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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مرك���ز القاهرة لدرا�سات حق���وق الإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة
ت�أ�س�س���ت ع���ام  ،1993ته���دف �إىل دع���م اح�ت�رام مب���ادئ حق���وق الإن�سان
والدميقراطي���ة ،وحتليل �صعوبات تطبيق القانون ال���دويل حلقوق الإن�سان ،ون�رش
ثقاف���ة حقوق الإن�سان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل
املرك���ز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلق���وق الإن�سان ،والقيام ب�أن�شطة بحثي���ة ،ودعوية عرب توظيف
خمتلف الآلي���ات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حق���وق الإن�سان مع الرتكيز
ب�ش���كل خا�ص على ال�شباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان.
ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�سي���ق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�ش���اري خا�ص يف املجل�س االقت�ص���ادي واالجتماعي
بالأمم املتحدة ،و�صف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلق���وق الإن�سان وال�شعوب.
املرك���ز ع�ضو يف ال�شبكة الأوروبي���ة املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية
لتبادل املعلومات حول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س).

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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هذا العدد

افتتح مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بالتعاون مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
باملغرب يف  8نوفمرب  2014فعاليات «املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل
العربي» يف مدينة الدار البي�ضاء باململكة املغربية .ناق�ش املنتدى �إ�شكاليات التحول الدميقراطي
يف �إطار “الربيع العربي” و�أولويات الإ�صالح والتغيري .وذلك خالل الفرتة  10 – 8نوفمرب
.2014
�شارك يف فعاليات املنتدى جمموعة من املدافعني عن حقوق الإن�سان والأكادمييني والكُ ّتاب
وقيادات منظمات املجتمع املدين وال�سيا�سيني والإعالميني .وبلغ عدد امل�شاركني نحو 70
م�شارك من دول عربية و�أوروبية بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
افتتح �أعمال امل�ؤمتر بهي الدين ح�سن مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
و�إدري�س اليازمى رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باملغرب .وقد بعث زيد بن رعد
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مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان بر�سالة �إىل امل�ؤمتر �ألقاها نيابة عنه هاين جملّي
رئي�س فرع �آ�سيا واملحيط الهادئ وال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبكتب حقوق الإن�سان
التابع للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة.
�أتي انعقاد املنتدى يف وقت ت�شهد فيه املجتمعات العربية حتوالت جذرية يف بنيتها ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وكذلك تبدالت يف خريطة التحالفات الإقليمية؛ كردة فعل على اندالع
انتفا�ضات الربيع العربي ،و�صعود اجلماعات الإرهابية ،وب�شكل خا�ص تنظيم الدولة
الإ�سالمية ،على حد �سواء .كما �شهدت جتارب التحول الدميقراطي الوليدة ،التي بد�أت
لت�شن معاركها
يف �أعقاب الربيع العربي ،انتكا�سات متفاوتة ،انتهزتها بع�ض النظم اجلديدة
ّ
ف�ضل عن املخاطر املحدقة بحركة حقوق الإن�سان ،التي تتعر�ض
�ضد القوى الدميقراطية،
اً
يف بع�ض الدول العربية ملحاولة ت�صفيتها ،با�ستخدام قوانني جائرة وق�ضاء يفتقد لال�ستقالل
و�أجهزة �أمنية قاومت ب�رضاوة كل امل�ساعي الرامية لإ�صالحها ،وتتملكها �شهوة االنتقام.
يف هذا ال�سياق؛ ناق�ش املنتدى الق�ضايا الرئي�سية التالية :م�ستقبل ودور جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي يف احلكم باملنطقة العربية يف �ضوء جتربتهم ال�سيا�سية خالل الربيع العربي يف
م�رص وتون�س واملغرب؛ وطبيعة التحديات التي تواجه �إ�صالح العالقات املدنية الع�سكرية
ودمقرطتها؛ واملواقف الدولية والإقليمية من الربيع العربي؛ ودالالت �صعود اجلماعات
معمق حول
الإرهابية والتطرف الديني مرة �أخرى باملنطقة .و� ً
أخريا؛ �أجرى املنتدى نقا�ش ّ
�إمكانيات الإ�صالح والتغيري والدفع باجتاه التحول الدميقراطي باملنطقة ،وحول دور ال�شباب
يف عملية التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي ،وكذلك تناول يف مداوالته طبيعة الدور الذي ينبغي
على حركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي �أن ت�ؤديه يف هذه املرحلة لتعزيز حقوق الإن�سان
والدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي ويف نف�س الوقت مواجهة التحديات املاثلة �أمامها.
بني دفتي هذا العدد من (رواق عربي) ميكنكم االطالع على الأوراق البحثية التي قدمت
للمنتدى ،بالإ�ضافة �إىل التقرير اخلتامي الذي ي�ضم خال�صات املناق�شات والتو�صيات ال�صادرة
عن املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي.
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الإ�سالم ال�سيا�سي فى م�صر بعد حكم مبارك:
الأزمة والآفاق امل�ستقبلية
د�.أ�رشف ال�رشيف

*

هل انتهت حقبة الإ�سالم ال�سيا�سي فى م�صر؟
بد�أ العديد من املحللني يف طرح هذا الت�سا�ؤل بعد التحوالت امل�أ�ساوية يف م�صائر الإخوان
امل�سلمني الذين كانوا ميثلون احلركة الإ�سالمية الرئي�سية يف ال�رشق الأو�سط ،مع الإطاحة
مبحمد مر�سي الرئي�س الإخواين يف  3يوليو  2013من خالل انقالب ع�سكري مدعوم �شعبيا،
احتجاجا على حكم مر�سيُ .
وطرد الإخوان بني
يف �أعقاب مظاهرات حا�شدة يوم  30يونيو؛
ً
ع�شية و�ضحاها من �سدة احلكم ،وفقدوا الرئا�سة ،بل و�أي�ضً ا الربملان الذي كانوا ي�سيطرون
عليه ،والد�ستور الذي �صنعوه ب�أيديهم .وفتحت تلك الأحداث الباب على م�رصاعيه �أمام
النظام التخاذ �إجراءات قمعية دموية �صارمة ،بلغت �أوجها عندما اعتربت احلكومة امل�ؤقتة
حتول الإخوان يف �أقل من
تنظيما �
«الإخوان»
ً
ً
إرهابيا يف  27دي�سمرب  .2013ويف حني ّ
ثالث �سنوات من جماعة معار�ضة غري م�رشوعة �إىل حزب �سيا�سي حاكم ،ان ُتخب لع�ضوية
حمظورا
إرهابيا»
تنظيما «�
الربملان،وانتزع الرئا�سة ،انتهى بهم امل�آل �إىل اعتبار جماعتهم
ً
ً
ً
ً
متورطا يف احتجاجات مناه�ضة للنظام ،ويف �إذكاء ال�رصاعات الأهلية.
* حما�رض يف العلوم ال�سيا�سية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،وباحث متخ�ص�ص يف �شئون احلركات الإ�سالمية.
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الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�صر بعد حكم مبارك :الأزمة والآفاق امل�ستقبلية

متاما .فهل
لذا ،ف�إن طرح �س�ؤال :هل انتهى الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�رص؟ له ما يربره ً
انتهى ع�رص الإ�سالم ال�سيا�سي �أم �أن الإ�سالم ال�سيا�سي يف خ�ضم حتوالت كبرية ملراجعة
�سيا�ساته الفا�شلة ومواجهة الإق�صاء الذي يعاين منه؟ ويف مقابل املقاربات املتعجلة عن
م�صري احلركة الإ�سالمية التي تنزع �إىل تب�سيط هذه الظواهر املع ّقدة� ،سوف ت�ستك�شف هذه
الدرا�سة البحثية طبيعة القوى املحركة للحركات الإ�سالمية ال�سيا�سية يف م�رص منذ انتفا�ضة
يناير  ،2011وو�ضعها الراهن و�إمكاناتها امل�ستقبلية ،وحتديد الأفكار واملوا�ضيع والفواعل
املعنية ،وجماالت التغيري والأ�سباب الكامنة وراءه ..ولي�س القول �إن تنوع حركات الإ�سالم
ال�سيا�سي ،والتمييز بني ال�سيا�سات الإ�سالمية للإخوان امل�سلمني من ناحية ،والأنواع الأخرى
من ال�سيا�سات الإ�سالمية للدولة والأطراف غري الدولتية هو من قبيل املغاالة على الإطالق.
فتقديرا لهذه الدرجة من التعقيد ،ميكن اجلدل ب�أن احلركة الإ�سالمية �أبعد ما ُيكون م�صريها
ً
عن الفناء ب�سبب و�ضعها املت�أزم ،حيث يخ�ضع موقع احلركة الإ�سالمية يف املجتمع وال�سيا�سة
و�أيديولوجيتها ومهمتها التقليدية ،و�أمناط �سلوكها وتنظيمها لتحوالت مهمة وكبرية يف الوقت
الراهن .ولكن حتوالت من هذا القبيل حتدث ب�شكل جامح وم�شتت ،والأهم من ذلك ،على
نحو يفتقر �إىل ا�سرتاتيجية منهجية .وال تبدو ال�صورة يف كثري من احلاالت على �أنها حتول
،وتغيريا يف الدرجة ولي�س يف الكيفية.
قدرا من اال�ستمرارية
ً
�شامل ،بقدر ما تعك�س ً

ومع ذلك ،وبالنظر �إىل واقع �سلطوية الدولة والفراغ ال�سيا�سي/الأيديولوجي يف م�رص،
ف�إن هذه التحوالت يف الإ�سالم ال�سيا�سي ال تب�رش بخري ،ال بالن�سبة مل�صري الدميقراطية يف م�رص،
وال للتطور ال�صحي للإ�سالميني �أنف�سهم .فقد كان للمكا�سب التي حققها الإ�سالم ال�سيا�سي،
و�سعيه لفر�ض هيمنته عقب انتفا�ضة عام � 2011آثار �سلبية للغاية على الأحالم التي خلقتها
االنتفا�ضة يف ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي تعددي دميقراطي جديد يف م�رص .ولكن ي�صح بالقدر نف�سه
القول �إن اخل�سائر احلالية التي يتكبدها الإ�سالم ال�سيا�سي من قمعه على يد الدولة امل�رصية لها
�أي�ضً ا تداعيات �سلبية وخطرية على هذه الأحالم الدميقراطية التحررية ،لأن النظام الع�سكري
احلاكم يف م�رص ال ميكن �أن يربر ا�ستن�ساخ اال�ستبداد ،و�أن يبيعه جلماهري منهكة وم�ستنفدة �إال
يف مواجهة �إ�سالم �سيا�سي متعنت وخميف ومغرق يف ت�صورات فا�شية الطابع ،مع التذرع
بخطابات متعددة ونقاط مرجعية خمتلفة ،منها ا�ست�شهاد النظام بجوانب دينية لإ�ضفاء ال�صبغة
ال�رشعية على حكمه .ويبقى �أي�ضً ا �س�ؤال ال مندوحة عنه وهو :كيف ميكن لنظام �سيا�سي
اجتماعيا ،وتلك التي ت�ستمد �رشعيتها من الدين يف
دميقراطي تعددي �أن ميثل القوي املحافظة
ً
املجتمع �ضمن القواعد التوافقية غري التمييزية للدميقراطية الليربالية؟ هل هذا ممكن يف �أي وقت
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يف حالة م�رص؟ وحتت �أي ظروف؟ وملاذا وكيف ميكن �أن ينجح حيثما ف�شلت املحاولة ال�سابقة؟
وهل هناك بدائل دميقراطية للدميقراطية التمثيلية الليربالية �أكرث قدرة علي حتقيق مهمة الدمج
هذه؟

ولكن ينبغي النظر �أثناء البحث عن �إجابة لهذا ال�س�ؤال املتعلق مب�ستقبل الإ�سالم ال�سيا�سي
،بدل من جمرد
يف م�رص �إىل االجتاهات الأيديولوجية والبنيوية الأكرث ا�ستدامة والأعمق
اً
االنخداع �أو االغرتار مبا يحدث يف املرحلة احلا�سمة احلالية من �أحداث عر�ضية مهما بدت
خاطفة للأب�صار .وميكن القول �إن ال�سنوات الثالث املا�ضية التي مرت بها م�رص نق�ضت
نظرية ت�أ�سي�س «مقرطة الإ�سالميني عرب نظام دميقراطي يحتوي اجلميع»؛ مبعنى �أن احلركات
اعتدال ودميقراطية
الإ�سالمية �إذا دخلت يف عباءة نظام دميقراطي متثيلي �سوف ت�صبح �أكرث
اً
يف فكرها و�سلوكها .ولكن ميكن اجلدل من جهة ثانية �أن الأحداث احلالية دح�ضت بالقدر نف�سه
حجة «قهر الأ�سلمة بالقوة» ؛�أي �إمكانية الإجهاز على الإ�سالميني بالقوة لإقامة نظام �سيا�سي ال
مكان فيه للإ�سالميني .واملفارقة �أن انقالب  3متوز/يوليو نف�سه وحملة القمع الالحقة للإ�سالميني
التي وجهت �رضبة قاتلة لأحالم الإ�سالميني يف «الدميقراطية االنتخابية الإ�سالمية»( )1هي
نف�سها التي �أم ّدت احلركة الإ�سالمية ب�رسدية تاريخية جديدة ،تبحث من خاللها عن خمارج
تاريخيا.
من التيه وال�شتات احلايل الذي وجدت نف�سها فيه ب�شكل غري م�سبوق
ً

و�سوف ت�ستعر�ض هذه الدرا�سة الأزمات التي تعر�ضت لها جماعة الإخوان يف م�رص ما
بعد حقبة مبارك ،و�رصاعها احلايل ال�رش�س املثري للجدل من �أجل البقاء ،وحماولتها الثبات
وال�صمود �أمام النظام ،وال�سيناريوهات امل�ستقبلية ملجابهة قد تنذر بنهاية احلركة �أو االن�سحاب
؛ا�ستعدادا للعودة �إىل ال�ساحة مرة �أخرى� ،أو امل�صاحلة
والبيات ال�شتوي� ،أو التحول والتكيف
ً
والقبول بالأمر الواقع �،أو الت�رشذم واالن�شقاق ،وما يرتبط بهما من عمليات البحث عن الذات
و�إعادة التفكري .ويجري تقييم ال�سيناريوهات املحتملة يف �إطار ال�سياقات املحلية والإقليمية
مبدئيا للحركة الإ�سالمية يف مرحلة ما بعد حكم مر�سي.
ت�صورا
الأو�سع .كما تعر�ض الدرا�سة
ً
ً

ال تزال �أمام الإخوان فر�صة للعودة� ،أو �إعادة بناء اجلماعة املهزومة ب�شكل جديد ،ولكن
يبقى ذلك مرهو ًنا بال�سياق ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف البنيوي ،وبالعوامل
الإقليمية وبعنا�رص الثبات والتغري عند الإخوان .ومع ذلك ،ف�إن ال�سمة املميزة الالفتة للغاية
؛ردا على �صدمة اخل�سائر من العيار
هي ال�سيولة الفكرية غري امل�سبوقة داخل التيار الإ�سالمي ً
الثقيل التي ُمني بها على مدى الفرتة املا�ضية ،من تف�سخ الوالءات والتقاليد والأمناط التنظيمية
ومبادئ العمل والثوابت والأطر الرا�سخة .فلم تعد احلدود بني املراكز والأطراف داخل
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احلركة الإ�سالمية مر�سومة بو�ضوح ،كما كان احلال من قبل ،فال�سيولة تنتقل بني الأجيال.
،جنبا �إىل
وال�شعبوية الإ�سالمية التي برزت بالفعل منذ ثورة  2011جتتاح �صفوف الإ�سالميني
ً
جنب مع البحث الأيديولوجي عن الذات وال�شتات ال�سيا�سي واالجتماعي والفكري .ومازالت
()2
تدريجيا.
املالمح ال�سيا�سة جليل رابعة من الإ�سالميني تتك�شف للعيان
ً

فهل �ستخلق تلك احلالة حقبة ما بعد الإخوان بالن�سبة للإ�سالميني؟ رمبا ،ولكن الأمر اجللل
تدريجيا حلالة الإخوان بكل �آفاتها ونواق�صها ومثالبها املعروفة.
جتاوزا
هو �أن ذلك لن ي�شكل
ً
ً
وتن�صب معظم انتقادات الإ�سالميني احلالية للإخوان على انحرافاتهم العقائدية و�إخفاقاتهم
ال�سيا�سية ،وتنبع من وجهات نظر �أكرث رجعية وجموحا علي ميني الإخوان ؛ومن ثم فهي
تفتقر �إىل احل�س الإخواين الواقعي النابع من حر�صهم املميز على العمل من داخل املجتمع .وقد
ميهد تفكيك هيمنة الإخوان علي البو�صلة ال�سيا�سية للحركة الإ�سالمية الطريق حلالة من التف�سخ
الغا�شم واجلامح للإ�سالميني ،وتفككهم �إىل �أ�شكال تنظيمية حمرية ال ميكن التنب�ؤ بها و�أمناط
متحورة .وحتي مع بقاء املكانة املميزة جلماعة الإخوان بو�صفها الفاعل ال�سيا�سي الإ�سالمي
الأهم يف م�رص ف�إن ال�ساحة الإ�سالمية قد ت�شهد تطورا تاريخيا غري م�سبوق؛ �أال وهو فقدان
جماعة الإخوان قدرتها علي حتديد �أجندة وبو�صلة العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي ملجمل التيار
الإ�سالمي كما كان احلال عرب ثمانني عاما منذ ت�أ�سي�س اجلماعة وحتي ...2011تفقد اجلماعة
هذه الهيمنة علي حتديد االجندة والبو�صلة ل�صالح قوي ونزعات وامناط تفكري �إ�سالمية جديدة
وم�ستجدة وع�شوائية وغري منظمة ،وتطلعات راديكالية وجذرية غري مفعلة ،لكنها مفككة
ملجمل موروث الرتاث الإخواين ال�سيا�سي يف العمل التدريجي االندماجي ال�سلمي...وت�شمل
النتائج املحتملة العنف ال�سيا�سي واالحتجاجات املتطرفة والن�شاط الأيديولوجي اجلديد .وميتد
ذلك يف الواقع بالتوازي مع عمليات �شبيهة يف مرحلة ما بعد مبارك على م�ستوى املجتمع
ككل ،وتفكّ ك كيانات وثوابت كربى �أخرى ثبت ف�شلها (النظام القدمي ،والتقاليد ال�سيا�سية
الوطنية والقومية والليربالية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ،وم�ؤ�س�سات وطوائف الدولة القدمية يف
بنيتها احلالية املافياوية الأوليجاركية والإقطاعية الطابع) يف نظر اجلماهري املنهكة وال�ساخطة.
وتعر�ض التما�سك االجتماعي يف البالد لأ�رضار متزايدة ،وكذلك التالحم بني الإ�سالميني
ّ
جزءا منه.
لون
الذي
واملجتمع
إ�سالميني
ل
ا
بني
والتالحم
ي�شكّ
ً

وقد خلّفت املواجهات بني النظام والإ�سالميني ،والتي ات�سمت بعنف �شديد على نطاق غري
جرحا عمي ًقا على اجلانبني ،حيث ُمني الإ�سالميون بخ�سائر متثلت يف �سقوط �آالف
م�سبوق،
ً
قتيل ،و�أودع نحو 21
القتلى ،يف حني �سقط �أكرث من ثالثمائة فرد من �أفراد قوات الأمن اً
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�أل ًفا من الإ�سالميني يف ال�سجون ،ومازال عدة �آالف �آخرين يف عداد الفارين داخل البالد
وخارجها .وال تلوح يف الآفاق �أية بوادر لت�سوية هذا النزاع يف �أي وقت قريب .فلن ُتداوى
موروثات الكراهية واالنتقام ب�سهولة ،ولن يبدو ت�أثريها الكامل �إال بعد حني .وحتى �إن متكن
الإخوان من البقاء ،ف�إن قدرتهم على احلفاظ على وحدة الهدف وال�صف �أ�صبحت مو�ضع �شك
متزايد .وتقل�صت احتماالت �صعود «الإ�سالميني الدميقراطيني» �سواء من داخل الإخوان �،أو
من خارج �صفوفهم �أكرث من �أي وقت م�ضى.

وقد ت�شهد م�رص ميالد حقبة جديدة من الإ�سالم ال�سيا�سي ،تربز فيها هيئات جديدة يف
متاما كيف قطعت احلركات
مواجهة هياكل ال ميكن التنب�ؤ بها على الإطالق .ولكن لكي نفهم ً
الإ�سالمية امل�رصية هذا ال�شوط الطويل ،ف�إننا بحاجة �إىل و�ضعها يف ن�صابها ال�صحيح .ومن ثم
ف�سوف ت�سلط الأق�سام التالية ال�ضوء على �إخفاقات الإ�سالميني يف ال�سنوات التي �سبقت انتفا�ضة
يناير  ،2011ثم حماولة الإ�سالميني الفا�شلة فر�ض هيمنتهم خالل فرتة حكمهم الق�صرية التي
دامت من  2011وحتى .2013
�إخفاقات الإ�سالميني:

انفتاحا داخلها) على �إطار مرجعي
تتفق احلركات الإ�سالمية (مبا فيها التيارات الأكرث
ً
،يلي على الأفراد واملجموعات وامل�ؤ�س�سات � ً
أمناطا معينة من الأن�شطة .وتكمن �أوجه
ديني ُ
عمليا �أو ب�سبب عوامل اجتماعية
االختالف داخل احلركة �إما يف كيفية تطبيق هذا الإطار
ً
�أو �سيا�سية �أو ثقافية طارئة .ودر�ست اجلماعات الإ�سالمية املختلفة �أ�ساليب متباينة للتغيري
وجماالت متنوعة للعمل� ،شملت الإ�صالح الثقايف والديني والإ�صالح ال�سيا�سي من خالل
العمل اجلماعي خارج �إطار الأنظمة املوجودة ،والإ�صالح ال�سيا�سي من خالل العمل
أخريا
اجلماعي من داخل النظام ،وبناء جمتمعات م�ضادة كبديل للدولة القومية احلديثة ،و� ً
املواجهة امل�سلحة العنيفة مع الأنظمة و�/أو الدول القائمة.

ويركز ال�سلفيون ب�صفة رئي�سية على تنقية العقيدة ،يف حني ت�سلّط احلركات الأخرى
الدعوية ال�ضوء على هداية الفرد ،من خالل الرتكيز على الأخالق وال�سلوك والعبادات،
وبينما ي�ؤمن الإخوان ب�أن الإعداد ال�شامل للفرد مت�ضم ًنا جميع جوانب احلياة املختلفة (و منها
ال�سيا�سية بطبيعة احلال) ون�رش هذا النموذج هو ال�سبيل �إىل �إن�شاء اجلماعة الإ�سالمية الالزمة
لنه�ضة الدين الإ�سالمي.
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وكثريا ما يفعلون ،يف
ويثري هذا الفرق �إ�شكالية عندما ُيفرط ه�ؤالء الفاعلون الإ�سالميون،
ً
الت�شديد على الثقل الن�سبي ملكون معني يهتمون به يف الأ�صل ،حيث تفقد الأيديولوجية يف هذه
احلالة الرتابط والتوازن .وكان هذا املكون يف حالة الإخوان هو التمكني ال�سيا�سي/االنتخابي.
ذريعا يف الكفاءة ال�سيا�سية على
وي�شري العديد من املحللني عن حق �إىل ف�شل الإ�سالميني ف�شلً
ً
مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية يف م�رص .بيد �أن هذا التحليل العار�ض ال يلقي ال�ضوء على ف�شل
الإ�سالميني املاحق على امل�ستوى الأيديولوجي.

كانت التجربة الإ�سالمية يف حكم م�رص فا�شلة للغاية �أيديولوجيا ؛�إذ �إن الإ�سالميني مل
يظهروا قدرة على بلورة قاعدة �أو منرب ي�ستند �إىل ال�رشعية الدينية ،بدلً من املزج ب�شكل
انتقائي عجيب بني م�صادر متباينة لل�رشعية وهي �سمة الإخوان .فقد واجه الإ�سالميون
حتديات ذات �شقني يف �أعقاب انتفا�ضة عام � ،2011أولهما حت ٍد �أيديولوجي ب�ش�أن حتديد وهيكلة
العالقة بني الدين وال�سيا�سة بطريقة مبتكرة ،تن�سجم مع مطلب الأ�صالة الإ�سالمية يف �سياق
�سيا�سيا ،ومتثل يف كيفية بناء م�رشوع �سيا�سي ينحاز
الواقع امل�ستجد� .أما التحدي الثاين فكان
ً
بو�ضوح �إىل «امل�رشوع الإ�سالمي» وامل�صلحة الوطنية و�أحالم ثورة  ،2011وكيفية جعله
قابلً للتطبيق واال�ستمرار يف ال�سياق امل�رصي .وقد ف�شل الإ�سالميون يف كليهما.
الف�شل على امل�ستوى ال�سيا�سي:

من الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل �أن و�صول الإخوان �إىل �سدة احلكم مل يكن نتيجة انت�صار
�أيديولوجي و�سيا�سي كا�سح لفكرهم الإ�سالمي ،وجناحهم يف ك�سب قلوب النا�س ،واالنت�صار
علي كل خ�صومهم ،ولكن من خالل �سيا�سة القوة الكال�سيكية التي انتهت ل�صاحلهم يف البداية،
ولكن �أدت �إىل الإطاحة بهم يف نهاية املطاف .فالإخوان مل يجعلوا من �أنف�سهم ن�سخة �إ�سالمية
م�رصية من الأحزاب الدميقراطية امل�سيحية الأوروبية� ،سواء من حيث الأيديولوجية �أو
التنظيم ،وبعبارة �أخرى �أخفق الإخوان يف توطيد مكانتهم بني التقاليد ال�سيا�سية والأيديولوجية
الرئي�سية يف م�رص :الليربالية والقومية واملحافظة والي�سارية والدينية/ال�سلفية ،كما كان بع�ض
قادتهم «الإ�صالحيني» يعلقون �آمالً على �أن يتمكن الإخوان من التمو�ضع ب�شكل و�سطي
()3
قياديا يف عملية �شاملة لالنتقال
دورا
ً
جتميعي بني تلك التقاليد .فاجلماعة مل ت�ستطع �أن تلعب ً
نحو الدميقراطية ،ومل ُتق ّدر التنوع ال�سائد يف املجتمع امل�رصي ،ومل تتمكن من ا�ستيعاب
اخل�صائ�ص البنيوية للأزمة يف م�رص ،واحلاجة �إىل نظام جديد للحكم ،و�أمناط جديدة
للعالقة بني الدولة واملجتمع ،واقت�صاد �سيا�سي جديد وترتيبات م�ؤ�س�سية جديدة .ومل يتمكّ ن
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الإخوان من ح�شد املوارد املادية والب�رشية الالزمة ،ومن بناء �شبكات على م�ستوى البالد
ب�أكملها،والإملام الكامل بطبيعة بريوقراطية الدولة وم�ؤ�س�ساتها والقطاعات االقت�صادية ،وهي
كلها �أمور مطلوبة من �أجل تنفيذ �أي �إ�صالحات فعالة يف ال�سيا�سة العامة؛ وذلك العتمادهم
على فل�سفة اقت�صادية �ضحلة ،مل يكن من املمكن �أن تقدر احتماالت ال�رصاع والتغيري داخل
اقت�صاد تهيمن عليه ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات وال�رشكات التجارية ،ويعاين من �أزمات يف
املالية العامة ومثقل بالديون ،وال �أن تدرك ماهية امل�ؤ�س�سات املالية و�أ�س�س االقت�صاد ال�سيا�سي
للتخلف وت� ّأخر النمو و�سوء توزيع الرثوات ،والأهم من ذلك عدم احل�صول على املعلومات
الالزمة عن كيفية �إدارة الدولة امل�رصية القدمية للبالد مب�ؤ�س�ساتها و�شبكات م�صاحلها وزبائنها
املعقدة وال�ضخمة.

لقد افتقر الإخوان �إىل الكفاءة يف �إدارة احلكومة ،وبدلً من التحلي بالواقعية املطلوبة ب�شدة،
واتباع �سيا�سة فطنة مرنة وخالقة ملواجهة الإرث املعقد الذي خلّفه مبارك ،اقت�رص الإخوان
على اخلمول الفكري وال�صالبة التنظيمية .و�أثار الف�شل يف �إعادة ت�شكيل الهيكل التنظيمي
للجماعة ب�ش�أن ق�ضايا الدميقراطية الداخلية والتمثيل وال�شفافية ،و�آليات �صنع القرار ،والتبادل
امل�ؤ�س�سي مع جهات فاعلة �أخرى ،والتكيف والتبادل الثقايف والتثقيف ال�سيا�سي واخلطاب
كبريا .ومل ِ
تلق اجلماعة بالً لإجراء مراجعات فكرية جادة؛ بغية خلق
الإعالمي ا�ستهجا ًنا
ً
�صالت مع احلركات االجتماعية ال�شبابية واحلركات العمالية ،ومع امل�ؤ�س�سات التي برزت
بعد الثورة ،واجلهات الفاعلة يف البالد .وبدا الإخوان ب�سبب ف�شلهم يف توطيد و�ضع الإ�سالم
ال�سيا�سي �ضمن املحاور الأو�سع للأزمة احلالية التي ت�شهدها الدولة القومية فيما بعد اال�ستعمار
�سيا�سيا جدي ًدا ي�ست�رشف م�ستقبل
نظاما
يف م�رص وك�أنهم �أطالل تاريخية ،بدلً من �أن يكونوا
ً
ً
مناق�ضا ملطالبهم املتقادمة.
م�رص ،حتى و�إن كان
ً

متوقعا من البداية؛ ب�سبب
وكان ال�رصاع القدمي بني الإخوان والدولة ال�سلطوية القدمية
ً
اخل�صومات التاريخية وعدم التوافق يف الر�ؤية والقيم وامل�صالح والتكوين بينهما ،ولكن
كان من املمكن للإخوان تفادي هذا ال�صدام �أو ت�أجيله لو كانوا اتبعوا �سيا�سة �أف�ضل ،ولكنهم
انتقلوا من �سيا�ستهم الفا�شلة ال�سرت�ضاء النظام القدمي �إىل �سيا�سة �أكرث ف�شلً ملواجهته .فقد
احتفظ النظام القدمي طوال الفرتة االنتقالية من عام  2011وحتى عام  2013بعد حقبة
مبارك بعداوته التاريخية مع الإ�سالميني .و�أثار الطابع التنظيمي الغريب وغري امل�ألوف
جلماعة الإخوان وامتداداتها الإقليمية والدولية مقت م�ؤ�س�سات الدولة ب�شكل خا�ص ،حيث
كان ُينظر �إليها باعتبارها «دولة داخل الدولة» ،وباتت مبغو�ضة ب�شدة من الدولة امل�رصية
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القيمة عليها .ومع ذلك فقد جل�أ النظام القدمي �إيل التعاون التكتيكي مع الإ�سالميني
وامل�ؤ�س�سات ّ
خالل الفرتة االنتقالية من �أجل حتييد املزاج الثوري الراديكايل ،و�إ�ضفاء لون حمافظ على
ال�سيا�سة االنتقالية .و�أتت هذه ال�سيا�سة يف الواقع بثمارها بالن�سبة للنظام القدمي .فبعد انح�سار
املوجة الراديكالية للثورة ،وبعد ا�ستعداء الإخوان للحركات الثورية االحتجاجية لل�شباب
نظرالف�شل الإخوان على ال�صعيدين ال�سيا�سي
،وبعد فقدان دعم القاعدة الو�سطى من الناخبني ً
واالقت�صادي ،والأهم �إثارتهم ملخاوف هذه القاعدة علي حرياتها و�أمناط معي�شتها من النزاع
الأهلي الذي تهدد به ت�رصفات الإخوان -بطابعهم الع�صبوي -يف احلكم� ،صارت مواجهة
النظام القدمي مع الإخوان �أقل كلفة بكثري ؛لأن اجلماعة �أ�صبحت تقف وحدها.
الف�شل الأيديولوجي:
ً
�سقوطا مل�رشوع �أيديولوجي
مل يكن ف�شل الإخوان جمرد ف�شل حزب يف ال�سلطة و�إمنا كان
تاريخي كبري .فقد �أخفق الإ�سالميون �أولً يف الو�صول �إىل ال�سلطة من خالل انت�صار
�أيديولوجي �أو نتيجة «للأ�سلمة» املن�شودة للمجتمع وتوطيد النظام الإ�سالمي ،كما وعد م�ؤ�س�سو
احلركة وزعما�ؤها «املحافظون» احلاليون يف الأ�صل .وبعبارة �أخرى ،ف�شل الإخوان يف
�أن يجعلوا من �أنف�سهم ن�سخة م�رصية من اخلمينيني الإيرانيني الذين �أ�س�سوا دولتهم املظفرة
نتاجا ل�سيا�سات
ً
ا�ستنادا �إىل الغزو ال�سيا�سي والهيمنة املجتمعية .وكان �صعودهم �إىل ال�سلطة ً
عادية ملوازين القوى وح�ساباتها من بناء التحالفات واملناورة ،وا�سرت�ضاء امل�صالح املختلفة
ومراكز ال�سلطة يف املجتمع .وانطوت تلك العملية على كثري من الت�سويات والتوفيقات على
ح�ساب مبادئهم املذهبية والدينية واالنحراف عن الثوابت الكربى .وكانت �سيا�سات ح�سابات
وموازين القوى نف�سها هي التي �ألقت بهم خارج دائرة احلكم يف نهاية مدة حكمهم الوجيزة.
أي�ضا جت�سي ًدا لف�شل
ومل ي�صبح الإخوان جمرد «دميقراطيني حمافظني» فا�شلني ،ولكنهم باتوا � ً
الإ�سالميني.
ثانيا والأهم ،قد ُيطرح ت�سا�ؤل عما �إذا كان لدى الإخوان �أي مبادئ و�أ�س�س �أيديولوجية
ً
متاما منذ ت�أ�سي�سها يف عام 1928
حقيقية على الإطالق .فقد ان�شغلت جماعة الإخوان امل�سلمني ً
قويا كرد فعل �إزاء
مب�س�ألة العمل احلركي ،و�رضورة �أن جتعل من نف�سها طرفًا فاعلً
تنظيميا ً
ً
التهديدات الأجنبية واملحلية املت�صورة لهويتها .ومل ُتدرج جماعة الإخوان على جدول �أعمالها
�أب ًدا �أولوية بناء �أيديولوجية دقيقة ومتطورة ،ترتبط ح ًقا بالتقاليد الإ�سالمية �أو ب�إ�شكاليات
احلداثة �أو بكلتيهما ،عرب تاريخها الطويل ومعامله الرئي�سية منذ ن�ش�أتها عام  ،1928ويف طور
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ن�ش�أتها الثاين يف �سبعينات القرن املا�ضي ومرحلة ما بعد عام  .2011وقد �أتى هذا التناق�ض
الأيديولوجي ثماره ،وانعك�س على قدرات اجلماعة على احل�شد ،وعلى �إ�رشاك قطاعات
وا�سعة من اجلماهري كانت مهم�شة �إىل حد كبري .ولكن عندما برزت حاجة ما�سة لإجابات
�أيديولوجية متبحرة وعميقة عن الأ�سئلة التاريخية التي �أف�سدت ال�سيا�سة امل�رصية (العالقة
بني الدولة والدين ،والعالقة بني املجتمع والدين ،ودور ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتقاليد الدين
الإ�سالمي والفقه الإ�سالمي ،وم�سائل الدميقراطية والتعددية والتنمية) ،من �أجل بناء الكتلة
التاريخية التوافقية املطلوبة لنظام حكم جديد بعد عام  ،2011مل يتمكن الإخوان من تقدمي تلك
الإجابات.

ثالثا ،دلّت الفجوة الأيديولوجية والأدائية على زوال املثالية التي ر�سمها الإ�سالميون .فقد
ات�سعت الهوة بني املطالبات الأيديولوجية بالأ�صالة الإ�سالمية واملمار�سات ال�سيا�سية الفعلية التي
كانت حبي�سة النماذج الغربية العلمانية احلداثية لل�سيا�سة املرتكزة على الدولة ،والأن�شطة التي
حتددها قواعد ال�سوق ،وهي ال تتوافق على الإطالق مع الفهم التقليدي لل�رشيعة الإ�سالمية
والقيم والآليات واملنهجيات ال�صارمة املعروفة يف الرتاث الإ�سالمي .وك�شف جميء الإخوان
للربملان والرئا�سة عن هذه الفجوة �أمام عيون عامة النا�س ،ولكن الأهم �أنها بدت عيا ًنا بيا ًنا
�أمام الإ�سالميني .ور�أى الإ�سالميون الذين كانوا يحلمون «باخلالفة الإ�سالمية» و»باحلكم
رئي�سا يدعو �إىل �سيا�سة عادية :ال�سيا�سات االقت�صادية الليربالية اجلديدة املوجهة نحو
الإ�سالمي»
ً
ال�سوق ،والتفاو�ض مع �صندوق النقد الدويل ،واالعتماد على الأن�شطة االقت�صادية الريعية،
و�سيا�سة خارجية تقليدية موالية للغرب ب�ش�أن ال�رصاع الفل�سطيني/الإ�رسائيلي ،وال�سيا�سات
�إزاء احلرب الأهلية يف �سوريا واخلليج العربي و�إيران ،وا�ستيعاب مراكز القوى املحلية،
مندثرا
مما جعل من احلديث عن «حكم ال�رشيعة الإ�سالمية» و»ت�أ�سي�س دولة اخلالفة» يبدو
ً
عمليا على احلديث عن
وم�ستهلكً ا للغاية بل
وعقيما .واقت�رص الطابع الإ�سالمي لنظام الإخوان ً
ً
«الرئي�س املتدين» و»رجال الدولة الأتقياء من الإخوان» الذين ميكن �أن ي�ضعوا الأمور يف
ن�صابها بف�ضل ورعهم وا�ستقامتهم ال�شخ�صية و»�أيديهم النظيفة املتو�ضئة».

وكان من املمكن لتلك الر�ؤية �أن حت�شد �أ�صوات الناخبني بفعالية يف املا�ضي ،ولكن مل ي ُدم
كثريا لثالثة �أ�سباب:
احلال ً
ذريعا و�أكرب من �إلهاء النا�س عنه؛
 -1حجم الف�شل كان
ً

منقو�صا من الناحية الرمزية؛
 -2املظهر الديني لنظام الإخوان ظل
ً

()4

� -3أكد الرتكيز الزائد عن احلد على ال�صفات ال�شخ�صية للرئي�س و�إخوانه خماوف النا�س
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من �شخ�صنة النظام والهيمنة املحتملة لهذه املجموعة املغلقة على مقاليد احلكم .ب�شكل جممل
من املمكن القول �إن جماعة الإخوان جنحت يف احلفاظ على وحدتها �أثناء اال�ضطرابات التي
حدثت بعد رحيل مبارك ،وظلت تهدف �إىل اكت�ساب موطئ قدم را�سخ داخل النظام ال�سيا�سي
اجلديد .ولكن ذلك كان بعي ًدا كل البعد من الناحيتني الفكرية وال�سيا�سية عن الأحالم الكبرية
بت�أ�سي�س «نظام �إ�سالمي».
ف�شل الهيكل التنظيمي:
جعل منط التنظيم الطائفي �أو الع�شائري الإخوان رهينة ملنح الوالء للجماعة �أولوية على
الكفاءة ،وتوظيف الدين بطريقة اال�ستقطاب لك�سب املعارك ال�سيا�سية .وترك عدم رغبة
الإخوان �أو عدم قدرتهم على قيادة عملية مراجعة فكرية كربى داخل احلركة الإ�سالمية،
جائحا يف
انطباعا
لق�ضايا العالقة بني الدولة والدين واملواطنة ومركزية الدولة القومية،
ً
ً
نظرا لعدم وجود بدائل
م�رص �أن الدولة القومية حتف بها التهديدات من جميع اجلوانب؛ ً
وا�ضحة وم�رشوعة .ومل تخلق احلركة الإ�سالمية ق�ص�ص جناح بحيث ت�ستوعب قلق اجلماهري
منعدما .وانزلق الإخوان من ناحية الأداء
وال�سيا�سيني .وكان ت�أثري الرباهني والبينة امللمو�سة
ً
�إىل مرحلة كارثية يف العالقات العامة )5(،وعدم الكفاءة الإدارية ،وانعدام الر�ؤى بالن�سبة
للإ�صالحات امل�ؤ�س�سية للهيكل احلكومي يف م�رص ،واالفتقار �إىل الأدوات والكوادر واملوارد
الب�رشية والآليات التنظيمية الالزمة .وهيمنت املح�سوبية واملحاباة واملمالأة على امل�شهد الذي
�شوهه الإخوان بالفعل بغمو�ض هياكلهم وغرابة تنظيمهم الداخلي .و�أوهن انعدام التوازي يف
م�سارات العمل (يف الدولة واملجتمع واملجال ال�سيا�سي) ،و�سوء فهم الإخوان لطبيعة ال�رصاع
(واعتقادهم �أن مكا�سبهم البد �أن تعني خ�سارة للآخرين يف حم�صلتها �أو �أن ال�رصاع تناف�سي
يف املقام الأول) و�إنهاكهم املفرط للقدرات التنظيمية للجماعة؛ قدرة الإخوان على املرونة
والتكيف .وقاد مبد�أ «اجلماعة �أولً» (�أن اجلماعة لي�ست جمرد �شبكة �أمان �ضد قمع النظام
ولكنها جوهر امل�رشوع الإ�سالمي نف�سه) الإخوان �إىل م�سارٍ بالغوا من خالله يف الإجراءات؛
ولكنهم �أخفقوا يف حتقيق الكفاءة ال�سيا�سية.
احتواء احلركات الإ�سالمية يف م�صر ولكن دون مقرطتها:
كان البد من توفر �رشطني اثنني لنجاح نظرية التحول الدميقراطي/االحتواء يف م�رص بعد
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عام  ،2011ومل يتحقق �أي منهما :ال�رشط الأول وهو التوافق حول قواعد الرتتيبات ال�سيا�سية
ٍ
موات ،يف حني يتعلق ال�رشط الثاين بالتحوالت الأيديولوجية
اجلديدة يف �إطار �سياق هيكلي
والتنظيمية الالزمة ملذاهب ومبادئ الإخوان عن الدميقراطية والتعددية واملواطنة واحلريات
العامة واخلا�صة وامل�ساواة �أمام القانون .وميكن عن حق تف�سري عدم التوافق يف الآراء ب�ش�أن
قواعد اللعبة يف م�رص بعد ع�رص مبارك من منظور عدم التيقن الذي �أحدثه الزلزال ال�سيا�سي
يف يناير  .2011فما بني قوى اجتماعية م�ؤيدة للتغيري ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س �سيا�سة جديدة من
ناحية ،وجهات فاعلة من داخل الدولة وخارجها مقاومة للتغيري وحري�صة على احلفاظ على
الو�ضع الراهن من ناحية �أخرى ،ميكن تف�سري ما نتج عن ذلك من غياب القواعد التوافقية
حول الرتتيبات ال�سيا�سية اجلديدة.
الإخوان وعدم وجود قواعد نظام �سيا�سي دميقراطي جديد يحتوي اجلميع:
ولكن ي�صح القول على املنوال نف�سه �أن الإخوان مالمون بل وم�سئولون يف هذا ال�صدد؛
نظرا لثقلهم ال�سيا�سي املطلق و�سيطرتهم على امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املنتخبة بعد  .2011ملاذا كان
ً
احلال كذلك؟ ر�أى الإخوان الثورة باعتبارها هدية من ال�سماء مكاف�أة لهم على ت�ضحياتهم يف
متاما بكيفية تعظيم مكا�سبهم ال�سيا�سية ،ومن ثم الهيمنة على ال�ساحة
املا�ضي .وبالتايل ان�شغلوا ً
ال�سيا�سية بعد حكم مبارك ،مبا يتفق مع وزنهم الن�سبي يف املجتمع بغ�ض النظر عن الآثار
ال�ضمنية الكاملة لهذا النوع املتطرف من ال�سيا�سة الذي ي�أخذ مببد�أ اال�ستيالء ال�رسيع على ال�سلطة
ال من �إمكانية حتقيق الدميقراطية والتحول الثوري يف م�رص وحتى امل�صالح طويلة الأجل
بد ً
للإ�سالميني �أنف�سهم .ويف واقع الأمر ،ف�إن اختيار حتمل امل�سئولية ال�سيا�سية الكاملة طواعية عن
النظام ال�سيا�سي اجلديد بعد مبارك مع العلم بحجم �إخفاقات احلكومة ال�سابقة وجبال امل�شكالت
والأزمات املوروثة من عقود من الف�شل الدولتي ،والأهم من ذلك مع عدم وجود م�رشوع
�سيا�سيا �أرع ًنا .وهذا ما حدث
انتحارا
�سيا�سي حقيقي وال ا�ستعداد من جانب الإخوان ،كان
ً
ً
بالفعل.
فقد ا�ستبدل الإخوان من البداية اال�سرتاتيجيات بالتكتيكات .وبعبارة �أخرى ،ف�إنهم يتقنون
تكتيكات املناورة واملراوغة من جانب لآخر لتحقيق �أق�صى ح�صة من ال�سلطة ،بغ�ض النظر
عن توازنات القوى ال�سيا�سية على املدى الطويل وكيفية �سري الأمور يف نهاية املطاف .وكان
الإخوان مفتونني ب�شكل خا�ص بنموذج رجب طيب �أردوغان وجتربة حزب العدالة والتنمية
يف تركيا املعا�رصة .وبعبارة �أخرى ،وعلى غرار النموذج الرتكي ،اعتقد الإخوان �أن
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ب�إمكانهم من خالل ال�سيا�سة االنتخابية �أن ي�صعدوا �إىل ال�سلطة عن طريق �صناديق االقرتاع،
وعالوة على ذلك ،اعتقد الإخوان �أنهم
و�أن ي�ؤ�س�سوا �أغلبية دميقراطية �إجرائية بقيادتهم.
ً
قادرون على ت�شديد قب�ضتهم على ال�سلطة من خالل �سل�سلة من الرتتيبات الإقليمية والدولية
،و�إجنازات اقت�صادية ت�ستند �إىل ال�سوق املحلي احلر على �أ�سا�س مزيج مرن من الأيديولوجية
الإ�سالمية والثقافة املحافظة والليربالية االقت�صادية؛ وبرغم ذلك ،فقد ف�شل الإخوان امل�رصيون
يف ا�ستن�ساخ هذا النموذج يف م�رص؛ وذلك يف املقام الأول ب�سبب افتقارهم �إىل الر�ؤية
اال�سرتاتيجية ،وغياب املراجعة الأيديولوجية احلقيقية الالزمة لتطبيق منوذج «الليربالية
الإ�سالمية» على غرار حزب العدالة والتنمية الرتكي ،وعدم قدرتهم على تطوير االقت�صاد،
أخريا ف�شلهم يف
وافتقارهم للكوادر امل�ؤهلة وللخربة ال�سيا�سية مقارنةً بحزب العدالة والتنمية ،و� ً
بناء حتالف اجتماعي�/سيا�سي ،مييني/و�سطي على م�ستوى املجتمع� ،أو�سع بكثري من االئتالف
الإ�سالمي املح�ض الذي انتهى �إليه الإخوان ،كي يع�ضد من مكانتهم يف مواجهة مراكز
أي�ضا ،ح�رص الإخوان �أنف�سهم يف جمرد �أداء
القوى القدمية يف الدولة .ووف ًقا لهذا املخطط � ً
دور وظيفي فح�سب ،مما قو�ض ا�ستحقاقاتهم على مدى عقود طويلة،وادعاءاتهم التاريخية
بالن�ضال �ضد «امل�ؤامرات الإمربيالية» .ونا�ضل الإخوان بغية ك�سب االعرتاف بهم من خالل
و�ضع �شبكاتهم عرب الوطنية يف �إطار نظام دويل ،تهيمن عليه ت�سل�سالت هرمية عاملية من
النظام وال�سيطرة ،وهو �إفال�س �أيديولوجي �آخر.

ولفت انتباه قادة الإخوان منوذج �آخر وهو النموذج ال�سوداين يف الثمانينيات والت�سعينيات،
عندما �سيطر الإ�سالميون على مقاليد ال�سلطة من خالل حتالف مع اجلي�ش .ولكن ا�صطدمت
�أية �أفكار حمتملة لتكرار حالة ال�سودان ب�صخرة ف�شل الإخوان يف بناء عالقة فعالة وعملية مع
�أكرب مركز للنفوذ والقوة يف الدولة امل�رصية القدمية ،وهو اجلي�ش.

و�أذعن الإخوان� ،أ�ساطني التكتيكات ،ملطالب عدة �أطراف �سيا�سية م�ؤثرة� ،سواء يف
خطابهم �أو �سيا�ستهم ،على نحو مت�ضارب للغاية ،فقط بغر�ض تعظيم مكا�سبهم التكتيكية كلما
دعت ال�رضورة ،وبغ�ض النظر عن التداعيات اال�سرتاتيجية طويلة الأمد لتلك ال�سيا�سة غري
فغي الإخوان لون ب�رشتهم عدة مرات .وحاولوا �أن ي�ستميلوا الطبقة الو�سطى املحافظة
املت�سقة.
ّ
املتعط�شة لال�ستقرار لك�سب �أ�صواتها بعد رحيل مبارك خالل ا�ستفتاء مار�س  2011على
وتوجه الإخوان
التعديل الد�ستوري ،ويف االنتخابات الربملانية الالحقة يف نوفمرب .2011
ّ
بعد �أ�شهر قليلة من ذلك �إىل الناخبني الإ�سالميني خالل اجلولة الأوىل من االنتخابات الرئا�سية
عام  ،2012حيث دعوهم �إىل الت�صويت ل�صالح «املر�شح الإ�سالمي» حممد مر�سي» ،ثم بد�أ
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الإخوان وعلى نحو مثري لالهتمام ،يف اجتذاب القوى الثورية الكت�ساب ال�رشعية الثورية
،وت�أمني الأ�صوات االنتخابية التي كانوا يف �أم�س احلاجة �إليها يف اجلولة الثانية من االنتخابات
الرئا�سية لعام � 2012ضد املر�شح املناف�س �أحمد �شفيق املنتمي لنظام مبارك .وبينما كان مر�سي
يف ال�سلطة ،ت�شارك الإخوان مع بقية الإ�سالميني يف بناء قاعدة �أيديولوجية �إ�سالمية �صلبة من
الدعم .ولكن وعلى نف�س املنوال ،حاول الإخوان �أن ير�ضخوا ملطالب وم�صالح م�ؤ�س�سات
النظام القدمي ومراكز القوى التابعة له (مثل اجلي�ش وال�رشطة) وكتلة رجال الأعمال.

باخت�صار ،كانت �سيا�سة الإخوان غري متما�سكة وبال �أ�سا�س؛ فقد حاولوا ارتداء ثوب
الإ�صالحيني واملحافظني والإ�سالميني والثوار ورجال الدولة الواقعيني والنفعيني يف �أوقات
خمتلفة ويف �سياقات خمتلفة ،ومل يفلحوا يف �إر�ضاء �أي طرف من الأطراف ،وكانت املح�صلة
النهائية هي �إبعاد جميع احللفاء والأ�صدقاء املمكنني وتنفريهم ،وك�سب عداء كل اخل�صوم
املحتملني يف البالد.

عالوة على ذلك �أخطاء تكتيكية خطرية؛ فطوال �أيام االحتجاجات الثمانية
وارتكب الإخوان
ً
ع�رش التي �أطاحت مببارك يف يناير وفرباير  ،2011كان الإخوان حري�صني كل احلر�ص على
عدم الظهور مبظهر امل�سيطر على احلركة االحتجاجية� ،سواء من حيث ال�شعارات �أو اخلطاب
�أو املطالب ال�سيا�سية .فقد كانوا يدركون �أن احلركة االحتجاجية لي�ست حتت الهيمنة الإ�سالمية
بل كانت موجهة نحو حتقيق �أهداف كربى من احلريات والعدالة االجتماعية .وكانوا على بينة
أي�ضا من فعالية اجلماعات واحلركات ال�سيا�سية الأخرى يف ح�شد اجلماهري ويف ت�أكيد �رشعية
� ً
االنتفا�ضة .ولهذا ال�سبب حر�ص الإخوان على عدم �إق�صاء املتظاهرين الآخرين عن �صفوفهم
من خالل الإحجام عن التعبري عن ال�صبغة الأيديولوجية الإ�سالمية اخلا�صة بهم.

ولكن �رسعان ما حتولت �سيا�سة الإخوان بالكامل وقبل الأوان بعد �سقوط مبارك .و�أدت
عوامل عديدة �إىل هذا التحول� ،أهمها الطابع غري الثوري للجماعة ،وخوف الإخوان من
التهمي�ش يف عملية �صياغة الد�ستور ،بحيث ي�سيطر عليها الليرباليون العلمانيون �أو النخب
أي�ضا الت�شجيع
الي�سارية ،وخداع النف�س ووهم امليزة الن�سبية التنظيمية واالنتخابية ،ورمبا � ً
ّ
ومنظم مثل
ف�ضل التفاو�ض مع طرف فعال حمافظ
الذي ق ّدمه لهم النظام القدمي نف�سه –الذي ّ
الإخوان؛ وبالتايل حتولت �سيا�سة الإخوان �إىل ال�سعي من �أجل الهيمنة على عملية �صياغة
الد�ستور ،وعلى عملية التفاو�ض مع اجلي�ش والنظام القدمي .وجنحوا �إىل خيار ت�أجيل كتابة
الد�ستور اجلديد حلني االنتهاء من االنتخابات الربملانية التي كانت �ستمنحهم ميزة ال�رشعية
ومتثيل ال�شعب ،و»�رشعية الثورة» �أثناء �صياغة الد�ستور والتفاو�ض مع النظام القدمي .وكان
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هذا هو الهدف الرئي�س ال�ستفتاء  19مار�س على التعديالت الد�ستورية الذي �أيده الإخوان
فعليا عملية �صياغة الد�ستور حتى ال�سنة
والنظام القدمي على حد �سواء .وقد � ّأجلت هذه اخلطوة ً
انتظارا النتخاب الربملان وجمل�س ال�شورى.
التالية،
ً

ورمبا كان اخليار التكتيكي الأف�ضل بالن�سبة للإخوان هو �ضبط النف�س ،واملهاودة يف
الأهداف ال�سيا�سية الآنية .وكان ب�إمكان الإخوان من �أجل ذلك دعم الت�رسيع بعملية كتابة
الد�ستور من ِقبل هيئة خم�ص�صة متثل جميع النخب ال�سيا�سية والأيديولوجية على قدم امل�ساواة،
وال ترتبط بال�رضورة بنتائج االنتخابات الربملانية .ويف ذلك الوقت من ربيع  2011كانت
الثورة مازالت غ�ضة ون�شطة وماثلة للأعني ،وكان النظام القدمي (مبا يف ذلك اجلي�ش
وال�رشطة والق�ضاء) يف موقف دفاعي ،وكان من املمكن جلبهة �سيا�سية ثورية موحدة �أن ت� ّؤمن
د�ستورا �أف�ضل فيما يخ�ص العالقات املدنية/الع�سكرية وال�ضوابط وموازين القوى واحلريات
ً
ال�سيا�سية والدميقراطية .ورغم �أن الإ�سالميني ما كان ممك ًنا �أن يكتفوا بامل�ساحة املحدودة التي
خ�ص�ص على الأرجح لل�رشيعة الإ�سالمية يف الد�ستور امل�أمول وقتئذ� ،إال �أن اتفا ًقا
كانت �س ُت ّ
حم�سوبا لتقا�سم ال�سلطة كان من �ش�أنه ت�أمني و�ضع الإ�سالميني يف النظام (و�ضمان
�أو عه ًدا
ً
جت ّنب حملة القمع التي قادها النظام �ضدهم بعد عامني) دون ترهيب املجموعات الثورية
والإ�صالحية العلمانية �أو تنفريها .وكان من املمكن يف الواقع بناء عالقة �رشاكة فعالة وعملية
ُت�ستغل فيها الرباعة التنظيمية للإخوان وال�شعبية التي يحظون بها لدعم نوع من مفاو�ضات
«اجلبهة املوحدة» مع النظام القدمي ،وبالتايل الهرب من امل�سئولية عن عرثاتهم .ورمبا مل تكن
النتائج النهائية لت�صبح �أكرث دميقراطية بكثري من د�ستوري عام � 2012أو ( 2014حيث خرج
لتق�سم كتلة
النظام القدمي ً
فائزا يف كليهما) ،ولكن على الأقل مل تكن عملية �صياغة الد�ستور ّ
 25يناير �أو لت�ستقطب املجتمع يف رد فعل على ا�ستعرا�ض الع�ضالت الذي مار�سه الإخوان
أي�ضا �أن
وحماولتهم امل�ستميتة و�إ�رصارهم القوي على االنفراد بالهيمنة .ومل يكن من املرجح � ً
ٍ
موال ملبارك للرئا�سة �إذا �ألقى الإخوان بثقلهم وراء �شخ�صية ثورية م�ؤيدة للتغيري
ي�أتي مر�شح
وعالوة على ذلك ،حتى و�إن و�صلت �شخ�صية موالية ملبارك مثل �أحمد �شفيق
�أو �إ�صالحية.
ً
مقيد م�صدق عليه بالفعل ،و�أن
لرئا�سة اجلمهورية كانت �سلطته لتكون مقيدة �أمام د�ستور جديد ِّ
يواجه �صعوبات اقت�صادية و�سيا�سية جمة ومعار�ضة �شديدة بقيادة العلمانيني والإ�سالميني على
حد �سواء ،حيث مل تكن �سمعة الإ�سالميني قد ت�شوهت بعد �آنذاك.
ولكن بدلً من ذلك ،اختار الإخوان ا�ستعرا�ض القوة؛ مما �أدى �إىل خوف وفزع كثري
من طبقات املجتمع .و�ألقى الإ�سالميون ب�شكل عام ثقلهم وراء م�سار انتخابي ،كان يهدف
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حتمل �أعباء احلكم يف كل من الربملان
لتحويلهم �إىل قوة قائدة يف امل�ؤ�س�سات املنتخبة ،وبالتايل ُّ
ن�صب الإخوان �أنف�سهم باعتبارهم املفاو�ض الوحيد مع اجلي�ش
والرئا�سة .والأهم من ذلكّ ،
متاما .ويف حني �ضمن هذا امل�سار مكا�سب
والنظام القدمي ،وا�ستبعدوا الأطراف الأخرى ً
تكتيكة جلماعة الإخوان من حيث ا�سرت�ضاء وتهدئة قاعدتها ال�شعبية العري�ضة من الإ�سالميني
التواقني �إىل �إعالء �ش�أن ق�ضية ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتعزيز موطئ قدمهم يف النظام ال�سيا�سي،
كلّفها ذلك خ�سائر �أكرب.
وانخدع الإخوان يف حماولتهم لل�سيطرة على مقاليد الأمور يف م�س�ألة ميزان القوى،
والعالقة بني الدولة واملجتمع يف م�رص .وافتقرت تلك املحاولة �إىل احلكمة املطلوبة ،حيث
�إن مقاليد ال�سلطة احلقيقية كانت ال تزال قابعة يف يد النظام ال�سلطوي القدمي يف البالد ،وكان
اجلي�ش يف �صميم النواة ال�صلبة لهذه الدولة العمالقة التي ات�سمت م�ؤ�س�ساتها و�شبكاتها بتعقيد بالغ
وبانت�شار وا�سع النطاق يف جميع �أنحاء البالد ،مبا فيها ال�رشطة والأجهزة الأمنية الأخرى،
والبريوقراطية احلكومية والوزارية ،و�رشكات القطاع العام واملرافق العامة ،والق�ضاء
واحلكم املحلي ،وجميع ال�شبكات املرتبطة بها من حم�سوبيات وزبائن وحماباة ودعم.

وا�ستهان الإخوان ،عالوة على ذلك ،بالغ�ضب ال�سائد داخل املع�سكر الثوري والإ�صالحي؛
نتيجة للفوز ال�ساحق الذي حققه الإ�سالميون يف االنتخابات ،وما �أثاره ذلك من خماوف
�إزاء حماولة الإخوان الوا�ضحة ال�سيطرة على عملية و�ضع �أ�س�س النظام اجلديد .و�أ�ضعف
التعار�ض الأيديولوجي والنفور بني تلك النخب العلمانية الثورية والإ�صالحية والإخوان،
وعدم رغبة تلك النخب يف التعاي�ش مع مفاج�أة ال�صعود ال�رسيع للإخوان �إىل ال�سلطة ،موقف
كتلة  25يناير من النظام القدمي ،ومهد الطريق لعودة هذا النظام يف وقت الحق .واعتقد
الإخوان �أن ال�رشعية االنتخابية كافية لو�سم �سيطرتهم املكت�سبة حديثًا بخامت ال�رشعية ال�شعبية
وال�سيا�سية ،و�أن الفوز بالأ�صوات يكفي لإ�ضفاء ال�رشعية على مطالبهم ؛ب�صفتهم املتحدثني
با�سم الثورة وال�شعب .ولكن ات�ضح �سوء تقدير الإخوان واختالل ح�ساباتهم .فرغم �أن النخب
ال�سيا�سية الليربالية العلمانية والقومية والي�سارية املنت�رشة يف املناطق احل�رضية قد ال يكون
لها ال�سطوة االنتخابية �أو التمثيل ال�شعبي نف�سهما اللذان يتمتع بهما الإخوان وال�سلفيون على
م�ستوى البالد ،ف�إن هذا ال يعني �أن تلك النخب �سوف تقبل ب�سهولة نتائج �صناديق االقرتاع
�إذا كانت تعني �سيطرة الإخوان املخيفة على الربملان والرئا�سة والد�ستور .والق�ضية لي�ست
أيديولوجيا فح�سب ،ولكن عدم توافق الر�ؤى للعامل ووجهات النظر واخللفية الثقافية هو
عداء �
ً
ً
الذي ّنبه هذه اجلماعات احل�رضية �إىل خطورة التهديد الذي ت�شكله �سيطرة الإ�سالميني ،والتي
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من �ش�أنها �أن تقو�ض حرياتهم و�أمناط حياتهم املرت�سخة ،ناهيك عن م�صاحلهم االقت�صادية.
أي�ضا مب�صالح �شخ�صية و�سيا�سية واقت�صادية وبريوقراطية
وعالوة على ذلك ،يتعلّق الأمر � ً
ً
وع�سكرية موجودة ومكت�سبة ،وكان من املمكن �أن ت�ستمر �إذا كان الإخوان �سيطروا بطريقة
تدريجية وت�صاعدية على احلكم ولي�س بتلك ال�رسعة ،وهذا القدر من الإق�صاء بعيد املدى.

ملاذا حدث هذا اخللل اخلطري رغم �أن هذه الفئات االجتماعية لي�س لها ثقل ُيذكر من
ٍ
مب�ستوى مرتفع من التعليم والثقافة
الناحية االنتخابية؟ لأن هذه الفئات االجتماعية التي تتمتع
متثل جوهر النخب املالكة واملميزة والرثية التي تدير البالد .و�سواء كانت يف البريوقراطية
احلكومية �أو يف امل�ؤ�س�سات املهنية �أو يف القطاع اخلا�ص ،ف�إن هذه الفئات االجتماعية مل تكن
لتقبل على الإطالق التنازل عن منط حياتها التقليدي وو�ضعها االجتماعي ،و�أن ترتك نف�سها
يف مهب �سيا�سة دينية متع�صبة ملتب�سة ومثرية للمخاوف ،ملجرد �أن الإ�سالميني اجتاحوا عملية
الت�صويت يف �صعيد م�رص �أو يف املناطق الريفية يف الدلتا .فالأمر يحتاج �إىل �أكرث من ذلك يف
بلد مثل م�رص ،حيث كانت العالقات بني الدولة والدين وعالقة املجتمع بالدين على مدار
التاريخ بعيدة كل البعد عن احل�سم �أو التوافق؛ ومن ثم مل تكن نتائج االنتخابات كافية على
ٍ
موات
الإطالق للح�صول على ال�رشعية ال�سيا�سية واالجتماعية .فكان ينبغي الت�صدي على نحو
للتفاهمات الأكرث عم ًقا واالتفاقات وال�ضمانات املتعلقة مب�سائل الدين والثقافة واملجتمع والدولة؛
بحيث ميكن مل �شمل الفاعلني الرئي�سيني املختلفني حتت لواء ميثاق �أو اتفاق �سيا�سي انتقايل،
�إذا كان ذلك ممك ًنا .ولكن جماعة الإخوان حاولت �أن تلعب لعبة املواالة القدمية مع املعاقل
()6
كثريا من النتيجة النهائية.
التقليدية للدولة القدمية ،ولكن هذا النهج مل يغري ً
نظرا لقوتهم الهائلة الن�سبية ،تفر�ض
ويف مواجهة هذا الو�ضع كانت م�سئولية الإخوانً ،
�إما تولّيهم قيادة الإ�سالميني وحملهم على تقدمي التنازالت وال�ضمانات الالزمة� ،أو اختيار
�أ�سلوب متدرج يف ال�سيا�سة بدلً من ال�سعي �إىل الهيمنة وا�ستبعاد الآخرين .وبينما كان احلل
نظرا للتعنت الأيديولوجي لل�سلفيني على وجه اخل�صو�ص ،كان احلل الثاين
الأول بعيد املنال ً
ونظرا
ممك ًنا كما و�ضحنا يف ال�سابق .ومع ذلك� ،أخط�أ الإخوان يف قراءة الو�ضع� .أولً،
ً
يوما ،مل يكن الإخوان بب�ساطة ممثلني
لطبيعة فكرهم والدور الفعلي الذي لعبوه طوال ً 18
ثانيا ،مل تكن ال�رشعية
للثورة خالل ت�سل�سل الأحداث التي قبِلها العامل واملجتمع امل�رصيً .
االنتخابية كافية لإثبات هذا االدعاء وال لر�أب ال�صدع بني الإخوان والثوار والإ�صالحيني
والنخب الإجتماعية واملدنية الذين ال غنى عنهم لإقامة �أي دميقراطية م�ستدامة �أو حكم فعلي،
ووجه هذا ال�شقاق الذي �سببه الإخوان داخل كتلة  25يناير امل�ؤيدة
ناهيك عن التحول الثوري.
ّ
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للتغيري �رضبة قا�صمة الحتماالت التحول الدميقراطي الناجح �أو ال�سعي الثوري لت�أ�سي�س نظام
جديد للحكم .وا�ستطاع النظام القدمي ب�سهولة �أن يك�سب حلفاء بني الأعداء ال�سابقني.

واجهت جماعة الإخوان حلظة احلقيقة؛ فهي مل تتمكن من �صياغة نوع جديد من ال�سيا�سة ،
ي�ستجيب ملطالب ال�شعب ويحظى بتجاوبه ،ويتميز بالدميقراطية خالف نظام مبارك ال�سابق،
أي�ضا عن مناف�سيها يف املعار�ضة من ناحية القيم والأدوات واملفردات
وال ا�ستطاعت متييز نف�سها � ً
والأ�ساليب .وا�شتدت احلاجة �آنذاك �إىل نوع جديد من ال�سيا�سة ،يرتبط ب�شكل �إيجابي مب�شاكل
التنمية يف البالد ،وي�ستجيب للمطالب واالحتياجات ال�شعبية ملجتمع يعاين من �أزمات طاحنة
أي�ضا ي�صلح لإدارة الو�ضع ال�سيا�سي
(تلك الأزمات التي مهدت الطريق النتفا�ضة  )2011و� ً
،والتعامل على نحو ب ّناء مع مراكز القوة اال�ستبدادية املوروثة .لكن الإخوان مل ي ّتبعوا هذه
ال�سيا�سة اجلديدة ،ف�أ�صبحوا يف عزلة ،وا�س َتعدوا اجلميع ،ومل ي�أتوا بجديد بل حاولوا �إلبا�س
ممار�ساتهم القدمية عباءة جديدة ،ومع تقل�ص قاعدة الدعم التي كانوا يعولون عليها ،مل يكن
م�ستغربا.
�سقوط الإخوان
ً
ومع ذلك ،ورغم مزايا هذا التحليل� ،أعتقد �أن �سيا�سة الإخوان ال�سيئة مل تنجم فقط عن �سوء
التقدير التكتيكي للتوقيت وت�سل�سل الأحداث ،بل �إن هذا النمط الفا�شل من �صنع ال�سيا�سات هو
بالت�أكيد نتاج �سوء الإدارة واالفتقار �إىل قيادة حمنكة .ولكن ميكن �أن يعزى ذلك ،بعد ت�أمل
عميق� ،إىل اخللل العميق يف الفكر والتنظيم (ال�رشط الثاين لنجاح الدميقراطية/االحتوائية).
الفكر والتنظيم غري الدميقراطيني للإخوان:
احتفظ خطاب احلركات الإ�سالمية امل�رصية بطابعه املحافظ املتوارث فيما يخ�ص م�سائل
املر�أة والأقباط والتعددية واملواطنة .ويتعزز ذلك من خالل ندرة املعرفة الفقهية ،وفقر
التحليل العلمي والنظرية االجتماعية/ال�سيا�سية .وقطعت جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية
ً
�شوطا طويلً منذ ت�أ�سي�سها .ورغم قدرتها الوا�ضحة على البقاء ،ف�إنها كانت تفتقر �إىل
املرونة واالبتكار الالزمني لر�سم منوذج �سيا�سي رائد خا�ص بها يك�رس امل�سار امل�ألوف� .أما
الإ�سالميون خارج م�رص فهم يتحفون املحللني بنماذج �أعمق بكثري للتكيف والتحول .فقبل
انتفا�ضة عام  2011وخاللها ،طبق الإ�سالميون يف تون�س (حزب النه�ضة) منوذجهم اخلا�ص
للو�صول �إىل ال�سلطة من خالل الن�ضال ال�سلمي يف �إطار الإجراءات الدميقراطية والتعددية
والقيم التوافقية للدميقراطية الليربالية ،مع التقدير الالزم للتوازن الواقعي للقوى يف املجتمع.
جانبا النزعات املذهبية
وكان الإ�سالميون ال�سودانيون عمليني وواقعني بامتياز ،حيث طرحوا ً
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ل�صالح االعتبارات القائمة على النجاعة احلركية ،مما �صبغ �سيا�ساتهم بنزعة من الواقعية
مواتيا وممكنا ،مبا
الفائقة ،جعلتهم يعتمدون جميع اخليارات ال�سيا�سية املمكنة كلما كان ذلك
ً
يف ذلك امل�شاركة الدميقراطية ،والتعاون مع الأنظمة احلاكمة ومع خمتلف حركات املعار�ضة
غري الإ�سالمية ،والتمرد امل�سلح والو�صول �إىل ال�سلطة من خالل انقالب ع�سكري .وحتول
متاما ،مثلما فعل حزب العدالة والتنمية ،عن العقيدة القطبية املت�شددة
الإ�سالميون املغاربة ً
واجتهوا نحو امل�شاركة ال�سيا�سية التدريجية ،والإ�صالحات الرتاكمية والبناء امل�ؤ�س�سي املميز
داخل احلزب وعلى م�ستوى البلديات واملجتمع املدين ،يناف�سهم يف ذلك فقط حزب العدالة
والتنمية الرتكي .ولكن الإخوان امل�سلمني يف م�رص ظلوا رهائن مزيج من عقيدة ح�سن البنا
و�سيد قطب العتيقة من جهة ،والعقلية الذرائعية املق�صورة على التكيف الوظيفي ال�سطحي مع
الظروف من جهة �أخرى.

ويتمحور م�رشوع الإخوان امل�سلمني ب�صفة عامة حول اخلال�ص الديني للفرد واجلماعة يف
املجتمعات الإ�سالمية املعا�رصة التي �أ�صابها التلف واخلراب ،وف ًقا للإخوان ،ب�سبب التغريب
وا�ستيعاب الثقافات الغربية والعلمنة .وتهدف عملية الهداية الفكرية (الأيديولوجية) الإ�سالمية
ال�شاملة جلماعة الإخوان امل�سلمني �إىل تثقيف الأع�ضاء ،وتربيتهم على القيم الالزمة للتم�سك
بهويتهم الإ�سالمية .واملق�صود من هذه العملية هو الو�صول �إىل اخلال�ص الفردي .وال غنى
عن ال�سيا�سة يف عقيدة الإخوان ،حيث �إنها ت�شكّ ل ال�سياق االجتماعي الذي ميلي م�سار �أي
أي�ضا جزء ال يتجز�أ من الدين والنظام الإ�سالمي و�أ�سلوب
خال�ص ممكن للفرد .وال�سيا�سة � ً
احلياة الإ�سالمية ومنهج التغيري نف�سه .وت�شمل الق�ضايا املدرجة يف الأجندة الأيديولوجية
للإ�سالميني ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية وتطبيق ال�رشيعة ومكانة املر�أة والأ�رسة يف املجتمع
واالقت�صاد الإ�سالمي والتمويل واالئتمان بدون فوائد ،وحدود حرية التعبري فيما يخ�ص
الق�ضايا الدينية وم�س�ألة الهوية ،واملوقف من الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتعددية العقائدية
والفكرية وال�سيا�سية والفقه ال�رشعي املعتدل ،وال�صيغة الد�ستورية وال�سيا�سية للنظام الإ�سالمي،
واخل�صو�صية الثقافية ،و�إ�صالح التقاليد االجتماعية البالية واملواطنة ،وو�ضع غري امل�سلمني يف
املجتمع الإ�سالمي.

وت�ستتبع اخل�صائ�ص املميزة مل�رشوع الإخوان امل�سلمني �أ�سبقية العمليات الثقافية واالجتماعية
والتعليمية ،وهي البدء من الذات �إىل الأ�رسة ثم املجتمع ثم احلكومة ،ثم العامل الإ�سالمي �أجمع،
واملرونة والتوفيق بني الأفكار واحل�سا�سيات واملناهج املختلفة (العامة/ال�رسية ،ح�سن البنا�/سيد
االنفتاح/التزمت)،
قطب ،ال�صوفية/ال�سلفية/الأزهرية ،احل�رض/الريف ،الأغنياء/الفقراء،
ُّ
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حترك الإخوان حتت لواء الإ�سالميني هو عمل واقعي
والعمل من داخل املجتمع؛ �أي �أن ّ
موجه نحو اجلماهري العري�ضة ،ويهدف �إىل �أ�سلمة ما هو غري �إ�سالمي يف املجتمع ،ولكن ال
ينفيه بالكامل (ثنائية البنا مقابل قطب).

وينبغي �أن يبد�أ منط التغري نحو الأ�سلمة لدى الإخوان بالدعوة الفردية ،ثم ينتقل �إىل بناء
التنظيم ،وبعد ذلك �إىل فتح الباب �أمام تغيري النظرة �إىل الواقع وال�سياق على �أ�سا�س ردود
أخريا ،وقبل كل �شيء ،ف�إن ال�سمة الرئي�سية لأ�ساليب الإخوان امل�سلمني هي احلاجة
الفعل .و� ً
امللحة �إىل الن�شاط اجلماعي املنظم وتثمني جدواه ،الأمر الذي يثري �إ�شكالية «التنظيم �أولً»
مقابل «املجتمع �أوال» .فمبد�أ �شمولية الإ�سالم يعني �ضم ًنا �شمولية التنظيم الذي ي�ضم كافة
تاريخيا بني جماالت العمل
جماالت العمل� .أما يف تركيا ،ف�إن التق�سيم الوظيفي الوا�ضح للعمل
ً
ال�سيا�سي والدعوي واخلريي والفكري �أثرى احلركة الإ�سالمية.

ويعترب حلم «الدولة الإ�سالمية» نقطة حمورية يف امل�رشوع الأيديولوجي للإخوان ،تلك
ُ
الدولة النموذجية التي من �ش�أنها �إحياء اخلالفة الإ�سالمية ،وقيادة الإخوان نحو حتقيق هويتهم
الإ�سالمية؛ وبالتايل الو�صول �إىل اخلال�ص والتمكني .ويف الواقع ،ف�إن ا�ستح�ضار الإخوان
ملفهوم «الدولة الإ�سالمية» يرتبط �أكرث ب�أفكار احلداثة عن الدولة القوية املهيمنة والدولة
التحديثية ال�سلطوية القوية التي ت�ؤثر على جمتمعها ،عن ارتباطه بالتقاليد الإ�سالمية الكال�سيكية
للفكر ال�سيا�سي .ويختلف مفهوم الدولة الإ�سالمية ،باعتبارها التج�سيد التنظيمي للنظام
ال�شمويل الإ�سالمي يف عقيدة الإخوان ،عن مفهوم احلكم يف القانون الإ�سالمي ويف التاريخ
الإ�سالمي .فقد ّ
تاريخيا من خالل املجتمع ،من جملة م�ؤ�س�سات �أخرى،
توطد احلكم الإ�سالمي
ً
وكان احلكام ميار�سون �سلطة ت�أديبية وتنظيمية �أقل بكثري على ال�سكان مما متار�سه الدولة
احلديثة .وقد �صيغت الهوية الإ�سالمية يف م�رشوع الإخوان ب�أ�سلوبني متوازيني و�إن كانا
متناق�ضني� ،أولهما� ،أن تلك الهوية ُينظر �إليها باعتبارها جمموعة جامدة من ال�صفات الدينية
الع�ضوية الأ�سا�سية واخل�صائ�ص الثقافية اجلوهرية التي يتمتع بها املجتمع امل�سلم املعا�رص ب�شكل
�إ�ستاتيكي والتي ينبغي للدولة الإ�سالمية مراعاتها .وبالتوازي مع ذلك ،توظف �أيديولوجية
م�رشوعا ديناميكيا ،ي�ضم مناذج
مفهوما �أكرث حيوية للهوية الإ�سالمية باعتبارها
الإخوان
ً
ً
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وثقافية للتغيري والبناء والنه�ضة ،يتعني على الدولة الإ�سالمية
ت�أ�سي�سها وحتقيقها .ورغم ت�ضارب املفهومني ف�إن كلً منهما يعني �أن الدولة الإ�سالمية هي
حيويا يف الدفاع عن تلك الهوية وت�شكيلها.
دورا
ً
املمثل احلقيقي للهوية الإ�سالمية ،و�أنها تلعب ً
�إذً ا ،ما هي تلك «الدولة الإ�سالمية»؟
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ال ترد يف عقيدة الإخوان تفا�صيل كثرية عن م�ؤ�س�سات �أو هياكل تلك «الدولة الإ�سالمية»
عمليا يف دولة تهيمن
�أو حتى نظام احلكم فيها .فقد انح�رص مفهوم «الدولة الإ�سالمية»
ً
عليها،على وجه احل�رص،جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�أ�صبح مرادفًا للإ�سالم والهوية
الإ�سالمية باعتبارهما «جماعة امل�سلمني» ولي�س جمرد «جماعة من امل�سلمني» )7(.فالإخوان
امل�سلمون يعتربون اجلماعة النموذج الأ�صلي الإ�سالمي املثايل النقي الذي ال ت�شوبه �أي �شائبة
عمليا �أن جماعة الإخوان امل�سلمني
من الرج�س املتف�شي يف املجتمع خارج اجلماعة .ويعني ذلك ً
�أ�صبحت ،ال�سيما يف ظل حكم مبارك ،طائفة تعزز عالقاتها مع الآخرين لي�س فقط من خالل
أي�ضا من خالل االحتكام �إىل امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة وعالقات القرابة
العقيدة الدينية بل � ً
والعالقات االجتماعية والعائلية ،و�أمناط احلياة والتجارب ال�شخ�صية امل�شرتكة.

وبالتايل ،تركّ ز م�رشوع الإخوان وهم يف �صفوف املعار�ضة على �إقامة دولة موازية
قائمة بذاتها؛ �أي تنظيم هرمي عمودي قوي ،ي�ستند �إىل الوالء الأيديولوجي لعقيدة الدولة
الإ�سالمية ،وعلى �أن�شطتها االقت�صادية اخلا�صة و�شبكات �أع�ضائها وم�ؤيديها واملتعاطفني معها
متاما برت�سيخ قوة هذه الدولة املوازية و�سطوتها وامتدادها يف املجتمع .ومل تكن هذه
امللتزمني ً
الدولة املوازية معزولة ومنغلقة على ذاتها ،ولكنها �سعت بدلً من ذلك �إىل تو�سيع نطاقها
داخل املجتمع .وبعبارة �أخرى� ،ستتحقق حلظة انت�صار الإخوان عندما تتو�سع طائفتهم لتمثّل
الغالبية العظمى من البالد )8(.وقد عانت تلك الدولة املوازية التي �أ�س�سها الإخوان من تنظيم
«حديدي» �صلب وقيادة متع�صبة ال تقبل بفكرة االختالف وترف�ض النقد .وت�ست�شهد قيادة
الإخوان �رصاحة بن�صو�ص دينية لتربير الطاعة العمياء للقيادة ،والتقليل من �أهمية وقيمة
جمددا على �أن �إ�رصار
دينيا )9(.ويربهن ذلك
ً
الأ�صوات الناقدة ،واعتبار �أ�صحابها �آثمني ً
الإخوان ال�شكلي على اعتبار �أنف�سهم جماعة من امل�سلمني ولي�س جماعة امل�سلمني ال ينبغي �أن
كبريا للتثقيف الديني والأيديولوجي والتعليم
ي�ؤخذ على حممل اجلد .فالإخوان يولون
اهتماما ً
ً
الديني ومع�سكرات ال�شباب ومراكز التعلم والتنظيم الهرمي متعدد الطبقات املزود ب�آليات
حمكمة -من �أعلى �إىل �أ�سفل -من التوا�صل والإقناع والرتبية .وقد ُو�ضع خط فكري موحد
للجماعة ،وتر�سخ عرب مناهج متجان�سة من التثقيف الأيديولوجي ،بالإ�ضافة �إىل دعاية دينية
�أحادية ال�صبغة ،ت�ستهدف الكوادر املحتملة .وال ت�شجع اجلماعة على التفكري امل�ستقل والتنوع
فكرا
الفكري واملناق�شات النقدية .فقد كان الهدف هو �إن�شاء تنظيم قوي وموحد يعتنق �أع�ضا�ؤه ً
أحاديا غري متنوع ،وله قاعدة �شعبية وا�سعة ومتنقلة من الأتباع واملريدين.
� ً
بيد �أن الإخوان واجهوا م�شكلة حقيقية ب�سبب التنوعات االجتماعية واالقت�صادية الداخلية،
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بع�ضها متناق�ض للغاية من قبيل التفاوت بني �أذواق الطبقة الربجوازية احل�رضية الغنية
ً
حتفظا يف املناطق
واملنفتحة علي العامل من امل�سلمني الورعني ،والطبقة املتو�سطة الدنيا الأكرث
حتما عدم التوافق بني �صعود الن�شطاء من
الريفية و�شبه الريفية .وعالوة على ذلك ،خلق ً
الطبقات الو�سطى القادمني من املناطق الريفية والبلدات ال�صغرية والقادة ال�شباب من الطبقتني
القياديتني الثالثة والثانية من جهة ،وهيمنة رجال الأعمال على مكتب الإر�شاد من ناحية
�أخرى،خالفات يف التوقعات وامل�صالح واحل�سا�سيات .فكيف �أخر�س الإخوان امل�سلمون
�صدى التنوع الداخلي بني �أع�ضاء اجلماعة؟
1 -1ق ّدم الإخوان �أيديولوجية وا�سعة مبا يكفي ال�ستيعاب فر�ضيات مت�ضاربة ،مثل «�شمولية
الإ�سالم التي ت�ستوعب جميع جوانب احلياة» ،و»�شمولية التنظيم الإ�سالمي النابعة من
�شمولية الإ�سالم» ،واعتماد الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية ب�صفتها النظام ال�سيا�سي
ال�رشعي واملثايل ،والعمل ال�سلمي داخل املجتمع ،والت�ضامن مع حركات املقاومة
الإ�سالمية لال�ستعمار يف العامل الإ�سالمي .وقد جت ّنب الإخوان عن عمد بذل �أي جهد
فكري جاد لتوثيق العالقة املتبادلة بني هذه املقوالت ،ومن ثم حتقيق التكامل واالت�ساق
لهذه احلزمة الأيديولوجية .فقد كان التناق�ض والغمو�ض هدفًا يف حد ذاته �،سعى �إليه
الإخوان من �أجل ا�ستيعاب اجلميع.
  2تبني مركزية دميقراطية على غرار �أ�سلوب الأحزاب ال�شيوعية (مركزية �صنع القرار�ضمن النخب العليا وااللتزام بتنفيذ القرارات على جميع م�ستويات التنظيم ب�أكمله،
وجت ّنب املناق�شات اخلالفية ،مع احلفاظ على درجة من حرية الت�شاور ؛ولكن الأهم من
ذلك تفوي�ض تنفيذ القرارات امل ّت َخذة �إىل الوحدات املحلية) .وت�شهد تلك اال�ستقاللية الذاتية
املميزة للوحدات املحلية يف تنفيذ القرارات املتخذة على قدرة اجلماعة على ال�صمود يف
مواجهة القمع الفعلي �أو املحتمل للنظام ،مع احلفاظ على الوحدة العامة ،والقدرة على
جت ّنب مواطن ال�شقاق.

3 -3ا�ستغالل مفاهيم «ال�رشيعة الإ�سالمية» و»م�صلحة الإ�سالم» و»م�صلحة اجلماعة»
عمليا يف تربير �أي قرارات
و»ال�رضورة التي يحتمها الدين» يف �إطالق يد قيادة اجلماعة ً
ُتتخذ من وجهة نظر دينية ب�صفتها «�رضورية» مل�صلحة اجلماعة التي حتددها القيادة �أي�ضً ا
على وجه احل�رص .وهذا االحتكار يفتح الباب للتالعب بالأيديولوجية على نطاق وا�سع.

وقد �أدت «املكارثية» الإخوانية �إىل خروج كثري من العقول والطاقات املجتهدة والدم
اجلديد عن اجلماعة؛ لأنهم مل يتمكنوا من التوافق مع هذه الرتكيبة الأيديولوجية والتنظيمية،
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بالإ�ضافة �إىل تقييد عالقاتهم مع املثقفني الإ�سالميني من غري الإخوان .وغاب نقد الذات عن
عقيدة الإخوان .ومل يكن التفكري النقدي احلا�سم ب�ش�أن التورط يف �أعمال العنف والإرهاب يف
تقريبا .وحتى عندما بد�أ الإخوان يف تثمني الدميقراطية والتعددية وحقوق
موجودا
املا�ضي
ً
ً
الإن�سان يف عام  ،1994مل يكن ذلك نتيجة مراجعة �أيديولوجية وفكرية عميقة بل العتبارات
عملية نفعية( .)10فالإخوان يتحولون يف �سلوكهم عادة لأ�سباب عملية ذرائعية يف املقام الأول،
غريبا �أن هذه املربرات كانت جزئية
ثم يحاولون �إيجاد تربيرات �أيديولوجية لها .ولي�س
ً
و�سطحية .باخت�صار� ،سيطر الإخوان مع مرور الوقت على الآليات التنظيمية واللوائح ،التي
ُيفرت�ض �أنها و�سيلة اجلماعة للهداية وحتقيق �أهدافها الدينية والتعليمية وال�سيا�سية ،للت�أكد من
احتفاظ الدولة املوازية ب�سالمتها ومتا�سكها حتت قيادة ،من �أعلى �إىل �أ�سفل ،لي�ست مندجمة مع
وتعر�ضت الق�ضايا
إر�ضاء للنظام الذي كان يريد عزل الإخوان وتطويقهم.
�سائر املجتمع� ،
ّ
ً
عمليا .و�ضمت القائمة �إ�ضفاء
الرئي�سية على جدول �أعمال الإ�صالح التنظيمي املنتظر للتهمي�ش ً
ال�صبغة القانونية وال�رشعية على اجلماعة ،وال�شفافية ب�ش�أن م�صادر التمويل و�صنع القرار،
وت�شكيل الكوادر والقيادات ،وتق�سيم العمل وفقا ملجاالت الن�شاط من خالل رموز ت�شغيلية
بدل من متويل ال�رشكات
بدل من املبد�أ الكال�سيكي «للعمل ال�شمويل» ،والتمويل الذاتي اً
خمتلفة اً
()11
التجارية ،وعدم �شخ�صنة ال�سيا�سة امل�ؤ�س�سية الإ�سالمية.
وجعل هذا النوع من التنظيم الإخوان رهينة لفر�ضيات معينة من قبيل:

�أ -الفهم االختزايل غري اجلديل للتاريخ :من خالل قراءة انتقائية للتاريخ الإ�سالمي
القدمي،والتاريخ امل�رصي احلديث ،تخدم م�رشوعهم الأيديولوجي املقرر م�سب ًقا؛

ب -عقلية «اجليتو» �أو الأقلية :يلج�أ الإخوان يف مواجهة قمع الأنظمة و�سيا�ساتها املعادية
لهم �إىل منط تنظيمي مبهم ومغلق ،يوفر لهم احلماية والدعم وامل�أوى .ومع مرور الوقت،
ين�ش�أ جمتمع «معتم» (غري �شفاف) يحتوي �أع�ضاء الإخوان وي�شكّ ل حياتهم .و�أ�صبحت
جماعة الإخوان �أكرث من جمرد حزب �سيا�سي �أو جمعية اجتماعية �أو منهج ديني ،بل ً
منطا
من املجتمعات املحلية �أو اجلماعات التي تدعم �أع�ضاءها لي�س فقط من خالل الإر�شاد الديني
الر�أ�سي ،ولكن �أي�ضا من خالل الت�ضامن االجتماعي الأفقي بني خمتلف �أع�ضاء اجلماعة
وعالقات التكافل .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت اجلماعة موجهة نحو ذاتها ومتقوقعة وغري قادرة
�سيا�سيا عندما
على التوا�صل مع العامل اخلارجي .وثبت �أن هذا الن�سق التنظيمي باهظ الكلفة
ً
و�صل الإخوان �إىل مقاليد ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية.
ج -الفكر الت�آمري :رغم و�صول الإخوان �إىل �أعلى �سلطة تنفيذية وت�رشيعية،فقد ظلوا
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م�صابني بهو�س االرتياب وال�شكوى من م�ؤامرات املعار�ضة .وهذا ال�سلوك غري قابل للتف�سري
بالن�سبة حلركة مل تعد يف املعار�ضة يف ظل حكم مر�سي.

د� -سيا�سة الهرب بالتقدم �إىل الأمام :ال عودة �إىل الوراء .وال�سبيل الوحيد للخروج
بدل من حماولة الفهم النقدي للأ�سباب التي �أدت
قدما .لذلك اً
من امل�شاكل احلالية هو امل�ضي ً
�إىل الأخطاء ،و�إ�صالح امل�سار ومعاجلة اجلذور ال�سابقة للم�شكلة ومراجعتها ،واتباع بدايات
وم�سارات جديدة ،جل�أ الإخوان حبي�سو جماعتهم الزكية الطاهرة� ،إىل �سيا�سة الهرب من
بال ملعاجلة �أ�سبابها اجلذرية الرئي�سية ،بل انربوا
الواقع .فكلما واجه الإخوان �أزمة مل يلقوا اً
ً
جدل،ا وطرحها على الطاولة ك�أ�سلوب للإلهاء ،و�رصف االنتباه
لإثارة ق�ضايا جديدة �أكرث
بعي ًدا عن الأزمة الأ�صلية �أو املوقف الأ�صلي وخداع املعار�ضني ،و�إيقاعهم يف فخ الإذعان
واقعا .فعندما واجه الإخوان يف نوفمرب  2012معار�ضة �شديدة للقرارات
أمرا
ملا �أ�صبح � ً
ً
الرئا�سية املثرية للجدل واال�ستبدادية التي ا�ستنها مر�سي ،مل يرتاجعوا قيد �أمنلة ،بل قفزوا �إىل
الأمام يف حترك جديد �إىل �أن يتم االنتهاء من كتابة الد�ستور اجلديد والدعوة للت�صويت ال�شعبي
عليه يف دي�سمرب  .2012وجنح هذا التكتيك على املدى الق�صري ،ولكنه كلَّفهم ت�آكل م�صداقيتهم،
وتقوي�ض الثقة فيهم على املدى الطويل .وخلّف الإخفاق ال�سيا�سي للإخوان الذي جتلى يف عدم
الكفاءة ال�سيا�سية ملر�سي،وف�شله يف الوفاء بوعود املائة يوم ،ويف جعل «م�رشوع النه�ضة»
حقيقة واقعة � ً
وا�سعا بني م�ؤيدي الإخوان ،الذين �رسعان ما متل�صوا من امل�سئولية
إحباطا
ً
ب�إلقاء اللوم على اخل�صوم ،حيث ت�ضمنت قائمة ه�ؤالء اخل�صوم الدولة العميقة،وفلول النظام
امل�سي�س وحتديات البريوقراطية واملعار�ضة املناوئة والعلمانيني املناه�ضني
القدمي والق�ضاء
َّ
للإ�سالميني .ويجر احلديث عن الأعداء �إىل احلديث عن �رضورة احل�شد يف ال�شوارع ملواجهة
()12
دائما �أن هذه الو�سيلة هي �أف�ضل و�صفة ل�ضمان الت�ضامن امل�ؤقت للجماعة
تهديدهم .وثبت ً
�ضد �أي انتكا�سات �سيا�سية.

ويعاد
هـ -القرارات العملية رغم التعبئة الأيديولوجية :كانت القرارات ُتتخذ و ُتن َّفذُ ،
النظر فيها من خالل نهج عملي/نفعي �إىل حد كبري قد يذهب يف كثري من الأحيان �إىل حد
االنتهازية ،حيث ميكن خلط الأوراق ح�سبما يتنا�سب مع الو�ضع .فبعد ت�أييد خارطة الطريق
بعد الإطاحة مببارك ،ظل الإخوان يرددون يف الن�صف الأول من عام � 2011أنهم ي�سعون
قليل لي�صل �إىل ن�صف املقاعد،
�إىل احل�صول على ثلث املقاعد الربملانية ،ثم رفعوا ال�سقف اً
ر�سميا حتى فرباير
وانتهى بهم احلال �إىل التناف�س على جميع مقاعد الربملان .و�أ�رص الإخوان
ً
مر�شحا لأكرب من�صب يف البالد وهو رئا�سة اجلمهورية ،وفعلوها
 2012على �أنهم لن يقدموا
ً
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بل دفعوا حتى مبر�شحني اثنني .وقبل اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية ،وافق الإخوان
التما�سا لدعمهم االنتخابي ملر�سي
على تنازالت رئي�سية لقوى املعار�ضة من غري الإ�سالميني
ً
�ضد مناف�سه املوايل ملبارك �أحمد �شفيق .وت�ضمنت التنازالت ت�شكيل حكومة ائتالف وطني
،و�إجراء �إ�صالحات ثورية ودميقراطية  ،واتخاذ تدابري لإعمال العدالة االنتقالية بعد الفوز
يف االنتخابات )13(.ولكنهم �أ�شاحوا بوجوههم عندما طلب منهم تنفيذ الوعود التي قطعوها على
�أنف�سهم قبل االنتخابات.
الإخوان والدولة:
ارتبط الإخوان امل�سلمون بالدولة اال�ستبدادية القدمية –الناجتة عن عملية التحديث ال�سلطوي
من �أعلي يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين -يف م�رص يف عالقة معقدة وملتفة .فقد هم�شت
تاريخيا الإخوان واحلركات الإ�سالمية الأخرى ،ومع ذلك ازدهرت تلك احلركات يف
الدولة
ً
ظل الفراغ االجتماعي الذي جنم عن �إخفاقات الدولة االجتماعية واالقت�صادية وعدم كفاءتها،
وق�صور م�ؤ�س�ساتها .ومل يرتك جمود ال�سيا�سة املتولد عن ا�ستبداد الدولة �إال الدين كمالذ �آمن.
وملأ الإخوان الفراغ حيث جنحوا يف جمع ر�أ�س مال اجتماعي وثقايف واقت�صادي كبري،
()14
و�سعوا كذلك لتحقيق التمكني االجتماعي والهيمنة الثقافية.
واعتنق الإخوان الفكرة املت�أ�صلة يف ال�سيا�سة امل�رصية ب�أن الدولة امل�رصية -وهي امل�ؤ�س�سة
الأكرث حداثة وقوة يف املجتمع -م�ستهدفة من جميع احلركات ال�سيا�سية والأيديولوجية ،وذلك
تبعا لذلك .وهذا �سبب �آخر وراء الأهمية املحورية
كي يحققوا �أهدافهم ،ويغريوا وجه م�رص ً
للدولة الإ�سالمية اال�ستبدادية يف م�رشوع الإخوان.

وبالتايل �أ�صبح اال�ستيالء على الدولة القدمية ،مبالحمها الثالثة الرئي�سية من نخبوية
ح�رصية �إق�صائية وو�صاية �سلطوية وعنف منهجي ،وال�سيطرة على املجتمع امل�رصي احلديث،
اجلوهر ال�سيا�سي احلقيقي خلطط الإخوان امل�سلمني( .)15وكان �إدماج النظام القدمي من موقف
�رضوريا العتماد �أيديولوجية الإخوان ور�سالتهم التي تركز على هوية اجلماعة.
ال�سيطرة
ً
حتول يف النخبة للدفع ب�أنف�سهم �إىل موقع ال�سيطرة والهيمنة داخل دولة
وما كانوا يحتاجونه هو ّ
موروثة ينبغي �أن تكون دولتهم الإ�سالمية البديلة فور �أن يوطدوا مقاليد ال�سلطة يف �أيديهم.
تدريجيا وعلى املدى الطويل .وهكذا ،كان حكم مبارك الذي امتد ثالثني
وينبغي �أن يتم ذلك
ً
عاما حقبة �شهدت االندماج الكامل للإخوان يف ال�سيا�سة يف ظل الأمر الواقع.
ً
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كان الإخوان يف عهد مبارك كدينا�صور كبري �،أ�ضخم من �أن يرتك م�ساحات فارغة
لبدائل اجتماعية �أخرى ،ولكنه جامد وحبي�س املعار�ضة ال�صوتية واجلري يف املكان ،لدرجة
�أعاقته عن تنفيذ �أي �سيا�سات فعالة ملناه�ضة الأمر الواقع.

وتنطوي �أيديولوجية الإخوان ،رغم املواءمات الر�سمية ،يف املمار�سة الفعلية على متييز
�ضد املر�أة و�ضد غري امل�سلمني ،وامل�سلمني غري الأ�صوليني  ،وحتى �ضد امل�سلمني الأ�صوليني
من غري الإ�سالميني .وتتجنب هذه الأيديولوجية القيم الليربالية التعددية والت�سامح واحرتام
احلريات العامة واخلا�صة ل�صالح مفاهيم احلكم الديني من ان�ضباط جماعي و�سيطرة ا�ستبدادية
ت�سلطية .وك�شفت التطورات ال�سيا�سية التي وقعت بعد عام  2011النقاب عن عجز الإخوان
عن التحول من تنظيم مغلق قائم على عقيدة دينية�/أيديولوجية متزمتة ون�شاط �رسي �،إىل
حزب �سيا�سي مفتوح ومتاح للجميع ي�شارك يف املجال العام .وحتولت «املناطق الرمادية»
يف �سيا�سة الإخوان بالن�سبة لق�ضايا حقوق الإن�سان وو�ضع املر�أة والأقليات و�سيادة القانون
()16
واحلريات �إىل �ألوان ا�ستبدادية وا�ضحة.

�أما من الناحية التنظيمية ،فقد �أ�صبحت اجلماعة حبي�سة ت�سل�سل هرمي نخبوي ،ميار�س
�سيطرة من �أعلى �إىل �أ�سفل ،مما �أحبط املبادرات على م�ستوى القاعدة العري�ضة .واختار
الإخوان ،وهم ب�صدد ت�أ�سي�س حزبهم ال�سيا�سي عقب الثورة ،من بني النماذج املوجودة يف
العديد من دول ال�رشق الأو�سط لإدارة العالقة بني احلزب والدعوة النموذج الأكرث حمافظة
()17
؛وهو النموذج الأردين.
الأيديولوجية الإ�سالمية من املثالية �إىل الواقعية:
�إن ثورة فكرية ودينية وفقهية و�أخالقية �رضورية لت�أ�صيل الدميقراطية والتعددية واحلريات
وحقوق الإن�سان يف �إطار النظرة الدينية والوجودية الإ�سالمية .ومن الأمور املدمرة ان�شغال
الإ�سالميني «بالقيود التي يفر�ضها الإ�سالم على احلريات ،والت�سامح والتعددية» ،دون �إعارة
�أي انتباه للحاجة �إىل حجة �إ�سالمية ل�صالح احلرية والت�سامح والتعددية على هذا النحو.

�ضخم الإخوان املكون ال�سيا�سي يف الر�سالة الإ�سالمية مبا ال يتنا�سب مع املجاالت
وقد
ّ
الأخرى غري ال�سيا�سية للعمل الإ�سالمي .والأخطر من ذلك �أن قراءة الإخوان والإ�سالميني
املت�شددين و�سعت نطاق هذا املبد�أ لي�شمل الإفراط يف ت�سيي�س الدين الإ�سالمي نف�سه .وحيث
�إن �أيديولوجية الإ�سالميني اخ ُتزلت يف اجلانب ال�سيا�سي منها فح�سب ،فقد تغري نهج ر�سالة
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فبدل من �أ�سلمة ال�سيا�سة� ،أي ت�شكيل ال�سيا�سة لتن�سجم مع القواعد والقيم
الإ�سالميني.
اً
الإ�سالمية� ،أ�صبح الهدف الآن هو ت�سيي�س الدين الإ�سالمي نف�سه ؛�أي عدم اعتبار ال�سيا�سة
جزءا غري منف�صل من النظام الإ�سالمي ،ولكن �إعادة ت�أويل الإ�سالم بحيث مينح وز ًنا �أكرب
ً
للجانب ال�سيا�سي من الإ�سالم على ح�ساب اجلوانب الأخرى )18(.وباتت ال�سلطة ال�سيا�سية
الهدف الرئي�سي للإ�سالميني ،وال�صعود �إىل مواطئ ال�سلطة مفتاح التحكم الرئي�سي نحو �أ�سلمة
بدل من الوعظ الفكري وتغيري القلوب والعقول والوجدان
املجتمع وتطبيق النظام الإ�سالمي اً
والأفعال.
الفجوة بني الأيديولوجية والأداء:
دائما على
قبول الدميقراطية بو�صفها �إجراءات و لي�س ك�أ�سا�س فل�سفي :يلعب الإ�سالميون ً
()19
تلك الفكرة ،ولكن هل ميكن الف�صل بني الإجراءات الدميقراطية و�أ�سا�سها الفل�سفي؟

جماهرييا
من ال�سهل على الإ�سالميني �أن ين�رشوا املبادئ العامة التي ميكن �أن حت�شد ت�أيي ًدا
ً
على �أ�س�س دينية وثقافية .ولكن امل�س�ألة تختلف عندما كانوا ي�ضطرون للتعبري عن وجهات
،ويبدون حتيزات معينة وا�ضحة �أثناء �صياغة ومناق�شة ال�سيا�سات العامة اخلا�صة
نظر حمددة ُ
باالقت�صاد والرعاية االجتماعية والإدارة ،وهي �آراء م�سببة لل�شقاق بحكم تعريفها� .إذً ا ما
الذي يتبقى من �إ�سالم الإ�سالميني عندما ينتقلون من اجلماعة �إىل احلزب �أو من احلما�سة الدينية
الوا�سعة �إىل ال�سيا�سة الفعلية؟ من هو الإ�سالمي؟ هل هو �سليل اجلذور الإ�سالمية التاريخية
بغ�ض النظر عن �سلوكه احلايل؟

يف الواقع ،الأدوات وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي ي�ستخدمها الإ�سالميون يف ن�شاطهم
كبريا من العلمانية يف طياتها .وهذه الأدوات يف واقع الأمر لي�ست جمرد
قدرا ً
ال�سيا�سي حتمل ً
�أدوات بل �آليات تفر�ض منطقها على الإ�سالميني الذين ينفذونها .ولنت�أمل فقط كيف انتقل
الإ�سالميون ال�سودانيون من الدعوة �إىل الدولة ال�سلطوية القمعية الفظة على �شاكلة جميع من
�سبقوهم من غري الإ�سالميني .بيد �أن الأيديولوجية ت�ستمر يف كونها �أكرب قاطرة للعمل و�أعظم
�إلهام للإ�سالميني ،لكنها تتبدد وتنق�شع يف مواجهة الواقع امل�ؤ�س�سي والبريوقراطي وحقائق
االقت�صاد ال�سيا�سي.
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التمايز االجتماعي واالقت�صادي داخل �صفوف الإ�سالميني:
دائما لب الإخوان ،وكانوا يحبون �أن ي�صوروا �أنف�سهم يف
خلبت الهوية الدينية للجماعة ً
دائما ما ي�صوغون ذلك بعبارات دينية،
�أغلب الأحيان ب�أنهم «و�سطيون» ،ولكنهم كانوا ً
�أي �أنهم يف مكان و�سط بني ظالمية ال�سلفيني وتطرفهم و�إفراطهم ،وبني علمانية الليرباليني
والي�ساريني .وتفريطهم ولي�ست هذه الن�سخة هي الو�سطية ال�سيا�سية ال�شائعة يف املفردات
ال�سيا�سية احلديثة؛ وبالتايل كان من ال�صعب على الإخوان تبني حتيزات وا�ضحة على الطيف
ال�سيا�سي بني الي�سار واليمني ب�ش�أن م�سائل االقت�صاد وال�سيا�سة العامة وال�شئون االجتماعية
وال�سيا�سة اخلارجية.

