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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حقوق �لإن�س���ان 

و�لدميقر�طية، وحتليل �س���عوبات تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش 

ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

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

�ملركز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لركيز 

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

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

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

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

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

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

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

حلقوق �لإن�سان.  

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

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

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

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

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي
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-  قبل اأن تنزلق البالد اإىل دائرة عنف ل تنتهي: يتعني اإجراء حتقيقات حمايدة مب�ساركة 

)بيان �ضحفي من 15  منظمة حقوقية  م�ضرية(   181       منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضتقلة 
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)بيان �ضحفي من 18  منظمة حقوقية  م�ضرية(   193       والعت�سام والتظاهر، وي�سرعن لقتلهم 
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جماعة  وبلغت  اجلبل،  قمة  اأعلى  اإىل  �سخرته  يدفع  اأن  يف  الإ�سالمي«  »�سيزيف  جنح 

الإخوان امل�سلمني يف منت�سف عام 2012 قمة هرم ال�سلطة يف م�رص، وذلك بعد مرور اأكرث 

من خم�سة وثمانني عاًما على ن�ساأتها؛ �سهدت حماولت عدة �سارت اجلماعة يف بع�سها قريبة 

ال�سجون  اأقبية  اإىل  ال�سلطة  مع  ومواجهاتها  ال�سيا�سة  األعيب  بها  تودي  اأن  قبل  هدفها،  من 

لتعي�س اأجواء املحنة وتتاأهب جلولة جديدة. لكن يف الثالثني من يونيو 2013، وبعد اأن متلكت 

الطماأنينة من »�سيزيف« وظن اأنه قد حقق، اأخرًيا، حلم التمكني يف اأكرب دولة عربية، فوجئ 

بالغا�سبني ال�ساعني لرمي ال�سخرة من فوق اجلبل، و�رصعان ما تلقفت اأجهزة الدولة القدمية 

الفر�سة لتئد الأمل يف اإمكانية �سعوده جمدًدا يف الأفق القريب.

املغالبة  �سيا�سة  تبني  امل�سلمني يف  الإخوان  بداأت جماعة  يناير 2011  اأعقاب ثورة 25  يف 

مع القوى ال�سيا�سية املدنية، واعتربت اأن خطابها هو امُلعربرّ عن »الإرادة ال�سعبية« يف مقابل 

خطاب ومطالب القوى ال�سيا�سية التي انهزمت اأمامها يف معركة التعديالت الد�ستورية. وهكذا 

هذا العدد

مدير �لتحرير
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اأدراج  للثورة،  الأوىل  الأيام  يف  ترديدها  على  اجلماعة  داأبت  التي  التوافق،  وعود  ذهبت 

رياح ال�ستعالء والرغبة يف ال�سعود املنفرد وال�ستحواذ على ال�سلطات. ولعل اجلماعة وهي 

تناأى عن قوى الثورة مبكًرا، يف اأعقاب تنحي مبارك، كانت اأ�سرية ح�سابات ورهانات غري 

ل التخلي عن التحالف مع القوى الثورية مقابل الرهان على التحالف مع  مدرو�سة جعلتها تف�سرّ

اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة القدمية.

توىل  الذي  الع�سكري(،  )املجل�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  قام   2011 فرباير  ففي 

اإدارة �سئون البالد بعد الثورة، بت�سكيل جلنة ل�سياغة التعديالت الد�ستورية. و�سم الت�سكيل 

اأع�ساًء وحلفاء، مع ا�ستبعاد �رصكاء الثورة، اخل�سوم التقليديني لتيار  ممثلني عن اجلماعة، 

مبكر  توافق  عن  �رصيًحا  اإعالًنا  اللجنة  تلك  ت�سكيل  وُيعد  مبارك.  ونظام  ال�سيا�سي  الإ�سالم 

من  اأن�سارها  ب�سحب  اجلماعة  قامت  الإطار  هذا  اجلماعة. ويف  الع�سكري وبني  املجل�س  بني 

امليدان وبداأ املجل�س الع�سكري يف اتخاذ اإجراءاته لإطالق �رصاح قيادات الإخوان يف ال�سجون 

بالإ�سافة لعدد كبري من الإ�سالميني واجلهاديني املعتقلني.

خا�ست اجلماعة واأن�سارها معركة �رص�سة على منابر امل�ساجد ويف الو�سائل الإعالمية لتاأييد 

ظل  كما  للتعديالت.  املعار�سني  �سد  ك�سالح  الدين  ا�ستخدام  فيها  مت  الد�ستورية،  التعديالت 

داعًما  للثورة،  الأوىل  ال�سهور  منذ  وقياداتها،  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  الر�سمي  اخلطاب 

ومدافًعا عن املجل�س الع�سكري. هذا ف�ساًل عن هتاف �سهري بايع فيه اأن�سار جماعة الإخوان 

امل�سلمني امل�سري طنطاوي اأمرًيا على م�رص، وذلك يف مظاهرة حا�سدة جلماعة الإخوان امل�سلمني 

اإعالمًيا بـ »جمعة قندهار«. وداأبت اجلماعة على توجيه  التحرير ُعرفت  واأن�سارها مبيدان 

النتقادات والتهامات للقوى واحلركات الثورية با�ستهداف الوقيعة بني ال�سعب واجلي�س. 

اأ�سدرت اجلماعة يف نهاية مايو 2011 قراًرا بف�سل ممثليها يف ائتالف  ويف هذا الإطار 

�سباب الثورة، بعد توافقهم مع بقية اأع�ساء الئتالف، بامل�ساركة مع قوى �سيا�سية اأخرى يف 

مظاهرة مليونية يف ميدان التحرير مت تنظيمها يف 27 مايو 2011 ومل ت�سارك فيها اجلماعة، 

الرئي�س  حماكمة  يف  الع�سكري  املجل�س  تقاع�س  على  يحتجون  املظاهرة  يف  امل�ساركون  وكان 

النظام  الفا�سدين ورموز  الدولة من  اإجراءات تطهري موؤ�س�سات  اتخاذ  مبارك، والتباطوؤ يف 

للمعت�سمني  اتهامها  الأمنية يف  الأجهزة  قامو�س  ا�ستلهام  اجلماعة عن  تتورع  كما مل  القدمي. 

مبيدان التحرير يف يوليو 2011باأنهم يدفعون البالد للفو�سى، وباأن ممار�ساتهم ت�رص امل�سلحة 

العليا للبالد واأمنها القومي. ويف اإطار رد فعلها اإزاء الدعوة للع�سيان املدين يف فرباير 2012، 

دعمت اجلماعة املجل�س الع�سكري، الذي كان الإ�رصاب ي�ستهدف ال�سغط عليه، واأعلنت اأن 

هذا العدد
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الع�سيان املدين والإ�رصاب �سيوؤدي اإىل تفاقم الأو�ساع ال�سيئة وتفكيك الدولة وانهيارها.

ف باأحداث »حممد حممود« يف نوفمرب 2011؛ مل تقم اجلماعة باإدانة مقتل  كذلك فيما ُعرِّ

�سنت هجوًما �سارًيا �سد  ذلك  بدًل من  لكنها  الأمن،  قوات  اأيدي  الثوار على  الع�رصات من 

اإىل مواجهات عنيفة مع قوات  الإ�سالمية  بال�سعي جلر الأحزاب  الثورية واتهمتها  احلركات 

الأمن ل�سغلها عن معركة النتخابات الربملانية. اجلدير بالذكر هنا اأن تلك املواجهات الدامية، 

والتي خلرّفت ع�رصات ال�سحايا �رصعى بر�سا�س قوات الأمن، قد انتهت اإىل اإجبار املجل�س 

لرئي�س  ال�سلطة  لت�سليم   2012 منت�سف  يف  الرئا�سية  النتخابات  موعد  حتديد  على  الع�سكري 

مدين منتخب، والذي كان من ن�سيب اجلماعة.

األقى  اجلمهورية  رئي�س  مبن�سب  مر�سي،  حممد  الدكتور/  اجلماعة  مر�سح  فوز  ومبجرد 

معاهدة  مع  الرئي�س  تعامل  كما  الثورة،  اأهداف  بتحقيق  النتخابية  وعوده  كل  ظهره  وراء 

»فريمونت«، التي عقدها مع عدد من ال�سخ�سيات العامة املنتمية للثورة، كاأنها مل تكن. وكان 

اتفاق فريمونت، الذي مثرّل فر�سة تاريخية مهدرة للجماعة لعقد حتالف مع قوى الثورة يف 

اإعالن  القاهرة يف 22 يونيو 2012، يعد مبثابة  فنادق  اأحد  امل�سادة ومت يف  الثورة  مواجهة 

من الرئي�س مر�سي باحلر�س على ال�رصاكة الوطنية وحتقيق اأهداف الثورة يف الدولة املدنية 

الدميقراطية والعدالة الجتماعية وحماية احلقوق واحلريات واملواطنة الكاملة و�سمان التمثيل 

جميع  واحلكومة  الرئا�سي  الفريق  ي�سم  باأن  واإلزامه  وال�سباب،  والأقباط  للمراأة  الالزم 

التيارات ال�سيا�سية واأن يكون رئي�س الوزراء م�ستقاًل، وال�سعي لتحقيق التوازن يف اجلمعية 

التاأ�سي�سية للد�ستور.

ويف 21 نوفمرب 2012 اأ�سدر الرئي�س حممد مر�سي اإعالنا د�ستوريا، ا�ستحوذ من خالله 

ن قراراته من الرقابة الق�سائية واأغلق الباب اأمام  على املزيد من ال�سلطات وال�سالحيات وح�سِرّ

الطعون عليها اأو معار�ستها بالطرق القانونية والق�سائية. وقد مثرّل هذا الإعالن �رصبة قا�سمة 

ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية و�سيادة القانون ومفهوم الدولة احلديثة، واألقى بظالل وخيمة على 

م�ستقبل حقوق الإن�سان واحلريات يف م�رص؛ حتت م�سمى حماية الثورة واأهدافها! بناًء على هذا 

الإعالن الد�ستوري؛ اأ�سدر الرئي�س قانوًنا با�سم قانون حماية الثورة يهدف حلماية نظام حكم 

جماعة الإخوان. فالقانون اجلديد �سمت متاًما عن مطالب الإ�سالح الأمني، وهو ما يعني 

اأنه ل توجد �سمانة لبذل جهود جادة جلمع اأدلة ملمو�سة يف ق�سايا قتل املتظاهرين؛ مبا ي�سمح 

باإعادة املحاكمات يف هذه الق�سايا، ومل ي�سع القانون اآليات قانونية وا�سحة جلمع املعلومات 

اأن�ساأ القانون نيابة حماية الثورة ومنحها �سالحيات  والأدلة الالزمة لإعادة املحاكمات. كما 

مدير التحرير
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و�سلطات مماثلة لتلك التي كانت تتمتع بها نيابة اأمن الدولة العليا يف عهد مبارك.

الد�ستوري واإ�سدار  الإعالن  واإلغاء  قلياًل،  الرتاجع  الرئي�س على  ال�سعبي  الرف�س  اأجرب 

التي اتخذها وفًقا  القرارات  اإعالن جديد يف 8 دي�سمرب 2012؛ لكنه يف احلقيقة قام بتح�سني 

لإعالن 21 نوفمرب، ومن بينها اإ�سدار قانون حماية الثورة. كما مل ير�سخ ملطالب املتظاهرين 

والقانونية–  وال�سيا�سية  املجتمعية  للم�رصوعية  افتقرت  –التي  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ت�سكيل  باإعادة 

ال�سعبي على م�سودة الد�ستور الذي مت متريره يف نهاية املطاف. وقد منح  وتاأجيل ال�ستفتاء 

د�ستور 2012، الذي �ساغته جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفاوؤها، اجلي�س موقًعا متميًزا يف 

الد�ستور مبا اأ�ساب العالقات املدنية/الع�سكرية بخلل بالغ يف مقابل اإهدار اأية �سمانات حقيقية 

حلماية حقوق الإن�سان، ف�ساًل عن اأن اجلماعة قامت بد�سرتة املحاكمات الع�سكرية للمدنيني. 

وهو ما ُيعد دلياًل على اأن اأزمة اجلماعة مل تكن مع امتيازات اجلي�س، كما ردد قادتها يف بع�س 

ال�سلمي  بوثيقة  اإعالمًيا  ما ُعرف  واأن�سارها على  اأبرزها اعرتا�س اجلماعة  املنا�سبات، كان 
 

–ن�سبة لعلي ال�سلمي نائب رئي�س الوزراء يف نهاية 2011– فالعرتا�س يف حقيقة الأمر كان 
ت عليه الوثيقة يف اجتاه اإعداد مبادئ فوق د�ستورية ت�سمن حماية حقوق الإن�سان  �سد ما ن�سرّ

واملواطنة املت�ساوية.

*   *   * 

اجلمهورية  لرئي�س  م�ست�سار  تعيني  عن  حكمه  من  الأوىل  الأيام  يف  مر�سي  اأعلن  عندما 

يخت�س ب�سئون العدالة النتقالية. مل ن�سمع عن برنامج حمدد لتطبيق العدالة النتقالية، واإمنا 

�سمعنا عن ا�ستعداد امل�ست�سار لعقد م�ساحلات يف جرائم الف�ساد املايل التي ارتكبها رجال النظام 

ال�سابق. مل يتم الإعالن عن خطة لك�سف انتهاكات املا�سي وجرب ال�رصر واإن�ساف ال�سحايا 

وحما�سبة منتهكي حقوق الإن�سان وو�سع �سمانات حقيقية ملنع الإفالت من العقاب و�سمان 

عدم تكرار النتهاكات. م�ست الأيام وا�ستقال امل�ست�سار من من�سبه وظلت العدالة النتقالية 

جمرد حلم يراود ال�سحايا والثوار ومنظمات حقوق الإن�سان. حتى عندما اأعلن الرئي�س عن 

ت�سكيل جلنة تق�سي حقائق، اقت�رصت الفرتة الزمنية التي تعمل اللجنة على ا�ستجالء حقيقة ما 

جرى فيها خالل 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012؛ اأي فقط منذ اليوم الأول للثورة 

وحتى قبل ا�ستالم الرئي�س ملهام من�سبه. وهو ما يعني عدم توافر اإرادة �سيا�سية حقيقية لتطبيق 

ت�سلم  وعندما  املا�سي،  انتهاكات  يف  البحث  �رصورة  الرئي�س  جتاهل  اإذ  النتقالية.  العدالة 

تقرير جلنة تق�سي احلقائق مل يعلن عن نتائجه ول عن خطته للتعامل مع هذه النتائج. وحتى 

الآن يجهل ال�سحايا ومنظمات حقوق الإن�سان فحوى التقرير، اإل من بع�س الت�رصيبات التي 

هذا العدد
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ن�رشتها �سحيفة اجلارديان الربيطانية عن تورط اجلي�ش يف انتهاكات حقوق الإن�سان.

اأنها ل ت�سعى لإ�سالح املوؤ�س�سات وتطهريها  اأثبتت ممار�سات جماعة الإخوان امل�سلمني، 

الدولة.  موؤ�س�سات  على  ال�سيطرة  من  اجلماعة  بتمكني  ان�سغالها  بقدر  الفا�سدين  امل�سئولني  من 

فاجلماعة ا�ستخدمت م�سطلحات اإعادة الهيكلة والتطهري والإ�سالح املوؤ�س�سي، بهدف اإق�ساء 

املوظفني العموميني الذي ل يخ�سعون لهيمنتها وا�ستبدالهم برجال اآخرين يدينون لها بالولء. 

يف هذا الإطار �سهدنا هجوم اجلماعة على ال�سلطة الق�سائية والذي بلغ ذروته يف معركة قانون 

ال�سلطة الق�سائية الذي كان جمل�س ال�سورى على و�سك متريره والإطاحة باآلف الق�ساة يف 

الأمر  اأن  للجماعة  تبني  بعدما  اإل  والهجوم  ال�سغط  وترية  تهداأ  ومل  للق�ساء،  جديدة  مذبحة 

دون  القانون  اإقرار  بعدم  وعود  مع  بالق�ساة  مر�سي  فاجتمع  يعتقدونها؛  التي  بالب�ساطة  لي�س 

موافقتهم.

وهكذا ات�سح اأن “اأخونة الدولة” لي�س جمرد م�سطلح مزيف ي�ستخدمه املعار�سون حلكم 

م�سطلحات  ا�ستخدمت  التي  للجماعة  حقيقية  ممار�سة  اإنها  بل  الإعالم؛  و�سائل  يف  الإخوان 

تنتمي ملفهوم واآليات العدالة النتقالية بغر�س فر�س اأجندة �سيا�سية معينة، كان تطبيقها يعني 

تقوي�س اأ�س�س العدالة والت�سحية بها.

ويف مقابل الهجوم على موؤ�س�سة الق�ساء اأبدت جماعة الإخوان امل�سلمني ت�ساحًما مع وزارة 

الداخلية  لوزارة  مبكًرا  ودعًما  مرونًة  اجلماعة  اأبدت  فقد  والتاأييد.  الر�سا  حد  يبلغ  الداخلية 

–منذ كان حزب احلرية والعدالة ي�سكل الأكرثية يف جمل�س ال�سعب املنحل وقبل فوز مر�سي 
بالرئا�سة– و�ساعدتها على الت�سدي ملطالب اإعادة الهيكلة والإ�سالح والتطهري، التي نادت بها 

القوى الثورية والدميقراطية ومنظمات حقوق الإن�سان. وكان الرئي�س مر�سي قد اأف�سح يف 

مقابلة مع وكالة الأنباء الأ�سبانية عن روؤيته لإ�سالح وزارة الداخلية؛ وتتلخ�س هذه الروؤية 

اأجراه مر�سي  التعديل الذي  اإن  الداخلية مهمة تطهري نف�سها بنف�سها. بل  اأن تتوىل وزارة  يف 

يف ت�سكيل احلكومة، قبل عزله بفرتة وجيزة، مل ي�سمل وزير الداخلية الذي �سقط خالل فرتة 

التعذيب يف عهده  ماكينة  ال�رصطة، وعادت  بر�سا�س  القتلى  الع�رصات من  الق�سرية  وليته 

ت�سجل قائمة جديدة من ال�سحايا. وهو ما اأكد على اأن الإرادة ال�سيا�سية للجماعة تهدف للحفاظ 

على وزارة الداخلية وحمايتها من الإ�سالح والتطهري لتقوم بنف�س بدورها القدمي وهو احلفاظ 

على اأمن وم�سالح النظام احلاكم الذي كانت توؤ�س�سه اجلماعة. كانت اجلماعة ترغب يف اأن 

ترث تركة مبارك مع تغيري الالفتة التي حتمل ا�سم املالك.

ويف خ�سم الن�سوة بالن�رص والإح�سا�س بالقوة والتفوق، زجت اجلماعة بالثوار يف ال�سجون 

مدير التحرير
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هذا العدد

وتورط بع�ش اأع�ساءها يف احتجاز وتعذيب وقتل املحتجني اأمام ق�رش الحتادية. واأدارت 

الإن�سان  حقوق  منظمات  �سد  للخارج  والعمالة  التخوين  ماكينة  للجماعة  الإعالمية  الأبواق 

امل�ستقلة التي حتلت ب�سجاعة انتقاد انتهاكات حقوق الإن�سان املرتكبة من ِقَبل احلكومات املتعاقبة 

منذ عهد مبارك وحتى عهد جماعة الإخوان امل�سلمني، مروًرا بفرتة حكم املجل�س الع�سكري. 

ا�ستهلكت اجلماعة عامها الأول يف احلكم يف ال�سعي لتقوي�س اأ�س�س الدميقراطية وتهديد احلريات 

العامة والأ�سا�سية وانتهاك حقوق الإن�سان وعدم املبالة بتحقيق العدالة الجتماعية، وت�سويه 

�سمعة املعار�سني ال�سيا�سيني وو�سع الأقليات الدينية امل�ست�سعفة يف مرمى املت�سددين و�سمحت 

باإطالق العنان خلطاب التكفري والتخوين، يف و�سائل الإعالم الدينية املنا�رصة للجماعة، �سد 

اثني  �سعت اجلماعة طوال  الرئي�س واجلماعة. كذلك  ل�سيا�سات  النقد  توجيه  من جتا�رص على 

لها  ت�سمح  التي  والت�رصيعية  الد�ستورية  الأ�س�س  العام وو�سع  املجال  للهيمنة على  �سهًرا  ع�رص 

ديني  خطاب  من  م�ستقاة  حمافظة  بروؤى  املعجون  ال�سيا�سي  ا�ستبدادها  وفر�س  القمع  بتقنني 

موِغل يف الت�سدد، وو�سع بذور الدولة الدينية يف م�رص.

كة، فيما اأظهرت خالل فرتة  كانت اجلماعة م�ستغرقة يف ت�سييد ق�سورها على رمال متحررّ

الالزمة  الكفاءة  ناهيك عن  الدولة،  لإدارة  الالزمة  الكفاءة  الأدنى من  للحد  افتقادها  حكمها 

ملجرد �رصح والك�سف عن طبيعة امل�رصوع ال�سيا�سي الإ�سالمي الذي ترغب يف تطبيقه، وذلك 

مكتب  قيادات  عن  الغائب  ال�سيا�سي  اخليال  با�سمه.  الطنطنة  من  عاًما  ثمانني  من  اأكرث  بعد 

ونقل  الأمنية،  الأجهزة  مقدمتها  ويف  الدولة،  اأجهزة  ال�سيطرة  اإمكانية  لهم  ر  �سورّ الإر�ساد 

ولءاتها للجماعة. لكن القدر مل ميهلهم اأكرث من عام قبل اأن ينقلب ال�سحر القدمي على �ساحر 

عجوز يفتقر للخيال. 

*   *   * 

برغم اأن الأحزاب املدنية القدمية واجلديدة حتر�س منذ ن�ساأتها على تعريف نف�سها كقوى 

�سيا�سية ترف�ش الزج بالدين واملوؤ�س�سات الدينية يف العمل والن�ساط ال�سيا�سي؛ اإل اأنها وجدت 

نف�سها يف وقت مبكر تعاين من اأزمة يف التوا�سل مع املواطنني ب�سبب ال�سمعة ال�سيئة مل�سطلح 

العلمانية يف املجتمع امل�رصي، فامتنعت عن و�سف نف�سها بـ )العلمانية( واختارت اأن تو�سف 

بالقوى ال�سيا�سية )املدنية(. وتفاقمت اأزمة هذه الأحزاب يف اأعقاب نتيجة ا�ستفتاء مار�س 2011 

التي ك�سفت عن �سعفها البالغ.

�سارك يف �سياغتها  التي  الأزهر  تاأييد وثيقة  اإىل  يلجاأ  الأحزاب  وهو ما جعل بع�س هذه 

مثقفني علمانيني؛ ظًنا منهم اأنه ميكن العتماد على اأن قيادة الأزهر احلالية على خالف وا�سح 
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مع تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ب�سكل عام ومع جماعة الإخوان امل�سلمني ب�سكل خا�س، واعتقدوا 

الأحزاب  من  املتوقعة  للتهديدات  يت�سدى  وا�سع  حتالف  لت�سييد  ذلك  ا�ستخدام  باإمكانهم  اأن 

التجمع  اأحزاب  تاأييد  اأن وثيقة الأزهر حازت  الد�ستور اجلديد. فنجد  الإ�سالمية عند �سياغة 

والوفد وامل�رصيني الأحرار وامل�رصي الدميقراطي الجتماعي وم�رص احلرية. بالإ�سافة اإىل 

تاأييد عدد من الرموز واحلركات ال�سيا�سية املح�سوبة على التيار املدين للوثيقة مبا ميكن اعتباره 

موافقة على ا�ستدعاء املوؤ�س�سة الدينية، والدين الذي متثله، للمجال ال�سيا�سي، بل واعتبار هذه 

املوؤ�س�سة مبثابة مرجعية مقبولة من اجلميع.

ومثلما حاولت الأحزاب املدنية اللجوء لالأزهر طلًبا للدعم يف مواجهة القوى الإ�سالمية، 

حاولت بع�س هذه القوى ال�سيا�سية الدفع يف اجتاه تبني )وثيقة ال�سلمي( لتحقيق الغاية ذاتها. 

اإل اأن هذه املحاولت تعر�ست لإخفاق كبري يف ظل الزخم الثوري الذي كان له اليد العليا 

مع  حاد  خالف  على  كانوا  الذين  ال�سباب  اأو�ساط  يف  وخا�سًة  اآنذاك،  العام  املجال  على 

عن  ف�ساًل  الد�ستورية،  التعديالت  اأزمة  اإبان  الإخوان  مع  حتالفه  ب�سبب  الع�سكري  املجل�س 

احتجاجاتهم على ا�ستمرار انتهاكات حقوق الإن�سان وحتميلهم املجل�س الع�سكري امل�سئولية عن 

هذه النتهاكات. بينما اأعلن الدكتور حممد الربادعي عن رف�سه وثيقة ال�سلمي باعتبارها متنح 

اجلي�س موقًعا ا�ستثنائًيا يف النظام ال�سيا�سي يجعل منه دولة فوق الدولة.

هكذا اأبدت القوى والأحزاب ال�سيا�سية املدنية يف وقت مبكر �سعف قدرتها يف احل�سول على 

تاأييد املواطنني، وف�سلها يف اأن حت�سدهم للدفاع عن تر�سيخ حقوق املواطنة املت�ساوية وتعزيز 

حقوق الإن�سان، الأمر الذي جعلها تطرق اأبواب املوؤ�س�سة الدينية واملوؤ�س�سة الع�سكرية لطلب 

الدعم يف مواجهة تيار الإ�سالم ال�سيا�سي. يف حني اعتمد تيار الإ�سالم ال�سيا�سي على “تديني” 

اأو  انتخابية  ا�ستحقاقات  املواطنني يف  للتاأثري على  الدين  وا�ستغالل ورقة  ال�سيا�سي،  ال�رصاع 

تعديالت د�ستورية ل مت�س الإ�سالم اأو املادة الثانية يف الد�ستور، التي جعلها الإ�سالميون يف 

تغيري  حتى  اأو  تعديلها  اأو  باإلغائها  املطالبة  على  �سيا�سي  تيار  اأي  يجروؤ  ل  مقد�سة  �سبه  مرتبة 

موقعها اأو رقمها يف الد�ستور القدمي اأو اجلديد.

كان الإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره الرئي�س املعزول مر�سي يف 21 نوفمرب 2012 مبثابة 

ل يف اآليات عمل املعار�سة امل�رصية. اإذ �ساهم الإعالن الد�ستوري، الذي منح فيه  نقطة حتورّ

ن قراراته �سد الطعون الق�سائية وتع�سف  مر�سي نف�سه �سلطات وا�سعة وغري م�سبوقة، حُت�سرّ

حتت  املعار�سة  احت�ساد  يف  الإن�سان،  وحقوق  احلريات  وتهدد  الق�سائية  ال�سلطة  با�ستقالل 

مظلة جبهة الإنقاذ الوطني، التي �سمت رموز املعار�سة املدنية من ال�سخ�سيات والأحزاب 

مدير التحرير
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ال�سيا�سية، واأ�سبح حممد الربادعي من�سق اجلبهة يف 5 دي�سمرب 2012.

الرئي�س مر�سي  اأطيافها خلف  الإ�سالمية مبختلف  الأحزاب والقوى  احت�سدت  املقابل  ويف 

وجماعة الإخوان امل�سلمني لتاأييد الإعالن الد�ستوري واعتباره خطوة يف �سبيل حتقيق اأهداف 

الثورة. ف�ساركت اأحزاب النور والو�سط والبناء والتنمية و�سخ�سيات ورموز عديدة تنتمي 

للتيار ال�سلفي يف مظاهرة �سخمة اأطلق عليها الإ�سالميون مظاهرة )ن�رصة ال�رصعية وال�رصيعة( 

يف اإ�سارة وا�سحة لأن الإعالن الد�ستوري –الذي رف�سته منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية 

الإ�سالمية واحلفاظ  ال�رصيعة  اإىل حماية  يهدف  ال�سوارع لإ�سقاطه–  املعار�سة يف  واحت�سدت 

على �رصعية الرئي�س املنتخب التي اعتربتها عر�سة لتهديدات مل تك�سف طبيعتها.

املدنية  القوى  اإق�ساء  ب�سبب  الد�ستور  م�رصوع  رف�سها  عن  اأعلنت  قد  الإنقاذ  جبهة  كانت 

متثل  الد�ستور  م�سودة  اأن  ولعتبارها  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  ت�سكيل  عن  والي�سارية  الليربالية 

تهديًدا لأهداف الثورة يف احلرية والدميقراطية والعدالة وامل�ساواة، اإل اأن الد�ستور مت متريره 

يف نهاية املطاف بعد ا�ستفتاء �سعبي. واملفارقة اأن الأزهر، الذي علرّقت عليه اأحزاب ليربالية 

يف  طروادة  ح�سان  مبثابة  �سار  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  جماعات  ملحاولت  الت�سدي  يف  اآمالها 

التي جعلت الأزهر، مبوافقته،  باأيدي اجلماعات الإ�سالمية نف�سها،  الد�ستور اجلديد، وذلك 

املرجعية النهائية يف تف�سري املادة الثانية يف الد�ستور وكافة ال�سئون املتعلقة بال�رصيعة الإ�سالمية. 

بالإ�سافة اإىل اإر�ساء اجلي�س بتمرير املواد الد�ستورية التي يرغبها.

وبدوره؛ كان مترير د�ستور 2012 الذي �ساغته جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفاوؤها من 

مبثابة  والتنمية،  البناء  وحزب  الو�سط  وحزب  ال�سلفي  النور  حزب  وبخا�سة  الإ�سالميني، 

ل جديدة يف م�سري جماعة الإخوان امل�سلمني وامل�سهد ال�سيا�سي يف م�رص ب�سكل كامل. نقطة حتورّ

يف البداية ا�ستمرت الحتجاجات، التي اأيدتها ودعت اإليها جبهة الإنقاذ والقوى الثورية، 

زخم  بداأ  ثم  الأمن.  قوات  مع  م�سادمات  عنها  وجنم  بالق�سرية  لي�ست  لفرتة  ال�سوارع  يف 

هذه الحتجاجات يف الرتاجع وانخرطت جبهة الإنقاذ يف اجلدل حول م�رصوع قانون جديد 

لالنتخابات. كان �سعف الرئي�س مر�سي وف�سله يف اإدارة �سئون البالد وم�سئوليته عن انتهاكات 

حقوق الإن�سان وتقوي�س الدميقراطية اأكرب من اأن يتم مداراته. وفيما مل ت�ستطع جبهة الوطني 

تنظيم جهودها وطاقاتها وا�ستغالل حالة ال�سخط ال�سعبي �سد �سيا�سات الرئي�س مر�سي وحكومته 

وجماعة الإخوان امل�سلمني؛ ظهرت حركة )مترد( ال�سبابية وبداأت حملة �سعبية جلمع توقيعات 

املواطنني ل�سحب الثقة من مر�سي واإجباره على اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة.

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  بني  التحالف  بداأ  اجلديد؛  الد�ستور  مترير  بعد  اأن  ا  اأي�سً الالفت 

هذا العدد
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تنفيذ  بعدم  اجلماعة  اتهام  يف  ال�سلفي  احلزب  بداأ  حيث  التهاوي.  يف  ال�سلفي  النور  وحزب 

املنتمني  واإق�ساء  البالد  �سئون  اإدارة  على  اجلماعة  رجال  وهيمنة  بينهما  املربمة  التفاقات 

اأدت  اأمور  كلها  وهي  النور؛  حلزب  املنتمي  م�ست�ساره  بطرد  مر�سي  قام  كما  النور،  حلزب 

النور الذي �سارك  التحالف بني حزب احلرية والعدالة وحزب  انهيار  اإىل  يف نهاية املطاف 

يف م�ساورات مع جبهة الإنقاذ لكنه مل يكن داعًما لهدف اجلبهة يف اإ�سقاط مر�سي، ومل َيدع 

للم�ساركة يف احتجاجات 30 يونيو 2013.

التوقيعات  جمع  يف  و�ساهمت  )مترد(  ن�ساط  الوطني  الإنقاذ  جبهة  وقادة  اأحزاب  اأيدت 

عرب مقارها يف املحافظات، و�ساهمت يف احل�سد ملظاهرات 30 يونيو 2013 التي اأعلنت عنها 

)مترد(. وبالفعل ا�ستجابت اأعداد �سخمة من املواطنني الذين �ساركوا يف املظاهرات احلا�سدة 

انتهى بتدخل اجلي�س يف 3 يوليو 2013 وقام  العا�سمة وخمتلف املحافظات؛ الأمر الذي  يف 

الذين  والكني�سة  والأزهر  النور  حلزب  بالإ�سافة  املعار�سة،  قادة  ح�سور  يف  مر�سي  بعزل 

اأعلنوا تاأييدهم خلارطة طريق جديدة لالنتقال الدميقراطي اأعدها اجلي�س.

نقاط  مع  جديد  موعد  على  م�رش  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  وطبيعة  الثورة  م�سار  كان  وهكذا؛ 

لتدخل  امل�رشوط  غري  مترد  وحركة  الوطني  الإنقاذ  جبهة  لتاأييد  كان  اإذ  اجلذرية.  التحول 

قبول  نطاق  ات�ساع  يف  تت�سح  بداأت  التي  تداعياته  مر�سي  وعزل  ال�سيا�سية  احلياة  يف  اجلي�س 

من  والذعر  ال�سيا�سية  الأحزاب  ب�سبب �سعف  ال�سيا�سية  احلياة  للجي�س يف  اأكرب  لدور  املجتمع 

انت�سار اأعمال العنف والإرهاب. 

*   *   * 

حالة  عن  كا�سًفا  العدوية(  )رابعة  يف  واأن�سارها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اعت�سام  كان 

م�ستع�سية من العناد مهيمنة على قيادات اجلماعة التي اأبت العرتاف باقرتافها اأخطاء ج�سيمة 

على  القيادات  حر�ست  حيث  �سيا�ساتها.  �سد  لالنتفا�س  ودفعتهم  املواطنني،  غ�سب  اأججت 

ترويج خطاب املوؤامرة دون العرتاف مب�سئولياتهم، واأ�رصوا على عودة مر�سي اإىل مكتبه 

لتهيئة  كبرًيا  جهًدا  القيادات  بذلت  للبالد.  �رصعي  كرئي�س  مهامه  ليمار�س  الحتادية  بق�رص 

ال�سباب ملرحلة املحنة واملظلومية؛ للحفاظ على متا�سك اجلماعة ومنع حدوث ان�سقاقات تهددها 

ر فر�سة لتجنب حما�سبة هذه القيادات على م�سئولياتهم عن الو�سع  بالنهيار، كما اأن هذا وفرّ

املزري الذي اأ�ساب اجلماعة، اأو تاأجيلها لأجل غري م�سمى. 

وفيما ك�سفت ممار�سة اجلماعة عن تهافت اأطروحة ما بعد الإ�سالم ال�سيا�سي؛ فاإن �سقوًطا 

مدوًيا كان من ن�سيب اأ�سطورة املراجعات الفكرية التي اأجرتها بع�س قيادات العمل احلركي 
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الإ�سالمي املتورطني يف اأعمال العنف والإرهاب يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املن�رصم، 

هذا  يف  يناير.   25 ثورة  بعد  من  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  البارزين  الأن�سار  من  وهم 

الإطار فاإن خطاب التحري�ش �سد الأقباط الذي �سهدته من�سة اعت�سام رابعة العدوية متت 

ترجمته، يف اأعقاب ف�س اعت�سام رابعة العدوية، يف اقتحام واإحراق بع�س الكنائ�س وعدد 

من العتداءات على الأقباط. ف�ساًل عن تدمري مقار بع�ش املوؤ�س�سات اململوكة للدولة واأق�سام 

ال�رصطة، وا�ستهداف متوا�سل جلنود اجلي�س وقوات الأمن.

ومن اأبرز الأ�ساطري، التي �سقطت وتهدمت يف غ�سون �سهور قليلة تلت عزل مر�سي، 

اأ�سطورة اأن جل القوى واحلركات ال�سيا�سية التي ان�سوت، منذ بدايات الثورة، حتت لفتة 

)القوى املدنية( يف مواجهة تهديدات تيار الإ�سالم ال�سيا�سي، هي قوى وحركات داعمة لتعزيز 

احلرية  يف  الثورة  مطالب  لتحقيق  تهدف  بالطبع،  واأنها،  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق 

على  الإ�سالمي  التيار  مقا�سد  خالف  على  وذلك  الجتماعية،  والعدالة  الإن�سانية  والكرامة 

اختالف طبعاته.

رمبا كان املثال الأكرث دللة هنا ترحيب عديد من قيادات الأحزاب الليربالية والي�سارية 

بال�ستخدام املفرط للقوة يف ف�ش اعت�سام رابعة العدوية الذي جنم عنه مقتل مئات ال�سحايا، 

بالإ�سافة اإىل ال�سمت املخزي عن �سقوط ع�رشات ال�سحايا يف حوادث اأخرى متفرقة بر�سا�ش 

قوات الأمن، وعدم الكرتاث مبجرد املطالبة مبحا�سبة امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان 

وقمع احلريات العامة، مثلما كانت تفعل اإبان حكم املجل�س الع�سكري وحكم مر�سي.

ويف ظل �سعف الأحزاب ال�سيا�سية وتهمي�س دورها القوي يف التمهيد لالإطاحة مبر�سي يف 

مقابل الرتويج الإعالمي يف القنوات الر�سمية واخلا�سة لدور اجلي�س يف حتقيق اإرادة ال�سعب 

الإعالم  فيما كانت و�سائل  اأنه  يونيو 2013 �سد حكم مر�سي، نالحظ  انتف�س يف 30  الذي 

الدينية املوؤيدة حلكم حممد مر�سي ت�ستخدم خطاب التكفري الديني �سد اخل�سوم ال�سيا�سيني ملر�سي 

املوؤيدة  للدولة،  اململوكة  اأو  فاإن و�سائل الإعالم، �سواء اخلا�سة  امل�سلمني؛  وجماعة الإخوان 

لتحالف 3 يوليو، تتبنى خطاب التخوين الوطني �سد من يعار�س توجهات النظام اجلديد، 

وهكذا يجري تهمي�س الأ�سوات امل�ستقلة من �سيا�سيني وُكترّاب و�سحفيني واأكادمييني ومنظمات 

حقوق الإن�سان امل�ستقلة، ومهاجمتهم وو�سمهم باخليانة كلما �سنحت الفر�سة. وهو ما يعني اأن 

الدولة العميقة مل تدخر جهًدا لب�سط هيمنتها على املجال العام، واأن �سهيتها للقمع لن تتوقف عند 

حد اإق�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني من احلياة ال�سيا�سية، واأن اأذرعها �ستطال كل الأ�سوات 

هذا العدد
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الناقدة من دعاة حتقيق اأهداف الثورة يف الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.

كما جند العديد من قادة الأحزاب املدنية قد متاهوا مع خطاب وتوجهات ال�سلطة احلالية يف 

رف�س اأية مبادرات لل�سلح اأو التفاو�س مع جماعة الإخوان امل�سلمني، التي باتوا يعتربونها 

وباتت  الأمن.  اأجهزة  اإل عرب  معها  التعامل  يجوز  التي ل  الإرهابية  اجلماعات  يف م�ساف 

ترتدد يف طيف وا�سع من ال�سحف وو�سائل الإعالم اأ�سوات فا�سية �رصيحة تدعو لقمع حقوق 

الإن�سان وجتريد املخالفني واملعار�سني ملنهج و�سيا�سات �سلطة احلكم من حقوق املواطنة. وهو 

ورمبا  القت�سادية  والأو�ساع  ال�سيا�سية  العملية  م�سار  على  ماأ�ساوية  تداعيات  له  �سيكون  ما 

تعزيز  فر�س  على  والق�ساء  الإن�سان  حقوق  تهديد  عن  ف�ساًل  البالد،  وا�ستقرار  اأمن  على 

الدميقراطية؛ اإذا ما اأدى �سعار احلرب على الإرهاب اإىل تعبئة املجال العام ب�سوت الر�سا�س 

و�سمانات  حمدودة  غري  �سالحيات  الأمن  رجال  ومنح  ال�ستثنائية  بالقوانني  ال�سيا�سة  وقتل 

لالإفالت من العقاب. بدًل من احلوار واآليات التفاو�س واإعالء �سيادة القانون وحما�سبة كل 

الدولة  اأو  ال�سيا�سة  �سواء من رجال  املواطنني،  اأو حر�سوا عليه، �سد  العنف،  من مار�سوا 

اأمام  اأمًرا مطروًحا  اآخر،  �سيا�سي  تيار  اأو لأي  للجماعة  الإق�ساء  الإعالم، وترك خيار  اأو 

املواطنني يف �سناديق القرتاع خالل النتخابات العامة. فلنتذكر اأنه مل مت�س �سوى �سهور 

قليلة على احت�ساد هوؤلء املواطنني يف ال�سوارع �سد جماعة الإخوان امل�سلمني واأن�سارها. اأم 

اأن ال�سلطة واأن�سارها ل يثقون بوعي املواطنني ويرون اأنهم بحاجة ملن يحميهم من الختيارات 

ال�سيئة؟

يف هذا ال�سياق املرتبك اأ�سبحت احلقيقة والعدالة اأبرز �سحايا العنف ال�سيا�سي يف م�رص، اإىل 

جانب اآلف القتلى واجلرحى. ولول الفتقار لالإرادة ال�سيا�سية، خالل عهد كل من املجل�س 

واإن�ساف  للحقيقة  والتو�سل  النتقالية  العدالة  لتحقيق  يوليو،   3 وحتالف  ومر�سي  الع�سكري 

النزيف  ويتوا�سل  الآن،  حتى  العقاب  من  الإفالت  مبداأ  ي�سود  اأن  ممكًنا  كان  ما  ال�سحايا، 

اليومي للدماء، قبل حكم الإخوان امل�سلمني واأثنائه وبعده.

ميكننا القول اإن حقوق الإن�سان منذ 25 يناير 2011 �سهدت حت�سًنا حيًنا وتراجًعا يف اأحيان 

اأخرى، وذلك وفًقا حل�سابات وم�سالح �سيا�سية حم�سة. وبدا اأن ثمة تقارًبا يف مواقف اأحزاب 

ليربالية واأحزاب اإ�سالمية من حرية املعتقد وحقوق الأقليات الدينية وحرية ال�سحافة والتعبري. 

كما اأف�سحت جتربة اأكرث من عامني ون�سف بعد الإطاحة مببارك اأن مواقف معظم الأحزاب 

حقوق  دعم  من  قومية،  اأو  ي�سارية  اأو  اإ�سالمية  اأو  ليربالية  كانت  �سواء  ال�سيا�سية،  والقوى 

املواطنة، بل واحلق يف احلياة، ل يعتمد فح�سب على التوجهات ال�سيا�سية والأيدلوجية اأو القيم 
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التي تزعم هذه الأحزاب الإميان بها ومتثيلها يف املجتمع. فامل�سافة من ال�سلطة والتموقع فيها هي 

اأقوى حمددات �سيا�سات ومواقف الأحزاب من دعم حقوق الإن�سان واملواطنة. الأمر الذي 

يك�سف عن اأن كثري من الأطراف ال�سيا�سية يف م�رص تنظر يف بع�س الأحيان حلقوق الإن�سان 

ا�ستعداًدا للتخلي عن  التي تعار�سها، لكنها تبدي  ال�سلطة  اأداة �سيا�سية لل�سغط على  باعتبارها 

دعم حقوق الإن�سان مبجرد جناحها يف جتريد خ�سمها ال�سيا�سي من نفوذه اأو و�سولها ملقاعد 

املواطنة  فاإنه �سيجعل حقوق  ال�سيا�سية امل�رصية  اإن تر�سخ يف احلياة  الذي  املنهج  احلكم. وهو 

والنتقال الدميقراطي من اأبرز اخلا�رصين يف نهاية املطاف.

يف هذا الإطار؛ توجهت )رواق عربي( لعدد من الباحثني والكتاب البارزين من اجتاهات 

�سيا�سية وفكرية متنوعة، وطلبت منهم الإجابة على هذا ال�سوؤال: ما م�سري جماعة الإخوان 

امل�سلمني بعد عزل الرئي�س حممد مر�سي يف الثالث من يوليو 2013؟! و�ستطالعون يف العدد 

الذي بني اأيديكم الإ�سهامات املختلفة التي وردتنا.

�سياق  ال�رصيعة بحكم اجلماعة، يف ظل  الإطاحة  ال�سوؤال ل تطرحه فقط حتديات  اإن هذا 

يتجاوز  اأنه  عن  ف�ساًل  املرعب.  اجلزائر  �سيناريو  تكرار  اإمكانات  يوفر  وجمتمعي  �سيا�سي 

ال�سلمي  ال�سيا�سي  العمل  ونبذ  العنف  خليار  اجلماعة  جلوء  اإمكانات  بني  احلائرة  الإجابات 

عرب اآليات الدميقراطية الإجرائية، اأو اتخاذ خيار الندماج جمدًدا يف امل�سهد وفق الرتتيبات 

ال�سيا�سية اجلديدة، وما ميكن اأن ينتج عن كال اخليارين من حتديات اأمام متا�سك البناء التنظيمي 

للجماعة التي ظلت ع�سيرّة لأمد طويل على الت�سدعات والن�سقاقات، واأثر ذلك على امل�سهد 

ال�سيا�سي والو�سع الأمني يف م�رص وحميطها الإقليمي. 

ب، وت�سكن يف طياته هواج�س الت�ساوؤل عن م�ستقبل م�ساعي تاأ�سي�س دولة  ال�سوؤال هنا مركرّ

البحث عن  ال�سوؤال  ي�ستدعي  الإن�سان واملواطنة.  قانون يحرتم حقوق  فيها  ي�سود  دميقراطية 

مدى توافر بديل �سيا�سي حقيقي لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي، وهل �سيكون هذا البديل، اإن توافر، 

علمانًيا ودميقراطًيا بال�رصورة؛ اأم اأننا ب�سدد م�سار �سيا�سي ي�سهد على تاآكل اأطروحة بع�س 

الإن�سان،  الدميقراطية وحقوق  الدفاع عن  التي رفعت لعقود راية  العلمانية  ال�سيا�سية  القوى 

اأول  تكون  اأن  عاتقه  على  ياأخذ  ا�ستبدادي جديد  �سيا�سي  نظام  تاأ�سي�ش  الآن يف  تنخرط  بينما 

مهامه توفري كل ال�سمانات الالزمة لإعالن هزمية الثورة؟

هذا العدد
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* باحث م�رشي وبرملاين �سابق.

ما بعد �سقوط مر�سي..

اأي م�ضتقبل ينتظر اجلماعة؟

د. عمرو �ل�سوبكي *

مقدمة :

الثورات  قبل  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  وخا�سة  الإ�سالمية  التيارات  عن  احلديث  ظل 

العربية يرتكز حول اإمكانية دمج هذه التيارات يف العملية ال�سيا�سية وكيف ميكن حتويلها اإىل 

تيار �سيا�سي يقبل بالدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان، ودار جدل وا�سع حول اإمكانية تغيري 

هذه التيارات، وهل هي قابله للدميقراطية، وهل هي متثل تهديدَا للدميقراطية اأم ل، واإيل اأي 

العربي، وما هي حدود م�سئوليتها  العامل  الدميقراطية يف  التجارب  تتحمل م�سئولية تعرث  حد 

وم�سئولية النظم القائمة؟.

العربي ب�سورة خمتلفة واأ�سبح هل ميكن لهذه  الربيع  ال�سوؤال وطرح بعد ثورات  وعاد 

اإنها �ستوؤ�س�س لديكتاتوريات �سيا�سية �ستحكم  اأم  القوى اأن حتمل الدميقراطية لل�سعوب العربية 

البالد باحلديد والنار.
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الإ�سالمي،  التيار  ومنها  ال�سيا�سية  القوي  من  كثريا  فاجاأت  يناير   25 ثورة  اأن  واحلقيقة 

فرغم اأن هذا التيار ظل يف املعار�سة ل�سنوات طويلة وتعر�س ل�سطهاد وا�سع من قبل النظام 

كان  �سواء  الرئي�سة  فاإن جماعاته  اأخرى،  ثورية  ف�سائل  له  تعر�ست  ما  فاق  ال�سيا�سي رمبا 

متفاوتة،  بدرجات  وحمافظة  اإ�سالحية  جماعات  ظلت  ال�سلفي  التيار  اأو  امل�سلمني  الإخوان 

و�ساركت يف الثورة بعد اأن اأطلقها �سباب التيارات املدنية. 

ومع ذلك فاز مر�سح اجلماعة د. حممد مر�سي يف انتخابات الرئا�سة عرب انتخابات حرة 

وانق�ساماتهم؛  وم�ساكلهم  امل�رصيني  جراح  فيه  عمق  كامال،  عاما  ال�سلطة  يف  وبقي  ونزيهة، 

حتى و�سف البع�س امل�سهد امل�رصي ع�سية �سقوطه مر�سي باأنه كان على م�سارف حرب اأهلية 

حقيقية مل تعرفها م�رص منذ عقود طويلة.

وب�سقوط حكم مر�سي اأو »املر�سد« كما هتف كثري من امل�رشيني فتح الباب ملناق�سة م�ستقبل 

جماعة الإخوان امل�سلمني، وطرحت �سيناريوهات عديدة بع�سها حتدث عن نهاية اجلماعة، 

والبع�س الآخر حتدث عن عودتها القريبة، والبع�س الثالث طرح اإمكانية عودتها يف �سيغة 

قانونية جديدة، ويف كل الأحوال فاإن ما اأ�ساب مر�سي اأ�ساب اجلماعة، واإن �سقوطه كان 

�سقوطا لها، وف�سله كان ف�سال مل�رصوعها.

قراءة  يف  الكربي  الفر�سية  مناق�سة  اأمام  الباب  فتح  اجلماعة  حكم  �سقوط  اأن  واحلقيقة 

لتبني  قابلة  الفكرية والتنظيمية غري  بنيتها  تيارات بحكم  اإنها  تقول  الإ�سالمية والتي  التيارات 

الدميقراطية، واأنها لأ�سباب هيكلية �ستظل معادية للدميقراطية وللحريات العامة ولقيم املواطنة 

حتى لو ادعت يف بع�س املراحل غري ذلك لأن موقفها الدفني هو رف�س الدميقراطية، واأنها 

حني ت�سل لل�سلطة لن ت�سمح مطلقا بتداولها.

غري  الإ�سالمية  التيارات  م�سكلة  اأن  يري  اآخر  اقرتاب  هناك  ظل  الراأي  هذا  مقابل  يف 

اأقر بوجود م�سكالت  لو  املحيط )حتى  ال�سيا�سي  بال�سياق  اأ�سا�سا  تتعلق  التكفريية هي م�سكالت 

عقائدية يف فكرها(، واأن هناك كثريا من التجارب التي جنحت يف دمج التيارات الإ�سالمية 

يف العملية ال�سيا�سية، وحتويلها لتيارات دميقراطية توؤمن بالتعددية ال�سيا�سية واملواطنة ودولة 

القانون.

اإىل  يرجع  اجلماعة  ف�سل  وهل  الروؤيتني،  هاتني  بني  امل�رصية  التجربة  تقع  اأين  وال�سوؤال 

بها  املحيط  ال�سيا�سي  ال�سياق  طبيعة  اإىل  اأم  والتنظيمية  الفكرية  بروؤيتها  تتعلق  عقائدية  اأ�سباب 

والذي مل ي�سع اأي �رشوط لدخولها يف العملية ال�سيا�سية تفر�ش عليها احرتام الدميقراطية؟، 

اأم اإىل مزيج بني الثنني كما نرجح؟

ما بعد �سقوط مر�سي: اأي م�ستقبل ينتظر اجلماعة؟
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الدميقراطية احلائرة فى فكر اجلماعة :

ظلت هناك جمموعة من الإ�سكاليات تتعلق باملوقف الفكري لالإخوان من ق�سية الدميقراطية، 

وهل يقت�رص اإميانهم فقط على و�سائلها من انتخابات حرة وبرملان، اأم ميتد اإىل قيمها الثقافية 

اأو  الدميقراطية،  بقيم  بالو�سائل خطوًة نحو الإميان  وال�سيا�سية؟، وهل ميكن اعتبار الإميان 

اإنها »�سناعة » غربية اإمنا هي  اإليها على  على الأقل مبادئها الأ�سا�سية، مبا يعني عدم النظر 

مبادئ اإن�سانية وعاملية، يحق لكل �سعب ولكل ثقافة اأن ت�سهم يف تطويرها واإثرائها.

الدميقراطية،  م�ساألة  احلقيقي من  الإخوان  الت�ساوؤلت ظلت حا�رصة حول موقف  هذه    

اأن  عن  ف�سال  اأخري،  اإىل  مرحلة  ومن  اآخر  اإىل  ع�رص  من  اختلف  املوقف  هذا  اأن  خا�سة 

الإخوان املوؤ�س�سني يف ع�رص الإمام الراحل ح�سن البنا، جتاهلوا ق�سية الدميقراطية ورف�سوا 

جتلياتها ال�سيا�سية من نظام التعددية احلزبية على اعتبار اأنها »ب�ساعة غربية« يف وقت كان فيه 

هذا الغرب ميثل من خالل �سطوة الحتالل الربيطاين، وكانت الأحزاب ال�سيا�سية امل�رصية يف 

و�سع ل حت�سد عليه من ان�سقاقات واختالفات.

ُيقر  ل  الإ�سالم  اأن  راأى  »فقد  احلزبية،  التعددية  لنظام  رف�سه  البنا  ح�سن  اأعلن  ولهذا، 

اأن الأحزاب  احلزبية، لأنها توؤدي اإىل تفرقة الأمة، ودعا اإىل الحتاد والئتالف، ويرى 

يف م�رص خا�سة، مل تختلف على مناهج وبرامج لالإ�سالح والتغيري، واإمنا اخلالف فيما بينها 

لأ�سباب �سخ�سية، واأنها ن�ساأت لأهداف وظروف معينة مل تعد قائمة، ومن هنا يرى �رصورة 

اختفاء هذه الأحزاب من ال�ساحة، اأو اأن تتوحد جميعا يف حزب اأو تكتل واحد، ي�سم اجلميع 

يف رحابه، ويعمل من اأجل م�سلحة الوطن، حتى اإنه طلب من امللك يف فرتة من الفرتات حل 

هذه الأحزاب جميعا، وتخلي�س البالد من اأوزارها«. 

  ومل يكتف الرجل برف�س التعددية احلزبية، و اإمنا اعترب اأي�سا اأن الإ�سالم ل يقر التعددية 

الوحدة يف كل �سيء وهو دين  الإ�سالم وهو دين  اأن  ال�سادة  اأيها  قال: »اأعتقد  احلزبية حيث 

�سالمة ال�سدور ونقاء القلوب والإخاء ال�سحيح - والتعاون ال�سادق بني بنى الإن�سان جميعا، 

»ينقذها  ولن  ير�ساه«،  ول  احلزبية  نظام  يقر  ل  الواحد  وال�سعب  الواحدة  الأمة  عن  ف�سال 

اإل اأن تنحل هذه الأحزاب كلها، وتتاألف هيئة وطنية عاملة تقود الأمة اإىل الفوز وفق تعاليم 

القراآن الكرمي«.

 1928 املمتدة من عام  الفرتة  امل�سلمني طوال  الإخوان  لن�ساط  الغالب  امللمح  اأن  واملوؤكد   

الجتماعي  الطابع  ذا  الدعوي  الن�ساط  هو  كان   1948 عام  فل�سطني  حرب  اندلع  وحتى 

اجلماعة  خطاب  يف  مرتاجعا  الآن  ن�ساهده  الذي  باملعني  ال�سيا�سي  البعد  وكان  والديني، 

د.عمرو ال�ضوبكي
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وحركتها، وب�سورة غري منا�سبة مع حجم انت�سارها؛ حيث غابت عن الربملان امل�رصي طوال 

الفرتة �سبه الليربالية، ومل يكن لها نائب واحد قبل ثورة يوليو 1952.

وعاد الإخوان وانتقلوا اإىل املرحلة الثانية مرحلة »العنف واجلمود«، الذي مار�سه بع�س 

اأع�ساء اجلماعة وخا�سة عنا�رص التنظيم اخلا�س، ليهدم ما بناه املوؤ�س�سون على مدار عقدين 

من الزمان، فانتقلوا من مواجهة الحتالل ال�سهيوين لفل�سطني اإىل مواجهة ال�سلطة يف الداخل 

ورموزها، وقام بع�س �سباب التنظيم اخلا�س للجماعة باغتيال رئي�س الوزراء حممود فهمي 

النقرا�سي، وا�ستمرت هذه املحاولت حتى قيام ثورة يوليو مبحاولة اغتيال عبد النا�رص عام 

.1954

  ومنذ ذلك التاريخ خرج الإخوان من معادلة ال�رشعية، ومعها معادلة الدعوة والن�ساط 

الجتماعي، وا�سُتبعدوا بق�سوة من ال�ساحة القانونية، رغم اأن نظام عبد النا�رص حر�س على 

دمج تيار منهم داخل الأزهر والأوقاف وباقي موؤ�س�سات نظام يوليو، فكان ال�سيخ الباقوري 

)اأحد قيادات الإخوان( وزيرا لالأوقاف، وانتمي كثري من قيادات الوزارة والأزهر للجماعة. 

متاما  بعيدة  بقيت  التي  اجلماعة،  قيادات  عن  اأفرج  الذي  ال�سادات  الرئي�س  ع�رص  وجاء 

عن ممار�سة اأي ن�ساط اأو دور �سيا�سي اأو اجتماعي اأو ديني داخل املجتمع امل�رشي، طوال 

عقد ال�سبعينيات با�ستثناء الن�ساط الطالبي يف اجلامعات امل�رشية، كما اأدى انعزالها عن الواقع 

متاما  وانعزلت  مغلقة،  ودينية  عقائدية  ت�سورات  خلف  الت�رصنق  نحو  عودتها  اإىل  ال�سيا�سي 

عن التفاعل مع املجتمع وق�ساياه ال�سيا�سية، اإىل اأن جاءت اتفاقيات كامب ديفيد التي رف�سها 

�سبتمرب  اأخري يف حملة  اعتقال كثري منهم مرة  اإىل  الراحل  الرئي�س  الإخوان علنا، ودفعت 

1981 امل�سهورة. 

الإخوان  جماعة  خطاب  تطور  تاريخ  يف  اأربع  مراحل  بني  التمييز  النهاية  يف  وميكن 

امل�سلمني جتاه م�ساألة الدميقراطية: الأويل هي مرحلة الإخوان املوؤ�س�سني، والتي رف�سوا فيها 

قيم الدميقراطية ومبادئها وجانبًا من و�سائلها، اأما املرحلة الثانية وهي التي غاب فيها كل ما 

له عالقة بال�سيا�سة والن�ساط الدعوي يف حركة اجلماعة يف اأعقاب حرب فل�سطني واملواجهات 

امللكية، وزادت مع جميء  وال�سلطة  للجماعة  اخلا�س  التنظيم  بني  اأ�سا�سا  التي جرت  العنيفة 

النا�رص عام 1954 على يد بع�س عنا�رص  النظام اجلمهوري اجلديد، وحماولة اغتيال عبد 

التنظيم اخلا�س، اأعقبه ظهور منط من التفكري اجلهادي قاده �سيد قطب، وابتعد به جزئيا عن 

مفاهيم ح�سن البنا الدعوية، وكليا عن الدميقراطية فكرا وممار�سة.

مع  التفاعل  نحو  جديد  حتول  بدايات  ت�سهد  اجلماعة  وبداأت  الثمانينيات،  ع�رص  وجاء   

ما بعد �سقوط مر�سي: اأي م�ستقبل ينتظر اجلماعة؟
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الأ�ساليب  تبني  نحو  ببطء  وتطورت  �سيا�سية،  كممار�سة  اإمنا  كمفهوم  لي�س  الدميقراطية 

الدميقراطية، واأعلنت اإميانها بالتعددية احلزبية، وبالدميقراطية كاأ�سا�س حلكم ال�سعب، ولكن 

ظلت هناك بع�س »املناطق الرمادية« اأو الق�سايا غري الوا�سحة التي مل يبد فيها الإخوان راأيًا 

تتعلق  ات�سح يف ق�سية واحدة  قد  الدينية، واإن كان احل�سم  باملراأة والأقليات  قاطعًا، وتتعلق 

مبا يعرف بالولية العامة، اأي من�سب رئي�س اجلمهورية، والذي رف�س الإخوان اأن يتوله 

قبطي اأو امراأة، وهو اأمر يعني عمليا وبعيدا عن اأي مربرات موقفا يف مواجهة املواطنة ب�سكل 

ل لب�س فيه.

اأما املرحلة الرابعة فهي التي اأعقبت ثورة 25 يناير وو�سول الإخوان لل�سلطة عرب اآليات 

ال�سوؤال مرة  اأنف�سهم، وطرح  التي قطعوها على  العهود  دميقراطية ونكو�سهم عن كثري من 

اأنهم اعتربوها جمرد و�سيلة  الدميقراطية، وكيف  اأخري حول موقف الإخوان احلقيقي من 

للو�سول لل�سلطة �رصعان ما �سيتخلون عنها بعد اأن يتمكنوا من مقاليد احلكم.

البنية التنظيمية اخلا�ضة: قوة اجلماعة و�ضعفها

 حر�ست جماعة الإخوان امل�سلمني اأن تبني تنظيمها على اأ�س�س مركبة �سديد الدقة، و�سمت 

م�ستويات متعددة لكل منها برنامج خا�س يف التثقيف الديني والعقائدي، اختلفت به ب�سورة 

وا�سحة عن باقي التنظيمات ال�سيا�سية واجلماعات الدينية الأخرى، وات�سحت معامله يف اأربعة 

اأ�سكال:

الأول تعلق مب�ستويات التنظيم، وهنا حر�س الإخوان علي اأن تتم عملية التجنيد علي اأكرث 

من م�ستوي، وهو ما ذكره ح�سن البنا ب�سكل وا�سح حني اأ�سار يف مذكرات الدعوة والداعية 

اإىل �رصورة اأن تعني املكاتب والهيئات الرئي�سية لدوائر الإخوان برتبية الأع�ساء تربية نف�سية 

ثالث  علي  الإخوان  لع�سوية  الن�سمام  يكون  الغاية  لهذه  وحتقيقا  مبادئهم  مع  تتفق  �ساحلة 

درجات:

1- االن�ضمام العام: وهو من حق كل م�سلم توافق علي قبوله اإدارة الدائرة، ويعلن ا�ستعداده 

لل�سالح، ويوقع ا�ستمارة التعارف وي�سمي اأخا م�ساعدا.

الدائرة وواجباته  اإدارة  قبوله  االأخوي: وهو من حق كل م�سلم توافق علي  االن�ضمام   -2

-ف�سال عن الواجبات ال�سابقة- »حفظ العقيدة« والتعهد بالطاعة،وي�سمي الأخ يف هذه املرتبة 

اأخا منت�سبا.

د.عمرو ال�ضوبكي
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وتكون  قبوله،  علي  الدائرة  اإدارة  توافق  م�سلم  كل  حق  من  وهو  العملي:  االن�ضمام   -3

واجبات الأخ فيه -ف�سال عن الواجبات ال�سابقة- اإعطاء البيانات الكافية التي تطلب منه عن 

وجمال�س  الأ�سبوعية  القراآن  جمال�س  وح�سور  الإخوان،  عقيدة  �رصح  ودرا�سة  �سخ�سه، 

الدائرة، والتزام التحدث باللغة العربية الف�سحى بقدر امل�ستطاع، والعمل علي تثقيف نف�سه يف 

ال�سئون الجتماعية العامة -ولي�س ال�سيا�سية-، والجتهاد يف حفظ 40 حديثا نبويا، وي�سمي 

الأخ يف هذه الدرجة من درجات الن�سمام اأخا عامال.

وهناك درجة رابعة اأ�رص ح�سن البنا األ ي�سعها مع الدرجات ال�سابقة وب�سورة ل تخلو من 

دللة، وهي التي �سماها درجة الن�سمام اجلهادى: وهي لي�ست عامة بل هي من حق الأخ 

العامل الذي يثبت ملكتب الإر�ساد حمافظته علي واجباته ال�سابقة، اأما واجبات هذا الأخ يف هذه 

املرتبة -ف�سال عما �سبق- فهى حتري ال�سنة النبوية وال�سالة يف الليل، والعزوف عن مظاهر 

املتع الفانية، والبعد عما هو غري اإ�سالمي يف العبادات واملعامالت، وال�سرتاك املايل يف مكتب 

الدعوة والو�سية بجزء من تركته جلماعة الإخوان، والأمر باملعروف  الإر�ساد و�سندوق 

والنهي عن املنكر، وحمل امل�سحف ليذكره بواجبه نحو القراآن، واأخريا ال�ستعداد لق�ساء مدة 

الرتبية اخلا�سة مبكتب الإر�ساد. وي�سمي الأخ يف هذه املرتبة جماهدا. 

تختلف جذريا عن  امل�سلمني  الإخوان  التنظيمية جلماعة  البنية  هذه  اأن خ�سو�سية  واملوؤكد 

الأممية  اجلماعة  وهذه  واملغلق،  املحكم  التنظيم  فهذا  الإ�سالمية؛  والأحزاب  اجلماعات  باقي 

للدولة  اأكرث من 50 دولة جعلت للجماعة و�سعا خا�سا »فوق قومي« ل ترتاح  املنت�رصة يف 

الوطنية، كما اأن الأخرية ل تثق فيها. 

اإن البنية التنظيمية املركبة واملغلقة جلماعة الإخوان امل�سلمني والتي تقوم على اأ�سا�س الولء 

املطلق والثقة املطلقة يف القيادة، وهو ما اعتربه الراحل �سيد قطب »مظهر العبقرية ال�سخمة يف 

بناء اجلماعات«، و»يجعل نظام اجلماعة عقيدة تعمل يف داخل النف�س قبل اأن تكون تعليمات 

واأوامر ونظما«.

�سبيل  يف  »جهاد  للجماعة  انتمائه  جمرد  اأن  امل�سلمني  الإخوان  ع�سو  قناعة  اأن  واحلقيقة 

اإىل  الله«، واأن احلفاظ على هذه اجلماعة هو هدف وغاية يف حد ذاته، حتول بعد و�سوله 

ال�سلطة اإىل عن�رص �سعف؛ لأنه اأ�سبح عامل انغالق وعزلة عن باقي اأفراد املجتمع، وحتول 

يف فرتة قليلة اإىل عامل رئي�سي يف كراهية قطاع وا�سع من امل�رصيني لهذا التنظيم الذي يحر�س 

اجلماعة  لدي  الدينية  والرتبية  التنظيمية  الرابطة  الوطن، وحتولت  ل  اأع�سائه  على م�سلحة 

املناف�سني  بطاقة كراهية وحتري�س على  تقذفهم  الآخرين،  والتفوق على  بالتمايز  �سعور  اإىل 
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واخل�سوم وانغالق وعزلة عن باقي املجتمع.  

اإن دخول تنظيم الإخوان معركة يف مواجهة ال�سعب، والدولة امل�رصية مبوؤ�س�ساتها املختلفة 

)ق�ساء وجي�س و�رصطة(، كان يعني خ�سارة املعركة قبل اأن تبداأ.

 

االإخوان يحكمون: 

حمافظة  الأكرث  القوي  تنجح  اأن  العربي  الربيع  ثورات  مفارقات  اإحدى  هي  تكون  قد   

والأقل ثورية يف الو�سول اإىل �سدة احلكم؛ خا�سة يف م�رص وتون�س، يف حني اأن القوى التي 

و�سفت نف�سها بالثورية ظل كثري منها اأ�سري �سعارات وفعاليات ثورية احتجاجية اأحالت دون 

اأن يتم بناوؤها كبديل �سيا�سي مقنع لعموم امل�رصيني، وقادر اأن يوؤ�س�س مل�رصوع �سيا�سي جديد. 

الإمام  قادها  التي  الأويل  التاأ�سي�سية  املرحلة  اأ�سرية  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ظلت  وقد 

وحتى   1928 عام  ن�ساأتها  تاريخ  منذ  اجلماعة  حلركة  حاكمة  وظلت  البنا،  ح�سن  املوؤ�س�س 

و�سولها لل�سلطة يف 2012، رغم تغري الأ�ساليب والأولويات التي ا�ستخدمتها يف كل ع�رص، 

العقيدة  الدفاع عن  التداخل بني اجلماعة الدعوية وال�سيا�سية، وبني  اأ�سرية لهذا  اأنها ظلت  اإل 

ون�رص الدعوة الإ�سالمية، والعمل ال�سيا�سي واحلزبي. 

وعك�س عمر اجلماعة املمتد ملا يقرب من 85 عاما قدرة فكرية وتنظيمية خا�سة، ميزتها 

عن باقي القوى ال�سيا�سية الأخرى، و�ساعدتها على ال�ستمرار، وامتلكت خطابا �سيا�سيا عاما 

وال�سيا�سي، وتقدمي خدمات  الديني  بالنت�سار  لها  �سمحت  تنظيميا،  وان�سباطا  اإدارية  وكفاءة 

اجتماعية متعددة للمواطنني. 

حتى  واجلدل  للحرية  ومثريا  غام�سا  م�رص  يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  و�سع  وظل 

القانوين مثلها مثل باقي اجلمعيات الأهلية،  اأن تقنن و�سعها  لل�سلطة، فرف�ست  بعد و�سولها 

وحافظت مبح�س اإرادتها على لقب اجلماعة املحظورة فظلت فوق الدولة وفوق القانون رغم 

و�سولها لل�سلطة يف مفارقة تبدو �سادمة. 

ولعل من املهم الإ�سارة اإىل تفرد جتربة حكم الإخوان يف م�رص مقارنة بتجارب اأخري 

الداخلية  وزارة  عن  لنه�سة  حركة  تنازلت  املثال  �سبيل  على  تون�س  ففي  الإ�سالمي،  للتيار 

الذين  الوزراء  اأع�ساء  للحركة، ويف م�رص زاد عدد  ينتمي وزراوؤها  التي كان  واخلارجية 

ينتمون لالإخوان على مدار عام من حكمهم رغم اأن مطالب املعار�سة كانت تغيري احلكومة.
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اأن يف الأويل  للعيان بني جتربة »اإخوان تون�س« و«اإخوان م�رص«  الوا�سح  الفارق  اإن 

املجل�س  يف  اأغلبية  ولديه  النه�سة،  حركة  ا�سمه  الإخوان  ملدر�سة  ينتمي  حزب  بها  يوجد 

التاأ�سي�سي، ولكن ل توجد جماعة غري قانونية حتركه من وراء ال�ستار ا�سمها جماعة الإخوان 

امل�سلمني كما يف م�رص، ويوجد رئي�س واحد حلركة النه�سة هو را�سد الغنو�سي، ول يوجد له 

مر�سد ول نائب مر�سد ول مكتب اإر�ساد ي�سدر له توجيهات مطلوبا منه اأن يلتزم بها. 

ولعل مع�سلة ثنائية اجلماعة التي حتكم واحلزب الذي ينفذ هي التي دفعت قطاعا وا�سعا من 

امل�رصيني اأن يلفظ حكم الإخوان ويرف�سه ويعتربه مرادفا لل�رصية وعدم ال�سفافية.

املده�س اأن الإق�ساء الذي تعر�س له الإخوان يف عهد مبارك حتول بعد و�سول اجلماعة 

لل�سلطة -وعلى عك�س جتارب اأخرى- اإىل طاقة كراهية وانتقام بحق الدولة وال�سعب نتيجة 

انغالق التنظيم الإخواين على نف�سه وبنائه على اأ�سا�س الولء املطلق والثقة املطلقة يف القيادة.

القوى واملغلق دورا كبريا يف �سعور قطاع وا�سع من امل�رصيني  لقد لعب تنظيم اجلماعة 

واملجتمع مبنطق  الدولة  مع  تتعامل  اأن  الأويل  اختارت  اأن  بعد  اجلماعة،  بالغربة عن حكم 

اجلماعة الوافدة، واأرجعوا م�ساكلهم »لالإعالم امل�سلل« وموؤامرات اخلارج، ون�سوا اأن قوة 

التنظيم الذي اأو�سلهم للحكم كانت هي الطريق الذي اأخرجهم منه.

 

ال�سقوط الكبري: 

من  �سل�سلة  نتيجة  فقط  لي�ش  ال�سلطة،  يف  ق�ساه  عام  بعد  مر�سي  الرئي�ش  حكم  �سقوط  اإن 

الأخطاء ال�سيا�سية اجل�سيمة اإمنا اأي�سا نتيجة رف�س الدولة لهذا الكيان امل�سمي بجماعة الإخوان 

امل�سلمني، والذي ظل ملا يقرب من 85 عاما خارج دوائر احلكم ترتاب فيه موؤ�س�سات الدولة، 

وواجهته مرات عديدة.

واملوؤكد اأن مع�سلة حكم الإخوان الرئي�سية اأنهم مل ي�ستوعبوا طبيعة اللحظة التي انتقلوا فيها 

الدولة  موؤامرات  �سحية  باعتبارهم  لأنف�سهم  النظر  يف  وا�ستمروا  احلكم،  اإىل  املعار�سة  من 

العميقة والإعالم والقوى اخلارجية دون اأن ينظروا لأداء اجلماعة يف ال�سلطة و�سورتها لدي 

قطاع وا�سع من امل�رصيني. 

حكم  ملواجهة  يونيو   30 يف  ال�سارع  اإىل  للنزول  امل�رصيني  ماليني  الو�سع  هذا  دفع  وقد 

الإخوان يف معظم املدن وخا�سة يف القاهرة التي �سهدت خروجا غري م�سبوق ملاليني النا�س؛ 

احتجاجا على ما و�سف »بحكم املر�سد«. 
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 48 فر�سة  الأطراف  جميع  فيه  اأمهل  بيانا  الحتجاجات  اندلع  فور  اجلي�س  اأ�سدر  وقد 

�ساعة حلل م�سكالت البالد، ومع ا�ستمرار الحتجاجات اأعلن اجلي�س يف 3 يوليو عزل مر�سي 

وطرح خريطة طريق جديدة حلكم البالد، تتمثل يف رئي�س انتقايل ) رئي�س املحكمة الد�ستورية 

العليا( وت�سكيل جلنة لتعديل د�ستور 2012، ثم اإجراء انتخابات برملانية ورئا�سية.  

واملوؤكد اأن اجلي�س تدخل ب�سورة اأكرب من جماعة �سغط كما جرى يف بع�س التجارب، 

واأقل من انقالب ع�سكري خ�سن، كما حترك ب�سورة اأ�رصع مما توقع كثريون فلم ينتظر اأن 

تراق بحور من الدماء، وي�سقط اآلف القتلى حتى يتدخل ويزيح مر�سي عن احلكم.

ب�سكل  اجلي�س  حكم  عدم  على  تقوم  اجلي�س  تدخل  اأو  الناعم  النقالب  فكرة  اأن  واملوؤكد 

مبا�رش، واإزاحة من يف احلكم ل�سالح قادته، مثلما جرى مع ال�سباط الأحرار يف ثورة يوليو 

حني اأطاحوا بالنظام امللكي واأ�س�سوا بقيادة عيد النا�رص النظام اجلمهوري اجلديد، اأما يف هذه 

املرة فقد اأعاد بتدخله ترتيب العملية ال�سيا�سية دون اأن يحكم ب�سكل مبا�رص..

وقد عرفت تركيا النقالب الناعم امل�سهور يف 1997 �سد حكومة الراحل جنم الدين اأربكان 

ف حزبه )الرفاة( باأنه ميثل الطبعة  موؤ�س�س احلركة الإ�سالمية يف تركيا، والذي �سبق اأن ُو�سِ

الرتكية من جماعة الإخوان امل�سلمني، وهنا �سغط اجلي�س من خالل جمل�س الدفاع الوطني 

على الأحزاب املتحالفة معه لالن�سحاب من احلكومة التي كان يقودها اأربكان ف�سقطت ومت حل 

حزبه ومالحقته ق�سائيا.

ورغم اأن احلكومة الرتكية مل تواجه بتحركات �سعبية وا�سعة مثلما جري يف م�رص يف 30 

يونيو دفعت اجلي�س للتدخل، فاإنها دخلت يف خ�سومة �سافرة مع الدولة ومع التيارات العلمانية 

اأخافت قطاعا وا�سعا من املجتمع وموؤ�س�سات الدولة فف�سلت بعد عامني من وجودها يف احلكم 

.)1997 :1995(

اإن ما جري يف م�رص مل يكن انقالبا تقليديا اأو خ�سنا ومل يكن ثورة مكتملة الأركان، اإمنا 

كان خروجا �سعبيا وا�سعا توافق على خريطة طريق بديلة دون اأن ميتلك الأدوات لتنفيذها، 

وهنا جاء تدخل اجلي�س ليقدم الأداة املطلوبة اأو ج�رص النجاح لهذه املاليني لكي حتقق هدفها، 

وهو التخل�س من حكم الإخوان.

الإخوان  �سعبي كبري حلكم  انتفا�سة وا�سعة ورف�س  اأن قرار عزل مر�سي عقب  واملوؤكد 

اأحبط قطاعا وا�سعا من �سباب اجلماعة، واعترب اأن هناك اأطرافا كثرية داخل الدولة ولي�س فقط 
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ال�سعب اأ�سقطت رئي�سهم املنتخب، ومنها اجلي�س والدولة العميقة والنظام القدمي، وتبقي امل�سكلة 

يف اأنهم مازالوا يرون اأنف�سهم للمرة اخلام�سة �سحية موؤامرات الآخرين دون اأن ينظروا ملرة 

واحدة لأخطاء جماعتهم اجل�سيمة على مدار 85 عاما.

مده�س ورمبا �سادم اأن تخ�رص جماعة كل معاركها ال�سيا�سية والدينية على مدار تاريخها 

كله دون اأن تتعلم �سيئا، والغريب اأنها خ�رصت معاركها وهي يف املعار�سة يف مواجهه ال�سلطة 

امللكية وعبد النا�رص وال�سادات ومبارك، وحني لحت لها فر�سة ا�ستثنائية وو�سلت لل�سلطة 

بعد ثورة حلقت بها ومل ت�سنعها، ارتكبت من اخلطايا الكثري. 

