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وسيايس من الظّاهرة الوقت نفسه ،أمام سياسات للدولة تج ّنبت تاريخ ًّيا الوصول إىل حافة
ميكن وصف الكتاب بأنَّه محاولة اقرتاب ثقا ٍّيف
ٍّ
اإلسالميّة يف األردن ،ورصد للتح ّوالت الكربى التي يقف عىل عتباتها
الصدام مع هذه الحركات أو استنساخ مناذج عربيّة محيطة.
ِّ
ٍ
وحركات إسالم ّية أخرى م ِّرب ًرا ذلك بأ ّن
أبرز الفاعلني يف املشهد ،الذين يتميَّزون بقدر من اإلشكاليّة وإثارة وإذا كان الكتاب يتجاوز أحزابًا
الجدل حول رؤيتهم األيديولوج ّية و مساراتهم الحرك ّية ،وهم :جامعة سياسة الدولة تجاهها ال تحتاج إىل تفصيل أو توضيح ،كام هي الحال
اإلخوان املسلمني ،السلف ّيون (بوجهيهم:
ّ
التقليدي ،الراديكا ّيل) ،وحزب مع جامعة الدعوة والتبليغ والزوايا الصوف ّية التقليديّة ،ومثل حركة
اإلسالمي.
التّحرير
ّ
السياسات الرسم ّية مبارشةً،
الطباعيات االجتامع ّية التي ال تشتبك مع ّ
اإلسالمي يف األردن :اإلسالم ّيون والدولة فإنَّني سأتناول يف هذه املراجعة تط ّور عالقة جامعة اإلخوان املسلمني
"الحل
ّ
يتناول كتاب
ّ
مبؤسسة الحكم ،كون الجامعة والجبهة
الصادر بالرشاكة بني مركز الدراسات وحزبها جبهة العمل اإلسالمي ّ
ورهانات الدميقراط ّية واألمن"ّ ،
ومؤسسة فريدريش إيربت األملانيّة هام الطرفان الوحيدان اللذان يتب ّنيان رسم ًّيا العمل السيايس املرشوع
اإلسرتاتيجيّة يف الجامعة األردنيّة َّ
والعلني املعارض ،وكون الجامعة متثّل أكرب حزب معارض يف األردن،
ّ
يف عامن عام  ،2012ملؤلِّفيه محمد أبو ر ّمان وحسن أبو هن ّية،
السيايس األرد ّين ،وتحظى بشعب ّية يف الشارع األرد ّين .بل إ َّن جامعة اإلخوان املسلمني
الحركات والجامعات اإلسالم ّية وموقعها يف املشهد
ّ
اإلسالمي الوحيد الذي ميارس نشاطًا سياسيًّا مرشو ًعا
واالختالفات املفصليّة بينها .ويرصد أيضً ا بروزها وتط ّورها وما يثار متثِّل الحزب
ّ
حولها ،وما تطرحه من "حلول" لألسئلة السياسيّة واالجتامعيّة يف ويقوم بدور سيايس كبري بني قوى املعارضة .وال ينطبق هذا األمر عىل
أساسا عىل دراسة األسباب الكامنة وراء تراجع الجامعات األخرى التي تط ّرق إليها الكتاب .وهي السلف ّية وحزب
األردن .ويركِّز الكتاب ً
السطور الالحقة.
يف
ذلك
إىل
وسنشري
حرير،
ت
ال
ّ
ّ
ومتغيات دورها
ق ّوة جامعة اإلخوان املسلمني يف الشارع األرد ّين،
رِّ
السيايس وعالقاتها بالدولة ،وعالقة الجامعة باملجتمع من جهة أخرى،
ّ
وذلك يف إطار دراسة مجمل التط ّورات والتح ّوالت التي عصفت داخل
الجامعة؛ عىل مستوى خطابها األيديولوجي ومامرستها يف آن م ًعا .الدولة واإلخوان :من التّوظيف
ورصد مراحل تط ّور عالقتها بالدولة وديناميك ّية عملها االجتامعي إلى التّحجيم
والسيايس.
يف الفصل األ ّول من الكتاب ،يرصد املؤلِّفان التجربة وتح ّوالت
الخطاب ،وعالقة اإلخوان بالجامعات والت ّيارات األخرى يف األردن.
ويحاول أبو ر ّمان وأبو هن ّية أن يؤ ِّرخا لعالقة اإلخوان املسلمني
احل متع ِّددة ،متثِّلت يف حالة مطّردة من
مبؤسسة الحكم التي م َّرت مبر َ
َّ
الصعود ،بد ًءا بالتعايش السلمي وصولاً إىل ح ِّد االلتقاء والتحالف ض ّد
مصادر تهديد مشرتكة .وقد بلغا مرحل ًة متط ّورة من التحالف ،عندما
محل املنظّامت والقوى
مؤسسة الحكم باإلسالم ّيني ليحلّوا ّ
استعانت ّ
الفلسطين ّية بعد عام  .1970ويتت ّبع الكتاب تاريخ العالقة باإلشارة
يتك ّون الكتاب من  456صفحة ضمت مثانية فصول رئيسة ،تبحث إىل املالذ اآلمن الذي وجده "اإلخوان" يف نظام الحكم األرد ّين يف وقت
السياسات الدين ّية وسؤال العالقة بني الدين والدولة ،يف محاولة كانوا يخوضون فيه رصاعات دمويّة سياس ّية ووجوديّة مع النظام
يف ّ
النارصي يف مرص وسورية والعراق ،وكانت اإلعدامات واالعتقاالت
ّ
الستنطاق البيئة الترشيع ّية والسياس ّية املحيطة باإلسالم ّيني التي ترسم
حقل حيوي وأسايس يف تطال كوادر الجامعة .ث ّم تط ّورت العالقة بني الدولة واإلخوان مع
الديني عمو ًما .وهو ٌ
املالمح املشكِّلة للحقل
ّ
انفجار حوادث أيلول  /سبتمرب  1970التي وقعت بني الجيش األرد ّين
دراسة طبيعة العالقة بني اإلسالم ّيني والدولة واملجتمع.
