منذ  مبكر  وقت  ويف  تاريخيا 

بالن�ساط  تهتم  الإ�سالمية  احلركات  كانت  الع�رشين،  القرن  واأوائل 

ومنظمات  الجتماعية  والرعاية  اخلريية،  )الأن�سطة  الجتماعي 

ا  وبدءاً والعلمنة.  التغريب  ظهور  �سد  للعمل  كحقل  املجتمعية(  اخلدمة 

القائمة،  راأ�س  على  والإخوان  الإ�سالميون  �ساعف  الثمانينيات،  من 

ا لنهج املجتمع املدين  رغبتهم يف النخراط يف الن�ساط الجتماعي؛ تقديراً

املهنية والحتادات  النقابات  ال�سيا�سي، وبف�سل جناحاتهم يف  التمكني  يف 

يف  اجلامعة  حرم  داخل  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  وجمعيات  الطالبية 

ظل  فقد  الن�ساط  هذا  من  الرغم  وعلى  الت�سعينيات.  واأوائل  الثمانينيات 

املجتمع  ملكانة  وا�سح  فهم  وجود  عدم  اأي  وا�سحة،  عقيدة  وجود  دون 

املدين )التقليدي واحلديث على حد �سواء( يف م�رشوع الإ�سالميني عموما. 

ويتعامل الإ�سالميون عادة مع املجتمع املدين باعتباره ف�ساءاً بديالاً يعو�س 

ا كيف األقى الإخوان  ا�ستبعادهم من امليدان ال�سيا�سي. ومن املفارقات اأي�ساً

املوؤ�س�سات  واأهملوا  احلديثة،  املدين  املجتمع  منظمات  وراء  ثقلهم  بكل 

الواقع،  ويف  والأوقاف.  ال�سوفية  الطرق  ،مثل  التقليدية  واملنظمات 

ا اأيديولوجية �سد هذه الطرق  �سن الإ�سالميون الآخرون، ال�سلفية، حرباً

ال�سوفية. وعالوة على ذلك، كان الن�ساط الجتماعي لالإ�سالميني يفتقر 

احلدود  عرب  التمويل  عن  النظر  )ب�رشف  امل�ستدام  املحلي  التمويل  اإىل 

ا  ا من اخلليج(. ورغم اأن هذا ميكن اأن ُيعزى جزئياً الوطنية القادم اأ�سا�ساً

ا  اإىل القيود املفرو�سة عليهم من الدولة، فاإن الإ�سالميني مل يتمكنوا اأي�ساً

من و�سع خطط مبتكرة حل�سد املوارد املالية تت�سمن الأن�سطة التقليدية على 

عك�س الإ�سالميني الكويتيني الذين ا�ستخدموا الأوقاف على �سبيل املثال. 

يدخلوا  ،ومل  اخلريية  الأن�سطة  يف  اأنف�سهم  الإ�سالميون  ح�رش  ا،  واأخرياً

جمال الأن�سطة التنموية.

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف م�ضر بعد حكم مبارك: االأزمة واالآفاق امل�ضتقبلية
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م�ضتقبل الدور املركزي لل�ضباب فى تغيري العامل العربي: 

احلالة امل�ضرية منوذًجا  

مقدمة:

تهدف هذه الورقة اإىل الإجابة عن �سوؤال رئي�س يتعلق مب�ستقبل الدور الذي �سيلعبه ال�سباب 

العربي.  الربيع  ثورات  على  ال�سنة  ون�سف  �سنوات  ثالث  بعد  التغيري  يف  العربي  العامل  يف 

فانتفا�سات ال�سعوب العربية يف تون�س وم�رش واليمن و�سوريا وليبيا املوازية لنتفا�سات اأخرى 

حمدودة يف املغرب والأردن وال�سعودية وال�سودان، واأخري دموية يف البحرين تعر�ست 

ل�رشبات �سديدة ،وتراجع دورها ل ريب على التاأثري يف معظم هذه الدول ،با�ستثناء النجاح 

الن�سبي احلادث يف احلالة التون�سية. ففي م�رش تراجعت ثورة يناير لتتيح م�ساحة جدلية ملوجة 

ثورية اأخرى ،ُعرفت بثورة يونيو ،اختلطت فيها الأوراق ،وو�سل فيها اإىل احلكم رئي�س 

من خلفية ع�سكرية بعك�س املطالبات الثورية بدولة مدنية ورئي�س مدين. اأما يف ليبيا و�سوريا 

فقد حتولت الثورات اإىل ما ي�سبه احلروب الأهلية، فبينما ُقتل القذايف، وف�سل َخلفه يف ال�سيطرة 

* مدر�ص �لنظم �ل�سيا�سية �ملقارنة بجامعة �لقاهرة.

�أحمد عبد ربه * 
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م�ضتقبل الدور املركزي لل�ضباب يف تغيري العامل العربي: احلالة امل�ضرية منوذًجا 

ا على العا�سمة، بينما تعاين باقي البالد من  ا وم�سيطراً على مقدرات احلكم، فاإن ب�سار بقى قوياً

الفو�سى وغياب الدولة و�سط �رشاعات م�سلحة بني ف�سائل املعار�سة على اختالف اأنواعها. 

اأما يف اليمن، فرغم احللول التفاو�سية التي بدت ناجحة يف البداية باإخراج على عبد الله �سالح 

من احلكم يف �سفقة خروج اآمن؛ فاإن �سيطرة احلوثيني على العا�سمة و�سط فو�سى �سديدة يف 

اأنحاء البالد، وتراجع دور الثوار حل�ساب ال�سيا�سيني ورجال وموؤ�س�سات احلر�س القدمي ق�سى 

ا على معنى الثورة والتغيري هناك. مل تبق �سوى احلالة التون�سية، والتي رغم ما تتعر�س  تقريباً

ا بتفاهمات حذرة بني جميع الأطراف. له من تخبط �سديد فمازالت قادرة على امل�سي قدماً

تراجع الثورات العربية وف�سلها يف التغيري مل ين�سب اإىل جمهول، ولكنه ن�سب اإىل اإخفاق 

ال�سباب العربي يف ا�ستغالل الفر�س التي اأُتيحت لهم لتغيري الأنظمة الديكتاتورية التي ثاروا 

البالد  يف  وال�سلطة  احلكم  معادلت  لتغيري  اأمامهم  �سانحة  بدت  الفر�سة  اأن  ورغم  عليها، 

العربية؛ فاإنهم ف�سلوا يف ذلك ،واأ�سحوا متهمني بامل�سئولية عن الف�سل والرتاجع. يف �سوء تلك 

اخللفية حتاول تلك الورقة تقييم دور ال�سباب العربي يف عملية التغيري خالل ال�سنوات الثالث 

الفائتة، مع الرتكيز على احلالة امل�رشية، وحماولة الإجابة عن عدد من الأ�سئلة الفرعية على 

النحو التايل:

• ما  دور ال�سباب العربي يف انطالق ثورات الربيع، وكذلك يف اإخفاقها؟	

• الأجيال” 	 “�رشاع  التغيري يف �سوء  املحوري يف  العربي  ال�سباب  هل ميكن فهم دور 

كديناميكية للتغريات الجتماعية وال�سيا�سية يف العامل العربي، اأم اأن هذا الدور جاء كرد 

فعل على تهمي�سهم يف امل�ساحات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية املختلفة؟

• ما اأهم التحديات التي واجهت ال�سباب عقب ثورات الربيع العربي، وكيف ميكن تقييم 	

ا�ستجابتهم لها؟

• كيف ميكن تقييم تطور العالقة بني �سباب التيارين الإ�سالمي والليربايل خالل ال�سنوات 	

الثالث املا�سية ،وهل هناك اأفق للعودة اإىل العمل امل�سرتك؟

• ما طبيعة املراجعات التي ينبغي على �سباب احلركات الثورية يف العامل العربي القيام بها 	

يف �سوء خربة الأعوام الثالثة املا�سية؟

• ا، هل اخل�سائر الفادحة التي طالت ال�سباب العربي خالل الأعوام الثالثة املا�سية 	 واأخرياً

ا منهم، اأم  –مبا يف ذلك من حمالت قمع واعتقال وت�سويه اأمام الراأي العام– نالت متاماً
اأن هناك فر�سة لإعادة اإحياء دورهم يف التغيري؟
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اأحمد عبد ربه

يف هذا الإطار تنق�سم هذه الورقة اإىل اأربعة اأق�سام، ي�سعى الق�سم الأول اإىل حتديد مفهوم 

جتربة  تقييم  اإىل  الثاين  الق�سم  ي�سعى  بينما  العربي،  العامل  يف  الدميوجرايف  وموقعهم  ال�سباب 

ال�سباب يف التغيري خالل ال�سنوات الثالث املا�سية ،مع الرتكيز على احلالة امل�رشية التي تقع 

يف نطاق علم واخت�سا�س كاتب هذه الورقة، بينما ياأتي الق�سم الثالث ليعر�س اأهم املراجعات 

التي يتوجب على ال�سباب القيام بها يف �سوء خربة ال�سنوات املا�سية، اأما الق�سم الرابع في�سعى 

اإىل التعاطي مع امل�ستقبل وال�سيناريوهات التي تنتظر دور ال�سباب يف العامل العربي ،ومدى 

قدرته على التغيري، والتحديات التي تواجهه يف هذا الإطار.

الق�ضم االأول: اأي �ضباب نعني؟ وملاذا ثاروا؟

على الرغم من الأولوية الق�سوى التي تفردها الدرا�سات والأبحاث الدولية لفئة ال�سباب، 

تتفق على و�سع تعريف  الدرا�سات ل  فاإن معظم هذه  امل�ستقبل،  بناء  املنوط بهم يف  والدور 

حمدد ملا يعنيه م�سطلح “ال�سباب”، وعلى الرغم من اأن تقارير �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 

ت�سري اإىل اأن هناك نحو 5.1 مليار مواطن بني 10 و 25 عاما، يعي�س اأكرث من 80٪ منهم يف 

ا حول  دول العامل الثالث، فاإن الدول تختلف فيما بينها ملا تعنيه هذه الفئة، وياأتي اخلالف حتديداً

احلدين الأدنى والأق�سى لهذه الفئة العمرية امل�سماة بال�سباب.

فبينما تعترب اأوغندا اأن �سن ال�سباب ترتاوح بني 18 و30 فاإن جنوب اأفريقيا ت�سع هذه ال�سن 

ا يف كال من نيجرييا وبنجالدي�س. بينما يعتمد  بني 14 و 35، بينما  ترتاوح بني 18 و35 عاماً

ال�سباب  يف �سن ترتاوح بني 18 و 35  العامة والإح�ساء يف م�رش  للتعبئة  اجلهاز املركزي 

عاما، ويقع يف هذه الفئة ن�سبة 33٪ من امل�رشيني.)1(

وكما يت�سح فاإن تعريف تلك الفئة العمرية امل�سماة بال�سباب يختلف من دولة لأخرى بح�سب 

العمر  متو�سط  بح�سب  وكذلك  املواطنني،  ملجموع  والنف�سية  والثقافية  الجتماعية  ال�سمات 

فقط  لي�س  »ال�سباب«  اأن م�سطلح  اإىل  الورقة  ت�سري هذه  الطبيعي يف كل دولة، وب�سكل عام 

ا  اأي�ساً ا، ولكن  باملفهوم العمري، وهو عادة يف احلالت العربية يرتاوح بني 16 و 40 عاماً

ا  باملفهوم احلركي، فتعترب هذه الدرا�سة كل �سخ�س يقع يف الفئة العمرية من 16 اإىل 40 عاماً

،وقادر على احلراك ال�سيا�سي والجتماعي باأ�سكاله املختلفة ،مبا يف ذلك القدرة على امل�ساركة 

يف النتخابات والأحزاب واحلركات الجتماعية والثورية، ف�سالاً عن امل�ساركة يف املظاهرات 

والإ�رشابات ،و�سولاً اإىل التعاطي الن�سط مع الو�سائط التكنولوجية احلديثة بغر�س ال�ستباك 
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ا تعنيه وتق�سده هذه الورقة. مع ال�ساأن العام هو �ساباً

وال�سباب بهذا املفهوم ال�سابق �سّكل مع مطلع العام 2011 اأكرث من 60٪ من اإجمايل �سكان 

بينما  ال�سكان،  عدد  من   ٪50 نحو  عاما   25 حتت  ال�سباب  ن�سبة  كانت  حيث  العربي،  العامل 

ال�سباب حتت 30 عاما 60٪ من اإجمايل املواطنني العرب، وهى الن�سبة الأكرب يف العامل بعد 

نف�سه  العام  اأنه يف هذا  املفارقة  الكربى ،وكانت  ال�سحراء  املوجودة يف جنوب  ال�سباب  ن�سبة 

كان متو�سط اأعمار احلكام العرب نحو 66.6 عام، وهو ما يو�سح الفجوة الكبرية التي كانت 

حا�رشة بني املجتمع ال�ساب وال�سلطة الهرمة يف العامل العربي.)2(

ليكون  اإىل ٪28  ي�سل  العربي)3(  العامل  البطالة يف  اأن حجم  الدولية  العمل  منظمة  وتقدر 

ا حيث ت�سل اإىل نحو 35٪ يف اليمن، بينما  املعدل الأعلى عاملياًا، وترتاوح ن�سبة البطالة عربياً

العالية من  الن�سب  اأن هذه  املائة فقط ،مع الأخذ يف العتبار  اإىل ن�سف يف  تنخف�س يف قطر 

البطالة هي بالأ�سا�س بني قطاع ال�سباب املتعلم، لنكون بذلك اأمام م�سكلة م�ساعفة، فالتعليم يف 

العامل العربي، على قلة جودته،  يرفع من توقعات ال�سباب العربي، ويحفزهم على ال�ستباك 

مع ال�ساأن العام، ولكنهم ي�سطدمون عادةاً بعدم وجود ارتباط بني تعليمهم وبني م�ساركتهم 

اأن العامل العربي يعانى  هذا الرتباط العك�سي  اإن العديد من الدرا�سات توؤكد  الإنتاجية، بل 

ا للربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة ،وكذلك جامعة الدول العربية فاإن  بني التعليم والبطالة! ووفقاً

الدول العربية عليها خلق 51 مليون فر�سة عمل جديدة بحلول عام 2020 ملواجهات البطالة 

العربية.)4(

وبالإ�سافة اإىل البطالة، فاإن املعدل العايل للفقر يف الدول العربية املرتبط بتدهور م�ستوى 

قد  الأمرا�س  ،وتف�سى  التغذية  ،و�سوء  التحتية  والبنية  والتعليم  كال�سحة  الأ�سا�سية  اخلدمات 

ا للهجرة حيث  ال�سباب دفعاً العربي، ودفع  للمواطن  بالن�سبة  املعي�سة  اإىل تراجع م�ستوى  اأدى 

ر�سدت درا�سة يف عام 2011 اأن اأكرث من 70٪ من ال�سباب يريدون الهجرة وترك املنطقة، 

كما دفع البع�س الآخر للتطرف الفكري، ف�سالاً عن احلركي، كل ذلك يف ظل معدلت ت�سخم 

العربية  الدول  معظم  وجهت  وقت  يف  واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  يف  بارتفاع  م�سحوبة  عالية 

ا وجد اأن 10  ميزانيتها لالإنفاق الأمني ب�سقيه ال�رشطي والع�سكري، وفى اإح�ساء حديث ن�سبياً

ا مقارنةاً بناجتها املحلى الإجمايل،)5( وكلها  ا ع�سكرياً دول عربية تقع �سمن اأعلي 20 دولة اإنفاقاً

العربي ؛مما دفعه لالنفجار يف  ال�سباب  بتزايد معدلت احلنق والغ�سب لدى  لت  عوامل عجَّ

2011 حينما وجد اأن الفر�سة �سانحة لفعل ذلك.)6(
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مع  العربي،  العامل  يف  والدميقراطية  احلريات  معدل  تراجع  ذلك  كل  اإىل  اأ�سفنا  ما  اإذا 

ا اأن نفهم كيف  درجات عالية من ال�سلطوية والقمع يف بع�س هذه الدول، فاإنه ل يكون م�ستغرباً

ا فئة ال�سباب ؛مفعمني بق�سة ال�ساب بوعزيزى الذي  ثارت حفيظة ال�سعوب العربية، وحتديداً

اأقدم على حرق نف�سه اأمام بلدية �سيدى بوزيد يف تون�س مع الأيام الأخرية من عام 2010.

ا)7(  هكذا ميكننا ق�س احلكاية بب�ساطة، جمتمع فتى �ساب عايل التوقعات وممَكن تكنولوجياً

على  اأقدم  ال�سلطة  ،و�سيخوخة  احلريات  وتراجع  والقمع،  البطالة،  يعاين  وعياًا،  واأكرث 

ا  ا باقي ال�سعب علي م�ساندته والن�سمام اإليه ،منتهياً النفجار يف وجه ال�سلطات القائمة، جمرِباً

الربيع  بثورات  ُعِرف  فيما  ال�سلطة  ترك  اأو  الهرب  اأو  التنحي  على  القادة  بع�س  اإجبار  اإىل 

العربي، والتي لعب فيها ال�سباب –ل ريب– الدور املركزي.

الق�ضم الثاين: تقييم ثالثة اأعوام من الثورات العربية: ماذا فعل ال�ضباب 

بعد اأن انفجر وملاذا تراجع دورهم؟

ا قبل قيام ثورات الربيع، فاإن  كما ات�سح من العر�س الدميوجرايف لو�سع ال�سباب عربياً

عدة اأ�سباب قد اأ�سهمت يف اإطالق طاقات ال�سباب وانفجارها ب�سكل كبري اأمام �سلطات مل ترتك 

لها و�سائل اأو قنوات توا�سل �سلمية ر�سمية لإي�سال ر�سائل الغ�سب اأو الر�سا يف ظل ظروف 

معي�سية �سعبة، لكن تظل املع�سلة التي عانى منها هوؤلء ال�سباب هي اأن قدرتهم على النفجار 

منظم  فعل  �سكل  الغ�سب يف  هذا  لتاأطري  تنظيمية  قدرة  بها  يلحق  مل  القمعية  الأنظمة  يف وجه 

قادر على ا�ستكمال هدم الأنظمة الفا�سدة، ومن ثم بناء اأنظمة اأخرى بديلة، ففي م�رش -على 

�سبيل املثال- وبعد مغادرة مبارك الق�رش الرئا�سي مل يتمكن الثوار من تنظيم ال�سفوف، اأو 

ا لقمة �سائغة للمعادلت والتوافقات بني جماعة الإخوان  ماأ�س�سة العمل الثوري، وراحوا �رشيعاً

امل�سلمني واملوؤ�س�سة الع�سكرية التي حتكمت ب�سدة يف مقاليد الأمور بعد تنحي مبارك عن احلكم، 

وميكن هنا ر�سد خم�س �سمات رئي�سية واجهت ال�سباب يف مرحلة ما بعد تنحى قادة بع�س هذه 

الأنظمة:

اأواًل: الت�ضرع باإعالن الن�ضر

اإعالن  ا يف  ا كبرياً اأن هناك ت�رشعاً ا يف احلالتني امل�رشية والليبية على الأقل  فقد بدا وا�سحاً

انت�سار الثورة فور تنحي مبارك ومقتل القذايف، ففي م�رش -على �سبيل املثال - حدث لب�س 

يعني  كان  مبارك  فتنحي  النظام،  انهيار  اأو  هدم  الزعيم وبني  تنحى  بني  ال�سباب  لدى  كبري 
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ال�سبابية  ا من قبل التنظيمات الثورية  ا فادحاً لدى الكثريين زوال نظامه، ولكن هذا كان خطاً

�سبكات  اإدراك تعقد  الزعيم دون بذل جهد يف  ب�سقوط  ب�سكل كرنفايل  التي قررت الحتفال 

وموؤ�س�سات هذا النظام ،وعدم اقت�ساره على جمرد راأ�س الدولة الذي تنحى.

ا يف الأدبيات امل�رشية التي تتناول الثورة اأنه من اأخطاء الثوار الت�رشع  ومن الدارج دائماً

برتك امليدان عقب مغادرة مبارك للق�رش اجلمهوري، واختياره مدينة �رشم ال�سيخ كماأوى 

ا، ولكن  ا يف فهم اأ�سباب تراجع الثورات لحقاً له، وفى تقديري فاإن هذا اخلطاأ لي�س جوهرياً

اخلطاأ الأفدح كان غياب الوعي والقدرة على التفرقة بني انهيار النظام وانهيار قائده، فحتى 

ا، فاملطالب التي مل تكن قد حتققت بعد، ورفعها  لو مل يغادر الثوار امليدان لتم ح�سارهم اإعالمياً

ا كانت يف معظمها موؤ�س�سية لها عالقة باإيقاف الد�ستور ،وكتابة  الثوار للموؤ�س�سة الع�سكرية لحقاً

اآخر جديد ،وحل جمل�سي ال�سعب وال�سورى وحماكمة الفا�سدين. وهذه املطالب كانت ت�ستلزم 

قوة �سغط م�ستمرة على املجل�س الع�سكري احلاكم يف ذلك الوقت، �سحيح اأن البقاء يف امليدان 

كان �سي�سكل قوة �ساغطة ؛لكن الأهم كان ت�سكيل جمل�س ثوري ميثل كل التيارات التي كانت 

البقاء يف  الكيان املوحد حتى مع  با�سمها، وعدم ت�سكيل مثل هذا  امليدان للحديث  موجودة يف 

�سياغات  اإىل  التو�سل  عدم  مع  امليدان  فمغادرة  املطلوبة،  ال�سغوط  ليحقق  كان  ما  امليدان 

اأجندة حمددة  ا  وا�سعاً الثورية،  التيارات  �سيجمع  الذي  املوؤ�س�سي  الإطار  ذلك  ب�ساأن  وا�سحة 

ا يف التالعب بها، وت�ستيت جهودها  ل كثرياً ل�ستكمال هدم النظام ولي�س جمرد تنحى الزعيم �سهَّ

وتفتيتها ل�سالح فلول النظام و�سبكاته التي اأح�سنت الت�رشف اآنذاك.

دولية  لقاءات  اإىل  دعوته  متت  “الثوار”  من  ا  كبرياً ا  عدداً اأن  ا  لحقاً الأكرب  امل�سكلة  كانت 

ق�س�س  فيها  يحكون  وباتوا  ثورتهم”،  وعرّب  “درو�س  عن  فيها  يتحدثون  باتوا  واإقليمية، 

ا حلدوثه على  النجاح حتى من قبل اأن تكتمل، ف�سار الحتفال بالنجاح باإطاحة الأنظمة �سابقاً

اأر�س الواقع بالفعل.

ثانًيا: عدم الثورة على املوؤ�ض�ضات داخلًيا وتبوء مقاعد القيادة

كان كذلك من اأهم �سمات تلك املرحلة عدم اإدراك ال�سباب منذ اللحظات الأوىل للثورة اأن 

ا مماثالاً لذلك الذي قاموا به يف ال�ساأن العام يجب اأن يطال املوؤ�س�سات التي ينتمون اإليها  حراكاً

التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  بع�س  حتى  اأو  ونقابية  اجتماعية  حركات  اأو  ا  اأحزاباً كانت  ،�سواء 

ينتمون اإليها وظيفياًا، فال �سك اأن �رشاع الأجيال �سكل اإحدى ديناميكيات التفاعل والتطور يف 

م�ضتقبل الدور املركزي لل�ضباب يف تغيري العامل العربي: احلالة امل�ضرية منوذًجا 



115

 العدد 69رواق عربي

ا  ا بني قيم واأفكار خمتلفة لكل جيل، بل �رشاعاً مرحلة ما بعد الثورة، وهو مل يكن فقط �رشاعاً

الوظيفية  مواقعها  باأن  الأكرب  الأجيال  ف�سعرت  الثورة،  بعد  والرثوة  ال�سلطة  م�سادر  على 

م�ستخدمني يف ذلك  لتع�سيد وجودهم،  ا  فوراً دفعهم  ب�سدة ؛مما  وال�سلطوية مهددة  واملجتمعية 

كل الأدوات الالزمة، مبا فيها موقعهم “الهرياركي” ،وامتالكهم م�سادر الثورة واخلربة.

امل�سيطرين  هم  ال�سيوخ  ظل  التقليدية،  احلزبية  التنظيمات  كل  اأن  مثالاً  مالحظة  وميكن 

عليها حتى بعد الثورة ،ي�ستوي يف ذلك الأحزاب الليربالية اأو تلك الإ�سالمية، كما ا�ستوى يف 

الإخوان  اأو جماعة كربى كجماعة  الثورية كحركة كفاية،  ا احلركات الجتماعية  اأي�ساً ذلك 

امل�سلمني.)8(

ظهر ذلك جلياًا يف �سيطرة الكهول علي ع�سوية مكتب الإر�ساد وعلي املواقع التنفيذية العليا 

ا يف  تقريباً تكرر  الذي  الأمر  امل�سلمني، وهو  الإخوان  التابع جلماعة  والعدالة  احلرية  حلزب 

الكهول  �سيطرة  اإىل  و�سولاً  الأخرى،  الجتماعية  احلركات  و�سائر  التقليدية  الأحزاب  كل 

علي قوائم انتخابات جمل�سي ال�سعب وال�سورى عام 2012 ،و�سولاً اإىل مر�سحي الرئا�سة يف 

النتخابات امل�رشية منت�سف عام 2012، بحيث اكتفى ال�سباب بلعب الدور الداعم، �سحيح 

حدثت ا�ستثناءات معدودة يف هذا ال�سياق، ولكن كلها ا�ستثناءات توؤكد القاعدة ل تنفيها، حيث 

الرئا�سة  اإىل  اإىل مقاعد الربملان والرت�سح  ال�سباب من الو�سول  للغاية من  متكن عدد حمدود 

ا عن املوؤ�س�سية والعمل اجلماعي. ولكن فعلوا ذلك يف معظمهم ب�سكل فردي بعيداً

الهيمنة  تلك  على  التمرد  ال�سباب  جيل  من  قطاع  حماولة  هو  كله  ذلك  نتيجة  من  وكان 

اجليلية، فقام البع�س بالن�سقاق وتاأ�سي�س اأحزاب وكيانات �سيا�سية جديدة –اإما بقيادات �سابة 

عليها  ،�سيطر  جديدة  اأحزاب  جمموعة  فظهرت  والكهول–  ال�سباب  بني  ب�رشاكة  اأو  متاما 

ال�سباب ذوى  من  ا خمتلفة  اأطيافاً الذي حوى  امل�رشي  التيار  تام ،مثل حزب  ب�سكل  ال�سباب 

اأو  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  يف  �سابقا  ا  مهماً ا  دوراً بع�سهم  لعب  والذين  الإ�سالمية،  الهوية 

حزب م�رش احلرية الليربايل، اأو اأحزاب وجتمعات �سيا�سية �سهدت �رشاكة جيلية مثل التيار 

ال�سعبي واأحزاب العدل )ليربايل اجتماعي(، م�رش القوية )اإ�سالمي دميقراطي(، والد�ستور 

الأحرار)ليربايل(.)9( ولكن مل  )ي�سار و�سط(، وامل�رشيني  الدميقراطي  )ليربايل( وامل�رشي 

اأجندتهم، كما عانى الكثري منهم م�سكالت يف  يتمكن ال�سباب يف معظم هذه املنابر من فر�س 

ا يف اأمناط اإ�سالحية ،ولي�ست ثورية  التمويل والروؤية، والأهم اأن جميعهم انخرطوا تدريجياً

بعد ا�ستنزافهم يف �رشاعات موؤ�س�سية ومالية و�سيا�سية.
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ا يف معظمه مل يتمكن من الفكاك من جلباب الكهول،  كان من نتائج ذلك كله اأن ال�سباب اأي�ساً

فتم حتميلهم بفواتري ال�رشاع القدمية ومعها نف�س ال�سعارات وال�سيا�سات والتكتيكات البالية؛ فتم 

! ا وحركةاً وفعالاً ا، الكهل فكراً ا�ستن�ساخ عدد كبري من ال�سباب ال�سغري عمراً

ثالًثا: اتباع مناهج اإ�ضالحية ولي�ضت ثورية

ا بال�سمتني  ولعل ذلك هو اخلطاأ الأكرب الثالث يف م�سرية الأعوام الثالثة املا�سية، فارتباطاً

ا اأن ال�سباب بالفعل قِبل باأجندات اإ�سالحية ،ت�سعى اإىل حل اأزمات  الأوىل والثانية، بدا وا�سحاً

بالن�سبة  احلال  هو  كما  بالكامل،  تغيريه  اأو  هدمه  ولي�س  القدمي  النظام  اأجهزة  هيكلة  واإعادة 

للثورات. ففي م�رش -على �سبيل املثال -وعلى الرغم من رف�س ال�سباب م�سار “النتخابات 

مببداأ  وقبلوا  ال�سيا�سة،  للعبة  اجلميع  ر�سخ  الوقت  مبرور  فاإنه  الد�ستور،  قبل  “لتاأتي  اأولاً 

 ، طويالاً ت�ستمر  مل  وموؤ�س�سية  ت�رشيعية  ه�سة  اإ�سالحية  عملية  وبداأت  اأول”،  “النتخابات 
ا مع قيام املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رش بحل جمل�س ال�سعب القائم اآنذاك.)10( وحتديداً

التي  امل�سلمني  الإخوان  بال�رشورة على جماعة  تقع  اخلطاأ  هذا  م�سئولية  فاإن  الواقع  وفى 

�سارعت مب�سار النتخابات اأولاً لال�ستئثار بال�سلطة و”ماأ�س�سة “الأمر الواقع، وذلك حتى متت 

الإطاحة بها يف يونيو 2013، وهو امل�سار الذي اأجرب الغالبية العظمى من الالعبني ال�سيا�سيني 

ا يف م�سار اإ�سالحي ل ثوري، بالإ�سافة اإىل رموز التيارات الليربالية واملدنية  علي امل�سي ُقدماً

ا، وقِبل العديد  التي راأت يف امل�سار الإخواين فر�سة ل�سمان بع�س الكعك ال�سيا�سي اجلاهز مقدماً

اإىل املكا�سب التي توقعوها  اأن هذا امل�سار لن يف�سي  اإىل حني تاأكدوا  منهم بامل�سار الإخواين، 

؛فانقلبوا عليه!

رابًعا: �ضعف البدائل

كانت ال�سمة الأخرى املهمة لهذه املرحلة هي �سعف البدائل ال�سيا�سية التي قدمها ال�سباب.

ا اأن ال�سباب مل يقدم اأي بدائل لل�سيا�سات، حيث ُقِدمت بدائل عديدة لتطبيق العدالة  ولي�س �سحيحاً

النتقالية ،وكذا لإ�سالح الداخلية يف احلالتني امل�رشية والتون�سية ،واإىل حد ما يف احلالة الليبية 

–التي حاول ال�سباب فيها التغلب على اأكرب م�سكلة وهى غياب هياكل الدولة احلديثة التي خلفها 
القذايف خاوية على عرو�سها. لكن امل�سكلة هنا لها بعدان: الأول اأن بع�س البدائل التي ُقِدمت 
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“القدرة”  القرار، وهنا م�سكلة غياب  ال�سباب من ال�سغط لت�سمينها يف عملية �سنع  مل يتمكن 

على التنفيذ ،ولي�س على التفكري لطرح هذه البدائل .اأما الُبعد الثاين لهذه امل�سكلة فيتمثل يف عدم 

اإعادة  بدائل  فتقدمي  النا�س يف وقت ثورة،  ال�رشورية ملعي�سة  بدائل احلالة  تقدمي  القدرة على 

هيكلة اأجهزة الدولة اأمر مطلوب ومهم، ولكن عدم تقدمي بدائل اقت�سادية واجتماعية قادرة 

ر ب�سدة على اإبقاء الدعم ال�سعبي للثورة ،واأ�سهم  على حل م�سكالت النا�س يف حياتهم اليومية اأثَّ

يف ارتداد النا�س عنها ب�رشعة �سديدة.

ال�سعارات  فرفع  منها،  ال�سباب  عانى  التي  الثغرات  اأهم  اأحد  كان  البدائل  فتقدمي  وهكذا، 

وتطوير  ال�سيا�سات،  لبدائل  كاف  اهتمام  اإعطاء  دون  ال�سارع  مبواجهات  ،والكتفاء  عالية 

قوة ح�سد و�سغط لتنفيذها اأ�سهم ب�سدة يف تقوي�س هوؤلء ال�سباب اأنف�سهم وحما�رشاتهم بوا�سطة 

العامة قبل ال�سلطة اأو ال�سبكات القدمية للحكم.

خام�ًضا: الت�ضرذم

يف راأّيي، هذه ال�سمة كانت املهيمنة على جممل العمل ال�سبابي خالل �سنوات الثورة الأوىل، 

فات�سالاً مع ما �سبق، مل تكن مغادرة ال�سباب للميدان هي اخلطاأ الأهم اأو املوؤثر، ولكن مغادرة 

الثورية  التيارات  اأطياف  لل�سغط ،يجمع جميع  اإطار وا�سح  التفاق على  امليدان دون  هذا 

املثال-  �سبيل  امل�رشية -على  احلالة  ففي  ال�سباب؛  ثورات  تقوي�س  ا يف  مهماً اآخر  عامالاً  كان 

احلالة  يف  خمتلفة  اأ�سماء  حتت  ا  وجتُمعاً ا  ائتالفاً ع�رش  خم�سة  من  اأكرت  الورقة  هذه  كاتب  ر�سد 

الثورة”،  �سباب  و”ائتالف  و”الثورة م�ستمرة”،  الثورية”،  القوى  “حتالف  امل�رشية، مثل 

من  ع�رشات  ،ومعها  تنوعها  على  الحتادات  هذه  وكانت  الرئي�سي”...اإلخ،  “التيار  و 

ا يف حما�رشة النظام يف الأيام الأوىل من الثورة،  احلركات ال�سبابية الأخرى عامالاً م�ساهماً

ا من الفاعلني عليه التعامل معه، لكن مع الوقت، جنحت �سبكات النظام  ا كبرياً حيث وجد عدداً

القدمي بالتعاون مع اأجهزة الدولة والإعالم يف ا�ستهالك وا�ستنزاف هذه التيارات والئتالفات 

اأو  العمل  اإىل ف�سل وت�رشذم ،وعدم قدرة على  ا  انتهت جميعاً و�رشبها بع�سها ببع�س، حتى 

التعاطي مع املتغريات امل�ستمرة على ال�ساحة ال�سيا�سية الداخلية يف م�رش، وغريها من البلدان 

العربية.

اأحمد عبد ربه
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�ضاد�ًضا: عدم االلتفات اإىل حتوالت الراأي العام

وتظل اأهم �سمات واأخطاء هذه املرحلة ممَثلة يف عدم اللتفات اأو الهتمام بتطور موقف 

الراأي العام من الثورة وتقلباتها، فارتكن ال�سباب اإىل “طاقة الق�سور الذاتي للثورة” ،واعتقدوا 

اأبدية ،ميكنها اأن تعرب عن نف�سها، واأن ت�سكل قوة �سغط ل�سناعة امل�ستقبل وتغيري  اأنها حقيقة 

احلا�رش، �سحيح اأن معظم الدول العربية تفتقد قيا�سات راأي دقيقة، لكن يظل هناك فر�سة 

واأحاديث  ،اأو من خالل مداخالت  مثالاً  �سو”  التوك  “برامج  التحول من خالل  هذا  لقيا�س 

النا�س يف املوا�سالت العامة واخلا�سة، لكن هذه التحولت التي بدت وا�سحة بعد اأ�سهر قليلة 

ا. من الثورة مل تقلق ال�سباب كما بدا وا�سحاً

اأولاً فيما  اأطلقه الإعالم  ،وهو تعبري  الكنبة”  “حزب  فالتجربة امل�رشية �ساهدة على  وهنا 

العي�س  باأكل  مهتم  فقط  حمدد،  �سيا�سي  موقف  له  لي�س  النا�س،  من  كبري  قطاع  على  اأظن 

وال�ستقرار، ل يهمه اإن كان ذلك ميكن اأن يحدث على اأيدي الإخوان امل�سلمني اأو ال�سلفيني 

ا اإىل نكتة، وحتولت النكتة اإىل  اأو العلمانيني اأو حتى �سبكات النظام القدمي، حتول اللفظ �رشيعاً

اأ�سطورة، فاأ�سبح قطاع كبري من �سباب الثورة ي�ستخدم اللفظ بتهكم �سديد على هوؤلء ،رغم 

اأنهم ي�سكلون اأغلبية ال�سعب، وهنا كانت املع�سلة ؛فهذا احلزب الذي ا�ستعلى عليه ال�سباب، ومل 

يدركوا خطورته كانت له كلمة احل�سم يف هزمية الثورة والثوار ودفعهم للرتاجع، كما لعبوا 

ا يف دعم الثورة والثوار حني متت الإطاحة الأوىل بالأنظمة. ا �سابقاً دوراً

وهكذا كان العنوان الكبري حلراك ال�سباب يف هذه املرحلة، هو النفجار دون القدرة على 

التغيري، اأو مواجهة التحديات اجلمة التي تلت تهاوى رءو�س الأنظمة.

الق�ضم الثالث: مراجعات حتمية

تبق  مل  بحيث   ، والتاأرجح  الرتاجع  هذا  العربي  الربيع  ثورات  معظم  اأن طال  بعد  ماذا 

�سوى احلالة التون�سية قائمة وناجحة ن�سبياًا، فيما تدهورت الأو�ساع يف م�رش وليبيا و�سوريا 

واليمن؟ اأعتقد اأن حتديد الإجابة على هذا ال�سوؤال �سيحدد التطورات التي �ستطراأ على العالقة 

ودور  تقدير.  اأق�سى  على  املقبلني  العامني  خالل  احلكم  يف  اجلديدة  والأنظمة  ال�سباب  بني 

ال�سباب خالل املرحلة املقبلة �ستحدده قدرتهم على القيام مبراجعات حقيقية قادرة على جتاوز 

ال�سعارات ،والو�سول اإىل طرح واقعي ملواجهة اآلم واأوجاع الواقع احلايل. وفى تقديري 

يحتاج ال�سباب اإىل القيام بخم�س مراجعات كربى على النحو التايل:

اإعادة الت�ضاوؤل حول التكفري: خطاب حتري�س اأم حرية تعبري؟
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اأواًل: اإدراك الثورة

ا مراجعة الطريقة التي يدركون بها الثورة، فهذا احلنني  يف تقديري يجب على ال�سباب فوراً

اجلارف اإىل الثورة امل�سحوب با�ستعداد رهيب للت�سحية باحلياة دون طائل حمدد، يجب اأن 

ُيعاد النظر فيه مرة اأخرى من زاويتني، الأوىل اأن الثورة يجب اأن تظل و�سيلة ل غاية، ول 

ا تنازلاً عن احللم الثوري اأو ت�سويه الثورة، ولكنه حماولة واقعية للتعامل مع  يعني هذا اإطالقاً

اإيقافها، ومن زاوية اأخري، يجب فهم اأن تاريخ الثورات  �سل�سلة اخل�سائر احلالية وحماولة 

ا ،واأنه يف فرتات الهبوط اأو الرتاجع  ا وهبوطاً عادةاً مير بهذه املراحل املختلفة من التغري �سعوداً

فاإن دور ال�سباب هو البحث عن بدائل لتحقيق هدف الثورة ،واإعادة دفعها ل املوت دونها. 

وهنا على ال�سباب يف تقديري، القيام بثالث مهمات، اأما املهمة الأوىل فتتمثل يف احلفاظ على 

اأهداف الثورة، باعتبارها الغاية الأ�سا�سية من وراء القيام بالفعل الثوري، ومن ثم يجب اأن 

حا�رشة يف كل خطب  الإن�سانية”  الكرامة  الجتماعية،  العدالة  احلرية،  “العي�س،  قّيم  تظل 

وتفاعالت ال�سباب مع الواقع اجلديد املوؤمل كحد اأدنى يجب اإدراكه، اأما املهمة الثانية فيجب اأن 

تكون ممثلة يف احلفاظ على التوا�سل ودعم كل املعتقلني ال�سيا�سيني و�سجناء الراأي والتوعية 

ا ،مع اتباع كل الو�سائل التي من �ساأنها احلفاظ على �سالمة اجلميع اجل�سدية  بق�سيتهم جمتمعياً

واحلياتية، ثم تاأتى املهمة الثالثة واملتمثلة يف ال�سعي لتباع اأجندة اإ�سالحية موؤقتة يتمكن ال�سباب 

من خاللها من تفهم الكثري من حقائق الدولة واأجهزتها حتى يتمكنوا من تكوين روؤية واقعية 

قادرة على التعاطي مع الدولة واأجهزتها يف امل�ستقبل، �سواء من خالل الفعل الثوري اأو من 

خالل الفعل الإ�سالحي.

ثانًيا: تنويع اأ�ضاليب واأمناط امل�ضاركة ال�ضيا�ضية

من  ،ونقلها  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأ�ساليب  تنويع  مع�سلة  يف  ا  كثرياً عِلق  ال�سباب  اأن  �سك  ل 

اأ�ساليب  واإيجاد  التوعوي،  والعمل  احلزبي  العمل  بني  اأخرى  متنوعة  اأ�ساليب  اإىل  ال�سارع 

مبتكرة للتاأثري على الراأي العام. فال �سك اأن ال�سارع وبعد ثالث �سنوات من الثورات �سئم 

ا �سده؛ لأنه ارتبط يف ذهنه بتعطيل الإنتاج  من الفعل الحتجاجي يف ال�سارع ،واأ�سبح متحفزاً

ومن  الدولة،  وانهيار  ال�ستقرار  عدم  ثم  ومن  والفو�سى؛  الأمن  وانعدام  العمل،  وعجلة 

هنا فالعمل على ت�سحيح مفهوم النا�س عن الثورة والثوار بالتوازي مع عدم ا�ستفزازهم اأو 

ا  اأي�ساً اأ�سبح ي�سطاد املتظاهرين بال ثمن يذكر. هنا ميكن للثوار  الوقوع فري�سة لالأمن الذي 

عمرو عزت
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ا يف العمل احلزبي اأو احلقوقي، فعلى بوؤ�س اخلريطة ال�سيا�سية احلالية و حتيز  النخراط جدياً

ال�سيا�سية حتى  امل�ساركة  ا من  مزيداً فاإن  البالد  ال�سيا�سي يف  اللعب  وقواعد  النتخابات  قوانني 

ن ال�سباب من زيادة و�سقل  ا �سيمكِّ اأو تفاو�ساً ا  اأو �رشاعاً ا  بالتعاطي مع الأنظمة القائمة تعاوناً

ا على اإدراك اأف�سل للراأي العام وحتولته ومواقفه  خرباتهم ال�سيا�سية، كما �سي�ساعدهم تدريجياً

وفهم نف�سيته ،وهى كلها اأمور يفتقدها ال�سباب يف الوقت احلايل.

ا فاإن قدرة ال�سباب علي ا�ستعادة احل�سد علي مواقع التوا�سل الجتماعي  يف هذا ال�سدد اأي�ساً

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  فمازالت  للفتور،  يتعر�س  األ  يجب  اجلذب  اأ�ساليب  ،وتطوير 

ا ال�سباب،  والأ�ساليب التكنولوجية احلديثة قادرة على جذب قطاع كبري من النا�س وخ�سو�ساً

ال�ساأن العام، مع  فاحلفاظ علي هذه املنابر احل�سدية من �ساأنه احلفاظ علي ح�سور �سبابي يف 

حماولة التعر�س لالأذى اجل�سدي ،وتقييد احلريات باأق�سى درجة ممكنة.

ثالًثا: التعاطي مع الراأي العام

اأعتقد اأن كربى املراجعات املطلوب من ال�سباب القيام بها خالل املرحلة املقبلة هي اإعادة 

�سياغة عالقتهم بالراأي العام ،وا�ستعادة ثقته ،وال�سعي اإىل فهمه مرة اأخرى. ل قيمة للثورات 

النخبوية اإن وجدت، فال ثورة دون دعم �سعبي، عِلم ال�سباب هذه احلقيقة قبل ثورات الربيع 

متعددة  �سعبية  توقيع  حمالت  جمع  يف  ،متثلت  النا�س  مع  للتعاطي  جديدة  اأ�ساليب  فطوروا 

ا لعقد غري مكتوب بني ال�سباب  ،ح�سدت اإحداها اأكرث من مليون توقيع، وقد كان ذلك متهيداً

الغا�سب وبني جموع املواطنني لتاأييد اأي انتفا�سة غ�سب وقت حدوثها. ف�سل نظام مبارك يف 

ا. ا لحقاً فهم الر�سالة اآنذاك وهون منها، ودفع الثمن غالياً

ال�سعبي،  الدعم  هذا  على  احلفاظ  يف  ال�سابقة–  النقطة  الإي�ساح يف  –كما مت  ال�سباب  ف�سل 

اأح�سن الأحوال ل يهتمون كثريا بتحولت الراأي العام،  اأو يف  النا�س  وباتوا يتكربون على 

اإىل اأن انقلب النا�س ومازالوا عليهم. ومن هنا فعلى ال�سباب اأن يعيد القرتاب مرة اأخرى من 

النا�س وهمومهم واأوجاعهم ،والبداية منها كمحفز للتغيري، هذا القرتاب يتطلب اإعادة تعديل 

�سبيل  ثقتهم. فعلى  النا�س، ل ملداهنتهم ولكن لإعادة ك�سب  ا�ستفزاز  ال�سعارات ،والبعد عن 

املثال، ي�سعر النا�س يف م�رش بخوف �سديد من “انهيار الدولة” واأ�سبح لديهم قناعة تامة اأنه من 

دون اجلي�س ل ي�ستطيعون اأن يقيموا دولة اأو يحافظوا على حياتهم، ومن ثم فاإن �سعار “ي�سقط 

ا على املوؤ�س�سة الع�سكرية، ورغم اأن الغالبية العظمى  حكم الع�سكر” اأ�سبح بالن�سبة لهم حتري�ساً

م�ضتقبل الدور املركزي لل�ضباب يف تغيري العامل العربي: احلالة امل�ضرية منوذًجا 
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من ال�سباب املرددين لهذا ال�سعار تعنى به بالأ�سا�س “احلكم ال�سيا�سي” للموؤ�س�سة الع�سكرية، ول 

ت�ستهدف املوؤ�س�سة ذاتها، فاإن ال�سعار اأ�سبح يفهم على العك�س من ذلك، ومن ثم فاإن الطريق 

“ي�سقط حكم  اأن يكون بالتنازل عن تلك ال�سعارات، ف�سعار  الوحيد ل�ستعادة ثقة النا�س لبد 

الع�سكر” ميكن اأن يتحول اإىل �سعار “ل لتدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ال�ساأن ال�سيا�سي”، و�ستان 

النا�س، بعك�س  ي�ستفز  الغر�س ،ول  امل�ساألة ،ويحقق  الثاين يو�سح  فال�سعار  ال�سعارين،  بني 

ال�سعار الأول وهكذا.

التي طراأت  وللتحولت  ملوقفهم  ا  ا خا�ساً فهماً تتطلب  النا�س  القرتاب من  اإعادة  اأن  اأعتقد 

التعايل  اأو  للتكرب  ،ل  دورهم  ا�ستعادة  يف  الرغبة  من  ا  انطالقاً ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  عليهم 

عليهم اأو املزايدة باأي حال من الأحوال.

رابًعا: املوقف والتعاطي مع اأجهزة الدولة

ا فا�سلة يف حتديد �سكل وقدرة ال�سباب على التعاطي ال�سيا�سي وا�ستكمال  تعد هذه النقطة اأي�ساً

م�سرية احلراك خالل املرحلة املقبلة، فاأحد اأهم اأ�سباب ف�سل الثوار ال�سباب كان عدم خربتهم اأو 

اإدراكهم للمعادلت ال�سعبة داخل اأجهزة الدولة ،�سواء اجلي�س اأو ال�رشطة اأو باقي الأجهزة 

الأمنية ،ف�سالاً عن اجلهاز البريوقراطي بالطبع، فت�سورات اإعادة هيكلة هذه الأجهزة جاءت 

ا عن خربات غري عربية ل تراعي اخل�سو�سية. يف تقديري افتقد  مثالية اإىل حد ما ،وتعبرياً

ال�سباب فهم عقيدة كل موؤ�س�سة وطريقة التفاو�س اأو القرتاب منها.

ا عن فهم موؤ�س�سات الدولة، واإدراك طبيعة  ومن هنا يحتاج ال�سباب اإىل عدم النقطاع اأبداً

كيفية  لفهم  ا  متهيداً وذلك  اأع�سائها  وحتيزات  عقائد  عن  ف�سال  بداخلها،  وال�سبكات  العالقات 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مع  التعاطي  املثال  �سبيل  فعلى  املن�سود.  لالإ�سالح  معها ،ودفعها  التعامل 

باعتبارها جمرد �رشكة خا�سة ت�سعى لالإجهاز وال�سيطرة على موارد الدولة هو تعاطي �سطحي 

اأنه ل يراعى حقيقة  العليا والو�سطى وال�سغرى، كما  القيادات  وغري دقيق ،ول يفرق بني 

عقيدة اجلي�س يف حماية الدولة واجلمهورية، والرتباط الوثيق بني ال�سعب واجلي�س.

اإ�سالح  فمثالاً  للدولة،  الإداري  اجلهاز  اأو  ال�رشطة  عن  ُيقال  اأن  ميكن  نف�سه  ال�سيء 

باعتبارها موؤ�س�سة  املوؤ�س�سة؛  لتفكيك  ال�سعي  اأو  يتطلب جمرد و�سع وزير مدين،  الداخلية ل 

الداخلية واخلارجية،  للمحا�سبة  اإيجاد و�سائل  لكنه يتطلب  قاتلة ومتورطة يف دم امل�رشيني، 

تدفع الوزارة اإىل تغيري عقائدها ،وحتا�سب اأي �سابط خارج على القانون جنائياًا، ف�سالاً عن 
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ا، يتطلب القرتاب من موؤ�س�سة مثل الداخلية لإ�سالحها فهم طبيعة عقيدتها  ح�ساب قادته �سيا�سياً

القائمة بالأ�سا�س علي حماية الدولة من املوؤامرات التي حُتاك �سدها، وهو ما يتطلب تطوير 

اأ�ساليب تثقيفية وتوعية، بالتوازي مع دفع الوزارة لل�سفافية ،واحرتام حقوق الإن�سان باآليات 

ت�رشيعية وموؤ�س�سية.

كاإجراء  الإ�سالحية  بالأجندة  ال�سباب  بقبول  اإل  ذلك  يتحقق  لن  �سيتحقق ذلك؟  لكن كيف 

موؤقت لالقرتاب من اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها وفهمها كما ينبغي، فاأية اإ�سالحات مبنية على 

اأع�سائها  اإجراءات ثقة مع بع�س  لبناء  املوؤ�س�سة ،وال�سعي  افرتا�سات نظرية دون فهم واقع 

من اأجل مزيد من الفهم �سيجعل ال�سباب يدور يف حلقات مفرغة من الف�سل والرتاجع والكتفاء 

بالبكائيات و املظلوميات.

خام�ًضا: تطوير اأ�ضاليب للعمل امل�ضرتك و�ضنع البدائل

اأدنى  حد  توفري  على  والقدرة  اجلمعي،  الفعل  اآليات  مراجعة  اإىل  ا  اأخرياً ال�سباب  يحتاج 

التحزب  اأو  الأ�سخا�س،  تقدي�س  عن  ا  ،بعيداً عليها  التوافق  ميكن  التي  ال�سيا�سية  الأجندة  من 

الذي  ال�سدع  لراأب  اآلية  عن  البحث  اإىل  ا  قطعاً هنا  ال�سباب  يحتاج  اجلامدة،  لالأيديولوجيات 

يكون  لن  التقارب  هذا  مثل  اأن  راأّيي  وفى  والإ�سالمي،  العلماين  التيارين  �سباب  بني  تعمق 

، لي�س  ، ولي�س من املتوقع اأن يحدث قريباًا، ولكنه حتمي لنجاح احلراك ال�سبابي م�ستقبالاً �سهالاً

ا بني التيارين، ولكن املق�سود قدرة ال�سباب يف التيارين على روؤية  ا وا�سعاً املق�سود هنا حتالفاً

اأفق للعمل امل�سرتك حول حد اأدنى من املبادئ والبدائل ال�سيا�سية، وقد كان ومازال هو عائق 

الأجيال الأكرب، لكن لعمل مثل هذا التحالف يحتاج الأمر اإىل مراجعات حقيقية لدى �سباب 

التيارات الإ�سالمية؛ وهى مراجعة نقدية لي�س فقط لأخطاء مرحلة ما بعد الثورة ولكن مراجعة 

لأفكار الأمة والدولة وموقع ال�رشيعة ودولة اخلالفة من امل�ساريع ال�سيا�سية، فمن دون هذه 

التيارات املختلفة يبقى احلديث عن هذه  الثقة بني  املراجعات ،وفى �سوء تزايد م�ساحة عدم 

ا عن التحقق. التفاهمات التي قد تقود اإىل حتالفات مرنة بعيداً

فالفعل  بينهم،  وال�سيا�سية  الثورية  والواجبات  الأعباء  تنويع  اإىل  ا  اأي�ساً ال�سباب  يحتاج 

ا من احلراك ولي�س كله، فالبد من تو�سيع معنى الفعل الثوري ليعني  الحتجاجي يبقى جزءاً

ا، وهذا يحتاج اإىل ان�سمام طابور كبري من  درا�سة البدائل ال�سيا�سية على النحو امل�سار اإليها �سلفاً

الباحثني والأكادمييني بل وحتى املوظفني اإىل املعنى العام للتحالف الثوري، ومن دون مثل 

هذه التنويعات يف الفعل الثوري �سيبقي اأ�سري الحتجاج فح�سب!
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الق�ضم الرابع: �ضيناريوهات م�ضتقبل دور ال�ضباب يف دول الربيع العربي

تعتقد هذه الورقة اأن هناك ثالثة �سيناريوهات كربى تنتظر دور ال�سباب يف العامل العربي 

على النحو التايل:

اأو  ثانية  ثورة  باإطالق  النجاح  ال�سباب من  يتمكن  ال�سيناريو  هذا  االأول، وفى  ال�سيناريو 

مبعنى اأدق )يف احلالة امل�رشية( ثالثة. يقوم هذا ال�سيناريو بافرتا�س اأن ال�سباب �سيتمكن من 

ا من جتديد اآليات واأ�ساليب جديدة للح�سد، يتمكن من خاللها  ، و�سيتمكن اأي�ساً تنظيم نف�سه ثانيةاً

ا يف ثورة �سد النظم  من اإعادة الثقة املفقودة مع اجلماهري، بل و�سحذها من اأجل الندفاع جمدداً

ا. يقوم  ا لالأنظمة التي قامت عليها ثورات الربيع م�سبقاً احلالية والتي تعد ب�سكٍل اأو باآخر امتداداً

ا ؛مما  هذا ال�سيناريو على افرتا�س حدوث انهيارات مفاجئة يف التحالفات ال�سلطوية القائمة حالياً

يوؤدى اإىل انهيار ال�سيطرة والقدرة على القمع ب�سكل تفلت معه الأمور عن التحكم، ويتوازى 

مع ذلك حدوث �رشبات اقت�سادية موجعة لالأنظمة احلاكمة، تدفع جموع ال�سعب على التخلي 

عن التاأييد.

ورغم اأن هذا ال�سيناريو يعد مبثابة “احللم” فاإن ن�سبة حدوثه �سعيفة ،على الأقل يف الأجلني 

الق�سري واملتو�سط؛ وذلك ب�سبب قوة التحالفات القائمة من ناحية، واإدراكها خماطر النهيار 

من ناحية اأخرى، يجعلها قادرة على حل �رشاعاتها الداخلية، وف�سالاً عن ذلك، فاإن الدعم 

ج منطقة ال�رشق  ا من انهيارات ُتخرِّ العربي والدويل لالأنظمة اجلديدة يف العامل العربي ؛خوفاً

الأو�سط فيها عن ال�سيطرة، �سيع�سد الو�سع القت�سادي لهذه الأنظمة خالل ال�سنوات القليلة 

املقبلة.

ظل  يف  لأنه  الق�سري،  الأجل  على  ا  كارثياً ا  اأي�ساً ُيعد  ال�سيناريو  هذا  فاإن  ثالثة،  ناحية  من 

انق�سامات وت�رشذمات  الدم، ووجود  ال�سعب، وتراكم فواتري  اأبناء  ال�ستقطاب الرهيب بني 

من  الآن”  “الثورة  �سيناريو  فاإن  ال�سيا�سية  البدائل  ف�سالاً عن غياب  ال�سيا�سية،  التيارات  بني 

اإحداث انهيارات حقيقة داخل الدولة الوطنية �سُتدخل املنطقة كلها يف �سيناريوهات الال  �ساأنه 

دولة والعنف املفرط والفو�سى.

