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الى المرحوم جمال خاشقجي،
تقديــرا لمســاهماته القيمــة فــي أنشــطة منتــدى الشــرق عامـ ًـة
و مجموعــة عمــل اإلســام السياســي بالمنتــدى علــى وجــه
الخصــوص ،حيــث كان الســيد خاشــقجي مشـ ً
ـاركا منتظمـ ًـا فــي
فعالياتهــا وقــد أثــرت أفــكاره مناقشــاتنا.
ســوف تبقــى تضحيتــه مــن أجــل الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر
مصــدر إلهــام لمنتــدى الشــرق.

هــذا الكتــاب هــو اإلصــدار النهائــي لمجموعــة عمــل اإلســام السياســي التــي نظمهــا قســم األبحــاث فــي
منتــدى الشــرق واســتمرت مــن فبرايــر إلــى ديســمبر  2018و كان يديرهــا ٌ
كل مــن:
رئيس مشارك في مجموعة عمل اإلسالم السياسي في منتدى الشرق.
غالب داالي:
ٌ
محمد عفان :الرئيس المشارك والمحرِّ ر لمجموعة عمل اإلسالم السياسي في منتدى الشرق.
وتتألف مجموعة العمل من:
ٌ
ِّ
متخصص في الشؤون العربية و اإلقليمية.
باحث مستقل
أمجد أحمد جبريل:
انتصــار فقيــر :زميــل باحــث فــي برنامــج معهــد كارنيغــي للشــرق األوســط ،و رئيســة هيئــة تحريــر مجلــة
«صــدى» اإللكترونيــة الصــادرة عــن معهــد كارنيغــي حــول الشــرق األوســط.
تامر بدوي :زميل باحث في منتدى الشرق.
عبــد الرحمــن الحــاج :بروفيســور مســاعد فــي معهــد الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة فــي جامعــة العلــوم
االجتماعيــة بأنقــرة.
عز الدين عبد المولى :مدير قسم األبحاث في مركز الجزيرة للدراسات.
كورتني فرير :زميل باحث في مركز الشرق األوسط في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
لوتشــيا أردوفينــي :زميــل باحــث فــي برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التابــع للمعهــد الســويدي
للشــؤون الدوليــة.
صحفي يمني وباحث وناشط سياسي.
نبيل البكيري:
ٌّ

الباحثون المساعدون :أونير ياغيت و روان حمود و مصطفى كايماز.
ال يتخــذ منتــدى الشــرق أي مواقــف مؤسســية بشــأن قضايــا السياســة العامــة .وجهــات النظــر واآلراء المعبــر عنهــا فــي
هــذا المنشــور تعــود إلــى المؤلــف (المؤلفيــن) وال تعكــس بالضــرورة تلــك الخاصــة بالمنتــدى.
حقوق الطبع والنشر ©  2019بواسطة منتدى الشرق
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة األولى
ترجمة :آية كايد ،زيد القديمات ،نوح إبراهيم ،يوسف الجمل.
التصميم :جواد أبازيد
طبع في تركيا
صورة الغالف  -وكالة أناضول
جزئيــا بــأي شــكل مــن األشــكال دون إذن مســبق مــن منتــدى الشــرق .إذا تــم
كليــا أو
ً
ال يجــوز نســخ هــذا المنشــور ً
اســتخدام أي مقتطــف مــن المنشــور ،يجــب أن ينســب إلــى المؤلــف (المؤلفيــن) ومنتــدى الشــرق.
العنوان :ينيبوسنا ميركيز 29 .شارع ايكيم.
اسطنبول فيزيون بارك ،اسطنبول ،تركيا.
الهاتف+902126031815 :
فاكس+902126031665 :
البريد اإللكتروني info@sharqforum.org
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المقدمة

محمد عفان
رئيس مشارك ومحرِّ ر لمجموعة عمل اإلسالم السياسي في منتدى الشرق

لقــد شــهد اإلســام السياســي  -كأيديولوجيــا وكحركــة اجتماعيــة  -تغيــرات هائلــة منــذ

بدايــة االنتفاضــات العربيــة فــي أواخــر العــام  .2010وعلــى الرغــم مــن جميــع أوجــه القصــور
دائــم الديناميكيــات السياســية لمنطقــة
غيــرت االنتفاضــات العربيــة بشــكل
ٍ
فيهــا ،فقــد َّ
دائمــا فــي هياكلــه االجتماعيــة والسياســية ،بمــا فــي ذلــك حــركات
الشــرق ،وتركــت أثـ ًـرا ً
اإلســام السياســي.
عقــود مــن المشــاركة السياســية المحــدودة ،أو اإلقصــاء والتهميــش ،أو االحتــواء،
فبعــد
ٍ
تمامــا .ففــي بعــض الحــاالت،
نفســها فــي واقــعٍ جديـ ٍ
ـد ً
وجــدت حــركات اإلســام السياســي َ
تحصلــت
كان بمقــدور حــركات اإلســام السياســي أن تصعــد إلــى ســدَّ ة الســلطة بعــد أن
َّ
ـاالت أخــرى ،أصبحــت حــركات
علــى القبــول الدولــي ألول مــرة فــي تاريخهــا .بينمــا فــي حـ ٍ
ـروب أهليــة طويلــة األمــدِّ ،
ً
ـات وخصومـ ٌ
تغذيهــا تحالفـ ٌ
ـات
اإلســام السياســي
طرفــا فــي حـ ٍ
معقــدة ،أو وقعــت ضحيـ ً
إقليميــة َّ
ـة لعمليــات قمــعٍ دمويــة صاحبتهــا حمـ ٌ
ـات عدوانيــة ضــد
غيــرت االنتفاضــات العربيــة ديناميكيــات االحتــواء/
اإلســام السياســي .أي بشــكل عــامَّ ،
المهمــة.
ـدد مــن الطــرق
َّ
اإلقصــاء بشــأن حــركات اإلســام السياســي فــي منطقــة الشــرق بعـ ٍ
قامــت مجموعــة عمــل اإلســام السياســي بمنتــدى الشــرق ببحــث التحــوالت الجاريــة فــي
حــركات اإلســام السياســي وتحليلهــا فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة .فضمــن فريــق ٍ
ً
مكــون ٍ مــن ثالثــة عشــر زميــ ً
باحثــا ومســاعد باحــث ،عمــل الفريــق منــذ فبراير/شــباط
ا
َّ
إلــى ديســمبر/كانون األول مــن العــام  2018فــي ســبعة بلــدان مــن الالتــي شــهدن ظاهــرة
االنتفاضــات العربيــة بأشــكال ٍ مختلفــة :كالتعبئــة الجماهريــة الضخمــة التــي أدَّ ت إلــى تغييــر
القيــادة (تونــس ومصــر) ،أو مظاهــرات محــدودة بأجنــدات إصالحيــة (المغــرب واألردن
والكويــت) ،أو حــرب أهليــة دمويــة (ســوريا واليمــن) .وكانــت الفكــرة وراء تصميــم هــذا
ً
اســتجابة
البحــث هــي فهــم كيفيــة تصرفــات حــركات اإلســام السياســي وردود أفعالهــا
ـياقات مختلفــة.
للتحديــات والفــرص المختلفــة التــي خلقتهــا االنتفاضــات العربيــة فــي سـ
ٍ
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،حــدَّ دت الوثيقــة المفاهيميــة لمجموعــة العمــل أربعــة
مواضيــع رئيســة تجــب دراســتها:
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الموضوع األول :إعادة البناء الهيكلي
فــي هــذا الموضــوع ،تــم بحــث التحــوالت الهيكليــة والتنظيميــة المختلفــة فــي حــركات
اإلســام السياســي .وشــملت هــذه التحــوالت التكيـ َـف الهيكلــي ،مثــل إعــادة تعريــف العالقــة
بيــن الحركــة الدينيــة والحــزب التابــع لهــا ،أو إنشــاء جنــاح مسـ َّـلح أو ميليشــيا ،أو إعــادة
النظــر فــي عالقتهــا الهيكليــة مــع تنظيــم جماعــة اإلخــوان المســلمين الدولــي .باإلضافــة
أيضــا فــي التغييــرات الهيكليــة غيــر المقصــودة التــي حدثــت نتيجـ ً
إلــى ذلــك ،تــم النظــر ً
ـة
للنزاعــات الداخليــة أو القمــع ،بمــا فــي ذلــك االنشــقاقات والتشــظي.
الموضوع الثاني :التحول االستراتيجي واأليديولوجي
يهــدف هــذا الموضــوع إلــى دراســة التغيــرات فــي اســتراتيجية و/أو أيديولوجيــة حــركات
اإلســام السياســي منــذ بــدء االنتفاضــات العربيــة .بمعنــى آخــر ،كيــف أثــرت الظــروف
المختلفــة التــي واجهتهــا حــركات اإلســام السياســي فــي اســتراتيجياتها ووجهاتهــا
َّ
المهمــة مثــل المشــاركة فــي العمليــة السياســية الرســمية
يتعلــق بالمواضيــع
الفكريــة فيمــا
َّ
أو االلتــزام بمنهجيــة التغييــر الســلمي.
الموضوع الثالث :تقييم حركات اإلسالم السياسي في الحكم
ـاالت (وهــي :مصــر وتونــس والمغــرب) ،اعتلــت حــركات اإلســام السياســي
فــي ثــاث حـ ٍ
ـزءا مــن الحكومــة ،فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة.
الســلطة ،أو علــى األقــل أصبحــت جـ ً
يهتــم بدراســة السياســات التــي تبنتهــا حــركات اإلســام
وبالتالــي ،كان هــذا المحــور
ُّ
المعنيــة بإصــاح
السياســي فــي الســلطة .وشــمل ذلــك سياســاتها االقتصاديــة ،ومشــروعاتها
َّ
المؤسســات األمنيــة ،وإدارتهــا للشــؤون الدينيــة ،ونهجهــا تجــاه حقــوق اإلنســان واألقليــات،
والســمات الرئيســة لسياســاتها الخارجيــة.
الموضوع الرابع :التقييم الذاتي والمراجعة األيديولوجية
كان الهــدف مــن هــذا الموضــوع هو دراســة التقييم الذاتي وأنشــطة المراجعــة األيديولوجية
التــي حدثــت داخــل حــركات اإلســام السياســي منــذ االنتفاضــات العربيــة .فقــد تــم رصــد
ـم
ـاالت أخــرى .وقــد اهتـ َّ
حــدوث هــذه األنشــطة فــي حــاالت مصــر وتونــس واألردن ضمــن حـ ٍ
هــذا المحــور بتحليــل عــدَّ ة أوجــه مثــل :دوافــع عمليــة المراجعــة والتقييــم الذاتــي ،وكيــف
تــم تنظيمهــا ،ومــن هــي األطــراف التــي شــاركت فيهــا ،ومــا هــي مخرجــات هــذه العمليــة
وتوصياتها.
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إلــى جــوار قيامهــا بإجــراء العديــد مــن جــوالت البحــث الميدانــي والمقابــات الشــخصية
مــع قيــادات الحــركات اإلســاموية والخبــراء المعنييــن بدراســتها فــي ٍّ
كل مــن المغــرب
وتونــس وســوريا وتركيــا ولنــدن ،فقــد قامــت مجموعــة العمــل بتنظيــم حلقتيــن نقاشــيتين
موســعتين فــي فبرايــر وســبتمبر  ،2018باإلضافــة إلــى ورشــة عمــل لمتابعــة المشــروع
البحثــي للمجموعــة فــي مايــو مــن العــام نفســه .وقــد شــارك فــي هــذه الفعاليــات العشـ ُ
ـرات
مــن القيــادات البــارزة لحــركات اإلســام السياســي بالمنطقــة ،ومــن الخبــراء واألكاديمييــن
المرموقيــن المختصيــن بمجــال دراســة الحــركات اإلســاموية.
تعريف حركات اإلسالم السياسي
موســع ونقـ ٌ
ـاش مســتفيض فــي المراحــل األولــى
أحــد الموضوعــات التــي دار حولهــا حــوا ٌر
َّ
لهــذا المشــروع كان كيفيــة تعريــف حــركات اإلســام السياســي ،فــا يمكــن أن توضــع كل
تلقائيــا؛ ولذلــك كان مــن المهـ ِّ
ـم الوصــول إلــى
الحــركات اإلســاموية تحــت هــذا التنصيــف
ًّ
َّ
ـم وضــع تعريـ ٍـف مــا يكــون محــل اتفــاق ،يمكــن
فهـ ٍـم مشــترك إزاء هــذه الظاهــرة ،ومــن ثـ َّ
علــى أساســه تحديــد التنظيمــات التــي سيشــملها المشــروع بالبحــث فــي كل دراســة حالــة.
عــرف عــاد ًة بأنهــا
وفــي هــذا الصــدد،
فغنــي عــن الذكــر أن حــركات اإلســام السياســي ُت ّ
ٌّ
الحــركات التــي تســعى إلــى تشــكيل حكومــات إســامية (أو التأســيس لدولــة إســامية)،
و»أســلمة» المجتمــع .بعبــارة أخــرى ،هــي التــي تؤمــن بمفهــوم شــمولية اإلســام ،الــذي
حاكمــا علــى النطاقــات االجتماعيــة كافــة ،وهــو الهــدف الــذي ال يمكــن
يجــب أن يكــون
ً
تحقيقــه إال مــن خــال ســلطة دولــة.
َّ
محــل تنــازع ،هــو التنــوع
لكــن الــذي يجعــل مــن تعريــف حــركات اإلســام السياســي
الكبيــر فــي األيديولوجيــات وفــي أشــكال األبنيــة االجتماعيــة التــي يمكــن أن تنضــوي
فأيديولوجيــا ،علــى ســبيل المثــال ،فــإن بعــض الحــركات التــي ُتص َّنــف
تحــت هــذا المســمى.
ًّ
بأنهــا معتدلـ ٌ
ـة تؤمــن بالتغييــر المتــدرِّ ج وغيــر العنيــف ،وتعتــرف بشــرعية النُّظــم السياســية
القائمــة؛ وفــي المقابــل ،فــإن الحركات األخــرى المعروفــة باســم الراديكالية ،تســعى لإلطاحة
بالنظــم القائمــة باســتخدام العنــف ،وتتب َّنــى اســتراتيجية «أســلمة» قســرية .وعــاوة علــى
تغيــر موضعهــا علــى
ذلــك ،فإنــه مــن الشــائع ِّ
ألي حركـ ٍـة مــن حــركات اإلســام السياســي أن ّ
طــول تــدرج «االعتــدال  -الراديكاليــة» وهــذا ً
هيكليــا ،فحــركات
لتغيــر الســياقات .أمــا
ًّ
وفقــا ُّ
ِّ
متعــددة :أحــزاب سياســية ،هيئــات دينيــة،
اإلســام السياســي قــد يكــون لهــا أشــكال
َّ
مؤسســات خيريــة ،جماعــات ضغــط ،مجموعــات مســلحة ،أو أشــكال أخــرى هجينــة.
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ومــا كان يعنينــا فــي أثنــاء المناقشــات فــي هــذا الصــدد ،هــو كيــف يمكــن التمييــز بيــن
حــركات اإلســام السياســي وحــركات الســلفية الجهاديــة ،وقــد ُطــرح  -علــى ســبيل المثــال
 أن األولــى تقبــل بالعمــل مــن خــال إطــار الدولــة الحديثــة ،وتســعى فقــط إلــى إصــاح/أســلمة النظــام السياســي؛ بينمــا تهــدف حــركات الســلفية الجهاديــة إلــى تحــول نظــام الدولة
ذاتــه ،بــل والنظــام الدولــي  -إن أمكــن ذلــك .كمــا ُطــرح أن حــركات الســلفية الجهاديــة تتب َّنــى
العنــف إلحــداث التغييــر السياســي ،بينمــا ُتعَ ــدُّ حــركات اإلســام السياســي  -بشــكل عــام
عنيفــة ومتدرِّ جــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن حــركات اإلســام السياســي تتأســس
 غيــرٍ
َّ
كحــركات اجتماعيــة ،أمــا حــركات الســلفية الجهاديــة فتتأســس كميليشــيا أو تنظيــم مســلح
ـة وانتقائيــة ،وليســت عامـ ً
باألســاس ،وتكــون عضويتهــا مغلقـ ً
ـة.

ً
انطالقــا من حقيقــة أن حركــة اإلخــوان المســلمين  -النموذج
جزئيــا،
وقــد انتُ قــد هــذا الطــرح
ًّ
ـداء الســتعادة الخالفــة اإلســامية
الكالســيكي لحــركات اإلســام السياســي  -تأسســت ابتـ ً
كتحـ ٍّ
ـد لنظــام الدولــة القومية/القطريــة وفــي محاولـ ٍـة لتغييــر نمــط الدولــة باإلقليــم ،لكــن
ً
ـي باأليديولوجيــا الراهنــة
اتفقــت مجموعــة العمــل
الحقــا علــى أن البحــث باألســاس معنـ ٌّ
ً
واألجنــدة الحاليــة للحركــة ،والتــي تعكــس اعترافــا بنظــام الدولــة الحديثــة .أمــا بشــأن
ممارســة العنــف ،فعلــى الرغــم مــن أن حركــة اإلخــوان المســلمين قــد تورطــت فــي ممارســة
ـرات عــدَّ ة ،ســواء ضــد الح ـكَّام المحلييــن أو قــوى االحتــال األجنبيــة لتحقيــق
العنــف مـ ٍ
ً
توافقــا بيــن المجموعــة قــد انعقــد علــى أن ممارســة حــركات
أهدافهــا السياســية ،فــإن ثمــة
اإلســام السياســي للعنــف فــي نضالهــا السياســي ليســت ممارسـ ً
ـة روتينيــة ،بــل تتــم مــن آن ٍ
آلخــر بشــكل محــدود.
ودار نقـ ٌ
ـاش آخــر حــول إذا مــا كانــت الحــركات الســلفية يمكــن أن ُتص َّنــف ضمــن حــركات
اإلســام السياســي أم ال ،فبعــض األحــزاب الســلفية  -مثــل حــزب النــور فــي مصــر  -يمكــن
بشــكل واضــح أن ُتعَ ــدَّ ضمــن ظاهــرة اإلســام السياســي ،لكــن الحــركات الســلفية ٍّ
ككل ال
ٍ
ً
تنشــئ أحزا ًبــا أو أجنحــة سياســية لهــا ،والعديــد منهــا يظــل حصريًّ ــا تنظيمــات دينيــة .ولهذا،
بعــد التــداول بشــأن هــذا الموضــوع ،خلصــت المجموعــة إلــى أن المجموعــات الســلفية التــي
تنشــئ حز ًبــا سياسـ ًّـيا أو تنخــرط فــي العمــل السياســي الحزبــي بشــكل ممنهــجٍ (أي تدفــع
ـج سياســية واضحــة ،إلــخ) يمكــن أن تدخــل فــي
بمرشــحيها فــي االنتخابــات ،وتتب َّنــى برامـ َ
تصنيــف حــركات اإلســام السياســي.
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المقاربات األكاديمية لدراسة حركات اإلسالم السياسي
كانــت المقاربــات األكاديميــة لدراســة حــركات اإلســام السياســي نقطـ ً
ـة محوريــة أخــرى
فــي نقاشــات مجموعــة العمــل ،فالعديــد مــن المقاربــات وا ُأ
لطــر النظريــة ُتســتخدم كمحاولة
لإلحاطــة بمختلــف أوجــه هــذه الظاهــرة المركبــة دائمــة التطــور ،لكــن مــن المهـ ِّ
ـم هنــا أن
نــدرك أن عمليــة انتقــاء المقاربــات وا ُأ
أيديولوجيــا .فعلــى ســبيل
لطــر قــد تكــون منحــاز ًة
ًّ
المثــال ،إن المقاربــة األمنيــة لظاهــرة اإلســام السياســي ،التــي تركِّــز علــى جوانــب مثــل
الراديكاليــة والتطــرف واإلرهــاب ،تســتبطن بشــكل غيــر مباشــر االعتقــادَ بــأن هــذه الظاهــرة
ِّ
ـاء علــى ذلــك ،يكــون الهــدف مــن العمــل
أمنيــا محتمـ ًـا  -أو ربمــا مؤكــدً ا .وبنـ ً
تمثــل تهديــدً ا ًّ
البحثــي هــو كيــف يمكــن مكافحــة هــذه الظاهــرة وتحييــد مخاطرهــا ،إن لــم يكــن فــي
ُّ
ـذري.
االســتطاعة
التخلــص منهــا بشــكل جـ ٍّ
ً
ســابقا ،فــإن ظاهــرة اإلســام السياســي تشــتمل علــى مــدً ى واســعٍ مــن
كمــا ذكرنــا
َّ
األيديولوجيــات ،وبعــض المجموعــات الراديكاليــة أو المســلحة قــد ُتصنَّــف بكونهــا
«إســاموية» ،لكــن تجاهــل هــذه التعدُّ ديــة داخــل حــركات اإلســام السياســي ،أو إبــراز
ِّ
مضلــل
المجموعــات المتطرفــة حصـ ًـرا ،وتصويرهــا علــى أنهــا جوهـ ُـر هــذه الظاهــرة  -هــو
بشــكل أو بآخــر.
إحــدى المقاربــات التقليديــة لدراســة حــركات اإلســام السياســي هــي التركيــز علــى الجانــب
ّ
للمنظريــن المؤسســين،
األيديولوجــي ببحــث الوثائــق التأسيســية لهــا والمبــادئ األساســية
وهــذا يقتضــي عــاد ًة اتبــاع مقاربــة تحليــل الخطاب لفهــم كيف تتنــاول هذه الحــركات َ
بعض
القضايــا األساســية مثــل الدولــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة وحقــوق األقليــات ،أو
المقاربــة المقارنــة ،التــي تحــاول أن تبحــث أوجــه التشــابه والتبايــن بيــن مختلــف التيــارات
ـدة أكاديميــة،
داخــل هــذه الحــركات .ومــن المؤكَّــد أن هــذه المقاربــات قــد تكــون ذات فائـ ٍ
لكنهــا ال تمكِّــن الباحثيــن مــن الوصــول لمــا هــو أبعــد مــن المواقــف النظريــة األوليــة؛ إذ
إن الســلوك السياســي لهــذه الجماعــات ال يمكــن إرجاعــه أو تفســيره فقــط اعتمــادً ا علــى
القناعــات األيديولوجيــة.
ِّ
المتعلقــة بحــركات
ومــن المقاربــات األخــرى واســعة االنتشــار فــي الدراســات األكاديميــة
اإلســام السياســي هــي مقاربــة الحــركات االجتماعيــة ومقاربــة السياســة الحزبيــة ،األولــى
ُتعنــى بدراســة كيــف تصــوغ حــركات اإلســام السياســي أجند َتهــا ،وآلياتهــا فــي حشــد
المــوارد للترويــج لهــا ،وكيــف تعمــل علــى تجنيــد أعضائهــا وإنتاجهــم ،وكيــف تســعى
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للتواصــل والتأثيــر فــي الجمهــور؛ أمــا األخــرى  -أي مقاربــة السياســة الحزبيــة  -فتُ عنــى أكثــر
بالسياســة المؤسســية :االنتخابــات ونتائجهــا ،والتحالفــات السياســية ،والبرامــج السياســية،
واألجنــدة البرلمانيــة ،ونحــو ذلــك .وكلتــا المقاربتيــن تركــزان علــى حــركات اإلســام
السياســي مــن حيــث آليــة التنظيــم وآليــة النشــاط ،وتتعامــل مــع ظاهــرة اإلســام السياســي
بشــكل ٍ اعتيــادي ،دون أن تــرى أن ســمة “اإلســامية” فــي هــذه الحــركات تســتوجب معاملـ ً
ـة
خاصــة.

إضافــة إلــى ذلــك ،ففــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة ،أصبــح مــن الشــائع دراســة ظاهــرة
اإلســام السياســي مــن خــال مقاربــة التحــول الديمقراطــي .وتركِّــز هــذه المقاربــة  -بشــكل
ـي  -علــى عامــل الفاعــل السياســي ،وتفتــرض أن مــآل عمليــة التحــول الديمقراطــي
أساسـ ٍّ
تعتمــد باألســاس علــى الخيــارات التــي يقــوم بهــا الفواعــل السياســية .وبمــا أن حــركات
اجتماعيــا وسياسـ ًّـيا أساسـ ًّـيا فــي دول االنتفاضــات العربيــة
اإلســام السياســي كانــت فاعـ ًـا
ًّ
ـب علــى
كافــة تقري ًبــا ،فــإن قــد ًرا كبيـ ًـرا مــن األبحــاث والتحليــات فــي اآلونــة األخيــرة انصـ َّ
دراســة االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا هــذه الحــركات والقــرارات التــي اتخذتهــا ،ومــا إذا
كان ســلوكها السياســي قــد ســهَّ ل أو أعــاق عمليــة االنتقــال الديمقراطــي .إن القــول بــأن
إيجابيــا فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي
حــركات اإلســام السياســي قــد تلعــب دو ًرا
ًّ
ً
إيجابيــا مــن وجهــة النظــر الليبراليــة ،وهــو الموقــف الــذي يتناقــض
موقفــا
ـاء
يعكــس بجـ ٍ
ًّ
أمنيــا.
مــع مــن يتعاطــون مــع هــذه الظاهــرة باعتبارهــا تهديــدً ا ًّ
وإحــدى ســمات هــذا الواقــع الجديــد الــذي َّ
خلفتــه االنتفاضــات العربيــة هــو هــذا االصطفاف
اإلقليمــي مــا بيــن القــوى الداعمــة للثــورات العربيــة ومعســكر الثــورة المضــادة ،مــع مــا تبــع
ذلــك مــن اســتدعاء القــوى الدوليــة للتدخــل .كل هــذا جعــل البعــض يقــارب ظاهــرة اإلســام
ـي ومنظــور العالقــات الدوليــة،
السياســي كفواعــل مــن غيــر الــدول مــن منظــور جيوسياسـ ٍّ
ليــدرس كيــف أدارت حــركات اإلســام السياســي عالقاتهــا بالقــوى اإلقليميــة والدوليــة،
وكيــف أثــرت فــي تشــكيل أجنــدة هــذه القــوى وسياســاتها تجــاه اإلقليــم علــى الجانــب
اآلخــر.
مــن خــال هــذه األطــر ،فــإن النظريــات التــي ُتســتخدم عــاد ًة لتفســير ســلوك الفواعــل
السياســية (مثــل نظريــة الفرصــة السياســية ،ونظريــة الخيــار العقالنــي) تالئــم بشــكل جيــد
دراســة حــركات اإلســام السياســي ،إال أن نظريــة االحتواء-االعتــدال اكتســبت أهميـ ً
ـة كبيرة
فــي هــذا المجــال ،والفرضيــة األساســية فــي هــذه النظريــة أن المجموعــات السياســية
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توقــع أن تصبــح أكثــر اعتـ ً
يُ َّ
ـدال فــي أيديولوجيتهــا وفــي ســلوكها إذا تــم احتواؤهــا فــي
سياســي
قانونــي داخــل نظــام
المجــال السياســي الرســمي ،و�أ تيــح لهــا أن تعمــل بشــكل
ٍّ
ٍّ
تعــدُّ دي .وقــد ُق ِّدمــت العديــد مــن التفســيرات لهــذا التوجــه ،لكــن التفســير األساســي هــو أن
هــذه المجموعــات  -عنــد احتوائهــا  -تســعى إلــى أن تكــون أكثــر جاذبيـ ً
ـريحة مــن
ـة ألكبــر شـ
ٍ
المصوِّ تيــن .وعلــى الرغــم مــن أن لهــا قبـ ً
ضيقــت مجالهــا
ـول واســعً ا ،فــإن هــذه النظريــة قــد َّ
ليقتصــر علــى التفاعــل الثنائــي بيــن النظــام السياســي وحــركات اإلســام السياســي َو ْفـ َ
ـق
صيــغ االحتواء/اإلقصــاء ،مــع إهمــال باقــي العوامــل األخــرى.
وفــي أثنــاء النقــاش حــول هــذه النظريــة فــي مجموعــة العمــلُ ،طــرح سـ ٌ
ـؤال مهــم :مــا هــو
ً
توافقــا مــع األيديولوجيــا
المقصــود باالعتــدال تحديــدً ا؟ هــل يعنــي ببســاطة أن يكــون أكثــر
ً
مالءمة
الليبراليــة الديمقراطيــة؟ وكيــف يمكــن الوصــول إلــى تعريـ ٍـف لالعتــدال يكــون أكثــر
ويتالفــى هــذا االختــزال؟
مــع بحــث مختلــف أنمــاط التحــول لحــركات اإلســام السياســي بالمنطقــة ،تــم وضــع ثالثــة
محــددات أساســية :مــا إذا تورطــت الحركــة بممارســة العنــف أم ال ،ومــا إذا قامــت بالتعــاون
مــع القــوى السياســية ذات األيديولوجيــات األخــرى أم ال ،ومــا إذا كانــت الحركــة تتبنَّــى
تتضمــن تغييـ ًـرا جذريًّ ــا أم مطالــب إصالحيــة .بعبــارة أخــرى ،إذا امتنعــت إحــدى
ـب
َّ
مطالـ َ
حــركات اإلســام السياســي عــن ممارســة العنــف فــي نضالهــا السياســي ،وقبلــت جديًّ ــا
َّ
وتخلــت عــن مطالبهــا
بالعمــل المشــترك مــع القــوى السياســية ذات األيديولوجيــات األخــرى،
بالتغييــر الجــذري وقبلــت باإلصــاح السياســي  -فهــذه ُتعتبــر مؤشــرات علــى االعتــدال،
والعكــس بالعكــس.
َّ
مخطط الكتاب
فــي الفصــول التاليــة ،ســوف يتــم بحــث ســبع دراســات حالــة تعكــس ســياقات مختلفــة،
ـدءا مــن حالتــي تونــس ومصــر حيــث اتخــذت االنتفاضــات العربيــة مظهــر الحراك الشــعبي
بـ ً
ـادات ديكتاتوريــة مسـنَّة ،وحملــت اإلســامويين إلــى
الواســع الــذي نجــح فــي اإلطاحــة بقيـ ٍ
الســلطة لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن.
فــي الفصــل األول ،ركَّــز عــز الديــن عبــد المولــى علــى التحــوالت التــي حدثــت فــي حركــة
النهضــة التونســية ،ويطــرح أن حركــة النهضة قد شــهدت تغيــرات أيديولوجية ومؤسســاتية
منــذ بدايــة االنتفاضــات العربيــة ال ُتخطــأ .فعلــى المســتوى األيديولوجــي ،وعلــى الرغــم
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مــن أن الحركــة بطريقــة أو بأخــرى حافظــت علــى ســمة اإلســاموية ،فــإن المحتــوى الفكــري
هيكليــا ،فقــد أحدثــت الحركــة تغييـ ًـرا مؤسسـ ًّـيا بفصل
داخــل هــذا اإلطــار قــد تغيــر كثيـ ًـرا .أمــا
ًّ
األنشــطة السياســية عــن الدعويــة ،وتحولهــا إلــى حــزب وطنــي ديمقراطــي نمطــي بدعــوى
تلمــس جــذور هــذه
الحاجــة إلــى «التخصــص» .والالفــت لالنتبــاه ،أن عــز الديــن ،عــن طريــق ُّ
التغيــرات فــي الحركــة خلــص ،إلــى أنهــا تحــدث بشــكل متــدرِّ ج داخــل الحركــة ربمــا منــذ
نشــأتها ،ولكــن وتيرتهــا قــد تســارعت فقــط بعــد حــدوث االنتفاضــات العربيــة.
أمــا فــي حالــة مصــر ،فقــد قامــت لوتشــيا أردوفينــي ببحــث تحــوالت حــركات اإلســام
السياســي مــن خــال منظــور «المنافســة علــى الســلطة داخــل المجــال اإلســامي» كمــا
وطبقــا لذلــك ،فقــد درســت المســارات المختلفــة التــي انتهجهــا ٌّ
ً
كل مــن :اإلخــوان
أســمتها.
المســلمون ،والتيــار الســلفي ،ومؤسســة األزهــر (علــى الرغــم مــن كونهــا ال تدخــل ضمــن
تصنيــف حــركات اإلســام السياســي) منــذ ثــورة ينايــر ،مــع التركيــز علــى تطــور العالقــة
بيــن هــذه الفواعــل الثالثــة مــا بعــد انقــاب  .2013وتوجــز لوتشــيا  -بشــكل عــام  -التحــوالت
الحادثــة لإلســام السياســي فــي مصــر فــي :االنتقــال الســريع لإلخــوان المســلمين مــن أطراف
ـم دفعهــا بعنـ ٍـف إلــى أطرافــه مــر ًة أخــرى
مجــال الســلطة السياســية إلــى قلبــه ،قبــل أن يتـ َّ
لتدخــل حالـ ً
ـة مــن الركــود و «البحــث عــن الــذات»؛ ومغامــرة التيــار الســلفي السياســية ،التــي
أظهــرت فاعليــة وبرجماتيــة غيــر متوقعتيــن؛ واالســتقاللية المتناميــة لألزهــر عــن مؤسســات
النظــام السياســي .وفــي المحصلــة ،أوضحــت لوتشــيا أنــه ســيكون مــن الســذاجة الزعــم بــأن
اإلســاموية فــي مصــر حكـ ٌـر علــى اإلخــوان المســلمين ،وأن الفواعــل والســرديات اإلســاموية
فــي مصــر مــا زالــت نشـ ً
ـطة وإن بــدت مختلفــة جــدًّ ا فــي هــذه اآلونــة.
وفــي ســياق مختلــف ،لــم تتصــرف حــركات اإلســام السياســي كإحــدى قــوى التغيير الســاعية
تمســكت بنزعتهــا المحافظــة وتب َّنــت أجنــدة مطالــب إصالحيــة ذات
إلســقاط النظــام ،ولكنهــا َّ
ـبيا ،ففــي حالــة المغــرب واألردن والكويــت ،لــم يصــل الحــراك الجماهيــري
سـ ٍ
ـقف منخفــض نسـ ًّ
الحــدَّ الــذي يُ عَ ــدُّ تهديــدً ا الســتمرار النظــام السياســي نتيجــة اســتراتيجيات االحتــواء الفعَّ الــة
التــي اتبعهــا النظــام ،أو نتيجــة المعارضــة غيــر الحاســمة ومحــدودة القــدرات ،أو الســياق
المحلــي واإلقليمــي غيــر المواتــي ،أو مزيــج مــن هــذه العوامــل معً ــا .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
فمــن الجديــر بالذكــر أن هــذه االســتراتيجية المحافظــة اإلصالحيــة أثبتــت نجاعتهــا فــي
بعــض الســياقات ،حيــث مكَّنــت حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي مــن الفــوز باالنتخابــات
ـم تشــكيل أول مجلــس وزراء
البرلمانيــة فــي عــام ( 2011ومــر ًة أخــرى فــي عــام  ،)2016ومــن ثـ َّ
لحــزب إســاموي فــي تاريــخ المغــرب.
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المخصــص للحالــة المغربيــة المعضلـ َ
ـة التــي تواجــه
وقــد تناولــت انتصــار فقيــر فــي الفصــل
َّ
إســامويي المغــرب فــي حقبــة مــا بعــد االنتفاضــات العربيــة .فكمــا أوضحــت انتصــار ،فقــد
اعتــادت حــركات اإلســام السياســي المغربيــة (الممثلــة فــي :حــزب العدالــة والتنميــة ،وجناحه
الدعــوي حركــة التوحيــد واإلصــاح ،باإلضافــة إلــى حركــة العــدل واإلحســان) أن تنشــط
داخــل مســاحة سياســية محــدَّ دة ،وفــي إطــار الخطــوط الحمــراء التــي فرضتهــا المؤسســة
الملكيــة .لكــن التغيــر األساســي الــذي حــدث مــا بعــد  2011أن الــرأي العــام أصبــح عامـ ًـا مؤثـ ًـرا
َّ

فــي المجــال السياســي ،ممــا جعــل مهمــة اإلســامويين فــي موازنــة عالقتهــم مــع الملكيــة مــن
جهــة ،ومــع أنصارهــم مــن جهـ ٍـة أخــرى  -مهمـ ً
ـة عســيرة.
وعلــى الرغــم مــن أن كلًّ مــن حــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العــدل واإلحســان قــد اتبعــا
اســتراتيجيتين مختلفتيــن ،فــاألول رفــض االنضمــام إلــى الحــراك الجماهيــري بالمغــرب
وتب َّنــى اســتراتيجية «اإلصــاح مــع الحفــاظ علــى االســتقرار» ،بينمــا حشــدت الثانيــة قواهــا
جــذري فــي الواقــع السياســي ،إال أن
مــع حركــة  20فبرايــر فــي محاولــة إلحــداث تغييــر
ٍّ
ِّ
المتعلقــة بمواجهــة الضغوطــات
االثنيــن بالمحصلــة صــارا يواجهــان التحديــات نفســها ،ســواء
الملكيــة ،أو الحفــاظ علــى تماســكهما الداخلــي ،أو االحتفــاظ بدعــم
المتزايــدة مــن المؤسســة
َّ
أنصارهمــا.
وفيمــا يبــدو ،يواجــه اإلســامويون األردنيــون التحديــات نفســها لكــن بتداعيــات أكثــر فداحة،
َ
محاولــة اإلســامويين بــاألردن
وقــد تنــاول أمجــد أحمــد جبريــل فــي الفصــل الــذي أعــدَّ ه
الملكيــة “مــن
اغتنــام فرصــة االنتفاضــات العربيــة إلعــادة تشــكيل عالقتهــم مــع المؤسســة
َّ
ً
وطبقــا لمــا ذكــره
المشــاركة إلــى الشــراكة” ،ومــا عانــوه بعــد انكســار موجــة االنتفاضــات هــذه.
تمســك اإلخــوان المســلمين فــي األردن باألجنــدة اإلصالحيــة
أمجــد ،فإنــه علــى الرغــم مــن ُّ
ً
عوضــا عــن الثوريــة ،فــإن الضغــوط التــي مارســوها علــى النظــام مــن أجــل اإلصــاح اســتقبلها
األخيــر كمحاولــة إلحــداث «انقــاب ناعــم» ضــد الملــك .ولذلــك ،منــذ حــدوث االنقــاب
العســكري ضــد اإلخــوان المســلمين فــي مصــر ،أصبحــت الحركــة فــي األردن تعانــي بشــدَّ ة
الملكيــة ،مــع عــدم قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى وحدتهــا
مــن تدهــور عالقتهــا مــع المؤسســة
َّ
الداخليــة أو دعــم أنصارهــا.
بالمثــل ،نجــد أن اإلســامويين الكويتييــن يعانــون ً
أيضــا مــن صعوبة بالغــة فــي إدارة عالقتهم
مــع أميــر البــاد منــذ انــدالع االنتفاضــات العربيــة .وقــد قامــت كورتنــي فريــر فــي الفصــل
الــذي أعدَّ تــه برسـ ِـم خريطـ ٍـة للمجموعــات التــي تشــكِّل حــركات اإلســام السياســي بالكويــت،

11

ـتعرضة جــذور ِّ
كل مجموعــة ،ومســار تطورهــا ،وصـ ً
ً
ـول إلى الحــوادث السياســية األخيرة
مسـ
وكيــف أثــرت فــي هيكليتهــا وأيديولوجيتهــا .وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدَّ ة �أ ســس لتصنيف
الســنية فــي
حــركات اإلســام السياســي :المجموعــات الســلفية فــي مقابــل اإلخوانيــة ،أو ُّ
مقابــل الشــيعية؛ فقــد أكَّــدت كورتنــي علــى أن االصطفــاف داخــل الطيــف اإلســاموي فــي
كويــت مــا بعــد االنتفاضــات العربيــة قــد تمحــور حــول العالقــة بالنظــام مــا بيــن المواليــن
ً
وطبقــا لذلــك ،فقــد عمــل اإلخــوان المســلمون مــع التيــار الحركــي للجماعــة
والمعارضيــن.
الســلفية علــى زيــادة تعاونهــم مــع الكتــل غيــر اإلســاموية األخــرى للســعي من أجــل إحداث
إصــاح سياســي ،بينمــا  -علــى الجانــب اآلخــر  -ســعت ٌّ
كل مــن المجموعــات اإلســاموية
ٍ
الشــيعية وتيــار الســلفية التقليديــة بشــكل مســتقل لزيــادة تحالفهمــا مــع النظــام بدوافــع
مصلحيــة برجماتيــة.
تمثــل الحــروب األهليــة سـ ً
ً
ِّ
مختلفــا جــدًّ ا ،لــه ديناميكياتــه الخاصــة .ففــي مثــل هــذه
ـياقا
الحــاالت ،فــإن الحــدَّ الفاصــل بيــن حــركات اإلســام السياســي وحــركات الســلفية الجهاديــة
ً
ضبابيــة بشــكل متزايــد .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الصراعــات األهليــة
يصبــح أكثــر
ُّ
ـتحث تحــوالت كبيــرة فــي المشــهد السياســي ،بتنحيــة المعتدليــن لصالــح الراديكالييــن،
تسـ
والسياســيين لصالــح العســكريين أو «أمــراء الحــروب» ،مــع هيمنــة متطلبــات العمليــات
العســكرية علــى األجنــدات السياســية المعتــادة .وفــوق ذلــك ،فإنــه مــع تزايــد حــدَّ ة هــذه
نفســها متورطـ ً
ـة فــي هــذه النزاعــات  -عــاد ًة
الصراعــات ،تجــد القــوى اإلقليميــة والدوليــة َ
عــن طريــق «وكالء» محلييــن.
يتنــاول الفصــان األخيــران كلًّ مــن ســوريا واليمــن كدراســتي حالــة لتحــوالت حــركات
اإلســام السياســي فــي ســياق الحــرب األهليــة .فعبــد الرحمــن الحــاج ،فــي الفصــل الخــاص
بحالــة ســوريا ،بــدأ بتنــاول نشــأة حــركات اإلســام السياســي وتطورهــا منــذ بدايــة
الجمهوريــة الســورية بشــكل موجــز ،إال أنــه لكــي يتالفــى التعقيــد والســيولة اللذيــن تتســم
بهمــا الحالــة الراهنــة لحــركات اإلســام السياسي/الســلفية الجهاديــة ،فإنــه قــام بالتركيــز
مؤخــرا مــن رحــم
علــى ظاهــرة حــركات اإلســاموية السياسية/العســكرية التــي بــرزت
ً
خليطــا مــن :مجموعــة
الحــرب ،وهــي الحــركات التــي يصعــب تصنيفهــا نتيجــة كونهــا
ً
عســكرية ،وتنظيــم سياســي ،ولجنــة دعويــة ،ووحــدات حكــم محلــي معً ــا.
واختــار عبــد الرحمــن حركــة نــور الديــن زنكــي مثـ ً
ـال دالًّ علــى هــذا النمــط الجديــد مــن
حــركات اإلســامية السياســية ،نتيجــة كونهــا واحــد ًة مــن المجموعــات العســكرية التــي
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ســنوات أن تحافــظ علــى قــدر
نشــأت مــع بدايــة االنتفاضــات ،واســتطاعت لمــدة ســبع
ٍ
مقبــول مــن االســتمرارية واالســتقرار .نتيجــة لذلــك ،فقــد قــام الباحــث بدراســة تفصيليــة
لتأسيســها وأيديولوجيتهــا وبنائهــا الداخلــي وســلوكها السياســي ،عــاوة علــى خبرتهــا
فــي الحكــم المحلــي .وفــي الخالصــة ،أوضــح الباحــث كيــف أن األيديولوجيــا الملتبســة
للحركــة ،وخطابهــا الفضفــاض ،والتبــدل المســتمر فــي تحالفاتهــا ،والتناقضــات فــي ســلوكها
السياســي  -هــو مــا مكَّنهــا مــن االســتمرارية فــي ظـ ِّـل عــدم اليقيــن وعــدم االســتقرار اللذيــن
تتســم بهمــا بيئــات الحــرب األهليــة ،وإبقــاء ســيطرتها علــى رقعتهــا الجغرافيــة لفتــرة
ـبيا.
طويلــة نسـ ًّ

أمــا فــي حالــة اليمــن ،فقــد قــام نبيــل البكيــري بدراســة تحــوالت اإلســام السياســي فــي
ثــاث حــركات أساســية :التجمــع اليمنــي لإلصــاح (حــزب اإلصــاح كمــا يُ عــرف اختصــا ًرا)،
وأيديولوجيــا مــن حركــة اإلخــوان المســلمين؛ والمجموعــات
وهــي الحركــة القريبــة فكريًّ ــا
ًّ
الســلفية ،التــي أسســت عــددً ا مــن األحــزاب السياســية فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة
مثــل :حركــة النهضــة ،وحــزب الرشــاد اليمنــي ،وحــزب الســام والتنميــة؛ وجماعــة أنصــار
اهلل (جماعــة الحوثــي) ،التــي تنتمــي إلــى اإلســام السياســي الشــيعي .وقــد تت َّبع نبيــل جذور
ـم قــام بالتركيــز علــى التغيــرات األيديولوجية التــي طرأت
هــذه الحــركات وتطورهــا ،ومــن ثـ َّ
ِّ
علــى هــذه الحــركات :كيــف بــرزت أفــكار جديــدة متعلقــة بطبيعــة الدولــة ،والعالقــة بيــن
اإلســام والسياســة داخــل «نخبــة شــبابية» بحــزب اإلصــاح ،وكيــف انخرطــت الحــركات
الســلفية فــي الممارســة السياســية الحزبيــة بعــد امتناعهــا لفتــرة طويلــة عــن قبــول هــذا
الســلوك ،وكيــف شـكَّلت األجنــدة الطائفيــة محــددات الســلوك السياســي لجماعــة الحوثــي.
بنــاء علــى الجهــد البحثــي
وفــي الختــام ،ســوف ُتطــرح بعــض الخالصــات والتوصيــات
ً
ًّ
محقــا  -أن تحــوالت حــركات اإلســام
الــذي قامــت بــه مجموعــة العمــل .قــد يزعــم البعــض -
ِّ
ـات نهائيــة حــول
السياســي مــا زالــت فــي طــور التشـكُّل ،وأنــه مــن المبكــر الخــروج بخالصـ ٍ
الموضــوع .لكــن علــى الجانــب اآلخــر ،بعــد مــرور ثمانيــة أعــوام ،أرى أنــه مــن المقبــول أن
نخــرج ببعــض الخالصــات واالســتنتاجات مــن المالحظــات التــي رصدتهــا مجموعــة العمــل.
وعلــى ِّ
َّ
َّ
تتوقــف عمليــة تحــول
المتوقــع فــي المســتقبل المنظــور أن
كل حــال ،فمــن غيــر
تتوقــف هــي عــن الوجــود .لكــن وجودهــا قــد يتخــذ أشـ ً
َّ
ـكال
حــركات اإلســام السياســي أو
َّ
ٌ
متوقعــة .وهــذا
مخرجــات هجينــة غيــر
غيــر تقليديــة ،وقــد تنتــج عــن عمليــة تحولهــا
تحديــدً ا مــا يجعــل مــن دراســة حــركات اإلســام السياســي مهمـ ً
ـة ضروريــة ،وعســير ًة فــي
الوقــت ذاتــه.
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الفصل األول
مــا وراء األيديولوجيــا :تحــول اإلســام السياســي فــي
تونــس بعــد الربيــع العربــي*
عز الدين عبد المولى
مدير قسم األبحاث في مركز الجزيرة للدراسات

ـات مــن عمليــات
بعــد حوالــي ســتة عقــود مــن الحكــم االســتبدادي ،شــهدت تونــس موجـ ٍ
تحــول ٍ متعـ ِّ
ـددة وســريعة منــذ عــام  .٢٠١١فقــد أضحــت االحتجاجــات التــي بــدأت بشــكل
منفصــل فــي المــدن والقــرى النائيــة ،فــي غضــون أربعــة أســابيع ،حركــة تغييــر هائــل نتــج
ـات جديــدة فــي
عنهــا ســقوط نظــام بــن علــي .وتس ـ َّبب هــذا التغييــر فــي خلــق ديناميكيـ ٍ
ـلة مــن التغيــرات ال يــزال معظمهــا ماثـ ًـا
ـان لسلسـ ٍ
الدولــة وغيرهــا مــن الــدول ،وأطلــق العنـ َ
للعيــان.
ســاهمت عــدَّ ة عوامــل فــي نجــاح هــذه الحركــة االجتماعيــة السياســية فــي إســقاط أحــد
ً
ً
وشراســة فــي المنطقــة العربيــة .ومــن بيــن تلــك العوامــل ،كان
ديمومــة
أكثــر األنظمــة
ـات سياســية واجتماعيــة مختلفــة ،بمــا فــي
الطابــع الجمعــي لالنتفاضــات التــي ضمــت مكونـ ٍ
ذلــك اإلســاميون الذيــن ُحرمــوا مــن حـ ِّ
ـق التنظيــم والعمــل بحريّ ــة فــي المجتمــع بشــكل
قانونــي منــذ تأســيس حركــة النهضــة اإلســامية عــام  .١٩٨١وقــد مهَّ ــدت هــذه الجماعيــة
ً
َ
حاســمة لنجــاح
الطريــق للمرحلــة الالحقــة ،وكانــت
والشــمولية وروح العمــل الجماعــي
يتغيــر النظــام السياســي خــال عمليــة التحــول الديمقراطــي
التحــول الديمقراطــي .ولــم
ّ
تغيــرت معــه كل األطــراف السياســية المســاهمة فــي عمليــة التحــول هــذه.
فحســب ،ولكــن ّ
ً
ممثــا بحركــة
يركِّــز هــذا الفصــل علــى التحــوالت فــي اإلســام السياســي فــي تونــس
النهضــة .ومثــل أي حركــة اجتماعيــة سياســية أخــرى فــي الفتــرات االنتقاليــة ،شــهدت
النهضــة عــددً ا مــن التحــوالت لمواكبــة البيئــة المتغيــرة والتكيــف مــع الواقــع الجديــد.
فمــا هــي هــذه التحــوالت؟ ومــا هــو تأثيرهــا فــي اإلســام السياســي والوضــع السياســي
برمتــه فــي تونــس؟ ً
وفقــا لمالحظــات الكاتــب ،والبيانــات المجموعــة مــن خــال المقابــات
والوثائــق المتوفــرة ،فــإن التحــوالت فــي اإلســام السياســي فــي تونــس لــم تحــدث كلهــا
فــي الوقــت نفســه وبالنســق والعمــق نفســيهما .تعتمــد هــذه التحــوالت غال ًبــا علــى الســياق
السياســي ،وعلــى المجــال التــي تحــدث فيــه مثــل األيديولوجيــا والهيكليــة والمواقــف
السياســية واالســتراتيجيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذا الفصل مترجم عن اللغة االنجليزية
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يكشــف تحليــل وتفســير البيانــات التــي ُجمعــت مــن أجــل هــذا البحــث أن التحــول حــدث
تدريجــي داخــل حركــة النهضــة مــن المراحــل األولــى لتأسيســها ،إال أنــه تســارع
بشــكل
ٍّ
بشــكل ملحــوظ بعــد الربيــع العربــي .فعلــى الصعيــد األيديولوجــي ،وعلــى الرغــم مــن أن
الحركــة قــد تمكَّنــت مــن الحفــاظ علــى إطارهــا العــام بوصفهــا حركــة «إســاموية» ،فقــد
تغيــر هــذا المحتــوى الفكــري لهــذا اإلطــار بشــكل كبيــر نتيجــة مراجعــات رئيســة .فقــد حلــت
محـ َّـل الوثيقــة المعروفــة باســم «الرؤيــة الفكريــة والمنهــج األصولــي» والبالــغ عمرهــا ثالثــة
عقــود ،مرجعيـ ٌ
ـة جديــدة حملــت عنــوان «الرؤيــة الفكريــة والمرجعيــة النظريــة» تــم تب ِّنيهــا
خــال المؤتمــر العاشــر للحركــة عــام .٢٠١٦

يتضمــن المجــال الثانــي للتغييــر الــذي يتــم تمحيصــه فــي هــذا الفصــل المواقـ َـف السياســية
واالســتراتيجيات .وبشــكل عــام ،ال تــزال الحركــة محافظـ ً
ـة علــى معظــم مواقفهــا األصليــة
ـواء كان ذلــك الديمقراطية،
تجــاه مجموعـ ٍـة مــن القضايــا االجتماعيــة والسياســية المهمة؛ سـ ٌ
أو تقاســم الســلطة ،أو المواطنــة ،أو حقــوق المــرأة ،أو القضايــا الوطنيــة والعابــرة للوطنيــة،
أو اســتخدام العنــف ألغــراض سياســية ...إلــخ؛ إذ لــم يُ ســجل فيهــا ســوى تغييــر محــدود.
َّ
يتعلــق باالســتراتيجيات ،وإعــادة التموضــع السياســي واالجتماعــي ،فــإن
ولكــن فــي مــا
التحــول داخــل الحركــة وحولهــا لــم يســبق لــه مثيــل .فقــد وضعــت الديناميكيــات الجديــدة
ـد ســواء  -الحركـ َ
التــي خلقتهــا الثــورة فــي تونــس ،علــى صعيــد الدولــة والمجتمــع علــى حـ ٍّ
ـة
تمامــا
فــي قلــب الســلطة السياســية ،وجلبــت معهــا أنواعً ــا جديــدة مــن التحديــات تختلــف ً
عــن تلــك التــي كانــت تواجههــا عندمــا كانــت فــي صفــوف المعارضــة .إعــادة التموضــع
السياســي الســريع وغيــر المســتقر صحبــه إعــادة تموضــع اجتماعــي بطــيء ولكــن ثابــت
مــن شــأنه أن يعيــد تشــكيل ديمغرافيــة الحركــة ويؤثــر فــي هويتهــا بشــكل ملحــوظ.
أمــا علــى المســتوى الهيكلــي ،فقــد شــهدت حركــة النهضــة تغيــرات جذريــة ،وبدعــوى
الحاجــة إلــى «االختصــاص» ،قــررت الحركــة فــي مؤتمرهــا العاشــر فصــل العمــل السياســي
عــن نشــاطات الدعــوة .وكان هــذا الفصــل يعنــي  -فــي المقــام األول  -إعــادة هيكلــة شــاملة،
حيــث تــم حــل كل الهيــاكل الرئيســة والفرعيــة المرتبطــة بالدعــوة أو اســتثنائها مــن الحركة.
َّ
ً
يتعلــق بالتمويــل
شــامل فــي سياســات توزيــع المصــادر فيمــا
تغيــرا
وكان ذلــك يعنــي
ً
واإلرشــاد وبنــاء القــدرات ...إلــخ .وتسـ َّبب االختصــاص كذلــك فــي فصــل المكونــات األخــرى
للحركــة ،مثــل األنشــطة الثقافيــة والخيريــة ،التــي يتعيــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي
االهتمــام بهــا.
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ـي  -نتيجـ ً
ـة لتطــور حركــة تهــدف لبنــاء
صحيــح أن هــذا التحــول الهيكلــي كان  -بشــكل جزئـ ٍّ
منظمــة حديثــة ،ولكنــه ً
أيضــا كان اســتجابة للواقــع السياســي الجديــد فــي تونــس بعــد
َّ
وتطلــب االعتــراف القانونــي بحركــة النهضــة بوصفهــا حز ًبــا سياسـ ًّـيا عــام
الربيــع العربــي.
 ٢٠١١عــددً ا مــن الشــروط ،بمــا فــي ذلــك الطابــع المدنــي للحركــة ،الــذي يحــرِّ م الجمــع بيــن
األنشــطة الدينيــة والسياســية ضمــن الهيكليــة نفســها.
ومــن الجديــر بالمالحظــة أن عواقــب هــذا التحــول تتجــاوز الســمة التقنيــة والتكتيكيــة.
فســيكون لــه عواقــب بعيــدة المــدى علــى موضــع حركــة النهضــة االجتماعــي السياســي،
وعلــى مســتقبل اإلســام السياســي فــي تونــس .فخــال االنتخابــات البلديــة علــى ســبيل
المثــال ،قــررت الحركــة أن يــرأس مــا يقــارب  ٪٥٠مــن قوائمهــا االنتخابيــة أعضــاء غيــر
ـاء الهيكلــي
منتميــن لهــا أو/وأعضــاء غيــر مؤدلجيــن .1وقــد وضــع هــذا القــرار الجديــد البنـ َ
قطاعــات اجتماعيــة جديــدة علــى
للحركــة علــى المحــك ،وســمح للحركــة باختــراق
ٍ
ٍّ
حــد ســواء .لذلــك ،فــإن تمحيــص تحــول اإلســام
المســتوى النخبــوي والشــعبوي علــى
السياســي فــي تونــس ســيغطي ثالثــة مجــاالت :األيديولوجيــا ،والهيكليــة ،والمواقــف
السياســية واالســتراتيجيات.
أوالً :تغير اإلطار األيديولوجي والفكري
حالهــا حــال العديــد مــن حــركات اإلســام السياســي ،بــرزت حركــة النهضــة فــي أواخــر
إحيائــي أوســع علــى طــول المنطقــة العربيــة وفــي معظــم
الســتينيات كجــزء مــن تيــار
ٍّ
َ
الحركــة اإلصالحيــة األولــى،
مناطــق العالــم اإلســامي .بدورهــا ،ورثــت هــذه الحــركات
وحافظــت علــى خصائصهــا الرئيســة .وكانــت جــذور الناشــطين اإلســاميين ممتــد ًة بعمــق
ـر مــن عناصــر خطابهــم وحســب،
فــي المشــروع اإلصالحــي الــذي لــم يزوِّ دهــم بجـ ٍ
ـزء كبيـ ٍ
ولكــن ً
أيضــا بأســاس رؤيتهــم.2
َّ
تطلــب الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه حــركات اإلســام السياســي مــن معظمهــا أن
تشــارك األيديولوجيــة نفســها ،وإن كان بينهــا فــروق بســيطة .فــكان عليهــا الحفــاظ علــى
الهويــة اإلســامية والدفــاع عنهــا فــي مواجهــة الهويــات العلمانيــة الصاعــدة المصاحبــة
للحركــة الحداثيــة ،خاصـ ً
ـة بعــد انهيــار الخالفــة وانحســار الــدور التقليــدي الــذي اعتــادت
مؤسســة العلمــاء المســلمين لعبــه بهــذا الصــدد .كمــا أن حركــة النهضــة حملــت اســم اإلخــوان
ـواء بشــكل رســمي أو غير رســمي بحســب ظروفهم
وشــاركتهم المدرســة الفكرية نفســها ،سـ ٌ
المحليــة.
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ـتثناء ،فقــد ظهــرت النهضــة فــي هــذا الفــراغ الالمتناهــي حاملـ ً
فهمــا
لــم تكــن تونــس اسـ
ـة ً
ً
ـي ،متخــذ ًة مــن إقامــة دولــة إســامية علــى
ـي ومبــدأ توجيهـ ٍّ
لإلســام كهويــة وإطــار مرجعـ ٍّ
ً
هدفــا لهــا .وعلــى الرغــم مــن أن اإلطــار الفكــري الواســع النطــاق لإلخــوان
أســاس الشــريعة
شـكّل كتلـ ً
ـة مــن بنــاء النهضــة األيديولوجــي ،فقــد انفتحــت الحركــة علــى مصــادر ســاهمت
تدريجيــا فــي بنــاء هويتهــا والمســاهمة فــي تقليــص نفــوذ عنصــر اإلخــوان فيهــا .شــملت
ًّ

هــذه المصــادر كتابــات أبــي األعلــى المــودودي فــي باكســتان ،ومالــك بــن نبــي فــي الجزائــر،
وأدبيــات الثــورة اإلســامية فــي إيــران .3وفــي مرحلــة الحقــة ،تحولــت الحركــة إلــى التــراث
الفكــري لجامعــة الزيتونــة والمصلحيــن التونســيين بمــا فــي ذلــك خيــر الديــن التونســي
ومحمــد الطاهــر ابــن عاشــور .لكــن مــن المفارقــات ،أن لقــاءات الغنوشــي األولــى خــال
رحلتــه المبكِّــرة إلــى المشــرق (مصــر وســوريا) ،والتــي اســتمرت منــذ عــام  ،١٩٦٨-١٩٦٤لــم
انضــم إلــى االتحــاد االشــتراكي
تكــن مــع اإلســاميين ،بــل القومييــن العــرب .حتــى إنــه
َّ
4
ِّ
متعــدد المصــادر
ميــز هــذا التكويــن
الناصــري وأصبــح أحــد نشــطائه فــي دمشــق  .وقــد ّ
ـي فــي تونــس منــذ البدايــة ،وأعــدَّ ه الســتيعاب التطــورات الجديــدة خــال
اإلســام السياسـ َّ
عامــا.
رحلتــه التحوليــة الممتــدَّ ة علــى مــدار ً ٥٠
ً
خاصــة بعــد الربيــع
وقبــل الخــوض فــي تفاصيــل التطــورات الرئيســة لهــذه الرحلــة،
العربــي ،تجــدر اإلشــارة إلــى الصعوبــات المنهجيــة فــي قــراءة التاريــخ الفكــري للنهضــة
عــدد مــن
بشــكل منفصــل عــن مؤسســها وقائدهــا الشــيخ راشــد الغنوشــي .وباســتثناء
ٍ
مجموعــة مــن القــادة مثــل عبــد المجيــد النجــار ،الصحبــي عتيــق
اإلســهامات مــن ِقبــل
ٍ
والراحــل صالــح كركــر ،فــإن الغنوشــي ال يــزال المصــدر الوحيــد للمــواد المكتوبــة عــن
رســميا ،نشــرت النهضــة  -بوصفهــا
حركــة النهضــة ،وأيديولوجيتهــا ،وفكرهــا السياســي.
ًّ
حركـ ً
ـة  -عــددً ا قليـ ًـا مــن الوثائــق التــي تمكِّــن مــن تت ُّبــع تاريخهــا .والمــواد الرئيســة فــي
هــذا الصــدد هــي التصريحــات الرســمية التــي تصدرهــا الحركــة إلحيــاء ذكــرى تأسيســها أو
ـي .علــى الصعيــد األيديولوجــي ،كانــت وثيقــة
فــي مناسـ ٍ
ـبات محــدَّ دة إلعــان موقــف سياسـ ٍّ
5
ـم وثيقــة قبــل الربيــع العربــي .وقــد
“الرؤيــة الفكريــة والمنهــج األصولــي” لحركــة النهضــة أهـ َّ
تــم تب ِّنــي الوثيقــة عــام  ،١٩٨٦ولكــن مــا لبثــت أن اســتُ بعدت واســتُ بدلت بهــا رؤيــة فكريــة
جديــدة عــام .٢٠١٦
ـامي جـ ٍّ
ـاد
ـري مكثــف وحــوار إسـ
كمــا ورد فــي المقدمــة ،كانــت الوثيقــة «نتـ َ
ـاج حــوار فكـ ٍّ
ٍّ
داخــل الســاحة اإلســامية فــي بدايــة الثمانينيــات حــول جملــة مــن القضايــا ،مثــل الموقــف
مــن التــراث اإلســامي ومنهجيــة التعامــل مــع النــص الدينــي» .وعلــى مــدار ثالثــة عقــود،
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َّ
ً
أرضيــة مشــتركة ،وفــي الوقــت
وفــر هــذا اإلطــار األيديولوجــي ألعضــاء حركــة النهضــة
وضــح معالــم الحركــة بوصفهــا جماعـ ً
نفســهَّ ،
ـة متميــزة بيــن الجماعــات اإلســامية األخــرى
مثــل الســلفيين ،وحــزب التحريــر ،ومــا كان يُ عــرف حينهــا باليســار اإلســامي .خــال
ِّ
ـدد مــن القضايــا
الســنوات الثالثيــن هــذه ،شــهدت النهضــة تطــورات فكريــة مهمــة
متعلقــة بعـ ٍ
مثــل الشــريعة  ،والمجتمــع ،والدولــة اإلســامية ،والعالقــة بيــن األمــة وحاكمها/حكَّامهــا،
والتــراث الفكــري لإلســام ،ومصــادر الشــرعية السياســية؛ ولكــن هــذه التطــورات َّ
ظلــت
حبيســة حــدود «الرؤيــة الفكريــة» األصليــة.
ـة مــن التحديــات ،وخلــق سـ ً
جلــب الربيــع العربــي معــه جملـ ً
ـياقا جديــدً ا يختلــف جذريًّ ــا
ـياقات
عــن الســياق الــذي تش ـكَّلت فيــه تلــك الرؤيــة« .لقــد كُتبــت هــذه المناقشــات فــي سـ
ٍ
ـروف تحكمهــا مجموعـ ٌ
ـة مختلفــة مــن القضايــا» ،كمــا يؤكــد رفيــق
مختلفــة وفــي ظـ ِّـل ظـ ٍ
عبــد الســام ،عضــو المكتــب التنفيــذي لحركــة النهضــة ووزيــر الخارجيــة التونســي الســابق.
ـئلة دينيــة محضــة مثــل االجتهــاد والتفســير
«وقــد تمحــورت هــذه المناقشــات حــول أسـ ٍ
وموقــف وســلطة النــص المقــدس ...إلــخ ،والتــي كُتبــت اســتنادً ا إلــى خلفيــة شــرعية
َّ
أصوليــة” .6وثمــة تفســير مشــابه ِّ
المكلفــة
يقدمــه رضــا إدريــس ،عضــو لجنــة المحتــوى
بالتحضيــر لمؤتمــر حركــة النهضــة العاشــر ،حيــث يقــول« :إن الرؤيــة الفكريــة القديمــة
تنتمــي لحقبــة أخــرى .فقــد تــم إنتاجهــا فــي ســياق أنــواعٍ مختلفــة مــن الصراعــات ،وجــاءت
ردًّ ا علــى التطرفيــن العلمانــي والدينــي .أمــا اآلن ،فقــد بطــل اســتعمالها ،ولــم تعــد فاعلـ ً
ـة».7
ً
رؤيــة فكريــة جديــدةً ،
وفقــا لهــا «لــم يعــد اإلطــار المرجعــي
احتضــن المؤتمــر العاشــر
َّ
يتعلــق بــاهلل،
لحركــة النهضــة هــو المعتقــد الدينــي .فالحركــة ال تتب َّنــى فكــرة محــدَّ دة فيمــا
والكــون ،واإلنســان .إن اإلســام فــي هــذه الرؤيــة الجديــدة هــو مصــدر للقيــم مثــل العدالــة،
والحريــة ،والمســاواة ،والتضامــن ،والثقــة ...إلــخ .وهــذه القيــم مهمــة فــي ذاتهــا ألنهــا تســتمد
مــن تراثنــا الفكــري ،ولكنهــا ً
أيضــا مهمــة ألنهــا يمكــن تفعيلهــا لبنــاء مشــروعنا الحضــاري
والسياســي».8
ـم جــدًّ ا عندمــا نقــارن الرؤيتيــن علــى المســتوى
إن هــذا التحــول األيديولوجــي والفكــري مهـ ٌّ
النصــي .واألهــم مــن ذلــك هــو ترجمــة هــذا التحــول الفكــري إلــى عمليــة تحوليــة حقيقيــة
تخلــق نســختين مختلفتيــن مــن حركــة النهضــة قبــل الثــورة وبعدهــا« .بعــد الثــورة ،بــدا
وكأننــا نبنــي حركــة نهضــة جديــدة» ،يقــول عبــد الحميــد الجالصــي ،الرئيــس الســابق
للحركــة ،ورئيــس حملتهــا االنتخابيــة لعــام  ،٢٠١٤وعضــو مجلــس الشــورى .ولتلخيــص ذلــك،
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يشــير الجالصــي إلــى مجموعـ ٍـة مــن العوامــل التــي ســاعدت الحركــة علــى الخــوض فــي
ِّ
وتجــدد رؤيتهــا الفكريــة بعــد الثــورة:
منعطفــات مكَّنتهــا مــن أن تخطــو هــذه الخطــوة،
ٍ
ً
منفتحــة علــى التطــور والتقــدُّ م ،وهــو إحــدى ميزاتهــا الرئيســة.
دائمــا
«كانــت النهضــة ً
ففــي فتــرة الثمانينيــات ،وإلــى جانــب أن التفاعــل مــع التيــارات الفكريــة فــي الجامعــات
فتــح ً
آفاقــا جديــدة لنــا ،فــإن نــوع التعليــم الــذي تلقــاه قــادة حركــة النهضــة مثــل الفلســفة
والقانــون ...إلــخ ،ســاهم فــي هــذا التطــور وانعكــس فــي أدبياتهــا بشــكل مبكِّــر جــدًّ ا مثــل
البيــان التأسيســي لعــام  .١٩٨١وكان الميثــاق الوطنــي لعــام  ١٩٨٨الــذي شــاركت فيــه حركــة
النهضــة َّ
ووقعــت عليــه إلــى جانــب األحــزاب السياســية األخــرى والقــوى الوطنيــة ،مسـ ً
ـاهمة
قيمــة للغايــة .وكذلــك مثّ لــت األنشــطة الثقافيــة التــي حدثــت فــي دول المنفــى خــال
ً
مســاهمة ذات قيمــة .وقــد أدَّ ت النقاشــات داخــل أطرنــا
التســعينيات واأللفيــة الثانيــة،
وتقييمــات جديــة ،ومهَّ ــدت
مراجعــات
داخــل البــاد بيــن عامــي  ٢٠١٠-٢٠٠٦إلــى حــدوث
ٍ
ٍ
الطريــق للتغيــرات التــي حدثــت بعــد الثــورة».9
ـات التــي حدثــت في
ويضيــف المــؤرخ عبــد اللطيــف الحناشــي إلــى هــذه المنعطفــات النقاشـ ِ
شــهر أكتوبــر عــام  ٢٠٠٥ضمــن إطــار لجنــة الحقــوق والحريــات ،التــي كانــت النهضــة أحــد
أعضائهــا المهميــن .وقــد اختتمــت هــذه المناقشــات بصــدور وثائــق «مؤكــدة علــى الســعي
إلقامــة دولــة مدنيــة تقــوم علــى مبــادئ الجمهوريــة وحقــوق اإلنســان تســتمد شــرعيتها مــن
إرادة الشــعب .وأكــدوا (المجتمعــون) علــى مقاومــة جميــع أشــكال التمييــز بيــن المواطنيــن
علــى أســاس االعتقــاد أو الــرأي أو الجنــس أو االنتماء االجتماعــي أو السياســي أو الديني».10
وفــي ختــام هــذا القســم ،يمكننــا تلخيــص التحــول األيديولوجــي والفكــري لإلســام
السياســي فــي تونــس بعــد الربيــع العربــي فــي النقــاط التاليــة:
دائمــا أن الثقافــة والدعوة همــا أولوياتها
1 .1نظــام جديــد لألولويــات :لقــد اعتبــرت النهضة ً
الرئيســة ،وأن السياســة هــي مجـ َّـرد وســيلة لتحقيــق هاتيــن الغايتيــن .ولقــد تــم التأكيــد
علــى هــذا الترتيــب لألولويــات بشــكل متكــرِّ ر فــي أدبيــات الحركــة حتــى قبــل الثــورة
ـت قصيــر .أمــا بعــد الربيــع العربــي ،فقــد تغيــرت هــذه األولويــات بشــكل واضــح .لــم
بوقـ ٍ
هدفــا ومجـ ً
ً
رئيســا للحــراك فحســب ،بــل لــم تعــد الثقافــة والدعــوة
ـال
تصبــح السياســة
ً
ضمــن قائمــة األولويــات الخاصــة بالحركــة.
2 .2مــكان جديــد لإلســام فــي مشــروع النهضــة الجديــد :تمــت إعــادة موضعــة اإلســام
ضمــن مشــروع النهضــة السياســي الجديــد .وعلــى الرغــم مــن أن اإلســام ال يــزال
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منهجــا شـ ً
ـامل للحيــاة كمــا
مرجعيــا ،فلــم يعــد يعتبــر مصــد ًرا للتشــريع أو
يعتبــر إطــا ًرا
ً
ًّ
هــو مذكــور علــى نطــاق ٍ واســع فــي أدبيــات الحركــة الســابقة .إن اإلســام فــي الرؤيــة
الجديــدة هــو فــي األســاس مصــدر للقيــم التــي تطمــح النهضــة  -كحركــة سياســية  -إلــى
تحقيقهــا .هــذه القيــم يجــب أن تكــون قابلـ ً
ـات فعليــة وملموســة
ـة للتحويــل إلــى سياسـ ٍ
علــى المســتويين االجتماعــي والسياســي ،مثــل الحريــة والعدالــة والكرامــة والتقــدم
والتنميــة واإلبــداع ...إلــخ.
ً
هدفــا مركزيًّ ــا لــكل حــركات االســام السياســي
3 .3مكانــة الشــريعة :كان تطبيــق الشــريعة
بصــرف النظــر عــن اختالفهــا واختــاف تفســير كيفيــة تطبيــق الشــريعة ومتــى يتعيــن
ذلــك .وفــي هــذا الصــدد ،كتــب عبــد المجيــد النجــار ،عضــو مجلــس شــورى النهضــة
عــام  ،١٩٩١كتا ًبــا عــن المنهجيــة العمليــة لتطبيــق الشــريعة .11أمــا بالنســبة إلــى الغنوشــي،
حتــى التســعينيات ،فقــد كانــت الشــريعة هــي مــا يميــز النظــام الديمقراطــي اإلســامي
عــن جميــع األنظمــة الديمقراطيــة األخــرى.12
لقــد تغيــر هــذا الفهــم للشــريعة ومكانتهــا داخــل النظــام اإلســامي بشــكل كبيــر بعــد الثــورة.
فــا يذكــر الدســتور الجديــد الــذي تمــت صياغتــه لمــا كان حــزب النهضــة ضمــن حكومــة
ائتالفيــة بيــن عامــي  ،٢٠١٣-٢٠١١الشـ َ
ـريعة «كمصــدر للتشــريع» .وبالنســبة للنهضــة ،فــإن هــذا
ويمثــل طريقـ ً
ِّ
ـة مقبولــة لتفســيرها.13
الدســتور يســتوعب فهمهــا الجديــد للشــريعة،
4 .4الدولــة اإلســامية :صحيــح أن طبيعــة الدولــة اإلســامية ،أو «النظــام السياســي
واضحــا
لإلســام» ،كمــا دعــت الوثيقــة التأسيســية لحركــة النهضــة لعــام  ،١٩٨١لــم يكــن
ً
دائمــا ً
هدفــا علــى المــدى القصيــر
أبــدً ا .ومــع ذلــك ،فــإن إقامــة الدولــة اإلســامية كانــت ً
واالســتراتيجي للحركــة اإلســامية .ففــي عــام  ،١٩٩٣نشــر الغنوشــي كتابًــا حــول
الموضــوع تحــت عنــوان «الحريــات العامــة فــي الدولــة اإلســامية» ،حيــث تعــرض
ً
حركــة إســامية .أمــا فــي
لعناويــن مثــل األساســات ،والقيــم ،ووظائــف مــا اعتبــره
أي مجــال لهــذا النــوع كدولــة بديلــة للدولــة
الرؤيــة الجديــدة للحركــة ،فــا يوجــد ُّ
إصالحــا بـ ً
ـدل مــن اســتبدالها .إن الدولــة فــي الفكــر الجديــد
الموجــودة التــي تحتــاج
ً
لحركــة النهضــة بعــد الربيــع العربــي هــي مــا يطلــق عليــه غالبيــة النخــب التونســية
«الدولــة المدنيــة» .و�أ ســس الدولــة المدنيــة كمــا تــم تعريفهــا فــي الرؤيــة الفكريــة كمــا
يلــي :الخيــار الشــعبي ،والمواطنــة ،والديمقراطيــة ،والفصــل بيــن الســلطات ،وتأميــن
حقــوق النــاس وحرياتهــم .14وفــي فهمــه الجديــد للدولــة اإلســامية ،يســاوي الغنوشــي
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بيــن “الوطنــي” و”اإلســامي” ،ويعتقــد أن «الدولــة اإلســامية هــي الدولــة الوطنيــة
أي مشــروع عابــر للوطنيــة».15
ـزءا مــن ِّ
نفســها التــي نعيــش ونعمــل فيهــا .لســنا جـ ً
5 .5مــا وراء األيديولوجيــة :هــذه التحــوالت الفكريــة تقــود النهضــة بعيــدً ا عــن إطارهــا
األيديولوجــي األصلــي .وقــد جعــل الجانــب البراغماتــي المتزايــد للحركــة وسياســة
البــاب المفتــوح التــي تتعامــل معهــا مــع الواقــع المتغيــر فــي تونــس بعــد الربيــع
أيديولوجــي معيــن ،ال
العربــي ،مــن الصعــب مواصلــة النظــر إليهــا ضمــن إطــار
ٍّ
ســيما اإلســام السياســي .إن هــذا الواقــع يتغيــر علــى جميــع الجبهــات ،ولكــن علــى
ويتعيــن علــى المشــكِّكين  -مثــل كارينــا
وســرعات لــم يســبق لهــا مثيــل.
مســتويات
ٍ
ٍ
َّ
بيســر  -إعــادة النظــر فــي تقييمهــم لهــذه التحــوالت الفعليــة فــي ضــوء الديناميكيــات
ـداف قصيــرة
الجديــدة ،متجاوزيــن مــا يرونــه
ً
تنميطــا معــدًّ ا بشــكل مســبق لتحقيــق أهـ ٍ
ـي :مــن خــال الحكــم عليــه مــن برنامجــه االنتخابــي ،وأفعالــه
المــدى لغــرض انتخابـ ٍّ
ً
ً
محافظــة ،فلــم تتتغيــر
حركــة
واألشــخاص الذيــن يديرونــه ،تبقــى حركــة الغنوشــي
ًّ
حقــا .ويكشــف قيــام النهضــة بإعــادة تعريــف نفســها ،مــدى مهــارة قادتهــا فــي التكيــف
مــع المشــهد المتغيــر لسياســات االنتخابــات التونســية .16ويصــف مفهــوم «المــدى
الطويــل» لمونيــكا ماركــس هــذه التحــوالت بالشــكل األفضــل ،والتــي أفهمهــا علــى أنهــا
نهايــة مفتوحــة وغيــر قابلــة لإللغــاء.17
ذات
ٍ
6 .6مــن اإلســام السياســي إلــى اإلســام الديمقراطــي :فــإن إعــادة موضعــة مكانــة
اإلســام ،وإعــادة تفســير الشــريعة ،والتخلــي عــن الدولــة اإلســامية فــي رؤيــة
النهضــة الجديــدة ،كل ذلــك يشــير إلــى أن الحركــة تتحــرك بعيــدً ا عــن مجــال اإلســام
السياســي .أمــا بديــل اإلســام السياســي الــذي ينــادي بــه الشــيخ الغنوشــي وبقيــة
القيــادة ،فهــو مــا يطلقــون عليــه “اإلســام الديمقراطــي” .قــد يكــون مــن المبكِّــر ،فــي
تمامــا ،ولكــن مــا هــو
هــذه المرحلــة ،أن نســأل مــا الــذي يعنيــه اإلســام الديمقراطــي ً
واضــح ،أن االتجــاه الجديــد لـــ «الديمقراطييــن المســلمين» يحتــاج إلــى عمــل الكثيــر،
نظريًّ ــا وعلــى المســتوى العملــي ،لكــي يميــزوا أنفســهم عــن اإلســام السياســي ،وحتــى
ـطحي مكـ َّـرر للديمقراطييــن المســيحيين .تقــول آن
ال تكــون نظرتهــم مجـ َّـرد تشــابه سـ
ٍّ
وولــف« :إنــه وفــي الوقــت الــذي يحــرص فيــه قــادة حركــة النهضــة علــى مقارنتهــا مــع
األحــزاب الديمقراطيــة المســيحية فــي الغــرب ،فــإن ثمــة فروقــات مهمــة بينهــم .فــي
الواقــع ،لقــد تطــورت األحــزاب الديمقراطيــة المســيحية خــال فتــرة تراجــع االلتــزام
الدينــي واســتوعبتها بالتالــي الديمقراطيــة االجتماعيــة ،ولكــن االعتقــاد فــي اإلســام
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أي وقــت مضــى» .18تشــير مالحظــة وولــف الدقيقــة
فــي تونــس وممارســته أقــوى مــن ِّ
توســع بالفعــل إلــى مــا وراء
إلــى أن الجــدل حــول هــذا الموضــوع مــا زال جاريً ــا ،وقــد َّ
دوائــر النهضــة الداخليــة إلشــراك الباحثيــن وعلمــاء اإلســام السياســي فــي تونــس
وأماكــن أخــرى.
ً
ثانيا :المواقف واالستراتيجيات وإعادة التنظيم االجتماعي
يبحــث هــذا القســم التحـ َ
ـول فــي مجــال آخــر مــن اإلســام السياســي فــي تونــس :المواقــف
السياســية ،واالســتراتيجيات السياســية ،وإعــادة الموضعــة االجتماعيــة والسياســية.
ويناقــش تأثيــر هــذه التحــوالت فــي الحــزب ،وكذلــك فــي المشــهد السياســي.
 -١المواقف السياسية
قــد يكــون مــن المســتغرب أن نالحــظ أنــه علــى عكــس التغيــرات الدراميــة فــي المكانــة
االجتماعيــة والسياســية لحركــة النهضــة بعــد الثــورة ،لــم تتغيــر مواقــف الحركــة مــن
مواقــف عــدَّ ة كثيـ ًـرا .إن التصــور الشــائع علــى نطــاق واســع أن حركــة النهضــة غيــرت مــن
أساســي مــن المعرفــة المحــدودة التــي
مواقفهــا بعــد أن وصلــت للســلطة ،ينبــع بشــكل
ٍّ
يملكهــا النــاس عــن أدبيــات الحركــة ،وهــذا أمــر يمكــن تفهمــه لعــدة أســباب أهمهــا أن تــداول
الوثائــق التــي تكشــف عــن مواقــف الحركــة قبــل الثــورة كان محــدودً ا جــدًّ ا؛ ألنهــا كانــت
ومالحقـ ً
ـة فــي معظــم األوقــات .فغيــاب حركــة النهضــة وقيادتهــا عــن المجــال
محظــور ًة
َ
عقــود ،جعــل مــن الصعــب علــى
العــام والحيــاة السياســية الرســمية ألكثــر مــن ثالثــة
ٍ
الحركــة التعبيــر عــن مواقفهــا للجمهــور األوســع مباشــر ًة .وإذا أشــرنا إلــى البيانــات الرســمية
للحركــة منــذ إعالنهــا نفســها حركــة سياســية إســامية (حركــة النهضــة اإلســامية) فــي ٢٤
َّ
يتعلــق بالقضايــا الوطنيــة والدوليــة تــم
يونيــو  ،١٩٨١نجــد أن معظــم مواقفهــا الحاليــة فيمــا
ـت طويــل.19
اإلعــان عنهــا منــذ وقـ ٍ
من بين هذه المواقف ،على سبيل المثال ،ما يلي:
 الدفاع عن الحرية الفكرية.سياسي متوافق مع اإلسالم.
 الديمقراطية كنظامٍّ
 المواطنة هي أساس النظام السياسي المرغوب. -قبول الخيار الشعبي حتى عندما يجلب الشيوعيين إلى السلطة.
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 تفضيل نظام التعددية الحزبية ورفض السياسة األحادية. تقاسم السلطة والتحالفات السياسية مع أطراف أخرى من مختلف الخلفيات. الدفــاع عــن حقــوق المــرأة فــي المشــاركة فــي جميــع القضايــا االجتماعيــة والسياســية،واألنشــطة االقتصاديــة والثقافية.
 رفــض اســتخدام العنــف كوســيلة للتغييــر أو للتســوية السياســية ولحــل االختالفــاتالفكريــة.
 دعم القضية الفلسطينية وجميع حركات التحرر عبر العالم.فيمــا يتعلــق بالقضايــا المذكــورة أعــاه ،حافظــت حركــة النهضــة علــى مواقفهــا األصليــة
علــى نحــو كبيــر مــع تغيــرات ثانويــة .والمجــال المحــدد الــذي نالحــظ فيــه بعــض التعديالت
الجديــرة بالذكــر هــو العالقــة بيــن مــا هــو وطنــي ومــا هــو عابــر للوطنيــة .ففــي هــذا المجال
بالتحديــد ،هنــاك ميــل واضــح نحــو البعــد الوطنــي .وكمــا أشــار العربــي صديقــي ،فــإن
مــا تمـ ُّـر بــه حركــة النهضــة هــو عبــارة عــن عمليــة واعيــة مــن «التَّ ْونســة» .20وكمــا يقــول
لطفــي زيتــون ،المستشــار السياســي لرئيــس حركــة النهضــة« ،يجــب تأكيــد البعــد الوطنــي
وضوحــا ودون لَ ْبــس .وبوصــف حركــة النهضــة حركـ ً
ـة تســعى لتحضيــر نفســها
بشــكل أكثــر
ً
َّ
يتعلــق بخياراتهــا،
كليــا مــع الدولــة الوطنيــة فيمــا
لقيــادة الدولــة ،يجــب عليهــا أن تنســجم ًّ
ومواقفهــا ،وعالقاتهــا الخارجيــة ،ومصالحهــا الوطنيــة ،حتــى فــي معاركهــا الداخليــة مثــل
اإلرهــاب ،إلــخ».21
 -٢االستراتيجيات السياسية :من تقاسم السلطة إلى السياسة التوافقية
َّ
يتعلــق باالســتراتيجيات السياســية والتموضــع االجتماعــي السياســي ،كانــت هنــاك
فيمــا
تحـ ٌ
ـوالت ملحوظــة .فالتحــول مــن المعارضــة إلــى الســلطة جلــب النهضــة مــن الهوامــش إلى
مركــز الحيــاة السياســية فــي تونــس .وخــال الســنوات الســبع الماضيــة ( ،)2018-2011انتقلــت
تغيــر اســتراتيجياتها السياســية ً
الحركــة بيــن مراكــز متعـ ِّ
وفقــا
ـددة فــي الســلطة ،ممــا جعلهــا ّ
وإقليميــا.
محليــا
لهــذه المواقــف والتغيــرات التــي تحــدث فــي الســياق السياســي األوســع،
ًّ
ًّ
وقــد كشــفت هــذه التغيــرات فــي االســتراتيجية ال ُبعْ ــدَ البراغماتي لحركــة النهضــة ،وأظهرت
قــد ًرا كبيـ ًـرا مــن المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع الواقــع المتغيــر .ويمكننــا القــول دون
مبالغــة ،وبــكل ثقــة :إن هــذه التغييــرات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إبقــاء عمليــة االنتقــال
الديمقراطــي فــي المســار الصحيــح.
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ً
أغلبيــة ســمحت لهــا بتشــكيل
منحــت أول انتخابــات بعــد الثــورة فــي عــام  ٢٠١١الحركــة
الحكومــة وقيادتهــا .فبـ ً
َّ
يتولــى الحــزب وحــده تشــكيل حكومــة أحاديــة الحــزب،
ـدل مــن أن
اختــار أن يشــارك الســلطة مــع حزبيــن آخريــن ذوي خلفيــة علمانيــة (المؤتمــر مــن أجــل
الجمهوريــة ،والمنتــدى الديمقراطــي للعمــل والحريــات) .إال أن اغتيــال اثنيــن مــن رمــوز
المعارضــة فــي عــام  ٢٠١٣أغــرق البــاد فــي أزمــة سياســية حــادة .وبعــد االنقــاب العســكري
فــي مصــر ،ازدادت الضغــوط علــى الحكومــة و�أ جبــرت النهضــة علــى تــرك الحكومــة وإعــادة
موضعــة نفســها فــي الســلطة .فــي وصفــه لهــذا التراجــع االســتراتيجيَّ ،
علــق الغنوشــي
قائـ ًـا“ :نحــن نتــرك الحكومــة لكننــا نظــل فــي الســلطة” 22.كانــت هــذه االســتراتيجية الثانيــة
التــي اســتخدمتها النهضــة بعــد الثــورة« :الحكــم مــن دون حكومــة».

