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مقدمة الكتاب
بمجرد أن أعلن المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية عن
تأليف كتاب جماعي حول تجارب حركات اإلسالم السياسي  ,توالت مشاركات الباحثين والمختصين
التي جاءت بمثابة شحنة غزيرة من االفكار واآلراء أثرت محاور البحث والتحليل ,وألننا في المركز
الديمقراطي العربي نعنى بنشر المعرفة المتزنة ضمن اطار البحث العلمي الموضوعي  ,نثق بأن
التاريخ سيسجل لنا مبتدأ الفكرة والمعالجة في هذا الج انب المعرفي بمشاركة نخبة من الباحثين
واألكاديميين المختصين لنتجاوز الحدود في تصدير هذا الكم المعرفي الهائل بمنطق سديد ومنهج
سليم دون المساس بثوابت العقيدة والدين ,غايتنا تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة
وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج.
هذا المؤلف الجماعي التشاركي تضمن محاور بحثية عميقة تناولت اطار مفاهيمي نظري لحركات
االسالم السياسي ولنتائج هذه الظاهرة السياسية في تفاعلها مع المتغيرات على الساحة السياسية في
كافة اقطار الوطن العربي  ,بينما في محور صعود حركات اإلسالم السياسي وتمثالتها الهويايتة
في بناء انتقاالتها اإلقليمية (مقاربة جيوبوليتيكية )و فقد جاءت دراسته لتحلل العوامل التي ساعدت
على صعود هذه الحركات للسلطة واكتساب شرعيتها التي كانت مفقودة في االنظمة السياسية السابقة،
والتي تبنت خطابا يعكس تصوراتها السياسية واالجتما عية والثقافية والحفاظ على هويتها الدينية ,
حيث قامت هذه الدراسة على بتفكيك هذه العوامل من اجل فهم موقف هذه الحركات من النظام
الديمقراطي بصورته الليبرالية وتفسيره وفق بناءتها االيدلوجية وحرصت على الحفاظ على التماسك
التنظيمي وااللتزام االيديولوجي من خالل التعرف على تطور موقف الحركات من المنافسة مع القوى
السياسية االخرى في المنطقة العربية ,وتناول الكتاب ايضا تحليل لحركات االسالم السياسي واشكالية
الدولة العميقة في دول الربيع العربي بدراسة مقارنة في الماالت وآليات التعامل خاصة بعد التحوالت
التي عاشتها حركات اال سالم السياسي في المنطقة التضييق عليها فقد وجدت في ثورات الربيع
العربي منعرجا وفرصة في التحول وتسلم المشهد السياسي من خالل محاولة قيادة حراك الثورة
وتبعاتها ،وخوض غمار المنافسة في بعض دول الربيع العربي بعد ان توافر الظروف على اختالفها.
وفي محور التح ديات الراهنة لحركات اإلسالم السياسي ( داخليا و خارجيا )  ,تناول اإلسالم
السياسي والربيع العربي  :دراسة حالة تكتل الجزائر الخضراء في االنتخابات التشريعية عام 2012
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م ,تنطلق دراسته من فكرة ما يسمى بالصحوة اإلسالمية ،التي مست بعض الدول العربية في إطار
الربيع العربي  ،حيث نجد أن هذه الثورات كانت لها تداعياتها على بعض الدول على غرار الجزائر
حيث لعبت حركات االسالم السياسي دور المعارض السياسي ،وأهم ما ميز تلك المرحلة االنتخابات
التشريعية عام  2012م و ظهور ما يسمى بتكتل الجزائر الخضراء ( حركة مجتمع السلم  ،حركة
ا إلصالح الوطني  ،حركة النهضة ) الذي دخل هذه التشريعيات بعد التعديالت الدستورية التي جاء
بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التي تزامنت مع موجات و تبعات الربيع العربي ،الذي أدى إلى
صعود اإلسالميين في كل من تونس و مصر الى السلطة ،وجاء تطور حركات اإلسالم السياسي
في الجزائر قبل و بعد الربيع العربي بدارسة مستقلة حول الحركات اإلسالمية في الجزائر التي لم
تستطع استغالل ثورات الربيع العربي كورقة للضغط على النظام الحاكم فيها للقيام بإصالحات
سياسية ،او لتعبئة الجماهير وتوسيع قاعدتها الشعبية من اجل خوض مختلف االستحقاقات االنتخابية
.بل بالعكس استفاد النظام الحاكم من تجربة الثمانينات والتسعينات ضد الحركات اإلسالمية المسلحة،
اما حركة اإلخوان المسلمين في مصر نموذج حي للحركات اإلسالمية التي ال زال ينظر إليها
باعتبارها التيار األكبر واألكثر تأثي ار وتنظيما في الحياة السياسية المصرية ،فقد تناولها الكتاب بقراءة
تحليلية وصفية لتنوعها في استخدام االستراتيجيات المركبة تبعا لظروف كل عصر ،بحيث نجحت
في االستمرار رغم المحن واألزمات التي مرت بها وامتد فكرها إلى كل األقطار .هذه الجماعة عاشت
عص ار مديدا ومازالت عرفت بالتنوع الداخلي والجيلي والثراء الفكري والسياسي ،كما قد شابها الكثير
من الجدل داخلها وحولها ،وشهدت مراحل صعود هائلة واستثنائية وخاصة في المراحل األولى من
تاريخ تأسيسها وحتى حرب فلسطين عام  ،1948وفي دراسة صعود حركة االخوان المسلمين عقب
ثورة  25يناير تناول الكتاب هذا الجانب بدراسة ثورة  25يناير  ,حيث تم استعراض النظام السياسي
المصري أثناء المرحلة االنتقالية وتناول دور الجيش في اسقاط مبارك واالنتخابات الرئاسية  ،و
النظام السياسي في عهد محمد مرسي من خالل اداء حكومة الرئيس مرسي لتلط الضوء على بنى
النظام السياسي مرتكزاته واساسه المشروعة .
بينما تعددت النماذج العملية لحركات االسالم السياسي في اقطار الوطن العربي ومن ابرزها
حضو ار الحراك السياسي في تونس بعد الربيع العربي ,ما سمي بحركة النهضة ،التي استطاعت
تحقيق النجاح النسبي وارساء تجربة فريدة في العمل السياسي في تونس ،باجتيازها المرحلة االنتقالية
رغم األشواك ونجاحها في اجتياز عدة محطات انتخابية .
5

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

وما كان هذا النجاح النسبي ليتحقق لوال وجود نخبة سياسية محنكة بإسالمييها وعلمانييها ،حكمت
منطق التوافق والعقل على التهور ومصلحة الوطن عوض االنجراف نحو الشخصانية الضيقة ،رغم
ما تعانيه البالد من صعوبات اقتصادية ومن تنامي العمليات اإلرهابية  ,في حين يستشهد الكتاب
بتجربة متقاطعة في العراق لمحور تجربة حركات اإلسالم السياسي في السلطة والحكم ,مما تطلب
دراسته لإلسالم السياسي في العراق وتحليل في أسباب فشل التجربة والخطاب وتحديد اهم العوامل
التي ساهمت في أفشال تجربة اإلسالم السياسي وأضعفت من قدرته ومشروعيته على المستوى
السياسي والشعبي فيه.
وكذلك تناول حزب العدالة والتنمية المغربي من المعارضة إلى األغلبية؛ الثابت و المتغير ,للبحث
في تجربة االسالم السياسي في المغرب من خالل نموذج حزب العدالة و التنمية ،وذلك عبر تسليط
الضوء على الثابت و المتغير في هذه التجربة سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة وكذلك من
خالل مقارنة موضوعية بين ما قبل حركة  20فبراير التي اعتبرت امتدادا لحركات الربيع العربي
التي انطلقت مع سنة  ، 2011وما بعدها حينما وصل االسالميون إلى سدة الحكم ،وذلك من خالل
المحاور االسالم السياسي بالمغرب النشأة و التطور ,واالسالميون تجربة واحدة ال تقبل التجزئة في
االرتباطات بين الدعوي و السياسي ,اضافة الى الثابت و المتغير من خالل الخطاب والممارسة
لتحليل التحوالت التي طرأت على خطاب و ممارسة حزب العدالة التنمية المغربي .
كان لكل محور من محاور هذا المؤلف رؤية خاصة بالباحث وبمنهج مقارب للتحليل والمعالجة,
ساهمت اللجنة العلمية االستشارية ان تضع األولويات الموضوعية ضمن شروط البحث العلمي
وتحكيم هذه الدراسات لمحاور الكتاب الجماعي لتضع القارئ بصورة ابرز الحركات االسالمية
السياسية وتجاربها السياسية في اغلب اقطار الوطن العربي من خالل التفاعل والمشاركة في تناول
هذه الدراسات وجمعها في كتاب جامع وافي يصدر عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية في برلين _ المانيا.

رئيس اللجنة العلمية
الدكتور اياد خازر المجالي
باحث في العالقات الدولية والشؤون االيرانية /جامعة مؤتة-األردن
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تجارب اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة في التحديات
الراهنة وآفاق المستقبل
إطار نظري ومفاهيمي لحركات اإلسالم السياسي

A conceptual and conceptual framework for the
political movements of Islam
عبد الواحد أوامن ،باحث في الدكتوراه جامعة الحسن الثاني كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية المحمدية-المغرب

ملخص:
تسععى هذه الد ارسعة إلى التعرف على مفهوم اإلسعالم السعياسعي الذي برز أكثر خالل السعنوات القليلة
الماضععية ،خصععوصععا مع ثورات الربيع العربي ،والجدل الذي يثيره من ناحية تعدد المصععطلحات التي
تطلق عليه ،ويفس ع ععر هذا التعدد باألهمية البالغة التي يكتس ع ععيها هذا الموض ع ععوع داخل الوطن العربي،
الذي شععهد بدوره ظهور الحركات اإلسععالمية التي تتمتع بمجموعة من الخصععائم والمميزات ،إال أن
ظهورها كان بفعل العديد من العوامل التي سععاعدت في بروزها كفاعل أسععاسععي في الحياة السععياسععية
لعديد من الدول العربية واإلسالمية.
مفاتيح الكلمات :اإلسالم السياسي ،الربيع العربي ،الحركات اإلسالمية.
Abstract:
This study seeks to identify the concept of political Islam, which has
emerged more during the last few years, especially with the revolutions of
the Arab Spring, and the controversy that it raises in terms of the number of
terms it is called, and explains this multiplicity of the importance of this
subject within the Arab world, The emergence of Islamic movements that
have a set of characteristics, but the emergence of many factors that helped
8
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to emerge as a key player in the political life of many Arab and Islamic
countries.
Key Words: Political Islam, Arab Spring, Islamic Movements.
مقدمة:
تعتبر ظاهرة اإلسعالم السعياسعي من أهم الظواهر التي شعغلت اهتمام الباحثين في المجالين السعياسعي
واالجتماعي منذ س ع ع ععبعينيات القرن الماض ع ع ععي ،فقد تعددت التس ع ع ععميات التي أطلقت على هذه الظاهرة
مثل :الص ع ععحوة اإلس ع ععالمية ،النهض ع ععة اإلس ع ععالمية ،اإلحياء الديني وغيرها من األس ع ععماء .وما زاد من
أهمية هذه الظاهرة هو التطورات الدولية التي شهدها المجتمع الدولي منذ الصراع العربي اإلسرائيلي
إلى الص ع ع ع ع ع ع عراع اإليديولوجي بين الشع ع ع ع ع ع ععرق والغرب إبان الحرب الباردة ،إلى اإلجتياح السع ع ع ع ع ع ععوفياتي
ألفغانستان تم الثورة اإليرانية مرو ار بأحداث  11شتنبر  2001ووصوال إلى ثورات الربيع العربي.
فقد أفرزت هذه األخيرة العديد من النتائج والتطورات على السعاحة السعياسعية في كافة الوطن العربي،
كان أهمها الدور الذي لعبته حركات اإلسععالم السععياسععي في هذه المرحلة بعد وصععولها إلى السععلطة،
وذلك من خالل سععلسععلة من اإلنتخابات البرلمانية أدت إلى فوز كل من تيارات حزب العدالة والتنمية
في المغرب ،وحركة النهضة بتونس ،وحزب الحرية والعدالة في مصر ذات التوجه اإلسالمي ،فرغم
اختالف كل نموذج عن آخر وتميزه بطبيعة سع ععلوكه السع ععياسع ععي إال أنه في واقع األمر ،تبين أن هذه
الحركات وضع ع ع ع ع عععت أمام اختبار حقيقي إلثبات قدرتها على بناء نظم ديمقراطية بعد الفرصع ع ع ع ع ععة التي
أتيحت لها ،غير أن نجاح أو فش ععل هذه الحركات كان رهينا بمدى اس ععتيعاب المؤسع عس ععات الس ععياس ععية
واإلجتمععاعيععة في الععدول العربيععة واإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة للمتغيرات الععدوليععة الحععديثععة والمتجععددة في المجتمع
اإلسالمي.
وتتجلى أهمية الد ارسع ع ع ع ععة في التعرف على ماهية ظاهرة اإلسع ع ع ع ععالم السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي ،والتفرقة بينها وبين
المصعطلحات المشعابهة لها والسعمات التي تميز الحركات اإلسعالمية ،وتكمن أهمية هذا الطرح أيضعا
في الكشف عن األسباب التي أدت إلى انتشار الحركات اإلسالمية داخل الوطن العربي.
إن الهدف األهم من هذه الد ارسع ع ع ععة هو الرغبة في وضع ع ع ععع مقاربة مفاهيمية ونظرية لظاهرة اإلسع ع ع ععالم
السياسي داخل الوطن العربي ،من خالل مجموعة من النقط األساسية القائمة على التعريف بمفهوم
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حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي ،وتبيان المصعععطلحات المشعععابهة لها مع تحديد الخصعععائم المميزة لها،
وكذا إبراز مختلف العوامل المساهمة في ظهورها.
وتأس ععيس ععا على ما س ععبق س ععتحاول هذه الد ارس ععة اإلجابة على األس ععئلة التالية :ما المقص ععود باإلس ععالم
السع ع ع ععياسع ع ع ععيم وما هي أبرز المفاهيم المشع ع ع ععابهة لهم وما مفهوم الحركات اإلسع ع ع ععالميةم وما هي أبرز
الخصائم التي تنفرد بهام وما العوامل المساهمة في ظهورهام
وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن هناك أسباب عديدة وعوامل مختلفة ساهمت في نشأة
وتطور الحركات اإلس ععالمية إلى الش ععكل الذي عليها اليوم ،وأن الحركات اإلس ععالمية تلعب دو ار مهما
في الحياة السياسية داخل الوطن العربي.
وتقتض ععي طبيعة هذه الد ارس ععة اس ععتخدام المنهج التاريخي على اعتبار أن ظاهرة الحركات اإلسع عالمية
ظاهرة تاريخية ،وذلك من أجل محاولة البحث في أس ع ععباب ظهور وانتش ع ععار هذه الحركات ،وس ع ععتعتمد
الد ارس ع ع ععة أيض ع ع ععا على منهج تحليل المض ع ع ععمون وذلك من أجل جمع كافة المعلومات المتعلقة بظاهرة
حركات اإلسالم السياسي قصد التعرف على الخصائم التي تتميز بها.
ولمعالجة اإلشكالية واإلحاطة بحيثياتها نستند على المحاور التالية:
المحور األول :تأصيل مفاهيمي لظاهرة اإلسالم السياسي
المحور الثاني :الحركات اإلسالمية وعوامل ظهورها.
.I

تأصيل مفاهيمي لظاهرة االسالم السياسي

ترتب على ثورات الربيع العربي العديد من التطورات والنتائج على السع ع ع ع ععاحة السع ع ع ع ععياس ع ع ع ع عية في العالم
العربي ،كان أهمها بروز جدل كبير حول دور حركات اإلسالم السياسي في تلك الثورات ،خصوصا
بعد وص ععولها إلى الس ععلطة .وباعتبار ظاهرة اإلس ععالم الس ععياس ععي من أهم الظواهر التي ش ععغلت اهتمام
الباحثين في المجالين السع ع ععياسع ع ععي واالجتماعي منذ سع ع ععبعينيات القرن الماضع ع ععي ،كان لزاما منا تحديد
مفهوم لهذا المصععطلح ود ارسععة شععاملة للمفاهيم المشععابهة له ،وانطالقا من هذا المعطى فإننا سععنحاول
تسععليط الضععوء في هذا المحور على اإلطار المفاهيمي لمصععطلح اإلسععالم السععياسععي والمصععطلحات
المشابهة له.
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 .1مفهوم اإلسالم السياسي
تتسع ع ع ع ع ع ععم العلوم االجتماعية غالبا بتباين التعريفات والمصع ع ع ع ع ع ععطلحات لذات المفهوم على خالف باقي
العلوم ،وهو األمر ذاته لمصععطلح اإلسععالم السععياسععي الذي يتميز بالعديد من التعريفات واآلراء ،ومن
أهم التعاريف الواردة نذكر:
يطلق لفظ اإلسععالم السععياسععي على تلك الحركات المنتسععبة لإلسععالم السععياسععي ،والتي تعمل في ميدان
الع مل اإلس ع ع ععالمي في إطار نظرة ش ع ع ععمولية للحياة البشع ع ع عرية ،وتجاهد إلعادة ص ع ع ععياغتها لتنس ع ع ععجم مع
توجهات اإلسع ع ع ع ع ععالم وتضع ع ع ع ع ععطلع إلحداث تغيير وفق مبادئ اإلسع ع ع ع ع ععالم ،ويعتبر مجموعة من األفكار
واألهداف الس ععياس ععية النابعة من الشع عريعة اإلس ععالمية والتي تؤمن بفكرة أن اإلس ععالم ليس مجرد ديانة
فقط ،بل هو عبارة عن نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وتقافي.1
ومص ع ع ععطلح اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي هو تعبير عن الحركات والقوى التي تص ع ع ععبو إلى تطبيق الشع ع ع عريعة
االس ع ععالمية منهجا حياتيا ،مس ع ععتخدمة بذلك منهجية العمل الس ع ععياس ع ععي الحديث القائم على المش ع ععاركة
السياسية في السلطة ،فكل حركة سياسية إسالمية تعتبر المشاركة السياسية منهجا تدخل ضمن هذا
التعريف ،2وبالتالي فإن كلمة سياسي في مصطلح اإلسالم السياسي ليست توصيفا لإلسالم بمقدار
ما هي توص ع ع ع ععيف وتعريف للحركات التي تقبل بمفهوم المش ع ع ع ععاركة الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععية وخوض االنتخابات
واالحتكام إلى صع ع ع ع ع ع ععناديق االقتراع ،حيث أن هناك العديد من الحركات واألحزاب اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية التي
ترفض هذه القاعدة ،وهناك العديد من الذين يقبلون بهذه القاعدة ،ولذا يأتي هذا التوصع ع ع ععيف في هذه
األطروحة ،فهو يعالج المنهجية التي تتبعها الحركات أكثر منها معالجة طبيعة ونظرة هذه الحركات
واألحزاب إلى الدين اإلسالمي3.
 1ثلجة بدرة ،اإلسالم السياسي والسلطة :القيمة النظرية والخلفية اإليديولوجية ،مؤلف جماعي" :إشكالية الدولة
واإلس الالالم الس الالياسالالالي ثبل وبعد ثورات الربيع العربي :دوا الميرب العربي امورجا" ،المركا الديمقرا ي العربي
للدراسات االستراتيجية والسياسية واالثتصادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة األولى ،2018 ،ص51 :
 2دبعي رائد محمد عبدالفتاح ،أسالالاليا التييير السالالياسالالي لد حركات اإلسالالالم السالالياسالالي بين الفكر والممارسالالة
"اإلخوان المسلمين في م صر امورجا" ،رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية ،كلية الدراسات العليا،
جامعة النجاح الو نية في اابلس ،فلسطين ،السنة الجامعية  ،2012ص12 :
 3ثطاف تمام أسماء ،دور الحركات االسالمية في مسار ال تحوا الديمقرا ي في البلدان المياربية "حركة النهضة
التوا سية امورجا" ،ر سالة ماج ستير في العلوم ال سيا سية ،كلية الحقوق والعلوم ال سيا سية ،جامعة محمد خي ضر
بسكرة ،السنة الجامعية  ،2013/2012ص21 :
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وعالوة على أن المصععطلح اسععتخدم لتوصععيف حركات تغيير سععياسععية تؤمن باإلسععالم باعتباره نظاما
س ع ع ععياس ع ع ععيا للحكم ،فيمكن وص ع ع ععفه كمجموعة من األفكار واألهداف الس ع ع ععياس ع ع ععية النابعة عن الشع ع ع عريعة
اإلسع ععالمية التي تسع ععتخدمها الحركات اإلسع ععالمية التي تؤمن بأن اإلسع ععالم ليس عبارة عن ديانة فقط،
وانما عبارة عن نظام سععياسععي واجتماعي وقانوني واقتصععادي يصععلح لبناء مؤسعسععات الدولة ،4وهناك
أيضا من يعتبر أن اإلسالم السياسي هو تسييس ما هو إسالمي والعودة به إلى األصول وان استلزم
ذلك العودة المسع ع ع ععلحة ،ويشع ع ع ععير هذا المصع ع ع ععطلح إلى مسع ع ع ععاعي الجماعات اإلسع ع ع ععالمية إلقامة الدولة
اإلسع ععالمية ،والتي ال تتحقق حسع ععب رأيهم إال بالعمل على إيجاد مجتمع إسع ععالمي جديد ،وعلى إقامة
حكومة إسالمية تحفظ الدين وترعى شؤون األمة اإلسالمية .5كما يشير مصطلح اإلسالم السياسي
إلى ظاهرة محلية وعالمية وهي ظاهرة قديمة موصولة الحلقات وليست حديثة أو مستحدثة ،كما أنها
ظاهرة م ركبة لها أبعاد فكرية ،نفس ععية ،اجتماعية وس ععياس ععية ،تتس ععم هذه الظاهرة بقوة الجذب الش عععبي
واالنتش ععار الواس ععع خاص ععة في ص ععفوف الش ععباب ،حيث تش ععمل جوانب الحياة ،وتتلخم أهدافها على
استبدال األنظمة السياسية ،إما بالعنف أو بالوسائل السلمية ،أو باإلثنين معا .6وقد استخدم اإلسالم
السع ععياسع ععي كمصع ععطلح إعالمي لوصع ععف الحركات االسع ععالمية ،شع ععاع تداوله بعد أحداث  11سع ععبتمبر
 ،2001واسع ع ع ع ععتخدام هذا المصع ع ع ع ععطلح في التحليل الغربي أدى إلى عدم التمييز بين اإلسع ع ع ع ععالم كدين
رئيس ععي وبين حركات اجتماعية تتخذ من بعض االجتهادات في تفس ععير وتطبيق الشع عريعة اإلس ععالمية
مرتكز لها ،كما أن إضععفاء صععبغة سععياسععي على اإلسععالم يفهم منه ضععمنيا أن هناك إسععالميات كثيرة
ومنوعة.7

