ا لكتــا ب
محمــد عفــا ن
إســما عيل يايلجــي
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توضيح سياق انتفاضات 2019
ـنوات مــن االنتفاضــات العربيــة التــي تلت إشــعال
فــي ديســمبر/كانون األول  2018وبعــد ثمانــي سـ ٍ
احتجاجــا
محمــد بوزيــدي النــار فــي جســده فــي ســيدي بوزيــد بتونــس ،اندلعــت أعمــال شــغب
ً
علــى ارتفــاع أســعار الوقــود والخبــز فــي مدينــة عطبــرة شــمال شــرق الســودان .وازداد الحشــد
جمهوريــات عربيــة أخــرى ،فيمــا أصبــح يُ شــار
الشــعبي خــال عــام  2019وانتشــر إلــى أربــع
ٍ
إليــه بالموجــة الثانيــة مــن االنتفاضــات العربيــة .و ُتوِّ جــت هــذه األحــداث باإلطاحــة بالرئيــس
الســوداني عمــر البشــير ،والرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة ،واســتقالة رئيــس الــوزراء
اللبنانــي ســعد الحريــري ،ونظيــره العراقــي عــادل عبــد المهــدي.
ـت أ�صيبــت فيــه
كانــت هــذه الموجــة مــن األحــداث بمثابــة مفاجــأة كبيــرة؛ ألنهــا وقعــت فــي وقـ ٍ
شــعوب العالــم العربــي بمــا يُ عــرف بـــ «إرهــاق الربيــع العربــي» .وعلــى الرغــم مــن الديناميكيــات
الفريــدة والمختلفــة فــي الجزائــر والســودان ولبنــان والعــراق ،فــإن فريــق عمــل منتــدى الشــرق
ُ
حيــث
ينظــر إلــى هــذه االحتجاجــات بكونهــا تنتمــي إلــى ظاهــرة االنتفاضــات العربيــة مــن
النظــر إليهــا
ــم ،فإنــه يمكــن  -بــل ويجــب -
طبيعــة مطالــب المحتجيــن واحتشــادهم .ومــن َث َّ
ُ
ـة ثانيـ ٌ
علــى أنهــا موجـ ٌ
ـة مــن هــذه االنتفاضــات ،وليســت مجـ َّـرد أحــداث متناثــرة ومنفصلــة .إذ
توجــد أوجــه تشــابه ال تخطئهــا العيــن بيــن أحــداث عامــي  2011و ،2019وهــي:
ـعبية واســعة النطــاق ضــد أنظمــة غيــر فعَّ الــة أو فاســدة
■كالهمــا عبــارة عــن مظاهـ ٍ
ـرات شـ ٍ
إمــا إلــى اســتقالة رؤســاء الســلطة التنفيذيــة أو
أو اســتبدادية أو ديمقراطيــة َمعيبــة ،وأدَّ ت َّ
ُّ
تدخــل الجيــش لخلــع رؤســاء مسـ ِّ
ـتبدين احتكــروا الســلطة لعقــود.
نابعة من مظالم متشابهة.
متشابهة
بمطالب
■طالب المتظاهرون
ٍ
ٍ
َ
ـات متماثلـ ً
نفســها ،رغــم وجــود ثماني
■رفــع المتظاهــرون الفتـ ٍ
ـة تقري ًبــا ،وردَّ دوا الشــعارات َ
ســنوات فاصلة.
ٍ
ُّ
َّ
والتعلــم
يتمثــل فــي ديناميكيــات االنتشــار واالنتقــال
هنــاك وجــه آخــر للتشــابه بيــن الموجتَ ْيــن
بيــن هــذه الحــركات االحتجاجيــة .ففــي الموجــة األولــى مــن االنتفاضــات العربيــة ،امتــدَّ ت
االحتجاجــات بســرعة إلــى ســت دول ٍ عربيــة فــي غضــون بضعــة أشــهر .وبشــكل مشــابه ،تبــع
االحتجاجــات فــي الســودان بعــد بدايتهــا فــي ديســمبر/كانون األول  2018الحــراك الشــعبي فــي
الجزائــر فــي فبراير/شــباط  .2019ثــم بعــد ذلــك اندلعــت احتجاجـ ٌ
ـد
ـت واحـ ٍ
ـات ضخمــة  -فــي وقـ ٍ
تقريبــا  -فــي ٍّ
كل مــن العــراق ولبنــان فــي أكتوبر/تشــرين األول .إن تأثيــر التقليــد بيــن هــذه
ً
َ
ـجع الناشــطين علــى االحتشــاد والخــروج للشــوارع
ـس فيــه ،وهــو الــذي شـ َّ
االحتجاجــات ال ل ْبـ َ
لرفــع مطالبهــم وتحــدي األنظمــة القائمــة.
