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خليل العناني

*

اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات
من "الربيع العربي":
أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

تناقــش هذه الورقــة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشــط
فيها اإلســاميون ،فتفحص التجربة المصرية والتونسية ،كما تفحص ما جرى في دول عربية
أخــرى ،عرفــت نشــاط اإلســاميين ،ولكن لــم تحدث فيهــا ثــورات كالتي جرت فــي مصر وفي
تونــس ،كالمغــرب واألردن .تناقــش الورقــة أوضاع "الربيــع العربي" في كل هــذه األقطار ،في
الســياق الــذي يمثلــه كل قطــر ،على حدة .تــرى الورقة أن هناك أســئلة كثيرة ال تــزال مطروحة
أمــس الحاجــة إلى التو ّقــف أمامهــا واإلجابة عنهــا .تقول
علــى اإلســاميين ،وأنهــم باتــوا في
ّ
ّ
الورقــة إن أ ّول هــذه األســئلة هــو ســؤال المشــروع السياســي واأليديولوجــي الــذي يتبنــاه
اإلســاميون ويدافعــون عنــه؛ متســائلة عــن مــدى قــدرة اإلســاميين علــى تجديــد طرحهــم
السياسي والتخ ّلص من عبء األيديولوجيا .إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى
محدوديــة المقــوالت األيديولوجيــة لإلســاميين ،بخاصــة فــي مــا يتعلــق بقضايــا الدولــة
والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق األقليات.
*

أستاذ العلوم السياسية املشارك يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،خبري يف الحركات اإلسالمية.
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مقدمة
مثّل "الربيع العريب"  -شأنه شأن األحداث التاريخية الكربى  -عالمة
فارقة يف مسرية الحركات اإلسالمية يف املنطقة ،ليس فقط ألنّه أنهى
عقو ًدا من التهميش واإلقصاء والقمع ضد هذه الحركات((( ،بدرجات
متفاوتة ،ولكن ألنّه أوصلها أيضً ا ،يف بعض الحاالت ،إىل قمرة القيادة
والسلطة للمرة األوىل يف تاريخها((( .ولكن ،عىل عكس ما هو شائع
صب يف مصلحة اإلسالميني دون غريهم،
من أ ّن "الربيع العريب" قد ّ
(((
أو أنّهم قد قاموا باختطاف "الثورات العربية"  ،فإ ّن هذه الثورات
واالنتفاضات كشفت الكثري من جوانب الخلل يف املرشوع السيايس
واأليديولوجي والتنظيمي للحركات اإلسالمية ،وجعلتها مادة خصبة
للكثري من النقد والهجوم من جانب خصومهم السياسيني محليًا
وإقليميًا ودوليًا(((.

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

اإلسالميني خالل املرحلة األوىل "للربيع العريب" ،وإن بدا الحصاد
هزيل وضعيفًا يف معظم البلدان العربية ،يف
الجمعي لهذا "الربيع" ً
حني تح ّول خريفا كئيبًا يف بعضها .بيد أ ّن ما يجمع اإلسالميني هو حجم
التحديات واألسئلة املطروحة عليهم اآلن ،والتي تتعلق بأطروحتهم
الفكرية واأليديولوجية ،ومشاريعهم السياسية ،وكياناتهم التنظيمية،
فضل عن التحديات الخارجية التي فرضتها عاصفة التغريات السياسية
ً
والجيوسرتاتيجية التي شهدتها املنطقة خالل السنوات املاضية .ويف
الوقت الذي يحاول فيه بعض هذه الحركات االحتفاظ بقدرٍ ،ولو
محدود ،من التأثري والنفوذ ،فإ ّن بعضها اآلخر يكافح بشدة من
أجل البقاء داخل دائرة الضوء ولو عن طريق العودة إىل خطوط ما
قبل "الربيع العريب" واالستقرار يف "منطقة الراحة" comfort zone
مهم من مصادر
بوصفه حركة معارضة مستأنسة بعد أن فقد جز ًءا ً
دعمه االجتامعي والشعبي.

حصاد "الربيع العربي"...
تجارب متفاوتة

مل يُطلق اإلسالميون "الصيحة األوىل" للربيع العريب ،ولك ّنهم كانوا
رشيكًا أساس ًيا يف الفرتة التمهيدية التي سبقت الثورات ودفعوا مث ًنا
باهظًا ملعارضتهم األنظمة السلطوية ،كام أنّهم قاموا بدور بارز خالل
املرحلة االنتقالية التي تلت الثورات العربية سواء سلب ًيا أو إيجاب ًيا.
وقد تنوعت تجارب اإلسالميني خالل السنوات املاضية بني الصعود
والهبوط ،والنجاح والفشل؛ فمنهم من شارك يف السلطة ،ومنهم من
حازها ،ومنهم من تركها ،ومنهم من أُخرج منها ،ومنهم من ال يزال
يكافح للوصول إليها .لذا ،فال ميكن بحال التعميم عند تقييم تجارب
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اختلفت تجارب اإلسالميني خالل األعوام الخمسة املاضية ،وتراوحت
مكاسبهم ومواقفهم بحسب ظروف بلدانهم .بيد أنّه ميكن القول إ ّن العنوان
العريض لهذه التجارب هو انتقال الحركات اإلسالمية من "الهامش" إىل
"املركز" السيايس ،وما فرضه ذلك من أوضاع وحسابات وتحديات جديدة.
فقد شهد العامان األ ّوالن بعد الربيع العريب صعو ًدا مطّر ًدا للقوى اإلسالمية،
مبختلف أطيافها اإلخوانية والسلفية والجهادية التائبة ،يف مرص وتونس
واملغرب وسورية واليمن وليبيا (وإن بدرجة أقل) .فقد سعت هذه القوى
إىل ملء الفراغ السيايس الناجم عن سقوط األنظمة السلطوية وانهيارها يف
تلك البلدان ،باستثناء املغرب الذي شهد هو أيضً ا ربيعه "اإلصالحي" عىل
نحو ما سريد رشحه .نجح بعض هذه القوى يف قراءة موازين القوى يف
مرحلة ما بعد الثورات ،وسعى للتك ّيف معها ،يف حني فشل البعض اآلخر
يف ذلك ما كلّفه مث ًنا باهظًا .وشهدت تلك املرحلة أيضً ا قد ًرا واض ًحا من
التنافس وأحيانًا الرصاع داخل املعسكر اإلسالمي ذاته بخاصة مع بروز
القادمني الجدد للسياسة من خلفيات سلفية وجهادية سابقة ،كانت تقف
يو ًما يف أقىص اليمني الديني رافضة السياسة بر ّمتها بوصفها حرا ًما رش ًعا(((.
وقد انتقل الجدل النظري حول مسائل الدولة والدميقراطية والحريات
وحقوق اإلنسان واألقليات الذي استمر منذ أواخر عقد الثامنينيات
 5للمزيد راجع :خليل العناين" ،التيارات السلفية يف مرص :تفاعالت الدين واإليديولوجيا
والسياسة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب
(بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

وحتى بداية "الربيع العريب"((( ،وهي املسائل التي شغلت لفرتة طويلة
مهم من نقاشات اإلسالميني وحولهم ،إىل تدافع ورصا ٍع عىل األرض
حي ًزا ً
بعد أن وصل اإلسالميون إىل السلطة .وق ّدمت املامرسة الفعلية لإلسالميني
بعد "الربيع العريب" صور ًة مهمة ملعرفة قدرة خطابهم األيديولوجي عىل
التعاطي مع الواقع الجديد ،ولكن هذه املرة من موقع السلطة وليس من
موقع املعارضة كام جرت العادة .كام أتاحت املشاركة واملنازعة السياسية
لهذه القوى خالل املرحلة االنتقالية فرصة جيدة الختبار "الخيال السيايس
لإلسالميني"((( ،ومدى تأث ّر األطروحات الفكرية والبنية التنظيمية لإلسالميني
بتفاعالت الربيع العريب((( .ونستعرض يف هذا الجزء حصاد السنوات الخمس
املاضية لإلسالميني العرب ،وذلك من واقع تجاربهم املختلفة.