 4رحمااي ال شيخ ،األزمة الفكرية لحركات اإل سالم ال سيا سي ،ر سالة الما ستر في العلوم ال سيا سية ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة الدكتور موالي الطاهر -سعيدة ،السنة الجامعية  ،2015/2014ص37 :
 5رافدة ثنديل وغسالان أبوع ،،حركات اإلسالالم السالياسالي واليرب في القرن العشالرين -حاب هللا امورجا ،مركا
حقوق اإلاسان والمشاركة الديمقرا ية ،رام هللا ،فلسطين ،الطبعة األولى ،2008 ،ص6 :
 6لعايا محمد رفيق ،حركات اإلسالم السياسي في العالمين العربي واإلسالمي في ظل المتييرات الدولية لفترة ما
بعد الحرب الباردة ،أ روحة لنيل الدكتوراة في العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،1
السنة الجامعية  ،2018/2017ص25 :
 7كروي كريمة ،الحركات اإلس الالالمية والمش الالاركة الس الالياس الالية في دوا الميرب العربي حالة حركتي :اإل الالالح
الو ني في الجاائر والتوحيد واإل الالالح في الميرب  ،رسالالالة ماجسالالتير في العلوم السالالياسالالية والعالثات الدولية،
كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة الجاائر  ،3السنة الجامعية  ،2010ص19 :
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ومن ناحية أخرى وبالعودة إلى المدارس الفكرية العربية التي س ع ع ع ع ع ععاهمت في تحديد مفهوم اإلس ع ع ع ع ع ععالم
السياسي ،يالحظ ثالث اتجاهات فكرية ،يتمثل األول في التيار العلماني وهو يتناول ظاهرة اإلسالم
السع ع ععياسع ع ععي من منظور ضع ع ععيق ال يرى فيها فك ار إنسعع ععانيا ،بل يراها تيا ار سعع ععاكنا عاب ار للزمن ال يتأثر
بالس ع ععياق االجتماعي والس ع ععياس ع ععي ،وانه معادي للديمقراطية بحكم طبيعته وتكوينه الداخلي ،وأنه غير
قابل للتطور والتفاعل اإليجابي مع العملية الديمقراطية ،أما الثاني ويمثله المدرسع ع ع ععة اإلس ع ع ع عالمية وقد
رأت أن الواقع السع ع ععياسع ع ععي وميراث األمة اإلسع ع ععالمية الثقافي هو واقع منفرد عن السع ع ععياق اإلنسع ع ععاني،
واقتصع ععروا في رؤيتهم لإلسع ععالم السع ععياسع ععي بنظرة التفوق والتميز لهم ،ويؤخذ عليهم نظرتهم التاريخية
أكثر من نظرتهم إلى المس ع ع ععتقبل ،أما المدرس ع ع ععة الفكرية الثالثة فقد رأت في التحليل األحادي للظاهرة
اإلس ع ععالمية وقع في أخطاء علمية ومنهجية ،وبالتالي ترى ض ع ععرورة التحليل من أكثر من زاوية ورأت
في الظاهرة اإلس ععالمية على أنها تجليات للنم اإلس ععالمي والخبرة الحض ععارية اإلس ععالمية ،لكنها في
نفس الوقت تعيش في ظل واقع اجتماعي وسع ععياسع ععي حيث رأت أن وجود اإلسع ععالم السع ععياسع ععي نتيجة
للتاريخ اإلس ععالمي والبعد الثقافي له والمتغير اإلجتماعي والس ععياس ععي ،وبهذا يكون اإلس ععالم الس ععياس ععي
قابل للتطور السياسي والديمقراطي.8
ويعرف "فرنسع عوا بورجا" اإلس ععالم الس ععياس ععي على أنه "اللجوء إلى مفردات اإلس ععالم التي تقوم به بداية
األمر الطبق ات االجتماعية التي لم تسع ع ع ع ع ع ععتفد من مظاهر التحديث اإليجابية ،والتي تعبر عن طريق
مؤسع عس ععات - ،أو في الغالب ض ععدها – عن مش ععروع س ععياس ععي بديل لس ععلبيات التطبيق الحرفي للثرات
الغربي ،9ويعتبره "ابراهيم عرقوب" بأنه "اإلس ع ع ع ععالم الذي يدعو إلى المزج بين الدين والس ع ع ع ععياس ع ع ع ععة في
الشع ع ع ععؤون المحلية والعالمية ،ويرى في مبدأ "دع ما هلل هلل وما لقيصع ع ع ععر لقيصع ع ع ععر" شع ع ع ععذوذ عن طبيعة
اإلسععالم كدين شععامل للدين والدنيا" ،10ومن هذا المنطلق فاإلسععالم السععياسععي الذي يرى في اإلسععالم

 8الريني مناا ،المراجعات الفكرية والسالياسالية لحاب العدالة والتنمية الميربي ،مؤلف جماعي" :إشالكالية الدولة
واإلس الالالم الس الالياسالالالي ثبل وبعد ثورات الربيع العربي :دوا الميرب العربي امورجا" ،المركا الديمقرا ي العربي
للدراسات االستراتيجي ة والسياسية واالثتصادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة األولى ،2018 ،ص203 :
 9مجدي عماد وآخرون ،الحركات اإلسالالالمية وآثارها في االسالالتقرار السالالياسالالي في العال ،العربي ،مركا اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي ،الطبعة األولى ،2002 ،ص13 :
 10لعايا محمد رفيق ،حر كات اإل سالم ال سيا سي في العالمين العربي واإل سالمي في ظل المتييرات الدولية لفترة
ما بعد الحرب الباردة ،المرجع السابق ،ص25 :
13
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دينا ودولة يرى أن تراجع الدور الحض ع ع ع ع ع ع ععاري للمسع ع ع ع ع ع ععلمين هو نتيجة حتمية ومنطقية لعدم تطبيقهم
لجزئيات وتفاصععيل الش عريعة اإلسععالمية ،واسععتبدال هذه الش عريعة بالقيم والمبادئ الغربية ،وبالتالي فإن
أي دور مسع ع ع ععتقبلي لإلسع ع ع ععالم والمسع ع ع ععلمين يجب أن يرتكز على تطبيق كامل للش ع ع ع عريعة في المجتمع
اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي بكل مظاهره بما في ذلك نظام الحكم ،ويذكر الدكتور "محمد عمارة" أنه ال يسع ع ع ع ع ع ععتريح
لمصععطلح اإلسععالم السععياسععي ،رغم شععيوعه وصععدور الكثير من الكتابات حول هذا الموضععوع وتحت
هذا العنوان ،ويشير إلى أن من استخدم هذا المصطلح هو "الشيخ محمد رشيد رضا" لكنه استخدمه
في التعبير عن الحكومات اإلسععالمية التي أسععماها "اإلسععالم السععياسععي" ،ويعني الذين يسععيسععون األمة
في إطار األ مة االسع ععالمية ،ويقول إن مصع ععطلح اإلسع ععالم السع ععياسع ععي يسع ععتخدم اآلن بمعنى الحركات
اإلس ععالمية التي تش ععتغل بالس ععياس ععة ،وأنه في هذا المص ععطلح اختزال لإلس ععالم في الس ععياس ععة ألنه ليس
هناك إسالم بدون سياسة.11
 .2اإلسالم السياسي و المصطلحات المشابهة له
لقد أدى ربط اإلسعالم بالسعياسعة إلى بروز العديد من المصعطلحات والمفاهيم التي تسعتعمل على أنها
مرادف لمص ع ععطلح اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي ،ومن أبرز هذه التس ع ععميات "الحركة اإلس ع ععالمية"" ،األص ع ععولية
اإلسالمية"" ،اإلسالموية"" ،الصحوة اإلسالمية"" ،النهضة اإلسالمية" ،وغيرها من األسماء ،وسنعمل
في هذا الفرع على تشخيم أهم التسميات انتشا ار وارتباطا بظاهرة اإلسالم السياسي.
أ -األصولية اإلسالمية
األصع ع ع ع ع ع ععولية هي ترجمة للمصع ع ع ع ع ع ععطلح  Fondamentalismاإلنجليزي ،يقابله في اللغة الفرنسع ع ع ع ع ع ععية
 ،Intégrismeويمكن تعريفها حس ع ع ع ععب قاموس  Oxfordعلى أنها حركة أرثوذكس ع ع ع ععية تقليدية تقوم
على مفهوم مض ع ع ععاد لليبرالية ،12كما يعرفها "قاموس المورد" على أنها مذهب العص ع ع ععمة وهي حركة
عرفتها البروتس ع ععتانية في القرن العشع ع عرين ،تؤكد على أن الكتاب المقدس معص ع ععوم من الخطأ ،ال في
قضايا العقيدة واألخالق فحسب ،بل في كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب ،كقضية الخلق ووالدة

 11السدمي اهى عبدهللا حسين ،اإلسالم السياسي في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى ،2014 ،ص28 :
12 Dictionary Oxford, University Press, New York, 1993, p: 336
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المسععيح .13وعرفت أيضععا في موس عوعة "الحركات اإلسععالمية في الوطن العربي وايران وتركيا" على
أنهععا مفهوم طور في الغرب لكي يصع ع ع ع ع ع ععف اعتقععادات بعض الععدعععاة اإلنجيليين في أن اإلنجيععل هو
الكلمة الحرفية هلل ،فيما بعد وس ع ع ع ع ع ععع هذا المعنى ليتض ع ع ع ع ع ععمن كل أنواع الجماعات الدينية التي تحاول
العيش طبقا للنم الديني.14
وقد ا كتسع ع ععب هذا المصع ع ععطلح اآلتي من الغرب قبوال واسع ع عععا ،إذ كان الهدف منه هو ربط األصع ع ععولية
اإلسع ععالمية باألصع ععولية المس ععيحية بكل سعععلبياتها التي رسع ععبتها في الضعععمير الغربي المسع ععيحي بصع ععفة
عامة ،وهو مصطلح يشير إلى خلفيات فكرية مرتبطة بالمدلول السلبي الذي لحق به ،15فاألصولية
تعني أنها خصع ع ععم للحداثة ومدافعة عن البقاء على األصع ع ععول بتمامها وعلى العقيدة والثرات الكنسع ع ععي
الكاثوليكي بكامله ،أي أن األص ععوليين بدأوا يمثلون أولئك الذين ال يس ععتطيعون التعامل مع التحديات
الفكرية والنفسية للحداثة ،وبالرجوع إلى محاوالت إدخال هذا المصطلح على المجال اإلسالمي كانت
جريدة (اللوموند) أول من اس ع ع ع ععتخدم ذلك في عددها الص ع ع ع ععادر في  6دجنبر  1978في إش ع ع ع ععارة إلى
صحوة األصولية اإلسالمية.16
ب -الصحوة اإلسالمية
إن المصطلح الذي استخدم بقوة في أواخر القرن الماضي والذي اشتهرت به أكثر هو مصطلح
"الصع ععحوة اإلسع ععالمية" ،وبخاصع ععة من قبل الجماعات وحركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي نفسع ععها والتي
تسعععى إلى إقامة الدولة اإلسععالمية ،ومجتمع إسععالمي جديد وحكومة إسععالمية تحافظ على الدين
وترعى شؤون األمة ،17وعبر "الشيخ القرضاوي" عن ظاهرة الصحوة في بعض األحيان بعنوان
 13البعلبكي منير ،ثاموس المورد ،دار العل ،للماليين ،بيروت ،الطبعة الثامنة والعشرون ،1994 ،ص373 :
 14المو الالاللي أحمد ،موسالالالوعة الحركات اإلسالالالالمية في الو ن العربي وإيران وتركيا ،مركا دراسالالالات الوحدة
العربية ،بيروت ،2004 ،ص159 :
 15لعايا محمد رفيق ،حركات اإل سالم ال سيا سي في العالمين العربي واإل سالمي في ظل المتييرات الدولية لفترة
ما بعد الحرب الباردة ،مرجع سابق ،ص26 :
 16الهمامي اادية ،المتييرات الدولية واالثليمية وتأثيرها على تطور حركات اإلسالالالم السالالياسالالي بالميرب العربي،
مؤلف جماعي" :إشالالالالكالية الدولة واإلسالالالالالم السالالالالياسالالالالي ثبل وبعد ثورات الربيع العربي :دوا الميرب العربي
امورجا" المركا الديمقرا ي العربي للدراسالالات االسالالتراتيجية والسالالياسالالية واالثتصالالادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة
األولى ،2018 ،ص258:
 17والبة حسالالن ،العنف واإلره اب من منظور اإلسالالالم السالالياسالالي :مصالالر والجاائر امورجا ،عال ،الكتا الحدي ،
عمان ،الطبعة األولى ،2005 ،ص27 :
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اليقظة ،في مقابل الرقود أو النوم الذي أص ع ععاب األمة اإلس ع ععالمية في عص ع ععور التخلف والركود،
وفي مقابل التنويم الذي أص ع ععابها في عهود اإلس ع ععتعمار العس ع ععكري والس ع ععياس ع ععي الذي خلف ألوانا
أخرى من اإلستعمار أخطرها اإلستعمار الثقافي واالجتماعي.18
والتطرق لمفهوم الص ع ع ععحوة اإلس ع ع ععالمية يبرز مش ع ع ععكلة جوهرية ،فعلى المس ع ع ععتوى الس ع ع ععطحي ينظر
للصع ععحوة اإلسع ععالمية على أنها عودة جماهيرية للدين في ظل ظروف من القنوط واليأس من كل
البدائل األخرى ،وأحيانا تتداخل الصع ع ع ععحوة اإلسع ع ع ععالمية مع اإلسع ع ع ععالم السع ع ع ععياسع ع ع ععي بحيث يشع ع ع ععير
المص ع ععطلحان إلى مفهوم واحد ،وهذه وجهة نظر يرفض ع ععها العديد من الباحثين الذين يؤكدون أن
الصحوة اإلسالمية ال تعني اإلسالم السياسي بشكل مطلق ،بل أن الصحوة الدينية ظاهرة عامة
أصابت جل الديانات وبالتالي ال تقتصر على المسلمين وحدهم ،19وحسب "لياس بوكراع" فإن
األصع ع ع ع ععولية موجودة في كل األديان ،فهناك أصع ع ع ع ععولية كاثوليكية كما هناك أصع ع ع ع ععولية إسع ع ع ع ععالمية
وأص ع ععولية يهودية ،وتجمع بين تلك األص ع ععوليات مواقف محافظة في كل المجاالت ،خص ع ععوص ع ععا
المجال السياسي كما أنها ترفض مواصفات الحداثة.20
ج -الحركات السلفية
المقصععود بالسععلفية هم المعتصععمون بالنهج الذي سععار عليه سععلف األمة في مسععائل اإلعتقاد وأصععوله
كما هي في القرآن والسععنة ،وتسععتخدم كلمة السععلفية لإلشععارة إلى الحركة اإلصععالحية في القرن ،19
كحركة جمال الدين األفغاني  1897-1837ومحمد عبده  ،1905 -1849ورشععيد رضععا -1860
 ،1935وكانت رؤية هؤالء السع ع ع ععلفيين وانتاجاتهم الفكرية مدخال تاريخيا لتعبئة الحركات االسع ع ع ععالمية
المعاصرة ،21ويشير مفهوم السلفية أحيانا إلى الدين بالمعنى العام دون إبراز الخصائم التي تميز

 18ثرضالالاوي يوسالالف ،الصالالحوة اإلسالالالمية وهموم الو ن العربي واإلسالالالمي ،دار الشالالروق ،الفاهرة ،الطبعة
السابعة ،1997 ،ص10:
 19السدمي اهى عبدهللا حسين ،اإلسالم السياسي ف ي الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مرجع سابق ،ص33 :
 20بوكراع لياس ،الجاائر الرعا المقدس ،ترجمة خليل أحمد خليل ،دار الفارابي ،بيروت ،الطبع األولى،2003 ،
ص169 :
 21ثطاف تمام أسالالالالماء ،دور الحركات االسالالالالالمية في مسالالالالار التحوا الديمقرا ي في البلدان المياربية "حركة
النهضة التواسية امورجا" ،مرجع سابق ،ص19 :
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اتجاها عن اتجاه ،وكلمة الس ععلفية قد تس ععتخدم لإلش ععارة أحيانا إلى الوهابية ومؤس ععس هذا التيار محمد
بن عبدالوهاب في شبه الجزيرة العربية ،ويرى البعض أن الحركات اإلصالحية كانت حليفة السلفية،
وكانت بدون شك كبوادر التعبير األولي عن ذلك اإلصالح.22
ويرى أتباع هذا التيار أن الس ععلفية تعني الدعوة إلى الكتاب والس ععنة والدين الص ععحيح واإلس ععالم النقي،
وأن السلفية تعني أن المتتبع لها ليس خارجيا مستحيال دم المسلم بالمعصية ،وليس رافضا من يكفر
الصع ععحابة ،كما أن الحركة السع ععلفية ال تنتسع ععب إلى إمام أو عالم بعينه بل هي المنهج والطريق الذي
سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون ،ومن أهم مبادئ هذه الحركة:
 اإللتزام بالكتاب والسنة مصد ار للتشريع ومرجعا عند كل خالف. جعل توحيد اهلل هو األساس والمنطق. التمسك بوحدة األمة وعدم السماح بتمزيقها. التعريف الدائم بين الحق والباطل والشرك والتوحيد.23د -الحركات المتطرفة:
التطرف في اللغ ععة هو البع ععد عن الوسع ع ع ع ع ع ععط والوقوف في الطرف ،ويرجع أص ع ع ع ع ع ع ع ععل كلم ععة التطرف
 Dogmatismإلى الكلمة اإلنجليزية ذات األص ععول الكاثوليكية ،وتعني الجمود العقائدي واإلنغالق
العقلي ،وهذا هو جوهر الفكر الذي تتمحور حوله الجماعات المسع ع ع ع ع ع ععماة المتطرفة .24فاإلسع ع ع ع ع ع ععالم
المتطرف ال ذي أصععبح يعرف بالعصععبية اإلسععالمية ليس حركة متجانسععة وحيدة ،بل هناك العديد من
نماذج العصبية اإلسالمية في بلدان عديدة وحتى داخل البلد الواحد في بعض األحيان ،ترعاه الدولة
وبعضها معلن ومتداول أو تدعمه حكومة إسالمية ألغراضها الخاصة ،وبعضها عبارة عن حركات

 22فراا سوا بورجا ،اإل سالم ال سيا سي وت الجنوب ثراءة جديدة للحركة اإل سالمية في شماا إفريقيا  ،ترجمة
لورين فوزي زكري ،ومراجعة وتقدي ،حامد أبو زيد ،دار العال ،الثال  ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1992 ،ص-46 :
48
 23ديهوم علي محمد م صطفى ،حركات اإل سالم ال سيا سي ،مجلة العلوم االثت صادية وال سيا سية ،العدد  ،2ال سنة
 ،2013ص562 :
 24الهمامي اادية ،المتييرات الدولية واالثليمية وتأثيرها على تطور حركات اإلسالالالم السالالياسالالي بالميرب العربي،
مرجع سابق ،ص259 :
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ش ع ع عععبية تنب ع من الداخل والتطرف س ع ع ععياس ع ع ععيا يعني الدعوة الفردية والجماعية إلى إجراء تغيير جذري
على النظام السع ععياسع ععي واالقتصع ععادي واالجتماعي في البلد وليس مقصع ععو ار على الحركات اإلسع ععالمية
فحسعععب ،فهناك التطرف العلماني والتطرف الحكومي الرسع ععمي في السع ععياسعععات واإلجراءات والمواقف
وغالبا يكون مرتبط بالعنف.25
.II