واملنظّامت الفلسطين ّية اليساريّة؛ إذ وقفت الجامعة عىل الحياد
ربا نكون أمام منوذج
ُّ
العسكري ،بل دعمت النظام سياس ًّيا ورمزيًّا .وقد كافأ
يستحق الدراسة كام يرى يف الصرّ اع
يف هذا الكتاب ،مّ
ّ
املؤلِّفان؛ فهناك خريطة متن ّوعة من الحركات واملجموعات اإلسالم ّية ،النظام جامعة اإلخوان ومنحها مساح ًة واسع ًة من العمل والنشاط
تتباين يف طرحها األيديولوجي وكفاءتها الحرك ّية بصورة واسعة .ويف واالنتشار ،لك َّن إرهاصات التح ّول يف سياسة الدولة تجاه الجامعة
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بدأت فعل ًّيا منذ منتصف الثامنين ّيات .وظهرت بصورة واضحة مع
بداية التسعينيّات بعد أن كشفت عودة الحياة النيابيّة عام 1989
ق ّوة اإلخوان السياسيّة يف الشارع .فحدث الرتاجع الرسمي يف املوقف.
وبدأت الدولة يف تطبيق سياسات تحجيم الجامعة ،وإضعاف نفوذها
يف الربملان والجامعات واملساجد ،وإعادة هيكلة ق ّوتها السياس ّية
االجتامعي من تحت قدميها ،من خالل رضب بنيتها
وسحب البساط
ّ
التحتيّة يف العمل التط ّوعي والخريي.
بدأت العالقة يف االنحدار املتع ِّرج منذ منتصف الثامنينيّات حتّى
مرحلة االفرتاق خالل تسعينيّات القرن املايض ،وصولاً إىل مرحلة
استالم امللك عبد الله الثاين الحكم عام  1999وحتّى اليوم ،لتبدو
هذه العالقة مرتبك ًة من حيث املشاركة وجملة األزمات األخرى .ويف
عام  2007ظهر مخزون االحتقان وتجذَّرت فجوة الثِّقة بني الطرفني
بسبب تدخّل الدولة يف االنتخابات البلدية والنيابيّة ض ّد الجامعة،
ما دفع إىل تعزيز خطاب الت ّيار املتش ِّدد داخل الجامعة ،ومقاطعتها
االنتخابات النياب ّية التي جرت يف عامي  2010و.2013

تح ّوالت بنيويّة وأزمة مفتوحة
يع ِّدد املؤلِّفان أبرز العوامل التي قامت بدور أسايس يف رسم طبيعة
العالقة بني امللك الجديد عبد الله الثاين وجامعة اإلخوان املسلمني.
ويقوالن (ص " :)75إ َّن مرحلة انتقال الحكم ،والخلفيّة غري السياسيّة
الشاب ،هي التي دفعت إىل منح "األجهزة األمن ّية" (املخابرات
للملك
ّ
يل ،مماّ نقل
العامة) الدور الرئيس يف إدارة تفاصيل الشأن الداخ ّ
ملف أمني
ملف سيايس يتولاّ ه امللك شخص ًّيا إىل ٍّ
"ملف اإلخوان" من ٍّ
ّ
بيد املوظّفني املسؤولني .وقد أ ّدى ذلك إىل توتري العالقة بني الطرفني،
ودفع إىل انغالق كبري يف قنوات الحوار وااللتقاء والتفاهم عىل خالف
السابق".
ما كان يحصل يف العهد ّ
ير ّجح املؤلّفان أ َّن مرحلة إبعاد قادة حركة حامس من األردن عام
 1999كانت مبنزلة التح ّول اإلسرتاتيجي الذي ألقى بظالل ثقيلة عىل
عالقة القرص باإلخوان .أ ّما التح ّول اآلخر ،فكان مع احتالل العراق
الذي بدأت معه مرحلة إقليميّة وداخليّة جديدة يف سياق تح ّول
الدور األم�يريكّ يف املنطقة باتجاه تعزيز مسار اإلصالح السيايس
واالقتصادي .فرض هذا املناخ الجديد نفسه بق ّوة عىل العالقة بني
ومؤسسة الحكم؛ إذ عاد اإلخوان إىل املشاركة يف
اإلخوان املسلمني َّ
الحياة النيابيّة عام  2003وحصدوا  17مقع ًدا يف الربملان .وبهذا بدت
املؤسسة الرسم ّية واإلخوان تتّجه إىل
آنذاك املالمح العا ّمة للعالقة بني ّ
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نو ٍع من التهدئة النسب ّية مع بقاء حالة من الكمون يف األزمة؛ فقد
وقف ال ّنزيف املستم ّر يف العالقة بني الطرفني مؤقّتًا ،وذلك عىل ال ّرغم
من ات ّساع الفجوة بني مواقفهام السياسيّة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
إلاّ أ َّن فوز حركة حامس الكاسح يف االنتخابات الترشيعيّة الفلسطينيّة
التي جرت يف أوائل عام  ،2006كان مبنزلة تح ّو ٍل مه ّم آخر .وقد
ومؤسسة
تف ّجر السؤال عن العالقة والنوايا املتبادلة بني اإلخوان
َّ
الحكم عقب اعتقال أربعة ن ّواب من الجامعة زاروا بيت عزاء زعيم
تنظيم القاعدة يف العراق "أبو مصعب الزرقاوي" ،وصدور الحكم
بالسجن مل ّدة عام ونصف (قبل صدور عفو مليك).