إخوان مصر...
من المعارضة إلى السلطة وبالعكس
كانت ثورة  25يناير نقطة تح ّول يف تاريخ جامعة "اإلخوان املسلمون"
ليس فقط كونها فتحت الباب أمام أ ّول عملية دمج حقيقية للجامعة
بعد إقصا ٍء وتهميش ممنهجني امتدا منذ منتصف الخمسينيات ،وإمنا
أيضً ا كونها وضعت الجامعة ،للمرة األوىل ،يف أ ّول اختبار عميل لها يف
 6للمزيد حول هذا الجدل ،انظر :عبد الله النفييس (محرر) ،الحركة اإلسالمية رؤية
مستقبلية أوراق يف النقد الذايت (القاهرة :مكتبة مدبويل)1989 ،؛ حيدر إبراهيم عيل،
التيارات اإلسالمية وقضية الدميقراطية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1996 ،؛
عبد الوهاب األفندي ،ملن تقوم الدولة اإلسالمية؟ (بريوت :األهلية للنرش والتوزيع)2011 ،؛
مجموعة مؤلفني ،الحركات اإلسالمية والدميقراطية :دراسات يف الفكر واملامرسة (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)1999 ،
 7هبة رؤوف عزت ،الخيال السيايس لإلسالميني :ما قبل الدولة وبعدها (بريوت :الشبكة
العربية لألبحاث والنرش.)2015 ،
 8للمزيد عن التجارب املختلفة لإلسالميني خالل املرحلة االنتقالية ،انظر :مجموعة
مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،
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السلطة .وقد تقلّبت حال الجامعة طيلة السنوات الخمس املاضية
جذريًا ،ودارت الجامعة حول نفسها دور ًة كاملة يك تعود إىل املربع
األول الذي احتلته ألكرث من خمسني عا ًما بوصفها حركة معارضة،
ولكن هذه املرة مع الكثري من التحديات التي ال تهدد فقط بقاءها،
وإمنا أطروحتها الفكرية أيضً ا ومرشوعها السيايس وكيانها التنظيمي.
خالل األشهر األوىل للثورة ،سادت الجامعة حالة من االرتباك ،شأنها
يف ذلك شأن بقية القوى التقليدية التي مل تطلق رشارة الثورة ،وإن
شاركت فيها بقوة الحقًا .ومل يكن مر ّد هذا االرتباك حجم املفأجاة
التي حملتها الثورة بإطاحة مبارك بعد ثالثني عا ًما قضاها يف
السلطة ،ما ولّد فراغًا سياس ًيا كب ًريا ،فحسب ،وإمنا أيضً ا لحسابات
الجامعة وقدرتها عىل إحداث قد ٍر من التوازن بني رغبتها يف تعظيم
مكاسبها ومخاوفها من االنزالق نحو مواجهة غري مضمونة العواقب
مع مؤسسات الدولة .وهي الحسابات التي سيتضح فيام بعد أنّها
أظهرت قد ًرا عال ًيا من الرعونة والسذاجة السياسية وسوء التقدير.
يف البداية ،حاولت الجامعة كبح جامح طموحها السيايس ،فأعلنت
قبل سقوط مبارك بأيام أنّها ال تسعى إىل السلطة ولن تنافس عىل
املنصب الرئايس((( ،وهو ما أكّده أيضً ا مجلس شورى الجامعة يف
اجتامعه العلني األول بعد شهور قليلة من نجاح الثورة( .((1وأعلنت
الجامعة أيضً ا أنّها لن تنافس عىل أكرث من  30يف املئة من مقاعد
الربملان( .((1ولكن بعدما بدا للجامعة أنّه ال توجد قوة أخرى ميكنها
ملء الفراغ الناجم عن سقوط مبارك وحزبه ،قررت الدخول بقوة
يف اللعبة السياسية ومحاولة ملء هذا الفراغ .فكان أن نافست عىل
ما يقرب من  %50من مقاعد الربملان ،وفاز حزبها "الحرية والعدالة"
بحواىل  %42من املقاعد يف أول انتخابات برملانية تجري بعد الثورة،
وقامت الجامعة برتشيح الدكتور محمد مريس ،رئيس حزب "الحرية
والعدالة" ،لالنتخابات الرئاسية التي فاز بها بفارق ضئيل عن منافسه
املحسوب عىل نظام مبارك ،الفريق أحمد شفيق.
كانت لحظة وصول اإلخوان إىل السلطة أشبه ،يف تأثريها يف الوعي
اإلخواين ،بلحظة هبوط نيل آرمسرتونغ عىل القمر ،والتي مل يكن
ألحد أن يتخ ّيلها قبل سنوات من حدوثها؛ فالجامعة التي قضت أكرث
من نصف عمرها محظورة قانونًا وتعمل تحت األرض ،انتقلت فجأةً،
9 “Muslim Brotherhood: 'We are not seeking power',” CNN, (February 10,
2011), at: http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/09/egypt.muslim.
brotherhood/
" 10مرص :جامعة 'اإلخوان' لن ترشح أيا من قادتها إىل الرئاسة" ،الحياة 1 ،أيار/مايو
 ،2011العدد .17558
 11املرجع نفسه.
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ولو شكل ًيا ،من مربع املعارضة إىل قمة هرم السلطة .فأقىص ما كانت
تطمح إليه الجامعة قبل الثورة كان االعرتاف الرسمي بها وبوجودها،
والسامح ألفرادها وكوادرها بالعمل بحرية دون قيود أو تضييق .هذه
وعي إخواين
اللحظة االستثنائية يف تاريخ اإلخوان سيجري تأسيس ٍ
جديد عليها ،سيجري تثبيته الحقًا بوصفه القاعدة وما دونها هو
االستثناء .وقد كان اختيار اإلخوان أحد كوادرها التنظيمية الشديد
املحافظة والوالء للجامعة (الدكتور محمد مريس) ،يف فرتة كانت فيها
دليل عىل ضيق أفق الجامعة
الثورة يف أشد فرتاتها توت ًرا وارتباكًاً ،
ومحدودية رؤيتها وجمود إسرتاتيجيتها .خالل تلك املرحلة ،كانت
الجامعة مأخوذة باملايض أكرث من تفكريها يف املستقبل ،وكان هاجس
القمع واإلقصاء ال يزال يحكم خياراتها السياسية .فقد كان مربر
الجامعة لقرار خوض انتخابات الرئاسة والرتاجع عن وعدها السابق،
ممثل يف "الفلول" ومرشحيهم،
هو الخوف من عودة نظام مبارك ً
سواء مدير املخابرات العامة السابق عمر سليامن أو أحمد شفيق
فضل عن تهديد املجلس العسكري
آخر رئيس وزراء يف عهد مباركً ،
(((1
بحل الربملان الذي كانوا يتمتعون فيه باألغلبية .
لهم ّ
بعد وصول اإلخوان إىل السلطة ،كان السؤال امله ّم الذي واجههم ومل
تكن لديهم إجابة واضحة عنه ،هو :ماذا بعد؟ فسؤال الحكم مل يكن
مطرو ًحا عىل العقل اإلخواين من ق ْبل ،والذي كان أقىص ما يطمح إليه
هو االعرتاف واملشاركة يف السلطة عىل مستواها الربملاين أو املحيل .ومل
يكن هذا العقل عىل درجة كافية من الوعي تجعله يدرك أ ّن تسلّم
السلطة ،منفر ًدا ،يف هذه املرحلة سوف يفتح بابًا من األسئلة والتحديات
والضغوط مل تكن الجامعة مستعدة لإلجابة عنها أو مواجهتها .ويف ظل
فضل عن توتر العالقة مع بقية
غياب الخربة وضعف الكفاءة الحكوميةً ،
القوى السياسية ،فشل اإلخوان يف إدارة دفة الحكم بكفاءة وفعالية.
وكان قيام الرئيس مريس بإصدار إعالن دستوري مينحه صالحيات واسعة
عىل حساب بقية السلطات( ((1أ ّول خطأ سيايس سيم ّهد الطريق فيام
بعد إلطاحته من السلطة .وبغض النظر عن مدى واقعية هذا اإلعالن
الدستوري ومالبسات صدوره ،فإنّه أظهر طريقة تفكري اإلخوان يف
الحكم .فبعد ٍ
شد وجذب بني الجامعة وبقية القوى السياسية حول
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وطريقة عملها ،ونتيجة للقيود
التي وضعها املجلس العسكري عىل الرئيس قبل تركه السلطة يف
بحل
فضل عن قيام املحكمة الدستورية العليا ّ
حزيران  /يونيو ً ،2012
12 Kristen Chick, “In major reversal, Muslim Brotherhood will vie for
Egypt's presidency”, Christian Science Monitor, (April 1, 2012).
" 13مرص :إعالن دستوري مفاجئ يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤويل
مبارك" ،يب يب يس 22 ،ترشين الثاين/نوفمرب  ،2012يف:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
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تول مريس السلطة ،مل يحاول هذا األخري
الربملان قبل أسبوعني فقط من ّ
الحصول عىل قدر من السلطة فقط ،ولكن حاول أيضً ا مامرستها عمل ًيا
رئيسا رشف ًيا .كام كان تراجع مريس عن
وتأكيد أنّه بالفعل يحكم وليس ً
رشا عىل الضعف
اإلعالن الدستوري بعد أيام قليلة فقط من إصداره ،مؤ ً
والرتاجع أمام ضغط القوى السياسية التي انتظمت تحت مظلة ما كان
يس ّمى وقتها بـ"جبهة اإلنقاذ" التي شكّلها بعض األحزاب العلامنية
فضل عن بعض الشخصيات العامة( .((1وبعد ذلك،
والليربالية واليسارية ً
خيّم التوتر عىل العالقة بني اإلخوان وهذه القوى التي لجأت إىل العسكر
وطالبتهم بالتدخّل للتخلّص من مريس واإلخوان .وهو ما تحقّق لها يف
الثالث من متوز /يوليو  2013حني أطاح الجرنال عبد الفتاح السييس،
وزير الدفاع آنذاك ،رئيسه محمد مريس ،وقام بتعليق دستور ،2012
وحل الربملان ،وإغالق القنوات الفضائية املحسوبة عىل التيار الديني(.((1
ّ
منذ إخراج اإلخوان من السلطة بعد انقالب العسكر ،فقدت الجامعة
توازنها ،ودخلت يف حالة من التخ ّبط وانعدام الرؤية وضعف
اإلسرتاتيجية .ومل يعطها النظام الجديد فرصة يك تلتقط أنفاسها بعد
صدمة السقوط ،فقام باعتقال معظم قادتها وأعضائها ،وقتل املئات
منهم خالل ساعات قليلة يف واحدة من أسوأ املذابح يف تاريخ مرص
الحديث حسبام قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"( .((1ويف الرابع
والعرشين من كانون األول /ديسمرب  2013جرى إعالن جامعة اإلخوان
"منظمة إرهابية" بقرار من السلطة التنفيذية( ،((1وذلك بعد حادث
تفجري مديرية أمن املنصورة ،وذلك عىل الرغم من تب ّني تنظيم "أنصار
بيت املقدس" الحادث ،هذا التنظيم الذي تح ّول الحقًا وانضم إىل
تنظيم الدولة اإلسالمية وأصبح اسمه تنظيم "والية سيناء"( .((1يف حني
ج َرت مصادرة املئات من الجمعيات األهلية واملستشفيات واملدارس
التابعة للجامعة ووضعها تحت سيطرة الدولة( .((1ومل يرتدد األمن يف
" 14جبهة االنقاذ ...تحالف املعارضة املرصية" ،الجزيرة نت 18 ،كانون األول/ديسمرب
 ،2012يف:
http://goo.gl/hiw5rT
 15للمزيد انظر" :السييس يلقي بيان اإلنقالب العسكري  3يوليو  ،"2013يوتيوب ،يف:
https://www.youtube.com/watch?v=2tLPc4xraqs
 16انظر" :مرص ـ قوات األمن استخدمت القوة املميتة بإفراط أسوأ حادث قتل جامعي
غري مرشوع يف تاريخ البالد الحديث" ،هيومان رايتس ووتش 19 ،آب/أغسطس  ،2013يف:
https://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19/250813
" 17مجلس الوزراء يقرر إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامعة ارهابية" ،يوتيوب،
 ،2013/12/25يف:
https://www.youtube.com/watch?v=VTxq34SInTA
'" 18أنصار بيت املقدس' تتبنى الهجوم عىل مديرية أمن املنصورة" ،العربية .نت25 ،
كانون األول/ديسمرب  ،2013يف:
http://goo.gl/SS4RlF
" 19التحفظ عىل أموال  901من عنارص اإلخوان و 1096جمعية تابعة للجامعة" ،األهرام،
 23كانون الثاين/يناير  ،2015يف:
http://goo.gl/WoxdzQ