الحركات اإلسالمية وعوامل ظهورها

بعد التطرق لمفهوم اإلس ععالم الس ععياس ععي وجرد ألهم المص ععطلحات المش ععابهة له ،س ععنحاول تحليل هذا
الموضع ع ععوع من ناحية بلورة تأصع ع ععيل نظري للحركات اإلسع ع ععالمية ،وذلك وفق مجموعة من النقط ذات
العالقة بالتعريف والخصائم والعوامل المساهمة في ظهور هذه الحركات.
 .1تعريف الحركات اإلسالمية وخصائصها
احتل موضوع الحركات اإلسالمية مكانة مهمة في العديد من األدبيات السياسية ،وبقدر ما استحال
إيجاد تعريف جامع ومانع لمصع ع ععطلح الحركات اإلسع ع ععالمية ،بقدر ما تعددت التعريفات والرؤى بتعدد
تخص ع ع عصع ع ععات وايديلوجيات الباحثين والمهتمين بهذه المسعع ععألة ،ويسع ع ععتشعع ععف من هذا التعدد المفاهيمي
لمص ع ع ع ععطلح واحد العديد من الخص ع ع ع ععائم والس ع ع ع ععمات التي تميزه عن باقي المص ع ع ع ععطلحات في العلوم
السياسية.
أ -تعريف الحركات اإلسالمية
قبل التعرض لمفاهيم الحركات اإلسالمية ،يجب التطرق لمفهوم الحركة بصفة عامة ،فالحركة بشكل
عام هي ضد الركود ،وهي تعبر عن نشاط العناصر داخل الكل أو نشاط الكل كوحدة لتحقيق النمو
والكمال ،وفي المجال االجتماعي تطلق على كل نش ع ععاط يحقق درجة من االس ع ععتم اررية ،وتقوم به فئة
أو جماعة من الناس ،قد تكون منظمة تنظيما دقيقا أو تكون في شععكل تلقائي ،وقد يكون لها برنامج
مرسوم وقد ال يكون ،وغالبا ما تسعى الحركة االجتماعية إلى تغيير بعض النظم القائمة أو اإلطاحة
بها قصع ع ع ع ععد إرسع ع ع ع ععاء نظم جديدة ،فالحركة االجتماعية جهد موحد ومتواصع ع ع ع ععل بين مجموعة لتحقيق

 25رحمااي الشيخ ،األز مة الفكرية لحركات اإلسالم السياسي ،مرجع سابق ،ص36 :
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أهدافهم المشع ع ع ع ع ع ععتركة ،التي غالبا ما تتمثل في تعديل أو إبدال أو هدم نظام اجتماعي قائم ،وتثبيت
مشروع اجتماعي جديد في الحياة.26
أما مصع ععطلح الحركة اإلسع ععالمية فيعرفه "عبدالوهاب األفندي" بأنه "يطلق على الحركات التي تنشع ععط
في السعععاحة السع ععياسعععة ،وتنادي بتطبيق اإلسع ععالم وش ع عرائعه في الحياة العامة والخاصعععة ،وهي تسع ععمية
أطلقتها الحركات اإلسععالمية على نفسععها" ،27في حين يعرفه" الشععيخ يوسععف القرضععاوي" بكونه "ذلك
العمل الش ع ع عععبي الجماعي المنظم للعودة باإلس ع ع ععالم إلى قيادة المجتمع ،فالحركة اإلس ع ع ععالمية قبل كل
شيء عمل دائم ومتواصل ،وليس مجرد كالم يقال أو خطب ومحاضرات ،وان كان هذا كله مطلوبا
ولكنه جزء من حركة وليس هو الحركة".28
أما " ارشع د الغنوشعي" فيعرفه بقوله " :نقصعد بالحركة اإلسعالمية جملة النشعاط المنبعث بدوافع اإلسعالم
لتحقيق أهدافه وتحقيق التجدد المس ع ع ع ع ع ععمتر له من أجل ض ع ع ع ع ع ععبط الواقع وتوجيهه أبدا ،وذلك نظ ار ألن
اإلسع ع ع ععالم جاء لكل زمان ومكان ،فتحتم أن تكون رسع ع ع ععالته متجددة بتغيير أوضع ع ع ععاع الزمان والمكان،
وبتطور العلوم والمعارف والفنون ،وبناء عليه فإن أهداف الحركة اإلسع ععالمية واسع ععتراتيجيتها ووسع ععائل
عملها سعع ع ع ع ع ععتختلف باختالف الزمان والمكان .29في حين يرى "الدكتور رفعت سع ع ع ع ع ع ععيد أحمد" الحركة
اإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة "بمثععابععة جهععد جمععاعي ومطلععب مشع ع ع ع ع ع ععترك بين جمععاعععة من النععاس ،يعملون معععا بوعي
وباس ع ع ععتمرار على تغيير بعض أو كل أوجه النظام االجتماعي والس ع ع ععياس ع ع ععي القائم ،وأنهم يمرون بعدة
مراحل لكي يصلوا إلى هذا الهدف ،تبدأ عادة بحالة من القلق والتوثر الجماعي غير المنظم ،لتنتهي

 26باي اعيمة بيداد ،إسالالتراتيجية التييير السالالياسالالالي عند الحركات اإلسالالالمية المعا الالرة وتأثيرها على األاظمة
السالالياسالالية العربية واإلسالالالمية دراسالالة مقاراة بين مصالالر وتركيا  ،أ روحة لنيل شالالهادة الدكتورال في العلوم
السايسي ة والعالثات الدولية ،كلية العلوم السياسية والعالثات الدولية ،جامعة الجاائر  ،3السنة الجامعية -2013
 ،2014ص29-28 :
 27شالاليبو بشالالر  ،إشالالكالية الدولة واإلسالالالم السالالياسالالي في الو ن العربي –التحديات و اآلفاق ،مؤلف جماعي:
"إشالالالكالية الدولة واإلسالالالالم السالالالياسالالالي ثبل وبعد ثورات ا لربيع العربي :دوا الميرب العربي امورجا" ،المركا
الديمقرا ي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالثتصادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة األولى ،2018 ،ص:
318
 28ثطاف تمام أسالالالالماء ،دور الحركات االسالالالالالمية في مسالالالالار التحوا الديمقرا ي في البلدان المياربية "حركة
النهضة التواسية امورجا" ،مرجع سابق ،ص16 :
 29الينوشالالالي راشالالالد ،الحركة اإلسالالالالمية ومسالالالألة التييير ،المركا المياربي للبحوث والترجمة ،الطبعة األولى،
 ،2000ص11 :
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بتكت ععل صع ع ع ع ع ع ععفوف ووعي الق ععائمين ب ععالحرك ععة وتوجيههم نحو ه ععدف واح ععد مح ععدد وهو تغيير النظ ععام
االجتماعي والسعلطة السعياسعية .30بينما يعرفها "عبداهلل أبو عزة" بقوله" :نقصعد بالحركات اإلسعالمية
مجموعة من التنظيمات المتعددة المنتسععبة إلى اإلسععالم ،والتي تعمل في ميدان العمل اإلسععالمي في
إطار نظرة شععمولية للحياة البش عرية ،وتجاهد إلعادة صععياغتها لتنسععجم مع توجيهات اإلسععالم ،وتطلع
إلى إحداث النهضة الشاملة للشعوب اإلسالمية منفردة ومجتمعة من خالل هذا المنظور اإلسالمي،
وتحاول التأثير في كل نواحي حياة المجتمع من أجل إصع ع ع ع ع ع ععالحها واعادة تشع ع ع ع ع ع ععكيلها وفق المبادئ
اإلسالمية.31
ويرى "الش ع ع ععيخ حس ع ع ععن الترابي" أن "الحركة اإلس ع ع ععالمية هي حركة تجديد واص ع ع ععالح كامل تبنى على
التقاليد اإلص ععالحية الخاص ععة ،التي س ععنها جمهور من س ععلف الفقهاء والص ععوفية وال تقف عندها ،فهي
البناء الطوعي للمجتمع اإلسع ععالمي في سع ععبيل اإلصع ععالح الناقد ،تنطوي على اسع ععتعداد جهادي وتبنى
على قاعدة تنظيمية فهي ذات هم سع ععياسع ععي وبعد عالمي .32كما يعرفها "مصعععطفى الطحان" بأنها "
تلك الحركات التي تؤمن بشع ع ععمولية اإلسع ع ععالم لكل نواحي الحياة ،وتتصعع ععدى لقيادة ما تراه جهدا الزما
إلعادة تأكيد هذه الش ع ععمولية في وجه تراخي المجتمع وتقص ع ععير القيادات والمؤشع ع عرات الس ع ععلبية ومكايد
األعداء.33
ومن وجهة نظر "رضع ع عوان الس ع ععيد" فهي "تلك الحركات التي تص ع ععرح بهدف معلن هو الس ع عععي بش ع ععتى
الوس ع ع ع ععائل إلقامة هذه الدولة اإلس ع ع ع ععالمية ،والتي تمتلك بنية تنظيمية علنية أو سع ع ع ع عرية ،وتحظى بدعم
جماهيري يختلف من قطر آلخر من حيث الحجم والفاعلية ،لكن ص ع ع ععالح ألن يتخذ أس ع ع ععاس ع ع ععا إلقامة
النظام اإلسععالمي المنشععوذ" .34وفي المقابل يعرفها "أوليفيه روا" بأنها حركة اجتماعية سععياسععية تقوم
 30السدمي اهى عبدهللا حسين ،اإلسالم السياسي في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مرجع سابق ،ص40 :
 31الخاادار سامي ،تطور عالثة حركات اإلسالم السياسي بالبيئتين اإلثليمية والدولية ،مركا اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى ،2008 ،ص11 :
 32رحمااي الشيخ ،األزمة الفكرية لحركات اإلسالم السياسي ،مرجع سابق ،ص32 :
 33مصطفى الطحان ،تحديات س ياسية تواجه الحركات اإلسالمية ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،الطبعة الثااية،
 ،1997ص20 :
 34باي اعيمة بيداد ،إسالالتراتيجية التييير السالالياسالالالي عند الحركات اإلسالالالمية المعا الالرة وتأثيرها على األاظمة
السياسيةالعربية واإلسالمية دراسة مقاراة بين مصر وتركيا  ،مرجع سابق ،ص32 :
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على اإلس ععالم بوص ععفه إيديولوجية س ععياس ععية بمقدار ما هو دين ،والبرهان على ذلك هو تلك المواجهة
التي يطرحها اإلسع ع ع ع ع ع ععالميون بانتظام بين فكرهم من جهة وبين اإليديولوجيات األخرى الكبرى ،وليس
األديان األخرى في القرن العشع عرين (الماركس ععية ،ال أرس ععمالية ،القومية ،الفاش ععية) ،35فين حين يذهب
عالم اإلجتماع التونس ع ع ع ع ع ععي "عبداللطيف الهرماس ع ع ع ع ع ععي" إلى القول بأن "الحركات اإلس ع ع ع ع ع ععالمية حركات
اجتماعية تخضع ع ععع لقانون التطور ،تحمل خصع ع ععوصع ع ععيات المجتمعات التي نشع ع ععأت فيها تتأثر ببيئتها
وتفعل فيها ،وهي كذلك حركات تفتقر إلى التجانس في مرجعيتها ومن الضع ع ع ع ع ع ععروري التعا مل معها
علميا ولما ال سياسيا على هذا األساس.36
فمن خالل تعاريف مفكري الحركات اإلسالمية يتضح جليا أن الحركة اإلسالمية هي حركة تجديدية
في الدين اإلس ع ع ع ع ععالمي قائمة على العمل الش ع ع ع ع عععبي الطوعي الدائم والمنظم ،يس ع ع ع ع عععى لتحقيق أهداف
إصع ع ع ععالحية لممة اإلسع ع ع ععالمية ،37كما أنها حركات تعتبر ذاتها حركات تغيير إصع ع ع ععالحي اجتماعي
شع ععامل على أسع ععاس اإلعتماد على مرجعية اإلسع ععالم كمصع ععدر للفكر والسع ععياسع ععات والسع ععلوك والبرامج
والغايات ،ولكن نتيجة لوجود تفاوت في فهم مقاصععد اإلسععالم ووسععائل تطبيقه تعددت هذه الحركات،
وفي بعض األحيان أخذت شكل اختالف أو تناقض فيما بينها.38
ب -خصاص الحركات اإلسالمية
تتميز الحركات اإلس ععالمية بجملة من الخص ععائم التي تش ععترك فيها أغلب هذه الحركات مما يميزها
عن باقي الحركات ذات النشع ععاط السع ععياسع ععي ،فرغم اختالف ظاهرة الحركات اإلسع ععالمية وتفاوتها من
حركة إلى أخرى ،إال أن هناك العديد من السمات والخ صائم المشتركة فيما بينها ،ويمكن إجمال
هذه الخصائم فيما يلي:

 35أوليفيه روا ،تجربة اإلسالالالم السالالياسالالي ،ترجمة اصالاليرة مروة ،دار السالالاثي ،بيروت ،الطبعة الثااية،1996 ،
ص50 :
 36عبداللطيف الهرماسي ،الحركات اإلسالمية في الميرب العربي :عنا ر أولية لتحليل مقارن ،في كتاب :مجدي
حماد وآخرون ،الحركات اإل سالمية والديمقرا ية ،درا سات في الفكر والممار سة ،مركا درا سات الوحدة العربية،
بيروت ،الطبعة الثااية ،2001 ،ص298 :
 37الشيخ رحمااي ،األزمة الفكرية لحركات اإلسالم السياسي ،مرجع سابق ،ص32 :
 38الخاادار سامي ،تطور عالثة حركات اإلسالم السياسي بالبيئتين اإلثليمية والدولية ،مرجع سابق ،ص14 :
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-

حداثة الحركات اإلسالمية :بمعنى أن هذه الحركات تعد فتية نسبيا إذا ما قورنت بغيرها من

الحركات اإلس ع ع ععالمية التي ظهرت في المش ع ع ععرق العربي ،فهي لم تظهر ظهو ار كامال كحركة
منظمة ذات تأثير س ع ععياس ع ععي واس ع ععع إال خالل ثمانينات القرن العشع ع عرين ،وان كانت قد بدأت
بالظهور في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من ذلك القرن ،إال أنه في تلك الفترة لم يكن
هناك ما يص ع ع ععح تس ع ع ععميته حركة إس ع ع ععالمية بالمعنى الحديث للجماعات الس ع ع ععياس ع ع ععية ،كما أن

نش ع ع ع ععاطها الفكري كان محددا جدا كرس للموض ع ع ع ععوعات التقليدية التي لم تعد اآلن موض ع ع ع ععوع
اهتمام ألن معظمها ال يعالج قضايا جديدة أو معاصرة.39
 التغيير الجذري :المقصع ع ع ع ع ععود هنا بالطبيعة الجذرية هو اسع ع ع ع ع ععتهداف التغيير الجذري للمفاهيموللرؤية الكونية الحض ع ع ععارية الغربية التي غلبت على نظام الحياة الس ع ع ععياس ع ع ععية واالقتص ع ع ععادية

وغيرها في العالم العربي وا إلس ععالمي ،والطبيعة الجذرية تس ععتهدف اإلص ععالح من الجذور أي
إعادة البناء االجتماعي من األس ع ععاس من أجل انطالق دورة حض ع ععارية إس ع ععالمية جديدة ،وال
أعني بالضرورة أن الطبيعة الثورية للحركة اإلسالمية بعد سقوط الخالفة العثمانية تستدعي

اسععتخدام القوة في التغيير وانما أعني أن التغير الجذري ولو تم بالتدرج وبالوسععائل السععلمية،
فهو تغيير في طبيعة الدولة ذاتها.40
-

الشع عععبية :الحركة اإلسع ععالمية ليسع ععت حركة فئة معينة أو طريقة صع ععوفية تحصع ععر عملها في
مجموعة المريدين ،إنها ض ع ع ععمير األمة المتحرك وأعماقها الثائرة ،ومن تم فهي ترفض مقولة
الصعراع الطبقي وتعتبر أن اإلسععالم وحده قادر على إزالة كل ألوان الظلم واالسععتغالل داخل
المجتمع اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي ،وأنه ال تناقض في نظرها بين العالمية والوطنية إذ أن الوطنية هي

منطلق العالمية ،يقول المودودي" :إن الجماعة اإلس ععالمية ليس ععت بجماعة تس ععتهدف القومية
الوطنية وال تقتصع ع ع ع ع ع ععر دعوتها على أمة بعينها ووطن بعينه بل الدعوة التي ترفعها عالمية
األهداف".41
-

سععرعة االنتشععار واالسععتم اررية :والتغلغل في أوسععاط المجتمع وسععاعدها في ذلك طبيعة الدين
التي تفرض على كل مسع ع ع ع ع ع ععلم أن يبادر في تطبيق تعاليم اإلسع ع ع ع ع ع ععالم دون توجيه ،وكذا قوة
الشع عععور الروحي عند المسع ععلمين ،مما سع ععهل تقبل الدعوات اإلسع ععالمية ،كما تتميز بخاصع ععية

 39اي ،محمد الح ،الحركات اإلسالمية في الميرب العربي :الميرب ،تواس ،الجاائر ،ودورها السياسي في ظل
التتحوالت الديمقرا ية ،الجنان للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2010 ،ص168 :
 40الينوشي راشد ،الحركة اإلسالمية ومسألة التييير ،دار ثر بة ،تواس ،الطبعة األولى ،2003 ،ص76 :
 41رحمااي الشيخ ،األزمة الفكرية لحركات اإلسالم السياسي ،مرجع سابق ،ص62 :
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االس ع ع ع ععتم اررية والتطور معا ،أي انعدام اندثار فكر الحركات اإلس ع ع ع ععالمية ،إذ يمكن أن تتجدد
بظهور قيادات جديدة.42
 التنظيم :تتميز الحركات اإلسع ع ع ععالمية بالقوة التنظيمية وبصع ع ع ععالحيتها خاصع ع ع ععة أمام التحدياتالصعع ع ع عععبة ،والبناء التنظيمي لهذه الحركات يجمع بين الحلة الجامدة والحالة الهالمية ،فهي
ليسععت مجرد تشععكيل سععياسععي يهدف إلى اسععتالم السععلطة ،وانما قراءة الدين والتقافة والمجتمع
قد تجسع ععدت في نمط التربية وأشع ععكال من التنظيم من أجل أهداف حضع ععارية شع ععاملة لجوانب

سع ع ععياسع ع ععية واقتصع ع ععادية واجتماعية وغيرها ،هذا البناء التنظيمي يتمثل في جماعة انتقلت من

معناها التنظيمي الضيق إلى معنى األمة أو نواة األمة ،وهناك تداخل بين الشكل التنظيمي
والمنظومة القيمة للحياة والبناء اإليديولوجي ،حيث يمتاز بأنه يسعع ع ععتند إلى رسعع ع ععالة سع ع ع ععماوية
تحمل صفة االستم اررية والعالمية ويرتبط بالبعد الديني للمسلمين.43
-

إعطاء األولوية للعمل السياسي :خالفا للعلماء والجمعيات الدينية والذي يأخذ حسب أوليفيه
روا  Oliver Royثالثة أشكال:
 حزب على النمط الليني يقدم نفس ععه على أنه طليعة تهدف اإلس ععتيالء على الس ععلطة
وينكر شرعية كل األحزاب األخرى ،ومثال هذا "حزب إسالمي" األفغاني.
 حزب سع ععياسع ععي من النمط الغربي يسع عععى داخل إطار انتخابي ومتعدد األحزاب إلى
تمرير الحد األقصى من عناصر برنامجه ،ومثال هذا "حزب الرفاه" في تركيا.
 جمعية دينية ناشع ععطة تسع عععى إلى ترويج القيم اإلسع ععالمية وتغيير العقليات والمجتمع
عبر اسع ع ع ع ععتحداث حركات تشع ع ع ع ععاركية ،والتغلغل في أوسع ع ع ع ععاط النخب لكن دون مزاعم

سع ععياسع ععية مباش ع عرة ،ومثال هذا "اإلخوان المسع ععلمين" في مصع ععر الذين يصع ععرون على
العمل الجماهيري ،و"جماعة إسالميي باكستان".44
-

اإلنتقال من الص عراع مع السععلطة إلى التعايش أو المشععاركة في السععلطة :إن المتتبع لمسععيرة

هذه الحركات يرى أنها ،ومنذ نهاية السبعينات تحولت نظرتها إلى السلطة من نظرة "صراع"
على السلطة إلى "معارضة" سياسية للسلطة ،أو إلى تعايش ومهادنة أو مشاركة في السلطة
 42كروي كريمة ،الحركات اإلسالالالمية والمشالالاركة السالالياسالالية في دوا الميرب العربي حالة حركتي :اإل الالالح
الو ني في الجاائر والتوحيد واإل الح في الميرب  ،مرجع سابق ،ص21 :
 43الينوشي رااشد ،الحركة اإلسالمية ومسألة التييير ،مرجع سابق ،ص133 :
44 Roy Oliver, L'échec de L'islam Politique, Paris, Edition du seul, 1992, P : 50
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كما يحدث في مصر وبعض دول الخليج العربي ،واألردن والمغرب واليمن وغيرها ،ويالحظ