ـر مــن التعقيــد والتناقــض .فمــن ناحيــة،
ـدر كبيـ ٍ
اتســمت الموجــة األولــى مــن االنتفاضــات بقـ ٍ
ٌ
ـات نزيهــة وحــرة ألول مــرة،
تر َّتبــت عليهــا محـ
ـول الديمقراطــي مثــل :إجــراء انتخابـ ٍ
ـاوالت للتحـ ُّ
وإصالحــات سياســية ،وتحــركات لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة والمشــاركة السياســية .ومــن
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أهليــة وموجــات عنــف
ناحيــة أخــرى ،تس ـ َّببت هــذه الموجــة فــي انقالبـ ٍ
ـروب َّ
ـات عســكريَّ ة وحـ ٍ
مــن الــدول ومــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول ،وكذلــك تس ـ َّببت فــي انهيــار بعــض الــدول .وقــد
أدَّ ى هــذا التناقــض الجــذري الصــارخ بيــن النتائــج إلــى خلــق ِ نــوعٍ مــن الغمــوض فــي وصــف
فتــم اســتخدام مجموعــة متنوِّ عــة مــن المصطلحــات لإلشــارة
المراقبيــن لألحــداث الجاريــة،
َّ
تمــرد ،ثــورة إصالحيــة ،سلســلة تغييــر
إلــى هــذه األحــداث مثــل :ثــورة ،انتفاضــة ،عصيــان،
ُّ
أنظمــة ،ناهيــك عــن مصطلــح «الربيــع العربــي» المســتخدم علــى نطــاق ٍ واســعٍ.
وقــد أدَّ ت االحتجاجــات األخيــرة ً
أيضــا إلــى نتائــج متفاوتــة علــى غــرار الموجــة األولــى .فعلــى
الرغــم مــن أنهــا أجبــرت األنظمــة الحاكمــة القائمــة علــى تقديــم بعــض التنــازالت والتعديــات،
ـدة فقــط (الســودان) .حيــث إنــه
فــإن عمليــة تغييــر نظــام الحكــم لــم تحــدث َّإل فــي حالـ ٍـة واحـ ٍ
ـة صعبـ ٌ
بعــد اإلطاحــة بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير فــي أبريل/نيســان  ،2019بــدأت عمليـ ٌ
ـة
لتغييــر نظــام الحكــم ،لكــن ال يــزال مــن الســابق ألوانــه معرفــة مــا إذا كان هــذا االنتقــال مــن
ـول الديمقراطــي.
حكــم البشــير االســتبدادي ســيؤدي إلــى بــدء عمليــة التحـ ُّ
ُّ
للتخلــص مــن الزمــرة الحاكمــة التــي يُ طلــق
ـراءات محــدودة
ـم اتخــاذ إجـ
بينمــا فــي الجزائــر تـ َّ
ٍ
ووعــود قليلــة
عليهــا « ”le pouvoirأو “الســلطة” ،مــع الســماح بنــوعٍ مــن تدويــر النخبــة
ٍ
باإلصــاح .بهــذه الطريقــة ســعى النظــام إلــى اســتيعاب زخــم االحتجاجــات مــن خــال تبديــل
بنــاء علــى ذلــك.
هيكلــي
تحــول
بعــض الجهــات الفاعلــة فــي الســلطة دون الســماح بحــدوث
ُّ
ً
ٍّ
ـرات حقيقيـ ٍـة
وبشــكل شــبيه فــي لبنــان والعــراق ،فــا يــزال نضــال المتظاهريــن إلحــداث تغييـ ٍ
ـتمرا فــي مواجهــة محــاوالت النُّخــب الحاكمــة الحتــواء الموجــة الثوريــة
فــي قواعــد اللعبــة مسـ ًّ
والحـ ِّ
ـد مــن نطــاق التغييــرات السياســية.
أساســي فــي نطــاق فريــق العمــل هــذا علــى كيفيــة تأثيــر حــركات
ٍّ
ُّ
ينصــب اهتمامنــا بشــكل ٍ
اإلســام السياســي وأحزابــه  -باعتبارهــا الحــركات االجتماعيــة والسياســية الرئيســة فــي دول
َّ
يتعلــق بهــذه
الموجتَ ْيــن األولــى والثانيــة  -فــي هــذه االنتفاضــات ،وكيفيــة تأ ُّثرهــا بهــا .وفيمــا
مهمــا للغايــة بيــن الموجتَ ْيــن األولــى والثانيــة :ففــي الموجــة األولــى كانــت
المســألة ،نــرى تباي ًنــا ًّ
حــركات اإلســام السياســي فــي صفــوف المعارضــة تناضــل ضــد الحــكَّام واألنظمــة القائمــة.