وكان من املمكن لالحتواء الدميقراطي للإ�سالميني داخل النظام ال�سيا�سي الدميقراطي،
على فر�ض جناح ذلك مع الإ�سالميني الذين دعموا القواعد الدميقراطية للعبة� ،أن ي�ؤدي �إىل
عواقب بعيدة املدى .فقد كان من املمكن التمييز بني الإ�سالميني على �أ�س�س اجتماعية واقت�صادية
وطبقية و�إقليمية ونفعية .ورمبا كان من املمكن �أن ن�شهد �إ�سالميني ليرباليني و�إ�سالميني
جددا وا�شرتاكيني دميقراطيني �إ�سالميني ،يعربون عن م�صالح
�شيوعيني وليرباليني �إ�سالميني ً
خمتلفة للريف واحل�رض والأعمال التجارية والعمال والفالحني والطبقة الو�سطى .وكان
من املمكن حتجيم هيمنة عقلية البلدات ال�صغرية �أو الر�ؤية �شبه الريفية املحافظة على قيادات
الإخوان والتي ا�ستمرت لعقود طويلة ،وترجيح الكفة ل�صالح الإخوان من �سكان احل�رض،
ال�سيما من خرجوا من رحم احلركة الطالبية الإخوانية الن�شطة يف اجلامعات الرئي�سية الكربى
أي�ضا يف التنظيم
يف م�رص )20(.وهذا التمييز مل يكن ليتم على �أ�سا�س الربامج وامل�صالح ،ولكن � ً
ال�سيا�سي بني اجلماعات �شبه احلزبية وتلك املنتمية لنوعية جماعات ال�ضغط التي تركز على
ق�ضايا اجلماهري .ولكن ،ماذا �سيتبقى بعد ذلك من الفكر الأ�صلي املتزمت والأيديولوجية
ال�شمولية للإ�سالميني؟ لي�س الكثري .فقط انعدام الأمن يف وجود اجلماعة و�سيا�سة احلفاظ على
الهوية هي التي �أبقت الإخوان امل�سلمني على حالهم .وهذا ما حدث بالفعل يف نهاية املطاف.
�أ�ساليب الإخوان امل�سلمني هي التي �أحلقت بهم الهزمية:
يهدف الأ�سلوب التلقيني للإخوان �إىل عزل ع�ضو اجلماعة عن ف�ساد املجتمع ب�أف�ضل ما
؛�سعيا وراء بناء الذات الإ�سالمية ال�صاحلة  .وحتقي ًقا لهذه الغاية،
�أوتيت اجلماعة من قوة
ً
تقدم اجلماعة لأع�ضائها دائرة مغلقة من الرعاية الروحانية والثقافية واالجتماعية والدينية
وحتى اخلدمات الرتفيهية ،بعي ًدا عن ت�أثريات املجتمع اخلارجي .ولكن هذا ال ين�سجم مع
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مثال يحتذي
الهدف الأ�سمى الآخر للتغيري الذي ي�سعى الإخوان لتحقيقه؛ وهو �أن يكونوا اً
به املجتمع .ونتيجة لذلك ،تر�سخ اجتاهان متطاحنان مت�ضاربان داخل تكوين الإخوان
امل�سلمني� ..أولهما يبالغ يف ت�صوير ف�ساد املجتمع ؛وبالتايل ي�ؤكد على احلاجة �إىل التميز
واالنف�صال عن املجتمع ،بينما يطمح االجتاه الآخر لك�سب ثقة املجتمع ،و�إعطاء النموذج
املثايل .والإخفاقات الأخرية لل�سيا�سات الإ�صالحية للإخوان قادتهم �إىل اال�ستنتاج التايل:
ف�سادا مما كانوا يتوقعون؛ وبالتايل ،ف�إن �إ�صالح اعوجاج املجتمع يتطلب
�أن املجتمع �أكرث
ً
ويفهم من ذلك �رضورة التقهقر �إىل الوراء واالنغالق على
مهارات �أف�ضل
ً
وجهودا �أكربُ ،
الذات ؛ جلعل الذات الإخوانية �أكرث قدرة على �إ�صالح املجتمع .بيد �أن االنطواء على النف�س
�أكرث ف�أكرث �سوف يعطي املجتمع فر�صة لإعادة تكوين نف�سه كبنية عالقات تدعمها قيم القوة
وال�سيطرة ؛مما ي�رضب بالتايل �إ�سفي ًنا �أكرب بني املجتمع وبني حركة الإخوان امل�سلمني.
�إن �أ�ساليب الإخوان هي التي �أحلقت بهم الهزمية .فالقول امل�أثور لدى الإخوان ولدى
�إ�سالميني �آخرين �أي�ضً ا هو �أن «�إ�صالح الفرد �رضوري لإ�صالح املجتمع» ،وكلما ف�شل
الإخوان يف حتقيق الإ�صالح االجتماعي املو�ضوعي توطد موقف هذا املبد�أ بني الإ�سالميني.
وبالن�سبة للإ�سالميني ،مادام �إ�صالح الفرد بعيد املنال �إىل حد كبري �أو حتى ال حدود له ،تظل
الإخفاقات مربرة� .إذً ا ما هي اخلطوة التالية؟ الرجوع �إىل اجلماعة لإعداد الفرد �أكرث ما يعني
القيام بال�شيء نف�سه مرات ومرات
انعدام ال�صلة بني الإخوان والأزمات احلالية والطرائق اجلديدة:
خالفًا للحالة الرتكية التي اتبعت �سيا�سة االحتواء التدريجي ،افتقر الإخوان �إىل الكوادر
واخلربة الالزمني لإدارة البريوقراطية احلكومية واملحليات .فقد حتدت البريوقراطية
احلكومية الرا�سخة حماوالت الإخوان اخرتاقها )21(.وعلى عك�س تركيا �أي�ضً ا ،مل يكن
لدى الإخوان م�ؤ�س�سات �سيا�سية و�سيطة يف املجتمع ،ميكنها �أن تقدم لهم املعرفة ال�سيا�سية
املطلوبة .و�أ�ساء الإخوان بالتايل قراءة الواقع املتغري يف م�رص ،وهو �أمر ال يثري الده�شة.
تغي احل�سا�سيات الثقافية يف البالد،
ومل ُتق ِّدر نظرة الإخوان العتيقة والتي عفا عليها الزمن ُرّ
حيث �أر�ست ال�شبكات اجلديدة لل�شباب وحتركاتهم احليوية ،و�أنواع التوا�صل والو�سائل
الإعالمية وو�سائط االت�صال وتبادل املعلومات اجلديدة ،واملبادرات ال�سيا�سية غري احلزبية
أمناطا
(التي كانت هي لب احلراك ال�سيا�سي قبل عام  2011ومهدت الطريق لالنتفا�ضة) � ً
جديدة للتعبري واملعتقدات�..إن جناحات جماعة الإخوان يف احلياة ال�سيا�سية خالل الفرتة
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بهياكلها امل�ؤ�س�سية املرتاكمة القوية املوجودة م�سبقا ومواردها التنظيمية �أكرث من اعتمادها على
�أهمية �أفكارها الدينية والأيديولوجية بالن�سبة للمجتمع الأو�سع ،وخا�صة قطاعاته الأكرث حيوية
واملتعط�شة للتغيري )22(.وذهب احللم �شبه الفا�شي لهيمنة الإ�سالميني علي» احل�س العام ال�سيا�سي
والثقايف « يف املجتمع (ح�سب تعبري جرام�شي) �أدراج الرياح �أمام عامل حديث الن�ش�أة تعددي
وجيا�ش ومفرط يف التنوع ،عامل يزدري «الهيمنة الثقافية» للإ�سالميني �أو لأي فئة �أخرى.
ّ

وعالوة على ذلك ،تزايد اال�ستياء على امل�ستوى املجتمعي من �سيا�سات الإخوان التي تغ�ض
ً
الطرف عن الأزمات التنموية الطاحنة والظروف املعي�شية ال�سيئة لل�سكان ،ومن خطاب
الإ�سالميني الطائفي واملفعم بالكراهية ،ومن التهديدات املحتملة حلرية النا�س و�أ�ساليب حياتهم،
والتي �أ�صبحت بادية للعيان مع مرور الوقت؛ فنتائج االنتخابات الرئا�سية لعام ( 2012والتي
خ�رس فيها الإخوان بع�ض معاقلهم التقليدية يف حمافظات الدلتا واملراكز احل�رضية الرئي�سية يف
القاهرة والإ�سكندرية) ،بالإ�ضافة �إىل الإ�رضابات العمالية امل�ستمرة واالحتجاجات احلا�شدة
�أثناء حكم مر�سي� ،شهدت على تناق�ص بل وت�ضا�ؤل هذا الدعم االجتماعي .وبرهنت نتائج
الت�صويت يف انتخابات الإعادة بني مر�سي و�شفيق يف اجلولة الثانية من انتخابات عام 2012
على عمق اال�ستقطاب يف املجتمع ،وكانت مبثابة دعوة لال�ستيقاظ من ال�سبات العميق .وكان
الإخوان يف حاجة ما�سة للتوا�صل مع املعار�ضة ،وحماولة منح تنازالت لبناء دميقراطية
توافقية من �أجل حتقيق اال�ستقرار ،وتهدئة الأمور وتخفيف وط�أة انعدام الثقة .ولكن الإخوان
متاما ،مما �أ�رض مب�صاحلهم.
قاموا بعك�س ذلك ً

ومن املثري لالهتمام مالحظة مدى �رسعة خ�رسان الإخوان دعم الفقراء يف املناطق
احل�رضية و�شبه احل�رضية ،يف حني كانت هذه الطبقات هي امل�ستفيد الأول من �شبكة الت�ضامن
االجتماعي للإخوان .وي�صعب القول يف هذا ال�صدد �إن الإخوان فقدوا دعم كل ه�ؤالء الفقراء،
لأن معظم املظاهرات املناه�ضة للإخوان التي �شاركت فيها هذه اجلماهري كانت يف املراكز
احل�رضية الكربى وال توجد �سوى م�ؤ�رشات قليلة عن املزاج العام يف حمافظات �أخرى .ولكن
وبالرغم من ذلك ،ميكن القول �أن الإخوان فقدوا دعم قطاع كبري من ه�ؤالء الزبائن ال�سابقني
لنظام الدعم االجتماعي اخلا�ص بهم .وتوجد عدة تف�سريات ميكن �أن تكون مفيدة هنا� .أولً،
كانت عالقة الإخوان بالفقراء عالقة منفعة بحتة وكانت معنية ب�إن�شاء قاعدة انتخابية �أكرث من
كونها عالقة تثقيفية �أو دعوية �أو �أيديولوجية .ففي عام  2012ناق�شت جلنة الرب يف الإخوان
فكرة �إ�ضافة جوانب تثقيفية �إىل نظام الدعم االجتماعي لتلقني العمالء �أيديولوجية الإخوان
ثانيا ،با�ستثناء املدار�س ،مل تكن
ونظامهم القيمي ؛ولكن هذه الفكرة ذهبت �أدراج الرياحً .
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الأعمال اخلريية والرعاية االجتماعية للإخوان تتم حتت الفتات الإخوان. )23(.ثالثًا ،ذهب
جزء كبري من التمويل لدعم الأن�شطة ال�سيا�سية واحلزبية بعد الثورة على ح�ساب االحتياجات
رابعا ،ويف نهاية املطاف ،مل يكن الإخوان مهتمني بالتمكني االجتماعي للدفع يف
اخلريية.
ً
رتجم
اجتاه التنمية امل�ستدامة ،بل كانوا ّ
يف�ضلون ،بدلً من ذلك� ،إعادة �إنتاج الفقر ما دام ُي ّ
جمهورا من الناخبني ل�صالح
�إىل وجود م�ستهلكني لأعمالهم اخلريية ،ومن الآن ف�صاع ًدا
ً
الإخوان.

لقد خ�رس الإخوان ادعاءهم باحتكار متثيل الإرادة ال�شعبية؛ نتيجة لتوا�صلهم االجتماعي
املحدود.ونتيجة لفقدان «تعويذة» التمثيل ال�شعبي� .سقط الإخوان مرة �أخرى يف دائرة عقليتهم
املغلقة الواهمة وذات الطابع الطائفي .وبدلً من تقدير كثافة وتعقيد ال�سياق اجلديد ،وجد
الإخوان (على م�ستوى القادة والقاعدة ال�شعبية على حد �سواء) راحة �أكرب يف التقليل من �ش�أن
املعار�ضة ،ونعت �أفرادها «باملت�آمرين» �أو «احلاقدين املعادين للإ�سالم» �أو «�أن�صار النظام
القدمي» �أو «العلمانيني املحر�ضني» ،مما يتطلب التعامل معهم والتخل�ص منهم �أولً قبل التفكري
يف احلكم اجلدي .وح�رص الإخوان �أنف�سهم يف تكتيك �سيا�سي واحد :التحول �إىل اليمني الإ�سالمي
املتطرف ،وا�ستثمار اجلهد يف اال�ستقطاب على نطاق وا�سع من خالل احل�شد اجلماهريي على
ح�رصا القاعدة الإ�سالمية ل�سلطتهم وتعريف �أنف�سهم يف املوقع نف�سه
�أ�س�س �أيديولوجية ،تتناول
ً
مع الأمناط الأكرث رجعية من الإ�سالميني )24(.وينبغي �أال نغفل تذكريهم امل�ستمر ب�أنهم –�أي
الإخوان امل�سلمني-هم خط الدفاع الوحيد �ضد تهديد الإ�سالميني املتطرفني .وبالطبع ،كان هذا
االدعاء مبثابة دعوة لتكثيف ال�رصاع االجتماعي ،بدلً من حتقيق ان�سجام وتوا�ؤم معقولني.

وعالوة على ذلك ،كان ال�سبب الرئي�سي يف ف�شل �سيا�سة الإخوان اال�ستبدادية هو عدم
قدرتهم على توطيد عالقة عمل مع م�ؤ�س�سات الدولة امل�سئولة عن» العنف والإكراه ال�رشعيني»
�أي اجلي�ش وال�رشطة .فقد خلقت البنية الأيديولوجية املغلقة وال�رسية املبهمة جلماعة الإخوان،
منيعا ،يتعذر
وا�ستغراقها يف الرتكيز على الذات ،ف�ضلً عن عالقاتها الإقليمية والدولية ،كيا ًنا ً
ومثريا لل�شبهات يف نظر اجلهات احلكومية الفعالة وعامة
الو�صول �إليه من احللفاء املحتملني،
ً
()25
النا�س .وعجز الإخوان بالتبعية عن ا�سرت�ضاء م�ؤ�س�سات النظام القدمي �أو عن ك�سب قلوب
النا�س ،والو�صول �إىل القطاعات غري الإ�سالمية .وبالطبع ف�إن الإرث التاريخي واحليوي
من العداوات بني م�ؤ�س�سات النظام القدمي كان من �ش�أنه �أن يجعل �أي» 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�صري بني اجلانبني ،والتي كانت وا�ضحة بل وبديهية على مدى العامني ون�صف
العام التي �شهدت �صعود الإخوان ،لوال �سوء �إدارة الإخوان للو�ضع ؛ للأ�سباب التي �رشحناها
نظرا للأو�ضاع اجلاحمة يف م�رص التي ي�ستع�صى مرا�سها على �أي حركة،
بالفعل ،و� ً
أي�ضا ً
ونظرا ل�سيطرتهم
ناهيك عن جماعة ،تعاين �أوجه الق�صور والقيود كالإخوان؛ ومن ثم،
ً
االجتماعية اله�شة وفقدانهم الهيمنة الثقافية ،ف�شل الإخوان يف حتويل «�سيطرتهم» ال�سيا�سية/
االنتخابية �إىل «هيمنة» �سيا�سية على غرار منوذج «غرام�شي» امل�شهور .وانتقل الإخوان يف
النهاية من �سيا�سة االحتواء الفا�شلة �إىل �سيا�سة املواجهة الأكرث ف�شلً :وتعترب املواجهة مع ال�سلطة
الق�ضائية خري مثال على ذلك .ومهد كل هذا الطريق للإطاحة بهم من ال�سلطة يف  3يوليو
.2013
هل هذه نهاية الإ�سالم ال�سيا�سي؟
هل ُيعترب ما تقدم داللة على نهاية الإ�سالم ال�سيا�سي؟ نعم وال� .ستبقى بالطبع احلركات
رئي�سيا ،ي�ستحوذ على جمهور كبري من الأن�صار امللتزمني من
الإ�سالمية طرفًا
�سيا�سيا فعالً
ً
ً
الناحية الأيديولوجية ،وعلى ر�أ�سمال اجتماعي وثقايف تراكم على مدار عقود طويلة .وال
نظرا لعدم الكفاءة التنظيمية الوا�ضحة للمعار�ضة التي تفتقر
تعترب هذه املقولة من قبيل املبالغة ً
�إىل املوارد ،و�إىل قاعدة دعم ملتزمة وم�رشوع �سيا�سي .و�إذا دخل الإ�سالميون املعركة
االنتخابية ف�سوف يك�سبون ت�صوي ًتا ،يتوافق مع ارتفاع �أو انخفا�ض �شعبيتهم على نطاق
املجتمع ككل ،ولكن هذا الت�صويت �سي�شمل بالت�أكيد ،وكحد �أدنى ،النواة ال�صلبة من جمهور
أي�ضا
الناخبني الذين �سي�صوتون ل�صاحلهم بغ�ض النظر عن �أي �شيء( .)26ولكن ،من امل�ؤكد � ً
�أن م�سعى الإ�سالميني لت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية،وفر�ض هيمنتهم جرى حتجيمه بالت�أكيد نتيجة
أي�ضا �إ�شارة �إىل نهاية ال�شعار املثايل «الإ�سالم
لتحدي الدولة ولفظ املجتمع لهم .ويعترب هذا � ً
هو احلل» .و�أ�صبح من اجللي �سواء بني الإ�سالميني �أنف�سهم �أو بني عامة النا�س �أن ال�شعارات
الإ�سالمية �أو ال�صالح واال�ستقامة الدينية للإ�سالميني لي�ست يف مو�ضعها عندما يتعلق الأمر
بالقدرة على حتقيق �إجنازات �سيا�سية جوهرية .فامل�شكالت ال�سيا�سية واالقت�صادية املعقدة ال
ميكن �أن ُتختزل �إىل �سيا�سة �أخالقية و�شعارات ومعايري خيالية .وحتى الإ�سالميون �أنف�سهم
تو�صلوا �إىل هذا اال�ستنتاج.
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احلرب بني الدولة والإخوان:
وماذا عن ال�سيا�سة الإق�صائية التي ت�سعى �إىل «اجتثاث الأ�سلمة»؟ هل لديها �أي فر�ص
للنجاح؟

حاليا على الإخوان ما هي
هذا �أمر م�شكوك فيه للغاية .فاحلرب التي ت�شنها الدولة القدمية ً
نتاجا لت�سل�سل الأحداث والأفعال وردود الأفعال ،ولي�ست وليدة خطط
يف نهاية املطاف �إال ً
وبنى ا�سرتاتيجية م�سبقة .فقد �أ�شارت دالئل كثرية بعد الإطاحة مبر�سي �إىل �أن النظام احلايل
ٍ
والنظام القدمي ال يجدان غ�ضا�ضة يف �إدراج الإخوان �ضمن خارطة الطريق اجلديدة ماداموا
يحرتمون القواعد اجلديدة للعبة )27(،التي كانت وا�ضحة للغاية :يجب على الإخوان االعرتاف
ب�رشعية النظام اجلديد ،ووقف املظاهرات واالحتجاجات ،والتخلي عن مطلب �إعادة مر�سي
،وقبول تقدمي قادتهم املتورطني يف الفنت والقالقل االجتماعية �أمام العدالة ،وامل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية اجلديدة ،يف ظل احرتام كامل للقيود التي يفر�ضها النظام عليهم وما ميليه
عليهم من �رشوط .وت�شمل هذه القيود اخلطوط احلمراء التي فر�ضها اجلي�ش على م�سائل
وتقبل و�ضع
الأمن القومي والوحدة ،وكبح الأن�شطة الطائفية واملحر�ضة على الكراهية،
ّ
جانبا.
اجلي�ش باعتباره
حار�سا للنظام ،وطرح �أي حماوالت للهيمنة االنتخابية/ال�سيا�سية ً
ً

ومن الناحية العملية ف�إن هذه ال�رشوط تقل�ص مكانة الإخوان ،وحتيلهم �إىل جمرد «
الأول بني النظراء» يف املجال االنتخابي وال�رشيك الأ�صغر للجي�ش والنظام القدمي يف النظام
إق�صاء للإخوان اعتمادا على
ال�سيا�سي اجلديد .وميكن للدولة �أن ت ّدعي �أن هذا الإجراء لي�س �
ً
تقزميا متعم ًدا للإخوان ،ثم ًنا
ح�سن نية الإخوان .ولكن يف واقع الأمرُ ،تعترب هذه القيود
ً
ف�سه الإخوان على �أنه لي�س �سوى �إق�صاء حاد .فمن وجهة نظر
لإدماجهم يف احلياة ال�سيا�سيةّ ،
�سيا�سيا كاملً ،وال ميكن
ا�ست�سالما
الإخوان ،ال يرقى هذا االتفاق �إىل �شيء �سوى �أن يكون
ً
ً
تف�سريه �أمام قاعدتهم ال�شعبية العري�ضة التي كانوا يح�شدونها على �أ�س�س دينية خالل الأ�شهر
ال�سابقة لدعم «حق الإ�سالميني و�سطوتهم» .ومن ثم ف�إن الإذعان ل�رشوط النظام الع�سكري
،ويعر�ض قياداتها احلالية للم�ساءلة �أولً عن
يعر�ض اجلماعة خلطر تفكّ ك ت�ضامنها التنظيمي
ّ
ّ
،وثانيا عن القبول بت�سوية مذلة ،والتنازل عن
والفا�شلة
واخلطرية
ال�سوء
بالغة
ال�سيا�سات
ً
الق�ضية الإ�سالمية.
حتمل قمع النظام مبا يف ذلك عمليات القتل اجلماعي واالعتقاالت
فهل كان هذا ي�ستحق ّ
واالحتجازات وامل�صاعب االقت�صادية واملحاكمات؟ اجلواب نعم� ،إذا ا�ستطعنا �أن نفهم العقلية
املتزمتة للإخوان ومبد�أ «اجلماعة �أولً» .فالإخوان (وغريهم من الإ�سالميني يف هذا ال�صدد)
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قرءوا الإطاحة بنظام مر�سي،و�إغالق املحطات التلفزيونية الإ�سالمية ،واالعتقاالت اجلماعية
راع فيها معايري «الإجراءات
للإ�سالميني (التي ا�ستند الكثري منها �إىل تهم وهمية ،ومل ُت َ
القانونية الواجبة») ،و�سل�سلة املجازر الدموية التي ارتكبها اجلي�ش وال�رشطة خالل �أ�شهر
فعليا مبوجب القانون
يوليو و�أغ�سط�س و�أكتوبر ويناير من �سنة  ، 2013ومنع املظاهرات ً
ويف املمار�سة ،وحظر اجلماعة مبقت�ضى حكم ق�ضائي ،واعتبارها جماعة �إرهابية وظهور
�شخ�صيات من زمن مبارك على ال�ساحة ال�سيا�سية والإعالمية ،وحملة مطاردة الإ�سالميني
يف و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�صة بجزع �شديد .وف�رسوا كل هذا كم�ؤ�رش على عودة نظام
،م�صحوبا ب�سيا�سة �إق�صاء وا�ضحة للإ�سالميني و�سحق لوجودهم.
مبارك
ً

(وتوج ًها نحو �إ�شباع الذات).
ولكن يف الواقع ،كانت هذه القراءة نبوءة حمققة لذاتها
ّ
فال�رصاعات الأهلية التي جنمت عن تعنت الإخوان بد�أت قبل ذلك بكثري؛ فالإخوان �سعوا
بالفعل �إىل الت�صعيد منذ اعتماد مر�سي الإعالن الد�ستوري املثري للجدل يف نوفمرب .2012
واجتاحت البالد نتيجة لذلك موجة من اال�ستقطاب ال�سيا�سي وال�رصاعات االجتماعية و�أعمال
العنف قبل عدة �أ�شهر بالفعل من الإطاحة مبر�سي .وكان ت�آمر جميع الأطراف عاملً ال ميكن
�إنكاره ،حيث �أبدت م�ؤ�س�سات النظام القدمي عدم ا�ستعدادها للتعاون مع الإخوان (مما انعك�س
على تردي جودة اخلدمات العامة ،وبالتايل الغ�ضب ال�شعبي)،وانربت �أق�سام املعار�ضة
املناه�ضة للإ�سالميني يف الت�صدي حلكومة الإخوان مهما كلفها ذلك .ولكن املرا�سيم الرئا�سية
الديكتاتورية التي اع ُتمدت يف نوفمرب هي التي ت�سببت يف ت�ضخم املعار�ضة ،حيث ان�ضمت
�إليها �أعداد كبرية من �أولئك الذين كانوا على ا�ستعداد ملنح الإخوان فر�صة يف وقت �سابق،
وا�ضحا وو�شيكً اُ ،ينذر
خطرا
ت�صميما على الت�صدي ملا اعتربته
و�أ�صبحت املعار�ضة �أكرث
ً
ً
ً
بهيمنة كاملة للإخوان.
أي�ضا وبالت�أكيد �إذا كان نظام الإخوان قد وافق على منح تنازالت �سيا�سية ا�ستجابة ملطالب
و� ً
املعار�ضة مثل تغيري حكومة ه�شام قنديل التي كانت تفتقر �إىل الكفاءة والنائب العام املعني من
جديا يف تعديل د�ستور  2012املعيب ،كان
قبل مر�سي وتعديل القوانني االنتخابية ،والتفكري ً
من املمكن نزع فتيل الأزمة وعدم ت�صعيدها ،ولكن �سيا�سة الإخوان ظلت على حالها دون
تغيري :ال تنازالت بل تعظيم املكا�سب بالكامل ،وجتاهل �أي تنازالت �رضورية .وي�شهد
رف�ض مر�سي مطلب املحتجني �إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة يف  30يونيو ،والذي كان من
خمرجا �آم ًنا للإخوان من الأزمة ،على عقلية الإخوان املتعنتة التي ال تقبل �أي
املمكن �أن يكون
ً
وف�ضل الإخوان املواجهة ال�شاملة على �أو�سع نطاق مع الدولة على �أي و�سيلة
حل و�سطَّ )28(.
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تدريجية ،قد يرتتب عليها عدم فوزهم املرجح يف انتخابات رئا�سية مبكرة .وكانت عقلية
«ال�رصاع ال�صفري» (املك�سب الكامل للإخوان واخل�سارة الكاملة خل�صمهم) ،والتقليل من
�ش�أن وحجم املعار�ضة وال�سخط ال�شعبي هي التي �شكلت قرارات الإخوان حتى قبل الت�صعيد
الذي �أف�ضى �إىل االنقالب .وقد عزز عنف الدولة �ضد الإ�سالميني يف �أعقاب االنقالب
ال�صورة التي ر�سموها بالفعل للمعركة على �أنها قتال وجودي من �أجل البقاء .ومع مرور
()29
الوقت وت�صاعد حجم العنف �إىل م�ستويات غري م�سبوقة من الب�شاعة وتزايد عدد ال�ضحايا
وقوة روح االنتقام الناجمة عن الأحداث ،ت�ضاءلت �إمكانية خ�ضوع الإخوان وقبولهم بالأمر
الواقع �أكرث و�أكرث.
ت�سمية الإخوان جماعة �إرهابية:
اتخذت احلكومة امل�ؤقتة يوم  25دي�سمرب ، 2013ويف �أعقاب عملية �إرهابية كبرية ُ ،نفذت
يف مدينة املن�صورة يف اليوم ال�سابق ،خطوة كبرية على م�سار املواجهة والتنازع مع الإخوان
بتلقيبهم بالتنظيم الإرهابي لأول مرة يف تاريخ اجلماعة الطويل .و�إىل جانب اجلدل حول
عدم �صحة هذا الإجراء من الناحية القانونية وعدم جدواه ،ال ميكن املبالغة يف داللته الرمزية
ال�سيا�سية )30(.وميكن القول �أن عناد الإخوان وتعنتهم امل�ستمر ،ورف�ضهم قبول االندماج
أي�ضا امل�ساجالت
وفق �رشوط النظام ،واالحتجاجات واملظاهرات امل�ستمرة يف ال�شوارع و� ً
الإعالمية �ضد اجلي�ش و»االمرباطورية االقت�صادية» التي �أ�س�سها ،جعلت من جماعة الإخوان
ميئو�سا منه،
عائ ًقا
دائما لتقوي�ض اال�ستقرار يجب �رضبه ب�شدة ؛�إما لإجباره على
ً
وم�صدرا ً
ً
متاما.
اال�ست�سالم �أو لقطع ر�أ�سه ً

ورمبا �ساند ت�صاعد الإرهاب والعنف على يد اجلماعات الإ�سالمية اجلهادية ،التي اتخذت
أي�ضا قرار النظام ا ّتباع �سيا�سة القب�ضة احلديدية �ضد
مقرا لها وقاعدة لعملياتها � ً
من �سيناء ً
الإخوان؛ ففي حني ال ميكن توجيه اللوم مبا�رشة للإخوان كتنظيم على التفجريات الإرهابية
أي�ضا وب�سهولة وبكل �إن�صاف �إلقاء امل�سئولية ال�سيا�سية والأيديولوجية عليهم .وعلى النحو
ميكن � ً
املذكور �سل ًفا ف�إن جوانب كثرية من �أيديولوجية الإخوان تنا�رص احلكم الديني ،وت�شجع على
عدم الت�سامح .ورغم �أن جماعة الإخوان امل�سلمني ظلت على الأقل يف اخلطاب الر�سمي ويف
املمار�سة منذ ال�سبعينيات خمل�صة ملبد�أ نبذ العنف ،ف�إن �أيديولوجيتهم غري املت�ساحمة ميكن �أن
ا�ستعدادا للدفع بها �إىل درجات ق�صوى من التطرف والعنف.
تتلقفها جماعات �أخرى �أكرث
ً
رئي�سيا يف �إثارة مثل هذه
دورا
ولعب خطاب الإخوان املحر�ض على كراهية املعار�ضة
ً
ً
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نوعا من الت�ساهل مع اجلماعات
عاما واح ًدا ً
الأجواء .و� ً
أخريا �شهد حكم مر�سي الذي ا�ستمر ً
الإ�سالمية املتطرفة والتخريبية؛ �أملً يف �أن تن�ضم �إىل قاعدة �إ�سالمية وا�سعة لدعم نظام
خطريا ارتكبه الإخوان .فقد �شنت هذه اجلماعات الإ�سالمية
الإخوان .وكان هذا خط�أ �آخر
ً
املتطرفة عملياتها �ضد اجلي�ش وال�رشطة يف �أعقاب الإطاحة مبر�سي؛ لذا قرر النظام الع�سكري
أي�ضا حتت �ضغوط �إقليمية من م�ؤيديه الإقليميني الرئي�سيني يف اململكة العربية ال�سعودية
رمبا � ً
والإمارات العربية املتحدة ،ت�صعيد �ضغوطه �ضد الإخوان لت�أخذ �شكل �رصاع مفتوح وبعيد
املدى.

ولكن �سرنى كيف ُترجم هذا الت�صعيد �إىل �إجراءات ملمو�سة .فقد ا�ستمرت احلملة القمعية
�ضد الإخوان و�أن�صارهم ،حيث ت�ضمنت اعتقاالت وحماكمات وتفري ًقا عني ًفا للمظاهرات
فعليا منذ مداهمات ال�رشطة الدامية العت�صامات الإخوان يف القاهرة يوم 14
وامل�سرياتً ،
()31
�أغ�سط�س ،وحتى قبل ذلك .وي�صعب ت�صور �إلقاء احلكومة القب�ض على جميع �أع�ضاء
الإخوان (املقدر عددهم مبئات الآالف) بتهمة الع�ضوية يف تنظيم �إرهابي .لذلك ،ف�إن الت�صعيد
النوعي احلقيقي يف ال�رصاع هنا قد يتمثل يف م�صادرة احلكومة لال�ستثمارات االقت�صادية
حمليا �أو �إقليميا
ال�ضخمة للإخوان ،ور�ؤو�س �أموالهم و�أن�شطتهم املالية والتجارية �،سواء
ً
(ال�سيما يف بلدان اخلليج) بتهمة متويل الإرهاب .وقد ت�ؤدي ال�سيطرة على تدفق الأموال �إىل
فعليا .وكانت احلكومة امل�ؤقتة قبل �أيام قليلة من ت�سمية الإخوان امل�سلمني
�شل التنظيم �أو و�أده ً
إرهابيا قد حتركت �ضد ما يقرب من  1055جمعية �أهلية خريية دينية ووجهت �إليها تهمة
تنظيما �
ً
ً
العمل كبدائل للإخوان .وميكن تف�سري جتميد �أ�صول تلك اجلمعيات الأهلية ،وتعيني مديرين
خ�صي�صا عنها ،على �أنه حماولة من جانب النظام خلنق الإخوان ،و�شل
حكوميني م�سئولني
ً
()32
قدرتهم على ح�شد الأ�صوات يف اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد يومي  14و 15يناير 2014
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا التجميد قد مت فكه الحقا يف حاالت عديدة.
أي�ضا حملة لل�سيطرة على املجال الديني العام يف البالد،
و�شن الأزهر ووزارة الأوقاف � ً
ت�ضمنت تعيني خطباء امل�ساجد و�أئمتها ،واختيار موا�ضيع خطبة يوم اجلمعة ،و�أمناط الأن�شطة
واخلدمات اخلريية والدينية واالجتماعية التي تدار من خالل هذه امل�ساجد .و�أ�صبحت موا�ضيع
ر�سميا لإ�رشاف وزارة الأوقاف ،وهي ممار�سة
خطبة اجلمعة موحدة و�صارمة ،وخ�ضعت
ً
تكررت منذ عهد مبارك ،و�إن ُنفذَت �آنذاك بنوع من الغلو والتطرفُ ،
وطرد �آالف الأئمة
والدعاة بدعوى عدم ح�صولهم على الرتخي�ص الر�سمي املطلوب ،ولكن يف واقع الأمر كان
ال�سبب هو �صلتهم باجلماعات الإ�سالمية وتوجهاتهم .وحلّت القيادة اجلديدة للوزارة جمال�س
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�إدارة امل�ساجد املعينة مبعرفة وزارة الأوقاف ،والتي كان ي�سيطر عليها الإخوان حتت حكم
مر�سي ،بتهمة خلق تفتت غري مرغوب فيه و�أي�ضا العمل ل�صالح الإخوان على الأر�ض.
ويف واقع الأمر ،ف�إن �سيطرة الدولة على املجال الديني يف م�رص لي�ست جديدة .ولكن تو�سيع
نطاق ال�سيا�سة احلالية وحتديد هدفها يف ت�صفية الإخوان كانا ملحوظني للعيان .ولكن يبقى �أن
نرى ما �إذا كان كل من الأزهر ووزارة الأوقاف �سيتمكنان من توفري املوارد الب�رشية و�آليات
الرقابة الالزمة لتنفيذ هذه احلملة الرامية �إىل ت�أمني م�رص من خالل «الو�سطية الإ�سالمية
نظرا للنق�ص الكبري يف عدد الدعاة امل�ؤهلني ،ووجود مئات
امل�رصية» التي متثلها الدولةً ،
الآالف من امل�ساجد ال�صغرية غري امل�سجلة يف جميع �أنحاء البالد ،وخا�صة يف املناطق الريفية
واحل�رضية الفقرية.
ويف حني �أن جماعة الإخوان امل�سلمني التي �أُ�ضفيت عليها عباءة ال�رشعية يف ظل حكم مر�سي
()33

الق�صري �أ�صبحت حمظورة مبوجب حكم املحكمة ال�صادر يف �سبتمرب من العام املا�ضي ،ف�إن
حزبها ال�سيا�سي (حزب احلرية والعدالة) قد القي امل�صري نف�سه بحكم ق�ضائي الحق بعد فرتة من
أخريا ،ف�إن العامل اخلارجي ال ميكن التقليل منه؛ فالدعم
الرتدد ،وعدم و�ضوح الر�ؤية ..و� ً
الذي قدمته اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة بال هوادة النقالب الثالث من
يوليو وللنظام اجلديد يف م�رص يعك�س خماوفهما البالغة من ال�صعود ال�سيا�سي والأيديولوجي
للإخوان ،وما ينتج عنه من زعزعة اال�ستقرار املحلي والإقليمي يف منطقة اخلليج؛ فقد �أدرجت
اململكة العربية ال�سعودية يف  7مار�س  2014الإخوان امل�سلمني�،ضمن قائمتها للمنظمات
الإرهابية جزئيا لتحجيم الدعم املحلي للإخوان (ال�سيما الدعم املايل واالقت�صادي) ،ولقمع
التهديد املحتمل الذي يلوح به الإ�سالميون يف اململكة العربية ال�سعودية بارتكاب �أعمال عنف،
والذي عاد به �إىل الوطن الإ�سالميون ال�سعوديون املن�ضمون �إىل التنظيمات اجلهادية املقاتلة
جزءا من حماور ال�سيا�سة
من �أجل ق�ضية اجلهاد الإ�سالمي يف �سوريا .و�أ�صبح م�صري الإخوان
ً
يف ال�رشق الأو�سط بني القوى العظمى الإقليمية الرئي�سية� :إيران وتركيا واململكة العربية
ال�سعودية وحلفا�ؤها من دول جمل�س التعاون اخلليجي وقطر والقوى العظمى مثل الواليات
املتحدة ورو�سيا واالحتاد الأوروبي.
�إق�صاء الإخوان :احلدود والفر�ص املتاحة:
ولكن ما هي فر�ص جناح �سيا�سة القب�ضة احلديدية هذه؟ لي�ست كبرية للغاية على ما �أعتقد.
�أولً ،ثبت من خالل نظرة فاح�صة حلاالت مماثلة من ال�رصاعات الع�سكرية وال�سيا�سية بني
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احلكومات وحركات م�سلحة �سواء يف �إيرلندا ال�شمالية �أو يف �إندوني�سيا �أو لبنان �أو عدة بلدان
�أفريقية� ،أنه مهما تتع ّدد الق�ضايا اخلالفية التي على املحك �أثناء هذه ال�رصاعات ،ف�إنها انتهت من
خالل نوع من التفاو�ض على ت�سوية النزاع .فالإرهاق واال�ستنفاد و�إدراك ا�ستحالة حتقيق
وي�ست�شهد باجلزائر �أحيانا
انت�صار كامل تلعب
ً
دورا فعالً يف �صياغة مثل هذه القراراتُ .
كحالة ناجحة للق�ضاء على التهديد الإ�سالمي بوا�سطة القوة .ولكن يف واقع الأمر كان النظام
اجلزائري يف حاجة ما�سة للعائدات النفطية ال�ضخمة ،وكذلك للدعم املطلق للإخوان امل�سلمني
اجلزائريني على ال�صعيد املحلي ،و�إىل حلفائهم الإقليميني والدوليني للفوز يف هذه احلرب التي
ا�ستمرت ملدة ع�رش �سنوات �ضد جبهة الإنقاذ الإ�سالمية واجلماعات الإ�سالمية املتطرفة العنيفة.
ولكن مل يكن من املمكن لتلك احلرب �أن ت�ضع �أوزارها يف نهاية املطاف �إال بنوع من الت�سوية
مع اجلناح الع�سكري جلبهة الإنقاذ .وعالوة على ذلك ،ف�إن اجلماعات الإ�سالمية العنيفة
على غرار تنظيم القاعدة مازالت حية ُترزق .وعلى القدر نف�سه من الأهمية ،مل تتحقق ال
ناجحا.
الدميقراطية وال التنمية االقت�صادية� .إذً ا فحالة اجلزائر لي�ست مثالً
ً

ثانيا ومن الناحية العملية ،ي�صعب ت�صور �أن النظام امل�رصي القدمي الغارق �إىل �أم ر�أ�سه
ً
يف عدم الكفاءة والوهن وعدم الأهلية وت�آكل القدرة التنظيمية ،قادر على �سحق جماعة دينية
ذات طابع طائفي  ،ي�صل عدد �أع�ضائها �إىل مئات الآالف ،ناهيك عن قاعدتها االجتماعية
الداعمة الأو�سع والأ�شمل (فلديها متثيل يف الطبقات الو�سطى على م�ستوى البالد ب�أكملها �أي
يف قلب املجتمع ولي�س على الهوام�ش) .و�إن قدرة الدولة على تعوي�ض الرعاية االجتماعية
والأن�شطة اخلريية التي كان يقدمها الإ�سالميون لعامة ال�شعب ،والتي جففت الدولة منابعها �أمر
م�شكوك فيه للغاية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن القدرة على جتميد الأ�صول املالية ال�ضخمة لتنظيم
نظرا للطابع املعقد لل�شبكات والروابط الإقليمية التي �أ�س�سها
الإخوان تثري ت�سا�ؤالت كثريةً ،
جانبا مدى م�رشوعية
وزرعها ر�أ�س املال الإ�سالمي على مدى عقود عدة (هذا �إذا ما نحينا
ً
احلجز على الأموال اخلا�صة العاملة يف القطاع اخلا�ص والقطاعات غري الر�سمية وال�صعوبات
الفنية واللوجي�ستية التي ينطوي عليها ذلك الإجراء).

ثال ًثا ،من الوا�ضح �أن النظام يهدف �إىل تفكيك الهيكل التنظيمي للجماعة (حيث قام بالفعل
ب�رضب امل�ستويات الأوىل والثانية والثالثة من قيادتها) .ورمبا يتمكن التنظيم من البقاء بف�ضل
املرونة املعروفة عنه (مركزية �صنع القرار والمركزية تنفيذ القرار على امل�ستويات املحلية).
ومازالت اخلطة البديلة املتمثلة يف الن�شاط ال�رسي يف متناول امل�ستويني الرابع واخلام�س من
الن�شطاء للتعوي�ض عن اعتقال ووفاة الطبقات الأوىل حتى الثالثة من القيادات .وهذه اخلطة
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قابلة للتحقيق من الناحية النظرية بف�ضل التقليد املوجود بالفعل من نقل ال�سلطة �إىل امل�ستويات
�رضوريا ،بالإ�ضافة �إىل ثقافة ال�رسية املرتبطة بهذا النوع من
الدنيا من التنظيم كلما كان ذلك
ً
التحرك ،والتي ر�سختها اجلماعة على مدى �سنوات حكم مبارك.

ولكن ،حتى مع افرتا�ض متزق �أو�صال التنظيم ،ال يوجد �أي مانع يحول دون �إعادة
ت�أ�سي�س تنظيم جديد ،وذلك على غرار النموذج التاريخي ،عندما تتغري الظروف مادامت
الأيديولوجية قادرة على جذب قطاعات معتربة من ال�سكان .وي�شري عادة امل�ؤيدون ل�سيا�سة
القب�ضة احلديدية يف م�رص �إىل �إرث الرئي�س جمال عبد النا�رص ،وكيف ق�ضى على الوجود
ال�سيا�سي للإ�سالميني يف اخلم�سينات وال�ستينات .ح�س ًنا� ،أنا �أخ�شى �أن هذه املقولة بالغية �أكرث
منها واقعية .فقد ا�ستغرق الأمر ب�ضع �سنوات فقط بعد وفاة عبد النا�رص؛ كي يعيد الإخوان بناء
تنظيمهم ب�شكل �أكرث قوة .وعالوة على ذلك ،اجتذب الإخوان ،ومعهم اجلماعات الإ�سالمية
املتطرفة اجلديدة الأخرى دعم �آالف م�ؤلفة من ال�شباب الذين من املفرت�ض �أنهم كانوا ينتمون
�إىل الأجيال اجلديدة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن العديد من �أفراد اجليل االجتماعي الذي ن�ش�أ يف
ظل ال�سيا�سات االقت�صادية النا�رصية والتلقني الثقايف والأيديولوجي النا�رصي عندما �شبوا عن
الطوق يف ال�سبعينيات ان�ضموا �إىل �صفوف ظاهرة «ال�صحوة الإ�سالمية» .ويبدو الأمر وك�أن
ال�سيا�سة النا�رصية مهدت الطريق لهذا االنتقام من جانب الإ�سالميني �أو لعودتهم بعد ب�ضع
�سنوات فقط من وفاة عبد النا�رص )34(.ومما ت�سبب يف تعقيد امل�شكلة �أبعد من ذلك� ،أن معاداة
نا�رص للإ�سالميني وا�ستبداده ب�صفة عامة اقرتنا بربامج الرعاية االجتماعية والتنمية بقيادة
الدولة ،مبا يف ذلك توفري الوظائف يف القطاع العام وخدمات الرعاية ال�صحية والدعم والتعليم
املجاين .ودعمت هذه الرعاية االجتماعية واالقت�صادية للدولة على م�ستوى الأمة ،بالإ�ضافة
�إىل امل�آثر التنموية وال�سيا�سات اخلارجية املعادية لال�ستعمار �سيا�سة نا�رص اال�ستبدادية املناه�ضة
نظرا للأزمات االقت�صادية التي
للإ�سالميني .وهذا ال ميكن بالكاد تكراره يف الوقت احلا�رض؛ ً
ترزح الدولة حتت وط�أتها ونق�ص املوارد.

وبعبارة �أخرى� ،أعادت احلركات الإ�سالمية القدمية بناء م�ؤ�س�ساتها خالل ال�سبعينات
والثمانينات ،ويف ظل اال�ستبداد ال�سيا�سي وال�صعوبات االقت�صادية وتدهور م�ستويات املعي�شة
والأهم من ذلك حالة الت�سامح «االنتقائي» للدولة لل�صحوة الإ�سالمية (لأغرا�ضها اخلا�صة).
أي�ضا .وميكن القول بعدم وجود �أي عائق يحول دون
وازدهرت حركات �إ�سالمية جديدة � ً
نظرا لوجود
�إعادة ت�أ�سي�س تنظيمات مماثلة يف امل�ستقبل القريب �أو البعيد يف م�رص بب�ساطة ً
ا�ستبدادا من حيث
نف�س الظروف ال�سياقية .فالنظام ال�سيا�سي اجلديد/القدمي لن يقل �سلطوية �أو
ً
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امل�ضمون عن �سابقيه .وتعتقد بع�ض اجلهات ال�سيا�سية املتفائلة �أن النظام القدمي بعد �أن ينتهي
من الإجهاز على الإ�سالميني �سيقيم دولة دميقراطية .وهذا الأمل �إن دل على �شيء ف�إمنا
يربهن �إما على �سذاجة من قالوه �أو نفاقهم .فالنواحي االقت�صادية وم�ستوى املعي�شة لن يتح�سنا
على نحو جم ٍد وهادف �إال �إذا اتفقت الدولة مع الطبقة الر�أ�سمالية على �إ�صالحات اقت�صادية
وم�ؤ�س�سية هيكلية بعيدة املدى ،ال يرغب �أي من الطرفني �أو ال يقوى على تنفيذها مبفرده
وحتى بكامل قوته .وعالوة على ذلك ،لي�س من املتوقع �أن ت�شغل قوي �سيا�سية جديدة ببدائل
�أيديولوجية جديدة وقواعد دعم �إجتماعية وا�ضحة الفراغ ال�سيا�سي والأيديولوجي احلايل يف
�أي وقت قريب.

أخريا ف�إن النظام القدمي ال يزال على القدر نف�سه من النفعية واالفتقار �إىل الأيديولوجية،
و� ً
دائما .فنف�س الدولة واجلي�ش اللذين هاجما الإخوان امل�سلمني بال رحمة يف الوقت
كما كان عهده ً
احلا�رض ي�سعيان �إىل احل�صول على دعم �أ�شكال «حميدة» �أخرى من الإ�سالم ال�سيا�سي (مثل
الأزهر ،وحزب النور ال�سلفي) ويربران �سيا�ستهما با�سم «�صحيح الإ�سالم امل�رصي» .ويف
ي للدولة جتاه جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي املنظمة يتعاي�ش مع تيار
واقع الأمر ،ف�إن العداء الب ّ
ديني حمافظ ،ال ُتخطئه العني ،وي�صل حتى �إىل حد الطائفية فيما يخ�ص م�سائل الهوية والعالقة
بني الدولة والدين وو�ضع القوانني .وي�رضب هذا التيار الديني والثقايف املحافظ ،امل�صحوب
بنوع �أداتي من احلداثة يقت�رص على اجلوانب النفعية يف �صورة هجينة ،بجذوره العميقة يف
اجلي�ش وال�سلطة الق�ضائية والبريوقراطية وم�ؤ�س�سات الدولة الأخرى يف م�رص .والد�ستور
اجلديد الذي اع ُتمد من خالل ا�ستفتاء �شعبي �أجري يومي  14و 15يناير عام  ،2013ال ميكن
و�صفه ب�أنه د�ستور ذو توجه علماين فيما يخ�ص م�سائل العالقة بني الدولة والدين ،ودور
الدين يف الت�رشيع والت�سامح واحلقوق الدينية والتعددية؛ وبالتايل ف�إن مرونة النظام القدمي يف
منا�سبا ،ال يزال ماثلً للعيان.
تغيري التحالفات مع الف�صائل الأيديولوجية املختلفة ح�سبما يراه
ً
ولكن بالطبع ف�إن دموية ال�رصاع احلايل جتعل �إمكانية ت�سوية الأزمة مع الإخوان احتمالً بعيد
متاما على املدى املتو�سطوالبعيد).
املنال على الأقل يف الوقت احلا�رض (ولكن لي�س ً

ولكن عندما تفكر بع�ض النخب الليربالية واملناه�ضة للإ�سالميني يف م�رص �أن امل�شري عبد
�سيطهر
الفتاح ال�سي�سي قائد النظام الع�سكري احلايل هو الن�سخة امل�رصية من �أتاتورك ،و�أنه
ّ
م�رص من الإ�سالم ال�سيا�سي وميهد الطريق للعلمانية ،ف�إن هذا من قبيل التمني �أكرث منه �إىل
الر�ؤى الواقعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن اجلدل ب�أن الإطاحة الق�رسية مبر�سي واالنق�ضا�ض
على الإخوان وقمعهم بعث احلياة يف اجلماعة من جديد؛ فالت�ضامن داخل اجلماعة والتعاطف
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املحتمل مع كونها �ضحية ميكن �أن يعو�ضا تناق�ص الت�أييد والتعاطف الذي عانت منه اجلماعة
عندما كانت يف ال�سلطة .وبالطبع ف�إن �أحد العوامل امل�ؤثرة يف املعادلة هي �أن الإخوان ح�صلوا
ذريعا يف تهدئة غ�ضب
على فر�صتهم يف احلكم ،خالفًا لزمن عبد النا�رص ،و�أنهم ف�شلوا ف�شلً
ً
قطاعات وا�سعة من ال�سكان .لذلك ،ف�إن العودة �إىل الأيام املجيدة القدمية من الهيمنة قد يكون
أ�سا�سيا يف املجتمع هو بالت�أكيد
العبا �
احتمالً بعي ًدا ،ولكن بقاء الإخوان ومثابرتهم باعتبارهم
ً
ً
احتمال قائم.
م�ستقبل الإخوان:
عودة �إىل الإخوان ،فهم يف و�ضع كارثي يف الوقت الراهن .و�أي تفاهم بينهم وبني النظام
�سيكون وف ًقا ل�رشوط النظام ،ما يعني ا�ست�سالمهم ال�سيا�سي ورمبا تفتيت تنظيمهم؛ وبالتايل،
ف�إن اخليار الوحيد املتبقي لهم هو خيار تكتيكي ،يكمن يف زعزعة ا�ستقرار الو�ضع الراهن،
واال�ستمرار يف االحتجاجات على �أمل حدوث معجزة ،تغري م�سار الأحداث وعودتهم من
جديد .الأهم من ذلك �أنه حتى و�إن �أُ�صيب الإخوان بالعجز يف نهاية املطاف على يد النظام
ف�إن هذا الو�ضع ال يزال �أقل �إهانة من اال�ست�سالم املخزي للنظام الذي من املرجح �أن يفكك
�أو�صال التنظيم .وتكمن الثقافة الأيديولوجية للإخوان و�صربهم وا�ستعدادهم لال�ست�شهاد،
وكونهم �ضحية ،وحتملهم املعاناة ،و�أملهم الالنهائي يف اخلال�ص يف امل�ستقبل ومفهومهم
للزمن (مبعني ال�صرب واالحت�ساب وااالنتظار ولي�س مبعني التطور والتجدد) وراء مواقفهم
االنتحارية ،ومع ذلك ف�إن امل�صاحلة مع النظام ،وقبول االحتواء واالن�ضواء ك�رشكاء �أ�صغر
نظريا ،وله �سوابق تاريخية .ولكن امل�صاحلة حتتاج لوقت �أطول الآن،
هو اخليار املمكن
ً
نظرا للمتغريات اجلديدة غري املتوقعة و تغيري القيادات على اجلانبني.
و�إىل تعديل ال�سياقاتك؛ ً

متييزا ل�سلوكهم ،وهي القدرة على
و�سوف يلج�أ الإخوان على الأرجح �إىل ال�سمة الأكرث
ً
التكيف .فالإخوان رمبا يحاولون ال�صمود �إىل �أن يحدث حتول يف املواقف ال�شعبية؛ ب�سبب
�سوء الإدارة ال�سيا�سية للنظام و�إخفاقاته االقت�صادية )35(.و�إذا حتولت املواقف ،ميكن حتقيق
امل�صاحلة مع اجلي�ش والدولة ب�رشوط �أف�ضل بكثري للإخوان )36(.وبالتايل ،فقد ميهدون
الطريق لعودتهم عن طريق االنتخابات يف مرحلة ما( .)37ومن ثم ،يعتقد الإخوان �أن ب�إمكانهم
()38
�سد الفجوة التي �سيخلفها ف�شل الدولة من خالل منط دوري متكرر..
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�أمناط العمل املمكنة :
لي�س معروفًا �إن كان الإخوان �سيتمكنون من ال�صمود واال�ستمرار يف حرب ال�شوارع
واالحتجاجات �ضد ال�رضبات ال�سيا�سية واملالية املتوقع �أن يقوم بها النظام لتعجيزهم .ولكن
رغم كل ال�صعاب ،فال يزال مبقدور الإخوان ال�صمود �أمام ال�رضبات التي وجهها لهم النظام
تعر�ض تنظيمهم للتدمري ،يوجد خياران؛ الأول هو �أن يلج�أ الإخوان �إىل
احلايل .ويف حالة ّ
«البيات ال�شتوي» ،والتحول �إىل الأن�شطة االجتماعية غري ال�سيا�سية والدعوية ال�رسية �إىل �أن
ت�صبح الظروف موائمة يف امل�ستقبل لإعادة ت�أ�سي�س تنظيمهم� ،أو قد ن�شهد حالة جديدة للإخوان
تتبع فيها قاعدتهم ال�شعبية م�سارات مغايرة .ولكن يف كلتا احلالتني يجب على الإخوان مواجهة
التحدي ال�شاق نف�سه .فهل ميكنهم ا�ستحداث التحوالت ال�شاملة الالزمة يف عقيدتهم و�سلوكهم
للت�صدي للمطالب ال�شعبية من خالل نظام حكم �شامل وتعددي ومت�سم بامل�ساواة؟ ولكن
ذريعا على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية .وحتى يف حالة
الإخوان ف�شلوا يف االختبار ف�شلً
ً
عودتهم االنتخابية/ال�سيا�سية يف امل�ستقبل� ،إذا ا�ستمروا يف عدم اال�ستجابة للمطالب ال�شعبية ف�إنهم
�سوف يهم�شون �أنف�سهم �أكرث و�أكرث.
التغيريات التنظيمية للإخوان:
فر�ض قمع النظام امل�ستمر للإخوان بالفعل بع�ض التغيريات البنيوية على تنظيمهم .فقد
قطع اعتقال معظم �أفراد الطبقتني الأوىل والثانية من القيادات الروابط يف الت�سل�سل الهرمي
كبريا للطبقتني الثالثة والرابعة من القيادات املحلية يف
للتنظيم من �أعلى �إىل �أ�سفل ،ومنح نفوذً ا ً
مناطقها و�أحيائها .وميكن القول �إن تلك القيادات هي التي تنظم االحتجاجات ،وتقودها يف
ولدواع
الوقت الراهن ،بالإ�ضافة �إىل ال�شبكات املحلية يف �أق�سام الإخوان مثل ق�سم الطالب.
ٍ
�أمنية مت تقلي�ص حجم الأ�رسة (الوحدة املحلية الوظيفية الأ�سا�سية يف التنظيم) من �سبعة �إىل ثالثة
ابتكارا و�أما ًنا ،مثل الر�سائل الن�صية الهاتفية
ويجرى التوا�صل من خالل �أ�ساليب �أكرث
ً
�أع�ضاءُ .
امل�شفرة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،وجمموعات الربيد الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت،
و ُت َّ
نظم اجتماعات الأ�رسة �أثناء ال�سري يف ال�شوارع �أو يف املقاهي بطريقة ع�شوائية ،بدلً من
املنازل .و ُت َّ
نظم املظاهرات بدرجة عالية من التكتم للت�أكد من عدم اند�سا�س خمربي الأمن،
و ُتن�رش مواعيد وهمية على مواقع التوا�صل االجتماعي لت�ضليل قوات الأمن التي من الأرجح
ويح�شد الن�ساء والأطفال
�أنها تراقب �صفحات الإخوان على في�سبوك وح�ساباتهم على تويرتُ .
املرتبطون ب�أع�ضاء الإخوان �أي�ضا يف االحتجاجات لتعزيز �صمود املحتجني ،و�أدى هذا �إىل
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ن�سبيا ؛وهي معاناة ع�ضوات الإخوان امل�سلمني الإناث من وط�أة قمع
بروز ظاهرة جديدة
ً
أحكاما ق�ضائية �أو تعر�ضن للتعذيب والإيذاء البدين.
النظام ،حيث �ألقني يف ال�سجن �،أو تلقني � ً
()39
وعني بدالء حمليون لر�ؤ�ساء الأ�رس والفروع الذين �ألقي القب�ض عليهم كلما �أمكن ذلك،
ُ
و�أ�صبحوا م�سئولني بعد ذلك عن تنظيم املظاهرات ومتويلها ،ونقل التعليمات والر�سائل،
ورفع الروح املعنوية للأفراد )40(.ومن ال�صعب تقييم مدى انت�شار هذا التكيف التنظيمي
الناجح ونطاقه اجلغرايف ب�شكل جازم ،ولكن ميكن القول �إن املردود يختلف من مكان لآخر،
حيث ترد روايات متباينة عن بقاء تنظيم الأ�رس اخلا�ص بالإخوان على امل�ستوى املحلي �أو
عن انهياره )41(.وعالوة على ذلك� ،أ�س�س الإخوان العديد من الهيئات والكيانات الوظيفية
املقابلة للأق�سام الوظيفية للإخوان الكائنة بالفعل .وقد ن�رشت هذه الهيئات الر�سالة ال�سيا�سية
احلالية للإخوان ،وتولت قيادة االحتجاجات والتحدث با�سم جدول �أعمال اجلماعة «ال�ستعادة
الرئي�س ال�رشعي مر�سي وو�ضع حد النقالب  3يوليو» .وتت�ضمن قائمة هذه الهيئات ما يلي:
«االئتالف الوطني لدعم ال�رشعية» ،و«طالب �ضد االنقالب» بفروعه املختلفة،و«�شباب
�ضد االنقالب» ،و«علماء �ضد االنقالب»،و«�أ�ساتذة جامعة �ضد االنقالب» ،و«مهنيون �ضد
االنقالب» ،و«جبهة علماء الدين» ،والعديد من املجموعات الأخرى.

وتهدف هذه احلركة الالمركزية �إىل �إرباك قوات الأمن التابعة للنظام ،و�إ�ضعاف �أثر
�سيا�ساتها ال�صارمة واخلرقاء .وقد يجادل بع�ض املحللني �أن هذه اال�سرتاتيجية حتمل تداعيات
�سلبية على االن�ضباط من �أعلى �إىل �أ�سفل الذي ا�شتهرت به جماعة الإخوان امل�سلمون و�آليات
رئي�سيا لنفوذها ال�سيا�سي) .ولكن يف
م�صدرا
القيادة وال�سيطرة التي متيزها (والتي كانت ت�شكل
ً
ً
واقع الأمر حدث هذا التحول يف �صنع القرار ب�سهولة بف�ضل قاعدة تنظيمية� ،أر�ستها اجلماعة
م�سب ًقا �أثناء بناء تنظيمها العمالق خالل �سنوات حكم مبارك ،وهي «مركزية اتخاذ القرار
والمركزية تنفيذه» ؛�أي �أن ت�ضع القيادة املركزية اخلط العام لل�سيا�سة ،و�أن ُتنقل الر�سالة �إىل
جماعة الإخوان ب�أكملها .ولكن ُترتك تفا�صيل التنفيذ العملي لتقدير القادة املحليني ؛لأنهم �أكرث
منا�سبا لل�سياق
دراية بظروفهم املحلية ،ومن ثم يجب عليهم تنفيذ القرارات العامة ح�سبما يرونه
ً
املحلي .ويوفر هذا التكتيك مرونة وقدرة على التكيف .ومع ذلك ،ظلت هذه التكتيكات على
�أف�ضل تقدير جمرد تكتيكات للبقاء ،لكنها ال ت�صلح حل�شد املوارد الهائلة؛ ب�سبب ا�ستحالة التن�سيق
؛نظرا للخالفات املفهومة ،وتباين وجهات النظر والتقييمات بني
على م�ستوى البالد ب�أكملها
ً
()42
ال�شبكات املختلفة ،الأمر الذي قد يخلق حالة من الفو�ضى والتوترات الداخلية  .ويفتح
التعار�ض واخلالف حول التكتيكات امل�ستقبلية والنابع من التغريات يف العوامل الطارئة املحلية
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ويف �رشوط العمل على النحو املذكور �سل ًفا ،الباب على م�رصاعيه لن�شوب خالفات مماثلة
حول تقييم فرتة حكم مر�سي ،وامل�سئولية عن �سقوطه الذريع .بيد �أن احلرب �ضد النظام ما
زالت تعزز وحدة اجلماعة؛ ولكن على الرغم من ذلك ،ف�إن هذا التخبط الداخلي يف الآراء
ويف املبادرات التنظيمية املحلية يلقي بال�شكوك حول متا�سك اجلماعة يف امل�ستقبل.
التحوالت الأيديولوجية للإخوان:
التكيفية �إىل حتوالت فكرية ؛بغية �إعادة
عالوة على ذلك ،تدفع هذه التحوالت التنظيمية
ّ
�صياغة �رسدية الإخوان لهويتهم و�أمناط احل�شد اخلا�صة بهم .وحيث �إن الإخوان ال يتمكنون
من عقد اجتماعات وجتمعات تنظيمية للجماعة؛ ب�سبب �إغالق مقارهم الوطنية واملحلية ،ف�إنهم
م�صدرا للهوية والوالء .فعندما دخل الإخوان معرتك ال�سيا�سة
رجعوا �إىل عقيدتهم باعتبارها
ً
يف �أعقاب انتفا�ضة ُ ،2011و ّجه اجلانب الأكرب من طاقاتهم وعقولهم ال�شابة وكوادرهم ذات
الكفاءة وجهدهم ون�شاطهم نحو ال�سيا�سة والأعمال اخلريية (الالزمة لالنتخابات) على ح�ساب
الأن�شطة الدينية والدعوية والإر�شادية/الوعظية النموذجية التي كانت اجلماعة ت�ضطلع بها.
و�أبدى كثري من �أع�ضاء الإخوان قل ًقا يف ذلك الوقت من �أن هذا االهتمام املفرط بال�سيا�سة
�سي�ؤدي �إىل ت�شويه طابع اجلماعة ؛ب�صفتها جماعة دينية يف املقام الأول وقبل �أي �شيء �آخر؛
جزءا من فهمها الديني «ملجمل الإ�سالم» .وعالوة على
جماعة دينية ي�شكل اهتمامها بال�سيا�سة
ً
ذلك ،رمبا تعر�ضت اجلماعة يف ذلك الوقت ،بدافع النفعية ال�سيا�سية واحلاجة �إىل اجتذاب
تراخ يف معايريها الأيديولوجية يف انتقاء الأع�ضاء وتلقينهم ،تلك
امل�ؤيدين واحللفاء� ،إىل
ٍ
املعايري التي كانت �صارمة للغاية يف ال�سابق؛ مما �أدى �إىل ت�ضخم قوتها االنتخابية ،ولكنه
�أوهن بالت�أكيد االلتزام الأيديولوجي والطابع الفكري للجماعة.
وعك�ست التطورات التي حدثت بعد مر�سي هذا املد .فقد ُ�أغلقت اللجان ال�سيا�سية واخلريية
يف ظل القب�ضة احلديدية للنظام ،و�شهدت اللجان التعليمية والتثقيفية والإدارات امل�سئولة عن
متجددا بني الإخوان .وهم يحتاجون الآن �إىل
الإر�شاد الديني والتن�شئة العقائدية اهتماما
ً
ا�ستعادة طابعهم الإيديولوجي لتعزيز الت�ضامن والتوا�صل مع حميطهم ؛بغية اكت�ساب بع�ض
التعاطف مرة �أخرى �إن �أمكن .وبعبارة �أخرى ،عاد الإخوان من جديد �إىل النواة العقائدية
وانعداما
ال�صلبة لإعادة ت�أكيد طابع اجلماعة ،والوقوف يف وجه ما يرونه تهدي ًدا لوجودهم
ً
أي�ضا يف و�ضع �أف�ضل �سمح لهم بدح�ض االتهامات باالنحراف
كاملً لأمنهم .وكان الإخوان � ً
عن امل�سار التي �شنها �ضدهم ال�سلفيون قبل انتفا�ضة  2011وخاللها .و�أثار حزب النور
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وكذلك الكثري من ال�شباب ال�سلفي غري املنظم مزاعم بعدم �صحة الو�سطية ال�سيا�سية التي انتهجها
الإخوان وهم يف ال�سلطة من الناحية الدينية .وعاد الإخوان الآن �إىل املوقف املف�ضل لديهم
وهو لعب دور حامي حمى «ق�ضية الإ�سالميني وحقهم».
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية للإخوان:
أ�سا�سا ب�سبب الرف�ض
تلقى الإخوان �رضبة قا�صمة للغاية ،لي�س فقط ب�سبب قمع النظام ولكن � ً
دائما لي�س على الدائرة الأيديولوجية فح�سب،
ال�شعبي لهم .فقد بنى الإخوان نفوذهم ال�سيا�سي ً
بل �أي�ضا على امتدادهم �إىل قطاعات �أو�سع من ال�سكان ؛مما مكّ نهم من االدعاء بالتح ّدث با�سم
«املعار�ضة امل�رصية املعتدلة» �أو«ال�شعب امل�رصي» .وكان هذا هو احلال منذ �أن بد�أوا حياتهم
املهنية االنتخابية باخرتاق معاقل الطبقة الو�سطى امل�رصية يف النقابات املهنية يف الثمانينيات
والت�سعينيات ،واتباع م�سار امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية يف عهد مبارك ،والتي بلغت
�أوجها بفوزهم بن�سبة  ٪20من مقاعد الربملان عام ،2005وتد�شينهم باعتبارهم �أكرب جماعة
معار�ضة يف م�رص و�أكرثها �أهمية .ومع ذلك كانت الذروة احلقيقية للإخوان خالل االنتخابات
الربملانية والرئا�سية بعد عهد مبارك ،حيث متكنوا من الفوز بـ  11مليو ًنا و 12مليون
�صوت على التوايل .ومن نافلة القول �أن �أكرث من ن�صف هذه الأ�صوات كانت �أ�صوات غري
الإ�سالميني الذين وثقوا يف عقالنية الإخوان وقدرتهم ال�سيا�سية باملقارنة مع اخليارات الأخرى
املتاحة .واعتمد ر�أ�س املال ال�سيا�سي للإخوان على ترويج �صورتهم ك�ضحية؛ مما � ّأجج م�شاعر
التعاطف معهم ،ولكن ما ال يقل �أهمية هنا هو �صورة العقالنية وامل�سئولية واالعتدال والفعالية
متاما .وقدموا برناجمهم االنتخابي يف
واملقدرة التي روجوا لها .وكان الإخوان يدركون هذا ً
االنتخابات الربملانية لعام  2011باعتبارهم ممثلني لتيار الو�سطيني املحافظني ،ومل ي�صوغوا
برناجمهم بلغة الأيديولوجية الإ�سالمية على عك�س حزب النور ،على �سبيل املثال ،الذي
متاما من دعم
حزبا �
قدم نف�سه باعتباره
ً
ً
إ�سالميا يف االنتخابات نف�سها .وكان الإخوان واثقني ً
جمهورهم غري امل�رشوط لأيديولوجيتهم ،ولكن ال�س�ؤال املطروح كان :كيف ميكن تخفيف
خطاب اجلماعة لتو�سيع نطاق و�صولها خارج �إطار الإ�سالميني �إىل اجلمهور الأو�سع قدر
الإمكان؟
ومع ذلك ،توقفت عملية االنت�شار املجتمعي الوا�سع تلك ،مع الرف�ض املجتمعي املتزايد
للإخوان �أثناء وجودهم يف ال�سلطة؛ ب�سبب �إخفاقات احلكومة ،و�سيا�سة التخويف والت�شدد التي
انتهجها الإخوان ،وتهديدات مع�سكر الإ�سالميني بقيادة الإخوان للحريات والتعددية يف املجتمع
رواق عربي العدد 69

د� .أ�شرف ال�شريف

51

كما �سبق و�أو�ضحنا �سل ًفا .وكانت املعامل الرئي�سية هي ظهور معار�ضة ملحوظة يف اال�ستفتاء
على الد�ستور الذي �أُجري عام  2012بلغت نحو  ٪36من الأ�صوات ،والتظاهرات احلا�شدة
أخريا الفوز ال�ساحق للمع�سكر املناه�ض للإخوان يف ا�ستفتاء  2014حول
يف  30يونيو ،و� ً
الد�ستور اجلديد .ويف حني �أن املخالفات،وعدم �سماح ال�رشطة بوجود �أي معار�ضة،وانحياز
الدولة املذهل ،كلها عوامل جتعل الت�صويت يف ا�ستفتاء  2014عملية تفتقر �إىل احلرية والنزاهة
متاما �أن قطاعات وا�سعة من
التي متكننا من حتديد الأوزان الن�سبية بدقة ،ولكن من الوا�ضح ً
عامة ال�شعب امل�رصي �ألقت بثقلها يف الوقت الراهن وراء خارطة الطريق ال�سيا�سية بقيادة
كثريا من الت�سا�ؤالت حول الدور امل�ستقبلي املحتمل
اجلي�ش يف حت ٍد للإخوان .ويثري هذا الأمر ً
للإخوان كجماعة �سيا�سية واجتماعية .وهناك العديد من ال�سيناريوهات امل�ستقبلية التي تعتمد
على الظروف البنيوية ،مثل التما�سك الداخلي للنظام احلاكم ،وجتنب الت�رشذم واالنق�سامات،
والإدارة ال�سيا�سية واالقت�صادية للو�ضع يف م�رص ،ومدى احتواء ودميقراطية الرتتيبات
ال�سيا�سية الراهنة ،وال�ضغوط وامل�صالح الأجنبية؛ وعلى عوامل تتعلق باجلماعة نف�سها ،مثل
رد فعل الإ�سالميني �إزاء الإطاحة بهم من ناحية الأيديولوجية ،واخليال وال�سلوك ال�سيا�سي
والنظرة العاملية.
 -1تدمري الإخوان بالكامل

متاما نتيجة �رصاع
�سي�أتي هذا االنت�صار الكامل املحتمل للنظام على الإخوان و�إبادتهم ً
مروع وا�سع النطاق بني النظام والإ�سالميني .و ُتعترب احلملة القمعية التي ي�شنها النظام
�ضد الإخوان غري م�سبوقة كما و�ضحنا �سل ًفا .بالإ�ضافة �إىل القتل وال�سجن والت�صفية اجل�سدية
وم�صادرة الأ�صول املالية ،جل�أ النظام �إىل حرب نف�سية عميقة لردع الإخوان عن التفكري يف
�أي �سيناريو للمواجهة .وقد و�صلت الر�سالة :لن تقووا على ال�صمود �أمام �أعمال القمع التي
�سنوجهها �ضدكم �إذا قررمت ت�صعيد موقفكم املناه�ض للنظام .وجتلى ذلك يف �إطالق الذخرية
احلية على املظاهرات اجلماعية ،واعتقال الآالف ممن ينتمون ولو من بعيد للإخوان،
والقب�ض على مر�شد اجلماعة للمرة الأوىل وعلى معظم� ،إن مل يكن ،جميع قيادات ال�صفني
الأول والثاين للجماعة ،مع عدم مراعاة �أي معايري حقيقية للإجراءات القانونية الواجبة،
وجتميد �أن�شطة اجلمعيات واملنظمات الأهلية االجتماعية الإ�سالمية ،والهجوم على حرم
اجلامعات ،و�إطالق حملة من النقد الالذع للإ�سالميني ،والطعن فيهم على و�سائل الإعالم،
وحملة الكراهية �ضد الإ�سالميني ،وت�رسيب معلومات عن حدوث اعتداءات جن�سية على
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دائما
ع�ضوات اجلماعة واملتعاطفات معها يف ال�سجون ومع�سكرات االعتقال (فاملر�أة كانت ً
ً
خطا �أحمر على مدار تاريخ الإخوان الطويل من ال�رصاع مع النظام ،مع بع�ض اال�ستثناءات
القليلة ،وكانت ن�ساء الإخوان بعيدات عن امل�سا�س).

وميكن لتلك ال�سيا�سة �أن حتقق هدفها يف الإبادة الكاملة للإخوان يف هذا ال�سياق .ولكن
بينما يحوم هذا الهدف بالت�أكيد يف خميلة العديد من اجلهات الفاعلة على جانب الدولة القدمية،
وتو�ضع العديد من �سيا�سات الدولة احلالية خ�صي�صً ا وبو�ضوح لتحقيق هذا الغر�ض� ،إال �أنه من
نظرا للثقل الكبري للجماعة والأعداد املن�ضوية حتت لوائها ،والقاعدة
غري املرجح �أن يتحقق؛ ً
االجتماعية الداعمة لها يف جميع �أنحاء البالد( ،)43و�أ�صولها املالية ومكانتها ال�ضاربة بجذورها
يف العديد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية على م�ستوى البالد ب�أكملها ،لي�س كل هذا فح�سب ولكن
نظرا حلقيقة ب�سيطة هي �أن الإخوان متكنوا من ال�صمود يف وجه حملة الردع ،وثابروا
�أي�ضً ا ً
يف مواجهة القمع العنيف ..و�إىل جانب ذلك ،يظل التدمري الكامل للجماعة يف التحليل النهائي
�ضد �صالح النظام احلاكم الذي يبني �رشعيته وبنيته املتما�سكة على ق�ضية مناه�ضة الأ�سلمة.
وعالوة على ذلك ،ف�إن التفكيك الكلي للجماعة م�س�ألة حمفوفة باملخاطر ؛لأنها �ستخلّف وراءها
م�ساحة للتجمعات ال�صغرية املتباينة الفو�ضوية ،وللأفراد الذين قد يتحول كثري منهم �إىل عنا�رص
مثرية لل�شغب العنيف خارج ال�سيطرة ؛لأنهم بب�ساطة يت�رصفون بال قيادة وبال عقل مدبر.
 -2انت�صار الإخوان وعودتهم

رف�ضت قيادة الإخوان احلالية االعرتاف ب�أي ق�صور �أو �أخذ العرب من �إخفاقاتها الذريعة.
فقد �ألقت باللوم على امل�ؤامرات التي حاكتها م�ؤ�س�سات الدولة العميقة والإعالم و�أ�شياعهم
ومنا�رصيهم الإقليميني �ضد اجلماعة .ويعتقد الإخوان �أن قوة العزمية وموا�صلة االحتجاجات،
وال�صمود يف رف�ض الت�سوية ،ومنح وقت مل�شاهدة �إخفاقات النظام الع�سكري من �ش�أنها �أن
ت�صقل م�ساعي العودة من جديد .وحتى �إن مل ي�ستعد مر�سي حكم م�رص ،فيمكن للإخوان �أن
يفر�ضوا �رشوطهم للم�صاحلة مع النظام يف نهاية هذا ال�رصاع.

ا�ستنادا �إىل ال�سابقة التاريخية وقت حكم عبد
ويرتكز هذا ال�سيناريو على فكرة العودة،
ً
النا�رص وال�سادات .فقد متكن الإخوان من البقاء واال�ستمرار حتى يف ظل قمع مماثل حتت حكم
نا�رص يف اخلم�سينيات ،وا�ستطاعوا �أن ي�ؤ�س�سوا امتدادات تنظيمية واجتماعية �إقليمية يف اخلليج
ويف بلدان عربية �أخرى ويف �أوروبا .والأهم من ذلك �أنهم انربوا �إىل جمع وتكدي�س رءو�س
الأموال واال�ستثمارات يف ال�رشق الأو�سط خارج م�رص ،وقاموا بتنقيح و�صقل �أيديولوجيتهم
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وخطابهم بحيث يتنا�سبان مع «حالة ال�شتات» التي كانوا يعانون منها ،حتى �أنهم متكنوا �أي�ضً ا
ن�سبيا ،ولكن متما�سكة بقوة يف م�رص حتت حكم نا�رص
من �إعادة �إن�شاء منظمة لي�ست كبرية
ً
نف�سه يف ال�ستينيات .وا�ستغرق الأمر ب�ضع �سنوات فقط ،ثم �أطلقت احلكومة �سيا�سة جديدة من
الت�سامح لإحياء املجتمع امل�رصي يف ال�سبعينيات يف عهد ال�سادات ،ولكن بطريقة بعيدة املدى.
�إذً ا هل ميكن تكرار هذا التاريخ؟

كما ذكرنا �سل ًفا فالرهان هنا هو على الأو�ضاع البنيوية املواتية مثل الف�شل االقت�صادي
وال�سيا�سي للنظام احلايل،والذي قد ي�ؤدي �إىل حتول يف املواقف ال�شعبية التي �صارت متقلبة
للغاية على مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية ،ل�صالح عودة الإخوان ك�صوت احتجاجي .وميكن
للإخوان ؛بف�ضل قوتهم االقت�صادية املمتدة لعقود طويلة و�شبكات الت�ضامن اخلا�صة بهم،
والتعديالت التنظيمية التي �أو�ضحناها يف ال�سابق� ،أن ي�ستمروا يف البقاء ،وي�صمدوا �أمام القمع
احلايل للنظام ،و�أن يعيدوا اكت�شاف ذاتهم ،ويغرقوا يف حالة �سبات �إىل �أن يعودوا عندما
نظرا
يحني الوقت املنا�سب .و� ً
أخريا ،قد حتدث هذه العودة �ضد �إرادة النظام �أو بالتن�سيق معه ً
الفتقار النظام �إىل الأيديولوجية كما �أو�ضحنا �أعاله.

�سعيا لتحقيق هدف زعزعة ا�ستقرار النظام� .إنهم �أ�س�سوا
واتخذ الإخوان خطوات من�سقة؛ ً
�سيا�سيا غري حزبي حتت م�سمى «التحالف الوطني لدعم ال�رشعية « ي�ضم الإخوان وحلفاءهم
كيا ًنا
ً
من الإ�سالميني .ويطرح هذا التحالف ق�ضيته الرئي�سية وهي ا�ستعادة الرئي�س املنتخب الذي
اغت�صبت �رشعيته .ويتوخى اخلطاب الر�سمي لهذا التحالف احلر�ص على عدم ت�صوير الو�ضع
على �أنه ثورة �إ�سالمية ،بل ي�صوغ ر�سالته يف قالب من مفردات العدالة ال�سيا�سية وا�ستعادة
الدميقراطية .وت�شمل �أ�ساليب عمل التحالف تنظيم مظاهرات م�ستمرة و�أن�شطة احتجاجية يف
جميع �أنحاء م�رص ،وحمالت يف اخلارج ،وت�صعيد ال�ضغط الدويل ،وحماولة ت�أجيج تيار
ثوري عام يف املجتمع امل�رصي ،و�إذكاء الوعي ال�سيا�سي املناه�ض للنظام ،و�سحب حركات
التنمية االجتماعية الإ�سالمية من الأن�شطة الداعمة للنظام ،و�شن خطاب نقدي الذع �ضد الف�شل
االقت�صادي للنظام ،ومد ج�سور مع الفئات الرئي�سية يف املجتمع ،مثل الطبقة العاملة واملهنيني
والفالحني ،واللعب على امل�صاعب االقت�صادية الناجمة عن �سيا�سات النظام ،وا�ستخدام التنظيم
الدويل للإخوان ،والتوا�صل مع احلركات املحلية والأجنبية امل�ؤيدة للدميقراطية وخماطبة
الر�أي العام العاملي .وقد يعرتف الإخوان بالأخطاء الكربى على �أنها م�آزق �أو منزلقات
ف�ضل عن �إعطاء مظهر احلراك ال�شبابي داخل احلركة .وتخلق الأهداف
�إدارية لي�س �أكرث،
اً
البالغية من قبيل «امل�رشوع الإ�سالمي» �أو «اخلبز واحلرية والعدالة االجتماعية» مزي ًدا من
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االنق�سامات الح ًقا� ،أكرث مما ت�ؤدي �إىل الوحدة .ويف املقابل ف�إن الإعالن عن حتيزات وا�ضحة
من قبيل معار�ضة اال�ستبداد الع�سكري ل�صالح ال�رشعية الدميقراطية يكون �أكرث جدوى.

وا�ضحا من جانب الإخوان لال�سرتاتيجية الكاملة
افتقارا
ولكن هذا ال�سيناريو يعاين
ً
ً
للعمل،وعدم قدرتهم على الو�صول �إىل �رشائح �أخرى من املعار�ضة .فقد �أ�صبح ال طائل
من وراء االحتجاجات �إىل حد كبري ،وباتت م�ستنفدة وال ت�ؤدي �إىل �أي �شيء .ويتغا�ضى هذا
ال�سيناريو �أي�ضً ا عن حقيقة م�ؤداها �أنه على الرغم من وجود العديد من �أوجه الت�شابه البنيوية
بني ما يحدث الآن وما حدث يف زمن نا�رص وال�سادات� ،إال �أن هناك اختالفات �أي�ضً ا .فقد
جنح الإخوان يف الو�صول �إىل ال�سلطة يف عامي  2011و ،2012مما يعد �سابقة تاريخية.
و�أطلق عدم الر�ضا ال�شعبي والرف�ض والغ�ضب والذعر والفزع الذي ن�ش�أ عن ذلك (وامتد
من ف�شل الإخوان امل�سلمني يف احلكم خالل الفرتة  2013-2011وحتى الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن احتجاجاتهم احلالية والتي تزعج وتروع العديد من ال�سكان) موجات من الرف�ض
وف�ضل عن ذلك ،اجتاحت
طويل للغاية لكي ٌيداوى.
املجتمعي الذي قد ي�ستغرق بالفعل وق ًتا
اً
اً
البالد موجة ثورية �شعبية منذ انتفا�ضة يناير  2011غيرَّ ت االرتباطات ال�سيا�سية ووجهات
متغريا
النظر لدى عموم ال�شعب .فقد �أ�صبح ال�شعب كفاعل �سيا�سي بارز منذ انتفا�ضة ،2011
ً
جدي ًدا يثري ال�شكوك والت�سا�ؤالت حول نظرية الدورات التاريخية لنه�ضة الإخوان وقمعهم.
أخريا ،هل
وبعبارة �أخرى ،قد تن�ش�أ �أ�شكال جديدة من التيارات املعار�ضة الو�سطية املعتدلة .و� ً
�ستقبل الدولة مثل هذه العودة؟ تلك عالمة ا�ستفهام كبرية ،تتوقف الإجابة عنها على العديد من
املتغريات ،مثل �رشوط هذه العودة ،وما �إذا كانت �ستنطوي على ا�ست�سالم الدولة ور�ضوخها
للأمر الواقع ب�أن و�ضع الإ�سالميني منيع ال ُيقهر� ،أم �أنها �ستقبل ب�صيغة توافقية �أكرث ُيعرتف
مبوجبها ببع�ض اخلطوط احلمراء التي تخ�ص الدولة ،وبالتوازن القائم للقوى على �أ�سا�س
قاعدة «ال غالب وال مغلوب» �أو لن تقبل بها ،بالإ�ضافة ،بطبيعة احلال� ،إىل �إزاحة القيادات
الكربى للأجهزة الع�سكرية والأمنية ،والتغريات يف ميزان القوى بني اجلانبني املتنازعني.

ويتعني على الإخوان بناء �سيا�ستهم من جديد ،واال�ستفادة من اجلمهور الديني �أو
موجودا �أو حتى اجلمهور املحافظ من الطبقة الو�سطى.
االجتماعي -الإ�سالمي الذي ما زال
ً
جانبا من جدول
ولكن �سوف ي�ضطر الإخوان يف هذه احلالة �إىل طرح اخليار االنتخابي
ً
�أعمالهم؛ لأنهم �سيف�شلون على الأرجح يف الفوز بالأ�صوات املتعددة التي كانوا ي�ؤمنونها
متاما من �إمكانية ا�ستعادتهم ثقة املجتمع فيهم �إذا �أعيدت
يف ال�سابق .وقادة الإخوان واثقون ً
احلريات ال�سيا�سية،و�أُتيحت لهم فر�صة التعبري عن �أنف�سهم ،والتحرك بحرية يف املجتمع.
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ولكن من ال�صعب �أن نتخيل �إعادة �إدماج الإخوان بعد و�سمهم باملواجهات الدامية وامل�صادمات
الطائفية والتحري�ض والإرهاب والتخريب ،وتهديد الأمن القومي والوحدة ،والعنف القائم
على الأيديولوجية والت�صاق تلك ال�صورة بعقول التيار الرئي�سي يف م�رص .و�سيمر وقت
طويل قبل �أن تنق�شع هذه النظرة ال�سلبية.

وكمخرج من هذا امل�أزق ،ميكن للإخوان �أن يطوروا حركتهم االحتجاجية الوا�سعة احلالية
لت�صبح �سيا�سة �شعبوية �أكرث راديكالية ،تثري موا�ضيع من قبيل العدالة االجتماعية ،وامل�ساواة
القائمة على �إعادة توزيع الرثوات،وعالقات القوة والتحكم يف املجتمع ،ا�ستجابة للمظامل
االجتماعية واالقت�صادية للجماهري ال�ساخطة والطبقات املهم�شة التي تعي�ش يف الع�شوائيات
احل�رضية و�سكان �شبه احل�رض والأحياء الريفية الفقرية .ومع ذلك ،ف�إن الإخوان يفتقرون
�إىل عقيدة �إعادة توزيع الرثوات والأ�ساليب الراديكالية الالزمة ملحاكاة �أمثلة ناجحة للح�شد
ال�شعبوي الإ�سالمي مثل حالة حزب الله يف لبنان� ،أو اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ يف اجلزائر،
�أو التيار ال�صدري يف العراق� ،أو جماهدي خلق يف �إيران.
وحتى قبل جمزرة رابعة ،كان الإخوان يفتقرون لأي ا�سرتاتيجية )44(.فعلى ما يبدو �أن
قادة الإخوان املحبو�سني يف ال�سجون الآن غري قادرين على و�ضع ا�سرتاتيجية .والقادة يف
املنفى بعيدون للغاية ،وفقدوا الإح�سا�س بالواقع .وعالوة على ذلك ،هناك اختالف يف الآراء
بني القادة والنا�شطني يف املنفى الآن .وميكن التمييز بني جمموعتني.

�أ-جمموعة متطرفة مازالت تهيمن على التحالف الوطني لدعم ال�رشعية ،وهي م�رصة على
�سيا�سة الدفع �إىل حافة الهاوية ،واالحتجاجات الت�صادمية املناه�ضة للنظام حتى يتم الرتاجع
ر�سميا من �أعمال العنف .وتدر�س هذه املجموعة حماكاة مناذج
عن االنقالب ،بينما تترب�أ
ً
احل�شد الثوري الإ�سالمي �أثناء الثورة الإيرانية .ومع ذلك ،مازالت هذه املجموعة تعتقد يف
�إمكانية �إطالق العنان للغ�ضب املتطرف للقاعدة ال�شعبية ،ولكن يف حدود معقولة ،رغم �إدانتها
الر�سمية للعنف .وميكن ا�ستغالل هذا الغ�ضب على نحو فعال �رشيطة �أن يبقى حتت ال�سيطرة.
وهم يعتقدون �أن املثابرة هي الفكرة الأ�سا�سية يف هذا ال�صدد .و�سوف ُيجرب �صمود الإ�سالميني
نظرا لأنه يعتمد يف الغالب على
�آلة القتل احلكومية يف نهاية املطاف على وقف �إطالق النار؛ ً
دورا ل�صالح الإخوان
املجندين من عموم ال�شعب،و�سيلعب التدهور االقت�صادي املتوقع
ً
كذلك .ومازالت هذه املجموعة تعلّق بع�ض الآمال على ال�ضغوط املواتية للقوى اخلارجية.
وهي حتتفظ ب�سلطة كبرية مع انتخاب مكتب الإر�شاد اجلديد.
ب -جمموعة �أخرى تدرك،على نحو متزايد،الأخطار املحتملة املرتبطة ب�سيا�سة الدفع
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�إىل حافة الهاوية التي تنتهجها املجموعة الأوىل .ويخاطر الإخوان بدفعهم الأمور �إىل �أق�صى
مدى ،وا�ستغاللهم للخطاب املتطرف بني ال�شباب ؛ لتعزيز مكامن قوتهم يف املعركة مع
الدولة بفقدان ال�سيطرة على ال�شباب املتطرفني ،مما ي�ؤدي �إىل جموح التطرف وعدم �إمكانية
كبحه .وعالوة على ذلك ،ثبت �أن ال�ضغوط اخلارجية ال تعدو كونها جمرد كالم �أكرث منها
داهما على البالد
خطرا
حقيقة واقعة( .)45والرهان على االنق�سامات الداخلية يف اجلي�ش ي�شكل
ً
ً
ب�أكملها .ومن ثم تعتقد هذه املجموعة الثانية ،بدعم من ال�ضغوط التي ميار�سها التنظيم الدويل
للإخوان� )46(،أن امل�سار ال�صحيح للعمل يجب �أن يدرك عبثية هدف �إعادة مر�سي �إىل احلكم،
و�رضورة و�ضع الر�سالة احلالية للإخوان �ضمن خطاب واقعي �أو�سع و�أعم للمعار�ضة
ي�ؤكد علي احرتامه مل�ؤ�س�سات الدولة الوطنية،ويعي مطالب املعار�ضة غري الإ�سالمية من
حزما
الدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي والتنمية الإقت�صادية و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات ،ويقرتح
ً
لل�سيا�سة العامة تلبي احتياجات حقيقية للقطاعات الأو�سع من املواطنني.

ويكمن م�صدر القلق الرئي�سي يف كيفية جتاوز اال�ستقطاب الأيديولوجي الإ�سالمي-
العلماين ،وحتويله �إىل حمور مواجهة �سيا�سية بني املدنيني والع�سكريني .وميكن حتقيق العدالة
()47
االنتقالية من خالل تدابري �أكرث
أخريا ،ف�إن هام�شً ا من نقد الذات واالعرتاف
اً
اعتدال .و� ً
()48
ب�أخطاء الإخوان املا�ضية �رضوري ،وف ًقا للمجموعة الثانية ،ال�ستعادة امل�صداقية املفقودة .
وا�ستمر اجلدل الداخلي بني املجموعتني ،والذي انعك�س يف امل�شاحنات الإدارية ولعبة الكرا�سي
املو�سيقية لإعادة تنظيم هيئات �صنع القرار الرئي�سية للتنظيم ،وتراءى يف االنتخاب ال�رسي
ملكتب الإر�شاد اجلديد ،واختيار مر�شد جديد منذ ب�ضعة �أ�شهر ،منذ الف�شل الذريع خلطط التمرد
الثوري التي بالغت اجلماعة يف الرتويج لها يف ال�ساد�س من �أكتوبر  2013و 25يناير .2014

باديا للعيان ،بعدما �أ�صدرت املجموعة الثانية� ،ضمن
و�أ�صبح التمييز بني املجموعتني ً
جمموعة �أو�سع من ال�شخ�صيات املعار�ضة �،إعالن بروك�سيل يف �أبريل  )49(،2014الذي �أثار
كثريا من اجلدل بني بقية الإخوان الذين مل يعجبهم �إغفال الإعالن ذكر �إعادة مر�سي �إىل
ً
رئي�سيا لل�سيا�سة االحتجاجية .وكره ه�ؤالء الإخوان �أي�ضً ا طم�س الإعالن
احلكم ؛باعتباره هدفًا
ً
وردا على ذلك ،ا�ضطرت اجلماعة �إىل �إ�صدار
الطابع الإ�سالمي للمعار�ضة املناه�ضة للنظامً .
بيانني ل�رشح الو�ضع لقاعدتها ال�شعبية التي التب�س عليها الأمر ،ولت�أكيد االلتزام ب»الرتاجع
عن االنقالب» و�إعادة مر�سي .وكان الإعالنان �أبعد ما يكونان عن الو�ضوح ،ولكنهما كانا
يهدفان �إىل ا�سرت�ضاء القاعدة ال�شعبية الغا�ضبة للإخوان.
وماذا عن القاعدة ال�شعبية؟ على ما يبدو �أنها منق�سمة بني وجهات نظر املجموعتني�،أو
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بدل من ذلك للحفاظ على زخم حتركها بنف�سها،
بب�ساطة تنبذ الو�صاية من اخلارج ،وت�صارع اً
بدل من االن�ضواء حتت لواء �أي من املجموعتني .ويف حني �أن املجموعة الأوىل امل�ؤيدة ل�سيا�سة
اً
الدفع حتى حافة الهاوية لي�ست على دراية مبدى اال�ستنفاد والتكلفة والعبث التي �أ�صبحت تعاين
منه هذه ال�سيا�سة على �أر�ض الواقع يف م�رص ،تغفل املجموعة الثانية امل�ؤيدة لالعتدال هي
�أي�ضً ا الفوران الذي يعرتي القاعدة ال�شبابية الإخوانية الغا�ضبة يف م�رص .و�إن ت�سويق فكرة
امل�صاحلة بغية بيعها لهذا اجلمهور يف �صيغة ا�ستيعاب املعار�ضة من غري الإ�سالميني ،واحلاجة
�إىل �ضم قوة الفريقني عقيمة وال مغزى لها عند هذه القاعدة ال�شبابية .وقد �أدى انت�شار العقلية
القطبية بني الإ�سالميني الغا�ضبني ،والتي �سنتطرق �إىل �رشحها الح ًقا� ،إىل عزلتهم وانغالقهم
وبدل من ذلك،
على ذاتهم ،وعدم مباالتهم بقوى املعار�ضة الأخرى من غري الإ�سالميني.
اً
حريا بهم اتباع نهج �أف�ضل ،وهو اجلدل حول الطبيعة االنتحارية والتدمريية للذات التي
كان ً
انتحاريا وال
تت�سم بها املواجهة احلالية ،واحلاجة �إىل التفكري يف بناء نوع جديد من ال�سيا�سة لي�س
ً
م�ساوما على ت�ضحياتهم املا�ضية يف الوقت ذاته .ويعكف بع�ض ن�شطاء الإخوان يف داخل م�رص
ً
انتحاريا ،وال
قطبيا
توجه رابع ال ي�ؤيد �سيا�سة حافة الهاوية ،ولي�س
ً
ً
على درا�سة احلاجة �إىل ّ
نوعا جدي ًدا من ال�سيا�سة الت�شاركية التي تقدم بدائل ،تت�ضمن
م�ساوما �أكرث من الالزم ،بل ً
ً
العمل داخل املجتمع ،واال�ستفادة من �إخفاقات النظام ،وتوفري طاقة القاعدة العري�ضة ،وحقن
دمائها التي ت�سيل يف املواجهات االنتحارية ،مع عدم امل�ساومة على افتقار الو�ضع الراهن �إىل
ال�رشعية و�رضورة الق�صا�ص )50(.بيد �أن هذا اخليار الرابع ال يزال موقف الأقلية لي�س فقط
من حيث قلة الأعداد ،ولكن �أي�ضً ا �إزاء االفتقار �إىل خيارات ممكنة التخاذ �إجراءات عملية
على الأر�ض ميكن اقرتاحها لبلوغ هذا الهدف.

وهكذا ،ف�إن �سيناريو العودة ال يزال ممك ًنا من الناحية النظرية ولكنه م�شكوك فيه للغاية من
الناحية العملية بالنظر �إىل احلقائق الراهنة والظروف البنيوية بالغة التعقيد التي حتكم تطور هذا
ال�سيناريو .وقد يخلق متكني ال�شباب ،الذي عانى املواجهات الدامية وال�سجن �،ش�أنه يف ذلك
�صدعا يف النظام النموذجي
م�صدرا ل�رشعيتها،
�ش�أن قياداته التي كان كانت معاناتها يف املا�ضي
ً
ً
أخريا ،وعلى فر�ض عودة الإخوان �إىل ال�سيا�سة
لل�سمع والطاعة والقيادة يف داخل اجلماعة .و� ً
العادية كيف ميكنهم ا�ستيعاب التغيريات التنظيمية املو�ضحة �سل ًفا ،والوعي املتطرف والفكر
املت�شدد على م�ستوى القاعدة العري�ضة الذي �سنو�ضح معامله بالكامل فيما يلي ؟
حتى �إن متكن الإخوان من العودة والر�ضا مب�صاحلة دون حتى م�ستوى الإذعان واالنقياد
للنظام يف ت�سوية تفاو�ضية ،من ال�صعب تخيل �إمكانية احتفاظهم بنمط تنظيمي ،يخ�ضع
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ل�سيطرتهم الكاملة دون تغيري ،وك�أن �شيئا مل يكن.
 -3امل�صاحلة بني النظام والإخوان� :إعادة �صياغة �سيا�سة االحتواء االنتقائي التي كان
يتبعها مبارك

�سوف ت�سمح العودة �إىل ال�صيغة التي كانت م ّتبعة �أيام مبارك ببع�ض االندماج ال�سيا�سي
املحدود للإخوان .و�سوف ُي�سمح للإ�سالميني بامل�شاركة ال�سيا�سية واملناف�سة االنتخابية داخل
خطوط حمراء يحددها النظام .ولن ُيطلب من الإخوان �إعادة ت�شكيل �أيديولوجيتهم بطريقة
معينة ،ولكن قبول قواعد اللعبة التي ي�ضعها النظام .ومن املثري لالهتمام �أن هذا الو�ضع �سيكون
مربحا للطرفني املتناف�سني الكبريين .فالنظام القدمي يحتاج �إىل �إبقاء الإخوان على قيد احلياة،
ً
مثاليا
و�ضعا كهذا يكون
ولكن عن بعد كما و�ضحنا �سل ًفا .وبالن�سبة لقادة الإخوان �أي�ضً ا ف�إن
ً
ً
للحفاظ علي وجود اجلماعة ،وجتنب القمع والإق�صاء .ف�إذا �سادت اللهجة الت�صاحلية الوا�ضحة
بني بع�ض قادة الإخوان يف املنفى ،كما �سبق و�أو�ضحنا يف ال�سيناريو ال�سابق ،فمن املمكن عقد
�صفقة مع النظام .وقد تكون ال�رشوط وا�ضحة :و�ضع حد للقمع وا�ستعادة احلريات ،ومتكني
الإخوان من ا�ستئناف وظائفهم الدعوية والدينية ،يف مقابل االن�سحاب من ال�سيا�سة �أو امل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل حمدود وحتت رقابة النظام.

هل من املمكن تطبيق هذا ال�سيناريو؟ رمبا ،ولكن مع كثري من ال�صعوبات؛ فحرب
اال�ستنزاف احلالية بني اجلانبني لها حدود من الناحيتني االقت�صادية وال�سيا�سية ،وهي غري
عمليا .والطرف الذي ُت�ستن َفد
م�ستدامة
؛نظرا لأن � ًأيا من الطرفني ال ميكنه الق�ضاء على الآخر ً
ً
أول (على الأرجح الإخوان) �سيذعن ل�رشوط الطرف الآخر ،ويوافق على امل�صاحلة.
قواه � اً
ولكن ،على ما يبدو �أن هذا ال�سيناريو غري حمتمل على املدى الق�صري �إىل املتو�سط ، .فيمكن
لكال اجلانبني حتمل تكاليف املواجهة ،والأهم من ذلك اخلروج مبكا�سب �أكرث من اخل�سائر
التي يتكبدها يف املواجهة .وت�ستند �رشعية النظام �إىل �سيا�سته املناه�ضة للإ�سالميني يف حني
�أن الإخوان �أعادوا ا�ستك�شاف وحدة الهدف والق�ضية لتعزيز تنظيمهم بعد مرحلة عدم التيقن
والإخفاقات التي �سادت مدة وجودهم يف ال�سلطة.
ويتم يف كثري من الأحيان ت�رسيب �أخبار عن �إجراء مفاو�ضات بني اجلانبني ،وهي رمبا
بالونات اختبار �أو مناورات من جانب النظام ؛لل�ضغط على الإخوان لتخفي�ض �سقف مطالبهم.
ؤخرا �رساح بع�ض قادة الطبقات املتو�سطة من الإخوان املعروف عنهم االعتدال
وقد �أُطلق م� ً
واال�ستعداد للتفاو�ض من �أجل التو�صل �إىل اتفاق .وقد يحذو حزب الو�سط احلذو نف�سه،
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حيث ان�سحب يف �أواخر �أغ�سط�س عام  2014من التحالف الوطني لدعم ال�رشعية ،وتبعته
�أحزاب الأخرى موالية للإخوان ،مبا فيها حزبا «الوطن» و»البناء والتنمية» .وت�رشح هذه
الأحزاب ،التي حتر�ص يف الوقت نف�سه وب�صفة ر�سمية على عدم انتقاد الإخوان عل ًنا ،هذه
اخلطوات ب�صفتها �رضورية لتو�سيع نطاق الن�ضال ال�سيا�سي �ضد االنقالب ،و�إعادة توجيهه
بدل من عودة حكم الإخوان .وارت�أت تلك القوى �أن هذا
نحو الن�ضال من �أجل الدميقراطية اً
التغيري �رضوري للتغلب على القيود املفرو�ضة على التحالف الوطني لدعم ال�رشعية الذي
يهيمن عليه الإخوان )51(.ومع ذلك ،قد تتم قراءة هذه البوادر باعتبارها باكورة م�صاحلة
مقبلة ،حتى و�إن مل تكن معلنة ،قد تفتح الباب �أمام م�شاركة ه�ؤالء ال�رشكاء الإ�سالميني
ال�سابقني للإخوان ،ورمبا الإخوان �أنف�سهم (�سواء ب�شكل مبا�رش �أو حتت �ستار �أطراف �أخرى)
يف االنتخابات الربملانية القادمة نظري التخلي عن فكرة عودة مر�سي .وحتى الآن ف�إن ردود
فعل النظام والإخوان �إزاء حتركات هذه الأحزاب غري وا�ضحة ،وعلى درجة من الغمو�ض
ال ت�سمح بقراءة مواتية للأو�ضاع ،وتقرير ما �إذا كان كل هذا يجري وفق رغباتهم �أم �ضدها.