أن خطابها الس ع ععياس ع ععي وممارس ع ععتها الس ع ععياس ع ععية تؤكد على إمكانية التعايش مع الس ع ععلطة ،أو

المش ععاركة معها في عملية اإلص ععالح العام للمجتمع وخص ععوص ععا اإلص ععالح الس ععياس ععي ،وهذا
التطور يجعلنا نالحظ اهتمامها بالمشاركة من خالل قنوات وآليات العمل السياسي الرسمي.
تطور ظاهرة الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية تطو ار ذاتيا :فعملية التفاعل بين قوة الدفع الذاتية لهذه

-

الحركا ت نتيجة قدراتها اإليديولوجية والتنظيمية ،بشع ع ع ع ع ع ععكل خام وبين المتغييرات المحلية
والعربية والدولية ،كانت تدفعها نحو ما يمكن أن نسع ع ع ع ععميه بالتطور الذاتي ،فمن الطبيعي أن

تتطور حركة غايتها التغيير ،وأن تختار منهجا في التفكير وطريقة في السع ع ع ع ع ع ععلوك تالئم بين
الهدف وبين الواقع ،لقد تطورت الص ع ع ع ععحوة داخل الحركات اإلس ع ع ع ععالمية تطو ار ملحوظا بحكم

تغيير األحوال الوطنية داخل كل قطر ،وبحكم تجدد أجيال القيادات السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععية وتنوع

المفاهيم المعتمدة ،وظروف التعامل بين الص ععحوة وبين العوامل الخارجية في ما للحركة من
عالقات مع األنظمة الحاكمة ومع األحزاب السياسية والتيارات الفكرية.45
 .2عوامل بروز الحركات اإلسالمية
لكل ظاهرة عوامل وأسع ع ع ع ع ع ععباب سع ع ع ع ع ع ععاهمت في بروزها وتطورها ،ولقد تعددت اإلجتهادات واآلراء التي
أجمعت على أن للحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية أسع ع ع ع ع ع ععبابا مختلفة وكثيرة ،تتفاوت بين ما هو داخلي وما هو
خارجي.
أ -العوامل الداخلية:
تعددت العوامل المؤدية لإلنتشععار الواسععع الذي لقيته الحركات اإلسععالمية ،وخصععوصععا في السععبعينات
والثمانينات من القرن الماض ع ععي ،وهذه العوامل تتداخل بين ما هو س ع ععياس ع ععي واقتص ع ععادي واجتماعي،
وسنعرض لكل عامل على حدة:
 العوامل السياسية:
 سع ععقوط الخالفة العثمانية :يرجع بعض الكتاب سع ععبب ظهور الحركات اإلسع ععالمية المعاص ع عرةفي العالم العربي إلى سععقوط الخالفة العثمانية على يد مصععطفى كمال أتاتورك ،حيث ألغى
 45الخاادار سامي ،تطور عالثة حركات اإل سالم ال سيا سي بالبيئتين اإلثليمية والدولية ،مرجع سابق ،ص-15 :
17
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نظام الخالفة اإلس ععالمية واعتمد العلمانية في تس ععيير ش ععؤون البالد عام  ،1924والذي أدى

إلى فقدان المرجعية الكبرى للمسع ع ع ع ع ععلمين ،مما فتح الباب على مص ع ع ع ع ع عراعيه أمام اإلجتهادات

الشخصية والجماعية ،والذي نتج عنه ظهور الكثير من الحركات اإلسالمية ،وقد لقي إلغاء
نظام الخالفة رفضععا شععديدا من بعض المثقفين والفقهاء ورجال الدين ،بحيث سععارع بعضععهم
إلى اإلعالن عن تأسع ععيس جماعة اإلخوان المسع ععلمين بمصع ععر بزعامة "حسع ععن البنا" مطالبين

بعودة د ولة الخالفة ،قبل أن يمتد هذا التنظيم إلى بعض األقطار العربية مثل السع ع ع ع ع ع ععودان
واألردن وسوريا.46
-

فشع ع ععل المشع ع ععروع النهضع ع ععوي العربي وافتقاد النظم الوريثة للمشع ع ععروعية :فمنذ اسع ع ععتقالل الدول
العربية عن اإلسع ع ع ع ععتعمار األوروبي في أواسع ع ع ع ععط القرن الماضع ع ع ع ععي ،فشع ع ع ع ععل العرب في تحقيق

اإلسععتقالل السععيا سععي أو الوحدة العربية ،أو التنمية االقتصععادية أو العدالة االجتماعية ،وترى
الحركات اإلس ععالمية أن هذا الفش ععل كان نتاج فش ععل النماذج الغربية المس ععتوردة وعلى أرس ععها
العلمانية واإلشع ع ععتراكية والليبرالية التي لجأت إليها الدول لملء الفران القانوني والمؤس ع ع عسع ع ععاتي

عقب االستقالل ،ويرى "جون أسبوسيتو" أنه عالوة على ذلك الفشل تميزت النماذج السابقة
بنزعة مادية جامدة وافالس روحي ،كل ذلك مهد الطريق للبحث عن نموذج بديل ،فأصع ع ععبح
"اإلسالم هو الحل" بديال جذريا ومقبوال للكثيرين.47
 القضية الفلسطينية والحكومات العربية :بعد فشل القوات العربية في استرجاع القدس وانهزامهذه القوات في المعارك التي خاضتها ضد إسرائيل ،توالت اعترافات بعض األنظمة العربية
بالدولة العبرية ،مما أدى إلى انبثاق حركات إسالمية رافضة لتوجه الحكومات العربية ،ومن
تمة ظهرت حركة حماس في فلسع ع ع ع ع ع ععطين كنتيجة لتوقيع "اتفاقية كامب ديفيد" بين مصع ع ع ع ع ع ععر
واس عرائيل عام  ،1979ونتيجة العتراف مصععر بإس عرائيل ظهرت تنظيمات إسععالمية مص عرية
متشددة ،وقد ساهمت القضية الفلسطينية في ظهور وتطور العديد من التنظيمات اإلسالمية

التي ترفض س ع ععياس ع ععة حكوماتها مع القض ع ععية الفلس ع ععطينية قبل أن تنجح الثورة اإليرانية لتنقل
بذلك الحركة اإلس ع ع ع ع ع ععالمي ة من موقف المعارض ع ع ع ع ع ععة للس ع ع ع ع ع ععلطة الحاكمة إلى موقف المطالبة

 46الخوالدة الالالالح عبدالر زاق فالح ،اإلسالالالالم السالالالياسالالالي المفهوم واألبعاد ،مؤلف جماعي" :إشالالالكالية الدولة
واإلس الالالم الس الالياسالالالي ثبل وبعد ثورات الربيع العربي :دوا الميرب العربي امورجا" ،المركا الديمقرا ي العربي
للدراسات االستراتيجية والسياسية واالثتصادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة األولى ،2018 ،ص14 :
47 John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality. 3 rd Edition, Oxford
University Press, 1999,p: 5
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بالس ععلطة ،وقد عملت هزيمة العرب في حرب 1967م ،على إذكاء الحركات اإلس ععالمية في
الوطن العربي وخاصة في مصر.48
-

انتشعع ع ع ععار الفلسعع ع ع ععفة العلمانية :قدمت العلمانية بشع ع ع ع ععكل ما باعتبارها البديل القادر على تجنيد
النظام العربي بالقوة على مواجهة افتقاده لمشروع النهضة العربي ،وأيضا بالقوة القادرة على
مواجهة نمو التيار السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععي اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي ،واعتمدت هذه العلمانية كخطط اجتماعية
واقتصادية ،وترك أجهزة اإلعالم وأحزاب السلطة واألحزاب المعلنة لعلمانيتها أن تتولى بسط

وترويج األسععاس المعرفي لهذه العلمانية ،وهكذا أصععبحت العلمانية مصععد ار لتفتيت المجتمع،
وفي الوقت نفسع ع ع ع ع ععه منبعا لتوليد األحزاب الدينية ،وهكذا اسع ع ع ع ع ععتطاعت العلمانية أن تسع ع ع ع ع ععتفز
المجتمع العربي اإلسالمي إلى أقصى حد.49
 تشع ع ع ع ععجيع الحكومات المحلية على ظهور األحزاب والتنظيمات الدينية :وذلك قصع ع ع ع ععد إحداثتوازنات س ع ع ع ياسع ع ععية مرحلية أو طويلة األمد ،إذ تدل الد ارسعع ععات على أن أغلب الحكومات في

معظم الدول اإلسع ع ع ع ععالمية ،قد شعع ع ع ععجعت وبدرجات مختلفة على نمو الجماعات اإلسع ع ع ع ععالمية،
وأحيانا العنيفة منها ،لمكافحة االتجاهات الماركسية والقومية والليبرالية.50
 غياب وضعععف مؤس عسععات المجتمع المدني :كاألحزاب والجمعيات والمؤس عسععات ،األمر الذيمكن جماعات اإلسالم السياسي من سد هذا الفران بواسطة سيطرتها على المساجد والمراكز

الدينية والجمعيات الخيرية ،وتقديم الدعم ألعضععاء هذه المراكز وال سععيما في أوقات الكوارث
والنكبات ،حتى إنها أحيانا كانت تقدم الدعم للمتضع ع ععررين قبل وص ع ع عول أجهزة ومؤس ع ع عسع ع ععات
الدولة ،األمر الذي أعطى هذه الجماعات شع ع ععرعية ومصع ع ععداقية لدى فئات واسع ع عععة من أبناء

المجتمع ،إضع ع ع ععافة إلى ذلك إن الدولة تسع ع ع ععتطيع حل حزب سع ع ع ععياسع ع ع ععي أو إغالق جمعية أو
منتدى ،ولكن ليس بوسعها أن تفعل ذلك مع بيت اهلل لحرمة اإلعتداء عليه.51

 48جاار م صطفى ،تأثير الحركات اإل سالمية ال سيا سية المعا رة على اال ستقرار ال سيا سي في الو ن العربي،
مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلاسااية ،العدد  ،15يناير  ،2016ص180 :
 49الصالاليادي مخل  ،الحركات اإلسالالالمية المعا الالرة :رد فعل أم اسالالتجابة لتحدل مجلة المسالالتقبل العربي ،العدد
 ،369السنة  ،2009ص7 :
 50شالالالالليي ،غنية ،الحركات اإلسالالالالالمية من التطرف الديني إلى االعتداا السالالالالياسالالالالي ،مجلة العلوم اإلاسالالالالااية
واالجتماعية ،العدد  ،8يوايو  ،2012ص301 :
 51الخوالدة
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 -غياب اإللتزام بالقوانين والدس ع ع ععاتير وحقوق اإلنس ع ع ععان :ففي بعض الدول العربية واإلس ع ع ععالمية

اس ع ع ع ععتمر قمع كل أش ع ع ع ععكال المعارض ع ع ع ععة والقض ع ع ع ععاء على التعددية ،مما يعطي التمحور حول
الشع ع ع ع عععارات والمبادئ الدينية دو ار خاصع ع ع ع ععا في التصع ع ع ع ععدي لهذه األنظمة ،من منطلق المكانة

الخاصة للدين وما يتعلق به من مقدسات.52
 غياب الحرية والديقراطية وتفشع ع ععي الفسع ع ععاد :هي عوامل شع ع ععكلت بيئة خصع ع ععبة لنمو وانتشع ع ععاراألفكار المتطرفة ،إلى جانب تطلع المسلمين إلى العدل والمساواة والتي يرون أنها ال تتحقق
إال بتطبيق الشريعة اإلسالمية والتي تنادي الحركة اإلسالمية إلى تطبيقها.53
 الثورات العربية :شع ععكل الربيع العربي منعطفا حاسع ععما في مسع ععيرة الحركات اإلسع ععالمية ،فبعدعقود من القمع والتض ع ععييق عادت تلك الحركات بقوة إلى المش ع ععهد الس ع ععياس ع ععي العربي ،وأدى
س ع ع ع ععقوط األنظمة كما في تونس ،واإلص ع ع ع ععالحات التي عرفها المغرب تحت ض ع ع ع ععغط الحراك

الشعععبي ،إلى بروز الحركات اإلسععالمية كقوى سععياسععية فاعلة شععاركت في التدبير السععياسععي،
ونجحت في اكتساح االنتخابات وتصدر الحياة السياسية داخل هذين البلدين.54
 العوامل االجتماعية:
-

الحععداثععة والتغريععب :في الععدول العربيععة واإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة على مسع ع ع ع ع ع ععتوى التعليم والفكر والقيم
والسياسات العامة ،بما يظهر النظام معاديا للظاهرة اإلسالمية وجذورها.55

 الت خلف الحض ع ععاري والنهض ع ععوي :عانت الدول العربية واإلس ع ععالمية في العص ع ععر الحديث منالتخلف التنموي ،فتركزت أهداف الحركة اإلسالمية لمواجهة ذلك.56
 52حيدر خليل ،التصالالور السالالياسالالي لدولة الحركات اإلسالالالمية ،سالاللسالاللة محاضالالرات ،مركا اإلمارات للدراسالالات
والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي ،1997 ،ص25 :
 53السدمي اهى عب دهللا حسين ،اإلسالم السياسي في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مرجع سابق ،ص50 :
 54إ سالم ابراهي ،عيادي ،التحوالت في الخطاب ال سيا سي لإل سالميين بعد ثورات الربيع العربي ،مؤلف جماعي:
"إشالالالكالية الدولة واإلسالالالالم السالالالياسالالالي ثبل وبعد ثورات الربيع العربي :دوا الميرب العربي امورجا" ،المركا
الديمقرا ي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالثتصادية ،برلين ،ألماايا ،الطبعة األولى ،2018 ،ص:
347
 55النفي سي عبدهللا ،الفكر الحركي للتيارات اإل سالمية ،شركة الربيعان للن شر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى،
 ،1995ص9 :
 56الفرا عمير يحي ،حركة المقاومة اإلسالالالمية حماس :دراسالالة أسالالباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسالالطينية،
رسالة ماجستير ،كلية االثتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،السنة الجامعية ،2008 :ص16 :
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-

ظهور مجموعة من القادة والمفكرين :والذين كانت لهم إسع ع ع ع ع ع ععهاماتهم وكتاباتهم المؤثرة مثل

"حسع ععن البنا" ،و"أبو العال المودودي"" ،أبو بكر باعشع ععير"" ،عبدالرحمن بن باديس" ،و" ارشع ععد

الغنوشععي" ،و"أحمد ياسععين" ،و"حسععن نصععر اهلل" ،وغيرهم من القيادات الكارزماتية التي كان
لجهودها وأفكارها دو ار بار از في دعم الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية ،فضع ع ع ع ع ع ععال عن أن هذه القيادات
تحظى باحترام الكثيرين من مسع ع ع ع ع ع ععلمين وعلمانين ،وذلك ألسع ع ع ع ع ع ععباب متعددة ،منها ما تعلق

باإلنتاج الفكري الس ععياس ععي ،ومنها ما يتعلق بالمواقف الس ععياس ععية لهؤالء الرموز ،وتأثر هؤالء
المفكرين بكتابات إسع ع ع ع ع ع ععهامات عديدة أهمها مؤلفات ابن تيمية والحركة الوهابية وأدبياتها
وقائدها ،وكان إلس ع ع ع ع ع ععهامات هؤالء المفكرين دور كبير في التحوالت الفكرية والتنظيمية التي

طرأت على الحركة اإلس ع ععالمية ،والتي أدت بش ع ععكل عام إلى تغيير ش ع ععكل الخريطة الحركية،

وبروز حركات تركز على مبدأ الجهاد ،وتزلزل األنماط والقيم االجتماعية الس ع ععائدة في العالم
العربي واإلسع ع ع ع ع ععالمي وبلدان العالم الثالث ،واإلضع ع ع ع ع ععطرابات االجتماعية في المناطق الريفية

والحضع عرية ،وهذه األحداث تكون س ععببا في انهيار عدد من القيم والمعتقدات ،وبالتالي تجعل
الناس يشع ع ع ع ع ع عععرون بالحيرة واالرتباك فينضع ع ع ع ع ع ععمون إلى الحركات الدينية التي يعتقدون أنها قد
تساعدهم على تجاوز هذه األوضاع.57
 -انس ع ععجام خطاب اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي مع البيئة االجتماعية :بما أن البيئات التي ولدت منها

الحركات اإلسالمية هي بيئات إسالمية باألساس ،وبما أن الدين يمثل عامال محوريا ومؤث ار

في المجتمعات اإلسععالمية ،لذلك سعععت حركات اإلسععالم السععياسععي منذ نشععوئها إلى توظيف
مغاير أو
ا
الدين لخدمة تطلعاتها ،كما تبنت خطابا متسععقا مع البيئات التي نشععأت فيها وليس
ص ع ععادما لها ،ومن تم أص ع ععبح خطابها ينس ع ععجم مع ما يتطلع إليه اإلنس ع ععان المس ع ععلم في بيئته

االجتماعية ،وكان لهذا الدور أث ار بالغا في اتسععاع رقعة نفوذ حركات اإلسععالم السععياسععي في

مختلف الس ع ععاحات اإلس ع ععالمية ،وبالتالي فإن خطاب الحركات اإلس ع ععالمية كان منس ع ععجما مع
القيم واألخالق اإلسالمية.58
 العوامل االقتصادية:

 57السدمي اهى عبدهللا حسين ،اإلسالم السياسي في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مرجع سابق ،ص54-53 :
 58إسالالالم ابراهي ،عيادي ،التحوالت في الخطاب السالالياسالالي لإلسالالالميين بعد ثورات الربيع العربي ،مرجع سالالابق،
ص347 :
28

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

من أبرز هذه العوامل العائدات النفطية بعد عام  1973وأثرها على التيارات االس ع ع ع ععالمية في العالم،
إذ دأبت دول الخليج في السععبعينات من القرن الماضععي على دعم المراكز اإلسععالمية التي تنشععط من
خاللها التيارات اإلسععالمية ،وفشععل إيديولوجيات التنمية التي سععادت في السععتينات من القرن الماضعي
في بلدان العالم الثالث ،والتي أدت إلى تبعية العالم الثالث للغرب اقتص ع ع ع ععاديا وتفاقم اآلثار الس ع ع ع ععلبية
وتدهور األوض ععاع ،وض ععغوط الفقر والتخلف والبطالة والديون التي تعاني منها الدول العربية ،وس ععوء
توزيع الموارد وعععدم اهتمععام ال حكومععات التي بهععا أقليععات مسع ع ع ع ع ع ععلمععة بتنميععة المنععاطق التي يتركز بهععا
المسلمون.59
ب -العوامل الخارجية
إلى جانب العوامل الداخلية ،توجد عوامل أخرى خارجية سع ع ع ع ع ععاهمت في بروز الحركات اإلسع ع ع ع ع ععالمية
داخل العالم العربي واإلسالمي ،كان من أبرزها:
 الثورة اإليرانية  :1979تشكل الثورة اإلسالمية في إيران أحد العوامل الخارجية التي شجعتفي انتش ع ع ععار الحركات اإلس ع ع ععالمية ألنها جعلت هذه الحركات وبمختلف اتجاهاتها تنظر إلى

المسععتقبل بكثير من األمل ،فقد نبهت الثورة اإليرانية طموح اإلسععالميين وغيرت نظرتهم إلى
الحكم ،إذ لم تعد مس ع ع ع ع ععألة ممارس ع ع ع ع ععة الحكم بعيدة المنال كما كانوا يتص ع ع ع ع ععورون بل تعد هذه
المسألة ممكنة ،ألن الثورة اإليرانية أتبتث بشكل عملي إمكانية قيام حكومة إسالمية في ظل

األوض ععاع الراهنة ،وبالتالي فإن الثورة اإليرانية قدمت للحركات اإلس ععالمية مثاال عمليا للثورة
اإلسععالمية .60فيمكن اعتبار تجربة الثورة اإلسععالمية اإليرانية أوضععح تعبير لحركة إسععالمية

سععياسععية اسععتطاعت الوصععول إلى الحكم عن طريق الرغبة الشعععبية العارمة ،كما أنها كانت

أنجح الحركات اإلس ععالنية اس ععتغالال لتناقض ععات الس ععلطة الحاكمة بدهاء كبير ،وذلك لذكائها
في التعامل مع الوضع الداخلي والسياسي العام في إيران واستغالل معطياته لصالحها وهذا
ما سع ع ع ع ععاهم في ترسع ع ع ع ععيخ اعتقاد جازم لدى حكام الدول اإلسع ع ع ع ععالمية األخرى ،بأن الصع ع ع ع ععحوة

 59الخوالدة

الح عبدالرزاق فالح ،اإلسالم السياسي المفهوم واألبعاد ،مرجع سابق ،ص18 :