تــم تقديــم االســتراتيجية الثالثــة بعــد انتخابــات  ٢٠١٤التــي منحــت النهضــة المركــز الثانــي
بعــد نــداء تونــس ،وهــو حــزب حديــث النشــأة .كان يمكــن للحركــة أن تجلــس بشــكل مريــحٍ
فــي المعارضــة وقيــادة القــوى الثوريــة ،خاصـ ً
ـة أن الحــزب الفائــز يُ نظــر إليــه علــى نطــاق ٍ
ممثــل النظــام القديــم ،أو بعبــارة أخــرى الثــورة المضــادة .وبـ ً
واســع علــى أنــه ِّ
ـدل مــن ذلــك،
َ
المشــاركة فــي حكومــة ائتالفيــة بقيــادة منافــس النهضــة التاريخــي
اختــارت الحركــة
وعدوهــا ،وريــث بــن علــي ،حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي .هــذه «االســتراتيجية
التوافقيــة» التــي أثــارت  -وال تــزال  -الكثيــر مــن الجــدل داخــل األحــزاب الحاكمــة وحولهــا،
ال تــزال تلعــب دو ًرا فــي تونــس.
لــم يكــن مــن الســهل علــى النهضــة أن تؤثــر فــي هــذا التحــول االســتراتيجي مــع كل
هــذا اإلرث مــن المواجهــة الــذي يميــز عالقتهــا بالدولــة والســلطة السياســية التــي تمثلهــا
تقليديًّ ــا .فــي شــرحه لهــذه الخطــوة ،يعتــرف الغنوشــي أن «هــذا الخطــاب التوافقــي كان
ـعبي فــي البدايــة ،وبســببه فقدنــا الكثيــر مــن األصــوات فــي االنتخابــات .إن هــذا
غيــر شـ ٍّ
الخيــار غيــر مقبــول حتــى داخــل مؤسســات حركتنــا .وقــد أخبــرت مجلــس الشــورى أن
يتعيــن علينــا فقــط أن نعطيهــا فرصـ ً
ـة .وإذا أثبتــت نجاحهــا ،فهــذا مــا
هــذه عمليــة جديــدة
َّ
نريــد؛ وإن لــم تنجــح ،فســوف أتحمــل مســؤوليتي وأســتقيل .واآلن هــذه سياســة توافقيــة
تملــك األرضيــة الالزمــة وتجمــع المزيــد مــن المؤيديــن حولهــا» .23يصــف عالــم االجتمــاع
عبــد اللطيــف الهرماســي هــذا التحــول االســتراتيجي بأنــه «منعطــف حاســم» .فلــم يكــن
مجـ َّـرد تغييــر فــي الخطــاب السياســي ،كمــا يقــول ،بــل كان تغييـ ًـرا فــي الفكــر السياســي
لحركــة النهضــة .والخطــاب الــذي ألقــاه راشــد الغنوشــي فــي الحفــل الختامــي لالنتخابــات
يؤكــد هــذا المنعطــف.24
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ولتحويــل هــذه االســتراتيجيات العمليــة  -وبالتحديــد السياســة التوافقيــة  -إلــى فكــر
ـي ،يقتــرح مهــدي مبــروك ،مديــر المركــز العربــي لألبحــاث ودراســات السياســات فــي
سياسـ ٍّ
ِّ
وتقدمهــا كجــزء مــن بدائلهــا الفكريــة.
تونــس ،أن «تطــوِّ ر النهضــة هــذه االســتراتيجيات أكثــر
يفصــل
علمنــا ويُ علمنــا أفــكا ًرا جديــدة ،وهــذا يجــب أن َّ
مــا يحــدث علــى أرض الواقــع يُ ُ
نظريًّ ــا».25
 -٣إعادة التموضع االجتماعي والسياسي
ال يمكــن فهــم االســتراتيجيات السياســية المتغيــرة بشــكل منفصــل عــن عمليــة إعــادة
التموضــع االجتماعــي السياســي لحركــة النهضــة .إنهــا عمليـ ٌ
ـة مثيــرة متعـ ِّ
ـددة المســارات
بــدأت مباشــر ًة بعــد الربيــع العربــي ،ولكــن بالتأكيــد لــم تنتـ ِـه بعــدُ  .فمــن حركــة احتجــاجٍ غيــر
قانونيــة تعمــل سـ ًّـرا فــي الخفــاء ،فــي هوامــش السياســة والثقافــة واالقتصــاد ،إلــى حــزب
ـميا يقــود الحكومــة أو يتقاســم الســلطة .يقــول الجالصــي« :الدولــة
سياسـ ٍّ
ـي معتــرف بــه رسـ ًّ
تمامــا ،إنهــا تعيــد تشــكيل النهضــة وأســلوب عملهــا .لقــد انتقلنــا مــن النظريــة
شــيء مختلــف ً
إلــى الممارســة ،ومــن العمــل النظــري إلــى االنخــراط فــي القضايــا الحقيقيــة .هــذا التحــول
أكثــر أهميــة مــن جميــع التجــارب الســابقة التــي مررنــا بهــا حتــى اآلن».26
إن االنتقــال مــن المواجهــة مــع الدولــة إلــى العمــل داخــل النظــام والدفــاع عــن اســتدامته،
ـذري آخــر مــن حيــث إعــادة التموضــع السياســي .فمنــذ ظهروهــا كمجوعــة دينيــة
تغيــر جـ ٌّ
صغيــرة ،كانــت حركــة النهضــة فــي مواجهـ ٍـة دائمــة مــع الدولــة ،منتقــدة أليديولوجيتهــا،
ـزءا ال
وسياســاتها ،وخياراتهــا االجتماعيــة االقتصاديــة .أمــا بعــد الثــورة ،فقــد أصبحــت جـ ً
يتجـ َّـزأ مــن النظــام ،تعمــل مــن داخــل هياكلــه (علــى المســتوي الوطنــي واإلقليمــي والدولــي)
ومدافعــة عنــه ضــد خصومــه .ويعتقــد الغنوشــي أن «هــذا إنجــاز عظيــم» .فـــ «قــد َط َّبــع
وصحــح مــن عالقتهــا مــع الدولــة .كمــا كان لــه تأثيــر حاســم فــي ثقافــة
وضــع النهضــة
َّ
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الحركــة التــي تغيــرت مــن االحتجــاج إلــى البنــاء» .
وقــد يكــون انتقــال النهضــة مــن منظمــة شــبه مغلقــة إلــى كيــان مفتــوح يمكــن الوصــول
إليــه مــن قبــل جميــع قطاعــات المجتمــع ،هــو أهــم تحــول تشــهده النهضــة .إنــه إعــادة
ً
ســابقا ورفــع جميــع أنــواع
اجتماعيــا مــن خــال فتــح حركتهــا المغلقــة
تنظيــم للحركــة
ًّ
القيــود التــي كانــت تمنــع التونســيين غيــر اإلســاميين مــن االنضمــام إلــى الحركــة .إن
سياســة البــاب المفتــوح هــذه ســتعيد تشــكيل الديموغرافيــا الداخليــة لحركــة النهضــة
وتوســع قاعــدة عضويتهــا .ومــا هــو أكثــر أهميــة مــن الحجــم ،هــو جــودة العضويــة .إذ
ّ
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ســتحرك هــذه السياســة الحركـ َ
ـة مــن الهامــش باتجــاه مركــز التيــار االجتماعــي ،وتضعهــا
الملحــة التــي تجــري حولهــا المناقشــات
فــي قلــب المجتمــع« .وهــذه إحــدى أهــم القضايــا
َّ
فــي النهضــة» كمــا يالحــظ علــي العريــض ،نائــب رئيــس الحــزب ورئيــس وزراء تونــس
ً
مغلقــة وال تمثــل إال «الصفــوة» ،كمــا كان
األســبق فــإن هــذه الحركــة ال يمكــن أن تبقــى
الحــال قبــل الثــورة« .فعلــى أي حــزب سياســي يريــد تمثيــل شــرائح واســعة مــن المجتمــع
التونســي ويطمــح إلــى الحكــم ،أن يفتــح أبوابــه ويتحــول إلــى المركــز».28
تســهّ ل متطلبــات العضويــة الســتة الجديــدة هــذا التحــول ،وتدفــع الحركــة خطــو ًة إلــى
األمــام فــي اتجــاه مــا بــات يُ عــرف بحركــة النهضــة الجديــدة -1 :بلــوغ ســن ســت عشــرة
ِّ
التحلــي باالســتقامة والســلوك الحســن
ســنة كاملــة -2 .انتفــاء الموانــع القانونيــة لديــه-3 .
واألخــاق الفاضلــة -4 .اإليمــان بمــادئ الحــزب وأهدافــه والعمــل علــى تحقيــق خياراتــه-5 .
ألي حــزب
االلتــزام ببرنامــج الحــزب ونظامــه األساســي ونظامــه الداخلــي -6 .عــدم االنتمــاء ِّ
سياســي آخر.29
و ُتعَ ــدُّ االنتخابــات البلديــة فــي عــام  ،٢٠١٨التــي ُســمح فيهــا لألعضــاء المســتقلين باالنضمــام
للحركــة والترشــح علــى قوائمهــا االنتخابيــة وقيــادة قرابــة  ٪٥٠مــن قوائمهــا االنتخابيــة،
اجتماعيــا
واضحــا علــى مــدى قــدرة حركــة النهضــة علــى إعــادة موضعــة نفســها
مؤشـ ًـرا
ً
ًّ
فــي حــال اســتمرار سياســة البــاب المفتــوح هــذه.
ً
ثالثا :التحول الهيكلي
فــي هــذا المجــال ً
وضوحــا .فقــد مهــد إضفــاء
حاســما وربمــا أكثــر
أيضــا ،كان التحــول
ً
ً
الشــرعية علــى حركــة النهضــة كحركــة سياســية فــي عــام  ٢٠١١الطريـ َ
ـق إلعــادة هيكلــة كبرى
ـنوات خــال المؤتمــر العاشــر للحركــة .ومــع ذلــك ،فمــن المهــم معرفــة
حدثــت بعــد أربــع سـ ٍ
أنــه قبــل الوصــول إلــى هــذه المرحلــة وتنفيــذ إعــادة الهيكلــة هــذه ،كانــت فكــرة التخصــص
ـي موجــود ًة فــي النهضــة لبعــض
وفصــل أنــواع مختلفــة مــن األنشــطة علــى أســاس وظيفـ ٍّ
َّ
تتخلــى
الوقــت .ففــي عــام  ،١٩٨٨علــى ســبيل المثــال ،اقتــرح الراحــل صالــح كركــر أن
وتتخصــص فــي أنشــطة الدعــوة والثقافــة والتعليــم .أمــا
الحركــة عــن طابعهــا السياســي
َّ
علــى الصعيــد السياســي ،فقــد دعــا إلــى «تشــكيل حــزب سياســي علمانــي بالكامــل يهــدف
عمــا يُ عــرف بدولــة الوحــي».30
إلــى إقامــة دولــة العقــل والقانــون بعيــدً ا َّ
وفــي عــام  ،٢٠٠٠تنــاول الغنوشــي هــذا الموضــوع وكتــب عــن «تشــوش الحركــة اإلســامية
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بيــن الدولــة والمجتمــع ،وبيــن الحــزب السياســي والحركــة اإلصالحيــة» .31وتســاءل عمــا
إذا كان ينبغــي لألحــزاب السياســية اإلســامية أن ِّ
تنظــم نفســها بطريقــة شــاملة لتعكــس
شــمولية اإلســام التــي ال تفصــل بيــن الديــن والحيــاة ،أو أن شــمولية اإلســام ال تعنــي
ـزاب سياســية شــاملة .وهــو يميــل إلــى تفضيــل فكــرة الفصــل الوظيفــي
بالضــرورة بنــاء أحـ ٍ
بيــن مختلــف الجبهــات واألنشــطة التــي ينطــوي عليهــا المشــروع اإلصالحــي.32
أمــا علــى المســتوى العملــي ،حتــى عــام  ،٢٠١٠أي قبــل الثــورة ببضعــة أشــهر ،فقــد واصلــت
النهضــة التشــديد علــى الطبيعــة الشــاملة لتنظيمهــا ونشــاطها .ففــي بيــان صــدر فــي الذكرى
التاســعة والعشــرين لتأسيســها ،نقــرأ« :تحافــظ النهضــة علــى كامــل مشــروعها اإلصالحــي
بمــا فــي ذلــك األبعــاد الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية».33
بعــد الثــورة ،عــادت فكــرة التخصــص إلــى الظهــور مــر ًة أخــرى وتمــت مناقشــتها فــي عــام
 ٢٠١٢فــي أثنــاء االســتعدادات للمؤتمــر التاســع .ومــع ذلــك ،ونظـ ًـرا لطبيعــة المؤتمــر الــذي ركَّز
فــي المقــام األول علــى الترتيبــات اإلداريــة واالنتخابيــة ،فقــد تــم إحالــة هــذه المناقشــات
إلــى المؤتمــر العاشــر ،كمــا أكَّــد رفيــق عبــد الســام.34
 .1االختصاص كخيار استراتيجي
فــي الفتــرة التــي ســبقت المؤتمــر العاشــر الــذي عُ قــد عــام  ،٢٠١٦أجــرت اللجنــة المنظمــة لــه
يتعيــن عليهــا
ـات موســعة اســتمرت عاميــن حــول هيــكل الحركــة ،وتوصلــت إلــى أنــه
مناقشـ ٍ
َّ
تامــا
االختصــاص باألنشــطة السياســية فقــط .ويعنــي هــذا إعــاد َة هيكلــة جذريــة ،وفصـ ًـا ًّ
بيــن المجــال السياســي واألنشــطة الدينيــة والوعظيــة .فعلــى المســتوى التنظيمــي ،فــإن
ـات
ـي احترافــي مــن دون مكونـ ٍ
هــذا يعنــي أن حــزب النهضــة ســيتحول إلــى حــزب سياسـ ٍّ
أخــرى.
َّ
الموضــح فــي «الرؤية
كان هــذا التحــول الهيكلــي الــذي حــدث تحــت مسـ َّـمى «االختصــاص»
االســتراتيجية» ،علــى النحــو التالــي« :انتهــى النقــاش باتفــاق عــام علــى ضــرورة إحــداث
تنميــة حقيقيــة داخــل النهضــة لتمكينهــا مــن االســتجابة لمتطلبــات المرحلــة الجديــدة ...
ً
كمختصــة أو
ينطــوي هــذا التطــور علــى مغــادرة الخلــط الغامــض بيــن طبيعــة الحركــة
شــاملة ،نحــو وضعيــة تكــون فيهــا الحركــة عبــارة حــزب سياســي ديمقراطــي ذو إطــار
مرجعــي إســامي» .35يشــرح ســامي براهــم ،وهــو باحــث فــي مركــز الدراســات والبحــوث
ـذري لحركــة النهضــة إلــى حــزب
االقتصاديــة واالجتماعيــة« ،االختصــاص» بأنــه “تحــول جـ ٌّ
ـي بدرجــة مــن العلمانيــة».36
ـي مدنـ ٍّ
سياسـ ٍّ
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 .2العالقة بين الحركة والحزب :دور حاسم
جــاء التخصــص لحــل مشــكلة طويلــة األمــد متعـ ِّ
ـددة الطبقــات لهــا أبعــاد مختلفــة :فكريــة،
وهيكليــة ،وسياســية .وكمــا رأينــا سـ ً
ـابقا ،فــإن فكــرة إجــراء فصــل وظيفــي بيــن مختلــف
الهيــاكل واألنشــطة التــي كانــت ُتجــرى تحــت مظلــة الحركــة اإلســامية «الواحــدة» قــد
مضــى عليهــا حوالــي ثالثــة عقــود .ومــع ذلــك ،فــإن الجــدل الطويــل حــول هــذه الفكــرة لــم
َّ
يتحقــق إال مــع قــرار واضــح لصالــح الحــزب علــى حســاب الحركــة فــي عــام .٢٠١٦
ـص التفســير الشــائع علــى أن النهضــة تــرى أن هــذا التأخيــر المطــول فــي الوصــول إلــى
ينـ ُّ
خارجــي .فقــد أوجــد النظــام االســتبدادي
مثــل هــذا القــرار التاريخــي يعــود إلــى عامــل
ٍّ
دائمــا عرضـ ً
ـة للقمــع والمطــاردة .وبعبــارة أخــرى ،فــإن
وضعً ــا سياسـ ًّـيا كانــت فيــه الحركــة ً
ميــز العالقــة بيــن الدولــة والحركــة منــذ إعــان عزمهــا المشــاركة
اســتمرار التوتــر الــذي َّ
فــي الحيــاة السياســية فــي عــام  ،١٩٨١هــو مــا حــال دون تطــور النقــاش الداخلــي والتقــدم
بطريقــة طبيعيــة .ففــي مثــل هــذه البيئــة العدائيــة ،ســتكون األولويــة للدفــاع عــن وحــدة
الحركــة بـ ً
ـوات قــد تضعفهــا وتـ ِّ
ـؤدي إلــى تشــظيها.
ـدل مــن اتخــاذ خطـ ٍ
كاف .فباإلضافــة إلــى هــذا العامــل الخارجــي ،كان هنــاك
هــذا التفســير معقــول ،ولكنــه غيــر ٍ
ـي ً
أيضــا .وبمــا أن فكــرة الفصــل بيــن الحركــة والحزب قد بــدأت بالتــداول داخل
عامــل داخلـ ٌّ
مؤسســات النهضــة ،كان هنــاك طرفــان فــي النقــاش ،وهمــا المؤيــدون لالنفصــال وأولئــك
الذيــن يعارضونــه مــن حيــث المبــدأ .وكان هــذا االنقســام بيــن المحافظيــن واإلصالحييــن،
كمــا يســميهم البعــض ،ســب ًبا آخــر جعــل النقــاش يســتغرق وقتً ــا طويـ ًـا .وفــي تحليــل للعربي
التوجــه نحــو االحتــراف السياســي «يثبــت أن عــدَّ ة
صديقــي ،يقــول إن قــرار النهضــة فــي
ُّ
37
َ
شــهور مــن المناقشــات الداخليــة قــد أتــت �أ كلهــا لصالــح اإلصالحييــن» .
مــا هــو أكثــر أهميــة مــن فصــل الكيانيــن ،واختصــاص الحــزب السياســي ،هــو مصيــر
الحركــة ككل .يبــدو أنــه مــن خــال تب ِّنــي هــذا الخيــار االســتراتيجي ،فــإن حركــة النهضــة
 كمــا نعرفهــا  -ســتزول فــي النهايــة عــن الوجــود ،ليــس فقــط ألن كل المــوارد البشــريةمخصصــة للحــزب وأنشــطته ،ولكــن ً
أيضــا ،مــن اآلن فصاعــدً ا لــن تكــون هنــاك
والماليــة
َّ
ملكيـ ٌ
ـة للحركــة وكل مــا تبقــى منهــا .فــي هــذه المرحلــة ،يبــدو مســار اإلســام السياســي
َّ
يتعلــق بالعالقــة بيــن الحركــة والحــزب علــى النحــو التالــي :التحــول مــن
فــي تونــس فيمــا
حركــة إســامية شــمولية (الجماعــة اإلســامية) ،إلــى حركــة لهــا حــزب سياســي (النهضــة)،
ثــم إلــى حــزب سياســي دون حركــة شــاملة (حركــة النهضــة الجديــدة).
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 .3إعادة تشكيل المجتمع المدني
تركَّــز الكثيــر مــن الجــدل حــول إعــادة هيكلــة النهضــة واالختصــاص فــي السياســة حــول
فكــرة االحتــراف ومســتقبل الحــزب السياســي .وتركَّــز القليــل جــدًّ ا مــن هــذا النقــاش علــى
األجــزاء «األخــرى» ،والمكونــات غيــر السياســية المتبقيــة للمشــروع األصلــي للحركــة
(الوعــظ ،والثقافــة ،والتعليــم ،واألعمــال الخيريــة ،والنشــاط االجتماعــي) .صحيــح أنــه
مــن حيــث قاعــدة العضويــة ،ال تــزال الحركــة متماسـ ً
ـكة ،ومــا زال الجميــع مشــاركين فــي
يتغيــر
السياســة ويخدمــون الحركــة مــن زوايــا مختلفــة .ومــع ذلــك ،فمــن المحتمــل أن
َّ
ـواء علــى حركــة النهضــة أو علــى
هــذا الوضــع فــي المســتقبل وســيكون لــه نتائـ ُ
ـج مهمــة ،سـ ٌ
عمومــا.
المجتمــع المدنــي التونســي
ً
ً
وفتحــا لألبــواب أمــام غيــر
احترافيــة
أ) كلمــا كانــت حركــة النهضــة السياســية أكثــر
ً
األيديولوجييــن ،زاد عــدد أعضــاء القاعــدة القديمــة الذيــن ســيعيدون النظــر فــي أســباب
ـراد؛ فعندمــا ينضمــون ،يجلبــون
انتمائهــم للحركــة؛ ألن الوافديــن الجــدد ليســوا مجــرد أفـ ٍ
َ
وفهمــا جديــدً ا للعمــل والنشــاط السياســيين.
وعقليــات جديــدة،
مواقــف جديــدة،
معهــم
ٍ
ً
وســتؤدي هــذه الديناميكيــات الجديــدة فــي نهايــة المطــاف إلــى تكويــن ثقافـ ٍـة سياســية
جديــدة ال تتوافــق بالضــرورة مــع الثقافــة القائمــة .وعلــى أولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم
غيــر مرتاحيــن للثقافــة الجديــدة ،إمــا أن يتكيفــوا وإمــا أن ينضمــوا إلــى المجتمــع المدنــي
بمبادراتهــم الخاصــة .إن النقــاش الداخلــي المســتمر الــذي أثــاره قــرار إعــادة هيكلــة الحركــة
سيســهل هــذه الطفــرة.
ـتقر النظــام السياســي وأصبــح اللعبــة الوحيــدة علــى الســاحة ،توســع المجتمــع
ب) كلمــا اسـ َّ
المدنــي واســتفاد مــن الفــرص المتاحــة حديثً ــا .ففــي إطــار االســتبدادية ،فــإن مؤسســات
المجتمــع المدنــي إمــا أن تكــون غيــر موجــودة ،وإمــا أنهــا تعمــل بســرية فــي ظــل الحصــار،
وإمــا أنهــا تعانــي مــن ِّ
كل أنــواع الظلــم والمضايقــة .ومــن الممارســات الشــائعة لألنظمــة
االســتبدادية إنشــاء وتمويــل منظمــات مجتمــع مدنــي موازيــة لتهميــش المنظمــات
الحقيقيــة ونــزع الشــرعية عنهــا .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المنظمــات الشــكلية تظــل
ً
منعزلــة عــن الواقــع ،فإنهــا تســاهم بشــكل كبيــر فــي تشــويه النشــاط االجتماعــي ،ومــن
شــأنها إعاقــة النمــو والتقــدم الطبيعــي للمنظمــات التــي نمــت بشــكل مســتقل .بعــد الثــورة،
ـركات تصحيحيــة ضخمــة فــي العديــد مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك مجال
شــهدت تونــس حـ
ٍ
المجتمــع المدنــي .فقــد قامــت العديــد مــن المنظمــات بإعــادة تنظيــم نفســها خــال التحــول
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الديمقراطــي ،وبــدأت فــي تقويــم بعــض نقــاط ضعفهــا .وكلمــا تقــدم التحــول الديمقراطــي
ـي مســتقر ،اســتعادت هــذه المنظمــات القــو َة والنفــوذ بشــكل
باتجــاه بنــاء نظــام ديمقراطـ ٍّ
أكبــر .وبالتــوازي ،عليهــا تجــاوز الحواجــز األيديولوجيــة وفتــح هياكلهــا التنظيميــة أمــام
تجديــد قواعدهــا االجتماعيــة .وبمجــرد القيــام بذلــك ،ســتتمكَّن مــن استكشــاف مناطــق
جديــدة والبنــاء علــى وجــود مــوارد جديــدة .يجــب أن يكــون اإلســاميون الذيــن ال
يســتطيعون االندمــاج مــع هيــاكل حزبهــم الجديــدة ويخططــون لالنضمــام إلــى المجتمــع
المدنــي ،مســتعدين للمســاهمة فــي هــذا التطــور التاريخــي للمجتمــع المدنــي التونســي.
ج) إن وجــود اإلســاميين التونســيين وتمثيلهــم فــي منظمــات المجتمــع المدنــي محــدودٌ
ـبيا مقارنـ ً
جزئيــا عقــودً ا مــن الغيــاب
ـة بالتيــارات األيديولوجيــة األخــرى .ويفســر ذلــك
ًّ
نسـ ًّ
القســري عــن الحيــاة العامــة بســبب المضايقــة المســتمرة والســجن والنفــي .أمــا اآلن ،فهنــاك
فرصــة كبيــرة ألن تســاهم إعــادة هيكلــة النهضــة بشــكل غيــر مباشــر فــي إعــادة تشــكيل
المجتمــع المدنــي التونســي عــن طريــق ضــخ دمــاء جديــدة فيــه ،وكذلــك أفــكار جديــدة
ومجموعــات جديــدة مــن النشــطاء .تظهــر «الرؤيــة االســتراتيجية» الجديــدة لحركــة
النهضــة أن الحركــة تــدرك أهميــة إعــادة توزيــع أجــزاء مــن قاعــدة عضويتهــا التقليديــة،
لكنهــا بالتأكيــد تحتــاج إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتســهيل هــذه االســتراتيجية.
ِّ
وتمثــل هــذه األصــول
«تتمتــع الحركــة بأصــول بشــرية كبيــرة ملتزمــة بخدمــة الجمهــور.
ً
رافعــة بنــاء ًة لالنخــراط فــي مجــاالت العمــل االجتماعــي المختلفــة :التعليميــة والعلميــة
والمجتمعيــة والدينيــة والثقافيــة وحقــوق اإلنســان ،ومــا إلــى ذلــك .وســوف تســاهم هــذه
تدريجيــا فــي تطويــر نســيج العمــل االجتماعــي مــن خــال المنظمــات القائمــة
المشــاركة
ًّ
38
ومبــادرات المجتمــع المدنــي األخــرى»  .وبعبــارات الغنوشـــي ،فإننــا نشــهد والد ًة جديــدة
ـد مــن
للمجتمــع المدنــي التونســي .39ومــع قــول ذلــك ،فــإن هــذا المجــال يحتــاج إلــى مزيـ ٍ
النقــاش ،ليــس داخــل النهضــة فقــط ،ولكــن ً
أيضــا علــى المســتوى المجتمعــي األوســع،
اســتراتيجيات طويلــة األجــل.
الستكشــاف حلــول ٍ عمليــة مناســبة ووضــع
ٍ
مالحظات ختامية:
ديناميكيــا وحيويًّ ــا باســتمرار نتيجـ ً
ـة للمشــاركة اليوميــة مــع
 .١إن تحــول النهضــة يحــدث
ًّ
الواقــع االجتماعــي والسياســي فــي تونــس مــا بعــد الربيــع العربــي .وفــي هــذه المرحلــة،
ـي لحركــة النهضــة عــن
مــن الصعــب التمييــز بيــن التغييــرات التــي جــاءت كتطــور طبيعـ ٍّ
تلــك الناجمــة عــن عوامــل خارجيــة وضغــوط ُتمــارس مــن قبــل النظــام الجديــد .ومــع ذلــك،
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فمــن الممكــن القــول بــأن هــذه العمليــة التحوليــة غيــر مكتملــة ،ومفتوحــة علــى نهايــات
غيــر محــددة لكــن ال رجعــة فيهــا فــي نفــس الوقــت.
ـوطا طويـ ًـا ووصــل إلــى نقطــة الالعــودة .فقــد وصــل إلــى
 .٢لقــد قطــع هــذا التحــول شـ ً
ِّ
أبعــد مــن الحــد الــذي يمكــن فيــه للمتشــككين أن يجادلــوا فيــه بخــاف ذلــك؛ إذ لــم يعــد
ـتراتيجي.
تكتيكيــا .إنــه أكثــر مــن تحــول اسـ
تمري ًنــا
ٍّ
ًّ
 .٣التحــول يحــدث فــي جميــع مجــاالت اإلســام السياســي فــي تونــس دون اســتثناء .إنــه
ِّ
متعلــق باأليديولوجيــا ،والهيكليــة ،والثقافة ،والمواقف السياســية واالســتراتيجيات،
تحــول
وإعــادة التموضــع االجتماعــي والسياســي.
ـرعات مختلفــة .فعلــى ســبيل
 .٤التحــول يحــدث فــي جميــع هــذه المجــاالت بشــكل وبسـ
ٍ
المثــال ،تحــدث إعــادة الموضعــة االجتماعيــة والسياســية بســرعة أكبــر مــن تحــول
األيديولوجيــا أو الهيــاكل التنظيميــة.
 .٥هــذه الســرعات المختلفــة تعكســها الهــوة التــي تــزداد اتســاعً ا بيــن القيــادة وقاعــدة
العضويــة مــن جانــب ،وبيــن نخبــة القيــادة نفســها علــى الجانــب اآلخــر .فالشــيخ راشــد
الغنوشــي ،علــى ســبيل المثــال ،يســير بتســارع مختلـ ٍـف عــن علــي العريــض أو عبــد الحميــد
الجالصــي أو لطفــي زيتــون أو رفيــق عبــد الســام.
ـركات
ـاء جــددً ا وحـ
ٍ
 .٦لــم تجلــب سياســة البــاب المفتــوح التــي تبنتهــا حركــة النهضــة أعضـ ً
ً
اجتماعيــة جديــدة ســتغير فــي نهايــة المطــاف ديمغرافيــة حركــة النهضــة وتؤثــر فــي
هويتهــا ،بــل ســاهمت فــي رعايــة ثقافــة جديــدة أساســها األخــاق والمبــادئ والقيــم
اإلســامية.
 .٧علــى الرغــم مــن أن هــذه التحــوالت كبيــر ٌة مــع التغيــرات الثانويــة فــي األحــزاب
السياســية األخــرى التــي تعانــي مــن االنقســامات والتشــظي ،فقــد نجحــت حركــة النهضــة
إلــى اآلن فــي المحافظــة علــى وحدتهــا وتماســكها .ومــن الصعــب القــول مــا إذا كانــت هــذه
ـكة فــي المســتقبل ،خاصـ ً
الوحــدة ســتظل متماسـ ً
ـة فــي حــال تغيــرت القيــادة العليــا للحركــة.
 .٨وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة التحوليــة واســعة النطــاق ومتباعــدة ،فلــم يو ّثــق إال القليــل
جــدًّ ا مــن األدبيــات التــي تــم تحويلهــا إلــى نظريــات تفصيليــة .فالكثيــر مــن هــذه األفــكار ال
ـات داخليــة داخــل الحركــة وفــي دوائــر قريبــة منهــا .وتــدور هــذه
تــزال علــى شــكل مناقشـ ٍ
المناقشــات حــول االنتقــال مــن اإلســام السياســي إلــى اإلســاموية الديمقراطيــة.
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ـد
 .٩مــع اســتمرار هــذه العمليــة المفتوحــة ،ســيخضع اإلســام السياســي فــي تونــس لمزيـ ٍ
ـث متزايــد عــن
مــن التغيــرات يصعــب التنبــؤ ببعضهــا .وتجــدر اإلشــارة إلــى وجــود حديـ ٍ
والدة «النهضــة الجديــدة».
 .١٠مــن الناحيــة العمليــة ،فــإن الفصــل الراديكالــي بيــن الحركــة والحــزب السياســي فــي
النمــوذج التونســي يعنــي أن الحركــة ســتختفي فــي نهايــة المطــاف .ومــع هــذا التطــور،
نحــن نشــهد مرحلـ ً
ـة جديــدة فــي مســار اإلســام السياســي ككل .ففــي بعــض الــدول ،مــا
ٌ
ـي .وفــي حــاالت أخــرى ،رأينــا أحزا ًبــا
زال هنــاك حـ
ـركات إســامية مــن دون حــزب سياسـ ٍّ
ِّ
سياســية تعمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــع حركــة إســامية قائمــة ،بغــض النظــر عــن طبيعــة
ـي مــن دون حركة إســامية.
العالقــة بيــن الكيانيــن .وفــي تونــس ،نشــهد ميــاد حــزب سياسـ ٍّ
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الفصل الثاني
حركات اإلسالم السياسي في مصر ما بعد عام :٢٠١١
فاعلون قدماء ،ديناميكيات جديدة*
لوتشيا أردوفيني
زميلة باحثة في المعهد السويدي للشؤون الدولية

فــي عــام  ،2013ش ـكَّلت صدمتــا االنقــاب المصــري (الــذي أزاح جماعــة اإلخــوان المســلمين
مــن الســلطة) ،والصعــود ثــم الســقوط الســريع لتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش)
مجتمعتَ ْيــن  -تحديً ــا للمتعــارف عليــه فــي دراســة اإلســام السياســي ،ممــا دفــع بعــض
األكاديمييــن وصانعــي السياســات ،كمــا هــو الحــال مــع اإلســامويين ،إلــى إعــادة التفكيــر
فــي فرضياتهــم األساســية حــول حــركات اإلســام السياســي.
النمــاذج اإلســاموية الســائدة للتغييــر السياســي .فبعــد ثمانــي
لقــد تحــدَّ ى الحدثــان
َ
ـنوات مــن االنتفاضــات العربيــة ،وجــدت الجماعــات اإلســاموية  -التــي كانــت تعمــل فــي
سـ ٍ
نفســها قــد أ�زيحــت مــن
إطــار السياســة المؤسســية ،مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمين َ -
الســلطة ،كمــا ُقمعــت بوحشــية ُ
وف ِّتتــت مــن الداخــل .وفــي المقابــل ،فــإن الجماعــات التــي
ركَّــزت علــى «بنــاء دولــة» مــن خــال الحكــم القائــم علــى المليشــيات بـ ً
ـدل مــن السياســة
تجســد اإلســام السياســي فــي أعيــن المراقبيــن الدولييــن
التشــاركية ،أصبحــت هــي التــي
ِّ
وصانعــي السياســة.
كان لسياســة عبــد الفتــاح السيســي القائمــة علــى «القمــع والتصفيــة» فــي مصــر تأثيـ ٌـر كبيـ ٌـر
تمامــا مــن مواقــع
فــي الصــورة العامــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين ،وكذلــك فقــد أزالتهــم ً
الســلطة المرتبطــة بالدولــة والخطــاب الدينــي الرســمي .وعلــى الرغــم مــن أن الحركــة قــد
تاريخيــا مــن الحظــر القانونــي وسياســة القمــع ،فــإن عواقــب االنقــاب المصــري
عانــت
ًّ
ـادرة علــى
ـوف أبــدً ا .فقــد أصبحــت الجماعــة غيــر قـ ٍ
تركــت الجماعــة فــي ســياق ٍ غيــر مألـ ٍ
جبـ َـرت علــى مغــادرة مصــر ،وخســرت
االعتمــاد علــى أدواتهــا التقليديــة للمقاومــة بعــد أن أ� ِ
شــبكات المجتمــع المدنــي التاريخيــة التابعــة لهــا بعــد اســتيالء الدولــة عليهــا ،واضطــرت
إلــى تطويــر طــرق ٍ جديــدة لمواجهــة الظلــم .1وقــد أدَّ ى هــذا إلــى ظهــور العبيــن ُجــدُ د
يصوغــون الســرديات والتصــورات المرتبطــة باإلســام السياســي فــي البــاد مثــل :حــزب
النــور الســلفي ،واألزهــر ذي االســتقالل المتزايــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذا الفصل مترجم عن اللغة االنجليزية
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فــي الوقــت نفســه ،دخــل اإلخــوان المســلمون فــي حالـ ٍـة مــن الركــود ،رافقــت وجــود معظــم
قياداتهــم فــي الســجون أو فــي الخــارج ،وقــد كافحــت الحركــة حتــى اآلن للحفــاظ علــى
موحــدة لمواجهــة التغييــرات التــي طــرأت علــى حالتهــا بعــد
وحدتهــا وخلــق اســتراتيجية
َّ
االنقــاب.
ـإن هــذا الفصــل يزعــم أنــه إذا مــا َّ
المتغيــرة
دققنــا النظــر فــي الديناميكيــات
وبشــكل ٍ عــام ،فـ َّ
ِّ

للمنافســة التاريخيــة علــى تمثيــل المرجعيــة اإلســامية فيمــا بعــد إزالــة جماعــة اإلخــوان
ً
فاعلــة فــي البــاد.
المســلمين ،فســنجد أن األطــراف اإلســاموية وســردياتها مــا تــزال
وبالرغــم مــن اختــاف أنشــطة هــذه الجماعــات ومــن تشــملهم عمــا ألفنــاه حتــى اآلن ،فمــن
الســذاجة االفتــراض أن الجماعــات اإلســاموية قــد بــدأت وانتهــت مــع جماعــة اإلخــوان
تمامــا مــن المعادلــة بعــد أحــداث عــام .2013
المســلمين ،وأنهــا قــد أ�زيلــت ً
وبالتالــي ،فــإن دراســة حــركات اإلســام السياســي فــي مصــر يجــب َّأل تقتصــر علــى دراســة
حركــة اإلخــوان المســلمين ،فهنــاك أطــراف وســرديات أخــرى يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار
المســتمرة لإلســام السياســي فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة.
عنــد فحــص التحــوالت
َّ
وفــي حالــة مصــر ،فــإن هــذا يشــمل تســييس الســلفية وولوجهــا السياســة مــع حــزب النــور،
باإلضافــة إلــى االســتقالل المتصاعــد لألزهــر عــن هيــاكل النظــام.
وعليــه ،يأخــذ هــذا الفصــل بعيــن االعتبــار األطـ َ
ـراف الثالثــة الســابقة فــي محاولـ ٍـة لتت ُّبــع
مســار تطــور اإلســام السياســي فــي البــاد منــذ أحــداث عــام  .2013وقــد تــم التركيــز
علــى ســلوك جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي أعقــاب االنقــاب؛ نظـ ًـرا ألهميتهــا السياســية
حاليــا،
والتاريخيــة ،إذ يُ عَ ــدُّ هــذا أمـ ًـرا ضروريًّ ــا لفهــم حالــة إعــادة التشــكيل التــي تمـ ُّـر بهــا
ً
وتجليــة أهميــة تجربتهــا علــى ٍّ
كل مــن التنظيــم والتصــورات العامــة لإلســام السياســي.
مجموعــة مــن أســاليب البحــث النوعــي والعمــل
يعتمــد البحــث فــي هــذا الفصــل علــى
ٍ
اإلثنوجرافــي بهــدف تقديــم فهـ ٍـم شــامل لمســارات اإلســام السياســي الحاليــة ،كمــا يهــدف
هــذا العمــل بشــكل عـ ٍّ
ـام إلــى تحليــل التحــول المســتمر لحــركات اإلســام السياســي فــي
مصــر وتت ُّبعــه فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة لتحديــد مــا إذا كانــت قــد دخلــت فــي حالـ ٍـة
مــن الجمــود أم أنهــا تمـ ُّـر بعمليــة ُمعت َبــرة مــن اإلصــاح الذاتــي والتــي ســيكون لهــا تأثيــر
كبيــر فــي ٍّ
كل مــن هيــاكل تلــك الحــركات وأيديولوجياتهــا.
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الخلفية النظرية والمفاهيمية
لقــد كُتــب الكثيــر حــول اإلســام السياســي علــى مــرِّ الســنين ،وجــاءت الكتابــات فــي اآلونــة
األخيــرة كتفاعــل مباشــر مــع مــا يُ سـ َّـمى بموجــة الديمقراطيــة لالنتفاضــات العربيــة عــام
 2011وعــزل جماعــة اإلخــوان المســلمين عــام  .2013كمــا كتــب الكثيــر ً
أيضــا عــن التحــوالت
التــي حصلــت للجماعــات اإلســاموية فــي منطقــة الشــرق األوســط .ومــع ذلــك ،فقــد ركــزت
ـور مقــارن،
معظــم الدراســات األخيــرة علــى التطــور الحالــي لإلســام السياســي مــن منظـ ٍ
ـات وطنيــة مختلفــة.2
ودراســة أداء الحــركات اإلســاموية المختلفــة وتطويرهــا ضمــن بيئـ ٍ
وعلــى الرغــم مــن تميــز هــذه المســاهمات ،فإنهــا تقـ ِّ
فهمــا محــدودً ا لكيفيــة تحــول
ـدم غال ًبــا ً
الحــركات اإلســاموية منــذ االنتفاضــات العربيــة ،مــع التركيــز علــى البحــث فــي قضايــا
ـور عابــر
فرديــة أو جوانــب أخــرى خاصــة بهــذه الجماعــات أو النظــر فــي تحولهــا مــن منظـ ٍ
محلــي
عــدد مــن األبحــاث التــي تســتند إلــى ســياق
وطنيــا .ومــع ظهــور
لألمــم وليــس
ٍ
ٍّ
ًّ
محــدَّ د ،3فمــا تــزال الحاجــة ّ
ماســة إلــى إنتــاج المزيــد مــن األعمــال مــن أجــل تقديــم تحليــل ٍ
مركَّــز حــول كيفيــة تفاعــل هــذه الحــركات مــع ظروفهــا الوطنيــة الخاصــة.
لــذا ،يركِّــز هــذا الفصــل تحديــدً ا علــى دراســة حالــة مصــر ،مــع اإلقــرار بضــرورة األخــذ بعيــن
االعتبــار الــدور الــذي يلعبــه ال ُبعْ ــد الدولــي فــي التأثيــر فــي المســارات الحاليــة لإلســاموية
ـياقات محليــة محــدَّ دة لرســم الصــورة الكاملــة .وهــذا واضــح بشــكل خـ ٍّ
ـاص فــي
فــي سـ
ٍ
ٍّ
حقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن أن إعــادة هيكلــة اإلســاموية وتفتُّ تهــا ككل قــد تــم تســليط
ٍّ
شــك  -أكثــر بــرو ًزا
الضــوء عليــه فــي أعقــاب انتفاضــات عــام  ،2011فإنهــا أصبحــت  -بــا
عقــب انقــاب عــام  2013ضــد الرئيــس األســبق محمــد مرســي.
احتــوى صعــود اإلخــوان المســلمين إلــى الســلطة عبــر صناديــق االقتــراع علــى قــدر كبيــر
مــن الرمزيــة ،ليــس ألن الجماعــة لديهــا نــوع مــن االحتــكار علــى الحــركات اإلســاموية
األخــرى فــي المنطقــة ،ولكــن باعتبارهــا واحــد ًة مــن أقــدم الحــركات وأكثرهــا نفـ ً
ـوذا .إن
القمــع الوحشــي الــذي تتعـ َّـرض لــه فــي مصــر والخليــج منــذ عــام  2013يعكــس جيــدً ا كيــف
حاليــا  -بيئــة إقليميــة مســتقطبة تجبرهــا علــى
تصــارع العديــد مــن الجماعــات اإلســاموية -
ً
مواجهــة التحديــات المحليــة وعبــر الوطنيــة.
تغيــر ً
أيضــا  -مــن وجهــة نظــر الباحــث؛
تشــير ستايســي فيلبريــك يــاداف إلــى أن الكثيــر قــد َّ
نظـ ًـرا ألن االقتــراب مــن دراســة اإلســام السياســي اليــوم يختلــف كثيـ ًـرا عمــا كان عليــه قبل
 10ســنوات .فقــد اعتدنــا  -إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر ،قبــل االنتفاضــات العربيــة  -دراســة هــذه الحــركات
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مــن خــال التركيــز علــى أنشــطتها داخــل المجتمــع المدنــي ،واســتراتيجياتها االنتخابيــة،
وتحالفــات األحــزاب اإلســاموية المعارضــة المســموح لهــا بالتواجــد إلــى حـ ٍّ
ـد مــا.4
تغيــر هــذا المشــهد بشــكل كبيــر ،ففــي حيــن كانــت المجموعــات اإلســاموية
أمــا اليــوم فقــد َّ
ـد مــن الزمــان مقيــد ًة  -فــي معظــم األحيــان  -بالسياســات المحليــة وكانــت منظمـ ً
ـة
قبــل عقـ ٍ
ـوع اليــوم إلــى حـ ٍّ
ـد ملحــوظ ،كمــا أنهــا تتأ َّثــر بشــكل كبيــر
بدرجــة عاليــة ،فــإن مهامهــا تتنـ َّ
ِّ
يصعــب للغايــة تحليــل العالقــة
بالفاعليــن العابريــن للحــدود الوطنيــة .وبالتالــي ،فــإن هــذا
التخصــص العلمــي (فــي دراســة
دائمــة التطــور بيــن اإلســامويين والدولــة .ولــذا ،فــإن هــذا
ُّ
ـور .لقــد انتقلت العديد مــن حركات
اإلســام السياســي) ،فيمــا بعــد عــام  ،2011يحتــاج أن يتطـ َّ
اإلســام السياســي مــن المعارضــة إلــى الســلطة ثــم إلــى القمــع والبحــث عــن هويـ ٍـة جديــدة
ـرة زمنيــة قصيــرة جــدًّ ا؛ لذلــك فــإن هنــاك الكثيــر لنتعلمــه مــن دراســة كيفيــة تفاعــل
فــي فتـ ٍ
هــذه الحــركات مــع تجاربهــا وإعــادة هيكلــة نفســها ً
وفقــا لذلــك .ورغــم خــوف الكثيريــن
مــن مجــيء «شــتاء إســاموي» ،فإننــا نشــهد ظهــور مــدارس فكريــة مختلفــة تركِّــز علــى
اإلســام السياســي وعلــى مســاراته الحاليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.5
يحاجــج طــارق عثمــان وكويــن مشــم ،مــع آخريــن ،علــى تزايــد الســلطوية فــي الجماعــات
اإلســاموية فــي الســياق اإلقليمــي بعــد عــام  ،2011ممــا عـ َّـزز الثنائيــة بيــن العلمانيــة العربيــة
مــن جهــة ،واإلســاموية مــن جهــة أخــرى .ويرى مشــم أن هنــاك أربعــة اتجاهات رئيســة تميز
مصيــر الحركــة اإلســاموية ككل ،وهــي :إزالــة جماعــة اإلخــوان المســلمين وقمعهــا ،وصعــود
ـيات إســاموية متجســدً ا فــي داعــش ،وزيــادة الطائفيــة
بنــاء الدولــة القائمــة علــى ميليشـ ٍ
والحــروب بالوكالــة ،وزيــادة حــذر اإلســامويين مــن المشــاركة فــي السياســة المؤسســية
ومــن تحـ ِّ
ـدي حكوماتهــم بشــكل مباشــر .6ويعتقــد مشــم أن عــزل اإلخــوان المســلمين حمــل
َّ
ويتوقــع أن
ـب كبيــرة علــى الجماعــات اإلســاموية المتنافســة فــي السياســة،
معــه عواقـ َ
7
يحمــل هــذا االســتبعاد واإلحســاس بالظلــم الجماعـ َ
ـة فــي النهايــة إلــى اللجــوء للعنــف .
يقـ ِّ
فهمــا مماثـ ًـا لمشــم ،ويذكــر أن الفشــل فــي تحصيــل الســلطة خــال
ـدم طــارق عثمــان ً
ِّ
يــؤد إلــى ’تفقــد الــذات‘ داخــل الجماعــات اإلســاموية الكبــرى
االنتفاضــات العربيــة «لــم
بحثً ــا عــن مواطــن الخلــل ،بــل أدَّ ى إلــى العــداء والغضــب الكبيــر والرغبــة فــي االنتقــام».8
َ
مجــرد
ظلــم ال يُ عتبــر مرتكبــوه
ضحيــة
لذلــك يعتبــر أنصــار اإلســام السياســي أنفســهم
َّ
ٍ
َّ
ويتوقــع طــارق أنــه وال بــدَّ ستنشــأ
«متآمريــن أفــراد ،بــل مجموعــات اجتماعيــة كاملــة».9
معركــة لحمايــة روح اإلســام السياســي ،بمعنــى أنــه مــع نمــو الجماعــات الجهاديــة الســلفية
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ســيتعين علــى الجماعــات والمفكريــن اإلســامويين الدفــاع
مــن حيــث العــدد والشــعبية
َّ
10
ً
ووفقــا لطــارق عثمــان،
عــن فكــرة اإلســام السياســي ضــد مســاواته بالعنــف واإلرهــاب .
ً
ـامويا.
فــإن هــذا يعنــي نشــوء معركــة حــول معنــى أن تكــون إسـ
ويــرى آخــرون  -أمثــال شــادي حميــد وويليــام ماكنتــس ومقتــدر خــان  -أن الـ(ال)نظــام
اإلقليمــي المعاصــر فرصـ ٌ
ـة للجماعــات اإلســاموية المعتدلــة لكــي تراجــع نفســها ،وتتفكَّــر
فــي أحوالهــا ،وتعيــد بنــاء نفســها فــي ضــوء االحتياجــات والظــروف اإلقليميــة الجديــدة.11
ويشــير خــان  -بشــكل خـ ٍّ
ـاص  -إلــى أن عــدم قــدرة اإلخــوان المسلميـــن علــى توفيـــر حوكمــة
ـدف مشــترك ،ال يعنــي بشــكل مباشــر أن
جيــدة وتوحيــد المجتمــع المصــري فــي إطــار هـ ٍ
اإلســام السياســي والحوكمــة الديمقراطيــة غيــر متوافقيــن .12وبالمثــل ،فــإن حقيقــة أن
جماعــة اإلخــوان تعتبـــر علــى نطاق ٍ واســعٍ واحد ًة مــن أقــدم الجماعات اإلســاموية وأكثرها
نفـ ً
ـوذا فــي المنطقــة ،ال تعنــي احتــكار جماعــة اإلخــوان المســلمين اإلســام السياســي ،وال
أن فشــلها الملحــوظ هــو ً
أيضــا فشــل القيــم اإلســاموية .13لــذا فــإن االحتجاجــات الشــعبية
التــي تصاعــدت خــال االنقــاب لــم تكــن عالمـ ً
ـة علــى رفــض اإلســاموية أو الديمقراطيــة،
بــل كانــت مجـ َّـرد عالمــة علــى رفــض حكــم اإلخــوان المســلمين .وعلــى الرغــم مــن تأ ُّثــر
الجماعــات اإلســاموية األخــرى فــي المنطقــة بمــا حــدث مــن عــزل ٍ لإلخــوان ،فــإن ذلــك
لــم يثبــط عزيمتهــا ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن الطلــب علــى اإلســام فــي المجــاالت
ـول باســتمرار إلــى أشــكال ٍ أخــرى ويبحــث عــن طــرق ٍ جديــدة للتكيــف
العامــة والمدنيــة يتحـ َّ
مــع التحديــات المعاصــرة .مــا يعنيــه هــذا هــو أن الســؤال الــذي يجــب طرحــه ليــس مــا إذا
كانــت السياســات اإلســاموية قــد اندثــرت ،بــل مــا ســتبدو عليــه فــي المســتقبل.
ً
مجموعــة متناميــة مــن األدبيــات التــي تــرى فــي إزالــة حركــة
يتحــدَّ ى هــذا المنظــور
اإلخــوان المســلمين مــن الســلطة تعبيـ ًـرا عــن أزمـ ٍـة وجوديــة أوســع تشــمل نهايــة اإلســام
السياســي ككل .ويناقــش المدافعــون عــن مــا بعــد اإلســام السياســي  -مثــل آصــف بيــات
الرجــال  -االنعكاســات األوســع النقــاب تمــوز /يوليــو  2013بالزعــم
وأوليفييــه روا وعلــي َّ
أن المشــروع اإلســاموي قــد انتهــى مــع عــزل جماعــة اإلخــوان المســلمين« ،فســقوط
َّ
إن عــزل
اإلخــوان المســلمين ُصوحــب بســقوط اإلســاموية» .14ويُ عَ ــدُّ هــذا أمـ ًـرا ًّ
مهمــا؛ إذ َّ
جماعــة اإلخــوان المسلميـــن قــد أدَّ ى  -بــا شـ ٍّ
ـك  -إلــى إعــادة طــرح األســئلة القديمــة حــول
التوافــق بيــن اإلســام والمؤسســات الديمقراطيــة ،متحديً ــا ً
أيضــا  -فــي الوقــت ذاتــه -
الفهــم التقليــدي للنمــاذج اإلســاموية الســائدة للتغييــر السياســيَّ .إل أن هــذه االدعــاءات
قــد فشــلت فــي إدراك تنــوع اإلســام السياســي وخبــرات الجماعــات اإلســاموية األخــرى
فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة.
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ُتظهــر األعمــال الحديثــة  -مثــل تحليــل باربــرا زولنــر الرتبــاط المشــاركة-االعتدال فــي مصــر
مــا بعــد عــام  - 2013أنــه مــا يــزال هنــاك بالفعــل مجـ ٌ
ـال لمناقشــة الــدور السياســي للجماعــات
اإلســاموية فــي ســياقاتها الوطنيــة .15وعــاوة علــى ذلــك ،لــم تكــن جماعــة اإلخــوان
تسييســا ســريعً ا وصعــودً ا إلــى
المســلمين هــي الحركــة اإلســاموية الوحيــدة التــي شــهدت
ً
الســلطة فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة ،فهنــاك مثــال آخــر جديــر بالذكــر :حركــة النهضــة
فــي تونــس.
ســرعان مــا نجحــت الحــركات االجتماعــة  -التــي يمتــدُّ تاريخهــا لعقــود  -فــي الجولــة األولــى
ِّ
المســتبدين والديكتاتورييــن
مــن االنتخابــات الديمقراطيــة التــي أعقبــت إزاحــة الحــكام
ـدة شــعبية كبيــرة وتاريــخٍ قديــر مــن المعارضــة السياســية ،لكنهــا ســرعان
مــن خــال قاعـ ٍ
مــا واجهــت بعــد ذلــك التحديــات القاســية للسياســة االنتقاليــة.
ً
انطالقــا مــن ذلــك ،فإنــه قــد أصبــح مــن الواضــح أنــه يلــزم البحــث فــي كيفيــة تأ ُّثــر
ـياقات وطنيــة محــدَّ دة ،إن
اإلســاموية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بسـ
ٍ
النظر
أردنــا فهــم المســارات الحاليــة لإلســاموية فــي المنطقــة .ويعنــي هــذا فــي حالة مصــر
َ
تغيــرت بهــا المنافســة التاريخيــة حــول تمثيــل المرجعيــة اإلســامية فــي
فــي الطــرق التــي َّ
البــاد فــي أعقــاب يوليــو  ،2013وكيــف تتشـكَّل التداخــات بيــن األطــراف الفاعلــة القديمــة
ـات جديــدة.
مــن خــال ديناميكيـ ٍ
حزب النور وتسييس السلفية
إن تطــور حــركات اإلســام السياســي فــي مصــر وإعــادة هيكلتهــا ال يبــدآن بجماعــة اإلخوان
َّ
يتعلقــان ً
أيضــا بالجماعــات الســلفية فــي البــاد وحــزب النــور
المســلمين وينتهيــان بهــا ،بــل
علــى وجــه الخصــوص.
يمثــل تحـ ً
ـم للغايــة ،ليــس فقــط ألنــه ِّ
ـول
إن تســييس الحركــة الســلفية بعــد عــام  2011مهـ ٌّ
ِّ
ـوء ً
ـات
أيديولوجيــا واسـ
أيضــا علــى ديناميكيـ ٍ
ـتراتيجيا غيــر مســبوق؛ ولكــن ألنــه يســلط الضـ َ
ًّ
ًّ
ِّ
جديــدة تشــكل المنافســة التاريخيــة حــول تمثيــل المرجعيــة اإلســامية فــي البــاد ،فمــع
وحرفيــا) يفتــرض أن تكــون الســلفية اآلن
خــروج اإلخــوان المســلمين مــن الصــورة (مجازيًّ ــا
ًّ
واحــد ًة مــن أبــرز األطــراف الذيــن يحـ ِّ
ـددون المســارات والســرديات اإلســاموية فــي مصــر
بعــد عــام .2013

42

ـرد علــى مــا رأتــه «تسـ ً
تأسســت «الدعــوة الســلفية» فــي اإلســكندرية عــام  1970كـ ٍّ
ـيبا دينيـ ًـا»
َّ
16
ُّ
ً
معروفــة بتصلبهــا العقائــدي ورفضهــا
لجماعــة اإلخــوان المســلمين  .فقــد كانــت الحركــة
وضعيــا يخالــف شــرع اهلل،
نظامــا
المشــاركة فــي السياســة المصريــة التــي اعتبرتهــا
ً
ًّ
17
وذلــك حتــى نشــوب االحتجاجــات الشــعبية عــام  . 2011ومــع ذلــك ،فقــد كان أحــد تبعــات
وتكيفهــا مــع الســلوك
االنتفاضــات هــو تســييس الســلفية ودخولهــا السياســة االنتخابيــة
ّ
البراغماتــي الــذي ال يتناســب مــع مواقفهــا األيديولوجيــة الســابقة.
ِّ
يعلــق ســتيفان الكــروا علــى هــذه النقطــة قائـ ًـا إنــه «لــم يكــن النصــر االنتخابــي لجماعــة
اإلخــوان المســلمين هــو أكبــر المفاجــآت فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة فــي مصــر  ،بــل كان ظهور
ـوي وكثانــي أكبــر حــزب فــي البرلمــان» .18وفـــي حيـــن أن دراســة
حــزب النــور كمنافــس قـ ٍّ
الســلوك السياســـي لحــزب النــور وآثــاره الواســعة علــى الســلفية ُتعَ ــدُّ خــارج مجــال هــذا
الفصــل ،لكــن جديـ ٌـر بالذكــر أن الكثيريــن يــرون الحــزب «مقبـ ً
ـول» أكثــر مــن البدائــل األخرى،
ـاموي قائــم فــي مصــر .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن تســييس «الدعــوة
وأنــه آخــر حــزب إسـ
ٍّ
يمثــل تحـ ً
الســلفية» لــه أهميــة بالغــة؛ إذ ِّ
تاريخيــا نحــو شــكل ٍ جديــد مــن الســلفية ،كمــا
ـول
ًّ
يغـ ِّ
ـذي بعـ َ
ـض التســاؤالت حــول مــا إذا كانــت حركــة اإلســام السياســي المتشــددة يمكــن
أن تندمــج فــي أســاليب حوكمــة تعدُّ ديــة .ومــع ذلــك ،فــإن ولــوج الســلفية فــي السياســة
المصريــة لــم يخـ ُـل مــن المشــاكل ،فقــد أثــار تحديــات عمليــة وأســئلة جوهريــة حــول هويــة
الحركــة وتوجههــا المســتقبلي.
ســعت «الدعــوة الســلفية» منــذ تأسيســها عــام  1977إلــى نشــر رســالتها مــن خــال الوعــظ
وأنشــطة المجتمــع المدنــي ،ممتنعـ ً
تماما
ـة
تاريخيــا عــن االنخــراط فــي الحكــم  -على العكــس ً
ًّ
مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي اعتبــرت «الدعــوة الســلفية» أســاليبها «بدعــة» .19لهــذا
الســبب ،غال ًبــا مــا كان الســلفيون بمنــأى عــن القمــع الحـ ِّ
ـاد الــذي اســتهدف نظراءهــم ،فقــد
كانــوا (أي الســلفيون) «مفيديــن سياسـ ًّـيا» للنظــام؛ إذ كانــوا يدفعــون بالمتدينيــن بعيــدً ا عــن
جماعــة اإلخــوان المســلمين .20ولهــذا الســبب نمــت الحركــة بشــكل ٍ كبيــر خــال العقــد األول
ـاطا
مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،فقــد كانــت الدعــوة أكبــر جماعــة ســلفية وأكثرهــا نشـ ً
فــي مصــر ،لكنهــا  -كمــا يُ زعــم  -أ�خــذت علــى حيــن غـ َّـرة مــع انــدالع انتفاضــات  .٢٠١١وقد دفع
االنفتــاح السياســي المفاجــئ الحركـ َ
مهمــة حــول األيديولوجيــة
ـة إلــى التعامــل مــع أســئلة َّ
ـات ســاخنة داخــل البــاد وخارجهــا.
واالســتراتيجية والهويــة ،مــا أدَّ ى إلــى نقاشـ ٍ
إحــدى القضايــا الرئيســة التــي َّ
ولــدت هــذه النقاشــات تتمحــور حــول القــرار بتشــكيل حــزب
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كليـ ً
ـة مــع كل مــا
سياســي ،وبالتالــي المشــاركة المباشــرة فــي السياســة ،وهــو مــا تعــارض ّ
دافعــت عنــه «الدعــوة الســلفية» حتــى عــام  .2011فكمــا شــهدت جماعــة اإلخــوان المســلمين
انقســامات فــي أثنــاء تأســيس حــزب الحريــة والعدالــة ،واجــه الســلفيون المصريــون ً
أيضــا
انقســامات داخليــة كبيــرة حــول إنشــاء حــزب النــور فــي عهــد مــا بعــد مبــارك .ذلــك أن
دائمــا ضــد مبــادئ الدعــوة ،غيــر أن البعــض تحــدَّ ى ذلــك ،مثــل عمــاد
تســييس دعوتهــم كان ً
رأي
عبــد الغفــور الــذي جــادل حــول الحاجــة إلــى حــزب سياسـ ٍّ
ـي خــاص بهــم ليكــون لهــم ٌ
أيديولوجي
فــي العمليــة االنتقاليــة .21وقــد عنـــى هــذا بشــكل واضحٍ وجـ َ
ٍّ
ـوب حــدوث تحــول ٍ
ـتراتيجي معتبــر؛ األمــر الــذي لــم يـ ِّ
ـامات داخليــة كبيــرة فحســب،
واسـ
ـؤد إلــى حــدوث انقسـ ٍ
ٍّ
بــل أدَّ ى ً
ـذري فــي واجهــة الســلفية (وأهدافهــا) فــي البــاد.
أيضــا إلــى تغييــر جـ ٍّ
انقســم الســلفيون  -كمــا يــرى أشــرف الشــريف  -إلــى ثالثــة تيــارات رئيســة خــال
الفــراغ السياســي الــذي حــدث نتيجــة تنحــي مبــارك ،والــذي عكــس بــدوره االنقســامات
األيديولوجيــة واالســتراتيجية التــي ميــزت الحركــة فــي ذلــك الوقــت .هــذه التيــارات هــي:
■ ■التيــار الــذي أراد (ومــا زال يريــد) دعــم إخوانهــم اإلســامويين ضــد العلمانييــن ،فتحالــف
مــع جماعة اإلخــوان المســلمين.
رحــب بــدور «الثورييــن اإلســامويين العابريــن للحــدود» الذيــن تجلــوا
■ ■التيــار الــذي َّ
غال ًبــا فــي حــاالت العنــف السياســي واألعمــال الثوريــة.
ســلفي والتنافــس مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين،
تأســيس حــزب
■ ■التيــار الــذي أراد
َ
ٍّ
بــرر هــؤالء ً
أيضــا رغبتهــم فــي االنخــراط فــي
مســتندً ا علــى
ٍ
عقــود مــن التنافــس .وقــد َّ
السياســة بالقــول إنــه «ينبغــي أن يكــون اإلســام مشــاركًا فــي جميــع جوانــب الحيــاة ،حتــى
السياســية منهــا».22
وبنــاء علــى ذلــك ،تــم إنشــاء حــزب النــور بواســطة المنتميــن إلــى التيــار الثالــثَّ ،
وولــد
ً
ً
موجــة جديــدة مــن النقاشــات الداخليــة حــول مــا إذا كان الحــزب
إنشــاؤه علــى الفــور
مســتقلًّ عــن «الدعــوة» أو إن كان ِّ
يمثــل ذراعهــا السياســية .ورغــم االضطــراب الداخلــي في
ـم إلــى التحالــف االنتخابــي ذي التوجــه الســلفي« :االئتــاف
الحركــة ،فــإن الحــزب قــد انضـ َّ
أداء أكثــر
ـميا انتخابــات  ٢٠١٢ - ٢٠١١البرلمانيــة .أظهــر حــزب النــور ً
اإلســامي» ،ودخــل رسـ ًّ
مــن ممتــاز بالنســبة إلــى كونــه حديـ َ
ـث النشــأة ،فقــد حصــل «التحالــف الســلفي» علــى %27.8
مــن إجمالــي األصــوات ( 7.5مالييــن) والــذي أتــى فــي المرتبــة الثانيــة بعــد حــزب الحريــة
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والعدالــة ( 10.1 ،٪37.5مالييــن صــوت) ،بينمــا حصــل حــزب النــور علــى  111مــن المقاعــد
البرلمانيــة المتنافــس عليهــا والبالــغ عددهــا  498مقعــدً ا.23
َّ
متوقــع لألحــداث ،وبعــد مــرور بضعــة أشــهر علــى التحــول السياســي
فــي تحــول غيــر
ـزءا مــن تحالف األغلبيــة فــي الحكومة ،كمــا مثلوا
للســلفيين فــي مصــر ،أصبــح الســلفيون جـ ً
ثانــي أكثــر الجماعــات اإلســاموية شـ ً
ـعبية فــي البــاد ،بعــد جماعــة اإلخــوان المســلمين.
ومــع ذلــك ،فــإن التســييس المفاجــئ للحركــة وانعــدام خبرتهــا كانــا يعنيــان تغيــر ســلوكها
ـذري خــال األشــهر والســنوات التاليــة ،وهــو مــا ِّ
يعقــد إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر
السياســي بشــكل جـ ٍّ
ـي لخياراتهــا السياســية ووالءاتهــا .وبعــد فتــرة وجيــزة مــن االنتخابــات
أي تحليــل منطقـ ٍّ
َّ
ـتمرة وتزايــد المصادمــات
البرلمانيــة لعــام  ،2012وعلــى الرغــم مــن الخالفــات الداخليــة المسـ َّ
مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين ،فقــد ناقــض الحــزب المبــادئ الســلفية مــر ًة أخــرى بتب ِّنيــه
ـات ال تشــاركه في
ـات مــع مجموعـ ٍ
«مواقــف براغماتيــة للغايــة» فــي السياســة ،وإقامــة تحالفـ ٍ
أيديولوجيتــه الدينيــة إلَّ القليــل 24.ومــع عــدم رضــا حــزب النــور عــن نتائــج دســتور ديســمبر
 2012والتعيينــات الوزاريــة التــي وضعهــا مرســي ،25تحــول الحــزب  -بشــكل فعَّ ــال  -إلــى
ـزب معــارض ،وانحــاز الحــزب إلــى السيـســـي خــال انقــاب  .2013وقــد كان هــذا األمــر
حـ ٍ
مبـ َّـر ًرا  -فــي حينهــا  -باعتبــاره الســبيل الوحيــد «لحمايــة الهويــة اإلســامية فــي الدســتور
26
ـامي قــادر علــى الحفــاظ علــى مكاســب التيــار اإلســامي ككل»
وضمــان وجــود حــزب إسـ
ٍّ
ِّ
يصدقهــا الواقــع ،رغــم بقائــه الحــزب اإلســاموي الوحيــد
 .إال أن توقعــات الحــزب لــم
المســموح لــه بالتواجــد  -إلــى حـ ٍّ
ـد مــا  -فــي مصــر.
أول مــا يعنــي  -تعهُّ ــد جميــع القــوى اإلســاموية
كان تأييــد االنقــاب علــى مرســي يعنــي َّ -
ِّ
األخــرى فــي البــاد (مثــل حــزب األصالــة وحــزب الوطــن) بعــدم الوقــوف فــي صــف حــزب
ـزء كبيــر مــن الدعــم االنتخابــي .أضــف إلــى ذلــك
النــور مــر ًة أخــرى ،ممــا أدَّ ى إلــى فقــدان جـ ٍ
أن الســلفيين ً
أيضــا لــم يتمكَّنــوا مــن الحصــول علــى دور مهـ ٍّ
ـم فــي المشــهد السياســي فــي
مرحلــة مــا بعــد مرســي ،وهــو مــا يؤكِّــد عزلتهــم المتزايــدة.
ـاموي بعــد اإلطاحــة العنيفــة بجماعــة اإلخــوان المســلمين
إن تســامح النظــام مــع حــزب إسـ
ٍّ
ســرا أن المملكــة العربيــة
يدعــو إلــى دراســة الديناميكيــات اإلقليميــة القائمــة .فليــس
ًّ
ورحبــت بانقــاب تمــوز /يوليــو  ،2013وذلــك
الســعودية والعائلــة الحاكمــة قــد دعمــت َّ
المحلــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين .وقــد دفــع هــذا األمــر بالكثيــر
لقلقهــا مــن الجنــاح
ِّ
إلــى التكهُّ ــن بــأن هــذه القــوة اإلقليميــة كانــت وراء التمويــل الــذي ســمح للدعــوة الســلفية
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لعقــود مــن الزمــن،
حركــة أيديولوجيــة امتنعــت عــن السياســة
باالنتقــال الســريع مــن
ٍ
ٍ
27
سياســي لديــه مــوارد كافيــة للتنافــس بنجــاحٍ فــي االنتخابــات البرلمانيــة .
إلــى حــزب
ٍّ
ً
أيديولوجيــا بيــن آل ســعود والسلفيـيـــن المصرييــن؛
توافقــا
وإنــه لمــن الواضــح أن هنــاك
ًّ
إذ يرفــض الســلفيون نمــوذج اإلســاموية لإلخــوان المســلمين ،الــذي يعتبــره الســعوديون
تهديــدً ا لحكمهــم 28.لذلــك أدَّ ى هــذا بالكثيريــن إلــى االعتقــاد أنــه باإلضافــة إلــى التمويــل،
فــإن الســعودية قــد تكــون ً
أيضــا تقــوم بالضغــط علــى الحركــة لدعــم االنقــاب العســكري.
وفــي حيــن أن الدعــم الســعودي المزعــوم لحــزب النــور يســاعد علــى بقائــه فــي الســاحة،
فــإن تأثيــره فــي خياراتــه السياســية يـ ِّ
ـؤدي بالحــزب إلــى خســارة دعــم أعضائــه وإخوانهــم
اإلســامويين فــي جميــع أنحــاء البــاد.
باإلضافــة إلــى هــذا ،فــإن نظــام السيســي قــد َّ
فضــل  -منــذ البدايــة  -االعتمــاد علــى األزهــر
ً
بــدل مــن حــزب النــور الســتعادة شــعبيته التــي فقدهــا بيــن اإلســامويين ،ولــم يحصــل
ـد واحــد فقــط مــن أصــل خمســين مقعــدً ا فــي الجمعيــة الدســتورية
الحــزب إلَّ علــى مقعـ ٍ
لعــام  ،29 2013ومــع دعــم االنقــاب العســكري لــم يســتطع حــزب النــور إدانــة األحــداث التــي
أعقبــت ذلــك كمذبحــة رابعــة التــي أثــارت انتقــادات كثيــرة مــن الســلفيين فــي الخــارج .كمــا
لــم يكــن أداء النــور جيــدً ا فــي انتخابــات عــام  ،2015علــى الرغــم مــن كونــه الطــرف الدينــي
الوحيــد الــذي شــارك فيهــا ،إذ حصــل علــى  %2فقــط.
نفســه فيــه مختلـ ٌ
تمامــا عــن الوضــع الــذي قــد
ـف ً
إن الوضــع الحالــي الــذي وجــد حــزب النــور َ
تصــوره عنــد دخــول السياســة ،هــذا باإلضافــة إلــى النزاعــات الداخليــة المتناميــة .وحيــث
إن النظــام الحالــي بالــكاد يتســاهل معــه ،فليــس أمــام الحــزب اآلن مــن خيــار ســوى دعــم
السيســي إذا أراد أن يتج َّنــب أن يصبــح هدفــ ًـا أمنيـ ًـا وسياسـ ًّـيا ،وهــو مــا يفســر اســتمرار
الحــزب فــي تأييــده فــي انتخابــات  ٢٠١٨الرئاســية30؛ وقــد رافــق ذلــك احتجــاج الكثيريــن
واضحــا
اليــوم أن حــزب النــور قــد خــان قضيــة اإلســامويين ،ويبــدو فقــدان الدعــم هــذا
ً
فــي حقيقــة أن الحــزب ال يحتفــظ اليــوم إال بـــ  11مقعــدً ا مــن أصــل  596مقعــدً ا فــي البرلمــان
فعليــا إلــى إلغــاء وكالتــه السياســية.
المصــري ،مــا أدَّ ى
ًّ
وعلــى الرغــم مــن ِّ
كل ذلــك ،فــإن حــزب النــور والســلفيين هــم اإلســامويون الوحيــدون
ـم اضطهادهــا
ـميا بالتواجــد ،فــي حيــن أن جماعــة اإلخــوان المســلمين يتـ ُّ
المســموح لهــم رسـ ًّ
فــي الداخــل والخــارج .وقــد اعتبــر الكثيــرون أن قرارهــم بدخــول النظــام السياســي فــي
ـري فــي اســتراتيجيتهم ،لكنــه يؤكِّــد فــي الوقــت
مرحلــة مــا بعــد مبــارك هــو تغييــر جوهـ ٌّ
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ـي واضــح جــدًّ ا إزاء الظــروف المحليــة المتغيــرة فــي مصــر.31
نفســه علــى وجــود نهــج تكتيكـ ٍّ
يؤســس سـ ً
إن قــرار الدعــوة بالمشــاركة فــي االنتخابــات يحمــل أهميـ ً
ـابقة
ـة بالغــة؛ إذ إنــه ِّ
سياســية للســلفية فــي مصــر .ومــع ذلــك ،فــإن حــزب النــور بالــكاد اســتطاع أن يحمــي
مهمــة ،ممــا ســاهم فــي
بــأي
اســتمراره منــذ عــام  ،2013فلــم يقــم
تحــركات سياســية َّ
ٍ
ِّ
قدمــا .هــذه التحديــات هــي:
التحديــات األخــرى التــي تواجههــا الســلفية فــي المضــي ً
■ ■تحديــات الهويــة :يحتــاج حــزب النــور إلــى إيجــاد طريقــة للتوفيــق بيــن مشــاركته
السياســية وســرديته وهويتــه الســلفيتين ،وذلــك لتجنُّــب المزيــد مــن االغتــراب.
حاليــا  -مجـ َّـرد حــزب يحــاول الحفــاظ علــى
■ ■تحديــات اســتراتيجية :إن حــزب النــور -
ً
بقائــه أكثــر مــن كونــه يطــرح جبهـ ً
ـردية وخطـ ٍـة واضحتيــن؛ ممــا
ـة سياســية متماســكة بسـ ٍ
يعـ ِّـزز فقــدان الدعــم الداخلــي والخارجــي.
ـي متماســك لتج ُّنــب
■ ■تحديــات تكتيكيــة :يحتــاج حــزب النــور إلــى إصــدار بيــان سياسـ ٍّ
تفتيــت األصــوات الســلفية.
إلــى حـ ٍّ
ـد مــا ،يســتطيع المــرء المحاججــة أن الســلفية قــد تأثــرت باألحــداث التــي أعقبــت
االحتجاجــات الشــعبية فــي عــام  2011بطــرق ٍ أكثــر بكثيــر ممــا تأثــرت بهــا جماعــة اإلخــوان
ملحــوظ أدَّ ى بــدوره إلــى
تسييســا ســريعً ا بشــكل
المســلمين .فقــد شــهد حــزب الدعــوة
ٍ
ً
دومــا فــي
صعوبـ ٍ
ـات اســتراتيجية وهيكليــة ،فــي حيــن كان اإلخــوان المســلمون متواجديــن ً
السياســة.
إن التحـ ِّ
ـدي الــذي يواجهــه الســلفيون علــى المــدى البعيــد فــي مصــر بعــد عــام  2011يتمركــز
حــول أيديولوجيتهــم وهويتهــم .والســؤال الرئيــس الــذي يحتــاج إلــى إجابــة هــو مــا إذا
كانــت الســلفية ســتنجح فــي الحفــاظ علــى مواقفهــا اإلســاموية ،ويعتمــد هــذا بــدوره علــى
ـلطوي.
ـي قابــل للتطبيــق فــي ســياق سـ
ٍّ
قــدرة الســلفية علــى طــرح نمــوذج سياسـ ٍّ
األزهر والنظام وجماعة اإلخوان المسلمين
إن دراســة تأثيــر األزهــر فــي تطور ســرديات اإلســام السياســي فــي مصر يُ عَ ــدُّ أمـ ًـرا جوهريًّ ا
لغــرض هــذا البحــث ،وإن كان األزهــر ال يصنَّف ضمن «حركات اإلســام السياســي».
ـات ذات تأثيــر عميــق وذات رمزيـ ٍـة لمصــر
تاريخيــا ،يُ عَ ــدُّ الجامــع األزهــر وجامعتــه مؤسسـ ٍ
ًّ
عنصــرا مركزيًّ ــا فــي العالقــة دائمــة التغيــر بيــن الدولــة
اإلســامية ،وبالتالــي فقــد كانــا
ً
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وحارســا للديــن -
والديــن فــي البــاد .إن عالقــة األزهــر  -الــذي يُ عَ ــدُّ كيا ًنــا تابعً ــا للدولــة
ً
ـة مبهمــة ،وخاصـ ً
دائمــا مــا كانــت عالقـ ً
ـة مــع جماعــة اإلخــوان
تجــاه الجماعــات اإلســاموية ً
المســلمين التــي كان بينهمــا تقــارب ،خاصـ ً
ـة فــي الســبعينيات .32ومــع ذلــك ،فقد تميـــزت هذه
تاريخيــا بالتنافســية واالنتقــادات الالذعــة لألزهــر مــن ِق َبــل العديــد مــن الجماعــات
العالقــة
ًّ
اإلســاموية؛ إذ اتهمــوا المؤسســة بأنهــا اســتُ وعبت مــن ِقبــل النظــام وانحــازت لــه فــي أكثــر
واضحــا بشــكل خـ ٍّ
ـاص خــال عهــد مبــارك ،عندمــا أســند النظــام
مــن مناســبة .وقــد كان هــذا
ً
مهمــة إلــى األزهــر ،33فــي محاولـ ٍـة الحتــواء الشــعبية المتصاعــدة لجماعــة
ـات إداريــة َّ
واجبـ ٍ
دينيــا .واســتمرت هــذه العالقــة المضطربــة فــي
اإلخــوان المســلمين ،وشــرعنة الرئاســة ًّ
غيــرت ديناميكيــات التنافــس
الفتــرة االنتقاليــة الناجمــة عــن انتفاضــات عــام  2011التــي َّ
ـذري.
التاريخــي حــول تمثيــل المرجعيــة اإلســامية فــي البــاد بشــكل جـ ٍّ
وحيــث إن األزهــر كان يتصـ َّـرف كمنطقــة حاجــزة بيــن النظــام والمعارضــة اإلســاموية ،فقد
كان لــه مصالحــه الخاصــة التــي أراد حمايتهــا ،وحــاول النــأي بنفســه عــن انتفاضــات عــام
 .2011ومــع ذلــك ،فــإن موجــات النشــاط الجديــدة التــي أعقبــت ذلــك جعلــت األزهــر مكا ًنــا
للنقاشــات السياســية حــول المرحلــة االنتقاليــة للبــاد ،والتطــورات الدســتورية ،والدعــوات
ـت طويــل مــن مركزيتهــا ،واســتقاللها،
المطالبــة بــأن تســتعيد المؤسســة مــا فقدتــه منــذ وقـ ٍ
ودورهــا داخــل المجتمــع المصــري .34ونظـ ًـرا الختــاف األزهــر بشــكل كبيــر عــن الحــركات
السياســية اإلســاموية المتصاعــدة (مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمين وحــزب النــور) ،فقــد
أصبــح األزهــر  -بقيــادة الشــيخ أحمــد الطيــب  -بمثابــة منتــدى للحــوار الوطنــي ومرشــدً ا
خــال العمليــة االنتقاليــة المضطربــة.
مــن الواضــح أن مثــل هــذا الــدور قــد خــدم ســعي المؤسســة نحــو االســتقالل؛ إذ تكلــل هــذا
ـميا مــن قبــل المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة
الســعي لالنفــكاك عــن ســيطرة الدولــة رسـ ًّ
عــام  ٢٠١٢بمنــح األزهــر وضعً ــا شــبه مســتقل مــن خــال إصــدار تعديــات علــى القانــون
ـد مــن ِقبــل حكومــة مرســـي التــي كانــت ِّ
أي تحـ ٍّ
تفضــل
 .35 103وقــد بقــي هــذا الوضــع دون ِّ
ِّ
كممثــل للســلطة الدينيــة ،كمــا أدرجتــه فــي النقــاش حــول الــدور الــذي
الحفــاظ علــى األزهــر
ســمى «دســتور اإلخــوان المســلمين» لعــام  .36 2012كمــا
يجــب أن يلعبــه اإلســام فيمــا يُ َّ
يبــدو أنــه علــى الرغــم مــن التنافــس التاريخــي بيــن األزهــر واإلخــوان ،فإنهمــا قــد حافظــا
علــى عالقـ ٍـة ِّ
وديــة فــي أثنــاء حكــم حــزب الحريــة والعدالــة ،ولعــل هــذا بســبب عــدد أنصــار
جماعــة اإلخــوان المســلمين الكبيــر داخــل الجســم الطالبــي لألزهــر .لكــن هــذا لــم يمنــع
داخليــا
ـوة س ـ َّببت نقــدً ا
الطيــب مــن االنحيــاز إلــى السيســي خــال انقــاب  ،2013فــي خطـ ٍ
ًّ
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وخارجيــا .وبالرغــم مــن أن دراســة المنطــق التاريخــي واأليديولوجــي وراء هــذا االختيــار ال
ًّ
تدخــل فــي نطــاق هــذه الدراســة ،فــإن الــدور الــذي لعبــه األزهــر منــذ عــام  2013يُ عَ ــدُّ مؤشـ ًـرا
ـر كبيــر فــي العالقــة بيــن الدولــة والديــن فــي مصــر.
علــى حــدوث تغييـ ٍ
ً
واقفــا بجانــب السيســي مفاج ًئــا .فقــد ســعى السيســي  -مثلــه مثــل
لــم يكــن مشــهد الطيــب
الرؤســاء اآلخريــن مــن قبلــه  -إلــى إفقــاد اإلخــوان المســلمين مصدر قوتهــم الرئيــس :االدعاء