وال يقل �أهمية عن ذلك ،ب�رصف النظر عن �أوهام املثقفني العلمانيني يف م�رص� ،أن النظام
القدمي واجلي�ش يف م�رص ال يزاالن وفيني لأيديولوجيتهما النفعية عدمية اللون وتالعبهما
بال�سيا�سة الدينية .فالدولة نف�سها التي هاجمت بال رحمة وال هوادة جماعة الإخوان ت�سعى الآن
ف�ضل عن
�إىل دعم �أطراف فعالة �أخرى من الإ�سالميني ،مثل الأزهر وحزب النور ال�سلفي،
اً
بع�ض ال�شخ�صيات ال�صوفية ،وتربر �سيا�ساتها با�سم «الإ�سالم امل�رصي ال�صحيح» .ويتعاي�ش
عداء الدولة جتاه اجلماعات الإ�سالمية املنظمة مع �سيا�سة دينية حمافظة بينة ال تخطئها العني
وحتى طائفية� -إزاء م�سائل الهوية والعالقات بني الدولة والدين و�سن القوانني .و ُتغر�س هذهال�سيا�سة املحافظة ب�شكل عميق يف الد�ساتري امل�رصية والقوانني وبني �صفوف اجلي�ش وال�رشطة
والق�ضاء وم�ؤ�س�سات الدولة امل�رصية الأخرى .وبعبارة �أخرى ،ف�إن «املهمة العلمانية» للنظام
القدمي ،التي ميكن �أن حتبط احتماالت امل�صاحلة مع الإ�سالميني غري موجود يف املقام الأول.
فال�رصاع بني النظام القدمي واجلماعات الإ�سالمية على م�سائل الأمن الوطني وامل�شاركة يف
ال�سلطة �أمر بديهي .ولكن هذا ال مينع تالعب الدولة بال�سيا�سة الدينية والهوية وم�س�ألة امل�صاحلة
مع الإ�سالميني ب�رشوط النظام� ،إن كانت تلك الت�سوية منا�سبة.

ولكن هذا ال�سيناريو ُترجح �إمكانية حدوثه على املدى الق�صري لعدة �أ�سباب وتعقيدات �أي�ضً ا:

1 -1تتحدد اخليارات املطروحة �أمام الطرفني الفاعلني مب�سار ال�رصاع ذاته .وعالوة على
ذلك ،تراكمت م�صالح مكت�سبة للنخب على كال اجلانبني من وراء ا�ستمرار اال�ستقطاب
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تقريبا �إىل
واملواجهة ..قد ا�ستثمر اجلانبان الكثري يف خطاب الكراهية والتعبئة �ضد الآخر
ً
نقطة الالعودة .و�إذا ا�ستقرت قيادة الإخوان ،على وجه اخل�صو�ص ،على امل�صاحلة
�ست�صادف �صعوبات �شديدة يف �إقناع قاعدتها العري�ضة بالتخلي عن فكرة الق�صا�ص ل�ضحاياها
الذين ذُ بحوا على يد النظام ..و�سيواجه زعماء الإخوان ،على وجه اخل�صو�ص�،صعوبة
يف �إقناع قواعدهم العري�ضة بالتخلي عن فكرة الق�صا�ص ل�ضحايا املجزرة التي ارتكبها
النظام .وطاملا توجد حركة احتجاج م�ضادة لالنقالب بقيادة الإخوان ميكن ا�ستيعاب
ال�شباب الإ�سالميني الغا�ضبني داخلها .ولكن �أي م�صاحلة مع النظام ،والتي على الأرجح
�سوف تتخطى م�س�ألة الق�صا�ص املكلفة
�سيا�سيا )52(،تنطوي على خطر ا�ستعداء ه�ؤالء
ً
الإ�سالميني الغا�ضبني والثائرين .وقد يجتذبهم منوذج دولة الإ�سالم يف العراق وال�شام
متاما من امل�صاحلة .وبالن�سبة للنظام �أي�ضً ا ،ميكن �أن
«داع�ش» وهو عك�س النتيجة املرجوة ً
ت�ؤدي امل�صاحلة �إىل فقدان م�صداقيته يف نظر قطاعات وا�سعة من املجتمع ح�شدتها الدعاية
غري امل�سبوقة املعادية للإ�سالميني ،ناهيك عن فقدان ماء الوجه يف نظر املجتمع الذي ُح�شد
بف�ضل خطاب مناه�ض للإ�سالميني على نحو غري م�سبوق ،ت�ضمن م�ساجالت على و�سائل
الإعالم وت�رشيعات و�سيا�سات حكومية ،بالإ�ضافة �إىل القطاعات التي ت�رصح مبناه�ضتها
للإ�سالميني يف ال�رشطة والق�ضاء.

2 -2ومن الناحية ال�سيا�سية ،وللرتويج لهذه امل�صاحلة بني �أع�ضاء جماعة الإخوان ،ف�إنهم لن
يقبلوا بها �إال بعقد �صفقة ت�ضمن لهم ح�صة يف االنتخابات الربملانية �ستكون بطبيعة احلال
�أقل من امل�ستويات التي �أحرزوها يف  2011يف ظل التعددية االنتخابية التي متتعوا بها،
ولكن البد �أن تفوق احل�صة االنتخابية التي ُ�سمح لهم بها يف عام  .2005وبالتايل� ،سوف
�سبيل للتغلغل داخل منظومة
ي�شكك النظام يف مزايا م�صاحلة �سيجد يف �إطارها الإخوان
اً
الدولة ،وتفتح الباب �أمام حت ٍد لهيكل ال�سلطة يف امل�ستقبل على غرار ما حدث يف تركيا.

3 -3عالوة على ذلك ،ف�إن النخب على اجلانبني لديها م�صالح مكت�سبة يف احلفاظ على الو�ضع
الراهن .فامل�صاحلة تتطلب رحيل القادة الرئي�سيني ،مبن فيهم ال�سي�سي والقيادات العليا
للقوات امل�سلحة ،وكذلك املر�شد الأعلى جلماعة الإخوان امل�سلمني والقادة الرئي�سيون
ملكتب الإر�شاد ،وهو �أمر ال ميكن ت�صوره يف الوقت احلا�رض .وقد �أثبتت التجربة بعد
االنقالب �أن �صعود قيادة جديدة للإخوان �أمر �أ�سهل يف القول عن الفعل .وي�صعب �أي�ضً ا
ت�صور خلع امل�شري ال�سي�سي �صاحب ال�شعبية وال�سلطة ،با�ستثناء رمبا �إذا ف�شلت احلكومة
ذريعا وا�ضحا ،وهو �أمر يحتاج �إىل وقت.
ف�شل
اً
ً
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4 -4وال�سياق الإقليمي مهم �أي�ضً ا .فبالن�سبة للنظام ،قد ت�ؤدي امل�صاحلة �إىل فقدان الدعم ال�سيا�سي
واالقت�صادي املطلوب ب�شدة من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة،
وكلتاهما منخرطتان يف حرب �سيا�سية على امل�ستويني املحلي والإقليمي مع احلركات
الإ�سالمية يف الوقت الراهن ..ومع حترك ال�رشق الأو�سط بثبات نحو اال�ستقطاب
حول م�س�ألة الإ�سالم ال�سيا�سي ،يرتبط احتمال امل�صاحلة يف م�رص على نحو متزايد بنتائج
هذه ال�سيا�سة الإقليمية .فال�صعود الأخري للقوى الإ�سالمية املت�شددة على ال�ساحة يف ليبيا
والعراق و�سوريا عزز عزمية املع�سكر املناه�ض للإ�سالميني بقيادة ال�سعودية .ومن
ناحية �أخرى ،ف�إن جناحات الإ�سالميني املت�شددين ،وخا�صة يف ليبيا على احلدود الغربية
مل�رص ،وكذلك �صمود حما�س يف مواجهتها الأخرية مع �إ�رسائيل ،قد يجتذب الإخوان
وم�ؤيديهم الإقليميني �إىل التعاون معهم من �أجل تعزيز قدرة الإخوان على التفاو�ض
مع النظام يف م�رص والقوى املناه�ضة للإ�سالميني يف املنطقة .وقد تقو�ض �أي مغامرة
ع�سكرية حمتملة ،يقوم بها ال�سي�سي �ضد ليبيا لدحر تهديدات الإ�سالميني املتطرفني ،كل ما
تبقى من احتماالت للم�صاحلة.

ومع ذلك� ،إذا تغريت الظروف و�أ�صبحت مواتية للم�صاحلة يف امل�ستقبل ف�إن حتويل
عقارب ال�ساعة �إىل الوراء هو �أمر م�ستحيل ،وال ميكن بب�ساطة �إعادة عهد مبارك  ،هناك
عوامل �أخرى قد جتعل �إمكانية عقد اتفاق على غرار ما كان يحدث يف عهد مبارك بني
احتمال بعي ًدا .فالراديكالية املتزايدة التي حدثت منذ االنقالب ،وا�ست�رشت
النظام والإخوان
اً
بني القاعدة ال�شعبية للإخوان ،قوية للغاية ،وجتعل من ال�صعوبة مبكان جلماعة الإخوان �أن
متاما،
حتافظ على وحدتها على املدى الطويل ،وال�سيما منذ تقوي�ض م�رشوعها التاريخي ً
وبالتايل ف�إن ت�ضامنها احلايل تغذيه فقط ق�ضية مناه�ضة االنقالب ،وال�رصاع على الوجود مع
نظرا للأزمات االقت�صادية واالجتماعية
النظام القدمي .كما �سيكون من ال�صعب على النظامً ،
املتف�شية وا�ستمرار اال�ضطرابات� ،أن ي�ستعيد �سلطوية عهد مبارك يف التعامل مع الإخوان �إذا
�أُعيد تكاملها على املدى الأطول ..وامل�صاحلة على غرار �سيناريو مبارك النموذجي �ستتنافر
مع قوة ت�أثري الراديكالية التي ا�ست�رشت بني �صفوف القاعدة العري�ضة للإخوان خالل الأ�شهر
املا�ضية بعد االنقالب .ومن ال�صعب احلفاظ على وحدة ال�صف كما هي دون تغيري وك�أن �شيئا
مل يكن.
�أما بالن�سبة لوحدة الهدف ،ف�إن امل�رشوع الأيديولوجي للإخوان نف�سه انك�شف و�ضرُ ب يف
مقتل ،وال ميكنه بالكاد حتقيق التفاف وا�سع النطاق حول الهوية يف الوقت الراهن .وامل�صاحلة
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أيديولوجيا للإخوان وفقدا ًنا ل�سبب وجودهم ،وال
�سيا�سيا و�
انتحارا
وف ًقا ل�رشوط النظام تعني
ً
ً
ً
تدمريا عن القمع احلايل الذي ميار�سه النظام بحق اجلماعة .واذا حدث ذلك ،لن يعود
تقل
ً
الإخوان على الأرجح �إىل �سابق عهدهم �أب ًدا .فقد ي�ستمر التنظيم ولكن مع بع�ض ال�شقاق
والت�رشذم ،ولكنه �سيفتقر �إىل م�رشوعه التاريخي الذي احتفظ به لزمن طويل .و�سوف يخ�ضع
الإخوان لتحوالت كبرية ،و�سيولة داخل اجلماعة و�سيواجهون بع�ض اخلالفات واالن�شقاقات
أخريا هذا ال�سيناريو يعتمد على قدرة النظام على فر�ض
نحو اليمني �أو الي�سار على حد �سواء .و� ً
�رشوطه للعبة ،وهذا يتوقف بدوره على �أدائه ال�سيا�سي واالقت�صادي العام .وبالتايل فيمكن
ف�صل جدي ًدا يف تاريخ العالقات بني
القول �إنه �إذا حدثت م�صاحلة مع الإخوان ف�إنها �ستفتح
اً
الدولة والإخوان يختلف عن احلقبة املباركية.
 -4انق�سام الإخوان �إىل ف�صيلني والت�شرذم داخل �صفوفهما  :املعتدلني الواقعيني مقابل
الراديكاليني و�إمكانية �إعادة تطبيق �سيا�سة مبارك االحتوائية؛ ولكن ب�شروط

ال�سيناريو الآخر املحتمل هنا هو تفكك جماعة الإخوان امل�سلمني كرد فعل لإخفاقات القيادة
احلالية ونهجها ال�سيا�سي ،وانق�سامها �إىل ف�صيلني اثنني لديهما وجهتا نظر خمتلفتان :راديكاليون
فكريا وغري
يرون �سيا�سة الإخوان التقليدية حمافظة �أكرث من الالزم ،ومنغلقة على نف�سها
ً
جمدية؛ ومتطرفون ينظرون �إىل ال�سيا�سة نف�سها بو�صفها م�ساومة ،وتوافقية �أكرث من الالزم
،وتنطوي على تنازالت ،وغري حا�سمة وعبثية وغري �صحيحة من الناحية العقائدية .وتتوفر
�أف�ضل الفر�ص لتحقق هذا ال�سيناريو يف حال وافق النظام على نوع من االحتواء االنتقائي
أيديولوجيا
للإخوان مرة �أخرى على غرار منوذج مبارك ؛ولكن ب�رشوط �أكرث �رصامة �
ً
و�سيا�سيا ،مثل حل اجلماعة �أو حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة اجتماعية غري �سيا�سية ،والإذعان
ً
للخطوط احلمراء التي يحددها النظام ،وتقدمي الإخوان تنازالت عقائدية رئي�سية .ووف ًقا لهذا
ال�سيناريو ،يجب على املعتدلني االقرتاب من منوذج «الدميقراطيني املحافظني الإ�سالميني»
،بينما �سيف�ضل املت�شددون خيار التمرد على غرار النموذج ال�سوري/اجلزائري /الإيراين.
)

أاملعتدلون املرنون

يفرت�ض هذا ال�سيناريو ظهور ف�صيل قوي داخل الإخوان يربز �إىل ال�ساحة ،ويحيد عن
التنظيم الكال�سيكي للجماعة ،يف حت ٍد لل�سيا�سة املتعنتة االنتحارية التي ال طائل من ورائها التي
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تنتهجها القيادة احلالية والأن�شطة الت�صادمية للقاعدة العري�ضة املتناثرة .و�سيدعو هذا الف�صيل
�إىل اتباع �أ�سلوب �سيا�سي غري ت�صارعي ،ويقر با�ستحالة �سيطرة الإ�سالميني على الدولة �أو
؛ونظرا لواقع حال
حتى �إن�شاء نظام �سيا�سي /قانوين �إ�سالمي ب�سبب اختالل موازين القوة
ً
م�ؤ�س�سات الدولة وعقيدتها ال�سيا�سية وتركيبتها وم�صاحلها ،بالإ�ضافة �إىل احلقائق ال�سيا�سية
وبدل من ذلك ،يركز هذا الف�صيل �أكرث على ال�سيا�سة التنموية االجتماعية
الإقليمية والدولية.
اً
اللينة ،والتمكني االجتماعي ،واملجتمع املدين وخدمة املجتمع ،والعمل االقت�صادي/الأن�شطة
التجارية خللق قاعدة قوية يف املجتمع ،وك�سب املزيد من النفوذ وتغيري الثقافة ال�سيا�سية القائمة
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .وميكن �أن ميثل ذلك خطوة �أوىل نحو «�سيا�سة حزبية دميقراطية
ً
خمططا لنظام �سيا�سي-قانوين جديد بل جمرد
م�سيحية�-إ�سالمية» ،مل يعد ي�شكل فيها الإ�سالم
متاما ،و�أن ت�ستقطب الإخوان
نظام قدمي .ويجب �أن تن�شئ دعوتهم ً
نوعا جدي ًدا من ال�سيا�سة ً
الذين كانوا ينتقدون �سيا�سات القيادة احلالية ،ولديهم م�صالح اقت�صادية عديدة يف االندماج مع
املجتمع ،وكوادر ال�صفوف املتو�سطة الذين يتمتعون بقدر ٍ
كاف من العقالنية بحيث يختارون
اعتدال من القادة يف املنفى ،كما �سبق
امل�صاحلة والتوافق ،بالإ�ضافة �إىل املجموعة الأكرث
اً
و�أو�ضحنا بالفعل يف ال�سيناريو الثاين .وهذا هو حزب العدالة والتنمية برئا�سة �أردوغان مقابل
حزب الف�ضيلة برئا�سة �أربكان يف النموذج الرتكي(.)53

و�سوف تتخلى القيادة اجلديدة وقاعدتها الداعمة عن هدف �إعادة مر�سي �إىل احلكم؛ ب�صفته
أول بالقوة،
نظرا لتقديرها العملي الواقعي �أن النظام احلايل عزز �رشعيته � اً
الرئي�س ال�رشعيً ،
ثم باال�ستفتاء على الد�ستور واالنتخابات الرئا�سية ؛وبالتايل ف�إنه ٍ
باق على الأقل يف الوقت
بدل من ذلك على �أهمية التو�صل �إىل م�صاحلة وفق ال�رشوط التي
الراهن .و�سوف ت�ؤكد اً
ي�ضعها النظام ،وتدعو �إىل ت�أ�سي�س نوع جديد من ال�سلوك ال�سيا�سي يعتمد �أكرث على احلر�ص
بدل من م�سائل الهوية .وتهدف هذه ال�سيا�سة اجلديدة �إىل و�ضع مناذج
على احلكم الر�شيد اً
م�ؤ�س�سية معقولة ،و�إىل خيارات حم�سوبة يف مقابل املطالب االجتماعية واالقت�صادية ال�شعبية.
وينبغي لذلك الف�صيل �أن يركز �أكرث يف �صياغة جدول �أعماله على التنمية االقت�صادية واحلكم
الر�شيد ،و�إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة و�سيادة القانون ،وبدرجة �أقل على الأيديولوجية
والعقيدة .وينبغي تهمي�ش الأفكار الإ�سالمية التقليدية من قبيل �شمولية الإ�سالم ،والإ�سالم هو
احلل يف اخلطاب وال�سلوك.
متاما للأطراف الفاعلة
و�سوف ي�ستفيد هذا الكيان اجلديد من املطلب االجتماعي الطبيعي ً
اجتماعيا يف بناء قاعدة دعمه .وعالوة على
ثقافيا ،واليمينية الو�سطية
ال�سيا�سية ،املحافظة
ً
ً
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م�ضطرا �إىل
ذلك ،ي�ستند النظام امل�ؤ�س�س حديثًا يف م�رص �إىل نظام يقوده اجلي�ش ،وقد يكون
ً
ال�رشوع يف �سيا�سات �إعادة الهيكلة االقت�صادية املطلوبة ب�شدة والتي �ستم�س الدعم واال�ستثمارات
والإنفاق العام وال�رضائب واخل�صخ�صة والأداء امل�ؤ�س�سي .و�سوف ُتطلق �إعادة الهيكلة عملية
معقدة من املفاو�ضات وامل�ساومات بني م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة وامل�ؤ�س�سات االنتخابية،
والأحزاب والنقابات واالحتادات العمالية وجماعات امل�صالح واحلركات االجتماعية حول
حقوق وا�ستحقاقات خمتلف الفئات االجتماعية ،مبا فيها العمال والفالحون والعمال غري
الر�سميني واملوظفون و�أ�صحاب املهن .وتعاين م�رص بالفعل عدم وجود طبقة �سيا�سية متلأ
الفراغ ال�سيا�سي واملجتمعي ،حيث تفتقد �إىل جتمعات �سيا�سية م�ؤ�س�سية قادرة على التعبري عن
املطالب االجتماعية واالقت�صادية لقطاعات كبرية من ال�شعب ،وعلى ممار�سة ال�ضغط من �أجل
حتقيق م�صاحلها يف املجال االنتخابي ،ويف عمليات التفاو�ض اجلماعية .وقد يلعب نوع جديد
دورا يف �سد هذه الفجوة.
من ال�سيا�سة ميار�سه الإخوان ال�سابقون ً

ولكن على فر�ض �أن النظام �سريحب مبثل هذه التطورات (وهذا �أمر ال يزال مو�ضع
�شك) ،فهل هناك م�سوغ حقيقي لهذا ال�سيناريو؟

دائما �إىل ثنائية الإ�صالحيني /املحافظني �أو املعتدلني /املت�شددين كمفتاح
ي�شري الباحثون ً
للإبحار يف ال�سيا�سة الداخلية للجماعة وتطوراتها املحتملة .و�أعتقد �أن هذا املو�ضوع مبالغ فيه.
فبحلول عام  2010كان الف�صيل الذي ُي�شار �إليه ب»املحافظ» �أو «املت�شدد» يهيمن بالفعل هيمنة
أيديولوجيا .ويف الواقع ف�إن هذه الهيمنة احل�رصية ت�أ�س�ست منذ
تنظيميا و�
كاملة على اجلماعة
ً
ً
منت�صف الت�سعينيات على الأقل .فالف�صيل الإ�صالحي الذي طاملا حتدث عنه الكثريون كان
بالأحرى عبارة عن «�شخ�صيات �إ�صالحية» قليلة تفتقر �إىل النفوذ التنظيمي احلقيقي �أكرث من
حقيقيا ،ميتلك قاعدة عمودية لل�سلطة متتد ب�شكل ر�أ�سي داخل اجلماعة .وهناك
ف�صيل
كونه
اً
ً
�رصاعا بني الأجيال؛
خط�أ �آخر ج�سيم يف قراءة بنية اجلماعة؛ وهو ت�صويرها وك�أنها تعاين
ً
وي�ست�شهد يف هذا ال�صدد بحاالت عديدة ان�شق فيها �شباب من الإخوان عن اجلماعة ،واعتنقوا
ُ
انفتاحا .ويف واقع الأمر ف�إن اختالفات وجهات النظر تتقاطع مع جميع الفئات
أفكارا �أكرث
� ً
ً
العمرية ،وكال اجلانبني لديه م�ؤيدون يف جمموعات عمرية خمتلفة.
وما يجعل تكرار �سيناريو ان�شقاق �أردوغان يف تركيا �صعب اال�ستن�ساخ يف م�رص هو الفرق
يف طبيعة قاعدة ال�سلطة االجتماعية الداعمة للإ�سالميني يف كال البلدين؛ ففي تركيا ،كانت
ال�صوفية واحلركات االجتماعية والدينية والتعليمية �أو املجتمع الإ�سالمي ب�صفة عامة (زعماء
الطوائف الدينية) ،هي عماد احلركات الإ�سالمية ،حيث �إنها حتظى ب�شعبية تاريخية ،وترت�سخ
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يف املجتمع الرتكي املحافظ .وحيث �إن هذه احلركات االجتماعية م�ستقلة من الناحية القانونية
والتنظيمية وال�شعبية عن الأحزاب الإ�سالمية يف تركيا ،ف�إن دعمها قد يتحول بني احلركات
تبعا الختالف الظروف؛ وبالتايل ،ف�إن الأحزاب الإ�سالمية اجلديدة مل
الإ�سالمية املختلفة ً
،نظرا
دائما �إمكانيات النجاح واالنت�شار
ً
تعان �أعباء الت�أ�سي�س يف بداياتها ؛لأنها كانت متتلك ً
لوجود دعم لها يف البنية التحتية االجتماعية واحلركات ال�صوفية .ولكن ،يف حالة م�رص
كانت القاعدة احلقيقية لقوة الإخوان تكمن يف التنظيم نف�سه الذي ت�أ�س�س على مدار �سنوات حكم
مبارك .ولهذا ال�سبب مل يتمكن املن�شقون عن اجلماعة من ك�سب دعم �شعبي كبري بني املتعاطفني
مع الإ�سالميني .ويفتقر الطيف الوا�سع من اجلماعات الإ�سالمية �إىل هذا النموذج الإ�سالمي
االجتماعي املنظم يف تركيا ،با�ستثناء تنظيم الإخوان .وهذا يف�رس ال�سبب ملاذا ا�ضطرت �أحزاب
مثل «م�رص القوية» �أو حزب الو�سط �أو «التيار امل�رصي» �إىل البدء من نقطة ال�صفر من حيث
الدعم االجتماعي بني ال�سكان امليالني لالجتاه الديني ،ناهيك عن عدم قدرتها على ا�ستقطاب
املن�شقني عن الإخوان لالن�ضواء حتت لوائها.

وتعزز الأحداث التي وقعت بعد عام  2011هذا االجتاه االحتكاري �أكرث .فالإخوان
فكريا ،وهم لي�سوا كُ رثً ا ،بد�أوا يف االن�شقاق عن اجلماعة ،و�أن�ش�أوا �أحزابهم
امل�ستقلون
ً
وتكتالتهم ال�سيا�سية .ومع ذلك ،ف�إن هذه الأحزاب �إما ف�شلت يف ت�أكيد وجودها ال�سيا�سي بقوة،
�أو �ضمها الإخوان �إليهم يف وقت الحق لتحييدها وك�سب والئها ،مما �أفقدها �صبغتها وطابعها.
وحتى املن�شقون القدامى واجهوا امل�صري نف�سه مثل حزب الو�سط .ملاذا كان احلال هكذا؟ رمبا
وواقعيا الحتياجات الفوز بحلفاء �سيا�سيني يف فرتة
عمليا
لأن قيادة الإخوان كانت منتبهة
ً
ً
اال�ضطرابات التي تلت الإطاحة مببارك .ولكنني �أعتقد �أن هذا يتعلق بحقيقة �أن اخلالفات بني
الإ�صالحيني /املعتدلني ،واملحافظني/املت�شددين كانت مبالغة ،ومل ُتقر�أ قراءة جيدة .وكانت
اخلالفات الرئي�سية بينهما على امل�سائل الفكرية/الأيديولوجية املح�ضة �أقل ،ودارت �أكرث حول
اجلوانب التنظيمية وامل�ؤ�س�سية واحلزبية من ناحية الآليات والتوقيت وال�رسعة و�أ�سلوب العمل.

وكان من املمكن لتجربة احلكم �أن تفرق احلركة ح ًقا �إىل �شيع وف�صائل بخ�صو�ص م�سائل
ال�سيا�سات العامة االجتماعية واالقت�صادية التي ُتظهر االختالفات يف امل�صالح ح�سب الطبقة
واملنطقة واملن�صب والفئة العمرية والدخل واملهنة .و�أي�ضً ا ،كان من املمكن للإخوان ذوي
العقلية العملية النفعية املوجهة نحو ال�سوق �أن مييزوا �أنف�سهم عن العنا�رص الأكرث �أيديولوجية،
كثريا يف احلكم ،والأهم من ذلك �أنها
طويل ،ومل ي�ستمر الإخوان
ولكن التجربة مل تدم
اً
ً
�أُنهيت بغتة وب�شكل 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 �أن ي�ضم
جانبا �أي خالفات داخل كل جمموعة،
�أع�ضاء اجلماعة �صفوفهم ،ويجمعوا �شتاتهم ،وينحوا ً
من �أجل املقاومة .وت�ستنفد �سيا�سة البقاء وانعدام الأمن الدائم املتف�شية بني �صفوف الإخوان
يف الوقت احلا�رض جميع احتماالت نقد الذات الذي من �ش�أنه �أن يلهم �أي حماوالت وا�سعة
ا�ستنادا �إىل تغري
النطاق لالن�شقاق�،أو يف�ضي �إىل تقلبات �أو منعطفات يف �سيا�سة اجلماعة
ً
القيادة .و�سوف تعترب ح�شود الإ�سالميني يف ال�شوارع �أي فكر واقعي معتدل غري �رشعي بل
نوعا من اخليانة .ويف هذه احلالة �سوف ُيحجب املعتدلون املحتملون ويربز الراديكاليون،
ً
الذين �سيربرون مطالباتهم ب�أنها مل ُتخترب بعد يف ال�سلطة .ومما يثري ال�سخرية �أن املن�شقني� ،إن
ت�شددا وتطرفًا.
وجدوا ،قد يكونون على ميني قيادة اجلماعة ؛�أي �أنهم يتبنون مواقف �أكرث
ً

أخريا ،وبعد �إعفائها من �أعباء �سوء �أدائها يف ال�سلطة ،ف�إن قيادة الإخوان احلالية جل�أت
و� ً
�إىل خطابها املعهود من �أنها �ضحية ،و�رشعت يف �رسدها اخلا�ص للوقائع مبا ت�ضمنته من
ظلم واقع على اجلماعة .و�سوف تركز ق�ص�ص الإخوان على عدم منحهم فر�صة حقيقية
للحكم ،وكيف �أن جتربتهم �أثبطت فج�أة وبطريقة غري دميقراطية .و�سوف يطم�س ال�رسد
احلايل االنتقادات اخلطرية التي ُوجهت للإخوان قبل االنقالب حول م�ساومتهم على مبادئهم
الإ�سالمية ،ومغازلتهم مل�ؤ�س�سات نظام مبارك القدمي ،وقمعهم لق�ضية التغيري الدميقراطي
وبيعهم للثوار والإ�صالحيني على حد �سواء .لذا ،ف�إن الن�سخة امل�رصية من �أردوغان غري
قابلة للتحقق على الأرجح .ومل تظهر على ال�ساحة بعد �أكرث من عام ون�صف العام من الإطاحة
بهم من مقاعد ال�سلطة �أي حتديات جدية لقيادة الإخوان املت�شددة احلالية.
)

بالراديكاليون

عادت القاعدة العري�ضة للإخوان ،ومعها الإ�سالميون من غري الإخوان ،ي� ًأ�سا مما
يعتربونه �ضياع الفر�صة التاريخية وخيبة الأمل ب�سبب الرف�ض املجتمعي لهم ،مرة �أخرى
�إىل املذهب املتزمت للجماعة ،وال �سيما تعاليم ّ
املنظر الرئي�سي �سيد قطب .فعلى الرغم من
�أن العديد من الإخوان ّ
املطلعني على بواطن الأمور ي�شريون ،ب�شكل �صحيح على ما �أعتقد،
مغرما بالقراءات
أيديولوجيا ؛حيث �إنه لي�س
�إىل �أن جيل ال�شباب احلايل من الإخوان لي�س �
ً
ً
يف علوم الدين �أو الأيديولوجية والفكر ،ف�إن الروح الثورية املناه�ضة للنظام التي ت�ست�رشي
داخل �صفوف الإخوان يف الوقت الراهن و ُتطالب بالق�صا�ص والث�أر ،من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
بهم ودون ق�صد �إىل االن�سالخ والعزلة مع الذات ،والرنج�سية و�أوهام العظمة ،وغمط بقية
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املجتمع والتعايل عليه ؛ باعتباره �أقل �ش�أ ًنا من الناحية الدينية وال�سيا�سية .وهذه هي املح�صلة غري
املق�صودة للفكر القطبي ،الذي ي�شجب نهج «الإ�صالح من الداخل»؛ فالقطبيون يعتقدون �أن
الإ�سالم �أيديولوجية ونظرة و�إطار �شمويل وح�رصي حم�ض ،ميكن اعتناقه بالكامل �أو تركه
بالكامل ،ولكن ال ميكن �إدماجه مع نظم عقائدية �أخرى؛ لأن التهجني يقتل اجلوهر احلقيقي
للإ�سالم .وي�ؤمن قطب مثل البنا «بالدولة الإ�سالمية» باعتبارها قاطرة الفكر الإ�سالمي.
ولكن نهجه �إزاء الدولة ت�أثر بالرتاث الفكري الأوروبي مثل الرومان�سية الأملانية ب�ش�أن روح
التاريخ ،بالإ�ضافة �إىل الفكرة املارك�سية -اللينينية للثورة التي تقودها الطليعة و�رضورة
ال�سيطرة على الدولة .وبالن�سبة ل�سيد قطب ف�إن «اجليل القر�آين الفريد» هو جمموعة نخبوية
دينيا وعقائديا يف عزلة فكرية وعاطفية عن بقية املجتمع ،تفر�ضها على نف�سها،
يجب �أن ُت ّ
ن�ش�أ ً
�ضمنيا فهم
متهي ًدا لإ�سقاط النظام القائم وال�سيطرة على الدولة يف نهاية املطاف .ويعني ذلك
ً
ف�ضاء للتناف�س
ال�سيا�سة بطريقة ت�آمرية ،وبو�صفها ترتكز على العمل ال�رسي ولي�س بو�صفها
ً
االجتماعي و�إدارة التعددية واخلالفات .و ُتعترب �رسية التنظيم والعزلة الرمزية عن املجتمع
�رضورية من �أجل خلق كيان ع�ضوي يكون مبثابة النقطة املركزية مل�رشوع املجتمع الإ�سالمي
متاما عن جميع
اجلديد .ولذلك يجب على املجتمع الإ�سالمي امل�ستقبلي ونظامه �أن مييزا نف�سيهما ً
الطوائف العلمانية املقيتة وعن النظام امل�سمى «غري �إ�سالمي».

ولكي ن�صل بتحليلنا �إىل �آفاق �أعمق ،توجد حجة قوية تقول �إن هذه القاعدة من �شباب
أول �إن الإخوان مل يتمكنوا
الإخوان انتقلت �إىل اعتناق القطبية ب�شكل متعمق .وميكن القول � اً
تاريخيا قط من جتاوز ت�أثري �سيد قطب ؛لعدة �أ�سباب ،من بينها فقر الإنتاج الأيديولوجي �أو
ً
و�شح �أدبياتهم( .)54وبالت�أكيد ف�إن الإخوان نبذوا العنف وتكفري امل�سلمني،
الفكري للإخوان ُ
و�أ�صبح هذا النبذ عالمة مميزة لأيديولوجية الإخوان مقارنة ب�سائر الإ�سالميني .ولكن
ال�رسية والوالء للجماعة والعزلة الذاتية ومثالية ال�شمولية الإ�سالمية ظلت يف �صلب برامج
تلقني الإخوان حتى الآن ،مما كان مفي ًدا يف ت�أ�سي�س تنظيم قوي للإخوان يف الثمانينيات
و�سع �أي�ضً ا مهمة الإخوان على نحو �أكرب ،بحيث ا�ستوعبت العديد من
والت�سعينيات ،ولكنه ّ
الأن�شطة واالهتمامات ذات ال�صلة بق�ضية «العودة �إىل �شمولية الإ�سالم».

وهكذا ا�س ُتنفدت طاقات الإخوان ،و�أ�صبحت مزايا برامج التعليم الديني اخلا�صة بهم مثار
�شكوك .وت�صادم الرتاث القطبي داخل الإخوان مع الإرث الكال�سيكي للبنا الذي كان يدعو
�إىل االنفتاح على املجتمع .بيد �أن كال الإرثني بقي ي ًدا بيد ،ولكن اال�صطفائية الأيديولوجية
هي التي �سادت .وخالفًا لرف�ض الإ�سالميني يف املغرب وتون�س للقطبية يف الثمانينيات
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والت�سعينيات ،احتفظ الإخوان امل�سلمون امل�رصيون بالقطبية االنتقائية يف �صميم عقيدتهم.
ن�سبيا على الإ�سالميني التون�سيني واملغاربة االعرتاف ب�رشعية
ووف ًقا لذلك ،كان من ال�سهل ً
الدولة القومية احلديثة يف بلديهما من منظور �سيا�سي  /قانوين ود�ستوري .فقد قالوا �إن الدولة
القومية احلديثة �رشعية يف الإ�سالم بالقدر نف�سه الذي كانت عليه الدولة الدينية التاريخية يف
الأيام اخلوايل .وكان من الأ�سهل على ه�ؤالء �أي�ضً ا اخلروج من �سيا�سة الهوية �إىل �سيا�سة
احلكم ،وتوظيف فقه املقا�صد املعروف مبرونته يف التف�سري وبانفتاحه .ومل يكن احلال كذلك
أخريا ،يف�رس التعنت القطبي الكامن يف عقيدة
بالن�سبة للإخوان يف م�رص على كال امل�ستويني .و� ً
الإخوان �سبب جلوء كثري من الإخوان على م�ستوى القاعدة العري�ضة الراديكالية بالكامل �إىل
القطبية البحتة ،حيث قرروا العودة �إىل الكفاح بكل قوة يف مواجهة قمع الدولة على عك�س
�سلبية الإخوان يف مواجهة �رضبات عبد النا�رص يف  1954و .1965وعربت تلك اجلموع
عن املواجهة الكاملة ب�صيغ قطبية حم�ضة .وال يقل عن ذلك �أهمية �أن الأمر ال يدور حول
القطبية فح�سب ،بل �إن فكر الأب امل�ؤ�س�س جلماعة الإخوان امل�سلمني ال�شخ�صية الأ�سطورية
ح�سن البنا كانت لديه ميول كامنة نحو العنف .فقد كان ا�ستخدام القوة �ضد معار�ضي الدعوة
دائما عقيدة كامنة بني الإخوان ،تخ�ضع للنفعية دون �أي دقة يف
�أو لتي�سري م�صالح الدعوة ً
ال�ضبط الأيديولوجي .لذا ،ف�إذا كان الن�شاط ال�سلمي غري جمزٍ فيمكن جتربة العنف كما حدث
يف  .1954وعندما ال ت�ؤتي القوة ثمارها ،تعود اجلماعة �إىل الن�شاط ال�سلمي ؛باعتباره الأوىل
والأف�ضل .وهذا التناق�ض الأيديولوجي �أو بالأحرى االزدواجية الأيديولوجية كان خام ًدا منذ
البدايات الأوىل للإخوان .ومع ذلك ،البد من فهم التطرف الأيديولوجي لبع�ض القطاعات
العري�ضة من الإخوان يف �سياق زيادة راديكالية كتلة �أو�سع من ال�شباب الإ�سالمي .وهذه
م�شكلة جوهرية .وي�ستند �صنع القرار داخل جماعة الإخوان �إىل قواعد �ضمنية وغري معلنة،
مما يف�رس �سبب وجود هذه امل�سحة االنتهازية يف وجهات نظرهم ،واملربرات التي ي�سوقونها
لأمور ،ال ميكن التوفيق بينها �أو امل�ساومة عليها يف فرتات ق�صرية من الزمن(.)55
جماهري ال�شباب الإ�سالميني الثوريني و «ال�شعبوية الإ�سالمية»:
الظاهرة الالفتة احلقيقية هي التحوالت اجلارية داخل الكتلة الكبرية غري املتبلورة من
�شباب الإ�سالميني الذين كانوا يجوبون ال�شارع ال�سيا�سي يف م�رص بعد عام  .2011وقد
�أ�رست «ال�شعبوية الإ�سالمية» املتزايدة خميلة ه�ؤالء ال�شباب املتعلقني باملثل العليا ل»الثورة
الإ�سالمية» و»النه�ضة الإ�سالمية» و»العامل الإ�سالمي اجلديد» .و�أ�شار بع�ض املراقبني
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�إليهم با�سم «الإ�سالميني الثوريني» .وعلى مدى ال�سنوات الثالث ال�سابقة ،ن�شط الكثري من
ه�ؤالء ال�شباب الإ�سالميني يف االحتجاجات ال�سيا�سية املتعددة يف ال�شارع ،وحتولوا بني دعم
للجماعات الإ�سالمية الكبرية وخيارات �أخرى �أكرث ثورية .ورغم �أنهم مل يتمكنوا ح ًقا من
نظرا ل�سيولتهم ال�شديدة ،لكنهم جنحوا يف ال�ضغط
خلق بنية خا�صة بهم للعمل اجلماعي املنظم ً
على اجلماعات الإ�سالمية التقليدية ،ودفعوها �إىل تبني �سيا�سات وخطاب وتدابري «�شعبوية».

كان من املذهل �أن نرى الإ�سالميني التقليديني املعروفني بالتزامهم العقائدي (مثل
متاما يف
الإخوان) �أو بت�شددهم يف منهجية التفكري الديني (مثل ال�سلفيني) وهم متورطون ً
خطاب ومنط �سيا�سي موجهني لإ�شباع ال�شهية واملطالب والغرائز ال�سيا�سية لتابعيهم .ومل
يكن ال�سلفيون «احلركيون» من الطراز القدمي �سعداء ال �سيما مبا اعتربوه �ضع ًفا يف اخللفية
الدينية؛ وبالتايل عدم التزام منهجي وهفوات من جانب ه�ؤالء «ال�سلفيني الثوريني» الذين
كانوا ي�شحذون �أ�سنانهم الفكرية يف خ�ضم ح�شد متوا�صل يف ال�شارع وم�شاركة ال حدود لها
لزاما مع ذلك على احلر�س القدمي �أن يتكيف للتعامل
مع فئات غري �سلفية حم ّفزة .ولكن كان ً
مع احلالة املزاجية املتقلبة جلماهريه التي تخلّت عن االلتزام ب�صحيح الدين والت�شدد الفقهي
بل وهم�شتهما �أو تالعبت بهما على نحو انتقائي وجامح .ونتيجة لذلكُ ،وجهت جماهري
وح�شدت من خالل خطاب انتقائي ال يتماهي كلية مع اخلطاب الإ�سالمي
ال�شباب اال�سالميُ ،
البحت (كما يف املذاهب التقليدية القدمية للإ�سالميني) وال مع العلمانية بالطبع .وا�ست�شهد مثل
هذا اخلطاب مبرجعيات دينية ولكن بطريقة �سطحية (ال ت�صمد �أمام اختبار املنهجية ال�صارمة
التي كانت عالمة مميزة لل�سلفيني يف الأيام اخلوايل) فقط لدعم املطالب ال�شعبية �أو للدفاع عن
م�صالح «اجلماعات الإ�سالمية» ،التي �أ�صبحت يف هذا ال�سياق قاطرة امل�شاريع الأيديولوجية
بدرجة �أقل ،ولكنها بدرجة �أكرث طوائف اجتماعية ،ت�سعى جاهدة لتحقيق �أق�صى قدر من تقا�سم
ال�سلطة ،و�إعادة �إنتاج نف�سها بغ�ض النظر عن االلتزام الأيديولوجي �أو الديني.

و�أ�صبح ه�ؤالء ال�شباب من الإ�سالميني ال�ساخطني على تكتيكات النظام �ضد الإ�سالميني
م�صابني بخيبة �أمل حول �إمكانية �أ�سلمة املجتمع من خالل الدميقراطية االنتخابية �أو مبدلول
الدميقراطية االنتخابية برمتها ،ومتطرفني ب�شكل متزايد ،ومتجهني نحو �سيا�سة �أكرث خالفية
وتعن ًتا .ومل تعد الدميقراطية مقبولة بني ه�ؤالء الإ�سالميني الغا�ضبني ،باعتبارها الطريق
املثايل �إىل الأ�سلمة .وي�شهد توازن القوى على ال�صعيدين املحلي والإقليمي على �أن مناه�ضة
الإ�سالميني على م�ستوى الدولة والطبقة الر�أ�سمالية والإعالم والنظام الإقليمي ميكن �أن
جته�ض �أي �أ�سلمة من خالل �صناديق االقرتاع .وعالوة على ذلك ف�إن الدميقراطية يف حد
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جمديا ومفي ًدا يقود �إىل
�سيا�سيا
نظاما
ذاتها مل تعد حتظى باالحرتام �إىل حد كبري باعتبارها
ً
ً
ً
ال�صواب والكمال ال�سيا�سي والفكري ،ناهيك عما �إذا كانت متوافقة مع الإ�سالم �أم ال.

كل ما يراه ه�ؤالء الإ�سالميون هو �أنهم بعد الإطاحة مببارك �آثروا امل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة
أحزابا �سيا�سية ،ودخلوا االنتخابات بطريقة �سلمية ،وفازوا يف خم�سة
داخل النظام ،ف�أ�س�سوا � ً
انتخابات تناف�سية حرة ونزيهة ،ولكن دون جدوى ؛حيث �ألغى النظام القدمي نتائجها بني
ع�شية و�ضحاها .وامتد غ�ضب الإ�سالميني لي�س �إىل ال�شوارع والأن�شطة االحتجاجية فح�سب
،ولكنه جتلى بو�ضوح يف ال�صخب والغ�ضب اللذين �أثارهما �شباب الإ�سالميني ،و�أغرقوا بهما
مواقع التوا�صل االجتماعي على الإنرتنت وبع�ض و�سائل االت�صال .و�إذا طبقنا حتليل املحتوى
على خطاب الإ�سالميني يف و�سائل الإعالم على مدى الأ�شهر القليلة املا�ضية ف�إننا ن�ستنتج منه
وبدل من ال�سعي �إىل الإ�صالح من
الكثري .فقد حتول اخلطاب يف نطاقه و�أهدافه و�أدواته،
اً
الداخل� ،أ�صبح الهدف الآن هو تقوي�ض م�ؤ�س�سات الدولة .وي�صور هذا اخلطاب التنازع
احلايل وك�أنه �رصاع بني امل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني ،دون وجود �أي �أر�ضية و�سط بينهما .و�أحيا
ه�ؤالء ال�شباب هدف �سيد قطب املتمثل يف ت�أ�سي�س نظام حكم �إ�سالمي مبحاذاة متطرفة للو�ضع
الراهن؛ باعتباره الهدف الرئي�سي لر�سالة الإ�سالميني .ويكون الت�سامح مع الآخر الديني
متاما.
وال�سيا�سي
اً
مقبول فقط بعد انت�صار الإ�سالميني ،و�ضمن نظام يهيمن عليه الإ�سالميون ً
ولكن الت�سامح يف نظام يهيمن عليه غري الإ�سالميني فهو عالمة على ال�ضعف الذي ال ي�ؤدي
�إال �إىل تعزيز النزعات الإق�صائية ملناه�ضي الإ�سالميني .والتو�صل �إىل �إجماع يف الر�أي هو
�أمر م�ستحيل ،وامل�صاحلة مع املتناف�سني ال�سيا�سيني غري مرجحة ،وجميع املعار�ضني من غري
الإ�سالميني هم معادون للإ�سالم حتى و�إن �أنكروا ذلك .والتمايز املذهبي (على �أ�سا�س العقيدة
والعلوم الدينية) يجب �أن يقوم مقام التمييز على �أ�س�س �سيا�سية �أو اقت�صادية-اجتماعية .ولي�ست
الوطنية امل�رصية �سوى جمرد «تعويذة» �أو �شعار البد من تفكيكه ل�صالح الوعي الثوري
الإ�سالمي عرب الوطني� ،أو كما يقول �شعارهم «فلت�سقط القومية .احلدود تراب» و«�أمة بقيادة
م�صدرا للتفكري ال�صائب �أو
النبي حممد لن تركع» ...وال ينبغي تبجيل «ال�شعب» باعتبارها
ً
احلكمة �،أو حتى كم�صدر لل�رشعية طاملا يعتنقون مبادئ الوطنية على هذا النحو  ،حيث �إنهم
تركوا �أنف�سهم عر�ضة للتالعب واملناورات من جانب الدولة ،وانتهى بهم امل�آل �إىل الهتاف
ل�صالح الظلم والديكتاتورية(.)56
وال ينبذ ه�ؤالء ال�شباب خيار العنف بحزم .نعم هم مازالوا يرفعون �شعارهم الر�سمي
«الن�شاط االحتجاجي ال�سلمي» ،ولكن النقا�ش حول «العنف الثوري» يتحرك من �أطراف
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احلركة �إىل تيارها الرئي�سي .ويتحدث الن�شطاء الإ�سالميون ال�شباب يف الوقت الراهن عن
«الن�شاط ال�سلمي الإيجابي» الذي ينطوي على درجة من التحدي العنيف للم�ؤ�س�سات القمعية
�سلميا ي�شمل «كل �شيء �إال
احتجاجا
للدولة ،وب�صفة رئي�سية ال�رشطة �،أو ما ُيطلقون عليه
ً
ً
الر�صا�ص» .ومن املرجح �أن ين�ضم �إليهم العديد من الإخوان �إذا تقو�ضت جماعتهم� ،أو
�إذا فُو�ض تنفيذ العمليات التنظيمية للوحدات املحلية ،وهو ما مت بالفعل منذ بداية احلرب بني
النظام والإ�سالميني .فعلى �سبيل املثال ،قرر العديد من ه�ؤالء ال�شباب الإ�سالميني (مبن فيهم
�شباب الإخوان) عدم �إ�صدار جوازات �سفر �أو بطاقات لإثبات الهوية يف حت ٍد رمزي لهذه
الدولة ال�سلطوية غري العادلة .وهم ي�شككون يف �رشعية م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة يف م�رص التي
�شعبيا .ويتحدث البع�ض عن احلاجة �إىل «ثورة
اغت�صبت احلقوق امل�رشوعة للرئي�س املنتخب
ً
�إ�سالمية �شاملة « �أو «ع�صيان مدين على م�ستوى الأمة «�أو «قائد من داخل الإ�سالميني» يقود
ا�ستنادا �إىل احل�شد ال�شعبي �ضد الدولة اال�ستبدادية التي
�رصاع الإ�سالميني عرب احلدود الوطنية،
ً
تلت حقبة اال�ستعمار يف العامل الإ�سالمي،و�إىل �إن�شاء �شبكات من امل�صالح االقت�صادية تتخطى
()57
احلدود الوطنية ،وتت�أ�س�س على قاعدة من الوعي االجتماعي والثقايف الإ�سالمي امل�شرتك.
كثريا من امل�أثورات الإ�سالمية التقليدية تتهاوى ،مبا فيها تلك القواعد
ومما يثري االهتمام �أن
ً
ال�سلوكية والأخالقية ال�صارمة .وعالوة على ذلك ،املفردات االفقهية والعقدية التي كانت
تقت�رص على احلركات الإ�سالمية اجلهادية وجدت مكانها يف الوقت احلا�رض يف خطاب �شباب
()58
الإخوان املتطرف و�إ�سالميي رابعة.
ملحمة رابعة:
تقريبا يف ميدان
يوما
ً
�ألهبت «ملحمة رابعة» (اعت�صام الإ�سالميني الذي ا�ستمر ملدة ً 50
رابعة العدوية يف �رشق القاهرة ،وانتهى بف�ضه بطريقة دموية وح�شية على يد ال�رشطة
واجلي�ش يوم � 14أغ�سط�س ،حيث بلغ عدد القتلى نحو � 900شخ�ص) تلك امل�شاعر بني ه�ؤالء
ال�شباب الإ�سالميني على نحو غري م�سبوق .وكانت رابعة مبثابة «كوميونة باري�س» الإ�سالمية
بالن�سبة لهذا الكيان غري املتبلور من الإ�سالميني .و�أ�صبحت رابعة جمل�س الإ�سالميني ،ولكن
بالطبع لي�س مبعنى خلق نظام اجتماعي� -سيا�سي يدعو �إىل التحرر التدريجي و�إىل الدميقراطية
الت�شاركية  /العادلة كما �سبق و�أو�ضحنا بالتف�صيل العداء الرا�سخ الذي ُتك ّنه تلك الأيديولوجيات
الإ�سالمية ملثل هذه الق�ضايا(.)59ولكن رابعة كانت جمل�س الإ�سالميني ؛باعتبارها ملحمة
ي�رسد فيها الإ�سالميون من جديد الظلم واملعاناة وال�شهادة والبطولة واملثابرة الأ�سطورية يف
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وجه ال�رش والظالم ،من وجهة نظرهم .وقد ُولد ه�ؤالء ال�شباب الإ�سالميون املتحركون
والغا�ضبون من رحم ال�سيولة الأيديولوجية وال�سيا�سية ال�شعبوية بعد ، 2011والتي �أ�صبحت
ال�سمة املميزة للأجيال اجلديدة اجليا�شة من احلركة الإ�سالمية يف م�رص.

وا�ضمحالل يف قوة التنظيمات الإ�سالمية ومتثيلها
تقهقرا
ولكن هل تعني هذه ال�سيولة
اً
ً
و�شموليتها؟ ي�شكك كثري من الإ�سالميني الثوريني الآن يف جدوى التنظيمات الإ�سالمية ،يف
حني ي�ؤكدون على ال�رضورة العملية للعمل اجلماعي املنظم ،ولكنهم يحذرون من الهويات
والوالءات احلزبية التي ال مفر منها والتي من �ش�أنها �أن جتتاح احلركة الإ�سالمية ،وت�صيبها
باالنق�سامات الداخلية والت�رشذم والتع�صب واالنح�صار واملتاجرة بال�سلطة .و�صاغت كل
جماعة من اجلماعات الإ�سالمية ،يف �إطار تناف�سها مع بع�ضها البع�ض للح�صول على �أكرب
ح�صة من ال�سلطة والنفوذ ،الق�ضية الإ�سالمية من منظور تنظيمها وب�إق�صاء الآخرين ومن
ثم حتديد ا�ستن�ساخ تنظيماتها ك�أولوية يف نهاية املطاف مهما انطوى ذلك على انحرافات عن
�صحيح الدين �أو عن االعتبارات الإن�سانية والأيديولوجية .و ُت�ستخدم املكائد النف�سية والرتبوية
والإدارية املختلفة لتحقيق هذا الهدف.

ويعترب ال�رصاع بني الإخوان والدعوة ال�سلفية حالة للدرا�سة حول كيفية انعزال احلركة
ُ
كارثيا بالن�سبة للق�ضية الإ�سالمية .ولكن ،ما
الإ�سالمية يف عاملها اخلا�ص وتناف�سها الذي كان
ً
هو البديل وهناك حقيقة ال ميكن �إنكارها وهي �أن الن�شاط التنظيمي ال غنى عنه حل�شد املوارد؟
على ما يبدو �أن هذه املجموعة من الإ�سالميني كانت حتلم بتيار �إ�سالمي وا�سع (�أو ما �أطلق
عليه �أحد رموزهم يف عام  2012منوذج «التحالف الإ�سالمي العام») الذي هو مبثابة مظلة
ت�سع اجلماعات واملبادرات الإ�سالمية املختلفة .ولكن �إىل �أن يحدث ذلك ،لي�س لديهم �أي خيار
�آخر �سوى دعم وت�أييد الإخوان يف حربهم احلالية مع النظام ،ولكن مع حماولة ال�ضغط على
اجلماعة نحو م�ساءلة �أكرب �أمام قاعدتها ال�شعبية العري�ضة.
وميكن تق�سيم �إ�سالميي رابعة �إىل �أربع جمموعات رئي�سية هي:

1 )1اجلماعات اجلهادية والقطبية الأ�صلية؛
�2 )2شباب الإخوان الغا�ضبون؛

�3 )3شباب غا�ضبون ينتمون �إىل احلركة الإ�سالمية ب�شكل عام؛
�4 )4شباب �سلفيون غري قطبيني غا�ضبون.

تعترب املجموعة الأوىل(� )60أن الزعماء الإ�سالميني ارتكبوا خط�أً
ج�سيما عندما كانوا ي�أملون
ً
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يف �أ�سلمة املجتمع عن طريق الدميقراطية ،لأن امل�رشوع الإ�سالمي مل يكن من املفرت�ض �أن
ينفذ من داخل النظام �أو من خالل «كذبة الدميقراطية» .وثبت لهم �أن الدميقراطية ما هي �إال
�رشا عن الديكتاتورية ،و�أن «النخبة العلمانية» وم�ؤ�س�سات الدولة
كذبة ت�ستحق الرثاء ،ال تقل ً
تناور بالدميقراطية فقط لتحقيق م�صاحلها .والإ�سالميون ،حتى و�إن كانوا يحظون بدعم
دائما مهما تكن «امل�ؤهالت الدميقراطية» التي قد ميتلكونها ،ناهيك
�شعبي� ،سوف ُي�ستبعدون ً
عن عدم التوافق بني الدميقراطية والإ�سالم من وجهة نظرهم .وقد حادت املجموعة الأوىل
عن الدميقراطية ،بعد جتربتها معها لفرتة وجيزة يف الفرتة من  2011وحتى  2013ومن ثم
لن تعود �إليها .وهذه املجموعة حمدودة من الناحية العددية ،ولكنها م�ؤثرة من حيث النفوذ
وت�شكيل اخلطاب ،وقد تزعم الت�رصف من منطلق �أنها جماعة �ضغط ،حتتفظ من الناحية
الأيديولوجية بجميع اخليارات ال�سيا�سية املختلفة ،مبا فيها العنف كلما كان اللجوء �إليه ممك ًنا،
ويفي بالغر�ض.

عددا بكثري من املجموعة
ولكن التحدي احلقيقي يكمن يف املجموعتني الثانية والثالثة الأكرث ً
الأوىل .فقد ت�رضرت املجموعتان الثانية والثالثة بدرجة �أ�شد من فظائع و�أهوال ف�ض اعت�صام
رابعة ،و�سقط معظم ال�ضحايا من بني �أ�صدقائهم و�أنا�سهم .وهذا التمييز مهم �إذا �أردنا �أن نفهم
امل�سار امل�ستقبلي املحتمل لهذه الظاهرة .فاملجموعة الثانية ترتبط يف معظمها مب�صري الإخوان
جزءا من حتركها الفعال الذي ي�سريه قرارات قادتها.
امل�سلمني كجماعة ،وبالتايل ف�ستظل
ً
وهذا ال ي�ستبعد �إمكانية حدوث ان�شقاقات داخل �صفوف بع�ض �شباب املجموعة الثانية ،الذين قد
ين�ضمون �إىل املجموعة الأوىل �أو الثالثة �،أو يهجرون ال�سيا�سة برمتها يف حلظة ي�أ�س .وينكر من
يراقبون هذه املجموعة عن كثب مزاعم اعتناقها القطبية من الناحية الأيديولوجية ،خا�صة فيما
يتعلق مبناهجها التعليمية والرتبوية( .)61وبالتايل ،ف�إن مهمتهم عقائدية بدرجة �أقل ،ومدفوعة
�أكرث بالرغبة يف االنتقام ل�ضحاياهم الذين �سقطوا على يد ال�رشطة واجلي�ش الآثمني .وتنظر تلك
ٍ
بتعال وترفُّع ،وا�صفة �إياه «بالعبيد» ،يف ن�شوة غ�ضب
املجموعة �إىل �سائر املجتمع امل�رصي
مدفوعة بجنون العظمة ،وكرد فعل �إزاء غري الإ�سالميني الذين ا�ستباحوا مقتلتهم ،وبالطبع
وا�ضحا .وحتى
قطبيا
ب�سبب القبول ال�شعبي لقمع النظام للإخوان� ،أكرث منها موق ًفا �
أيديولوجيا ً
ً
ً
()62
انت�شار اخلطاب التكفريي بني الإخوان �أمر غري وارد.
�أما املجموعة الرابعة فهي مميزة من الناحية الأيديولوجية ،حيث ظلت ثابتة على منهجيتها
ال�سلفية ال�صارمة التي ترف�ض الفكري القطبي والتكفريي ،ولكنها كانت متعاطفة مع الإخوان
؛باعتبارهم �ضحية يف رابعة ،ولتعر�ضهم ل�صنوف �أخرى من الوح�شية .وت�ضاءل مع مرور
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الوقت �إقبال �أفرادها على االحتجاجات ،و�أ�صبحت �سمتهم ال�سيا�سية �إما االن�سحاب �إيل الدعوة
كليا عن ممار�سة �أي ن�شاط �أو البحث عن الذات �،أو الدخول مرة �أخرى
وامل�ساجد ،واالمتناع ً
يف امل�شاركة ال�سيا�سية ل�صالح الأحزاب الإ�سالمية �إذا �أُعيد احتوا�ؤها مرة �أخرى داخل النظام
ال�سيا�سي.

ولكن ،املجموعة الثالثة� ،أي ال�شباب الغا�ضبني املنتمني للحركة الإ�سالمية ب�صفة عامة
،فهم ظاهرة الفتة للنظر .فمن ال�صعب معرفة الأ�سلوب الذي انتهجه ه�ؤالء الإ�سالميون
لبلورة موقفهم اجلديد املناه�ض للنظام؛ فتجلياتهم التنظيمية حتى الآن وليدة وه�شة( )63وتعك�س
هو�سا بالعقيدة
ً
غ�ضبا وي� ًأ�سا �أكرث مما ت�شي با�سرتاتيجية �سيا�سية جديدة ووا�ضحة .كما �أنها ُتظهر ً
واملذهب على ح�ساب ال�سيا�سة الطبيعية ،من حتفيز وا�ستجابة )64(.وقد تكون �أعمال العنف
املتفرقة ،والعنف �ضد ال�رشطة على ال�صعيد املحلي مع روح االنتقام الفو�ضوي وغري املنظم
خيارا �آخر..
�أحد اخليارات� ،أو �أن تكون ال�سيا�سة الثورية االحتجاجية املناه�ضة للنظام
ً
وميكن التمييز بني العنف منخف�ض احلدة الذي ميار�سه الإ�سالميون الثوريون (كحرق
�سيارات ال�رشطة كرد فعل تكتيكي) مقابل �إرهاب الإ�سالميني يف �سيناء (مثل جماعة �أن�صار
بيت املقد�س) الذين يجمع بينهم قا�سم �أعظم م�شرتك من التطرف الأيديولوجي .وين�أي �إ�سالميو
جزءا من جماعة �أن�صار بيت املقد�س �أو جماعة الدولة الإ�سالمية
رابعة ب�أنف�سهم عن �أن يكونوا
ً
يف العراق وال�شام «داع�ش» يف �سوريا على م�ستوى الأيديولوجية والتكتيكات على حد �سواء.
وعلى النقي�ض من مواقف �أن�صار بيت املقد�س الإق�صائية والتكفريية التي ترتكز على مبد�أ �شن
عمليات م�سلحة �ضد �أهداف ع�سكرية و�رشطية ،يفكر �إ�سالميو رابعة يف �إطار مفاهيم �أخرى؛
ثوريا على نطاق املجتمع ككل ،يهدف �إىل تفكيك البنية
فالعنف بالن�سبة لهم يجب �أن يكون عن ًفا
ً
امل�ؤ�س�سية للدولة ب�أكملها (اجلي�ش وال�رشطة والق�ضاء والبريوقراطية العليا للدولة ،وطبقة املال
�شعبيا ،ي�ستخدم
والأعمال و�سائر مراكز القوى يف البالد) من خالل مترد ثوري مدعوم
ً
منا�سبا لأهدافه .ويذكّ رنا هذا مبذاهب الي�سار اجلديد الأوروبي يف ال�ستينيات
العنف كلما كان
ً
وال�سبعينيات ،ولكن على امل�ستوى العملي ،ولي�س يف اجلوهر الأيديولوجي بالطبع.
�إن �إن�شاء جمموعات ثورية �إ�سالمية جديدة تتبع هذا اخلط من التفكري موثق ،ولكن من
ال�صعب التحقق من حجم ع�ضويتها ومتثيلها .وت�ضم القائمة جمموعة �أجناد م�رص ومقرها يف
اجليزة )65(،وحركة «�أ�شعلوا النار» ،وكتائب املقاومة ،وحركة مولوتوف ،وحركة «�إعدام»
وغريها .وال تهتم هذه املجموعات �إال قليال ب�إعادة مر�سي ،وترتاوح �أهدافها بني الق�صا�ص
للنظام،و�صول �إىل �إطالق «الثورة
للإ�سالميني الذين ُقتلوا على يد ال�رشطة واجلي�ش التابعني
اً
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�شعبيا �ضد الدولة امل�رصية با�سم الإ�سالم ،والعدالة
الإ�سالمية»� ،أو التمرد الإ�سالمي املدعوم
ً
وال�صالح .ولكن هذه املطالب تبدو بعيدة االحتمال حيث �إن نطاق عملياتها ،كما ذكرنا ،ال
حمدودا،ويقت�رص على هجمات ع�شوائية على �شاحنات لل�رشطة وعلى �أفرادها �أو على
يزال
ً
مقارها ،وعلى بع�ض نقاط التفتي�ش با�ستخدام قنابل بدائية ال�صنع وزجاجات املولوتوف ،مما
يحدث خ�سائر قليلة .وال يزال فكر هذه املجموعات غري وا�ضح �أي�ضً ا فيما يخ�ص اال�ستجابة
ال�شعبية لهذه الأفعال ،وكيف ميكن ترجمة الت�أثري املرعب لهذا العنف املتفرق �إىل دعم �شعبي
متاما ،و�صورت ق�ضيتها بطريقة
«لتمردهم الثوري» .وقد قامت حتى الآن بعك�س ذلك ً
مروعة للغاية خارج مع�سكر الإ�سالميني .ويعبرّ �إ�سالميو رابعة عن حجة م�ضادة يف هذا
ال�صدد ،وهي �أنهم مل يعودوا يبالون بالو�صول �إىل غري الإ�سالميني �أو �إىل ال�رشائح ال�شعبية
التي مل تب ِد �أي تعاطف مع م�أ�ساة الإ�سالميني ،بل هم يهتمون �أكرث بت�أ�سي�س قاعدة �أكرث �صالبة
()66
وات�سا ًقا من الناحية الفكرية ،حتى و�إن كانت حمدودة من الناحية العددية.
ورغم �أن خطابهم الإ�سالمي مازال يحتفظ بالت�سميات التقليدية القدمية للتنظيم الإ�سالمي،
ف�إنهم بد�أوا بالفعل يف كتابة �صيغ وتف�سريات جديدة حول العديد من الق�ضايا ،مبا فيها دور
الدين يف الت�رشيع ،والعالقة بني الدين واالقت�صاد ،و�سبل ومواقع التغيري الأيديولوجي،
ومناهج التثقيف ،وت�شكيل الكوادر والن�شاط ال�سيا�سي العابر للحدود ،وم�ضمون �أ�سلوب احلياة
الإ�سالمية ،والعالقات مع الآخر .و ُتعترب تف�سرياتهم و�إ�ضافاتهم الوليدة بالكاد تقليدية؛ �سواء
من الناحية الدينية �أو العقائدية الإ�سالمية .ولكن ماذا عن الثقل الن�سبي لهذه الأطراف الفعالة
من الإ�سالميني؟ من ال�صعب القول؛ �إذ ال توجد هياكل تنظيمية لر�صد عدد الع�ضوية ،كما �أن
كل حماوالت �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي التنظيمي على ه�ؤالء الإ�سالميني باءت بالف�شل( .)67وال
حتظى منتدياتهم و�صفحاتهم على الإنرتنت وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي بعدد كبري من
املتابعني �أو التابعني( )68ولكن ت�أثريهم الأكرب يكمن يف اخلطاب واحلالة الذهنية .ويك�شف حتليل
حمتوى �صفحات التوا�صل االجتماعي املعتدلة �أو الو�سطية التابعة خلط الإخوان يف العمل
()69
والفكر الت�أثري املتزايد خلطاب �إ�سالميي رابعة.
الإخوان و�إ�سالميو رابعة :
من الأهمية مبكان القول �إن هذه الأفكار وامليول الت�صادمية املناه�ضة للنظام لي�ست جديدة
�إىل حد كبري؛ فقد اعتنقها من قبل العديد من اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة يف املا�ضي ،وعممتها
من خالل �شبكاتها املحدودة )70(.ولكن ما يحدث الآن هو نوع من تعميم هذه الأفكار واملواقف
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ال�سلوكية التي منت يف �أطراف احلركة ،بعي ًدا عن املركز على امللأ ،وت�أثر املركز بها.
وال�س�ؤال املهم للغاية الذي ينبغي طرحه يف الوقت احلايل هو :ما وجهة نظر القيادة احلالية
للإخوان �إزاء هذا التحول يف اخلطاب؟

والإجابة معقدة .على ال�صعيد الر�سمي ،كانت عقيدة الإخوان تدعو �إىل «الإ�صالح
من الداخل» ،والتغيري التدريجي وامل�شاركة ال�سيا�سية ،واالندماج داخل نظام دميقراطي،
والدعوة �إىل مواقف و�سطية ،ونبذ وجهات النظر اخلالفية �أو املتطرفة .ون�أت قيادة الإخوان
ر�سميا عن العنف على امل�ستوى الأيديولوجي منذ �أواخر ال�ستينيات عندما �صاغت
بنف�سها
ً
�شعارها الأيديولوجي امل�شهور «دعاة ال ق�ضاة» يف  )71(.1984و ُتق ّدر القيادة احلالية �أي�ضً ا
ر�سميا ؛حتى ال تلطخ �صورتها ك�ضحية ،وبالتايل تفقد
احلاجة �إىل الن�أي بنف�سها عن العنف
ً
تعاطف الر�أي العام الدويل واملحلي .ومع ذلك ف�إن املت�شددين امل�سئولني يف اجلماعة هم
قطبيون� ،إىل حد كبري ،كما �سبق و�أو�ضحنا .ولكنهم مل يدفعوا بالقطبية �إىل م�ستوى التطرف،
على عك�س اجلماعات اجلهادية على �سبيل املثال؛ ومن ثم ا�ستنكروا العنف وتكفري املجتمع،
ولكنهم مازالوا يحتفظون باملكونات الرئي�سية لفكر �سيد قطب ،مثل ربط ق�ضية الإ�سالم،
(ومنطقيا وجود الإ�سالم نف�سه) بالتجمع احلركي
و�إحياء احلركة الإ�سالمية والهوية الإ�سالمية
ً
وع�ضويا ،يعمل كمجتمع م�ضاد
فعال
الإخواين ،حيث ت�شكل جماعة الإخوان امل�سلمني كيا ًنا اً
ً
�أو بديل .والإق�صاء والتكفري والعزلة الذاتية العاطفية ،وفر�ض �صحيح الإ�سالم ،والتفوق
املمنوح للذات ،وعدم الت�سامح مع الآخر �أو قبوله ،كلها مبادئ مرت�سخة يف هذا الت�صور،
ر�سميا .وقادت الأولوية املمنوحة من الإخوان للتنظيم ولوحدته وم�صاحله
حتى ولو ُنفيت
ً
فوق �أي �شيء �آخر �إىل كوارث �سيا�سية يف جمال �صنع القرار ،حيث كان بع�ض القادة
الرئي�سيني احلاليني �
أع�ضاء يف التنظيم ال�رسي الذي �أ�س�سه �سيد قطب يف � )72(.1965إذً ا
ً
وبعبارة �أخرى ف�إن �أفكار وخطاب الإ�سالميني يف رابعة كانا كامنني بطريقة �أو ب�أخرى داخل
الإخوان� ،أو على الأقل بني قطاعات مهمة من اجلماعة .و�صحيح �أن العديد من القادة الكبار
للإخوان ومن قيادات ال�صف الثاين الذين كانوا يف �صعود قبل االنقالب لديهم م�صلحة يف
ا�ستعادة �أ�ساليب الإخوان القدمية ،وتقاليدهم التنظيمية يف العهد املا�ضي( .)73ورغم �أنهم دعاة
را�سخون «للطابع ال�سلمي الحتجاجات الإخوان احلالية «ف�إنهم مازالوا يحجمون عن انتقاد
دائما
�شباب الإخوان املحتجني الذين يلج�أون �إىل العنف �ضد ال�رشطة ،والذي ميكن تربيره ً
ب�أنه دفاع عن النف�س ،ويلقون باللوم عليه يف املقام الأول على قمع النظام .و�إذا حدث وجتر�أ
القادة على �إدانة هذه الأن�شطة االنتكا�سية العنيفة �أو حتى التفكري يف التفاو�ض مع النظام ،فقد
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يجدون �أنف�سهم يف مرمى �سهام غ�ضب هذا ال�شباب من الإ�سالميني .وقد عزز ه�ؤالء ال�شباب
و�ضعهم وم�ساهمتهم يف الق�ضية الإ�سالمية من خالل ت�ضحياتهم؛ وال�سجن واملوت والدم
وفقدان الأ�صدقاء والأقارب .ولذلك ،حاول مكتب الإر�شاد املنتخب حديثًا �أن يحافظ على
التوازن :ففي حني امتنع �أع�ضا�ؤه عن �إدانة غ�ضب القاعدة ال�شعبية� ،إال �أنهم كبحوا جماح
امليول العنيفة بينهم مبنتهى ال�صالبة ،و�أوقفوا تدفقها ،واحتووا جماعات �شباب الإخوان امليالة
للعنف ،واملعروفة با�سم «جمموعات الت�أمني» ،و�أيدوا نزع ال�سالح منها( .)74وعلى النقي�ض
من جماعات «حازمون» و�أحرار واجلهاديني والإ�سالميني الثوريني ،مازال الإخوان
ي�ؤمنون مبزايا فر�ضية «الأ�سلمة» من خالل �صناديق االقرتاع؛ لكن ال مانع لدى الإخوان من
االن�ضمام �إىل قوى الإ�سالميني الثوريني �ضد عدوهما امل�شرتك �إىل �أن يحني الوقت ال�ستعادة
اعتقادا منهم ب�أنهم ميكن �أن يوفروا القيادة ال�ضابطة بف�ضل
االنتخابات احلرة الدميقراطية،
ً
تنظيمهم .ولكن� ،إىل متى ميكن للقيادة احلفاظ على هذا التوازن؟ هذا �أمر ي�صعب التنب�ؤ به.
وعلي الأر�ض توجد هناك تقارير مت�ضاربة حول وجود التعاون اللوجي�ستي بني �شبكات
�شباب الإخوان و�إ�سالميي رابعة من عدمه .ومن ال�صعب اجلزم مبدي �صحتها ؛نظرا لتداخل
الأو�ضاع علي الأر�ض والعفوية واالرجتالية التي ت�سم الكثري من �أعمال االحتجاجات،
بالإ�ضافة �إيل طابعها الال مركزي ،وغياب التن�سيق والتجان�س يف ر�ؤية موحدة..
 -5الإخوان يف ثوب جديد

يبد�أ ال�سيناريو الأخري باعتقاد م�ؤداه �أن االحتجاجات احلالية لن ت�ؤدي �إىل �أي �شيء ؛
فال�سيا�سة الثورية التي �سادت يف  2011ال ميكن ا�ستن�ساخها يف الوقت احلا�رض؛ لذا ،ف�إن �أف�ضل
خيار هو االن�سحاب والتح�ضري ملرحلة طويلة الأمد من التجديد .وينطوي هذا ال�سيناريو على
احتفاظ الإخوان بكتلة �أع�ضائهم وم�ؤيديهم دون ان�شقاقات خطرية ،و�إعادة اكت�شاف �أنف�سهم
من خالل مهمة ور�سالة جديدة .تتجازز �أمرا�ض املا�ضي...فقد �سبق �أن �سيطر على برنامج
التثقيف الأيديولوجي العقيم للإخوان منظرون ينتمون �إىل «�إخوان امل�رشق العربي» ،وكانت
�أفكارهم تركز �أكرث على كيفية خلق حركة قوية ومنظمة ،يلتزم �أع�ضا�ؤها «باجلماعة الربانية
�ضئيل للأ�سا�س الفل�سفي �أو اجلوهر
اهتماما
الورعة» ومبهمتها الإلهية العظيمة ،ولكنها �أولت
اً
ً
الفكري ملهمة اجلماعة )75(.وب�شكل عام ،كانت املهمة التاريخية ال�شاملة للإخوان بالكاد
وا�ضحة )76(.وردع التنظيم ب�رصامة كل حماوالت املراجعة .ومل ُي�رش �أحد �إىل افتقار عقيدة
الإخوان للر�ؤية ب�شكل عام .فهل هي م�رشوع يهدف �إىل ت�أ�سي�س «دولة �إ�سالمية» قوية �أم
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«جمتمع �إ�سالمي» قوي �أم «�أمة �إ�سالمية» قوية؟

وت�شري مذاهب الإخوان �أحيا ًنا �إىل الأمة الإ�سالمية القوية؛ ولكن ال�سلوك ال�سيا�سي للإخوان
على الأر�ض مل ِ
اهتماما كبريا للتمكني الذاتي للمجتمع �أو حتى للتغيري االجتماعي .و�أ�ضافت
يعر
ً
ال�شبكات اخلريية امل�شهورة للإخوان مزي ًدا من الزبائن �إىل �صفوف الإخوان؛ وتلك ال�شبكة
مدعومة بالطبع بال�صبغة الدينية ،ولكنها بالكاد تكت�سب قوة �أو �صالحية كحركة م�ؤيدة للتغيري
،تهدف �إىل تعبئة �شعبية و�إذكاء للوعي و�صياغة �أهداف �سيا�سية يف ال�سياق املحلي والعمل
()77
توجه الدعوة للنا�س �إىل العمل �إال باعتبارهم ناخبني يف �أيام االنتخابات.
اجلماعي .ومل َّ
تعبريا عن وفاء املرء لواجب ديني بدعم الطليعة ال�سيا�سية للإخوان امل�سلمني.
وكان الت�صويت
ً
ومنح اهتمام �ضئيل للغاية لدور املجتمع املدين
ولكن مل ُيتو ّقع من ال�شعب �أكرث من ذلكُ .
عامل م�ساع ًدا لبلوغ الهدف
والتمكني الذاتي للطبقات الب�سيطة من عامة ال�شعب� ،إال باعتبارها
اً
احلقيقي ،وهو ا�ستيالء طليعة الإخوان على النظام ال�سيا�سي القائم .وهذا النظام كان البد �أن
ي�ؤ�س�س «امل�رشوع الإ�سالمي» الذي يقود �إىل التغيري ،و»متكني» الفكرة الإ�سالمية التي و�ضع
اهتماما ب�شق الأنف�س لت�أكيد هذا الهدف الغام�ض
لها بالكاد �أي تعريف .ولكن الإخوان منحوا
ً
وتربيره ،وحتديد الأدوات ال�سيا�سية واالجتماعية املطلوبة للتغيري.

وماذا يعني «امل�رشوع الإ�سالمي» من الناحية الدينية وال�سيا�سية؟ ظل املذهب الر�سمي
ملتزما ال�صمت؛ وبالتايل يف حاجة ما�سة للمراجعات ،التي باتت ملحة للغاية يف
للإخوان
ً
الوقت الراهن �إزاء التحديات املتزايدة ل�صعود تنظيمات متطرفة ،مثل «داع�ش» على ال�ساحة
ٍ
موات
يف العراق و�سوريا .وقد ينبذ الإخوان عنف ودموية وتطرف داع�ش ؛ باعتباره غري
(قيا�سا مب�صالح الإخوان والإ�سالم ال�سيا�سي ب�شكل عام يف ال�رشق الأو�سط)
من الناحية ال�سيا�سية
ً
�أو خاطئ من الناحية الدينية (تكفريي للم�سلمني والإ�سالميني الآخرين (مبن فيهم الإخوان
معتربا االنتخابات وامل�شاركة
�أنف�سهم) ،ومتطرف يف القتل و�سفك الدماء با�سم الإ�سالم،
ً
ال�سيا�سية يف الدميقراطيات ممار�سات م�ضادة الإ�سالم ،حيث و�ضع هذا النموذج �أولويات
م�شوهة وحمرفة ومنهجية خاطئة فيما يتعلق بتطبيق القواعد ال�رشعية )78(.ولكن الإخوان ال
ميكنهم الهرب من حقيقة �أن «داع�ش» واجلماعات الأخرى التي تت�رصف يف الوقت الراهن
،كقاطرة حلرب �أهلية دامية وفو�ضى اجتماعية على نطاق املنطقة ب�أكملها ،طورت هويتها
بوحي من تراث الإحياء الإ�سالمي املعا�رص (املعروف با�سم ال�صحوة) والإخوان هم يف
مركزيا لدعاية
موقعا
قلب هذه ال�صحوة .واحتلت �أفكار ومذاهب �إحياء اخلالفة الإ�سالمية
ً
ً
الإخوان ،وتبني دون متحي�ص تعاليم �إ�سالمية ونظريات قرو�سطية عن اخلالفة عفا عليها
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الزمن ،و�إيالء اهتمام مبالغ فيه للح�شد العاطفي ،وجتاهل احلاجة �إىل فكر جديد ،و�إىل �إ�صالح
ديني ،و�إىل قراءة نقدية انتقائية للنظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية القدمية ل�صقل مذهبهم ال�سيا�سي
املعا�رص .وكان اجتذاب �أكرب عدد ممكن من الأتباع لهم ،وامل�ؤمنني بفكرهم �أكرث �أهمية بالن�سبة
()79
للإخوان من �إنتاج عقيدة �سيا�سية متطورة وحم ّدثة وحديثة وذات �صلة بالع�رص.

وينبغي للإخوان لإجناز هذا التجديد الذاتي ،الدخول يف بيات �شتوي على امل�ستوى ال�سيا�سي
،والرتكيز على الأن�شطة االجتماعية والتعليمية والثقافية والإعالمية والدينية ،وحماكاة
ال�صوفية وحركات « »hizmetاالجتماعية يف تركيا على �سبيل املثال .وميكن للإخوان
اللجوء �إىل بع�ض الدعاية الدينية لأغرا�ض �سيا�سية؛ ولكن على �أ�سا�س انتقائي ودقيق )80(.ومع
تفكريا �أكرث
ذلك ،يتطلب �إ�ضفاء جاذبية على هذه الدعاية يف عيون ال�شعب يف عام 2014
ً
ابتكارا ،يتخطى الأ�ساليب الدعائية الدينية النموذجية املكررة للإخوان والتي ا�ستخدموها يف
ً
ال�سبعينيات والثمانينيات .وينبغي لهم �أي�ضً ا ا�ستنباط �أدوات و�أ�ساليب جديدة للدعاية ترتبط
باحل�سا�سية والوعي اجلديدين واحلديثني )81(.وينبغي �أن تكون م�شاركتهم ال�سيا�سية �ضئيلة
�إىل احلد الأدنى .و�إن كان لهم �أن ينخرطوا يف ال�سيا�سة على الإطالق ،فينبغي �أن تقت�رص
م�شاركتهم على العمل ،بالتعاون مع الأحزاب وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية القائمة التي ين�سجمون
ثقافيا .و�سيكون الهدف هو ا�ستعادة الهيمنة الثقافية لأيديولوجية الإخوان .و�ستكون
معها
ً
�أ�سلمة قلوب وعقول النا�س و�إعادة �صياغة املفهوم الأ�صلي للبنا الذي ن�ص على �أن الإخوان
تنظيما� ،أكرث جدوى على املدى الطويل من الرتويج لفكرة حكم الإخوان؛
فكرة �أكرث من كونها
ً
كبوابة للح�صول على الفوائد االقت�صادية واالجتماعية الدنيوية .وتعتمد �إمكانية تنفيذ هذا
قدما ،وظهور مبادرات وموارد جديدة
ال�سيناريو على مدى ت�سامح النظام ال�سيا�سي املا�ضي ً
نظرا للم�صالح
للإ�صالح الديني ،واختيار الإخوان دعم هذا التجديد ،وهو �أمر م�شكوك فيه ً
املكت�سبة املرتاكمة التي يح�صلون عليها من وراء احلفاظ على اجلماعة يف �شكلها احلايل ،ومن
امل�شاركة ال�سيا�سية.

الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية يف م�صر
الإ�سالم ال�سيا�سي :االلتزام بالدميقراطية
من املرجح للإ�سالم ال�سيا�سي �أن ي�ستمر ،ولكن بتكلفة باهظة للغاية على ح�ساب �أي �آمال
يف حلول الدميقراطية يف م�رص .فا�ستمرار املواجهة بني الإ�سالميني والدولة وع�سكرة �سيا�سة
الدولة ،وتكثيف العنف امل�سلح والإرهاب واحلرب الأهلية بني �أن�صار ومعار�ضي 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 �أو اجلوهري .وكما ذُ كر �أعاله ،ف�إن الدولة ومراكز
�سيا�سيا جدي ًدا ال يقل ا�ستبدادية عن
نظاما
قوتها حتت قيادة نظام اجلرنال ال�سي�سي �أر�ست
ً
ً
قمعا ،رغم املزاعم والتظاهر بوجود دميقراطية �شكلية .ويت�شكل املجال
�سابقيه ،بل و�أكرث ً
ال�سيا�سي اجلديد الذي مازال قيد الت�أ�سي�س من خالل الو�صاية الع�سكرية ،وعدم م�ساءلة
م�ؤ�س�سات الدولة ،واحلفاظ على امل�صالح القدمية )82(.وهذا النظام مفتوح مبا يكفي ل�ضمان
واملوجهة ،بو�صفها �صمام �أمان ل�ضمان عدم تكرار زلزال انتفا�ضة
قدر من التعددية املراقبة
ّ
 .2011ولكن متار�س �سيطرة كافية على تلك التعددية للت�أكد من عدم حدوث مزيد من
املفاج�آت ال�سيا�سية/االنتخابية �سواء من جانب الإ�سالميني �أو من قبل �أي جهة �أخرى .ومع
ذلك ،ف�إن هذا النظام مازال ي�شمل جهات فاعلة تتناف�س على ال�سلطة داخل الدولة واملجتمع
على حد �سواء .وقد تتمكن �أي�ضً ا �أطراف فاعلة �إ�صالحية دميقراطية اجتماعية و�سيا�سية خمتلفة
حمتجة على الو�ضع الراهن ،ولدت من رحم الأزمات االجتماعية واالقت�صادية امل�ستمرة،
من احل�صول على �أر�ضية �أكرب يف ظل الفراغ ال�سيا�سي واالجتماعي يف م�رص ،حيث �ستتحدى
افتقار الدولة �إىل ال�رشعية والإجنازات .لذلك ،ف�إن �سلطوية النظام اجلديد قد ال تتمكن من
الوقوف يف وجه عوامل الطرد املركزي احليوية الفعالة بداخله ،وعجزه البنيوي عن تقدمي
احللول .ولكن التهديد الإ�سالمي (�سواء يف �شكل حماولة الإخوان بالفعل لب�سط هيمنتهم �أو
عامل للربط بني م�ؤ�س�سات
يف �شكل العنف امل�ستوحى من الإ�سالميني) ميكن �أن يكون مبثابة
اً
هذا النظام اجلديد والتحامها معا .وميكن للنظام القدمي �أن ي�ستخدم هذا التهديد الذي ي�شكله
الإ�سالميون ،م�ؤق ًتا على الأقل ،لكبح جماح هذه العوامل احليوية الفعالة ،و�إجبار اجلهات
الفعالة املتباينة على االن�ضمام �إىل «احلرب �ضد �إرهاب الإ�سالميني» ؛تلك احلرب اال�ستبدادية
التي تقودها الدولة ،ولكن لي�س لفرتة طويلة.

وال يقل �أهمية عن ذلك� ،أن الدميقراطية الت�شاركية الناجحة ال ميكن �إر�سا�ؤها على �أ�س�س
م�ستقرة و�آمنة �إذا كان ربع الناخبني على الأقل من ذوي النزعات املعادية للدميقراطية
دائما
واال�ستبدادية الدينية .ويف واقع الأمر ،ف�إن النظام اال�ستبدادي القدمي يف م�رص ا�ستخدم ً
خطر «الهيمنة الإ�سالمية» ؛لتربير حكمه ،و�ضمان دعم ال ُنخب االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية من غري الإ�سالميني .وبالن�سبة لتلك النخب ف�إن �أي دميقراطية �شعبية ميكن �أن تفتح
الباب ل�سيطرة الإ�سالميني وفر�ض احلكم الديني من خالل �صناديق االقرتاع �أو بالقوة.
لذلك ،ف�إن �إعادة �إنتاج النظام اال�ستبدادي القدمي يظل اخليار الأف�ضل� ،أو على الأقل �أهون
ال�رشور يف �أعني هذه النخب.
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وميكن القول �إن مليونية  29يوليو التي نظمها الإ�سالميون يف ميدان التحرير ،والتي
رفعت �شعار «الهوية الإ�سالمية» و»تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية» و�ضعت كلمة النهاية للتثوير
املحتمل ل�سيا�سة ال�شارع الدميقراطية يف �أعقاب انتفا�ضة يناير  .2011فقد �أثار اخلطاب الطائفي
الديني املتع�صب واملرعب لهذه املاليني من الإ�سالميني الذين تدفقوا على ميدان التحرير من
جميع �أنحاء م�رص يف ذلك اليوم (مبن فيهم اجلماعات ال�سلفية والقطبية واجلهادية املختلفة)
�إنذارات باخلطر الداهم بني عدد كبري من امل�رصيني .فقد كانت الر�سالة يف ذلك اليوم هي
�أن ال�سيا�سة الدميقراطية الثورية التي تهدف �إىل تفكيك �أو�صال النظام القدمي قد متهد الطريق
لهيمنة الإ�سالميني الطائفيني واملتع�صبني واملناوئني للتقدمية وحرية الفكر .وبطريقة ما ف�إن
حلم انتفا�ضة يناير بتطبيق �سيا�سات دميقراطية ثورية جديدة يف م�رص انتهى يف ذلك اليوم،
وكذلك �إمكانية ظهور خميني م�رصي يف �صورة املر�شح الرئا�سي الإ�سالمي املتطرف املثري
للقالقل ال�شيخ حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل وحملته االنتخابية املدوية ،بعث مبوجات �صادمة �إىل
لب ال�سيا�سة امل�رصية قبل االنتخابات الرئا�سية يف مايو  .2012وغابت عن ال�ساحة العالمة
املميزة للإخوان املتج�سدة يف مواقفهم املحافظة امل�صقولة و�ضبط النف�س ،والتي كان من املمكن
�أن تقلل املخاوف وت�سكنها ،يف ح�ضور �إبو �إ�سماعيل و�شعبويته الإ�سالمية الثورية الراديكالية
املناه�ضة للدولة .ومل يكن بن الدن والعمليات الع�سكرية اجلهادية النخبوية �ضد �أهداف حمددة
للنظام م�صدر �إلهام هذه الفئة بل كانت االحتجاجات اجلماعية التي قادها اخلميني �ضد النظام
القائم يف قلب «ثورة �إ�سالمية �شاملة» .وكان هذا الأمر �أكرث �إثارة للقلق والرعب من �أ�سلوب
تنظيم القاعدة يف ممار�سة الإرهاب .ولكن من الناحية العملية مل يكن لدى اخلمينية امل�رصية
فر�صً ا ملمو�سة للنجاح .فحتى الإخوان واجلماعات ال�سلفية التقليدية مل تكن �سعيدة بوجود
هذا النموذج ،وان�ضمت �إىل م�سار النظام القدمي وميول التيار االجتماعي الغالب لتقزمي هذه
الظاهرة ،التي �إن �أدت �إىل �شيء ف�إنها �أ�ضافت مزي ًدا من الدعم االجتماعي للدولة القدمية.
�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على الإ�سالم ال�سيا�سي؟
يعني ذلك �أن �إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على الإ�سالم ال�سيا�سي هو �رضورة ملحة.
ويثور �س�ؤال رئي�سي يف ال�رشق الأو�سط حول دور الدين يف الدميقراطية .وميكن ت�صنيف
الإ�سالميني يف ما يتعلق مب�س�ألة الدميقراطية �إىل فئتني رئي�سيتني :الفئة الأوىل هي الإ�سالميون
متاما على �أ�س�س دينية عقائدية .فهم
املناه�ضون للدميقراطية الذين يرف�ضون الدميقراطية ً
ي�ؤمنون ب�أن مبد�أ �سيادة ال�شعب وهو مبثابة حجر الزاوية يف الدميقراطية ،مناق�ض ملجمل
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احلاكمية الإلهية والتوحيد الإ�سالمي .وت�ضم القائمة التي ميكن �إدراجها يف هذه الفئة ال�سلفيني
ا�ستنادا �إىل
واجلهاديني الذين يختلفون فقط على منهجية الإتيان بنظام احلكم الإ�سالمي املزعوم
ً
حكم الله� ،إىل حيز الوجود� )83(.أما الفئة الأخرى فهي الإ�سالميون الذين يقبلون الدميقراطية
باعتبارها املعادل الع�رصي لل�شورى يف الإ�سالم وبالتايل فهم يقرون مبد�أ �سيادة ال�شعب
ولكن يف �إطار قيود وحدود معينة .وبعبارة �أخرى ،ف�إنهم يقبلون الدميقراطية ولكن ب�رشط
رئي�سي هو «عدم خمالفة ال�رشيعة الإ�سالمية» ح�سب فهمهم وت�أويلهم لها .وينطوي ذلك يف
النظرية واملمار�سة على منوذج دميقراطي ملئ بالقيود اال�ستبدادية املفرو�ضة على احلريات
العامة واخلا�صة وعلى عقيدة مت�أ�صلة من عدم امل�ساواة بني الأديان وعدم االكرتاث بحقوق
الإن�سان .والأهم من ذلك� ،أن هذه الفئة من الإ�سالميني تقبل الدميقراطية باعتبارها متوافقة
مع الإ�سالم (مع �أخذ �رشط التقيد بال�رشيعة الإ�سالمية يف عني االعتبار) و�أي�ضً ا كبوابة للنفاذ
�سعيا لت�أ�سي�س النظام الإ�سالمي للحكم (الدولة
�إىل الإعمال الكامل لأ�سلمة املجتمع وال�سيا�سة ً
الإ�سالمية �أو اخلالفة الإ�سالمية) على املدى الطويل .وتت�ضمن القائمة الإخوان امل�سلمني كممثل
تقليدي لهذه الفئة بالإ�ضافة �إىل �إ�سالميني �آخرين متناثرين بني الأحزاب الأخرى ويف املجتمع
املدين ممن ي�شاركون الإخوان نف�س الأهداف والركائز ولك ّنهم يحافظون على اختالفات
بينهم وبني الإخوان يف �أ�ساليب العمل (مثل الف�صل الوظيفي بني ال�سيا�سة والدعوة على �سبيل
تف�سريا �أكرث
املثال) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه املجموعة الأخرية من الإ�سالميني تعتمد
ً
قيودا �أقل على
انفتاحا ومرونة للن�صو�ص الدينية من الإخوان .وبالتايل ،ف�إنهم يفر�ضون
ً
ً
()84
الدميقراطية با�سم الإ�سالم ؛ومن ثم ي�سمحون مبزيد من احلريات وامل�ساواة.
وينزع الإخوان �إىل املبالغة يف الت�شديد على اجلوانب الإجرائية للدميقراطية ،بينما
قيودا على احلريات والت�سامح با�سم الإ�سالم ،حيث ت�ضع الدولة الإ�سالمية �أو
يفر�ضون
ً
احلركات الإ�سالمية �أو علماء الدين من الإ�سالميني على وجه احل�رص تعري ًفا لتلك احلريات
بطريقة ا�ستبدادية .واخلطري يف الأمر �أن بع�ض اجلماعات املنظمة مثل الإ�سالميني ميكنها
ا�ستغالل الآليات الدميقراطية (امل�ستوردة من التجربة الغربية املعا�رصة التي تتعاي�ش فيها تلك
الآليات مع بريوقراطية الدولة النزيهة غري املتحيزة ،وتقوم بوظيفتها �ضمن �إجماع �شعبي
حول القيم الأ�سا�سية تطور على مدار التاريخ) لل�سيطرة على النظام.

وبالتايل ،ف�إن الو�ضع ي�سبب �إ�شكالية ؛لأنه �إذا مت ا�ستبعاد هذه احلركات اال�سالمية من
احلياة ال�سيا�سية بالقوة ف�إنها �سوف تزعزع ا�ستقرار الدميقراطية ،وتقو�ضها على نحو خطري،
نظرا ل�شعبيتها الكبرية .بيد �أن �إدراجها يف ال�سيا�سات الدميقراطية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نوع
ً
رواق عربي العدد 69

د� .أ�شرف ال�شريف

83

من ال�سلطوية االنتخابية غري الليربالية ت�ستخدم فيها الدولة �سطوتها و�سلطتها لفر�ض قيم معينة
على مواطنيها .ويبدو �أن هيمنة الليربالية اجلديدة يف جميع �أنحاء العامل يف العقود الأخرية،
وتف�سريها للدميقراطية على �أنها جمرد جمموعة من الإجراءات لإدارة اخلالفات ال�سيا�سية
،وتفريغها من �أي م�ضمون اجتماعي �أو اقت�صادي �أو ثقايف ،وجتاهلها للنماذج الدميقراطية
التقدمية الأخرى التي ت�شدد على م�شاركة القاعدة االجتماعية العري�ضة والتمكني االجتماعي
حل مل�شكلة مكان الإ�سالم يف �رشق �أو�سط دميقراطي .وينطوي هذا احلل
واالقت�صادي ،تقرتح اً
على قبول منوذج غري ليربايل للدميقراطية االنتخابية و»�سيا�سات معتدلة للهوية» يهيمن عليها
الإ�سالميون ،وقبول دعاوى الإ�سالميني باعتبارها حقائق ثقافية لواقع املجتمعات الإ�سالمية.
وكما برهنت الأحداث التي �أملت مب�رص من عام  2011وحتى عام � ،2013أف�ضى هذا احلل
�إىل �شعور قطاعات وا�سعة من ال�شعب من غري الإ�سالميني باالغرتاب ،بل بالنفور واجلفاء
�إزاء التهديد الذي كان ي�شكله الإ�سالميون يف ظل الدميقراطية ،وقادهم �إىل فقدان الثقة يف
الدميقراطية نف�سها ،ويف نهاية املطاف قبول ا�ستبداد غري الإ�سالميني باعتباره �أهون ال�رشور.
وتفتقر م�رص �إىل فاعل �سيا�سي و�سطي حمافظ قادر على �صهر التقاليد الإ�سالمية مع القيم
احلديثة بطريقة مقنعة .و�أُتيحت الفر�صة للإخوان خللق هذا املركز على ال�ساحة ال�سيا�سية بعد
فعليا.
عام  2011ولكنهم �أخفقوا يف ذلك ً

وكان التحدي الأكرب الذي واجهه الإ�سالميون هو �إعادة ت�صور مفهوم الدميقراطية
وبدل من ال�سعي �إىل مواءمة عملية لذلك
كعملية حملية ،ولي�ست م�ستوردة من الغرب.
اً
املفهوم،و�إثارة �سجاالت فكرية حول «منوذج دميقراطي يراعي اخل�صو�صية الإ�سالمية»،
حريا بالإ�سالميني امليالني �إىل الدميقراطية ا�ستثمار طاقاتهم لرت�سيخ العمليات الدميقراطية
كان ً
يف اخلطاب االجتماعي والثقايف الدارج .وهذا و�ضع متوازن بدقة ،ميكن من خالله
للإ�سالميني احلفاظ على افرتا�ضاتهم التي كر�سوها لزمن طويل �إزاء املعامل الدينية لل�سيا�سة-
وحتدي ًدا املكانة اجلوهرية للهوية الدينية والتاريخ والتقاليد والن�صو�ص املقد�سة باعتبارها نقطة
مرجعية �أخالقية يف احلياة ب�صفة عامة ،مبا فيها ال�سيا�سة .بيد �أن ه�ؤالء الإ�سالميني ينبغي �أن
ي�رشعوا يف الوقت نف�سه يف �إعادة تف�سري هذه التعاليم الدينية ،و�إعادة توجيه املبادئ املعيارية
للدين الإ�سالمي يف اجتاه الدميقراطية الليربالية ،والف�صل يف نهاية املطاف بني الدولة والدين.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن هذا االجتاه يعك�س جتربة �أوروبا الغربية حيث �سبق الإ�صالح الديني
العلمنة )85(.وتلك مهمة �صعبة للغاية و�شاقة تتطلب عقيدة �سيا�سية جديدة ،وال�رصاع مع
التف�سريات ذات النزعة التاريخية للن�صو�ص الدينية املق ّد�سة .ويختلف هذا عن مفهوم «الإجماع
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ثقافيا.
أ�سا�سا لدميقراطية ليربالية تعددية ً
املتداخل» امل�شهور الذي �صاغه جون رولز باعتباره � ً
ويقول رولز �إن ما هو مطلوب هو نوع من اجلدل العقالين امل�صقول وغري الأيديولوجي
القائم بذاته املقبول لدى اجلميع .ولكن ن�ستطيع القول باملخالفة لرولز �إن الأمر هنا يتطلب �أكرث
من ذلك للجمع بني الإ�سالميني وغري الإ�سالميني باجتاهاتهم وعقائدهم املتباينة ،مما ي�ستدعي
العمل على الأيديولوجية نف�سها ،وتغيريها لكي ت�ستوعب الدميقراطية الليربالية والعلمانية
جانبا �أو
املرتبطة بها التي ت�شرتط الف�صل بني الدين والدولة ،و�إن كان ذلك دون طرح الدين ً
خ�صخ�صته بال�رضورة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن الف�صل بني الدين وال�سيا�سة يتطلب عملية معقدة
من التفاو�ض وامل�ساومات الدميقراطية ،والتما�س تف�سريات دينية جديدة ،وت�أ�سي�س و�إعادة
ت�أ�سي�س املكانة ال�صحيحة للدين فيما يتعلق بالأ�س�س املعيارية للنظام ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إىل
املكانة اجلوهرية للحقوق الفردية )86(.ومن الوا�ضح �أن م�رص تفتقر يف الوقت احلا�رض �إىل هذا
نظرا للوزن الكبري الذي يحظى به الإ�سالميون
الطرح .ولكن على ما يبدو �أنه ال غنى عنها ً
يف �أي عملية دميقراطية تعددية مزعومة ،وعدم جدوى ا�ستبعاد الإ�سالميني والدور الرئي�سي
للثقافة الإ�سالمية يف املجتمع .و�إذا كان هذا الطرح ممك ًنا على الإطالق ف�إن الأمر �سي�ستدعي
�أكرث من جمرد بذل اجلهود من جانب الإ�سالميني ،لأنه �سيتطلب من امل�ؤ�س�سة الدينية املحافظة
يف املجتمعات العربية �أن تنربي يف عملية وا�سعة النطاق للإ�صالح الديني لل�رشيعة الإ�سالمية
،والعقيدة والفكر الإ�سالميني ،وهذه مهمة تاريخية طال انتظارها ،وت�أخرت ملا يقرب من
()87
قرنني حتى الآن.