 60اي ،م حمد الح ،الحركات اإلسالمية في الميرب العربي :الميرب ،تواس ،الجاائر ،ودورها السياسي في ظل
التتحوالت الديمقرا ية ،مرجع سابق ،ص114 :
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اإلس ع ع ع ع ع ععالمية تس ع ع ع ع ع عععى إلى الوص ع ع ع ع ع ععول إلى الحكم وتعمل على قلب النظام القائم في البلدان
اإلسالمية ،وهو ما حصل بالفعل في كثير من التجارب.61
 حرب أفغععانس ع ع ع ع ع ع عتععان :عنععدمععا أطلقععت الواليععات المتحععدة األمريكيععة دعوتهععا للجهععاد في أرضأفغانستان وجدت أشخاصا مؤهلين روحيا يعيشون على ما يعتبرونه أزمة هوية في أقطارهم،
فس ع ع ع ععارعوا إلى الجهاد ض ع ع ع ععد أكبر قوة عالمية أنداك (اإلتحاد الس ع ع ع ععوفياتي) ،وألحقوا به هزائم
تععاريخيععة وهععذا مععا أعطى اإلسع ع ع ع ع ع ععالميين ثقععة في النفس ،وعنععدمععا عععاد هؤالء المجععاهععدين إلى

بلدانهم أسسوا تنظيمات إسالمية وأعلنوا الجهاد ضد أنظمة بلدانهم الكافرة حسب اعتقادهم،

وكان تنظيم القاعدة أبرز تنظيم إسالمي أفرزته حرب أفغانستان.62
 أثر الموقف الغربي المناوئ لإلسالم والشرق بشكل عام :إن تراث العداء بين الشرق والغربأو اإلسععالم وال مسععيحية واليهودية ال يزال يشععكل في كثير من األحيان اتجاهات ومواقف كل
من الطرفين تجععاه اآلخر ،بععل إن الكثير من المواقف والتص ع ع ع ع ع ع عريحععات الغربيععة تجععاه العععالم
اإلس ع ع ع ععالمي ال تزال تحكمها عقلية الحروب الص ع ع ع ععليبية ،والش ع ع ع ععك في أن موقف الغرب تجاه
الكثير من القضععايا اإلسععالمية بدءا من قضععية فلسععطين ومرو ار باالحتالل األمريكي للعراق،
وانتهاء بالرموز والص ععور المس ععيئة للرس ععول ص ععلى اهلل عليه وس ععلم ،تعطي بعض المص ععداقية
لهذه الرؤية ،وبالمقابل فإن هناك العديد من الباحثين الغربيين ال يزالوا يعتبروا اإلسع ع ععالم دينا
دمويا يشع ععجع على القتل واإلرهاب ويسع ععيء معاملة المرأة ،ويقول صع ععمويل هنتجتون" :أربعة
عش ع ععر قرنا أثبتت أن العالقة بين اإلس ع ععالم والمس ع ععيحية كانت غالبا عاص ع ععفة وكل واحد كان
نقيضا لآلخر".63
 أحداث  11شععتنبر والسععياسععة األمريكية وحروبها ضععد اإلرهاب :سععاعدت السععياسععة األمريكيةوالحرب التي شععنتها ضععد اإلرهاب عقب أحداث الحادي عش عر من شععتنبر إلى تزايد مشععاعر
الغضب لدى الشعوب اإلسالمية ،وساعدت وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنيت على التواصل

بين المسععلمين بشععكل أقوى وتبادل الوسععائط التي تظهر بشععاعة الحرب األمريكية وسععياسععاتها
 61ابي إدريس ،اإلسالم السياسي والحراك العربي :دراسة اقدية في ما ثبل السلطة وما بعدها ،أفريقيا الشرق،
 ،2016ص110-109 :
 62الخوا لدة

الح عبدالرزاق فالح ،اإلسالم السياسي المفهوم واألبعاد ،مرجع سابق ،ص16 :

63 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and The Remaking Of world
order, New York: Simon and Schuster, 1997. P: 209
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القمعية ضع ع ععد المسع ع ععلمين ،وأدت تلك السع ع ععياسع ع ععات إلى تعاطف المسع ع ععلمين في مختلف الدول

اإلسع ععالمية مع ما يجري في العراق وأفغانسع ععتان .64فالواليات المتحدة األمريكية تشع ععن حربا
على اإلرهاب على الرغم من أنها لعبت دو ار هاما في دعم المجاهدين األفغان والعرب في
حربهم ضد القوات السوفياتية ،وأمدتهم بالسالح والمال ،وذلك من أجل إخراج السوفييت من
أفغانستان ووقف المد الشيوعي.65
خاتمة:
بعد أن تطرقنا لمفهوم اإلسع ععالم السع ععياسع ععي والحركات اإلسع ععالمية في الوطن العربي وعوامل ظهورها،
خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من من عدم وجود تعريف جامع ومانع لمصطلح اإلسالم السياسي،

فإن جل المفاهيم التي تطلق على اإلسع ع ع ع ععالم السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي تتفق على أن هذا األخير يقصع ع ع ع ععد به كل
الجماعات والتنظيمات التي تعتقد بأن اإلسالم ال ينحصر في كونه نظاما دينيا فقط ،بل يتعدى ذلك
إلى كل جوانب الحياة بما فيها السياسية ،وتسعى إلى المشاركة في النسق السياسي باعتبارها فاعال

أساسيا داخله.
كما خلصعععت الد ارسعععة إلى أن هناك مجموعة من السع ععمات التي تنفرد بها الحركات اإلسع ععالمية والتي
تميزها عن باقي الحركات ،وقد بينت الد ارس ععة أيض ععا تظافر العديد من المس ععببات الداخلية والخارجية

المس ععاعدة في ظهور وانتش ععار الحركات اإلس ععالمية ،وبروز دور اإلس ععالم الس ععياس ععي في مجموعة من
األنظمة السع ععياسع ععية العربية خصع ععوصع ععا بعد ثو ارت الربيع العربي ،كما هو الحال في كل من المغرب
وتونس.

 64الخوالدة

الح عبدالرزاق فالح ،اإلسالم السياسي المفهوم واألبعاد ،مرجع سابق ،ص17 :

 65السدمي اهى عبدهللا حسين ،اإلسالم السياسي في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا :دراسة مقاراة لبعض
الحاالت ،مرجع سابق ،ص57 :
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الئحة المراجع:
الكتب:
.1

إسععالم ابراهيم عيادي ،التحوالت في الخطاب السععياسععي لإلسععالميين بعد ثورات الربيع

العربي ،مؤلف جماعي" :إش ع ع ععكالية الدولة واإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي قبل وبعد ثورات الربيع
العربي :دول المغرب العربي نموذجع ع ععا" ،المركز الع ع ععديمقراطي العربي للع ع ععد ارسع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،

 .2أوليفيه روا ،تجربة اإلسالم السياسي ،ترجمة نصيرة مروة ،دار الساقي ،بيروت ،الطبعة
الثانية.1996 ،
.3

بوكراع لي ععاس ،الجزائر الرع ععب المق ععدس ،ترجم ععة خلي ععل أحم ععد خلي ععل ،دار الف ععارابي،
بيروت ،الطبع األولى.2003 ،

.4

ثلجة بدرة ،اإلس ععالم الس ععياس ععي والس ععلطة :القيمة النظرية والخلفية اإليديولوجية ،مؤلف
جماعي" :إش ع ع ع ععكالية الدولة واإلس ع ع ع ععالم الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي قبل وبعد ثورات الربيع العربي :دول
المغرب العربي نموذجا" ،المركز الديمقراطي العربي للد ارس ععات االس ععتراتيجية والس ععياس ععية
واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،

.5

حيدر خليل ،التصعور السعياسعي لدولة الحركات اإلسعالمية ،سعلسعلة محاضعرات ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي.1997 ،

.6

الخزندار سععامي ،تطور عالقة حركات اإلسععالم السععياسععي بالبيئتين اإلقليمية والدولية،
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى.2008 ،

 .7الخوالدة ص ع ععالح عبدالرزاق فالح ،اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي المفهوم واألبعاد ،مؤلف جماعي:
"إشععكالية الدولة واإلسععالم السععياسععي قبل وبعد ثورات الربيع العربي :دول المغرب العربي
نموذجا" ،المركز الديمقراطي العربي للد ارسع ععات االسع ععتراتيجية والسع ععياسع ععية واالقتصع ععادية،

برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،
 .8رافدة قنديل وغسع ععان أبوعش ،حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي والغرب في القرن العش ع عرين-
حزب اهلل نموذجا ،مركز حقوق اإلنس ع ع ع ععان والمش ع ع ع ععاركة الديمقراطية ،رام اهلل ،فلس ع ع ع ععطين،
الطبعة األولى.2008 ،
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.9

الريني منال ،المراجعات الفكرية والس ع ع ع ععياس ع ع ع ععية لحزب العدالة والتنمية المغربي ،مؤلف

جماعي" :إش ع ع ع ععكالية الدولة واإلس ع ع ع ععالم الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي قبل وبعد ثورات الربيع العربي :دول
المغرب العربي نموذجا" ،المركز الديمقراطي العربي للد ارس ععات االس ععتراتيجية والسع عياس ععية
واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،

.10

السععدمي نهى عبداهلل حسععين ،اإلسععالم السععياسععي في الشععرق األوسععط وجنوب شععرق

آسيا :دراسة مقارنة لبعض الحاالت ،مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى.2014 ،
.11

شععيبوط بشععرى ،إشععكالية الدولة واإلسععالم السععياسععي في الوطن العربي –التحديات و

اآلفاق ،مؤلف جماعي" :إش ع ع ععكالية الدولة واإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي قبل وبعد ثورات الربيع

العربي :دول المغرب العربي نموذجع ع ععا" ،المركز الع ع ععديمقراطي العربي للع ع ععد ارسع ع ع ع ع ع ع ع ع ععات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،
.12

صابي إدريس ،اإلسالم السياسي والحراك العربي :دراسة نقدية في ما قبل السلطة

وما بعدها ،أفريقيا الشرق.2016 ،
.13

طوالبة حسع ع ععن ،العنف واإلرهاب من منظور اإلسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي :مصع ع ععر والجزائر

نموذجا ،عالم الكتب الحديث ،عمان ،الطبعة األولى.2005 ،
.14

عبداللطيف الهرماس ع ععي ،الحركات اإلس ع ععالمية في المغرب العربي :عناص ع ععر أولية

لتحليل مقارن ،في كتاب :مجدي حماد وآخرون ،الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية والديمقراطية،
د ارس ع ععات في الفكر والممارس ع ععة ،مركز د ارس ع ععات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة الثانية،
.2001
.15

الغنوشع ع ععي ارشع ع ععد ،الحركة اإلسع ع ععالمية ومسع ع ععألة التغيير ،المركز المغاربي للبحوث

والترجمة ،الطبعة األولى.2000 ،
.16

فرانسوا بورجا ،اإلسالم السياسي صوت الجنوب(قراءة جديدة للحركة اإلسالمية في

شع ع ع ع ع ع ععمال إفريقيا) ،ترجمة لورين فوزي زكري ،ومراجعة وتقديم حامد أبو زيد ،دار العالم
الثالث ،القاهرة ،الطبعة األولى.1992 ،
.17

قرضعع ععاوي يوسعع ععف ،الصعع ععحوة اإلسع ع ععالمية وهموم الوطن العربي واإلسع ع ععالمي ،دار

الشروق ،الفاهرة ،الطبعة السابعة.1997 ،
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.18

مجدي عماد وآخرون ،الحركات اإلس ع ععالمية وآثارها في االس ع ععتقرار الس ع ععياس ع ععي في

العالم العربي ،مركز اإلمارات للد ارسع ع ع ع ع ع ععات والبحوث االسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية ،أبو ظبي ،الطبعة

األولى.2002 ،
.19

مص ع ع ععطفى الطحان ،تحديات س ع ع ععياس ع ع ععية تواجه الحركات اإلس ع ع ععالمية ،دار التوزيع

والنشر اإلسالمية ،الطبعة الثانية.1997 ،
.20

الموصع ععلي أحمد ،موسع ععوعة الحركات اإلسع ععالمية في الوطن العربي وايران وتركيا،

مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2004 ،
.21

نغم محمد ص ع ع ع ع ع ع ععالح ،الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية في المغرب العربي :المغرب ،تونس،

الجزائر ،ودورها السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي في ظل التتحوالت الديمقراطية ،الجنان للنشع ع ع ع ععر والتوزيع،
الطبعة األولى.2010 ،

.22

النفيسع ع ع ع ععي عبداهلل ،الفكر الحركي للتيارات اإلسع ع ع ع ععالمية ،شعع ع ع ععركة الربيعان للنشع ع ع ع ععر

والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى.1995 ،
.23

الهمامي نادية ،المتغيرات الدولية واالقليمية وتأثيرها على تطور حركات اإلس ع ع ععالم

السياسي بالمغرب العربي ،مؤلف جماعي" :إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد

ثورات الربيع العربي :دول المغرب العربي نموذجا" المركز الديمقراطي العربي للدراسات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا ،الطبعة األولى.2018 ،
 -2الرسائل واألطروحات:
.1

باي نعيمة بغداد ،إستراتيجية التغيير السياسي عند الحركات اإلسالمية المعاصرة وتأثيرها

على األنظمة السع ععياسع ععية العربية واإلسع ععالمية (د ارسعععة مقارنة بين مصعععر وتركيا) ،أطروحة
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السايسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية والعالقات
الدولية ،جامعة الجزائر  ،3السنة الجامعية .2014-2013

 .2دبعي رائد محمد عبدالفتاح ،أس ععاليب التغيير الس ععياس ععي لدى حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي بين
الفكر والممارسعع ععة "اإلخوان المسعع ععلمين في مصعع ععر نموذجا" ،رسعع ععالة ماجسعع ععتير في التخطيط

والتنمية السياسية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،السنة
الجامعية .2012
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.3

رحماني الش ع ععيخ ،األزمة الفكرية لحركات اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي ،رس ع ععالة الماس ع ععتر في العلوم

الس ععياس ععية ،كلية الحقوق والعلوم الس ععياس ععية ،جامعة الدكتور موالي الطاهر -س عععيدة ،الس ععنة
الجامعية .2015/2014

 .4الف ار عمير يحيى ،حركة المقاومة اإلسع ع ع ع ع ععالمية حماس :د ارسع ع ع ع ع ععة أسع ع ع ع ع ععباب وتداعيات توليها
الحكومة الفلسع ععطينية ،رسع ععالة ماجسع ععتير ،كلية االقتصع ععاد والعلوم السع ععياسع ععية ،جامعة القاهرة،
السنة الجامعية.2008 :
 .5قطاف تمام أس ع ع ع ععماء ،دور الحركات االس ع ع ع ععالمية في مس ع ع ع ععار التحول الديمقراطي في البلدان

المغاربية "حركة النهض ع ععة التونس ع ععية نموذجا" ،رس ع ععالة ماجس ع ععتير في العلوم الس ع ععياس ع ععية ،كلية

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الجامعية .2013/2012
كروي كريمة ،الحركات اإلس ع ععالمية والمش ع ععاركة الس ع ععياس ع ععية في دول المغرب العربي (حالة

.6

حركتي :اإلص ععالح الوطني في الجزائر والتوحيد واإلص ععالح في المغرب) ،رس ععالة ماجس ععتير
في العلوم الس ععياس ععية والعالقات الدولية ،كلية العلوم الس ععياس ععية واإلعالم ،جامعة الجزائر ،3

السنة الجامعية .2010
لعايب محمد رفيق ،حركات اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي في العالمين العربي واإلس ع ععالمي في ظل

.7

المتغيرات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة ،أطروحة لنيل الدكتوراة في العلوم الس ع ععياس ع ععية،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة  ،1السنة الجامعية .2018/2017
المجالت والدوريات العلمية:
 .1جزار مصطفى ،تأثير الحركات اإلسالمية السياسية المعاصرة على االستقرار السياسي في
الوطن العربي ،مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد  ،15يناير .2016
 .2ديهوم علي محمد مصطفى ،حركات اإلسالم السياسي ،مجلة العلوم االقتصادية والسياسية،
العدد  ،2السنة .2013
شليغم غنية ،الحركات اإلسالمية من التطرف الديني إلى االعتدال السياسي ،مجلة العلوم

.3

اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،8يونيو .2012
الصع ع ع ععيادي مخلم ،الحركات اإلسع ع ع ععالمية المعاص ع ع ع عرة :رد فعل أم اسع ع ع ععتجابة لتحدم مجلة

.4

المستقبل العربي ،العدد  ،369السنة .2009
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صعود حركات اإلسالم السياسي وتمثالتها الهويايتة في بناء انتقاالتها
اإلقليمية (مقاربة جيوبوليتيكية )
The rise of the movements of political Islam and its
Hoyaite movements in building their regional transitions
)(geopolitical approach
فراس عباس هاشم
دكتوراه علوم سياسية /جامعة النهرين

ملخص:
تسعى هذه الدراسة للبحث في صعود حركات اإلسالم السياسي في المنطقة بعد موجة
التغيير التي شهدها الشرق األوسط .وتطرح الدراسة وتجادل بأن هناك عوامل ساعدت على صعود
هذه الحركات للس ععلطة واكتس ععاب ش ععرعيتها التي كانت مفقودة في األنظمة الس ععياس ععية الس ععابقة ،وتبني
خطابا يعكس بدوره تصع ع ععوراتها السع ع ععياسع ع ععية واالجتماعية والثقافية والحفاظ على هويتها الدينية .وتقوم
الد ارسعع ع ع ع ع ععة بتفكيك هذه العوامل من أجل فهم موقف هذه الحركات من النظام الديمقراطي بصع ع ع ع ع ع ععورته
الليبراليععة وتفسع ع ع ع ع ع ععيره وفق بنععاءتهععا االيععدلوجيععة والحرم على الحفععاظ التمععاس ع ع ع ع ع ع ععك التنظيمي وااللتزام
االيععديولوجي وتبني مفهوم خععام للمواطنععة الععذي يميععل الن يكون تقليععديععا محععافظععا وذلععك من خالل
التعرف على تطور موقف الحركات من المنافسة مع القوى السياسية األخرى.
كلمات مفتاحية :حركات التغيير ،حركات اإلسالم السياسي ،الهوية ،الخطاب الديني.
Abstract
This study seeks to examine the rise of the movements of political
Islam in the region after the wave of change witnessed in the Middle East.
The study argues that there are factors that helped the rise of these
movements to power and gain legitimacy that was missing in the previous
political systems and adopt a speech that in turn reflects their political, On
their religious identity. The study disassociates these factors in order to
understand the position of these movements of the democratic system in its
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liberal form and its interpretation according to its ideological structure and
to maintain organizational cohesion and ideological commitment and adopt
a special concept of citizenship Which tends to be traditionally conservative,
by recognizing the evolution of the movements' attitude towards competition
with other political forces.
Keywords: movements of change, political movements of Islam, identity,
religious discourse.
مقدمة
شهدت منطقة الشرق األوسط منذ أحداث التغيير اوائل العام 2011نقطة تحول بالنسبة
لحركات اإلسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي والتي كانت مغيبة عن الواقع السع ع ععياسع ع ععي حيث اسع ع ععتطاعت من خالل
الشعرعية الديمقراطية من الوصعول إلى السعلطة واصعبح امامها فرصعة لتشعكيل الواقع السعياسعي الجديد
في المنطقة وبتأكيد هويتها الدينية وتش ععكيلها أمام تراجعا واض ععحا ش ععهدته األفكار الليبرالية في بعض
الععدول يعكس حععالععة الععدور الععذي حظيععت بععه الحركععات اإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة من خالل تبني خطععاب إقليمي
إسععالمي وخلق مناو واتجاهات جديدة سععياسععية واجتماعية وثقافية وتقديم صععورة أكثر عص عرية للدين
ومحو عمال السلبية التي كان ينظر اليها للدين وساعدها في ذلك مجموعة من العوامل منها قدراتها
التنظيمية وقاعدتها الجماهيرية والجذور العميقة الداعمة لإلسع ععالم السع ععياسع ععي وحركاته وعلى أثر ذلك
ال عن
عدت هذه الحركات فاعال مهما في رسعععم سع ععياسعععات الدول التي كانت معرضعععة للتغيير ،فض ع ع ا
التأقلم والتكيف مع الواقع الجديد وطبيعة متطلبات المرحلة عبر إعادة صياغة أدوارها وتوجهاتها.
وبناء على ذلك جاءت اهمية هذه الدراسةةةةةة محاولة تحديد مؤشع ع ع عرات ومجريات التحول
في طبيعة عمل حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي وتوافقها مع الواقع الجديد بهداف اس ععتيعاب مس ععتجدات
انماط المواجهة في منطقة وا عادة انتاج هويتها اإلقليمية  .وألهمية هذا الموضع ع ع ع ع ع ععوع .ومن ثم تأتي
االشةةةكالية التي تنطلق منها الد ارسع ععة " سع ععاهم تصع ععاعد الفجوة بين االنظمة السع ععياسع ععية والجمهور من
نسع ععب نجاح حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي في االنتخابات وبالتالي انعكسع ععت على تطلعات وتوجهاتها
الحركات اإلسالمية تجاه اإلقليم".
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وتنطلق اإلجابة على هذا التسععاؤالت من خالل فرضةةية مفادها " اثبت الواقع في منطقة
الشععرق األوسععط خالل حركات التغيير عن وجود خلل واضععح في بنية االنظمة السععياسععية سععمح ذلك
بصعود حركات اإلسالم السياسي".
إما منهجية البحث يفرض علينا تناول هذا الموضع ع ع ع ععوع إتباع أكثر من منهج بحسع ع ع ع ععب
اقتضع ع ععاء الضع ع ععرورة  ،فقد اسع ع ععتخدم المنهج الوصع ع ععفي خالل دارسع ع ععة طبيعة األحداث والتطورات التي
ش ع ع ع ع ع ععهدتها المنطقة والتحركات اإلقليمية للحركات اإلس ع ع ع ع ع ععالمية ومجاالت التفاعل .كما جرى توظيف
المنهج االس ع ع ع ع ع ععتقرائي لفهم االنتقاالت في أدوار الحركات اإلس ع ع ع ع ع ععالمية وبناء هويتها على المس ع ع ع ع ع ععتوى
اإلقليمي .
واتسععاقا مع ما تقدم سععيتم توزيع هيكلية البحث إلى ثالث مباحث يشععمل المقدمة .ويركز
المبحث األول  :التحول من المقاربات التقليدية للهوية إلي تعبئة الفران االنتقالي .إما المبحث الثاني
 :تنامي التعبيرات الرمزية للهوية الدينية واالنخراط في أطرها .فيما تناول المبحث الثالث  :ديناميات
تشكيل الهويات فوق المحلية واعادة بناءها.
المبحث األول
التحول من المقاربات التقليدية للهوية إلي تعبئة الفراغ االنتقالي
اء تجدر اإلش ع ععارة إلى أن حركات التغيير( ،)66التي عرفتها دول منطقة الش ع ععرق
ابتد ا
ط افا لتحوالت ومتغيرات كثيرة شع ع مكلت المش ععهد الس ععياس ععي
األوس ععط في أوائل العام  ،2011ش ععكلت عم طن فع ف
والنظعام اإلقليمي العربي حيعث برز دور فعاععل للحركعات واألحزاب اإلسع ع ع ع ع ع ععالميعة في عمليعة االنتقعال

قال سياسيًّا(،)67مما شكل هاجسا لكثير من األنظمة
اا
تنظيما
السياسي ،والتي كانت أكثر
وحضور وث ا
ا
في المنطقة التي اتخذت موقفا ضع ععد الحركات اإلسع ععالمية فضع ععال عن القوى الدولية وموقفها من هذه

الحركات.