ا بال�رشبات  ا من العمل العام ؛ تاأثراً ال�سيناريو الثاين، وهو قائم على ان�سحاب ال�سباب متاماً

يراهن عليه كثريون  �سيناريو  املا�سية، هو  القليلة  الأعوام  اإليهم خالل  التي ُوجهت  املوجعة 

�سبابياًا. ميكن روؤية  لو كان  ا  �سعبي ،خ�سو�ساً اأي حراك  يتخل�سوا من  ال�سلطويني حتى  من 

اإرها�سات هذا احلراك يف القوانني اجلديدة للجامعات يف احلالة امل�رشية والتي ت�سعى لالإجهاز 

على اأي ن�ساط �سيا�سي للطالب ،وحتاول قمعهم بكل ال�سبل املمكنة،ومعهم اأي اأ�ستاذ اأو ع�سو 
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قرارات  الرهان يف  هذا  اإرها�سات  احلراك. ميكن روؤية  لهذا  م�ساند  اأو  داعم  تدري�س  هيئة 

وقادتها،  ن�سطائها  على  والقب�س  اأبريل،   6 حركة  وحما�رشة  الأولرتا�س  روابط  تفكيك 

ا مع عملية ت�سويه متعمدة لكل من عربَّ عن ثورة يناير. بالتوازي قطعاً

ا من ال�سباب يفكر  ا كبرياً يف تقديري تظل احتمالت هذا ال�سيناريو �سعيفة، �سحيح اأن عدداً

ا اأكرب اعتزل العمل العام، لكن الرهان على هزمية “وعى” هذا ال�سباب من  بالهجرة، وعدداً

العربية مل  الثورات  اأحداث  ال�سعوبة مبكان، فطالب اجلامعات وغريهم ممن انخرطوا يف 

اأقرانهم  به  ال�سباب مبا مير  اإخافتهم، �سحيح قد مير هوؤلء  اأو  املمكن تزييف وعيهم  يعد من 

من خوف على امل�ستقبل ،والتاأثر ب�سغوط الأهل واملجتمع، لكنهم حتما �سريف�سون �سيناريو 

الإخ�ساع التام الذي يتم حماولة فر�سه عليهم من النظام واملجتمع.

العنف  اإىل  واللجوء  واحلركي  الفكري  التطرف  �سيناريو  فهو  الثالث،  ال�سيناريو  اأما 

ا. وهذا  ا كان اأو قريباً ا لتحول قادم بعيداً ال�سيا�سي يف مواجهة طويلة الأجل مع النظام ،انتظاراً

الوطنية  الدولة  العام، بل وحتى على وحدة  ال�سيناريو رغم م�ساوئه وخطورته على الأمن 

ا  و�سالمة اأرا�سيها و�سعبها، فاإن النظم احلاكمة يبدو اأنها مل تتعلم الدرو�س،وجتر ال�سباب جراً

اإىل هذا ال�سيناريو، فاإغالق كل منابر التعبري واحلراك مع موا�سلة حمالت القمع والظلم لن 

تف�سي اإل اإىل رد فعل �سلبي لدى هوؤلء ال�سباب، ل يرى الرد اإل يف اإطار النفجار يف هذه 

النظم عرب عمليات اإرهابية اأو عنيفة.

الع�سكريني  متكني  على  والإ�رشار  احلالية،  �سيا�ساتها  ملغبة  احلاكمة  النظم  اإدراك  عدم 

والأمنيني دون املدنيني يف دوائر �سنع القرار وقيادة الراأي العام تدفع بي اإىل العتقاد اأن هذا 

ا بني كل ال�سيناريوهات املطروحة. ال�سيناريو هو الأكرث ترجيحاً

خامتــــة:

ذلك  كان  �سواء  العربية،  ال�سيا�سية  النظم  م�ستقبل  يف  الأكرب  الالعب  هم  ال�سباب  �سيظل 

بالإيجاب من خالل امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعمل العام، اأو بال�سلب من خالل النزواء 

ا يف وجه الدولة والنظام ب�سكل دموي متطرف  والهجرة اأو بالعنف من خالل النفجار جمدداً

ا عن الدميقراطية. ومن هنا فالكرة يف  اأو تنمية، ف�سالاً قطعاً اأمل يف اأي ا�ستقرار  اأي  ،ينهي 

البالية ،ول تتعلم  اإىل مربع الأنظمة  اأن تختار العودة  ال�سيا�سية العربية ؛فاإما  ملعب الأنظمة 

ا من النفجارات والنهيارات، واإما قيادة عملية اإ�سالحية  الدرو�س فتكون النتيجة هي مزيداً

تنموية دميقراطية �سفافة تتيح لل�سباب اأطر امل�ساركة ال�سيا�سية الفعالة والعلنية ومن ثم ال�سلمية.
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اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني فى م�ضر وتون�س  

مقدمة:

القادة  ت�سوير  على  الأو�سط  ال�رشق  يف  النتفا�سات  حول  احلديثة  الدرا�سات  داأبت 

ناع امللوك - احلكام النهائيون يف الثورات. طبقااً لهذه التحليالت، فاإذا  الع�سكريني وكاأنهم �سُ

كان املواطنون هم من �سنوا التمرد، فاإن اجلي�س هو الذي يقرر يف نهاية املطاف ما اإذا كانت 

جهود املواطنني �سُتكلل بالنجاح اأم تنتهي بالف�سل، وما اإذا كان الرئي�س امُلحا�رش �سيبقى يف �سدة 

اأنه عندما يواجه النظام انتفا�سة هائلة  اأنه �سُيعزل غري ماأ�سوف عليه. ال�سبب هو  اأم  احلكم، 

�سده، فالعتقاد الرائج اأن م�سري النظام �ستحدد قدرته على الحتفاظ بال�سيطرة على اأدوات 

واأجهزة الإكراه يف الدولة. ح�سبما ذكر اأحد اأبرز الباحثني يف املجال، فاإن امل�سارات املختلفة 

الإكراه  اأجهزة  بالأ�سا�س من واقع »ال�سعة والقدرة لدى  العربي حتددت  الربيع  لنتفا�سات 

 .)821 :2102 nilleB( »على قمع املبادرات الدميقراطية التي من�سوؤها املجتمع

* �جلامعة �لأمريكية يف �لقاهرة.

د. �إميي �أو�سنت هوملز * 
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اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س

زلزلتها  التي  النظم  جميع  »يف  حتى:  اأقوى  وب�سيغة  مماثل  بزعم  فين�سنت  دروز-  تقدم 

موجة الحتجاجات يف عام 2011، اعتمد بقاء النظام اأو رحيله يف النهاية على قرار اجلي�س، 

.)Droz-Vincent 2014: 182( »هل �سيطلق النار على املتظاهرين اأم ل؟

يف مثل هذه التحليالت، عادة ما يبداأ الباحثون بو�سع اأيديهم على اللحظة التي يتعني فيها على 

القيادة العليا الختيار بني هذا اجلانب اأو ذاك، واأحيانااً ُي�سار اإىل هذا املوقف مب�سمى »�سيناريو 

اأثناء لعبة النهاية، يتم اختزال تعقد م�سهد احل�سود اجلماهريية يف الإجابة عن  لعبة النهاية«. 

اأ�سئلة تبدو ب�سيطة للوهلة الأوىل: هل �ستفتح قوات الأمن النار وتقمع التمرد اأم �سرتف�س؟ هل 

�ستدافع عن النظام اأم تن�سق عنه؟ نظرااً لأن م�سري الثورات، ح�سب هذه النظرية، يتعلق بـ 

»�سيناريو لعبة النهاية«، فقد طّور الباحثون اأدوات ونظريات معقدة للتنبوؤ مبا �سيحدث اأثناء 

التي  النتفا�سات  احلياة موؤخرااً على �سوء  اإىل  ُبعثت  النظريات  امل�سريية. هذه  اللحظة  هذه 

عمت اأرجاء منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. اإن الكثري من التحليالت املبكرة للربيع 

العربي اأ�سبحت الآن مما يدخل يف عداد احلكمة التقليدية املتفق عليها. لكن لالأ�سف، فالعديد 

من هذه التحليالت املبكرة كانت ت�ستند اإىل �رشديات انطباعية وتقارير اإعالمية اأو ت�رشيحات 

مل�سئولني باحلكومات واجليو�س، ولي�س اإىل اأدلة اإمربيقية �سلبة. 

كانت تلك التحليالت عادة متر دون حتٍد لها اأو طعن عليها، ثم تدخل يف �سياق الت�سنيفات 

الأكرب والتنظري حول دور اجليو�س اأثناء الثورات. لكن بع�س هذه النظريات معيبة، وكذلك 

باللغة  الكثري من الأدبيات  اأن  اأ�سعى لطرح  فكرة  الورقة  اإليها. يف هذه  ت�ستند  التي  البيانات 

الإجنليزية حول دور اجليو�س يف الربيع العربي، ل�سيما فيما يخ�س م�رش وتون�س، قد اأنتجت 

�رشدية حول »اأ�ساطري الن�سقاق الع�سكري«؛ وهو مال يعك�س ما حدث حقااً ب�سكل دقيق.

بعد اندلع النتفا�سة يف م�رش مطلع عام 2011، ُنظر اإىل اجلي�س امل�رشي بتقدير ،ومتت 

الإ�سادة بـ »مهنيته« وقدرته على »�سبط النف�س«. لكن يف �سيف 2013، اأ�رشف اجلي�س على 

اأكرب عملية قتل جماعي للمدنيني يف تاريخ م�رش احلديث. التحقيق الأو�سع والأكرب يف تلك 

يوم  ُقتلوا يف  قد  اأن نحو 1000 �سخ�س  تقدر  التي  اأجرته هيومن رايت�س ووت�س،  الأحداث 

واحد اأثناء مذبحة رابعة والنه�سة )HRW 2014(. من امُلعتقد اأن عدد اخل�سائر الب�رشية يفوق 

مقدار �سحايا مذبحة ميدان تيانامنني يف ال�سني.

واإحقاقااً للحق، لي�س للمرء اأن يتوقع من علماء الجتماع القدرة على التنبوؤ بامل�ستقبل. لكن 

الدرا�سات  من  الكثري  وقعت  حتديدااً  وهنا  للما�سي.  دقيق  حتليل  تقدمي  منهم  نتوقع  اأن  ميكننا 
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د. اإميي اأو�ضنت هوملز

باللغة الإجنليزية للجيو�س العربية –واجلي�س امل�رشي حتديدااً – يف م�سكالت. يف هذه الورقة 

الق�سرية اأحاول دح�س ما اأراه »اأ�ساطري ان�سقاق الع�سكريني« يف كل من م�رش وتون�س.

احلكمة التقليدية– اأ�ضاطري االن�ضقاق الع�ضكري

بع�س »الأ�سطرة« رمبا نبعت من اأن الباحثني كانوا على اأهبة ال�ستعداد لعدم الت�سكيك يف 

ت�رشيحات امل�سئولني الع�سكريني وقت اأن �سدرت. يبدو اأن الكثري من املراقبني افرت�سوا اأن 

الت�رشيحات ال�سادرة عن اجلي�س تعرب عن حقيقة اأفعاله. اأو رمبا �سللتهم الت�رشيحات التي 

اأدىل بها م�سئولون ع�سكريون اأمريكيون، مثل الأدمريال مايك مولن، الذي وب�سفته رئي�س 

الأركان امل�سرتك اأعرب يف 30 يناير 2011 عن: »تقديره ملهنية اجلي�س امل�رشي املتوا�سلة«.

الأداء.  هذا  عام  ب�سكل  الباحثني  من  العديد  اتبع  م�رش،  يف   2011 انتفا�سة  اأدبيات  يف 

 Lahoud, ;2011 Barany 2011; Goldstone( سوروا دور اجلي�س على النحو التايل: داعم للثورة�

DiMeo, Jebb, Perliger, Beitler and Ringquist 2011(، واأن ال�سباط اتخذوا قرارااً »بالنحياز 
اإىل احلركة الالعنفية« )Nepstad 2013( وهناك من ن�سب الف�سل يف خلع مبارك اإىل القرار 

اجلهاز  »اإخفاق«  اإىل  اأو   )Bellin 2012( املتظاهرين  على  النار«  اإطالق  »عدم  بـ  الع�سكري 

.)Lachapelle, Way, Levitsky 2012( »الإكراهي »يف القمع

كل  لي�س  اأن  الوا�سح  من  اأ�سبح  ال�ستاء،  اإىل  ثم  اخلريف  اإىل  العربي  الربيع  حتول  مع 

بنهاية  وتون�س.  كل من م�رش  �سهدتها  التي  بال�رشعة  وينهارون  �سي�سقطون  امل�ستبدين  القادة 

لنتفا�سات  تتعر�س  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  مبنطقة  دول  �ست  كانت   ،2011 عام 

تهدد ب�سقوط النظم. الآن، بعد نحو اأربع �سنوات من بداية الربيع العربي، نرى تفاوتااً كبريااً 

بني م�سارات خمتلف الثورات. وقت كتابة هذه ال�سطور كان اثنان من احلكام ال�ستة ما زالوا 

نزاعات  بعد  املطاف  نهاية  يف  اآخرين  اثنني  خلع  ومت  �رشيعااً،  اثنان  و�سقط  احلكم،  �سدة  يف 

الع�سكرية من  املوؤ�س�سات  اأداء  التباين يف  اإىل  ال�سبب هنا يعود يف الأغلب  اإن  لنا  مطولة. قيل 

حالة لأخرى.

اأغلب  يف  النظام  عن  امل�سلحة  القوات  دافعت  املتبقيان،  النظامان  والبحرين،  �سوريا  يف 

الأحوال، و�سمحت للرئي�س ب�سار الأ�سد وللملك حمد بالبقاء يف �سدة احلكم. وذلك، كما قيل 

لنا، على النقي�س مما حدث يف م�رش وتون�س، حيث »ان�سقت« اجليو�س ومن ثم ُعزل بن علي 
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وُعزل مبارك �رشيعااً. ويف ليبيا واليمن، حدث ت�سدع يف بنيان القوات امل�سلحة، فدافع بع�س 

ال�سباط عن النظام وان�سق اآخرون. اأدى هذا اإىل نزاع مطول، لكن يف نهاية املطاف ُقتل 

القذايف، ومت خلع علي عبد الله �سالح.

اجلي�سني  ،واأن  النظام  عن  »ان�سقا«  والتون�سي  امل�رشي  اجلي�سني  اأن  لنتيجة  التو�سل  بعد 

ال�سوري والبحريني »دافعا« عن النظام، م�سى الباحثون اإىل حماولة تف�سري الأ�سباب وراء 

ال�سلوك املتباين لهذه اجليو�س. من حيث الإح�ساءات الب�سيطة، فاإن �سلوك اجلي�س ي�سبح هو 

تف�سريها  الواجب  الق�سية  ي�سبح  الن�سقاق  اأو  الدفاع  قرار  فاإن  اآخر،  مبعنى  التابع.  املتغري 

ُيعامل كمتغري  التابع  امل�ستقل. املتغري  اأن تتغري كلما تغري املتغري  و�رشحها، والتي من املتوقع 

ثنائي امل�سار: اإما يدافع اجلنود عن النظام اأو ين�سقون عنه. املتغريات امل�ستقلة، اأو التف�سريية، 

ُينظر اإليها ب�سفتها على �سلة مب�ستوى مهنية اجلي�س، ومدى رعايته لل�سعب واملكونات الإثنية 

والطائفية يف �سفوف القوات امل�سلحة.

احلكمة التقليدية:

التق�سيمات املف�رسة لنتائج انتفا�سات الربيع العربي

الدولة التي 

تعر�ست 

النتفا�سات تهدد  

ب�سقوط النظام

تون�س م�رس ليبيا اليمن البحرين �سوريا

�سلوك الع�سكريني االن�سقاق االن�سقاق الت�سظي الت�سظي الدفاع الدفاع

مدة االنتفا�سة
ق�سرية 

)اأ�سابيع(

ق�سرية 

)اأ�سابيع(

ممتدة 

)�سهور(

ممتدة 

)�سهور(

قائمة 

)�سنوات(

قائمة 

)�سنوات(

نتاج االنتفا�سة
�سقوط بن 

علي �رسيعًا

�سقوط 

مبارك 

�رسيعًا

نزاع مطول 

اأ�سفر عن 

�سقوط 

القذايف 

ومقتله 

يف نهاية 

املطاف

نزاع مطول 

اأ�سفر عن 

�سقوط 

�سالح 

يف نهاية 

املطاف

حمد بن 

عي�سى اآل 

خليفة ما 

زال يف �سدة 

احلكم

ب�سار 

االأ�سد ما 

زال يف 

�سدة احلكم

اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س
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ا قد يكون اأمرااً مغريااً لبع�س الأغرا�س، اإذ ت�سمح باإلقاء  اإن اإعداد مناذج مثل املذكورة �سلفاً

ال�سوء على ال�سمات العري�سة والأ�سا�سية مل�سارات خمتلف النتفا�سات وم�سائرها. النماذج 

)Typologies( هي من حيث التعريف تنطوي على التب�سيط، وتخدم غر�سااً خمتلفااً عن الغر�س 
الذي تخدمه درا�سات احلالة املعمقة والتي ت�سمح بقدر اأكرب من التحليل املدقق. لكن امل�سكلة اأن 

ا، ل�سيما فيما يخ�س تون�س وم�رش، لي�س مب�سطااً فح�سب، اإمنا هو غري  النموذج املذكور �سلفاً

دقيق اأي�سااً.

اإ�سكاليات  على  تنطوي  التحليالت  هذه  مثل  فاإن  اأخرى،  منا�سبات  يف  وقلت  �سبق  كما 

، ل ميكن لهذا التباين الذي ُيظهره النموذج اأن يف�رش احلقيقة املعقدة  للكثري من الأ�سباب. اأولاً

الباحثون  يرى  ما  كثريااً  ثانيااً،  للجنود.  اأحيانااً  امللتب�س  ال�سلوك  ول  اجلماعية،  لالنتفا�سات 

متاثالاً بني اأمرين، فيفرت�سون اأن قوات اجلي�س اإذا رف�ست قمع املعار�سة، فهي اإذن ان�سمت 

ب�سكل فعلي اإىل املعار�سة. ثالثااً، الرتكيز على حلظة بعينها من الزمن )مبعنى »حلظة النهاية«( 

ل ت�سمح لنا بفهم امل�سار اخلا�س بالأحداث التالية. )Holmes 2014(. يف هذا الورقة، �سوف 

اأقارن بني دور النخب الع�سكرية والأمنية يف م�رش وتون�س بعد اندلع الحتجاجات ال�سعبية. 

وحتديدااً �سوف اأركز على ثالث اأ�ساطري. 

• الأ�سطورة رقم 1: بعد اندلع الحتجاجات ال�سعبية، رف�س اجلي�س التون�سي واجلي�س 	

امل�رشي قمع النتفا�سة، ومن ثم انحازا اإىل الثوار.

• علي 	 بن  فاأجربا  النظام،  عن  اجلي�سان  ان�سق  وم�رش،  تون�س  يف   :2 رقم  الأ�سطورة 

ومبارك على التخلي عن ال�سلطة.

• فاإن 	 مبارك،  �سقوط  منذ  اجلاري  والعنف  القائمة  الأخطاء  رغم   :3 رقم  الأ�سطورة 

اجلي�س امل�رشي يحتفظ ب�سعبية وا�سعة يف م�رش.

واجلي�س  التون�ضي  اجلي�س  رف�س  ال�ضعبية،  االحتجاجات  اندالع  بعد   :1 رقم  االأ�ضطورة 

امل�ضري قمع االنتفا�ضة، ومن ثم انحازا اإىل الثوار.

الثالث،  الأ�ساطري  تقدمي حتليل خطاب حول من�ساأ هذه  لي�ست  الق�سرية  الورقة  غاية هذه 

املمكن  من  لكن  الأ�ساطري.  تلك  تفكيك  هو  الهدف  اإمنا  �سائدة،  �رشديات  اأ�سبحت  كيف  اأو 

امل�سلحة  القوات  بالعالقة بني  الأ�سطورة الأوىل تت�سل  التخمينات حول من�سئها.  تقدمي بع�س 

ا، فرمبا ميكن تتبع مرحلة خلق هذه الأ�سطورة اإىل الت�رشيحات  واملتظاهرين. كما ذكرنا �سلفاً

بـ  علنااً  مولن  مايك  الأدمريال  اأ�ساد  اإذ  واأمريكية،  م�رشية  ع�سكرية  م�سادر  بها  اأدلت  التي 

د. اإميي اأو�ضنت هوملز
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ي�ستخدم  لن  امل�رشي  اجلي�س  اأن  طنطاوي  امل�سري  اأعلن  حني  يف  امل�رشي،  اجلي�س  “مهنية” 
اأي�سااً،  دورااً  لعب  املتظاهرون رمبا  التي رددها  الهتافات  بع�س  انت�سار  ال�سعب.  القوة �سد 

اجلي�س  جنود  لت�سجيع  اأ�سا�سااً  ترديده  مت  واحدة”،  اإيد  وال�سعب  “اجلي�س  الأ�سهر  الهتاف  لعل 

الذين انت�رشوا يف التحرير، على النحياز اإىل املتظاهرين، واإثنائهم عن اللجوء املحتمل اإىل 

العنف. مبعنى اآخر، فلم يكن هذا الهتاف ترديدااً حلقيقة من احلقائق، اإمنا كان نداء غري يقيني 

اأو اإعرابااً عن اأمل يف الت�سامن الذي قد ي�سعر به اجلنود العاديون نحو املتظاهرين كونه �سيكون 

اأقوى من واجبهم اخلا�س بطاعة الأوامر. غني عن القول اإن هذا الهتاف حتول فيما بعد اإىل 

�سواء من  الأ�سطورة،  النظر عن من�ساأ هذه  لتح�سني �سورة اجلي�س. لكن بغ�س  بروباجاندا 

هتافات املتظاهرين اأو من دوائر اإدارة العالقات العامة، فالأهم هو ما اإذا كانت تعك�س حقيقة 

�سلوك اجلي�س اأم ل؟ 

لالن�سقاق  مت�سابهتني  ب�سفتهما حالتني  ُيقدمان عادة  التون�سي وامل�رشي  اجلي�سني  اأن  رغم 

للنظام  املعار�سة  اندلع النتفا�سات  بعد  اأدوارااً خمتلفة متام الختالف  لعبا  فقد  الع�سكري، 

لقمع املظاهرات. وقد ذكر رئي�س  البداية  ا�ستدعاء اجلي�س يف  يتم  البلدين. يف تون�س، مل  يف 

اأركان اجلي�س اللواء ر�سيد عمار يف �سهادته الر�سمية اأنه مل يكن حتى يعلم بانت�سار املظاهرات 

تون�س  قاب�س، وتبعد عن  قيادة مناورات ع�سكرية يف  ي�سارك يف  اآنذاك  فقد كان  البالد.  يف 

الع�سكرية  املناورة  اإلغاء  طوارئ  حالة  اأي  تتطلب  العادة  يف  مرت.  كيلو  بنحو202  العا�سمة 

.)Jebnoun 2014( وو�سع اجلي�س على درجة ا�ستعداد عالية

بيد اأن بن علي تردد يف العتماد على اجلي�س يف توفري الأمن؛ ولهذا ال�سبب مل يخطر حتى 

�سيدي  انت�سارها من  بداية  الزخم ومع  املظاهرات  اكت�ساب  يحدث.ومع  الأركان مبا  رئي�س 

بوزيد اإىل خمتلف املدن والبلدات يف �ستى اأنحاء البالد،  انت�رش اجلي�س التون�سي للمرة الأوىل 

مبدينة الق�رشين ويف تالة يوم 8 يناير 2011. وتبعد املدينتان م�سافة تربو على املائة ميل عن 

تون�س العا�سمة. مل تنت�رش وحدات اجلي�س يف تون�س العا�سمة اإل يف يوم 11 يناير )بعد �سهر 

تقريبااً من بداية املظاهرات يف �سيدي بوزيد(.

مبعنى اآخر، كانت املظاهرات قائمة ملدة ثالثة اأ�سابيع، قبل اأن ينت�رش اجلي�س يف العا�سمة، 

وحتى وقتها، كان بن علي يعتمد اأكرث على احلر�س الوطني، والقوات اخلا�سة، واحلر�س 

الرئا�سي. عندما بداأ انخراط اجلي�س يف قمع املظاهرات، ا�ستخدم يف واقع الأمر العنف املميت. 

طبقااً لتقرير ر�سمي اأعدته جلنة ا�ستق�ساء احلقائق التون�سية، فقد قتل اجلي�س ما ل يقل عن 32 

�سخ�سااً اأثناء النتفا�سة )انظر الر�سم البياين التايل(.

اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س
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ويف م�رش، كانت فرتة النتفا�سة اأق�رش من مثيلتها يف تون�س، لكن تعداد الوفيات اأكرب. 

على مدار الثمانية ع�رش يومااً، ُقتل ما ُيقدر بـ 1046 �سخ�سااً يف املواجهات العنيفة مع قوات 

الأمن. اأثناء الأ�سبوع الأول من النتفا�سة، وقف اجلي�س اإىل جانب النظام ،ودعم ال�رشطة 

اأمن الدولة والأمن  اأنه من الناحية النظرية؛ فاإن اأجهزة  يف جهودها لقمع املظاهرات. رغم 

املركزي واملخابرات كانت هي امل�سئولة عن الأمن الداخلي. اإل اأنه من حيث املمار�سة فقد لعب 

اجلي�س دورااً هو الآخر )Aclimandos 2011(. يف تقدير هرني و�سربينجبورج خالل 2011  

فاإن: “�سبب وجود اجلي�س كان دائمااً دعم نظام مبارك، ولي�س الدفاع عن الأمة”. يف م�ساء 

28 يناير 2011، مع ات�ساع نطاق املظاهرات، مت اإعطاء اأوامر للجي�س من قبل مبارك بدعم 

ال�رشطة، بح�سب �سهادة قدمها وزير الدفاع طنطاوي يف حماكمة الرئي�س مبارك، وت�رشبت  

فيما بعد للجمهور:  

�سوؤال: خالل الفرتة من اأحداث 25 يناير وحتى 11 فرباير؛ هل متت اأي اجتماعات بينك 

وبني الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك؟

طنطاوي: لي�ست اجتماعات مبا�رشة، ولكن يوم 28 يناير ملا اأخذنا الأمر من ال�سيد رئي�س 

اجلمهورية كانت هناك ات�سالت بيني وبني ال�سيد الرئي�س.

امل�سدر: تقرير اللجنة الوطنية ال�ستق�ساء احلقائق حول التجاوزات واالنتهاكات، �س 710. 

د. اإميي اأو�ضنت هوملز
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�سوؤال: ما الذي اأبداه رئي�س اجلمهورية يف هذه اللقاءات؟

طنطاوي: “اللقاءات بيننا كانت تتم ملعرفة موقف القوات امل�سلحة،خا�سة يوم 28،وعندما 

كلفت القوات امل�سلحة للنزول للبلد وم�ساعدة ال�رشطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط م�سبق 

اخلطة  ال�رشطة،وهذه  مع  امل�سلحة  القوات   لنزول  يهدف  التخطيط  امل�سلحة،وهذا  للقوات 

على  قدرتها  امل�ساعدة،وعدم  تكون حمتاجة  ال�رشطة  ملا  بتنزل  امل�سلحة  القوات  عليها  تتدرب 

لتاأمني  امل�سلحة  القوات  بنزول  امل�سلحة  القوات  لقائد  الأمر  الرئي�س  واأعطى  مهامها،  تنفيذ 

املن�ساآت احليوية،وهذا ما حدث”.

بعد �ساعات من معارك ال�سوارع يف 28 يناير ، نفدت الذخرية من ال�رشطة، التي اأ�سبحت 

تواجه ع�رشات الآلف من املدنيني الغا�سبني دون �سالح. يزعم �سهود العيان اأنه مت اإمداد 

ال�رشطة بالذخرية مرة اأخرى من قبل جنود يقودون �سيارات جيب ع�سكرية. يف حني و�سف 

 Lachapelle,( القمع”  يف  ا  “اإخفاقاً ب�سفته   2011 مطلع  يف  امل�رشي  اجلي�س  �سلوك  الباحثون 

قبل  من  العنيف  القمع  منع  يف  اأخفق  اجلي�س  اإن  القول  الأدق  فمن   ،)Way, Levitsky 2012
فروع جهات الإكراه الأخرى.

يف كل من تون�س وم�رش، من غري الدقيق و�سف رد فعل اجلي�س الأويل على الحتجاجات 

دعمااً  ميثل  فاإنه  ثم  ومن  املتظاهرين،  �سد  العنف  ل�ستخدام  رف�سااً  ميثل  كان  باأنه  اجلماعية 

اأ�سابيع من النتفا�سة التي  للمتظاهرين. يف تون�س، مل يتورط اجلي�س يف النزاع طيلة ثالثة 

دامت اأربعة اأ�سابيع. يف م�رش انحاز اجلي�س اإىل النظام على مدار الأ�سبوع الأول، بل وحتى 

قام باإمداد ال�رشطة بالذخرية. وبعد ا�ستدعاء اجلي�س للنزول لل�سوارع، فاإنه مل ي�ستخدم العنف 

)كما  للعنف  الآخرين  ا�ستخدام  تون�س( ومل مينع  توثيقه يف حالة  النقي�س مما مت  )على  بنف�سه 

حدث يف موقعة اجلمل يف م�رش(.

يف احلالتني، قام املراقبون اإما بتجاهل حقيقة ا�ستخدام اجلي�سني التون�سي وامل�رشي للعنف 

اأو تي�سريهما ل�ستخدام العنف من قبل اأجهزة الأمن الأخرى، اأو قاموا بالتخفيف من وقع هذه 

احلقيقة. ف�سالاً عن هذا الق�سور يف التحليل الإمربيقي، فقد اأخطاأ الباحثون خطاأ منطقيااً، اإذا 

ا، فقد افرت�س الباحثون اأنه اإذا مل يقمع اجلنود  خلطا اأوراق م�ساألتني منف�سلتني. كما اأ�رشنا �سلفاً

على  النار  يطلقوا  مل  اجلنود  اأن  ملجرد  لكن  املعار�سة.  اإىل  انحازوا  قد  اإذن  فهم  املعار�سة، 

اأنهم قاموا بدعمهم. الأ�سطورة الأوىل ترتبط  تلقائي  املتظاهرين املدنيني فهذا ل يعني ب�سكل 

من  الثاين  الن�سف  باخت�سار.  تفكيكها  حاولت  وقد  وال�سعب،  امل�سلحة  القوات  بني  بالعالقة 

حدود الت�ضامح مع خطابات الكراهية فى �ضياقات جمتمعية خمتلفة
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املعادلة، والأ�سطورة الثانية، يرتبط بالعالقة بني القوات امل�سلحة والنظام، و�سوف اأتناولها 

الآن.

االأ�ضطورة رقم 2: يف تون�س وم�ضر، ان�ضق اجلي�ضان عن النظام، فاأجربا بن علي ومبارك 

على التخلي عن ال�ضلطة.

هما  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الوحدات  واإحدى  الرئا�سي  الأمن  رئي�س  كان  تون�س،  يف 

من ميكن اأن ُيقال اإنهما “اأن�سقا” عن النظام، ولي�س اجلي�س. بعد اأن ا�ستمرت املظاهرات ملدة 

اأربعة اأ�سابيع تقريبااً، بداأ الو�سع يف تون�س العا�سمة يتدهور �رشيعااً مع قيام جمع قوامه نحو 

70 األف �سخ�س بالتجمع لالحتجاج اأمام مقر وزارة الداخلية �سباح 14 يناير. حوايل ال�ساعة 

: “انتهى الأمر، امل�ساألة  1:30 ظهرااً، ات�سل وزير الداخلية اأحمد فريعة باللواء ال�رشياطي قائالاً

خرجت عن ال�سيطرة” )La veritable histoire 2012(. بحلول �ساعة ال�سحى كانت قد انت�رشت 

البالد. يف  الآخرين مبغارة  واأقاربه  الطرابل�سي  ليلى  اأمر زوجته  بن علي  باأن  تفيد  معلومة 

الوطني،  للبولي�س  التابعة  الإرهاب  مكافحة  كتيبة  من  وحدات  قامت  يناير،   14 يوم  ع�رش 

اخلا�سعة لإ�رشاف الكولونيل �سمري ترهوين، مبحاولة القب�س على 28 من عائلة بن علي و 

الطرابل�سي عند املطار.

اأعلن رئي�س الأركان عمار – فور علمه بالأحداث – اأن هذا مترد من ال�رشطة واحلر�س 

بـ 170  ُيقدر  ما  بينهم  اإمنا  الرجال،  قلة من  يكونوا  )Veritable histoire 2012(. مل  الوطني 

رجالاً ينتمون اإىل ثالث وحدات نخبوية يف وزارة الداخلية، ُيقدر اأنهم �ساركوا يف الع�سيان، 

بالإ�سافة اإىل كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للبولي�س الوطني، وقوة التدخل ال�رشيع ووحدة 

خا�سة نخبوية تتبع احلر�س الوطني. )املرجع ال�سابق(

لكن هناك تقارير مت�ساربة حول ما اإذا كان الرتهوين يت�رشف من واقع مبادرة �سخ�سية 

اأم بناء على اأوامر من الأعلى )Al Arabiya 2012 and Jebnoun 2014(. غري اأن الوا�سح هو 

اأن وزير الدفاع ر�سا جريرة اأمر اللواء عمار رئي�س الأركان بقتل متخذي الرهائن. مبعنى 

باأنه  عمار  رد  املن�سقني.  بقتل  اأوامر  الدفاع  وزير  قدم  فقد  اجلي�س،  ان�سقاق  من  بدلاً  اآخر، 

�سيتعامل مع املوقف، وتفاو�س بدلاً من تنفيذ الأمر على اإخالء �سبيل اأ�رشة الطرابل�سي دون 

ا�ستخدام القوة.

ما زال هناك قدر كبري من عدم اليقني حول م�ساألة ملاذا قرر بن علي الفرار من البالد مع 

زوجته واأٌقاربه الآخرين، اإذ كان قد قرر يف البداية البقاء يف تون�س. هنا مرة اأخرى ل توحي 

معتز الفجريي
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الأدلة باأنه فر جراء “الن�سقاق الع�سكري” كما تقرتح الأدبيات املتوفرة باللغة الإجنليزية عن 

هذه الواقعة. على النقي�س، ت�سري اأغلب الأدلة اإىل علي ال�رشياطي رئي�س احلر�س الرئا�سي 

الذي ل يتبع وزارة الدفاع. طبقااً ل�سهادة ر�سمية من عدد من الأ�سخا�س، كان ال�رشياطي هو 

الذي ن�سح بن علي مبغادرة البالد لأن �سالمته مل تعد م�سمونة. ُيرجح اأن لهذا ال�سبب كان 

ال�رشياطي هو اأول �سخ�س يتم القب�س عليه بعد اأن اأقلعت طائرة بن علي. وجه وزير الدفاع 

الع�سكرية،  اجلوية  العوينة  قاعدة  يف  ال�رشياطي  على  بالقب�س  اجلوية  القوات  اأركان  رئي�س 

اللواء  اإىل  )اإ�سارة  الرجل  “ذاك   : قائالاً الوزير  رد  العتقال  �سبب  عن  عمار  �ساأل  وعندما 

رغم   .)Ammar 2011, 308( معااً  الزبدة  بيع  من  املح�سلة  والنقود  الزبدة  يبغي  ال�رشياطي( 

فثمة  علي،  بن  عزل  اإىل  املوؤدية  الأحداث  بطبيعة  حتيط  اإجابة  بال  زالت  ما  اأ�سئلة  هناك  اأن 

، »الن�سقاقات« الأهم التي حدثت، كانت يف �سفوف وزارة الداخلية  �سيئان وا�سحان: اأولاً

ومكتب رئي�س احلر�س الرئا�سي، ولي�س يف وزارة الدفاع. ثانيااً، يف تون�س هناك قدر كبري 

من التنازع داخل خمتلف اأجهزة الدولة.

يف م�رش على النقي�س، يبدو اأن النزاع داخل النظام كان اأخف كثريااً يف وتريته. على 

النقي�س من تون�س، كان حبيب العاديل ووزارة الداخلية التابعة لقيادته يقف اإىل جوار النظام 

ا ل يتجزاأ من النظام، ولهذا مت اإحراق املئات  بكل اإخال�س. كانت ال�رُشطة ُترى ب�سفتها جزءاً

من مراكز ال�رشطة يف �ستى اأنحاء البالد. ويف الأ�سبوع الأول من النتفا�سة، ظلت وزارة 

ا(. الدفاع موالية ملبارك ودعمت ال�رشطة كما اأو�سحت �سهادة طنطاوي )مقتب�س منها �سلفاً

بعد بداية النتفا�سة باأ�سبوع، اأعلن اجلي�س اأنه لن ي�ستخدم القوة �سد املتظاهرين. يف 31 

يناير اأ�سدر اجلي�س بيانااً ورد فيه: “اإىل ال�سعب امل�رشي العظيم، اإن قواتكم امل�سلحة اإدراكااً منها 

مل�رشوعية مطالب ال�سعب وحر�سااً منها على القيام مب�سئولياتها... مل ولن تلجاأ اإىل ا�ستخدام 

اإليه  ُينظر  الذي  هو  البيان  هذا   .)BBC, January 31, 2011( العظيم”  ال�سعب  هذا  القوة �سد 

بتنحيه.  لل�سعب الذي طالب  عن مبارك وانحاز  “ان�سق”  اأن اجلي�س  عادة ب�سفته دليالاً على 

لكن هذا القرار مل ياأت اإل بعد اأن كان ال�سعب قد غري بالفعل ميزان القوة ل�ساحله بعد اأن هزم 

جهاز ال�رشطة املكروه، و�سيطر على املجال العام، واأر�سى اأ�سكالاً بديلة لـ “الأمن ال�سعبي” 

اأنه حتى بعد اخلروج بهذا البيان، فهو مل يحل دون ا�ستخدام اأجهزة  )Holmes 2012(. كما 
اأخرى للعنف، كما حدث على �سبيل املثال يف 2 فرباير ، عندما هاجم رجال على  اإكراهية 

�سهوة جمال وخيول العت�سام يف ميدان التحرير، ما اأودى بحياة نحو 12 �سخ�سااً.

اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س
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على  الإمكان  قدر  احلفاظ  حاول  لكن  فح�سب،  مبارك  عن  اجلي�س  “ان�سق”  م�رش،  يف 

النظام القدمي، بل وحتى قام بحماية مبارك واأ�رشته من املالحقة الق�سائية. مل يحاول مبارك 

من  مطلقااً  مبارك  ينتقم  مل  اآخر،  مبعنى  باجلي�س.  اآخر  ع�سو  اأي  اأو  طنطاوي  عزل  مطلقااً 

ي�ستخدم  امل�رشي مل  الإعالم  اأن  هو  الت�سور،  هذا  يدعم  ولعل مما  “ان�سقاقه”.  اجلي�س على 

مطلقااً م�سطلح “ان�سقاق” لو�سف تلك الأحداث.

ال�سبب اأن مبارك على ما يبدو تلقى دعمااً اأكرب من اجلي�س، ومن كبار قادته وتابعيه، مما 

تلقاه بن علي، وهو ما قد يف�رش ملاذا مل يفر من م�رش مطلقااً. رغم اأن اأتباع مبارك فروا من 

البالد، فال توجد اأدلة على اأن مبارك فكر يف هذا الأمر مطلقااً، وهو ما قد ي�سري حل�سوله على 

�سمانات من طنطاوي اأو اأع�ساء اآخرين يف املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة. اأخريااً، ل توجد 

اأن حتاول اعتقال  الداخلية حاولت الن�سقاق، ناهيك عن  اأي وحدات بوزارة  اأن  اأدلة على 

ال�رشطة مل ترد  فاإن  يناير ،  ال�رشطة قد هوجمت يف 28  املئات من مراكز  اأن  مبارك رغم 

بالتمرد على مبارك، بل هجروا مراكز خدمتهم ليفروا من غ�سب النا�س.

د. اإميي اأو�ضنت هوملز

تـــــون�سم�ضــــــر
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االأ�ضطورة رقم 3: رغم االأخطاء القائمة والعنف اجلاري منذ �ضقوط مبارك، فاإن اجلي�س 

امل�ضري يحتفظ ب�ضعبية وا�ضعة يف م�ضر.

بعد �سقوط بن علي ومبارك، ظهر قدر اأكرب من التباين بني دور اجلي�س هنا وهناك، اإذ 

تولت القوات امل�سلحة امل�رشية ال�سلطة، يف حني تنحى اجلي�س التون�سي جانبااً وُنقلت ال�سلطة اإىل 

رئي�س الربملان ثم اإىل �سا�سة مدنيني اآخرين. يف م�رش، حكم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة 

البالد من 11 فرباير 2011 حتى 30 يونيو 2012. الأ�سطورة الثالثة والأخرية التي �ساأناق�سها 

هنا تتعلق بهذه الفرتة يف م�رش.

من  فريق  مع  ا�ستطالعااً  اأجريت  مبارك،  خلع  من  تقريبااً  عام  بعد   ،2012 ربيع  اأثناء 

الباحثني من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة، ملعرفة الإجنازات التي يرى امل�رشيون اأنه حققها 

وما النتكا�سات التي �سهدتها فرتة العام من بعد �سقوط مبارك. ما عدد مطالبهم التي حتققت؟ 

ما عدد املطالب التي مل تتحقق؟ اإىل اأي مدى حتققت اأهداف الثورة؟

لالإجابة عن هذه الأ�سئلة وغريها، اأدار فريق من الباحثني يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

ا focus group ثم اأعد ا�ستطالعااً على الإنرتنت باللغة العربية �سارك فيه اأكرث من  ا بحثياً ن�ساطاً

500 مواطن م�رشي. اأعدت جمموعة الن�ساط البحثي قائمة بالنتكا�سات الع�رشة الأكرث اأهمية 

التي وقعت على مدار العام املذكور. ا�ستملت على: العنف �سد املتظاهرين، واقعة ما�سبريو، 

الع�سكرية  املحاكمات  املنحازة،  الإعالمية  التغطية  الطائفية،  التوترات  بور�سعيد،  حادثة 

للمدنيني، الفتقار اإىل الإح�سا�س بالأمن، انتهاكات حقوق الإن�سان، قمع املعار�سة، الت�سخم 

التي  الأطراف  يختاروا  اأن  ال�ستطالع  على  املجيبني  املبحوثني  من  ُطلب  الوقود.  وندرة 

يرونها م�سئولة عن هذه النتكا�سات.

ا�ستملت العينة على م�رشيني من جميع الأعمار، تلقوا تعليمااً جامعيااً، ودر�سوا يف جامعات 

حكومية وخا�سة، بينهم ن�سطاء واأ�سخا�س من غري الن�سطاء. 56.7٪ منهم قالوا اإنهم ح�رشوا 

مظاهرة واحدة على الأقل اأثناء فرتة الـ 18 يومااً، التي اأدت اإىل خلع مبارك، يف حني قال 

43.3٪ منهم اإنهم مل ي�ساركوا يف مظاهرات باملرة. على النقي�س من ال�ستطالعات الأخرى، 

التي حتاول التنبوؤ بامل�ستقبل، كان الغر�س من هذا ال�ستبيان، هو حماولة فهم املا�سي.

الدميقراطي  بالتحول  املتعلقة  النتكا�سات  عن  امل�سئولية  فاإن  ال�ستطالع،  بيانات  بح�سب 

توىل  الذي  امل�سلحة  للقوات  الع�سكري  املجل�س  يف  اللواءات  عاتق  على  كبري  ب�سكل  األقيت  قد 

احلكم. هذا اأمر لفت، ل�سيما اأن ال�ستطالع قد اأجري قبل حل الربملان و�سيطرة اجلي�س على 

اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س
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ال�سلطة. يف كل من فئات النتكا�سات الع�رشة، اعترب املبحوثون اأن اجلي�س هو �ساحب اأكرب 

امل�سئولية، بقدر اأكرب بكثري من الأطراف الأخرى املذكورة.

يف �ستة من الت�سنيفات الع�رش، األقى اأكرث من 50٪ من املبحوثني باللوم على املجل�س الأعلى 

العنف �سد املتظاهرين )70.2٪(، واقعة ما�سبريو  امل�سئولية عن:  امل�سلحة، وحتميله  للقوات 

قمع   ،)٪64.7( الإن�سان  حقوق  انتهاكات   ،)٪94.4( الع�سكرية  املحاكمات   ،)٪68.1(

املعار�سة )73.9٪(، ارتفاع الأ�سعار/انخفا�س معدلت التموين )٪64.2(. 

نظرااً لأن املرحلة النتقالية �سهدت اإجنازات وانتكا�سات على ال�سواء، فهذا يثري الت�ساوؤل 

وجد  مطالبهم.  حتقيق  عن  احلاكمني  اللواءات  م�سئولية  يف  امل�رشيني  اعتقاد  مدى  حول 

ال�ستطالع اأن 70.5٪ من املبحوثني يرون اأن املجل�س الع�سكري لي�س م�سئولاً اأمام ال�سعب 

امل�رشي باملرة، يف حني اأن 0.5٪ فقط راأوا اأن املجل�س الع�سكري م�سئول متامااً اأمام ال�سعب 

امل�رشي.

فيما يلي اأربعة ر�سوم بيانية، متثل جمموعة فرعية �سغرية من بيانات ال�ستطالع. 

د. اإميي اأو�ضنت هوملز



رواق عربي

140

العدد 69

اأ�ضاطري ان�ضقاق الع�ضكريني يف م�ضر وتون�س



141

 العدد 69رواق عربي

فح�سب على  ال�سوء  نلقي  �سوف  لكن  اأ�سباب،  لعدة  ال�ستطالع مهمة  نتائج  اأن  نرى  اإننا 

، على النقي�س من ا�ستطالعات اأخرى  الأ�سباب املتعلقة باحلجج التي ت�سوقها هذه الورقة. اأولاً

لقيا�س الراأي العام اأجريت يف م�رش، فهذا ال�ستطالع مييز بني املجل�س الع�سكري واجلنود 

اأجريت منذ بدايات 2011 ل  التي  العام  الراأي  ا�ستطالعات  العديد من  العاديني.  وال�سباط 

امل�سلحة.  القوات  اإزاء  ال�سلوكيات  بدقة  تعك�س  ثم ل  العن�رشين، ومن  بني  التمييز  هذا  توفر 

اأن تبداأ يف عيد ال�رشطة. لكن بعد  ثانيااً، بداأت الثورة احتجاجااً على ق�سوة ال�رشطة ،وتقرر 

العنف  ا�ستمرار  اللوم على  الع�سكري هو الذي يقع عليه  عام من خلع مبارك، كان املجل�س 

وانتهاكات حقوق الإن�سان بقدر اأكرب بكثري من ال�رشطة. بعد عام من �سقوط مبارك، كانت 

مكانة اجلي�س كموؤ�س�سة قد تدهورت كثريااً يف اأو�ساط الن�سطاء وغري الن�سطاء.

اخلال�ضة:

امل�ستبدين  الطغاة  ال�سلمي على  انقالب اجلي�س  فاإن �رشدية  الورقة،  تبني هذه  اأن  اآمل  كما 

هذه  وم�رش.  تون�س  من  كل  يف  العربي  للربيع  الأوىل  الأيام  اأثناء  بعيد  حد  اإىل  ُخلقت  قد 

ما  اأ�ساطري  رواج  اإىل  اأدت  بعيد،  حد  اإىل  اأحد،  عليها  يطعن  اأن  دون  ُتركت  التي  ال�رشدية 

ال�سيا�سية ودخلت يف دائرة  القرارات  اأ�سهمت يف �سناعة  التي  ُيعرف بالن�سقاق الع�سكري، 

التنظري حول دور اجليو�س والثورات. الفظائع املرتكبة يف ميداين رابعة العدوية والنه�سة 

األقت ال�سوء على اأن العديد من الفرتا�سات عن �سلوك اجلي�س تنطوي،يف اأف�سل تقدير، على 
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عدة اإ�سكاليات. من خالل املراجعة عن قرب لالأحداث يف م�رش وتون�س، اآمل اأن اأكون قد 

اأظهرت اأن هذه ال�رشدية يف واقع الأمر معيبة منذ بدايتها.

اإذ  الداخلية،  وزارة  وحدات  داخل  من  النظام  عن  الأول  “الن�سقاق”  كان  تون�س،  يف 

�سخ�سااً  بالقب�س على 28  الوطني  للبولي�س  التابعة  الإرهاب  كتيبة مكافحة  قامت عنا�رش من 

من عائلة الطرابل�سي. نظرااً لأنه كان الن�سقاق الأول على النظام – فهو اإذن الأكرث اأهمية 

اإذ حرك �سل�سلة من الأحداث اأدت يف النهاية اإىل خلع بن علي. وقد اأدى مترد ال�رشطة اإىل 

انق�سام يف اجلي�س. الالعبان الأهم داخل اجلي�س كانا وزير الدفاع جريرة ورئي�س الأركان 

عمار. اأمر وزير الدفاع جريرة عمار بقتل الرتهوين ورجال ال�رشطة الآخرين الذين اعتقلوا 

الطرابل�سي، ولكن قوبل طلبه بالرف�س من ِقَبل عمار. اأي اأن الرتهوين ان�سق اأولاً عن النظام، 

ثم تفاو�س عمار على الإفراج عن عائلة الطرابل�سي، دون ا�ستخدام القوة �سد الرتهوين اأو 

البالد  باإمكانهم مغادرة  واأ�سبح  الطرابل�سي  ثم مت حترير عائلة  اأخرى من وحدته،  عنا�رش 

بدلاً من مواجهة احلب�س. وكان قرار بن علي مبغادرة البالد يرجع غالبا اإىل تقديرات رئي�س 

اأمر وزير الدفاع جريرة فيما بعد بالقب�س عليه،  احلر�س الرئا�سي اللواء ال�رشياطي، الذي 

ومن ثم للمرة الثانية ت�رشف مبا يحقق م�سالح بن علي، مظهرااً ولءه للنظام.

النار على  باإطالق  يكن متعلقااً  تون�س مل  اتخذه �سباط اجلي�س يف  الذي  الأهم  القرار  لعل 

املتظاهرين اأو المتناع عن ذلك )كما ورد يف الأدبيات ال�سادرة باللغة الإجنليزية عن تلك 

الفرتة( لكنه كان قرار رف�س حماية بيوت بن علي والطرابل�سي اخلا�سة، ورف�س قتل وحدة 

ال�رشطة التي اعتقلت 28 من اأقارب الطرابل�سي.

ويف م�رش، ظلت وزارة الداخلية خمل�سة للنظام، وا�ستخدمت القوة املميتة لقمع املتظاهرين 

بدرجة اأكرب مما �سهدته تون�س. وقد �سوهدت القوات امل�سلحة امل�رشية وهي متد قوات ال�رشطة 

لن  اجلي�س  اأن  املالأ  امل�سري طنطاوي على  اأعلن  النتفا�سة،  بدء  اأ�سبوع من  وبعد  بالذخرية. 

ي�ستخدم القوة �سد املتظاهرين. لكن اجلي�س مل مينع اأي�سااً ا�ستخدام القوة �سد املتظاهرين، كما 

حدث يف يوم موقعة اجلمل، عندما ُقتل نحو 12 متظاهرااً يف ميدان التحرير، وهو الأمر الذي 

كان باإمكان جنود اجلي�س املتمركزين عند مداخل امليدان احليلولة دون وقوعه ب�سهولة.

النظام  داخل  ال�رشاع  من  اأقل  كان  م�رش  يف  النظام  داخل  ال�رشاع  اأن  يبدو  واأخرًيا؛ 

البالد. كان  الفرار من  ي�سعر مبارك يومااً ب�رشورة  التون�سي، وهو ما يف�رش جزئيااً ملاذا مل 

لكن  امل�رشية،  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  مقارنة  �سغرية  ع�سكرية  موؤ�س�سة  على  ي�رشف  علي  بن 
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الع�سكريني، فلم يثق  ال�سيا�سي لدى كبار قادته  رغم �سغر احلجم والفتقار الظاهر للطموح 

بهم لدرجة اأنه مل يطلع رئي�س اأركانه باملظاهرات، وف�سل العتماد على ال�رشطة واحلر�س 

الوطني بدلاً من اجلي�س. لكن كانت ال�رشطة واحلر�س الوطني هما من مترد عليه وان�سقا على 

وله  ا  حجماً اأكرب  كان  امل�رشي  اجلي�س  فاإن  ذلك،  من  النقي�س  على  اجلي�س.  ولي�س  نظامه، 

تاريخ اأطول من النقالبات والتدخالت ال�سيا�سية، لكن يبدو اأن مبارك اعتمد على قادة جي�سه 

ووثق فيهم بقدر اأكرب من بن علي. باخت�سار، يفتقر التقدير القائل اإن بن علي ومبارك �سقطا 

بالأ�سا�س نتيجة لالن�سقاق الع�سكري اإىل الدقة. يف تون�س، كانت ال�رشطة هي التي ان�سقت اأولاً 

عن النظام، اإذ متردت ثالث وحدات يف وزارة الداخلية ،وحاولت اعتقال عنا�رش من عائلة 

الطرابل�سي. هذه الأعمال حركت �سل�سلة من الأحداث اأدت يف نهاية املطاف اإىل فرار بن علي 

من البالد وعدم عودته مطلقااً. على النقي�س من تون�س، فاإن قيادة اجلي�س احتفظت بتما�سكها 

وتوىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ال�سلطة بعد اأن تنحى مبارك. اأما مبارك الذي وثق يف 

ولء كبار قادته ومل يتعر�س لتمرد من ال�رشطة، فلم ير �سببااً هو اأو عائلته ملغادرة م�رش. 

د. اإميي اأو�ضنت هوملز
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االإ�ضالم ال�ضيا�ضي فى احلكم.. 

حركة النه�ضة فى تون�س منوذًجا: 

اإ�ضكالية الدولة والهوية والعنف

كلفت من طرف ُمعّدي هذا املنتدى، م�سكورين، باإعداد ورقة حول جتربة حركة النه�سة 

والع�رشين  الثالث  انتخابات  عن  متخ�ست  التي  النتقالية  املرحة  خالل  تون�س  يف  احلكم  يف 

وبقدر  يناير 2014.  تكنوقراط يف  بتعيني حكومة  ا  انتهت جزئياً والتي  اأكتوبر 2011،  من 

ا باأهمية التحديات الفكرية واملنهجية وال�سيا�سية التي  �رشوري بهذا التكليف بقدر ما كنت واعياً

تطرحها مثل هذه املهمة وهذا املو�سوع. اإذ يجد الدار�س نف�سه اأولاً يف مواجهة ذاتيته كمنخرط 

اأو باأخرى يف احلراك العام الذي ي�سهده جمتمعه، وكذلك كامل الف�ساء العربي.  بطريقة، 

اأن  دون  وتتدافع  تتزاحم  لأحداث  روؤية  تقدمي  اأو  مبوقف  للت�رشيح  ا  تقريباً ا  يومياً مدعو  فهو 

يتوافر له حيز كاٍف من الوقت للتفكري والتمحي�س. كما يجد الدار�س –يف حالتنا هذه– نف�سه 

اأمام حتول تاريخي عميق ومعقد.  العابرة ،بل  ال�سيا�سية  اأمام جملة من الأحداث  لي�س فقط 

ا كامالاً من  الفرتة الأخرية -يف احلقيقة- ما يعادل قرناً فما �سهدته تون�س من حتولت خالل 

* جامعة باري�ص �لثالثة- �ل�سوربون.
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الأحداث. ثالث �سنوات كانت من وجهة نظر تاريخية مبثابة قرن ب�سكل مكثف،وذلك بالنظر 

اإىل طبيعة الإ�سكاليات ال�سيا�سية والفكرية واحل�سارية التي مثلت مادة النقا�س العام.

يف هذا ال�سياق نرى اأن تقييم جتربة الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم يف تون�س يجب اأن تندرج 

�سمن فهم التطور العام الذي �سهدته تون�س وكامل املنطقة العربية ،ولكن مع �رشورة مراعاة 

فروق مهمة. فاحلالة التون�سية ل تتميز يف امل�سهد العربي فقط بكونها مركز ال�رشارة الأوىل 

الثورة. وهي  بعد  فيما  اتبعته  الذي  امل�سار  بنوعية  ذلك متيزها  اأهم من  بل  الثورات،  ملوجة 

ثورة  اإزاء  نحن  هل  هينة.  غري  معرفية  واأ�سئلة  حتديات  اأمام  ت�سعنا  واختالفات  تطورات 

واحدة يف  ثورة  اأمام  نحن  ،اأم  الدار�سني  اأغلب  ذلك  اإىل  يذهب  كما  متجان�سة  واحدة  عربية 

الأ�سل )باملعنى ال�سو�سيولوجي(، اأي تون�سية، ثم اأعطت جمرد ارتدادات لحقة يف ف�ساءات 

اأجل  من  ثورة  ارتداد  نف�رش  كيف  الأ�سلي؟  احلدث  موطن  ظروف  عن  ظروفها  تختلف 

املبداأ؟  لها تركيز على هذا  التي ل يعرف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اإىل �سعود قوي لقوى  احلريات 

كيف نف�رش اختالف امل�سارات بني و�سع الن�سداد امل�سحوب بالنت�سار املجتمعي للعنف يف ليبيا 

واله�س يف  البطيء  ؛ولكن  ال�سلمي  الدميقراطي  النتقال  والعراق، وو�سع  و�سوريا  واليمن 

تون�س ،ثم و�سع النتقال املراقب )transition contrôlée( يف املغرب؟ كل هذه الأ�سئلة 

تدخل ،ح�سب راأينا، �سمن اإ�سكالية كبرية طبعت تاريخ العامل احلديث واملعا�رش، وخا�سةاً يف 

القرنني الأخريين: اإنها اإ�سكالية الدولة الوطنية )Etat national(. ذلك اأن احلراك املجتمعي 

الداخلي بكل جتلياته ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية يدخل �سمن م�سار بناء هذه الدولة احلديثة، 

وخا�سةاً يف بعدها املتعلق بعالقة جهاز احلكم باملجتمع ؛اأي باإدماج املواطنني يف ت�سيري ال�ساأن 

العام عن طريق دمقرطة النظام ال�سيا�سي.