َ
إمــا
لكــن فــي الموجــة الثانيــة نــرى فــي جميــع الحــاالت األربــع
بعــض الفاعليــن اإلســاميين َّ
ً
هدفــا
كحــكَّام أو كداعميــن وشــركاء فــي األنظمــة القائمــة .إن اإلســام السياســي باعتبــاره
للتعبئــة الشــعبية عــوض كونــه مــن المنظميــن لهــا (أو كونــه علــى الجانبيــن فــي بعــض الحــاالت)
ـة مختلفـ ً
يخلــق ديناميكيـ ً
تمامــا لإلســام السياســي فــي جميــع هــذه الحــاالت قيــد الدراســة.
ـة ً
ـات أخــرى مــن
وفــي بعــض الــدول ،تــم حشــد فصائــل اإلســاميين فــي المعارضــة ضــد قطاعـ ٍ
اإلســاميين فــي الســلطة .وهــو مــا ِّ
يمثــل مظهـ ًـرا مــن مظاهــر االنقســام العميــق داخــل الحــركات
تمثــل هــذه األحــداث مناسـ ً
اإلســامية فــي العالــم العربــي .كمــا ِّ
ـبة لمختلــف الحــركات واألحــزاب
اإلســامية لتوضيــح مواقفهــا بشــأن القضايــا السياســية الرئيســة.
انقســمت األحــزاب والحــركات السياســية اإلســامية فــي الســودان .حيــث حصــل حــزب المؤتمــر
انضمــت قــوى إســامية أخــرى  -مثــل
الوطنــي الحاكــم علــى دعـ ٍـم مــن الحركــة اإلســامية ،بينمــا
َّ
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حركــة اإلصــاح اآلن واإلخــوان المســلمين فــي الســودان  -إلــى المظاهــرات .أمــا فــي الجزائــر
األهليــة ،فقــد أصبــح أكبــر حــزب إســامي (حركــة مجتمــع
وبســبب العــبء الثقيــل للحــرب
َّ
فعليــا فــي نظــام بوتفليقــة ،واضطــر إلــى تغييــر موقفــه تجــاه المعارضــة مؤخـ ًـرا.
الســلم) شــريكًا ًّ
ـارض لــه .وفــي العــراق ولبنان،
ـد للنظــام ومعـ ٍ
وتفرقــت األحــزاب اإلســامية األخــرى مــا بيــن مؤيـ ٍ
بدعــم مــن الحــركات اإلســامية فــي المشــهد السياســي شــديد
حظيــت األحــزاب الحاكمــة
ٍ
االنقســام والتعقيــد فــي هاتيــن الدولتَ ْيــن.
يــزداد تعقيــد المشــهد اإلســامي فــي لبنــان والعــراق بســبب االنقســام الطائفــي بيــن الشــيعة
ـوى مهيمنـ ً
ـة فــي االئتالفــات
والســنة ،حيــث ُتعَ ــدُّ األحــزاب والحــركات اإلســامية الشــيعية قـ ً
ُّ
ٍّ
ً
َ
ـم فقــد أصبحــت هدفــا لالحتجــاج الشــعبي ،ســواء
الحاكمــة فــي كل مــن لبنــان والعــراق ،ومــن ثـ َّ
بشــكل ٍ مباشــر أو غيــر مباشــر .وفــي المقابــل ،تنتمــي معظــم األحــزاب والحــركات اإلســامية
الســنية فــي هذيــن البلديــن إلــى صفــوف المعارضــةَّ ،إل أنهــا تعانــي مــن االنقســامات التنظيميــة
ُّ
ومشــاكل القيــادة التــي تعيــق نفوذهــا السياســي.
لدراســة حــركات اإلســام السياســي فــي دول الموجــة الثانيــة مــن االنتفاضــات العربيــة ،تناقــش
ُّ
ـياقات االجتماعيــة والسياســية مــن أجــل تســليط الضــوء
كل ورقـ ٍـة فــي مجموعــة العمــل السـ
ِ
علــى ظــروف عمــل الحــركات اإلســامية وردود أفعالهــا ،ولدراســة األســباب الجذريــة للموجــة
ِّ
تحــدد مواقــع التيــارات اإلســامية فــي
الحاليــة مــن االنتفاضــات وديناميكياتهــا .كمــا أنهــا
علىتوجههــم السياســي ،واســتراتيجيتهم
كل حالــة  ،وتناقــش طــرق تأثيــر هــذه االنتفاضــات
ُّ
السياســية ،وســلوكهم السياســي.