وال�سوؤال هل �سياأتي اليوم وتراجع اجلماعة نف�سها و�سيا�ستها؟ اأم اأن امل�سكلة اأكرث عمقا تتعلق 

فاجلماعة  ملراجعة،  حتتاج  التي  هي  الثانية  اأن  احلقيقة  بنائها؟  وفل�سفة  نف�سها  اجلماعة  ب�سيغة 

والن�ساط  وال�سيا�سة  الدعوة  متار�ش  مغلقة  عقائدية  كجماعة  عاما   85 منذ  املمتدة  ب�سيغتها 

الثورة  قبل  كتبت  وحني  املعار�سة،  يف  كانت  حني  ال�سيغة  هذه  اأ�سريه  وظلت  الجتماعي، 

عن �رصورة الف�سل بني اجلماعة الدعوية واحلزب ال�سيا�سي قالوا اإن ال�سلطة لن ترخ�س لها 

بحزب �سيا�سي، ولن ت�سمح لها اأي�سا بتاأ�سي�س جماعة دعوية، وبعد اأن و�سلت لل�سلطة ب�سبب 

قوتها التنظيمية ودهائها ال�سيا�سي و�سعف و�سيخوخة ما تبقي من رجال مبارك، ا�ستمرت يف 

احلكم كجماعة �رصية ورف�ست اأن حت�سل على رخ�سة قانونية، واعتربت نف�سها فوق الدولة 

التي يراأ�سها مندوب اجلماعة يف ق�رص الرئا�سة يف م�سهد غري م�سبوق يف تاريخ اأي بلد اآخر يف 

العامل؛ اأي اأن ياأتي رئي�س جمهورية من جماعة �رصية ل عالقة لها بقوانني الدولة التي يحكمها.

له  وتر�سم  توجهاته؛  على  تهمني  ظلت  ال�سيا�سي  حزبها  الإخوان  جماعة  اأ�س�ست  وحني 

اأن يعرف العامل جتربة واحدة )اإل جزئيا  ال�سيا�سية للجماعة دون  حتركاته باعتباره الذراع 

الأردن( متتلك فيها جماعة دينية ذراعا �سيا�سيا اإل اإخوان م�رص. 

اإن �سيغة اجلماعة املهيمنة واملغلقة حني انتقلت اإىل املجال ال�سيا�سي اأ�س�ست كيانا تابعا ا�سمه 

اإىل الرئا�سة قدمت رئي�سا اعتربه قطاع وا�سع من امل�رصيني  انتقلت  احلرية والعدالة، وحني 

رئي�سا لكل اجلماعة ولي�س رئي�س لكل امل�رصيني. 

اإل بعد �سنوات طويلة من  اإليها  اأن ين�سم  اإن جماعة الإخوان التي ل ت�سمح لأي مواطن 

الرتبية العقائدية واملعايري الدينية، حتى ي�سمح فيها »الأخ« اجلديد بالنتقال من اأخ حمب اأو 

م�ساعد اإىل اأخ عامل داخل اجلماعة جعلها يف عزلة عن قطاع وا�سع من امل�رصيني ارتابوا فيها 

ويف بنيتها التنظيمية.
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وبعد اأن و�سلت للحكم نظر اإليها قطاع وا�سع من امل�رصيني على اأنها ل ترى اإل م�سلحتها 

كيان  هناك  اأن  واعتربوا  امل�رصي،  ال�سعب  مب�سالح  عالقة  لها  ولي�س  اأع�سائها  وم�سلحة 

الإخوان يف مواجهة دولة م�رص، وهناك نظام الإخوان يف مواجهة ال�سعب امل�رصي، وهو 

تكون على حق  اأن  بد  اأنهم جماعة ربانية ل  يوم وهم مت�سورون  حاجز وواقع عمقته كل 

واجلميع على باطل. 

م�ستقبل اجلماعة اأم التيار الإ�سالمي؟

فاأزمة  الإ�سالمية؛  التيارات  باقي  عن  �سيختلف  م�ستقبلها  وبالتايل  الإخوان،  مع�سلة  اإن 

اجلماعة مل تكن فقط يف ف�سل حكم تنظيم �سيا�سي، اإمنا يف ف�سل م�رصوع فكري وتنظيمي ممتد 

منذ 85 عاما، وهو اأمر ل ينطبق على باقي التيارات الإ�سالمية.

اإن ما �سبق و�سميناه »الدمج الآمن« لالإخوان يف العملية ال�سيا�سية ي�ستلزم الو�سول املتدرج 

لل�سلطة الذي ل تبدو فيه ماكينة الإخوان وكاأنها تغرد فوق املجتمع والدولة، واأن و�سولهم 

الن�سبية  معناها  الدميقراطية  فقواعد  قلم،  بجرة  ال�سيا�سية  املعادلت  كل  قلب  يعنى  ل  للحكم 

والتدرج يف التحولت.

فالأول مرة فى تاريخ اأى جتربة دميقراطية تقوم جماعة دينية بتقدمي مر�سحني لنتخابات 

قانونية  للحكم ويحافظ على عدم  قانونا، وي�سل مر�سحها  تكون مرخ�سة  اأن  الرئا�سة دون 

اأن حتكم م�رص جماعة �رصية وغري قانونية، بل  اأن هناك م�سكلة يف  اأن ي�سعر  جماعته دون 

ويتعامل مع قوانني الدولة التي يراأ�سها باعتبارها فى و�سع اأدنى من قوانني اجلماعة.

التي ت�ستغل بالدعوة  التي ت�سمي تنظيم الإخوان، وهذه اجلماعة  اإن هذه ال�سيغة املع�سلة 

وال�سيا�سة والن�ساط الجتماعي واخلريي قد ف�سلت، واأن م�سكلة اجلماعة اأكرب من م�سكلة حزب 

�سيا�سي و�سل لل�سلطة وف�سل، اإمنا هي م�سكلة فكرة وم�رصوع األهم اأجيال وثبت باليقني ف�سل 

ال�سيغة التي قام على اأ�سا�سها.

اأن تعرتف به حتى الآن، وت�رص على  اإن ف�سل جماعة الإخوان يف احلكم الذي ترف�س 

ارتداء  على  والإ�رصار  واخلارجية  الداخلية  واملوؤامرات  والبالء  املحنة  خطاب  ا�ستدعاء 

ثوب ال�سحية يعني عدم وجود قدرة على مراجعة ممار�سات اجلماعة املمتدة منذ 85 عاما، 

اأهدر فر�سة تاريخية لال�ستفادة  اأي�سا  ال�سابقة ملكية وجمهورية وهو  و�سدامها مع كل النظم 

د.عمرو ال�ضوبكي
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من و�سول الإ�سالميني اإىل احلكم منفردين )م�رص( اأو بال�رصاكة مع قوي اأخري )تون�س(.

اإن تقدم الإ�سالميني فى بالد الربيع العربى، مثرّل فر�سة تاريخية مل تتح لتجارب اإ�سالمية 

اأن و�سولهم لل�سلطة جاء عرب �سناديق النتخاب ولي�س عرب انقالب  اأو قومية �سابقة، وهى 

ع�سكري كما جرى يف ال�سودان، اأو ثورة اأ�سقطت النظام والدولة معا كما فى اإيران، اإمنا عرب 

»ثورة اإ�سالحية« حديثة �ساركوا فيها )ومل ي�سعلوها( لتغيري النظام واإ�سالح الدولة بهدف بناء 

نظام دميقراطى مثلما جرى يف كل بالد العامل يف الأربعني عاما الأخرية من اأوروبا ال�رصقية 

اإىل اأمريكا الالتينية، مرورًا باإ�سبانيا والربتغال وتركيا وماليزيا وغريها من التجارب التي 

�سنعت تقدمها دون ثورة.

املنظومة  تاأتى من خارج  اأو جماعة راديكالية  اأى قوى  اإن  لنا  تقول  النجاح  اإن جتارب 

ال�سيا�سية ال�سائدة، لبد اأن تتبنى خطابًا مطمئنًا واإ�سالحيًا ل تبدو فيه اأنها �ست�سيطر اأو �ستحتكر 

الأ�سا�سية مبفردها، وت�سفى ح�ساباتها مع  الد�ستور والقوانني  ال�سيا�سية، واأنها �ستكتب  احلياة 

موؤ�س�سات الدولة، وتنتقم منها ل اأن ت�سلحها.

الق�ساء وال�رصطة  وقد فعلت اجلماعة ورئي�سها عك�س ذلك متاما، ودخلوا يف معركة مع 

واجلي�س واتهموا املعار�سني بالفلول، وحتولوا من جماعة حمافظة اإىل جماعة ثورية بعد اأن 

و�سلوا لل�سلطة يف م�سهد غري م�سبوق يف تاريخ اأي ثورة يف العامل فالثوريون يكونون كذلك 

قبل الو�سول لل�سلطة ولي�س بعدها، اأما ثوار بعد ال�سلطة فهم اأخطر واأ�سواأ اأنواع احلكم لأنه 

ي�سبح جمرد مربر لتكري�س ال�ستبداد واعتبار املعار�سني من الثورة امل�سادة متاما كما فعل 

مر�سي.

األ  نتمناه  ما  وكل  واحلكم  الدولة  اإدارة  يف  وف�سلوا  ال�سلطة،  معركة  الإخوان  خ�رص  لقد 

يجروا البالد اإىل مواجهة دموية �سيكونون هم اأول اخلا�رصين فيها، فال�سعب مل يرف�سهم لأنهم 

اإخوان اأو م�سلمون )كما يتهمون الأقباط(، اإمنا لأنهم جماعة منغلقة تعي�ش على �سيغة تنظيمية 

جتاوزها الزمن وغري موجودة يف اأي مكان اآخر خارج م�رص.

اإن عودة اجلماعة لل�ساحة ال�سيا�سية ت�ستلزم قيامها بتاأ�سي�س ثاٍن )تعبري ا�ستخدمته يف ع�رصات 

املقالت والأبحاث قبل ثورة 25 يناير( يقوم على ف�سل اجلماعة الدينية عن احلزب ال�سيا�سي 

واإن �سيغ اخللط بني الثنني اأثبت الواقع ف�سلها التام. 

قد يرف�س كثري من امل�رصيني وجود اجلماعة اإل اأن فكرة املواجهة باحلظر لن ت�سفر عن 

ما بعد �سقوط مر�سي: اأي م�ستقبل ينتظر اجلماعة؟
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ال�سيا�سة،  ل  بالأمن  وحاربها  املحظورة  باجلماعة  واإعالمه  هو  و�سفها  الذي  فمبارك  �سيء 

واعترب اأن اخلطر الأعظم الذي يهدد م�رص هو تنظيم الإخوان وترك البلد ول يوجد به قوى 

�سيا�سية منظمة اإل اجلماعة رغم املواجهات الأمنية واحلظر القانوين. 

يجب األ يت�سور البع�س اأن احلل يف حظر اجلماعة متاما، مثل تركها تعمل فوق قوانني 

وبحياد  بربود  الإخوان  فيهم  مبا  اجلميع  مع  التعامل  هو  احلل  اإمنا  حال،  اأي�سا  كان  الدولة 

القانون، الذي ل ي�سمح جلماعة دعوية دينية اأن تعمل يف ال�سيا�سة، ول ي�سمح حلزب اأن يكون 

جمرد ذراع جلماعة اأو رئي�س جمهورية جمرد ممثل ملكتب اإر�ساد جماعة �رصية. 

م�ستقبل اجلماعة �سيحدده قانون �سارم يطبق على اجلميع، اأما �سعبيتها بني النا�س فاملوؤكد 

فالنجاح احلقيقي ل  البع�س،  يت�سور  تنهي وجودها كما  اأخذت �رصبة كبرية ولكنها لن  اأنها 

ال�سيا�سية  العملية  يف  واإدخاله  تروي�سه  يف  النجاح  اإمنا  تيار  اأي  على  الأمني  بالق�ساء  يكون 

والدميقراطية ويف حالة الإخوان فان احلل لن يكون اإل بظهور �سيغة جديدة وتاأ�سي�س ثاٍن 

يتجاوز ب�سكل نهائي �سيغة التاأ�سي�س الأول للجماعة منذ 85 عاما.

خامتة: فر�ش بناء تيار اإ�سالمي دميقراطي

ما هو حدود تاأثري ف�سل الإخوان على باقي التيارات الإ�سالمية، وهل ميكن و�سع التيارات 

الإ�سالمية جميعها يف �سلة واحدة؟ 

املوؤكد اأن جماعة الإخوان اأهدرت فر�سة ثمينة اأثرت �سلبا على باقي التيارات الإ�سالمية 

لكي تدمج ب�سكل كامل يف احلياة ال�سيا�سية دون اأن تدخل يف �سدام دموي مع الدولة واملجتمع، 

امللكي، والثانية يف  العهد  نهاية  الأويل يف  املعار�سة  الأوىل وهي يف  ف�سلت مرتني،  اأن  بعد 

الليربالية  الفرتة  يف  حتى  القائمة  ال�سلطة  مع  عنيفة  مواجهات  يف  ودخلت  النا�رص،  عبد  عهد 

التي عرفت فيها اجلماعة كيانا قانونيا ون�ساطا اجتماعيا ودعويا وا�سعا، واأ�ساعت بذلك على 

م�رص فر�سة حقيقية لإجناز حتول دميقراطي، وتلك �سابقة غري متكررة يف تاريخ احلركات 

ال�سيا�سية التي عادة ما تتعلم الكثري عند و�سولها لل�سلطة، يف حني اأن اجلماعة �سارت عك�س 

الطريق الذي كان يجب اأن ت�سري فيه بعد و�سولها لل�سلطة، واأخذت البلد كله نحو اأزمة كربي.  

الإ�سالم  تيارات  وم�ستقبل  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  م�ستقبل  بني  التمييز  املهم  من  ولذا 

ال�سيا�سي، لأن خ�سو�سية تنظيم اجلماعة ل تن�سحب على باقي التيارات الإ�سالمية. 

د.عمرو ال�ضوبكي
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املوؤكد اإنه اإذا عادت اجلماعة ف�ستكون وفق �رشوط الدولة الوطنية احلديثة والد�ستور املدين 

الذي يحظر على اجلماعات الدينية والدعوية ممار�سة العمل ال�سيا�سي، اأما بالن�سبة لالأحزاب 

الأحزاب  بقانون  التزامها  �سيعني  لأنه  �سك؛  اأدين  بال  يختلف  فالأمر  الأخرى،  الإ�سالمية 

يف  احلال  هو  مثلما  املغلقة  الأممية  اجلماعة  فكرة  من  متخل�سة  لأنها  الدميقراطية؛  وبالقواعد 

جماعة الإخوان امل�سلمني. 

واإلغاء  الإ�سالمية،  التيارات  حظر  يف  هو  احلقيقي  النجاح  اأن  يت�سور  من  هناك  �سحيح 

الد�ستوري  فالن�س  بنجاح،  لي�س  احلقيقة  يف  وهذا  قانوين،  اأو  د�ستوري  بن�س  وجودها 

والقانوين يحظر الأحزاب الدينية والطائفية وتلك التي حتر�س على العنف والطائفية؛ ولكنه 

ل ميكن اأن يحظر حزبا يعتمد على فكرة مهما يكن راأينا فيها، اأو يقول اإن مرجعيته هي مبادئ 

ال�رصيعة الإ�سالمية كما تن�س املادة الثانية من الد�ستور.

هناك من يت�سور واهما اأنه ميكن الق�ساء على تيار اأو فكرة باحلظر اأو املواجهة الأمنية، 

والواقع اأن يف م�رص قوى وبني اجتماعية كثرية حمافظة، واأن تيار الإ�سالم ال�سيا�سي كان اأحد 

اأحزاب �سيا�سية مدنية ودميقراطية وهو  التعبري يف  تعبرياتها، والتحدي هو كيف يرتجم هذا 

حتٍد واجهته كثري من املجتمعات، وجنح بع�سها يف ذلك مثل تركيا واملغرب ورمبا تون�س، 

وف�سل بع�سها الآخر كم�رص والعراق واأفغان�ستان وباك�ستان وغريها.

ومن هنا فاإن احلل لي�س يف كيفية ابتكار الو�سائل الأمنية والقانونية حلظر هذا التيار الذي 

ميتلك قاعدة اجتماعية موؤكدة، اإمنا يف اإبداع و�سائل �سيا�سية وقانونية تفر�س على هذا التيار 

مثل غريه احرتام الد�ستور والقانون. 

م�رص حتتاج اإىل جتربة جناح يف بناء تيار اإ�سالمي مدين ودميقراطي بعد اإخفاق الإخوان 

اأحزابا �سيا�سية مدنية،  يف ذلك؛ فهناك تيارات �سبابية كثرية خرجت من اجلماعة، واأ�س�ست 

بالإخوان،  عالقة  اأي  اأع�سائها  ملعظم  يكن  ومل  الإ�سالمي،  للم�رصوع  فكريا  تنتمي  واأخري 

وجميعهم اأمامه فر�سة حقيقية لبناء بديل لتجربة الإخوان، وفتح الباب لكي يثق املجتمع والدولة 

يف اإمكانية بناء تيار اإ�سالمي مدين ودميقراطي، وينظر اإىل مع�سلة هذا التيار باعتبارها لي�ست 

مطلقة ول بنيوية اإمنا ترجع اأ�سا�سا اإىل ال�سياق ال�سيا�سي والقانوين املحيط بهذا التيار، والقادر 

على فر�س قواعد دميقراطية على جانب من هذا التيار ل ينتمي جلماعة اأممية ول تكفريية. 
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* كاتب لبناين.

م�ضاألة االإخوان اأم م�ضاألة م�ضر؟

حازم �ساغّية *

لدى احلديث عن م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني، وعن م�ستقبلنا معها، ل بدرّ من العودة 

تها، اأو  ات الكربى يف تاريخ هذه اجلماعة، واإىل الأ�سباب الكثرية التي قد تف�رصرّ قورّ اإىل املحطرّ

�سعفها، يف هذه الفرتة اأو تلك.

الإ�سماعيلية، حيث يحظى  امل�سلمون يف 1928 يف مدينة  الإخوان  ن�ساأ  نعلم جميعًا،  فكما 

التي  والبلدان  م�رص  على  الغربيرّة  ال�سيطرة  كانت  فاآنذاك  ملحوظة.  باأهميرّة  واملكان  الزمان 

د من احليرّزين   يتمدرّ
رّ

ت وا�سُتكملت. ل بل راح احل�سور الغربي ات م�سلمة قد مترّ اأكرثيرّ تقطنها 

 
رّ

 والثقايفرّ – التعليمي
رّ

، باإمالءاتهما ال�سرتاتيجيرّة، اإىل احليرّزين الجتماعي
رّ

الع�سكريرّ وال�سيا�سي

ة  ات الع�سكريرّ ا الإ�سماعيلية فكانت، يف وقت واحد، مقررّ قيادة القورّ حيث ُتكتب له الهيمنة. اأمرّ

.
رّ

الربيطانيرّة واملركز الرئي�س لعمليرّات التب�سري امل�سيحي

األغى اخلالفة يف تركيرّا  اأتاتورك قد  ويف اخللفيرّة الإ�سالميرّة الأو�سع، كان م�سطفى كمال 
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اًل للهزمية   مكمرّ
رّ

عام 1924، بعد عامني على اإلغائه ال�سلطنة العثمانيرّة. هكذا بدا احلدث الرتكي

يًا عن افتقار العامل   والثقايفرّ �سواء ب�سواء، واإعالنًا مدورّ
رّ

يف مواجهة الغرب الع�سكريرّ وال�سيا�سي

« الذي ميلك كلرّ �سيء.
رّ

 لكلرّ �سيء يف مواجهة العامل »امل�سيحي
رّ

الإ�سالمي

 عن القول اإّن تلك ال�رشوط التي دفعت ح�سن البّنا لأن يبداأ امل�رشوع الذي بداأه، قد 
ّ

غني

اأنرّ  اإلرّ  اك عن الرتاجع وال�سمور،   مل يتوقرّف مذرّ
رّ

اأنرّ العامل الإ�سالمي ت كثريًا. �سحيح  تغريرّ

�س يف تلك الغ�سون اإىل تقلرّ�س ملحوظ. وهذا ما ُي�ستدلرّ  الفا�سل بني »الذات« و«الآخر« تعررّ

ان  اإبرّ الغربيرّة  القوى  مع  م�سرتكة  م�ساحات  الإخوان  اكت�ساف  يف  اأخرى،  اأمور  بني  عليه، 

ة، اأو يف ال�ستعدادات الراهنة لدى الإخوان للحوار اأو التعاون مع هذه  تنازعهم مع النا�رصيرّ

الدولة الغربيرّة اأو تلك. وعلى رغم ال�ستمرار يف اإنتاج تلك الأدبيرّات ال�سقيمة عن »املوؤامرة« 

و»ال�سليبيرّني« و»الكفرّار« من م�سيحيرّني ويهود وما�سونيرّني، بات ُي�سكرّ كثريًا يف قدرة الوعي 

ل من القرن الع�رصين. امل�سادرّ للغرب على اإحداث التعبئة التي كان ُيحدثها يف الن�سف الأورّ

 امل�رصيرّ 
رّ

ة الثانية فكانت يف الأربعينيات. فبال�ستفادة من مناخ ال�رصاع الوطني ا املحطرّ اأمرّ

ر عامرّ للحركات الوطنيرّة يف عموم »العامل الثالث« بالفا�سيرّتني  �سدرّ الربيطانيرّني، ويف ظلرّ تاأثرّ

ًا و�سيا�سيرًّا، حقرّقت  الإيطاليرّة والأملانيرّة، وكلرّ هذا معطوفًا على اأو�ساع داخليرّة ماأزومة اقت�ساديرّ

ماليني  بخم�سة  العقد  ذاك  مطالع  يف  منت�سبيها  عدد  ر  ُقدرّ بحيث  �سخمًا  ًا  منورّ الإخوان  جماعة 

« يف 1940 بو�سفه ميلي�سيا اإرهابيرّة  �سخ�س. وقد ترافق النمورّ هذا مع اإن�ساء »النظام اخلا�سرّ

ر بالفا�سيرّة يف ظلرّ النزاع مع بريطانيا. �سنعها التاأثرّ

فل�سطني  ال�رصاع على  الأربعينيات، ويف موازاة  اأواخر  نف�سه، يف  امل�سار  ج هذا  تورّ وقد 

ون�ساأة دولة اإ�رصائيل يف 1948، عنفًا مفتوحًا. هكذا �سهدت م�رص حروب ال�سوارع م�سحوبة 

فة على اليهود امل�رصيرّني، كما �سهدت اغتيالت �سيا�سيرّة  بالعتداءات الإخوانيرّة والقوميرّة املتطررّ

ا نف�سه. كالرّتي ح�سدت رئي�س احلكومة حممود فهمي النقرا�سي، قبل اأن تودي بح�سن البنرّ

وم�ساٌر كهذا ُم�ستبعد اليوم هو الآخر. فالفا�سيرّة الأوروبيرّة التي انهارت يف احلرب العامليرّة 

 فقد بدوره طاقته على 
رّ

/الإ�رصائيلي
رّ

الثانية، مل تعد م�سدر ا�ستلهام وجذب، فيما ال�رصاع العربي

ت هذه املعادلة يف   والدبلوما�سي البارد. واإذا �سحرّ
رّ

التعبئة لين�سوي يف قنوات العمل ال�سيا�سي

عت، منذ اأواخر ال�سبعينيات، معاهدتي  ة يف م�رص التي وقرّ ة، فهي تبدو اأكرث �سحرّ �سورة عامرّ

ال�سالم  على  ذاك  اأو  املعار�س  الطرف  هذا  حتفرّظ  ولئن  اإ�رصائيل.  مع  لل�سالم  ديفيد  كامب 

ة ومبدئيرّة لل�سالم عند اأيرّ من القوى التي  يرّ املذكور، يبقى من ال�سعب احلديث عن معار�سة جدرّ

م�ضاألة االإخوان اأم م�ضاألة م�ضر؟
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عار�ست �سيا�ستي الرئي�سني اأنور ال�سادات وح�سني مبارك.

افُتتحت   ،1952 يوليو   23 انقالب  على  فح�سب  عامني  وبعد  اخلم�سينيات،  اأوا�سط  لكنرّ 

ة الكربى الثالثة. فبعد حماولة الإخوان اغتيال الرئي�س جمال عبد النا�رص، ا�سُطهدوا  املحطرّ

ل بهم و�سيق الآلف منهم اإىل ال�سجون. وُنكرّ

 ، لقد منرّ ذاك ال�رصاع عن ا�سطدام ج�سدين �سيا�سيرّني مت�سابهني يف نزوعهما ال�ستبداديرّ

اأنرّ ال�سلطة النقالبيرّة �سبق اأن ا�ستثنت الإخوان وحدهم، يف بداية الأمر،  ودليُل هذا الت�سابه 

الإخوان  �س  تعررّ اأنرّ  بيد  الأخرى.  ال�سيا�سيرّة  القوى  جميع  طالت  التي  احللرّ  اإجراءات  من 

وا حلفاء لل�سلطة  لال�سطهاد والتنكيل اأك�سبهم تعاطفًا كان من ال�سعب اأن يحظوا به فيما لو ا�ستمررّ

ملتحقني بها.

قطب،  �سيرّد  اإعدام  مع  ال�ستينيات،  اأوا�سط  يف  ذروتها  بلغت  هذه  ال�ستئ�ساليرّة  والوجهة 

 
رّ

الديني الإرهاب  جماعات  لحق  وقت  يف  اعتمدته  الذي  راديكاليرّة  والأ�سدرّ  الأكرب  رهم  منظرّ

 – ة  النا�رصيرّ امل�ساحلة  �سهدت  التي  الفرتة  اأي�سًا  كانت  ال�ستينيات  اأوا�سط  اأنرّ  اإلرّ  لها.  مرجعًا 

ا. وبنتيجة امل�ساحلة تلك ُعهد اإىل  ال�سوفييتيرّة بعد اخلالف املررّ حول العراق والوحدة مع �سوريرّ

 بحلرّ نف�سه نزوًل عند رغبة مو�سكو، 
رّ

ن ر�سي حزبهم ال�سيوعي مثقرّفي الي�سار واإعالمييه، ممرّ

مبهامرّ ترقى اإىل �سناعة العقل العامرّ يف م�رص.

ف الذي اأبداه �سيرّد قطب، ل �سيرّما يف كتابه الأ�سهر »معامل  يف هذا املعنى ميكن اعتبار التطررّ

فو الي�سار والتحالف  هما مثقرّ يف الطريق«، ا�ستجابة عك�سيرّة ملا بدا حتديثًا واأدجلًة لال�ستبداد يتولرّ

 وال�سيوعيرّة »امللحدة«.
رّ

اد ال�سوفييتي مع الحترّ

وهذه الظروف �سارت، هي الأخرى، من التاريخ. فمثلما انهارت الفا�سيرّة بعد احلرب 

ال�رشوط،  انعدمت  كذلك  الباردة.  احلرب  بعد  ودولها  ال�سيوعّية  انهارت  الثانية،  العاملّية 

اأوا�سط  يف  بهم  اأنيط  كالذي  مهيمن  بدور  الي�سار  مثقرّفي  ل�سطالع  الداخليرّة،  كما  اخلارجيرّة 

نتاجات  �سائر  مثل  مثلها  اأوانها،  وفات  ولرّت  نف�سها  ة  النا�رصيرّ اأنرّ  هذا  من  واأهمرّ  ال�ستينيات. 

ة التي عرفتها اخلم�سينيات وال�ستينيات يف عموم »العامل الثالث«. النقالبات الع�سكريرّ

ة بارزة اأخرى. فبعد �سهر ع�سل طويل ن�سبيرًّا، اأريد  ومع الرئي�س اأنور ال�سادات كانت حمطرّ

فيه ا�ستخدام الإ�سالميرّني يف مواجهة الي�ساريرّني والنا�رصيرّني، ويف مناخ احتدام احلرب الباردة 

�سدرّ ال�سيوعيرّة »امللحدة«، انق�سرّ ال�سادات على الإخوان و�سدرّ يف وجههم احليرّز الذي كان قد 
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اأتاحه لهم من قبل.

هاته  د اآنذاك اأنرّ »�رصعيرّة يوليو«، كائنًا من كان املعربرّ عنها، وكائنة ما كانت توجرّ لقد تاأكرّ

ال�سيا�سيرّة التي يغاير فيها اأ�سالفه، حمكومة ب�سدام، يكاد يكون حتميرًّا، مع الإخوان امل�سلمني. 

ه النتقال الكبري من التحالف مع مو�سكو اإىل التحالف مع وا�سنطن، ول اإبدال  وهذا ما مل يغريرّ

. القت�ساد امل�ستند اإىل القطاع العامرّ ودولة الرعاية باقت�ساد »النفتاح« الراأ�سمايلرّ

الإخوان  مظلوميرّة  مع  للتعاطف  اآخر  �سببًا  اأ�ساف  هذا  »النفتاح«  اقت�ساد  اأنرّ  غري 

ان�سحاب  مع  بالتوازي  البطالة،  �سيرّما  ل  الجتماعيرّة،  امل�ساألة  انفجار  اأنرّ  ذاك  تهم.  و�سحويرّ

، من خالل 
رّ

ر لهم فر�سة الظهور مبظهر الراعي الجتماعي الدولة من وظائفها وتقدمياتها، وفرّ

. وكانت الهجرة 
رّ

�سبكات العون والإح�سان التي ازدهرت يف ال�سنوات املديدة للعهد املباركي

، قد �رصعت تطرح  ة واخلليج، التي بداأت يف �سنوات العهد النا�رصيرّ الإخوانيرّة اإىل ال�سعوديرّ

ة وتلخي�سها يف  ثمارها، منتجًة بورجوازيرّني اإخوانيرّني ميرّالني اإىل تب�سيط العمليرّات القت�ساديرّ

اأعمال العون والإح�سان.

ة قبلها، وبعد اأقلرّ من عقد على اغتيال اأنور  لكنرّ ال�ساداتيرّة اأفلْت اأي�سًا مثلما اأفلت النا�رصيرّ

ة  كمادرّ ال�سيوعيرّة  �س موت  فتكررّ الباردة جملة وتف�سياًل،  ال�ستار على احلرب  اأُ�سدل  ال�سادات 

ة اأو التحري�س وال�ستنها�س. للتعبئة اجلماهرييرّ

ة الأخرى التي افُتتحت بقيام عهد الرئي�س ح�سني مبارك، اأواخر 1981، فبداأت  ا املحطرّ اأمرّ

مع  ة  الثاأريرّ من  بكثري  الرئا�سة  يف  ل  الأورّ يومه  منذ  ف  ت�رصرّ مبارك  اأنرّ  ذاك  بالدم.  خة  ملطرّ

عباءة  من  خرجوا  اإ�سالميرّني  اإرهابيرّني  اأيدي  على  ال�سادات  اغتيال  على  منه  ًا  ردرّ الإخوان، 

اإتاحتها   على 
رّ

املباركي العهد  التي ُحمل  القليلة  الفر�س  اأنرّ  بيد  ين�سقرّوا عنهم.  اأن  الإخوان قبل 

تهم وتنامي التعاطف معهم ومع مظلوميرّتهم املديدة. هكذا  لالإخوان كانت تك�سف عن مدى قورّ

موقعهم  �سالبة  املهنيرّة،  واجلماعات  النقابات  انتخابات  يف  انت�ساراتهم  خالل  من  اأثبتوا، 

د �رصائحها، وكانوا على الدوام حا�رصين يف املدن كما   يف الطبقات الو�سطى على تعدرّ
رّ

التمثيلي

ة، التي اأثارت لحقًا كثريا من  يف ال�سواحي والأرياف. وما اإن اأزفت انتخابات 2005 العامرّ

اللغط، حّتى نالوا نحو خم�ش مقاعد الربملان، وهو ما كان كافيا لإثارة الهلع يف اأو�ساط ال�سلطة 

املباركيرّة.

ة جديدة يف تاريخ م�رص  وقد �سقطت املباركيرّة بنتيجة ثورة يناير 2011، وانفتح الباب ملحطرّ

وتاريخ الإخوان امل�سلمني اأنف�سهم. 

م�ضاألة االإخوان اأم م�ضاألة م�ضر؟
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مباذا ينبئنا ذاك ال�ستعرا�ش ال�سريع؟ 

على تقلرّب تلك الأطوار وزوال العديد من الأ�سباب التي اأنع�ست الإخوان امل�سلمني يف هذه 

امل�رصيرّة. ويف هذا  ال�سيا�سيرّة والجتماعيرّة  ة معتربة يف احلياة  قورّ هم ظلرّوا  فاإنرّ تلك،  اأو  املرحلة 

ل  تهم يف موازاة حتورّ ال�سياق، يبقى عن�رصان ي�سعب القفز فوقهما، هما اأكرث ما يف�رصرّ دوام قورّ

الأزمنة.

ملركز  لوا  حتورّ  ، ال�ستبداديرّ وبتكوينهم  الدينيرّة  اخلال�سيرّة-  بدعوتهم  هم،  فاإنرّ ل  الأورّ ا  اأمرّ

اأنرّ  اإلرّ  �سواه،  يختفي  اأو  بذاته  ي  التحدرّ هذا  يختفي  فقد  م.  التقدرّ يات  الأهمرّ على حتدرّ الحتجاج 

، ل تنقطع. ويف 
رّ

 القدمي، ل �سيرّما منه غري الأوروبي
رّ

يات التي يواجهها العامل الأبر�سي التحدرّ

اأو  الدين  اأو  القوميرّة  العامل رفعت  ة كثرية يف  تت�سابه جماعة الإخوان مع حركات �سعبويرّ هذا 

طرق احلياة املاألوفة يف وجه العوملة وطرائقها.

ة يف  ة حادرّ وملرّا كانت العقود الأخرية قد دجمت �سعود العوملة باإجراءات و�سيا�سات اقت�ساديرّ

البديل القت�ساديرّ  اأ�سحاب  اأنف�سهم بو�سفهم  امل�سلمون تقدمي  ا�ستطاع الإخوان  نيوليرباليرّتها، 

القلق  الذي يخاطب م�ساعر  الطرف  نف�سه  الآن  بطبيعة احلال، ويف   
رّ

، والتب�سيطي
رّ

اخلال�سي

ا ي�سوب املراحل النتقاليرّة ال�سعبة واملعقرّدة. والغمو�س ممرّ

، وهو م�رصيرّ ح�رصًا، فهو اأنرّ »�رصعيرّة يوليو« مل تتوقرّف عن  لكنرّ العن�رص الثاين الأهمرّ

ة وال�ساداتيرّة واملباركيرّة، وبغ�سرّ النظر عن فوارق اأ�سا�سيرّة  العمل، على رغم �سمور النا�رصيرّ

والتهمي�س  القمع  م�سدر  لت  �سكرّ ا  اإمنرّ ة  اليوليويرّ ة  ال�ستمراريرّ وهذه  والأخرى.  واحدتها  بني 

اللذين انعك�سا تعاطفًا متناميًا مع ظالمة الإخوان املتوا�سلة.

ًا ينهي »�رصعيرّة يوليو«، كما يرتافق  فاإذا �سحرّ هذا التقدير اأمكن القول اإنرّ نظامًا دميقراطيرّ

الإخوان  لتغيري  �سارط  �رشط  هو  العمالة  فر�ش  ويف  القت�سادّية  الأو�ساع  يف  حت�ّسن  مع 

اأوروبا  يف  الدميقراطيرّة  امل�سيحيرّة  الأحزاب  جتربة  ي�ستوحي  هنا  املق�سود  والتغيري  اأنف�سهم. 

اإىل  ة واحلرب  النازيرّ اأهوال  بها  ت  اأدرّ الثانية، حني  العامليرّة  بعد احلرب  ما  الغربيرّة واجلنوبيرّة 

فًا، كما �ساقتها اإىل تعميق جتربتها الدميقراطيرّة.  تو�سيع م�سافتها عن قوى اليمني الأكرث تطررّ

املرهون   
رّ

ال�سيا�سي التفوي�س  بني  الفرز  من  اأكرب  درجة  حلرّت  الأخري،  املجال  هذا  ويف 

، والذي يفي�س تعريفًا 
رّ

 ال�سامل، ذي املن�ساأ الديني
رّ

بالنتخابات ونتائجها وبني التفوي�س احلياتي

ا غدت اأقرب اإىل متثيل  عن الدميقراطيرّة. وعلى العموم ميكن القول اإنرّ الأحزاب املذكورة اإمنرّ

وجهة نظر ثقافيرّة و�سيا�سيرّة حمافظة متتثل باللعبة النتخابيرّة ون�سبيرّة التفوي�س الذي متنحه.

حازم �ضاغّية
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ته  ة تبدو اأ�سدرّ تعقيدًا من هذا الفرتا�س الذي ل حتول �سحرّ غري اأنرّ امل�ساألة يف احلالة امل�رصيرّ

.
رّ

املبدئيرّة دون طابعه الرغائبي

فف�ساًل عن اأحداث كثرية ل تترّ�سع لها هذه املقالة، كان احلدث الأبرز بعد ثورة يناير2011 

ة  ل رئي�س جمهوريرّ ة، بو�سفه اأورّ د مر�سي اإىل رئا�سة اجلمهوريرّ ح الإخواينرّ حممرّ و�سول املر�سرّ

منتخبًا يف م�رص منذ قيام اجلمهوريرّة.

ة.  ة تلك القورّ ة الإخوان، ك�سف اأي�سًا عن حمدوديرّ اإلرّ اأنرّ هذا الو�سول الذي ك�سف عن قورّ

فقد نال مر�سي يف مواجهة اأحمد �سفيق، اآخر روؤ�ساء احلكومات يف عهد مبارك، 51.7 يف 

الثانية  الدورة  اإىل  الأوىل  الدورة  اأنرّ النتقال من  اأهمرّ من ذلك  الأ�سوات فح�سب.  املئة من 

رفع اأعداد موؤيرّدي مر�سي من 5 ماليني، هم قاعدة الإخوان الفعليرّة، اإىل 15 مليونًا، اأي اأنرّ 

د  هم ينا�رصون الإخوان، بل ملجررّ ح الإخوان اأ�سواتهم، ل لأنرّ 10 ماليني مقرتع اأعطوا مر�سرّ

الرغبة يف منع �سفيق من الفوز. 

م من  واأهمرّ ما ت�سي به هذه احلقيقة عجز الفئات العري�سة التي �سنعت ثورة يناير عن التقدرّ

 
رّ

ال�سيا�سي التاريخ  التي حكمت  العري�سة  الثنائيرّة  اأي من خارج  ب�سفتها هذه،  ال�سيا�سيرّة  احللبة 

ًا  ل من اجلي�س )وقد التحقت به »الفلول«( والإ�سالم )معربرَّ والثقايفرّ مل�رص احلديثة والتي تت�سكرّ

عنه بالإخوان امل�سلمني، وا�ستطرادًا بالتنظيمات ال�سلفيرّة(.

ا يحمل على التذكري بحالت م�سابهة، ا�ستطاع فيها رموز الطبقة الو�سطى و�سبرّانها  وهذا اإمنرّ

هم مل ي�ستطيعوا، يف املقابل، اإقامة نظام بديل. لقد اأطاح هوؤلء، مثاًل  اأن ي�سقطوا نظامًا، اإلرّ اأنرّ

بعد  ت،  ا�ستقررّ ال�سلطة  اأنرّ  ال�سابق، غري   
رّ

ال�سوفييتي اد  الحترّ  يف 
رّ

ال�سيوعي بالنظام  ل ح�رصًا، 

، يف يد �سابط املخابرات ال�سابق فالدميري بوتني.
رّ

خ اليلت�سني فرتة التف�سرّ

وتقودنا جتارب من هذا النوع اإىل التفكري يف �سعوبات بناء الدميقراطيرّة يف البلدان التي 

�سائر  الدميقراطيرّة م�سرتكًا بني  ثمرّ �سعفًا يف احل�سا�سيرّة  ، ومن 
رّ

ال�سيا�سي التقليد  تعاين �سعفًا يف 

الفاعلني ال�سيا�سيرّني.

م الإخوان امل�سلمون، خالل ال�سنة التي حكم فيها مر�سي، عديد الأمثلة على �سعف  لقد قدرّ

على  وخارجها  م�رص  يف  تناوله  كرث  ما  وهذا   ،
رّ

الدميقراطي النظام  ا�ستغال  طرق  مع  الإلفة 

العامرّ  بني  الفارق  اأدركوا  ول  ون�سبيرّته،   
رّ

التمثيلي التفوي�س  حدود  يفهموا  مل  فهم  ال�سواء. 

كما  ومبدعوها،  ون�ساوؤها  م�رش  اأقباط  منه  �سّيما  ل  وال�سعب،  اجلماعة  بني  اأو  واخلا�ّش، 

م�ضاألة االإخوان اأم م�ضاألة م�ضر؟
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احلياة  اإدارة  عند  تنتهي  ول  و�سياغته،  بالد�ستور  تبداأ  اأ�سا�سيرّة  م�سائل  يف  مطبقًا  جهاًل  اأبدوا 

 اأو 
رّ

لون النق�سام ال�سيا�سي دة امل�سادر عن ال�سيا�سة، كانوا يحورّ القت�ساديرّة. ويف غربتهم املتعدرّ

الأيديولوجي بني امل�رصيرّني اإىل ما ي�سبه اخلالف بني »�سعبني« يف بلد واحد.

العدالة  »حزب  يف  الأتراك  اإخوانهم  عك�س  وعلى  امل�رصيرّني،  الإخوان  اأنرّ  واحلال 

افتقار كبري  اأي�سًا عن  بل �سدروا   مديد فح�سب، 
رّ

�سيا�سي تعطيل  ي�سدروا عن  والتنمية«، مل 

�ساع  اترّ اإىل  فون  ال�سيا�سة كما يتعررّ التي يتعلرّم احلزبيرّون فيها  الو�سيطة  �سات املجتمعيرّة  املوؤ�سرّ اإىل 

ة  ديرّ ما. ويف هذا املعنى مل يرَق مليونرييرّ �سبكة امل�سالح والأذواق واحل�سا�سيرّات يف جمتمع تعدرّ

ة الأنا�سول التي وقفت وراء جناحات »العدالة والتنمية«، كما بقي  الإخوان اإىل بورجوازيرّ

ًا بني اإعالمهم الهزيل واملتخلرّف وبني الطفرة التلفزيونيرّة الرتكيرّة التي بداأت يف  البون �سا�سعًا جدرّ

عهد تورغوت اأوزال، وانخرط فيها اإ�سالمّيو »العدالة والتنمية« الأتراك على اأو�سع نطاق 

ممكن.

اإلرّ اأنرّ خ�سوم الإخوان الذين نزلوا مباليينهم العظيمة اإىل ال�سوارع، ما لبثوا اأن وافقوا 

اأن  لي�س م�ستبعدًا  بانقالب ع�سكريرّ  اإجها�سه،  اأو على  الرائع،  املدينرّ  كهم  تلخي�س حتررّ على 

التعاطي مع  العجز عن  يفاقم  ما  يوليو« مع كلرّ  ال�سيا�سة، وجتديد »�رصعيرّة  ي�ستعيد م�سادرة 

الدميقراطيرّة، مبا تنطوي عليه  اأنرّ احل�سا�سيرّة  اأظهر بو�سوح كيف  ة. وهنا  الأزمة القت�ساديرّ

 للقناعات وللمجتمع، لي�ست اأف�سل حاًل 
رّ

ل ورهان على طول الَنَف�س والتحويل ال�سلمي من حتمرّ

ا يف بيئة الإخوان امل�سلمني. ممرّ

قة حترّى الآن تدعم هذا التقدير:فحني يجري احلديث عن »م�ساحلة وطنيرّة«  والنتائج املتحقرّ

حتلرّ يف �سدارة »خارطة الطريق اإىل امل�ستقبل«، ويرتافق ذلك مع اإجراءات احللرّ والتعطيل 

حيال الإخوان، يبدو الأمر اأبعد ما يكون عن الإف�ساء اإىل الدميقراطيرّة وال�ستقرار.

ى احتمالت العنف الإخواينرّ املمكن، وعودة التعاطف  وهذا ما يبعث على قلق كبري يتعدرّ

دًا مع حركة كانت تخ�رص يومًا بعد يوم من ر�سيدها حني كانت يف ال�سلطة. ذاك اأنرّ الن�سيج  جمدرّ

، وهو ما ي�ستدعي، اأكرث من اأيرّ وقت م�سى، مبادرة   امل�رصيرّ نف�سه بات على املحكرّ
رّ

الوطني

ينطوي  يوليو«، وما  اه »�رصعيرّة  اجترّ  يف 
رّ

التدريجي الرتاجع  توقف  �سيا�سيرّة وجمتمعيرّة كربى 

ة التي اأطلقتها ثورة يناير. يرّ  عن احلررّ
رّ

اه هذا من اعتذار �سمني عليه الجترّ

د اأنرّ اأحوال م�رص لن ت�ستقيم يف ظلرّ هوؤلء الإخوان، لكنرّ من الوهم الفرتا�س اأنرّ  فاملوؤكرّ

تلك الأحوال �ست�ستقيم من دون الإخوان. وهو وهم مكلف.

حازم �ضاغّية
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* باحث م�رشي وحما�رش بجامعة دورهام-بريطانيا.

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني 

بني التهمي�ش والدمج امل�سروط

د. خليل �لعناين *

كان �سقوط جماعة “الإخوان امل�سلمني” فى م�رص وخ�سارتهم لل�سلطة بعد عام واحد فقط 

اأي�سا  ولكن  وموؤيديها،  اجلماعة  لأن�سار  فقط  لي�س  كبرية  �سدمة  مبثابة  عليها  ح�سولهم  من 

من  اأطول  لفرتة  ال�سلطة  فى  اجلماعة  ت�ستمر  اأن  توقعوا  الذين  واملتابعني  املراقبني  من  لكثري 

اإ�سقاط اجلماعة بح�سب  )اأو  ب�سكل مف�سل حول مالب�سات �سقوط  ذلك. وبينما ميكن احلديث 

باأن  الورقة  ال�سقوط والف�سل. جتادل هذه  املهم هو فهم الإطار الأو�سع لهذا  اأن  اإل  البع�ش( 

اأولها ف�سل اجلماعة فى  اأ�سباب رئي�سة:  نتيجة لثالثة  كان  امل�سلمني”  “الإخوان  �سقوط جماعة 

التعاطي مع م�ساألة ال�سلطة واحلكم بنحو فعال وناجع. وثانيها امل�ساكل التنظيمية التي اأ�سهمت 

فى اإرباك ح�سابات اجلماعة، وك�سفت عن �سعفها وق�رص روؤيتها ال�سيا�سية. وثالثها، تكالب 

ا�ستنزاف  جانبية، جرى خاللها  معارك  اإىل  الإخوان  ا�ستدراج  العميقة وجناحها يف  الدولة 

اأ�سهمت كثريا فى �سحن  اجلماعة واإف�سالها من خالل حمالت حتري�سية وت�سويهية م�ستعرة، 
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يونيو،  الثالثني من  الكثريين فى مظاهرات  اإىل خروج  اأدى  ما  العام �سد اجلماعة؛  الراأي 

للمطالبة باإنهاء حكم الرئي�س مر�سي.

جماعة  وا�ستئ�سال  اإق�ساء  حماولت  اأن  اأولهما  اأ�سا�سيتني  نتيجتني  اإىل  الورقة  وتنتهي 

الإخوان امل�سلمني من احلياة ال�سيا�سية امل�رصية لن جتدي نفعا، ومن �ساأنها اأن تدفع البالد باجتاه 

تعيد  اأن  ما�سة  حاجة  ثمة  اأن  وثانيتهما  وا�سرتاتيجيا.  واأمنيا  �سيا�سيا  قتامة  اأكرث  �سيناريوهات 

جماعة الإخوان التفكري فى اأخطائها واأيديولوجيتها وخطابها ال�سيا�سي والأيديولوجي من اأجل 

البقاء؛ كقوة فعالة وموؤثرة فى املجال ال�سيا�سي.

الإخوان من الأيديولوجيا اإىل الواقع... ق�سور النتقال الذاتي:

قبل ثمانني عاما و�سع موؤ�س�س جماعة الإخوان ومنظرها الأول الإمام ح�سن البنا ثالث 

التكوين  ومرحلة  بالفكرة،  والتب�سري  الدعاية  مرحلة  اجلماعة:  اأهداف  لتحقيق  مهمة  مراحل 

واختيار الأن�سار والأع�ساء، ومرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج)1(. وعلى مدار العقود الثالثة 

املا�سية جنحت اجلماعة فى اإجناز املرحلتني الأوليني ب�سكل وا�سح، حيث انت�رصت اأفكار البنا 

وجماعته اإىل خارج حدود م�رص وجتاوز عدد اأع�ساء اجلماعة وفروعها مئات الآلف فى 

بداأت وانتهت  فقد  الثالثة  املرحلة  اأما  اأوروبا واأمريكا.  العربي والإ�سالمي، وكذلك  العاملني 

�رشيعا مع �سقوط الرئي�ش مر�سي.

وقد كانت الأيديولوجيا حا�رصة بقوة فى املرحلتني الأوليني، وكان من املفرت�س اأن يقل 

ح�سورها خالل املرحلة الثالثة وهي مرحلة العمل والتنفيذ والإنتاج، ولكن ما حدث هو العك�س 

حيث طغى على الإخوان وهم فى ال�سلطة كثري من اأدائهم وحركتهم وهم فى املعار�سة. 

وقد كان حريا باجلماعة طيلة الأعوام الثالثة املا�سية اأن تنتقل من عامل الأفكار والتحيزات 

مواءمات  من  حتمله  وما  الواقعية،  والربامج  ال�سيا�سات  عامل  اإىل  والتنظيمية  الأيديولوجية 

وتوازنات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية. اأى اأن تنتقل من الأيديولوجي اإىل امليثودولوجي 

التنظيمي  اأو  الفكري  والنتماء  الولء  معايري  ظلت  املثال  �سبيل  يحدث.فعلى  مل  ما  وهو 

البع�س  والأيديولوجي للجماعة هي املحك فى ر�سم �سيا�ساتها وتنفيذ براجمها. وهو ما جعل 

يتهمها مبحاولة الهيمنة وال�ستفراد والق�ساء. ورغم اإدراك الإخوان ل�سخامة الإرث الثقيل 

ملبارك من ف�ساد وتخريب ممنهج للدولة وموؤ�س�ساتها وثقافتها وقيمها، والذي نالت اجلماعة 

تتنب  مل  فاإنها  الداخلية،  عالقاتها  اإدارة  ومنط  التنظيمية،  لوائحها  تكل�س  فى  اأي�سا  منه  ق�سطا 

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني بني التهمي�ش والدمج امل�سروط



41

العدد 65-66رواق عربي

اأن معايري  meritocracy والتي تعني  باملريتوقرا�سي  ي�سمى  اأو ما  معايري اجلدارة والكفاءة 

والذكاء  التعليم  اإىل  ت�ستند  اأن  يجب  احلكومية  املنا�سب  ل�سغل  وامل�سئولني  القيادات  اختيار 

واملوا�سفات املهنية لل�سخ�س امل�سئول. اأو على الأقل هذا ما كان يجب اأن يكون عليه احلال؛ 

وذلك حتى ل تتهم اجلماعة بالإق�ساء من جهة، وحتى ل تتحمل وحدها تداعيات الف�سل من 

جهة ثانية، وحتى ت�ستفيد من جميع الكفاءات والقدرات املوجودة من جهة ثالثة. فاأي جناح 

يتحقق �سوف يح�سب يف النهاية لالإخوان وكذلك الإخفاق والف�سل.

قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت جماعة »الإخوان« مبثابة قوة املعار�سة الوحيدة الأكرث 

تنظيما وتاأثريا فى م�رص، وذلك فى ظل حالة ال�سعف والهزال ال�سديد التي عانت منها القوى 

ال�سيا�سية الأخرى �سواء الي�سارية اأو الليربالية. وبعد الثورة ظلت اجلماعة مرتددة فيما يخ�س 

احل�سول على ال�سلطة من عدمه، اإىل اأن قررت الدفع مبر�سح لها للمناف�سة على مقعد رئي�س 

اجلمهورية، وهو القرار الذي جاء و�سط انق�سام حاد داخل »جمل�س ال�سوري العام« للجماعة 

حيث وافق عليه 5٦ ع�سًوا مقابل اعرتا�س 52 على القرار. وبغ�س النظر عن املالب�سات 

تعهد  بعد  خا�سة  لكثريين،  مفاجئا  قرارا  كان  اأنه  اإل  القرار،  هذا  �سبغت  التي  واخللفيات 

اجلماعة فى فرباير 2011 باأنها لن تناف�س فى انتخابات الرئا�سية، وهو القرار الذي فاجاأ اأي�سا 

كثرًيا من قواعد اجلماعة التي ا�سطرت لقبوله حفاظا على وحدة اجلماعة ومتا�سكها و�سط حالة 

ا�ستقطاب وخالف حاد مع املجل�س الع�سكري الذي كان يدير البالد اآنذاك)2(.

ويف 30 يونيو 2012 انتقل الإخوان، وللمرة الأوىل منذ قيام اجلماعة عام 1928، من 

مقعد املعار�سة اإىل مقعد ال�سلطة وذلك بعدما فاز الرئي�س حممد مر�سي بالنتخابات الرئا�سية 

�سد مر�سح النظام القدمي الفريق اأحمد �سفيق، وذلك بفارق �سئيل ك�سف عن حجم النق�سام 

تاريخ  فى  ا�ستثنائية  حلظة  مبثابة  مر�سي  فوز  كان  وقد  امل�رصي.  املجتمع  داخل  العميق 

اجلماعة، لي�س فقط لأنها املرة الأويل التي ت�سل فيها لل�سلطة، ولكن لطبيعة ال�ستحقاقات التي 

اإىل حزب  التفكري كحركة معار�سة  كان على اجلماعة مواجهتها، واأهمها النتقال من حالة 

م�ستوى  اأو على  الإخواين  التنظيم  م�ستوى  �سواء على  احلظ  ل�سوء  يحدث  ما مل  حاكم. وهو 

التنظيم مل  ال�سلطة. فعلى م�ستوى  اتبعتها اجلماعة طيلة عامها فى  التي  ال�سيا�سات والتكتيكات 

تتغري طريقة تفكري اجلماعة، ومل تتغري توازنات القوة داخل موؤ�س�سات �سنع القرار باجلماعة، 

وهو  عليها  مهيمنا  املحافظ  التيار  ظل  حيث  الإر�ساد،  ومكتب  العام  ال�سوري  جمل�س  خا�سة 

ما �سنتعر�س له بالتف�سيل لحقا. وف�سال عن التداخل والت�سارب فى الت�رصيحات واملواقف 

بني اجلماعة ورئا�سة اجلمهورية والتي اأ�رصت كثريا ب�سورة مر�سي وجعلت منه جمرد تابع 

د. خليل العناين
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للجماعة، فى بلد يحظى فيه مقام الرئا�سة تاريخيا بقدر عال من التبجيل، فقد ارتكبت اجلماعة 

العديد من الأخطاء ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية التي اأ�سهمت فى اإنهاء حكمها ب�سكل �رصيع. 

اأما على م�ستوى ال�سيا�سات والتكتيكات فقد ف�سل الإخوان فى الت�رصف كقوة حاكمة واثقة 

ولديها روؤية وا�سحة للم�ستقبل. فعلى مدار العام املا�سي اعتمدت اجلماعة اآلية وحيدة لتحقيق 

توازن مع القوى ال�سيا�سية املناف�سة، وهي احل�سد والتعبئة حتي مع وجودها فى احلكم. وقد 

ا�ستفادت اجلماعة من تاأييد بع�س القوى الإ�سالمية لها والتي ثبت فيما بعد اأن �رصرها كان اأكرث 

من نفعها، وذلك من اأجل اإثبات قدرتها على ملء املجال العام رغم اأنها كانت فى ال�سلطة.

ولقد كان من املفارقات الكبرية طيلة حكم الإخوان اأنه بالرغم من اأن اجلماعة متتلك اأكرب 

مقارنة  وذلك  اإلخ،  واملدر�سني...  واملهند�سني  واملحامني  كالأطباء  املهنية  الكوادر  من  قدر 

متكنها  التي  واملهارات  للخربات  افتقرت  فاإنها  والجتماعية،  ال�سيا�سية  القوى  من  بغريها 

وحقيقة  م�رص.  وتعقيد  بحجم  دولة  اإدارة  ميكنها  فعالة  بريوقراطية  �سيا�سية  نخبة  تكوين  من 

يكونوا  تن�سئتهم داخليا فى حما�سن اجلماعة؛ كي  الإخوان متت  فاإن كثرًيا من كوادر  الأمر 

معار�سني ولي�سوا حكاما. بكلمات اأخرى، فاإن اجلماعة مل تعرف منذ ن�ساأتها كيف تتعاطى مع 

البريوقراطية امل�رصية اأو اأن يكون لديها »رجال حكم« واإمنا ن�سطاء اجتماعيون ودعويون 

بالأ�سا�س. ومن جهة اأخرى، فقد حرم نظام مبارك جماعة الإخوان من اأن تدير اأي موؤ�س�سة 

الإخوان  فقد واجه  لذا  اأن يح�سل كوادرها على خربة تكنوقراطية وبريوقراطية،  اأو  عامة 

عك�س  وعلى  واإ�سالحها.  تطهريها  حاولوا  حني  امل�رصية  البريوقراطية  من  �سديدة  مقاومة 

نظرائهم فى تركيا، مل يتول الإخوان الإ�رصاف على املحليات والبلديات طيلة العقود الثالثة 

املا�سية. كل هذه امل�سكالت، وغريها، اأ�سعفت قدرة جماعة الإخوان على التحول من مربع 

التي ظلت  الدولة امل�رصية  ال�سلطة، وقلل من قدرتها على فهم تعقيدات  اإىل مربع  املعار�سة 

.outsiders تعاملهم لأكرث من �ستة عقود كقوة خارجية

اجلمود التنظيمي وتيب�ش املاكينة الإخوانية:

امل�ستوي  على  التعقيدات  من  الكثري  فى  ال�سلطة  اإىل  لالإخوان  املفاجئ  الو�سول  اأ�سهم 

العالقة داخل  امللفات  فتح كثري من  اإىل  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  يوؤدي  اأن  التنظيمي. وبدل من 

اجلماعة، �سواء تلك املتعلقة بالإ�سالح الداخلي اأو تغيري الالئحة اأو حتقيق قدر من التوازن بني 

تياري املحافظني والإ�سالحيني، فاإن ما حدث كان تكري�سا حلالة التكل�س واجلمود حتت يافطة 
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التاأجيل والرتكيز فى م�ساألة ال�سلطة.

وحقيقة الأمر فاإن ال�سوؤال الكبري الذي حاولت اجلماعة تفاديه طيلة الأعوام الثالثة املا�سية 

تتحول من طائفة  اأن  قدرة اجلماعة على  نعنيه هو  الذي  الإ�سالح. والإ�سالح  �سوؤال  كان 

كبرية منغلقة على ذاتها وحماطة باأ�سوارها الأيديولوجية �سمن عاملها اخلا�س اإىل حركة طبيعية 

ومنفتحة، تقوم على اأ�س�س امل�سارحة واملكا�سفة والتدافع مع حميطها اخلارجي ككيان �سيا�سي 

طبيعي. وقد كان من املفرت�س اأن تقوم اجلماعة بعملية اأ�سبه بالبريو�سرتويكا الداخلية، والتي 

تعني اإعادة الهيكلة التنظيمية وبناء املوؤ�س�سات الداخلية الرئي�سة يف اجلماعة، مثل مكتب الإر�ساد 

وجمل�س �سوري اجلماعة واملكاتب الإدارية وجمال�س �سورى املحافظات، ب�سكل ي�سمح اأول 

باإعادة �سياغة الأوزان التنظيمية والجتماعية داخل اجلماعة من جهة، وي�سجع على التنوع 

الفكري والأيديولوجي واجليلي داخل الإخوان من جهة اأخرى، وهو ما مل يحدث.

وتنفيذ  �سنع  موؤ�س�سات  بني  العالقة  �سياغة  اإعادة  عملية  تتم  اأن  املتوقع  من  كان  كذلك 

فح�سب  املوؤ�س�سات.  هذه  بني  التوازن  من  قدر  حتقيق  عن  ف�سال  اجلماعة،  داخل  القرار 

متداخلة  تكون  تكاد  اجلماعة  موؤ�س�سات  بني  الفا�سلة  احلدود  فاإن  لالإخوان  الداخلية  الالئحة 

اإن مل تكن معدومة. فعلى �سبيل املثال فاإن جمل�س �سورى اجلماعة يكاد يكون خا�سعا ل�سلطة 

مكتب الإر�ساد واملر�سد، فى حني اأنه من املفرت�س اأن يكون اجلهة الت�رصيعية والرقابية على 

اأعمالهما. وهو ما يبدو بو�سوح فى الف�سل الثالث من لئحة اجلماعة )املواد من 12 وحتي 

18( اخلا�س بعملية اختيار اأع�ساء جمل�س ال�سورى واآلية عمله والتي جتعله جمرد تابع ملكتب 

الإر�ساد ومنفذ لإرادة اأع�سائه. ناهيك عن غياب الن�س عن اآليات حما�سبة مكتب الإر�ساد اأو 

املر�سد العام للجماعة. ويتعلق باإعادة الهيكلة اأي�سا اإعادة النظر فى اإجراءات وو�سائل وقواعد 

الرتقي واحلراك الجتماعي والتنظيمي داخل اجلماعة بحيث ت�سبح اأكرث متثيال و�سفافية لكافة 

اأطياف اجلماعة.

وكان احلديث قد جرى خالل نوفمرب املا�سي حول اإعداد اجلماعة لئحة جديدة، حتاول 

معاجلة عيوب الالئحة احلالية التي جرى تعديلها عدة مرات منذ اأوائل الثمانينيات وحتى عام 

2009. وهو ما نفته لحقا بع�س قيادات اجلماعة)3(.

وحقيقة الأمر فاإن امل�سكلة مل تكمن فى اإمكانية تعديل الالئحة الداخلية لالإخوان، فهو اأمر 

اأن  ف�سال عن حدوثه مرات عديدة من قبل ويكاد يكون حمل اإجماع داخل اجلماعة لدرجة 

هناك جلنة خم�س�سة لذلك ت�سمي »جلنة اللوائح«، واإمنا امل�سكلة تكمن بالأ�سا�س فى مدى ترجمة 
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اأي تغيريات فى الالئحة اإىل حقائق تنظيمية، ت�سمح باإعادة هيكلة اجلماعة لي�س فقط اإداريا، 

بل اأي�سا تربويا واأيديولوجيا و�سيا�سيا. بكلمات اأخرى، لي�س املطلوب اأن تقوم اجلماعة فقط 

اأو تقدمي لئحة جديدة ت�سمح  التنظيمية والإدارية  للتخل�س من عيوبها  القائمة  بتعديل الالئحة 

العقلية  تغيري  اإعادة  يجرى  اأن  واإمنا  يرتدد،  ما  نحو  على  وال�سباب  للمراأة  اإ�سافية  مب�ساحة 

التنظيمية والإدارية التي حتكم اجلماعة، وتدير دولب العمل اليومي بحيث يتما�سى التغيري 

الالئحي مع تغيري هيكلي ملراكز القوى الفكرية واجليلية داخل اجلماعة.

طيلة  واأيديولوجيا  تنظيميا  اجلماعة،  هيكلة  لإعادة  عملية  بالفعل  جرت  فقد  احلظ  ول�سوء 

مقاليد  على  بعينه  ف�سيل  �سيطرة  اإىل  النهاية  فى  اأدت  التي  العملية  وهى  املا�سيني.  العقدين 

اأو  التيارات الأخرى  اأو م�ساركة حقيقية من  باإدارة اجلماعة دون رقابة  الأمور، وانفراده 

املا�سيني وحتديدا  العقدين  فعلى مدار  يفيد.  قد  التف�سيل  بع�سا من  قواعد اجلماعة. وهنا  من 

منذ اأواخر الت�سعينيات جرت عملية اإق�ساء منظمة ملا كان يعرف بالتيار اأو اجليل الإ�سالحي 

داخل الإخوان، وذلك بعد عقدين من التوازن الن�سبي بني املحافظني والإ�سالحيني امتد منذ 

منت�سف ال�سبعينيات وحتى منت�سف الت�سعينيات. فبعد اأن متتع الإ�سالحيون بقدر من التاأثري 

ممن  وغريهما  امللط  واأحمد  التلم�ساين  عمر  ورعاية  دعم  بف�سل  وذلك  التنظيم  قيادة  داخل 

كانوا يعرفون بتيار العمل العام داخل اجلماعة، جنح املحافظون فى اإق�سائهم تدريجيا. وقد 

اأبو الن�رص قيادة الإخوان خلفا له  التلم�ساين يف مايو 198٦، وتوىل حممد حامد  كان رحيل 

ففى  بعد عقد كامل.  اآثارها  تت�سح  �سوف  املحافظني  �سيطرة  ل�سالح  نقطة حتول مهمة  مبثابة 

عام 199٦ تويل م�سطفي م�سهور قيادة الإخوان خلفا لأبي الن�رص الذي كان �سعيفا، وجاء 

اله�سيبي  ثقل تنظيمي. وقد جنح م�سهور ونائبه ماأمون  للجماعة دون  ال�سفوف اخللفية  من 

)الذي اأ�سبح لحقا املر�سد العام للجماعة( فى و�سع حد ملا كان يعرف باجليل الثاين اأو اجليل 

الإ�سالحي داخل الإخوان، ممثال فى بع�س الرموز، منها عبد املنعم اأبو الفتوح واأبو العال 

ينقلبا  اأن  )قبل  اجلزار  وحلمي  العريان  وع�سام  داوود  وخالد  الزعفراين  واإبراهيم  ما�سي 

على عقبيهما وينطويا حتت جناح املحافظني(. ولعل اأبرز حمطات هذا التحول ما كان يعرف 

بق�سية »حزب الو�سط« التي ك�سفت النقاب عن عملية التحول التي كانت جترى داخل اجلماعة 

ل�سالح تيار املحافظني.

وقد جاء التحول الثاين الذي اأ�سهم فى زيادة هيمنة املحافظني على اجلماعة مع مطلع الألفية 

اجلديدة حني توىل اله�سيبي )البن( قيادة الإخوان فى نوفمرب 2002 خلفا مل�سهور. وبالرغم 
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املحافظ على اجلماعة.  التيار  �سيطرة  تدعيم  اله�سيبي فى  فقد جنح  من ق�رص عهده )عامني( 

اإعادة  للجماعة عام 2001( فى  اأمينا عاما  فقد جنح حممود عزت )الذي كان قد مت اختياره 

املقابل  فى  املحافظ.  للتيار  وان�سياعا  تناغما  اأكرث  ت�سبح  للجماعة كي  الإدارية  املكاتب  هيكلة 

بداأ جنم رجل الأعمال والعقل ال�سرتاتيجي للجماعة خريت ال�ساطر يف الظهور بعد اأن احتل 

مواقع موؤثرة داخل الهيكل التنظيمي والقيادي لالإخوان. فبالإ�سافة اإىل اختياره ع�سوا فى 

القيادات  اأكرث  من  اله�سيبي  وفاة  بعد  ال�ساطر  اأ�سبح  فقد   1995 عام  اجلماعة  اإر�ساد  مكتب 

الو�سيطة تاأثريا فى الإخوان؛ وهو ما �ساعده كي ي�سبح نائبا ثانيا للمر�سد اجلديد اآنذاك حممد 

هيكلة اجلماعة ح�سبما يرى. وعلى  لل�ساطر لإعادة  اأعطى حرية مطلقة  الذي  مهدي عاكف 

العالقة  فاإن  )باملنا�سبة  ال�ساطر«  اجلديدة جنح حتالف »عزت-  الألفية  الأول من  العقد  مدار 

الن�سف  خالل  وذلك  لحقا  بريطانيا  ثم  اأول  اليمن  فى  بداأت  قدمية  جذور  لها  الرجلني  بني 

الأول من الثمانينيات( فى اإعادة الهيكلة الفعلية )ولي�ست الالئحية( للجماعة بحيث باتت مفا�سل 

التنظيم حتت الهيمنة الكاملة للمحافظني. فعلى �سبيل املثال جرت اإعادة ترتيب مكتب الإر�ساد 

ومت اإق�ساء جميع الوجوه الإ�سالحية ومن اأبرزها اأبو الفتوح وحممد حبيب الذي خرج من 

اإعادة  اإبان حقبة مهدي عاكف. كما متت  للمر�سد  اأول  يليق بوزنه كنائب  ب�سكل ل  اجلماعة 

الوزن  ترتيب  اأعيد  كما  املحافظات  اأبناء  من  كثريا  ي�سم  كي  اجلماعة  �سوري  جمل�س  هيكلة 

املحافظات. يف حني مت ت�سعيد جيل  الإدارية وجمال�س �سورى  للمكاتب  التنظيمي والتمثيلي 

جديد من املحافظني اأكرث ولء وتبعية لتكتل »عزت-ال�ساطر« لعل اأبرزهم الدكتور حممد �سعد 

الكتاتني واملهند�س �سعد احل�سيني و�سبحي �سالح وحممود غزلن وحميي حامد وحممد عبد 

الرحمن واأ�سامة ن�رص وعبد الرحمن الرب وع�سام احلداد وقبلهم جميعا الرئي�س حممد مر�سي.

التي  والقرارات  ال�سيا�سات  على  فقط  لي�س  كبري  اأثر  املحافظني  هوؤلء  لهيمنة  كان  وقد 

داخل  نقدية  روؤي  اأية  غياب  على  اأي�سا  واإمنا  ال�سلطة،  فى  وجودها  طيلة  اجلماعة  اتخذتها 

اجلماعة، خا�سة فى ظل تهمي�س التيار الإ�سالحي وخروجه رموزه واأع�سائه من اجلماعة 

بعد الثورة، مثلما حدث مع الدكتور عبد املنعم اأبو الفتوح وحممد حبيب وهيثم اأبو خليل وحامد 

لديه قدرة كافية ل�ستطالع حجم  التيار مل يكن  فاإن هذا  الدفراوي...اإلخ. الأكرث من ذلك 

الحتقان والتوتر والتاآمر على الإخوان طيلة املرحلة التي �سبقت 30 يونيو، وهو ما اأدي اإىل 

�سقوط اجلماعة ب�سكل �رشيع ومدٍو.

وقد متثلت اأهم م�ساكل التيار املحافظ طيلة العام املا�سي فيما يلي:
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والتيارات 	  بالقوى  يتعلق  فيما  التيار، خا�سة  هذا  لدي ممثلى  التوافقية  النزعة  �سعف 

العالقة  و�سلت  حيث  والعلمانيني،  كالليرباليني  و�سيا�سيا  اأيديولوجيا  للجماعة  املخالفة 

فى  م�سبوق  غري  اأمر  وهو  القوى،  هذه  مع  القطيعة  درجة  اإىل  املا�سي  العام  طيلة 

تاريخ الإخوان. �سحيح اأن بع�س هذه القوى كان يدفع باجتاه القطيعة، لكن �سيا�سات 

اجلماعة زادت من ذلك.

على 	  ال�سفرية  النزعة  وغلبة  الواقعية،  ال�سيا�سية  احل�سابات  على  الأيديولوجيا  طغيان 

طريقة اأداء اجلماعة بطريقة املباراة ال�سفرية يف ال�رصاع ال�سيا�سي، وهو ما اأدى اإىل 

حالة التاأزم التي �سهدت عالقة اجلماعة ب�سائر القوى ال�سيا�سية.

عبئا 	  تزال،  ول  مثلت،  والتي  املحافظة  والجتماعية  الدينية  القوى  مع  التماهي 

الرموز  وبع�س  ال�سلفية  كالقوى  الإخوان؛  جلماعة  والفكري  الديني  اخلطاب  على 

الراديكالية. وقد اأ�رصت هذه القوى اأميا �رصر بالرئي�س مر�سي و�ساهمت فى اإ�سقاطه 

ب�سكل غري مبا�رص.

الدولة العميقة تبتلع االإخوان:

مل يكن ف�سل الإخوان فى ال�سلطة جمرد م�سادفة، واإمنا هو نتيجة لعدم قدرتهم على ال�سيطرة 

على خمالب الدولة العميقة التي ظلت، ول تزال، تنا�سبهم العداء. وقد جنحت هذه الدولة 

على مدار العام الذي اأم�ساه الإخوان فى ال�سلطة فى ا�ستنزافهم وال�ستثمار فى �سعف خربتهم 

ل�ساحلهم.  العمل  اأجل  من  وتطويعها  الدولة  هذه  موؤ�س�سات  تروي�س  على  قدرتهم  وانعدام 

التي  املوؤ�س�سات والرموز وال�سخ�سيات  العميقة، ونعني بها هنا جمموعة  الدولة  وقد و�سلت 

تربت وترعرعت فى عهد نظام مبارك، وتقاتل من اأجل الإبقاء على ثقافة ومنظومة الف�ساد 

الرثة �سيا�سيا واقت�ساديا، اإىل قمة توح�سها ع�سية الثالثني من يونيو 2013 حني اأطاحت بحكم 

الإخوان، وباأول حماولة لإقامة جتربة دميقراطية فى م�رص.

وقد كان وا�سحا اأن جماعة الإخوان مل يكن لديها ا�سرتاتيجية وا�سحة حول كيفية التعاطي 

مع هذه الدولة العميقة، ومل يكن هناك تقدير كاٍف ملدى عمق وتف�سي اأذرع هذه الدولة وتغلغلها 

ترتيب  اإعادة  مر�سي  الرئي�س  حاول  ال�سلطة  اإىل  و�سوله  فمنذ  وموؤ�س�ساته.  املجتمع  قلب  فى 

وال�رصطة  الق�ساء  فى  احلال  هي  كما  عليها  ال�سيطرة  ي�سمن  بحيث  العميقة  الدولة  موؤ�س�سات 
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الدولة وحماولة تروي�سها  احتواء هذه  البداية  الإخوان فى  والإعالم...اإلخ. كذلك حاول 

-فقامت على �سبيل املثال- بالت�سالح مع عدد من رجال الأعمال الذي ظهروا فى عهد الرئي�س 

الهارب  الأعمال  رجل  مثل  هوؤلء  بع�س  مع  الت�سالح  جرى  وقد  مبارك.  ح�سني  املخلوع 

ح�سني �سامل ووزير التجارة وال�سناعة الأ�سبق ر�سيد حممد ر�سيد. فى حني لعب الق�ساء دورا 

مهما فى الإفراج عن معظم رموز الدولة العميقة ومهند�سيها مثل �سفوت ال�رصيف وزكريا 

عزمي وفتحي �رصور وغريهم. 

مع  املواجهة  اإىل  والإخوان  مر�سي  الرئي�س  جلاأ  الحتواء،  ا�سرتاتيجية  ف�سل  مع  ولكن 

العام  الراأي  لدى  ح�سا�سية  املوؤ�س�سات  هذه  اأكرث  اختاروا  ولكنهم  العميقة،  الدولة  موؤ�س�سات 

امل�رصي وهي موؤ�س�سة الق�ساء. فرغم اإدراك كثريين حلال الف�ساد التي ت�سوب بع�س الق�ساة 

امل�رصيني، فاإن حماولة الإخوان تطهري الق�ساء من هوؤلء الفا�سدين مت ت�سويرها باعتبارها 

تعدًيا على ال�سلطة الق�سائية وموؤ�س�ساتها. وهو ما و�سع مر�سي وجها لوجه فى مواجهة واحدة 

اإ�سدار  اإىل  ال�سوري  جمل�س  �سعى  فقد  الق�سائية.  ال�سلطة  وهي  م�رص  فى  ال�سلطات  اأهم  من 

قانون ال�سلطة الق�سائية، وذلك دون التفاو�س اأو التحاور مع الق�ساة وهو ما اأثار كثريين �سد 

الإخوان. وقد كان ذلك مبثابة خطاأ فادح لالإخوان والرئي�س مر�سي الذي حتول منذئذ اإىل 

طرف معاٍد للق�ساة وكثري من موؤيديهم.

وقد ك�سفت تداعيات ما بعد 3 يوليو عن الوجه القبيح لهذه الدولة العميقة. فتظاهرات 30 

يونيو كانت مبثابة التقاء لأطراف هذه الدولة، وجتميعها معا من اأجل الإجهاز على مر�سي 

والإخوان. وقد جنحت هذه الدولة فى ا�ستغالل حالة الحتقان والتوتر القت�سادي واملجتمعي 

الالحقة  الأ�سابيع  ن�رصها طيلة  التي مت  التقارير  الكثري من  ك�سف  فقد  هدفها.  اأجل حتقيق  من 

لالإطاحة مبر�سي عن تورط عدد كبري من موؤ�س�سات الدولة العميقة ورجال اأعمالها فى متويل 

احلملة  خالل  من  اأو  “مترد”،  حركة  دعم  خالل  من  �سواء  مر�سي؛  �سد  ال�سارع  وحتريك 

الإعالمية التحري�سية والت�سويهية �سد الرئي�س مر�سي وجماعة الإخوان. فبعد اأ�سبوع واحد 

فقط من الإطاحة مبر�سي اعرتف رجل الأعمال املعروف، جنيب �ساوير�س، فى ت�رصيحات 

ل�سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، �رصاحة بتمويله حلركة “مترد” وت�سخريه ملكاتب حزب 

“امل�رصيني الأحرار” للعمل مل�سلحة احلركة.)4( فى حني ن�رصت �سحيفة وول �سرتيت جورنال 
تقريرا طويال حول العالقة التي ن�ساأت بني قيادات حركة “مترد” وبع�س القيادات الع�سكرية 

وال�ستخباراتية طيلة ال�سهور الأربعة التي �سبقت تظاهرات 30 يونيو.)5(
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ملاذا ف�سل دمج الإخوان؟

/Inclusion ب  يعرف  ما  اأو  والعتدال  الدمج  اأطروحة  راجت  املا�سي  العقد  طيلة 

thesis moderation يف كثري من الأدبيات التي در�ست احلركات الإ�سالمية العربية، وقد 
اأطروحة  تقوم  املجال)٦(.  هذا  فى  مهمة  اإ�سهامات  وغربيون  عرب  ومفكرون  باحثون  قدم 

الدمج والعتدال على فكرة ب�سيطة مفادها اأنه كلما زاد دمج احلركات والأحزاب الأيديولوجية 

املعار�سة للدولة movements establishment-anti فى العملية ال�سيا�سية، جرى تر�سيد 

خطابها الفكري وعقلنة �سلوكها ال�سيا�سي، بحيث ي�سبحان اأكرث واقعية وبراجماتية واحرتاما 

لقواعد اللعبة ال�سيا�سية الدميقراطية. وقد اأثبتت هذه الأطروحة جناعتها فى حالت اأخرى كان 

اأهمها ما حدث لكثري من الأحزاب ال�سرتاكية وال�سيوعية والدينية بعد احلرب العاملية الثانية فى 

اأملانيا واإيطاليا واإ�سبانيا؛ حيث اأدى دمج هذه الأحزاب فى العملية ال�سيا�سية اإىل تر�سيد وعقلنة 

خطابها و�سلوكها ال�سيا�سي. كذلك جنحت هذه الأطروحة فى بالد اإ�سالمية اأخرى مثل تركيا 

التي �سهدت اأحزابها وتياراتها الإ�سالمية دجما تدريجيا منذ �سبعينيات القرن املا�سي، اإىل اأن 

و�سلوا للحكم عام 2002 حتت قيادة حزب “العدالة والتنمية” الرتكي، بعد اأن قاموا بتطوير 

خطابهم واأطروحاتهم الفكرية والأيديولوجية فتحولوا من حزب ديني ذي روؤية اأيديولوجية 

كونية اأو عابرة للحدود حتت حكم جنم الدين اأربكان اإىل حزب حمافظ ثقافيا واجتماعيا. 