ـم علــى شــرعية دينيــة .لــذا فقــد احتــاج النظــام إلــى
أن ســلوكهم االجتماعي-السياســي قائـ ٌ
تعزيــز مؤهالتــه الدينيــة ،التــي عنــت بعــد انقــاب  2013االنخــراط فــي تجديــد الخطــاب
الدينــي للبــاد .ولهــذا اعتقــد الكثيــرون  -فــي البدايــة  -أن الديــن كان فــي طــور التأميــم
تحــت ســتار التحالــف الضعيــف الــذي وقــع بيــن النظــام والمؤسســة الدينيــة .واألهــم مــن
المجــدَّ د) فــي ِّ
ظــل قيــادة األزهــر  -بالرغــم مــن بــروزه
ؤمــم و ُ
ذلــك أن هــذا اإلســام ُ
(الم َّ
ً
مختلفــا جــدًّ ا عمــا دعــا إليــه جماعــة
ـاما
بشــكل كبيــر فــي الحيــاة السياســية  -ســيكون إسـ ً
ً 37
اإلخــوان المســلمين والســلفيون ،وبــا شـ ٍّ
ـك «أكثــر ِّاتســاقا» .
ِّ
ومــع ذلــك ،فــإن األزهــر يبــدو غيــر مسـ ٍّ
للتخلــي عــن اســتقالله الــذي طــال انتظــاره،
ـتعد
وألول مــرة فــي تاريخــه يقــف بقــوة ضــد إرادة النظــام .فقــد دعــا السيســي مــرا ًرا وتكــرا ًرا
إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي فــي ظـ ِّـل محاولتــه الســيطرة علــى األمــور الدينيــة ،محـ ً
ـاول -
حتــى  -توحيــد خطــب الجمعــة فــي عــام  2015كوســيلة لمحاربــة مشــكلة التطـ ُّـرف المتفشــية
فــي البــاد .38وقــد رفــض األزهــر االنصيــاع لمطالــب الرئيــس ،علــى الرغــم مــن التعــاون
ـر مــن األحيــان ً
هدفــا للحمــات الحكوميــة النشــطة
األولــ ِّ
ـي معــه ،وكان (أي األزهــر) فــي كثيـ ٍ
التــي تضغــط علــى المؤسســة للتحديــث ،وتتهمهــا بدعــم تنظيــم الدولــة اإلســامية لعــدم
تكفيرهــا إيــاه.39
َّ
يتعلــق األمــر باألزهــر والــدور الــذي لعبــه فــي الســياق اإلســامي مــا بعــد عــام
لــذا ،فحينمــا
 ٢٠١١فــي مصــر ،فيبــدو أن العالقــة التاريخيــة بيــن األزهــر والنظــام تتعـ َّـرض للتــآكل البطيء.
ـاء كانــوا يســعون
ففــي حيــن أن األزهــر قــد تــم تدجينــه علــى مــدى عقـ ٍ
ـود مــن ِق َبــل رؤسـ ٍ
ـرعنة دينيــة ،فإنــه قــد أصبــح اليــوم أكثــر اســتقاللية وتأثيـ ًـرا فــي تحديــد الخطــاب
إلــى شـ ٍ
الدينــي فــي البــاد .ورغــم هــذا ،وحتــى بعــد عــام  2011وعــزل حكومــة اإلخــوان المســلمين،
فــإن الســلطتين السياســية والدينيــة تظـ َّـان متشــابكتين بشــكل وثيــق ٍ فــي مصــر .ولهــذا
المرجــح أن يجــرِّ د السيســي األزهــر مــن دوره بالكامــل؛ إذ إن شــرعية
الســبب ،فإنــه مــن غيــر
َّ
ُّ
المؤسســة الشــعبية تظــل أساسـ ً
ـية لشــرعنة النظــام سياسـ ًّـيا.
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اإلخوان المسلمون :هل اإلسالم (ليس) هو الحل؟
ـكري قادتــه القــوات
فــي  3يوليــو /تمــوز  ،2013أ�طيــح بالرئيــس محمــد مرســي بانقــاب عسـ ٍّ
المســلحة والرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح السيســي .وقــد مثَّ ــل هــذا االنقــاب نهايـ ً
ـة مبكِّــرة
لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي الحكومــة ،وبدايــة مــا يمكــن وصفــه بأنــه أعمــق أزمــة فــي
تاريــخ الجماعــة حتــى اآلن .ففــي األشــهر والســنوات التــي أعقبــت اســتيالء السيســي علــى
الســلطة ُقتــل حوالــي  1000شــخص مــن أنصــار اإلخــوان المســلمين بوحشــية فــي مذبحــة
رابعــة ،وأدرجــت ٌّ
كل مــن مصــر والعديــد مــن دول الخليــج الجماعـ َ
ـة كمجموعــة إرهابيــة،
وحكــم عليهــم باإلعــدام .40وعلــى مــا يبــدو فــإن الجماعــة
كمــا ُســجن اآلالف مــن أعضائهــا ُ
إمــا فــي
قــد دخلــت فــي
حالــة مــن الجمــود غيــر قابــل ٍ للتغييــر ،وذلــك لتناثــر قيادتهــا َّ
ٍ
وإمــا فــي الســجون ،واضطهــاد معظــم أعضائهــا بوحشــية.
الخــارج َّ
ـرة قصيــرة فــي الحكــم لهــي
إن اإلطاحــة العنيفــة بجماعــة اإلخــوان واضطهادهــم بعــد فتـ ٍ
دليـ ٌ
َّ
المعقــدة مــع الدولــة الســلطوية الحديثــة فــي مصــر .فمنــذ
ـل علــى عالقتهــا التاريخيــة
نشــأتها كحركــة اجتماعيــة شــعبية فــي عــام  ،1928كانــت جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي
دورة متعاقبــة مــن القمــع والســماح الجزئــي بوجودهــا ،لكنهــا تمكَّنــت رغــم ذلــك مــن
ٍ
تأثيــرا فــي المجتمــع
االزدهــار لتصبــح واحــد ًة مــن أكبــر جماعــات المعارضــة وأكثرهــا
ً
المدنــي فــي مصــر.
فقــد تمكَّنــت الجماعــة علــى مــدار عقــود مــن الســيطرة بنجــاحٍ علــى الفــراغ الــذي تركتــه
الدولــة وملئــه بمــا لــه حاجــة ماســة مــن مفاهيــم القيــم االجتماعيــة والنشــاط السياســي،
ً
وانطالقــا
ـري مــا يمكــن اإلشــارة إليــه علــى أنــه «دولــة داخــل دولــة».
مشــكِّلة بشــكل جوهـ ٍّ
مــن ذلــك  -ومــع التســييس التدريجــي للحركــة كذلــك  -جــاء تب ِّنــي فكــرة أن الدولــة
كمؤسســة حديثــة هــي األداة المثاليــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق هدفهــا األيديولوجي
والسياســي :أســلمة المجتمــع.41
ـن جماعــة اإلخــوان المســلمين ٍّ
ككل هــذا الــرأي
لــم يخـ ُـل هــذا األمــر مــن المشــاكل؛ إذ لــم تتبـ َّ
بالكامــل ،مــا أدَّ ى إلــى العديــد مــن االنشــقاقات علــى غــرار مــا يُ شــار إليــه عــاد ًة بجــدال
«المحافظــون مقابــل اإلصالحييــن» .42ومــع ذلــك ،فــإن افتــراض أن مثــل هــذا الجــدال قــد
ـوط جيليــة يفشــل فــي إدراك التنــوع الكبيــر فــي عضويــة الجماعــة وتعــدُّ د
جــرى علــى خطـ ٍ
األســئلة الداخليــة التــي تواجههــا فــي أعقــاب عــام .2013
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إن الجــدل األيديولوجــي واالســتراتيجي حــول الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه السياســة داخل
تجســد فــي الجــدل القائــم حــول تأســيس حــزب الحريــة
الجماعــة لــه جــذور عميقــة ،لكنــه
َّ
والعدالــة .فقــد حمــل صعــود الــذراع السياســية لجماعــة اإلخــوان المســلمين (حــزب الحريــة
ـدد
والعدالــة) إلــى الســلطة تلــك االنقســامات الداخليــة إلــى الســطح ،وأدَّ ى إلــى انســحاب عـ ٍ
معتبــر مــن أعضائهــا بســبب شــعورهم باالغتــراب واختــاف آرائهــم حــول اســتراتيجية
الجماعــة .43لقــد شـكَّل االنتقــال مــن أطــراف الســلطة السياســية إلــى مركزهــا تحديً ــا كبيـ ًـرا
لإلخــوان المســلمين ،ومــا جعــل األمــر أكثــر تعقيــدً ا هــو االفتقــار الداخلــي للوحــدة حــول
المســار السياســي لحــزب الحريــة والعدالــة .ومــع أنــه ال يمكــن إنــكار أن حــزب الحريــة
والعدالــة كان يحكــم فــي بيئـ ٍـة سياســية عدائيــة ال تــزال تهيمــن عليهــا الدولــة العميقــة ،إال
أنــه قــد ســقط ً
ـوب أيديولوجيــة وسياســية وتنظيميــة.
أيضــا بســبب عيـ ٍ
إن المناقشــة المتعمِّ قــة للظــروف التــي أدَّ ت إلــى ضعــف جماعــة اإلخــوان المســلمين تقــع
خــارج مجــال هــذه الدراســة ،لكــن مــن الضــروري اإلشــارة إلــى وجــود أربعــة عوامــل رئيســة
داخليــة وخارجيــة للحركــة أدَّ ت إلــى ســقوط اإلخــوان المســلمين ،وبالتالــي إلــى الركــود
نفســها فيــه اليــوم .هــذه العوامــل هــي:
السياســي واأليديولوجــي الــذي تجــد الجماعــة َ
1 .1عوامــل أيديولوجيــة :افتقــر حــزب الحريــة والعدالــة إلــى رؤيــة واضحــة للـــ «مشــروع
اإلســامي» ،واتخــذ قــرارات فــي سياســاته ال تتســق مــع زعمــه األيديولوجــي للشــرعية
اإلســامية.44
 2 .عوامــل سياســية :أخطــأت الجماعــة بشــدَّ ة فــي حســاب مقــدار الدعــم والشــرعية الــذي
كانــت تمتلكــه فــي الواقــع ،وفشــلت فــي دمــج الجماعــات العلمانيــة والثوريــة فــي عمليــات
التشــاور واتخــاذ القــرار.
 3 .عوامــل تنظيميــة :أدَّ ت الهيكليــة الهرميــة الصارمــة للجماعــة فــي تعيينــات المناصــب
ـارات سياســية غيــر فعَّ الــة زادت
السياســية علــى أســاس «الــوالء قبــل الخبــرة» ،إلــى خيـ ٍ
مــن االســتياء الشــعبي تجاههــا.
4 .4أخيــرً ا :لــم يســتطع اإلخــوان المســلمون أن يتعاملــوا بنجــاح مــع اســتمرار نظــام مــا قبــل
الثــورة فــي البــاد ،الــذي تمظهــر فــي اســتمرار ســيطرة القــوات المســلحة والدولــة العميقــة
علــى األجهــزة األمنيــة والقضائيــة.45
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ـك لكــي يســتعيد اإلخــوان مكانتهــم كأكثــر
هــذه هــي العوامــل التــي تحتــاج إلــى إعــادة تفكيـ ٍ
الحــركات اإلســاموية تأثيـ ًـرا فــي مصر.
ســنوات علــى االنقــاب  -قمعً ــا
تواجــه جماعــة اإلخــوان المســلمين  -بعــد مــرور خمــس
ٍ
ُ
ً
وأزمــة داخليــة ،همــا األســوأ فــي تاريخهــا حتــى اآلن .فمنــذ عــام  2013قتــل اآلالف مــن
وإمــا
إمــا يقبعــون فــي الســجون َّ
أعضائهــا ،كمــا تعرضــوا للتعذيــب والســجن ،ومعظــم قادتهــا َّ
متناثــرون فــي الخــارج ،ممــا يصعــب إعــادة التنظيــم والتخطيــط لكيفيــة مواجهــة القمــع.
قدمــا ،فــإن عليهــا التفكُّــر فــي الظــروف التــي أدَّ ت
وحتــى تتمكَّــن الجماعــة مــن المضــي ً
إلــى ســقوطها ودراســتها ،واســتحضار مــا تصــل إليــه مــن نتائــج فــي عمليــة إعــادة الهيكلــة
التــي تمـ ُّـر بهــا مــن بعــد عــام  .2013لقــد كُتــب الكثيــر عــن العمليــات السياســية الحاليــة فــي
مصــر وعــن «أخطــاء» اإلخــوان المســلمين التــي أدَّ ت إلــى عزلهــم ،إلَّ أنــه مــا تــزال هنــاك
كتابـ ٌ
ـات علميــة محــدودة للغايــة تبحــث فيمــا تعنيــه هــذه الحقبــة الجديــدة لهويــة الجماعــة
وأيديولوجيتهــا ورســالتها وهيكلهــا الداخلــي.
مــن الواضــح اآلن أن ســقوط جماعــة اإلخــوان المســلمين أبعــدُ مــا يكــون عــن تجســيد فشــل
اإلســام السياســي ككل ،لكــن يبقــى الســؤال حــول الوضــع الحالــي لإلخــوان ،وحــول مــا إذا
كانــت الجماعــة تقــوم بعمليــة إعــادة هيكلــة ومراجعــات داخليــة .إن اإلجابــة علــى هــذه
األســئلة لهــا أهميــة كبيــرة ليــس فقــط فــي دراســة المســارات الحاليــة لحــركات اإلســام
السياســي فــي مصــر ،لكــن ً
أيضــا بالنســبة إلــى الجماعــات اإلســاموية األخــرى فــي المنطقة.
تــم عــزل جماعــة اإلخــوان المســلمين مــن الســلطة السياســية فــي مصــر،
فــي عــام ّ 2013
ـود يصعــب التعافــي منهــا .كمــا تواجــه الجماعــة
ودخلــت منــذ ذلــك الحيــن فــي مرحلــة ركـ ٍ
ـدي األصعــب فــي ِّ
ً
التحـ ِّ
كل تاريخهــا المضطــرب ،متمثــا فــي وجــود قيــادة متناثــرة ،وأعضاء
متخفيــن ،وادعــاءات أن جناحهــا الشــبابي يلجــأ للعنــف .وللمــرة األولــى ال تســتطيع جماعــة
اإلخــوان المســلمين االعتمــاد علــى أدواتهــا التاريخيــة للمقاومــة بعــد اضطــرار العديــد مــن
قياديهــا لمغــادرة مصــر ومصــادرة الدولــة شــبكات المجتمــع المدنــي التاريخيــة التابعــة
ويتوجــب عليهــا البحــث عــن طــرق جديــدة لمواجهــة القمــع .واألهــم مــن هــذا ِّ
كلــه
لهــا،46
َّ
ٍ
أنهــا تحتــاج إلــى اإلجابــة عــن أســئلة الهويــة والــدور الــذي تريــد أن تلعبــه داخــل مصــر
وخارجهــا.
مــن الضــروري النظــر فــي األســباب التــي أدَّ ت إلــى أحــداث يوليــو  ٢٠١٣إن أردنــا تحليــل مــا
إذا كانــت هنــاك عمليــات إصــاح /تحــول تحــدث داخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين اليــوم.
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تغييــرات جاريــة فــي الوقــت الحالــي داخــل الجماعــة
أي
ٍ
فاالفتــراض األول هنــا هــو أن َّ
جزئــي ممــا كان يمكــن عملــه بشــكل أفضــل عندمــا كان حــزب الحريــة
ستُ ســتمد بشــكل
ٍّ
والعدالــة فــي الســلطة .علــى مــدار عــام  ،2018قمـ ُ
ـات شــبه منظمــة مــع
ـت بإجــراء عــدَّ ة مقابـ ٍ
ٍّ
أعضــاء مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين (وأعضــاء ســابقين) فــي كل مــن تركيــا والمملكــة
المتحــدة .وقــد تباينــت حالــة األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم وانتماءاتهــم داخــل الحركــة
بيانــات مــن جميــع قطاعــات الطيــف التنظيمــي .خــال
بشــكل كبيــر ،مــا أدَّ ى إلــى جمــع
ٍ
هــذه العمليــة وعنــد مقارنــة هــذه البيانــات بتلــك التــي تــم الحصــول عليهــا بيــن عامــي
تغيــر التصــورات بشــكل عـ ٍّ
ـام منــذ ذلــك الحيــن .ومــع ذلــك،
 2014و  ،2016كان مــن المالحــظ ُّ
فمــن الضــروري أن نضــع فــي اعتبارنــا عنــد التعامــل مــع هــذا النــوع مــن العمــل الميدانــي
أنــه مهمــا كان حجــم عينــة المشــاركين كبيـ ًـرا فإنــه يقتصــر علــى أولئــك الذيــن اســتطاعوا
الهــروب مــن مصــر واالســتقرار فــي الخــارج ،وبالتالــي فإنــه ال يعكــس توجهــات مــن بقــوا
بالداخــل.
وبالحديــث إلــى أعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين الذيــن يعيشــون فــي الخــارج اآلن ،ومن
دون تعميـ ٍـم مفــرط ،يبــدو أنــه بــدأت بالفعــل عمليــة مراجعــة ذاتيــة ورغبــة فــي االعتــراف
ُّ
للتعلــم منهــا ،علــى المســتوى الفــردي علــى األقــل .وفــي حيــن أن «القيــادة
بأخطــاء الماضــي
ـأي حــال ٍ مــن األحــوال ،إال أنــه يوجــد تحــول واضــح فــي
القديمــة» ال تتب َّنــى هــذه الســردية بـ ِّ
ردود الفعــل التــي يمكــن مالحظتهــا عنــد ســؤال األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات
عــن الخطــأ الــذي يعتقــدون أنــه حصــل حيــن كان حــزب الحريــة والعدالــة فــي الســلطة.
كان الــردُّ األكثــر شــيوعً ا حتــى عــام  2016هــو الرفــض الفــوري لفرضيــة أن حــزب الحريــة
ـيء فيــه خطــأ فــي التقديــر أو أدَّ ى إلــى نتائــج عكســية ،واإلشــارة
أي شـ ٍ
والعدالــة قــد ارتكــب َّ
إلــى أن المؤامــرات الدوليــة أو انعــدام الفــرص علــى أنهــا العنصــر الرئيــس الــذي أدَّ ى فــي
النهايــة إلــى انقــاب يوليــو  .2013وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد احتــوت جميــع المقابــات
التــي أجريــت فــي عــام  2018علــى مســتوى مــن المراجعــات والوعــي بأثــر أفعــال اإلخــوان
فــي النتيجــة.
كانــت بعــض األســباب التــي أدَّ ت إلــى الســقوط السياســي لجماعــة اإلخــوان المســلمين،
ـر مــن األحيــان  -هــي عــدم وجــود الخبــرة السياســية الكافيــة ،وعــدم
والتــي ُذكــرت فــي كثيـ ٍ
ـتعداد إلصــاح القطاعــات التــي تهـ ِّ
ـدد حكمهــا (مثــل جهــاز األمــن فــي البــاد).
وجــود اسـ
ٍ
وفــي الوقــت نفســه ،فــإن معظــم ضيــوف المقابــات قــد أشــاروا إلــى أن تلــك هــي القطاعات
التــي كان يجــب معالجتهــا بشــكل عاجــل ٍ مــن أجــل نجــاح عمليــة إصــاح جماعــة اإلخــوان.
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إنــه لمــن الواضــح ً
أيضــا أن اإلخــوان المســلمين قــد واجهــوا عمليــة تجزئــة تدريجيــة بعــد
االنقــاب العســكري فــي عــام  .2013فاالنقســامات الداخليــة واالنشــقاقات حــول مســائل
االســتراتيجية واأليديولوجيــة لهــا جــذور تاريخيــة طويلــة ،لكــن مســتوى القمــع غيــر
المســبوق الــذي تواجهــه الحركــة أدَّ ى إلــى ظهــور فصائــل ونقاشــات جديــدة.
حاليــا فيمــا يلــي )1 :تفســير الظــروف
تقســم الجماعــة
تتمثَّ ــل نقــاط الخــاف الرئيســة التــي ِّ
ً

التــي أدَّ ت إلــى ســقوط حكومــة مرســي ،والــدروس التــي يجــب اســتخالصها مــن تلــك
التجربــة )2 .الحاجــة إلــى صياغــة ســردية متماســكة واســتراتيجية لإلخــوان المســلمين
قدمــا ومواجهــة النظــام .فهنــاك توتــرات متصاعــدة بيــن الرغبــة فــي الســماح
للمضــي ً
ِّ
لعمليــات المراجعــة لتكــون وراء تحــوالت اإلخــوان المســلمين مــن جهــة ،وعــدم الرغبــة
فــي االبتعــاد عــن األيديولوجيــة واالســتراتيجية التقليديــة للجماعــة مــن جهــة أخــرى .إن
االختــاف فــي التوجهــات التــي تطرحهــا الفصائــل المختلفــة يتجــاوز الصدامــات التقليديــة
بيــن «الحركــة» و «الحــزب» ،والصــراع الكالســيكي (محــل االختــاف) بيــن «المحافظيــن»
ـوء علــى مــدى قيــام جماعــة اإلخــوان
و «اإلصالحييــن» .بــل إن هــذه التوجهــات تسـ ِّـلط الضـ َ
المســلمين بمعالجــة أســئلة أساســية حــول هويتهــا.
لــم يعــد االنخــراط المباشــر فــي السياســة الحزبيــة خيــا ًرا ،لكــن جماعــة اإلخــوان المســلمين
اآلن بحاجــة إلــى تحديــد الــدور الــذي ترغــب فــي لعبــه فــي المســتقبل .فاالختيــار بيــن
تتغيــر
إعــادة هيكلــة نفســها كحركــة اجتماعيــة بحتــة أو البقــاء فــي مكانهــا خامــدة إلــى أن َّ
تمامــا .وحــول هــذه النقطــة
ـذري ،يعطــي مســارين مختلفيــن ً
الظــروف المحليــة بشــكل جـ ٍّ
بالــذات أشــار عمــرو دراج إلــى أن «جماعــة اإلخــوان المســلمين ال تنمــو فــي الظــام ،ولكنهــا
تزدهــر فــي النــور».
ـتمرا،
إن البحــث فــي تطــور جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي أعقــاب عــام  2013مــا يــزال مسـ ً
لكــن يمكــن الوصــول إلــى العديــد مــن االســتنتاجات فــي هــذه المرحلــة حــول الوضــع
الحالــي للجماعــة:
ـود مــا تــزال فيهــا.
■ ■لقــد دخلــت جماعــة اإلخــوان المســلمين منــذ عــام  2013فــي حالــة ركـ ٍ
ـات مختلفــة  -عــن اســتيائهم مــن غيــاب
وقــد أعــرب معظــم ضيــوف المقابــات  -مــن خلفيـ ٍ
ـي فــي المســتويات العليــا حــول مــا يجــب القيــام بــه لمعالجــة االنقــاب
ِّ
أي نقــاش حقيقـ ٍّ
والنظــام.
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ً
انطالقــا مــن هــذا ،فقــد ازداد عــدد المطالبيــن بالحــراك ،وهــو مــا يشــير إلــى البــدء
■■
ٍّ
التكيــف .لكــن مــع ذلــك ،فــإن الجماعــة ككل تبــدو  -إلــى حـ ٍّ
ـد
التدريجــي لبعــض عمليــات
ُّ
كبيــر  -فــي حالــة جمــود.
اســتياء مشــتركًا غيــر معلَــن مــن القيــادة القديمــة وعــدم اســتعدادها
■ ■يبــدو أن هنــاك
ً
لمناقشــة الحاجــة إلــى التغييــر واإلصــاح ،ويمكــن تعريــف هــذا باســتراتيجية «لننتظــر لنـ َـر
مــاذا ســيحدث».
■ ■أعــرب العديــد مــن الضيــوف عــن حاجة جماعــة اإلخوان المســلمين إلــى تجنيــد أعضائها
أو تدريبهــم ليكونــوا «رجــال دولــة» وقــادة  -رغــم عــدم وجــود اتفــاق ٍ باإلجمــاع علــى ذلــك.
ويعتمــد هــذا علــى اإلقــرار بأنــه في حيــن أن عضوية جماعــة اإلخوان المســلمين لــم ينقصها
المهندســون والمحامــون واألطبــاء ،فإنهــا لــم تخــرِّ ج منظريــن ومؤدلجيــن وسياســيين منــذ
عقــود .وللخــروج مــن هــذا المــأزق ،ينبغــي علــى أعضــاء اإلخــوان المســلمين الحصــول علــى
ـي فــي العلــوم االجتماعية.
تدريــب مهنـ ٍّ
■ ■ االســتخدام المزعــوم للعنــف مــن ِق َبــل أعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين بعــد عــام
 2013موضــوع مثيــر للجــدل يرغــب الكثيــرون فــي عــدم مناقشــته أو التغاضــي عنه بســرعة
تقرهــا قيــادة اإلخــوان أو تقبــل بهــا .لكــن زعــم بعــض ضيــوف
كتصرفــات فئــة قليلــة ال ّ
المقابــات أن العنــف كان وسـ ً
ـيلة مبـ َّـررة علــى األقــل  -ألغــراض الدفــاع غال ًبــا  -فــي أعقــاب
مذبحــة رابعــة مباشــرة .لكــن ال توجــد بيانـ ٌ
ـات واضحــة عــن عمليــات التطـ ُّـرف والعــودة عنــه
ـد مــن البحــث.
فــي هــذه المرحلــة؛ ولــذا فــإن هــذا يُ عَ ــدُّ عنصـ ًـرا أساسـ ًّـيا يحتــاج إلــى مزيـ ٍ
ـامات كبيــرة داخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين ،رغــم أن
■ ■يمكــن مالحظــة وجــود انقسـ ٍ
هــذا ال يتــم اإلقــرار بــه إال قليـ ًـا .و ُتعَ ــدُّ االنشــقاقات الحاليــة نتيجـ ً
ـة ألحــداث عــام ،2013
وتتجــاوز االنقســام «الكالســيكي» المختلــف عليــه لمــدة طويلــة بيــن «المحافظيــن» و
التذمــر مــن عــدم رغبــة القيــادة القديمــة فــي إحــداث تغييــر
«اإلصالحييــن» .ويبــدو أن
ُّ
أمـ ٌـر تتشــاركه األجيــال المختلفــة ،كمــا ال ينتمــي األعضــاء الذيــن يصبحــون أكثــر براغماتيـ ً
ـة
معينــة.
بشــكل فـ ٍّ
ـردي إلــى مجموعـ ٍـة َّ
َّ
ويتألــف مــن
■ ■يُ عَ ــدُّ جــزء معتبــر مــن عضويــة جماعــة اإلخــوان المســلمين «غيــر نشــط»،
أعضــاء يشــعرون باالغتــراب لدرجــة أنهــم توقفــوا عــن المشــاركة بشــكل كامــل ،ولكــن مــع
الحفــاظ علــى انتمائهــم للجماعــة .وال يتســاوى هــذا األمــر بالضــرورة مــع االنشــقاقات ،إال
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أنــه يؤثــر  -بــا شـ ٍّ
ـك  -فــي الــروح المعنويــة واألنشــطة لباقــي األعضــاء الذيــن يحاولــون
قدمــا .ويعتقــد ضيــوف المقابــات ،رغــم عــدم وجــود
جاهديــن دفــع الجماعــة وحركتهــا ً
أعــداد واضحــة ،أنــه فــي أعقــاب عــام  ٢٠١٣فــإن مــا بيــن  ٤٠و ٥٠فــي المئــة  -فــي المتوســط
 مــن األعضــاء صــاروا غيــر نشــطين.■ ■هنــاك تغييــر ملحــوظ فــي النظــرة إلــى التــدرج الهرمــي القــوي الخــاص بالجماعــة.
فمــع انخفــاض شــرعية القيــادة القديمــة ،فقــد أصبــح جــزء مــن أعضــاء جماعــة اإلخــوان
المتبقيــن أكثــر برغماتيــة وأكثــر ميـ ًـا إلــى التفكيــر واإلجــراءات المســتقلين .وفــي حيــن ال
ـادرات مسـ َّ
ـتقلة تظهــر
أي جهــد للقــادة القدمــاء للبــدء بعمليــة إصــاح ،فــإن هنــاك مبـ
ٍ
يظهــر ُّ
اآلن داخــل الجماعــة.
ٌ
طريــق طويــل قبــل الخــروج مــن
ورغــم هــذا ،فإنــه مــا يــزال أمــام اإلخــوان المســلمين
حالــة الركــود الحاليــة .وللقيــام بذلــك بنجــاحٍ ينبغــي علــى الجماعــة االتفــاق علــى ســردية
واســتراتيجية متســقتَ ْين تفتقدهمــا فــي الوقــت الحالــي .وفــور القيــام بذلــك ،فمــن
محليــا؛ كــي يســتعيد
الضــروري االنتبــاه إلــى أشــكال إعــادة تشـكُّل الســرديات اإلســاموية
ًّ
اإلخــوان بنجــاحٍ قاعدتهــم الشــعبية ومصداقيتهــم اللتيــن خســراهما لفتــرة طويلــة .وحيــث
ُّ
وتدفــق مســتمر ،فإنــه علــى الجماعــة ً
أيضــا اإلجابــة
تغيــر
إن تلــك العمليــات مــا زالــت فــي ُّ
عــن األســئلة المطروحــة حــول هويتهــا ،وترتبــط معظــم هــذه األســئلة بالتوتــرات القائمــة
عقــود بيــن الجنــاح السياســي والحركــة نفســها وبالــدور الــذي ترغــب الحركــة فــي
منــذ
ٍ
ً
لعبــه مســتقبل.
خاتمة
ال يمكــن إنــكار أن اإلســام السياســي ٍّ
ككل  -بمــا فــي ذلــك الجماعــات والحــركات المختلفــة
لتحــوالت كبيــرة منــذ أحــداث عــام  .2011ففــي مصــر علــى وجــه
المرتبطــة بــه  -يخضــع
ٍ
الخصــوص ،ســاهم انقــاب  - 2013الــذي عــزل جماعــة اإلخــوان المســلمين مــن الســلطة
 فــي إعــادة طــرح األســئلة القديمــة حــول التوافــق بيــن اإلســام السياســي والهيــاكلـات عديــدة تنــدرج تحــت
ـات فاعلــة ومؤسسـ ٍ
الديمقراطيــة .وعــاو ًة علــى ذلــك ،فــإن جهـ ٍ
َّ
مظلــة «اإلســامويين» تواجــه أســئلة جوهريــة حــول هويتهــا الخاصــة .أمــا فــي حالــة حزب
النــور الســلفي ،فيبــدو أنــه ســيكون عليــه االختيــار قري ًبــا بيــن البقــاء كحركــة اجتماعيــة
معتــرف بــه .إن التأثيــر الــذي ّ
يخلفــه مشــروع
سياســي
أو اســتكمال تحولــه إلــى العــب
ٍ
ٍّ
حــزب النــور السياســي فــي الســلفية ســيكون لــه انعكاسـ ٌ
ـات كبيــرة علــى التصــورات تجــاه
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َّ
تتعلــق
حــركات اإلســام السياســي فــي مصــر ،ممــا يعنــي وجــوب تفكيكــه بشــكل أكبــر.
ـورة جديــدة للســلفية
بعــض األســئلة التــي يجــب طرحهــا تحديــدً ا بقدرتهــم علــى تشــكيل صـ ٍ
َّ
المتغيــرة بيــن الدولــة والديــن.
المعقــد فــي مصــر والواجهــة
تتوافــق مــع الســياق السياســي
ِّ
المتبدلــة مــع النظــام يعيــدان ً
ِّ
أيضــا
وبالمثــل ،فــإن اســتقالل األزهــر المتزايــد وعالقتــه
صياغــة العالقــة بيــن اإلســام والدولــة ،ويلــزم دراســتها فــي ضــوء األحــداث الجاريــة.
ويبــدو فــي الوقــت نفســه أن اإلخــوان المســلمين عالقــون بيــن حاجزيــن ،محاوليــن
إيجــاد الوحــدة الداخليــة الضروريــة إلخــراج أنفســهم مــن حالــة الركــود التــي دخلــت فيهــا
ــر الجمــود الداخلــي
الجماعــة عــام  .2013وفــي حيــن يحــاول بعــض أعضائهــا بالفعــل ك َ ْس َ
حاليــا ،إال أنهــم يُ منعــون مــن ذلــك بســبب القيــود
والمحلــي الــذي يســيطر علــى الجماعــة
ً
التــي تفرضهــا عليهــم «القيــادة القديمــة» .لكــن يبــدو أن عمليــة المراجعــة الذاتيــة ورغبــة
اإلخــوان المســلمين أن يكونــوا فاعليــن تجــاه القمــع الــذي يعيشــه أعضاؤهــم ،قــد بــدأت فــي
كســب المزيــد مــن الشــعبية بيــن المجموعــات المختلفــة للجماعــة .وبشــكل عــام ،فــإن أحــد
األســئلة الرئيســة التــي يجــب اإلجابــة عليهــا هــو إذا مــا زال مــن الممكــن مســاواة اإلســام
ـدة سياســية واضحــة وملموســة.
السياســي بأجنـ ٍ
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الفصل الثالث
إسالميو
المشــاركة السياســية ،والشــعب ،والقصر:
ّ
المغــرب فــي البحــث عــن اســتراتيجيات جديدة*
انتصار فقير
زميل في برنامج كارنيغي للشرق األوسط

ّ
وخلفــت
فرصــا وتحديــات،
خلقــت
ـي للمغــرب منــذ عــام ً 2011
ّ
التغيــرات فــي الســياق السياسـ ِّ
ارتبــاكًا لمختلــف الفاعليــن السياســيين فــي البــاد .فقــد َّ
حقــق اإلســامويون  -علــى وجــه
ـاموي فــي
ـب جمــة ،أكثرهــم حــزب العدالــة والتنميــة ،أكبــر حــزب إسـ
ٍّ
الخصــوص  -مكاسـ َ
المغــرب ،وجناحــه الدعــوي حركـ ُ
ـة التوحيــد واإلصــاح ،عالوة علــى حركة العدل واإلحســان
ٍّ
تحســنت صــورة حركــة
رســميا .فقــد
عــام رغــم حظرهــا
التــي يســمح بتواجدهــا بشــكل
َّ
ًّ
العــدل واإلحســان بانضمامهــا لحــراك  20فبرايــر ،و أ�تــاح لهــا انضماماهــا حريـ َ
ـة عمــل ٍ أكبــر،
ـارات انتخابيــة غيــر مســبوقة.
أمــا حــزب العدالــة والتنميــة فقــد تمكــن مــن تحقيــق انتصـ ٍ
تغيــر الســياق االجتماعــي والسياســي فــي أعقــاب 2011
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد أدى ُّ
تغيــر االفتراضــات األساســية لهــذه الحــركات عــن المشــاركة السياســية نتيجــة تصاعــد
إلــى َّ
أهميــة الــرأي العــام والمشــاركة الشــعبية ،ممــا دفــع هــذه الحــركات إلــى مراجعــة كيفيــة
موازنــة مصالــح داعميهــم أمــام مصالــح القصــر.
إن حــزب العدالــة والتنميــة مــع حركــة العــدل واإلحســان همــا الفاعــان اإلســامويّ ان
المهيمنــان فــي المغــرب ولــو أن ســاحة القــوى اإلســامويّ ة تمتــدُّ أبعــدَ منهمــا لتغطــي َّ
كل
ـات رســمية وغيــر رســمية ،معظمهــا أصغــر بكثيــر
الطيــف األيديولوجــي ،إذ تشــتمل علــى جهـ ٍ
منهمــا ،مثــل حــزب النهضــة والفضيلــة ،وبعضهــا محظــور ٌة أو غيــر فاعلــة ،كحركــة األمــة،
والبديــل الحضــاري ،أو القــوى الســلفية التــي َّ
ً
منعزلــة عــن السياســة بشــكل كبيــر
ظلــت
حتــى عــام ُّ .2011
كل هــذه القــوى ضئيلـ ٌ
ـة مقارنـ ً
ـة بحــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العــدل
واإلحســان ،ودورهــا وتأثيرهــا فــي المجــال السياســي محــدود دونهمــا.
تتشــارك الحركتــان  -باإلضافــة إلــى حركــة التوحيــد واإلصــاح ،الجنــاح الدعــوي لحــزب
ـتركات أيديولوجيــة وعمليــة كثيــرة :فهمــا يُ دينــان العنــف ويعمــان
العدالــة والتنميــة  -مشـ
ٍ
ـتويات سياســية واجتماعيــة مختلفــة (رغــم أن حركــة العــدل واإلحســان ممنوعـ ٌ
ـة
علــى مسـ
ٍ
شــعبي واســع.
دعــم
سياســي ومــن خــوض االنتخابــات) ،ولهمــا
كحــزب
مــن التســجيل
ٌ
ٍّ
ٍ
ٌّ
واالختــاف الوحيــد بينهمــا هــو فــي تصورهمــا عــن المؤسســة الملكيــة .فــا يكتفــي حــزب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذا الفصل مترجم عن اللغة االنجليزية
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العدالــة والتنميــة بقبــول المؤسســة الملكيــة بــل يدعــم مؤسســاتها ويراهــا الخيــار المناســب
أن المؤسســة الملكيــة
الوحيــد للمغــرب ،وعلــى العكــس تــرى حركــة العــدل واإلحســان َّ
ٌ
ـؤولة عــن مشــاكل المغــرب االجتماعيــة والسياســية.
مسـ
والمتغيــرات التــي تواجههــا الحركتــان اليــوم فــي الســياق ،فمــن المهــم
لوضــع التحديــات
ّ
مالحظــة أن اإلســامويين قــد فهمــوا المســاحة السياســية التــي يعملــون بهــا بشــكل كبيــر
دائمــا فــي ِّ
نســبيا  -فــي
صفهــم .فقــد عَ ِملــوا -
رغــم أن األجــواء قبــل عــام  2011لــم يكــن ً
ًّ

ـر مــن البلــدان في
نطــاق خطـ ٍ
ـوط حمــراء واضحــة ،كمــا فعــل اإلسـ ّ
ـاميون العاملــون فــي كثيـ ٍ
المميــزة للفاعليــن مــن إســامويي المغــرب
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ولكــن الصفــة
ِّ
ودينيــا .1فدورهــا
هــي عالقتهــم المزدوجــة بالمؤسســة الملكيــة :دورهــا القيــادي سياسـ ًّـيا
ًّ
ـادة سياســية تحصيـ ُـل حاصــل ٍ للعلمانييــن واإلســاموين علــى حـ ٍّ
ـد ســواء ،ولكــن دور
كقيـ ٍ
ـر للمؤمنيــن» يُ ضيــف بُعْ ــدً ا مميـ ًـزا .وكنتيجـ ٍـة لذلــك ،كان انتفـ ُ
ـاع المؤسســة
الملــك كـــ «أميـ ٍ
تأثيــرا فــي قانونيــة األحــزاب
الملكيــة مــن األحــزاب اإلســاموية أو خوفهــا منهــا أشــدَّ
ً
اإلســاموية وبقائهــا ونفوذهــا أكثـ َـر مــن أيديولوجياتهــا وسياســتها ومنابرهــا االجتماعيــة.
َ
عالقــة إيجابيــة وإرضائيــة مــع القصــر
حافــظ حــزب العدالــة والتنميــة علــى
ولــذا فقــد
ٍ
ـي الســتمرار بقــاء الحــزب.
كشـ ٍ
ـرط أساسـ ٍّ
ـب هــذه المعادلــة مــع إقحــام
أعــادت التغيــرات السياســية واالجتماعيــة منــذ عــام  2011تركيـ َ
ـوة أكبــر فــي الفضــاء السياســي .وصــار علــى حــزب العدالــة والتنميــة
الــرأي العــام لنفســه بقـ ّ
أن يــوازن عالقتــه بالمؤسســة الملكيــة وعالقتــه بداعميــه وناخبيــه ،وســعى الحــزب لذلــك
بمنظوريــن مختلفيــن لـ ِّ
ـكل واحــد منهمــا أثــره فــي تماســك الحــزب ومســتقبله .أمــا حســابات
حركــة العــدل واإلحســان فمختلفــة ،وعالقتهــا الحاليــة مــع المؤسســة الملكيــة (أو باألحــرى
المميــزة للحركــة .وتعانــي عالقــة
رفضهــا لــدور المؤسســة الملكيــة المــزدوج) هــي الصفــة
ِّ
الحركــة بالجمهــور بســبب غيابهــا السياســي المســتمر .وقــد تزامــن هــذا الغيــاب مــع المطالب
الشــعبية لحـ ٍّـل مباشــر وفعَّ ــال للمشــاكل الحكوميــة .وبالمحصلــة ،لكلتــا الحركتيــن اتصـ ٌ
ـال
بالقواعــد الشــعبية بتعاملهمــا المباشــر معهــا عبــر مشــاريعهما الخيريــة وبرامــج التطويــر
صغيــرة الحجــم ،ورغــم ذلــك لــم تســتطع إحداهمــا تقديــم التغييــر الــذي يطالــب به الشــعب.
زادت التطــورات المحليــة واإلقليميــة مــن إلحــاح ســؤال كيفيــة التعاطــي مــع الــرأي العــام.
ُ
تجربــة الحركتيــن  -أن السياســة
ويظهــر مــن تطــور الســياق السياســي  -بمــا فــي ذلــك
حصــرا بيــن الفاعليــن السياســيين والمؤسســة الملكيــة ،بــل تشــمل
المغربيــة لــم تعُ ــد
ً
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َ
أخــذ التصــورات الشــعبية بعيــن االعتبــار بعــد أن كانــت مــن آخــر
 وبشــكل متزايــد -وحولتاهــا إلــى دعــم
األولويــات .فقــد انتفعــت الحركتــان مباشــر ًة مــن احتجاجــات 2011
ّ
شــعبي أكبــر :مكاســب انتخابيــة مــع حضــور قــوي ،علــى التوالــي.
ٍّ
المعضلــة
ويبــدو أن حــزب العدالــة والتنميــة وغيــره مــن الفواعــل اإلســامويين يفهمــون ُ
أفضــل مــن السياســيين اآلخريــن بإصرارهــم علــى الســعي إلعــادة موازنــة عالقتهم بالشــعب
أمــام عالقتهــم بالمؤسســة الملكيــة .فلفتــرة طويلــة ،ظـ َّـل المســعى األساســي لحــزب العدالــة
والتنميــة ،الحــزب اإلســامي المقبــول مــن القصــر ،هــي طمأنــة المؤسســة الملكيــة .لكــن مــع
صوتيــن الذيــن انتخبوهــم فــي عــام
تزايــد أهميــة الــرأي العــام – وعلــى األخــص أهميــة ُ
الم ّ
عنصــر جديــد فــي حســابات الحــزب السياســية:
 2011ومجــددً ا فــي عــام  – 2016أضيــف
ٌ
ً
معارضــا بمقاعــد قليلــة فــي البرلمــان؛
رغبــات ناخبيــه ومطالبهــم .فقبــل  ،2011كان الحــزب
أساســي ِّ
يمثــل جميــع المغربييــن .لكــن مــن الملمــوس أن الحــزب
لالعــب
بعدهــا ،تحــول
ٍّ
ٍ
ـدم فــي تلبيــة مطالــب الجماهيــر التــي
حتــى اآلن يبــدو متعثــرا بعــد فشــله فــي تحقيــق تقـ ٍ
أكســبته كثيـ ًـرا مــن الدعــم بعــد عــام  2011مباشــر ًة.
ينــازع هــذا الــدور الجديــد للحــزب مــا أرادتــه المؤسســة الملكيــة .فقــد أرادت المؤسســة
ـد للتحالــف ،ولكــن وعــود الحــزب لناخبيــه عَ َنــت
ـدور هــادئ كقائـ ٍ
الملكيــة أن ُتبقــي الحــزب بـ ٍ
مهمــة قــد ُت ِّ
تفــوق
هــدد أحيا ًنــا
أن عليــه التعاطــي مــع
ّ
إصالحــات اقتصاديــة وسياســية َّ
ٍ
القصــر السياســي واالقتصــادي.
َ
ارتفــاع
والمســتمرة منــذ عــام 2011
جســدت حــراكات التظاهــر المغربيــة المتكــرِّ رة
َّ
وقــد َّ
األصــوات العامــة وتزايــد أهميــة التصــورات الشــعبية .فقــد اندلعــت احتجاجـ ٌ
ـات متكــرِّ رة
بشــكل دائـ ٍـم فــي المغــرب وتعاملــت الحكومــة معهــا  -مقارنـ ً
ـة بمــا يحصــل فــي المنطقــة -
َّ
تتعلــق بالنظــام .ولكــن
ـبي مــا دامــت مطالبهــا مركَّــز ًة علــى قضيـ ٍـة محــدَّ دة وال
بتســامح نسـ ٍّ
ـوة منــذ عــام  2011وصــا َرت أكثــر حــدَّ ة .وفــي عــام 2013
عــدد االحتجاجــات قــد تزايــد بقـ ّ
انطلقــت موجــة احتجاجــات ضــدَّ العفــو الملكــي عــن دانيــال جالفــان ،اإلســباني المتحــرِّ ش
ً
والحقــا فــي عــام  ،2016شــهدت منطقــة الريــف الشــمالي فــي المغــرب احتجاجــات
باألطفــال.
ُ
موجــة
مســتمرة ضــدَّ التهميــش وضعــف الحكــم .ومثلهــا فــي مطلــع عــام  ،2018اندلعــت
َّ
عمــت المنطقــة الشــرقية مــن المغــرب ضــد ضعــف األداء الحكومــي وعجــزه.
احتجاجــات َّ
وشــهدَ المغــرب منــذ أبريــل  2018مقاطعـ ً
ـركات كبيــرة
ـتمرة وواســعة االنتشــار لثــاث شـ
ٍ
ـة مسـ َّ
ِّ
ـوبية بالنســبة إلــى المغربييــن.
تمثــل الفســاد والمحسـ َّ
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عَ ِلـ َ
الملــزم به
ـم للحكومــة  -بيــن التفويــض المحــدود ُ
ـق حــزب العدالــة والتنميــة  -وهــو متزعـ ٌ
مــن القصــر وبيــن قــوة النــاس المتزايــدة .فهــو يُ عانــي منــذ عــام  2016ليــوازن بيــن وعــوده
األغلبيــة مقابـ َ
ـوف مــن صعــود الحــزب.
لناخبيــه الذيــن منحــوه
ـل رغبــات القصــر الــذي تخـ َّ
َّ
وبالنســبة إلــى حركــة العــدل واإلحســان فرؤيتهــا للمؤسســة الملكيــة والعالقــة معهــا تســببت
ولكــن تراجــع الجماعــة عــن العمــل
فــي محدوديــة مشــاركتها فــي العمليــة السياســية.
َّ
المغربيــون حلــولً
السياســي الرســمي ِّ
يؤثــر فــي جماهيريتهــا فــي اللحظــة التــي يريــد فيهــا
ّ
سياســية فعَّ الــة أكثـ َـر مــن حاجتهــم لمواقــف أخالقيــة .فقــد غابــت حركــة العــدل واإلحســان
مهمــة فــي هــذه األوقــات الحرجــة ،مــع اســتثناء تنظيمهــا لتظاهــرة
كقــوة سياســية وشــعبية َّ
كبيــرة صيـ َـف عــام  2017تضام ًنــا مــع احتجاجــات الريــف ،ولكنهــا َّ
ظلــت صامتـ ً
ـة إلــى حـ ٍّ
ـد
كبيــر ،وغائبـ ً
ـة عــن ذلــك النــوع مــن االحتجاجــات الشــعبية التــي تقتــرب مــن أهدافهــا .إن
االمتنــاع المســتمر عــن العمــل السياســي ِّ
تدريجيــا.
يقلــل مــن مكانــة الجماعــة
ًّ
كلتــا الحركتــان تواجهــان تحديً ــا متشــابهً ا مــع تزايــد الحديــث الشــعبي عــن محــن البــاد
طويلــة األمــد ،االقتصاديــة والسياســية .ويصــارع الفاعلــون اإلســامويّ ون اآلن لموازنــة
حاجــات َمــن يخدمونهــم  -أو يُ فتــرض أن يخدموهــم  -مــع عالقتهــم هم بالمؤسســة الملكية.
المشاركة عبر العمل المجتمعي
إن حركــة العــدل واإلحســان مــن أكبــر مجموعــات المعارضــة فــي المغــرب ،ولكــن لكونهــا
محظــورة مــن العمــل السياســي ،لــم ُ
أي انتخابــات .وعلــى الرغــم مــن أنهــا مازالــت
تخــض َّ
أحــد الفواعــل الهامــة ،إال أن شــعبيتها قــد تراجعــت مــع تغيــرات عــام  2011االجتماعيــة
والسياســية ،وأصبــح مســتقبلها غيــر معلــوم .فبالتأكيــد مــازال تاريــخ الحركــة ُملهمــا
لكثيريــن مــن داعميهــا ،إال أ َّنــه أصبــح مشــكوكًا فــي قدرتهــا علــى ممارســة هــذا التأثيــر فــي
خطــاب المعارضــة كمــا فعلــت مــن قبــل.
أسســت جماعــة العــدل واإلحســان مطلــعَ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ،ولكــن جذورهــا
ِّ
َ
طــوال حياتــه
مؤســس الجماعــة ،عبــد الســام ياســين،
تعــود للســبعينيات .وقــد عــارض
ِّ
ـن علــى الفســاد واســتدامته فحســب ،بــل يُ بقــي شــعبه
نظامــا سياسـ ًّـيا
مــا رآه
ً
واهيــا لــم يُ بـ َ
ً
خاضعً ــا بحرمانهــم مــن التعليــم والتطويــر .2ظهــرت دعـ ُ
ـالة
ـوة ياســين للعلــن عـ َ
ـام  1974برسـ ٍ
ً
صادمــة آنــذاك عنوانهــا «اإلســام أو الطوفــان» للملــك الحســن الثانــي الــذي كان
كانــت
َّ
يتخلــص مــن حــركات المعارضــة ورموزهــا طــوال عهــده .3وردًّ ا علــى الرســالة التــي عرضــت
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علــى الملــك النصيحـ َ
ـنوات
ـة لوضــع البــاد فــي المســار الصحيــح ،اعتُ قــل ياســين ثــاث سـ
ٍ
ونصــف الســنة فــي ســجن ومستشــفى لألمــراض العقليــة.
ـاء علــى فهمــه لتداخــل اإلســام مــع
ش ـكَّل ياســين جماعــة العــدل واإلحســان عـ َ
ـام  1981بنـ ً
المجتمــع ومــع الحاجــة لإلصــاح السياســي .وشــكَّلت كتاباتــه  -وعلــى وجــه الخصــوص
األســاس للــروح السياســية واأليديولوجيــة للجماعــةِّ .
يوضــح
كتــاب «المنهــج النبــوي» -
َ
ـات تاليــة  -األفــكار والقناعــات األساســية للجماعــة،
ياســين  -فــي هــذا الكتــاب وفــي كتابـ ٍ
ِّ
ـي.4
ويمجــد التعليــم والحاجــة إلصــاح سياسـ ٍّ
ويرفــض العنــف بوضــوحٍ

ســري) ،وال
وقــد تبنــت الجماعــة ثــاث الءات :ال للعنــف ،وال للســريَّ ة (أو أي نشــاط
ّ
َّ
موضحــة باســمها:
ومهمــة الجماعــة
للتأثيــر الخارجــي أو التعــاون مــع فاعليــن خارجييــن.
َّ
العدالــة ،وهــي فــي وجهــة نظــر الجماعــة تضمــن للنــاس حقوقهــم السياســية والمدنيــة،
ـم يمكنهــم أن يُ حســنوا .ويُ شــير لفــظ اإلحســان (أو مــا يُ ترجــم أحيا ًنــا لالنجليزيــة
ومــن ثـ َّ
بـ»الروحانيــة») إلــى ُحســن الــروح ،وفكــرة أن يكــون اإلنســان َ
«ح َســنًا» ويقــوم بأفعــال ٍ
حســنة لتعيــن الشــعب علــى اســتعادة كرامتــه .ويُ ظهــر هــذا كيــف أخــذ ياســين أفــكا ًرا
إســامية جوهريــة (العــدل واإلحســان) وط َّبقهــا علــى الســياق المغربــي.5
توجهــت الجماعــة تقليديًّ ــا إلــى الطبقــات االجتماعيــة الدُّ نيــا حاصــد ًة أتباعً ــا كثيريــن ،وهــو
َّ
أمـ ٌـر يمكــن مالحظتــه مــن قدرتهــا علــى الحشــد رغــم أنهــا تبقــي حجــم أعــداد أتباعهــا ســريًّ ا.
ً
وذلــك أن الجماعــة حــذر ٌة فــي عمليــة ضـ ِّ
خوفــا مــن اختراقهــا مــن عمالء
ـم األعضــاء الجــدد،
ســريين للنظــام؛ ولــذا فقــد صــار الحصــول علــى عضويّ ــة فــي الجماعــة عمليــة َّ
معقــدة .6وقد
أعوامــا مــن االضطهــادَ ،و ُو ِضــعَ ياســين فــي اإلقامــة الجبريــة ببيتــه بعــد
واجهــت الجماعــة
ً
7
أن أ�طلــق ســراحه مــن الســجن  .ثــم َّ
خفــف الملــك محمــد الخامــس مــن حملــة الدولــة لقمــع
الجماعــة بعــد ِّ
ـزء مــن خطتــه األوســع لتخفيــف القيــود علــى
توليــه العــرش عـ َ
ـام  ،1999كجـ ٍ
المعارضــة ،ولكــن كان فــي ذلــك محاولـ ٌ
ـم
ـة لتخفيــف االنتبــاه الــذي تلفتــه الجماعــة ،ومــن ثـ َّ
ـن قيــادة الجماعــة وأعضاءهــا يـ َـرون أن الدولــة مــا زالــت تســتهدفهم
تخفيــف جاذبيتهــا .لكـ َّ
8
ويتضمــن هــذا التضييــق،
بطــرق ٍ مختلفــة وأشــدّ تعقيــدً ا لمضايقتهــم والتضييــق عليهــم .
َّ
ـماح للجماعــة بإقامــة مخيماتهــا الصيفيــة
أن الدولــة ترفــض السـ َ
علــى ســبيل المثــال ،ادّ عــاء َّ
9
ِّ
الصغــار .
التــي مــن خاللهــا تجــذب أعضــاء ُمحتمليــن وتعلــم ِ
ـات مــع أعضــاء
إن التعليــم هــو أداة العــدل واإلحســان فــي الوصــول للمجتمــع .وفــي مقابـ ٍ
ـزء مــن اهتمامنــا فقــط.
الجماعــة يشــرحون ُمســتحضرين أســلوب ياســين« :السياســة جـ ٌ
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ٌ
عالمــة
إنــه التعليــم ،التعليــم ،التعليــم» ،ذلــك هــو مركــز نشــاطهم .10إن العمــل التعليمــي
ـن مــن خاللــه .ومــن ضمــن أنشــطتها
ـي تؤمــن الجماعــة أن التطويــر ممكـ ٌ
ِّ
مميــزة ومبــدأ أساسـ ٌّ
التعليميــة  -التــي غال ًبــا مــا ُتقاطعهــا الدولــة وتمنعهــا  -اجتماعــات لمناقشــة القضايــا الدينيــة
مهمــا مــن تفاعــل شــباب
وتقديــم «النصيحــة» ،وكذلــك مخيمــات صيفيــة تشــكِّل جان ًبــا ًّ
ـوي فــي المجتمعــات
ـي قـ ٍّ
الجماعــة .11وتســعى الجماعــة ألبعــد مــن ذلــك :بنــاء نســيج اجتماعـ ٍّ
ِّ
ُ
وتقــدم
تنشــط فيهــا ،وتدَّ عــي الجماعــة أنهــا منتشــرة فــي عمــوم أنحــاء المغــرب.
التــي
َ
ً
المعونــة
تحقيقــا لهــذا الهــدف -
الجمعيــات الخيريــة المحليــة المتعاونــة مــع الجماعــة -

ً
وأيضــا يقـ ِّ
أنفســهم
ـدم األعضــاء
للمحروميــن وغيــر المخدوميــن مــن أعضــاء مجتمعاتهــم.
ُ
الدعــم لألفــراد والُأســر ممــن يعيشــون فــي أحيائهــم .وعلــى ســبيل المثــال ،قــد يجمــع
َ
ً
ٍّ
مهــم
حــدث
جــار يحتــاج مســاعد ًة فــي
مشــكلة مــا أو
تبرعــات لصديــق يُ عالــج
األعضــاء
ٍ
ٍ
ٍ
ـود أو الــزواج .إن هــذا التواصــل ،شــديد العضويّ ــة مــع
مــن حياتــه كالمــوت ،أو اســتقبال مولـ ٍ
ً
ـم علــى
المجتمــع  -الــذي تدَّ عــي الجماعــة أنــه ليــس تمويــا مــن خــارج المغــرب ،وإنمــا يتـ ُّ
ـردي أو صغيــر فــي الجماعــة ِّ -
يولــد فــي المجتمــع شــيئًا أبعــد مــن مجـ َّـرد الــوالء
مســتوى فـ ٍّ
ٍ
12
ِّ
ـب عمــل العــدل واإلحســان فــي المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة .
واالتبــاع .هــذا هــو قلـ ُ
علــى الرغــم مــن أن هــذا األســلوب مــن النشــاط المجتمعــي قــد خــدم الجماعـ َ
ـد
ـة بشــكل جيـ ٍ
فــي الماضــي ،إال أن معالجــة الحاجــات االجتماعيــة علــى نطــاق ٍ أوســع تبقــى خــارج قــدرات
والحكــم
الجماعــة الماليــة والتنظيميــة ،ألن الجهــود المبذولــة دون االنخــراط فــي السياســة
ُ
التطــور
التحســن فــي مؤشــرات
يغيــر
ال ُتعطــي النتائــج
َّ
ُّ
المرجــوة .وفــي الوقــت نفســهِّ ،
ُّ
عامــا الماضيــة طبيعـ َ
ـة التحديــات االجتماعية-االقتصاديــة
األساســية للمغــرب خــال الـــً 20
ً
شــاملة الوصــول للخدمــات
تحســنت مؤشــرات تطــور البــاد منــذ عــام 1990
للبــاد .فقــد
َّ
َّ
المتوقــع للمغربييــن مــن
الصحيــة والتعليميــة ومســتوى الدخــل .وارتفــع متوســط العمــر
َّ
عامــا فــي عــام  ،2017أمــا ســنوات التعليــم المتوقعــة
عامــا فــي عــام  1990إلــى ً 76.1
ً 64.7
فارتفعــت مــن  6.5لألعــوام ذاتهــا إلــى  ،12.4وإجمالــي الدخــل القومــي للفــرد الواحــد مــن
 3800دوالر إلــى  7340دوال ًرا.13
ـور األساســية للمغــرب متأخــر ًة مقارنـ ً
ـة بالــدول المجــاورة ،ومــا زالــت
تظـ ُّـل مؤشــرات التطـ ُّ
ـن هــذا التقــدُّ م جديـ ٌـر باالنتبــاه وإن
معانــاة البلــد مــع عـ ٍ
ـدد كبيــر مــن القضايــا مســتمر ًة ،ولكـ َّ
كافيــا .ورغــم تقديــم بعــض الخدمــات األساســية داخـ َ
ـل المجتمعــات الصغيــرة كمــا
لــم يكــن
ً
لسياســات اقتصاديــة
األهــم هــو حاجــة المغــرب
فــإن
فعلــت جماعــة العــدل واإلحســان،
َّ
ٍ
َّ
واجتماعيــة فعَّ الــة ال يقــدر عليهــا إال جهــاز دولـ ٍـة أو جهـ ٌ
ـة سياســية تســيطر عليــه.
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أمــا عــن نظــرة الجماعــة للسياســة فمــا زالــت تؤمــن  -مسترشــد ًة بالتجــارب السياســية
ـات عــدَّ ة علــى اختــاف أيديولوجياتهــا  -بــأن المشــاركة فــي العملية السياســية ســتبتلع
لجهـ ٍ
14
ـما»
ُ
المشــاركين وتقــوِّ ي دور المؤسســة الملكيــة  .لذلــك أنشــأ مجلــس شــورى الجماعــة «قسـ ً
ِّ
ويوجــه الجنــاح
سياسـ ًّـيا الهــدف منــه أن يكــون حز ًبــا سياسـ ًّـيا ،ولكــن علــى مقاعــد االنتظــار.

ـتراتيجيا ،ويســعى للتنســيق مــع األطــراف األخــرى بما فيهــا األحزاب
ـي الجماعــة اسـ
ًّ
السياسـ ُّ
السياســية ،ومجموعــات المجتمــع المدنــي ،والمســؤولين الرســميين .تقــول جماعــة العــدل
إن هدفهــا هــو إنشــاء نظــام «حكـ ٍـم عــادل ،أساســه الشــورى ،وروحــه اإلحســان،
واإلحســان َّ
وضمانــات اســتدامته وفعاليتــه هــي المشــاركة العامــة والتعدُّ ديــة السياســية وســيادة
المؤسســات وحكــم القانــون ،والحــوار والمشــورة العامــة طريقـ ٌ
ـة لتقديــم الخيــارات» .وال
تقـ ِّ
ـتثناء وحيــد مــع ناديــا بنــت
ـات إضافيــة أبعــد مــن ذلــك .وفــي اسـ
ـدم الجماعــة تفصيـ ٍ
ٍ
ياســين ،التــي كانــت سـ ً
ـي مسـ ٍّ
صرحــت فــي
ـوي ،فــي عــام ّ 2005
ـتمر وقـ ٍّ
ـابقا ذات ظهــور إعالمـ ٍّ
مقابلــة صحفيــة أنهــا مــن حيــث المبــدأ ِّ
ً
والحقــا
ـي.
تفضــل النظــام الجمهـ َّ
ـوري أكثــر مــن الملكـ ِّ
إن مالحظاتهــا ُمنتزعـ ٌ
بعــدَ ِّ
ـة مــن
ـوي وإجــراءات قانونيــة ضدهــا ،تراجعــت وقالــت َّ
رد فعــل ٍ قـ ٍّ
ســياقها ،وأنهــا لــم تكــن إال مالحظــة عامـ ً
ـري.
ـة مرتبطــة بتفضيــل ٍ نظـ ٍّ
ناقشــت الجماعــة إذا مــا حــان الوقــت للتفكيــر بالمشــاركة السياســية مــع بــدء انفتــاح
ســاحتها فــي المغــرب مطلــعَ األلفيــة الجديــدة .ولكــن رأت قيــادة الجماعــة أن الوقــت لــم
يحــن بعــدُ لتغييــر موقفهــا .وعَ َنــى هــذا أن الجماعــة ســتمتنع عــن المشــاركة فــي السياســة
ِ
ـلمية عامـ ٌ
ـم آخــر،
ـل مهـ ٌّ
طالمــا تســيطر عليهــا المؤسســة الملكيــة .إن إيمــان الجماعــة بالسـ َّ
كوســيلة فعَّ الــة للتغييــر ،بــل وال تؤمــن بــأن المشــاركة
فهــي ال تؤمــن بالثــورات العنيفــة
ٍ
فــي العمليــة السياســية يمكــن أن تكــون وسـ ً
ـيلة للحفــاظ عليهــا .إن نهــج «ال المشــاركة وال
الثــورة» المتجـ ِّ
ـذر فــي التــزام الجماعــة بالدعــوة ،هــو ردُّ فعــل ٍ على بيئــة المملكــة التضييقية.
وقــد ســمح هــذا النهــج لهــا بالحفــاظ علــى شــهرتها فــي حيــن نــزع النظــام  -بنجــاحٍ  -عــن
ـإن
مجموعـ ٍ
ـات أخــرى شــرعيتَ ها الجماهيريــة بهضمــه لهــا أو باضطهادهــا .15وكمــا يبــدو ،فـ َّ
ـر واحــد:
هــذا األســلوب يســمح لجماعــة العــدل واإلحســان بــأن تضــرب عصفوريــن بحجـ ٍ
ال تســمح للسياســة بــأن تفســدها ،وال تتضــرر مكانتهــا بامتناعهــا عــن السياســة؛ تتمســك
بالســلمية ولكنهــا ترفــض النظــام القائــم .ومجــددً ا بــرز ســؤال المشــاركة السياســية بعــدَ
ّ
احتجاجــات  2011فــي المغــرب ُمس ـ ِّب َب ًة ردَّ فعــل ٍ مختلــف.
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شراكة حزب العدالة والتنمية مع حركة التوحيد واإلصالح
مــع نــأي جماعــة العــدل واإلحســان عــن السياســة كان حــزب العدالــة والتنميــة يُ صــارع
ـي .ومــن هــذه الناحيــة أنجــز الحــزب
ِّ
ـب سياسـ ٍّ
ليؤســس لوجــوده  -ببــطء وتدريــج  -كالعـ ٍ
ـاموي يسـ ُ
ـهل التحكُّــم بــه ،يكــون بديلً
الــدور الــذي أرادتــه لــه المؤسســة الملكيــة :حــزب إسـ
ّ
قــاد ًرا علــى ســحب بعــض الدعــم مــن جماعــة العــدل واإلحســان ،التــي كانــت التهديــد
ـي بيــن حــزب العدالــة والتنميــة (بجناحــه
الرئيــس للقصــر آنــذاك .وهنــا يكْ ُمــن الفــرق األساسـ ُّ
الدعــوي ،حركــة التوحيــد واإلصــاح) وجماعــة العــدل واإلحســان :إيمــان الحــزب بــأن
المثلــى للتغييــر تأتــي باإلصــاح مــن داخــل البنيــة السياســية.
الطريقــة ُ