اإلطار النظري
أدبيــات علميــة رئيســة فــي
لتنــاول هــذه القضايــا ،سنســتعين باألفــكار المقدَّ مــة فــي ثــاث
ٍ
العلــوم االجتماعيــة:
األولــى :هــي مجموعــة مــن األعمــال حــول الحــركات االجتماعيــة وسياســات النــزاع .تشــكِّل
ً
ً
نموذجيــة مــن
حالــة
االضطرابــات الشــعبية ضــد األنظمــة االســتبدادية فــي العالــم العربــي
جماعــي لتغييــر سياســة الحكومــة أو النظــام
ٍّ
سياســاتالنزاع ينخــرط فيهــا النــاس فــي عمــل ٍ
ً
وتنظيمــا ،وأنهــم
رســوخا
القائــم ،وقــد أثبــت اإلســاميون أنهــم أكثــر الفاعليــن المجتمعييــن
ً
تنظيمــا فــي جميــع دول الموجــة الثانيــة .تحــاول
أصحــاب الحركــة االجتماعيــة األكبــر واألكثــر
ً
ِّ
ـم األســباب والظــروف التــي يقــوم في ظلهــا الناس
نظريــة الحركــة االجتماعيــة فــي جوهرهــا فهـ َ
باالحتشــاد للمشــاركة فــي سياســة النــزاع مــع األنظمــة أو الحكومــات القائمــة .وال تتب َّنــى جميــع
نزاعيــا ،أو تتب َّنــى اســتراتيجيات سياســة النــزاع مثــل المظاهــرات
الحــركات االجتماعيــة توجهً ــا
ًّ
واإلضرابــات والعصيــان المدنــي وأعمــال الشــغب أو حتــى التمــرد .ويشــير تشــارلز تيلــي إلــى
أن سياســات النــزاع تشــمل «التفاعــات التــي يقـ ِّ
ـات تؤثــر فــي مصلحــة
ـدم فيهــا فاعلــون مطالبـ ٍ
ً
أهدافــا أو صاحبــة المبــادرة بالمطالبــات أو
إمــا
شــخص آخــر ،والتــي تكــون فيهــا الحكومــات َّ
ٍ
1
ً
أطرافــا ثالثــة” .
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تجمعــوا فــي ميــدان التحريــر  -وفــي مياديــن
يمكــن للمــرء التكهُّ ــن بمــا إذا كان النــاس الذيــن َّ
ً
أخــرى مــن العالــم العربــي  -يشــكِّلون حركـ ً
ـة اجتماعيــة؛ ألن كلتــا الموجتَ ْيــن األولــى والثانيــة
َّ
مــن االنتفاضــات العربيــة كانــت عفويـ ً
معيــن مــن
ـة وغيــر
متوقعــة .ومــن أجــل اعتبــار شــكل َّ
ـة ،يجــب أن يكــون هنــاك تفاعـ ٌ
ـة اجتماعيـ ً
المشــاركة السياســية حركـ ً
ـتمر بيــن مجموعـ ٍـة
ـل مسـ ٌّ
جماعيــا ولديهــم هــدف مشــترك .2لهــذا الســبب يصــف
تحديــا
مــن األشــخاص الذيــن يواجهــون
ً
ًّ
ٌ
البعــض الجماهيــر التــي شــاركت فــي االنتفاضــات العربيــة بأنهــا حركــة غيــر اجتماعيــة ،وأن
ـدف
هــذه االنتفاضــات هــي «أعمــال جماعيــة لفاعليــن غيــر جماعييــن» تهــدف إلــى تحقيــق هـ ٍ
موحــد (أي التغييــر االجتماعــي) علــى الرغــم مــن عــدم وحــدة األيديولوجيــة أو القيــادة أو
ٍ
3
ـمية وراسـ ً
التنظيــم  .لذلــك ال يجــب أن تكــون الحــركات االجتماعيــة رسـ ً
وموحــد ًة .ويمكــن
ـخة
َّ
ً
هدفــا مشــتركًا ،ويمكــن أن
ـبكات غيــر رســمية تتشــاطر
أن تتكـ َّ
ـون الحــركات االجتماعيــة مــن شـ ٍ
تكــون واســعة النطــاق بشــكل واســع مثــل معارضــة الرأســمالية أو العنصريــة أو االســتبداد علــى
المســتوى العالمــي.4
بنــاء علــى نظريــة الحركــة االجتماعيــة ،يمكننــا تحليــل ثالثــة جوانــب لهــؤالء الفاعليــن
ً
الجماعييــن )1( :هيــاكل الفــرص السياســية التــي يجــد الفاعلــون أنفســهم فيهــا )2( ،المــوارد
تيســر العمــل الجماعــي )3( ،الطريقــة التــي يصيــغ بهــا
المتاحــة لحشــد الفاعليــن والتــي تمكِّــن أو ِّ
أســباب الحركــة وأهدافهــا.