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

اعتقال املحسوبني عىل الجامعة وتصفيتهم وتعذيبهم داخل السجون
واملعتقالت .وأصدر القضاء املرصي أحكام إعدام بالجملة عىل قيادات
كبرية يف الجامعة ،وأحكا ًما بالسجن املؤبد عىل كثري من األعضاء.

ويف ظل حالة التخبط وعدم التوازن التي متر بها الجامعة ،كان من املنطقي
أن تحدث انقسامات وخالفات بني األعضاء حول عدة أمور من بينها،
من الذي يجب أن يقود الجامعة خالل هذه املرحلة الحرجة؟ وهل هي
القيادة القدمية التي أسهمت بشكل أو بآخر يف األزمة الحالية؟ أم عليها أن
ترتك الساحة لجيل وقيادة جديدين ميكنهام التعاطي مع األزمة(((2؟

حركة "النهضة" التونسية...
الواقعية خيار إستراتيجي
كان حظ حركة "النهضة" من "الربيع العريب" أكرب من مثيالتها يف العامل
العريب ،بخاصة الجامعة "األم" يف مرص .ولرمبا أسهم يف ذلك اختالف
السياقات السياسية واالجتامعية والثقافية بني تونس وبقية الدول
العربية .ونجحت "النهضة" يف اختبار املرحلة االنتقالية يف تونس،
والتي شهدت حواجز وعقبات كثرية كادت أن تودي بها وبالتجربة
ككل .وميكن القول بقدر من الثقة إ ّن موقف حركة "النهضة" خالل
ّ
تلك املرحلة كان من أه ّم عوامل نجاح "التجربة التونسية" مقارن ًة
ببقية التجارب العربية التي فشلت يف عبور املرحلة االنتقالية ،كام
هي الحال يف مرص واليمن وسورية وليبيا.
ولعل العنوان األبرز لسلوك حركة "النهضة" خالل املرحلة االنتقالية
ّ
كان الرباغامتية والواقعية السياسية .فلم تكن األيديولوجيا أو االلتزام
 20للمزيد بخصوص األزمة الداخلية يف اإلخوان ،انظر :خليل العناين" ،إخوان مرص عىل
مفرتق طرق" ،الجزيرة .نت 1 ،حزيران/يونيو  ،2015يف:
http://goo.gl/3BHRwH
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العقائدي هام املقرر لخيارات "النهضة" خالل املفاوضات مع بقية
الفرقاء السياسيني .وهو ما عكس النظرة اإلسرتاتيجية للجامعة أو
قدرتها عىل التخلّص من نشوة أو "يوفوريا" الربيع العريب برسعة من
أجل الحفاظ عىل مكاسبها ،وحامية التجربة الدميقراطية الوليدة من
وللحق،
االنهيار كام حدث يف بلدان أخرى ،وأقربها الجارة الليبية.
ّ
أصيل يف إسرتاتيجية
فإ ّن "الواقعية" أو الرباغامتية السياسية متثّل جز ًءا ً
"النهضة" منذ بدئها منتصف السبعينيات بقيادة راشد الغنويش وعبد
الفتاح مورو حني كانت ت ُس ّمى بـ"الجامعة اإلسالمية" التي تأسست
يف منطقة مرناق جنوب غرب العاصمة تونس ،مرو ًرا بحركة "االتجاه
اإلسالمي" التي ظهرت أوائل الثامنينيات ،والتي تح ّولت فيام بعد إىل
حركة "النهضة" أواخر الثامنينيات(.((2
والتطور الفكري واأليديولوجي لحركة "النهضة" ،والذي انعكس يف
خطاب قادتها وكذلك يف إسرتاتيجيتهم طيلة املرحلة االنتقالية ،قام
رئيسا يف املعادلة
بدور مه ّم يف الحفاظ عىل مكان الحركة بوصفها العبًا ً
السياسية عىل الرغم من التقلبات الكثرية التي شهدتها الساحتان
التونسية واإلقليمية طيلة تلك الفرتة .فعىل عكس جامعة اإلخوان
يف مرص التي استنزفت (وباألحرى استُدرجت من قبل السلفيني)
يف معارك أيديولوجية ودينية حول الهوية وتطبيق الرشيعة وعالقة
الدين بالدولة بعد الثورة ،كانت حركة "النهضة" قد حسمت الجدل
مجال للرصاع السيايس
حول هذه القضايا مسبقًا ومل تجعلها محو ًرا أو ً
طيلة الفرتة االنتقالية .بل أكرث من ذلك ،فقد كانت الحركة ،بحسب
قراءة أنور الجمعاوي بيان الحركة الصادر يف األول من آذار /مارس
" ،2012حريصة عىل احرتام حالة التنوع الثقايف واأليديولوجي الذي
الويص
تنصب نفسها يف موقع
يسم االجتامع التونيس ،مؤكد ًة أنّها ال ّ
ّ
عىل اإلسالم أو الناطق باسمه"(.((2
يف الوقت نفسه ،انحاز الخطاب السيايس للحركة إىل املسألة
الدميقراطية ليس إجراء تكتيك ًيا وإمنا إميانًا بها وبدورها بوصفها
أداة رئيسة ىف إدارة الرصاع السيايس واالحتكام لها وملخرجاتها .يقول
الشيخ راشد الغنويش إ ّن "حزب النهضة الذي شاركت يف تأسيسه
 21للمزيد حول التطور التاريخي والفكري لحركة النهضة ،انظر :راشد الغنويش ،من
تجربة الحركة اإلسالمية يف تونس (لندن :املركز املغاريب للبحوث والرتجمة)2001 ،؛ محمد
الهاشمي الحامدي ،أشواق الحرية :قصة الحركة اإلسالمية يف تونس (الكويت :دار القلم
للنرش والتوزيع)1990 ،؛ عبد اللطيف الهرمايس" ،الحركات اإلسالمية يف املغرب العريب :عنارص
أولية لتحليل مقارن" ،يف :مجموعة مؤلفني ،الحركات اإلسالمية والدميقراطية :دراسات يف
الفكر واملامرسة.
 22أنور الجمعاوي" ،اإلسالميون يف تونس وتحديات البناء السيايس واالقتصادي للدولة
الجديدة :قراءة يف تجربة حركة النهضة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم
الدميقراطي :اتجاهات وتجارب ،ص .472
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والذي أرأسه ،يعزز الرؤية الدميقراطية للمستقبل التي هي متجذرة
يف تاريخنا وثقافتنا وقيمنا كأمة .وكحزب دميقراطي إسالمي ،نحن
نعتقد أن الدميقراطية هي الخيار الطبيعي لشعبنا  -اآلن أكرث من أي
وقت مىض .وميكن لـ"الدميقراطيني املسلمني" ،مثل أولئك املوجودين
يف حزبنا ،سد الفجوة بني األصالة والحداثة ،وتقديم رؤية لإلصالح
الذي يحرتم تاريخ وقيم املجتمع"( .((2بل يذهب الرجل أبعد من
ذلك حني يقارن حزبه باألحزاب الدميقراطية املسيحية التي تطورت