ـابك مــع حركــة التوحيــد واإلصــاح فــي تاريخهمــا وأهدافهمــا .فالحــزب
إن الحــزب متشـ ٌ
ٌ
تأسيســه للشــبيبة اإلســامية ،وهــي حركــة ســريَّ ة مــن أولــى الحــركات اإلســامية
يُ رجــع
َ
فــي المغــرب .وقــد َّ
تخلــت الشــبيبة اإلســامية عــن أنشــطتها الســريَّ ة ووافقــت علــى دخــول
الســاحة السياســية بعــد حــوارات مــع النظــام وإكــراه منــه ،وفــي عــام َّ 1996
ـاء
تولــى أعضـ ٌ
ـرة مــن
ســابقون فــي الشــبيبة قيــادة الحركــة الشــعبية الدســتورية الديمقراطيــة .16وبعــد فتـ ٍ
المقاطعــات شــارك الحــزب فــي انتخابــات  1997وحــاز تســعة مقاعــد فــي البرلمــان .وفــي
غيــر الحــزب اســمه ليصيــر «العدالــة والتنميــة».17
عــام َّ 1998
عــام  1982حركــة اإلصــاح
صــارت الجماعــة اإلســامية التــي انفصلــت عــن الشــبيبة
َ
ً
الحقــا مــع رابطــة المســتقبل اإلســامي لتشــكِّال
والتجديــد بعــد عشــرة أعــوام ،واندمجــت
18
ِّ
ـام  . 1996وتوضــح الحركــة فــي وثيقتهــا التأسيســية
معً ــا حركــة التوحيــد واإلصــاح عـ َ
أنهــا ســتركِّز علــى الديــن والحاجــات االجتماعيــة بـ ً
وعمليــا ،فــإن الفــرق
ـدل مــن السياســة.
ًّ
مهمــة
ـي :الحركــة لإلصــاح االجتماعــي ،والحــزب للسياســة .وتركّــز َّ
الوحيــد بينهمــا وظيفـ ٌّ
الحركــة علــى ثــاث مســاحات رئيســة :التعليــم ،والدعــوة ،والتدريــب .وللحركــة مــا يســميه
فئــات ديموغرافيــة كالمــرأة ،والطــاب
األعضــاء «شــركاء» ،منهــا أقســامٌ تركِّــز علــى
ٍ
واألطفــال.19
أمــا بالنســبة إلــى العمــل التعليمــي ،فــإن الحركــة تركِّــز علــى غــرس المبــادئ والممارســات
ــرهم ،مــع الواجبــات والمســؤوليات
اإلســامية الصحيحــة فــي أعضائهــا وفــي أ� َس ِ
ـات إســامية أخــرى
االجتماعيــة .وتتشــارك الحركــة األســاس نفســه  -الدعــوة  -مــع منظمـ ٍ
كالعــدل واإلحســان ،ولكــن هنالــك اختالفــات خفيفــة فــي أســاليبهمِّ .
يوضــح عبــد الرحيــم
الشــيخي ،رئيــس الحركــة ،أنهــا مـ َّـرت بعمليـ ٍـة مــن تحديــد أهدافهــا الدعويــة خــال الســنوات
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الماضيــة القليلــة آخــذ ًة بعيــن االعتبــار احتياجــات المجتمــع المغربــي« :الدعــوة ال تنحصــر
فــي نشــر التوحيــد بمعنــاه العــام ،بــل هــي ً
ـلوك أفضل بيــن المســلمين».
أيضــا فــي تشــجيع سـ ٍ
تفهــم الجماعــة أن المغاربــة ملتزمــون باإلســام ،وتؤمــن أنهــم بحاجـ ٍـة لمزيــد مــن التوجيــه،
علــى ســبيل المثــال ،بتعزيــز التعليمــات اإلســامية االجتماعيــة والفرديــة .وفــي مراجعتهــا
لمهمتهــا الدعويــة ركَّــزت علــى مــا تســميه «نشــر أخــاق النزاهــة».
ـان منفصـ ٌ
رغــم أن ًّ
ـل
كل مــن حركــة التوحيــد واإلصــاح ،وحــزب العدالــة والتنميــة ،لهمــا كيـ ٌ
أن
خــاص،
فــإن تأسيســهما المشــترك وتاريخهمــا المتشــابك ورؤيتهمــا المشــتركة تعنــي َّ
َّ
ِّ
ً
متعلقــة بــدور الحركــة السياســي
مقربــة وغيــر ُمحــدَّ دةُ ،تنشــئ إشــكاالت
بينهمــا
عالقــة َّ
وبــدور الحــزب الدينــي.
ُ
الفضــل فــي إعــادة تشــكيل الحركــة الشــعبية الدســتورية الديمقراطيــة (التــي
وللحركــة
اســتراتيجيا ،وتمويلهــا،
صــارت اآلن حــزب العدالــة والتنميــة) ،بمــا فــي ذلــك توجيههــا
ًّ
ـول
ـاء فــي الحــزب ،ومـ َّ
وتزويدهــا بالمــوارد البشــرية .فقــد صــار أعضـ ٌ
ـاء فــي الحركــة أعضـ ً
20
بعضهــم مشــاركة العدالــة والتنميــة فــي انتخابــات  ، 1997ونظــام العمــل المؤسســي للحــزب
مشــابهٌ للــذي فــي الحركــة ،ويُ شــير األعضــاء للحــزب كـ«ابــن» أو «طفــل» الحركــة .21بعد هذه
األوليــة ،التــي تصفهــا القيــادة بـ«التب ِّنــي» ،اضطــر قــادة العدالــة والتنميــة لتخفيــف
المرحلــة
َّ
عالقتهــم بالحركــة بعــدَ دخولهــم تحــت المتابعــة نتيجـ ً
ـام .2003
ـة لهجمــات الــدار البيضــاء عـ َ
إن القناعــات السياســية للحركــة فــي جوهرهــا هــي قناعــات الحــزب نفســها .وال تــرى الحركة
أن الشــعار اإلســامي
 علــى عكــس غيرهــا مــن المنظمــات اإلســامية فــي المنطقــة َّ -أن
التقليــدي «اإلســام هــو الحــل» شــعار صالــح حتَّ ــى اآلن ،كمــا يقــول أحــد أعضائهــا ،ومــع َّ
ِّ
ويوفــر الكثيــر مــن األجوبــة لكنــه ال يحويهــا َّ
كلهــا .وتؤمــن
اإلســام هــو المرجــع األفضــل
ِّ
الحركــة بــأن علــى المجتمــع المســلم األخــذ بالحديــث والقــرآن ،ولكنهــا تؤكــد أن الحركــة
التكيــف
ســنوات مــن
«اختــارت الديمقراطيــة مــن اليــوم األول» .22تعكــس هــذه العبــارة
ٍ
ُّ
الــذي يعتمــد عليــه وجــودُ الحركــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ عملهــا السياســي واالجتماعــي،
ِّ
ٍّ
أن هــذه الطريقــة الوحيــدة
أي
حــد فهمــت الحركــة الواقــعَ واســتوعبته؛ ال َّ
وتوضــح إلــى ِّ
َّ
يتوقعــه أغلــب المغاربــة.
للبقــاء فــي الســاحة السياســية المغربيــة فحســب ،بــل إن هــذا مــا
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تمايز حزب العدالة والتنمية عن حركة التوحيد واإلصالح
مهمــة منــذ تأسيســه ،تشــمل
شــهد حــزب العدالــة والتنميــة تطــورات وتأقلمــات أيديولوجيــة َّ
خارجيــا
ضغطــا
عالقتــه بحركــة التوحيــد واإلصــاح .وقــد ص َّبــت هجمــات الــدار البيضــاء
ً
ًّ
علــى الحركــة والحــزب ليبتعــدا عــن بعضهمــا .وتوافــق هــذا مــع نقــاش للحركــة مــع الحــزب
عــن كيفيــة تدبيــر تقاطعــات الديــن والسياســة (ويعكســون بهــذا النقــاش الرائــج فــي
أي مــدى يُ ستحســن االنفصــال فــي تلــك اللحظــة .انتخبــت الحركــة
المنطقــة آنــذاك) وإلــى ِّ
قائــدً ا مــن غيــر العلمــاء ،محمــد الحمــداوي ،فــي مؤتمرهــا االســتثنائي لعــام  ،2003واضعـ ً
ـة
إيــاه مــكان العا ِلــم اإلســامي أحمــد الريســوني ،وعاكسـ ً
بتوجــه أكثــر
ـة رغبتهــا فــي العمــل
ُّ
ـي،
براغماتيــة 23.ومــع القيــادة الجديــدة بــدأ الحــزب والحركــة يعبــران عــن انفصــال تدريجـ ٍّ
أو عــن «التمايــز» ،وهــو المصطلــح الــذي ِّ
يفضلونــه لوصــف العمليــة.24
عملــت الحركــة ً
أيضــا ،فــي أعقــاب هجمــات  ،2003علــى إثنــاء الدعــاة أو العلمــاء عــن
ُّ
الترشــح باســم الحــزب أو الحشــد لــه ،وحــدَّ ت مــن مــدى ظهــور قــادة الحركــة فــي دوائــر
أن الحركــة ركَّــزت بـ ً
ِّ
ـدل مــن
قيــادة الحــزب.25
ويوضــح الشــيخي ،رئيــس الحركــة الحالــيَّ ،
ضيــق علــى الدعــوة والتعليــم والتدريــب .وقــد مـ َّـرت العالقــة بيــن الحــزب
ذلــك وبشــكل ِّ
مبدئيــا  -للتمايــز
والحركــة بمراحــل كثيــرة منــذ أواخــر التســعينيات .حيــث َســعَ ى كالهمــا -
ًّ
26
ـك ارتبــاط قيادتهمــا  .وسـ ً
ـم فــي األدوار ،واآلن يركِّــزون علــى فـ ِّ
ـابقا كان
فــي الخطابــات ،ثـ َّ
نفصليــن للحركــة قيـ ٌ
ـادات مشــتركة ،فعلــى ســبيل المثــال :حــا َز
فــي جهــا َزي اتخــاذ القــرار ُ
الم ِ
ـب فــي قيــادة الحــزب وفــي قيــادة الحركــة .وللتأكُّــد مــن عــدم
عديــدٌ مــن األعضــاء مناصـ َ
ٍّ
تدريجيــا علــى تقليــل عــدد
ـتقاللي َة كل منهمــا ،عملــوا
تأثيــر هــذا التقاطــع فيمــا يعتبرونــه اسـ
ّ
ًّ
27
األعضــاء الذيــن يقومــون بــأدوار فــي ِكال المكانيــن .
بجهــود
لقــد ُروفقــت جهــود الحــزب لخفــض روابطــه بالحركــة األيديولوجيــة والدينيــة
ٍ
للحــد مــن حضورهــا فــي المجــال السياســي .فقــد َّ
ِّ
قلــل الحــزب عــددَ مرشــحيه
أخــرى
وأســس الحــزب مكانتــه بحلــول عــام  2011كفاعــل
ُ
المدرجيــن فــي االنتخابــات الالحقــةَّ ،
28
بثبــات وقــوة .
البرلمانــي
نــام ينمــو حضــوره
سياســي ٍ
ٍ
ٍّ
ُّ
االستجابة لالحتجاجات
قدَّ مــت احتجاجــات  2011فرصـ ً
مهمــة لــكل مــن حــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العــدل
ـة َّ
ٍّ
ـور كل منهمــا عــن اســتقرار البــاد وأفضــل
ـس ردود أفعالهمــا المختلفــة تصـ ُّ
واإلحســان .وتعكـ ُ
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طريــق ٍ لإلصــاح .فعندمــا بــدأت االحتجاجــات فــي شــوارع المغــرب رأى حــزب العدالــة
والتنميــة وحركتــه التوحيــد واإلصــاح أن االحتجاجــات أســقطت نظــام بــن علــي فــي
تونــس ونظــام مبــارك فــي مصــر ،وأنهــا قــادر ٌة ً
أيضــا علــى إســقاط المؤسســة الملكيــة،
ـم امتنعــوا عــن التظاهــر .وكان هــذا متابعـ ً
ـة
وقــرروا أن الحفــاظ عليهــا أولويتهــم ،ومــن ثـ َّ
لمنهجهــم فــي تفــادي المواجهــة ،وحمايــة البنــى القائمــة والعمــل داخلهــا .29وأكَّــد الحــزب
ٌ
مدفوعــة بالحاجــة لـ«إصــاح ضمــن االســتقرار» أو «الخيــار
أن اســتجابتهما
والحركــة َّ
ـلوب
الثالــث»؛ فــا مــع التظاهــرات التــي قــد تس ـ ِّبب تزعزعً ــا ،وال مــع عــدم المشــاركة بأسـ ٍ
يــؤدي إلــى الجمــود.30
وعلــى العكــس كانــت حركــة العــدل واإلحســان قــو ًة داعمـ ً
ـة لحــراك االحتجــاج فــي البــاد
ً
نتــج قــرار الحركــة
مشــتركة مــع حــراك  20فبرايــر ومجموعــات يســارية أخــرى .وقــد
َ
المهمــة .ورأت أن هــذه فرصـ ٌ
ـة
مــن ميلهــا الدائــم إلــى الحشــد فــي التعاطــي مــع القضايــا
َّ
مهمــة للمشــاركة السياســية  -إن لــم يكــن إلحــداث تغييــر راديكالــي فعلــى األقــل للتعبيــر
َّ
عــن المظالــم  -وأكثــر أهميــة ،إلظهــار صدقهــا فــي الســعي لتحقيــق الصالــح العــام .وقــد
أن حشــد الحركــة فــي عــام  2011كان دليـ ًـا
وصـ َـف أعضــاء الحركــة ،فــي مقابـ ٍ
ـات معهــمَّ ،
وجــه لهــم بأنهــم ُمنتهــو
علــى التغييــر الــذي يُ مكنهــم أن يُ حققــوه ،وردًّ ا علــى النقــد الــذي يُ َّ
ـوط بــه أن يخــدم األفــراد،
أن العمــل السياســي منـ ٌ
الصالحيــة .ويُ شــير األعضــاء عــاد ًة إلــى َّ
ّ
31
ً
ـع
وأن مشــاركتهم فــي التظاهــرات هــي مــن هــذا البــاب  .كانــت الجماعــة حــذرة مــن وضـ ِ
ٌ
رغبــة فــي المشــاركة إذا كان
لتطــور االحتجاجــات .وكان للجماعــة
ســقف لمشــاركتها أو
ٍ
ُّ
ـول
ـات َّ
بإمــكان التظاهــرات إجبــار المؤسســة الملكيــة علــى تنفيــذ إصالحـ ٍ
مهمــة (وربمــا التحـ ُّ
حقيقيــة) .بــل وحتــى إذا أخرجــت التظاهــرات تغييــرات أكبــر
لمؤسســة ملكيــة دســتوريَّ ة
َّ
ُ
ً
(ودليــل ذلــك
ملتزمــة بمبادئهــا :الالعنــف
ألي مخرجــات ،مــع بقائهــا
فالجماعــة مســتعدَّ ٌة ِّ
ُ
(ودليــل ذلــك انضمامهــم لحــراك  20فبرايــر والقــوى
الســلمية) والتعدُّ ديــة
مشــاركتهم
ّ
واضحــا رغــم عــدم رســمها لهــدف
اليســاريّ ة) .إن ظهــور مبــادئ الجماعــة فــي ســلوكها كان
ً
ـي ُمحــدَّ د.32
نهائـ ٍّ
بعــد أســبوعٍ مــن االحتجاجــات فــي الشــوارع جــاء إعــان المؤسســة الملكيــة ،فــي مــارس
قســم حــراك االحتجــاج ويفــرِّ غ مــن زخمــه .فقــد انتقــد
 ،2011بأنهــا ســتراجع الدســتورُ ،لي ِّ
البعــض عمليــة المراجعــة التــي ســيطر عليهــا القصــر ودَ عَ ــوا لمقاطعــة االســتفتاء .ونظــر
ـي
آخــرون إلــى اإلصالحــات علــى أنهــا تقــدُّ مٌ ملمــوس  -وإن كان
تدريجيــا  -نحو نظام سياسـ ٍّ
ًّ
تخفــت .وسـ َّببت طبيعـ ُ
لجــة اآلراء المختلفــة بــدأت االحتجاجــات ُ
ـة
أكثــر ديمقراطيــة .وفــي َّ
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الحــراك العضويــة واالنتشــارية ُّ
الم ِّ
حتجيــن ،وزادت شــائعات اختــراق
تقل ًصــا فــي أعــداد ُ
العمــاء لــه مــن التشــويش.
ألســباب عمليــة،
انســحبت جماعــة العــدل واإلحســان مــن الحــراك فــي ديســمبر 2011
ٍ
واســتراتيجية وسياســية .وكان تــردُّ د الجماعــة فــي ذروة االحتجاجــات اختبــا ًرا لقــدرة
أقــر أعضــاء الجماعــة بــأن االعتبــارات
حــراك االحتجــاج علــى حشــد النــاس .فقــد
َّ
اللوجســتية (كفقــدان العمــل أو إيجــاد مواصــات للوصــول إلــى التظاهــرات) بــدأت تصبــح
ِّ
مكلفــة ألعضائهــا ،وكثيـ ٌـر منهــم مــن الطبقــة العاملــة .ومــع اعتبارات سياســية واســتراتيجية
أخــرى ،كانــت هــذه بدايــة تأ ُّثــر قــدرة الجماعــة علــى اســتدعاء أعضائهــا للحشــد .فلــم ترغــب
القيــادة باالســتمرار بإنهــاك أفرادهــا مــع اســتمرار االحتجاجــات .وبــدأت موجــة االحتجــاج
قوتهــا ،وكانــت الجماعــة قلقـ ً
ـة مــن أنهــا لــو طالــت فســتمنح حــزب العدالــة والتنميــة
تفقــدُ َّ
ً
هامشــا أوســع.
فقــد ســمحت التغييــرات الدســتورية والمــزاج العــام الــذي أنتجتــه االحتجاجـ ُ
ـات لحــزب
ـتوى لــم يكــن ممك ًنــا قبــل عــام
العدالــة والتنميــة بالتنافــس ،وبالفــوز فــي االنتخابــات بمسـ ً
تخوفــت الجماعــة مــن أن اســتمرار االحتجاجــات ســينحو بالمؤسســة
 .2011ولــذا فقــد َّ
والمنتفــع مــن تنازالتهــا
ـد مــن التنــازالت السياســية لتحافــظ علــى مســتقبلهاُ ،
الملكيــة لمزيـ ٍ
33
فــي تلــك الحالــة ســيكون حــزب العدالــة والتنميــة .
وقــد عكــس منهــج العدالــة والتنميــة (وحركتــه التوحيــد واإلصالح) األكثــر حــذ ًرا أولوياتهما
أن القصــر ظـ َّـل حــذ ًرا مــن النفــوذ الصاعــد لهاتيــن الجهتيــن،
بطمأنــة المؤسســة الملكيــة .إال َّ
الحــزب والحركــة ،رغــم تق ُّبلــه لهمــا .واتفـ َ
ـق الحــزب ،بقيــادة عبــد اإللــه بنكيــران ،مــع قيــادة
أن االنضمــام لالحتجاجــات شــديدُ االربــاك وربمــا يكــون
الحركــة
البراغماتيــة  -علــى َّ
ّ
مقامــر ًة ِّ
ـن دو ًرا للعدالــة والتنميــة  -حــزب بمنافســة
مكلفــة .فبقــاء المؤسســة الملكيــة يضمـ ُ
َّ
ظــل الحــزب بعيــدً ا عــن
محــدودة ،فهــو الجهــة اإلســامية القانونيــة الوحيــدة  ،-وإذا
ـات فمــن المفتــرض أن ينتفــعَ الحــزب
االحتجاجــات التــي إذا نجحــت فــي تحقيــق إصالحـ ٍ
أي طــرف آخــر .ولــن يُ ــام الحــزب علــى انعــدام االســتقرار أو علــى مــا ســينتج
بهــا أكثــر مــن ِّ
ً
ً
عنيفــة .وقــدَّ م الحــزب وحركتــه ،وفروعهمــا
عشــوائية أو
مــن االحتجاجــات إذا صــارت
ســموه «نــداء اإلصــاح الديمقراطــي» كطريــق ٍ ثالــث بيــن االحتجــاج
وشــركاؤهما ،مــا
ّ
ـام كامــل سـ َّـلطت
والجمــود .وقــد
َّ
تضمــن هــذا العديــد مــن النقاشــات والمناظــرات طــوال عـ ٍ
الضــوء علــى الحاجــة لإلصــاح ،وأكَّــدت التــزام الحــزب بالمؤسســات السياســية القائمــة
َ

72

وباالســتقرار .كان النــداء  -كمــا أ�ريــد لــه  -عمـ َ
ـات عامــة ،هدفــه تقديــم تطميــن ٍ أكبــر
ـل عالقـ ٍ
تحوطــات الحــزب.
للمؤسســة الملكيــة وتفــادي نقــد ّ
تراجع حزب العدالة والتنمية
ـزب المنتفــع األكبــر  -فــي البدايــة  -مــن احتجاجــات .2011
كان حــزب العدالــة والتنميــة الحـ َ
ً
ـتجابة لالحتجاجــات ،تمنــح
فقــد اقتــرح الملــك محمــد الخامــس إصالحــات دســتورية ،اسـ
الحكومــة المنتخبــة سـ ً
المنتخبــة دو ًرا سياسـ ًّـيا أقــوى.
ـم تمنــح األطــراف ُ
ـلطة أكبــر ،ومــن ثـ َّ
كســب العدالــة والتنميــة فــي انتخابــات  2011البرلمانيــة أغلبيـ ً
ـة فــي المقاعــد ( 107مقاعــد مــن
ـاس دوره
 395مقعــدً ا) ســمحت لــه بقيــادة تحالــف الحكومــة الجديــدة .وتب َّنــى الحــزب بحمـ ٍ
وســعي القصــر مــع األحــزاب
الجديــد ،ولكــن ســرعان مــا تعثَّ ــر مــع انقســام تحالفــه ُ
المشــتَّ ت َ
ً
جارفــة ،ورأى
القائمــة إلحبــاط أجنــدة العدالــة والتنميــة .بــدت قــوة الحــزب االنتخابيــة
األساســي إلعاقــة
كثيــرون فــي القصــر وفــي األحــزاب المعارضــة أن هــذا هــو األســلوب
ُّ
هــذه القــوة وقطعهــا .ولكــن اســتطاع الحــزب  -علــى عــدَّ ة أوجــه  -أن يبنــي علــى دوره
ـوي مــع القواعــد االنتخابيــة.
الصلــب كفاعــل ٍ فــي الســاحة مــع تفاعــل قـ ٍّ
بإصالحــات اقتصاديــة واجتماعيــة طموحــة مــع
إن أجنــدة الحــزب فــي واليتــه األولــى
ٍ
ـب
خطــاب شـ
ـعبوي ،قــد ســمحت لــه أن يتقــدَّ م فــي انتخابــات  2015البلديــة والجهويــة .ولعـ َ
ّ
خطــاب الحــزب الشــعبوي ،الــذي حملــه رئيــس الــوزراء آنــذاك عبــد اإللــه بنكيــران ،دو ًرا
مهمــا فــي نمــو شــعبية الحــزب .وعلــى الرغــم مــن أن أداء الحــزب العــام كان متواضعً ــا،
ًّ
َّ
تتحقــق بشــكل أكثــر جــرأة،
وأنــه تعثَّ ــر فــي تنفيــذ بعــض اإلصالحــات التــي أراد المغاربــة أن
ـد مــن االنتصــارات
رضيــا .وانعكــس هــذا الرضــى بمزيـ ٍ
فــإن النــاس اعتبــروا أداء الحــزب ُم ً
ـوز للحــزب باألغلبيــة مجــددً ا بعــدد مقاعــد أعلــى مــن االنتخابــات الســابقة
االنتخابيــة وفـ ٍ
( 125مقعــدً ا مــن أصــل  395مقعــدً ا).34
ســمحت انتصــارات الحــزب أن ينافــس المؤسســة الملكيــة علــى الحكــم ،و َبكَّــرت مــن إدراك
لتوســع أثــر االنفتاحــات السياســية المحــدودة التــي قدَّ متهــا عــام 2011
المؤسســة الملكيــة
ُّ
المــراد لهــا .و ُتتيــح هــذه التغييــرات لألطــراف السياســية  -ولإلســامية السياســية
أكثـ َـر مــن ُ
منهــا علــى األخــص  -أن تســيطر علــى السياســة والخطــاب السياســي فــي البــاد .وبطريقـ ٍـة
مفهومــة ،فقــد تزايــد شــعور القصــر بالتهديــد مــن شــعبية العدالــة والتنميــة المتزايــدة ومــن
ِّ
للحــد مــن صعــوده فــي أثنــاء َســعْ ي الحــزب ليكــون أكثــر
فتحــرك
قبضتــه السياســية،
َّ
ـاون القصــر مــع أحــزاب
قبــوال للنــاس،
وليبيــن جهــوده فــي معالجــة حاجــات الناخبيــن .وتعـ َ
ِّ
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َ
اســتبدل
وقطــع علــى العدالــة والتنميــة عمليــة تشــكيل الحكومــة ،وفــي النهايــة
مواليــة َ
ٍ
وضغــط الحــزب
بقائــد الحــزب  -بنكيــران  -وجهً ــا أكثــر ليونــة  -ســعد الديــن العثمانــي،
َ
للدخــول فــي تحالـ ٍـف واســعٍ ال يعكــس برنامجــه االنتخابــي.
المختلفــة علــى كيفيــة الـ ِّ
ـرد علــى منــاورات القصــر.
قســمت هــذه التجربــة قيــادة الحــزب ُ
َّ
وقــد حافـ َ
ـظ الحــزب علــى قيادتــه للحكومــة بعــد عمليــة تشــكيل الحكومــة المســتعصية
والمتعثــرة مطلــعَ عــام  2017ولكــن بتحالـ ٍـف ضعيــف ،إال أن الشــقوق داخـ َ
ِّ
ـل الحــزب لــم تلتئــم
بعــدُ .35
ـزء
َّ
تعمقــت شــروخ الحــزب فــي آخــر عــام  2017بخالفـ ٍ
ـات حــول القيــادة الداخليــة .إذ أراد جـ ٌ
ُمعتبـ ٌـر داخـ َ
ـل الحــزب إبقــاء بنكيــران قائــدً ا للحــزب بأمــل أن يــوازن إذعــان العثمانــي رئيــس
الــوزراء للمؤسســة الملكيــة .ولكــن العثمانــي فــاز باالنتخابــات الداخليــة لرئاســة الحــزب فــي
موجهً ــا لكمـ ً
ِّ
ـة لجنــاح بنكيــران اإلصالحــي الــذي يشــعر بالتهميــش داخــل الحــزب
ديســمبر
36
بشــكل مســتمر  .إن خضــوع الحــزب للمؤسســة الملكيــة مــع انقســاماته الداخليــة يجعلــه
حكومــة
يُ غامــر بشــعبية الحــزب ،فتحالفــه الحكومــي القائــم  -الضعيــف حتــى بمعاييــر
ٍ
خاضعـ ٍـة لســيطرة المؤسســة الملكيــة  -يعانــي ليســتجيب لإلحبــاط النامــي مــن تحديــات
الحكــم األساســية ،ولــم يكــن لــه  -خــال العــام ونصــف العــام الماضييــن  -رسـ ٌ
ـالة واضحــة
وال قليــل مــن التجانــس.
بحـ َ
ـذ ٍر
تدرجــت تجربــة العدالــة والتنميــة فــي الحكومــة مــن تجربـ ٍـة متفائلــة ،تـ
ُ
لقــد َّ
ـوازن َ
بيــن مجاورتهــا للمؤسســة الملكيــة وتحديــات اإلصــاح والتطويــر ،إلــى عمليـ ٍـة مــن «الهضــم
وتعطــش
ُّ
ـوه ســمعة الحــزب تحــت ضغــط القصــر
مــن خــال المشــاركة» السياســية .وتتشـ َّ
النُّخــب السياســية واالقتصاديــة لحمايــة حصصهــا ،وباالنقســامات الداخليــة للحــزب.
الحــزب ويســخر منــه ومــن قيادتــه ومــن تحالفــه الحكومــي ،ومــن
الشــعب اآلن
وينتقــد
َ
ُ
مبادراتــه السياســية التــي ُتــرى بــا فائــدة .ويُ عتبــر الحــزب  -علــى نطــاق ٍ واســع  -قــد
فشـ َ
ـل فــي الوقــوف أمــام الضغــط المعهــود مــن المؤسســة الملكيــة ونظامهــا المبنــي علــى
أن يُ ــرى
المحســوبية .ويقـ ُّـر كثيـ ٌـر مــن أعضــاء الحــزب بــأن مــا َخشــوه لوقـ ٍ
ـت طويــل قــادمٌ ْ :
مواليــا للمؤسســة
آخــر
العدالــة والتنميــة فــي نظــر الــرأي العــام  -بشــكل متزايــد  -حزبًــا
َ
ً
37
الملكيــة ال فاعـ ًـا مسـ ً
ـي لتنفيــذ رغبــات القصــر .
ـتقل
حقيقيــاُ ،و ِجــدَ بشــكل أساسـ ٍّ
ًّ
فقــد ركَّــز الحــزب علــى ترميــم عالقتــه بالمؤسســة الملكيــة ،منــذ أزمــة تشــكيل الحكومــة
فــي عــام  ،2017علــى حســاب داعميــه والشــعب المغربــي بشــكل عــام .إذ إن المنطــق الــذي
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وجهــه فــي مصاعــب ســابقة ،بمــا فــي
يحــرِّ ك منهــج الحــزب اآلن هــو المنطــق نفســه الــذي َّ
ً
وأيضــا اآلن فيمــا يبــدو،
ذلــك تفجيــرات الــدار البيضــاء فــي مايــو  .2003ففــي ذلــك الوقــت،
َّ
فضــل العثمانــي  -الــذي قــاد الحــزب فــي عــام  - 2003التراجــعَ  .ويعكــس أســلوب الحــزب
الحالــي القــدرة نفســها علــى االنســحاب حتــى رضــى المؤسســة الملكيــة أو رفــع يدهــا عنــه.
بــل صـ َّـرح العثمانــي أن علــى الحــزب التراجــع لحجمــه البرلمانــي مــا قبــل عــام 2011؛ إذ إن
نمــوه كان ســريعً ا جــدًّ ا ويصعــب تدبيــره .38ويشــعر الكثيــرون مــن أعضــاء الحــزب أنهــم
مقبلــون علــى تجربـ ٍـة انتخابيــة مشــابهة لتجربــة عــام  2007عندمــا حــدَّ الحــزب مــن عــدد
َّ
متوقــع فــي المشــاركة االنتخابيــة.39
ـوط
ناخبيــه ،وهــو مــا ســيوازيه هبـ ٌ
حسابات حركة العدل واإلحسان
تبعــات قــرار العــدل واإلحســان باالنســحاب مــن احتجاجــات  2011تــوارت ســريعً ا باالرتبــاك
ٌ
مكانــة شــبه «أســطورية»
المؤسســاتي الــذي نشــأ بمــوت عبــد الســام ياســين .فلياســين
فــي الجماعــة ،وكان واحــدً ا مــن َّ
القلــة شــديدة النقــد للنظــام الذيــن تمكنــوا مــن الصمــود
مهمــا َّ
حفــز جيـ ًـا يعيــش فــي
ومتابعــة النقــد .ويــرى أتباعــه أن عملــه وتضحياتــه َبنَيــا حــراكًا ًّ
الخــوف والركــود .وكان الســؤال المطــروح بعــد وفاتــه ذا وجهَ ْيــن :كيــف يتماســك التنظيــم
ً
فراغــا فــي القيــادة ،وفــي الوقــت نفســه أن يُ حافــظ علــى صلتــه بتغيــرات مــا بعــد
ليتفــادى
عــام 2011؟
شــعبيتها
إن تحديــات الحفــاظ علــى تماســك جماعــة العــدل واإلحســان والحفــاظ علــى
ّ
ً
ـتجابة لذلــك
َوا َزاهــا مغامرتهــا الفاشــلة باالنضمــام الحتجاجــات  .2011وركَّــزت الجماعــة اسـ
ً
براغماتيــة ،وأن تبنــي لنفســها
علــى توســيع نطــاق جذبهــا ،مــا اســتلزم أن تكــون أكثــر
أساســات أبعــد مــن االعتمــاد علــى رمزيــة ياســين َّ
األخــاذة .فانتخبــت الجماعــة محمــد
ـر أكثــر حداثــة  -ليقــود
عبــادي  -وهــو وجــهٌ أقــل
ً
تسييســا بمصداقيــة دينيــة عاليــة ومظهـ ٍ
ـرب
الحركــة فــي المراحــل التاليــة .فقــد احتاجــت الجماعــة أن تتأقلــم مــع حقيقــة أن مغـ َ
التغيــر
عــام  2012يواجــه تحديــات مختلفــة عــن تحدياتــه عــام  1970أو عــام  .1980وكان هــذا
ُّ
ً
ـوح موقــف ياســين  -المو َّثــق
تدريجيــا
 فــي الجماعــة  -بالطبــعودقيقــا ،وأعاقــه أحيا ًنــا وضـ ُ
ًّ
ـدد مــن القضايــا.
بشــكل واســع  -فــي عـ ٍ
َ
الطريــق لمخــاوف بشــأن
يُ فســح الســؤال الدائــم عــن االنخــراط فــي العمــل السياســي
وجــذب أوســع للجماعــة .إذ ُتصــارع الجماعــة للحفــاظ علــى
لظهــور
الســعي الضــروري
ٍ
ٍ
وجودهــا فــي المجــال االجتماعــي مــع امتناعهــا عــن السياســة ،بينمــا تقـ ِّ
ـدم فكــر ًة مبهمــة
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وكثيــر مــن قــادة العــدل واإلحســان غيــر مقتنعيــن بــأن
عــن النظــام السياســي البديــل.
ٌ
أن مــا أ�نجــز
حكومــة بنكيــران كانــت قــادر ًة علــى تحقيــق الكثيــر ،رغــم جهودهــا ،ويعتقــدون َّ
لــم يكــن إال عطايــا مــن المؤسســة الملكيــة ،ورغــم ذلــك ســاء الجماعـ َ
ـة صعــودُ حــزب العدالــة
ويفســر قــادة الجماعــة شـ َ
ـر لقــوة جــذب
والتنميــة.40
ِّ
ـعبية حــزب العدالــة والتنميــة كمؤشـ ٍ
ـالة إســامية ،ال بســبب اســتراتيجية الحــزب أو منهجــه أو إنجازاتــه .ومــع ذلــك ،يوجــد
رسـ ٍ
َّ
أن قلــة المشــاركة السياســية  -للجماعــة  -حــدَّ ت
فــي الجماعــة
ٌ
فهــم جديــر بالمالحظــةَّ :
مــن منافســة حــزب العدالــة والتنميــة وأكســبت الحــزب األصــوات اإلســامية.

ـأن دعــم موقفهــا السياســي يتمثــل فــي عــدم المشــاركة
وتزعــم جماعــة العــدل واإلحســان بـ َّ
ثــم تشــير َّ
أن المبــاالة
فــي االنتخابــات ،ومــن َّ
قلــة الناخبيــن إلــى حجــم شــعبيتها .إال َّ
الناخبيــن هــي قضيـ ٌ
ـت طويــل فــي المغــرب ،بمعــدل مشــاركة انتخابيــة
ـة قائمــة منــذ وقـ ٍ
ـرب فقــط ليبيــا
مــن أقــل خمســة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (يســبق المغـ ُ
أي حـ ٍّ
ـد تنعــدم ثقــة المغربيين فــي قادتهم
والجزائــر واألردن ومصــر) .41وتعكــس النســبة إلــى ِّ
أي حـ ٍّ
المغربيــون ســيطر َة
ـد يــرى
ومؤسســاتهم السياســية ،وفــي الوقــت نفســه تعكــس إلــى ِّ
ّ
المؤسســة الملكيــة ووجودهــا كقــوة سياســية راســخة .وقــد ارتفــع إقبــال الناخبيــن قليــاً
ـراوح مكانــه بنســبة  %42.2فــي عــام .2016
ـام  ،2011قبــل أن يـ َ
ـام  2007إلــى  %45.5عـ َ
مــن  %37عـ َ
ُ
ّ
المؤهليــن للتصويت
ـجلين مــن الناخبيــن ،بينمــا العديــدُ مــن
ولكــن هــذه النســب تشــمل ُ
المسـ َّ
ـجلين .42وتســتخدم جماعــة العــدل واإلحســان معــدّ الت إقبــال الناخبيــن لتدعــم
ليســوا مسـ َّ
ـر عــن اختيــار غالــب
موقفهــا  -كطـ ٍ
ـرف سياسـ ٍّ
ـي  -برفــض المشــاركة فــي االنتخابــات كتعبيـ ٍ
المغاربــة.43
انتقــادات كثيــرة حتــى وصفهــا
ولكــن موقــف الجماعــة ،وتحديــدً ا بعــد عــام  ،2011أثــار
ٍ
البعــض بـ«حــزب الكنبــة» ،بمعنــى أنهــا تقــف جان ًبــا .44إذ إن اســتمرار امتناعهــا عــن السياســة
ـة مثاليــة وربمــا تجاوزهــا الزمــن .أمــا التقديــر الحاضــر داخـ َ
ـوى فكــرة أنهــا جماعـ ٌ
ـل
قــد قـ َّ
صحيحــا بعــدم المشــاركة ويثبــت ذلــك تجــارب العدالــة
أن خيارهــا كان
ً
الجماعــة ،فهــو َّ
ـام  2016علــى وجــه الخصــوص وعــام  - 2017عندمــا نجحــت المؤسســة الملكيــة
والتنميــة  -عـ َ
ٌ
مثــال آخــر للســيطرة
أن تجربــة العدالــة والتنميــة
فــي تقســيم الحــزب .وتــرى الجماعــة َّ
45
ُّ
المؤسســة الملكيــة الكاملــة ولعبثيــة  -بــل وخطــورة  -المشــاركة السياســية  .وتظــل قيــادة
الجماعــة ُتعــارك أثـ َـر رفضهــا المشــاركة.
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بذلــت الجماعــة جهــودً ا قليلـ ً
ـة أخــرى لتطبيــق رؤيتهــا لدولــة مدنيــة بقيــادة ُمنتخبــة .ولكــن
أن تحركهــا فــي هــذا االتجــاه أقـ ُّـل مــن ذلــك .بــل وقــد تراجــع حضورهــا اإلعالمــي
يبــدو َّ
القــوي قبــل عــام  ،2011إذ يبــدو أن الجماعــة ال تريــد أن تكــون فــي طليعــة النقــاش السياســي
كمــا كانــت مــن قبــل .ويعكــس هــذا مــا ذكرنــاه ً
آنفــا مــن خوفهــا مــن فقــدان جاذبيتهــا.
فاالنخــراط أيضــا ُمخاطــر ٌة قــد تظهــر أن الحركــة غيــر مرغــوب بهــا نتيجــة تجربــة حــزب
العدالــة والتنميــة ،أو أســوأ مــن ذلــك :أنهــا أقــل مكانـ ً
ـة مــن الحزب .كمــا أن لالنتظــار مخاطره
ً
ـي جديــد فــا ضمانــات لبقــاء رســالتها
أيضــا ،فــإذا تابعــت الجماعــة انتظــار ســياق سياسـ ٍّ
تغيــر الظــروف
بالقــوة ذاتهــا .وتجــازف الجماعــة بتعليــق مشــاركتها
ّ
سياســيا بانتظــار ُّ
ًّ
ـإن اســتراتيجية
يغيــر الســياق الــذي أنشــأ الجماعــة .لــذا فـ َّ
كليــا؛ إذ َّ
إن ذلــك قــد ِّ
السياســية ًّ
العــدل واإلحســان يصعــب فهمهــا بشــكل كامــل ٍ أو توفيــق تناقضاتهــا .ولتجــاوز هــذه
التحديــات ،فقــد أكَّــدت الجماعــة علــى الحاجــة لميثــاق ٍ بيــن مختلــف الجهــات السياســية
سياســي جديــد يصــوِّ ت عليــه الشــعب بعــد ذلــك.
لتحديــد المبــادئ واألساســات لنظــام
ٍّ
ٌ
أصيلــة فــي موقــف الجماعــة عــدم التشــاركي.
وبطبيعــة الحــال ،فــإن إشــكالية التعــاون
ـدد محــدود مــن القضايــا  -ألنهــم ال
ـراف أخــرى التعــاون معهــم  -إال فــي عـ ٍ
وال يمكــن ألطـ ٍ
يؤمنــون بفاعليــة العمليــة ويطعنــون بهــا وبالمشــاركين فيهــا .وهكــذا ،تزيــد قائمــة تناقضــات
يومــا بعــد يــوم.
الجماعــة مــن عزلتهــا ً
أن مؤشــرات
ومــع أن معــدالت اإلقبــال االنتخابــي لــم
تتحســن إال قليـ ًـا بعــدَ عــام  ،2011إال َّ
َّ
أخــرى تشــير إلــى أن االهتمــام والمشــاركة السياســية صــارت أكبــر فــي المجتمــع المغربــي،
وأن هنــاك مزيــد مــن التوجــه لتقييــم أداء األطــراف والمؤسســات السياســية وجعلهــا
ً
خاضعــة للمحاســبة.
لكــن فــي ذات الســياق ،عــاوة علــى ُّ
تحفــظ حركــة العــدل واإلحســان عن المشــاركة سياسـ ًّـيا
ـي جديــد ،فقــد أظهــر باقــي الطيــف السياســي المغربــي المزيــدَ مــن
بانتظــار نظــام سياسـ ٍّ
َّ
ظــل المغاربــة  -حتــى اآلن  -فــي ســعيهم لإلصــاح واضحيــن بشــأن
البراغماتيــة .وقــد
مطالبهــم .فعلــى الرغــم مــن أن للمؤسســة الملكيــة شــعبيتها ،ولكــن المغاربــة يريــدون المزيــدَ
ـي الراجــح ،وقــد ًرا أكبــر مــن المحاســبة والكفــاءة.
مــن الشــفافية ،ومزيــدً ا مــن الحكــم الملكـ ِّ
وال يكتفــي المغاربــة بتوجيــه هــذه المطالــب للسياســيين فحســب ،ولكــن للملــك وللمؤسســة
الملكيــة ً
أيضــا.
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هل تقدر حركة التوحيد واإلصالح على تقديم حل؟
يبحــث حــزب العدالــة والتنميــة عــن مخــرجٍ لتجــاوز الطــرق المســدودة فــي هــذه األوقــات
المربكــة ،وفــي الوقــت نفســه يتجــه لقواعــده الشــعبية لتلطيــف الضــرر .يُ شــير الحــزب
اآلن مــع حركــة التوحيــد واإلصــاح إلـــى “شــراكة اســتراتيجية» وتعــاون ٍ يركِّــزان علــى
هدفهمــا المشــترك لدعــم طرازهمــا مــن اإلصــاح االجتماعــي ،والوعــي السياســي والمدنــي،
توجــه براغماتــي وأقــل دينيـ ً
ـة لحــزب
والمرجعيــة اإلســامية العامــة .46هــذه الجهــود لوضــع ُّ
العدالــة والتنميــة ال تعنــي بالضــرورة أن الكيانيــن ال يدعمــان بعضهمــا ً
بعضــا .فــإن العالقــات
بيــن المجموعتيــن كانــت وتظــل قويـ ً
ـة رغــم هــذه المحــاوالت.

تشــويش وانتقــاد لحــزب
كانــت عالقــة الجهتيــن الغامضــة ببعضهمــا البعــض مصــد َر
ٍ
معوضـ ً
ـة لهبــوط شــعبيته .وعلــى الحــزب اآلن أن
العدالــة والتنميــة ،واآلن يمكــن أن تكــون ّ
يُ عيــد التقريــب بيــن العملَ ْيــن اللذيــن احتــاج سـ ً
ـابقا للفصــل بينهمــا :الدعــوي فــي الحركــة،
ـورت التصــورات عــن
ـور النقــاش عــن العالقــة ،فقــد تطـ ّ
والسياســي فــي الحــزب .ومــع تطـ ّ
مكامــن قــوة ٍّ
كل مــن الحــزب والحركــة .حيــث اعتُ بــرت الحركــة مصــد َر القــوة قبــل تجربــة
الحــزب فــي الحكومــة ،فقــد شــكَّلت القلــب النابــض للحــزب و«مخزونــه االنتخابــي».47
ـنوات بشــكل ضخـ ٍـم مــن انتشــار الحركــة وروابطهــا االجتماعيــة القويــة
وانتفــع الحــزب لسـ ٍ
لنشــر رســالته فــي المجتمــع المغربــي ،وآتــت الجهــود ثمارهــا فــي انتخابــات  2011البرلمانيــة.
توســع الحزب واكتســابه
وقــد مــال هــذا التــوازن للقــوى
تدريجيــا بيــن عامــي  2011و 2016مع ُّ
ًّ
المزيــد مــن النفــوذ بقيــادة بنكيــران كمــا ظهــر فــي برنامــج الحــزب االنتخابــي لعــام .2016
تغيــرت الفروقــات الدقيقــة إذا مــا
ـول الحــزب بشــكل متزايـ ٍ
ومــع تحـ ُّ
ـد لمصــدر القــوة ،فقــد َّ
ُ
كان يجــب  -أو إلــى كَــم يجــب  -الفصــل بيــن االثنيــن.
مــن المحتمــل أن ُتجبــر األزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا الحزب علــى االقتراب
مــن حركــة التوحيــد واإلصــاح .حــا َز إبراهيــم الشــيخي فتــر ًة رئاســية جديــد ًة للحركــة
فــي مؤتمرهــا العــام الســادس فــي  3أغســطس  .2018وخطــو ًة لألمــام نحــو فصــل ٍ أكبــر:
ـذي
تحركــت القيــادة  -فــي الحركــة  -الســتبدال العضويــن ُ
َّ
المتبقييــن فــي مجلســها التنفيـ ّ
واللذيــن همــا عضــوان فــي األمانــة العامــة للحــزب .48وأشــارت الحركــة أنهــا ســتركِّز أكثـ َـر
فــي مرحلتهــا القادمــة علــى عملهــا التعليمــي ،وعلــى االجتماعــي تحديــدً ا .ومــن الواضــح
ِّ
بالحــد مــن االنخــراط
التكيــف مــع الضغــوط السياســية والمجتمعيــة
أن الحركــة تحــاول
ُّ
المباشــر فــي الدائــرة الضيقــة ألعمــال الحــزب .ولكــن كمــا قــال الشــيخي« :حتــى لــو أراد
ِّ
التخلــي ع َّنــا ،فلــن نتركــه نحــن».
العدالــة والتنميــة
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ِّ
ٍّ
محف ً
ٍّ
ــزا للحركــة
عــام
تحــد يواجهــه يكــون بشــكل
أي صــراعٍ داخــل الحــزب أو
وأكَّــد أن َّ
لتســاهم فــي الحــل .ويقـ ُّـر الشــيخي بــأن َّ
قلــة القيــود السياســية ُتعطــي الحركــة مزيــدً ا مــن
أن عمـ َ
الحريــة ِّ
الطرفيــن ســيؤثر فــي
ـد َ
ـل أحـ ِ
لتنفــذ إصالحاتهــا الخاصــة دون الحــزب ،وأكَّــد َّ
ـور النــاس عــن الكيانيــن .49وسـ ّ
ـيظل
دائمــا ،لألفضــل أو لألســوأ؛ بســبب تداخــل تصـ ُّ
اآلخــر ً
الحــزب المنتفــع األساســي مــن انتشــار الحركــة وأعمالهــا الخيريــة ،وكال األمريــن َن َميــا فــي
ـوظ مــع دخــول حركــة التوحيــد واإلصــاح مؤسسـ َ
ـة الدولــة
األعــوام الماضيــة بشــكل ملحـ ٍ
الدينيــة .إذ ثمــة أدلـ ٌ
ـب
ـة متداولــة كثيــرا ُتشــير إلــى أن ألعضــاء الحركــة العديــد مــن المناصـ ِ
المهمــة.50
الدينيــة الرســمية
َّ

َّ
لعــل مــا يدفــع الحركــة للتركيــز علــى المجتمــع واالبتعــاد عــن السياســة هــي التحديــات
توســع
ٍ
آخــذة فــي النمــو .فقــد َّ
التــي يواجههــا العدالــة والتنميــة مــع حــركات احتجــاجٍ
ُ
ً
منظمــة
خصوصــا بعــد أن أصبحــت
عمــل الحركــة االجتماعــي فــي األعــوام الماضيــة
ً
ـجلة عــام  ،2011وهــو مــا ســمح لهــا أن تنتفــع مــن تمويــل الدولــة بواســطة مؤسســاتها
مسـ َّ
الشــريكة وغيــر الحكوميــة .وتمتلــك الحركــة القــدرة علــى اكتســاب دخــل ٍ مــن أعضائهــا
الذيــن يُ ســاهمون بـــ  %2.5مــن دخلهــم الســنوي للحركــة .وتســعى الحركــة لسـ ِّ
ـد الحاجــات
االجتماعيــة التــي تراهــا فــي المجتمــع بهــذا النــوع مــن االنتشــار ،وتوفيــر الخدمــات والعمــل
اإلغاثــي ،وبابتعادهــا عــن السياســة .وتشــمل شــبكتها الواســعة مــن المنظمــات الشــريكة:
منتــدى الزهــراء للمــرأة المغربيــة ،ومنظمــة التجديــد الطالبــي ،ومؤسســة بســمة للتنميــة
االجتماعيــة ،ورابطــة األمــل للطفولــة المغربيــة.
ُّ
ٌ
مؤسســيا ولكــن تتبــع لتوجيــه الحركــة االســتراتيجي.
منفصلــة
كل هــذه المؤسســات
ًّ
ـدد مــن مختلــف
وبواســطة هــذه المنظمــات يمكــن للحركــة أن تتأكَّــد مــن حضورهــا فــي عـ ٍ
المجــاالت .إذ تســتطيع الحركــة مثـ ًـا ،مــن خــال منتــدى الزهــراء ،أن تســهم فــي الحــوار
حــول تمكيــن المــرأة وهــو حاليــا يعــد نقاشــا حساســا بعــد التشــريعات األخيــرة ضــد
وأطــراف غيــر
التحــرش واالعتــداء الجنســي .وتتشــارك هــذه المجموعــات مــع الدولــة
ٍ
حكوميــة للمســاعدة فــي معالجــة مجموعـ ٍـة كاملــة مــن القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة
ـلوب ال تســتطيع الدولــة غال ًبــا القيــام بــه وحدهــا .إن روابــط الحركــة بهــذه المجموعــات
بأسـ ٍ
اجتماعــي مهــم ،وربمــا بطــرق ٍ فعَّ الــة أكثــر مــن العمــل
تســمح لهــا بوضــع نفســها كفاعــل
ٍّ
السياســي.
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إن الحركــة  -ومثلهــا الحــزب – يتمتعــان بوجــود أقــوى فــي المــدن ،لكــن مــع ذلــك ،تحــاول
فقــرا مدقعً ــا والحاجــة
مجموعــات لهــا فــي المناطــق الريفيــة التــي تعانــي
الحركــة بنــاء
ٍ
ً
ِّ
تقــدم مؤسســة بســمة المرتبطــة بالحركــة
للعمــل فيهــا كبيــرة .وعلــى ســبيل المثــال،
دعمــا للفقــراء يشــمل المعونــات الطارئــة التــي انتفعــت بهــا مئــات العائــات بعــد الكــوارث
ً
الطبيعيــة كالفيضانــات أو الشــتاء القــارس ،51حيــث يصعُ ــب علــى الدولــة أحيا ًنــا تقديــم هــذا
النــوع مــن الدعــم الســريع .كذلــك ،مــن مشــاريع بســمة الحاليــة مشــروع يهــدف لتقديــم
الخدمــات األساســية ،كالتعليــم واإلســكان ،والرعايــة الصحيــةُ ،
ــرق ،والمــاء ،للقــرى
والط ُ
ِّ
تقــدم اإلســكان والتعليــم والتدريــب للعائــات
النائيــة ،52عــاوة علــى مشــاريعَ أخــرى
ـاح هــذا للحركــة أن تدخــل بشــكل ٍ أعمــق فــي المجتمــع .فقــد وصـ َـف
المحرومــة .وقــد أتـ َ
ـوي عــن الــوالء الــذي يمكــن للحركــة أن تبنيــه بجهودهــا
ـو شـ ٌ
عضـ ٌ
ـر قـ ٍّ
ـاب فــي الحركــة بتعبيـ ٍ
التعليميــة واالجتماعيــة وأعمالهــا الخيريــة ،وكذلــك وصـ َـف عالقتــه بالتوحيــد واإلصــاح:
«الحركــة فــي دَ مــي».53
حملــة نشــطة لصالــح الحــزب ،ولكــن تغــرس جهودهــا التعليميــة
ال تنخــرط الحركــة فــي
ٍ
َ
المزيــدَ مــن العمــل المدنــي بيــن المغاربــة ،والــذي ينفــع الطــرف الــذي تقــف معــه بوضــوحٍ،
وهــو حــزب العدالــة والتنميــة .وكَـ َ
ـذا األمــر بالنســبة إلــى مبــادرات الحركــة االجتماعيــة التــي
ـزب بشــكل كبيــر .ورغــم تضــاؤل حضــور الحركــة داخــل الحــزب ،فإنهــا ســتظل
تنفــع الحـ َ
أيديولوجيــا بيــن بعضهمــا
دائمــا أحــد أقــوى روابطــه بالشــعب .وإن أظهــر االثنــان ابتعــادً ا
ً
ًّ
البعــض ،إال أنهمــا يتشــاركان نفــس هــدف الحفــاظ علــى بقــاء حــزب العدالــة والتنميــة
ونجاحــه.
خاتمة
المعادلــة الناجحــة.
أن حــزب العدالــة والتنميــة ،مباشــر ًة بعــد احتجاجــات  ،2011وجــدَ ُ
َبــدَ ا َّ
فقــد تب َّنــى بنكيــران دعــو َة إصــاحٍ وعدالــة اجتماعيــة طموحــة ،وجاهــد ُليظهــر أن حكومتــه
تســعى لالســتجابة لمطالــب النــاس .وقــد أثبتــت تجربــة العدالــة والتنميــة بيــن عامــي 2011
ـن .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،كان الحــزب أقــد َر علــى زيــادة حضــوره فــي
أن الحـ َّـل الوســط ممكـ ٌ
وَّ ،2016
البرلمــان بانتخابــات عــام  .2016ولكــن بــدَّ د الحــزب انتصــار عــام  2016واتخــذت الحكومــة
ِّ
الحاليــة مقاربـ ً
والتخلــي عــن اإلصالحــات الحقيقيــة .والنتيجة
ـة جديــدة فــي إرضــاء القصــر
هــي ُّ
ـص فــي الدعــم الشــعبي للحــزب ســيتَّ ضح مــداه فــي االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة
تقلـ ٌ
(غال ًبــا فــي عــام .)2021
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تعــي حركــة التوحيــد واإلصــاح الحاجـ َ
ـة لبراغماتيـ ٍـة أكبــر كأفضــل وســيلة لدعــم حــزب
قــررت
العدالــة والتنميــة فــي صراعــه إلعــادة تموضعــه فــي السياســة المغربيــة .فقــد َّ
قيــادة الحركــة التركيـ َـز علــى العمــل المدنــي والخدمــات االجتماعيــة للحـ ِّ
ـد مــن اإلحبــاط
االجتماعــي مــن الحــزب .ويســعى الحــزب لذلــك بسـ ِّ
ـد الفــراغ فــي الخدمــات مــع جهــوده
الخاصــة فــي التعليــم ورفــع الوعــي.
كحــراك لإلصــاح وهــو مــا قــد يُ ِّ
قلــل مــن خســائر حــزب العدالــة
ُتريــد الحركــة أن ُتــرى
ٍ
والتنميــة ،وقــد ِّ
نجاحــا فــي هــذا الشــأن نظـ ًـرا للتمويــل الــذي يقــدر الحــزب
تحقــق الحركــة
ً
علــى تحصيلــه .وفــي المجمــل :وضعــت اختيــارات الحــزب السياســية إر َثــهُ الــذي حــاول
ـوي ومســتقل ،علــى شــفا جــرف.
ـي قـ ٍّ
بنــاءه لنفســه كفاعــل سياسـ ٍّ
وكَــذا فــإن حركــة العــدل واإلحســان قــد عا َنــت بطريقتهــا الخاصــة للتأقلــم مــع الواقــع
تغيــرات مــا بعــد عــام  2011قــد نفعتهــا؛ إذ
الجديــد للمجتمــع المغربــي .وظاهريًّ ــا يبــدو َّ
أن ُّ
َّ
ٌ
ظلــت القــوة السياســية الوحيــدة التــي يمكــن أن تدَّ عــي أنهــا مســتقلة ًّ
حقــا ولــم تفســد
َّ
وظلــت بعيــد ًة عــن السياســة ،ويبــدو
بعــدُ  .ولكنهــا فشــلت فــي االنتفــاع بهــذه الظــروف
ٍّ
َّ
ُ
ـد مــن العزلــة كمــا يشــير لذلــك قلــة وضــوحِ كل مــن رؤيتهــا
أن الجماعــة تســير نحــو مزيـ ٍ
وخطتهــا للعمــل مسـ ً
ـتقبل .إذ ُتعانــي الحركــة فــي جــذب الجيــل الشــاب مــن المغاربــة ،الــذي
يبــدو أ َّنــه يُ ِّ
ـو االنخــراط فــي
فضــل الحلــول البراغماتيــة .وبشــكل متناقــض :تتجــه البــاد نحـ َ
ـول وتواجــه
ـمي ،ومــع ذلــك لــم تنتفــع الجماعــة مــن هــذا التحـ ّ
السياســة بشــكل غيــر رسـ ٍّ
ـوط.
ـول لجماعــة هامشـ ّـية متذبذبــة تميــل للتحـ ّ
احتماليــة التحـ ّ
ـاميو المغــرب  -بشــكل متزايــد  -بصــورة األحــزاب السياســية المغربيــة األخــرى:
ينطبــع إسـ ّ
ومقســمة ،وعاجــزة .حيــث يتــم االنتقــاص مــن برلمــان البــاد
مهضومــة  -فــي النظــام ،-
َّ
ـتمر مــن ِقبــل مؤسســة الملكيــة التــي تســعى الســتعادة ِّ
وحكومتــه وقضــاؤه بشــكل مسـ ٍّ
كل
مســاحة َّ
تخلــت عنهــا بعــد عــام  2011فــي الســاحة السياســية .وتقـ ُّـل المشــاركة السياســية
مــع فقــدان هــذه المؤسســات لشــرعيتها عنــد النــاس؛ إذ كان إحبــاط المغاربــة مــن حالــة
واضحــا منــذ عــام 2011؛ ولذلــك اتجهــوا إلــى الشــارع للتعبيــر عــن همومهــم .إن
الحكــم
ً
أســاليب القــوى السياســية ُتبعدهــا عــن النــاس ،مــع مــا يرافقهــا مــن َخ ْنــق المؤسســة الملكيــة
لتحركاتهــا وحدّ هــا بشــدَّ ة مــن مســاحاتها التــي يمكنهــا التحـ ُّـرك فيهــا.
المرجــح أن تتابــع المؤسســة الملكيــة األســلوب نفســه للحفــاظ علــى بقائهــا وهيمنتهــا
ومــن
َّ
السياســية واالقتصاديــة ،لكــن يبــدو أن األطــراف األخــرى كجماعــة العــدل واإلحســان
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ـن للشــعب أن يســاندهم فــي مواجهــة
وحــزب العدالــة والتنميــة ال تعــي إلــى أي مــدى يمكـ ُ
منــاورات المؤسســة الملكيــة .وإلــى أي مــدى يمكــن الســتثمار هــذه األطــراف فــي عالقتهــم
مــع الشــعب وفــي روابطهــم بالقواعــد الشــعبية أن يعيــد التــوزان للعالقــة مــع المؤسســة
الملكيــة.
بالرغــم مــن األمــل المبدئــي بأنهــم ســيكونون مختلفيــن ،فــإن اإلســامويين يجــدُ ون
أنفســهم فــي وضــع صعــب حاليــا نتيجـ ً
ـة لقصــور سياســاتهم مــن جهــة وضغــوط القصــر
َ

نظــرا لطبيعــة المؤسســة الملكيــة
مــن جهــة أخــرى .وإذا كان هــذا األمــر ليــس ُمفاجئًــا -
ً
والنظــام السياســي الــذي وضعتــه – إال أن المغاربــة مازالــوا يتوقعــون المزيــد مــن الفواعــل
السياســية ،ومــن مؤسســات الحكومــة ،بمــا فــي ذلــك المؤسســة الملكيــة .وســوف يعتمــد
مســتقبل المغــرب واســتقراره علــى قــدرة أي مــن هــذه األطــراف أن تجابــه تلــك التحديــات
ـي.
ســواء بشــكل فـ ٍّ
ـردي أو جماعـ ٍّ
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الفصل الرابع
الثورات العربية وتحوالت اإلسالميين في األردن)2018 -2011( :
أمجد أحمد جبريل
ِّ
متخصص في الشؤون العربية واإلقليمية
باحث

ُتوصــف الحالــة األردنيــة فــي إدارة العالقــة بيــن الديــن والدولــة بالعلمانيــة المحافظــة،
مقارنـ ً
ـات حــادَّ ة مــع الحــركات اإلســامية،
ـة بــدول ٍ عربيــة أخــرى خاضــت  -وال تــزال  -صراعـ ٍ
صحيــح أن هــذه «العلمانيــة المحافظــة» فــي األردن قــد
بشــقيها المعتــدل والراديكالــي.
ٌ
ـدود اســتئصالية أو عنيفة،
منعــت انــزالق العالقــة بيــن النظــام والحــركات اإلســامية إلــى حـ ٍ
ـاالت عربيــة أخــرى (مثــل :مصر وســورية والعــراق والجزائــر) ،بيــد أن هذه
كمــا حــدث فــي حـ ٍ
العالقــة لــم تصــل حــدَّ «الشــراكة السياســية الكاملــة» ،وبقيــت متذبذبـ ً
ـات
ـة وأســير َة درجـ ٍ
مــن المـ ِّ
دائمــا
ـد والجــزر ،تحــت وطــأة ضغـ ٍ
ـوط وعوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة ،اتســمت ً
ـو َّ
معقــد.
بأنهــا
ِّ
متغيــرة ومتداخلــة علــى نحـ ٍ
ورغــم مــا تشــير إليــه بعــض الدراســات مــن «خصوصيــة الحالــة األردنيــة» فــي الســياق
العربــي ،فــإن العالقــة بيــن النظــام واإلســاميين تمـ ُّـر  -علــى مــا يبــدو  -بحالـ ٍـة مــن إعــادة
التعريــف والتش ـكُّل ،منــذ انطــاق موجــة الثــورات العربيــة أواخــر عــام  ،2010وربمــا قبلهــا
ً
ـجع علــى
ـات حقيقيــة علــى اإلســاميين فــي األردن ،وربمــا شـ َّ
أيضــا؛ األمــر الــذي تــرك تداعيـ ٍ
حــدوث تصدُّ عــات وانشــقاقات فــي جســم الحــركات اإلســامية هنــاك ،رغــم تأكيــد البعــض
َّ
تمــر بهــا دول العالــم العربــي،
«مؤقتــة» ،تعكــس طبيعــة المرحلــة االنتقاليــة ،التــي
أنهــا
ُّ
وإقليــم الشــرق األوســط ،والنظــام العالمــي بأســره.
ُ
ـورات العربيــة  -أول انطالقتهــا  -إلــى درجـ ٍـة مــن الحــراك السياســي واالجتماعي
لقــد أدَّ ت الثـ
أنماطــا مختلفـ ً
ـة
فــي عــدَّ ة أماكــن مــن العالــم العربــي ،وأدخلــت إلــى ســاحات المجــال العــام
ً
ـة ثمينـ ً
وخصوصــا مــن جيــل الشــباب ،كمــا أتاحــت فرصـ ً
ـة
مــن الالعبيــن السياســيين الجــدد،
ً
أمــام بعــض القــوى السياســية/االجتماعية األخــرى ،مثــل حركــة اإلخــوان المســلمين.
ورغــم االختــاف النســبي فــي شــكل العالقــة بيــن الدولــة واإلســاميين فــي األردن ،مقارنـ ً
ـة
بــدول ٍ عربيــة أخــرى  -كمــا أ�شــير ً
آنفــا  -فربمــا يمكــن القــول إن توظيــف جهــاز الدولــة فــي
ـبيا
األردن ،واســتفادته مــن تطــورات الثــورات العربيــة ثــم االنقــاب عليهــا ،كانــت أكبــر نسـ ًّ
مــن اســتفادة اإلســاميين األردنييــن ،الذيــن حاولــوا  -فــي بدايــات الربيــع العربــي  -توســيع
تحركاتهــم وااللتحــام بقــوى الشــارع والشــباب المح َبــط بســبب أوضاعــه االقتصاديــة
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تدريجيــا فــي تفكيــك هــذا الحــراك وتفريغــه مــن
واالجتماعيــة ،بيــد أن النظــام قــد نجــح
ًّ
مضمونــه وااللتفــاف علــى مطالبــه ،ال ســيما بعــد انســداد أ�فــق الثــورة الســورية ،وارتــداد
النظــام المصــري إلــى سياســات «إقصــاء اإلخــوان المســلمين» ،وعــودة الجيــش هنــاك إلــى
االســتيالء علــى الســلطة بشــكل مباشــر منتصــف عــام .2013
مســتمرا ،رغــم كلفتــه العاليــة علــى المجتمــع
هــذا المشــهد الخطيــر فــي مصــر ،ال يــزال
ً
واإلنســان المصرييــن ،ورغــم تداعياتــه العربيــة واإلقليميــة ،التــي ربمــا تؤشــر  -فــي مجملهــا
مرحلــة جديــدة مــن السياســات ،التــي تعمــل علــى إقصــاء اإلخــوان المســلمين ،أو
 إلــىٍ
إقليميــا إلــى أدنــى حـ ٍّ
ـد ممكــن ،ودمغهــم بتهمــة اإلرهــاب إن أمكــن ،فــي
تحجيــم نفوذهــم
ًّ
ـر مــن
عمليــة توظيـ ٍـف مكـ َّـررة تعكــس مــدى هيمنــة متغيــر «مكافحــة اإلرهــاب» ،علــى كثيـ ٍ
السياســات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ،التــي اتجهــت لتوســيع نطــاق “الحــرب علــى
اإلرهــاب” لتضييــق الخنــاق علــى الحــركات اإلســامية ،وعلــى ِّ
كل القــوى التــي تطالــب
بالتغييــر الســلمي/الديمقراطي فــي العالــم العربــي.
ورغــم حالــة الزخــم التــي أثارهــا الحــراك الشــعبي األردنــي فــي بدايــة الثــورات العربيــة،
إصالحيــا وليــس ثوريًّ ــا .وربمــا نجــح النظــام
فقــد بقــي مطلــب اإلخــوان المســلمين هنــاك
ًّ
واســتمر قــاد ًرا علــى
نســبيا،
بتكلفــة بســيطة
فــي احتــواء هــذه المطالــب اإلصالحيــة
َّ
ٍ
ًّ
وخصوصــا حركــة اإلخــوان المســلمين،
المنــاورة والضغــط إلضعــاف اإلســاميين األردنييــن،
ً
وذراعهــا السياســية «حــزب جبهــة العمــل اإلســامي» .فمــا تفســير مــا يحــدث داخــل
الحالــة اإلســامية فــي األردن بعــد تعثُّ ــر الثــورات العربيــة منــذ منتصــف عــام 2013؟ ومــا
خصوصــا ،وأوضــاع
هــو مســتقبل هــذه الحالــة؟ ومــا درجــة تأثيرهــا فــي أوضــاع األردن
ً
عمومــا؟ وهــل تســمح الحالــة األردنيــة باســتخالص نتائــج
اإلســاميين فــي العالــم العربــي
ً
تخــص ظاهــرة اإلســام السياســي ومســتقبلها فــي العالــم العربــي؟ أم أن عالقــة
عامــة
ُّ
ً
محكومــة بمســألة «الخصوصيــة» ،التــي يصعــب
الدولــة باإلســاميين فــي األردن تبقــى
عربيــا؟
«التعميــم» منهــا
ًّ
علــى ضــوء مــا تقــدَّ م ،ينقســم هــذا الفصــل إلــى أربعــة محــاور :أولهــا يــدرس الحالــة األردنية
فــي العالقــة بيــن الدولــة واإلســاميين .ثــم يرصــد الثانــي مراحــل العالقــة بيــن األردن
واإلخــوان المســلمين .ثــم يتنــاول المحــور الثالــث الثــورات العربيــة وحــراك اإلســاميين
ـوء علــى تحــوالت اإلســاميين فــي
فــي األردن .ثــم يأتــي المحــور الرابــع الــذي يلقــي الضـ َ
وأخيــرا ِّ
تلخــص الخاتمــة نتائــج الدراســة وتحــاول
األردن بعــد تعثُّ ــر الثــورات العربيــة.
ً
استكشــاف الســيناريوهات المحتملــة للحــركات اإلســامية فــي األردن.
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ً
أول :الحالة األردنية في العالقة بين الدولة واإلسالميين
فــي تقييــم عالقــة الدولــة باإلســاميين فــي األردن ،وتقييــم طبيعــة النظــام السياســي
األردنــي ،ثمــة ثالثــة اتجاهــات فــي التحليــل:
أولهــا يركِّــز علــى توصيــف الحالــة األردنيــة فــي هــذا الصــدد بالعلمانيــة المحافظــة؛ «فمنــذ
نشــأة إمــارة شــرقي األردن عــام ِّ ،1921
ـتقرا وثابتً ــا  -لــم يتغيــر -
تحقــق الدولــة تواز ًنــا مسـ ًّ

فــي تدبيــر شــؤون العالقــة بيــن الدولــة ِّ
والديــن؛ إذ تتــم إدارتهــا وفــق صيغــة تقــوم علــى
تج ُّنــب االرتبــاط الوثيــق أو الصــدام المباشــر فــي آن ٍ معً ــا .كمــا تحافــظ السياســة األردنيــة
علــى «معادلــة» دقيقــة ،ترســم حــدود االتصــال مــع ِّ
ـاالت معينــة ،واالنفصــال
الديــن فــي مجـ ٍ
ـاالت أخــرى» .1إذ «حــرص الحـكَّام الهاشــميون المتعاقبــون فــي األردن علــى اتخــاذ
فــي مجـ ٍ
2
النيابيــة  ...بيــد أن الدولــة
الملكيــة
صيغــة علمانيــة حديثــة وســطية للدولــة ،تقــوم علــى
َّ
َّ
األردنيــة لــم تتخـ َّـل عــن مراعــاة ال ُبعْ ــد الدينــي فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة ،فضـ ًـا
ـدر كبيــر مــن
عــن التزامهــا احتــرام المشــاعر الدينيــة الســائدة فــي المجتمــع ،مــع توفيــر قـ ٍ
الحريــة الشــخصية والتســامح بيــن الديانــات المختلفــة ،والمذاهــب اإلســامية المتعـ ِّ
ـددة».3
أمــا االتجــاه الثانــي فــي تحليــل الحالــة األردنيــة ،فيذهــب إلــى توصيــف النظــام األردنــي
بأنــه يقــع ضمــن «النُّظــم السياســية الهجينــة» .ويــرى أنصــار هــذا االتجــاه أن النُّظــم
ـدد مــن البلــدان العربيــة  -مثــل المغــرب واألردن والجزائــر وســلطنة عمــان
الحاكمــة فــي عـ ٍ
ـوات علــى طريــق اإلصــاح
وغيرهــا  -بــادرت مــع انطــاق الثــورات العربيــة ،باتخــاذ خطـ ٍ
ً
فضــا عــن بعــض اإلجــراءات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بهــدف اســتيعاب
السياســي،
ـتمرت
المطالــب الشــعبية وتفــادي ريــاح التغييــر ،التــي عصفــت بنظـ ٍـم تسـ
ـلطية عتيــدة اسـ َّ
ٍ
ً
حالــة مــن
عقــودً ا فــي الحكــم (مثــل :تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن) .4وقــد خلــق ذلــك
ً
مقدمــة إلحــداث تحــول
التفــاؤل لــدى كثيريــن؛ إذ نظــروا إلــى هــذه الثــورات بوصفهــا
ـي مــن أســفل ،بعــد أن ثبــت فشــل تجــارب التحــول الديمقراطــي مــن أعلــى؛ أي
ديمقراطـ ٍّ
تمــت هندســتها علــى
تلــك التــي بــادرت بهــا النُّخــب الحاكمــة خــال العقــود الســابقة؛ إذ َّ
ِّ
يعــزز قــدرة هــذه النُّخــب علــى االســتمرار فــي الســلطة .لذلــك فهــي كانــت
النحــو الــذي
بمنزلــة عمليــة تحديــث للتســلطية وليســت تحـ ً
ديمقراطيــا .ولكــن مــع ُّ
تبخــر وعــود هــذه
ـول
ًّ
ـم
الثــورات فــي العيــش الكريــم ،والحريــة ،والديمقراطيــة ،والكرامــة اإلنســانية ،اتجهــت نظـ ٌ
عربيــة عديــدة نحــو االســتمرار فــي نهــج تحديــث التســلطية السياســية بـ ً
ـدل مــن التحــول
الديمقراطــي؛ إذ يكــرِّ س هــذا النهــج مــن ظاهــرة النُّظــم السياســية الهجينــة؛ أي التــي تجمــع
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بيــن بعــض المؤسســات واإلجــراءات الديمقراطيــة مــن ناحيــة ،وبيــن العناصــر والمكونــات
التســلطية مــن ناحيـ ٍـة أخــرى؛ بحيــث يصبــح النظــام ال هــو شــمولي أو ســلطوي مغلــق ،وال
هــو ديمقراطــي بالمعاييــر المعروفــة للديمقراطيــة.5
أمــا االتجــاه الثالــث فــي تحليــل الحالــة األردنيــة ،فيتبنَّــى مســا ًرا نقديًّ ــا أكثــر ،وينظــر
إليهــا فــي ســياق ٍ أشــمل ،واضعً ــا النظــام األردنــي ضمــن النُّظــم البتريمونياليــة (،)Patrimonial
ـون مــن خمســة عناصــر؛ أولهــا :الشــخصانية ،أي تحكُّــم رأس النظــام فــي النخــب
التــي تتكـ َّ
وتالعبــه بهــا .ثانيهــا :الزبائنيــة ،أي تفشــي العالقــات االجتماعيــة القائمــة علــى الــوالءات
مجتمعيــا،
العرفيــة والتقليديــة ،والعالقــات التراتبيــة ضمــن هــرم الســلطة والنفــوذ
ًّ
ـول ضمــن النظــام إلــى زبائنيــة سياســية .وثالثهــا :النظــام الريعــي ،أي توزيــع الريــع
فتتحـ َّ
وإمــا بتوفيــر
إمــا بالتوظيــف  -بــا ضــرورة  -فــي أجهــزة الدولــةَّ ،
مقابــل الــوالء للنظــامَّ ،
الخدمــات المجانيــة لمناطــق الــوالء ،أو حتــى بالدعــم المالــي المباشــر .ورابعهــا :النفعيــة ،أي
عــدم تســمية هــذا النــوع مــن العالقــات الزبائنيــة السياســية والتصـ ُّـرف الريعــي فــي المــال
العــام بأنــه فســاد ،بــل اعتبــاره «منفعــة عامــة» .وخامســها :التسـ ُّـلط الذكــوري فــي المجتمــع،
ومنــع وصــول المــرأة إلــى مراكــز الحكــم ،إال بمقــدار مــا يشــاء رأس النظــام.6
ويــرى أنصــار هــذا االتجــاه التحليلــي أن مــا يقــوم بــه النظــام األردنــي هــو مجـ َّـرد «محاوالت
إلدامــة النظــام ،بغـ ِّ
ـض النظــر عــن المنطلقــات الفكريــة أو الشــعارات السياســية التــي ُتطــرح
معيــن،
فــي كل مرحلــة مــن المراحــل ،فهــذا النظــام
يتغيــر حســب الضــرورة مــن دون نمـ ٍ
ـط َّ
َّ
ســوى الضــرورات التــي تفــرض هــذا التغييــر ،بمــا فــي ذلــك إجــراء االنتخابــات التــي هــي
ـد ذاتهــا عمليــة ديمقراطيــة ،ولكنهــا تجــرى ً
بحـ ِّ
طبقــا لقوانيــن غيــر ديمقراطيــة وبممارســات
تجعلهــا مجـ َّـرد وســيلة مــن النظــام فــي األردن ،بهــدف البقــاء بــا تغييــر فــي الجوهــر ،أو مــن
دون تحــول نحــو الديمقراطيــة».
ـاء علــى هــذه االتجاهــات الثالثــة فــي تقويــم عالقــة الدولــة باإلســاميين فــي األردن،
وبنـ ً
وتقويــم طبيعــة النظــام السياســي األردنــي نفســه؛ ربمــا يمكــن القــول أن أولهــا يركِّــز علــى
ضمنيــا اســتمرارية نمــط عالقــة احتــواء اإلخــوان
خصوصيــة الحالــة األردنيــة ،مــا يعنــي
ًّ
المســلمين ،وعــدم تجــاوز االحتــكاك السياســي بينهــم وبيــن النظــام حــدًّ ا معي ًنــا.
فــي حيــن يركِّــز االتجــاه الثانــي علــى ربــط مســتقبل اإلســاميين فــي األردن بانعكاســات
مــا يحــدث مــن تطــور فــي النُّظــم السياســية العربيــة تجــاه ثنائيــة «إدمــاج اإلســاميين أم
َّ
ً
يتعلــق
وأيضــا مــا
إقصائهــم» ،وحــدود ذلــك ضمــن إطــار ظاهــرة النُّظــم السياســية الهجينــة،
باالعتبــارات والتوازنــات الداخليــة الخاصــة بــكل دولــة عربيــة علــى حــدة.7
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أمــا االتجــاه الثالــث ،فــا يتوقــع إمكانيــة التوفيــق بيــن نظــام البتريمونياليــة الجديــدة
والديمقراطيــة؛ ألنهمــا متناقضــان فــي المفهــوم والطبيعــة والمكونــات ،وعليــه لــن يشــهد
األردن تحـ ً
ضغط
ـي يتزامــن مع حالــة
ٍ
ـول نحــو نظــام شــبه ديمقراطــي ،إال بســبب ضغــط دولـ ٍّ
جماهيــري متواصــل ،ووجــود ديمقراطييــن
مجتمعــي واســع ،وتحــرك
شــعبي ،وتحــول
ٍّ
ٍّ
ـي تعطــي الفرصــة الحقيقيــة للتعــاون
مؤمنيــن بالديمقراطيــة فعـ ًـا ،عبــر عمليــة بنــاء تدريجـ ٍّ
التعصــب المحلــي الضيــق .وإلــى أن يحــدث ذلك ،ســيظل
علــى قاعــدة المســاواة ،بعيــدً ا عــن
ُّ
ـيطرا ،ويظــل النــاس
النظــام األردنــي يتالعــب بتناقضــات المجتمــع؛ فيظــل مهيم ًنــا ومسـ ً
تحــت حكــم االســتبداد.8
ثانيا :مراحل العالقة بين األردن واإلخوان
ً
فــي ســياق تحليــل عالقــة الدولــة باإلســاميين فــي األردن ،يمكــن تســجيل المالحظــات
اآلتيــة:
 -1كانــت العالقـ ُ
ـة بيــن الحكومــة والمعارضــة اإلســامية أقـ َّـل عدائيــة فــي األردن ممــا هــي
عليــه فــي البلــدان العربيــة األخــرى ،كمــا أ�شــير ً
آنفــا .ورغــم ذلــك ،فــإن العالقــة التاريخيــة
َ
عمــان
للنظــام األردنــي مــع اإلخــوان المســلمين بقيــت حــذرة
ومراقبــة؛ فعندمــا واجهــت َّ
أقســى التحديــات مــن جانــب الحــركات القوميــة فــي الخمســينيات والحــركات الفلســطينية
ِّ
متحفظــة ،واكتســبت سـ ً
ـمعة باعتبارهــا أقــل تهديدً ا.
بعــد عــام  ،1967بقيــت جماعــة اإلخــوان
ولذلــك ُســمح لهــا بالعمــل فــي العديــد مــن المجــاالت االجتماعيــة ،وحتــى بتقديــم مرشــحين
إلــى البرلمــان .ورغــم أنهــا كانــت فــي كثيــر مــن األحيــان تنتقــد سياســة الحكومــة فــي
جلســات البرلمــان ،خاصــة حــول القضايــا الثقافيــة واإلســامية ،فإنهــا لــم تمثّ ــل تحديً ــا
مباشـ ًـرا للنظــام.9
فســران لمــاذا احتفــظ النظــام األردنــي بروابــط جيــدة مــع اإلخــوان
 -2ثمــة عامــان قــد يُ ِّ
أساســا ،واآلخــر أنهــم يقبلــون
عمومــا :أحدهمــا أن أيديولوجيتهــم معتدلــة
المســلمين
ً
ً
بشــرعية الحكــم الهاشــمي ،وال يطعنــون فيهــا .ورغــم هــذا ،فــإن اإلخــوان ،وذراعهــم
موقفــا أكثــر نقــدً ا وصراحـ ً
ً
ـة
السياســية «حــزب جبهــة العمــل اإلســامي» ،بــدأوا يتخــذون
عمــان معاهــدة الســام مــع إســرائيل عــام .10 1994
مــن النظــام بعــد توقيــع َّ
 -3كانــت عالقــة النظــام األردنــي مــع اإلخــوان هي «عالقــة الضرورة السياســية»؛ إذ أســهمت
ظــروف احتــال العــراق الكويــت ،ثــم حــرب الخليــج  ،1991فــي دخــول اإلخــوان المســلمين
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ّ
فتولــوا فــي التعديــل الحكومــي خمــس حقائــب وزاريــة .لكــن
إلــى حكومــة مضــر بــدران،
مســار العالقــة بــدأ فــي التراجــع والتقهقــر منــذ تلــك اللحظــة؛ فبعــد انتهــاء الحــرب وخســارة
العــراق ،بحــث األردن عــن مخــرجٍ مــن مأزقــه االســتراتيجي حينهــا؛ فقـ َّـرر الملــك الحســين
ســير البلــد فــي طــور الخصخصــة
أن يدخــل فــي مفاوضــات
ٍ
ســام مــع إســرائيل ،وأن يُ ِّ
االقتصاديــة؛ وعليــه بــدأ الملــك فــي التراجــع عــن الخطــوات الديمقراطيــة الســابقة ،واتخــذ
قــراره بتحجيــم قــوة اإلخــوان.11
ِّ
وتولــي ابنــه عبــد اهلل الثانــي مقاليــد الحكــم ،دخلــت األزمــة
وبعــد وفــاة الملــك الحســين،
بيــن الدولــة واإلخــوان طــو ًرا آخــر فــي نهايــة عــام 1999؛ فكانــت أولــى الخطــوات الالفتــة
َّ
وتبخــرت قنــوات االتصــال التقليديــة التــي كانــت
هــي طــرد قــادة حمــاس مــن األردن،
12
فاعلـ ً
ـة فــي عهــد الملــك الحســين ،حتــى فــي مراحــل التوتــر بيــن الدولــة والجماعــة .
وبهــذا وجــدت جماعـ ُ
ـلوب مختلف
نفســها أمــام متغيـ ٍ
ـة اإلخــوان المســلمين َ
ـرات جديــدة وأسـ ٍ
فــي التعامــل ،ومواقــف أكثــر تصل ًبــا مــن ِقبــل الدولة تجاههــا ،بحيــث أصبحت اللعبــة تقترب
تدريجيــا مــن الطابــع الصفــري ()Zero- sum game؛ أي مــا يكســبه طــرف يخســره اآلخر.
ًّ
ورغــم أن الجماعــة شــاركت فــي انتخابــات العــام  ،2003فــإن األمــور عــادت إلــى التوتــر
بيــن الطرفيــن منــذ العــام  ،2006مــع بــروز تبايــن شــديد فــي نظــرة كليهمــا إلــى المتغيــرات
اإلقليميــة  ...وإجمـ ً
ً
حليفــا أو تابعً ــا
ـال يمكــن القــول إن النظــام َن َظـ َـر إلــى الجماعــة بوصفهــا
لحركــة حمــاس ،ولـ«محــور الممانعــة» (أي :إيــران وســورية وحــزب اهلل) ،فــي حيــن َن َظـ َـرت
ـزءا مــن معســكر «االعتــدال العربــي» ،الموالــي للواليــات
الجماعــة إلــى النظــام بوصفــه جـ ً
المتحــدة األمريكيــة ،فــي مواجهــة «قــوى المقاومــة والممانعــة.13
 -4تصاعــدَ التوتـ ُـر فــي عالقــة األردن باإلخــوان ،بعــد وصــول حركــة حمــاس إلــى الحكــم إثــر
االنتخابــات التشــريعية الفلســطينية عــام  .2006ومــع انــدالع المواجهــات بيــن الفصيليــن
األكبــر حمــاس وفتــح ،واســتيالء حمــاس علــى قطــاع غــزة فــي يونيو/حزيــران  ،2007وقـ َـف
بقــوة إلــى جانــب حركــة فتــح ورئيــس الســلطة الفلســطينية ،محمــود
العاهــل األردنــي
ٍ
ضغطــا متزايــدً ا علــى اإلخــوان المســلمين
عبــاس .14وقــد مــارس الملــك عبــد اهلل الثانــي
ً
ـات أردنيــة
ـات مــع حركــة حمــاس ،علــى أســاس أن أيــة منظمـ ٍ
فــي بــاده لقطــع أيــة عالقـ ٍ
لهــا صــات خارجيــة ال يجــب التعــاون معهــا .وبعــد فتــرة مــن المناقشــات الداخليــة،
اختــار إخــوان األردن المحافظــة علــى سياســتهم بالتعايــش مــع النظــام .وقــد انتخبــوا
زعيمــا جديــدً ا ولجنــة تنفيذيــة جديــدة فــي آذار/مــارس  2006غــاب عنهــا بشــكل ملحــوظ
ً
ٌ
مهمــة مؤيــدة لحركــة حمــاس.15
شـ
ـخصيات َّ
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 -5كان هنــاك تهديــد أكثــر خطــورة للنظــام السياســي فــي األردن ،وهــو انتشــار األفــكار
اإلســامية الجهاديــة التــي اعتنقهــا المقاتلــون األفغــان العــرب ،وقــد وجدت هــذه المجموعة
قاعــد ًة جديــدة للعمليــات فــي العــراق ،حيــث عجــزت أجهــزة األمــن األردنيــة عــن تتبعهــم.16
َّ
المعقدة ،ســواء بعد االنتخابات التشــريعية الفلســطينية
وانعكاســا لهــذه األوضــاع اإلقليميــة
ً
التغيــر
 ،2006أم بســبب تصاعــد نشــاط الراديكالييــن السـنَّة فــي العــراق المحتــل ،أم بســبب
ُّ
النســبي فــي سياســة النظــام األردنــي تجــاه اإلخــوان؛ لــم يســتطع هــؤالء الحصــول إال علــى
 6مقاعــد فقــط مــن أصــل  110مقاعــد ،فــي انتخابــات  2007النيابيــة ،وهــي أســوأ نتيجــة
يحصلــون عليهــا خــال ممارســتهم النيابيــة منــذ عــام  ،1956حينمــا حصلــوا علــى  4مقاعــد
مــن أصــل أربعيــن مقعــدً ا ،فــي ذروة مــا كان يسـ َّـمى المــدّ القومــي واليســاري.17