لالأحزاب  م�سابهة  مقاربات  بعمل  الباحثني  بع�س  قام  واخلربات  التجارب  لهذه  ا�ستنادا 

واحلركات الإ�سالمية والعربية، واختبار مدى اإمكانية تطبيق اأطروحة »الدمج والعتدال« 

هذه  خ�سوع  مدى  حول  الباحثني  بني  وا�سع  جدل  يزال،  ول  �ساد،  وقد  جتاربهم.  على 

الأحزاب لهذه الأطروحة. ففى الوقت الذي يري فيه البع�س اأن ذلك ممكٌن، يجادل البع�س 

تثار  حيث  ذاتها،  لالأطروحة  واملفاهيمي  النظري  البناء  فى  حقيقية  م�ساكل  ثمة  باأن  الأخر 

مب�سطرة  ي�سمي  ما  )اأو  و�رصوطه  ومتطلباته  وكنهه  العتدال  مفهوم  حول  عديدة  ت�ساوؤلت 

�سببني  اإىل  براأينا  يعود  الإخوان  ف�سل دمج  فاإن  النظر عن هذا اجلدل  العتدال()7(. وبغ�س 

ب�سكل  ال�سلطة  مقعد  اإىل  املعار�سة  مقعد  من  التحول  على  اجلماعة  قدرة  عدم  هما  رئي�سان، 

واأيديولوجية خلطابها و�سلوكها  بعمل مراجعات فكرية  قيام اجلماعة  م�سئول، وثانيهما عدم 

ال�سيا�سي، ووقوعها فى فخ البتزاز الديني وال�سيا�سي من قوى اليمني الديني.
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١( من الهام�ش اإىل املركز.. ال�ضدمة ورد الفعل:

امل�سلمني« هو عملية  »الإخوان  ل�سقوط جماعة  الورقة  هذه  التي تطرحها  التف�سريات  اأحد 

النتقال املفاجئ للحركة من املعار�سة اإىل ال�سلطة، اأو من الهام�س ال�سيا�سي اإىل مركز �سنع 

القرار دون قيامها بعمل التعديالت الالزمة للتعاطي مع مثل هذا النتقال الفجائي. فمنذ قيام 

ثورة يناير انخرطت جماعة الإخوان ب�سكل كبري فى اللعبة ال�سيا�سية، وكان تركيزها الأ�سا�سي 

من�سبا حول كيفية تعظيم وجودها ال�سيا�سي، واحل�سول على اأكرب قدر من املكا�سب التي تتنا�سب 

مع حجمها وثقلها ال�سيا�سي من جهة، وت�سحياتها وتاريخها الن�سايل من جهة اأخرى. بكلمات 

اأخرى، راأت اجلماعة فى الثورة »هدية« اأو مكافاأة لها بعد �سنوات القمع والعذاب. وقد كان 

ال�سغل ال�ساغل للجماعة هو �سمان وجودها كطرف اأ�سيل فى ترتيبات ما بعد الثورة حتى واإن 

كان ذلك على ح�ساب مطالب واأهداف الثورة ذاتها. مل تكمن امل�سكلة فقط فى �سعى الإخوان 

لتعظيم مكا�سبهم ال�سيا�سية، واإمنا فى اندفاعهم نحو ذلك دون ا�ستعداد كاٍف اأو درا�سة لتداعيات 

ذلك وا�ستحقاقاته. بكلمات اأخرى، فى الوقت الذي كان فيه طموح اجلماعة ال�سيا�سي يزداد 

تدريجيا مل تكن هناك روؤية وا�سحة حول ما يجب اأن يكون عليه امل�ستقبل ال�سيا�سي للجماعة، 

وما اإذا كانت م�ستعدة للو�سول اإىل ال�سلطة اأم ل. لذا فبعد الثورة مبا�رصة حاولت اجلماعة كبح 

طموحها، ولكن بعد فرتة �سرنى اأنها مل تتمكن من ذلك، واندفعت ب�سكل غري مدرو�س مللء 

مقعد ال�سلطة ال�ساغر. 

قبل عزل مبارك باأيام قليلة اأعلنت جماعة الإخوان اأنها لن تقدم مر�سحا للرئا�سة)8(، وبدا 

وقتها اأن اجلماعة تدرك ح�سا�سية اللحظة التاريخية التي متر بها الثورة امل�رصية، خا�سة فيما 

يتعلق بالبعد اخلارجي، وكانت هذه ر�سالة وا�سحة لتهدئة خماوف املجتمع الدويل من اإمكانية 

و�سول اجلماعة للحكم مبا قد يهدد م�سالح القوى الدولية والإقليمية فى م�رص. كذلك اأعلنت 

اجلماعة باأنها لن تناف�س على اأكرث من 30 باملائة من مقاعد الربملان، وذلك فى حماولة لتهدئة 

طموحها  فى  التحكم  اجلماعة  ت�ستطع  مل  ولكن  داخليا.  ال�سيا�سية  والتيارات  القوى  خماوف 

الرئا�سي  ال�سباق  باملائة من مقاعد الربملان، وقررت دخول  فناف�ست على نحو 50  ال�سيا�سي 

فجاأة ودون مقدمات وهو ما اأثر �سلبا على �سورتها وثقة الكثريين بها. وقد كان قرار دخول 

جماعة  لدى  والب�سرية  الروؤية  �سعف  حول  املبكرة  العالمات  اإحدى  الرئا�سية  النتخابات 

الإخوان؛ لي�س فقط كونه جاء دون درا�سة متاأنية واإمنا نتيجة ل�سغط اللحظة ال�سيا�سية اآنذاك 

واإمنا اأي�سا كونه كان جمرد رد فعل لتاأزم العالقة مع املجل�س الع�سكري وحماولة اجلماعة اإثبات 

وجودها ال�سيا�سي. لذا فلي�س من الغريب اأن تنق�سم اجلماعة حول هذا القرار الذي حظي فقط 
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بدعم ن�سف اأع�ساء جمل�س �سوري اجلماعة بعد الت�سويت عليه اأكرث من مرة. دفعت اجلماعة 

مبر�سحني للرئا�سة هما خريت ال�ساطر وحممد مر�سي، الأول مت رف�س تر�سيحه ب�سبب اأحكام 

ق�سائية، والثاين خا�س ال�سباق الرئا�سي لي�سبح اأول رئي�س مدين منتخب يحكم م�رص. كان 

اأويل عن  اإنذار  اأحمد �سفيق جر�س  الفريق  لل�سلطة بفارق �سئيل عن مناف�سه  و�سول مر�سي 

�رصورة ال�سعى للتوافق وحماولة بناء تكتل �سيا�سي ي�سمن لالإخوان البقاء يف ال�سلطة، وهو 

ما حدث عك�سه متاما طيلة فرتة حكم الرئي�س مر�سي. فبدل من اأن ي�سعى الإخوان اإىل تو�سيع 

فى �سدامات  لذلك، ودخلت  فى حاجة  تعد  مل  باأنها  اجلماعة  �سعرت  فقد  ال�سيا�سية،  قاعدتها 

عديدة مع القوى الليربالية والي�سارية، توجت بالإعالن الد�ستوري ال�سلطوي الذي اأ�سدره 

مر�سي فى 21 نوفمرب، والذي كان مبثابة خطاأ تاريخي �سوف يكلفه الرئا�سة وال�سلطة لحقا 

على نحو ما جري.

طيلة فرتة حكمها مل ترق جماعة الإخوان مل�سئولية ممار�سة ال�سلطة، وحاولت و�سع اإحدى 

مدى  بدا  الوقت  ومبرور  عجيبة.  مفارقة  فى  املعار�سة  فى  والأخرى  ال�سلطة،  فى  قدميها 

ق�سور وعجز جماعة الإخوان والرئي�س مر�سي عن فهم ديناميات اللعبة ال�سيا�سية وتعقيداتها، 

وباتت اجلماعة مك�سوفة كليا حني ازداد الو�سع القت�سادي والجتماعي تدهورا فى ظل عجز 

حكومة الدكتور ه�سام قنديل عن القيام بدورها. واإذا كنا ل نقلل من دور القوى الأخرى �سواء 

فاإن  الإخوان،  التعاون مع  التي رف�ست  املعار�سة  اأو بع�س قوى  العميقة  بالدولة  ي�سمي  ما 

ف�سل مر�سي فى احتواء هذه القوى اأ�سهم فى زيادة الفجوة بني الطرفني مبا اأدى فى النهاية اإىل 

قطيعة وا�سحة، حولت العالقة بني الطرفني اإىل معادلة �سفرية.

يعطيهم  بحيث  تدريجيا،  ال�سيا�سية  العملية  فى  الإخوان  دمج  يكن  مل  اأخرى،  بكلمات 

يبدو  ما  وهو  م�رص.  مثل  ومعقدة  قدمية  دولة  وقيادة  لإدارة  الالزمتني  والدراية  الوقت 

الأخرى،  اأقرانهم فى احلالت  الإخوان مع دمج  اإذا ما جرت مقارنة جتربة دمج  وا�سحا 

مثل حزب »العدالة والتنمية« فى تركيا الذي و�سل اإىل ال�سلطة من خالل عملية دمج طويلة 

خطابهم  تكييف  اإىل  الإ�سالميون  خاللها  ا�سطر  عقود،  ثالثة  من  يقرب  ما  ا�ستغرقت  املدي 

واأيديولوجيتهم و�سلوكهم ال�سيا�سي؛ كي يتالءم مع البيئة ال�سيا�سية املحيطة. وقد جنحت كوادره 

خالل  من  البالد  اإدارة  فى  والتكنوقراطية  الإدارية  اخلربة  من  به  باأ�س  ل  قدر  اكت�ساب  فى 

اإدارتهم بع�س املقاطعات والبلديات، كما كانت احلال مع رجب طيب اأردوغان الذي كان 

رئي�سا لبلدية ا�سطنبول لنحو خم�س �سنوات قبل اأن ي�سبح رئي�سا للوزراء منذ عام 2002 واإىل 

الآن.
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٢( التوجه ميينا.. الوقوع فى فخ االبتزاز الديني وال�ضيا�ضي:

جاء دمج جماعة »الإخوان امل�سلمني« فى العملية ال�سيا�سية �سمن العملية الأو�سع لدمج قوى 

وتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي التي جرت بعد ثورة 25 يناير. وهو دمج مل ت�سبقه اأى مراجعات 

املا�سية  الثالثة  الأعوام  وطيلة  الإ�سالمي.  املعريف  املجال  داخل  نقدية  اأطروحات  اأو  فكرية 

كانت »ال�سوق الدينية« رائجة ب�سكل مل ي�سبق له مثيل؛ حيث انت�رصت كافة الأفكار والتيارات 

وتنف�س اجلميع لأول مرة منذ عقود رياح احلرية بعد الثورة. وكان و�سول الرئي�س مر�سي 

لل�سلطة مبثابة نقطة حتول فى م�سرية الإ�سالميني الذين حتولوا، وللمرة الأوىل، من حمكومني 

اإىل حاكمني، ومن م�سطهدين اإىل ولة اأمر واأ�سحاب قرار بح�سب تعبرياتهم. وفى الوقت 

الذي راهن فيه البع�س على قدرة جماعة الإخوان على جذب وتهذيب خطاب تيارات اليمني 

الديني )ال�سلفيني واجلهاديني ال�سابقني...اإلخ(، فوجئ كثريون بالعك�س. فقد وقعت اجلماعة 

فى فخ البتزاز الديني والأيديولوجي طيلة عامها فى ال�سلطة. خا�سة اأن دمج اجلماعة جاء فى 

وقت بلغ فيه ال�ستقطاب الديني وال�سيا�سي مبلغه، وف�سلت اجلماعة فى الناأي بخطابها الديني 

والأيديولوجي عن هذا ال�ستقطاب. 

ومع ازدياد التعرث ال�سيا�سي للجماعة كان يزداد التحاقها وخ�سوعها للتيار الديني الأكرث 

قبيل  بداأت  قد  كانت  لالإخوان  الديني  اخلطاب  حتولت  فاإن  عام  وبوجه  وحمافظية.  ت�سددا 

ثورة 25 يناير ب�سنوات قليلة، وهو ما ر�سده الباحث الراحل ح�سام متام فى درا�سته املتميزة 

اجتماعية وفكرية،  الإخوان هي ظاهرة  ت�سلف  »اإن ظاهرة  يقول متام  الإخوان«.  »ت�سلف 

فى  الوهابية  ال�سلفية  تاأثري  تعميق  فى  اأ�سهمت  وخارجية،  داخلية  عوامل  حلزمة  نتاجا  كانت 

احلركة الإخوانية... وهو ما اأفقد اجلماعة مرونتها وقدرتها على التنوع الداخلي فى البيت 

الإخواين باجتاه مزيد من التنميط واملحافظية«.)9( وطيلة عامه فى احلكم �سعى الرئي�س مر�سي 

لإر�ساء الإ�سالميني بكافة تنوعاتهم، وذلك �سواء ب�سبب متاهيه والتقائء مع اأفكارهم اأو ب�سبب 

حاجته ال�سيا�سية اإليهم؛ من اأجل اإحداث توازن مع القوى املناوئة له من التيارات الأخرى. 

وفى الوقت الذي كان يزداد فيه اللتقاء، واأحيانا التماهي، بني الإخوان وغريهم من القوى 

فى  الأمر  و�سل  حتى  املدنية  القوى  مع  تزداد  ال�سقة  كانت  الراديكالية،  واأحيانا  املحافظة 

النهاية اإىل حد القطيعة بل والعداء الذي اأف�سى ملا حدث لحقا. بكلمات اأخرى، مثلت رموز 

ال�سلفي  حجازي  و�سفوت  ال�سابق،  اجلهادي  القيادي  املاجد،  عبد  عا�سم  مثل  و�سخ�سيات 

كان  ورمبا  الإخوان،  جماعة  على  كبريا  عبئا  املتطرفة  ال�سخ�سيات  من  وغريهما  املت�سدد، 

بع�سها �سببا فى �سقوط اجلماعة وخروجها من ال�سلطة.
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مداه  والراديكالية  املحافظة  الدينية  القوى  من  وغريهم  الإخوان  بني  التماهي  و�سل  وقد 

اأجل  القوى والإخوان من  ثمة �سفقة جرت بني هذه  اأن  بدا  فقد  فى مترير د�ستور 2012، 

كان  وقد  و�سيا�سي.  جمتمعي  توافق  حتقيق  ح�ساب  على  وذلك  �سكل  باأي  الد�ستور  مترير 

هذا  لتح�سني  حماولة  مبثابة  مر�سي  الرئي�س  اأ�سدره  الذي  ال�سلطوي  الد�ستورى  الإعالن 

اللتقاء والتماهي، وحماولة لفر�س الأمر الواقع على بقية القوى ال�سيا�سية. وو�سل اللتقاء 

بني الإخوان وهذه القوى ذروته فى التظاهرة امل�سهورة التي اأطلق عليها تظاهرة »ال�رصعية 

�سقوط  حتي  لحقا  ا�ستمر  الذي  التحالف  لهذا  ر�سمي  تد�سني  مبثابة  كانت  التي  وال�رشيعة« 

مر�سي.

من  يخل  مل  و�سيا�سي  ديني  اإطار  �سمن  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  دمج  عملية  جرت  اإًذا 

البتزاز وال�سغط من جانب قوى معينة، مبا اأثر ب�سكل �سلبي على اخلطاب التقليدي لالإخوان 

و�سورتهم كحركة اإ�سالمية معتدلة.

م�ضتقبل االإخوان واخليارات املفتوحة:

ل ميكن اجلدال يف اأن جماعة »الإخوان« متر باأ�سعب اختبار لها منذ خم�سينيات القرن 

قادتها واأع�سائها عام 1954  الآلف من  املا�سي، وذلك حني مت حظر اجلماعة، واعتقال 

مما اأدي اإىل اإق�سائهم متاما من امل�سهد ال�سيا�سي ملدة عقدين وهي الفرتة التي تعرف فى اأدبيات 

اجلماعة بفرتة »املحنة« التي دامت حتى اأوائل ال�سبعينيات. بيد اأن املحنة تبدو هذه املرة اأ�سد 

ح�سولهم  من  فقط  واحد  عام  بعد  ال�سلطة  من  الإخوان  خلروج  فقط  لي�س  و�سعوبة  وطاأة 

عليها، وهى التي انتظرتها عقودا، واإمنا اأي�سا حلالة العداء املتزايد التي تواجهها اجلماعة من 

�سد  التحري�سي  الإعالمي  اخلطاب  عن  ناهيك  املجتمع،  قطاعات  وبع�س  الدولة  موؤ�س�سات 

قيادات اجلماعة واأع�سائها والذي مل يحدث منذ منت�سف القرن املا�سي.

ورغم ما �سبق في�سبح القول اإن اجلماعة فى طريقها لالختفاء اأو الندثار اأبعد ما يكون عن 

بالأ�سا�س حركة اجتماعية  �سيا�سي، واإمنا هى  لي�ست جمرد حزب  الواقع. فجماعة الإخوان 

على  بل  الأمني.  القمع  خالل  من  تفكيكها  ي�سعب  وا�سعة  تنظيمية  و�سبكة  جذور  ذات  دينية 

العك�س فاإنه خالل فرتات القمع والإق�ساء ال�سديدة فاإن جماعة الإخوان، �ساأنها فى ذلك �ساأن 

اأي حركة اأيديولوجية، متيل للداخل من اأجل حتقيق التما�سك والبقاء. وهو ما يعني اأنه كلما 

ازداد القمع اخلارجي، ازداد متا�سك اجلماعة وت�سامن اأع�سائها خلف القيادة. لذا فاإن اإحدى 
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النتائج غري املبا�رصة التي ترتبت على الإطاحة مبر�سي، كان زيادة التما�سك الداخلي فى التنظيم 

على الأقل حتى الآن. ولعل اخلطر الأكرب الذي تخ�ساه اجلماعة الآن هو حدوث انق�سام اأو 

ت�سدع داخلي، قد يوؤدي اإىل انفراط التنظيم و�سعف قدرة القيادات على ال�سيطرة عليه.

يطالبها  الذي  الإ�سالمي  ال�سارع  تبدو واقعة حتت �سغط  فاإن اجلماعة  اأخرى،  من جهة 

بالتما�سك وال�سمود فى مواجهة الدولة، لي�س فقط حفاظا على املكا�سب التي حتققت من خالل 

ثورة 25 يناير والتي اأ�سهمت فى دمج الإ�سالميني، واإمنا اأي�سا من اأجل �سمان عدم عودة 

الدولة البولي�سية مرة اأخرى.

الدولة  ا�ستعداد  مدي  اأولهما:  اأمرين  على  متوقف  اجلماعة  م�ستقبل  عن  احلديث  فاإن  لذا 

امل�رصية لدمج الإخوان ب�سكل حقيقي، والتعاطي معهم بواقعية ولي�س من خالل الأداة الأمنية. 

وثانيهما قدرة اجلماعة على قبول م�ساألة الدمج امل�رشوط فى العملية ال�سيا�سية جمددا. 

فيما يخ�س الأمر الأول فاإن ثمة اجتاهني داخل الدولة امل�رصية فيما يخ�س كيفية التعاطي 

مع الإخوان فى مرحلة ما بعد مر�سي، اأولهما يرى �رصورة اإق�ساء ورمبا ا�ستئ�سال اجلماعة، 

وهو تيار ي�ستاأن�ش بحالة الكراهية واخلطاب الفا�سي املنت�رش فى الأو�ساط العلمانية والليربالية 

والتي ترى اأن هذا اأف�سل وقت ل�ستئ�سال الإخوان من احلياة ال�سيا�سية. اأما الجتاه الثاين فهو 

اجتاه الدمج امل�رشوط وهو الذي يري عدم واقعية اإق�ساء الإخوان من امل�سهد ال�سيا�سي؛ ولكنه 

يرى اأن الدمج يجب اأن يتم ب�رصطني اأولهما تفكيك جماعة الإخوان اأو حتويلها جلمعية اأهلية 

لي�س لها عالقة بال�سيا�سة. وثانيهما: اأن يتخلي حزب »احلرية والعدالة« عن مرجعيته الدينية، 

فاإن  احلظ  ول�سوء  يدعمهم.  ومن  الع�سكر  ي�سعها  ح�سبما  ال�سيا�سية  اللعبة  بقواعد  يقبل  واأن 

التيار املهيمن الآن هو التيار الإق�سائي ال�ستئ�سايل، وهو تيار قريب من املوؤ�س�سة الع�سكرية 

وال�ستخباراتية فى م�رص، ويدفع بقوة فى طريق املواجهة الأمنية. ولعل هذا ما يف�رص رف�س 

الع�سكر لكل املبادرات ال�سيا�سية التي تدعو للتهدئة واإيجاد خمرج �سيا�سي لالأزمة.

ال�سلطة  خ�سارة  بعد  ما  مرحلة  مع  بواقعية  التعاطي  على  الإخوان  قدرة  يخ�س  فيما  اأما 

وقبولها للدمج امل�رشوط، فاإن ذلك يعني اأول اعرتاف اجلماعة باأخطائها ال�سرتاتيجية والتي 

ارتكبت بع�سها اإما ب�سبب �سعف اخلربة اأو ب�سبب �سوء احل�سابات. ذلك اأن اأحد الأ�سباب التي 

دفعت قيادة اجلماعة للرتكيز على ا�ستخدام اآلية التعبئة واحل�سد طيلة الفرتة املا�سية هو التخوف 

من امل�ساءلة الداخلية والهروب من حتمل امل�سئولية عما حدث من اأخطاء طيلة املرحلة املا�سية. 

ثانيا اأن تعيد اجلماعة النظر فى خطابها الأيديولوجي وال�سيا�سي. متثلت اإحدى م�ساكل جماعة 
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الإخوان طيلة العام املا�سي يف نزوع خطابها نحو املحافظة الدينية والثقافية، وذلك من اأجل 

ال�سلفية.  التيارات  ودعم  تاأييد  على  احل�سول  وكذلك  والدينية،  الجتماعية  قاعدتها  اإر�ساء 

وكما اأ�رصنا فى ال�سابق فقد ثبت اأن انزواء اجلماعة باجتاه اليمني قد كلفها الكثري من �سورتها 

اجلماعة  م�ستقبل  فاإن  لذا  الدنيا.  الطبقة  فى  وزيادتها  الو�سطي  الطبقة  اأو�ساط  فى  و�سعبيتها 

�سيظل رهنا بقدرتها على ا�ستعادة موقعها وحتركها باجتاه الو�سط الديني والأيديولوجي. كذلك 

�سيتوقف م�ستقبل اجلماعة على ظهور قيادات اأو تيار اإ�سالحي حقيقي من رحم الأزمة الراهنة 

بحيث ي�سهم فى حتجيم وتقليل الدور املهيمن للتيار املحافظ على عملية �سنع القرار. 

وميكن القول بقدر من الثقة اإن منهج الدولة جتاه الإخوان، اإذا ما كان ا�ستئ�ساليا �سداميا 

اأم احتواًء ودجما م�رصوطا، �سوف يحدد اإىل حد بعيد م�ستقبل اجلماعة. وهنا ميكننا اأن نتحدث 

التيار  هيمنة  ا�ستمرار  �ساأنه  من  والت�سعيد، وهو  املواجهة  �سيناريو  اأولهما  �سيناريوهني:  عن 

لبع�س  اجلماعة  تتعر�س  ورمبا  اإ�سالحية،  اأ�سوات  اأية  ح�ساب  على  التنظيم  على  املحافظ 

النق�سامات والت�سققات ل�سالح تيار اأكرث راديكالية. وهنا �سوف يظل الإخوان �سمن احلالة 

الثاين،  ال�سيناريو  اأما  التي تعتمد على الأيديولوجيا والتعبئة واحل�سد اجلماهريي.  الأربكانية 

فهو الدمج امل�رشوط لالإخوان بحيث يتم حل التنظيم والإبقاء على حزب »احلرية والعدالة« 

كممثل وحيد لالإخوان �سيا�سيا، وهو ما قد يدفع بظهور وجوه و�سخ�سيات اأقل حمافظية واأكرث 

اأن ت�سري اجلماعة باجتاه احلالة  براجماتية واإ�سالحية وتقدمية من اجليل احلايل. وهنا ميكن 

الأردوغانية. وهو اأمر رمبا يبدو بعيدا فى الأفق املنظور. 

خال�سة القول، فاإن م�ستقبل جماعة الإخوان يبدو مفتوحا على كل الحتمالت، وجميعها 

ي�سي باأن و�سع وم�سري اجلماعة بعد الثالث من يوليو 2013 لن ي�سبح مثلما كان قبله.
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* مدر�ص �لنظم �ل�سيا�سية بجامعة �لقاهرة.

ثالثة �سيناريوهات 

مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني

د. �أحمد عبد ربه *

مقدمة: 

خرج الفريق اأول عبد الفتاح ال�سي�سى يف الثالث من يوليو 2013 ليعلن خارطة امل�ستقبل، 

والتى كان من اأبرز بنودها الإطاحة بحكم الرئي�س املنتخب حممد مر�سى، وهو ما ترتب عليه 

انتقالية،  للبالد، وتعيني حكومة  العليا كرئي�س موؤقت  الد�ستورية  لحقا تعيني رئي�س املحكمة 

وتعطيل الد�ستور واأخريا حل جمل�س ال�سورى الذى كان ميار�س حتى حينه �سلطات ت�رصيعية 

كاملة،)1( وقد اأدت الرتتيبات ال�سيا�سية التي اأعلنها اجلي�ش اإىل اندلع جدل حاد يف الأو�ساط 

الإعالن  اإذا كان ذلك  ما  الإقليمى بل والدوىل حول  ال�سيا�سية وال�سعبية فى م�رص وحميطها 

مبثابة �سهادة وفاة تيارات الإ�سالم ال�سيا�سى ول�سيما جماعة الإخوان امل�سلمني.

واأمام هذا اجلدل فقد ظهر اجتاهان رئي�سان، الأول دفع باعتقاده اأن حكم الإ�سالميني مل 

ينته فقط لالأبد فى م�رص بل فى العامل العربى، واأن ال�رصبة التي وجهتها الدولة لالإ�سالميني 
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بدعم �سعبى هذه املرة، تختلف عن �رصبة 1954 حيث اإنها �رصبة قا�سمة لن جتعل للتيار ول 

للجماعة وزنًا فى ال�سارع ول فى دوائر �سنع القرار، فيما حاجج اأ�سحاب الراأي الثاين باأن 

التيار مازال قادرا على العمل ال�سيا�سى كون اأن ال�رصبة هذه املرة )بخالف 1954( قد وجهت 

بعد انتخابات ت�رصيعية ورئا�سية ود�ستورية اأيدت اجلماهري فى ثالثيتها حكم الإخوان امل�سلمني 

بدرجات متفاوتة؛ ومن ثم فاإن اجلماعة �ست�سمد اأمام )النقالب(. لحظنا اأن التيار الإ�سالمي 

الرئي�س املعزول واجلماعة، ومن ثم  تاأييد )النقالب( ودعم حكم  راهن على اخلارج لعدم 

التحليالت  اإىل احلكم بدعم �سعبى داخلى. وبني هذين الجتاهني يوجد الع�رصات من  اإعادته 

اجلزئية التى قد متيل اإىل هذه اخلال�سة اأو تلك.)2(

اإىل حتديد مالمح م�ستقبل اجلماعة فى م�رص من خالل  املتوا�سعة  املقالة  ت�سعى هذا  لذلك 

اجلماعة  عالقة  فى  القادم  ال�سيناريو  معامل  حتدد  اأن  ميكن  التى  املعايري  من  جمموعة  حتديد 

اجلماعة  ملوقف  حتليال  الأول  ميثل  رئي�سة،  اأق�سام  ثالثة  خالل  من  وذلك  وال�سعب  بال�سلطة 

الآن بعد �سهور عدة من 30 يونيو وذلك من خالل ثالثة معايري، الأول هو و�سع اجلماعة 

اأهم  يركز على  الثالث  بينما  �سعبيا،  اجلماعة  والثانى هو موقف  ال�سلطة ودوائر احلكم،  من 

الأطروحات التى قدمتها اجلماعة حتى الآن للخروج من املاأزق التاريخى فى �سوء املواقف 

الغربية والإقليمية. اأما الق�سم الثانى في�سعى اإىل حتليل اأهم اأخطاء اجلماعة ال�سيا�سية واملجتمعية 

الثالث  اأما  البائ�س،  امل�سار  اإىل ذلك  الثالثني من يونيو، والتي دفعتها  يناير وحتى  منذ ثورة 

والأخري فهو حماولة لر�سم مالمح م�ستقبل اجلماعة من خالل عدد من املعايري التى �سيمثل رد 

فعل اجلماعة اليجابى لها، من وجهة نظر الكاتب، فر�سا اأو قيودا نحو امل�ستقبل.

اأول: ماذا حدث للجماعة منذ 30 يونيو 2013 وحتى االآن؟

بغ�س النظر عن تو�سيف ماحدث فى الثالثني من يونيو وحتى الآن، فقد تلقت اجلماعة 

ثالث �رصبات موجعة حتى الآن، جعلتها ترتنح ب�سدة، لي�س فقط فى معادلة ال�سيا�سة وال�سلطة 

ولكن اأي�سا فى معادلة املجتمع والتنظيم، وميكن اإي�ساح ال�رصبات التى تعر�ست لها اجلماعة 

على امل�ستويات الثالث التالية:

١- على امل�ضتوى ال�ضيا�ضى

خرجت اجلماعة من املعادلة ال�سيا�سية ب�رصبتني مزدوجتني، الأوىل جمتمعية فى الثالثني 

ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني
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يونيو  من  الثالثني  فى  املحت�سدة  فاجلماهري  يوليو،  من  الثالث  فى  �سيا�سية  والثانية  يونيو  من 

طالبت بو�سوح باإ�سقاط رئي�ش اجلمهورية املح�سوب على اجلماعة، ورف�ست اأى م�ساومات اأو 

ت�سويف باإعطاء فر�سة للحلول ال�سيا�سية كتغيري راأ�س احلكومة اأو حتى احلكومة كلها اأو اإعطاء 

تطمينات معينة بخ�سو�س احلوار الوطنى اأو �سمانات اإجراء انتخابات برملانية نزيهة...اإلخ

بخطاب  ال�سعب  على  خرج  مر�سى  حممد  الدكتور  اآنذاك  اجلمهورية  رئي�س  اأن  ورغم 

اعتذارى وتربيرى معا فى 2٦ يونيو، وحاول من خالله الإيحاء باأن امل�سكلة الرئي�سية تكمن 

فى فلول النظام ال�سابق فى قطاعات خمتلفة، وهو اخلطاب الذى وزع فيه التهامات على 

البلطجية  بع�س  اتهاماته  طالت  بل  وبريوقراطية،  وق�سائية  و�سيا�سية  اإعالمية  �سخ�سيات 

بالأ�سماء، مهددًا ومتوعدًا باتخاذ خطوات حازمة جتاههم، اإل اأن �سدى اخلطاب كان �سلبيا 

بل حمفزا للعديد من القطاعات ال�سعبية للنزول فى الثالثني من يونيو مدركة اأنه ل اأمل!)3(

بحجم  يتعلق  فيما  دقيقة  غري  الإخوان  وجماعة  الرئا�سة  تقديرات  اأن  الوا�سح  من  وكان 

واأن  ماأجورة،  اأو  مدفوعة  بال�رصورة  اأنها  والعتقاد  التظاهرات،  فى  امل�ساركة  اجلماهري 

ا�ستمرارهم فى �سدة احلكم،  اإىل  اجلماعة والرئي�س يحظون بدعٍم �سعبٍي جلِي يجعله مطمئننا 

الع�سكرية منحازة لل�رصعية، وهو ما كان يرتجم  اأن املوؤ�س�سة  كما اعتقدت الرئا�سة فيما يبدو 

ال�سارع  اإىل  تنزل  ولن  املنتخب،  للرئي�س  �ستنحاز  واأنها  ال�سناديق،  �رصعية  اأنه  على  عادة 

العام للقوات  الدفاع والقائد  ال�سي�سى وزير  الفتاح  اأول عبد  للفريق  تعويال على وعود �سابقة 

امل�سلحة الذى عينه الرئي�س املعزول فى اأغ�سط�س 2012. اإل اأن التوقعات باءت بالف�سل، فقد 

نزلت بالفعل قطاعات �سعبية وا�سعة وب�سكل تلقائى فى ال�سوارع منددًة بحكم الرئي�س ومطالبة 

ولكن  �سلفًا،  له  معد  �رصيعا رمبا  قرارا  اتخذت  اجلي�س  قيادة  اأن  وا�سحا  كان  كما  باإ�سقاطه، 

اأيام معدودة على حركة اجلماهري،  اإذ مل مت�س  اأكادميية،  التاأكد من ذلك بطريقة  يت�سنى  ل 

والتى كانت قد بداأت فى الحت�ساد والعت�سام بالفعل من 28 يونيو، حتى خرج القائد العام 

كان  الواقع  وفى  املاأزق،)4(  من  للخروج  �ساعة   48 القوى  جميع  فيه  اأمهل  حتذيرى  ببيان 

ببيان3  العام  القائد  اأخرى، ثم خرج  �سيا�سية  اأى قوة  اأكرث من  للرئي�س  ذلك حتذيرا وا�سحا 

الإنقاذ وحزب  ال�سيا�سية وهى حملة مترد وجبهة  القوى  لعدد من  يوليو، وبجواره ممثلون 

النور ال�سلفى، بالإ�سافة اإىل موؤ�س�ستى الأزهر والكني�سة ليعلن ب�سكل مبا�رص تعطيل الد�ستور، 

وب�سكل غري مبا�رص الإطاحة بالرئي�س من من�سبه عرب تعيني رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا 

رئي�سا موؤقتا للبالد، وهو ماتاله اإجراءات اأخرى، متثلت فى ت�سكيل حكومة انتقالية برئا�سة 

الدكتور حازم الببالوى، وحل جمل�س ال�سورى ذي الأغلبية الإخوانية.

د. اأحمد عبد ربه
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التى  ال�سعبية  القطاعات  �سمن  اأن  الأوىل  مهمتني،  مالحظتني  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

ال�رصطة  من  الر�سمية  الدولة  لقطاعات  وا�سع  هناك متثيل  كان  يونيو  من  الثالثني  فى  نزلت 

والق�ساء، ف�سال عن اجلي�س الذى كان قد انت�رص بالفعل من قبل 48 �ساعة حلفظ النظام، ف�سال 

عن قطاعات وا�سعة حم�سوبة على النظام ال�سابق )نظام مبارك(. اأما املالحظة الثانية، فهى 

اأن اإعالن خارطة امل�ستقبل )والذى كان يعنى عمليًا الإطاحة بحكم الرئي�س( قد خرج فى وجود 

ممثلني خمتلفني عن القوى ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات الدينية الر�سمية، ف�سال عن التيار الإ�سالمي 

ممثال فى حزب النور، والتيارات ال�سبابية ممثلة فى حملة مترد وهو فى التحليل الأخري �رصبة 

قا�سمة حلكم الإخوان، فاجلماهري فى الأر�س دعمت موقف القوي ال�سيا�سية فى مقر وزارة 

الدفاع، لتغدو النتيجة الإطاحة بحكم الرئي�س؛ وهو ما �سعب مهمة الإخوان يف اإقناع اخلارج 

اإن  يناير 2011، بل  اأنه ثورة ل تقل عن ثورة  انقالبا والتاأكيد  باأن ما حدث كان  والداخل 

اإخراج امل�سهد هذه املرة كان اأكرث دميقراطية من خطاب تنحى مبارك فى 11 فرباير 2011، 

والذى تاله بيان اجلي�س فى م�ساء اليوم ذاته.

وهكذا وفى غ�سون �ساعات خ�رص الإخوان موؤ�س�سة الرئا�سة والربملان واحلكومة، ولحقا 

وفى ال�سهر نف�سه كانت خ�سارة باقي املنا�سب التنفيذية الأخرى، متمثلة فى منا�سب املحافظني 

الذين كان قد عينهم مر�سى يف يونيو، وكذلك اإقالة عدد كبري من امل�ست�سارين املح�سوبني على 

اجلماعة يف العديد من الوزارات والأجهزة اخلدمية. 

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل نقطتني ل ميكن جتاهلهما، الأوىل، اأن اخلريطة املعلنة يف 3 يوليو 

كانت هى نف�سها التى اأعلنها الرئي�س املعزول قبلها ب�ساعات معدودة عرب خطابه الأخري فى 2 

يوليو، م�سافا اإليها تعطيل الد�ستور، والإطاحة بالرئي�س نف�سه! اأما الثانية فهى اأن الرئي�س قد 

فوت فر�سة، رمبا ب�سكل متعمد، با�ستخدام املادة 150 من الد�ستور وا�ستفتاء ال�سعب على بقائه! 

وهكذا فقد عاد الإخوان فى �ساعات قليلة من املوؤ�س�سات الر�سمية اإىل امليادين وال�سوارع.)5(

٢- على امل�ضتوى املجتمعى

تعر�ست جماعة الإخوان امل�سلمون اأي�سا اإىل �رصبة جمتمعية، ل تقل �رصاوة عن نظريتها 

ال�سيا�سية؛ فبكل تاأكيد فقدت اجلماعة تاأييد اأربعة تيارات جمتمعية كانت تدعمها على الأقل منذ 

ثورة يناير، اأول هذه التيارات هو التيار الثورى والأخري ل يعنى فقط الأيقونات الثورية التى 

ا�ستهرت منذ ثورة يناير وحتى الآن، ولكنها خ�سارة تيار �سبابى عري�س راهن على اجلماعة 

ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني
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اأو على الأقل اأعتربها فاعال رئي�سيا منحازا لأهداف الثورة فى �رصاعها �سد ال�سلطة، واكت�سف 

هذا التيار تدريجيا اأن اجلماعة ل تراهن �سوى على ال�سلطة نف�سها باأجندة �سيقة وحمدودة الأفق 

ب�سكل منقطع النظري، مما دفعه لالبتعاد عنها تدريجيا بل ولحقا ا�سطرته �سيا�سات اجلماعة 

للوقوف �سدها واملناداة ب�سقوطها فى 30 يونيو. وتيقنت هذه التيارات الثورية بعد 30 يونيو 

اأنها حتى لو وقفت معرت�سة على ال�سلطة النتقالية بعد 30 يونيو فاإن هذا العرتا�س ل يعني 

وقوفها بجانب املظلومية الإخوانية التي تفننت اجلماعة فى �سنعها برباعة، وظهرت تيارات 

الوقت ذاته وقوفها  توؤكد فى  ال�سيا�سى؛ ولكنها  ال�ساأن  الع�سكرى فى  التدخل  خمتلفة تقف �سد 

�سد الإخوان، وهو اأمر يو�سح اإىل اأى مدى خ�رصت اجلماعة تيارا مهما كان �سببا فى زخم 

حقيقي لثورة يناير.

العادى،  ال�سارع  رجل  تاأكيد  بكل  فهو  اجلماعة  خ�رصته  الذى  الثانى  املجتمعى  التيار  اأما 

بالأ�سا�س  اعتمدت  اأنها  اجلماعة  بها  فازت  التى  املختلفة  النتخابات  حتليالت  اأثبتت  والذى 

ال�سيق،  الجتماعى  وحيزه  العي�س  بلقمة  بالأ�سا�س  واملهتم  امل�سي�س  غري  ال�سارع  رجل  على 

وراهن هذا التيار على اجلماعة ل�سببني، اأول لوعودها القت�سادية والجتماعية )لقمة العي�س، 

اأن  بب�ساطة  راأى  لأنه  وكذلك  الأمن،  عن  ف�سال  الأ�سا�سية..اإلخ(  ال�سلع  توفري  الأجور، 

بعد  بب�ساطة  اأن يح�سل على فر�سة  ال�سيا�سى عموما يجب  الإ�سالم  اجلماعة خ�سو�سا وتيار 

عقود من القمع والتهمي�س، ولكن رويدا ومع ف�سل تام للجماعة فى حتقيق هذه الوعود قررت 

هذه القطاعات اأي�سا الوقوف �سد اجلماعة؛ باخت�سار لأنها فى نظرهم فا�سلة!

اأما التيار الثالث واملهم فهو قطعا املواطن القبطى، �سحيح اأنى كباحث ي�سعب على القول 

اإن »�سيا�سات« اجلماعة ا�سطهدت الأقباط، لكن فى الوقت ذاته فاإن خطاب الرئي�ش املر�سى 

امل�سهب فى اإ�ساراته الدينية، وخطاب اجلماعات التي التفت حول اجلماعة والتى حر�ست على 

تاأكيد تطبيق ال�رصيعة وعلى عزمها اإقامة الدولة الإ�سالمية، ف�سال عن عجز مر�سى عن حماية 

الأقباط من النتهاكات امل�ستمرة حلقوقهم واأمنهم ال�سخ�سى فى احليز العام، وكذلك حالت 

العتداءات املتكررة على الكنائ�س، كلها اأمور جعلت املواطن القبطى ي�سعر بعدم الأمن فى 

ظل هذا احلكم البائ�س، ويظهر اعرتا�سه القوى على حكم الرئي�س مر�سى واجلماعة.

ال�سلفية،  التيارات  الرابع والأخري الذى خ�رصته اجلماعة فهو خ�سارتها لبع�س  التيار  اأما 

وخا�سة حزب النور اأو بع�س املتدينني بالفطرة والذين راأوا بالفعل اأن اأول من اأ�ساء لتجربة 

الإ�سالم ال�سيا�سى وم�رصوعه ال�سيا�سى كان الإخوان اأنف�سهم، ول دليل اأبلغ من وجود ممثل 

د. اأحمد عبد ربه
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حلزب النور، ف�سال عن �سيخ الأزهر فى اإعالن 3 يوليو. اأعلم اأن هناك تف�سريات وردودا 

نف�سه كان  الفعل  ال�رصيف فى اخلارطة، ولكن  النور والأزهر  لتقييم م�ساركة حزب  خمتلفة 

جليا ومعربا عن اأن بع�س تيارات الإ�سالم ال�سيا�سى قد ا�ستاءت بالفعل من ت�رصفات وحكم 

الإخوان، واأنهم لي�سوا على ا�ستعداد للوقوف فى �سفهم )على الأقل( �سيا�سيا مرة اأخرى اإىل 

حني. 

امل�رصى  الإعالم  وتغطية  متاما،  ال�سارع  خ�رصوا  قد  الإخوان  اإن  القول  ميكن  ل  قطعا 

ال�سعبى  بتاأييد قطاعها  املبالغة، فاجلماعة مازالت تتمتع  ال�ساأن بها قدر من  وحتليالته فى هذا 

بالفعل حتديدها، وخ�سو�سا مع وقوع �سحايا فى  اأخرى ي�سعب  اأعداد  الثابت، ف�سال عن 

�سفوفها عقب ف�س اعت�سام »رابعة العدوية« و»نه�سة م�رص يف 14 اأغ�سط�س 2013، وهو 

�سنتحدث عنه  اأمر  املقبلة وهو  الفرتة  فى  قمعية  اأمنية  �سيا�سات  اأى  للتزايد مع  تعاطف مر�سح 

لحقا مبزيد من التفا�سيل.

3- علي امل�ضتوى التنظيمي

تتعر�س اجلماعة لتحدى العودة اإىل املعادلة القدمية لنظام مبارك؛ »معادلة املحظورة«، 

وخا�سة بعد حب�س الغالبية العظمى من القيادات التنظيمية على ذمة تهم جنائية )طالت املر�سد 

العام نف�سه( وفرار البع�س الأخر ب�سكل جعل قيادات ال�سف الأول كلها تقريبا م�ستبعدة من 

املعادلة اجلديدة.

ويف �سياق اآخر فقد �سدر حكم من حمكمة القاهرة لالأمور امل�ستعجلة بحل اجلماعة )مازال 

حتى وقت كتابة املقال مل ينفذ بعد( وكذلك اأو�ست هيئة املفو�سني باملحكمة الإدارية العليا بحل 

حزب احلرية والعدالة؛ ل�ستناده اإىل جماعة خارجة على القانون؛ وهو ما يعني اأن اجلماعة 

واحلزب من الناحية القانونية قد زال اأو يف طريقهما للزوال. 

ثانيا: جماعة الإخوان واملرحلة النتقالية )النهاية احلتمية(

فور �سقوط اجلماعة بفعل مظاهرات الثالثني من يونيو وعزل الرئي�ش حممد مر�سى فى 

3 يوليو وما تاله من اإجراءات، فاإن ال�سوؤال الذى طرح نف�سه هو: هل كان �سقوط اجلماعة 

حتميا؟ ففى الواقع راأى عدد من اأع�ساء اجلماعة وخ�سومها فى الوقت ذاته، اأن ال�سقوط كان 
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حتميًا، وبينما برر اأع�ساء اجلماعة ذلك باأن ال�سقوط كان ب�سبب خ�سومة تاريخية مع الدولة، 

ا�ستمرت منذ 1954 بال انقطاع وهو مايعنى اأن ال�سقوط كان مق�سودًا ومدبرًا له ولي�ش فقط 

اأن �سقوطها كان  اأي�سا  اأو اأخطاء ارتكبتها اجلماعة. ويرى خ�سوم اجلماعة  وليد مظاهرات 

حتميا، لكونها اأ�سبحت مبثابة دولة داخل الدولة، ول تعرب عن الهوية الدينية الو�سطية لل�سعب 

امل�رصى.)٦( ويعتقد كاتب هذه ال�سطور اأن �سقوط اجلماعة كان حتميا بالفعل ول يرتبط فح�سب 

باأخطاء اأو خطايا ارتكبتها اجلماعة، بل يرتبط اأي�سا بخ�سومة تاريخية مع الدولة واأجهزتها 

املتحدى  وامل�رصوع  ال�رصى  التنظيمى  الهيكل  بطبيعة  يرتبط  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 

فقد  الدولة واأجهزتها معه. ورغم ذلك  تت�سامح  الذى مل  الأمر  القومية، وهو  الدولة  لطبيعة 

كانت هناك م�ساحة متاحة للجماعة لل�سمود فى احلكم لو اأح�سنت قراءة املوقف امل�رصى بعد 

الثورة، ولكنها مدفوعة بخوف عميق من تكرار �سيناريو م�سابه ل�سيناريو 1954 دفعها دفعا 

للتحالف مع اأجهزة الدولة �سد الأجندة الثورية فى اعتقاد اأنها بذلك توؤمن نف�سها من ال�سقوط 

مبا ميكن ت�سميته مبع�سلة 1954، ورغم ذلك فقد كانت اأجهزة الدولة اأدهى بكثري، فا�ستخدمت 

ثانيا،  املتطلع  ال�سعب  اأمام  تعجيزه  ثم  اأول،  وتفكيكه  الثوري  التيار  ل�رصب  بذكاء  اجلماعة 

واأخريا التخل�س منه بال تكلفة عالية. 

وفيما يلي نعر�س لأهم اأخطاء اجلماعة التى قادتها اإىل ذلك امل�سري املحتوم:

١- امل�رشوع االإخوانى

اإبان  بقوة  اجلماعة  طرحته  الذي  امل�رشوع  ذلك  هو  الإخوان  �سقوط  اأ�سباب  اأهم  لعل 

تر�سيحها للدكتور حممد مر�سى، وعرف با�سم م�رصوع النه�سة. واملتاأمل ملا طرح على اأنه 

م�رصوع النه�سة �سيجده بب�ساطة ل يعدو اأن يكون جمموعة منف�سلة من امل�ساريع التنموية مزينًا 

بعبارات عن القوة والحتاد والعزم وتنمية الإن�سان واحلرية..اإلخ دون اأن توجد فل�سفة اأو 

م�رصوع جامع يتعامل مع الدولة وتركيبها اأو خطط وا�سرتاتيجيات التنمية بها ف�سال عن غياب 

التوقيتات قطعا. 

ولعل الت�رصيحات املت�ساربة لقيادات اجلماعة فيما يتعلق مب�رصوع النه�سة بني احلديث عن 

م�رصوع جامع �سامل، اأو احلديث عن جمرد اإرها�سات م�ساريع عامة اأكدت ذلك الغمو�س 

وعدم ال�سفافية يف هذا امل�رصوع، بافرتا�س وجوده.)7( ولعل اخلطورة الكربى لغياب م�رصوع 

متكامل لدى جماعة الإخوان امل�سلمني، تكمن يف اأن اجلماعة قررت حتمل امل�سئولية منفردة 

باأغلبية ح�سلت عليها فى املجال�س الت�رصيعية واملوؤ�س�سات التنفيذية، ف�سال عن موؤ�س�سة الرئا�سة 
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رغم وعودها ال�سابقة ب�ساأن عدم حتمل م�سئوليات البالد وحدها باملناف�سة على 30٪ فقط من 

مقاعد الربملان بغرفتيه،)8( وعدم خو�سها انتخابات الرئا�سة،)9( وذلك يف ظل معاناة البالد من 

�سغوط اجتماعية واقت�سادية بعد ثورة كربى مثل ثورة يناير. كان حتمل اجلماعة للم�سئولية، 

دون م�رصوع وا�سح، يحدد �سكل الدولة اجلديد ون�سق عالقتها مع املجتمع فى اإطار توقيتات 

واآليات حمددة مبثابة انتحار �سيا�سي، لأنها بب�ساطة حملت نف�سها كل اأوزار املرحلة النتقالية 

اأمام اجلماهري الغا�سبة من الف�سل وانعدام الكفاءة، فكان الف�سل وال�سقوط احلتمى. 

٢- التنظيم االإخوانى

كما يعد التنظيم الإخوانى اأحد اأهم اأ�سباب ف�سل اجلماعة، فالتنظيم ال�رصى اأو ن�سف العلني 

والفل�سفة  ال�سرتاتيجية  بنف�س  ي�ستمر  اأن  له  يكن  مل  مبارك،  اأمام  ل�سنوات طويلة  الذي �سمد 

والغام�سة  ال�سائلة  فالطبيعة  لل�سلطة،  نف�سه  التنظيم  هذا  بعد و�سول  اأو  يناير  بحجم  ثورة  بعد 

للتنظيم واأو�ساعه املالية من ناحية، و�سيطرته �سبه التامة على حزب احلرية والعدالة من ناحية 

القرار به جعله وبحق كيانا موازيا للدولة، و�سمح بهام�س  اأخرى، وغمو�س مراكز �سنع 

والتيارات  ال�سعب  وعموم  ناحية،  من  واأجهزتها  الدولة  قبل  من  التيقن  وعدم  لل�سك  كبري 

ال�سيا�سية من ناحية اأخرى.

ولعل البعد الآخر واملتمثل فى وجود امتداد دوىل للجماعة فيما عرف بـ«التنظيم الدوىل 

لالإخوان« وطبيعة عالقته بالداخل امل�رصى مثل اأي�سا اأحد اأبعاد الأزمة الإخوانية فى احلكم، 

فتحدي الدولة القومية امل�رصية احلديثة والإيحاء )حتى لو على �سبيل ال�سعارات( بوجود �سالت 

دولية وتن�سيق مع تنظيمات عابرة للحدود، ل تتمتع باأي و�سع قانونى عجل ب�سقوط تنظيم 

الإخوان؛ لأنه مل يعترب جمرد ف�سيل �سيا�سى مناوئ، ولكنه عد اأي�سا كيانا عابرا للقوميات، 

ي�ستخدم الدولة القومية فى حتقيق �سفقات دولية، وهو اأمر فى تقديرى حفز الأجهزة الأمنية 

املختلفة للرتب�ش بالإخوان، وال�سعى اإىل اإ�سقاط تهديدهم املحتمل للدولة القومية والذي حتول 

اأركان  اإىل تهديد واقعى، يهدد  تدريجيا وخا�سة بعد موؤمتر ن�رصة �سوريا فى يونيو 2013 

الدولة ويورطها فى حتالفات غري م�ستقرة.
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3- ال�ضيا�ضات االق�ضائية والتحالف مع اأجهزة الدولة

يبدو اأن هذا ال�سبب متناق�س مع ال�سبب ال�سابق، فقد يقول قائل كيف يتحالف الإخوان مع 

اأجهزة الدولة وفى الوقت نف�سه ميثلون تهديدًا لها عرب امتداداتهم العابرة للقومية؟ وفى الواقع 

كان هذا فى راأيي هو لب اأزمة الإخوان احلقيقية مع الدولة، فالأخرية نظرت اإىل الإخوان منذ 

25 يناير 2011 على اأنهم اأ�سالع موؤامرة لالنقالب على الدولة با�ستغالل ف�ساد واهرتاء نظام 

مبارك ال�سيا�سى، اأما الإخوان فاأنهم جاءوا اإىل احلكم مب�ساعدة الثورة و�سبابها، وهو ما �سكل 

حتالفا �سمنيا بني الإخوان و�سباب الثورة فى مواجهة الدولة، اإل اأن الإخوان ارتكبوا خطاأ 

الثوار  اأن  الثورة فى اعتقاد عميق منهم  التغرير ب�سباب  مزدوجا، فمن ناحية حر�سوا على 

الدولة  ي�ستطيعوا حمايتهم من  الكفاية ولن  فيه  لي�سوا منظمني مبا  املدنية والدميقراطية  ودعاة 

و�سيا�ساتها  خطابها  وتبنوا  الدولة  مع  حتالفوا  اأن  فكانوا  عليهم،  التغول  الأخرية  قررت  اإن 

القائمة على اإعالء الأمن فى مقابل ال�سيا�سة والت�سييق على احلريات والتحيز لأولوية ترميم 

النظام بدل من هدم النظام القدمي وبناء اآخر جديد، واأق�سوا التيارات الثورية من مراكز �سنع 

القرار، فانف�س الثوار من حول اجلماعة فى منا�سبات عدة بل واتهموها �رصاحة باخليانة.

وجهها  التى  ال�رصبة  معها  الإخوان  حتالف  رغم  الدولة  تن�س  مل  اأخرى  ناحية  ومن 

الأخريون لها، ومل يفت على الدولة اأن هناك ثاأًرا قدمًيا، واأن هناك م�رصوًعا عابًرا للقومية 

تتبناه اجلماعة وت�سعى للتمكني من اأجله، فرتكت اأجهزة الدولة اجلماعة حتى تنا�سب الثوار 

العداء، وتف�سل اأمام ال�سعب ثم نف�ست اأجهزة الدولة يدها من اجلماعة وتركتها وحيدة لتواجه 

م�سريها املحتوم.

اخلا�سة  اجلماعة  ح�سابات  مع  اأخالقًيا  يكون  اأن  قبل  براجماتى  ب�سكل  وقفة  جتب  وهنا 

بالحتماء فى اأجهزة الدولة والنقالب على الثوار؛ بدعوى اأن الأخريين لن حتمي اجلماعة 

من الدولة حال قررت الأخرية ت�سفيتها، فاملتابع لتطورات املرحلة النتقالية يعلم بو�سوح اأن 

اجلماعة مل ت�سعد �سوى ب�سبب انحياز الكتل الثورية وغري امل�سي�سة لها، فالنجاح فى انتخابات 

الهام�س الذى  الثورية عن  القطاعات  ال�سعب وال�سورى 2012 جاء فى ظل ر�ساء  جمل�سى 

لنتخابات  الإعادة  جولة  فى  اأما  بالنتائج،  ترحب  مل  لو  حتى  النتخابات  اإطاره  فى  جترى 

الرئا�سة فلول انحياز نف�س تلك القطاعات غري امل�سي�سة، ف�سال عن القطاعات الثورية ملر�سى ملا 

فاز مبقعد الرئي�س، ومراجعة نتائج اجلولتني الأوىل والثانية تو�سح هذه احلقيقة بجالء، وهو 

ما يعنى فى التحليل الأخري خطاأ ح�سابات قيادات اجلماعة، ف�سال عن انتهازيتها بكل حال. 
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4- اخلطاب ال�ضيا�ضى

كذلك مثل اخلطاب ال�سيا�سى للجماعة واحلزب والرئي�س كارثة كربى ل تقل فداحة عن 

الأخطاء ال�سابقة، فمنذ اللحظات الأوىل لأول اختبار بني ال�سناديق وامليادين فى 19 مار�س 

2011 ظهر خطاب �سيق وحمدود الأفق للجماعة ي�سحذ الهمم الدينية، ويعلى من قيمة ال�سلطة 

فوق الثورة، وهو خطاب تفاقم ب�سدة فى �سيف 2011 حينما بداأ ميدان التحرير فى النق�سام 

بني من�سات متثل قوي خمتلفة، فعرب زيارات ميدانية للميدان كانت �سعارات اجلماعة واأ�سماء 

اأيام اجُلمع التى دعت اإىل التظاهر والحت�ساد فيها بالتحالف مع التيارات الإ�سالمية هى الأكرث 

حمافظة والأقل ثورية بني التيارات الأخرى.

الثورى  التوافق  عن  وابتعاده  �سلطويته  اأوج  اإىل  للجماعة  ال�سيا�سى  اخلطاب  و�سل  وقد 

اإبان اأحداث ما�سبريو وحممد حممود وجمل�س الوزراء، اإذ ظهر اأن اجلماعة ترتجم كل هذه 

الأحداث من واقع املوؤامرة، واأنها تدفع باأع�سائها وموؤيديها لل�سناديق بغ�س النظر عن اأى 

اعتبارات اأخرى للم�سهد فى ال�سارع وهو ما اأ�سهم قطعا كما �سبق القول فى اعتبار التيارات 

الثورية، على اختالف م�ساربها، اجلماعة ككيان خائن للثورة.

ال�سارع  لغة  عن  ابتعادها  فى  متمثال  ال�سيا�سي،  اخلطاب  لهذا  الآخر  امللمح  كان  كذلك 

ومفرداته العادية، فاملتابع خلطب الرئي�س مر�سى عرب عام كامل من احلكم ي�ستطيع اأن يرى 

بب�ساطة كيف ا�ستخدم الرجل مفردات و�سياقا خمالفا متاما وغريبا عن طبيعة املواطن امل�رصى، 

لي�س ذلك فح�سب؛ ولكنه اأ�سهب وملدة طويلة اإما يف اختيار امل�ساجد كاأماكن لعظاته غري مفرق 

بني دور الرئي�س والواعظ من ناحية، اأو اختيار جمهور متحيز خلطبه، مبا اأخرجها ب�سكل 

الذي  الفريق  وكذلك  مر�سى،  للرئي�س  اخلطابية  القدرات  �سعف  ظهر  كذلك  وطنى.  غري 

يعد له اخلطب، ف�سال عن فجاجة القدرات الرجتالية لدى الرئي�س، كلها اأمور اأ�سهمت فى 

جعله مادة د�سمة للربامج ال�ساخرة من ناحية، كما اأنها اأفقدته كل قنوات التوا�سل مع عموم 

امل�رصيني من ناحية اأخرى.

ولعل خطاب دعم الثورة ال�سورية فى يونيو 2013 بلغته امل�سهبة يف دينيتها، وانف�سالها عن 

واقع رف�س �سعبى للرئي�س وانق�سام �سيا�سى خطري من ناحية، وظهوره يف �سياق متحيز وبتقدمي 

وم�ساركة رجال دين ل رجال دولة، وبجمهور منظم من�سوى حتت راية جماعة الإخوان 

امل�سلمني وحدها، وكذلك دعاء اأحد امل�ساركني يف موؤمتر »ن�رصة �سوريا« على امل�ساركني فى 

تظاهرات 30 يونيو، وذلك يف ح�سور الرئي�س الذي مل يكرتث بالرد. كلها اأمور اأو�سحت 
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لفتقاده  ال�سقوط  اأ�سباب  اأهم  اأحد  كان  وللجماعة  للرئي�ش  ال�سيا�سى  اخلطاب  اأن  كيف  وب�سدة 

القناة التوا�سلية مع جماهري ال�سعب. ولعل هذا اخلطاب وغريه من اخلطب املف�سلية؛ كخطاب 

الحتفال بال�ساد�س من اأكتوبر 2012 وخطاب الحتادية فى نوفمرب 2012، وخطاب اأحداث 

بور�سعيد فى فرباير 2013، وخطاب ك�سف ح�ساب عام فى يونيو 2013، كلها مثلت �سقطات 

فارقة فى م�سري اجلماعة فى حكم م�رص.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن اجلماعة كانت قد جلاأت -فى منا�سبات عدة- اإىل ا�ستخدام خطب 

ال�سلفيني واجلهاديني كفزاعة للجماهري، وظهر ذلك بو�سوح خالل خطاب من�سة النه�سة فى 

نوفمرب 2012، وكذلك فى خطاب ن�رصة �سوريا فى يونيو 2012، وهى ا�سرتاتيجية جلاأ اإليها 

هى  الأخرية  اأن  باعتبار  اجلماعة؛  بحكم  للر�سا  ودفعها  اجلماهري  لإخافة  بو�سوح  الإخوان 

الن�سخة الأكرث و�سطية من تيارات الإ�سالم ال�سيا�سى، ولكنها ا�سرتاتيجيات اأثبتت ف�سلها دوما، 

وانتهت باجلماعة اإىل الف�سل الذريع فى اأعني اجلماهري. 

5- االإ�رشار على االنقالب

متابعة  اأن  ذلك  النقالب،  على  اأ�رصا  قد  والرئي�س  اجلماعة  اإن  قلت  اإذا  مبالغا  اأكون  ل 

ردود فعل اجلماعة بني يومى 1 يوليو )حيث �سدر الإنذار الأول من اجلي�س( و 3 يوليو حيث 

عزل مر�سى واإعالن خارطة امل�ستقبل، تو�سح اأن اجلماعة والرئي�س اأرادوه انقالبا، حيث 

والتي   ،2012 د�ستور  من   150 املادة  با�ستخدام  الأخرية  الفر�سة  نف�سه  على  الرئي�س  فوت 

ا�ستخدامها  فر�سة  الرئي�س  اأمام  اأمور مهمة، وكان  ال�سعب على  ا�ستفتاء  فى  له احلق  تعطى 

ليبقي هو وجماعته لعبني فى امل�سهد حتى لو جاءت نتيجة ال�سناديق فى غري �ساحلهم، ولكنه 

مل يفعل ويبدو اأنه )اأو اجلماعة( اأرادوا دفع امل�سهد ليبدو وكاأنه انقالب على ال�سناديق، وهو ما 

يو�سح ت�رصف اجلماعة ب�سكل طائفى ل وطنى؛ حيث مت اإعالء قيمة املظلومية، واحلفاظ علي 

التنظيم مقابل ا�ستقرار الدولة اأو على الأقل جتنيبها م�سريا غام�سا. 

ل يعنى هذا قطعا اأن اجلماعة م�سئولة وحدها عن م�سريها، فذلك اأي�سا لي�س دقيقا، فالواقع 

اأنها تتحمل امل�سئولية الأكرب؛ كونها اختارت حتمل امل�سئولية ب�سكل منفرد من ناحية، ومن ناحية 

ال�ستفادة منها،  باإمكانها  ال�سيا�سى كان  القرار  ل�سنع  لها م�ساحات وا�سعة  اأخرى كان متاحا 

تعقيد  اإىل  اأحيانا  مدنية و�سيا�سية عمدت  قطعا قوي  هناك  امل�سري، ولكن  ذلك  نف�سها  وجتنيب 

الأمور، واأخرى تعجلت فى الرهان على اجلي�س، ودفعته دفعا للقفز على امل�سهد، ووجدت 

كل هذه التيارات بال �سك اأجهزة دولة جاهزة للتحرك. 

د. اأحمد عبد ربه



رواق عربي

68

العدد 66-65

ثالثا: �سيناريوهات م�ستقبل اجلماعة:

يرتاوح م�ستقبل اجلماعة بني ثالثة �سيناريوهات رئي�سية، وذلك على النحو التاىل:

االأول: االن�ضحاق الكامل، ويعنى هذا ال�سيناريو اأن تتلقى جماعة الإخوان امل�سلمني هزمية 

كاملة جتعلها والعدم �سواء، فيختفي تنظيم اجلماعة وينقطع عن امتداداه الإقليمي والدوىل، 

ويحل حزب احلرية والعدالة، ويعدل الأتباع عن طريق اجلماعة بعد دخول معظم القيادات 

ال�سجون. يعني هذا ال�سيناريو اأن الدولة �ستحقق ن�رصا كامال بال�رصبة القا�سية التى وجهت فى 

3 يوليو على اجلماعة فتنتهى اجلماعة فكريا وتنظيميا اإىل الأبد.

الثاين: العودة! ووفقا لهذا ال�سيناريو فاإن اجلماعة �ستتمكن من العودة اإىل امل�سهد ال�سيا�سي 

بعد �رصبة يوليو 2013، و�ستتمكن من ا�ستعادة هيبتها ومكانتها و�سلطتها فى املجتمع، اإما عرب 

توجيه �رصبة مماثلة لأجهزة الدولة عن طريق ثورة جديدة، اأو حتي عرب انقالب من داخل 

اأجهزة الدولة نف�سها، ت�ستعيد به ال�سلطة مرة اأخرى.

ال�سد واجلذب  اأنه وبعد فرتة من  ال�سيناريو  ويعني هذا  اجلديدة،  القدمية  املعادلة  الثالث: 

بني اجلماعة والدولة فاإن الدولة �ستعيد اجلماعة اإىل اللعبة ال�سيا�سية بعد و�سع �رشوط جديدة 

للمعادلة القدمية والتي �سادت العالقة بني كال الفاعلني فى عهد مبارك، حيث ت�سيطر الدولة 

على و�سع قواعد اللعبة ال�سيا�سية، وت�سمح بهام�س حمدود من احلركة املجتمعية بل وال�سيا�سية 

للجماعة وب�سكل ل يهدد كيان الدولة )بح�سب تعريف اأجهزتها( وبذلك تبقي اجلماعة يف �سفوف 

املعار�سة والعمل العام بح�سب �سماح الدولة اأو ت�سييقها بح�سب ما تقت�سى اأ�سول اللعبة.

وفى تقديرى فاإن ترجيح اأحد هذه ال�سيناريوهات �سيتوقف على املعايري التالية:

١- حفاظ ال�ضلطة االنتقالية على وحدتها

ويعنى هذه املعيار اأن حتافظ الرتكيبة النتقالية فى احلكم على وحدتها وان�سجامها باملعنيني 

اأو  انقالبات  ال�سلطة النتقالية عدم حدوث  تاأمن  التنظيمية  الناحية  التنظيمى وال�سيا�سى. فمن 

ان�سقاقات داخلها، فتاأمن ا�ستقرار ووحدة املوؤ�س�سة الع�سكرية من ناحية، واأل حتدث ان�سقاقات 

احلكومة  داخل  عميق  ان�سقاق  حدوث  عدم  وت�سمن  املوؤ�س�سة،  هذه  داخل  من  انقالبات  اأو 

والتيارات ال�سيا�سية املوؤتلفة معها فى �سكل ا�ستقالت جماعية من احلكومة. 

ولعل هذا املعيار يبدو منذ 3 يوليو وحتى الآن م�ستقرا ن�سبيا ل�سالح ال�سلطة النتقالية و�سد 

اإعالن3  )�رصيك  النور  حزب  مع  ال�سطح  على  طفت  التى  اخلالفات  بع�س  فرغم  اجلماعة. 

ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني
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يوليو( اأو ال�ستقالة املفاجئة التى تقدم بها الدكتور حممد الربادعى نائب رئي�س اجلمهورية على 

خلفية ف�س اعت�سامى رابعة العدوية والنه�سة فى 14 اأغ�سط�س 2013، فاإن ال�سلطة النتقالية 

مازالت حتى الآن قادرة على ا�ستيعاب هذه اخلالفات، وعدم حتويلها اإىل ان�سقاقات فى امل�سهد. 

ولعل الطريقة القا�سية التى مت التعامل بها مع ا�ستقالة الربادعى، اأو �سيا�سة الرتهيب والرتغيب 

التى تتبعها ال�سلطة النتقالية مع حزب النور هى اأمور ميكن تف�سريها باإدراك ال�سلطة النتقالية 

خلطورة اأى ان�سقاقات حتدث داخلها وهو الأمر الذى �سي�سب فورا ل�سالح جماعة الإخوان.

ولكن هل ي�ستمر هذا التما�سك )ول اأقول التوافق( فى امل�ستقبل؟ فى تقديرى هذه م�ساألة حمل 

اعتبار، فهذه ال�سلطة النتقالية فى تقديري بها ثالثة مكونات رئي�سة، ما ميكن ت�سميته باملكون 

املدنى الدميقراطى، وما ميكن ت�سميته باملكون الأمنى الع�سكرى، ف�سال عن املكون الدولتي 

اأو باأخر بال�سبكات القدمية للنظام. ول يوجد ما يوحد هذه  البريوقراطى الذى يرتبط ب�سكل 

با�ستيعاب  اأظافرهم  وتقليم  امل�سهد  من  الإخوان  ا�ستبعاد  على  التفاق  �سوى  الثالثة  التيارات 

خمتلف ملعنى تقليم الأظافر فى هذا ال�سياق، وهو ما يعنى اأنه كلما قل خطر اجلماعة تدريجيا 

قل معيار متا�سك هذه التيارات داخل ال�سلطة النتقالية، وهو ما يعني فى التحليل الأخري اأن 

الإبقاء على الإخوان بدرجة اأو باأخرى وعدم الق�ساء عليها ب�سكل تام هو اأمر معترب للحفاظ 

اأو التقليل من �ساأنها  على متا�سك هذه ال�سلطة النتقالية، وهى مفارقة ل يجب التغا�سى عنها 

عند تقييم م�ستقبل اجلماعة!

٢- القدرة علي تنفيذ خارطة امل�ضتقبل والتحول الدميقراطي وا�ضتيعاب الثوار

النتقالية على  ال�سلطة  قدرة  فيتمثل فى مدي  م�ستقبل اجلماعة  الثاين فى حتديد  املعيار  اأما 

تنفيذ خارطة امل�ستقبل بال تاأجيل اأو ت�سويف وب�سكل كامل، ف�سال عن قدرتها -بينما تفعل ذلك- 

على ا�ستيعاب القوي ال�سيا�سية املختلفة ول�سيما التيار الثورى وال�سبابى. وبالتاىل فالقدرة على 

وحذف(  واإ�سافات  باختالفات  كان  )وان  واملقننة  يوليو   3 فى  املعلنة  امل�ستقبل  خارطة  تنفيذ 

فى الإعالن الد�ستورى ال�سادر فى 8 يوليو، ف�سال عن دمج التيارات ال�سيا�سية املختلفة يف 

العملية ال�سيا�سية، ول�سيما يف عملية تعديل د�ستور 2012 متثل انت�سارا لل�سلطة النتقالية على 

اجلماعة.

وهنا ياأتى ال�سوؤال وهل هذا ممكن؟ فى تقديرى اأن ت�سكيل اللجنة اجلديدة لتعديل الد�ستور 

)نقابات  املجتمع  لفئات  اأف�سل  النظرية متثيل  الناحية  الأقل من  به على  كان  اخلم�سني(  )جلنة 
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جاء  ولكنه  جغرافية...اإلخ(  مناطق  و  دينية  وموؤ�س�سات  جمتمعية  وفئات  �سيا�سية  وتيارات 

بتعيينات غلب عليها الطابع ال�سلطوى فى التعيني ل بالنتخاب من ناحية، كما اأنه من ناحية 

اأخرى مل ميثل تيار الإخوان امل�سلمني وبدا اأنه قد قام باإق�سائهم من التمثيل. لكن تظل امل�سكلة 

التى تعانى منها اللجنة هى عالقة ما تفعلة بد�ستور 2012، وما اإذا كان جمرد تعديل اأم كتابة 

د�ستور جديد وهو جدل ا�ستمر لفرتة طويلة و�سط لغط حول مدى قانونية كتابة د�ستور جديد 

فى 2013، وما موقع د�ستور 2012 امل�ستفتى عليه �سعبيا؟ وفى راأيي فاإن اجلدل الأكرب يتعلق 

خارطة  على  ال�سعب  ا�ستفتاء  تقديرى  يف  يقت�سى  كانت  جرى  ملا  �رصعية  تاأ�سي�س  بعدم  اأي�سا 

م�ستقبل 3 يوليو وهو ما مل يتم.

اذا ما و�سعنا فى العتبار اأي�سا اأن العديد من التيارات الثورية غري را�سية على الإدارة 

ال�سيا�سية لل�سلطة النتقالية وجلوها اإيل �سيا�سات اأمنية قمعية وا�ستخدامها لالإعالم اخلا�س والعام 

لت�سفية احل�سابات مع اخل�سوم فاإن ذلك يجعل عملية اإمتام خارطة امل�ستقبل يف موعدها مع دمج 

الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية املختلفة اأمرا �سعبا خالل املرحلة املقبلة، وكل هزة اأو تاأخر فى 

تنفيذ تلك اخلارطة �سي�سب فى �سالح اجلماعة بكل تاأكيد.

3- اجلي�ش حكما اأم حاكما؟

لعل واحدا من اأهم مالمح مرحلة ما بعد يونيو 2013 هو ظهور اجلي�س كحكم ولي�س حاكما 

)جميع  ليعطى  يوليو  الأول من  فى  اجلي�س  الدور جليا حينما ظهر  هذا  ال�سلطات. ظهر  بني 

الأطراف( مهلة ملدة 48 �ساعة للتوافق، ثم ليعلن فى 3 يوليو خارطة طريق يقوم على �سمان 

تنفيذها )ولي�س قيادتها(. ورغم اأن لغطًا كبريًا يجرى حول الدور احلقيقى الذى يلعبه اجلي�س، 

يوليو  فى 2٦  ما حتقق  ال�سعب، وهو  التفوي�س من  ال�سي�سى  اأول  الفريق  بعد طلب  وخا�سة 

2013، اإل اأنه ومن الناحية الر�سمية على الأقل فمازال اجلي�س يلعب دور احلكم وال�سامن 

لتنفيذ اخلارطة.

لرئا�سة  للرت�سح  ال�سي�سى  الفريق  دفع  يحاول  العام  ال�سياق  يف  قوى  اجتاه  ظهر  لكن 

اجلمهورية، فى �سكل حمالت بدت وكاأنها �سعبية )مثل حملة كمل جميلك( اأو من خالل اإعالن 

العديد من ال�سخ�سيات العامة والكتاب عن حتمية، بل واجب الفريق للرت�سح، ثم من خالل 

قيادتها،  على  قادر  واأنه  للمرحلة،  املنا�سب  هو  الفريق  اأن  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  العديد 

ول يوجد ما مينعه د�ستوريا من ذلك)10(. وفى تقديرى فاإن قيام الفريق اأو اأحد ال�سخ�سيات 

ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني
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الع�سكرية الأخرى بالرت�سح والفوز بالنت�سار �سيكون من �ساأنه اأول الإخالل باخلارطة من 

ناحية، ومن ناحية ثانية �سيكون مبثابة تثبيت وف�سل للجدل الذى ظهر فى تو�سيف خارطة 

م�ستقبل 3 يوليو، وما اإذا كانت ثورة اأم انقالبا، لأنه �سيكون تثبيتا لفكرة النقالب )حيث انتهت 

اخلارطة التي بدى فيها اجلي�س كحكم باأنه حاكم بالفعل( وهو اأمر من �ساأنه اأن يزيد النق�سامات 

ال�سعبية وال�سيا�سية فى الداخل، وهو ما �سي�سب )حال حتقيقه( ل�سالح بقاء وح�سول اجلماعة 

على م�ساحات اأكرب للمناورة واملراوغة فى امل�ستقبل.

4- القدرة علي مواجهة ال�صغوط االقت�صادية واإعادة هيكلة اأجهزة الدولة

امل�ستقبل  خارطة  تطبيق  )بعد  املنتخبة  ال�سلطة  حتى  اأو  النتقالية  ال�سلطة  قدرة  متثل  كذلك 

جزئيا اأو كليا( على مواجهة التحديات القت�سادية قول ف�سال فى فر�س اجلماعة فى امل�ستقبل، 

فقدرة هذه ال�سلطات على تعديل الو�سع املرتدى لالقت�ساد امل�رصى، ورفع م�ستوي الدخول 

ذلك  يقت�سيه  وما  والعامة،  والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات  فيها  مبا  املعي�سة،  م�ستوى  وحت�سني 

لقيادة  اقت�سادى و�سيا�سى واجتماعى  الدولة، وتقدمي م�رصوع جديد  اأجهزة  اإعادة هيكلة  من 

الدولة خالل املرحلة املقبلة. وفى الواقع فاإن قدرة الدولة على مواجهة التحدى القت�سادى 

�سيكون عاماًل مهما فى تع�سيد وا�ستمرار ترتيبات ما بعد 30 يونيو، اأما ترنح ال�سلطة النتقالية 

اقت�ساديا اأو ا�ستمرار تقدمي امل�سكنات، فمن �ساأنه اأن يحدث حراكًا جديدًا وهَبات )قد ت�سل اإىل 

ثورات( جديدة؛ تعبريًا عن رف�س الواقع املذرى اقت�ساديًا واجتماعيًا.

فى  )متمثال  والإن�سانى  املادى  بالأمن  النا�س  �سعور  ازدياد  فاإن  الأمنية،  الناحية  من  اأما 

احرتام اآدميتهم فى املجتمع، وعند التعاطى مع �سلطات الدولة املختلفة( وهو اأمر حمل ت�ساوؤل 

فى امل�ستقبل امل�رصى، ذلك اأن كل ما ظهر من الدولة بعد 3 يوليو يعطي انطباعًا مبدئيًا )من 

املبكر احلكم عليه الآن( اأن الدولة مازالت تفهم الأمن على اأنه اأمن نظامها، وتفهم الهيبة اأنها 

ال�سياق  فى  املواطن ج�سديا ومعنويا  )احرتام  الإن�ساين  البعد  واأن  موؤ�س�ساتها وقرارتها،  هيبة 

العام( مازال غائبا وب�سدة عن منطق �سانع القرار امل�رصى، كما اأن عودة ال�رصطة امل�رصية 

مرتبطة ب�سدة مبدى احرتامها حلقوق املواطن ولي�س مبنطق عودة النتقام الذى يبدو ظاهرا 

منها حتى الآن. اإذًا فاإن عودة الأمن مبعنييه املادى والإن�سانى من �ساأنه اأن يقلل من فر�س 

وم�ساحات وجود الإخوان فى امل�ستقبل اأو على الأقل قبولها لأى قواعد لعبة تفر�س عليها، فى 

حني اأن عجز الدولة عن فهم هذا البعد اجلديد فى مفهوم الأمن، وعدم قدرتها على منع �سل�سلة 
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الإهانات واملعاناة التى يعاين منها املواطن ب�سكل �سبه يومى فمن �ساأنه اأن يوؤلب النا�س م�ستقبال؛ 

وهو ما �سيخلق م�ساحات مرة اأخرى للمناورة للح�سول على مكا�سب من النظام.