يف أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،فيقول" :وكام هو الحال مع
األحزاب الدميقراطية املسيحية يف أوروبا ،تتألف حركة النهضة من
األشخاص الذين تتشابك لديهم العقيدة الدينية واإلميان بالدميقراطية
بإحكام .ونحن نسرتشد يف نفس الوقت بالقيم الدينية ،مثل العدالة
االجتامعية واملساواة ،واحرتام املؤسسات وسيادة القانون"(.((2
وكانت الواقعية السياسية بارزة يف مرحلة ما بعد الثورة ،وصبغت
السلوك السيايس لحركة "النهضة" .فبعد فوزها بأغلبية مقاعد املجلس
التأسييس وافقت الحركة عىل الدخول يف رشاكة سياسية للحكم
مع فصيلني مختلفني أيديولوجيًا وفكريًا عنها ،هام حزب "املؤمتر
من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات"،
وذلك من خالل الصيغة التي ُعرفت الحقًا باسم "الرتويكا"( .((2وقد
واجهت الرتويكا أزمات عديدة كادت أن تطيحها كان أش ّدها عقب
االغتياالت السياسية التي استهدفت رموزًا سياسية مهمة مثلام حدث
مع القيادي املاركيس شكري بلعيد الذي جرى اغتياله يف السادس
من شباط /فرباير  ،2013واغتيال السيايس النارصي محمد براهمي يف
الخامس والعرشين من متوز /يوليو  ،2013والذي عىل أثره انسحبت
النهضة من السلطة ووافقت عىل ترك األمر لحكومة تكنوقراط لتسيري
ما تبقّى من املرحلة االنتقالية.
كام كانت مواقف الحركة أكرث واقعية وبراغامتية أثناء اإلعداد
للدستور التونيس الجديد وما صحبه من توترات وخالفات كانت جز ًءا
 23راشد الغنويش" ،مصممون عىل إبقاء الحلم العريب عىل قيد الحياة" ،موقع شبكة
الحوار نت 12 ،متوز/يوليو  ،2015يف:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=27984
 24املرجع نفسه.
 25مثة رؤى مختلفة لتقييم تجربة "الرتويكا" يف تونس وأوزان أطرافها وتفاعالتها طيلة
املرحلة االنتقالية األوىل ،ولكن هناك اتفاق عام عىل نجاح تجربتها يف املرور بالبالد من
مطبّات سياسية كثرية كادت أن تودي بالتجربة الدميقراطية الوليدة يف تونس ،للمزيد
انظر :صالح الدين الجوريش" ،نقد تجربة النهضة يف تونس بعد الثورة" ،مركز صناعة الفكر
للدراسات واألبحاث 27 ،ترشين األول/أكتوبر 2014؛ مصطفى القلعي" ،تجربة حكم الرتويكا
يف تونس" ،موقع األوان 6 ،متوز/يوليو  ،2014يف:
http://www.alawan.org/article13304.html
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من املناخ السيايس املحتقن ،بخاصة يف صيف  .2013ففي الوقت
الذي توقّع فيه البعض أن تتمسك الحركة مبواقفها األيديولوجية
بخاصة يف القضايا ذات الحساسية الدينية مثل النص عىل الرشيعة
مصد ًرا للترشيع ،واملساواة بني الرجل واملــرأة ،وتعدد الزوجات،
وقضايا الحريات بخاصة حرية الضمري والعقيدة...إلخ ،فوجئ الجميع
باملواقف التوافقية للحركة ،والتي متاشت مع مواقف غريها من
القوى املشاركة يف املجلس التأسييس(.((2
داخليًا أو تنظيميًا ،واجهت حركة "النهضة" عد ًدا من التحديات
والعقبات ،بخاصة تلك املرتت ّبة عىل بعض مواقف الشيخ راشد
الغنويش ،ولكن استطاعت الحركة أن تتجاوزها وتحافظ عىل متاسكها
املؤسيس والتنظيمي ،عىل الرغم من الخالفات الداخلية ،والتي انسحب
عىل إثرها عدد من القيادات املهمة يف الحركة .فعىل سبيل املثال،
عندما استقال حامدي الجبايل من منصبه بوصفه أمي ًنا عا ًما للحركة،
وذلك حني كان رئيس الوزراء بعد رفض "النهضة" تشكيل حكومة
تكنوقراط يف آذار /مارس  ،2013أشار البعض إىل إمكانية حدوث
انقسامات داخل البيت النهضاوي .ولكن ذلك مل يحدث .صحيح أ ّن
منافسا أطلقوا عليه "حزب
عد ًدا من األعضاء استقالوا وشكّلوا حزبًا
ً
البناء الوطني" ،إال أ ّن ذلك مل يؤث ّر يف متاسك الحركة الداخيل .وكذلك
األمر حني رفض مجلس شورى الحركة الحياد يف االنتخابات الرئاسية
التونسية التي جرت أواخر  ،2014اعرتض البعض عىل القرار وع َّده
تخلّ ًيا عن الثورة وتنازلً لخصومها ،بخاصة م ّمن هم يف حزب "نداء
تونس" .وقد استقال البعض عىل إثر هذا املوقف؛ كان من بينهم
الرجل الثاين يف الحركة وأمينها العام السابق ،حامدي الجبايل .ووقتها
تح ّدث البعض عن أ ّن "النهضة تقامر بوحدتها"( .((2وقد كان املؤمتر
التاسع العام للحركة ،والذي ُعقد يف الفرتة ما بني  16 - 12متوز /يوليو
 2012وحرضه ما يقارب الـ  40ألف شخص ،مبنزلة عالمة واضحة
عىل قدرة الحركة عىل التامسك والوحدة الداخلية .وعىل الرغم من
ذلك ،فإ ّن مثة عد ًدا من التحديات ال يزال يف انتظار حركة النهضة،
لعل أ ّولها وأه ّمها هو الفصل بني املسارين الدعوي والسيايس .فحتى
ّ
(((2
اآلن ال تزال الحركة تع ّرف نفسها بوصفها "حركة إسالمية رائدة"
وليس حزبًا سياس ًيا .ومن املتوقع أن تكون هذه أه ّم القضايا التي
سوف تُطرح عىل الحركة خالل مؤمترها العام العارش الذي من املتوقع
 26للمزيد حول موقف الحركة من صوغ الدستور ،انظر :الجمعاوي ،ص .506 - 504
 27صالح الدين الجوريش" ،النهضة تقامر بوحدتها" ،العريب الجديد 16 ،كانون األول/
ديسمرب .2014
 28انظر" :البيان الختامي للمؤمتر التاسع لحركة النهضة" 23 ،متوز/يوليو  ،2012يف:
http://goo.gl/CzTmWi
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أن يجري عقده خالل الربيع املقبل( .((2وإن كانت الحركة ،كام يرى
فرانشيسكو كافاتورتا وفابيو ميورن ،قد تح ّولت بالفعل إىل حزب
سيايس محافظ عىل غرار األحزاب املحافظة يف أوروبا ،ومل تعد حركة
دينية باملعنى التقليدي(.((3