وتشــير إحــدى الدراســات إلــى أن «انتخابــات  2007اتســمت بالتزويــر الــذي تجــاوز مــا كان
مألوفــا ،حتــى جــرى الحديــث العلنــي حولــه .وقــد أســهم ذلــك فــي ِّ
ً
حــل مجلــس األمــة
عــام كامــل .وكانــت المحصلــة
قبــل أوانــه بعاميــن ،وتــرك البــاد مــن دون برلمــان لمــدة
ٍ
اإلجماليــة ألكثــر مــن نصــف قــرن ٍ مــن القمــع السياســي وإخــراج الفلســطينيين مــن أجهــزة
الدولــة والمســرح السياســي ،ابتعــاد غالبيــة المجتمــع األردنــي عــن الحيــاة العامــة؛ فاختفــت
األحــزاب السياســية باســتثناء جبهــة العمــل اإلســامي ،وســاد الفــراغ السياســي .وهكــذا لــم
يبـ َ
ـام بالشــأن العــام ،إال عبــر الوصــول إلــى مواقــع النفــوذ والمكاســب لتحقيــق
ـق مــن اهتمـ ٍ
المصالــح الشــخصية .وهكــذا اســتحوذت الســلطة علــى مقاليــد البــاد ،مــن دون أي حــلٍّ
ُّ
التجــذر ،وتهديــد كامــل الدولــة والمجتمــع فــي
اســتمرت فــي
للقضايــا السياســية التــي
َّ
األردن ،بمــا فــي ذلــك الســلطة نفســها».18
ً
مقاطعة من
أمــا االنتخابــات النيابيــة األردنيــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2010فقــد شــهدت
جبهــة العمــل اإلســامي و حــزب الوحــدة الشــعبية ،وعــدد وافــر مــن التجمعــات السياســية
ـاف بيــن الصقــور الجــدد والحمائــم داخــل جبهــة
واألشــخاص البارزيــن ،ورغــم وجــود خـ ٍ
العمــل اإلســامي ،فقــد رجــح الموقــف المقاطــع ،تجاو ًبــا مــع المــزاج الشــعبي .19وقــد اتســمت
أي نشــاط لألحــزاب السياســية الجــادَّ ة ،وغيــاب البرامــج االنتخابيــة،
االنتخابــات بـــ «غيــاب ِّ
َّ
المرشــحين المتضامنيــن فــي قوائــم مشــتركة
مجموعــات واســعة مــن
وغيــاب تشــكيل
ٍ
تغطــي مناطــق األردن كافـ ً
ـة .مــا أدى فــي المحصلــة إلــى هيمنــة النشــاط العشــائري والمــال
السياســي علــى المســرح االنتخابــي ،أكثــر مــن ذي قبــل ،وبــروز حــوادث الصــدام والعنــف
بيــن هذيــن المكونيــن ،مــا أدى إلــى تدخــل قــوى األمــن ،وعـ َّـزز مــن عــزوف الجمهــور عــن
المشــاركة فــي االنتخابــات».20
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ً
ثالثا :الثورات العربية وحراك اإلسالميين في األردن
ـورات العربيـ ُ
ُ
ـة الحــراكَ الشــعبي األردنــي ،الــذي طالــب بإســقاط حكومــة ســمير
ألهمــت الثـ
الرفاعــي ،التــي كانــت موضــع اعتــراض قــوى سياســية وشــعبية واســعة ،واإلتيــان بأخــرى
تتجــاوب مــع مطالبــات الشــارع والمتظاهريــن .ونتيجــة لذلــك ،تش ـكَّلت حكومــة جديــدة
برئاســة معــروف البخيــت ،لكــي تقــود عمليــة إصــاحٍ سياســي ،مصحوبــة بتأســيس لجنــة
ً
سياســيا وعقائديًّ ــا واســعً ا .21وحدثــت
طيفــا
عضــوا يمثلــون
حــوار وطنــي ،ضمــت 52
ً
ًّ
ٍ
مفاوضـ ٌ
ـات بيــن الدولــة واإلخــوان مــن أجــل المشــاركة فــي لجنــة الحــوار الوطنــي ،التــي
كان مــن المفتــرض أن ِّ
تمهــد الطريــق لقانــون انتخابــات جديــد ،وتعديــات دســتورية،
وتحريــك الحيــاة السياســية ودفــع العجلــة الديمقراطيــة .لكــن تلــك اللحظــة التاريخيــة  -أي
عمقــت الشــكوك المتبادلــة بيــن الدولــة واإلخــوان ،الذيــن رفضــوا المشــاركة
الربيــع العربــي َّ -
فــي اللجنــة ،وكذلــك فــي االنتخابــات النيابيــة التــي تلــت ذلــك فــي العــام .22 2013
ً
عوضــا عــن ذلــك ،فــإن الحركــة اإلســامية أعلنــت رؤيتهــا لإلصــاح فــي أواخــر نيســان/
أبريــل  2011فــي وثيقــة موســعة ،وقالــت إن مشــروعها اإلصالحــي يهــدف إلــى «تحقيــق
وطنــي شــامل ،ينهــض بــاألردن علــى مختلــف الصعــد السياســية واالجتماعيــة
إصــاح
ٍّ
واالقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة ،ويعمِّ ــق انتمــاءه لهويتــه العربيــة اإلســامية .كمــا أنــه
يهــدف إلــى تمكيــن الدولــة األردنيــة مــن القيــام بواجباتهــا الوطنيــة والقوميــة واإلســامية،
نقلــة نوعيــة نحــو تعزيــز الشــورى والديمقراطيــة ،وإكســاب البــاد المزيــد مــن
وإحــداث
ٍ
القــوة والمنعــة واالســتقالل ،فــي مواجهــة االســتهدافات والتهديــدات اإلقليميــة والعالميــة،
وفــي مقدمتهــا اســتهدافات المشــروع الصهيونــي االســتعماري التوســعي ومشــاريع
االحتــال والهيمنــة األجنبيــة».23
عــاو ًة علــى ذلــك ،فــإن الحركــة اإلســامية واظبــت فــي عامــي  2011و 2012علــى تنظيــم
مســيرات أســبوعية ،بعــد صــاة الجمعــة ،تنطلــق مــن المســجد الحســيني فــي العاصمــة
ٍ
ـات
َّ
عمــان ومــن المســاجد األخــرى فــي المــدن الكبــرى للمحافظــات ،حيــث تنتهــي بخطابـ ٍ
لرموزهــا ورمــوز شــركائها فــي المعارضــة السياســية .كمــا أدَّ ت أدوا ًرا مباشــرة فــي تأطيــر
اجتماعات تنســيقية
الحــراكات الشــعبية والتأثيــر فيهــا سياسـ ًّـيا مــن خــال دعوتها إلى عقــد
ٍ
وبلــورة برامــج عمــل ٍ مشــتركة بينهــا .وقــد اصطدمــت جهودهــا هــذه فــي بعــض المحافظات
ـات عنيفــة
(وال ســيما فــي محافظــة المفــرق) بالقــوى العشــائرية النافــذة ،مــا أدَّ ى إلــى مواجهـ ٍ
أحيا ًنــا .بيــد أن قــوى المعارضــة األردنيــة لــم تلبــث أن انقمســت علــى نفســها جـ َّـراء الموقــف
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ٌ
ـراكات
المطلــوب مــن الثــورة الســورية؛ وبينمــا ذهــب اإلخــوان وقــوى معارضــة أخــرى وحـ
شــعبية وشــبابية إلــى التعبيــر عــن تضامنهــا مــع الشــعب الســوري ،مــن خــال تأليــف لجــان ٍ
عمــان،
لمناصرتــه وتســيير
تظاهــرات احتجاجيــة متكــرِّ رة أمــام الســفارة الســورية فــي َّ
ٍ
ٌ
ـخصيات
قامــت قــوى قوميــة ويســارية ،عمادهــا البعــث االشــتراكي ،والبعــث التقدمــي ،وشـ
ـود إلــى دمشــق لتقديــم الدعــم  -باســم الشــعب األردنــي
ثقافيــة ومهنيــة أخــرى بإرســال وفـ ٍ
 إلــى بشــار األســد .كمــا اعترضــت القــوى األردنيــة المؤيــدة لدمشــق علــى اســتخدام مقــارـات مســاندة للثــورة الســورية.24
مجمــع النقابــات المهنيــة لتنظيــم فعاليـ ٍ
تمثــل مرحلـ ً
ربمــا راهــن اإلخــوان علــى الثــورات العربيــة ،وبالغــوا فــي الظــنِّ بأنهــا ِّ
ـة تاريخية
جديــدة وحقبـ ً
ـة أخــرى ،بخاصــة مــع االنتخابــات التشــريعية فــي مصــر ،ثــم فــوز محمــد
مرســي ،برئاســة الجمهوريــة منتصــف عــام 2012؛ فرفعــوا ســقف مطالبهــم ،وأعلــن أحــد أبــرز
رمــوز إخــوان األردن ،زكــي بنــي أرشــيد ،أن الجماعــة تريــد االنتقــال مــن المشــاركة إلــى
الشــراكة السياســية فــي عالقتهــا بالنظــام .صحيــح أن اإلخــوان لــم يرفعــوا شــعار إســقاط
النظــام ،كمــا حــدث فــي الثــورات العربيــة األخــرى ،لكنهــم َ -و ْفـ َ
ـق مصــادر الحكــم فــي األردن
ـات دســتورية
 كانــوا يســعون إلــى “انقــاب ناعــم” علــى الملــك ،عبــر التركيــز علــى تعديـ ٍِّ
تحجــم دور الملــك السياســي إلــى درجــة كبيــرة ،ســواء فــي إجبــاره دســتوريًّ ا علــى اختيــار
رئيــس الــوزراء مــن األغلبيــة النيابيــة ،أو نــزع صالحيــة اختيــار مجلــس األعيــان مــن يديــه،
أو تقليــص صالحياتــه األخــرى.25
توجهــات إخــوان األردن ،مــع دراســات
يتناقــض هــذا التقديــر الرســمي/األمني حــول ُّ
علميــة ارتــأت أن «ســقف مطالــب الحــراكات الشــعبية األردنيــة َّ
ظــل فــي األغلــب األعــم
هــو «إصــاح» النظــام السياســي ،وليــس إســقاطه أو اســتبداله بنظــام سياســي آخــر .حتــى
بافتــراض أن التســييس المتســارع للحــراكات الشــعبية األردنيــة ،وارتفــاع منســوب نقــد
النظــام السياســي والدعــوة إلــى تطويــره إلــى «ملكيــة دســتورية ناجــزة» ،كان يكشــف عــن
تاريخيــا».26
«تنامــي الفجــوة بيــن النظــام ،وبيــن القواعــد االجتماعيــة المحســوبة عليــه
ًّ
أمــا علــى صعيــد تقييــم الحــراك الشــعبي األردنــي عامــي  2011و ،2012فقــد اعتــراه الضعــف
مقارنـ ً
ـة بالــدول العربيــة األخــرى ،نتيجــة االختــاف علــى المطالــب ،وعلــى أنــواع الحــراك
موحــدة؛
والتنســيق بيــن القــوى القائمــة عليــه وأداء فعاليــات الحــراك؛ فالمطالــب لــم تكــن
َّ
كأن كل طــرف يعمــل بمفــرده لتحقيــق مطالبــه دون
إذ انقســم الحــراك علــى نفســه ،وبــدا َّ
االلتفــات إلــى مطالــب اآلخريــن .ويمكــن مالحظــة هــذا مــن خــال عــدم الثبــات واالســتقرار
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رؤيــة واضحــة حــول هــذه المطالــب ،وظهــور االنقســام مــا بيــن المطالــب
فــي وجــود
ٍ
ُّ
الخاصــة والعامــة ،والعماليــة والفئويــة ،والق َبليــة والجغرافيــة .وأدَّ ت كل هــذه الخالفــات
ضمــن حــركات االحتجــاج المختلفــة إلــى تقويــة موقــف الحكومــة ،التــي ازدادت تعنتً ــا،
ِّ
وتؤلــف لجنـ ً
ـة عليــا للتنســيق بــدأت
مــا جعــل قــوى الحــراك الشــعبي تزيــد مــن مطالبهــا،
عملهــا فــي  30أيار/مايــو  .27 2012فقــد ارتفــع ســقف الشــعارات والمطالــب للحركــة السياســية
األردنيــة نتيجــة المعالجــة السياســية الخاطئــة لمطالــب اإلصــاح ،بارتداد مؤسســات النظام
خصوصــا مــا
عــن مخرجــات لجنــة الحــوار الوطنــي ،والتســويف ومحــاوالت شــراء الوقــت،
ً
يتعلــق بقانــون االنتخابــات والتعديــات الدســتورية ،كمــا زاد مــن حــدَّ ة الحــراك طريقــةُ
تعامــل الجهــات الرســمية مــع ملفــات الفســاد ،وإغالقها بصــورة ُمهينة تســيء لعقــل المواطن
األردنــي ،وتكــرِّ س العبــث بمقــدرات البــاد ،والعــودة إلــى اســتخدام األدوات واآلليــات ذاتهــا
التــي كانــت ســائد ًة قبــل الثــورات العربيــة.28
ويــرى البعــض أن النظــام األردنــي تمكَّــن مــن االلتفــاف علــى مطالــب «اإلصــاح» ،التــي
ارتفعــت وقــت زخــم الثــورات العربيــة بيــن عامــي  ،2013 -2011بفضــل أربعــة تكتيــكات
مرحليــة؛ أولهــا :اســتخدام َّ
فزاعــة تعثُّ ــر تلــك الثــورات ،وال ســيما الســورية ،لتبريــد حالــة
الفعــل الشــعبي األردنــي ،وتخييــر الشــعب بيــن قبــول األمــر الواقــع ،أو الذهــاب نحــو
المجهــول والفوضــى .وثانيهــا :اســتدعاء الهويــات واالنتمــاءات الجهويــة والمناطقيــة،
وتخويــف كل مكــوِّ ن مــن اآلخــر .وثالثهــا :صناعــة «فوبيــا الحركــة اإلســامية» ،وتحذيــر
الجميــع مــن االقتــراب منهــا ،أو التعــاون معهــا ،ناهيــك عــن التحالــف معهــا .ورابعهــا :اختراق
الدولــة لبعــض الحــراكات الشــعبية والحزبيــة ،واســتقطاب بعضهــا للتحالــف مــع النظــام فــي
مواجهــة الحركــة اإلســامية ،بهــدف إضعــاف األخيــرة وتشــتيتها.29
رابعً ا :تحوالت اإلسالميين في األردن بعد ُّ
تعثر الثورات العربية
رغــم أن الصــورة النهائيــة لتحــوالت الحالــة اإلســامية فــي األردن لــم تكتمــل بعــدُ  ،فإنــه
مهمــا تحليلهــا ضمــن تفاعــل ثالثــة عوامــل متداخلــة:
يبقــى ًّ
ِّ
المتعلــق ببنيــة هــذه الحالــة وتفاعالتهــا وانشــقاقاتها
أولهــا :العامــل الداخلي/الذاتــي
وصراعاتهــا ،وعالقــة ذلــك ّ
كلــه بمتغيــرات الجيــل ،ودرجــة قــدرة الحــركات اإلســامية علــى
التكيــف مــع الضغــوط الخارجيــة الكثيفــة.
ثانيهــا :العامــل العربي/اإلقليمــي ،الــذي يشــكِّل البيئــة المحيطــة مباشــر ًة بالحــركات
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التوجهــات الدوليــة بشــأن مســتقبل هــذه
اإلســامية ،ودرجــة توافقــه وانســجامه مــع
ُّ
خصوصــا فــي الســعودية واإلمــارات ومصــر،
الحــركات .ورغــم أن بعــض األنظمــة العربيــة،
ً
بالتنســيق مــع اســرائيل ،لعبــت دو ًرا محوريًّ ــا فــي إحبــاط الثــورات العربيــة ومحاصــرة قــوى
التغييــر فيهــا ،ومــن بينهــا القــوى الشــبابية والحــركات االجتماعيــة والحــركات اإلســامية،
َّ
التوجهــات الخليجية/
ليتحقــق لــوال الدعــم الدولــي لهــذه
فــإن هــذا النجــاح النســبي لــم يكــن
ُّ
المصريــة المحافظــة والمعاديــة للتغييــر فــي جملتهــا.

صحيــح أن هــذا العامــل العربي/اإلقليمــي قــد يتنامــى تأثيــره فــي المــدى المنظــور ،فــي
ٌ
ظـ ِّـل سياســات محــور الثــورات المضــادة ،بيــد أنــه قــد يتَّ ســم بالضعــف واالنكشــاف علــى
تطــورات المســتوى الدولــي؛ أي إنهــا قــد تكــون سياســات إقليميــة ُتنفــذ بالوكالــة عــن
ــن يحاجــج
قــوى دوليــة معاديــة للتغييــر فــي العالــم العربــي .ورغــم ذلــك ،فــإن ثمــة َم ْ
ً
دليــا آخــر علــى الفعاليــة الداخليــة
بــأن «تطــورات صيــف عــام  2013فــي مصــر قدمــت
واإلقليميــة فــي مواجهــة التخ ُّبــط الغربــي فــي إدارة الربيــع العربــي« .فعندمــا نضــج الوضــع
فــي مصــر إلخــراج اإلخــوان مــن الســلطة لــم تأبــه القــوى المحليــة لمعارضــة قــوى أوروبيــة
وأمريكيــة ،وأظهــرت القــوى السياســية المحليــة الرافضــة لحكــم اإلخــوان فــي مصــر قــدر ًة
تحــدي الضغــوط الغربيــة ،فيمــا َّ
ِّ
وسياســيا
ماليــا
عاليــة علــى
وفــرت دول الخليــج ً
ًّ
دعمــا ًّ
30
كبيـ ًـرا ســهَّ ل علــى العســكريين المصرييــن مســألة التصـ ِّ
ـدي للضغــوط الغربيــة» .
والمقصــود أن العامــل العربي/اإلقليمــيً ،
ـوق فــي تأثيــره
وفقــا ألنصــار هــذا الــرأي ،قــد تفـ َّ
ـص حالــة إقصــاء إخــوان مصــر تحديــدً ا .بيــد أنــه مــن المهــم
علــى العامــل الدولــي ،فيمــا يخـ ُّ
فــي ســياق تحليــل انعكاســات األوضــاع اإلقليميــة علــى سياســة األردن تجــاه اإلســاميين،
ـي .ويمكــن مالحظــة
ـي ودولـ ٌّ
إبــراز أن االنقــاب العســكري فــي مصــر كان لــه ســياق إقليمـ ٌّ
ذلــك بوضــوحٍ مــن خــال الترحيــب والدعــم ،اللذيــن حظــي بهمــا االنقــاب مــن ثــاث
دول ٍ عربيــة ،هــي :الســعودية واإلمــارات واألردن ،ســواء علــى الصعيــد الدبلوماســي أو
االقتصــادي أو حتــى اإلعالمــي والمعنــوي ،مــا يعكــس وجــود «أجنــدة إقليميــة» عربيــة
معاديــة لإلســام السياســي وإلدماجــه فــي الســلطة فــي مرحلــة الربيــع العربــي؛ إذ يتب َّنــى
ســمى «محــور االعتــدال العربــي» ،مــع دور مركــزي
عمليــا
هــذه األجنــدة
وواقعيــا مــا يُ َّ
ًّ
ًّ
31
للــدول الثــاث المذكــورة .
وثالثهــا :العامــل الدولي/العولمــي ،واتجــاه تطــور سياســاته واســتراتيجياته تجــاه العالــم
العربــي ،وفــي القلــب منهــا سياســاته تجــاه األنظمــة العربيــة ،ودرجــة احتمــال اســتمرار
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سياســات غـ ِّ
ـض النظــر عــن اســتبداد النُّظــم العربيــة المقيــم وفشــلها الطويــل وانتهاكاتهــا
الجســيمة لحقــوق اإلنســان وقمعهــا حريــة الــرأي والتعبيــر وإغــاق المجــال السياســي ،فــي
ظـ ِّـل تفضيــل واشــنطن وبعــض العواصــم الغربيــة تحقيــق مصالحهــا االقتصادية والعســكرية
المباشــرة واآلنيــة ،علــى االنتصــار لقيــم الحريــة والعدالــة ،التــي ينــادي بهــا كثيــرون فــي
ـي.
خطاباتهــم دون تنفيــذ فعلـ ٍّ
وفي هذا السياق ،يمكن اإلشارة إلى المالحظات اآلتية:
عمومــا ،وجماعــة
 -1انتهــاج النظــام األردنــي خــط «التصعيــد المحســوب» ضــد المعارضــة
ً
خصوصــا؛ إذ جــرى اعتقــال نائــب المراقــب العــام للجماعــة ،زكــي بنــي
اإلخــوان المســلمين
ً
أرشــيد ،فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2014وأصــدرت محكمــة أمــن الدولــة فــي آذار/مــارس
عامــا ونصــف العــام.
2015
حكمــا بســجنه ً
ً
ـدارس مجلــس السياســات (وهــو أعلــى هيئــة لصــوغ السياســات الرســمية األردنيــة)
وقــد تـ
َ
عمــان فــي التعامــل مــع اإلخــوان المســلمين غــداة االنقــاب المصــري ،ووضعهــا
خيــارات َّ
قانونيــا واعتبارهــا إرهابيـ ً
ـة ،أســو ًة بمصــر
فــي ثالثــة ســيناريوهات؛ أولهــا :حظــر الجماعــة
ًّ
والســعودية واإلمــارات .والثانــي :اســتثمار مرحلــة ضعــف الجماعــة وفتــح قنــوات الحــوار
ِّ
يحددهــا النظــام .والثالــث :بقــاء الوضــع
السياســي معهــا ،إلخضاعهــا لشــروط اللعبــة التــي
علــى مــا هــو عليــه ،مــع تجميــد أي اتصــال أو تواصــل اســتراتيجي مــع الجماعــة ،وتركهــا
ألزمتهــا الداخليــة التــي كانــت تــأكل مــن قوتهــا ورصيدهــا االجتماعــي والسياســي.32
 -2يبــدو أن النجــاح النســبي للنظــام األردنــي فــي االلتفــاف علــى مطالــب «اإلصــاح»،
ـات
التــي ارتفعــت وقــت زخــم الثــورات العربيــة بيــن عامــي  ،2013 -2011قــد أدَّ ى إلــى تداعيـ ٍ
ـد مــن الضغــوط المتنوِّ عــة،
ملحوظــة علــى الحركــة اإلســامية ،التــي بــدأت تتعـ َّـرض لمزيـ ٍ
فظهــرت داخلهــا «االنشــقاقات»؛ إذ بــرزت المبــادرة األردنيــة للبنــاء «زمــزم» ،التــي أ�شـ ِـهرت
ـخصيات مــن جماعــة
ـادات وشـ
ٍ
فــي  5تشــرين األول/أكتوبــر  .33 2013ثــم توالــى خــروج قيـ ٍ
ـباب متعـ ِّ
ـددة.
اإلخــوان المســلمين ألسـ ٍ
ورغــم أن «زمــزم» جــاءت فــي وقــت أزمـ ٍـة حــادَّ ة يواجههــا إخــوان األردن بعــد انقــاب 3
تموز/يوليــو فــي مصــر ،فــإن بعــض التقييمــات اســتبعد أن ُتقنــع األردنييــن بأنهــا تقـ ِّ
ـدم شــيئًا
تمامــا كمــا فعــل أواخــر عــام ،2001
رحــب بهــا سياسـ ًّـيا
جديــدً ا؛ ذلــك أن النظــام َّ
وإعالميــاً ،
ًّ
إبــان تأســيس «حــزب الوســط اإلســامي»  -الــذي ِّ
يمثــل أعضــاء ســابقين فــي اإلخــوان،
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مقــرب مــن النظــام  -مــا يــدل أنــه أراد توظيــف «زمــزم» إلضعــاف اإلخــوان ،وهــم
لكنــه
َّ
النــواة الصلبــة للمعارضــة السياســية ،وخلــق صــورة لــدى الــرأي العــام بــأن الجماعــة فــي
طريقهــا للتالشــي والتشــظي.34
ورغــم حديــث مؤسســي «زمــزم”  -وأبرزهــم القياديــان الوســطيان :رحيــل غرايبــة ونبيــل
الكوفحــي  -عــن أنهــا ال تشــكِّل انشـ ً
ـك ثنائيــة النظــام
ـقاقا عــن الجماعــة األم ،وأنهــا تريــد فـ َّ

واإلخــوان التــي ســيطرت علــى المشــهد السياســي المحلــي واإلقليمــي ،وبنــاء طريــق ثالــث
ِّ
بلــد أنهكتــه األزمــة االقتصاديــة؛ فــإن وعــود
يحقــق االصــاح السياســي المنشــود فــي ٍ
ـي قــد ذهبــت أدراج الريــاح.35
«زمــزم» الغامضــة والفضفاضــة حــول إحــداث تغييــر سياسـ ٍّ
داخلــي آخــر شــهدته جماعــة اإلخــوان ،وافقــت وزارة التنميــة
 -3فــي إثــر انشــقاق
ٍّ
ترخيصــا بإقامــة جمعيــة
االجتماعيــة فــي األردن فــي آذار/مــارس  2015علــى منــح المنشــقين
ً
جديــدة تحمــل اســم «جمعيــة جماعــة اإلخــوان المســلمين» ً
وفقــا لقانــون الجمعيــات.
ِّ
متمثــل فــي الجماعــة التاريخيــة
وهكــذا أصبــح هنــاك كيانــان لإلخــوان فــي األردن :أحدهمــا
وذراعهــا السياســية حــزب جبهــة العمــل اإلســامي ،التــي أصبحــت فــي حكــم المحظــورة،
بينمــا تمثَّ ــل الكيــان اآلخــر فــي الجمعيــة الجديــدة المنشـ َّـقة عــن الجماعــة األم ،التــي تتمتَّ ــع
بالشــرعية القانونيــة .وقــد شــهد ذلــك العــام خالفــات وتجاذبــات سياســية وقانونيــة بيــن
الكيانيــن .كمــا قامــت الحكومــة األردنيــة بمحاصــرة أنشــطة الجماعــة التاريخيــة بوصفهــا
جماعـ ً
ـة غيــر قانونيــة ،وذلــك مــن خــال إغــاق بعــض مقارهــا ،ومنعهــا مــن النــزول إلــى
الشــارع وتنظيــم أنشــطة احتجاجيــة.36
وفــي إطــار تحليــل عالقــة جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي األردن مــع جبهــة العمــل
متخصــص إلــى بــروز فكــرة ِّ
ٌ
ِّ
تولــي الجبهــة الشــأن العــام ،مثــل:
باحــث
اإلســامي ،يشــير
العمــل السياســي والنقابــي وغيرهمــا ،مــع تــرك العمــل الدعــوي للجماعــة؛ فربمــا أصبحــت
ٌ
قناعــة لــدى مختلــف األطيــاف فــي الجبهــة والجماعــة األمّ  ،تتمثَّ ــل فــي فصــل
هنــاك
ِّ
متخص ًصــا أكثــر فــي الجانــب
الدعــوي عــن السياســي ،وإعــادة هيكلــة دور الجماعــة ليصبــح
ثمــة وعــي جديــد فــي أوســاط الجماعــة يتجــاوز حالــة
الدعــوي والوعظــي والروحــيّ .
اإلنــكار الســابقة بضــرورة التغييــر والتجديــد والمراجعــة ،وهنالــك خطــوات اتخــذت مثــل:
االســتقالل التنظيمــي عــن إخــوان مصــر ،وتحســين تمثيــل الشــباب والنســاء وإدخالهــم إلــى
المكاتــب التنفيذيــة ،وإقــرار مبــدأ فصــل الدعــوي عــن السياســي .وهنــاك خطــوات تنتظــر
ألن المســار ربمــا يذهــب نحــو مــا وصلــت إليــه األحــزاب الجديــدة.37
الوقــت فقــط؛ َّ
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 -4وكمــا هــو الحــال مــع جماعة اإلخــوان المســلمين األردنية ،فــإن حركة حماس الفلســطينية
إرهابيــا»
«تنظيمــا
قــد تضـ َّـررت كثيـ ًـرا بتداعيــات إقصــاء إخــوان مصــر ،وإعــان الجماعــة
ً
ًّ
مــن ِقبــل الحكومــة المصريــة أواخــر عــام  ،2013وهــو مــا ســارت علــى خطــاه ٌّ
كل مــن الرياض
وأبوظبــي فــي العــام التالــي مباشــر ًة .فمــن جانــب ،ضــاق هامــش حركتهــا فــي الســاحتين
ٌ
الفلســطينية والعربيــة38؛ ومــن جانــب آخــرَّ ،
جملــة مــن
تحقــق إلســرائيل بعــد االنقــاب
األهــداف؛ أولهــا :اســتعادة الشــراكة االســتراتيجية مــع القاهــرة .وثانيهــا :بعــث الحيــاة فــي
محــور االعتــدال العربــي .وثالثهــا :تجفيــف منابــع الحــركات اإلســامية .ورابعهــا :تشــديد
الحصــار علــى غــزة وعلــى حركــة حمــاس ،واســتنئاف المفاوضــات الفلسطينية-اإلســرائيلية.
وخامســها :إطالــة أمــد الحســم فــي ســورية ،واتســاع دوائــر الشــرخ واالســتقطاب فــي
العالــم العربــي .وسادســها :تضييــق الخنــاق أكثــر علــى إيــران.39
ربمــا أفضــت تداعيــات الحــدث المصــريً ،
وفقــا لبعــض التحليــات ،إلــى وصــول العالقــات
موحــدة وتشــكيل فــرق عمــل ٍ مشــتركة
مــع إســرائيل حــدَّ التوافــق علــى وضــع اســتراتيجية
َّ
لتنســيق سياســات الطرفيــن تجــاه التحــوالت فــي المنطقــة ،وتحديــدً ا تجــاه مــا يوصــف بـــ
ـم
«خطــر اإلســام المتطــرِّ ف» .وبهــذا تــم إرســاء محــاور إقليميــة جديــدة فــي المنطقــة ،تضـ ُّ
ـداء مــع نظــام عبــد
إســرائيل ،تقــوم علــى مواجهــة الحــركات اإلســامية ودول ٍ فــي حالــة عـ ٍ
ـم إســرائيل
الفتــاح السيســي وإســرائيل .وبــرز نوعــان مــن المحــاور اإلقليميــة :أحدهمــا يضـ ُّ
ً
يضــم إســرائيل ومصــر واليونــان
ودول عربيــة لمواجهــة الحــركات اإلســامية ،واآلخــر
ُّ
وقبــرص لمواجهــة تركيــا.40
ويجاهــر رئيــس وزراء إســرائيل بنياميــن نتنياهــو بــأن التحالــف اإلقليمــي الــذي بــات يربــط
ـدد مــن الــدول العربيــة يرتكــز إلــى المصلحــة المشــتركة فــي الحــرب
إســرائيل بمصــر وعـ ٍ
ـم إســهام
علــى «اإلســام المتطــرِّ ف» ،بعــد أن أدركــت أنظمــة الحكــم فــي هــذه الــدول حجـ َ
إســرائيل فــي الحــرب علــى اإلرهــاب .وفــي هــذا الســياق ،يــرى وزيــر الخارجيــة والدفــاع
اإلســرائيلي األســبق ،موشــيه آرنــس ،أن انقــاب مصــر أفضــى إلــى انهيــار الجبهــة المعاديــة
ً
مجــال واســعً ا
نهائيــا؛ إذ اكتشــف السيســي وبعــض الحــكَّام العــرب أن هنــاك
إلســرائيل
ًّ
مــن القواســم المشــتركة التــي تربــط أنظمتهــم بإســرائيل علــى رأســها مواجهــة «اإلســام
األصولــي» .وحســب تقديــرات آرنــس ،فــإن التــزام نظــام السيســي بمواجهــة الحــركات
اإلســامية يتقــدَّ م علــى التــزام مصــر بتأييــد القضيــة الفلســطينية .وقــد أفضــى بــروز هــذا
ً
ودول عربيــة
المحــور إلــى تســريع وتيــرة التطبيــع مــع العالــم العربــي ،بحيــث إن مصــر
أخــرى لــم تعُ ــد تشــترط للموافقــة علــى التعــاون مــع إســرائيل إحــداث تقــدُّ م فــي مســار حــل
القضيــة الفلســطينية ،بــل باتــت معنيـ ً
ـاط متعـ ِّ
ـددة مــن التعــاون».41
ـة بأنمـ ٍ
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خاتمة
ـيناريوهات
تتزايــد التحديــات التــي تواجــه اإلســاميين فــي األردن ،مــا يجعلهــم أمــام سـ
ٍ
تطــورات فــي إقليــم الشــرق األوســط ،ومــع
مفتوحــة ،ومتداخلــة مــع مــا يحــدث مــن
ٍ
متغيــرات السياســات الدوليــة تجاهــه .ولئــن كانــت الحــركات اإلســامية فــي األردن تعانــي
عيــوب هيكليــة مــن قبيــل :االنشــقاقات ،وغيــاب التنظيــر الفكــري ،ونــدرة
بالفعــل مــن
ٍ
المراجعــات والنقــد الذاتــي ،وضعــف التخطيــط االســتراتيجي المســتقبلي ،مقابــل هيمنــة
اإلفــراط فــي النشــاط الحركــي ،والمرونــة التكتيكيــة غيــر الممنهجــة ،التــي ربمــا تؤثــر فــي
الخيــارات المســتقبلية لــدى قياداتهــا فــي المــدى البعيــد؛ فــإن النظــام األردنــي يواجــه ً
أيضــا
تحديــات ربمــا ال تقـ ُّـل فــي خطورتهــا عــن ذلــك ،وأبرزهــا احتمــاالت تصفيــة قضيــة فلســطين
فــي عهــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ،فيمــا بــات يُ عــرف بـــ «صفقــة القــرن»،
وانعكاســاتها االســتراتيجية علــى األردن ،بمــا يعنــي مزيــدً ا مــن تجاهــل مصالحــه ،وتكريــس
دائمــا.
حـ ِّـل الصــراع العربي-اإلســرائيلي علــى حســابه ،ولمصلحــة إســرائيل ً
وفــي هــذا الســياق ،يمكــن اإلشــارة إلــى ثالثــة ســيناريوهات بشــأن مســتقبل اإلســاميين
فــي األردن:
السيناريو األول :عودة اإلسالميين
ثمــة مــن يجــادل بــأن صفقــة القــرن ،قــد تحمــل فــي تداعياتهــا فرصـ ً
ـة لعــودة اإلســاميين
ـة ،وإخــوان األردن خاصـ ً
عامـ ً
ـة ،إلــى المشــهد السياســي ،عبــر دعــم االحتجاجــات الشــعبية
ـنوات مــن
ضــد قــرار الرئيــس األمريكــي ترامــب نقــل ســفارة بــاده إلــى القــدس؛ فبعــد سـ
ٍ
وبصورة
الشــيطنة والعــزل والتفكيــك ،عــاد اإلخــوان إلى شــوارع العاصمــة والمدن األردنيــة،
ٍ
مرحــب بهــا .ورغــم بعــض المناكفــات التــي ال يخلــو منهــا المشــهد ،فــإن الجماعــة اســتعادت
َّ
عصيـ ٌ
ـة علــى اإللغــاء ،وأنهــا مــا زالــت تحظــى بلقــب الجماعــة األم،
حضورهــا ،وأظهــرت أنهــا
َّ
42
رغــم التصدُّ عــات التــي وقعــت فــي صفوفهــا خــال الســنوات الســبع الماضيــة .
لضغــوط غيــر مســبوقة فــي
يتعــرض
قيــادي بــارز فــي إخــوان األردن أن النظــام
ويــرى
ٍ
َّ
ٌّ
تاريخــه ،بســبب عــدَّ ة متغيــرات؛ أولهــا :السياســة األمريكيــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب
تجــاه األردن وفلســطين ،بمكوناتهــا المختلفــة فــي موضــوع صفقــة القــرن (نقــل الســفارة
األمريكيــة إلــى القــدس ،وتقليــص تمويــل وكالــة غــوث الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا،
ـدم فــي موضوع
والعمــل علــى شــطب حــق العــودة) .ثانيهــا :بحــث الســعودية عــن موطــئ قـ ٍ
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الوصايــة علــى المقدَّ ســات اإلســامية فــي القــدس ،مــا يثيــر غضــب األردن ،وهــو صاحــب
ـرات لتوتــر العالقــة بيــن ملــك
الــدور التاريخــي فــي هــذا المجــال .ناهيــك عــن وجــود مؤشـ ٍ
األردن عبــد اهلل الثانــي وولــي عهــد الســعودية األميــر محمــد بــن ســلمان .ثالثهــا :تراجــع
عمــان
الوضــع االقتصــادي األردنــي ،وبــروز تغيــر فــي المقاربــة األمريكية-الخليجيــة تجــاه َّ
ـاطات أردنيــة فــي موضــوع
ومســألة تقديــم المســاعدات ،بعــد انتهــاء الحاجــة إلــى أيــة وسـ
ٍ
التطبيــع العربــي مــع إســرائيل ،بعــد االنفتــاح الخليجــي المتســارع عليهــا.43
ً
ووفقــا لهــذا الــرأي ،يدعــم هــذا القيــادي الموقــف الرســمي للدولــة األردنيــة واعتراضهــا علــى
موضــوع صفقــة القــرن ،بمختلــف مكوناتــه؛ فقــد أنشــأت هــذه الضغـ ُ
ـوط الخارجيــة علــى
شــعبي داعــم لــه .كمــا ينبغــي أن يقــوم األردن بعمليــة
النظــام األردنــي ،حاجتــه لموقــف
ٍّ
«إعــادة تموضــع» ،44و «اســتدارة تــوازن» نحــو قطــر وتركيــا ،بهــدف توســيع خيــارات
البلــد عبــر التعــاون مــع هاتيــن الدولتيــن ،ال ســيما أن مواقفهمــا هــي ضــد صفقــة القــرن
ً
أيضــا؛ ولهــذا كانــت زيــارة ملــك األردن إلــى تركيــا ،والمشــاركة فــي القمــة اإلســامية فــي
دائمــا فــي االبتعــاد عــن
إســطنبول آيار/مايــو  ،2018رغــم أن سياســة َّ
عمــان الخارجيــة كانــت ً
ـك أن األردن يتأثــر ســريعً ا بمــا
التحالفــات اإلقليميــة ،وإمســاك العصــا مــن المنتصــف .وال شـ َّ
يجــري حولــه فــي العالــم العربــي ،وال ســيما فــي ســورية والعــراق وفلســطين.45
السيناريو الثاني :احتواء اإلسالميين
باإلضافــة إلــى ســيناريو عــودة اإلخــوان المســلمين إلــى قلــب المشــهد السياســي فــي
ـات متعـ ِّ
البــاد ،ثمــة مــن ِّ
ـددة:
يرجــح ســيناريو االحتــواء واإلشــغال الــذي يقــوم علــى فرضيـ ٍ
بــروز نخبــة داخــل مؤسســات الحكــم تعيــد النظــر فــي اســتراتيجية اإلقصــاء ،أو متغيــرات
جديــدة تعيــد االعتبــار الســتراتيجية االحتــواء والتعايــش ،فالحـ ُّـل االســتراتيجي األضمــن
للتعامــل مــع حركــة اإلخــوان أو حــركات اإلســام السياســي (التــي تتب َّنــى اللعبــة السياســية
ِّ
يــؤدي إلــى
عمومــا) هــو احتواؤهــا وإشــغالها بقضايــا العمــل السياســي واليومــي ،مــا
ً
إمــا مزيــد
انتقالهــا مــن الشــعارات إلــى السياســة الواقعيــة ،فتجــد نفســها أمــام خياريــنَّ :
وإمــا إثبــات عجزهــا عــن تقديــم السياســات والبرامــج البديلــة ،مــا
مــن العقالنيــة والواقعيــةَّ ،
يحرمهــا الــدور الــذي كانــت تمارســه سـ ً
ـابقا ،وهــو الجلــوس فــي غرفــة المشــاهدة واالنتظــار
ـي ال ُتحاســب عليــه.46
واالنتقــادات ،وتقديــم خطــاب تعبـ ٍّ
ـوي مجانـ ٍّ
وضمــن ســيناريو احتــواء اإلســاميين األردنييــن ،تشــير باحثـ ٌ
ـة أخــرى إلــى تداعيــات غيــاب
ديمقراطيــة فعَّ الــة علــى الشــباب األردنــي ،فــي ظـ ِّـل ارتفــاع معــدالت البطالــة ،47وبــروز خطــر
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التهديــد الراديكالــي الــذي ِّ
يمثلــه تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» علــى األردن ،48مــا
يســتوجب رســم اســتراتيجية وطنيــة أردنيــة للوقايــة مــن «التطـ ُّـرف العنيــف» عبــر إشــراك
فاعليــن مــن المجتمــع المدنــي مثــل المنظمــات اإلســامية والقــادة الدينييــن ،والتوقــف عــن
وضــع جميــع اإلســاميين األردنييــن فــي سـ َّـلة واحــدة باعتبارهــم معاديــن لـ ِّ
ـكل اآلخريــن،
ـي
وأهميــة شــروع الملــك عبــد اهلل الثانــي فــي عمليــة إصــاح اقتصـ ٍّ
ـي وسياسـ ٍّ
ـادي واجتماعـ ٍّ
احترامــا لســيادة القانــون وحقــوق
ملمــوس ،واعتمــاد مقاربــة لمكافحــة الفســاد تكــون أكثــر
ً
اإلنســان.49
وفــي هــذا اإلطــار ،علــى حلفــاء األردن ،مــن األمريكييــن واألوروبييــن دعــم ســيادته،
وحمايتــه مــن التهديــدات اإلســامية الوطنيــة واإلقليميــة ،لكــن ليــس علــى حســاب
السياســات والمقاربــات التــي تعتــرف بجــذور اإلســاموية الراســخة التــي ال تــزال تحظــى
ِّ
وتعــزز شــرعية الســالة الهاشــمية فــي الســلطة .يجــب أن يفــرِّ ق
بجاذبيــة لــدى الشــعب،
المجتمــع الدولــي بيــن مختلــف المجموعــات اإلســامية التــي تشــهد تنوعً ــا وازديــادً ا فــي
األردن ،وأن يتق َّبــل النقــدَ المشــروع لسياســة الحكومــة ،وأن يشـ ِّ
ـامي
ـجع بــروز توافــق إسـ
ٍّ
مــع قــوى اجتماعيــة أخــرى تســعى إلــى اإلصــاح والتغييــر؛ فســيادة الدولــة األردنيــة
وبقاؤهــا ال يــزاالن يعتمــدان علــى إيجــاد ســبل ٍ الســتيعاب اإلســام السياســي.50
الســيناريو الثالــث :غيــاب االســتقرار اإلقليمــي ،واحتمــاالت انفــات األوضــاع فــي
األردن والمنطقــة
يشــير باحثــون إلــى مــا تمـ ُّـر بــه المنطقــة العربيــة وإقليــم الشــرق األوســط مــن حالــة عــدم
اســتقرار متصاعــد؛ إذ تتزايــد األزمــات فــي محــور عالقــات الدولة-المجتمــع ،وتتفاقــم
ٍ
ً
المخاطــر والتهديــدات بمختلــف أنواعهــا ومســتوياتها ،وصــول إلــى اهتــزاز بعــض كيانــات
ـتويات متنوِّ عــة مــن الحــروب األهليــة والصراعــات الداخليــة
الــدول العربيــة ودخولهــا مسـ
ٍ
ً
تحــت شــعارات «مكافحــة اإلرهــاب» ،فضــا عــن تنامــي الضغــوط والتدخــات الخارجيــة
الدوليــة واإلقليميــة فــي العالــم العربــي فــي إطــار توســيع نطــاق «الحــرب علــى اإلرهــاب»،
مــا فاقــم فــي المحصلــة اإلجماليــة مــن أوجــه القصــور الداخلــي العربــي ،وأدَّ ى إلــى
ـات خطيــرة علــى كيانــات هــذه الــدول واســتقرارها الهــش.51
انعكاسـ ٍ
هــذه المشــكالت المتفاقمــة فــي العالــم العربــي ،علــى الصعــد االجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية ،قــد تدفــع فــي المدييــن القصيــر والمتوســط إلــى ســيناريو انفــات األوضــاع
فــي األردن والمنطقــة.
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ولعــل أحــد أكبــر مخاطــر هــذا الســيناريو هــو صعوبــة التنبــؤ بمآالتــه وتداعياتــه علــى
ِّ
يصعــب إمكانيــة التنبــؤ بمســتقبل الحــركات اإلســامية
كيانــات الــدول العربيــة نفســها ،مــا
ـي يمـ ُّـر بمرحلــة انتقاليــة خطيــرة.
فــي ظـ ِّـل نظــام إقليمـ ٍّ
ورغــم التحديــات التــي ســيفرضها هــذا الســيناريو فــي حــال ُّ
تحققــه ،فســيبقى مفيــدً ا
للحــركات اإلســامية ولغيرهــا مــن القــوى الوطنيــة التــي تنشــد االســتقالل الوطنــي
بخطــوات ســريعة فــي مجــاالت :إصــاح عالقاتهــا البينيــة ،وبنــاء
والحضــاري ،أن تقــوم
ٍ
ـات وطنيــة تراعــي تلبيــة متطلبــات الحــد األدنــى ،واالعتــراف بالحاجــة إلــى التطــور
توافقـ ٍ
ـركات متطرِّ فــة أو عنيفــة ،وتب ِّنــي برامــج
والمراجعــة والنقــد الذاتــي ،واالبتعــاد عــن أيــة حـ
ٍ
ـدات على
تلفــت أنظــار العالــم إلــى حالــة انكســار العالــم العربــي ،ومــا تنطــوي عليــه مــن تهديـ ٍ
52
اســتقرار المنطقــة والعالــم ،واعتمــاد نظريــة جديــدة مفادهــا «الديمقراطيــة هــي الحــل» .
واختصــا ًرا لـ ِّ
ـكل مــا تقــدم ،يمكــن القــول إن مطلــب اإلخــوان المســلمين فــي األردن يبقــى
إصالحيــا وليــس ثوريًّ ــا؛ نظـ ًـرا الســتمرارية قــدرات النظــام فــي المنــاورة والضغــط إلضعــاف
ًّ
وخصوصــا حركــة اإلخــوان المســلمين ،وذراعهــا السياســية «حــزب
اإلســاميين واحتوائهــم،
ً
ِّ
جبهــة العمــل اإلســامي» ،مــا يؤكــد الحاجــة إلــى تطويــر سياســات اإلخــوان وخطاباتهــم،
تنظيمــا وانتشــا ًرا ،لمنــع انــزالق الشــباب األردنــي نحــو
بوصفهــم قــوة المعارضــة األفضــل
ً
حالـ ٍـة مــن التطـ ُّـرف والعنــف بحكــم انســداد الُأفــق السياســي وتضــاؤل الفــرص فــي حــدوث
ـي منخفــض ،فــي ظـ ِّـل تحديــات خارجية،
ِّ
أي تغييــر ال يريــده النظــام إال تحــت ســقف إصالحـ ٍّ
أبرزهــا :تصفيــة قضيــة فلســطين ،وانتقــاص حقــوق األردن ،وتــأزم وضعــه االقتصــادي/
االجتماعي/السياســي/األمني ،فــي ظـ ِّـل «صفقــة القــرن» ،التــي يجتهــد الرئيــس األمريكــي
ترامــب لتمريرهــا ،رغــم كل عيوبهــا وعوارهــا.
وبعبــارة أخــرى ،فــإن التحـ ِّ
ـدي أمــام اإلســاميين األردنييــن وغيرهــم ،هــو كيفيــة تمتيــن
ِّ
التصــدي
توافقــات وطنيــة ،حتــى يمكــن
البنــاء الداخلــي ومأسســته وتطويــره ،وبنــاء
ٍ
للضغــط الخارجــي المتصاعــد ،ســواء جــاء مــن مصــادر دوليــة أم إقليميــة أم عربيــة ،فــي
هــذه المرحلــة االنتقاليــة الحبلــى بالمتغيــرات والمســتجدات علــى أكثــر مــن صعيــد.
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الفصل الخامس
اإلســام السياســي فــي كويــت مــا بعــد الربيــع العربــي:
صعــود التحالفــات السياســية فــي عصــر البراغماتيــة*
كورتني فرير
باحثة زميلة في مركز الشرق األوسط التابع لكلية لندن لالقتصاد

بخــاف العديــد مــن دول المنطقــة التــي ندرســها فــي هــذا الكتــاب ،فــإن الكويــت لــم تمــر
ـرة حكـ ٍـم إســاموية أو حتــى بهيمنـ ٍـة إســاموية علــى المشــهد السياســي .نتيجـ ً
ـة لذلــك،
بفتـ ِ
ربمــا ليــس مفاج ًئــا أنــه فــي الفتــرة التــي تلــت االحتجاجــات التــي ألهمهــا الربيــع العربــي ،لــم
تقــد الحكومــة الكويتيــة حملـ ً
ُ
الســنة أو اإلخــوان المســلمين تحديــدً ا،
ـة ضــد اإلســامويين ُّ
يتغيــر تمثيــل اإلســامويين
مثلمــا حــدث فــي أماكــن أخــرى مــن المنطقــة .ورغــم أنــه لــم
َّ
كبيــر خــال فتــرة الربيــع العربــي ،فإنهــم تقربــوا أكثــر مــن
الســنة فــي البرلمــان بشــكل
ُّ
ٍ
تحالفــات انتخابيــة جديــدة عابــرة لالختالفــات األيديولوجيــة،
المعارضــة عبــر تشــكيل
ٍ
كمــا أنهــم َّ
ـداد أكبــر كمســتقلين ،غالبـ ًـا بســبب القيــود المفروضــة علــى الكتــل
ترشــحوا بأعـ ٍ
السياســية فــي الكويــت الــذي يحظــر األحــزاب .وبينمــا انهــارت التحالفــات العابــرة
لالختالفــات األيديولوجيــة  -الشــبيهة بالتــي نشــهدها فــي الكويــت اليــوم  -فــي أماكــن
أخــرى مــن المنطقــة ،يبــدو أنهــا تــزداد شـ ً
ـعبية فــي الكويــت ،غالبـ ًـا بســبب ضعــف الكتــل
السياســية الموجــودة بالفعــل.
غيــرت التحالفــات العابــرة لالختالفــات األيديولوجيــة سياسـ َ
ـة الحكومــة فــي الماضــي ،مــا
َّ
ُ
نتــج عنــه بشــكل ٍ الفــت إعــادة البرلمــان فــي عــام  ،1992وتناقــص عــدد المناطــق االنتخابيــة
مــن  25منطقــة إلــى  5مناطــق فــي عــام  .2006ورغــم أنهــا لــم تنجــح فــي تغييــر سياســة
غيــرت األنمــاط التقليديــة
الحكومــة منــذ انــدالع الربيــع العربــي ،فــإن هــذه التحالفــات َّ
ِّ
غيــرت النجاحــات االنتخابيــة والخطــاب المتعلــق باإلصــاح
لتشــكيل الحكومــة ،مثلمــا َّ
السياســي.
أصبحــت ُّ
كل الجماعــات اإلســاموية الكويتيــة ،مثــل اإلخــوان المســلمين أو الســلفيين
أكثــر براغماتيــة منــذ بدايــة الربيــع العربــي ،مــن ناحيــة اختيارهــا لشــركائها
أو الشــيعة،
َ
فــي التحالــف .فبالنســبة إلــى اإلخــوان المســلمين والحركييــن الســلفيين ،فــإن البراغماتيــة
تتضمــن المزيــدَ مــن التعــاون السياســي مــع الكتــل األيديولوجيــة غيــر اإلســاموية األخــرى،
َّ
للدفــع باإلصــاح السياســي .أمــا بالنســبة إلــى الجماعــات اإلســاموية الشــيعية وجماعــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذا الفصل مترجم عن اللغة االنجليزية
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الســلفية النمطيــة الكويتيــة ،فقــد عَ نــت البراغماتيــة المزيــدَ مــن التوافــق مــع الحكومــة.
ِّ
االفتقــار إلــى قوانيــن ِّ
تنظــم األحــزاب
قيــد
ُ
وبالنســبة إلــى كل الكتــل السياســية ،فقــد َّ
السياســية ،وفـ ُ
ـرض «قانــون الصــوت الواحــد» فــي عــام  ،2012قــدر َة هــذه الكتــل علــى جــذب
ـي.
المناصريــن علــى أسـ ٍ
ـاس أيديولوجـ ٍّ
فــي كويــت مــا بعــد الربيــع العربــي ،أصبحــت الخطــوط الفاصلــة بيــن المعارضــة ومؤيــدي
الحكومــة واضحـ ً
ـة أكثــر ،بينمــا أصبحــت الخطــوط الفاصلــة بيــن اإلســامويين والعلمانييــن
َّ
أن الكتلــة السياســية لإلخــوان المســلمين  -التــي ُتعــرف باســم
وضوحــا؛ فــا
أقــل
َّ
ً
شــك َّ
ً
توافقــا مــع
الحركــة الدســتورية اإلســامية  -والكتــل الحركيــة الســلفية أصبحــت أكثــر
الكتــل العلمانيــة فــي ســبيل الدفــع باإلصــاح السياســي ،بينمــا بقــي الشــيعة والســلفيون
الذيــن يتبنــون األيديولوجيــة المهادنــة مواليــن لسياســات الحكومــة.

فــي هــذا الفصــل ،أحــاول استكشــاف كيــف قــاد التطــور السياســي فــي الكويــت إلــى
تغييــرات هيكليــة وأيديولوجيــة ضمــن الكتلــة السياســية لإلخــوان المســلمين والكتــل
ٍ
التجمــع الســلفي اإلســامي ،وحــزب األمــة ،والحركــة الســلفية،
الســلفية الكبــرى ،بمــا فيهــا
ُّ
وجمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي ،باإلضافــة إلــى التغييــرات فــي التحالــف الوطنــي
اإلســامي الشــيعي .وســأقارن بيــن حالــة هــذا البلــد مــع بلــدان ٍ أخــرى ،خاصـ ً
ـة مــن ناحيــة
تجربــة األعضــاء اإلســامويين فــي البرلمــان ووزارات الحكومــة مــن كلتــا الطائفتيــن فــي
قيم اإلصــاح الداخلي
الكويــت ،ومــا نجــم عنهــا مــن
ٍ
تغييرات سياســية ملموســة .أخيـ ًـرا ،سـ أ� ِّ
َّ
َّ
فــي الحــركات اإلســاموية الكويتيــة ،خاصـ ً
ـة مــا يتعلــق بالــدروس التــي تعلمتهــا الجماعــات
ِّ
لتوظف
الســنية مــن تجــارب الفــروع األخــرى مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي المنطقــة،
ُّ
أجنداتهــا السياســية واالجتماعيــة بمــا يتــاءم معهــا.
بناء التحالفات في الكويت
أن إنشــاء التحالفــات نــاد ٌر فــي غيــاب
تؤكِّــد أدبيــات العلــوم السياســية الحاليــة علــى َّ
التغيــرات الســياقية؛ فالمنافســة علــى المصــادر واألتبــاع ،واالختالفــات األيديولوجيــة،
وحتــى الصراعــات الشــخصية والتنظيميــة  -تعنــي أن التحالفــات العابــرة لأليديولوجيــا
المرجــح أن تنشــأ
ـروف محــدَّ دة .تــرى ســوزان ســتاغينبورغ أنــه مــن
َّ
تنجــح فقــط فــي ظـ ٍ
إمــا «حيــن تفتقــر المنظمــات منفــرد ًة
التحالفــات بيــن الحــركات االجتماعيــة فــي حالتيــنَّ :
وإمــا حيــن يتيــح العمــل
إلــى المصــادر الالزمــة الســتغالل الفــرص أو اتقــاء التهديــداتَّ ،
تكتيــكات مختلفــة عــن تلــك التــي
االئتالفــي للمنظمــات االحتفــاظ بمصادرهــا ألجــل
ٍ
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أن البيئــة الكويتيــة ،مــع افتقارهــا لقانــون األحــزاب السياســية
يمارســها التحالــف» .1وبرأيــي َّ
ومراقبــة ســلطة البرلمــان ،تعنــي أن المنظمــات تبحــث غال ًبــا عــن شــركاء؛ ألن النظــام
ً
ً
هيكليــة أكبــر.
مرونــة
االئتالفــي يمنحهــا
وفــي إطــار تحديــد الظــروف السياســية التــي تزدهــر فيهــا التحالفــات ،تعتبــر جانيــن كالرك
أنــه« :يُ َّ
تغلــب علــى التوتــرات بيــن األيديولوجيــات المختلفــة فــي حــال ركَّــز الشــركاء
فــي التحالــف علــى الفعاليــات التــي ال يمكنهــم القيــام بهــا بشــكل ٍ منفــرد» .2وقــد ثبتــت
صحــة هــذه المالحظــة فــي حالــة كال طرفــي الطيــف السياســي الكويتــي ،فالتحالــف مــع
َّ
الشــخصيات المؤيــدة للحكومــة يمنــح اإلســامويين الشــيعة فرصـ َ
ـة البقــاء السياســي ،بينمــا
ِّ
ً
فرصــة أكبــر لتفعيــل اإلصالحــات ،دون أن يمنــع
يوفــر تحالــف المعارضــة واســع الطيــف
الجماعــات السياســية األخــرى مــن الحفــاظ علــى فعالياتهــا المعتــادة.
و َّثقــت كالرك أ َّنــه حتــى وإن فشــل التحالــف فــي إنجــاز أهدافــه النهائيــة بتغيير السياســات،
فــإن هــذه الجماعــات تحتفــظ بأجنداتهــا السياســية «أمــام أنظــار الــرأي العــام .ولهــذا تشــعر
أن التعــاون مسـ ٌ
ـألة الزمــة» .3والحظــت كالرك ً
أيضــا أن فــرص نجــاح التحالفــات تكــون أكثــر
َّ
ً
مرنة بحيــث تمنح
متوقــع ،وحيــن تكــون بنيــة التحالــف
ـي أو
حيــن يكــون ثمــة تهديــدٌ حقيقـ ٌّ
ـة بـ ً
لألفــراد حريـ ً
ـدل مــن أن تخلــق إطــا ًرا جديــدً ا للعمــل .4فمثـ ًـا ،فشــلت المحادثــات حــول
ـم اإلخــوان والســلفيين تحــت اســم «رابطــة دعــاة الكويــت» فــي عــام
تأســيس مجموعـ ٍـة تضـ ُّ
 ،2014ربمــا أل َّنهــا كانــت ســتفرض الكثيــر مــن القيــود علــى أعضــاء التحالــف .وبشــكل ٍ مماثــل،
كان ثمــة حديـ ٌ
ـث حــول تش ـكُّل وحــدة بيــن التيــار الســلفي ،وحــزب األمــة ،ورابطــة األمــة
ـن المحاولــة بــاءت بالفشــل .5يســمح الحفــاظ علــى هيــاكل مسـ َّ
ـتقلة
اإلســامية عــام  ،2016لكـ َّ
ـات منفصلــة لهــذه الكتــل بضمــان دعــم قاعدتهــا الشــعبية ،وتفــادي احتماليــة عــزل
ومؤسسـ ٍ
أعضائهــا الفاعليــن مــن خــال تب ِّنــي أجنــدة جديــدة ،خاصـ ً
ـة أن هــذه الجماعــات تحصــل
ـدي
علــى تأييدهــا مــن قطاعـ ٍ
ـات مختلفــة مــن الشــعب الكويتــي .ويشــير هــذا النقــاش الجـ ُّ
بضغــط مــن
حــول إنشــاء تحالفــات عابــرة لأليديولوجيــا إلــى أن هــذه الحــركات تشــعر
ٍ
ـرارات اتخذتهــا
الحركــة اإلقليميــة ضــد اإلســامويين ،باإلضافــة إلــى الضغــط الناجــم عــن قـ
ٍ
الحكومــة الكويتيــة مؤخـ ًـرا ،ويُ عتقــد أنهــا تســتهدف المعارضــة.
ترســخ التحالفــات التــي كانــت قائمـ ً
ـة فــي عــام
تبــدو القــرارات األخيــرة للحكومــة وكأنهــا ِّ
ـود لتقليــص عــدد المناطــق االنتخابيــة
 2011خــال الربيــع العربــي وحتــى قبلــه ،ضمــن جهـ ٍ
واســتجواب الــوزراء الذيــن اعتُ بــروا فاســدين .وقــد َّبيــن القــرار الــذي اتخذتــه محكمــة
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أيديولوجيــة
االســتئناف الكويتيــة فــي عــام  2017بســجن  67مــن المعارضيــن مــن كتــل
ٍ
مختلفــة  -مــن بينهــم  3أعضــاء فــي البرلمــان (أحدهــم مــن الحركــة الدســتورية اإلســامية)
وعــدَّ ة أعضــاء ســابقين فــي البرلمــان  -بســبب دورهــم فــي اجتيــاح البرلمــان خــال
احتجاجــات عــام 2011؛ َّبيــن مــدى تأثيــر احتجاجــات الربيــع العربــي فــي عمليــة اتخــاذ القرار
لــدى الحكومــة الكويتيــة حتــى يومنــا هــذا .فقــد ُحكــم علــى ُمسـ َّـلم البــراك ،وهــو أحــد قــادة
المعارضــة ،بالســجن لمــدة تســع ســنوات ،بينمــا ُحكــم علــى ٍّ
كل مــن وليــد الطبطبائــي مــن
الســلفيين ،وجمعــان الحربــش النائــب فــي البرلمــان عــن اإلخــوان المســلمين ،بالســجن لمــدة
ـنوات لـ ٍّ
كمــا مــن المحكمــة
ســبع سـ
ٍ
ـكل منهمــا .6وكانــت المحكمــة قــد رفضــت قبــل ذلــك ُح ً
ــة ســيئة .وبعــد أن
الجنائيــة َّ
بني ٍ
بــرأ المتهميــن علــى أســاس أنهــم لــم يقتحمــوا البرلمــان َّ
احتُ جــزوا منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2017أ�طلــق ســراحهم فــي فبراير/شــباط  ،2018ثــم
ً
مخففــا فــي يوليو/تمــوز  2018علــى المتورطيــن فــي
نهائيــا
كمــا
أصــدرت محكمــة النقــض ُح ً
ًّ
الحــادث ،وهــو مــا أظهــر عــدم رغبــة الحكومــة فــي التراجــع عــن معاقبــة أولئــك الذيــن
َّ
شــاركوا فــي أكثــر االحتجاجــات ً
ونتوقــع أن تقــود مثــل هــذه
عنفــا فــي تاريــخ البــاد.
ً
سياســي
تحالفــات مرنــة،
التصرفــات إلــى تأســيس
ٍ
ٍّ
خاصــة تلــك التــي تطالــب بإصــاحٍ
ً
ـدور أقــوى.
واســع النطــاق
َّ
يتضمــن مثــا انتخــاب رئيــس الــوزراء ،أو أن يحظــى البرلمــان بـ ٍ
ائتالف للمعارضة
الربيع العربي في الكويت وتكوين
ٍ
أن الكويــت لــم تمــر تقري ًبــا بالتحــول السياســي الــذي حــدث فــي البلــدان األخــرى
رغــم َّ
فــي المنطقــة ،فإ َّنهــا بالطبــع شــعرت بتأثيــرات الربيــع العربــي مــن حيــث االحتجاجــات
ـنوات علــى السياســة الكويتيــة،
السياســية .فقــد أصبحــت مســألة الفســاد ،التــي هيمنــت لسـ ٍ
محــو ًرا للحشــد السياســي .إذ تحتـ ُّـل الكويــت المرتبــة الخامســة والثمانيــن بيــن  180دولـ ً
ـة
علــى مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة ،مسـ ً
ـجلة  %39مــن
حيــث مــدركات الفســاد فــي القطــاع العــام ،وهــي أقــل نســبة بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،عــدا البحريــن .7مــن غيــر المدهــش إذن أن االتهامــات بالفســاد فــي الوســط
احتجاجــات فــي تاريــخ الكويــت فــي عــام  ،2011مــع تراكــم
السياســي قــادت إلــى أكبــر
ٍ
لســنوات قبــل انــدالع أحــداث الربيــع العربــي.
الســخط
ٍ
كان مجلــس البرلمــان فــي فتــرة احتجاجــات الربيــع العربــي منتخ ًبــا منــذ عــام ،2009
عامــا .8ومــع عقــد
وكان أول مجلــس
تشــريعي مؤيــد للحكومــة خــال حوالــي عشــرين ً
ٍّ
ِّ
االنتخابــات فــي أعــوام  2003و 2006و 2008بســبب حــل البرلمــان بشــكل متكــرِّ ر ،كان اإلقبــال
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ً
َّ
وترشــح معظــم المتنافســين كمســتقلين ،وربمــا كان ذلــك
منخفضــا،
علــى االنتخابــات
9
ً
إدانــة لفاعليــة الكتــل السياســية التــي كانــت موجــود ًة وقتهــا  .وخضــع رئيــس الــوزراء
بطلــب مــن أعضــاء البرلمــان
الســتجواب
غيــر المحبــوب الشــيخ ناصــر محمــد الصبــاح
ٍ
ٍ
الســلفيين المســتقلين وأعضــاء الحركــة الدســتورية اإلســامية فــي البرلمــان الســابق بســبب
ـي فــي ديســمبر/كانون األول
اتهامــه بالفســاد ،وتمــت عمليــة االســتجواب بشــكل ٍ غيــر علنـ ٍّ

مــن عــام  ،2009وكانــت تلــك أول مــرة يقــوم فيهــا البرلمــان الكويتــي باســتجواب رئيــس
الــوزراء.
َّ
وألن الشــيخ ناصــر ،ابــن أخــي أميــر الكويــت ،خضــع لالســتجواب مــن ِقبــل برلمــان ٍ
عضــوا مــن أعضائــه قــد أعلنــوا دعمهــم لرئيــس الــوزراء قبــل
مــوال ٍ للحكومــة ،وكان 30
ً
االســتجواب؛ فقــد فشــل التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة.10

ـتمرت التوتــرات التــي بــدأت فــي عــام  2010إلــى عــام
احتفــظ الشــيخ ناصــر بمنصبــه ،واسـ َّ
باســتجواب
ودعــوات جديــدة
 ،2011مــع اســتمرار المطالــب باســتجواب الشــيخ ناصــر،
ٍ
ٍ
مماثــل لوزيــر الداخليــة جابــر الخالــد الصبــاح ،بعــد اتهــام الشــرطة بتعذيــب الســجين
فــإن
أن الوزيــر الصبــاح قــد اســتقال،
َّ
محمــد الميمونــي المطيــري حتــى المــوت .11ورغــم َّ
زخمــا
ـتمرة فــي معظــم بلــدان الشــرق األوســط اكتســبت
ً
احتجاجــات الربيــع العربــي المسـ َّ
أقــوى ،مسـ ً
ـببة المزيــد مــن االضطرابــات فــي الكويــت .وفــي مــارس/آذار مــن العــام نفســه،
ـورط الكويت فــي قمــع االحتجاجات
ـيعي بمســاءلة وزيــر الخارجيــة حــول تـ ُّ
طالــب نائـ ٌ
ـب شـ ٌّ
فــي البحريــن ،وهــو مــا أدَّ ى إلــى اســتقالة الحكومــة.12
ُشــكِّلَت حكومـ ٌ
ـدد فــي الحكومــة التــي
ـة جديــدة فــي مايو/أيــار  ،2011بوجــود ســتة وزراء جـ ٍ
َّ
ً
مهيمنــة فــي الحكومــة الجديــدة،
وظلــت مشــكلة الفســاد
بقيــت برئاســة الشــيخ ناصــر.
ً
ً
طالبــة بمســاءلة الحكومــات أمــام
خاصــة حيــن اجتاحــت االحتجاجــات المنطقــةُ ،م
ٌ
تقاريــر
أزمــة سياســية جديــدة فــي ســبتمبر/أيلول  ،2011حيــن ظهــرت
الشــعوب .وبــرزت
ُ
تفيــد بــأن المصــارف الكويتيــة الكبــرى أودعــت  350مليــون دوالر فــي حســابات  16نائ ًبــا فــي
ـادرات حكوميــة معينة.13
البرلمــان (أي حوالــي ثلــث النــواب) إلقناعهــم بالتصويــت لصالــح مبـ
ٍ
وقبلهــا فــي العــام نفســه ،كان البرلمــان قــد أقــال نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر التطويــر
ـات
ـت بســحب الثقــة بســبب اتهامـ ٍ
وشــؤون اإلســكان الشــيخ أحمــد فهــد الصبــاح ،بعــد تصويـ ٍ
احتجاجــا
بالفســاد .14واســتقال وزيــر الخارجيــة ونائــب رئيــس الــوزراء محمــد الصبــاح
ً
علــى ُتهــم الفســاد ،و ُن ِّظ َمــت واحــد ٌة مــن أكبــر المظاهــرات فــي تاريــخ الكويــت ،شــارك فيهــا
حوالــي  10آالف شــخص ،فــي شــهر ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه.
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دعــوات متكــرِّ رة باســتقالته وســط
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام  ،2011بعــد
ٍ
ـات متزايــدة ،اســتقال رئيــس الــوزراء الشــيخ ناصــر .ورغــم أن خطــو ًة كهــذه ربمــا
احتجاجـ ٍ
كانــت ســترضي المعارضــة قبــل ســنوات ،فــإن االســتقالة لــم تؤثــر ســوى بشــكل ٍ ضئيــل
المســتمرة .15وبــدأ الشــباب الكويتــي والنــواب مــن الجماعتيــن
فــي حــدَّ ة االحتجاجــات
َّ
الليبراليــة واإلســاموية ،بســبب ســخطهم علــى مــا اعتبــروه فســادً ا منتشـ ًـرا فــي النظــام
نفســه ،يطالبــون بــأن يجــري انتخــاب رئيــس الــوزراء ،بـ ً
ـدل مــن تعيينــه علــى يــد األميــر.
ـتمرة إلــى اســتقالة الحكومــة وحـ ِّـل البرلمــان ،فــي ديســمبر/كانون
وأدَّ ت االحتجاجــات المسـ َّ
األول مــن عــام .16 2011
ً
ســاحقا للمعارضــة
ربمــا لــم يكــن مفاجئًــا أن تشــهد انتخابــات فبراير/شــباط  ،2012فــو ًزا
تضمنــت اإلخــوان المســلمين والســلفيين ،باإلضافــة إلــى
باختــاف أيديولوجياتهــا ،التــي
َّ
نــواب العشــائر ،الذيــن فــازوا معً ــا بإجمالــي  34مقعــدً ا مــن أصــل  50مقعــدً ا .17وفــازت ٌّ
كل
مــن الكتلتيــن الســلفية واإلخوانيــة بالمقاعــد األربعــة التــي نافســت عليهــا ،بينمــا َّ
حقــق
ـج أضعــف ،خاصـ ً
ـة علــى حســاب مرشــحي العشــائر ،ممــا ســاهم
الليبراليــون والتجــار نتائـ َ
18
َّ
فــي توســيع االنقســامات بيــن النخبــة التجاريــة المدنيــة وبــدو العشــائر  .لكــن ُحــل هــذا
أن حـ َّـل البرلمــان الســابق لــم
البرلمــان بعــد أربعــة أشــهر ،حيــن أعلنــت المحكمــة الدســتورية َّ
يكــن دســتوريًّ ا .19وهكــذا أعــادت المحكمــة البرلمــان المؤيــد للحكومــة لعــام .2009
ـجع هــذا االنتصــار السياســي األميــر الشــيخ صبــاح علــى مطالبــة المحكمــة بإعــادة
وقــد شـ َّ
َّ
النظــر فــي شــرعية قانــون التوزيــع الخاص بعــام  ،2006الــذي قلص عــدد المناطــق االنتخابية
لكــن المحكمــة
بمبــادرة مــن المعارضــة،
قانــون كان
مــن  25منطقــة إلــى  5مناطــق ،وهــو
ٍ
ٌ
َّ
واحتــج االئتــاف العلماني-اإلســاموي بشــدَّ ة علــى إعــادة برلمــان عــام
رفضــت طلبــه.20
َّ
قضائيــا مثيـ ًـرا للجــدل فــي الحيــاة السياســية الكويتيــة.21
2009؛ إذ اعتُ بــرت الخطــوة تدخـ ًـا
ًّ
وفــي أكتوبر/تشــرين األول مــن عــام  ،2012دفــع األميــر الشــيخ صبــاح الحكومـ َ
ـة إلــى تغييــر
قوانيــن التصويــت قبــل انتخابــات ديســمبر/كانون األول ،بســبب «التحريــض الفوضــوي
وعمليــا ،فقــد
الــذي يمكــن أن يضــع بالدنــا فــي خطــر (و) ينتقــص مــن وحدتنــا الوطنيــة».22
ًّ
أصــوات إلــى نظــام الصــوت الواحــد،
ـام يمنــح الناخــب أربعــة
غيــر بهــذا النظــام مــن نظـ ٍ
ٍ
َّ
همشــت مطالــب
«همشــت الحكــم الســابق للمحكمــة حــول الموضــوع ،مثلمــا َّ
ـوة َّ
فــي خطـ ٍ
المعارضــة باالمتثــال للقانــون االنتخابــي لعــام  .23»2006ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،قاطعــت المعارضــة
انتخابــات ديســمبر/كانون األول لعــام  ،2012مــا قــاد بــدوره إلــى نســبة إقبــال ٍ منخفضــة علــى
َّ
متوقعً ــا ،عــاد البرلمــان
التصويــت ،بواقــع ( %39مقارنــة بـــ %60فــي فبراير/شــباط)؛ وكمــا كان
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أكثــر مــن تأ َّثــر تمثيلهــم فــي
الســنة
َ
المؤيــد للحكومــة إلــى الحكــم .24وكان اإلســامويون ُّ
ـوا إلــى  4أعضــاء فقــط .25كان المســتقلون
البرلمــان؛ إذ انخفــض عــدد نوابهــم مــن  23عضـ ً
مهيمنيــن علــى البرلمــان ،وحصلــت الكتلــة األكبــر المؤيــدة للحكومــة من االئتالف اإلســامي
الوطنــي الشــيعي علــى خمســة مقاعــد فقــط.26
ِّ
لحــل البرلمــان ،بعــد
وفــي يونيو/حزيــران مــن عــام  ،2013عــادت المحكمــة الدســتورية
ـي باطــل .ومجــددً ا،
ادعــاءات المعارضــة بـ َّ
ـأن انتخــاب المجلــس جــرى تحــت قانــون ٍ انتخابـ ٍّ
بســبب تغييــر القانــون االنتخابــي ،قاطعــت انتخابــات عــام  2013العديــدُ مــن أطيــاف
المعارضــة ،بمــا فيهــا اإلســامويون وزعمــاء العشــائر والجماعــات الليبراليــة .ونتيجـ ً
ـة لهــذا،
خليــط مــن
كان البرلمــان بيــن عامــي  2013ونوفمبر/تشــرين الثانــي  2016خاضعً ــا لهيمنــة
ٍ
َّ
واحتــل المســتقلون  -بمــن فيهــم مؤيــدو الحكومــة 30 -
الليبرالييــن والكتــل العشــائرية،
مقعــدً ا مــن أصــل  50مقعــدً ا.
ـن
كان مــن المقـ َّـرر باألصــل إجــراء انتخابـ ٍ
ـات جديــدة فــي يونيو/حزيــران مــن عــام  ،2017لكـ َّ
المقــرر
الكثيريــن يعتقــدون أنهــا ُقدمــت إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي  2016أل َّنــه كان مــن
َّ
َّ
مســلم البــراك ،الشــخصية البــارزة فــي المعارضــة الكويتيــة ،فــي يونيــو/
إخــاء ســبيل
حزيــران  .2017وبينمــا تكاثــرت الشــائعات أن المعارضــة ســتُ نهي مقاطعتهــا لالنتخابــات بعــد
َ
ـرعية القانــون االنتخابــي الجديــد لعــام  ،27 2013ســعت
أن أكَّــدت المحكمــة الدســتورية شـ
الحكومــة إلــى تقليــص قــدرة المعارضــة علــى جمــع األصــوات .لــذا أصــدر البرلمــان قانو ًنــا
فــي يونيو/حزيــران مــن عــام  ،2016بموافقــة  40صو ًتــا مــن أصــل  50صو ًتــا ،يحظــر علــى
ُّ
ـح لالنتخابــات.28
الكويتييــن المحكوميــن بتهــم اإلســاءة إلــى األميــر واهلل والرســل
الترشـ َ
وبســبب العــدد الكبيــر مــن االعتقــاالت ذات الدافــع السياســي منــذ عــام  ،2011فقــد منــع هــذا
َّ
ُّ
الترشــح .كان القانــون اآلخــر
المرشــحين المحتمليــن مــن
القانــون نظريًّ ــا عــددً ا كبيـ ًـرا مــن
األكثــر إثــار ًة للجــدل الــذي مـ َّـرره البرلمــان المؤيــد للحكومــة ،ثــم ألغتــه المحكمة الدســتورية
ً 29
ِّ
ـباب
الكويتيــة
الحقــا  ،هــو المطالبــة بإجــراء فحــص الحمــض النــووي لــكل المواطنيــن ألسـ ٍ
30
َّ
تتعلــق باألمــن القومــي .
رغــم مثــل هــذه المحــاوالت لتقليــص مشــاركة المعارضــة فــي البرلمــان وإلحــكام ســيطرة
الحكومــة عليــه ،فقــد فــازت المعارضــة بحوالــي نصــف مقاعــد البرلمــان ،وتحــول حوالــي
ـات شــهدت نســبة إقبــال ٍ وصلــت إلــى .31%70
 %60مــن المقاعــد إلــى المعارضــة فــي انتخابـ ٍ
أن البرلمــان بيــن ديســمبر/كانون األول  2012ونوفمبر/تشــرين الثانــي  2016كان
وفــي حيــن َّ
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غيــرت هــذه االنتخابــات المشــهد السياســي الكويتــي؛ إذ أصبحــت
مطواعً ــا لألميــر ،فقــد َّ
ـات دســتورية ألول مــرة بعــد أربعــة
المعارضــة اآلن قــادر ًة علــى مســاءلة الحكومــة عبــر آليـ ٍ
أعــوام .وفــاز اإلخــوان المســلمون بثالثــة مقاعــد مــن أصــل خمســة مقاعــد نافســوا عليهــا،
لكنهــم كانــوا يملكــون مقعــدً ا رابعً ــا بشــكل غيــر رســمي ،بينمــا فــاز الســلفيون بأربعــة مقاعــد
ً
ضعيفــا؛ فالمرشــحون الفائــزون
كمســتقلين .وكان أداء الســلفيين المؤيديــن للحكومــة
كانــوا يدعمــون المعارضــة ،لكنهــم َّ
ترشــحوا كمســتقلين .ويســيطر تحالــف المعارضــة العابــر
لأليديولوجيــا اآلن علــى حوالــي نصــف مقاعــد البرلمــان بعــد مقاطعتهــا لمــدة أربــع ســنوات،
وهــو مــا يُ ظهــر قــدرة الكتــل السياســية علــى الحفــاظ علــى مؤيديهــا ،حتــى فــي حــال غياب
ســلطتها السياســية المؤسســاتية؛ لكــن مــدى قــوة هــذا التحالــف ووحدتــه يبقــى غيــر مؤكَّــد.
أ�جــري تعديـ ٌ
ـل
ٌّ
وزاري فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام  ،2016قبــل انقضــاء أقــل مــن أســبوعٍ
علــى انتخــاب المجلــس الجديــد ،وبعــد التحقيــق مــع وزيــر اإلعــام ،مــا قــاد إلــى اســتقالة
رئيــس الــوزراء ،وكان ذلــك إشــار ًة إلــى أن المعارضــة قــد عــادت إلــى المشــهد السياســي .عدا
مشاكســا جــدًّ ا ،رغــم التقــاء أعضائــه مــن العشــائر قبــل االنتخابــات
ذلــك ،فلــم يكــن البرلمــان
ً
32
لسلســلة مــن االســتجوابات بغــرض فــرض التعديــل الــوزاري  .وفــي مايــو/
للتخطيــط
ٍ
ـس الــوزراء الشــيخ جابــر
أيــار  2017اســتجوب البرلمــان فــي جلسـ ٍـة امتــدَّ ت  13ســاعة رئيـ َ
فســاد،
ادعــاءات
ووزيــر الدولــة لشــؤون اإلســكان ياســر عبــول ،حــول
المبــارك الصبــاح،
ِ
ٍ
َ
ـن البرلمــان لــم
وحــول ســحب الجنســية مــن مواطنيــن كويتييــن خــال الربيــع العربــي .لكـ َّ
توصــل إلــى صفقـ ٍـة معهــا:
يصــوِّ ت علــى عــدم التعــاون أو ســحب الثقــة مــن الحكومــة ،بــل َّ
ِّ
ســت عوائــل،
قاســيا ،أ�عيــدت الجنســية إلــى
مقابــل تجنيــب رئيــس الــوزراء اســتجوابًا
ً
بمــا فيهــا عائلــة عضــو البرلمــان الســابق عبــد اهلل البرغــش ،والداعيــة اإلســاموي الشــيخ
ـإن ميـ َ
أن هــذه الخطــوة ِّ
ـراث الشـ ِّ
ـك فــي
تمثــل تعاو ًنــا محــدودً ا ،فـ َّ
نبيــل العوضــي .ورغــم َّ
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية قــاد المعارضــة إلــى الحــذر فــي تعاملهــا مــع الحكومــة
غيــر المنتخبــة ،وإلــى اإلصــرار علــى الحاجــة لإلصــاح.
جماعة اإلخوان المسلمين
جماعــة اإلخــوان المســلمين هــي أقــدم الكتــل السياســية اإلســاموية فــي الكويــت وأكثرهــا
تأسســت
تنظيمــا ،بحركتهــا االجتماعيــة
َّ
ً
المســماة «جمعيــة اإلصــاح االجتماعــي» التــي َّ
فــي عــام  1951لتنظيــم النشــاطات التعليميــة واالجتماعيــة والخيريــة ،وذراعهــا السياســية
تأسســت عــام  ،1991لتديــر الحمــات
َّ
المســماة «الحركــة الدســتورية اإلســامية» ،التــي َّ
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مقربــة مــع الحكومــة ،لدرجـ ِـة أن أعضاءهــا
االنتخابيــة.
تاريخيــا ،تمتَّ عــت الجماعــة بعالقـ ٍـة َّ
ًّ
ـات معينــة ،مثــل بيــت
ـات مــن الحكومــة مــن قبيــل الســيطرة علــى مؤسسـ ٍ
ا ُّتهمــوا بتلقــي هبـ ٍ
المــال الكويتــي ،ووزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية.
منــذ االحتــال العراقــي ،وهــي نقطــة تحــول ٍ بالنســبة إلــى الســلفيين ً
أيضــا (سـ ُـيناقش هــذا
أدنــاه) ،ركَّــزت الحركــة الدســتورية اإلســامية أكثــر علــى اإلصــاح السياســي ،وبالتالــي
ً
طيفــا .وخــال منتصــف تســعينيات
أقــرب إلــى المعارضــة السياســية األوســع
أصبحــت
َ
ـخاص علمانييــن
ـات انتخابيــة مــع أشـ ٍ
القــرن الماضــي ،بــدأت الحركــة باالنضمــام إلــى تحالفـ ٍ
فــي المعارضــة السياســية .وفــي انتخابــات عــام  ،1992وكانــت تلــك أول انتخابــات ُتعقــد
بعــد الغــزو العراقــيَّ ،
كجــزء مــن تحالــف معارضــة أوســع،
رشــح اإلخــوان ســبعة أعضــاء
ٍ
عمــل علــى الدفــع باتجــاه إعــادة البرلمــان .فــاز التحالــف بخمســة وثالثيــن مقعــدً ا مــن
أصــل خمســين مقعــدً ا ،وفــازت الحركــة الدســتورية حينهــا بخمــس مقاعــد مــن أصــل ســبعة
أن الحركــة الدســتورية
مقاعــد تنافســت عليهــا .33لكــن وبمــرور الوقــت ،ورغــم حقيقــة َّ
مرشــحا ،وبعضهــم كانــوا مــن العلمانييــن ،فقــد بــدأ التحالــف بالتفــكُّك.34
دعمــت علنًــا 25
ً
اســتمرت الحركــة فــي جهودهــا لتغييــر الفقــرة الثانيــة مــن الدســتور لجعــل الشــريعة
َّ
ً
الحقــا حيــن ُطرحــت للتصويــت بســبب
المصــدر األول للتشــريع ،وقــد فشــلت تلــك الجهــود
التغييــر الــوزاري؛ واقتــرح خمســة مــن أعضــاء البرلمــان اإلســامويين حينهــا تأســيس هيئـ ٍـة
لألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي ِّ
انتهــاكات للســلوك
أي
ٍ
كل منطقــة للتبليــغ عــن ِّ
الدينــي المحتشــم؛ وحــاول اإلخــوان المســلمون ً
أيضــا إلغــاء قــرار جامعــة الكويــت بحظــر
النقــاب فــي المختبــرات ،ودعمــوا قانــون الفصــل بيــن الجنســين ،الــذي أ�قـ َّـر فــي عــام ،1996
بعــد أن ُرفــض فــي عــام  .35 1994إن هــذا التمســك بهــذا النــوع مــن القضايــا االجتماعيــة
فرقــت بيــن األعضــاء اإلســامويين والعلمانييــن فــي المعارضــة قــاد فــي النهايــة إلــى
التــي َّ
ً
انهيــار تحالفهــم ،رغــم أ َّنهــم اســتمروا فــي العمــل معً ــا لمحاربــة الفســاد .فمثــا ،فــي عــام
 ،1996فــازت الحركــة الدســتورية اإلســامية مجــددً ا بخمســة مقاعــد ،وتعاونــت بشــكل ٍ
دوري مــع برلمانيــي المعارضــة .وفــي انتخابــات عــام  ،2003فــازت الحركــة بمقعديــن فقــط،
ٍّ
ـرات داخليــة كبــرى ،وأجبــر
وهــو أســوأ أداء لهــا علــى مــرِّ عقــود ،مــا قــاد بــدوره إلــى تغييـ ٍ
ـاف أخــرى مــن المعارضــة .36أظهــرت انتخابــات عــام
ـات مــع أطيـ ٍ
الحركــة علــى إقامــة تحالفـ ٍ
ـاح هــذه التغييــرات الجديــدة؛ إذ فــازت الحركــة بســتة مقاعــد فــي البرلمــان ،وهنــا
 2006نجـ َ
كانــت أول مــرة تنضـ ُّ
ـم فيهــا الحركــة إلــى المعارضــة فــي الحشــد العلنــي لفــرض إصــاحٍ
ـي أكبــرَّ .
ونظمــت حركــة «نبيهــا خمســة» ،بدعـ ٍـم مــن الحركــة الدســتورية اإلســامية،
سياسـ ٍّ
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ـات خــال شــهر مايو/أيــار للمطالبــة بتقليــص المناطــق االنتخابيــة مــن  25منطقــة
احتجاجـ ٍ
إلــى  5مناطــق .وأصبحــت االحتجاجـ ُ
ـات جديــدة ،وهــو
ـات خطيــر ًة ،لدرجـ ِـة الدعــوة النتخابـ ٍ
مــا أثبــت شــعبية المعارضــة .وقــد فــازت الحركــة بســتة مقاعــد مــن مقاعــد كتلــة المعارضــة
قــر قانــون المناطــق الخمــس بتصويــت أغلبيــة
التــي فــازت بخمســة وثالثيــن مقعــدً ا ،و أ� َّ
البرلمــان المعــارض.
انضمــت الحركــة إلــى بقيــة فئــات المعارضــة لمقاطعــة االنتخابــات مــن ديســمبر/كانون
َّ
األول  2012إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2016بســبب االعتراضــات علــى القانــون االنتخابــي
ـي صو ًتــا واحــدً ا ،بـ ً
الــذي منــح َّ
وغيــرت التحــركات
كل مواطــن كويتـ ٍّ
ـدل مــن أربعــة أصــواتَّ .
ِّ
المتعلقــة بالحكومــة
واآلراء
ـتراتيجيات المتبعــة،
المطالبــة بتغييــر القانــون االنتخابــي االسـ
ِ
َ
أعــم .وكانــت الحركــة الدســتورية اإلســامية إحــدى أول الكتــل السياســية التــي
َّ
بشــكل ٍ
قــررت إنهــاء المقاطعــة ،معتمــد ًة علــى تأكيــد المحكمــة علــى شــرعية القانــون الجديــد.
َّ
أن إنهــاء المقاطعــة كان لســببين -1 :بــدأ النــاس إدراك أن
ـي ســابق مــن الحركــة َّ
وشــرح برلمانـ ٌّ
ادعــاءات الحكومــة حــول عــدم إمكانيــة تمريــر القانــون عبــر البرلمــان لــم تكــن صحيحـ ً
ـة،
حتــى لــو كان البرلمــان مؤيــدً ا للحكومــة ،و -2فــي اللحظــة التــي خرجــت فيهــا الحركــة
مــن البرلمــان ،بــدأ المنــاخ السياســي بالتدهــور ،والدليــل علــى ذلــك هــو القوانيــن التــي تــم
ـاء مــن الحركــة التقــوا
تمريرهــا خــال تلــك الفتــرة .37وتابــع النائــب الشـ َ
ـرح قائـ ًـا إن أعضـ ً
ُّ
ـح فــي االنتخابــات التاليــة ،إلثبــات أن
مــع األميــر بشــكل مباشــر ،إلخبــاره بقرارهــم
الترشـ َ
38
ـأي شــكل ،رغــم أن الحركــة ِّ
ـزءا مــن المعارضــة .
الحركــة ال تعــادي النظــام بـ ِّ
تمثــل جـ ً
األحــكام بالســجن علــى بعــض شــخصيات المعارضــة  -بمــن فيهــم جمعــان
منــذ صــدور
ِ
الحربــش ،عضــو البرلمــان مــن الحركــة الدســتورية اإلســامية  -حاولــت الحركــة أن تتصالــح
مــع الحكومــة لضمــان صــدور العفــو بحـ ِّ
ـق هــؤالء الســجناء ،وإلعــادة الجنســية ألولئــك الذين
ــح َبت منهــم خــال الربيــع العربــي ،حســبما قــال أحــد أعضــاء الحركــة .39لكــن العضــو
ُس ِ
موضحــا أن المعارضــة قــد تضـ َّـررت ألن
نفســه ع َّبــر عــن تشــاؤمه حيــال تنفيــذ اإلصالحــات،
ً
العديــد مــن زعمائهــا ســيتعرضون للســجن اآلن ،وبســبب األوضــاع اإلقليميــة التــي تجعــل
الكثيــر مــن النــاس غيــر مسـ ِّ
ـارض للحكومــة .40لكــن وبشــكل ٍ عــام،
ـتعدين التخــاذ موقـ ٍـف معـ ٍ
معــارض ضعيــف التنظيــم فــي الكويــت ،تحالــف
تحالــف
لــم تمنــع هــذه األوضــاع تطــو َر
ٍ
ٍ
مهمــا منــه.
ـزءا ًّ
يشــكِّل الســلفيون جـ ً
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السلفي
المشهد السياسي
ّ
ـي فــي تركيزهــم على
بشــكل ٍ عــام ،يختلــف الســلفيون عــن اإلخــوان المســلمين بشــكل ٍ أساسـ ٍّ
التمســك بالتفســير الحرفــي للمصــادر
اال ّتبــاع الصــارم لسـنَّة الرســول الكريــم وصحابتــه ،مــع
ُّ
41
ـلفي» مشـ ٌ
ـتقة
األوليــة علــى أنهــا األقـ ُ
ـرب إلــى المعنــى «الحقيقــي» لإلســام  .وكلمــة «سـ ّ
فــي العربيــة مــن «الســلف» ،وهــي ُتشـ ِّ
وألن
ـدد علــى أهميــة التفاســير الحرفيــة للقــرآن.42
َّ
الســلفيين ليســت لديهــم رؤيـ ٌ
ـير واحــد لكيفيــة تصـ ُّـرف الســلفيين
ـة َّ
موحــدة ،فــا يوجــد تفسـ ٌ