5- ال�صغوط اخلارجية

اإعادة  اأجل  من  النتقالية  ال�سلطة  على  والدوىل(  )الإقليمى  اخلارج  ي�سغط  مدى  اأى  اإىل 

الإخوان اإىل امل�سهد، واإىل اأى مدى �ستتجاوب اأو �ستقاوم ال�سلطة النتقالية هذه ال�سغوط؟ فى 

تقديرى فاإن هذا الت�ساوؤل اأي�سًا مهم كمعيار لتحديد م�ستقبل و�سع جماعة الإخوان امل�سلمني فى 

امل�ستقبل. 

ومبراجعة موقف القوي الدولية والإقليمية بعد 3 يوليو، ف�سنجد اأن املحيط الإقليمى مل يتمكن 

من ممار�سة اأية �سغوط فى هذا ال�ساأن، فاآثرت قطر ال�سغط من بعيد)11( وتراجعت ال�سغوط 

اأما  م�رص،)12(  فى  النتقالية  ال�سلطة  قبل  من  غليظة  فعل  ردود  اإظهار  بعد  بالتدريج  الرتكية 

ال�سياق اخلليجي فقد اأظهر تاأييدا وا�سعا لل�سلطة النتقالية فى م�رص.

الحتاد  مار�سها  التي  الوا�سعة  ال�سغوط  حملة  فرغم  كثريا  تختلف  فلم  الدولية  القوى  اأما 

اأ�ستون  كاترين  والأمن  اخلارجية  ال�سيا�سة  ل�سئون  ال�سامية  ممثلتها  خالل  من  الأوروبى 

خالل  من  قيا�سه  ميكن  بو�سوح،  حدث  دوليا  تراجعا  فاإن  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

فى  بنظريتها  ومقارنتها  �سبتمرب،  �سهر  فى  الر�سمية  الأطراف  لهذه  الر�سمية  الت�رصيحات 

�سهرى يوليو واأغ�سط�س.

وفى تقديرى فاإن ال�سغوط الدولية لن ت�سكل عاماًل م�ستقاًل موؤثرًا على جمريات الأمور 

فى م�رص، ولكنها �ستكون عاماًل تابعًا متاأثرًا مبدى قدرة ال�سلطة النتقالية على احلفاظ علي 

ال�ستقرار ال�سيا�سى وتطبيق خارطة امل�ستقبل، ف�سال عن احلفاظ علي وحدة وقوتها التنظيمية.

6- براجماتية جماعة االإخوان

اإن مدى متتع اجلماعة باملرونة والواقعية الكافية للتعامل مع الواقع اجلديد من بعد 3 يوليو 

�سي�سكل اأحد اأهم معايري الكيفية التى �ستحدد م�ستقبلها فى الواقع امل�رصى. وفى الواقع وقيا�سا 

تتمتع  بالفعل  اجلماعة  فاإن  قبلها  اأو  يناير  ثورة  بعد  كانت  �سواء  للجماعة  �سابقة  مواقف  على 

بالرباجماتية ال�سديدة التى قد متكنها بالفعل من جتاوز �سدمة 3 يوليو. وفى تقديرى فاإن ما 

ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني
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يبدو من جمود الآن فى موقف و�سعارات وت�رصيحات اجلماعة)13( اإمنا هو حماولة لالإبقاء على 

قوة التنظيم ومتا�سكه بعد لطمة 3 يوليو، اأما ما يبدو اأنه حتٍد للدولة وال�سعب)14( فهو حماولة 

فى  با�ستقرار  ال�سري  من  تتمكن  ل  حتى  �سغرية؛  مواجهات  فى  النتقالية  ال�سلطة  ل�ستنزاف 

طريق تنفيذ خارطة امل�ستقبل، وهو ما ي�سكل اأداة �سغط على ال�سلطة حال اللجوء اإىل تفاو�س 

حمتمل �سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص.

خامتة:

اإن مراجعة املعايري ال�ست ال�سابقة امل�سار اإليها جتعلنا نرجح ال�سيناريو الثالث، وهو عودة 

اجلماعة فى امل�ستقبل القريب اإيل املعادلة القدمية، بحيث يتم دجمها ولفظها بح�سب الظروف 

ال�سيا�سية التي تقت�سيها اللحظة، فكما ات�سح من معايري احلكم، لي�س من �سالح الدولة التخل�س 

متاما من اجلماعة؛ لأن متا�سك ال�سلطة النتقالية بعد 3 يوليو مرتبط با�ستمرار تهديد اجلماعة، 

كما اأن خربات �سابقة للجماعة فى احلكم تظهر متتعها بالرباجماتية الالزمة للتفاو�س مع الدولة 

حينما حتني الفر�سة املنا�سبة، وكذلك فاإن الظروف الجتماعية والقت�سادية غري امل�ستقرة، 

اجلماعة  من  التخل�ش  اإمكانية  من  �ستمنع  وهناك  هنا  من  الدولية  ال�سغوط  بع�ش  عن  ف�سال 

�سخ�سية  تر�سحت  �سواء  املقبلة؛  املرحلة  خالل  اأكرب  دورا  للجي�س  �ستجعل  اأنها  كما  عمليا، 

اأمور ت�سب ب�سكل  اأو دعمت مدنيا للحكم، وكلها  الرئا�سة  ع�سكرية ب�سكل �رصيح لنتخابات 

مبا�رص فى �سالح اإتاحة م�ساحة ر�سمية اأو غري ر�سمية لوجود ومناورة اجلماعة؛ مما يتيح لها 

احلفاظ علي وجودها وهويتها، ويتيح للدولة اإبقاء ال�سعب فى اأو�ساع دفاعية، خوفا من فزاعة 

اجلماعة من اأجل جتاوز الإجابة عن الأ�سئلة ال�سعبة املتعلقة بالتنمية القت�سادية والجتماعية 

والأو�ساع الأمنية. 

د. اأحمد عبد ربه
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* كاتب وباحث م�رشي.

نهاية هذا امل�سروع الإ�سالمي

�إبر�هيم �له�سيبي *

1( مقدمة

ي�سهل الكالم عن “حتمية” الأمور بعد وقوعها، حتى ما بدا م�ستحيال قبله، ومن ذلك احلديث 

الدائر يف اأعقاب 30 يونيو، والقائل اإن �سقوط الإخوان كان حتميا، مع �سوق اأ�سباب خمتلفة 

)كال�سمع والطاعة  بع�سها  اإن  بل  للتدليل على احلتمية،  –يف احلقيقة-  اأحدهما  لذلك ل يرقى 

وغياب الروؤية النقدية يف التنظيم( احتج به من قبل للتدليل على ا�ستحالة اإزاحة الإخوان عن 

احتمالية  تزداد  ممكنا  كان  واإمنا  حتميا،  يكن  مل  الإخوان  �سقوط  اأن  واحلق  م�رش.  عر�ش 

حتميا  كان  ما  واأما  امل�ستجدات،  مع  التعامل  واإ�ساءة  ال�سيا�سية  الأخطاء  تكرار  مع  ح�سوله 

لي�س يف 30  احلقيقة  �سقط يف  والذي  الإخوان،  يحمله  الذي  الإ�سالمي  امل�رصوع  انهيار  فهو 

يونيو 2013، واإمنا قبل ذلك ب�سنة، مع و�سول الدكتور حممد مر�سي للحكم، والذي مل يوؤد 

لتوريط الإخوان يف احلكم مع عدم ا�ستعدادهم له )على نحو يقدح يف الكفاءة ال�سيا�سية لقيادة 

التنظيم( فح�سب، ول اقت�رص اأثره على بيان اأوجه الق�سور الفكري يف “امل�رصوع الإ�سالمي” 
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الذي حتمله اجلماعة؛ مبا ي�ستدعي اإعادة النظر يف الربنامج ال�سيا�سي، ول حتى اكتفى بالك�سف 

لة لها، واإمنا  عن عدم التما�سك الداخلي للجماعة مع تنوع )وتعار�س( املدار�س الفكرية امُل�سَكرّ

التناق�س الرئي�س يف م�رصوع الإ�سالميني ب�سكل عام، بني احلقيقة  ف  لَتَك�سُّ اأدى هذا ال�سعود 

“احلداثية” ودعوى “الأ�سالة”، وهو تناق�س حجبته من قبل ظروف القمع و�رصاع البقاء، 
وتهديد “الهوية”، وقد ت�ستمر يف حجبه على املدى الق�سري يف ظل جتدد القمع، غري اأنه تناق�س 

من دون �سك يقتل الآفاق ال�سيا�سية للجماعة على املدى املتو�سط والطويل. اأما ال�سيناريوهات 

املختلفة املتعلقة مب�ستقبل اجلماعة التنظيمي ف�ستكون حمكومة باعتبارات اأخرى، منها ال�رصاع 

التي  واملتغريات  ودينيا،  �سيا�سيا  بالإخوان  املحيطة  والبيئة  عنه،  ي�سفر  وما  الدائر  اللحظي 

�ست�سهدها يف الأ�سهر القادمة.

حيث  من  يونيو،   30 بعد  الإخوان  جماعة  م�ستقبل  يف  قراءة  لتقدمي  الورقة  هذه  تهدف 

اأو�سلت  التي  امل�سكالت  على  ال�سوء  بت�سليط  وذلك  التنظيمي،  والواقع  ال�سيا�سي  امل�رصوع 

للتناق�سات  و�سول  ال�سيا�سية،  الأخطاء  من  )بدءا  املختلفة  مب�ستوياتها  امل�سهد  لهذا  اجلماعة 

الفكرية(، ثم طرح ال�سيناريوهات املختلفة املت�سلة مب�ستقبل اجلماعة يف ظل ال�رصاعات الدينية 

والجتماعية وال�سيا�سية القائمة، مع بيان اآفاق تاأثري كل من هذه ال�رصاعات على اجلماعة.

2( قراءة فى اأ�سباب الف�سل

مدار�سها وم�ساربها  بالتناق�سات من حيث  تعج  يناير  ثورة  ع�سية  الإخوان  كانت جماعة 

وم�سالح اأع�سائها، فاأما من حيث املدار�س ففيها املدر�سة الرتاثية الأزهرية )امل�ستندة اإىل الرتاث 

العلمي املرتاكم، والقائلة بال�سحة املتكافئة للمذاهب الفقهية ال�سنية الأربعة، والطرق ال�سوفية 

ال�سبع بفروعها، واملوؤمنة بتوازن وتداخل دوائر النتماء، التي جتعل الهوية ناجتة عن جممل 

النتماءات املختلفة الدينية واجلغرافية واملهنية والعائلية، والتي حتمل روؤية اجتماعية للتغيري 

حداثية  بنزعات  واإن  الأوىل،  من  قريبة  )وهي  البنا  الأ�ستاذ  ومدر�سة  املجتمع(،  ولإدارة 

الأ�سلية  للن�سو�س  العودة  مع  باحرتامه  وتنادى  اأ�سا�سا)1(،  الفقه  يف  الرتاث  �سلطة  تتحدى 

والجتهاد فيها، وحتمل مواقف اأكرث حداثية فيما يت�سل بالدولة وم�سالك التغيري(، واملدر�سة 

املدافعني عن  لق�سمني:  النا�س  تق�سم  ال�رصعية،  للن�سو�س  م�سي�سة  قراءة  على  )القائمة  القطبية 

الإ�سالم واأعدائه، مبناطق رمادية حمدودة اأو منعدمة، وتوؤكد على �رصورة تطوير طليعة 

)التي  ال�سلفية  واملدر�سة  الفكرية(،  الأ�سئلة  تاأجيل  مع  قوي،  تنظيم  وبناء  التجنيد  على  تركز 

�سقت طريقها لالإخوان واملجتمع امل�رصي الأو�سع يف ال�سبعينيات، وهي اأيديولوجية حديثة ل 
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تكرتث بالرتاث، فتعتمد بدُل من ذلك على “اجتهاد مبا�رص من ن�سو�س الوحي”)2( بعيدا عن 

املذاهب الأربعة،)3(مما يوؤدي اإىل تاآكل فكرة الرتاكم العلمي، كما تتميز ال�سلفية بقراءة حمافظة 

منها)4(،  ال�ستنباط  مناهج  اإغفال  مع  الن�سو�ش  ي�ستخدم  ظاهري  نهج  على  تعتمد  لل�رشيعة، 

واأما من حيث امل�سارب فت�سكلت اجلماعة من املن�سغلني بالعمل اخلريي والتنموي )الذي يحتاج 

لهدوء وعالقات طيبة بال�سلطة احلاكمة(، ومن يرون اأنف�سهم جماعة �سغط )من�سغلة بال�ساأن 

ال�سيا�سي، وبالتايل اأقل ا�ستقرارا، لكنها حتافظ على عالقات غري �سيئة مع ال�سلطة احلاكمة(، 

ومن يرون اأنف�سهم كحزب �سيا�سي )يف �رصاع مع ال�سلطة(، واأما من ناحية امل�سالح فقد �سهدت 

اجلماعة يف العقدين الأخريين ظاهرتني متوازيتني، اأولهما “ترييف الإخوان” بنمو كبري يف 

الوجود التنظيمي على امل�ستوى القاعدي لأبناء ال�رصيحة الدنيا من الطبقة الو�سطى وال�رصائح 

الأقل حظا خارج القاهرة، والثانية ال�سعود الكبري لرجال الأعمال )الذي يظهر ب�سكل كبري 

يف اآخر ت�سكيلني ملكتب الإر�ساد على �سبيل املثال(،)5( وبني الفئتني تعار�س حتمي يف امل�سالح 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية.

وقد حافظت اجلماعة –مع كل تلك التناق�سات– على متا�سكها ب�سورة مبهرة، م�ستندة اإىل 

التنظيمي،  التما�سك  ل�سمان  الوجود؛  وتهديد  القمع  توظف  اأ�سالع،  اأربعة  من  ا�سرتاتيجية 

بحيث  داخلها،  التناق�سات  ل�ستيعاب  ت�سلح  العمومية  �سديدة  �سيغ  و�سع  الأ�سالع  اأول 

ت�سري اجلماعة اأو�سع من امل�رصوع الذي حتمله )بدل من اأن يكون التنظيم معربا عن جزء من 

الفكرة(، وتلخ�ست هذه ال�سيغ يف اأربعة مقولت رئي�سة مل تخ�سع للتدقيق والتف�سري املوحد، 

وهي القول اإن الإ�سالم نظام �سامل يتناول مظاهر احلياة جميعا ولي�س دينا فح�سب، والقبول 

حركات  ودعم  ال�سيا�سي،  للتمكني  كاأداة  العنف  ورف�س  ال�سيا�سية،  والتعددية  بالدميقراطية 

املقاومة والتحرر الوطني يف الأقطار املحتلة من العامل الإ�سالمي. ثاين اأ�سالع ال�سرتاتيجية 

كان ال�ستناد اإىل الدميقراطية املركزية اللينينية، القائمة على مركزية اتخاذ القرار ولمركزية 

تنفيذه، بحيث تقل دوائر اجلدل واخلالف بعزل عموم اجلماعة عن �سنع القرار، ول تتهدد 

قدرات التنظيم التنفيذية بالعتقالت املتالحقة باحلفاظ على درجات عالية من متكني القواعد 

التنظيم  ا�ستبدال  منها  )باأدوات  الإنتاج”  خط  “ميكنة  الأ�سالع  وثالث  امل�ستقل.  التنفيذ  من 

املركزي بوظيفة ال�سيخ املربي يف الطرق ال�سوفية، وتنميط اأدبيات الدعوة الفردية، و�ساعد 

الربانية والإجرائية  الأمور  الرتكيز على  الذي غذى  التنظيم،  الت�سلف يف  على ذلك �سعود 

و�ساعد على �سناعة اأمناط فيها( بحيث ي�سري اأع�ساء التنظيم مت�سابهني؛ فتقل الروؤى النقدية 

ان�سداد الأفق  اأع�سائه وقت  لـ”عقول”  التنظيم يحتاج  التنظيمي )مل يكن  التما�سك  التي تزعج 

اإبراهيم اله�ضيبي



رواق عربي

80

العدد 66-65

ال�سيا�سي قبل الثورة، واإمنا احتاج “روء�سهم” كاأعداد يف املظاهرات والنتخابات(. اأما رابع 

الأ�سالع فكان مركزة مفهوم ال�رصورة من غري تعريفها )رغم وجود تعريفات من�سبطة لها 

يف كتب الفقه والأ�سول، غري اأن هذه مت جتاوزها(، وال�رصورة –بح�سب القواعد ال�رصعية- 

ال�رصعية  اإىل تغيري الأحكام  اأدت مركزتها و�سبابية تعريفها  فقد  تبيح املحظورات، ومن ثم 

)اإباحة املنكرات، ومنع املباحات “ملا يرتتب عليها من مفا�سد”( تبعا لإرادة قيادة التنظيم )التي 

تتخذ القرارات، وت�سري بحكم من�سبها، وت�سحياتها، وتاأريخ اجلماعة، هي امُلَعِرفة للم�سلحة 

لفظا غري م�ستقر املعنى والأحكام، وي�سري الثابت الأوحد هو  “ال�رصيعة”  واملف�سدة(، لت�سري 

م�سلحة التنظيم.

نقلت الثورة الإخوان من ال�سجون اإىل الق�سور، وكان الفا�سل بني اآخر اعتقال للدكتور 

اأ�رصع  حممد مر�سي وبني دخوله ق�رص الرئا�سة �سبعة ع�رص �سهرا، فكانت خطوات النتقال 

اأربعة حتديات رئي�سة،  للتعامل معها، وظهرت  من قدرة الإخوان على تطوير ا�سرتاتيجية 

ف�سلت اجلماعة يف التعامل معها جميعا، بدرجات متفاوتة، فاأدت –مع اأ�سباب اأخرى– ل�سقوط 

و�سبط  تعريف  يف  التحديات  هذه  ومتثلت  ال�سيا�سي،  م�رصوعها  اإفال�س  وتك�سف  الرئي�س، 

بانحيازات  �سيا�سي  م�رصوع  وبناء  املختلفة(،  امل�ستويات  )على  وال�سيا�سي  الديني  بني  العالقة 

وا�سحة تت�سق مع اأ�سول امل�رصوع الإ�سالمي، واإدارته على الأر�س بفعالية وكفاءة، واأن 

يكون ذلك كله معربا – يف النهاية – عن م�رصوع يجمع بني ال�سحة وال�سالحية من منظور 

“اإ�سالمي”.

اأ-التنظيم اأوال: احل�ضابات وال�ضيا�ضات اخلاطئة لالإخوان بعد الثورة

تطلب انفتاح الأفق ال�سيا�سي يف اأعقاب الثورة انتقال اجلماعة من تعريف نف�سها على اأ�سا�س 

وبرامج  مواقف  يحمل  �سيا�سي،  م�رصوع  بناء  اإىل  لأع�سائها  اجلامعة  “الإ�سالمية”  الهوية 

وا�سحة يف القت�ساد وبنية الدولة وال�سيا�سة اخلارجية وغريها من املجالت، مبا فيها تعريف 

عالقة الدين بالدولة )من حيث اخلطاب واملوؤ�س�سات وال�سيا�سات( وو�سع ت�سور للتعامل مع 

نقاط التما�ش بينهما؛ اأي اأن املطلوب كان النتقال من “الهوية” اإىل “التدبري” و”ال�سيا�سات”، 

وقد اأعاقت حالة اجلماعة ع�سية الثورة هذا التحول من جهتني، اأولهما اأن تناق�سات التنظيم 

)على امل�ستويني الديني والقت�سادي/الجتماعي حتديدا( �سعبت هذه املهمة، والتي كان اإجنازها 

�سيوؤدي غالبا لنق�سامات يف التنظيم، ب�سبب تناق�س الروؤى وامل�سالح )خا�سة يف ظل وجود 

“الهوية”  اأن الرتكيز على  يقوم على انحيازات مغايرة(، وثانيتهما  “اإ�سالمي”  م�ساحة لعمل 

نهاية هذا امل�سروع الإ�سالمي
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الأطراف  عن  التمايز  معيار  �سار  بحيث  اجلماعة،  اأع�ساء  تفكري  على  �سيطر  الثورة  قبل 

ال�سلفي، و”التفريط”  “الإفراط”  الديني )اإزاء  “العتدال”  املوجودة يف ال�ساحة ال�سيا�سية هو 

–عند من  العلماين( ل املوقف ال�سيا�سي )بني اليمني والي�سار(، فكان تطوير الروؤية ال�سيا�سية 

حاول ذلك– حمكوما بهذا املعيار غري ال�سيا�سي.

كانت اأولوية احلفاظ على التنظيم )تلك الفكرة املوروثة من ثقافة الإعالء من قيمته ب�سبب 

اأداوؤها خالل ال�سنتني  القمع( هي املتحكمة يف القرارات ال�سيا�سية للجماعة بعد الثورة،وج�سد 

املا�سيتني الكفاءة الإجرائية مع ال�سعف ال�سيا�سي، فو�سلت لل�سلطة )يف الربملان ثم الرئا�سة( يف 

ِكن من تطوير روؤية وا�سحة لالأهداف وكيفية  غياب العمق الفكري واحلنكة ال�سيا�سية، التي مُتَ

الو�سول اإليها، بل ميكن الزعم اأن اجلماعة ا�ستدرجت من هذا الباب حتديدا )التميز الإجرائي 

فوقعت  لذلك،  ال�ستعداد  غري  من  لل�سلطة  للو�سول  امل�رصوع(  م�ستوى  على  ال�سبابية  مقابل 

ب�سبب ذلك يف اأخطاء وتناق�سات كثرية، منها وقوعها يف اأ�رص م�رصوع “الدولة امل�رصية”، التي 

“دولنت” اجلماعة اأكرث مما “اأخونتها” الأخرية، كما بدا –على �سبيل املثال– يف الرتاجع الكبري 
يف م�ساحة ا�ستقالل املجتمع املدين بني القانونني املطروحني من قبل الإخوان يف 2012 و2013 

على التوايل، وقد اأدى ذلك لنحياز اجلماعة ل�سالح القوى التقليدية )املحلية والإقليمية( التي 

قامت الثورة �سد هيمنتها، فظهر النحياز للموؤ�س�سة القمعية الع�سكرية وال�رصطية بالن�سو�س 

الد�ستورية التي منحت الع�سكريني و�سعا مميزا، و�سمنت ا�ستقاللهم القت�سادي )املواد 195 

ثناء  يف  لل�رصطة  انحيازهم  وظهر  املثال(،  �سبيل  على  املعطل   2012 د�ستور  من   198 اإىل 

الرئي�س املتكرر على اأدائهم، واختياره وزيرا للداخلية �سارك يف “جمزرة” حممد حممود، 

وظهر النحياز لرجال الأعمال بتقريب الرئي�س اإياهم، و�سفرهم معه يف جولته اخلارجية، 

جتاهل  ا�ستمرار  مع  ال�ستثمار  وجذب  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع  اأهمية  على  املتكرر  والتاأكيد 

وقمع املظاهرات والعت�سامات الفئوية والعمالية. وظهر النحياز للحلفاء الدوليني )حمور 

وفر�س  لغزة  املو�سلة  الأنفاق  تدمري  ا�ستمرار  يف  املتحدة(  للوليات  احلليف  “العتدال” 
احل�سار على القطاع، والتطابق مع املوقف الأمريكي واخلليجي حيال �سوريا، وعدم اتخاذ 

اأي خطوات جادة لتح�سني العالقة مع اإيران. وقد اتخذ الرئي�س واجلماعة –مع ذلك– بع�س 

الرئي�س  فعزل  املواقف،  بتلك  املهدد  التنظيمي  التما�سك  على  للحفاظ  ترمي  التي  الإجراءات 

قيادات املجل�س الع�سكري )امل�سري طنطاوي والفريق عنان( من غري اأن يقرن ذلك باأي تغيري 

حقيقي يف العالقات املدنية/الع�سكرية، وحر�س على األ يذكر لفظة “اإ�رصائيل” اأبدا يف خطبه 

الثورة  اأن�سطة  ميولون  الذين  الأعمال  رجال  “اإف�ساد”  مرة  غري  فيها  وهاجم  وت�رصيحاته، 
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التي حافظت  املواقف  الدخل، وهي  انحيازه ملحدودي  التاأكيد على  امل�سادة، وحر�س على 

التما�سك  على  اجلماعة–  يف  ال�سيا�سية  التنئ�سة  طبيعة  ب�سبب  ال�سيا�سي  الوعي  �سعف  ظل  –يف 
التنظيمي، وا�ستمرار التقليل من قيمة النقد املوجه ل�سيا�سات الرئي�س.

عجز  )مع  لالإخوان  التنظيمي  للتما�سك  جادا  تهديدا  ميثل  ذلك  مع  الإجناز  عدم  وبقي 

يتعلق  ما  �سواء  النتخابية،  احلملة  يف  نف�سه  على  قطعها  التي  بالتزاماته  الوفاء  عن  الرئي�س 

اأو الق�سا�س، اأو حت�سني الو�سع القت�سادي والأمني على �سبيل املثال(،  بوعود املئة يوم، 

ا�ستدعاء  اأولهما  �سقني،  من  تكونت  با�سرتاتيجية  املع�سلة  تلك  مع  تعاملت  اجلماعة  اأن  غري 

ثقافة املواجهة وتوجيه اللوم املتكرر لالأعداء اخلارجيني ب�سبب �سعيهم لإف�سالها، بداأ ذلك يف 

الربملان باتهام احلكومة بعدم التعاون وال�سعي لت�سويه �سورة الربملان اأمام من انتخبه، ثم يف 

تذرع الرئي�س بالإعالن الد�ستوري )الذي اأ�سدره الع�سكريون قبيل جولة الإعادة( يف عدم 

باللوم على  فالإلقاء  لالإ�سالح،  الق�ساة على تعطيل كل م�سعى  بلوم  ثم  العمل،  القدرة على 

املعار�سة  للوم  التوجه  اقت�سادية �سحية، واأخريا  بيئة  اإيجاد  ي�ساعد على  عدم وجود د�ستور 

والإعالم باإف�سال الرئي�س، وهذه الدعاءات –على ما يحمله بع�سها من �سحة– تتجاهل حتمية 

مبوقف  املعرفة  �سبق  تتجاهل  كما  �سيا�سيا،  احلكومة  لإ�سقاط  املعار�سة  قوى  و�سعي  اخلالف 

الأجهزة احلكومية امل�رصية من التغيري ومتكني املجتمع )وهو موقف موروث من تاأريخ هذه 

الدولة، التي احتكرت منذ ن�ساأتها احلديثة يف منت�سف القرن التا�سع ع�رص �سناعة ال�سيا�سة يف 

م�رص(، وقد ا�ستخدمت اجلماعة ا�ستدعاء املواجهة على هذا النحو يف اإلقاء م�سئولية الف�سل على 

الثاين  ال�سق  اأما  املطروحة.  التحديات  التعامل مع  ف�سل يف  الذي  الرئي�س  اخل�سوم، ل على 

لال�سرتاتيجية فكان افتعال اأزمات حمدودة ت�سعر اجلماعة بقدر من التهديد وتعيد توحيدها على 

اأ�سا�س الهوية فتوؤجل كل نقد واختالف اآخر، ومن ذلك ما حدث وقت الإعالن الد�ستوري 

)الذي مت ت�سوير اخلالف حوله باعتباره خالفا حول الهوية، كما ظهر يف مليونية ال�رصعية 

وال�رصيعة التي اأطلقها اأن�سار الرئي�س وقتها(، وما حدث وقت ال�ستفتاء على الد�ستور، ويف 

غريها من املنا�سبات التي ا�ستخدمتها اجلماعة )اأو افتعلتها( لإ�سعار اأع�سائها بالتهديد.

ويف املجمل، ميكن الزعم اأن الهدف الرئي�س لالإخوان خالل وجودهم يف احلكم مل يكن 

الهدف  كان  واإمنا  كذلك،  للثورة  النت�سار  يكن  مل  اأنه  غري  نقادهم،  يزعم  كما  “الأخونة” 
الأول هو احلفاظ على التما�سك التنظيمي يف الظرف اجلديد الذي مل تعتده اجلماعة، ثم التقدم 

بعد ذلك –وبالقدر الذي ل يهدد هذا التما�سك- لوراثة دولة مبارك ونظامه من غري اإدخال 

اأيه تغيريات جوهرية اأو هيكلية يف �سبل عملها، فكانت املح�سلة النهائية هي التفكيك واحلو�سلة 
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ومتا�سكه(،  التنظيم  بقاء  اإل  م�ستقر  ثمة  يعد  مل  )بحيث  للجماعة  احلاكمة  القيم  ملنظومة  كاملة 

الذي مكن مبارك  ثياب نظام مبارك )يف ظل غياب الظرف املو�سوعي  األب�ستها  و”دولنة” 

املجتمع  قمع  يف  واأ�سهمت  حكمه  حول  انبنت  التي  العالقات  �سبكة  وهو  �سنة،   30 البقاء  من 

وتدجينه(، فاأوقعتها –خالل اأ�سهر معدودة– يف اأهم م�سكالته، وهي العجز عن التوا�سل مع 

لتبدي  بالإ�سافة  مطالباتها،  مع  التعامل  يف  ال�سديد  والبطء  تنظيميا،  املوؤطرة  غري  اجلماهري 

ال�سعف الإداري للقيادات الإخوانية يف الدولة )لأ�سباب تاريخية تتعلق بانغالق الدولة على 

نف�سها، و�سناعتها –دون املجتمع– للقيادات ال�سيا�سية، على نحو جعل كل ال�سا�سة القادمني من 

خارجها – ومنهم الإخوان – يعجزون عن فهم كيفية اإدارتها(.

ب- داء بال دواء، التناق�ش املركزي مل�رشوع االإخوان

التنظيم ل يف  اأدوية، ووجودها يقدح يف كفاءة  لها  ال�سابقة جلماعة الإخوان  كل الأدواء 

امل�رصوع  املركزي يف  التناق�س  فهو  له  دواء  الذي ل  الداء  اأما  يحمله،  الذي  امل�رصوع  نف�س 

احلداثية  الطبيعة  وحقيقة  الرتاث،  على  والبناء  الأ�سالة  اإدعاء  بني  لالإخوان،  الإ�سالمي 

للم�رصوع، وهو تناق�س يتجلى يف اأهم مقا�سد الإخوان )واجلماعات الإ�سالمية ب�سكل عام(، 

وهي تقنني ال�رصيعة، وت�سورهم للنه�سة على اأ�س�س اإ�سالمية، وينبغي لفهم هذا التناق�س النظر 

لل�سياق التاأريخي الذي ن�ساأت فيه هذه اجلماعات.

كانت اإدارة املجتمع قبل و�سول حممد علي للحكم تتم بالأ�سا�س من خالل موؤ�س�سات اأهلية، 

اأهمها الطرق ال�سوفية، وعلماء الأزهر، و�سيوخ احلرفيني، والأوقاف، وكانت العالقات 

ال�سوفية،  للطرق  الأزاهرة  يكن كل(  )اإن مل  انتمى معظم  اإذ  مت�سابكة،  املوؤ�س�سات  هذه  بني 

مولت  كما  اأن�سطتهما،  لتمويل  الأوقاف  على  وال�سوفية  الأزهرية  املوؤ�س�ستني  كلتا  وا�ستندت 

الأوقاف اخلدمات الأخرى كالرعاية ال�سحية والتعليم، فكان وجود الدين يف احلياة يتم من 

خالل موؤ�س�سات وقنوات اأهلية، اأهمها التعليم الذي كان يف جممله خا�سعا للموؤ�س�سة الدينية، 

نقابات  مع  وتعاظمت روابطها  اإليها،  امل�سلمني  امل�رصيني  انتمى جل  التي  ال�سوفية  والطرق 

التي  البيومية  الطريقة  للجزارين وهي  املثال- طرق �سوفية  �سبيل  فاأن�سئت -على  احلرفيني 

لحظ  بعدما  للذبح  ال�رصعية  الأحكام  اجلزارين؛  بتعليم  الروحية–  الرتبية  –مع  تهتم  كانت 

ال�سيخ البيومي وقوع بع�سهم يف خمالفات �رصعية. 

وعلى مدار القرن التا�سع ع�رص �سلك حممد علي وخلفاوؤه ثالثة م�سارات متوازية ومتداخلة، 

كانت ذات اأثر بالغ على تطور املجتمع، اأولها م�سار التم�سري، الذي بداأ �سنة 1822 ب�سم علي 
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اأربعة اآلف م�رصي م�سلم للجي�س،)٦( قبل اأن يجند �سعيد الأقباط،)7(وي�ستبدل التجنيد الإجباري 

باجلزية �سنة 5581،)8( وجاء »مت�سري الق�ساء ال�رصعي« يف ال�سنة نف�سها)9(، وتعريب �سحيفة 

�سنة 18٦9)10(، وعني  للمخاطبات احلكومية  الر�سمية  للغة  العربية  امل�رصية وحتول  الوقائع 

ق�ساء  »�سار  بحيث  احلديثة،  املحاكم  اإن�ساء  مع  بالتزامن  اإ�سماعيل  حكم  خالل  اأقباط  ق�ساة 

م�رصيا يخ�سع له امل�رصيون عامة على اأ�سا�س اجلامعة الوطنية«)11(، وجتلى التم�سري ب�سكل 

اأكرث و�سوحا يف اأعقاب ثورة 1919، بقانون منع متلك الأجانب لالأرا�سي،)12( وكذا اإن�ساء 

بنك م�رص �سنة 1920 )لتمويل الأن�سطة ال�سناعية(، واحتاد ال�سناعات بالقطر امل�رصي.)13(

ثاين امل�سارات كان التحديث،الذي جتلى يف اإن�ساء اجلي�س احلديث، والبريوقرطية ونظام 

الأرا�سي  بتاأميم  القت�سادية،  املوارد  على  الدولة  �سيطرة  يف  ظهر  كما  املدنيني،  التعليم 

الري،)14(  م�رصوعات  واإن�ساء  للدولة،  اململوكة  ال�سناعات  من  العديد  واإدخال  الزراعية، 

البنية  لتطوير  الت�سدير  الزراعية)15( وا�ستخدام عوائد  الأن�سطة  للم�ساركة يف  العبيد  وا�ستقدام 

التحتية، على نحو اأدى لتزايد الوجود الأجنبي، اإذ جنحت بريطانيا يف احل�سول على م�رصوع 

ال�سكة احلديد بني الإ�سكندرية وال�سوي�س،)1٦( ثم ا�ستخدم اإ�سماعيل عوائد الت�سدير يف م�رصوع 

لتغيري  اأعم  حماولة  لكونه  البع�س  يذهب  ما  اإطار  يف  الفرن�سي،  النمط  على  القاهرة  حتديث 

ال�ساعة من  امليالدي، وغري  اإىل  الهجري  التقومي من  الإن�سان امل�رصي...غري  »منط حياة 

العربي اإىل الإفرجني، وغري الأزياء، وغري منط املعي�سة«)17(.

اأما ثالث امل�سارات فكان الدولنة، اأي �سطو الدولة على املوؤ�س�سات الأهلية، ويف القلب منها 

املجتمع من  اأهمها متكني  اجتماعية،  بوظائف  الدينية  التي مزجت وظيفتها  الدينية  املوؤ�س�سات 

التنظيم الذاتي ل�سئونه واإيجاد نخب م�ستقلة ن�سبيا عن الدولة ولها �سالت عميقة بفئات جمتمعية 

وا�سعة، ومن ثم فقد مثلت تهديدا ل�سيادة الدولة، التي اأخذت يف ب�سط نفوذها التدريجي عليها 

�سنة  الأوقاف  عمومي  ديوان  )باإن�ساء  الأوقاف  مع  حدث  كما  عليها،  قب�ستها  اأحكمت  حتى 

1835م، وحتوله لنظارة �سنة 1878، وعودته ديوانا �سنة 1884، ثم وزارة �سنة 1913، 

ل�سنة   30 القانون  ثم   ،194٦ ل�سنة   48 رقم  بقانون  الأوقاف،  »م�سارف«  يف  وبالتدخل 

1957(، والطرق ال�سوفية )باإ�سدار فرمانات اعتماد �سيخ م�سايخ الطرق، ثم تدخل الدولة 

لئحة  الأزهر«،فاإ�سدار  و�سيخ  البكرية  ال�سجادة  �سيخ  من  لكل  ال�سلطة  جمالت  لـ«حتديد 

الطرق ال�سوفية يف 1895م، فالئحة 1903م، وتعديالتها 1905م، و�سول للقانون 118 

ل�سنة 197٦)18(، والأزهر ال�رصيف )بتعيني �سيخه بعد وفاة ال�سيخ الباجوري �سنة 18٦0م، 

فالتنظيم القانوين لطريقة احل�سول على العاملية يف 1872، فالتحديد القانوين ملوؤهالت املدر�س 

نهاية هذا امل�سروع الإ�سالمي



85

العدد 65-66رواق عربي

�سيخ  اخت�سا�س  فتحديد  الأزهر 1908،  لإدارة  فتاأليف جمل�س عاٍل  الأزهري يف 1885، 

الأزهر يف 1911، فتحديد نظم التعليم يف الأزهر �سنة 1930، وو�سول لقانون 103 ل�سنة 

النهائية  املح�سلة  فكانت  الأزهر جامعة حكومية و�سيخه موظفا عاما)19(،  اأحال  الذي   19٦1

اأن قامت الدولة بت�سفية »موؤ�س�سات املجتمع التقليدية، لي�س لإحالل املوؤ�س�سات الأهلية ال�سعبية 

اجلديدة حملها، ولكن لإحالل ال�سيطرة املركزية للدولة احلديثة حملها، وهي التي ق�ست تباعا 

على التكوينات الأهلية التقليدية ل لتف�سح لتكوينات �سعبية اأهلية اأحدث واأكفاأ من حيث الإدارة 

الال مركزية واتخاذ القرارات الذاتية، ولكنها ق�ست على القدمي لتنهي الوجود الذاتي ملوؤ�س�سات 

تعتمد على فكر واأعراف و�سالت اجتماعية را�سخة، ولتن�سئ واجهات موؤ�س�سات حديثة تن�ساأ 

وتعمل حتت الهيمنة ال�سيادية جلهاز الدولة القاب�س«.)20(

حكم  اإىل  الأهلية  املوؤ�س�سات  حتكيم  من  النتقال  هي  امل�سارات  لهذه  الرئي�سة  الثمرة  كانت 

الدولة، وقد اأثر ذلك على ت�سور الدين واأمناط التدين والفعل الديني من عدة جهات، اأولها 

اأن �سيادة الدولة عنت احتكار املوؤ�س�سات الدينية التابعة لها للمجال الديني، ف�سار »الأزهر« 

علما على موؤ�س�سة )تابعة للدولة( ل على منهج )م�ستقل عنها(، كما اأن الدولة اأخ�سعت املوؤ�س�سة 

اإ�رصائيل  املثال يف تغري موقف الأزهر من  �سبيل  لتبني مواقفها، على نحو ظهر على  الدينية 

لإنقاذ  اإ�رصائيل  اجلهاد �سد  الفحام »حتمية  الأزهر  �سيخ  اأكد  ففي 1973  الدولة،  ملوقف  تبعا 

اأعلن خلفه ال�سيخ عبد احلليم حممود  الأرا�سي الإ�سالمية من �سيطرة الأعداء عليها«،)21( ثم 

»تاأييده لزيارة الرئي�س ال�سادات اإىل القد�س«)22( واأقامت م�سيخة الطرق ال�سوفية حفال كبريا 

يف م�سجد الإمام احل�سني مبنا�سبة توقيع اتفاقية ال�سالم.

يف  الرئي�س  الدور  �ساحبة  الأهلية  الدينية  املوؤ�س�سة  تعد  مل  الدولة  اإىل  الإدارة  وبانتقال 

ت�سكيل الوعي، اإذ اأ�س�ست الدولة –كغريها من الدول النا�سئة- »نظام تعليم قوميا ينتج كفاءات 

احتكار  فانتهى  معيارية،«)23(  قومية  بلغة  يعمل  الإعالم  و�سائل  ثقافيا من  للتوظيف، وحقال 

املوؤ�س�سة للتعليم بن�ساأة هذا النظام، ثم بتاأ�سي�س مدر�سة دار العلوم �سنة 1972، ثم جامعة فوؤاد 

الأول �سنة 1908، اإ�سافة للتو�سع يف البعثات التعليمية التي اقت�رصت وقت حممد علي على 

»الب�سائع« كالطب والهند�سة ثم تو�سعت يف عهد خلفائه لت�سمل العلوم الجتماعية والإن�سانية، 

فكانت النتيجة اإيجاد نخبة ثقافية حداثية تدير البالد، بعيدة –يف جمملها– عن الت�سورات التي 

واخلرافة  بالتخلف  نعتها  مع  ال�سوفية  الطرق  دور  تراجع  كما  عقود،  قبل  موجودة  كانت 

واإخ�ساعهما  احلرفيني  نقابات  بحل  العامة  احلياة  عن  وانف�سلت  »احلداثة«،  موجة  ظل  يف 

)النقابات والطرق( ل�سيطرة الدولة الكاملة، وقد ا�ستوجب هذا التغري يف موازين القوى ويف 
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اأ�سكال التاأثري يف املجتمع تغريا يف ت�سور عالقة الدين باملجال العام.

و�سبل  املجتمع  يف  ال�رصيعة  وجود  معنى  يف  النظر  اإعادة  التغري  هذا  جتليات  اأول  وكان 

مرتبة، وو�سع  ن�سو�س  ال�رصيعة »يف  اأحكام  اأي �سوغ  »التقنني«،  فكرة  ون�ساأة  تطبيقها، 

القوانني احلديثة من مدنية وجنائية  اأو مرقمة على غرار  الن�سو�س يف جمموعة مبوبة  هذه 

واإدارية«)24( وربط املخالفات بالعقوبات، وهي الفكرة التي مثلت جت�سيدا للتم�سري والدولنة 

والتحديث جميعا، فجاءت اأوىل حماولت التقنني كرد فعل »م�رصي« ملجلة الأحكام العدلية 

ال�سادرة من الباب العايل �سنة 187٦،)25( ومتثلت يف جلان تراأ�سها حممد قدري با�سا -وزير 

احلقانية- انتهت باإ�سدار جمموعة من القوانني �سنة 1883، »ن�ست يف مادتها الأوىل على اأنها 

»ل تنفي اأي حق مقرر يف ال�رصيعة الإ�سالمية«)2٦(، وعربت عن قبول بالإدارة من خالل 

التقنني  �رصورة  راأت  والتي  مكتوبة،  قانونية  �رصعية  اأ�س�س  على  القائمة  املركزية،  الدولة 

باعتبار القانون اأ�سا�س احلكم فيها، ولأن »تعدد الآراء الفقهية وكرثة الختالفات يف امل�ساألة 

الواحدة؛ لي�س فقط بني فقهاء املذاهب املختلفة، واإمنا اأي�سا بني فقهاء املذهب الواحد.. فقد كان 

من الع�سري على ق�ساة املحاكم الهتداء اإىل احلكم واجب التطبيق يف احلالت املتماثلة، وهو ما 

يعني بدوره اإهدارا ملبداأ امل�ساواة اأمام القانون )وفق منطق الدولة القومية احلديثة، احلري�س 

على التنميط، واملمهد حلكم ال�سوق(«)27( ، وهكذا حتول الوجود الرئي�س لل�رصيعة من وجود 

جمتمعي –يتمثل بالأ�سا�س يف الطرق ال�سوفية ثم التعليم، وحتى الوجود الت�رصيعي لها مل يكن 

�سيا�سيا)28(– اإىل وجود �سيا�سي يتمثل ب�سكل �سبه ح�رصي يف القوانني والت�رصيعات، املنبنية على 

منطلقات معرفية مغايرة لتلك التي كانت قائمة قبل �سعود الدولة.

ومع نهايات القرن التا�سع ع�رص دافع ال�سيخ حممد عبده –مفتى الديار امل�رصية وقتئذ- عن 

العمل يف ظل الدولة يف حقل التعليم حتديدا، وكان من املنادين بالإ�سالح من خاللها، فاأ�سهم 

يف اإ�سفاء ال�رصعية على هذه الدولة، وعرب عن اأمر واقع جديد كانت فيه الدولة هي �ساحبة 

ح�ساب  على  بال�سيا�سي  الن�سغال  بتو�سع  اإيذانا  ذلك  فكان  الوعي،  ت�سكيل  يف  الأو�سع  النفوذ 

ي�سعون  ثم  اإليها،  ي�سعون  الرئي�س  مق�سدهم  الدولة  الذين �سارت  املتدينني،  عند  الجتماعي 

اأ�سمى، و�سار ا�ستعمال الدولة يف  بها اإىل التغيري يف املجتمع، ف�سار »تقنني ال�رصيعة« هدفا 

بث القيم الدينية م�سلما، من غري كثري التفات اإىل الأ�سئلة املتعلقة ب�رصعية هذه الدولة املت�سلطة، 

ومدى منا�سبة هياكلها وبناها والفل�سفة التي تقوم عليها لل�رصيعة التي ينادون بها.

فكانت حركات »دولتية«،  احلديثة،  الإ�سالمية  ن�ساأت احلركات  ال�سياق حتديدا  هذا  ويف 

حلت يف الدولة احلديثة حمل الطرق ال�سوفية قبلها، اإذ عربت عن تيار متدين ي�سعى لتحكيم 
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ال�رصع من غري حتٍد لطريقة اإدارة املجتمع )الطرق من خالل املوؤ�س�سات الأهلية، واحلركات 

اأن ت�ستخدم احلركات الإ�سالمية �سبكات  الإ�سالمية من خالل الدولة(، ولذلك مل يكن غريبا 

ت�ستند  واأن  والنت�سار،  التو�سع  يف  ذكرها(  ال�سابق  لالأ�سباب  اأهملت  )التي  ال�سوفية  الطرق 

املدن  ال�سائدة وقتئذ، خا�سة خارج  الأعراف والثقافة  ال�سوفية؛ متا�سيا مع  الطقو�س  لبع�س 

التي كانت اآثار التحديث قد اأتت عليها، واأن ت�سل احلركة من خالل هذه ال�سبكات اإىل القرى 

والنجوع على نحو مل ي�سل اإليه غريها.

تناق�سات رئي�سة، منها كون  ب�سبب ذلك  تواجه  الدولة مق�سدا  التي جعلت  وهذه احلركة 

ت�رصيعات  وجود  مع  امللزمة(  والأحكام  القوانني  )اأي  الدولة  خالل  من  الإداري  التو�سع 

�سديدة التف�سيل يوؤدي لتعطيل احلياة، وكون الن�سغال بالتقنني اأدى لتحولت كبرية يف فهم 

ال�رصيعة، بحيث �سارت »�سيا�سية« بالأ�سا�س« بعد اأن كان جتليها الرئي�س اجتماعيا، فانح�رص 

بالواقع  ال�سلة  منقطعة  جزاءات  لالئحة  حوله  نحو  على  و«الأحكام«  »الفقه«  يف  »الدين« 

الجتماعي، غري عابئ بتغري »مناط الأحكام« و«حمال النظر« املتغرية، كما اأن الفقه له – 

بطبيعته– ن�سق مفتوح، ل ترتبط فيه اجلرائم بال�رصورة باجلزاءات الدنيوية )باعتباره دينا 

متثل الدار الآخرة الق�سط الأكرب من عقوباته(، بخالف القواعد القانونية التي تت�سم بالعموم 

ميكن  املجمل  ويف  دنيوية،  بعقوبة  –بال�رصورة–  جرمية  كل  فيها  تقرتن  والتي  والتجريد، 

الزعم باأن الن�سغال بتقنني ال�رصيعة – بهذا املفهوم ال�سيا�سي– عرب عن انت�سار الدولة احلديثة 

العمل  الهيمنة)29(  املوؤطرة لتفكريهم، واأوجبت عليهم بفعل  على الإ�سالميني، بحيث �سارت 

يف اإطاراتها، والتفكري مبنطقها، فوقعوا يف اإ�سكاليات وتناق�سات ل تكاد حُت�رَص، جتلت ب�سكل 

وا�سح يف فرتة وجودهم يف احلكم.)30(

ومع تراجع حكم الدولة ل�سالح حتكم ال�سوق –بدءا من �سبعينيات القرن املن�رصم- �سهدت 

ال�ساحة الدينية تغريات فكرية كبرية، اأهمها تراجع دين الدولة تدريجيا ل�سالح دين ال�سوق، 

واكت�ساب  الوهابية  متدد  مع  الدينية،  لل�ساحة  الأزهر  احتكار  ك�رص  يف  اأول  تبدى  نحو  على 

ذلك  قبل  الإخوان  م�ساحات  )كان  ال�سبعينيات  يف  عنه  م�ستقلة  »دينية«  م�ساحات  الإخوان 

�سيا�سية، وكان متددهم الديني مرتبطا بالأزهر غري م�ستقل عنه()31( ، وا�ستعمال املال اخلا�س 

يف اإن�ساء م�ساجد ومعاهد دينية م�ستقلة عن الدولة، كان لراأ�س املال )اخلليجي ثم املحلي( دور 

رئي�س يف حتديد توجهاتها، وعلى م�ستوى الأفكار كان ل�سعود ال�سوق اأثر كبري يف منو و�سيادة 

الأجندة  اأن�ساره  ت�سورات  عن  غابت  الذي  الوهابي  التيار  من  معه،  املت�ساحلة  التيارات 

الجتماعية ب�سورة �سبه كاملة )واإن ظلت الدولة حا�رصة يف وجدانه ب�سعيه لتقنني ال�رصيعة(، 
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لالإخوان الذين غزاهم ال�سوق فرتاجع خطاب »تقنني ال�رصيعة« الذي تقوم فيه الدولة بالدور 

الرئي�س ل�سالح »امل�رصوع الإ�سالمي« املت�سكل من �رصاكة الدولة وال�سوق )الذي ي�سمى وقتئذ 

باملجتمع(، وظهر ال�سعار الإخواين »الإ�سالم هو احلل« معربا عن هذا التوجه، الذي ي�سعى 

لي�سري  الدنيوية  امل�سالح  توافق  اأن  ال�رصعية  الأحكام  على  )فيفر�س  الإ�سالم،  »ت�سويق«  لـ 

وال�سحة  الن�سباط  اأكرث من  الدنيوية  بامل�سالح  اأحكامه  متبوع، مرتبطا يف  تابعا غري  الدين 

العلمية(، ومن ثم ووجه الإ�سالميون بتحٍد كبري يف ت�سويق الأحكام ال�رصعية امل�ستقرة، غري 

مع  املتما�سية  غري  اأو  لالقت�ساد(،  املعطلة  الربا  )كاأحكام  املت�سورة  الدنيوية  للم�سالح  املحققة 

قيمتي »الت�سامح« و«العتدال« اللتني يفر�سهما ال�سوق )كاأحكام احلدود(، وهو حتٍد اأ�سهمت 

مركزة ال�رصورة وتفكيك تعريفها يف التعامل معه على املدى الق�سري، غري اأنه اأدى ملزيد من 

التاآكل يف �رصعية الأ�سول والفرتا�سات النظرية التي يقوم عليها امل�رصوع يف بعده ال�سوقي، 

بعد اأن تك�سفت قبلها اإ�سكالية يف البعد الدولتي.

3( م�ضتقبل االإخوان م�ضروعا وتنظيما

انتهى امل�رصوع ال�سيا�سي لالإخوان مع و�سول الرئي�س مر�سي للحكم يف منت�سف 2012، 

فبو�سوله تك�سفت تناق�سات الفكرة احلاملة للجماعة وافرتا�ساتها النظرية، اإذ مل يجد “امل�رصوع 

ال�سيا�سية،  الأطروحات  حيث  من  غريه  عن  التميز  به  يدعي  ما  ال�سيا�سات  من  الإ�سالمي” 

– كانت  التي  ال�سيا�سات،  لتلك  ناظمة  اأي روؤية  بلورة  ال�سنة وقبلها- يف  تلك  وف�سل -خالل 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  الأ�سعدة  للمحافظة )على  اأميل  لذلك- يف جمملها  اإ�سافة 

منتجاته، وبدت  احتواء  اأبعاده وعن  اإدراك  جميعا( يف ظرف ثوري عجزت اجلماعة عن 

فكرة “امل�رصوع الإ�سالمي” منح�رصة –اإىل حد بعيد- يف “الرئي�س امل�سلم” اأي امللتزم باأحكام 

�سيا�ساته  “اإ�سالمية”  على  ذلك  اأثر  عن  النظر  بقطع  ال�سخ�سية،  وحياته  ظاهره  يف  ال�رصع 

هو الأقدر على التعامل مع حتديات احلكم؛  “امللتزم”  اإن هذا  وقراراته، وفق فر�سية تقول 

ب�سبب ابتعاده عن �سبهات الف�ساد من جهة، وجديته وان�سباطه من جهة اأخرى، غري اأن هذه 

الفكرة –التي �سهل ترويجها من قبل، وكانت اأحد اأ�سباب التفوق النتخابي لالإ�سالميني- مل تعد 

خالل عامي الثورة �سهلة الرتويج، ب�سبب الرتكيز الإعالمي على “ف�سائح” الإ�سالميني )من 

دعاة وبرملانيني وغريهم( و�سعفهم الإداري وال�سيا�سي )على ما يف هذه التغطية الإعالمية من 

مبالغة(، فبدا م�رصوع الإخوان –ب�سبب هذا كله– م�رصوعا ع�سائريا، يقوم على متكني “الأهل 

والع�سرية”، الذين فتحت لهم الأبواب باعتبارهم اأهل الثقة، وراأى يف ذلك اخل�سوم “اأخونة” 
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للدولة، ل مبعنى تغيري �سبل حكمها لتكون اأكرث اإخوانية، واإمنا مبعنى �سعود اأفراد الإخوان 

اإىل اأعلى هيكلها البريوقراطي وال�سيا�سي.

غياب  هو  امل�رشوع–  �سقوط  تبدي  –مع  احلكم  يف  للبقاء  للجماعة  الأخري  الرهان  كان 

املعار�سة املنظمة القادرة على مناف�ستها انتخابيا، وهو رهان مل ي�سمد طويال اأمام امليل العام 

احلكم،  �سدة  عن  الإخوان  اجلماهري  دفع  اأمام  عائقا  البديل  غياب  يقف  فلم  لل�سارع،  للجوء 

وانتقل احلكم – بالتايل– للع�سكريني: الالعب دائم اجلاهزية يف امل�سهد ال�سيا�سي، والذي تخلى 

الإخوان  مع  التعامل  يف  الأمني  للخيار  وجلاأ  و»املدنيني«،  »الليرباليني«  حلفائه  عن  �رصيعا 

والإ�سالميني ب�سفة عامة، بدءا من اإغالق الو�سائل الإعالمية، مرورا بالتحري�س الإعالمي 

يوما،  اأربعني  يف  املذابح  ثالثة  العدوية،  رابعة  لـ”مذبحة”  وو�سول  القيادات،  واعتقال 

واأكرثها اأهمية يف حتديد امل�سار امل�ستقبلي للجماعة. 

دفع هذا التعامل الأمني الإخوان جمددا اإىل خانة املظلومية، فدفعهم للتمرت�س خلف اأطرهم 

التنظيمية، وواأد الروؤى النقدية التي كان من �ساأنها ك�سف اأوجه الق�سور الفكري على نطاق 

وا�سع يف التنظيم، وبالتايل اإ�سعافه، فانقطعت بالكامل ال�سلة بني التنظيم وامل�رصوع، واأمكن 

للتنظيم، الذي �سلت  “غياب موؤقت”  اأدت مذبحة رابعة اإىل  بقاء الأول مع موت الثاين، ثم 

اآليات اتخاذ القرار فيه ب�سبب غياب القيادات، وانقطاع �سبل الت�سال، يف حلظة يتحرك فيها 

قيادات  تتخذها  مركزية،  غري  القرارات  فتكون  الغ�سب،  من  حالة  يف  ال�سارع  يف  الأفراد 

دون املتو�سطة ب�سكل حملي.

ال�سطور، لن ي�ستمر  الغياب املوؤقت لتنظيم الإخوان، واملمتد حتى حلظة كتابة هذه  وهذا 

طويال، اإذ مع مرور الوقت والهدوء الن�سبي لالأحداث، �ستعود جماعة الإخوان للت�سكل تنظيميا 

امل�ستوى  على  الكاملة  )�سبه(  والهيمنة  النت�سار  اأهمها  بنيتها،  يف  مهمة  متغريات  وجود  مع 

القاعدي للفكرة القطبية )بعد اأن كانت القواعد تتاأرجح بني امل�رصوعات الفكرية املختلفة(، ومن 

ثم الإعالء من قيمة التنظيم )اأكرث رمبا من اأي وقت م�سى(، والن�سغال برتميم ما انك�رص منه 

)ومن ثم تاأجيل كل الق�سايا الفكرية(، والتمادي يف م�ساألتي العزلة الفكرية، وجتهيل املجتمع 

)من غري الت�رشيح بتكفريه(، مع عودة الن�سباط التنظيمي اإىل ما كان عليه قبل الثورة، التي 

اأدى غياب القمع فيها لتدين م�ستويات اللتزام التنظيمي على امل�ستويني الرتبوي والإداري.

غري اأن اجلماعة لن ت�ستطيع –يف جميع الأحوال– احلفاظ على متا�سكها الكامل، اإذ �ستدفع 

جتربة العامني ال�سابقني عددا من اأن�سار اجلماعة لالن�سقاق عنها يف اأربعة اجتاهات خمتلفة، 

تختلف بح�سب م�ستوى اإدراكهم لطبيعة ال�رصاع وللتناق�سات املت�سمنة يف م�رصوع اجلماعة، 
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فاأما الجتاه الأول فهو اجتاه دولتي، يقوم على اإدراك عدم اإمكان تطويع الدولة لالإ�سالميني 

)لأ�سباب فكرية اأو واقعية تتعلق مبوازين القوى()32( مع منو حالة الثاأر مع هذه الدولة )ب�سبب 

ارتفاع عدد �سحايا املظاهرات واملواجهات(، فريغب يف تدمري هذه الدولة باللجوء للعنف، اأي 

اأنه يندفع اإىل خانة انعدام امل�رصوع ال�سيا�سي لن�سداد الأفق و�سيق اخليال، اأما ثاين الجتاهات 

و“ال�رصيعة”،  “الدولة”  �سعوبة الو�سل بني  –على م�ستوى معني–  فدولتي-�سوقي، يدرك 

في�سعى لربط الأخرية بال�سوق، ويحل فيه “امل�رصوع الإ�سالمي” القائم على مفاهيم كـ”التنمية 

بالإميان” حلول كامال حمل “تقنني ال�رصيعة”، وينتج ذلك م�رصوعا �سيا�سيا على منط حزب 

العدالة والتنمية الرتكي)33(: ل تت�سم ت�رصيعاته و�سيا�ساته بالإ�سالمية، ويتحول الدين فيه لإطار 

اأنه منقطع ال�سلة، ب�سكل )�سبه( كامل بالت�رصيع،  ناظم للقيم، ورمبا موجه للتحالفات، غري 

ويكون ا�ستناد امل�رصوع لقوة اأن�ساره القت�سادية )كما هو احلال مع رجال اأعمال الأنا�سول 

يف تركيا(، و�سرياهن هذا التوجه –بطبيعة احلال– على احلاجة ال�سوقية مل�رصوع اإ�سالمي بديل 

واأكرث  املتحكمة،  والجتماعية  القت�سادية  النخبة  اأو�ساط  يف  اندماجا  اأكرث  يكون  لالإخوان، 

تفهما لتخوفاتها وم�ساحلها، اأما ثالث الجتاهات املنبثقة عن الإخوان ف�سيكون �سوفيا، يريد 

الت�سوف  طريق  عن  الروحي”  “للخال�س  وال�سعي  ب�رصاعاتها،  “ال�سيا�سة”  عن  البتعاد 

�سيا�سي،  اجتماعي غري  باحلياة عن طريق  الدين  ي�سعى لإعادة ربط  اأو  الإخوان،  بدل من 

والتقارب بني هذا التيار والأزهر حتمي، غري اأنه م�ستبعد يف ظل ما يبدو اأنه انحياز وا�سح من 

جل القيادات الأزهرية الكربى �سد الإخوان، على نحو يوؤجل ظهور مثل هذا التيار ب�سبب 

احلاجز النف�سي النامي بني اأفراد الإخوان )واإن تغريت اأفكارهم( وتلك القيادات، التي اأ�سهمت 

–يف راأيهم– يف قتل زمالئهم وذويهم، اأما رابع الجتاهات ف�سيكون “علمانيا” بالكلية، لفقدانه 
بتك�سف اأوجه التعار�س بني الأحكام ال�رصعية وامل�سالح الدنيوية  الثقة يف “احلل الإ�سالمي” 

املت�سورة، ومن ثم �سقوط مقولة “الإ�سالم هو احلل” التي كانت بالأ�سا�س �سببا يف ان�سمامه 

للحركة الإ�سالمية. 

الجتماعي  الظرف  بح�سب  وتوجهه  الإخوان  من  التنظيمي  التفلت  درجة  و�ستتباين 

احلاكم، اإذ �سيتحقق النجاح التنظيمي الأكرب بتخلي النظام احلاكم عن حالة “املواجهة ال�ساملة” 

املح�سوب،  بالحتواء  املقرتن  القمع اجلزئي  القائمة على  ل�سيا�سة مبارك  لالإخوان، والعودة 

وهي املعادلة التي �ستحقق لالإخوان ظرفا اعتادوا العمل فيه، و�ستوفر لهم من التهديد اخلارجي 

ما ي�سمن التما�سك الداخلي، اأما ا�ستمرار املواجهة ال�ساملة فمن �ساأنه دفع املزيد من الأن�سار 

جتاه التيارات املنتهجة للعنف، فيما �سيوؤدي “الإدماج امل�رشوط اأيديولوجيا” على النمط الرتكي 
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ل�سعود التيارات امل�سابهة حلزب العدالة والتنمية، وتوجه مواٍز للت�سوف، اأما الختفاء الكامل 

للقمع، والذي كان من املمكن اأن يوؤدي قبل �سهرين لإ�سعاف �سديد للتنظيم، فاإنه �سيبقي على 

التنظيم مع اإ�سعافه، و�سيوؤدي لالندفاع يف جميع الجتاهات با�ستثناء خيار اللجوء للعنف.

4( خامتة 

فتحت الثورة امل�رصية اأبواب ال�سيا�سة على م�ساريعها، و�سار الو�سول ل�سدة احلكم متاحا 

للجميع، فك�سف ذلك عن �سعف الكفاءة ال�سيا�سية لالأطراف ال�سيا�سية الرئي�سة، والتي مل ينجح 

اأي منها يف تبني ا�سرتاتيجية حتقق اأهدافه، اإذ اأدى �سعود الإخوان املتعجل ل�سقوط م�رشوعهم 

للحفاظ على  ال�سيا�سي  الأمني دون  للحل  الع�سكريني عليهم وجلوئهم  واأدى جترب  ال�سيا�سي، 

التنظيم الإخواين، واأدى ذلك جمتمعا –مع تغري ال�سياقات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية 

احلاكمة– لإعادة طرح اأ�سئلة مهمة، تتعلق مباهية امل�رصوع الإ�سالمي، وعالقة الدين باملجتمع 

والدولة وال�سوق، وكذا عالقته بال�سيا�سة والقت�ساد، وهذه الأ�سئلة جميعا مل يقدم الإ�سالميون 

لها اإجابات متنا�سقة، وهو ما اأدى ل�سقوط م�رشوعهم، غري اأن هذا ال�سقوط ل يعني بال�رشورة 

اأن يكون البديل علمانيا، اإذ طرح الأ�سئلة وتقدمي اإجابات خمتلفة عنها من �ساأنه –على املدى 

املتو�سط والبعيد– اإعادة تعريف التيار الإ�سالمي، ليكون م�رصوعه ال�سيا�سي اأكرث عمقا، ول 

يكون مقت�رصا يف بنائه على فكرة “الهوية”، وتكون له ت�سورات اأكرث جدية واأ�سالة مرتبطة 

بالتعامل مع الواقع.
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بهم  ويذهب  الطلبة  ياأخذ  فكان  املحا�رصة،  يف  الطلبة  جلو�س  مع 

للتدري�س يف الأروقة بامل�سجد، وملا اأنكرت عليه اإدارة اجلامعة ذلك 

اأ�رص وقال اإن هذا �رصطه لال�ستمرار يف التدري�س، وكان يرف�س 

ول  اأغبياء  لي�سوا  الطالب  اإن  ويقول  للكتابة،  ال�سبورة  ا�ستعمال 

�سذجا ليحتاجوا اإىل تكرار ما يقوله كتابة. 

يف . 20 وال�سيا�سة  الأوقاف  كتاب  تقدمي  الب�رصي،  طارق  امل�ست�سار 

م�رص، اإبراهيم البيومي غامن، �س 9.

م�رص . 21 يف  الإ�سالمية  التيارات  النا�رص،  عبد  حممود  وليد  الدكتور 

ومواقفها جتاه اخلارج: من النك�سة اإىل املن�سة، ال�رصوق-القاهرة، 

2001، �س 70.

الدكتور وليد حممود عبد النا�رص، التيارات الإ�سالمية، �س 71.. 22

نقراأ . 23 كيف  يف  العراق،  حالة  اأمة:  تتخيل  ال�سظايا  زبيدة،  �سامي 

حترير  الجتماعية،  العلوم  يف  بديلة  روؤى  اليوم؟  العربي  العامل 

اإميان حمدي، حنان �سبع، رمي �سعد، ملك ر�سدي، ترجمة �رصيف 

يون�س، دار العني للن�رص-القاهرة، 2013، �س 30٦.

املجتمع . 24 بني  ال�رصيعة  تقنني  غامن،  البيومي  اإبراهيم  الدكتور 

والدولة، �س 2٦.

والدولة، . 25 املجتمع  بني  ال�رصيعة  تقنني  غامن،  البيومي  اإبراهيم 

ال�رصوق الدولية- القاهرة، 2011، �س 4٦.

الدكتور علي جمعة، التجربة امل�رصية، �س 35-34.. 2٦

اإبراهيم اله�ضيبي
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املجتمع . 27 بني  ال�رصيعة  تقنني  غامن،  البيومي  اإبراهيم  الدكتور 

والدولة، �س 33.

كانت . 28 واإن  م�سي�سا،  اإليها  امل�ستند  املذاهب  حيث  من  الق�ساء  يكن  مل 

للقا�سي وظائف �سيا�سية اأخرى، للمزيد راجع كتاب رفع الإ�رص 

عن ق�ساة م�رص لبن حجر.

اأو الهيجيمونيا hegemony كما ي�سميها اأنطونيو جرام�سي.. 29

مبوجبه . 30 الذي  الأمان  عقد  عن  الفقهاء  يتحدث  املثال،  �سبيل  على 

–بح�سب  العقد  وهذا  امل�سلمني،  لبالد  اآمنني  امل�سلمني  غري  يدخل 

عن  الإ�سالميون  ويتحدث  واحد،  مب�سلم  عقده  ي�سح  الفقهاء- 

ت�سرتط  الأخرية  هذه  اأن  رغم  للدولة،  الدخول  بتاأ�سرية  ا�ستبداله 

موافقة الدولة، ول تكفي فيها موافقة اأحد مواطنيها كما كان احلال 

من قبل، والأمثلة على تفكري الإ�سالميني من خالل عد�سة الدولة، 

وتاأثري ذلك على روؤيتهم لالأحكام الفقهية امل�ستقرة، ل تكاد حت�رص.

على �سبيل املثال، يحكي ال�سيخ عبد املنعم تعيلب –رحمه الله تعاىل– . 31

وهو من علماء الأزهر الذين ان�سموا لالإخوان وقت الأ�ستاذ البنا اأنه 

اأمر الن�سمام للجماعة على بع�س م�سايخه وهو جال�س  ملا عر�س 

مانع،  ل  له:  قال  ثم  طويال  ال�سيخ  فكر  الأزهر،  يف  قدميه  حتت 

مولنا،  يا  الأزهر  يف  فقال  املنعم؟  عبد  يا  العلم  يطلب  اأين  ولكن 

فكرر ال�سوؤال مع الت�سديد: اأين العلم يا عبد املنعم؟ فقال: حتت قدميك 

يا مولنا، ويحكي ال�سيخ حممد اأمني �رصاج، الرتكي احلنفي، الذي 

عا�س يف م�رص يف اأربعينيات وخم�سينيات القرن املا�سي، اأن جل 

الندوات املنعقدة يف مقار الإخوان وقتئذ كان املحا�رصون فيها من 

الأزاهرة، ويف مذكرات الأ�ستاذ البنا ومذكرات ال�سيخ القر�ساوي 

اأنه تغري مع ال�سدام بني  الكثري مما يوؤيد هذا الأمر، وهو ما يبدو 

اجلماعة والدولة يف احلقبة النا�رصية.

الأ�سباب الفكرية لعدم اإمكان تطويع الدولة لالإ�سالميني تتمثل ب�سكل . 32

رئي�س يف التناق�س امل�سار اإليه اأعاله بني ادعاء الأ�سالة الذي يتفرع 

باعتباره  الدولة،  من  اأكرث  باملجتمع  الن�سغال  بال�رصورة  عنه 

الواقعية  الأ�سباب  واأما  والإدارة،  احلكم  منط  يف  الأهم  املكون 

“اأ�سلمة”  اأن ثمة عقبات حتول دون  الإ�سالميني  اإدراك  فتتمثل يف 

الدولة واإن فازوا باأغلبيات انتخابية، منها التوجهات الأيديولوجية 

والتاأثريات  والإعالم  املال  ودور  املجتمع،  يف  القوة  ملوؤ�س�سات 

الإقليمية والدولية التي يفوق جتاوزها طاقتهم.

للمزيد حول امل�رصوع الرتكي والتحول من “امل�رصوع الإ�سالمي” . 33

لـ”م�رصوع م�سلم” اأو “مت�سالح مع الإ�سالم” راجع:

 White ,J .(2005) .The End of Islamism ?Turkey‘s Muslimhood Model. 
In R .W .Hefner)ed atsetnoC ,msilarulP :scitiloP milsuM gnikameR ,(-
.notecnirP .(111-78 .pp) noitazitarcomeD ,noit

نهاية هذا امل�سروع الإ�سالمي
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* كاتب وباحث تون�سي.

الإ�سالميون .. 

حجرة �ضيزيف ت�ضقط من جديد

�سالح �لدين �جلور�سي *

ك�سفت الثورات العربية يف كل من تون�س وم�رص وليبيا عن مفاجاأتني من العيار الثقيل. 

تغيري  واإرادتها يف  �سعوبها  اإ�رصار  اأمام  الدول  هذه  احلكم يف  لأنظمة  انهيار �رصيع  اأولهما 

فقد متثلت يف �سعود  الثانية،  املفاجاأة  اأما  اأزماتها.  وا�ستفحلت  التي طالت  القدمية  الأو�ساع 

اأن  بعد  وذلك  م�سبوق،  وغري  قوي  ب�سكل  والجتماعي  ال�سيا�سي  الركح  اإىل  الإ�سالميني 

اإىل حد كبري، مما مكنهم من النتقال  انتخابات دميقراطية و�سفافة  فازوا باملرتبة الأوىل يف 

فيها  تقع  اأن  دون  التغيري  رياح  من  ا�ستفادت  التي  واملغرب  وم�رص  تون�س  يف  ال�سلطة  اإىل 

احلكومة  واقت�سموا  ليبيا،  يف  الربملان  داخل  املعار�سة  راأ�س  الإ�سالميون  �سكل  كما  ثورة، 

اأ�سا�سية يف اليمن �سمن ع�سويتهم يف  مع التيار الليربايل. كما اأن الإ�سالميني يحتلون مكانة 

حتالف اأحزاب اللقاء امل�سرتك، ويلعبون من خالل ذلك دورا ل ي�ستهان به يف اإدارة املرحلة 

التي ل تزال  ال�سورية  الثورة  اأ�سا�سيا يف  امل�سلمني ي�سكلون طرفا  اأن الإخوان  النتقالية. كما 

مفتوحة على كل الحتمالت، وذلك اإىل جانب التنظيمات ال�سلفية مبختلف فروعها، مبا يف 
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ذلك »ال�سلفية اجلهادية« املرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي يزداد حجمها ودورها ميدانيا ب�سكل 

مت�سارع وموؤثر يف الأحداث ويف �سناعة امل�سهد املقبل ل�سوريا. كذلك يقود الإ�سالميون ال�سيعة 

املعار�سة يف البحرين، اإىل جانب الأحزاب الوطنية العلمانية. ويف الأردن ي�سكل الإخوان 

وذراعهم ال�سيا�سية ممثال يف جبهة العمل الإ�سالمي القوة الرئي�سية يف املعار�سة التي حتاول اأن 

ت�ستثمر اأجواء الربيع العربي لتحقيق احلد الأدنى من الإ�سالحات.

 كل هذه املعطيات واملوؤ�رصات، جعلت من حركات الإ�سالم ال�سيا�سي امل�ستفيد الأ�سا�سي من 

رياح التغيري، التي هبت فجاأة ودون تخطيط م�سبق على العامل العربي، وجددت الأمل يف 

اإمكانية اخلروج من منظومة ال�ستبداد والف�ساد اإىل احتمال قيام اأنظمة دميقراطية ت�ستند على 

قيم املوطنة واحلريات، وتوفر فر�سة لتاأ�سي�س دول مدنية ودميقراطية وعادلة. فهل ميكن 

العربية  الثورات  متكني  يف  وال�سيا�سية  الأيديولوجية  بخ�سو�سياتها  ت�سهم  اأن  احلركات  لهذه 

خالل  من  وذلك  الواقع،  اأر�س  على  الكرامة  جت�سيد  جمال  يف  خا�سة  اأهدافها،  حتقيق  من 

�سمان احلقوق القت�سادية والجتماعية لكل املواطنني، ويف ظل احلريات املدنية وال�سيا�سية 

والثقافية. هذه الأهداف امل�رصوعة التي طالبت بها اجلماهري العربية يف كل ال�ساحات، والتي 

كلفت اإىل حد الآن اأكرث من مائة األف بني �سهيد وجريح، اجلزء الأكرب منهم �سقط ول يزال 

على الأر�س ال�سورية؟. 

اليوم، ونحن ن�ستح�رص ما حدث يف كل من م�رص وتون�س، حيث  ال�سوؤال يطرح  هذان 

اأنف�سهم خارج دائرة احلكم لي�س ب�سبب انتخابات خ�رصوها،  يجد الإخوان يف احلالة امل�رصية 

ولكن بعد اأن متردت عليهم قطاعات وا�سعة من امل�رصيني، مبن يف ذلك القوات امل�سلحة التي 

ال�سابق حممد مر�سي، مما عجل يف مراكمة الأزمة الهيكلية  باإق�ساء الرئي�س  تدخلت وقامت 

واخلطرية التي متر بها م�رش، وفتح املجال اأمام ا�ستعمال مفرط للقوة، و�سقوط عدد كبري من 

القتلى، واعتقال قادة احلركة، ويف مقدمتهم املر�سد العام لالإخوان حممد بديع، وبداية التفكري 

يف اتخاذ قرار يق�سي بحل اجلماعة. كما جتد حركة النه�سة يف تون�س نف�سها يف مواجهة معظم 

و�سقوط  ال�سيا�سية،  الغتيالت  م�سل�سل  ا�ستمرار  اإثر  على  وذلك  واملدنية،  ال�سيا�سية  القوى 

حممد الرباهمي �رصيعا بعد �ستة اأ�سهر فقط من ت�سفية املعار�س الي�ساري �سكري بلعيد. وهو 

ما جعل املعار�سة ت�سطف �سد حركة النه�سة، وتطالب باإخراجها من دوائر احلكم خالل ما 

تبقى من املرحلة النتقالية. 

هذا ما �ستحاول ال�سفحات القادمة البحث فيه، وتوفري احلد الأدنى من املعطيات التي من 

الإ�سالميون : حجرة �سيزيف ت�سقط من جديد
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�ساأنها اأن ت�ساعد على تقدمي بع�س عنا�رص الإجابة عن ال�سوؤال املطروح.

الإ�سالم ال�سيا�سي.. الظاهرة املعقدة:

حركات الإ�سالم ال�سيا�سي لي�ست ظاهرة جديدة يف العامل العربي. اإنها تعود اإىل الع�رصينيات 

امل�سلمني« يف  تاأ�سي�س جماعة »الإخوان  املا�سي، وبداأت حتديدا مع الإعالن عن  القرن  من 

عام 1928 يف م�رص بقيادة �ساب متيز بالذكاء والطموح، منحدر من عائلة دينية ذات منحى 

البنا.  نار على علم هو ح�سن  اأ�سهر من  �سي�سبح  ا�سما  ي�ستغل مدر�سا، ويحمل  �سويف، كان 

�ساأنها داخل  تعاظم  ما  الإ�سماعيلية، �رصعان  الأوىل مبدينة  نواتها  ت�سكلت  التي  هذه اجلماعة 

�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية  اإىل قوة �ساربة  م�رص وخارجها، وحتولت يف ب�سع �سنوات 

التنظيمية  طبيعتها  بحكم  ودوليا  واإقليميا  حمليا  اجلميع  و�سغلت  الأنظار،  فلفتت  وع�سكرية، 

وال�سيا�سية املركبة واملعقدة، واأي�سا ب�سبب تعدد اأهدافها واأدوارها ووجوهها، وهو ما دفع اإىل 

اغتيال موؤ�س�سها يف ظروف غام�سة وبتواطوؤ من الإجنليز اإىل جانب اأطراف م�رصية اأ�سبحت 

يومها تخ�سى الرجل وجماعته. 

در�سوا  الذين  امل�ست�رصقني  بع�س  ابتدعه  ال�ستعمال،  جديد  ال�سيا�سي«  »الإ�سالم  م�سطلح 

مثله  املعاين والدللت،  اللب�س وت�سارب  امل�سطلح من  يخلو هذا  الإ�سالمية. ول  احلركات 

مثل بقية امل�سطلحات التي مت �سكها للتعبري عن هذه الظاهرة التي ل تزال ع�سية على مناهج 

الباحثون،  حاول  كلما  لأنه  ال�سيا�سة.  وعلم  الجتماع  علم  ذلك  يف  مبا  الإن�سانية،  العلوم 

التنبوؤ مب�ساراتها  اأو  الغربيني منهم، القرتاب من هذه احلركات، وحماولة ت�سنيفها  خا�سة 

وم�ستقبلها، وجدت اأحداثا ا�ستثنائية، �رصعان ما غريت املعطيات يف اجتاه ين�سف الكثري من 

بالن�سبة  تربز  الف�سل  عالمات  بداأت  عندما  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سابقة.  والنبوءات  التوقعات 

الإ�سالم  حلركات  قريبة  بنهاية  اأ�سحابها  فيها  تنباأ  كتابات  تروج  اأخذت  الإيرانية،  للثورة 

ال�سيا�سي، لكن الثورات العربية جاءت لتعطي نف�سا جديدا لهذه احلركات، بل وتنقلها لأول 

مرة من املعار�سة اإىل احلكم. لكن بعد جتربة ق�سرية يف اإدارة �سئون الدولة، خا�سة يف م�رص 

وتون�س، تعددت خاللها موؤ�رصات الإخفاق والف�سل، تنباأ الكثريون من جديد بقرب خروج 

الإ�سالميني من التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة، وذلك بعد اأن »جربوا ومل ي�سحوا«. 