حزب "العدالة والتنمية" في المغرب...
اإلصالح بدل الثورة
متثّل تجربة حزب "العدالة والتنمية" املغريب منوذ ًجا مختلفًا ومتمي ًزا
عن بقية األحزاب والحركات اإلسالمية العربية يف مرحلة "الربيع
ولعل طبيعة النظام املليك يف املغرب كان لها تأثري يف
العريب"ّ .
اإلسرتاتيجية التي تعاطى بها الحزب مع الثورات العربية؛ فالحزب،
كشأن بقية األحـزاب والقوى السياسية باستثناء جامعة "العدل
واإلحسان" ،يعرتف برشعية املؤسسة امللكية أو املخزن كام تسمى يف
املغرب ،وال يسعى لتغيري أسس الحكم هناك( .((3ويفهم قادة الحزب
قواعد اللعبة السياسية يف املغرب وال يسعون لتجاوزها أو تغيريها
بقدر ما يحاولون توظيفها واالستفادة منها بأقىص قد ٍر ممكن .بعبارة
أخرى ،مل يكن الخيار الثوري مطرو ًحا عىل أجندة حزب "العدالة
والتنمية" عندما حدثت الثورات العربية ،وإمنا كان اإلصالح هو
ولعل ذلك
البديل الذي يطرحه الحزب يف بياناته وترصيحات قادتهّ .
يعود إىل عدة أمور؛ منها طبيعة العالقة بني امللك واإلسالميني ،والتي
م ّرت مبراحل مختلفة من الشك والتوتر وأحيانًا الصدام ،إىل التفاهم
 29للمزيد حول التحديات التي تواجه املؤمتر العارش لحركة النهضة ،انظر :الصغري الشامخ،
"عن حرية النهضة قبل مؤمترها العارش" ،صوت  Ultra، 2كانون الثاين/يناير  ،2016يف:
http://goo.gl/Evmqxe
30 Francesco Cavatorta & Fabio Merone, “Moderating Through Exclusion:
The Journey of the Tunisian Ennahda from Fundamentalist to Conservative
Party”, Democratization, Vol. 20, No. 5, pp. 857 - 875.
 31للمزيد بخصوص طبيعة العالقة بني اإلسالميني واملؤسسة امللكية يف املغرب ،انظر:
Eva Wegner, Islamist Opposition in Authoritarian Regimes: The Party of
Justice and Development in Morocco (New York: Syracuse University Press,
2011); Mohamed Daadaoui, Moroccan Monarchy and the Islamist Challenge:
Maintaining Makhzen Power (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
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وااللتقاء عند مساحة مشرتكة من املصالح .ومنها أيضا قناعة لدى
قادة الحزب بأ ّن الطريق األفضل للتغيري هو من خالل االنخراط يف
بدل من السعي
العملية السياسية وفقًا لقواعدها املعروفة ،وذلك ً
عواقب وخيمة قد تطيحهم
لتغيريها وما قد يرتتب عىل ذلك من
َ
خارج الساحة السياسية متا ًما .لذا مل يشارك الحزب يف التظاهرات التي
كانت قد دعت إليها حركة العرشين من فرباير عام  .2011وقد برر
الحزب موقفه آنذاك بطريقة ذكية؛ إذ أشار عبد اإلله بنكريان ،األمني
العام للحزب آنذاك ،أ ّن حزبه مل يستدع إىل املشاركة يف التظاهرات
ستفع فيها ،وال
التي ال يعرف من يقف وراءها وال الشعارات التي ُ
املسار الذي ستتخذه( .((3وبعد انتهاء زخم التظاهرات خاطب بنكريان
قائل" :نحن مل نقف ضدكم ،مل نصطدم معكم ومل ندع
شباب الحركة ً
إىل مقاطعة حركتكم كام مل ندنها ،قلنا فقط إننا كحزب سيايس لن
نشارك ،أما من أراد املشاركة بصفته الشخصية فقد فعل"( .((3وقد
حكم موقف الحزب من تلك التظاهرات حسابات سياسية محضة؛
أه ّمها عدم الدخول يف مواجهة واالصطدام بالقرص من جهة ،وعدم
إعطاء الفرصة للخصوم السياسيني من اليساريني واملستقلني ملهاجمة
الحزب ،بخاصة يف ظل غموض مواقفهم من حركة العرشين من فرباير
من جهة أخرى ،واالستعداد لخوض االنتخابات الربملانية التي كان من
املقرر إجراؤها يف عام  ،2012ولكن بعد التعديالت الدستورية التي
أُجريت يف متوز  /يوليو  ،2011وكانت نقلة نوعية يف مسرية اإلصالح
يف املغرب.
وللمرة األوىل تلتقي رغبة القرص والحزب يف تعزيز مسألة اإلصالح
بديل من الثورة .فقد بادر امللك املغريب محمد الخامس بطرح
ً
تعديالت دستورية جوهرية قامت بــدور يف امتصاص الغضب
الداخيل الذي ح ّركته حركة العرشين من فرباير .وكان من أهم هذه
التعديالت توسيع صالحيات رئيس الحكومة؛ وأه ّمها تعيني كبار
حل الربملان بعد
املسؤولني يف الدولة بعد موافقة امللك ،وكذلك حق ّ
استشارة امللك ،كام ضمن الدستور الجديد والذي ج َرت املوافقة عليه
بنسب ٍة تجاوزت  98يف املئة ،قد ًرا واض ًحا من الفصل بني السلطات
واستقاللها ،وألزم امللك بتعيني رئيس الحكومة من الحزب الفائز
بأغلبية املقاعد الربملانية ،وإعطاء الربملان قد ًرا من الرقابة عىل
عمل الحكومة(.((3
" 32حزب العدالة والتنمية لن يشارك يف مظاهرات  20فرباير من أجل التغيري" ،جريدة
التجديد 18 ،شباط/فرباير .2011
 33انظر :حوار مع عبد اإلله بنكريان ،مجلة األيام ،العدد  5 ،465آذار/مارس .2011
 34العربية نت 1 ،متوز/يوليو .2011
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بعد إق ـرار الدستور الجديد بأربعة شهور ،أُجريت االنتخابات
الربملانية ،وفاز حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية املقاعد ،بحيث حصل
عىل  107مقاعد من أصل  395مقع ًدا ،يليه "حزب االستقالل" بحواىل
 60مقع ًدا و"التجمع الوطني لألحرار" بنحو  52مقع ًدا ،و"حزب
األصالة واملعارصة" بحواىل  47مقع ًدا .وقد نجح الحزب ،ألول مرة يف
تاريخه ،يف تشكيل حكومة ائتالفية تحت قيادته ض ّم إليها وزراء من
حزب "االستقالل" و"التقدم واالشرتاكية" و"الحركة الشعبية" .ومل يجد
الحزب حر ًجا يف أن يتحالف مع خصومه السابقني ،وأن مييض قد ًما يف
تشكيل الحكومة وإقناع قواعده التنظيمية بها.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