ً
َ
سياســية متباينــة .ينقســم الســلفيون
مواقــف
سياســيا ،مــا يعنــي أن الســلفيين اتبعــوا
ًّ
ـلفية حركيــة :الســلفيون الذيــن يتبعــون الســلفية
ـلفية نمطيــة وسـ ٍ
ـي إلــى سـ ٍ
بشــكل ٍ أساسـ ٍّ
َّ
ـة الحاكــم السياســي ومعارضـ َ
يتطلــب طاعـ َ
ـة الديمقراطيــة؛
أن اإلســام
النمطيــة يعتقــدون َّ
ـب آخــر ،يرفــض
َّ
ـي ال يتمتَّ ــع بــه النــاس العاديــون .ومــن جانـ ٍ
ألن اختيــار الحاكــم امتيــا ٌز إلهـ ٌّ
ـم التقليديــة لعــدم الحــراك السياســي؛ ولــذا فهــم فاعلــون فــي
الســلفيون الحركيــون المفاهيـ َ
الحمــات االنتخابيــة ،حيــث يميلــون إلــى التركيــز علــى المســائل البراغماتيــة أكثــر مــن
المســائل األيديولوجيــة.
همــا فــي ترســيخ هذا االنقســام
تأسســت فــي الســعوديةُ ،م ًّ
كان ظهــور حركــة الصحــوة ،التــي َّ
َ
«نتيجــة
فــي منطقــة الخليــج العربــي .ظهــرت الحركــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي
التفاعــل بيــن الوهابيــة الســعودية وعــدد كبيــر مــن اإلخــوان المســلمين مــن مصــر وســوريا»،
الذيــن تــم توظيفهــم فــي النظــام التعليمــي الســعودي ،لكنَّهــم كانــت لديهــم معتقـ ٌ
ـدات دينيــة
زخمــا فــي
مختلفــة عــن تلــك التــي تبنَّتهــا الوهابيــة الســعودية .43وقــد اكتســبت الحركــة
ً
تســعينيات القــرن الماضــي بســبب حالــة عــدم االرتيــاح تجــاه العالقــات التــي تــزداد قر ًبــا
بيــن دول الخليــج والواليــات المتحــدة عقــب الغــزو العراقــي للكويــت .حينهــا وألول مــرة،
ُ
حكومــات دول الخليــج العربــي .44ومنــذ
انتقــد الســلفيون علنًــا القــرارات التــي اتخذتهــا
وصــول الربيــع العربــي إلــى الكويــت ،ازداد تفــكُّك المشــهد الســلفي فــي البــاد ،لتنتهــي
الحــال بتف ـكُّك الكتــل الســلفية الكويتيــة األربــع إلــى َّ
مرشــحين مســتقلين.45
تأســس أول تنظيــم ســلفي فــي الكويــت فــي عــام  1981تحــت اســم «جمعيــة إحيــاء التــراث
َّ
َ
األيديولوجيــة المهادنــة لرجــل الديــن المصــري
اإلســامي» .فــي البدايــة ،تبنَّــى التنظيــم
ً
الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق ،الــذي اعتبر المشـ َ
مقبولة
ـاركة فــي االنتخابــات البرلمانيــة
لــدى الســلفيين .فــي الواقــع ،كانــت جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي أول جماعـ ٍـة ســلفية
فــي العالــم تنافــس فــي االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام  ،1981وحينهــا فــازت الجمعيــة
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بمقعديــن .نافســت الجمعيــة فــي االنتخابــات ،لكــن ليــس لتحـ ِّ
ـدي ســلطة الحكومــة؛ إذ كان
الشــيخ فهــد األحمــد الصبــاح  -أحــد أفــراد العائلــة الحاكمــة  -أحــد مؤسســي الجمعيــة.46
وبهــذا لــم تدخــل الجمعيــة الحيــاة البرلمانيــة حينهــا بغــرض معارضــة العائلــة الحاكمــة؛ إذ
اعتبــرت دخولَهــا البرلمــان «فرصـ ً
ـة ممتــازة للدفــاع عــن الدعــوة ،ولدعــم الســلطة التشــريعية
الحســبة» .47ولهــذا دعــم الســلفيون
التــي تضمــن الشــخصية اإلســامية للمجتمــع ،ولممارســة ِ
فــي البرلمــان خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي وتســعينياته ،مثلهــم فــي ذلــك مثــل اإلخــوان
ِّ
المتعلقــة بالسياســات االجتماعيــة ،كتحريــم بيــع الكحوليــات علــى
المســلمين ،التشــريعات
متــن الخطــوط الجويــة الكويتيــة .وانتقــدوا الجماعــات الســلفية األخــرى التــي أهانــت
األميــر أو عارضــت سياســاته.48
التجمــع الســلفي اإلســامي فــي عــام  1991كجنــاحٍ أكثــر فاعليــة لجمعيــة إحيــاء
تأســس
ُّ
َّ
التــراث اإلســامي بُعيــد تحريــر الكويــت مــن العــراق مباشــر ًة ،حيــن أصبــح الســلفيون
الحركيــون أكثــر شـ ً
ـإن الحركييــن الســلفيين الذيــن كانــوا
ـعبية فــي دول الخليــج .وبالطبــع فـ َّ
ال يزالــون يتبعــون تعاليــم الشــيخ عبــد الخالــق قــد أصيبــوا بخيبــة األمــل ،وتركــوا جمعيــة
ـات أخــرى .49فقــد هيمــن تيــار
إحيــاء التــراث اإلســامي فــي عــام  1997لينضمــوا إلــى جماعـ ٍ
الســلفية النمطيــة علــى جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي فــي تســعينيات القــرن الماضــي،
تحــت قيــادة عبــد اهلل الســبت ،مــا أدَّ ى فــي النهايــة إلــى اســتبعاد عبــد الخالــق وأتباعــه.
ويُ ِّ
الجنــاح السياســي لجمعيــة إحيــاء التــراث
التجمــع الســلفي اإلســامي اليــوم
مثــل
َ
ُّ
اإلســامي ،حســبما يقــول زولتــان بــال .50ويشــرح بــال أ َّنــه رغــم أن هاتيــن الجماعتيــن
ســرا أنهمــا مرتبطتــان ببعضهمــا وتشــكِّالن ذراعيــن
هيكليــا ،فإنــه «ليــس
منفصلتــان
ًّ
ًّ
ِّ
مؤسســيتين للجماعــة الســلفية ،حتــى إن تجمعــات الحمــات االنتخابيــة للســلفيين ينظمهــا
موظفــو جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي» .51لقــد تركــت وحــدة الهــدف هــذه فجــو ًة أدَّ ت
ـلفية أخــرى سنناقشــها بالتفصيــل أدنــاه.
لظهــور جماعـ ٍ
ـات حركيـ ٍـة سـ ٍ
ً
فاعــا
دعــم التجمــع الســلفي اإلســامي لإلصــاح السياســي لــم يمنعــه مــن أن يكــون
ُ
التجمــع خــال تســعينيات
سياســيا فــي القضايــا االجتماعيــة؛ إذ كان أحمــد باقــر ،زعيــم
ُّ
ًّ
ِّ
لجنــة لمراقبــة الســلوك األخالقــي ،تركــز
القــرن الماضــي ،أحــد أبــرز المطالبيــن بتشــكيل
ٍ
ـلمة التشــريعات ،واعتبــار أحــكام الشــريعة مصــد ًرا وحيــدً ا
أجندتهــا بشــكل كبيــر علــى «أسـ ِ
للتشــريع ،ومنــع الكحــول والحفــات الموســيقية ...إلــخ» .52يت َّبــع أوالف أوتفيــك تغيـ ًـرا فــي
التجمــع
هــذه األجنــدة خــال العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة ،حيــن طالــب برلمانيــو
ُّ
بتطبيــق الشــريعة ،لكنهــم ً
أيضــا تناولــوا قضايــا سياســية بحتــة ،مثــل تطويــر االقتصــاد
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وضمــان حقــوق األشــخاص الذيــن ال يحملــون جــوازات ســفر ،أو البــدون .ومضــى أحــد
التجمــع أبعــدَ مــن ذلــك ،حيــن طالــب بــأن يكــون رئيــس الــوزراء منتخ ًبــا .53لــذا لــم
برلمانيــي
ُّ
التجمــع إلــى جهــود المعارضــة لتقليــص عــدد المناطــق االنتخابيــة
يكــن مفاج ًئــا انضمــام
ُّ
فــي الكويــت مــن  25منطقــة إلــى  5مناطــق فــي عــام  ،2005وهــي مبــادر ٌة لــم يدعمهــا ُّ
كل
ً
َّ
التجمــع
وحــذر
خاصــة الســلفيين المســتقلين مــن المناطــق القبليــة البعيــدة.
الســلفيين،
ُّ
فــي عــام  2008مــن أن «الحكومــة يجــب أال تتدخــل فــي االنتخابــات وتضغــط بشــدَّ ة علــى
َّ
التجمــع تدخــل الشــركات فــي االنتخابــات .54ورغــم
المرشــحين الذيــن ينتقدونهــا» ،وانتقــد
ُّ
محاف ٌ
بثبــات عــن
التجمــع
أن
ــظ أكثــر مــن الحركــة الســلفية وحــزب األمــة ،فقــد دافــعَ
ِ
ٍ
ُّ
َّ
ً
فمثــا فــي عــام
الدســتور فــي وجــه التحديــات ،حتــى لــو كانــت مــن العائلــة الحاكمــة.
وزارة جديــدة،
التجمــع إلــى باقــي أطيــاف المعارضــة فــي المطالبــة بتشــكيل
ـم
 ،2011انضـ َّ
ٍ
ُّ
وزراء جديــد .55عــاو ًة علــى ذلــك ،وحســب مــا يشــرح الرئيــس الســابق
وتنصيــب رئيــس
ٍ
ُ
للتجمــع خالــد الســلطان ،يمكــن لألســلمة أن «تأخــذ أبعــادً ا عديــدة ،بمــا فيهــا خدمــة حاجــات
ُّ
ونشــر المبــادئ والقيــم مثــل العدالــة
وتحســين التعليــم والخدمــات الصحيــة،
النــاس،
ُ
ُ
56
والمســؤولية والشــفافية» .
فــي عــام  ،1996بــرزت الحركــة الســلفية كفــرعٍ مــن جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي
والتجمــع الســلفي اإلســامي ،لتســعى إلــى اإلصــاح السياســي ،بـ ً
ـدل مــن األجنــدة الســلفية
ُّ
أساســا علــى اإلصــاح االجتماعــي .لهــذا كانــت الحركــة صريحـ ً
ـة للغايــة
التقليديــة القائمــة
ً
ً
ونتيجــة لذلــك ،أصبحــت أكثــر
بتغييــرات مثــل انتخــاب رئيــس الــوزراء؛
فــي مطالبتهــا
ٍ
معا َرضـ ً
ـة للحكومــة .ثمــة بعــض الجــدل حــول أســباب تأســيس هــذه الحركــة ،ويقــول أحــد
اآلراء إنهــا ظهــرت ألن بعــض أعضــاء جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي كانــوا غيــر راضيــن
أن علــي العميــر ،السياســي فــي التجمــع
عــن تحالــف الكويــت مــع الواليــات المتحــدة؛ إال َّ
نقــاط معينــة فــي
أن االنقســام كان بســبب االختــاف حــول
ٍ
الســلفي اإلســامي ،قــال َّ
ً
ـاء
اختالفــا
السياســة المحليــة ،ولــم يكــن
أيديولوجيــا .57فمثـ ًـا عــارض العميــر اقتــراح أعضـ ٍ
ًّ
ـتمر فــي دعــم المقترضيــن الشــخصيين؛ إذ
مــن الحركــة الســلفية بأنــه علــى الدولــة أال تسـ َّ
ـعبوي بإفــراط ،ويعـ ِّـزز االعتمــاد علــى الدولــة.58
أن االقتــراح شـ
اعتبــر العميــر َّ
ٌّ
ويُ عَ ــدُّ وليــد الطبطبائــي ،أســتاذ الدراســات اإلســامية وعضــو البرلمــان العريــق مــن الحركــة
ـو مســتقل) ،أحــد أكثــر السياســيين المحافظيــن فــي المشــهد
الســلفية (رغــم أنــه اآلن عضـ ٌ
أيضــا مثـ ٌ
الكويتــي ،لك َّنــه ً
ـال جيــد علــى النشــاط السياســي الســلفي المتزايــد .فقــد تقــدَّ م
رئيســا للجنــة
الطبطبائــي بمشــروع قانــون ٍ يقضــي بتطبيــق العقوبــات الشــرعية ،وكان
ً
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أيضــا  -خاصـ ً
مقاومــة الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع ،لكنــه ً
ـة خــال الســنوات المضطربــة
بيــن عامــي  - 2012-2009طالــب بالمزيــد مــن الســلطات البرلمانيــة ،دون التطـ ُّـرق للسياســات
االجتماعيــة التــي دعمهــا صراحـ ً
ـم الطبطبائــي فــي
ـة ذات مــرة .59وعــاو ًة علــى ذلــك ،انضـ َّ
عــام  2009إلــى اثنيــن مــن أعضــاء البرلمــان مــن الحركــة الدســتورية اإلســامية ومعهمــا
اإلســاموي المســتقل فيصــل المســلم ،فيمــا ُســمي حينهــا بـــ «كتلــة التطويــر واإلصــاح»،
إن جابــر المبــارك
ليطالــب
ٍ
إن الطبطبائــي مضــى بعيــدً ا ليقــول َّ
بحكومــة منتخبــة ،بــل َّ
ومؤخــراُ ،حكــم علــى الطبطبائــي
الصبــاح.60
ســيكون آخــر رؤســاء الــوزراء مــن عائلــة ُّ
ً
ـنوات بســبب اقتحامــه البرلمــان مــع
فــي شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي بالســجن خمــس سـ
ٍ
ـنوات ونصــف الســنة فــي شــهر
محتجيــن آخريــن ،ثــم تــم تخفيــف الحكــم إلــى ثــاث سـ
ٍ
يوليو/تمــوز .61 2018
نفســه بـ«الحــزب» ،رغــم أن األحزاب
َّ
تأســس حــزب األمــة فــي عــام  ،2005والالفت أنه سـ َّـمى َ
ٌ
ممنوعــة فــي الكويــت .شــأنه شــأن الحركــة الســلفية ،يطالــب حــزب األمــة باإلصــاح
السياســي ،وهــو بالتأكيــد فــي معســكر الســلفيين الحركييــن .وفــي ســبيل تحقيــق هــذا
الهــدف ،أصبــح الحــزب أشــبه بفــرعٍ لإلخــوان المســلمين .فقــد أيَّ ــد الحــزب ُّ
ترشــح النســاء
َّ
حــق
وصــوت أحــد أعضــاء الحركــة لصالــح منــح النســاء
وتصويتهــن فــي االنتخابــات،
َّ
َّ
62
ـوت أقرانــه األعضــاء ضــد القــرار .
التصويــت فــي عــام  ،2005بينمــا صـ َّ
ً
ـلفية الكويتيــة؛ إذ قــاد كلًّ مــن الحركــة
يظــل حاكــم المطيــري شـ
ـخصية محوريــة فــي السـ ِ
الســلفية وحــزب األمــة« :مــن ناحيــة ،يصـ ُّـر علــى الســيادة المطلقــة هلل ســبحانه وتعالــى عبــر
ـدد علــى حـ ِّ
تطبيــق الشــريعة كقانــون ٍ أساســي ،بينمــا مــن ناحيــة أخــرى يشـ ِّ
ـق النــاس فــي
امتــاك الكلمــة الفصــل فــي انتخــاب حكامهــم ومراقبــة حكمهــم» .63لــذا كان تأســيس حــزب
ً
تمامــا مــع المعتقــدات السياســية للمطيــري؛ ألنــه رأى أنــه علــى النــاس اختيار
األمــة
متوافقــا ً
ـحا،
زعمائهــم ،ومراقبــة هــؤالء الزعمــاء .فــي عــام  ،2008قــام حــزب األمــة بترشــيح  12مرشـ ً
وهــو أكبــر عــدد مرشــحين بيــن جميــع الكتــل السياســية ،لكــن لــم ُ
أي مــن مرشــحيه.
يفــز ٌّ
ورغــم أن الحــزب لــم يكــن قويًّ ــا فــي البرلمــان حينهــا ،فقــد ظـ َّـل المطيــري «صو ًتــا قويًّ ــا
ِّ
المتعلمــة مــن البــدو الكويتييــن ،الذيــن أصبــح صوتهــم مســموعً ا بقــوة ،والذيــن
بيــن الفئــة
ٍّ
64
يتزايــد عددهــم أســرع مــن باقــي ســكان الكويــت»  .وعبــر دعمــه لــكل مــن الفكــر الدينــي
تمثــل الشــعب ،أصبــح المطيــري ُم ِّ
المحافــظ ولحكومـ ٍـة ِّ
أيديولوجيــا للشــباب الســلفي
نظـ ًـرا
ًّ
فــي ِّ
كل أنحــاء المنطقــة ،وهــو مــا يثيــر ذعــر الســلفيين المحافظيــن الذيــن يعتقــدون أ َّنــه -
مثــل شــيوخٍ حركييــن آخريــن  -يتنــازل عــن القيــم الســلفية ويجعلهــا أشــبه بقيــم اإلخــوان
المســلمين.65
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المالحــظ أن انقســام الســلفيين الكويتييــن إلــى كتــل ٍ سياســية متباينــة يعكــس ً
أيضــا
ِّ
فالتجمــع
تحــدد التحالفــات التــي تعقدهــا هــذه الكتــل.
االنقســامات الديموغرافيــة التــي
ُّ
أن الحركــة الســلفية
الســلفي اإلســامي يجــذب الدعــم بيــن الحضــر المدنييــن ،وفــي حيــن ّ
فئــات مــن الحضــر (وليــد الطبطبائــي ينحــدر مــن عائلــة
تمتّ عــت فــي البدايــة بدعــم
ٍ
دعمــا متزايــدً ا مــن البــدو .66وبالمقابــل ،فــإن حــزب
حضريــة) ،لكنهــا فــي النهايــة اكتســبت ً
األمــة اعتمــد علــى «المثقفيــن الشــباب مــن البــدو» الذيــن يتبعــون تعاليــم الباحــث فــي
الشــريعة اإلســامية حاكــم المطيــري .67وكمــا ِّ
يلخــص أوتفيــك بشــكل ٍ ممتــاز:
مــن جهــة ،ومــن داخــل الطبقــة السياســية التقليديــة للســلفيين الحضــر ،يصــوغ
ِّ
أجنــدة
المتعلقــة بالتقاليــد اإلســامية مــع
برنامجــا يصهــر المخــاوف
السياســيون
ٍ
ً
ِّ
جهــة ثانيــة ،ومــن داخــل الطبقــة المتعلمــة
تطويريــة براغماتيــة لإلصــاح .ومــن
ٍ
ٍ
ـزب عصــري،
الصاعــدة بيــن الســكان البــدو يصــوغ المســلمون المحافظــون برنامـ َ
ـج حـ ٍ
شــعبيا ،وحريــة
حكومــة منتخبــة
دســتوري عميــق ،يتمثَّ ــل فــي
ٍ
ٍّ
ًّ
يطالــب بإصــاحٍ
تشــكيل األحــزاب ،والتــداول الســلمي للســلطة بيــن التيــارات السياســية المتنافســة.68
ورغــم ظهــور جماعتيــن حركيتيــن ســلفيتين ،فإنهمــا لــم تنجحــا فــي كســب مقاعــد فــي
ـد عبــر وليــد الطبطبائــي ،الــذي َّ
ترشــح فــي انتخابــات عام
ـد واحـ ٍ
البرلمــان ،لتفــوزا فقــط بمقعـ ٍ
ـب مســتقل .69وكان هــؤالء المســتقلون ً
أيضــا منتقديــن بشــدَّ ة للســلطة التنفيذيــة،
 2016كنائـ ٍ
نــواب ســلفيين مســتقلين وألول مــرة مبــادر ًة الســتجواب رئيــس
حيــث أطلــق ثالثــة
ٍ
70
الــوزراء علــى أســاس «فشــله فــي أداء مهامــه الدســتورية وتحقيــق أمانــي الشــعب»  .لكــن
ـات مع
ـر أكبــر فــي البرلمــان ،عبــر عقــد تحالفـ ٍ
وبشــكل عــام ،تمتَّ ــع الســلفيون الحركيــون بتأثيـ ٍ
التجمــع الســلفي اإلســامي ،الــذي ينتمــي أكثــر
كتــل ٍ أخــرى مــن المعارضــة .وبالمقابــل فــإن
ُّ
لتيــار الســلفية النمطيــة ،اســتطاع االحتفــاظ بثمانيــة إلــى عشــرة مقاعــد فــي البرلمــان.71
وعلــى الرغــم مــن عــدم التــوازن مــن ناحيــة مقاعــد البرلمــان ،فــإن «الســلفيين الحركييــن
ـاء مهمــون فــي الشــبكات الســلفية العابــرة للحــدود .والبلــد نقطــة التقاء
الكويتييــن هــم أعضـ ٌ
بزيــارات متكــرِّ رة
بــارزة للســلفيين الحركييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم ،الذيــن يقومــون
ٍ
ـخصيات مثــل عبــد الخالــق والمطيــري».72
للكويــت لاللتقــاء بشـ
ٍ
السني
المشهد السياسي اإلسالموي ُّ
َ
ً
خاصــة تلــك التــي تتبنَّــى
لســنوات مــع الجماعــات الســلفية،
تنافــس اإلخــوان المســلمون
ٍ
األيديولوجيــة المهادنــة منهــا ،علــى دعــم الحكومــة .بالطبــع  -وكمــا شــرحنا أعــاه  -تمتَّ ــع
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ـدار
اإلخــوان المســلمون فــي البدايــة بدعــم الحكومــة؛ َّ
ألن الجماعــة كانــت ُتعتبــر بمثابــة جـ ِ
صـ ٍّ
ـد بوجــه الفكــر القومــي العربــي ،الــذي كان يُ عتبــر تهديــدً ا سياسـ ًّـيا أكبــر فــي ســتينيات
القــرن الماضــي وســبعينياته .بــل إن الحكومــة زادت «دعمهــا السياســي والمالــي لإلخــوان»
خــال الســبعينيات والثمانينــاتً ،
ـزء مــن جهودهــا لصـ ِّ
ـد الفكــر القومــي العربــي.
أيضــا كجـ ٍ
لكــن األهــم ،حســبما يقــول بــال ،كان جهــود الحكومــة لضمــان أن اإلخــوان المســلمين ال
ـاعدة مــن «الدعــم
الســنة فــي البــاد .فبمسـ
ٍ
يتمتَّ عــون بالكثيــر مــن النفــوذ بيــن المســلمين ُّ
ً
محتمــا لإلخــوان
منافســا
المؤسســاتي والمالــي» الحكومــي ،أصبحــت الحركــة الســلفية
ً
ً
وخاصــة الفــرع االجتماعــي مــن الحركــة الســلفية ،جمعيــة إحيــاء التــراث
المســلمين،
والتجمــع الســلفي اإلســامي جماعتيــن جاذبتيــن للدعــم
اإلســامي .73أصبحــت الجمعيــة
ُّ
الحكومــي أل َّنهمــا لــم تشــاركا فــي ثــورات عــام 2011؛ إذ لــم يكــن هنــاك ســوى دعــم محــدود
فــإن
لتلــك االحتجاجــات وســط أعضــاء جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي .وبالطبــع
َّ
التمــرد
النصــوص التــي يعتمــد عليهــا الســلفيون ذوو األيديولوجيــة االنســحابية تحظــر
ُّ
والتجمــع
رأي ركَّــزت عليــه جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي
ُّ
علــى الحاكــم الشــرعي ،وهــو ٌ
الســلفي اإلســامي فــي خطــب الجمعــة ،والمحاضــرات ،ووســائل اإلعــام وشــبكات
التواصــل االجتماعــي ،بينمــا ازداد تعــاون اإلخــوان المســلمين مــع المعارضــة .74ومــن غيــر
المفاجــئ أن مثــل هــذه المواقــف قــد َّ
وضحــت االنقســام الموجــود باألصــل بيــن المواليــن
للحكومــة والســلفيين ،وهــو مــا قــاد النائــب خالــد ســلطان بــن عيســى إلــى االســتقالة مــن
التجمــع الســلفي اإلســامي وجمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي .75وبينمــا فــاز بــن عيســى
ُّ
ـد فــي البرلمــان ،فشــل الســلفيون وألول مــرة فــي تاريــخ البــاد فــي الحصــول علــى
بمقعـ ٍ
76
تتغيــر .
ـد واحـ ٍ
مقعـ ٍ
ـد ،لكــن عالقاتهــم مــع العائلــة الحاكمــة لــم َّ
ـد فــي البرلمــان ،فقــد حافــظ الســلفيون الموالــون للحكومــة علــى
رغــم عــدم فوزهــم بمقعـ ٍ
عالقاتهــم السياســية عبــر مناصبهــم فــي مؤسســات الدولــة ،وخاصـ ً
ـة فــي وزارة األوقــاف
التجمــع الســلفي اإلســامي،
والشــؤون اإلســامية .ولعــل األبــرز بينهــم كان علــي العميــر مــن
ُّ
ً
ـإن
الــذي عُ ِّيــن وزيـ ًـرا للنفــط،
والحقــا وزيـ ًـرا لألشــغال العامــة .77لكــن  -وكمــا يشــرح بــال  -فـ َّ
مناصــب فــي المؤسســات
منــح أعضــاء الجماعــات الســلفية ذات األيديولوجيــة المهادنــة
َ
اإلســامية الحكوميــة مثــل بيــت الــزكاة ،ووزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،ومؤسســة
مهم ً
ً
ــة فــي كســب هــذه الفئــة مــن اإلســامويين
األوقــاف الكويتيــة العامــة ،كان
وســيلة َّ
الســنة.78
ُّ
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ـب كتلــك فــي المؤسســات
يعــود التنافــس بيــن الســلفيين واإلخــوان المســلمين علــى مناصـ َ
َّ
وتتقلــب التركيبــة حســب المخــاوف
الدينيــة البيروقراطيــة إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي،
السياســية للحكومــة .فــي الحقيقــة ،ابتــدع اإلخــوان المســلمون فكــرة بيــت الــزكاة الــذي
أداره عبــد القــادر العجيــل حتــى تقاعــده عــام  ،2014ثــم اســتُ بدل بإبراهيــم صالح مــن جمعية
إحيــاء التــراث اإلســامي .وعــاو ًة علــى ذلــك «تقاعــد عــددٌ مــن موظفــي بيــت الــزكاة،
الذيــن كانــوا ينتمــون إلــى اإلخــوان المســلمين ،أو لــم يجــر تجديــد عقودهــم ،واســتُ بدل
لتيــارات سياســية» .79ومعظــم
بهــم الســلفيون أو الموالــون للحكومــة مــن غيــر المنتميــن
ٍ
رؤســاء األقســام ،باإلضافــة إلــى نائــب الوزيــر فريــد العمــادي ،هــم مــن الســلفيين ،وهــو مــا
قــاد إلــى تكاثــر المســاجد التــي يســيطر عليهــا الســلفيون .80وحافــظ اإلخــوان المســلمون
مناصــب فــي مؤسســة األوقــاف الكويتيــة العامــة ،التــي تشــرف علــى الــزكاة فــي
علــى
َ
البــاد ،رغــم التغيــرات فــي الــوزارة.81
مهمــة ،وهــي أنــه مهمــا كانــت درجــة مشــاركة الســلفيين فــي
يشــير أوتفيــك إلــى نقطــة َّ
ً
ِّ
بحــد ذاتهــا؛ ألنهــا «تزيــل
مهمــة
المنــاخ السياســي ،ومهمــا كانــت آراؤهــم ،إال أنهــا تبقــى
مهمــة .فعلــى األقــل ،فــإن
القداســة عــن خطــاب الســلفيين وممارســاتهم بطريقــة أخــرى َّ
سياســي مفتــوح يعنــي أنهــم يعترفــون بشــرعية
ٍّ
تق ُّبلهــم أ َّنهــم يتنافســون فــي مجــال ٍ
التيــارات األيديولوجيــة األخــرى ،وبالتالــي يتخلــون عــن ادعــاء أ َّنهــم يمثلــون الحقيقــة
82
ـي بســبب القبــول
الوحيــدة الممكنــة»  .وقــد يقــود هــذا االنفتــاح إلــى علمنــة الجــو السياسـ ِّ
األكبــر للجماعــات العلمانيــة ،مثلمــا حــدث مــع اإلخــوان المســلمين الذيــن أصبحــوا أكثــر
اســتعدادً ا للعمــل ضمــن تحالفـ ٍ
ـات مرنــة مــع الكتــل السياســية العلمانيــة لتحقيــق إصــاحٍ
ـي واســع.83
سياسـ ٍّ
المشهد اإلسالموي الشيعي
َّ
مظلــة «
سياســيا تحــت
تــؤوي الكويــت جماعتيــن إســامويتين شــيعيتين ناشــطتين
ًّ
االئتــاف اإلســامي الوطنــي» .ورغــم تصاعــد التوتــر اإلقليمــي مــع إيــرانُ ،تعتبــر هــذه
ـة للنظــام وداعمـ ً
ـة منــذ عــام  ،2008مواليـ ً
الكتلــة ،خاصـ ً
ـة لسياســاته ،علــى عكــس الموقــف
تأســس االئتــاف
الســنيةَّ .
المعــارض الــذي اتخذتــه مجموعــات المعارضــة اإلســاموية ُّ
اإلســامي الوطنــي فــي عــام  ،1998وتمتــدُّ جــذوره إلــى حــزب اهلل الكويتــي ،الــذي ظهــر
بُعيــد الثــورة اإلســامية فــي إيــران فــي عــام  .1979وهكــذا يبقــى االئتــاف اإلســامي
أيديولوجيــا بطهــران وتعاليــم الخمينــي ،وهــو ً
أيضــا يتبــع مبــدأ واليــة
مرتبطــا
الوطنــي
ً
ًّ
الفقيــه.
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وصفــت الجماعــة أهدافهــا المبدئيــة علــى أنهــا «زيــادة التديــن بيــن الشــباب ونشــر االلتــزام
بالديــن فــي المجتمــع» ،باإلضافــة إلــى «نشــر مفاهيــم الديــن» .84وحيــن كانــت الجماعــة
تعمــل علــى تلــك المبــادئ ،كانــت ُتعــرف باســم «جمعيــة الثقافــة» المرتبطــة بـ«جمعيــة
تأسســت فــي عــام  .85 1963وخــال ســبعينيات القــرن الماضــي،
الثقافــة االجتماعيــة» التــي َّ
ونشــرت «ثقافــة التعايــش والتكافــل».86
أطلقــت الجماعــة «برامــج الثقافــة الدينيــة»،
َ
ودعمــت الجماعــة إعــاد َة البرلمــان فــي عــام ( 1981الــذي كان قــد تــم حلــه فــي عــام
 ،)1976وتــم انتخــاب ثالثــة مرشــحين مرتبطيــن بهــا :ســيد عدنــان عبــد الصمــد ،وناصــر
صرخــوه ،وعبــد المحســن جمــال .وقــد توافقــت الجماعــة علــى إعــادة تســمية نفســها باســم
« االئتــاف الوطنــي اإلســامي» فــي منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي ،وهــو ائتــاف
ملتــزمٌ بـ«محاربــة الفســاد واإلهمــال».87
نتيجـ ً
ـة لعــدم مشــاركته فــي مقاطعــة االنتخابــات بيــن عامــي  2012و ،2016مثلمــا فعلــت بقية
أطيــاف المعارضــة ،زاد االئتــاف تمثيلــه فــي البرلمــان ليصبــح كتلـ ً
ـوذ
ـة سياســية ذات نفـ ٍ
أقــوى (مواليــة للحكومــة) فــي الكويــت بُعيــد أحــداث الربيــع العربــي .وبعــد األزمــة المرتبطة
بعمــاد مغنيــة فــي عــام  ،2008حيــن حضــر عــددٌ مــن السياســيين الكويتييــن الشــيعة حفـ َ
ـل
ـات علــى الكويــت خــال ثمانينيــات
تأبيــن الرجــل الــذي ُزعــم أ َّنــه كان
ً
متورطــا فــي هجمـ ٍ
القــرن الماضــي ،وبعــد اكتشــاف خليــة العبدلــي فــي عــام  ،2015حيــن ُزعــم أن مســلحين
ـلحة حصلــوا عليهــا مــن إيــران – أصبــح تحالــف االئتــاف مــع
شــيعة قامــوا بتخزيــن أسـ ٍ
الحكومــة أكثــر أهميــة لضمــان بقــاء االئتــاف ونفــوذه فــي صنــع السياســة الكويتيــة.
تأســس فــي عــام
الكتلــة السياســية الشــيعية األخــرى هــي ُّ
تجمــع العدالــة والســام ،الــذي َّ
أن أعضــاء
 .2004يختلــف
ُّ
التجمــع عــن االئتــاف اإلســامي الوطنــي مــن ناحيــة حقيقــة َّ
ً
موقفــا مؤيــدً ا
أساســي إلــى مدرســة الشــيرازي ،ويتخــذون
ُّ
ٍّ
التجمــع ينتمــون بشــكل ٍ
ٌ
التجمــع
روج
للحكومــة بوضــوح ،ومــن ناحيــة أن تمثيــل
ُّ
ُّ
التجمــع ضئيــل فــي البرلمــان .وقــد َّ
لنفســه بأ َّنــه أكثــر اعتـ ً
ً
موقفــا أوضــح
ـنوات اتخــذ
ـدال مــن االئتــاف اإلســامي الوطنــي ،ولسـ ٍ
ـتوى متـ ٍّ
ـدن مــن التمثيــل البرلمانــي؛ لــذا فقــد
فــي تأييــده للحكومــة ،لكنــه حصــل علــى مسـ ً
ـي فــي السياســة الكويتيــة.88
فشــل فــي امتــاك نفـ ٍ
ـوذ حقيقـ ٍّ
ٌ
مصلحــة
تضــم الكتلتــان العديــد مــن األعضــاء المنتميــن لنخبــة التجــار؛ ولــذا فلديهمــا
ُّ
راســخة فــي الحفــاظ علــى الوضــع السياســي الراهــن .وبســبب المواقــف المتباينــة للكتــل
الســنية ســيكون مــع
السياســية ،فــإن التحالــف الوحيــد الممكــن بيــن الشــيعة والكتــل ُّ
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مرجــح بســبب
ـن مثــل هــذا التحالــف غيــر َّ
تيــار الســلفية النمطيــة الموالــي للحكومــة ،لكـ َّ
المعتقــدات الفقهيــة الســلفية تجــاه الشــيعة.
االستنتاجات
تغيــر المشــهد اإلســاموي الكويتــي فــي عصــر مــا بعــد الربيــع العربــي
ٍ
عــام ،لقــد َّ
بشــكل ٍ

أيديولوجيــات متباينــة :تحالــف معــارض ،وآخــر مؤيــد
ليضــم تحالفيــن عريضيــن بيــن
ٍ
للنظــام .وكمــا ناقشــنا أعــاه ،فــإن اإلخــوان المســلمين وبعــض الســلفيين الحركييــن وضعــوا
ـي
جان ًبــا أجنداتهــم التقليديــة التــي ُتركِّــز علــى السياســات االجتماعيــة للدفع بإصالحٍ سياسـ ٍّ
واســع النطــاق .ومــن جانــب آخــر ،عـ َّـزز الشــيعة وســلفيو تيــار الســلفية النمطيــة عالقاتهمــا
ـواء كان ذلــك
بالنخــب الحاكمــة للحفــاظ علــى بعــض النفــوذ فــي السياســة الكويتيــة ،سـ ٌ
عبــر السياســة االجتماعيــة بالنســبة إلــى الســلفيين ،أو عبــر الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن
بالنســبة إلــى اإلســامويين الشــيعة.89
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الفصل السادس
فوائد سياسية لأليديولوجيا الملتبسة :حركة نور الدين الزنكي
اإلسالمية في سوريا
عبد الرحمن الحاج
بروفيسور مساعد في جامعة العلوم االجتماعية بأنقرة

ـوالت
فرضــت الظــروف التــي تشـكَّلت عقــب انــدالع الثــورة الســورية منتصــف آذار  2011تحـ ٍ
عميقــة فــي المجتمــع الســوري :فقــد أفــرز المجتمــع هيكليــات إداريــة وتنظيميــة لمواجهــة
التحديــات الجديــدة ،وبشــكل خـ ٍّ
ـاص العنــف العــاري والمفــرط ضــد المتظاهريــن الســلميين
الذيــن كانــوا يتســاقطون َّ
ُّ
بتوقــف ذلــك .وحيــث لــم يكــن للثــورة
أي أمــل
كل يــوم دون ِّ
توجــه حركــة المجتمــع ً
الســورية قيــاد ٌة مركزيــة يمكنهــا أن ِّ
وفقــا لمقتضيــات ســير األحــداث
عمومــا اتســمت بطابعيــن أساســيين :العفويــة
وتطورهــا ،فــإن اســتجابة المجتمــع الســوري
ً
والمحليــة ،وســيبقى هــذان الطابعــان همــا عمــق الديناميــة التــي حكمــت التحــوالت
الالحقــة لجميــع التنظيمــات والهيــاكل اإلداريــة .كمــا أن ظهــور الســلفية الجهاديــة ،وبــروز
طائفــي بدخــول الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة التابعــة
إقليمــي
عالمــات علــى صــراع
ٍ
ٍّ
ٍّ
إليــران لمســاندة النظــام ،وكذلــك ظهــور قــوى قوميــة كرديــة متطرِّ فــة  -كل ذلــك أدَّ ى إلــى
التأثيــر فــي بنيــة القــوى العســكرية الثوريــة ونشــوء جبهــات قتــال ٍ وصــراعٍ علــى الخطــاب
ـات عســكرية  -سياســية وزوال أخــرى .وقــد أظهــر تطــاول الزمــن
السياســي ،وقيــام تحالفـ ٍ
ً
ً
ً
لــدور أكبــر للــدول
فرصــة
حاجــة ماســة للتمويــل والتســليح ،األمــر الــذي فتــح
أيضــا
ٍ
اإلقليميــة والدوليــة للتأثيــر فــي األحــداث مــن خــال التحكُّــم بالدعــم العســكري والمالــي
خصوصــا فــي ظـ ِّـل فصــل حـ ٍّ
ـاد بيــن القيــادة السياســية والقــوى الميدانيــة.
ً

واضحــا فــي األفــق ،ويفتــح هــذا الغمــوض
ـنوات ،ال يبــدو أن شــيئًا
وبعــد أكثــر مــن ســبع سـ ٍ
ً
َ
ِّ
لمزيــد مــن التحــوالت .ويركــز
وعــدم اليقيــن بذاتــه المجــال أمــام التنظيمــات العســكرية
ٍ
هــذا الفصــل علــى أحــد هــذه التنظيمــات العسكرية-السياســية :حركــة نــور الديــن الزنكــي
اإلســامية التــي ظهــرت فــي ريــف مدينــة حلــب الغربي (شــمال غــرب ســوريا) .هــذه الحركة
هــي واحــدة مــن تلــك الحــركات المحليــة المبكِّــرة التــي نشــأت مــن المتطوِّ عيــن المدنييــن
فــي بدايــة التحــول نحــو عســكرة الثــورة ،ورغــم أن الحركــة نجــت مــن الذوبــان والفنــاء
ـج مــن
كَحــال الكثيــر مــن القــوى التنظيمــات التــي نشــأت فــي وقــت مبكِّــر ،فإنهــا لــم تنـ ُ
التحــوالت ،بــل إن كثــرة تحوالتهــا وتحالفاتهــا المتناقضــة جعلــت منهــا حركـ ً
ـة ملتبســة علــى
جميــع األطــراف بمــا فــي ذلــك داعموهــا ،فليــس مــن الســهل تحديــد هويتهــا األيديولوجيــة
السياســية.
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لــم تخضــع هــذه الحركــة للبحــث والدراســة بعــدُ  ،فمــا كُ ِتــب عنهــا فــي معظمــه تقاريــر
صحفيــة أو معلوماتيــة مقتضبــة ال تســاعد علــى فهــم الحركــة بعمــق .وربمــا يعــود ذلــك إلــى
رئيســا فــي األحــداث ،وإنمــا كانــت علــى الــدوام حركـ ً
ـة متوســطة
أن الحركــة لــم تلعــب دو ًرا
ً
َّ
ً
مقارنــة
اهتمــام واضــح مــن ِقبــل الباحثيــن
الحجــم والتأثيــر ،وبالتالــي لــم تكــن محــل
ٍ
بحركــة أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة وجيــش اإلســام مثـ ًـا .ولكنهــا واحــد ٌة مــن الحــركات
جوهــري منــذ نشــأتها ،وتمتَّ عــت بنفــوذ
القالئــل التــي لــم تتغيــر مناطــق نفوذهــا بشــكل
ٍّ
واســتقرار واضحيــن فــي تلــك المناطــق ،وازدادت أهميتهــا مؤخـ ًـرا لكونهــا الحركــة الرئيســة
ـي لتركيــا.
فــي المناطــق المتاخمــة لتركيــا ،أي فــي المناطــق التــي ُتعتبــر محـ َّـل أمــن قومـ ٍّ
يتنــاول هــذا البحــث حركــة الزنكــي فــي محاولـ ٍـة لفهــم طبيعــة هــذه الحركــة اإلســامية
والتحــوالت األيديولوجيــة التــي خضعــت لهــا ودوافعهــا ،وتجربتهــا فــي الحكــم المحلــي،
وفهــم الديناميــة الداخليــة التــي تتحكَّــم فيهــا و ُتنبــئ بطبيعــة اإلصالحــات أو التغييــرات
التــي يمكــن أن تطــرأ عليهــا.
مجموعــة مــن أدوات البحــث
يســتند البحــث باألســاس فــي مادتــه المعلوماتيــة إلــى
ٍ
ـدءا مــن المالحظــة المباشــرة ،مــرو ًرا بالمقابلــة والوثيقــة والشــهادة ،أي بجميــع
المتنوِّ عــة بـ ً
أقــرب إلــى الواقــع ،وتحــاول
مصــادر المعلومــات الموثوقــة التــي تجعــل فهــم الحــدث
َ
بعلــوم اجتماعيــة متنوِّ عــة ،وبشــكل
مقاربــة األحــداث وتحليلهــا وتفســيرها باالســتعانة
ٍ
خـ ٍّ
ـاص االجتمــاع السياســي؛ إذ ال يمكــن فهــم األحــداث بأبعادهــا المختلفــة دون تعــدُّ د فــي
األدوات وحتــى ً
أيضــا فــي المناهــج.
أوالً :خلفية الحركات اإلسالمية في فترة ما قبل الثورة
يعــود تاريــخ اإلســام السياســي فــي ســوريا إلــى مطلــع القــرن العشــرين ،وبــدء تأســيس
الدولــة الوطنيــة نهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين؛ إذ لعبــت الجمعيــات الخيريــة
اإلســامية دور التنظيمــات السياســية ،وعلــى الرغــم مــن إنشــاء األحــزاب السياســية فــإن
تأثيــر الجمعيــات فــي الحيــاة السياســية َّ
قائمــا حتــى الســتينيات .1ا َّتحــد عــدد مــن
ظــل ً
ـي هــو «جماعــة
الجمعيــات بيــن عامــي  1936و 1946وشــكلوا أول تنظيــم إسـ
ـامي سياسـ ٍّ
ٍّ
اإلخــوان المســلمين فــي ســوريا» التــي انتخبــت مصطفــى الســباعي َ
أول مراقــب عــام
رئيســا مــن الحيــاة السياســية فــي ســوريا حتــى اليــوم .2و ِلــد
ـزءا
ً
لهــا ،والتــي أصبحــت جـ ً
اإلخــوان المســلمون مــن رحــم النشــاط الوطنــي فــي الحقبــة الكولونياليــة ،وفــي قلــب
التنافــس السياســي الديمقراطــي فــي الدولــة الوطنيــة فــي الفتــرة التاليــة لالســتقالل.
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والمؤســس األول بظاللهــا
وشــأن معظــم الحــركات اإلســامية ســتلقي الفتــرة التأسيســية
ِّ
علــى حيــاة الجماعــة ومســتقبلها وأيديولوجيتهــا .وعلــى الرغــم مــن أن التنظيمــات
اإلســامية فــي ســوريا لــم تقتصــر علــى اإلخــوان المســلمين  -فحــزب التحريــر الــذي تشـكَّل
أســس فــي منتصــف الخمســينيات فرعً ــا لــه فــي ســوريا  -فقــد بقــي
فــي فلســطين كان قــد َّ
هامشــيا.
محتكــرا فــي تنظيــم اإلخــوان ،وبقــي حــزب التحريــر
اإلســام السياســي
ً
ًّ
ـات متعـ ِّ
ـددة مــع األحــزاب الســورية ،بمــا فــي ذلــك
دخــل اإلخــوان المســلمون فــي تحالفـ ٍ
الحــزب الشــيوعي ،ولكــن تغيــر كل ذلــك بعــد الوحــدة مــع مصــر ،التــي اشــترط فيهــا جمــال
عبــد الناصــر حـ َّـل األحــزاب والبرلمــان ،أي إنهــاء الحيــاة الديمقراطيــة وبــدء حكــم العســكر،
ليحــل «مجلــس قيــادة الثــورة» الــذي أنشــأه محـ َّـل البرلمــان .وعلــى الرغــم مــن تنكيــل عبــد
الناصــر باإلخــوان المصرييــن ،فــإن اإلخــوان الســوريين كانــوا داعميــن للوحــدة مــع مصــر،
َّ
ً
ً
محكومــة
وظلــت حســاباتهم
مهمــا علــى سياســات عبــد الناصــر،
ولــم يظهــروا
اعتراضــا ًّ
بعقيدتهــم السياســية المعاديــة جوهريًّ ــا للتجزئــة إلــى حـ ٍّ
ـد بعيــد .لــم تعــد الحيــاة السياســية
فــي ســوريا كمــا كانــت ،فقــد َّ
دشــنت حقبــة عبــد الناصــر والوحــدة الســورية المصريــة
حكــم العســكر ومنــع عــودة الديمقراطيــة والتعدُّ ديــة السياســية .وفــي الوقــت الــذي كان
فيــه اإلخــوان المســلمون خــارج اللعبــة السياســية وازديــاد قبضــة النظــام الدكتاتــوري
المعمــم،
العســكريتاري ،كان وجــود اإلخــوان يتنامــى فــي المــدن الكبــرى ،مــع ظهــور العنــف
َّ
وخنــق الحيــاة العامــة .كان االعتــراض السياســي األقــرب للثقافــة العامــة يكْ ُمــن فــي
اإلخــوان ،فقــد كان العســكر يســاريين وشــيوعيين وأقلوييــن ،وصــار اإلخــوان مــع الوقــت
أن حــزب التحريــر الــذي
مركـ َـز االعتــراض علــى النظــام العســكريتاري الجديــد .3فــي حيــن َّ
ـذاب ليكــون مـ ً
ـاذا للشــباب للتعبيــر االحتجاجي.
يبــدو أقـ َ
ـرب إلــى تنظيــم سـ ٍّ
ـري ظـ َّـل غيــر جـ ٍ
فــي نهايــة عــام  ،1978انفجــرت احتجاجــات مدنيــة تقودهــا نقابـ ٌ
ـات وأحــزاب فــي المــدن
الكبــرى (بشــكل خـ ٍّ
ـاص حلــب ودمشــق) بمــا بــدا أنــه يشــكِّل مالمــح ثــورة ،4وذلــك بالتزامــن
أسســه مــروان حديــد ،والــذي أعلــن عــن نفســه
مــع ظهــور تنظيــم «الطليعــة المقاتلــة» الــذي َّ
فــي مجــزرة مدرســة المدفعيــة الشــهيرة فــي حلــب يــوم  16حزيران/يونيــو  1979عندمــا
تــم تصفيــة طــاب عســكريين علوييــن فيهــا .ونجــح النظــام فــي الدفــع لحــرف مســار
َّ
مســلح مبنــي علــى أســاس
االحتجاجــات المدنيــة المتناميــة ضــده إلــى مســار صــراعٍ
ـي ُمركَّــب :إخوان/بعــث ،ســنة/علويون ،وأنهــى هــذا الصــدام المسـ َّـلح الــذي
ـي وحزبـ ٍّ
طائفـ ٍّ
راح ضحيتــه عشــرات اآلالف مــن الســوريينُ .
وختــم الصــراع بمجــزرة حمــاة الكبــرى بيــن
 2شــباط/فبراير و 28شــباط/فبراير مــن عــام  1982عندمــا تــم محاصــرة المدينــة وقصفهــا
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بمختلــف أنــواع األســلحة وتدميرهــا فــوق رؤوس الســكان ثــم اقتحامهــا والقيــام بالفظائــع
وعمليــات التصفيــة الجماعيــة ،حيــث ذهــب ضحيتهــا نحــو  40ألــف مدنــي.
التيه وبناء تحالفات ميتة

ممــن رفــض السياســات
كان قــد اعتقــل عشــرات اآلالف مــن اإلســاميين ومــن غيرهــم َّ
القمعيــة لحافــظ األســد ،واختفــى ذكرهــم جميعً ــا بعــد مجــزرة تدمــر فــي  26حزيــران1980/
التــي راح ضحيتهــا نحــو  1000معتقــل .وخــال عقــد الثمانينيــات أمســك األســد بقبضــة
وتدخلــت أجهــزة األمــن فــي ِّ
َّ
أدق تفاصيــل الحيــاة ،وخــرج
حديديــة علــى الحيــاة العامــة،
اإلخــوان مــن ســوريا مطارديــن مــع عائالتهــم ،وكذلــك أعضــاء تنظيــم الطليعــة الذيــن كان
كثيـ ٌـر منهــم يحملــون عضويـ ً
ـة مزدوجــة مــع جماعــة اإلخــوان .وتــم تعقيــم الحيــاة العامــة
ـي معــارض .وفــي حيــن بقيــت بعــض التنظيمــات
أي تنظيــم إسـ
مــن ِّ
ـامي أو تنظيــم حزبـ ٍّ
ٍّ
اليســارية والتقدُّ ميــة المنشـ َّـقة عــن أحــزاب «الجبهــة الوطنيــة التقدُّ ميــة» (وهــي تحالــف
حزبــي يقــوده حــزب البعــث) ورابطــة العمــل الشــيوعي وغيرهــا تنشــط فــي الســرِّ فــي
ـري لكنــه أوســع قليـ ًـا
أضيــق الحــدود ،حظــي تنظيــم «حــزب التحريــر» بهامــش نشــاط سـ ٍّ
منهــا فيمــا يبــدو أنــه مكافــأ ٌة مــن النظــام لمواقفــه المناهضــة لإلخــوان.
ً
تحالفــا سياسـ ًّـيا مــع
فــي هــذا الوقــت أنشــأ اإلخــوان المســلمون فــي  11آذار/مــارس 1982
ِّ
متعــددة االنتمــاءات فــي المنفــى (فــي بغــداد) تحــت اســم
القــوى الســورية المعارضــة
فعلــي
أي تأثيــر
ٍّ
«التحالــف الوطنــي لتحريــر ســوريا» ،ولكــن هــذا التحالــف لــم يكــن لــه ُّ
ِّ
ـتمرة فــي الصــراع مــع
الحــق .فقــد ُو ِجــد إلرســال رســالة لألســد أن المعارضــة
متوحــدة ومسـ َّ
نظامــه ،وفــي حيــن أن هــذا التحالــف لــم يكــن يمنــح اإلخــوان أيــة فوائــد مباشــرة للتنظيــم
الــذي يُ عتبــر األكبــر واألقــوى بينهــا جميعً ــا ،فإنهــم كانــوا يســتفيدون مــن هــذا التحالــف فــي
دينيــا ،فقــد كان الصــراع
ـي وليــس
الحصــول علــى تأكيـ ٍ
ً
تنظيمــا ًّ
ـي وطنـ ٌّ
ـد بأنــه تنظيــم سياسـ ٌّ
ـي واضــح.
العســكري بينهــم وبيــن النظــام مطبوعً ــا بطابــع طائفـ ٍّ
وبمــوازاة الســيطرة علــى الحيــاة العامــة ،ســيطر األســد بالمطلــق علــى المؤسســات الدينيــة
الســنية ،وبــرز قــادة دينيــون فــي إطــار المؤسســات الدينيــة أو
الســنية وغيــر
التقليديــة
َّ
َّ
ـات
التابعــة لنظــام األســد ،لكنهــم قــادة تقليديــون ولــم يكــن بمقدورهــم تشــكيل أيــة تنظيمـ ٍ
ـي يتيــح لهــم ذلــك.5
فعليــة ،كمــا ال يوجــد منــاخ سياسـ ٌّ
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فــي مطلــع التســعينيات ظهــرت نزعـ ٌ
ـر مــن بعــض العائديــن مــن أفغانســتان
ـة ســلفية بتأثيـ ٍ
ـداث عــدَّ ة بينهــا الحــرب الطائفيــة فــي البوســنة والهرســك ضــد
ـر مــن أحـ ٍ
مــن جهــة ،وبتأثيـ ٍ
ـات فــاز بهــا اإلســاميون ،وحــرب الخليــج
المســلمين ،واالنقــاب فــي الجزائــر علــى انتخابـ ٍ
َّ
ـة وبقيــت معزولـ ً
الثانيــة ،وانــدالع االنتفاضــة الفلســطينية .لكــن هــذه النزعــة ظلــت فرديـ ً
ـة
مثــل بقــع الزيــت فــي المــاء.
َّ
أي نشــاط لإلســاميين ،ومــع ذلــك ظـ َّـل اإلســاميون هــم الهاجــس
ظلــت ســورية خــارج ِّ
الــذي يقلــق حافــظ األســد علــى توريــث الحكــم ،فقد بــدأ مفاوضــات مع اإلخــوان المســلمين،
ســير علــى طريــق المطــار قــرب دمشــق فــي عــام
عقــب مقتــل ابنــه باســل فــي حــادث
ٍ
ـد مــن األكثريــة
 ،1994بغــرض عقــد تســوية سياســية معهــم تضمــن توريــث ابنــه دون تهديـ ٍ
ـنية ،بحيــث يشــكِّل اإلخــوان المســلمون ضام ًنــا بحكــم األمــر الواقــع .لكــن األســد لــم
السـ َّ
يكــن مطمئ ًنــا لهــم حتــى لــو حدثــت تســوية ،فقــد نــكل بأعضــاء الجماعــة بوحشــية ال يمكــن
فعليــا بالمجتمــع الســوري نفســه وليــس بتنظيــم اإلخــوان
لإلخــوان غفرانهــا .كان التنكيــل
ًّ
فقــط ،فأوقــف المفاوضــات بشــكل مفاجــئ .6والتفــت األســد األب إلــى إيــران للمســاعدة فــي
تســهيل توريــث الحكــم ،وأراد ً
أيضــا االســتعانة بالحــزب القــوي والصاعــد فــي لبنــان حــزب
اهلل لضبــط لبنــان .وفــي نهايــة عــام  ،1999وبينمــا كانــت صحتــه تتدهــور ويشــرف علــى
المــوت ،انقـ َّ
ـري لكــن المخابــرات
ـض علــى حــزب التحريــر ،الــذي كان يعمــل بشــكل شــبه سـ ٍّ
الســورية كانــت علــى اطــاعٍ كامــل بجميــع أنشــطته ومعرفــة بكامــل أعضائــه ،مــن أجــل
أي احتمــال ٍ يمكــن أن يعيــق توريــث الحكــم لالبــن بسالســة ،وهــو مــا
تعقيــم ســوريا مــن ِّ
حــدث فعـ ًـا فــي  10حزيران/يونيــو .2000
وجهــت فيــه
غــداة اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري وبــدء تحقيــق دولــي حولــه ّ
أصابــع االتهــام للنظــام الســوري ،وجــدت المعارضــة الســورية فرصـ ً
ـة للتحــرك ،وألن الجســم
َّ
المنظــم واألكبــر واألقــدم بينهــا كان جماعــة اإلخــوان المســلمين فقــد كان جــذب اإلخــوان
إلــى النشــاط الجديــد أمـ ًـرا فــي غايــة األهميــة .وتبلــور النشــاط فــي نهايــة المطــاف علــى
شــكل وثيقــة إعــان مبــادئ للمعارضــة أ�طلــق عليهــا «إعــان دمشــق» فــي تشــرين األول/
ـم معظــم قــوى المعارضــة
أكتوبــر  ،2005وســرعان مــا تحــول اإلعــان إلــى تحالـ ٍـف واســع يضـ ُّ
والشــخصيات السياســية مركــزه دمشــق .ولكــن علــى الرغــم مــن أن اإلخــوان نظريًّ ــا ِّ
يمثلــون
القــوة الوازنــة فيــه ،فــإن مركــزه فــي الداخــل حــال دون أن يكــون لهــم دور يتناســب مــع
حجمهــم ووزنهــم.
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ـم نائــب
لــم يمـ ِ
ـض عــام علــى هــذا التحالــف حتــى دخــل اإلخــوان فــي تحالـ ٍـف آخــر يضـ ُّ
رئيــس الجمهوريــة المنشــق عبــد الحليــم خــدام ،فقــد شـكَّل اإلخــوان فــي آذار مــارس 2006
 أي بعــد نحــو خمســة أشــهر فقــط علــى إنشــاء تحالــف إعــان دمشــق  -جبهــة الخــاصـم باإلضافــة إلــى خــدام عــددً ا مــن الشــخصيات السياســية وأحزابًا ناشــئة
الوطنــي التــي تضـ ُّ
وغيــر معروفــة علــى العمــوم للعمــل السياســي مــن الخــارج .ينظــر اإلخــوان المســلمون إلــى
مبــدأ التحالــف كاآلتــي« :التحالفــات المعقــودة مــع قــوى المعارضــة األخــرى فــي ســوريا ال
تلغــي اســتقاللية وخصوصيــة كل طــرف بمعــزل عــن اآلخــر  ...الجماعــة حاولــت التعــاون
تضــم أحزابًــا علمانيــة وقوميــة مــن أجــل القيــام بمســتلزمات
مــع أطــرف الجبهــة التــي
ُّ
المشــروع الوطنــي متجــاوزة مــن أجــل ذلــك كل الصعوبــات والعقبــات واالنتقــادات».7
فــي مطلــع حزيران/يونيــو  2006وعقــب لقــاء جمــع بيــن الشــيخ الكــردي معشــوق الخزنــوي
والمراقــب العــام لإلخــوان المســلمين صــدر الديــن البيانونــي فــي أوربــا ،اغتــال النظــام
ـردي منــذ وفــاة األســد
الســوري الخزنــوي ،وكان الخزنــوي قــد بــدأ بتشــكيل تيــار إسـ
ـامي كـ ٍّ
ٍّ
ـوط دوليــة ال يريــد أن ينشــأ
األب عــام  .2000ومــن الواضــح أن النظــام الــذي يتعـ َّـرض لضغـ ٍ
توجــه
أي تحالــف بيــن اإلخــوان واألكــراد؛ ألنــه سيشــكِّل تهديــدً ا
حقيقيــا لــه .وفــي حيــن َّ
ًّ
ُّ
اإلســاميون األكــراد (تيــار الخزنــوي) أكثــر نحــو نزعــة قوميــة ،بــدأ اإلخــوان المســلمون
وتحســن
يعيــدون حســاباتهم باالســتناد إلــى عالقتهــم مــع حــزب العدالــة والتنميــة التركــي
ُّ
بالتوســط
عالقــة تركيــا مــع النظــام الســوري فــي ذلــك الوقــت .فقــد بــدأ الساســة األتــراك
ُّ
بيــن اإلخــوان والنظــام لتغييــر العالقــة وعــودة اإلخــوان إلــى ســوريا .وعلــى هــذا األســاس
أعلــن اإلخــوان تجميــد معارضتهــم للنظــام وأنهــوا تحالفهــم مــع المعارضــة فــي «جبهــة
الخــاص الوطنــي» فــي عــام  ،2009اســتعدادً ا للدخــول فــي مفاوضــات العــودة مــع النظــام،
التــي يبــدو أنهــا كانــت بطيئـ ً
ـة للغايــة وال يلــوح فيهــا أفــق واضــح.
َّ
متوقعة
عودة غير

تحــوالت ِّ
جديــة علــى المســتويين االجتماعــي
فــرض انــدالع الثــورة فــي عــام 2011
ٍ
والسياســي ,ولكــن التحــول الرئيــس الــذي فرضتــه هــذه األحــداث هــو عســكرة الثــورة،
والــذي نشــأ بدافــعٍ مــزدوج :حمايــة المتظاهريــن الســلميين ،ورفــض زج الجيــش فــي
ـات عســكرية صغيــرة مــن المدنييــن
مواجهــة الشــعب .أدَّ ى الدافــع األول إلــى خلــق تنظيمـ ٍ
للدفــاع عــن المتظاهريــن والحيلولــة دون قتلهــم ،وأدَّ ى الثانــي إلــى نشــوء ظاهرة المنشــقين
وظهــور التشــكيالت العســكرية للضبــاط والجنــود المتمرِّ ديــن علــى ســلطة الجيــش النظامي.