الباحثني  اإىل حماولت كثري من  التكهن مب�ستقبل هذه احلركات  الإخفاق يف  هذا   ويعود 

اإ�سقاط مناهج وجتارب ن�ساأت وتطورت يف �سياقات اجتماعية و�سيا�سية مغايرة لل�سياق العام 

�سالح الدين اجلور�سي
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العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  يجب  جاد  بحث  فاأي  والإ�سالمية.  العربية  املجتمعات  به  متر  الذي 

ما  لفهم  القدرة  والت�رصيح، حتى ميتلك  للدر�س  اإخ�ساعها  يراد  التي  املجتمعات  خ�سو�سيات 

يجري داخلها وفق قوانينها الذاتية، وبناء على رمزياتها التاريخية والثقافية.

ظاهرة ما يطلق عليها بحركات الإ�سالم ال�سيا�سي قد تبدو للبع�س ب�سيطة، لكنها يف العمق 

فلي�س كل متدين هو ع�سوا يف جماعة. ولي�ست كل  اإىل حد كبري.  التعقيد، ومتنوعة  �سديدة 

عنوان  حتت  اإدراجها  ميكن  �سيا�سية  جمموعة  هي  الإ�سالمية؛  �سفة  حتمل  متدينة  جمموعة 

بال�ساأن  لها  عالقة  ل  اإ�سالمية  خلفية  ذات  عديدة  جماعات  هناك  اإذ  ال�سيا�سي«.  »الإ�سالم 

ال�سيا�سي، بل ومنها حركات ترف�س الهتمام اأو القرتاب من املجال ال�سيا�سي، مثل »جماعة 

الدعوة والتبليغ« املمتدة عرب عوا�سم كثرية يف العامل مبا يف ذلك الدول الغربية. كما هو ال�ساأن 

اأو م�سلم، والتي تعطي الأولوية  اأي بلد عربي  التي ل يخلو منها  بالن�سبة للحركات ال�سوفية 

خالل  �سعود  حالة  يعي�سون  الذين  ال�سلفيون  حتى  والأخالقية.  الروحية  للرتبية  الق�سوى 

الفرتة احلالية، لي�سوا متفقني فيما بينهم حول املوقف من العمل ال�سيا�سي، فكثري من رموزهم 

وجمموعاتهم ترف�س العمل احلزبي، بل وحترمه، ول تقر ب�رصعية املعار�سة واخلروج على 

ال�سلطان، حتى لو كان جائرا، وترى يف ذلك »فتنة اأ�سد من القتل«. ولهذا ال�سبب، مل يكتف 

�سق من ال�سلفيني يف م�رص -على �سبيل املثال- بعدم امل�ساركة يف الثورة عند انطالقها، بل اإن 

منهم من انتقد بقوة الثوار وو�سفهم بدعاة فتنة، ووقف رموز وجماعات من هذا الفريق مع 

نظام مبارك اإىل اآخر حلظة من منطلقات دينية، وذلك قبل اأن يغري بع�سهم مواقفه، ويلتحق 

بالثورة يف اأيامها الأخرية.

الإخوان امل�سلمون طليعة الإ�سالم ال�سيا�سي:

موؤ�س�سوها  يعتقد  التي  والتنظيمات  اجلماعات  تلك  ال�سيا�سي  الإ�سالم  بحركات  املق�سود 

واأن�سارها اأن الإ�سالم ر�سالة �سيا�سية مثلما هو ر�سالة دينية، ويرون اأن احلكم يجب اأن يكون 

الدولة مرجعيتها من  ت�ستمد  الأقل  اأو على  اإ�سالميا يف �سخو�سه ومراجعه واأحكامه واآلياته، 

الو�سول  العمل على  الرئي�سة  اأهدافها  احلركات �سمن  هذه  ت�سع  وبالتايل  وال�رصيعة.  الدين 

اإىل ال�سلطة بو�سائل خمتلفة باختالف منهج العمل من حركة اإىل اأخرى، اعتقادا منها اأن ذلك 

التي يعتربونها فري�سة دينية؛ وبالتايل  اأن يحقق وي�سمن قيام »الدولة الإ�سالمية«  من �ساأنه 

فاإن اإقامتها –من وجهة نظرهم- واجب �رصعي على كل امل�سلمني، اإن قام بها البع�س �سقطت 
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عن البقية، لكن اإذا ما قامت هذه الدولة وجب على املوؤمنني دعمها والولء لها. وهذا النمط 

الإ�سارة  �سبقت  كما  جديدة  ظاهرة  يعترب  الدينية،  املرجعية  ذات  احلركات  اأو  الأحزاب  من 

اإليه، قد د�سنه الإخوان امل�سلمون، قبل اأن تتكاثر فيما بعد هذه التنظيمات لتخرتق جميع الدول 

والطوائف واملذاهب. 

مل يكتف »الإخوان امل�سلمون« -على �سبيل املثال- بتاأ�سي�س تنظيم حملي داخل م�رص، واإمنا 

حر�س ال�سيخ ح�سن البنا على التمدد يف عدد من الدول، انطالقا من اعتقاده اأن امل�سلمني يف 

كل مكان ي�سكلون اأمة واحدة، واأن من بني اأهداف اجلماعة التي كونها يف اأواخر الع�رصينيات 

من القرن املا�سي »حترير الوطن الإ�سالمي من كل �سلطان اأجنبي«، وهكذا جنح الإخوان 

اأو دعم حركات موالية لهم، وذلك بدءا من  العربية  البالد  تاأ�سي�س فروع لهم يف معظم  يف 

ودول  وليبيا  واليمن  ال�سودان  اإىل  و�سول  ولبنان،  والعراق  و�سوريا  والأردن  فل�سطني 

اخلليج، قبل اأن ميتد وجودهم نحو تون�س واملغرب واجلزائر وموريتانيا وغريها من البلدان 

اآ�سيا واإفريقيا، موؤ�س�سني بذلك -يف  العربية والإ�سالمية، حيث بلغ تاأثريهم دول اإ�سالمية يف 

مرحلة لحقة- ما يعرف بالتنظيم الدويل لالإخوان الذي ت�سري بع�ش الأو�ساط اإىل اأنه قد ي�سم 

ممثلني من نحو 70 دولة.

بناء عليه، يعترب » الإخوان امل�سلمون » القاطرة التي تقود معظم احلركات الإ�سالمية يف 

كامل املنطقة، واإن كانت هناك حركات اأخرى حاولت ول تزال مناف�ستهم، ودخلت معهم 

تلك  الإخوان. من  يقلل ذلك من حجم ودور  اأن  الآن، لكن دون  اإىل  يف �رصاعات ممتدة 

احلركات املناف�سة » حزب التحرير الإ�سالمي »، اأو التيارات واجلماعات ال�سلفية. هذا يعني 

اأن ما ي�سيب الإخوان يف بلد ما قد تنتقل اآثاره وتداعياته اإىل البقية �سلبا اأو اإيجابا.

عندما تختلط اجلماعة باحلزب:

حركات الإ�سالم ال�سيا�سي هي يف النهاية اأحزاب �سيا�سية تعمل من اأجل الو�سول اإىل ال�سلطة 

لتنفيذ م�ساريعها الأيديولوجية، مثلما كانت تعمل الأحزاب املناف�سة لها كال�سيوعيني والقوميني 

والتيارات ذات التوجه الليربايل. لكن مع ذلك، فاإن هذه احلركات تختلف من حيث فل�سفتها 

وبنيتها التنظيمية ومناهجها الرتبوية عن بقية الأحزاب ال�سيا�سية. فالأحزاب عموما يجمع بني 

اأع�سائها برنامج �سيا�سي اأو اأيديولوجيا م�سرتكة، يف حني اأن احلركات الإ�سالمية ت�سيف اإىل 

العقيدة  وحدة  وكذلك  املنتمي،  العن�رش  يف  التدين  ا�سرتاط  مثل  مهمة،  اأخرى  عنا�رش  ذلك 
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واملذهب، فاحلزب الإ�سالمي ال�سيعي يكون اأع�ساوؤه عادة من اأبناء املذهب الثنا ع�رصي على 

�سبيل املثال �سواء يف العراق اأو يف غريها، وكذلك ال�ساأن بالن�سبة لالأحزاب الإ�سالمية ال�سنية 

التي ل ت�سمح باأن يكون من بني اأع�سائها من لي�س على مذهب »اأهل ال�سنة واجلماعة«.

لت�سبغهم ب�سبغة  اأع�سائها  اأي�سا على توحيد مناهج تربية  الإ�سالمية   كما تعمل احلركات 

خا�سة ومتميزة عن غريهم، اإىل جانب كونها تقوم بتوثيق العالقة بني البعد الديني مبختلف 

وتنظيمية  نف�سية  حالة  النهاية  يف  يوؤ�س�س  ما  وهو  والجتماعية،  واحلزبية  ال�سيا�سية  الأبعاد 

قائمة على الولء للحركة وقيادتها، اإىل درجة ي�سبح فيها الأع�ساء مبثابة الذرات التي تدور 

حول اجلماعة النواة، حيث يختلط ال�ساأن اخلا�س مثل الزواج والأذواق وامل�سالح مبنظومة 

ال�سوابط التي ت�سعها احلركة. 

»اجلماعة«  مفهوما  يختلط  اأو  يندمج،  وامل�سريي،  الع�سوي  الت�سابك  هذا  على  بناء 

تطور  ويف  التاريخية،  ن�ساأتهما  يف  خمتلفان  ومفهومان  م�سطلحان  وهما  و«احلزب«. 

مفاهيم  على  ال�سيا�سي  التنظيم  يف  ارتكز  الذي  الإ�سالمي  العربي  التاريخ  عرب  م�سامينهما 

الأوروبية  ال�سيا�سية  التجربة  ا�ستندت  حني  يف  والأمة،  والقبيلة  واملذهب  والفرقة  اجلماعة 

الطبقي واأخريا  امل�سرتكة والتق�سيم  امل�سالح  القائم على  والأمريكية على نحت مفهوم احلزب 

الربنامج ال�سيا�سي.

التحديات  اأحد  التمازج والتداخل بني »اجلماعة«  »احلركة« و»احلزب« ي�سكل  ل يزال 

ي�سكل  ما  بقدر  التمازج  فهذا  والإ�سالمية.  العربية  الدول  اأغلب  يف  الإ�سالميني  تواجه  التي 

عن�رص قوة لهذه التنظيمات، بقدر ما اأحدث ول يزال م�سكالت معقدة، �سواء لهذه احلركات، 

اأو بالأخ�س لدى بقية املناف�سني ال�سيا�سيني الذين ل يتمتعون بنف�س اخل�سائ�س واآليات الن�سال 

والتحرك، والذين ي�رصون على �رصورة الف�سل بني الديني وال�سيا�سي.

اإن تاأخر حتول هذه احلركات من بنية اجلماعة اإىل بنية احلزب يعود اإىل اأ�سباب متعددة، 

لكن من بينها رغبة �سديدة لدى قيادات هذه احلركات يف عدم احل�سم، وحتقيق انتقال �رصيع 

بداأ  املق�سود، والذي  التي يوفرها هذا اخللط  املكا�سب  و�رصوري، حتى ل ي�سيع عديد من 

مع الولدة الأوىل حلرك الإخوان. فاملوؤ�س�س ح�سن البنا كان حري�سا على بناء تنظيم متعدد 

بقية مكونات  التحكم يف  املر�سد على  قادر من خالل  تنظيمي �سغري  قلب  يديره  الواجهات، 

اأن  يف  اأ�سهم  مما  �سكوكهم،  وتعاظمت  منه  الآخرين  خماوف  كرثت  ال�سبب  اجلماعة.ولهذا 

اإىل  املتعاقبة. وعندما و�سلوا  يكون تاريخ الإخوان تاريخ �رصاع مع احلكومات والأنظمة 
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احلكم، مل ي�ستح�رصوا ثقافة الدولة، واإمنا حتركوا وفق اآليات ثقافة اجلماعة، وذلك من خالل 

حماولة ال�سيطرة على مفا�سل الدولة، دون تقدير منهم لقدرة هذه الدولة العميقة على الدفاع 

عن نف�سها. وهو ما اأدى اإىل جتدد ال�سدام بينها وبني املوؤ�س�سة الع�سكرية.  

حاول  من  ومنها  اخللط،  لهذا  ال�سلبية  بالتداعيات  ت�سعر  احلركات  هذه  بع�س  بداأت  لقد   

بع�س  قادة  لدى  ال�سعور  هذا  ح�سل  لقد  الإ�سكال.  هذا  تعالج  �سيغ  عن  البحث  يزال  ول 

اأنه كلما دخلت  اأمنية، حيث لوحظ  البداية لأ�سباب واعتبارات  هذه احلركات، لكنه جاء يف 

اإحدى هذه احلركات يف مواجهة مع بع�س الأنظمة ال�رص�سة، ت�رصر من جراء ذلك القطاع 

فمثال يف  الواحد.  احلزبي  للبناء  الأخرى  القطاعات  من  يتجزاأ  باعتباره جزءا ل  الدعوي، 

احلالة التون�سية، عندما ا�سطدم الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي بحركة النه�سة، قاومها 

ب�رشا�سة، وقرر اقتالعها من جذورها، اإىل درجة التورط يف انتهاك حرية املعتقد والعبادة، 

التون�سية  املخابرات  امل�ساجد، واعتربت  وا�سع من رواد  �سن حمالت ظاملة على عدد  عندما 

يومها اأن تدين �ساب ميكن اأن ميثل دليال على احتمال ارتباطه بحركة النه�سة اأو غريها من 

التنظيمات الإ�سالمية، وبالتايل قد يكون ذلك كافيا لعتقاله وحماكمته. ولهذا ت�رصرت احلياة 

الدينية يف تون�س خالل مرحلة حكم النظام ال�سابق، وقد كان من نتائج تلك ال�سيا�سة اخلرقاء 

تف�سي حالة �سديدة من الفقر الديني مت ا�ستثمارها بعد الثورة من قبل املجموعات الراديكالية.

  لقد ازداد ال�سعور لدى هذه احلركات بالتداعيات ال�سلبية لهذا اخللط بني احلزبي والدعوي 

تتحمل  واأخذت  الوا�سع،  بابه  من  ال�سيا�سي  احلقل  دخلت  عندما  امليداين  ن�ساطها  طبيعة  على 

اإدارة احلكم، ولو جزئيا. ولهذا اأخذ بع�سها منذ �سنوات خلت -مثل حزب العدالة  م�سئولية 

والتنمية يف املغرب- يوؤ�س�ش لإحداث متييز تنظيمي بني الن�ساط ال�سيا�سي احلزبي من جهة، 

امل�سلمني  الإخوان  حركة  جزئيا  اإليه  �سعت  ما  وهو  اأخرى.  جهة  من  الدعوي  الن�ساط  وبني 

اأ�س�س جزء من كوادرها حزب »احلرية والعدالة« خلو�س النتخابات الربملانية، يف  عندما 

حماولة بقيت حمدودة الأثر للتمييز بني اجلماعة واحلزب. حدث ذلك بعد اأن �سبق للجماعة 

اأن رف�ست مثل هذه ال�سيغة طيلة املرحلة ال�سابقة من م�سريتها. لكن رغم تاأكيد قادة اجلماعة 

بقيت  بينهما  العالقات  اأن  اإل  فعلية،  حقيقة  بينهما  التنظيمي  الرتباط  فك  اأن  على  واحلزب 

خطة  �سياق  يف  يجري  ذلك  باأن  وخارجها،  م�رص  داخل  الكثريون  يعتقد  حيث  وطيدة، 

التي  التنظيمية  الفل�سفة  اأكرث من كونها تغيريا يف منهجية  مدرو�سة قائمة على توزيع الأدوار 

قامت عليها حركة الإخوان، والتي جتعل من الهيئات واجلمعيات واملوؤ�س�سات جمرد واجهة 

لنواة �سلبة. فالولء بقي اإىل حد بعيد للمر�سد العام، كما اأن ال�سيا�سات الكربى تتخذ بال�سرتاك 
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املواجهة  ثم  ال�سيا�سية  الأزمة  للجماعة. وعندما ح�سلت  القيادية  الهياكل  داخل  الطرفني  بني 

تعر�س الطرفان للتداعيات نف�سها، اأي اأن احلركة بقيت واحدة يف بنيتها التنظيمية وال�سيا�سية. 

اخللط مدخل لتحويل التدين اإىل ر�سيد �سيا�سي:

مفهومي  بني  اخللط  يف  ال�ستمرار  على  الإ�سالمية  احلركات  اأغبية  لدى  احلر�س  هذا 

اجلماعة واحلزب، يعود بالأ�سا�س اإىل الك�سب ال�سيا�سي والتنظيمي الذي ينجر عن ذلك. اإذ ل 

تخفى اأهمية جتيي�س امل�ساعر الدينية وربطها باأهداف �سيا�سية يف جمتمعات ل يزال الدين يلعب 

فيها اأدوارا قوية وحا�سمة يف كثري من امل�سائل واملجالت. وخالفا ملا افرت�سه كثري من املثقفني 

العرب من ذوي الأيديولوجيات احلداثية خالل ع�رصات ال�سنني التي خلت، فقد بقي اخلطاب 

الديني حا�رشا بقوة يف اأو�ساط عموم املواطنني، خا�سة خالل الأزمات الكربى التي مرت 

بها املنطقة مثل الهزائم الع�سكرية واحلروب الأهلية وف�سل ال�سيا�سات التنموية. وهو راأ�سمال 

رمزي حر�ست احلركات الإ�سالمية على ا�ستثماره ب�سكل ملحوظ، خا�سة تلك احلركات التي 

هذه  تقوم  ال�سعار،  هذا  اإذ من خالل  احلل«؛  هو  »الإ�سالم  املركزي  الإخوان  �سعار  رفعت 

احلركات بربط جممل امل�ساكل التي تعاين منها �سعوب املنطقة مبا تعتربه غيابا اأو اإبعادا لالإ�سالم 

والقائمة  املوروثة  البنيوية  الأزمات  التنظيمات جممل  تلك  اختزلت  احلكم.وبالتايل  دفة  عن 

يف نوع من الأوتوبيا، اأو يف �سيغة من �سيغ احللم اجلماعي امل�ستند على وجوب العمل على 

»الأنظمة  قبل  اإبعاده وتهمي�سه من  اأو ح�سل  تاريخيا  الذي متت م�سادرته  الإ�سالم  ا�ستعادة 

الفرتا�سية  ال�سورة  لهذه  ال�ستعادة  عملية  تتحقق  ول  ال�سائع.  الو�سف  ح�سب  العلمانية« 

لالإ�سالم من وجهة نظر هذه احلركات اإل من خالل خو�س املعركة ال�سيا�سية، وك�سب دعم 

ومنحهم  الإ�سالميني،  جانب  اإىل  للوقوف  ودعوتها  باخل�سو�س،  املتدينة  والفئات  ال�سعوب 

الثقة ليتمكنوا من حتقيق »هذه املهمة التاريخية« املتمثلة فيما ت�سفه بع�س اأدبيات هذه احلركات 

بـ »ا�ستئناف احلياة الإ�سالمية«. 

اأنها بعد انتقالها اإىل  امل�سكلة الكربى التي واجهتها احلركات الإ�سالمية التي تولت احلكم، 

ال�سلطة م�ستفيدة من ر�سيد الثقة التي منحتها ال�سعوب لها، اأنها وجدت نف�سها عاجزة يف معظم 

احلالت عن مواجهة امل�سكالت الكربى املوروثة عن املرحلة ال�سابقة، اإىل جانب عدم امتالكها 

للخربات ال�رصورية ولل�سيا�سات البديلة. وهو ما �سكل �سدمة ملختلف الفئات التي راهنت عليها 

اأو راهنت على الر�سيد الرمزي الذي اعتمدت عليه هذه احلركات. 
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يعتقد كثري من اخل�سوم ال�سيا�سيني والأيديولوجيني للحركات الإ�سالمية باأن �رص تفوق هذه 

اأمر ل خالف حوله،  الأخرية يعود اإىل توظيفها للعامل الديني يف ال�رصاع ال�سيا�سي، وهو 

اأكدته نتائج النتخابات يف عدد من التجارب مثل تون�س وم�رص. لقد منح كثري من املواطنني 

ل  جزء  اعتقاد  من  انطالقا  الإ�سالمية  احلركات  ل�سالح  اأ�سواتهم  العربي  الربيع  دول  يف 

باأ�س من هوؤلء الناخبني باأن الطابع الديني لهذه احلركات قد يجعها اأكرث نقاوة من غريها يف 

جمال اإدارة �سئون الدولة. لكن مع ذلك فاإن اختالط الديني باحلزبي وال�سيا�سي لي�ش العامل 

الوحيد الذي يف�رص هذه الفجوة القائمة بني اأحجام احلركات الإ�سالمية من جهة، وبني اأحجام 

بقية الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية من جهة اأخرى. لقد جاءت الثورات لكي ترفع الغطاء 

عن م�سادر قوة هذه احلركات، كما ك�سفت يف املقابل عن مكامن �سعفها واأحيانا عجز بقية 

التنظيمات احلزبية اأو معظمها على الأقل يف كل البالد العربية دون ا�ستثناء، وبالأخ�س يف 

دول ما �سمي بـ »الربيع العربي«.

بناء على ما �سبق نعود لنت�ساءل عن الأ�سباب التي مكنت حركة النه�سة يف تون�س والإخوان 

امل�سلمني يف م�رص من حتقيق هذا النت�سار النتخابي التاريخي، واأن يتقدما ال�سفوف متخطني 

كل الأحزاب العريقة يف ن�سالها ووجودها القانوين اأو ال�سيا�سي مثل حزب الوفد يف م�رص، اأو 

اأحزاب و�سط الي�سار يف تون�س.

لهذه الأ�سباب انت�سر الإ�سالميون انتخابيا:

لو اأخذنا احلالة التون�سية كمثال، لأمكن اأن نتوقف من خاللها على الأ�سباب العميقة التي 

وقفت وراء اأ�سباب تفوق الإ�سالميني �سيا�سيا. ويف ها ال�سياق ميكن التوقف عند ثالثة عوامل 

اأ�سا�سية ح�سمت اأمر النتخابات ل�سالح حركة النه�سة. وهذه العوامل ميكن ترتيبها كما يلي : 

اأ�سيب اجلميع خا�سة يف  ال�سيا�سية يف كل من تون�س وم�رص، حيث  ال�ساحة  اأوال: ت�سظي 

تون�س بحمى تكوين الأحزاب التي جتاوز عددها يف الأيام الأوىل التي تلت الرابع ع�رص من 

يناير 2011 املائة حزب قبل اأن يتوقف توالدها عند حدود 132 حزبا. هذا دون الأخذ بعني 

العتبار العدد الهائل من امل�ستقلني الذين ا�سرتكوا بكثافة يف انتخابات املجل�س الوطني التاأ�سي�سي 

دون اأن يح�سدوا نتائج تذكر، حيث جتاوزت قائمات املرحني 1500 قائمة لنتخاب 217 

النه�سة  حلركة  فر�سة  ووفر  الناخبني،  واإرباك  الأ�سوات  ت�ستيت  اإىل  اأدى  ما  وهو  نائبا، 

لتقدمي نف�سها للتون�سيني بكونها احلزب الوحيد والأكرب القادر على م�سك البالد، واإدارتها بعد 
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الفراغ الكبري الذي خلفه نظام �سمويل حكم تون�س ملدة تتجاوز اخلم�سني عاما.

كذلك الأمر يف م�رص، اإذ على الرغم من اأن النزوع نحو تاأ�سي�س اأحزاب جديدة مل يبلغ 

ذلك مل مينع  لكن  الأحزاب،  لقانون  ال�سارمة  ال�رشوط  ب�سبب  وذلك  تون�ش،  ما ح�سل يف 

الإ�سالميني عدم  اأثبت خ�سوم  الداخلية، حيث  انق�ساماتها  النتخابية ومل يحد من  الكتل  تعدد 

الأيديولوجية  لتجاوز اخلالفات  ا�ستعدادهم  بينهم، وعدم  فيما  التوحد والتن�سيق  قدرتهم على 

وال�سيا�سية املوروثة عن املرحلة ال�سابقة، ومل يتمكنوا من القفز فوق �رصاع الزعامات احلزبية 

وال�سخ�سية التي ت�سببت يف قتل اأحزاب كثرية واإ�سعاف اأخرى.

والي�سارية  الليربالية  فالأحزاب  التون�سي.  امل�سهد  عن  كثريا  يختلف  مل  امل�رصي  امل�سهد 

وال�سلفيني.  الإخوان  مناف�سة  قادر على  قوي  انتخابي  بناء قطب  بدورها يف  ف�سلت  والقومية 

تياراتهم،  الإ�سالميون مبختلف  �سيطر عليه  التوازن،  اإفراز برملان خمتل  اإىل  اأدى  ما  وهو 

يف حني وجدت الأحزاب العلمانية نف�سها متثل اأقلية غري فعالة، خا�سة عندما مت النتقال اإىل 

مرحلة �سياغة الد�ستور اجلديد.  

التورط يف  اأهمها  الثقيل، من  اأخطاء من احلجم  العلمانية يف عدة  ثانيا: وقوع الأحزاب 

الدفاع عن ق�سايا اأيديولوجية ذات عالقة خالفية مع بع�س امل�سائل الدينية، وهو ما وفر فر�سة 

اأنف�سهم كحماة رئي�سيني لهوية البالد وال�سعب. اإ�سافية لالإ�سالميني لتعزيز مواقعهم، وتقدمي 

وجتلى هذا باأكرث و�سوح يف احلالة التون�سية، اإذ بعد الثورة مبا�رصة، اأطلق البع�س حملة من 

اإقامة نظام علماين يتم فيه الف�سل الكلي  اإقامة دولة لئكية. وهو م�سطلح فرن�سي يعني  اأجل 

وال�رصيح بني الدين والدولة، دون الأخذ بعني العتبار الثقافة ال�سائدة لدى جمهور ل تتوفر 

لديه الآليات املعرفية وال�سيا�سية التي متكنه من التمييز بني املفاهيم والق�سايا، ول يعرف حتى 

يف  الالئكية  مل�سطلح  ال�ستعمال  هذا  اأن  كما  التاريخي.  وتطوره  ون�ساأته  ودللته  امل�سطلح 

اأكرث من جمال وعلى  حا�سما يف  دورا  الدين  فيه  يلعب  وانتقال، ويف جمتمع  مرحلة حتول 

اأكرث من �سعيد، اأدى اإىل نتيجة عك�سية، حيث ا�ستثمرته القوى الإ�سالمية يف حملتها ال�سيا�سية 

�سد جميع العلمانيني دون متييز، واأ�سعرت الراأي العام باأن الإ�سكالية املركزية يف تون�س ما 

بعد الثورة قد حتولت اإىل معركة مفتوحة وم�سريية بني اأن�سار الهوية الإ�سالمية وبني الذين 

يهدفون ح�سب اعتقادهم اإىل »ف�سل تون�س عن اإ�سالمها«.

اأ�سحت  الدينية قد  باأن هويته  اأح�س فعال  العام  الراأي  باأ�س من  اأن جزءا ل  النتيجة  كانت 

يف امليزان، وهو ما �ساعد على جعل الت�سويت يتم بكثافة ل�سالح قائمات حركة النه�سة التي 
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اعتربها الكثريون مبثابة �سمام اأمان �سد امل�سا�س بقد�سية الدين ودوره. وهكذا فوتت بع�س 

الأو�ساط العلمانية والدميقراطية فر�سة تاريخية لنقل ال�رشاع ال�سيا�سي اإىل م�ستوى الربامج 

اأر�س متحركة لتعرف  فا�سلة على  نف�سها تخو�س معركة  لتجد  وال�سيا�سات،  والختيارات 

خ�سائ�سها ولي�ست قادرة على التحكم يف خفاياها اأو منعرجاتها، وهو ما �سهل مهمة خ�سومهم 

العلمانية يف زاوية حادة، وو�سعوها يف حالة ت�ساد  الذين جنحوا يف ح�رص معظم الأحزاب 

مع جمتمع يف مرحلة اإعادة تاأ�سي�س لهويته ال�سيا�سية والثقافية. وعلى الرغم من اأن معظم هذه 

الأحزاب والتيارات لي�ست معادية لالإ�سالم كدين، فاإنها وجت نف�سها تخو�س معركة فا�سلة مل 

تتهياأ لها اأو توفر لها الزاد املعريف ال�رصوري يف مثل هذه املعارك.     

القوى، والذي ك�سفت عنه  بقية  الإ�سالميني على  تفوق  يف�رص  الذي  الثالث  العامل   ثالثا: 

املواطنني  عموم  مع  التوا�سل  على  قدرتهم  هو  النتخابية،  واحلمالت  اليومي  العمل  وقائع 

امل�سجدية والجتماعية،  �سبكاتهم  تن�سيط  امتدادهم اجلغرايف واجلماهريي، ومتكنهم من  عرب 

وا�ستثمار مرحلة القمع التي مروا بها، والتي كلفتهم كثري من ال�سحايا واملهجرين.

الإ�سالميني  �ساعد  الذي  اإن  القول  الظرفية والتكتيكية، ميكن  العتبارات  اإىل جانب هذه 

على حتقيق هذا ال�سعود ال�سيا�سي والنتخابي هو خطابهم الذي جنح يف البداية نحو العتدال 

يف حماولة لطماأنة النخب والقوى الدولية، وهو ما مكنهم من الندماج ب�رصعة �سواء يف م�رص 

اأو املغرب، وباخل�سو�س يف احلالة التون�سية التي جتمع بني النفتاح على احلداثة وبني الت�سبث 

مكونات  الديني دورا حيويا، خالفا لأطراف عديدة من  الت�سامح  فيها  يلعب  متحركة  بهوية 

وعن  النا�س  عن  بعيدة  اأيديولوجية  منطلقات  من  التون�سيني  خاطبت  التي  ال�سيا�سي،  امل�سهد 

تراثهم ووجدانهم.

وزالت العقبة الرئي�ضية:

كانت العقبة الرئي�سة التي عطلت اإمكانية و�سول الإ�سالميني اإىل احلكم يف كثري من الدول 

العربية وجود اأنظمة �سيا�سية م�ستبدة. ونظرا لكون هذه الأنظمة فا�سدة وفاقدة لل�رصعية، فقد 

اأنها تواجه مناف�سا جديا وقادرا على �سحب الب�ساط من حتتها لو مت تنظيم  اأدركت منذ البداية 

�سعوبها،  اإرادة  تزوير  اإىل  الأنظمة  هذه  جلاأت  ولهذا  ودميقراطية.  ونزيهة  حرة  انتخابات 

وامتنعت كليا عن رفع �سقف حرية التنظيم والتعبري. وقد �سبق للروؤ�ساء الأربعة الذين متت 

بذلك  �رصحوا  اأن  �سالح،  الله  عبد  وعلي  والقذايف  ومبارك  علي  بن  وهم  بهم،  الإطاحة 
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اإن  الغربية من خالل قولهم  ابتزاز احلكومات  ب�سيغ خمتلفة ولكنها مبا�رصة، عندما حاولوا 

الإ�سالميني �سيحكمون يف حالة اإقامة اأنظمة دميقراطية على ال�ساكلة الغربية، اأو اإذا ما تعمدت 

احلكومات الأمريكية والأوروبية اإ�سعافهم واإبعادهم عن ال�سلطة.

عقبة  اأزاحت من طريقهم  لكونها  لالإ�سالميني  تاريخية  فر�سة  الثورات  عليه وفرت  بناء 

الأنظمة القوية وال�رص�سة، ومكنتهم من عر�س اأنف�سهم وم�ساريعهم على مواطنيهم يف انتخابات 

تون�س،  النه�سة يف  ما جعل حركة  قبل، وهو  يح�سل من  كان  مثلما  التزوير  عليها  يطغ  مل 

ال�سيا�سية،  القوى  يتقدمان  والعدالة،  احلرية  حزب  خالل  من  م�رص  يف  الإخوان  وحركة 

مناخا مالئما  اأي�سا  الثورات  هذه  كما وفرت  هنا وهناك.  الأ�سوات  اأغلبية  على  ويح�سالن 

حلزب العدالة والتنمية املغربي ليح�سد الن�سبة الأعلى من الأ�سوات يف النتخابات الربملانية، 

مما جعله يتبواأ رئا�سة احلكومة لأول مرة يف تاريخ اململكة املغربية، وهي الدولة التي يديرها 

ملك يحمل لقب »اأمري املوؤمنني«، ويتمتع ب�سالحيات النفراد باإدارة ال�ساأن الديني يف البالد. 

هذه اخلا�سية التي ظن بع�س املثقفني املغاربة يف مراحل �سابقة اأنها كفيلة بجعل بالدهم حم�سنة 

�سد متدد حركات الإ�سالم ال�سيا�سي.

يف �سوء هذا التحول ال�سيا�سي الكبري تغريت الإ�سكالية برمتها داخل دول الثورات، حيث 

مل يعد ال�سوؤال املطروح يتعلق مبدى حق الإ�سالميني يف الوجود القانوين من عدمه، اأو البحث 

عن كيفية اإدماجهم يف احلقل ال�سيا�سي، كما هو احلال يف معظم الدول العربية، فذاك اإ�سكال 

بدا وكاأنه اأ�سبح جزءا من املا�سي، واإمنا التحدي اليوم يف كل من تون�س وم�رص واملغرب، 

اأهداف الثورات،  اإدارة احلكم وحتقيق  اأ�سا�سا حول مدى قدرة هذه احلركات على  يتمحور 

والرتقاء اإىل م�ستوى اآمال ال�سعوب يف احلرية والعدالة والتقدم؟.

املدعوم  واجلي�س  الإخوان  بني  والعنيفة  ال�ساملة  املواجهة  عادت  حيث  م�رص،  يف  حتى 

ي�ست�سيغها  ل  الإخوان  على  الق�ساء  فكرة  فاإن  واملواطنني،  املعار�سة  من  عري�سة  بقطاعات 

البعيد  املدى  لها م�ستقبل على  النهاية فكرة غري دميقراطية، ولن يكون  الكثريون، وهي يف 

وحتى املتو�سط. �سحيح اأن غرور الإخوان واإح�سا�سهم بالقوة قد جعلهم يتوقعون بقاءهم الدائم 

على راأ�س الدولة، لكن الأحداث بينت باأن ذلك مل يكن �سوى فر�سية، وان جتربتهم يف احلكم 

مل تتجاوز ال�سنة الواحدة؛ اأي اأن ال�رصاع ال�سيا�سي ميكن اأن يرتد عليهم ب�رصعة لكي يعيدهم اإىل 

بداية اخلم�سينيات من القرن املا�سي. ففي عامل ال�سيا�سة ل يوجد و�سع م�سمون مائة باملائة. 

لكن مع ذلك فاإن املعاجلة الأمنية مللف الإ�سالميني تبقى يف النهاية قا�رصة، ولن تكون قادرة 

على ال�ستمرار كثريا، خا�سة اإذا التزمت الأطراف الأخرى بقواعد العمل الدميقراطي.  
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الثورات لي�ست م�سروعا اأيديولوجيا:

تفجري  يف  مبا�رص  ب�سكل  م�رص-  يف  اأو  بتون�س  -خ�سو�سا  ال�سيا�سية  الأحزاب  ت�سارك  مل 

الثورات اأو يف قيادتها. هذا يعني اأن الأيديولوجيا مل تكن حا�رصة عندما اندلعت املواجهات 

فوجئ  لقد  النظامني.  تع�سف  �سد  �سيا�سيا  واملق�سى  اجتماعيا،  املهم�س  ال�سباب  قادها  التي 

اجلميع، مبا يف ذلك الإ�سالميون، باملنعرج الذي اتخذته تلك التحركات الحتجاجية، كما مل 

يتوقعوا النهيار النف�سي وال�سيا�سي ال�رصيع للرئي�س بن علي ومغادرته البالد دون رجعة، اأو 

ال�سطراب والرتدد الذي اأفقد مبارك القدرة على التفكري وحوله اإىل ما ي�سبه باملومياء.

ل يعني ذلك اأن الإ�سالميني مثل غريهم مل ي�سهموا يف تهيئة اأجواء الحتقان التي تراكمت 

عرب ال�سنوات، حتى اأدت يف النهاية اإىل تفجر الأو�ساع يف هذه البلدان. فاملوؤكد اأن نظام بن 

على  �سلطه  الذي  القمع  حجم  بينها  من  عديدة،  عوامل  ب�سبب  تدريجيا؛  �رصعيته  تاآكلت  علي 

الإ�سالميني ملدة ل تقل عن ع�رصين عاما من حكمه جعلت كل املنظمات الدولية تعتربه من بني 

الأنظمة الأكرث انتهاكا حلقوق الإن�سان يف العامل. كما اأن التحاق الإخوان امل�سلمني باحلراك 

الثوري هو الذي ح�سم الأمر يف اجتاه قلب الأو�ساع راأ�سا على عقب، وهو ما اعرتف به 

رجال مبارك بعد اأن مت اعتقالهم، حيث نقل عنهم قولهم اإن »جماعة الإخوان هي التي اأجنحت 

الثورة«)1(، واإن كان ذلك قد مت بعد جتاذبات قوية حلت داخل ج�سم اجلماعة.  ولذلك كانت 

النه�سة  لالإخوان وحلركة  واأي�سا  التون�سي وامل�رصي،  لل�سعبني  الإلهية  الهدية  الثورة مبثابة 

التي متكنت يف ظرف وجيز من ترميم �سفوفها، واإحياء �سبكاتها القدمية واملبعرثة، وبلورة 

»برنامج �سيا�سي« جاء على عجل وت�سمن وعودا كثرية، ومتيز بال�سمول وح�سن الإخراج 

الإعالمي ونربة عالية من العتدال ال�سيا�سي.

 اأما الإخوان امل�سلمون فقد تعاملوا يف البداية بحذر �سديد مع التحركات الحتجاجية، وذلك 

قبل اأن يعدلوا موقفهم تدريجيا ب�سغط من �سبابهم، لين�سموا يف النهائية اإىل ميدان التحرير.ثم 

قاموا بعد انهيار النظام بتوجيه ر�سائل طماأنة اإىل الداخل واخلارج من خالل التاأكيد على اأنهم ل 

ينوون ال�سيطرة على اأجهزة الدولة، وذلك بعدم الرت�سح يف النتخابات الرئا�سية، واللتزام 

بعدم النزول بكثافة يف النتخابات الربملانية. لكن بعد اأن جنحوا يف معاجلة الو�سعية القانونية 

النا�رص، وذلك  الرئي�س جمال عبد  بينها وبني  املواجهة  منذ  تعترب منحلة  بقيت  التي  للجماعة 

1- انظر �سهادة الربملاين ال�سابق واأحد موؤ�س�سي حزب الغد رجب هالل حميدة الذي مت توريطه يف ق�سية معركة اجلمل، 

ووجد نف�سه معتقال مع رموز النظام ال�سابق. �سحيفة »ال�رصق الأو�سط«، بتاريخ 22 اأكتوبر 2012.
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بتاأ�سي�س حزب »احلرية والعدالة« الذي ي�سفه الكثريون بكونه »الذراع ال�سيا�سية لالإخوان«، 

نزلوا بكامل ثقلهم يف النتخابات الربملانية مما جعلهم يفوزون باملرتبة الأوىل. ثم تراجعوا 

اإىل من�سب  الو�سول دميقراطيا  ال�سديدة يف  اأعلنوا عن رغبتهم  ال�سابق، عندما  عن قرارهم 

رئا�سة اجلمهورية، وبذلك �سمنوا �سيطرتهم الكاملة على ال�سلطتني الت�رصيعية والرئا�سية. هذه 

ال�سيطرة هي التي فتحت عليهم اأبواب جهنم، وعمقت القطيعة بينهم وبني خ�سومهم، قبل اأن 

تفجر اخلالفات بينهم وبني حلفائهم.

 

النه�سة اأمام ثالثة احتمالت:

بعد فوز حركة النه�سة باأكرث املقاعد يف املجل�س الوطني التاأ�سي�سي، وجدت نف�سها خمرية 

بني البقاء خارج ال�سلطة يف انتظار اأو�ساع اأف�سل، اأو التوجه نحو م�ساركة حمت�سمة وموزونة 

هي  تكون  حكومة  ت�سكيل  تتوىل  اأن  اأو  الفعالة،  الأطراف  جلميع  ممثلة  وطنية  حكومة  يف 

الإع�سار. وما  قلب  نف�سها يف  وبذلك و�سعت  اختارته،  الذي  ال�سيناريو  لها، وهو  املحرك 

ح�سل مع حركة النه�سة، تكرر مع الإخوان امل�سلمني، الذين �سيطر عليهم �سعور مبالغ فيه 

بالثقة والتفوق على اإثر النتائج التي اأ�سفرت عنها انتخابات جمل�س ال�سعب، والتي جعلتهم يف 

مقدمة الأحزاب ال�سيا�سية، وحولتهم اإىل حمور رئي�س �سمن »اأغلبية اإ�سالمية« بف�سل حتالفهم 

مع القوى ال�سلفية التي احتلت املرتبة الثانية.

فا�سلون«.  حكام  املقابل  يف  لكنهم  جيدون؛  »معار�سون  الإ�سالميني  اأن  البع�س  يعتقد 

هذا راأي قابل للنقا�س نظرا ل�سيغته التعميمة. لكنه يف الآن نف�سه ل يخلو من جزء وا�سع من 

الوجاهة اإذا ما مت الرجوع اإىل اأمثلة عديدة متت هنا وهناك، فبا�ستثناء املثال الرتكي الذي مل 

التي توىل  الأخرى  التجارب  فاإن معظم  العربي،  العامل  ب�سكل جيد يف  الآن  اإىل حد  يدر�س 

القول  الدفاع عنها. ولهذا يجوز  اأو  بها  تقدم مناذج ميكن الفتخار  اإ�سالميون احلكم مل  فيها 

اإن الإ�سالميني يف تون�س وم�رص واملغرب قد و�سعوا اأنف�سهم يف اختبار �سعب عندما ت�رصعوا 

املثال،  �سبيل  فعلى  الدميقراطي.  النتقال  ال�سعبة من  املرحلة  هذه  احلكم يف  لعبة  يف دخول 

تتعر�س حركة النه�سة بعد نحو �سنتني من قيادتها للحكومة املوؤقتة لنتقادات وا�سعة من قبل 

اأو�ساط متعددة، مبن يف ذلك ق�سم وا�سع من املواطنني الذي منحوا اأ�سواتهم للحركة، وذلك 

ب�سبب بطء احلكومة الأوىل والثانية يف ال�ستجابة للمطالب الجتماعية الكثرية، وهو ما هدد 

�سعبيتها بالتاآكل نظرا للنتائج املتوا�سعة التي حتققت يف الكثري من امللفات احلارقة، ويف ظل 
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الذين راهنوا كثريا على مرحلة ما بعد هروب بن علي، وبعد  التون�سيني  توقعات عالية من 

تنظيم انتخابات دميقراطية كانت فريدة من نوعها يف تاريخ البالد. هذا الحتمال اأكدته عمليات 

�سرب الآراء التي اأجنزت موؤخرا، والتي اأثبتت اأنه يف حالة تنظيم انتخابات برملانية قريبا، فاإن 

حركة النه�سة مهددة باأن تخ�رص اأكرث من ثلث الناخبني الذين �سوتوا ل�ساحلها خالل انتخابات 

23 اأكتوبر املا�سي. وقد انتهى هذا امل�سار با�سطرار احلركة التخلي عن احلكومة ورئا�ستها، 

اأهمها ت�سكيل حكومة تكنوقراط برئا�سة �سخ�سية م�ستقلة،  واأن تقبل ب�رشوط املعار�سة ومن 

اأخرجوا من  قد  الإخوان  واإذا كان  املقبلة.  الرئا�سية والربملانية  النتخابات  تنظيم  قبل  وذلك 

احلكم عن طريق القوة اإىل جانب ال�سغط ال�سعبي، فاإن حركة النه�سة قد و�سلت اإىل النتيجة 

نف�سها ولكن عرب العزلة ال�سيا�سية و�سغوط املعار�سة واملجتمع املدين والراأي العام.

الذي يف�سل فى القت�ساد يف�سل فى ال�سيا�سة:

التحديات  من  عددا  احلكم  اإىل  املعار�سة  من  انتقلت  التي  الإ�سالمية  احلركات  تواجه 

الرئي�سة. ويف مقدمة هذه التحديات ياأتي التحدي القت�سادي. ويف هذا ال�سياق يجدر التوقف 

عند اجلوانب التالية : 

 معظم هذه احلركات، اإن مل نقل جميعها، مل تكن متلك قبل الثورات برامج اقت�سادية 	 

اإىل  ال�سابقة،  املرحلة  �سيا�سات  �سد  واحتجاجية  نقدية  مواقف  لها  كانت  واإمنا  دقيقة، 

وهي  العامة،  والختيارات  واملالحظات  املطالب  من  حزمة  على  ا�ستنادها  جانب 

اأن  املعار�سة. ومبا  اأحزاب  بقية  املطالب والنتقادات مع  الكثري من هذه  ت�سرتك يف 

املع�سلة الرئي�سة التي تواجه املراحل النتقالية يف كل من تون�س وم�رص واملغرب، هي 

اقت�سادية اجتماعية بالدرجة الأ�سا�سية ولي�ست دينية اأو اأيديولوجية كما يعتقد البع�س، 

فقد و�سعت كل القوى ال�سيا�سية نف�سها، ويف مقدمتها احلركات الإ�سالمية، اأمام حمك 

�سعب، لأن القاعدة يف هذا املجال اأن كل حزب اأو حكومة يعجزان عن اإنعا�س الدورة 

القت�سادية، ول يوفران القدر الأعلى من وظائف العمل خا�سة لل�سباب، ويتورطان 

القدر  حتقق  �رصيعة  برامج  و�سع  عدم  اإىل  اإ�سافة  �سعبية،  غري  اإجراءات  اتخاذ  يف 

الأدنى من النهو�س باخلدمات الأ�سا�سية يف املناطق الفقرية واملهم�سة، فاإن هذا احلزب 

اأو تلك احلكومة �سيكونان عر�سة لنقد عا�سف من قبل اجلماهري، التي غالبا ما تكون 

غري م�ستعدة ل�سماع خمتلف التربيرات، حتى ولو كان بع�س هذه التربيرات وجيها.
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 لقد وجدت احلكومات التي �سكلها اإ�سالميون اأو �ساركوا فيها، وجدت نف�سها تتخبط منذ 	 

البداية يف حماولة تن�سيط الدورة القت�سادية التي اأ�سيبت بالتعطل اأو الرتاجع؛ نتيجة 

وقد  واخلا�سة.  العامة  املرافق  خمتلف  اأ�سابت  التي  والأمنية  ال�سيا�سية  ال�سطرابات 

�ساحب ذلك ا�ستمرار مظاهر الحتجاج، ما جعل الن�ساط احلكومي غارقا يف كثري من 

اأن يطور ذلك احلالة الجتماعية للفئات  جوانبه يف ق�سايا جزئية، وحمدودة. وبدل 

ردود  وخلق  املت�رصرين،  دائرة  يف  و�سع  مما  التدهور،  حالة  ازدادت  الرئي�سة، 

فعل �سلبية على نطاق وا�سع. وهو ما ا�ستثمرته املعار�سة لتزيد من اإرباك احلكومات 

الإ�سالمية.

  مع�سلة غياب البدائل يواجهها الإ�سالميون بطريقة اأكرث تعقيدا مقارنة بغريهم. فهم من 	 

جهة ل يتوفرون على حلول جاهزة وجذرية مثلهم مثل بقية القوى ال�سيا�سية الأخرى، 

لكنهم بحكم وجودهم يف ال�سلطة مطالبون اأكرث من غريهم بتقدمي حلول عاجلة هم ل 

ميلكونها. ومن جهة اأخرى، فاإن الإ�سالميني بحكم ا�ستنادهم على خطاب اأيديولوجي 

خمتلف يف بنيته عن بقية التيارات الفكرية وال�سيا�سية، مدعوون اإىل اأن تكون بدائلهم 

م�ستمدة من املرجعية الإ�سالمية. ويف هذا ال�سياق لبد من الإ�سارة اإىل ال�سمور الذي 

ل يزال ي�سكو منه »الفكر القت�سادي« الذي يحاول الإ�سالميون تاأ�سي�سه والدفاع عنه 

منذ قيام حركة الإخوان امل�سلمني عام 1928، وذلك انطالقا من فري�سة طرحوها منذ 

البداية تقول بوجود )اقت�ساد اإ�سالمي(، خمتلف عن القت�ساد الراأ�سمايل، اأو القت�ساد 

هذه  وجدت  فقد  املجال  هذا  يف  حتقق  الذي  اجلزئي  للتقدم  ونظرا  لكن،  ال�سرتاكي. 

احلركات نف�سها -مبا يف ذلك حركة النه�سة- متاأثرة اإىل حد كبري بالتوجهات الليربالية 

وبقية  الدويل  البنك  اأدبيات  تخرج عن  والتي ل  الدويل،  ال�سعيد  حاليا على  الرائجة 

املوؤ�س�سات الكربى للنظام الراأ�سمايل. وهي التوجهات التي تبنتها احلكومات ال�سابقة، 

مناطق  من  وبغريه  العربي  بالعامل  التنمية  حماولت  ف�سل  يف  رئي�س  ب�سكل  واأ�سهمت 

وكذلك  الدولية  التمويل  موؤ�س�سات  قرار  يف�رص  الذي  هو  الأمر  هذا  ولعل  العامل. 

احلكومات الغربية بتقدمي الدعم املايل ال�رصيع للحركات الإ�سالمية املا�سكة بال�سلطة يف 

تون�س وم�رص، لأنها مل جتد يف اختياراتها ما يتناق�س مع ثوابت املنظومة الراأ�سمالية، 

مبا يف ذلك الت�سجيع على اإن�ساء �سبكات وا�سعة من البنوك الإ�سالمية.

امليزة الرئي�سة التي يحاول الإ�سالميون توظيفها لإبراز اختالفهم يف م�ستوى الأداء عمن 

�سبقوهم يف احلكم، هي �سعيهم ملواجهة الف�ساد الذي كان م�ست�رصيا يف خمتلف اأجهزة الدولة. 
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فمن جهة مت تعيني م�سئولني من اأع�ساء حركة النه�سة مل يعرف عنهم ف�ساد مايل، وهذا يف حد 

ذاته عامل اإيجابي، لكن جهود هذه احلكومات يف فتح ملفات الف�ساد ل تزال حمدودة ب�سبب 

مراعاة م�سالح متعددة، من بينها وجود رغبة يف عدم معاقبة جماعية لعدد كبري من رجال 

الأعمال املورطني مع مراكز القوى يف العهد ال�سابق. وهو ما يف�رص حمافظة الكثري من هوؤلء 

على م�ساحلهم. كما اأن العديد منهم قد غريوا ولءهم لك�سب ر�سا الإ�سالميني بنف�س الطريقة 

التي ا�ستعملوها مع النظام ال�سابق. ماذا يعني هذا ؟. اإنه موؤ�رص على اأن الدولة تفر�س على 

اجلميع منطقها اخلا�س، وذلك بقطع النظر عن �سعاراتهم واأيديولوجياتهم. اأي اأن ال�سيا�سة 

دائرة  تو�سيع  تقت�سي  التي  احلزبية  امل�سلحة  بينها  ومن  متعددة،  م�سالح  حتقيق  على  تقوم 

الولءات، وتقوية الع�سبية، والرتكيز على ك�سب اجلمهور النتخابي، والعمل على �سمان 

البقاء يف ال�سلطة اأو الو�سول اإليها. امل�سكلة اأن الإ�سالميني العرب مل يحققوا نتائج مهمة، حتى 

يف هذا املجال، حيث مل يتحالف معهم اجلزء الأكرب من رجال مثلما ح�سل يف التجربة الرتكية.

الدميقراطية لي�ست فقط انتخابات:

ل ي�سك اأي مراقب مو�سوعي يف اأهمية التحول الذي طراأ على اخلطاب ال�سيا�سي للحركات 

الإ�سالمية، ويف طليعتها حركة النه�سة التي بداأت تتكيف مع مبداأ الحتكام للدميقراطية منذ 

ثمانينيات القرن املا�سي. وقد اأثبتت النتخابات التي جرت يف تون�س يف �سهر اأكتوبر املا�سي 

التزام احلركة بقواعد اللعبة، بل وم�ساهمتها اجلدية يف اإجناح اأول منا�سبة يحتكم فيها التون�سيون 

ل�سندوق القرتاع يف اأجواء تناف�سية وا�سعة النطاق. 

لكن ما جتدر الإ�سارة اإليه هو اأن امل�ساألة الدميقراطية لها اأكرث من بعد، ول يجوز اختزالها 

فقط  لي�ست  فالدميقراطية  عليها.  ترتبت  التي  النتائج  ويف  النتخابية،  العملية  تقنيات  يف 

يف  واإ�رصاكها  الأقلية  حماية  يف  اأي�سًا  تتج�سد  هي  واإمنا  العددية،  الأغلبية  حكم  على  ال�ستناد 

�سناعة القرار، خا�سة خالل املراحل النتقالية التي ت�ستوجب ا�ست�سارة اجلميع يف ر�سم املعامل 

الدميقراطي، وذلك مثل  للنظام  ال�سلبة  القواعد  البالد، وت�سع  التي �ستحدد م�سري  امل�ستقبلية 

القت�ساد  مثل  الرئي�سية  القطاعات  ت�سمل  التي  الكربى  ال�سيا�سات  اأو ر�سم  الد�ستور،  �سياغة 

والتعليم وال�سيا�سة اخلارجية. وهو اأمر مل يتحقق يف احلالة التون�سية، حيث اعتمدت احلكومة 

النتقالية على قاعدة الأغلبية العددية باملجل�س التاأ�سي�سي لتمرر الكثري من اختياراتها مما عمق 

الفجوة وال�رصاع بينها وبني املعار�سة. 
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�سحيح اأن الئتالف احلاكم بقيادة حركة النه�سة قد عر�س على جزء اأ�سا�سي من اأحزاب 

املعار�سة امل�ساركة يف احلكومة عند تاأ�سي�سها، لكن هذه الأخرية رف�ست العر�س لأ�سباب غري 

مقنعة، غري اأن ذلك لي�س مربرا لتهمي�سها فيما بعد، وو�سعها اأمام الأمر املق�سي. كذلك ال�ساأن 

بالن�سبة لهيئات املجتمع املدين الرئي�سة، التي وجدت نف�سها يف عديد املنا�سبات يف حالة �رصاع 

مفتوح مع احلكومة مثل الحتاد العام التون�سي لل�سغل ونقابة ال�سحافيني وهيئات الدفاع عن 

الق�ساة، وكذلك املنظمات احلقوقية وغريها. 

ممار�سة  يف  للم�ساهمة  و�سيا�سيا  وتنظيميا  فكريا  مهياأة  احلركات  هذه  تكن  مل  باخت�سار 

الدميقراطية التوافقية، التي ت�ستوجبها باخل�سو�س املراحل النتقالية. وهو ما يف�رص وقوع هذه 

احلركات يف العزلة ال�سيا�سية التي عملت املعار�سات على اإحكامها، م�ستفيدة من احلجم الكبري 

لالأخطاء التي ارتكبتها هذه احلركات.

ماأزق التعامل مع الظاهرة ال�ضلفية :

بال�سلفية  نف�سه  ي�سف  تيار  الثورة  بعد  ال�سطح  برز على  باخل�سو�س،  التون�سية  احلالة  يف 

الباب  فتح  ما  وهو  باليد،  »منكرا«  اعتربته  ما  تغري  اأن  اأطرافه  بع�س  حاولت  اجلهادية، 

على م�رصاعيه ل�سل�سلة من اعتداءات طالت مثقفني و�سيا�سيني ون�ساء وفنانني وبائعي خمور 

وغريهم. كما يجري تهديد َمْن ت�سيعوا من التون�سيني خالل الثالثني �سنة املا�سية، والدعوة اإىل 

ترحيلهم من البالد؛ بحجة كونهم من »الراف�سة«. وقد تطورت هذه الظاهرة اإىل اأن اأ�سبحت 

بلعيد،  �سكري  الي�ساري  املعار�س  اغتيال  بعد  خا�سة  التون�سية،  للدولة  القومي  الأمن  تهدد 

واملنا�سل النا�رصي حممد الرباهمي، ثم متركز جمموعة من مقاتليها مبنطقة جبال ال�سعانبي، 

واإقدامهم على قتل ت�سعة جنود، وذلك بذبح اثنني منهم. واأمام هذه الظاهرة التكفريية اخلطرية 

التون�سية  النخب  بعد يوم، توجهت  يوما  تعقيدا  تاريخ تون�س، والتي تزداد  امل�سبوقة يف  غري 

القانون وتاأمني احلماية ملواطنيها، ومعاقبة  بتطبيق  اإىل احلكومة تطالبها  مبختلف مكوناتها، 

املعتدين.

ما  وهو  واجلماعية،  الفردية  احلريات  لتاأمني  ال�رصوري  احلزم  وجود  عدم  لوحظ  هنا 

اأثار موجة من الحتجاجات �سد حركة النه�سة، وجعل البع�س يذهب اإىل حد العتقاد بكونها 

»متواطئة« مع هوؤلء الذين ين�سبون اأنف�سهم اإىل التيار ال�سلفي، واأنها »ت�ستعملهم كورقة �سغط 

يردده  ما  مع  الغنو�سي  اآراء  لتباين  نظرا  م�ستبعد  اأمر  وهو  وانتخابية«.  �سيا�سية  لعتبارات 

الإ�سالميون : حجرة �سيزيف ت�سقط من جديد



113

العدد 65-66رواق عربي

هوؤلء يف اأكرث من ق�سية مركزة. لكن ذلك مل مينع وجود تيار داخل حركة النه�سة هو اأقرب 

للفكر ال�سلفي، ول يختلف عنه اإل يف بع�س امل�سائل مثل منهج التغيري، اأو القبول بالنتخابات 

كاآلية للو�سول اإىل ال�سلطة. وهو ما زاد يف تعميق حالة الغمو�س لدى الراأي العام، واأربك 

املتابعني مل�سارات حركة النه�سة. وهذه مع�سلة اأخرى �ستبقى تواجه حركة النه�سة، وتتمثل 

احلريات  وحماية  منه،  اجلهادي  وباخل�سو�س  ال�سلفي،  التيار  جلم  على  قدرتها  مدى  يف 

الفردية للتون�سيني، دون اأن يقودها ذلك اإىل اإعادة اإنتاج �سيا�سة القمع التي انتهجها �سابقا نظام 

بن علي. لأن الت�ساهل يف زجر هذا التيار، مكن هذا الأخري من التغلغل والنت�سار، واأدى 

بال�رصورة اإىل ا�ست�سعاف الدولة من قبل هذه اجلماعات.

التحدي الفكري والبدائل املفقودة:

من بني اأهم التحديات التي يواجهها الإ�سالميون اليوم، �سواء يف تون�س اأو يف دول اأخرى، 

اأن و�سول الإ�سالميني اإىل ال�سلطة قد مت يف حلظة تاريخية مل تكتمل فيها املراجعات ال�رصورية 

للفكر الإ�سالمي مبدر�ستيه ال�سنية وال�سيعية. فالإ�سالح الديني يف العامل العربي باخل�سو�س، 

ل يزال يقف يف منت�سف الطريق ومل يح�سم اأمورا كثرية لي�ست من الفروع، ولكنها تعترب من 

الأ�سول، وهو ما يف�رص حالة التعرث وارتباك املواقف لدى هذه الأحزاب الإ�سالمية احلاكمة. 

هذه م�ساألة قد تبدو نظرية، لكنها على غاية من الأهمية، خا�سة لفهم خمتلف التعرثات، بل 

رمبا الأزمات التي ميكن اأن متر بها هذه احلركات يف املرحلة املقبلة.

 اإن ان�سغال الإ�سالميني بالعمل ال�سيا�سي جعلهم يهملون كليا امل�ساألة الفكرية، التي اأ�سبحت 

حتتل مرتبة ثانوية جدا، وهو ما من �ساأنه اأن يزيد من حدة الأزمة التي مير بها الفكر الإ�سالمي، 

خا�سة يف هذه املرحلة املف�سلية. وهو ما �سيكون له تداعيات خطرية على اأكرث من �سعيد.فلعبة 

الدولة تختلف عن لعبة املعار�سة، واإذا كانت كلفة املعار�سة هي تقدمي عدد من ال�سحايا، فاإن 

كلفة احلكم ثمنها انهيار امل�سداقية وتاآكل ال�رصعية، �رصعية احلركات والزعامات والرهانات.

اأزمة  لقد بلغت  البلد.  اآثار تتجاوز حدود هذا  له  اأن تكون  اإن ما ح�سل يف م�رص يخ�سى 

اأخرى من  الباب جلولة  الثقة بني الإ�سالميني وخ�سومهم درجة عالية من احلدة، وقد تفتح 

العنف وال�رصاع املفتوح على جميع الحتمالت. لقد عانت هذه احلركات كثريا من منطق 

العنف والعنف امل�ساد. وهي اليوم تواجه من جديد هذا التحدي القاتل، الذي �سيزيد من تعميق 

عزلتها، و�سيعيدها اإىل دائرة ال�سحية والدوران حول ذاتها املجروحة واملهددة.

�سالح الدين اجلور�سي
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اإن ف�سل حماولة اإدماج اإ�سالميي م�رص يف النتقال ال�سيا�سي من موقع احلكم يجب األ يوؤدي 

اإنتاج ال�سيناريوهات ال�سابقة. واإذا كانوا هم مدعوين اإىل القيام مبراجعات حقيقية  اإىل اإعادة 

�سيا�سية وفكرية عدم  فعلى خ�سومهم من ع�سكر ونخب  و�سيا�سية وتنظيمية،  فكرية  وعميقة 

اأن  �ساأنه  من  ذلك  لأن  الأمنية،  احللول  اإىل  اأخرى  مرة  واملراهنة  القطيعة  منطق  ا�ست�سهال 

يق�سي على اإمكانية اإجناز مهمة النتقال الدميقراطي، اإ�سافة اإىل كونه يعيد حتما اإنتاج الدولة 

القمعية التي جففت منابع احلرية، وعمقت النق�سام املجتمعي، واأفقرت املجتمعات، وقو�ست 

اأ�س�س ال�سلم الأهلي.   
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* �أ�ستاذ �لفل�سفة بجامعة �لقاهرة.

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني 

وم�ضتقبل م�ضر

د. علي مربوك *

اإذا كان ل ميكن احلديث عن م�ستقبل اأي ظاهرة من دون الوعي بجملة املحددات احلاكمة 

الإخوان  جماعة  م�ستقبل  بخ�سو�ش  ي  جدِّ لقوٍل  جمال  ل  فاإنه  ا�ستغالها،  و�رشوط  لن�سوئها 

ا�ستغالها على  واآليات  لن�ساأة هذه اجلماعة،  احلاكمة  باملحددات  الوعي  امل�سلمني يف حال عدم 

فاإن  احلظ،  ول�سوء  املن�رصم.  القرن  ع�رصينيات  نهاية  يف  ظهورها  بدء  منذ  العقود  مدى 

من  تبدى  بعدما  اجلماعة-  م�ستقبل  حول  نخبتها  اأطراف  بع�س  بني  م�رص  يف  الدائر  النقا�س 

ف�سلها يف اإدارة ال�ساأن امل�رصي، ومبا ترتب عليه من �سقوطها املدوي عن عر�س ال�سلطة- اإمنا 

يت�سم بقدٍر هائل من التب�سيط واله�سا�سة. اإذ يكاد يجري اختزال م�ستقبل اجلماعة -�سمن هذا 

النقا�س- يف ب�سعة اأموٍر اإجرائية تدور حول �رصورة اإعالن اجلماعة نبذها العنف، وقبولها 

ملطالب �سيا�سية بعينها، ك�رشوٍط لزمة لحتفاظ اجلماعة لنف�سها مبكاٍن يف امل�ستقبل. وهكذا فاإن 

اأحدًا ل يذهب اإىل الت�ساوؤل عما اإذا كانت املحددات املو�سوعية لن�ساأة اجلماعة واآليات ا�ستغالها- 

التي جتاوز اإرادات ومقا�سد الفاعلني فيها- مما يتيح للجماعة اأن حتافظ على وجودها �سمن 
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م�ستقبٍل، ت�سعى فيه م�رص اإىل بناء حداثتها ال�سيا�سية والعقلية احلقرَّة. وبالطبع فاإن ذلك يندرج 

يف اإطار ما ل تعرف هذه النخبة العليلة �سواه، من الن�سغال بال�سيا�سوي والإجرائي، وذلك يف 

مقابل اإهمالها الفا�سح ملا يقوم وراءهما من املعريف والتاأ�سي�سي. ول�سوء احلظ، فاإنها ل تتوقف 

عن هذه املمار�سة البائ�سة رغم كل ما تاآدت اإليه -على مدى تاريخها الطويل- من �رصوب 

الإخفاق والف�سل.

ف على هذه املحددات، فاإنه يلزم التنويه باأن هذه املحددات كانت  واإذ يقت�سي الأمر التعرُّ

هي احلاكمة لتبلور وا�ستغال كل التيارات العاملة يف ف�ساء اخلطاب العربي احلديث؛ ب�رصف 

النظر عن تباين امل�سامني الأيديولوجية لهذه التيارات. وبالأ�سا�س، فاإن هذه املحددات تتمثل 

يف كيفية ترتيب العالقة مع احلداثة من جهة، ويف حتديد العالقة بني الدين وال�سيا�سة من جهة 

اأخرى. وامُلالحظ اأن اجلماعة- مبا هي جزٌء من ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي الأو�سع- قد اأدخلت 

د والمتياز ما  على هذه املحددات �رصوبًا من التلبي�س بق�سد اإظهار نف�سها كبديٍل له من التفرُّ

يجعل منها الأكرث قدرة على اإخراج الواقع امل�رصي من اأزمته. لكنه؛ ولأن الق�سد من وراء 

كل تلبي�س ل يكون اإل التدلي�س، فاإن الأمر قد انتهى- واحلا�سل الآن يف م�رص خري �ساهد- اإىل 

ازدياد حدة املاأزق ومفاقمته. اإذ احلق اأن كل �رصوب التلبي�س غالبًا ما تكون-رغم تخفيِّها- 

املنقو�ش  اأو  امل�سوه واملغلوط  الوعي  تثبيت  اإىل  ي�سعى بها �سانعوها  ُمتعمدًة؛ وذلك من حيث 

حول اأيديولوجيا -اأو حتى فكرة اأو ظاهرة- بعينها، لرت�سيخ هيمنتها ال�سيا�سية. 

فيها جماعة الإخوان  القلب  ال�سيا�سي - وحتتل موقع  الإ�سالم  فاإن ظاهرة   وبح�سب ذلك 

امل�سلمني- تقوم، وبالأ�سا�س، على �رصوٍب من اللتبا�سات التي يجري اإخفاوؤها، وعن عمد، 

لتكون مبناأى عن الوعي املن�سبط بها؛ وعلى النحو الذي يهبها الدميومة وا�ستمرار البقاء. كما 

يرتبط ذلك بال�سعي اإىل ت�سوير اجلماعات املكونة لظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي عمومًا، على اأنها 

جماعاٌت “طهورية”، ل ان�سغال لها مبا يجاوز حدود “املقد�س” الديني؛ ومبا يعنيه ذلك من 

د اإخفاء طابعها ال�سيا�سي. ومن هنا وجوب ف�س اللتبا�سات املتعلقة مبوقف هذه اجلماعات  تعمُّ

من احلداثة، والعالقة بني الدين وال�سيا�سة، والعقل والتقليد والطاعة وغريها؛ ومبا يوؤول اإىل 

اإبراز طبيعتها “الدنيوية” التي يح�رص فيها “املقد�س” مبا هو جمرد اأداتها الرئي�سة يف احتكار 

املجال العام، ل غري.  

اأحدًا  اأن  من  ياأتي  فيه  الأ�سل  فاإن  احلداثة،  من  باملوقف  املتعلق  اللتبا�س  يخ�س  وفيما 

فيه خطاب جماعة  تبلور  الذي  الفكري واملعريف  ال�سياق  ا�ستق�ساء  اإىل  يكفي-  يلتفت -مبا  مل 

غزارة  من  الرغم  على  وذلك  العموم،  على  ال�سيا�سي  الإ�سالم  وتيار  امل�سلمني،  الإخوان 

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني وم�ستقبل م�سر
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يتمثل  والذي  منهما؛  كٍل  ظهور  اإىل  تاآدى  الذي  والتاريخي  ال�سيا�سي  ال�سياق  اإىل  اللتفات 

ال�سياق  بهذا  الوعي  اإىل  املدخل  ولعل  بالذات.   ،1924 العام  يف  اخلالفة  �سقوط  اإعالن  يف 

امُلهمل، ينطلق من الإقرار باأن تيار الإ�سالم ال�سيا�سي- و�سمنه جماعة الإخوان- هو جزٌء 

من �سميم ما ُيعرف بظاهرة احلداثة العربية؛ واإىل حد اإمكان القطع باأنه لو اأمكن ت�سور غياب 

ظاهرة “احلداثة” على العموم- والنمط العربي منها على اخل�سو�س-، ملا كان لتيار الإ�سالم 

ال�سيا�سي اأن يتبلور من الأ�سا�س. ويعني ذلك اأنه ي�ستحيل ا�ستيعاب ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي 

خارج القوانني واملحددات التي حكمت انبثاق وتطور ظاهرة التحديث يف العامل العربي؛ منذ 

العقود الأوىل يف القرن التا�سع ع�رص. وبالطبع فاإنه ل يوؤثر يف ذلك ما يجري الإيهام به من اأن 

الإ�سالم ال�سيا�سي يبغي ا�ستبدال الإ�سالم -كمنظومة حياة- باحلداثة، من اأجل ا�سرتداد ما�سيه 

الذهبي ال�سابق عليها؛ حيث الأمر ل يتجاوز جمرد ا�ستخدام الإ�سالم واحلداثة معًا من اأجل بناء 

وتثبيت اأيديولوجيا �سيا�سية، ل تختلف عن غريها من اأيديولوجيات مناوئة اإل من حيث نوع 

القناع التي تتخفى خلفه. 

اأن  ع�رص،  التا�سع  القرن  مطالع  عند  العربية  احلداثة  جتربة  تبلور  ابتداء  ومع  بدا،  فقد 

القوة وحدها- متج�سدة يف الدولة القاهرة- �سيكون لها الدور احلا�سم يف تغيري الأو�ساع يف 

اآنذاك -ورمبا لالآن- روافع التغيري الأخرى من  اأنه مل تتوفر فيها  م�رص؛ واأعني من حيث 

يعقوب  اجلرنال  املعلم  وهو  اللحظة؛  تلك  �سهود  اأحد  �سجله  ما  ذلك  كان  ولقد  والفكر.  العقل 

الفل�سفية  الآراء  اختمار  اأو  العقل  اأنوار  نتاج  يكون  لن  تغيريًا يف م�رص  “اأن  اإىل  الذي م�سى 

بدا من  ما  هنا  ومن  قوٍم وادعني جهالء”.  قاهرة على  قوة  تغيري جتريه  واإمنا  املت�سارعة، 

املركزية الكا�سحة للدولة يف �سريورة التغيري يف م�رص؛ وهي املركزية التي ل تزال تفر�س 

نف�سها لالآن. وب�رصف النظر عن اأن التغيري الدولتي يظل مفرو�سًا من اأعلى على املجتمع، 

“الواقع”  يف  التغيري  على  مرتكزًا  يبقى  لأنه  �سطحيًا،  تغيريًا  يبقى  اأنه  ذلك  من  الأخطر  فاإن 

الرباين، من دون اأن ين�سغل كثريًا بالعمل على تغيري بنيات “الوعي” اجلواين. فالدولة -اأي 

دولة- اإمنا تعمل مبنطق التغيري يف “املدة الق�سرية” الذي ي�سهل اإحداثه يف الواقع، على عك�س 

اإحداث التغيري يف العقل الذي يكون عماًل يف “املدة الطويلة”؛ كثريًا ما تهمله الدولة. بل اإنه 

يبدو اأن الدولة تتعمد هذا الإهمال للعقل، لأنها ل ترغب جلماهريها- فيما يبدو- اأن يغادروا 

موقع “الوادعني اجلهالء” يف الأدنى، اإىل مقام الأنداد من “امل�ساركني العقالء”. ولهذا فاإن 

من �ساغوا خطاب التغيري يف العامل العربي قاموا بالتمييز يف احلداثة الأوروبية- ومنذ البدء- 

اإىل  نقله  الواجب  املقبول  “النفي�س”  من  اعتربوه  والذي  لها؛  الإجرائي”  “التقني  املكون  بني 

ديار امل�سلمني، وبني مكونها “العقلي النقدي”؛ الذي اعتربوه من “اخل�سي�س” املرذول الذي 
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ل يجوز تعاطيه اأو نقله اإىل ديارهم. وبالطبع فاإن ما يجري الآن يف العامل العربي، ملما يقطع 

باأن هذه الأطروحة التي ا�ستقر عليها اجلميع على مدى القرنني الفائتني، قد حافظت للجمهور 

على و�سع “اجلاهل” الذي ي�سهد ما يح�سل الآن باأنه مل يغادره، وفقط فاإن هذا اجلمهور قد 

اختار- مع تراخي قب�سة الدولة- اأن يتخلى عما فر�سته عليه من “الوداعة”.

�سبه  الإهمال  مع  اخلارجي،  الواقع  يف  التغيري  من  ال�رصب  هذا  بوؤ�س  من  بدا  ما  ورغم 

الكامل لل�رشط العقلي الالزم لأي تغيرٍي حقيقي، فاإن ذلك قد حدد طريقة عمل الفرقاء العاملني 

التي  القوة  باأدوات  الإم�ساك  وجوب  يف  تتمثل  والتي  احلديث؛  العربي  اخلطاب  مظلة  حتت 

تفر�س التغيري من اأعلى، والتي تتمثل يف الدولة بالأ�سا�س.

يختلفون-من  ل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  دعاة  فاإن  بالدولة،  الإم�ساك  اإىل  ال�سعي  هذا  و�سمن 

جهتهم- عن غريهم من الذين عملوا، من جهة اأخرى، حتت رايات الأيديولوجيات التحديثية 

)الليربالية والقومية وال�سرتاكية وغريها(. واأعنى من حيث اإنهم جميعًا يراوحون حتت مظلة 

الأطروحة ذاتها التي ل ترى للتغيري �سبياًل اإل بت�سكني اجلوانب التقنية الإجرائية من احلداثة 

فوق ذات البنيات التقليدية املتوارثة للوعي التي حتتفظ للجمهور بوداعته وهدوئه وطاعته)1(. 

اإىل  �سعيه  يف  فريق  كل  ي�ستخدمها  التي  املفردات  نوع  من  ياأتي  بينهما  الختالف  فاإن  وفقط 

املفردات  ي�ستخدمون  احلداثوية  الأيديولوجيات  دعاة  فيما ظل  اإذ  العام.  املجال  على  الهيمنة 

املتداولة يف اإطار الأيديولوجيات التي يب�رصون بها )من قبيل احلرية والدميقراطية والد�ستور 

وال�سرتاكية والطبقة العاملة والقومية وغريها(؛ والتي مل يقدروا على ال�سيطرة بها على املجال 

العام، لعدم امتالك اجلمهور-املق�سود التاأثري عليه بها- للرتاث املعريف والتاريخي الذي تقف 

عليه هذه املفردات، فاإن دعاة الإ�سالم ال�سيا�سي ي�ستخدمون مفردات تنتمي للراأ�سمال الرمزي 

الديني للجمهور لل�سيطرة على املجال العام )من قبيل ال�رصيعة واحلكم مبا اأنزل الله وتطبيق 

حيث  فعاًل.  التنني”  “الدولة  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  دولة  من  �سيجعل  ومبا  وغريها(؛  احلدود 

الراأ�سمال  اأدوات قمعها احلديثة، بل وكذا على  الدولة؛ كقوة قاب�سة لي�س فقط بكل  �ستح�رص 

الرمزي املقد�س الذي �سيجعل من اخلروج عليها هرطقًة وكفرًا. وهكذا فاإنه، وبدًل من جتاوز 

اأطروحة مركزية الدولة يف التغيري، عرب نقد اأطروحة التغيري الرباين الذي تفر�سه الدولة من 

ال�رشوط  امتالك  اأمام �رشورة  الباب  الأدنى، وفتح  امل�ستكني يف  الوديع  املجتمع  اأعلى على 

العقلية واملعرفية للدخول اإىل ع�رص احلداثة احلقة، فاإن الإ�سالم ال�سيا�سي ل ميلك ما يقدمه اإل 

املزيد من “مركزة” الدولة من جهة، و“اإخ�ساع” اجلمهور من جهة اأخرى؛ ومبا يعنيه ذلك 

من اأنه ل يقدم جتاوزًا للماأزق العربي، بقدر ما ينتهي اإىل تكري�سه ومفاقمته.

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني وم�ستقبل م�سرم�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني وم�ستقبل م�سر
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اللتبا�ش بني الدين وال�سيا�سة فى خطاب ح�سن البنا: 

 وفيما يخ�س اللتبا�س الأهم املتعلق بالعالقة بني الدين وال�سيا�سة، وعند جماعة الإخوان 

ينبني  التي  الآليات  اأهم  اأحد  يكاد يكون  اللتبا�س  باأن هذا  القطع  فاإنه ميكن  بالذات،  امل�سلمني 

عليها خطاب الأ�ستاذ ح�سن البنا؛ الرائد املوؤ�س�س لهذه اجلماعة، وابتداًء من حتديده لهوية تلك 

اجلماعة. فاإذ يقرر- من ناحية- اأن اجلماعة »دعوة �سلفية، وطريقة �سنية، وحقيقة �سوفية«؛ 

اأنهم  نف�سه-  الوقت  الإخوان- يف  ينفي عن  فاإنه ل  الدينية،  تاأكيد هويتها  يعنيه ذلك من  ومبا 

الأمة  �سلة  يف  النظر  وتعديل  الداخل،  يف  احلكم  باإ�سالح  يطالبون  لأنهم  �سيا�سية  »هيئة 

الإ�سالمية بغريها من الأمم يف اخلارج، وتربية ال�سعب على العزة والكرامة واحلر�س على 

قوميته اإىل اأبعد حد«)2(. ولقد اأتاح هذا اللتبا�س للجماعة وم�سايعيها اأن يروجوا للجماعة على 

اأنها ذات »هوية دينية«، واأن ما متار�سه من ال�سيا�سة اإمنا يرتبط بكونها- اأي ال�سيا�سة- ركنًا 

من اأركان الدين؛ حيث »احلكم معدود يف كتبنا الفقهية من العقائد والأ�سول، ل من الفقهيات 

والفروع«)3(. ولكن املفارقة تتاآتى، هنا، من اأن البنا حني راح يجعل »احلكم ال�سيا�سي« من 

اأنها »طريقة �سنية«؛ حيث  »العقائد والأ�سول«، فاإمنا كان ينق�س ما و�سف به جماعته من 

ال�سيا�سة معدودة عند اأهل ال�سنة من »الفقهيات والفروع«، على عك�س ال�سيعة الذين انفردوا 

وحدهم باعتبارها من »العقائد والأ�سول«)4(. واإذ ل ميكن ال�سك يف معرفة الرجل مبا يقول به 

ال�سيعة بخ�سو�س الإمامة وال�سيا�سة، فاإنه ل يبقى اإل اأن التزامه ما يقول به ال�سيعة هو النهاية 

التي تفر�س نف�سها على كل من ي�سعى اإىل اإخفاء ممار�سته ال�سيا�سية وراء اأ�ستار املعتقد الديني؛ 

واإىل احلد الذي يبلغ به تخوم اعتبار ال�سيا�سة دينًا. 