الفاعلــون
َ
َ
ٍّ
حوافــز للحــركات
عــام ،تشــير الفــرص السياســية إلــى العوامــل البيئيــة التــي تخلــق
بشــكل ٍ
للتحــرك ،وأبرزهــا النوافــذ السياســية التــي ُتفتــح بســبب ضعــف الدولــة والتــي
االجتماعيــة
ُّ
5
ـاحة للحشــد  .وتشــمل الفــرص السياســية عوامـ َ
متنشــئ مسـ ً
ـل مثــل :إدراك الجمهــور لشــرعية
ِ
النظــام ،ومــدى فعاليــة النظــام فــي إنشــاء «شــرعية األداء» (أي توفيــر فــرص العمــل ومســتويات
تصدعــات داخــل النظــام يمكــن اســتغاللها مــن ِقبــل المعارضــة،
المعيشــة المقبولــة) ،ووجــود
ٍ
6
وميــل النظــام للقمــع وقدرتــه علــى القيام بــه ،والدعــم اإلقليمي والدولــي للنظــام و/أو المعارضة .
والجانــب الثانــي هــو المــوارد المتاحــة للحــركات .إن مســتوى التنظيــم ،ونطــاق الشــبكات،
واالســتعانة بالمتطوعيــن والقــادة الموهوبيــن ،والقــدرات الماديــة والدعــم المالــي ،والدعــم
الشــعبي ألهــداف الحركــة؛ جميعهــا مــوارد تقــوم الحــركات االجتماعيــة  -الحــركات اإلســامية
ـزءا كبيـ ًـرا مــن المشــهد السياســي
فــي هــذه الحالــة  -بحشــدها ألســبابها
َّ
الخاصــة .7ونظـ ًـرا ألن جـ ً
فــي العالــم العربــي يتَّ ســم بالقمــع االســتبدادي ،فــإن الشــبكات غيــر الرســمية  -مثــل العالقــات
والتجمعــات غيــر الرســمية  -أصبحــت ً
خاصــة.8
أيضــا بدورهــا مــواردَ مفيــدة بصفـ ٍـة
الشــخصية
َّ
ُّ
ً
اســتراتيجي لحشــد شــبكاتها
ٍّ
ثالثــا :تصيــغ الحــركات االجتماعيــة أســبابها ومظالمهــا بشــكل ٍ
ـدد المشــاكل وتعــرض اســتراتيجيات ِّ
ً
ِّ
نطاقــا .9حيــث تحـ ِّ
وتقدم أســبا ًبا
لحلها،
وجماهيرهــا األوســع
10
أدوات
لتحفيــز النــاس علــى الحشــد  .ويعتمــد الفاعلــون علــى الســمات الثقافيــة ،ويســتخدمون
ٍ
رمزيـ ً
ـة إليصــال مطالبهــم ومواقفهــم إلــى الجماهيــر المســتهدفة داخــل ســياقاتهم وخارجهــا .إن
َّ
يتطلــب عمليـ ً
ـة مســتمر ًة مــن إنتــاج المعنــى وتكويــن
توفيــر األســاس الــازم للعمــل الجماعــي
الهويــة.11
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شــأنهم شــأن جميــع الحــركات االجتماعيــة ،يقــوم اإلســاميون بتنســيق خطاباتهــم ً
وفقــا
الحتياجــات الوضــع وتعديــل منصاتهــم األيديولوجيــة لدمــج ُّ
تطلعــات مؤيديهــم المحتمليــن.
ومــع ذلــك ،فمــن المهـ ِّ
ـم اإلشــارة إلــى أن الحــركات االجتماعيــة اإلســامية بعيــد ٌة كل ال ُبعْ ــد عــن
انقســام وعــدم تجانــس قويــان داخــل صفــوف
والتجمــع فــي كتلــة واحــدة .وهنــاك
الوحــدة
ٌ
ُّ
اإلســاميين مــن حيــث ُنهُ جهــم تجــاه مســائل شــرعية األنظمــة الحاكمــة وجاذبيــة التعــاون مــع
َّ
ـية مختلفـ ٍـة
تلــك األنظمــة واســتراتيجيات معارضتهــا .إنهــم
يتطلعــون إلــى ُم ُثــل ٍ ورؤى سياسـ ٍ
ـم أوراق مجموعــة العمــل بخطابــات هــؤالء الفاعليــن وممارســاتهم
ـبيا للمســتقبل؛ لذلــك تهتـ ُّ
نسـ ًّ
لمعرفــة كيــف يصيغــون أهدافهــم ومنصاتهــم للتحــدُّ ث إلــى الجماهيــر المحليــة واإلقليميــة.