عىل نائبني منهم ّ
وهذا التط ّور الجديد أزّم العالقة بني الطرفني .هناك أيضً ا تح ّوالن
رئيسان ساهام يف تحديد العالقة بني الطرفني؛ التح ّول األ ّول كان مع
اإلسالمي يف
توليّ زيك بني ارشيد منصب األمني العام لجبهة العمل
ّ
آذار  /مارس  ،2006وقد واجه اختياره رفضً ا حكوم ًّيا .وظهرت رسائل
تحذير شديدة اللهجة بح ّجة عالقته بحركة حامس ،وهو ما ينفيه
بني ارشيد بالرضورة .والتح ّول اآلخر كان بوضع الحكومة يدها عىل
اإلسالمي" التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني ،بح ّجة
"جمعيّة املركز
ّ
وجود "فساد مايل وإداري" داخل الجمع ّية .إلاّ أ َّن األبعاد السياس ّية
كانت واضحة ،فال ّنظام كان يرى أ َّن الجمع ّية متثِّل مصد ًرا أساس ًّيا
لق ّوة اإلخ��وان املاليّة ،ومصد ًرا حيويًّا للتجنيد الحريكّ واكتساب
القاعدة الجامهرييّة.

بلغت مستويات األزم��ة ذروتها بني اإلخ��وان وال ّنظام من خالل
اتّهامات متبادلة .وكانت االنتخابات البلدية عام  2007أبرز نقاط
االختالف وال ّنزاع؛ فقد سحب اإلخوان مرشّ حيهم بعد ساعات من
عده اإلخوان "تزويرا تجاوز الحدود"،
بدء االقرتاع ،احتجا ًجا عىل ما ّ
بلغ ذروته مع "تصويت أفراد من الق ّوات املسلّحة بصورة علنيّة.
املؤسسة الرسم ّية ،فقد باتت ترى يف اإلخوان خط ًرا حقيق ًّيا عىل
أ ّما ّ
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السيايس يشبه الظّاهرة "الخمين ّية" .بل إ َّن الرواية الرسم ّية
االستقرار
ّ
بدأت تع ّد اإلخوان دول ًة داخل الدولة ،وتضعهم يف سياق املحور
السوري .وقد تع َّززت هذه الرؤية عقب سيطرة حامس
اإلي�را ّين
ّ
عىل قطاع غ ّزة ،وات ّهام حامس باخرتاق جامعة اإلخوان يف األردن.
وشكّلت النتائج املتواضعة لجامعة اإلخوان املسلمني يف األردن
التي حصلت عليها يف االنتخابات النيابيّة األخرية بتاريخ  20ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2007صدم ًة كبرية ملعظم املراقبني واملحلِّلني؛ فقد
جاءت نتائج االنتخابات مفاجئ ًة حتّى ألولئك الذين كانوا يعتقدون
أ َّن شعب ّية الجامعة يف تراجع ،إذ مل تصل أكرث التقديرات تشاؤ ًما
إىل توقّع حصول الجامعة عىل ستّة مقاع َد من أصل  110مقاعد يف
مجلس الن ّواب األرد ّين .إلاّ أ َّن شبهة تزوير االنتخابات ب َّددت كث ًريا
من الشّ كوك .وجاءت مقاطعة اإلخوان لالنتخابات األخرية تعب ًريا عن
مستوى مرتفع من عدم الثِّقة والشّ كوك يف عالقتها بال ّنظام.

ما وراء األكمة
تفس أسباب التصعيد الكبري يف
يسوق املؤلِّفان ع ّدة فرض ّيات رئيسة رِّ
فمؤسسة الحكم تقول
األزمة ووصولها إىل حافة الهاوية بني الطرفنيّ :
السابق.
تغيت ،ولن ترىض بالدور السيايس املحدود ّ
إ َّن الجامعة رَّ
وباتت تطالب بأن تكون رشيكًا يف عمل ّية صنع القرار ،وهو ما يزعج
مؤسسة الحكم ويدفعها إىل الخوف من طموح الجامعة السيايس .يف
ّ
مؤسسة الحكم قد تغيرّ ت نظرتها للجامعة
ن
أ
الجامعة
ترى
املقابل،
ّ
ّ
ومل تعد تشعر بالحاجة إليها.