)66( Amine Ghali, Ibrahim Hegazy, Salam Kawakibi, Eberhard Kienle, The Arab Spring:
One Year After Transformation Dynamics, Prospects for Democratization and the Future
of Arab-European Cooperation, Europe in Dialogue 2012,p,8.
( )67تقرير مفصلللن ند ة :ال حوالت في ال حوتر اي حميلللممقع ام زي حولليرا وت،:حيلللاي ا  2016/11/16ا
ش ه:ي ال 2018/12/21االلtudies.aljazeera.net/ar/events/2016/11/161103054928439
39

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

وبناء على ما س ع ع ععبق ،فإن الكثير من حركات اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي(*) خرجت بعد
إ اذا،
ا

حركات التغيير (الربيع العربي) من حيز الالمشع ع ع ع ع ععروعة أو المحظورة إلى المشع ع ع ع ع ععروعة وتحولت من
كونها تعمل من خارج النظام إلى العمل كجزء من النظام أو شعريك في الحكم يشععمل االعتراف بحق
حركات اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي في المعارض ع ععة واحترام حقوقها وفي مقدمتها حقها في التداول الس ع ععلمي
للسع ع ع ع ع ع ععلطعة عنعد حصع ع ع ع ع ع ععولهعا على اكثريعة نيعابيعة من نعاحيعة وبحق الحكومعة في أن تحكم من نعاحيعة
أخرى(،)68في الس ععياق نفس ععه تلعب حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي دو ار كبي ار في االنش ععطة االجتماعية
والخيرية منذ عقود طويلة في العالم العربي وحافظت على عالقة متينة تربطها بكافة شرائح المجتمع
،وبخاصععة تلك المهمشععة مما قرب بينها وبين فئات المجتمع كافة  ،وربما ما سععاهم في ذلك التغريب
أيضا تلك العالقة السيئة جدا التي ربط االنظمة السابقة بشعوبها (،)69الالفت للنظر كانت حصيلة
وصععول حركات اإلسععالم السععياسععي للسععلطة تتسععم بالضععبابية في انشععاء بنية نظام سععياسععي جديد ذات
مؤسسات حاكمة تتصف بالكفاءة والفاعلية .
ففي دراسة لع ع ع ع ع عع(عبد االله بلقزيز) أشار إلى أن أحداث حركات التغيير (بالربيع العربي) (*)
لم تكن هي ما كشعععف عن ظاهرة صع عععود قوى االسع ععالم السع ععياسع ععي وأن ظهرت في المدى الذي بلغه
ذلك الصع ع ع عععود ،بينما أشع ع ع ععار أن جذور نهوض التيار اإلسع ع ع ععالمي تعود إلى مطالع سع ع ع ععبعينات القرن
العش ع ع ع ع ع ع عرين .وهي تغذت من حال االخفاق الذي منيت به حركة التحرر الوطني العربية  ،بجناحيها
القومي واليسع ع ععاري ،مؤكدا أن حال الفران التي نجمت من تمكل واضع ع ععمحالل مشع ع ععروعها السع ع ععياسع ع ععي
(*) حا ل حوع:ي :مد حومخال صقد ضي تعريف وم صطتح حوتر اي حف يممقع ا ااو :ال ، (،اعت يق :ححم ) :يعراها
" بأاها بمثابة جهد جماعي ومطلا مشالالالالترك بين جماعة من الناس يعملون معا  ،بوعي وباسالالالالتمرار على تييير
بعض أو كل أوجه النظام االجتماعي والسياسي القائ، ،وااه ،يمرون بعدة مراحل لكي يصلوا الى هذا الهدف  ،تبدا
عادة بحالة من القلق والتوتر الجماعي غير المنظ ،لتنتهي بتكتل فوف ووعي القائمين بالحركة وتوجيهه ،احو
هدف واحد محدد وهو تييير النظام االجتماعي والسالاللطة السالالياسالالية القائمة" .أما (نب :حو هاب حفان:ي )يعراها "
بأاها م صطلح يطلق على الحركات التي تنشط في الساحة السياسية ،وتنادي بتطبيق اإلسالم وشرائعه في الحياة
العامة والحا الالة ،وهي تسالالمية ا لقتها الحركات اإلسالالالمية على افسالالها" .ةقم ند ل ةهى نب :هللا حسللقد حوسلل:مل
احفيمم حوسقايل ل ال حوشرق حف يط جن ب شرق آيقا ا( حوقاهرا ل مكالبع م:ب ول ا )2014ا ص .40
( )68منال حورينل ا حومرحجعاي حوفكريع حوسقايقع وتلب حوع:حوع حوالنمقع حومغربل ا ال الاب ل (ملم نع باحثقد)ا
إشللكاوقع حو :وع حميللمم حوسللقايللل زبن بع :ر ،حي حوربقي حوعربلل ر ل حومغرب حوعربل ةم لجاا( بروقدل حومر ل
حو:يمقرحطل حوعربل ا  )2018ص .206
( )69حبال سام حوكالبل ا ال ح يباب صع ر حف يمم حو سقا يل ال حو طد حوعربل ا ال الابل (ملم نع باحثقد )ا حوى
حيد يذهب حوعرب ل ،ؤيع  30مفكرح ال م سالقبن حوث ،حي حوعربقع ا ( بقر ي لحومؤ ي سع حوعربقع وت،:ح ياي حون شر ا
)2012ا ص .73
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والتراجع المروع في ق ع ععدرته ع ععا التمثيلي ع ععة ،كم ع ععا في قع ع عدرته ع ععا على مخ ع ععاطب ع ععة مص ع ع ع ع ع ع ع ع ععالح الجمهور
االجتماعي(،)70ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة ،البد من تقديم بعض المعطيات لتفسععير أسععباب
الصعود الكبير لإلسالم السياسي( انظر الرسم البياني رقم ( ، ))1حيث فاز االسالميون بأغلبية في
انتخابات( تونس ،ومصع ععر ،والمغرب) ،ولعل التوجه اإلسع ععالمي ليس بعيدا عن الثورة الليبية وقيادتها
،وهو أمر افصح عنه (مصطفى عبد الجليل) (**) (.)71
وفي السع ع ع ععياق نفسع ع ع ععه يتمتع التيار االسع ع ع ععالمي بنفوذ كبير في سع ع ع ععوريا ،...كما يحظى
االتجاه اإلس ععالمي بحض ععور ملحوظ في فلس ععطين وال س ععيما في غزة حيث فازت حماس في انتخابات
اذار/مارس في العام ( ) 2006وكذلك ال مدور الكبير الذي تضععطلع الحركة اإلسععالمية به في األردن
وكان لحركة الوفاق اإلسالمية دور واضح في البحرين ،ويمتد نفوذ الحركة اإلسالمية إلى الكويت إذ
تعزز وجودها في االنتخابات البرلمانية في الكويت ،ومن هذا المنطلق انتقل إلى بعض دول الخليج
العربي أيضا والى كل من (موريتانيا ،والجزائر ،والصومال ،والسودان)(.)72
رسم بياني ()1
أسباب صعود اإلسالم السياسي

(*) يرمل حوربقي إوى حوشباب حألمن حفخضرح ،حوخصبا وذوك ح،تبط يقايقا بملمن حوالتر اي حولماهقريع حوالل
تسللللعى إوى إح:حو تت ل إيلابل ال ملالمي بعقنما يمكنم مد حفةالقال مد حوالسللللتط حو:يكالات ،يع إوى حو:يمقرحطقع
ت:ح ل حوسلللتطعا مد حو تل إوى حوع:حوع حفجالمانقع  .ز :حيلللالخ:م أ ل مرا تا،يخقا نتى ةطاق حيلللي ال حألربقاي
حوغربقع نام( ) 1968اوت:فوع نتى حر ع حفحاللاج حوالل حةطتقت ال تشك يت اا قا اقما حصطتح نتى تسمقالم (بربقي
برحغ) وتمطاوبع بامصللما حوالختم مد هقمنع حوس ل اقاي نتى حوتقاا حوسللقايللقع باوبمر .ححم :ب ر،ث ا اشللن ر ،حي
"حوربقي حوعربل" متا وع وتفهلا ملتع جقن ا حوع:ر ( )11ا( مر ل جقن حوبتث حوعتمل ا  ) 2017ص .53
( )70حومرجي حوسابقا ص ص .94-93
(**) ،ئقس حوملتس حفةالقاول.
( )71حومرجي حوسابق ا ص . 95
( )72حبالسام حوكالبل ا مرجي يابق ا ص .95
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المص ع ععدر( :مجموعة باحثين) ،الى اين يذهب العرب :رؤية  30مفك ار في مس ع ععتقبل الثورات العربية،
(بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2012 ،م .433
فعلى الصعععيد العلمي النظري ،تواجه حركات اإلسععالم السععياسععي أزمة مسععتعصععية على
الحل وهي أن تكون نفس ععها وأن تتكيف مع الواقع والمتغيرات الجديدة في ظل هذه الظروف يتبين لنا
على االقل أن حالة الحركات اإلسععالمية اليوم ينطبق عليها وصععف( داريوش شععايغان)(*) "التصفيح
" ،وهي عملية يتم فيها انعكاس فيلمين على شاشة واحدة ،وللمرء أن يتصور التداخل والتشويس بين
فيلم الحداثة وفيلم االصععول ،فثمة مشععروع حضععاري إسععالمي معلن لمشععروع التحديث والنهضععة القائم
على العقالنية والعلم والديمقراطية من جهة فيما يربط اإلخوان المسلمون هذا المشروع من جهة ثانية
بالغرب المسع ع ع ع ع ع ععيحية وليس اعتبار أن مصع ع ع ع ع ع ععدر المشع ع ع ع ع ع ععروع غربي ولكنه اكتسع ع ع ع ع ع ععب بعدا انسع ع ع ع ع ع ععانيا
م
حوالت الجيوبوليتيكة في
شعع ع ع ععامال(،)73عند هذا االتجاه يمكننا القول إن ثمة سع ع ع ع ععمة أخرى أبرزتها الت ع
منطقة الشرق األوسط مع بروز الحركات اإلسالمية( )74إذ بدأ سلوك الحركات اإلسالمية يأخذ شكل
سع ع ع ع ع ع ععياقات فكرية حاولت تقدمها لتحويل التوافق مع الديمقراطية ولكنهم قاموا باختزالها في الجانب
االداتي البحت وفصع ععلها عن مضع ععمونها الفلسعععفي واعتبارها ثقافة وطريقة حياة تعلي من قيمة الحرية
فالديمقراطية في فهمهم هي طريقة التداول السلمي للسلطة عن طريق االنتخابات واالحزاب والبرلمان
فقط على العكس من ذلك ،فأن الحريات وبالذات حرية التفكير والعقيدة واالبداع فهي مؤجلة (.)75

(*) رح،ي ش شايغان ( ) 2018 - 1935مفكر إيرحةل من ر حجالمانل مخالم ال حوفت سفع حومقا،ةع ح شالهر بكالاباتم
ند حوت ضا،حي حو شرزقع نمزالها باوت ضا،ا حوت:يثع ا ه أ ل مد ح يالخ:م م صطتح ح ح ،حوت ضا،حي لوك ال
مؤتمر نق :ال إيرحن نام .1977
( )73حق ،:حبرحهقل ا حفخ حن حومسللللتم ن حوالت ل حو:يمقرحطل حوت:حرع ا ال الابل (ملم نع باحثقد )ا حوى حيد
يذهب حوعرب ل ،ؤيع  30مفكرح ال مسللالقبن حوث ،حي حوعربقع ا ( بقر ي  :حومؤيللسللع حوعربقع وت،:حيللاي حونشللر ا
)2012ا ص .128
)74(E. T. Fakiolas and T. Fakiolas, (Pax- Americana or Multilateralism) Reflecting on
the United States Grand Strategic Vision of Hegemony in the Wake of the 11 September
Attack Mediterranean Quarterly (2007) p. 65 .
()75حق ،:حبرحهقل ا مرجي يابق ا ص .128
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انطال اقا من ذلك ،إن قراءة س ع ع عريعة لكتاب (أوليفييه روا ) Olivier Roy-بعنوان" فشع ع ععل
اإلسالم السياسي" الذي اصدر في العام ( ،)1992يسمح باستيعاب حجم الهوة بين المفكرين الذين
تناول اإلسع ع ع ع ععالم السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي في الحقل االكاديمي فهو يبحث عن التحوالت وهذا الفشع ع ع ع ععل للمقوالت
األيديولوجية التقليدية لإلسع ع ع ععالميين ،ثم يسع ع ع ععرد فكرته وتمحورت حول القول "بعجز اإلسةةةةةةالميين عن
إنتاج نظام سةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةي يقطع مع األنظمة القا ئمة ،بالشةةةةةةةةةةكل الذي كان يتم طرحه في خطابهم
وأدبياتهم ،ثم يقول ثمة ظهور أشكال وأطوار جديدة للحركات اإلسالمية ،وهو ما سيصطلح
عليه الحقاً بتسمية "ما بعد اإلسالموية" أو "ما بعد اإلسالم السياسي"(.)76
أما نظرة (فرانسعع ع ع عوا بورغا، ) François Burgat-إلى الموضع ع ع ع عوع فجاءت نقدية على
رفض أطروحات ومس ع "عمى "ما بعد اإلس ععالم الس ععياس ععي" ،وذلك في كتابيه "اإلس ععالم الس ععياس ععي ص ععوت

الجنوب" الص ععادر العام ( )1988و"اإلس ععالم الس ععياس ععي في الواجهة" الص ععادر العام ( ) 1995يقترح
تص ععو ار بوص ععف اإلس ععالم الس ععياس ععي هو حركة هوية وهو مرحلة جديدة في مواجهة االس ععتعمار ،وأ "كد
أدت لظهوره وص ع ع عععوده(،)77وهناك طروحات مش ع ع ععابهة
على اس ع ع ععتم اررية األس ع ع ععباب االجتماعية التي "
للموضع ع ع ع ع ع ععوع على غرار طروحات (دنيس كوش ) Denys Cuche -الذي يتناول مفهوم األنا في

تحععديععد الهعويععة من خالل العالقععة بععأفراد المجموعععة فهو وان كععان يؤكععد أن الفععاعلين في المجتمع هم

انفسهم الذين يضفون الداللة على االنتماء اإلثني فإنه يركز على أن عملية التواصل والعالقات بين

أفراد المجتمع هي التي تسععهم في بناء الهوية يقول (كوش) " ليسةةت هناه هوية في ذاتها ،وال حتى
لذاتها وحسةةةةةةةةب الهوية هي دوما عالقة بابخر وبتعبير أخر الهوية واألخرين متصةةةةةةةةلتان الواحدة
باألخرى وتجمعهما عالقة جدلية " (.)78
وفي ض ععوء ما تقدم يتبين لنا إن مس ععارات اإلس ععالم الس ععياس ععي خص ععوص ععا ومس ععار الحركات
االجتماعية عموما تخض ععع إلكراهات س ععيس ععيولوجيا التحوالت في إطار من االس ععتم اررية والتحول وقد
كان واضععحا خالل العقود الثالث الماضععية دخول الحركات اإلسععالمية في ديناميكية "التسععييس" التي
( )76ما بع :حميمم حوسقايلل هن حةالهى حوشكن حوالقتق:ي وتتر اي حميممقع؟ا م زي حفرياي ا  2018/6/4ا ش ه:
ال  2018/12/28ا ال لhttps://www.hafryat.com
( )77حومرجي حوسابق .
( )78رةقس ش ا مفه م حوثقااع ال حوعت م حفجالمانقع ا ترجمع ل منقر حوسللللعق:حةل ا ( بقر ي ل مر ل ر،حيللللاي
حو ح:ا حوعربقع ا )2007ا ص ص .154-153
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تستند إلى مفهوم "المصلحة" وتنشأ بفعل إكراهات الواقع وموازين القوى ،وفق هذا التصور قادت إلى
س ع ع ععلس ع ع ععلة من المواقف والخيارات والممارس ع ع ععات أفض ع ع ععت ببطء إلى تراجع النزعة األيديولوجية الدينية
وتنامي النزعة البراغماتية السياسية(،)79في هذا السياق إذا نظرنا إلى بدايات تشكل جماعة اإلخوان
المسع ع ع ع ع ع ععلمين فقععد غلععب عليهععا نزعععة أيععديولوجيععة تسع ع ع ع ع ع ععتنععد إلى معجم هويععاتي ديني يقوم على مفععاهيم
أيديولوجية دينية تتأس ع ع ع ععس على مص ع ع ع ععطلحات (الخالفة ،األمة ،الجهاد) ،وفي أغلب األحيان تتحول
بفعل ديناميكية التسييس والدخول في اللعبة الديمقراطية إلى حركة وطنية ترتكز إلى معجم
سياسي يتأسس على تبني مصطلحات (الديمقراطية ،الشعب ،المقاومة) (.)80
وخالص ع ع ع ع ع ع ععة لمععا تقععدم ،فقععد نجحععت الحركععات اإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة في ظععل زخم الحراك
االجتماعي في منطقة الش ععرق األوس ععط توس ععيع تمددها اإلقليمي وبدء الحديث عن الحقبة اإلس ععالمية
وملء الفران الذي خلفته االنظمة السععياسععية السععابقة بعد انهيارها مسععتفيدة بذلك من حالة الوهن التي
تمر بها المنطقة فضالا عن المقبولية لدى القواعد الجماهيرية التي دعمت من شرعيتها في الوصول
إلى السلطة .
المبحث الثاني
تنامي التعبيرات الرمزية للهوية الدينية واالنخراط في أطرها
تعود نش ععأة حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية األولى،
في عشع ع ع ع ع ع عرينيات القرن الماض ع ع ع ع ع ععي ،وقد جاءت في إطار االس ع ع ع ع ع ععتجابة وردة الفعل على انتهاء نظام
"الخالفة" في الحكم ،وتص ع ع ععاعد مظاهر العلمنة وفص ع ع ععل الدين عن الس ع ع ععياس ع ع ععة والحياة العامة ،حيث
جعلت هذه الحركات من إعادة الخالفة ،وبناء "الدولة اإلس ع ع ع ع ععالمية" ،وتحكيم الشع ع ع ع ع عريعة ،ش ع ع ع ع عععاراتها
األساسية (.)81