من ال�صعوبة مبكان �أن نت�صور بعبارات وا�ضحة ما �ستبدو عليه احلركة الإ�سالمية
الدميقراطية (وقد يكون �أدق و�صف لها هو احلركة «ما بعد الإ�سالمية») ،ال �سيما مع
تزايد ال�شكوك حول الوجه الدميقراطي حلزب العدالة والتنمية الرتكي الذي كان ُي�شاد به
منوذجا ل «الليربالية الإ�سالمية» .ولكن من الوا�ضح �أن الإ�صالحات
يف ال�سابق باعتباره
ً
الفكرية الأو�سع داخل الفكر الإ�سالمي بخ�صو�ص م�سائل العالقات بني الدولة والدين مطلوبة
ب�شدة .وينبغي التخلي عن مفاهيم ،مثل «احلاكمية» و»اجلاهلية»� ،إىل جانب �أفكار من قبيل
�أن الإخوان «جماعة ربانية» ،وهدف ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية .وال ينبغي اال�ست�شهاد
بالدين يف اخلطاب ال�سيا�سي للحزب و�سلوكه �إزاء الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
الوطنية )88(،وينبغي تبني الدميقراطية بالكامل دون �رشوط ا�ستبدادية .ويف حني �أن هذه
احلركات الإ�سالمية الدميقراطية �ستحتفظ بالتزامها وتقديرها للقيم والتعاليم الإ�سالمية ،ف�إن
ذلك �سيكون فقط كجزء من التقاليد الوطنية والرتاثية يف البالد ،ولكن لي�س كقيود يتم فر�ضها
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جزءا من ثقافة
ب�شكل �سلطوي من �أعلي .ولتو�ضيح ذلك ،ينبغي �أن ت�شكّ ل القيم الإ�سالمية
ً
اجتماعية يعتنقها ال�شعب بحرية  ،ويقدرها ويعتمدها – �إذا �أراد عرب تفاعالته احلرة ومع حفط
حقوق التعددية والإختالف -دون �أن تفر�ضها عليه الدولة من �أعلى �إىل �أ�سفل� ،أو �أن ميار�س
علماء الدين الو�صاية الدينية على النا�س .و ُتعد ال�شفافية التنظيمية واملالية وقطع العالقات مع
الأتباع اخلارجيني ،والف�صل بني الأن�شطة الدعوية وال�سيا�سة م�سائل ملحة �أي�ضً ا .وبعبارة
�أخرى ،قد ت�ضاهي احلركة الإ�سالمية الدميقراطية الن�سخة الإ�سالمية من الأحزاب الدميقراطية
ثقافيا تتناف�س على ال�سلطة �ضمن قواعد دميقراطية
امل�سيحية يف �أوروبا – وهي حركة حمافظة ً
معلما �آخر �أي�ضً ا� ،أو بب�ساطة قد
توافقية .ويعترب منوذج الهوت التحرير يف �أمريكا الالتينية
ً
يكون البديل هو ابتكار مناذج جديدة خا�صة بال�رشق الأو�سط� .أما بالن�سبة للنماذج التاريخية
امللهمة امل�ستوحاة من «الأ�سلمة الدميقراطية» يف ال�رشق الأو�سط ،فقد برز يف هذا الإطار
منوذجان اثنان (يف تركيا وتون�س) يف ظل �ضغط قوي من هياكل الدولة العلمانية ،وتفاعل مع
الأيديولوجيات غري الإ�سالمية واحلركات ال�سيا�سية املناف�سة� .أما النموذج الثالث (يف املغرب)
ٍ
موات هي�أته م�ؤ�س�سة مرت�سخة بعمق ،وعلي عالقات متوازنة مع جميع
فقد متيز بوجود �سياق
الأطراف الدينية والعلمانية علي حد �سواء ،وهي امل�ؤ�س�سة امللكية التي ت�ضع قواعد حم ِّددة
أمرا غري مت�صور.
للتعددية والتدافع ال�سيا�سي والديني جتعل �أي حماوالت للهيمنة � ً

ويبقى الإخوان امل�سلمون ملتزمني ب�أيديولوجيتهم املتزمتة وتنظيمهم املغلق يف مواجهة
تهديدات خطرية لوجودهم .ويت�ضح �أن الإخوان غري قادرين على تنفيذ التغيريات املطلوب
؛نظرا لأنهم يعملون يف �سياق من الفراغ ال�سيا�سي ،وحيال دولة غري مهتمة بالأيديولوجية
ً
وال بالتنمية ال�سيا�سية ،ويف ظل غياب املناف�سة الأيديولوجية واالجتماعية .وحتى عندما كان
الإخوان يف مقاعد ال�سلطة ،متثلت اخلطوة الأكرث تقدمية نحو الإ�صالح التي تدار�ستها اجلماعة
يف الف�صل بني ال�سيا�سة والدعوة ،وحتى تلك اخلطوة ف�شلت فيها .والإخوان كحركة عرب
عاما ،وعقائد �أيديولوجية جعلت منها
وطنية ذات تنظيم �ضخم لديها تاريخ معقد على مدى ً 80
كيا ًنا �أكرب بكثري من �أن يعمل مبثابة ف�صيل داخل نظام دميقراطي ليربايل تعددي حديث الن�ش�أة
يف م�رص .ومل يتمكن الإخوان من و�ضع �أنف�سهم �إال يف �إطار م�رشوعهم احلقيقي ،وهو �إقامة
نظام حكم خا�ص بهم على املدى الطويل .وقد يف�رس ذلك عدم قدرة الإخوان على التكيف مع
متطلبات الدميقراطية.
وللأ�سف ،ف�إن م�رص ينق�صها �أي�ضً ا وجود فاعلني �إ�سالميني معتدلني �آخرين ،ميكنهم قيادة
نظرا لعدم وجود جماهري م�ؤيدة على ال�صعيد
حركة الدميقراطية داخل �صفوف الإ�سالمينيً ،
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االجتماعي ،و�ضعف الطابع امل�ؤ�س�سي والتنظيمي للإ�سالميني )89(،وبداياتهم حديثة الن�ش�أة
،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�رص) وما نتج عن ذلك من انعدام الر�ؤية والتوا�صل.
�سوءا حالة االنغالق الفعلية احلالية للمجال ال�سيا�سي يف ظل نظام ال�سي�سي بعد
ومما زاد الأمور ً
ثالث �سنوات من امل�شاركة والتقلبات مل ي�سبق لها مثيل .فقد �أخ�ضع حزب الو�سط نف�سه -على
�سبيل املثال -جلماعة الإخوان على مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية ،وفقد من ثم طابعه ولونه.
مب�رشا ،ف�شل يف بناء تنظيم قوي و�أيديولوجية وا�ضحة
وحتى حزب م�رص القوية ،الذي كان
ً
وجمهور مميز يف الدوائر االجتماعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الو�سطية التي �أعلن عنها
هذا احلزب يف خ�ضم اال�ستقطاب ال�شديد ت�سببت يف انعدام ثقة الإ�سالميني وغري الإ�سالميني
فيه )90(.وعالوة على ذلك ،هجر عدد كبري من �أع�ضاء الإخوان احلزب بعد �أن ان�ضموا �إليه
يف البداية ،ب�سبب خالفات تنظيمية ولي�س اختالفات �أيديولوجية مو�ضوعية .وطرد احلزب
ؤخرا من قيادته العديد من الأع�ضاء ال�سابقني يف الإخوان ،ولكنه مل يحدد بدائل منا�سبة.
م� ً
ورغم م�شاركة حزب م�رص القوية يف املظاهرات املناه�ضة ملر�سي يف  30يونيو ،ف�إنه يرى
�أن الرتتيبات ال�سيا�سية بعد  3يوليو غري �رشعية .و�رشعت قيادته ال�سيا�سية يف عملية بناء
احلزب،والتعامل مع ق�ضايا مثل ال�صحة العامة والتعليم والتنمية االقت�صادية على �أمل خلق
()91
معار�ضة على م�ستوى الأمة للطابع الع�سكري وال�سلطوي لنظام ال�سي�سي.
وان�شغل الإ�سالميون الدميقراطيون ومن �سبقوهم يف الفكر من مدر�سة الو�سطية الإ�سالمية
على مدى العقود القليلة املا�ضية بالو�صول �إىل قطاعات �أو�سع من ال�سكان .ومل يكونوا معنيني
ب�شكل خا�ص بامل�شاركة 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 االحتكار ال�سلفي با�ستخدام النقا�ش الديني العقالين .ولكن
للأ�سف ،ف�شل ه�ؤالء املثقفون الإ�سالميون يف م�أ�س�سة عملهم �أو يف تربية �أجيال جديدة .وعالوة
()92
على ذلك ،ف�إنهم جنحوا �إىل �أفكار ومواقف �أكرث حمافظة مع مرور الوقت.
الأ�سلمة يف املجتمع:
أخريا ،وب�رصف النظر عن الفاعلني املنظمني يف حركة الإ�سالم ال�سيا�سي الذين يعربون
� ً
عن معايريهم الإ�سالمية اخلا�صة من خالل الع�ضوية يف منظمات �سيا�سية� ،ستوا�صل الأ�سلمة
ت�أثريها على امل�ستوى االجتماعي والثقايف .فقد �أدجمت الطبقة املتو�سطة الورعة من ال�سلفيني
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دينيا واملخالطة املجتمعية والقيم داخل معرتك احلياة اليومية على
اجلدد وجهات النظر املدفوعة ً
معياريا �أو
رمزا
مدى العقود املا�ضية يف �صميم عقيدتها .وعالوة على ذلك ،ف�إن الإ�سالم ُيعترب ً
ً
م�صدر �إلهام للحركات غري االجتماعية( )93والأن�شطة االقت�صادية واخلريية والتجارية القائمة
على مربرات دينية ليربالية جديدة من اال�ستهالك ال�سوقي .وت�ست�أثر العديد من امل�صطلحات
الدينية التي لها عالقة بالهوية الإ�سالمية وقوانني ال�رشيعة �أو القيم الأ�رسية �أو الت�ضامن بقاعدة
رتجم بال�رضورة
اجتماعية �أو�سع بكثري من قاعدة احلركات الإ�سالمية املنظمة ،ولكنها مل ُت َ
�إىل دعم �رصيح للإ�سالميني ال�سيا�سيني .وبعبارة �أخرى ،مازال العديد من ال�سيا�سيني غري
الإ�سالميني واجلهات الفعالة من غري الإ�سالميني ي�شريون �إىل نقاط مرجعية دينية ،ويح ّفزون
حيا
وثريا )94(.و�سوف ت�ستمر املعيارية
ً
�أن�صارهم على �أ�س�س دينية ما دام هذا اخليال الديني ً
الدينية �أي�ضً ا يف حتفيز االجتاهات الثقافية ال�شعبية ال�صاعدة مثل ال�صوفية اجلدد والدعاة
أخريا باعتبار اخليال الديني الأداة املف�ضلة للتالعب واملناورة من قبل الدولة
ال�سلفيني اجلدد ،و� ً
واحلكومة )95(.واملجال الديني العام م�شتعل بال�رصاعات بني التعليم الديني الأزهري التابع
للدولة ،والتعليم الديني الذي ي�سيطر عليه ال�سلفيون ،وتقدمه اجلمعيات الدينية واالجتماعية،
بالإ�ضافة �إىل االختالفات التاريخية والعقائدية والفقهية وال�سلوكية وال�سيا�سية والفكرية بني
داخليا �إىل ف�صائل
الأزهر وال�سلفيني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن انق�سام م�ؤ�س�سة الأزهر نف�سها
ً
()96
حول م�سائل ال�سيا�سة ،والعالقات مع النظام هي م�س�ألة رئي�سية �أخرى .وت�شهد ال�صوفية
�أي�ضً ا تغريات كبرية مع ظهور مدار�س وف�صائل خمتلفة ،فهناك الطرق ال�صوفية التقليدية التي
ترتبط معاقلها يف �صعيد م�رص والدلتا ب�شكل ف�ضفا�ض بقادة �أزهريني بارزين مثل ف�ضيلة الإمام
الأكرب ال�شيخ �أحمد الطيب وغريه .ومن ال�صعب �أن نت�صور ممار�سة تلك الطرق التقليدية
نظرا الن�سحابها من جمال اخلدمات االجتماعية والن�شاط الفعال ،مما يقو�ض
أثريا
ً
ت� ً
كبريا ً
جاذبيتها .وتوجد �أي�ضً ا دوائر حميطة بال�شيخ علي جمعة مفتي الديار ال�سابق واملعلم الروحي
الكبري للم�ؤ�س�سة الدينية ،حيث يعمل على بناء روابط و�شبكات من امل�ؤيدين يف م�ؤ�س�سات الدولة
وبني �صفوف النخب املميزة ،من خالل تقدميه ن�سخة حمافظة حممودة من الإ�سالم موالية
للدولة وم�ؤيدة ل�سيا�سات ال�سوق ولقطاع الأعمال .ويقابل النموذج الذي ميثله جمعة حركة
 Hizmetالتي �أ�س�سها فتح الله جولن يف تركيا .ولكن �سوف تك�شف الأيام مدى قدرة جمعة
على اكت�ساب العمق ال�شعبي وامل�ؤ�س�سي والتوا�صل االجتماعي الوا�سع الذي حتظى به حركة
جولن يف تركيا .فحتى الآن ،تقت�رص �أن�شطته على ك�سب قلوب وثقة الدولة والنخبة من رجال
الأعمال يف منرب «الإ�سالم امل�رصي احلديث» اجليد واملحمود ،والتنمية القائمة على الإميان
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أخريا ،هناك حركات ال�صوفية اجلدد والتي لي�ست بال�رضورة مهتمة بلعبة امل�صالح
والعقيدة .و� ً
والعالقات مثل على جمعة و�شبكاته ،ولكنها لي�ست م�سي�سة على غرار احلركات الإ�سالمية
ال�سيا�سية ،بل هي مهتمة �أكرث باجلوانب الروحانية والت�أمل يف الع�رص اجلديد ،وهي اهتمامات
()97
منف�صلة عن الأنظمة ال�صارمة لل�رشيعة� ،أو كما و�صفها �أحد املراقبني «اليوجا ال�صوفية»
رغم �أن بع�ض �شيوخ ال�صوفية و�أتباعها يرتبطون بال�سيا�سة الوطنية من خالل �أ�ساليبهم غري
()98
امل�ألوفة وغري احلزبية .ويبتعد معظم ال�صوفية عن املبارزة احلالية بني النظام والإخوان.

ويعتمد النظام الع�سكري يف م�رص �-إىل حد كبري -على �إ�ضفاء ال�رشعية الدينية على مظهره
بف�ضل م�ساهمات م�ؤ�س�سة الأزهر .فالأزهر يعمل ح ًقا يف هذا ال�سياق ،ولي�س كبديل للنظام.
وقد اخرتق الإخوان وال�سلفيون بالفعل م�ؤ�س�سة الأزهر� ،سواء على م�ستوى القاعدة ال�شعبية
العري�ضة �أو على م�ستوى ال�صف الثاين من القيادة؛ مما يجعل ق�ضية احتواء الإ�سالميني م�س�ألة
حيوية بالن�سبة لقيادة الأزهر وال�ستقالله ودوره ومكانته اخلا�صة قبل �أي �شيء �آخر .وطرح
كبريا �أمام
حتديا
�صعود الإ�سالميني يف �أعقاب انتفا�ضة عام  2011و�ضعف وجود الدولة
ً
ً
قيادة الأزهر ،لإعادة ت�أكيد دورها يف مقابل �شعبية الإ�سالميني املتزايدة .وهذا ما يف�رس �سل�سلة
التدخالت ال�سيا�سية امللفتة للأزهر يف عامي  2011و 2012يف حماولة لت�صوير نف�سه وك�أنه
النقطة املرجعية الر�سمية واحلقيقية «ل�صحيح الإ�سالم امل�رصي الو�سطي» �أي ب�صفته الهيئة الدينية
الر�سمية الفعلية للدولة التي جت�سد «الإ�سالم امل�رصي ال�صحيح» )99(.وتثور عالمة ا�ستفهام
كبرية حول قدرة الأزهر املوايل للنظام القدمي مبا لديه من موارد ب�رشية �ضئيلة ،ومع تراجع
جودة التعليم الذي يق ّدمه ،وت�ضا�ؤل �إنتاجه الفكري ،وانخفا�ض م�ستوىم�صداقيته الدينية بعد
عقود عديدة من ال�صحوة الإ�سالمية �أو الإحياء ،على مناف�سة احلركات الإ�سالمية يف �شعبيتها
وبراعتها بني الفئات ذات االجتاه الديني من ال�شعب امل�رصي .و�سيكون التعليم الديني وتنظيم
أخريا ،ف�إن الأزهر
امل�ساجد املجال الرئي�سي لهذا التناف�س يف الوقت احلا�رض ويف امل�ستقبل .و� ً
بحاجة للحفاظ على مكانته الدينية املتميزة وعلى �إرثه التاريخي املميز من الدرا�سات الدينية
يف العقيدة وعلوم الدين والقانون .وهذه لي�ست مهمة �سهلة بالنظر �إىل الو�ضع الراهن الذي
ي�ضم عنا�رص �شتى للغاية ،جتمع بني املدار�س الأزهرية التقليدية وعدد متزايد من االجتاهات
احلديثة التي �أدخلها علماء الأزهر يف وقت الحق ومدار�س ال�سلفية واملدار�س امل�سي�سة على
غرار منوذج الإخوان.
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التنوير الإ�سالمي �أم املدر�سة الو�سطية ؟
كل من الأيديولوجيات الليربالية
كافح املفكرون الإ�سالميون الو�سطيون بجد واجتهاد اً
والي�سارية العلمانية التي ُتعترب غربية �أكرث مما ينبغي ،وعلمانية وم�ضادة للتقاليد املوروثة
�أي�ضً ا� ،أو التعاليم ال�سلفية التي تعترب عتيقة للغاية وجامدة ومغلقة الفكر .وتدور �إجاباتهم
أ�سا�سا يف فلك «اخل�صو�صية الثقافية» ،ونقد املادية الغربية ،والفقه املنفتح ،و�إعادة تف�سري
� ً
الن�صو�ص الإ�سالمية والقانون والقيم والتقاليد لتتما�شى مع الع�رص احلديث .وقد حقق ه�ؤالء
كبريا و�إجنازات كثرية ،ال�سيما يف الثمانينيات
تقدما
الإ�سالميون الو�سطيون يف الواقع
ً
ً
والت�سعينيات ،وخا�صة يف م�سائل املواطنة واملر�أة وال�رشيعة .امليوعة الفكرية جلماعة الإخوان
امل�سلمني تركتهم عر�ضة لالخرتاق يف مواجهة القطبية والأفكار ال�سلفية ،ولكن �أي�ضً ا حيال
�أفكار الو�سطيني الإ�سالميني .فقد كان الإخوان يف حاجة �إىل �إ�ضفاء مظاهر احلداثة والعمق
الفكري التي يوفرها الإ�سالميون الو�سطيون ،ولكن يف �إطار حمدود لتجنب تفكك وحدة
مثال على الآثار ال�سيا�سية لنفوذ الو�سطيني
اجلماعة (وكان انف�صال جمموعة حزب الو�سط اً
بدل من �أن يقود الو�سطيون الإخوان �إىل عملية التطور الفكري،
داخل اجلماعة) .لذلك ،اً
و�إعادة فهم احلياة والدين وال�سيا�سة ب�أفكار تقدمية ،تعامل الإخوان مع م�ساهمات الو�سطيني
بطريقة وظيفية.

وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�سمة املميزة ملعظم الو�سطيني هي االنتقائية املعرفية من م�صادر
أ�سا�سا للأ�سئلة التي فر�ضت نف�سها بالقوة
�شتى .وكان الفرق بينهم وبني القراءة ال�سلفية رد فعل � ً
فيما يتعلق بالتحديث على �شاكلة النمط الغربي ،وبالتايل ف�إن اجلزء الأكرب من اجتهاداتهم
اجلديدة كانت تركز على الق�ضايا التي �أثارها االلتقاء الثقايف والفكري مع الأفكار واملمار�سات
الغربية احلديثة .ومل ينبع رف�ض ال�سلفيني للتف�سريات «اجلديدة» للو�سطيني فقط من كونها
حتيد عن الفكر التقليدي بالن�سبة للقانون والعقيدة ولكن لأنها �أي�ضً ا تفتقر ملنهجية �أ�صيلة من
التفكري املنطقي و�إعمال الفكر .وعالوة على ذلك ،ظل فكر الو�سطيني جمرد �إعادة تدوير
كافيا للخروج ب�صيغ جديدة وحيوية تع�ضد هذا الإطار
لإطار عام ،ولكنهم مل مينحوا
اهتماما ً
ً
ٍ
مبحتوى يت�صل �صلة مبا�رشة بالتطورات الأخرية يف حياة امل�رصيني ،مبن فيهم
العام ،ومتل�ؤه
الن�ساء وال�شباب واجلهات الفاعلة ال�سيا�سية واجلماعات االجتماعية واالقت�صادية ،واحلركات
االجتماعية؛ �أو رمبا �إعادة النظر يف الإطار كله ،وفر�ضياته الفكرية القابلة للتفنيد يف عامل
�أثارت فيه مفاهيم احلرية والتعددية والتنوع والتوا�صل ،واحلكومة التمثيلية ،واملجتمع
املدين ،وبنية الدولة ،والعالقات بني الدولة واملجتمع ،والتمكني االجتماعي واحلكم الر�شيد،
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والدميقراطية الت�شاركية ،والتحرر الوطني والدميقراطية االجتماعية القائمة على امل�ساواة،
وال�شواغل البيئية ،والتخطيط احل�رضي ،واالقت�صاد ال�سيا�سي الدويل -كلها �إ�شكاليات كبرية.

على �سبيل املثال ،فقد الأ�سلوب الذي يوفق به الإ�سالميون بني ن�شاطهم االجتماعي
النموذجي( )100و�أيديولوجيتهم ال�شمولية اال�ستبدادية ،ومنطهم الآيل يف التنظيم والتعبري
على نحو متزايد �صلته بالفوران امللتهب من احل�سا�سيات املتنوعة على نطاق املجتمع ب�أكمله.
فنتيجة للفجوة بني الأجيال واالختالفات يف املواقع االجتماعية والطبقية ،و�أدوار اجلن�سني
واملهن واالهتمامات واخلربات االقت�صادية ،ت�صول الهيئات واملجموعات املختلفة ،وجتول
يف املجتمع بو�سائل جديدة للتوا�صل والعمل والتعبري التي توفرها التطورات غري امل�سبوقة يف
جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،من بني جملة متغريات �أخرى .وترزح الدولة
امل�رصية القدمية حتت عبء ثقيل من �أزمات ال�رشعية والإجناز (وكان ف�ضح هذه الأزمات
هو لب انتفا�ضة  ،)2011وهي حتاول عبثًا �إعادة �إنتاج �إدارتها اال�ستبدادية ال�سلطوية للمجتمع
يف �أ�شكال جديدة ،ولكنها تواجه االنفجار الربكاين من املطالب ال�شعبية للتمثيل وامل�شاركة
وحرية الكالم والتعبري عن امل�صالح .ويبقي ال�س�ؤال كيف ميكن �أن يلهم كل ذلك الإ�سالميني
،بدل من احلديث امل�سهب واملطنب
�إىل التفكري يف نوع جديد من نظام احلكم كم�رشوع �سيا�سي
اً
عن «الدولة الإ�سالمية»؟

وما زالت الر�ؤية االقت�صادية للإ�سالميني� ،إن كان لديهم �أي ر�ؤية ،حبي�سة الليربالية
اجلديدة .ومن املثري لل�سخرية �أن الإ�سالميني املفرطني يف الت�سيي�س يفتقرون �إىل نظرية �سيا�سية
ّ
املنظرون الإ�سالميون الدميقراطيون وال�سلفيون �أ�رسى لنموذج الدولة
حقيقية .فما زال
املركزية الغربية احلديثة (و�أف�ضل ما ميكنهم القيام به هو ا�ستعارة �أدواتها يف حالة ال�سلفيني،
�أو �صياغة املعادل الإ�سالمي لقيمها) بغ�ض النظر عن احلقائق التاريخية للعالقات بني الدولة
واملجتمع على مدى التاريخ الإ�سالمي ،والأهم الأزمات التي متر بها الدميقراطية التمثيلية
يف الغرب ،وهيمنة املجمع ال�صناعي-الع�سكري ،والتحيز الطبقي ،والنخبوية واملناورات
ال�سيا�سية التي تنطوي عليها .وحتى بالن�سبة للمنظرين الإ�سالميني الذين يعرتفون باحلاجة
�إىل مراجعات �أيديولوجية وفكرية ،ف�إن اقرتاحاتهم تقت�رص على �رضورة النهو�ض باملجاالت
غري ال�سيا�سية للعمل ،وال�شفافية التنظيمية ،و�إ�صالح اخلطاب و�أ�ساليب التوا�صل ،و�إحياء
دور الأزهر وامل�ؤ�س�سات املجتمعية الدينية امل�ستقلة ،و�صياغة فقه مرن فيما يت�صل بالعالقات
مع النظام ال�سيا�سي والتعددية احلزبية وال�رشكاء واخل�صوم املحتملني من غري الإ�سالميني،
وموا�ضيع �أخرى مثل نبذ العنف .ولكن يندر ذكر احلاجة �إىل و�ضع ت�صور للدولة ونظام
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احلكم الإ�سالمي نف�سه .وبعبارة �أخرى ،ال يري النقد الذاتي الإ�سالمي يف �إخفافات
الإ�سالميني يف احلكم �إال كونها نابعة من االنحرافات و�أوجه الق�صور يف الربامج التثقيفية
والتنظيمية للإ�سالميني ،ولي�س من افتقارهم �إىل الر�ؤية حول بنية و�أداء الدولة احلديثة يف
م�رص ،و�أ�سلوب عملها امل�ؤ�س�سي ،وعالقاتها مع املجتمع.

وهناك موا�ضيع �أخرى مل ُتدرج يف �أجندة نقد الإ�سالميني لذاتهم ،وهي احلاجة �إىل
تعزيز اخلطاب املتداول حول «تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية»،وموا�ضيع رئي�سية من قبيل دور
م�شاركة القاعدة ال�شعبية العري�ضة يف احلياة ال�سيا�سية يف التحوالت ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية بوجه
عام ،والأ�س�س االقت�صادية للم�ؤ�س�سات الدينية امل�ستقلة وللمجتمع املدين ،واالقت�صاد ال�سيا�سي
للتنمية ،والتحرر االقت�صادي والرتاتب الطبقي االجتماعي ،وعدم وجود جمتمع �سيا�سي
ومدين لكوادر الإ�سالميني ،والأهمية املتزايدة ل�سيا�سة احل�شود اجلماهريية.
اال�ستنتاجات :
مازال الإ�سالم ال�سيا�سي قوة هامة يف م�رص ،ولكنه لن يحتل �أب ًدا نف�س امل�ساحة التي متتع
ماثل
بها قبل الإطاحة مبر�سي .و�سيبقى حلم �إقامة النظام ال�سيا�سي واالجتماعي الإ�سالمي اً
يف خميلة العديد من �أتباع جماعة الإخوان .ولكن يبقى �أن نرى ما �إذا كانت الأ�سلمة �سوف
جتتذب مرة �أخرى �رشائح �أو�سع من املجتمع امل�رصي،وما �إذا كانت لهفة الإ�سالميني وت�شوقهم
تبعا للخيارات التي ينتقيها قادتهم.
لإقامة نظام �سيا�سي �شامل يت�سم بامل�ساواة �سوف ت�سري ً
وينبغي للفاعلني الإ�سالمني ،وهذا حت ٍد �إ�ضايف� ،إجراء �سل�سلة من التغيريات الأ�سا�سية يف املناخ
االجتماعي وال�سيا�سي على ال�صعيدين املحلي والإقليمي اللذين هما �أكرث عدائية بكثري مما كان
�سائ ًدا خالل ال�سبعينيات وحتى الت�سعينيات عندما بلغ التوا�صل االجتماعي للإ�سالميني �أوجه.

وحتى الآن لي�ست م�ؤ�رشات قدرة الإ�سالميني على تغيري �أنف�سهم م�شجعة على الإطالق .فقد
دفعت معار�ضة الدولة للإ�سالميني ،والرف�ض املجتمعي للم�رشوع الإ�سالمي �شباب الإخوان
والإ�سالميني نحو مزيد من ال�صدامية واملواجهات .ولكن التغيري داخل احلركة الإ�سالمية لن
وبدل من ذلك� ،سوف ينطوي على �سل�سلة من ال�صعود
يحدث يف خط م�ستقيم بال�رضورة،
اً
قدما بطريقة جاحمة و�صعبة املرا�س� ،إن مل توجد ر�ؤية �إر�شادية قوية.
والهبوط ،و�سيم�ضي ً
حاليا يفرز عوامل تفتت وت�رشذم
ومع ذلك ول�سوء احلظ ،ف�إن تعدد وجهات النظر املوجود ً
خطرا عن ذلك �أن معظم انتقادات الإ�سالميني
�أكرث مما يف�ضي �إىل �إثراء التعددية .وال يقل
ً
للإخوان تنبع من موقف مت�شدد علي ميني اجلماعة.
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ولكن بالنظر �إىل واقع �سلطوية الدولة والفراغ ال�سيا�سي/الأيديولوجي يف م�رص ،ف�إن
التحوالت يف الإ�سالم ال�سيا�سي ال تب�رش بخري ،ال يف �صالح الدميقراطية يف م�رص ،وال التطور
ال�صحيح واملواتي للإ�سالميني �أنف�سهم .فقد �أفرزت املكا�سب التي �أحرزها الإ�سالم ال�سيا�سي
آثارا �سلبية للغاية على �أحالم االنتفا�ضة نف�سها يف ت�أ�سي�س
و�سعيه للهيمنة بعد انتفا�ضة ً � 2011
نظام �سيا�سي جديد يف م�رص ،يت�سم بالتعددية والدميقراطية واحتواء اجلميع .ولكن ي�صح
بالقدر نف�سه القول �إن اخل�سائر احلالية التي تكبدها الإ�سالميون ب�سبب قمع الدولة القدمية لهم
�أف�ضت �أي�ضً ا �إىل تبعات �سلبية وخطرية على هذه الأحالم الدميقراطية ،لأن النظام القدمي يف
م�رص ميكنه تربير ا�ستن�ساخ اال�ستبداد ،وبيعه للجماهري املنهكة وامل�ستنفدة فقط يف مقابل الإ�سالم
ال�سيا�سي املتعنت واملخيف ،مع ا�ستدعاء خطابات متعددة ونقاط مرجعية لإ�ضفاء ال�رشعية
على هذه املواجهة ،مبا يف ذلك املرجعية الدينية.
�صمودا مما كان البع�ض يفرت�ض يف البداية ،حيث ثبت �أن
وبرهن الإخوان �أنهم �أكرث
ً
التنظيم القوي والتزام القاعدة ال�شعبية العري�ضة الذي ال ميكن �إنكاره نقاط قوة قيمة .ولكنهم
ابتلوا �أي�ضا بركود يف القيادة والتنظيم والأيديولوجية .وهكذا ،فقدت جماعة الإخوان �سبب
وجودها باعتبارها قوة ت�سعى من �أجل التغيري .فمازال الإخوان حتى الآن �أ�رسى لفكرة
�إعادة ثورة  2011ولكن ب�صبغة �إ�سالمية �أكرث .فهذا النمط من الأ�سلمة الذي ي�سعى الإخوان
والإ�سالميون الآخرون �إىل حتقيقه من خالل الفعاليات االحتجاجية الثورية يفتقر ب�شدة �إىل
احلكمة ؛لأنه ي�أتي يف منعطف تاريخي �أ�صبحت فيه هيمنة الإ�سالميني الثقافية واالجتماعية يف
املجتمع ككل يف �أ�ضعف حاالتها ،وبات اغرتاب الإ�سالميني عن املجتمع يف �أقوى م�ستوياته
تاريخيا.
ً

ومازال الإخوان قادرين على ا�ستثارة االلتزام بالدميقراطية االنتخابية بني �أع�ضائهم
بدافع من �إ�ستثمارهم يف فكرة امل�شاركة االنتخابية التي �أ�س�سوها على مدى عقود طويلة ،ولكن
بالطبع �رشيطة مراعاة �ضمانات �إجراء انتخابات دميقراطية حرة ونزيهة .ومع ذلك ،ف�إن
وجود «الإ�سالميني الثوريني» اجلاحمني ذوي االجتاهات اليمينية باملقارنة بتنظيم الإخوان
احلايل قد ي�ؤدي �إىل ت�آكل هيمنة خطاب الإخوان التقليدي على الإ�سالميني يف م�رص ،مما
يعر�ض اجلماعة للخطر .و�إىل جانب ذلك ،ف�إن «النهج الإ�صالحي» ملدر�سة الإخوان امل�سلمني
برمته يف و�ضع خطري للغاية .ويعتقد الإ�سالميون الأكرث تطرفًا �أن جميء مر�سي �إىل ال�سلطة
والإخفاقات الالحقة ،و�إن كانت قد و�ضعت ح ًقا نهاية للحلم املثايل للأ�سلمة الكال�سيكية (عدمية
�سجل بداية تاريخية
اللون واملليئة بالتنازالت و�أوجه الق�صور) ،ف�إن االنقالب الع�سكري ّ
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املدمرة للنموذج القدمي..
جديدة للأ�سلمة ،من �ش�أنه �أن يتجنب �أوجه الق�صور ّ

ورغم عدم واقعية �أحالم الإ�سالميني بالعودة� ،إال �أن فكرة نهاية الإ�سالم ال�سيا�سي يف
اعتقادا خاط ًئا ،يعك�س تفكريا تواقا عند بع�ض العلمانيني املت�شددين
م�رص ت�شكل بنف�س القدر
ً
�،أكرث منه تفكريا واقعيا...فالإ�سالميون ال يزالون قادرين على جمع الأ�صوات االحتجاجية
التي تعاين حتت نري ف�شل التحديث والأزمات الطاحنة التي تع�صف باملجتمع يف م�رص .ويتح ّدد
بزوغ ع�رص ما بعد الإخوان بانتهاء �سيا�سات النظام القدمي ،والتنمية االقت�صادية ،والإ�صالح
رجح
الديني اجلاد وظهور البدائل الدميقراطية الت�شاركية ال�شعبية ،وهي كلها تطورات ال ُي َّ
حدوثها على املدى الق�صري واملتو�سط.

و�سيظل الإ�سالميون قوة لها ثقلها يف ال�سيا�سة امل�رصية ،ولكن تفا�صيل م�ستقبلهم �سوف
واعتبارا من الآن ،لي�س من امل�ؤكد
يحددها ال�سياق الهيكلي وقرارات اجلهات الفعالة نف�سها.
ً
�أي �سيناريو من ال�سيناريوهات اخلم�سة مل�ستقبل الأ�سلمة التي ا�ستعر�ضتها هذه الدرا�سة البحثية
هو الذي �سيتحقق .فالطرفان املتنازعان الرئي�سيان� ،أي الدولة القدمية والإخوان ،ملتزمان
بنجاح ال�سيناريو الأول والثاين على التوايل ،ولكن القيود واحلدود املحيطة بهذين ال�سيناريوهني
قد جترب كال اجلانبني على االنفتاح �أكرث �أمام ال�سيناريوهات الثالثة الأخرى ،وبالذات �سيناريو
امل�صاحلة .ومع ذلك ،ف�إن ال�سيناريوهات الثالثة الأخرى مل حتقق ال�رشوط الالزمة لتنفيذها
بعد ،فحتى الآن ،مازال الإخوان واجلزء الأكرب من التيار الإ�سالمي ميتنعان عن املواجهة
نظرا لتاريخهم الطويل
اجلذرية ال�شاملة والعنيفة مع الدولة؛ �إما ب�سبب م�صاحلهم اخلا�صة� ،أو ً
من اال�ستثمار يف التيار االجتماعي الرئي�سي �أو ب�سبب نق�ص املوارد .ولكن هذا املوقف قد
،وقابل للتغيري نظرا لتداعيات ال�سيا�سة الإقليمية واجلمود على امل�ستوى
يكون غري م�ستدام
اً
املحلي .وقد يرف�ض الإ�سالميون امل�رصيون والإخوان امل�سلمون منوذج «داع�ش» ،ويجدون
تطرفه و�سلوكياته مروعة يف الأوقات العادية (رغم اجلذور الأيديولوجية امل�شرتكة بينهم)،
ولكن يف ظل ظروف الهزمية والقمع واحل�صار ،قد يربز منوذج «داع�ش» باعتباره النموذج
الإ�سالمي الناجح الوحيد الذي يتناف�س مع �أعداء الإ�سالم ال�سيا�سي (الغرب والأنظمة العربية
احلاكمة والعلمانية وال�شيعة) والذي �أحرز انت�صارات ،وح َّقق �إجنازات غري م�سبوقة .وعلى
�سيا�سيا منوذج الأ�سلمة الإ�صالحي للإخوان من خالل الن�شاط ال�سيا�سي
اجلانب الآخر ،حتطم
ً
التدريجي وال�سلمي وفقدوا حتى امل�ساحات الدينية والدعوية .ويف هذا ال�سياق ،قد تكون
«داع�ش» والنماذج اجلهادية يف ليبيا و�سوريا جاذبة للإ�سالميني الإ�صالحيني الذين يئ�سوا من
النكبة ال�سيا�سية .وقد تي�رس اجلذور الأيديولوجية امل�شرتكة هذا التحول.
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وعموما ،ف�إن الإ�سالميني مازالوا بعيدين عن �إدراك العظات والعرب امل�ستفادة من
ً
ال�سنوات الثالث املا�ضية يف م�رص واحلاجة املا�سة �إىل �إحداث تغيري بعيد املدى يف الأيديولوجية
والعقيدة والتنظيم وال�سلوك ملواكبة املطالب اجلديدة للحريات والعدالة االجتماعية والتمكني
التي ولدتها ثالث �سنوات من النزاعات واخلالفات ال�رش�سة على حكم م�رص بني النظام القدمي
بدولته والطبقة الر�أ�سمالية والإ�سالميني واحلركات االحتجاجية واملجتمع املدين يف مقابل
�شعب �أنهكت قواه ولكنه مازال متم�سكً ا بتطلعاته .وللأ�سف ،ف�إن التحوالت التي طر�أت على
الإ�سالميني عقب االنقالب جرفتهم حتى الآن بعي ًدا عن امل�ساهمة يف خلق �سيا�سة جديدة �أكرث
تقدمية ودميقراطية يف م�رص� ،إذا كانت مثل هذه ال�سيا�سة ممكنة على الإطالق.

بيد �أن القفزة ال�سيا�سية للهويات واخلطابات الدينية تتقاطع مع جمموعة من امل�صالح املختلفة
للدولة وللجهات الأخرى غري احلكومية وامل�صالح العابرة للحدود يف ال�رشق الأو�سط وم�رص.
وتتبارى تلك امل�صالح كلها على امل�ساحات الدينية املختلفة والنقاط املرجعية واخلطاب دون
التم�سك بال�رضورة بت�سميات «الإ�سالميني» �أو «العلمانية» .والأهم من ذلك �أن اال�ضطرابات
احلالية يف م�رص وتداعياتها املتمثلة يف ال�رصاع االجتماعي واال�ستقطاب والكراهية والعنف
التي تلقي بظاللها على االندماج االجتماعي يف البالد ،و�أي�ضً ا على قدرة النظام على حتقيق
حاليا يف م�رص،
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وت�أمني احلياة الطبيعية...وتلقي اال�ضطرابات ال�سائدة ً
وما يرتبط بها من �رصاع اجتماعي وا�ستقطاب وعنف بظاللها على احتماالت االندماج
االجتماعي ،وقدرة النظام على حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي وا�ستعادة احلياة الطبيعية.
فالإ�سالميون والدولة القدمية يتقا�سمان م�صلحة م�شرتكة يف ا�ستبعاد الفاعلني الآخرين .فقد
�سعى الإ�سالميون �إىل اال�ستيالء بطريقة نظيفة على النظام اال�ستبدادي القائم ،وعندما باءت
حماوالتهم بالف�شل ،جل�أوا �إىل مقاومة النظام القدمي .وال يرحب ال الإ�سالميون وال النظام
القدمي ب�أي م�سار نحو التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي الدميقراطي –�أي الطريق الثالث .ومن ثم
ف�إن الإ�سالم ال�سيا�سي� ،ش�أنه �ش�أن النظام القدمي يف م�رص ،هو جزء من امل�شكلة ولي�س احلل.
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الهوام�ش
1 .1لالطالع على تعريف للم�صطلح ،انظر �أ�رشف ال�رشيف« ،م�أزق
م�رص بعد الإطاحة مببارك:

http://carnegieendowment.org/files/post_mubarak_predicament.pdf.

يوما
ُ 2 .2ي�شار هنا �إىل ف�ض اعت�صام الإ�سالميني الذي ا�ستمر ملدة ً 50
(احتجاجا على الإطاحة
يف ميدان رابعة العدوية يف �رشق مدينة القاهرة
ً
مبر�سي) على يد ال�رشطة واجلي�ش يوم � 14أغ�سط�س  ،2013هذا الهجوم
الدامي واملميت الذي خلف �أكرث من  900قتيل على جانب الإ�سالميني
قتيل من �أفراد ال�رشطة واجلي�ش.
،ونحو  60اً
3 .3الأحزاب امل�سيحية الدميقراطية يف �أوروبا ال هي ليربالية وال
جميعا.
ا�شرتاكية وال حمافظة ،ولكنها يف مكان و�سط بينها
ً

4 .4مقابلة �شخ�صية مع عبد املنعم �أبو الفتوح،القاهرة2009 ،

5 .5مل يحظر «الرئي�س املتدين» الفوائد البنكية وال امل�رشوبات الروحية
وال املالهي الليلية ،بل جدد تراخي�صها .وظل حظر �إطالق اللحى بني
�ضباط ال�رشطة على حاله دون تغيري حتى حتت حكم «الرئي�س املتدين»
6 .6بالإ�ضافة �إىل ال�صدامات التي ال ح�رص لها بني الإ�سالميني والفنانني
واملثقفني والن�شطاء من ال�شباب يف املجال العام ،وكان �أكرث ما يثري القلق
والإزعاج هو الأداء املثري للجدل ملر�سي كرئي�س .فقد خلط يف خطابه بني
الدين وال�سيا�سة بطريقة غري م�ألوفة .و�ألقى خطبه ال�سيا�سية يف امل�ساجد.
وافتقر حديثه يف كثري من الأحيان �إىل مراعاة التقاليد ال�سيا�سية امل�رصية.
والأكرث خطورة وجدية هو ظهوره وك�أنه يخاطب القاعدة الإ�سالمية
الداعمة له التي ي�ستمد منها �سلطته دون �سائر امل�رصيني.
7 .7حاول الإخوان اخرتاق بنية الأ�رس التقليدية والكبرية يف �صعيد
م�رص للفوز ب�أ�صواتها وجنحوا �إىل حد كبري كما ت�شهد على ذلك نتائج
انتخابات عامي  2011وعام  .2012كما �أنهم �أن�ش�أوا �شبكات حملية من
�أع�ضائهم يف مناطق الدلتا لتقليد املجال�س القروية التقليدية ،وتعزيز املزيد
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من الت�ضامن وك�سب مكانة �أكرب ومزيد من الأ�صوات .ومع ذلك ،تطلب
التناف�س مع الدولة ومع العالقات التقليدية الرا�سخة بني الدولة واملجتمع
يف تلك املناطق �أكرث من ذلك بكثري .وعالوة على ذلك ،كانت اجلماعات
حتديا للهياكل الأ�رسية
الإ�سالمية من الناحية االجتماعية ،وبحكم تعريفها
ً
التقليدية يف املناطق التقليدية.
8 .8تربز هذه القراءة للإخوان باعتبارهم «اجلماعة الإ�سالمية» يف
كتابات �سيد وحممد قطب ،وحممد �أحمد الرا�شد ،وفتحي يكن ،و�سعيد
حوي ،وم�صطفى م�شهور ومنري الغ�ضبان ،وهم منظرون رئي�سيون
للإخوان ،وتعترب كتاباتهم حمورية يف برنامج التلقني اخلا�ص باجلماعة.
9 .9و�ضعت التق�سيمات التنظيمية للإخوان على غرار بنية الدولة
تنظيما على �شاكلة الهياكل
امل�رصية .وبعبارة �أخرى� ،أ�س�س الإخوان
ً
الإدارية للدولة امل�رصية :املحافظات واملدن والبلدات والقرى .وكانت
الدوائر والأق�سام املعنية بال�شئون املالية و�شئون الطلبة واملهنيني والوعظ
والإر�شاد والإدارات ال�سيا�سية موازية لوزارات احلكومة القائمة
ووحدات املجتمع املدين.
1010من املثري لالهتمام �أن قادة الإخوان ي�ست�شهدون بن�صو�ص دينية
لت�أكيد الطاعة الواجبة لقادة الدولة لتربير �سلطتهم املطلقة التي ال تنازع
عليها على �أع�ضاء اجلماعة .و�أقل ما ُيقال �أن التمييز بني الدولة واجلماعة
هنا غري وا�ضح املعامل على الإطالق.
�1111أنظر «ر�ؤية للإ�صالح» ،وثيقة غري من�شورة للإخوان .1994 ،
1212رغم �أن القب�ضة احلديدية للنظام اختفت بعد انتفا�ضة عام ،2011
مل ينخرط الإخوان يف عملية �إعادة الهيكلة التنظيمية الالزمة من �أجل
متثيل �أف�ضل للمر�أة وال�شباب ،وتنوع الأجيال والأفكار واجلوانب
االجتماعية ،و�شفافية �صنع القرار ،والرتقيات والتعيينات ،والرقابة
ال�شعبية على مكتب الإر�شاد .ويقت�رص عادة احلديث عن الإ�صالح
التنظيمي على تغيري الالئحة الداخلية للجماعة بغ�ض النظر عن احلاجة
الأهم لإ�صالح العقلية التنظيمية و�أ�سلوب التفكري والهيكل الإداري من
�أجل �إعادة بناء عالقات ال�سلطة و�صنع ال�سيا�سة داخل اجلماعة.
1313كما حدث يف �أول دي�سمرب 2012عندما نظم الإ�سالميون مظاهرة
حا�شدة يف اجليزة �أمام جامعة القاهرة حتت �شعار «ال�رشعية وال�رشيعة»
1414كانت تلك هي التنازالت املتفق عليها خالل «اجتماع فندق
فريمونت» يوم  21يونيو  2012بني مر�سي وقادة اجلماعة من ناحية
وقادة املعار�ضة من ناحية �أخرى.
1515ميكن حتقيق التمكني االجتماعي من خالل تراكم �شبكات الرعاية
االجتماعية والت�ضامن االجتماعي والأن�شطة اخلريية ،بالإ�ضافة �إىل
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وجود تنظيم قوي وهرمي .ويف حني ميكن حتقيق الهيمنة الثقافية من
خالل ن�شاط ثقايف مكثف يرمي �إىل غر�س النظرة الإ�سالمية وتطبيع قيمها
يف الأخالق والأ�رسة والعادات والدين ،باعتباره الفطرة االجتماعية
ال�سليمة.
1616انظر� :أ�رشف ال�رشيف «م�أزق م�رص بعد مبارك» من�شورات

كارنيجي يناير http://carnegieendowment.org/files/post_ :2014
mubarak_predicament.pdf

باديا للعيان فور
�1717أ�صبح الطابع اال�ستبدادي التدريجي للإخوان ً
جميئهم لل�سلطة ،وجتلى يف د�ستور  2012غري الدميقراطي الذي �صاغوه
ب�أيديهم خ�صي�صً ا لأغرا�ضهم ،خالف جمموعة من م�شاريع القوانني
املقيدة للجمعيات الأهلية واالحتجاجات والنقابات وتدفق املعلومات
ف�ضل عن خطاب الكراهية الذي
وو�سائل الإعالم وغريها من الق�ضايا،
اً
انربى الإخوان يف توجيهه �ضد املعار�ضة وا�ستمرار �سيا�سة مبارك
واملجل�س الع�سكري القمعية �ضد املحتجني والنا�شطني ال�سيا�سيني ..فيما
يخ�ص «املناطق الرمادية» للإخوان قبل عام  ،2011انظر ناثان براون
ومارينا �أوتاواي وعمرو حمزاوي« ،احلركات الإ�سالمية وعملية
الدميقراطية يف العامل العربي :ا�ستك�شاف املناطق الرمادية».
http://carnegieendowment.org/files/cp_67_grayzones_final.pdf

�سيا�سيا (جبهة العمل
حزبا
�1818أن�ش�أت جماعة الإخوان امل�سلمني الأردنية ً
ً
الإ�سالمي) انف�صل من الناحية الر�سمية عن اجلماعة ،ولكنه ظل يعتمد من
الناحية العملية على مواردها وقيادتها .و�أ�صبح احلزب الدائرة ال�سيا�سية
منوذجا �أكرث
للجماعة من الناحية احلقيقية .وميكن �أن نرى يف املغرب
ً
تقدمية حيث ن�أى حزب العدالة والتنمية الإ�سالمي بنف�سه عن اجلماعة
الإ�سالمية الدعوية (جماعة التوحيد والإ�صالح) على م�ستويات البناء
التنظيمي والع�ضوية والقيادة وو�ضع جدول الأعمال واتخاذ القرارات
وح�شد املوارد املالية والب�رشية .وتوجد مناذج �أخرى يف اجلزائر حيث
حتولت جماعة الإخوان امل�سلمون كلها �إىل حزب �سيا�سي �أال وهو حركة
جمتمع ال�سلمي ،ويف اليمن حيث احتدت جماعة الإخوان امل�سلمون
مع فئات اجتماعية وقبلية �أخرى لت�شكيل حزب �سيا�سي كبري (حزب
الإ�صالح).
متنبها لهذا التطور
1919كان املنظر الإ�سالمي البارز �أبو احل�سن الندوي
ً
الذي ر�أى �أنه ينذر باخلطر بل وخطري .انظر �أبو احل�سن الندوي،
التف�سري ال�سيا�سي للإ�سالم.
2020من املثري لالهتمام �أي�ضً ا �أن نرى �إ�رصار الإ�سالميني على �إثباط
ا�ستنادا �إىل حديث النبي حممد
املناف�سة على املنا�صب داخل م�ؤ�س�ساتهم
ً
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(«طالب الوالية ال يويل») ،يف حني �أنهم ي�سمحون بعك�س ذلك متاما
عندما يتعلق الأمر بتقدمي مر�شحني لالنتخابات الربملانية والرئا�سية
والبلدية والنقابية.
2121حتدث الراحل ح�سام متام عن «ترييف الإخوان» باعتبارها
ظاهرة برزت بالكامل بحلول الت�سعينيات .ولكني �أعتقد �أنها ميكن �أن
ُتعزى �إىل مراحل �سابقة .فهيمنة الطبقة املتو�سطة الب�سيطة القادمة من
البلدات ال�صغرية والنخب �شبه الريفية على فكر اجلماعة جاءت يف وقت
�سابق لذلك بكثري.
2222انظر مقابلة تلفزيونية مع �أ�سامة يا�سني
2323كان ح�شد ال�سلفيني على �أ�س�س �أيديولوجية ودينية بحتة .فقد
عو�ضت احلما�سة الأيديولوجية التنظيم �شبه املنعدم للح�شد ال�سلفي .وكانت
النتائج �أكرث من مذهلة ،حيث ح�صل حزب النور ال�سلفي على  7ماليني
�صوت من ال�سلفيني يف االنتخابات الربملانية عام  .2011ولكن توا�صلهم
ف�شل
الأيديولوجي مع املجتمع الأو�سع بعد انتفا�ضة عام � 2011سجل اً
كبريا.
ً
2424توزع الإعانات اخلريية عادة با�سم مر�شح الإخوان يف الدائرة
االنتخابية املحلية

2525كانت املظاهرة احلا�شدة يف �أول دي�سمرب  2012حتت �شعار
«ال�رشعية وال�رشيعة» حلقة واحدة فقط يف ال�سل�سلة .و�أ�صبح خطاب
جمال للإ�سالميني
تع�صبا وطائفية و�أعطى
الإخوان يف الإعالم �أكرث
اً
ً
املتطرفني (مثل �صفوت حجازي وعا�صم عبد املاجد وغريهم) لن�رش
خطاب الكراهية ،الذي بلغ ذروته يف م�ؤمتر «ن�رصة �سوريا» الذي ُعقد
يف ا�ستاد القاهرة ،حيث التزم مر�سي ال�صامت بينما كان بع�ض �أتباعه من
خطابا
الإ�سالميني (و�أبرزهم ال�شيخ ال�سلفي حممد عبد املق�صود) يكيلون
ً
تكفرييا �ضد معار�ضي مر�سي.
ً

2626منح د�ستور  2012الذي كتبه الإخوان ب�أيديهم امتيازات غري
م�سبوقة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مثل عدم وجود رقابة برملانية على ميزانية
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحق جمل�سي الدفاع الوطني والأمن القومي املطلق
واحل�رصي ،وهما جمل�سان يهيمن عليهما اجلي�ش ،يف اتخاذ قرارات
احلرب وال�سالم والقرارات اال�سرتاتيجية الأخرى .وجتنب الإخوان
�أي�ضً ا� ،سواء يف الربملان �أو الرئا�سة� ،أي حديث جاد حول �إعادة هيكلة
ال�رشطة �أو مثول �ضباط ال�رشطة �أمام هيئات العدالة االنتقالية.

2727من ال�صعب �إعطاء �أرقام حمددة لهذه الكتلة االنتخابية الرئي�سية التي
نظرا للنتائج االنتخابية املختلفة يف االنتخابات الربملانية
بها تكتالت �أ�سا�سية ً
والرئا�سية بجوالتها املختلفة .ولكن ميكننا القول �إنها متثل نحو  5ماليني
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ناخب �صوتوا ل�صالح حممد مر�سي يف اجلولة الأوىل من االنتخابات
نظرا لت�صوير مر�سي باعتباره مر�شح الإ�سالميني الوحيد يف
الرئا�سيةً ،
هذه االنتخابات .ومتثل هذه الكتلة االنتخابية نحو ربع الناخبني.
	ُ 28.دعي رئي�س حزب احلرية والعدالة الذراع ال�سيا�سية للإخوان
حل�ضور االجتماع الر�سمي الذي عقده قادة اجلي�ش مع قادة الأحزاب
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية الرئي�سية وكبار امل�سئولني يف الدولة ملناق�شة خارطة
الطريق امل�ستقبلية يف مرحلة ما بعد مر�سي.
2929يف الواقع ،كان هناك خمرج �آخر ملر�سي وهو �أن يدعو لإجراء
ا�ستفتاء �شعبي على بقائه يف ال�سلطة ،وفقا للمادة رقم  Xمن د�ستور عام
 .2012ولكنه مل يفعل .وعلى ما يبدو �أن الإخوان �أ�ساءوا قراءة احلجم
املحتمل لالحتجاجات يف  30يونيو ،وكذلك موقف اجلي�ش املحتمل،
اعتقادا منهم �أنه �سوف يقف �إىل جانب الرئي�س املنتخب �أو على الأقل لن
ً
يطيح به بهذه ال�رسعة  .وميكن اال�ستنتاج دون دليل حقيقي� ،أن الإخوان
ف�ضلوا �أن ُيطاح بهم يف انقالب ع�سكري على �أن يرحلوا بخ�سارة
انتخابية.
ُ 3030ت�شري الأرقام التقديرية للخ�سائر التي �أحلقها النظام بالإخوان
منذ  3يوليو � 2013إىل وقوع مئات القتلى و�آالف اجلرحى واملعتقلني
ؤخرا منظمات حقوق الإن�سان يف
واملحتجزين .وقدر تقرير �أ�صدرته م� ً
م�رص �إجمايل عدد القتلى من جميع الأطراف :الإخوان والنا�س العاديني
وال�رشطة منذ نهاية يونيو  2013بـ � 2665شخ�صً ا.
3131مل يكن القرار م�ستن ًدا ال �إىل حكم من املحكمة وال �إىل ت�رشيع من
برملان منتخب .وتثور �شكوك كبرية حول �صحته القانونية والإدارية.
وميكن �أن ُيلغى ب�سهولة من قبل املجل�س الأعلى للدولة .ووفقًا لذلك ،ف�إن
قليل للغاية من الدول تعرتف بالقرار ،وتت�رصف بناء على ذلك.
عددا اً
ً
ويف الواقع .،وبالتايل� ،أعتقد �أنه ر�سالة �سيا�سية مبعوثة �إىل الإخوان
لتقليل خماوف الر�أي العام املناه�ض للإ�سالميني ،و�أي�ضً ا لت�شجيع
ال�رشطة والنيابة العامة يف معاداتهما للإخوان ويف حملتهما املوجهة
�ضدهم .وميكن يف هذه احلالة اال�ست�شهاد مبواد قانون العقوبات املتعلقة
بالإرهاب لتعقب الإخوان.
3232بد�أت �سل�سلة القمع الدموي للأن�شطة االحتجاجية للإخوان
باال�شتباكات التي جرت عند مقر احلر�س اجلمهوري يوم  8يوليو
قتيل .وت�ضاعف عدد الإ�صابات على القائمة مع
والتي خلّفت نحو  50اً
اال�شتباكات الأكرث وح�شية يف مدينة ن�رص يوم 27يوليو بعد �ساعات
قليلة فقط من خروج اجلماهري املناه�ضة للإخوان �إىل ال�شوارع لتفوي�ض
وبناء على طلبه ،م�سئولية مكافحة
اللواء عبد الفتاح ال�سي�سي قائد اجلي�ش،
ً
الإرهاب.
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3333تدير هذه اجلمعيات الأهلية البالغ عددها  1055جمعية بنية حتتية
وا�سعة النطاق من الأن�شطة اخلريية والرعاية الطبية التي ال ميكن
تعوي�ضها ب�سهولة .و�سوف ت�شهد الأيام على التداعيات االجتماعية لقرار
جتميد ن�شاط تلك اجلمعيات.
3434الأهرام.
عاما من �سيا�سات
3535من املثري لل�سخرية �أن يف تركيا نف�سها وبعد ً 80
م�ستقطبا من الناحية
العلمنة الق�رسية التي اتبعها �أتاتورك �أ�صبح املجتمع
ً
الأيديولوجية حول م�سائل الدين والعلمانية .وعالوة على ذلك ،ف�إن
النظام ال�سيا�سي يهيمن عليه يف الوقت الراهن �ساللة من ن�سل الإ�سالم
ال�سيا�سي :ليرباليون �إ�سالميون مثل حزب العدالة والتنمية� ،أو جماعات
ليربالية �صوفية �أخرى مثل جماعة النور التي �أ�س�سها جولن ،والإخوان
امل�سلمني ال�سابقني وغريهم.
�سيا�سيا على النظام توفري اال�ستقرار ال�سيا�سي
3636من ال�صعب
ً
والأمني علي خلفية هذه االحتجاجات اجلماهريية امل�ستمرة التي ينظمها
الإ�سالميون .كما �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يجعل االنتعا�ش االقت�صادي
(وجذب اال�ستثمارات وال�سياحة) �صعب التحقيق .و�أي�ضً ا ،وب�شكل عام
ف�إن املوروثات املعقدة من الدولة القدمية الفا�شلة والعاجزة ،والأزمات
االقت�صادية الهيكلية وحزم الإ�صالح �صعبة املنال ال تب�رش بتح�سن كبري يف
امل�صري االقت�صادي لل�شعب يف �أي وقت قريب.
�3737أ�رشف ال�رشيف« ،ما هو امل�سار الذي �ستختاره جماعة الإخوان
امل�سلمني يف م�رص ؟»:

http://carnegieendowment.org/2013/09/23/what-path-will-egypt-smuslim-brotherhood-choose/gnx6

3838من ال�صعب تقدير الثقل االنتخابي للإخوان يف مرحلة ما بعد
مر�سي يف م�رص .ولكن على الأرجح �أن اجلماعة ما زالت حتتفظ
بقاعدتها الداعمة على الأقل يف �صعيد م�رص حيث الطائفية الدينية مغرو�سة
توجه ال�سلوك االنتخابي للم�سلمني
يف الكيانات االجتماعية وهي التي ّ
؛نظرا لعدم وجود
ل�صالح الإخوان والإ�سالميني .وهذه جمرد تكهنات
ً
ا�ستطالعات للر�أي يف ال�سيا�سة امل�رصية.
3939ال�سيا�سة املعلنة للإخوان هي مقاطعة االنتخابات لنزع ال�رشعية
بالكامل عن خارطة الطريق .ومع ذلك ،فقد �شاركوا يف انتخابات
التجديد الن�صفي لنقابة الأطباء يف دي�سمرب  .2012ويتكهن البع�ض ب�أن
الآلة االنتخابية للإخوان ال ميكن ان ترتك �أي مناف�سة انتخابية دون
الدخول فيها.
4040قبل عام  ،2011كان الإخوان ميتنعون عن تر�شيح املر�أة يف
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االنتخابات على نطاق وا�سع� ،أو عن ح�شد الن�ساء يف املظاهرات حلمايتهن
من غ�ضب النظام ،ومل يعد احلال كذلك يف الوقت الراهن.
4141يف القاهرة على �سبيل املثال يك�شف تركّ ز احتجاجات يوم اجلمعة
يف حلوان والب�ساتني جنوبي القاهرة ويف املطرية يف �رشق القاهرة،
ويف الهرم وكردا�سة واملناطق الريفية من اجليزة ويف �سيدي ب�رش يف
الإ�سكندرية ويف مدن �أخرى مثل الفيوم وبني �سويف وغريها ،ا�ستمرار
ال�شبكات املحلية للإخوان يف هذه الأحياء.
4242مايكل غريغوري وتوم بريي «تقرير خا�ص :تزايد خماطر
التطرف مع تراجع الإخوان» .رويرتز:
http://www.reuters.com/article/2013/10/28/us-egypt-brotherhoodspecial-report-idUSBRE99R0DU20131028

4343بد�أت بع�ض ال�شبكات املحلية وال�شبابية يف التعبري عن ا�ستيائها من
ف�شل ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية لأع�ضاء مكتب الإر�شاد يف املنفى والتنظيم
نظرا ل�شعورها بالإحباط ب�سبب ف�شل احتجاجات  25يناير يف
الدويل
ً
ً
خمططا لها .وبرزت دعوات
تغيري موازين القوى مع النظام ،كما كان
ل�رضورة التفوي�ض الكامل ل�سلطة اتخاذ القرار من املركز �إىل املجموعات
املحلية والأجيال ال�شابة.
4444الإخوان لي�سوا جمرد تنظيم �سيا�سي بل هم �أي�ضً ا جماعة دعوية دينية
اجتماعيا وروابط عائلية لأع�ضائها وحمبيها
دعما
ً
وجماعة اجتماعية تقدم ً
ومريديها .وهذه القاعدة ت�شكل مكمن قوة ال ميكن تدمريها ب�سهولة.
4545با�ستثناء بع�ض ال�صفحات القليلة التي كتبها عبد الرحمن الرب ع�ضو
مكتب الإر�شاد حتت عنوان« :الر�ؤية ال�رشعية ملواجهة االنقالب» التي
كانت ُتوزع على املعت�صمني يف ميدان رابعة ،مل يكتب الإ�سالميون �أي
�شيء �آخر �أو ي�صدروا �أي ت�رصيحات �أو �إعالنات �أخرى.
4646مل ت�أخذ املحكمة اجلنائية الدولية بالتهم التي وجهها الإخوان �ضد
احلكام الع�سكريني يف م�رص بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية .كذلك ات�ضح
�أن الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي قبال يف نهاية املطاف بالأمر
الواقع ،ونقال ر�سالة مفادها �أن االنتخابات املقبلة �سوف ت�ضفي ال�رشعية
على نظام احلكم احلايل يف م�رص.
�4747أعرب را�شد الغنو�شي ،ال�سيا�سي واملفكر الإ�سالمي ورئي�س حزب
إخوان،بدءا من
النه�ضة يف تون�س ،عن ا�ستيائه من ال�سيا�سة احلمقاء لل
ً
،و�صول �إىل ردود الفعل التخريبية احلالية
القرار القاتل بالرت�شح للرئا�سة
اً
تكرارا لوجهات النظر املتداولة بني
بعد الإطاحة مبر�سي .وكان يعتقد،
ً
فروع الإخوان يف الأردن واليمن و�أوروبا� ،أن ف�شل الإخوان يف م�رص
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يدمر االحتماالت امل�ستقبلية جلميع الإ�سالميني يف املنطقة.
http://www.youtube.com/watch?v=UXmg5vuH854

4848دفع حزبا الدعوة ال�سلفية والنور بالفعل ب�إمكانية دفع الدية كمخرج
حمتمل مل�س�ألة الق�صا�ص خ�صو�صً ا و�أنه من امل�ستحيل بالت�أكيد حتديد م�سئولية
كل فرد من �أفراد الأمن املتورطني يف عمليات القتل بدقة.
�4949أ�صدر بع�ض قادة الإخوان امل�سلمني يف م�رص بيان اعتذار للثوار
أثرا على ما يبدو بوجهة نظر املجموعة الثانية ،يوم  25يناير
امل�رصيني ت� ً
.2014
�5050ضم حتالف بروك�سيل �إىل جانب الإخوة جماعات �أخرى مثل
اال�شرتاكيني الثوريني ،وحزب غد الثورة وحركة � 6أبريل و�شخ�صيات
م�ستقلة �أخرى .وبلور هذا التحالف موا�ضيع وا�سعة من املعار�ضة
ً
،م�سلطا ال�ضوء على �أهداف الدميقراطية والعدالة
الثورية للنظام احلايل
االجتماعية والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية.
5151مقابلة �شخ�صية للكاتب مع ع�ضو يف جماعة الإخوان امل�سلمني.
5252انظر البيان الر�سمي حلزب الو�سط:

https://www.facebook.com/alwasatparty/photos

/a.170362426345091.34117.167887129925954/720267

انظر �أي�ضً ا بيان حممد حم�سوب ،ع�ضو املكتب التنفيذي الأعلى حلزب
الو�سط:

https://www.facebook.com/Mahsooob/posts/924153254266168

5353كانت �إحدى الأولويات الق�صوى للنظام على ما يبدو هي حماية
اجلي�ش وال�رشطة (م�صادر القوة الرئي�سية لديه) من �أي عقاب قانوين عن
�أعمال القتل .انظر بع�ض الأدلة املوثقة حول هذه النقطة يف تقرير هيومن
رايت�س ووت�ش عن جمزرة رابعة:

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0814web_0.pdf

5454يت�ضمن النوع الأول حزبي م�رص القوية والتيار امل�رصي ،يف
حني ت�رصفت �أحزاب مثل حزب احل�ضارة كتابعني للإخوان.
5555و�صف حممد مر�سي نف�سه ب�أنه قطبي .وقال قادة رئي�سيون يف
مكتب الإر�شاد ،مبن فيهم املر�شد نف�سه �إن �أطروحات ح�سن البنا كانت
غاية يف التب�سيط والبالغة.
5656ميكن التكهن ب�أن �إحدى القواعد ال�ضمنية واخلفية املمكنة قد تكون
مثل �أنهم يف حالة حرب مع النظام احلايل ،و�أن هذه احلالة ت�ستدعي فقه
اً
قواعد اخلداع واملناورة املعروفة جي ًدا يف ال�سنة الإ�سالمية.
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5757حتت ها�شتاج « #حتوالتي الفكرية الأخرية» على في�سبوك
التي حظيت بع�رشات الآالف من التعليقات ،دارت مراجعات �شباب
الإ�سالميني حول هذه املوا�ضيع .وتندرج مواقع التوا�صل االجتماعي
الأخرى التابعة للإ�سالميني و�صفحاتهم الأخرى على الإنرتنت حتت هذا
اخلط.
5858على �سبيل املثال ،قاد الإ�سالميون حملة لتعميم ها�شتاج »#انتخبوا
العر�ص» على مواقع التوا�صل االجتماعي لإهانة الفريق .ون�رشت �أي�ضً ا
املواقع التابعة للإخوان �أ�رشطة فيديو جن�سية فا�ضحة ُ�س ّجلت لنا�شط م�ؤيد
لل�سي�سي يف مدينة املحلة الكربى ،يف حملة ت�شهري �ضد ال�سي�سي .وهذا
كبريا على �أعراف الإ�سالميني وتعهداتهم فيما يخ�ص
خروجا
ي�شكل
ً
ً
امل�سائل اجلن�سية والأخالقية.
5959حتدثت وثيقة ُعممت على الإنرتنت بوا�سطة جمموعة من �شباب
الإخوان امل�سلمني بعنوان «الق�ضية الأوىل» عن «دفع ال�صائل»و
«احكام قتال لطائفة املمتنعة « .وهذا هو امل�صطلح اجلهادي الذي كان
معروفًا جيدا يف كتابات اجلماعات اجلهادية يف ال�سبعينيات والثمانينيات
والت�سعينيات لتربير اجلهاد �ضد الأنظمة احلاكمة يف بالد امل�سلمني ،ولكن
ذلك مل يحدث قط يف �أدبيات الإخوان.
6060انظر �أ�رشف ال�رشيف� ،إخفاقات الإخوان امل�سلمني يف م�رص..
من�شورات كارنيجي 1 ..يوليو 2014

http://carnegieendowment.org/2014/07/01/egyptian-muslimbrotherhood-s-failure

6161يحيى الرفاعي �رسور وحممد جالل الق�صا�ص وح�سام �أبو
البخاري.
6262مثل تالميذ ال�شيخ الراحل الرفاعي �رسور.
6363معظم املناهج التثقيفية هي ملخ�صات وم�ساحات مفرطة يف التب�سيط
تفتقر �إىل العمق الأيديولوجي .وال ُيغر�س يف الكثري من �شباب الإخوان
عادات القراءة.
6464على �سبيل املثال ،ي�ستنكر خطاب الإخوان اجلي�ش وال�رشطة
ويو�صف الأقباط فقط بهذا
باعتبارهما “ ظاملني” ولكن لي�سوا”
ً
كفارا”ُ .
الو�صف.
6565ت�ضم القائمة حركات مثل �أحرار وحازمون واجلبهة ال�سلفية
واالئتالف الإ�سالمي العام وحزب الراية (حتت الت�أ�سي�س) وغريها.
6666لي�س الإ�سالميون بحاجة �إىل «مراجعات فكرية» لرف�ض
احتجاجا على ما يرونه انت�صارات
الدميقراطية برمتها يف ن�ضالهم؛
ً
انتخابية مغت�صبة منهم .وميكنهم التعبري عن مثل هذه االحتجاجات حتى
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وهم مازالوا ملتزمني مببادئ الدميقراطية ،مثل التداول ال�سلمي لل�سلطة
واحلريات العامة ،وحق ال�شعب يف انتخاب حكامه يف انتخابات حرة
ونزيهة .ويف واقع الأمر ،يجب على ه�ؤالء الإ�سالميني �أن يحتجوا
على االنتهاكات التي يرتكبها اجلي�ش والنظام القدمي ورعاتهما الإقليميون
والدوليون �أثناء هذه العمليات ولي�س �ضد املبد�أ الدميقراطي نف�سه.
�6767أعلنت جمموعة �أجناد م�رص م�سئوليتها عن التفجريات الإرهابية
�أمام جامعة القاهرة يف � 2أبريل .2014
6868باعتباره واح ًدا من منظري �إ�سالميي رابعة املتحدثني ب�رصاحة:
«الإ�سالميون ب�صدد فقد توا�صلهم االجتماعي وا�سع النطاق للأبد لأنه
كان ه�شً ا ،وال ي�ستند �إىل فكر وا�ضح .وي�سعى الإ�سالميون الآن �إىل
تر�سيخ قاعدة �أ�صغر من الدعم ،ولكنها �أكرث التزاما عقائديا و�سيا�سيا».
6969مل يكن من املمكن �إن�شاء احلزب ال�سيا�سي حلازم �صالح �أبو
ر�سميا ب�سبب قلة
�إ�سماعيل الذي �أطلق عليه حزب الراية (حتت الإن�شاء)
ً
املوارد التنظيمية الالزمة .وظلت الأحزاب الأخرى التي تعرب عن �أفكار
مماثلة مثل حزبي الف�ضيلة والأ�صالة هام�شية وال وزن لها� .أما الكيانات
غري احلزبية مثل اجلبهة ال�سلفية وحازمون والتحالف الإ�سالمي العام،
وطالب ال�رشيعة وغريها ،وكلها تعرب عن نزعات جذرية ،فكانت تفتقر
�إىل الرباعة التنظيمية �أو الكفاءة منذ �إن�شائها.
7070على �سبيل املثال ،كان ل�صفحة «�شباب �أهل ال�سنة واجلماعة» على
في�سبوك (وهي اجلناح ال�شبابي جلماعة �إ�سالمية قطبية بارزة مقرها يف
الإ�سكندرية) ب�ضع مئات من الأع�ضاء.
7171على �سبيل املثال �أ�شار ها�شتاج بعنوان  »#حتوالتي الفكرية
الأخرية» على في�سبوك �إىل تطرف الكثري من حمبي الإخوان والتابعني
لهم على اخلطوط املو�ضحة �أعاله.
7272وت�شمل جماعات مثل جماعة اجلهاد ،والتوقف والتبينُّ  ،والقطبية،
و�أهل ال�سنة واجلماعة.
7373ت�شمل القائمة مر�شد الإخوان نف�سه حممد بديع ونائب املر�شد
واملتحدث با�سم اجلماعة حممود عزت و�أع�ضاء رئي�سيني من مكتب
الإر�شاد مثل ر�شاد البيومي وجمعة �أمني.
ر�سميا ا�ستنكر فيه
�7474أ�صدر التحالف الوطني لدعم ال�رشعية بيا ًنا
ً
الدعوة التي �أطلقها اثنان من النا�شطني ال�شباب التابعني للإخوان (�أحمد
املغري وعبد الرحمن عز) �إىل حمل ال�سالح للجهاد �ضد النظام احلاكم.
�7575شكل بع�ض �شباب الإخوان هذه اجلماعات على عجل يف رد فعل
لوح�شية ال�رشطة التي �صاحبت قمع االحتجاجات احلا�شدة يف القاهرة
والإ�سكندرية يف �شهر �أغ�سط�س عام .2013
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7676ت�ضم قائمة الأعمال الفكرية �سل�سلة «جند الله» ملنظر الإخوان
ال�سوريني �سعيد حوي « املت�ساقطون علي طريق الدعوة»« ،ماذا يعني
انتمائي �إىل الإ�سالم؟» ،و»م�شكالت الدعوة والداعية» « التي �أ�صدرها
مفكر الإخوان اللبنانيني فتحي يكن ،و»املنهج احلركي لل�سنة النبوية»
لل�سوري منري الغ�ضبان و»املنطلق» للعراقي حممد �أحمد الر�شيد.
7777من املفارقات �أن ح�سن البنا يف كتابه «بيان امل�ؤمتر ال�ساد�س
للإخوان» �أ�شار �إىل �أوجه النق�ص يف العمل اخلريي ،الذي و�إن كان
�سبيل للتغيري االجتماعي وال�سيا�سي
�رشعا �إال �أنه ال يكاد يكون
جمزيا
اً
ً
ً
الإ�سالمي املن�شود.
7878ا�ستنكر يو�سف القر�ضاوي ،الداعية الديني البارز التابع للإخوان
�رشعا.
اخلالفة التي تدعو �إليها «داع�ش» باعتبارها غري �صحيحة
ً

http://www.alaraby.co.uk/politics/ba7794ac-e291-4451-a537065d15a5a48a،

�أخر دخول على املوقع يف  7يوليو .2014
7979وهذا ما يف�رس االرتباك والتناق�ض يف رد فعل الإخوان ل�صعود
داع�ش يف العراق و�سوريا .وتراوحت مواقفهم بني دعم كامل و�إعجاب
بفعاليته ،ودعم حا�سم (مع عدم �إبداء الدعم لبع�ض الق�ضايا ولكن ت�أييد
البع�ض الآخر املتوافق ووجهات نظرهم) ،ونقد (لأ�سباب منهجية
أ�سا�سا) ،وامتناع عن التعليق وتردد.
� ً

8080على �سبيل املثال ،على مدى الفرتة من �أبريل وحتى يوليو 2014
كانت هناك حملة لن�رش كتيبات ومل�صقات يف كل مكان يف ال�شوارع يف
جميع �أنحاء املدن الكربى يف م�رصُ ،يطلب فيها من النا�س ال�صالة على
النبي حممد .وكانت هناك تكهنات وا�سعة حول هوية من يقفون وراء
هذه احلملة ،وما �إذا كان الإ�سالميون هم الذين يدعمونها .ورغم �أنه
ال ميكن اجلزم على الإطالق ولكن وردت بع�ض التقارير التي تفيد �أن
الإخوان وال�سلفيني كانوا م�شاركني فيها ،و�أنها تهدف �إىل التوا�صل مع
اجلمهور عن طريق الدعاية الدينية .ورد النظام على ذلك ب�أن �أنهى هذه
احلملة بالقوة.
8181ينبغي �أن ي�شمل ذلك لي�س فقط الطقو�س الدينية والوعظ ،ولكن
�أي�ضً ا الأغاين الدينية التي عفا عليها الزمن (املعروفة با�سم الأنا�شيد ،وهي
نوع من الأدب والفنون للدعاية الدينية).
8282انظر� أ�رشف ال�رشيف «م�أزق م�رص بعد مبارك».

http://carnegieendowment.org/files/post_mubarak_predicament.pdf

8383يعتقد اجلهاديون يف ت�أ�سي�س نظام من �أعلى لأ�سفل للحكم الإ�سالمي
اجلديد بالقوة .ويدفع ال�سلفيون بالأ�سلمة الثقافية واالجتماعية من �أ�سفل �إىل
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أ�صل �إىل
�أعلى ،بدءا من م�ستوى القاعدة العري�ضة .ومييل كال التوجهني � اً
نبذ فكرة امل�شاركة يف النظم ال�سيا�سية ا املوجودة �سواء كانت ا�ستبدادية �أو
دميقراطية .ولكن ،بعد انتفا�ضة � 2011شهدت احلركة ال�سلفية تنقيحات
رئي�سية يف هذا ال�صدد تركتها �أقرب �إىل موقف الإخوان.
8484حقوق املر�أة وحقوق غري امل�سلمني يف الرت�شح للمنا�صب العامة،
وامل�ساواة �أمام القانون واالختالف حول مذهب عاملية حقوق الإن�سان
.كلها ق�ضايا كربى يف هذا ال�سياق.
8585وحتى جون لوك م�ؤ�س�س نظرية الدميقراطية الليربالية يف تقليد
التنوير الغربي بد�أ من �إعادة تف�سري م�صادر الكتاب املقد�س للدفع �إىل
«امل�سيحية احلقيقية» التي تدعم التعددية والت�سامح الديني وال�سيا�سي.
8686وفقًا لرولز� ،أع�ضاء املجتمع الذين يدعمون املذاهب الفكرية املختلفة
(�سواء الأديان �أو الأيديولوجيات �أو الفل�سفات) التي لديها �آراء متعار�ضة
عن العدالة وال�صالح ،ميكنهم �أن ي�سعوا �إىل و�ضع مبادئ توافقية مقبولة
للعدالة واحلقيقة ميكن بناء �أ�س�س املجتمع عليها .وميكن الو�صول �إىل هذا
الإجماع �إذا امتنع �أتباع هذه املذاهب الفكرية املختلفة عن مناق�شة البديهيات
بدل من ذلك على حجج عقالنية
الأ�سا�سية ملذاهبهم املتعار�ضة ،وركزوا اً
جميعا االتفاق
،ميكنهم
املذاهب
و�أخالقية قائمة بذاتها وم�شرتكة بني جميع
ً
عليها �إىل حد معقول .وهذا من �ش�أنه �أن ينع�ش التعددية ال�سيا�سية والثقافية
ويحميها يف املجتمع .ولكن يبدو �أنه يف حالة الإ�سالميني والدميقراطية،
يتطلب الأمر �أكرث من و�ضع حجج عقالنية قائمة بذاتها ،فهو يتطلب
م�ساومة دميقراطية داخل التقاليد الدينية نف�سها واال�ست�شهاد بتف�سريات
دميقراطية جديدة.
8787كان التحديث يف بلدان ال�رشق الأو�سط الإ�سالمية عملية تقودها
الدولة من �أعلى �إىل �أ�سفل يف الأغلب وتتجاهل احلاجة �إىل الإ�رشاف على
تغيري الثقافة ال�سيا�سية الإ�سالمية على م�ستوى القاعدة العري�ضة خا�صة
لإثارة عالقة مذهبية قابلة للتطبيق بني الدين واحلكومة تكون مطلوبة لدعم
الدميقراطية الليربالية (�أي �شكل خمفف من العلمانية ال�سيا�سية) .وكانت
م�ؤ�س�سات الدولة وعلماء الدين وامل�ؤ�س�سات التعليمية والعلمية وم�ؤ�س�سات
الدعوة املحافظة هي مبثابة حرا�س املعبد لهذه النزعة املحافظة.
8888با�ستثناء الإ�شارات املرجعية وامل�صطلحات الدينية ال�شائعة يف الثقافة
امل�رصية.
�8989ضعف امل�أ�س�سة هو �أحد �أعرا�ض ال�سيا�سة امل�رصية ب�شكل عام،
غر�ستها على مدار ما يقرب من  60عاما اال�ستبدادية اجلامدة التي ال
ميكن الهرب من فكاكها ،وعدم وجود قواعد وا�ضحة تنظم مكانة الدين
يف ال�سيا�سة (تطبق على الدولة والنظام على حد �سواء).
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�9090أ�رشف ال�رشيف« ،حزب م�رص القوية :هل هو حزر تقدمي/
دميقراطي يف مرحلة ما بعد الإ�سالميني �أم جمرد حزب �إ�سالمي �آخر؟»

:http://media.leidenuniv.nl/legacy/sherif.pdf

9191مقابلة �أجراها الكاتب مع ع�ضو يف املكتب ال�سيا�سي حلزب م�رص
القوية يف مار�س .2014
9292على �سبيل املثال� ،أبدى طارق الب�رشي و�سليم العوا وفهمي
وتع�صبا �إزاء �أن�شطتها .كما عرب
هويدي نق ًدا متزاي ًدا للكني�سة القبطية
ً
يو�سف القر�ضاوي وحممد عمارة عن نزعات عدائية �ضد ال�شيعة منذ
نظرا لنبذهم يف ال�سابق االنق�سامات بني
عام  .2000وهذا حتول ملحوظ ً
ال�سنة وال�شيعة ،وهي �آراء متيزوا بها.
9393ملعرفة املزيد عن مفهوم «احلركة غري االجتماعية» انظر �آ�صف
بيات ..احلياة كممار�سة �سيا�سية :كيف يغري �أنا�س عاديون ال�رشق
الأو�سط....القاهرة :اجلامعة الأمريكية للن�رش.2009 ،
�9494أ�شار �أحدث ا�ستطالع للر�أي �أجرته م�ؤ�س�سة «بيو» �أن  ٪75من
امل�رصيني يدعمون ال�رشيعة الإ�سالمية يف م�رص.

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religionpolitics-society-beliefs-about-sharia/Such

وهي ن�سبة من امل�ؤكد �أنها تفوق القاعدة الداعمة للإ�سالميني.
9595جتدر مالحظة كيفية ح�شد احلكومة علماء الأزهر حلث الناخبني
على الت�صويت ل�صالح الد�ستور اجلديد ،وتربير ذلك من الناحية الدينية.
وعالوة على ذلك ،ومن قبيل املفارقة� ،أعطت وزارة الأوقاف تعليمات
لدعاتها بحث النا�س يف خطبة �صالة اجلمعة على دفع ر�سوم اخلدمات
احلكومية مثل الكهرباء على �أنها واجب ديني .وهذه جمرد �أمثلة .ولكن
احلاالت التي ا�ستغلت فيها الدولة الدين لتربير �سيا�ساتها ووجود املكون
الديني املحافظ يف قلب امل�ؤ�س�سات اال�ستبدادية للدولة كثرية للغاية بحيث
ال ميكن �رسدها.
بارزا من �شيوخ الأزهر الذين دعموا
�شيخا
9696كان عماد عفت
ً
ً
احلركة الثورية امل�رصية منذ اليوم الأول ،وقُتل على ما يبدو على يد
اجلي�ش خالل ا�شتباكات عنيفة وقعت يف دي�سمرب  .2011وال�س�ؤال املهم
هو ما �إذا كان �إرث عفت وتالميذه امل�سي�س املناه�ض للنظام ميكن �أن
ي�ساعد على بلورة حركة معار�ضة داخل م�ؤ�س�سة مثل الأزهر يدعم قادتها
متاما.
الرئي�سيون النظام الع�سكري احلايل ً
9797مقابلة �شخ�صية مع الكاتب ابراهيم اله�ضيبي ،القاهرة.

9898ت�شمل الأ�سماء هنا امل�شايخ حممد عبد الرب و�أكرم مظهر وحممد
ن�صار ،وغريهم.
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9999عمرو عزت “النزاع على امل�ساجد يف م�رص :الكفاح من �أجل
كني�سة الإ�سالم” ،جدلية .http://bit.ly/1tt8EWj
10100تاريخيا ويف وقت مبكر منذ �أواخر القرن التا�سع ع�رش
و�أوائل القرن الع�رشين ،كانت احلركات الإ�سالمية تهتم بالن�شاط
االجتماعي (الأن�شطة اخلريية ،والرعاية االجتماعية ومنظمات
وبدءا
اخلدمة املجتمعية) كحقل للعمل �ضد ظهور التغريب والعلمنة.
ً
من الثمانينيات� ،ضاعف الإ�سالميون والإخوان على ر�أ�س القائمة،
تقديرا لنهج املجتمع املدين
رغبتهم يف االنخراط يف الن�شاط االجتماعي؛
ً
يف التمكني ال�سيا�سي ،وبف�ضل جناحاتهم يف النقابات املهنية واالحتادات
الطالبية وجمعيات �أع�ضاء هيئات التدري�س داخل حرم اجلامعة يف
الثمانينيات و�أوائل الت�سعينيات .وعلى الرغم من هذا الن�شاط فقد ظل
دون وجود عقيدة وا�ضحة� ،أي عدم وجود فهم وا�ضح ملكانة املجتمع
املدين (التقليدي واحلديث على حد �سواء) يف م�رشوع الإ�سالميني عموما.
بديل يعو�ض
ويتعامل الإ�سالميون عادة مع املجتمع املدين باعتباره
ف�ضاء اً
ً
ا�ستبعادهم من امليدان ال�سيا�سي .ومن املفارقات �أي�ضً ا كيف �ألقى الإخوان
بكل ثقلهم وراء منظمات املجتمع املدين احلديثة ،و�أهملوا امل�ؤ�س�سات
واملنظمات التقليدية ،مثل الطرق ال�صوفية والأوقاف .ويف الواقع،
حربا �أيديولوجية �ضد هذه الطرق
�شن الإ�سالميون الآخرون ،ال�سلفيةً ،
ال�صوفية .وعالوة على ذلك ،كان الن�شاط االجتماعي للإ�سالميني يفتقر
�إىل التمويل املحلي امل�ستدام (ب�رصف النظر عن التمويل عرب احلدود
جزئيا
أ�سا�سا من اخلليج) .ورغم �أن هذا ميكن �أن ُيعزى
ً
الوطنية القادم � ً
�إىل القيود املفرو�ضة عليهم من الدولة ،ف�إن الإ�سالميني مل يتمكنوا �أي�ضً ا
من و�ضع خطط مبتكرة حل�شد املوارد املالية تت�ضمن الأن�شطة التقليدية على
عك�س الإ�سالميني الكويتيني الذين ا�ستخدموا الأوقاف على �سبيل املثال.
أخريا ،ح�رص الإ�سالميون �أنف�سهم يف الأن�شطة اخلريية ،ومل يدخلوا
و� ً
جمال الأن�شطة التنموية.
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ً
�أحمد عبد ربه

*

مقدمة:
تهدف هذه الورقة �إىل الإجابة عن �س�ؤال رئي�س يتعلق مب�ستقبل الدور الذي �سيلعبه ال�شباب
يف العامل العربي يف التغيري بعد ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة على ثورات الربيع العربي.
فانتفا�ضات ال�شعوب العربية يف تون�س وم�رص واليمن و�سوريا وليبيا املوازية النتفا�ضات �أخرى
حمدودة يف املغرب والأردن وال�سعودية وال�سودان ،و�أخري دموية يف البحرين تعر�ضت
ل�رضبات �شديدة ،وتراجع دورها ال ريب على الت�أثري يف معظم هذه الدول ،با�ستثناء النجاح
الن�سبي احلادث يف احلالة التون�سية .ففي م�رص تراجعت ثورة يناير لتتيح م�ساحة جدلية ملوجة
،عرفت بثورة يونيو ،اختلطت فيها الأوراق ،وو�صل فيها �إىل احلكم رئي�س
ثورية �أخرى ُ
من خلفية ع�سكرية بعك�س املطالبات الثورية بدولة مدنية ورئي�س مدين� .أما يف ليبيا و�سوريا
فقد حتولت الثورات �إىل ما ي�شبه احلروب الأهلية ،فبينما ُقتل القذايف ،وف�شل َخلفه يف ال�سيطرة

* مدر�س النظم ال�سيا�سية املقارنة بجامعة القاهرة.
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ً

وم�سيطرا على العا�صمة ،بينما تعاين باقي البالد من
قويا
ً
على مقدرات احلكم ،ف�إن ب�شار بقى ً
الفو�ضى وغياب الدولة و�سط �رصاعات م�سلحة بني ف�صائل املعار�ضة على اختالف �أنواعها.
�أما يف اليمن ،فرغم احللول التفاو�ضية التي بدت ناجحة يف البداية ب�إخراج على عبد الله �صالح
من احلكم يف �صفقة خروج �آمن؛ ف�إن �سيطرة احلوثيني على العا�صمة و�سط فو�ضى �شديدة يف
�أنحاء البالد ،وتراجع دور الثوار حل�ساب ال�سيا�سيني ورجال وم�ؤ�س�سات احلر�س القدمي ق�ضى
تقريبا على معنى الثورة والتغيري هناك .مل تبق �سوى احلالة التون�سية ،والتي رغم ما تتعر�ض
ً
قدما بتفاهمات حذرة بني جميع الأطراف.
له من تخبط �شديد فمازالت قادرة على امل�ضي ً

تراجع الثورات العربية وف�شلها يف التغيري مل ين�سب �إىل جمهول ،ولكنه ن�سب �إىل �إخفاق
ال�شباب العربي يف ا�ستغالل الفر�ص التي �أُتيحت لهم لتغيري الأنظمة الديكتاتورية التي ثاروا
عليها ،ورغم �أن الفر�صة بدت �سانحة �أمامهم لتغيري معادالت احلكم وال�سلطة يف البالد
العربية؛ ف�إنهم ف�شلوا يف ذلك ،و�أ�ضحوا متهمني بامل�سئولية عن الف�شل والرتاجع .يف �ضوء تلك
اخللفية حتاول تلك الورقة تقييم دور ال�شباب العربي يف عملية التغيري خالل ال�سنوات الثالث
الفائتة ،مع الرتكيز على احلالة امل�رصية ،وحماولة الإجابة عن عدد من الأ�سئلة الفرعية على
النحو التايل:
•ما دور ال�شباب العربي يف انطالق ثورات الربيع ،وكذلك يف �إخفاقها؟
•هل ميكن فهم دور ال�شباب العربي املحوري يف التغيري يف �ضوء “�رصاع الأجيال”
كديناميكية للتغريات االجتماعية وال�سيا�سية يف العامل العربي� ،أم �أن هذا الدور جاء كرد
فعل على تهمي�شهم يف امل�ساحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية املختلفة؟
•ما �أهم التحديات التي واجهت ال�شباب عقب ثورات الربيع العربي ،وكيف ميكن تقييم
ا�ستجابتهم لها؟
•كيف ميكن تقييم تطور العالقة بني �شباب التيارين الإ�سالمي والليربايل خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية ،وهل هناك �أفق للعودة �إىل العمل امل�شرتك؟
•ما طبيعة املراجعات التي ينبغي على �شباب احلركات الثورية يف العامل العربي القيام بها
يف �ضوء خربة الأعوام الثالثة املا�ضية؟
أخريا ،هل اخل�سائر الفادحة التي طالت ال�شباب العربي خالل الأعوام الثالثة املا�ضية
•و� ً
متاما منهم� ،أم
–مبا يف ذلك من حمالت قمع واعتقال وت�شويه �أمام الر�أي العام– نالت ً
�أن هناك فر�صة لإعادة �إحياء دورهم يف التغيري؟
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يف هذا الإطار تنق�سم هذه الورقة �إىل �أربعة �أق�سام ،ي�سعى الق�سم الأول �إىل حتديد مفهوم
ال�شباب وموقعهم الدميوجرايف يف العامل العربي ،بينما ي�سعى الق�سم الثاين �إىل تقييم جتربة
ال�شباب يف التغيري خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،مع الرتكيز على احلالة امل�رصية التي تقع
يف نطاق علم واخت�صا�ص كاتب هذه الورقة ،بينما ي�أتي الق�سم الثالث ليعر�ض �أهم املراجعات
التي يتوجب على ال�شباب القيام بها يف �ضوء خربة ال�سنوات املا�ضية� ،أما الق�سم الرابع في�سعى
�إىل التعاطي مع امل�ستقبل وال�سيناريوهات التي تنتظر دور ال�شباب يف العامل العربي ،ومدى
قدرته على التغيري ،والتحديات التي تواجهه يف هذا الإطار.