هنا يسأل الكاتبان :من الذي تغيّر؟
مؤسسة الحكم؟
الجماعة أم
ّ
هذا السؤال كان موضع سجال سيايس وإعالمي بني الطرفني ،إذ
يجيب املؤلِّفان أ ّن الذي تغيرّ فعلاً هو األحوال السياسيّة والتاريخيّة
السابقة إىل
التي حكمت العالقة بني الطرفني ،وأ َّدت خالل املراحل ّ
بناء حالة من التعايش – يف أوقات التحالف التاريخي  -يف مواجهة
خصوم مشرتكني يف الداخل والخارج .ويقصد بالخصوم التاريخيّني
مجموعة من التيّارات من قوميّني ويساريّني ومنظّامت فلسطينيّة
ضعفت وتح ّولت إىل ق ًوى ثانويّة محدودة التأثري يف الشارع ،ومل
يعد لها ما تشكِّله من تهديد أو مصالح مشرتكة كام كانت خالل
السابقة .ومن ناحية ثانية ،يرى املؤلِّفان أ َّن مسافة االختالف
املراحل ّ
مؤسسة الحكم واإلخوان أصبحت أكرب من القواسم
واالفرتاق بني ّ
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مبلف معاهدة السالم بني األردن
املشرتكة،
خصوصا يف ما يتعلَّق ّ
ً
يل وبرنامج صندوق ال ّنقد
وإرسائيلّ ،
وملف سياسات اإلصالح الهيك ّ
الدويل .ومن ناحية ثالثة ،أصبح اإلخوان الق ّوة الفعليّة الشعبيّة
الرئيسة التي متتلك قدرة التأثري يف الرأي العام ،ما دفع بالت ّيار األمني
الصاعدة
مؤسسة الحكم إىل التنبيه إىل خطورة ق ّوة الجامعة ّ
داخل ّ
بصورة ملموسة.

مالمح الخطاب السياسي
يُفرد الكتاب مساح ًة للخطاب السيايس لإلخوان املسلمني من خالل
دراس ِة رؤيتها لإلصالح التي أصدرتها عام  ،2005بعنوان" :رؤية
الحركة اإلسالميّة لإلصالح" التي تتك َّون من سبع عرشة مقالةً .وعىل
ال ّرغم من التق ّدم امللحوظ يف رؤية الجامعة ملعظم القضايا السياسيّة
واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،يؤكّد الباحثان عىل غياب الوضوح يف أكرث
ويتوصل
من وثيقة ،وال س ّيام ما يتعلَّق بااللتزام بالدميقراط ّية".
ّ
اإلسالمي إىل أ َّن
الباحثان من خالل تحليل خطاب جبهة العمل
ّ
الحزب ال يويل أهمي ًة للشأن االقتصادي الداخيل ،وال تتمتّع املسألة
االجتامع ّية بحضو ٍر كبري يف خطابه ،بينام تحظى القضايا الخارج ّية،
اإلقليم ّية والدول ّية ،بحضور كثيف ،إذ تستحوذ عىل أكرث من %44
يحتل موضوع
خاص ًة القضيّة الفلسطينيّة .بينام ّ
من مجمل خطاباتهّ ،
اإلصالح السيايس املرتبة الثانية بنسبة تصل إىل .%21
اإلسالمي واهتامماتها بعد
يرشح الباحثان أولويّات جبهة العمل
ّ
وثيقة اإلصالح لعام  ،2005فعىل صعيد املواقف السياسيّة هناك
العديد من القضايا الرئيسة التي اهت َمت بها جامعة اإلخوان وحزب
ٍ
ّجاهات يف قيادة اإلخوان
اإلسالمي .لكن يالحظ أ َّن مث ّة ات
جبهة العمل
ّ
يل لألردن
بدأت متيل إىل رضورة تب ّني موضوعات ّ
تخص الشأن الداخ ّ
واالبتعاد قدر اإلمكان عن القضايا الخارجيّة .وهذا ما عبرّ ت عنه
مبادرة "زم��زم" .وهي مبادر ٌة جديدة لإلصالح أعلنتها شخص ّيات

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن :اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن
الحل
ّ

محسوبة عىل الت ّيار املعتدل (الحامئم) داخل التنظيم املعارض األكرث
القيادي
حش ًدا يف البالد مبشاركة قيادات إسالميّة مستقلّة .فقد أعلن
ّ
يف الحركة الدكتور أرحيل غرايبة مضامني املبادرة الجديدة يف بيان
رسمي مساء  ،2012/11/27مؤكّ ًدا أنَّها "مبادرة اجتامعيّة ،تهدف إىل
استنهاض الطاقات الشباب ّية ،من الت ّيارات الفكريّة املختلفة ،استنا ًدا
إىل مرجع ّية إسالم ّية" .معت ًربا أنّها "ليست سياس ّية بالدرجة األوىل بل
اجتامع ّية" .وتسعى املبادرة ،وفقًا للغرايبة ،إىل "خلق مظلّة جديدة
وإطار وطني ،يض ُّم مهت ّمني من الت ّيارات املختلفة ،للعمل عىل إخراج
ظل انسداد األفق السيايس".