( )79حسللد حب هنقم ا حميللمم حوسللقايللل "رحنا"ل ليا،ا وتمقا،باي حومنهلقع ا ملم نع باحثقد ا آااق حميللمم
حوسقايل ال إزتقل مضطرب حميممق ن تت:ياي "ما بع :حوربقي حوعربل" ا متم :ب ،ماةع ( متر،ح ) ا ( حف،رن ل
مؤيسع اري،:يا حيبري ا )2017ا ص .31
( )80حومرجي حوسابق ا ص  . 31وتملي :مد حومعت ماي ح ل تط  ،حوفكر حوسقايل حميممل ل ين رل حمل :جبر ن
ا ةشأا حوفكر حوسقايل حميممل تط ،ه ا ( حو :حع ل منال:ى حوعمزاي حوعربقع حو :وقع ا .) 2015
( )81ما بع :حميمم حوسقايلل هن حةالهى حوشكن حوالقتق:ي وتتر اي حميممقع .مرجي يابق .
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مما الشع ع ععك فيه كان لسع ع ععقوط الدولة العثمانية وحالة الفران الذي خلفته نقطة تحول مهمة
على صع ع ع عععيد الحركات اإلسع ع ع ععالمية ،اذ ادى ذلك إلى صع ع ع عععود التيارات ذات التوجهات القومية على
حساب الحركات اإلسالمية وكانت األكثر استفادة من الواقع الجديد .
في هذا السععياق ،يمكن تأكيد أن البيئات التي تولدت منها الحركات اإلسععالمية ()82هي
ومؤثر في المجتمعات اإلسع ععالمية،
ا
بيئات إسع ععالمية في األسع ععاس ،وبما أن الدين يمثل عامال محوريا
لذلك سع عععت حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي منذ نشع ععوئها إلى توظيف انخراط الشع ععباب عن دعم الحركة
وتبني شع عععاراتها ،كما تبنت خطابا متسع ععقا مع البيئات التي نشع ععأت فيها وليس مغاي ار أو صع ععادما لها،
"

ومن ثم أص ع ععبح خطابها ينس ع ععجم مع ما يتطلع إليه اإلنس ع ععان المس ع ععلم في بيئته االجتماعية وكان لهذا

ال مدور أث ار بالغا في اتساع نفوذ حركات إسالم السياسي في مختلف الساحات اإلسالمية ولعل هذا ما
الحذر االسع ععتراتيجي الذي تعاملت به هذه الحركات منذ البداية عن تحفظها تجاه
يف "س ع عر بشع ععكل جلي
ف
العديد من الحركات غير الدينية التي تبنت خطابا صداميا (.)83

من هعذا المنطلق ،يمكن مقعاربعة إن الخطعاب الهويعاتي العديني(*) العذي تبنتعه الحركعات
اإلسع ع ع ع ععالمية كوسع ع ع ع ععيلة اتصع ع ع ع ععالية تحوي مقاطع كالمية ينبني على تحمل معلومات يهدف من ورائها
المرسع ع ععل " المخاطب " إلى إيصع ع ععالها للمرسع ع ععل إليه " المخاطفب "،بمسع ع ععتويات متفاوتة ألنها قد تكون
رمزية أو نفسع ععية بواسعععطة نظام تعبيري لغوي" اللغة " فالخطاب نم أو باألحرى رسعععالة ذات سع ععياق
معين ،فهو بأشكاله المتعددة ينتج في سياق يحدد معنى الرسالة التي يحملها والتي أحدثت

) 82( Esen Kirdiş, Between the movement and the party: the Islamic movements in
Morocco and the decision to enter the party's policy, 06 Mar 2015 .
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.../21567689.2015.1012159
( )83متم :حوشلللق ا حيلللباب صللل ل حر اي حميلللمم حوسلللقايلللل وسللل:ا حوتكل ا  2013/4/15ا شللل ه :ال
 2018/12/25ا ال لwww.alnoor.se/article.asp?id=196947
(*) يقصللل( :باوخطاب حو:ينل) لوك حوخطاب حوذي يعالم :نتى مرجعقع رينقع إيلللممقع ال مخاطبالم أحكامم بقاةاتما
يعنل ما يطرحم حوعتماء حو:ناا حومنالم ن إوى حومؤ ي ساي حم يممقع ال بقان حم يمم حو شريععا ي حء ان لوك
مد خمل حوخطب حومتاضللللرحي أ حوكالب قر لوك .يعنى مفه م حوخطاب حو:ينل حألز حل حونصلللل ص حومكال بع
حوالل تصلل ،:ند حومؤيللسللاي حو:ينقع أ ند ،جال حو:يد أ حوالل تصلل ،:ند م زف أي:ي و جل لي صللبغع رينقع أ
نقائ:يعا حوذي يعبر ند جهع ة ر مت:را إلحء زضللللايا رينقع أ رةق يع أ حوذي ي:حاي ند نقق:ا معقنع يعمن نتى
ةشر هذه حوعقق:ا  .وتملي :ين ر ل شريف ر ،يا حوتبان ا زضايا شائكعل حتلاهاي خطاب حوصتااع حوعربقع ةت زضقع
تل:ي :حوخطاب حو:ينلا م زي حومر ل حوعربل وتبت و حو،:حيللللاي ا  2015/7/29اشلللل ه :ال ا2018/12/19ا
اللwww.acrseg.org/39222
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عميقا في عالقتها االجتماعية (.)84
تحول
ا
ا
من هنا ال يعني منطق االسع ع ععتثمار الذي نتحدث عنه بالضع ع ععرورة اللجوء إلى طرح أنواع
من الخطاب القائم على الترويج ألفكار أو تغيير في الخطاب لتمرير هذه المرحلة .ذلك أن حديث
اإلسالميين عن االنفتاح ،واستخدامهم مفردات كالدولة المدنية ودولة المواطنة ..إلخ ،يجب أن يرافقه
عمل داخلي لالس ععتعداد لكيفية التعامل مع المتغيرات المتس ععارعة حولهم كما أن التغيير على مس ععتوى
الخطاب اإلعالمي وحسعععب ،سع ععيكون تأثيره سعععلبيا إذا لم يرافقه عمل يعكس صعععدق النوايا على تنفيذ
ذل ععك التغيير،....كم ععا أن الغ ععاي ععة من النزوع غير المعلن له ععذه الحرك ععات نحو التركيز على درج ععة
المصع ععداقية في مخ اطبة الرأي العام واالنسع ععجام ،ألنه بغياب االنسع ععجام الداخلي وانعدام المصع ععداقية،
ينعكس بش ععكل عفوي نحو الفوض ععى في أفق تحقيق هدف س ععياس ععي( )85ومن ثم ،يمكن القول يقودنا
الحديث عن عالقة لغة الخطاب اإلس ع ععالمي بتش ع ععكيل الهوية الص ع ععورية لإلس ع ععالم بعد األحداث التي
شععهدتها المنطقة إلى التعمق في مفهوم "الهوية"(*) وبروزها كما اضععحى اإلنسععان بتمثلها ويبنيها مما
الشك فيه أننا نستطيع أن ندعو الزمن الحاضر باسم عصر الهويات كما
يقول (مارس ععيل غوش ععيه) Marcel Gosheh-

()86

ولذلك ذهب بعض الباحثين في وص ععفهم للهعوية

بععاعتبععارهععا منظومععة من المعطيععات المععاديععة ،والمعنويععة ،واالجتمععاعيععة التي تنطوي على نسع ع ع ع ع ع ععق من
بالتطور وقابلية التغيير وفقا لمنطقها الخام الذي يتجس ع ععد
عمليات التكامل المعرفية ،فالهعوية تتس ع ععم
"
()84حة ر ل ب نناةل يللللعار آمنع ا ب هنل حوشللللقر ةصللللر حو:يد ا حر قع حوتغع بقد حوخطاب حوكالابع ا ملتع حوتغع
حفتصال ا حوع:ر ( ( )22حوللحئر ل جامعع هرحن -1ححم :بد بتع ا ) 2018ا ص .3
( )85متل ب حول يري ا حميللمم حوسللقايللل مخار حوث ،حي حوعربقع ا م زي حومر ل حوعربل ووبتاو ر،حيللع
حوسلللللللللقلللللايلللللللللاي ا  2011 /10/ 16ا شللللللللل هللللل :الللللل  ) 2018/12/21الللللل ل
https://www.dohainstitute.org/.../Political_Islam_and_the_Course_of_the_Arab_Revol
(*) يشللللقر مفه م حوه يع اقا وما جاء ال زام (أ سللللف ،ر )Oxford -بك ةها "حالة الكينواة المتطابقة بإحكام،
والمتماثلة إلى حد التطابق التام أو التشالالالالابه المطلق" .أ ّما ال م يلللل نع ( ،بقر )Robert -تعرّاها " باعتبارها
المياة الثابتة في الذات " .اقخاللن هذح حوالت:ي :معنققد يعمن نتى ت ضللللقتهما معلل حومفاهقل حوفتسللللفقع (وف والقر-
 )Voltaireنتى حو شكن حوالاول" إاّها مياة ما هو متماثل سواء أتعلق األمر بعالثة اال ستمرارية التي يقيمها فرد ما
مع راته أم من جهة العالثات التي يقيمها مع الوثائع على اختالف أشالالالالكالها " ةقم ند ل ارح نبا هاشلللللا
حوه ياي حومالصلللا،نع متنع تعريف حوذحي(حوه يع حوشلللق عقع حةم لجا) ا ملتع حبتاو حيلللالرحتقلقع ا حوع:ر ( )16ا (
بغ:حر ل مر ل بمري وت،:حياي حوبت و حفيالرحتقلقع ا )2017ا ص .308
( )86بسلللام بر ع ا حوالرجمع حوى حوعربقع ر ،ها ال تعليل حوثقااع بناء حوه يع ا ال الاب ل ( ملم نع باحثقد ) ا
حوتغع حوه يع ال حو طد حوعربل ل إشللللكاوقع حوالعتقل حوالرجمع حومصللللطتح ا ( بقر ي ل حومر ل حوعربل ووبتاو
ر،حيع حوسقاياي ا )2013ا ص 32
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تطورها تتحدد على نحو تدريجي ،وتعيد تنظيم
في عمليات التقمم واالصع ع ع ع ععطفاء وهي في سع ع ع ع ععياق "

نفسع ع ع ع ع ع ععها ،وتتغير من غير توقف وذلك إلى ح د تكون فيه قادرة على تحديد خصع ع ع ع ع ع ععوصع ع ع ع ع ع ععية الكائن
اإلنسع ععاني ،وهي تنطوي على دينامية داخلية مماثلة لمنظومة العمليات المعرفية والعقلية التي تشع ععكل
اإلحس ع ععاس بالهعوية

()87

ويعبر هذا التعريف عن كون الهعوية متحركة وغير س ع ععاكنة تتطور مع طبيعة

المتغميرات التي يتعرض اليها المجتمع لتعيد تنظيم نفسها داخل المجتمع من جديد .

من هذا المنطلق ،يبدو أن ما يميز مصع ع ع ع ع ع ععطلح "الخطاب" ( ) Discourseاتصع ع ع ع ع ع ععاله
بمجموعة من االتجاهات المختلفة والمتقاربة ،مما يجعل منه مصطلحا هالميا يصعب تحديده بدقة.
لهذا ال نكاد نجد هذا المصعععطلح في االسع ععتعمال بمفرده س ع عواء في تحديد أنواعه أو عند الحديث عن
أنماطه ،في هذا السع ع ع ع ع ععياق يمكن تأكيد صع ع ع ع ع عععوبة هذا التحديد من كونه ال يرتبط بمجال لغوي لفظي
معين ،وانما يتعداه إلى أكثر من ذلك ،إلى ذاك المجال التواصع ع ع ع ع ع ععلي الذي يسع ع ع ع ع ع ععتدعي مجموعة من
العوامل الس ععياس ععية واالجتماعية المختلفة والنفس ععية أيض ععا ( )88وفي س ععياق هذا الحدث غير المتوقع
من طرف علمعععاء االجتمعععاع العععذين كعععانوا يظنون أن الععععالم كلمعععا تقعععدم كلمعععا ابتععععد عن "الع ععدين"
() Religionخص ع ععوص ع ععا في ص ع ععيغته التاريخية ،س ع ععوف يحدث انقالب في مواقف وتحليالت هؤالء
العلماء بشع ع ع ع ع ع ععأن الظاهرة الدينية ،حيث بدأ منذ ذلك الحين طرح مفاهيم جديدة تواكب ما عرفه العالم
في ثمانينات القرن العشع عرين ،مثل مفهوم "العودة" إلى الدين أو "االتص ععال" بالدين عوض االنفص ععال
عنه ،وهو ما فرض تبني براديغم جديد ،اصع ع ع ع ععطلح على تسع ع ع ع ععميته ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع"عودة السع ع ع ع ععحر إلى العالم"
( ،)Reenchantment of the worldبدل "نزع السحر عنه" (،)desantement of the word
ما يعني أن أطروحة انسع ع ع ع ع ع ععحاب الدين قد تلقت مجموعة من النقود وهو ما دفع عدد غير قليل من
علماء االجتماع إلى التخلي عن أهم مقوالتها دون تطليقها كليا ( )89وكما سبق أن "بينا ،فإن تكرار

الحديث عن اإلسعالم والتخويف من حضعوره في المشعهد السعياسعي واالجتماعي في مجتمعات ما بعد

ٍ
إلنكار دام طويال لإلسععالم ،بوصععفه مكونا أسععاسععيا للسععياسععة
االحتجاجات ،هو في الحقيقة إال تكرار
( )87حة رل حوقكس مقكشلللقتتلا حوه يع ا ترجمع ل نتل طفع ا(رمشلللق ل رح ،حو يلللقل وتخ:ماي حوطبانقع ا )1993ا
ص 15ما بع:ها.
( )88ب نناةل يعار آمنع ا ب هنل حوشقر ةصر حو:يد ا مرجي يابق ا ص .2
( )89مه:ي جعفر ا ما،يللقن شللقم ..أطر حع حةسللتاب حو:يد مد حوعاول حومعاصللر ا  2018/7/18ا ش ل ه :ال
 2018/12/29ا ال ل https://blogs.aljazeera.net
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واالقتص ع ععاد والقيم في المجتمعات العربية ،سعع عواء كان مواطنوها مس ع ععلمين بالدين أو مس ع ععلمين بالثقافة
والتعايش لذلك فإن االسع ع ع ععتمرار في مسع ع ع ععلسع ع ع ععل الترهيب ،ما هو في الحقيقة إال تكرار ألخطاء مكلفة
الثمن للمجتمعات العربية ( )90من الواضععح أن أهداف الحركات اإلسععالمية تأتي من أجل تصععحيح
مسع ع ع ع ععارات عملها وازالة حاله التشع ع ع ع ععويه التي كان ينظر اليها عبر اهتمام هذه الحركات بمصع ع ع ع ععادرها
الفكرية وجذورها التاريخية داخل المجتمعات ورمزيتها التي تمثلت بهويتها الدينية س ععمحت بذلك على
أن ينظر اليها بصورة اكثر جاذبيه .
ويتضح من استقراء التاريخ ( )91لم تعد الحركة اإلسالمية تيا ار فكريا وسياسيا وهامشيا
في واقع المجتمع العربي يمكن أغفاله أو تجاهله وانما كان موجودا عبر جميع المراحل التاريخية ،
ولذا ف ان مشععاركه الحركات اإلسععالمية أو اقصععاءها عن السععلطة ال يعني بحال من االحوال اقصععاءه
عن السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععة الن أي نظام سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي يتعين أن يتفاعل مع محيطه المتمثل بالواقع االجتماعي
والخريطة السياسية للمجتمع الذي يحكمه ومن الطبيعي أن تحدث عالقات تأثير وتأثر بين الحركات
اإلسالمي ة والمجتمع من جهة ،وبينها وبين النظام السياسي من جهة اخرى ،وطبيعة هذه التفاعالت
تتأثر بدورها باألصول الفكرية لكل من الحركة اإلسالمية والنظام
السياسي (.)92
المركز الفكري الذي تص ع ع ع ععوغه تص ع ع ع ع "عورات وأفكار
مما س ع ع ع ععبق إلى أن المعتقد يشع ع ع ع ع "كل
ف
نخلم "

الثانوية األخرى،
مكونات الدين
الجماعة
األول الذي ين "
الدينية ،والذي يصبح المصدر م
األساسية و "
"
"
ظم "
ذهنية
ويتأل"ف المعتقد عادةا من عدد من األفكار الواض ع ععحة والمباشع ع عرة التي تعمل على رس ع ععم ص ع ععورة "

لعالم المق مدس ععات وتوض ععح الص ععلة بينه وبين عالم اإلنس ععان وغالبا ما تعص ععان هذه األفكار على ش ععكل

( )90متل ب حول يري ا مرجي يابق .
) 91( Islamic Movements at the End of the 20th Century, October 7,2005,
www.ikhwanweb.com.
( )92صلللاوح نب :حورلحق ااوح حوخ حو:ا ا حميلللمم حوسلللقايلللل ل حومفه م حألبعار ا ال الاب ل (ملم نع باحثقد)ا
إشللكاوقع حو :وع حميللمم حوسللقايللل زبن بع :ر ،حي حوربقي حوعربلل ر ل حومغرب حوعربل ةم لجاا( بروقدل حومر ل
حو:يمقرحطل حوعربل ا )2018ا ص .9
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علية
صع ع ععلوات وتراتيل ،فضع ع ععمن هذا الشع ع ععكل من األدب الديني نسع ع ععتطيع البحث عن المعتقدات األصع ع ع "
المباشرة لجماعة من الجماعات(.)93
المبحث الثالث
ديناميات تشكيل الهويات فوق المحلية واعادة بناءها
تص ع ع ع ع ع ع ععاععدت محوريعة الععامعل العديني في التفعاعالت العداخليعة والعالقعات البينيعة ،لعدول
الش ععرق األوس ععط وهو ما عكس عدة دالالت رئيس ععية تتمثل في تنظيم مؤتمرات تجديد الفتوى لتجفيف
منابع اإلرهاب ،وانتشع ععار االسع ععتقطابات السع ععياسع ععية ،وتجاوز األزمات الداخلية وتوحيد الجهود الدولية
لتعزيز رسالة السالم ،ومحورية دور رجال الدين في تعزيز قيم التعايش.
لقد أصبحت قضية انبعاث الدين حول العالم وتأثيره في السياسة الحديثة تبقى موضوعا
ذا حدث مهما ،وهكذا كانت معظم األبحاث المعاص ع ع ع ع ع ع عرة اسع ع ع ع ع ع ععتمرت في النظر إلى هذا التوجه من
منظور ثنائي  :أما على إنه ظاهرة دينية أو باعتباره ببساطة شانا من شؤون السياسة .ويرى المنظر
األ ول حالة الص ععحوة التي ش ععهدتها األعوام الماض ععية على أنها تعبير للطبيعة البشع عرية انبثق مس ععتقال
بذاته من وس ععط قطاعات الس ععكان التقليدية إلعادة تش ععكيل الحياة الس ععياس ععية داخل الدول حول العالم.
أما المنظور الثاني ينظر إلى الدين باعتبار ام ار متداوال يسع ع ععاعد على التعبير عن الغاية السع ع ععياسع ع ععية
وليس باعتباره قوة بذاته ولذلك فإن القضية الحقيقية لهذا المنظر هي السياسة وليس الدين (.)94
ومع مطلع عام ،)95( 2011وهو ما وص ع ع ع ععف باالنفجار من الداخل في منطقة الش ع ع ع ععرق
األوس ععط ،وبهذا الكم الكبير من المش ععكالت أفرزت حكومات جديدة ونظما مغايرة ومجتمعات مختلفة
التحوالت التي شع ع ععهدتها
عامة والمنطقة العربية بصع ع ععورة خا "
بصع ع ععورة "
ص ع ع عة إلى موجة من التغيميرات و "

( )93خلنن حوماج:ي ا حو:يد ا(حورباط ل مؤيسع مؤمن ن بم ح :ر وت،:حياي حفبتاو ا  ) 2018ا ص .11
( )94يلللك ي هقبا،ر ا حوسلللقايلللع حو:ينقع حو :ل حوعتماةقع ل مصلللر حوهن :حو فياي حومالت:ا حفمريكقع ا ترجمع ل
حفمقر يلللامح ريل ا يلللتسلللتع ناول حومعراع ا حوع:ر ()413ا ( حوك يت ل حوملتس حو طنل وتثقااع حوفن ن حآلرحب ا
)2014ا ص  . 331وتملي :ين ر حيضللا لج ،ج زرم ا حومسللأوع حو:ينقع ال حوقرن حو حح :حوعشللريد ا تعريب ل ختقن
ححم :ختقن ا (بقر ي ل رح ،حوفا،حبل ا .) 2007
)95( Amine Ghali, Ibrahim Hegazy, Salam Kawakibi, Eberhard Kienle, The Arab Spring:
One Year After Transformation Dynamics, Prospects for Democratization and the Future
of Arab-European Cooperation, Europe in Dialogue 2012,p,8.
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الديمقراطية بمفاهيمها الرئيسع ع ععة
األقطار العربية تهدف إلى تحقيق "