أمــا المجموعــة الثانيــة مــن األدبيــات التــي نســتمدُّ منهــا األفــكار  -بجانــب نظريــة الحركــة
الخاصــة بانهيــار األنظمــة االســتبدادية والتحــوالت الديمقراطيــة.
االجتماعيــة  -فهــي األدبيــات
َّ
فغال ًبــا مــا تنشــأ تصدُّ عــات داخــل األنظمــة االســتبدادية عندمــا تنهــار ،وهــو مــا يــؤدي إلــى
إضعــاف الكتلــة الحاكمــة وتســريع ســقوط النظــام .ومــن العوامــل الرئيســة هنــا مــا إذا كان يمكــن
ـات مــن المعارضــة
للمعارضــة أن تتَّ حــد ضــد النظــام ،ومــا إذا كان بإمــكان النظــام اســتمالة قطاعـ ٍ
إلضعافهــا وتشــتيتها .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن رأس المــال التنظيمــي لكتلــة المعارضــة وقدرتهــا
علــى توحيــد قواهــا حــول رؤيــة سياســية مشــتركة يؤثــران فــي احتمــاالت مــا إذا كانــت
المعارضــة قــادر ًة علــى إســقاط الحكومــة القائمــة ،ومــا إذا كان انهيــار النظــام االســتبدادي
يفســح المجــال لالنتقــال الديمقراطــي .مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن انهيــار األنظمــة االســتبدادية
ٌ
تحــوالت ديمقراطيــة .ففــي الواقــع ،لــم تدخــل مــن دول الموجــة األولــى
ال يتبعــه بالضــرورة
مــن االنتفاضــات فــي عمليــة بنــاء الممارســات الديمقراطيــة ســوى مصــر وتونــس ،ولــم تســتمر
خاصــا بكيفيــة قيــام
اهتمامــا
هــذه العمليــة ســوى فــي تونــس .تولــي هــذه السلســلة مــن األوراق
ًّ
ً
االحتجاجــات فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان بإنشــاء التصدُّ عــات بيــن النُّخــب الحاكمــة
ـات مــع األيديولوجيات
أو تعميقهــا ،وكيفيــة نجــاح الحــركات االجتماعيــة فــي مســألة بنــاء تحالفـ ٍ
علــى الجانــب اآلخــر لزيــادة قدرتهــا علــى حشــد الجماهيــر.
ثالثــا :نعتمــد ً
ً
أيضــا علــى التحليــل المؤسســي التاريخــي لتت ُّبــع تطــور خطابــات حــركات اإلســام
السياســي وأفعالهــا فــي الظــروف الحاســمة فــي حالــة كل دولــة علــى حــدة .ونحــاول مــن خــال
دراســة تأثيــر األحــداث والعمليــات الحاســمة تتبــع أنمــاط التفاعــل بيــن الحــركات اإلســامية
مــن ناحيــة ،والنظــام ومجموعــات المعارضــة األخــرى مــن ناحيــة أخــرى .يــدرس النهــج المعتمــد
« القيــود الهيكليــة والمؤسســية لمجموعــة الخيــارات المتاحــة لصانعــي القــرار ،بــل وربمــا تهيئهــم
معيــن” .12وهــذا يُ كمــل تركيزنــا علــى كيفيــة اســتجابة الحــركات اإلســامية لفتــح
الختيــار خيــار َّ
ٍّ
نوافــذ الفــرص فــي ســياقات كل منهــا أو إغالقهــا.