الق�سم الأول� :أي �شباب نعني؟ وملاذا ثاروا؟
على الرغم من الأولوية الق�صوى التي تفردها الدرا�سات والأبحاث الدولية لفئة ال�شباب،
والدور املنوط بهم يف بناء امل�ستقبل ،ف�إن معظم هذه الدرا�سات ال تتفق على و�ضع تعريف
حمدد ملا يعنيه م�صطلح “ال�شباب” ،وعلى الرغم من �أن تقارير �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
ت�شري �إىل �أن هناك نحو  5.1مليار مواطن بني  ١٠و  ٢٥عاما ،يعي�ش �أكرث من  ٪٨٠منهم يف
دول العامل الثالث ،ف�إن الدول تختلف فيما بينها ملا تعنيه هذه الفئة ،وي�أتي اخلالف حتدي ًدا حول
احلدين الأدنى والأق�صى لهذه الفئة العمرية امل�سماة بال�شباب.
فبينما تعترب �أوغندا �أن �سن ال�شباب ترتاوح بني  ١٨و ٣٠ف�إن جنوب �أفريقيا ت�ضع هذه ال�سن
عاما يف كال من نيجرييا وبنجالدي�ش .بينما يعتمد
بني  ١٤و  ،٣٥بينما ترتاوح بني  ١٨وً ٣٥
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء يف م�رص ال�شباب يف �سن ترتاوح بني  ١٨و ٣٥
()1
عاما ،ويقع يف هذه الفئة ن�سبة  ٪٣٣من امل�رصيني.
وكما يت�ضح ف�إن تعريف تلك الفئة العمرية امل�سماة بال�شباب يختلف من دولة لأخرى بح�سب
ال�سمات االجتماعية والثقافية والنف�سية ملجموع املواطنني ،وكذلك بح�سب متو�سط العمر
الطبيعي يف كل دولة ،وب�شكل عام ت�شري هذه الورقة �إىل �أن م�صطلح «ال�شباب» لي�س فقط
عاما ،ولكن �أي�ضً ا
باملفهوم العمري ،وهو عادة يف احلاالت العربية يرتاوح بني  ١٦و ً ٤٠
عاما
باملفهوم احلركي ،فتعترب هذه الدرا�سة كل �شخ�ص يقع يف الفئة العمرية من � ١٦إىل ً ٤٠
،وقادر على احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي ب�أ�شكاله املختلفة ،مبا يف ذلك القدرة على امل�شاركة
ف�ضل عن امل�شاركة يف املظاهرات
يف االنتخابات والأحزاب واحلركات االجتماعية والثورية ،اً
،و�صول �إىل التعاطي الن�شط مع الو�سائط التكنولوجية احلديثة بغر�ض اال�شتباك
والإ�رضابات
اً
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�شابا تعنيه وتق�صده هذه الورقة.
مع ال�ش�أن العام هو ً

وال�شباب بهذا املفهوم ال�سابق �شكّ ل مع مطلع العام � ٢٠١١أكرث من  ٪٦٠من �إجمايل �سكان
العامل العربي ،حيث كانت ن�سبة ال�شباب حتت  ٢٥عاما نحو  ٪٥٠من عدد ال�سكان ،بينما
ال�شباب حتت  ٣٠عاما  ٪٦٠من �إجمايل املواطنني العرب ،وهى الن�سبة الأكرب يف العامل بعد
ن�سبة ال�شباب املوجودة يف جنوب ال�صحراء الكربى ،وكانت املفارقة �أنه يف هذا العام نف�سه
كان متو�سط �أعمار احلكام العرب نحو  ٦٦.٦عام ،وهو ما يو�ضح الفجوة الكبرية التي كانت
()2
حا�رضة بني املجتمع ال�شاب وال�سلطة الهرمة يف العامل العربي.
وتقدر منظمة العمل الدولية �أن حجم البطالة يف العامل العربي( )3ي�صل �إىل  ٪٢٨ليكون
عربيا حيث ت�صل �إىل نحو  ٪٣٥يف اليمن ،بينما
عامليا ،وترتاوح ن�سبة البطالة
ً
املعدل الأعلى ً
تنخف�ض يف قطر �إىل ن�صف يف املائة فقط ،مع الأخذ يف االعتبار �أن هذه الن�سب العالية من
البطالة هي بالأ�سا�س بني قطاع ال�شباب املتعلم ،لنكون بذلك �أمام م�شكلة م�ضاعفة ،فالتعليم يف
العامل العربي ،على قلة جودته ،يرفع من توقعات ال�شباب العربي ،ويحفزهم على اال�شتباك
عادة بعدم وجود ارتباط بني تعليمهم وبني م�شاركتهم
مع ال�ش�أن العام ،ولكنهم ي�صطدمون
ً
الإنتاجية ،بل �إن العديد من الدرا�سات ت�ؤكد �أن العامل العربي يعانى هذا االرتباط العك�سي
بني التعليم والبطالة! ووف ًقا للربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،وكذلك جامعة الدول العربية ف�إن
الدول العربية عليها خلق  ٥١مليون فر�صة عمل جديدة بحلول عام  ٢٠٢٠ملواجهات البطالة
()4
العربية.
وبالإ�ضافة �إىل البطالة ،ف�إن املعدل العايل للفقر يف الدول العربية املرتبط بتدهور م�ستوى
اخلدمات الأ�سا�سية كال�صحة والتعليم والبنية التحتية ،و�سوء التغذية ،وتف�شى الأمرا�ض قد
دفعا للهجرة حيث
�أدى �إىل تراجع م�ستوى املعي�شة بالن�سبة للمواطن العربي ،ودفع ال�شباب ً
ر�صدت درا�سة يف عام � ٢٠١١أن �أكرث من  ٪٧٠من ال�شباب يريدون الهجرة وترك املنطقة،
ف�ضل عن احلركي ،كل ذلك يف ظل معدالت ت�ضخم
كما دفع البع�ض الآخر للتطرف الفكري ،اً
عالية م�صحوبة بارتفاع يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف وقت وجهت معظم الدول العربية
ن�سبيا وجد �أن ١٠
ميزانيتها للإنفاق الأمني ب�شقيه ال�رشطي والع�سكري ،وفى �إح�صاء حديث ً
دول عربية تقع �ضمن �أعلي  ٢٠دولة �إنفا ًقا
ع�سكريا مقارنةً بناجتها املحلى الإجمايل )5(،وكلها
ً
عجلت بتزايد معدالت احلنق والغ�ضب لدى ال�شباب العربي ؛مما دفعه لالنفجار يف
عوامل َّ
()6
 ٢٠١١حينما وجد �أن الفر�صة �سانحة لفعل ذلك.
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�إذا ما �أ�ضفنا �إىل كل ذلك تراجع معدل احلريات والدميقراطية يف العامل العربي ،مع
م�ستغربا �أن نفهم كيف
درجات عالية من ال�سلطوية والقمع يف بع�ض هذه الدول ،ف�إنه ال يكون
ً
ثارت حفيظة ال�شعوب العربية ،وحتدي ًدا فئة ال�شباب ؛مفعمني بق�صة ال�شاب بوعزيزى الذي
�أقدم على حرق نف�سه �أمام بلدية �سيدى بوزيد يف تون�س مع الأيام الأخرية من عام .٢٠١0
تكنولوجيا
هكذا ميكننا ق�ص احلكاية بب�ساطة ،جمتمع فتى �شاب عايل التوقعات وممكَ ن
ً
وعيا ،يعاين البطالة ،والقمع ،وتراجع احلريات ،و�شيخوخة ال�سلطة �أقدم على
و�أكرث
ً
،منتهيا
االنفجار يف وجه ال�سلطات القائمة ،جمبرًِ ا باقي ال�شعب علي م�ساندته واالن�ضمام �إليه
ً
�إىل �إجبار بع�ض القادة على التنحي �أو الهرب �أو ترك ال�سلطة فيما ُعرِ ف بثورات الربيع
العربي ،والتي لعب فيها ال�شباب –ال ريب– الدور املركزي.
()7

الق�سم الثاين :تقييم ثالثة �أعوام من الثورات العربية :ماذا فعل ال�شباب
بعد �أن انفجر وملاذا تراجع دورهم؟
عربيا قبل قيام ثورات الربيع ،ف�إن
كما ات�ضح من العر�ض الدميوجرايف لو�ضع ال�شباب
ً
عدة �أ�سباب قد �أ�سهمت يف �إطالق طاقات ال�شباب وانفجارها ب�شكل كبري �أمام �سلطات مل ترتك
لها و�سائل �أو قنوات توا�صل �سلمية ر�سمية لإي�صال ر�سائل الغ�ضب �أو الر�ضا يف ظل ظروف
معي�شية �صعبة ،لكن تظل املع�ضلة التي عانى منها ه�ؤالء ال�شباب هي �أن قدرتهم على االنفجار
يف وجه الأنظمة القمعية مل يلحق بها قدرة تنظيمية لت�أطري هذا الغ�ضب يف �شكل فعل منظم
قادر على ا�ستكمال هدم الأنظمة الفا�سدة ،ومن ثم بناء �أنظمة �أخرى بديلة ،ففي م�رص -على
�سبيل املثال -وبعد مغادرة مبارك الق�رص الرئا�سي مل يتمكن الثوار من تنظيم ال�صفوف� ،أو
�رسيعا لقمة �سائغة للمعادالت والتوافقات بني جماعة الإخوان
م�أ�س�سة العمل الثوري ،وراحوا
ً
امل�سلمني وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي حتكمت ب�شدة يف مقاليد الأمور بعد تنحي مبارك عن احلكم،
وميكن هنا ر�صد خم�س �سمات رئي�سية واجهت ال�شباب يف مرحلة ما بعد تنحى قادة بع�ض هذه
الأنظمة:
�أولاً  :الت�سرع ب�إعالن الن�صر
كبريا يف �إعالن
ت�رسعا
وا�ضحا يف احلالتني امل�رصية والليبية على الأقل �أن هناك
فقد بدا
ً
ً
ً
انت�صار الثورة فور تنحي مبارك ومقتل القذايف ،ففي م�رص -على �سبيل املثال  -حدث لب�س
كبري لدى ال�شباب بني تنحى الزعيم وبني هدم �أو انهيار النظام ،فتنحي مبارك كان يعني
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لدى الكثريين زوال نظامه ،ولكن هذا كان ً
فادحا من قبل التنظيمات الثورية ال�شبابية
خطا
ً
التي قررت االحتفال ب�شكل كرنفايل ب�سقوط الزعيم دون بذل جهد يف �إدراك تعقد �شبكات
وم�ؤ�س�سات هذا النظام ،وعدم اقت�صاره على جمرد ر�أ�س الدولة الذي تنحى.
دائما يف الأدبيات امل�رصية التي تتناول الثورة �أنه من �أخطاء الثوار الت�رسع
ومن الدارج ً
برتك امليدان عقب مغادرة مبارك للق�رص اجلمهوري ،واختياره مدينة �رشم ال�شيخ كم�أوى
جوهريا يف فهم �أ�سباب تراجع الثورات الح ًقا ،ولكن
له ،وفى تقديري ف�إن هذا اخلط�أ لي�س
ً
اخلط�أ الأفدح كان غياب الوعي والقدرة على التفرقة بني انهيار النظام وانهيار قائده ،فحتى
إعالميا ،فاملطالب التي مل تكن قد حتققت بعد ،ورفعها
لو مل يغادر الثوار امليدان لتم ح�صارهم �
ً
الثوار للم�ؤ�س�سة الع�سكرية الح ًقا كانت يف معظمها م�ؤ�س�سية لها عالقة ب�إيقاف الد�ستور ،وكتابة
�آخر جديد ،وحل جمل�سي ال�شعب وال�شورى وحماكمة الفا�سدين .وهذه املطالب كانت ت�ستلزم
قوة �ضغط م�ستمرة على املجل�س الع�سكري احلاكم يف ذلك الوقت� ،صحيح �أن البقاء يف امليدان
كان �سي�شكل قوة �ضاغطة ؛لكن الأهم كان ت�شكيل جمل�س ثوري ميثل كل التيارات التي كانت
موجودة يف امليدان للحديث با�سمها ،وعدم ت�شكيل مثل هذا الكيان املوحد حتى مع البقاء يف
امليدان ما كان ليحقق ال�ضغوط املطلوبة ،فمغادرة امليدان مع عدم التو�صل �إىل �صياغات
وا�ضعا �أجندة حمددة
وا�ضحة ب�ش�أن ذلك الإطار امل�ؤ�س�سي الذي �سيجمع التيارات الثورية،
ً
كثريا يف التالعب بها ،وت�شتيت جهودها
�سهل ً
ال�ستكمال هدم النظام ولي�س جمرد تنحى الزعيم َّ
وتفتيتها ل�صالح فلول النظام و�شبكاته التي �أح�سنت الت�رصف �آنذاك.
كبريا من “الثوار” متت دعوته �إىل لقاءات دولية
عددا
كانت امل�شكلة الأكرب الح ًقا �أن ً
ً
و�إقليمية ،باتوا يتحدثون فيها عن “درو�س وعبرّ ثورتهم” ،وباتوا يحكون فيها ق�ص�ص
النجاح حتى من قبل �أن تكتمل ،ف�صار االحتفال بالنجاح ب�إطاحة الأنظمة �ساب ًقا حلدوثه على
�أر�ض الواقع بالفعل.
ثان ًيا :عدم الثورة على امل�ؤ�س�سات داخل ًيا وتبوء مقاعد القيادة
كان كذلك من �أهم �سمات تلك املرحلة عدم �إدراك ال�شباب منذ اللحظات الأوىل للثورة �أن
مماثل لذلك الذي قاموا به يف ال�ش�أن العام يجب �أن يطال امل�ؤ�س�سات التي ينتمون �إليها
حراكً ا
اً
أحزابا �أو حركات اجتماعية ونقابية �أو حتى بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية التي
�،سواء كانت � ً
وظيفيا ،فال �شك �أن �رصاع الأجيال �شكل �إحدى ديناميكيات التفاعل والتطور يف
ينتمون �إليها
ً
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�رصاعا
�رصاعا بني قيم و�أفكار خمتلفة لكل جيل ،بل
مرحلة ما بعد الثورة ،وهو مل يكن فقط
ً
ً
على م�صادر ال�سلطة والرثوة بعد الثورة ،ف�شعرت الأجيال الأكرب ب�أن مواقعها الوظيفية
فورا لتع�ضيد وجودهم ،م�ستخدمني يف ذلك
واملجتمعية وال�سلطوية مهددة ب�شدة ؛مما دفعهم ً
كل الأدوات الالزمة ،مبا فيها موقعهم “الهرياركي” ،وامتالكهم م�صادر الثورة واخلربة.
مثل �أن كل التنظيمات احلزبية التقليدية ،ظل ال�شيوخ هم امل�سيطرين
وميكن مالحظة اً
عليها حتى بعد الثورة ،ي�ستوي يف ذلك الأحزاب الليربالية �أو تلك الإ�سالمية ،كما ا�ستوى يف
ذلك �أي�ضً ا احلركات االجتماعية الثورية كحركة كفاية� ،أو جماعة كربى كجماعة الإخوان
()8
امل�سلمني.
جليا يف �سيطرة الكهول علي ع�ضوية مكتب الإر�شاد وعلي املواقع التنفيذية العليا
ظهر ذلك ً
تقريبا يف
حلزب احلرية والعدالة التابع جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وهو الأمر الذي تكرر
ً
و�صول �إىل �سيطرة الكهول
كل الأحزاب التقليدية و�سائر احلركات االجتماعية الأخرى،
اً
،و�صول �إىل مر�شحي الرئا�سة يف
علي قوائم انتخابات جمل�سي ال�شعب وال�شورى عام ٢٠١٢
اً
االنتخابات امل�رصية منت�صف عام  ،٢٠١٢بحيث اكتفى ال�شباب بلعب الدور الداعم� ،صحيح
حدثت ا�ستثناءات معدودة يف هذا ال�سياق ،ولكن كلها ا�ستثناءات ت�ؤكد القاعدة ال تنفيها ،حيث
متكن عدد حمدود للغاية من ال�شباب من الو�صول �إىل مقاعد الربملان والرت�شح �إىل الرئا�سة
ولكن فعلوا ذلك يف معظمهم ب�شكل فردي بعي ًدا عن امل�ؤ�س�سية والعمل اجلماعي.
وكان من نتيجة ذلك كله هو حماولة قطاع من جيل ال�شباب التمرد على تلك الهيمنة
اجليلية ،فقام البع�ض باالن�شقاق وت�أ�سي�س �أحزاب وكيانات �سيا�سية جديدة –�إما بقيادات �شابة
متاما �أو ب�رشاكة بني ال�شباب والكهول– فظهرت جمموعة �أحزاب جديدة �،سيطر عليها
ال�شباب ب�شكل تام ،مثل حزب التيار امل�رصي الذي حوى �أطيافًا خمتلفة من ال�شباب ذوى
مهما �سابقا يف جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أو
الهوية الإ�سالمية ،والذين لعب بع�ضهم
ً
دورا ً
حزب م�رص احلرية الليربايل� ،أو �أحزاب وجتمعات �سيا�سية �شهدت �رشاكة جيلية مثل التيار
ال�شعبي و�أحزاب العدل (ليربايل اجتماعي) ،م�رص القوية (�إ�سالمي دميقراطي) ،والد�ستور
(ليربايل) وامل�رصي الدميقراطي (ي�سار و�سط) ،وامل�رصيني الأحرار(ليربايل) )9(.ولكن مل
يتمكن ال�شباب يف معظم هذه املنابر من فر�ض �أجندتهم ،كما عانى الكثري منهم م�شكالت يف
تدريجيا يف �أمناط �إ�صالحية ،ولي�ست ثورية
التمويل والر�ؤية ،والأهم �أن جميعهم انخرطوا
ً
بعد ا�ستنزافهم يف �رصاعات م�ؤ�س�سية ومالية و�سيا�سية.
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كان من نتائج ذلك كله �أن ال�شباب �أي�ضً ا يف معظمه مل يتمكن من الفكاك من جلباب الكهول،
فتم حتميلهم بفواتري ال�رصاع القدمية ومعها نف�س ال�شعارات وال�سيا�سات والتكتيكات البالية؛ فتم
وفعل!
اً
فكرا وحركةً
عمرا ،الكهل ً
ا�ستن�ساخ عدد كبري من ال�شباب ال�صغري ً
ً
ثالثا :اتباع مناهج �إ�صالحية ولي�ست ثورية
ً
فارتباطا بال�سمتني
ولعل ذلك هو اخلط�أ الأكرب الثالث يف م�سرية الأعوام الثالثة املا�ضية،
وا�ضحا �أن ال�شباب بالفعل قبِل ب�أجندات �إ�صالحية ،ت�سعى �إىل حل �أزمات
الأوىل والثانية ،بدا
ً
و�إعادة هيكلة �أجهزة النظام القدمي ولي�س هدمه �أو تغيريه بالكامل ،كما هو احلال بالن�سبة
للثورات .ففي م�رص -على �سبيل املثال -وعلى الرغم من رف�ض ال�شباب م�سار “االنتخابات
أول “لت�أتي قبل الد�ستور ،ف�إنه مبرور الوقت ر�ضخ اجلميع للعبة ال�سيا�سة ،وقبلوا مببد�أ
� اً
طويل،
“االنتخابات �أول” ،وبد�أت عملية �إ�صالحية ه�شة ت�رشيعية وم�ؤ�س�سية مل ت�ستمر
اً
()10
وحتدي ًدا مع قيام املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رص بحل جمل�س ال�شعب القائم �آنذاك.
وفى الواقع ف�إن م�سئولية هذا اخلط�أ تقع بال�رضورة على جماعة الإخوان امل�سلمني التي
أول لال�ستئثار بال�سلطة و”م�أ�س�سة “الأمر الواقع ،وذلك حتى متت
�سارعت مب�سار االنتخابات � اً
الإطاحة بها يف يونيو  ،٢٠١٣وهو امل�سار الذي �أجرب الغالبية العظمى من الالعبني ال�سيا�سيني
دما يف م�سار �إ�صالحي ال ثوري ،بالإ�ضافة �إىل رموز التيارات الليربالية واملدنية
علي امل�ضي ُق ً
مقدما ،وقبِل العديد
التي ر�أت يف امل�سار الإخواين فر�صة ل�ضمان بع�ض الكعك ال�سيا�سي اجلاهز ً
منهم بامل�سار الإخواين� ،إىل حني ت�أكدوا �أن هذا امل�سار لن يف�ضي �إىل املكا�سب التي توقعوها
؛فانقلبوا عليه!
راب ًعا� :ضعف البدائل
كانت ال�سمة الأخرى املهمة لهذه املرحلة هي �ضعف البدائل ال�سيا�سية التي قدمها ال�شباب.
�صحيحا �أن ال�شباب مل يقدم �أي بدائل لل�سيا�سات ،حيث ُق ِدمت بدائل عديدة لتطبيق العدالة
ولي�س
ً
االنتقالية ،وكذا لإ�صالح الداخلية يف احلالتني امل�رصية والتون�سية ،و�إىل حد ما يف احلالة الليبية
–التي حاول ال�شباب فيها التغلب على �أكرب م�شكلة وهى غياب هياكل الدولة احلديثة التي خلفها
القذايف خاوية على عرو�شها .لكن امل�شكلة هنا لها بعدان :الأول �أن بع�ض البدائل التي ُق ِدمت
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مل يتمكن ال�شباب من ال�ضغط لت�ضمينها يف عملية �صنع القرار ،وهنا م�شكلة غياب “القدرة”
البعد الثاين لهذه امل�شكلة فيتمثل يف عدم
على التنفيذ ،ولي�س على التفكري لطرح هذه البدائل �.أما ُ
القدرة على تقدمي بدائل احلالة ال�رضورية ملعي�شة النا�س يف وقت ثورة ،فتقدمي بدائل �إعادة
هيكلة �أجهزة الدولة �أمر مطلوب ومهم ،ولكن عدم تقدمي بدائل اقت�صادية واجتماعية قادرة
على حل م�شكالت النا�س يف حياتهم اليومية �أثَّر ب�شدة على �إبقاء الدعم ال�شعبي للثورة ،و�أ�سهم
يف ارتداد النا�س عنها ب�رسعة �شديدة.
وهكذا ،فتقدمي البدائل كان �أحد �أهم الثغرات التي عانى ال�شباب منها ،فرفع ال�شعارات
عالية ،واالكتفاء مبواجهات ال�شارع دون �إعطاء اهتمام كاف لبدائل ال�سيا�سات ،وتطوير
قوة ح�شد و�ضغط لتنفيذها �أ�سهم ب�شدة يف تقوي�ض ه�ؤالء ال�شباب �أنف�سهم وحما�رصاتهم بوا�سطة
العامة قبل ال�سلطة �أو ال�شبكات القدمية للحكم.
خام�سا :الت�شرذم
ً
يف ر� ّأيي ،هذه ال�سمة كانت املهيمنة على جممل العمل ال�شبابي خالل �سنوات الثورة الأوىل،
فات�صال مع ما �سبق ،مل تكن مغادرة ال�شباب للميدان هي اخلط�أ الأهم �أو امل�ؤثر ،ولكن مغادرة
اً
هذا امليدان دون االتفاق على �إطار وا�ضح لل�ضغط ،يجمع جميع �أطياف التيارات الثورية
مهما يف تقوي�ض ثورات ال�شباب؛ ففي احلالة امل�رصية -على �سبيل املثال-
كان
اً
عامل �آخر ً
وجتم ًعا حتت �أ�سماء خمتلفة يف احلالة
ر�صد كاتب هذه الورقة �أكرت من خم�سة ع�رش ائتالفًا
ُ
امل�رصية ،مثل “حتالف القوى الثورية” ،و”الثورة م�ستمرة” ،و”ائتالف �شباب الثورة”،
و “التيار الرئي�سي”�...إلخ ،وكانت هذه االحتادات على تنوعها ،ومعها ع�رشات من
م�ساهما يف حما�رصة النظام يف الأيام الأوىل من الثورة،
عامل
احلركات ال�شبابية الأخرى
اً
ً
كبريا من الفاعلني عليه التعامل معه ،لكن مع الوقت ،جنحت �شبكات النظام
حيث وجد ً
عددا ً
القدمي بالتعاون مع �أجهزة الدولة والإعالم يف ا�ستهالك وا�ستنزاف هذه التيارات واالئتالفات
جميعا �إىل ف�شل وت�رشذم ،وعدم قدرة على العمل �أو
و�رضبها بع�ضها ببع�ض ،حتى انتهت
ً
التعاطي مع املتغريات امل�ستمرة على ال�ساحة ال�سيا�سية الداخلية يف م�رص ،وغريها من البلدان
العربية.
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�ساد�سا :عدم االلتفات �إىل حتوالت الر�أي العام
ً
وتظل �أهم �سمات و�أخطاء هذه املرحلة ممثَلة يف عدم االلتفات �أو االهتمام بتطور موقف
الر�أي العام من الثورة وتقلباتها ،فارتكن ال�شباب �إىل “طاقة الق�صور الذاتي للثورة” ،واعتقدوا
�أنها حقيقة �أبدية ،ميكنها �أن تعرب عن نف�سها ،و�أن ت�شكل قوة �ضغط ل�صناعة امل�ستقبل وتغيري
احلا�رض� ،صحيح �أن معظم الدول العربية تفتقد قيا�سات ر�أي دقيقة ،لكن يظل هناك فر�صة
مثل �،أو من خالل مداخالت و�أحاديث
لقيا�س هذا التحول من خالل “برامج التوك �شو” اً
النا�س يف املوا�صالت العامة واخلا�صة ،لكن هذه التحوالت التي بدت وا�ضحة بعد �أ�شهر قليلة
وا�ضحا.
من الثورة مل تقلق ال�شباب كما بدا
ً

أول فيما
وهنا فالتجربة امل�رصية �شاهدة على “حزب الكنبة” ،وهو تعبري �أطلقه الإعالم � اً
�أظن على قطاع كبري من النا�س ،لي�س له موقف �سيا�سي حمدد ،فقط مهتم ب�أكل العي�ش
واال�ستقرار ،ال يهمه �إن كان ذلك ميكن �أن يحدث على �أيدي الإخوان امل�سلمني �أو ال�سلفيني
�رسيعا �إىل نكتة ،وحتولت النكتة �إىل
�أو العلمانيني �أو حتى �شبكات النظام القدمي ،حتول اللفظ
ً
�أ�سطورة ،ف�أ�صبح قطاع كبري من �شباب الثورة ي�ستخدم اللفظ بتهكم �شديد على ه�ؤالء ،رغم
�أنهم ي�شكلون �أغلبية ال�شعب ،وهنا كانت املع�ضلة ؛فهذا احلزب الذي ا�ستعلى عليه ال�شباب ،ومل
يدركوا خطورته كانت له كلمة احل�سم يف هزمية الثورة والثوار ودفعهم للرتاجع ،كما لعبوا
دورا �ساب ًقا يف دعم الثورة والثوار حني متت الإطاحة الأوىل بالأنظمة.
ً

وهكذا كان العنوان الكبري حلراك ال�شباب يف هذه املرحلة ،هو االنفجار دون القدرة على
التغيري� ،أو مواجهة التحديات اجلمة التي تلت تهاوى رءو�س الأنظمة.

الق�سم الثالث :مراجعات حتمية
ماذا بعد �أن طال معظم ثورات الربيع العربي هذا الرتاجع والت�أرجح  ،بحيث مل تبق
ن�سبيا ،فيما تدهورت الأو�ضاع يف م�رص وليبيا و�سوريا
�سوى احلالة التون�سية قائمة وناجحة ً
واليمن؟ �أعتقد �أن حتديد الإجابة على هذا ال�س�ؤال �سيحدد التطورات التي �ستطر�أ على العالقة
بني ال�شباب والأنظمة اجلديدة يف احلكم خالل العامني املقبلني على �أق�صى تقدير .ودور
ال�شباب خالل املرحلة املقبلة �ستحدده قدرتهم على القيام مبراجعات حقيقية قادرة على جتاوز
ال�شعارات ،والو�صول �إىل طرح واقعي ملواجهة �آالم و�أوجاع الواقع احلايل .وفى تقديري
يحتاج ال�شباب �إىل القيام بخم�س مراجعات كربى على النحو التايل:
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�أولاً � :إدراك الثورة
فورا مراجعة الطريقة التي يدركون بها الثورة ،فهذا احلنني
يف تقديري يجب على ال�شباب ً
اجلارف �إىل الثورة امل�صحوب با�ستعداد رهيب للت�ضحية باحلياة دون طائل حمدد ،يجب �أن
ُيعاد النظر فيه مرة �أخرى من زاويتني ،الأوىل �أن الثورة يجب �أن تظل و�سيلة ال غاية ،وال
تنازل عن احللم الثوري �أو ت�شويه الثورة ،ولكنه حماولة واقعية للتعامل مع
يعني هذا �إطال ًقا
اً
�سل�سلة اخل�سائر احلالية وحماولة �إيقافها ،ومن زاوية �أخري ،يجب فهم �أن تاريخ الثورات
ً
وهبوطا ،و�أنه يف فرتات الهبوط �أو الرتاجع
�صعودا
عادة مير بهذه املراحل املختلفة من التغري
ً
ً
ف�إن دور ال�شباب هو البحث عن بدائل لتحقيق هدف الثورة ،و�إعادة دفعها ال املوت دونها.
وهنا على ال�شباب يف تقديري ،القيام بثالث مهمات� ،أما املهمة الأوىل فتتمثل يف احلفاظ على
�أهداف الثورة ،باعتبارها الغاية الأ�سا�سية من وراء القيام بالفعل الثوري ،ومن ثم يجب �أن
قيم “العي�ش ،احلرية ،العدالة االجتماعية ،الكرامة الإن�سانية” حا�رضة يف كل خطب
تظل ّ
وتفاعالت ال�شباب مع الواقع اجلديد امل�ؤمل كحد �أدنى يجب �إدراكه� ،أما املهمة الثانية فيجب �أن
تكون ممثلة يف احلفاظ على التوا�صل ودعم كل املعتقلني ال�سيا�سيني و�سجناء الر�أي والتوعية
جمتمعيا ،مع اتباع كل الو�سائل التي من �ش�أنها احلفاظ على �سالمة اجلميع اجل�سدية
بق�ضيتهم
ً
واحلياتية ،ثم ت�أتى املهمة الثالثة واملتمثلة يف ال�سعي التباع �أجندة �إ�صالحية م�ؤقتة يتمكن ال�شباب
من خاللها من تفهم الكثري من حقائق الدولة و�أجهزتها حتى يتمكنوا من تكوين ر�ؤية واقعية
قادرة على التعاطي مع الدولة و�أجهزتها يف امل�ستقبل� ،سواء من خالل الفعل الثوري �أو من
خالل الفعل الإ�صالحي.
ثان ًيا :تنويع �أ�ساليب و�أمناط امل�شاركة ال�سيا�سية
كثريا يف مع�ضلة تنويع �أ�ساليب امل�شاركة ال�سيا�سية ،ونقلها من
ال �شك �أن ال�شباب ع ِلق
ً
ال�شارع �إىل �أ�ساليب متنوعة �أخرى بني العمل احلزبي والعمل التوعوي ،و�إيجاد �أ�ساليب
مبتكرة للت�أثري على الر�أي العام .فال �شك �أن ال�شارع وبعد ثالث �سنوات من الثورات �سئم
متحفزا �ضده؛ لأنه ارتبط يف ذهنه بتعطيل الإنتاج
من الفعل االحتجاجي يف ال�شارع ،و�أ�صبح
ً
وعجلة العمل ،وانعدام الأمن والفو�ضى؛ ومن ثم عدم اال�ستقرار وانهيار الدولة ،ومن
هنا فالعمل على ت�صحيح مفهوم النا�س عن الثورة والثوار بالتوازي مع عدم ا�ستفزازهم �أو
الوقوع فري�سة للأمن الذي �أ�صبح ي�صطاد املتظاهرين بال ثمن يذكر .هنا ميكن للثوار �أي�ضً ا
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ً

جديا يف العمل احلزبي �أو احلقوقي ،فعلى ب�ؤ�س اخلريطة ال�سيا�سية احلالية و حتيز
االنخراط ً
قوانني االنتخابات وقواعد اللعب ال�سيا�سي يف البالد ف�إن مزي ًدا من امل�شاركة ال�سيا�سية حتى
�رصاعا �أو تفاو�ضً ا �سيمكِّ ن ال�شباب من زيادة و�صقل
بالتعاطي مع الأنظمة القائمة تعاو ًنا �أو
ً
تدريجيا على �إدراك �أف�ضل للر�أي العام وحتوالته ومواقفه
خرباتهم ال�سيا�سية ،كما �سي�ساعدهم
ً
وفهم نف�سيته ،وهى كلها �أمور يفتقدها ال�شباب يف الوقت احلايل.
يف هذا ال�صدد �أي�ضً ا ف�إن قدرة ال�شباب علي ا�ستعادة احل�شد علي مواقع التوا�صل االجتماعي
،وتطوير �أ�ساليب اجلذب يجب �أال يتعر�ض للفتور ،فمازالت و�سائل التوا�صل االجتماعي
والأ�ساليب التكنولوجية احلديثة قادرة على جذب قطاع كبري من النا�س وخ�صو�صً ا ال�شباب،
فاحلفاظ علي هذه املنابر احل�شدية من �ش�أنه احلفاظ علي ح�ضور �شبابي يف ال�ش�أن العام ،مع
حماولة التعر�ض للأذى اجل�سدي ،وتقييد احلريات ب�أق�صى درجة ممكنة.
ً
ثالثا :التعاطي مع الر�أي العام
�أعتقد �أن كربى املراجعات املطلوب من ال�شباب القيام بها خالل املرحلة املقبلة هي �إعادة
�صياغة عالقتهم بالر�أي العام ،وا�ستعادة ثقته ،وال�سعي �إىل فهمه مرة �أخرى .ال قيمة للثورات
النخبوية �إن وجدت ،فال ثورة دون دعم �شعبي ،ع ِلم ال�شباب هذه احلقيقة قبل ثورات الربيع
فطوروا �أ�ساليب جديدة للتعاطي مع النا�س ،متثلت يف جمع حمالت توقيع �شعبية متعددة
،ح�صدت �إحداها �أكرث من مليون توقيع ،وقد كان ذلك متهي ًدا لعقد غري مكتوب بني ال�شباب
الغا�ضب وبني جموع املواطنني لت�أييد �أي انتفا�ضة غ�ضب وقت حدوثها .ف�شل نظام مبارك يف
غاليا الح ًقا.
فهم الر�سالة �آنذاك وهون منها ،ودفع الثمن ً

ف�شل ال�شباب –كما مت الإي�ضاح يف النقطة ال�سابقة– يف احلفاظ على هذا الدعم ال�شعبي،
وباتوا يتكربون على النا�س �أو يف �أح�سن الأحوال ال يهتمون كثريا بتحوالت الر�أي العام،
�إىل �أن انقلب النا�س ومازالوا عليهم .ومن هنا فعلى ال�شباب �أن يعيد االقرتاب مرة �أخرى من
النا�س وهمومهم و�أوجاعهم ،والبداية منها كمحفز للتغيري ،هذا االقرتاب يتطلب �إعادة تعديل
ال�شعارات ،والبعد عن ا�ستفزاز النا�س ،ال ملداهنتهم ولكن لإعادة ك�سب ثقتهم .فعلى �سبيل
املثال ،ي�شعر النا�س يف م�رص بخوف �شديد من “انهيار الدولة” و�أ�صبح لديهم قناعة تامة �أنه من
دون اجلي�ش ال ي�ستطيعون �أن يقيموا دولة �أو يحافظوا على حياتهم ،ومن ثم ف�إن �شعار “ي�سقط
حكم الع�سكر” �أ�صبح بالن�سبة لهم حتري�ضً ا على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ورغم �أن الغالبية العظمى
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من ال�شباب املرددين لهذا ال�شعار تعنى به بالأ�سا�س “احلكم ال�سيا�سي” للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وال
ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة ذاتها ،ف�إن ال�شعار �أ�صبح يفهم على العك�س من ذلك ،ومن ثم ف�إن الطريق
الوحيد ال�ستعادة ثقة النا�س البد �أن يكون بالتنازل عن تلك ال�شعارات ،ف�شعار “ي�سقط حكم
الع�سكر” ميكن �أن يتحول �إىل �شعار “ال لتدخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف ال�ش�أن ال�سيا�سي” ،و�شتان
بني ال�شعارين ،فال�شعار الثاين يو�ضح امل�س�ألة ،ويحقق الغر�ض ،وال ي�ستفز النا�س ،بعك�س
ال�شعار الأول وهكذا.
فهما خا�صً ا ملوقفهم وللتحوالت التي طر�أت
�أعتقد �أن �إعادة االقرتاب من النا�س تتطلب ً
عليهم خالل ال�سنوات ال�سابقة انطال ًقا من الرغبة يف ا�ستعادة دورهم ،ال للتكرب �أو التعايل
عليهم �أو املزايدة ب�أي حال من الأحوال.
رابعا :املوقف والتعاطي مع �أجهزة الدولة
ً
تعد هذه النقطة �أي�ضً ا فا�صلة يف حتديد �شكل وقدرة ال�شباب على التعاطي ال�سيا�سي وا�ستكمال
م�سرية احلراك خالل املرحلة املقبلة ،ف�أحد �أهم �أ�سباب ف�شل الثوار ال�شباب كان عدم خربتهم �أو
�إدراكهم للمعادالت ال�صعبة داخل �أجهزة الدولة �،سواء اجلي�ش �أو ال�رشطة �أو باقي الأجهزة
،ف�ضل عن اجلهاز البريوقراطي بالطبع ،فت�صورات �إعادة هيكلة هذه الأجهزة جاءت
الأمنية
اً
،وتعبريا عن خربات غري عربية ال تراعي اخل�صو�صية .يف تقديري افتقد
مثالية �إىل حد ما
ً
ال�شباب فهم عقيدة كل م�ؤ�س�سة وطريقة التفاو�ض �أو االقرتاب منها.
ومن هنا يحتاج ال�شباب �إىل عدم االنقطاع �أب ًدا عن فهم م�ؤ�س�سات الدولة ،و�إدراك طبيعة
العالقات وال�شبكات بداخلها ،ف�ضال عن عقائد وحتيزات �أع�ضائها وذلك متهي ًدا لفهم كيفية
التعامل معها ،ودفعها للإ�صالح املن�شود .فعلى �سبيل املثال التعاطي مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
باعتبارها جمرد �رشكة خا�صة ت�سعى للإجهاز وال�سيطرة على موارد الدولة هو تعاطي �سطحي
وغري دقيق ،وال يفرق بني القيادات العليا والو�سطى وال�صغرى ،كما �أنه ال يراعى حقيقة
عقيدة اجلي�ش يف حماية الدولة واجلمهورية ،واالرتباط الوثيق بني ال�شعب واجلي�ش.
فمثل �إ�صالح
ال�شيء نف�سه ميكن �أن ُيقال عن ال�رشطة �أو اجلهاز الإداري للدولة،
اً
الداخلية ال يتطلب جمرد و�ضع وزير مدين� ،أو ال�سعي لتفكيك امل�ؤ�س�سة؛ باعتبارها م�ؤ�س�سة
قاتلة ومتورطة يف دم امل�رصيني ،لكنه يتطلب �إيجاد و�سائل للمحا�سبة الداخلية واخلارجية،
ف�ضل عن
جنائيا،
تدفع الوزارة �إىل تغيري عقائدها ،وحتا�سب �أي �ضابط خارج على القانون
اً
ً
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�سيا�سيا ،يتطلب االقرتاب من م�ؤ�س�سة مثل الداخلية لإ�صالحها فهم طبيعة عقيدتها
ح�ساب قادته
ً
القائمة بالأ�سا�س علي حماية الدولة من امل�ؤامرات التي تحُ اك �ضدها ،وهو ما يتطلب تطوير
�أ�ساليب تثقيفية وتوعية ،بالتوازي مع دفع الوزارة لل�شفافية ،واحرتام حقوق الإن�سان ب�آليات
ت�رشيعية وم�ؤ�س�سية.
لكن كيف �سيتحقق ذلك؟ لن يتحقق ذلك �إال بقبول ال�شباب بالأجندة الإ�صالحية ك�إجراء
م�ؤقت لالقرتاب من �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها وفهمها كما ينبغي ،ف�أية �إ�صالحات مبنية على
افرتا�ضات نظرية دون فهم واقع امل�ؤ�س�سة ،وال�سعي لبناء �إجراءات ثقة مع بع�ض �أع�ضائها
من �أجل مزيد من الفهم �سيجعل ال�شباب يدور يف حلقات مفرغة من الف�شل والرتاجع واالكتفاء
بالبكائيات و املظلوميات.
خام�سا :تطوير �أ�ساليب للعمل امل�شرتك و�صنع البدائل
ً
أخريا �إىل مراجعة �آليات الفعل اجلمعي ،والقدرة على توفري حد �أدنى
يحتاج ال�شباب � ً
من الأجندة ال�سيا�سية التي ميكن التوافق عليها ،بعي ًدا عن تقدي�س الأ�شخا�ص� ،أو التحزب
قطعا �إىل البحث عن �آلية لر�أب ال�صدع الذي
للأيديولوجيات اجلامدة ،يحتاج ال�شباب هنا ً
تعمق بني �شباب التيارين العلماين والإ�سالمي ،وفى ر� ّأيي �أن مثل هذا التقارب لن يكون
م�ستقبل ،لي�س
قريبا ،ولكنه حتمي لنجاح احلراك ال�شبابي
اً
اً
�سهل ،ولي�س من املتوقع �أن يحدث ً
وا�سعا بني التيارين ،ولكن املق�صود قدرة ال�شباب يف التيارين على ر�ؤية
املق�صود هنا حتال ًفا
ً
�أفق للعمل امل�شرتك حول حد �أدنى من املبادئ والبدائل ال�سيا�سية ،وقد كان ومازال هو عائق
الأجيال الأكرب ،لكن لعمل مثل هذا التحالف يحتاج الأمر �إىل مراجعات حقيقية لدى �شباب
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�شاريع ال�سيا�سية ،فمن دون هذه
املراجعات ،وفى �ضوء تزايد م�ساحة عدم الثقة بني التيارات املختلفة يبقى احلديث عن هذه
التفاهمات التي قد تقود �إىل حتالفات مرنة بعي ًدا عن التحقق.
يحتاج ال�شباب �أي�ضً ا �إىل تنويع الأعباء والواجبات الثورية وال�سيا�سية بينهم ،فالفعل
جزءا من احلراك ولي�س كله ،فالبد من تو�سيع معنى الفعل الثوري ليعني
االحتجاجي يبقى
ً
درا�سة البدائل ال�سيا�سية على النحو امل�شار �إليها �سل ًفا ،وهذا يحتاج �إىل ان�ضمام طابور كبري من
الباحثني والأكادمييني بل وحتى املوظفني �إىل املعنى العام للتحالف الثوري ،ومن دون مثل
هذه التنويعات يف الفعل الثوري �سيبقي �أ�سري االحتجاج فح�سب!
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الق�سم الرابع� :سيناريوهات م�ستقبل دور ال�شباب يف دول الربيع العربي
تعتقد هذه الورقة �أن هناك ثالثة �سيناريوهات كربى تنتظر دور ال�شباب يف العامل العربي
على النحو التايل:
ال�سيناريو الأول ،وفى هذا ال�سيناريو يتمكن ال�شباب من النجاح ب�إطالق ثورة ثانية �أو
مبعنى �أدق (يف احلالة امل�رصية) ثالثة .يقوم هذا ال�سيناريو بافرتا�ض �أن ال�شباب �سيتمكن من
تنظيم نف�سه ثانيةً  ،و�سيتمكن �أي�ضً ا من جتديد �آليات و�أ�ساليب جديدة للح�شد ،يتمكن من خاللها
جمددا يف ثورة �ضد النظم
من �إعادة الثقة املفقودة مع اجلماهري ،بل و�شحذها من �أجل االندفاع
ً
امتدادا للأنظمة التي قامت عليها ثورات الربيع م�سب ًقا .يقوم
احلالية والتي تعد ب�شكلٍ �أو ب�آخر
ً
حاليا ؛مما
هذا ال�سيناريو على افرتا�ض حدوث انهيارات مفاجئة يف التحالفات ال�سلطوية القائمة ً
ي�ؤدى �إىل انهيار ال�سيطرة والقدرة على القمع ب�شكل تفلت معه الأمور عن التحكم ،ويتوازى
مع ذلك حدوث �رضبات اقت�صادية موجعة للأنظمة احلاكمة ،تدفع جموع ال�شعب على التخلي
عن الت�أييد.
ورغم �أن هذا ال�سيناريو يعد مبثابة “احللم” ف�إن ن�سبة حدوثه �ضعيفة ،على الأقل يف الأجلني
الق�صري واملتو�سط؛ وذلك ب�سبب قوة التحالفات القائمة من ناحية ،و�إدراكها خماطر االنهيار
وف�ضل عن ذلك ،ف�إن الدعم
من ناحية �أخرى ،يجعلها قادرة على حل �رصاعاتها الداخلية،
اً
خرج منطقة ال�رشق
العربي والدويل للأنظمة اجلديدة يف العامل العربي ؛خوفًا من انهيارات ُت ِّ
الأو�سط فيها عن ال�سيطرة� ،سيع�ضد الو�ضع االقت�صادي لهذه الأنظمة خالل ال�سنوات القليلة
املقبلة.
كارثيا على الأجل الق�صري ،لأنه يف ظل
من ناحية ثالثة ،ف�إن هذا ال�سيناريو ُيعد �أي�ضً ا
ً
اال�ستقطاب الرهيب بني �أبناء ال�شعب ،وتراكم فواتري الدم ،ووجود انق�سامات وت�رشذمات
ف�ضل عن غياب البدائل ال�سيا�سية ف�إن �سيناريو “الثورة الآن” من
بني التيارات ال�سيا�سية،
اً
�ش�أنه �إحداث انهيارات حقيقة داخل الدولة الوطنية �س ُتدخل املنطقة كلها يف �سيناريوهات الال
دولة والعنف املفرط والفو�ضى.
أثرا بال�رضبات
متاما من العمل العام ؛ ت� ً
ال�سيناريو الثاين ،وهو قائم على ان�سحاب ال�شباب ً
املوجعة التي ُوجهت �إليهم خالل الأعوام القليلة املا�ضية ،هو �سيناريو يراهن عليه كثريون
�شبابيا .ميكن ر�ؤية
من ال�سلطويني حتى يتخل�صوا من �أي حراك �شعبي ،خ�صو�صً ا لو كان
ً
�إرها�صات هذا احلراك يف القوانني اجلديدة للجامعات يف احلالة امل�رصية والتي ت�سعى للإجهاز
على �أي ن�شاط �سيا�سي للطالب ،وحتاول قمعهم بكل ال�سبل املمكنة،ومعهم �أي �أ�ستاذ �أو ع�ضو
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هيئة تدري�س داعم �أو م�ساند لهذا احلراك .ميكن ر�ؤية �إرها�صات هذا الرهان يف قرارات
تفكيك روابط الأولرتا�س وحما�رصة حركة � ٦أبريل ،والقب�ض على ن�شطائها وقادتها،
قطعا مع عملية ت�شويه متعمدة لكل من عبرَّ عن ثورة يناير.
بالتوازي ً

كبريا من ال�شباب يفكر
يف تقديري تظل احتماالت هذا ال�سيناريو �ضعيفة� ،صحيح �أن ً
عددا ً
وعددا �أكرب اعتزل العمل العام ،لكن الرهان على هزمية “وعى” هذا ال�شباب من
بالهجرة،
ً
ال�صعوبة مبكان ،فطالب اجلامعات وغريهم ممن انخرطوا يف �أحداث الثورات العربية مل
يعد من املمكن تزييف وعيهم �أو �إخافتهم� ،صحيح قد مير ه�ؤالء ال�شباب مبا مير به �أقرانهم
من خوف على امل�ستقبل ،والت�أثر ب�ضغوط الأهل واملجتمع ،لكنهم حتما �سريف�ضون �سيناريو
الإخ�ضاع التام الذي يتم حماولة فر�ضه عليهم من النظام واملجتمع.
�أما ال�سيناريو الثالث ،فهو �سيناريو التطرف الفكري واحلركي واللجوء �إىل العنف
قريبا .وهذا
ال�سيا�سي يف مواجهة طويلة الأجل مع النظام
،انتظارا لتحول قادم بعي ًدا كان �أو ً
ً
ال�سيناريو رغم م�ساوئه وخطورته على الأمن العام ،بل وحتى على وحدة الدولة الوطنية
جرا
و�سالمة �أرا�ضيها و�شعبها ،ف�إن النظم احلاكمة يبدو �أنها مل تتعلم الدرو�س،وجتر ال�شباب ً
�إىل هذا ال�سيناريو ،ف�إغالق كل منابر التعبري واحلراك مع موا�صلة حمالت القمع والظلم لن
تف�ضي �إال �إىل رد فعل �سلبي لدى ه�ؤالء ال�شباب ،ال يرى الرد �إال يف �إطار االنفجار يف هذه
النظم عرب عمليات �إرهابية �أو عنيفة.
عدم �إدراك النظم احلاكمة ملغبة �سيا�ساتها احلالية ،والإ�رصار على متكني الع�سكريني
والأمنيني دون املدنيني يف دوائر �صنع القرار وقيادة الر�أي العام تدفع بي �إىل االعتقاد �أن هذا
ترجيحا بني كل ال�سيناريوهات املطروحة.
ال�سيناريو هو الأكرث
ً
خامتــــة:
�سيظل ال�شباب هم الالعب الأكرب يف م�ستقبل النظم ال�سيا�سية العربية� ،سواء كان ذلك
بالإيجاب من خالل امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعمل العام� ،أو بال�سلب من خالل االنزواء
جمددا يف وجه الدولة والنظام ب�شكل دموي متطرف
والهجرة �أو بالعنف من خالل االنفجار
ً
قطعا عن الدميقراطية .ومن هنا فالكرة يف
،ينهي �أي �أمل يف �أي ا�ستقرار �أو تنمية،
اً
ف�ضل ً
ملعب الأنظمة ال�سيا�سية العربية ؛ف�إما �أن تختار العودة �إىل مربع الأنظمة البالية ،وال تتعلم
الدرو�س فتكون النتيجة هي مزي ًدا من االنفجارات واالنهيارات ،و�إما قيادة عملية �إ�صالحية
تنموية دميقراطية �شفافة تتيح لل�شباب �أطر امل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة والعلنية ومن ثم ال�سلمية.
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د� .إميي �أو�سنت هوملز

*

مقدمة:
د�أبت الدرا�سات احلديثة حول االنتفا�ضات يف ال�رشق الأو�سط على ت�صوير القادة
الع�سكريني وك�أنهم ُ�صناع امللوك  -احلكام النهائيون يف الثورات .طبق ًا لهذه التحليالت ،ف�إذا
كان املواطنون هم من �شنوا التمرد ،ف�إن اجلي�ش هو الذي يقرر يف نهاية املطاف ما �إذا كانت
جهود املواطنني �س ُتكلل بالنجاح �أم تنتهي بالف�شل ،وما �إذا كان الرئي�س املُحا�رص �سيبقى يف �سدة
�سيعزل غري م�أ�سوف عليه .ال�سبب هو �أنه عندما يواجه النظام انتفا�ضة هائلة
احلكم� ،أم �أنه ُ
�ضده ،فاالعتقاد الرائج �أن م�صري النظام �ستحدد قدرته على االحتفاظ بال�سيطرة على �أدوات
و�أجهزة الإكراه يف الدولة .ح�سبما ذكر �أحد �أبرز الباحثني يف املجال ،ف�إن امل�سارات املختلفة
النتفا�ضات الربيع العربي حتددت بالأ�سا�س من واقع «ال�سعة والقدرة لدى �أجهزة الإكراه
على قمع املبادرات الدميقراطية التي من�ش�ؤها املجتمع» (.)821 :2102 nilleB
* اجلامعة الأمريكية يف القاهرة.
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تقدم دروز -فين�سنت بزعم مماثل وب�صيغة �أقوى حتى« :يف جميع النظم التي زلزلتها
موجة االحتجاجات يف عام  ،2011اعتمد بقاء النظام �أو رحيله يف النهاية على قرار اجلي�ش،
هل �سيطلق النار على املتظاهرين �أم ال؟» (.)Droz-Vincent 2014: 182
يف مثل هذه التحليالت ،عادة ما يبد�أ الباحثون بو�ضع �أيديهم على اللحظة التي يتعني فيها على
القيادة العليا االختيار بني هذا اجلانب �أو ذاك ،و�أحيان ًا ُي�شار �إىل هذا املوقف مب�سمى «�سيناريو
لعبة النهاية»� .أثناء لعبة النهاية ،يتم اختزال تعقد م�شهد احل�شود اجلماهريية يف الإجابة عن
�أ�سئلة تبدو ب�سيطة للوهلة الأوىل :هل �ستفتح قوات الأمن النار وتقمع التمرد �أم �سرتف�ض؟ هل
�ستدافع عن النظام �أم تن�شق عنه؟ نظر ًا لأن م�صري الثورات ،ح�سب هذه النظرية ،يتعلق بـ
طور الباحثون �أدوات ونظريات معقدة للتنب�ؤ مبا �سيحدث �أثناء
«�سيناريو لعبة النهاية» ،فقد ّ
هذه اللحظة امل�صريية .هذه النظريات ُبعثت �إىل احلياة م�ؤخر ًا على �ضوء االنتفا�ضات التي
عمت �أرجاء منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .إن الكثري من التحليالت املبكرة للربيع
العربي �أ�صبحت الآن مما يدخل يف عداد احلكمة التقليدية املتفق عليها .لكن للأ�سف ،فالعديد
من هذه التحليالت املبكرة كانت ت�ستند �إىل �رسديات انطباعية وتقارير �إعالمية �أو ت�رصيحات
مل�سئولني باحلكومات واجليو�ش ،ولي�س �إىل �أدلة �إمربيقية �صلبة.
كانت تلك التحليالت عادة متر دون حت ٍد لها �أو طعن عليها ،ثم تدخل يف �سياق الت�صنيفات
الأكرب والتنظري حول دور اجليو�ش �أثناء الثورات .لكن بع�ض هذه النظريات معيبة ،وكذلك
البيانات التي ت�ستند �إليها .يف هذه الورقة �أ�سعى لطرح فكرة �أن الكثري من الأدبيات باللغة
الإجنليزية حول دور اجليو�ش يف الربيع العربي ،ال�سيما فيما يخ�ص م�رص وتون�س ،قد �أنتجت
�رسدية حول «�أ�ساطري االن�شقاق الع�سكري»؛ وهو ماال يعك�س ما حدث حق ًا ب�شكل دقيق.
بعد اندالع االنتفا�ضة يف م�رص مطلع عام ُ ،2011نظر �إىل اجلي�ش امل�رصي بتقدير ،ومتت
الإ�شادة بـ «مهنيته» وقدرته على «�ضبط النف�س» .لكن يف �صيف � ،2013أ�رشف اجلي�ش على
�أكرب عملية قتل جماعي للمدنيني يف تاريخ م�رص احلديث .التحقيق الأو�سع والأكرب يف تلك
الأحداث �أجرته هيومن رايت�س ووت�ش ،التي تقدر �أن نحو � 1000شخ�ص قد ُقتلوا يف يوم
واحد �أثناء مذبحة رابعة والنه�ضة ( .)HRW 2014من املُعتقد �أن عدد اخل�سائر الب�رشية يفوق
مقدار �ضحايا مذبحة ميدان تيانامنني يف ال�صني.
و�إحقاق ًا للحق ،لي�س للمرء �أن يتوقع من علماء االجتماع القدرة على التنب�ؤ بامل�ستقبل .لكن
ميكننا �أن نتوقع منهم تقدمي حتليل دقيق للما�ضي .وهنا حتديد ًا وقعت الكثري من الدرا�سات
رواق عربي العدد 69

د� .إميي �أو�سنت هوملز

129

باللغة الإجنليزية للجيو�ش العربية –واجلي�ش امل�رصي حتديد ًا – يف م�شكالت .يف هذه الورقة
الق�صرية �أحاول دح�ض ما �أراه «�أ�ساطري ان�شقاق الع�سكريني» يف كل من م�رص وتون�س.
احلكمة التقليدية– �أ�ساطري االن�شقاق الع�سكري
بع�ض «الأ�سطرة» رمبا نبعت من �أن الباحثني كانوا على �أهبة اال�ستعداد لعدم الت�شكيك يف
ت�رصيحات امل�سئولني الع�سكريني وقت �أن �صدرت .يبدو �أن الكثري من املراقبني افرت�ضوا �أن
الت�رصيحات ال�صادرة عن اجلي�ش تعرب عن حقيقة �أفعاله� .أو رمبا �ضللتهم الت�رصيحات التي
�أدىل بها م�سئولون ع�سكريون �أمريكيون ،مثل الأدمريال مايك مولن ،الذي وب�صفته رئي�س
الأركان امل�شرتك �أعرب يف  30يناير  2011عن« :تقديره ملهنية اجلي�ش امل�رصي املتوا�صلة».
يف �أدبيات انتفا�ضة  2011يف م�رص ،اتبع العديد من الباحثني ب�شكل عام هذا الأداء.
�صوروا دور اجلي�ش على النحو التايل :داعم للثورة (Lahoud, ;2011 Barany 2011; Goldstone
 ،)DiMeo, Jebb, Perliger, Beitler and Ringquist 2011و�أن ال�ضباط اتخذوا قرار ًا «باالنحياز
�إىل احلركة الالعنفية» ( )Nepstad 2013وهناك من ن�سب الف�ضل يف خلع مبارك �إىل القرار
الع�سكري بـ «عدم �إطالق النار» على املتظاهرين (� )Bellin 2012أو �إىل «�إخفاق» اجلهاز
الإكراهي «يف القمع» (.)Lachapelle, Way, Levitsky 2012
مع حتول الربيع العربي �إىل اخلريف ثم �إىل ال�شتاء� ،أ�صبح من الوا�ضح �أن لي�س كل
القادة امل�ستبدين �سي�سقطون وينهارون بال�رسعة التي �شهدتها كل من م�رص وتون�س .بنهاية
عام  ،2011كانت �ست دول مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تتعر�ض النتفا�ضات
تهدد ب�سقوط النظم .الآن ،بعد نحو �أربع �سنوات من بداية الربيع العربي ،نرى تفاوت ًا كبري ًا
بني م�سارات خمتلف الثورات .وقت كتابة هذه ال�سطور كان اثنان من احلكام ال�ستة ما زالوا
يف �سدة احلكم ،و�سقط اثنان �رسيعاً ،ومت خلع اثنني �آخرين يف نهاية املطاف بعد نزاعات
مطولة .قيل لنا �إن ال�سبب هنا يعود يف الأغلب �إىل التباين يف �أداء امل�ؤ�س�سات الع�سكرية من
حالة لأخرى.
يف �سوريا والبحرين ،النظامان املتبقيان ،دافعت القوات امل�سلحة عن النظام يف �أغلب
الأحوال ،و�سمحت للرئي�س ب�شار الأ�سد وللملك حمد بالبقاء يف �سدة احلكم .وذلك ،كما قيل
لنا ،على النقي�ض مما حدث يف م�رص وتون�س ،حيث «ان�شقت» اجليو�ش ومن ثم ُعزل بن علي
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وعزل مبارك �رسيعاً .ويف ليبيا واليمن ،حدث ت�صدع يف بنيان القوات امل�سلحة ،فدافع بع�ض
ُ
ال�ضباط عن النظام وان�شق �آخرون� .أدى هذا �إىل نزاع مطول ،لكن يف نهاية املطاف ُقتل
القذايف ،ومت خلع علي عبد الله �صالح.
بعد التو�صل لنتيجة �أن اجلي�شني امل�رصي والتون�سي «ان�شقا» عن النظام ،و�أن اجلي�شني
ال�سوري والبحريني «دافعا» عن النظام ،م�ضى الباحثون �إىل حماولة تف�سري الأ�سباب وراء
ال�سلوك املتباين لهذه اجليو�ش .من حيث الإح�صاءات الب�سيطة ،ف�إن �سلوك اجلي�ش ي�صبح هو
املتغري التابع .مبعنى �آخر ،ف�إن قرار الدفاع �أو االن�شقاق ي�صبح الق�ضية الواجب تف�سريها
و�رشحها ،والتي من املتوقع �أن تتغري كلما تغري املتغري امل�ستقل .املتغري التابع ُيعامل كمتغري
ثنائي امل�سار� :إما يدافع اجلنود عن النظام �أو ين�شقون عنه .املتغريات امل�ستقلة� ،أو التف�سريية،
ُينظر �إليها ب�صفتها على �صلة مب�ستوى مهنية اجلي�ش ،ومدى رعايته لل�شعب واملكونات الإثنية
والطائفية يف �صفوف القوات امل�سلحة.
احلكمة التقليدية:
التق�سيمات املف�رسة لنتائج انتفا�ضات الربيع العربي
�سوريا

البحرين

اليمن

ليبيا

م�رص

تون�س

الدولة التي
تعر�ضت
النتفا�ضات تهدد
ب�سقوط النظام

الدفاع

الدفاع

الت�شظي

الت�شظي

االن�شقاق

االن�شقاق

�سلوك الع�سكريني

قائمة
(�سنوات)

قائمة
(�سنوات)

ممتدة
(�شهور)

ممتدة
(�شهور)

ق�صرية
(�أ�سابيع)

ق�صرية
(�أ�سابيع)

مدة االنتفا�ضة

نزاع مطول
�أ�سفر عن
�سقوط
القذايف
ومقتله
يف نهاية
املطاف

�سقوط
مبارك
�رسيع ًا

نزاع مطول
حمد بن
�أ�سفر عن
ب�شار
عي�سى �آل
�سقوط
الأ�سد ما
خليفة ما
�صالح
زال يف
زال يف �سدة
يف نهاية
�سدة احلكم
احلكم
املطاف
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�إن �إعداد مناذج مثل املذكورة �سل ًفا قد يكون �أمر ًا مغري ًا لبع�ض الأغرا�ض� ،إذ ت�سمح ب�إلقاء
ال�ضوء على ال�سمات العري�ضة والأ�سا�سية مل�سارات خمتلف االنتفا�ضات وم�صائرها .النماذج
( )Typologiesهي من حيث التعريف تنطوي على التب�سيط ،وتخدم غر�ض ًا خمتلف ًا عن الغر�ض
الذي تخدمه درا�سات احلالة املعمقة والتي ت�سمح بقدر �أكرب من التحليل املدقق .لكن امل�شكلة �أن
النموذج املذكور �سل ًفا ،ال�سيما فيما يخ�ص تون�س وم�رص ،لي�س مب�سط ًا فح�سب� ،إمنا هو غري
دقيق �أي�ضاً.
كما �سبق وقلت يف منا�سبات �أخرى ،ف�إن مثل هذه التحليالت تنطوي على �إ�شكاليات
للكثري من الأ�سباب� .أوالً ،ال ميكن لهذا التباين الذي ُيظهره النموذج �أن يف�رس احلقيقة املعقدة
لالنتفا�ضات اجلماعية ،وال ال�سلوك امللتب�س �أحيان ًا للجنود .ثانياً ،كثري ًا ما يرى الباحثون
ال بني �أمرين ،فيفرت�ضون �أن قوات اجلي�ش �إذا رف�ضت قمع املعار�ضة ،فهي �إذن ان�ضمت
متاث ً
ب�شكل فعلي �إىل املعار�ضة .ثالثاً ،الرتكيز على حلظة بعينها من الزمن (مبعنى «حلظة النهاية»)
ال ت�سمح لنا بفهم امل�سار اخلا�ص بالأحداث التالية .)Holmes 2014( .يف هذا الورقة� ،سوف
�أقارن بني دور النخب الع�سكرية والأمنية يف م�رص وتون�س بعد اندالع االحتجاجات ال�شعبية.
وحتديد ًا �سوف �أركز على ثالث �أ�ساطري.
•الأ�سطورة رقم  :1بعد اندالع االحتجاجات ال�شعبية ،رف�ض اجلي�ش التون�سي واجلي�ش
امل�رصي قمع االنتفا�ضة ،ومن ثم انحازا �إىل الثوار.
•الأ�سطورة رقم  :2يف تون�س وم�رص ،ان�شق اجلي�شان عن النظام ،ف�أجربا بن علي
ومبارك على التخلي عن ال�سلطة.
•الأ�سطورة رقم  :3رغم الأخطاء القائمة والعنف اجلاري منذ �سقوط مبارك ،ف�إن
اجلي�ش امل�رصي يحتفظ ب�شعبية وا�سعة يف م�رص.
الأ�سطورة رقم  :1بعد اندالع االحتجاجات ال�شعبية ،رف�ض اجلي�ش التون�سي واجلي�ش
امل�صري قمع االنتفا�ضة ،ومن ثم انحازا �إىل الثوار.

غاية هذه الورقة الق�صرية لي�ست تقدمي حتليل خطاب حول من�ش�أ هذه الأ�ساطري الثالث،
�أو كيف �أ�صبحت �رسديات �سائدة� ،إمنا الهدف هو تفكيك تلك الأ�ساطري .لكن من املمكن
تقدمي بع�ض التخمينات حول من�شئها .الأ�سطورة الأوىل تت�صل بالعالقة بني القوات امل�سلحة
واملتظاهرين .كما ذكرنا �سل ًفا ،فرمبا ميكن تتبع مرحلة خلق هذه الأ�سطورة �إىل الت�رصيحات
التي �أدلت بها م�صادر ع�سكرية م�رصية و�أمريكية� ،إذ �أ�شاد الأدمريال مايك مولن علن ًا بـ
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“مهنية” اجلي�ش امل�رصي ،يف حني �أعلن امل�شري طنطاوي �أن اجلي�ش امل�رصي لن ي�ستخدم
القوة �ضد ال�شعب .انت�شار بع�ض الهتافات التي رددها املتظاهرون رمبا لعب دور ًا �أي�ضاً،
لعل الهتاف الأ�شهر “اجلي�ش وال�شعب �إيد واحدة” ،مت ترديده �أ�سا�س ًا لت�شجيع جنود اجلي�ش
الذين انت�رشوا يف التحرير ،على االنحياز �إىل املتظاهرين ،و�إثنائهم عن اللجوء املحتمل �إىل
العنف .مبعنى �آخر ،فلم يكن هذا الهتاف ترديد ًا حلقيقة من احلقائق� ،إمنا كان نداء غري يقيني
�أو �إعراب ًا عن �أمل يف الت�ضامن الذي قد ي�شعر به اجلنود العاديون نحو املتظاهرين كونه �سيكون
�أقوى من واجبهم اخلا�ص بطاعة الأوامر .غني عن القول �إن هذا الهتاف حتول فيما بعد �إىل
بروباجاندا لتح�سني �صورة اجلي�ش .لكن بغ�ض النظر عن من�ش�أ هذه الأ�سطورة� ،سواء من
هتافات املتظاهرين �أو من دوائر �إدارة العالقات العامة ،فالأهم هو ما �إذا كانت تعك�س حقيقة
�سلوك اجلي�ش �أم ال؟
رغم �أن اجلي�شني التون�سي وامل�رصي ُيقدمان عادة ب�صفتهما حالتني مت�شابهتني لالن�شقاق
الع�سكري ،فقد لعبا �أدوار ًا خمتلفة متام االختالف بعد اندالع االنتفا�ضات املعار�ضة للنظام
يف البلدين .يف تون�س ،مل يتم ا�ستدعاء اجلي�ش يف البداية لقمع املظاهرات .وقد ذكر رئي�س
�أركان اجلي�ش اللواء ر�شيد عمار يف �شهادته الر�سمية �أنه مل يكن حتى يعلم بانت�شار املظاهرات
يف البالد .فقد كان �آنذاك ي�شارك يف قيادة مناورات ع�سكرية يف قاب�س ،وتبعد عن تون�س
العا�صمة بنحو 202كيلو مرت .يف العادة تتطلب �أي حالة طوارئ �إلغاء املناورة الع�سكرية
وو�ضع اجلي�ش على درجة ا�ستعداد عالية (.)Jebnoun 2014
بيد �أن بن علي تردد يف االعتماد على اجلي�ش يف توفري الأمن؛ ولهذا ال�سبب مل يخطر حتى
رئي�س الأركان مبا يحدث.ومع اكت�ساب املظاهرات الزخم ومع بداية انت�شارها من �سيدي
بوزيد �إىل خمتلف املدن والبلدات يف �شتى �أنحاء البالد ،انت�رش اجلي�ش التون�سي للمرة الأوىل
مبدينة الق�رصين ويف تالة يوم  8يناير  .2011وتبعد املدينتان م�سافة تربو على املائة ميل عن
تون�س العا�صمة .مل تنت�رش وحدات اجلي�ش يف تون�س العا�صمة �إال يف يوم  11يناير (بعد �شهر
تقريب ًا من بداية املظاهرات يف �سيدي بوزيد).
مبعنى �آخر ،كانت املظاهرات قائمة ملدة ثالثة �أ�سابيع ،قبل �أن ينت�رش اجلي�ش يف العا�صمة،
وحتى وقتها ،كان بن علي يعتمد �أكرث على احلر�س الوطني ،والقوات اخلا�صة ،واحلر�س
الرئا�سي .عندما بد�أ انخراط اجلي�ش يف قمع املظاهرات ،ا�ستخدم يف واقع الأمر العنف املميت.
طبق ًا لتقرير ر�سمي �أعدته جلنة ا�ستق�صاء احلقائق التون�سية ،فقد قتل اجلي�ش ما ال يقل عن 32
�شخ�ص ًا �أثناء االنتفا�ضة (انظر الر�سم البياين التايل).
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امل�صدر :تقرير اللجنة الوطنية ال�ستق�صاء احلقائق حول التجاوزات واالنتهاكات� ،ص .710
ويف م�رص ،كانت فرتة االنتفا�ضة �أق�رص من مثيلتها يف تون�س ،لكن تعداد الوفيات �أكرب.
على مدار الثمانية ع�رش يوماًُ ،قتل ما ُيقدر بـ � 1046شخ�ص ًا يف املواجهات العنيفة مع قوات
الأمن� .أثناء الأ�سبوع الأول من االنتفا�ضة ،وقف اجلي�ش �إىل جانب النظام ،ودعم ال�رشطة
يف جهودها لقمع املظاهرات .رغم �أنه من الناحية النظرية؛ ف�إن �أجهزة �أمن الدولة والأمن
املركزي واملخابرات كانت هي امل�سئولة عن الأمن الداخلي� .إال �أنه من حيث املمار�سة فقد لعب
اجلي�ش دور ًا هو الآخر ( .)Aclimandos 2011يف تقدير هرني و�سربينجبورج خالل 2011
ف�إن�“ :سبب وجود اجلي�ش كان دائم ًا دعم نظام مبارك ،ولي�س الدفاع عن الأمة” .يف م�ساء
 28يناير  ،2011مع ات�ساع نطاق املظاهرات ،مت �إعطاء �أوامر للجي�ش من قبل مبارك بدعم
ال�رشطة ،بح�سب �شهادة قدمها وزير الدفاع طنطاوي يف حماكمة الرئي�س مبارك ،وت�رسبت�
فيما بعد للجمهور:
�س�ؤال :خالل الفرتة من �أحداث  25يناير وحتى  11فرباير؛ هل متت �أي اجتماعات بينك
وبني الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك؟
طنطاوي :لي�ست اجتماعات مبا�رشة ،ولكن يوم  28يناير ملا �أخذنا الأمر من ال�سيد رئي�س
اجلمهورية كانت هناك ات�صاالت بيني وبني ال�سيد الرئي�س.
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�س�ؤال :ما الذي �أبداه رئي�س اجلمهورية يف هذه اللقاءات؟
طنطاوي“ :اللقاءات بيننا كانت تتم ملعرفة موقف القوات امل�سلحة،خا�صة يوم ،28وعندما
كلفت القوات امل�سلحة للنزول للبلد وم�ساعدة ال�رشطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط م�سبق
للقوات امل�سلحة،وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات امل�سلحة مع ال�رشطة،وهذه اخلطة
تتدرب عليها القوات امل�سلحة بتنزل ملا ال�رشطة تكون حمتاجة امل�ساعدة،وعدم قدرتها على
تنفيذ مهامها ،و�أعطى الرئي�س الأمر لقائد القوات امل�سلحة بنزول القوات امل�سلحة لت�أمني
املن�ش�آت احليوية،وهذا ما حدث”.
بعد �ساعات من معارك ال�شوارع يف  28يناير  ،نفدت الذخرية من ال�رشطة ،التي �أ�صبحت
تواجه ع�رشات الآالف من املدنيني الغا�ضبني دون �سالح .يزعم �شهود العيان �أنه مت �إمداد
ال�رشطة بالذخرية مرة �أخرى من قبل جنود يقودون �سيارات جيب ع�سكرية .يف حني و�صف
الباحثون �سلوك اجلي�ش امل�رصي يف مطلع  2011ب�صفته “�إخفا ًقا يف القمع” (Lachapelle,
 ،)Way, Levitsky 2012فمن الأدق القول �إن اجلي�ش �أخفق يف منع القمع العنيف من قبل
فروع جهات الإكراه الأخرى.
يف كل من تون�س وم�رص ،من غري الدقيق و�صف رد فعل اجلي�ش الأويل على االحتجاجات
اجلماعية ب�أنه كان ميثل رف�ض ًا ال�ستخدام العنف �ضد املتظاهرين ،ومن ثم ف�إنه ميثل دعم ًا
للمتظاهرين .يف تون�س ،مل يتورط اجلي�ش يف النزاع طيلة ثالثة �أ�سابيع من االنتفا�ضة التي
دامت �أربعة �أ�سابيع .يف م�رص انحاز اجلي�ش �إىل النظام على مدار الأ�سبوع الأول ،بل وحتى
قام ب�إمداد ال�رشطة بالذخرية .وبعد ا�ستدعاء اجلي�ش للنزول لل�شوارع ،ف�إنه مل ي�ستخدم العنف
بنف�سه (على النقي�ض مما مت توثيقه يف حالة تون�س) ومل مينع ا�ستخدام الآخرين للعنف (كما
حدث يف موقعة اجلمل يف م�رص).
يف احلالتني ،قام املراقبون �إما بتجاهل حقيقة ا�ستخدام اجلي�شني التون�سي وامل�رصي للعنف
�أو تي�سريهما ال�ستخدام العنف من قبل �أجهزة الأمن الأخرى� ،أو قاموا بالتخفيف من وقع هذه
ال عن هذا الق�صور يف التحليل الإمربيقي ،فقد �أخط�أ الباحثون خط�أ منطقياً� ،إذا
احلقيقة .ف�ض ً
خلطا �أوراق م�س�ألتني منف�صلتني .كما �أ�رشنا �سل ًفا ،فقد افرت�ض الباحثون �أنه �إذا مل يقمع اجلنود
املعار�ضة ،فهم �إذن قد انحازوا �إىل املعار�ضة .لكن ملجرد �أن اجلنود مل يطلقوا النار على
املتظاهرين املدنيني فهذا ال يعني ب�شكل تلقائي �أنهم قاموا بدعمهم .الأ�سطورة الأوىل ترتبط
بالعالقة بني القوات امل�سلحة وال�شعب ،وقد حاولت تفكيكها باخت�صار .الن�صف الثاين من
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املعادلة ،والأ�سطورة الثانية ،يرتبط بالعالقة بني القوات امل�سلحة والنظام ،و�سوف �أتناولها
الآن.
الأ�سطورة رقم  :2يف تون�س وم�صر ،ان�شق اجلي�شان عن النظام ،ف�أجربا بن علي ومبارك
على التخلي عن ال�سلطة.

يف تون�س ،كان رئي�س الأمن الرئا�سي و�إحدى الوحدات التابعة لوزارة الداخلية ،هما
من ميكن �أن ُيقال �إنهما “�أن�شقا” عن النظام ،ولي�س اجلي�ش .بعد �أن ا�ستمرت املظاهرات ملدة
�أربعة �أ�سابيع تقريباً ،بد�أ الو�ضع يف تون�س العا�صمة يتدهور �رسيع ًا مع قيام جمع قوامه نحو
� 70ألف �شخ�ص بالتجمع لالحتجاج �أمام مقر وزارة الداخلية �صباح  14يناير .حوايل ال�ساعة
 1:30ظهراً ،ات�صل وزير الداخلية �أحمد فريعة باللواء ال�رسياطي قائالً“ :انتهى الأمر ،امل�س�ألة
خرجت عن ال�سيطرة” ( .)La veritable histoire 2012بحلول �ساعة ال�ضحى كانت قد انت�رشت
معلومة تفيد ب�أن بن علي �أمر زوجته ليلى الطرابل�سي و�أقاربه الآخرين مبغارة البالد .يف
ع�رص يوم  14يناير ،قامت وحدات من كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للبولي�س الوطني،
اخلا�ضعة لإ�رشاف الكولونيل �سمري ترهوين ،مبحاولة القب�ض على  28من عائلة بن علي و
الطرابل�سي عند املطار.
�أعلن رئي�س الأركان عمار – فور علمه بالأحداث – �أن هذا مترد من ال�رشطة واحلر�س
الوطني ( .)Veritable histoire 2012مل يكونوا قلة من الرجال� ،إمنا بينهم ما ُيقدر بـ 170
ال ينتمون �إىل ثالث وحدات نخبوية يف وزارة الداخليةُ ،يقدر �أنهم �شاركوا يف الع�صيان،
رج ً
بالإ�ضافة �إىل كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للبولي�س الوطني ،وقوة التدخل ال�رسيع ووحدة
خا�صة نخبوية تتبع احلر�س الوطني( .املرجع ال�سابق)
لكن هناك تقارير مت�ضاربة حول ما �إذا كان الرتهوين يت�رصف من واقع مبادرة �شخ�صية
�أم بناء على �أوامر من الأعلى ( .)Al Arabiya 2012 and Jebnoun 2014غري �أن الوا�ضح هو
�أن وزير الدفاع ر�ضا جريرة �أمر اللواء عمار رئي�س الأركان بقتل متخذي الرهائن .مبعنى
�آخر ،بدالً من ان�شقاق اجلي�ش ،فقد قدم وزير الدفاع �أوامر بقتل املن�شقني .رد عمار ب�أنه
�سيتعامل مع املوقف ،وتفاو�ض بدالً من تنفيذ الأمر على �إخالء �سبيل �أ�رسة الطرابل�سي دون
ا�ستخدام القوة.
ما زال هناك قدر كبري من عدم اليقني حول م�س�ألة ملاذا قرر بن علي الفرار من البالد مع
زوجته و�أٌقاربه الآخرين� ،إذ كان قد قرر يف البداية البقاء يف تون�س .هنا مرة �أخرى ال توحي
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الأدلة ب�أنه فر جراء “االن�شقاق الع�سكري” كما تقرتح الأدبيات املتوفرة باللغة الإجنليزية عن
هذه الواقعة .على النقي�ض ،ت�شري �أغلب الأدلة �إىل علي ال�رسياطي رئي�س احلر�س الرئا�سي
الذي ال يتبع وزارة الدفاع .طبق ًا ل�شهادة ر�سمية من عدد من الأ�شخا�ص ،كان ال�رسياطي هو
الذي ن�صح بن علي مبغادرة البالد لأن �سالمته مل تعد م�ضمونةُ .يرجح �أن لهذا ال�سبب كان
ال�رسياطي هو �أول �شخ�ص يتم القب�ض عليه بعد �أن �أقلعت طائرة بن علي .وجه وزير الدفاع
رئي�س �أركان القوات اجلوية بالقب�ض على ال�رسياطي يف قاعدة العوينة اجلوية الع�سكرية،
وعندما �س�أل عمار عن �سبب االعتقال رد الوزير قائالً“ :ذاك الرجل (�إ�شارة �إىل اللواء
ال�رسياطي) يبغي الزبدة والنقود املح�صلة من بيع الزبدة مع ًا ( .)Ammar 2011, 308رغم
�أن هناك �أ�سئلة ما زالت بال �إجابة حتيط بطبيعة الأحداث امل�ؤدية �إىل عزل بن علي ،فثمة
�شيئان وا�ضحان� :أوالً« ،االن�شقاقات» الأهم التي حدثت ،كانت يف �صفوف وزارة الداخلية
ومكتب رئي�س احلر�س الرئا�سي ،ولي�س يف وزارة الدفاع .ثانياً ،يف تون�س هناك قدر كبري
من التنازع داخل خمتلف �أجهزة الدولة.
يف م�رص على النقي�ض ،يبدو �أن النزاع داخل النظام كان �أخف كثري ًا يف وتريته .على
النقي�ض من تون�س ،كان حبيب العاديل ووزارة الداخلية التابعة لقيادته يقف �إىل جوار النظام
جزءا ال يتجز�أ من النظام ،ولهذا مت �إحراق املئات
بكل �إخال�ص .كانت ال�شرُ طة ُترى ب�صفتها
ً
من مراكز ال�رشطة يف �شتى �أنحاء البالد .ويف الأ�سبوع الأول من االنتفا�ضة ،ظلت وزارة
الدفاع موالية ملبارك ودعمت ال�رشطة كما �أو�ضحت �شهادة طنطاوي (مقتب�س منها �سل ًفا).
بعد بداية االنتفا�ضة ب�أ�سبوع� ،أعلن اجلي�ش �أنه لن ي�ستخدم القوة �ضد املتظاهرين .يف 31
يناير �أ�صدر اجلي�ش بيان ًا ورد فيه�“ :إىل ال�شعب امل�رصي العظيم� ،إن قواتكم امل�سلحة �إدراك ًا منها
مل�رشوعية مطالب ال�شعب وحر�ص ًا منها على القيام مب�سئولياتها ...مل ولن تلج�أ �إىل ا�ستخدام
القوة �ضد هذا ال�شعب العظيم” ( .)BBC, January 31, 2011هذا البيان هو الذي ُينظر �إليه
دليل على �أن اجلي�ش “ان�شق” عن مبارك وانحاز لل�شعب الذي طالب بتنحيه.
عادة ب�صفته اً
لكن هذا القرار مل ي�أت �إال بعد �أن كان ال�شعب قد غري بالفعل ميزان القوة ل�صاحله بعد �أن هزم
جهاز ال�رشطة املكروه ،و�سيطر على املجال العام ،و�أر�سى �أ�شكاالً بديلة لـ “الأمن ال�شعبي”
( .)Holmes 2012كما �أنه حتى بعد اخلروج بهذا البيان ،فهو مل يحل دون ا�ستخدام �أجهزة
�إكراهية �أخرى للعنف ،كما حدث على �سبيل املثال يف  2فرباير  ،عندما هاجم رجال على
�صهوة جمال وخيول االعت�صام يف ميدان التحرير ،ما �أودى بحياة نحو � 12شخ�صاً.
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يف م�رص“ ،ان�شق” اجلي�ش عن مبارك فح�سب ،لكن حاول احلفاظ قدر الإمكان على
النظام القدمي ،بل وحتى قام بحماية مبارك و�أ�رسته من املالحقة الق�ضائية .مل يحاول مبارك
مطلق ًا عزل طنطاوي �أو �أي ع�ضو �آخر باجلي�ش .مبعنى �آخر ،مل ينتقم مبارك مطلق ًا من
اجلي�ش على “ان�شقاقه” .ولعل مما يدعم هذا الت�صور ،هو �أن الإعالم امل�رصي مل ي�ستخدم
مطلق ًا م�صطلح “ان�شقاق” لو�صف تلك الأحداث.
ال�سبب �أن مبارك على ما يبدو تلقى دعم ًا �أكرب من اجلي�ش ،ومن كبار قادته وتابعيه ،مما
تلقاه بن علي ،وهو ما قد يف�رس ملاذا مل يفر من م�رص مطلقاً .رغم �أن �أتباع مبارك فروا من
البالد ،فال توجد �أدلة على �أن مبارك فكر يف هذا الأمر مطلقاً ،وهو ما قد ي�شري حل�صوله على
�ضمانات من طنطاوي �أو �أع�ضاء �آخرين يف املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة� .أخرياً ،ال توجد
�أدلة على �أن �أي وحدات بوزارة الداخلية حاولت االن�شقاق ،ناهيك عن �أن حتاول اعتقال
مبارك رغم �أن املئات من مراكز ال�رشطة قد هوجمت يف  28يناير  ،ف�إن ال�رشطة مل ترد
بالتمرد على مبارك ،بل هجروا مراكز خدمتهم ليفروا من غ�ضب النا�س.
م�صــــــر

تـــــون�س
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الأ�سطورة رقم  :3رغم الأخطاء القائمة والعنف اجلاري منذ �سقوط مبارك ،ف�إن اجلي�ش
امل�صري يحتفظ ب�شعبية وا�سعة يف م�صر.

بعد �سقوط بن علي ومبارك ،ظهر قدر �أكرب من التباين بني دور اجلي�ش هنا وهناك� ،إذ
تولت القوات امل�سلحة امل�رصية ال�سلطة ،يف حني تنحى اجلي�ش التون�سي جانب ًا و ُنقلت ال�سلطة �إىل
رئي�س الربملان ثم �إىل �سا�سة مدنيني �آخرين .يف م�رص ،حكم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
البالد من  11فرباير  2011حتى  30يونيو  .2012الأ�سطورة الثالثة والأخرية التي �س�أناق�شها
هنا تتعلق بهذه الفرتة يف م�رص.
�أثناء ربيع  ،2012بعد عام تقريب ًا من خلع مبارك� ،أجريت ا�ستطالع ًا مع فريق من
الباحثني من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ،ملعرفة الإجنازات التي يرى امل�رصيون �أنه حققها
وما االنتكا�سات التي �شهدتها فرتة العام من بعد �سقوط مبارك .ما عدد مطالبهم التي حتققت؟
ما عدد املطالب التي مل تتحقق؟ �إىل �أي مدى حتققت �أهداف الثورة؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة وغريها� ،أدار فريق من الباحثني يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
ً
بحثيا  focus groupثم �أعد ا�ستطالع ًا على الإنرتنت باللغة العربية �شارك فيه �أكرث من
ن�شاطا ً
 500مواطن م�رصي� .أعدت جمموعة الن�شاط البحثي قائمة باالنتكا�سات الع�رشة الأكرث �أهمية
التي وقعت على مدار العام املذكور .ا�شتملت على :العنف �ضد املتظاهرين ،واقعة ما�سبريو،
حادثة بور�سعيد ،التوترات الطائفية ،التغطية الإعالمية املنحازة ،املحاكمات الع�سكرية
للمدنيني ،االفتقار �إىل الإح�سا�س بالأمن ،انتهاكات حقوق الإن�سان ،قمع املعار�ضة ،الت�ضخم
وندرة الوقودُ .طلب من املبحوثني املجيبني على اال�ستطالع �أن يختاروا الأطراف التي
يرونها م�سئولة عن هذه االنتكا�سات.
ا�شتملت العينة على م�رصيني من جميع الأعمار ،تلقوا تعليم ًا جامعياً ،ودر�سوا يف جامعات
حكومية وخا�صة ،بينهم ن�شطاء و�أ�شخا�ص من غري الن�شطاء %56.7 .منهم قالوا �إنهم ح�رضوا
مظاهرة واحدة على الأقل �أثناء فرتة الـ  18يوماً ،التي �أدت �إىل خلع مبارك ،يف حني قال
 %43.3منهم �إنهم مل ي�شاركوا يف مظاهرات باملرة .على النقي�ض من اال�ستطالعات الأخرى،
التي حتاول التنب�ؤ بامل�ستقبل ،كان الغر�ض من هذا اال�ستبيان ،هو حماولة فهم املا�ضي.
بح�سب بيانات اال�ستطالع ،ف�إن امل�سئولية عن االنتكا�سات املتعلقة بالتحول الدميقراطي
قد �ألقيت ب�شكل كبري على عاتق اللواءات يف املجل�س الع�سكري للقوات امل�سلحة الذي توىل
احلكم .هذا �أمر الفت ،ال�سيما �أن اال�ستطالع قد �أجري قبل حل الربملان و�سيطرة اجلي�ش على
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ال�سلطة .يف كل من فئات االنتكا�سات الع�رشة ،اعترب املبحوثون �أن اجلي�ش هو �صاحب �أكرب
امل�سئولية ،بقدر �أكرب بكثري من الأطراف الأخرى املذكورة.
يف �ستة من الت�صنيفات الع�رش� ،ألقى �أكرث من  %50من املبحوثني باللوم على املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وحتميله امل�سئولية عن :العنف �ضد املتظاهرين ( ،)%70.2واقعة ما�سبريو
( ،)%68.1املحاكمات الع�سكرية ( ،)%94.4انتهاكات حقوق الإن�سان ( ،)%64.7قمع
املعار�ضة ( ،)%73.9ارتفاع الأ�سعار/انخفا�ض معدالت التموين (.)%64.2
نظر ًا لأن املرحلة االنتقالية �شهدت �إجنازات وانتكا�سات على ال�سواء ،فهذا يثري الت�سا�ؤل
حول مدى اعتقاد امل�رصيني يف م�سئولية اللواءات احلاكمني عن حتقيق مطالبهم .وجد
اال�ستطالع �أن  %70.5من املبحوثني يرون �أن املجل�س الع�سكري لي�س م�سئوالً �أمام ال�شعب
امل�رصي باملرة ،يف حني �أن  %0.5فقط ر�أوا �أن املجل�س الع�سكري م�سئول متام ًا �أمام ال�شعب
امل�رصي.
فيما يلي �أربعة ر�سوم بيانية ،متثل جمموعة فرعية �صغرية من بيانات اال�ستطالع.
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�إننا نرى �أن نتائج اال�ستطالع مهمة لعدة �أ�سباب ،لكن �سوف نلقي ال�ضوء فح�سب على
الأ�سباب املتعلقة باحلجج التي ت�سوقها هذه الورقة� .أوالً ،على النقي�ض من ا�ستطالعات �أخرى
لقيا�س الر�أي العام �أجريت يف م�رص ،فهذا اال�ستطالع مييز بني املجل�س الع�سكري واجلنود
وال�ضباط العاديني .العديد من ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجريت منذ بدايات  2011ال
توفر هذا التمييز بني العن�رصين ،ومن ثم ال تعك�س بدقة ال�سلوكيات �إزاء القوات امل�سلحة.
ثانياً ،بد�أت الثورة احتجاج ًا على ق�سوة ال�رشطة ،وتقرر �أن تبد�أ يف عيد ال�رشطة .لكن بعد
عام من خلع مبارك ،كان املجل�س الع�سكري هو الذي يقع عليه اللوم على ا�ستمرار العنف
وانتهاكات حقوق الإن�سان بقدر �أكرب بكثري من ال�رشطة .بعد عام من �سقوط مبارك ،كانت
مكانة اجلي�ش كم�ؤ�س�سة قد تدهورت كثري ًا يف �أو�ساط الن�شطاء وغري الن�شطاء.
اخلال�صة:
كما �آمل �أن تبني هذه الورقة ،ف�إن �رسدية انقالب اجلي�ش ال�سلمي على الطغاة امل�ستبدين
قد ُخلقت �إىل حد بعيد �أثناء الأيام الأوىل للربيع العربي يف كل من تون�س وم�رص .هذه
ال�رسدية التي ُتركت دون �أن يطعن عليها �أحد� ،إىل حد بعيد� ،أدت �إىل رواج �أ�ساطري ما
ُيعرف باالن�شقاق الع�سكري ،التي �أ�سهمت يف �صناعة القرارات ال�سيا�سية ودخلت يف دائرة
التنظري حول دور اجليو�ش والثورات .الفظائع املرتكبة يف ميداين رابعة العدوية والنه�ضة
�ألقت ال�ضوء على �أن العديد من االفرتا�ضات عن �سلوك اجلي�ش تنطوي،يف �أف�ضل تقدير ،على
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عدة �إ�شكاليات .من خالل املراجعة عن قرب للأحداث يف م�رص وتون�س� ،آمل �أن �أكون قد
�أظهرت �أن هذه ال�رسدية يف واقع الأمر معيبة منذ بدايتها.
يف تون�س ،كان “االن�شقاق” الأول عن النظام من داخل وحدات وزارة الداخلية� ،إذ
قامت عنا�رص من كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للبولي�س الوطني بالقب�ض على � 28شخ�ص ًا
من عائلة الطرابل�سي .نظر ًا لأنه كان االن�شقاق الأول على النظام – فهو �إذن الأكرث �أهمية
�إذ حرك �سل�سلة من الأحداث �أدت يف النهاية �إىل خلع بن علي .وقد �أدى مترد ال�رشطة �إىل
انق�سام يف اجلي�ش .الالعبان الأهم داخل اجلي�ش كانا وزير الدفاع جريرة ورئي�س الأركان
عمار� .أمر وزير الدفاع جريرة عمار بقتل الرتهوين ورجال ال�رشطة الآخرين الذين اعتقلوا
الطرابل�سي ،ولكن قوبل طلبه بالرف�ض من ِق َبل عمار� .أي �أن الرتهوين ان�شق �أوالً عن النظام،
ثم تفاو�ض عمار على الإفراج عن عائلة الطرابل�سي ،دون ا�ستخدام القوة �ضد الرتهوين �أو
عنا�رص �أخرى من وحدته ،ثم مت حترير عائلة الطرابل�سي و�أ�صبح ب�إمكانهم مغادرة البالد
بدالً من مواجهة احلب�س .وكان قرار بن علي مبغادرة البالد يرجع غالبا �إىل تقديرات رئي�س
احلر�س الرئا�سي اللواء ال�رسياطي ،الذي �أمر وزير الدفاع جريرة فيما بعد بالقب�ض عليه،
ومن ثم للمرة الثانية ت�رصف مبا يحقق م�صالح بن علي ،مظهر ًا والءه للنظام.
لعل القرار الأهم الذي اتخذه �ضباط اجلي�ش يف تون�س مل يكن متعلق ًا ب�إطالق النار على
املتظاهرين �أو االمتناع عن ذلك (كما ورد يف الأدبيات ال�صادرة باللغة الإجنليزية عن تلك
الفرتة) لكنه كان قرار رف�ض حماية بيوت بن علي والطرابل�سي اخلا�صة ،ورف�ض قتل وحدة
ال�رشطة التي اعتقلت  28من �أقارب الطرابل�سي.
ويف م�رص ،ظلت وزارة الداخلية خمل�صة للنظام ،وا�ستخدمت القوة املميتة لقمع املتظاهرين
بدرجة �أكرب مما �شهدته تون�س .وقد �شوهدت القوات امل�سلحة امل�رصية وهي متد قوات ال�رشطة
بالذخرية .وبعد �أ�سبوع من بدء االنتفا�ضة� ،أعلن امل�شري طنطاوي على امللأ �أن اجلي�ش لن
ي�ستخدم القوة �ضد املتظاهرين .لكن اجلي�ش مل مينع �أي�ض ًا ا�ستخدام القوة �ضد املتظاهرين ،كما
حدث يف يوم موقعة اجلمل ،عندما ُقتل نحو  12متظاهر ًا يف ميدان التحرير ،وهو الأمر الذي
كان ب�إمكان جنود اجلي�ش املتمركزين عند مداخل امليدان احليلولة دون وقوعه ب�سهولة.
أخريا؛ يبدو �أن ال�رصاع داخل النظام يف م�رص كان �أقل من ال�رصاع داخل النظام
و� ً
التون�سي ،وهو ما يف�رس جزئي ًا ملاذا مل ي�شعر مبارك يوم ًا ب�رضورة الفرار من البالد .كان
بن علي ي�رشف على م�ؤ�س�سة ع�سكرية �صغرية مقارنة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�رصية ،لكن
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رغم �صغر احلجم واالفتقار الظاهر للطموح ال�سيا�سي لدى كبار قادته الع�سكريني ،فلم يثق
بهم لدرجة �أنه مل يطلع رئي�س �أركانه باملظاهرات ،وف�ضل االعتماد على ال�رشطة واحلر�س
الوطني بدالً من اجلي�ش .لكن كانت ال�رشطة واحلر�س الوطني هما من مترد عليه وان�شقا على
حجما وله
نظامه ،ولي�س اجلي�ش .على النقي�ض من ذلك ،ف�إن اجلي�ش امل�رصي كان �أكرب
ً
تاريخ �أطول من االنقالبات والتدخالت ال�سيا�سية ،لكن يبدو �أن مبارك اعتمد على قادة جي�شه
ووثق فيهم بقدر �أكرب من بن علي .باخت�صار ،يفتقر التقدير القائل �إن بن علي ومبارك �سقطا
بالأ�سا�س نتيجة لالن�شقاق الع�سكري �إىل الدقة .يف تون�س ،كانت ال�رشطة هي التي ان�شقت �أوالً
عن النظام� ،إذ متردت ثالث وحدات يف وزارة الداخلية ،وحاولت اعتقال عنا�رص من عائلة
الطرابل�سي .هذه الأعمال حركت �سل�سلة من الأحداث �أدت يف نهاية املطاف �إىل فرار بن علي
من البالد وعدم عودته مطلقاً .على النقي�ض من تون�س ،ف�إن قيادة اجلي�ش احتفظت بتما�سكها
وتوىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ال�سلطة بعد �أن تنحى مبارك� .أما مبارك الذي وثق يف
والء كبار قادته ومل يتعر�ض لتمرد من ال�رشطة ،فلم ير �سبب ًا هو �أو عائلته ملغادرة م�رص.
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الإ�سالم ال�سيا�سي فى احلكم..
منوذجا:
حركة النه�ضة فى تون�س
ً
�إ�شكالية الدولة والهوية والعنف
عادل اللطيفي

*

كلفت من طرف ُمع ّدي هذا املنتدى ،م�شكورين ،ب�إعداد ورقة حول جتربة حركة النه�ضة
يف احلكم يف تون�س خالل املرحة االنتقالية التي متخ�ضت عن انتخابات الثالث والع�رشين
جزئيا بتعيني حكومة تكنوقراط يف يناير  .2014وبقدر
من �أكتوبر  ،2011والتي انتهت
ً
واعيا ب�أهمية التحديات الفكرية واملنهجية وال�سيا�سية التي
�رسوري بهذا التكليف بقدر ما كنت
ً
أول يف مواجهة ذاتيته كمنخرط
تطرحها مثل هذه املهمة وهذا املو�ضوع� .إذ يجد الدار�س نف�سه � اً
بطريقة� ،أو ب�أخرى يف احلراك العام الذي ي�شهده جمتمعه ،وكذلك كامل الف�ضاء العربي.
تقريبا للت�رصيح مبوقف �أو تقدمي ر�ؤية لأحداث تتزاحم وتتدافع دون �أن
يوميا
فهو مدعو
ً
ً
يتوافر له حيز ٍ
كاف من الوقت للتفكري والتمحي�ص .كما يجد الدار�س –يف حالتنا هذه– نف�سه
لي�س فقط �أمام جملة من الأحداث ال�سيا�سية العابرة ،بل �أمام حتول تاريخي عميق ومعقد.
كامل من
فما �شهدته تون�س من حتوالت خالل الفرتة الأخرية -يف احلقيقة -ما يعادل قر ًنا
اً
* جامعة باري�س الثالثة -ال�سوربون.
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الأحداث .ثالث �سنوات كانت من وجهة نظر تاريخية مبثابة قرن ب�شكل مكثف،وذلك بالنظر
�إىل طبيعة الإ�شكاليات ال�سيا�سية والفكرية واحل�ضارية التي مثلت مادة النقا�ش العام.
يف هذا ال�سياق نرى �أن تقييم جتربة الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم يف تون�س يجب �أن تندرج
�ضمن فهم التطور العام الذي �شهدته تون�س وكامل املنطقة العربية ،ولكن مع �رضورة مراعاة
فروق مهمة .فاحلالة التون�سية ال تتميز يف امل�شهد العربي فقط بكونها مركز ال�رشارة الأوىل
ملوجة الثورات ،بل �أهم من ذلك متيزها بنوعية امل�سار الذي اتبعته فيما بعد الثورة .وهي
تطورات واختالفات ت�ضعنا �أمام حتديات و�أ�سئلة معرفية غري هينة .هل نحن �إزاء ثورة
عربية واحدة متجان�سة كما يذهب �إىل ذلك �أغلب الدار�سني �،أم نحن �أمام ثورة واحدة يف
الأ�صل (باملعنى ال�سو�سيولوجي)� ،أي تون�سية ،ثم �أعطت جمرد ارتدادات الحقة يف ف�ضاءات
تختلف ظروفها عن ظروف موطن احلدث الأ�صلي؟ كيف نف�رس ارتداد ثورة من �أجل
احلريات �إىل �صعود قوي لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي التي ال يعرف لها تركيز على هذا املبد�أ؟
كيف نف�رس اختالف امل�سارات بني و�ضع االن�سداد امل�صحوب باالنت�شار املجتمعي للعنف يف ليبيا
واليمن و�سوريا والعراق ،وو�ضع االنتقال الدميقراطي ال�سلمي ؛ولكن البطيء واله�ش يف
تون�س ،ثم و�ضع االنتقال املراقب ( )transition contrôléeيف املغرب؟ كل هذه الأ�سئلة
تدخل ،ح�سب ر�أينا� ،ضمن �إ�شكالية كبرية طبعت تاريخ العامل احلديث واملعا�رص ،وخا�صةً يف
القرنني الأخريين� :إنها �إ�شكالية الدولة الوطنية ( .)Etat nationalذلك �أن احلراك املجتمعي
الداخلي بكل جتلياته ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية يدخل �ضمن م�سار بناء هذه الدولة احلديثة،
وخا�صةً يف بعدها املتعلق بعالقة جهاز احلكم باملجتمع ؛�أي ب�إدماج املواطنني يف ت�سيري ال�ش�أن
العام عن طريق دمقرطة النظام ال�سيا�سي.
هذا هو الإطار ال�صحيح الذي ميكننا �أن نفهم �ضمنه جتربة حكم الإ�سالميني يف تون�س
خالل املرحلة االنتقالية الثانية ،ونفهم �ضمنه بالتايل خمتلف التحديات والإخفاقات التي
اعرت�ضته .هناك �إذن �إطار عام يتمثل من ناحية يف م�سار بناء الدولة احلديثة ،وما يحيل �إليه
من م�سائل،مثل العقالنية والهوية الوطنية ،ثم من ناحية �أخرى �سياق اخل�صو�صية التاريخية
واملجتمعية التون�سية.
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�أولاً  :الإطار العام للتحول الدميقراطي يف تون�س:
�سياق الدولة واخل�صو�صية التون�سية
� -1سياق بناء الدولة احلديثة:
ميكن الوقوف بعد مرور ثالث �سنوات على اندالع موجات الثورات العربية ،على
أول �أن �سياق الثورة وما بعده يطرح �إ�شكالية رئي�سية ؛هي �إ�شكالية
حقيقتني رئي�سيتني � .اً
ثانيا متيز احلالة التون�سية مقارنة
الدولة وذلك مهما تختلف طبيعة ال�صعوبات وامل�سارات .ثم ً
بو�ضعيات �سائر الدول التي م�سها حراك التغيري .ف�إن جنحت الو�ضعية الثورية يف الإطاحة
برءو�س الأنظمة يف �أغلب البلدان التي م�سها هذا احلراك ،ف�إن امل�سار االنتقايل الذي كان
من املفرت�ض �أن ي�ؤ�س�س للتجربة الدميقراطية وجد �صعوبات يف �إيجاد مكان له� ،سواء ب�سبب
انت�شار العنف الذي ا�ستفاد من �ضعف الدولة �أو من انهيارها مثلما ح�صل يف ليبيا �،أو ب�سبب
مثل من عودة اجلي�ش �إىل واجهة
انتكا�سة جتربة حكم الإ�سالميني ،وما �آلت �إليه يف م�رص اً
احلياة ال�سيا�سية .ن�ضيف �إىل هذا االن�سداد �أن املرحلة االنتقالية يف البلدان العربية هذه مل
مثل حول بع�ض الإ�شكاليات
ي�صاحبها نقا�ش جمتمعي بالعمق نف�سه ،كما ح�صل يف تون�س اً
الرئي�سية مثل احلريات ،و�إدراج ال�رشيعة يف الد�ستور ،وكونية حقوق الإن�سان وامل�ساواة
بني املر�أة والرجل؛ �إذ اقت�رص النقا�ش على جوانب تقنية لالنتقال الدميقراطي ،مثل الد�ستور
واالنتخابات وتنظيم ال�سلطات .ما عدا ذلك طغى على امل�شهد �رصاع ي�صب ب�صفة عامة يف
�إ�شكالية واحدة ،هي �إ�شكالية بناء الدولة احلديثة ؛�أي الدولة الوطنية .ففي اليمن �أف�ضى حراك
الثورة �إىل تغييب �إ�شكالية االنتقال الدميقراطي لتهيمن على امل�شهد �إ�شكالية الدولة ووجودها من
عدمه يف ظل ت�صاعد املوجة االنف�صالية ،وتزايد خطر التيارات اجلهادية التي ترف�ض الدولة
وانت�شار العنف ال�سيا�سي والطائفي.
كثريا عن احلالة اليمنية ،حيث اندلع احلراك االجتماعي يف �سياق
حالة البحرين ال تختلف ً
طائفيا� ،أو هكذا قدمته ال�سلطات ،وهو ما �أ�سهم يف
الثورات العربية لكنه �رسعان ما اتخذ ُبع ًدا
ً
�إ�ضعافه .فقد �أ�صبح ،من وجهة نظر اجلهات الر�سمية ،يهدد وجود الدولة ذاتها ،مع �إمكانية
ت�أثريه على و�سط خليجي ميثل فيه العن�رص ال�شيعي �أقلية� .أما يف ليبيا فقد �أدى �سقوط نظام
القذايف �إىل انهيار الدولة التي كانت يف الأ�صل �ضعيفة ،والت�شكيك حتى يف مدى وجود الأمة
الليبية ذاتها� ،أي ال�شعور باالنتماء �إىل ليبيا ك�إطار �سيا�سي ،وذلك ب�سبب ت�صاعد الدعوات
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االنق�سامية وانت�شار املجموعات اجلهادية التي ال ت�ؤمن �أ�صال بالدولة -القومية .ن�ضيف �إىل هذه
الأمثلة حالة العراق ،و�إن مل تت�أثر �إال قليال باحلراك العربي ،حيث يتمحور احلراك ال�سيا�سي
فيها كذلك حول الدولة يف ظل التجاذبات الطائفية التي تهدد وحدة البالد .لقد بينت احلالة
العراقية مدى �صعوبة بناء التجربة الدميقراطية بالتزامن مع �إعادة بناء الدولة التي مت تفكيكها
�سنة  .2003وزاد من تعقد الو�ضع متكن بع�ض احلركات اجلهادية من ال�سيطرة على بع�ض
املناطق لإعالن قيام اخلالفة الإ�سالمية ح�سب اعتقادهم� .أما يف م�رص ،و�إن مل ي�ؤد التغيري
�إىل تهديد الدولة ذاتها ب�سبب عراقتها ومتا�سكها،ف�إن الإ�شكال الذي �آل �إليه الو�ضع خا�صة بعد
 30يونيو  2013مل يخرج بدوره عن �إ�شكالية الدولة ،وطبيعة احلكم بني ال�صبغة الع�سكرية
وال�صبغة املدنية .تدل خمتلف هذه الأمثلة على �أن املرحلة االنتقالية يف هذه البلدان كان حمورها
الأ�سا�سي هو الدولة ،و�سمتها البارزة هي العنف .فقد ك�شف �سياق الثورات يف هذه البلدان
عن ه�شا�شة البناء الدولتي احلديث ،و�أن الدولة كانت ت�ستمد قوتها فقط من قوة احلاكم يف �إطار
حاجزا �أمام انخراط الف�ضاء العربي يف موجات الدمقرطة ،والذي �سمح لبع�ض
ت�سلط ،وقف
ً
الدار�سني باحلديث عن ا�ستثناء عربي يف هذا املجال .هذه اله�شا�شة تف�رس� ،إىل حد ما ،تراجع
�إ�شكالية االنتقال الدميقراطي بعد الثورة ل�صالح �إ�شكالية الدولة الوطنية ،واملحافظة عليها من
خمتلف مظاهر العنف وامل�شاريع التي تهدد مكا�سبها التي حتققت خالل فرتة اال�ستقالل.
بهذا املعنى ميكننا القول �إن ما يح�صل يف �أوكرانيا من انت�شار للعنف بني �شقي ال�شعب
الأوكراين الناطقني باللغة الرو�سية والناطقني باللغة الأوكرانية يندرج بدوره �ضمن الإ�شكالية
العربية احلالية نف�سها ،وهي �إ�شكالية بناء الدولة الوطنية وما ي�صاحبها من جتاذبات حول �أ�س�س
الهوية الوطنية ت�صل حد احلرب الأهلية بني خمتلف اجلماعات .ال فروق كبرية يف الواقع
،من حيث عمق احلراك ورهاناته التاريخية وال�سيا�سية بني ما يح�صل يف العراق وما يح�صل
يف �أوكرانيا .كل الأحداث تدور حول بناء الدولة الوطنية ،وما تقت�ضيه من حتديد لأ�س�س
تنظيمها وهويتها.
ما املق�صود بالدولة احلديثة هنا ؟
يق�صد بالدولة هنا ما يعرف يف الأدبيات الغربية بالدولة احلديثة �أي الدولة الأمة �أو الدولة
الوطنية ( )Etat nationalوهي الدولة التي تقوم على رقعة ترابية ()Etat territorial
تعي�ش �ضمنها جمموعة ب�رشية يفرت�ض �أنها متجان�سة .وقد ظهر هذا النموذج يف �أوروبا بعد
ع�رص النه�ضة ،وبالتحديد يف �إ�سبانيا ويف فرن�سا وبريطانيا .هو منوذج يختلف عن كل �أ�شكال
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الدولة التي عرفتها خمتلف احل�ضارات ال�سابقة يف ال�رشق الأو�سط القدمي �أو يف ال�رشق الأق�صى
�أو يف البحر املتو�سط� ،سواء مبثال املدينة الدولة �أو الإمرباطورية .تتفق �أغلب التعريفات
التي يقدمها الدار�سون على �أهمية الرقعة الرتابية يف الدولة احلديثة ؛ك�سمة متيزها عن �أطر
التنظيم ال�سيا�سي ال�سابقة .فريى مي�شال كامو �أن الدولة هي تلك املجموعة ال�سيا�سية (�أو املجتمع
ن�سبيا وممركز ومتخ�ص�ص
ال�سيا�سي) �أو التكوينات التاريخية التي تتج�سد يف جهاز متباين
ً
يراقب �سكا ًنا داخل رقعة ترابية حمددة )1(.كما ي�شدد �إيريك هوب�سباوم على مفهوم الرقعة
الرتابية يف تعريف الدولة احلديثة التي يعتربها بالأ�سا�س رقعة متوا�صلة ،يخ�ضع كل �سكانها
�إىل ال�سلطة نف�سها،وهي منف�صلة عن الوحدات التي ت�شبهها بحدود وا�ضحة وثابتة ،وت�سيرّ
مبا�رشة دون تدخل �أطراف �أخرى و�سيطة ،كما تفر�ض القانون نف�سه على كامل
�شئون �سكانها
ً
()2
الف�ضاء الرتابي� .أما �شارلز تيلي فريكز على ُبعد الإكراه ،ويرى �أن الدولة باملعنى احلديث
هي تنظيم داخل ف�ضاء ترابي حمدد ،تراقب �ضمنه كل و�سائل الإكراه املمركزة ،وتتمتع
بالأ�سبقية على كل التنظيمات الأخرى املوجودة على الف�ضاء نف�سه )3(.عن�رصان مهمان
أول الرقعة الرتابية ،وما حتيل عليه من مفاهيم جديدة ،مثل
مييزان الدولة احلديثة �إذن � ،اً
احلدود وال�سيادة ،ثم من جهة �أخرى العقالنية يف ت�سيري ال�ش�أن العام .وتربز هذه العقالنية من
خالل جهاز البريوقراطية �أو الإدارة ،ثم من خالل التمايز الوظيفي وامل�ؤ�س�ساتي بني الأن�شطة
االجتماعية .ففي �إطار الدولة احلديثة ت�ستقل خمتلف الأن�شطة االجتماعية ،مثل الفن وال�سيا�سة
واالقت�صاد وال�صحة ،وكذلك الدين بع�ضها عن بع�ض ل�ضمان النجاعة والفعالية .فما ن�سميه
بالعلمنة لي�س يف احلقيقة �سوى عقلنة انتظام الوجود ال�سيا�سي ،وت�سيري ال�ش�أن العام داخل رقعة
ترابية متجان�سة حتكمها امل�ساواة بني �أفرادها املواطنني.
ن�ش�أت الدولة الأمة يف غربي �أوروبا ،وكانت �إ�سبانيا وفرن�سا واجنلرتا وكذلك هولندا.
ثبتت فعالية هذا التنظيم اجلديد الذي بد�أ تقنينه مع معاهدة و�ستفاليا �سنة  ،1648وانت�رش عرب
موجات يف �سائر �أوروبا ويف بداية القرن التا�سع ع�رش يف �أمريكا الالتينية ،ثم يف �سائر �أنحاء
العامل خالل الفرتة اال�ستعمارية وخا�صة يف �إطار حركات التحرر واال�ستقالل بعد احلرب
ابتداء من موجة
العاملية الثانية .وتعد الدمقرطة التي �شهدها العامل بدوره عرب موجات متتالية
ً
الثورات الأوروبية �سنة  1848تكملة لعملية بناء الدولة القومية (الوطنية) .فكانت املوجة
الثانية بعد احلرب العاملية  ،ثم املوجة الثالثة التي �شملت �إ�سبانيا والربتغال واليونان ،واملوجة
الثالثة التي �شملت بلدان �أمريكا الالتينية مع نهاية الثمانينيات ،ثم املوجة التي �صاحبت انهيار
االحتاد ال�سوفييتي� .إن ما ح�صل يف العامل العربي من حراك من �أجل التحول الدميقراطي
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يندرج �إذن �ضمن تطور عام �شهده التاريخ العاملي احلديث واملعا�رص .فالدميقراطية تعني
�إدراج الأمة (املواطنني) يف ت�سيري ال�ش�أن العام ال�ستكمال البناء الوطني، .و�إذا اعتربنا الدولة
الوطنية كجهاز كلي ف�إن �إدراج املواطنني باعتبارهم ميثلون النظام االجتماعي ي�صبح م�س�ألة
بديهية ل�ضمان فعالية النظام .نقول هذا لنبني �أن الدميقراطية لي�ست مفرو�ضة ولي�ست م�ستوردة
بل هي وليدة حاجة داخلية لكل املجتمعات يف �إطار االنتظام ال�سيا�سي اجلديد :الدولة الوطنية.
وعادة ما يكون التحول الدميقراطي �أ�سهل و�أي�رس يف البلدان التي لها عمق تاريخي ،من حيث
ً
بناء الدولة الإقليمية ،كما ح�صل يف بلدان �أمريكا الالتينية مع نهاية الثمانينيات .يف حني يكون
�أكرث تعقي ًدا ،ورمبا عني ًفا يف حالة البلدان التي ن�ش�أت فيها الدولة الرتابية حديثًا ،مثل حال �أغلب
الدول العربية وجمهوريات االحتاد ال�سوفييتي املنحل .ففي هذه احلاالت جتد ال�شعوب نف�سها
�أمام بناء الرقعة الرتابية وبناء الدولة اجلهاز وبناء الوطنية والدميقراطية يف الوقت نف�سه.
وهذا ما يف�رس التوترات التي ن�شهدها اليوم يف العامل العربي.
تعترب الدولة الوطنية حديثة يف �أغلب جهات العامل العربي ،وهي تعود �إىل الفرتة
اال�ستعمارية ،وخا�صة يف حالة امل�رشق العربي� ،إىل خملفات �سايك�س بيكو �أو �إىل تطورات
اقت�صادية الحقة يف حالة الدول اخلليجية .غياب هذا العمق التاريخي للدولة يف�رس �،إىل حد ما
�،ضعف التجان�س االجتماعي يف �إطار الهوية الوطنية ،والذي كان من املفرت�ض �أن يكون
قاعدة لبناء الدولة ككيان �سيا�سي .وهذه اله�شا�شة هي التي تف�رس العنف الذي ي�صاحب عادة
كل حتول �سيا�سي �أو حراك اجتماعي ت�شهده هذه البلدان .حالتان �أو ثالث تتميز من بني �سائر
واملغرب،ون�سبيا
البالد العربية بالعمق وبالتوا�صل التاريخي للدولة احلديثة :هي حاالت تون�س
ً
م�رص.
 -2يف اخل�صو�صية التون�سية :العمق التاريخي للدولة
نعلم �أن منوذج الدولة الوطنية (�أو القومية) ظهر يف غربي �أوروبا ؛لأ�سباب تاريخية متعددة
،يطول �رشحها ،والف�ضاء واملنا�سبة هنا ال ي�سمحان لنا بذلك .لكن هذا مل مينع بع�ض البلدان
العربية من الت�أثر مبحيطها املتو�سطي لت�شهد تطورات �شبيهة بالأمم الأوروبية .يف هذا ال�سياق
تتميز تون�س عن بع�ض البلدان العربية الأخرى بعمق بناء الدولة الرتابية من ناحية ،ثم من
ناحية �أخرى بتوا�صل احلكم يف �إطار توا�صل �ساليل .فقد ت�شكلت تون�س كرقعة ترابية متجان�سة
ذات حدود �شبه ثابتة ،بداية من القرن ال�سابع ع�رش تقريبا ،يف ثالثة �سياقات خمتلفة .يتعلق
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ال�سياق الأول بتطور العالقة بني احلكام الأتراك واملجتمع التون�سي من خالل حتول النفوذ من
الدايات (�أمراء البحر) �إىل البايات املكلفني بجمع ال�رضائب الداخلية (عك�س اجلزائر) .هذا ما
�سمح لأعيان تون�س من الأهايل باختيار ح�سني بن علي حاكما على البالد �سنة  .1705ال�سياق
الثاين هو �سياق ال�رصاع بني �أتراك تون�س املتحالفني مع الأهايل و�أتراك اجلزائر املرتبطني
مبا�رشة بالباب العايل؛ وهو ما �أعطى �أول اتفاقية حدود بني تون�س واجلزائر �سنة  .1628ثم
ال�سياق الثالث وهو �سياق العالقات بني تون�س والأمم الأوروبية والتي كانت مبا�رشة دون
تدخل ال�سلطنة العثمانية فيها� .صغر الرقعة الرتابية و�سهولة التنقل داخل الف�ضاء اجلغرايف
�سهال بدورهما جملة هذه التطورات.
لقد مكن ت�شكل الوحدة الرتابية من ت�أكيد �سلطة الدولة املركزية يف �إطار توا�صل �ساليل؛
فالعائلة احل�سينية حكمت البالد ب�شكل متوا�صل من �سنة �، 1705إىل �إعالن اجلمهورية �سنة
 .1957ومكن هذا التوا�صل ال�ساليل من تدعيم ال�سلطة املركزية ،وح�ضور امل�ؤ�س�سات داخل
املجتمع ؛مما هي�أ البالد �إىل �إدخال �إ�صالحات مهمة منذ بداية عهد التنظيمات .كان من �أهمها
�إلغاء الرق ،و�إحداث جي�ش نظامي و�إعالن عهد الأمان �سنة  ،1857ثم د�ستور �سنة .1861
كما مت �إن�شاء مدار�س حديثة مثل املدر�سة احلربية واملدر�سة ال�صادقية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار
الرائد التون�سي �سنة 1860؛ كتعبري عن احتكار الدولة للت�رشيع.
�أ�سهمت خمتلف هذه الإ�صالحات يف �إن�شاء جهاز �إداري حديث ن�سبيا ،كما �أ�سهمت يف ن�شوء
طبقة جديدة من الإداريني (البريوقراطية ح�سب تعبري ماك�س فيرب) وخا�صة يف ظهور نخبة
جديدة متمكنة من ثقافتها املحلية ومنفتحة على حميطها املتو�سطي .و�ست�سهم هذه النخب اجلديدة
بفعالية� ،سواء يف �إذكاء ال�شعور الوطني خالل الفرتة اال�ستعمارية �،أو يف النقا�ش املجتمعي
حول ق�ضية املر�أة والدين ،مثلما ح�صل مع الطاهر احلداد وال�شاعر �أبو القا�سم ال�شابي .كما
هي�أت هذه التحوالت لظهور �أوىل بوادر االنتظام املجتمعي التون�سي امل�ستقل ،كما ح�صل
مع �أول نقابة �سنة  .1924وازداد هذا الزخم اجلمعياتي بعد احلرب العاملية الثانية ،ومن
�أهم نتائجه ت�أ�سي�س االحتاد العام التون�سي لل�شغل الذي �سيج�سد معركة ا�ستقاللية املجتمع املدين
حتت دولة اال�ستقالل لتتبعه يف ذلك �أول رابطة عربية حلقوق الإن�سان ،ثم جمعية ال�صحفيني
وجمعية الق�ضاة فيما بعد.
رمبا ملختلف هذه الأ�سباب نفهم اندالع الثورة يف تون�س والتي بد�أ احلراك فيها من �أجل
الدميقراطية مع بداية الثمانينات ليتوا�صل يف �شكل مطلب �سيا�سي لأحزاب املعار�ضة الحقا.
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وقد لعبت النخب وقوى املجتمع املدين دورا بارزا �سواء �أثناء الثورة �أو خالل املرحلة االنتقالية
كما �سرنى .كما نفهم دور هذه التطورات العميقة يف �إفراز ردة فعل حمافظة متجذرة يف
الأو�ساط ال�شعبية التي وجدت نف�سها مبعزل عن عملية التنمية ،ومل ي�شملها من التحديث
�سوى الإق�صاء االجتماعي .فبقدر ما كانت مظاهر التحديث حا�رضة لدى النخب التي ارتبط
�صعودها االجتماعي بالدولة بقدر ما كانت املمانعة املحافظة كامنة لت�شكل القاعدة االجتماعية
والثقافية لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي.