تون�س  يف  الإ�سالميني  حكم  جتربة  �سمنه  نفهم  اأن  ميكننا  الذي  ال�سحيح  الإطار  هو  هذا 

التي  والإخفاقات  التحديات  خمتلف  بالتايل  �سمنه  ،ونفهم  الثانية  النتقالية  املرحلة  خالل 

اعرت�سته. هناك اإذن اإطار عام يتمثل من ناحية يف م�سار بناء الدولة احلديثة ،وما يحيل اإليه 

من م�سائل،مثل العقالنية والهوية الوطنية ،ثم من ناحية اأخرى �سياق اخل�سو�سية التاريخية 

واملجتمعية التون�سية.
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عادل اللطيفي

اأواًل: االإطار العام للتحول الدميقراطي يف تون�س:

 �ضياق الدولة واخل�ضو�ضية التون�ضية

1- �ضياق بناء الدولة احلديثة:

على  العربية،  الثورات  موجات  اندلع  على  �سنوات  ثالث  مرور  بعد  الوقوف  ميكن 

اإ�سكالية  ؛هي  رئي�سية  اإ�سكالية  يطرح  بعده  وما  الثورة  �سياق  اأن  اأولاً  رئي�سيتني.  حقيقتني 

ا متيز احلالة التون�سية مقارنة  الدولة وذلك مهما تختلف طبيعة ال�سعوبات وامل�سارات. ثم ثانياً

بو�سعيات �سائر الدول التي م�سها حراك التغيري. فاإن جنحت الو�سعية الثورية يف الإطاحة 

كان  الذي  النتقايل  امل�سار  فاإن  احلراك،  هذا  م�سها  التي  البلدان  اأغلب  يف  الأنظمة  برءو�س 

من املفرت�س اأن يوؤ�س�س للتجربة الدميقراطية وجد �سعوبات يف اإيجاد مكان له، �سواء ب�سبب 

انت�سار العنف الذي ا�ستفاد من �سعف الدولة اأو من انهيارها مثلما ح�سل يف ليبيا ،اأو ب�سبب 

واجهة  اإىل  اجلي�س  مثالاً من عودة  اإليه يف م�رش  اآلت  الإ�سالميني ،وما  انتكا�سة جتربة حكم 

مل  هذه  العربية  البلدان  يف  النتقالية  املرحلة  اأن  الن�سداد  هذا  اإىل  ن�سيف  ال�سيا�سية.  احلياة 

الإ�سكاليات  بع�س  حول  مثالاً  تون�س  يف  ح�سل  كما  نف�سه،  بالعمق  جمتمعي  نقا�س  ي�ساحبها 

وامل�ساواة  الإن�سان  حقوق  وكونية  الد�ستور،  يف  ال�رشيعة  واإدراج  احلريات،  مثل  الرئي�سية 

بني املراأة والرجل؛ اإذ اقت�رش النقا�س على جوانب تقنية لالنتقال الدميقراطي ،مثل الد�ستور 

ال�سلطات. ما عدا ذلك طغى على امل�سهد �رشاع ي�سب ب�سفة عامة يف  والنتخابات وتنظيم 

اإ�سكالية واحدة ،هي اإ�سكالية بناء الدولة احلديثة ؛اأي الدولة الوطنية. ففي اليمن اأف�سى حراك 

الثورة اإىل تغييب اإ�سكالية النتقال الدميقراطي لتهيمن على امل�سهد اإ�سكالية الدولة ووجودها من 

عدمه يف ظل ت�ساعد املوجة النف�سالية، وتزايد خطر التيارات اجلهادية التي ترف�س الدولة 

وانت�سار العنف ال�سيا�سي والطائفي.

ا عن احلالة اليمنية ،حيث اندلع احلراك الجتماعي يف �سياق   حالة البحرين ل تختلف كثرياً

ا، اأو هكذا قدمته ال�سلطات، وهو ما اأ�سهم يف  ا طائفياً الثورات العربية لكنه �رشعان ما اتخذ ُبعداً

اإ�سعافه. فقد اأ�سبح، من وجهة نظر اجلهات الر�سمية، يهدد وجود الدولة ذاتها، مع اإمكانية 

نظام  �سقوط  اأدى  فقد  ليبيا  اأما يف  اأقلية.  ال�سيعي  العن�رش  فيه  تاأثريه على و�سط خليجي ميثل 

القذايف اإىل انهيار الدولة التي كانت يف الأ�سل �سعيفة ،والت�سكيك حتى يف مدى وجود الأمة 

الدعوات  ت�ساعد  ب�سبب  وذلك  �سيا�سي،  كاإطار  ليبيا  اإىل  بالنتماء  ال�سعور  اأي  ذاتها،  الليبية 
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النق�سامية وانت�سار املجموعات اجلهادية التي ل توؤمن اأ�سال بالدولة- القومية. ن�سيف اإىل هذه 

الأمثلة حالة العراق، واإن مل تتاأثر اإل قليال باحلراك العربي، حيث يتمحور احلراك ال�سيا�سي 

احلالة  بينت  لقد  البالد.  تهدد وحدة  التي  الطائفية  التجاذبات  الدولة يف ظل  فيها كذلك حول 

العراقية مدى �سعوبة بناء التجربة الدميقراطية بالتزامن مع اإعادة بناء الدولة التي مت تفكيكها 

�سنة 2003. وزاد من تعقد الو�سع متكن بع�س احلركات اجلهادية من ال�سيطرة على بع�س 

التغيري  يوؤد  اأما يف م�رش، واإن مل  قيام اخلالفة الإ�سالمية ح�سب اعتقادهم.  املناطق لإعالن 

اإىل تهديد الدولة ذاتها ب�سبب عراقتها ومتا�سكها،فاإن الإ�سكال الذي اآل اإليه الو�سع خا�سة بعد 

30 يونيو 2013 مل يخرج بدوره عن اإ�سكالية الدولة ،وطبيعة احلكم بني ال�سبغة الع�سكرية 

وال�سبغة املدنية. تدل خمتلف هذه الأمثلة على اأن املرحلة النتقالية يف هذه البلدان كان حمورها 

الأ�سا�سي هو الدولة، و�سمتها البارزة هي العنف. فقد ك�سف �سياق الثورات يف هذه البلدان 

عن ه�سا�سة البناء الدولتي احلديث ،واأن الدولة كانت ت�ستمد قوتها فقط من قوة احلاكم يف اإطار 

ا اأمام انخراط الف�ساء العربي يف موجات الدمقرطة ،والذي �سمح لبع�س  ت�سلط، وقف حاجزاً

الدار�سني باحلديث عن ا�ستثناء عربي يف هذا املجال. هذه اله�سا�سة تف�رش، اإىل حد ما، تراجع 

اإ�سكالية النتقال الدميقراطي بعد الثورة ل�سالح اإ�سكالية الدولة الوطنية، واملحافظة عليها من 

خمتلف مظاهر العنف وامل�ساريع التي تهدد مكا�سبها التي حتققت خالل فرتة ال�ستقالل.

ال�سعب  �سقي  بني  للعنف  انت�سار  من  اأوكرانيا  يف  يح�سل  ما  اإن  القول  ميكننا  املعنى  بهذا 

الأوكراين الناطقني باللغة الرو�سية والناطقني باللغة الأوكرانية يندرج بدوره �سمن الإ�سكالية 

العربية احلالية نف�سها ،وهي اإ�سكالية بناء الدولة الوطنية وما ي�ساحبها من جتاذبات حول اأ�س�س 

الواقع  الأهلية بني خمتلف اجلماعات. ل فروق كبرية يف  الوطنية ت�سل حد احلرب  الهوية 

،من حيث عمق احلراك ورهاناته التاريخية وال�سيا�سية بني ما يح�سل يف العراق وما يح�سل 

لأ�س�س  تقت�سيه من حتديد  وما  الوطنية،  الدولة  بناء  تدور حول  الأحداث  كل  اأوكرانيا.  يف 

تنظيمها وهويتها.

ما املق�سود بالدولة احلديثة هنا ؟

يق�سد بالدولة هنا ما يعرف يف الأدبيات الغربية بالدولة احلديثة اأي الدولة الأمة اأو الدولة 

 )Etat territorial( ترابية  رقعة  على  تقوم  التي  الدولة  )Etat national( وهي  الوطنية 

اأنها متجان�سة. وقد ظهر هذا النموذج يف اأوروبا بعد  تعي�س �سمنها جمموعة ب�رشية يفرت�س 

ع�رش النه�سة ،وبالتحديد يف اإ�سبانيا ويف فرن�سا وبريطانيا. هو منوذج يختلف عن كل اأ�سكال 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف احلكم: حركة النه�ضة يف تون�س منوذًجا
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الدولة التي عرفتها خمتلف احل�سارات ال�سابقة يف ال�رشق الأو�سط القدمي اأو يف ال�رشق الأق�سى 

التعريفات  اأغلب  تتفق  الإمرباطورية.  اأو  الدولة  املدينة  مبثال  �سواء  املتو�سط،  البحر  يف  اأو 

اأطر  الدولة احلديثة ؛ك�سمة متيزها عن  الرتابية يف  الرقعة  اأهمية  الدار�سون على  يقدمها  التي 

التنظيم ال�سيا�سي ال�سابقة. فريى مي�سال كامو اأن الدولة هي تلك املجموعة ال�سيا�سية )اأو املجتمع 

ومتخ�س�س  وممركز  ا  ن�سبياً متباين  جهاز  يف  تتج�سد  التي  التاريخية  التكوينات  اأو  ال�سيا�سي( 

الرقعة  مفهوم  على  هوب�سباوم  اإيريك  ي�سدد  كما  حمددة.)1(  ترابية  رقعة  داخل  ا  �سكاناً يراقب 

الرتابية يف تعريف الدولة احلديثة التي يعتربها بالأ�سا�س رقعة متوا�سلة، يخ�سع كل �سكانها 

،وت�سرّي  وثابتة  وا�سحة  بحدود  ت�سبهها  التي  الوحدات  عن  منف�سلة  نف�سها،وهي  ال�سلطة  اإىل 

�سئون �سكانها مبا�رشةاً دون تدخل اأطراف اأخرى و�سيطة، كما تفر�س القانون نف�سه على كامل 

الف�ساء الرتابي.)2( اأما �سارلز تيلي فريكز على ُبعد الإكراه، ويرى اأن الدولة باملعنى احلديث 

،وتتمتع  املمركزة  الإكراه  و�سائل  كل  �سمنه  ،تراقب  حمدد  ترابي  ف�ساء  داخل  تنظيم  هي 

مهمان  عن�رشان  نف�سه.)3(  الف�ساء  على  املوجودة  الأخرى  التنظيمات  كل  على  بالأ�سبقية 

مثل  مفاهيم جديدة،  عليه من  الرتابية ،وما حتيل  الرقعة  اأولاً  اإذن،  احلديثة  الدولة  مييزان 

احلدود وال�سيادة، ثم من جهة اأخرى العقالنية يف ت�سيري ال�ساأن العام. وتربز هذه العقالنية من 

خالل جهاز البريوقراطية اأو الإدارة ،ثم من خالل التمايز الوظيفي واملوؤ�س�ساتي بني الأن�سطة 

الجتماعية. ففي اإطار الدولة احلديثة ت�ستقل خمتلف الأن�سطة الجتماعية ،مثل الفن وال�سيا�سة 

والقت�ساد وال�سحة، وكذلك الدين بع�سها عن بع�س ل�سمان النجاعة والفعالية. فما ن�سميه 

بالعلمنة لي�س يف احلقيقة �سوى عقلنة انتظام الوجود ال�سيا�سي ،وت�سيري ال�ساأن العام داخل رقعة 

ترابية متجان�سة حتكمها امل�ساواة بني اأفرادها املواطنني.

اإ�سبانيا وفرن�سا واجنلرتا وكذلك هولندا.  اأوروبا ،وكانت  الأمة يف غربي  الدولة  ن�ساأت 

ثبتت فعالية هذا التنظيم اجلديد الذي بداأ تقنينه مع معاهدة و�ستفاليا �سنة 1648، وانت�رش عرب 

موجات يف �سائر اأوروبا ويف بداية القرن التا�سع ع�رش يف اأمريكا الالتينية ،ثم يف �سائر اأنحاء 

بعد احلرب  التحرر وال�ستقالل  اإطار حركات  ال�ستعمارية وخا�سة يف  الفرتة  العامل خالل 

العاملية الثانية. وتعد الدمقرطة التي �سهدها العامل بدوره عرب موجات متتالية ابتداءاً من موجة 

املوجة  فكانت  )الوطنية(.  القومية  الدولة  بناء  لعملية  تكملة   1848 �سنة  الأوروبية  الثورات 

الثانية بعد احلرب العاملية ، ثم املوجة الثالثة التي �سملت اإ�سبانيا والربتغال واليونان، واملوجة 

الثالثة التي �سملت بلدان اأمريكا الالتينية مع نهاية الثمانينيات، ثم املوجة التي �ساحبت انهيار 

الدميقراطي  التحول  اأجل  العربي من حراك من  العامل  اإن ما ح�سل يف  ال�سوفييتي.  الحتاد 

عادل اللطيفي
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تعني  فالدميقراطية  واملعا�رش.  احلديث  العاملي  التاريخ  �سهده  عام  تطور  �سمن  اإذن  يندرج 

اإدراج الأمة )املواطنني( يف ت�سيري ال�ساأن العام ل�ستكمال البناء الوطني. ،واإذا اعتربنا الدولة 

الوطنية كجهاز كلي فاإن اإدراج املواطنني باعتبارهم ميثلون النظام الجتماعي ي�سبح م�ساألة 

بديهية ل�سمان فعالية النظام. نقول هذا لنبني اأن الدميقراطية لي�ست مفرو�سة ولي�ست م�ستوردة 

بل هي وليدة حاجة داخلية لكل املجتمعات يف اإطار النتظام ال�سيا�سي اجلديد: الدولة الوطنية. 

وعادةاً ما يكون التحول الدميقراطي اأ�سهل واأي�رش يف البلدان التي لها عمق تاريخي ،من حيث 

بناء الدولة الإقليمية، كما ح�سل يف بلدان اأمريكا الالتينية مع نهاية الثمانينيات. يف حني يكون 

ا ،مثل حال اأغلب  ا يف حالة البلدان التي ن�ساأت فيها الدولة الرتابية حديثاً ا، ورمبا عنيفاً اأكرث تعقيداً

الدول العربية وجمهوريات الحتاد ال�سوفييتي املنحل. ففي هذه احلالت جتد ال�سعوب نف�سها 

نف�سه.  الوقت  والدميقراطية يف  الوطنية  وبناء  اجلهاز  الدولة  وبناء  الرتابية  الرقعة  بناء  اأمام 

وهذا ما يف�رش التوترات التي ن�سهدها اليوم يف العامل العربي.

الفرتة  اإىل  تعود  وهي  العربي،  العامل  جهات  اأغلب  يف  حديثة  الوطنية  الدولة  تعترب 

ال�ستعمارية، وخا�سة يف حالة امل�رشق العربي، اإىل خملفات �سايك�س بيكو اأو اإىل تطورات 

اقت�سادية لحقة يف حالة الدول اخلليجية. غياب هذا العمق التاريخي للدولة يف�رش ،اإىل حد ما 

اأن يكون  املفرت�س  الوطنية، والذي كان من  الهوية  اإطار  التجان�س الجتماعي يف  ،�سعف 

قاعدة لبناء الدولة ككيان �سيا�سي. وهذه اله�سا�سة هي التي تف�رش العنف الذي ي�ساحب عادة 

كل حتول �سيا�سي اأو حراك اجتماعي ت�سهده هذه البلدان. حالتان اأو ثالث تتميز من بني �سائر 

ا  البالد العربية بالعمق وبالتوا�سل التاريخي للدولة احلديثة: هي حالت تون�س واملغرب،ون�سبياً

م�رش.

2- يف اخل�ضو�ضية التون�ضية: العمق التاريخي للدولة 

نعلم اأن منوذج الدولة الوطنية )اأو القومية( ظهر يف غربي اأوروبا ؛لأ�سباب تاريخية متعددة 

،يطول �رشحها، والف�ساء واملنا�سبة هنا ل ي�سمحان لنا بذلك. لكن هذا مل مينع بع�س البلدان 

العربية من التاأثر مبحيطها املتو�سطي لت�سهد تطورات �سبيهة بالأمم الأوروبية. يف هذا ال�سياق 

تتميز تون�س عن بع�س البلدان العربية الأخرى بعمق بناء الدولة الرتابية من ناحية، ثم من 

ناحية اأخرى بتوا�سل احلكم يف اإطار توا�سل �ساليل. فقد ت�سكلت تون�س كرقعة ترابية متجان�سة 

ذات حدود �سبه ثابتة، بداية من القرن ال�سابع ع�رش تقريبا ،يف ثالثة �سياقات خمتلفة. يتعلق 

االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف احلكم: حركة النه�ضة يف تون�س منوذًجا
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ال�سياق الأول بتطور العالقة بني احلكام الأتراك واملجتمع التون�سي من خالل حتول النفوذ من 

الدايات )اأمراء البحر( اإىل البايات املكلفني بجمع ال�رشائب الداخلية )عك�س اجلزائر(. هذا ما 

�سمح لأعيان تون�س من الأهايل باختيار ح�سني بن علي حاكما على البالد �سنة 1705. ال�سياق 

الثاين هو �سياق ال�رشاع بني اأتراك تون�س املتحالفني مع الأهايل واأتراك اجلزائر املرتبطني 

مبا�رشة بالباب العايل؛ وهو ما اأعطى اأول اتفاقية حدود بني تون�س واجلزائر �سنة 1628. ثم 

ال�سياق الثالث وهو �سياق العالقات بني تون�س والأمم الأوروبية والتي كانت مبا�رشة دون 

اجلغرايف  الف�ساء  داخل  التنقل  و�سهولة  الرتابية  الرقعة  �سغر  فيها.  العثمانية  ال�سلطنة  تدخل 

�سهال بدورهما جملة هذه التطورات.

اإطار توا�سل �ساليل؛  لقد مكن ت�سكل الوحدة الرتابية من تاأكيد �سلطة الدولة املركزية يف 

�سنة  اإعالن اجلمهورية  �سنة 1705 ،اإىل  ب�سكل متوا�سل من  البالد  فالعائلة احل�سينية حكمت 

1957. ومكن هذا التوا�سل ال�ساليل من تدعيم ال�سلطة املركزية، وح�سور املوؤ�س�سات داخل 

املجتمع ؛مما هياأ البالد اإىل اإدخال اإ�سالحات مهمة منذ بداية عهد التنظيمات. كان من اأهمها 

اإلغاء الرق ،واإحداث جي�س نظامي واإعالن عهد الأمان �سنة 1857، ثم د�ستور �سنة 1861. 

كما مت اإن�ساء مدار�س حديثة مثل املدر�سة احلربية واملدر�سة ال�سادقية ،بالإ�سافة اإىل اإ�سدار 

الرائد التون�سي �سنة 1860؛ كتعبري عن احتكار الدولة للت�رشيع. 

اأ�سهمت خمتلف هذه الإ�سالحات يف اإن�ساء جهاز اإداري حديث ن�سبيا، كما اأ�سهمت يف ن�سوء 

طبقة جديدة من الإداريني )البريوقراطية ح�سب تعبري ماك�س فيرب( وخا�سة يف ظهور نخبة 

جديدة متمكنة من ثقافتها املحلية ومنفتحة على حميطها املتو�سطي. و�ست�سهم هذه النخب اجلديدة 

النقا�س املجتمعي  الفرتة ال�ستعمارية ،اأو يف  الوطني خالل  ال�سعور  اإذكاء  بفعالية، �سواء يف 

ال�سابي. كما  القا�سم  اأبو  حول ق�سية املراأة والدين ،مثلما ح�سل مع الطاهر احلداد وال�ساعر 

ح�سل  ،كما  امل�ستقل  التون�سي  املجتمعي  النتظام  بوادر  اأوىل  لظهور  التحولت  هذه  هياأت 

،ومن  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اجلمعياتي  الزخم  هذا  وازداد   .1924 �سنة  نقابة  اأول  مع 

اأهم نتائجه تاأ�سي�س الحتاد العام التون�سي لل�سغل الذي �سيج�سد معركة ا�ستقاللية املجتمع املدين 

حتت دولة ال�ستقالل لتتبعه يف ذلك اأول رابطة عربية حلقوق الإن�سان، ثم جمعية ال�سحفيني 

وجمعية الق�ساة فيما بعد. 

رمبا ملختلف هذه الأ�سباب نفهم اندلع الثورة يف تون�س والتي بداأ احلراك فيها من اأجل 

الدميقراطية مع بداية الثمانينات ليتوا�سل يف �سكل مطلب �سيا�سي لأحزاب املعار�سة لحقا. 
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وقد لعبت النخب وقوى املجتمع املدين دورا بارزا �سواء اأثناء الثورة اأو خالل املرحلة النتقالية 

متجذرة يف  فعل حمافظة  اإفراز ردة  العميقة يف  التطورات  هذه  دور  نفهم  كما  �سرنى.  كما 

التحديث  من  ي�سملها  ،ومل  التنمية  عملية  عن  مبعزل  نف�سها  وجدت  التي  ال�سعبية  الأو�ساط 

�سوى الإق�ساء الجتماعي. فبقدر ما كانت مظاهر التحديث حا�رشة لدى النخب التي ارتبط 

�سعودها الجتماعي بالدولة بقدر ما كانت املمانعة املحافظة كامنة لت�سكل القاعدة الجتماعية 

والثقافية لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي. 

ثانًيا: االإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف احلكم: 

من مواجهة الدولة اإىل مواجهة املجتمع

1- االإ�ضالم ال�ضيا�ضي واالنتخابات

قبل تقييم جتربة الإ�سالميني يف احلكم وجب التعريج قليالاً على بع�س العنا�رش التاريخية 

ا على  التي تف�رش جناح الإ�سالم ال�سيا�سي يف اأول انتخابات دميقراطية ؛لأن ذلك �سي�ساعدنا لحقاً

ا  ا وثيقاً ا ارتباطاً تقييم اأدائه يف ال�سلطة. نوؤكد يف البداية على اأن الإ�سالم ال�سيا�سي مرتبط تاريخياً

الإ�سالم  حتويل  هو  ال�سيا�سي  بالإ�سالم  املق�سود  الوطنية.  الدولة  اأي  احلديثة  الدولة  بظهور 

ا  كمعطى ديني وثقايف وح�ساري اإىل قاعدة اإيديولوجية مرتبطة بالدولة، واعتباره م�رشوعاً

للحكم باملعنى احلديث للكلمة. اأقول هنا باملعنى احلديث اأي املرتبط بالدولة احلديثة التي تبلورت 

ا على  اأوا�سط القرن التا�سع ع�رش. فقد �سهدت هذه الدولة تغرياً اأنقا�س ال�سكل القدمي مع  على 

تغريت  كما  ال�رشعية  اأ�س�س  معه  تغريت  وباملجتمع،  الرتابي  بالف�ساء  ال�سلطة  م�ستوى عالقة 

معه اأمناط تنظيم الدولة يف الف�ساء العثماين؛ لذلك ي�سميها املوؤرخون بالدولة التنظيماتية ،ن�سبةاً 

اإىل بداية الإ�سالح. فقد اقت�سى التنظيم اجلديد اأن حتتكر الدولة وظيفة �سّن القوانني وتنظيم 

الإدارة؛ مما ا�ستوجب اإدراج تعليم جديد، ن�ساأت معه طبقة جديدة من البريوقراطية املرتبطة 

بالدولة وثقافة جديدة كذلك مرتبطة بالت�سيري الدولتي، يطلق عليها املوؤرخون م�سطلح ثقافة 

الدولة. يف املقابل وجدت الأطراف الجتماعية التقليدية نف�سها خارج هذا امل�سار، ومن بينها 

الأئمة وبع�س العلماء، ومن ارتبط بهم. ففي خ�سم هذه الثقافة القانونية اجلديدة، اأي ثقافة 

الدولة املوؤ�س�سة على مفهومي القانون والإدارة والعقلنة، نفهم بداية بروز ال�رشيعة باعتبارها 

منظومة قانونية، اأي بعيدة عن مفهومها الأ�سلي الذي جنده يف كتب التفا�سري، والذي يعني 

الدين باملعنى املطلق. 
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ا  اإفرازاً ال�سيا�سي  الإ�سالم  من  يجعل  الذي  التاريخي  البعد  هذا  اإىل  اإذن  النتباه  من  لبد 

كدين  الإ�سالم  بني  الف�سل  من  كما لبد  والإ�سالمي،  العربي  العامل  للتحديث يف  عام  ل�سياق 

وثقافة وح�سارة ،وبني ا�ستعماله يف جمال ال�سيا�سة والأيديولوجيا كما عرفتها الفرتة احلديثة 

واملعا�رشة.

لقد اأفرزت الإ�سالحات منطني من الثقافة، واحدة مرتبطة بالدولة، ثقافة القانون والت�سيري 

اأنها ثقافة املجتمع الأ�سيلة وهي الإ�سالم، ولكن  الإداري احلديث، والثانية تقدم نف�سها على 

الربوز  من  ا  تاريخياً يتمكن  مل  املحافظ  املجتمعي  الثقايف  النمط  هذا  جديدة.  �سيا�سية  نزعة  مع 

التا�سع ع�رش، ول خالل  القرن  التنظيماتية خالل  الدولة  اإطار  �سواء يف  ذاته؛  والتعبري عن 

الفرتة ال�ستعمارية مبا اأن امل�ساألة الوطنية كانت هي الطاغية، ول كذلك خالل دولة ال�ستقالل 

الثورات  باعتبار  وم�رش  تون�س  يف  التيار  هذا  ي�سعد  اأن  الطبيعي  من  وكان  الت�سلط.  ب�سبب 

عربت عن تخل�س املجتمع من �سطوة الدولة. وقد ترجم املجتمع ابتعاده عن الت�سلط الدولتي 

من خالل عودته اإىل ثقافته الأ�سلية يف النتخابات وهي الإ�سالم. ومما �ساعد على تاأكيد هذا 

الختالف بني ثقافة الدولة وثقافة املجتمع اأن موؤ�س�سة الدولة كانت هي الدافع احلقيقي للتحديث 

التقليدية وتخلف القت�ساد. لذلك كان  الهياكل الجتماعية  والرقي الجتماعي يف ظل هيمنة 

امل�سائل  يف  ف�سلها  اأو  جناحها  خلفية  على  ا  عموماً الدولة  و�سيا�سة  التحديث  عملية  يقيم  املجتمع 

احلياتية امللمو�سة والتي تهم املجتمع والقت�ساد. وكل ف�سل للدولة يدفع باملجتمع اإىل البتعاد 

ا. اأعتقد اأنه ميكن فهم انت�سار الإ�سالميني يف النتخابات �سمن هذا ال�سياق  ا وثقافياً عنها �سيا�سياً

ب�ساطة اخلطاب  بينها  اأخرى ،من  بالطبع وجود عوامل  ينفي  ذلك ل  لكن  العام.  التاريخي 

اخلطاب  عك�س  على  اجلمهور  لدى  ا  م�ست�ساغاً يجعله  ؛مما  املجتمع  ثقافة  على  املعتمد  ال�سيا�سي 

ا جمردة  ال�سيا�سي خل�سومهم ،والذي يركز على م�سائل تبدو للفاعل الجتماعي العادي اأفكاراً

مثل احلرية والتعددية وغريهما.

لهذه الأ�سباب كانت الكلمة املفتاح الأكرث فعالية وجاذبية يف انتخابات 23 اأكتوبر 2011 هي 

»الإ�سالم« الذي اأ�سهمت جملة من الأحداث يف تاأكيد ح�سوره. نذكر منها عر�س �رشيطني 

�سينمائيني هما الفيلم التون�سي »ل األله ل �سيدي« للمخرجة نادية الفاين والفيلم الكرتوين الإيراين 

»بر�سيبولي�س«. وقد �ساحب عر�س ال�رشيطني جتيي�س كبري للم�ساعر الدينية؛ بدعوى اأن فيهما 

ا على الذات الإلهية. كما ن�سيف اإىل ذلك دور الف�ساء امل�سجدي يف الدعاية احلزبية وغري  تهجماً

النظر عن هذه احليثيات الآنية  ال�سيا�سي. بغ�س  املال  العوامل الظرفية، مثل توفر  ذلك من 

ا  ا حم�سوماً اأمراً اأول انتخابات حرة ونزيهة مّثل  اإن انت�سار الإ�سالم ال�سيا�سي يف  ميكن القول 
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بالن�سبة للمتخ�س�سني يف املجتمعات العربية والإ�سالمية. لكن ال�سوؤال الأهم هو كيف �سيتفاعل 

الدولة  ا عن رف�س  �سيا�سي نتج تاريخياً ال�سلطة؟ وكيف لإ�سالم  التيار مع احلكم وهو يف  هذا 

احلديثة اأن يتوىل ت�سيريها؟

مثلت  ذاته.  النتخابي  انت�سارهم  تقييم  يف  كان  الإ�سالمية  احلركة  اأخطاء  اأول  اأن  نعتقد 

الإ�سالمي  املجتمعي  املكبوت  ذلك  ذاته ،فاختار  للتعبري عن  للمجتمع  اإذن  فر�سة  النتخابات 

يف مواجهة ثقافة دولة تراجعت ب�سبب �سقوط النظام. لكن امل�ساألة بالن�سبة للقيادات الإ�سالمية 

ا لن ينتخب �سوى الأحزاب التي متثل  ا م�سلماً ا على اأ�سا�س اأن �سعباً يف تون�س كانت حم�سومة �سلفاً

الإ�سالم. وو�سل الأمر اإىل القول اإن حكم الإ�سالميني يف تون�س �سيطول لأكرث من خم�سني 

�سنة )رفيق عبد ال�سالم وزير اخلارجية(. لكن ما خفي عن الإ�سالميني هو اأن اختيار الناخبني 

التي  ال�سيا�سية  العملية  للنزاهة يف  اأخالقي  ؛اأي ك�سمان  اعتبارية  قيمته  باعتبار  لالإ�سالم  كان 

ا لالإ�سالم كم�رشوع حكم. كان ذلك هو اخلطاأ  كانت تهيمن عليها الدولة والف�ساد ولي�س اختياراً

الأول ،والذي جعل النخبة ال�سيا�سية الإ�سالمية وهي يف ال�سلطة تعترب جناحها مبثابة تفوي�س 

مطلق للحكم ح�سب فهمها هي لطبيعة احلكم. من جهة اأخرى ن�سي هوؤلء اأن الوجود يف احلكم 

يعني التحول من موقع معار�سة الدولة اإىل مواجهة املجتمع ومتطلباته احلياتية املعقدة.

2- من مواجهة الدولة اإىل مواجهة املجتمع

 اإ�ضكالية ت�ضيري الدولة:

ثاين اأخطاء حركة النه�سة وهي يف احلكم كانت على م�ستوى حتديد الأهداف. فعلى اأر�سية 

ا اأ�سا�سية للمرحلة النتقالية ،متثلت  هذا الفهم اخلاطئ و�سعت حركة النه�سة وهي يف احلكم اأهدافاً

اأولاً يف التحكم يف الدولة، ثم من ناحية اأخرى تهمي�س املعار�سة، مع ا�ستعمال املجل�س الوطني 

ا يف الأ�سل على فهم خاطئ  التاأ�سي�سي و�سيلة لربح الوقت. كان هدف ال�سيطرة على الدولة قائماً

الدولة  اأي  احلديثة  الدولة  ثقافة  منها  الإ�سالميني، وخا�سةاً  فكر  الدولة يف  ثقافة  مرّده غياب 

التون�سية  الدولة  اأن  خطاأاً  الإ�سالميون  فهم  كما  الدولة.  ثقافة  تعني  ل  احلكم  فثقافة  الوطنية. 

اإليه  احلديثة هي وليدة املغامرة العلمانية البورقيبية. تنا�سوا بذلك كل العمق التاريخي امل�سار 

اأن ي�ستوعبه، كما وقعوا يف اخللط بني  اأنه كان من ال�سعب على فكرهم ال�سيا�سي  اأو  ا،  �سابقاً

لت�سيري  عقالين  منطق  �سمن  يعمل  كجهاز  اأي  كاإدارة  الدولة  وبني  وكنفوذ،  ك�سلطة  الدولة 

ال�ساأن العام.
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ومن اأكرث الت�رشيحات التي ج�سدت هذا التوجه ما هم�س به رئي�س حركة النه�سة لبع�س 

ففي  م�سمون«.)4(  غري  اجلي�س  ،وكذلك  م�سمونة  غري  »ال�رشطة  اأن:  من  ال�سلفية  القيادات 

الت�رشيعي  العفو  اإطار  يف  الإ�سالميني  من  العديد  توظيف  نعزو  اأن  ميكن  الفهم  هذا  اإطار 

اأن املرحلة  العام، وكذا تعيني العديد منهم يف منا�سب قيادية يف بع�س الوزارات، واحلال 

املوازي.  الأمن  م�ساألة  هو  املجال  هذا  يف  جّد  ما  اأخطر  من  لكن  ذلك.  تتطلب  ل  النتقالية 

داخل  من  وحتى  الأمنية  النقابات  ومنها  املدين،  املجتمع  من  وقوى  املعار�سة  قوى  تتهم  اإذ 

ا يف مراكز قيادية  الرتويكا نف�سها )بع�س قيادات حزب التكتل( باأن النه�سة زرعت لها عيوناً

الإرهاب  انت�سار  ملفي  ما يف  ا  دوراً لعب  املوازي  الأمن  هذا  اأن  ويبدو  الداخلية.  يف وزارة 

الدولة  ت�سيري  احلزبي يف  الهاج�س  هذا  اأ�سبح  ذلك  اإىل  اإ�سافةاً  ال�سيا�سية.  الغتيالت  وق�سية 

اأمام جناعة ومردودية املوؤ�س�سات. ناأخذ مثالاً على ذلك موؤ�س�سة الإذاعة الوطنية التي  ا  عائقاً

اأريد تطويعها للعمل كناطق با�سم حكومة الرتويكا، واحلال اأن ال�سحفيني كانوا يطمحون اإىل 

اإىل فر�س م�رشفني  الأمر  الدولة. واأدى  ي�سري دواليب  اإعالم عمومي م�ستقل عمن  تاأ�سي�س 

بانت�سار  يتميز  الذي  الو�سع اجلديد  باأوامرها دون مراعاة  ياأمترون  اأو  ال�سلطة،  قريبني من 

ملكانة  الكبري  الرتاجع  كانت  والنتيجة  الإذاعات.  بني  املناف�سة  زيادة حدة  وبالتايل  احلريات؛ 

احلاكم.  احلزب  لهاج�س  املعطاة  الأولوية  ؛ب�سبب  اخلا�سة  الإذاعات  اأمام  العمومي  الإعالم 

غري اأن هذا املنحى نحو ال�سيطرة على الإدارة مل مير هكذا دون مقاومة �رش�سة، خا�سةاً من 

طرف  من  وحتى  لل�سغل،  التون�سي  العام  الحتاد  نقابات  حتت  املن�سوين  املوظفني  طرف 

املوظفني ال�سامني الذين كونوا بدورهم نقابات. ولنا خري مثال على ذلك ما قام به وزير العدل 

ا بداعي الف�ساد، واحلال اأن  والقيادي يف حركة النه�سة بعزله وبطريقة غري قانونية 82 قا�سياً

ا وهو ال�سيطرة على الق�ساء.)5( على هذا امل�ستوى ميكن القول اإن طريقة  الهدف كان وا�سحاً

اإىل  اأدت  واحلزب  والإدارة  ال�سلطة  بني  باخللط  ات�سمت  والتي  للدولة  النه�سة  حركة  ت�سيري 

تعطيل وحتى �َسّل بع�س املوؤ�س�سات، خا�سةاً يف و�سع ما بعد ثورة فتحت كل اأبواب احلريات 

ا يف هذا اخللط باحلديث  واأ�سناف الحتجاج. وقد ذهب بع�س املقربني من الإ�سالميني بعيداً

عما ي�سمونه بـ«الدولة العميقة« التي وجب ا�ستئ�سالها. واحلال اأن هذه الدولة العميقة اأقدم من 

دولة ال�ستقالل، اإذ يعود الرائد الر�سمي لتون�س اإىل �سنة 1860 كما �سلف ذكره ،وهو موؤ�رش 

على قدم الإدارة التون�سية باملعنى احلديث.

خالل  من  للدولة  العقالين  الت�سيري  مع  النه�سة  حركة  تاأقلم  عدم  على  ن�ستدل  اأن  ميكن 

وقانون  الأحبا�س  قانون  م�رشوعا  هما  التاأ�سي�سي.  للمجل�س  �سيقدمان  كانا  قانونني  م�رشوعي 
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يتوىل  الذي  الأوقاف«  بـ«قا�سي  اأ�سحابه  ي�سميه  ما  اإن�ساء  اقرتح  الأول  فالقانون  امل�ساجد. 

مواٍز  ق�سائي  جهاز  اإن�ساء  يعني  مبا  اأي  ال�رشيعة؛  اأحكام  مبقت�سى  الأوقاف  على  الإ�رشاف 

للق�ساء الر�سمي وما يعنيه ذلك من �رشب لوحدة الق�ساء وعقالنية ت�سيريه. و�سيطرح ال�سوؤال 

قانون  م�رشوع  التخا�سم.  حال  يف  اإليه  اللتجاء  �سيتم  الذي  التقا�سي  منطق  عن  هنا  ببداهة 

امل�ساجد حمل بدوره يف طياته املنطق الالعقالين نف�سه، من خالل اقرتاح تغيري مهام امل�سجد 

قوى  اعتربته  ما  وهو  البني.  ذات  اإ�سالح  حتى  تتوىل  واجتماعية  تربوية  موؤ�س�سة  لي�سبح 

املجتمع املدين يف تون�س ح�سبة مقّنعة قد تف�سي اإىل اإن�ساء هيكل لالأمر باملعروف، والنهي عن 

املنكر. هذان النموذجان من م�ساريع القوانني يحيالن يف نهاية الأمر على دولة اجلماعة اأو 

الطائفة التقليدية ولي�س على دولة املواطنة.

نعتقد اإذن اأن فرتة ت�سيري الدولة يف تون�س ك�سفت عن ذلك التعار�س الهيكلي بني الإ�سالم 

الهوية  هاج�س  على  املبنية  الت�سيري  اأمناط  تقبل  ل  التي  احلديثة  الدولة  عقالنية  وبني  ال�سيا�سي 

اأوائل  ال�سيد حمادي اجلبايل من  النه�سة  الوزراء من حركة  )identitaire(. وكان رئي�س 

من اعرتفوا بهذا الن�سداد، وطالب بحكومة تكنوقراط تتوىل ت�سيري املرحلة النتقالية. اإل اأن 

مطلبه ُوِجه برف�ٍس �سديد من قيادته، وو�سل الأمر اإىل ان�سالخه عن احلركة. كما اعرتف 

الرئي�س املن�سف املرزوقي بنف�سه بتوجه النه�سة هذا نحو ال�سيطرة على الدولة ؛مما ت�سبب يف 

اأزمة �سيا�سية مع حلفائه. ومما زاد يف اأزمة الإ�سالميني يف ت�سيري الدولة جملة من العوامل 

الأخرى ،مثل غياب م�رشوع حقيقي ملمو�س وواقعي، ولكن ب�سكل خا�س غياب نخبة من 

ا  الكفاءات القادرة بكاريزميتها على اإدارة الدولة باقتدار. غياب ثقافة الدولة كان بدوره حا�سماً

يف حتجيم �سورة قياديي النه�سة يف و�سائل الإعالم حيث ك�سفوا عن �سعف خطابي ،وعن 

فراغ كبري يف الثقافة ال�سيا�سية.

العالقة مع املجتمع املدين:

الق�سري �سمل كذلك  النه�سة توخيه خالل فرتة حكمها  الهيمنة الذي حاولت حركة  منحى 

خمتلف قوى املجتمع املدين، وعلى راأ�سها الحتاد العام التون�سي لل�سغل. فبعد حملة اإعالمية 

ا يوم 4  مكثفة اتهمته بتعطيل م�سالح البالد و�سّل القت�ساد �سنت عليه ملي�سيات منظمة هجوماً

دي�سمرب 2012، وحاولت اقتحام مقره. وكان لهذه احلادثة وقع كبري لدى التون�سيني، خا�سةاً 

اأنه تزامن مع اإحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات ح�ساد موؤ�س�س املنظمة ال�سغيلة. لكن على 

عك�س ما ت�سور املهاجمون ومن اأوعز لهم، فاإن �سعبية الحتاد زادت منذ تلك احلادثة،ودفعته 
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اإىل ت�سدر امل�سهد ال�سيا�سي كمعار�س لتوجهات الرتويكا.

�سمل مت�سي »النه�سة« نحو تدجني املجتمع املدين كذلك منظمات عريقة ،مل ي�سفع لها ن�سالها 

؛بدعوى  الإن�سان  حلقوق  التون�سية  الرابطة  �سد  اإعالمية  حملة  �سّن  مت  فقد  ال�ستبداد.  زمن 

اأنها ي�سارية وُم�سي�سة؛ كما كان يقال عنها زمن بن علي. كما مت �سن حملة عا�سفة على نقابة 

اأجل حرية ال�سحافة. وقد لعبت هذه  تاأ�سي�سها زمن بن علي من  التي نا�سلت منذ  ال�سحفيني 

العمومي غري  الإعالم  مفهوم  التعبري، وخا�سةاً فر�س  ا يف فر�س حرية  بارزاً ا  النقابة دوراً

املنخرط يف �سيا�سة ال�سلطة التنفيذية. ل ميكننا بطبيعة احلال اأن نن�سى احلملة التي مت �سنها �سد 

جمعية الق�ساة بدعوى ف�ساد الق�ساء. اإذ مل يكن من ال�سهل على وزير العدل اأن ي�سيطر على 

ا يف وجه ال�ستبداد. القطاع دون اأن يهم�س جمعية الق�ساة التي وقفت �سابقاً

كانت املواجهة مع قوى املجتمع املدين مبثابة مواجهة مبا�رشة بني حركة النه�سة يف احلكم 

والقطاعات احليوية للمجتمع. وقد اعتقدت احلركة الإ�سالمية باأن اّتباع بع�س الو�سائل التي 

�سبق ا�ستعمالها زمن ال�ستبداد كفيل بتطويع هذه القوى. لكن غاب على القياديني الإ�سالميني 

بالنخب،  بطبيعته  ،يزخر  جمتمع  يف  املكممة  الأفواه  وفتحت  الطاقات،  اأطلقت  الثورة  اأن 

ا. ويفتخر بحيوية جمتمعه املدين منذ قرن تقريباً

العالقة مع االأطراف ال�ضيا�ضية:

فيما يتعلق باإق�ساء اخل�سوم تركزت جهود حركة النه�سة على الي�سار التون�سي، وكذلك 

على حركة نداء تون�س بعد اإن�سائها من طرف الباجي قائد ال�سب�سي. بالن�سبة للي�سار �ساهدنا يف 

ا على تكفري بع�س ال�سخ�سيات حتى يف  ا كبرياً ال�سنة الأوىل حلكم »الرتويكا النه�سوية« تركيزاً

و�سائل الإعالم. وا�سُتِغلت يف ذلك بع�س القنوات والإذاعات التي انت�رشت ب�سكل فو�سوي 

اأحداث  م�سئولية  بلعيد  �سكري  حتميل  مت  فقد  الجتماعية.  املواقع  اإىل  ،بالإ�سافة  الثورة  بعد 

ا، كما اأن �سكري بالعيد كان يف املغرب  ا عفوياً ا �سعبياً مدينة �سليانة ،واحلال اأنها كانت احتجاجاً

اإىل حادث فظيع غرّي  اآلت  ال�سيطنة هذه  اأن حملة  املوؤ�سف  وقت اندلع تلك الأحداث. ومن 

جمريات الأحداث يف تون�س. حادث اغتيال �سكري بلعيد ،مّثل �سدمة حقيقية لكل التون�سيني؛ 

ا على اأول عملية اغتيال �سيا�سي يف تون�س. اإثر ذلك �سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية  لأنهم وقفوا �سهوداً

�سيطرة  نهاية  دقت  والتي  اجلثمان  �سيعت  التي  اجلماهري  متاأثرةاً مب�سهد جحافل  ا؛  كبرياً حتولاً 

احلركة الإ�سالمية على ال�سارع.
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نداء تون�س احلزب، احلزب الذي رمبا يعد اليوم القوة الأوىل يف البالد، ح�سب ا�ستطالعات 

الراأي وموؤ�رشات اأخرى، ن�ساأ اأولاً من موجة اخلوف التي ا�ستبدت بجانب كبري من التون�سيني 

بعد �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي، ثم من جهة اأخرى من فراغ ال�ساحة ال�سيا�سية من قوة قادرة 

على الوقوف اأمامه. ذلك اأن الأحزاب التقدمية والدميقراطية احلداثية كانت م�ستتة، ويحّملها 

تون�س غري  نداة  قوة  لذلك.  نتيجة  للحكم  الإ�سالميني  م�سئولية �سعود  العام  الراأي  ا من  جزءاً

متاأتية اإذن من �سخ�س الباجي قائد ال�سب�سي يف حد ذاته –مع الإقرار بقيمته الرمزية وبتجربته– 

لكنها متاأتية بالأ�سا�س من رغبة التون�سيني يف اإنقاذ دولتهم ومنط عي�سهم وهويتهم الجتماعية. 

ا لأزلم  كانت حملة حركة النه�سة �سد هذا احلزب النا�سئ مبنية بالأ�سا�س على اعتباره وكراً

اإن هذا  اأن قال  النظام القدمي وثورة م�سادة. وو�سل الأمر برئي�س احلركة را�سد الغنو�سي 

احلزب اأخطر على تون�س من اأن�سار ال�رشيعة التي �سنفت فيما بعد حركة اإرهابية. كما حاولت 

بتقدمي  التاأ�سي�سي ،وذلك  الوطني  املجل�س  ال�سغط على هذا احلزب من خالل  النه�سة  حركة 

اأن �رشعة  ذاته. غري  ال�سب�سي يف حد  قائد  �سخ�س  ي�ستهدف  ال�سيا�سي  للعزل  قانون  م�رشوع 

انت�سار احلزب وتو�سع قاعدته ال�سعبية جعل حركة النه�سة تغري موقفها، وحتاول القرتاب 

منه، معلنةاً بذلك ف�سل �سيا�سة الإق�ساء التي حاولت اتباعها.

ل يفوتنا هنا اللتفات ملو�سوع �سائك وح�سا�س، من وجهة نظر �سيا�سية وكذا اأمنية، يتعلق 

بعالقة حركة النه�سة باحلركات الإ�سالمية الأخرى، وخا�سةاً بحركة اأن�سار ال�رشيعة. نقول 

ا من هذه العالقة هو حمل متابعة اأمنية وق�سائية اإىل الآن.)6( فقد كانت  ا لأن جانباً ا وح�سا�ساً �سائكاً

الذين  التنظيم  العام عنا�رش هذا  الت�رشيعي  العفو  ي�سمل  باأن  املطالبني  اأول  النه�سة من  حركة 

�ُسجنوا اإثر مواجهات �سنة 2006 يف منطقة �سليمان قرب مدينة تون�س. وكان هذا التوجه يف 

اإطار ما �رشح به قياديو احلركة با�ستيعاب اأن�سار ال�رشيعة يف العمل ال�سيا�سي العلني. وحتى 

واملطاعم  احلانات  ومهاجمة  الأولياء،  ملقامات  حرق  من  العنف  مظاهر  تنت�رش  بداأت  عندما 

على  القياديني  طرف  من  مربرات  توجد  ا  دائماً كانت  الفنانني  ومهاجمة  رم�سان،  �سهر  يف 

اأ�سا�س اأنهم �سباب يب�رشون بثقافة جديدة ،كما قال را�سد الغنو�سي نف�سه. غري اأن الأمر اتخذ 

يف  اإ�سالمية  اإمارة  وجود  عن  واأجنبية  تون�سية  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت  عندما  ا  خطرياً منحى 

مدينة �سجنان باأق�سى ال�سمال التون�سي. حاول عندها علي العري�س وزير الداخلية نفي الأمر 

الو�سع  وازداد  بعد.  فيما  اأكده  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  التون�سية  للرابطة  ا  تقريراً اأن  اإل 

اأمنية تون�سية عن وجود مراكز لتدريب جمموعات م�سلحة يف  خطورة عندما ك�سفت تقارير 

ا،واتهم بع�س الأمنيني  بع�س اجلبال باملناطق الداخلية. غري اأن وزير الداخلية نفى الأمر متاماً

ونقاباتهم بالعمل جلهات اأجنبية.
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اغتيال �سكري بالعيد، وال�سدمة التي اأحدثها لدى التون�سيني، ك�سف مبا ل يدع جمال لل�سك 

باأن اإرهاب اأن�سار ال�رشيعة ا�ست�رشى ب�سكل كبري، واأن خميمات التدريب كانت حقيقة اأغفلت 

عنها وزارة الداخلية. ومن هنا عاد الت�ساوؤل من جديد على ال�ساحة التون�سية حول طبيعة عالقة 

حركة النه�سة بهذه املجموعات خا�سة، واأن قياديي احلزب الإ�سالمي، وهم نواب يف املجل�س 

اأن�سطتهم ويف  ال�رشيعة يف  اأن�سار  ي�ساركون  املتطرفة، كانوا  التاأ�سي�سي واملعروفني مبواقفهم 

جتمعاتهم الكربى. ول ن�ستبعد يف هذا الإطار اأن يكون غ�س الطرف عن ممار�ستهم للعنف 

التطرف  ا�ستعمال  اأخرى  ناحية  ثم من  التخويف  النه�سة خل�سومها من خالل  لتحييد  و�سيلة 

العنيف حجة لفر�س نف�سها كحركة معتدلة، لها فهم خا�س لالعتدال وللو�سطية. منحى العنف 

ُت�سمى بروابط  املوؤمتر  النه�سة وحزب  ملي�سيات قريبة من حركة  تاأكد من خالل تكون  هذا 

حماية الثورة والتي تولت مهمة مهاجمة احتاد ال�سغل ومهاجمة الأحزاب املعار�سة للرتويكا، 

التي  القتل هذه  التون�سي. عملية  الن�سطاء يف مدينة مدنني باجلنوب  اأحد  اإىل مقتل  اأدت  والتي 

عمالاً  احلزب  اعتربها  املحليني  النه�سة  ن�سطاء  لبع�س  التهم  ر�سمي  ب�سكل  الق�ساء  فيها  وجه 

ا،وطالب باإطالق �رشاح اجلناة. ثورياً

العنف،  ورقة  هي  خطرية،  بورقة  احلكم  يف  وهي  لعبت  النه�سة  حركة  اأن  يبدو  هكذا 

لكن يبدو اأنها مل حت�سن اإدارتها فعادت عليها بعد مقتل �سكري بلعيد ،وبعد مقتل النائب حممد 

الرباهمي. اأ�سهمت هذه الورقة بالذات ب�سكل كبري يف تراجع �سعبية الإ�سالميني، خا�سةاً بعد اأن 

اأ�سبح اجلنود وقوات الأمن م�ستهدفني كطواغيت، وقتل منهم البع�س وُمثِّل بجثثهم.

 اإ�ضكالية الهوية:

بل  ال�سيا�سية  الأبعاد  هذه  خمتلف  على  احلكم  يف  وهو  ال�سيا�سي  الإ�سالم  ماأزق  يقت�رش  مل 

التون�سي �سد حكومة  ال�سارع  لعب دورا حا�سما يف ح�سد  ا رمبا  بعدا رمزيا مهماً �سمل كذلك 

التي تعود عليها  الهوية  بدا وا�سحا بني رموز  الذي  التعار�س  بذلك  الأمر  يتعلق  الرتويكا. 

التون�سيون وا�ستبطنوها يف ذاكرتهم اجلمعية )mémoire collective( وبع�س الرموز التي 

اعتربت دخيلة. م�سدر هذا التقابل يعود من ناحية اإىل عدم تطابق الإ�سالم ال�سيا�سي مع الهوية 

الوطنية كعن�رش من عنا�رش البناء الوطني يف الدولة احلديثة ،ثم من ناحية اأخرى اإىل قراءة 

خاطئة للتاريخ ال�سيا�سي التون�سي احلديث. فالهوية الوطنية مرتبطة بتاريخ جمموعة ب�رشية مت 

على رقعة جغرافية م�سبوطة بحدود دائمة. اأي اأنها يف النهاية غري منطبقة مع حدود الهوية 
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الدينية املختزلة يف مفهوم الأمة كما يقدمها الإ�سالم ال�سيا�سي. فاإن كانت للهوية الوطنية رموز 

م�ستمدة من هذا التاريخ مبا فيه الإ�سالم ،ومن ثقافة الدولة كثقافة عليا فاإن الهوية يف الإ�سالم 

ال�سيا�سي تتعدى هذه ال�سيغ املحلية لتتماهى مع هوية �ساملة )الأمة واجلماعة( تبقى طوباوية 

اأماكن  لي�سبح مكانا من  تاأميمه )nationalisation( وتون�سته  نف�سه مت  الإ�سالم  يف ماهيتها. 

الهوية الوطنية.)7( هكذا وجدت هوية الإ�سالم ال�سيا�سي ال�ساملة نف�سها يف مواجهة هوية حملية 

باإ�سالم. من ناحية،  اإ�سالم  قوامها اجلغرافيا والتاريخ املحليان. وو�سل الأمر حلد مواجهة 

الإ�سالم  بني  جتمع  حملية  رموز  وله  والعتدال،  للو�سطية  مثالاً  نف�سه  يقدم  تون�سي  اإ�سالم 

وبني  عا�سور،)8(  بن  الطاهر  حممد  والعامل  الزيتونة  جامع  مثل  رموز  خالل  من  الفقهي 

الإ�سالم الطرقي برموز معروفة مثل ال�سيدة املنوبية و�سيدي بو�سعيد بال�ساحية ال�سمالية ملدينة 

النه�سة  اإ�سالم حركة  اأخرى  ناحية  �سلفية مقاميهما. ثم من  اأحرقت جمموعات  تون�س والتي 

بهوية  الإ�سالم  طبع  ال�سمويل  منظورها  من  ت�ست�سيغ  ل  والتي  الإ�سالمية  املجموعات  و�سائر 

حملية تتعار�س مع مفهوم الأمة واجلماعة واخلالفة.

–وكما  احلديثة  التون�سية  الدولة  اعتبار  يف  فتتمثل  التون�سي  للتاريخ  اخلاطئة  القراءة  اأما 

�سلف ذكره– نتاج مغامرة علمانية قادها بورقيبة �سد التوجه الأ�سلي ،وهو التوجه العربي 

ا ومن  الإ�سالمي. ويف �سياق هذا الفهم ال�سيق، بداأ خطاب حركة النه�سة والإ�سالميني عموماً

يدورون يف فلكهم، مثل حزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية الذي توىل الرئا�سة، ي�ستح�رشون 

الطالب  و�سوت  الزيتونة،  م�سائخ  مثل  جديدة  برموز  لتون�س  املن�سي  التاريخ  اعتربوه  ما 

الزيتوين، واملقاومة ال�سعبية امل�سلحة، والواقع اأن هذه القوى كانت تعرب عن الهوية الوطنية 

التون�سية يف مواجهة امل�ستعمر، ول عالقة لها مبنطق الإ�سالم ال�سيا�سي.

يف هذا الإطار لوحظ اأولاً نوع من عدم الهتمام الر�سمي زمن حكومة النه�سة باملنا�سبات 

الر�سمية مثل عيد ال�سهداء الذي يحيي ذكرى مواجهات 9 اأبريل 1938 التي قادها الد�ستوريون. 

من  �سخ�سيات  فيهم  ،مبا  بورقيبة  احلبيب  �سارع  يف  متظاهرين  مواجهة  حلد  الأمر  وو�سل 

املعار�سة عند اإحياء هذه الذكرى يف اأبريل 2012. وكان ذلك مبثابة املواجهة املبا�رشة الأوىل 

ا ظهر مبنا�سبة عيد ال�ستقالل  ا ر�سمياً مع املعار�سة يف ال�سارع. كانت هذه املواجهة اأكدت بروداً

يف 20 مار�س ؛حيث بدت البالد خالية من كل مظاهر الزينة والأعالم.

ا�ستقبالهم ب�سكل ر�سمي من  امل�سارقة والذين مت  ال�سيوخ والدعاة  اأ�سهم توافد عدد من  كما 

طرف رئي�س اجلمهورية ذاته يف زيادة تخوف جزء كبري من التون�سيني، وخا�سةاً التون�سيات 
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على ما ميكن ت�سميته بهويتهم الجتماعية، اأي ما ي�سمى بنمط العي�س التون�سي. دليل ذلك اأن 

ا�سمه بدعوته خلتان  ارتبط  الذي  اأكرب �سخ�سية دار حولها اجلدل هي �سخ�سية وجدي غنيم 

ا يف البالد املغاربية، وخا�سةاً يف تون�س التي ل ميكن  البنات، وهي عادة غري موجودة متاماً

فيها احلديث عن املراأة دون ا�ستح�سار جملة الأحوال ال�سخ�سية واإجراءاتها اجلريئة.