ً
ظروفــا حاسـ ً
ـمة تكشــف عــن الفجــوات
ُتعَ ــدُّ اللحظــات الثوريــة  -مثــل االنتفاضــات العربيــة -
والتصدُّ عــات ،باإلضافــة إلــى قــوة الوضــع الراهــن .لكنهــا ً
طويلــة مــن
لفتــرات
أيضــا نتيجــة
ٍ
ٍ
معيــن .مــن هــذا المنطلــق ُتظهــر التغييــرات
االســتقرار المؤسســي الــذي يعيــد إنتــاج
ٍ
نظــام َّ
13
ِّ
ً
التاريخي ْيــن ” .ســنحلل
«تفاعــا دوريًّ ــا بيــن فتــرات االســتمرارية واالنفصــال الحــاد
الثوريــة
َّ
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كيــف أن الطــرق المحــدَّ دة التــي ســلكتها ٌّ
كل مــن األنظمــة الحاكمــة وحــركات اإلســام السياســي
ـادات ذاتيــة فــي المســار المتقاطــع
فــي التاريــخ الحديــث لهــذه الــدول األربــع قــد أنشــأت اعتمـ ٍ
14
ُّ
التدفــق المؤسســي» مثــل الربيــع العربــي” .
بيــن الطرفيــن ،باإلضافــة إلــى «مراحــل وجيــزة مــن
وصف المشروع
بــدأ هــذا المشــروع فــي يونيو/حزيــران  2019عندمــا شــكَّل برنامــج الشــرق حــول اإلســام
السياســي مجموعــة عمــل ٍ لمتابعــة األحــداث الجاريــة فــي الســودان والجزائــر .كانــت مجموعــة
مهتمـ ً
ـة بفهــم أســباب االنتفاضــات وديناميكياتهــا وعواقبهــا ،باإلضافــة إلــى ســلوك حركات
العمــل
َّ
اإلســام السياســي خــال هــذا الوقــت االســتثنائي .ثــم اتســع نطــاق مجموعــة العمــل بعــد بضعــة
تــم ً
أيضــا التركيــز علــى
أشــهر ليشــمل االحتجاجــات فــي لبنــان والعــراق عنــد اندالعهــا ،كمــا َّ
عــام بمتابعــة األخبــار
اتجــاه اإلســام السياســي الشــيعي .قــام الفريــق األساســي علــى مــدار
ٍ
والتغطيــة اإلعالميــة ،ومراجعــة األدبيــات ،وجمــع الوثائــق والبيانــات ذات الصلــة.
الموســع فــي سـ ِّ
ـات ،باإلضافــة إلــى بعــض صحائــف
تجســدت نتيجــة هــذا العمــل البحثــي
ـت ورقـ ٍ
َّ
َّ
مخصصــة
والمخططــات المعلوماتيــة البيانيــة (االنفوجرافكــس) .الورقــة األولــى
الوقائــع
َّ
لدراســة معضلــة الحركــة اإلســامية الســودانية خــال ثــورة ديســمبر/كانون األول ،وكذلــك
خــال الفتــرة االنتقاليــة .وتتمحــور الورقــة البحثيــة الثانيــة حــول إســاميي الجزائــر وتفاعلهــم
مــع الحــراك الشــعبي.
ـم إعــداد تقريريــن لــكل دراســة حالــة :واحــد للجماعــات
أمــا بالنســبة إلــى لبنــان والعــراق ،فقــد تـ َّ
تــم تضييــق نطــاق البحــث
الســنية ،وآخــر للجماعــات اإلســامية الشــيعية .وقــد َّ
اإلســامية ُّ
فــي لبنــان ليشــمل الجماعــة اإلســامية وحــزب اهلل فقــط؛ لكونهمــا يمثــان الحركــة اإلســامية
الســنية والشــيعية الرئيســة فــي التيــار اإلســامي .فــي المقابــل ،كان المشــهد العــام لحــركات
ُّ
اإلســام السياســي فــي العــراق معقــدً ا للغايــة ،لدرجــة أن أوراقنــا اضطــرت إلــى تنــاول العديــد
الســنية والشــيعية.
مــن الجماعــات واألحــزاب والشــبكات الدينيــة السياســية فــي الطائفتَ ْيــن ُّ
العامــة مــن هــذه األوراق حــول ظــروف حــركات اإلســام
يمكــن اســتخالص بعــض المالحظــات
َّ
السياســي وســلوكها خــال انتفاضــات :2019
ً
أول :الخالفــات والتنافســات بيــن الفصائــل المختلفــة داخــل المشــهد السياســي اإلســامي
ـزب
منعتهــا مــن اتخــاذ موقـ ٍـف
َّ
موحـ ٍ
ـد أو َّ
منســق ٍ خــال االنتفاضــة ،وكان األمــر متــروكًا لــكل حـ ٍ
الخاصــة .وعــاوة علــى ذلــك ،حشــدت
ـاء علــى حســاباته
أو جماعـ ٍـة التخــاذ خياراتــه
َّ
َّ
الخاصــة بنـ ً
بعــض األحــزاب اإلســامية فــي الســودان والعــراق ولبنــان قواعــدَ دعمهــا ضــد اإلســاميين
اآلخريــن فــي الســلطة.