البالد من أزمتها ،يف ّ
يستخدم الكتاب "التحليل الك ّمي" يف قراءة التح ّول عند جامعة
اإلخ��وان املسلمني من خالل رصد بيانات حزب جبهة العمل
اإلسالمي (املوجودة عىل املوقع الخاص به) خالل السنوات الثالث
ّ
من  2004إىل  .2007وعند مقارنتها مبا جاء يف مبادرة "زمزم"،
يتّضح أ َّن هناك تيا ًرا يريد أن ينحاز إىل القضايا الداخليّة (قضايا
اجتامع ّية واقتصاديّة) ،واالبتعاد عن القضايا التي كانت تقع يف أدىن
سلّم اهتامم الجامعة .فهناك مثلاً  38بيانًا صدرت عن الجبهة خالل
ٍ
موضوعات مختلفة؛ كان منها مثانية موضوعات يف
عام  2007يف
الفلسطيني ،وموضوعان يف الشأن العر ّيب ،وثالثة موضوعات
الشأن
ّ
السيايس ،وموضوعان
عن التطبيع ،وستّة موضوعات عن اإلصالح
ّ
يف شؤون تنظيميّة داخل الجبهة ،وموضوع واحد اقتصادي ،وثالثة
موضوعات اجتامع ّية ،وثالثة عرش موضو ًعا عن قضايا مرتبطة
مؤسسة الحكم والحركة اإلسالميّة.
بالعالقة بني ّ
كام يالحظ ارتفاع نسبة البيانات والترصيحات املرتبطة بالعالقة مع
ويفس ذلك سلسلة األزمات التي حدثت بني الطرفني
الحكومة.
رّ
خالل الشهور األخرية .بينام احتلّت القضيّة الفلسطينيّة املرتبة الثانية
السيايس .ويال َحظ يف املقابل،
من حيث االهتامم ،ث ّم قضايا اإلصالح
ّ
السابقة .ويأيت
تراجع االهتامم بقضيّة التطبيع ،مقارن ًة بالسنوات ّ
االقتصادي واالجتامعي يف آخر اهتاممات الحركة .فخالل عام
الشأن
ّ
 ،2006كان هناك  62بيانًا ،منها  13بيانًا عن القضيّة الفلسطينيّة،
اقي واللبنا ّين ،وعرشة
و 18عن الشؤون العرب ّيةّ ،
خاص ًة الوضع العر ّ
بيانات عن التطبيع ،ومثانية بيانات عن العالقة مع الحكومة ،وبيانان
االجتامعي ،وعرشة
عن الشأن االقتصادي ،وبيان واحد عن الشأن
ّ
بيانات عن اإلصالح السيايس.
السابقة ،استخلص الباحثان املالحظات التالية:
من خالل األرقام ّ
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ضحالة االهتامم باملسألة االجتامع ّية يف خطاب الحزب؛ إذ تصل نسبة
هذا االهتامم من املجموع العام للبيانات نحو  .%3.36وهي نسب ٌة
محدودة ج ًّدا ،وتعكس غلبة الشأن السيايس ومجرياته عىل متابعات
الحزب ونشاطاته .لك َّنها باملقابل توحي بأ ّن "املسألة االجتامع ّية"
الرسمي ،وإن كانت فتاواه
تكاد تكون "غامضة" يف خطاب الحزب
ّ
واجتهاداته الفقهيّة أقرب إىل الطابع املحافظ اجتامعيًّا .كام حظيت
اقي
القضايا الخارج ّية اإلقليم ّية( ،القض ّية الفلسطين ّية والشأن العر ّ
والسوري) بنصيب األسد من اهتامم الحزب وبياناته .إذ
واللبنا ّين
ّ
تصل نسبة القضايا اإلقليم ّية إىل نحو  ،%28.84والقض ّية الفلسطين ّية
نحو  ،%14.9أي نحو  %44من مجموع البيانات ،وهو ما يؤكِّد أ ّن
الخارجي هو من أبرز األولويّات .وميكن أن نضيف مسألة
الشأن
ّ
يل ،تشتبك مع السياسة
التطبيع .فهي وإن كانت تتعلّق بالشأن الداخ ّ
الخارجيّة (العالقة مع إرسائيل) والقضيّة الفلسطينيّة ،وتصل نسبة
االهتامم بالتطبيع إىل نحو .%14
السيايس وصوغه وإعداده
يتّضح إذًا أ َّن مث ّة تراج ًعا يف الربنامج
ّ
وشموليّة أفكاره .فقد كان برنامج اإلخوان لعام  1993مو ّز ًعا عىل
 18مجالاً وطن ًّيا ،هي :الترشيع ،والحريّات العا ّمة وحقوق اإلنسان،
والرتبية والتعليم ،والثقافة واإلع�لام ،والوعظ واإلرش��اد ،والعمل
االجتامعي ،والص ّحة ،والبيئة ،والزراعة ،واملاء ،والتموين ،واالقتصاد
ّ
واملال ،والصناعة والتجارة ،والطّاقة والتعدين ،والعمل والعماّ ل،
والسياحة واآلثار ،واإلصالح اإلداري.
وال ّدفاع واألمنّ ،
أ ّما برنامج اإلخوان يف انتخابات  ،2007فقد أظهرت مشاركة جامعة
يخص القضايا الوطن ّية
اإلخوان املسلمني السياس ّية عج ًزا واض ًحا فيام ّ
امج يف سياق العموم ّية .وتفتقر
الداخل ّية .ويندرج ما تطرحه من بر َ
إىل أسس موضوعيّة علميّة يف التعامل مع السلطة .وأظهرت الجامعة
مواقف متصلِّبة ومتش ِّددة بخصوص القضايا الوطنيّة الخارجيّة ،مثل
َ
عمل ّية السالم والقض ّية الفلسطين ّية .وهي أمور ّ
تدل عىل مجموعة
إشكاالت يف تعامل الجامعة مع السلطة.