اأنه مي�س هويتهم  على خلفية �سعور �رشيحة كبرية من التون�سيني بهذا التهديد الذي يرون 

وتاريخهم ومنط عي�سهم بداأت ت�سهد البالد ومنذ 23 اأكتوبر 2011 عودة قوية لرموز الهوية 

يناير   14 يوم  ا�ستعادوه  الذي  الوطن  باأن  �سعور  ال�رشيحة  هذه  �ساد  فقد  التون�سية.  الوطنية 

مهدد بالتف�سخ وبتغري مالحمه. كان العلم التون�سي الذي ا�ستعاده التون�سيون يف غمرة الثورة 

وخا�سةاً  ال�سيا�سي  الإ�سالم  معار�سة  رموز  من  ا  رمزاً اأ�سبحت  التي  الرموز  هذه  مقدمة  يف 

عندما تتواجه الراية الوطنية مع الرايات ال�سود التي رفعها اأن�سار ال�رشيعة. اأما الرمز الثاين 

والأهم فهو عودة �سورة موؤ�س�س الدولة الوطنية احلبيب بورقيبة يف �سياق النقا�س الذي دار 

حول الدولة احلديثة والإ�سالم ال�سيا�سي. ونقول الرمز الأهم لأن عودته �ستوؤ�س�س لعودة تيار 

�سيا�سي متمثل يف البورقيبيني، م�ستفيدين من �سعبية الباجي قائد ال�سب�سي، ومن انخراط عديد 

من املثقفني والنقابيني ليتاأ�س�س نداء تون�س الذي احتل ب�رشعة مكانة مهمة يف ال�ساحة ال�سيا�سية 

ا اأخرى ثقافية اإىل جانب هذه الرموز ال�سيا�سية ،مثل  للبالد. بالإمكان اأن ن�سيف هنا رموزاً

العودة اإىل تقاليد الأولياء ال�ساحلني والزوايا، واإىل الإن�ساد ال�سويف من خالل فرق تعرف 

يف تون�س با�سم ال�سالمية. كما نذكر ت�سكيل نقابة الأئمة التون�سيني التابعة لالحتاد العام التون�سي 

لل�سغل والتي و�سعت نف�سها يف مواجهة اخلطباء املتطرفني ،وذلك با�سم اإ�سالم تون�سي معتدل. 

اإن انخراط هوؤلء الأئمة يف العمل املطلبي النقابي حتت الراية الوطنية يقدم لنا مثالاً على اإحدى 

النتائج العك�سية لالإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم. فقد اأدى يف هذه احلالة اإىل علمنة ن�ساط من بني 

ا من الراأي  ا كبرياً الأن�سطة الدينية واأهمها وهي العبادات. عملية العلمنة هذه �سملت كذلك جزءاً

العام التون�سي الذي انتقل من مقولت »هوؤلء يخافون ربي« يف انتخابات 23 اأكتوبر 2011 

اإىل مقولة الإ�سالم �سيء ،وال�سيا�سة �سيء اآخر، وذلك حتت تاأثري خمتلف مظاهر العنف التي 

املفتاح يف  الكلمة  كانت  اأن  بعد  املوؤمنني. هكذا  والتي هجرها عدد مهم من  امل�ساجد،  �سهدتها 

النتخابات الأوىل بعد الثورة هي الإ�سالم، �سواء كهوية اأو ك�سمانة اأخالقية، اأ�سبحت الكلمة 

ا لدى التون�سيني بعد �سنتني من حكم النه�سة هي الدولة. كلمة الدولة  ال�سحرية الأكرث ح�سوراً

هذه �ستكون مفتاح النتخابات الثانية بعد الثورة.
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العالقات باخلارج:

حركة  يف  ممثلة  التون�سية  الإ�سالمية  للحركة  الإخواين  البعد  على  للتاأكيد  حاجة  يف  ل�سنا 

النه�سة.)9( فاأغلب اأدبياتها حتى التي اعتربت مبثابة تطور ن�سبي، باملقارنة مع حركة الإخوان 

الأ�سا�سي  الفرق  الأدبيات م�ستوحى من مالحمها وتوجهاتها.  تلك  امل�رشية، جزء كبري من 

كانت  فاإن  تون�سية وم�رشية.  بني و�سعيتني جمتمعيتني  الختالف  راأينا -يكمن يف  -ح�سب 

على  م�سجعة  املحافظة  الزراعية  بال�سبغة  التاأثر  �سديدة  تبقى  التي  امل�رشية  الجتماعية  البيئة 

املت�سم  التون�سي  املجتمع  خ�سائ�س  فاإن  امل�رشية  الإخوان  حلركة  الن�سبي  النغالق  من  نوع 

التعليم  برامج  انفتاح  اإىل  ،بالإ�سافة  الدميوجرايف  النمو  وبطء   ، املديني  العي�س  منط  بهيمنة 

ا من التاأقلم مع هذه البيئة. ميكننا اأن نلم�س ذلك  وعقالنيتها، تفر�س على حركة النه�سة نوعاً

مثالاً من خالل مو�سوع تعدد الزوجات الذي مل يجروؤ اإ�سالميو تون�س على اخلو�س فيه.

لكن هذا التباين الن�سبي مل مينع من تقارب اإ�سالميي الدولتني وهما يف احلكم. بل على العك�س 

�سمال  يف  العربية  البالد  يجمع  التوجه  اإخواين  جديد  عربي  �سيا�سي  ثقل  ت�سور  بداأ  ذلك  من 

اإفريقيا ما عدا اجلزائر. كما متثل هذا التقارب يف م�ساندة احلكومة التون�سية ملر�سي، �سواء �سد 

حراك ال�سارع اأو بعد اإزاحته من طرف الع�سكر. لكن مع تزايد ال�سند الإقليمي والدويل حلكم 

ال�سي�سي بداأت حركت النه�سة تاأخذ م�سافة عن اإخوان م�رش و�سلت حلد الإعالن عن اأنها ل 

تنتمي للتنظيم العاملي لالإخوان، واأن مرجعيتها تون�سية غري اإخوانية.

وجبت الإ�سارة هنا باأن تنحية مر�سي وامل�سري الذي اآل اإليه الإخوان يف م�رش كان له تاأثري 

�سكري  اغتيال  بعد  �سيا�سية خانقة  اأزمة  البالد دخلت يف  اأن  تون�س، خا�سةاً  الو�سع يف  على 

الـتاأ�سي�سي حممد الرباهمي.  النائب يف املجل�س  بلعيد يف فرباير 2013 ،واحتدت بعد اغتيال 

لكن ت�سادم النه�سة وحكومتها مع املعار�سة �سبق ذلك، وهو مرتبط بتجاوز مدة ال�سنة التي 

األقى  ا. لكن و�سع م�رش  مت التفاق عليها لإعداد الد�ستور؛ اأي قبل تنحية مر�سي ب�سنة تقريباً

بظالله ،وزاد من اإ�سعاف و�سع حكومة الرتويكا يف مواجهتها للمعار�سة �سواء يف ال�سارع 

اأو يف مناق�سة الد�ستور. فقد ا�ستلهمت من ال�ساحة امل�رشية العديد من ال�سعارات مثل اعت�سام 

ا من حراك ال�سارع التون�سي. كما �رّشع التحول يف م�رش  الرحيل والإنقاذ التي اأطرت جزءاً

بقبول تنحي الرتويكا عن احلكم ،وقبول حتكيم املجتمع املدين الذي كانت النه�سة قد ا�ستهدفته 

ا؛ وبالتايل ت�سليم ال�سلطة اإىل حكومة تكنوقراط. �سابقاً

مثل  فعالة  الإخوان يف م�رش على عالقات ر�سمية مع دول  كما  النه�سة  عولت حركت 
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قطر وتركيا بالأ�سا�س، �سواء من حيث الدعم املايل )قطر وخا�سة بالن�سبة للن�سيج اجلمعياتي( 

ا كذلك من خالل  اإعالمياً القطري كان  الدعم  بالن�سبة لرتكيا.  والدعم القت�سادي وال�سيا�سي 

الدور الذي لعبته قناة اجلزيرة مبا�رش �سواء يف تغطية ن�ساط حركة النه�سة وحلفائها، اأو يف 

الو�سعية يف  فاإن  الدعم اخلارجي  اأهمية هذا  الرغم من  لكن على  اأمام خ�سومها.)10(  دعمها 

تون�س اأظهرت الدور احلا�سم للحراك املجتمعي الداخلي مهما يكن نفوذ القوى اخلارجية ومهما 

تكن طبيعة الدعم واأهميته.

ثالًثا: تقييم واآفاق

الدولة،  مفا�سل  على  ال�سيطرة  ،على  احلكم  يف  ،وهي  النه�سة  حركة  تركيز  اأدى  لقد 

اإهمال الأهداف احلقيقية  اإىل  اإق�ساء خ�سومها  وخا�سةاً يف وزارتي الداخلية والعدل، وعلى 

التي مت من اأجلها انتخاب املجل�س التاأ�سي�سي. حيث مل يتحقق من كتابة الد�ستور ال�سيء الكثري 

طوال ال�سنة الأوىل من احلكم. كما تعطلت م�ساريع العدالة النتقالية ،واإ�سالح الق�ساء من 

العليا  والهيئة  العديل،  للق�ساء  الوقتية  الهيئة  مثل  التعديلية  الهيئات  اإن�ساء  يف  التاأخري  خالل 

لالت�سال ال�سمعي الب�رشي ،وم�رشوع العدالة النتقالية. بل على عك�س ذلك حتول املجل�س 

هاج�س  اأدى  كما  التاأ�سي�سية.  الفرتة  يف  والتمديد  الوقت  لربح  و�سيلة  اإىل  التاأ�سي�سي  الوطني 

اإىل  الدميقراطي  النتقال  للدولة يف مرحلة  البقاء يف احلكم، وغياب م�رشوع حقيقي  �سمان 

تعطل اأجهزة الدولة، وتراجع كبري يف املردودية القت�سادية و�سل مل�ستويات خطرية ،كانت 

�ستوؤدي اإىل عدم �سداد اأجور املوظفني ح�سب ت�رشيحات حمافظ البنك املركزي. خمتلف هذه 

العوامل اأ�سهمت بدورها وب�سكل فعال يف انت�سار املظاهرات ومظاهر الحتجاج ال�سعبي  التي 

و�سلت حد الع�سيان الرمزي ،كما ح�سل يف مدينة �سليانة عندما غادر اأغلب ال�سكان املدينة 

مطالبني بتغيري الوايل.

من وجهة نظر تقييم عام ملرحلة حكم الإ�سالميني يف تون�س نعتقد اأن املرحلة التاأ�سي�سية،وعلى 

ا لتون�س. ففكرة انتخاب جمل�س تاأ�سي�سي ملدة �سنة واحدة  هناتها، كانت �رشورية ومفيدة تاريخياً

ا لكل القوى ال�سيا�سية وملدة وجيزة قبل املرور اإىل فرتة نيابية عادية. لقد جّنبت  مثلت اختباراً

التجربة تون�س من فرتة حكم كانت �ستمتد خلم�س �سنوات اإن اقت�رش الأمر على تنقيح د�ستور 

يف  �ستنظم  كانت  انتخابات  اأول   �سرتبح  حمالة  ل  كانت  النه�سة  حركة  اأن  خا�سةاً   ،1959

اأن الأمر يتعلق فقط  البلدان العربية الأخرى. نوؤكد هنا على  اأغلب  تون�س، مثلما ح�سل يف 

باأول انتخابات؛ لأن امل�سار الالحق يتوقف على ت�رشف الإ�سالم ال�سيا�سي وهو يف ال�سلطة. 
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نقا�س جمتمعي عميق ،�ساحب  التاأ�سي�س، هذه وما �سمحت به من  اأن فرتة  اإىل ذلك  ن�سيف 

التابوهات يف  البالد من اخلو�س يف م�سائل، ما زالت تعد من باب  الد�ستور، مكن  �سياغة 

البلدان العربية. مثل مكانة ال�رشيعة يف الد�ستور، ومكان الدين من الف�ساء العمومي  اأغلب 

ودور امل�ساجد بني العبادة وال�ستغالل ال�سيا�سي وامل�ساواة بني املراأة والرجل،وتعدد الزوجات 

وكونية حقوق الإن�سان. حيث �سمحت هذه الفرتة بنقل كل ما يتعلق بالبناء احلداثي من ف�ساء 

دولة  اإىل  ،و�سولاً  التنظيمات  اإ�سالحات  بداية  منذ  كان  كما  واملجتمع،  الدولة  بني  العالقة 

ال�ستقالل حتى الثورة، اإىل ف�ساء العالقة البني جمتمعية. هكذا �سمح هذا النقا�س للمجتمع باأن 

ال�سياق  ال�سيا�سي. ويف هذا  الإ�سالم  فيها  تناق�ساته وحمافظته يف خمتلف جتلياتها، مبا  يعي�س 

تاأثري اخلطاب  ا يف حتجيم  ا حا�سماً �سيا�سيني وجامعيني وفنانني دوراً التون�سية من  النخبة  لعبت 

الإ�سالمي؛ مما دفع الوزير الأول حمادي اجلبايل اإىل القول اإن نكبتنا يف نخبتنا. لقد عا�ست 

ا كامالاً من حيث زخم الإ�سكاليات املجتمعية  تون�س خالل هذه املرحلة النتقالية ما يعادل قرناً

والتاريخية واحل�سارية. هو قرن من وجهة نظر تقييم تاريخي يف مدة زمنية ل تزيد على 

الثالث �سنوات.

اأنه مت ح�سم جمتمعي يف م�سائل مهمة، مثل حقوق الإن�سان وكونيتها، وجملة  يبدو  هكذا 

يف  ال�رشيعة  اإدراج  وعدم  والرجل،  املراأة  بني  وامل�ساواة  مبكا�سبها،  ال�سخ�سية  الأحوال 

ا اختيارات �سابقة،اعتمدها التون�سيون �سواء مببادرة من  الد�ستور. هو ح�سم جاء ليتّوجه نهائياً

ال�سلطة، خا�سةاً يف العهد البورقيبي، اأو من طرف املجتمع املدين.

هل من اآفاق لتطور ما لالإ�سالم ال�سيا�سي؟ لي�س باإمكاننا اجلزم اليوم بطبيعة التوجهات التي 

�سيتخذها حزب حركة النه�سة، ونرى اأن ذلك ل يتوقف فقط على ف�سل جتربتهم يف احلكم،)11( 

بل �سيكون لنتائج النتخابات الثانية بعد الثورة وقع حا�سم على ذلك. لكن اإىل حد كتابة هذا 

العمل ميكننا القول بوجود نوع من التغيري يف اخلطاب ال�سيا�سي لقياديي احلزب الإ�سالمي، 

مبا فيهم را�سد الغنو�سي. حيث لحظنا يف الفرتة الأخرية، وخا�سةاً بعد التنحي عن احلكومة 

الد�ستور،وعلى  مكت�سبات  وعلى  الدميقراطية  تبني  على  ا  تركيزاً النتخابات،  قرب  وبحكم 

توافقي  رئي�س  اقرتاح  اإىل  الأيام  هذه  الأمر  وو�سل  وبالآخر.  بالتنوع  القبول  �رشورة 

ميكن  ل  بالتاأكيد  الإق�ساء.  ونبذ  النتخابات  بعد  الأحزاب  كل  جتمع  وطنية  وحدة  وحكومة 

 ، ا يف هواج�س الهوية الإ�سالمية. فهو حزب اأولاً حلزب ميثل الإ�سالم ال�سيا�سي اأن يبقى منغلقاً

ا مبا حتيل عليه الكلمة من مفهوم القدا�سة  اأي انخرط يف حراك �سيا�سي، قبل اأن يكون اإ�سالمياً

ا على تطور ما باجتاه تغيري  واحلقيقة املطلقة. لذلك ل ن�ستبعد اأن تكون هذه الت�رشيحات موؤ�رشاً
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اآخر قد يكون اأعمق اأي باجتاه مراجعة فكرية.

غري اأن مقارنة هذه الت�رشيحات مبا يكتبه را�سد الغنو�سي من حني لآخر من مقالت تدفعنا 

اإىل تن�سيب اأبعادها. فقد كتب رئي�س حركة النه�سة مقالاً يف 3 اأغ�سط�س 2011 اأي بعد الثورة 

وقبل النتخابات الأوىل مقالاً عن رم�سان ورد فيه ال�سيء ونقي�سه.)12( بعد اأن اأ�سار اإىل نوع 

من النفتاح على التيارات الأخرى بقوله: »ودعوة للجميع اأن ي�ست�سعروا متيزه )رم�سان( 

ا لقيم التوحد  واأن يرتفعوا بثورته الروحية املجتمعية اإىل اأعلى م�ستويات الفعل الثوري، جت�سيداً

والأخوة والإيثار والت�سامن وال�سدق مع �رشكائنا يف الثورة من كل الجتاهات« نراه يذهب 

اإىل النقي�س من ذلك بالقول عن بع�س اخل�سوم: »بقدر ما ي�ستب�رش املوؤمنون بقدوم رم�سان 

باعتباره �سهر الربكة والرحمة والر�سوان، يتوج�س منه كارهو الإ�سالم وينزعجون، ب�سبب 

اأجنبي  لفيف  وكاأنهم  م�سلم،  الأ�سليني و�سط جمتمع  ال�سكان  بني  عليهم من عزلة  يفر�سه  ما 

وبقية من بقايا الغزو ال�ستعماري«. والفرق وا�سح هنا بني جمرد الإ�سارة العامة اإىل �رشكاء 

الثورة من كل الجتاهات والإ�سهاب الذي خ�س به ما ي�سميهم بكارهي الإ�سالم، واملق�سود 

بذلك احلداثيون. كما اأن لغة التق�سيم هنا تعترب �سديدة اخلطورة؛ لأنها ترتكز على فكرة كره 

الإ�سالم مبا يحيل عليه ذلك من عداء للدين يفتح الباب اأمام التكفري. وهي ترتكز على ربط 

ا بال�ستعمار مبا حتيل عليه هذه التهمة من م�سطلحات اخليانة  جمموعة من ال�سكان ،ولو رمزياً

انتخابات  �سياق  ويف  احلكم  تويل  قبل  ُكتب  املقال  هذا  اإن  يقول  اأن  لقائل  لالأجنبي.  والعمالة 

مهمة. لكن وجب التذكري هنا اأن قياديي حركة النه�سة كانوا قبل الثورة ،ويف اإطار العمل 

ا من املعار�سة مبا  ا كبرياً امل�سرتك يف جبهة 18 اأكتوبر التي تاأ�س�ست �سنة ،2005 و�سمت طيفاً

الي�سار.  اأق�سى  ال�سيا�سي والفكري حتى مع  فيهم الإ�سالميون، ي�رشحون بقبول الختالف 

اإن جمرد الإيحاء بوجود من يكره الإ�سالم يف تون�س يتعار�س مع مبداأ م�ساواة املواطنني يف 

اأبعادها القانونية وال�سيا�سية والفكرية. بل اإنه رمبا ي�ستبدل مبداأ املواطنة مببداأ الإميان.

بكم مر�سي يف  الإطاحة  بعد  خانقة  اأزمة  للحكم ويف ظل  النه�سة  تويل حركة  بعد  �سنتان 

م�رش، وبعد ان�سداد اأفق حكومة النه�سة يف تون�س مع ما فتحته هذه التحولت من فر�سيات 

اأكتوبر   14 يف  نف�سه  املوقع  على  مقالاً  الغنو�سي  را�سد  كتب  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  نهاية  حول 

�سدرت  التي  ال�سيا�سية  املواقف  يدعم  قد  فكري  حتول  وجود  يف  ي�سكك  ما  فيه  ورد   2013

عنه. اإذ يقول يف تعريفه للحركات الإ�سالمية: »اإن احلركة الإ�سالمية امل�سطلح املف�سل لدى 

الإ�سالميني بديالاً عما ي�سمى الإ�سالم ال�سيا�سي ،ونعني بها جملة املنا�سط )الأن�سطة( التي تدعو 

ا للعاملني، هذا  ا �سامالاً للحياة وخطاباً اإىل الإ�سالم باعتباره كلمة الله الأخرية اإىل النا�س ومنهاجاً
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الإ�سالم توؤكد كل الدرا�سات الإح�سائية اأنه اليوم اأكرث الديانات واملناهج احلياتية الأيديولوجية 

للت�سحية  ا  ا�ستعداداً الأكرث  للعقول والإرادات، واأن معتنقيه  ا  ا وا�ستقطاباً انت�سار ومتدداً �رشعة 

ا به«. الواقع اأن مثل هذا التعريف يعود بنا اإىل  بكل غال ونفي�س من اأجله وغريةاً عليه والتزاماً

احلركات الدينية كما عّرفتها الع�سور الو�سطى وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم العمل احلزبي 

احلديث الذي يف�سل بني منطق احلزب املبني على املناف�سة الدميقراطية فيما يتعلق بال�ساأن العام 

واملنطق الدعوي الديني الذي يخ�سع ملنطق الإميان والقد�سية. عدم التمييز هذا يف�رش اإىل حد 

ما اإحدى امل�ساعب التي وجد الإ�سالميون اأنف�سهم يف مواجهتها، اأي طبيعة التعامل مع الطيف 

ال�سيا�سي املختلف عنهم ،ثم من ناحية اأخرى تطويع هذا الفهم لت�سيري دولة ل تتاأقلم عقالنيتها 

مع مثل هذه ال�رشوط الغارقة يف الذاتية الدينية.

مقابل هذا الرتدد وهذا التناق�س ظهرت موؤ�رشات اأخرى اأكرث جدية داخل حركة النه�سة 

الأول  الوزير  ان�سحاب  اأبرزها  لعل من  الوطنية  الهوية  الإ�سالمية مع  املرجعية  اأقلمة  باجتاه 

التي قدمها والتي تركز على خدمة الوطن وخدمة  ال�سابق حمادي اجلبايل منها. فاملربرات 

كاإطار  تون�س  ليدخل  الإ�سالم  دار  فكر  ف�ساء  غادر  اجلبايل  حمادي  اإن  نقول  جتعلنا  تون�س 

جديد للفعل ال�سيا�سي.)13( ميكن اأن نلم�س هذا التوجه كذلك من خالل ان�سالخ القيادي ريا�س 

ا ،اختار له ا�سم البناء الوطني؛ كاإ�سارة لنخراطه يف  ا جديداً ال�سعيبي عن احلركة وتاأ�سي�سه حزباً

ا مع النتماء الإخواين ال�سامل. الإطار الوطني، وقطعاً

خامتــة:

اإن التعار�س بني الثقافة العليا للدولة الوطنية والثقافة العليا لالإ�سالم الكلي اأوال�سمويل بنّي 

وظاهر، خا�سةاً بعد �سعود الإ�سالم ال�سيا�سي اإىل احلكم. فهذا الإ�سالم كم�رشوع �سواء يف بعّده 

�سابقة،  تاريخية  اإىل حقبة  الواقع  )ال�رشيعة( يعود يف  املعياري  الإجرائي  اأو  )الهوية(  الثقايف 

ي�سميها علماء الجتماع والأنرثوبولوجيا )اإميل دوركهامي واإرن�ست جلرن( باملجتمع الزراعي 

الكتابي )تتقن فيه فئة �سغرية تقنية الكتابة(. وهو جمتمع مبني على خ�سو�سية اجلماعات املحلية 

الدولة و�سلطتها يف  اجلهة. وتكون  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  الدين  اأ�سا�س  اختالفها على  وعلى 

هذه احلالة مرتكزة على اخل�سو�سية الطائفية )communautaire(. كما تكون الثقافة العليا 

الدولة  اأما  وتوازناتها.  الختالفات  اإنتاج  اإعادة  ،وغايتها  املجموعات  بني  التمييز  ثقافة  هي 

احلديثة فهي دولة امل�ساواة بني الأفراد املواطنني )مقارنة بالتفاوت بني اجلماعات( وهي كذلك 
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ا  دولة الت�سيري العقالين لل�ساأن العام ،حيث تتمايز الأن�سطة الجتماعية بع�سها عن بع�س وظيفياً

ا من اأجل �سمان النجاعة. وموؤ�س�ساتياً

الدولة  ب�رشوط  القبول  باجتاه  عميقة  فكرية  مراجعة  يقت�سي  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تطور  اإن 

احلديثة ك�سكل من اأ�سكال عقلنة التنظيم ال�سيا�سي الب�رشي. هكذا نرفع اخللط بني اإ�سكالية تاأقلم 

الإ�سالم مع احلداثة واإ�سكالية تاأقلم الإ�سالم ال�سيا�سي مع احلداثة. فال�سوؤال غري مطروح على 

الإ�سالم كدين وكثقافة وكتجربة تاريخية بل هو مطروح على من يقدم هذا الإ�سالم كم�رشوع 

�سيا�سي. اأي اأن الوجاهة تتطلب طرح ال�سوؤال عن مدى تاأقلم الإ�سالميني مع احلداثة ولي�س 

تاأقلم الإ�سالم معها. علينا اخلروج من الإ�سالم كاإ�سكالية باجتاه الإ�سالميني كفاعلني �سيا�سيني 

وامل�سلمني كفاعلني اجتماعيني.

مع  الوظيفي  التاأقلم  عدم  من  و�سعية  يف  احلكم  يف  وهو  نف�سه  ال�سيا�سي  الإ�سالم  وجد  لقد 

عقالنية هذه الدولة، وكذلك مع الهوية الوطنية ورموزها )la tunisianité( مبا فيها الإ�سالم 

املحلي،وهو ما مّثل ال�سبب الرئي�س يف توتر العالقات مع اخل�سوم ال�سيا�سيني. لهذه الأ�سباب 

نقول اإن عناوين ف�سل الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم كانت: الدولة، والهوية والعنف. معطيات 

�ستمثل مع التنمية اأهم رهانات النتخابات املقبلة والفرتة النيابية التي �ستتمخ�س عنها.
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م�ضاهمة االإ�ضالميني فى احلكم باملغرب 

فى ظل »الربيع املغربي« 
واأثره على حقوق االإن�ضان وفر�س التحول الدميقراطي * 

خ�ضائ�س االإطار ال�ضيا�ضي العام للحراك املغربي 

احلقل املغلق واحلقل املفتوح:

مع  ال�رشاع  ومن   ،1999-1959 الثاين  احل�سن  الراحل  امللك  حكم  من  �سنة   40 بعد 

املعار�سة الي�سارية ب�سكل رئي�س،تر�سخ نظام �سيا�سي يقوم على تعاي�س حقلني �سيا�سيني؛ حقل 

لالختيارات  امللك  حتديد  ال�سرتاتيجي،اأي  القرار  �سلطة  على  امللك  مع  املناف�سة  يتيح  ل  مغلق 

للو�سول  الأحزاب  بني  للمناف�سة  مفتوح  وحقل  منازع،  دون  واخلارجية  الداخلية  الكربى 

قوتها  ح�سب  ي�سيق  اأو  يت�سع  للمناورة  هام�س  مع  والت�رشيعي،  احلكومي  القرار  مراكز  اإىل 

ال�سيا�سية من  الثقافة  به  ت�سمح  �سلطات، وما  الد�ستور من  يتيحه  وا�ستقالليتها وحتالفاتها، وما 

.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، **

عبد �لعزيز �لنوي�سي* * 

 ورقة مقدمة اإىل املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي: اإ�سكاليات التحول الدميقراطي يف اإطار 
*

»الربيع العربي« واأولويات الإ�سالح والتغيري.الدار البي�ساء 8 – 01 نوفمرب 4102.
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ممار�سات.

ومتدخلني  الر�سمي  الإعالم  بدور  معززة  الأمنية  والأجهزة  الداخلية  وزارة  لعبت  وقد 

ا يف �سمان تعاي�س احلقلني؛ بهدف احلفاظ على الو�سع القائم بدون تغيري.  ا حا�سماً عديدين دوراً

ا يف هند�سة  ا كبرياً ومتيزت التجربة خالل العهدين بوجود رجل قوي بجانب امللك يلعب دوراً

الأحزاب والنقابات  امتد داخل  ال�سيا�سية،  للزبونية  �سيا�سية، جنحت يف تكوين وتقوية نظام 

واجلمعيات والنخبة الثقافية والدينية الر�سمية والأمن والق�ساء والإعالم واجلي�س والقت�ساد 

واجلامعات وعدد من الوزارات والإدارات وعامل الريا�سة والفن.

ا يف العرتاف  ا حا�سماً ا، فلعبت دوراً ا قوياً لقد اأّطرت وزارة الداخلية احلقل ال�سيا�سي تاأطرياً

اأحزابها وجمعياتها، ومّدتها  اأو عدم العرتاف بالأحزاب والنقابات واجلمعيات؛ بل خلقت 

ا يف الت�سييق على ن�ساط  ا اأ�سا�سياً بالو�سائل املالية و الدعم ال�سيا�سي والإعالمي. كما لعبت دوراً

الأحزاب والنقابات واجلمعيات امل�ستقلة اأو املعار�سة وعلى ن�سطائها. و حر�س النظام على 

بحيث  والتو�سع  بالنمو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  قوة  اأو  نقابة  اأو  حلزب  ال�سماح  اأو  التمكني  عدم 

ا على النظام اأو قادرة على حتديه ب�سكل يهدد �سلطته،  ي�سبح قوة �ساربة م�ستقلة، وت�سكل خطراً

ببع�سها.  املتناف�سة  والنقابات  والعلمانية،  الي�سارية  بالقوى  الإ�سالميني  قوة  موازنة  ا  م�ستطيعاً

ي�سهم  واأن  زبائن.  لنف�سه  ي�سمن  اأن  ا�ستطاع  �سيا�سية،  قوة  كل  وداخل  الأحزاب،  واإزاء 

املنافع  اأو احلرمان من  اأطراف �سيا�سية عن طريق قدرته على توزيع  اإ�سعاف  اأو  يف تقوية 

والمتيازات.

لي�س للنظام م�رشوعه املجتمعي اخلا�س به، با�ستثناء حتييد امل�ساريع املهددة لهيمنته والتكيف 

مع التحديات. وهذه القدرة على التكيف دون تغيري يف اجلوهر جتلت يف احلقبة الأخرية من 

حياة امللك الراحل احل�سن الثاين، وذلك يف قدرته على التحكم يف هند�سة املرحلة ال�سيا�سية الالحقة 

وتنظيم خالفته، عرب اإبرام عقد �سيا�سي مع املعار�سة الدميقراطية، وقبول الإ�سالحات التي 

يفر�سها املحيط الدويل وامل�ساكل الداخلية امل�ستع�سية. وهو ما جتدد بعد الربيع العربي بقبول 

امللك حممد ال�ساد�س م�ساركة الإ�سالميني الذين كان ُينظر اإليهم كاأخطر معار�سة فيما �سمي ب 

»العهد اجلديد«.

ا يف الهام�س الوا�سع من حرية التعبري والتنظيم التي  ول �سك اأن �سمام الأمان يكمن اأي�ساً

احلركة  وقوة  ال�ستعمارية  احلقبة  ظروف  اإىل  بدورها  ترجع  والتي  املغربي،  املجتمع  متيز 
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الوطنية يف بداية ال�ستقالل، والتي اأ�سهمت ت�سحيات وتفاين منا�سليها يف ظهور �سحافة نقدية 

اأوروبا،  من  اجلغرايف  القرب  اأ�سهم  كما  وجمعيات.  ونقابات  اأحزاب  من  قوية  وتنظيمات 

والدور الن�سط لق�سم ل باأ�س به من النخبة املثقفة والطبقة الو�سطى املتعلمة وتعط�سها للم�ساركة 

ولعب دور يف ال�ساأن العام يف �سمان تكيف النظام!

ا�ضتجابة النظام املغربي لالنتفا�ضات العربية 

1. فر�ضيات النظام قبل احلراك ال�ضعبي

ما من �سك يف دور الربيع العربي واملغربي يف �سعود الإ�سالميني يف الغرب ،وم�ساركتهم 

يف تدبري ال�ساأن العام، بعد اأن كان النظام يعد العدة لتهمي�سهم اإىل اأبعد احلدود. فعلى �سوء 

الأحزاب  اأغلب  و�سعية  ،وتدهور  الوطنية  احلركة  اأحزاب  ب�سعف  املت�سم  ال�سيا�سي  الواقع 

املقربة من ال�سلطة، و�سعود الأحزاب والتيارات الإ�سالمية: حزب العدالة والتنمية )امل�سارك 

يف اللعبة ال�سيا�سية( وحركة العدل والإح�سان )التي تتحرك من خارج املوؤ�س�سات(، وظهور 

مايو  الإرهابية يف  )احلوادث  العنف  اأتباعها يف  من  ،انخرط عدد  متطرفة  اإ�سالمية  تيارات 

اإ�سباع احلقوق  يت�سم بتفاوتات طبقية كبرية وعجز عن  اإطار و�سع اجتماعي  2003(. ويف 

–با�ستمرار–مراتب  يحتل  املغرب  جعل  ذلك  كل  وا�سعة.  لفئات  والجتماعية  القت�سادية 

متدنية يف موؤ�رش التنمية الب�رشية �سمن جمموعة الدول ذات م�ستوى التنمية املتو�سط، )الرتبة 

130 من بني 187 دولة ح�سب تقرير التنمية الب�رشية العاملي ل�سنة 2013 والرتبة 129 �سنة 

.)2014

على  �سيا�سياته–  ن�ستنتجها من خالل  –كما  تنه�س  مقاربة  لتبني  النظام  دفع  ما  هذا  ولعل 

على  ا  ومناف�ساً النظام  قوة  على  ا  خطراً الإ�سالميني  تعترِب  التي  التالية  والتدابري  الفر�سيات 

م�رشوعيته:
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الفر�سيات الر�سمية للنظام 

قبل احلراك)1(
مالحظةالتدابري العالجية

على  �سيا�سي  م�سكل  1-وجود 

م�ستوى الأحزاب التقليدية:

الإ�سالمية  التيارات  -�سعود 

مل�رشوعية  ا  حتدياً ت�سكل  التي 

نف�س  من  تنهل  كونها  النظام؛ 

يف  وتنازعه  الديني  املنبع 

ا. �رشعيته اأحياناً

اإ�سالح  لأي  حاجة  -ل 

على  �سيا�سي  اأو  د�ستوري 

م�ستوى النظام.

-2008 جديد  حزب  -تاأ�سي�س 

2009 ياأخذ مما هو موجود يف احلقل 

يف  حربة  راأ�س  ويكون  ال�سيا�سي 

مواجهة الإ�سالميني.

ودفعها  املوالية،  الأحزاب  -تعهد 

اجلديد  احلزب  وراء  لال�سطفاف 

مواجهة  يف  معه  التحالف  اأو 

الإ�سالميني.

على  املغرب  �سورة  -حت�سني 

اإزاء  خا�سةاً  الدويل،  امل�ستوى 

اأهم  املتحدة،  والوليات  اأوروبا 

م�ستوى  وعلى  اقت�ساديا  املوؤثرين 

)ق�سية  اخلارجية  ال�سيا�سة  ق�سايا 

ال�سحراء(.

الت�سخي�س  �سحة  فر�س  على 

اإىل  الإ�سارة  ينق�سه  فاإنه  الر�سمي 

اأن  اأي  للنظام،  ال�سيا�سي  امل�سكل 

لل�سلطة،  املمركز  احلكم  اأ�سلوب 

وامل�سجع  للرثوات،  واملحتكر 

الإق�ساء  ينتج  الريع  لقت�ساد 

ال�سيا�سي والجتماعي.

التقليدية  الأحزاب  �سعف  فاإن  كذا 

من  ا  وُم�سَجعاً فيه  ا  مرغوباً كان 

ا بالقمع  طرف النظام نف�سه، واأحياناً

ال�سيا�سي.
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اجتماعي  م�سكل  1-وجود 

الفقر والبطالة  انت�سار  يتجلى يف 

من  يرافقها  ما  مع  والأمية 

مما  وال�سحة؛  ال�سكن  م�ساكل 

�سلم  يف  ا  متخلفاً املغرب  يجعل 

التنمية الب�رشية.

بتعبئة  بدوره  ي�سمح  -م�سكل 

اأطيافها  بكل  الإ�سالمية  القوى 

ال�سكان  من  وا�سعة  لفئات 

ويعمق امل�سكل ال�سيا�سي.

التناف�سية  على  القدرة  -يعيق 

القت�سادية

للتنمية  الوطنية  املبادرة  -تبني 

يف  امللك  اأعلنها  التي  الب�رشية)2( 

الأحداث  بعد  )�سنتني   2005 مايو 

وزارة  عليها  ت�رشف  الإرهابية( 

للجمعيات  متويل  مبنح  الداخلية 

للدخل  املدرة  الأن�سطة  وت�سجيع 

واملتيحة لفر�س العمل.

امل�سكل هنا هو اعتبار التنمية الب�رشية 

وعدم  فوقية،  مقاربة  وفق  ممكنة 

على  قائمة  ل�سيا�سة  نتيجة  اعتبارها 

امل�ساركة الدميقراطية وعلى توزيع 

هذه  على  القائم  النمو  لثمار  عادل 

عامة  �سيا�سات  تتيح  التي  امل�ساركة 

ر�سيدة، تتم فيها املحا�سبة وامل�ساهمة 

والت�سحيح الذاتي.

الداخلية  وزارة  لتكليف  انتقادات 

بالإ�رشاف على املبادرة ب�سبب عدم 

حيادها ال�سيا�سي.

اقت�سادي  م�سكل  1-وجود 

يتمثل يف:

-�سعف البنية التحتية.

القت�ساد  تناف�سية  -�سعف 

واملقاولت.

-عجز مزمن يف امليزانية.

ميزان  يف  متفاقم  -عجز 

الأداءات.

)طرق  التحتية  البنى  يف  -ال�ستثمار 

وموانئ...(

-تبني خمططات )اأخ�رش )الفالحة(– 

)ال�سيد  األيوتي�س  )ال�سياحة(–  اأزرق 

ميثاق  ال�سم�سية–  الطاقة  البحري– 

الإقالع ال�سناعي.

املقا�سة–  �سندوق  -اإ�سالح 

الإ�سالح ال�رشيبي.

ربط  عدم  يف  يكمن  هنا  امل�سكل 

القت�سادية  بالختيارات  امل�سكل 

و�سعف  الريع  وباقت�ساد 

حكم  و�سوء  املقاولت،  تناف�سية 

تر�سيد  وعدم  العمومية،  ال�سفقات 

الر�سوة  ب�سبب  ال�ستثمارات؛ 

الأمية  وانت�سار  التعليم  وم�ساكل 

بكل اأ�سكالها )مبا فيها التقنية(.

الأداءات  ميزان  عجز  من  يخفف 

نحو  اخلارج  مغاربة  حتويالت 

بالتناق�س  مهددة  املغرب،ولكنها 

الإقامة،  دول  يف  الأزمة  ؛ب�سبب 

اأجيال  و�سعود  اأوروبا  خا�سةاً 

ا بالوطن. جديدة اأقل ارتباطاً
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احلقل  يف  فو�سى  1-وجود 

الديني ت�سمح ب:

لأهداف  الدين  -ا�ستغالل 

�سيا�سية )العدالة والتنمية– العدل 

والإح�سان(.

والإرهاب  العنف  -ت�سجيع 

ا. اأحياناً

يف  ال�سيعي  املد  بتغلغل  -ت�سمح 

املغرب.

-ت�سمح بن�ساط التب�سري امل�سيحي.

على  ا  حفاظاً الديني  للحقل  تام  تاأطري 

الدور املركزي الديني للملك، وعلى 

)املذهب  للمغرب  املذهبية  الوحدة 

املالكي( عرب:

ا على اأن امللك اأمري  -الن�س د�ستورياً

والدين،  امللة  املومنني وحامي حمى 

ال�سئون  ممار�سة  حلرية  وال�سامن 

العلمي  املجل�س  يراأ�س  وهو  الدينية، 

الأعلى، الذي يتوىل درا�سة الق�سايا 

املجل�س  ويعترب  عليه.  يعر�سها  التي 

لإ�سدار  املوؤهلة  الوحيدة  اجلهة 

وميار�س  ر�سمياًا،  املعتمدة  الفتاوى 

املتعلقة  الدينية  ال�سالحيات  امللك 

ا  باإمارة املوؤمنني، واملخولة له ح�رشياً

بوا�سطة ظهائر.

اأ�سا�س  على  اأحزاب  تاأ�سي�س  -منع 

ديني.

جديدة  اإدارية  هياكل  -اإحداث 

وال�سئون  الأوقاف  لوزارة 

للم�ساجد  تام  وتاأطري  الإ�سالمية، 

واخلطباء واإ�سالح املدار�س العتيقة.

مذاهب  ن�رش  اأو  الت�سيع  -حماربة 

اأخرى.

-حماربة التب�سري امل�سيحي

امللك  كون  يف  املع�سلة  تكمن 

فقط  -لي�س  الدين  ي�ستعمل  نف�سه 

للتفوق  بل  لل�رشعية  كاأ�سا�س 

وممار�سة  ال�سيا�سي  احلقل  يف 

ين�سجم  ل  مطلق  ب�سكل  احلكم– 

التي  الدميقراطية  قواعد  مع 

من  ال�سلطة  مبمار�سة  تق�سي 

املنتخبة،  املوؤ�س�سات  طرف 

وربط ال�سلطة باملحا�سبة.

2. ا�ضتجابة النظام لالنتفا�ضات العربية ودورها يف �ضعود االإ�ضالميني باملغرب

على اإثر ظهور حركة 20 فرباير �سنة 2011 مبا�رشةاً بعد �سقوط النظامني التون�سي )14 

ليبيا )17 فرباير 2011(؛  يناير 2011(، وامل�رشي )25 يناير 2011( واندلع الثورة يف 

امتداد عدة  ا على  اإ�سالح د�ستوري مهم كان منطلقاً باإعالن  امللك يف خطاب 9 مار�س  بادر 

�سهور )مار�س – يونيو 2011( لنقا�س جمتمعي غري م�سبوق، ومقاربة ت�ساورية مع الأحزاب 

اأغلبها  اأُخذ  الد�ستور  تعديل  للجنة  اقرتاحات  قدمت  التي  املدين،  املجتمع  والنقابات وجمعيات 

دور  بتقوية  ال�سلطات  توازن  من  واملزيد  احلقوق،  �سمانات  تقوية  اجتاه  يف  العتبار  بعني 

الربملان واحلكومة، وتعزيز ا�ستقالل الق�ساء ،ومنح اأدوار د�ستورية للمجتمع املدين.

لقد كانت هناك رغبة جاحمة يف وقف احلراك؛ خ�سية تطوره اإىل ثورة عارمة، فتم ت�رشيع 
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الإجراءات؛ حيث مت تبني الد�ستور يف يوليو 2011، وجرت النتخابات الت�رشيعية )جمل�س 

ا ،ومقاطعة اأحزاب اأخرى )ي�سارية  ا( يف 25 نوفمرب 2011 مبناف�سة 30 حزباً النواب 395 مقعداً

ا( فتفوق فيها حزب العدالة والتنمية بفارق كبري )107 مقاعد( مقارنةاً بالأحزاب التي تليه  اأ�سا�ساً

ا حلزب ال�ستقالل و52 للتجمع الوطني لأحرار و47 حلزب الأ�سالة واملعا�رشة  )60 مقعداً

التقدم  الد�ستوري و18 حلزب  ال�سعبية و23 لالحتاد  و39 لالحتاد ال�سرتاكي و32 للحركة 

ا موزعة على 13 حزبا اآخر(. وال�سرتاكية و4 للحزب العمايل و13 مقعداً

وحيث اإن الد�ستور ين�س على اأن »ُيعنّي امللك رئي�س احلكومة من احلزب ال�سيا�سي الذي 

اأ�سا�س نتائجها« ؛فقد عني امللك يف 29 نوفمرب  ت�سّدر انتخابات اأع�ساء جمل�س النواب وعلى 

ا للحكومة اجلديدة و كلفه  2011 عبد الإله بنكريان الأمني العام حلزب العدالة والتنمية رئي�ساً

بت�سكيل احلكومة.

تاأثر حزب العدالة والتنمية بالربيع العربي;

ل �سك اأن احلزب كان اأكرب م�ستفيد من الربيع العربي الذي حمل الدولة على اإجراء تعديل 

ا يف ذلك احلراك التالعب بالنتخابات لفائدة  د�ستوري مل تكن راغبة فيه، كما مل يكن ممكناً

حتالف قريب من النظام ت�سكل من ثمانية اأحزاب)3( واأعلن عنه بداية اأكتوبر 2011 –اأي قبل 

اأقل من �سهر ون�سف ال�سهر من النتخابات الت�رشيعية ال�سابقة لأوانها )25 نوفمرب 2011(.

ا ب�سكل تنظيمي خلو�س معركة النتخابات، كما متيز اأداء زعيمه  لقد كان احلزب مهياأاً جيداً

بدهاء �سيا�سي كبري لك�سب ثقة امللك ،مع احلفاظ على خطاب و�سط بني دعم حركة 20 فرباير 

ا بعبارات من قبيل »يامولي، اإن  واأخذ م�سافة منها، حيث خاطب ال�سيد بنكريان امللك مراراً

الذين خرجوا )للتظاهر يف ال�سارع( يريدون الإ�سالح، والذين مل يخرجوا يريدون الإ�سالح 

ا »مل نرد اأن نغامر بامللكية وف�سلنا الإ�سالح يف ظل ال�ستقرار«. ا« كما �رشح مراراً اأي�ساً

ا لعدة اعتبارات: غري اأن ا�ستفادة احلزب وقدرته على احلكم وعلى املناورة حمدودة جداً

• ا من �سمن عدة اأحزاب ل ميتلك الكثري منها ا�ستقاللية فعلية عن 	 فاحلزب ل يعد اإل مكوناً

مركز القرار الرئي�سي اأي امللك وحميطه؛

• يوجد باحلكومة عدد من الوزراء غري منتمني لأحزاب يف غالب الأحيان، وُيعّدون عادةاً 	

الداخلية،  )وزير  ل  اأو  منتمني  كانوا  �سواء  املركز  بذلك  ع�سوي  �سبه  ب�سكل  مرتبطني 
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الأمني العام للحكومة – وزير الأوقاف – وزير اخلارجية( واحلزب يح�س باله�سا�سة، 

ا بعدم ولئه للملك ويريد اأن يربهن على الولء؛ كما �سنو�سح  ويت�رشف كما لو كان م�ستبهاً

لحقا فيما يتعلق بالتعاطي مع عزل الرئي�س امل�رشي الإ�سالمي حممد مر�سي.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن احلزب يف �سخ�س اأمينه العام عبد الإله كريان، وهو اآنذاك رئي�س 

احلكومة، عربَّ عن ارتياحه بفوز حممد مر�سي رئي�س حزب احلرية والعدالة يف النتخابات 

الرئا�سية امل�رشية يف ت�رشيح للموقع الإلكرتوين للحزب بتاريخ 25 يونيو 2012، واعتربه 

الإ�سالح،  لختيار  ا  وانت�ساراً امل�رشي،  ال�سعب  لإرادة  ا  وانت�ساراً للدميقراطية،  ا  “انت�ساراً
ال�سعب  كلمة  لتجميع  تاريخية  فر�سة  م�رش،  جلمهورية  ا  رئي�ساً مر�سي  فوز  يكون  اأن  ا  متمنياً

امل�رشي، يف اجتاه الوحدة والت�سالح وحتقيق النه�سة”.)4(

ويف 7 فرباير 2013، وعلى هام�س اجتماعات القمة الإ�سالمية املنعقدة يف القاهرة، ا�ستقبل 

الرئي�س مر�سي ال�سيد عبد الإله كريان، رئي�س احلكومة بح�سور �سعد الدين العثماين، وزير 

ال�سئون اخلارجية والتعاون –وهو من احلزب نف�سه– بالإ�سافة ل�سفري املغرب يف م�رش. غري 

اأنه عند ح�سول النقالب الع�سكري على الرئي�س مر�سي يف يوليو 2013 متيز موقف رئي�س 

النظام اجلديد يف م�رش،  اأ�سد معار�سي  ُيعتربون من  اأن�ساره  اأن  بال�سمت، رغم  احلكومة 

حمطاتهم  يف   “ العدوية  “رابعة  �سارة  ،رافعني  النقالب  لرف�س  وا�سعة  حمالت  وخا�سوا 

احلزبية، وعلى موقع التوا�سل الجتماعي )في�سبوك( اأو على اأقم�سة ارتدوها لهذا الغر�س 

يف عدة منا�سبات، و�سبق اأن عرب نواب من احلزب عن تنديدهم بالنقالب.

احلكومة  ورئي�س  امللك  بني  موحد  ر�سمي  موقف  وجود  عدم  ب�سبب  ال�سمت  هذا  ويف�رش 

من النقالب ومن النظام اجلديد يف م�رش، وهو ما جتلى ب�سفة وا�سحة بعد تهنئة امللك حممد 

ال�ساد�س لعديل من�سور للرئي�س املوؤقت جلمهورية م�رش،مبنا�سبة تقلده م�سئولية الرئا�سة املوؤقتة 

ل�سعور رئي�س  وباملقابل، ومراعاةاً  ا.  رئي�ساً انتخابه  بعد  ال�سي�سي  امل�سري  امللك  هناأ  كما  لبالده. 

)زعيم  مزوار  الدين  �سالح  اجلديد  اخلارجية  وزير  ال�ساد�س  حممد  امللك  اأر�سل  احلكومة، 

حزب التجمع الوطني وحليف كريان يف التحالف احلكومي اجلديد اإثر التعديل احلكومي الذي 

م�رش  حاكم  تن�سيب  حفل  يف  للم�ساركة  الأغلبية(  من  ال�ستقالل  حزب  ان�سحاب  بعد  ح�سل 

حفل  يف  لتمثيله  م�رش  اإىل  فيه  بعث  الذي  الوقت  يف  اإذ  للملك،  ذكية  �سيا�سة  وكانت  اجلديد. 

تن�سيب ال�سي�سي )7 يونيو2014( قام بزيارة مطولة لتون�س )30 مايو – 10يونيو2014( التي 

مت فيها التوافق على د�ستور دميقراطي.
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حقوق  وتعزيز  الدميقراطية  على  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  جتربة  تاأثري 

االإن�ضان:

باله�سا�سة واخلوف من  العدالة والتنمية يح�س  اأن ما حدث يف م�رش جعل حزب  �سك  ل 

التطور  اآفاق  ا على  �سلباً اأخرى–  –اإ�سافةاً لعوامل  تاأثري ذلك  التجربة، ومدى  النقالب على 

قالقل  مع  م�رش  يف  النقالب  تزامن  فقد  باملغرب.  الإن�سان  حقوق  ،وق�سية  الدميقراطي 

احلياة  يف  اجلي�س  حتكم  وا�ستمرار  اجلزائر،  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  وجمود  ليبيا،  يف  اجلوار 

اأهلية وعنف �سامل يف العراق و�سوريا واليمن، وتطور  ال�سيا�سية، وما يحدث من حروب 

التي  ا مع احلكومات  الدويل متعاطفاً املجتمع  الديني )داع�س( مما ل يجعل  الإرهاب  حركات 

ت�ستند ملرجعيات دينية.

اجتاه  يف  باحلزب  م�سئولني  عن  �سدرت  التي  املواقف  بع�س  اله�سا�سة  هذه  عّمق  وقد 

الحتكاك باملوؤ�س�سة امللكية وحميطها، ومن هذه املواقف النتقادات القوية من قياديني يف حزب 

ا  اأ�سبح موؤ�س�سه فوؤاد عايل الهمة م�ست�ساراً –الذي  العدالة والتنمية حلزب الأ�سالة واملعا�رشة 

ا على �سيا�سية الدولة. ا وتاأثرياً للملك ،وهو يعترب اأقرب اأ�سدقائه، واأ�سدهم نفوذاً

)الأ�ستاذ اجلامعي عبد  للحزب  العامة  بالأمانة  اإىل موقف ع�سو  ا  اأي�ساً الإ�سارة  كما جتدر 

العايل حامي الدين( الذي اعترب اأن مبادرة امللك بعقد جل�سة عمل يف 9 اأغ�سط�س 2012 مع 

كل من وزير املالية والداخلية ومدير الأمن والدرك واجلمارك )دون ح�سور وزير العدل 

حدودية  معابر  بعدة  والأمنيني  اجلمركيني  من  عدد  توقيف  تبعها  والتي  احلزب(  من  ،وهو 

باململكة، واإحالتهم اإىل الق�ساء يف مبادرة غري د�ستورية؛ لأن الد�ستور يف نظره يعطي احلق 

لرئي�س احلكومة ولي�س للملك يف اإعطاء التعليمات للوزراء واملديرين.

ا اأن ترباأ وزير العدل )وهو من احلزب( من خطاأ فادح مت مبقت�ساه اإ�سدار  وقد ح�سل اأي�ساً

ا باغت�ساب  عفو ملكي يف �سيف 2013 على جمموعة �سجناء اإ�سبانيني، �سمنهم جمرم كان مداناً

ا، وذلك  ا نافذاً القنيطرة بـ30 �سجناً اأن حكمت عليه حمكمة  القنيطرة ،و�سبق  11 طفالاً مبدينة 

على اإثر زيارة ملك اإ�سبانيا للمغرب،)5( وهذا التربوؤ يعني اأن م�سئولية هذا اخلطاأ الفادح تقع 

على املحيط امللكي ،وهو اأمر ل ُي�ست�ساغ من ِقبل امللك وحميطه الذين داأبوا على روؤية الوزراء 

ا م�سئولية القرارات غري ال�سعبية حتى لو مل يتخذوها، فما بالك بالتربوؤ منها. يتحملون علناً

وقد زاد الإح�سا�س باله�سا�سة اإثر ن�رش �رشيط فيديو من�سوب لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
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ا،  ا قوياً الإ�سالمي يدعو فيه اإىل »اجلهاد« �سد النظام امللكي باملغرب ،بعد اأن �سن عليه هجوماً

ا )ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي( –وزيرة  و ت�سمن م�ساهد نقد عنيف �سابق من برملانية احلزب �سابقاً

ا– ل�سيا�سات املهرجانات الغنائية التي يدعمها  الت�سامن واملراأة والأ�رشة والتنمية الجتماعية حالياً

حميط امللك، والتي يف نظرها تدفع مبالغ مالية كبرية ملغنيات ومغنيني اأجانب م�سهورين يف 

وقت ينت�رش فيه الفقر بني ال�سكان. وبعد ن�رش الفيديو يف 17 �سبتمرب 2013، مت اعتقال ال�سحفي 

على اأنوزل الذي ن�رش املقال الذي يحيل على ال�رشيط يف موقعه الإلكرتوين »لكم«، ووجهت 

ا ملن يرتكب اأعمالاً اإرهابية ،و تقدمي اأدوات لتنفيذ  اإليه عدة تهم ثقيلة، منها تقدمي امل�ساعدة عمداً

اعتقال  وقرر  املتابعة  اأطلق  ولقد  اإرهابية.  جرائم  تكون  باأفعال  والإ�سادة  اإرهابية،  جرائم 

اأنوزل الوكيل العام للملك مبحكمة ال�ستئناف بالرباط املخت�س باملتابعات يف ق�سايا الإرهاب، 

وهو �سلطة ق�سائية حتت رئا�سة وزير العدل. مما �سبب انطالق حملة ت�سامن وطنية ودولية 

ا للدولة وللحكومة، والتي هي ب�سدد اإعداد قانون مينع  ا كبرياً كبرية مع ال�سحفي �سببت اإحراجاً

�سجن ال�سحفيني، وب�سبب ه�سا�سة الأ�سا�س القانوين للمتابعة.)6( وقد مت اإطالق �رشاح اأنوزل 

يف اأواخر اأكتوبر 2013.)7(

–وهو  العام  اأمينه  باله�سا�سة ت�رشف احلزب، وخا�سةاً  نتائج هذا الإح�سا�س  لقد كان من 

ا ي�سعى لتربئة نف�سه وحزبه من تهمة معاداة امللك، وهو ما  رئي�س احلكومة– كما لو كان متهماً

يدفعه ملزيد من التنازلت وما يعنيه ذلك من زيادة ا�سطفاف احلزب وراء ال�سيا�سات امللكية، 

ا للحقوق، اقرتفتها الأجهزة الأمنية اأو �سلطات وزارة  و�سكوته عن انتهاكات �سارخة اأحياناً

العتقال  فريق  طالب  حالت  اأربع  ذلك  يف  مبا  �سابقة،  انتهاكات  ا�ستمرار  وعن  الداخلية 

التع�سفي بحلها بني 2013 و2014 دون ا�ستجابة من احلكومة.)8(

وقد لوحظ �سنة 2014 ت�ساعد هجمة وزارة الداخلية )التي ل ينتمي وزيرها لأي حزب 

ا لالنتهاكات )كاجلمعية  ا وت�سدياً �سيا�سي( على اجلمعيات ون�سطائها، خا�سةاً تلك الأكرث انتقاداً

الذي  الوقت  ويف  الإن�سان(  حقوق  عن  للدفاع  املغربية  والع�سبة  الإن�سان،  حلقوق  املغربية 

ي�رشف  والتنمية(  العدالة  )وهو من حزب  املدين  واملجتمع  الربملان  مع  العالقات  كان وزير 

ا مع املقت�سيات الد�ستورية، ا�ستمرت وزارة  على حوار وطني حول املجتمع املدين؛ ان�سجاماً

 Freedom – ناو  تاأ�سي�س جمعيات كجمعية »فريدوم  ت�سلم ملفات  التع�سف برف�س  الداخلية يف 

)9).«Now

ا اإثر اتهام وزير الداخلية بالربملان يف يوليو 2014 اجلمعيات بخدمة  وزادت العالقات توتراً
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ال�رشطة. جاء ذلك بعد  ب�سمعة رجال  اأجنبية والإ�رشار  اأجندات خارجية، وتلقي متويالت 

تقرير ملنظمة العفو الدولية )اأمن�ستي( حول التعذيب باملغرب منت�سف مايو 2014، واإطالق 

باملغرب  املنظمة  اأن مدير فرع  اأخرى. ورغم  اأربع دول  اإىل  اإ�سافة  املغرب،  ت�سمل  حملة 

ال�سيد حممد ال�سكتاوي قدم الأمر كمبادرة لت�سجيع البلد على حت�سني �سجله احلقوقي؛)10( فقد كان 

رد احلكومة باأن »اململكة مل تكتف مبالءمة قانونها مع التفاقية الدولية اخلا�سة بالتعذيب، بل 

�سادقت على الربوتوكول الختياري امللحق بهذه التفاقية، وفتحت �سجون اململكة وخمافر 

الدولية  العفو  اأنه على منظمة  اإىل  م�سريةاً  املتحدة،  لالأمم  التابع  اخلا�س  املقرر  اأمام  �رشطتها 

التاأكد من املعطيات التي مت الإعالن عنها، وعدم اإطالق الأحكام املت�رشعة قبل القيام باملجهود 

املطلوب للتحليل املو�سوعي واملن�سف لكل املنجزات واملكت�سبات«.)11(

غري اأن هذه التاأكيدات مل متنع وزارة الداخلية من ممار�سة تدابري انتقامية يف حق الفرع 

املغربي لأمني�ستي ،حيث منعته يف بداية �سبتمرب 2014 من تنظيم ور�سة دولية قرب الرباط؛ 

بدعوى اأن الفرع مل يقم بالإجراءات القانونية، رغم اأن املنظمة قامت فعالاً بكل الإجراءات، 

بل تعاقدت مع �رشكة الت�سالت ،واأدخلت الهاتف والإنرتنت لف�ساء الور�سة، كما �رشح 

م�سئولوها.)12(

التي  املمار�سات  هذه  اأمام  حرج  موقع  يف  نف�سه  احلكومة  يقود  الذي  احلزب  يجد  وهكذا 

ا باأن وزير الداخلية والأجهزة الأمنية يعدان يف مرتبة تعلو على رئي�س  ا انطباعاً ترتك اأحياناً

احلكومة، خا�سةاً اأن بع�س املمار�سات وجهت �سد احلزب نف�سه )منع جتمع للحزب يف طنجة 

املربح  ال�رشب  احلكومة،  رئي�س  اأي  احلزب  زعيم  فيه  �سيخطب  كان   2012 اأغ�سط�س  يف 

لربملاين ينتمي للحزب يف دي�سمرب 2012 اأمام الربملان رغم اإ�سهاره لبطاقة الربملان ومعرفة 

انتمائه احلزبي )ورمبا ب�سببها( بعد اأن طالب رجال القوات العمومية بالتوقف عن تعنيف اأحد 

املتظاهرين(.