ـوظ حتــى بالنســبة إلــى األحــزاب
ثانيــا :تباينــت ردود األفعــال تجــاه االنتفاضــات بشــكل ٍ ملحـ ٍ
ً
رســميا إلــى
انضمــت
والجماعــات اإلســامية المنتميــة للمعارضــة .ففــي بعــض الحــاالت،
َّ
ًّ
االحتجاجــات ودعمــت مطالبهــا بــكل إخــاص ،ومثــال علــى ذلــك جماعــة اإلخــوان المســلمين
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ـمي فــي
وحركــة اإلصــاح اآلن فــي الســودان .وفــي حـ ٍ
ـاالت أخــرى ،شــاركت بشــكل ٍ غيــر رسـ ٍّ
االنتفاضــات واغتنمــت الفرصــة للدعــوة لإلصــاح ،وكان هــذا حــال معظــم األحــزاب اإلســامية
الجزائريــة .بينمــا َّ
ـات أخــرى مواليـ ً
ظلــت جماعـ ٌ
ـة لألنظمــة القائمــة رغــم مشــاركة بعــض أعضائهــا
ـخصية.
ـارات شـ
فــي المظاهــرات العتبـ ٍ
َّ
ثالثــا :كان الوضــع أكثــر حساسـ ً
ً
ـية وتعقيــدً ا فــي الــدول التــي ينقســم فيهــا المشــهد اإلســامي
الســنية والشــيعية ،وتحديــدً ا فــي العــراق ولبنــان .فمــن ناحيــة ،كان
السياســي بيــن الجماعــات ُّ
ِّ
متردديــن فــي االنضمــام إلــى االنتفاضــات التــي تتحــدَّ ى األنظمــة التــي يهيمــن عليهــا
الســنة
ُّ
الشــيعة ،حتــى ال ُتعــرض عالقاتهــم مــع الجماعــات الشــيعية القويــة للخطــر .ومــن ناحيــة أخــرى،
لــم يرغبــوا فــي فقــدان قواعــد دعمهــم وتفويــت فرصــة تحســين موقفهــم السياســي.
رابعً ــا :إذا كانــت موجــة عــام  2011مــن االنتفاضــات العربيــة قــد ضربــت الحــركات اإلســامية
ـرة مــن الصعــود السياســي ،فقــد أدَّ ت موجــة انتفاضــات عــام
ـرة قصيـ ٍ
ـوة بعــد فتـ ٍ
الســنية بقسـ ٍ
ُّ
َّ
 2019إلــى تعميــق أزمتهــا بعــد اإلطاحــة بنظــام اإلنقــاذ فــي الســودان .إل أن الموجــة الثانيــة
ضربــت الحــركات الشــيعية ً
أيضــا؛ فقــد تأ َّثــر حــزب اهلل اللبنانــي والتحالفــات السياســية الشــيعية
ـر
الرئيســة فــي العــراق تأثـ ًـرا شــديدً ا بهــذه الموجــة مــن االنتفاضــات التــي أدَّ ت إلــى تــآكل ٍ خطيـ ٍ
فــي دعمهــم الشــعبي.
وأخيــرً ا :تجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــات الحشــد فــي دول الموجــة الثانيــة ال تــزال بعيــد ًة
عــن االنتهــاء .فقــد تنهــار العمليــة االنتقاليــة َّ
الهشــة فــي الســودان فــي ظــل تزايــد النزاعــات
َّ
المتوقــع أن ُتســتأنف االنتفاضــات فــي العــراق
بيــن القــوى السياســية المتنافســة هنــاك .ومــن
ولبنــان إذا فشــلت الحكومتــان الجديدتــان فــي التعامــل مــع األوضــاع االقتصاديــة التــي ازدادت
تدهــو ًرا؛ نتيجـ َ
ـة أزمــة جائحــة كوفيــد .19-حتــى فــي الجزائــر التــي تبــدو الــدول األكثــر اســتقرا ًرا
فــي دول الموجــة الثانيــة ،فــإن خيبــة األمــل إزاء االنتخابــات الرئاســية واإلصالحــات السياســية
المدرجــة فــي مســودة الدســتور الجديــد قــد تطلــق موجـ ً
ـة جديــد ًة مــن االضطرابــات.
المحــدودة ُ
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سانت بول بالواليات المتحدة األمريكية ،وحصل على درجة الدكتوراه بأطروحة بعنوان« :التنشئة االجتماعية
األدائية في السياسة العالمية :اإلسالموية والعلمانية والديمقراطية في تركيا ومصر» (.)2014
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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