مع سكّان دوائرهم االنتخابية أو يف تقديم الخدمات االجتامعية
وأسست لرصيدهم الشعبي"(.((3
التي شكّلت ّ
لذلك مل يكن مستغربًا أن يفوز حزب "العدالة والتنمية" مجد ًدا
بأغلبية املقاعد يف االنتخابات املحلية والجهوية التي أجريت يف
أيلول  /سبتمرب املايض .وهي أول انتخابات تجري يف ظل التعديالت
الدستورية الجديدة ،والتي تعطي صالحيات كبرية للمجالس البلدية
يف املدن واألرياف .إذ حصل الحزب عىل أغلبية املقاعد يف انتخابات
املحافظات بحوايل  174مقع ًدا من أصل  ،678تاله خصمه حزب
"األصالة واملعارصة" الذي حصل عىل حواىل  132مقع ًدا ،وحزب
"االستقالل" حواىل  119مقع ًدا( .((3بعبارة أخرى ،فقد حافظ حزب
"العدالة والتنمية" عىل البقاء داخل دائرة الضوء والتأثري وتفادي
العديد من األزمات التي مألت الفضاءين املحيل واإلقليمي خالل
السنوات الخمس املاضية.

إخوان األردن ...غياب اإلصالح ومتاهة االنقسام
عىل عكس إسالميّي املغرب ،فقد فشل اإلسالميون يف األردن يف
االستفادة من مناخ "الربيع العريب" من أجل الحصول عىل وضعٍ
سيايس متميز ،كام حدث مع حزب "العدالة والتنمية" .وحملت
تجربة السنوات الخمس املاضية الكثري من املشكالت لجامعة
"اإلخوان املسلمني" وذراعها السياسية "حزب جبهة العمل اإلسالمي"؛
فمنذ بدء موجة "الربيع العريب" ،اتخذت جامعة اإلخوان موقفًا
صدام ًيا مع النظام األردين ،واستغلت أجواء االحتقان والغضب التي
سادت قطاعات واسعة من األردنيني بخاصة الشباب ،عطفًا عىل سوء
األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي وصلت إىل مرحلة غري مسبوقة،
قبل بدء موجة الربيع العريب .وقد شاركت الجامعة وذراعها السياسية
"حزب جبهة العمل اإلسالمي" يف الحراك السيايس الذي استمر طيلة
عا َمي  2011و.2012

وطيلة األعوام الخمسة املاضية ،نجح الحزب يف تجاوز العديد من
العقبات السياسية واإلدارية؛ فمن جه ٍة أوىل ،استطاع الحزب تفادي
عاصفة "الثورة اإلقليمية املضادة" التي انطلقت يف مرص بعد االنقالب
عىل حكم اإلخــوان يف الثالث من متوز  /يوليو  .2013ونجح يف
امتصاص حالة التحريض والتخويف من حكم اإلسالميني يف املنطقة.
وذلك من خالل تأكيد عدم انتامئه لإلخوان( .((3ومن جهة ثانية،
حرص الحزب عىل تحقيق أكرب قد ٍر من التوافق مع املؤسسة امللكية
وتجاوز بعض املشاكل التي تسبّب فيها بعض أعضاء حكومته .ونجح
بنكريان يف أن يعيد متوضع حزبه السيايس داخل املنظومة الحاكمة
يك ال يبدو تاب ًعا للقرص من جهة ،ولك ّنه سعى للصدام معه من جهة
أخرى .ومن جهة ثالثة ،بعد وصوله إىل السلطة ،حرص الحزب عىل
استمرار تواصله مع قواعده الشعبية .وكام يشري محمد مصباح ،فإ ّن
برملانيّي الحزب ومسؤوليه "مل يغريوا من سلوكهم يف التواصل املبارش

فبعد سقوط نظام مبارك يف مرص ،اشتعل الشارع األردين مبطالبات
لإلصالح والتغيري .ما دعا جامعة اإلخوان إىل مطالبة امللك بإدخال
إصالحات دستورية حقيقية ،مخر ًجا للنظام من حالة الفوران التي
كانت ته ّز املنطقة من رشقها إىل غربها .وج ّدد عضو املكتب التنفيذي
السابق يف الجامعة ،رحيل غرايبة ،مطالبة امللك باالستجابة إىل املبادرة

" 35بنكريان لـ'الحرة' :ال ننتمي إىل اإلخوان ولسنا تيارا دينيا" ،قناة الحرة 8 ،آب/أغسطس
 ،2014يف:
http://goo.gl/YO8oXM