فعلى الرغم اأنه يقود احلكومة،فاإنه يتم التعامل مع احلزب كم�ستبه فيه وكخطر ينبغي تقليم 

اأبريل ،2014 و اأفرزت  اأظافره، وقد ظهر ذلك خالل النتخابات اجلزئية التي جرت يف 

يعقوب، ومر�سح حزب  بدائرة مولي  ال�ستقالل،  فوز حزبني معار�سني: مر�سح حزب 

ا با�ستعمال املال ب�سكل  الأ�سالة واملعا�رشة بدائرة �سيدي افني، والتي طعن فيها احلزب، مندداً

كثيف اأمام تغا�سي ال�سلطات املحلية )التابعة لوزارة الداخلية(.

ويف 4 �سبتمرب 2014، ويف اأفق ال�ستعداد لنتخابات 2015 اجلماعية و2016 الت�رشيعية، 
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العدالة  العامة حلزب  الأمانة  اأ�سدرت  انتخابية،  قوانني  مل�سودة  الداخلية  اإعداد وزارة  وبعد 

ا �سديد اللهجة يعك�س خماوف احلزب من حماولت جارية وموؤ�رشات موجودة  والتنمية بالغاً

يف نظر احلزب، هدفها امل�ّس بنزاهة وم�سداقية العملية النتخابية املقبلة«.)13(

ك�سفت معركة دفاتر التحمالت)14( التي خرج فيها مديرا القناتني العموميتني اإىل ال�سحافة 

بدعوى  املنتمي حلزب رئي�س احلكومة؛  الت�سال  اأعدها وزير  التي  التحمالت  دفاتر  لنتقاد 

اأنها �ستم�س با�ستقاللية القناة وتوؤدي لـ«اأخونتها«. وبعد م�سادقة الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي 

الب�رشي على دفاتر التحمالت كما اأعدها وزير الت�سال مل تنته املعركة؛ اإذ �ُسحب امللف من يد 

الوزير، واأُ�سند لوزير اآخر يف احلكومة كان قد تقلد حقيبة الت�سال من قبل )ال�سيد نبيل بنعبد 

الله( لإعداد �سيغة جديدة منقحة، كما متت اإقالة رئي�س الهيئة العليا ال�سيد اأحمد غزايل وتعيني 

رئي�س جديد )ال�سيدة اأمينة ملريني(.)15(

هل اأجرى حزب العدالة والتنمية اأية مراجعات الأفكاره الدينية وال�ضيا�ضية بعد الربيع 

العربي؟ اإن مل يفعل؛ هل هناك حاجة لذلك؟

جاء يف ورقة احلزب مبثابة »اأطروحة املوؤمتر الوطني ال�سابع« الذي انعقد يف 16 دي�سمرب 

2012 ،ويف �سياق ت�سخي�س الو�سع يف العامل حتليالت متقدمة ن�سري لأهمها:

ا اليوم يف ال�سياق الدويل القبول بدول تنعدم فيها الدميقراطية واحلريات   »مل يعد متوقعاً

يف  تعاين  احلريات  فيها  حُترتم  ل  التي  الدول  �سارت  كما  واجلماعية.  الفردية  الأ�سا�سية 

ا اإن�سانية حمكمة  �سياق عاملي �ساغط يف اجتاه عوملة قيم الدميقراطية واحلريات؛ باعتبارها قيماً

،وممار�سة  وال�ستبداد  الت�سلط  »�سيادة  يف  الثورات  اأ�سباب  احلزب  �سّخ�س  ،كما  وحاكمة« 

مناذج تنمية اقت�سادية دون دميقراطية ،وم�ساركة ال�سباب بف�سل الثورة الرقمية يف النقا�س 

العام«. ويرى احلزب اأن هناك جتارب »اإ�سالمية« )واملزدوجان يف �سياغة احلزب تفيدان 

ا عن الروح التقدمية التي جاء بها  ا متخلفاً التحفظ على هذه ال�سفة( غري دميقراطية تقدم منوذجاً

الإ�سالم«.

ويرى احلزب اأن »انخراط املغرب يف التزامات دولية خا�سة يف جمال حقوق الإن�سان 

يفر�س على احلزب من موقعه اجلديد النتقال من و�سع الدفاع املحكوم بالهواج�س الهوياتية 

اإىل و�سع الفاعل يف احلوار؛ من اأجل تطوير منظومة حقوقية عاملية ت�ساركية ولي�س منظومة 

اأن املنظومة احلالية لي�ست كونية فعلياًا، ويجب  اإحلاقية« )مبعنى  مرتكزة حول روؤى غربية 
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اإغناوؤها بالأبعاد الهوياتية(.

واأكدت الورقة على فهم احلزب لالإ�سالم »كديانة متفتحة توؤمن بالتنوع وتعاي�س الديانات 

وحرية العقيدة، واعتبار قاعدة املواطنة اأ�سا�س بناء الدولة واملجتمع«. ورمبا تعد هذه مراجعة 

ا قوية لكيال يت�سمن د�ستور 2011 الن�س على حرية العقيدة. لأن احلزب مار�س �سغوطاً

اأنواعه:  بجميع  التطرف  هو �سد  ا  املغربي عموماً ال�سعب  اأن  يعترب«  الورقة  واحلزب يف 

الغلو الديني والتطرف الفكري العلماين والتطرف ال�سيا�سي«. كما ت�سمنت الورقة »�رشورة 

ا لالأ�سالة«، لكن التجديد  ا �رشطاً ا يف املعا�رشة، بل اأي�ساً التجديد الديني لي�س فقط باعتباره �رشطاً

يف نظر احلزب »يجب اأن يراعي الثوابث التي ح�سم فيها ال�رشع«.

مدين  �سيا�سي  برنامج  له  اإ�سالمية،  مرجعية  ذو  �سيا�سي  مدين  »حزب  اأنه  احلزب  يوؤكد 

يعمل على تطبيقه وفق القواعد الدميقراطية«، وتوؤكد ورقة احلزب على »التمييز بني جمال 

ال�ستغال ال�سيا�سي واأدواته وخطابه وجمال ا�ستغال احلقل الديني والدعوي«، الذي بح�سب 

املرجعية  ا�ستلهام  اأن  ذلك  وال�سيا�سة«  الدين  بني  التام  الف�سل  منه  ُيفهم  اأن  يجب  »ل  الورقة 

الإ�سالمية يف العمل ال�سيا�سي يف نظر احلزب يجعلها من�سجمة مع ثقافة املجتمع وقيمه، وميد 

ال�سيا�سة بقوة تخليقية حت�سنها من النتهازية والف�ساد يف تدبري ال�ساأن العام.

والدولة  الدين  بني  تام  بف�سل  تقول  التي  املتطرفة«  »العلمانية  �سمتها  مما  الورقة  حتذر 

من  العديد  يف  �سلة  لها  التي  واأحكامه  ومقا�سده  الإ�سالمي  الدين  طبيعة  باعتبار  وال�سيا�سة، 

وتركيبة  املغربية  الدولة  طبيعة  وباعتبار  الجتماعية،  والعالقات  العامة  باحلياة  اجلوانب 

ا يف الثقافة والنظام الجتماعي« ولذلك ترى  ا اأ�سا�سياً املجتمع املغربي؛ حيث ي�سكل الدين مكوناً

الورقة اأن »الدين يجب اأن يبقى كمبادئ موجهة ؛لكن املمار�سة ال�سيا�سية هي ممار�سة ب�رشية، 

ل ينبغي اإ�سفاء القدا�سة عليها«.

تتحدث الورقة عما �سمته »القاعدة الذهبية« ل اإكراه يف الدين فال اإكراه على العبادات ول 

اإكراه يف الفن والثقافة، ول اإكراه يف الزي واللبا�س )مل تتحدث الورقة عن ل اإكراه يف املاأكل 

وامل�رشب )اخلمر(. وت�سري الورقة اإىل اأن هناك عدة ق�سايا خالفية يف حقوق الإن�سان داخل 

الدول الغربية نف�سها بل داخل نف�س الدولة )الإجها�س وعقوبة الإعدام(. لكن هل ترجم هذا 

التقدم يف ممار�سات احلزب وعالقته ب�سائر القوى ال�سيا�سية واملجتمعية؟

ل بد اأن ن�سري اإىل اأن حزب العدالة والتنمية مكبل بتاريخه وارتباطه الع�سوي مع حركة 
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دعوية هي حركة التوحيد والإ�سالح التي تعد يف الوقت نق�سه خزانه النتخابي. فهي فاعل 

اإ�سالمية مدنية منفتحة على كل  ديني موؤثر يف ال�ساحة، ولكنها مازالت مل تتحول اإىل حركة 

اأطياف املجتمع، فاحلركة لها زبون واحد هو حزب العدالة والتنمية، ويجد اأع�ساوؤها اأنف�سهم 

اأو �سيا�سية  العدالة والتنمية، ويت�رشفون كذراع دعوية  ا خلف حزب  ا مر�سو�ساً يقفون �سفاً

للحزب، كما اأن احلركة ل تبدي اأي اجتاه نقدي اإزاء �سيا�سة الدولة، وخا�سةاً يف احلقل الديني 

با�ستثناء اأحد اأهم رموزها وهو الأ�ستاذ اأحمد الري�سوين)16( الذي ينتقد »علماء ال�سلطان« ،كما 

يرى اأن امللك ل ميكنه اأن يحتكر القرار.

موقف حزب العدالة والتنمية من القوى العلمانية ومنظمات املجتمع املدين: 

ا  ككل الأحزاب فاإن حزب العدالة والتنمية له موقف براجماتي يتحالف مع امللكية اإيديولوجياً

ا �سد العلمانيني يف جمالت اأهمها: و�سيا�سياً

ا للتفوق يف احلقل . 1 تاأ�سي�س �رشعية امللكية على اإمارة املوؤمنني التي ي�ستفيد منها امللك �سيا�سياً

ال�سيا�سي.

الدول . 2 مع  ال�سطفاف  هو  للنظام  الر�سمي  املوقف  حيث  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  مناه�سة 

الإ�سالمية املحافظة، رغم اأن املغرب علق تطبيق عقوبة الإعدام مند 1993. والجتاه 

ا هو تقلي�س عدد اجلرائم املعاقبة بالإعدام وح�رشها يف  الذي تتبناه الدولة واحلزب حالياً

اجلرائم “الأكرث ب�ساعة”)17( وا�سرتاط اإجماع الهيئة الق�سائية ،وال�ستمرار يف تعليق تنفيذ 

العقوبة.

احلرية . 3 هذه  الد�ستور  ت�سمني  �سد  قوية  حملة  احلزب  خا�س  فقد  املعتقد:  حرية  مناه�سة 

الرئي�سية، ومن املوؤكد اأن النظام ال�سيا�سي لو رغب يف ذلك لكان �سّمنها بغ�س النظر عن 

موقف احلزب، كما �سبق الأمر مع التقدم املهم يف مدونة الأ�رشة �سنة 2004.

لكن احلزب يتفق مع العلمانيني يف مطلب تو�سيع عدد من اجلوانب الإجرائية للدميقراطية 

التي حتمي وجوده وتو�سعه يف اإطار املناف�سة ال�سيا�سية وعلى راأ�سها:

نزاهة النتخابات وعدالة التوزيع النتخابي.. 1

ا�ستقالل الق�ساء.. 2
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حرية تاأ�سي�س واأن�سطة اجلمعيات.. 3

وح�سب حممد ال�سا�سي وهو حملل �سيا�سي بارز فاإن “املوا�سيع التي يتناولها النقا�س )بني 

واحلريات  املغربية،  الدولة  اإ�سالمية  معنى  طليعتها  ويف  متعددة،  والإ�سالميني(  العلمانيني 

الفردية، وحرية املعتقد، وحكم املرتد، ومكانة الدين يف موؤ�س�سات الدولة من تعليم عمومي 

واإعالم عمومي واإدارة عمومية وهند�سة حكومية ود�ستور البالد، وممار�سة الفتوى، وتطبيق 

ال�رشيعة، وحقوق غري امل�سلمني، ودور ال�سينما والفن، والن�سو�س اجلنائية املجرمة لالإفطار 

العلني يف رم�سان، والعالقات اجلن�سية بني بالغني خارج الف�ساء العام، والجتهادات املمكنة 

اإىل عالقة  النظر  ال�سيا�سي، وزوايا  يف ق�سايا الإرث، والعالقة بني العمل الدعوي والعمل 

الغرب بالإ�سالم ،وطرقنا يف الدفاع عن ديننا ونبينا اأمام )الآخرين(...اإلخ.

جزئه  يف  يجري،  املغرب  يف  والعلمانيني  الإ�سالميني  بني  النقا�س  اأن  ال�سا�سي  وُيالحُظ 

الأكرب، خارج املوؤ�س�سات املنتخبة. لكن مبادرات احلوار بني الطرفني مل ُتوؤت اأكلها ،ومل تثمر 

اأنه ا�ستعظام للتناق�س الإيديولوجي،واعتباره  نتائج ملمو�سة، وذلك ب�سبب ما، قّدر البع�س 

الإ�سالميني  من  جزء  �سقوط  ب�سبب  اأو  النتقال،  ملتطلبات  ال�سيا�سي  التدبري  وجه  يف  ا  حاجزاً

ا– �سحية اإغراء لعبة مريحة و�سهلة متمثلة يف حتكيم النظام اأو  اأو جزء من العلمانيني –اأحياناً

الحتماء به، ملواجهة الطرف الآخر، عو�س البناء امل�سرتك لقواعد التعامل، اأو ب�سبب غياب 

التوا�سل  جمال  اإف�ساح  وعدم  النخب  حبي�سة  احلوار  مبادرات  بقاء  اأو  الداخلية  الدميقراطية 

“القاعدي” بني الإ�سالميني والعلمانيني.)18(

ا وتيار العدل  وهو يقول: »اإن اأغلب الأحزاب ال�سيا�سية )با�ستثناء الي�سار امل�سمى راديكالياً

والإح�سان( اإذ تثري اجلوانب الإيديولوجية لالختالف مع العدالة والتنمية، فاإنها ل تفعل ذلك 

عن قناعات فكرية واأيديولوجية و�سيا�سية؛ اأي بدافع الن�سال من اأجل الدميقراطية، بل تثريها 

للتموقع يف احلقل ال�سيا�سي واإ�سعار النظام اأنها حليفة له �سد » العدالة والتنمية«، واأنها قادرة 

على تقدمي عر�س اأف�سل خلدمته«.

املعتدلون  يحركه  تاريخي،  لتوافق  اإمكانات  هناك  النظرية،  الناحية  »من  راأيه  ويف 

متباعدة،والت�رشفات  مازالت  املواقف  الواقعية،  الناحية  من  ولكن  الطرفني؛  من 

متعار�سة،ويطبعها التع�سب والأحكام امل�سبقة.)19(

العالقة بني حزب العدالة والتنمية واالأحزاب االإ�ضالمية احلاكمة يف بلدان اأخرى:
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هناك تقارب فكري وتعاطف ل يخفيه احلزب مع جماعة الإخوان امل�سلمني، ولكن احلزب 

عقد  واأثناء  خال�س.  مغربي  تنظيم  فهو  امل�سلمني،  لالإخوان  العاملي  التنظيم  من  ا  جزءاً لي�س 

موؤمتره ال�سابع يف يوليو 2012 كان عدد مهم من ال�سيوف احلا�رشين من خارج املغرب من 

ا من اجلزائر وتون�س وم�رش وال�سودان ولبنان وفل�سطني  احلركات الإ�سالمية ميثلون اأحزاباً

يتعاطف  اإذ  م�سعل؛  خالد  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  القائد  اأبرزهم  وتركيا،وكان  وموريتانيا 

احلزب مع حركة حما�س وعالقته وطيدة بحركة النه�سة يف تون�س التي حت�رش موؤمتراته، 

مورو  اللطيف  عبد  )حوار  القوى  �سائر  مع  ال�سيا�سي  التوافق  جمال  يف  الن�سح  له  وُت�سدي 

ودعوته للقاء �سبيبة العدالة والتنمية )29 اأغ�سط�س 2014()20( اإذ لقيت حما�رشة هذا القيادي يف 

ا يف ندوة بعنوان »جتربة الإ�سالميني املغربيني بعد احلراك  حركة النه�سة التون�سية تفاعالاً كبرياً

العربي«، نظمها �سباب حزب »العدالة والتنمية« بح�سور اأكرث من األفي م�سارك، يف اإطار 

ملتقاه الوطني العا�رش، بالرباط رغم النقد الكبري الذي وجهه مورو لتجربة حكم الإ�سالميني، 

وامل�سارقة منهم بوجه خا�س.

لذلك  الإجناز؛  �رشعية  �رشعيات،واأ�سا�سها  »ال�رشعية  اإن  الجتاه  هذا  يف  مورو  قال 

والتنمية  العدالة  حزب  مورو  طالب  و  عيونكم«،  ل�سواد  ولي�س  النتخابات،  يف  اختاروكم 

بالرتكيز على »مفا�سل احلكم املوؤثرة يف املجتمع )الإدارة ورجال الأعمال واملثقفني( وذلك 

ا »بفتح  بالنفتاح على »الإعالم والفن واجلامعة ورجال الأعمال والعالقات الدولية«، نا�سحاً

املجال بيننا وبينهم«؛ »لأننا ق�رشنا يف املجالت الأخرى، واعتقدنا اأن املنرب هو و�سيلة الإعالم 

الوحيدة للو�سول اإىل اجلمهور«.

بتطبيق  يطالبون  الذين  الإ�سالميني  على  املح�سوبني  لبع�س  وا�سعة  انتقادات  مورو  وجه 

: “اأنظر باإعجاب اإىل التفاتتكم اإىل الدولة الوطنية، فق�سيتكم  ال�رشيعة يف الوقت الراهن، قائالاً

ا يريد للجميع احلياة الكرمية”.)21( لي�س قطع يد ول راأ�س، بل وطناً

اأ�ساد مورو بتغليب احلركية الإ�سالمية املغاربية مل�سلحة “الدولة الوطنية”، مقابل احلركة 

الإ�سالمية امل�رشقية التي “تتحدث عن العاملية الإ�سالمية، وت�سيع الواقع املوجود”، واأو�سح 

اأهل  وحق  والنتخاب،  املواطنني،  حقوق  تت�سمن  املغربية  الإ�سالمية  احلركة  “اأدبيات  اأن 

الرتبية  يف  واحلق  املراأة،  وحقوق  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  وحقوقهم  وال�سيوعية  الي�سار، 

الإ�سالميني  احلزبني  عن  ممثلون  ح�رش  فقد  لل�سودان  وبالن�سبة  النقابية”.  واحلقوق  والتعليم 

حزب املوؤمتر ال�سعبي )للرتابي( و حزب املوؤمتر الوطني )احلاكم(.
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م�ضتقبل الدميقراطية وحقوق االإن�ضان يف ظل حكم االإ�ضالميني:

اإطار  يف  ال�ستقرار  فر�س  تعززت  والتنمية  العدالة  حزب  م�ساركة  مع  اإنه  القول  ميكن 

الرثوات  يعرتي  اإذ  املتاأزمة،  الجتماعية  للو�سعية  بالنظر  حني  اإىل  ولكن  القائم،  الو�سع 

املنتجة �سوء توزيع كبري، حيث اإن غالبيتها حمتكرة من طرف الأغنياء ذوي النفوذ املقربني 

يتم تطوير اخلدمات  الفقر واله�سا�سة على نطاق وا�سع ،ول  انت�سار  يو�سع  الق�رش، مما  من 

الجتماعية بوترية قادرة على ال�ستجابة حلاجات ال�سكان، بل اإنها تعرف تراجعات كثرية، 

كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية. ومل يعد القت�ساد املغربي يقوى على 

ومداخيل  ا.  �سنوياً ال�سغل  �سوق  على  اجلدد  الوافدين  ن�سف  من  لأكرث  ال�سغل  منا�سب  خلق 

ال�سادرات مل تعد تغطي حتى ن�سف الواردات واملديونية تتجه نحو م�ستويات خطرية.

وباملقارنة مع بلدان اأخرى، فاإن املغرب قد تقهقر يف العقود الأخرية با�ستمرار يف مراتب 

التعبوية والنتخابية  لقوته  بالنظر  ت�ستمر م�ساركة احلزب  اأن  املحتمل  الب�رشية، ومن  التنمية 

اإطار  للحكم يف  ا  ي�سبح حليفاً اأن  املت�سور  اأن من  كما  اأو ذات م�سداقية.  قوية  بدائل  وغياب 

الوطنية  املتغريات  تنق�س ح�سب  اأو  تزيد  قد  لفرتة  اليوم،  ال�ساأن  هو  كما  ائتالفية،  حكومات 

النظام  دمقرطة  جمال  يف  يذكر  تقدم  دون  القائم  الو�سع  ا�ستمرارية  اإطار  ويف  والدولية، 

ال�سيا�سي، اأو حت�سني ملمو�س ومطرد لو�سعية حقوق الإن�سان ،وال�سبب هو الت�سبث بامل�سالح 

اأ�س�س  على  للدميقراطية  وال�ساعية  امل�ستقلة  ال�سيا�سية  القوى  بني  التحالفات  ،وغياب  الرا�سخة 

متينة.

اإن ما يحدد امل�ستقبل هو عالقات القوة بني الفاعلني وداخل كل منهم،والتحولت يف منظور 

ذلك  الدويل، وكل  املجتمع  الإن�سان ودور  الدميقراطية وحقوق  ق�سايا  الفاعلني من  خمتلف 

غري حم�سوم اليوم يف اجتاه غلبة التوجه نحو الدميقراطية، فعوامل الدفع وعوامل الرتاجع 

اأهلية  من حروب  املنطقة  تعرفه  ما  يف ظل  اأقوى  الأخرية  هذه  كانت  كلها. ورمبا  موجودة 

وتدخالت.

عبد العزيز النوي�ضي
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الهوام�س

اأن اأكرث هذه الفر�سيات ما زالت قائمة ،ويتعني البحث عن . 1 نعتقد 

التغيريات التي تكون قد اأُدخلت عليها.

انظر للتعريف الر�سمي بها على الرابط التايل:. 2

http://www.maroc.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D
8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-0 

احلركة . 3 و  لالأحرار  الوطني  التجمع  و  واملعا�رشة  الأ�سالة  حزب 

)اإ�سالمي(  والف�سيلة  النه�سة  وحزب  الد�ستوري  والحتاد  ال�سعبية 

واحلزب العمايل واحلزب ال�سرتاكي وحزب الي�سار الأخ�رش.

4 . http://www.pjd.ma/news-pjd/actualite-4981 :انظر

تدارك امللك ذلك وبعد ات�سالت مت اعتقال املجرم يف اإ�سبانيا بعد اأن . 5

�سافر اإليها و�ُسجن هناك.

القانوين . 6 الأ�سا�س  انعدام  عن  مقالني  النوي�سي  العزيز  عبد  انظر: 

ملتابعة علي اأنوزل، ن�رش يف جريدة اأخبار اليوم عدد ال�سبت- الأحد 

5-6 اأكتوبر لإ�سافة الرد على تدخل 2013 وزير الت�سال الذي 

حاول اأن يربر اعتقال اأنوزل، انظر الرابط

 http://www.maghress.com/lakome/30712 

وكذا الرابط:

http://www.alyaoum24.com/165599.html#.Uk8vwRAyoj4

ح�سب معلوماتي اخلا�سة فقد يكون وزير العدل نف�سه �سعى لت�سهيل . 7

اإقناعه  ال�سحفي ومتابعته يف حالة �رشاح عن طريق  الإفراج عن 

بوا�سطة �سحفي اآخر )توفيق بوع�رشين( بالتربوؤ من الإرهاب.

م�ضاهمة االإ�ضالميني يف احلكم باملغرب يف ظل »الربيع املغربي«
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املعتقلون الذين طلب فريق العتقال التع�سفي من احلكومة املغربية . 8

الإفراج عنهم هم: حممد حاجب وعبد ال�سمد بطار وعلي اأعرا�س 

وم�سطفى احل�سناوي، بدون اأن تتم ال�ستجابة للنداء .انظر مثال 

http://ar.alkarama.org/morocco/item/4791-2014-08-03-16-04-57 

التي تاأ�س�ست للدفاع عن حرية التعبري من قبل نواة من جلنة الت�سامن . 9

مع علي اأنوزل، و قد رف�ست م�سالح ولية الرباط ت�سليمها .و�سل 

الت�رشيح بالتاأ�سي�س بعد عقد جمعها العام التاأ�سي�سي يف الرباط يوم 

ا  وفقاً بتاأ�سي�سها  الت�رشيح  ملف  اأجنزت  اأن  بعد   2014 اأبريل   25

الإدارية  ال�سلطات  لدى  باإيداعه  ق�سائيا  مفو�سا  وكلفت  للقانون، 

الرباط.  ولية  اإىل   2014 مايو   9 يوم  املفو�س  فحمله  املخت�سة، 

منه  امللف  ا�ستالم  رف�سا  اجلمعيات  وم�سلحة  ال�سبط  مكتب  لكن 

وت�سليمه و�سالاً موؤقتاًا، كما ين�س على ذلك القانون، ويوم 14 مايو 

الولية  اإىل  للجمعية  لتنفيذي  املكتب  من  اأع�ساء  �ستة  انتقل   2014

القاطع  الرف�س  بنف�س  قوبلوا  لكنهم  باأنف�سهم،  نف�سه  امللف  لي�سلموا 

املكتب  اأع�ساء  من  هوؤلء  طلب  حيث  موظفني،  ثالثة  طرف  من 

اأن يلجاأوا اإىل املحكمة، هذه الأخرية اعتربت يف حكمها بتاريخ 22 

يوليو 2014 اأن الطعن مل يراع بع�س ال�رشوط ال�سكلية وما زالت 

الق�سية يف ال�ستئناف. 

  http://www.hespress.com/societe/206861.html

10 .http://www.hespress.com/societe/206861.html   :انظر

ومو�سوعية . 11 م�سداقية  لعدم  »اأ�سفها  عن  احلكومة  اأعربت  كما 

تقرير منظمة العفو الدولية« ؛لكنها اأكدت عزمها  »تعزيز اجلهود 

والإ�سالحات والهيكلة التي انخرطت فيها ب�سورة متوا�سلة، و اأن 

انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات املجتمع املدين الفعالة ،�سواء فيها 

تعذيب  حالة  اأي  واأن  ا.  ا ومثمراً م�ستمراً �سيظل  الدولية  اأو  الوطنية 

مدعاة �ستخ�سع للبحث والتحري ال�سارم والزجر الالزم يف اإطار 

ما يق�سي به القانون«.

12 .http://www.andaluspress.com/ar/news/30721.html : انظر

توفيق بوع�رشين: النتخابات ُتبطل �سحر التوافق، انظر موقع. 13

 http://www.alyaoum24.com/212928.html 

يف . 14 معارك  ثالث  التحمالت...  دفاتر  الباهي:  علي  مثال:  انظر 

معركة واحدة يف الرابط:  

 http://www.kafapresse.com/index.php?ida=5486 
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انظر: . 15

 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=191320&date=5/12/2012 

يف يونيو 2003، اأقدم الدكتور اأحمد الري�سوين على تقدمي ا�ستقالته . 16

املثرية حول  التوحيد والإ�سالح بعد ت�رشيحاته  من رئا�سة حركة 

لوماروك«، وذلك  »اأوجوردوي  ليومية  املوؤمنني  اإمارة  موؤ�س�سة 

قيادة احلركة مرتني منذ 1996، تاريخ الندماج بني رابطة  بعد 

وحركة  نف�سه،  هو  اإليها  ينتمي  كان  التي  الإ�سالمي،  امل�ستقبل 

الري�سوين  ت�رشيحات  بنكريان.  الإله  لعبد  والتجديد  الإ�سالح 

باآخر،  اأو  ب�سكل  احلركة  عليه  حت�سب  الذي  احلزب،  اأحرجت 

وو�سعته يف ماأزق كبري، كونها جاءت يومني فقط قبل تفجريات 

الأوراق،  جميع  فخلطت  مايو،   14 يوم  اأي  البي�ساء،  الدار 

داخل  موجود  تيار  عن  تعبري  وكاأنها  الت�رشيحات  تلك  واأظهرت 

قال  احلوار  ذلك  يف  امللكية.  املوؤ�س�سة  ي�ستهدف  واحلزب  احلركة 

املوؤمنني،  لإمارة  اأهال  لي�س  ال�ساد�س  حممد  امللك  اإن  الري�سوين 

واإن املطلوب هو اإن�ساء موؤ�س�سة لالإفتاء الديني ت�سم العلماء. وكان 

على احلزب اأن يعلن موقفه �رشيحا من تلك الت�رشيحات املثرية، 

فخرج عبد الكرمي اخلطيب يف ت�رشيح �سحايف ي�سف فيه الري�سوين 

اأ�سدر  حيث  اإليه،  ن�سب  ما  تكذيب  الري�سوين  وحاول  »الغبي«. 

بالغا يف اليوم التايل يكذب فيه ما ن�رش يف اجلريدة ويقول فيه اإن 

الفرن�سية. ومع  العربية ؛لأنه ل يعرف  باللغة  اأجري معه  احلوار 

يونيو   11 يوم  ا�ستقالته  الري�سوين  قدم  عليه،  ال�سغوط  ا�ستمرار 

2003. ورغم ابتعاده عن احلركة، فقد ظل الري�سوين يحافظ على 

�سعرة معاوية، وبداأ التقلي�س التدريجي من التيار الذي كان ميثله، 

العدالة والتنمية،  املوؤمتر اخلام�س حلزب  املفاجاأة يف  �سيحدث  لكنه 

عدم  رغم  املوؤمترين،  اأ�سوات  من  عدد  اأكرب  على  بح�سوله 

تر�سيحه. الري�سوين مل يقدر على ال�ستمرار يف املواجهة، وا�ستغل 

اأول فر�سة منحت له لكي يغادر املغرب اإىل ال�سعودية لالإ�سهام يف 

اإعداد مو�سوعة حول الفقه الإ�سالمي.

وقد عاد اإىل املغرب و�سارك موؤخرا )اأغ�سط�س 2014( يف موؤمتر حركة 

الأوىل  انتخاب رئي�سها حيث ح�سل يف اجلولة  التوحيد والإ�سالح ويف 

على 340 �سوتا، ومناف�سوه: مولي عمر بن حماد 322 �سوتا، واأو�س 

الدين  �سعد  ال�سابق  الوزير  من  كل  حل  فيما  ا�سوات،   209 الرمال 

العثماين 166 �سوتا، وعبد الرحيم ال�سيخي 162 �سوتا وبعد 3 جولت 

انقلب الو�سع حيث ح�سل عبد الرحيم ال�سيخ على  202 �سوت، واأحمد 

واأو�س  ا،  بن حماد 117 �سوتاً ثم مولي عمر  الري�سوين 171 �سوتا، 

الرمال 6 اأ�سوات، و�سعد الدين العثماين �سوت واحد

م�ضاهمة االإ�ضالميني يف احلكم باملغرب يف ظل »الربيع املغربي«
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كما جاء يف ورقة لوزارة العدل حول عقوبة الإعدام ن�رشت على . 17

موقع الوزارة يف �سيف 2014.

اإىل . 18 باحلاجة  ال�سعور  وعلمانيون:  اإ�سالميون  ال�سا�سي.  حممد 

“لدينا  ي�سيف  ولكنه   ،2014 اأبريل   17 امل�ساء  ،جريدة  التحاور 

يف املغرب �سابقة ناجحة ،ميكن اأن ن�ستهدي بروحها ل�سياغة تعاقد 

اأن  دون  الفردية،  احلريات  ملمار�سة  العام  القانوين  الإطار  حول 

يعني ذلك اإلغاء ال�رشاع بني امل�ساريع املجتمعية لالأطراف املتوافقة 

لقي  التي  الأ�رشة  ال�سابقة يف مدونة  الإطار. وتتمثل هذه  على هذا 

�سدورها ا�ستح�سانااً وا�سعااً من طرف الإ�سالميني والعلمانيني، على 

ا تاريخياًا، من طرف اأغلب التيارات. اإن  ال�سواء، واعُتربت اإجنازاً

اعتماد املدونة على مقاربة مقا�سدية، منفتحة على خمتلف املذاهب، 

وخدمة  التطور  مواكبة  على  واحلر�س  الجتهاد  على  وقائمة 

توافقية  معاجلة  اإىل  التو�سل  ن�ستطيع  اأننا  يعني  امل�ستجدة،  امل�سالح 

لق�سية احلريات الفردية بوا�سطة قراءة مقا�سدية وتاريخية وتاأويلية 

وعقالنية ومنفتحة لالإ�سالم نف�سه”.

مايو . 19  18 »امل�ساء«  جريدة  الـنـقـا�س-  .اأخـالقـيـات  ال�سا�سي  حممد 

.2013

اخلطاب . 20 وترك  الواقعية،  على  املغرب  اإ�سالميي  يحثٌّ  مورو 

الف�سفا�س انظر الرابط:

 http://www.hespress.com/orbites/239364.html

اأنظر:. 21

http://ar.haberler.com/arabic-news-524280/
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م�ضارات العنف الديني بعد الربيع العربي.. 

تون�س منوذًجا

تتداول الأو�ساط العارفة يف احلقل ال�سيا�سي، هذه الأيام م�ساألة  غاية يف الأهمية واخلطورة 

ا  مبكان، وهي م�ساألة انت�سار ال�سالح يف تون�س بعد الثورة، والتلويح با�ستعماله داخلياًا، وبعيداً

عن التحقيقات ال�سحفية واملتابعات الإخبارية التي حتاول اأن تك�سف عن بع�س تفا�سيل امل�سهد 

، جند اأنف�سنا يف حلظة الذعر والرعب التي ُت�سلط علينا حالة من التوتر ،قد  ا ل حتليالاً ت�سخي�ساً

يغيب معها العقل والتحليل العميق لالأبعاد اخلطرية لهذه امل�ساألة، لكن م�سافة الباحث العارف 

اأو تع�سب وبكل روية  ت�سنج  الظاهرة وتداعياتها دون  التفكري يف جتليات هذه  تفر�س علينا 

وذلك  ثانياًا،  لها  احللول  واإيجاد  لها،  بالت�سدي  والتعجيل   ، اأولاً لفهمها  ُم�سبقة  اأحكام  دون 

التب�سيطية حني نرى بعفوية طفولية  التطمينات  لتلك  ن�ست�سلم  األ  قبل وقوع املحظور، وعلينا 

اأو  احلزبي  لالقتتال  ا  اأر�ساً لي�ست  وهي  ومفرداته،  ال�سالح  عن  حم�سنة  التون�سية  البالد  اأن 

فبعد  �سيا�سية عقائدية،  باغتيال فردي ذي دوافع  تبداأ  الفتنة  اإن  يقول  التاريخ  الطائفي، لكن 

.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، *

عبيد خليفي * 
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جو من الت�سنج امُلمنهج بخاليا مدنية حتت ُم�سمى “روابط حماية الثورة” جاءت عملية �سحل 

ال�سيا�سي لطفي نق�س بعد قتله، لتتبعها عملية نوعية اأ�سبه بجرمية دولة ،وهي اغتيال ال�سهيد 

�سكري بلعيد �سبيحة 6 فرباير 2013، تالها اغتيال ثاٍن لل�سهيد احلاج حممد الرباهمي �سبيحة 

25 يوليو 2013، ثم �سقوط ثمانية جنود يف كمني ،وذبح بع�سهم والتنكيل باأج�سادهم، وهو 

ما ير�سخ ثقافة تبدو غريبة عن احلقل ال�سيا�سي التون�سي، فهل جتاوزنا خماطر الفتنة والقتتال 

امل�سلح؟ اأم هي الفتنة نائمة حتى حني، وتنتظر من ُيوقدها؟ كل ذلك ونحن يف خ�سية اأن تتحول 

رهني  احلر  الرعب  بلد  نحو  البولي�سية  الدولة  برعاية  القمعي  والآمان  الأمن  بلد  من  تون�س 

الفو�سى والرجتال ثم القتتال.

فو�ضى ال�ضالح:

اإن تون�س التي مل تعرف فو�سى ال�سالح بعد ال�ستقالل حتت وطاأة اإرادة �سيا�سية مت�سلبة 

التذكري  )ميكن  معار�سيها  على  ت�سلطه  بالعنف  والتفرد  ال�ستحواذ  اإىل  �سعت  ا،  اأحياناً وعنيفة 

البورقيبي  وال�رشاع  الفالقة،  اأو  الثوار  جتاه  ال�سالح  حمل  من  ال�ستقالل  دولة  مبوقف 

الأ�سلحة  من  �ستى  اأنواع  اأمام  لوجه  ا  وجهاً اليوم  نف�سها  جتد  قف�سة...(؛  اأحداث  اليو�سفي، 

ا،  /جماهداً التي كان التون�سي ي�ساهدها عرب و�سائل الإعالم، اأو ي�سافر/«يهاجر« نحوها مقاتالاً

قد  فيما  تفكري  اأو  تاأمل  بال  موزعني  واخلوف  وال�ستهتار  احلرية  بني  اأنف�سنا  جند  وبالتايل 

الأفراد  م�ستوى  على  املتناول  يف  �سارت  باأدوات  ال�سيا�سي  القتتال  دوامة  يف  البالد  ُيدخل 

واجلماعات.)1(

املتنوعة  الأ�سلحة  من  هائل  كم  دخول  اإىل  الأمنية  وال�سدمات  ال�سحفية  املغامرات  ت�سري 

،موزعة عرب خارطة جغرافية توحي بالتخطيط والتنظيم املنهجي ذي اأبعاد مق�سودة، تتداخل 

فيها امل�سالح املالية بال�سيا�سية، مع روؤى عقائدية كامنة يف املجتمع التون�سي، ولدى فئة �سبابية 

ت�سكلت هويتها عرب و�سائط متعددة، هناك يف مدن اجلنوب ال�رشقي للبالد التون�سية )بن قردان 

النوعية  حيث  من  باملخفي  ي�سي  منها  الظاهر  فلكلورية؛  ب�سورة  ال�سالح  ينت�رش  حولها(  وما 

والكمية، ولي�س احلديث عن اأ�سلحة فردية حمدودة، ولكن احلديث عن خمازن ال�سالح ي�سخم 

من هوله، وت�ستد املخاطر حني يبلغ الحتمال درجة القول اإن هذا املجال اجلغرايف خارج عن 

�سيطرة الدولة التون�سية، التي عرفت هزات اأمنية بعد الثورة، ولكن يف اعتقادي اأن الطرف 

ال�سيا�سي/اجلهادي الذي يقف خلف هذا الإمداد احلربي يفكر يف هذا املجال اجلغرايف، وفق 
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ثالث فر�سيات رمبا كانت متالزمة من حيث الو�سيلة والغاية:

الفر�سية الأوىل: اأن هذا املجال هو بوابة عبور واإمداد ومتوين جتاه مدن املواجهة، رمبا 

كان مق�سدها اأطراف العا�سمة واأحوازها، اأو النتقال ملع�سكرات الُكمون والتدريب يف جبال 

»ال�سعانبي«.)2(

الفر�سية الثانية: اأن هذا املجال »قاعدة« للجهاد امل�ستقبلي، بالنظر لل�سند الذي قد ياأتي من 

اجلار ال�رشقي )ليبيا( وما حتته يف املثلث التون�سي الليبي اجلزائري.

ثم  اأوىل،  مرحلة  يف  الظرفية  باملع�سكرات  وتدريبهم  املقاتلني  تكوين  الثالثة:  الفر�سية 

تذويبهم وتال�سيهم يف املدن والقرى يف مرحلة ثانية، وهو ما قد مينح التح�سني لتلك التنظيمات 

اجلهادية.

كما ك�سفت املعطيات الأخرية عن انت�سار وا�سع لل�سالح يف مناطق معينة من و�سط البالد 

الدائري  احلزام  يف  الأ�سلحة  خمازن  هو  الأخطر  لكن  القريوان...(،  بوزيد،  )�سيدي 

بالعا�سمة التون�سية، وهو ما يثري الريبة واملخاوف، فالتيار اجلهادي يف تون�س يكتفي اليوم 

بال�ستعرا�س والتمكني، ومل يبلغ بعد مرحلة التمكن واملواجهة، وهذا ل�سبب يقيني تربيري 

لديهم، وهو اأن حكومتنا حكومة اإ�سالمية بالنظر ملرجعياتها، لكن ماذا لو تنحت هذه احلكومة 

ا، وجاء مكانها حكومة »علمانية«، وماذا لو ذهبت الجتهادات الفقهية اجلهادية ،اإىل  انتخابياً

اعتبار هذه احلكومة منحرفة عن الدين ؛وبالتايل تكفريها ورميها يف دائرة »جاهلية املجتمع«؟ 

ا يف م�سار الأحداث ،وبالتايل التعجيل باملواجهة وال�سدام. ا خطرياً �سيكون ذلك منعرجاً

واليقني لدينا اأن هذا ال�سالح يخرج من دائرة الفو�سى نحو التنظيم املحكم الواعي للمقا�سد 

ا بعينه يرى يف هذا ال�سالح م�سريه واأفقه امل�ستقبلي لتحقيق  والغايات، ول نكاد جنزم اأن طرفاً

م�رشوعه يف اإقامة دولة دينية كما يعتقد الكثريون، بل يفرَت�س اأن الرتهيب املتبادل بني طريف 

ال�رشاع رجال النفوذ املايل وال�سيا�سي ورجال الدولة الدينية القادمة.

ا اآخر يدخل يف معادلة ال�سالح والت�سليح، فلئن كنا نذهب مبا�رشة يف اتهام  نعتقد اأن طرفاً

الذي كان  الثاين  الطرف  ن�ستبعد  فاإننا ل  الت�سلح،  بالرغبة يف  املتطرف  الديني  للتيار  �رشيح 

�سحية للثورة، ونق�سد به مراكز النفوذ املايل وال�سيا�سي والأمني للعهد ال�سابق، فهذه املراكز 

النافذة مل تغادر البالد ومل تهرب، وف�سلت النحناء اأمام عا�سفة الثورة واملرور نحو املواجهة 

يف وقت لحق، ومن ثم فهي لن ت�سكت وتبقى مكتوفة الأيدي اأمام عدو يرتب�س بها، ويت�سلح 

عبيد خليفي



رواق عربي

196

العدد 69

�سبيل  يف  الدماء  من  الكثري  لإ�سالة  ُم�ستعد  الفا�سد  املال  راأ�س  اإن  م�ساحلها،  وتقوي�س  لن�سفها 

ا لكي يعيد  املحافظة على م�ساحله، ومن الإ�سفاف العتقاد اأن النظام املافيوزي قد تفكك نهائياً

ا ممكناًا، والفو�سى الأمنية  اإنتاج نف�سه بنكهة ثورية، ف�سيا�سة توريط امُلورط اأ�سالاً تبدو خياراً

ا  واإ�ساعة اخلوف ف�ساء لإنعا�س الطموحات ال�سيا�سية ال�سلطوية، ليبقى ال�سعب التون�سي اأ�سرياً

لتلك املعادلة التحكمية: ال�سعور بالأمن مقابل التنازل عن احلرية.

طرفان يت�سلحان وفق دافعني اثنني هما: العقيدة والغنيمة، فالعقيدة هي التي تدفع بطرف 

والغنيمة  الإ�سالمية،  الدولة  لتحقيق حلم  الدين واجلهاد  اإخوانهم يف  ت�سليح  اإىل  ديني  �سيا�سي 

مراكز  اأ�سحاب  تاأمني  نحو  الوفري  املايل  املك�سب  هذا  يف  للعب  ال�سالح  جتار  تدفع  التي  هي 

الع�سوي  لالرتباط  الأمني  امللف  تعقيد  من  زادت  التهريب  �سبكات  ولعل  والأعمال.  املال 

ولكنها  الأ�سلحة  لتلك  عبور  جمال  تون�س  تكون  لن  بال�سبط  هنا  والإرهابيني.  امُلهربني  بني 

ا لل�سالح، فقد ك�سفت بع�س امل�سادر اأن الكميات املهولة لل�سالح القادم  ا وم�ستقراً �سارت قراراً

من  جزء  ثورتها،  اإبان  لليبيا  باأكمله  يتحول  مل  الليبية  للثورة  الداعم  قطر  ومن  الغرب  من 

ذاك  اآخر من  اأحد، وجزء  يعرفهم  الذين ل  الو�سطاء  ذمة  تون�س على  بقي يف  ال�سالح  ذاك 

ال�سالح هاجر لُيزيل عن ليبيا نظام معمر القذايف، ثم عاد لتون�س من خالل اجلبهة ال�رشقية 

وانت�رش يف كل اأرجاء تون�س، بني جبالها ومدنها، ول اأحد يعرف م�سريه وجدواه،)3( ورغم 

املنجز الأمني يف الك�سف عن عديد خمازن ال�سالح فاإن �سبكات التهريب تظل هي ال�سائدة على 

الأر�س.

لغز وزارة الداخلية: من يحكم من؟

لأكرث من ن�سف قرن كانت وزارة الداخلية اأو الوزارة الرمادية وزارة النفوذ الأقوى يف 

تون�س، جتثم على قلب العا�سمة لت�ستاأثر بُلب �سارع احلبيب بورقيبة كف�ساء للرعب والرهبة، 

الفرن�سية هذا اجلهاز  اإداري حُمَكم وُمعَقد ورثت دولة ال�ستقالل عن دولة احلماية  وبتنظيم 

الهيكلي بكل فروعه ووحداته وكوادره، وظلت هذه الوزارة هي الع�سب الرئي�سي للحكم يف 

ا  تون�س، وتغّولت على امل�سهد ال�سيا�سي والجتماعي زمن بن علي الذي ترعرع فيها ُمتدرجاً

البالد وير�سم مالحمها  ُي�سرّي  �سيا�سي  بولي�س  اأمنية وجهاز  بقيادات  ا  يف منا�سب عليا وحُماطاً

و�سيا�ساتها، ويف ظل حياد املوؤ�س�سة الع�سكرية وتقاليدها القائمة على الناأي بالنف�س كانت وزارة 

احلزبية  وتنظيماته  و�رشائحه  بهياكله  املجتمع  واأ�سبح  لتون�س،  الفعلي  احلاكم  هي  الداخلية 
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و�سار  وتوجيهاتها،  اأمرها  وطوع  خدمتها  يف  بل  الداخلية،  وزارة  �سيطرة  حتت  واملدنية 

احلزب احلاكم، حزب التجمع الد�ستوري، خلية ت�ستغل ل�سالح هذه الوزارة اأو هو الواجهة 

املدنية حلكم بولي�سي.

وقد عجزت الثورة عن تفكيك املنظومة الأمنية ال�سارمة لهذه الوزارة، وخرجت بريئة 

الب�سيطة  الرتب  الأفراد من ذوي  با�ستثناء بع�س  املتظاهرين،  اأو تهمة يف قتل  �سبهة  من كل 

من  اجلدد  احلكام  ؛لأن  ذلك  عن  الثورة  عجزت  فداء،  ككبا�س  بهم  الت�سحية  متت  والذين 

حكومة ال�سب�سي اإىل حكومة الرتويكا بقيادة حركة النه�سة مل تكن لهم اإرادة ثورية يف تفكيك 

امُلطلقة  ال�سيطرة وال�سلطة  اللغز/اللغم واإ�سالحه يف املرحلة النتقالية، ومن كان هاج�سه  هذا 

املنظومة  احلا�سل يف  الرتباك  فاإن  ثم  ا، ومن  وثورياً ا  اإ�سالحياً ل  ا  نفعياً بال�رشورة  �سيكون 

ل�سالح م�رشوع  املنظومة واجلهاز  هيبة  اإعادة  ترغب يف  لأطراف  معركة خفية  هو  الأمنية 

ال�سيطرة واحلكم.

بعد النتخابات خ�سعت وزارة الداخلية للتجاذبات ال�سيا�سية بعد حماولة احلزب الفائز يف 

ا منهم اأن مقاليد احلكم متر عرب ال�سيطرة على  النتخابات اخرتاق هذا اجلهاز التنفيذي؛ وعياً

هذا اجلهاز الأمني، واإن يكن هذا احلزب الفائز قد توغل وتغول يف هذا اجلهاز ب�سكل لفت 

بالإغراء  الفا�سدة  الأمنية  القيادات  الآخر من  البع�س  الولئية، وا�ستمالة  التعيينات  تلك  عرب 

والتهديد، فاإن بروز طرف �سيا�سي اأنع�س تلك القيادات الأمنية امُلنكم�سة على نف�سها، وبرزت 

النقابات الأمنية بتعددها وتنوعها لتزيد من قتامة امل�سهد الأمني، فما بني الت�رشيحات الر�سمية 

للوزارة والت�رشيحات اجلانبية للنقابات اأو بع�س الت�رشيبات �سار لدينا اليقني اأن احلكام اجلدد 

�ساروا اأ�رشى لدى اجلهاز الأمني، واأنهم ل ميلكون ال�سلطة على اجلهاز التنفيذي، فدخلوا 

يف نوع من املهادنة واملراوغة والعجز، ورهانهم يف ذلك التغلغل ببطء يف دواليب اجلهاز 

الأمني، وجتلى ذلك يف الوثائق التي مت ت�رشيبها من وزارة الداخلية عن التحذير من اغتيال 

ال�سهيد احلاج حممد الرباهمي من طرف املخابرات الأجنبية؛ وبالتايل �سقوط هذا اجلهاز يف 

التواطوؤ وتوريط الطرف احلاكم.

اأمني ل ثقة للتون�سي  امُل�سلط على ال�سعب التون�سي باخلوف من جهاز  اإن العنف الرمزي 

فيه، يجعله بني نارين: نار اإرهاب الدولة العميقة، ونار اإرهاب اجلماعات امل�سلحة، وبالتايل 

ا عن مرحلة النتقال الدميقراطي  ا عن الأمل ،وعزوفاً �سيندفع هذا ال�سعب اإىل النطواء؛ بحثاً

التي طالت بالن�سبة للمواطن الب�سيط، وغاب معها ال�سعور بالأمن والآمان اللذين كان ي�سعر 
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ا؛ لأن الثورة �سارت  بهما زمن النظام البائد، والإحباط جتاه ثورة اأجنزها وندم عليها اأحياناً

ا بالفو�سى والإرهاب. قريناً

ل اأعتقد اأن الفاعل ال�سيا�سي احلايل اأو حتى القادم يف النتخابات القادمة قادر على جتاوز 

حاجز وزارة الداخلية بعنفها املادي واإرثها الت�سلطي؛ ما مل يقع تفكيك املنظومة الأمنية القادرة 

على �سنع الإرهاب ل�ستعادة �سيطرتها وب�سط نفوذها، ولنا يف املثال امل�رشي خري دليل على 

بكل  الدميقراطي  امل�سار  ،واإجها�س  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  وحتّكمها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سطوة 

عيوبه وهّناته، ونخ�سى اأن يكون الفاعلون ال�سيا�سيون رهائن لدى املوؤ�س�سة الأمنية التي ت�سعى 

ل�ستعادة هيبتها وقوتها وفعلها يف امل�سهد ال�سيا�سي احلا�رش، ويقيني اأن اجلهاز الأمني �سالع ل 

ا ، فبالتواطوؤ  ا وتخطيطاً حمالة يف مربع العنف امُلرعب الذي تعي�سه تون�س اليوم اإن مل يكن تنفيذاً

وال�سمت امل�سبوه.

العنف املرتد:

املجال  بعمق يف  النظر  ا  عليناً ا  لزاماً كان  تون�س  ال�سالح يف  مل�ساألة  العام  ال�سياق  نفهم  حتى 

اجليو–�سيا�سي لتون�س ما بعد »الربيع العربي«، ولنُقل بكل توا�سع ودون جتريح لثورة تون�س 

ولكن  اجليو�سرتاتيجي،  عمقها  دون  بذاتها  لها  قيمة  ل  معزولة  كـثورة  التون�سية  الثورة  اأن 

بعد �سعود  املنطقة، خا�سة  ال�سيا�سية يف  التحولت  التي عمقت دللت  هي  التالية  الثورات 

ا: ليرباليون على  تيارات اإ�سالمية اإىل �سدة احلكم يف م�رش خا�سةاً )امل�سهد الليبي مازال غام�ساً

ا يف منظومة  ا ُم�ستبعداً الكرا�سي واإ�سالميون يف ال�سوارع(، والتي كانت اإىل وقت غري بعيد خياراً

ال�سيطرة الغربية على املجال العربي الإ�سالمي، اإن اللقاءات التي جمعت القيادات الإ�سالمية 

من م�رش وتون�س ب�سانعي القرار الأمريكي يف الع�رشية الأخرية عربت عن »تقارب كبري 

ال�سابقة متنحها  الأنظمة  كانت  التي  التعهدات واللتزامات  بنف�س  والدفع  النظر«  يف وجهات 

لأمريكا، والطريف يف الأمر اأن التعهد مبحاربة الإرهاب مل يعد له معنى؛ باعتبار اأن احلكام 

مع  الغرب  تعامل  اإن  وباخت�سار  وجمالهم،  بلدانهم  يف  الإرهاب  �سيواجهون  من  هم  اجلدد 

الإ�سالم ال�سيا�سي هو �رش ل بد منه، ول بد من تطويعه للم�سالح ال�سرتاتيجية لأمريكا، وهذا 

ما فعلته احلكومة التون�سية حني �سنفت تنظيم »اأن�سار ال�رشيعة« كتنظيم اإرهابي.)4(

حدث حتول مهم يف ال�سرتاتيجية الأمريكية–الغربية جتاه م�ساألة العنف الديني الإ�سالمي 

)الإرهاب(، وهو حتوٌل جاء ثمرة درا�سات عميقة، اأجنزتها مراكز البحوث الأمريكية بعد 
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واليمن  العراق  يف  القاعدة  وعمليات  مدريد،  وتفجريات  العاملي،  التجارة  برجي  تفجريات 

و�رشق اآ�سيا... وغاية هذه ال�سرتاتيجية هي:

نقل جمال معركة »الإرهاب« من اجلغرافيا الأورو–اأمريكية اإىل اجلغرافيا 	 

�رشاع  اإىل  اإ�سالمي/غربي  �رشاع  من  ال�رشاع  وحتويل  الإ�سالمية،  العربية 

اإ�سالمي/اإ�سالمي، اأو ديني/مدين، وتفتيت املجتمعات العربية اإىل م�سلم/كافر لإدارة 

ا يف �سوريا  ال�رشاع من بعيد دون خ�سائر تذكر، وعلينا التذكري بال�رشاع الدائر حالياً

بني ف�سائل دولة العراق وال�سام وجبهة الن�رشة من جهة، واجلي�س احلر وامللي�سيات 

الكردية من جهة اأخرى.