امل�سلمني،  �سطرت  التي  هي  ال�سيا�سة  كانت  اإذا  اأنه  كذلك-  يبدو-واحلال  فاإنه  وللغرابة، 

اأن  والعجيب  الراهنة.  اللحظة  يف  بينهما  ب  لتقرِّ تعود  فاإنها  و�سيعة؛  �سنة  اإىل  القدمي،  يف 

يكون ال�ستبداد حا�رصًا، وبقوة، يف كلتا اللحظتني معًا. فقد كان ال�ستبداد، هناك يف حلظة 

النق�سام، حني راح ال�سيعة يتعالون بال�سيا�سة اإىل ال�سماء )حيث جعلوا تعيني الإمام بالن�س من 

الله(؛ وذلك على �سبيل »الياأ�س« من النا�س الذين حالوا بني اأئمة اآل البيت وبني ما يراه ال�سيعة 

حقًا لهم يف الإمامة. وباملثل فاإنه كان حا�رصًا عند اأهل ال�سنة، حني راحوا يجعلون ما يقولون 

اأنه تعيني الإمام من النا�س بالبيعة والختيار، �ستارًا يخفون وراءه اآليات »ال�سوكة واملغالبة« 

التي كانت هي الفاعل احلقيقي-والأهم- يف م�سار ممار�ستهم ال�سيا�سية. ولعل هذا التماثل القدمي 

هو ما يقف وراء تقاربهما الراهن؛ واأعني من حيث ما تتك�سف عنه التجربة ال�سيا�سية ال�سيعية 

)متج�سدة يف النظام ال�سيا�سي الإيراين احلايل(، وال�سنية )متج�سدة يف جماعة الإخوان امل�سلمني 
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ر يف تثبيت خطاب و�سائي اأبوي.  يف م�رص(، من ال�سعي اإىل توظيف الراأ�سمال الديني املتجذِّ

ولعل هذا الطابع الو�سائي الأبوي للخطاب يتاأكد من خالل املركزية الطاغية ملفهوم »املر�سد« 

يف كال النظامني الإيراين )ال�سيعي( وامل�رصي )الإخواين/ال�سني(. وهنا يلزم التنويه باأن هذا 

اخلطاب الو�سائي اإمنا ينبني، وعلى نحٍو جوهري، على ت�سور العقل قا�رصًا عن تدبري �ساأن 

 عن البيان 
ٌّ

الإن�سان الذي يبقى، لذلك، يف احتياٍج دائم اإىل »مر�سد« يقرر له ويختار. وغني

اأن ذلك الت�سور هو ما يوؤ�س�ش -على مدى التاريخ- لكل اأمناط ال�سلطة امل�ستبدة القامعة، التي 

ت�سلك مبنطق فر�س الو�ساية على النا�س.

النظام  به  يتميز  ما  ثمة  فاإن  النظامني،  كال  يف  »املر�سد«  و�سع  مركزية  من  وبالرغم    

الإيراين؛ واأعني من حيث ما يعرفه من تنظيم الد�ستور ملكانة وحدود دور املر�سد على راأ�س 

هذا النظام، وذلك يف مقابل خلو الد�ستور امل�رصي من الن�س على ما ينظم دور ومكانة املر�سد 

يف النظام ال�سيا�سي. وهكذا، فاإنه ورغم ما ينطق به واقع احلال، وي�سهد به كثري ممن اأدوا 

على  الإر�ساد  املر�سد-ومكتب  ممار�سة  من  الراهن)5(،  امل�رصي  النظام  يف  �سيا�سية  اأدوارًا 

يعنيه  ومبا  الد�ستور؛  رقابة  وخارج  منفلتًا،  دورًا  يبقى  فاإنه  كبري،  �سيا�سي  لدوٍر  العموم- 

ذلك من اأن ممار�سته لل�سلطة، ل يرتتب عليها اأي نوٍع من امل�سئولية. وانطالقًا من مبداأ اأنه 

»ل �سلطة من دون م�سئولية«، فاإن ذلك يبقى من قبيل الق�سور الذي يلزم تداركه؛ على األ 

يكون ذلك من خالل الن�س على �سلطة املر�سد يف الد�ستور، بل من خالل الن�س على ما مينع 

التابعني جلماعات تتالعب بالراأ�سمال الديني، ويكون لها مر�سد اأعلى يقف على راأ�س تراتبيتها 

التنظيمية، من الو�سول اإىل قمة النظام ال�سيا�سي امل�رصي. ويرتبط ذلك باأن الإن�سانية على 

العموم قد بلغت -يف تطورها العقلي- مرحلة الر�سد، ومل تعد يف حاجة اإىل من يقوم باإر�سادها 

اإىل ما فيه فالحها. ولعله ميكن القول بوجوب التح�سني الد�ستوري لهذا املبداأ الذي يتجاوب 

فيه التطور العقلي مع البيان الديني املتمثل يف قوله تعاىل: »ل اإكراه يف الدين، قد تبنيرَّ الر�سد 

من الغي«)٦(. ومن هنا ما كان من امل�سري اإىل ختم النبوة وانتهاء وحي ال�سماء، الذي راأى فيه 

»حممد اإقبال« اإعالنًا ببزوغ ع�رص اكتمال العقل، على نحٍو مل يعد معه الإن�سان يف حاجة اإىل 

اإر�ساٍد من اأحد. ول ميكن الحتجاج هنا باأن ثمة من املبادئ الإن�سانية الكربى ما يتعار�س مع 

م�ستوى التطور الثقايف الراهن للم�رصيني، واأنه ل ميكن فر�سها عليهم بالد�ستور اأو القانون، 

ولبد من ترك التطور ياأخذ مداه. اإذ احلق اأن غياب الوعي بهذه املبادئ هو ما يتيح لأ�سحاب 

خطابات الأبوية الو�ساية اأن يفر�سوها على النا�س، ومبا يعنيه ذلك من اأن م�سلحتهم ت�ستلزم 

اإبقاء امل�رصيني عند نف�س امل�ستوى الثقايف الذي ي�سمح لهم بفر�س و�سايتهم عليهم)7(. وبالطبع 
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فاإن ذلك يعني اأنه لن يكون ممكنًا اخلروج بامل�رصيني من حالهم الثقايف املرتدي اإل عرب توفري 

عن  امل�رشوعية  غطاء  نزع  هو  ال�رشوط  هذه  واأهم  ممكنًا؛  التطور  هذا  جتعل  التي  ال�رشوط 

اأ�سحاب خطابات الو�ساية. 

ورغم ما يبدو-على العموم- من اأن الأمر ينتهي اإىل اإجبار من ينتمي اإىل مذهب اأهل ال�سنة 

على القول مبا يقول به خ�سومه املذهبيون من ال�سيعة؛ فاإن املفارقة تنبثق زاعقة من اأن كل 

�سعي اإىل »تديني« ال�سيا�سة يبقى، هو نف�سه، عماًل �سيا�سيًا؛ وعلى النحو الذي ميكن معه القول 

اإن املرء يكون �سيا�سيًا حتى وهو ي�سعى اإىل اإلغاء ال�سيا�سة عرب حتويلها اإىل »الدين« اأو اإخفائها 

 عن البيان اأن اعتبار هذه املمار�سة من قبيل »العمل ال�سيا�سي« يرتبط 
ٌّ

وراء مطلقاته. وغني

هنا  ومن  احلاكمة.  وقوانينها  ال�سيا�سية  العملية  �رشوط  خارج  فهمها  اأبدًا  ميكن  ل  اأنه  بحقيقة 

ا�ستحالة فهم اللتبا�س امُل�سار اإليه عند البنا، بخ�سو�س حتديده لهوية اجلماعة، اإل باعتباره- 

دة. وهكذا فاإنه اإذا كان قد بدا  هو نف�سه- من قبيل املمار�سة ال�سيا�سية املق�سودة، اأو حتى امُلتعمرّ

ا�ستحالة فهم ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي خارج حمددات التجربة احلداثوية يف العامل العربي، 

فاإنه ي�ستحيل، باملثل، فهم ظاهرة تديني ال�سيا�سة خارج حمددات التجربة ال�سيا�سية العربية.

   واحلق اأن القفز على حقيقة اأن ال�سيا�سة تكاد، تاريخيًا، اأن تكون هي الإطار املحدد، من 

جهة، لن�ساأة جماعة الإخوان امل�سلمني عند اأُخريات العقد الثالث من القرن املن�رصم، واحلاكم، 

الذي ل  الالحقة)8(، والإحلاح-  العقود  لكل جمريات تطورها على مدى  اأخرى،  من جهة 

يهداأ- على اإخفاء الهوية ال�سيا�سية الغالبة للجماعة وراء براقع الديني واأ�ستاره، ل يك�سف اإل 

عن حم�س ال�سعي اإىل ا�ستئناف نوٍع من التاريخ الطويل- الذي عرفه الأ�سالف- من ممار�سة 

ال�سيا�سة بالدين؛ وهي املمار�سة التي كان قد �ساع الظن باأنها قد انقطعت وتوقفت حتت تاأثري ما 

بدا وكاأنه الق�سف باحلداثة، على العاملني العربي والإ�سالمي، الذي انطلق مع حملة بونابرت 

على م�رص يف اأُخريات القرن الثامن ع�رص. لكنه بدا وكاأن ما تخلرَّف عن هذا الق�سف ال�ساخب 

مل يكن اإل ب�سعة خدو�س تافهة على �سطح عامل ظل حمتفظًا، فى العمق، مبعظم ثوابت نظامه 

التقليدي املوروث. 

الديني وال�سيا�سي يف الإ�سالم حتتاج  العالقة بني  اإذا كانت  باأنه  التنويه، هنا،  ولعله يلزم 

اإذا كان  اإنه  العموم-  القول -على  فاإنه ميكن  اأعمق يتجاوز حدود هذا احليز،  ا�ستق�ساٍء  اإىل 

الدين قد ظل يقدم لل�سيا�سة لغتها وقامو�س مفرداتها، فاإن كافة موجهاتها وحمدداتها الرئي�سة 

قد ظلت تنتمي اإىل جمال اآخر غري الدين. وبعبارة اأخرى، فاإنه اإذا كان الدين قد منح ال�سيا�سة 

لغتها و�سكل ممار�ستها، فاإن م�سمون تلك املمار�سة وحمتواها قد ظل �سيئًا يقع خارج حدوده 

د. علي مربوك
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قد  القوة  �رصاعات  اأن  اإىل  يوؤول  الكربى  التاريخية  للم�سنفات  ا�ستقراًء  ولعل  الأغلب.  يف 

ي�ستمد  -الذي  خلدون  ابن  يكاد  فال  الإ�سالم.  يف  ال�سيا�سة  ملمار�سة  الرئي�س  املحدد  هي  كانت 

قيمته الكربى من كونه �ساحب خطاب عن التاريخ، ولي�س من كونه جمرد موؤرخ، اأو ناقٍل 

لالأخبار مثل غريه- يرى يف تاريخ امل�سلمني، اإىل ع�رصه، اإل نوعًا من الفاعلية �سبه املطلقة 

»القوة«)9(.  ل�ستغال  ال�سائد  ال�سكل  لالآن-  تبقى  ولعلها  كانت-  التي  القبلية  الع�سبية  لقانون 

والغريب اأن املحاولت ل تتوقف لإخفاء هذا التاريخ الطويل الذي كتبته القوة لكي يتوارى 

من الذاكرة بالكلية، حل�ساب تاريخ مثايل وُمتخيل ي�ستخدمه دعاة الإ�سالم ال�سيا�سي يف الرتويج 

الذي  التاريخ  اإىل طم�س هذا  الدائب  ال�سعي  للهيمنة. ورغم هذا  النازعة  ال�سيا�سية  لأجنداتهم 

يجرح الوعي وي�سقيه، فاإن ما ي�سهده العامل العربي، يف اللحظة الراهنة، من انفجار املكبوت 

الَقَبلي والع�سائري والطائفي واملذهبي الذي لطاملا جرى كبته وراء اأقنعة الدين -ثم احلداثة بعد 

ذلك- ملما يوؤكد على اأنه من قبيل التاريخ الذي ياأبى الغياب وال�سكوت.

اأثره ال�ساغط على العالقة بني اجلماعة  الدين وال�سيا�سة قد ترك  ولعل هذا اللتبا�س بني 

لفكرة  الأ�ستاذ »البنا«  فاإن قبول ورثة  لها.  �سيا�سية  ليكون ذراعًا  اأن�ساأته  الذي  وبني احلزب 

التي  باملفاهيم  ال�سيا�سة  ممار�سة  عن  توقفوا  قد  اأنهم  يعنى  ل  ال�سيا�سة،  ملمار�سة  كاآداة  احلزب 

تتحقق  �سوف  اأنها  فقط  يعني  بل  الدين،  قناع  وراء  والجتماعي  ال�سيا�سي  م�سمونها  يتخفى 

من حتت رداء احلزب ال�سيا�سي الذي جرى ا�ستدعاوؤه -كمفهوم حديث تبلور يف ف�ساٍء من 

املمار�سة التي حتقق فيها �سبط العالئق بني الديني وال�سيا�سي- ليخايل بتبني الإخوان ملمار�سة 

اأن  حدود  فعليًا  يتجاوز  ل  الأمر  ولكن  فيها.  كقناٍع،  الدين،  توظيف  من  متحررة  �سيا�سية 

»احلزب« -امُلفرت�س فيه ممار�سة ال�سيا�سة بح�سب قواعد العقل- �سوف يجعل من »اجلماعة« 

ذراعه الديني، الذى �سيكون مطلوبًا منه اأن يقوم على ح�سد وجتيي�س الأتباع؛ وهي املمار�سة 

التي تربع فيها اجلماعة ملا متتلك من تاريٍخ ل ت�ستغل داخله اإل قيم الطاعة والإذعان املعادية 

لها  حققت  التي  املمار�سة  من  تاريخ  اإطار  يف  ينخرطون  اأنهم  ذلك  ويعني  العقل.  لإعمال 

الأ�سعرية ال�سيادة، والتي يح�رص فيها العقل كمجرد قناٍع ُيراد التغطية به على ال�ستغال املهيمن 

لكل ما يتناق�س مع نظامه. واإذ يكاد احلزب -واحلال كذلك- اأن ل يجاوز كونه حم�س قناٍع 

حديث يتخفى وراءه امل�سمون القدمي ذاته؛ فاإن ذلك يعني اأن قيامه مل يوؤثر على نظام اجلماعة 

اجلانب  حتفيز  من  تعنيه  -مبا  »الدعوية«  كانت  اإذا  اأنه  يف  ذلك  ويتجلى  ا�ستغالها.  وطرائق 

العاطفي النفعايل يف الإن�سان- هي اآلية ا�ستغال اجلماعات الدينية، فاإن »الإقناع« -مبا يعنيه 

من حتفيز اجلانب العقلي يف الإن�سان- هو الآلية الغالبة على ا�ستغال الأحزاب احلديثة؛ فاإنه 
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ل يف  يبدو- ول�سوء احلظ- اأن املراقب يلمح اأن احلزب القائم على خدمة اجلماعة، اإمنا يعوِّ

ا�ستغاله على اجلانب »الدعوي« العاطفي، ولي�س »الإقناعي« العقلي؛ واأعني من حيث تظل 

الرطانة الدينية هي الغالبة على �سياغة اخلطاب الذي يتوجه به اإىل اجلمهور.

وبالأ�سا�س،  يتوقف،  الإخوان  جماعة  م�ستقبل  اإن  القول  ميكن  فاإنه  ذلك،  على  وترتيبًا 

بني  العالقة  احلداثة، ومن  املتعلقة مبوقفها من  اللتبا�سات  هذه  ف�س  قدرتها على  على مدى 

الرباين  الإجرائي  الطابع  جتاوز  اأمام  الباب  معه  ينفتح  الذي  النحو  وعلى  وال�سيا�سة؛  الدين 

ر�سيدة  �سيا�سية  ممار�سة  واأمام  لها،  املوؤ�ِس�سة  والنظرية  العقلية  ال�رشوط  امتالك  اإىل  للحداثة 

تنبني على غري منطق الو�ساية والأبوية، وعلى حتفيز اجلانب الدعوي النفعايل عند املتلقني. 

لكنه يلزم التنويه باأن مقاربة على هذا النحو لتلك املحددات لن تعني اإل اأن ت�سع اجلماعة نهاية 

لوجودها، رغم ما �سيرتتب على ذلك من فتح الباب اأمام م�ستقبل م�رص. فاإنه ل م�ستقبل مل�رص 

اإل على ال�سفة الأخرى املعاك�سة لتلك التي �ستقف عليها اجلماعة اإذا اختارت لنف�سها اأن تقف 

التي كانت  ال�سكلية  الزخارف  تقدر  العقود، ومل  التي رافقتها على مدى  التاريخ  ثوابت  عند 

تتجمل بها على اأن تقلل من �سطوة تاأثريها على كٍل من خطابها وممار�ستها. 

د. علي مربوك



رواق عربي

124

العدد 66-65

الهوام�ش

املمار�سة . 1 يف  اللتبا�ش  اأمناط  اأكرب  اأحد  ميثل  ذلك  فاإن  وبالطبع 

العربية على مدى القرنني الفائتني؛ والذي يقوم، بالأ�سا�س، على 

اإخفاء بوؤ�س امل�سمون وتقليديته وراء ملعان ال�سكل وحداثته. 

ح�سن البنا: جمموعة الر�سائل )دار الكلمة للن�رص والتوزيع( القاهرة، . 2

ط1، �س 111-118. 

امل�سدر ال�سابق، �س 123.. 3

الديانات، ول من 4.  اأ�سول  لي�س من  الإمامة  الكالم يف  اأن  »واعلم 

الإعرا�س  املكلف  ي�سع  ل  بحيث  )الواجبات(،  ات  الالُبديِّ الأمور 

عنها، واجلهل بها؛ بل لعمري اإن امُلعِر�س عنها لأرجى حاًل من 

الواغل فيها، فاإنها قلما تنفك عن التع�سب والأهواء، واإثارة الفنت 

بالإزراء،  وال�سلف  الأئمة  حق  يف  بالغيب  والرجم  وال�سحناء، 

وهذا مع كون اخلائ�س فيها �سبيل التحقيق، فكيف اإذا كان خارجًا 

اأواخر كتب  عن �سواء الطريق؟. لكن ملا جرت العادة بذكرها يف 

الأ�سوليني، مل  املتكلمني، والإبانة عن حتقيقها يف عامة م�سنفات 

نر من ال�سواب خرق العادة برتك ذكرها يف هذا الكتاب، موافقة 

انظر:  العادات«.  مقت�سى  على  وجريًا  ال�سفات،  من  للماألوف 

ح�سن  حتقيق:  الكالم،  علم  يف  املرام  غاية  الأمدي:  الدين  �سيف 

القاهرة  الإ�سالمية(  لل�سئون  الأعلى  )املجل�س  اللطيف  عبد  حممود 

الإمامة  لإيراد  اأ�سا�س  من  لي�س  فاإنه  وهكذا   .3٦1 �س   ،1971

اأنه  يف كتب الأ�سول اإل ما جرت به عادة الأ�سبقني فقط. واحلق 

اأن  اأورد هذا العتذار، ُمردفًا بعده  اإل وقد  اأهل ال�سنة  اأحد من  ل 

الإمامة- عندنا- من الفرعيات الفقهية. 

ميكن الإ�سارة هنا، على وجه اخل�سو�س، اإىل ما اأورده الدكتور . 5

قانونيًا  م�ست�سارًا  طويلة  ل�سهور  عمل  )الذي  الله  جاد  فوؤاد  حممد 

لرئي�س اجلمهورية( يف خطاب ا�ستقالته من اأن كثريًا من القرارات 

م�ستقبل جماعة الإخوان امل�سلمني وم�ستقبل م�سر



125

العدد 65-66رواق عربي

من  وغريه  هو،  لُيفاجاأ  الق�رص،  خارج  من  جاهزة  تاأتي  كانت 

م�ساعدي الرئي�س، ب�سدورها عن الرئا�سة من دون معرفة م�سبقة 

بها. 

البقرة: 25٦.. ٦

حد . 7 عند  يقف  مل  الو�سائي  الطابع  هذا  باأن  هنا  التنويه  يلزم  ولعله 

جمرد فكر جماعة الإخوان، بل اإنه كان �سمة غالبة على ممار�ستها 

ال�سيا�سية؛ الأمر الذي جتلى- على نحٍو وا�سح- يف طبيعة خالفها 

النتماء  عن  ُيقال  مما  الكثري  هناك  فاإن   .1952 يوليو  ثوار  مع 

الأمر  للجماعة؛  يوليو  ثورة  �سباط  من  لكثريين  التنظيمي  �سبه 

الذي مل ي�سمح للجماعة فح�سب باأن حتتفظ بوجودها القانوين رغم 

اآنذاك بحل كل الأحزاب  الثورة  قيادة  ال�سادر عن جمل�س  القرار 

واجلماعات ال�سيا�سية، بل واأن ُتدعى للم�ساركة يف العملية ال�سيا�سية 

وبكل  خطابها،  قلب  يف  املتجذر  الو�سائي  الطابع  ولكن  اأي�سًا. 

حمولته الإق�سائية وال�ستحواذية، قد فعل فعله ودفعها اإىل ال�سعي 

الذي  الأمر  يوليو؛  �سباط  على  وروؤاها  اأيديولوجيتها  فر�ش  اإىل 

ر املواجهة بينهما اإىل مواجهات دامية ل تزال اآثارها  انتهى اإىل تفجُّ

حا�رصة لالآن. ويف ال�سياق ذاته، فاإنه ميكن الإ�سارة اإىل ا�ستمرار 

الإخوان،  ممار�سة  على  الإق�سائي  الو�سائي  الطابع  هذا  غلبة 

يناير وحتى الآن؛  العامني الالحقني على اندلع ثورة  على مدى 

مواجهات  �سكل  يف  اللحظة،  هذه  يف  ينفجر،  الذي  النحو  وعلى 

دامية وعنيفة بني قطاعات وا�سعة من امل�رصيني وبني املنتمني لهذه 

اجلماعة.  

فقد كان حدث الن�ساأة بعد اأربعة اأعوام فقط من اإعالن �سقوط اخلالفة . 8

الذي اأعلنه اأتاتورك يف العام 1924، وما اأحدثه هذا الإعالن من 

حراك �سيا�سي �سهدته م�رص التي كان �سلطانها )اأحمد فوؤاد( قد اأف�سح 

فتح  الذي  الأمر  اخلالفة؛  كر�سي  القاهرة  ترث  اأن  يف  رغبته  عن 

الباب للجدل ال�ساخب حول »الإ�سالم واأ�سول احلكم«، الذي يبدو 

اأن ظهور جماعة الإخوان كان اأحد تداعياته. ومن جهة اأخرى، 

فاإن التطور الالحق للجماعة؛ والذي يبلغ حد اإمكان اعتباره مبثابة 

نوٍع من التاأ�سي�س الثاين لها مع »�سيد قطب« ل يجاوز كونه نوعًا 

من ال�ستجابة للتحدي الذي فر�سته الدولة النا�رصية البازغة؛ واإن 

كان من قبيل ال�ستجابة التي تعيد اإنتاج نقي�سها بالطبع.  

للممار�سة . 9 الأهم  املحدد  هي  كانت  »القوة«  اأن  حقيقة  مع  قارن 

العربية احلديثة؛ ومبا يعنيه ذلك من اأن الأمر ل يتجاوز كون اأنها 

ال�سيا�سي  الإ�سالم  دعاة  وهاهم  باحلداثة.  ثم  بالدين،  ت�رصبلت  قد 

ي�سعون اإىل موا�سلة �رصبلتها بالدين واحلداثة معًا.

د. علي مربوك
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* كاتب �سوري وباحث يف معهد در��سات �ل�رشق �لأو�سط- جامعة جورج و��سنطن.

الثورة امل�سرية..

 ف�سل النخب ال�سيا�سية اأم ف�سل لالإ�سالم ال�سيا�سي؟

د. ر�سو�ن زيادة *

موجة  بفعل  حتوٍل  اإىل  الع�رصين  القرن  من  الأخري  الربع  يف  الدويل  امل�سهد  �س  تعررّ

اه �سموئيل هنتنجتون »املوجة الدميقراطية  لت ما �سمرَّ تغيريات اأ�سابت الأنظمة ال�سيا�سية، �سكرّ

اأي   1975 عام  اإ�سبانيا  ثم   ،1974 عام  واليونان  بالربتغال  املوجة  هذه  ابتداأت  الثالثة«)1(. 

ال�سيوعية يف  الدول  اكت�سحت  ثم  الالتينية)2(،  اأمريكا  املتو�سط، واجتهت �سوب  �سمال  دول 

ة خارطة  الحتاد ال�سوفيتي و�رصق اأوروبا، ثم اأثرّرت ب�سكل عميق يف �رصق وجنوب اآ�سيا مغريرّ

اجلغرافيا ال�سيا�سية للعامل.

بيد اأن دول جنوب املتو�سط بقيت منيعة اأو ح�سينة اأمام موجة التحول الدميقراطي تلك،اإذ 

تراوحت الدول فيها بني اأ�سكاٍل خمتلفة من الدولة الت�سلطية، و�سلت يف بع�سها اإىل منط من 

اأمناط الدولة ال�سمولية التوتاليتارية الكاّلنية كما هي حال ليبيا و�سوريا، لقد بقيت هذه املنطقة 

اآخر القالع املمانعة اأمام الدميقراطية كما و�سفتها جملة نيوزويك يف اأحد اأعدادها)3(. 
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الت�سعينيات  يف  م�رص  مثل  الدول  هذه  بع�س  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية  التغريات  اقرتنت  لقد 

بحدوث نوٍع من التحولت ال�سيا�سية والجتماعية من داخل النظام ال�سيا�سي ذاته؛ وهو ما دعا 

البع�س اإىل و�سفها باأنها كانت جمرد اإعادة هيكلة النظام ال�سيا�سي بتبنيه منوذجا من النفتاح 

النفتاح  ي�سمى  ما  اأي  الوقت  بنف�ش  وامل�سبوط   )Political Openness( املحدود  اأو  اجلزئي 

النتقال  يعني  ما  وهو   )liberalizationwithout Democraization( الدمقرطة  دون  من 

ال�سيا�سية  احلياة  جمالت  جميع  على  الدولة  هيمنة  على  القائم  ال�سمويل  الكلي  النموذج  من 

التقليدية  ال�سيطرة  التنازل عن طريقة  نوعًا من  اإىل منوذج يظهر  والقت�سادية والجتماعية 

على قطاعات احلياة يف اأفرعها املختلفة لكن دون التخلي عنها متامًا من حيث املبداأ.

وعلى ذلك ميكن القول اإن الأنظمة ال�سيا�سية العربية ويف حماولة للتكيف مع املوجة الثالثة 

املنطقة  الت�سعينيات يف هذه  فعقد  التكيف، ولكن وفق منطها اخلا�س)4(،  للدميقراطية حاولت 

رغم اأنه عقد التغيريات اجلوهرية يف بلدان املوجة الثالثة خا�سة دول اأوروبا ال�رصقية وبع�س 

دول �سمال املتو�سط، لكنه مل ي�سهد التغيريات ذاتها يف دول جنوب املتو�سط وبالتحديد داخل 

الدول العربية.

هذا العقد هو ما اأدعوه »بالعقد ال�سائع« يف املنطقة العربية، حيث تر�سخت هياكل الأنظمة 

ال�سيا�سية عرب جمموعة من الإجراءات القانونية و�سبه القانونية، كما يف تخليد العمل بقانون 

الطوارئ وتفريغ املوؤ�س�سات الد�ستورية والق�سائية والإعالمية من اأدوراها الرقابية واحلمائية 

العام داخل املجتمع واأهمها احلر�س على  ال�ساأن  اإىل تف�سخ قيم  النهاية  اأدى يف  للمجتمع؛ مما 

امل�سلحة العامة والهتمام بالق�سايا الوطنية ومركزية قيمة العمل كاإنتاجية عليا، وهو بدوره 

اأدى اإىل انحدار املجتمع بكليته نحو القيم الفردية اخلال�سية التي حتميه داخل قوقعته اخلا�سة؛ 

.)5( لأن ثمن غري ذلك �سيكون مكلفًا بل باهظاً

وم�سى عقد الت�سعينيات الذي �سهد التحولت الأعمق يف العامل، �سيا�سيًا: عرب النفتاح على 

املجتمعات  حقن  اأو  زرع  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  اخلالق  والدور  املدين  املجتمع  اأفكار 

بالأفكار اخلالقة التي ت�سهم با�ستمرار يف اإ�سفاء احليوية واملبادرة على املجتمع، واقت�ساديًا: 

كانت العوملة تفتح فر�سًا ل حدود لها للمجتمعات يف انتقال الأفكار والأموال، بيد اأن املجتمعات 

العربية كانت تعي�س حالة من ال�سمت، فقد و�سلت املجتمعات العربية يف تلك الفرتة اإىل حالة 

ال�سيا�سية  الأنظمة  مفرغة،فال  حلقة  يف  بالتغيري،ودخلنا  الأمل  وفقدان  املعمم  الإحباط  من 

ترغب بالتغيري اإن مل تكن تخاف منه، ول املجتمعات قادرة على التغيري بحكم عقود طويلة من 

العطالة والال فعالية وانعدام املبادرات اجلدية للتغيري.
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مع اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب 2001 ثم دخول القوات الأمريكية اإىل العراق بدا اأن 

هناك اأجندة دولية جديدة وخمتلفة متامًا،ورغم اأن بع�س الدول حاول التكيف معها يف البداية 

عرب تقدمي اأولوية الأمن ومكافحة الإرهاب على الإ�سالح ال�سيا�سي، اإل اأن و�سع الدميقراطية 

اأحرج هذه الدول، وقد جتلى  وحقوق الإن�سان على الأجندة الدولية ب�سكٍل �رصيح ووا�سح 

ذلك ب�سكل وا�سح يف انتقاد الوليات املتحدة ذاتها لبع�س حلفائها املقربني كم�رص وال�سعودية؛ 

لعدم قيامهم بالإ�سالحات ال�رصورية.

 كما �سهدنا ن�ساطًا وا�سحًا للمعار�سة ال�سيا�سية واملجتمع املدين يف العديد من الدول العربية، 

اأ�سكال الأنظمة  التي تعي�س حتت �سكل من  الدول  �سيما م�رص والأردن واملغرب وحتى تلك 

الت�سلطية القا�سية مثل �سوريا وتون�س، �سهد املجتمع املدين فيها حراكًا وا�سحًا انعك�س يف تاأ�سي�س 

الدول يف  بنجاح عدد من  الفرتة  هذه  ترافقت  وقد  واملجتمعية،  ال�سيا�سية  املبادرات  عدٍد من 

حتقيق التحول الدميقراطي عرب ما ي�سمى »الثورات امللونة«، يف �رصبيا، ثم الثورة الربتقالية 

التي  لبنان يف عام 2005  الأرز يف  املخملية يف جورجيا، وثورة  اأوكرانيا)٦(، والثورة  يف 

جنحت يف اإخراج القوات ال�سوريا بعد عقود طويلة من وجودها الع�سكري هناك)7(، عرب نزول 

عدد كبري من النا�س اإىل ال�سارع وفق ا�سرتاتيجية منظمة وحم�رصة م�سبقًا؛ بهدف اإجبار النظام 

على اإحداث تغيريات جذرية، اأو اإ�سقاط النظام ال�سابق والدخول يف عملية حتول دميقراطي 

املوجة  اأ�سبح يطلق عليه  ال�سابق.وهو ما  النظام  اإحالل نظام دميقراطي بديل عن  ت�ستهدف 

الرابعة من التحول الدميقرطي)8(.

ثورات الربيع العربي واملوجة اخلام�سة للتحول الدميقراطي:

انطلقت ثورات الربيع العربي من تون�س يف دي�سمرب 2010، ومع رحيل الرئي�س التون�سي 

2011 وبدء عملية التحول الدميقراطي يف تون�س التي اأف�ست اإىل  ال�سابق بن علي يف �سباط 

للتحول  املوجة اخلام�سة  تفتح باب  اأول دولة عربية  التاأ�سي�سي كانت تون�س  املجل�س  انتخابات 

الدميقراطي يف منطقة ال�رصق الأو�سط.

ال�سابق  امل�رصي  الرئي�س  اإىل رحيل  اأف�ست  التي  احلرية يف م�رص  ثورة  ا�ستعلت  وبعدها 

مبارك، فما حدث يف م�رص وتون�س ثم اليمن وليبيا و�سوريا فيما بعد، يعد بال جدل اأهم حدث 

جرى يف العامل العربي خالل الن�سف الثاين من القرن الع�رصين، لقد كتبت م�رص تاريخًا عربيا 

جديدًا تعمد بالدم يف ميدان التحرير يف القاهرة وغريها من املدن الرئي�سية، ومع اإمياين بقدرة 
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م�رص بنخبها وروحها ال�سبابية على اأنها قادرة على حماية الثورة حتى حتقيق اأهدافها يف حتقيق 

انتقال دميقراطي يعيد اإىل م�رص مكانتها الطبيعية كمركز ثقل �سيا�سي وثقايف يف العامل العربي، 

فاإنه لبد من النظر اإىل جتارب الدول الأخرى بغية ال�ستفادة من الدرو�س امل�سرتكة.

اأوروبا  دول  من  كثري  به  مرت  مبا  اليوم  و�سوريا  وليبيا  واليمن  وم�رص  تون�س  متر  اإذ 

ال�رصقية واأمريكا الالتينية يف ت�سعينيات القرن املا�سي، من حيث النهيار املفاجئ لنظام ت�سلطي 

قائم على حكم ال�سخ�س الواحد عرب الأجهزة الأمنية وال�رصطة ال�رصية ممثلة يف احلالة التون�سية 

وامل�رصية بوزارة الداخلية وبالأجهزة الأمنية يف احلالتني ال�سوريا والليبية، وبالتايل فتفكك 

هذا النظام عرب ثورة �سعبية �سيعقبه انهيار لكل موؤ�س�سات النظام ولو بدرجات متفاوتة تتوقف 

الأجهزة  انهارت  التون�سية  احلالة  يف  وجمددًا  الرئي�س،  �سخ�س  على  ارتكازها  مدى  على 

الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكم كونها العمود الفقري للرئي�س املخلوع زين العابدين بن 

علي، وملا كانت هذه الأجهزة تعتربًا رمزًا للنظام القمعي ال�سابق فاإنها كانت الأكرث ا�ستهدافًا 

اأي�سًا من قبل املتظاهرين وال�سباب التون�سي.

كان  الذي  احلاكم  الدميقراطي  الد�ستوري  للتجمع  ا�ستهدافًا  حلظنا  اأدنى  وبدرجة  اأي�سًا 

القت�سادية  ليرباليته  يف  تعديالت  مع  ال�رصقية،  اأوروبا  يف  احلاكم  ال�سيوعي  باحلزب  اأ�سبه 

الت�سلطية بقيت را�سخة بحكم انت�سار احلزب عرب فروعه و�سعبه  وانفتاحه ال�سيا�سي لكن بنيته 

يف كل املدن والنواحي واملحافظات بل ويعتمد يف ميزانيته على الدولة ذاتها، وكما هي طبيعة 

الأحزاب احلاكمة يف الدول الت�سلطية فاإن احلزب غالبًا ما يكون اأداة للتح�سيد ال�سعبي ومظهًرا 

لل�رصعية احلزبية وو�سيلة لخرتاق املوؤ�س�سات اجلامعية واملهنية والطالبية اأكرث من كونه حزبًا 

�سيا�سيًا، يعتمد على قواعد �سعبية حتدد توجهاته ال�سيا�سية والأيديولوجية ب�سبب غياب املمار�سة 

الدميقراطية داخل موؤ�س�ساته، واعتماد قياداته على التعيينات الآتية من اأعلى ولي�س النتخاب 

الآتي من القواعد ال�سعبية.

اأ�سبحت  التي  وعائلته  التون�سي  الرئي�س  تاأكيد  بكل  كان  التون�سية  للت�سلطية  الآخر  املظهر 

ا�ستهداف  كان  ولذلك  البالد،  اأرجاء  كل  يف  القت�سادية  ال�سفقات  واحتكار  للف�ساد  رمزًا 

الرئي�س وعائلته ي�سكل اأولوية لدى ال�سباب التون�سي الذي قاد الثورة وجناحه يف اإق�سائه كان 

جناحًا للثورة يف حتقيق اأحد اأهدافها.

العربية يف حتقيق  البلدان  من  تون�س دون غريها  اأن جناح  هنا  ننوه  اأن  يجب  البداية  يف 

التون�سي  املجتمع  بها  يتمتع  التي  اإىل عدد من اخل�سائ�س  تاأكيد  الدميقراطية يعود بكل  الثورة 
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دون غريه، وعلى راأ�سها منو اأو ات�ساع الطبقة الو�سطى يف املجتمع التون�سي، وازدياد ن�سبة 

التعليم الثانوي واجلامعي، كما تعد تون�س من اأعلى البلدان جلهة متلك املواطنني ملنازلهم تفوق 

ال�سابق احلبيب بورقيبة،واأي�سًا دور  الرئي�س  �سنوات  اإىل  بالتاأكيد  تعود  ال�سيا�سة  75٪ وهذه 

فعال للمراأة التون�سية وم�ساركتها يف احلياة العامة وال�سيا�سية ب�سكل فعال، وارتفاع متحدثي 

اللغة الأجنبية داخل املجتمع التون�سي وهي هنا اللغة الفرن�سية،وفوق ذلك قرب النخبة التون�سية 

من فرن�سا، وا�ستفادتها ب�سكل كبري من جامعاتها وموؤ�س�ساتها التعليمية، كل ذلك وغريها من 

ال�رشوط يدفعنا بكل تاأكيد اإىل �سمان اأن التحول الدميقراطي يف تون�ش �سيكون م�ستقرًا بن�سب 

اأعلى بكثري حتى ولو مت يف دول اأخرى كم�رص واجلزائر واليمن و�سوريا.

فاملجتمع التون�سي متجان�س تقريبًا طائفيًا واإثنيًا، وي�سهد تفاوتًا اجتماعيًا بحكم ات�ساع الهوة 

حققته  الذي  النمو  عائدات  من  بفائداتهم  الأغلبية  �سعور  وعدم  احلاكمة  املت�سلطة  النخبة  بني 

على  تقريبًا  الأعلى  هو  التون�سي  الفرد  دخل  معدل  يبقى  لكن  الأخرية،  ال�سنوات  يف  تون�س 

م�ستوى الدول العربية يف �سمال اأفريقيا، وهو ما تختلف به تون�س عن كل الدول العربية التي 

ذكرتها والتي لديها ن�سب اأمية وفقر عالية جدًا، لن تكون اأي حكومة دميقراطية م�ستقبلية قادرة 

على معاجلة امل�ساكل الجتماعية والقت�سادية بال�رصعة التي يرغب بها املتظاهرون الطاحمون 

لتكرار الثورة يف دولهم )معدل دخل الفرد املتو�سط يف تون�س كان 7200 دولر اأمريكي يف 

عام 2009 ح�سب البنك الدويل، اأما يف اجلزائر الدولة النفطية الغنية فكان ٦٦00 دولر، اأما 

املغرب فكان 3800 دولر، اأما يف م�رص 4900 دولر(.

املفكر  نظرية  �سوابية  على  اإ�سافيًا  دلياًل  ت�سكل  عام  العربي«ب�سكل  الربيع  »ثورات  اإن 

ليبي�ست التي تربط التحول الدميقراطي بنمو اأو �سعود الطبقة الو�سطى عرب التنمية القت�سادية، 

كان ليب�ست قد در�س التحول الدميقرطي يف كوريا اجلنوبية كدليل على ذلك، والتي عربت 

عنها مظاهرات الطالب يف عام 1988، والتي قادت يف النهاية اإىل حتول دميقراطي م�ستقر 

لفرتة  امتد  الذي  الع�سكري  واحلكم  الع�سكرية  النقالبات  من  �سل�سلة  بعد  اجلنوبية  كوريا  يف 

طويلة من اخلم�سينيات عقب احلرب الكورية وحتى نهاية الثمانينيات من القرن املا�سي.اإن 

التعليم والتنمية القت�سادية يف كوريا اجلنوبية يف عام 1988 تكاد تكون مت�سابهة  موؤ�رصات 

متامًا مع ما هي عليه تون�س اليوم يف عام 2011.  

اه العالقة املتبادلة الإيجابية بني التطور القت�سادي  كان ليبي�ست اأول من اأ�سار اإىل ما �سمرَّ

والدميقراطية وبح�سب تعبريه » كلما كان حال الأمة اأف�سل كانت فر�س تعزيز الدميقراطية 
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م�ستوى  يكون  لأن  اأقرب  تكون  عمومًا  الدميقراطيات  اأن  على  ليب�ست  برهن  وقد  اأعظم، 

تطورها القت�سادي اأعلى من الالدميقراطيات. 

فالدميقراطية كما ي�رصح �ستتبع اآخر الأمر التقدم القت�سادي، وبالتحديد حني ي�سل م�ستوى 

الدخل اإىل امل�ستوى املتو�سط مما يدعم بناء الطبقة الو�سطى، وهو بدوره �سيجعل عددا متزايدا 

من املواطنني رفيعي الثقافة يطالب مب�ساركة �سيا�سية اأكرب؛ وهو ما �سيقود يف النهاية اإىل حتول 

م�ستوى  بلوغ  ا�ستطاعت  التي  ال�سلطوية  الدول  من  اأثبته يف عدد  ما  وهو  ناجح،  دميقراطي 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ثم  اإ�سبانيا والربتغال واليونان يف  الدخل املتو�سط، من بينها 

كوريا اجلنوبية فيما بعد.

ميكن القول اإن ما حدث يف تون�س وم�رص وليبيا واليمن و�سوريا اأ�سقط ب�سكل رئي�سي عدد 

من النظريات التقليدية التي جرى ترديدها يف الدرا�سات الغربية فيما يتعلق بال�ستثناء العربي 

حني يتعلق الأمر بالدميقراطية، اأو ما ي�سمى العامل الثقايف الذي ارتكز عليه كثرٌي من الباحثني 

يف حتليل غياب الدميقراطية اأو تطورها عند كثري من املجتمعات غري الغربية وخا�سًة العربية. 

خ�سائ�س  جمموعة  على  يركز  الغربية،  الأدبيات  يف  الجتاه  هذا  مكونات  اأحد  كان  وقد 

وهي  بال�رصف،  املتعلقة  والأعراف  والالعقالنية  النفاق  ومنها:  العربية،  لل�سعوب  و�سفات 

�سفات وقيم تتناق�س مبجملها مع الدميقراطية، وقد يعيد البع�س ذلك اإىل »الإ�سالم« بو�سفه 

دينًا ل ين�سجم مع الفكرة الدميقراطية؛ لأنه ل يف�سل بني الروحي والزمني.

مهما يكن فالبد من التاأكيد اأن جناح ثورات الربيع العربي ترتبط مبدى جناح عملية التحول 

الدميقراطي، اإذ متر عملية التحول الدميقراطي يف اأي نظام بثالث مراحل هي: �سعف النظام 

اأو تفككه، ثم املرحلة النتقالية التي تكون اأكرث اأمانًا عندما تتم بو�سائل دميقراطية، ثم املرحلة 

الأخرية وهي ال�ستقرار الدميقراطي وتتم عندما ت�سبح البنى الدميقراطية م�ستقرة ومتما�سكة 

من�سجمة مع الوعي اجلمعي العام للمجتمع. 

فاملوؤ�رصات القت�سادية ال�سلبية من مثل ارتفاع ن�سبة البطالة، وتدين فر�س احل�سول على 

وظائف عامة اأو خا�سة، وتدين م�ستوى البنية التحتية وانعدامها يف بع�س املناطق اإىل كثري 

من املوؤ�رصات ل ت�سكل عاماًل حا�سمًا يف عملية التحول الدميقراطي، واإن كانت متثل عاماًل 

رئي�سًا يف ازدياد التذمر من �سيا�سات النظام، فالأزمة القت�سادية كما يقرر كثري من اخلرباء 

غري كافية لإ�سقاط النظام، لكن املهم فيها هو الآثار املرتتبة على هذه الأزمة، ل�سيما يف ظل 

عدم قدرة النظام على ت�سوية هذه الأزمة القت�سادية اأو اإدارتها. فالأزمة القت�سادية غالبًا ما 
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ل معًا نفقًا �سعبًا ل ي�ستطيع اأي نظام اأن يتجاوزه دون تقدمي  تتحالف مع الأزمة ال�سيا�سية لت�سكرّ

تنازلت حقيقية، جتعله يدخل يف التفاو�س مع القوى ال�سيا�سية والجتماعية الفعالة الأخرى، 

وهذا ما ح�سل متامًا يف م�رص.

النظام يف  ي�سمى اعتالل  اأخري على ما  وما لعب دورًا حا�سمًا يف احلالة امل�رصية كموؤ�رص 

ال�سيا�سية  نخبها  داخل  الدميقراطية  للفكرة  ال�ساحق  النت�سار  هو  الدميقراطي  التحول  مرحلة 

لي�س  اإذ  دميقراطي،  نظام  باجتاه  التحول  يف  مركزي  دور  فللنخب  واملدنية،  املعار�سة 

اأنظمة دميقراطية ب�سكل اآيل  بال�رصورة اأن تقود كل عمليات التحول من اأنظمة �سلطوية اإىل 

اأنها ت�سقط يف فخ احلكم  اأو  الع�سكري  اإىل منط من احلكم  النظم  تنتقل هذه  اإذ رمبا  وعفوي، 

الثيوقراطي لرجال الدين اإذا افتقدت القوى ال�سيا�سية للمبادرة وكان لرجال الدين فيها ال�سوت 

اأن  علينا  يجب  ما  وهو  العراق،  يف  ما  وب�سكل  اإيران  مع  ح�سل  كما  املجتمع  داخل  الأقوى 

نخ�ساه. 

له  تعر�ست  الذي  العنيف  القمع  اأهمها  امل�رصية ولأ�سباب خمتلفة  ال�سيا�سية  املعار�سة  لكن 

اأو ا�سرتاتيجية وا�سحة ملا يجب  خالل �سنوات مبارك الأخرية، مل متتلك يف احلقيقة ت�سورًا 

القيام به بعد �سقوط النظام.

ا�ستبقت   2011 يناير  يف  امل�رصية  الثورة  عماد  كانت  التي  ال�سعبية  الحتجاج  حركة  اإن 

الأحداث وقامت ب�سكل عفوي وغري خمطط اأو منظم، وافتقدت قيادة جماعية اأو م�سرتكة، 

حيث كانت عبارة عن حتركات فردية يف البداية وعندما بداأت تاأخذ الطابع اجلماعي حاولت 

ال�سلطات قمعها ب�سكل مبكر خوفًا من منوها ولكنها ات�سعت بحيث خرجت عن ال�سيطرة،وبالتايل 

حتولت اإىل �سكل من اأ�سكال الحتجاجات ال�سلمية التي ت�ساعدت با�ستمرار، متاأثرة مبا جرى 

يف تون�س، واأجربت النظام على القيام بالتنازلت ال�رصورية كما جرى يف خطابات مبارك 

املتتالية، وهو ما قاد يف النهاية اإىل اإجناز عملية التحول. اإن ال�سوؤال الآن هو يف اإمكانية اللتفاف 

على حركة الحتجاج اجلماهريية، والعودة اإىل �سكل النظام القدمي لكن بوجوه جديدة.

ال�سيا�سية على روؤية للتحول الدميقراطي بعد �سقوط  اإن عدم توافق املعار�سة  يف احلقيقة 

النظام، والكل اأ�سبح يعمل وفق رد الفعل ووفق ما تتطور به الأمور اليومية ال�سيا�سية، ولذلك 

مع �سقوط النظام ممثاًل يف الرئي�ش امل�رشي ال�سابق ح�سني مبارك متكن اجلي�ش من الإم�ساك 

بزمام الأمور وقيادة املرحلة النتقالية، وقد كانت اإدارة اجلي�س لهذه املرحلة مليئة بالفو�سى 

وارتباك الأمور، اإذ لي�س هناك من اأجندة اأو روؤية لطريقة اإدارة املرحلة النتقالية، وما هي 
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الد�ستور  كتابة  يف  الوا�سح  التخبط  وجدنا  ولذلك  اتباعها،  يجب  التي  ال�رصورية  اخلطوات 

انتخاب  ال�سيا�سية حتى مع  النخب  داخل  الفو�سى  ا�ستمرت  املختلفة،  النتخابية  املراحل  ويف 

ذلك  من  والأهم  الإخوان  لدى  �سيا�سية  روؤية  من  هناك  لي�س  اإذ  للجمهورية،  رئي�سًا  مر�سي 

اأنهم اأداروا املرحلة النتقالية بانفرادية وع�سوائية كبرية جعلت النخب ال�سيا�سية منق�سمة متامًا، 

اإدارة املرحلة النتقالية حتول اإىل ا�ستئثار منفرد  وما كان يتطلب توحدا وت�ساركا يف طريقة 

بال�سلطة، واإذا اأخذنا بعني العتبار اأن كل موؤ�س�سات الدولة امل�رصية وعلى مدى ثالثني عاما 

جعلت من الإخوان عدوها ال�سيا�سي الوحيد فاإن و�سول الإخوان اإىل ال�سلطة �سيقابله عدائية 

�سيا�سية تقليدية و�ساملة من كل موؤ�س�سات الدولة وهذا ما ح�سل، و�سمح بخروج املظاهرات 

امل�سلمني ويف  لالإخوان  �سيا�سية  نهاية  موؤ�رصًا وا�سحًا على  كانت  التي  يونيو  ال�سخمة يف 30 

طريقة حكمهم مل�رص.

ف�س  يف  املجازر  وبارتكاب  اأكرث،  الأمور  عقد  يوليو   3 يف  الع�سكري  التدخل  لكن 

العت�سامات وت�ساعد اخلطاب التحري�سي �سواء من قبل الإخوان اأو من قبل ال�سلطة اجلديدة 

اأعاد م�رص اإىل املربع الأول يف مرحلة التحول الدميقراطي، حيث ل موؤ�س�سات ت�رصيعية ول 

مرجعية د�ستورية، وانتهت م�رص يف نفق طويل من ال�سطراب ال�سيا�سي الذي ل يبدو اأن 

له اأفًقا قريًبا.

بالتاأكيد كان على الإخوان امل�سلمني عدم امل�ساركة ال�سيا�سية على م�ستوى مر�سح لالنتخابات 

املعار�سة  اأن على  لهم، كما  ينت�سب  لتتحمل مر�سحا  تكن  الدولة مل  الرئا�سية؛ لأن موؤ�س�سات 

ال�سيا�سية اأن تتوافق على مراحل التحول الدميقراطي وعلى الروؤية ال�سيا�سية حتى ل تدخل يف 

الفو�سى ال�سيا�سية فيما بعد.

عوامل التحول الدميقراطي: 

مبكر،  بوقت  فيها  التفكري  يجري  ان  يجب  النظام  �سقوط  بعد  ما  ملرحلة  التخطيط  اإن 

وحم�رش لها ب�سكل جيد،فكما يقول جني �سارب اإن اإ�سقاط الرئي�ش ل يعني بناء نظام دميقرطي 

بال�رصورة، فاخلوف يكون دائمًا يف التحام النخب ال�سابقة وتوحدها؛ لإعادة النظام ال�سابق 

بوجوه جديدة اأو مع تعديالت ثانوية تكون بعيدة متامًا عن املعنى الدميقراطي احلقيقي للكلمة.

وهنا تاأتي اأهمية دور النخب اأو املعار�سة وعلى راأ�سها ال�سباب الذين قادوا الثورة اأن يكونوا 

واعني متامًا لذلك، واأن ميتلكوا روؤية ا�سرتاتيجية م�ستقبلية لآليات بناء املوؤ�س�سات الدميقراطية 

واحلفاظ عليها.

الثورة امل�سرية: ف�سل النخب ال�سيا�سية اأم ف�سل لالإ�سالم ال�سيا�سي؟
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اإن عملية التحول الدميقراطي ترتبط بعدٍد من القيم من مثل العقالنية والتعددية وامل�ساواة 

بني اجلن�سني واملواطنة، وهي مبجملها ت�سكل املدخل ال�رصوري لتحول نظام ت�سلطي اإىل نظام 

دميقراطي، حيث تعترب هذه القيم مبثابة الإطار النظري التي حتمي عملية التحول من النزلق 

باجتاه نظام ع�سكري اأو النتقال نحو منط من الفو�سى التي تهز ا�ستقرار البلد وت�سعفه. 

ومتر عملية التحول الدميقراطي يف اأي نظام بثالث مراحل هي: �سعف النظام اأو تفككه، 

ثم املرحلة النتقالية التي تكون اأكرث اأمانًا عندما تتم بو�سائل دميقراطية، ثم املرحلة الأخرية 

وهي ال�ستقرار الدميقراطي وتتم عندما ت�سبح البنى الدميقراطية م�ستقرة ومتما�سكة من�سجمة 

مع الوعي اجلمعي العام للمجتمع)9(. 

فاملوؤ�رصات القت�سادية ال�سلبية من مثل ارتفاع ن�سبة البطالة وتدين فر�س احل�سول على 

وظائف عامة اأو خا�سة، وتدين م�ستوى البنية التحتية وانعدامها يف بع�س املناطق اإىل كثري 

من املوؤ�رصات ل ت�سكل عاماًل حا�سمًا يف عملية التحول الدميقراطي، واإن كانت متثل عاماًل 

رئي�سًا يف ازدياد التذمر من �سيا�سات النظام، فالأزمة القت�سادية كما يقرر كثريا من اخلرباء 

غري كافية لإ�سقاط النظام، لكن املهم فيها هو الآثار املرتتبة على هذه الأزمة، ل�سيما يف ظل 

عدم قدرة النظام على ت�سوية هذه الأزمة القت�سادية اأو اإدارتها. فالأزمة القت�سادية غالبًا ما 

ل معًا نفقًا �سعبًا ل ي�ستطيع اأي نظام اأن يتجاوزه دون تقدمي  تتحالف مع الأزمة ال�سيا�سية لت�سكرّ

تنازلت حقيقية جتعله يدخل يف التفاو�س مع القوى ال�سيا�سية والجتماعية الفعالة الأخرى.

كما اأن ال�سيا�سة الدولية وتوجهاتها تلعب دورًا يف توجيه دفة ال�سيا�سات املحلية والوطنية، 

الإن�سان ومبداأ  �سيا�سة تعتمد على احرتام حقوق  الدويل  املجتمع  يتبنى  بلد، فعندما  داخل كل 

م�سلحي  ب�سكل  –ولو  للتكيف  املحلية  احلكومات  ت�سعى  الدميقراطية  ون�رص  ال�سفافية  تعزيز 

وموؤقت- مع اأجندته ال�سيا�سية مما يكون له دور فعال يف تقوية وتعزيز ن�ساط املجتمع املدين 

الذي يرتكز يف مبادئه على هذه املقولت وي�ستند اإليها.

اأما املوؤ�رص الأخري على ما ي�سمى اعتالل النظام يف مرحلة التحول الدميقراطي فهو النت�سار 

ال�ساحق للفكرة الدميقراطية داخل نخبها ال�سيا�سية املعار�سة واملدنية، فللنخب دور مركزي يف 

التحول باجتاه نظام دميقراطي، اإذ لي�س بال�رصورة اأن تقود كل عمليات التحول من اأنظمة 

�سلطوية اإىل اأنظمة دميقراطية ب�سكل اآيل وعفوي، اإذ رمبا تنتقل هذه النظم اإىل منط من احلكم 

ال�سيا�سية  القوى  افتقدت  اإذا  الدين  لرجال  الثيوقراطي  احلكم  فخ  يف  ت�سقط  اأنها  اأو  الع�سكري 

املبادرة، وكان لرجال الدين فيها ال�سوت الأقوى داخل املجتمع. 

د. ر�ضوان زيادة
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اإن املجتمع يف تعريفه الأب�سط هو املجتمع احلي القادر على القيام بعمليات التجدد والتوا�سل 

هذا  واآلية  اإمكانية  حل�ساب  ينتفي  التغيري  حتمية  �سوؤال  فاإن  لذلك  بوبر؛  كارل  عنها  عرب  كما 

التغيري، الذي ي�سبح مبثابة الإجابة عن ا�ستحقاقات داخلية وخارجية اأ�سبح من امل�ستحيل غ�س 

النظر عنها اأو ا�ستبعادها، ومن ال�رصوري الدخول يف حوار معها من اأجل الإجابة عنها اأو 

من اأجل تكييفها مبا يتالءم مع امل�ستقبل ال�سيا�سي والجتماعي.

وهذا ما ي�ستوجب التاأمل ب�سكٍل دقيق يف ماآلت املنطقة العربية لي�س على م�ستوى اأنظمتها 

ال�سيا�سية فح�سب واإمنا على م�ستوى تكوين بناها الجتماعية العميقة التي باتت تر�سم م�ستقبلها 

الأبعد.وغالبًا ما ترتبط هذه البنى بنمط القيم التي حتكم هذه التحولت وتدفعها قدمًا، وتظهرها 

على �سعيد الفعل ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي.

بني املوجتني الرابعة واخلام�سة.. روؤية مقارنة:

اأغرى ت�سابه تفكك النظم ال�سيا�سية ال�سلطوية يف العامل بدرا�سة اأوجه التقارب والتباعد يف 

التحول الدميقراطي يف اأوروبا ال�رصقية وبلدان اأمريكا الالتينية مقارنة مع البلدان العربية،فقد 

اأتت الثورة الربتقالية يف اأوكرانيا والتحولت اجلماهريية يف جورجيا ولبنان لتغري الباحثني 

بدرا�سة اأمناط تاآكل الأنظمة ال�سمولية يف العامل،وتعزيز قدرات املجتمع املدين على التحول 

الآمن باجتاه الدميقراطية والتعددية.

على  الأول  م�ستويني،  على  جناحًا  الدميقراطي  التحول  يف  الت�سيكية  التجربة  حققت  فقد 

التعددية،  الدميقراطية  اإىل  ال�سمويل  الواحد  احلزب  جتربة  عهد  من  الآمن  التحول  م�ستوى 

والثاين على م�ستوى النف�سال »ال�سل�س« عن �سلوفاكيا دون املرور بحروب عرقية اأو اأثنية 

كما ح�سل مع يوغو�سالفيا ال�سابقة.

ولذلك تعد درا�سة هذه التجربة مهمة على ال�سعيد النظري على م�ستوى درا�سات التحول 

الدميقراطي، وعلى ال�سعيد العملي من حيث تقييم التجربة ومالحظة اأخطائها وال�ستفادة من 

خرباتها. 

من املعلوم اأن �سبحة التحول الدميقراطي يف دول اأوروبا ال�رصقية بداأت يف بولندا منذ عام 

1988 حيث لعبت منظمة » ت�سامن » دورًا فعاًل يف هذا التحول، ثم املجر، فاأملانيا ال�رصقية 

ثم ت�سيكو�سلوفاكيا.
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اإذ ميكن تق�سيم دول اأوروبا ال�رصقية التي �سهدت حتوًل دميقراطيًا اإىل ثالثة مناذج:

االأول: ميكن اأن نطلق عليه و�سف التحول الحتجاجي ال�سلمي كما ح�سل يف بولندا عرب 

والقيام  ال�سارع،  اإىل  النزول  النا�س على  اأكرب عدد من  البولندية  الت�سامن  حتري�س حركة 

باعت�سامات واإ�رصابات �سلمية اأقنعت احلزب ال�سيوعي احلاكم ب�رصورة تقدمي تنازلت انتهت 

ب�سل�سلة من الإجراءات التي حققت ما يطلق عليه التحول الدميقراطي.

الثاين: ما يو�سف بالثورة املخملية كما يف ت�سيكو�سلوفاكيا؛ حيث ا�ستطاعت حركة املعار�سة 

النخبوية الداخلية واخلارجية التي بداأت مما ي�سمى امليثاق 77 والذي مل يتجاوز عدد املوقعني 

ال�سغط على احلزب احلاكم  املتاأخرة حتى، من  املراحل  اأكرث من 1200 �سخ�س ويف  عليه 

�سلمي  دميقراطي  لتحول  الباب  فتح  ما  وهو  اخلا�سة،  امتيازاته  عن  التخلي  على  واإجباره 

واآمن، وتبدو جتربة املجر قريبة جدًا من ذلك.

رومانيا  يف  كما  العنف  مع  ترافق  الذي  الحتجاجي  التحول  فهو  الثالث  النموذج  اأما 

وبلغاريا)10(.

اإقناع ذاته بخ�سو�سيته، واأن كل بلد هو فريد ول ميكن تكرار  بالتاأكيد كل بلد �سيحاول 

دعاة  يت�سور  مما  اأكرث  ال�سبه  عوامل  اأن  كيف  تعلمنا  املقارنة  الدرا�سات  لكن،  جتربته، 

اإذا  التعلم منها،  اخل�سو�سية، وبالتاأكيد فال�ستن�ساخ غري وارد، لكن هناك درو�سًا لبد من 

رغبنا يف الإفادة منها بغية حتقيق التحول الدميقراطي يف العامل العربي.

لقد اختزنت التجربة الدميقراطية يف التاريخ الت�سيكي ما قبل عام 193٦ دورًا حموريًا يف 

اإلهام املعار�سة الت�سيكية واملجتمع املدين الت�سيكي بقدرة املجتمع الت�سيكي على التحول والعودة اإىل 

احلياة الربملانية الدميقراطية، ورمبا لعبت اأحداث عام 19٦8 التي يطلق عليها »ربيع براغ« 

دورًا حموريًا يف تذكر تلك التجربة)11(، كما اأن اأحداث ذلك العام الأليمة التي انتهت بتدخل 

دبابات الحتاد ال�سوفيتي لقمع احلركة الإ�سالحية وانتهت باإعدام العديد من قادتها و�سباطها 

 Alexander Dubcek دوبت�سيك  األك�سندر  اجلرنال  احلركة  قائد  راأ�سهم  وعلى  الع�سكريني 

مثلت نقطة البداية بالن�سبة للكثريين)12(، ودفعت بع�سًا من قياديي احلزب ال�سيوعي ملعار�سة 

التدخل الع�سكري ولالن�سمام فيما بعد ل�سفوف املعار�سة والتوقيع على ما ي�سمى ميثاق 77، 

الذي ميكن القول اإن كثرًيا من موؤرخي حركة التحول الدميقراطي يف ت�سيكو�سلوفاكيا يعودون 

اإليه بو�سفه حلظة البدء يف مرحلة التحول.
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اأمثال  من  امل�سهورين  املعار�سني  من  عدد  عن  ال�سيوعي  احلزب  اأفرج   197٦ عام  يف 

Jaroslan Sabata ،Jiri Muller،Antumn Rusel ،Milan Itubl ، Jan Tesae وبع�سهم 
كان قد �سارك يف احلركة الإ�سالحية عام 19٦8، وقد �سكل هوؤلء فيما بعد نواة ميثاق 77، 

حيث وبدعوة من اأحد الأ�سخا�س يف 197٦/12/10 التقى عدد من النا�سطني مل يتجاوز عددهم 

الثمانية ب�سكل �رصي، وقد كان الهدف من هذا اللقاء التباحث يف طريقة من اأجل الت�سامن مع 

اأحد الفرق املو�سيقية التي اعتقل اأع�ساوؤها؛ لأنهم اأن�سدوا اإحدى الأغاين املحظورة، وتفوهوا 

هوؤلء  اعتقل  وقد  العامة)13(،  بالآداب  ال�سيوعي خملة  احلزب  اعتربها  التي  الكلمات  ببع�س 

الأع�ساء ملدة �سهر واحد فقط، يف حني توقع املجتمعون حينها اأن ت�ستمر مدة العتقال ل�سنوات 

طويلة كما جرت العادة، وا�ستمر النقا�س ل�ساعات طويلة حول طريقة الت�سامن الأمثل، وقد 

 Petr Uhl اأول  بعد، وبيرت  فيما  للجمهورية  اأ�سبح رئي�سًا  الذي  هافل  فات�سالف  اللقاء  ح�رص 

مل  مبيثاق77،  بعد  فيما  عرفت  التي  هي  وثيقة  اإىل  بالو�سول  الجتماع  وانتهى  وغريهم، 

احلكومة  التزام  الرتكيز على �رصورة  اإىل  �سيا�سية،واإمنا هدف  عبارات  اأية  الن�س  يت�سمن 

الت�سيكو�سلوفاكية بالتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان التي وقعت عليها وخا�سة العهد 

ففكرة  والجتماعية،  القت�سادية  للحقوق  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل 

امليثاق هدفت اإىل عك�س املراآة احلقيقية للنظام من خالل مدى التزامه مبواثيق حقوق الإن�سان 

الدولية، ثم عاد الن�سطاء لالجتماع ثانية بعد خم�سة اأيام من اللقاء الأول وقد كان الن�س جاهزًا 

دون اأن يحمل عنوان »ميثاق 77« اأو يحمل اأ�سماء املوقعني عليه، وا�ستغرق اللقاء الثاين على 

مدى �ساعتني يف النقا�س حول تعديل الوثيقة واإدخال بع�س الإ�سافات عليها، وا�ستقر الن�س 

على اأفكاره الرئي�سة مع اإ�سافة بع�س الفقرات التي تدعم الفكرة ذاتها، مما جعل الن�س موؤلفًا 

من ثالث �سفحات)14(، ومت التفاق على تعيني ثالثة ناطقني ر�سميني با�سم امليثاق بحيث ل 

ي�سدر اأي بيان اإل بتوقيع هوؤلء الناطقني الثالثة، ويجري تبديلهم كل عام، وعك�س الرقم 

ثالثة توازن املجموعات التي وقعت امليثاق واأ�سهمت يف �سنعه؛ وهي فئة املن�سقني ال�سيوعيني 

ال�سابقني املعار�سني للنظام )يف عام 19٦8 كان عدد اأع�ساء احلزب ال�سيوعي مليونا ومائتي 

األف، وقد طرد النظام ال�سيوعي ما يقارب الن�سف مليون بعد الأحداث امل�سهورة، وهوؤلء 

اجلامعات؛  اإىل  الدخول  من  واأولدهم  هم  وممنوعني  ومالحقني  ال�سفر  من  ممنوعني  كانوا 

مما دفعهم اإىل ت�سكيل كتلة معار�سة قوية( وفئة الن�سطاء املدنيني واحلقوقيني والليرباليني من 

اأعدادهم تزداد با�ستمرار)15(، وفئة  الذين طردوا من وظائفهم، وكانت  اأمثال هافل وغريه 

املجموعات الكاثوليكية والربوت�ستانتية املتدينة التي منعها النظام ال�سيوعي من ممار�سة حريتها 
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الدينية)1٦(، فقد كان ي�سارك ثالثة اأ�سخا�س من الكنائ�س يف اجتماعات قيادة ميثاق 77، على 

وبني  بدينهم  التب�سري  ب�رصورة  يوؤمنون  الذين  الدين  رجال  بني  الدائر  ال�رصاع  من  الرغم 

رجال ال�سيا�سة الذين يوؤمنون بالتغيري ال�سيا�سي من اأجل م�ساحلهم، اإل اأنه جرى التوافق على 

مواد ميثاق 77 بو�سفها مبادئ احلد الأدنى من التفاق، وبداأ رجال الدين تدريجيًا يلعبون 

دورًا مهًما من اأجل التغيري)17(، هذه الفئات الثالث اإذًا �سكلت ما ي�سمى ميثاق 77، اإذ بلغ عدد 

املوقعني عليه حني اإعالنه 242 �سخ�سا من بينهم 121 �سيوعيا �سابقا، وهوؤلء �سكلوا الن�سف 

تقريبًا ومن بينهم كان الربفي�سورZpennek Mlyner )18( الذي اقرتح ت�سمية املاغناكارتا)19( 

ينوون  الفرتة  تلك  يف  النا�سطون  يكن  مل  اإذ  �سيا�سية،  ولي�ست  حقوقية  وثيقة  بو�سفه  للميثاق 

على  الت�سيكو�سلوفاكية  احلكومة  تاأكيد  اإىل  يهدفون  كانوا  ما  بقدر  �سيا�سي.  جتمع  اأي  تاأ�سي�س 

اللتزام بتعهداتها الدولية وبالن�سو�س احلقوقية التي ن�س عليها الد�ستور الت�سيكو�سلوفاكي.

يف 197٦/12/15 حتدد ا�سم امليثاق كميثاق 77، اإذ تقرر اأن ي�سدر يف اليوم الأول من 

عام 1977، وكانت الأمانة العامة التي تن�سط من اأجل جمع التواقيع قد ا�ستطاعت اأن جتمع 

كما قلنا 242 توقيعا، جرى ن�سخ �سبع ن�سخ فقط، ن�سختان مع فات�سالف هافل كي يجمع التواقيع 

من الليرباليني والدميقراطيني،ون�سخة مع Dick اأحد املو�سيقيني الذين جرى اعتقالهم ثم اأفرج 

عنه، ون�سخة مع اجلمعية الكاثوليكية، ون�سخة مع النا�سط اأول Uhl ليجمع التوقيعات يف مدينة 

ال�سيوعيني  املن�سقني  التوقيعات من  ليجمع   Mlynerالربفي�سور ميلرن ن�سخ مع  برنو، وثالث 

ال�سابقني.واأعلن امليثاق يف النهاية يف 1977/1/1 ولذلك اأطلق عليه ميثاق 77 وعليه اأ�سماء 

242 توقيعًا، وقد تعامل النظام مع املوقعني ب�سكل خمتلف، فقد اعتقل فات�سالف هافل بعد 14 

يومًا من �سدور امليثاق ملدة اأربعة اأ�سهر، كما جرى اعتقال 10 اأ�سخا�س اآخرين، وقد ق�سى 

Patocka فقد جرى  اأما الربفي�سور باتوكا  lhU اأطول مدة اعتقال ملدة خم�س �سنوات،  اأول 

اعتقاله وتويف ب�سبب التحقيق لكرب �سنه )70 عامًا( وقد اأطلق عليه لقب »�سهيد امليثاق«)20(. كما 

جرى ترحيل 10 اأ�سخا�س ب�سكل اإجباري.

الت�سيكية والإجنليزية والفرن�سية والأملانية يف الوقت نف�سه، وقد  لقد �سدر امليثاق باللغات 

ال�سفحات  �سدر  على  �سدر  فقد  املوقعون،  يتوقعه  مل  للغاية  كبريان  و�سدى  تاأثري  له  كان 

الأوىل لل�سحف الربيطانية والفرن�سية والأملانية.

تقبل  الداخلية  املعار�سة  كانت  حني  حموريًا،ففي  كان  فقد  اخلارجية  املعار�سة  دور  اأما 

يف  املوجودة  املعار�سة  فاإن   ،19٦8 عام  بعد  خا�سة  النظام  داخل  من  باإ�سالحات  بالقيام 
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يقوم  اأن  اأكرث عجزًا من  فالنظام  باإ�سالحات داخلية  القيام  اأنه ل ميكن  توؤمن  اخلارج كانت 

اإذ  بينهما،  فيما  ب�سكل جيد  ا�ستطاعت توحيد جهودهما والتن�سيق  املعار�ستني  لكن كال  بذلك، 

كانتا ت�سعيان با�ستمرار اإىل ح�سول متثيل كامل لكل تيارات املعار�سة ال�سيا�سية،وقد ا�ستطاع 

بينها يف  فيما  اجتماعات متعددة  املعار�سة وعقد  تغريد جمع  بافل  الت�سيكو�سلوفاكي  املعار�س 

باري�س،وقد جرى تبادل الأدوار بني الطرفني، بحيث اإن امل�ساعدة املادية تاأتي من اخلارج، 

وكذلك الن�رصات وجمالت التوعية التي كانت املعار�سة الداخلية ت�ستفيد منها ب�سكل كبري)21(، 

وكذلك دور الإذاعات امل�سموعة مثل اإذاعة اأوروبا احلرة)22(، التي كانت تذيع اأخبار املعار�سة 

يف كل دول املع�سكر ال�سرتاكي)23(.

عملية النتقال اإىل الدميقراطية فى ت�سيكو�سلوفاكيا:

اأنتجه يف البيئة ال�سيا�سية الت�سيكية، دخل   بعد �سدور ميثاق 77 واحلراك ال�سيا�سي الذي 

النظام ال�سيا�سي يف مرحلة قمع �سديد باجتاه املعار�سة كما قلنا انتهت باعتقال كثري من املوقعني، 

ثم دخل احلراك ال�سيا�سي يف مرجلة خمود ن�سبي وجتاذبات ب�سبب ال�رصاع الدويل الذي ازداد 

اإن ال�رصاعات الداخلية غالبًا ما كانت  حدة بني الحتاد ال�سوفيتي والوليات املتحدة، بحيث 

تكت�سي اأبعادًا دولية، اأو على الأقل هكذا ُتقراأ من جانب النظام الت�سيكي؛ ولذلك يطلق على هذه 

الفرتة باأنها فرتة »التطبيع«.

البيانات  اإ�سدار  يف  ا�ستمرت  واإن  ن�سبي،  كمون  مرحلة  يف  الداخلية  املعار�سة  ودخلت 

احلقوقية التي بلغت زهاء 200 بيان حول ق�سايا حقوق الإن�سان املختلفة من مثل حق البيئة 

والطفل واملراأة وغريها، اإىل اأن بداأت التحولت تع�سف بدول املنظومة ال�سرتاكية والبداية 

وترافقت  جوربات�سوف  قادها  التي  البريو�سرتويكا  عملية  ب�سبب  ال�سوفيتي  الحتاد  يف  كانت 

التي  ال�سفافية، ثم بولندا بف�سل الحتجاجات اجلماعية  اأي  الغال�سنو�ست  �سيا�سة  ي�سمى  مع ما 

قادتها حركة الت�سامن البولندية، وهي التي افتتحت ما بات يعرف بربيع ال�سعوب يف اأوروبا 

مدين  جمل�س  تاأ�سي�س  على  »ت�سامن«  النقابية  املنظمة  عملت   1988 دي�سمرب  فمنذ  ال�رصقية، 

موؤلف من 119 ممثاًل للهيئات املعار�سة،وكانت هذه املنظمة وعلى راأ�سها لي�س فالي�سا قد قامت 

بعدد من الحتجاجات ال�سلمية يف ال�سارع �سم الألوف من احل�سود مما اأجرب احلزب احلاكم 

على العرتاف بها،وقد بداأت املحادثات ال�ساقة على الطاولة امل�ستديرة من اأجل الو�سول اإىل 

ت�سوية يف فرباير 1989 وقد ركزت املنظمة على �رصورة تنظيم انتخابات حرة يف امل�ستقبل 
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مبا ي�سمح بانتخاب برملان �رصعي ي�سمح باإدارة النقا�سات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 

وانطالقًا من اإميانها بتنظيم انتخابات حرة يف امل�ستقبل فقد وافقت على تنظيم انتخابات انتقالية 

تعرف اأنه لن ي�سمح لها بالفوز اإل بنحو 35٪ من املقاعد، وقد قررت خو�سها رغبة منها يف 

دخول الربملان ولعب دور املعار�سة ال�سيا�سية، وعدم وجود رغبة لديها يف تعميق الأزمة 

ذلك  حتى  مو�سكو  من  املوقف  و�سوح  عدم  ظل  يف  خا�سة  ال�ستقرار،  وعدم  القت�سادية 

الوقت، وفعاًل جنحت يف اإدارة املعار�سة اإىل اأن متكنت من احتالل جميع املقاعد التي كانت قد 

اأجلتها لالنتخابات احلرة يف يونيو 1989 ففازت يف املجل�س النيابي ) الغرفة ال�سفلى للربملان( 

بـ2٦0 مقعدًا من اأ�سل 5٦0، وفازت مبجل�س ال�سيوخ بـ99 مقعدًا من اأ�سل 100 )24(، اأما املجر 

فقد لعب فيها املنرب الدميقراطي املجري والذي تاأ�س�س يف 27 �سبتمرب 1987 دورًا حموريًا من 

التي نظمها، فبداأ حزب العمال ال�سرتاكي املجري  املتتالية  خالل الحتجاجات واملظاهرات 

)احلزب ال�سيوعي( )SDSM( �سل�سلة مباحثات مع املعار�سة من يونيو وحتى �سبتمرب 1989 

�ُسميت حينها »الطاولة امل�ستديرة الوطنية«. ويف 23 اأكتوبر 1989 مترّ الإعالن عن التخلي عن 

ت�سمية جمهورية املجر »ال�سعبية« وا�ستبدالها بجمهورية املجر، وهي اإ�سارة من احلزب احلاكم 

حينها )ال�سيوعي( عن التخلي عن بع�س مفاهيمه الأيديولوجية والنفتاح على املعار�سة. ويف 

مار�س-اأبريل 1990 مت اإجراء انتخابات دميقراطية متعددة الأحزاب اأتاحت الفر�سة للمجر 

يف الدخول يف مرحلة حتول دميقراطي ا�ستمرت ثالث �سنوات على الأقل.

ميكن تق�سيم فرتة التحول الدميقراطي يف هنغاريا والتي متت خالل ثالث �سنوات اإىل ثالث 

تاأثريات  واإىل  احلاكم،  للحزب  القيادة  هيكلية  ال�سيا�سي يف  التغريرّ  بالعتبار  اآخذين  مراحل، 

التاأثريات  وخا�سة  واملجتمع،  الدولة  هيكل  عالقات  يف  وقانونية  واقت�سادية  �سيا�سية  اأنظمة 

الثقافية ملجموعة من املثقفني املجريني، وهذه العنا�رص واخل�سو�سيات مل تكن دائمًا يف تفاعل 

وان�سجام تام. اإذًا كان هناك حترك اجتماعي حمدود �سمح فيه النظام وكان هناك تاأثري ملراكز 

اأو  اأو قرار �سيا�سي  القوى داخل احلزب احلاكم، وبع�س الأحداث كانت مرتبطة بق�سية ما 

تغيري يف هيكلية احلزب احلاكم.