 36محمد مصباح" ،حزب العدالة والتنمية والتوازن الصعب" ،مجلة صدى 1 ،أيار/مايو
 ،2013يف:
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=51674&lang=ar
'" 37العدالة والتنمية' املغريب يفوز يف االنتخابات الجهوية والثالث يف اقرتاع البلدية"،
الحياة 6 ،أيلول/سبتمرب .2015
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التي كان قد أطلقها يف كانون الثاين  /يناير  2011من أجل إقامة "ملكية
دستورية" يف األردن بوصفها "مخر ًجا جي ًدا للملك" .بل وصل األمر إىل
التهديد بإسقاط النظام ما مل يستجب لهذه املطالب ويقم طو ًعا بإجراء
اإلصالحات املطلوبة( .((3وقد بدا واض ًحا أ ّن طموحات جامعة اإلخوان
قد ارتفعت بعد سقوط نظا َمي بن عيل ومبارك؛ فرفعت من سقف
توقعاتها وقدرتها عىل الضغط عىل النظام .فعىل سبيل املثال ،أفتت
لجنة علامء الرشيعة يف حزب "جبهة العمل اإلسالمي" بأ ّن التظاهر
ضد الظلم "واجب رش ًعا"( .((3بل ع ّد مجلس علامء اإلخوان املسلمني يف
األردن التظاهرات واالعتصامات واإلرضابات مرشوعة ،واستنكر تحرميها
من جانب علامء آخرين ،بخاصة من التابعني للتيار السلفي العلمي
الذين ح ّرموا الخروج عىل الحاكم(.((4
لذا ،فقد شاركت جامعة اإلخــوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي
يف جميع التظاهرات التي خرجت يف الــشــوارع األردنــيــة منذ
شباط  /فرباير  2011وحتى أواخر عام  .2012ونظّمت الجامعة
تظاهرات حاشدة من أجل الضغط عىل النظام للقبول باملطالب
حل الربملان ،وتعديل قانون
التي رفعها املتظاهرون؛ وأه ّمها تعديل ّ
االنتخاب ،وإقامة ملكية دستورية والعودة إىل صيغة دستور 1952
ينص عىل أ ّن الحكم هو مليك نيايب( .((4بل واستمر اإلخوان
الذي كان ّ
يف التصعيد عندما انسحبوا من لجنة الحوار الوطني التي كان قد دعا
إىل تشكيلها رئيس الوزراء وقتها معروف البخيت من مختلف القوى
السياسية ورجال األعامل ،اعرتاضً ا عىل طول مدة الحوار التي اقرتح
البخيت أن تكون من  3إىل  9أشهر حتى يت ّم االستجابة للمطالب
املرفوعة وعرض قرارات اللجنة عىل مجلس النواب .وهو ما رفضه
اإلخوان وع ّدوه مامطلة وته ّربًا من اإلصالح(.((4
وعىل عكس النظام املغريب الذي استجاب ملطالب التغيري من خالل
اإلقدام عىل إجراء إصالحات وتعديالت دستورية جوهرية ،رفض
أي تنازالت للمعارضة ويف قلبها جامعة
النظام املليك يف األردن تقديم ّ
اإلخوان املسلمني .ومل ينجح الحراك الشبايب وضغوط اإلسالميني يف
" 38غرايبة :اإلصالح أو إسقاط النظام" ،الجزيرة نت 23 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/7JN7Hp
" 39فتوى أردنية تؤيد التظاهر ضد الظلم" ،الجزيرة نت 21 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/VUjwcW
" 40إخوان األردن يفتون بحل االحتجاج" ،الجزيرة نت 3 ،آذار/مارس  ،2011يف:
http://goo.gl/tQSoIK
" 41األردنيون يتظاهرون مطالبني باإلصالح" ،الجزيرة نت 15 ،نيسان/أبريل  ،2011يف:
http://goo.gl/t1JvMB
" 42املعارضة باألردن ترفع سقف مطالبها" ،الجزيرة نت 28 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/adR8co
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دفع النظام إىل القيام بإدخال إصالحات سياسية حقيقية .بل عىل
العكس ،نجح النظام يف االستفادة من التطورات املتسارعة يف اإلقليم،
بخاصة ما يحدث يف سورية؛ من أجل تحويل الدفّة من حديث
اإلصالح والتغيري إىل حامية االستقرار .واستطاعت املؤسسة األمنية
واالستخباراتية يف األردن اللعب عىل وتر االنقسامات واالختالفات
داخل الكتل املطالبة بالتغيري من أجل امتصاص مطالبها وتحويلها عن
مسارها .كام جرى إدخال تعديالت غري ج ّدية عىل قانون االنتخاب.
وهو ما دفع جامعة اإلخوان إىل إعالن مقاطعة االنتخابات النيابية
التي أجريت أوائل عام .((4(2013

أي إنجاز
أ ّدى فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن يف تحقيق ّ
سيايس خالل انتفاضة "الربيع العريب" إىل تف ّجر الخالفات الداخلية،
والتي كانت بالفعل موجودة تحت السطح طيلة السنوات التي
سبقت موجة "الربيع العريب" .كام ألقى سقوط اإلخوان يف مرص
بظالله عىل فرع الحركة يف األردن ،وأ ّدى إىل حدوث تشققات
تنظيمية غري مسبوقة يف صفوف الحركة؛ ففي ترشين األول  /أكتوبر
 2013أطلق مجموعة من قياديّي الحركة املحسوبني عىل تيار
الحامئم ويف مقدمتهم رئيس الدائرة السياسية السابق يف الجامعة
رحيل غرايبة ونبيل الكوفحي وجميل دهيسات ،مبادرة جديدة
أطلقوا عليها "املبادرة األردنية للبناء" ،والتي باتت ت ُعرف إعالم ًيا
باسم مبادرة "زمزم" تهدف إىل "السعي لإلصالح السيايس وتطوير
الخطاب اإلسالمي"( .((4وعىل الرغم من أ ّن القامئني عىل املبادرة مل
يعلنوا انشقاقهم عن اإلخوان ،فقيام الجامعة بفصلهم الحقًا بقرار
من محكمتها الداخلية( ،((4قد كشف حجم األزمة الداخلية يف
" 43قانون انتخايب جديد باألردن ..واإلخوان املسلمني تقاطع االنتخابات" ،الوطن21 ،
حزيران/يونيو  ،2012يف:
http://www.elwatannews.com/news/details/19099
 44طــارق النعيامت" ،زمزم واإلخــوان املسلمون يف األردن" ،مجلة صدى 4 ،شباط/
فرباير .2014
" 45إخوان األردن تفصل  3قياديني غرسوا 'بذور الشقاق'" ،العريب الجديد 20 ،نيسان/
أبريل .2014
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الجامعة .وقد حاول املراقب العام للجامعة ،هامم سعيد ،احتواء
للحل قام مجلس
األزمة الداخلية يف الجامعة من خالل طرح مبادرة ّ
شورى الجامعة عىل إثرها بتشكيل لجنة تحضريية لتطبيق املبادرة
نصت عىل "مبدأ الفصل بني السلطات ،وانتخاب املراقب العام
التي ّ
من الهيئة العامة ،أو من أوسع متثيل تنظيمي ،وتقليص صالحيات
املكتب التنفيذي ،وتعزيز دور القضاء والرقابة ومتكني دور الشباب
واملرأة يف الحضور القيادي ورسم السياسات ،وتشاركية عادلة يف
مؤسسة صنع القرار وتنفيذه"( .((4وما هي إال شهور قليلة حتى قامت
املجموعة املفصولة باإلعالن عن تشكيل جمعية جديدة تحمل اسم
جامعة اإلخوان املسلمني نفسه بقيادة املراقب العام األسبق للجامعة
عبد املجيد الذنيبات الذي قيل إنّه تق ّدم بطلب لرئيس الوزراء األردين
عبد الله النسور من أجل الرتخيص للجامعة ،وهو ما أ ّدى إىل فصله
من الجامعة الحقًا يف سابقة هي األوىل من نوعها ،أن تقوم جامعة
اإلخوان يف األردن بفصل أحد مراقبيها السابقني( .((4ووصل األمر إىل
قيام املراقب العام للجامعة األم ،هامم سعيد ،مبطالبة السلطات
األردنية ويف مقدمتها امللك بعدم الرتخيص للجامعة الجديدة.
وهو ما كشف حجم الضعف الذي باتت عليه الجامعة يف عالقتها
بالنظام .وقد استغل النظام هذه األزمة وسعى إىل تعميقها؛ فقام
يف آذار  /مارس  2015مبنح الرخصة القانونية للجمعية الجديدة(.((4
عىل جانب آخر ،رضبت االنقسامات حزب "جبهة العمل اإلسالمي"،
بخاصة بعدما جرى اعتقال أمينه العام زيك بن أرشيد عىل خلفية
مهاجمته دولة اإلمارات؛ فقد قام ما يقارب الـ  400عضو يف الحزب
بتقديم استقاالتهم أواخر كانون األول  /ديسمرب  2015يف خطوة
قيل إنّها ترمي إىل تكوين إطار سيايس جديد .ومن بني القادة الذين
استقالوا أسامء كبرية؛ من أبرزها األمني العام السابق لحزب الجبهة
الشيخ حمزة منصور ،واملراقب العام السابق إلخوان األردن سامل
الفالحات ،ونائب املراقب العام السابق الدكتور عبد الحميد القضاة،
والقيادي جميل أبو بكر( .((4وكانت هذه املجموعة قد شكّلت ما
يُعرف بـ"مبادرة الرشاكة واإلنقاذ"؛ وذلك من أجل البحث يف األزمات
" 46إخــوان األردن يبدأون عملية إصالح داخيل" ،العريب الجديد 17 ،ترشين األول/
أكتوبر .2014
" 47ألول مرة يف تاريخها :إخوان األردن تفصل مراقبا سابقا" ،العريب الجديد 18 ،شباط/
فرباير .2015
" 48األردن :تسجيل جمعية جديدة باسم اإلخوان املسلمني" ،يس إن إن 4 ،آذار/مارس
 ،2015يف:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/04/jordan-muslim-brotherhoodnew-name
" 49االنشقاقات الكربى داخل 'إخوان األردن' :التنظيم يتصدع" ،موقع ساسة بوست
اإللكرتوين 3 ،كانون الثاين/يناير  ،2016يف:
http://www.sasapost.com/brotherhood-in-jordon/