دعم الإ�سالم ال�سيا�سي مع املحافظة على عالقات متينة باحلركات الليربالية 	 

يف العامل العربي، وخلق توازن بينهما لتوجيه طاقة العنف الكامن بينهما، بل وتوجيه 

ال�رشاع بينهما وفق مفهوم الولء والطاعة وامل�سالح لغايتني: احلفاظ على امل�سالح 

القت�سادية الغربية، وحفظ اأمن الكيان ال�سهيوين.

الأمريكي 	  املواطن  ول  الأمريكية  اخلزينة  فال  بالوكالة:  احلروب  خو�س 

القطري/ال�سعودي  الدور  يت�سكل  وهنا  “الإرهاب”،  �سد  احلروب  بتكلفة  معنيان 

اخلرباء يف حديثه  اأحد  عنه  ما عرب  وهذا  ا،  تنفيذاً ا، و”املجاهدون”  متويالاً وتخطيطاً

عن التدخل الع�سكري يف �سوريا “اأن تبكي اأمهاتهم اأف�سل عندنا من اأن تبكي اأمهات 

عن  ا  بعيداً اجلهادية  للحركات  اجلغرايف  النت�سار  تقلي�س  النهاية  ويف  جنودنا«، 

الغرب.

هناك قناعة لدى الدوائر الغربية باأن ال�سيطرة على املنطقة العربية قد متت 	 

واأن  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  قرن،  ن�سف  خالل  وملكية  ع�سكرية  اأنظمة  عرب 

الإ�سالمية  بالتيارات  الأنظمة  تلك  انتهت، وعليه هناك ت�سور ل�ستبدال  �سالحيتها 

ال�سلفي/ اخلادم  اإىل  امللكي  الع�سكري  اخلادم  من  التحول  اإنه  »املعتدلة/الطيعة«، 

حكم  �سقوط  بعد  خا�سةاً  ا  مركباً اإ�سكالاً  يطرح  امل�رشي  )املثال  اجلهادي/الإخواين 

مر�سي على يد الع�سكر مبوؤازرة �سعبية عارمة(.

اإن هذه الزيجة بني ال�سرتاتيجية الأمريكية ملفهوم ال�سيطرة وال�رشاع، وبني تيار ديني 

باآفاق  يتعلق  الليربالية يف ماأزق وجودي،  القوى  بال�سلطة و«التدافع«، جتعل كل  مهوو�س 

ال�رشاع مع طرف ُيعد العدة ليفر�س علينا مفهوم »التدافع« بال�سالح والقوة، واأحيانا يبدو 
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يل اأن ال�سيا�سة الأمريكية مل تعد ت�سنع احلدث، بقدر ما اأ�سبحت تنتظر وقوعه والتفاعل معه 

بتوظيفه ل�ساحلها ومل�ساحلها، وهكذا تفاعلت مع الثورتني التون�سية وامل�رشية، حتى اإن بدت 

ا يف الف�ساء العربي الإ�سالمي مقارنةاً مب�رش وموقعها، ومع ذلك فاإن تون�س  تون�س اأقل تاأثرياً

لتطويعها وتروي�سها  الغربي: اجلزائر  التي تغر�س يف خ�رش اجلار  ال�سوكة  اأن تكون  ميكن 

ا، وحتت وطاأة الرتهيب تبتز الدول الغربية اجلزائر لتقتني معدات حربية  على الأقل اقت�سادياً

وطائرات ع�سكرية بفائ�س عائدات النفط والغاز.

ال�ضام: �ضوريا القاعدة:

اإبان الثورة الليبية حتول عدد حمدود من ال�سباب للجهاد يف ليبيا، ويف خطوط التما�س كان 

هناك احتكاك بني اجلمعيات اخلريية التون�سية و»ثوار ليبيا«، وهو احتكاك لتمتني �سلة ترمي 

وتطويع  الإرهاب  ملواجهة  �سامل  م�رشوع  اإطار  يف  قطرية/اأمريكية  رعاية  حتت  للم�ستقبل 

قنوات  تاأ�س�ست  ال�سورية«  »الثورة  الإ�سالمي، وهنا يف  العربي  املجال  ال�سيا�سي يف  الإ�سالم 

ممنهجة منظمة لنقل »املجاهدين« من تون�س نحو مع�سكرات التدريب يف ليبيا،)5( ولئن كانت 

الأرقام مت�ساربة بني الألف مقاتل و3500 مقاتل –قد ي�سل الرقم اإىل 7000 عند البع�س، 

وهو رقم فيه الكثري من املبالغة– توجهوا نحو �سوريا، فاإن اخلوف كله يتاأتى من م�سري هوؤلء 

املقاتلني العائدين اإىل تون�س ،حمملني بطاقة عنف جهادية ل حدود لها.

اأغلبهم  اأن  يل  ويبدو  ال�سورية،  اجلهاد  جبهة  اإىل  املقاتلني  كل  ذهاب  يف  اأ�سكك  واأكاد 

تاأ�سي�س  ل�ستحالة  ا  نظراً تون�س  اإىل  والعودة  تركيا،  وجنوب  ليبيا  يف  للتدريب  يتوجهون 

مع�سكرات للتدريب داخل تون�س، وهي ا�ستحالة منطقية وعملية، وجتميع املعطيات الأخرية 

اإن �سحت تدعم راأينا، اأبرزها اإ�رشاف جهات ر�سمية يف ليبيا على تدريب املقاتلني التون�سيني، 

ي�ساف اإىل ذلك التعبئة ال�سبابية من خالل امل�ساجد، كما اأن تدريب ال�سباب التون�سي يف جنوب 

ا لتنظيم القاعدة، واجلي�س  تركيا و�سمال �سوريا كان على يدي: جي�س الن�رشة املنتمي عقائدياً

ا الدولة التون�سية وحكومتها وقيادات  ا من جمموعة اأ�سدقاء �سوريا ،وطبعاً احلر الذي يجد دعماً

احلزب الفاعل يف تون�س اأي حركة النه�سة، وما بني اجلي�سني ل فخر باأن �سباب تون�س املجاهد 

عائد ل حمالة حممل بطاقة عنيفة فعالة للهدم والبناء وفق منظور عقائدي مغلق الزوايا: عقيدة 

ا. وم�سلحة وتاأ�سي�ساً

ا: »متى تكون تون�س اأر�س جهاد؟«،  �ُسئل اأحد املقاتلني التون�سيني العائدين من �سوريا موؤخراً
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فكان جوابه: »متى اآل احلكم يف تون�س حلكام ل يحكمون ب�رشع الله يكون اجلهاد«، من هنا 

ا اأن مرحلة التكفري هي املرحلة ال�سابقة ملرحلة املواجهة واجلهاد، تخزين ال�سالح  ندرك جيداً

وتدريب الرجال كلها مهيئات لع�سكرة ال�ساحة ال�سيا�سية يف تون�س بعد النتخابات القادمة اإن 

ا لكل مفاجاأة انتخابية قد تعيد املجاهدين  ح�سلت، هذا اإن مل تكن املواجهة قبل النتخابات؛ حت�سباً

لل�سجون حتت طائلة قانون »مكافحة الإرهاب«، ويقيني اأن فر�سية تغيري اخلارطة ال�سيا�سية 

بعد النتخابات القادمة قد يدخل البالد يف دوامة من العنف ل مثيل لها، فوجود حركة النه�سة 

ا لدى بع�س التيارات اجلهادية يف تون�س لعدم  بتوجهاتها الإ�سالمية يف احلكم اليوم يعترب كافياً

اخلروج الآن جلهاد الكافرين املارقني، ورمبا كانت تلك احلركات اجلهادية قوة �ساغطة على 

الوعي الب�سيط باأن خيار النه�سة كحركة �سيا�سية هو ملجاأ وخيار ا�سرتاتيجي للهرب من خيار 

مرير هو خيار ال�سلفية اجلهادية والقاعدة.

منح ال�رشاع يف �سوريا فر�سة للتيارات الإ�سالمية اجلهادية حتى تبني مقدراتها، وتوؤ�س�س 

القاعدة اجلهادية يف امل�رشق العربي على خطوط التما�س مع قاعدة اجلهاد يف العراق، ي�ساف 

اإىل ذلك اجلماعات امل�سلحة يف �سبه جزيرة �سيناء مب�رش، ويف غياب الدولة يف ليبيا الواقعة 

تر�سم  التي  هي  املفا�سل  هذه  كل  اجلهادية.  الإ�سالمية  التوجهات  ذوي  الثوار  �سيطرة  حتت 

خارطة احلركات اجلهادية يف العامل العربي، بعد �رشبات اأفغان�ستان وباك�ستان، ويف خ�سم 

املجاهدين  ال�سالح، وتدفق  انت�سار  باحلديث عن  الإعالم  تون�س و�سائل  ت�سدرت  امل�سهد  هذا 

ا باحلديث عن »جهاد النكاح« حني تت�سدر  ا هزلياً نحو ليبيا و�سوريا، بل ي�سبح امل�سهد �رشيالياً

م�سهده املجاهدات التون�سيات.

مزالق الفتنة:

للحرية ثمنها، وللحرية عفتها، اأفرز امل�سهد الثوري نتوءات الكبت الت�سلطي الذي عا�سته 

تون�س لعقود طويلة، ولي�س هناك وعي بحدة املاأزق الذي يعي�سه �سعب مل يعرف الختالف 

حتت  البالد  على  �سيطرته  علي  بن  العابدين  زين  نظام  ب�سط  ا.  ثقافياً ول  ا  �سيا�سياً ل  قبل  من 

اأو حكم املجهول مع  وطاأة التخيري: بني نظام قمعي ينتهك احلريات،ويوفر الأمن للمواطن 

الإ�سالميني، ف�سار من �سار يف دربه بقناعة مطلقة اأن �رش النظام »النوفمربي« اأخف اأملاًا من 

حكم الإ�سالميني، وراأينا من حكم بن علي نار اجلحيم من �سجون، وتنكيل وح�سار وانغالق 

�سيا�سي مطلق وفق نظام بولي�سي حمكم، والطريف يف الأمر اأن احلكام اجلدد ينتهجون املقولة 
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نف�سها، فمن يتاأمل خطاب حركة النه�سة احلاكمة �سيكت�سف اأننا واقعون يف خيار قيا�سي اآخر: 

اإما حكم اإ�سالمي »معتدل« براجماتي اأو حكم �سلفي جهادي »قاعدي«، ويف اأق�سى احلالت 

النار  ال�سعبي بني  النف�سي والتمزق  ال�سابق عرب بوابة »نداء تون�س«، فاملاأزق  للنظام  العودة 

ا  والعار: نار الإ�سالم ال�سيا�سي/اجلهادي ،وعار النظام ال�ساقط العائد هو الذي يخلق عزوفاً

ت�سل  )قد  مهمة  ن�سبة  اإىل  النتخابية  النوايا  اإح�سائيات  ت�سري  �سيا�سي،  هو  ما  لكل  ا  اجتماعياً

الن�سف اأحيانا( حتمل روؤية �سبابية لنوايا الت�سويت يف املرحلة القادمة.)6(

ترتكز حمددات الفتنة عرب مظاهر معزولة، لكنها مرتابطة من حيث نتائجها املو�سوعية، 

وهذه املظاهر هي امل�سرتك احلقيقي بني خمتلف احلركات الدينية املعا�رشة يف تون�س: حركة 

اأو  علمية  الوهمية  ت�سكيالتها  مبختلف  ال�رشيعة  واأن�سار  وال�سلفية  التحرير  وحزب  النه�سة 

جهادية. فكلها ت�سب يف خانة واحدة، ولي�س اأدل على ذلك من ح�سورها امليداين يف خمتلف 

التظاهرات حيث تغيب الفوارق بينها، هذه احلركات ذات املرجعية ت�ستغل كلها كر�سيد لالأخ 

العدو »العلماين« احلامل لأفكار غربية حتديثية،  ا هو  امل�سرتك واحداً الديني، فيكون عدوها 

ال�رشيعة«  »اأن�سار  تنظيم  اأدانت  قد  الرتويكا  حكومة  خلفها  وِمن  النه�سة  حركة  اأن  ورغم 

اخلارجي  ال�سغط  وطاأة  حتت  ا  ُمت�رشعاً الت�سنيف  ذلك  كان  فقد  اإرهابي،  كتنظيم  و�سنفتهم 

والداخلي امُل�سلط على من بيده �سدة احلكم.

اأ�سبحت  ا،  ا وتكويناً اإن الوحدة الجتماعية/النف�سية، واحل�سارية للمجتمع التون�سي تاريخاً

مهددة بالزوال اليوم؛ لأن تلك الوحدة من طبعها كانت ه�سة ومرنة، فلم ترت�سخ يف تون�س 

ا على مفهوم  ا قائماً اأ�س�س متينة، لأن دولة ال�ستقالل مل توؤ�س�س جمتمعاً مقومات الوحدة على 

،ووظف  املواطنة  مبفهوم  تالعب  البورقيبي  فاحلكم  دميقراطي،  مدين  كمفهوم  املواطنة 

التوازنات املحلية واجلهوية والقبلية من اأجل ال�سيادة وال�سيطرة وب�سط الولء للزعيم امللهم، 

حتى ولو جتلت تلك الرهانات حتت يافطة العمل احلزبي، هي نف�س الآليات التي وظفها نظام 

اأكرث  ه�سا�سته  اكت�سفنا  ا،  مطلقاً ا  نفوذاً البولي�سية  لالآلة  اأعطى  حني  ب�سيط،  فارق  مع  علي،  بن 

ا. ا خمزياً ا وهرباً ع�سية 14 يناير انهياراً

يف  املزعومة  الوحدة  اأمرا�س  تقيحت  املطلقة  احلرية  جمال  ويف  مبا�رشة،  الثورة  بعد 

خلفت  والتي  قف�سة(  حمافظة  )يف  املتلوي  مدينة  حمنة  يف  جتلت  قبلية  بدائية  �رشاعات  �سكل 

�سفاق�س،  حمافظة  يف  جهوية  �رشاعات  يف  الأمرا�س  تلك  ظهرت  ثم   ، قتيالاً  20 من  اأكرث 

ا عن منطق املوؤامرة لتربير الوعي اجلمعي امُل�سوه  والكاف وجندوبة والق�رشين...، وبعيداً
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الذي يخفي نزعات فردية اأنانية مر�سية، فقد حترك ال�سمري الإن�ساين اإزاء ماأزق الدم والقتل 

والعنف الهمجي ليوقف نزيف القتتال وتعوي�سه بالعنف ال�سيا�سي عرب التخندق يف اأحزاب 

تطمح اأن تكون مدنية من ناحية، ولكن من ناحية اأخرى تبدو تلك ال�رشاعات اجلهوية تهيئة 

للعنف ال�سيا�سي والديني القادم بنكهة اأخرى، لأن ذلك الوعي املوبوء برف�س الآخر، ومتلك 

احلقيقة املطلقة هو من �سيقوم بعملية ت�سعيد ال�رشاع ال�سيا�سي، وتبدو امل�سكلة ذات عمق دليل 

تكويني حني يتاأ�س�س حزب �سيا�سي ذو مرجعية دينية، له تاريخ ن�سايل يف مقاومة بن علي، 

وحماولة ال�ستيالء على مقاليد احلكم، اإن تاأ�سي�س حزب مبرجعية دينية �سيدفع الختالف بني 

الأنا والآخر نحو زاوية دينية مغلقة ُتختزل يف �سوؤال اإنكاري اأ�سبه باحلكم القطعي: من لي�س 

معي فهو �سد الدين.

، فاإن اخلطر  ا اأو ممار�سةاً ا ل ن�ستطيع تربيره تنظرياً ا ه�ساً اإذا كان ال�رشاع القبلي يحمل تربيراً

كله يتاأتى من مواجهة خ�سم �سيا�سي يت�سلح باعتقاد ديني را�سخ يق�سم املجتمع اإىل ق�سمني: م�سلم 

وغري م�سلم )كافر باحت�سام(، كل ذلك ونحن يف جمتمع تقليدي مل ت�ستطع دولة ال�ستقالل بكل 

ا،  ا وعمداً ت�سويهاتها الإ�سالحية الليربالية وال�سرتاكية اأن تهدم �سمريه الديني الإ�سالمي ق�سداً

يف جمتمع يعاين من ن�سبة اأمية تتجاوز الربع، ومن اأمية معرفية و�سيا�سية تتجاوز الن�سف، 

ا يف قطيعة �سبه  ا نخبوياً ا على احلركات الليربالية وال�سرتاكية اأن تكون فكراً ومن ثم كان قّدراً

مطلقة مع جمتمع ذو بنية تقليدية يتحكم فيها الوازع الديني املوروث.

العملية  يف  والكافر/«العلماين«  امل�سلم/الإ�سالمي  بني  ال�رشاع  ينح�رش  اأن  ا  قّدراً ولي�س 

الطرف  اأن  كما  ذلك،  يفرت�س  و�سمريه  بنيته  يف  املجتمع  طبيعة  ولكن  وحدها،  النتخابية 

ال�رشاع  يجد يف هذا  الأطراف مهوو�سة باحلكم–  ا: فكل  اأحداً –ول نربىء  املهوو�س باحلكم 

بالتكفري  اأنذر  ال�رشاع  وهذا  ال�سعبي،  للمجال  واكت�ساحه  اأطروحاته  لنجاح  خ�سبة  اأر�سيةاً 

فارحتل نحو القتل والغتيال بتربير ديني فقهي جامد، يجعل تون�س تعي�س مدارات الرعب 

والعنف.

الهجرة نحو ال�ضعانبي وعودة القريوان:

جميع  لدى  الأوراق  خلط  من  الق�رشين(  )ولية  ال�سعانبي  جبل  يف  املواجهة  عجلت 

ا:  ا: النه�سة وحكامها، ال�سلفية واإفرازاتها، املعار�سة وت�سكيالتها، وخارجياً الأطراف، داخلياً

اجلار الغربي واجلار ال�سمايل املتو�سطي، والثابت عندنا اأن هناك حلقة مفرغة ملا وقع يف جبل 
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ال�سعانبي، وما �سبقه من اأحداث يف الك�سف عن خمازن ال�سالح واإيقاف بع�س اخلاليا ال�سلفية: 

ماذا يقع يف ال�سعانبي؟ هل هم تون�سيون؟ مراكز تدريب اأم جتميع؟ عالقتهم بتنظيم القاعدة؟ 

العالقة باحلرب يف مايل ،وباجلماعات امل�سلحة يف ليبيا واجلزائر؟ عالقتهم بالداخل التون�سي 

ا �سيا�سية وجهات؟ اأطرافاً

كل هذه الأ�سئلة وغريها تظل معلقة ما مل يك�سف البحث الأمني/الق�سائي عن تفا�سيله،)7( 

فهناك تكتم �سديد عن املعلومة من طرف اأجهزة الدولة بداعي �رشية التحريات، وتزداد احلرية 

حني ل نعرف م�سري الأبحاث يف عدد من الق�سايا ال�سابقة املتعلقة بال�سالح وم�سدره ورحلته 

وم�سريه، بل اإن احلديث املطول الوحيد الذي اأجراه قائد اأركان اجليو�س الثالثة ر�سيد عمار 

ع�سية ا�ستقالته زاد من ال�سكوك والتخمينات ملا يحدث يف جبل ال�سعانبي، وقد ر�سخ يف ذهني 

من ذلك احلوار الطويل اعتقاد واحد: هناك عدد كبري من املجاهدين قد اأمت تدريبه يف اجلبل 

ويف املع�سكرات الليبية ،وارحتل عن املكان، اإىل اأين؟ يبقى ال�سوؤال دون جواب عند اأ�سحاب 

ال�ساأن الع�سكري والأمني مع اعرتاف علني بغياب اجلهد ال�ستخباراتي.

والإ�سالم  احلاكم  ال�سيا�سي  الإ�سالم  بني  ال�سائكة  العالقة  يف  بالأمني  ال�سيا�سي  ويتداخل 

اجلهادي املهاجر، بني حركة النه�سة وال�سلفية اجلهادية، وهي عالقة �سبابية �سيكون لالآخر 

الغربي الأورو–اأمريكي موقف حا�سم فيها، ويف هذا الإطار جاءت زيارة وزير اخلارجية 

فوقية،  تو�سيات  من  عنها  ت�رشب  وما   )2013 )مار�س  لتون�س  خاطف  ب�سكل  الفرن�سي 

يف  ا  جلياً الزيارة  اأثر  وكان   ،)2013/5/18( وا�سنطن  اإىل  الغنو�سي  را�سد  ال�سيخ  حج  تبعها 

جتاه  وعنيف  مت�سدد  مبوقف   ،2013/5/21 يوم  الر�سمي  ناطقها  عرب  احلكومة  ت�رشيحات 

احلركات اجلهادية، وخا�سةاً »اأن�سار ال�رشيعة«، فتحول موقف حركة النه�سة احلاكمة جتاه 

ا �ستح�رش املراوغة يف حماولة لتطويعهم يف امل�رشوع  ال�سلفية من املهادنة اإىل املواجهة، واأحياناً

ال�سيا�سي الإخواين بتهويل الآخر العلماين، وا�ستمالة من كانت عقيدته اجلهادية ه�سة �سعيفة.

اإن العثور على خمازن الأ�سلحة يف اأحواز العا�سمة، تبعها احلديث عن �سبعة مراكز تدريب 

يف مناطق خمتلفة من تون�س، ي�ساف اإليهم العائدون من مع�سكرات التدريب يف �سوريا وليبيا، 

املدنية  املواجهة  ال�رشيعة بزخمها الإعالمي ومالم�ستها لتخوم  اأن�سار  ثم كانت حادثة موؤمتر 

)لي�س من الثابت احلديث عن ا�ستعمال ال�سالح يف مواجهات القريوان وحي الت�سامن(، وقبل 

ال�سلفية يف عدد من  ذلك ل يجب ال�ستهانة مبا ُيعرف بـ«اإمارة �سجنان« ،وانت�سار ال�رشطة 

املناطق من الرتاب التون�سي، كل ذلك يجعلنا نعتقد اأن التيار ال�سلفي بتنوعه قد ا�ستعجل املواجهة 
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بعد التكفري والهجرة، اأي اخلروج من طور ال�ست�سعاف اإىل طور التمكن والتمكني، وهو 

ا من  بتحديه لأجهزة الدولة وهيبتها ممثلة يف اجلي�س والقوات الأمنية يريد اأن يعطي لنف�سه هام�ساً

احلرية والتحرك واملناورة؛ لب�سط نفوذه على عدة اأقاليم وجمالت، من اجلنوب نحو حميط 

ا لهكذا توجه  العا�سمة ،فال�سمال الغربي ثم الو�سط. ول يبدو املجال اجلغرايف التون�سي م�ساعداً

اأو مواجهة.)8(

لقد تاأ�س�ست احلركات اجلهادية على مقولت اأ�سلية م�ستوحاة من النموذج النبوي املهاجر 

باملحاكاة،  اأ�سبه  وهي  امل�رشكني،  على  ا  منت�رشاً ا  فاحتاً ،ليعود  باملدينة  اأن�ساره  نحو  مكة  من 

وحاكتها  ال�سباح،  حل�سن  »اآملت«  ،ومملكة  »اخلوارج«  جتربة  القدمي  التاريخ  يف  ترجمتها 

التنظيمات اجلهادية املعا�رشة بال�ستناد لتنظريات اأبو الأعلى املودودي ،)9( و�سيد قطب،)10( 

و�سولاً للمنظر الأكرب عبد الله عزام،)11( فتجلى املجهود الفكري يف جتارب: حركة اجلهاد 

امل�رشية، وجتربة الأفغان العرب ،ثم تنظيم القاعدة ومفرداته العاملية، مقولتهم هي تكفري 

ا للهجرة وجمالاً للع�سكرة بعدما اقتنعت  فهجرة ثم جهاد وفتح؛ هنا �سي�سبح جبل ال�سعانبي مالذاً

الدينية وقدا�ستها  القريوان برمزيتها  التون�سي وكفره، و�ستقفز مدينة  املجتمع  بجاهلية  ال�سلفية 

قد  قاعدة  الفتح،  لقاعدة  ا  تاأ�سي�ساً الأن�سار  مدينة  تكون  ال�رشيعة حتى  اأن�سار  تنظيم  لدى  ا  حلماً

فهل  وانتخابية،  �سيا�سية  ح�سابات  وفق  معهم  تعاملوا  الذين  اجلدد  احلاكمني  اأوراق  تخلط 

اأ�سبحت تون�س اأر�س جهاد وحرب؟

نعتقد اأن احلركات ال�سلفية اجلهادية يف تون�س تعاين ثالثة معوقات اأ�سا�سية هي:

االعتقاد: مل ُتنب احلركات اجلهادية يف تون�س على ت�سور عقائدي حمكم  اأواًل: �سطحية 

املماحكات ول املراجعات  التنظريات ول  العربي، فهي مل تعرف  مثل نظرياتها يف امل�رشق 

الرافد  جتاه  ا  منيعاً ا  �سداً الزيتوين  املالكي  املذهب  تربته  عقائدي  جفاف  على  فبنيت  الفكرية، 

اأبو عيا�س زعيمهم مل  الوهابي، ي�ساف اإىل ذلك غياب املرجعية الدينية الكاريزمية، فحتى 

يتمكن من الظهور مبظهر الزعيم الأوحد امُلوحد. كما اأن املرجع الديني لل�سلفية اجلهادية يف 

ا يف العالقة بتنظيم اأن�سار ال�رشيعة، وما لف  تون�س ،وهو اخلطيب الإدري�سي، بقي دوره لغزاً

حولها.

ا ما طبع كل احلركات اجلهادية التي تنا�سلت عن تنظيم  ثانًيا: الت�ستت التنظيمي: وهو تقريباً

ا، ومل تاأخذ عنه التنظيم العمودي، فاحلركات اجلهادية يف تون�س اأ�سبه باخلاليا  القاعدة فكرياً

ا بينها، وهو ما جعلها ت�سقط ب�رشعة حتت وطاأة ال�رشبات الأمنية،  ا ول رابط تنظيمياً املمتدة اأفقياً
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بل نعتقد اأن البحث عن رابط تنظيمي بينها هو الذي قد يوؤخر نتائج التحري الأمني وت�سكيل 

ت�سور �سامل وحمكم عن هذه احلركات، فالت�ستت التنظيمي والتعجيل باملواجهة هو الذي فكك 

اخلاليا الرئي�سية لتنظيم اأن�سار ال�رشيعة يف تون�س.

اإ�سقاط  الواقع وفق  االإ�سقاط وال�سقطات: تتعامل احلركات اجلهادية يف تون�س مع  ثالًثا: 

التجارب  فتاريخية  التاريخية،  واملوانع  املو�سوعية  ال�رشوط  معها  تغيب  غريية،  لتجارب 

�سهدته  الذي  التحول  يف  وموانعها  فوارقها  تخفي  واإيران..  اأفغان�ستان  يف  اأو  كانت  نبوية 

املنطقة، واإن كانوا يرون فيها حمفزات مو�سوعية �سمحت للتيارات الإ�سالمية بال�سعود ل�سدة 

اأوقع الإ�سالم اجلهادي يف �سقطات تاريخية مو�سوعية، ك�سفت  النتائج  احلكم، لكن تعجلهم 

فراغ النظرية من حيث تاأطري املقاتلني، اأو من حيث الب�ساطة والرجتال يف املمار�سة.

الرحلة نحو املجهول:

بنف�سه  يناأى  كي  املجتمع  لهذا  وح�سانة  �سمانة  اأجد  امُلحلل،  الباحث  موقع  عن  اأبتعد  واأنا 

واأبنائه عن القتتال الديني الذي قد يق�سمه اإىل ن�سفني، تلك ال�سورة ال�رشيالية ل�سعب خرج 

يدفن جثمان ال�سهيد �سكري بلعيد ليدفن معها فتنة اأطلت براأ�سها »لعن الله من اأيقظها«، وتكرر 

امل�سهد ثانية بعد اغتيال احلاج ال�سهيد حممد الرباهمي، وقد �سعدت النخبة من حوادث الغتيال 

اإىل مطالب �سيا�سية ،جتلت يف املطالبة باإ�سقاط احلكومة، واإعادة النظر يف م�رشوعية املجل�س 

الإ�سالم  اأزمة عميقة بني  �سيخلق  الذي  املوقف هو  النتقالية برمتها، هذا  التاأ�سي�سي واملرحلة 

ال�سيا�سي والإ�سالم اجلهادي بال�رشورة �ستكون له انعكا�سات اآنية، واأخرى م�ستقبلية.

ال�رشبات  ظل  يف  ا  حتماً اجلهادية  ال�سلفية  احلركات  مقولت  من  الهجرة  مرحلة  �ست�سقط 

اليمن  يف  والتجميع  التجنيد  مراكز  لكل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تنفذها  التي  املوجعة 

ا يف ظل �سعود دولة  واأفغان�ستان وباك�ستان والعراق و�سوريا ورمبا ليبيا اليوم، وتون�س لحقاً

اخلالفة الإ�سالمية يف العراق وال�سام. ومن ثم �سرتتكز ا�سرتاتيجية اجلهاد على ركيزتني هما: 

التكفري والتفجري، كما حدث بعد �سقوط اإمارة طالبان، يعني تكفري املجتمع واجلهاد بالتفجريات 

وتخطيط  تنظيمي  لعمل  حتتاج  ل  التي  املحدودة  اجلهادية  اأو  النتحارية  والعمليات  املعزولة 

باهر وخارق ،مثل اأحداث 11 �سبتمرب 2001، هذه التفجريات ل حتتاج اإىل اأكرث من خاليا 

جهادية معزولة عن بع�سها البع�س ،وت�ستطيع املراوغة والتما�سك، كل ذلك مرتبط بامل�سري 

الأمر والتنفيذ ،مقره  تنظيم عمودي مرتابط يف  العاملي من  القاعدة  تنظيم  اأ�سبح عليه  الذي 

م�ضارات العنف الديني بعد الربيع العربي.. تون�س منوذًجا



207

 العدد 69رواق عربي

اأفغان�ستان وزعيمه اأ�سامة بن لدن، اإىل تنظيم اأفقي ل رابط بني خالياه �سوى الولء للمرجعية 

الروحية العقائدية.

فتون�س قادمة على نتوءات جهادية ،قد تتجلى يف عمليات تفجري معزولة )األغام ال�سعانبي( 

الديني،  العنف  البالد يف دوامة من  العام ،وتدخل  �سيا�سية تزعزع ال�ستقرار  اأو اغتيالت 

ويقيني اأن هذا عائد بال�رشورة لبنية احلركات الإ�سالمية وال�سلفية يف تون�س وم�سادرها: فهي 

الفقه  بروز  ثم  قطب،  �سيد  قبل  من  تطويره/حتريفه  بعد  الإخواين  الفكر  �سذرات  من  خليط 

ا، كل  ال�سيا�سي ال�رشعي ال�سلفي عرب ا�ستح�سار كتابات ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب لحقاً

ذلك قرين بتجربة اجلهاد العربي يف اأفغان�ستان وجتلياته يف الزعيم الرمز اأ�سامة بن لدن.

احلركي  لالإ�سالم  خ�سبة  تربة  الإ�سالمي-  العامل  بلدان  من  -كغريها  تون�س  اأن  واأعتقد 

اجلهادي عرب توفر �رشوط مو�سوعية: الفقر والتهمي�س القت�سادي، واجلهل املعريف عام؛ 

والفكر الديني الوهابي، بالإ�سافة اإىل �سيطنة الآخر القريب، والآخر البعيد، هذه هي م�سادر 

العنف الديني ؛اأي ما ي�سطلح على ت�سميته بالإرهاب، وكلها �رشوط قادرة على �سنع �سباب 

مقاتلني حماربني »جماهدين«على ا�ستعداد تام للتكفري والتهجري والتفجري، وعلينا اأن ن�سري هنا 

اإىل اأن هذا ال�ساب املجاهد مل يعد يف حاجة اإىل ال�سيخ املعلم الفقيه املر�سد، فعرب حا�سوبه و�سبكة 

لفرو�س  حت�سيله  بعد  اجلهاد،  وهي  ال�ساد�سة  الفري�سة  حت�سيل  على  ا  قادراً اأ�سبح  الإنرتنت 

ا باأنه ُوجد ليكون م�رشوع  الإ�سالم اخلم�س يف ب�ساطتها الطقو�سية التي تكون بداخله، اعتقاداً

ا على النتماء خللية اأو اأي تنظيم جهادي  �سهادة، وعرب �سبكة الإنرتنت �سار هذا ال�ساب قادراً

اإقليمي اأو عاملي ،وهو جال�س يف غرفته وقريته.)12(

وتبدو املواجهة يف جبال ال�سعانبي �سبابية من حيث تفاعالتها وحيثياتها، �سواء من حيث 

عدد �سحاياها يف �سفوف الأمن واجلي�س التون�سيني ،اأو من حيث من مت اإيقافهم ور�سدهم، 

فانق�سمت تفجريات الألغام اإىل نوعني: تفجريات حلماية »قاعدة التدريب واجلهاد«، وتفجريات 

الهرب والن�سحاب، التفجريات الأوىل حدثت يف قلب جبل ال�سعانبي ت�سري التقديرات الأمنية 

يهم اجلار اجلزائري  ا�ستخباراتي  نتيجة عمل  امل�سادفة كانت وراء وقوعها، ورمبا  اأن  اإىل 

ا عن اإقامة 20 منطقة ع�سكرية على حدود البالد التون�سية، والتفجريات الثانية  الذي اأعلن اأخرياً

حدثت على اأطراف اجلبل ،اأقرب منها ملناطق العمران للمناورة والهرب، ت�سري اإىل طرف 

الإ�سناد لتلك املع�سكرات يف حماولة لفك عزلة من بقي يف اجلبل وتخفيف احل�سار عنهم، بل 

والتخفي،  الكمون  اآلية  املقاتلون على  فاعتمد  والقرى؛  املدن  ا�ستوطن  قد  الإرهاب  اأن  نعتقد 
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بال�ستناد اإىل احلا�سنة الجتماعية ال�سعبية التي وفرت الظروف للقيام بعمليات قتالية نوعية 

داخل املدن، اأهمها الهجوم على منزل وزير الداخلية التون�سي يف 28 مايو 2014.

عندما طرح الباحث حممد �سحرور كتابه امل�رشوع »جتفيف منابع الإرهاب«)13( مل يطرح 

للتنزيل احلكيم  قدم قراءة وروؤية  الديني؛ واإمنا  الإرهاب  �سيا�سية ملعاجلة ظاهرة  اأمنية  خطة 

ا.  ا حتريفه؛ لينتج عقالاً ُمغلقاً من حيث هو ن�س قام الفقهاء بت�سويهه عرب تف�سريه وتاأويله واأحياناً

نحتاج اليوم اإىل مراجعة تلك املفاهيم التي يرتكز عليها الفكر اجلهادي وكل التنظيمات احلركية 

ال�سلفية من قبيل: الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، القتال واجلهاد، مقا�سد ال�رشيعة، الولء 

و الرباء، الكافر وامل�سلم واملرتد، دار ال�سلم ودار احلرب. وغريها من املفاهيم املركزية التي 

توؤ�س�س لنبذ الآخر وتكفريه، نفيه وقتله. وهذا لوحده يحتاج اإىل م�رشوع فكري تنويري.

نحن ل نعتقد اأن اأفكار »احلاكمية« و»جاهلية« املجتمع التي اأ�س�س لها اأبو الأعلى املودودي 

تعانيه  الذي  املعريف  للفراغ  الإ�سارة  ولكن  بغيابهما،)14(  تال�ست  قد  قطب  �سيد  ،وتبناها 

املعرفية  بناها  الظاهرة وك�سف  لفهم  املاأزق احلقيقي  تون�س هو  ال�سلفية اجلهادية يف  احلركات 

تاأ�سي�س  بقواعد  تلتزم  مل  اجلهادية  احلركات  هذه  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  وميكن  وال�سو�سيولوجية، 

حركات من نوع »التكفري والهجرة« اأو تنظيمات القاعدة يف امل�رشق واملغرب، وقد ُن�ساب 

ا عندما نرى الهجمة على مفكر من طينة حممد الطالبي الذي ق�سى اأكرث من ن�سف  بالياأ�س اأحياناً

ا، بل غالباًا، عن منجز  قرن وهو يدر�س الإ�سالم وُيدر�سه مبنجز معريف تاريخي متعاٍل اأحياناً

فكري جهادي لدى �سباب مل يح�سل من التكوين املعريف والعقدي ما يرتقي به اإىل م�ستوى 

ا  اجلدل واملناجزة، ُيهاجم حممد الطالبي ملجرد اأنه دعا ملفهوم »امل�سلم القراآين« ،وقد عا�رش ن�ساً

ربانيا مل ي�سله الزيغ والتحريف، ويزداد الياأ�س �سدة اإزاء اأحد طلبة الباحث املفكر عبد املجيد 

ا نحتاجه اليوم  ا تنويرياً ال�رشيف، وهو يكفره من على منرب اأحد امل�ساجد. ومع ذلك فاإن م�رشوعاً

لتاأ�سي�س امل�ستقبل، هو م�رشوع �سيمتد ل�سنني قادمة.

يف  اجلامعيني  الأ�ساتذة  من  ثلة  قاده  الذي  التنويري  امل�رشوع  بذلك  التذكري  من  لبد  هنا 

الإن�سان  ُت�سلط عليها كل منجزات علوم  الدين كظاهرة  لدرا�سة  الت�سعينيات يف حماولة  بداية 

والأنرثبولوجيا، ودرا�سة الإ�سالم �سمن مداخل علم الأديان املقارن، وت�سكل اللبنة الأوىل 

لهذا امل�رشوع الطموح اأفكار الباحث حممد اأركون حتت م�سمى »الإ�سالميات التطبيقية«، لكن 

نظام بن علي بتوجهاته امل�سادة للمعرفة اأجه�س هذا امل�رشوع يف بداياته ومع »لبناته« الأوىل 

ا  ا تلقى تعليماً لنغنم بعد ذلك كتابات يتيمة معزولة اأمام مد اإخواين وهابي ا�ستطاع اأن يبتلع �سباباً
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م�رشوطة  ال�سلفية  الظاهرة  اإن  القول  خال�سة  والع�سوائية،  الرجتال  على  ،ُبني  ا  م�سطرباً

بثالثة حمددات: جهل معريف + تهمي�س اجتماعي + تهمي�س اقت�سادي.

قادمة  الت�سدي ملوجة عنف  القدرة على  لوحده �ساحب  التنويري  امل�رشوع  يبدو يل  ول 

انتقالية  الإ�سالمية مرحلة  ترى يف حكوماتها  والتي  العربي«،  »الربيع  ي�سمى  ما  بلدان  نحو 

تلقفه  كان  وقد  ال�سجون،  غياهب  يف  قطب  �سيد  به  حلم  الذي  الإ�سالم  جمتمع  لتاأ�سي�س  مهمة 

من املودودي يف بيئة باك�ستانية تعي�س عقدة الأقلية وال�سطهاد الديني اأمام الهندو�س، فهذه 

قبل  الرتقب والتمكني،  ُتدخل اجلماعات اجلهادية يف مرحلة  النتقالية  الإ�سالمية  احلكومات 

ا ،وقد لوثها دم ال�سهداء بداية  التمكن واملواجهة، طبعا �ستكون ال�رشيبة قا�سية وموجعة اأحياناً

بدم ال�سهيد �سكري بلعيد، و�سولاً لل�رشبات املتتالية لقوات اجلي�س والأمن، ولكن ل منا�س 

من تلك ال�رشيبة ،ول مهرب منها بكثري من التفاوؤل بامل�ستقبل.

اإن عودة ما ي�سمى ب »ال�سحوة الإ�سالمية« يف �سكلها املفتت املت�سدد، يجعلنا نراجع مفهوم 

التي  الدولة  هذه  ال�ستقالل،  بعد  الوطنية  الدولة  جتارب  عرفته  الذي  والتحديث  احلداثات 

الدميقراطية  املفاهيم  تن�رش  اأن  ول  الفقرية،  للطبقات  الجتماعية  العدالة  تركز  اأن  ت�ستطع  مل 

التحديث بالزعيم امللهم،  املتف�سية، فارتبط  اأن تق�سي على الأمية  ال�سيا�سية، ول  لدى الطبقة 

ا على الربجمة والتخطيط بعيد  ا قائماً ا جمتمعياً والرجتال الظريف، ومل يكن التحديث م�رشوعاً

املدى.

خيبة الدميقراطية ون�ضوة ال�ضحوة االإ�ضالمية:

حرية،  »خبز،  هو  العربي  الربيع  لثورات  املحوري  ال�سعار  كان  تون�س  من  ا  انطالقاً

كرامة وطنية«، وهو ال�سعار نف�سه الذي ُرفع يف م�رش وليبيا واليمن و�سوريا والعراق وحتى 

البحرين، ولكن بتفاوت م�سهود لدول ل تعاين اأزمة اقت�سادية خانقة، وهذا ال�سعار يختزل 

ال�سعارات  اأي ح�سور يف  الهوية  الأزمة يف عمقها الجتماعي/ال�سيا�سي، وما كان لإ�سكالية 

التي طرحتها اجلماهري، بل اإن حاملي هواج�س الهوية مل يكونوا يف ال�سفوف الأمامية لتلك 

الثورات العربية، وميكن التذكري مبوقف حركة الإخوان امل�سلمني يف م�رش يف بداية الثورة.

بعد هوجة الربيع العربي �سقطت النخبة التقدمية ب�سقيها الي�ساري والليربايل يف فخ اإ�سكالية 

الهوية، فانت�رشت احلركات الإ�سالمية التي اختزلت الأزمة يف �سعارها املركزي »الإ�سالم 
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األواحه واأ�سفاره، و�سار  ُيناق�س  ا،  هو احلل«، وراح ال�سندوق الدميقراطي ينتج م�رشوعاً

من  قرن  ن�سف  وبعد  والعامة.  الرعية  واجبات  �سارت  الإن�سان  وحقوق  بيعة،  النتخاب 

حماولت جتذير مفهوم املواطنة وحقوق الإن�سان يف العامل العربي، عادت مفاهيم الأحكام 

ال�سلطانية من رعية وخا�سة وراٍع و�سورى، لتطغى على اخلطاب ال�سيا�سي، يدفعها طموح 

اإخواين من م�رش  »هالمي« يف عودة اخلالفة الإ�سالمية للوجود برافد تركي عثماين، ومد 

وتون�س.

جنحت احلركات الإ�سالمية يف قطف ثمار الربيع العربي، م�ستغلة ال�رشوط الذاتية لنجاحها: 

الذي حلقها من  التعذيب والقتل والتنكيل  نتيجة  هي حركات لعبت على مفهوم »املظلومية«؛ 

مما  الديني؛  ال�سفاء  من  والقرب  والتدين  التعفف  مفهوم  على  راهنت  كما  ال�سابقة،  الأنظمة 

يجعلها بعيدة كل البعد عن اإغراءات ال�سلطة ومفاتنها، واأعطتهم ال�سعوب اأ�سواتهم النتخابية 

ا  فكّفرت بذلك عن ذنبها يف ال�سمت على عذاباتهم من ناحية، ومنحتهم الثقة والأمانة ،عزوفاً

عن الف�ساد املوروث من حكم الدولة الوطنية من ناحية اأخرى، كما اأن احلركات الإ�سالمية 

ت�ستمد قوتها من التنظيم املحكم القائم على ال�سمع والطاعة.

ا�ستطاعت احلركات الإ�سالمية اأن تتجذر يف العمق املجتمعي مبفاهيم عميقة التاأويل ب�سيطة 

التلقني عرب مرجعية دينية، متثل امل�سرتك اجلامع جلميع الفئات ال�سعبية، يف حني ظلت مفاهيم 

ا على نخبة متعلمة م�سي�سة يف جمتمعات تبلغ فيها ن�سبة  احلداثة واملواطنة وحقوق الإن�سان ِحكراً

الأمية ثلث �سكانها، اأ�سف اإىل ذلك اأن الأنظمة القمعية كانت قد تقا�سمت مع النخبة الليربالية 

مفاهيم احلداثة واملواطنة وحقوق الإن�سان ،وتالعبت بها مما ر�سخ �سورة م�سوهة لتلك املفاهيم 

الوطنية  الدولة  »دميقراطيات«  ف�سل  واإن  العي�س،  لقمة  تطارد  التي  العربية  املجتمعات  يف 

باأنظمتها الع�سكرية وامللكية واملدنية جعل امل�رشوع الإ�سالمي الأقرب اإىل ذهنية النا�س، لكن 

هذا امل�رشوع الإ�سالمي يحمل يف طياته م�رشوع الرف�س والرباء والطاعة العمياء لتنتقل تلك 

الإ�سالمية  النه�سة  حركة  اأح�سان  ففي  ؛  الرتهيب  طور  اإىل  الرتغيب  طور  من  املجتمعات 

الثورة  اأح�سان  ويف  الإرهابي،  بالتنظيم  املو�سوف  ال�رشيعة  اأن�سار  تنظيم  تربى  تون�س  يف 

والذي  وال�سام)داع�س(،  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  �سين�ساأ  العراق  و�سنة  ال�سورية 

�سيتغذى من الفتنة الطائفية بني ال�سنة وال�سيعة، ولن تكون احلركات الإ�سالمية �سوى حا�سنة 

فقهية عقائدية لتنظيمات جهادية ت�ستعجل اإقامة اخلالفة الإ�سالمية باحلديد والنار.

كل ذلك يف ظل اأزمة حقيقية تعي�سها النخب ذات التوجهات التقدمية الوطنية واحلقوقية، 
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النظام  لعنا�رش  للجوء  ببع�سهم  يحدو  ما  وهو  والعجز،  ال�سدمة  مرحلة  الأزمة  هذه  لتبلغ 

الوطنية، وي�سبح  الدولة  مقومات  بقايا  للمحافظة على  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  اللجوء  القدمي،اأو 

الإ�سالح بديالاً للثورة يف اأ�سواأ الحتمالت، ونعتقد اأن مواطن العجز يف امل�رشوع احلداثي 

هي اأبواب احللول فور جتاوزها والوعي باأهدافها:

خمتلف 	  من  املواطنني  وبني  والثقافية  ال�سيا�سية  النخب  بني  العميقة  الهوة 

الفئات الجتماعية، فقد عجزت هذه النخب عن ا�ستيعاب املجتمع عرب كل الو�سائط 

من اأحزاب ونقابات وجمعيات املجتمع املدين.

والثقافية، 	  الفكرية  النخبة  وبني  احلاكمة  ال�سيا�سية  النخبة  بني  البينية  الهوة 

الفكرية  النخبة  وظلت  اإ�سالحي،  عمل  كل  يعوق  ا  اإكراهاً متار�س  احلاكمة  فالنخبة 

رهينة الرتغيب والتدجني اأو التهديد والوعيد.

ا يف اأقطار ت�سيطر عليها مفاهيم 	  �سعف موؤ�س�سات املجتمع املدين اأو غيابها كلياً

القادر  هو  –وحده–  املدين  املجتمع  اأن  القبيلة والع�سرية والطائفة واجلهويات. ذلك 

على ن�رش مفاهيم املواطنة وحقوق الإن�سان.

بنية املجتمعات العربية هي بنية تقليدية مل تعرف بعد مقومات “املدنية« بكل 	 

مفرداتها الأب�ستمولوجية والنظرية، ورغم جمهود الدولة الوطنية بنخبتها ال�سيا�سية 

الجتماعي  بالعمق  تتجذر  مل  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  مفاهيم  فاإن  والفكرية 

وال�سيا�سي.

اإن دولاً يف اإفريقيا واأمريكا الالتينية و�رشق اآ�سيا باإرثها ال�ستبدادي عرفت كيف متار�س 

ا يف املمار�سة الدميقراطية والتنمية احلقيقية ،تطرح اإ�سكالاً  قطيعة مع ما�سيها، وقطعت اأ�سواطاً

ا  اإزاء عقود من التحديث الأعرج يف املنطقة العربية، �سحيح اأن الإكراهات اخلارجية اإقليمياً

الدول  لكن  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  التبعية  على  للحفاظ  ال�سغط  من  ا  نوعاً متار�س  ا  ودولياً

التي حتررت عا�ست الإكراهات نف�سها، وجتاوزتها بالقرار الوطني الذي ت�سدت له النخبة 

ال�سيا�سية ،م�سنودة بالنخبة الفكرية واملجتمعية.

الربيع  دول  يف  النتقالية  املرحلة  تعرفها  التي  والنتكا�سات  الإخفاقات  من  الرغم  على 

اأن  ويف اعتقادي  “حرية التعبري”،  اأهم قيمة تر�سخت يف هذا الف�ساء هي قيمة  العربي، فاإن 

لن  ال�سلطة  ل�سدة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  عودة  حتى  اأو  احلكم،  يف  الإ�سالمية  احلركات  �سطوة 
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ت�ستطيع اأن تفتك مبك�سب حرية التعبري، فعرب هذه احلرية ي�سهد امل�سهد ال�سيا�سي طفرة نوعية يف 

ا يف تكوين اجلمعيات  ا ورهيباً ا �رشيعاً تكوين الأحزاب والنقابات، كما ي�سهد املجتمع املدين تطوراً

هو  التنوع  وهذا  الإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  جمال  يف  البحثية  واملوؤ�س�سات  واملنتديات 

القادر وحده على ن�رش الوعي مبفهوم املواطنة واحلريات، بل نعتقد اأننا بداأنا نتح�س�س مفهوم 

»الأن�سنة« Humanisme،)15( يف املمار�سة ال�سيا�سية واجلمعياتية.

ا  يف تون�س اأو م�رش وب�سورة اأ�سعف يف العراق والبحرين ميار�س املجتمع املدين �سغطاً

على ثالث واجهات:

وك�سف 	  القمعية  �سلطاتها  من  باحلد  احلاكمة:  ال�سيا�سية  النخبة  واجهة 

جتاوزاتها احلقوقية، لأن املجتمع املدين هو ال�سلطة املوازية لنظام احلكم، وللتدليل 

على جناحاته نذكر باحلرب التي خا�ستها منظمات املجتمع املدين يف تون�س من اأجل 

مدنية الدولة وحقوق املراأة: عدم ت�سمني »ال�رشيعة كم�سدر ت�رشيع يف الد�ستور«، 

والتم�سك مبفهوم امل�ساواة ولي�س التكامل بني املراأة والرجل.

واجهة النخبة الثقافية والفكرية: مل يعد يحق للمثقف الطليعي والع�سوي 	 

ا دون ممار�سة، فعرب و�سائل الإعالم والتوا�سل  اأن يعي�س يف برجه العاجي تنظرياً

الجتماعي والندوات املفتوحة �سار للنخبة الطليعية دور حا�سم يف الحتكاك مبختلف 

وال�سيا�سة  الإن�سان  علوم  جمال  يف  النظريات  جميع  واختبار  الجتماعية  ال�رشائح 

والقانون والت�رشيعات.

واجهة املجتمع واالأفراد: عرب ن�رش ثقافة الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف 	 

اإح�ساء دقيق لعدد اجلمعيات  املدن والع�سوائيات والأرياف والقرى، ولي�س هناك 

فعالية  ذو  امليداين  اأن ح�سورها  الثابت  لكن  العربي،  الربيع  التي ظهرت يف دول 

على  ال�سكوت  ،وعدم  والأن�سطة  اجلمعيات  يف  املنخرطني  وعدد  للعيان،  بارزة 

التجاوزات يف جمال حقوق الإن�سان.

يف املح�سلة فاإن الربيع العربي مهما ي�سهد من انحرافات وانزلقات يف املرحلة النتقالية 

فنحن نعتقد اأن ما حدث كان �رشورة تاريخية لإبراز ديناميكية هذه املجتمعات واخلروج بها 

من حالة ال�سكون والركود، �سواء كان ذلك بدفع من الالعب الدويل والإقليمي، اأو بدفع من 

ا بكل ما ي�سوبه من اأعرا�س  القوى الداخلية لتلك املجتمعات، هي ديناميكية تعطي فعالاً تاريخياً

الإ�سالم  اأفرزت  التي  هي  العربي  املجتمع  بنية  فاإن  قا�سية  ال�رشيبة  تكن  ومهما  واأمرا�س، 

م�ضارات العنف الديني بعد الربيع العربي.. تون�س منوذًجا
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ال�سيا�سي، وهي كذلك اأفرزت احلركات اجلهادية، والتي لن يكون اخليار الأمني/الع�سكري 

القت�سادية  ظروفه  وتغيري  املجتمع،  بنية  تطوير  يف  احلل  يكون  ما  ،بقدر  لها  ا  جذرياً حالاً 

اإن�سان  ووحده  الإن�سان،  اأجل  من  والتعليمية  الثقافية  البنى  والأهم  وال�سيا�سية،  والجتماعية 

هو القيمة الثابتة يف كل عملية تغيري اأو ثورة. ولتكن خيبة الدميقراطية خيبة ظرفية حتتاج اإىل 

مراجعة هيكلية مت�س عمق املجتمع لتبعد عنا �سبح �سيف ال�سطوة اجلهادية و«اخلالفة الإ�سالمية« 

بعنفها الرمزي واملادي.

عبيد خليفي



رواق عربي

214

العدد 69

الهوام�س

اً 1.  امهتم اً  ارش�نع  1343 تفقوأا  دق  ةيس�نوتلا  نمألا  تاوق  »تناك 

نع  اً  ،الس�ف  2013 ماعلا  لالخ  نيرخآا   23 تلتقو  باهرإلاب، 

ءاليتس�إلا ىلع ةيمك نم ةحلس�ألا، نم اهنيب 246 ةعطق فوكنيس�الك 

ةيح 3و تاس�دس�م 217و  ديس�، 16661و ةريخذ  ةيقدنب  118و 

ام ءاج ىلع  اذه  امغل 270و ةفيذق ةيبرح”.،  ةلبنق ةيودي 520و 

ناس�ل ريزو ةيلخادلا يس�نوتلا يف ةودن ةيفحس� يف علطم رهس� ويلوي 

اًا يف هذه ماقرألا. اًا ظوحلم 2014، تدهس�تو ةنس� 2014 دعاس�ت

تبلغ قمته 1544م، . 2 اأعلى مرتفع يف تون�س ،اإذ  ال�سعانبي هو  جبل 

يف  وميتد  الق�رشين،  مبحافظة  التون�سي  الغربي  الو�سط  يف  يقع 

العمق اجلزائري، وهو مغطى بغابة �سنوبر كثيفة، و�سيكون هذا 

ا ملختلف الت�سكيالت اجلهادية من تون�س  اجلبل والغابة ف�ساءاً حيوياً

واجلزائر.

ا لدوره يف . 3 تطرح �سخ�سية الليبي عبد احلكيم بلحاج اإ�سكالاً حمورياً

املت�سابكة  ال�سيا�سية وعالقاته  ال�ساحة  الليبية، وح�سوره يف  الثورة 

ال�سلطة،  يف  اليوم  واإخوان  اجلهاد  يف  الأم�س  »اإخوان«  مع 

وعالقاته بتنظيم اأن�سار ال�رشيعة يف تون�س.

جماعة . 4 التون�سية  الداخلية  وزارة  �سنفت   2013 اأغ�سط�س   27 يف 

يف  ل�سلوعه  ا  اإرهابياً ا  تنظيماً عيا�س  اأبو  بقيادة  ال�رشيعة«  »اأن�سار 

الغتيالت ال�سيا�سية والعنف امل�سلح.

يتداخل . 5 تقارير  عدة  الأدنى  ال�رشق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد  ن�رش 

فيها الأمني بال�سحفي حول مع�سكرات التدريب يف ليبيا، والثابت 

اللذين  و«العجيالت«  »درنة«  ملع�سكري  يتوجهون  التون�سيني  اأن 

ت�سري امللفات الق�سائية اإىل اأن هذين املع�سكرين حتت اإ�رشاف اأن�سار 

ال�رشيعة الليبية، واأن�سار ال�رشيعة بتون�س.

ن�سبة ما بني . 6 تون�س تعطي  الآراء يف  اأكرب ثالث �رشكات �سرب  اإن 

م�ضارات العنف الديني بعد الربيع العربي.. تون�س منوذًجا
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45٪ و55٪ ممن لي�ست لديهم روؤية اأو ثقة يف امل�ستقبل.

الق�سائي عدد 3/25963 بتاريخ: 30 دي�سمرب . 7 البحث  انظر: ختم 

لتاأ�سي�س حركة  الأوىل  النواة  الق�سائي  امللف  2013: ويك�سف هذا 

جهادية يف تون�س من حيث التنظيم والبناء والدعم والتدريب.

والدرا�سات . 8 البحوث  مركز  التوح�س،  اإدارة  ناجي:  بكر  اأبو 

اأجهزة  لدى  ا  كبرياً ا  اهتماماً الكتاب  هذا  لقي  .ت،  د  الإ�سالمية، 

نوعية  قفزة  هو  والكتاب  والغربية،  الأمريكية  ال�ستخبارات 

النموذج  جتربة  بعد  العامل  يف  اجلهادية  احلركات  ا�سرتاتيجية  يف 

الكتاب هو ثمرة درا�سة نظرية وجتربة  اأن هذا  الأفغاين، ونعتقد 

تطبيقية لآفاق امل�رشوع اجلهادي يف العامل.