ثان ًيا :الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم:
من مواجهة الدولة �إىل مواجهة املجتمع
 -1الإ�سالم ال�سيا�سي واالنتخابات
قليل على بع�ض العنا�رص التاريخية
قبل تقييم جتربة الإ�سالميني يف احلكم وجب التعريج اً
التي تف�رس جناح الإ�سالم ال�سيا�سي يف �أول انتخابات دميقراطية ؛لأن ذلك �سي�ساعدنا الح ًقا على
ً
ارتباطا وثي ًقا
تاريخيا
تقييم �أدائه يف ال�سلطة .ن�ؤكد يف البداية على �أن الإ�سالم ال�سيا�سي مرتبط
ً
بظهور الدولة احلديثة �أي الدولة الوطنية .املق�صود بالإ�سالم ال�سيا�سي هو حتويل الإ�سالم
م�رشوعا
كمعطى ديني وثقايف وح�ضاري �إىل قاعدة �إيديولوجية مرتبطة بالدولة ،واعتباره
ً
للحكم باملعنى احلديث للكلمة� .أقول هنا باملعنى احلديث �أي املرتبط بالدولة احلديثة التي تبلورت
تغريا على
على �أنقا�ض ال�شكل القدمي مع �أوا�سط القرن التا�سع ع�رش .فقد �شهدت هذه الدولة
ً
م�ستوى عالقة ال�سلطة بالف�ضاء الرتابي وباملجتمع ،تغريت معه �أ�س�س ال�رشعية كما تغريت
معه �أمناط تنظيم الدولة يف الف�ضاء العثماين؛ لذلك ي�سميها امل�ؤرخون بالدولة التنظيماتية ،ن�سبةً
�سن القوانني وتنظيم
�إىل بداية الإ�صالح .فقد اقت�ضى التنظيم اجلديد �أن حتتكر الدولة وظيفة ّ
الإدارة؛ مما ا�ستوجب �إدراج تعليم جديد ،ن�ش�أت معه طبقة جديدة من البريوقراطية املرتبطة
بالدولة وثقافة جديدة كذلك مرتبطة بالت�سيري الدولتي ،يطلق عليها امل�ؤرخون م�صطلح ثقافة
الدولة .يف املقابل وجدت الأطراف االجتماعية التقليدية نف�سها خارج هذا امل�سار ،ومن بينها
الأئمة وبع�ض العلماء ،ومن ارتبط بهم .ففي خ�ضم هذه الثقافة القانونية اجلديدة� ،أي ثقافة
الدولة امل�ؤ�س�سة على مفهومي القانون والإدارة والعقلنة ،نفهم بداية بروز ال�رشيعة باعتبارها
منظومة قانونية� ،أي بعيدة عن مفهومها الأ�صلي الذي جنده يف كتب التفا�سري ،والذي يعني
الدين باملعنى املطلق.
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إفرازا
البد من االنتباه �إذن �إىل هذا البعد التاريخي الذي يجعل من الإ�سالم ال�سيا�سي � ً
ل�سياق عام للتحديث يف العامل العربي والإ�سالمي ،كما البد من الف�صل بني الإ�سالم كدين
وثقافة وح�ضارة ،وبني ا�ستعماله يف جمال ال�سيا�سة والأيديولوجيا كما عرفتها الفرتة احلديثة
واملعا�رصة.
لقد �أفرزت الإ�صالحات منطني من الثقافة ،واحدة مرتبطة بالدولة ،ثقافة القانون والت�سيري
الإداري احلديث ،والثانية تقدم نف�سها على �أنها ثقافة املجتمع الأ�صيلة وهي الإ�سالم ،ولكن
تاريخيا من الربوز
مع نزعة �سيا�سية جديدة .هذا النمط الثقايف املجتمعي املحافظ مل يتمكن
ً
والتعبري عن ذاته؛ �سواء يف �إطار الدولة التنظيماتية خالل القرن التا�سع ع�رش ،وال خالل
الفرتة اال�ستعمارية مبا �أن امل�س�ألة الوطنية كانت هي الطاغية ،وال كذلك خالل دولة اال�ستقالل
ب�سبب الت�سلط .وكان من الطبيعي �أن ي�صعد هذا التيار يف تون�س وم�رص باعتبار الثورات
عربت عن تخل�ص املجتمع من �سطوة الدولة .وقد ترجم املجتمع ابتعاده عن الت�سلط الدولتي
من خالل عودته �إىل ثقافته الأ�صلية يف االنتخابات وهي الإ�سالم .ومما �ساعد على ت�أكيد هذا
االختالف بني ثقافة الدولة وثقافة املجتمع �أن م�ؤ�س�سة الدولة كانت هي الدافع احلقيقي للتحديث
والرقي االجتماعي يف ظل هيمنة الهياكل االجتماعية التقليدية وتخلف االقت�صاد .لذلك كان
عموما على خلفية جناحها �أو ف�شلها يف امل�سائل
املجتمع يقيم عملية التحديث و�سيا�سة الدولة
ً
احلياتية امللمو�سة والتي تهم املجتمع واالقت�صاد .وكل ف�شل للدولة يدفع باملجتمع �إىل االبتعاد
وثقافيا� .أعتقد �أنه ميكن فهم انت�صار الإ�سالميني يف االنتخابات �ضمن هذا ال�سياق
�سيا�سيا
عنها
ً
ً
التاريخي العام .لكن ذلك ال ينفي بالطبع وجود عوامل �أخرى ،من بينها ب�ساطة اخلطاب
م�ست�ساغا لدى اجلمهور على عك�س اخلطاب
ال�سيا�سي املعتمد على ثقافة املجتمع ؛مما يجعله
ً
أفكارا جمردة
ال�سيا�سي خل�صومهم ،والذي يركز على م�سائل تبدو للفاعل االجتماعي العادي � ً
مثل احلرية والتعددية وغريهما.
لهذه الأ�سباب كانت الكلمة املفتاح الأكرث فعالية وجاذبية يف انتخابات � 23أكتوبر  2011هي
«الإ�سالم» الذي �أ�سهمت جملة من الأحداث يف ت�أكيد ح�ضوره .نذكر منها عر�ض �رشيطني
�سينمائيني هما الفيلم التون�سي «ال �ألله ال �سيدي» للمخرجة نادية الفاين والفيلم الكرتوين الإيراين
«بر�سيبولي�س» .وقد �صاحب عر�ض ال�رشيطني جتيي�ش كبري للم�شاعر الدينية؛ بدعوى �أن فيهما
تهجما على الذات الإلهية .كما ن�ضيف �إىل ذلك دور الف�ضاء امل�سجدي يف الدعاية احلزبية وغري
ً
ذلك من العوامل الظرفية ،مثل توفر املال ال�سيا�سي .بغ�ض النظر عن هذه احليثيات الآنية
حم�سوما
أمرا
ميكن القول �إن انت�صار الإ�سالم ال�سيا�سي يف �أول انتخابات حرة ونزيهة مثّل � ً
ً
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بالن�سبة للمتخ�ص�صني يف املجتمعات العربية والإ�سالمية .لكن ال�س�ؤال الأهم هو كيف �سيتفاعل
تاريخيا عن رف�ض الدولة
هذا التيار مع احلكم وهو يف ال�سلطة؟ وكيف لإ�سالم �سيا�سي نتج
ً
احلديثة �أن يتوىل ت�سيريها؟
نعتقد �أن �أول �أخطاء احلركة الإ�سالمية كان يف تقييم انت�صارهم االنتخابي ذاته .مثلت
االنتخابات فر�صة �إذن للمجتمع للتعبري عن ذاته ،فاختار ذلك املكبوت املجتمعي الإ�سالمي
يف مواجهة ثقافة دولة تراجعت ب�سبب �سقوط النظام .لكن امل�س�ألة بالن�سبة للقيادات الإ�سالمية
م�سلما لن ينتخب �سوى الأحزاب التي متثل
�شعبا
يف تون�س كانت حم�سومة �سل ًفا على �أ�سا�س �أن ً
ً
الإ�سالم .وو�صل الأمر �إىل القول �إن 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 �أن اختيار الناخبني
كان للإ�سالم باعتبار قيمته اعتبارية ؛�أي ك�ضمان �أخالقي للنزاهة يف العملية ال�سيا�سية التي
اختيارا للإ�سالم كم�رشوع حكم .كان ذلك هو اخلط�أ
كانت تهيمن عليها الدولة والف�ساد ولي�س
ً
الأول ،والذي جعل النخبة ال�سيا�سية الإ�سالمية وهي يف ال�سلطة تعترب جناحها مبثابة تفوي�ض
مطلق للحكم ح�سب فهمها هي لطبيعة احلكم .من جهة �أخرى ن�سي ه�ؤالء �أن الوجود يف احلكم
يعني التحول من موقع معار�ضة الدولة �إىل مواجهة املجتمع ومتطلباته احلياتية املعقدة.
 -2من مواجهة الدولة �إىل مواجهة املجتمع
�إ�شكالية ت�سيري الدولة:

ثاين �أخطاء حركة النه�ضة وهي يف احلكم كانت على م�ستوى حتديد الأهداف .فعلى �أر�ضية
هذا الفهم اخلاطئ و�ضعت حركة النه�ضة وهي يف احلكم �أهدافًا �أ�سا�سية للمرحلة االنتقالية ،متثلت
أول يف التحكم يف الدولة ،ثم من ناحية �أخرى تهمي�ش املعار�ضة ،مع ا�ستعمال املجل�س الوطني
� اً
قائما يف الأ�صل على فهم خاطئ
الت�أ�سي�سي و�سيلة لربح الوقت .كان هدف ال�سيطرة على الدولة ً
مرده غياب ثقافة الدولة يف فكر الإ�سالميني ،وخا�صةً منها ثقافة الدولة احلديثة �أي الدولة
ّ
الوطنية .فثقافة احلكم ال تعني ثقافة الدولة .كما فهم الإ�سالميون خط�أً �أن الدولة التون�سية
احلديثة هي وليدة املغامرة العلمانية البورقيبية .تنا�سوا بذلك كل العمق التاريخي امل�شار �إليه
�ساب ًقا� ،أو �أنه كان من ال�صعب على فكرهم ال�سيا�سي �أن ي�ستوعبه ،كما وقعوا يف اخللط بني
الدولة ك�سلطة وكنفوذ ،وبني الدولة ك�إدارة �أي كجهاز يعمل �ضمن منطق عقالين لت�سيري
ال�ش�أن العام.
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ومن �أكرث الت�رصيحات التي ج�سدت هذا التوجه ما هم�س به رئي�س حركة النه�ضة لبع�ض
القيادات ال�سلفية من �أن« :ال�رشطة غري م�ضمونة ،وكذلك اجلي�ش غري م�ضمون» )4(.ففي
�إطار هذا الفهم ميكن �أن نعزو توظيف العديد من الإ�سالميني يف �إطار العفو الت�رشيعي
العام ،وكذا تعيني العديد منهم يف منا�صب قيادية يف بع�ض الوزارات ،واحلال �أن املرحلة
االنتقالية ال تتطلب ذلك .لكن من �أخطر ما ج ّد يف هذا املجال هو م�س�ألة الأمن املوازي.
�إذ تتهم قوى املعار�ضة وقوى من املجتمع املدين ،ومنها النقابات الأمنية وحتى من داخل
الرتويكا نف�سها (بع�ض قيادات حزب التكتل) ب�أن النه�ضة زرعت لها عيو ًنا يف مراكز قيادية
دورا ما يف ملفي انت�شار الإرهاب
يف وزارة الداخلية .ويبدو �أن هذا الأمن املوازي لعب
ً
وق�ضية االغتياالت ال�سيا�سية� .إ�ضافةً �إىل ذلك �أ�صبح هذا الهاج�س احلزبي يف ت�سيري الدولة
مثال على ذلك م�ؤ�س�سة الإذاعة الوطنية التي
عائ ًقا �أمام جناعة ومردودية امل�ؤ�س�سات .ن�أخذ اً
�أريد تطويعها للعمل كناطق با�سم حكومة الرتويكا ،واحلال �أن ال�صحفيني كانوا يطمحون �إىل
ت�أ�سي�س �إعالم عمومي م�ستقل عمن ي�سري دواليب الدولة .و�أدى الأمر �إىل فر�ض م�رشفني
قريبني من ال�سلطة� ،أو ي�أمترون ب�أوامرها دون مراعاة الو�ضع اجلديد الذي يتميز بانت�شار
احلريات؛ وبالتايل زيادة حدة املناف�سة بني الإذاعات .والنتيجة كانت الرتاجع الكبري ملكانة
الإعالم العمومي �أمام الإذاعات اخلا�صة ؛ب�سبب الأولوية املعطاة لهاج�س احلزب احلاكم.
غري �أن هذا املنحى نحو ال�سيطرة على الإدارة مل مير هكذا دون مقاومة �رش�سة ،خا�صةً من
طرف املوظفني املن�ضوين حتت نقابات االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،وحتى من طرف
املوظفني ال�سامني الذين كونوا بدورهم نقابات .ولنا خري مثال على ذلك ما قام به وزير العدل
قا�ضيا بداعي الف�ساد ،واحلال �أن
والقيادي يف حركة النه�ضة بعزله وبطريقة غري قانونية 82
ً
الهدف كان
وا�ضحا وهو ال�سيطرة على الق�ضاء )5(.على هذا امل�ستوى ميكن القول �إن طريقة
ً
ت�سيري حركة النه�ضة للدولة والتي ات�سمت باخللط بني ال�سلطة والإدارة واحلزب �أدت �إىل
تعطيل وحتى َ�شلّ بع�ض امل�ؤ�س�سات ،خا�صةً يف و�ضع ما بعد ثورة فتحت كل �أبواب احلريات
و�أ�صناف االحتجاج .وقد ذهب بع�ض املقربني من الإ�سالميني بعي ًدا يف هذا اخللط باحلديث
عما ي�سمونه بـ»الدولة العميقة» التي وجب ا�ستئ�صالها .واحلال �أن هذه الدولة العميقة �أقدم من
دولة اال�ستقالل� ،إذ يعود الرائد الر�سمي لتون�س �إىل �سنة  1860كما �سلف ذكره ،وهو م�ؤ�رش
على قدم الإدارة التون�سية باملعنى احلديث.
ميكن �أن ن�ستدل على عدم ت�أقلم حركة النه�ضة مع الت�سيري العقالين للدولة من خالل
م�رشوعي قانونني كانا �سيقدمان للمجل�س الت�أ�سي�سي .هما م�رشوعا قانون الأحبا�س وقانون
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امل�ساجد .فالقانون الأول اقرتح �إن�شاء ما ي�سميه �أ�صحابه بـ»قا�ضي الأوقاف» الذي يتوىل
ٍ
مواز
الإ�رشاف على الأوقاف مبقت�ضى �أحكام ال�رشيعة؛ �أي مبا يعني �إن�شاء جهاز ق�ضائي
للق�ضاء الر�سمي وما يعنيه ذلك من �رضب لوحدة الق�ضاء وعقالنية ت�سيريه .و�سيطرح ال�س�ؤال
ببداهة هنا عن منطق التقا�ضي الذي �سيتم االلتجاء �إليه يف حال التخا�صم .م�رشوع قانون
امل�ساجد حمل بدوره يف طياته املنطق الالعقالين نف�سه ،من خالل اقرتاح تغيري مهام امل�سجد
لي�صبح م�ؤ�س�سة تربوية واجتماعية تتوىل حتى �إ�صالح ذات البني .وهو ما اعتربته قوى
املجتمع املدين يف تون�س ح�سبة مق ّنعة قد تف�ضي �إىل �إن�شاء هيكل للأمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر .هذان النموذجان من م�شاريع القوانني يحيالن يف نهاية الأمر على دولة اجلماعة �أو
الطائفة التقليدية ولي�س على دولة املواطنة.
نعتقد �إذن �أن فرتة ت�سيري الدولة يف تون�س ك�شفت عن ذلك التعار�ض الهيكلي بني الإ�سالم
ال�سيا�سي وبني عقالنية الدولة احلديثة التي ال تقبل �أمناط الت�سيري املبنية على هاج�س الهوية
( .)identitaireوكان رئي�س الوزراء من حركة النه�ضة ال�سيد حمادي اجلبايل من �أوائل
من اعرتفوا بهذا االن�سداد ،وطالب بحكومة تكنوقراط تتوىل ت�سيري املرحلة االنتقالية� .إال �أن
ٍ
برف�ض �شديد من قيادته ،وو�صل الأمر �إىل ان�سالخه عن احلركة .كما اعرتف
مطلبه ُو ِجه
الرئي�س املن�صف املرزوقي بنف�سه بتوجه النه�ضة هذا نحو ال�سيطرة على الدولة ؛مما ت�سبب يف
�أزمة �سيا�سية مع حلفائه .ومما زاد يف �أزمة الإ�سالميني يف ت�سيري الدولة جملة من العوامل
الأخرى ،مثل غياب م�رشوع حقيقي ملمو�س وواقعي ،ولكن ب�شكل خا�ص غياب نخبة من
حا�سما
الكفاءات القادرة بكاريزميتها على �إدارة الدولة باقتدار .غياب ثقافة الدولة كان بدوره
ً
يف حتجيم �صورة قياديي النه�ضة يف و�سائل الإعالم حيث ك�شفوا عن �ضعف خطابي ،وعن
فراغ كبري يف الثقافة ال�سيا�سية.
العالقة مع املجتمع املدين:

منحى الهيمنة الذي حاولت حركة النه�ضة توخيه خالل فرتة حكمها الق�صري �شمل كذلك
خمتلف قوى املجتمع املدين ،وعلى ر�أ�سها االحتاد العام التون�سي لل�شغل .فبعد حملة �إعالمية
هجوما يوم 4
مكثفة اتهمته بتعطيل م�صالح البالد و�شلّ االقت�صاد �شنت عليه ملي�شيات منظمة
ً
دي�سمرب  ،2012وحاولت اقتحام مقره .وكان لهذه احلادثة وقع كبري لدى التون�سيني ،خا�صةً
�أنه تزامن مع �إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات ح�شاد م�ؤ�س�س املنظمة ال�شغيلة .لكن على
عك�س ما ت�صور املهاجمون ومن �أوعز لهم ،ف�إن �شعبية االحتاد زادت منذ تلك احلادثة،ودفعته
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�إىل ت�صدر امل�شهد ال�سيا�سي كمعار�ض لتوجهات الرتويكا.
�شمل مت�شي «النه�ضة» نحو تدجني املجتمع املدين كذلك منظمات عريقة ،مل ي�شفع لها ن�ضالها
�شن حملة �إعالمية �ضد الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان ؛بدعوى
زمن اال�ستبداد .فقد مت ّ
وم�سي�سة؛ كما كان يقال عنها زمن بن علي .كما مت �شن حملة عا�صفة على نقابة
�أنها ي�سارية ُ
ال�صحفيني التي نا�ضلت منذ ت�أ�سي�سها زمن بن علي من �أجل حرية ال�صحافة .وقد لعبت هذه
بارزا يف فر�ض حرية التعبري ،وخا�صةً فر�ض مفهوم الإعالم العمومي غري
دورا
النقابة
ً
ً
املنخرط يف �سيا�سة ال�سلطة التنفيذية .ال ميكننا بطبيعة احلال �أن نن�سى احلملة التي مت �شنها �ضد
جمعية الق�ضاة بدعوى ف�ساد الق�ضاء� .إذ مل يكن من ال�سهل على وزير العدل �أن ي�سيطر على
القطاع دون �أن يهم�ش جمعية الق�ضاة التي وقفت �ساب ًقا يف وجه اال�ستبداد.
كانت املواجهة مع قوى املجتمع املدين مبثابة مواجهة مبا�رشة بني حركة النه�ضة يف احلكم
والقطاعات احليوية للمجتمع .وقد اعتقدت احلركة الإ�سالمية ب�أن ا ّتباع بع�ض الو�سائل التي
�سبق ا�ستعمالها زمن اال�ستبداد كفيل بتطويع هذه القوى .لكن غاب على القياديني الإ�سالميني
�أن الثورة �أطلقت الطاقات ،وفتحت الأفواه املكممة يف جمتمع ،يزخر بطبيعته بالنخب،
تقريبا.
ويفتخر بحيوية جمتمعه املدين منذ قرن
ً
العالقة مع الأطراف ال�سيا�سية:

فيما يتعلق ب�إق�صاء اخل�صوم تركزت جهود حركة النه�ضة على الي�سار التون�سي ،وكذلك
على حركة نداء تون�س بعد �إن�شائها من طرف الباجي قائد ال�سب�سي .بالن�سبة للي�سار �شاهدنا يف
كبريا على تكفري بع�ض ال�شخ�صيات حتى يف
ال�سنة الأوىل حلكم «الرتويكا النه�ضوية»
ً
تركيزا ً
و�سائل الإعالم .وا�س ُت ِغلت يف ذلك بع�ض القنوات والإذاعات التي انت�رشت ب�شكل فو�ضوي
بعد الثورة ،بالإ�ضافة �إىل املواقع االجتماعية .فقد مت حتميل �شكري بلعيد م�سئولية �أحداث
عفويا ،كما �أن �شكري بالعيد كان يف املغرب
�شعبيا
احتجاجا
مدينة �سليانة ،واحلال �أنها كانت
ً
ً
ً
وقت اندالع تلك الأحداث .ومن امل�ؤ�سف �أن حملة ال�شيطنة هذه �آلت �إىل حادث فظيع غيرّ
جمريات الأحداث يف تون�س .حادث اغتيال �شكري بلعيد ،مثّل �صدمة حقيقية لكل التون�سيني؛
�شهودا على �أول عملية اغتيال �سيا�سي يف تون�س� .إثر ذلك �شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية
لأنهم وقفوا
ً
أثرة مب�شهد جحافل اجلماهري التي �شيعت اجلثمان والتي دقت نهاية �سيطرة
حتول
اً
كبريا؛ مت� ً
ً
احلركة الإ�سالمية على ال�شارع.
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نداء تون�س احلزب ،احلزب الذي رمبا يعد اليوم القوة الأوىل يف البالد ،ح�سب ا�ستطالعات
أول من موجة اخلوف التي ا�ستبدت بجانب كبري من التون�سيني
الر�أي وم�ؤ�رشات �أخرى ،ن�ش�أ � اً
بعد �صعود الإ�سالم ال�سيا�سي ،ثم من جهة �أخرى من فراغ ال�ساحة ال�سيا�سية من قوة قادرة
ويحملها
على الوقوف �أمامه .ذلك �أن الأحزاب التقدمية والدميقراطية احلداثية كانت م�شتتة،
ّ
جزءا من الر�أي العام م�سئولية �صعود الإ�سالميني للحكم نتيجة لذلك .قوة نداة تون�س غري
ً
مت�أتية �إذن من �شخ�ص الباجي قائد ال�سب�سي يف حد ذاته –مع الإقرار بقيمته الرمزية وبتجربته–
لكنها مت�أتية بالأ�سا�س من رغبة التون�سيني يف �إنقاذ دولتهم ومنط عي�شهم وهويتهم االجتماعية.
وكرا لأزالم
كانت حملة حركة النه�ضة �ضد هذا احلزب النا�شئ مبنية بالأ�سا�س على اعتباره ً
النظام القدمي وثورة م�ضادة .وو�صل الأمر برئي�س احلركة را�شد الغنو�شي �أن قال �إن هذا
احلزب �أخطر على تون�س من �أن�صار ال�رشيعة التي �صنفت فيما بعد حركة �إرهابية .كما حاولت
حركة النه�ضة ال�ضغط على هذا احلزب من خالل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،وذلك بتقدمي
م�رشوع قانون للعزل ال�سيا�سي ي�ستهدف �شخ�ص قائد ال�سب�سي يف حد ذاته .غري �أن �رسعة
انت�شار احلزب وتو�سع قاعدته ال�شعبية جعل حركة النه�ضة تغري موقفها ،وحتاول االقرتاب
منه ،معلنةً بذلك ف�شل �سيا�سة الإق�صاء التي حاولت اتباعها.
ال يفوتنا هنا االلتفات ملو�ضوع �شائك وح�سا�س ،من وجهة نظر �سيا�سية وكذا �أمنية ،يتعلق
بعالقة حركة النه�ضة باحلركات الإ�سالمية الأخرى ،وخا�صةً بحركة �أن�صار ال�رشيعة .نقول
جانبا من هذه العالقة هو حمل متابعة �أمنية وق�ضائية �إىل الآن )6(.فقد كانت
�شائكً ا
وح�سا�سا لأن ً
ً
حركة النه�ضة من �أول املطالبني ب�أن ي�شمل العفو الت�رشيعي العام عنا�رص هذا التنظيم الذين
ُ�سجنوا �إثر مواجهات �سنة  2006يف منطقة �سليمان قرب مدينة تون�س .وكان هذا التوجه يف
�إطار ما �رصح به قياديو احلركة با�ستيعاب �أن�صار ال�رشيعة يف العمل ال�سيا�سي العلني .وحتى
عندما بد�أت تنت�رش مظاهر العنف من حرق ملقامات الأولياء ،ومهاجمة احلانات واملطاعم
دائما توجد مربرات من طرف القياديني على
يف �شهر رم�ضان ،ومهاجمة الفنانني كانت ً
�أ�سا�س �أنهم �شباب يب�رشون بثقافة جديدة ،كما قال را�شد الغنو�شي نف�سه .غري �أن الأمر اتخذ
خطريا عندما ك�شفت م�صادر �إعالمية تون�سية و�أجنبية عن وجود �إمارة �إ�سالمية يف
منحى
ً
مدينة �سجنان ب�أق�صى ال�شمال التون�سي .حاول عندها علي العري�ض وزير الداخلية نفي الأمر
تقريرا للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان �أكده فيما بعد .وازداد الو�ضع
�إال �أن
ً
خطورة عندما ك�شفت تقارير �أمنية تون�سية عن وجود مراكز لتدريب جمموعات م�سلحة يف
متاما،واتهم بع�ض الأمنيني
بع�ض اجلبال باملناطق الداخلية .غري �أن وزير الداخلية نفى الأمر ً
ونقاباتهم بالعمل جلهات �أجنبية.
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اغتيال �شكري بالعيد ،وال�صدمة التي �أحدثها لدى التون�سيني ،ك�شف مبا ال يدع جماال لل�شك
ب�أن �إرهاب �أن�صار ال�رشيعة ا�ست�رشى ب�شكل كبري ،و�أن خميمات التدريب كانت حقيقة �أغفلت
عنها وزارة الداخلية .ومن هنا عاد الت�سا�ؤل من جديد على ال�ساحة التون�سية حول طبيعة عالقة
حركة النه�ضة بهذه املجموعات خا�صة ،و�أن قياديي احلزب الإ�سالمي ،وهم نواب يف املجل�س
الت�أ�سي�سي واملعروفني مبواقفهم املتطرفة ،كانوا ي�شاركون �أن�صار ال�رشيعة يف �أن�شطتهم ويف
جتمعاتهم الكربى .وال ن�ستبعد يف هذا الإطار �أن يكون غ�ض الطرف عن ممار�ستهم للعنف
و�سيلة لتحييد النه�ضة خل�صومها من خالل التخويف ثم من ناحية �أخرى ا�ستعمال التطرف
العنيف حجة لفر�ض نف�سها كحركة معتدلة ،لها فهم خا�ص لالعتدال وللو�سطية .منحى العنف
هذا ت�أكد من خالل تكون ملي�شيات قريبة من حركة النه�ضة وحزب امل�ؤمتر ُت�سمى بروابط
حماية الثورة والتي تولت مهمة مهاجمة احتاد ال�شغل ومهاجمة الأحزاب املعار�ضة للرتويكا،
والتي �أدت �إىل مقتل �أحد الن�شطاء يف مدينة مدنني باجلنوب التون�سي .عملية القتل هذه التي
عمل
وجه فيها الق�ضاء ب�شكل ر�سمي التهم لبع�ض ن�شطاء النه�ضة املحليني اعتربها احلزب اً
ثوريا،وطالب ب�إطالق �رساح اجلناة.
ً
هكذا يبدو �أن حركة النه�ضة لعبت وهي يف احلكم بورقة خطرية ،هي ورقة العنف،
لكن يبدو �أنها مل حت�سن �إدارتها فعادت عليها بعد مقتل �شكري بلعيد ،وبعد مقتل النائب حممد
الرباهمي� .أ�سهمت هذه الورقة بالذات ب�شكل كبري يف تراجع �شعبية الإ�سالميني ،خا�صةً بعد �أن
ومثِّل بجثثهم.
�أ�صبح اجلنود وقوات الأمن م�ستهدفني كطواغيت ،وقتل منهم البع�ض ُ
�إ�شكالية الهوية:

مل يقت�رص م�أزق الإ�سالم ال�سيا�سي وهو يف احلكم على خمتلف هذه الأبعاد ال�سيا�سية بل
مهما رمبا لعب دورا حا�سما يف ح�شد ال�شارع التون�سي �ضد حكومة
�شمل كذلك بعدا رمزيا ً
الرتويكا .يتعلق الأمر بذلك التعار�ض الذي بدا وا�ضحا بني رموز الهوية التي تعود عليها
التون�سيون وا�ستبطنوها يف ذاكرتهم اجلمعية ( )mémoire collectiveوبع�ض الرموز التي
اعتربت دخيلة .م�صدر هذا التقابل يعود من ناحية �إىل عدم تطابق الإ�سالم ال�سيا�سي مع الهوية
الوطنية كعن�رص من عنا�رص البناء الوطني يف الدولة احلديثة ،ثم من ناحية �أخرى �إىل قراءة
خاطئة للتاريخ ال�سيا�سي التون�سي احلديث .فالهوية الوطنية مرتبطة بتاريخ جمموعة ب�رشية مت
على رقعة جغرافية م�ضبوطة بحدود دائمة� .أي �أنها يف النهاية غري منطبقة مع حدود الهوية
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الدينية املختزلة يف مفهوم الأمة كما يقدمها الإ�سالم ال�سيا�سي .ف�إن كانت للهوية الوطنية رموز
م�ستمدة من هذا التاريخ مبا فيه الإ�سالم ،ومن ثقافة الدولة كثقافة عليا ف�إن الهوية يف الإ�سالم
ال�سيا�سي تتعدى هذه ال�صيغ املحلية لتتماهى مع هوية �شاملة (الأمة واجلماعة) تبقى طوباوية
يف ماهيتها .الإ�سالم نف�سه مت ت�أميمه ( )nationalisationوتون�سته لي�صبح مكانا من �أماكن
الهوية الوطنية )7(.هكذا وجدت هوية الإ�سالم ال�سيا�سي ال�شاملة نف�سها يف مواجهة هوية حملية
قوامها اجلغرافيا والتاريخ املحليان .وو�صل الأمر حلد مواجهة �إ�سالم ب�إ�سالم .من ناحية،
مثال للو�سطية واالعتدال ،وله رموز حملية جتمع بني الإ�سالم
�إ�سالم تون�سي يقدم نف�سه اً
()8
الفقهي من خالل رموز مثل جامع الزيتونة والعامل حممد الطاهر بن عا�شور ،وبني
الإ�سالم الطرقي برموز معروفة مثل ال�سيدة املنوبية و�سيدي بو�سعيد بال�ضاحية ال�شمالية ملدينة
تون�س والتي �أحرقت جمموعات �سلفية مقاميهما .ثم من ناحية �أخرى �إ�سالم حركة النه�ضة
و�سائر املجموعات الإ�سالمية والتي ال ت�ست�سيغ من منظورها ال�شمويل طبع الإ�سالم بهوية
حملية تتعار�ض مع مفهوم الأمة واجلماعة واخلالفة.
�أما القراءة اخلاطئة للتاريخ التون�سي فتتمثل يف اعتبار الدولة التون�سية احلديثة –وكما
�سلف ذكره– نتاج مغامرة علمانية قادها بورقيبة �ضد التوجه الأ�صلي ،وهو التوجه العربي
عموما ومن
الإ�سالمي .ويف �سياق هذا الفهم ال�ضيق ،بد�أ خطاب حركة النه�ضة والإ�سالميني
ً
يدورون يف فلكهم ،مثل حزب امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية الذي توىل الرئا�سة ،ي�ستح�رضون
ما اعتربوه التاريخ املن�سي لتون�س برموز جديدة مثل م�شائخ الزيتونة ،و�صوت الطالب
الزيتوين ،واملقاومة ال�شعبية امل�سلحة ،والواقع �أن هذه القوى كانت تعرب عن الهوية الوطنية
التون�سية يف مواجهة امل�ستعمر ،وال عالقة لها مبنطق الإ�سالم ال�سيا�سي.
أول نوع من عدم االهتمام الر�سمي زمن حكومة النه�ضة باملنا�سبات
يف هذا الإطار لوحظ � اً
الر�سمية مثل عيد ال�شهداء الذي يحيي ذكرى مواجهات � 9أبريل  1938التي قادها الد�ستوريون.
وو�صل الأمر حلد مواجهة متظاهرين يف �شارع احلبيب بورقيبة ،مبا فيهم �شخ�صيات من
املعار�ضة عند �إحياء هذه الذكرى يف �أبريل  .2012وكان ذلك مبثابة املواجهة املبا�رشة الأوىل
ر�سميا ظهر مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
برودا
مع املعار�ضة يف ال�شارع .كانت هذه املواجهة �أكدت
ً
ً
يف  20مار�س ؛حيث بدت البالد خالية من كل مظاهر الزينة والأعالم.
كما �أ�سهم توافد عدد من ال�شيوخ والدعاة امل�شارقة والذين مت ا�ستقبالهم ب�شكل ر�سمي من
طرف رئي�س اجلمهورية ذاته يف زيادة تخوف جزء كبري من التون�سيني ،وخا�صةً التون�سيات
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على ما ميكن ت�سميته بهويتهم االجتماعية� ،أي ما ي�سمى بنمط العي�ش التون�سي .دليل ذلك �أن
�أكرب �شخ�صية دار حولها اجلدل هي �شخ�صية وجدي غنيم الذي ارتبط ا�سمه بدعوته خلتان
متاما يف البالد املغاربية ،وخا�صةً يف تون�س التي ال ميكن
البنات ،وهي عادة غري موجودة ً
فيها احلديث عن املر�أة دون ا�ستح�ضار جملة الأحوال ال�شخ�صية و�إجراءاتها اجلريئة.
على خلفية �شعور �رشيحة كبرية من التون�سيني بهذا التهديد الذي يرون �أنه مي�س هويتهم
وتاريخهم ومنط عي�شهم بد�أت ت�شهد البالد ومنذ � 23أكتوبر  2011عودة قوية لرموز الهوية
الوطنية التون�سية .فقد �ساد هذه ال�رشيحة �شعور ب�أن الوطن الذي ا�ستعادوه يوم  14يناير
مهدد بالتف�سخ وبتغري مالحمه .كان العلم التون�سي الذي ا�ستعاده التون�سيون يف غمرة الثورة
يف مقدمة هذه الرموز التي �أ�صبحت
رمزا من رموز معار�ضة الإ�سالم ال�سيا�سي وخا�صةً
ً
عندما تتواجه الراية الوطنية مع الرايات ال�سود التي رفعها �أن�صار ال�رشيعة� .أما الرمز الثاين
والأهم فهو عودة �صورة م�ؤ�س�س الدولة الوطنية احلبيب بورقيبة يف �سياق النقا�ش الذي دار
حول الدولة احلديثة والإ�سالم ال�سيا�سي .ونقول الرمز الأهم لأن عودته �ست�ؤ�س�س لعودة تيار
�سيا�سي متمثل يف البورقيبيني ،م�ستفيدين من �شعبية الباجي قائد ال�سب�سي ،ومن انخراط عديد
من املثقفني والنقابيني ليت�أ�س�س نداء تون�س الذي احتل ب�رسعة مكانة مهمة يف ال�ساحة ال�سيا�سية
رموزا �أخرى ثقافية �إىل جانب هذه الرموز ال�سيا�سية ،مثل
للبالد .بالإمكان �أن ن�ضيف هنا
ً
العودة �إىل تقاليد الأولياء ال�صاحلني والزوايا ،و�إىل الإن�شاد ال�صويف من خالل فرق تعرف
يف تون�س با�سم ال�سالمية .كما نذكر ت�شكيل نقابة الأئمة التون�سيني التابعة لالحتاد العام التون�سي
لل�شغل والتي و�ضعت نف�سها يف مواجهة اخلطباء املتطرفني ،وذلك با�سم �إ�سالم تون�سي معتدل.
مثال على �إحدى
�إن انخراط ه�ؤالء الأئمة يف العمل املطلبي النقابي حتت الراية الوطنية يقدم لنا اً
النتائج العك�سية للإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم .فقد �أدى يف هذه احلالة �إىل علمنة ن�شاط من بني
كبريا من الر�أي
الأن�شطة الدينية و�أهمها وهي العبادات .عملية العلمنة هذه �شملت كذلك
جزءا ً
ً
العام التون�سي الذي انتقل من مقوالت «ه�ؤالء يخافون ربي» يف انتخابات � 23أكتوبر 2011
�إىل مقولة الإ�سالم �شيء ،وال�سيا�سة �شيء �آخر ،وذلك حتت ت�أثري خمتلف مظاهر العنف التي
�شهدتها امل�ساجد ،والتي هجرها عدد مهم من امل�ؤمنني .هكذا بعد �أن كانت الكلمة املفتاح يف
االنتخابات الأوىل بعد الثورة هي الإ�سالم� ،سواء كهوية �أو ك�ضمانة �أخالقية� ،أ�صبحت الكلمة
ح�ضورا لدى التون�سيني بعد �سنتني من حكم النه�ضة هي الدولة .كلمة الدولة
ال�سحرية الأكرث
ً
هذه �ستكون مفتاح االنتخابات الثانية بعد الثورة.
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العالقات باخلارج:

ل�سنا يف حاجة للت�أكيد على البعد الإخواين للحركة الإ�سالمية التون�سية ممثلة يف حركة
النه�ضة )9(.ف�أغلب �أدبياتها حتى التي اعتربت مبثابة تطور ن�سبي ،باملقارنة مع حركة الإخوان
امل�رصية ،جزء كبري من تلك الأدبيات م�ستوحى من مالحمها وتوجهاتها .الفرق الأ�سا�سي
ح�سب ر�أينا -يكمن يف االختالف بني و�ضعيتني جمتمعيتني تون�سية وم�رصية .ف�إن كانتالبيئة االجتماعية امل�رصية التي تبقى �شديدة الت�أثر بال�صبغة الزراعية املحافظة م�شجعة على
نوع من االنغالق الن�سبي حلركة الإخوان امل�رصية ف�إن خ�صائ�ص املجتمع التون�سي املت�سم
بهيمنة منط العي�ش املديني  ،وبطء النمو الدميوجرايف ،بالإ�ضافة �إىل انفتاح برامج التعليم
نوعا من الت�أقلم مع هذه البيئة .ميكننا �أن نلم�س ذلك
وعقالنيتها ،تفر�ض على حركة النه�ضة ً
مثل من خالل مو�ضوع تعدد الزوجات الذي مل يجر�ؤ �إ�سالميو تون�س على اخلو�ض فيه.
اً
لكن هذا التباين الن�سبي مل مينع من تقارب �إ�سالميي الدولتني وهما يف احلكم .بل على العك�س
من ذلك بد�أ ت�صور ثقل �سيا�سي عربي جديد �إخواين التوجه يجمع البالد العربية يف �شمال
�إفريقيا ما عدا اجلزائر .كما متثل هذا التقارب يف م�ساندة احلكومة التون�سية ملر�سي� ،سواء �ضد
حراك ال�شارع �أو بعد �إزاحته من طرف الع�سكر .لكن مع تزايد ال�سند الإقليمي والدويل حلكم
ال�سي�سي بد�أت حركت النه�ضة ت�أخذ م�سافة عن �إخوان م�رص و�صلت حلد الإعالن عن �أنها ال
تنتمي للتنظيم العاملي للإخوان ،و�أن مرجعيتها تون�سية غري �إخوانية.
وجبت الإ�شارة هنا ب�أن تنحية مر�سي وامل�صري الذي �آل �إليه الإخوان يف م�رص كان له ت�أثري
على الو�ضع يف تون�س ،خا�صةً �أن البالد دخلت يف �أزمة �سيا�سية خانقة بعد اغتيال �شكري
بلعيد يف فرباير ، 2013واحتدت بعد اغتيال النائب يف املجل�س الـت�أ�سي�سي حممد الرباهمي.
لكن ت�صادم النه�ضة وحكومتها مع املعار�ضة �سبق ذلك ،وهو مرتبط بتجاوز مدة ال�سنة التي
تقريبا .لكن و�ضع م�رص �ألقى
مت االتفاق عليها لإعداد الد�ستور؛ �أي قبل تنحية مر�سي ب�سنة
ً
بظالله ،وزاد من �إ�ضعاف و�ضع حكومة الرتويكا يف مواجهتها للمعار�ضة �سواء يف ال�شارع
�أو يف مناق�شة الد�ستور .فقد ا�ستلهمت من ال�ساحة امل�رصية العديد من ال�شعارات مثل اعت�صام
�رسع التحول يف م�رص
الرحيل والإنقاذ التي �أطرت
جزءا من حراك ال�شارع التون�سي .كما ّ
ً
بقبول تنحي الرتويكا عن احلكم ،وقبول حتكيم املجتمع املدين الذي كانت النه�ضة قد ا�ستهدفته
�ساب ًقا؛ وبالتايل ت�سليم ال�سلطة �إىل حكومة تكنوقراط.
عولت حركت النه�ضة كما الإخوان يف م�رص على عالقات ر�سمية مع دول فعالة مثل
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قطر وتركيا بالأ�سا�س� ،سواء من حيث الدعم املايل (قطر وخا�صة بالن�سبة للن�سيج اجلمعياتي)
إعالميا كذلك من خالل
والدعم االقت�صادي وال�سيا�سي بالن�سبة لرتكيا .الدعم القطري كان �
ً
الدور الذي لعبته قناة اجلزيرة مبا�رش �سواء يف تغطية ن�شاط حركة النه�ضة وحلفائها� ،أو يف
دعمها �أمام خ�صومها )10(.لكن على الرغم من �أهمية هذا الدعم اخلارجي ف�إن الو�ضعية يف
تون�س �أظهرت الدور احلا�سم للحراك املجتمعي الداخلي مهما يكن نفوذ القوى اخلارجية ومهما
تكن طبيعة الدعم و�أهميته.

ً
ثالثا :تقييم و�آفاق

لقد �أدى تركيز حركة النه�ضة ،وهي يف احلكم ،على ال�سيطرة على مفا�صل الدولة،
وخا�صةً يف وزارتي الداخلية والعدل ،وعلى �إق�صاء خ�صومها �إىل �إهمال الأهداف احلقيقية
التي مت من �أجلها انتخاب املجل�س الت�أ�سي�سي .حيث مل يتحقق من كتابة الد�ستور ال�شيء الكثري
طوال ال�سنة الأوىل من احلكم .كما تعطلت م�شاريع العدالة االنتقالية ،و�إ�صالح الق�ضاء من
خالل الت�أخري يف �إن�شاء الهيئات التعديلية مثل الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل ،والهيئة العليا
لالت�صال ال�سمعي الب�رصي ،وم�رشوع العدالة االنتقالية .بل على عك�س ذلك حتول املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي �إىل و�سيلة لربح الوقت والتمديد يف الفرتة الت�أ�سي�سية .كما �أدى هاج�س
�ضمان البقاء يف احلكم ،وغياب م�رشوع حقيقي للدولة يف مرحلة االنتقال الدميقراطي �إىل
تعطل �أجهزة الدولة ،وتراجع كبري يف املردودية االقت�صادية و�صل مل�ستويات خطرية ،كانت
�ست�ؤدي �إىل عدم �سداد �أجور املوظفني ح�سب ت�رصيحات حمافظ البنك املركزي .خمتلف هذه
العوامل �أ�سهمت بدورها وب�شكل فعال يف انت�شار املظاهرات ومظاهر االحتجاج ال�شعبي التي
و�صلت حد الع�صيان الرمزي ،كما ح�صل يف مدينة �سليانة عندما غادر �أغلب ال�سكان املدينة
مطالبني بتغيري الوايل.
من وجهة نظر تقييم عام ملرحلة حكم الإ�سالميني يف تون�س نعتقد �أن املرحلة الت�أ�سي�سية،وعلى
تاريخيا لتون�س .ففكرة انتخاب جمل�س ت�أ�سي�سي ملدة �سنة واحدة
هناتها ،كانت �رضورية ومفيدة
ً
اختبارا لكل القوى ال�سيا�سية وملدة وجيزة قبل املرور �إىل فرتة نيابية عادية .لقد ج ّنبت
مثلت
ً
التجربة تون�س من فرتة حكم كانت �ستمتد خلم�س �سنوات �إن اقت�رص الأمر على تنقيح د�ستور
 ،1959خا�صةً �أن حركة النه�ضة كانت ال حمالة �سرتبح �أول انتخابات كانت �ستنظم يف
تون�س ،مثلما ح�صل يف �أغلب البلدان العربية الأخرى .ن�ؤكد هنا على �أن الأمر يتعلق فقط
ب�أول انتخابات؛ لأن امل�سار الالحق يتوقف على ت�رصف الإ�سالم ال�سيا�سي وهو يف ال�سلطة.
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ن�ضيف �إىل ذلك �أن فرتة الت�أ�سي�س ،هذه وما �سمحت به من نقا�ش جمتمعي عميق �،صاحب
�صياغة الد�ستور ،مكن البالد من اخلو�ض يف م�سائل ،ما زالت تعد من باب التابوهات يف
�أغلب البلدان العربية .مثل مكانة ال�رشيعة يف الد�ستور ،ومكان الدين من الف�ضاء العمومي
ودور امل�ساجد بني العبادة واال�ستغالل ال�سيا�سي وامل�ساواة بني املر�أة والرجل،وتعدد الزوجات
وكونية حقوق الإن�سان .حيث �سمحت هذه الفرتة بنقل كل ما يتعلق بالبناء احلداثي من ف�ضاء
،و�صول �إىل دولة
العالقة بني الدولة واملجتمع ،كما كان منذ بداية �إ�صالحات التنظيمات
اً
اال�ستقالل حتى الثورة� ،إىل ف�ضاء العالقة البني جمتمعية .هكذا �سمح هذا النقا�ش للمجتمع ب�أن
يعي�ش تناق�ضاته وحمافظته يف خمتلف جتلياتها ،مبا فيها الإ�سالم ال�سيا�سي .ويف هذا ال�سياق
حا�سما يف حتجيم ت�أثري اخلطاب
دورا
لعبت النخبة التون�سية من �سيا�سيني وجامعيني وفنانني ً
ً
الإ�سالمي؛ مما دفع الوزير الأول حمادي اجلبايل �إىل القول �إن نكبتنا يف نخبتنا .لقد عا�شت
كامل من حيث زخم الإ�شكاليات املجتمعية
تون�س خالل هذه املرحلة االنتقالية ما يعادل قر ًنا
اً
والتاريخية واحل�ضارية .هو قرن من وجهة نظر تقييم تاريخي يف مدة زمنية ال تزيد على
الثالث �سنوات.
هكذا يبدو �أنه مت ح�سم جمتمعي يف م�سائل مهمة ،مثل حقوق الإن�سان وكونيتها ،وجملة
الأحوال ال�شخ�صية مبكا�سبها ،وامل�ساواة بني املر�أة والرجل ،وعدم �إدراج ال�رشيعة يف
نهائيا اختيارات �سابقة،اعتمدها التون�سيون �سواء مببادرة من
ليتوجه
ً
الد�ستور .هو ح�سم جاء ّ
ال�سلطة ،خا�صةً يف العهد البورقيبي� ،أو من طرف املجتمع املدين.
هل من �آفاق لتطور ما للإ�سالم ال�سيا�سي؟ لي�س ب�إمكاننا اجلزم اليوم بطبيعة التوجهات التي
()11
�سيتخذها حزب حركة النه�ضة ،ونرى �أن ذلك ال يتوقف فقط على ف�شل جتربتهم يف احلكم،
بل �سيكون لنتائج االنتخابات الثانية بعد الثورة وقع حا�سم على ذلك .لكن �إىل حد كتابة هذا
العمل ميكننا القول بوجود نوع من التغيري يف اخلطاب ال�سيا�سي لقياديي احلزب الإ�سالمي،
مبا فيهم را�شد الغنو�شي .حيث الحظنا يف الفرتة الأخرية ،وخا�صةً بعد التنحي عن احلكومة
تركيزا على تبني الدميقراطية وعلى مكت�سبات الد�ستور،وعلى
وبحكم قرب االنتخابات،
ً
�رضورة القبول بالتنوع وبالآخر .وو�صل الأمر هذه الأيام �إىل اقرتاح رئي�س توافقي
وحكومة وحدة وطنية جتمع كل الأحزاب بعد االنتخابات ونبذ الإق�صاء .بالت�أكيد ال ميكن
أول،
حلزب ميثل الإ�سالم ال�سيا�سي �أن يبقى منغل ًقا يف هواج�س الهوية الإ�سالمية .فهو حزب � اً
إ�سالميا مبا حتيل عليه الكلمة من مفهوم القدا�سة
�أي انخرط يف حراك �سيا�سي ،قبل �أن يكون �
ً
ؤ�رشا على تطور ما باجتاه تغيري
واحلقيقة املطلقة .لذلك ال ن�ستبعد �أن تكون هذه الت�رصيحات م� ً
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�آخر قد يكون �أعمق �أي باجتاه مراجعة فكرية.
غري �أن مقارنة هذه الت�رصيحات مبا يكتبه را�شد الغنو�شي من حني لآخر من مقاالت تدفعنا
مقال يف � 3أغ�سط�س � 2011أي بعد الثورة
�إىل تن�سيب �أبعادها .فقد كتب رئي�س حركة النه�ضة اً
()12
مقال عن رم�ضان ورد فيه ال�شيء ونقي�ضه .بعد �أن �أ�شار �إىل نوع
وقبل االنتخابات الأوىل اً
من االنفتاح على التيارات الأخرى بقوله« :ودعوة للجميع �أن ي�ست�شعروا متيزه (رم�ضان)
و�أن يرتفعوا بثورته الروحية املجتمعية �إىل �أعلى م�ستويات الفعل الثوري ،جت�سي ًدا لقيم التوحد
والأخوة والإيثار والت�ضامن وال�صدق مع �رشكائنا يف الثورة من كل االجتاهات» نراه يذهب
�إىل النقي�ض من ذلك بالقول عن بع�ض اخل�صوم« :بقدر ما ي�ستب�رش امل�ؤمنون بقدوم رم�ضان
باعتباره �شهر الربكة والرحمة والر�ضوان ،يتوج�س منه كارهو الإ�سالم وينزعجون ،ب�سبب
ما يفر�ضه عليهم من عزلة بني ال�سكان الأ�صليني و�سط جمتمع م�سلم ،وك�أنهم لفيف �أجنبي
وبقية من بقايا الغزو اال�ستعماري» .والفرق وا�ضح هنا بني جمرد الإ�شارة العامة �إىل �رشكاء
الثورة من كل االجتاهات والإ�سهاب الذي خ�ص به ما ي�سميهم بكارهي الإ�سالم ،واملق�صود
بذلك احلداثيون .كما �أن لغة التق�سيم هنا تعترب �شديدة اخلطورة؛ لأنها ترتكز على فكرة كره
الإ�سالم مبا يحيل عليه ذلك من عداء للدين يفتح الباب �أمام التكفري .وهي ترتكز على ربط
رمزيا باال�ستعمار مبا حتيل عليه هذه التهمة من م�صطلحات اخليانة
جمموعة من ال�سكان ،ولو
ً
والعمالة للأجنبي .لقائل �أن يقول �إن هذا املقال كُ تب قبل تويل احلكم ويف �سياق انتخابات
مهمة .لكن وجب التذكري هنا �أن قياديي حركة النه�ضة كانوا قبل الثورة ،ويف �إطار العمل
كبريا من املعار�ضة مبا
امل�شرتك يف جبهة � 18أكتوبر التي ت�أ�س�ست �سنة  2005،و�ضمت طي ًفا ً
فيهم الإ�سالميون ،ي�رصحون بقبول االختالف ال�سيا�سي والفكري حتى مع �أق�صى الي�سار.
�إن جمرد الإيحاء بوجود من يكره الإ�سالم يف تون�س يتعار�ض مع مبد�أ م�ساواة املواطنني يف
�أبعادها القانونية وال�سيا�سية والفكرية .بل �إنه رمبا ي�ستبدل مبد�أ املواطنة مببد�أ الإميان.
�سنتان بعد تويل حركة النه�ضة للحكم ويف ظل �أزمة خانقة بعد الإطاحة بكم مر�سي يف
م�رص ،وبعد ان�سداد �أفق حكومة النه�ضة يف تون�س مع ما فتحته هذه التحوالت من فر�ضيات
مقال على املوقع نف�سه يف � 14أكتوبر
حول نهاية الإ�سالم ال�سيا�سي ،كتب را�شد الغنو�شي اً
 2013ورد فيه ما ي�شكك يف وجود حتول فكري قد يدعم املواقف ال�سيا�سية التي �صدرت
عنه� .إذ يقول يف تعريفه للحركات الإ�سالمية�« :إن احلركة الإ�سالمية امل�صطلح املف�ضل لدى
بديل عما ي�سمى الإ�سالم ال�سيا�سي ،ونعني بها جملة املنا�شط (الأن�شطة) التي تدعو
الإ�سالميني اً
وخطابا للعاملني ،هذا
�شامل للحياة
ومنهاجا
�إىل الإ�سالم باعتباره كلمة الله الأخرية �إىل النا�س
اً
ً
ً
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الإ�سالم ت�ؤكد كل الدرا�سات الإح�صائية �أنه اليوم �أكرث الديانات واملناهج احلياتية الأيديولوجية
ا�ستعدادا للت�ضحية
وا�ستقطابا للعقول والإرادات ،و�أن معتنقيه الأكرث
ومتددا
�رسعة انت�شار
ً
ً
ً
والتزاما به» .الواقع �أن مثل هذا التعريف يعود بنا �إىل
وغرية عليه
بكل غال ونفي�س من �أجله
ً
ً
عرفتها الع�صور الو�سطى وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم العمل احلزبي
احلركات الدينية كما ّ
احلديث الذي يف�صل بني منطق احلزب املبني على املناف�سة الدميقراطية فيما يتعلق بال�ش�أن العام
واملنطق الدعوي الديني الذي يخ�ضع ملنطق الإميان والقد�سية .عدم التمييز هذا يف�رس �إىل حد
ما �إحدى امل�صاعب التي وجد الإ�سالميون �أنف�سهم يف مواجهتها� ،أي طبيعة التعامل مع الطيف
ال�سيا�سي املختلف عنهم ،ثم من ناحية �أخرى تطويع هذا الفهم لت�سيري دولة ال تت�أقلم عقالنيتها
مع مثل هذه ال�رشوط الغارقة يف الذاتية الدينية.
مقابل هذا الرتدد وهذا التناق�ض ظهرت م�ؤ�رشات �أخرى �أكرث جدية داخل حركة النه�ضة
باجتاه �أقلمة املرجعية الإ�سالمية مع الهوية الوطنية لعل من �أبرزها ان�سحاب الوزير الأول
ال�سابق حمادي اجلبايل منها .فاملربرات التي قدمها والتي تركز على خدمة الوطن وخدمة
تون�س جتعلنا نقول �إن حمادي اجلبايل غادر ف�ضاء فكر دار الإ�سالم ليدخل تون�س ك�إطار
جديد للفعل ال�سيا�سي )13(.ميكن �أن نلم�س هذا التوجه كذلك من خالل ان�سالخ القيادي ريا�ض
حزبا جدي ًدا ،اختار له ا�سم البناء الوطني؛ ك�إ�شارة النخراطه يف
ال�شعيبي عن احلركة وت�أ�سي�سه ً
وقطعا مع االنتماء الإخواين ال�شامل.
الإطار الوطني،
ً
خامتــة:
�إن التعار�ض بني الثقافة العليا للدولة الوطنية والثقافة العليا للإ�سالم الكلي �أوال�شمويل بينّ
وظاهر ،خا�صةً بعد �صعود الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل احلكم .فهذا الإ�سالم كم�رشوع �سواء يف بع ّده
الثقايف (الهوية) �أو الإجرائي املعياري (ال�رشيعة) يعود يف الواقع �إىل حقبة تاريخية �سابقة،
ي�سميها علماء االجتماع والأنرثوبولوجيا (�إميل دوركهامي و�إرن�ست جلرن) باملجتمع الزراعي
الكتابي (تتقن فيه فئة �صغرية تقنية الكتابة) .وهو جمتمع مبني على خ�صو�صية اجلماعات املحلية
وعلى اختالفها على �أ�سا�س الدين �أو العرق �أو اللغة �أو اجلهة .وتكون الدولة و�سلطتها يف
هذه احلالة مرتكزة على اخل�صو�صية الطائفية ) .(communautaireكما تكون الثقافة العليا
هي ثقافة التمييز بني املجموعات ،وغايتها �إعادة �إنتاج االختالفات وتوازناتها� .أما الدولة
احلديثة فهي دولة امل�ساواة بني الأفراد املواطنني (مقارنة بالتفاوت بني اجلماعات) وهي كذلك
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وظيفيا
دولة الت�سيري العقالين لل�ش�أن العام ،حيث تتمايز الأن�شطة االجتماعية بع�ضها عن بع�ض
ً
ؤ�س�ساتيا من �أجل �ضمان النجاعة.
وم�
ً

�إن تطور الإ�سالم ال�سيا�سي يقت�ضي مراجعة فكرية عميقة باجتاه القبول ب�رشوط الدولة
احلديثة ك�شكل من �أ�شكال عقلنة التنظيم ال�سيا�سي الب�رشي .هكذا نرفع اخللط بني �إ�شكالية ت�أقلم
الإ�سالم مع احلداثة و�إ�شكالية ت�أقلم الإ�سالم ال�سيا�سي مع احلداثة .فال�س�ؤال غري مطروح على
الإ�سالم كدين وكثقافة وكتجربة تاريخية بل هو مطروح على من يقدم هذا الإ�سالم كم�رشوع
�سيا�سي� .أي �أن الوجاهة تتطلب طرح ال�س�ؤال عن مدى ت�أقلم الإ�سالميني مع احلداثة ولي�س
ت�أقلم الإ�سالم معها .علينا اخلروج من الإ�سالم ك�إ�شكالية باجتاه الإ�سالميني كفاعلني �سيا�سيني
وامل�سلمني كفاعلني اجتماعيني.

لقد وجد الإ�سالم ال�سيا�سي نف�سه وهو يف احلكم يف و�ضعية من عدم الت�أقلم الوظيفي مع
عقالنية هذه الدولة ،وكذلك مع الهوية الوطنية ورموزها ( )la tunisianitéمبا فيها الإ�سالم
املحلي،وهو ما مثّل ال�سبب الرئي�س يف توتر العالقات مع اخل�صوم ال�سيا�سيني .لهذه الأ�سباب
نقول �إن عناوين ف�شل الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم كانت :الدولة ،والهوية والعنف .معطيات
�ستمثل مع التنمية �أهم رهانات االنتخابات املقبلة والفرتة النيابية التي �ستتمخ�ض عنها.
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م�ساهمة الإ�سالميني فى احلكم باملغرب
فى ظل «الربيع املغربي»
و�أثره على حقوق الإن�سان وفر�ص التحول الدميقراطي *
عبد العزيز النوي�ضي

**

خ�صائ�ص الإطار ال�سيا�سي العام للحراك املغربي
احلقل املغلق واحلقل املفتوح:

بعد � 40سنة من حكم امللك الراحل احل�سن الثاين  ،1999-1959ومن ال�رصاع مع
املعار�ضة الي�سارية ب�شكل رئي�س،تر�سخ نظام �سيا�سي يقوم على تعاي�ش حقلني �سيا�سيني؛ حقل
مغلق ال يتيح املناف�سة مع امللك على �سلطة القرار اال�سرتاتيجي�،أي حتديد امللك لالختيارات
الكربى الداخلية واخلارجية دون منازع ،وحقل مفتوح للمناف�سة بني الأحزاب للو�صول
�إىل مراكز القرار احلكومي والت�رشيعي ،مع هام�ش للمناورة يت�سع �أو ي�ضيق ح�سب قوتها
وا�ستقالليتها وحتالفاتها ،وما يتيحه الد�ستور من �سلطات ،وما ت�سمح به الثقافة ال�سيا�سية من
* ورقة مقدمة �إىل املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي� :إ�شكاليات التحول الدميقراطي يف �إطار
«الربيع العربي» و�أولويات الإ�صالح والتغيري.الدار البي�ضاء  01 – 8نوفمرب .4102

** .،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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ممار�سات.
وقد لعبت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية معززة بدور الإعالم الر�سمي ومتدخلني
حا�سما يف �ضمان تعاي�ش احلقلني؛ بهدف احلفاظ على الو�ضع القائم بدون تغيري.
دورا
عديدين ً
ً
كبريا يف هند�سة
دورا
ً
ومتيزت التجربة خالل العهدين بوجود رجل قوي بجانب امللك يلعب ً
�سيا�سية ،جنحت يف تكوين وتقوية نظام للزبونية ال�سيا�سية ،امتد داخل الأحزاب والنقابات
واجلمعيات والنخبة الثقافية والدينية الر�سمية والأمن والق�ضاء والإعالم واجلي�ش واالقت�صاد
واجلامعات وعدد من الوزارات والإدارات وعامل الريا�ضة والفن.
حا�سما يف االعرتاف
دورا
لقد � ّأطرت وزارة الداخلية احلقل ال�سيا�سي ت� ً
قويا ،فلعبت ً
أطريا ً
ً
�أو عدم االعرتاف بالأحزاب والنقابات واجلمعيات؛ بل خلقت �أحزابها وجمعياتها ،وم ّدتها
أ�سا�سيا يف الت�ضييق على ن�شاط
دورا �
ً
بالو�سائل املالية و الدعم ال�سيا�سي والإعالمي .كما لعبت ً
الأحزاب والنقابات واجلمعيات امل�ستقلة �أو املعار�ضة وعلى ن�شطائها .و حر�ص النظام على
عدم التمكني �أو ال�سماح حلزب �أو نقابة �أو قوة �سيا�سية �أو اقت�صادية بالنمو والتو�سع بحيث
خطرا على النظام �أو قادرة على حتديه ب�شكل يهدد �سلطته،
ي�صبح قوة �ضاربة م�ستقلة ،وت�شكل
ً
م�ستطيعا موازنة قوة الإ�سالميني بالقوى الي�سارية والعلمانية ،والنقابات املتناف�سة ببع�ضها.
ً
و�إزاء الأحزاب ،وداخل كل قوة �سيا�سية ،ا�ستطاع �أن ي�ضمن لنف�سه زبائن .و�أن ي�سهم
يف تقوية �أو �إ�ضعاف �أطراف �سيا�سية عن طريق قدرته على توزيع �أو احلرمان من املنافع
واالمتيازات.
لي�س للنظام م�رشوعه املجتمعي اخلا�ص به ،با�ستثناء حتييد امل�شاريع 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 �إبرام عقد �سيا�سي مع املعار�ضة الدميقراطية ،وقبول الإ�صالحات التي
يفر�ضها املحيط الدويل وامل�شاكل الداخلية امل�ستع�صية .وهو ما جتدد بعد الربيع العربي بقبول
امللك حممد ال�ساد�س م�شاركة الإ�سالميني الذين كان ُينظر �إليهم ك�أخطر معار�ضة فيما �سمي ب
«العهد اجلديد».
وال �شك �أن �صمام الأمان يكمن �أي�ضً ا يف الهام�ش الوا�سع من حرية التعبري والتنظيم التي
متيز املجتمع املغربي ،والتي ترجع بدورها �إىل ظروف احلقبة اال�ستعمارية وقوة احلركة
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الوطنية يف بداية اال�ستقالل ،والتي �أ�سهمت ت�ضحيات وتفاين منا�ضليها يف ظهور �صحافة نقدية
وتنظيمات قوية من �أحزاب ونقابات وجمعيات .كما �أ�سهم القرب اجلغرايف من �أوروبا،
والدور الن�شط لق�سم ال ب�أ�س به من النخبة املثقفة والطبقة الو�سطى املتعلمة وتعط�شها للم�شاركة
ولعب دور يف ال�ش�أن العام يف �ضمان تكيف النظام!
ا�ستجابة النظام املغربي لالنتفا�ضات العربية
 .1فر�ضيات النظام قبل احلراك ال�شعبي

ما من �شك يف دور الربيع العربي واملغربي يف �صعود الإ�سالميني يف الغرب ،وم�شاركتهم
يف تدبري ال�ش�أن العام ،بعد �أن كان النظام يعد العدة لتهمي�شهم �إىل �أبعد احلدود .فعلى �ضوء
الواقع ال�سيا�سي املت�سم ب�ضعف �أحزاب احلركة الوطنية ،وتدهور و�ضعية �أغلب الأحزاب
املقربة من ال�سلطة ،و�صعود الأحزاب والتيارات الإ�سالمية :حزب العدالة والتنمية (امل�شارك
يف اللعبة ال�سيا�سية) وحركة العدل والإح�سان (التي تتحرك من خارج امل�ؤ�س�سات) ،وظهور
تيارات �إ�سالمية متطرفة ،انخرط عدد من �أتباعها يف العنف (احلوادث الإرهابية يف مايو
 .)2003ويف �إطار و�ضع اجتماعي يت�سم بتفاوتات طبقية كبرية وعجز عن �إ�شباع احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية لفئات وا�سعة .كل ذلك جعل املغرب يحتل –با�ستمرار–مراتب
متدنية يف م�ؤ�رش التنمية الب�رشية �ضمن جمموعة الدول ذات م�ستوى التنمية املتو�سط( ،الرتبة
 130من بني  187دولة ح�سب تقرير التنمية الب�رشية العاملي ل�سنة  2013والرتبة � 129سنة
.)2014
ولعل هذا ما دفع النظام لتبني مقاربة تنه�ض –كما ن�ستنتجها من خالل �سيا�سياته– على
ومناف�سا على
خطرا على قوة النظام
الفر�ضيات والتدابري التالية التي تعتبرِ الإ�سالميني
ً
ً
م�رشوعيته:
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الفر�ضيات الر�سمية للنظام
()1
قبل احلراك
-1وجود م�شكل �سيا�سي على
م�ستوى الأحزاب التقليدية:
�صعود التيارات الإ�سالميةحتديا مل�رشوعية
التي ت�شكل
ً
النظام؛ كونها تنهل من نف�س
املنبع الديني وتنازعه يف
�رشعيته �أحيا ًنا.
ال حاجة لأي �إ�صالحد�ستوري �أو �سيا�سي على
م�ستوى النظام.
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التدابري العالجية

مالحظة

ت�أ�سي�س حزب جديد -2008 2009ي�أخذ مما هو موجود يف احلقل
ال�سيا�سي ويكون ر�أ�س حربة يف
مواجهة الإ�سالميني.
تعهد الأحزاب املوالية ،ودفعهالال�صطفاف وراء احلزب اجلديد
�أو التحالف معه يف مواجهة
الإ�سالميني.
حت�سني �صورة املغرب علىامل�ستوى الدويل ،خا�صةً �إزاء
�أوروبا والواليات املتحدة� ،أهم
امل�ؤثرين اقت�صاديا وعلى م�ستوى
ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية (ق�ضية
ال�صحراء).

على فر�ض �صحة الت�شخي�ص
الر�سمي ف�إنه ينق�صه الإ�شارة �إىل
امل�شكل ال�سيا�سي للنظام� ،أي �أن
�أ�سلوب احلكم املمركز لل�سلطة،
واملحتكر للرثوات ،وامل�شجع
القت�صاد الريع ينتج الإق�صاء
ال�سيا�سي واالجتماعي.
كذا ف�إن �ضعف الأحزاب التقليدية
�شج ًعا من
كان
ً
وم َ
مرغوبا فيه ُ
طرف النظام نف�سه ،و�أحيا ًنا بالقمع
ال�سيا�سي.

عبد العزيز النوي�ضي

-1وجود م�شكل اجتماعي
يتجلى يف انت�شار الفقر والبطالة
والأمية مع ما يرافقها من
م�شاكل ال�سكن وال�صحة؛ مما
يجعل املغرب متخل ًفا يف �سلم
التنمية الب�رشية.
م�شكل ي�سمح بدوره بتعبئةالقوى الإ�سالمية بكل �أطيافها
لفئات وا�سعة من ال�سكان
ويعمق امل�شكل ال�سيا�سي.
يعيق القدرة على التناف�سيةاالقت�صادية
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تبني املبادرة الوطنية للتنميةالب�رشية( )2التي �أعلنها امللك يف
مايو �( 2005سنتني بعد الأحداث
الإرهابية) ت�رشف عليها وزارة
الداخلية مبنح متويل للجمعيات
وت�شجيع الأن�شطة املدرة للدخل
واملتيحة لفر�ص العمل.

امل�شكل هنا هو اعتبار التنمية الب�رشية
ممكنة وفق مقاربة فوقية ،وعدم
اعتبارها نتيجة ل�سيا�سة قائمة على
امل�شاركة الدميقراطية وعلى توزيع
عادل لثمار النمو القائم على هذه
امل�شاركة التي تتيح �سيا�سات عامة
ر�شيدة ،تتم فيها املحا�سبة وامل�ساهمة
والت�صحيح الذاتي.
انتقادات لتكليف وزارة الداخلية
بالإ�رشاف على املبادرة ب�سبب عدم
حيادها ال�سيا�سي.

-1وجود م�شكل اقت�صادي -اال�ستثمار يف البنى التحتية (طرق
يتمثل يف:
وموانئ)...
�ضعف البنية التحتية.تبني خمططات (�أخ�رض (الفالحة)–�ضعف تناف�سية االقت�صاد �أزرق (ال�سياحة)– �أليوتي�س (ال�صيدواملقاوالت.
البحري– الطاقة ال�شم�سية– ميثاق
عجز مزمن يف امليزانية.الإقالع ال�صناعي.
عجز متفاقم يف ميزان �-إ�صالح �صندوق املقا�صة–الأداءات.
الإ�صالح ال�رضيبي.

امل�شكل هنا يكمن يف عدم ربط
امل�شكل باالختيارات االقت�صادية
و�ضعف
الريع
وباقت�صاد
تناف�سية املقاوالت ،و�سوء حكم
ال�صفقات العمومية ،وعدم تر�شيد
اال�ستثمارات؛ ب�سبب الر�شوة
وم�شاكل التعليم وانت�شار الأمية
بكل �أ�شكالها (مبا فيها التقنية).
يخفف من عجز ميزان الأداءات
حتويالت مغاربة اخلارج نحو
املغرب،ولكنها مهددة بالتناق�ص
؛ب�سبب الأزمة يف دول الإقامة،
خا�صةً �أوروبا و�صعود �أجيال
ً
ارتباطا بالوطن.
جديدة �أقل
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-1وجود فو�ضى يف احلقل

الديني ت�سمح ب:
-ا�ستغالل

الدين

لأهداف

�سيا�سية (العدالة والتنمية– العدل
والإح�سان).

-ت�شجيع العنف والإرهاب

�أحيا ًنا.

ت�سمح بتغلغل املد ال�شيعي يفاملغرب.

-ت�سمح بن�شاط التب�شري امل�سيحي.

ً
حفاظا على
ت�أطري تام للحقل الديني
الدور املركزي الديني للملك ،وعلى
الوحدة املذهبية للمغرب (املذهب
املالكي) عرب:
د�ستوريا على �أن امللك �أمري
الن�صً
املومنني وحامي حمى امللة والدين،
وال�ضامن حلرية ممار�سة ال�شئون
الدينية ،وهو ير�أ�س املجل�س العلمي
الأعلى ،الذي يتوىل درا�سة الق�ضايا
التي يعر�ضها عليه .ويعترب املجل�س
اجلهة الوحيدة امل�ؤهلة لإ�صدار
ر�سميا ،وميار�س
الفتاوى املعتمدة
ً
امللك ال�صالحيات الدينية املتعلقة
ح�رصيا
ب�إمارة امل�ؤمنني ،واملخولة له
ً
بوا�سطة ظهائر.
منع ت�أ�سي�س �أحزاب على �أ�سا�سديني.
�إحداث هياكل �إدارية جديدةوال�شئون
الأوقاف
لوزارة
الإ�سالمية ،وت�أطري تام للم�ساجد
واخلطباء و�إ�صالح املدار�س العتيقة.
حماربة الت�شيع �أو ن�رش مذاهب�أخرى.
-حماربة التب�شري امل�سيحي

تكمن املع�ضلة يف كون امللك
نف�سه ي�ستعمل الدين -لي�س فقط
ك�أ�سا�س لل�رشعية بل للتفوق
يف احلقل ال�سيا�سي وممار�سة
احلكم– ب�شكل مطلق ال ين�سجم
مع قواعد الدميقراطية التي
تق�ضي مبمار�سة ال�سلطة من
طرف امل�ؤ�س�سات املنتخبة،
وربط ال�سلطة باملحا�سبة.

 .2ا�ستجابة النظام لالنتفا�ضات العربية ودورها يف �صعود الإ�سالميني باملغرب

مبا�رشة بعد �سقوط النظامني التون�سي (14
على �إثر ظهور حركة  20فرباير �سنة 2011
ً
يناير  ،)2011وامل�رصي ( 25يناير  )2011واندالع الثورة يف ليبيا ( 17فرباير )2011؛
بادر امللك يف خطاب  9مار�س ب�إعالن �إ�صالح د�ستوري مهم كان منطل ًقا على امتداد عدة
�شهور (مار�س – يونيو  )2011لنقا�ش جمتمعي غري م�سبوق ،ومقاربة ت�شاورية مع الأحزاب
والنقابات وجمعيات املجتمع املدين ،التي قدمت اقرتاحات للجنة تعديل الد�ستور �أُخذ �أغلبها
بعني االعتبار يف اجتاه تقوية �ضمانات احلقوق ،واملزيد من توازن ال�سلطات بتقوية دور
الربملان واحلكومة ،وتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء ،ومنح �أدوار د�ستورية للمجتمع املدين.
لقد كانت هناك رغبة جاحمة يف وقف احلراك؛ خ�شية تطوره �إىل ثورة عارمة ،فتم ت�رسيع
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الإجراءات؛ حيث مت تبني الد�ستور يف يوليو  ،2011وجرت االنتخابات الت�رشيعية (جمل�س
حزبا ،ومقاطعة �أحزاب �أخرى (ي�سارية
النواب  395مقع ًدا) يف  25نوفمرب  2011مبناف�سة ً 30
أ�سا�سا) فتفوق فيها حزب العدالة والتنمية بفارق كبري ( 107مقاعد) مقارنةً بالأحزاب التي تليه
� ً
( 60مقع ًدا حلزب اال�ستقالل و 52للتجمع الوطني لأحرار و 47حلزب الأ�صالة واملعا�رصة
و 39لالحتاد اال�شرتاكي و 32للحركة ال�شعبية و 23لالحتاد الد�ستوري و 18حلزب التقدم
واال�شرتاكية و 4للحزب العمايل و 13مقع ًدا موزعة على  13حزبا �آخر).
«يعينّ امللك رئي�س احلكومة من احلزب ال�سيا�سي الذي
وحيث �إن الد�ستور ين�ص على �أن ُ
ت�ص ّدر انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب وعلى �أ�سا�س نتائجها» ؛فقد عني امللك يف  29نوفمرب
رئي�سا للحكومة اجلديدة و كلفه
 2011عبد الإله بنكريان الأمني العام حلزب العدالة والتنمية
ً
بت�شكيل احلكومة.
ت�أثر حزب العدالة والتنمية بالربيع العربي;
ال �شك �أن احلزب كان �أكرب م�ستفيد من الربيع العربي الذي حمل الدولة على �إجراء تعديل
د�ستوري مل تكن راغبة فيه ،كما مل يكن ممك ًنا يف ذلك احلراك التالعب باالنتخابات لفائدة
حتالف قريب من النظام ت�شكل من ثمانية �أحزاب( )3و�أعلن عنه بداية �أكتوبر �– 2011أي قبل
�أقل من �شهر ون�صف ال�شهر من االنتخابات الت�رشيعية ال�سابقة لأوانها ( 25نوفمرب .)2011

لقد كان احلزب مهي�أً جي ًدا ب�شكل تنظيمي خلو�ض معركة االنتخابات ،كما متيز �أداء زعيمه
بدهاء �سيا�سي كبري لك�سب ثقة امللك ،مع احلفاظ على خطاب و�سط بني دعم حركة  20فرباير
مرارا بعبارات من قبيل «ياموالي� ،إن
و�أخذ م�سافة منها ،حيث خاطب ال�سيد بنكريان امللك
ً
الذين خرجوا (للتظاهر يف ال�شارع) يريدون الإ�صالح ،والذين مل يخرجوا يريدون الإ�صالح
مرارا «مل نرد �أن نغامر بامللكية وف�ضلنا الإ�صالح يف ظل اال�ستقرار».
�أي�ضً ا» كما �رصح
ً
غري �أن ا�ستفادة احلزب وقدرته على احلكم وعلى املناورة حمدودة ج ًدا لعدة اعتبارات:

−فاحلزب ال يعد �إال مكو ًنا من �ضمن عدة �أحزاب ال ميتلك الكثري منها ا�ستقاللية فعلية عن
مركز القرار الرئي�سي �أي امللك وحميطه؛
عادة
ويع ّدون
ً
−يوجد باحلكومة عدد من الوزراء غري منتمني لأحزاب يف غالب الأحيانُ ،
مرتبطني ب�شكل �شبه ع�ضوي بذلك املركز �سواء كانوا منتمني �أو ال (وزير الداخلية،
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الأمني العام للحكومة – وزير الأوقاف – وزير اخلارجية) واحلزب يح�س باله�شا�شة،
م�شتبها بعدم والئه للملك ويريد �أن يربهن على الوالء؛ كما �سنو�ضح
ويت�رصف كما لو كان
ً
الحقا فيما يتعلق بالتعاطي مع عزل الرئي�س امل�رصي الإ�سالمي حممد مر�سي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلزب يف �شخ�ص �أمينه العام عبد الإله كريان ،وهو �آنذاك رئي�س
احلكومة ،عبرَّ عن ارتياحه بفوز حممد مر�سي رئي�س حزب احلرية والعدالة يف االنتخابات
الرئا�سية امل�رصية يف ت�رصيح للموقع الإلكرتوين للحزب بتاريخ  25يونيو  ،2012واعتربه
وانت�صارا الختيار الإ�صالح،
وانت�صارا لإرادة ال�شعب امل�رصي،
“انت�صارا للدميقراطية،
ً
ً
ً
رئي�سا جلمهورية م�رص ،فر�صة تاريخية لتجميع كلمة ال�شعب
مر�سي
فوز
يكون
أن
متمنيا �
ً
ً
()4
امل�رصي ،يف اجتاه الوحدة والت�صالح وحتقيق النه�ضة”.
ويف  7فرباير  ،2013وعلى هام�ش اجتماعات القمة الإ�سالمية املنعقدة يف القاهرة ،ا�ستقبل
الرئي�س مر�سي ال�سيد عبد الإله كريان ،رئي�س احلكومة بح�ضور �سعد الدين العثماين ،وزير
ال�شئون اخلارجية والتعاون –وهو من احلزب نف�سه– بالإ�ضافة ل�سفري املغرب يف م�رص .غري
�أنه عند ح�صول االنقالب الع�سكري على الرئي�س مر�سي يف يوليو  2013متيز موقف رئي�س
احلكومة بال�صمت ،رغم �أن �أن�صاره ُيعتربون من �أ�شد معار�ضي النظام اجلديد يف م�رص،
وخا�ضوا حمالت وا�سعة لرف�ض االنقالب ،رافعني �شارة “رابعة العدوية “ يف حمطاتهم
احلزبية ،وعلى موقع التوا�صل االجتماعي (في�سبوك) �أو على �أقم�صة ارتدوها لهذا الغر�ض
يف عدة منا�سبات ،و�سبق �أن عرب نواب من احلزب عن تنديدهم باالنقالب.
ويف�رس هذا ال�صمت ب�سبب عدم وجود موقف ر�سمي موحد بني امللك ورئي�س احلكومة
من االنقالب ومن النظام اجلديد يف م�رص ،وهو ما جتلى ب�صفة وا�ضحة بعد تهنئة امللك حممد
ال�ساد�س لعديل من�صور للرئي�س امل�ؤقت جلمهورية م�رص،مبنا�سبة تقلده م�سئولية الرئا�سة امل�ؤقتة
ومراعاة ل�شعور رئي�س
رئي�سا .وباملقابل،
لبالده .كما هن�أ امللك امل�شري ال�سي�سي بعد انتخابه
ً
ً
احلكومة� ،أر�سل امللك حممد ال�ساد�س وزير اخلارجية اجلديد �صالح الدين مزوار (زعيم
حزب التجمع الوطني وحليف كريان يف التحالف احلكومي اجلديد �إثر التعديل احلكومي الذي
ح�صل بعد ان�سحاب حزب اال�ستقالل من الأغلبية) للم�شاركة يف حفل تن�صيب حاكم م�رص
اجلديد .وكانت �سيا�سة ذكية للملك� ،إذ يف الوقت الذي بعث فيه �إىل م�رص لتمثيله يف حفل
تن�صيب ال�سي�سي ( 7يونيو )2014قام بزيارة مطولة لتون�س ( 30مايو – 10يونيو )2014التي
مت فيها التوافق على د�ستور دميقراطي.
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ت�أثري جتربة حكم حزب العدالة والتنمية على الدميقراطية وتعزيز حقوق
الإن�سان:
ال �شك �أن ما حدث يف م�رص جعل حزب العدالة والتنمية يح�س باله�شا�شة واخلوف من
�سلبا على �آفاق التطور
االنقالب على التجربة ،ومدى ت�أثري ذلك –�إ�ضافةً لعوامل �أخرى– ً
الدميقراطي ،وق�ضية حقوق الإن�سان باملغرب .فقد تزامن االنقالب يف م�رص مع قالقل
اجلوار يف ليبيا ،وجمود الو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر ،وا�ستمرار حتكم اجلي�ش يف احلياة
ال�سيا�سية ،وما يحدث من حروب �أهلية وعنف �شامل يف العراق و�سوريا واليمن ،وتطور
حركات الإرهاب الديني (داع�ش) مما ال يجعل املجتمع الدويل متعاط ًفا مع احلكومات التي
ت�ستند ملرجعيات دينية.
عمق هذه اله�شا�شة بع�ض املواقف التي �صدرت عن م�سئولني باحلزب يف اجتاه
وقد ّ
االحتكاك بامل�ؤ�س�سة امللكية وحميطها ،ومن هذه املواقف االنتقادات القوية من قياديني يف حزب
م�ست�شارا
العدالة والتنمية حلزب الأ�صالة واملعا�رصة –الذي �أ�صبح م�ؤ�س�سه ف�ؤاد عايل الهمة
ً
أثريا على �سيا�سية الدولة.
للملك ،وهو يعترب �أقرب �أ�صدقائه ،و�أ�شدهم نفوذً ا وت� ً

كما جتدر الإ�شارة �أي�ضً ا �إىل موقف ع�ضو بالأمانة العامة للحزب (الأ�ستاذ اجلامعي عبد
العايل حامي الدين) الذي اعترب �أن مبادرة امللك بعقد جل�سة عمل يف � 9أغ�سط�س  2012مع
كل من وزير املالية والداخلية ومدير الأمن والدرك واجلمارك (دون ح�ضور وزير العدل
،وهو من احلزب) والتي تبعها توقيف عدد من اجلمركيني والأمنيني بعدة معابر حدودية
باململكة ،و�إحالتهم �إىل الق�ضاء يف مبادرة غري د�ستورية؛ لأن الد�ستور يف نظره يعطي احلق
لرئي�س احلكومة ولي�س للملك يف �إعطاء التعليمات للوزراء واملديرين.