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

التي تعصف بالجامعة ولك ّنها شعرت باالستعصاء وعدم القدرة عىل
إيجاد مخرج لألزمة الحالية ،فقررت االنسحاب من الحزب وتشكيل
كيان سيايس جديد( .((5ومن الواضح أ ّن شعور هذه القيادات
املستقيلة بالغنب وانسداد أفق التغيري الداخيل يف الحزب ،قد دفعاها
للخروج والبحث عن مسارات أخرى للتأثري( .((5ويبدو أ ّن مثة انشقاقًا
آخر يف الطريق داخل حزب جبهة العمل اإلسالمي ،ما سوف يزيد
الفسيفساء اإلخوانية يف األردن.

اإلسالميون ...أسئلة مشروعة
ومستقبل مجهول
يف الذكرى الخامسة لـ"الربيع العريب" ،يقف اإلسالميون عىل
مفرتق طرق بعد أن زلزلت أحداث "الربيع" ،وما تالها من تغريات
كل قواعد اللعبة السياسية .وال تزال أسئلة كثرية مطروحة
وتقلباتّ ،
أمس الحاجة إىل التوقّف أمامها
عىل اإلسالميني الذين باتوا يف ّ
ولعل أ ّول هذه األسئلة هو سؤال املرشوع السيايس
واإلجابة عنهاّ .
واأليديولوجي الذي يتب ّناه اإلسالميون ويدافعون عنه .ونقصد بذلك
مدى قدرة اإلسالميني عىل تجديد طرحهم السيايس والتخلّص من
عبء األيديولوجيا .فبعد وصول اإلخوان إىل السلطة يف مرص ،اكتشف
كثريون أ ّن الجامعة ال متتلك مرشو ًعا سياسيًا واض ًحا ،وأ ّن مقوالتها
أي حلول عملية
وشعاراتها التعبوية مثل "اإلسالم هو الحل" مل تق ّدم ّ
لكثري من املشاكل االقتصادية واالجتامعية التي واجهتها البالد .بل
مثال سيئًا عىل كيفية إدارة الحكم .وهو ما سمح
ق ّدمت الجامعة ً
لقوى الثورة املضادة بالتكتّل ضدها وتأليب الرأي العام عليها ،ما م ّهد
الطريق لوقوع انقالب الثالث من متوز  /يوليو .وكغريه من املشاريع
" 50تعاظم التحديات عىل طريقة رشعية 'إخوان' األردن" ،الحياة 23 ،ترشين الثاين/
نوفمرب .2015
" 51إخوان األردن ...كرة الخالفات تكرب" ،العريب الجديد 1 ،كانون الثاين/يناير .2016

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

السياسية التي تنكشف بعد وصولها إىل السلطة ،بدا "املرشوع
اإلخواين" عاج ًزا عن تقديم إجابات للتحديات العملية التي واجهت
البالد بعد ثالثني عا ًما من الفساد والتخريب تحت حكم مبارك.
أ ّما ثاين األسئلة فهو سؤال األيديولوجيا؛ فقد كشف الربيع العريب
مدى محدودية املقوالت األيديولوجية لإلسالميني ،بخاصة يف ما
يتعلق بقضايا الدولة والدميقراطية والتعددية والحريات وحقوق
األقليات .وإذا كان من الصعب تعميم تجربة اإلخوان يف مرص عىل
بقية التجارب العربية ،إال أ ّن خربة السنوات الخمس املاضية كشفت
عدم قدرة اإلسالميني عىل تجاوز أطروحاتهم األيديولوجية أو القيام
حزب "النهضة" يف تونس و"العدالة
مبراجعات حقيقية لها .صحيح أ ّن َ
والتنمية" يف املغرب قد أبديا مرونة أيديولوجية واضحة ،إال أنّهام
يغي القاعدة .هذا مع تأكيد أنّنا تناولنا يف
يظالن االستثناء الذي ال ّ
هذه الدراسة اإلسالميني الحركيني الذين يقرتبون ،بشكل أو بآخر ،من
حركة اإلخوان املسلمني .ومل نتعرض لبقية القوى اإلسالمية األخرى
كالسلفية السياسية والجهادية التائبة ،والتي تطرح خطابًا أيديولوج ًيا
مغلقًا يسري عكس ما كان يرنو إليه الربيع العريب.
ويأيت ثالث األسئلة والخاص بالتنظيم .فقد كشفت خربة السنوات
الخمس املاضية مدى الجمود والتكلّس التنظيمي اللذيْن يسامن
عبت عنه حالة الخالف واالنقسام الحاد
الحركات اإلسالمية ،وهو ما ّ
التي رضبت التنظيم األم يف مرص ،وكذلك األردن ،ومدى حاجة
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اإلسالميني إىل إعادة النظر يف بنيتهم التنظيمية بصورة تسمح بالتغيري
الداخيل بخاصة عىل مستوى القيادات ودمج الشباب .وكشفت أيضً ا
أ ّن الطرق القدمية التي كانت تُتبع يف معالجة الخالفات الداخلية،
مل تعد مجدية ويدفع مثنها التنظيم من وحدته ومتاسكه .ويبدو أ ّن
الحركات اإلسالمية يف حاج ٍة إىل إعادة النظر يف العديد من املسائل
أول ،رضورة الفصل بني املسارين الدعوي والسيايس
التنظيمية؛ أه ّمها ً
حاسم ونهائيًا .فلم تعد هذه الحركات متتلك رفاهية الدمج بني
فصل
ً
ً
املسارين؛ إذ بدا واض ًحا أ ّن املسار الدعوي يدفع مث ًنا باهظًا بسبب
استنزاف الحركة يف الرصاع السيايس وهو ما أث ّر أيضً ا يف رأس مالها
االجتامعي ودعمها الشعبي .ثانيًا ،إعادة النظر يف منظومة القيم
الداخلية للتنظيم ،وأه ّمها قيم البيعة والسمع والطاعة والوالء...
إلخ ،واستبدالها بقيم املحاسبة والشفافية والدميقراطية الداخلية
التي تسمح بقد ٍر من الحراك التنظيمي .ثالثًا ،مل يعد ممك ًنا أن
تتح ّول التنظيامت اإلسالمية إىل غاية بح ّد ذاتها وليست وسيلة
لتحقيق أهداف أخرى .راب ًعا ،وصل الرصاع الجييل داخل التنظيامت
اإلسالمية إىل مستويات غري مسبوقة .وما يحدث يف مرص واألردن
يكشف عن رغبة القيادات اإلسالمية القدمية يف استمرار سيطرتها
عىل التنظيم اإلخواين ،دون السامح بدخول دماء جديدة لهياكل
جيل الوسط والشباب عىل
التنظيم ومؤسساته .وهو ما أ ّدى إىل مترد َ
هذه القيادات .وهو ما ينبئ بتغريات كثرية سوف تشهدها الساحة
اإلسالمية العربية خالل الشهور والسنوات القليلة املقبلة.