دار . 9 وامللك،  اخلالفة   :)1979–1903( املودودي  الأعلى  اأبو 

القلم، الكويت، ط1 �سنة 1979.

ال�رشوق، . 10 دار  الطريق،  يف  معامل   :)1966–1906( قطب  �سيد 

د.ت.

العظام، . 11 الذخائر  مو�سوعة  عزام)1941–1989(:  الله  عبد 

ط1  عزام،  الله  عبد  ال�سهيد  مركز  اأجزاء،   4 الكاملة  الأعمال 

بي�ساور، باك�ستان 1997.

من خالل الطالع على امللفات الق�سائية للمتهمني اجلدد يف ق�سايا . 12

الإرهاب يف تون�س جند ب�ساطة يف اللتحاق بالتنظيمات اجلهادية: 

اللتحاق  ثم  احلا�سوب،  عرب  اجلهادية  للمواقع  اجنذاب  حالة 

امل�ستقطبني،  بني  الذاتية  العالقات  ربط  الدعوية،  باخليمات 

اللتحاق مبراكز التدريب يف ليبيا والعودة للجهاد يف تون�س.

للن�رش، . 13 الأهايل  دار  الإرهاب،  منابع  جتفيف  �سحرور:  حممد 

دم�سق–�سوريا، ط1، �سنة 2008.

�رشيف يون�س: �سيد قطب والأ�سولية الإ�سالمية، دار طيبة للن�رش، . 14

القاهرة– م�رش، ط1، �سنة 1995.

دار . 15 الإ�سالمي،  العربي  الفكر  يف  الأن�سنة   نزعة  اأركون:  حممد 

ال�ساقي للن�رش، بريوت لبنان، ط1 ،�سنة 1997.
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هل تنقلب داع�س على الربيع العربي؟

ا�ستقبل العديد من املحللني مقتل اأ�سامة بن لدن يف مايو 2011 على اأنه ال�رشبة القا�سية 

حلركة يف طور املوت ال�سيا�سي. اإن ما هزم الإ�سالمية الراديكالية، بالإ�سافة اإىل الطائرات 

الأمريكية، كانت النتفا�سات ال�سعبية التي اجتاحت العامل العربي. تعار�ست تلك النتفا�سات 

ب�سكل وا�سح مع توقعات وا�سرتاتيجيات تنظيم القاعدة يف العقود ال�سابقة. ففي �سهور معدودة 

املتطرفون  ف�سل  التي  ال�سلطوية  الأنظمة  �سيطرة  تخلخل  اأو  تزيح  اأن  ال�سعوب  ا�ستطاعت 

اجلهاديون يف ت�سكيل تهديد حقيقي لها، بل اأ�سهموا يف تعزيز �رشعيتها. عالوةاً على ذلك، فقد 

ا بالتطلع  ا مدفوعاً ا ا�ستيعابياً ا اأن امل�رشوع ال�سيا�سي لالحتجاجات يف 2011 كان م�رشوعاً بدا جلياً

للدميقراطية والعدالة الجتماعية، وهو ما يتناق�س بالكلية مع ما كان اجلهاديون يحاربون من 

ا  اأجله. بدت 2011 للعديد من املحللني ،بداية لنهاية احلركات اجلهادية العاملية، وبداية اأي�ساً

لع�رش �سيا�سي جديد حيث يتجه التغيري نحو امليادين و�سناديق القرتاع.

* باحث يف مبادرة �لإ�سالح �لعربي- باري�ص.

فيلك�ص ليجر�ند * 



رواق عربي

218

العدد 69

بعد ثالث �سنوات، ظهرت احلركات اجلهادية من جديد اأقوى من ذي قبل. حيث متثل الآن 

ا ملنجزات انتفا�سات 2011.  ا �سيا�سياً ا للمنطقة، كما متثل تهديداً ا اأمنياً اجلماعات املتطرفة تهديداً

ففي 2014، وبا�ستثناء تون�س، فاإن النتائج التي اأ�سفرت عنها انتفا�سات الربيع العربي تدعو 

اأهلية، وثورات  اإىل حروب  للدميقراطية  الداعمة  الواعدة  للخوف. حيث حتولت احلركات 

م�سادة، كما فتحت الباب لإعادة اإحياء احلركات اجلهادية العنيفة. اإن ما يجرى يف �سوريا 

فهم  يف  مركزي  اأمر  عليها  خليفة  واإعالن  )داع�س(  الإ�سالمية  الدولة  تاأ�سي�س  من  والعراق 

اأخرى  اأحداث  اأن يتم حتليله كحدث منف�سل �سمن  �سكل احلركة يف املنطقة ككل، ول ميكن 

بل كتطور مركزي، فاإن قدرة »الدولة الإ�سالمية« على جذب اأجيال جديدة من اجلهاديني 

الدوليني �سوف يكون لها تاأثري اأمني و�سيا�سي كبري على املنطقة.

اإن الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�س( حركة جهادية مناطقية يف طور بناء دولة 

كان  والذي  القاعدة،  تنظيم  من  متطرف  قطاع  من  احلركة  تت�سكل  والعراق.  �سوريا  بني 

يحارب الحتالل الأمريكي يف العراق حتت عنوان تنظيم »الدولة الإ�سالمية يف العراق«، 

ويتمتع  الأ�سد،  الثورة �سد  تعرث  ا مع  متزامناً �سوريا ،  اإىل  التنظيم يف 2013  ذلك  امتد  وقد 

من  متزايد  عدد  بولء  للم�سلمني–  خليفة  نف�سه  اأعلن  –والذي  البغدادي  بكر  اأبو  التنظيم  قائد 

املجموعات اجلهادية حول العامل. وقد جنحت داع�س يف جذب الآلف من الأع�ساء من حول 

الأردن  م�ساحة  عن  م�ساحتها  تزيد  الأر�س  من  م�ساحة  ويحكمون  يحتلون  والذي  العامل، 

وي�سكنها مليون فرد. يتكون القلب ال�سلب للتنظيم من مقاتلني قادمني من بلدان عربية والذين 

من املحتمل اأن ينتهي بهم احلال عائدين اإىل بلدانهم.

ا على كيف اأن القوى  �سريكز تلك الورقة على احلالة ال�سورية، والتي ُتعترب مثالاً وا�سحاً

الداعمة للدميقراطية يف �سياق الثورة ف�سلت يف فر�س نف�سها كبديل يف مواجهة حركة جهادية 

متجددة. تلك احلركة اجلهادية التي رعاها وتالعب بها النظام ال�سلطوي وقوى الطائفية يف 

املنطقة.

مرياث االأنظمة ال�ضلطوية يف اإعادة بعث احلركات اجلهادية:

ل ميكن تف�سري �سعود تنظيم الدولة الإ�سالمية فقط بوجود الفراغ الأمني بني �رشق �سوريا 

وغرب العراق والذي �سغلته داع�س. من املوؤكد اأن انهيار ُبنى الدولة املرتتب على التمرد يف 

ا لإعادة بعث احلركة؛ غري اأن الأ�سباب التي اأدت بهذا الفراغ  ا و�رشورياً البلدان كان حمدوداً

هل تنقلب داع�س على الربيع العربي؟
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اإىل �سعود ،مثل تلك احلركة العنيفة يف ظل ف�سل القوى الداعمة للدميقراطية يف تقدمي البديل 

ما زالت يف حاجة اإىل حتليل.

العنف كطريقة حكم فى النظم ال�ضلطوية:

بجديد ؛اإذ ا�ستخدمت العنف كو�سيلة مركزية ملمار�سة ال�سلطة؛ حيث اإن  “داع�س”  مل ياأت 

ا  العثمانية، مروراً الإمرباطورية  منذ عهد  املنطقة  ال�سيا�سية يف  الثقافة  النهج مرت�سخ يف  ذلك 

بالحتالل الفرن�سي واحلكم ال�سلطوي العربي، انتهاءاً بالحتالل الغربي. يف ذلك الإطار فاإن 

ا عن فو�سى وغياب للقانون بل على العك�س، هو امتداد لطريقة  لي�س تعبرياً “داع�س”  عنف 

تناولت  التي  التحليالت  اأدق  فاإن  املا�سية.  العقود  يف  والعراق  �سوريا  يف  ال�سيا�سة  ممار�سة 

ا لفهم الأزمة احلالية، ُكتب يف الثمانينيات بوا�سطة مايكل  نظام الأ�سد، والذي ل يزال �ساحلاً

�سيورات. يف كتابه »الدولة الرببرية« والذي اأو�سح فيه مايكل �سيورات كيف اأن نظام الأ�سد 

ا�ستخدم العنف كو�سيلة للحكم ،وكيف جنح يف حتويل جزء من املجتمع العلوي لطائفة تتنكر 

نظام  فهم  فقط على  ي�ساعدنا  الثمانينيات ل  الأ�سد يف  لنظام  التو�سيف  ذلك  الدولة.  �سكل  يف 

من  اأ�سا�س  على  كدولة  نف�سه  يوؤ�س�س  “داع�س”  اأن  كيف  فهم  على  ي�ساعدنا  بل  الآن،  الأ�سد 

ا من قيادة »الدولة الإ�سالمية« مكّون  ا معترباً العنف املفرط. فعلى �سبيل املثال، جند اأن ق�سماً

من اأع�ساء �سابقني يف جهاز �سدام ح�سني الأمني، والذين كانوا خرباء يف ا�ستخدام اإرهاب 

الدولة.

حلفاء  اأنهم  على   –2001 بعد  اخل�سو�س  وجه  –على  ال�سلطوية  لالأنظمة  الغرب  نظر 

�رشوريون لفر�س ال�ستقرار يف املنطقة ،واإيقاف تطور احلركات اجلهادية املحلية والدولية. 

اجلماعات  تلك  خطاب  رعاية  يف  اأ�سهم  التطرف  على  وحيدة  كاإجابة  العنيف  القمع  اأن  غري 

�رشاح  و�سوريا  وليبيا  وم�رش  تون�س  يف  النتفا�سات  اأطلقت  فقد  اأع�سائها،  حما�س  وزيادة 

العديد من اخل�سوم ال�سيا�سيني لالأنظمة ال�سلطوية من ذوي التوجهات املختلفة، والذين كانوا 

ال�رشيعة يف  اأن�سار  اأع�ساء  املثال،  املمنهج. فعلى �سبيل  التع�سفي والتعذيب  عر�سة لالعتقال 

ا معتقلني �سابقني يف عهد بن علي والقذايف. فقد اأم�سى اأحمد اأبو خطاالله  تون�س وليبيا كانوا اأ�سا�ساً

–من تزعم هجوم بني غازي يف 2012 والذي ت�سبب يف مقتل ال�سفري الأمريكي– حياته يف 
العديد من هوؤلء  الإ�سالمية  الدولة  ال�سيت يف طرابل�س. والآن جتذب  �سليم ذائع  اأبو  �سجن 

ال�سجناء ال�سابقني الذين اأطلق �رشاحهم ؛كنتيجة ل�سقوط الأنظمة العربية ال�سلطوية، بالأخ�س 

فيلك�س ليجراند
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يف تون�س، وقد اأدى العنف املفرط الذي تعر�س له هوؤلء ال�سجناء ب�سكل وا�سح اإىل اجتاههم 

للعنف، حيث بدا اأن ا�ستخدام الأنظمة لل�سلطوية للقمع الع�سوائي �سد اخل�سوم ال�سيا�سيني، مل 

يحقق �سوى ا�ستقرار مزيف وه�س.

ا�ضتخدام التطرف كاأداة �ضمن ا�ضرتاتيجية الثورة امل�ضادة :

عابرة  العنيفة  احلركات  ا�ستخدام  يف  طويلة  خربة  ح�سني  �سدام  لنظام  كما  الأ�سد  لنظام 

اأع�ساء  الكرد�ستاين،  العمال  حزب  قيادة  من  كل  اتخذ  حيث  اأغرا�سهم.  خلدمة  القوميات 

العراق  من  وكارلو�س  ن�سال  اأبو  جمموعات  الفل�سطينية،  املقاومة  حركات  من  خمتلفني 

–والتي  ال�سنية  النتفا�سة  دعم  يف  مبا�رش  ب�سكل  الأ�سد  نظام  تورط  كما  لهم.  ا  مقراً و�سوريا 

ت�سمنت منت�سبني للقاعدة– �سد الغزو الأمريكي للعراق يف 2003.

عندما اندلعت النتفا�سة يف �سوريا يف 2011، اأطلق نظام الأ�سد �رشاح املئات من اأخطر 

واأكتوبر  يونيو  بني  الفرتة  يف  ذلك  حدث  دم�سق.  يف  �سيدنايا  �سجن  يف  ال�سلفيني  املعتقلني 

حتكمها  التي  املناطق  يف  امل�سلحة  اجلماعات  اأوىل  ظهرت  حني  ا،  حتديداً اأكرث  ب�سكل   ،2011

الداخل  اأتت ب�سكل وا�سح مدفوعة برغبة يف تخريب النتفا�سة من  املعار�سة. تلك احلركة 

يف الوقت الذي كانت النتفا�سة ل تزال �سلمية ب�سكل كبري، وترفع �سعارات ا�ستيعابية. كان 

من الأهمية مبكان للنظام ال�سوري اأن يتجنب وجود منطقة حمكومة بحركة م�سلحة من داعمي 

ا وبالتوازي مع ت�سكيل اجلي�س ال�سوري احلر املكّون  الدميقراطية واملن�سقني القوميني. و�رشيعاً

ا من �سبكات  من ثوار ومن�سقني من اجلي�س، ت�سكلت جمموعات اإ�سالمية اأخرى يتم دعمها مالياً

ال�سلبة  النواة  ت�سكلت  حيث  الدول،  خمتلف  من  قادمني  �سابقني  جهاديني  من  ا  وفنياً اخلليج، 

لقيادة تلك املجموعات من ال�سجناء ال�سابقني يف �سجون الأ�سد الذين اأطلق �رشاحهم يف 2011. 

برزوا  والذين  احلر  للجي�س  املنتمني  غري  الإ�سالميني  جميع  ا  تقريباً �سار   2013 عام  بحلول 

داخل النتفا�سة حتت قيادة املعتقلني ال�سابقني يف �سجن �سيدنايا. تلك اجلماعات امل�سلحة دخلت 

ا يف  يف تناف�س متزايد مع املتمردين ال�سوريني الآخرين من غري الإ�سالميني، وقد لعبوا دوراً

اإن�ساء  يف  الأ�سد  دور  كان  متطرفة.  �سنية  انتفا�سة  مقاومة  على  امل�ستند  الأ�سد  خطاب  تدعيم 

ا، العامل الأ�سا�سي  اجلماعات املتطرفة، مع بع�س العوامل الأخرى والتي �ستتم مناق�ستها لحقاً

يف تنامي اجلماعات املتطرفة يف �سوريا.

هل تنقلب داع�س على الربيع العربي؟
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ا  ظهر دور الأ�سد يف دعم التطرف لإ�سعاف القوى املعتدلة يف النتفا�سة ب�سكل اأكرث و�سوحاً

مع �سعود داع�س يف 2013. اأ�سفر ان�سمام جبهة الن�رشة )فرع القاعدة يف �سوريا( اإىل الدولة 

احلركة  وال�سام وقد جتنبت  العراق  الإ�سالمية يف  الدولة  ت�سكيل  العراق، عن  الإ�سالمية يف 

املواجهة مع قوى النظام، وركزت جهدها على بناء قاعدة اإقليمية خلف خطوط املناطق التي 

يحكمها الثوار. زاد عنف داع�س املوّجه للقطاعات الأخرى من الثورة ،ومع الوقت دخلت 

يف حرب �ساملة معها، حمتّلةاً بتلك احلرب قطاعات كبرية من املناطق التي حكمتها الثورة قبل 

التيار الرئي�سي من  النظام اجلهاديني وركز جهوده على  ا ما هاجم  ذلك. من ناحيته، فنادراً

ا اأكرب، حتى اأن املدنيني فروا من املناطق التي حتكمها  ا �سيا�سياً املعار�سة، والذي �سكل تهديداً

ا من �رشبات النظام اجلوية. فحني جنح اجلي�س  الثورة اإىل املناطق التي يحكمها داع�س فراراً

املدينة  اأعنف هجمة جوية على  النظام  يناير 2014، �سن  احلر يف طرد داع�س من حلب يف 

ا ملدة ثالثة اأ�سهر. كانت ا�سرتاتيجية  منذ بداية النزاع؛ حيث ظل يق�سف املدينة بالطريان يومياً

النظام وا�سحة يف ذلك، فالنظام ل ي�ستطيع التعامل مع منوذج مناه�س يف �رشق حلب حمكوم 

ا للنظام؛  ا حقيقياً ا �سيا�سياً بقوى غري جهادية، فحلب دون داع�س كانت من املمكن اأن متثل تهديداً

لذلك �سارت اأولوية النظام اإحالة حياة املدنيني يف حلب اإىل جحيم حني ُطرد داع�س من املدينة.

ا يف ا�سرتاتيجية الثورة  ا اأ�سا�سياً م�سلحة نظام الأ�سد يف دعم اجلماعات املتطرفة كانت جزءاً

، اأ�سهمت يف اإ�سعاف احلركة الثورية بت�سجيع النق�سام والحرتاب الداخلي.  امل�سادة. اأولاً

ا، ظهور جمموعات مثل جبهة الن�رشة �سمن �سفوف املتمردين كان عقبة كبرية يف طريق  ثانياً

ا، وب�سكل اأكرث مبا�رشة، وجود داع�س مثل  توجيه الغرب م�ساعدات للمعار�سة امل�سلحة. ثالثاً

ا للثورة؛ حيث اإن الأغلبية الكا�سحة من التحركات الع�سكرية لداع�س كانت موجهة  ا حقيقياً تهديداً

ا، دّعمت تلك ال�سرتاتيجية حماولت الأ�سد لفر�س خطاب احلرب  �سد اجلي�س احلر. اأخرياً

�سد الإرهاب، التي ل ي�ستطيع اأن يخو�سها اأحد �سواه على حد زعمه.

اأجندات الطائفية االإقليمية و�ضرعنة االإ�ضالمية املتطرفة:

ب�سكل عام  العربي  للربيع  الأيديولوجي  الت�سكيل  للتمويل اخلليجي دور حموري يف  كان 

ال�سائعات واللتبا�سات:  نك�سف حقيقة  اأن  هنا  بالذكر  ب�سكل خا�س. جدير  ال�سورية  وللثورة 

مل متول ال�سعودية اأو قطر الدولة الإ�سالمية ب�سكل مبا�رش، ومل يكن للدولتني اأي م�سلحة يف 

زيادة حجمها. لذلك فاإن م�ساركة دول اخلليج يف التحالف الدويل ل�رشب داع�س يف �سوريا 

فيلك�س ليجراند
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اجلماعات  عن  داع�س  تختلف  ا.  �سيا�سياً ا  تغرياً ول  ا  مفاجئاً لي�س   ،2014 �سبتمرب  يف  والعراق 

ال�سورية الأخرى يف ا�سرتاتيجيتها وعالقتها بالتمويل الأجنبي. يف �سيف 2013 بداأت داع�س 

لبناء  ا�سرتاتيجية داع�س  باملناطق واملوارد. خ�سو�سية  التحكم  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  بو�سوح يف 

الدولة كانت اأنها تقوم بطرد اجلماعات امل�سلحة الأخرى من املناطق التي حتكمها، وتركز على 

املناطق غنية املوارد ل�ستخدام البرتول واملياه والأرا�سي الزراعية وحتقيق الكتفاء الذاتي؛ 

وبالتايل فاإن م�سئولية جريان داع�س ،مبا يف ذلك نظام الأ�سد وتركيا –الذين عمدوا اإىل �رشاء 

ا من مزاعم التمويل املبا�رش للحركة. البرتول من داع�س باأ�سعار خمف�سة– اأكرث و�سوحاً

وال�سبكات  تركيا  اإىل  بالإ�سافة  عام،  ب�سكل  اخلليج  دول  فاإن  ذلك،  من  الرغم  على 

�سوريا  يف  والطائفية  املتطرفة  املجموعات  تنامي  م�سئولية  يتحملون   ، اخلا�سة  الإ�سالمية 

والعراق. فبالتاأكيد قدمت دول اخلليج الدعم املايل للجماعات املتطرفة يف �سوريا والعراق، 

غري داع�س، خلدمة اأجندتها الطائفية يف �سياق التناف�س الإقليمي مع اإيران وحلفائها. فقد اأ�سههم 

املال ال�سيا�سي يف تدعيم نفوذ اجلماعات املتطرفة، كما اأ�سهم يف ت�سطيح خطاب مقاومة الطائفية 

بني املتمردين. فقد قدمت ال�سعودية وقطر الدعم املايل ال�سخي ملجموعات �سلفية خمتلفة، والتي 

ا لها. يف ذلك ال�سياق  �رّشحت برف�سها للدميقراطية ،ورف�ست ا�ستخدام العلم ال�سوري �سعاراً

مت جمع التمويل من ال�سبكات الإ�سالمية اخلا�سة ،وبالذات يف الكويت والتي لديها نظام ه�س 

تنا�سب  التي  املجموعات  على  الأموال  تلك  توزيع  مت  النقدية.  والتحويالت  التمويل  ملراقبة 

اجلي�س  للمن�سقني عن  امل�سلحة، حتى  للمعار�سة  ذلك  بعد  ا  الأيديولوجي، و�سار جلياً توجهها 

النظامي الأقرب للقومية العربية من الإ�سالمية، اأن تبّني خطاب طائفي هو الطريق الوحيد 

ا، تناف�ست املجموعات امل�سلحة يف �سوريا على من ي�ستطيع اأن يطرح نف�سه  لتلقي الدعم. �رشيعاً

للمقاتلني  واجلاذب  املنا�سب  هو  ال�سياق  ذلك  التمويل. وكان  اإ�سالمية وطائفية جلذب  الأكرث 

واجلهاديني الأجانب.

اأن  غري  مبا�رش.  ب�سكل  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  اخلليج  دول  تدعم  مل  الأغلب،  يف 

داع�س  مع  حتالفت  والتي  املالكي  �سد  ال�سنية  لالنتفا�سة  املايل  الدعم  عن  تواترت  التقارير 

ال�سنة يف غرب  مقاطعات  لال�ستيالء على  لداع�س  الطريق  ثم مهدت  يف ربيع 2014؛ ومن 

ا  تهديداً الإقليمية  اأهدافها  –حيث متثل  مبا�رش  ب�سكل  داع�س  اخلليج  تدعم دول  اإن مل  العراق، 

ا يف  مبا�رشا لقوى املنطقة– فقد فتحت الطريق للحركة بت�سجيع احلركات املماثلة لها اأيديولوجياً

�سوريا وبتهمي�س املتمردين املعتدلني.

هل تنقلب داع�س على الربيع العربي؟
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– ال�سلطات الرتكية  اإن  التعقيد. حيث  اإن دور تركيا يف �سعود احلركات املتطرفة �سديد 

مثل دول اخلليج– كان لديها ا�سرتاتيجية ق�سرية املدى، والتي كانت يف وقت ما متوافقة مع 

جمموعات متطرفة خمتلفة. على خالف دول اخلليج وال�سبكات اخلا�سة، فاإن حتالف تركيا 

اأيديولوجية، ول  بق�سايا طائفية ول  ا  مدفوعاً يكن  الإ�سالمية مل  القطاعات  مع  ال�سطراري 

ا بطموح يف �سوريا وببع�س الق�سايا  برغبة يف مواجهة التو�سعية الإيرانية، لكنه كان مدفوعاً

الأمنية الداخلية. يف 2012 و2013 ظهر بو�سوح تدخل تركيا يف دعم القطاعات الإ�سالمية 

من خمتلف التوجهات من القوى املرتبطة بالإخوان امل�سلمني، حتى ال�سلفيني غري اجلهاديني؛ 

حيث بدا اأنهم الأقدر على اإزاحة نفوذ النظام يف �سمال �سوريا. لكن التقارير اأ�سارت اإىل دعم 

ا يف حربها �سد ميلي�سات الأكراد يف �سوريا. ا�ستخدمت تركيا  جمموعات اإ�سالمية اأكرث تطرفاً

لدعم ال�ستقرار  القاعدة كو�سيلة  بنظام  ارتبطوا  الإ�سالميني، مبا يف ذلك من  ا وكالءها  اأي�ساً

على احلدود، والت�سدي لعمليات التهريب وال�رشقة التي تدور يف �سمال �سوريا. وقد ا�ستمرت 

جبهة الن�رشة وداع�س يف ا�ستخدام الأرا�سي الرتكية كقاعدة خلفية. لكن مع تزايد قوة داع�س 

ا. لكن تعامل تركيا مع  ا لكل جريانها؛ مما جعل تركيا اأكرث حر�ساً ا وا�سحاً اأ�سبحت متثل تهديداً

معركة كوباين، والتي كانت �سد بع�س ال�سوريني املح�سوبني على حزب العمل الكرد�ستاين 

اأكد اأن تركيا ما زالت ت�ستخف بخطر التطرف الإ�سالمي، بل تراه و�سيلة  من قبل داع�س، 

لتحقيق تطلعات عاجلة يف قمع الأكراد.

هزمية التطرف �ضيا�ضًيا:

النت�سارات الأ�سا�سية للحركات اجلهادية املتجددة تتمثل يف جناحها يف تقدمي نف�سها كمعرب 

اآمال  ترتفع  العربي  الربيع  بعد  ملا  املماثل  الثوري  ال�سياق  ففي  اجلذري.  التغيري  عن  وحيد 

التغيري، وتزيد معها الإحباطات؛ مما ميّكن اجلماعات املتطرفة من ركوب املوجة.

مل يكن الفراغ الأمني هو الوحيد الذي �سمح للجهاديني بالعودة بعد الربيع العربي، لكن 

ب�سكل اأ�سا�سي كان الفراغ الأيديولوجي هو ما �سمح بتلك العودة. فـ”يوتوبيا” املجتمع اجلديد 

التي قدمها اجلهاديون، واملدعومة بتطبيق عملي على الأر�س املحكومة من قبل دولة اخلالفة 

الإ�سالمية، مل يكن لها مناف�س اأيديولوجي كبري. يف �سوريا، على �سبيل املثال، كان امل�رشوع 

الذي طرحه التيار الرئي�سي للمعار�سة ال�سورية هو العودة للنظام الربملاين يف اخلم�سينيات.

فيلك�س ليجراند
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 جنح اجلهاديون يف و�سع اأقدامهم يف املناطق وداخل املجتمعات عن طريق التجاوب مع 

الإحباطات املحلية؛ فالتحالف ال�سطراري مت مع اأطراف مل تكن يف البداية موؤدجلة ،ولكن 

ا�سرتكت تلك الأطراف يف اأن الربيع العربي مل يجلب لهم التغريات امُلنتظرة، مثل انتفا�سة 

الأقلية ال�سنية العراقية �سد تهمي�سهم بوا�سطة احلكومة الطائفية. يف 2014 متكنت داع�س من 

ا ب�سطت القاعدة  ا�ستغالل ذلك املوقف، وحتالفت مع قوى �سيا�سية عراقية حملية. يف اليمن اأي�ساً

يف اخلليج العربي نفوذها من خالل التحالفات الإقليمية مع قبائل اجلنوب والو�سط. وما كانت 

تلك التحالفات لتتحقق، اإذا ما ا�ستطاعت القوى الدميقراطية تقدمي نف�سها كبديل حقيقي وقاطرة 

حقيقية للتغيري.

�ضرورة النماذج امل�ضادة:

ا  اإن تبني مدخل وحيد ملواجهة الإرهاب، بهدف نهائي لتحقيق ال�ستقرار لي�س فقط خطرياً

�سيا�سياًا، واإمنا غري فعال ،وياأتي بنتائج م�سادة. تتم�سك قوى الثورة امل�سادة بال�سلطة فيما بعد 

الربيع العربي عن طريق تقدمي نف�سها على اأنها احل�سن الوحيد يف مواجهة “الرببرية”. كانت 

تلك هي الطريقة التي واجهت بها دولة اجلزائر الإ�سالحات ،ومتكنت من جتنب انتفا�سة يف 

2011، باإحياء ذكرى احلرب الأهلية يف الت�سعينيات. كانت تلك هي الطريقة التي متكن بها 

ال�سي�سي يف م�رش من النتكا�س عن كل الإجنازات الثورية، وتلك هي الطريقة التي يحاول 

ب�سار الأ�سد بها اإقناع العامل اأن اخليار الوحيد اإما هو اأو داع�س. بالرغم من ذلك فلن ت�ستطيع 

قبل  ما  �سلطويات  مّيز  الذي  الزائف  ال�ستقرار  اإىل  اإعادتنا  يف  �سوى  امل�سادة  الثورة  اأنظمة 

.2011

اإن جناح النماذج امل�سادة للحركات اجلهادية هو يف احلقيقة مفتاح الهزمية ال�سيا�سية لداع�س، 

حيث اإن الربيع العربي مل ميت وُيدفن بعد. يف ذلك ال�سياق فاإنه من اجلدير بالذكر ذكر حلب 

وتون�س كمثالني لهما اأهمية حمورية يف بناء البديل. على نطاق �سديد املحلية، يتعر�س جريان 

الدولة  ولتو�سع  الأ�سد  قوات  لهجوم  ال�سورية  الثورة  قبل  من  املحكومة  املناطق  يف  داع�س 

الإ�سالمية من ال�رشق، حيث يتحكم الثوار ال�سوريون يف مقاطعتني يف �سمال غرب �سوريا، 

وهم على مدار عامني ي�سعون جاهدين لبناء موؤ�س�سات مدنية دميقراطية كاأ�سا�س لدولة �سوريا 

بناء  يف  �سعوبة  يواجهون  مازالوا  لكنهم  داع�س،  طرد  بالفعل  وا�ستطاعوا  الثورة،  بعد  ما 

منوذج م�ساد قادر على احلياة؛ ب�سبب الغارات اجلوية اليومية من قبل النظام على البنية التحتية 
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املدنية. كما يعانون ب�سبب �سعف التمويل الذي ميكنهم من اإعادة ت�سغيل اخلدمات العامة. مع 

الأ�سف، يبدو اأن ال�سرتاتيجية التي يتبناها التحالف الدويل �سد داع�س يف العراق ،وبالأخ�س 

يف �سوريا مل تاأخذ يف العتبار اأهمية البحث عن بديل �سيا�سي فعال. فبينما يتم اإنفاق املاليني 

ا ما تتلقى الإدارة املدنية للثوار يف املناطق  ا على ال�سواريخ لقتل اجلهاديني الكبار، نادراً يومياً

اخلالية من داع�س اأي دعم ،ول يزالون غري قادرين على دفع رواتب املدر�سني والأطباء.

اجلهاديني  ا يف مواجهة كل من  مفتاحياً ا  التون�سي دوراً النموذج  يلعب  اأو�سع،  نطاق  على 

ومناذج الثورة امل�سادة. فرغم كل امل�سكالت والإحباطات التي ل ميكن اإنكارها؛ فاإن الثورة 

التون�سية ا�ستطاعت اأن توؤّمن منجزاتها الأ�سا�سية ،وهي م�ستمرة يف نيل الإعجاب داخل الوطن 

العربي وخارجه، حيث ا�ستطاعت القوى ال�سيا�سية مبا فيها التيار الرئي�سي من الإ�سالميني من 

اأدى لتبني د�ستور يناير 2014. يك�سف النموذج  تقدمي تنازلت مهمة لبع�سهم البع�س؛ مما 

اإن بناء  ا ل مهرب منه؛ بل  ُمقّدراً ا  اأمراً ال�سلطوية لي�س  اأن عودة الأنظمة  التون�سي حتى الآن 

الدميقراطية ممكن حتى يف جمتمع خا�سع لدرجات عالية من التوترات الداخلية. لكن يظل 

من  القادمني  �سوريا  يف  املقاتلني  اجلهاديني  فعدد  اله�سا�سة،  من  قدر  على  التون�سي  النموذج 

تون�س اأعلى من نظرائهم القادمني من اأي دولية اأخرى، حيث ُيقدرون بثالثة اآلف مقاتل، 

ويفوق ذلك عدد ال�سعوديني وال�سي�سانيني. الأهم من ذلك، ت�سري التقارير املحلية من �سوريا 

اأعلى املنا�سب داخل املنظمة بعد  التون�سيني املن�سمني لداع�س عادةاً ما ي�سغلون  اأن اجلهاديني 

ا لل�سكان املحليني. العودة املحتملة لهوؤلء املقاتلني اإىل  ا اأنهم الأكرث اإرهاباً العراقيني. يبدو اأي�ساً

اأجنح  ه�سا�سة  يك�سف عن  الليبية  احلدود  املنت�رش على  بالفو�سى  التهديد  اإىل  بالإ�سافة  تون�س، 

مناذج الربيع العربي.

خال�ضـــة:

ا يف جتديد التطرف الإ�سالمي. اإن قوة احلركات اجلهادية التي  مل يكن الربيع العربي �سبباً

ن�سهدها اليوم لها جذورها يف الأنظمة ال�سلطوية العربية التي اأ�سهمت يف تدعيمها؛ كنتيجة للعنف 

ال�سيا�سي امل�ستمر طويالاً يف املنطقة. تعاين القوى الدميقراطية يف الربيع العربي من اأجل حتقيق 

ن�رش �سيا�سي ،وتقدمي بديل فعال لالأنظمة ال�سلطوية وللتطرف، لذا جنح التطرف يف ركوب 

موجة الربيع العربي لف�سل القوى الدميقراطية يف ال�ستجابة لإحباطات ما بعد الثورة يف العامل 

العربي.

فيلك�س ليجراند



رواق عربي

226

العدد 69

ا ملحاربة الإرهاب، وامليل للندم على �سقوط  من اخلطر مبكان تبني الغرب مدخالاً وحيداً

الأمر  وهو  ال�ستقرار،  با�سم  امل�سادة  الثورة  قوى  ب�سعود  الرتحيب  اأو  ال�سابقة،  الأنظمة 

ا. على �سعيد اآخر فاإن اأهمية النماذج  الذي لن ي�سهم �سوى يف زيادة �رشعية اأكرث النظم تطرفاً

ال�سيا�سية امل�سادة، مثل تلك التي يحاول الثوار ال�سوريون املعتدلون بناءها يف املناطق الواقعة 

حتت حكمهم ،ومثل النموذج الذي يبدو اأن تون�س ناجحة يف حتقيقه، تكمن يف اأن تلك النماذج 

هي التهديد الأكرب للتطرف.

هل تنقلب داع�س على الربيع العربي؟
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االنتفا�ضات العربية ووا�ضنطن.. 

الغرق فى موجة التغيري

مناواأة  اأو  ا�ستغالل  اأو  لتعزيز  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  اأية  الأمريكية  الإدارة  لدى  يكن  مل 

ا من عام 2011؛ على الرغم من نظريات عّدة نزعت اإىل  النتفا�سات العربية التي حدثت بدءاً

نقي�س هذا القول. جاءت رّدة فعل اإدارة الرئي�س باراك اأوباما على النتفا�سات على مراحل؛ 

وهي الإدارة التي فوجئت بدعوات التغيري منذ اأواخر 2010، ثم قررت فيما بعد دعم ما راأته 

يقظة تاريخية يف املنطقة قوامها ال�سباب. اأدى الدعم “اخلطابي” الأّويل اإىل حماولت مبكرة 

ا اإىل حد ما يف تون�س واليمن، لكنه كان  حل�سد دعم اقت�سادي متوا�سع على الأقل، وكان ناجحاً

ا يف م�رش. بدا للوهلة الأوىل اأن امل�ساركة الع�سكرية الأمريكية يف الئتالف الدويل يف  كارثياً

ا اأن الإخفاق يف م�ساعدة احلكومة النتقالية هناك  ليبيا ناجحة، لكن يف ظرف عام بات وا�سحاً

على بناء قوات اأمن قد اأ�سفر عن م�سكالت كربى، يف حني اأخفقت يف نهاية املطاف حماولة 

ال�سورية  احلدود  داخل  القائم  النزاع  انت�سار  مع  �سوريا،  خارج  البقاء  الأمريكية  الإدارة 

1-  ترجمة عن الأ�سل املكتوب باللغة الإجنليزية. 

* باحث يف مبادرة �لإ�سالح �لعربي- باري�ص.

مي�سيل دّن * 
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ا يهدد امل�سالح الأمريكية.  ا اإرهابياً اأنحاء املنطقة، لي�سبح – ح�سب الت�سور – خطراً اإىل �ستى 

وي�ستمر النهج الأمريكي يف كونه ل يخرج من دائرة ردة الفعل، اإذ ميزج بني التفاوؤل احلذر 

اإزاء تون�س، والقلق ب�ساأن اليمن، مع ا�ستمرار الأمل، وانعدام احلما�س ب�ساأن م�رش، والندم 

على ليبيا، ون�ساط اأكرب يف �سوريا حتركه �رشورة منع الإرهاب، مع تركيز اأقوى بكثري على 

منع التهديدات املت�سلة بالتغيري يف املنطقة بدلاً من مد يد العون للفر�س القائمة فيها.

موجة التغيري تنرث رذاذها )بدايات 2011(:

مع بدء رئا�سة اأوباما يف عام 2008، و�سع جمموعة جديدة وخمتلفة من الأولويات �سعى 

بوا�سطتها اإىل جرب ال�رشر املت�سور الذي اأحلقه �سابقه الرئي�س جورج دبليو بو�س. وبدلاً من 

تعزيز ودعم اأجندة احلريات و«الدبلوما�سية التحويلية« التي تعود اإىل عهد بو�س، والتي خ�سي 

كلينتون  هيالري  اخلارجية  ووزيرة  اأوباما  قرر  وُم�سَللة؛  متعجرفة  اعتبارها  اأوباما  فريق 

الرتكيز على تخفيف التهديدات املنبعثة من املنطقة من خالل دبلوما�سية منع اإيران من حيازة 

تعّهد  كما  الإ�رشائيلي/الفل�سطيني.)1(  ال�رشاع  فتيل  نزع  ا من خالل  واأي�ساً النووي،  ال�سالح 

ب�سحب القوات الأمريكية من العراق ثم من اأفغان�ستان، لُينهي ثمانية اأعوام من احلرب التي 

العربية  اململكة  اأوباما  زار  عندما   .2001 �سبتمرب/اأيلول  يف  الإرهابية  الهجمات  اإبان  ن�سبت 

ال�سعودية وتركيا وم�رش اأثناء جولته الأوىل باملنطقة يف ربيع 2009، اأعلن عن ال�سعي لعهد 

جديد من »الحرتام املتبادل« بني الوليات املتحدة والأمم ذات الأغلبية الإ�سالمية من بعد عهد 

»ما بعد 9/11« امُلثخن باجلراح.)2( ويف بع�س احلالت –ويجدر هنا ذكر م�رش– تراجعت 

اإ�سالح  وحاولت  لها،  خططت  قد  كانت  دميقراطية  م�ساعدات  برامج  عن  اأوباما  اإدارة 

العالقات الثنائية، التي توترت ب�سبب انتقادات بو�س للرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك.

العربية  الأغلبية  ذات  الدول  يف  بالرتحيب  عام  ب�سكل  اجلديد  اأوباما  نهج  قوبل  حني  يف 

وانهارت  املناطق،  تلك  يف  مهمة  عامة  حتركات  اأية  تواكبه  مل  »خطابه«  فاإن  والإ�سالمية، 

جهوده اإزاء الق�سية الفل�سطينية يف ظرف عام، يف مواجهة رف�س رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي 

اأواخر  العربية  النتفا�سات  اندلعت  فعندما  امل�ستوطنات.)3( من ثم،  بناء  نتنياهو جتميد عملية 

عام 2010 ويف عام 2011، ارتبك م�سئولو اإدارة اأوباما يف مواجهة املطالبات اجلماهريية 

العري�سة بنوع التغيري –وهو احلرية والفر�س القت�سادية والكرامة– الذي �سبق ،ونظروا 

ا من اإدارة بو�س على منطقة ل ترغب يف هذا النوع من التغيري. ا تع�سفاً اإليه ب�سفته مفرو�ساً

االنتفا�ضات العربية ووا�ضنطن: الغرق يف موجة التغيري



229

 العدد 69رواق عربي

ا، ودعم النتفا�سات العربية –ولو حتى  على اأن اأوباما جنح يف ا�ستعادة التزان �رشيعاً

اأكرب واأكرث  امُلعلن  اأوباما  اأ�سبح دعم  اآخر،  اإىل  بلد  انتقال النتفا�سات من  باخلطابة. ومع 

ا  ا اإقليمياً ا ع�سكرياً ا اإىل حد ما. كانت تون�س حليفاً ثقة، ورمبا اأ�سبح يف نهاية املطاف متجاوزاً

كانت  احلالتني  كلتا  لكن يف  ا،  كبرياً ا  اإقليمياً ا  ا ع�سكرياً حليفاً املتحدة، وم�رش  للوليات  ا  �سغرياً

املتظاهرين  �سف  يف  الوقوف  البداية  يف  الأقل  على  اختارت  الع�سكرية  القيادة  اأن  حقيقة 

اخلا�سة  الأمريكية  القيم  احرتام  وا�سنطن  على  �سهلت  م�ساألة  ال�سلطويني،  الرئي�سني  �سد 

ا، اإذ متكنت الوليات املتحدة من دعم  بالدميقراطية واحلرية. ومل تكن اليمن حالة �سعبة متاماً

مبادرة �سادرة عن جمل�س التعاون اخلليجي دفعت باجتاه التغيري الر�سمي ل الثوري.)4(

وكانت ليبيا و�سوريا حالتني تنطويان على حتديات اأكرب بكثري بالن�سبة للوليات املتحدة، 

ا على املظاهرات ال�سلمية  لأن قادة البلدين –بعد اأن راأيا ما حدث لـ بن علي ومبارك– رداً

بق�سوة بالغة. كان رد فعل اأوباما جتاه هاتني احلالتني خمتلف متام الختالف، ثم اأر�سل يف 

نهاية املطاف قوات اأمريكية لت�سارك يف عمل ع�سكري دويل يف ليبيا يف عام 2011، يف حني 

قاوم بثبات اأي تورط يف ت�سعيد النزاع ال�سوري لثالث �سنوات اإ�سافية، اإىل اأن ا�سطر اإىل 

ا؛ ب�سبب تزايد تهديدات الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�س(. ذلك ا�سطراراً

ولعل انتفا�سة البحرين كانت املثال الأو�سح على تقييم وا�سنطن هل تدعم حركة تطالب 

باحلرية اأم تغّلب م�سالح الأمن القومي، لتقرر يف النهاية م�سالح الأمن القومي. يف البداية 

دوار  يف   2011 فرباير  اأوا�سط  بداأت  التي  املظاهرات  بدعم  اأمريكيون  م�سئولون  جاهر 

اللوؤلوؤة باملنامة، والتي طالبت بامل�ساواة يف احلقوق بني ال�سيعة وال�سنة يف البحرين ومبلكية 

اأوا�سط  يف  اأخرى  جماورة  وبلدان  ال�سعودية  من  قوات  تدخلت  عندما  لكن  د�ستورية.)5( 

مار�س مل�ساعدة القوات البحرينية على �سحق املظاهرات التي اأ�سبحت كبرية للغاية؛ تراجعت 

ا.)6( املده�س اأنه يبدو اأن اإ�رشار ال�سعودية على وجود القاعدة البحرية  الوليات املتحدة �رشيعاً

الأمريكية )التي اأ�سبحت ق�سية كربى اأثناء النتفا�سة( هو الذي اأقنع امل�سئولني الأمريكيني 

والإ�سالح  للم�ساءلة  ا�ستحياء–  –على  الدعوة  املتحدة يف  الوليات  ا�ستمرت  ثم  بالرتاجع. 

ا غا�سبة ،مثل طرد م�ساعد وزير اخلارجية  يف البحرين، لتواجه من احلني لالآخر ردوداً

يوليو/متوز  يف  البحرين  زار  الذي  مالينوف�سكي  توما�س  الإن�سان  وحقوق  للدميقراطية 

)7(.2014

مي�ضيل دّن
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ب�سكل عام  املتظاهرين  تركيز  لأوباما هو عدم  بالن�سبة  لالنتفا�سات  الإيجابية  الزوايا  من 

على الوليات املتحدة. تنا�سب هذا مع رغبة الرئي�س يف تورط اأقل بال�رشق الأو�سط، وباأن 

ت�سعى �سعوب املنطقة حلل م�سكالتها بنف�سها، دون لوم الوليات املتحدة اأو ال�سعي اإليها لتقدمي 

حلول. هذا العتقاد باأن املنطقة بداأت حتتاج تدخالاً اأقل من القوى اخلارجية، �سوف يوؤدي اإىل 

تبعات كربى، ل�سيما فيما يتعلق بالنزاع ال�سوري.

ركوب املوجة )اأوا�ضط 2011 – اأوا�ضط 2012(:

الرتكيز  عدم  حالة  يف  العربية  النتفا�سات  تبقى  اأن  على  اأوباما  اإدارة  ت�سميم  اأدى 

تلك  ن�سوب  وقت  امل�ست�رشية  والقت�سادية  املالية  الأزمة  عن  –ف�سالاً  املتحدة  الوليات  على 

ملا  متوا�سعة  اقت�سادية  م�ساعدات  مبقت�ساه  املتحدة  الوليات  توفر  نهج  اإىل  النتفا�سات– 

اخلارجية  وزيرة  �سافرت  عندما  »النتقالية«.  العربية  الدول  مب�سمى  اإليه  ت�سري  اأ�سبحت 

هيالري كلينتون اإىل املنطقة يف مار�س/اآذار 2011، جلبت معها حزمة م�ساعدات طارئة مت 

ا  جمعها يف عجالة، مببلغ 150 مليون دولر، ُقدمت اإىل م�رش،)8(  وكان قوامها بالكامل تقريباً

اأوباما  الرئي�س  تابع  مل�رش.  بالفعل  الأمريكي  الكوجنر�س  خ�س�سها  قد  وكان  ُتنفق  مل  اأموال 

بعر�س مبلغ مليار دولر من امل�ساعدات مل�رش يف مايو/اأيار 2011، ُتنفق على ثالث �سنوات 

يف اتفاق ملبادلة الدين، مبعنى اأن تنفقها احلكومة امل�رشية على برامج �سبق التفاق عليها بني 

الطرفني، مثل التعليم.)9(

ا اأكرب من النجاح يف زيادة امل�ساعدات لتون�س واليمن  ولقد �سادفت الوليات املتحدة قدراً

من اأجل معاجلة احتياجات التغيري يف هاتني الدولتني. يف تون�س، عر�ست الوليات املتحدة 

الأمريكية يف  الأمريكية واملدر�سة  ال�سفارة  الهجمات على  واأدت  ا،  متوا�سعاً ا  البداية دعماً يف 

�سبتمرب/اأيلول 2012 اإىل اأزمة يف العالقات الثنائية وحتذيرات �سفر اأدت لك�ساد يف ال�سياحة.)10( 

لكن بحلول اأواخر عام 2013 كان قد مت راأب ذاك ال�سدع، وعندما اأ�سبح من الأو�سح اأن 

ا من بني دول ثورات 2011 –ل�سيما  العملية النتقالية يف تون�س ُيرجح اأن تكون الأكرث جناحاً

بعد مترير التون�سيني لأكرث الد�ساتري تقدمية يف العامل العربي يف يناير/كانون الثاين 2014 اإبان 

مفاو�سات �ساقة بني الإ�سالميني والعلمانيني– زادت الوليات املتحدة من دعمها. عندما قام 

رئي�س الوزراء املوؤقت مهدي جمعة بزيارة لوا�سنطن يف اأبريل/ني�سان 2014 ا�ستقبلته الإدارة 

ا، واأعلن الرئي�س اأوباما عن كفالة قر�س مببلغ 500 مليون دولر،  الأمريكية ا�ستقبالاً حاراً
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ا اإىل كفالة القر�س مببلغ 485 مليون دولر ونحو 400 مليون دولر م�ساعدات اأخرى  م�سافاً

منذ عام 2011.)11( ويف اليمن حيث اأدى احلوار الوطني اإىل اإجماع ه�ّس على بع�س حتديات 

اليمن على الأقل، وفرت الوليات املتحدة نحو 346 مليون دولر م�ساعدات اأمنية واقت�سادية 

لل�سنة املالية 2012، بزيادة بواقع نحو 15 يف املائة عما قدمته يف عام 2010، قبل النتفا�سة، 

واأ�سبح املبلغ نحو 300 مليون دولر يف عام 2013.)12(

مايو/اأيار  يف  اخلارجية  بوزارة  اخلارجية،  بال�سيا�سة  متعلقة  مهمة  كلمة  اأوباما  األقى  كما 

2011، وخاللها تعّهد بدعم التحولت الدميقراطية، والتي اعتربها يف كلمته من اأهم اأولويات 

اإدارته فيما يخ�س �سيا�سة ال�رشق الأو�سط، بالإ�سافة اإىل الأهداف طويلة الأجل، مثل مكافحة 

قاد  نف�سه،  ال�سهر  ويف  احُلر.)13(  الطاقة  وتدفق  النووية  الأ�سلحة  انت�سار  ومكافحة  الإرهاب 

القت�سادية  امل�ساعدات  تن�سيق  بق�سد  بفرن�سا،  دوفيل  يف   8 جي  الـ  قمة  اأمريكيون  م�سئولون 

الدولية لدعم القت�سادات اله�سة يف الدول العربية التي متر مبراحل انتقالية.)14(

لكن منذ حلظة اإعالن اأوباما عن تغيري م�سار �سيا�ساته، واجه �سعوبة جمة يف التنفيذ. اإذ اأن 

وزيرة التعاون الدويل امل�رشية فايزة اأبو النجا –وهي من م�سئويل نظام مبارك ومن املقربني 

مليون   150 الـ  ملبلغ  الفوري  بالرف�س  تكتف  مل  النتقالية–  احلكومة  �سمن  ع�سكريني  من 

ا اعرت�ست بقوة على تخ�سي�س  دولر م�ساعدات طارئة ب�سفته مبلغ غري منا�سب، اإمنا اأي�ساً

مراقبة  على  التدريب  ،مثل  الدميقراطية  امل�ساعدة  لربامج  دولر(  مليون   65( كبري  مبلغ 

النتخابات وتدريب الأحزاب ال�سيا�سية، التي كان من املقرر تنظيمها من خالل ِمنح مبا�رشة 

اإعالمية �سد  النجا يف حملة  اأبو  الوزيرة  بداأت  اأمريكية وم�رشية.)15(  ملنظمات جمتمع مدين 

هذه الأن�سطة، التي �سورتها ب�سفتها تدخالاً غري قانوين يف ال�ساأن الداخلي، وف�سل امل�سئولون 

دت الأمر اإىل حملة قانونية، اأدت يف  الأمريكيون عدم الرد على تلك الت�رشيحات. ثم اإنها �سعَّ

دي�سمرب/كانون الأول 2011 اإىل مداهمات ملكاتب منظمات اأمريكية وم�رشية كانت قد قبلت 

التمويل الأجنبي، ثم ق�سية �سد موظفي تلك املنظمات.)16( وبنهاية تلك الأحداث، يف يونيو/

حزيران 2013، متت اإدانة عدة موظفني م�رشيني واأمريكيني بجرائم على �سلة بتنفيذ اأن�سطة 

بدون ت�رشيح.)17( ورغم اأنه مل يق�س اأي منهم فرتات وراء الق�سبان؛ حيث اأغلبهم فروا من 

م�رش قبل �سدور الأحكام، فاإن املحاكمة اأدت اإىل توقف مفاجئ جلهود تعزيز الدميقراطية 

الأمريكية يف م�رش. وكانت العالقات مع اأبو النجا �سيئة لدرجة اأن اتفاق تقدمي املليار دولر 

ا. م�ساعدات مل ُيربم مطلقاً

مي�ضيل دّن
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�سوريا  النتفا�سات يف  اإزاء  مت�ساربة  مناهج  اإىل  اأوباما  اإدارة  واأثناء عام 2011 جلاأت 

ا اإىل ردود فعل الفاعلني  ا اإىل تقييم الإدارة لتلك النزاعات، وجزئياً وليبيا، وال�سبب يعود جزئياً

الآخرين. مع حتول النتفا�سة يف �سوريا من املظاهرات ال�سلمية اإىل مترد م�سلح جراء القمع 

اأوباما ببطء،  الغا�سم من حكومة ب�سار الأ�سد للحركة الحتجاجية، ت�ساعدت حدة خطابات 

واأف�ست يف اأغ�سط�س/اآب 2011 اإىل قوله امل�سهور باأنه »لأجل ال�سعب ال�سوري، حان الوقت 

لأن يتنحى الرئي�س الأ�سد«.)18( رمبا كانت كلمة اأوباما ت�ستند اإىل قناعة باأن �سقوط الأ�سد اأمر 

بن علي  �سقط كل من  مثلما  وقتها،  منطقية  ُتعد  كانت  التي  القناعة  �سيتحقق ل حمالة، وهي 

ا. لكن الت�رشيح مل ي�رش اإىل اأن  ومبارك و�سالح رئي�س اليمن، والقذايف الذي كان وقتها هارباً

ا اأن من الأف�سل ل�سوريا اأن  اأوباما م�ستعد لبذل ما هو اأكرث من الدعم اخلطابي، اإمنا ذكر مراراً

حتل م�ساكلها بنف�سها.

تدخلت  التي  احلالة  فهي  العربي،  الربيع  بلدان  بني  يتكرر  مل  ا  منوذجاً كانت  فقد  ليبيا  اأما 

ا من مار�س/اآذار وانتهاءاً باأكتوبر/ت�رشين الأول 2011،  ا، بدءاً فيها الوليات املتحدة ع�سكرياً

من اأجل دعم انتفا�سة عربية. هناك عدة عوامل اأدت جمتمعة اإىل اختالف احلالة الليبية عن 

، يف حني اأن النزاع ال�سوري تطور  �سوريا، على الأقل يف اأعني امل�سئولني الأمريكيني. اأولاً

ببطء ليتحول اإىل حرب اأهلية دموية للغاية ؛ ما اأعطى امل�سئولني الأمريكيني الوقت للتفكري، 

مار�س/اآذار  يف  القذايف  معمر  الليبي  الزعيم  هدد  عندما  ا.  �رشيعاً تطور  الليبي  النزاع  لكن 

2011 باعتداء على مدينة بنغازي، طالب اأحد امل�ساعدين الرئي�سيني لأوباما باأن يبذل الرئي�س 

ق�سارى جهده لتفادي املذبحة املحتملة بحق الآلف من الليبيني.

كانتا  ليبيا،  يف  كبرية  اقت�سادية  م�سالح  من  لهما  مبا  املتحدة،  واململكة  فرن�سا  فاإن  ا،  ثانياً

املتحدة،  الوليات  ت�سارك  املبادرة ،اإذا مل  التدخل وم�ستعدتني لأخذ زمام  ب�سدة يف  ترغبان 

ما اأدى لقيام م�سئول اأمريكي، مل ُيذكر ا�سمه، بو�سف نهج اأوباما باأنه »القيادة من اخللف«، 

ا، كانت اململكة العربية ال�سعودية وحلفاء  وهو امل�سمى الذي اكت�سب �سمعة �سيئة فيما بعد. ثالثاً

اآخرون للوليات املتحدة يف اخلليج يرغبون ب�سدة يف �سقوط القذايف )الذي جنح يف اأن يهني 

كل قائد عربي على ال�ساحة من احلني لالآخر( وقدموا موافقة جامعة الدول العربية على ذلك 

التدخل الع�سكري.

نف�سها  اأوباما  اإدارة  الأول من 2012، وجدت  الن�سف  امتداد  بنهاية عام 2011 وعلى 

الهيئات  يف  الإ�سالمية  الأحزاب  انتخاب  مع  تتعامل  كيف  جديد:  �سيا�سي  ماأزق  مواجهة  يف 
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مي�ضيل دّن

امل�سلمني  الإخوان  انتخاب  اأن  املوؤكد  اأقل.  بدرجة  والتنفيذية مب�رش وتون�س وليبيا  الت�رشيعية 

والأحزاب ال�سلفية وح�سولهم على اأغلبية كبرية يف الربملان امل�رشي، بالإ�سافة اإىل انتخاب 

حزب النه�سة يف العديد من الهيئات الت�رشيعية النتقالية التون�سية، مل يكن مما يف�سله امل�سئولون 

الدبلوما�سيني الأمريكيني  اأن  اإذ  الأمريكيون. كانوا ل يعرفون تلك احلركات متام املعرفة، 

التقوا باإخوان ون�سطاء اإ�سالميني اآخرين مرات حمدودة اأثناء �سنوات وجودهم يف املعار�سة، 

الق�سية الإ�رشائيلية.  اأ�سا�سية وم�سبقة حول عدة ق�سايا، ل�سيما  وكذا جراء وجود اختالفات 

احرتام  يعني  الدميقراطية  نحو  النتقالية  املراحل  دعم  اأن  الأمريكيون  امل�سئولون  قرر  لكن 

الختيارات التي تاأتي بها النتخابات احلرة، ولذا قرروا بناء عالقات بناءة مع الإ�سالميني 

املنتخبني، ومن ُعينوا منهم يف املنا�سب التنفيذية.