ميكن القول ،بنا ًء عىل ما تق َّدم ،إ َّن برنامج عام  2003وحديث الجامعة
يف عام  2011عن اإلصالح مل يجِد ،عىل ما يبدو ،رضور ًة لتناول قضايا
البيئة واملاء ،مجهضً ا بذلك الوعي املبكِّر بهذا القطاع الناشئ ،ومركّ ًزا
عىل السياسة ومحاربة الفساد ،حتّى إ َّن حضور فلسطني كقضيّة
غاب واخترص بالتش ّدد والضّ غط عىل الدولة والتلويح بق ّوة الحشد
يف الشارع ألجل السامح لقادة حامس يف دمشق بالعودة ،ويف النهاية
الحل" يف الشارع ،واالت ّجاه نحو
التاريخي "اإلسالم هو ّ
غياب الشعار
ّ
القضايا الواقع ّية والرباغامت ّية بصورة مبارشة.
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السلفيّة وحزب التّحرير
كام ذكرنا يف البداية ،يتناول الكتاب أيضً ا الت ّيارات السلف ّية؛ فيبدأ
ويخصص الفصل السابع
بالسلف ّية املحافظة ث ّم السلف ّية الجهاديّة.
ِّ
لتناول تأثري الثورات الدميقراطيّة العربيّة يف السلفيّني الجهاديّني.
بينام يتناول الفصل الثامن واألخري حزب التّحرير ومراحل تط ّوره
السيايس وعالقته بالدولة واملجتمع ،مع تخصيص الجزء األه ّم من هذا
ّ
الفصل لرؤية الحزب للتغيري السيايس وللدولة اإلسالم ّية وطبيعتها
وموقفه من الدميقراطيّة والتعددية والدولة القطريّة عمو ًما .ث ّم
يضع الباحثان خامت ًة للكتاب تلخِّص استنتاجاتهام ورؤيتهام للرهانات
لكل من الدولة واإلسالم ّيني.
املتضاربة ٍّ
مل نتناول الحديث عن السلفيّني وحزب التّحرير بالتفصيل ،ألنَّهام
ال يتدخّالن بصورة مبارشة يف السياسة؛ فالسلف ّية "التقليديّة" ترفع
شعار "من السياسة ترك السياسة" .وعىل النقيض من الجامعات
خاصة يف تص ّورها
اإلسالميّة التي منحت العمل
السيايس أهمي ًة ّ
ّ
الفكري ومامرستها العا ّمة ،فإ َّن منهج السلفيّة التقليديّة يقوم عىل
ّ
مرحلتَي التصفية (من خالل تنقيح الكتب واملفاهيم واألدب ّيات
الدين ّية مماّ تراه هذه الجامعة مخالفًا لإلسالم الصحيح) والرتبية
(تنشئة األجيال الجديدة عىل هذه العقيدة "الصحيحة") ص .16
اإلسالمي ،كام يرى الباحثان ،فمفهومه املفتاحي
أ ّما حزب التّحرير
ّ
واإلسرتاتيجي هو "إقامة الخالفة الراشدة" ،إلاّ أنَّه ال يرى يف األردن،
جغراف ًّيا وإسرتاتيج ًّيا ،مكانًا مالمئًا إلقامة دولته املوعودة ،فيكتفي
والفكري وينفي نشاطه العسكري .أ ّما السلفيّة
اإلعالمي
بال ّنشاط
ّ
ّ
الجهاديّة ،فيتمثِّل حجر األساس يف أيديولوجيتها السياسيّة يف مبدأ
"الحاكم ّية اإلسالم ّية" ،أي الربط بني العقيدة وتحكيم الرشيعة
اإلسالم ّية وتكفري من ال يحكم بها ،مماّ أ ّدى إىل اعتبار الحكومات
الحاليّة والقوانني والدساتري والجيوش غري مسلمة ،ورفض املشاركة يف
الحياة السياسيّة ،بل تكفري الحركات اإلسالميّة األخرى التي تختلف
معها يف تص ّورها السيايس والفقهي ،وتضليلها.

األردني"
خصوصيّة "النموذج
ّ
اإلسالمي"
وترويض "المارد
ّ
يخلص الباحثان يف خامتة كتابهام إىل أ ّن خصوص ّية "النموذج األرد ّين"
يف العالقة بني الدولة واإلسالميّني تظهر يف جانبني أساسيّني:
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•الجانب األ ّول :يظهر من خالل سياسات الدولة الدين ّية التي
متسك العصا من املنتصف ،فال هي بالعلامنيّة املعادية للدين وال
هي باإلسالميّة الثوريّة ،إنمّ ا هي أقرب إىل "العلامنيّة املحافظة".