الفرتة الأوىل كانت منذ �سيف 1987 وحتى �سيف 1988.

الفرتة الثانية من مايو 1988 اإىل �سبتمرب 1989، وهي الفرتة التي وافق فيها احلزب على 

»الطاولة امل�ستديرة الوطنية«.

الفرتة الثالثة منذ �سبتمرب 1989 حتى خريف 1990، وهي الفرتة التي متت فيها النتخابات 
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الربملانية واملحلية، وكانت فرتة التغيري اجلذري بكل جوانبه.

امل�ستديرة  »الطاولة  بـ  �ُسميت  املعار�سة  لقوى  لقاءات  �سل�سلة  متت   1989 مار�س  يف 

لقاءات  البداية  يف  كانت  والتي  الوطنية«،  امل�ستديرة  اإىل«الطاولة  حتولت  ثم  للمعار�سة« 

اأجربت احلزب احلاكم على العرتاف بها وبدء  للمعار�سة ثم �سارت قوة م�ستقلة مركزية 

املباحثات معها، ويف الفرتة نف�سها ازداد تاأثري وقوة الجتاه الإ�سالحي داخل احلزب احلاكم، 

و�سارت كممثل ر�سمي يف مباحثاتها مع املعار�سة املتحدة املتفقة على اأهدافها العامة )25(.

و�سيا�سية  اجتماعية  جتمعات  مُتثرّل  �سخ�سيات  من  امل�ستديرة  للطاولة  الأول  اللقاء  وكان 

على  واتفقوا  النظر،  وجهات  املجتمعون  فيه  تبادل  ر�سمي،  غري  اللقاء  هذا  وكان  وثقافية، 

للمعار�سة،  العديدة  املنظمات  بني  الداخلي  للتن�سيق  جلنة  واإن�ساء  لهم  ر�سمي  ناطق  ت�سمية 

و�ُسميت حينها بلجنة منتدى منظمات التن�سيق البديلة، وكان هدفها تن�سيق احلوار بني املنظمات 

لل�سحف،  وزعوه  بيانًا  املجتمعون  اأ�سدر   1989 دي�سمرب  ويف  املعار�سة.  وال�سخ�سيات 

اأكدوا فيه ت�سميمهم واإرادتهم -كمنظمات �سيا�سية واجتماعية م�ستقلة- على اإجراء التحويالت 

الد�ستورية الدميقراطية والقت�سادية يف البلد، والرتقاء اإىل م�ستوى امل�سئولية من اأجل امل�ساكل 

الجتماعية والأخالقية يف البلد.

الربملان،  قاعات  اإحدى  يف   1989 يونيو  يف  كانت  امل�ستديرة  للطاولة  الثانية  واجلولة 

الدولة  جانب  من  وكان  �سورو�س(  )ماتيا�س  اآنذاك  الربملان  رئي�س  بح�سور  وكانت 

كان  منظمات(  )ت�سع  املعار�سة  جانب  ومن  غرو�س،  كارويل  )ال�سيوعي(  احلزب  رئي�س 

كوكوريللي.  ا�سطفان  منظمات(  )�سبع  ال�سعبية  املنظمات  جانب  من  وكان  كونيا،  اإميرا 

الد�ستور،  تعديل  على:  للربملان  عامة  جل�سة  يف   1989 يونيو   21 يف  التفاق  ومت 

العقوبات  قانون  تعديل  حرة،  برملانية  انتخابات  لإجراء  التح�سري  لالأحزاب،  نظام 

املباحثات. متابعة  �سيا�سية،  مواقف  اأ�سا�س  على  )قمعي(  عنفي  عمل  اأي  وقف   وملحقاته، 

وقد حاول بع�س زعماء احلزب احلاكم اإبطاء تلك الإجراءات والتمل�س من تنفيذ بع�سها، وقد 

و�سفت ال�سحافة حينها تلك املباحثات الثالثية )احلكومة- املعار�سة- املنظمات ال�سعبية( باأنها 

»�سفينة ُتبحر يف مثلث برمودا ال�سيا�سي«.

ومنذ �سهر اأغ�سط�س قاد املباحثات عن احلكومة الإ�سالحي املعروف اإميرا بوجغاي والذي 

كان له ف�سل كبري يف ت�رصيع تلك الإجراءات وتنفيذها. واأ�سهم يف مباحثات«الطاولة امل�ستديرة 

الوطنية« اأكرث من األف �سخ�س، و�سارك ب�سكل مبا�رص اأكرث من �ستني �سيا�سيا ومتخ�س�سا من 
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اأجل �سياغة �ستة قوانني جديدة، ويف النهاية وافق على تلك النتائج 15 منظمة �سعبية من اأ�سل 

17 منظمة. كما وافقت منظمات املعار�سة وعددها ت�سع على م�سودات القوانني اجلديدة التي 

مت تقدميها للربملان ملناق�ستها واإقرارها وهي:

1 ـ تعديل الد�ستور،

2 ـ قانون اإن�ساء املحكمة الد�ستورية العليا،

3 ـ قانون عمل ومتويل الأحزاب،

4 ـ قانون النتخابات،

5 ـ قانون العقوبات،

٦ ـ قانون اجلنائيات )وهو يعترب قانونا لتنفيذ قانون العقوبات والإجراءات املتعلقة بذلك.

اأما جمموعات القوانني التي كانت اأ�سا�س تغيري النظام فهي:

1 ـ قانون التجمعات والتنظيمات.

2 ـ قانون التظاهر والجتماعات والحتجاجات.

3 ـ قانون اإن�ساء ال�رصكات.

4 ـ قانون ال�ستفتاءات واملبادرات ال�سعبية وحمالت التوقيع.

5 ـ قانون النتخابات الربملانية.

 وكان قد مت التفاق مع احلكومة على جمموعة قوانني اأخرى لكنها مل تطرحها للربملان لإقرارها.

وبالعودة اإىل ن�سوء املعار�سة املجرية التي كانت نخبوية بامتياز ودور احلزب احلاكم واأ�سلوب 

تعامله معها، يظهر اأن املعار�سة املجرية كانت قليلة ومتوا�سعة الن�ساط مقارنة بعدد املعار�سة 

 البولونية اأو الت�سيكية اآنذاك، وكان اأول ن�ساط لها توقيع بيان عام 1977 حمل توقيع 34�سخ�سًا.

ويف عام 1985 كانت هذه املعار�سة يف قمة ن�ساطها حيث عقدت لقاء لها يف منطقة )مونور( 

وح�رصه 45 �سخ�سًا، واعترب جناحًا كبريًا عندما ا�ستطاعت احل�سول على 350 توقيعا على 

بيان �سيا�سي يطالب باإجراء اإ�سالحات �سيا�سية وتعددية حزبية)2٦(.

ال�سرتاكي  العمال  حزب  ح�سل   1990 مار�س   25 يف  دميقراطية  انتخابات  اأول  ومع 

الدنيا لدخوله  الن�سبة  التغيري على  ب�سيا�سة احلزب قبل  املجري)ال�سيوعي( والذي بقي متم�سكًا 
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الربملان)4٪( وقد ح�سل على 7.2٪، بينما احلزب الذي انبثق عن احلزب ال�سابق واعتمد 

الدميقراطية ال�سرتاكية اأو الدميقراطية الجتماعية و�سمى نف�سه حزب ال�سرتاكي املجري فقد 

ح�سل على ٦.8٪، ومن الأحزاب التاريخية ح�سل حزب الفالحني ال�سغار على ٪4.11 

املجريني  الدميقراطيني  منرب  ح�سل  بينما   ،٪4.5 ن�سبة  على  امل�سيحي  الدميقراطي  واحلزب 

الأحرار على ٪4.24  الدميقراطيني  على 43٪ وهو حزب قومي حمافظ، وح�سل حزب 

وهو حزب ليربايل، بينما ح�سل حزب الدميقراطيني ال�سباب على 7.5٪، وهو حزب كان 

يومها ليرباليا واليوم يعترب اأقوى الأحزاب اليمينية)27(.

فالتحول املجري كان نخبويًا بامتياز ومل يرتافق مع عدد من الحتجاجات ال�سعبية الكبرية 

العدد كما هي حال بولندا)28(.

ويبدو ذلك �سبيهًا كثريًا مبا مت يف ت�سيكو�سلوفاكيا، اإذ بعد اأن توافقت املعار�سة على ميثاق 

املعار�سة  فاإن  وثيقته،  يف  مركزي  كمفهوم  الإن�سان  حقوق  مفهوم  من  يجعل  الذي   77

خطت فيما بعد خطوة متقدمة للغاية، فاأول وثيقة حتدثت عن الدميقراطية اإمنا �سدرت عام 

1989، وذلك حتت تاأثري وثيقة البريو�سرتويكا يف الحتاد ال�سوفيتي، وقد حملت الوثيقة ا�سم 

»دميقراطية للجميع« وقد �سدرت عن طريق رابطة احلريات املدنية،واأحد املوؤ�س�سني لها كان 

اأربعة  بعد  لكن  الأ�سخا�س  من  كثري  اعتقل  وتوزيعها  الوثيقة  طباعة  وعند  هافل،  فات�سالف 

اأيام اأفرج عنهم، يف موؤ�رص على �سعف النظام ال�سيا�سي وبداية فقدانه هيبته القمعية، فقد حان 

الوقت للتغيري ال�سيا�سي، لقد ن�ست الوثيقة على التعددية ال�سيا�سية وا�ستقالل الق�ساء، وحرية 

ت�سكيل الأحزاب وحرية العتقاد وحرية ت�سكيل اجلمعيات، و�رصورة حماية البيئة، وحتقيق 

وكان  اأوروبا)29(،  من  جزء  هي  ت�سيكو�سلوفاكيا  اأن  على  والتاأكيد  القت�سادي،  الزدهار 

اإليهم يف مرحلة ثانية 100 �سخ�س، من هوؤلء  عدد موقعي الوثيقة 120 �سخ�سًا، ثم ان�سم 

الوزراء  رئي�س  فاندر  واألك�سندر  بعد،  فيما  رئي�سًا  اأ�سبح  الذي  هافل  فات�سالف  املوقعني)30( 

على  وقعوا  الذين  اأنف�سهم  الأ�سخا�س  وتقريبًا  وال�سحفيني،  النا�سطني  من  وغريهم  احلايل، 

امليثاق 77.

احلريات  واحرتام  الإن�سان  حقوق  عن  تتحدث  ال�سابقة  البيانات  كل  كانت  حني  ففي 

 1977 عام  من  عامًا   12 وخالل   77 ميثاق  على  امل�رصفة  الهيئة  ت  اأ�سدر  فقد  الأ�سا�سية، 

وحتى عام 1989 ما يعادل 200 وثيقة تتحدث جميعها عن حقوق املراأة والطفل والبيئة... 

بلغ عددها 12 جلنة. وكانت  التي  املختلفة  اللجان  با�سم  ت�سدر  الوثائق  وغريها)31(، وكانت 
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اأكتوبر  بالدميقراطية وقد �سدرت يف  �سيا�سية تطالب  اأول وثيقة  للجميع«  وثيقة »دميقراطية 

1988، يف حني بداأت التحولت ال�سيا�سية بعد عام تقريبًا من �سدور هذه الوثيقة.

نف�سه  الوقت  ويف  التدرجية  مدى  تظهر  التي  هذه  التحول  جتارب  من  ال�ستفادة  يجب 

التوافق بني كل قوى املعار�سة على مراحل التحول الدميقراطي، بالتاأكيد كان وجود الحتاد 

الأوربي حا�سمًا يف و�سع املعايري التي على اأ�سا�سها �ستن�سم هذه الدول اإىل الحتاد الأوروبي 

وهو ما نفتقده يف املنظومة العربية، حيث ل متتلك اجلامعة العربية اأي دور يف اإدارة التحول 

الدميقراطي يف املنطقة العربية.

يف النهاية ل بد من حل الإ�سكالية اخلا�سة بالعالقة بني احلركات الإ�سالمية والدميقراطية، 

ل �سيما مع �سعود احلركات الإ�سالمية اإىل ال�سلطة، مع جناح ثورات الربيع العربي يف تون�س 

وم�رص وغريهما)32(.

اإذ ل بد اأن نقر اأنه يجب األ يتم و�سع كل احلركات الإ�سالمية جميعها يف خانة واحدة من 

جوهرية  اختالفات  ثمة  بل  امل�سلمني،  الإخوان  اإىل  كالقاعدة  والأ�سولية  املتطرفة  احلركات 

تتحلى بها كل حركة، �سواء فيما يتعلق باإميانها مبفهوم الدميقراطية ونبذ العنف بكل اأ�سكاله، 

وانتهاًء بقبولها التام لالحتكام اإىل �سناديق القرتاع، والقبول بنتائج عملية انتخابية حرة، وقد 

اأظهرت التجربة)33( اأنه بقدر ما تكون الأنظمة ال�سيا�سية منفتحة باجتاه التعامل مع الإ�سالميني، 

ويف الوقت نف�سه جادة باجتاه اإجناز خطوات على طريق التحول الدميقراطي، بقدر ما ت�سبح 

وتكون  بل  والق�سائية،  والد�ستورية  ال�سيا�سية  باملوؤ�س�سات  وملتزمة  مقبولة  احلركات  هذه 

حامية ومدافعة عنها)34(، لبد من القبول بنتائج العملية الدميقراطية ب�سكل دائم حتى ولو اأتت 

بالإ�سالميني اإىل احلكم، اإذ عندها �سي�سبحون اأكرث واقعية وبراجماتية اأكرث مما لو بقوا على 

مقاعد املعار�سة ال�سيا�سية، كما هو حال حزب العدالة والتنمية يف تركيا.

فاإدماج الإ�سالميني داخل عملية التحول الدميقراطي يعني اإدماج �رصيحة اجتماعية كبرية 

داخل اللعبة ال�سيا�سية، مبا ي�سب يف النهاية يف تقوية النظام ال�سيا�سي، ويحقق �سمانة دائمة 

ل�ستقرار املوؤ�س�سات ال�سيا�سية. 
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ميلرن،  ب�سديقة  حل  ما  �سخ�سي  وب�سكل  الإ�سالحية  باحلركة  والإطاحة 

ا�ستالمه  لدى  طبقها  التي  البريو�سرتويكا  ي�سمى  ما  حافز  داخله  ولد  مما 

احلكم يف الحتاد ال�سوفيتي يف نهاية الت�سعينيات، انظر:

Fredo  Arias-King,  Orange  People:A  Brief  History  of  Transnational 
Liberation Networks in East Central Europe, Demokratizatsiya:The 
Journal of Post-Sovit Democratization.17- 92pp.2007 ,1 yraunaJ, 

ملك  وقعها  التي  الوثيقة  وهي  الإن�سان،  حلقوق  وثيقة  اأول  تعد   .19

انكلرتا جون ابن امللك هرني الثاين وذلك يف عام 1215 ودعيت )بالعهد 

الأعظم( هذا العهد الذي هو رمز �سيادة الد�ستور على امللك.

اأحد موؤ�س�سي  Petr Uhi، براغ، 8002/٦/5،وقد كان  20. لقاء مع 

ميثاق 77.

21. لقاء مع Sustrova Petruska ، براغ، 2008/٦/4. وهي اأحد 

الناطقني با�سم ميثاق 77.

براغ،  احلرة،  اأوروبا  اإذاعة  مدير   Fistejn  Jefim مع  لقاء   .22
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واإجباره على مغادرة ت�سيكو�سلوفاكيا. 
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اإذاعة اأمريكية،  معار�س ت�سيكي رحل اإىل فيينا، ثم ا�ستغل فيما بعد مع 

ت�سيكو�سلوفاكيا،وكان  داخل  من  بالأخبار  بتزويده  يقومون  فكانوا 

التوا�سل معه يعني ال�سيء الكثري بالن�سبة للمعار�سة الت�سيكية التي ل متتلك 

اأننا  ن�سعر  كنا  بقولها  ذلك  عن  )عربت  اخلارجي  العامل  مع  توا�سل  اأي 

نتحدث مع ال�سماء عندما كنا نتحدث معه(.

الثورة امل�سرية: ف�سل النخب ال�سيا�سية اأم ف�سل لالإ�سالم ال�سيا�سي؟



149

العدد 65-66رواق عربي

24. Jiri Suk, Czechoslovakia`s Return to Democracy ,Transformation: 
The Czech Experience , Prague , People in Need , 2006 ,pp.10-11.
25. Jiri Suk, Czechoslovakia`s Return to Democracy ,Transforma-
tion: The Czech Experience , Prague , People in Need , 2006 ,pp.10-
11.

2٦. فا�سل اخلطيب، من نظام احلزب الواحد اإىل الدميقراطية: جتربة 

املجر، اأخبار ال�رصق، الأحد 29 اأكتوبر 200٦.

27.املرجع نف�سه.

28. Prospects for Democratic Transition in the Middle East and 
North Africa: Implications of the Central /East European and 
African Experiences , October 18-20, 2007 ,Budapest ,Hungary , a 
conference organized by Council for a community of Democracies 
and International Center for Democratic Transition.

29. انظر ن�س الوثيقة باللغة الت�سيكية

Demokracii pro Vsechany :Manifest Hnuti za Obcanskou Svobdu. 

30. لقاء مع Jiri Grountorad، براغ، 2008/٦/5. وقد كان اأمني 

�رص جلنة ال�سجناء ال�سيا�سيني امل�سطهدين واأحد موقعي ميثاق 77.

اأحد موؤ�س�سي  Petr Uhi، براغ، 8002/٦/5،وقد كان  31. لقاء مع 

ميثاق 77.

32. Nathan Brown, Amr Hamzawy, Marina Ottaway , Islamist 
Movements and the Democratic Process in the Arab World: 
Exploring Gray Zones(Carnegie Paper No. 67, March 2006) , and 
, Shadi Hamid , Resolving America’s “Islamist Dilemma”: Lessons 
from South and Southeast Asia , paper presented in ademocracy 
seminar on U.S. Democracy Promotion and Political Islam , The 
Century Foundation, Open Society Institute and the Center for 
American Progress , Washington, DC, Thursday, June 26, 2008.
33. Mona Yacoubian ,Engaging Islamists and Promoting Democracy: 
A Preliminary Assessment , USIP , Special Report No. 190 , 
September 2007.
34. Judy Barsalou , Islamists at the Ballot Box: Findings from Egypt, 
Jordan, Kuwait, and Turkey , USIP , Special Report (July 2005)

د. ر�ضوان زيادة



رواق عربي

150

العدد 66-65



151

العدد 65-66رواق عربي

* رو�ئي م�رشي وباحث يف علم �لجتماع �ل�سيا�سي.

عن م�ضتقبل جماعة االإخوان ونظرائها

د. عمار علي ح�سن *

�سنعت م�رص جماعة “الإخوان امل�سلمني” �سنة 1928 ف�سنعوا ظاهرة “الإ�سالم ال�سيا�سي” 

يف العامل باأ�رصه، اإما ان�سالخا منهم اأو تاأ�سيا بهم اأو م�ساهاة لهم اأو امتدادا جلماعتهم التي جعلت 

مق�سدها ما ت�سميه “اأ�ستاذية العامل” ف�ساحت يف الأر�س وراء هذا احللم بعيد املنال. وبانك�سار 

�سعاراتهم  وتت�ساقط  لالنطفاء،  فكرتهم  تتعر�س  م�رص،  يف  حكمهم  اإزاحة  بعد  الإخوان 

الإ�سالم  م�ستقبل  عن  منطقية  اأ�سئلة  اأمام  و�سيعا  بابا  يفتح  ما  تنظيمهم،  ويت�سدع  الأخالقية، 

يف  التنظيم  لأع�ساء  مظاهرات  تبعه  م�رش  يف  الإخوان  �سقوط  اأن  ل�سيما  برمته،  ال�سيا�سي 

بلدان �ستى.

اأي  هو:  اأويل  اأو  مبدئي  ت�ساوؤل  عن  جنيب  اأن  علينا  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  قبل  لكن 

�سيناريوهات مطروحة اأمام الإخوان اأنف�سهم يف الوقت احلايل؟ بالقطع لي�س اجلواب �سهال مع 

الت�رصيحات  اإ�سقاطها عن احلكم، وظاهرة  بعد  للجماعة  العاطفي”  “اللتهاب  ا�ستمرار حالة 
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ن�سل  اأن  ميكن  لكن  ال�رصي”.  “العمل  اإىل  الكاملة  �سبه  العودة  مع  تتوازى  التي  املت�ساربة 

التي يفكر بها الإخوان، والتي ندركها  ا�ستقراء الطريقة  امل�سارات من خالل  اإىل حتديد هذه 

الدولية  والرهانات  والرتباطات  بهم،  يحيط  الذي  الراهن  وال�سياق  تاريخهم،  قراءة  من 

عليهم، والتي جعلت اإدارة اأوباما ت�ستثمر فيهم الكثري، لتوظيفهم يف خدمة امل�سالح الأمريكية 

يف ال�رصق الأو�سط.

وبناء على هذا ميكن القول اإن الإخوان ب�سدد ال�سري يف واحد من هذه الدروب، اأو التقاط 

واحد من هذه اخليارات:

١- خيار اإىل االأمام: ويعني مراجعة الأفكار والأدوار، واإبداء العتذار عما اقرتفته اجلماعة 

يف حق ال�سعب امل�رصي من اأخطاء اأثناء وجودها يف احلكم. وبتقدمي ت�سور جديد يوؤلف بني 

اجلماعة وبني فكرة “الوطنية”، ويظهر اإميانها اجلازم بالتعددية ال�سيا�سية والفكرية وتداول 

ال�سلطة، وقطعها باأن الدميقراطية ل تعني فقط “�سندوق انتخاب” اإمنا هذا جمرد اإجراء من 

اأن تواكبها قيم واأن�سق للحرية ال�سخ�سية والعامة والت�سامح والنفتاح  حزمة اإجراءات يجب 

يقود  مبا  اجلماعة  �سفوف  ترتيب  اإعادة  وكذلك  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  للفر�س  وتكافوؤ 

ويتقدم  والإرهاب،  العنف  مار�س  الذي  اخلا�س”  “التنظيم  من  املنحدرين  القادة  تنحية  اإىل 

بالإ�سالحيني على ح�ساب املنتمني اإىل اأفكار �سيد قطب التكفريية. وبعد هذا ميكن للمجتمع اأن 

التنظيم حتت  �سوى و�سع هذا  يبقى  فكرا وتنظيما، ولن  الإخوان،  ب�سكل طوعي دمج  يعيد 

داخل  دولة  وكاأنه  احلالية،  �سيغته  على  اإبقاءه  ولي�س  وحما�سبة،  مراقبة  الدولة،  �سلطان 

الدولة.

٢- خيار اإىل اخللف: وهو الدخول يف مواجهة عنيفة واأعمال عدائية واإرهابية �سد املجتمع 

وموؤ�س�سات الدولة، ويف مطلعها القوات امل�سلحة، انتقاما من اإ�سقاط �سلطة الإخوان، ورغبة 

يف اإف�سال ال�سلطة التي حلت حملهم، واإرهاق الدولة واإنهاك قواها، واإجبار اأهل احلكم على 

الإخوان، لأنه ل ميكن  انتحار  بب�ساطة  يعني  فارقة. وهذا اخليار  اأو  تنازلت جذرية  تقدمي 

لتنظيم اأن ينت�رص على �سعب، اأو يهز اأركان دولة را�سخة مثل م�رص، لديها جتربة يف التعامل 

مع الإرهاب، و�سبق لها اأن انت�رصت عليه غري مرة. 

اجلديدة،  ال�سلطة  مع  تفاو�س  يف  الإخوان  يدخل  ومبقت�ساه  املكان:  يف  الثبات  خيار   -3

فيخو�سون  ال�سيا�سية،  وال�رصعية  القانونية  امل�رصوعية  طائلة  حتت  العامة  احلياة  اإىل  يعيدهم 

عن م�ضتقبل جماعة االإخوان ونظرائها



153

العدد 65-66رواق عربي

جرى،  مبا  التام  ت�سليمهم  ويظهرون  الرئا�سية،  ورمبا  واملحلية  الربملانية  النتخابات  غمار 

لكنهم يبطنون عك�س ذلك من خالل متويل وحتريك بع�س التنظيمات التكفريية التي متار�س 

الإرهاب ل�ستنزاف الدولة. ويتطلب ال�سق الأول من هذا اخليار الإبقاء على “حزب احلرية 

والعدالة” الذراع ال�سيا�سية لالإخوان حتت طائلة ال�رصعية، اأما اإذا �سدر حكم ق�سائي اأو غريه 

بعزل الإخوان وحل حزبهم، مثلما يطالب البع�س، فاإن اجلماعة �ستعود اإىل ما كانت عليه 

قبل قيام ثورة يناير.

واأت�سور اأن الإخوان لن يذهبوا اإىل اخليار الأول، لأنه يبدو �سعبا على قيادات تكل�ست 

و�ساخت يف مواقعها وتتوهم اأن ما يف رءو�سها من اأفكار يج�سد الطريق امل�ستقيم، وتعي�س يف 

“مازوخية �سيا�سية” دائمة من خالل ا�ستح�سار”املظلومية”، واحلديث امل�ستمر عن “ال�سطهاد” 
بغية جلب تعاطف جديد من النا�س. لكن رمبا يتزايد مبرور الوقت حجم املقتنعني بهذا امل�سار 

يف �سفوف الإخوان، من اأجل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من مرياث اجلماعة، ورمبا تنجح حركات 

من قبيل “اإخوان بال عنف” و”اأحرار الإخوان” التي تطالب ب�سحب الثقة من القيادة، وتطهري 

اجلماعة من الداخل يف جذب مزيد من الأتباع، مبا يجرب القادة على الرتاجع، اأو ي�سقطهم، 

ويرفع مكانهم قيادات جديدة اإ�سالحية، تكون قد ا�ستوعبت الدر�س جيدا، واآمنت اأن عباءة 

تنظيم الإخوان اأ�سيق بكثري من اأن ت�ستوعب طاقة امل�رصيني، بينما م�رص بو�سعها اأن ته�سم 

املادية  واإمكاناتها  ملقت�سياتها ورهاناتها  وي�ستجيب  رايتها،  ين�سوي حتت  اأن  التنظيم، وعليه 

والروحية.

كما اأن اخليار الثاين مكلف ومتعب، فالإخوان يدركون جيدا جوهر املحن التي مروا بها 

حني ا�سطدموا بالدولة، وخ�سو�سا املوؤ�س�سة الع�سكرية، والتجربة ذاتها يعيها حلفاء الإخوان، 

ول�سيما “اجلماعة الإ�سالمية” التي رفعت ال�سالح �سد نظام ح�سني مبارك، فانهزمت وراجع 

الهوة بني  ات�ساع  اإىل  �سيوؤدي  ال�سجون. وال�سدام  اأفكارهم حتى ميكنهم اخلروج من  قادتها 

اأو  الدعوية”  “اجلماعة  اأع�ساء  من  ال�سعبية  املخيلة  يف  �سورتهم  ويزيح  واملجتمع،  الإخوان 

باهظة  كلفة  ولهذا  الإرهابية”،  “املجموعة  اأو  الإجرامية”  “الع�سابة  اإىل  ال�سيا�سي”  “التنظيم 
على �سورة الإخوان التي اهتزت بق�سوة حني اأ�سيب النا�س بال�سدمة من الفجوة املت�سعة اإىل 

اأق�سى حد بني اأقوالهم واأفعالهم.

وغالبا �ستختار اجلماعة اخليار الثالث، وهو الثبات يف املكان، وتتوقف حاجتها اإىل حتريك 

اأدوات العنف التي متولها على الظرف املتجدد الذي تعي�سه، وعلى قدرة اأجهزة الأمن على 

د. عمار علي ح�ضن



رواق عربي

154

العدد 66-65

اكت�ساف هذا املخطط والتعامل معه باقتدار، وعلى رد فعل املجتمع والقوى ال�سيا�سية والنخب 

مت اأدلة عليه، وكذلك على مدى وجود رهانات خارجية على الإخوان  الفكرية على هذا اإن ُقدِّ

الغرم والغنم  قيادات اجلماعة بني  لزعزعة ال�ستقرار يف م�رص من عدمه، واأي�سا مفا�سلة 

الناجمني عن انتهاج هذا امل�سلك.

يف كل الأحوال واأيا كانت اخليارات، فاإن �سقوط حكم الإخوان يف م�رش، ي�سيف حمنة 

الأم، ويف  للجماعة  املرة وقع  هذه  الإخفاق  اأن  ل�سيما  ال�سيا�سي”  “الإ�سالم  تيار  اإىل  جديدة 

التي  العقود  مدار  فعلى  واملعا�رص.  احلديث  الزمن  يف  الإ�سالمية  للحركات  املركزية  الدولة 

م�ست كلما ا�ستدعى اأحد ف�سل جتارب احلركات والتنظيمات امل�سي�سة ذات الإ�سناد الإ�سالمي 

جاهزا:  عليه  الرد  كان  وغريها،  واجلزائر  وباك�ستان  واأفغان�ستان  وال�سومال  ال�سودان  يف 

م�رصوع الإخوان خمتلف، ولي�س اأي جتربة من هذه جت�سد �سعار “الإ�سالم هو احلل” كما راأته 

اجلماعة الأم وت�سورته وتطرحه. لكن حني ُو�سع الإخوان يف التجربة بان اإخفاقهم اأ�رصع 

مما ت�سور مناوئوهم وموالوهم على حد �سواء.

لكن هذا ل يعني اأن الإخوان، ومعهم اأغلب ف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي، �سيعرتفون باخلطاأ 

الواقعني فيه والذى ينحدر بهم اإىل حد اخلطيئة، وهم لن يقروا باأن ف�سل الدين عن ال�سلطة 

املجتمع  مثل  متدينا،  كان  لو  حتى  ع�رصي  جمتمع  منه  ينفر  يطروحونه  ما  واأن  �رصورة 

عن  الب�رص  ويغ�سون  جرى،  ما  ينكرون  اأخذوا  متاما  هذا  من  النقي�س  على  بل  امل�رصي، 

ع�رصات املاليني من املحتجني الذين فا�سوا طوفانا ب�رصيا يف ال�سوارع لي�سقطوا الإخوان عن 

احلكم، ويركزون فقط على نقطة تدخل اجلي�س، لي�سوقوا الأمر على اأنه انقالب ع�سكري، 

مبا ميهد الطريق اأمام ما �سيقولونه لحقا من اأن م�رصوعنا مل مُينح الفر�سة كاملة، واأن اأعداء 

الإ�سالم هم من �سعوا اإىل التخل�س منه �رصيعا، واأن جعبة الإخوان كان بها الكثري؛ لكن اأحدا 

مل ميهلهم كي يخرجوا كل ما فيها. وجميع هذه املزاعم ل ترمي اإىل الإبقاء على تنظيم الإخوان 

قائمة،  “الإ�سالم ال�سيا�سي”  متما�سكا حول مظلومية جديدة فح�سب، بل لتبقى على ادعاءات 

الوجه  على  تع  مل  اأو  ت�سهد  مل  التي  الالحقة،  الأجيال  من  جدًدا  زبائن  �سفوفه  اإىل  وجتذب 

الأكمل ف�سله الذريع يف احلكم والإدارة، وعدم متكنه من ترجمة �سعاراته الرباقة اإىل خطط 

عمل تنه�س بالواقع.

لكن هذا امل�سلك التحايلي لن يعو�س اخل�سارة الفادحة التي مني بها هذا التيار ب�ستى ف�سائله 

اآثار  تفادي  دون  ب�سهولة  يحول  ولن  م�رش،  يف  الإخوان  �سلطة  �سقوط  جراء  وجماعاته، 

عن م�ضتقبل جماعة االإخوان ونظرائها
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تذهب  اأن  بعد  ال�سيا�سي”  “الإ�سالم  اأن�سار  يجرب  وقد  به،  حلقت  التي  ال�سرتاتيجية  الهزمية 

ال�سكرة وتاأتي الفكرة اإىل �رصورة مراجعة الأفكار والأدوار، والنتقال من �سجن التاريخ 

البعيد الذي يت�سورونه خريا خال�سا، اإىل ف�ساء الواقع املعي�س باأفراحه واأتراحه.

 لكن امل�سكلة اأن قرار الإخوان قد ل يكون ذاتيا اأو م�ستقال، فقد اأ�سبحوا الآن مبثابة “جماعة 

“ح�سان  يلعبون دور  اأي  بع�س خياراته ورهاناته.  عليها  ي�سع  اأن  للغرب  ميكن  وظيفية” 

طروادة” خا�سة لالأمريكيني.فقد راهن الإخوان على اأن الوليات املتحدة الأمريكية وبع�س 

الدفاع  وزير  عن  امل�رصية  ال�سحف  بع�س  ونقلت  حكمهم،  حلماية  �ستتدخل  الغربية  الدول 

الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي اأن الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي قد قال له حني اأبلغه يوم 3 يوليو 

ترتككم”.  لن  “اأمريكا  يونيو:   30 يف  ال�سعب  خلعه  اأن  بعد  للبالد  رئي�سا  يعد  مل  باأنه   2013

فا�ستثمار الأمريكان يف الإخوان مل يعد يحتاج اإىل جهد لإثباته، بعد مواقف وا�سنطن املنا�رصة 

من  خوفا  الأنف�س،  ب�سق  هذا  مت  فقد  موؤقتا،  رمبا  عنها،  تتخلى  بداأت  حني  وحتى  للجماعة، 

خ�سارة اأمريكا لل�سعب امل�رصي، بعد اأن تعلمت من جتربتها املريرة مع الثورة الإيرانية حني 

وقفت اإىل جانب ال�ساه حتى قرب النهاية فخ�رصت الإيرانيني اإىل الآن. 

وقد وقعت اأمريكا يف فخ الإيهام الإخواين باأن اجلماعة قوة �ساربة يف ال�سارع امل�رصي، 

واأن اأن�سارها باملاليني، ولذا فبو�سعها اأن ت�سمن للوليات املتحدة حت�سني �سورتها يف م�رص، 

ف�سال عن حماية م�ساحلها، كما ميكنها اأن تعيد لعب الدور الذي �سبق اأن مار�سته التنظيمات 

اجلهادية يف �سبعينيات وثمانينيات القرن املن�رصم حل�ساب اأمريكا، حني تكفلت با�ستنزاف جهد 

واإنهاك الحتاد ال�سوفيتي املنهار بعد اجتياح قواته اأفغان�ستان. 

ا�سرتاتيجياتها  تبدل  اأن  املتحدة  الوليات  مثل  عظمى  قوة  على  ال�سعب  من  كان  واإذا 

ب�سهولة فاإن املتوقع اأن حتاول تكييف الو�سع والواقع اجلديد يف م�رص مبا ل يعرقل م�سار تلك 

ال�سرتاتيجية. فالأهداف البعيدة �ست�ستقر على حالها، مع اإعادة توظيف اأدوار الأطراف التي 

بني جزء من اخلطة على اأكتافها. وهنا ميكن لأمريكا اأن تعيد �سياغة الدور املنوط بالإخوان، 

وذلك  ال�سلطة،  يف  وجودهم  يوؤديها  اأن  املمكن  من  كان  التي  ذاتها  النتيجة  اإىل  يوؤدي  بحيث 

بالن�سبة للم�سالح الأمريكية، ل�سيما اإن كان املطلوب هو اإنهاك الدولة اأو ال�سغط على اأع�ساب 

بعد  الأمريكي، ل�سيما  الفلك  الدوران يف  يتمرد على  قادم يف م�رص؛ كي ل  نظام حكم  اأي 

تنامي النزعة اإىل ال�ستقالل الوطني لدى قطاعات عري�سة من ال�سعب ومن النخبة امل�رصية. 

د. عمار علي ح�ضن
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لل�سيا�سة  اخلادم  دور  لعب  يف  ت�ستمر  اأن  ارت�ست  اإن  الإخوان،  جماعة  تكون  وهنا 

ِكن وا�سنطن من اأن ت�سغط على ال�سلطة يف  الأمريكية، قد �سارت “ح�سان طروادة” الذي مُيرّ

م�رص، اأو تتدخل لإنفاذ اأي خطط ب�ساأن ما قيل عن “الفو�سى اخلالقة” اأو الرتتيب لـ”ال�رصق 

الدويل  تنظيمها  ارتبط  التي  الإخوان،  جماعة  يف  ترى  وا�سنطن  ولعل  الكبري”.  الأو�سط 

اأدبياتها وممار�ساتها، طرفا جاهزا  الوطنية يف  الدولة  ب�سيا�سات غربية ومل تر�سخ بعد فكرة 

للعب هذا الدور.

لكن حتى لو اأرادت جماعة الإخوان وحلفاوؤها اأن يعلبوا هذا الدور يف م�رص، فاأعتقد اأنهم 

لن ينجحوا، ولن يح�سدوا �سوى مزيد من العزلة املادية واملعنوية عن املجتمع امل�رصي.

عن م�ضتقبل جماعة االإخوان ونظرائها
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* �أ�ستاذ �لقانون بجامعة تورنتو- كند�.

فر�ش الدمقرطة فى املنطقة العربية 

فى ظل اإق�ساء التيار الإ�سالمي ال�سيا�سي

د. حممد ح�سام فا�سل *

اأواخر عام  جاءت الثورات العربية التي اندلعت يف املنطقة العربية، بدءًا من تون�س يف 

2010، مرورًا مب�رص يف يناير وفرباير 2011، واجلزيرة العربية -البحرين واليمن- ثم 

ليبيا و�سوريا لت�رصب مقولتني اأ�سا�سيتني �سيا�سيتني كانتا �سائدتني يف الفكر ال�سيا�سي يف املنطقة 

العربية، بل يف العامل اأجمع: اأولهما اأنرّ النظام امل�ستبد البولي�سي ل بد منه حلماية الدول العربية 

امل�سهور،  رمزه  من  اخل�سو�س  وجه  )وعلى  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيار  يف  املتمثل  الظالم  من 

جماعة الإخوان امل�سلمني( وثانيتهما اأنرّ احلركة الإ�سالمية لن تتمكن من الو�سول اإىل ال�سلطة 

بعد  القاعدة )خ�سو�سًا  لنظام  انت�رصت حركات موالية  اإل عن طريق ثورة م�سلحة، ولذلك 

غزو الوليات املتحدة للعراق( قد ن�سنفها حتت عنوان “ال�سلفية اجلهادية”. 

ما حدث يف تون�س ثم يف م�رص جاء لي�سيء الطريق اإىل م�ستقبل ما بعد ازدواجية الإ�سالم 

ال�سيا�سي والدولة امل�ستبدة، م�ستقبل الدولة الدميقراطية التعددية التي تتعاي�س فيها كل التيارات 
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ال�سيا�سية جنبًا اإىل جنب يف اإطار دول جديدة ت�ستطيع اأن تقود ال�سعوب العربية اإىل ازدهار يف 

كل املجالت، ال�سيا�سي، العلمي، القت�سادي، الثقايف، اإلخ. هكذا كنا نحلم ولعل احللم يتحقق 

يف تون�س ولكن ما بداأ حلمًا يف م�رص موؤخرًا انقلب كابو�سًا، وباإطاحة اأول رئي�س منتخب يف 

تاريخ جمهورية م�رص العربية يف الثالث من يوليو 2013، عادت م�رص لي�س فقط ملا قبل 25 

يناير 2011، بل رمبا عادت اإىل ع�رص اخلم�سينيات مبا فيه من قتل ال�سيا�سة وا�ستبدالها بحكم 

الرجل الفذ، “الزعيم،” الذي ينوب عن ال�سعب مبا�رصة. 

التجربة الدميقراطية  اأ�سابت  التي  النكبة  ال�سوؤال املطروح الآن لي�س من يتحمل م�سئولية 

امل�رصية، ولكن كيف نت�سور حتقق الدميقراطية يف م�رص، وجتذر قيمها يف املجتمع امل�رصي، 

�سواء  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  تيار  ا�سرتاك  عن  مبعزل  هذا،  مثل  م�رصوع  جناح  يت�سور  وهل 

حتت قيادة جماعة الإخوان امل�سلمني اأو جماعة تخلفها وحتتلرّ مكانتها الجتماعية؟ الذي يبدو 

يل -والتطورات اليومية يف م�رص تزيدين يقينًا يف اعتقادي هذا- اأنرّ امل�سي نحو الدميقراطية 

ال للتيار الإ�سالمي فاإذا اأردنا اإق�ساءه فال بد من اأن ن�سيع  يف م�رص م�ستحيل دون ا�سرتاك فعرّ

جنازة الدميقراطية امل�رصية.

مقومات  عن  اأخالقية  معنوية  ومنطلقات  ملمو�سة  مادية  منطلقات  على  مبني  ا�ستنتاجي 

اأنتقل  الدميقراطية يف م�رص. �ساأبداأ باملقومات املادية امللمو�سة املتعلقة بالدمقرطة يف م�رص ثم 

اإىل املقومات املعنوية الأخالقية، ودور الإ�سالم ال�سيا�سي يف اإيجاد هذه املقومات وحتقيقها.

�ساأحاول فيما يلي �رصح ما اأت�سوره مطلوبًا من جهة املقومات املادية امللمو�سة حتى ينجح 

حتول دميقراطي يف م�رص، من جهتيه الإيجابي وال�سلبي. اأما من جهة ال�سلب، وهو عبارة 

عن عوائق الدمقرطة امللمو�سة، فهو يبداأ، اأول ما يبداأ، مبوؤ�س�سات الدولة نف�سها، التي اعتادت 

امل�سئوم،  عهده  من  الأخرية  ال�سنوات  يف  وخ�سو�سًا  مبارك،  املخلوع  الرئي�س  عهد  طوال 

لي�ست  ولكنها  امل�سلحة،  القوات  املوؤ�س�سات  هذه  راأ�س  الإدارة.على  يف  ال�ستقالل  من  نوعًا 

اإطالق  اإذ اعتمد نظام مبارك  الذاتي يف عهد مبارك،  التي متتعت بنوع من احلكم  الوحيدة 

عنان الإ�رصاف على اإدارة املوؤ�س�سات كرد فعل لالأزمة املزمنة يف ميزانية الدولة؛ حيث اأعطى 

جهات كثرية يف الدولة حرية اأو مرونة يف حت�سيل املوارد التي احتاجت اإليها لتمويل براجمها. 

ومن اأهم الأدوات التي تبنتها تلك املوؤ�س�سات لتلبية احتياجات موظفيها املادية هو التغا�سي عن 

طريق  عن  مبا�رص  غري  اأو  ر�ساوى،  تعاطي  طريق  عن  مبا�رصًا  الف�ساد  كان  �سواء  الف�ساد، 

ال�سيا�سة،  هذه  نتجت عن  فقد  الأجانب.  امل�ستثمرين  اأو  املواطنني  مع  النزيهة  معامالتها غري 

فر�ش الدمقرطة فى املنطقة العربية فى ظل اإق�ساء التيار الإ�سالمي ال�سيا�سي
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ومنت يف ظلها مراكز قوى داخل الدولة م�ستفيدة من تراجع اإ�رصاف الدولة، ومن الطبيعي 

لهيمنتها على  اأو عودة  الدولة  قوة  نه�سة يف  باأي  يرحبوا  لن  الرتاجع  هذا  امل�ستفيدين من  اأن 

�سئون امل�سالح احلكومية املختلفة، حيث �سيتعار�س ذلك ل حمالة مع فر�س ا�ستغالل الفو�سى 

الإدارية التي �سنحت لهم مع تراجع الدولة. ومن امل�سلم به اأنرّ اأي نظام دميقراطي �سيعدو من 

بني اأهدافه الق�ساء على الفو�سى الإدارية والف�ساد املتولد عنها، اإذ من �رشوط الدميقراطية اأن 

تخ�سع كل موؤ�س�سات الدولة للقانون الذي ت�سعه اجلهة الت�رصيعية لإدارة البالد، وتخ�سع هذه 

اجلهات لإ�رصاف الدولة املتمثل يف تطبيق القانون. 

يف هذا الإطار فاإن اإعادة هيكلة الدولة واإخ�ساع موؤ�س�ساتها املختلفة حلكم القانون ميثالن 

حتديات كربى لنجاح الدمقرطة يف م�رص، ولن تتمرّ دون توفر اإرادة �سيا�سية قوية تتمكن من 

التغلب على الفو�سى الإدارية والف�ساد امل�ست�رصي يف الدوائر احلكومية ب�س�سببها. ومبا اأنرّ تيار 

ال�سعب  فمن  الربع،  ن�سبتها عن  تقلرّ  ال�سعب، ل  قاعدة عري�سة من  ال�سيا�سي ميثل  الإ�سالم 

تكوين حتالف �سعبي فعال دون م�ساركتهم.

لالأزمة  الت�سدي  هو  م�رص  يف  الدمقرطة  تنجح  حتى  اجتيازه  يجب  الذي  الثاين  العائق 

القت�سادية. تعود جذور هذه الأزمة اإىل �سيا�سات �ستى قد تبنتها حكومات م�رص على مدار 

اخلم�سني �سنة املا�سية والتي ن�ستطيع اأن نلخ�سها يف امللحوظة التالية: تف�سيل ال�ستهالك على 

ال�ستثمار. باملقارنة اإىل دول اآ�سيا ال�رصقية التي ميثل فيها ال�ستثمار ثلث الدخل القومي ال�سنوي 

تقريبا، مل تزد ن�سبة ال�ستثمار ال�سنوي يف م�رص عن 15٪ من الدخل القومي. فلي�س غريبًا 

اأنرّ  ال�سيا�سات  قد تراجعت، وح�سيلة هذه  الدول  لتلك  بالن�سبة  املجتمع امل�رصي  اأنرّ كفاءة  اإذًا 

القت�ساد امل�رصي غري قادر على املناف�سة الدولية يف اأي جمال يذكر. هذه احلقيقة معكو�سة يف 

اإح�سائيات التجارة الدولية امل�رصية حيث تنح�رص �سادرات م�رص اأو تكاد تنح�رص يف جمال 

الزراعة ون�ساطات متعلقة با�ستخراج املوارد الطبيعية وبيعها يف الأ�سواق العاملية، ويف اأغلب 

الأحيان، بو�ساطة �رصكات اأجنبية تاأخذ ن�سبة عالية من اأرباح هذه الن�ساطات.

تتجلى م�ساوئ نتائج هذه ال�سيا�سات امل�سجعة على ال�ستهالك يف تاأخر القت�ساد امل�رصي 

يف كل القطاعات، ولكن اأكرب جمال تبدو �سلبيات هذه ال�سيا�سات فيه هو قطاع التعليم:  انهيار 

التعليم العام يف م�رص ظاهرة معرتف بها عند اجلميع، ولكن مل ت�ستطع اأي حكومة م�رصية على 

مر ثالثني عامًا طرح اأي حل يتمكن من كف النحطاط يف م�ستوى التعليم العام، فاملالحظ 

اأرّنرّ اأعداد ال�سباب يف م�رص تتزايد بن�سبة ملحوظة ولكن مهارات هذا ال�سباب ناق�سة اإن مل تكن 

د. حممد ح�سام فا�سل
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معدومة باملقارنة اإىل �سباب دول اأخرى. احلا�سل اأنرّ ف�سل الدولة يف تعليم ال�سباب امل�رصي 

يعني اأنرّ العمالة امل�رصية غري قادرة على املناف�سة دوليًا من جانب املهارة؛ فلي�س لديها اإل اأن 

اإىل انخفا�س ملمو�س يف دخل الطبقة  تناف�س من جهة الأجر، الأمر الذي �سيوؤدي ل حمالة 

اأو ازدياد يف البطالة اأو مزيج من  اإما يف انخفا�س يف اأجور العمال  العاملة امل�رصية، يتمثل 

الأمرين. فر�س جناح الدمقرطة بال �سك تعلو اإن كانت تتزامن مع منو يف القت�ساد وارتفاع 

يف الدخل القومي والدخل الفردي. امل�سكلة اأنرّ عك�س هذا يحدث الآن: كاد ينكم�س ال�ستثمار 

متامًا يف احلني الذي يزيد عدد ال�سباب يف �سن العمالة. ن�سبة البطالة عند ال�سباب امل�رصي اأمر 

مهول فعاًل: ن�سبة ا�ستيعاب ال�سباب امل�رصي يف قطاع العمل الر�سمي �سئيلة جدًا، تقريبًا ٪35، 

الن�سبة  الربع، وهذه  املنخرط فعليا يف القت�ساد ل تعدو  ال�سباب امل�رشي  ن�سبة  فاإّن  واإجمال 

قطعًا �ستاأخذ يف الرتاجع، اإذ �ستنكم�س فر�س العمالة نتيجة عدم ا�ستقرار الأو�ساع ال�سيا�سية، 

ج مئات الآلف  وال�سيا�سات امل�سجعة على ال�ستهالك، وعدم كفاءة التعليم امل�رصي الذي خررّ

من ال�سباب يف مدار�سه ومعاهده، لكن غري موؤهلني لأي عمل يف منظومة القت�ساد احلديث.

يتزامن  اإن مل  الدميقراطي يف م�رص  التحول  لالأمام يف  اأي خطوة  ال�سهل تخيل  لي�س من 

معها حت�سن يف الأو�ساع القت�سادية، لكن الإ�سالح القت�سادي يف حد ذاته يفتقر اإىل حكومة 

على  ت�سجع  ب�سيا�سات  وا�ستبدالها  ال�ستهالك  على  امل�سجعة  ال�سيا�سات  مواجهة  على  قادرة 

يتم  اأن  ميكن  ل  لال�ستثمار  ال�ستهالك  من  الوطنية  الأولويات  تغيري  اأنرّ  امل�سكلة  ال�ستثمار. 

دون امل�سا�س مب�سالح قطاعات وا�سعة من املواطنني ا�ستفادت قدميًا وما زالت ت�ستفيد من هذه 

ال�سيا�سات وتراها حقًا لها. فاحلا�سل اأنرّ هذه امل�سكلة، كالتي �سبقتها، غري قابلة للحل دون توفر 

اإرادة �سيا�سية قوية.

العائق الثالث –وهو وثيق ال�سلة بالعائقني ال�سابقني– هو الأزمة املالية املزمنة التي تعاين 

منها الدولة امل�رشية، والتي متتد جذورها اإىل ف�سل دولة ال�سباط الأحرار من فر�ش نظام 

�رصائبي يتمكن من ا�ستخراج فائ�س من القت�ساد من جهة، مع الإبقاء على حوافز كافية )�سواء 

يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�س( لزيادة اإنتاجية القت�ساد من اجلهة الأخرى. فاحلا�سل 

تنق�سها  اإذ  ت�ساعدي-  غري  اأو  –ت�ساعدي  دخل  �رصيبة  تطبيق  على  قادرة  غري  الدولة  اأنرّ 

النق�س  هذا  ال�رصائب.  النوع من  هذا  لتنفيذ  تعترب �رصطًا  التي  الكافية  القت�سادية  املعلومات 

املعلوماتي له �سببان، اأولهما عدم ثقة املواطن بالدولة، وذلك يوؤدي به اإىل عدم التعاون مع 

�سلطات ال�رصائب، ونظام �رصيبة الدخل لن ينجح اإن مل يتمتع بدراجة عالية من ال�ستجابة 
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والتعاون الطوعي من جهة املواطنني املكلفني باإبالغ احلكومة بدخلهم احلقيقي. ثانيهما ال�سعف 

الإداري يف اجلهاز ال�رصيبي نف�سه؛ اإذ احلكومة عاجزة عن رقابة دخل املواطنني حتى تتمكم 

من عقوبة من يخالف القانون. وعدم كفاءة النظام ال�رصيبي اأدى اإىل ارتفاع اعتماد الدولة 

ال�رصائح  تبوء  لالأ�سف،  املختلفة.  والر�سوم  املبيعات  �رصيبة  مثل  اأخرى،  �رصائب  على 

الجتماعية الكادحة بالقدر الأكرب من اأعباء هذه ال�رصائب، رغم اأنرّ اأغلب نفقات الدولة تذهب 

العليا عن طريق برامج الدعم ال�ستهالكية املف�سلة عند هذه  يف م�سلحة الطبقات الجتماعية 

الفئة من املجتمع، مثل دعم البنزين واإن�ساء امل�سائف يف خمتلف اأنحاء اجلمهورية وبناء املدن 

ال�سحراوية اجلديدة واملرافق املتعلقة بهذه “ال�ستثمارات” ال�ستهالكية املرفهة. 

الواقع اإذًا يف م�رص اأنرّ النظام ال�رصائبي احلايل ت�ساعدي، ولكنه ت�ساعد معكو�س، ياأخذ 

من الفقري ويعطي للغني. فمن الأمور التي ل بد منها لنجاح الدمقرطة يف م�رص هو تو�سعة 

القاعدة ال�رصيبية، وقلب توزيع موارد دخل الدولة من الطبقات العلي اإىل الطبقات الدنيا. 

حتقيق هذا الهدف، ك�سائر الأهداف املذكورة اآنفًا، يحتاج اإىل تكوين رغبة �سيا�سية قوية للتغلب 

اأنرّ من غري  الهدف عند ما ندرك  اأهمية هذا  النظام احلايل. وتزداد  املنتفعة من  الفئات  على 

حتقيقه �سيكون م�ستحياًل اأو �سبه م�ستحيل حتقيق زيادة ال�ستثمار على النحو املطلوب حلل اأزمة 

البطالة التي تواجه ال�سباب امل�رصي، وذلك ل�سببني: اأولهما اأن �سيق القاعدة ال�رصيبية ي�سع 

حدًا ملقدرة الدولة على القرتا�س يف الأ�سواق املالية الدولية، اإذ اإن مقدرتها على �سداد الديون 

لن  امل�رصي  القت�ساد  اأنرّ  وثانيهما  اأو �سيقها،  ال�رصيبية  القاعدة  ب�سعة  وثيقا  ارتباطا  مرتبط 

ل معدل منو كاٍف لطماأنة امل�ستثمرين دون تغيري جذري يف اأولويات الإنفاق  ي�ستطيع اأن يح�سِّ

فيه  مبا  الأ�سا�سية،  الجتماعية  البنية  يف  ال�ستثمار  اإىل  ال�ستهالك  دعم  من  و�رصفه  العام، 

اأهمل متاما خالل فرتة حكم مبارك  من الزيادة يف ال�ستثمار يف الراأ�س املال الب�رصي الذي 

الطويلة.

بني  حتول  التي  امللمو�سة  املادية  العوائق  فيها  نف�سل  طويلة  �سفحات  د  ن�سوِّ اأن  ن�ستطيع 

م�رص وبني حتول دميقراطي، ولكن ينبغي اأن نغري جمرى احلديث اإىل الكالم عن املقومات 

الإيجابية املطلوبة لنجاح الدمقرطة يف م�رص، من اجلهتني، املادية واملعنوية.

اأما من اجلهة املادية فتبني من جتربة العامني ون�سف العام التي م�ست من يوم تنحي مبارك 

قطاعات  كل  عن  الكامل  التعبري  على  القادرة  املوؤ�س�سات  تنق�سه  امل�رصي  املدين  املجتمع  اأنرّ 

ال�سعب ومطالبها املختلفة. وبا�ستثناء تيار الإ�سالم ال�سيا�سي، فاإن �سائر التيارات ال�سيا�سية مل 
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ت�ستطع اأن تبني موؤ�س�سات متثل اأ�سوات اأن�سارها باأي درجة من النجاح، وكذلك ف�سلت يف 

ر�سم بديل �سيا�سي خمتلف عن الذي انتهجه احلزب احلاكم، الأمر الذي اأدى يف النهاية اإىل 

ال�سيا�سية  الو�سائل  ال�سيا�سي بدًل من العتماد على  للتعبري  امل�سلحة كو�سيلة  بالقوات  ال�ستنجاد 

املتاحة، على راأ�سها خو�س النتخابات. اإنرّ ف�سل التيارات ال�سيا�سية املختلفة تو�سل اإىل �سيا�سة 

�سلبية حم�سة: الكتفاء مبعار�سة ورف�س جماعة الإخوان امل�سلمني، دون و�سع اأي ت�سور 

اإيجابي للم�ستقبل ال�سيا�سي امل�رصي، اأي، ما هى اأولويات الإ�سالح ال�سيا�سي والجتماعي؟ ما 

هو النظام ال�سيا�سي املنا�سب لدولة مثل م�رص؟ ما هى املقومات املعنوية املرغوب فيها للمواطن 

امل�رصي؟ 

يف هذا ال�سياق لي�س غريبًا اأن يوؤدي هذا الفراغ ال�سيا�سي اإىل بروز اخلطاب الأمني الذي 

الأمني  الو�سع  خطورة  على  الإحلاح  وا�سل  فيما  اجتماعي،  اإ�سالح  اإىل  بحال  يوؤدي  ل 

ال�سيا�سية حتى ت�سع احلرب �سد  الق�سايا  النقا�س يف  تاأجيل  الق�سوى تقت�سى  واأنرّ ال�رصورة 

الإرهاب اأوزارها )اإل اأنرّ هذه حرب من طبيعتها اأنها ل تنتهي(. الواقع اإذًا اأنرّ وهن الوجود 

املوؤ�س�ساتي للتيارات ال�سيا�سية غري الإ�سالمية قد مهد الطريق اإىل عودة الدولة الأمنية مبجرد 

اإق�ساء تيار الإ�سالم ال�سيا�سي من ال�ساحة ال�سيا�سية؛ اإذ اأنرّ هذا التيار كان القوة ال�سيا�سية الوحيدة 

يف م�رص التي كان لديها املقدرة املوؤ�س�ساتية للت�سدي لقوة الدولة الأمنية. هذا الواقع يت�سح يف 

املنهج املر�سوم لتعديل د�ستور 2012: من بني جلنة اخلم�سني، مل يخ�س�س �سوى �ستة مقاعد 

ملندوبي جميع الأحزاب ال�سيا�سية، وهو اأمر يعترب على اأقل تقدير ا�ستهانة بالأحزاب ال�سيا�سية 

دور  عن  العام  الراأي  اإق�ساء  يف  الرغبة  هو   – بكثري  اأخطر  اأمرًا  كا�سفًا  يكن  مل  اإن  امل�رصية 

فعال يف اإدارة �سيا�سة الدولة امل�رصية، ليحل مكانه اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة، �سواء عنا�رصها 

الأمنية، القوات امل�سلحة وال�رصطة، اأو العنا�رص املدنية البريوقراطية. 

دون وجود اأحزاب �سيا�سية قوية يف م�رص فاإن احتمال جناح حتول دميقراطي يف م�رص 

هو  كما  احلزبي،  الفراغ  هذا  ظل  يف  ال�سيا�سي  للتطور  الأرجح  واملاآل  منعدمًا.  يكون  يكاد 

م�سهود الآن، هو عودة الدولة الأمنية واملاأ�ساة اأنرّ عدم كفاءة الأحزاب امل�رصية يف العامني 

ون�سف العام املا�سية –با�ستثناء حزب احلرية والعدالة– قد نزع منها اأي اأهمية يف نظر كثري 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�رصوع  الأحزاب  بدور  ال�ستهانة  على  فالتغلب  امل�رصي،  ال�سعب  من 

واإن�ساء وعي �سعبي حول اأهمية دورها يف احلياة ال�سيا�سية اأمران لبد منهما لتحقيق اأي نوع 

من الدميقراطية يف م�رص. توعية ال�سعب بدور الأحزاب ال�سيا�سية يف احلياة ال�سيا�سية، حتتاج 
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اإىل تغري نوعي يف ت�سورات املواطن امل�رصي، وعالقته بالدولة واملجتمع، من دور م�ستهلك 

القرار ال�سيا�سي اإىل دور امل�سارك، والفعال يف �سناعة القرار ال�سيا�سي.

امللخ�س هو اأنرّ جناح الدمقرطة يتوقف على تكوين ائتالف عري�س ي�سم قطاعات وا�سعة 

الإ�سالم  تيار  من  فعال  ا�سرتاك  دومنا  الئتالف  هذا  يتكون  اأن  �سهاًل  ولي�س  ال�سعب،  من 

ال�سيا�سي الذي ميثل ن�سبة ل تقل عن الربع من ال�سعب.

اأما التغري املعنوي املطلوب من املواطن فهو التحول اإىل م�سارك و�سانع حقيقي لل�سيا�سة. 

حيث  م�رص،  يف  الدمقرطة  تواجه  التي  امل�ساكل  كربى  من  تبدو  الهدف  هذا  حتقيق  وكيفية 

ا�ستفتاءات  من  تالها  ما  رغم  يناير   25 ثورة  اأيام  حتى  ال�سعب،  من  وا�سعة  قطاعات  اإن 

وانتخابات، مل تلق باًل، اأو مل تلق باًل بالقدر الكايف لت�سارك يف العملية ال�سيا�سية، حتى اتهم 

البع�س ن�سبة كبرية من ال�سعب باأنهم ينتمون اإىل “حزب الكنبة”. فلطاملا اعتاد ال�سعب امل�رصي 

املقاومة ال�سلبية كالو�سيلة املثلى للتعبري عن اإرادته ال�سيا�سية، وهي لي�ست طريقة فعالة لتحقيق 

طبيعية  نتيجة  ال�سلبي  ال�سيا�سي  ال�سلوك  هذا  لل�سيا�سة.  احلقيقي  الهدف  وهو  العام،  ال�سالح 

ملرياث م�رص ال�سيا�سي املرير، حيث �سادت تاريخيًا حكومات تعتمد يف الأ�سا�س على البط�س 

يف معاملة املواطن، ومل تلتزم تلك احلكومات بتح�سيل اأي هدف عام اأو م�سلحة عامة �سوى 

العامة ودورها يف حت�سيل  للحريات  اعتبار  اأي  املجتمعي �سد املجرمني دون  الأمن  �سمان 

التي  الأخرى  امل�سرتكة  ال�سيا�سية  الأهداف  ما هي  ا�ستي�ساح  اأو حتى حماولة  العامة  امل�سلحة 

توؤلف امل�سلحة العامة، وجتعلها قيمًا م�سرتكة بني كل اأبناء الوطن، اأو جتعلها اأهاًل لتنال موافقة 

املواطنني وتاأييدهم.

من هنا تظهر ق�سية الوازع املطلوب يف جمتمع دميقراطي. من امل�سلم اأنرّ من اأهم �سمات 

النقياد  على  يحمله  وازع  لديه  الدميقراطي  املجتمع  يف  املواطن  اأنرّ  الدميقراطي  املجتمع 

للقانون، يزيد على جمرد كونه خوفا من الوقوع حتت �سطوة احلاكم اإذا انتهك القانون. اأو 

املواطن  يف  وجودها  املطلوبة  اخللقية  الف�سائل  ما  وهي  اأخرى،  بعبارة  الق�سية  نطرح  رمبا 

املثايل من جهة، وما هى ال�سبيل لتنمية هذه الف�سائل ون�رصها بني عامة املواطنني حتى يتمتعوا 

ملمو�سة  مو�سوعية  مقومات  للدميقراطية  اأنرّ  فكما  اأخرى؟  جهة  من  الدميقراطية  باأخالق 

اأن  املواطنني. جند  اآنفًا- فكذلك تتطلب توافر �سفات خلقية معينة لدى  -وقد ذكرت بع�سها 

اأ�سا�سيتني  �سفتني  عنيرّ  قد  راولز،  جاون  امل�سهور،  الأمريكي  ال�سيا�سي  الليربايل  الفيل�سوف 

اأو �سبه كامل  الدميقراطية حتققًا كاماًل  ل بد من توافرهما بني جل املواطنني حتى تتحقق قيم 
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)و هذه من جهة النظرية املثالية املح�سة( وهما التعقل والإن�ساف. اأما التعقل فهو عبارة عن 

بتنفيذها على مدى حياته، وت�ستمل  وي�ستقل  بها  ي�ستقل  الإن�سان على ر�سم خطة حياة  مقدرة 

�سبل حياة وتخيل غايات حياتية وت�سورات خمتلفة  تبني  املقدرة على  اأي�سًا على  ال�سفة  هذه 

نف�سه وهو  الفرد  فقط على م�ستوى اجلماعات، بل على م�ستوى  لي�ست  الفا�سلة،  عن احلياة 

مير مبختلف اأطوار حياته، فالواقع اأنرّ املقدرة على ت�سور غايات حياتية خمتلفة توؤدي لي�س 

يطرحه  ثم  ت�سورًا  يعتنق  قد  اإذ  نف�سه،  الفرد  يف  تعددية  اإىل  بل  اجتماعية،  تعددية  اإىل  فقط 

املواطنني  عند  التعقل  فر�سية وجود �سفة  حياته.  اآخر يف مرحلة لحقة من  ويعتنق  جانبا، 

اأهدافه  تقت�سي وجود احلرية ال�سيا�سية، حتى يتمكن من ممار�سة هذه ال�سفة يف �سبيل حتقيق 

وغاياته احلياتية ال�سخ�سية. لكن �سفة التعقل الفردي غري كافية لبناء جمتمع دميقراطي، لأنرّ 

اأي�سًا لديهم  اإذا اأطلق العنان يف �سبيل حتقيق اأهدافه رمبا ت�سادم مع الآخرين الذين  الإن�سان 

غايات حياتية قد تتفق مع غاياته من بع�س اجلوانب وتختلف من جوانب اأخرى. تلعب �سفة 

بها  يتحلى  ال�سفة، عندما  هذه  اإذ  الدميقراطية،  اخللقية  احلياة  اأ�سا�سيًا يف  هنا دورًا  الإن�ساف 

املرء، ت�سع حدًا يف كيفية �سعيه وراء اأهدافه ال�سخ�سية، فالإن�سان املن�سف ل يقبل اأن يتمتع 

املن�سف ل يطالب بحقوق  املواطن  اأخرى،  اإذا متتع بها اجلميع. بعبارة  اإل  اأو ميزة  بحرية 

-اأيًا كانت- اإل اإذا كان على ا�ستعداد اأن يقر بتلك احلقوق جلميع املواطنني الآخرين على حد 

ال�سواء. املواطن الدميقراطي، اإذًا، متعقل، مبعنى اأنرّ لديه املقدرة على ت�سور غايات حياتية 

م�ستعد  تعقله،  رغم  ه،  اأنرّ مبعنى  ومن�سف،  احلياتية،  الغايات  هذه  ملتابعة  واحلرية  م�ستقلة، 

لي�سع على جنب بع�س مطالبه احلياتية اإذا تبني اأنرّ حتقيق كل اأهدافه غري متمكن، اإل بانتهاك 

مبداأ ت�ساوي حريات �سائر املواطنني. 

الن�سمام  الأهداف دون  هذه  ي�ستطيع حتقيق  ل  فاإنه  اأهداف  ذا  متعقاًل  كونه  املواطن  اإن 

اإىل جمتمع �سيا�سي، يحمله على ال�سرتاك يف احلياة ال�سيا�سية؛ لكونه من�سفا فهو يكتفي بتحقيق 

اأغرا�سه احلياتية بالو�سائل التي تتفق مع �سمان حقوق مت�ساوية للجميع. احتاد هاتني ال�سفتني 

املت�ساوية  بحقوقهم  يقررّ  عادل  دميقراطي  جمتمع  بناء  على  يحملهم  اإذًا،  املواطنني،  جل  يف 

ويحميها من النتهاك؛ وهو اأي�سًا يحملهم على �سيانة هذا املجتمع من النهيار بطريقة مبا�رصة 

)عدوان خارجي، على �سبيل املثال(، اأو بطريقة غري مبا�رصة )ن�سوء جيل جديد من املواطنني 

ل يتحلون بهاتني ال�سفتني، على �سبيل املثال(. راولز ل ي�رصح م�سدر هاتني ال�سفتني التي 

يف  املعتربة  والأديان  الفل�سفات  جميع  اأنرّ  يعتقد  اأنه  اإل  اإليهما،  الدميقراطية  الأخالق  ُيرِجع 
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تاريخ الإن�سانية حتمل يف طياتها احرتام هاتني القيمتني واأنها حتث اأتباعها على حت�سيل هاتني 

ال�سفتني وتقررّ باأنهما من اأهم الف�سائل الأخالقية، رغم �سائر الختالفات التي متيز عقيدة اأو 

فل�سفة عن اأحرى. 

التحول الدميقراطي هي كيف  الق�سية يف م�رص من زاوية  اإذا كان كالم راولز م�سيبًا، 

ن�سنع مواطنني يتمتعون بهاتني ال�سفتني. والواقع، كما هو م�ساهد، ينفي توفر هاتني ال�سفتني 

بني جل املواطنني؟ البعد املعنوي لتحول دميقراطي دائمًا يبتدئ من منطلق خاٍل من املقومات 

�سواء  قادر،  غري  امل�رص  ال�سعب  اإنرّ  ونقول  للياأ�س  ن�ست�سلم  اأن  ينبغي  ل  فلذلك  للدميقراطية، 

اأعباء الدميقراطية، ولذلك لبد اأن نر�سى بنظام ا�ستبدادي اإىل اأن  اأو معنويًا، لتحمل  ماديًا 

تتوفر هاتان ال�سفتان. كال! املواطن يتعلم هاتني ال�سفتني اخللقيتني عن طريق مزاولة احلياة 

ال�سيا�سية؛ كلما اأجلنا ق�سية النطالقة الدميقراطية بحجة عدم ا�ستعداد ال�سعب -�سواء من اجلانب 

العملي اأو اخللقي- تاأخرنا يف بناء املجتمع الدميقراطي الذي هو هدفنا املن�سود.

لرتبية وطنية  امل�رصي  املجتمع  املتاحة يف  الأخالقية  املقومات  ما هى  اإذًا،  امللح،  ال�سوؤال 

ت�سفي احلاجة يف هذا الطلب؟ الإجابة عن هذا ال�سوؤال تثري ق�سية الإ�سالم ال�سيا�سي، ودوره 

اإن  اأي حتول دميقراطية  يف �سناعة اخليال الوطني امل�رصي. بناًء على ما �سلف، لن ينجح 

مل تكن وراءه حوافز داخلية عند املواطنني حتملهم على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية بطريقة 

اإيجابية ودميقراطية، اأي بطريقة ت�ستهدف معرفة ال�سالح العام وبناء موؤ�س�سات فعالة قادرة 

على حت�سيل هذه امل�سالح واحلفاظ عليها. عندما طرحت هذه الأ�سئلة بطريقة جدية يف تاريخنا 

املعا�رص يف القرن التا�سع ع�رص والربع الأول من القرن الع�رصين، مل ي�سك كبار امل�سلحني، 

مثل العالمة ال�سيخ رفاعة رافع الطهطاوي، والوزير خري الدين التون�سي وال�سيخ حممد عبده 

وتلميذه حممد ر�سيد ر�سا، يف اأنرّ الإ�سالم ل بد اأن يلعب دورًا اأ�سا�سيا يف الرتبية الأخالقية 

ال�سيا�سية للمواطنني يف البلدان العربية عامة وم�رص خا�سة، لي�س فقط من منطلق قومي )اأي، 

لالأخالق  كم�سدر  ولكن  مثاًل(  عليها،  نحافظ  اأن  بد  فال  وهويتنا،  ديننا  عن  عبارة  الإ�سالم 

ال�سيا�سية املطلوبة اإذا اأردنا اأن ننه�س لالأمام بالأمة. يقول خري الدين يف كتابه امل�سهور “اأقوم 

امل�سالك اإىل معرفة اأحوال املمالك”، على �سبيل املثال، اإنرّ الإ�سالم يحث على كثري من الف�سائل 

�سيانة  اأعلى؛  لقيم  ومنقادة  اأهوائها  عن  معر�سة  تكون  حتى  النفو�س  تربية  مثل:  ال�سيا�سية، 

احلقوق، بغ�س النظر عن ديانة �ساحب احلق؛ رعاية امل�سلحة العامة يف كل اأحكامه مبا يف 

الأمور  ال�سورى يف  اأهمية  البلدان؛  املكان والزمان واأحوال  ذلك من مراعاة الختالف يف 
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العامة وذم ال�ستبداد؛ وقاعدة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر التي لولها، ملا بقيت احلياة 

ال�سيا�سية، اإذ ل يبقى نظام، �رصعي كان اأو قانونيا، دون احتياج اإىل فئة تراقب �سرية الدولة، 

بتنفيذ  تقوم  ا�ستدت احلاجة،  القانون وال�رصع، واإن  ال�سا�سة مبقت�سيات  حتر�س على تذكري 

مقت�سى القانون وال�رصع اإذا خرجت الدولة كلية عن مقت�سى القانون وال�رصع:

يقف  له  املذكور من وازع  للوازع  الإن�ساين... ولبد  النوع  لبقاء  “الوازع �رصوري 
عنده اإما �رصع �سماوي اأو �سيا�سة معقولة، وكل منهما ل يدافع عن حقوقه اإن انتهكت؛ فلذلك 

وجب على علماء الأمة واأعيان رجالها تغيري املنكرات.”

قاعدة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف فكر خري الدين هي مبثابة الإجابة لل�سوؤال امللح: 

كيف ن�سون املجتمع العادل من النهيار املتوقع عندما يخرتق النظام الولة الذين اأ�سند اأمر 

النظام اإليهم واملفرت�س اأنهم اأول من ي�سونه؟ الإجابة تكمن يف هذه الف�سيلة التي من املفرت�س 

اأن تكون �سائعة بني اأفراد املجتمع امل�سلم باعتبارها قيمة دينية. اأما املجتمعات غري الإ�سالمية، 

حيث ت�سود ديانة ل تقر اأو ل تبايل بالف�سائل ال�سيا�سية )مثل امل�سيحية يف ت�سوره( فال بد من 

اإقرار هذه القاعدة من جهة العقل. فعندما ينظر اإىل تقدم الدول الأوربية يقر اأنرّ قاعدة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر معمول بها عندهم عمليًا، واإن مل ي�سموها بال�سم الإ�سالمي، عن 

طريق ال�سحافة احلرة والربملانات املنتخبة.

كتب  حيث  الوطن،  لتقدم  اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  الإ�سالم  من  جعل  اأي�سًا  فهو  الطهطاوي  اأما 

اأ�س�س التمدن، الذي هو هدف العمل  اأرّن  “املر�سد الأمني للبنات والبنني”  يف كتابه امل�سهور، 

اأعظمها �ساأنًا يف هذا  “ر�سالت الر�سل بال�رصائع،” واأنرّ ر�سالة الإ�سالم  تاأتي من  ال�سيا�سي، 

ن بالد الدنيا على الإطالق،  الباب: “الذي جاء به الإ�سالم من الأ�سول والأحكام هو الذي مدرّ

وانبعثت اأنوار هديه يف �سائر الآفاق.” التمدن الذي يتكلم عنه الطهطاوي لي�س فقط التقدم يف 

رغد العي�س وم�ستوى الدخل؛ بل، هو عملية اأخالقية يف الأ�سا�س ت�ستهدف حت�سيل ما يحتاج 

اإتقان عاداتهم  امل�ستملة على  املادية واملعنوية  اأحوالهم  اأداوت لإ�سالح  العمران من  اأهل  اإليه 

وتقاليدهم، اأخالقهم، وتربيتهم، وحتثهم على حمبة الف�سائل و”ا�ستجماع الكماليات املدنية.” 

ومع اأنه يقر اأنرّ هذه املعاين معقولة، قد يتنبه العقل لها دون وا�سطة ال�رصع، اإل اأنه ي�رص على 

تعليم هذه القيم ال�سيا�سية من خالل املناهج ال�رصعية، فهو يحذر من اتباع “الذين حكموا عقولهم 

مبا اكت�سبوا من اخلواطر التي ركنوا اإليها حت�سينًا وتقبيحًا فينبعي تعليم النفو�س ال�سيا�سة بطرق 

ال�رصع ل بطرق العقول املجردة”.
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ول عجب اأنرّ الطهطاوي يربط بني حتقيق التمدن والتقدم اخللقي عند عامة املواطنني اإذ 

وهي  نف�سه،  املدين  الجتماع  عن  الناجتة  احلرية  عن  عبارة  هي  )التي  املدنية  احلرية  ُيرِجع 

م�سرتكة بني كل اأفراد املجتمع على حد �سواء( -وجودًا وعدمًا- اإىل اأخالق املواطنني حيث اإنرّ 

�سمان هذه احلريات يعود اإىل ا�ستعداد املواطنني اأنف�سهم بالتدافع من اأجلها:

فاحلا�سل اأنرّ هدف ال�سيا�سة هو ا�ستكمال التمدن، والتمدن نف�سه م�رصوع ح�ساري مادي 

ملمو�س من جانب ومعنوي خلقي من جانب اآخر. يبلغ هذا امل�رصوع غايته عندما ي�سبح معنى 

احلديث ال�رصيف “ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه” �سلوكا للمواطنني. اإذًا، 

حركة التمدن، و�رصعته اأو بطئه، مرتبطة ارتباطا وثيقا باأخالق املواطنني، فلذلك، ل بد من 

الهتمام البالغ بالرتبية الوطنية الدينية؛ اإذ هذه القيم هي يف النهاية متثل م�سدر احلريات املدنية 

العامة، وجودًا وعدمًا.

اأنرّ  اأي�سًا راأى  اأهم تالميذ ال�سيخ حممد عبده، فهو  اأما ال�سيخ ر�سيد ر�سا، الذي كان من 

الإ�سالم جزءًا  اأن يكون  بد من  �سامية �رصورية، ولذلك ل  �سيا�سية  قيم  الإ�سالم يحث على 

�رصوريًا يف اأي م�رصوع �سيا�سي اإ�سالحي ناجح يف املنطقة العربية الإ�سالمية. اأهم قيمة اأخالقية 

�سيا�سية اإ�سالمية ي�سري اإليها حتليل ر�سا يف كتابه “اخلالفة” تكمن يف مفهوم رف�س الذل كقيمة 

ال�سيا�سي  ال�ستبداد  واأقبحها يف  اأوجهه  باأو�سح  يتجلى  العامة  احلياة  والذل يف  عليا.  اإ�سالمية 

انقياد  بوجوب  دومًا  يفتون  العلماء  لبع�س:  بع�سهما  مل�ساندة  تواطئاآ  اللذين  الديني  وال�ستبداد 

العامة للحكام، مهما يبلغ جورهم وف�سادهم طاملا مل يخرجوا عن الإ�سالم �رصاحة، واحلكام 

يفو�سون الأمور الدينية اإليهم وي�ساعدونهم يف قمع اأي حركة اأو فكرة دينية اإ�سالحية. منبع 

اأق�سى مظهر للذل- هو التقليد بحيث يتخلى الإن�سان  هذين النوعني من ال�ستبداد -الذي هو 

عن مقدرته على حكم نف�سه بالحتكام اإىل عقله امل�ستقل يف الأمور الدنيوية في�ست�سلم لال�ستبداد 

ال�سيا�سي، ويتخلى عن مقدرته على فهم ال�رصيعة و�سائر الأمور الدينية عن طريق الجتهاد 

الفقهية والكالمية وعدم اخلروج  املذاهب  تقليد  املتمثل يف  الديني  لال�ستبداد  في�ست�سلم  ال�رصعي 

اأوهن  القرون، قد  الديني وال�سيا�سي بدوره، وعلى مر  عن حدودها. ال�ست�سالم لال�ستبداد 

الأمة بحيث اإنها فقدت املقدرة على الدفاع عن نف�سها، الأمر الذي اأدى اإىل كارثة ال�ستعمار. 