وقد ح�صل �أي�ضً ا �أن ترب�أ وزير العدل (وهو من احلزب) من خط�أ فادح مت مبقت�ضاه �إ�صدار
عفو ملكي يف �صيف  2013على جمموعة �سجناء �إ�سبانيني� ،ضمنهم جمرم كان مدا ًنا باغت�صاب
طفل مبدينة القنيطرة ،و�سبق �أن حكمت عليه حمكمة القنيطرة بـ� 30سج ًنا نافذًا ،وذلك
 11اً
على �إثر زيارة ملك �إ�سبانيا للمغرب )5(،وهذا الترب�ؤ يعني �أن م�سئولية هذا اخلط�أ الفادح تقع
على املحيط امللكي ،وهو �أمر ال ُي�ست�ساغ من ِقبل امللك وحميطه الذين د�أبوا على ر�ؤية الوزراء
يتحملون عل ًنا م�سئولية القرارات غري ال�شعبية حتى لو مل يتخذوها ،فما بالك بالترب�ؤ منها.
وقد زاد الإح�سا�س باله�شا�شة �إثر ن�رش �رشيط فيديو من�سوب لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب
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قويا،
الإ�سالمي يدعو فيه �إىل «اجلهاد» �ضد النظام امللكي باملغرب ،بعد �أن �شن عليه
هجوما ً
ً
و ت�ضمن م�شاهد نقد عنيف �سابق من برملانية احلزب �ساب ًقا (ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي) –وزيرة
حاليا– ل�سيا�سات املهرجانات الغنائية التي يدعمها
الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ً
حميط امللك ،والتي يف نظرها تدفع مبالغ مالية كبرية ملغنيات ومغنيني �أجانب م�شهورين يف
وقت ينت�رش فيه الفقر بني ال�سكان .وبعد ن�رش الفيديو يف � 17سبتمرب  ،2013مت اعتقال ال�صحفي
على �أنوزال الذي ن�رش املقال الذي يحيل على ال�رشيط يف موقعه الإلكرتوين «لكم» ،ووجهت
أعمال �إرهابية ،و تقدمي �أدوات لتنفيذ
�إليه عدة تهم ثقيلة ،منها تقدمي امل�ساعدة عم ًدا ملن يرتكب � اً
جرائم �إرهابية ،والإ�شادة ب�أفعال تكون جرائم �إرهابية .ولقد �أطلق املتابعة وقرر اعتقال
�أنوزال الوكيل العام للملك مبحكمة اال�ستئناف بالرباط املخت�ص باملتابعات يف ق�ضايا الإرهاب،
وهو �سلطة ق�ضائية حتت رئا�سة وزير العدل .مما �سبب انطالق حملة ت�ضامن وطنية ودولية
كبريا للدولة وللحكومة ،والتي هي ب�صدد �إعداد قانون مينع
كبرية مع ال�صحفي �سببت �
إحراجا ً
ً
()6
�سجن ال�صحفيني ،وب�سبب ه�شا�شة الأ�سا�س القانوين للمتابعة .وقد مت �إطالق �رساح �أنوزال
()7
يف �أواخر �أكتوبر .2013
لقد كان من نتائج هذا الإح�سا�س باله�شا�شة ت�رصف احلزب ،وخا�صةً �أمينه العام –وهو
متهما ي�سعى لتربئة نف�سه وحزبه من تهمة معاداة امللك ،وهو ما
رئي�س احلكومة– كما لو كان
ً
يدفعه ملزيد من التنازالت وما يعنيه ذلك من زيادة ا�صطفاف احلزب وراء ال�سيا�سات امللكية،
و�سكوته عن انتهاكات �صارخة �أحيا ًنا للحقوق ،اقرتفتها الأجهزة الأمنية �أو �سلطات وزارة
الداخلية وعن ا�ستمرار انتهاكات �سابقة ،مبا يف ذلك �أربع حاالت طالب فريق االعتقال
()8
التع�سفي بحلها بني  2013و 2014دون ا�ستجابة من احلكومة.
وقد لوحظ �سنة  2014ت�صاعد هجمة وزارة الداخلية (التي ال ينتمي وزيرها لأي حزب
وت�صديا لالنتهاكات (كاجلمعية
انتقادا
�سيا�سي) على اجلمعيات ون�شطائها ،خا�صةً تلك الأكرث
ً
ً
املغربية حلقوق الإن�سان ،والع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سان) ويف الوقت الذي
كان وزير العالقات مع الربملان واملجتمع املدين (وهو من حزب العدالة والتنمية) ي�رشف
ان�سجاما مع املقت�ضيات الد�ستورية ،ا�ستمرت وزارة
على حوار وطني حول املجتمع املدين؛
ً
الداخلية يف التع�سف برف�ض ت�سلم ملفات ت�أ�سي�س جمعيات كجمعية «فريدوم ناو – Freedom
()9

.»Now

توترا �إثر اتهام وزير الداخلية بالربملان يف يوليو  2014اجلمعيات بخدمة
وزادت العالقات ً
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�أجندات خارجية ،وتلقي متويالت �أجنبية والإ�رضار ب�سمعة رجال ال�رشطة .جاء ذلك بعد
تقرير ملنظمة العفو الدولية (�أمن�ستي) حول التعذيب باملغرب منت�صف مايو  ،2014و�إطالق
حملة ت�شمل املغرب� ،إ�ضافة �إىل �أربع دول �أخرى .ورغم �أن مدير فرع املنظمة باملغرب
ال�سيد حممد ال�سكتاوي قدم الأمر كمبادرة لت�شجيع البلد على حت�سني �سجله احلقوقي؛( )10فقد كان
رد احلكومة ب�أن «اململكة مل تكتف مبالءمة قانونها مع االتفاقية الدولية اخلا�صة بالتعذيب ،بل
�صادقت على الربوتوكول االختياري امللحق بهذه االتفاقية ،وفتحت �سجون اململكة وخمافر
م�شرية �إىل �أنه على منظمة العفو الدولية
�رشطتها �أمام املقرر اخلا�ص التابع للأمم املتحدة،
ً
الت�أكد من املعطيات التي مت الإعالن عنها ،وعدم �إطالق الأحكام املت�رسعة قبل القيام باملجهود
()11
املطلوب للتحليل املو�ضوعي واملن�صف لكل املنجزات واملكت�سبات».
غري �أن هذه الت�أكيدات مل متنع وزارة الداخلية من ممار�سة تدابري انتقامية يف حق الفرع
املغربي لأمني�ستي ،حيث منعته يف بداية �سبتمرب  2014من تنظيم ور�شة دولية قرب الرباط؛
فعل بكل الإجراءات،
بدعوى �أن الفرع مل يقم بالإجراءات القانونية ،رغم �أن املنظمة قامت اً
بل تعاقدت مع �رشكة االت�صاالت ،و�أدخلت الهاتف والإنرتنت لف�ضاء الور�شة ،كما �رصح
()12
م�سئولوها.
وهكذا يجد احلزب الذي يقود احلكومة نف�سه يف موقع حرج �أمام هذه املمار�سات التي
انطباعا ب�أن وزير الداخلية والأجهزة الأمنية يعدان يف مرتبة تعلو على رئي�س
ترتك �أحيا ًنا
ً
احلكومة ،خا�صةً �أن بع�ض املمار�سات وجهت �ضد احلزب نف�سه (منع جتمع للحزب يف طنجة
يف �أغ�سط�س  2012كان �سيخطب فيه زعيم احلزب �أي رئي�س احلكومة ،ال�رضب املربح
لربملاين ينتمي للحزب يف دي�سمرب � 2012أمام الربملان رغم �إ�شهاره لبطاقة الربملان ومعرفة
انتمائه احلزبي (ورمبا ب�سببها) بعد �أن طالب رجال القوات العمومية بالتوقف عن تعنيف �أحد
املتظاهرين).
فعلى الرغم �أنه يقود احلكومة،ف�إنه يتم التعامل مع احلزب كم�شتبه فيه وكخطر ينبغي تقليم
�أظافره ،وقد ظهر ذلك خالل االنتخابات اجلزئية التي جرت يف �أبريل  2014،و� أفرزت
فوز حزبني معار�ضني :مر�شح حزب اال�ستقالل ،بدائرة موالي يعقوب ،ومر�شح حزب
منددا با�ستعمال املال ب�شكل
الأ�صالة واملعا�رصة بدائرة �سيدي افني ،والتي طعن فيها احلزبً ،
كثيف �أمام تغا�ضي ال�سلطات املحلية (التابعة لوزارة الداخلية).
ويف � 4سبتمرب  ،2014ويف �أفق اال�ستعداد النتخابات  2015اجلماعية و 2016الت�رشيعية،
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وبعد �إعداد وزارة الداخلية مل�سودة قوانني انتخابية� ،أ�صدرت الأمانة العامة حلزب العدالة
بالغا �شديد اللهجة يعك�س خماوف احلزب من حماوالت جارية وم�ؤ�رشات موجودة
والتنمية ً
()13
امل�س بنزاهة وم�صداقية العملية االنتخابية املقبلة».
يف نظر احلزب ،هدفها ّ

ك�شفت معركة دفاتر التحمالت( )14التي خرج فيها مديرا القناتني العموميتني �إىل ال�صحافة
النتقاد دفاتر التحمالت التي �أعدها وزير االت�صال املنتمي حلزب رئي�س احلكومة؛ بدعوى
�أنها �ستم�س با�ستقاللية القناة وت�ؤدي لـ»�أخونتها» .وبعد م�صادقة الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي
الب�رصي على دفاتر التحمالت كما �أعدها وزير االت�صال مل تنته املعركة؛ �إذ ُ�سحب امللف من يد
الوزير ،و�أُ�سند لوزير �آخر يف احلكومة كان قد تقلد حقيبة االت�صال من قبل (ال�سيد نبيل بنعبد
الله) لإعداد �صيغة جديدة منقحة ،كما متت �إقالة رئي�س الهيئة العليا ال�سيد �أحمد غزايل وتعيني
()15
رئي�س جديد (ال�سيدة �أمينة ملريني).
هل �أجرى حزب العدالة والتنمية �أية مراجعات لأفكاره الدينية وال�سيا�سية بعد الربيع
العربي؟ �إن مل يفعل؛ هل هناك حاجة لذلك؟

جاء يف ورقة احلزب مبثابة «�أطروحة امل�ؤمتر الوطني ال�سابع» الذي انعقد يف  16دي�سمرب
، 2012ويف �سياق ت�شخي�ص الو�ضع يف العامل حتليالت متقدمة ن�شري لأهمها:
متوقعا اليوم يف ال�سياق الدويل القبول بدول تنعدم فيها الدميقراطية واحلريات
«مل يعد
ً
الأ�سا�سية الفردية واجلماعية .كما �صارت الدول التي ال تحُ رتم فيها احلريات تعاين يف
قيما �إن�سانية حمكمة
�سياق عاملي �ضاغط يف اجتاه عوملة قيم الدميقراطية واحلريات؛ باعتبارها ً
�شخ�ص احلزب �أ�سباب الثورات يف «�سيادة الت�سلط واال�ستبداد ،وممار�سة
وحاكمة» ،كما ّ
مناذج تنمية اقت�صادية دون دميقراطية ،وم�شاركة ال�شباب بف�ضل الثورة الرقمية يف النقا�ش
العام» .ويرى احلزب �أن هناك جتارب «�إ�سالمية» (واملزدوجان يف �صياغة احلزب تفيدان
منوذجا متخل ًفا عن الروح التقدمية التي جاء بها
التحفظ على هذه ال�صفة) غري دميقراطية تقدم
ً
الإ�سالم».
ويرى احلزب �أن «انخراط املغرب يف التزامات دولية خا�صة يف جمال حقوق الإن�سان
يفر�ض على احلزب من موقعه اجلديد االنتقال من و�ضع الدفاع املحكوم بالهواج�س الهوياتية
�إىل و�ضع الفاعل يف احلوار؛ من �أجل تطوير منظومة حقوقية عاملية ت�شاركية ولي�س منظومة
فعليا ،ويجب
مرتكزة حول ر�ؤى غربية �إحلاقية» (مبعنى �أن املنظومة احلالية لي�ست كونية ً
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�إغنا�ؤها بالأبعاد الهوياتية).
و�أكدت الورقة على فهم احلزب للإ�سالم «كديانة متفتحة ت�ؤمن بالتنوع وتعاي�ش الديانات
وحرية العقيدة ،واعتبار قاعدة املواطنة �أ�سا�س بناء الدولة واملجتمع» .ورمبا تعد هذه مراجعة
ً
�ضغوطا قوية لكيال يت�ضمن د�ستور  2011الن�ص على حرية العقيدة.
لأن احلزب مار�س
عموما هو �ضد التطرف بجميع �أنواعه:
واحلزب يف الورقة يعترب» �أن ال�شعب املغربي
ً
الغلو الديني والتطرف الفكري العلماين والتطرف ال�سيا�سي» .كما ت�ضمنت الورقة «�رضورة
ً
ً
�رشطا للأ�صالة» ،لكن التجديد
�رشطا يف املعا�رصة ،بل �أي�ضً ا
التجديد الديني لي�س فقط باعتباره
يف نظر احلزب «يجب �أن يراعي الثوابث التي ح�سم فيها ال�رشع».
ي�ؤكد احلزب �أنه «حزب مدين �سيا�سي ذو مرجعية �إ�سالمية ،له برنامج �سيا�سي مدين
يعمل على تطبيقه وفق القواعد الدميقراطية» ،وت�ؤكد ورقة احلزب على «التمييز بني جمال
اال�شتغال ال�سيا�سي و�أدواته وخطابه وجمال ا�شتغال احلقل الديني والدعوي» ،الذي بح�سب
الورقة «ال يجب �أن ُيفهم منه الف�صل التام بني الدين وال�سيا�سة» ذلك �أن ا�ستلهام املرجعية
الإ�سالمية يف العمل ال�سيا�سي يف نظر احلزب يجعلها من�سجمة مع ثقافة املجتمع وقيمه ،وميد
ال�سيا�سة بقوة تخليقية حت�صنها من االنتهازية والف�ساد يف تدبري ال�ش�أن العام.
حتذر الورقة مما �سمتها «العلمانية املتطرفة» التي تقول بف�صل تام بني الدين والدولة
وال�سيا�سة ،باعتبار طبيعة الدين الإ�سالمي ومقا�صده و�أحكامه التي لها �صلة يف العديد من
اجلوانب باحلياة العامة والعالقات االجتماعية ،وباعتبار طبيعة الدولة املغربية وتركيبة
أ�سا�سيا يف الثقافة والنظام االجتماعي» ولذلك ترى
املجتمع املغربي؛ حيث ي�شكل الدين مكو ًنا �
ً
الورقة �أن «الدين يجب �أن يبقى كمبادئ موجهة ؛لكن املمار�سة ال�سيا�سية هي ممار�سة ب�رشية،
ال ينبغي �إ�ضفاء القدا�سة عليها».
تتحدث الورقة عما �سمته «القاعدة الذهبية» ال �إكراه يف الدين فال �إكراه على العبادات وال
�إكراه يف الفن والثقافة ،وال �إكراه يف الزي واللبا�س (مل تتحدث الورقة عن ال �إكراه يف امل�أكل
وامل�رشب (اخلمر) .وت�شري الورقة �إىل �أن هناك عدة ق�ضايا خالفية يف حقوق الإن�سان داخل
الدول الغربية نف�سها بل داخل نف�س الدولة (الإجها�ض وعقوبة الإعدام) .لكن هل ترجم هذا
التقدم يف ممار�سات احلزب وعالقته ب�سائر القوى ال�سيا�سية واملجتمعية؟
ال بد �أن ن�شري �إىل �أن حزب العدالة والتنمية مكبل بتاريخه وارتباطه الع�ضوي مع حركة
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دعوية هي حركة التوحيد والإ�صالح التي تعد يف الوقت نق�سه خزانه االنتخابي .فهي فاعل
ديني م�ؤثر يف ال�ساحة ،ولكنها مازالت مل تتحول �إىل حركة �إ�سالمية مدنية منفتحة على كل
�أطياف املجتمع ،فاحلركة لها زبون واحد هو حزب العدالة والتنمية ،ويجد �أع�ضا�ؤها �أنف�سهم
يقفون �ص ًفا مر�صو�صً ا خلف حزب العدالة والتنمية ،ويت�رصفون كذراع دعوية �أو �سيا�سية
للحزب ،كما �أن احلركة ال تبدي �أي اجتاه نقدي �إزاء �سيا�سة الدولة ،وخا�صةً يف احلقل الديني
با�ستثناء �أحد �أهم رموزها وهو الأ�ستاذ �أحمد الري�سوين( )16الذي ينتقد «علماء ال�سلطان» ،كما
يرى �أن امللك ال ميكنه �أن يحتكر القرار.
موقف حزب العدالة والتنمية من القوى العلمانية ومنظمات املجتمع املدين:
إيديولوجيا
ككل الأحزاب ف�إن حزب العدالة والتنمية له موقف براجماتي يتحالف مع امللكية �
ً
و�سيا�سيا �ضد العلمانيني يف جماالت �أهمها:
ً

�سيا�سيا للتفوق يف احلقل
1 .1ت�أ�سي�س �رشعية امللكية على �إمارة امل�ؤمنني التي ي�ستفيد منها امللك
ً
ال�سيا�سي.
2 .2مناه�ضة �إلغاء عقوبة الإعدام حيث املوقف الر�سمي للنظام هو اال�صطفاف مع الدول
الإ�سالمية املحافظة ،رغم �أن املغرب علق تطبيق عقوبة الإعدام مند  .1993واالجتاه
حاليا هو تقلي�ص عدد اجلرائم املعاقبة بالإعدام وح�رصها يف
الذي تتبناه الدولة واحلزب ً
اجلرائم “الأكرث ب�شاعة”( )17وا�شرتاط �إجماع الهيئة الق�ضائية ،واال�ستمرار يف تعليق تنفيذ
العقوبة.
3 .3مناه�ضة حرية املعتقد :فقد خا�ض احلزب حملة قوية �ضد ت�ضمني الد�ستور هذه احلرية
�ضمنها بغ�ض النظر عن
الرئي�سية ،ومن امل�ؤكد �أن النظام ال�سيا�سي لو رغب يف ذلك لكان ّ
موقف احلزب ،كما �سبق الأمر مع التقدم املهم يف مدونة الأ�رسة �سنة .2004
لكن احلزب يتفق مع العلمانيني يف مطلب تو�سيع عدد من اجلوانب الإجرائية للدميقراطية
التي حتمي وجوده وتو�سعه يف �إطار املناف�سة ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها:
1 .1نزاهة االنتخابات وعدالة التوزيع االنتخابي.
2 .2ا�ستقالل الق�ضاء.
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3 .3حرية ت�أ�سي�س و�أن�شطة اجلمعيات.
وح�سب حممد ال�سا�سي وهو حملل �سيا�سي بارز ف�إن “املوا�ضيع التي يتناولها النقا�ش (بني
العلمانيني والإ�سالميني) متعددة ،ويف طليعتها معنى �إ�سالمية الدولة املغربية ،واحلريات
الفردية ،وحرية املعتقد ،وحكم املرتد ،ومكانة الدين يف م�ؤ�س�سات الدولة من تعليم عمومي
و�إعالم عمومي و�إدارة عمومية وهند�سة حكومية ود�ستور البالد ،وممار�سة الفتوى ،وتطبيق
ال�رشيعة ،وحقوق غري امل�سلمني ،ودور ال�سينما والفن ،والن�صو�ص اجلنائية املجرمة للإفطار
العلني يف رم�ضان ،والعالقات اجلن�سية بني بالغني خارج الف�ضاء العام ،واالجتهادات املمكنة
يف ق�ضايا الإرث ،والعالقة بني العمل الدعوي والعمل ال�سيا�سي ،وزوايا النظر �إىل عالقة
الغرب بالإ�سالم ،وطرقنا يف الدفاع عن ديننا ونبينا �أمام (الآخرين)�...إلخ.
ُ
الحظ ال�سا�سي �أن النقا�ش بني الإ�سالميني والعلمانيني يف املغرب يجري ،يف جزئه
وي
ُ
الأكرب ،خارج امل�ؤ�س�سات املنتخبة .لكن مبادرات احلوار بني الطرفني مل ُت�ؤت �أكلها ،ومل تثمر
نتائج ملمو�سة ،وذلك ب�سبب ما ،ق ّدر البع�ض �أنه ا�ستعظام للتناق�ض الإيديولوجي،واعتباره
حاجزا يف وجه التدبري ال�سيا�سي ملتطلبات االنتقال� ،أو ب�سبب �سقوط جزء من الإ�سالميني
ً
�أو جزء من العلمانيني –�أحيا ًنا– �ضحية �إغراء لعبة مريحة و�سهلة متمثلة يف حتكيم النظام �أو
االحتماء به ،ملواجهة الطرف الآخر ،عو�ض البناء امل�شرتك لقواعد التعامل� ،أو ب�سبب غياب
الدميقراطية الداخلية �أو بقاء مبادرات احلوار حبي�سة النخب وعدم �إف�ساح جمال التوا�صل
()18
“القاعدي” بني الإ�سالميني والعلمانيني.
راديكاليا وتيار العدل
وهو يقول�« :إن �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية (با�ستثناء الي�سار امل�سمى
ً
والإح�سان) �إذ تثري اجلوانب الإيديولوجية لالختالف مع العدالة والتنمية ،ف�إنها ال تفعل ذلك
عن قناعات فكرية و�أيديولوجية و�سيا�سية؛ �أي بدافع الن�ضال من �أجل الدميقراطية ،بل تثريها
للتموقع يف احلقل ال�سيا�سي و�إ�شعار النظام �أنها حليفة له �ضد « العدالة والتنمية» ،و�أنها قادرة
على تقدمي عر�ض �أف�ضل خلدمته».
ويف ر�أيه «من الناحية النظرية ،هناك �إمكانات لتوافق تاريخي ،يحركه املعتدلون
من الطرفني؛ ولكن من الناحية الواقعية ،املواقف مازالت متباعدة،والت�رصفات
()19
متعار�ضة،ويطبعها التع�صب والأحكام امل�سبقة.
العالقة بني حزب العدالة والتنمية والأحزاب الإ�سالمية احلاكمة يف بلدان �أخرى:
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هناك تقارب فكري وتعاطف ال يخفيه احلزب مع جماعة الإخوان امل�سلمني ،ولكن احلزب
جزءا من التنظيم العاملي للإخوان امل�سلمني ،فهو تنظيم مغربي خال�ص .و�أثناء عقد
لي�س
ً
م�ؤمتره ال�سابع يف يوليو  2012كان عدد مهم من ال�ضيوف احلا�رضين من خارج املغرب من
أحزابا من اجلزائر وتون�س وم�رص وال�سودان ولبنان وفل�سطني
احلركات الإ�سالمية ميثلون � ً
وموريتانيا وتركيا،وكان �أبرزهم القائد ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل؛ �إذ يتعاطف
احلزب مع حركة حما�س وعالقته وطيدة بحركة النه�ضة يف تون�س التي حت�رض م�ؤمتراته،
و ُت�سدي له الن�صح يف جمال التوافق ال�سيا�سي مع �سائر القوى (حوار عبد اللطيف مورو
ودعوته للقاء �شبيبة العدالة والتنمية (� 29أغ�سط�س � )20()2014إذ لقيت حما�رضة هذا القيادي يف
كبريا يف ندوة بعنوان «جتربة الإ�سالميني املغربيني بعد احلراك
حركة النه�ضة التون�سية
اً
تفاعل ً
العربي» ،نظمها �شباب حزب «العدالة والتنمية» بح�ضور �أكرث من �ألفي م�شارك ،يف �إطار
ملتقاه الوطني العا�رش ،بالرباط رغم النقد الكبري الذي وجهه مورو لتجربة حكم الإ�سالميني،
وامل�شارقة منهم بوجه خا�ص.
قال مورو يف هذا االجتاه �إن «ال�رشعية �رشعيات،و�أ�سا�سها �رشعية الإجناز؛ لذلك
اختاروكم يف االنتخابات ،ولي�س ل�سواد عيونكم» ،و طالب مورو حزب العدالة والتنمية
بالرتكيز على «مفا�صل احلكم امل�ؤثرة يف املجتمع (الإدارة ورجال الأعمال واملثقفني) وذلك
نا�صحا «بفتح
باالنفتاح على «الإعالم والفن واجلامعة ورجال الأعمال والعالقات الدولية»،
ً
املجال بيننا وبينهم»؛ «لأننا ق�رصنا يف املجاالت الأخرى ،واعتقدنا �أن املنرب هو و�سيلة الإعالم
الوحيدة للو�صول �إىل اجلمهور».
وجه مورو انتقادات وا�سعة لبع�ض املح�سوبني على الإ�سالميني الذين يطالبون بتطبيق
قائل�“ :أنظر ب�إعجاب �إىل التفاتتكم �إىل الدولة الوطنية ،فق�ضيتكم
ال�رشيعة يف الوقت الراهن ،اً
()21
لي�س قطع يد وال ر�أ�س ،بل وط ًنا يريد للجميع احلياة الكرمية”.
�أ�شاد مورو بتغليب احلركية الإ�سالمية املغاربية مل�صلحة “الدولة الوطنية” ،مقابل احلركة
الإ�سالمية امل�رشقية التي “تتحدث عن العاملية الإ�سالمية ،وت�ضيع الواقع املوجود” ،و�أو�ضح
�أن “�أدبيات احلركة الإ�سالمية املغربية تت�ضمن حقوق املواطنني ،واالنتخاب ،وحق �أهل
الي�سار ،وال�شيوعية وحقوقهم داخل املجتمع الإ�سالمي ،وحقوق املر�أة ،واحلق يف الرتبية
والتعليم واحلقوق النقابية” .وبالن�سبة لل�سودان فقد ح�رض ممثلون عن احلزبني الإ�سالميني
حزب امل�ؤمتر ال�شعبي (للرتابي) و حزب امل�ؤمتر الوطني (احلاكم).
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م�ستقبل الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف ظل حكم الإ�سالميني:
ميكن القول �إنه مع م�شاركة حزب العدالة والتنمية تعززت فر�ص اال�ستقرار يف �إطار
الو�ضع القائم ،ولكن �إىل حني بالنظر للو�ضعية االجتماعية املت�أزمة� ،إذ يعرتي الرثوات
املنتجة �سوء توزيع كبري ،حيث �إن غالبيتها حمتكرة من طرف الأغنياء ذوي النفوذ املقربني
من الق�رص ،مما يو�سع انت�شار الفقر واله�شا�شة على نطاق وا�سع ،وال يتم تطوير اخلدمات
االجتماعية بوترية قادرة على اال�ستجابة حلاجات ال�سكان ،بل �إنها تعرف تراجعات كثرية،
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إىل اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية .ومل يعد االقت�صاد املغربي يقوى على
�سنويا .ومداخيل
خلق منا�صب ال�شغل لأكرث من ن�صف الوافدين اجلدد على �سوق ال�شغل
ً
ال�صادرات مل تعد تغطي حتى ن�صف الواردات واملديونية تتجه نحو م�ستويات خطرية.
وباملقارنة مع بلدان �أخرى ،ف�إن املغرب قد تقهقر يف العقود الأخرية با�ستمرار يف مراتب
التنمية الب�رشية ،ومن املحتمل �أن ت�ستمر م�شاركة احلزب بالنظر لقوته التعبوية واالنتخابية
وغياب بدائل قوية �أو ذات م�صداقية .كما �أن من املت�صور �أن ي�صبح حلي ًفا للحكم يف �إطار
حكومات ائتالفية ،كما هو ال�ش�أن اليوم ،لفرتة قد تزيد �أو تنق�ص ح�سب املتغريات الوطنية
والدولية ،ويف �إطار ا�ستمرارية الو�ضع القائم دون تقدم يذكر يف جمال دمقرطة النظام
ال�سيا�سي� ،أو حت�سني ملمو�س ومطرد لو�ضعية حقوق الإن�سان ،وال�سبب هو الت�شبث بامل�صالح
الرا�سخة ،وغياب التحالفات بني القوى ال�سيا�سية امل�ستقلة وال�ساعية للدميقراطية على �أ�س�س
متينة.
�إن ما يحدد امل�ستقبل هو عالقات القوة بني الفاعلني وداخل كل منهم،والتحوالت يف منظور
خمتلف الفاعلني من ق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان ودور املجتمع الدويل ،وكل ذلك
غري حم�سوم اليوم يف اجتاه غلبة التوجه نحو الدميقراطية ،فعوامل الدفع وعوامل الرتاجع
موجودة كلها .ورمبا كانت هذه الأخرية �أقوى يف ظل ما تعرفه املنطقة من حروب �أهلية
وتدخالت.
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الهوام�ش
1.1نعتقد �أن �أكرث هذه الفر�ضيات ما زالت قائمة ،ويتعني البحث عن
التغيريات التي تكون قد �أُدخلت عليها.
2.2انظر للتعريف الر�سمي بها على الرابط التايل:
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

3.3حزب الأ�صالة واملعا�رصة و التجمع الوطني للأحرار و احلركة
ال�شعبية واالحتاد الد�ستوري وحزب النه�ضة والف�ضيلة (�إ�سالمي)
واحلزب العمايل واحلزب اال�شرتاكي وحزب الي�سار الأخ�رض.
4.4انظرhttp://www.pjd.ma/news-pjd/actualite-4981 :

5.5تدارك امللك ذلك وبعد ات�صاالت مت اعتقال املجرم يف �إ�سبانيا بعد �أن
و�سجن هناك.
�سافر �إليها ُ
6.6انظر :عبد العزيز النوي�ضي مقالني عن انعدام الأ�سا�س القانوين
ملتابعة علي �أنوزال ،ن�رش يف جريدة �أخبار اليوم عدد ال�سبت -الأحد
� 6-5أكتوبر لإ�ضافة الرد على تدخل  2013وزير االت�صال الذي
حاول �أن يربر اعتقال �أنوزال ،انظر الرابط
http://www.maghress.com/lakome/30712

وكذا الرابط:
http://www.alyaoum24.com/165599.html#.Uk8vwRAyoj4

7.7ح�سب معلوماتي اخلا�صة فقد يكون وزير العدل نف�سه �سعى لت�سهيل
الإفراج عن ال�صحفي ومتابعته يف حالة �رساح عن طريق �إقناعه
بوا�سطة �صحفي �آخر (توفيق بوع�رشين) بالترب�ؤ من الإرهاب.
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8.8املعتقلون الذين طلب فريق االعتقال التع�سفي من احلكومة املغربية
الإفراج عنهم هم :حممد حاجب وعبد ال�صمد بطار وعلي �أعرا�س
وم�صطفى احل�سناوي ،بدون �أن تتم اال�ستجابة للنداء .انظر مثال
http://ar.alkarama.org/morocco/item/4791-2014-08-03-16-04-57

9.9التي ت�أ�س�ست للدفاع عن حرية التعبري من قبل نواة من جلنة الت�ضامن
مع علي �أنوزال ،و قد رف�ضت م�صالح والية الرباط ت�سليمها .و�صل
الت�رصيح بالت�أ�سي�س بعد عقد جمعها العام الت�أ�سي�سي يف الرباط يوم
� 25أبريل  2014بعد �أن �أجنزت ملف الت�رصيح بت�أ�سي�سها وفقًا
للقانون ،وكلفت مفو�ضا ق�ضائيا ب�إيداعه لدى ال�سلطات الإدارية
املخت�صة ،فحمله املفو�ض يوم  9مايو � 2014إىل والية الرباط.
لكن مكتب ال�ضبط وم�صلحة اجلمعيات رف�ضا ا�ستالم امللف منه
و�صل م�ؤق ًتا ،كما ين�ص على ذلك القانون ،ويوم  14مايو
وت�سليمه
اً
 2014انتقل �ستة �أع�ضاء من املكتب لتنفيذي للجمعية �إىل الوالية
لي�سلموا امللف نف�سه ب�أنف�سهم ،لكنهم قوبلوا بنف�س الرف�ض القاطع
من طرف ثالثة موظفني ،حيث طلب ه�ؤالء من �أع�ضاء املكتب
�أن يلج�أوا �إىل املحكمة ،هذه الأخرية اعتربت يف حكمها بتاريخ 22
يوليو � 2014أن الطعن مل يراع بع�ض ال�رشوط ال�شكلية وما زالت
الق�ضية يف اال�ستئناف.
http://www.hespress.com/societe/206861.html
1010انظرhttp://www.hespress.com/societe/206861.html :

1111كما �أعربت احلكومة عن «�أ�سفها لعدم م�صداقية ومو�ضوعية
تقرير منظمة العفو الدولية» ؛لكنها �أكدت عزمها «تعزيز اجلهود
والإ�صالحات والهيكلة التي انخرطت فيها ب�صورة متوا�صلة ،و �أن
انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات املجتمع املدين الفعالة �،سواء فيها
ومثمرا .و�أن �أي حالة تعذيب
م�ستمرا
الوطنية �أو الدولية �سيظل
ً
ً
مدعاة �ستخ�ضع للبحث والتحري ال�صارم والزجر الالزم يف �إطار
ما يق�ضي به القانون».
1212انظر http://www.andaluspress.com/ar/news/30721.html :

1313توفيق بوع�رشين :االنتخابات ُتبطل �سحر التوافق ،انظر موقع
http://www.alyaoum24.com/212928.html

1414انظر مثال :علي الباهي :دفاتر التحمالت ...ثالث معارك يف
معركة واحدة يف الرابط:
http://www.kafapresse.com/index.php?ida=5486
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1515انظر:
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=191320&date=5/12/2012

1616يف يونيو � ،2003أقدم الدكتور �أحمد الري�سوين على تقدمي ا�ستقالته
من رئا�سة حركة التوحيد والإ�صالح بعد ت�رصيحاته املثرية حول
م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني ليومية «�أوجوردوي لوماروك» ،وذلك
بعد قيادة احلركة مرتني منذ  ،1996تاريخ االندماج بني رابطة
امل�ستقبل الإ�سالمي ،التي كان ينتمي �إليها هو نف�سه ،وحركة
الإ�صالح والتجديد لعبد الإله بنكريان .ت�رصيحات الري�سوين
�أحرجت احلزب ،الذي حت�سب عليه احلركة ب�شكل �أو ب�آخر،
وو�ضعته يف م�أزق كبري ،كونها جاءت يومني فقط قبل تفجريات
الدار البي�ضاء� ،أي يوم  14مايو ،فخلطت جميع الأوراق،
و�أظهرت تلك الت�رصيحات وك�أنها تعبري عن تيار موجود داخل
احلركة واحلزب ي�ستهدف امل�ؤ�س�سة امللكية .يف ذلك احلوار قال
الري�سوين �إن امللك حممد ال�ساد�س لي�س �أهال لإمارة امل�ؤمنني،
و�إن املطلوب هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة للإفتاء الديني ت�ضم العلماء .وكان
على احلزب �أن يعلن موقفه �رصيحا من تلك الت�رصيحات املثرية،
فخرج عبد الكرمي اخلطيب يف ت�رصيح �صحايف ي�صف فيه الري�سوين
«الغبي» .وحاول الري�سوين تكذيب ما ن�سب �إليه ،حيث �أ�صدر
بالغا يف اليوم التايل يكذب فيه ما ن�رش يف اجلريدة ويقول فيه �إن
احلوار �أجري معه باللغة العربية ؛لأنه ال يعرف الفرن�سية .ومع
ا�ستمرار ال�ضغوط عليه ،قدم الري�سوين ا�ستقالته يوم  11يونيو
 .2003ورغم ابتعاده عن احلركة ،فقد ظل الري�سوين يحافظ على
�شعرة معاوية ،وبد�أ التقلي�ص التدريجي من التيار الذي كان ميثله،
لكنه �سيحدث املفاج�أة يف امل�ؤمتر اخلام�س حلزب العدالة والتنمية،
بح�صوله على �أكرب عدد من �أ�صوات امل�ؤمترين ،رغم عدم
تر�شيحه .الري�سوين مل يقدر على اال�ستمرار يف املواجهة ،وا�ستغل
�أول فر�صة منحت له لكي يغادر املغرب �إىل ال�سعودية للإ�سهام يف
�إعداد مو�سوعة حول الفقه الإ�سالمي.
وقد عاد �إىل املغرب و�شارك م�ؤخرا (�أغ�سط�س  )2014يف م�ؤمتر حركة
التوحيد والإ�صالح ويف انتخاب رئي�سها حيث ح�صل يف اجلولة الأوىل
على � 340صوتا ،ومناف�سوه :موالي عمر بن حماد � 322صوتا ،و�أو�س
الرمال  209ا�صوات ،فيما حل كل من الوزير ال�سابق �سعد الدين
العثماين � 166صوتا ،وعبد الرحيم ال�شيخي � 162صوتا وبعد  3جوالت
انقلب الو�ضع حيث ح�صل عبد الرحيم ال�شيخ على � 202صوت ،و�أحمد
الري�سوين � 171صوتا ،ثم موالي عمر بن حماد � 117صو ًتا ،و�أو�س
الرمال � 6أ�صوات ،و�سعد الدين العثماين �صوت واحد
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1717كما جاء يف ورقة لوزارة العدل حول عقوبة الإعدام ن�رشت على
موقع الوزارة يف �صيف .2014
1818حممد ال�سا�سي� .إ�سالميون وعلمانيون :ال�شعور باحلاجة �إىل
التحاور ،جريدة امل�ساء � 17أبريل  ،2014ولكنه ي�ضيف “لدينا
يف املغرب �سابقة ناجحة ،ميكن �أن ن�ستهدي بروحها ل�صياغة تعاقد
حول الإطار القانوين العام ملمار�سة احلريات الفردية ،دون �أن
يعني ذلك �إلغاء ال�رصاع بني امل�شاريع املجتمعية للأطراف املتوافقة
على هذا الإطار .وتتمثل هذه ال�سابقة يف مدونة الأ�رسة التي لقي
�صدورها ا�ستح�سان ًا وا�سع ًا من طرف الإ�سالميني والعلمانيني ،على
تاريخيا ،من طرف �أغلب التيارات� .إن
إجنازا
ال�سواء ،واع ُتربت � ً
ً
اعتماد املدونة على مقاربة مقا�صدية ،منفتحة على خمتلف املذاهب،
وقائمة على االجتهاد واحلر�ص على مواكبة التطور وخدمة
امل�صالح امل�ستجدة ،يعني �أننا ن�ستطيع التو�صل �إىل معاجلة توافقية
لق�ضية احلريات الفردية بوا�سطة قراءة مقا�صدية وتاريخية وت�أويلية
وعقالنية ومنفتحة للإ�سالم نف�سه”.
1919حممد ال�سا�سي �.أخـالقـيـات الـنـقـا�ش -جريدة «امل�ساء»  18مايو
.2013
يحث �إ�سالميي املغرب على الواقعية ،وترك اخلطاب
2020مورو
ٌّ
الف�ضفا�ض انظر الرابط:
http://www.hespress.com/orbites/239364.html

�2121أنظر:
http://ar.haberler.com/arabic-news-524280/
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منوذجا
تون�س
ً
عبيد خليفي

*

تتداول الأو�ساط العارفة يف احلقل ال�سيا�سي ،هذه الأيام م�س�ألة غاية يف الأهمية واخلطورة
داخليا ،وبعي ًدا
مبكان ،وهي م�س�ألة انت�شار ال�سالح يف تون�س بعد الثورة ،والتلويح با�ستعماله
ً
عن التحقيقات ال�صحفية واملتابعات الإخبارية التي حتاول �أن تك�شف عن بع�ض تفا�صيل امل�شهد
حتليل ،جند �أنف�سنا يف حلظة الذعر والرعب التي ُت�سلط علينا حالة من التوتر ،قد
ت�شخي�صً ا ال
اً
يغيب معها العقل والتحليل العميق للأبعاد اخلطرية لهذه امل�س�ألة ،لكن م�سافة الباحث العارف
تفر�ض علينا التفكري يف جتليات هذه الظاهرة وتداعياتها دون ت�شنج �أو تع�صب وبكل روية
ثانيا ،وذلك
دون �أحكام ُم�سبقة لفهمها � اً
أول ،والتعجيل بالت�صدي لها ،و�إيجاد احللول لها ً
قبل وقوع املحظور ،وعلينا �أال ن�ست�سلم لتلك التطمينات التب�سيطية حني نرى بعفوية طفولية
�أن البالد التون�سية حم�صنة عن ال�سالح ومفرداته ،وهي لي�ست �أر�ضً ا لالقتتال احلزبي �أو
الطائفي ،لكن التاريخ يقول �إن الفتنة تبد�أ باغتيال فردي ذي دوافع �سيا�سية عقائدية ،فبعد
* .،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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ً

جو من الت�شنج املُمنهج بخاليا مدنية حتت ُم�سمى “روابط حماية الثورة” جاءت عملية �سحل
ال�سيا�سي لطفي نق�ض بعد قتله ،لتتبعها عملية نوعية �أ�شبه بجرمية دولة ،وهي اغتيال ال�شهيد
�شكري بلعيد �صبيحة  6فرباير  ،2013تالها اغتيال ٍ
ثان لل�شهيد احلاج حممد الرباهمي �صبيحة
 25يوليو  ،2013ثم �سقوط ثمانية جنود يف كمني ،وذبح بع�ضهم والتنكيل ب�أج�سادهم ،وهو
ما ير�سخ ثقافة تبدو غريبة عن احلقل ال�سيا�سي التون�سي ،فهل جتاوزنا خماطر الفتنة واالقتتال
امل�سلح؟ �أم هي الفتنة نائمة حتى حني ،وتنتظر من ُيوقدها؟ كل ذلك ونحن يف خ�شية �أن تتحول
تون�س من بلد الأمن والآمان القمعي برعاية الدولة البولي�سية نحو بلد الرعب احلر رهني
الفو�ضى واالرجتال ثم االقتتال.
فو�ضى ال�سالح:
�إن تون�س التي مل تعرف فو�ضى ال�سالح بعد اال�ستقالل حتت وط�أة �إرادة �سيا�سية مت�صلبة
وعنيفة �أحيا ًنا� ،سعت �إىل اال�ستحواذ والتفرد بالعنف ت�سلطه على معار�ضيها (ميكن التذكري
مبوقف دولة اال�ستقالل من حمل ال�سالح جتاه الثوار �أو الفالقة ،وال�رصاع البورقيبي
وجها لوجه �أمام �أنواع �شتى من الأ�سلحة
اليو�سفي� ،أحداث قف�صة)...؛ جتد نف�سها اليوم
ً
مقاتل/جماه ًدا،
التي كان التون�سي ي�شاهدها عرب و�سائل الإعالم� ،أو ي�سافر»/يهاجر» نحوها
اً
وبالتايل جند �أنف�سنا بني احلرية واال�ستهتار واخلوف موزعني بال ت�أمل �أو تفكري فيما قد
ُيدخل البالد يف دوامة االقتتال ال�سيا�سي ب�أدوات �صارت يف املتناول على م�ستوى الأفراد
()1
واجلماعات.
ت�شري املغامرات ال�صحفية وال�صدمات الأمنية �إىل دخول كم هائل من الأ�سلحة املتنوعة
،موزعة عرب خارطة جغرافية توحي بالتخطيط والتنظيم املنهجي ذي �أبعاد مق�صودة ،تتداخل
فيها امل�صالح املالية بال�سيا�سية ،مع ر�ؤى عقائدية كامنة يف املجتمع التون�سي ،ولدى فئة �شبابية
ت�شكلت هويتها عرب و�سائط متعددة ،هناك يف مدن اجلنوب ال�رشقي للبالد التون�سية (بن قردان
وما حولها) ينت�رش ال�سالح ب�صورة فلكلورية؛ الظاهر منها ي�شي باملخفي من حيث النوعية
والكمية ،ولي�س احلديث عن �أ�سلحة فردية حمدودة ،ولكن احلديث عن خمازن ال�سالح ي�ضخم
من هوله ،وت�شتد املخاطر حني يبلغ االحتمال درجة القول �إن هذا املجال اجلغرايف خارج عن
�سيطرة الدولة التون�سية ،التي عرفت هزات �أمنية بعد الثورة ،ولكن يف اعتقادي �أن الطرف
ال�سيا�سي/اجلهادي الذي يقف خلف هذا الإمداد احلربي يفكر يف هذا املجال اجلغرايف ،وفق
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ثالث فر�ضيات رمبا كانت متالزمة من حيث الو�سيلة والغاية:
الفر�ضية الأوىل� :أن هذا املجال هو بوابة عبور و�إمداد ومتوين جتاه مدن املواجهة ،رمبا
كان مق�صدها �أطراف العا�صمة و�أحوازها� ،أو االنتقال ملع�سكرات الكُ مون والتدريب يف جبال
()2
«ال�شعانبي».
الفر�ضية الثانية� :أن هذا املجال «قاعدة» للجهاد امل�ستقبلي ،بالنظر لل�سند الذي قد ي�أتي من
اجلار ال�رشقي (ليبيا) وما حتته يف املثلث التون�سي الليبي اجلزائري.
الفر�ضية الثالثة :تكوين املقاتلني وتدريبهم باملع�سكرات الظرفية يف مرحلة �أوىل ،ثم
تذويبهم وتال�شيهم يف املدن والقرى يف مرحلة ثانية ،وهو ما قد مينح التح�صني لتلك التنظيمات
اجلهادية.
كما ك�شفت املعطيات الأخرية عن انت�شار وا�سع لل�سالح يف مناطق معينة من و�سط البالد
(�سيدي بوزيد ،القريوان ،)...لكن الأخطر هو خمازن الأ�سلحة يف احلزام الدائري
بالعا�صمة التون�سية ،وهو ما يثري الريبة واملخاوف ،فالتيار اجلهادي يف تون�س يكتفي اليوم
باال�ستعرا�ض والتمكني ،ومل يبلغ بعد مرحلة التمكن واملواجهة ،وهذا ل�سبب يقيني تربيري
لديهم ،وهو �أن حكومتنا حكومة �إ�سالمية بالنظر ملرجعياتها ،لكن ماذا لو تنحت هذه احلكومة
انتخابيا ،وجاء مكانها حكومة «علمانية» ،وماذا لو ذهبت االجتهادات الفقهية اجلهادية �،إىل
ً
اعتبار هذه احلكومة منحرفة عن الدين ؛وبالتايل تكفريها ورميها يف دائرة «جاهلية املجتمع»؟
خطريا يف م�سار الأحداث ،وبالتايل التعجيل باملواجهة وال�صدام.
منعرجا
�سيكون ذلك
ً
ً

واليقني لدينا �أن هذا ال�سالح يخرج من دائرة الفو�ضى نحو التنظيم املحكم الواعي للمقا�صد
والغايات ،وال نكاد جنزم �أن طرفًا بعينه يرى يف هذا ال�سالح م�صريه و�أفقه امل�ستقبلي لتحقيق
رت�ض �أن الرتهيب املتبادل بني طريف
م�رشوعه يف �إقامة دولة دينية كما يعتقد الكثريون ،بل يف َ
ال�رصاع رجال النفوذ املايل وال�سيا�سي ورجال الدولة الدينية القادمة.
نعتقد �أن طرفًا �آخر يدخل يف معادلة ال�سالح والت�سليح ،فلئن كنا نذهب مبا�رشة يف اتهام
�رصيح للتيار الديني املتطرف بالرغبة يف الت�سلح ،ف�إننا ال ن�ستبعد الطرف الثاين الذي كان
�ضحية للثورة ،ونق�صد به مراكز النفوذ املايل وال�سيا�سي والأمني للعهد ال�سابق ،فهذه املراكز
النافذة مل تغادر البالد ومل تهرب ،وف�ضلت االنحناء �أمام عا�صفة الثورة واملرور نحو املواجهة
يف وقت الحق ،ومن ثم فهي لن ت�سكت وتبقى مكتوفة الأيدي �أمام عدو يرتب�ص بها ،ويت�سلح
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لن�سفها وتقوي�ض م�صاحلها� ،إن ر�أ�س املال الفا�سد ُم�ستعد لإ�سالة الكثري من الدماء يف �سبيل
نهائيا لكي يعيد
املحافظة على م�صاحله ،ومن الإ�سفاف االعتقاد �أن النظام املافيوزي قد تفكك
ً
خيارا ممك ًنا ،والفو�ضى الأمنية
أ�صل تبدو
�إنتاج نف�سه بنكهة ثورية ،ف�سيا�سة توريط املُورط � اً
ً
أ�سريا
و�إ�شاعة اخلوف ف�ضاء لإنعا�ش الطموحات ال�سيا�سية ال�سلطوية ،ليبقى ال�شعب التون�سي � ً
لتلك املعادلة التحكمية :ال�شعور بالأمن مقابل التنازل عن احلرية.
طرفان يت�سلحان وفق دافعني اثنني هما :العقيدة والغنيمة ،فالعقيدة هي التي تدفع بطرف
�سيا�سي ديني �إىل ت�سليح �إخوانهم يف الدين واجلهاد لتحقيق حلم الدولة الإ�سالمية ،والغنيمة
هي التي تدفع جتار ال�سالح للعب يف هذا املك�سب املايل الوفري نحو ت�أمني �أ�صحاب مراكز
املال والأعمال .ولعل �شبكات التهريب زادت من تعقيد امللف الأمني لالرتباط الع�ضوي
بني املُهربني والإرهابيني .هنا بال�ضبط لن تكون تون�س جمال عبور لتلك الأ�سلحة ولكنها
وم�ستقرا لل�سالح ،فقد ك�شفت بع�ض امل�صادر �أن الكميات املهولة لل�سالح القادم
قرارا
�صارت
ً
ً
من الغرب ومن قطر الداعم للثورة الليبية مل يتحول ب�أكمله لليبيا �إبان ثورتها ،جزء من
ذاك ال�سالح بقي يف تون�س على ذمة الو�سطاء الذين ال يعرفهم �أحد ،وجزء �آخر من ذاك
ال�سالح هاجر ُليزيل عن ليبيا نظام معمر القذايف ،ثم عاد لتون�س من خالل اجلبهة ال�رشقية
وانت�رش يف كل �أرجاء تون�س ،بني جبالها ومدنها ،وال �أحد يعرف م�صريه وجدواه )3(،ورغم
املنجز الأمني يف الك�شف عن عديد خمازن ال�سالح ف�إن �شبكات التهريب تظل هي ال�سائدة على
الأر�ض.
لغز وزارة الداخلية :من يحكم من؟
لأكرث من ن�صف قرن كانت وزارة الداخلية �أو الوزارة الرمادية وزارة النفوذ الأقوى يف
تون�س ،جتثم على قلب العا�صمة لت�ست�أثر بلُب �شارع احلبيب بورقيبة كف�ضاء للرعب والرهبة،
ومع َقد ورثت دولة اال�ستقالل عن دولة احلماية الفرن�سية هذا اجلهاز
وبتنظيم �إداري محُ كَ م ُ
الهيكلي بكل فروعه ووحداته وكوادره ،وظلت هذه الوزارة هي الع�صب الرئي�سي للحكم يف
تدرجا
تون�س،
وتغولت على امل�شهد ال�سيا�سي واالجتماعي زمن بن علي الذي ترعرع فيها ُم ً
ّ
يف منا�صب عليا ومحُ ً
اطا بقيادات �أمنية وجهاز بولي�س �سيا�سي ُي�سيرّ البالد وير�سم مالحمها
و�سيا�ساتها ،ويف ظل حياد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتقاليدها القائمة على الن�أي بالنف�س كانت وزارة
الداخلية هي احلاكم الفعلي لتون�س ،و�أ�صبح املجتمع بهياكله و�رشائحه وتنظيماته احلزبية
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واملدنية حتت �سيطرة وزارة الداخلية ،بل يف خدمتها وطوع �أمرها وتوجيهاتها ،و�صار
احلزب احلاكم ،حزب التجمع الد�ستوري ،خلية ت�شتغل ل�صالح هذه الوزارة �أو هو الواجهة
املدنية حلكم بولي�سي.
وقد عجزت الثورة عن تفكيك املنظومة الأمنية ال�صارمة لهذه الوزارة ،وخرجت بريئة
من كل �شبهة �أو تهمة يف قتل املتظاهرين ،با�ستثناء بع�ض الأفراد من ذوي الرتب الب�سيطة
والذين متت الت�ضحية بهم ككبا�ش فداء ،عجزت الثورة عن ذلك ؛لأن احلكام اجلدد من
حكومة ال�سب�سي �إىل حكومة الرتويكا بقيادة حركة النه�ضة مل تكن لهم �إرادة ثورية يف تفكيك
هذا اللغز/اللغم و�إ�صالحه يف املرحلة االنتقالية ،ومن كان هاج�سه ال�سيطرة وال�سلطة املُطلقة
وثوريا ،ومن ثم ف�إن االرتباك احلا�صل يف املنظومة
إ�صالحيا
نفعيا ال �
ً
ً
�سيكون بال�رضورة ً
الأمنية هو معركة خفية لأطراف ترغب يف �إعادة هيبة املنظومة واجلهاز ل�صالح م�رشوع
ال�سيطرة واحلكم.
بعد االنتخابات خ�ضعت وزارة الداخلية للتجاذبات ال�سيا�سية بعد حماولة احلزب الفائز يف
وعيا منهم �أن مقاليد احلكم متر عرب ال�سيطرة على
االنتخابات اخرتاق هذا اجلهاز التنفيذي؛ ً
هذا اجلهاز الأمني ،و�إن يكن هذا احلزب الفائز قد توغل وتغول يف هذا اجلهاز ب�شكل الفت
عرب تلك التعيينات الوالئية ،وا�ستمالة البع�ض الآخر من القيادات الأمنية الفا�سدة بالإغراء
والتهديد ،ف�إن بروز طرف �سيا�سي �أنع�ش تلك القيادات الأمنية املُنكم�شة على نف�سها ،وبرزت
النقابات الأمنية بتعددها وتنوعها لتزيد من قتامة امل�شهد الأمني ،فما بني الت�رصيحات الر�سمية
للوزارة والت�رصيحات اجلانبية للنقابات �أو بع�ض الت�رسيبات �صار لدينا اليقني �أن احلكام اجلدد
�صاروا �أ�رسى لدى اجلهاز الأمني ،و�أنهم ال 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�رسيبها من وزارة الداخلية عن التحذير من اغتيال
ال�شهيد احلاج حممد الرباهمي من طرف املخابرات الأجنبية؛ وبالتايل �سقوط هذا اجلهاز يف
التواط�ؤ وتوريط الطرف احلاكم.
�إن العنف الرمزي املُ�سلط على ال�شعب التون�سي باخلوف من جهاز �أمني ال ثقة للتون�سي
فيه ،يجعله بني نارين :نار �إرهاب الدولة العميقة ،ونار �إرهاب اجلماعات امل�سلحة ،وبالتايل
�سيندفع هذا ال�شعب �إىل االنطواء؛ بحثًا عن الأمل ،وعزوفًا عن مرحلة االنتقال الدميقراطي
التي طالت بالن�سبة للمواطن الب�سيط ،وغاب معها ال�شعور بالأمن والآمان اللذين كان ي�شعر
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بهما زمن النظام البائد ،والإحباط جتاه ثورة �أجنزها وندم عليها �أحيا ًنا؛ لأن الثورة �صارت
قري ًنا بالفو�ضى والإرهاب.
ال �أعتقد �أن الفاعل ال�سيا�سي احلايل �أو حتى القادم يف االنتخابات القادمة قادر على جتاوز
حاجز وزارة الداخلية بعنفها املادي و�إرثها الت�سلطي؛ ما مل يقع تفكيك املنظومة الأمنية القادرة
على �صنع الإرهاب ال�ستعادة �سيطرتها وب�سط نفوذها ،ولنا يف املثال امل�رصي خري دليل على
�سطوة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحتكّ مها يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ،و�إجها�ض امل�سار الدميقراطي بكل
عيوبه وه ّناته ،ونخ�شى �أن يكون الفاعلون ال�سيا�سيون رهائن لدى امل�ؤ�س�سة الأمنية التي ت�سعى
ال�ستعادة هيبتها وقوتها وفعلها يف امل�شهد ال�سيا�سي احلا�رض ،ويقيني �أن اجلهاز الأمني �ضالع ال
ً
وتخطيطا  ،فبالتواط�ؤ
حمالة يف مربع العنف املُرعب الذي تعي�شه تون�س اليوم �إن مل يكن تنفيذًا
وال�صمت امل�شبوه.
العنف املرتد:
لزاما علي ًنا النظر بعمق يف املجال
حتى نفهم ال�سياق العام مل�س�ألة ال�سالح يف تون�س كان
ً
اجليو–�سيا�سي لتون�س ما بعد «الربيع العربي» ،ولن ُقل بكل توا�ضع ودون جتريح لثورة تون�س
�أن الثورة التون�سية كـثورة معزولة ال قيمة لها بذاتها دون عمقها اجليو�سرتاتيجي ،ولكن
الثورات التالية هي التي عمقت دالالت التحوالت ال�سيا�سية يف املنطقة ،خا�صة بعد �صعود
تيارات �إ�سالمية �إىل �سدة احلكم يف م�رص خا�صةً (امل�شهد الليبي مازال غام�ضً ا :ليرباليون على
خيارا ُم�ستبع ًدا يف منظومة
الكرا�سي و�إ�سالميون يف ال�شوارع) ،والتي كانت �إىل وقت غري بعيد
ً
ال�سيطرة الغربية على املجال العربي الإ�سالمي� ،إن اللقاءات التي جمعت القيادات الإ�سالمية
من م�رص وتون�س ب�صانعي القرار الأمريكي يف الع�رشية الأخرية عربت عن «تقارب كبري
يف وجهات النظر» والدفع بنف�س التعهدات وااللتزامات التي كانت الأنظمة ال�سابقة متنحها
لأمريكا ،والطريف يف الأمر �أن التعهد مبحاربة الإرهاب مل يعد له معنى؛ باعتبار �أن احلكام
اجلدد هم من �سيواجهون الإرهاب يف بلدانهم وجمالهم ،وباخت�صار �إن تعامل الغرب مع
الإ�سالم ال�سيا�سي هو �رش ال بد منه ،وال بد من تطويعه للم�صالح اال�سرتاتيجية لأمريكا ،وهذا
()4
ما فعلته احلكومة التون�سية حني �صنفت تنظيم «�أن�صار ال�رشيعة» كتنظيم �إرهابي.
حدث حتول مهم يف اال�سرتاتيجية الأمريكية–الغربية جتاه م�س�ألة العنف الديني الإ�سالمي
حتول جاء ثمرة درا�سات عميقة� ،أجنزتها مراكز البحوث الأمريكية بعد
(الإرهاب) ،وهو
ٌ
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تفجريات برجي التجارة العاملي ،وتفجريات مدريد ،وعمليات القاعدة يف العراق واليمن
و�رشق �آ�سيا ...وغاية هذه اال�سرتاتيجية هي:
نقل جمال معركة «الإرهاب» من اجلغرافيا الأورو–�أمريكية �إىل اجلغرافياالعربية الإ�سالمية ،وحتويل ال�رصاع من �رصاع �إ�سالمي/غربي �إىل �رصاع
�إ�سالمي�/إ�سالمي� ،أو ديني/مدين ،وتفتيت املجتمعات العربية �إىل م�سلم/كافر لإدارة
حاليا يف �سوريا
ال�رصاع من بعيد دون خ�سائر تذكر ،وعلينا التذكري بال�رصاع الدائر ً
بني ف�صائل دولة العراق وال�شام وجبهة الن�رصة من جهة ،واجلي�ش احلر وامللي�شيات
الكردية من جهة �أخرى.
دعم الإ�سالم ال�سيا�سي مع املحافظة على عالقات متينة باحلركات الليرباليةيف العامل العربي ،وخلق توازن بينهما لتوجيه طاقة العنف الكامن بينهما ،بل وتوجيه
ال�رصاع بينهما وفق مفهوم الوالء والطاعة وامل�صالح لغايتني :احلفاظ على امل�صالح
االقت�صادية الغربية ،وحفظ �أمن الكيان ال�صهيوين.
خو�ض احلروب بالوكالة :فال اخلزينة الأمريكية وال املواطن الأمريكيمعنيان بتكلفة احلروب �ضد “الإرهاب” ،وهنا يت�شكل الدور القطري/ال�سعودي
ً
وتخطيطا ،و”املجاهدون” تنفيذًا ،وهذا ما عرب عنه �أحد اخلرباء يف حديثه
متويل
اً
عن التدخل الع�سكري يف �سوريا “�أن تبكي �أمهاتهم �أف�ضل عندنا من �أن تبكي �أمهات
جنودنا» ،ويف النهاية تقلي�ص االنت�شار اجلغرايف للحركات اجلهادية بعي ًدا عن
الغرب.
هناك قناعة لدى الدوائر الغربية ب�أن ال�سيطرة على املنطقة العربية قد متتعرب �أنظمة ع�سكرية وملكية خالل ن�صف قرن ،منذ احلرب العاملية الثانية ،و�أن
�صالحيتها انتهت ،وعليه هناك ت�صور ال�ستبدال تلك الأنظمة بالتيارات الإ�سالمية
«املعتدلة/الطيعة»� ،إنه التحول من اخلادم الع�سكري امللكي �إىل اخلادم ال�سلفي/
مركبا خا�صةً بعد �سقوط حكم
إ�شكال
اجلهادي/الإخواين (املثال امل�رصي يطرح � اً
ً
مر�سي على يد الع�سكر مب�ؤازرة �شعبية عارمة).
�إن هذه الزيجة بني اال�سرتاتيجية الأمريكية ملفهوم ال�سيطرة وال�رصاع ،وبني تيار ديني
مهوو�س بال�سلطة و»التدافع» ،جتعل كل القوى الليربالية يف م�أزق وجودي ،يتعلق ب�آفاق
ال�رصاع مع طرف ُيعد العدة ليفر�ض علينا مفهوم «التدافع» بال�سالح والقوة ،و�أحيانا يبدو
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يل �أن ال�سيا�سة الأمريكية مل تعد ت�صنع احلدث ،بقدر ما �أ�صبحت تنتظر وقوعه والتفاعل معه
بتوظيفه ل�صاحلها ومل�صاحلها ،وهكذا تفاعلت مع الثورتني التون�سية وامل�رصية ،حتى �إن بدت
أثريا يف الف�ضاء العربي الإ�سالمي مقارنةً مب�رص وموقعها ،ومع ذلك ف�إن تون�س
تون�س �أقل ت� ً
ميكن �أن تكون ال�شوكة التي تغر�س يف خ�رص اجلار الغربي :اجلزائر لتطويعها وتروي�ضها
اقت�صاديا ،وحتت وط�أة الرتهيب تبتز الدول الغربية اجلزائر لتقتني معدات حربية
على الأقل
ً
وطائرات ع�سكرية بفائ�ض عائدات النفط والغاز.
ال�شام� :سوريا القاعدة:
�إبان الثورة الليبية حتول عدد حمدود من ال�شباب للجهاد يف ليبيا ،ويف خطوط التما�س كان
هناك احتكاك بني اجلمعيات اخلريية التون�سية و«ثوار ليبيا» ،وهو احتكاك لتمتني �صلة ترمي
للم�ستقبل حتت رعاية قطرية�/أمريكية يف �إطار م�رشوع �شامل ملواجهة الإرهاب وتطويع
الإ�سالم ال�سيا�سي يف املجال العربي الإ�سالمي ،وهنا يف «الثورة ال�سورية» ت�أ�س�ست قنوات
ممنهجة منظمة لنقل «املجاهدين» من تون�س نحو مع�سكرات التدريب يف ليبيا )5(،ولئن كانت
الأرقام مت�ضاربة بني الألف مقاتل و 3500مقاتل –قد ي�صل الرقم �إىل  7000عند البع�ض،
وهو رقم فيه الكثري من املبالغة– توجهوا نحو �سوريا ،ف�إن اخلوف كله يت�أتى من م�صري ه�ؤالء
املقاتلني العائدين �إىل تون�س ،حمملني بطاقة عنف جهادية ال حدود لها.
و�أكاد �أ�شكك يف ذهاب كل املقاتلني �إىل جبهة اجلهاد ال�سورية ،ويبدو يل �أن �أغلبهم
نظرا ال�ستحالة ت�أ�سي�س
يتوجهون للتدريب يف ليبيا وجنوب تركيا ،والعودة �إىل تون�س
ً
مع�سكرات للتدريب داخل تون�س ،وهي ا�ستحالة منطقية وعملية ،وجتميع املعطيات الأخرية
�إن �صحت تدعم ر�أينا� ،أبرزها �إ�رشاف جهات ر�سمية يف ليبيا على تدريب املقاتلني التون�سيني،
ي�ضاف �إىل ذلك التعبئة ال�شبابية من خالل امل�ساجد ،كما �أن تدريب ال�شباب التون�سي يف جنوب
عقائديا لتنظيم القاعدة ،واجلي�ش
تركيا و�شمال �سوريا كان على يدي :جي�ش الن�رصة املنتمي
ً
،وطبعا الدولة التون�سية وحكومتها وقيادات
دعما من جمموعة �أ�صدقاء �سوريا
ً
احلر الذي يجد ً
احلزب الفاعل يف تون�س �أي حركة النه�ضة ،وما بني اجلي�شني ال فخر ب�أن �شباب تون�س املجاهد
عائد ال حمالة حممل بطاقة عنيفة فعالة للهدم والبناء وفق منظور عقائدي مغلق الزوايا :عقيدة
أ�سي�سا.
وم�صلحة وت� ً
ؤخرا« :متى تكون تون�س �أر�ض جهاد؟»،
ُ�سئل �أحد املقاتلني التون�سيني العائدين من �سوريا م� ً
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فكان جوابه« :متى �آل احلكم يف تون�س حلكام ال يحكمون ب�رشع الله يكون اجلهاد» ،من هنا
ندرك جي ًدا �أن مرحلة التكفري هي املرحلة ال�سابقة ملرحلة املواجهة واجلهاد ،تخزين ال�سالح
وتدريب الرجال كلها مهيئات لع�سكرة ال�ساحة ال�سيا�سية يف تون�س بعد االنتخابات القادمة �إن
حت�سبا لكل مفاج�أة انتخابية قد تعيد املجاهدين
ح�صلت ،هذا �إن مل تكن املواجهة قبل االنتخابات؛
ً
لل�سجون حتت طائلة قانون «مكافحة الإرهاب» ،ويقيني �أن فر�ضية تغيري اخلارطة ال�سيا�سية
بعد االنتخابات القادمة قد يدخل البالد يف دوامة من العنف ال مثيل لها ،فوجود حركة النه�ضة
كافيا لدى بع�ض التيارات اجلهادية يف تون�س لعدم
بتوجهاتها الإ�سالمية يف احلكم اليوم يعترب ً
اخلروج الآن جلهاد الكافرين املارقني ،ورمبا كانت تلك احلركات اجلهادية قوة �ضاغطة على
الوعي الب�سيط ب�أن خيار النه�ضة كحركة �سيا�سية هو ملج�أ وخيار ا�سرتاتيجي للهرب من خيار
مرير هو خيار ال�سلفية اجلهادية والقاعدة.
منح ال�رصاع يف �سوريا فر�صة للتيارات الإ�سالمية اجلهادية حتى تبني مقدراتها ،وت�ؤ�س�س
القاعدة اجلهادية يف امل�رشق العربي على خطوط التما�س مع قاعدة اجلهاد يف العراق ،ي�ضاف
�إىل ذلك اجلماعات امل�سلحة يف �شبه جزيرة �سيناء مب�رص ،ويف غياب الدولة يف ليبيا الواقعة
حتت �سيطرة الثوار ذوي التوجهات الإ�سالمية اجلهادية .كل هذه املفا�صل هي التي تر�سم
خارطة احلركات اجلهادية يف العامل العربي ،بعد �رضبات �أفغان�ستان وباك�ستان ،ويف خ�ضم
هذا امل�شهد ت�صدرت تون�س و�سائل الإعالم باحلديث عن انت�شار ال�سالح ،وتدفق املجاهدين
هزليا باحلديث عن «جهاد النكاح» حني تت�صدر
�رسياليا
نحو ليبيا و�سوريا ،بل ي�صبح امل�شهد
ً
ً
م�شهده املجاهدات التون�سيات.
مزالق الفتنة:
للحرية ثمنها ،وللحرية عفتها� ،أفرز امل�شهد الثوري نتوءات الكبت الت�سلطي الذي عا�شته
تون�س لعقود طويلة ،ولي�س هناك وعي بحدة امل�أزق الذي يعي�شه �شعب مل يعرف االختالف
ثقافيا .ب�سط نظام زين العابدين بن علي �سيطرته على البالد حتت
�سيا�سيا وال
من قبل ال
ً
ً
وط�أة التخيري :بني نظام قمعي ينتهك احلريات،ويوفر الأمن للمواطن �أو حكم املجهول مع
الإ�سالميني ،ف�سار من �سار يف دربه بقناعة مطلقة �أن �رش النظام «النوفمربي» �أخف �أملًا من
حكم الإ�سالميني ،ور�أينا من حكم بن علي نار اجلحيم من �سجون ،وتنكيل وح�صار وانغالق
�سيا�سي مطلق وفق نظام بولي�سي حمكم ،والطريف يف الأمر �أن احلكام اجلدد ينتهجون املقولة
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نف�سها ،فمن يت�أمل خطاب حركة النه�ضة احلاكمة �سيكت�شف �أننا واقعون يف خيار قيا�سي �آخر:
�إما حكم �إ�سالمي «معتدل» براجماتي �أو حكم �سلفي جهادي «قاعدي» ،ويف �أق�سى احلاالت
العودة للنظام ال�سابق عرب بوابة «نداء تون�س» ،فامل�أزق النف�سي والتمزق ال�شعبي بني النار
والعار :نار الإ�سالم ال�سيا�سي/اجلهادي ،وعار النظام ال�ساقط العائد هو الذي يخلق عزوفًا
اجتماعيا لكل ما هو �سيا�سي ،ت�شري �إح�صائيات النوايا االنتخابية �إىل ن�سبة مهمة (قد ت�صل
ً
()6
الن�صف �أحيانا) حتمل ر�ؤية �ضبابية لنوايا الت�صويت يف املرحلة القادمة.
ترتكز حمددات الفتنة عرب مظاهر معزولة ،لكنها مرتابطة من حيث نتائجها املو�ضوعية،
وهذه املظاهر هي امل�شرتك احلقيقي بني خمتلف احلركات الدينية املعا�رصة يف تون�س :حركة
النه�ضة وحزب التحرير وال�سلفية و�أن�صار ال�رشيعة مبختلف ت�شكيالتها الوهمية علمية �أو
جهادية .فكلها ت�صب يف خانة واحدة ،ولي�س �أدل على ذلك من ح�ضورها امليداين يف خمتلف
التظاهرات حيث تغيب الفوارق بينها ،هذه احلركات ذات املرجعية ت�شتغل كلها كر�صيد للأخ
الديني ،فيكون عدوها امل�شرتك واح ًدا هو العدو «العلماين» احلامل لأفكار غربية حتديثية،
ورغم �أن حركة النه�ضة ِ
ومن خلفها حكومة الرتويكا قد �أدانت تنظيم «�أن�صار ال�رشيعة»
ت�رسعا حتت وط�أة ال�ضغط اخلارجي
و�صنفتهم كتنظيم �إرهابي ،فقد كان ذلك الت�صنيف ُم
ً
والداخلي املُ�سلط على من بيده �سدة احلكم.
تاريخا وتكوي ًنا� ،أ�صبحت
�إن الوحدة االجتماعية/النف�سية ،واحل�ضارية للمجتمع التون�سي
ً
مهددة بالزوال اليوم؛ لأن تلك الوحدة من طبعها كانت ه�شة ومرنة ،فلم ترت�سخ يف تون�س
قائما على مفهوم
مقومات الوحدة على �أ�س�س متينة ،لأن دولة اال�ستقالل مل ت�ؤ�س�س
ً
جمتمعا ً
املواطنة كمفهوم مدين دميقراطي ،فاحلكم البورقيبي تالعب مبفهوم املواطنة ،ووظف
التوازنات املحلية واجلهوية والقبلية من �أجل ال�سيادة وال�سيطرة وب�سط الوالء للزعيم امللهم،
حتى ولو جتلت تلك الرهانات حتت يافطة العمل احلزبي ،هي نف�س الآليات التي وظفها نظام
بن علي ،مع فارق ب�سيط ،حني �أعطى للآلة البولي�سية نفوذً ا مطل ًقا ،اكت�شفنا ه�شا�شته �أكرث
خمزيا.
وهربا
انهيارا
ع�شية  14يناير
ً
ً
ً
بعد الثورة مبا�رشة ،ويف جمال احلرية املطلقة تقيحت �أمرا�ض الوحدة املزعومة يف
�شكل �رصاعات بدائية قبلية جتلت يف حمنة مدينة املتلوي (يف حمافظة قف�صة) والتي خلفت
قتيل ،ثم ظهرت تلك الأمرا�ض يف �رصاعات جهوية يف حمافظة �صفاق�س،
�أكرث من  20اً
والكاف وجندوبة والق�رصين ،...وبعي ًدا عن منطق امل�ؤامرة لتربير الوعي اجلمعي املُ�شوه
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الذي يخفي نزعات فردية �أنانية مر�ضية ،فقد حترك ال�ضمري الإن�ساين �إزاء م�أزق الدم والقتل
والعنف الهمجي ليوقف نزيف االقتتال وتعوي�ضه بالعنف ال�سيا�سي عرب التخندق يف �أحزاب
تطمح �أن تكون مدنية من ناحية ،ولكن من ناحية �أخرى تبدو تلك ال�رصاعات اجلهوية تهيئة
للعنف ال�سيا�سي والديني القادم بنكهة �أخرى ،لأن ذلك الوعي املوبوء برف�ض الآخر ،ومتلك
احلقيقة املطلقة هو من �سيقوم بعملية ت�صعيد ال�رصاع ال�سيا�سي ،وتبدو امل�شكلة ذات عمق داليل
تكويني حني يت�أ�س�س حزب �سيا�سي ذو مرجعية دينية ،له تاريخ ن�ضايل يف مقاومة بن علي،
وحماولة اال�ستيالء على مقاليد احلكم� ،إن ت�أ�سي�س حزب مبرجعية دينية �سيدفع االختالف بني
الأنا والآخر نحو زاوية دينية مغلقة ُتختزل يف �س�ؤال �إنكاري �أ�شبه باحلكم القطعي :من لي�س
معي فهو �ضد الدين.
تنظريا �أو ممار�سةً  ،ف�إن اخلطر
تربيرا ه�شً ا ال ن�ستطيع تربيره
�إذا كان ال�رصاع القبلي يحمل
ً
ً
كله يت�أتى من مواجهة خ�صم �سيا�سي يت�سلح باعتقاد ديني را�سخ يق�سم املجتمع �إىل ق�سمني :م�سلم
وغري م�سلم (كافر باحت�شام) ،كل ذلك ونحن يف جمتمع تقليدي مل ت�ستطع دولة اال�ستقالل بكل
ت�شويهاتها الإ�صالحية الليربالية واال�شرتاكية �أن تهدم �ضمريه الديني الإ�سالمي ق�ص ًدا وعم ًدا،
يف جمتمع يعاين من ن�سبة �أمية تتجاوز الربع ،ومن �أمية معرفية و�سيا�سية تتجاوز الن�صف،
نخبويا يف قطيعة �شبه
فكرا
ً
ومن ثم كان ق ّد ًرا على احلركات الليربالية واال�شرتاكية �أن تكون ً
مطلقة مع جمتمع ذو بنية تقليدية يتحكم فيها الوازع الديني املوروث.
ولي�س ق ّد ًرا �أن ينح�رص ال�رصاع بني امل�سلم/الإ�سالمي والكافر»/العلماين» يف العملية
االنتخابية وحدها ،ولكن طبيعة املجتمع يف بنيته و�ضمريه يفرت�ض ذلك ،كما �أن الطرف
املهوو�س باحلكم –وال نربىء �أح ًدا :فكل الأطراف مهوو�سة باحلكم– يجد يف هذا ال�رصاع
�أر�ضيةً خ�صبة لنجاح �أطروحاته واكت�ساحه للمجال ال�شعبي ،وهذا ال�رصاع �أنذر بالتكفري
فارحتل نحو القتل واالغتيال بتربير ديني فقهي جامد ،يجعل تون�س تعي�ش مدارات الرعب
والعنف.
الهجرة نحو ال�شعانبي وعودة القريوان:
عجلت املواجهة يف جبل ال�شعانبي (والية الق�رصين) من خلط الأوراق لدى جميع
وخارجيا:
داخليا :النه�ضة وحكامها ،ال�سلفية و�إفرازاتها ،املعار�ضة وت�شكيالتها،
الأطراف،
ً
ً
اجلار الغربي واجلار ال�شمايل املتو�سطي ،والثابت عندنا �أن هناك حلقة مفرغة ملا وقع يف جبل
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ال�شعانبي ،وما �سبقه من �أحداث يف الك�شف عن خمازن ال�سالح و�إيقاف بع�ض اخلاليا ال�سلفية:
ماذا يقع يف ال�شعانبي؟ هل هم تون�سيون؟ مراكز تدريب �أم جتميع؟ عالقتهم بتنظيم القاعدة؟
العالقة باحلرب يف مايل ،وباجلماعات امل�سلحة يف ليبيا واجلزائر؟ عالقتهم بالداخل التون�سي
�أطرافًا �سيا�سية وجهات؟
كل هذه الأ�سئلة وغريها تظل معلقة ما مل يك�شف البحث الأمني/الق�ضائي عن تفا�صيله،
فهناك تكتم �شديد عن املعلومة من طرف �أجهزة الدولة بداعي �رسية التحريات ،وتزداد احلرية
حني ال نعرف م�صري الأبحاث يف عدد من الق�ضايا ال�سابقة املتعلقة بال�سالح وم�صدره ورحلته
وم�صريه ،بل �إن احلديث املطول الوحيد الذي �أجراه قائد �أركان اجليو�ش الثالثة ر�شيد عمار
ع�شية ا�ستقالته زاد من ال�شكوك والتخمينات ملا يحدث يف جبل ال�شعانبي ،وقد ر�سخ يف ذهني
من ذلك احلوار الطويل اعتقاد واحد :هناك عدد كبري من املجاهدين قد �أمت تدريبه يف اجلبل
ويف املع�سكرات الليبية ،وارحتل عن املكان� ،إىل �أين؟ يبقى ال�س�ؤال دون جواب عند �أ�صحاب
ال�ش�أن الع�سكري والأمني مع اعرتاف علني بغياب اجلهد اال�ستخباراتي.
()7

ويتداخل ال�سيا�سي بالأمني يف العالقة ال�شائكة بني الإ�سالم ال�سيا�سي احلاكم والإ�سالم
اجلهادي املهاجر ،بني حركة النه�ضة وال�سلفية اجلهادية ،وهي عالقة �ضبابية �سيكون للآخر
الغربي الأورو–�أمريكي موقف حا�سم فيها ،ويف هذا الإطار جاءت زيارة وزير اخلارجية
الفرن�سي ب�شكل خاطف لتون�س (مار�س  )2013وما ت�رسب عنها من تو�صيات فوقية،
جليا يف
تبعها حج ال�شيخ را�شد الغنو�شي �إىل وا�شنطن ( ،)2013/5/18وكان �أثر الزيارة ً
ت�رصيحات احلكومة عرب ناطقها الر�سمي يوم  ،2013/5/21مبوقف مت�شدد وعنيف جتاه
احلركات اجلهادية ،وخا�صةً «�أن�صار ال�رشيعة» ،فتحول موقف حركة النه�ضة احلاكمة جتاه
ال�سلفية من املهادنة �إىل املواجهة ،و�أحيا ًنا �ستح�رض املراوغة يف حماولة لتطويعهم يف امل�رشوع
ال�سيا�سي الإخواين بتهويل الآخر العلماين ،وا�ستمالة من كانت عقيدته اجلهادية ه�شة �ضعيفة.
�إن العثور على خمازن الأ�سلحة يف �أحواز العا�صمة ،تبعها احلديث عن �سبعة مراكز تدريب
يف مناطق خمتلفة من تون�س ،ي�ضاف �إليهم العائدون من مع�سكرات التدريب يف �سوريا وليبيا،
ثم كانت حادثة م�ؤمتر �أن�صار ال�رشيعة بزخمها الإعالمي ومالم�ستها لتخوم املواجهة املدنية
(لي�س من الثابت احلديث عن ا�ستعمال ال�سالح يف مواجهات القريوان وحي الت�ضامن) ،وقبل
ذلك ال يجب اال�ستهانة مبا ُيعرف بـ»�إمارة �سجنان» ،وانت�شار ال�رشطة ال�سلفية يف عدد من
املناطق من الرتاب التون�سي ،كل ذلك يجعلنا نعتقد �أن التيار ال�سلفي بتنوعه قد ا�ستعجل املواجهة
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بعد التكفري والهجرة� ،أي اخلروج من طور اال�ست�ضعاف �إىل طور التمكن والتمكني ،وهو
بتحديه لأجهزة الدولة وهيبتها ممثلة يف اجلي�ش والقوات الأمنية يريد �أن يعطي لنف�سه هام�شً ا من
احلرية والتحرك واملناورة؛ لب�سط نفوذه على عدة �أقاليم وجماالت ،من اجلنوب نحو حميط
العا�صمة ،فال�شمال الغربي ثم الو�سط .وال يبدو املجال اجلغرايف التون�سي م�ساع ًدا لهكذا توجه
()8
�أو مواجهة.
لقد ت�أ�س�ست احلركات اجلهادية على مقوالت �أ�صلية م�ستوحاة من النموذج النبوي املهاجر
فاحتا منت�رصً ا على امل�رشكني ،وهي �أ�شبه باملحاكاة،
من مكة نحو �أن�صاره باملدينة ،ليعود ً
ترجمتها يف التاريخ القدمي جتربة «اخلوارج» ،ومملكة «�آملت» حل�سن ال�صباح ،وحاكتها
()10
التنظيمات اجلهادية املعا�رصة باال�ستناد لتنظريات �أبو الأعلى املودودي  )9(،و�سيد قطب،
و�صول للمنظر الأكرب عبد الله عزام )11(،فتجلى املجهود الفكري يف جتارب :حركة اجلهاد
اً
امل�رصية ،وجتربة الأفغان العرب ،ثم تنظيم القاعدة ومفرداته العاملية ،مقوالتهم هي تكفري
وجمال للع�سكرة بعدما اقتنعت
فهجرة ثم جهاد وفتح؛ هنا �سي�صبح جبل ال�شعانبي مالذً ا للهجرة
اً
ال�سلفية بجاهلية املجتمع التون�سي وكفره ،و�ستقفز مدينة القريوان برمزيتها الدينية وقدا�ستها
أ�سي�سا لقاعدة الفتح ،قاعدة قد
ً
حلما لدى تنظيم �أن�صار ال�رشيعة حتى تكون مدينة الأن�صار ت� ً
تخلط �أوراق احلاكمني اجلدد الذين تعاملوا معهم وفق ح�سابات �سيا�سية وانتخابية ،فهل
�أ�صبحت تون�س �أر�ض جهاد وحرب؟
نعتقد �أن احلركات ال�سلفية اجلهادية يف تون�س تعاين ثالثة معوقات �أ�سا�سية هي:
�أولاً � :سطحية االعتقاد :مل ُتنب احلركات اجلهادية يف تون�س على ت�صور عقائدي حمكم
مثل نظرياتها يف امل�رشق العربي ،فهي مل تعرف التنظريات وال املماحكات وال املراجعات
منيعا جتاه الرافد
الفكرية ،فبنيت على جفاف عقائدي تربته املذهب املالكي الزيتوين �س ًدا
ً
الوهابي ،ي�ضاف �إىل ذلك غياب املرجعية الدينية الكاريزمية ،فحتى �أبو عيا�ض زعيمهم مل
يتمكن من الظهور مبظهر الزعيم الأوحد املُوحد .كما �أن املرجع الديني لل�سلفية اجلهادية يف
لغزا يف العالقة بتنظيم �أن�صار ال�رشيعة ،وما لف
تون�س ،وهو اخلطيب الإدري�سي ،بقي دوره ً
حولها.
تقريبا ما طبع كل احلركات اجلهادية التي تنا�سلت عن تنظيم
ثانيا :الت�شتت التنظيمي :وهو
ً
ً
فكريا ،ومل ت�أخذ عنه التنظيم العمودي ،فاحلركات اجلهادية يف تون�س �أ�شبه باخلاليا
القاعدة
ً
تنظيميا بينها ،وهو ما جعلها ت�سقط ب�رسعة حتت وط�أة ال�رضبات الأمنية،
أفقيا وال رابط
ً
املمتدة � ً
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بل نعتقد �أن البحث عن رابط تنظيمي بينها هو الذي قد ي�ؤخر نتائج التحري الأمني وت�شكيل
ت�صور �شامل وحمكم عن هذه احلركات ،فالت�شتت التنظيمي والتعجيل باملواجهة هو الذي فكك
اخلاليا الرئي�سية لتنظيم �أن�صار ال�رشيعة يف تون�س.
ثال ًثا :الإ�سقاط وال�سقطات :تتعامل احلركات اجلهادية يف تون�س مع الواقع وفق �إ�سقاط
لتجارب غريية ،تغيب معها ال�رشوط املو�ضوعية واملوانع التاريخية ،فتاريخية التجارب
نبوية كانت �أو يف �أفغان�ستان و�إيران ..تخفي فوارقها وموانعها يف التحول الذي �شهدته
املنطقة ،و�إن كانوا يرون فيها حمفزات مو�ضوعية �سمحت للتيارات الإ�سالمية بال�صعود ل�سدة
احلكم ،لكن تعجلهم النتائج �أوقع الإ�سالم اجلهادي يف �سقطات تاريخية مو�ضوعية ،ك�شفت
فراغ النظرية من حيث ت�أطري املقاتلني� ،أو من حيث الب�ساطة واالرجتال يف املمار�سة.
الرحلة نحو املجهول:
و�أنا �أبتعد عن موقع الباحث املُحلل� ،أجد �ضمانة وح�صانة لهذا املجتمع كي ين�أى بنف�سه
و�أبنائه عن االقتتال الديني الذي قد يق�سمه �إىل ن�صفني ،تلك ال�صورة ال�رسيالية ل�شعب خرج
يدفن جثمان ال�شهيد �شكري بلعيد ليدفن معها فتنة �أطلت بر�أ�سها «لعن الله من �أيقظها» ،وتكرر
امل�شهد ثانية بعد اغتيال احلاج ال�شهيد حممد الرباهمي ،وقد �صعدت النخبة من حوادث االغتيال
�إىل مطالب �سيا�سية ،جتلت يف املطالبة ب�إ�سقاط احلكومة ،و�إعادة النظر يف م�رشوعية املجل�س
الت�أ�سي�سي واملرحلة االنتقالية برمتها ،هذا املوقف هو الذي �سيخلق �أزمة عميقة بني الإ�سالم
ال�سيا�سي والإ�سالم اجلهادي بال�رضورة �ستكون له انعكا�سات �آنية ،و�أخرى م�ستقبلية.
حتما يف ظل ال�رضبات
�ست�سقط مرحلة الهجرة من مقوالت احلركات ال�سلفية اجلهادية ً
املوجعة التي تنفذها الواليات املتحدة الأمريكية لكل مراكز التجنيد والتجميع يف اليمن
و�أفغان�ستان وباك�ستان والعراق و�سوريا ورمبا ليبيا اليوم ،وتون�س الح ًقا يف ظل �صعود دولة
اخلالفة الإ�سالمية يف العراق وال�شام .ومن ثم �سرتتكز ا�سرتاتيجية اجلهاد على ركيزتني هما:
التكفري والتفجري ،كما حدث بعد �سقوط �إمارة طالبان ،يعني تكفري املجتمع واجلهاد بالتفجريات
املعزولة والعمليات االنتحارية �أو اجلهادية املحدودة التي ال حتتاج لعمل تنظيمي وتخطيط
باهر وخارق ،مثل �أحداث � 11سبتمرب  ،2001هذه التفجريات ال حتتاج �إىل �أكرث من خاليا
جهادية معزولة عن بع�ضها البع�ض ،وت�ستطيع املراوغة والتما�سك ،كل ذلك مرتبط بامل�صري
الذي �أ�صبح عليه تنظيم القاعدة العاملي من تنظيم عمودي مرتابط يف الأمر والتنفيذ ،مقره
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�أفغان�ستان وزعيمه �أ�سامة بن الدن� ،إىل تنظيم �أفقي ال رابط بني خالياه �سوى الوالء للمرجعية
الروحية العقائدية.
فتون�س قادمة على نتوءات جهادية ،قد تتجلى يف عمليات تفجري معزولة (�ألغام ال�شعانبي)
�أو اغتياالت �سيا�سية تزعزع اال�ستقرار العام ،وتدخل البالد يف دوامة من العنف الديني،
ويقيني �أن هذا عائد بال�رضورة لبنية احلركات الإ�سالمية وال�سلفية يف تون�س وم�صادرها :فهي
خليط من �شذرات الفكر الإخواين بعد تطويره/حتريفه من قبل �سيد قطب ،ثم بروز الفقه
ال�سيا�سي ال�رشعي ال�سلفي عرب ا�ستح�ضار كتابات ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب الح ًقا ،كل
ذلك قرين بتجربة اجلهاد العربي يف �أفغان�ستان وجتلياته يف الزعيم الرمز �أ�سامة بن الدن.
و�أعتقد �أن تون�س -كغريها من بلدان العامل الإ�سالمي -تربة خ�صبة للإ�سالم احلركي
اجلهادي عرب توفر �رشوط مو�ضوعية :الفقر والتهمي�ش االقت�صادي ،واجلهل املعريف عام؛
والفكر الديني الوهابي ،بالإ�ضافة �إىل �شيطنة الآخر القريب ،والآخر البعيد ،هذه هي م�صادر
العنف الديني ؛�أي ما ي�صطلح على ت�سميته بالإرهاب ،وكلها �رشوط قادرة على �صنع �شباب
مقاتلني حماربني «جماهدين»على ا�ستعداد تام للتكفري والتهجري والتفجري ،وعلينا �أن ن�شري هنا
�إىل �أن هذا ال�شاب املجاهد مل يعد يف حاجة �إىل ال�شيخ املعلم الفقيه املر�شد ،فعرب حا�سوبه و�شبكة
قادرا على حت�صيل الفري�ضة ال�ساد�سة وهي اجلهاد ،بعد حت�صيله لفرو�ض
الإنرتنت �أ�صبح
ً
اعتقادا ب�أنه ُوجد ليكون م�رشوع
الإ�سالم اخلم�س يف ب�ساطتها الطقو�سية التي تكون بداخله،
ً
قادرا على االنتماء خللية �أو �أي تنظيم جهادي
�شهادة ،وعرب �شبكة الإنرتنت �صار هذا ال�شاب ً
()12
�إقليمي �أو عاملي ،وهو جال�س يف غرفته وقريته.
وتبدو املواجهة يف جبال ال�شعانبي �ضبابية من حيث تفاعالتها وحيثياتها� ،سواء من حيث
عدد �ضحاياها يف �صفوف الأمن واجلي�ش التون�سيني �،أو من حيث من مت �إيقافهم ور�صدهم،
فانق�سمت تفجريات الألغام �إىل نوعني :تفجريات حلماية «قاعدة التدريب واجلهاد» ،وتفجريات
الهرب واالن�سحاب ،التفجريات الأوىل حدثت يف قلب جبل ال�شعانبي ت�شري التقديرات الأمنية
�إىل �أن امل�صادفة كانت وراء وقوعها ،ورمبا نتيجة عمل ا�ستخباراتي يهم اجلار اجلزائري
أخريا عن �إقامة  20منطقة ع�سكرية على حدود البالد التون�سية ،والتفجريات الثانية
الذي �أعلن � ً
حدثت على �أطراف اجلبل �،أقرب منها ملناطق العمران للمناورة والهرب ،ت�شري �إىل طرف
الإ�سناد لتلك املع�سكرات يف حماولة لفك عزلة من بقي يف اجلبل وتخفيف احل�صار عنهم ،بل
نعتقد �أن الإرهاب قد ا�ستوطن املدن والقرى؛ فاعتمد املقاتلون على �آلية الكمون والتخفي،
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باال�ستناد �إىل احلا�ضنة االجتماعية ال�شعبية التي وفرت الظروف للقيام بعمليات قتالية نوعية
داخل املدن� ،أهمها الهجوم على منزل وزير الداخلية التون�سي يف  28مايو .2014
عندما طرح الباحث حممد �شحرور كتابه امل�رشوع «جتفيف منابع الإرهاب»( )13مل يطرح
خطة �أمنية �سيا�سية ملعاجلة ظاهرة الإرهاب الديني؛ و�إمنا قدم قراءة ور�ؤية للتنزيل احلكيم
عقل ُمغل ًقا.
من حيث هو ن�ص قام الفقهاء بت�شويهه عرب تف�سريه وت�أويله و�أحيا ًنا حتريفه؛ لينتج اً
نحتاج اليوم �إىل مراجعة تلك املفاهيم التي يرتكز عليها الفكر اجلهادي وكل التنظيمات احلركية
ال�سلفية من قبيل :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،القتال واجلهاد ،مقا�صد ال�رشيعة ،الوالء
و الرباء ،الكافر وامل�سلم واملرتد ،دار ال�سلم ودار احلرب .وغريها من املفاهيم املركزية التي
ت�ؤ�س�س لنبذ الآخر وتكفريه ،نفيه وقتله .وهذا لوحده يحتاج �إىل م�رشوع فكري تنويري.
نحن ال نعتقد �أن �أفكار «احلاكمية» و«جاهلية» املجتمع التي �أ�س�س لها �أبو الأعلى املودودي
،وتبناها �سيد قطب قد تال�شت بغيابهما )14(،ولكن الإ�شارة للفراغ املعريف الذي تعانيه
احلركات ال�سلفية اجلهادية يف تون�س هو امل�أزق احلقيقي لفهم الظاهرة وك�شف بناها املعرفية
وال�سو�سيولوجية ،وميكن �أن ن�شري �إىل �أن هذه احلركات اجلهادية مل تلتزم بقواعد ت�أ�سي�س
حركات من نوع «التكفري والهجرة» �أو تنظيمات القاعدة يف امل�رشق واملغرب ،وقد ُن�صاب
بالي�أ�س �أحيا ًنا عندما نرى الهجمة على مفكر من طينة حممد الطالبي الذي ق�ضى �أكرث من ن�صف
ٍ
غالبا ،عن منجز
ويدر�سه مبنجز معريف تاريخي
متعال �أحيا ًنا ،بل ً
قرن وهو يدر�س الإ�سالم ُ
فكري جهادي لدى �شباب مل يح�صل من التكوين املعريف والعقدي ما يرتقي به �إىل م�ستوى
اجلدل واملناجزةُ ،يهاجم حممد الطالبي ملجرد �أنه دعا ملفهوم «امل�سلم القر�آين» ،وقد عا�رش ن�صً ا
ربانيا مل ي�صله الزيغ والتحريف ،ويزداد الي�أ�س �شدة �إزاء �أحد طلبة الباحث املفكر عبد املجيد
تنويريا نحتاجه اليوم
م�رشوعا
ال�رشيف ،وهو يكفره من على منرب �أحد امل�ساجد .ومع ذلك ف�إن
ً
ً
لت�أ�سي�س امل�ستقبل ،هو م�رشوع �سيمتد ل�سنني قادمة.
هنا البد من التذكري بذلك امل�رشوع التنويري الذي قاده ثلة من الأ�ساتذة اجلامعيني يف
بداية الت�سعينيات يف حماولة لدرا�سة الدين كظاهرة ُت�سلط عليها كل منجزات علوم الإن�سان
والأنرثبولوجيا ،ودرا�سة الإ�سالم �ضمن مداخل علم الأديان املقارن ،وت�شكل اللبنة الأوىل
لهذا امل�رشوع الطموح �أفكار الباحث حممد �أركون حتت م�سمى «الإ�سالميات التطبيقية» ،لكن
نظام بن علي بتوجهاته امل�ضادة للمعرفة �أجه�ض هذا امل�رشوع يف بداياته ومع «لبناته» الأوىل
تعليما
�شبابا تلقى
لنغنم بعد ذلك كتابات يتيمة معزولة �أمام مد �إخواين وهابي ا�ستطاع �أن يبتلع ً
ً
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،بني على االرجتال والع�شوائية ،خال�صة القول �إن الظاهرة ال�سلفية م�رشوطة
ً
م�ضطربا ُ
بثالثة حمددات :جهل معريف  +تهمي�ش اجتماعي  +تهمي�ش اقت�صادي.
وال يبدو يل امل�رشوع التنويري لوحده �صاحب القدرة على الت�صدي ملوجة عنف قادمة
نحو بلدان ما ي�سمى «الربيع العربي» ،والتي ترى يف حكوماتها الإ�سالمية مرحلة انتقالية
مهمة لت�أ�سي�س جمتمع الإ�سالم الذي حلم به �سيد قطب يف غياهب ال�سجون ،وقد كان تلقفه
من املودودي يف بيئة باك�ستانية تعي�ش عقدة الأقلية واال�ضطهاد الديني �أمام الهندو�س ،فهذه
احلكومات الإ�سالمية االنتقالية ُتدخل اجلماعات اجلهادية يف مرحلة الرتقب والتمكني ،قبل
التمكن واملواجهة ،طبعا �ستكون ال�رضيبة قا�سية وموجعة �أحيا ًنا ،وقد لوثها دم ال�شهداء بداية
و�صول لل�رضبات املتتالية لقوات اجلي�ش والأمن ،ولكن ال منا�ص
بدم ال�شهيد �شكري بلعيد،
اً
من تلك ال�رضيبة ،وال مهرب منها بكثري من التفا�ؤل بامل�ستقبل.
�إن عودة ما ي�سمى ب «ال�صحوة الإ�سالمية» يف �شكلها املفتت املت�شدد ،يجعلنا نراجع مفهوم
احلداثات والتحديث الذي عرفته جتارب الدولة الوطنية بعد اال�ستقالل ،هذه الدولة التي
مل ت�ستطع �أن تركز العدالة االجتماعية للطبقات الفقرية ،وال �أن تن�رش املفاهيم الدميقراطية
لدى الطبقة ال�سيا�سية ،وال �أن تق�ضي على الأمية املتف�شية ،فارتبط التحديث بالزعيم امللهم،
قائما على الربجمة والتخطيط بعيد
م�رشوعا
واالرجتال الظريف ،ومل يكن التحديث
ً
ً
جمتمعيا ً
املدى.
خيبة الدميقراطية ون�شوة ال�صحوة الإ�سالمية:
انطال ًقا من تون�س كان ال�شعار املحوري لثورات الربيع العربي هو «خبز ،حرية،
كرامة وطنية» ،وهو ال�شعار نف�سه الذي ُرفع يف م�رص وليبيا واليمن و�سوريا والعراق وحتى
البحرين ،ولكن بتفاوت م�شهود لدول ال تعاين �أزمة اقت�صادية خانقة ،وهذا ال�شعار يختزل
الأزمة يف عمقها االجتماعي/ال�سيا�سي ،وما كان لإ�شكالية الهوية �أي ح�ضور يف ال�شعارات
التي طرحتها اجلماهري ،بل �إن حاملي هواج�س الهوية مل يكونوا يف ال�صفوف الأمامية لتلك
الثورات العربية ،وميكن التذكري مبوقف حركة الإخوان امل�سلمني يف م�رص يف بداية الثورة.
بعد هوجة الربيع العربي �سقطت النخبة التقدمية ب�شقيها الي�ساري والليربايل يف فخ �إ�شكالية
الهوية ،فانت�رصت احلركات الإ�سالمية التي اختزلت الأزمة يف �شعارها املركزي «الإ�سالم
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م�رشوعاُ ،يناق�ض �ألواحه و�أ�سفاره ،و�صار
هو احلل» ،وراح ال�صندوق الدميقراطي ينتج
ً
االنتخاب بيعة ،وحقوق الإن�سان �صارت واجبات الرعية والعامة .وبعد ن�صف قرن من
حماوالت جتذير مفهوم املواطنة وحقوق الإن�سان يف العامل العربي ،عادت مفاهيم الأحكام
وراع و�شورى ،لتطغى على اخلطاب ال�سيا�سي ،يدفعها طموح
ال�سلطانية من رعية وخا�صة
ٍ
«هالمي» يف عودة اخلالفة الإ�سالمية للوجود برافد تركي عثماين ،ومد �إخواين من م�رص
وتون�س.
جنحت احلركات الإ�سالمية يف قطف ثمار الربيع العربي ،م�ستغلة ال�رشوط الذاتية لنجاحها:
هي حركات لعبت على مفهوم «املظلومية»؛ نتيجة التعذيب والقتل والتنكيل الذي حلقها من
الأنظمة ال�سابقة ،كما راهنت على مفهوم التعفف والتدين والقرب من ال�صفاء الديني؛ مما
يجعلها بعيدة كل البعد عن �إغراءات ال�سلطة ومفاتنها ،و�أعطتهم ال�شعوب �أ�صواتهم االنتخابية
فك ّفرت بذلك عن ذنبها يف ال�صمت على عذاباتهم من ناحية ،ومنحتهم الثقة والأمانة ،عزوفًا
عن الف�ساد املوروث من حكم الدولة الوطنية من ناحية �أخرى ،كما �أن احلركات الإ�سالمية
ت�ستمد قوتها من التنظيم املحكم القائم على ال�سمع والطاعة.
ا�ستطاعت احلركات الإ�سالمية �أن تتجذر يف العمق املجتمعي مبفاهيم عميقة الت�أويل ب�سيطة
التلقني عرب مرجعية دينية ،متثل امل�شرتك اجلامع جلميع الفئات ال�شعبية ،يف حني ظلت مفاهيم
كرا على نخبة متعلمة م�سي�سة يف جمتمعات تبلغ فيها ن�سبة
احلداثة واملواطنة وحقوق الإن�سان ِح ً
الأمية ثلث �سكانها� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الأنظمة القمعية كانت قد تقا�سمت مع النخبة الليربالية
مفاهيم احلداثة واملواطنة وحقوق الإن�سان ،وتالعبت بها مما ر�سخ �صورة م�شوهة لتلك املفاهيم
يف املجتمعات العربية التي تطارد لقمة العي�ش ،و�إن ف�شل «دميقراطيات» الدولة الوطنية
ب�أنظمتها الع�سكرية وامللكية واملدنية جعل امل�رشوع الإ�سالمي الأقرب �إىل ذهنية النا�س ،لكن
هذا امل�رشوع الإ�سالمي يحمل يف طياته م�رشوع الرف�ض والرباء والطاعة العمياء لتنتقل تلك
املجتمعات من طور الرتغيب �إىل طور الرتهيب ؛ ففي �أح�ضان حركة النه�ضة الإ�سالمية
يف تون�س تربى تنظيم �أن�صار ال�رشيعة املو�صوف بالتنظيم الإرهابي ،ويف �أح�ضان الثورة
ال�سورية و�سنة العراق �سين�ش�أ تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام(داع�ش) ،والذي
�سيتغذى من الفتنة الطائفية بني ال�سنة وال�شيعة ،ولن تكون احلركات الإ�سالمية �سوى حا�ضنة
فقهية عقائدية لتنظيمات جهادية ت�ستعجل �إقامة اخلالفة الإ�سالمية باحلديد والنار.
كل ذلك يف ظل �أزمة حقيقية تعي�شها النخب ذات التوجهات التقدمية الوطنية واحلقوقية،
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لتبلغ هذه الأزمة مرحلة ال�صدمة والعجز ،وهو ما يحدو ببع�ضهم للجوء لعنا�رص النظام
القدمي�،أو اللجوء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية للمحافظة على بقايا مقومات الدولة الوطنية ،وي�صبح
بديل للثورة يف �أ�سو�أ االحتماالت ،ونعتقد �أن مواطن العجز يف امل�رشوع احلداثي
الإ�صالح اً
هي �أبواب احللول فور جتاوزها والوعي ب�أهدافها:
الهوة العميقة بني النخب ال�سيا�سية والثقافية وبني املواطنني من خمتلفالفئات االجتماعية ،فقد عجزت هذه النخب عن ا�ستيعاب املجتمع عرب كل الو�سائط
من �أحزاب ونقابات وجمعيات املجتمع املدين.
الهوة البينية بني النخبة ال�سيا�سية احلاكمة وبني النخبة الفكرية والثقافية،إكراها يعوق كل عمل �إ�صالحي ،وظلت النخبة الفكرية
فالنخبة احلاكمة متار�س � ً
رهينة الرتغيب والتدجني �أو التهديد والوعيد.
كليا يف �أقطار ت�سيطر عليها مفاهيم
�ضعف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أو غيابها ًالقبيلة والع�شرية والطائفة واجلهويات .ذلك �أن املجتمع املدين –وحده– هو القادر
على ن�رش مفاهيم املواطنة وحقوق الإن�سان.
بنية املجتمعات العربية هي بنية تقليدية مل تعرف بعد مقومات “املدنية» بكلمفرداتها الأب�ستمولوجية والنظرية ،ورغم جمهود الدولة الوطنية بنخبتها ال�سيا�سية
والفكرية ف�إن مفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان مل تتجذر بالعمق االجتماعي
وال�سيا�سي.
دول يف �إفريقيا و�أمريكا الالتينية و�رشق �آ�سيا ب�إرثها اال�ستبدادي عرفت كيف متار�س
�إن اً
ً
إ�شكال
قطيعة مع ما�ضيها ،وقطعت �
أ�شواطا يف املمار�سة الدميقراطية والتنمية احلقيقية ،تطرح � اً
إقليميا
�إزاء عقود من التحديث الأعرج يف املنطقة العربية� ،صحيح �أن الإكراهات اخلارجية � ً
نوعا من ال�ضغط للحفاظ على التبعية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،لكن الدول
ودوليا متار�س ً
ً
التي حتررت عا�شت الإكراهات نف�سها ،وجتاوزتها بالقرار الوطني الذي ت�صدت له النخبة
ال�سيا�سية ،م�سنودة بالنخبة الفكرية واملجتمعية.
على الرغم من الإخفاقات واالنتكا�سات التي تعرفها املرحلة االنتقالية يف دول الربيع
العربي ،ف�إن �أهم قيمة تر�سخت يف هذا الف�ضاء هي قيمة “حرية التعبري” ،ويف اعتقادي �أن
�سطوة احلركات الإ�سالمية يف احلكم� ،أو حتى عودة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ل�سدة ال�سلطة لن
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ت�ستطيع �أن تفتك مبك�سب حرية التعبري ،فعرب هذه احلرية ي�شهد امل�شهد ال�سيا�سي طفرة نوعية يف
ورهيبا يف تكوين اجلمعيات
�رسيعا
تطورا
تكوين الأحزاب والنقابات ،كما ي�شهد املجتمع املدين
ً
ً
ً
واملنتديات وامل�ؤ�س�سات البحثية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وهذا التنوع هو
القادر وحده على ن�رش الوعي مبفهوم املواطنة واحلريات ،بل نعتقد �أننا بد�أنا نتح�س�س مفهوم
«الأن�سنة»  )15(،Humanismeيف املمار�سة ال�سيا�سية واجلمعياتية.
ً
�ضغطا
يف تون�س �أو م�رص وب�صورة �أ�ضعف يف العراق والبحرين ميار�س املجتمع املدين
على ثالث واجهات:
واجهة النخبة ال�سيا�سية احلاكمة :باحلد من �سلطاتها القمعية وك�شفجتاوزاتها احلقوقية ،لأن املجتمع املدين هو ال�سلطة املوازية لنظام احلكم ،وللتدليل
على جناحاته نذكر باحلرب التي خا�ضتها منظمات املجتمع املدين يف تون�س من �أجل
مدنية الدولة وحقوق املر�أة :عدم ت�ضمني «ال�رشيعة كم�صدر ت�رشيع يف الد�ستور»،
والتم�سك مبفهوم امل�ساواة ولي�س التكامل بني املر�أة والرجل.
واجهة النخبة الثقافية والفكرية :مل يعد يحق للمثقف الطليعي والع�ضويتنظريا دون ممار�سة ،فعرب و�سائل الإعالم والتوا�صل
�أن يعي�ش يف برجه العاجي
ً
االجتماعي والندوات املفتوحة �صار للنخبة الطليعية دور حا�سم يف االحتكاك مبختلف
ال�رشائح االجتماعية واختبار جميع النظريات يف جمال علوم الإن�سان وال�سيا�سة
والقانون والت�رشيعات.
واجهة املجتمع والأفراد :عرب ن�رش ثقافة الدميقراطية وحقوق الإن�سان يفاملدن والع�شوائيات والأرياف والقرى ،ولي�س هناك �إح�صاء دقيق لعدد اجلمعيات
التي ظهرت يف دول الربيع العربي ،لكن الثابت �أن ح�ضورها امليداين ذو فعالية
بارزة للعيان ،وعدد املنخرطني يف اجلمعيات والأن�شطة ،وعدم ال�سكوت على
التجاوزات يف جمال حقوق الإن�سان.
يف املح�صلة ف�إن الربيع العربي مهما ي�شهد من انحرافات وانزالقات يف املرحلة االنتقالية
فنحن نعتقد �أن ما حدث كان �رضورة تاريخية لإبراز ديناميكية هذه املجتمعات واخلروج بها
من حالة ال�سكون والركود� ،سواء كان ذلك بدفع من الالعب الدويل والإقليمي� ،أو بدفع من
تاريخيا بكل ما ي�شوبه من �أعرا�ض
فعل
القوى الداخلية لتلك املجتمعات ،هي ديناميكية تعطي اً
ً
و�أمرا�ض ،ومهما تكن ال�رضيبة قا�سية ف�إن بنية املجتمع العربي هي التي �أفرزت الإ�سالم
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ال�سيا�سي ،وهي كذلك �أفرزت احلركات اجلهادية ،والتي لن يكون اخليار الأمني/الع�سكري
جذريا لها ،بقدر ما يكون احلل يف تطوير بنية املجتمع ،وتغيري ظروفه االقت�صادية
حل
اً
ً
واالجتماعية وال�سيا�سية ،والأهم البنى الثقافية والتعليمية من �أجل الإن�سان ،ووحده �إن�سان
هو القيمة الثابتة يف كل عملية تغيري �أو ثورة .ولتكن خيبة الدميقراطية خيبة ظرفية حتتاج �إىل
مراجعة هيكلية مت�س عمق املجتمع لتبعد عنا �شبح �سيف ال�سطوة اجلهادية و»اخلالفة الإ�سالمية»
بعنفها الرمزي واملادي.
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الهوام�ش
«1 .تناك تاوق نمألا ةي�سنوتلا دق تفقو�أ  1343ا�رصنع ً امهتم ً
باهرإلاب ،تلتقو  23نيرخ�آ لالخ ماعلا ، 2013ال�ضف ً نع
ءاليت�سإلا ىلع ةيمك نم ةحل�سألا ،نم اهنيب  246ةعطق فوكني�شالك
118و ةيقدنب دي�ص16661 ،و ةريخذ ةيح 3و تا�سد�سم 217و
ةلبنق ةيودي 520و امغل 270و ةفيذق ةيبرح” ،.اذه ام ءاج ىلع
نا�سل ريزو ةيلخادلا ي�سنوتلا يف ةودن ةيفح�ص يف علطم ره�ش ويلوي
 ،2014تده�شتو ةن�س  2014دعا�صتاً ظوحلما ًيف هذه ماقرألا.

2 .2جبل ال�شعانبي هو �أعلى مرتفع يف تون�س �،إذ تبلغ قمته 1544م،
يقع يف الو�سط الغربي التون�سي مبحافظة الق�رصين ،وميتد يف
العمق اجلزائري ،وهو مغطى بغابة �صنوبر كثيفة ،و�سيكون هذا
حيويا ملختلف الت�شكيالت اجلهادية من تون�س
ف�ضاء
اجلبل والغابة
ً
ً
واجلزائر.