136

وفــي حيــن كانــت التنظيمــات العســكرية التــي أنشــأها متطوِّ عــون مدنيــون محليـ َ
ـة الطابــع،
كانــت التنظيمــات التــي أنشــأها المنشــقون وطنيـ َ
ً
وأيضــا فــي
ـة األســاس عابــر ًة للمحلــي.
حيــن كانــت التنظيمــات العســكرية التــي أنشــأها المتطوِّ عــون المدنيــون تحمــل طابعً ــا
أيديولوجيــا أي تحمــل خلفيـ ً
ـة سياســية مــا (غال ًبــا مــا تكــون أيديولوجيــا مؤسســيها) ،فــإن
ًّ
ً
أي أيديولوجيــا سياســية .وسينشــأ بيــن
تنظيمــات المنشــقين العســكريين كانــت خاليــة مــن ِّ
هذيــن النمطيــن مــن التنظيمــات العســكرية شـ ٌ
ـكل مــن التنافــس ســينتهي بانتصــار المحلــي
علــى الوطنــي ،وبســيطرة المقاتليــن المدنييــن علــى المنشــقين مــن الجيــش النظامــي،
وغلبــة أيديولوجيــا اإلســام السياســي علــى التنظيمــات العســكرية.
ومــع ظهــور القــوة العســكرية وتطورهــا فــي إطــار الصــراع مــع النظــام ،صــار مفهــوم
ـة ال مفـ َّـر منهــا .وهكــذا َّ
الســيطرة والتحريــر علــى األرض نتيجـ ً
تولــد عــن التنظيــم العســكري
فـ ٌ
ـراغ فــي الحكــم مــع انســحاب النظــام ومؤسســات الدولــة؛ إذ لــم يكــن ثمــة تمييــز بيــن
النظــام والدولــة ،فالنظــام يحتـ ُّـل الدولــة ويطابــق بينهــا ،األمــر الــذي فــرض علــى القــوى
الثوريــة المدنيــة والعســكرية مــلء الفــراغ الــذي خلفــه انســحاب النظام/الدولــة .وهكــذا
ـرة وجيــزة
نفســها أمــام تجربــة الحكــم المحلــي خــال فتـ ٍ
وجــدت التنظيمــات العســكرية َ
دون أن تكــون لديهــا الخبــرة الالزمــة.
ً
ثانيا :من رحم الحرب ..تكوين الحركة
نشــأت التنظيمــات العســكرية فــي األريــاف أسـ َ
أي مــكان آخــر فــي ســوريا ،حيــث
ـرع مــن ِّ
ً
عوضــا عــن المراكــز الحضريــة؛ إذ كانــت النقمــة علــى النظــام
تركَّــزت الثــورة فــي األطــراف
فــي األطــراف أكبــر بســبب عوامــل التهميــش .وســاعد علــى تنامــي هــذه التنظيمــات
ـحاب النظــام مــن هــذه األطــراف ســريعً ا لمنــع المعارضــة مــن االســتحواذ
العســكرية انسـ ُ
علــى المراكــز .فــي مثــل هــذه البيئــة نشــأت حركــة الزنكــي فــي ريــف حلــب الغربــي فــي
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،8 2011حيــث تشــكَّلت نواتهــا باســم «كتيبــة نــور الديــن الزنكــي»
ممــن شــاركوا فــي
فــي قريــة الشــيخ ســلمان ،ومــن شــبان القريــة والقــرى المجــاورة َّ
المظاهــرات الســلمية ،بهــدف حمايــة المتظاهريــن .ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كان هــذا هــو
تأســس لــه هــذا التنظيــم ،فقــد كانــت القاعــدة قــد بدأت تنشــط بشــكل
الهــدف الوحيــد الــذي َّ
ســري فــي ريــف حلــب الغربــي والشــمالي ،ممــا يعنــي إمكانيــة التأ ُّثــر بهــا ،لكــن فرضيــة
ٍّ
التأثــر بالقاعــدة يجــب أن تخضــع للتمحيــص واالمتحــان مــن خــال بنيــة الحركــة وخطابهــا
وســلوكها فــي الســنوات الالحقــة.
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المؤسس
ِّ
روح األب

مؤسســها ،وينعكــس ذلــك علــى خطــاب
تأخــذ الحــركات اإلســامية عــاد ًة طابــعَ توجهــات
ِّ
ـم
الحركــة وســلوكها بشــكل رئيــس ،مــن هنــا فــإن فهــم شــخصية األب
ِّ
المؤســس أمــر مهـ ٌّ
أســس الحركــة توفيــق شــهاب الديــن (مواليــد  1أيار/مايــو  ،)1973الــذي
لفهــم الحركــة ذاتهــاَّ .
9
ـي
يُ ســبق اســمه عــاد ًة بوصــف «الشــيخ»  .وبالرغــم مــن أنــه لــم يُ عــرف لــه أي منصــب دينـ ٍّ
فهــو شــبه أمِّ ــي ،10فإنــه جــرت العــادة فــي ســوريا أن يحمــل الناشــطون الدينيــون هــذا اللقــب
ـعبي يهــدف للتمييــز بيــن المتدينيــن العادييــن والناشــطين الدينييــن.
كجــزء مــن تقليــد شـ ٍّ
ينحــدر شــهاب الديــن مــن عائلــة فقيــرة ،لكنهــا اســتفادت مــن النمــو العمرانــي الهائــل الــذي
حســن الوضــع االقتصــادي للمنطقــة .وال توجــد
شــهده الريــف الغربــي لمدينــة حلــب ،والــذي َّ
ً
(قصابا)،
لحامــا
تفاصيــل دقيقــة عــن مهنتــه ،غيــر أن الشــيء المعــروف أن شــهاب الديــن كان
ً
المؤســس قــدر ًة علــى التواصــل
ـزءا مــن عامــة النــاس ،وتلــك ميــزات منحــت
ِّ
أي إنــه كان جـ ً
عمومــا مســتوى منخفــض فــي التعليــم.
مــع الســكان فــي تلــك المنطقــة الذيــن يغلــب عليهــم
ً
ـروف بشــكل دقيــق ،فــإن بعــض المصــادر تشــير
وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ الرجــل غيــر معـ ٍ
دينيــا فــي شــبابه ،لكنه
إلــى أن شــهاب الديــن المنحــدر مــن عائلــة صوفيــة «لــم يكــن
ً
ملتزمــا ًّ
فــي العقــد األخيــر قبــل الثــورة تغيــر مــع انتشــار النشــاط الســلفي (تيــار الصحــوة) فــي تلــك
ـلفيا .11ويوحــي الســمت الظاهــر للشــيخ منــذ تأســيس الحركــة بانتمــاء
المنطقــة» وصــار سـ ًّ
ـلفي ال يخفــي نفســه ،وهــو أمــر ســينعكس وال بــدَّ فــي خطــاب الحركــة وأهدافهــا .ومــع
سـ ٍّ
أن ثقافــة المنطقــة الدينيــة هــي ثقافــة صوفيــة ،إال أن الــذكاء الفطــري الملحــوظ الــذي تمتَّ ــع
احترامــا متزايــدً ا يتجــاوز
بــه الشــيخ ،والقــدرة علــى مخاطبــة النــاس والتقـ ُّـرب منهــم منحــه
ً
ـوا
الحساســية مــن التمذهــب الســلفي .وتزعــم بعــض المصــادر أن شــهاب الديــن كان عضـ ً
فــي تنظيــم «فتــح اإلســام» بقيــادة شــاكر العبســي الجهــادي الســلفي الــذي اســتخدمته
المخابــرات الســورية فــي عمليــة مخيــم نهــر البــارد لالجئيــن الفلســطينيين فــي  20أيــار/
يفســر ميولــه
ـح فقــد ِّ
صحــة هــذا االدعــاء .12وهــو إن صـ َّ
مايــو  ،2007لكــن ال يوجــد مــا يؤكِّــد َّ
الجهاديــة ومبادرتــه المبكِّــرة لتأســيس تنظيــم عســكري ،فلــم يُ عــرف لــه نشــاط مدنــي ثــوري
ـأي مــن المظاهــرات التــي اندلعــت منــذ منتصــف آذار/مــارس .2011
قبــل ذلــك ،وال شــارك بـ ٍّ
غيــر أن الشــيء المهــم هــو أن الحركــة ولــدت فــي مواكبــة األحــداث والتطــورات التــي
أعقبــت انــدالع الثــورة ،وباألخــذ فــي االعتبــار مــا ســبق فــي المقدمــة ً
أيضــا يمكــن القــول إن
ـداء مــن شــهر تشــرين األول/
الحركــة نشــأت تأثـ ًـرا بموجــة تأســيس التنظيمــات القتاليــة ابتـ ً
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ـاس عادييــن بســطاء وجــدوا فــي الحركــة
أكتوبــر ،2011
َّ
وتكونــت مــن ناشــطين مدنييــن وأنـ ٍ
13
وأهدافهــا تعبيـ ًـرا عنهــم .
العمق االجتماعي للحركة

شــعبي وال تشــبه التنظيمــات الجهاديــة الســلفية
يمكــن القــول إن الحركــة ذات طابــع
ٍّ
تجنيــد
وأمنيــا وعبــر شــبكة
االنتقائيــة التــي تقــوم علــى عضويــة مشــروطة عقائديًّ ــا
ٍ
ًّ
موثوقــة لهــا ،ولكــن علــى الرغــم مــن أن الطابــع المحلــي للحركــة عنــد تأسيســها أمــر مفهــوم
بســبب طبيعــة األحــداث ومنطقهــا فــي ســوريا فــي تلــك الفتــرة (حركــة األطــراف) ،فــإن
الحركــة ســارت عكــس التيــار؛ فبـ ً
عمقــت النزعــة
ـدل مــن التحــول مــن المحلــي إلــى الوطنــي َّ
المحليــة لتكويــن روابــط اجتماعيــة أهليــة متينــة ســتكون هــي مصــدر قــوة هــذا التنظيــم
واســتمراره.
ٍّ
ِّ
ــنيا كان يمــدُّ الدولــة
تمثــل منطقــة الريــف الغربــي  -إلــى
حــد كبيــر  -خزا ًنــا بشــريًّ ا ُس ًّ
بالموظفيــن الحكومييــن وقــوات الشــرطة (األمــن الداخلــي) ،فســكان هــذه المنطقــة التــي
عمومــا ،وهنالــك مســاحات زراعيــة محــدودة؛ ولذلــك يجــد
تتمتَّ ــع بكثافــة ســكانية فقــراء
ً
أبناؤهــا الوظائــف الحكوميــة مغريـ ً
ـي للعيــش الكريــم .وكذلــك
ـة كســبيل لتأميــن مــورد مالـ ٍّ
حكوميــا بشــكل واضــح ،فخدماتهــا فــي أدنــى مســتوياتها ،ولكن
مهمشــة
فــإن هــذه المنطقــة َّ
ًّ
غزاهــا  -فــي العقــد األخيــر  -ســوق اإلنشــاءات العقاريــة وتجــار المدينــة ،األمــر الــذي خلــق
متوقعــة لمـاَّ ك األراضــي للغنــىَّ ،
َّ
ووفــر نهضـ ً
فرصـ ً
ـة عمرانيــة وتجاريــة غيــر
ـة نــادرة وغيــر
مســبوقة ،كمــا َّ
وســع مــن الطبقــة المتوســطة
وفــر فــرص عمــل ٍ غيــر حكوميــة ،األمــر الــذي َّ
فيهــا ،وزاد مــن فــرص ِّ
تخليهــا عــن الحاجــة إلــى الدولــة.
وألن هــذه المنطقــة تقــع فــي المســافة الفاصلــة بيــن حلــب وغــازي عنتــاب وهمــا مركــزان
ً
ثقافــة أكثــر
حضاريــان تاريخيــان ،فــإن ســكان هــذه المنطقــة يمتلكــون بشــكل واضــح
عمومــا ينتمــون
مدينيــة مــن ســكان المناطــق الريفيــة الســورية األخــرى ،وأعضــاء الحركــة
ً
إلــى الريــف الغربــي ،وهــو مــكان نفــوذ الحركــة وســيطرتها منــذ نشــوئها حتــى اآلن ،وقــد
مظلــة تــذوب فيهــا
ومؤسســها أن يحــول الحركــة ذاتهــا إلــى
اســتطاع قائــد الحركــة
ِّ
ٍ
الخالفــات األهليــة الجهويــة والمناطقيــة التــي كانــت منتشــر ًة بيــن ســكان الريــف نفســه،
وتحويــل الحركــة إلــى عصبــة تشــدُّ لحمــة الحركــة .فمــن جهــة خلــق تواز ًنــا فــي تركيبتهــا
يُ شــعر الجميــع أنهــم شــركاء فيهــا وجــزء منهــا ،ومــن جهــة أخــرى ربــط مصالــح الســكان
االقتصاديــة بهــا ،ومــن جهــة ثالثــة خلــق هويـ ً
ـة متخيلــة  -وإن كانــت غيــر حاســمة  -عــن
َّ
تتعلــق بتمايزهــم االجتماعــي عــن ســكان المناطــق األخــرى.14
ســكان هــذه المنطقــة
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اســتند قائــد الحركــة علــى المظلوميــة الريفيــة ضــد المدينــة ،وهــي مظلوميــة منتشــرة
تخــص المجتمــع الســوري
فــي كل ســوريا ،وعلــى الرغــم مــن أنهــا ظاهــر ٌة اجتماعيــة ال
ُّ
تحســن
أي
ُّ
فــإن السياســات التــي اتبعهــا نظــام األســد فــي عهــد األب واالبــن كانــت تقــوِّ ض َّ
ـوض ســلطة المدينــة ،ويحــدّ
فــي العالقــة بيــن الريــف والمدينــة ،فقــد اســتخدم الريــف ليقـ ّ
مــن إمكانيــة أن تشــكِّل تحديً ــا لحكمــه ،ومــن جهــة ثانيــة أهمــل الريــف فــي الوقــت الــذي
يســتخدمه فــي معركتــه لتثبيــت الســلطة ،15األمــر الذي يعمِّ ــق مظلوميــة الريف .واســتطرادً ا،
يفســر إلــى حـ ٍّ
ـبب انــدالع الثــورة فــي األريــاف واســتمرارها.
فهــذا أمــر ِّ
ـد كبيــر سـ َ
ً
وانطالقــا مــن هــذه المظلوميــة الريفية/المدينيــة ســيطرت الحركــة علــى الشــركات
والمؤسســات االقتصاديــة التــي كانــت منتشــر ًة بكثافــة فــي منطقتهــا ،وتشــكّل الــوزن
االقتصــادي الرئيــس لإلنتــاج الصناعــي فــي الشــمال ،وبشــكل خـ ٍّ
ـاص التــي يمتلكهــا أبنــاء
ـكالم أدق كل الممتلــكات الخاصــة
المدينــة التــي ُتعتبــر عاصمــة ســوريا االقتصاديــة ،16أو بـ ٍ
ـدر مــن مصــادر
والمؤسســات االقتصاديــة التــي تعــود ألبنــاء المدينــة ،وتحويلهــا إلــى مصـ ٍ
تمويــل الحركــة.17
بنية الحركة

مــن المنطقــي أن تنعكــس الخلفيــة المذكــورة سـ ً
ـابقا فــي هيكليــة التنظيــم وبنيتــه ،وعلــى
َّ
تتوفــر معلومـ ٌ
ـات دقيقــة حــول هــذه الهيكليــة فــي بدايــة التأســيس ،فــإن
الرغــم مــن أنــه ال
مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــال أداء التنظيــم وتحالفاتــه وطبيعــة التكويــن أن الهيكليــة
ـة هرميــة بســيطةَّ ،
األساســية هــي هيكليـ ٌ
ـد للكتائــب يليــه قــاد ٌة ميدانيــون
مؤلفــة مــن قائـ ٍ
يفســر ســرعة االندماجــات واالنســحاب منهــا ،ممــا يعنــي أن هنالــك قــرا ًرا
ومقاتلــون ،وهــذا ِّ
فرديًّ ــا مهيم ًنــا قــاد ًرا علــى اتخــاذ مواقــف ســريعة .لكــن مــع تحريــر الريــف الغربي وانســحاب
ـل َّ
ـدم بدائـ َ
النظــام ومؤسســات الدولــة منهــا ،كان علــى التنظيــم أن يقـ ِّ
تتعلــق بــإدارة الشــؤون
فأســس محكمــة شــرعية رأســها بنفســه لفـ ِّ
ـض المنازعــات ،بالرغم
العامــة وتوفيــر الخدمــاتَّ ،
ِّ
ماليــا وظيفتــه
وأســس مكت ًبــا
مــن تكوينــه الدينــي والتعليمــي
المتدنــيَّ ،
إغاثيــا ،ومكت ًبــا ًّ
ًّ
إدارة التبرعــات واألمــوال والمؤسســات االقتصاديــة التــي اســتولت عليهــا الحركــة.
انضمــت كتائــب نــور الديــن الزنكــي إلــى «الهيئــة الشــرعية فــي حلــب» ،بعــد اندماجهــا فــي
َّ
لــواء التوحيــد الــذي ِّ
المؤسســة للهيئــة الشــرعية (جبهــة النصــرة،
يمثــل أحــد األركان الثالثــة
ِّ
لــواء التوحيــد ،حركــة أحــرار الشــام) ،التــي كانــت مهمتهــا إدارة الشــؤون المدنيــة والخدميــة
لســكان أحيــاء المدينــة المحـ َّـررة والمناطــق المحـ َّـررة شــمال غــرب ســوريا .وفــي هــذه الهيئة
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ـك قائــد الحركــة بجبهــة النصــرة والخبــرات القاعديــة بشــكل يومــي ،ممــا أتــاح لــه نقــل
احتـ َّ
بعــض هــذه الخبــرات إلــى التنظيــم ،وبشــكل خـ ٍّ
ـاص الخبــرات التنظيميــة وبعض السياســات
المحلية.
فــي منتصــف عــام  2014وبعــد أن أصبحــت الكتائــب «حركــة» ،ظهــر تأ ُّثــر واضــح بهيكليــة
توســعت
التنظيمــات القاعديــة ،وهــي هيكلــة مســتمدَّ ة مــن خبــرة الفصائــل األفغانيــة :فقــد َّ
الهيكليــة وأصبحــت الهرميــة أضعـ َـف ،وتــم التمييــز بيــن «قائــد عــام للحركــة» وبيــن «القائــد
العســكري» ،وتــم تشــكيل «مجلــس شــورى» الحركــة ،يتفــرع عنــه «مجلــس إدارة» وهــو
ـذي يديــر جميــع األجهــزة والمكاتــب الفرعيــة عــدا اإلعــام والمكتــب األمنــي
مجلــس تنفيـ ٌّ
اللذيــن يتبعــان للقائــد العــام بشــكل مباشــر .تشــمل األجهــزة الفرعيــة التــي تتبــع مجلــس
َّ
(مؤلــف مــن شــرعيين هــم حقوقيــون وشــيوخ وطــاب أو خريجــو
اإلدارة جهــاز «القضــاء»
مــدارس وجامعــات للدراســات الدينيــة) ويتبــع لــه «الشــرطة» و«الحــرس» و«الشــرعيون»
 ،و«المكتــب التعليمــي» ،و«المكتــب اإلغاثــي» ،و«المكتــب المالــي والرقابــة والتفتيــش».18
ويــرأس القائــد العســكري «المكتــب العســكري» المســؤول عــن إدارة التســليح ،والتنظيــم،
واإلشــارة واالتصــاالت ،والشــؤون اإلداريــة ،والمعســكرات ،والتدريــب .19ويضــاف إلــى كل
بمهمــة نشــر التعليــم الدينــي.
ذلــك «مكتــب دعــوي» ينهــض
َّ
تنظيمــا
ويظهــر بوضــوح تأثيــر الهيكيلــة القاعديــة فــي بنيــة الحركــة ،وأن الحركــة «ليســت
ً
تمامــا كمــا تفعــل التنظيمــات
عســكريًّ ا» وحســب ،وإنمــا تحاكــي فــي بنيتهــا دور الدولــة ً
القاعديــة .20صحيــح أن الفــراغ الــذي خلفــه انســحاب مؤسســات الدولــة وانحســار النظــام
عــن مناطــق ســيطرة الحركــة فــرض علــى الحركــة مــلء الفــراغ ،لكــن الخبــرات التنظيميــة
ـورت بفعــل االحتــكاك بالتنظيمــات الجهادية الســلفية ســمحت باقتراض
والهيكليــة التــي تطـ َّ
خبراتهــا وتطويــر هيكليــة الحركــة بالجمــع بيــن الخبــرة الجهاديــة والحاجــة المحليــة.
إدماج المنشقين عن القوات النظامية

بــدأت ظاهــرة المنشــقين عــن القــوات النظاميــة فــي
ٍ
وقــت مبكِّــر ،ودخلــت فــي صــراعٍ
مــع التنظيمــات العســكرية التــي أنشــأها الناشــطون مــن متطوِّ عيــن مدنييــن لمواجهــة
ً
الحقــا) ،وتنظيمــات المنشــقين
عنــف النظــام وحمايــة المتظاهريــن (اختلفــت وظيفتهــا
العســكريين ،ومــع ذلــك صــارت ُتعــرف جميعهــا بفصائــل «الجيــش الحــر» ،فــي مقابــل
التنظيمــات اإلســامية الصاعــدة ،وبشــكل خـ ٍّ
ـاص الجهاديــة الســلفية ،التــي كانــت تسـ َّـمى
«الفصائــل اإلســامية».
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غائمــا بيــن الجيــش الحــر والفصائــل اإلســامية ،فعندمــا تــرى أن
أبقــت الحركــة موقعهــا
ً
ً
ـاميا تعــرِّ ف نفســها بذلــك (غال ًبــا مــا يكــون هــذا فــي
مصالحهــا فــي أن تكــون فصيــا إسـ ًّ
الســياق المحلــي) ،وعندمــا تجــد أن مصلحتهــا فــي أن تص َّنــف فــي الجيــش الحــر تصــرِّ ح
بذلــك (غال ًبــا مــا يكــون هــذا فــي التصديــر الخارجــي) .وعلــى خــاف معظــم الفصائــل
العســكرية فــي الشــمال ،اســتوعبت الحركــة المنشــقين وأدمجتهــم فــي بنيتهــا التنظيميــة،
وبوأتهــم مواقــع قياديــة ،فالقيــادات العســكرية العليــا للحركــة معظمهــا مــن المنشــقين .غيــر
أن الســؤال هنــا هــو كيــف اســتطاع قائــد الحركــة اســتيعاب المنشــقين فــي قيــادة الحركــة
فــي حيــن فشــل اآلخــرون؟ فــي الواقــع يجــب فهــم ذلــك مــن خــال طبيعــة الحركــة
وعالقتهــا بالمجتمــع المحلــي ،فمــا تــم اســتيعابه مــن المنشــقين فــي مواقــع القيــادة هــم
مــن ســكان المنطقــة ذاتهــا ،فاســتيعابهم بشــكل مــا هــو شـ ٌ
ـكل مــن أشــكال تعميــق الجــذور
المحليــة للحركــة مــن جهــة ،ومــن جهــة ثانيــة تشــكِّل الروابــط األهليــة والنزعــة المحليــة
ضما ًنــا لحســن ســلوك المنشــقين ،إضافــة إلــى االســتفادة مــن الخبــرات العســكرية التــي
يملكهــا المنشــقون والتــي تمنــح الحركــة قــدر ًة قتاليــة أعلــى.21
الحاجة إلى السياسة

فــي منتصــف عــام  2015أنشــأت الحركة مكت ًبا سياسـ ًّـيا مهمتــه العالقات الخارجيــة والدولية،
فــي ســياق منافســة دور المعارضــة السياســية مــن جهــة ،وتقليــل وصايتهــا السياســية علــى
الحركــة مــن جهــة أخــرى ،فقــد كانــت أظافــر الثــوار «ناعمــة سياسـ ًّـيا وعســكريًّ ا ،فتــم األمــر
بعجالــةُ ،
أي
وخطــف القــرار منهــم» .22كانــت حركــة الزنكــي تحــاول علــى الــدوام مقاومــة ِّ
ســلطة للمعارضــة علــى الفصائــل العســكرية ،علــى الرغــم مــن أنهــا حصلــت علــى دعــم
ـي مــن المجلــس الوطنــي واالئتــاف ،23فمــن وجهــة نظــر قائــد الحركــة فــإن «الجســم
مالـ ٍّ
ـاس مــن
العســكري والسياســي ال بــدَّ أن يكونــا مــن الداخــل ،فنحــن ال نريــد أن يحكمنــا أنـ ٌ
ـأي كيــان فــي الخــارج ،لكننــا نتواصــل مــع الجميــع بمــا يخــدم
خــارج الثــورة ،وال نعتــرف بـ ِّ
أي قيــود
مصالحنــا» .24لكــن الغــرض الحقيقــي هــو الحفــاظ علــى اســتقاللية الحركــة دون ِّ
خارجــة عنهــا ،واســتجالب الدعــم الدولــي المالــي والعســكري والسياســي الــذي كان قــد
بــدأ بالتناقــص فــي تلــك الفتــرة ،أســو ًة بالمكاتــب السياســية التــي بــدأت تنشــئها الفصائــل
العســكرية آنــذاك للســبب ذاتــه غال ًبــا.
ً
براغماتية
تمثيليــا للمكتب السياســي فــي تركيا تعكــس تركيبتــه
وقــد فتحــت الحركــة مكت ًبــا
ًّ
ـم المكتــب السياســي الــذي يتبــع مباشــر ًة للقائــد
غيــر مألوفــة فــي جميــع الفصائــل ،فقــد ضـ َّ
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أيديولوجيــا مــن اليســار إلــى اليميــن .25ومــن
ـات مختلفــة
ـاء مــن تكوينـ ٍ
العــام للحركــة أعضـ ً
ًّ
الواضــح أنــه أراد بذلــك أن يمنــح الحركــة الوجــو َه الالزمــة للعالقــات الخارجية واســتثمارها
المخاطبــة وأغــراض الدعايــة .وستكشــف الفقــرات الالحقــة كيــف أن هــذه
حســب الجهــة
َ
البراغماتيــة التــي ظهــرت هنــا فــي تشــكيل المكتــب السياســي الفريــدة بالنســبة إلــى
الفصائــل العســكرية ،تعكــس نزعـ ً
ـة براغماتيــة أصيلــة لقائــد الحركــة يمكــن مالحظتهــا ُبي ْســر
فــي مجمــل ممارســاتها السياســية وتحالفاتهــا.
ً
ثالثا :األيديولوجيا الملتبسة ..إسالم سياسي ،سلفية جهادية ،وطنية؟
ً
انطالقــا مــن خطابهــا وحســب ،دون األخــذ فــي
مــن الصعــب تصنيــف الحركــة بشــكل دقيــق ٍ
االعتبــار التطــورات التــي طــرأت علــى الحركــة وتفســيرها؛ ألن قــد ًرا مــن التناقــض وعــدم
الوضــوح فــي الخطــاب يصعــب تفســيره دون ذلــك .كمــا أن مقايســة الخطــاب بســلوك
الحركــة ومواقفهــا أمـ ٌـر سيســاعد علــى التدقيــق فــي مــدى كــون الخطــاب معبـ ًـرا أصيـ ًـا عــن
ـي فــي ظــرف مــا .يلعــب
أفكارهــا ورؤيتهــا السياســية أو فــي كونــه جـ ً
ـزءا مــن تكتيــك سياسـ ٍّ
لمؤسســي الحركــة دو ًرا أساسـ ًّـيا فــي تشــكيل هويــة الحركــة ورســم
المتخيــل السياســي
ِّ
دورهــا ،ويمكــن أن يكــون مفهــوم «الجماعــات المتخيلــة» ( )Imagined Communitiesلبندكــت
أندرســون كمــا اســتخدمه الباحــث فرايــزر إيغرتــون فــي دراســته عــن الجماعــات اإلســامية
الجهاديــة فــي الغــرب  -أدا ًة جيــدة لفهــم أيديولوجيــا الحركــة ،26أي الخيــال الــذي يحـ ِّ
ـدد
ـة للعالــم وسـ ً
رؤيـ ً
ـردية مشـ َّ
ـي ،وتبنــي الهويــة السياســية
ـتقة منهــا ِّ
تفســر الوقائــع بشــكل كلـ ٍّ
َّ
المتوقعــة فــي عالمهــم أو حتــى فــي العالــم (إن
لألعضــاء المنتســبين ،وترســم أدوارهــم
ك َّنــا نتحــدَّ ث عــن حركــة عابــرة للحــدود) .ويدخــل الديــن والتاريــخ ورمزيتــه فــي صناعــة
الجماعــة وتشــكيلها كجماعــة متخيلــة فــي مقابــل الدولــة.
إن مفتــاح فهــم تشـكُّل الجماعــة هــو كونهــا  -بمعنــى مــن المعانــي  -مقابـ ًـا للدولــة ،فظــروف
َّ
ِّ
نشــوئها المرتبطــة بالثــورة والتمـ ُّـرد علــى ســلطة النظــام ،وملؤهــا مبكـ ًـرا للفــراغ الــذي كان
يشــغله  -جعــا الجماعــة متخيلـ ً
ـة بمواجهــة الســلطة وتنهــض بأعبــاء النظــام بــل والدولــة
ً
أيضــا ،وبهــذا المعنــى فهــي ليســت جماعــة الهامــش فــي مقابــل المركــز ،بــل هــي جــزء مــن
ـنوات
التنافــس علــى المركــز ذاتــه .لكــن تعاظــم دورهــا المحلــي واســتمراره لنحــو ســبع سـ
ٍ
يجعــل نفــي نظــام المركــز شــيئًا جوهريًّ ــا فــي أيديولوجيتهــا .ويمكــن مالحظــة أن الحركــة
ومرنــة فــي تحالفاتهــا ومواقفهــا ،لكنهــا َّ
ً
ً
ً
جذريــة وعلــى الدرجــة
ظلــت
براغماتيــة
كانــت
نفســها مــن التشــدُّ د تجــاه النظــام منــذ تأسيســها .وبطريقــة أخــرى ،فــإن الحركــة نشــأت
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ُّ
تســلح الثــورة للدفــاع عــن المدنييــن ،ووجــدت نفســها فجــأ ًة أمــام فــراغٍ خلفــه
بفعــل
ووســعت دورهــا بــدل أن تعطــي المدنييــن دور اإلدارة (متأثــرة
النظــام ،فاســتثمرت ذلــك
َّ
بالتنظيمــات الجهاديــة الســلفية) ،وعملــت علــى إرضــاء الســكان وربــط مصالحهــم بهــا مــن
مرتبطــا باســتمرار الفــراغ
خــال تعزيــز النزعــة المحليــة ،وهــو أمــر يجعــل اســتمرار دورهــا
ً
الــذي تشــغله .وهكــذا صــار فــي صلــب متخيــل الحركــة السياســي نفــي وجــود النظــام،
ُّ
تضخــم النزعــة المحليــة وضمــور النزعــة الوطنيــة ،فضـ ًـا عــن دوافــع التأســيس.
ناشــئ مــن
نشــأت الحركــة كنتظيــم عســكري يهــدف إلــى حمايــة المدنييــن الذيــن يريــدون إســقاط
ـات سياســية أخــرى ،شــأنها شــأن معظــم التنظيمات
ـأي توجهـ ٍ
ـلميا دون أن توحــي بـ ِّ
النظــام سـ ًّ
لمؤســس
التوجــه اإلســامي الســلفي
فــي بدايــة نشــأتها فــي ذلــك الوقــت ،لكــن هــذا ال يلغــي
ِّ
ُّ
الحركــة .وألن المنطقــة التــي ســيطر عليهــا التنظيــم وو ِلــد منهــا تغلــب عليهــا المحافظــة
المؤســس المذهبيــة أمـ ًـرا غيــر مؤثــر ،بــل إن
واجتماعيــا ،فقــد كانــت توجهــات الشــيخ
دينيــا
ِّ
ًّ
ًّ
العنصــر الدينــي (ال المذهبــي) يبــدو عنصـ ًـرا إيجابيــا ومطمئ ًنــا بــل وعنصــر جــذب فــي ظــلِّ
ً
ٍ
أي مرجعيــة فكريــة أخــرى.
فقــدان ِّ
يـ ِّ
يتغير اســمها إلــى «حركة») هي
ـردد قائــد الحركــة منــذ البدايــة أن كتائــب الزنكــي (قبــل أن
َّ
حركــة ِّ
يمثــل «اإلســام الوســطي» مرجعيتَ هــا« :نحــن مســلمون وســطيون ،ال نقصــد الوســط
بيــن الخيــر والشــر وإنمــا نعنــي روح اإلســام» .27وتعبيــر «وســطيون» تعبيـ ٌـر مــرن وقابــل
لجميــع التأويــات ،فالجميــع يصفــون أنفســهم بالوســطيين ،لكــن قائــد الحركــة يحــاول أن
يمنــح الحركــة مسـ ً
ـافة مــن الجهاديــة الســلفية بهــذا التعبيــر ،ويــوازن بيــن عالقــة الحركــة
بالتنظيمــات والفصائــل اإلســامية األخــرى ،وبيــن عالقتــه بالشــارع المحافــظ الــذي ِّ
يمثــل
حاملــه االجتماعــي .لكــن قائــد الحركــة يذهــب أبعــدَ مــن ذلــك فــي االجتماعــات التوجيهيــة
ـزء مــن الديــن» ،وأن فصــل الديــن عــن السياســة
للحركــة حيــن يقــول إن «السياســة هــي جـ ٌ
هــو «كفــر محــض» ،وأن مــا تقــوم بــه الحركــة هــو «جهــاد» مــن أجــل «المجتمــع الســوري
أمــة ،فـ«القضيــة [ -حســب
المســلم» ،بــل إنــه يضــع الثــورة الســورية فــي ســياق قضيــة َّ
الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن]  -هــي ليســت قضيــة الشــعب الســوري المســلم ،ولكــن هــي
قضيــة العالــم اإلســامي بأكملــه».28
التوجــه الســلفي للشــيخ توفيــق شــهاب الديــن قائــد الحركــة،
يتوافــق هــذا التفكيــر مــع
ُّ
ولكنــه يتناقــض مــع النزعــة المحليــة ودوافــع تكويــن الحركــة .لكــن قــد نجــد الظــروف
والســياق الزمنــي الــذي قيــل فيــه ذلــك مســاعدً ا فــي تفســير هــذا التناقــض ،فتاريــخ هــذه
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األقــوال يعــود إلــى مطلــع كانــون األول/ديســمبر  2012أي إلــى الفتــرة التــي كانــت فيهــا
ـزءا مــن «الهيئــة الشــرعية بحلــب» التــي تســيطر
حركــة الزنكــي (كانــت كتائــب وقتهــا) جـ ً
عليهــا بشــكل أساســي «جبهــة النصــرة» ،وهــو تاريــخ يواكــب صعــود الســلفية الجهاديــة
فــي ســوريا ،وهــو مــا يمكــن أن يفســر بأنــه  -مــن جهــة  -تأ ُّثــر بالســلفية الجهاديــة القاعديــة،
ومــن جهــة أخــرى جــزء مــن المزايــدة التــي مارســتها الحركــة للحفــاظ علــى نفســها أمــام مـ ِّ
ـد
مذهبيــا لــدى
الجهاديــة .وبالرغــم مــن أن هــذا ال ينفــي أن هــذا التفكيــر ربمــا يوافــق هــوى
ًّ
قائــد الحركــة ،فإنــه يمكــن أن يفســر أن تأثيــره كان شــبه معــدوم علــى مســتقبل الحركــة
ً
الحقــا.
وســلوكها السياســي
فــي مطلــع عــام  2014ســاهمت الحركــة فــي إنشــاء «جيــش المجاهديــن» 29شــمال ســوريا
أســباب
لقتــال تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام» ،وال يرجــع ذلــك إلــى
ٍ
أيديولوجيــة وإنمــا إلــى تهديــده نفــوذ الحركــة وســلطتها فــي ريــف حلــب الغربــي .فقــد
ســيطر التنظيــم علــى معظــم الحــدود الســورية الشــمالية ،30وأوشــك علــى قطــع طــرق
اإلمــداد بمحاولتــه االســتيالء علــى عقــدة طــرق إدلــب وريــف حلــب الغربــي األخيــرة
فــي األتــارب ،31األمــر الــذي حفــز الفصائــل إلــى مواجهــة التنظيــم للحفــاظ علــى ســلطتها،
ـد ذاتــه ِّ
خصوصــا وأن التنظيــم يقــوده مقاتلــون أجانــب وهــو أمــر بحـ ِّ
يمثــل دافعً ــا للمواجهة،
ً
عمومــا.
مترســخة فــي هــذه المنطقــة وفــي ســوريا
فالنزعــة الجهويــة والمناطقيــة
ِّ
ً
فــي بيــان التأســيس المطبــوع ,الــذي ُنشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ,ظهــر ألول
مــرة اســم «كتائــب نــور الديــن الزنكــي اإلســامية» ،فهــذه الالحقــة «اإلســامية» بالرغــم
ـميا فــي اســمها.32
مــن أن الكتائــب كانــت تعــرِّ ف نفســها بهــا ،فــإن هــذا الوصــف لــم يظهــر رسـ ً
وبالرغــم مــن أن الحركــة غيــرت شــعارها وأزالــت منــه علــم الثــورة الســورية األخضــر ،فقــد
يعــود ذلــك ً
أيضــا إلــى ســياق المزايــدة علــى «إســامية» داعــش .مــا يدعــم هــذا االحتمــال
أن الحركــة بعــد انفصالهــا عــن «جيــش المجاهديــن» فــي  4أيار/مايــو  2015غيــرت اســمها
مــن «كتائــب نــور الديــن الزنكــي اإلســامية» إلــى «حركــة نــور الديــن الزنكــي اإلســامية»،33
وســرعان مــا حذفــت الالحقــة فــي ظـ ِّـل ســعيها للحصــول علــى تمويــل وتســليح نوعــي،
وبشــكل خـ ٍّ
ـاص الذخائــر وصواريــخ التــاو المضــادة للــدروع ,مــن غرفــة العمليــات المشــتركة
المعروفــة اختصـ ً
ـارا بـ«المــوم» (.34)MOM
مــع بــدء التحالــف الدولــي أولــى عملياتــه ضــد تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق
ـي فــي إســطنبول أن تأييدهــم للتحالــف
والشــام» ،أعلــن قائــد الزنكــي فــي مؤتمــر صحفـ ٍّ
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ـط بوضــع هــدف إســقاط نظــام األســد؛ ألن «المصلحــة الوطنيــة فــوق الجميع»،
الدولــي مرتبـ ٌ
وتكْ ُمــن مصلحتهــا اآلن فــي إســقاط نظــام األســد ،وتطهيــر ســوريا مــن اإلرهــاب ،فالحركــة
تتشــارك «مــع أي طــرف دولــي ضمــن هــذه الرؤيــة والمصلحــة الوطنيــة» .35إن اللغــة التــي
ـي بالكامــل ،فمفاهيــم:
ـي علمانـ ٍّ
اســتخدمها قائــد الزنكــي تســتمدُّ مفرداتهــا مــن معجــم سياسـ ٍّ
الوطنيــة والعدالــة والمســاواة ومكافحــة اإلرهــاب ،ال تســتخدمها الحــركات اإلســامية فــي
خطابهــا .ومــن المحتمــل أن هــذا الخطــاب الوطنــي الجديــد ذا النزعــة العلمانيــة محاولـ ٌ
ـة
لمخاطبــة المجتمــع الدولــي أكثــر منــه قناعــة فكريــة ،فالخطــاب جــاء فــي ظـ ِّـل مســاعي
الحركــة إلدراجهــا فــي غرفــة المــوم.
فــي ظـ ِّـل ظــروف الضغــط علــى الحركــة فــي نهايــة كانــون الثاني/ينايــر  2017ومنــع التمويــل
والتســليح ِّ
لحثهــا علــى االنخــراط فــي مســار األســتانة ،قـ َّـررت الحركــة االنضمام إلــى تحالف
«هيئــة تحريــر الشــام» الــذي ِّ
تمثــل عصبــه الرئيــس جبهــة النصــرة والتنظيمــات الجهاديــة
توجــه الحركــة التــي كانــت
الســلفية مــن طيــف القاعــدة .ومــن غيــر المؤكَّــد أن هــذا يعكــس ُّ
وتوســع نفوذهــا فــي ريــف حلــب الغربــي بقــدر مــا
ترســخت فــي المجتمــع المحلــي
َّ
قــد َّ
36
يعكــس براغماتيــة الحركــة لتحقيــق مصالحهــا  .وفــي الوقــت نفســه كانــت النصــرة قــد
«احتاجــت إلــى فصيــل ٍ لكــي تثبــت تحولهــا وتضغــط علــى الجيــش الحــر لالنضمــام إليهــا،
واضطــرت إلــى حركــة الزنكــي؛ فقــد كانــت الفصيــل الوحيــد الــذي يمكنــه أن يقوم بذلــك».37
ســريعً ا مــا انفصلــت الحركــة ً
أيضــا عــن هيئــة تحريــر الشــام ،فــي  20تموز/يوليــو ،2017
وعــزت ذلــك إلــى «قــرار قتــال أحــرار الشــام وتجــاوز دعــوات المجلــس الشــرعي فيــه»،
ولـ«عــدم تحكيــم الشــريعة التــي بذلنــا ُمهجنــا والغالــي والنفيــس لتحكيمهــا» ،وأكَّــدت فــي
قدمــا نحــو تحقيــق
الوقــت عينــه أن الحركــة تعاهــد «الشــعب الســوري الثائــر علــى المضــي ً
ِّ
المتمثلــة فــي إســقاط النظــام المجــرم وتحكيــم شــرع اهلل علــى األرض الســورية»،
أهدافــه
فانضمامهــا إلــى هيئــة تحريــر الشــام كان بهــدف «إيجــاد كيــان إســامي جامــع ألهــل السـنَّة
فــي الشــام كــي يحكــم شــرع اهلل» .38ومــن الواضــح أن هــذه اللغــة المســتعملة فــي بيــان
االنفصــال مســتمدَّ ة مــن معجــم الســلفية الجهاديــة ،وهــو أمــر قــد يكــون ناشـئًا مــن مواجهــة
اتهامــات النصــرة لفصيــل الزنكــي بـ«الــردة» .39فدوافــع انفصــال الزنكــي الفعليــة مختلفــة
َّ
تتعلــق بحركــة أحــرار الشــام ،والقلــق مــن اســتفراد جبهــة
ـباب أخــرى
ً
تمامــا ومرتبطــة بأسـ ٍ
النصــرة بالســيطرة علــى مناطــق الفصائــل األخــرى ،باإلضافــة إلــى أن اســتئناف الدعــم
ِّ
بالتخلــي عــن التحالــف مــع جبهــة النصــرة.
ـروطا
للزنكــي كان مشـ ً
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ـت ســابق مــن هــذا العــام ،عُ ــرض علــى الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب شــريط
فــي وقـ ٍ
ـاس لمقاتليــن ســوريين مــن حركــة نــور الديــن الزنكــي قطعــوا فيــه رأس فتــى
فيديــو قـ ٍ
مــن ميليشــيا «لــوء القــدس» الفلســطيني الحليــف لنظــام األســد قــرب مدينــة حلــب ،40فــي
مشــهد يذكِّــر بجرائــم تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام» .وقــد تس ـ َّبب هــذا
ضجــة فــي ســوريا وفــي الصحافــة األمريكيــة؛ ألن المقاتليــن كانــوا ينتمــون
الفيديــو فــي َّ
عســكري مدعــوم مــن ِقبــل وكالــة المخابــرات المركزيــة كجــزء مــن برنامــج
إلــى فصيــل
ٍّ
مســاعدات الفصائــل العســكرية المعارضــة فــي غرفــة المــوم جنــوب تركيــا .وأراد ترامــب
أن يعــرف لمــاذا دعمــت الواليــات المتحــدة حركــة الزنكــي إذا كان أعضاؤهــا متطرفيــن؟
فتــم مناقشــة هــذا األمــر مطـ ً
ـول مــع كبــار مســؤولي االســتخبارات ،ولــم تكــن هنــاك إجابـ ٌ
ـات
مقنعــة لــهً ،
وفقــا ألشــخاص علــى درايـ ٍـة بمــا جــرى .وبعــد اطــاع ترامــب علــى تفاصيــل أكثر
مثيــرة للقلــق بمــا فــي ذلــك أن مقاتليــن مــن المعارضــة مدعوميــن مــن الواليــات المتحــدة
ـر مــن األحيــان إلــى جانــب المتطرفيــن ،ومــن بينهــم ذراع القاعــدة
كانــوا يقاتلــون فــي كثيـ ٍ
فــي البــاد (جبهــة النصــرة)  -قـ َّـرر إنهــاء البرنامــج بالكامــل.41
تحديــد صــارم ودقيــق أليديولوجيــا حركــة نــور الديــن الزنكــي،
مــن الصعــب تقديــم
ٍ
ُّ
وتغيــر خطابهــا وتقاطــع كل ذلــك مــع مصالحهــا يجعــل
وتغيــر تحالفاتهــا
فتقلبــات الحركــة
ُّ
ُّ
األيديولوجيــا السياســية للحركــة ملتبسـ ً
ـك فوائــد ،فهــو يتيــح لهــا
ـة ،ولهــذا االلتبــاس ال شـ َّ
التحــرك فــي ِّ
كل االتجاهــات ،علــى خــاف العقائــد الصلبــة.
ُّ
ً
رابعا :الحكم في إقليم مضطرب
ـنوات مـ َّـرت علــى مناطــق الشــمال الغربــي لســوريا صراعـ ٌ
ـات داميــة كثيــرة،
خــال ســبع سـ ٍ
ُمحيــت إثرهــا تنظيمــات ونشــأت أخــرى ،وتغيــرت مناطــق نفــوذ الفصائــل وتحالفاتهــا،
إقليمــا مضطر ًبــا ومتغيـ ًـرا بوتيــرة ســريعة للغايــة ،وفــي ِّ
ظل
ومناطــق نفــوذ النظــام .لقــد كان
ً
وتوســع مــن مناطق
هــذا االضطــراب كان علــى حركــة نــور الديــن الزنكــي أن تثبــت مواقعهــا
ِّ
ســيطرتها لمواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا خــال كل تلــك الســنوات ،وقــد نجحــت علــى
العمــوم فــي ذلــك بشــكل واضــحٍ مــن خــال أمريــن؛ أولهمــا :سياســة التحالفــات مــن أجــل
الحصــول علــى مصــادر تســليحٍ وتمويــل ٍ إضافيــة ،واالحتمــاء مــن القــوى التــي يمكــن أن
ِّ
تهــدد نفوذهــا وأحيا ًنــا إلضعــاف منافســيها وإدمــاج جــزء منهــم فيهــا ،وثانيهمــا :تعميــق
النزعــة المحليــة والروابــط االجتماعيــة للحركــة مــن خــال الحكــم المحلــي.
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التحالفات

عندمــا أ�سســت كتائــب نــور الديــن الزنكــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2011كانــت َّ
مؤلفـ ً
ـة
ـم مقاتليــن مــن قريــة الشــيخ ســلمان وقبتــان الجبــل وبعــض
مــن بضــع كتائــب صغيــرة تضـ ُّ
انضمــت إلــى «حركــة فجــر اإلســامية» ،وهــي حركــة
القــرى المحيطــة بهمــا .وســرعان مــا
َّ
جهاديــة ســلفية عمادهــا عائــدون ســوريون مــن أفغانســتان مــن بقايــا تنظيــم «الطليعــة
المقاتلــة» ،وبعــض المقاتليــن األجانــب .وكانــت الحركــة َّ
دعمــا مــن اإلخوان المســلمين
تتلقــى ً
ـليح
الســوريين ،وربمــا اعتقــد قائــد كتائــب الزنكــي أن انضمامــه للحركــة يتيــح للكتائب التسـ َ
والتمويــل الالزميــن الســتمرارها.
لــم تــدم العالقــة مــع حركــة فجــر طويـ ًـا حتــى انفصلــت الكتائــب عنهــا والتحقــت بـ«لــواء
ـم فصائــل الريــف الشــمالي) الــذي ُشــكِّل بتمويــل ٍ مــن دول ٍ إقليميــة ودعمهــا،
التوحيــد» (يضـ ُّ
والــذي أ�علــن عنــه فــي  18تموز/يوليــو  .2012وجــاء فــي بيــان تأسيســه أنــه «يهــدف إلــى
َّ
ـعيا إلســقاط النظــام وحمايــة المدنييــن واألمــاك
العمــل العســكري الجماعــي
والمنظــم سـ ً
العامــة والخاصــة ،ومحاســبة كل مــن يعتــدي علــى المدنييــن ،ومســاعدة كل مــن يريــد
كتائــب مــن الريــف
ضــم لــواء التوحيــد عنــد تشــكيله
االنشــقاق عــن جيــش النظــام».42
َّ
َ
الشــمالي لمدينــة حلــب ،معظمهــم مــن الجيــش الحــر ،فــي حيــن كانــت الكتائــب الوحيــدة
التــي تنتمــي للريــف الغربــي هــي كتائــب نــور الديــن الزنكــي .وعندمــا أ�علنــت معركــة حلــب
فــي اليــوم التالــي لتشــكيل اللــواء ،كانــت كتائــب نــور الديــن الزنكــي أ�ولــى كتائــب لــواء
ـض وقـ ٌ
ـت
التوحيــد التــي تدخــل مدينــة حلــب وتســيطر علــى أحيــاء فيهــا .43لكــن لــم يمـ ِ
طويــل حتــى أعلــن قائــد كتائــب الزنكــي انفصالهــا عــن لــواء التوحيــد فــي  6كانــون األول/
ديســمبر  .44 2012ومــن المحتمــل أن تكــون كتائــب الزنكــي قــد اســتنفدت حاجتهــا مــن لــواء
ـد مــن الكتائــب
التوحيــد ،وتريــد الحفــاظ علــى اســتقاللها وتوســيع ســيطرتها بانضمــام مزيـ ٍ
إليهــا ،ففــي حيــن كانــت كتائــب الزنكــي ُتعَ ــدُّ علــى أصابــع اليديــن ،صــار تعدادهــا عنــد
انفصالهــا عــن لــواء التوحيــد «أكثــر مــن عشــرين كتيبـ ً
ـة» 45مــن ريــف حلــب الغربــي وأحيــاء
تمثــل ُّ
كل كتيبــة قريـ ً
مدينــة حلــب ذاتهــا .وإذ ِّ
توســع نفــوذ
ـة ،فــإن ذلــك يعنــي بالضــرورة ُّ
التنظيــم إلــى هــذه القــرى ً
أيضــا.

ـلة مــن التحالفــات 46تهــدف إلــى زيــادة نفوذهــا
دخلــت كتائــب الزنكــي بعــد ذلــك فــي سلسـ ٍ
«تجمــع فاســتقم
ـدءا بتشــكيل
ُّ
وتوســيع وجودهــا وحصولهــا علــى مصــادر تمويــل جديــدة ،بـ ً
ـون مــن فصائــل الجيــش الحــر فــي  19كانــون األول/ديســمبر  2012الــذي
كمــا أ�مــرت» المكـ َّ
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عـ َّـزز وجودهــا فــي أحيــاء مدينــة حلــب ،ثــم انفصالهــا عنــه فــي  25تموز/يوليــو  ،2013مــرو ًرا
ـم فصائــل مــن
بانضمامهــا فــي التاريــخ نفســه إلــى «جبهــة األصالــة والتنميــة» التــي تضـ ُّ
الجيــش الحــر وفصائــل إســامية تمولهــا الســعودية .إال أن الغريــب أن مناطــق نفــوذ فصائــل
الجبهــة األساســية كانــت فــي ديــر الــزور والباديــة الســورية مــع وجــود ضعيــف فــي مدينــة
حلــب وريفهــا ،وهــو أمــر يقــوِّ ي فرضيــة أن دافــع انضمــام كتائــب الزنكــي إلــى الجبهــة كان
ً
الحقــا انفصلــت الزنكــي عــن
اســتجالب الدعــم ،أي الحصــول علــى التســليح والتمويــل.
الجبهــة دون إعــان.
وفــي  2كانــون الثاني/ينايــر  2014تــم تشــكيل «جيــش المجاهديــن» بهــدف مقاتلــة داعــش،
والــذي ســبق وأن شــرحنا حيثيــات انضمــام كتائــب الزنكــي إليــه ،ولكــن كتائــب الزنكــي
رســخت
انفصلــت عــن الجيــش فــي  4أيار/مايــو  2014وتحولــت إلــى حركــة إســامية ،بعدمــا َّ
نفوذهــا فــي ريــف حلــب الغربــي وأزالت التهديــد الــذي كان يشــكِّله تنظيم الدولة اإلســامية
َّ
وتخلــت عــن وصــف «إســامية» بغــرض الحصــول علــى
فــي العــراق والشــام ،ثــم عــادت
دعــم غرفــة المــوم.
انضمــت الحركــة إلــى «الجبهــة الشــامية» ،وهــو تحالــف
فــي  24كانــون األول/ديســمبر 2014
َّ
ـم أكبــر الفصائــل اإلســامية وفصائــل الجيــش الحــر فــي حلــب وريفهــا ،بغــرض مواجهة
يضـ ُّ
تعاظــم نفــوذ النصــرة وإضعــاف ســيطرتها فــي حلــب ،واســتطاعت تحقيــق ذلــك .ومــع
شــعور حركــة الزنكــي باســتيفاء حاجتهــا مــن التحالــف الــذي كان ً
أيضــا مصــد ًرا للتمويــل
والدعــم العســكري (التســليح) ،انســحبت الحركــة وعــددٌ مــن الفصائــل فــي  19نيســان/أبريل
َ
فصائــل
ضمــت حركــة الزنكــي إليهــا
 2015بعدمــا تــم حــل الجبهــة ،ومــع انحــال الجبهــة َّ
جديــدة.
انضمــت مــع  13فصيـ ًـا عســكريًّ ا آخــر مــن حلــب إلــى غرفــة عمليــات
فــي  6أيار/مايــو 2015
َّ
تعرضــت مواقــع حركــة نــور
فتــح حلــب المشــتركة ،وفــي  6أكتوبــر  /تشــرين األول َّ ،2015
ـوم مــن ِقبــل جبهــة النصــرة ،47لكــن ذلــك لــم يؤثــر فــي
الديــن الزنكــي فــي مدينــة حلــب لهجـ ٍ
تغييــر ســيطرتها علــى األرض.
انضمــت حركــة الزنكــي عســكريًّ ا إلــى تحالــف «جيــش
ثــم فــي  24أيلول/ســبتمبر ،2016
َّ
الفتــح» 48الــذي تشــكَّل باالعتمــاد علــى أكبــر فصيليــن عســكريين إســاميين« :جبهــة
النصــرة» (فتــح الشــام) ،و«حركــة أحــرار الشــام» .ومــن الواضــح أن تحديــد االنضمــام بطابــع
للتحــرز مــن العالقــة بجبهــة النصــرة وإمكانيــة أن يؤثــر ذلــك
عملياتــي يهــدف
عســكري
ُّ
ٍّ
ٍّ
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شــحيحا .وكان الهــدف مــن
فــي صورتهــا فــي الخــارج ،وبالتالــي فــي دعمهــا الــذي بــات
ً
عســكري
االنضمــام إلــى غرفــة عمليــات جيــش الفتــح هــو الحصــول علــى مصــدر دعــم
ٍّ
(تســليح) وتأميــن مــوارد جديــدة.
انضمــت إلــى «هيئــة تحريــر الشــام» ،وقــد أوضحنــا
وفــي مطلــع كانــون الثاني/ينايــر 2017
َّ
ـرات ســابقة حيثيــات هــذا االنضمــام والهــدف منــه ،وحيثيــات مغــادرة الحركــة لهــذا
فــي فقـ ٍ
التحالــف فــي تموز/يوليــو .2017
انشــقاقات باســتثناء حركــة نــور الديــن
تعرضــت جميــع الفصائــل العســكرية إلــى
ٍ
لقــد َّ
49
الزنكــي  ،التــي كانــت فــي كل مــرة تتحالــف أو تنفصــل تكســب انضمــام كتائــب وفصائــل
وأحيا ًنــا تحالفــات كاملــة إليهــا دون أن تخســر فصيـ ًـا واحــدً ا .50وبشــكل عــام ال تطــول فتــرة
ـزءا مــن
تحالــف الحركــة مــع تنظيمــات أخــرى أكثــر مــن ســتة أشــهر ،وفــي كل مــرة تقضــم جـ ً
التحالــف عندمــا تخــرج منــه.
خبرة الحكم المحلي

صحيــح أن تعزيــز النزعــة المحليــة وربــط مصالــح الســكان بالحركــة وتأمينهــا لهــم أمــر
يجعــل الدعــم االجتماعــي للحركــة قويًّ ــا ،لكــن الحركــة فعلــت أكثــر مــن ذلــك؛ إذ عملــت على
تحويــل الروابــط المحليــة إلــى «عصبيــة» إذا مــا جــاز لنــا اســتعمال المفهــوم الخلدونــي هنــا،
علــى النحــو اآلتــي:
 .1الحفاظ على تكوين الحركة المحلي من سكان المنطقة ،وحصر قيادتها فيهم.
ـو يرضــي
 .2تقويــة الــوالء للحركــة مــن خــال توســيع المشــاركة فيهــا وتوازنهــا علــى نحـ ٍ
جميــع األهالــي ،وتقديــم الخدمــات دون تمييــز لســكانها.
تكون بانسحاب مؤسسات الدولة مع انحسار النظام.
 .3ملء نسبي للفراغ الذي َّ
 .4ســردية سياســية مبنيــة علــى مظلوميــات الريف/المدينــة ،النظام/الثــورة ،التهميــش/
العدالة.
ـي للريــف الغربــي
ـي جماعـ ٍّ
مــن الصعــب القــول إن الحركــة اســتطاعت تكويــن مخيــال سياسـ ٍّ
متميــز وصلــب ،وشـكَّلت عصبــة تشــدُّ تماســكها علــى نحــو يصعــب فكُّــه؛ وإنمــا يمكــن القــول
إن شـ ً
أساســا للدعــم
ـون خــال الســنوات الســبع يشــكِّل
ـكل مــن أشــكال العصبيــة الرخــوة تكـ َّ
ً
االجتماعــي الــذي تحظــى بــه ،لكنهــا عصبيـ ٌ
ـة مركَّبــة علــى أربعــة حــوال يمكــن أن يـ ِّ
ـؤدي
أي منهــا إلــى انهيارهــا.
تفـكُّ ُك ٍّ
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َّ
يتعلــق
إن المفتــاح الرئيــس فــي كل ذلــك هــو الحكــم المحلــي ،أي الشــيء المباشــر الــذي
بالحيــاة اليوميــة للســكان ،وقــد نجحــت حركــة الزنكــي فــي تقديــم الحـ ِّ
ـد األدنــى المرضــي
ـأت دفعـ ً
ـة واحــدة ،وإنمــا
مــن الخدمــات ومســتلزمات المعــاش الضروريــة .لكــن هــذا لــم يـ ِ
جــاء علــى مراحــل تعكــس الخبــرة التــي اكتســبتها الحركــة مــع الوقــت .فــي البدايــة مثــاً
أسســت الحركــة «هيئــة شــرعية» لتحــل محـ َّـل قضــاء النظــام ،وهــي فكــرة مســتمدَّ ة مــن
َّ
تنظيمــات القاعــدة والخبــرة األفغانيــة .وبعــد طــرد داعــش مــن الريــف الشــمالي ،اســتبدلت
الموحــد» ،الــذي أصدرتــه
محاكــم تعتمــد علــى «القانــون العربــي
بالمحاكــم الشــرعية
َّ
َ
أي مــن الــدول العربيــة!
الجامعــة العربيــة دون أن تط ِّبقــه ٌّ
وكذلــك قامــت الحركــة فــي المراحــل األولــى لممارســتها الحكــم المحلــي بــدور مكاتــب
اإلغاثــة والمجالــس اإلداريــة المحليــة ،وهــو أمــر ألقــى عليهــا عب ًئــا كبيـ ًـرا ،لكنهــا ســمحت
ً
الحقــا باالنتخابــات وتكويــن المجالــس المحليــة ،إال أنهــا تعاملــت معهــا علــى أســاس أنهــا
مرجعيــة سياســية لهــا؛ لذلــك فالمجالــس المحليــة يتــم التحكُّــم بهــا وبسياســتها العامــة مــن
ـي تابــع لمجلــس اإلدارة التنفيــذي للحركــة.
خــال مكتــب خدمـ ٍّ
وفــي المجــال االقتصــادي كانــت الحركــة قــد اســتولت علــى أمــاك التجــار والصناعييــن
فــي الريــف الغربــي مــن مدينــة حلــب ،وحولتهــا إلــى أحــد مصــادر التمويــل للحركــة،
ثابــت
كمــا فعلــت ببعــض معامــل األدويــة التــي قامــت بتشــغيلها وحولتهــا إلــى مصــدر
ٍ
للحركــة .كذلــك فرضــت الحركــة «أتــاوات» علــى المنظمــات المدنيــة العاملــة فــي المنطقــة
لتكــون هــذه األتــاوات واحــدة مــن المــوارد األساســية للحركــة ،فضـ ًـا عــن التحكُّــم الخلفــي
باإلغاثــة وتوفيــر بعــض االمتيــازات ألعضائهــا وعائــات الشــهداء مــن مقاتليهــا .واســتفادت
الحركــة مــن وجودهــا علــى منطقــة حدوديــة متاخمــة فــي الوقــت نفســه للجيــب الكــردي
(عفريــن) مــن جهــة ،ومالصقــة لجبهــات النظــام مــن جهــة أخــرى ،ففتحــت معابــر خاصــة بهــا
وفرضــت أتــاوات صــارت مصــد ًرا أساسـ ًّـيا فــي تمويــل الحركــة ،وبذلــك اســتفادت الحركــة
ـي
مــن ظــروف المنطقــة الجغرافيــة ووجــود مؤسسـ ٍ
ـات اقتصاديــة فيهــا لتأميــن تمويــل ذاتـ ٍّ
ِّ
يتيــح لهــا القــدرة علــى االســتمرار مــن دون الدعــم الخارجــي ،وهــو أمــر سيشــكل أحــد
مصــادر قوتهــا .51فــي حيــن أتــاح االســتقرار النســبي وتوفيــر األمــن للمنطقــة التــي تســيطر
ـوء حركـ ٍـة اقتصاديــة َّ
ماليــا ،وســمح ذلــك فــي
عليهــا الحركــة نشـ َ
وفــرت للســكان مصــد ًرا ًّ
ـاط آمــن للمنظمــات المدنيــة الخدميــة واإلغاثيــة ،وتدفــق األمــوال إلــى
الوقــت نفســه بنشـ ٍ
المجالــس المحليــة التــي تعمــل تحــت ســلطة الحركــة.
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أمــا مــن الناحيــة الخدميــة  -خاصـ ً
ـة الطــب والتعليــم  -فلــم يكــن بإمــكان الحركــة توفيرهــا
جهــة حكوميــة يمكــن
نفقــات ضخمــة وإلــى
وال حتــى الســيطرة عليهــا؛ إذ تحتــاج إلــى
ٍ
ٍ
االعتمــاد عليهــا؛ ولهــذا الســبب فــإن القطاعــات الخدميــة كانــت مضطربـ ً
ـة فــي الســنوات
األولــى واعتمــدت علــى المنظمــات المدنيــة لتغطيتهــا ،لكــن مــع تشــكيل الحكومــة المؤقتــة
فــإن الحركــة لــم يكــن لهــا خيــار إال أن تســتند إليهــا فــي تأميــن هــذه الخدمــات ،دون أن
يعنــي ذلــك قبـ ً
ـي لهــا أو لالئتــاف الوطنــي (مظلــة المعارضــة الرئيســة)
ـول بـ ِّ
ـأي دور سياسـ ٍّ
الــذي ش ـكَّلها.

وبمــا أن جميــع مقاتليهــا البالــغ عددهــم نحــو  6000مقاتــل هــم مــن الســكان المحلييــن
َ
وظائــف
ويحظــون برواتــب شــهرية ،فــإن الحركــة  -بمعنــى مــن المعانــي  -كانــت تؤمِّ ــن
وترتبــط عضويًّ ــا بمــا ال يقــل عــن  30ألــف إنســان ،هــم المقاتلــون وعائالتهــم المســتفيدون
ً
فضــا عــن عائــات الشــهداء.
المباشــرون مــن رواتــب الحركــة،
فــي نهايــة المطــاف ،صحيــح أن الحركــة لــم تســتطع ملء فــراغ مؤسســات الدولــة ،وال تملك
الخبــرة الالزمــة ،لكنهــا بخبرتهــا المتواضعــة التــي اكتســبتها مــن خــال التجربــة اســتطاعت
أن تطــوِّ ر نفســها وتقـ ِّ
عمومــا ضمــن مناطــق نفوذهــا ،وهــو
مرضيــا عنــه
محليــا
حكمــا
ـدم
ً
ً
ًّ
ً
ً
ملحوظــا للحركــة.
اجتماعيــا
دعمــا
بــدوره شـكَّل ً
ًّ
خاتمة

فــي عــام  2015أصــدر معهــد دراســات الحــرب فــي واشــنظن دليــل التنظيمــات العســكرية
ـاد) وصنَّفــه  -دون
فــي ســوريا ،أدرج فيــه التنظيــم كتنظيــم مســتقل (غيــر حليـ ٍـف وغيــر معـ ٍ
52
ِّ
ومؤثــر .وفــي عــام
ـوي
أن يشــير إلــى أيديولوجيتــه  -كـ«صانــع قــرار»  ،أي إنــه تنظيــم قـ ٌّ
 2016أصــدر المعهــد نفســه دراسـ ً
ـة أشــار فيهــا إلــى أن التنظيــم َّ
تلقــى الدعــم مــن الواليــات
أيديولوجيــا بأنــه «إســامي» ،أي إنــه ينتمــي إلى «اإلســام
المتحــدة فــي عــام  ،2015وصنَّفــه
ًّ
53
ً
السياســي» مقابــل وصــف جبهــة النصــرة مثــا بـ«ســلفية جهاديــة“ .
ً
رئيســا فــي المنطقــة» ،وأنه ظهرت
«فاعل سياسـ ًّـيا
يعتقــد معــدُّ و الدراســة أن التنظيــم ليــس
ً
ميـ ٌ
ـول ســلفية جهاديــة لــدى بعــض مقاتليــه علــى األقــل عندمــا تــم رفــع صــور جهادييــن
ســلفيين بارزيــن بمــا فيهــا صــور الشــيخ عبــد اهلل عــزام فــي أحــد مكاتــب التنظيــم فــي
ـر مــن جبهــة
ريــف حلــب الغربــي أوائــل عــام  ،2016وأنــه مــن المحتمــل أن ذلــك جــاء بتأثيـ ٍ
النصــرة التــي تشــاطرها النفــوذ فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة لســوريا .54وفــي كانــون
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ُ
المخابــرات األردنيــة ،التــي كُ ِّلفــت بإعــداد قائمــة بالفصائــل
األول/ديســمبر  2015صنَّفــت
اإلرهابيــة المسـ َّـلحة مــن ِقبــل مجموعــة العمــل مــن أجــل ســوريا فــي فيينــا ،حركــة نــور
الديــن الزنكــي كحركــة إرهابيــة.55
يعكــس هــذا االختــاف فــي تحديــد األيديولوجيــا السياســية التــي تعتنقهــا حركــة الزنكــي
اضطــراب خطــاب الحركــة السياســي وعــدم وضوحــه ،والســلوك السياســي المتناقــض،
َ
واإلشــارات المتناقضــة حــول موقــع الحركــة السياســي .وبقــدر مــا يبــدو هــذا واحــدً ا مــن
العيــوب الكبيــرة فــي خطــاب الحركــة ووضــوح خطهــا السياســي ،فإنــه مــن جهــة أخــرى
ـات مــع مختلــف الجهــات
ســمح لحركـ ٍـة متوســطة الحجــم والقــوة بالبقــاء عبــر إقامــة تحالفـ ٍ
المتصارعــة ،والحفــاظ علــى وجودهــا ،والحفــاظ علــى مناطــق ســيطرتها وتمتيــن نفوذهــا
فيهــا.
لكــن هــذا الوضــع للحركــة بوصفهــا حركـ ً
ـة محليــة متوســطة الحجــم بالرغــم مــن ســيطرتها
علــى معظــم الريــف الغربــي لمدينــة حلــب ،فإنــه مــن غيــر المحتمــل أن تطــوِّ ر خطابًــا
َّ
تتعلــق بطبيعــة قيادتهــا الشــخصية مــن جهــة ،والوضــع المضطــرب فــي
ـباب
سياسـ ًّـيا؛ ألسـ ٍ
شــمال غــرب ســوريا مــن جهــة أخــرى*.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تــم االنتهــاء مــن هــذا الفصــل فــي ديســمبر  ،٢٠١٨وذلــك قبــل أن يتــم اإلعــان عــن حــل الحركــة فــي  ٤ينايــر
 ٢٠١٩فــي أعقــاب هزيمتهــا أمــام هيئــة تحريــر الشــام  -المحــرر.
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الهوامش
 -1بــدأ تأســيس أول الجمعيــات الخيريــة علــى يــد الشــيخ ماهــر الجزائــري الــذي توفــي عــام  ،1920وازداد
عــدد الجمعيــات بشــكل كبيــر خــال فتــرة االنتــداب الفرنســي علــى ســوريا ( .)1946-1920إذ أ�سســت «الجمعيــة
الغــراء» بمنزلــة احتجــاج ضــد االنتــداب فــي مجــال التربيــة والتعليــم برئاســة محمــد هاشــم الخطيــب
الحســيني ،وتأسســت جمعيــة «الهدايــة اإلســامية» عــام  1931وكان كامــل القصــار أشــهر شــخصياتها .وكانــت
ـم ممثلــي الطبقــة البرجوازيــة الصغــرى مــن فقهــاء وخطبــاء جوامــع
«جمعيــة التمــدن اإلســامي» ( )1932تضـ ُّ

وأطبــاء ومحاميــن ،وكان علــى رأســها أســماء كأحمــد مظهــر العظمــة ومحمــد بهجــة البيطــار وغيرهمــا ،وكذلك
أ�سســت جمعيــات أخــرى مثــل :جمعيــة «التعــاون اإلســامي» ،وجمعيــة «التوجيــه اإلســامي» ،وجمعيــة
«أعمــال البــر اإلســامي» ،وجمعيــة «البــر واألخــاق» .واختُ بــر تكاثــر هــذه الجمعيــات السياســي فــي تأييــد
رئيســا للجمهوريــة ،لكــن التحالــف لــم يــدم طويـ ًـا.
شــكري القوتلــي
ً
انظــر :رضــوان زيــادة ،اإلســام السياســي فــي ســوريا ،دبــي :مركــز اإلمــارات للبحــوث والدراســات
االســتراتيجية ،ط ،2008 ،1ص.11-9
أسســها أبــو الســعود عبــد الســام عــام 1936
 -2اتحــدت جمعيــة «الشــباب المســلمين» فــي حمــص التــي َّ
مــع جمعيــة «دار األرقــم» فــي حلــب التــي أسســها عمــر بهــاء الديــن األميــري عــام  ،1936وعقــد االتحــاد
مؤتمريــن فــي حمــص عــام  ،1937ثــم عقــد مؤتمـ ًـرا ثالثً ــا فــي دمشــق عــام  1938مــع اندمــاج جمعيــة «اتحــاد
طــاب مــدارس ثانويــة» فــي دمشــق عــام  1941التــي يترأســها عبــد الوهــاب األزرق .وفــي عــام  1946أ�عيــد
تنظيــم جمعيــة «شــباب محمــد» وجمعيــة «الشــباب المســلمين» وتــم دمجهمــا تحــت اســم «جماعــة اإلخــوان
عامــا لهــا وعمــر بهــاء الديــن األميــري نائ ًبــا لــه.
المســلمين» وانتخبــت مصطفــى الســباعي مراق ًبــا ًّ
المصدر السابق ،ص15
 -3عبــد الرحمــن الحــاج« ،االتيــار األصولــي فــي اإلخــوان المســلمين :مــن الطليعــة المقاتلــة إلــى قاعــدة الجهــاد
العالمــي» ،كتــاب المســبار« ،اإلخــوان المســلمون في ســوريا».
-4انظــر :ميشــيل ســورا ،ســورية :الدولــة المتوحشــة ،ترجمــة أمــل ســارة ومــارك بيالــو ،بيــروت :الشــبكة
العربيــة للنشــر :2017 ،ط ،1ص 37و ص.72
 -5عبــد الرحمــن الحــاج ،الدولــة والمجتمــع  :التطلعــات السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســوريا .2011-2000
لنــدن :مركــز البحــث االســتراتيجي والتواصــل ،2011 ،ص 42
 -6انظــر« :علــي البيانونــي ..مفاوضــات اإلخــوان والســلطة ج ،»2برنامــج زيــارة خاصــة ،حــوار ســامي كليــب،
 5كانــون األول/ديســمبر  ،2005علــى الرابــط:
https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2005/12/5/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%
D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%
81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%
D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AC2,
 -7مــن نــص بيــان اإلخــوان المســلمين إلعــان إنهــاء تحالفهــم مــع جبهــة الخــاص الوطنيــة فــي  3آذار/مــارس
.2009
 -8الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن فــي برنامــج «لقــاء خــاص» علــى قنــاة الجزيــرة ،أجــرى اللقــاء تيســير علونــي،
 14آذار/مــارس  .2013انظــر اللقــاء علــى اليوتيــوب علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=eeOY8z1YFiY
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 -9انظــر نــص بيــان إعــان االنفصــال عــن لــواء التوحيــد وتشــكيل كتائــب نــور الديــن الزنكــي 6 ،كانــون األول/
مؤسســها بالقــول« :نحــن الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن» .انظــر البيــان علــى القنــاة
ديســمبر  ،2012الــذي تــاه
ِّ
الرســمية للحركــة علــى اليوتيــوب علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=vArlRS2m1LY
 -10مقابلــة مــع مصــدر مقـ َّـرب مــن قيــادة الحركــة (طلــب عــدم ذكــر اســمه) ،وحســب هــذا المصــدر فــإن الشــيخ
لــم يكمــل تعليمــه االبتدائــي ،أنقــرة 13 ،كانــون األول /ديســمبر 2. 018

 -11مقابلــة عبــر الهاتــف مــع قريــب لعائلــة الشــيخ شــهاب الديــن (طلــب عــدم ذكــر اســمه) ،أنقــرة 14 ،كانــون
األول/ديســمبر .2018
مقربــة مــن النظــام الســوري ،وهــو أمــر يلقــي
 -12جميــع المصــادر التــي ذكــرت هــذه المعلومــة هــي مصــادرة َّ
مزيــدً ا مــن الشــكوك حــول صحتهــا؛ فمصلحــة النظــام تكْمُ ــن فــي ربــط التنظيمــات العســكرية بالتنظيمــات
ً
مثــا :عبــد اهلل علــي« ،محاولــة
الجهاديــة العالميــة ،وهــو جــزء مــن اســتراتيجيته لمواجهــة الثــورة .انظــر
اغتيــال قائــد كتائــب الزنكــي :طعــم أم انفــاش؟» ،عربــي بــرس 13 ،نيســان /أبريــل .2013
 -13الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن فــي برنامــج «لقــاء خــاص» علــى قنــاة الجزيــرة ،أجــرى اللقــاء تيســير
علونــي 14 .آذار/مــارس .2013 ،انظــر اللقــاء علــى اليوتيــوب علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=eeOY8z1YFiY
ِّ
متخصــص فــي شــمال غــرب ســوريا ،إســطنبول 14 ،أيلــول/
 -14مقابلــة مــع منهــل باريــش ،صحافــي ميدانــي
سبتمبر 2. 018
-15انظــر :ميشــيل ســورا ،ســورية :الدولــة المتوحشــة ،ترجمــة أمــل ســارة ومــارك بيالــو ،بيــروت :الشــبكة
العربيــة للنشــر :2017 ،ط ،1ص 36و ص.241
 -16الحــظ الباحــث فــي زيــارة ميدانيــة فــي  20أكتوبــر  2012للريــف الغربــي ،أن جميــع هــذه المنشــآت تــم
ـرات عســكرية تابعــة للحركــة.
تفكيكهــا وبيعهــا ،وفــي بعــض األحيــان تــم تحويلهــا إلــى مقـ ٍ
ً
ٍّ
خــاص المؤسســات االقتصاديــة  -ممارســة شــائعة
 -17كان االســتيالء علــى الممتلــكات الخاصــة  -وبشــكل
للفصائــل العســكرية ،وعملــت «الهيئــة الشــرعية فــي حلــب» (التــي أسســتها جبهــة النصــرة ولــواء التوحيــد
ً
الحقــا العديــد مــن
وانضمــت إليهــم
وحركــة أحــرار الشــام وصقــور الشــام فــي  10تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2012
َّ
الفصائــل ،و أ�علــن حــل الهيئــة فــي  23أيلول/ســبتمبر  )2014علــى تحويــل هــذه العمليــة إلــى عمليـ ٍـة منهجيــة.
انظــر :عبــد الرحمــن الحــاج« ،تقريــر الحالــة الراهنــة فــي المناطــق المحـ َّـررة فــي الشــمال الســوري» ،وثيقــة
للمجلــس الوطنــي ،غيــر منشــورة ،مؤرخــة فــي  24آذار/مــارس  ،2013ص.6
 -18حــول هيكليــة الحركــة انظــر« :قائــد «الزنكــي» لـ»زمــان الوصــل» :رفضــت لقــاء «الجربــا» وغــرف عمليــات
حلــب «شــكلية»» ،زمــان الوصــل 22 ،حزيران/يونيــو  .2014علــى الرابــط:
https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980
 -19انظــر :محمــد خيــر الوزيــر« ،تــوزع فصائــل الثــورة والمعارضــة الســورية علــى أرض ســورية حتــى نهايــة
عــام ( 2016التوجــه ،االنتشــار ،ومصــادر التمويــل)» ،جنيــف :المؤسســة الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي
العــام ( ،2017 ،)Syria Insideص.35
https://bit.ly/2UG511R
 -20الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن« ،قائــد «الزنكــي» لـ»زمــان الوصــل» :رفضــت لقــاء «الجربــا» وغــرف عمليــات
حلــب «شــكلية»» ،زمــان الوصــل 22 ،حزيران/يونيــو  .2014علــى الرابــط:
https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980
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 -21مقابلــة مــع منهــل باريــش ،صحفــي ميدانــي متخصــص بشــمال غــرب ســوريا ،اســطنبول 14 ،أيلول/ســبتمبر
.2018
 -22مــن نــص مقابلــة لرئيــس المكتــب السياســي محمــد الســيد ،انظــر« :رئيــس المكتــب السياســي لحركــة نــور
الديــن الزنكــي :األيــام القادمــة حبلــى!» ،أجــرى الحــوار :محمــد ســيد حســن ،أورينــت نيــوز 3 ،تموز/يوليــو .2015
https://bit.ly/2W29VXe
 -23مقابلــة مــع ســمير نشــار (رئيــس المكتــب المالــي الســابق للمجلــس الوطنــي وعضــو المكتــب التنفيــذي،

وعضــو ســابق فــي االئتــاف الوطنــي) ،إســطنبول  16أيلول/ســبتمبر .2018
 -24الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن« ،قائــد «الزنكــي» لـ»زمــان الوصــل» :رفضــت لقــاء «الجربــا» وغــرف عمليــات
حلــب «شــكلية»» ،زمــان الوصــل 22 ،حزيران/يونيــو  .2014علــى الرابــط:
https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980
 -25مــن بيــن أعضائــه مثـ ًـا الناشــط السياســي الكــردي بســام حجــي مصطفــى ،وهــو شــيوعي ،وكذلــك ياســر
التوجــه اإلســامي ،وهــو ابــن إبراهيــم اليوســف الــذي قــاد عمليــة المدفعيــة فــي
اليوســف المحســوب علــى
ُّ
حزيران/يونيــو  ،1979التــي ار ُتكبــت فيهــا مجــزرة طائفيــة ضــد الطــاب العســكريين العلوييــن.
-26انظــر :فرايــزر إيغرتــون ،الجهــاد فــي الغــرب :صعــود الســلفية المقاتلــة ،ترجمــة :فــادي ملحــم (الدوحــة:
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،ط ،)2017 ،1ص.80
 -27انظر :برنامج «لقاء خاص» مع قائد كتائب الزنكي ،قناة الجزيرة 14 ،آذار/مارس .2013
« -28الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن» (فــي اجتمــاع توجيهــي لقــادة الكتائــب التابعــة لــه) ،المكتــب اإلعالمــي
لكتائــب نــور الديــن الزنكــي ،يوتيــوب 11 ،كانــون األول/ديســمير  ،2012علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=xZKYLkBQv28
تأســس فــي  2كانــون الثاني/ينايــر  2014مــن كتائــب
 -29جيــش المجاهديــن هــو تحالــف عســكري ثــوري َّ
وتجمــع «فاســتقم كمــا أمــرت» ،ولــواء األنصــار ،وحركــة النــور اإلســامية ،ولــواء أمجــاد
نــور الديــن الزنكــي،
ُّ
اإلســام ،ولــواء الحريــة اإلســامي ،ولــواء جنــد الحرميــن ،ولــواء أنصــار الخالفــة ،وفصائــل صغيــرة أخــرى.
عامــا لــه .انظــر بيــان تشــكيل الجيــش علــى اليوتيــوب :
وعُ يــن الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن قائــدً ا ًّ
https://www.youtube.com/watch?v=RY7mltUQmmY
 « -30كتائــب الحــر تشــن «حــرب تحريــر» ضــد «داعــش» فــي شــمال ســوريا» ،الشــرق األوســط 04 ،كانــون
الثانــي /ينايــر 2014
https://aawsat.com/home/article/16012
 -31هويــدا ســعد و ريــك غالدســتون« ،متمــردون مرتبطــون بالقاعــدة يشــتبكون مــع ثــوار آخريــن فــي ســوريا
فــي ظــل تزايــد االنقســام» ،نيويــورك تايمــز3 ،ينايــر .2014 ،
https://www.nytimes.com/04/01/2014/world/middleeast/qaeda-insurgents-in-syria.
&html?_r=1
 -32انظر البيان المطبوع في موقع الجمهورية ،على الرابط:
https://www.aljumhuriya.net/ar/file/%D%8AC%D8%9A%D%8B%-4D%8A%7D%84%9D85%9
%D%8AC%D%8A%7D%87%9D%8AF%D8%9A%D86%9jpg
 -33انظــر :أحمــد أبــا زيــد .،فصائــل الثــورة الســورية فــي حلــب :دروس فــي التشــظي ،الدوحــة :منتــدى
العالقــات العربيــة والدوليــة 3 ،أيار/مايــو  ،2015ص .4انظــر الرابــط:
http://fairforum.org/wp-content/uploads/05/2015/syrian-revolution-in-aleppo2.pdf
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 -34غرفــة المــوم هــي غرفــة عمليــات عســكرية مركزيــة فــي تركيــا لدعــم المعارضــة الســورية المسـ َّـلحة فــي
وســط ســوريا وشــمالها.
 -35مؤتمــر صحفــي للقائــد العــام لحركــة نــور الديــن الزنكــي (فــي إســطنبول) ،يوتيــوب ،تاريــخ النشــر:
26أيلول/ســبتمبر  2014علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=j7-Tsk-SC6c
ِّ
متخصــص فــي شــمال غــرب ســوريا ،إســطنبول 14 ،أيلــول/
 -36مقابلــة مــع منهــل باريــش ،صحافــي ميدانــي
سبتمبر 2. 018
 -37المصدر نفسه
 -38بيان انفصال حركة نور الدين الزنكي عن هيئة تحرير الشام 20 ،تموز/يوليو .2017
 -39انظــر تقريــر« :هيئــة تحريــر الشــام تقتــل عناصــر حركــة نــور الديــن الزنكــي وترميهــم بالــردة» ،موقــع
ســوريا نــور 31 ،آب/أغســطس  2017علــى الرابــط:
https://syrianoor.net/article/11821
 -40أصــدرت حركــة الزنكــي بيا ًنــا عــن القيــادة العامــة فــي  19تموز/يوليــو  2016أعلنــت فيــه أنهــا تســتنكر
الحادثــة وتدينهــا ،وقـ َّـررت تشــكيل لجنــة قضائيــة للتحقيــق ،وذكــرت فــي البيــان أنــه تــم «إحضــار وتوقيــف
جميــع األشــخاص الذيــن قامــوا باالنتهــاك وتســليمهم إلــى اللجنــة للتحقيــق معهــم بشــكل أصولــي» ،انظــر:
«بعــد ذبحهــم للطفــل« ..نــور الديــن زنكــي» تصــدر بيــان إدانــة وتعــد بمحاســبة الفاعليــن» ،الســورية نــت19 ،
تموز/يوليــو  ،2016علــى الرابــط:
https://bit.ly/2T95S9D
Joscelyn Thomas, “Trump Got This One Right,” The Weekly Standard, August 7, 2017 -41
http://www.weeklystandard.com/trump-got-this-one-right/article/2009045
 -42بيــان مصــور عــن تشــكيل لــواء التوحيــد ،تــاه عبــد العزيــز ســامة (القائــد العــام للــواء) ،ويظهــر فــي
مقطــع الفيديــو الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن (قائــد كتائــب نــور الديــن الزنكــي آنــذاك) .انظــر البيــان علــى
اليوتيــوب علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=0A2mNa1zCpI
 -43انظر :برنامج «لقاء خاص» مع قائد كتائب الزنكي ،قناة الجزيرة 14 ،آذار/مارس .2013
 -44الشــيخ توفيــق شــهاب الديــن (بيــان إعــان االنفصــال عــن لــواء التوحيــد) ،القنــاة الرســمية لكتائــب نــور
الديــن الزنكــي علــى اليوتيــوب 6 ،كانــون األول/ديســمبر  ،2012علــى الرابــط:
https://www.youtube.com/watch?v=vArlRS2m1LY
 -45المصدر نفسه-.
 -46حول هذه التحالفات ،انظر :أبازيد ،فصائل الثورة ،ص.3
 -47وقــع الهجــوم فــي قريتــي األبزمــو ومعــارة األرتيــق ،انظــر« :اشــتباكات بيــن «النصــرة» و»الزنكــي» فــي
حلــب» ،زمــان الوصــل 6 ،تشــرين األول/أكتوبــر :2015
http://www.zamanalwsl.net/news/article/64774
 -48بيان انضمام حركة الزنكي إلى غرفة عمليات «جيش الفتح» 24 ،أيلول/سبتمبر .2016
 -49أبازيد ،فصائل الثورة ،ص.4
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 -50علــى ســبيل المثــال وفــور اإلعــان عــن تشــكيل حركــة «نــور الديــن الزنكــي» ككيــان مســتقل اندمجــت
معهــا عــدة فصائــل إســامية ،منهــا حركتــا «الظاهــر بيبــرس» ،و«لــواء حلــب المدينــة» فــي  15تموز/يوليــو .2015
ـم للحركــة عــدَّ ة فصائــل أخــرى منهــا لــواء «أحفــاد حمــزة» فــي كانــون األول /ديســمبر  ،2015ولــواء
كمــا انضـ َّ
السـنَّة» و«كتائــب المثنــى» و«كتائــب ذي النوريــن» فــي
ـل
ـ
أه
ـع
ـ
و«تجم
،2016
ـان/أبريل
ـ
نيس
19
ـهباء»
ـ
«فجــر الش
ُّ
ً
ً
ً
وإمــا انفصــال للحركــة عــن
إمــا
تحالفــا َّ
 21آب/أغســطس  .2016ومــن الواضــح مثــا أن هــذه التواريــخ تواكــب َّ
انضمــت إليــه.
تحالـ ٍـف
َّ
 -51انظــر« :قائــد «الزنكــي» لـ»زمــان الوصــل» :رفضــت لقــاء «الجربــا» وغــرف عمليــات حلــب «شــكلية»» ،زمان
الوصــل 22 ،حزيران/يونيــو  .2014علــى الرابط:
https://www.zamanalwsl.net/news/article//50980
-52جينيفيــر كافاريلــا و جانفييــف كاســاغراندي« ،دليــل المعارضــة الســورية» ،واشــنطن :معهــد دراســة
الحــرب ،أكتوبــر  ،2015ص.11
 -53جينيفيــر كافاريلــا و جانفييــف كاســاغراندي« ،قــوى المعارضــة المســلحة الســورية فــي حلــب» ،واشــنطن:
معهــد دراســة الحــرب ،فبرايــر .5 ،2016
-54المصدر السابق.8 ،
ألبين سكوال و ألين هوب« ،متمرددون من حلب «مفحوصون» من وكالة اإلستخبارات األمريكية 55-
يهاجمون األردن» ،موقع ناو 15 ،ديسمبر ،2015
Albin Szakola and Ullin Hope, “CIA-vetted Aleppo rebels lash out at Jordan”, NOW, December 12, 2015,
https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/-566390cia-vetted-aleppo-rebels-lash-outat-jordan
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الفصل السابع
اإلسالم السياسي ما بعد الربيع العربي :قراءة في الحالة اليمنية
نبيل البكيري
صحفي يمني ،وباحث وناشط سياسي