اإ�سالح  اإذن دون  �سيا�سي  اأو  اإ�سالح اجتماعي  اأي م�رصوع  لن ينجح، يف راأي ر�سا، 

ديني يقت�سي التحرر من التقليد وا�ستبدال مكانه بالجتهاد املخل�س املرتبط بالإن�سان وباإدراكه 

اأنرّ كرامته الإن�سانية تتكون من رف�س ال�ستبداد يف الدين وال�سيا�سة، وا�ستبداله باتباع �سحيح 
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العقل والدين عن طريق الجتهاد يف الدين والت�ساور احلر يف الأمور العامة.

ل اأظن اأنرّ اأحدًا ينكر دور هوؤلء املفكرين يف النه�سة العربية احلديثة وتاأثريهم البالغ يف 

هو  الإ�سالحيني  املفكرين  هوؤلء  كل  بني  امل�سرتك  القدر  املعا�رصة.  العربية  ال�سيا�سية  الثقافة 

الرتباط يف فكرهم بني الإ�سالح ال�سيا�سي والإ�سالح الديني باعتبار الدين ال�سحيح م�سدًرا 

ل غنى عنه يف تربية الوازع الداخلي عند املواطنني يف البالد العربية والإ�سالمية، الوازع 

الذي يحثهم على بناء جمتمع اأف�سل من الواقع املعي�س. الإ�سالم ال�سيا�سي، اإذًا، جزء اأ�سيل 

من النه�سة العربية احلديثة، وبال �سك له اأثره املهم يف النظم القانونية والد�ستورية يف البلدان 

�سعى  الذي  ال�سنهوري  الرزاق  الذي و�سعه عبد  امل�رصي  املدين  القانون  بدءًا من  العربية، 

اإىل ا�ستلهام الفقه الإ�سالمي يف م�رصوعه القانوين كما هو معروف من كتاباته النظرية املتعددة 

ومكانة الفقه الإ�سالمي وا�سحة يف القانون املدين ول حاجة لذكر تاأثري القانون املدين امل�رصي 

الثانية من  باملادة  العربي، وانتهاء  امل�رصق  العربية، خ�سو�سًا يف  القانونية  النظم  �سائر  على 

الد�ستور امل�رصي التي اأقرت باأنرّ ال�رصيعة الإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع يف جمهورية 

م�رص العربية.

يف  ال�سيا�سي  املجال  من  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اإق�ساء  افرت�سنا  اإن  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 

من  دميقراطية  اأكرث  البديل  املر�سح  وهل  املعنوي،  الفراغ  �سيحل  الذي  ما  العربي،  العامل 

الإ�سالم ال�سيا�سي اأم اأقل؟ لي�س من ال�رصوري اأن القيم ال�سيا�سية الدميقراطية تاأتي من الإ�سالم 

اأوروبا  يف  الدميقراطية  التجربة  وتوؤكده  الظن،  على  يرجح  الذي  لكن  دين،  اأي  من  اأو 

وتطورها على خمتلف مراحلها اأنرّ املبادئ الدينية لعبت دورًا مهمًا يف ن�رص الثقافة الدميقراطية 

بني املواطنني، خ�سو�سًا، تهمي�س املوؤ�س�سات الدينية الر�سمية وا�ستبدالها مبوؤ�س�سات دينية اأكرث 

دميقراطية. ومن هذا املنطلق يجب اأن ننظر اإىل جتربة الإخوان امل�سلمني واإىل حد ما �سائر 

الدولة،  �سيطرة  الدين من  اأنها كانت خطوة مهمة يف حترير  باعتبار  الإ�سالمية،  اجلماعات 

العمل اجلماعي، احلكم  ال�سيا�سية منها  الف�سائل  اأتباعه على كثري من  نف�سه تربية  الوقت  ويف 

الذاتي للجماعة، وبالإ�سافة اإىل العادات املرتتبة على اتباع طوعي لقوانني و�سعتها اجلماعة 

لأع�سائها. ول ينبغي اأن نن�سى اأو نتنا�سى اأنرّ الدولة امل�رصية، قدميًا وحديثًا، حتاول ال�سيطرة 

على الدين وتوجيهه يف املجرى الذي ي�ساعد يف حتقق اأهدافها؛ فالقرار يف الواقع لي�س وجود 

اأو عدم وجود لالإ�سالم ال�سيا�سي على قدر ما هو اختيار بني ت�سيي�س الدين لأهداف الدولة اأو 

ت�سيي�سه عن طريق جمعية اأو جمعيات اأهلية؟
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بغ�س النظر عن م�سمون تعاليم الإخوان، وما لها وما عليها، فاإنها كجمعية توؤكد ملحوظة 

اأمريكا”،  يف  “الدميقراطية  كتابه  يف  توكفيل  دي  األك�سي�س  ال�سهري،  الفرن�سي  ال�سيا�سي  املفكر 

الذي األفه وهو يزور الوليات املتحدة يف الربع الأول من القرن الع�رصين، حيث اأكد على 

الأخالق  املواطنني  تعليم  يف  ودورها  الدميقراطية،  ازدهار  يف  الأهلية  اجلمعيات  اأهمية 

اإليه  توؤول  ما  الذي �رصيعًا  الأغلبية  ا�ستبداد  اأمام  احلميدة ودورها يف و�سع حاجز  ال�سيا�سية 

الدميقراطية اإن مل يتوفر يف جمتمع مدين قوي. من هذه الزاوية قد يقول قائل اإنرّ امل�سكلة يف 

اإليه دي توكفيل من  اأ�سار  التجربة امل�رصية مع جماعة الإخوان امل�سلمني موؤخرا، تعك�س ما 

خطورة عدم وجود موؤ�س�سات مدنية قوية. يف هذه احلالة ت�سبح الدولة م�ستبدة، وال�ستبداد 

با�سم ال�سعب اأ�سنع واأكرث خطورة من اأي ا�ستبداد اآخر. 

اأي�سًا جتعلهم على خمافة  اإىل امل�ساواة املطلقة بني املواطنني، لكنها  اإنرّ الدميقراطية توؤدي 

من اأي طائفة من ال�سعب يظهر اأنرّ باإمكانها التعايل على بقية ال�سعب. امل�سكلة يف م�رص من هذا 

املنطلق لي�س قوة جماعة الإخوان امل�سلمني، ولكن �سعف �سائر فئات املجتمع التي مل تكن ممثلة 

يف موؤ�س�سات ت�ستطيع اأن متثلها اأو تتو�سط بينها وبني الدولة، فمن الطبيعي اأن تلجاأ هذه الأغلبية 

للدولة لقمع املوؤ�س�سة املدنية التي تبدو كعمالق و�سط اأقزام. هذا بالفعل ما حدث: الأغلبية قامت 

لتقو�س قوة جماعة الإخوان امل�سلمني ونفوذها ال�سيا�سي، لكن، نظرًا ل�سعف املوؤ�س�سات املدنية 

ا�ستبداد  امل�سلحة وال�رصطة، والنتيجة هي عودة ال�ستبداد،  بالقوات  ا�ستنجدت  فاإنها  باملقابل، 

الأغلبية الذي ل يحده ل �رصع ول قانون. لذلك ينبغي األ ننده�س من اإعادة قانون الطوارئ؛ 

فو�سعية الطوارئ هى ما يحتاج اإليها ا�ستبداد الأغلبية يف اإعادة بناء �سلطة فئة معينة من جديد، 

لكن هذه املرة، با�سم ال�سعب وبا�سم الدميقراطية.

امل�سكلة اإذًا يف اإق�ساء الإ�سالم ال�سيا�سي يف الظروف الراهنة يف م�رص و�سائر الدول العربية 

احلتمية،  والنتيجة  الأخرى،  ال�سيا�سية  التيارات  �سعف  ب�سبب  الأمنية  الدولة  تعود  اأن  هي 

نكبة  �ستكون  التنظيمية،  الناحية  من  �سعيفة  الإ�سالمية  غري  الدميقراطية  التيارات  دامت  ما 

للدمقرطة، بغ�س النظر عن م�ساوئ الإ�سالم ال�سيا�سي وهذا ما ن�ساهده بالفعل الآن يف م�رص: 

عودة �رص�سة للدولة الأمنية، مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ م�رص؛ �سبه تقدي�س للقوات امل�سلحة، 

�سيتم  النهاية  ويف  الطوارئ،  حالة  فر�س  ال�سي�سي؛  الفتاح  عبد  الأول  الفريق  راأ�سها  وعلى 

فر�سها على الدوام با�سم �رصورات الأمن. اإق�ساء الإ�سالم ال�سيا�سي اإذًا ميثل انت�سارا كبريًا 

لدولة البط�س، ل للدميقراطية الليربالية اأو لال�سرتاكية. واإذا عدنا لأول جزء من هذه الورقة 

د. حممد ح�سام فا�سل
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اإذ  الدمقرطة،  وبني  م�رص  بني  حتول  التي  امللمو�سة  العنا�رص  على  التغلب  ا�ستحالة  اأدركنا 

الإ�سالح يف املوؤ�س�سات يحتاج اإىل توفر اإرادة �سيا�سية تكفي اأن تنت�رص على الفئات املنتفعة من 

ال�سيا�سات العقيمة والف�ساد الذي ا�ست�رصى يف اجل�سد ال�سيا�سي نتيجة هذه ال�سيا�سات الفا�سلة؛ لكن 

النقالب الذي اأتى ليطيح بجماعة اإخوان امل�سلمني لي�س له روؤية �سيا�سية اإيجابية لل�سالح العام، 

بل هو اأقرب اإىل اإعمال خرافة الزار -التي نلجاأ اإليها لطرد �سيطان- بدًل من خطة �سيا�سية 

ت�ستهدف عالج الق�سايا ال�سيا�سية العامة للبالد، ناهيك عن اأن يكون خطوة اإيجابية لتحقيق نوع 

من الدميقراطية، اإ�سالمية كانت اأو ليربالية. 

ابن خلدون يف  امل�سهور،  العربي  الفيل�سوف  املوؤرخ  نتذكر كالم  اأن  بد  ال�سدد ل  يف هذا 

مقدمته حيث �سنف الدول اإىل ثالثة اأنواع: الدولة الطبيعية، الدولة العقالنية، ودولة اخلالفة. 

اأما الدولة الطبيعية فهي عبارة عن دولة ل توفر لأهاليها اأكرث من حماية بع�سهم من بع�س، 

وهي غري مقيدة فيما تفعله لالأهايل بقانون اأو �رصع، وهى ت�ستمر يف احلكم اإىل اأن يوؤدي بط�سها 

اإىل فقدان الدولة املقدرة على اإعادة اإنتاج اأدوات ال�سيطرة على ال�سعب، فتنهار وتاأتي دولة 

جديدة مكانها. ذلك ملخ�س ما حدث يف ثورة 25 يناير: دولة مبارك و�سيعته فقدت املقدرة 

مبارك  �سيا�سات  اأنهكته  الذي  ال�سعب  اأمام  الدولة  ب�سبب وهن  الأو�ساع  ال�سيطرة على  على 

من  ولكن  العامة  امل�سلحة  تتحرى  فهي  العقالنية،  الدولة  اأما  ال�سابقة.  عاًما  الثالثني  طوال 

منطلق دنيوي حم�س، فعيبها يف نظر ابن خلدون اأنها ل ترعى م�سلحة الأهايل الأخروية، 

اأف�سل من  الدنيا،  العامة، واإن كانت مق�سورة على هذه  امل�سلحة  تتحرى  باعتبارها  لكنها، 

الدولة الطبيعية التي ل ت�سعى اإل لتحقيق م�سلحة احلاكم. اأما دولة اخلالفة، فهي اأف�سل الدول 

عند ابن خلدون لأنها حتفظ م�سلحة الدارين، الدنيا والآخرة، لكن املهم اأنها ت�سارك الدولة 

العقالنية يف اهتمامها بامل�سلحة العامة يف هذه احلياة الدنيا. 

العربية،  الدول  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  حتليل  يف  وطبقناه  خلدون،  ابن  ت�سنيف  اتبعنا  اإذا 

اأدركنا اأن اخلالف بني الإ�سالميني والليرباليني )العقالنيني على حد تعبري ابن خلدون( لي�س 

الطبيعية هي  البط�س  التغلب على دولة  الدمقرطة؛ بل  اأهم حاجز يف  �سيا�سية ول  اأهم معركة 

امل�رصية  ال�سيا�سة  واقع  على  اخللدونية  النظرية  هذه  طبقنا  الدمقرطة.واإذا  يواجه  حتٍد  اأكرب 

العربية حيث ت�سعف النزعة الليربالية، ما كنا لننده�س عندما نرى حركة 30 يونيو مبا فيها 

من دعوة لإق�ساء الإ�سالم ال�سيا�سي املتمثل يف جماعة الإخوان امل�سلمني من املجال ال�سيا�سي، 

�سببًا  اأرى  ل  اإذًا  الأمنية.  الدولة  لعودة  اإىل ذريعة  تتحول  نهائيًا،  عليهم  للق�ساء  تدع  اإن مل 

فر�ش الدمقرطة فى املنطقة العربية فى ظل اإق�ساء التيار الإ�سالمي ال�سيا�سي
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الأرجح  بل  2013؛  يونيو   30 بعد  العربية  املنطقة  يف  الدمقرطة  مب�ستقبل  التفاوؤل  اإىل  يدعو 

اإعادة الدولة البولي�سية، كما يحدث الآن، وموا�سلة احلرب على الإرهاب، كذريعة لرت�سيخ 

الدولة البولي�سية. لكن، عندما تنهار الدولة البولي�سية هذه املرة، اإعادة التحالف بني التيارات 

الإ�سالمية والتيارات الليربالية التي متت بالفعل يف ثورة 25 يناير �ستكون �سبه م�ستحيلة؛ ب�سبب 

ا�سرتاك الليرباليني لي�س فقط يف ثالثني يونيو، ولكن تاأييدهم، اأو تاأييد معظمهم لعودة الدولة 

الدولة امل�رصية  البولي�سية وعنفها با�سم احلرب على الإرهاب؛ الأمر الذي ينذر بخطر ف�سل 

متامًا يف امل�ستقبل القريب ب�سبب غياب اإمكانية تكوين ائتالف �سيا�سي قد يجمع ال�سمل بعد تفتيته. 

هذا هو اخلطر احلقيقي من املنوال الذي تنتهجه ال�سيا�سة امل�رصية يف اأعقاب 30 يونيو 2013.

د. حممد ح�سام فا�سل
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وثيقة

تاأ�سف املنظمات احلقوقية املوقعة اأدناه لأن تعلن اأن اأو�ساع حقوق 

من  واحد  عام  خالل  خميفة  ب�سورة  تدهورت  قد  م�رص  يف  الإن�سان 

امل�سلمني على موؤ�س�سات احلكم ب�سورة مطلقة،  الإخوان  هيمنة جماعة 

التدهور، خا�سًة  اأ�سبحت م�سئولة -وحدها- عن هذا  قد  واأن اجلماعة 

بعدما جنح مر�سحها الرئي�س حممد مر�سي يف اإنهاء حالة ازدواج ال�سلطة 

و�سحب ال�سالحيات التي كان يتمتع بها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة 

يف اإدارة �سئون البالد.

يتحمل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة م�سئولية كربى عن الإخفاقات 

التخبط  ات�سم بدرجة عالية من  الذي  النتقايل،  امل�سار  اإدارة  الهائلة يف 

والفو�سى والعجز عن بناء توافق وطني تتطلبه اإدارة املرحلة النتقالية، 

التي  اجل�سيمة  النتهاكات  عن  واجلنائية  ال�سيا�سية  م�سئوليتهم  عن  ف�ساًل 

�سهدتها البالد، خالل تلك الفرتة، ناهيك عن ات�ساع نطاق اإحالة املدنيني 

عام من حكم حممد مر�ضي..

 �سجل حافل من النتهاكات

وتقوي�ش منهجي لدولة القانون

)بيان �ضحفي �ضادر عن 20 منظمة حقوقية(

26 يونيو 2013

وثائق
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اإىل املحاكمات الع�سكرية امليدانية التي طالت ما يزيد عن 12.000 �سخ�س، وتف�سي جرائم 

التعذيب داخل ال�سجون ومراكز الحتجاز التي تديرها ال�رصطة الع�سكرية، والتي و�سلت اإىل 

حد اإخ�ساع الن�ساء املحتجات اإىل فحو�س طبية اإجبارية للك�سف عن عذريتهن.

للمائة  مر�سي  الرئي�س  برنامج  اأن  وا�سًحا  بدا  ال�سلطة،  لتوليه  الأول  اليوم  منذ  اأنه  غري 

التحول  نحو  والتطلعات  الإن�سان  حقوق  لق�سايا  اعتبار  اأدنى  يقم  مل  حكمه  من  الأوىل  يوم 

الدميقراطي. وقد ر�سدت منظمات حقوقية يف حينها اعتداءات وا�سعة على حريات التعبري 

ال�سيا�سيني  الن�سطاء  مالحقة  ا�ستمرار  على  عالوًة  الدينية،  واحلريات  ال�سلمي  والتجمع 

والنقابيني، وتزايد حالت التعذيب واإ�ساءة املعاملة داخل مراكز ال�رصطة، والإخفاق امل�ستمر 

يف منع الإفالت من العقاب ملرتكبي انتهاكات حقوق الإن�سان، اإن غياب ق�سايا حقوق الإن�سان 

يف برنامج الرئي�س اقرتن بتوا�سل انتهاكات حقوق الإن�سان والإخفاق يف و�سع حد لها، بل 

ا بدخول البالد يف عدد من الأزمات الكربى، بدا فيها وا�سًحا ال�ستخفاف با�ستقالل  اقرتن اأي�سً

الحتجاج  اأعمال  لتطويق  املحموم  وال�سعي  الإعالم  بو�سائط  والرتب�س  الق�سائية  ال�سلطة 

ال�سلمي واحلراك الجتماعي، وتوا�سل الهجوم الإعالمي والت�رصيعي واملالحقات الق�سائية 

بحق ن�سطاء حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين. كما حذر التقرير يف ذلك الوقت من اأن 

احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني باتت مر�سحة لنتهاكات اأكرث ج�سامة، ما مل تتم مراجعة جذرية 

وفورية لل�سيا�سات واملمار�سات امُلنتَهجة، وما مل تبادر موؤ�س�سة الرئا�سة بتبني خطة مدرو�سة 

و�ساملة لتح�سني اأو�ساع حقوق الإن�سان وتاأكيد �سيادة القانون، واحرتام اللتزامات الدولية 

يف هذا ال�سياق.

–وبالطبع جلماعة الإخوان  اأنه بعد عام كامل يتاأكد اأن الأولوية لرئي�س اجلمهورية  غري 

امل�سلمني- كانت مت�سي باجتاه تر�سيخ مرتكزات نظام ت�سلطي بديل لنظام مبارك. ول يبدو 

مده�ًسا يف هذا ال�سياق اأن هذا العام اقرتفت فيه كافة جرائم حقوق الإن�سان على نطاق اأو�سع 

مما عرفه نظام مبارك.

اأن  بل  يتوقف،  مل  والجتماعي  ال�سيا�سي  الحتجاج  حلركات  العنيف  الدموي  القمع 

ال�ستخدام املفرط للقوة مل يعد حكًرا على قوات الأمن، بعدما اأُطلق العنان لأن�سار اجلماعة 

على  �سواًء  خ�سومها،  وقتل  وتعذيب  وترويع  تاأديب  يف  العنف  ل�ستخدام  لها  والداعمني 

الحتجاج  ميادين  يف  اأو  باملقطم،  للجماعة  الرئي�سي  املقر  اأمام  اأو  الرئا�سي  الق�رص  اأبواب 

�سد  العنف  ا�ستخدام  على  العلني  التحري�س  اإيل  و�سل  الأمر  اأن  بل  متعددة.  حمافظات  يف 

املعار�سني ال�سيا�سيني امل�ساركني يف تظاهرات 30 يونيو 2013، وكذلك احل�س على كراهية 

امل�رصية  احلكومة  وقيادات  اجلمهورية  رئي�س  من  وم�سمع  مراأى  على  مت  ذلك  كل  ال�سيعة، 

عام من حكم حممد مر�سي: �سجل حافل من النتهاكات، وتقوي�ش منهجي لدولة القانون
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اأججت  يونيو 2013، حيث  يوم 15  �سوريا  ن�رصة  موؤمتر  اأثناء  امل�سلمني  الإخوان  وجماعة 

تلك الت�رصيحات العداء لل�سيعة مما نتج عنه اأحداث زاوية “اأبو م�سلم” باجليزة، والتي اأودت 

بحياة اأربعة مواطنني ينتمون اإىل املذهب ال�سيعي على يد مواطنني من �سكان املنطقة. ُيالَحظ 

يف هذا ال�سياق اأن مكتب النائب العام مل يتخذ اإجراءات جادة للت�سدي لأعمال القمع، واحل�س 

على الكراهية والعنف و�سحل وتعذيب وقتل املحتجني، �سواء على اأيدي ال�رصطة اأو على اأيدي 

اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني. ومثلما جرى تغييب العدالة يف املجازر التي وقعت يف ظل 

حكم الع�سكر، ل يبدو ثمة اأمل يف املحا�سبة على مذبحة بور�سعيد الثانية، التي راح �سحيتها ما 

ا يف يناير 2013، اأو يف اإجالء احلقيقة ب�ساأن ال�سكوك املتزايدة حول  يزيد على اأربعني �سخ�سً

حالت القتل العمد ل�سباب الثوار وال�سحفي احل�سيني اأبو �سيف.

وعن �سجل انتهاكات حقوق الإن�سان فهذه اأبرز النتهاكات التي متت خالل العام املا�سي 

من حكم حممد مر�سي وجماعة الإخوان امل�سلمني:

• عملية �سناعة الد�ستور التي احتكرتها جماعة الإخوان امل�سلمني، وغريها من ف�سائل 	

الإ�سالم ال�سيا�سي اقرتنت ب�سن اأو�سع هجوم على النظام الق�سائي وا�ستقالل الق�ساء، 

ممار�سة  يف  الدولة  جمل�س  وق�ساء  العليا  الد�ستورية  املحكمة  على  الطريق  لقطع 

اخت�سا�ساتهما الق�سائية للبت يف م�رصوعية ت�سكيل الهيئة التاأ�سي�سية ل�سياغة الد�ستور. 

وا�ستباح رئي�س اجلمهورية لنف�سه يف هذا ال�سياق اإ�سدار اإعالن د�ستوري يف 21 نوفمرب 

2012، �سكل يف جوهره اإعالن حرب على ال�سلطة الق�سائية و�سيادة القانون ومقومات 

الدولة احلديثة، وَغل مبوجبه الهيئات الق�سائية عن نظر اأية دعاوى ق�سائية تطعن على 

قراراته ال�سالفة اأو حتى الالحقة اإىل حني النتهاء من جرمية مترير الد�ستور اجلديد. 

وتتويًجا لهذا الإعالن، حر�ست اجلماعة اأن�سارها على حما�رصة املحكمة الد�ستورية 

اأ�سابيع، مما اأدى اإىل توقفها عن العمل، ومل تتمكن من ا�ستئناف عملها اإل  لنحو �ستة 

بعد ال�ستفتاء على م�رصوع الد�ستور، ومن ثم جاءت اأحكامها الأخرية ببطالن الهيئة 

عرب  حم�سًنا،  واقًعا  الد�ستورية”  “اجلرمية  �سارت  بعدما  الأثر،  معدومة  التاأ�سي�سية 

ا�ستفتاء قاطعته اأعداد كبرية من الق�ساة ورف�ست الإ�رصاف عليه.

• ل يبدو غريًبا يف هذا ال�سياق اأن ياأتي الد�ستور الذي انفردت ب�سياغته جماعات الإ�سالم 	

ال�سيا�سي موؤ�ِس�ًسا لال�ستبداد ال�سيا�سي والديني يف اآن واحد، وممهًدا الطريق لدولة دينية 

على منط نظام ولية الفقيه الإيراين، واإن كانت مب�سطلحات �سنية ت�سمح لهيئة دينية 

–حتى لو كانت من كبار علماء الأزهر- �سلطة الو�ساية على العملية الت�رصيعية با�سم 
ال�رصيعة الإ�سالمية، ومطلًقا يد جماعات بعينها لفر�س و�سايتها على املجتمع بدعوى 
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حماية الأخالق والطابع الأ�سيل لالأ�رصة امل�رصية. وا�ستبعدت من ن�سو�س الد�ستور 

اأية اإ�سارات للم�ساواة بني الن�ساء والرجال، وح�رص حق ممار�سة ال�سعائر الدينية واإقامة 

دور العبادة للمنتمني فقط اإىل الأديان ال�سماوية التي يعرتف بها الإ�سالم. كما اأفرغت 

�سمانات احلقوق واحلريات العامة من م�سمونها عرب املادة 81 التي ربطت ممار�سة 

احلقوق واحلريات ب�رشط عدم التعار�ش مع املواد الد�ستورية وثيقة ال�سلة بهوية الدولة 

الدينية، وحماية القيم الأخالقية والآداب والنظام العام واملقومات الثقافية واحل�سارية 

العليا ب�سكل فج حيث  الد�ستورية  الد�ستور يف ت�سكيل املحكمة  للمجتمع. تدخل وا�سعو 

ن من اإق�ساء ق�ساة بعينهم، واأُف�سح املجال للتدخل يف ت�سكيل  لت الن�سو�س التي مُتكرّ ُف�سرّ

الهيئة الق�سائية للمحكمة الد�ستورية، ولإدخال تعديالت على قانونها حتدد طبيعة الأثر 

التي ترتبه اأحكامها. يف ذات الوقت فاإن احلرب على ال�سلطة الق�سائية والنزوع للهيمنة 

على موؤ�س�ساتها، يتم حماولة تتويجها عرب قانون جديد لل�سلطة الق�سائية يجري تف�سيله 

حالًيا، وميهد ملذبحة “ت�رصيعية” للق�ساة توؤول اإىل اإحالة اآلف منهم اإىل التقاعد. وتاأتي 

هذه اخلطوة بعدما جنح الإخوان با�سم الق�سا�س ل�سهداء الثورة يف عزل النائب العام 

املح�سوب على نظام مبارك وا�ستبداله باآخر اختاره رئي�س اجلمهورية باإرادة منفردة، 

العام اجلديد حما�رًصا  النائب  للق�ساء. وبات  الأعلى  املجل�س  ت�ساور مع  اأدنى  ودون 

اإجراءات  ببطالن  تق�سي  بها  يعتد  مل  ق�سائية،  وباأحكام  وقانونية،  �سيا�سية  مبطاعن 

تعيينه.

• وفًقا 	 املحاكمات حم�سنة،  هذه  باتت  بل  للمدنيني،  الع�سكرية  املحاكمات  توا�سلت  كما 

لن�سو�س الد�ستور، الذي انفرد ب�سياغته جماعة الإخوان امل�سلمني وف�سائل الإ�سالم 

من  قليلة  غري  اأعداد  تقدمي  الإخوان  حكم  من  الأول  العام  و�سهد  الأخرى.  ال�سيا�سي 

ا اإىل  الن�سطاء ال�سيا�سيني ومن املنخرطني يف احتجاجات اجتماعية، ومن ال�سيادين اأي�سً

هذه املحاكمات ال�ستثنائية.

• ورف�س الد�ستور اجلديد الن�س �رصاحًة على امل�ساواة بني املراأة والرجل يف احلقوق، 	

وا�ستمرت الدولة يف ف�سلها يف تغيري �سيا�سة التمييز �سد املراأة ورف�س توليها املنا�سب 

املختلفة وتخليها عن م�سئوليتها  الدولة  بتواطوؤ موؤ�س�سات  ال�سابق  العام  العليا. بل متيز 

جرائم  على  والتواطوؤ  والجتماعية،  ال�سيا�سية  الحتجاجات  حماية  يف  القانونية 

جمل�س  اأع�ساء  وم�ساهمة  املظاهرات،  يف  الن�ساء  على  اجلن�سي  والعتداء  الغت�ساب 

ال�سورى -الذي ي�سيطر على ت�سكيله حزب رئي�س الدولة- يف تربير هذه اجلرائم امل�سينة 

علًنا، وذلك بتحميل الن�ساء م�سئولية العتداء عليهن لأنهن ميار�سن حقهن يف التظاهر.
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• امل�سلمني 	 الإخوان  وجماعة  مر�سي  حممد  حكم  من  املن�رصم  العام  خالل  يف  لوحظ 

حيث  والإبداع،  الفكر  حرية  مواجهة  يف  ك�سالح  الأديان  ازدراء  جرمية  ا�ستخدام 

اأ�سبح يتم ا�ستخدامها كو�سيلة لتهام كل من يحمل روؤية خمتلفة للمجتمع اأو يريد التعبري 

القليلة املا�سية زادت حالت التهام بازدراء  عن راأيه بطريقة خمتلفة، ففي الأ�سهر 

الأديان و�سب الذات الإلهية وغريها من التهم التي ُتلقى جزاًفا �سد كل �سخ�س يعرب عن 

راأيه، ي�ستخدمها اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني لتحقيق مكا�سب �سيا�سية واجتماعية، 

م�ستغلني تر�سانة ت�رصيعية ل تتفق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان اأو املعايري الدولية 

املتعلقة بحرية الراأي والتعبري.

• كذلك ات�سع نطاق املالحقة اليومية لل�سحفيني والإعالميني يف الوقت نف�سه الذي جرى 	

منها  واملقربني  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  هيمنة  تاأمني  يف  مبارك  قوانني  توظيف  فيه 

الإن�سان،  حلقوق  القومي  واملجل�س  لل�سحافة  الأعلى  واملجل�س  القومية  ال�سحف  على 

واأُخ�سعت و�سائط الإعالم للرتويع والرتهيب عرب احل�سار الذي فر�سه اأن�سارها على 

اأ�سكال  ال�سلفية، وعرب  مدينة الإنتاج الإعالمي و�سايرتها فيها لحًقا بع�س اجلماعات 

الأمر  وامتد  واملبدعني.  والإعالميني  ال�سحفيني  على  البدنية  والعتداءات  التحر�س 

امل�ساعي  على  احتجاًجا  الثقافة،  اأمام وزارة  املعت�سمني  باملثقفني  التحر�س  اإىل  موؤخًرا 

الثقايف  للتنوع  واملعادية  املحافظة  امليول  وت�سيد  موؤ�س�ساتها،  على  للهيمنة  املحمومة 

وحلرية الفكر والإبداع.

• الرئا�سي، 	 العفو  قرارات  من  ال�ستفادة  “اجلهادية”  اجلماعات  لعنا�رص  اأُتيح  وبينما 

وغ�س الطرف عن ن�ساطها الإرهابي يف �سيناء، فقد توا�سلت احلمالت العدائية للت�سهري 

دوافع  حتركها  حماكمة  يف  ق�سائًيا  مالحقتها  تتوقف  ومل  الإن�سان،  حقوق  مبنظمات 

اأدت  اأمن نظام مبارك،  اأجهزة  ا�ستندت يف حتقيقاتها على حتريات  �سيا�سية وانتقامية 

-لأول مرة- اإىل �سدور اأحكام باجلملة تق�سي بعقوبة ال�سجن من عام اإىل خم�سة اأعوام 

بحق 43 من العاملني بهذه املنظمات، يف الوقت ذاته الذي يجري فيه التهيئة لتمرير 

قانون جديد يحكم اخلناق على موؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات حقوق الإن�سان.

• قانون 	 ن�سو�س  توظيف  يجري  النقابية،  باحلرية  يقر  ت�رصيع  اعتماد  عن  وبدًل 

النقابات العمالية احلالية وتعديالته لتاأمني هيمنة الإخوان على التنظيم النقابي العمايل، 

وحما�رصة ومالحقة النقابات العمالية امل�ستقلة، التي بداأت تعرف طريقها يف م�رص حتى 

من قبل الإطاحة بنظام مبارك.
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• الأمني 	 الإ�سالح  ب�ساأن  �سقوط نظام مبارك،  بعد  اأُطلقت  التي  امل�رشوعة  املطالب  اإن 

لها  يعد  مل  العقاب،  من  الإفالت  ومنع  النتقالية  العدالة  لتحقيق  ناجزة  برامج  وتبني 

جمال يف بلد بات من املوؤكد اأنه ي�سري يف الجتاه املعاك�س لالنتقال الدميقراطي، حيث 

الأمنية  املعاجلات  ا�ستدعاء  ويجري  اجلديد،  الت�سلطي  النظام  مرتكزات  بناء  يجري 

عملًيا  الأمني  الإ�سالح  دعوات  وُتختزل  اخل�سوم.  مواجهة  يف  وتطويرها  القمعية 

الت�رصيعات  من  مزيًدا  ل�سن  ال�سعي  يواكبه  الأمنية،  الأجهزة  لتطويع  حثيثة  جهود  يف 

يف  القوة  ا�ستخدام  يف  ال�رصطة  يد  وُتطلق  والتظاهر،  الحتجاج  اأ�سكال  جُترم  التي 

عنا�رص  على  والتعدي  ال�سلطات  مقاومة  على  العقوبات  وُتغلظ  املتظاهرين،  مواجهة 

ال�رصطة، ومع اأن الرئي�س حممد مر�سي قد تعهد عند انتخابه بالق�سا�س العادل ل�سهداء 

الثورة وم�سابيها، اإل اأن الإجراءات التي اتخذها بدت نوًعا من ال�ستثمار الفج لهذا 

با�سم  ا�ستثنائية  قوانني  وا�ست�سدار  الق�سائية،  ال�سلطة  على  العدوان  تربير  يف  امللف 

ك�سالح  الفعلية-  الناحية  بالإ�سافة ل�ستخدامها -من  ال�سهداء،  الثورة وحقوق  حماية 

للع�سف باحلريات العامة والتنكيل بخ�سومه ال�سيا�سيني وال�سماح باإبقائهم رهينة احلب�س 

الحتياطي ملدد ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر.

اإن منظمات حقوق الإن�سان املوقعة على هذا البيان توؤكد على اأن ال�سيا�سات التي انتهجتها 

جماعة الإخوان امل�سلمني وموؤ�س�سة الرئا�سة خالل العام املن�رصم، تقود اإىل املزيد من التاأزم 

يف حالة حقوق الإن�سان وت�سع البالد اأمام خماطر الحرتاب الأهلي والدخول يف حلقة مفرغة 

من اأعمال العنف والعنف امل�ساد.

واإذ توؤكد املنظمات املوقعة اإدانتها لكافة اأ�سال العنف والرتهيب والرتويع التي انخرط فيها 

ا اللجوء اإىل اأعمال العنف  اأن�سار الإخوان امل�سلمني وبع�س اجلماعات ال�سلفية، فاإنها تدين اأي�سً

اإىل اإحراق ع�رصات من مقار جماعة الإخوان  امل�ساد من قبل بع�س خ�سومهم، الذي امتد 

امل�سلمني وحزبها، ب�رصف النظر عن اأن مثل هذه الأعمال املوؤثمة ما كان لها اأن تتنامى اإل 

القانونية، وبعدما  الدولة  تاآكل معامل  اإىل  التي تقود  املنتهجة،  ال�سيا�سات واملمار�سات  يف ظل 

اأ�سحى التحري�س العلني لأع�ساء اجلماعة واأن�سارها على التحر�س باملحتجني �سيا�سة معتمدة، 

يحظى املنخرطون فيها باحل�سانة والإفالت من العقاب.

اإن املنظمات املوقعة تعتقد اأن جتنيب البالد مغبة خماطر النهيار لل�سلم الأهلي يقت�سي من 

موؤ�س�سة الرئا�سة –واحلكومة- اإدراك اأن م�رصوعية ال�ستمرار يف احلكم تقت�سي احرتام القواعد 

الدميقراطية، التي اأتت بهم اإىل ال�سلطة، وتقت�سي منح الأولوية لتحقيق تطلعات امل�رصيني اإىل 
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احلرية واإىل تعزيز حقوق الإن�سان. كما نظن اأن امل�سئولية ال�سيا�سية والأخالقية جتاه امل�رصيني 

تقت�سي من موؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة امل�رصية مراجعة �ساملة ل�سيا�ساتهما وممار�ساتهما خالل 

بناء  اإعادة  ت�سهم يف  اأن  التي ميكن  الأ�سا�سية  تتخذا عدًدا من اخلطوات  املن�رصم، واأن  العام 

والتي  واللتزامات،  بالعهود  النكو�س  �سيا�سات  بفعل  بعيد  حد  اإىل  تاآكلت  التي  الثقة  ج�سور 

�سكلت ملمًحا بارًزا يف العام املا�سي، واأ�سهمت يف فقدان الأمل يف حت�سن حالة حقوق الإن�سان 

وعمقت حدة انق�سام املجتمع مما ينذر بحلقات مفرغة من العنف.

املنظمات املوقعة:

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان. 1

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء. 2

حابي للحقوق البيئية. 3

دار اخلدمات النقابية والعمالية. 4

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان. 5

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية. ٦

جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان. 7

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان. 8

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية. 9

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف. 10

مركز ه�سام مبارك للقانون. 11

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(. 12

م�رصيون �سد التمييز الديني. 13

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي. 14

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان. 15

املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان. 1٦

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة. 17

املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة. 18

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري. 19

موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية. 20
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وثيقة

تعرب املنظمات احلقوقية املوقعة اأدناه عن ا�ستنكارها ال�سديد، واأ�سفها 

والأمن،  اجلي�ش  قوات  جانب  من  للقوة  املفرط  لال�ستخدام  العميق، 

مر�سي  حممد  املعزول  الرئي�س  اأن�سار  من  املعت�سمني  ا�ستهدف  والذي 

ا،  اأمام دار احلر�س اجلمهوري، واقرتن مبقتل ما ل يقل عن 51 �سخ�سً

واإ�سابة اأكرث من 400 �سخ�س بح�سب البيانات الر�سمية لوزارة ال�سحة.

توؤكد املنظمات على اأن مواجهة التظاهرات يجب اأن تلتزم باملعايري 

لالأ�سلحة  اأو  للعنف  ا�ستخداًما  التظاهرات  تلك  �سهدت  اإن  الدولية، حتى 

املميتة ب�سورة مفرطة  القوة  با�ستخدام  املعايري  ت�سمح هذه  النارية. ول 

ول ت�سوغ للقنا�سة من �سباط اجلي�ش وال�رشطة ا�ستهداف القتل العمدي 

لأعداد كبرية من املعت�سمني، وت�سدد على اأن ا�ستخدام القوة ينبغي اأن 

ال�سالح من جانب امل�سلحني  التي تدراأ خطر ا�ستخدام  يكون يف احلدود 

بيان  قال  كما  اجلمهوري،  احلر�س  دار  اقتحام  حماولة  حالة  يف  حتى 

القوات امل�سلحة.

قبل اأن تنزلق البالد اإىل دائرة عنف ل تنتهي..

 يتعني اإجراء حتقيقات حمايدة مب�ساركة 

منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضتقلة

)بيان �ضحفي �ضادر عن 15 منظمة حقوقية م�ضرية(

9 يوليو 2013

وثائق



رواق عربي

182

العدد 66-65

املتظاهرين  لكافة  احلماية  تاأمني  الأمن واجلي�س يف  قوات  م�سئولية  املنظمات على  وت�سدد 

واملعت�سمني، �سواء كانوا من اأن�سار الرئي�س املعزول اأو من خ�سومه.

ويف الوقت ذاته، فاإن املنظمات احلقوقية ت�ستهجن ب�سدة ا�ستمرار جماعة الإخوان امل�سلمني 

ومنا�رصيها على التحري�س على العنف والقتل بحق خ�سومها والتحري�س على الدخول يف 

كافة  املنظمات  تدين  كما  الراهن،  ال�سيا�سي  امل�سهد  تعقيد  من  تزيد  النطاق  وا�سعة  م�سادمات 

ومنطقة  املنيل  حي  يف  �سواء  ال�سيا�سي،  الإ�سالم  ف�سائل  بع�س  مار�سته  الذي  العنف  اأ�سكال 

ما�سبريو مبحافظة القاهرة، اأو مبنطقة �سيدي جابر بالإ�سكندرية.

ا تلك النتهاكات التي ا�ستهدفت جماعة الإخوان امل�سلمني ومنا�رصيها  واأدانت املنظمات اأي�سً

�سواء يف �سيدي ب�رص اأو الزقازيق اأو يف بع�س الأماكن الأخرى اأو التحري�س �سدهم من قبل 

بع�س و�سائل الإعالم.

وتوؤكد املنظمات احلقوقية املوقعة اأدناه على �رصورة ك�سف احلقيقة يف مالب�سات امل�سادمات 

اأن  على  املنظمات  د  وُت�سِدرّ فيها.  ال�سالعة  الأطراف  كافة  وحما�سبة  اأم�س،  فجر  وقعت  التي 

الإن�سان  حقوق  منظمات  اإ�رصاك  ي�ستوجب  املجزرة  هذه  يف  ونزيهة  م�ستقلة  حتقيقات  اإجراء 

امل�ستقلة، ووجوب اإعالن نتائج تلك التحقيقات فور النتهاء منها، اآخذًة يف العتبار ما تعر�س 

له الق�ساء امل�رصي من الزج به يف خ�سومات �سيا�سية �سواء يف عهد مبارك اأو املجل�س الأعلى 

مدى  على  املعزول  والرئي�س  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ممار�سات  اأن  كما  امل�سلحة،  للقوات 

التحقيق،  و�سلطات  امل�رصي،  الق�ساء  مب�سداقية  الأ�رصار  اأفدح  اأحلقت  قد  املن�رصم،  العام 

و�سقت �سفوف اجلماعة الق�سائية وجعلتها نهًبا لال�ستقطاب والنق�سام ال�سيا�سي والأيديولوجي.

يتعني اأن يكون ت�سكيل هذه اللجنة من ال�سخ�سيات الق�سائية واحلقوقية امل�سهود لها باملهنية 

وتدعو  تقريرها،  يف  التجريح  يتم  واأل  الأطراف،  كافة  احرتام  تكت�سب  حتى  واحليادية، 

هذا  لدعم  ومنا�رصيها،  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ذلك  يف  مبا  الأطراف،  خمتلف  املنظمات 

املطلب والرتحيب به.

والقتل  العنف  على  التحري�س  اأ�سكال  كافة  وقف  اإىل  جمدًدا  احلقوقية  املنظمات  وتدعو 

وتقوي�س ال�سلم الأهلي، وحتذر من اأن ا�ستمرار التحري�س على العنف وا�ستباحة الدماء يقود 

عملًيا اإىل ا�ستحالة اإعادة اإطالق عملية �سيا�سية �ساملة تقود م�رص اإىل حتقيق اأهداف ثورتها.

قبل اأن تنزلق البالد اإىل دائرة عنف ل تنتهي: يتعني اإجراء حتقيقات حمايدة



183

العدد 65-66رواق عربي

املنظمات املوقعة:

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.. 1

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.. 2

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.. 3

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.. 4

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.. 5

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية و الجتماعية.. ٦

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح و مناه�سة العنف.. 7

مركز حابى للحقوق البيئية.. 8

مركز دعم و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(.. 9

مركز ه�سام مبارك للقانون.. 10

م�رصيون �سد التمييز الديني.. 11

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.. 12

موؤ�س�سة حرية الفكر و التعبري.. 13

موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية.. 14

نظرة للدرا�سات الن�سوية.. 15

وثيقة
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وثيقة

اإن املنظمات احلقوقية املوقعة على هذا البيان توؤكد على اإنها قد تلقت 

بالقاهرة  الن�رص  طريق  على  جرت  التي  املذبحة  وقوع  نباأ  القلق  ببالغ 

على  ال�رصطة  قوات  هجوم  اأعقاب  يف  وذلك  يوليو،   27 ال�سبت  فجر 

املتظاهرين من اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني؛ مما اأدى اإىل م�رصع 

نحو 80 مواطًنا -وفًقا للتقارير الر�سمية- بينما تقدرهم جماعة الإخوان 

اآخرين  مواطنني   9 نحو  مقتل  ف�ساًل عن  مواطًنا،  بنحو 120  امل�سلمني 

اإبراهيم  القائد  م�سجد  حميط  يف  الرمل  مبحطة  وقعت  ا�ستباكات  يف 

بالإ�سكندرية، وقيام اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني باحتجاز مواطنني 

وتعذيبهم داخل امل�سجد.

العامل  املذبحة، ولكن  تف�رص حدوث هذه  �سيا�سية  اأ�سباب  هناك عدة 

حما�سبة  اإجراء  عدم  هو  ال�سابقة،  املذابح  واأ�سباب  اأ�سبابها  بني  امل�سرتك 

فوزير  ال�سابقة.  والتعذيب  الغتيال  وجرائم  املذابح  ملرتكبي  جادة 

املنظمات احلقوقية تطالب باإقالة وزير الداخلية

وتوقف جماعة الإخوان امل�سلمني عن ممار�سة 

العنف وت�سليم امل�سئولني عنه

)بيان �ضحفي �ضادر عن 10 منظمات حقوقية م�ضرية(

29 يوليو 2013

وثائق
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الداخلية احلايل هو ذاته وزير الداخلية يف عهد الإخوان امل�سلمني، والذي ارُتكبت حتت اإ�رصافه 

مذبحة بور�سعيد وال�سوي�س يف يناير املا�سي، التي اأدت اإىل م�رصع نحو 50 مواطًنا. وبدًل 

من حما�سبته وحماكمته، اأ�ساد رئي�س اجلمهورية الإخواين املعزول حممد مر�سي بجهود رجاله 

يف خطاب ر�سمي ! ثم كافئه رئي�س اجلمهورية املوؤقت احلايل بتجديد تعيينه وزيًرا للداخلية!

اإن ا�ستمرار قوات الأمن امل�رشية يف �سيا�سة ال�ستخدام املفرط للقوة واملميت يف مواجهة 

امل�رصي  املجتمع  دعت  التي  الأزمات  تفاقم  اإىل  �سوى  يوؤدي  لن  ال�سيا�سية،  الحتجاجات 

لالنتفا�س �سد �سيا�سات مبارك واملجل�س الع�سكري وجماعة الأخوان امل�سلمني. فتبًعا للقواعد 

حول  الأ�سا�سية  املبادئ  القانون، تن�س  باإنفاذ  املوظفني املكلفني  �سلوك  لتحديد  الدنيا  الدولية 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  القوانني  اإنفاذ  مل�سئويل  يجوز  “ل  النارية على اأنه  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام 

النارية �سد الأفراد، ما عدا يف حالت الدفاع عن النف�س اأو الدفاع عن الآخرين �سد تهديد 

و�سيك باملوت اأو بالإ�سابة اخلطرية، اأو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد 

ملنع  اأو  �سلطتهم،  القبيل ويقاوم  هذا  ل خطرا من  ي�سكرّ �سخ�س  على  اأو للقب�س  للحياة،  خطري 

فراره )اأو فرارها(، وذلك فقط عندما تكون الو�سائل الأخرى الأقل عنفا غري كافية لتحقيق 

هذه الأهداف. ول ي�سمح عموما با�ستخدام الأ�سلحة النارية القاتلة عن ق�سد، اإل عندما يتعذر 

متاًما جتنب ا�ستخدامها من اأجل حماية الأرواح” )املبداأ 9). وهو ما ف�سل وزير الداخلية يف 

الربهنة عليه. ول يقلل من م�سئولية وزير الداخلية يف هذا ال�سياق ادعاء اأن بع�س املتظاهرين 

قد بادروا باإطالق النار على ال�رصطة اأو على الأهايل، اأو اأنهم قد قاموا بالفعل باأعمال من قبيل 

قطع الطرق احليوية اأو بناء حواجز اأ�سمنتية تعوق حركة املرور.

امل�سلمني  الإخوان  اأع�ساء وقيادات واأن�سار جماعة  الرئي�س مر�سى ارتكب  يف ظل حكم 

جرائم التعذيب يف م�سجد وعلى اأ�سوار الق�رص اجلمهوري “الحتادية”، والقتل والعتداء على 

العليا  الد�ستورية  ال�سلميني وفنانني واإعالميني وحقوقيني. كما مت ح�سار املحكمة  املتظاهرين 

ومنع ق�ساتها من ممار�سة عملهم لفرتة تقارب ال�سهر، ف�ساًل عن �سبهات قوية حول �سلوعهم 

يف اغتيال عدد من �سباب الن�سطاء ال�سيا�سيني املعار�سني جلماعة الإخوان امل�سلمني. ويعد عدم 

املحا�سبة على تلك اجلرائم يف عهد مر�سى اأو الرئي�س املوؤقت، �سبًبا رئي�سًيا يف موا�سلة اجلماعة 

ارتكاب بع�س هذه اجلرائم بعد فقدانها احلكم يف عدد من اأحياء القاهرة واجليزة والإ�سكندرية. 

حتى اأن اأحد اأبرز قيادات الإخوان امل�سلمني هدد موؤخًرا، وب�سكل علني، بعدم توقف الن�ساط 

الإرهابي يف �سيناء، اإل اإذا �سمح ملر�سى بالعودة للحكم، وهو ما يعد اعرتاًفا غري م�سبوق منذ 

عدة عقود، يوؤكد اأن جماعة الإخوان امل�سلمني مل تتخل ب�سكل نهائي عن اعتناق العنف كو�سيلة 

املنظمات احلقوقية تطالب باإقالة وزير الداخلية، وتوقف جماعة الإخوان امل�سلمني عن ممار�سة العنف
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لتحقيق اأهداف �سيا�سية. وهو الأمر الذي يت�سق مع ممار�سات العنف ال�سيا�سي التي مل تتورع 

ال�سالف  النحو  ارتكابها حتى وهى تتوىل زمام احلكم، على  �سيا�سي- عن  اجلماعة -كتنظيم 

الإ�سارة اإليه يف هذا البيان ويف تقارير �سدرت عن منظمات حقوقية حينذاك.

ال�سيا�سية، فاإن موؤ�س�سة  اأنه يف ظل ا�ستمرار الفتقار لالإرادة  اإن املنظمات املوقعة تخ�سى 

منذ حكم  لل�سحايا  والإن�ساف  للمجتمع  العدل  �ستوا�سل عجزها عن حتقيق  العدالة يف م�رص 

بها  تعاملت  التي  الروتينية  الطريقة  تثري  امل�سلمني. حيث  الإخوان  ثم حكم  الع�سكري  املجل�س 

الدولة مع مذبحة احلر�س اجلمهوري ال�سكوك حول اإمكانية حتمل الدولة امل�رصية مل�سئولياتها 

عرب اإجراء حما�سبة جادة وعادلة ملرتكبيها، وبذلك تلحق باملذابح الأخرى التي وثقتها املنظمات 

احلقوقية بدًء من اأحداث ثورة يناير 2011، مروًرا مبذابح ما�سبريو وحممد حممود الأوىل 

والثانية، وبور�سعيد الأوىل والثانية وجمل�س الوزراء والحتادية واأحداث املقطم.

الالزمة  ال�سيا�سية  الإرادة  وغياب  العنيف،  ال�سيا�سي  ال�ستقطاب  هذا  ا�ستمرار  ظل  يف 

�سوى  امل�رصيني  باإمكان  يعد  فاإنه مل  العدالة،  توا�سل عجز موؤ�س�سة  العدل، وبالتايل  لتحقيق 

الأمل باأن يكون �سحايا املذبحة القادمة اأقل عدًدا.

بناًء على ذلك تـطالب املنظمات احلقوقية بـ:

يد 1.  على  مذبحتني  ارتكاب  مت  عهده  يف  اأنه  حيث  وحما�سبته،  الداخلية  وزير  اإقالة    

طريق  ومذبحة   ،2013 يناير  يف  وقعت  التي  بور�سعيد  مذبحة  وهما  مروؤو�سيه. 

اأن تتخذ موقًفا حازًما وم�سئوًل، واإل  الن�رص. يتعني على حكومة د.حازم الببالوي 

فاإنها �ستلقى م�سري حكومة ع�سام �رصف -اأول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت 

املواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، واأحياًنا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.

على اأع�ساء وقيادات جماعة الإخوان امل�سلمني الذين يرف�سون انتهاج العنف يف العمل . 2

زمالئهم  اإقناع  على  العمل  والطائفية،  الدينية  الكراهية  على  والتحري�س  ال�سيا�سي 

وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وت�سليم من ميار�س العنف اأو يحمل �سالًحا 

خالل ممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي اإىل الهيئات املعنية باإنفاذ القانون.

ت�سهيل مهمة منظمات حقوق الإن�سان يف تق�سي حقائق املذبحة الأخرية.. 3

وثيقة
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املنظمات املوقعة:

1.     مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

2.     الحتاد النوعي للجمعيات الأهلية ملناه�سة العنف �سد املراأة.

3.     جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.

4.     جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.

5.     ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.

٦.     املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

7.     مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.

8.     املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

9.     موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية.

10.  موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

املنظمات احلقوقية تطالب باإقالة وزير الداخلية، وتوقف جماعة الإخوان امل�سلمني عن ممار�سة العنف
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وثيقة

املفرط  ال�ستخدام  البيان  هذا  على  املوقعة  احلقوقية  املنظمات  تدين 

للقوة اأم�س من جانب ال�سلطات الأمنية يف ف�س اعت�سام جماعة الإخوان 

القاهرة  مبحافظة  العدوية”  “رابعة  تقاطع  يف  واأن�سارها  امل�سلمني 

مقتل  اأ�سفر عن  الذي  الأمر  اجليزة.  مبحافظة  “نه�سة م�رص”  وميدان 

اإىل ع�رصات اجلثث  املئات واإ�سابة الآلف بجراح خطرية، بالإ�سافة 

املتفحمة التي ل تزال مالب�سات احرتاقها تت�سم بالغمو�س. اإن املنظمات 

الإن�سانية  املاأ�ساة  اأجهزة الأمن جتنب هذه  باإمكان  اأنه كان  تعتقد  املوقعة 

ف�ساًل  التجمعات.  ف�س  يف  الدولية  واملعايري  القواعد  اتبعت  اأنها  لو 

بواجبها  القيام  عن  املا�سية  الأ�سابيع  طوال  الأمن  �سلطات  تقاع�س  عن 

واملواطنني  العام  الأمن  حلماية  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  يف 

خا�سة �سكان املنطقتني وروادهما؛ الأمر الذي اأدى اإىل مترير الأ�سلحة 

اإىل مواقع العت�سامني، وتف�سي ممار�سات  املتاري�س  والذخائر ومواد 

التجمع غري ال�ضلمي ال يبيح العقاب اجلماعي.. 

التجمع غري ال�ضلمي ال يبيح العقاب اجلماعي

)بيان �ضحفي �ضادر عن 9 منظمات حقوقية م�ضرية(

15 اأغ�سط�ش 2013

وثائق



رواق عربي

190

العدد 66-65

القتل والتعذيب، والعتداء البدين على ال�سحفيني دون اأي �سكل من املحا�سبة.

بع�سهم  وحمل  اإجرامية  لأعمال  وقياداتهم  العت�سام  يف  امل�ساركني  بع�س  ارتكاب  اإن 

وال�ستخدام  اجلماعي  العقاب  ممار�سة  الأمنية  لل�سلطات  يربر  ل  العنف،  وممار�سة  لل�سالح 

املفرط للقوة يف ف�ش العت�سامني، وذلك وفًقا للمعايري الدولية للحق يف حرية التجمع ال�سلمي. 

نرّاع قرار ا�ستخدام القوة املفرطة يف ف�س العت�سامني مل  كما تالحظ املنظمات املوقعة اأن �سُ

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من  املتوقعة  والنتقام  العنف  اأعمال  احتواء  اعتبارهم  يف  ي�سعوا 

واأن�سارها رًدا على ف�ش العت�سامني؛ خا�سًة واأن عمليات النتقام من الأقباط والتحري�ش 

اإزاء  اإ�سافًيا  قلًقا  يثري  الذي  الأمر  وهو  اأ�سابيع.  عدة  منذ  مبكًرا  بداأت  الإرهاب  على  العلني 

البالد،  بها  التي متر  احلرجة  الفرتة  هذه  والأمنية يف  ال�سيا�سية  القرارات  اتخاذ  اآليات  كفاءة 

وخا�سة يف انعكا�سها على حقوق الإن�سان. اإن ال�سيا�سات واملمار�سات التي اتبعتها ال�سلطات 

والأجهزة املعنية اإزاء هذين العت�سامني منذ عزل الرئي�س مر�سي يف الثالث من يوليو، واأثناء 

القانون واحرتام  �سيادة  مبداأ  الهائل يف تطبيق  للف�سل  تعد جت�سيًدا  اقتحامهما،  اقتحامهما وبعد 

حقوق املواطن واحلق يف احلياة والأمان، والعجز عن اإدراك التبعات ال�سيا�سية للخلل اجل�سيم 

يف اإدارة هذه الأزمة على مدار ٦ اأ�سابيع. الأمر الذي اأدى اإىل مقتل اأكرب عدد من ال�سحايا يف 

جتمع �سيا�سي خالل �ساعات معدودة، منذ 28 يناير 2011، ف�ساًل عن تهديد حياة الآلف يف 

ال�سهور وال�سنوات القادمة ب�سبب الت�ساعد املحتمل جلرائم الإرهاب.

برتويع  واأن�سارها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  قام  العت�سامني  اقتحام  على  رًدا 

واأق�سام  احلكومية  املن�ساآت  من  عدد  اقتحام  وحماولة  واملحافظات  العا�سمة  يف  املواطنني 

ال�رصطة –وقتلوا بالفعل بع�س �سباطها- ومهاجمة الكنائ�س مبحافظات ال�سعيد و�سيناء وتدمري 

واإحراق بع�سها، وتهديد املواطنني امل�سيحيني با�ستخدام وممار�سة العنف البدين �سدهم على 

امل�سلمني  اأن حذرت جماعة الإخوان  لقد �سبق للمنظمات املوقعة  نطاق وا�سع يف عدة مدن. 

ت�ستمع  اأنها مل  اإل  امل�سيحيني  التحري�س على  بوقف  ال�سائنة وطالبتها  املمار�سات  من مثل هذه 

لالأ�سوات احلقوقية، ومل تبد اأي حر�س على حياة املواطنني الذين تزعم باأنها تتمتع ب�رصعية 

قانونية حلكمهم.

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأن  اإىل  ي�سري  الإجرامية  املمار�سات  هذه  نطاق  ات�ساع  اإن 

الذاتي  النقد  ال�سيا�سي والإرهاب لفرتة طويلة قادمة؛ بدًل من ممار�سة  العنف  انتهاج  قررت 
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والعرتاف بف�سلها يف احلفاظ على ثقة املواطنني الذين اقرتعوا ل�ساحلها، والزج بالبالد يف 

قام  اأن  �سبق  لقد  املا�سي.  العام  نوفمرب  منذ  تلوح �رصارتها  بداأت  التي  الأهلية  اأتون احلرب 

اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني بقتل خ�سومها ال�سيا�سيني والتنكيل بهم وتعذيبهم يف دي�سمرب 

الطائفي  التحري�س  ممار�سة  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  قيادات  بداأت  كما  املا�سي.  العام  من 

�سد املواطنني امل�سيحيني يف ذات التوقيت. وقد ا�ستفحل التحري�ش على الأقباط وتهديدهم قبل 

فرتة وجيزة من مظاهرات30 يونيو املا�سي، ثم حتولت بعد عزل الرئي�س مر�سي يف 3 يوليو 

اإىل ممار�سة العنف الطائفي، الذي حظي بدعم جماعة الإخوان امل�سلمني، اإما ب�سمتها وعدم 

من�سة  من  الأقباط  على  التحري�ش  ممار�سة  يف  قياداتها  با�ستمرار  اأو  اجلرائم،  لهذه  اإدانتها 

ا عن  اعت�سام رابعة العدوية طوال فرتة العت�سام. غري اأن الأجهزة الأمنية قد تخاذلت اأي�سً

امل�سئولية عن  امل�سيحيني ودور عبادتهم، وتتحمل  املواطنني  اأرواح  بدورها يف حماية  القيام 

عدم و�سع حد لهذه املمار�سات.

حرب  لدوامة  البالد  وانزلق  الإرهاب  نطاق  ات�ساع  خطر  اأن  املوقعة  املنظمات  تخ�سى 

اأرواح  حلماية  ال�ستثنائية  والتدابري  الإجراءات  مزيد  ال�سلطات  اتخاذ  اإىل  يوؤدي  قد  اأهلية 

املواطنني. ولكن بدًل من ذلك، على الدولة اأن ت�سع على الفور خطة جادة لحتواء العنف 

وا�ستعادة امل�سار ال�سيا�سي الذي اختطفته احللول الأمنية يف العا�سمة وقبلها يف �سيناء، التي ف�سل 

اأ�سحابها، حتى يف توفري حماية اأق�سام ال�رصطة واملن�ساآت احلكومية. وهنا تذكر املنظمات باأنها 

نبهت ال�سلطة ال�سيا�سية اجلديدة بعد 30 يونيو ل�رصورة جتنب اأخطاء احلكومات ال�سابقة التي 

جتاهلت مطالب الإ�سالح الأمني وال�سيا�سي.

بالتوقف  واأن�سارها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  لأع�ساء  نداءها  املوقعة  املنظمات  جتدد 

وخ�سومها  امل�سيحيني  املواطنني  �سد  العنف  على  والتحري�س  العنف  انتهاج  عن  الفوري 

ال�سيا�سيني، والتربوؤ من كل قيادات اجلماعة التي مار�ست العنف اأو حر�ست عليه، والقبول 

بالنتائج ال�سيا�سية املرتتبة على انتفا�سة 30 يونيو، والعمل على العودة للعمل ال�سيا�سي ال�سلمي، 

وتطوير خطابهم الديني وال�سيا�سي.

واأخرًيا؛ جتدد املنظمات املوقعة املطالبة باإجراء حتقيقات م�ستقلة وحماكمة كل من تورط 

ب�سكل مبا�رص يف قتل املواطنني خارج نطاق القانون منذ 3 يوليو املا�سي، والك�سف عن اأ�سباب 

�سقوط هذا العدد الكبري من ال�سحايا اأم�ش، واحرتاق ع�رشات من جثث القتلى خالل اقتحام 
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العت�سامني. كما تطالب بالتحقيق مع قيادات واأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني املتورطني 

ال�سحفيني،  على  والعتداء  والقتل  والتعذيب  والعنف  الدينية  الكراهية  على  التحري�س  يف 

وحماكمة كل من يثبت ارتكابه لهذه اجلرائم.

املنظمات املوقعة :

1.  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

2.  جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.

3.  ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.

4.  املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

5.  املركز امل�رصى للحقوق القت�سادية و الجتماعية.

٦.  مركز ه�سام مبارك للقانون.

7.  املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

8.  موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

9. نظرة للدرا�سات الن�سوية. 
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وثيقة

اإزاء  اأ�سفها  عميق  عن  البيان  هذا  على  املوقعة  املنظمات  تعرب 

واملواكب  العامة  الجتماعات  “تنظيم احلق يف  قانون  م�سودة م�رصوع 

والتظاهرات ال�سلمية يف الأماكن العامة”، املعروف اإعالمًيا با�سم قانون 

ال�سيا�سي  العتبار  اإعادة  مبثابة  اجلديد  امل�رصوع  هذا  ُيعترب  التظاهر. 

يف  امل�سلمني  الإخوان  حكومة  ف�سلت  الذي  التظاهر،  قانون  مل�رصوع 

اإبريل 2013؛ ب�سبب النتقادات الوا�سعة من هيئات دولية  اإ�سداره يف 

دولية  ومنظمات  املتحدة  بالأمم  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  كاملفو�سية 

حقوقية، واأغلب املنظمات احلقوقية امل�رصية واملوقعة على هذا البيان. 

من  قمعية  اأكرث  قانون  مب�رصوع  تقدمت  احلالية  العدل  وزارة  اأن  اإل 

م�رصوع القانون ال�سابق؛ حيث مل يكتف م�رصوع القانون اجلديد بو�سع 

قيود قمعية على حق التظاهر، بل اإنه و�سع قيوًدا اأخرى على احلق يف 

الجتماع العام والإ�رصاب والعت�سام وتنظيم املواكب، ليفر�س بذلك 

م�سروع قانون “التجمع ال�ضلمي” 

يهدر حق امل�سريني فى الجتماع والإ�سراب 

واالعت�ضام والتظاهر وي�ضرعن لقتلهم

)بيان �ضحفي �ضادر عن 18 منظمات حقوقية م�ضرية(

23 اأكتوبر 2013
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تقييًدا �ساماًل وخانًقا على حرية امل�رصيني يف ممار�سة كافة اأ�سكال التجمع ال�سلمي؛ اأي اأحد اأهم 

اآلف ال�سحايا حتت حكم مبارك واملجل�س الع�سكري  احلقوق التي انتزعها امل�رصيون بدماء 

والإخوان امل�سلمني.

اإىل  اأكتوبر، واأُحيل  لالأ�سف، وافق رئي�س واأغلبية جمل�س الوزراء على امل�رصوع يف 9 

اإن املنظمات املوقعة بينما تدعو رئي�س اجلمهورية لعدم  رئي�س اجلمهورية املوؤقت لإقراره. 

امل�رصوع،  هذا  الذين �سوتوا �سد  الوزراء  ملوقف  تقديرها  توؤكد على  فاإنها  القانون،  اعتماد 

تبدي  كما  الإن�سان.  حقوق  من  اأ�سا�سي  كحق  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  لحرتام  انحازوا  و 

منا�سبهم  تولوا  الذين  احلكومة،  اأع�ساء  وبع�س  رئي�س  لكون  ا�ستهجانها؛  املوقعة  املنظمات 

ب�سبب ممار�سة امل�رصيني حلقهم يف التجمع ال�سلمي، �ساروا يرون الآن اأن هذا احلق �رص ل بد 

من منعه، والت�سدي له بكافة الو�سائل القمعية والقانونية؛ فوافقوا على م�رصوع قانون ي�ستمد 

فل�سفته من قوانني مت �َسنها يف عهد الحتالل الربيطاين مل�رص والإخوان امل�سلمني.

م�رصوع القانون و�سع قيوًدا عديدة على حرية املواطنني يف الجتماع العام، حتى اأنه �سمح 

لقوات الأمن بح�سورها حتت دعوى “تاأمينها”، واألزم املنظمني باإخطار وزارة الداخلية قبلها 

ب�سبعة اأيام عمل، حتى واإن مت تنظيمها يف اأماكن خا�سة. مبوجب هذا امل�رصوع يتاح لقوات 

الأمن اأن حت�رص الندوات التي تنظمها الأحزاب ال�سيا�سية واملراكز البحثية واجلمعيات الأهلية 

للمدة  جتاوزها  بينها  من  متعددة،  لأ�سباب  الندوات  هذه  ف�س  حق  لها  اأعطى  بل  وغريها، 

املبينة يف الإخطار، بو�سائل قد ت�سل اإىل ا�ستخدام طلقات اخلرطو�س املطاطي وقنابل الغاز. 

والفنية  والفكرية  والثقافية  ال�سيا�سية  والجتماعات  الندوات  كل  انعقاد  يقيد  القانون  هذا  اإن 

للحق  اإهدارًا خطريًا  وي�سكل  الأهلية وغريها،  اجلمعيات  اأو  ال�سيا�سية  الأحزاب  تنظمها  التي 

انتخابات  املقبلة  الفرتة  يف  �ست�سهد  م�رص  اأن  الأمر  خطورة  من  ُيفاقم  كما  التعبري،  حرية  يف 

برملانية ورئا�سية، اإل اأن م�رصوع القانون –وعلى خالف القانون رقم 14 ل�سنة 1923 يف 

عهد الحتالل الربيطاين– مل ي�ستثن الجتماعات واملواكب النتخابية من القيود املوجودة يف 

�سنوات  اإىل خم�س  بعقوبة ت�سل  الإ�رصاب، ويعاقب عليه  اإنه يجرم احلق يف  القانون. كما 

ف�ساًل عن الغرامة.

بينما  للمظاهرة،  اأو  لالجتماع  املنظمني  قيود �سارمة على  بو�سع  القانون  اهتم م�رصوع 

و�سع قيوًدا ف�سفا�سة على ا�ستخدام رجال الأمن للقوة املفرطة، ل تتنا�سب مع الأفعال التي 

قد يرتكبها بع�س املتظاهرين اأو املجتمعني. فقد اأجاز لقوات الأمن ا�ستخدام الطلقات املطاطية 

م�سروع قانون “التجمع ال�ضلمي” يهدر حق امل�سريني فى الجتماع والإ�سراب والعت�سام والتظاهر
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دون قيود، –رغم اأنها قد توؤدي للوفاة– حتى يف حال ارتكاب املتظاهرين ملخالفات ب�سيطة، 

الأفراد  بع�س  اأو  اأحد  ارتكاب  اإن  وقذًفا.  �سًبا  اعتباره  امل�ساركني مبا ميكن  اأحد  اإن هتف  اأو 

امل�ساركني يف املظاهرة اأو الجتماع لإحدى اجلرائم، ل يربر الف�س اأو ا�ستخدام القوة املميتة، 

وفر�س عقاب جماعي على اأغلبية امل�ساركني يف املظاهرة اأو الجتماع.

ا�ستحدث م�رصوع القانون تعريًفا جديًدا للدفاع ال�رصعي يتيح ا�ستخدام القوة املميتة من ِقبل 

قوات الأمن، وهو الدفاع عن “املمتلكات”. اإن العتداء على املمتلكات العامة جرمية مدانة، 

اإل اإن اإباحة القتل دفاًعا عن تلك املمتلكات جرمية ل ميكن تربيرها حتى بقانون، ف�ساًل عن 

تعار�سها مع املعايري الدولية املتعلقة با�ستخدام القوة من ِقبل القائمني على اإنفاذ القانون، والتي 

د ب�سكل �سارم ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والقوة املميتة، بحالة وجود تهديد و�سيك على احلياة  ُتقيِّ

اأو بالإ�سابة البالغة فقط، اأو حلماية اأرواح الآخرين.

على الرغم من اأن م�رصوع القانون اجلديد ن�س على تنظيم املظاهرة بالإخطار، اإل اأنه 

اأفرغ م�سمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق العرتا�س على الإخطار 

وفًقا ملزاعم اأ�سماها م�رصوع القانون “جدية”، ت�ستند على اعتبارات ف�سفا�سة وغري من�سبطة 

الطعن ق�سائًيا على هذا العرتا�س  العام، واألقى بعبء  الأمن  اأو  العام  النظام  قانوًنا، مثل 

على عاتق منظمي املظاهرة. مما يعني مزيًدا من العراقيل وتعقيد الإجراءات على من يرغب 

يف تنظيم ندوة –حتى لو كانت حمدودة العدد– اأو مظاهرة اأو حتى موكب انتخابي، وُيحول 

تقدمي  يتم  اأن  على  ن�س  القانون  م�رصوع  اأن  كما  الت�رصيح.  بنظام  ليكون  الإخطار  مفهوم 

تفاعل امل�رصيني مع الأحداث  ُتقيِّد  اأيام عمل، وهي مدة طويلة جًدا  ب�سبعة  قبلها  “الإخطار” 
اجلارية.

فعلى  يخالفه.  من  على  قا�سية  وغرامات  للحرية  �سالبة  عقوبات  القانون  م�رصوع  اأفرد 

�سبيل املثال ن�س القانون على عقوبة احلب�س حتى خم�سة اأعوام وغرامة ت�سل اإىل مائة األف 

الجتماع  املتظاهرون يف مكان  اأو  املجتمعون  اعت�سم  اإن  العقوبتني،  باإحدى هاتني  اأو  جنيه 

اأو املظاهرة، اأو اإذا اأخلوا بالنظام العام اأو عطلوا حركة املرور. مما يعني اأن من �سيتظاهر 

بغر�س املطالبة بزيادة راتبه، اأو ب�سبب ف�سله تع�سفًيا –دون اأن يقدم اإخطاًرا– قد يجد نف�سه 

م�سطًرا لدفع غرامة مئة األف جنيه ف�ساًل عن اإمكانية حب�سه. كما اأن اجلرائم الواردة يف هذه 

املادة جرائم غري وا�سحة. فمن ناحية ل ميكن تعريف النظام العام على وجه الدقة، والذي 

األ تعطل  يت�سور  املرور فال  اأما تعطيل حركة  اأعوام.  ت�ستوجب خمالفته احلب�س ملدة خم�سة 
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املظاهرات –حتى حمدودة العدد– حركة املرور، رغم اأن م�رصوع القانون األزم املتظاهرين 

عن  والإعالن  املرور  م�سارات  بتغيري  الداخلية  وزارة  تقوم  اأن  ي�ستوجب  مما  بالإخطار، 

امل�سارات اجلديدة حتى ل تتاأثر حركة املرور!

عاقب م�رصوع القانون باحلب�س الذي قد ي�سل اإىل ثالث �سنوات وغرامة قد ت�سل اإىل مائة 

األف جنيه كل من ارتدى اأقنعة اأو اأغطية بق�سد اإخفاء معامل الوجه اأثناء الجتماع اأو املظاهرة، 

والغريب يف هذه املادة اأنها اعتربت جمرد ارتداء اأقنعة جرمية ت�ستوجب هذه العقوبة القا�سية!

على  بن�سه  وذلك  والتظاهرات،  الجتماعات  اأماكن  على  قيوًدا  القانون  و�سع م�رصوع 

حرم ل يقل عن 100 مرت ول يزيد عن 300 مرت اأمام بع�س املن�ساآت. مما يعني يف التطبيق 

العملي، يف املدن امل�رصية املكتظة باملباين املتال�سقة، اأن تكون الجتماعات واملظاهرات بعيدة 

متاًما عن مراأى وم�سمع اجلهات امل�ستهدفة باملظاهرة اأو بالحتجاج. كما منح م�رصوع القانون 

بالتايل  ويحظر  احلرم،  مفهوم  عليها  ينطبق  جديدة  اأماكن  ي�سيف  اأن  يف  احلق  حمافظ  لكل 

التظاهر بالقرب منها.

لقد كان يتعني على وا�سعي م�رصوع القانون الهتمام بو�سع ال�سمانات ل�سمان ممار�سة 

حق التجمع ال�سلمي، وو�سع املزيد من القيود على ال�سلطات الأمنية حتى ل تعرقل هذا احلق، 

كما كان يجب احرتام التزامات م�رص الدولية واملعايري الدولية ذات ال�سلة.

اإن املنظمات املوقعة ترى اأن م�سكلة التظاهر والتجمع ال�سلميني يف م�رص لي�ست يف غياب 

الإطار الت�رصيعي احلاكم لهما، واإمنا تكمن يف طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، 

وغياب قواعد امل�سائلة الدميقراطية والعدالة عن اجلرائم امُلرتَكبة �سد املتظاهرين، على مدار 

ما يقرب من ثالث �سنوات. منذ 25 يناير 2011 �سهدت اأغلب التجمعات واملظاهرات التي 

قام بها امل�رصيون ا�ستخدام قوات الأمن للقوة املميتة، مثلما حدث يف مذبحة ما�سبريو اأكتوبر 

2011، و�سارع حممد حممود نوفمرب 2011، واأمام جمل�س الوزراء يف دي�سمرب 2011، 

يناير 2013، وخالل  ال�سوي�س وبور�سعيد  دي�سمرب 2012، ويف  الحتادية يف  واأمام ق�رص 

اأكتوبر  اأغ�سط�س 2013، ومظاهرات ٦  النه�سة يف  العدوية وميدان  ف�س اعت�سامي رابعة 

2013. يف تلك الأحداث راح �سحيتها ما يقرب من ثالثة اآلف مواطن دون اإجراء حتقيقات 

على  طويلة  فرتة  مرور  رغم  عنها،  امل�سئولني  اأو  مرتكبيها  لأغلب  ق�سائية  اإدانات  اأو  جدية 

بع�سها.
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تعبري  هي  �سنوات،  عدة  منذ  م�رص  ميادين  يف  املتوا�سلة  والإ�رصابات  التظاهرات  اإن 

عن اأ�سباب �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية، لذا فاإنها حتتاج اإىل حلول �سيا�سية اأو اقت�سادية 

قانون  اأي م�رصوع  اإن  القمعية.  الت�رصيعات  مزيًدا من  اأو  اأمنية  ولي�س حلوًل  اجتماعية،  اأو 

لتنظيم التظاهر ال�سلمي يجب اأن ي�سع يف اعتباره اأن اأداء وممار�سات قوات الأمن يف م�رص، 

اإىل حقل خ�سب لالنتهاكات  اأف�سل قوانني التظاهر يف العامل  قبل وبعد الثورة، كفيلة باإحالة 

واجلرائم عند املمار�سة.

توؤكد املنظمات املوقعة على اأنه كان من الأجدر باحلكومة املوؤقتة اأن تن�سغل باإ�سالح اأجهزة 

الأمن وتعديل قانون ال�رصطة وفًقا للمعايري الدولية، بدًل من الن�سغال باإعداد قوانني قمعية 

جديدة، تفاقم الأزمات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، وتعاقب على النوايا ومتنح غطاًء 

قانونًيا لالعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.

اأعلنت  اأخرى  وقوانني  القانون،  هذا  م�رصوع  ولكن  الطوارئ،  حالة  تنتهي  اأيام  بعد 

وال�ستثنائي  الطارئ  دمج  مبثابة  هو  ال�رصعة،  وجه  على  اإ�سدارها  اعتزامها  عن  احلكومة 

فاإن  املعنى  امل�رصي. وبهذا  الت�رصيع  الطوارئ يف  فل�سفة  العادي، بحيث ترت�سخ  القانون  يف 

هذا القانون –والقوانني املماثلة التي تعتزم احلكومة اإ�سدارها– هي اأخطر من حالة الطوارئ 

)املوؤقتة(، لأنها ت�ستهدف تطبيع حالة الطوارئ وحتويلها اإىل حالة دائمة.

املنظمات املوقعة:

1.  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان

2.   الئتالف امل�رصي حلقوق الطفل

3.   اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية

4.  جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء

5.   ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

٦.  املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية 

7.  املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية

8.  مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف
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9.  مركز حابي للحقوق البيئية

10. مركز ه�سام مبارك للقانون 

11.  مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(

12. م�رصيون �سد التمييز الديني

13. املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي

14. املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة 

15.  موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري 

1٦.  موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية 

17.  نظرة للدرا�سات الن�سوية

18. موؤ�س�سة املراأة اجلديدة
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