كانت هناك العديد من اللحظات املفعمة بالتوتر، كما حدث عندما ربح حزب النه�سة نحو 

احلرية  الأول 2011، وعندما ربح حزب  اأكتوبر/ت�رشين  التون�سي يف  الربملان  مقاعد  ثلث 

يناير/كانون  يف  امل�رشي  الربملان  مقاعد  اأرباع  ثالثة  ال�سلفية  والأحزاب  الإخواين  والعدالة 

النتخابات  يف  والعدالة  احلرية  حزب  من  مر�سي  حممد  فاز  عندما  ثم   )19(،2012 الثاين 

الرئا�سية التي �سهدت مناف�سة كبرية لي�سبح اأول رئي�س م�رشي بعد الثورة يف يونيو/حزيران 

2012.)20( وعندما ربح حزب العدالة والبناء نحو 10٪ من مقاعد املوؤمتر الوطني العام الذي 

مت انتخابه يف يوليو/متوز 2012.)21( وانتخب اليمن رئي�سه اجلديد يف فرباير/�سباط.

�ضدمة املوجة االرتدادية )اأوا�ضط 2012 – 2013(:

قدم  النتقالية جتري على  املراحل  اأن  الأمريكيني  للم�سئولني  بحلول �سيف 2012 ظهر 

وت�رشذم  املت�ساعد  العنف  اأن  الأمريكيون  امل�سئولون  قرر  حيث  �سوريا،  با�ستثناء  و�ساق، 

ل�سان  املتحدة. وكان هذا هو  الوليات  يتجاوز قدرة  اأمر  اإىل ف�سائل متناحرة هو  املعار�سة 

اأبرز تلك الأطراف حكومة الأ�سد–  ا بعد اأن رف�ست اأطراف النزاع –ومن  احلال خ�سو�ساً

التعاون يف حماولة من الأمم املتحدة لإنهاء القتال وحتقيق مرحلة انتقالية �سيا�سية مت التفاق 

عليها يف جنيف يف يونيو/حزيران 2012.

كانت  واإن  الأمل،  بها  يحف  الدميقراطية،  نحو  تنتقل  عربية  نظم  اأنه  ظهر  ما  اأن  على 

اأملت بالوليات املتحدة.  ه�ّسة، انعطف انعطافات حادة يف خريف 2012، مع تبعات �سلبية 

ا ما، كانت املظاهرات العنيفة عند ال�سفارات  اأول بادرة وا�سحة لوا�سنطن على اأن ثمة خطباً
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ا على دعوات من �سيوخ  الأمريكية يف تون�س العا�سمة والقاهرة وبع�س املدن الأخرى، رداً

�سلفيني احتجوا عرب قنوات ف�سائية على مقطع فيديو حول فيلم معاد لالإ�سالم، ُيزعم اأنه اأُنتج 

ال�سفارة  املتظاهرون جدران  اعتلى  �سبتمرب/اأيلول 2012  املتحدة.)22( ويف 11  الوليات  يف 

الأمريكية يف القاهرة، واأحرقوا مدر�سة اأمريكية يف تون�س العا�سمة، بالإ�سافة اإىل هجمات 

اأخرى نالت من ال�سفارة الأمريكية يف تون�س.)23(

اأما الواقعة الأ�سواأ بكثري على الوليات املتحدة فقد كانت اغتيال ال�سفري كري�ستوفر �ستيفنز 

كما  ال�سنني.  منذ ع�رشات  لعمله  اأدائه  اأثناء  ُيقتل  اأمريكي  �سفري  اأول  وهو  بليبيا،  بنغازي  يف 

الواقعة. بتلك  مت�سل  هجوم  اأثناء  بنغازي  يف  الأمريكيني  الأمنيني  امل�سئولني  من  اثنان  ُقتل 

النواب  اتهام  مع  الأمريكي،  الكوجنر�س  يف  للمزايدة  ا  مبعثاً بنغازي  اغتيالت  اأ�سبحت   )24(

الواجب،  النحو  على  الأمريكيني  املوظفني  حماية  يف  بالإخفاق  اأوباما  لإدارة  اجلمهوريني 

وكذلك تقدمي امل�ساعدة للحكومة الليبية يف نزع اأ�سلحة امليلي�سيات من بعد الثورة.)25(

الأمريكية  للعالقات  مرير  لختبار  فر�سة  وم�رش  وتون�س  ليبيا  يف  الهجمات  مّثلت  لقد 

باحلكومات اجلديدة يف تلك البلدان، والتي تباطاأت يف توفري الأمن للدبلوما�سيني الأمريكيني، 

اأو امل�ساعدة يف التحقيقات املطلوبة. ويف نهاية املطاف تعافت العالقات الأمريكية مع كل من 

هذه الدول، لكن بالن�سبة للم�سئولني الأمريكيني والراأي العام الأمريكي، كانت تلك الأحداث 

ا ولو حتى يف بلدان مثل تون�س، التي على النقي�س  ا قبيحاً تذكرة باأن اليقظة العربية قد تتخذ طابعاً

ا يف احلكومات. ا وتغيرياً من �سوريا �سهدت حتولاً �سيا�سياً

ثم ويف نوفمرب/ت�رشين الثاين 2012 اعرتى اإدارة اأوباما الذهول من التطورات اجلديدة 

الدور  على  مر�سي  للرئي�س  الأمريكيني  امل�سئولني  تهنئة  من  اأيام  فبعد  م�رش.  �سهدتها  التي 

الرئي�س  اأ�سدر  وحما�س،)26(  اإ�رشائيل  بني  النار  اإطالق  لوقف  التو�سط  يف  لعبه  الذي  البناء 

الق�سائية.)27( ورغم  فوق املراجعة  –عمال–  ا يجعل قراراته  ا �ساعقاً ا د�ستورياً اإعالناً امل�رشي 

ا يف كتابة ومترير  ال�سطرابات اجلماهريية القوية واملت�ساعدة، اأ�رش مر�سي على امل�سي قدماً

املرحلة  عرقلة  مبحاولة  اإياها  ا  متهماً العلمانية،  الأحزاب  اأغلب  اعرتا�سات  رغم  الد�ستور 

النتقالية نحو الدميقراطية. اأح�ّس امل�سئولون الأمريكيون بالنزعاج البالغ، لكنهم ف�سلوا األ 

ا، اإذ ظنوا اأن ل فائدة ُتذكر من الدفع باجتاه ُعزلة مر�سي. ي�رشحوا بالكثري علناً

 ،2013 ربيع  يف  العلمانية  ال�سيا�سية  واجلماعات  الإخوان  بني  التوترات  ت�ساعد  ومع 

نائب  الو�ساطة. ذهب  العديد من جهود  الأوروبي يف  الحتاد  املتحدة مع  الوليات  تعاونت 
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وزير اخلارجية بيل برينز ومبعوث الحتاد الأوروبي اخلا�س بريناردينو ليون اإىل القاهرة 

ملحاولة التو�سط يف اتفاق ب�ساأن ق�سايا خالفية منها عملية للتعديالت الد�ستورية، وتعيني نائب 

عام جديد، وتعيني رئي�س وزراء ووزارة جدد، وقواعد لعقد انتخابات برملانية جديدة.)28(

لكن الو�سطاء مل يجدوا لدى مر�سي والقيادات الإخوانية الأخرى رغبة حقيقية يف الو�سول 

–التي حت�سنت  التوافق مع اجلي�س  اأن حالة  ارتاأوا  اإذ  العلمانية،  حللول و�سط مع اجلماعات 

�رشوطها خالل اإعداد د�ستور 2012– هي اأهم �سيء. لكن عندما ك�رش اجلي�س التفاق فجاأة، 

ا مبوجة من الغ�سب ال�سعبي �سد مر�سي  واعتلى ال�سلطة يف مطلع يوليو/متوز 2013 مدفوعاً

من  نف�سه  بالقدر  وليون  برينز  قبل  من  اجلديدة  الو�ساطة  جهود  اجلي�س  ا�ستقبل  والإخوان، 

الفتور.

للغاية  �سعبة  التحديد  وجه  على   2013 �سبتمرب/اأيلول  اإىل  يوليو/متوز  من  الفرتة  كانت 

على اإدارة اأوباما. اأدى النقالب الع�سكري الذي حدث يف 3 يوليو/متوز يف م�رش خليارات 

جي�س  اأي  مع  العالقات  لقطع  يدعو  الذي  الأمريكي  القانون  جتاهل  اإما  لوا�سنطن:  مريرة 

ا، اأو مراعاة القانون وخ�سارة حليف ع�سكري ا�ستثمرت  ينقلب على القائد املنتخب دميقراطياً

حاول  البداية  يف  الدولرات.  ومليارات  اجلهود  من  ال�سنني  ع�رشات  املتحدة  الوليات  فيه 

امل�سئولون الأمريكيون اللتفاف حول هذا املو�سوع، اإذ زعموا اأن القانون ل يطالب الإدارة 

ا اأم ل.)29( لكن بعد ف�س اعت�سام رابعة  ا ما اإذا كان ما يحدث يف م�رش انقالباً باأن تقول ر�سمياً

الرئي�س  قال  �سخ�س،  اأكرث من 1000  ُقتل  القوة، حيث  با�ستخدام  اأغ�سط�س/اآب 2014  يف 

اأوباما اإن الوليات املتحدة مل يعد بو�سعها ال�ستمرار »يف التعامل املعتاد« مع م�رش، وجمد 

ت�سليم اأغلب الأ�سلحة وامل�ساعدات.)30(

ا اأكرب لأوباما، اإذ هاجمت احلكومة ال�سورية يف 21 اأغ�سط�س/ على اأن �سوريا مثلت حتدياً

اآب املدنيني باأ�سلحة كيماوية لتقتل نحو 1400 �سخ�س. ويف مواجهة بياناته ال�سابقة حول اأن 

ا للخطوط احلمراء،)31( بداأ اأوباما يف التح�سري خلطط  ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية يعد جتاوزاً

ع�سكرية وملنطق قانوين يحكم ال�رشبات اجلوية �سد القوات احلكومية ال�سورية، مع ترويج 

يف  التورط  يف  الأويل  اأوباما  تردد  لكن  لقبوله.  ودفعه  ا  علناً لالأمر  كريي  اخلارجية  وزير 

الأمريكي حول  ال�سطح، يعززه تردد اجلمهور  الطفو على  ا عاود  ال�سوري ع�سكرياً النزاع 

�رشب  املتحدة  الوليات  على  »يجب  حني  يف  اأنه  اأعلن  اأغ�سط�س/اآب   31 ويف  امل�ساألة،  تلك 

اإل مبوافقة من  يفعل هذا  فلن  الكيماوية،  الهجمات  املزيد من  ملنع  �سوريا«  للنظام يف  اأهداف 
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الكوجنر�س.)32( ومل يوفر الكوجنر�س الأمريكي املنق�سم ب�سدة هذه املوافقة، وهو الأمر الذي 

ا، ومن ثم تعاونت الوليات املتحدة –بدلاً من الهجمات– مع  كان ُيرجح اأن اأوباما يعرفه م�سبقاً

رو�سيا يف عملية دبلوما�سية �سلمت احلكومة ال�سورية مبقت�ساها العديد من قدراتها الكيماوية، 

ولكن لي�ست كلها، كما ات�سح بعد عام.)33(

حتى تون�س، التي كان يبدو اأنها احلالة الأجنح من بني دول ما بعد النتفا�سات، فقد دخلت 

يف م�ساكل عميقة خالل الن�سف الثاين من عام 2013. من ناحية ب�سبب اإخفاق حكومة النه�سة 

ل�سا�سة  اغتيال  ال�سلفيني )وا�ستمل على عمليتي  قبل  املت�ساعد من  العنف  التعامل بحزم مع  يف 

ومن  عديدة(  اأخرى  وحوادث  الأمريكية  املدر�سة  على  هجوم  وكذلك  بارزين،  ي�ساريني 

ناحية اأخرى ب�سبب دفقة اجلراأة من بعد النقالب �سد الإخوان امل�سلمني يف م�رش، حيث بداأ 

العلمانيون التون�سيون بالدفع ب�سكل اأقوى خلروج النه�سة من ال�سلطة يف اأواخر يوليو/متوز. 

ا من املفاو�سات، والو�ساطات من املنظمات العمالية واملجتمع املدين،  ا�ستغرق الأمر �سهوراً

والكثري من املرونة من طرف النه�سة، قبل الو�سول ل�سفقة يتنحى مبوجبها حزب النه�سة 

ل�سالح حكومة تكنوقراط انتقالية متهد الطريق نحو انتخابات برملانية.)34(

ال�ضباحة فى بحر عا�ضف )2014(

يف الن�سف الأول من عام 2014 بدا اأن ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الدول العربية التي متر 

مبرحلة انتقالية ت�سري بخطى �سنينة، لتتحول فجاأة يف �سبتمرب/اأيلول جراء التهديد الذي راأته 

الإدارة الأمريكية يف “داع�س”.

ا خرج  ا جيداً حاولت اإدارة اأوباما الحتفاء بالنجاح الن�سبي يف تون�س، التي اأ�سدرت د�ستوراً

اإىل النور بالإجماع يف يناير/كانون الثاين 2014.)35( عومل قادة تون�س من جميع الأطياف 

املتحدة  الوليات  ووقعت  الأبطال،  معاملة   2014 ربيع  يف  وا�سنطن  زاروا  الذين  ال�سيا�سية 

اتفاق قر�س مببلغ 500 مليون دولر مع رئي�س الوزراء مهدي جمعة يف يونيو/حزيران.)36(

اأغلب  مدار  على  م�سارين  ذات  �سيا�سة  يف  اأوباما  اإدارة  ا�ستمرت  م�رش،  اإىل  وبالن�سبة 

ت�سليمه  الأمني يف م�ستوى منخف�س مع حجب ما كان عليها  التعاون  اأبقت  اإذ  العام،  فرتات 

ا  من بنود ع�سكرية، كبادرة على ا�ستمرار ا�ستيائها من النتقال الدميقراطي الذي انقلب راأ�ساً

امُلقلقة ب�سكل مطرد. لكن بع�س عنا�رش الإدارة،  على عقب، ومن �سورة حقوق الإن�سان 
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بالكامل، وبدا  الع�سكري  التعاون  ا�ستعادة  اأجل  الوزير كريي، دفعوا بال هوادة من  ل�سيما 

ا من مقاومة البيت الأبي�س وبع�س اأع�ساء الكوجنر�س،  اأنهم على مدار العام يخففون تدريجياً

ا كبرية على  مثل رئي�س جلنة تخ�سي�س العتمادات املالية باتريك ليهي، الذي فر�س �رشوطاً

امل�ساعدات الع�سكرية مل�رش.

الناتو  قوى  قرار  اأن  تبني  العام،  خالل  املتزايدة  الفو�سى  دوامة  يف  ليبيا  �سقوط  ومع 

ا بعد تدخل 2011 الع�سكري مع ترك احلكومة النتقالية بدون جي�س ي�سيطر  باخلروج �رشيعاً

مقابلة  اأقر يف  اأوباما  الرئي�س  اأن  احلّق  الثورية، هو خطاأ ج�سيم.  امليلي�سيات  العديد من  على 

اأجراها يف اأغ�سط�س/اآب 2014 مع كاتب النيويورك تاميز توما�س فريدمان باأن الإخفاق يف 

املتابعة مع ليبيا بامل�ساعدات الع�سكرية هو من بني اأكرث ما ندم عليه.)37(

لكن �سوريا –وكيف ا�ست�رشى النزاع ال�سوري ليزعزع ا�ستقرار العراق )ولبنان بدرجة 

اأقل(– هي التي دفعت اأوباما اإىل فعل ما حاول تفاديه منذ بداية رئا�سته: و�سع ا�سرتاتيجية حلل 

اأكتوبر/ت�رشين  هناك. حتى  النزاع  اإىل  اأمريكية  قوات  الأو�سط، وعودة  ال�رشق  م�سكلة يف 

الأمريكي  الع�سكري  للوجود  يخططون  زالوا  ما  الأمريكيون  امل�سئولون  كان  الأول 2014 

الذي �سيت�سكل بالأ�سا�س من قوات جوية وقوات خا�سة، دون وجود لقوات على الأر�س، 

ا مدى مالءمة هذه اخلطة  ت�سارك يف القتال �سواء يف �سوريا اأو يف العراق، لكن مل يكن وا�سحاً

لـ “تقوي�س ويف النهاية تدمري”)38( اخلطر الذي متثله داع�س.

املع�سكر  ا من جانبي  اأطرافاً املتحدة  الوليات  �سكلته  الذي  التحالف اجلديد �سد داع�س  �سم 

مع  الآخر(،  اجلانب  على  وقطر  جانب،  على  )ال�سعودية/الإمارات/م�رش  العربي  ال�سني 

�سد  حتركات  لي�سمل  الإرهاب  �سد  القتال  تو�سيع  ال�سعودية  تقوده  الذي  املع�سكر  حماولة 

اجلماعات املرتبطة بالإخوان امل�سلمني وخ�سوم �سيا�سيني اآخرين حلكومات هذا املع�سكر. ولقد 

نزع م�سئولو اإدارة اأوباما اإىل جتاهل مثل هذه الدعوات مع الرتكيز على التدابري العملية، مثل 

اأكتوبر/ت�رشين الأول  اإىل داع�س. وحتى  املقاتلني الأجانب والأموال اخلارجية  وقف تدفق 

ا ما اإذا كانت الإدارة الأمريكية �ستحتاج اإىل الت�سدي للق�سايا من قبيل  2014 مل يكن وا�سحاً

قوانني مكافحة الإرهاب اجلديدة التي ت�سعها حليفاتها، والتي تعامل التعبري ال�سيا�سي ال�سلمي 

عن الراأي يف بع�س احلالت على اأنه اإرهاب.

جانب  من  الو�سط،  للحلول  الأقل  على  واحدة  مرة  لداع�س  املعادي  التحالف  جلاأ  ولقد 

العامة  انعقاد اجلمعية  اأثناء  ال�سي�سي  بالرئي�س امل�رشي  اأوباما  الرئي�س  وا�سنطن، عندما اجتمع 
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لالأمم املتحدة يف �سبتمرب/اأيلول 2014.)39( مل يقابل اأوباما الرئي�س املعزول مر�سي عندما �سافر 

الأخري اإىل اجتماع اجلمعية العامة قبل �سنتني. اإل اأن اأوباما ناق�س مع ال�سي�سي بع�س الق�سايا 

اأوباما  ا ل�ستعرا�س بالجتماع مت تقدميه لل�سحافة، فلقد اأعرب  املتعلقة بحقوق الإن�سان. طبقاً

عن “القلق اإزاء امل�سار ال�سيا�سي امل�رشي” وقال اإن النتخابات التي ت�ستوعب جميع الأطراف 

الواجب  اإن من  الفردية، هي ق�سايا ل غنى عنها لال�ستقرار، وقال  للحقوق  وتوفري احلماية 

الإفراج عن ال�سجناء.)40(

عندما ت�ضرب املوجة اجلديدة:

فرتة  يتوقع  اأنه  الوا�سح  فمن  رئا�سته،  من  املتبقيني  العامني  اإىل  اأوباما  الرئي�س  تطلع  مع 

املتطرف  الإرهاب  ا  املخاطر، حتديداً تقلي�س  �سرتكز على  التي  الأو�سط  ال�رشق  �سيا�سات  من 

ل�سالح  اإيران  حيازة  م�ساألة  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكيني،  املواطنني  اأو  املتحدة  الوليات  �سد 

نووي، ولي�س اإىل فرتة ي�ستفيد فيها من الفر�س الإيجابية املطروحة. يبدو اأنه ومعه امل�سئولون 

املمكنة  اجلهود  ق�سارى  بذل  اأنه  ا–  خائباً اأو  ا  �سائباً ا  –اعتقاداً يعتقدون  الآخرون  الأمريكيون 

ال�سباب العربي يف انتفا�سات 2011،  اأعلن عنها  اإ�سادة التي  لدعم الأهداف التي ت�ستحق كل 

والتي اأ�سفرت عن نتائج كارثية يف الأغلب الأعم. تون�س وحدها هي امل�ستمرة يف تقدمي منوذج 

اإيجابي، وهو النموذج الذي يجب األ ُيفقد اأو يف�سد اإذا اأمكن.

اإذا طراأت موجة اأخرى من الحتجاجات اجلماهريية اأو النتفا�سات يف العامل العربي اأثناء 

رئا�سة اأوباما، فمن املرجح اأن يكون رد فعل اإدارته بقدر اأقل من حما�سها يف عام 2011، فكما 

يقول املثل: “ل ُيلدغ موؤمن من حجر مرتني”. وعلى هذا، فلو وقعت انتفا�سات جديدة فرمبا 

ُتقنع اأوباما باأن رغبة التغيري يف املنطقة عميقة اجلذور ولن تخمد. ثم اإن هناك بع�س العوامل 

ا للمتاعب.  التي قد توؤدي باأوباما لأن يرى يف موجة انتفا�سات جديدة فر�سة اأكرث منها م�سدراً

اإذا كانت املظاهرات حا�سدة للغاية و�سلمية، وا�ستملت على حتالفات عابرة لالأيديولوجيات –كما 

حدث يف 2011– ف�سوف يلفت هذا انتباه الوليات املتحدة. ومن العوامل الإيجابية الأخرى 

يف نظر الوليات املتحدة اأن تكون ملثل تلك النتفا�سات اإذا حدثت قادة اأو�سح، وفكرة اأو�سح 

عن نوع التغيري )�سيا�سي، اقت�سادي، اجتماعي، قانوين( الذي يريده املتظاهرون، بدلاً من 

جمرد رف�س ما ل يريدونه. اإن النتفا�سات عدمية القيادات يف 2011 التي افتقرت اإىل مناذج 

وا�سحة للتغيري الذي يطمح اإليه املتظاهرون �سّعبت من تعاطي احلكومة الأمريكية معها.
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من امُلرجح اأن تبقى ال�سيا�سة الأمريكية �سيا�سة “رد فعل” اأكرث منها �سيا�سة “ا�ستباقية” اإزاء 

التغيري يف العامل العربي، وجزء من ال�سبب اأن احلكومة الأمريكية ما زالت تتبع بالأ�سا�س نهج 

املوؤ�سفة  لل�سعب. من اجلوانب  ال�سعب  اأ�سا�س  التعاطي على  دبلوما�سية احلكومة للحكومة، ل 

ا على مدار ال�سنوات الع�رشين اإىل الثالثني  للدميقراطية الأمريكية –التي اأ�سبحت اأكرث ا�ستقطاباً

املا�سية– اأنه عندما يدخل رئي�س من احلزب الدميقراطي البيت الأبي�س بعد رئي�س جمهوري 

)اأو العك�س( فالأرجح اأن يرى هذا ال�سخ�س ف�سالاً يف جتربة الرئي�س ال�سابق عليه، ويحاول 

مفاو�سات  بو�س  دبليو  جورج  اأ�سقط  ثم،  من  الإمكان.  قدر  خمتلفة  خارجية  �سيا�سة  و�سع 

اأجندة  اأوباما  باراك  واأ�سقط  كلينتون،  بيل  فيها  �سعى  التي  والفل�سطينيني  الإ�رشائيليني  �سالم 

–حتى واإن كان من  التايل  اإن الرئي�س الأمريكي  ا.  التي اختطها بو�س، وهلم جراً احلريات 

احلزب الدميقراطي– من املرجح اأن ينتقد �سيا�سات اأوباما اخلا�سة بال�رشق الأو�سط انتقادات 

لذعة، لكن ل نعرف اإن كانت تلك النتقادات التي �سُتوجه لأوباما �ستكون على بذله اأقل اأو 

اأكرث من القدر املنا�سب على م�سار ت�سجيع ال�سحوة العربية.

اأكتوبر/ت�رسين االأول 2014       
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ما هو املنتدى؟

الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  من  مبادرة  هو  املنتدى 

للتحول  امللحة  الق�سايا  حول  للحوار  ومنتظم  دائم  اإطار  خلق  ت�ستهدف 

الدميوقراطى ،واحرتام حقوق الإن�سان فى العامل العربى، والتو�سل 

اإىل تقييم للتحديات الرئي�سية التي تواجه الأطراف الفعالة ال�ساعية لذلك، 

و�سبل التعامل معها، وطبيعة ال�سرتاتيجيات املنا�سبة، واأولويات املهام. 

 ي�سعى »املنتدى« اإىل التو�سل اإىل روؤى ت�ساعد على ا�ستكمال مهام 

الربيع العربي، وطرح الأ�سئلة الرئي�سية التي ت�ساعد القوى والتيارات 

 مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان

بالتعاون مع املجل�س الوطني حلقوق االإن�ضان باملغرب

 املنتدى الدوىل االأول حلركة حقوق االن�ضان

فى العامل العربى

 اإ�ضكاليات التحول الدميوقراطى فى اإطار

»الربيع العربى« واأولويات االإ�ضالح والتغيري

 8-10 نوفمرب 2014

)الدار البي�ضاء، اململكة املغربية(

 خال�ضات وتو�ضيات

وثيقة
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منط  على  هيمنت  التي  والأفكار  للمواقف  مراجعات  اإجراء  على  املدين،  واملجتمع  ال�سيا�سية 

ا�ستجاباتهم لنتفا�سات الربيع العربي، وكذلك للروؤى وم�ساريع الإ�سالح ال�سابقة على الربيع 

العربى. ف�سال عن ا�ست�سكاف الأفكار والروؤى املبتكرة وغري املطروقة التي ت�ساعد على وقف 

النتكا�سات املتالحقة، فى ظل �سياق ي�سهد تراجعا للطلب على تعزيز حقوق الإن�سان والتحول 

التي  الإرهابية،  للجماعات  لفت  و�سعود  الفا�سية،  التيارات  �سطوة  وتنامي  الدميقراطي، 

اأ�سبحت متتلك لأول مرة املوارد املالية والب�رشية والع�سكرية وال�سيا�سية لتاأ�سي�س دولة  دينية 

ل حدود معلنة لها، تق�سي على جهود قرنني من التحديث باملنطقة، وجتاهر بعداء واحتقار 

العقائد والأديان والأفكار، وتنظم  التفتي�س فى  للدميقراطية وحقوق الإن�سان، وتقيم حماكم 

املذابح لالأقليات الدينية، وت�ستعبد الن�ساء. 

الثقافى والجتماعي وال�سيا�سي  اأحد منابر  الإ�سالح و التغيري  ي�سعى  املنتدى لأن يكون 

باملنطقة العربية، وذلك عرب اإجراء حوارات معمقة حول اأ�سباب الإخفاق و�سبل التقدم.  كما 

ي�سعى اإىل اإعادة تعريف مهام واأولويات احلركة احلقوقية فى العامل العربى فى هذا ال�سياق.

ينعقد املنتدى ب�سكل �سنوى، وي�سارك فيه اأكادمييون وُكّتاب ومدافعون عن حقوق الإن�سان 

وقيادات منظمات املجتمع املدين و�سيا�سيون واعالميون، من الدول العربية وغري العربية. 

ت�سهر  هيئة ا�ست�سارية على حتقيق الأهداف بعيدة املدى »للمنتدى«، وتطوير فعاليته ومكانته 

الأدبية، ومتابعة تو�سيات وا�ستنتاجات كل منتدى، و�سمان التكامل والتوا�سل بني املنتديات 

ال�سنوية، وتوا�سل احلوار بني امل�ساركني على مدار العام بني كل منتدى واملنتدى التاىل له.

املنتدى الدويل االأول حلركة حقوق االإن�ضان يف العامل العربي: 

الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  افتتح   2014 نوفمرب   8 املوافق  ال�سبت  يوم  يف 

بالتعاون مع املجل�س الوطنى حلقوق الإن�سان باملغرب فعاليات »املنتدى الدوىل الأول حلركة 

املنتدى  املغربية. و�سعى  باململكة  البي�ساء  الدار  مدينة  العربى« يف  العامل  فى  الإن�سان  حقوق 

الإ�سالح  واأولويات  العربي«  »الربيع  اإطار  فى  الدميقراطي  التحول  اإ�سكاليات  ملناق�سة 

من  بدعم  املنتدى  تنظيم  مت  احلايل)2014(.  نوفمرب    10-8 الفرتة  خالل  وذلك  والتغيري. 

جمموعة  املنتدى  فعاليات  يف  و�سارك   ،ADIS الدويل  والتعاون  للتنمية  ال�سويدية  الوكالة 

املدين  املجتمع  منظمات  وقيادات  والُكّتاب  والأكادمييني  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  من 

خال�ضات وتو�ضيات املنتدى الدوىل االأول حلركة حقوق االن�ضان فى العامل العربى
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ا من 10 دول عربية هي:  م�ساركاً نحو 70  امل�ساركني  وبلغ عدد  وال�سيا�سيني والإعالميني. 

)م�رش، املغرب، تون�س، اجلزائر، اليمن، فل�سطني، ال�سودان، الأردن، لبنان، البحرين( 

و3 دول اأوروبية: )فرن�سا، اأملانيا، بلجيكا( بالإ�سافة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية. 

الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  مدير  ح�سن  الدين  بهى  املوؤمتر  اأعمال  افتتح 

بن رعد  زيد  بعث  وقد  باملغرب.  الإن�سان  الوطنى حلقوق  املجل�س  رئي�س  اليزمى  واإدري�س 

مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان بر�سالة اإىل املوؤمتر، األقاها نيابة عنه هانى جمّلى 

الإن�سان  حقوق  مبكتب  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  وال�رشق  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  فرع  رئي�س 

التابع للمفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة .

جاء انعقاد املنتدى يف وقت ت�سهد فيه املجتمعات العربية حتولت عا�سفة يف بنيتها ال�سيا�سية 

اندلع  على  فعل  كردة  الإقليمية،  التحالفات  خريطة  فى  تبدلت  وكذلك  والجتماعية، 

�سواء. كما �سهدت جتارب  الإرهابية على حد  العربي و�سعود اجلماعات  الربيع  انتفا�سات 

التحول الدميقراطي الوليدة، التي بداأت يف اأعقاب الربيع العربي، انتكا�سات متفاوتة. ف�سال 

ملحاولة  العربية  الدول  بع�س  يف  تتعر�س  التي  الإن�سان،  حقوق  بحركة  حتدق  خماطر  عن 

اأمنية قاومت ب�رشاوة  ت�سفيتها، با�ستخدام قوانني جائرة وق�ساء يفتقر لال�ستقالل، واأجهزة 

كل امل�ساعي الرامية لإ�سالحها.

الإ�سالم  التالية: م�ستقبل ودور جماعات  الرئي�سية  الق�سايا  املنتدى  ناق�س  ال�سياق؛   يف هذا 

فى  العربي  الربيع  خالل   ال�سيا�سية  جتربتهم  �سوء  يف  العربية  باملنطقة  احلكم  يف  ال�سيا�سي 

الع�سكرية  املدنية  العالقات  اإ�سالح  تواجه  التي  التحديات  وطبيعة  واملغرب؛  وتون�س  م�رش 

اجلماعات  �سعود  ودللت  العربي؛  الربيع  من  والإقليمية  الدولية   واملواقف  ودمقرطتها؛ 

ا؛  �سعى املنتدى لإجراء نقا�س معّمق  الإرهابية والتطرف الديني مرة اأخرى باملنطقة. واأخرياً

حول اإمكانيات الإ�سالح والتغيري والدفع باجتاه التحول الدميقراطي باملنطقة، وحول دور 

الدور  تناول يف مداولته طبيعة  ال�سيا�سى  والجتماعى، وكذلك   التغيري  ال�سباب يف عملية 

اأن توؤديه يف هذه املرحلة لتعزيز حقوق  العربى  العامل  الذي على حركة حقوق الإن�سان فى 

الإن�سان، والدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي، ويف الوقت نف�سه مواجهة التحديات امل�سريية 

املاثلة اأمامها. 

 *****

وثيقة
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ا�ستمرت مداولت املنتدى 3 اأيام متوا�سلة ناق�س خاللها 12 ورقة بحثية وعمل، وفيما يلي 

خال�سات مناق�سات امل�ساركني، واأبرز الأفكار والقرتاحات التي �سهدها املنتدى:

ا، ي�سهد تراجعا ملحوظا للطلب على تعزيز حقوق . 1 ت�سهد املنطقة العربية �سياقا �سيا�سيا معقداً

الإن�سان والتحول الدميقراطي، و�سعود التيارات الفا�سية ،وتنامي �سطوتها على املجال 

ال�سيا�سية والجتماعية،  العام. وت�سهد فيه املجتمعات العربية حتولت عا�سفة يف بنيتها 

وكذلك تبدلت يف خريطة التحالفات الإقليمية؛ كردة فعل على اندلع انتفا�سات الربيع 

�سهدت  كما  املنطقة.  يف  الإرهاب  من  ا  وتطوراً خطورة  اأكرث  منط  و�سعود  العربي، 

انتكا�سات  العربي،  الربيع  اأعقاب  بداأت يف  التي  الوليدة،  الدميقراطي  التحول  جتارب 

متفاوتة، انتهزتها بع�س النظم اجلديدة لت�سفية احل�ساب مع  القوى الدميقراطية ودعاة 

حقوق الإن�سان. 

�سامن . 2 جاد  انتقال  دون  انتقالية  عدالة  ل  اأنه  املنتدى  مداولت  اأكدت  الإطار؛  هذا  يف 

اأنه فى �سياق الربيع العربي �سار مطلب العدالة  اإذ ُيالحظ  مل�سار التحول الدميقراطي. 

املا�سية  ال�سنوات  خالل  وا�ستهلكت  العربي،  العام  املجال  يف  بقوة  مطروحا  النتقالية 

طاقات وموارد ب�رشية ومالية يف مناق�سة وو�سع خطط حتقيق “العدالة النتقالية”؛ برغم 

لذا  فعلية.  دميقراطي  انتقال  عملية  وجود  وهو  ا،  متوفراً يكن  مل  الأ�سا�سي  �رشطها  اأن 

ميكن القول اإن التجربة الوحيدة يف اإطار خربات الربيع العربي التي ميكن لها اأن ت�سع 

ا  حجر اأ�سا�س دميقراطي لإجناز العدالة النتقالية، هي التجربة التون�سية التي ت�سهد م�ساراً

ا دميقراطياًا، هو الوحيد الذي مل يف�سل بعد يف اإطار مقارنته بتجارب الربيع العربي  �سيا�سياً

الأخرى.   قبل ذلك كان املغرب قد اأجنز طريقه اخلا�س للعدالة النتقالية منذ اأكرث من 

لالإ�سالح  امللكى  النظام  من  النطاق  وا�سعة  مبادرة  �سياق  فى  وذلك  الزمان،  من  عقد 

الدميوقراطى. 

بالعداء . 3 و�سمه  ميكن  من  وحده  هو  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيار  اإن  الرائجة،  للمقولة  خالفا 

حلقوق الإن�سان، وا�ستغالل الدميقراطية للو�سول للحكم ثم التخلي عنها، واإن ممار�ساته 

اأغلبية  اأن  اأو�سحت  املنتدى  مداولت  فاإن  الأخرى؛  ال�سيا�سية  القوى  لإق�ساء  تهدف 

اجلماعات ال�سيا�سية الأخرى، مبا فى ذلك  العلمانية ذات التوجه الليرباىل والي�سارى، 

اأ�سا�سية- مبا فى ذلك احلق فى  الت�سحية بحقوق  تقبل  قد  الإق�ساء، واأنها  اأي�سا  متار�س 

احلياة - لعتبارت �سيا�سية طارئة )تعترب م�رش النموذج الأكرث �سفورا(. كما اأو�سحت 
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ا �سمن اأولويات غالبية احلكومات –مبا فى  مداولت املنتدى اأن حقوق الإن�سان مل تكن اأبداً

ذلك الإ�سالمية- التي ت�سكلت بعد النتفا�سات العربية. ويبدو اأن مواقف معظم الأحزاب 

والقوى ال�سيا�سية، �سواء كانت ليربالية اأو اإ�سالمية اأو ي�سارية اأو قومية، من دعم حقوق 

الإن�سان واملواطنة- مبا فى ذلك احلق يف احلياة- ل تعتمد فح�سب على التوجهات ال�سيا�سية 

بتغري  تتغري  فمواقفها  بها.  الإميان  الأحزاب  هذه  تزعم  التي  القيم  اأو  والأيديولوجية 

�سيا�سات  حمددات  اأقوى  هي  فيها  التموقع   اأو  ال�سلطة  من  وامل�سافة  ال�سلطة.  من  املوقع 

ا  ومواقف الأحزاب من دعم حقوق الإن�سان واملواطنة؛ الأمر الذي يك�سف عن اأن كثرياً

�سيا�سية  اأداة  باعتبارها  ؛  الإن�سان  حلقوق  تنظر  الفعالة  الكربى  ال�سيا�سية  الأطراف  من 

ا للتخلي عن دعم حقوق الإن�سان  لل�سغط على ال�سلطة التي تعار�سها، لكنها تبدي ا�ستعداداً

فور جناحها يف جتريد خ�سمها ال�سيا�سي من نفوذه اأو و�سولها ملقاعد احلكم.  فاإذا كانت 

اجلماعات  ال�سيا�سية الإ�سالمية غري قادرة على التاأقلم مع الدولة احلديثة، فاإن اجلماعات  

قيم  مع  مت�سقة  وممار�سات  خطاب  �سياغة  على  بعد  قادرة  غري  والي�سارية  الليربالية 

الدميقراطية فى دولة حديثة، وبالأحرى مع مبادئها وبراجمها املعلنة.

ال�سيا�سي، . 4 الإ�سالم  جماعات  على  ا  حكراً لي�س  �سيا�سية  اأغرا�س  خلدمة  الدين  توظيف 

ا ل يختلف جذريا، كما  فبع�س النظم التي اأزاحت حكم التيار الديني ت�ستخدم خطابا دينياً

ت�ستخدم املوؤ�س�سات الدينية والتف�سريات الدينية املعادية للدميقراطية وحقوق الإن�سان خلدمة 

�سعارات  الديني«  اخلطاب  »جتديد  مثل  تعبريات  واأ�سبحت  احلاكم.  النظام  اأغرا�س 

تد�سني  على  اجلراأة  توفر  واملعار�سة، دون  احلكم  فى  الأطراف  اأغلب  ترددها  جوفاء 

حركة اأو مبادرات جادة لالإ�سالح الديني، ل منا�س عنها يف �سبيل عبور فجوة التخلف، 

وتعزيز قيم احلداثة والدميقراطية يف املجتمعات العربية. 

النخراط يف . 5 العربي  العامل  الإن�سان يف  الدميقراطية وحركة حقوق  القوى  ينبغي على 

عملية بحث معمق  يف كيفية اإعادة بناء الدولة العربية احلديثة على اأ�س�س حديثة، مبا ي�سمل 

الإ�سالم  تيار  ل�سعى  الديني، وكذا حل جذري  باملجال  الدولة  �سامالاً ملع�سلة عالقة  حالاً 

الدولة  العربية؛ مبا يجعل منوذج  املجتمعات  الدولة يف  ل�سلطة  الدين  ال�سيا�سي لإخ�ساع 

ا لأ�س�س امل�ساواة واملواطنة وحريات التعبري والتنظيم والعتقاد، وللحداثة  املطروح معادياً

الفكرة اخلاطئة  اأ�رش  األ تقع يف  الدميقراطية  القوى  ينبغي على  ذاتها. ويف هذا الإطار؛ 

الرائجة باأن الدولة العربية احلديثة ف�سلت املجال الديني عن ال�سيا�سة. ففي الواقع مار�ست 

الدول العربية احلديثة اإخ�ساع املجال الديني ل�سلطتها، عرب تبنيها لتف�سريات دينية مذهبية 
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بعينها، وكذا عرب �سيطرتها على املوؤ�س�سات الدينية. وهكذا احتكرت الدولة العربية احلديثة 

الدين، يف حني ت�سعى لإجبار الأطراف والقوى املجتمعية الأخرى على  احلديث با�سم 

ف�سل الدين عن ال�سيا�سة، وهو التناق�س الذي اأ�سهم يف اإنتاج تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي. 

اأن  الإن�سان والأقليات  ت�سعى حلماية حقوق  التى  الدميقراطية  القوى  فاإن على  ثم،  من 

تعمل على  تاأ�سي�س منوذج مغاير لعالقة املجال الديني بالدولة وبال�سيا�سة يف املجتمعات 

العربية احلديثة، وهو ما �سي�سكل، حال تاأ�سي�سه، اإطارا ي�ساعد يف اإجناز عملية التحول 

الدميقراطي.

القدمية يف املنطقة هما جزء من الأزمة، ول . 6 ال�سيا�سي ونظم احلكم   جماعات  الإ�سالم 

الفقهي  الرتاث  اأن  العربى  الربيع  انتفا�سات  اأثبتت  فقد  لها.   حال  اأحدهما  اعتبار  ميكن 

الديني الكال�سيكي، وكذا الرتاث الإ�سالموي اخلا�س بجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي، هما 

مبثابة عبء على حركة وم�سارات الثورة وعلى م�ساعي بناء دولة دميقراطية حديثة. 

وبالتايل يجب التعامل مع كليهما ب�سكل جذري وعميق.  وفيما ُتعد مكا�سب الإ�سالميني 

ا  اأي�ساً فاإن خ�سائر الإ�سالميني هي  الدميقراطية؛  للقوى  العربي مبثابة خ�سائر  الربيع  بعد 

خ�سائر للقوى الدميقراطية. اإذ منح الربيع العربي الفر�سة لالإ�سالميني يف عدد من البلدان 

اأن يح�سدوا العديد من املكا�سب ال�سيا�سية والنتخابية، التي جعلتهم م�سدر تهديد لفر�س  

م�رش  يف  القوى  ميزان  انقالب  وبعد  الإن�سان.  حقوق  تعزيز  و  الدميقراطي  التحول 

عك�س  على  الإ�سالميني-  خ�سائر  فاإن  امل�سلمني؛  الإخوان  جماعة  حكم  بنظام  والإطاحة 

املتوقع- مل تكن يف �سالح الدميقراطية وحقوق الإن�سان ، فقد امتدت رقعة اخل�سائر لت�سمل 

القدمية/الع�سكرية/ال�سلطوية ل  الدولة  املدنى،لأن  احلقيقية واملجتمع  الدميقراطية  القوى 

ا للمجتمع،  ثم  اأ�سا�س خطاب فا�سي ، ي�سطنع  عدواً ت�ستطيع اأن تبني �رشعيتها اإل على 

�سعار حماية  العدو، وحتت  هذا  ملحاربة  الأمنية  واأذرعها  الإعالمية  ت�سّخر كل طاقاتها 

الدميقراطية  اأ�س�س  وتقّو�س  احلريات،  ،وتقّيد  الإن�سان  حقوق  على   تعتدى  املجتمع، 

و�سيادة القانون والعدالة، ويف الطريق  تع�سف بالقوى الدميقراطية.

)الليرباليون . 7 اجلميع  عنها  يتحدث  التي  الدميقراطية  ملفهوم  املمار�سة  فى  غياب  هناك 

التي  اأي  املعتدلة،  ال�سيا�سي  الإ�سالم  فقوى  احلكم(.  ونظم  والإ�سالميون  والي�ساريون 

الفكري  الن�سج  بعد  ال�سلمي، مل متلك  والعمل  بالدميقراطية  واإميانها  للعنف  نبذها  تدعي 

الكايف لإجناز روؤية �سيا�سية ملمو�سة لعالقة الدين  بالدولة، كما مل تنجز م�رشوعا �سيا�سيا 

القيم  اإزاء  ا ملمو�سا  ا موقفاً ا لآليات الدميقراطية الإجرائية، حمدداً ا متجاوزاً ا حقيقياً اإ�سالمياً
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الدميقراطية  العلمانية  ال�سيا�سية  القوى  غالبية  تعاين  فيما  الإن�سان.  وحقوق  الدميقراطية 

العربية غياب امل�رشوع ال�سيا�سي الدميقراطي، ولي�س فقط من �سعف التنظيم والفتقار 

للقاعدة ال�سعبية. 

دون . 8 ال�سيا�سية،  العملية  يف  الإ�سالمية  والتيارات  اجلماعات  اإدماج  يتم  اأن  الع�سري  من 

�سيغ  اإنتاج  اإىل  النهاية  يف  تف�سي  معمقة،  و�سيا�سية  وفكرية  فقهية  مراجعات  اإجراء 

يوؤدي  ومبا  الإ�سالمي.  الإجتماعي  الثقايف  الرتاث  ت�ستوحي  �سيا�سية،  لأحزاب  مبتكرة 

اإىل اأن تتجاوز هذه اجلماعات مفاهيم الدولة الإ�سالمية القدمية واحلاكمية، وقبول فكرة 

ولي�ست  والتعددية،  الختالفات  لإدارة  اآلية  بو�سفها  لل�سيا�سة  والنظر  الوطنية،  الدولة 

التيار  �سد  القدمية  الدولة  متار�سه  الذي  الأمني  القمع  لكن  والتنميط.  لالإخ�ساع  اآلية 

الإ�سالمي، لن ي�سهم يف توفري املناخ الالزم لإجراء مثل هذه املراجعات. بل هو يف�سي اإىل 

حتولت خطرية يف �سفوف التيار الإ�سالمي، توؤدي لظهور جيل جديد من الإ�سالميني 

الراديكاليني الراف�سني للعمل ال�سيا�سي الإ�سالحي التدريجي من داخل النظام، وهو ما 

ينع�س اأفكار العنف والتكفري ودوافع الإرهاب يف املجتمعات فى العامل العربى. 

اإجناز التحول الدميقراطي وال�ستقرار ال�سيا�سي لن يتحققا دون تقدمي تنازلت من جميع . 9

حياة  توفري  ،ت�سمن  توافقية  �سيغ  اإىل  للو�سول  والدولة،  ال�سيا�سية  الفعالة  الأطراف 

�سيا�سية دميقراطية حترتم التعددية وحقوق الإن�سان، ول جتعل الدين اأداة يف يد النظام 

احلاكم. وهو ما يحتم على جميع القوى ال�سيا�سية الدينية والليربالية القيام مبراجعات فكرية 

جادة ملواقفها امليدانية من ق�سايا الدميقراطية واأزمات حقوق الإن�سان خالل ال�سنوات التي  

تلت انتفا�سات الربيع العربي،  والنخراط يف احلوار والتفاو�س واإعالء �سيادة القانون 

،وحما�سبة كل من مار�سوا العنف، اأو حر�سوا عليه، �سد املواطنني، �سواء من رجال 

ال�سيا�سة اأو احلكومة  اأو الإعالم. 

توجد حماولت دوؤوبة يف بع�س الدول العربية لإغالق وتاأميم املجال العام اأمام الن�ساط . 10

الإعالم،  و�سائل  على  والهيمنة  العلمانيني،  اأو  لالإ�سالميني  �سواء  ال�سلمي،  ال�سيا�سي 

واإف�ساد موؤ�س�سة العدالة، واإطالق يد الأجهزة الأمنية لتحكم احلياة ال�سيا�سية حتت مزاعم 

حماربة الإرهاب. وهذه املمار�سات وال�سيا�سات ُتعد مبثابة وقود ي�سخ يف ماكينة العنف، 

ال�سباب.  من  والتنكيل  للقمع  يتعر�س  من  على  باإحلاح  نف�سه  يطرح  بديال  ي�سبح  الذي 

م�رش  مثال �ساطع  على ف�سل القمع يف اإجناز  هدفه، والنجاح فى الوقت نف�سه فى تو�سيع 
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نطاق العنف والإرهاب. 

فاإنهم . 11 احلاكمة،  النظم  من  والتهمي�س  الإق�ساء  من  العربي  العامل  فى  ال�سباب  يعاين  فيما 

يف عدد من الدول العربية يعانون غياب القنوات الدميقراطية التي ت�سمح لهم بالو�سول 

الأطراف  اأبرز  اأنهم ميثلون  اإل  ال�سيا�سية.  اأحزابهم  القرار ، حتى داخل  لدوائر �سنع 

ال�سلطوية  للنظم  الأول  الهدف  ما يجعلهم  الدميقراطية؛ وهو  الدفع نحو  الفعالة يف اجتاه 

بتهم  ال�سجون  يف  بهم  ،وتلقي  فتالحقهم  الدميقراطية،  على  الطلب  �سعود  تخ�سى  التي 

ملفقة، وت�ستخدم �سدهم ماكينة الإعالم لت�سويههم. اإل اأنه من ال�سعب احلكم باأن ال�سباب 

قد ا�ست�سلم  حتت وطاأة التنكيل بهم، واأنهم تخلوا عن ن�سالهم من اأجل الدميقراطية. ولكن 

اإىل  ال�سلمى  الن�ساط  انتقالهم من  اإجابة، هو عن معدل  اإىل  ال�سوؤال احليوى الذى يحتاج 

العنيف؟ 

الإرهاب، . 12 على  »الثانية«  العاملية  احلرب  ا�ستغالل  على  العربية  ال�سلطوية  النظم  تعمل 

الأ�سوات  اإخرا�س  يف  العربي،  وال�سيا�سي  الع�سكري  للدعم  الدويل  التحالف  وحاجة 

من  واإعالمى  و�سيا�سى  ماىل  بدعم  والإعالميني؛  ال�سحفيني  وترهيب  الدميقراطية 

جمموعة من الدول  العربية يف اخلليج، الأمر الذى ي�سع  القوى الدميقراطية يف عدة 

دول فى مواجهة غري متكافئة  مع  �سبكة معقدة من التحالفات الإقليمية والدولية املتعار�سة 

معها. 

من ال�رشورى اأن تدر�س بعناية الأطراف املعنية باحلرب العاملية »الثانية« على الإرهاب . 13

ح�سيلة 13 عاما من احلرب »العاملية الأوىل« على الإرهاب، التي بداأت بعد هجمات  

11 �سبتمرب 2001. حينذاك  كان وجود تنظيم »القاعدة« الإرهابي ينح�رش  باأرا�سي 

اأفغان�ستان وباك�ستان. الآن بعد 13عاما من احلرب �سد الإرهاب، تتفاو�س الوليات 

اأفغان�ستان: حركة طالبان، واأن�ساأت »القاعدة«  القاعدة فى  املتحدة الأمريكية مع حليف 

اأرا�سي  القاعدة: »داع�س«، دولة فى  اليمن،  واأ�سبحت لوريثة  لها فى  اإقليميا  مركزا 

�سوريا والعراق، وولية فى �سبه جزيرة �سيناء يف م�رش، وفروع فى �سمال اأفريقيا. لقد 

منيت احلرب على الإرهاب بف�سل ذريع، ب�سبب  تبني ا�سرتاتيجية ق�سرية املدى ،تعتمد 

ال�سيا�سية  ال�سرتاتيجية  الأبعاد  اأهمية  وتغفل  والأمنية،  الع�سكرية  الأدوات  على  فقط 

العربى،  العامل  فى  الرهابية  الظاهرة  ل�سعود  الأعمق  لالأ�سباب  الت�سدى  فى  الأخرى 

مبا يف ذلك اعتبارات حقوق الإن�سان نف�سها. هذا ماتكرره  احلرب العاملية »الثانية« على 
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الإرهاب،التى تنتهج ال�سيا�سات الفا�سلة نف�سها، ولذا تلوح  مالمح الف�سل مبكرا هذه املرة. 

على الدول العربية اإدراك درو�س التاريخ القريب، واأن تتذكر اأن اأحد اأقوى جي�سني فى . 14

العامل مل يقف حائال اأمام تفكك الحتاد ال�سوفييتي يف القرن املا�سي وكتلته احلليفة. وذلك 

ا من  ب�سبب تقوي�س ديناميكيات املجتمع املدين وال�سيا�سي. وهو ما ميكن ا�ستخال�سه اأي�ساً

جتارب دول عربية مثل العراق و�سوريا،التى  متتعت كل منها بامتالك جي�س قوي، 

لكنه ف�سل يف حماية اأمن وا�ستقرار املجتمع ،ومتا�سك الدولة على ال�سواء.

اأولوياتها . 15 هيكل  يف  النظر  اإعادة  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية  على 

يف  تدهورا  الأكرث  هى  املنطقة  كون  من  انطالقا  العربي،  بالعامل  يتعلق  فيما  ومواردها 

العامل، وذلك ب�سبب �سعود خطر اجلماعات الإرهابية من  و�سعية حقوق الإن�سان فى 

ناحية، مبا ي�سكله من تهديد للحق يف احلياة وجممل احلقوق الأ�سا�سية، ومن ناحية اأخرى  

متخ�س الربيع العربي يف عدد من الدول عن نظم �سيا�سية �سلطوية اأكرث  ا�ستهتارا بحقوق 

الإن�سان. على املفو�سية ال�سامية و�سع ا�سرتاتيجية فّعالة تقوم على التفاعل الديناميكى مع 

احلكومات ومع املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، ومتنح اهتماما خا�سا للتهديد املتفاقم يف 

املنطقة لأمان و�سالمة وحرية عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان. 

بلدان . 16 ملخاطر جمة يف عدد من  الإن�سان  واملدافعون عن حقوق  املدين  املجتمع  يتعر�س 

الربيع العربي. تتفاوت هذه املخاطر بني حمالت الغتيال املعنوى والختطاف والتهديد 

الدولة  وجود  ملظاهر  كامل  �سبه  انهيار  �سهد  بلد  بني  هذا  يف  فارق  ل  وال�سجن.  بالقتل 

مثل ليبيا، اأو بلد تقوم على اأر�سه دولتان متحاربتان ،وتدور على اأر�سه حروب بني 

تتعر�س لهجمة  التي  اأو يف م�رش  اأطراف متعددة حملية واإقليمية ودولية مثل �سوريا، 

�سارية ،ت�ستهدف الق�ساء على وجود املنظمات احلقوقية امل�ستقلة. وكذلك يف دولة كان 

لها ن�سيب �سئيل من رياح الربيع العربي، هي البحرين التي يتم فيها التنكيل بالن�سطاء 

احلقوقيني البارزين. فيما ت�سهد التجربة التون�سية منوذجا ناجحا ب�سكل ا�ستثنائى يف دعم 

دور املجتمع املدين، واإف�ساح املجال اأمامه للقيام بدور بارز يف احلياة ال�سيا�سية. 

التجربة . 17 بعناية  تدر�س  اأن  العربية  والنقابات  املدين  املجتمع  ملنظمات  ال�رشورى  من 

التون�سية، التي ات�سم فيها املجتمع املدين بديناميكية كبرية، وبخا�سة الدور الذى قام ويقوم 

واملجال  وبني  بينه  عازل  جدارا  املدين  املجتمع  ي�سع  مل  حيث  لل�سغل.  العام  الحتاد  به 

لتون�س  الناجحة  اخلطوات  مرتكزات  اأهم  اأحد  املدين  املجتمع  كان  ولذا  العام.  ال�سيا�سى 

وثيقة
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جتاه التحول الدميقراطي مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى. 

18 .  Advocacy/املنا�رشة اأعمال  جلدوى  املدين  املجتمع  منظمات  مراجعة  �رشورة 

وا�سرتاتيجياتها. كما عليها العمل على خلق حلفاء واجتذاب داعمني جدد لها من داخل 

النقابات والقوى املجتمعية املختلفة   ال�سيا�سية و  املنطقة العربية وخارجها، من الأحزاب 

فعالة  ا�سرتاتيجية  تطوير  الإن�سان  حقوق  منظمات  على  ال�سلطوية.  النظم  مواجهة  يف 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  ذلك  فى  الدويل، مبا  املجتمع  الن�سط مع  للحوار  وديناميكية 

والحتاد الأوروبي  والدول الدميوقراطية ال�ساعدة يف اأمريكا الالتينية  واأفريقيا واآ�سيا.  

ومن املهم اأن ميتد هذا احلوار لدول اخلليج العربي الفعالة يف املنطقة. 

مبراجعة . 19 تقوم  اأن  العربية  املنطقة  يف  الإن�سان  بحقوق  املعنية  التمويل  موؤ�س�سات  على 

ال�سيا�سية  التغيريات   مواكبة  �سوء  على  املنطقة؛  جتاه  واأولوياتها  وخططها  براجمها 

واأن  ق�سرية،  فرتات  خالل  العربية  املجتمعات  يف  حتدث  التي  املت�سارعة  واملجتمعية 

جتري عملية املراجعة بالت�ساور مع منظمات حقوق الإن�سان  امل�ستقلة.

امل�ساركني يف . 20 به خلفيات  ات�سمت  الذي  التنوع  البي�ساء  الدار  امل�ساركون يف منتدى  ثّمن 

املنتدى؛ حيث �سم املنتدى مدافعني عن حقوق الإن�سان واأكادمييني و�سيا�سيني واإعالميني 

وفاعلني مدنيني اآخرين، من دول عربية وغري عربية. اإذ اأ�سهم ذلك يف اإثراء مداولت  

املنتدى. وانتهى امل�ساركون اإىل التفاق على وجود  احتياج لتطوير اآلية للتن�سيق والتعاون 

املجتمع  فعاليات  وبني  العربى  العامل  فى  امل�ستقلة  الإن�سان  حقوق  منظمات  بني  امل�ستدام 

املدنى الأخرى، من مثقفني واأكادمييني وفنانني واعالميني، مبا ي�ساعد هذه الأطراف 

على تبادل املعلومات والتقييمات وتن�سيق الأدوار يف الفعاليات الدولية والإقليمية، وكذا 

هيئة  اإن�ساء  �رشورة  على  امل�ساركون  اأجمع  الإطار  هذا  ويف  والت�سامن.  الدعم  تبادل 

ا�ست�سارية للمنتدى ذات طابع تعددى  من مدافعني عن حقوق الإن�سان والفاعلني املدنيني 

الآخرين.
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