•الجانب الثاين :يظهر يف ما تتب ّناه أغلب ّية هذه الحركات من
قناعات بعدم أهليّة األردن ليكون "دولة إسالميّة" ،باملعنى
األيديولوجي ،نظ ًرا ملحدوديّة املوارد واملوقع الجيوسرتاتيجي،
وهو ما يجعل خيار التعايش مع الدولة والقبول بالحلول
الوسط أم ًرا أكرث احتاملاً لدى أغلب ّية هذه الحركات ،حتّى
الراديكالية منها ،مثل السلفيّة الجهاديّة ،فقد انتهى بها املطاف
اليوم إىل إعالن استعدادها إىل مبادرة لوقف العمل املسلّح.
وذهب بعض أبنائها إىل الدعوة لتشكيل جمعيات أو أحزاب
مؤسسات مدن ّية وسياس ّية ،وهي التي رفض هذا
سياس ّية ،أي َّ
التيّار االعرتاف مبرشوعيّتها يف الفرتات املاضية.
يستنتج الباحثان أ َّن "ال ّرهان" النموذجي هو اإلميان مببدأ "التعايش"
بني الدولة واإلسالم ّيني بألوانهم األيديولوجية والسياس ّية املختلفة،
وهو ما قد يقود إىل تكريس الثقافة الجديدة التي تؤمن بالتع ّددية
وحق االختالف والتباين بني املك ّونات االجتامعية والسياسية يف
ّ
املجتمع .بينام تبقى جامعة اإلخوان اليوم يف رأي املؤلِّفني األقرب
السيايس
رئيسا يف املشهد
ضمن خريطة اإلسالم ّيني لتكون الع ًبا ً
ّ
املقبل .وهي عمل ًّيا ،متثِّل حزب املعارضة الرئيس يف البالد .بينام تبقى
األسئلة عن مدى التط ّور الذي ميكن أن تصل إليه أطاريح الجامعة ال
تزال يف موضع نقاش وجدال ،بني من يرى أ َّن هناك إمكانيّ ًة لتكون
قريبة من منوذج حزب العدالة والتّنمية الرتيكّ ،ومن يرى أ ّن اإلسالم
السيايس العر ّيب غري قادر عىل إحداث مثل هذه الدميقراط ّية.
ويجادل املؤلِّفان أبو رمان وأبو هنيّة يف خامتة الكتاب ،أ ّن "ترويض"
اإلسالمي األرد ّين سيكون بالرهانات الدميقراط ّية والسياس ّية أكرث
املارد
ّ
األمني وخيار املواجهة اللذيْن
نجا ًحا وإنجازًا من ات ّباع الدولة ال ّرهان
ّ
وصلت ٌ
دول عربيّة أخرى إىل مداهام األقىص ،فكانت النتيجة تعزيز
التو ّجهات اإلسالميّة األكرث راديكاليّ ًة وتط ّرفًا ،وتجذيرها يف املجتمع.
بل انكامش املجتمع نفسه ليكون أكرث محافظ ًة وتقوق ًعا وارتباكًا
تجاه الحداثة وقيمها.
عىل ال ّرغم من أنَّه ال ميكن "استنساخ" مناذج مجتمع ّية أخرى ،مثل
لكل مجتمعٍ رشوطه الثقاف ّية
حزب العدالة والتّنمية يف تركيا ،إذ ِّ
واملجتمعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ،ولوجود اختالفات جوهريّة
بهذا الصدد بني التجربة الرتكيّة والعربيّة عمو ًما ،فذلك ال يعني ،كام

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن :اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن
الحل
ّ
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يك باختفاء بعض الروابط التي جرى االعتامد عليها يف هوامش الدراسة
السيايس الرت ّ
يرى الباحثان ،عدم إمكان ّية اإلفادة من تجربة اإلسالم
ّ
يف مجاالت متع ّددة ،وتحدي ًدا يف مسار "الرباغامتيّة السياسيّة" التي أو عدم صالحيّتها.
أنتجت خطابًا سياسيًّا واقعيًّا مختلفًا ،وهو ما ميكن تحقيقه عربيًّا.
صدر الكتاب يف أيلول  /سبتمرب  ،2012مبعنى أ ّن ميا ًها كثري ًة جرت
يشري الباحثان إىل خشية بعض العلامن ّيني واليساريّني من "صفقة" بني
اإلسالميّني والدولة عىل حساب مرشوع الحداثة والتنوير والعلمنة.
لك َّن هذه الهواجس ،كام يقوالن ،ال م ّرب َر لها إذا كانت بنود تلك
"الصفقة" تشري إىل التزام الجميع باللعبة الدميقراط ّية وبصندوق
االقرتاع وال ّرهانات الدميقراط ّية ،والقبول بالتع ّدديّة ودولة القانون
واالعرتاف باملواطنة مبدأً أساسيًّا يف عالقة الحاكم باملحكوم.

واإلقصائي
األمني
الرّهان
ّ
ّ
يعتقد الباحثان أ َّن ما تحتاج إليه الدول العربيّة يف العرص الجديد هو
السيايس" فرص ًة أفضل للمشاركة والحياة يف ظروف
أن متنح "اإلسالم
ّ
ربا يؤ ّدي ذلك إىل مزيد من االنفتاح والتطوير لخطاب
طبيع ّية ،إذ مّ
هذه الحركات ومواقفها السياس ّية والفكريّة ورؤيتها االجتامع ّية .وهو
ما قد يقود إىل "معادلة جديدة" عىل مستوى أعىل من ذلك يتعلَّق
بـ "الوصفة السحرية" للعالقة بني الدين واملجتمع والدولة يف العامل
العريب واإلسالمي .هذه العالقة التي تح ّولت إىل معضلة أمام خطاب
إسالمي حريك
علامين محاط بالهلع من فكرة الدولة الدين ّية ،وخطاب
ّ
مضا ّد مسكون بالشّ كوك تجاه األفكار الحداثيّة والتجديديّة.