حموريا لدوره يف
إ�شكال
3 .3تطرح �شخ�صية الليبي عبد احلكيم بلحاج � اً
ً
الثورة الليبية ،وح�ضوره يف ال�ساحة ال�سيا�سية وعالقاته املت�شابكة
مع «�إخوان» الأم�س يف اجلهاد و�إخوان اليوم يف ال�سلطة،
وعالقاته بتنظيم �أن�صار ال�رشيعة يف تون�س.
4 .4يف � 27أغ�سط�س � 2013صنفت وزارة الداخلية التون�سية جماعة
إرهابيا ل�ضلوعه يف
تنظيما �
«�أن�صار ال�رشيعة» بقيادة �أبو عيا�ض
ً
ً
االغتياالت ال�سيا�سية والعنف امل�سلح.
5 .5ن�رش معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى عدة تقارير يتداخل
فيها الأمني بال�صحفي حول مع�سكرات التدريب يف ليبيا ،والثابت
�أن التون�سيني يتوجهون ملع�سكري «درنة» و»العجيالت» اللذين
ت�شري امللفات الق�ضائية �إىل �أن هذين املع�سكرين حتت �إ�رشاف �أن�صار
ال�رشيعة الليبية ،و�أن�صار ال�رشيعة بتون�س.
�6 .6إن �أكرب ثالث �رشكات �سرب الآراء يف تون�س تعطي ن�سبة ما بني
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 %45و %55ممن لي�ست لديهم ر�ؤية �أو ثقة يف امل�ستقبل.
7 .7انظر :ختم البحث الق�ضائي عدد  3/25963بتاريخ 30 :دي�سمرب
 :2013ويك�شف هذا امللف الق�ضائي النواة الأوىل لت�أ�سي�س حركة
جهادية يف تون�س من حيث التنظيم والبناء والدعم والتدريب.
�8 .8أبو بكر ناجي� :إدارة التوح�ش ،مركز البحوث والدرا�سات
كبريا لدى �أجهزة
اهتماما
الإ�سالمية ،د .ت ،لقي هذا الكتاب
ً
ً
اال�ستخبارات الأمريكية والغربية ،والكتاب هو قفزة نوعية
يف ا�سرتاتيجية احلركات اجلهادية يف العامل بعد جتربة النموذج
الأفغاين ،ونعتقد �أن هذا الكتاب هو ثمرة درا�سة نظرية وجتربة
تطبيقية لآفاق امل�رشوع اجلهادي يف العامل.
�9 .9أبو الأعلى املودودي ( :)1979–1903اخلالفة وامللك ،دار
القلم ،الكويت ،ط� 1سنة .1979
�1010سيد قطب ( :)1966–1906معامل يف الطريق ،دار ال�رشوق،
د.ت.
1111عبد الله عزام( :)1989–1941مو�سوعة الذخائر العظام،
الأعمال الكاملة � 4أجزاء ،مركز ال�شهيد عبد الله عزام ،ط1
بي�شاور ،باك�ستان .1997
1212من خالل االطالع على امللفات الق�ضائية للمتهمني اجلدد يف ق�ضايا
الإرهاب يف تون�س جند ب�ساطة يف االلتحاق بالتنظيمات اجلهادية:
حالة اجنذاب للمواقع اجلهادية عرب احلا�سوب ،ثم االلتحاق
باخليمات الدعوية ،ربط العالقات الذاتية بني امل�ستقطبني،
االلتحاق مبراكز التدريب يف ليبيا والعودة للجهاد يف تون�س.
1313حممد �شحرور :جتفيف منابع الإرهاب ،دار الأهايل للن�رش،
دم�شق–�سوريا ،ط� ،1سنة .2008
�1414رشيف يون�س� :سيد قطب والأ�صولية الإ�سالمية ،دار طيبة للن�رش،
القاهرة– م�رص ،ط� ،1سنة .1995
1515حممد �أركون :نزعة الأن�سنة يف الفكر العربي الإ�سالمي ،دار
ال�ساقي للن�رش ،بريوت لبنان ،ط�، 1سنة .1997
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*

ا�ستقبل العديد من املحللني مقتل �أ�سامة بن الدن يف مايو  2011على �أنه ال�رضبة القا�ضية
حلركة يف طور املوت ال�سيا�سي� .إن ما هزم الإ�سالمية الراديكالية ،بالإ�ضافة �إىل الطائرات
الأمريكية ،كانت االنتفا�ضات ال�شعبية التي اجتاحت العامل العربي .تعار�ضت تلك االنتفا�ضات
ب�شكل وا�ضح مع توقعات وا�سرتاتيجيات تنظيم القاعدة يف العقود ال�سابقة .ففي �شهور معدودة
ا�ستطاعت ال�شعوب �أن تزيح �أو تخلخل �سيطرة الأنظمة ال�سلطوية التي ف�شل املتطرفون
عالوة على ذلك ،فقد
اجلهاديون يف ت�شكيل تهديد حقيقي لها ،بل �أ�سهموا يف تعزيز �رشعيتها.
ً
مدفوعا بالتطلع
ا�ستيعابيا
م�رشوعا
جليا �أن امل�رشوع ال�سيا�سي لالحتجاجات يف  2011كان
ً
ً
ً
بدا ً
للدميقراطية والعدالة االجتماعية ،وهو ما يتناق�ض بالكلية مع ما كان اجلهاديون يحاربون من
�أجله .بدت  2011للعديد من املحللني ،بداية لنهاية احلركات اجلهادية العاملية ،وبداية �أي�ضً ا
لع�رص �سيا�سي جديد حيث يتجه التغيري نحو امليادين و�صناديق االقرتاع.
* باحث يف مبادرة الإ�صالح العربي -باري�س.
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بعد ثالث �سنوات ،ظهرت احلركات اجلهادية من جديد �أقوى من ذي قبل .حيث متثل الآن
�سيا�سيا ملنجزات انتفا�ضات .2011
أمنيا للمنطقة ،كما متثل تهدي ًدا
ً
اجلماعات املتطرفة تهدي ًدا � ً
ففي  ،2014وبا�ستثناء تون�س ،ف�إن النتائج التي �أ�سفرت عنها انتفا�ضات الربيع العربي تدعو
للخوف .حيث حتولت احلركات الواعدة الداعمة للدميقراطية �إىل حروب �أهلية ،وثورات
م�ضادة ،كما فتحت الباب لإعادة �إحياء احلركات اجلهادية العنيفة� .إن ما يجرى يف �سوريا
والعراق من ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية (داع�ش) و�إعالن خليفة عليها �أمر مركزي يف فهم
�شكل احلركة يف املنطقة ككل ،وال ميكن �أن يتم حتليله كحدث منف�صل �ضمن �أحداث �أخرى
بل كتطور مركزي ،ف�إن قدرة «الدولة الإ�سالمية» على جذب �أجيال جديدة من اجلهاديني
الدوليني �سوف يكون لها ت�أثري �أمني و�سيا�سي كبري على املنطقة.
�إن الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش) حركة جهادية مناطقية يف طور بناء دولة
بني �سوريا والعراق .تت�شكل احلركة من قطاع متطرف من تنظيم القاعدة ،والذي كان
يحارب االحتالل الأمريكي يف العراق حتت عنوان تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق»،
وقد امتد ذلك التنظيم يف � 2013إىل �سوريا  ،متزام ًنا مع تعرث الثورة �ضد الأ�سد ،ويتمتع
قائد التنظيم �أبو بكر البغدادي –والذي �أعلن نف�سه خليفة للم�سلمني– بوالء عدد متزايد من
املجموعات اجلهادية حول العامل .وقد جنحت داع�ش يف جذب الآالف من الأع�ضاء من حول
العامل ،والذي يحتلون ويحكمون م�ساحة من الأر�ض تزيد م�ساحتها عن م�ساحة الأردن
وي�سكنها مليون فرد .يتكون القلب ال�صلب للتنظيم من مقاتلني قادمني من بلدان عربية والذين
من املحتمل �أن ينتهي بهم احلال عائدين �إىل بلدانهم.
وا�ضحا على كيف �أن القوى
مثال
�سريكز تلك الورقة على احلالة ال�سورية ،والتي ُتعترب اً
ً
الداعمة للدميقراطية يف �سياق الثورة ف�شلت يف فر�ض نف�سها كبديل يف مواجهة حركة جهادية
متجددة .تلك احلركة اجلهادية التي رعاها وتالعب بها النظام ال�سلطوي وقوى الطائفية يف
املنطقة.
مرياث الأنظمة ال�سلطوية يف �إعادة بعث احلركات اجلهادية:
ال ميكن تف�سري �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية فقط بوجود الفراغ الأمني بني �رشق �سوريا
وغرب العراق والذي �شغلته داع�ش .من امل�ؤكد �أن انهيار ُبنى الدولة املرتتب على التمرد يف
و�رضوريا لإعادة بعث احلركة؛ غري �أن الأ�سباب التي �أدت بهذا الفراغ
حمدودا
البلدان كان
ً
ً
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�إىل �صعود ،مثل تلك احلركة العنيفة يف ظل ف�شل القوى الداعمة للدميقراطية يف تقدمي البديل
ما زالت يف حاجة �إىل حتليل.
العنف كطريقة حكم فى النظم ال�سلطوية:
مل ي�أت “داع�ش” بجديد ؛�إذ ا�ستخدمت العنف كو�سيلة مركزية ملمار�سة ال�سلطة؛ حيث �إن
مرورا
ذلك النهج مرت�سخ يف الثقافة ال�سيا�سية يف املنطقة منذ عهد الإمرباطورية العثمانية،
ً
انتهاء باالحتالل الغربي .يف ذلك الإطار ف�إن
باالحتالل الفرن�سي واحلكم ال�سلطوي العربي،
ً
تعبريا عن فو�ضى وغياب للقانون بل على العك�س ،هو امتداد لطريقة
عنف “داع�ش” لي�س
ً
ممار�سة ال�سيا�سة يف �سوريا والعراق يف العقود املا�ضية .ف�إن �أدق التحليالت التي تناولت
نظام الأ�سد ،والذي ال يزال �صاحلً ا لفهم الأزمة احلالية ،كُ تب يف الثمانينيات بوا�سطة مايكل
�سيورات .يف كتابه «الدولة الرببرية» والذي �أو�ضح فيه مايكل �سيورات كيف �أن نظام الأ�سد
ا�ستخدم العنف كو�سيلة للحكم ،وكيف جنح يف حتويل جزء من املجتمع العلوي لطائفة تتنكر
يف �شكل الدولة .ذلك التو�صيف لنظام الأ�سد يف الثمانينيات ال ي�ساعدنا فقط على فهم نظام
الأ�سد الآن ،بل ي�ساعدنا على فهم كيف �أن “داع�ش” ي�ؤ�س�س نف�سه كدولة على �أ�سا�س من
مكون
ق�سما
ً
العنف املفرط .فعلى �سبيل املثال ،جند �أن ً
معتربا من قيادة «الدولة الإ�سالمية» ّ
من �أع�ضاء �سابقني يف جهاز �صدام ح�سني الأمني ،والذين كانوا خرباء يف ا�ستخدام �إرهاب
الدولة.
نظر الغرب للأنظمة ال�سلطوية –على وجه اخل�صو�ص بعد  –2001على �أنهم حلفاء
�رضوريون لفر�ض اال�ستقرار يف املنطقة ،و�إيقاف تطور احلركات اجلهادية املحلية والدولية.
غري �أن القمع العنيف ك�إجابة وحيدة على التطرف �أ�سهم يف رعاية خطاب تلك اجلماعات
وزيادة حما�س �أع�ضائها ،فقد �أطلقت االنتفا�ضات يف تون�س وم�رص وليبيا و�سوريا �رساح
العديد من اخل�صوم ال�سيا�سيني للأنظمة ال�سلطوية من ذوي التوجهات املختلفة ،والذين كانوا
عر�ضة لالعتقال التع�سفي والتعذيب املمنهج .فعلى �سبيل املثال� ،أع�ضاء �أن�صار ال�رشيعة يف
أ�سا�سا معتقلني �سابقني يف عهد بن علي والقذايف .فقد �أم�ضى �أحمد �أبو خطاالله
تون�س وليبيا كانوا � ً
–من تزعم هجوم بني غازي يف  2012والذي ت�سبب يف مقتل ال�سفري الأمريكي– حياته يف
�سجن �أبو �سليم ذائع ال�صيت يف طرابل�س .والآن جتذب الدولة الإ�سالمية العديد من ه�ؤالء
ال�سجناء ال�سابقني الذين �أطلق �رساحهم ؛كنتيجة ل�سقوط الأنظمة العربية ال�سلطوية ،بالأخ�ص
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يف تون�س ،وقد �أدى العنف املفرط الذي تعر�ض له ه�ؤالء ال�سجناء ب�شكل وا�ضح �إىل اجتاههم
للعنف ،حيث بدا �أن ا�ستخدام الأنظمة لل�سلطوية للقمع الع�شوائي �ضد اخل�صوم ال�سيا�سيني ،مل
يحقق �سوى ا�ستقرار مزيف وه�ش.
ا�ستخدام التطرف ك�أداة �ضمن ا�سرتاتيجية الثورة امل�ضادة :
لنظام الأ�سد كما لنظام �صدام ح�سني خربة طويلة يف ا�ستخدام احلركات العنيفة عابرة
القوميات خلدمة �أغرا�ضهم .حيث اتخذ كل من قيادة حزب العمال الكرد�ستاين� ،أع�ضاء
خمتلفني من حركات املقاومة الفل�سطينية ،جمموعات �أبو ن�ضال وكارلو�س من العراق
مقرا لهم .كما تورط نظام الأ�سد ب�شكل مبا�رش يف دعم االنتفا�ضة ال�سنية –والتي
و�سوريا ً
ت�ضمنت منت�سبني للقاعدة– �ضد الغزو الأمريكي للعراق يف .2003
عندما اندلعت االنتفا�ضة يف �سوريا يف � ،2011أطلق نظام الأ�سد �رساح املئات من �أخطر
املعتقلني ال�سلفيني يف �سجن �صيدنايا يف دم�شق .حدث ذلك يف الفرتة بني يونيو و�أكتوبر
 ،2011ب�شكل �أكرث حتدي ًدا ،حني ظهرت �أوىل اجلماعات امل�سلحة يف املناطق التي حتكمها
املعار�ضة .تلك احلركة �أتت ب�شكل وا�ضح مدفوعة برغبة يف تخريب االنتفا�ضة من الداخل
يف الوقت الذي كانت االنتفا�ضة ال تزال �سلمية ب�شكل كبري ،وترفع �شعارات ا�ستيعابية .كان
من الأهمية مبكان للنظام ال�سوري �أن يتجنب وجود منطقة حمكومة بحركة م�سلحة من داعمي
املكون
الدميقراطية واملن�شقني القوميني.
ً
و�رسيعا وبالتوازي مع ت�شكيل اجلي�ش ال�سوري احلر ّ
ماليا من �شبكات
من ثوار ومن�شقني من اجلي�ش ،ت�شكلت جمموعات �إ�سالمية �أخرى يتم دعمها ً
وفنيا من جهاديني �سابقني قادمني من خمتلف الدول ،حيث ت�شكلت النواة ال�صلبة
اخلليج،
ً
لقيادة تلك املجموعات من ال�سجناء ال�سابقني يف �سجون الأ�سد الذين �أطلق �رساحهم يف .2011
تقريبا جميع الإ�سالميني غري املنتمني للجي�ش احلر والذين برزوا
بحلول عام � 2013صار
ً
داخل االنتفا�ضة حتت قيادة املعتقلني ال�سابقني يف �سجن �صيدنايا .تلك اجلماعات امل�سلحة دخلت
دورا يف
يف تناف�س متزايد مع املتمردين ال�سوريني الآخرين من غري الإ�سالميني ،وقد لعبوا ً
تدعيم خطاب الأ�سد امل�ستند على مقاومة انتفا�ضة �سنية متطرفة .كان دور الأ�سد يف �إن�شاء
اجلماعات املتطرفة ،مع بع�ض العوامل الأخرى والتي �ستتم مناق�شتها الح ًقا ،العامل الأ�سا�سي
يف تنامي اجلماعات املتطرفة يف �سوريا.
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و�ضوحا
ظهر دور الأ�سد يف دعم التطرف لإ�ضعاف القوى املعتدلة يف االنتفا�ضة ب�شكل �أكرث
ً
مع �صعود داع�ش يف � .2013أ�سفر ان�ضمام جبهة الن�رصة (فرع القاعدة يف �سوريا) �إىل الدولة
الإ�سالمية يف العراق ،عن ت�شكيل الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام وقد جتنبت احلركة
املواجهة مع قوى النظام ،وركزت جهدها على بناء قاعدة �إقليمية خلف خطوط املناطق التي
املوجه للقطاعات الأخرى من الثورة ،ومع الوقت دخلت
يحكمها الثوار .زاد عنف داع�ش
ّ
يف حرب �شاملة معها ،حمتلّةً بتلك احلرب قطاعات كبرية من املناطق التي حكمتها الثورة قبل
فنادرا ما هاجم النظام اجلهاديني وركز جهوده على التيار الرئي�سي من
ذلك .من ناحيته،
ً
�سيا�سيا �أكرب ،حتى �أن املدنيني فروا من املناطق التي حتكمها
املعار�ضة ،والذي �شكل تهدي ًدا
ً
فرارا من �رضبات النظام اجلوية .فحني جنح اجلي�ش
الثورة �إىل املناطق التي يحكمها داع�ش
ً
احلر يف طرد داع�ش من حلب يف يناير � ،2014شن النظام �أعنف هجمة جوية على املدينة
يوميا ملدة ثالثة �أ�شهر .كانت ا�سرتاتيجية
منذ بداية النزاع؛ حيث ظل يق�صف املدينة بالطريان
ً
النظام وا�ضحة يف ذلك ،فالنظام ال ي�ستطيع التعامل مع منوذج مناه�ض يف �رشق حلب حمكوم
حقيقيا للنظام؛
�سيا�سيا
بقوى غري جهادية ،فحلب دون داع�ش كانت من املمكن �أن متثل تهدي ًدا
ً
ً
لذلك �صارت �أولوية النظام �إحالة حياة املدنيني يف حلب �إىل جحيم حني ُطرد داع�ش من املدينة.
أ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية الثورة
جزءا �
م�صلحة نظام الأ�سد يف دعم اجلماعات املتطرفة كانت
ً
ً
أول� ،أ�سهمت يف �إ�ضعاف احلركة الثورية بت�شجيع االنق�سام واالحرتاب الداخلي.
امل�ضادة � .اً
ثانيا ،ظهور جمموعات مثل جبهة الن�رصة �ضمن �صفوف املتمردين كان عقبة كبرية يف طريق
ً
توجيه الغرب م�ساعدات للمعار�ضة امل�سلحة .ثالثًا ،وب�شكل �أكرث مبا�رشة ،وجود داع�ش مثل
حقيقيا للثورة؛ حيث �إن الأغلبية الكا�سحة من التحركات الع�سكرية لداع�ش كانت موجهة
تهدي ًدا
ً
دعمت تلك اال�سرتاتيجية حماوالت الأ�سد لفر�ض خطاب احلرب
أخرياّ ،
�ضد اجلي�ش احلرً � .
�ضد الإرهاب ،التي ال ي�ستطيع �أن يخو�ضها �أحد �سواه على حد زعمه.
�أجندات الطائفية الإقليمية و�شرعنة الإ�سالمية املتطرفة:
كان للتمويل اخلليجي دور حموري يف الت�شكيل الأيديولوجي للربيع العربي ب�شكل عام
وللثورة ال�سورية ب�شكل خا�ص .جدير بالذكر هنا �أن نك�شف حقيقة ال�شائعات وااللتبا�سات:
مل متول ال�سعودية �أو قطر الدولة الإ�سالمية ب�شكل مبا�رش ،ومل يكن للدولتني �أي م�صلحة يف
زيادة حجمها .لذلك ف�إن م�شاركة دول اخلليج يف التحالف الدويل ل�رضب داع�ش يف �سوريا
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�سيا�سيا .تختلف داع�ش عن اجلماعات
تغريا
والعراق يف �سبتمرب  ،2014لي�س مفاج ًئا وال
ً
ً
ال�سورية الأخرى يف ا�سرتاتيجيتها وعالقتها بالتمويل الأجنبي .يف �صيف  2013بد�أت داع�ش
بو�ضوح يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التحكم باملناطق واملوارد .خ�صو�صية ا�سرتاتيجية داع�ش لبناء
الدولة كانت �أنها تقوم بطرد اجلماعات امل�سلحة الأخرى من املناطق التي حتكمها ،وتركز على
املناطق غنية املوارد ال�ستخدام البرتول واملياه والأرا�ضي الزراعية وحتقيق االكتفاء الذاتي؛
وبالتايل ف�إن م�سئولية جريان داع�ش ،مبا يف ذلك نظام الأ�سد وتركيا –الذين عمدوا �إىل �رشاء
و�ضوحا من مزاعم التمويل املبا�رش للحركة.
البرتول من داع�ش ب�أ�سعار خمف�ضة– �أكرث
ً

على الرغم من ذلك ،ف�إن دول اخلليج ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إىل تركيا وال�شبكات
الإ�سالمية اخلا�صة  ،يتحملون م�سئولية تنامي املجموعات املتطرفة والطائفية يف �سوريا
والعراق .فبالت�أكيد قدمت دول اخلليج الدعم املايل للجماعات املتطرفة يف �سوريا والعراق،
غري داع�ش ،خلدمة �أجندتها الطائفية يف �سياق التناف�س الإقليمي مع �إيران وحلفائها .فقد �أ�سههم
املال ال�سيا�سي يف تدعيم نفوذ اجلماعات املتطرفة ،كما �أ�سهم يف ت�سطيح خطاب مقاومة الطائفية
بني املتمردين .فقد قدمت ال�سعودية وقطر الدعم املايل ال�سخي ملجموعات �سلفية خمتلفة ،والتي
�شعارا لها .يف ذلك ال�سياق
�رصحت برف�ضها للدميقراطية ،ورف�ضت ا�ستخدام العلم ال�سوري
ً
ّ
مت جمع التمويل من ال�شبكات الإ�سالمية اخلا�صة ،وبالذات يف الكويت والتي لديها نظام ه�ش
ملراقبة التمويل والتحويالت النقدية .مت توزيع تلك الأموال على املجموعات التي تنا�سب
جليا بعد ذلك للمعار�ضة امل�سلحة ،حتى للمن�شقني عن اجلي�ش
توجهها الأيديولوجي ،و�صار ً
النظامي الأقرب للقومية العربية من الإ�سالمية� ،أن تب ّني خطاب طائفي هو الطريق الوحيد
�رسيعا ،تناف�ست املجموعات امل�سلحة يف �سوريا على من ي�ستطيع �أن يطرح نف�سه
لتلقي الدعم.
ً
الأكرث �إ�سالمية وطائفية جلذب التمويل .وكان ذلك ال�سياق هو املنا�سب واجلاذب للمقاتلني
واجلهاديني الأجانب.
يف الأغلب ،مل تدعم دول اخلليج الدولة الإ�سالمية يف العراق ب�شكل مبا�رش .غري �أن
التقارير تواترت عن الدعم املايل لالنتفا�ضة ال�سنية �ضد املالكي والتي حتالفت مع داع�ش
يف ربيع 2014؛ ومن ثم مهدت الطريق لداع�ش لال�ستيالء على مقاطعات ال�سنة يف غرب
العراق� ،إن مل تدعم دول اخلليج داع�ش ب�شكل مبا�رش –حيث متثل �أهدافها الإقليمية تهدي ًدا
أيديولوجيا يف
مبا�رشا لقوى املنطقة– فقد فتحت الطريق للحركة بت�شجيع احلركات املماثلة لها �
ً
�سوريا وبتهمي�ش املتمردين املعتدلني.
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�إن دور تركيا يف �صعود احلركات املتطرفة �شديد التعقيد .حيث �إن ال�سلطات الرتكية –
مثل دول اخلليج– كان لديها ا�سرتاتيجية ق�صرية املدى ،والتي كانت يف وقت ما متوافقة مع
جمموعات متطرفة خمتلفة .على خالف دول اخلليج وال�شبكات اخلا�صة ،ف�إن حتالف تركيا
مدفوعا بق�ضايا طائفية وال �أيديولوجية ،وال
اال�ضطراري مع القطاعات الإ�سالمية مل يكن
ً
مدفوعا بطموح يف �سوريا وببع�ض الق�ضايا
برغبة يف مواجهة التو�سعية الإيرانية ،لكنه كان
ً
الأمنية الداخلية .يف  2012و 2013ظهر بو�ضوح تدخل تركيا يف دعم القطاعات الإ�سالمية
من خمتلف التوجهات من القوى املرتبطة بالإخوان امل�سلمني ،حتى ال�سلفيني غري اجلهاديني؛
حيث بدا �أنهم الأقدر على �إزاحة نفوذ النظام يف �شمال �سوريا .لكن التقارير �أ�شارت �إىل دعم
جمموعات �إ�سالمية �أكرث تطرفًا يف حربها �ضد ميلي�شات الأكراد يف �سوريا .ا�ستخدمت تركيا
�أي�ضً ا وكالءها الإ�سالميني ،مبا يف ذلك من ارتبطوا بنظام القاعدة كو�سيلة لدعم اال�ستقرار
على احلدود ،والت�صدي لعمليات التهريب وال�رسقة التي تدور يف �شمال �سوريا .وقد ا�ستمرت
جبهة الن�رصة وداع�ش يف ا�ستخدام الأرا�ضي الرتكية كقاعدة خلفية .لكن مع تزايد قوة داع�ش
وا�ضحا لكل جريانها؛ مما جعل تركيا �أكرث حر�صً ا .لكن تعامل تركيا مع
�أ�صبحت متثل تهدي ًدا
ً
معركة كوباين ،والتي كانت �ضد بع�ض ال�سوريني املح�سوبني على حزب العمل الكرد�ستاين
من قبل داع�ش� ،أكد �أن تركيا ما زالت ت�ستخف بخطر التطرف الإ�سالمي ،بل تراه و�سيلة
لتحقيق تطلعات عاجلة يف قمع الأكراد.
هزمية التطرف �سيا�س ًيا:
االنت�صارات الأ�سا�سية للحركات اجلهادية املتجددة تتمثل يف جناحها يف تقدمي نف�سها كمعرب
وحيد عن التغيري اجلذري .ففي ال�سياق الثوري املماثل ملا بعد الربيع العربي ترتفع �آمال
التغيري ،وتزيد معها الإحباطات؛ مما ميكّ ن اجلماعات املتطرفة من ركوب املوجة.
مل يكن الفراغ الأمني هو الوحيد الذي �سمح للجهاديني بالعودة بعد الربيع العربي ،لكن
ب�شكل �أ�سا�سي كان الفراغ الأيديولوجي هو ما �سمح بتلك العودة .فـ”يوتوبيا” املجتمع اجلديد
التي قدمها اجلهاديون ،واملدعومة بتطبيق عملي على الأر�ض املحكومة من قبل دولة اخلالفة
الإ�سالمية ،مل يكن لها مناف�س �أيديولوجي كبري .يف �سوريا ،على �سبيل املثال ،كان امل�رشوع
الذي طرحه التيار الرئي�سي للمعار�ضة ال�سورية هو العودة للنظام الربملاين يف اخلم�سينيات.
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جنح اجلهاديون يف و�ضع �أقدامهم يف املناطق وداخل املجتمعات عن طريق التجاوب مع
الإحباطات املحلية؛ فالتحالف اال�ضطراري مت مع �أطراف مل تكن يف البداية م�ؤدجلة ،ولكن
ا�شرتكت تلك الأطراف يف �أن الربيع العربي مل يجلب لهم التغريات املُنتظرة ،مثل انتفا�ضة
الأقلية ال�سنية العراقية �ضد تهمي�شهم بوا�سطة احلكومة الطائفية .يف  2014متكنت داع�ش من
ا�ستغالل ذلك املوقف ،وحتالفت مع قوى �سيا�سية عراقية حملية .يف اليمن �أي�ضً ا ب�سطت القاعدة
يف اخلليج العربي نفوذها من خالل التحالفات الإقليمية مع قبائل اجلنوب والو�سط .وما كانت
تلك التحالفات لتتحقق� ،إذا ما ا�ستطاعت القوى الدميقراطية تقدمي نف�سها كبديل حقيقي وقاطرة
حقيقية للتغيري.
�ضرورة النماذج امل�ضادة:
خطريا
�إن تبني مدخل وحيد ملواجهة الإرهاب ،بهدف نهائي لتحقيق اال�ستقرار لي�س فقط
ً
�سيا�سيا ،و�إمنا غري فعال ،وي�أتي بنتائج م�ضادة .تتم�سك قوى الثورة امل�ضادة بال�سلطة فيما بعد
ً
الربيع العربي عن طريق تقدمي نف�سها على �أنها احل�صن الوحيد يف مواجهة “الرببرية” .كانت
تلك هي الطريقة التي واجهت بها دولة اجلزائر الإ�صالحات ،ومتكنت من جتنب انتفا�ضة يف
 ،2011ب�إحياء ذكرى احلرب الأهلية يف الت�سعينيات .كانت تلك هي الطريقة التي متكن بها
ال�سي�سي يف م�رص من االنتكا�س عن كل الإجنازات الثورية ،وتلك هي الطريقة التي يحاول
ب�شار الأ�سد بها �إقناع العامل �أن اخليار الوحيد �إما هو �أو داع�ش .بالرغم من ذلك فلن ت�ستطيع
ميز �سلطويات ما قبل
�أنظمة الثورة امل�ضادة �سوى يف �إعادتنا �إىل اال�ستقرار الزائف الذي ّ
.2011
�إن جناح النماذج امل�ضادة للحركات اجلهادية هو يف احلقيقة مفتاح الهزمية ال�سيا�سية لداع�ش،
ويدفن بعد .يف ذلك ال�سياق ف�إنه من اجلدير بالذكر ذكر حلب
حيث �إن الربيع العربي مل ميت ُ
وتون�س كمثالني لهما �أهمية حمورية يف بناء البديل .على نطاق �شديد املحلية ،يتعر�ض جريان
داع�ش يف املناطق املحكومة من قبل الثورة ال�سورية لهجوم قوات الأ�سد ولتو�سع الدولة
الإ�سالمية من ال�رشق ،حيث يتحكم الثوار ال�سوريون يف مقاطعتني يف �شمال غرب �سوريا،
وهم على مدار عامني ي�سعون جاهدين لبناء م�ؤ�س�سات مدنية دميقراطية ك�أ�سا�س لدولة �سوريا
ما بعد الثورة ،وا�ستطاعوا بالفعل طرد داع�ش ،لكنهم مازالوا يواجهون �صعوبة يف بناء
منوذج م�ضاد قادر على احلياة؛ ب�سبب الغارات اجلوية اليومية من قبل النظام على البنية التحتية
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املدنية .كما يعانون ب�سبب �ضعف التمويل الذي ميكنهم من �إعادة ت�شغيل اخلدمات العامة .مع
الأ�سف ،يبدو �أن اال�سرتاتيجية التي يتبناها التحالف الدويل �ضد داع�ش يف العراق ،وبالأخ�ص
يف �سوريا مل ت�أخذ يف االعتبار �أهمية البحث عن بديل �سيا�سي فعال .فبينما يتم �إنفاق املاليني
نادرا ما تتلقى الإدارة املدنية للثوار يف املناطق
يوميا على ال�صواريخ لقتل اجلهاديني الكبارً ،
ً
اخلالية من داع�ش �أي دعم ،وال يزالون غري قادرين على دفع رواتب املدر�سني والأطباء.
مفتاحيا يف مواجهة كل من اجلهاديني
دورا
على نطاق �أو�سع ،يلعب النموذج التون�سي
ً
ً
ومناذج الثورة امل�ضادة .فرغم كل امل�شكالت والإحباطات التي ال ميكن �إنكارها؛ ف�إن الثورة
التون�سية ا�ستطاعت �أن ت� ّؤمن 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
تقدمي تنازالت مهمة لبع�ضهم البع�ض؛ مما �أدى لتبني د�ستور يناير  .2014يك�شف النموذج
أمرا ُمق ّد ًرا ال مهرب منه؛ بل �إن بناء
التون�سي حتى الآن �أن عودة الأنظمة ال�سلطوية لي�س � ً
الدميقراطية ممكن حتى يف جمتمع خا�ضع لدرجات عالية من التوترات الداخلية .لكن يظل
النموذج التون�سي على قدر من اله�شا�شة ،فعدد اجلهاديني املقاتلني يف �سوريا القادمني من
تون�س �أعلى من نظرائهم القادمني من �أي دولية �أخرى ،حيث ُيقدرون بثالثة �آالف مقاتل،
ويفوق ذلك عدد ال�سعوديني وال�شي�شانيني .الأهم من ذلك ،ت�شري التقارير املحلية من �سوريا
عادة ما ي�شغلون �أعلى املنا�صب داخل املنظمة بعد
�أن اجلهاديني التون�سيني املن�ضمني لداع�ش
ً
إرهابا لل�سكان املحليني .العودة املحتملة له�ؤالء املقاتلني �إىل
العراقيني .يبدو �أي�ضً ا �أنهم الأكرث � ً
تون�س ،بالإ�ضافة �إىل التهديد بالفو�ضى املنت�رش على احلدود الليبية يك�شف عن ه�شا�شة �أجنح
مناذج الربيع العربي.
خال�صـــة:
�سببا يف جتديد التطرف الإ�سالمي� .إن قوة احلركات اجلهادية التي
مل يكن الربيع العربي ً
ن�شهدها اليوم لها جذورها يف الأنظمة ال�سلطوية العربية التي �أ�سهمت يف تدعيمها؛ كنتيجة للعنف
طويل يف املنطقة .تعاين القوى الدميقراطية يف الربيع العربي من �أجل حتقيق
ال�سيا�سي امل�ستمر
اً
ن�رص �سيا�سي ،وتقدمي بديل فعال للأنظمة ال�سلطوية وللتطرف ،لذا جنح التطرف يف ركوب
موجة الربيع العربي لف�شل القوى الدميقراطية يف اال�ستجابة لإحباطات ما بعد الثورة يف العامل
العربي.
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مدخل وحي ًدا ملحاربة الإرهاب ،وامليل للندم على �سقوط
من اخلطر مبكان تبني الغرب
اً
الأنظمة ال�سابقة� ،أو الرتحيب ب�صعود قوى الثورة امل�ضادة با�سم اال�ستقرار ،وهو الأمر
الذي لن ي�سهم �سوى يف زيادة �رشعية �أكرث النظم تطرفًا .على �صعيد �آخر ف�إن �أهمية النماذج
ال�سيا�سية امل�ضادة ،مثل تلك التي يحاول الثوار ال�سوريون املعتدلون بناءها يف املناطق الواقعة
حتت حكمهم ،ومثل النموذج الذي يبدو �أن تون�س ناجحة يف حتقيقه ،تكمن يف �أن تلك النماذج
هي التهديد الأكرب للتطرف.
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االنتفا�ضات العربية ووا�شنطن..
الغرق فى موجة التغيري
دن
مي�شيل ّ

*

مل يكن لدى الإدارة الأمريكية �أية ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتعزيز �أو ا�ستغالل �أو مناو�أة
بدءا من عام 2011؛ على الرغم من نظريات ع ّدة نزعت �إىل
االنتفا�ضات العربية التي حدثت ً
ردة فعل �إدارة الرئي�س باراك �أوباما على االنتفا�ضات على مراحل؛
نقي�ض هذا القول .جاءت ّ
وهي الإدارة التي فوجئت بدعوات التغيري منذ �أواخر  ،2010ثم قررت فيما بعد دعم ما ر�أته
يقظة تاريخية يف املنطقة قوامها ال�شباب� .أدى الدعم “اخلطابي” ال ّأويل �إىل حماوالت مبكرة
ناجحا �إىل حد ما يف تون�س واليمن ،لكنه كان
حل�شد دعم اقت�صادي متوا�ضع على الأقل ،وكان
ً
كارثيا يف م�رص .بدا للوهلة الأوىل �أن امل�شاركة الع�سكرية الأمريكية يف االئتالف الدويل يف
ً
وا�ضحا �أن الإخفاق يف م�ساعدة احلكومة االنتقالية هناك
بات
عام
ظرف
يف
لكن
ناجحة،
ليبيا
ً
على بناء قوات �أمن قد �أ�سفر عن م�شكالت كربى ،يف حني �أخفقت يف نهاية املطاف حماولة
الإدارة الأمريكية البقاء خارج �سوريا ،مع انت�شار النزاع القائم داخل احلدود ال�سورية
 -1ترجمة عن الأ�صل املكتوب باللغة الإجنليزية.

* باحث يف مبادرة الإ�صالح العربي -باري�س.
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إرهابيا يهدد امل�صالح الأمريكية.
خطرا �
�إىل �شتى �أنحاء املنطقة ،لي�صبح – ح�سب الت�صور –
ً
ً
وي�ستمر النهج الأمريكي يف كونه ال يخرج من دائرة ردة الفعل� ،إذ ميزج بني التفا�ؤل احلذر
�إزاء تون�س ،والقلق ب�ش�أن اليمن ،مع ا�ستمرار الأمل ،وانعدام احلما�س ب�ش�أن م�رص ،والندم
على ليبيا ،ون�شاط �أكرب يف �سوريا حتركه �رضورة منع الإرهاب ،مع تركيز �أقوى بكثري على
بدل من مد يد العون للفر�ص القائمة فيها.
منع التهديدات املت�صلة بالتغيري يف املنطقة اً
موجة التغيري تنرث رذاذها (بدايات :)2011
مع بدء رئا�سة �أوباما يف عام  ،2008و�ضع جمموعة جديدة وخمتلفة من الأولويات �سعى
وبدل من
بوا�سطتها �إىل جرب ال�رضر املت�صور الذي �أحلقه �سابقه الرئي�س جورج دبليو بو�ش.
اً
تعزيز ودعم �أجندة احلريات و»الدبلوما�سية التحويلية» التي تعود �إىل عهد بو�ش ،والتي خ�شي
وم�ضلَلة؛ قرر �أوباما ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون
فريق �أوباما اعتبارها متعجرفة ُ
الرتكيز على تخفيف التهديدات املنبعثة من املنطقة من خالل دبلوما�سية منع �إيران من حيازة
()1
تعهد
ال�سالح النووي ،و�أي�ضً ا من خالل نزع فتيل ال�رصاع الإ�رسائيلي/الفل�سطيني .كما ّ
ب�سحب القوات الأمريكية من العراق ثم من �أفغان�ستانُ ،لينهي ثمانية �أعوام من احلرب التي
ن�شبت �إبان الهجمات الإرهابية يف �سبتمرب�/أيلول  .2001عندما زار �أوباما اململكة العربية
ال�سعودية وتركيا وم�رص �أثناء جولته الأوىل باملنطقة يف ربيع � ،2009أعلن عن ال�سعي لعهد
جديد من «االحرتام املتبادل» بني الواليات املتحدة والأمم ذات الأغلبية الإ�سالمية من بعد عهد
«ما بعد  »9/11املُثخن باجلراح )2(.ويف بع�ض احلاالت –ويجدر هنا ذكر م�رص– تراجعت
�إدارة �أوباما عن برامج م�ساعدات دميقراطية كانت قد خططت لها ،وحاولت �إ�صالح
العالقات الثنائية ،التي توترت ب�سبب انتقادات بو�ش للرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك.
يف حني قوبل نهج �أوباما اجلديد ب�شكل عام بالرتحيب يف الدول ذات الأغلبية العربية
والإ�سالمية ،ف�إن «خطابه» مل تواكبه �أية حتركات عامة مهمة يف تلك املناطق ،وانهارت
جهوده �إزاء الق�ضية الفل�سطينية يف ظرف عام ،يف مواجهة رف�ض رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
نتنياهو جتميد عملية بناء امل�ستوطنات )3(.من ثم ،فعندما اندلعت االنتفا�ضات العربية �أواخر
عام  2010ويف عام  ،2011ارتبك م�سئولو �إدارة �أوباما يف مواجهة املطالبات اجلماهريية
العري�ضة بنوع التغيري –وهو احلرية والفر�ص االقت�صادية والكرامة– الذي �سبق ،ونظروا
�إليه ب�صفته مفرو�ضً ا تع�س ًفا من �إدارة بو�ش على منطقة ال ترغب يف هذا النوع من التغيري.
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�رسيعا ،ودعم االنتفا�ضات العربية –ولو حتى
على �أن �أوباما جنح يف ا�ستعادة االتزان
ً
باخلطابة .ومع انتقال االنتفا�ضات من بلد �إىل �آخر� ،أ�صبح دعم �أوباما املُعلن �أكرب و�أكرث
إقليميا
متجاوزا �إىل حد ما .كانت تون�س حلي ًفا
ثقة ،ورمبا �أ�صبح يف نهاية املطاف
ً
ع�سكريا � ً
ً
كبريا ،لكن يف كلتا احلالتني كانت
إقليميا
�صغريا للواليات املتحدة ،وم�رص حلي ًفا
ً
ً
ع�سكريا � ً
ً
حقيقة �أن القيادة الع�سكرية اختارت على الأقل يف البداية الوقوف يف �صف املتظاهرين
�ضد الرئي�سني ال�سلطويني ،م�س�ألة �سهلت على وا�شنطن احرتام القيم الأمريكية اخلا�صة
متاما� ،إذ متكنت الواليات املتحدة من دعم
بالدميقراطية واحلرية .ومل تكن اليمن حالة �صعبة ً
()4
مبادرة �صادرة عن جمل�س التعاون اخلليجي دفعت باجتاه التغيري الر�سمي ال الثوري.
وكانت ليبيا و�سوريا حالتني تنطويان على حتديات �أكرب بكثري بالن�سبة للواليات املتحدة،
ردا على املظاهرات ال�سلمية
لأن قادة البلدين –بعد �أن ر�أيا ما حدث لـ بن علي ومبارك– ً
بق�سوة بالغة .كان رد فعل �أوباما جتاه هاتني احلالتني خمتلف متام االختالف ،ثم �أر�سل يف
نهاية املطاف قوات �أمريكية لت�شارك يف عمل ع�سكري دويل يف ليبيا يف عام  ،2011يف حني
قاوم بثبات �أي تورط يف ت�صعيد النزاع ال�سوري لثالث �سنوات �إ�ضافية� ،إىل �أن ا�ضطر �إىل
ا�ضطرارا؛ ب�سبب تزايد تهديدات الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش).
ذلك
ً

ولعل انتفا�ضة البحرين كانت املثال الأو�ضح على تقييم وا�شنطن هل تدعم حركة تطالب
باحلرية �أم تغلّب م�صالح الأمن القومي ،لتقرر يف النهاية م�صالح الأمن القومي .يف البداية
جاهر م�سئولون �أمريكيون بدعم املظاهرات التي بد�أت �أوا�سط فرباير  2011يف دوار
الل�ؤل�ؤة باملنامة ،والتي طالبت بامل�ساواة يف احلقوق بني ال�شيعة وال�سنة يف البحرين ومبلكية
د�ستورية )5(.لكن عندما تدخلت قوات من ال�سعودية وبلدان جماورة �أخرى يف �أوا�سط
مار�س مل�ساعدة القوات البحرينية على �سحق املظاهرات التي �أ�صبحت كبرية للغاية؛ تراجعت
�رسيعا )6(.املده�ش �أنه يبدو �أن �إ�رصار ال�سعودية على وجود القاعدة البحرية
الواليات املتحدة
ً
الأمريكية (التي �أ�صبحت ق�ضية كربى �أثناء االنتفا�ضة) هو الذي �أقنع امل�سئولني الأمريكيني
بالرتاجع .ثم ا�ستمرت الواليات املتحدة يف الدعوة –على ا�ستحياء– للم�ساءلة والإ�صالح
ردودا غا�ضبة ،مثل طرد م�ساعد وزير اخلارجية
يف البحرين ،لتواجه من احلني للآخر
ً
للدميقراطية وحقوق الإن�سان توما�س مالينوف�سكي الذي زار البحرين يف يوليو/متوز
()7
.2014
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من الزوايا الإيجابية لالنتفا�ضات بالن�سبة لأوباما هو عدم تركيز املتظاهرين ب�شكل عام
على الواليات املتحدة .تنا�سب هذا مع رغبة الرئي�س يف تورط �أقل بال�رشق الأو�سط ،وب�أن
ت�سعى �شعوب املنطقة حلل م�شكالتها بنف�سها ،دون لوم الواليات املتحدة �أو ال�سعي �إليها لتقدمي
تدخل �أقل من القوى اخلارجية� ،سوف ي�ؤدي �إىل
حلول .هذا االعتقاد ب�أن املنطقة بد�أت حتتاج
اً
تبعات كربى ،ال�سيما فيما يتعلق بالنزاع ال�سوري.
ركوب املوجة (�أوا�سط � – 2011أوا�سط :)2012
�أدى ت�صميم �إدارة �أوباما على �أن تبقى االنتفا�ضات العربية يف حالة عدم الرتكيز
–ف�ضل عن الأزمة املالية واالقت�صادية امل�ست�رشية وقت ن�شوب تلك
على الواليات املتحدة
اً
االنتفا�ضات– �إىل نهج توفر الواليات املتحدة مبقت�ضاه م�ساعدات اقت�صادية متوا�ضعة ملا
�أ�صبحت ت�شري �إليه مب�سمى الدول العربية «االنتقالية» .عندما �سافرت وزيرة اخلارجية
هيالري كلينتون �إىل املنطقة يف مار�س�/آذار  ،2011جلبت معها حزمة م�ساعدات طارئة مت
تقريبا
جمعها يف عجالة ،مببلغ  150مليون دوالرُ ،قدمت �إىل م�رص )8(،وكان قوامها بالكامل
ً
�أموال مل ُتنفق وكان قد خ�ص�صها الكوجنر�س الأمريكي بالفعل مل�رص .تابع الرئي�س �أوباما
بعر�ض مبلغ مليار دوالر من امل�ساعدات مل�رص يف مايو�/أيار ُ ،2011تنفق على ثالث �سنوات
يف اتفاق ملبادلة الدين ،مبعنى �أن تنفقها احلكومة امل�رصية على برامج �سبق االتفاق عليها بني
()9
الطرفني ،مثل التعليم.
قدرا �أكرب من النجاح يف زيادة امل�ساعدات لتون�س واليمن
ولقد �صادفت الواليات املتحدة ً
من �أجل معاجلة احتياجات التغيري يف هاتني الدولتني .يف تون�س ،عر�ضت الواليات املتحدة
متوا�ضعا ،و�أدت الهجمات على ال�سفارة الأمريكية واملدر�سة الأمريكية يف
دعما
ً
يف البداية ً
()10
�سبتمرب�/أيلول � 2012إىل �أزمة يف العالقات الثنائية وحتذيرات �سفر �أدت لك�ساد يف ال�سياحة.
لكن بحلول �أواخر عام  2013كان قد مت ر�أب ذاك ال�صدع ،وعندما �أ�صبح من الأو�ضح �أن
جناحا من بني دول ثورات – 2011ال�سيما
العملية االنتقالية يف تون�س ُيرجح �أن تكون الأكرث
ً
بعد مترير التون�سيني لأكرث الد�ساتري تقدمية يف العامل العربي يف يناير/كانون الثاين � 2014إبان
مفاو�ضات �شاقة بني الإ�سالميني والعلمانيني– زادت الواليات املتحدة من دعمها .عندما قام
رئي�س الوزراء امل�ؤقت مهدي جمعة بزيارة لوا�شنطن يف �أبريل/ني�سان  2014ا�ستقبلته الإدارة
حارا ،و�أعلن الرئي�س �أوباما عن كفالة قر�ض مببلغ  500مليون دوالر،
الأمريكية
اً
ا�ستقبال ً
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م�ضافًا �إىل كفالة القر�ض مببلغ  485مليون دوالر ونحو  400مليون دوالر م�ساعدات �أخرى
ه�ش على بع�ض حتديات
منذ عام  )11(.2011ويف اليمن حيث �أدى احلوار الوطني �إىل �إجماع ّ
اليمن على الأقل ،وفرت الواليات املتحدة نحو  346مليون دوالر م�ساعدات �أمنية واقت�صادية
لل�سنة املالية  ،2012بزيادة بواقع نحو  15يف املائة عما قدمته يف عام  ،2010قبل االنتفا�ضة،
()12
و�أ�صبح املبلغ نحو  300مليون دوالر يف عام .2013
كما �ألقى �أوباما كلمة مهمة متعلقة بال�سيا�سة اخلارجية ،بوزارة اخلارجية يف مايو�/أيار
تعهد بدعم التحوالت الدميقراطية ،والتي اعتربها يف كلمته من �أهم �أولويات
 ،2011وخاللها ّ
�إدارته فيما يخ�ص �سيا�سة ال�رشق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إىل الأهداف طويلة الأجل ،مثل مكافحة
الإرهاب ومكافحة انت�شار الأ�سلحة النووية وتدفق الطاقة احلُ ر )13(.ويف ال�شهر نف�سه ،قاد
م�سئولون �أمريكيون قمة الـ جي  8يف دوفيل بفرن�سا ،بق�صد تن�سيق امل�ساعدات االقت�صادية
()14
الدولية لدعم االقت�صادات اله�شة يف الدول العربية التي متر مبراحل انتقالية.
لكن منذ حلظة �إعالن �أوباما عن تغيري م�سار �سيا�ساته ،واجه �صعوبة جمة يف التنفيذ� .إذ �أن
وزيرة التعاون الدويل امل�رصية فايزة �أبو النجا –وهي من م�سئويل نظام مبارك ومن املقربني
من ع�سكريني �ضمن احلكومة االنتقالية– مل تكتف بالرف�ض الفوري ملبلغ الـ  150مليون
دوالر م�ساعدات طارئة ب�صفته مبلغ غري منا�سب� ،إمنا �أي�ضً ا اعرت�ضت بقوة على تخ�صي�ص
مبلغ كبري ( 65مليون دوالر) لربامج امل�ساعدة الدميقراطية ،مثل التدريب على مراقبة
االنتخابات وتدريب الأحزاب ال�سيا�سية ،التي كان من املقرر تنظيمها من خالل ِمنح مبا�رشة
ملنظمات جمتمع مدين �أمريكية وم�رصية )15(.بد�أت الوزيرة �أبو النجا يف حملة �إعالمية �ضد
تدخل غري قانوين يف ال�ش�أن الداخلي ،وف�ضل امل�سئولون
هذه الأن�شطة ،التي �صورتها ب�صفتها
اً
�صعدت الأمر �إىل حملة قانونية� ،أدت يف
الأمريكيون عدم الرد على تلك الت�رصيحات .ثم �إنها َّ
دي�سمرب/كانون الأول � 2011إىل مداهمات ملكاتب منظمات �أمريكية وم�رصية كانت قد قبلت
التمويل الأجنبي ،ثم ق�ضية �ضد موظفي تلك املنظمات )16(.وبنهاية تلك الأحداث ،يف يونيو/
حزيران  ،2013متت �إدانة عدة موظفني م�رصيني و�أمريكيني بجرائم على �صلة بتنفيذ �أن�شطة
بدون ت�رصيح )17(.ورغم �أنه مل يق�ض �أي منهم فرتات وراء الق�ضبان؛ حيث �أغلبهم فروا من
م�رص قبل �صدور الأحكام ،ف�إن املحاكمة �أدت �إىل توقف مفاجئ جلهود تعزيز الدميقراطية
الأمريكية يف م�رص .وكانت العالقات مع �أبو النجا �سيئة لدرجة �أن اتفاق تقدمي املليار دوالر
م�ساعدات مل ُيربم مطل ًقا.
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و�أثناء عام  2011جل�أت �إدارة �أوباما �إىل مناهج مت�ضاربة �إزاء االنتفا�ضات يف �سوريا
وجزئيا �إىل ردود فعل الفاعلني
جزئيا �إىل تقييم الإدارة لتلك النزاعات،
وليبيا ،وال�سبب يعود
ً
ً
الآخرين .مع حتول االنتفا�ضة يف �سوريا من املظاهرات ال�سلمية �إىل مترد م�سلح جراء القمع
الغا�شم من حكومة ب�شار الأ�سد للحركة االحتجاجية ،ت�صاعدت حدة خطابات �أوباما ببطء،
و�أف�ضت يف �أغ�سط�س�/آب � 2011إىل قوله امل�شهور ب�أنه «لأجل ال�شعب ال�سوري ،حان الوقت
لأن يتنحى الرئي�س الأ�سد» )18(.رمبا كانت كلمة �أوباما ت�ستند �إىل قناعة ب�أن �سقوط الأ�سد �أمر
�سيتحقق ال حمالة ،وهي القناعة التي كانت ُتعد منطقية وقتها ،مثلما �سقط كل من بن علي
هاربا .لكن الت�رصيح مل ي�رش �إىل �أن
ومبارك و�صالح رئي�س اليمن ،والقذايف الذي كان وقتها
ً
مرارا �أن من الأف�ضل ل�سوريا �أن
�أوباما م�ستعد لبذل ما هو �أكرث من الدعم اخلطابي� ،إمنا ذكر
ً
حتل م�شاكلها بنف�سها.
منوذجا مل يتكرر بني بلدان الربيع العربي ،فهي احلالة التي تدخلت
�أما ليبيا فقد كانت
ً
وانتهاء ب�أكتوبر/ت�رشين الأول ،2011
بدءا من مار�س�/آذار
فيها الواليات املتحدة
ً
ً
ع�سكرياً ،
من �أجل دعم انتفا�ضة عربية .هناك عدة عوامل �أدت جمتمعة �إىل اختالف احلالة الليبية عن
أول ،يف حني �أن النزاع ال�سوري تطور
�سوريا ،على الأقل يف �أعني امل�سئولني الأمريكيني � .اً
ببطء ليتحول �إىل حرب �أهلية دموية للغاية ؛ ما �أعطى امل�سئولني الأمريكيني الوقت للتفكري،
�رسيعا .عندما هدد الزعيم الليبي معمر القذايف يف مار�س�/آذار
لكن النزاع الليبي تطور
ً
 2011باعتداء على مدينة بنغازي ،طالب �أحد امل�ساعدين الرئي�سيني لأوباما ب�أن يبذل الرئي�س
ق�صارى جهده لتفادي املذبحة املحتملة بحق الآالف من الليبيني.
ثانيا ،ف�إن فرن�سا واململكة املتحدة ،مبا لهما من م�صالح اقت�صادية كبرية يف ليبيا ،كانتا
ً
ترغبان ب�شدة يف التدخل وم�ستعدتني لأخذ زمام املبادرة �،إذا مل ت�شارك الواليات املتحدة،
ما �أدى لقيام م�سئول �أمريكي ،مل ُيذكر ا�سمه ،بو�صف نهج �أوباما ب�أنه «القيادة من اخللف»،
وهو امل�سمى الذي اكت�سب �سمعة �سيئة فيما بعد .ثالثًا ،كانت اململكة العربية ال�سعودية وحلفاء
�آخرون للواليات املتحدة يف اخلليج يرغبون ب�شدة يف �سقوط القذايف (الذي جنح يف �أن يهني
كل قائد عربي على ال�ساحة من احلني للآخر) وقدموا موافقة جامعة الدول العربية على ذلك
التدخل الع�سكري.
بنهاية عام  2011وعلى امتداد الن�صف الأول من  ،2012وجدت �إدارة �أوباما نف�سها
يف مواجهة م�أزق �سيا�سي جديد :كيف تتعامل مع انتخاب الأحزاب الإ�سالمية يف الهيئات
رواق عربي العدد 69

مي�شيل دنّ

233

الت�رشيعية والتنفيذية مب�رص وتون�س وليبيا بدرجة �أقل .امل�ؤكد �أن انتخاب الإخوان امل�سلمني
والأحزاب ال�سلفية وح�صولهم على �أغلبية كبرية يف الربملان امل�رصي ،بالإ�ضافة �إىل انتخاب
حزب النه�ضة يف العديد من الهيئات الت�رشيعية االنتقالية التون�سية ،مل يكن مما يف�ضله امل�سئولون
الأمريكيون .كانوا ال يعرفون تلك احلركات متام املعرفة� ،إذ �أن الدبلوما�سيني الأمريكيني
التقوا ب�إخوان ون�شطاء �إ�سالميني �آخرين مرات حمدودة �أثناء �سنوات وجودهم يف املعار�ضة،
وكذا جراء وجود اختالفات �أ�سا�سية وم�سبقة حول عدة ق�ضايا ،ال�سيما الق�ضية الإ�رسائيلية.
لكن قرر امل�سئولون الأمريكيون �أن دعم املراحل االنتقالية نحو الدميقراطية يعني احرتام
االختيارات التي ت�أتي بها االنتخابات احلرة ،ولذا قرروا بناء عالقات بناءة مع الإ�سالميني
املنتخبني ،ومن ُعينوا منهم يف املنا�صب التنفيذية.
كانت هناك العديد من اللحظات املفعمة بالتوتر ،كما حدث عندما ربح حزب النه�ضة نحو
ثلث مقاعد الربملان التون�سي يف �أكتوبر/ت�رشين الأول  ،2011وعندما ربح حزب احلرية
والعدالة الإخواين والأحزاب ال�سلفية ثالثة �أرباع مقاعد الربملان امل�رصي يف يناير/كانون
الثاين  )19(،2012ثم عندما فاز حممد مر�سي من حزب احلرية والعدالة يف االنتخابات
الرئا�سية التي �شهدت مناف�سة كبرية لي�صبح �أول رئي�س م�رصي بعد الثورة يف يونيو/حزيران
 )20(.2012وعندما ربح حزب العدالة والبناء نحو  %10من مقاعد امل�ؤمتر الوطني العام الذي
مت انتخابه يف يوليو/متوز  )21(.2012وانتخب اليمن رئي�سه اجلديد يف فرباير�/شباط.
�صدمة املوجة االرتدادية (�أوا�سط :)2013 – 2012
بحلول �صيف  2012ظهر للم�سئولني الأمريكيني �أن املراحل االنتقالية جتري على قدم
و�ساق ،با�ستثناء �سوريا ،حيث قرر امل�سئولون الأمريكيون �أن العنف املت�صاعد وت�رشذم
املعار�ضة �إىل ف�صائل متناحرة هو �أمر يتجاوز قدرة الواليات املتحدة .وكان هذا هو ل�سان
احلال خ�صو�صً ا بعد �أن رف�ضت �أطراف النزاع –ومن �أبرز تلك الأطراف حكومة الأ�سد–
التعاون يف حماولة من الأمم املتحدة لإنهاء القتال وحتقيق مرحلة انتقالية �سيا�سية مت االتفاق
عليها يف جنيف يف يونيو/حزيران .2012
على �أن ما ظهر �أنه نظم عربية تنتقل نحو الدميقراطية ،يحف بها الأمل ،و�إن كانت
ه�شة ،انعطف انعطافات حادة يف خريف  ،2012مع تبعات �سلبية �أملت بالواليات املتحدة.
ّ
خطبا ما ،كانت املظاهرات العنيفة عند ال�سفارات
�أول بادرة وا�ضحة لوا�شنطن على �أن ثمة
ً
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ردا على دعوات من �شيوخ
الأمريكية يف تون�س العا�صمة والقاهرة وبع�ض املدن الأخرىً ،
ُ
�سلفيني احتجوا عرب قنوات ف�ضائية على مقطع فيديو حول فيلم معاد للإ�سالمُ ،يزعم �أنه �أنتج
يف الواليات املتحدة )22(.ويف � 11سبتمرب�/أيلول  2012اعتلى املتظاهرون جدران ال�سفارة
الأمريكية يف القاهرة ،و�أحرقوا مدر�سة �أمريكية يف تون�س العا�صمة ،بالإ�ضافة �إىل هجمات
()23
�أخرى نالت من ال�سفارة الأمريكية يف تون�س.
�أما الواقعة الأ�سو�أ بكثري على الواليات املتحدة فقد كانت اغتيال ال�سفري كري�ستوفر �ستيفنز
يف بنغازي بليبيا ،وهو �أول �سفري �أمريكي ُيقتل �أثناء �أدائه لعمله منذ ع�رشات ال�سنني .كما
ُقتل اثنان من امل�سئولني الأمنيني الأمريكيني يف بنغازي �أثناء هجوم مت�صل بتلك الواقعة.
(� )24أ�صبحت اغتياالت بنغازي مبعثًا للمزايدة يف الكوجنر�س الأمريكي ،مع اتهام النواب
اجلمهوريني لإدارة �أوباما بالإخفاق يف حماية املوظفني الأمريكيني على النحو الواجب،
()25
وكذلك تقدمي امل�ساعدة للحكومة الليبية يف نزع �أ�سلحة امليلي�شيات من بعد الثورة.
لقد مثّلت الهجمات يف ليبيا وتون�س وم�رص فر�صة الختبار مرير للعالقات الأمريكية
باحلكومات اجلديدة يف تلك البلدان ،والتي تباط�أت يف توفري الأمن للدبلوما�سيني الأمريكيني،
�أو امل�ساعدة يف التحقيقات املطلوبة .ويف نهاية املطاف تعافت العالقات الأمريكية مع كل من
هذه الدول ،لكن بالن�سبة للم�سئولني الأمريكيني والر�أي العام الأمريكي ،كانت تلك الأحداث
قبيحا ولو حتى يف بلدان مثل تون�س ،التي على النقي�ض
تذكرة ب�أن اليقظة العربية قد تتخذ
طابعا ً
ً
وتغيريا يف احلكومات.
�سيا�سيا
حتول
من �سوريا �شهدت
اً
ً
ً

ثم ويف نوفمرب/ت�رشين الثاين  2012اعرتى �إدارة �أوباما الذهول من التطورات اجلديدة
التي �شهدتها م�رص .فبعد �أيام من تهنئة امل�سئولني الأمريكيني للرئي�س مر�سي على الدور
البناء الذي لعبه يف التو�سط لوقف �إطالق النار بني �إ�رسائيل وحما�س� )26(،أ�صدر الرئي�س
امل�رصي �إعال ًنا
د�ستوريا �صاع ًقا يجعل قراراته –عمل– فوق املراجعة الق�ضائية )27(.ورغم
ً
قدما يف كتابة ومترير
اال�ضطرابات اجلماهريية القوية واملت�صاعدة� ،أ�رص مر�سي على امل�ضي ً
متهما �إياها مبحاولة عرقلة املرحلة
الد�ستور رغم اعرتا�ضات �أغلب الأحزاب العلمانية،
ً
أح�س امل�سئولون الأمريكيون باالنزعاج البالغ ،لكنهم ف�ضلوا �أال
االنتقالية نحو الدميقراطيةّ � .
ي�رصحوا بالكثري عل ًنا� ،إذ ظنوا �أن ال فائدة ُتذكر من الدفع باجتاه ُعزلة مر�سي.

ومع ت�صاعد التوترات بني الإخوان واجلماعات ال�سيا�سية العلمانية يف ربيع ،2013
تعاونت الواليات املتحدة مع االحتاد الأوروبي يف العديد من جهود الو�ساطة .ذهب نائب
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وزير اخلارجية بيل برينز ومبعوث االحتاد الأوروبي اخلا�ص بريناردينو ليون �إىل القاهرة
ملحاولة التو�سط يف اتفاق ب�ش�أن ق�ضايا خالفية منها عملية للتعديالت الد�ستورية ،وتعيني نائب
()28
عام جديد ،وتعيني رئي�س وزراء ووزارة جدد ،وقواعد لعقد انتخابات برملانية جديدة.
لكن الو�سطاء مل يجدوا لدى مر�سي والقيادات الإخوانية الأخرى رغبة حقيقية يف الو�صول
حللول و�سط مع اجلماعات العلمانية� ،إذ ارت�أوا �أن حالة التوافق مع اجلي�ش –التي حت�سنت
�رشوطها خالل �إعداد د�ستور  –2012هي �أهم �شيء .لكن عندما ك�رس اجلي�ش االتفاق فج�أة،
مدفوعا مبوجة من الغ�ضب ال�شعبي �ضد مر�سي
واعتلى ال�سلطة يف مطلع يوليو/متوز 2013
ً
والإخوان ،ا�ستقبل اجلي�ش جهود الو�ساطة اجلديدة من قبل برينز وليون بالقدر نف�سه من
الفتور.
كانت الفرتة من يوليو/متوز �إىل �سبتمرب�/أيلول  2013على وجه التحديد �صعبة للغاية
على �إدارة �أوباما� .أدى االنقالب الع�سكري الذي حدث يف  3يوليو/متوز يف م�رص خليارات
مريرة لوا�شنطن� :إما جتاهل القانون الأمريكي الذي يدعو لقطع العالقات مع �أي جي�ش
دميقراطيا� ،أو مراعاة القانون وخ�سارة حليف ع�سكري ا�ستثمرت
ينقلب على القائد املنتخب
ً
فيه الواليات املتحدة ع�رشات ال�سنني من اجلهود ومليارات الدوالرات .يف البداية حاول
امل�سئولون الأمريكيون االلتفاف حول هذا املو�ضوع� ،إذ زعموا �أن القانون ال يطالب الإدارة
ر�سميا ما �إذا كان ما يحدث يف م�رص
ب�أن تقول
انقالبا �أم ال )29(.لكن بعد ف�ض اعت�صام رابعة
ً
ً
يف �أغ�سط�س�/آب  2014با�ستخدام القوة ،حيث ُقتل �أكرث من � 1000شخ�ص ،قال الرئي�س
�أوباما �إن الواليات املتحدة مل يعد بو�سعها اال�ستمرار «يف التعامل املعتاد» مع م�رص ،وجمد
()30
ت�سليم �أغلب الأ�سلحة وامل�ساعدات.
حتديا �أكرب لأوباما� ،إذ هاجمت احلكومة ال�سورية يف � 21أغ�سط�س/
على �أن �سوريا مثلت
ً
�آب املدنيني ب�أ�سلحة كيماوية لتقتل نحو � 1400شخ�ص .ويف مواجهة بياناته ال�سابقة حول �أن
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية يعد
جتاوزا للخطوط احلمراء )31(،بد�أ �أوباما يف التح�ضري خلطط
ً
ع�سكرية وملنطق قانوين يحكم ال�رضبات اجلوية �ضد القوات احلكومية ال�سورية ،مع ترويج
وزير اخلارجية كريي للأمر عل ًنا ودفعه لقبوله .لكن تردد �أوباما الأويل يف التورط يف
ع�سكريا عاود الطفو على ال�سطح ،يعززه تردد اجلمهور الأمريكي حول
النزاع ال�سوري
ً
تلك امل�س�ألة ،ويف � 31أغ�سط�س�/آب �أعلن �أنه يف حني «يجب على الواليات املتحدة �رضب
�أهداف للنظام يف �سوريا» ملنع املزيد من الهجمات الكيماوية ،فلن يفعل هذا �إال مبوافقة من
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الكوجنر�س )32(.ومل يوفر الكوجنر�س الأمريكي املنق�سم ب�شدة هذه املوافقة ،وهو الأمر الذي
–بدل من الهجمات– مع
كان ُيرجح �أن �أوباما يعرفه م�سب ًقا ،ومن ثم تعاونت الواليات املتحدة
اً
رو�سيا يف عملية دبلوما�سية �سلمت احلكومة ال�سورية مبقت�ضاها العديد من قدراتها الكيماوية،
()33
ولكن لي�ست كلها ،كما ات�ضح بعد عام.
حتى تون�س ،التي كان يبدو �أنها احلالة الأجنح من بني دول ما بعد االنتفا�ضات ،فقد دخلت
يف م�شاكل عميقة خالل الن�صف الثاين من عام  .2013من ناحية ب�سبب �إخفاق حكومة النه�ضة
يف التعامل بحزم مع العنف املت�صاعد من قبل ال�سلفيني (وا�شتمل على عمليتي اغتيال ل�سا�سة
ي�ساريني بارزين ،وكذلك هجوم على املدر�سة الأمريكية وحوادث �أخرى عديدة) ومن
ناحية �أخرى ب�سبب دفقة اجلر�أة من بعد االنقالب �ضد الإخوان امل�سلمني يف م�رص ،حيث بد�أ
العلمانيون التون�سيون بالدفع ب�شكل �أقوى خلروج النه�ضة من ال�سلطة يف �أواخر يوليو/متوز.
�شهورا من املفاو�ضات ،والو�ساطات من املنظمات العمالية واملجتمع املدين،
ا�ستغرق الأمر
ً
والكثري من املرونة من طرف النه�ضة ،قبل الو�صول ل�صفقة يتنحى مبوجبها حزب النه�ضة
()34
ل�صالح حكومة تكنوقراط انتقالية متهد الطريق نحو انتخابات برملانية.
ال�سباحة فى بحر عا�صف ()2014
يف الن�صف الأول من عام  2014بدا �أن ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الدول العربية التي متر
مبرحلة انتقالية ت�سري بخطى �ضنينة ،لتتحول فج�أة يف �سبتمرب�/أيلول جراء التهديد الذي ر�أته
الإدارة الأمريكية يف “داع�ش”.
د�ستورا جي ًدا خرج
حاولت �إدارة �أوباما االحتفاء بالنجاح الن�سبي يف تون�س ،التي �أ�صدرت
ً
�إىل النور بالإجماع يف يناير/كانون الثاين  )35(.2014عومل قادة تون�س من جميع الأطياف
ال�سيا�سية الذين زاروا وا�شنطن يف ربيع  2014معاملة الأبطال ،ووقعت الواليات املتحدة
()36
اتفاق قر�ض مببلغ  500مليون دوالر مع رئي�س الوزراء مهدي جمعة يف يونيو/حزيران.
وبالن�سبة �إىل م�رص ،ا�ستمرت �إدارة �أوباما يف �سيا�سة ذات م�سارين على مدار �أغلب
فرتات العام� ،إذ �أبقت التعاون الأمني يف م�ستوى منخف�ض مع حجب ما كان عليها ت�سليمه
من بنود ع�سكرية ،كبادرة على ا�ستمرار ا�ستيائها من االنتقال الدميقراطي الذي انقلب ر� ًأ�سا
على عقب ،ومن �صورة حقوق الإن�سان املُقلقة ب�شكل مطرد .لكن بع�ض عنا�رص الإدارة،
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ال�سيما الوزير كريي ،دفعوا بال هوادة من �أجل ا�ستعادة التعاون الع�سكري بالكامل ،وبدا
تدريجيا من مقاومة البيت الأبي�ض وبع�ض �أع�ضاء الكوجنر�س،
�أنهم على مدار العام يخففون
ً
ً
�رشوطا كبرية على
مثل رئي�س جلنة تخ�صي�ص االعتمادات املالية باتريك ليهي ،الذي فر�ض
امل�ساعدات الع�سكرية مل�رص.
ومع �سقوط ليبيا يف دوامة الفو�ضى املتزايدة خالل العام ،تبني �أن قرار قوى الناتو
�رسيعا بعد تدخل  2011الع�سكري مع ترك احلكومة االنتقالية بدون جي�ش ي�سيطر
باخلروج
ً
احلق �أن الرئي�س �أوباما �أقر يف مقابلة
على العديد من امليلي�شيات الثورية ،هو خط�أ ج�سيم.
ّ
�أجراها يف �أغ�سط�س�/آب  2014مع كاتب النيويورك تاميز توما�س فريدمان ب�أن الإخفاق يف
()37
املتابعة مع ليبيا بامل�ساعدات الع�سكرية هو من بني �أكرث ما ندم عليه.
لكن �سوريا –وكيف ا�ست�رشى النزاع ال�سوري ليزعزع ا�ستقرار العراق (ولبنان بدرجة
�أقل)– هي التي دفعت �أوباما �إىل فعل ما حاول تفاديه منذ بداية رئا�سته :و�ضع ا�سرتاتيجية حلل
م�شكلة يف ال�رشق الأو�سط ،وعودة قوات �أمريكية �إىل النزاع هناك .حتى �أكتوبر/ت�رشين
الأول  2014كان امل�سئولون الأمريكيون ما زالوا يخططون للوجود الع�سكري الأمريكي
الذي �سيت�شكل بالأ�سا�س من قوات جوية وقوات خا�صة ،دون وجود لقوات على الأر�ض،
وا�ضحا مدى مالءمة هذه اخلطة
ت�شارك يف القتال �سواء يف �سوريا �أو يف العراق ،لكن مل يكن
ً
لـ “تقوي�ض ويف النهاية تدمري”( )38اخلطر الذي متثله داع�ش.
�ضم التحالف اجلديد �ضد داع�ش الذي �شكلته الواليات املتحدة �أطرافًا من جانبي املع�سكر
ال�سني العربي (ال�سعودية/الإمارات/م�رص على جانب ،وقطر على اجلانب الآخر) ،مع
حماولة املع�سكر الذي تقوده ال�سعودية تو�سيع القتال �ضد الإرهاب لي�شمل حتركات �ضد
اجلماعات املرتبطة بالإخوان امل�سلمني وخ�صوم �سيا�سيني �آخرين حلكومات هذا املع�سكر .ولقد
نزع م�سئولو �إدارة �أوباما �إىل جتاهل مثل هذه الدعوات مع الرتكيز على التدابري العملية ،مثل
وقف تدفق املقاتلني الأجانب والأموال اخلارجية �إىل داع�ش .وحتى �أكتوبر/ت�رشين الأول
وا�ضحا ما �إذا كانت الإدارة الأمريكية �ستحتاج �إىل الت�صدي للق�ضايا من قبيل
 2014مل يكن
ً
قوانني مكافحة الإرهاب اجلديدة التي ت�ضعها حليفاتها ،والتي تعامل التعبري ال�سيا�سي ال�سلمي
عن الر�أي يف بع�ض احلاالت على �أنه �إرهاب.
ولقد جل�أ التحالف املعادي لداع�ش مرة واحدة على الأقل للحلول الو�سط ،من جانب
وا�شنطن ،عندما اجتمع الرئي�س �أوباما بالرئي�س امل�رصي ال�سي�سي �أثناء انعقاد اجلمعية العامة
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للأمم املتحدة يف �سبتمرب�/أيلول  )39(.2014مل يقابل �أوباما الرئي�س املعزول مر�سي عندما �سافر
الأخري �إىل اجتماع اجلمعية العامة قبل �سنتني� .إال �أن �أوباما ناق�ش مع ال�سي�سي بع�ض الق�ضايا
املتعلقة بحقوق الإن�سان .طبقًا ال�ستعرا�ض باالجتماع مت تقدميه لل�صحافة ،فلقد �أعرب �أوباما
عن “القلق �إزاء امل�سار ال�سيا�سي امل�رصي” وقال �إن االنتخابات التي ت�ستوعب جميع الأطراف
وتوفري احلماية للحقوق الفردية ،هي ق�ضايا ال غنى عنها لال�ستقرار ،وقال �إن من الواجب
()40
الإفراج عن ال�سجناء.
عندما ت�ضرب املوجة اجلديدة:
مع تطلع الرئي�س �أوباما �إىل العامني املتبقيني من رئا�سته ،فمن الوا�ضح �أنه يتوقع فرتة
من �سيا�سات ال�رشق الأو�سط التي �سرتكز على تقلي�ص املخاطر ،حتدي ًدا الإرهاب املتطرف
�ضد الواليات املتحدة �أو املواطنني الأمريكيني ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة حيازة �إيران ل�سالح
نووي ،ولي�س �إىل فرتة ي�ستفيد فيها من الفر�ص الإيجابية املطروحة .يبدو �أنه ومعه امل�سئولون
خائبا– �أنه بذل ق�صارى اجلهود املمكنة
�صائبا �أو
–اعتقادا
الأمريكيون الآخرون يعتقدون
ً
ً
ً
لدعم الأهداف التي ت�ستحق كل �إ�شادة التي �أعلن عنها ال�شباب العربي يف انتفا�ضات ،2011
والتي �أ�سفرت عن نتائج كارثية يف الأغلب الأعم .تون�س وحدها هي امل�ستمرة يف تقدمي منوذج
�إيجابي ،وهو النموذج الذي يجب �أال ُيفقد �أو يف�سد �إذا �أمكن.

�إذا طر�أت موجة �أخرى من االحتجاجات اجلماهريية �أو االنتفا�ضات يف العامل العربي �أثناء
رئا�سة �أوباما ،فمن املرجح �أن يكون رد فعل �إدارته بقدر �أقل من حما�سها يف عام  ،2011فكما
يقول املثل“ :ال ُيلدغ م�ؤمن من حجر مرتني” .وعلى هذا ،فلو وقعت انتفا�ضات جديدة فرمبا
ُتقنع �أوباما ب�أن رغبة التغيري يف املنطقة عميقة اجلذور ولن تخمد .ثم �إن هناك بع�ض العوامل
م�صدرا للمتاعب.
التي قد ت�ؤدي ب�أوباما لأن يرى يف موجة انتفا�ضات جديدة فر�صة �أكرث منها
ً
�إذا كانت املظاهرات حا�شدة للغاية و�سلمية ،وا�شتملت على حتالفات عابرة للأيديولوجيات –كما
حدث يف  –2011ف�سوف يلفت هذا انتباه الواليات املتحدة .ومن العوامل الإيجابية الأخرى
يف نظر الواليات املتحدة �أن تكون ملثل تلك االنتفا�ضات �إذا حدثت قادة �أو�ضح ،وفكرة �أو�ضح
بدل من
عن نوع التغيري (�سيا�سي ،اقت�صادي ،اجتماعي ،قانوين) الذي يريده املتظاهرون ،اً
جمرد رف�ض ما ال يريدونه� .إن االنتفا�ضات عدمية القيادات يف  2011التي افتقرت �إىل مناذج
�صعبت من تعاطي احلكومة الأمريكية معها.
وا�ضحة للتغيري الذي يطمح �إليه املتظاهرون ّ
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من املُرجح �أن تبقى ال�سيا�سة الأمريكية �سيا�سة “رد فعل” �أكرث منها �سيا�سة “ا�ستباقية” �إزاء
التغيري يف العامل العربي ،وجزء من ال�سبب �أن احلكومة الأمريكية ما زالت تتبع بالأ�سا�س نهج
دبلوما�سية احلكومة للحكومة ،ال التعاطي على �أ�سا�س ال�شعب لل�شعب .من اجلوانب امل�ؤ�سفة
ا�ستقطابا على مدار ال�سنوات الع�رشين �إىل الثالثني
للدميقراطية الأمريكية –التي �أ�صبحت �أكرث
ً
املا�ضية– �أنه عندما يدخل رئي�س من احلزب الدميقراطي البيت الأبي�ض بعد رئي�س جمهوري
ف�شل يف جتربة الرئي�س ال�سابق عليه ،ويحاول
(�أو العك�س) فالأرجح �أن يرى هذا ال�شخ�ص اً
و�ضع �سيا�سة خارجية خمتلفة قدر الإمكان .من ثم� ،أ�سقط جورج دبليو بو�ش مفاو�ضات
�سالم الإ�رسائيليني والفل�سطينيني التي �سعى فيها بيل كلينتون ،و�أ�سقط باراك �أوباما �أجندة
جرا� .إن الرئي�س الأمريكي التايل –حتى و�إن كان من
احلريات التي اختطها بو�ش ،وهلم ً
احلزب الدميقراطي– من املرجح �أن ينتقد �سيا�سات �أوباما اخلا�صة بال�رشق الأو�سط انتقادات
الذعة ،لكن ال نعرف �إن كانت تلك االنتقادات التي �س ُتوجه لأوباما �ستكون على بذله �أقل �أو
�أكرث من القدر املنا�سب على م�سار ت�شجيع ال�صحوة العربية.
						�أكتوبر/ت�رشين الأول 2014
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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
بالتعاون مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باملغرب
املنتدى الدوىل الأول حلركة حقوق االن�سان
فى العامل العربى
�إ�شكاليات التحول الدميوقراطى فى �إطار
«الربيع العربى» و�أولويات الإ�صالح والتغيري

وثائق

 10-8نوفمرب 2014
(الدار البي�ضاء ،اململكة املغربية)

خال�صات وتو�صيات

ما هو املنتدى؟
املنتدى هو مبادرة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
ت�ستهدف خلق �إطار دائم ومنتظم للحوار حول الق�ضايا امللحة للتحول
الدميوقراطى ،واحرتام حقوق الإن�سان فى العامل العربى ،والتو�صل
�إىل تقييم للتحديات الرئي�سية التي تواجه الأطراف الفعالة ال�ساعية لذلك،
و�سبل التعامل معها ،وطبيعة اال�سرتاتيجيات املنا�سبة ،و�أولويات املهام.
ي�سعى «املنتدى» �إىل التو�صل �إىل ر�ؤى ت�ساعد على ا�ستكمال مهام
الربيع العربي ،وطرح الأ�سئلة الرئي�سية التي ت�ساعد القوى والتيارات
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ال�سيا�سية واملجتمع املدين ،على �إجراء مراجعات للمواقف والأفكار التي هيمنت على منط
ا�ستجاباتهم النتفا�ضات الربيع العربي ،وكذلك للر�ؤى وم�شاريع الإ�صالح ال�سابقة على الربيع
العربى .ف�ضال عن ا�ست�شكاف الأفكار والر�ؤى املبتكرة وغري املطروقة التي ت�ساعد على وقف
االنتكا�سات املتالحقة ،فى ظل �سياق ي�شهد تراجعا للطلب على تعزيز حقوق الإن�سان والتحول
الدميقراطي ،وتنامي �سطوة التيارات الفا�شية ،و�صعود الفت للجماعات الإرهابية ،التي
�أ�صبحت متتلك لأول مرة املوارد املالية والب�رشية والع�سكرية وال�سيا�سية لت�أ�سي�س دولة دينية
ال حدود معلنة لها ،تق�ضي على جهود قرنني من التحديث باملنطقة ،وجتاهر بعداء واحتقار
للدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وتقيم حماكم التفتي�ش فى العقائد والأديان والأفكار ،وتنظم
املذابح للأقليات الدينية ،وت�ستعبد الن�ساء.
ي�سعى املنتدى لأن يكون �أحد منابر الإ�صالح و التغيري الثقافى واالجتماعي وال�سيا�سي
باملنطقة العربية ،وذلك عرب �إجراء حوارات معمقة حول �أ�سباب الإخفاق و�سبل التقدم .كما
ي�سعى �إىل �إعادة تعريف مهام و�أولويات احلركة احلقوقية فى العامل العربى فى هذا ال�سياق.
ينعقد املنتدى ب�شكل �سنوى ،وي�شارك فيه �أكادمييون وكُ ّتاب ومدافعون عن حقوق الإن�سان
وقيادات منظمات املجتمع املدين و�سيا�سيون واعالميون ،من الدول العربية وغري العربية.
ت�سهر هيئة ا�ست�شارية على حتقيق الأهداف بعيدة املدى «للمنتدى» ،وتطوير فعاليته ومكانته
الأدبية ،ومتابعة تو�صيات وا�ستنتاجات كل منتدى ،و�ضمان التكامل والتوا�صل بني املنتديات
ال�سنوية ،وتوا�صل احلوار بني امل�شاركني على مدار العام بني كل منتدى واملنتدى التاىل له.
املنتدى الدويل الأول حلركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي:
يف يوم ال�سبت املوافق  8نوفمرب  2014افتتح مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
بالتعاون مع املجل�س الوطنى حلقوق الإن�سان باملغرب فعاليات «املنتدى الدوىل الأول حلركة
حقوق الإن�سان فى العامل العربى» يف مدينة الدار البي�ضاء باململكة املغربية .و�سعى املنتدى
ملناق�شة �إ�شكاليات التحول الدميقراطي فى �إطار «الربيع العربي» و�أولويات الإ�صالح
والتغيري .وذلك خالل الفرتة  10-8نوفمرب احلايل( .)2014مت تنظيم املنتدى بدعم من
الوكالة ال�سويدية للتنمية والتعاون الدويل  ،ADISو�شارك يف فعاليات املنتدى جمموعة
من املدافعني عن حقوق الإن�سان والأكادمييني والكُ ّتاب وقيادات منظمات املجتمع املدين
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وال�سيا�سيني والإعالميني .وبلغ عدد امل�شاركني نحو  70م�شاركً ا من  10دول عربية هي:
(م�رص ،املغرب ،تون�س ،اجلزائر ،اليمن ،فل�سطني ،ال�سودان ،الأردن ،لبنان ،البحرين)
و 3دول �أوروبية( :فرن�سا� ،أملانيا ،بلجيكا) بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
افتتح �أعمال امل�ؤمتر بهى الدين ح�سن مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
و�إدري�س اليزمى رئي�س املجل�س الوطنى حلقوق الإن�سان باملغرب .وقد بعث زيد بن رعد
مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان بر�سالة �إىل امل�ؤمتر� ،ألقاها نيابة عنه هانى جملّى
رئي�س فرع �آ�سيا واملحيط الهادئ وال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبكتب حقوق الإن�سان
التابع للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة .
جاء انعقاد املنتدى يف وقت ت�شهد فيه املجتمعات العربية حتوالت عا�صفة يف بنيتها ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وكذلك تبدالت فى خريطة التحالفات الإقليمية ،كردة فعل على اندالع
انتفا�ضات الربيع العربي و�صعود اجلماعات الإرهابية على حد �سواء .كما �شهدت جتارب
التحول الدميقراطي الوليدة ،التي بد�أت يف �أعقاب الربيع العربي ،انتكا�سات متفاوتة .ف�ضال
عن خماطر حتدق بحركة حقوق الإن�سان ،التي تتعر�ض يف بع�ض الدول العربية ملحاولة
ت�صفيتها ،با�ستخدام قوانني جائرة وق�ضاء يفتقر لال�ستقالل ،و�أجهزة �أمنية قاومت ب�رضاوة
كل امل�ساعي الرامية لإ�صالحها.
يف هذا ال�سياق؛ ناق�ش املنتدى الق�ضايا الرئي�سية التالية :م�ستقبل ودور جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي يف احلكم باملنطقة العربية يف �ضوء جتربتهم ال�سيا�سية خالل الربيع العربي فى
م�رص وتون�س واملغرب؛ وطبيعة التحديات التي تواجه �إ�صالح العالقات املدنية الع�سكرية
ودمقرطتها؛ واملواقف الدولية والإقليمية من الربيع العربي؛ ودالالت �صعود اجلماعات
معمق
الإرهابية والتطرف الديني مرة �أخرى باملنطقة .و� ً
أخريا؛ �سعى املنتدى لإجراء نقا�ش ّ
حول �إمكانيات الإ�صالح والتغيري والدفع باجتاه التحول الدميقراطي باملنطقة ،وحول دور
ال�شباب يف عملية التغيري ال�سيا�سى واالجتماعى ،وكذلك تناول يف مداوالته طبيعة الدور
الذي على حركة حقوق الإن�سان فى العامل العربى �أن ت�ؤديه يف هذه املرحلة لتعزيز حقوق
الإن�سان ،والدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي ،ويف الوقت نف�سه مواجهة التحديات امل�صريية
املاثلة �أمامها.
*****
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ا�ستمرت مداوالت املنتدى � 3أيام متوا�صلة ناق�ش خاللها  12ورقة بحثية وعمل ،وفيما يلي
خال�صات مناق�شات امل�شاركني ،و�أبرز الأفكار واالقرتاحات التي �شهدها املنتدى:
1 .1ت�شهد املنطقة العربية �سياقا �سيا�سيا معق ًدا ،ي�شهد تراجعا ملحوظا للطلب على تعزيز حقوق
الإن�سان والتحول الدميقراطي ،و�صعود التيارات الفا�شية ،وتنامي �سطوتها على املجال
العام .وت�شهد فيه املجتمعات العربية حتوالت عا�صفة يف بنيتها ال�سيا�سية واالجتماعية،
وكذلك تبدالت يف خريطة التحالفات الإقليمية؛ كردة فعل على اندالع انتفا�ضات الربيع
وتطورا من الإرهاب يف املنطقة .كما �شهدت
العربي ،و�صعود منط �أكرث خطورة
ً
جتارب التحول الدميقراطي الوليدة ،التي بد�أت يف �أعقاب الربيع العربي ،انتكا�سات
متفاوتة ،انتهزتها بع�ض النظم اجلديدة لت�صفية احل�ساب مع القوى الدميقراطية ودعاة
حقوق الإن�سان.
2 .2يف هذا الإطار؛ �أكدت مداوالت املنتدى �أنه ال عدالة انتقالية دون انتقال جاد �ضامن
مل�سار التحول الدميقراطي� .إذ ُيالحظ �أنه فى �سياق الربيع العربي �صار مطلب العدالة
االنتقالية مطروحا بقوة يف املجال العام العربي ،وا�ستهلكت خالل ال�سنوات املا�ضية
طاقات وموارد ب�رشية ومالية يف مناق�شة وو�ضع خطط حتقيق “العدالة االنتقالية”؛ برغم
متوفرا ،وهو وجود عملية انتقال دميقراطي فعلية .لذا
�أن �رشطها الأ�سا�سي مل يكن
ً
ميكن القول �إن التجربة الوحيدة يف �إطار خربات الربيع العربي التي ميكن لها �أن ت�ضع
م�سارا
حجر �أ�سا�س دميقراطي لإجناز العدالة االنتقالية ،هي التجربة التون�سية التي ت�شهد
ً
دميقراطيا ،هو الوحيد الذي مل يف�شل بعد يف �إطار مقارنته بتجارب الربيع العربي
�سيا�سيا
ً
ً
الأخرى .قبل ذلك كان املغرب قد �أجنز طريقه اخلا�ص للعدالة االنتقالية منذ �أكرث من
عقد من الزمان ،وذلك فى �سياق مبادرة وا�سعة النطاق من النظام امللكى للإ�صالح
الدميوقراطى.
3 .3خالفا للمقولة الرائجة� ،إن تيار الإ�سالم ال�سيا�سي هو وحده من ميكن و�صمه بالعداء
حلقوق الإن�سان ،وا�ستغالل الدميقراطية للو�صول للحكم ثم التخلي عنها ،و�إن ممار�ساته
تهدف لإق�صاء القوى ال�سيا�سية الأخرى؛ ف�إن مداوالت املنتدى �أو�ضحت �أن �أغلبية
اجلماعات ال�سيا�سية الأخرى ،مبا فى ذلك العلمانية ذات التوجه الليرباىل والي�سارى،
متار�س �أي�ضا الإق�صاء ،و�أنها قد تقبل الت�ضحية بحقوق �أ�سا�سية -مبا فى ذلك احلق فى
احلياة  -العتبارت �سيا�سية طارئة (تعترب م�رص النموذج الأكرث �سفورا) .كما �أو�ضحت
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مداوالت املنتدى �أن حقوق الإن�سان مل تكن �أب ًدا �ضمن �أولويات غالبية احلكومات –مبا فى
ذلك الإ�سالمية -التي ت�شكلت بعد االنتفا�ضات العربية .ويبدو �أن مواقف معظم الأحزاب
والقوى ال�سيا�سية� ،سواء كانت ليربالية �أو �إ�سالمية �أو ي�سارية �أو قومية ،من دعم حقوق
الإن�سان واملواطنة -مبا فى ذلك احلق يف احلياة -ال تعتمد فح�سب على التوجهات ال�سيا�سية
والأيديولوجية �أو القيم التي تزعم هذه الأحزاب الإميان بها .فمواقفها تتغري بتغري
املوقع من ال�سلطة .وامل�سافة من ال�سلطة �أو التموقع فيها هي �أقوى حمددات �سيا�سات
كثريا
ومواقف الأحزاب من دعم حقوق الإن�سان واملواطنة؛ الأمر الذي يك�شف عن �أن ً
من الأطراف ال�سيا�سية الكربى الفعالة تنظر حلقوق الإن�سان ؛ باعتبارها �أداة �سيا�سية
ا�ستعدادا للتخلي عن دعم حقوق الإن�سان
لل�ضغط على ال�سلطة التي تعار�ضها ،لكنها تبدي
ً
فور جناحها يف جتريد خ�صمها ال�سيا�سي من نفوذه �أو و�صولها ملقاعد احلكم .ف�إذا كانت
اجلماعات ال�سيا�سية الإ�سالمية غري قادرة على الت�أقلم مع الدولة احلديثة ،ف�إن اجلماعات
الليربالية والي�سارية غري قادرة بعد على �صياغة خطاب وممار�سات مت�سقة مع قيم
الدميقراطية فى دولة حديثة ،وبالأحرى مع مبادئها وبراجمها املعلنة.
حكرا على جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي،
4 .4توظيف الدين خلدمة �أغرا�ض �سيا�سية لي�س
ً
دينيا ال يختلف جذريا ،كما
فبع�ض النظم التي �أزاحت حكم التيار الديني ت�ستخدم خطابا ً
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات الدينية والتف�سريات الدينية املعادية للدميقراطية وحقوق الإن�سان خلدمة
�أغرا�ض النظام احلاكم .و�أ�صبحت تعبريات مثل «جتديد اخلطاب الديني» �شعارات
جوفاء ترددها �أغلب الأطراف فى احلكم واملعار�ضة ،دون توفر اجلر�أة على تد�شني
حركة �أو مبادرات جادة للإ�صالح الديني ،ال منا�ص عنها يف �سبيل عبور فجوة التخلف،
وتعزيز قيم احلداثة والدميقراطية يف املجتمعات العربية.
5 .5ينبغي على القوى الدميقراطية وحركة حقوق الإن�سان يف العامل العربي االنخراط يف
عملية بحث معمق يف كيفية �إعادة بناء الدولة العربية احلديثة على �أ�س�س حديثة ،مبا ي�شمل
�شامل ملع�ضلة عالقة الدولة باملجال الديني ،وكذا حل جذري ل�سعى تيار الإ�سالم
حل
اً
اً
ال�سيا�سي لإخ�ضاع الدين ل�سلطة الدولة يف املجتمعات العربية؛ مبا يجعل منوذج الدولة
معاديا لأ�س�س امل�ساواة واملواطنة وحريات التعبري والتنظيم واالعتقاد ،وللحداثة
املطروح
ً
ذاتها .ويف هذا الإطار؛ ينبغي على القوى الدميقراطية �أال تقع يف �أ�رس الفكرة اخلاطئة
الرائجة ب�أن الدولة العربية احلديثة ف�صلت املجال الديني عن ال�سيا�سة .ففي الواقع مار�ست
الدول العربية احلديثة �إخ�ضاع املجال الديني ل�سلطتها ،عرب تبنيها لتف�سريات دينية مذهبية
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بعينها ،وكذا عرب �سيطرتها على امل�ؤ�س�سات الدينية .وهكذا احتكرت الدولة العربية احلديثة
احلديث با�سم الدين ،يف حني ت�سعى لإجبار الأطراف والقوى املجتمعية الأخرى على
ف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،وهو التناق�ض الذي �أ�سهم يف �إنتاج تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي.
من ثم ،ف�إن على القوى الدميقراطية التى ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان والأقليات �أن
تعمل على ت�أ�سي�س منوذج مغاير لعالقة املجال الديني بالدولة وبال�سيا�سة يف املجتمعات
العربية احلديثة ،وهو ما �سي�شكل ،حال ت�أ�سي�سه� ،إطارا ي�ساعد يف �إجناز عملية التحول
الدميقراطي.
6 .6جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ونظم احلكم القدمية يف املنطقة هما جزء من الأزمة ،وال
ميكن اعتبار �أحدهما حال لها .فقد �أثبتت انتفا�ضات الربيع العربى �أن الرتاث الفقهي
الديني الكال�سيكي ،وكذا الرتاث الإ�سالموي اخلا�ص 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�شكل جذري وعميق .وفيما ُتعد مكا�سب الإ�سالميني
بعد الربيع العربي مبثابة خ�سائر للقوى الدميقراطية؛ ف�إن خ�سائر الإ�سالميني هي �أي�ضً ا
خ�سائر للقوى الدميقراطية� .إذ منح الربيع العربي الفر�صة للإ�سالميني يف عدد من البلدان
�أن يح�صدوا العديد من املكا�سب ال�سيا�سية واالنتخابية ،التي جعلتهم م�صدر تهديد لفر�ص
التحول الدميقراطي و تعزيز حقوق الإن�سان .وبعد انقالب ميزان القوى يف م�رص
والإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان امل�سلمني؛ ف�إن خ�سائر الإ�سالميني -على عك�س
املتوقع -مل تكن يف �صالح الدميقراطية وحقوق الإن�سان  ،فقد امتدت رقعة اخل�سائر لت�شمل
القوى الدميقراطية احلقيقية واملجتمع املدنى،لأن الدولة القدمية/الع�سكرية/ال�سلطوية ال
عدوا للمجتمع ،ثم
ت�ستطيع �أن تبني �رشعيتها �إال على �أ�سا�س خطاب فا�شي  ،ي�صطنع
ً
ت�سخر كل طاقاتها الإعالمية و�أذرعها الأمنية ملحاربة هذا العدو ،وحتت �شعار حماية
ّ
وتقو�ض �أ�س�س الدميقراطية
،وتقيد احلريات،
املجتمع ،تعتدى على حقوق الإن�سان
ّ
ّ
و�سيادة القانون والعدالة ،ويف الطريق تع�صف بالقوى الدميقراطية.
7 .7هناك غياب فى املمار�سة ملفهوم الدميقراطية التي يتحدث عنها اجلميع (الليرباليون
والي�ساريون والإ�سالميون ونظم احلكم) .فقوى الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدلة� ،أي التي
تدعي نبذها للعنف و�إميانها بالدميقراطية والعمل ال�سلمي ،مل متلك بعد الن�ضج الفكري
الكايف لإجناز ر�ؤية �سيا�سية ملمو�سة لعالقة الدين بالدولة ،كما مل تنجز م�رشوعا �سيا�سيا
حمددا موق ًفا ملمو�سا �إزاء القيم
متجاوزا لآليات الدميقراطية الإجرائية،
حقيقيا
إ�سالميا
�
ً
ً
ً
ً
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الدميقراطية وحقوق الإن�سان .فيما تعاين غالبية القوى ال�سيا�سية العلمانية الدميقراطية
العربية غياب امل�رشوع ال�سيا�سي الدميقراطي ،ولي�س فقط من �ضعف التنظيم واالفتقار
للقاعدة ال�شعبية.
8 .8من الع�سري �أن يتم �إدماج اجلماعات والتيارات الإ�سالمية يف العملية ال�سيا�سية ،دون
�إجراء مراجعات فقهية وفكرية و�سيا�سية معمقة ،تف�ضي يف النهاية �إىل �إنتاج �صيغ
مبتكرة لأحزاب �سيا�سية ،ت�ستوحي الرتاث الثقايف الإجتماعي الإ�سالمي .ومبا ي�ؤدي
�إىل �أن تتجاوز هذه اجلماعات مفاهيم الدولة الإ�سالمية القدمية واحلاكمية ،وقبول فكرة
الدولة الوطنية ،والنظر لل�سيا�سة بو�صفها �آلية لإدارة االختالفات والتعددية ،ولي�ست
�آلية للإخ�ضاع والتنميط .لكن القمع الأمني الذي متار�سه الدولة القدمية �ضد التيار
الإ�سالمي ،لن ي�سهم يف توفري املناخ الالزم لإجراء مثل هذه املراجعات .بل هو يف�ضي �إىل
حتوالت خطرية يف �صفوف التيار الإ�سالمي ،ت�ؤدي لظهور جيل جديد من الإ�سالميني
الراديكاليني الراف�ضني للعمل ال�سيا�سي الإ�صالحي التدريجي من داخل النظام ،وهو ما
ينع�ش �أفكار العنف والتكفري ودوافع الإرهاب يف املجتمعات فى العامل العربى.
�9 .9إجناز التحول الدميقراطي واال�ستقرار ال�سيا�سي لن يتحققا دون تقدمي تنازالت من جميع
الأطراف الفعالة ال�سيا�سية والدولة ،للو�صول �إىل �صيغ توافقية ،ت�ضمن توفري حياة
�سيا�سية دميقراطية حترتم التعددية وحقوق الإن�سان ،وال جتعل الدين �أداة يف يد النظام
احلاكم .وهو ما يحتم على جميع القوى ال�سيا�سية الدينية والليربالية القيام مبراجعات فكرية
جادة ملواقفها امليدانية من ق�ضايا الدميقراطية و�أزمات حقوق الإن�سان خالل ال�سنوات التي
تلت انتفا�ضات الربيع العربي ،واالنخراط يف احلوار والتفاو�ض و�إعالء �سيادة القانون
،وحما�سبة كل من مار�سوا العنف� ،أو حر�ضوا عليه� ،ضد املواطنني� ،سواء من رجال
ال�سيا�سة �أو احلكومة �أو الإعالم.
1010توجد حماوالت د�ؤوبة يف بع�ض الدول العربية لإغالق وت�أميم املجال العام �أمام الن�شاط
ال�سيا�سي ال�سلمي� ،سواء للإ�سالميني �أو العلمانيني ،والهيمنة على و�سائل الإعالم،
و�إف�ساد م�ؤ�س�سة العدالة ،و�إطالق يد الأجهزة الأمنية لتحكم احلياة ال�سيا�سية حتت مزاعم
حماربة الإرهاب .وهذه املمار�سات وال�سيا�سات ُتعد مبثابة وقود ي�ضخ يف ماكينة العنف،
الذي ي�صبح بديال يطرح نف�سه ب�إحلاح على من يتعر�ض للقمع والتنكيل من ال�شباب.
م�رص مثال �ساطع على ف�شل القمع يف �إجناز هدفه ،والنجاح فى الوقت نف�سه فى تو�سيع
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نطاق العنف والإرهاب.
1111فيما يعاين ال�شباب فى العامل العربي من الإق�صاء والتهمي�ش من النظم احلاكمة ،ف�إنهم
يف عدد من الدول العربية يعانون غياب القنوات الدميقراطية التي ت�سمح لهم بالو�صول
لدوائر �صنع القرار  ،حتى داخل �أحزابهم ال�سيا�سية� .إال �أنهم ميثلون �أبرز الأطراف
الفعالة يف اجتاه الدفع نحو الدميقراطية؛ وهو ما يجعلهم الهدف الأول للنظم ال�سلطوية
التي تخ�شى �صعود الطلب على الدميقراطية ،فتالحقهم ،وتلقي بهم يف ال�سجون بتهم
ملفقة ،وت�ستخدم �ضدهم ماكينة الإعالم لت�شويههم� .إال �أنه من ال�صعب احلكم ب�أن ال�شباب
قد ا�ست�سلم حتت وط�أة التنكيل بهم ،و�أنهم تخلوا عن ن�ضالهم من �أجل الدميقراطية .ولكن
ال�س�ؤال احليوى الذى يحتاج �إىل �إجابة ،هو عن معدل انتقالهم من الن�شاط ال�سلمى �إىل
العنيف؟
1212تعمل النظم ال�سلطوية العربية على ا�ستغالل احلرب العاملية «الثانية» على الإرهاب،
وحاجة التحالف الدويل للدعم الع�سكري وال�سيا�سي العربي ،يف �إخرا�س الأ�صوات
الدميقراطية وترهيب ال�صحفيني والإعالميني؛ بدعم ماىل و�سيا�سى و�إعالمى من
جمموعة من الدول العربية يف اخلليج ،الأمر الذى ي�ضع القوى الدميقراطية يف عدة
دول فى مواجهة غري متكافئة مع �شبكة معقدة من التحالفات الإقليمية والدولية املتعار�ضة
معها.
1313من ال�رضورى �أن تدر�س بعناية الأطراف املعنية باحلرب العاملية «الثانية» على الإرهاب
ح�صيلة  13عاما من احلرب «العاملية الأوىل» على الإرهاب ،التي بد�أت بعد هجمات
� 11سبتمرب  .2001حينذاك كان وجود تنظيم «القاعدة» الإرهابي ينح�رص ب�أرا�ضي
�أفغان�ستان وباك�ستان .الآن بعد 13عاما من احلرب �ضد الإرهاب ،تتفاو�ض الواليات
املتحدة الأمريكية مع حليف القاعدة فى �أفغان�ستان :حركة طالبان ،و�أن�ش�أت «القاعدة»
مركزا �إقليميا لها فى اليمن ،و�أ�صبحت لوريثة القاعدة« :داع�ش» ،دولة فى �أرا�ضي
�سوريا والعراق ،ووالية فى �شبه جزيرة �سيناء يف م�رص ،وفروع فى �شمال �أفريقيا .لقد
منيت احلرب على الإرهاب بف�شل ذريع ،ب�سبب تبني ا�سرتاتيجية ق�صرية املدى ،تعتمد
فقط على الأدوات الع�سكرية والأمنية ،وتغفل �أهمية الأبعاد اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية
الأخرى فى الت�صدى للأ�سباب الأعمق ل�صعود الظاهرة االرهابية فى العامل العربى،
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�شلة نف�سها ،ولذا تلوح مالمح الف�شل مبكرا هذه املرة.
1414على الدول العربية �إدراك درو�س التاريخ القريب ،و�أن تتذكر �أن �أحد �أقوى جي�شني فى
العامل مل يقف حائال �أمام تفكك االحتاد ال�سوفييتي يف القرن املا�ضي وكتلته احلليفة .وذلك
ب�سبب تقوي�ض ديناميكيات املجتمع املدين وال�سيا�سي .وهو ما ميكن ا�ستخال�صه �أي�ضً ا من
جتارب دول عربية مثل العراق و�سوريا،التى متتعت كل منها بامتالك جي�ش قوي،
لكنه ف�شل يف حماية �أمن وا�ستقرار املجتمع ،ومتا�سك الدولة على ال�سواء.
1515على مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان �إعادة النظر يف هيكل �أولوياتها
ومواردها فيما يتعلق بالعامل العربي ،انطالقا من كون املنطقة هى الأكرث تدهورا يف
و�ضعية حقوق الإن�سان فى العامل ،وذلك ب�سبب �صعود خطر اجلماعات الإرهابية من
ناحية ،مبا ي�شكله من تهديد للحق يف احلياة وجممل احلقوق الأ�سا�سية ،ومن ناحية �أخرى
متخ�ض الربيع العربي يف عدد من الدول عن نظم �سيا�سية �سلطوية �أكرث ا�ستهتارا بحقوق
فعالة تقوم على التفاعل الديناميكى مع
الإن�سان .على املفو�ضية ال�سامية و�ضع ا�سرتاتيجية ّ
احلكومات ومع املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ،ومتنح اهتماما خا�صا للتهديد املتفاقم يف
املنطقة لأمان و�سالمة وحرية عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان.
1616يتعر�ض املجتمع املدين واملدافعون عن حقوق الإن�سان ملخاطر جمة يف عدد من بلدان
الربيع العربي .تتفاوت هذه املخاطر بني حمالت االغتيال املعنوى واالختطاف والتهديد
بالقتل وال�سجن .ال فارق يف هذا بني بلد �شهد انهيار �شبه كامل ملظاهر وجود الدولة
مثل ليبيا� ،أو بلد تقوم على �أر�ضه دولتان متحاربتان ،وتدور على �أر�ضه حروب بني
�أطراف متعددة حملية و�إقليمية ودولية مثل �سوريا� ،أو يف م�رص التي تتعر�ض لهجمة
�ضارية ،ت�ستهدف الق�ضاء على وجود املنظمات احلقوقية امل�ستقلة .وكذلك يف دولة كان
لها ن�صيب �ضئيل من رياح الربيع العربي ،هي البحرين التي يتم فيها التنكيل بالن�شطاء
احلقوقيني البارزين .فيما ت�شهد التجربة التون�سية منوذجا ناجحا ب�شكل ا�ستثنائى يف دعم
دور املجتمع املدين ،و�إف�ساح املجال �أمامه للقيام بدور بارز يف احلياة ال�سيا�سية.
1717من ال�رضورى ملنظمات املجتمع املدين والنقابات العربية �أن تدر�س بعناية التجربة
التون�سية ،التي ات�سم فيها املجتمع املدين بديناميكية كبرية ،وبخا�صة الدور الذى قام ويقوم
به االحتاد العام لل�شغل .حيث مل ي�ضع املجتمع املدين جدارا عازال بينه وبني واملجال
ال�سيا�سى العام .ولذا كان املجتمع املدين �أحد �أهم مرتكزات اخلطوات الناجحة لتون�س
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جتاه التحول الدميقراطي مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى.
�1818رضورة مراجعة منظمات املجتمع املدين جلدوى �أعمال املنا�رصةAdvocacy/

وا�سرتاتيجياتها .كما عليها العمل على خلق حلفاء واجتذاب داعمني جدد لها من داخل
املنطقة العربية وخارجها ،من الأحزاب ال�سيا�سية و النقابات والقوى املجتمعية املختلفة
يف مواجهة النظم ال�سلطوية .على منظمات حقوق الإن�سان تطوير ا�سرتاتيجية فعالة
وديناميكية للحوار الن�شط مع املجتمع الدويل ،مبا فى ذلك الواليات املتحدة الأمريكية
واالحتاد الأوروبي والدول الدميوقراطية ال�صاعدة يف �أمريكا الالتينية و�أفريقيا و�آ�سيا.
ومن املهم �أن ميتد هذا احلوار لدول اخلليج العربي الفعالة يف املنطقة.

1919على م�ؤ�س�سات التمويل املعنية بحقوق الإن�سان يف املنطقة العربية �أن تقوم مبراجعة
براجمها وخططها و�أولوياتها جتاه املنطقة؛ على �ضوء مواكبة التغيريات ال�سيا�سية
واملجتمعية املت�سارعة التي حتدث يف املجتمعات العربية خالل فرتات ق�صرية ،و�أن
جتري عملية املراجعة بالت�شاور مع منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة.
ثمن امل�شاركون يف منتدى الدار البي�ضاء التنوع الذي ات�سمت به خلفيات امل�شاركني يف
ّ 2020
املنتدى؛ حيث �ضم املنتدى مدافعني عن حقوق الإن�سان و�أكادمييني و�سيا�سيني و�إعالميني
وفاعلني مدنيني �آخرين ،من دول عربية وغري عربية� .إذ �أ�سهم ذلك يف �إثراء مداوالت
املنتدى .وانتهى امل�شاركون �إىل االتفاق على وجود احتياج لتطوير �آلية للتن�سيق والتعاون
امل�ستدام بني منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة فى العامل العربى وبني فعاليات املجتمع
املدنى الأخرى ،من مثقفني و�أكادمييني وفنانني واعالميني ،مبا ي�ساعد هذه الأطراف
على تبادل املعلومات والتقييمات وتن�سيق الأدوار يف الفعاليات الدولية والإقليمية ،وكذا
تبادل الدعم والت�ضامن .ويف هذا الإطار �أجمع امل�شاركون على �رضورة �إن�شاء هيئة
ا�ست�شارية للمنتدى ذات طابع تعددى من مدافعني عن حقوق الإن�سان والفاعلني املدنيني
الآخرين.
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