مفصلييــن فــي التطــور الفكــري
يُ عَ ــدُّ الربيــع العربــي وانتكاســته الالحقــة حد َث ْيــن
َّ
واأليديولوجــي ِلمــا يُ عــرف بحــركات «اإلســام السياســي» ،وعلــى األخــص فئــة الشــباب
منهــم ،التــي أســهمت الثــورات العربيــة فــي تغييــر رؤاهــم وقناعاتهــم حــول العديــد مــن
القضايــا ،ومثَّ لــت هــز ًة عميقــة فــي تصوراتهــم السياســية .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه
نخبة من الشــباب وليســت واســعة االنتشــار أو التأثيــر ،نتيجة
التحــوالت تــكاد تقتصــر علــى
ٍ
الجمــود فــي الحــركات اإلســامية وقياداتهــا ،وافتقاراهــا إلــى الديمقراطيــة والشــفافية؛
ُّ
ُّ
تســتحق الدراســة لمعرفــة طبيعــة هــذه التحــوالت وأصالتهــا.
تظــل ظاهــر ًة
فإنهــا
فهــذه الشــريحة النخبويــة الشــابة فــي قلــب الحركــة اإلســامية  -أو لكــي نكــون أكثــر َّ
دقـ ً
ـة
ـي كبيــر،
ـي وثقافـ ٌّ
نقــول القادمــة مــن قلــب حركــة اإلســام السياســي  -هــي فاعــل إعالمـ ٌّ
مهمــا فــي
ـزءا ال يتجـ َّـزأ مــن شــرارة ثــورات الربيــع العربــي ،ولعبــت دو ًرا ًّ
كمــا أنهــا كانــت جـ ً
بلــورة شــعاراته ،مثــل :العدالــة والحريــة والكرامــة والمســاواة والمواطنــة .كمــا أن هــذه
الشــريحة ليســت معزولـ ً
ـري عالــي المســتوى فــي قلــب الحركــة
ـري تنظيـ ٍّ
ـة عــن ظهيــر فكـ ٍّ
اإلســامية ،ممــن ّ
ينظــر فــي هــذه المرحلــة لضــرورة مغــادرة حالــة التيــه التــي وجــدت
نفســها داخلهــا بســبب تداخــل السياســي والدعــوي.
الحركــة اإلســامية َ
ٌ
محاولــة لإلجابــة علــى ســؤال التحــول فــي الحــركات
وبالتالــي ،فــإن هــذا الفصــل هــو
تغيــرا فــي هــذه
أي مــدى أحدثــت ثــورات الربيــع العربــي
ً
اإلســامية فــي اليمــن ،وإلــى ِّ
ـنية
الحــركات خــال المرحلــة االنتقاليــة .وســوف يركِّــز هــذا الفصــل علــى عــدَّ ة حـ
ٍ
ـركات سـ َّ
ـيعية ،وهــي :التجمــع اليمنــي لإلصــاح (حــزب اإلصــاح) وهــو الــذي يرتبــط سياسـ ًّـيا
وشـ َّ
أسســت
وأيديولوجيــا بحركــة اإلخــوان المســلمين ،وبعــض المجموعــات الســلفية التــي َّ
ًّ
أحزا ًبــا سياســية مؤخـ ًـرا مثــل :حركــة النهضــة وحــزب الرشــاد اليمنــي ،بعــد أن َّ
ظلــت طويــاً
تحــرِّ م العمــل السياســي ،باإلضافــة إلــى المجموعــة الثالثــة «الحوثيــون أو جماعــة أنصــار
اهلل» التــي تنتمــي إلــى اإلســام السياســي الشــيعي.
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اإلسالم السياسي وإشكالية المصطلح
ـام
ـي بــرز ليصــف الحــركات التــي تؤمــن باإلســام كنظـ ٍ
اإلســام السياســي هــو مصطلــح غربـ ٌّ
نظمــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة،
للحكــم ،وأنــه ليــس دينًــا فقــط ،بــل
َّ
يتضمــن ً
وبالتالــي تهــدف هــذه الحــركات إلــى اإلصــاح االجتماعــي والدينــي والثقافــي بمــا يتــاءم
1
ـم اســتعادة الحضــارة اإلســامية والخالفــة اإلســامية.
مــع ِقيــم اإلســام و ُنظمــه ،ومــن ثـ َّ
ً
ووفقــا لهــذا التعريــف ،فقــد خرجــت الدراســات الغربيــة بــرؤى شــبه منحــازة ونمطيــة
حــول الحــركات اإلســامية ،نزعــت هــذه الظاهــرة مــن ســياقاتها االجتماعيــة والثقافيــة
ِّ
كبيــر والفــت ،ليــس علــى
ومتعــددة بشــكل
والحضاريــة ،فالظاهــرة اإلســامية متنوِّ عــة
ٍ
مســتوى الظاهــرة ٍّ
ككل ،بــل وعلــى مســتوى الجماعــة والتيــار الواحــد هنــاك تبايــن كبيــر
توجــه داخــل الجماعــة الوحــدة؛ فـ ٌّ
ـرب إلــى التفســير الصــواب
ـكل يــرى أنــه األقـ ُ
وأكثــر مــن ُّ
حالــة متنوِّ عــة يصعــب معهــا القيــاس والحكــم علــى الظاهــرة
للفكــرة ،ممــا يضعنــا أمــام
ٍ
ككل .فعلــى ســبيل المثــال ،ففــي الحالــة اإلخوانيــة تيــاران حاكمــان لهــا :التيــار التنظيمــي
الــذي يجــد صعوبـ ً
ـة فــي قبــول الفكــرة الديمقراطيــة التعدُّ ديــة وتق ُّبلهــا ،والتيــار الثقافــي
ً
ومناضــا مــن أجــل هــذه األفــكار واإليمــان بهــا ،كمخــرج
والسياســي الــذي غــدا عرابًــا
للمــأزق السياســي المعاصــر فــي المنطقــة ككل.
ولهــذا نجــد الباحــث الفرنســي فرانســوا بورغــا يطــرح بديـ ًـا تفســيريًّ ا أقــرب إلــى الواقــع
ً
ً
فضــا عــن
مرحلــة وإنمــا هويــة مجتمعيــة،
بحديثــه عــن أن اإلســام السياســي ليــس
ً
معارضــا لالســتعمار؛ وقــد ع َّبــر عــن مقولتــه هــذه مــن خــال كتابــه األشــهر
كونــه صو ًتــا
«اإلســام السياســي :صــوت الجنــوب» .فقــد ذهــب إلــى تحديــد ثالثــة عوامــل رئيســة
مصاحبــة ومســاعدة فــي اســتمرار ظاهــرة اإلســام السياســي؛ أولهــا :أن اســتمرار الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة الراهنــة فــي العالــم العربــي واإلســامي كفيـ ٌ
ـل باســتمرار وجــود
داخلــي بشــأن
تيــار اإلســام السياســي ،وثانيهــا :قــدرة اإلســاميين علــى إنتــاج خطــاب
ٍّ
ِّ
تضخــم خطــر التهديــد
أنظمــة
الحداثــة لتعبئــة جمهورهــم وأنصارهــم ،وثالثهــا :وجــود
ٍ
اإلســامي وتتالعــب بــه.
جذور الحالة اإلصالحية في اليمن
ربمــا يغفــل البعــض اليــوم الجــذور التأسيســية األولــى للحالــة اإلســامية اليمنيــة الراهنــة
ـي للحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة التــي تمتــدُّ بجذورهــا حتــى القــرن الهجــري
كامتــداد طبيعـ ٍّ
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الثالــث (القــرن التاســع الميــادي) ،كأول مدرســة إصالحيــة عربيــة إســامية نشــأت كــردَّ ة
فعــل علــى التشــوه الكبيــر الــذي أصــاب جوهــر عقيــدة الحريــة فــي اإلســام ،مــن خــال
تحويــل اإلســام إلــى مــا يشــبه الميــراث ا ُأ
التشــيع
لســري الــذي نشــأ مــع بــزوغ فكــرة
ُّ
السياســي والتسـنُّن األمــوي والعباســي الــذي اختــزل اإلســام فــي قريــش مــن دون النــاس.
عانــى اليمــن كثيـ ًـرا منــذ القــرن الثالــث الهجــري ،مــن نشــوء فكــرة التشــيع السياســي ،مــع
فكرتــي الزيديــة واإلســماعيلية ،اللتيــن وجدتــا طريقهمــا مبكِّـ ًـرا إلــى اليمــن ،الــذي كان يتمتَّ ع

حينهــا بهامــش اســتقالل ٍ كبيــر عــن ســلطة القــرار السياســي األمــوي فالعباســي ،وتش ـكَّلت
ـات يمنيــة مسـ َّ
فــي اليمــن دويـ ٌ
ـتقلة إلــى حـ ٍّ
ـد كبيــر عــن مركزيــة القــرار السياســي لدمشــق
محــط أنظــار تيــارات التشــيع السياســي التــي حاولــت أن تجــد لهــا
وبغــداد ،ممــا جعلهــا
َّ
ـدم فــي اليمــن ،وهــو مــا جعلهــا فــي مواجهـ ٍـة دائمــة مــع اليمنييــن الذيــن ثــاروا
موطــئ قـ ٍ
ـام يتناســب وهويتهــم اليمانيــة القحطانيــة.
ضدهــا مبكِّـ ًـرا عبــر يَ ْمنَنــة إسـ ٍ
محجــا ومــزا ًرا لطــاب العلــم
لــذا رأينــا مبكِّـ ًـرا كيــف كان اليمــن  -وصنعــاء فــي مقدمتــه -
ًّ
وأئمــة المذاهــب لزيــارة اليمــن وشــيوخ العلــم فيــه الكبــار ،كأبــي بكــر الحميــري عبــد الــرزاق
بــن همــام الصنعانــي ( 211-126هـــ)ـ ،ومعمــر بــن راشــد البصــري مولــدً ا اليمانــي ســكنًا (-95
154هـــ)ـ ،وغيرهمــا مــن الذيــن زارهــم كبــار فقهــاء المذاهــب كاإلمــام الشــافعي وأحمــد بــن
حنبــل وغيرهمــا بقصــد التتلمــذ عليهــم وتلقــي العلــوم منهــم ،وال تــزال مقولــة الشــافعي
الشــهيرة« :ال بــدَّ مــن صنعــاء ولــو طــال الســفر» شــاهد ًة علــى ريــادة المدرســة اإلصالحيــة
اليمنيــة وجهودهــا المبكِّــرة فــي التجديــد الدينــي والفكــري علــى مســتوى العالــم اإلســامي.
منطلقــات دينيــة
وعلــى الرغــم مــن أن البدايــات األولــى لإلصالحيــة اليمنيــة كانــت ذات
ٍ
بحتــة مــع مدرســة عبــد الــرزاق الصنعانــي ومعمــر بــن راشــد وغيرهمــا ،فــإن المرحلــة
منطلقــات إســامية عروبيــة واضحــة مــع
الثانيــة مــن هــذه اإلصالحيــة كانــت ذات
ٍ
ـدود
مدرســة أبــي محمــد الحســن الهمدانــي الــذي بــدأ أولــى خطواتــه اإلصالحيــة برســم حـ ٍ
واضحــة للخصوصيــات الدينيــة والقوميــة للمجتمعــات اإلســامية ،والــذي كانــت منطلقاتــه
الجغرافيــة فــي كتابــه الشــهير “صفــة جزيــرة العــرب” أولــى تلــك المنطلقــات التــي كانــت
ترتكــز علــى دراســة جغرافيــة الجزيــرة العربيــة وخصوصياتهــا المجتمعيــة.
لكــن التبلــور األكبــر لإلصالحيــة اليمنيــة كان مــن خــال جدليــات لســان اليمــن الهمدانــي مــع
الزيديــة السياســية التــي أرادت مــن خــال داعيهــا لليمــن يحيــى بــن الحســين الرســي أن
ـي بالحكــم الــذي يُ طلــق عليــه
ِّ
تؤســس لحكــم ثيوقراطـ ٍّ
ـي يرتكــز علــى نظريــات الحــق اإللهـ ِّ
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فــي أدبيــات الزيديــة “نظريــة البطنييــن” ،وهــو مــا يعنــي احتــكار الحكــم لســالة الحســن
والحســين ابنــي علــي بــن أبــي طالــب .ومــن هنــا كانــت البدايــات األولــى لإلصالحيــة
تؤســس لحالـ ٍـة
اليمنيــة التــي رأت أن مثــل هــذه األفــكار الثيوقراطيــة للزيديــة السياســية ِّ
ِّ
وتمثــل تهديــدً ا مباشـ ًـرا للميــراث الحضــاري لألمــة اليمنيــة.
مــن االقتتــال والصــراع الدائــم،
وهكــذا مثَّ لــت ظاهــرة التجديــد الدينــي والفقهــي والمعرفــي واحــد ًة مــن أهــم خصائــص
اإلصالحيــة اليمنيــة التــي تجــاوزت مربــع التقاليــد المذهبيــة والفقهيــة ،فضـ ًـا عــن مناهضــة
االســتبداد السياســي والمعرفــي ،ومحاربــة ظاهرتــي الجمــود الفقهــي واالســتبداد السياســي
ً
وخاصة
ـم مظاهــر التخلــف الحضــاري .إن جـ َّـل المــدارس اإلصالحيــة العربيــة
باعتبارهمــا أهـ َّ
ً
مدينــة للمدرســة اإلصالحيــة اليمنيــة وتراثهــا
فيمــا بعــد القــرن التاســع عشــرُ ،تعتبــر
اإلصالحــي الذي ســبقوا بــه تجديــدات رشــيد رضــا ومحمــد عبــده واألفغانــي والمدرســة
الوهابيــة فــي نجــد والحجــاز ،بــل إن كل مــدارس التجديــد فــي العالــم اإلســامي مدينـ ٌ
ـة
ـر لكتابــات الشــوكاني وابــن األميــر الصنعانــي فــي الحديــث والفقــه واألصــول؛
بشــكل كبيـ ٍ
توقفــت ُّ
ألنــه طــوال عصــور مــا بعــد القــرن الســادس الهجــري َّ
كل المــدراس الفقهيــة عنــد
ـة قائمــة ومسـ َّ
شــروح الســابقين ،وتوقفــت عــن االجتهــاد الــذي بقــي مدرسـ ً
ـتقلة فــي اليمــن
بفعــل الخميــرة االعتزاليــة التــي خالطــت تــراث الزيديــة السياســية وتجاوزتهــا.
وقــد مثَّ ــل رواد المدرســة اإلصالحيــة اليمنيــة األوائــل مشـ َ
ـوء اســتنارت بهــا جهــود
ـاعل ضـ ٍ
الحركــة الوطنيــة اليمنيــة اإلصالحيــة بمختلــف منعطفاتهــا الوطنيــة التــي مـ َّـرت بها فــي
مواجهــة الظلــم واالســتبداد وغــزاة الداخــل والخــارج ،أو كمــا يســميهم شــاعر اليمــن الكبيــر
عبــد اهلل البردونــي« :المســتعمر الغــازي والمســتعمر الوطنــي»؛ ولهــذا كانــت ُّ
كل نضــاالت
طبيعيــا لجهــود اإلصالحيــة اليمنيــة األولــى التــي
الحركــة الوطنيــة اليمنيــة امتــدادً ا
ًّ
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعبيــد الطريــق لمــن بعدهــم والذيــن لعبــوا أدوا ًرا كبيــرة ،ســواء
علــى صعيــد التنويــر المعرفــي الــذي مثَّ ــل بــذو ًرا ثوريــة َّ
تتفجــر بيــن فينـ ٍـة وأخــرى
ظلــت
َّ
فــي وجــه المسـ ِّ
دائمــا علمــاء ومصلحــون
ـتبدين علــى الــدوام ،أو الثــورات التــي كان يقودهــا ً
كثــورة الفقيــه ســعيد 1854م بوســط اليمــن ،وثــورة حميــد الديــن الخزفــار فــي المقاطــرة
ومــا جاورهــا عــام 1920م ،وغيرهــا مــن الثــورات التــي كانــت تنطلــق مــن خلفيـ ٍـة إصالحيــة
وطنيــة بحتــة.
إال أن بدايــة التبلــور األوضــح لإلصالحيــة اليمنيــة ب ُبعْ دهــا السياســي الوطنــي الحديــث ،قــد
بــدأت بشــكل كبيــر مــع مدرســة مجلــة الحكمــة (1941-1938م) ورائدهــا أحمــد الوريــث ،الــذي
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مثَّ ــل مــن خــال مجلتــه مرحلـ ً
ِّ
ومتقدمــة حتــى علــى مدرســة اإلخــوان
ـة إصالحيــة فارقــة
المســلمين بتقديمهــا فكـ ًـرا تنويريًّ ــا ،وقبلهــا نــادي اإلصــاح األدبــي (1935م) ،وبعدهــا شــباب
األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،وحركــة األحــرار اليمنييــن ،والجمعيــة اليمانيــة الكبرى
ـات طــوال تلــك الفتــرة،
بعــد ذلــك ،وكل مــا صــدر عــن هــذه الكيانــات مــن
صحــف وأدبيـ ٍ
ٍ
تبلــورت كلهــا وبشــكل كبيــر وتكللــت جهودهــا بالثــورة الدســتورية فــي فبرايــر 1948م
التــي مثَّ لــت مرحلـ ً
ـات
ـة جديــدة لإلصالحيــة اليمنيــة بأبعادهــا السياســية الحديثــة كتنظيمـ ٍ
حركيــة ونضاليــة.
ُّ
وكل هــذه المســميات والكيانــات كانــت تعكــس معنــى واحــدً ا ،هــو اإلصالحيــة اليمنيــة بــكل
أبعادهــا المعرفيــة والسياســية والثقافيــة والوطنيــة ،مشــكِّ ً
لة أولــى بــذور الهويــة الوطنيــة
ً
ضمــت فــي صفوفهــا َّ
شــمال واالســتعمار
كل معارضــي اإلمامــة
ببعدهــا الحديــث ،والتــي َّ
مهمتيــن مــن محطــات نضاالتهــا خــال عقــدي
جنو ًبــا ،وكانــت عــدن والقاهــرة محطتيــن َّ
الثالثينيــات واألربعينيــات مــن القــرن الماضــي.
وليــس مصادفــة أن تلتقــي فــي تلــك المرحلــة قبيــل ثــورة 1948مٌّ ،
كل مــن اإلصالحيــة
اليمنيــة واإلصالحيــة المصريــة ممثلــة بجماعــة اإلخــوان المســلمين ،مــن خــال مجموعـ ٍـة
مــن اليمنييــن الدارســين فــي القاهــرة ،هــذا االلتقــاء الــذي مثَّ لــه ٌّ
كل مــن الزبيــري والنعمــان
والفضيــل الورتالنــي ،وو َّثقــه األســتاذ حميــد شــحرة فــي كتابــه «مصــرع االبتســامة» ،ونتــج
عنــه تلــك الثــورة الدســتورية األولــى فــي الجزيــرة العربيــة ،التــي لــم يُ كتــب لهــا النجــاح،
ٌ
مرحلــة جديــدة لإلصالحيــة اليمنيــة ،غلــب عليهــا مرحلــة
والتــي علــى ضوئهــا بــدأت
االنكفــاء حتــى مــا بعــد قيــام ثــورة  26ســبتمبر 1962م.
نشأة التجمع اليمني لإلصالح
فــي صبيحــة  22أيــار  /مايــو � ،1990أ علــن عــن قيــام الجمهوريــة اليمنيــة ،مــن اتحــاد ٍّ
كل مــن
شــمال اليمــن أو الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ،وجنوبــه ممثـ ًـا بجمهورية اليمــن الديمقراطية
الشــعبية ،ومثلــت هــذه الخطــوة صياغــة أول دســتور ديمقراطــي تعــددي فــي اليمــن ،الــذي
كانــت فيــه الحركــة اإلســامية ببعدهــا الثقافــي اإلخوانــي حاضــر ًة كحركــة دعويــة تربويــة
متجـ ِّ
ـذرة فــي المجتمــع اليمنــي وحاضــرة بقــوة.
ـص الدســتور اليمنــي الجديــد علــى التعــدُّ د الديمقراطــي والثقافــي ،وآليــات االنتقــال
وقــد نـ َّ
َ
التكيــف مــع هــذا المشــهد
انتخابيــا ،وهــو مــا حتَّ ــم علــى الحركــة اإلســامية
السياســي
ًّ
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الجديــد ،بآلياتــه وتصوراتــه ،ممــا دفــع بالحركــة اإلســامية للتعاطــي السياســي الجــاد
مــع هــذا التوجــه الجديــد ،فبــادر اإلســاميون إلــى جملـ ٍـة مــن المراجعــات فــي تصوراتهــم
للسياســةَّ ،
ودشــنوا أولــى خطــوات المراجعــة بإعــان تأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح،
ـي يع ِّبــر عــن الحركــة اإلســامية وتوجههــا الجديــد.
كحــزب سياسـ ٍّ
و ُتعَ ــدُّ هــذه الخطــوة بمثابــة تحــول كبيــر فــي أدبيــات الحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة
ـوي كبيــر حــول موقــف الحركــة مــن العمــل
ـي ودعـ ٌّ
وذهنيتهــا ،فقــد بــرز جــدل فكـ ٌّ
ـري وثقافـ ٌّ
ـم مــن الديمقراطيــة والتعدديــة واالنتخابــات ومشــاركة المــرأة،
السياســي الحزبــي ،ومــن ثـ َّ
وانتهــى هــذا الجــدل فــي صالــح التيــار التحديثــي فــي الحركــة ،الــذي تب َّنــى فكــرة التحــول
الديمقراطــي والسياســي والثقافــي فــي صلــب فكــرة وذهنيــة الحركــة ونظرتهــا للسياســة
التوجــه الجديــد  -حينهــا  -بمثابــة تحــول فكــري كبيــر فــي صلــب نظــرة
عمومــا ،ويُ عَ ــدُّ هــذا
ُّ
ً
ـر مــن القضايــا السياســية والثقافيــة.
الحركــة اإلســامية لكثيـ ٍ
ُ
نقــاط جــدل ٍ لــم ُتحســم بســهولة ،مــن قبيــل حــق المــرأة
ومــع هــذا ،فقــد بقيــت حينهــا
ً
ُّ
الحقــا لصالحهــا لكــن تبقــى
والترشــح فــي االنتخابــات ،وهــي وإن ُحســمت
فــي االنتخــاب
ً
ً
عائقــا .وفضــا عــن هــذا ،فقــد
العــادات والتقاليــد االجتماعيــة  -وليــس الفتــاوى الدينيــة –
حســمت جدليــة إســامية الدســتور ومصــدر التشــريع ،ومثَّ ــل كل هــذا حالــة تحــول ٍ حقيقيــة
فــي قلــب فكــرة «اإلســام السياســي».
لكــن َّ
ً
خاصة
ظلــت الرؤيــة السياســية فيهــا الكثيــر مــن الضبابيــة لــدى اإلســاميين اليمنييــن،
َّ
ظاهــرا
يتعلــق بالعالقــة بيــن الدينــي والدنيــوي ،أي السياســي والدعــوي ،وإن بــدا
فيمــا
ً
أنهــم قــد تجــاوزوا هــذه المناطــق الرماديــة فــي الفصــل بينهمــا ،مــن خــال تب ِّنــي حالــة
َّ
كمظلــة سياســية
سياســية حزبيــة واضحــة ،ممثلــة بإعــان إنشــاء التجمــع اليمنــي لإلصــاح
ألنشــطتهم وتحركاتهــم.
بطريقــة
فكــري حــول معظــم تلــك القضايــا
أي نقــاش
ٍ
ٍّ
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يُ حســم ُّ
دائمــا هــي التــي تســبق التنظيــر فــي ِّ
كل تحــركات
قطعيــة ،فــإن الممارســة السياســية كانــت ً
ـإن الممارســة وحدهــا
ـإن كان هنــاك جــدل بيــن تياريــن ،فـ َّ
حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح .فـ ْ
دائمــا وليــس التنظيــر العلمــي والفكــري.
هــي التــي كانــت تحســم النقــاش ً
خــاض اليمــن العديــد مــن المحطــات االنتخابيــة ،برلمانيــة ورئاســية ،ولكــن كانــت أولهــا
ً
هــي المحطــة األكثــر ديمقراطيـ ً
ـفافية بفعــل التــوازن السياســي القائــم بيــن القــوى
ـة وشـ
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السياســية حينهــا ،وهــي انتخابــات عــام 1993م ،التــي خاضهــا اإلســاميون بنجــاح كبيــر؛
إذ حصلــوا فيهــا علــى  63مقعــدً ا تقري ًبــا مــن أصــل  301مقعــد ،ليحلــوا فــي المرتبــة الثانيــة
كقــوى سياســية صاعــدة ومؤثــرة.
وفــي انتخابــات نيســان  /أبريــل  ،1997بعــد انفــراط عقــد معادلــة التوازنــات السياســية،
بفعــل حــرب صيــف 1994م ،وتراجــع العمليــة السياســية والديمقراطيــة ،تراجــع بموجبهــا
الهامــش الديمقراطــي ،وخــرج علــى إثرهــا اإلســاميون اإلصالحيــون مــن االئتــاف
الحكومــي ،لكنهــم لــم يذهبــوا مباشــر ًة إلــى منصــة المعارضــة ،وإنمــا ظلــوا أشــبه بحالــة
حيــاد بيــن الســلطة والمعارضــة ،ومنزلــة بيــن المنزلتيــن؛ فــا هــم فــي الســلطة ،وال هــم
ٍ
انضمــوا للمعارضــة .وكان هــذا الموقــف هــو نتــاج حالــة الضبابيــة والخلــط بيــن المفهوميــن
خروجــا عــن طاعــة
الدعــوي والسياســي للسياســة ذاتهــا ،أي إن معارضتهــم كانــت ســتكون
ً
ولــي األمــرً ،
وفقــا للمفهــوم الســلفي للمعارضــة.
جملــة مــن المراجعــات فــي تصوراتهــم للسياســةَّ ،
ودشــنوا أولــى
بــادر اإلســاميون إلــى
ٍ
خطــوات المراجعــة بإعــان تأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،وكان مــن نتــاج هــذه
الرؤيــة المتناقضــة للسياســة عــدم مشــاركة اإلصــاح فــي االئتــاف الحكومــي عقــب
انتخابــات عــام 1997م البرلمانيــة ،التــي تراجــع فيهــا عــدد مقاعدهــم النيابيــة .لكــن مــن
ً
المفارقــات والتناقضــات ً
الحقــا إلــى مــا ُســمي حينهــا
أيضــا ،هــو انضمــام حــزب اإلصــاح
تاليــا
بمجلــس تنســيق أحــزاب المعارضــة ،الــذي
َّ
ضــم الناصرييــن واالشــتراكيين وتطــور ً
عقــب انتخابــات 1999م الرئاســية التــي دعــم فيهــا حــزب اإلصــاح المعــارض َّ
مرشــح حــزب
المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم.
تاليــا ،مــع أحــزاب المعارضــة اليمنيــة األخــرى ،مــا ُســمي بتكتــل اللقاء
شـكَّل حــزب اإلصــاح ً
المشــترك المعــارض ،الــذي خــاض أول انتخابــات برلمانيــة يمنيــة ،وآخــر انتخابــات برلمانيــة
عــام 2003م ،التــي تراجعــت فيهــا دوائــره االنتخابيــة إلــى مــا يقــارب  40مقعــدً ا ،ومــن حينهــا
ـي معــارض وبشراســة فــي وجــه نظــام الرئيــس الســابق
تحــول اإلصــاح إلــى حــزب سياسـ ٍّ
علــي عبــد اهلل صالــح.
التجمع اليمني لإلصالح :تحديات ما بعد الثورة
ُتعتبــر مرحلــة التحــول السياســي الكبيــر للتجمــع اليمنــي لإلصــاح هــي مرحلــة مــا بعــد
انتخابــات 2003م البرلمانيــة ،حيــث ش ـكَّل حــزب اإلصــاح مــع الحــزب االشــتراكي اليمنــي
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ً
ً
معارضــا ،تمكَّــن مــن
تكتــا
والحــزب الناصــري وغيرهــا مــن األحــزاب اليمنيــة األخــرى
انتخابــات برلمانيــة بالتنســيق وتــوج هــذا التنســيق باالنتخابــات الرئاســية عــام
خــوض
ٍ
2006م ،بدعــم َّ
رئاســي واحــد لــكل األحــزاب المعارضــة هــو المهنــدس فيصــل بــن
مرشــح
ٍّ
شــمالن.
ـات ديمقراطيــة فــي المشــهد السياســي اليمنــي،
كانــت تلــك االنتخابــات هــي آخــر انتخابـ ٍ
ً
ٌ
أي
صراعــات سياســية عــدَّ ة شــمال وجنوبًــا ،لــم
تفجــرت
وبعدهــا َّ
َّ
يتســن بعدهــا إجــراء ِّ
تفجــرت أحــداث ثــورات الربيــع العربــي ،التــي كان اليمــن أكثــر البــاد
انتخابــات ،حتــى َّ
جهوزيـ ً
لتفجرهــا فيــه؛ فانطلقــت ثــورة  11فبرايــر ،التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس صالــح،
ـة
ُّ
لكنهــا لــم تكتمــل بفعــل تدخــل القــوى الدوليــة واإلقليميــة ،التــي فرضــت حلـ ً
ـول تمكَّنــت مــن
تقليــص المطالــب الثوريــة ،فأبقــت علــى نصــف نظــام صالــح ،الــذي رتــب أوراقــه بعــد ذلــك
وانخــرط فــي انقــاب  21أيلــول  /ســبتمبر 2014م ،الــذي أطــاح بآمــال اليمنييــن وطموحاتهــم
مــن ثــورة  11فبرايــر2011م .
وعقــب ثــورة  11فبرايــرُ ،شــكِّلت حكومــة وطنيــة مناصفـ ً
ـة بيــن قــوى الثــورة وحــزب المؤتمر
الشــعبي العــام ،وشــارك حــزب اإلصــاح بحصتــه بخمســة مقاعــد فــي هــذه الحكومــة،
التوجــه الــذي ال يســتقيم
وأظهــر اإلســاميون توجههــم اإلصالحــي فــي تلــك المرحلــة ،وهــو
ُّ
مــع المرحلــة الثوريــة حينهــا ،التــي كانــت تتطلــب تغييـ ًـرا جذريًّ ــا فــي المشــهد السياســي
اليمنــي ،وإعــادة صياغتــه مــن جديــد.
ـوري شــامل،
ـي علــى حســاب تغييــر ثـ ٍّ
ـي جزئـ ٍّ
بيــد أن الــذي حــدث هــو القبــول بإصــاح سياسـ ٍّ
وهــو مــا ســاعد علــى إعــادة تموضــع األنظمــة القديمــة والعميقــة ،وإعــادة إنتــاج نفســها ،مــن
خــال انقــاب  21أيلــول  /ســبتمبر  ،2014الــذي لــم يطــح بالمشــهد الثــوري فقــط ،وإنمــا ً
أيضــا
بالجمهوريــة والشــرعية اليمنيــة معً ا.
كان حــزب تجمــع اإلصــاح هــو المســتهدف األول مــن هــذا االنقــاب ،الــذي ربمــا جــاء فــي
ـي ،لضــرب كل قــوى ثــورات الربيــع العربــي ،وحوامــل التغييــر
ـي وإقليمـ ٍّ
إطــار تنســيق دولـ ٍّ
تدخــات
حــروب طاحنــة أدَّ ت إلــى
الديمقراطــي ،وهــو مــا دفــع بالمشــهد اليمنــي إلــى
ٍ
ٍ
يتســن الخــروج
إقليميــة واســعة فــي المشــهد اليمنــي .وعلــى مــدى أربــع ســنوات ،لــم
َّ
ــر إليهــا اليمــن بفعــل قــوى الثــورات المضــادة ،التــي دعمــت
مــن هــذه المتاهــة التــي ُج َّ
ـدي ،ملــيء بالتناقضــات
القــوى االنقالبيــة ،وعــادت مجــددً ا لمواجهتهــا فــي مشــهد تراجيـ ٍّ
والتعقيــدات ،التــي جمعــت قــوى الثــورة والثــورة المضــادة فــي خنــدق واحــد .وهكــذا وجــد
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نفســه فــي قلــب معركـ ٍـة مكشــوف الظهــر منــذ لحظــة االنقــاب األولــى،
حــزب اإلصــاح َ
هدفــا لالنقــاب وبعــض األطــراف اإلقليميــة فــي آن واحــد ،وباعتبــاره حامــاً
ً
بوصفــه
ٍ
ً
هدفــا لالنقــاب وربمــا
رئيســا لثــورة  11فبراير/شــباط  ،2011التــي كان إنهاؤهــا
سياســيا
ً
ًّ
ألطــراف إقليميــة كان لديهــا ســوء تقديــر لمــآالت الصــراع والحــرب فــي اليمــن.
ٍ
يمــر بمرحلــة شــديدة التعقيــدات والحساســية ،فيمــا يتعلــق
ولهــذا فــإن اإلصــاح اليــوم
ُّ
ببنيتــه التنظيميــة وتجاذبــات تياراتــه ،ورؤاه السياســية ،وتحالفاتــه المحليــة واالقليميــة،
والتوجــه
وكلهــا كومــة مــن التعقيــدات التــي جعلــت الحــزب وكأنــه فاقــد للبوصلــة
ُّ
جمــود ومتاهــة سياســية واضحــة للعيــان؛ لكنــه رغــم كل ذلــك ال
تمامــا ،ويعيــش حالــة
ٍ
ً
رقمــا صع ًبــا فــي المشــهد السياســي اليمنــي ،وربمــا زادتــه موجــة
يــزال سياسـ ًّـيا
وتنظيميــا ً
ًّ
االســتهداف الشرســة ضــده مزيــدً ا مــن التماســك النســبي.
لكــن تبقــى هنالــك إشــكاليات بنيويــة عديــدة تواجــه اإلصــاح مثــل تداخــل السياســي
والدعــوي ،وغيــاب المســار الديمقراطــي الواضــح والشــفاف داخــل الحــزب و�أ طــره
التنظيميــة والحزبيــة ،ممــا أعــاق المســار التراتبــي ألفــراده وقواعــده وقياداتــه معً ــا ،وجعلــه
ً
ـيخوخة سياسـ ًّـيا ،وهــو الحــزب الممتلــئ بالطاقــات والكفــاءات الشــابة التــي
يبــدو أكثــر شـ
ربمــا ِّ
تمثــل  %70مــن قوامــه التنظيمــي والحزبــي.
أي وقــت مضــى  -أن مــا وصــل إليــه
وقــد بــات شــباب اإلصــاح يــدرك اليــوم  -أكثــر مــن ِّ
ـي لمنظومــة سياســية عاجــزة،
اليمــن مــن انتكاســة تاريخيــة إلــى الــوراء هــو نتــاج طبيعـ ٌّ
بحســابات ال عالقــة لهــا بالسياســة .وفــي القلــب مــن هــذه المنظومــة حزبهــم
ومقيــدة
ٍ
َّ
ديمقراطيــا فيــه منــذ فتــرة التأســيس باســتثناء
اإلصــاح الــذي لــم يشــهد تغييـ ًـرا قياديًّ ــا
ًّ
ً
كبيــرا مــن عوامــل
مــن يغيبهــم المــوت الطبيعــي ،وقــد بــات هــذا التكلــس اليــوم عامــا
ً
اإلعاقــة السياســية لحــزب اإلصــاح الكبيــر والمنتشــر علــى امتــداد الخريطــة الجغرافيــة
واالجتماعيــة والثقافيــة اليمنيــة.
ـم فــي بــروز جيــل ٍ جديــد مــن شــباب حــركات
لقــد كان للربيــع العربــي فــي اليمــن دور مهـ ٌّ
اإلســام السياســي يتب َّنــى رؤى أكثــر تقدميـ ً
ـة فيمــا يخــص السياســة ،والدولــة وعالقتهــا
بالمجتمــع ،وفيمــا يخــص قيــم التعدُّ ديــة وحقــوق اإلنســان .لقــد أدخــل هــذا الجيــل أفــكا ًرا
إصالحيــة علــى الــرؤى السياســية اإلســامية التقليديــة ،وكان مــن أهــم رمــوز هــذه النخبــة
الشــابة تــوكل كرمــان ،عضــو مجلــس الشــورى والحائــزة علــى جائــزة نوبــل للســام ،عــاو ًة
علــى العديــد مــن النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين الذيــن بــرزوا علــى ســاحة العمــل
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السياســي والمدنــي مــن خــال أنشــطة اإلصالحييــن فــي اتحــادات الطــاب بالمعاهــد
والجامعــات ،حتــى مــن قبــل الربيــع العربــي.
ً
قريبــة جــدًّ ا ممــا
و ُتعَ ــدُّ هــذه الــرؤى واأليديولوجيــا التــي يتبنَّاهــا اإلصالحيــون الجــدد
يســمى بـ«مــا بعــد اإلســام السياســي» ،وهــي المرحلــة التــي بــدأت ببعــض الرمــوز
اإلصالحيــة فــي محافظتــي تعــز واليمــن الجنوبــي ،والتــي كانــت تنشــر آراءهــا الجديــدة
فــي صحيفــة «الجمهوريــة»؛ ولهــذا امتــازت حقبــة مــا قبــل ثــورة  11فبرايــر بالجــدل الفكــري
تفتحــا
والثقافــي بيــن التيــار المحافــظ لإلصالحييــن وبعــض الشــباب ذوي اآلراء األكثــر
ً
حــول قضايــا دينيــة وسياســية واجتماعيــة ،ومــن هــذه القضايــا :حقــوق المــرأة ،والــزواج
المبكِّــر ،والحريــات الفرديــة فــي المجتمــع اإلســامي ،ونحــو ذلــك مــن الموضوعــات.
لقــد خــاض هــذا الجيــل الجديــد مــن اإلصالحييــن معــاركَ فكريـ ً
ـة محتدمــة مــن علــى منابــر
المســاجد وفــي الصحــف وعلــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،وحاولــوا نشــر آرائهــم
ـم ،مــع أحــداث ثــورة  11فبرايــر الســلمية،
وكســب األنصــار والمؤيديــن وحشــدهم .ومــن ثـ َّ
ظهــر هــؤالء المثقفــون العضويــون فــي المقدمــة ،ودفعتهــم الثــورة ليكونــوا فــي واجهــة
المشــهد ِّ
ممثليــن عــن هــذه الثــورة الســلمية المدنيــة ،وقــد اشــتمل هــذا التيــار علــى مثقفيــن
وناشــطين وفنانيــن ،بخــاف التيــار المناهــض األكثــر محافظــة ،الــذي كان أكثــر تماســكًا
وتنظيمــا كذلــك ،والــذي كان يشــتمل علــى خطبــاء وشــيوخ ديــن ،وقيــادات قبليــة.
ً
ً
معاديــة
إن حالــة «مــا بعــد اإلســام السياســي»  -كمــا ع َّبــر عنــه آصــف بيــات  -ليســت
لإلســام أو غيــر إســامية وال حتــى علمانيــة ،ولكنهــا ِّ
تمثــل مســعً ى لدمــج التديــن بالحقــوق،
واإليمــان بالحريــة ،واإلســام بالتحـ ُّـرر .أي إنهــا  -بحســب بيــات نفســه  -محاولـ ٌ
ـة لقلــب مبادئ
رأســا علــى عقــب ،وذلــك عبــر التركيــز علــى الحقــوق بـ ً
ـدل
«اإلســام السياســي» األساســية ً
ً
ً
بــدل مــن النصــوص
بــدل مــن الســلطة الفرديــة ،والتاريخيــة
مــن الواجبــات ،والتعدديــة
2
الثابتــة ،والمســتقبل بـ ً
ـدل مــن الماضــي .
لذلــك ،فقــد صــارت قضايــا المواطنــة ،والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات ،مثــل حريــة
وضوحــا فــي أجنــدة هــذه النُّخــب الشــبابية،
التعبيــر ،والحريــات المدنيــة والسياســية  -أكثــر
ً
وهــذا هــو التغييــر األهــم الــذي حــدث فــي أوســاط اإلســاميين ،بــل ويمكــن الزعــم أنــه مــع
االنقــاب علــى المرحلــة االنتقاليــة والديمقراطيــة فــي اليمــن باالنقــاب العســكري الــذي
ـي
قادتــه جماعــة الحوثــي فــي  21ســبتمبر  ،2014وهــي الجماعــة التــي تؤمــن بالحــق اإللهـ ِّ
وعيــا واقتناعً ــا بأهميــة الفصــل
فــي الحكــم ،أصبحــت قيــادات الحركــة اإلســامية أكثــر ً
ـي.
بيــن الدعــوي والسياســي ،وضــرورة منــع إقامــة ِّ
ـي أو مذهبـ ٍّ
أي حــزب علــى أســاس دينـ ٍّ
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تحوالت التيار السلفي في اليمن
مثــل حالــة حــزب اإلصــاح ،شــهد التيــار الســلفي فــي اليمــن تغيــرات فكريــة كبيــرة منــذ
تخليــه  -أو ِّ
ثــورة  11فبرايــر ،تتمثَّ ــل فــي ِّ
ـات واســعة منــه  -عــن مقوالته الســلفية
تخلــي قطاعـ ٍ
التقليديــة بشــأن الدســتور واالنتخابــات والديمقراطيــة والتعدُّ ديــة .لقــد كانــت هــذه الثــورة
نقطــة تحــول ٍ أساســية ،وظهــرت فــي الواجهــة عــدَّ ة أحــزاب ســلفية مثــل :حــزب النهضــة
فــي اليمــن الجنوبــي ،وحــزب الرشــاد اليمنــي ،وحــزب الســام والتنميــة اليمنــي.

ِّ
ويوضــح هــذا التحــول فــي الحالــة الســلفية 3مــن حيــث الــرؤى والمفاهيــم والهيكليــة إلــى
أي مــدى كان الربيــع العربــي مزلـ ً
ـزل حتــى لهــذه المجموعــات ذات القناعــات واأليديولوجيــا
ِّ
الجامــدة ،فقــد ظهــر مــا أســماه بعــض الباحثيــن بـــ «تيــار التجديــد الســلفي” ،الــذي تناقــض
ِّ
المتمثــل فــي مدرســة الشــيخ مقبــل الوادعــي،
مقوال ُتــه مقــوالت التيــار الســلفي التقليــدي
تأسســت فــي دمــاج بمحافظــة صعــدة ،وانتشــرت أفرعهــا فــي دار معبــر وغيرهــا.
التــي َّ
فهــذا التيــار الجديــد يؤمــن بالعمــل السياســي واالجتماعــي ،ويتب َّنــى رؤى مختلفــة بشــأن
ً
مســبقا .وأظهــرت هــذه األحــزاب
الديمقراطيــة ،التــي كانــت ُتقابــل بالرفــض واالنتقــاد
ـة وأكثــر برجماتيـ ً
الســلفية المؤسســة حديثً ــا آراء سياســية أكثــر تقدميـ ً
ـة حتــى مــن بعــض
األحــزاب الوطنيــة األخــرى مثــل األحــزاب االشــتراكية والناصريــة .وكمــا أشــارت إحــدى
القيــادات الســلفية ،فــإن هــذه التحــوالت فــي األفــكار والممارســات السياســية ،وهــذا
التعاطــي اإليجابــي مــع مفاهيــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان لــم يكــن ليحــدث لــوال
ـلمي فــي المشــهد السياســي. 4
الثــورة اليمنيــة ،ومــا أثبتتــه مــن إمكانيــة إحــداث تغييــر سـ ٍّ
ـلبي علــى هــذه
ولهــذا ،فــإن االنقــاب علــى الثــورة مــن قبــل الثــورة المضــادة كان لــه أثــر سـ ٌّ
التحــوالت فــي الحركــة الســلفية ،بــل وجعلــت بعــض أنصارهــا ينضمــون إلــى الحــركات
أي تغييــر ســلمي ،مــع بــروز
المتطرفــة مثــل القاعــدة وداعــش؛ نظـ ًـرا النغــاق األفــق أمــام ِّ
العنــف واالســتقطاب الطائفــي ،عــاوة علــى مــا قامــت بــه النُّظــم الديكتاتوريــة واالنقالبيــة
فــي المنطقــة مــن اســتخدام فزاعــة اإلســاميين الســتمالة الحكومــات الغربيــة ِّ
لصفهــم
وتحقيــق أهدافهــم السياســية.
لقــد زاد نشــاط الحــركات الســلفية الجهاديــة فــي دول الربيــع العربــي ،بعــد أن كادت أن
تختفــي فــي مرحلــة التظاهــرات الســلمية المدنيــة للربيــع العربــي ،نتيجــة قدرتهــا علــى
اجتــذاب الشــباب الذيــن لــم يســتطيعوا أن يواصلــوا نضالهــم الســلمي فــي وجــه مدرعــات
الثــورة المضــادة ،فلــم يتــرك لهــم االنقــاب العســكري خيــا ًرا ســوى االلتحــاق بهــذه الحــركات
لمواجهــة الثــورة المضــادة.
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تحوالت الزيدية السياسية
مــع بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي ،عقــب إعــان الوحــدة بيــن شــطري اليمــن ،ومــع
ـص علــى التعدُّ ديــة السياســية والديمقراطيــة ،قــام الزيديون
إعــان دســتور الوحــدة الــذي نـ َّ
ً
ســابقا ،فــإن النظريــة السياســية
عــدد مــن األحــزاب السياســية .وكمــا أشــرنا
بتأســيس
ٍ
للزيديــة تؤمــن بالثيوقراطيــة القائلــة بــأن اإلمامــة يجــب أن تظـ َّـل فــي نســل النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم ،وهــو مــا يجعلهــا قريبـ ً
ً
ووفقــا
ـة مــن نظريــة الشــيعة اإلماميــة فــي إيــران.5
للمصــادر الزيديــة ،فــإن الحكــم والعلــم حصريــان فــي آل البيــت ،أو كمــا يُ ســمون فــي اليمــن
«الســادة» أو «الهاشــميون» .6ولهــذا فــإن االندمــاج فــي النظــام السياســي الجديــد بعــد
الوحــدة أثــار جـ ً
ـدل سياسـ ًّـيا داخــل الزيدييــن ،فقــد أقـ َّـر بعــض منهــم بــأن فكــرة اإلمامــة
أصبحــت مــن الماضــي ،حيــث َّ
وقــع عــددٌ مــن الفقهــاء وعلمــاء الديــن علــى وثيقـ ٍـة تتب َّنــى
ً
ـن الزيدييــن فــي صعــدة رفضــوا اإلقــرار بهــذه الوثيقــة
موقفــا
إيجابيــا مــن الديمقراطيــة؛ لكـ َّ
ًّ
أو التوقيــع عليهــا.7
وقــد شــاركت األحــزاب الزيديــة فــي االنتخابــات البرلمانيــة عقــب الوحــدة ،لكنهــا لــم ِّ
تحقــق
نجاحــا يُ ذكــر نتيجــة افتقارهــا للشــعبية ،فلــم يفــز أحــد هــذه األحــزاب « -حــزب الحــق»
ً
الــذي كان ِّ
يمثــل الحوثييــن  -ســوى بمقعديــن فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  ،1993بينمــا
ـأي مقعــد فــي االنتخابــات التاليــة عامــي  1997و .8 2003وبعــد هــذه النتائج
فشــل فــي الفــوز بـ ِّ
غيــر المرضيــة فــي االنتخابــات ،تــم تأســيس حركــة سياســية مسـ َّـلحة تحــت اســم «الشــباب
ً
الحقــا بجماعــة الحوثــي ،وقــد خاضــت هــذه الحركــة صراعً ا مسـ َّـل ًحا
المؤمــن» ،التــي عُ رفــت
مؤســس الحركــة «حســين الحوثــي».
مــع الدولــة اليمينــة فــي ســبتمبر  ،2004شــهد مقتــل
ِّ
وقــد شــاركت الحركــة فــي التظاهــرات الســلمية لثــورة  11فبرايــر  ،2011كمــا شــاركت فــي
الحــوار الوطنــي َّ
ووقعــت علــى مخرجاتــه كافــة ،لكــن اتضــح أن هــذه المشــاركات كانــت
لتهيئــة األجــواء لالنقــاب العســكري الــذي ش ـنَّته هــذه الحركــة لتعلــن بعــده حـ َّـل البرلمــان،
رئاســيا مــن خمســة أعضــاء،
مجلســا
وتضــع الرئيــس تحــت اإلقامــة الجبريــة ،وتشــكِّل
ً
ًّ
وتعيــن حكومــة فــي صنعــاء.9
ِّ
خطيــرا أحبــط التحــول
لقــد مثَّ ــل مــا حــدث فــي صبيحــة  21ســبتمبر  2014تصعيــدً ا
ً
الديمقراطــي فــي اليمــن ،واألخطــر مــن ذلــك أن المفكريــن والكتَّ ــاب واألكاديمييــن
واإلعالمييــن الذيــن ينتمــون إلــى الزيديــة السياســية بعــد أن كانــوا َّ
موزعيــن فــي القــوى
السياســية اليمنيــة كافــة ،عــادوا ليتترســوا بانتمائهــم الطائفــي .وبالتالــي ،فعلــى الرغــم مــن
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أن الحوثييــن قــد أظهــروا تغيـ ًـرا فــي أيديولوجيتهــم مــع بدايــة الثــورة اليمنيــة ،فــإن هــذا
وتتمســك
ـي ،وأن الحركــة مــا زالــت تؤمــن بأفكارهــا الثيوقراطيــة
َّ
التغيــر يبــدو غيــر حقيقـ ٍّ
بممارســاتها التقليديــة العنيفــة.
الخالصة
مــن المبكِّــر الحكــم علــى التحــوالت فــي حــركات اإلســام السياســي فــي اليمــن أو فــي
غيرهــا مــن الــدول العربيــة ،فتحــوالت هــذه الظاهــرة لــم تكتمــل بعــدُ  ،كمــا أن بعــض هــذه
التحــوالت ،مثــل التغيــر الــذي أحدثتــه النخــب الشــبابية المرتبطــة بالحــركات اإلســامية
تقدميــا للديمقراطيــة ،تــم عكســه بعــد موجــة االنقالبــات والثــورات
نموذجــا
بتب ِّنيهــا
ً
ًّ
وغيــرت التوجهــات الســلمية والمدنيــة
المضــادة ،فقــد عســكرت هــذه الموجــة المجتمــعَ
َّ
للثــورة.
التعجــل والمبالغــة
ومــع ذلــك ،فــإن مقــوالت فشــل اإلســام السياســي هــي مــن قبيــل
ُّ
وإصــدار األحــكام المســبقة .وهــذا بالتأكيــد ال يعنــي أن ظاهــرة اإلســام السياســي ال تمـ ُّـر
بمرحلــة تغييــر جذريــة َّ
تتعلــق برؤاهــا السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،لكــن دراســة هــذه
ٍ
ـة وعلميـ ً
التحــوالت يجــب أن تكــون منهجيـ ً
ـة ،واألهــم أال يتــم توظيفهــا سياسـ ًّـيا .وعــاوة
وعيــا سياسـ ًّـيا
علــى ذلــك ،فــإن اإلخفاقــات التــي مـ َّـرت بهــا الحــركات اإلســامية خلقــت ً
كبيــرا لــدى اإلســاميين دفعهــم إلــى البحــث العميــق لفهــم طبيعــة النظــم السياســية
ً
والعالقــات الدوليــة ،وطبيعــة الصراعــات فــي العالــم مــن حولهــم .فأنــا أعتقــد أن المــأزق
الراهــن قــد يـ ِّ
ـؤدي إلــى اتجاهيــن مختلفيــن :إمــا إلــى ازدهــار مشــاريع المقاومــة العنيفــة
غيــر القانونيــة ،وإمــا قــد يـ ِّ
ـؤدي  -مــن ناحيــة أخــرى  -إلــى تعزيــز عمليــة الكفــاح الســلمي
والمدنــي لتحـ ِّ
ـدي كل هــذا العبــث فــي السياســة الحاليــة.
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مالحظات ختامية
ـي متغيــر:
تحــوالت اإلســام السياســي فــي نظــام إقليمـ ٍّ
ديناميكيــات جديــدة ،سياســات جديــدة؟*
غالب داالي
رئيس مشارك لمجموعة عمل اإلسالم السياسي بمنتدى الشرق

محمد عفان
رئيس مشارك ومحرِّ ر لمجموعة عمل اإلسالم السياسي بمنتدى الشرق

علــى ســبيل الختــام ،يمكــن اســتخالص ثــاث مالحظــات أساســية َّ
تتعلــق بمنهجيــة تعريــف
حــركات اإلســام السياســي ،والمتغيــرات التــي أثــرت فــي التحــوالت التــي مـ َّـرت بهــا فــي
حقبــة مــا بعــد االنتفاضــات العربيــة ،ومســار هــذه التحــوالت ذاتهــا:
المالحظــة األولــى :أن ظاهــرة اإلســام السياســي تبــدو شــديدة التعقيــد والتجزئــة بحيــث
ال يمكــن احتواؤهــا فــي تعريـ ٍـف واحــد ،أو تصنيفهــا ضمــن قوالــب جامــدة .ويرجــع ذلــك
عــدد مــن الظواهــر األخــرى كالســلفية أو الســلفية
إلــى أنهــا تتقاطــع بشــكل كبيــر مــع
ٍ
الجهاديــة ،كمــا أن الحــدود الفاصلــة بيــن هــذه الظواهــر المترابطــة فــي حالــة تحــول ٍ
دائــم .فعلــى ســبيل المثــالً ،
وفقــا للتعريــف الــذي تــم وضعــه فــي بدايــة مجموعــة العمــل،
ال تعَ ــدُّ الســلفية العلميــة ضمــن ظاهــرة اإلســام السياســي؛ لكــن مــع انفتــاح المجــال
أسســت
السياســي وتزايــد تســييس المجــال العــام فــي حقبــة مــا بعــد الثــورات العربيــةَّ ،
جماعــات الســلفية العلميــة فــي عــدَّ ة حــاالت أحزابًــا سياســية ،أو علــى األقــل انخرطــت
ـي فــي السياســة الحزبيــة ،وبالتالــي أصبــح تصنيفهــا ضمــن حــركات اإلســام
بشــكل منهجـ ٍّ
الساســي مناس ـ ًبا .ومــن الالفــت لالنتبــاه ،أنــه فــي أغلــب الحــاالت تمــت هــذه التحــوالت
أي
األيديولوجيــة واالســتراتيجية والمؤسســية علــى عجالـ ٍـة وبشــكل تلقائــي ،دون أن تقــوم ُّ
بمراجعــة ِّ
متأنيــة لمواقفهــا الســابقة.
جماعــة
ٍ
واألمــر نفســه ينطبــق علــى جماعــة اإلخــوان المســلمين واألحــزاب المرتبطــة بهــا أو
المناظــرة لهــا ،والتــي اســتجابت بشــكل متبايــن ٍ ألحــداث االنتفاضــات العربيــة ،ففــي
بعــض األحيــان حافظــت علــى توجهاتهــا اإلصالحيــة المحافظــة (كمــا فــي حــاالت :الكويــت
شــيء مــن التــردُّ د  -عملــت كقــوة تغييــر
حــاالت أخــرى  -بعــد
واألردن والمغــرب) ،وفــي
ٍ
ٍ
ـاالت أخــرى ،مثــل انــدالع الحــرب األهليــة
(كمــا فــي حالتــي تونــس ومصــر)؛ لكــن فــي حـ ٍ
بســوريا ،أو كــردَّ ة فعــل لالنقــاب الدمــوي بمصــر فــي عــام  ،2013دخلــت الحركــة فــي تحــول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكونــت خاليــا مسـ َّـلحة ،وفــي الحالــة
ـي مكتمــل؛ فانخرطــت فــي ممارســة العنــفَّ ،
راديكالـ ٍّ
َّ
ميليشــيات اشــتبكت فــي نــزاعٍ مســلحٍ ضــد الديكتاتوريــات الحاكمــة،
الســورية ،شــكَّلت
ٍ
وهــي الحــاالت التــي جعلــت التمييــز بيــن حــاالت اإلســام السياســي وجماعــات الســلفية
أكثــر صعوبــة.
ومؤسســيا
أيديولوجيــا
الجهاديــة
َ
ًّ
ًّ
ونتيجـ ً
ـة لتعـ ُّ
ـذر وجــود تعريـ ٍـف محــل اتفــاق بشــأن حــركات اإلســام السياســي ،ولكونهــا في
حالــة تحــول مســتمر؛ ال يمكــن لعمليــة تحديــد هــذه الحــركات فــي ِّ
كل دراســة حالــة إال أن
ٍ
ِّ
َّ
ً
ُ
ً
ـث وفقــا لمقاربتــه
تكــون انتقائيــة ومحــل نــزاع .ولهــذا تركــت هــذه العمليــة لتقديــر كل باحـ ٍ

ً
وطبقــا لذلــك ،نجــد مصطلــح حــركات اإلســام السياســي في
األكاديميــة ولتصميــم البحــث.
ً
مرادفــا لحركــة اإلخــوان المســلمين،
ـري
بعــض فصــول هــذا الكتــاب يُ ســتخدم بشــكل حصـ ٍّ
َ
بعــض التجمعــات المناطقيــة
التوســع فــي اســتخدامه ليشــمل
وفــي أحيــان ٍ أخــرى تــم
ُّ
السياسية-العســكرية مثــل حركــة نــور الديــن الزنكــي الســورية ،أو حتــى بعــض المؤسســات
حاليــا مــن أجــل اســتقالله عــن الدولــة المصريــة،
الدينيــة الرســمية كاألزهــر ،الــذي يصــارع
ً
فــي مســعاه لكــي يــرث حضــور جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي تــم إقصاؤهــا بعنـ ٍـف ممــا
َّ
المؤقــت.
أصابهــا بحالـ ٍـة مــن الشــلل
المالحظــة الثانيــة :تحــوالت حــركات اإلســام السياســي قــد َّ
تدشــنت وتشـكَّلت تحــت تأثير
ـابكة ومتفاعلـ ٍـة علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
ـط مــن عوامــل متشـ ٍ
خليـ ٍ
وعلــى الرغــم مــن أن فصــول هــذا الكتــاب قــد ركَّــزت أكثــر علــى الديناميكيــات المحليــة في
ِّ
ـياقات مختلفــة إلــى العوامــل اإلقليميــة والدوليــة
كل دراســات الحالــة ،فإنهــا أشــارت فــي سـ
ٍ
ُّ
التحفــظ ،ومــع اســتثناء ســياق الحــروب األهليــة ،يمكــن
ـيء مــن
نظـ ًـرا ألهميتهــا كذلــك .وبشـ ٍ
الزعــم بــأن العوامــل المحليــة كان لهــا اليــدُ الطولــى فــي التأثيــر فــي هــذه التحــوالت مقارنـ ً
ـة
ً
ً
مرتبطــة
هيكليــة أو
بالعوامــل اإلقليميــة والدوليــة .وقــد تكــون هــذه العوامــل المحليــة
بالفواعــل السياســية واالجتماعيــة.
ً
وطبقــا لذلــك ،فــإن قــدرة حــركات اإلســام السياســي علــى تالفــي تداعيــات تعثُّ ــر
االنتفاضــات العربيــة تحــدَّ دت باألســاس ً
وفقــا لكيفيــة إدارتهــا لعالقتهــا مع الفواعــل المحلية
فــي ضــوء المحــددات الهيكليــة .وتشــمل هــذه الفواعــل المحليــة :باقــي مكونــات حــركات
اإلســام السياســي ،والقــوى األيديولوجيــة االجتماعيــة والسياســية األخــرى ،واألهــم مــن
ـواء تمــت تســميتها :النظــام القديــم ،أو الدولــة العميقــة ،أو
هذيــن :المؤسســة السياســية (سـ ٌ
الملكيــة ،أو األميــر ...إلــخ) .فعلــى ســبيل المثــال ،حيــن فشــلت حركــة اإلخــوان
المؤسســة
َّ

174

المســلمين المصريــة فــي إدارة عالقتهــا مــع هــذه األطــراف الثالثــة بحكمــة ،تمكَّنــت القــوى
ـراف إقليميــة ودوليــة  -مــن اإلطاحــة بها.
ـخي مــن أطـ ٍ
المجتمعــة لهــؤالء الخصــوم  -بدعــم سـ ٍّ
بينمــا ،علــى الجانــب اآلخــر ،ســاعدت اإلدارة الحــذرة لهــذه العالقــات الشــائكة حركـ َ
ـة النهضة
ـبي.
التونســية فــي امتصــاص الصدمــة وتقليــل خســائرها بشــكل نسـ ٍّ
ليــس المقصــود هنــا بالتأكيــد هــو إغفــال دور العوامــل اإلقليميــة والدوليــة ،ولكــن الخلــوص
ـوظ إذا
إلــى أن قابليــة حــركات اإلســام السياســي للتأ ُّثــر بهــذه العوامــل يــزداد بشــكل ملحـ ٍ
تفاهمات مشــتركة
داخليــا ،ســواء بالوصــول إلــى
فشــلت هــذه الحــركات فــي تأميــن موقعهــا
ٍ
ًّ
تحالفــات متينــة مــع القــوى السياســية واالجتماعيــة
مــع المؤسســة السياســية أو ببنــاء
ٍ
األخــرى .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن القــوى اإلقليميــة والدوليــة  -بخــاف حــاالت الحــروب
ـات محليــة.
ـوى ومؤسسـ ٍ
األهليــة  -تمــارس تأثيرهــا عــاد ًة عبــر قـ ً
َّ
تتعلــق بطبيعــة التحــوالت التــي مـ َّـرت بهــا حــركات اإلســام السياســي
المالحظــة الثالثــة:
ً
تأثيــرات ممتــدَّ ة ،فإنــه يمكــن الزعــم بأنــه
هائلــة وذات
ذاتهــا ،فعلــى الرغــم مــن كونهــا
ٍ
َّ
يتعلــق بديناميكيــات هــذه التحــوالت فــي مرحلــة مــا بعــد
لــم يكــن هنــاك جديــدٌ فيمــا
االنتفاضــات العربيــة :فغال ًبــا مــا أســفر االحتــواء السياســي عــن اعتــدال األيديولوجيــا
والســلوك السياســي لهــذه الحــركات (مثــل حركــة النهضــة التونســية والعدالــة والتنميــة
َّ
ـوالت راديكاليــة (مثــل الحالــة الســورية أو
المغربــي)،
وحفــز اإلقصــاء السياســي العنيــف تحـ ٍ
الحالــة المصريــة مــا بعــد االنقــاب) ،وقــادت الفــرص السياســية إلــى عمليــة تكيـ ٍـف ســريع
كمــا ذكرنــا فــي حــاالت تســييس الســلفية العلميــة أو االســتقاللية المتزايــدة لمؤسســة األزهر
َّ
ـوى سياســية متخاصمــة فــي
أو التحالفــات السياســية غيــر
المتوقعــة التــي نشــأت بيــن قـ ً
وأخيــرا ،فــإن الخســائر السياســية الفادحــة تســ َّببت فــي االنكفــاء علــى
حالــة الكويــت؛
ً
ـقاقات مثــل حالــة اإلخــوان
الــذات ،وعـ َّـززت الخالفــات الداخليــة ،وأدَّ ت إلــى حــدوث انشـ
ٍ
المســلمين فــي ٍّ
كل مــن مصــر واألردن.
بالطبــع ،ســيكون مــن االختــزال االدعــاء بوجــود قواعــد عامــة قياســية تتحكَّــم فــي
الديناميكيــات السياســية فــي المنطقــة بأكملهــا ،دون االلتفــات إلــى خصوصيــات ِّ
كل حالــة.
إال أنــه مــا ُقصــد فــي هــذا الصــدد ،هــو أن تحــوالت حــركات اإلســام السياســي فــي المنطقــة
ـد كبيــر تقليديـ ً
التــي حدثــت جــراء االنتفاضــات العربيــة كانــت إلــى حـ ٍّ
ـة ،وعلــى الرغــم مــن
أن األحــداث نفســها كانــت صادمـ ً
نمطي ْيــن
ـة فــإن طبيعــة هــذه التحــوالت ومســارها كانــا
َّ
َّ
متوقــع.
بشــكل غيــر
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إقليمي متغير :توصيات
نظام
اإلسالم السياسي في
ٍ
ٍّ
فــي الحقيقــة ،ومنــذ الثــورات العربيــة ،أصبحــت ظاهــرة اإلســام السياســي تجســد نقطـ َ
ـة
ـدور مهــم فــي تحديــد
خـ ٍ
ـاف سياسـ ٍّ
ـي كبــرى فــي الشــرق األوســط .وأســهمت الظاهــرة بـ ٍ
طبيعــة العالقــات بيــن القــوى العالميــة الكبــرى والمنطقــة .وركَّــزت األنظمــة فــي الشــرق
كوســيلة لضمــان ِ دعــم الغــرب ألنظمتهــا
األوســط علــى «التهديــد اإلســاموي» لعقــود
ٍ
برؤية «اســتثنائوية»؛
الديكتاتوريــة .بطريقـ ٍـة مشــابهة ،تعاملــت القــوى الدوليــة مــع المنطقــة
ٍ
ـدي فــي أنظمتهــا
ولهــذا لــم تدفــع هــذه األنظمــة للقيــام بإصالحـ ٍ
ـي جـ ٍّ
ـات وتحــول ٍ ديمقراطـ ٍّ
ً
عوضــا عــن ذلــك وبشــكل ٍ (غيــر) مباشــر ،صدَّ قــت القــوى الدوليــة الصــور َة التــي
السياســية؛
ً
ونتيجــة لهــذه النظــرة
رســمتها هــذه األنظمــة للمنطقــة وســياقاتها السياســية المحليــة.
الحضــور البــارز لحــركات اإلســام السياســي ضمــن نطــاق حــركات
ــص
إلــى المنطقــةَ ،ق َّل َ
ُ
ـم السياســي العالمــي لمســألة التحــول الديمقراطــي
المعارضــة األكبــر لهــذه األنظمــة الدعـ َ
فــي الشــرق األوســط.

مســتثمر ًة هــذا القبــول العالمــي لسياســاتها الديكتاتوريــة ،لــم تقمــع هــذه األنظمــة المظاهـ َـر
ـورت َّ
المختلفــة لإلســام السياســي فحســب ،بــل ً
كل مصــادر المعارضــة األخــرى
أيضــا صـ َّ
ألنظمتهــا علــى أنهــا إســاموية ،وبالتالــي نزعــت شــرعيتها .والمثــال الفظيــع األخيــر علــى
هــذا هــو محاولـ ُ
ـة النظــام الســعودي تصويـ َـر جمــال خاشــقجي علــى أنــه إســاموي ،وذلــك
بعــد عمليــة قتلــه الوحشــية فــي القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول .أدَّ ت هــذه الطريقــة
للتعامــل مــع الشــرق األوســط وظاهــرة اإلســام السياســي وعمليــة التحــول الديمقراطــي
فــي المنطقــة ،إلــى ُّ
تقلــص الفضــاء السياســي العــام للتعبيــر عــن المطالــب والمظالــم
ً
ً
خصبــة لظهــور الجماعــات المتطرِّ فــة ،التــي
أرضيــة
السياســية .وقــد خلــق هــذا بــدوره
اســتفادت مــن تفاقــم المظالــم وعــدم الرضــا بيــن الشــعوب التــي تعيــش تحــت القبضــة
ٌ
صــراع بيــن
فــإن رؤيــة الصــراع علــى أنــه
الحديديــة لديكتاتوريــات المنطقــة .وهكــذا
َّ
ـة خاطئـ ٌ
الديكتاتوريــة والحــركات اإلســاموية هــي رؤيـ ٌ
ـج
ـة منــذ البدايــة .وقــد شــملت نتائـ ُ
هــذه الرؤيــة :انتشــا َر التطــرف ،والحــروب األهليــة ،وانهيــار الــدول ،ومالييــن الالجئيــن .هنــا
يجــب أن ُنبقــي فــي أذهاننــا أنــه بغيــاب األزمــات ،وعــدم الرضــا ،والمظالــم األخــرى التــي
تغـ ِّ
ـة رابحـ ً
ـإن الراديكاليــة لــن تكــون ورقـ ً
ـة
ـذي األيديولوجيــات والمعتقــدات الراديكاليــة؛ فـ َّ
فــي الشــرق األوســط .وعلــى هــذا األســاس ،فإنــه مــن المهــم بالنســبة إلــى القــوى العالمية أن
تعيــد النظــر فــي فهمهــا لعمليــة التحــول اإلقليمــي فــي المنطقــة وظاهــرة اإلســام السياســي
كمــا يلــي:
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ً
أول :فكــرة تحقيــق االســتقرار علــى حســاب التحــول اإلقليمــي هــي فكــر ٌة غيــر ناضجــة.
ـتقرة ،إال إذا حــدث
فمــن غيــر
َّ
المرجــح أبــدً ا أن يتحــول الشــرق األوســط إلــى منطقـ ٍـة مسـ َّ
ـذري .لــذا يجــب أن تكــون المعادلــة قائمـ ً
التحول.
ـة على فكــرة االســتقرار عبــر
ُّ
فيهــا تغييـ ٌـر جـ ٌّ
َّ
ـة ،وصعبـ ً
ـة ،ومرهقـ ً
ويتطلــب هــذا الموقــف إدراكَ أن العمليــة ســتكون فوضويـ ً
ـة .رغــم هــذا،
ـات دائمــة
ـم أن التغييــر اإلقليمــي هــو الحـ ُّـل الوحيــد يمكــن أن يسـ ِّـهل إقامــة عالقـ ٍ
فــإن فهـ َ
ُّ
وطويلــة األمــد وقابلــة للتوقــع بيــن القــوى العالميــة والشــرق األوســط.
ناقصــا إن حـ َ
أي مــن المكونات السياســية-
ثانيــا :ســيبقى هــذا التحــول
ً
ـاول أن يتغاضــى عــن ٍّ
ً
االجتماعيــة الكبــرى فــي المنطقــة .مــن هــذا الجانــب ،يجــب علــى القــوى العالميــة أن تتحاور
مــع ِّ
كل التيــارات السياســية الكبــرى الفاعلــة فــي المنطقــة ،بمــا فيهــا حــركات اإلســام
ـي للتحــول اإلقليمــي .مثــل هــذه المقاربــة
السياســي ،وتدفعهــا لتق ُّبــل مفهـ ٍ
ـوم شــامل وجمعـ ٍّ
العادلــة والقائمــة علــى المبــادئ ســتمنح القــوى العالميــة قــدر ًة علــى الضغــط علــى حــركات
اإلســام السياســي  -إن اســتدعى األمــر  -إلصــاح نفســها مــن النواحــي األيديولوجيــة
والهيكليــة والسياســية.
ٌ
ً
مصالحــة بيــن
المرجــح أن تتجــاوز المنطقــة أزمتهــا مــا لــم تحــدث
ثالثــا :مــن غيــر
َّ
مختلــف الجماعــات األيديولوجيــة والعرقيــة والطائفيــة .مــن هــذا الجانــب ،يجــب علــى
القــوى الفاعلــة العالميــة أن تشـ ِّ
ـجع الحــوار والمشــاركة ،وبنــاء التحالفــات بيــن الجماعــات
السياســية اإلســاموية والعلمانيــة.
ً
فاعليــة لمحاربــة اإلرهــاب والراديكاليــة فــي المنطقــة هــي فتــح
رابعً ــا :الطــرق األكثــر
النظــام السياســي وإرســاء الديمقراطيــة ،ودمــج حــركات اإلســام السياســي الســائدة مــع
البنــى السياســية للبلــدان التــي تنشــط فيهــا.
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المساهمون
عبــد الرحمــن الحــاج :بروفيســور مســاعد فــي معهــد الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة
فــي جامعــة العلــوم االجتماعيــة بأنقــرة .يركِّــز عملــه علــى الديــن والسياســة
والمجتمــع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــاَّ .ألــف الحــاج الكتــب التاليــة:
«”State and Community: The Political Aspirations of Religious Groups in Syria: 2010-2000

(لنــدن :مركــز البحــث االســتراتيجي واالتصــاالت ،)2010 ،و”الخطــاب السياســي فــي القــرآن:
الســلطة والجماعــة ومنظومــة القيــم” (بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر،)2012 ،
و”البعــث الشــيعي فــي ســوريا بيــن عامــي  1919و( ”2007الطبعــة الثانيــة ،بيــروت :جســور،
 ،)2017باإلضافــة إلــى العديــد مــن المقــاالت.
ٌ
ِّ
متخصــص فــي الشــؤون العربيــة والسياســات
باحــث مســتقل
أمجــد أحمــد جبريــل:
ِّ
منتظــم فــي صحيفــة «العربــي الجديــد» كمحلــل
اإلقليميــة والدوليــة .يســاهم بشــكل
ٍ
ـرات عديــدة .يحمــل جبريــل شــهادة الماجســتير فــي
سياســي ،وظهــر علــى التلفزيــون مـ ٍ
ِّ
العلــوم السياســية مــن قســم العالقــات الدوليــة بجامعــة القاهــرة .وهــو مؤلــف كتــاب
«السياســة الســعودية تجــاه فلســطين والعــراق  »2010-2001الصــادر عــن مركــز الجزيــرة
للدراســات فــي عــام  ،2014ونشــر العديــد مــن المقــاالت فــي الدوريــات العربيــة ،بمــا فيهــا:
«المســتقبل العربــي» ،و»الشــؤون العربيــة» ،و»الدراســات الفلســطينية» ،و»دراســات الشــرق
األوســط».
كورتنــي فريــر :زميــل باحــث فــي مركــز الشــرق األوســط فــي كليــة لنــدن لالقتصــاد
والعلــوم السياســية .يركِّــز عملهــا األكاديمــي علــى السياســة المحليــة فــي دول الخليــج
ِّ
وباألخــص علــى الحــركات اإلســاموية .حصلــت فريــر علــى الدكتــوراه
العربــي،
ً
مراجعــة
فــي الفلســفة مــن جامعــة أوكســفورد فــي عــام  ،2015وتناولــت رســالتها
دراســة الــدور االجتماعي-السياســي الــذي لعبتــه جماعــة
لنظريــة الدولــة الريعيــة عبــر
ِ
اإلخــوان المســلمين فــي الكويــت وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدةُ .نشــرت نتائــج
هــذا العمــل ضمــن مطبوعــات جامعــة أوكســفورد فــي مايو/أيــار  2018تحــت عنــوان
«”Rentier Islamism: The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies

أو “اإلســاموية الريعيــة :نفــوذ اإلخــوان المســلمين فــي الملكيــات الخليجيــة” .وقــد عملــت
فريــر سـ ً
ـابقا فــي مركــز بروكينغــز فــي الدوحــة ،وفــي المجلــس األمريكي-الســعودي لألعمال
فــي واشــنطن.
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عــز الديــن عبــد المولــى :مديــر قســم األبحــاث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات .يحمــل عبــد
المولــى شــهادة الدكتــوراه فــي العالقــات الدوليــة مــن جامعــة إكســتر البريطانيــة ،وشــهادة
الماجســتير فــي السياســة الدوليــة مــن جامعــة ســوس البريطانيــة ،وشــهادة الماجســتير في
الفلســفة السياســية مــن جامعــة الســوربون الفرنســية .حـ َّـرر عبــد المولــى وترجــم الكثيــر مــن
ـاالت بحثيــة وفصــول مــن كتــب ،بمــا فيهــا« :دور اإلعــام في
الكتــب ،وســاهم فــي كتابــة مقـ ٍ
الثــورة التونســية» ضمــن كتــاب «الثــورة التونســية» (بيــروت  ،)2012و «الجزيــرة والثــورة
المتلفــزة» ضمــن كتــابRoutledge Handbook of the Arab Spring - Routledge 2015 :
ومــن منشــوراته ً
أيضــا كتــابAl Jazeera and Democratization - Routledge 2015 :
ِّ
المتعددة»(بيــروت .)2016
و”العــرب والديمقراطيــة والفضــاء العــام فــي عصــر الشاشــات
نظريــات العالقــات الدوليــة ،والسياســة فــي الشــرق األوســط
تغطــي اهتمامــات بحثــه
ِ
وشــمال إفريقيــا ،والديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي ،واإلســاموية ،واإلعــام العربــي.
ـس مشــارك فــي مجموعــة العمــل المعنيــة باإلســام السياســي فــي منتــدى
غالــب داالي :رئيـ ٌ
ـث زائــر فــي جامعــة أوكســفورد ،وعمــل سـ ً
حاليــا باحـ ٌ
ـابقا زميـ ًـا زائـ ًـرا فــي
الشــرق .وهــو
ً
المعهــد األلمانــي للشــؤون الدوليــة واألمنيــة ،وباحثً ــا سياسـ ًّـيا فــي مؤسســة ســيتا SETA
مســاهم منتظــم فــي سلســلة التقاريــر حــول السياســة التركيــة التــي
فــي أنقــرة .وهــو
ٌ
منتظمــا فــي
تصــدر عــن صنــدوق مارشــال األلمانــي فــي الواليــات المتحــدة ،ويكتــب عمــودً ا
ً
موقــع  Middle East Eyeالبريطانــي .تتركَّــز اهتماماتــه البحثيــة علــى السياســة التركيــة،
والسياســة الخارجيــة التركيــة ،والسياســة الكرديــة اإلقليميــة ،واإلســام السياســي،
والحــركات الراديكاليــة.
انتصــار فقيــر :زميــل باحــث فــي برنامــج معهــد كارنيغــي للشــرق األوســط ،ويركِّــز بحثهــا
علــى التغييــر السياســي واألمنــي واالقتصــادي فــي المغــرب ودول شــمال إفريقيــا .يــدرس
بحثهــا اتجاهــات حــركات اإلســام السياســي ،والحوكمــة المحليــة ،والحشــد االجتماعــي،
والسياســة الخارجيــة .تتــرأس انتصــار هيئــة تحريــر مجلــة «صــدى» اإللكترونيــة التــي
يصدرهــا معهــد كارنيغــي حــول الشــرق األوســط .وشــغلت سـ ً
ـابقا منصــب المحــرِّ ر اإلداري
ً
الحقــا إلــى «صــدى») فــي كارنيغــي.
لمجلــة «نشــرة اإلصــاح العربــي» (التــي تحولــت
وعملــت مســاعد ًة خاصــة لنائــب رئيــس قســم االســتراتيجية والسياســة فــي المؤسســة
األمريكيــة «الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة» .وعملــت علــى تطبيــق الديمقراطيــة وبرامــج
المســاعدات التعليميــة فــي شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط ،وكذلــك عملــت مستشــار ًة
للعديــد مــن المنظمــات والشــركات ،وكتبــت للعديــد مــن الدوريــات والمنافــذ اإلخباريــة فــي
الواليــات المتحــدة وأوروبــا والشــرق األوســط.
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لوتشــيا أردوفينــي :باحثــة فــي برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التابــع للمعهــد
الســويدي للشــؤون الدوليــة .يركِّــز مشــروعها البحثــي علــى المســارات الحاليــة لإلســام
ـز خـ ٍّ
ـاص علــى اإلخــوان
السياســي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،مــع تركيـ ٍ
المســلمين فــي مصــر .حصلــت لوســيا علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العالقــات الدوليــة مــن
ٌ
زميلــة باحثــة فــي معهــد ريتشاردســون البريطانــي،
جامعــة النكســتر عــام  ،2017وهــي
وتشــارك فــي مشــروع «الطائفيــة ،والــوكالء ومحــو الطائفيــة» الــذي يموِّ لــه معهــد كارنيغــي.
ـام السياســي ،والعالقــات بيــن األنظمــة والمجتمعــات،
َّ
تتضمــن اهتماماتهــا البحثيــة :اإلسـ َ
والتفاعــل بيــن ال ُبنــى الرســمية وغيــر الرســمية ،وسياســة المقاومــة والتحــوالت االجتماعيــة
ذات النهايــات الغامضــة.
محمــد عفــان :الرئيــس المشــارك والمحــرِّ ر لمجموعــة العمــل المعنيــة باإلســام السياســي
فــي منتــدى الشــرق .وهــو باحـ ُ
ـث دكتــوراه فــي معهــد الدراســات العربيــة واإلســامية فــي
جامعــة إكســتر .حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة مــن الجامعــة
ككتــاب بعنــوان «الوهابيــة واإلخــوان:
األمريكيــة بالقاهــرة ،و ُنشــرت رســالته بالعربيــة
ٍ
الصــراع حــول مفهــوم الدولــة وشــرعية الســلطة» .يحمــل عفــان ً
أيضــا شــهادة الدبلــوم فــي
المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان مــن جامعــة القاهــرة ،وشــهادة الدبلــوم فــي األبحــاث
والدراســات السياســية مــن معهــد الدراســات واألبحــاث العربيــة ،وشــهادة الدبلــوم فــي
الدراســات اإلســامية مــن المعهــد العالــي للدراســات اإلســامية بالقاهــرة.
مجلــة دوريــة،
صحفــي يمنــي وباحــث وناشــط سياســي ،وهــو محــرِّ ر
نبيــل البكيــري:
ٍ
ٌّ
ورئيــس المنتــدى العربــي للدراســات فــي صنعــاء.
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عن الشرق

دوليــة مسـ ّ
ـتراتيجيات طويلة
ـتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي تطويــر اسـ
ّ
منتــدى الشــرق هــو شــبكة ّ
االقتصــادي لشــعوب
االجتماعيــة ،واالزدهــار
األمــد لضمــان التطــور السياســي ،والعدالــة
ّ
ّ
منطقــة الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث المتفانيــة فــي العمــل
الديمقراطيــة ،والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة
العــامّ  ،وبتعزيــز ُم ُثــل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والعدالــة
ّ
Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6
No:68 Postal Code: 34197
Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org

sharqforum.org
/ SharqForum

تحوالت اإلسالم السياسي في نظام إقليمي متغير
هـــذا الكتــاب يبحــث ويحلــل التحــوالت الجاريــة فــي حــركات اإلســام
السياســي فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة فــي ســبعة مــن البلــدان الالتــي
شــهدن هــذه الظاهــرة بأشــكال ٍ مختلفــة :التعبئــة الجماهريــة الضخمــة التــي
َّ
أدت إلــى تغييــر القيــادة (تونــس ومصــر) ،أو مظاهــرات محــدودة بأجنــدات
إصالحيــة (المغــرب واألردن والكويــت) ،أو حــرب أهليــة دمويــة (ســوريا
واليمــن) .وكانــت الفكــرة وراء هــذا التصميــم للبحــث هــي فهــم كيفيــة
ً
ـتجابة للتحديــات
تصرفــات حــركات اإلســام السياســي وردود أفعالهــا اسـ
ســياقات
والفــرص المختلفــة التــي خلقتهــا االنتفاضــات العربيــة فــي
ٍ
مختلفــة.
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