األمني واإلقصا ّيئ
ويذهب الباحثان يف هذه املحاججة إىل أ ّن الرهان
ّ
بنتائج سلبية يف أغلبيّة الدول العربيّة ،ما
قد استنفد مداه ،وجاء
َ
اطي وخيارات التعايش بني اإلسالميّني
يجعل اختبار ال ّرهان الدميقر ّ
والدولة والعمل عىل الوصول إىل "وصفة" مختلفة عن الوصفات التي
خاص ًة أ ّن ما
ُج ّربت أم ًرا
ّ
يستحق االهتامم خالل املرحلة القادمةّ ،
يحدث يف الدول العربيّة األخرى أثبت أ َّن اإلسالميّني هم اليوم ال ّرقم
الصعب يف الشارع العر ّيب.
ّ

بعد ذلك فيام يتعلق بجامعة اإلخوان املسلمني ،سواء عىل صعيد
االنتخابات الربملانيّة التي قاطعتها الجامعة ،أو عىل صعيد عالقتها
بحركة حامس .كام مل يتناول املؤلِّفان بيشء من التفصيل والتّحليل
التط ّورات التصعيديّة التي طرأت عىل عالقة الجامعة بالحكومة
وربا
األردن ّية بالتزامن مع انبالج ال ّربيع العر ّيب يف الدول األخرى .مّ
كان الكتاب يف حاجة إىل وضع عدد من السيناريوهات التي تتعلَّق
مبستقبل الجامعة بعد مآالت ال ّربيع العر ّيب ،وتحدي ًدا الوضع يف
سورية ،إذا ما كان سينتهي إىل حالة شبيهة مبرص وتونس ،وصعود
اإلخوان إىل الحكم ،أم إىل سيناريوهات أخرى ستح ِّدد طبيعة العالقة
بني الدولة والجامعة ،وترسمها.

وعىل ال ّرغم من ذلك ،ميكن القول إ َّن هذا الكتاب الذي أع َّده
الباحثان يشري إىل ٍ
جهد دؤوب يف تناول املوضوع .وهو يسهم إسها ًما
السلفي
كبريا يف فهم سلوك جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن والتيّار
ً
ّ
السيايس األرد ّين يف التعامل مع تلك
وحزب التّحرير ،وسلوك ال ّنظام
ّ
الجامعات والحركات .وهو كتاب إشكايل يعالج إشكاالت نظري ًة
وواقعيّة مه ّمة ،تكاملت اتّجاهاته تنظ ًريا وتطبيقًا ،خطابًا ومامرسةً.
ربا لتجربة
ويلتحم باملوضوعات من دون أن يالمسها من الخارج ،مّ
ولحسن
السابقة يف الحركة اإلسالم ّية،
ْ
الباحث محمد أبو رمان ّ
استخدام الباحثينْ أيضً ا أدواتهام املهن ّية والفكريّة بوصفهام مهتمّينْ
الديني.
بدمقرطة الحركات ذات اإلسناد
ّ

إ َّن كث ًريا من أطاريح الكتاب قد المست الحركات والجامعات اإلسالم ّية،
ورصدت موقعها يف املشهد األرد ّين واالختالفات املفصليّة العا ّمة فيام
والسجاالت
موسعة .ورصدت ما يثار بشأنها ،وتط ّورها ِّ
بينها بصورة ّ
والجداالت السياس ّية والفكريّة داخلها ،لتصل إىل نتيجة أساس ّية ،وهي
أ ّن جامعة اإلخوان املسلمني مت ّر حال ًّيا مبخاض فكري وسيايس ،يقع
يف جوهره يف إطار إعادة تعريف الجامعة ُهويّتها ودورها ومه ّمتها،
ما يؤخذ عىل هذا الكتاب – وهذا اعرتاف أيضً ا من املؤلِّفينْ  -أ َّن
وأجندتها وأولويّاتها ،وموقفها من القضايا الحيويّة وامللفّات األساسيّة
املصادر التي اعتمد عليها بدرجة رئيسة كانت تقتيض منهام العودة
يف الدولة واملجتمع.
بصورة كبرية إىل شبكة اإلنرتنت ملعرفة رواية هذه الت ّيارات ورؤيتها،
إذ ال يتوافر لديها دامئًا إمكان ّية النرش يف الصحف اليوم ّية ،وغال ًبا يحتاج هذا الكتاب إىل مت ّعنٍ وقراءة ومناقشة ال يتّسع لها هذا املقام؛
ما تحارص روايتها السياس ّية لألحداث .كان االعتامد عىل املصادر فهو ميثِّل شهادة جا ّدةُ ،عرضت بلغة سهلة وواضحة ،مبا يجعله إضاف ًة
اإللكرتونيّة يواجه عدم استقرار واحتامالت تلَف األرشيف وضياعه .مه ّم ًة ملكتبة الحركات اإلسالم ّية.
وهذا ما حدث مع هذه الدراسة؛ إذ تفاجأ الباحثان بعد الدراسة