()96

ومن هنا يمكننا القول تنوعت

التوصع ععيفات التي اطلقت على حركات التغيير التي اجتاحت المنطقة وذلك تبعا للخلفية الثقافية التي
بحثت من خاللها األسباب وراء اندالع تلك التغييرات .
من جهة ثانية وضعععت دو ار ملموسعا للدين في تشععكيل أو رسععم الجغرافيا الدينية أو السععياسععية
في منطقة الشع ععرق األوسع ععط والعالم .فالدين اإلسع ععالمي ومعه األديان السع ععماوية والوضع عععية األخرى،
لعبت أدوا ار أ سع ع ععاسع ع ععية في الربط بين المجتمعات واألمم في منطقة الشع ع ععرق األوسع ع ععط وهو ما اختلف
بحس ع ع ع ععب اإلطار الثقافي واالجتماعي ،والتاريخي الذي يتحرك داخل توازناته وأطره المرجعية وهياكله
هذه األديان ومن ثم تباينت أدوارها السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععية ()97وهكذا ،رأى كثير من الباحثين من أن هناك
اتجاها في األدبيات افصح إلى االنحسار السياسي للدين في تفاعالت الشرق األوسط ،على اعتبار
ا
أن المصععالح االسععتراتيجية هي المحدد الحاكم للتفاعالت اإلقليمية بما يتجاوز االنقسععامات الدينية أو

مستندا إلى نماذج دالة
اتجاها آخر يشير الى استم اررية لهذا الدور،
الطائفية .وللمفارقة بدا أن هناك
ا
ا

وخارجيا خالل العام (.)98( )2018
داخليا
لمحورية دور الدين في تفاعالت اإلقليم،
ا
ا

ومن هنا يمكننا القول أن واقع معظم حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي اليوم( )99تمر بقدر ٍ
عال

عورت هذه
من التش ع ع ععتت واالض ع ع ععطراب ،ويعزز مناخات الجمود التقليدية التي راهنت على فكر وتص ع ع ع ا
الحركات على مدى العقود الماضع ع ع ع ع ع ععية ،وحرمها دينامية االنفتاح على الواقع وتطورات األحداث في
إطار مراجعات نقدية ،لم يتوس ع ععل أص ع ععحابها إال بظاهرها القش ع ععري بحجة التمس ع ععك بالثوابت والمبادئ
القديمة" (.)100
( )96ملم نم باحثقد ا حوالت في حوسقايقع حفجالمانقع ال حو طد حوعربل حو ، :حألمريكل ا
ا (متر،ح )ا( جامعع بغ:حر ل مر ل حو،:حياي حو :وقع ا )2013ا ص . 77

رر نبا

حوربقعل

( )97ةبقن نب :حوفالااا يقاياي حألريانل حوصرحناي ضر ،حي حمصماا (حوقاهرال مكالبع حأليراا ) ٢٠٠٣ا ص
. ٨٦

( )98م:حخن مالن نعل قف يعكس حو:يد تفانمي حوشلللرق حأل يلللط خمل نام 2018؟ا مر ل حومسلللالقبن ووبتاو
حو،:حياي حومالق:مع ا 2018/12/12ا ش ه :ال  2018/12/27ا ال لhttps://futureuae.com
) 99( Anwar Iqbal ,Political Islam: Theory and reality, dawn, June 29, 2014,
www.dawn.com Blogs › Beat Politique .
( )100مؤمد بسقس ا حر اي حميمم حوسقايل ..يبن حفيال،:حك حونه ر ا م زي حولليرا وت،:حياي ا ش ه :ال
ل 2018/12/21اال لwww.aljazeera.net/knowledgegate
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وهكذا ،فإن التفسع ععير الذي يناقش التحوالت والتغيرات في السع ععاحة اإلسع ععالمية لم تس ع عتقر
بعد ،وقد كانت األمور واض ع ع ع ع ععحة في حالة المنطقة العربية ،ألنها ال تزال تعيش في الذروة من حالة
فه ِّم مظهر أو ملمح للتحول الفكري داخل هذه
السيولة والتدافع  ،لكن ذلك لم يمنعه من الحديث عن أ ف

الحركات وهو تجس ع ع ععيد رؤيتها للدولة الحديثة في س ع ع ععياق خطابها الس ع ع ععياس ع ع ععي الذي ينش ع ع ععأ من طريقه

الوصع ع ععول إلى بناء الدولة المنشع ع ععودة ،إذ افصع ع ععحت الحركات اإلسع ع ععالمية انطال اقا من حرصع ع ععهم على

التمسك بالشعارات التي طالما رفعوها وق مدموا أنفسهم لجمهورهم من خاللها ،والتي أسندت ببنود
يمكن العثور عليها في الشعارات ،من أمثال :اإلسالم هو الحل"(.)101

فض عالا عن هذه الحاالت عي فميِّز( محمد جميل ولد منصععور) ،بين لحظتين مفصععليتين في

وتطورا ،ويرى أن ثمة عاملين أسع ععهما في الحديث
مسع ععار الحركات اإلسع ععالمية بالمجال العربي نشع ععأةا
ا
ال :المرجعية اإلسع ععالمية
عن حركة إسع ععالمية واحدة خالل النشع ععأة التي تع فمثِّل اللحظة األولى ،وهما :أو ا

ص ع ع ع موعره عن الرؤية
الجامعة لفكرة الحركة اإلسع ع ععالمية ،كونها جاءت إلعادة المفهوم الصع ع ععحيح فيما تفتف ف

ثانيا :أن مرحلة
والمرجعية اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية التي ال تختلف باختالف البلدان وال باختالف السع ع ع ع ع ع ععياقات .ا

التأس ععيس لجماعة اإلخوان المس ععلمين كانت رمد فعل على س ععقوط ش ععكل من أش ععكال الوحدة الس ععياس ععية
لممة (الخالفة العثمانية) ،وهكذا كان عي طنظفر للحركات اإلسع ع ع ع ععالمية في عدد من البلدان اإلسع ع ع ع ععالمية،
فروعا لكيان جامع أو لحركة تع فمثِّل األصع ع ع ع ع ععل وهي جماعة اإلخوان
سع ع ع ع ع ععيما في العالم العربي ،كونها
ا

المسعع ع ع ع ع ععلمين(،)102غيرأن هنالك الكثير من المحاذير التي كانت شعع ع ع ع ع ععديدة التعقيد بالنسع ع ع ع ع ع ععبة للحركات
اإلس ع ع ع ععالمية خص ع ع ع ععوص ع ع ع ععا فيما يتعلق قبولها بمبدأ مدنية الدولة تحت الض ع ع ع ععغوط االجتماعية والدولية
وبالتالي أدى إلى تخوف بعض الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية من أن يؤدي ذلك لالبتعاد عن "قيم ومبادئ
اإلسالم وثوابته بذريعة مواكبه التحوالت التي تشهدها المنطقة .

ض ع عا إلى التبلور التام لفرضع ععية "ما بعد اإلسع ععالم السع ععياسع ععي" في العام
تجري اإلشع ععارة أي ا

( )2007التي جاءت مع إص ععدار (آص ععف "بيات) كتابه "إنش ععاء الديمقراطية اإلس ععالمية" ،الذي أتبعه
( )101تقرير مفصلللن ند ة :ال حوالت في ال حوتر اي حميلللممقع ام زي حولليرا وت،:حيلللاي ا  2016/11/16ا
ش ه:ي ال 2018/12/21ا الل studies.aljazeera.net/ar/events/2016/11/1611030
(*) ،ئقس حلب حواللمي حو طنل وإلصما حوالنمقع حوم ،يالاةل
( )102تقرير مفصن ند ة :ال حوالت في ال حوتر اي حميممقع امرجي يابق .
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الحقا بكتابه الشع ععهير "ما بعد اإلسع ععالموية" العام( )2013وتظهر اإلشعععارة إلى األسع ععباب التي ظهرت
بأن "ما بعد اإلسع ععالموية" هي حالة وليسع ععت مشع ععروعا ناج از،
بشع ععكل متزايد مؤخ ار ،حيث حاجج "بيات "

تصور واستراتيجية لتجاوز اإلسالم السياسي في المجاالت االجتماعية
و "أنها تقوم على محاولة وضع "
التدين والحقوق والقبول بالقيم الديمقراطية وقد اسع ع ع ع ععتلهم "بيات
والسع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععية ،من خالل محاول دمج "
أطروحته كما يتحدث في كتابة من تجربة الرئيس اإليراني األس ععبق(محمد خاتمي)

()103

إن العالقات

المتداخلة بين األفراد والمجموعات تس ع ع ع ع ععتمر في صع ع ع ع ع عراعات الترتيب بكل ذواتهم االجتماعية بكل ما
يحدد الفكرة التي يحملونها عن ذواتهم الذي يتشع ع ع ععكلون عبره بوصع ع ع ععفهم (نحن) في تقابلهم مع هم مع
األخرين والذي يتمسع ععكون به عبر انخراط شع ععبه جسع ععدي ذلك هوما يفسع ععر التعبئة االسع ععتثنائية لكل ما
عرف "اإلسةةةةالم بقدر كونه دين شةةةةعائر تعبدية" ،وفي هذه الحالة هو
يتعلق بالهوية(،)104ويمكن أن عي م

أيضعا "مادة ثورية تحريضية نقيضة للظلم واالستبداد واالستكانة" ،مما يجعله بهذا المعنى األخير
مفيدا لتطوير فهم مختلف لكل الحركات الثورية االحتجاجية في مجتمعات االس ععتبداد الس ععياس ععي
مادة ا
التي فشععلت فيها محاوالت االنتقال السععياسععي والديمقراطي ،كما في إشععاراتهم لمجتمعات بلدان (الربيع
العربي) التي أجهضت ثوراتها المنادية بالدولة المدنية الديمقراطية" (.)105
كبير من مسع ععار "اإلسع ععالم السع ععياسع ععي" بات هجينا ملتبسع ععا قد
قدر اا
عموما ،أن اا
قد يبدو،
ا

توجه إليجاد تعريف مثالي عبر انتقاله من جماعة دينية هوياتية إلى حركة ش ععبه س ععياس ععية إلى حزب
س ع ع ععياس ع ع ععي مع بروز "ما بعد اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي" ،وهو نتاج تحوالت "الدولة الوطنية" من األنظمة
التكيف مع
الس ع ععلطوية إلى منعرجات الديمقراطية ،وهي ديناميات تفرض نزعة تس ع ععييس ع ععية تهدف إلى "

تغيرات البيئة الس ع ع ععياس ع ع ععية لالس ع ع ععتفادة واالنتفاع بفض ع ع ععائلها ،ذلك أنه يفرض على الحركة الدخول في

تكيفات ض ععرورية لالنخ ارط في العملية الس ععياس ععية ،وكلما تغلغلت في العمل الس ععياس ععي وجدت نفس ععها
"

تبتعد عن النظر اإليديولوجي وتنسع ع ع ع ع ع ععاق إلى تعديل مواقفها وخطاباتها بما يتناسع ع ع ع ع ع ععب مع التزاماتها

الجديدة في القبول بالديمقراطية والتعددية وتداول الس ع ع ع ع ععلطة ،واالنخراط في تحالفات مع أحزاب وقوى

( )103ةبقن حوبكقري ا ما بع :حميمم حوسقايل ..ج:وقع حون ريع حو حزي ا م زي حولليرا وت،:حياي ا  2018/4/30ا
ش ه :ال  2018/12/21ا ال لwww.aljazeera.net/knowledgegate
( )104حومرجي حوسابق ا ص .160
( )105ةبقن حوبكقري ا مرجي يابق .
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أخرى  ،ودفعت باتجاه تطوير المسععار الديمقراطي والتفاوضععي لما يحققه من مكاسععب ومكافمت تعود
عليها بالفائدة (، )106مما تقد يتبين أن الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية أدركت أزمة غياب وضع ع ع ع ع ع ععياع الهوية
اإلسع ع ع ععالمية القائمة على أسعع ع ععس دينية في المنطقة تحت وطأة الهويات األخرة  ،واالبتعاد عن تعاليم
اإلسع ع ع ع ع ع ععالم وهذ ا راجع إلى الختالفات الجوهرية حول دور الدين في المجتمعات ،لذلك بلورت أطر
هوية جديدة يتعدى الحدود المحلية لإلقليمية وانتشارها وهو ما حدث في األغلب بشكل سريع.
خاتمة
"مما تقدم يتبين لنا اخذ موضع ع ععع الدور المتصع ع ععاعد لحركات اإلسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي في منطقة

الشع ع ععرق االوسع ع ععط مع أواخر العام 2010من الموضع ع ععوعات التي شع ع ععغلت حي از مهما على الصع ع عععيد
االكاديمي والس ع ع ععياس ع ع ععي فضع ع ع عالا عن ذلك على المس ع ع ععتوى اإلقليمي والعالمي .إذ توص ع ع ععل البحث إلى
مجموعة من االستنتاجات والتي يم "كن إجمالها باآلتي :
 -1انطلقت رؤى الحركات اإلسععالمية حيال التغييرات التي شععهدتها منطقة الشععرق األوسععط في
ضرورة االستجابة للواقع الجديد والتعاطي معه بما يخدم توجهاتها الفكرية.

 -2اضععحت الرؤية للحركات تتجه نحو بناء ذاتها وهويتها بشععكل يتالئم مع مكانتها ودورها في
الحياة السياسية وبما تمتلكه من رصيد جماهيري.
 -3لم تخفي الحركات اإلسع ع ع ع ععالمية هواجسع ع ع ع ععها وموقفها في التعاطي مع الواقع الجديد ال "س ع ع ع ع عيما

االختالفعععات الفكريعععة مع األحزاب والحركعععات الليبراليعععة وواقع المجتمععععات االقتص ع ع ع ع ع ع ع ععادي

والسياسي واالجتماعي .

 -4في ظل ادراك حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي لطبيعة المرحلة الجديدة وجدت ضع ععرورة التحرك
نحو أبراز هويتها بش ع ع ع عععور األنتماء لإلس ع ع ع ععالم ويرتبط بش ع ع ع عععور االنتماء المتولد من اثبات
هويتها وخلق انطباع في األذهان يزيل النظرة الس ععلبية التي كانت ينظر اليها وتقديم ص ععورة

اكثر ديمقراطية .
 -5إن قيام حركات اإلسع ع ع ععالم السع ع ع ععياسع ع ع ععي في بناء المواقف من التطورات اإلقليمية  ،ينم عن
تصاعد في دورها اإلقليمي .فضال عن قدرتها على طرح رؤيتها .

( )106ح سد حب هنقم ا حم يمم حو سقا يل "رحنا"ل ليا،ا وتمقا،باي حومنهلقع ا ملم نع باحثقد ا آااق حم يمم
حوسقايل ال إزتقل مضطرب حميممق ن تت:ياي "ما بع :حوربقي حوعربل" ا متم :ب ،ماةع ( متر،ح ) ا ( حف،رن ل
مؤيسع اري،:يا حيبري ا )2017ا ص .31
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ومن هنا عملت على ومواجهة التهديدات الخارجية التي كانت تعارض وص ع ع ععولها للس ع ع ععلطة،
والذي أص ع ع ع ععبح المعطي الذي على أس ع ع ع ععاس ع ع ع ععه تحركت من خالله نحو اإلقليم لعب دور فاعل ومؤثر
يتعدى حدودها  ،إال أنها استطاعت من مواجهة التيارات المعارضة لها والمخاطر الناجمة عنها من
خالل االحتواء.
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 -3بسام بركة  ،الترجمة الى العربية دورها في تعزيز الثقافة وبناء الهوية  ،في كتاب  ( :مجموعة
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-5حس ع ععن ابو هنيه  ،اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي و"داعش" :زيارة للمقاربات المنهجية  ،مجموعة باحثين ،
آفاق اإلسععالم السععياسععي في إقليم مضععطرب اإلسععالميون وتحديات "ما بعد الربيع العربي"  ،محمد بو
رمانة ( محر ار )  ( ،االردن  ،مؤسسة فريدريش ايبرت .)2017 ،
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مركز دراسات الوحدة العربية .)2007 ،
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حركات االسالم السياسي واشكالية الدولة العميقة في دول الربيع العربي
دراسة مقارنة في المآالت وآليات التعامل
الدكتور الكر محمد
أستاذ محاضر جامعة الجلفة الجزائر

تمهيد
ان المتتبع لمسار األحداث الذي عاشه العالم العربي في ظل ثورات الربيع العربي ال سيما
الدول التي عاشع ع ععت مخاضع ع ععه يدرك تجليات األمور وماالتها المختلفة وذلك في ظل صع ع عععود تيارات
مختلفة تماهت مع سياقات أحداث الربيع العربي بين مؤيد ومعارض
ولعل حركات االسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي التي ال طالما عانت التضع ع ععييق وجدت في ثورات الربيع
العربي منعرجا وفرص ع ععة في التحول وتس ع ععلم المش ع ععهد الس ع ععياس ع ععي من خالل محاولة قيادة حراك الثورة
وتبعاتها ،وخوض غمار المنافسة في بعض دول الربيع العربي
ان خوض غمار االنتخابات والوص ع ععول الى س ع ععدة الحكم أفرز أوض ع ععاعا جديدة في الس ع ععاحة
السععياس عية الداخلية والخارجية على حد س عواء ،وتحمل تبعات وارث األوضععاع على مجملها جعل هذه
الحركات تواجه تصع ععاعدا لمسع ععتويات المواجهة والضع ععغط الممارس عليها وذلك في ظل تدخل واسع ععع
لمكونات الدولة العميقة التي تم دعمها وتمويلها من أطراف اقليمية ودولية قضع ع ع ععت على تمددها منذ
البداية
ان توافر الظروف على اختالفها وسع ععوء إدراك من حركات االسع ععالم السع ععياسع ععي نظير غياب
الحنكة السع ععياسع ععية وبعد النظر ال سع ععيما في الحالة المص ع عرية أدى بها الى عزلها وتفكيك مسع ععتوياتها
وبنيتها بشكل كبير
هذه التجربة حاولت حركات أخرى مثل حركة النهضة في تونس تجاوزها وتجنبها بأن دفعت بتيارات
أخرى الى تولي المشع ع ع ع ععهد ودخلت في تحالفات مختلفة وان كانت مصعع ع ع ععر من حيث امتدادات الدولة
العميقة أعمق وأشمل منها لمحورتيها ومركزية المتوقع اتجاه الكيان الصهيوني
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وعلى كل إن ض ع ع ععرورة قراءة التجارب العالمية واالس ع ع ععتفادة منها بالنس ع ع ععبة لحركات االس ع ع ععالم
السععياسععي ض عرورية واعادة النظر في أنماطها وآلياتها ولعل تجربة أمريكا الالتينية أوروبا لشععرقية في
تفكيك وتخفيف مس ععتويات الدولة العميقة جديرة بالد ارس ععة ،فض ععال عن التجربة التركية التي تعد أقرب
النماذج في التعامل مع بنى الدولة العميقة
وعليه تأتي دراستنا لتحليل واقع حركات اال سالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي ومحاولة
االسع ععتفادة من التجارب العالمية في مواجهة الدولة العميقة وهذا قصع ععد بناء الدولة الحديثة وفق رؤية
هذه الحركات االسالمية .
اشكالية الدراسة
ومما سبق تطرح جملة التساؤالت التالية التي تمثل محور االشكالية المطروحة في دراستنا :
 ما واقع حركات االس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي في ظل مواجهة الدولة العميقةم ما طبيعة العالقة بين
حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي والدولة العميقة في دول الربيع العربيم وكيف يمكن التعامل مع
هذا الواقع في ظل التجارب والخبرات الدوليةم وهل يمكن لحركات اإلسالم السياسي النجاح

في تفكيك الدولة العميقة و تجاوزها لبناء المجتمع الحديثم
فرضيات الدراسات:
 -1يختلف واقع حركات اإلس ع ع ع ع ع ععالم الس ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ععي في مواجهة الدولة العميقة باختالف األنظمة
السياسية في العالم العربي
 -2تتراوح طبيعة العالقة بين الدولة العميقة وحركات اإلس ععالم الس ععياس ععي في دول الربيع العربي
بين الصدام والتكيف

 -3يمكن التعامل مع واقع الدولة العميقة من خالل نهج تدرجي في تفكيك مسع ع ع ع ع ع ععتويات الدولة
العميقة

المنهجية المتبعة في الدراسة:
وقصد اإلجابة عن مختلف التساؤالت المطروحة سنتبع المنهجية التالية:
س ع ععأعتمد في دارس ع ععتي على مجموعة من المناهج الكتش ع ععاف حقيقة موض ع ععوع البحث  ،ونظ ار لتداخل
وتعدد األبعاد والزوايا التي يتسععم بها موضععوع البحث فإن ذلك يتطلب اسععتخدام أكثر من منهج واحد
في الدراسة حيث تم االستعانة بمنهج مركب:

60

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

المنهج الوصةةةةةةفي  :الذي يعرف بأنه ( يدرس الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصع ع ع ععفها وصع ع ع ععفا
دقيقا)
كما ستتم االستعانة أيضا بالمنهج التاريخي من أجل فهم وتفسير سيرورة المفاهيم المرتبطة بعالقة
الدولة العميقة في سيرورة األنظمة العربية ال سيما دول الربيع العربي
أما منهج تحليل المضةةةمون فسع ععأسع ععتعين به من أجل تحليل الواقع الذي تعيشع ععه دول العالم العربي
في تعاطيها مع حركات االسالم السياسي
فضال عن المنهج االستنباطي  ،مستعينا بالدالئل و القرائن في تمدد الدولة العميقة و امكاناتها
أما المنهج المقارن فس ع ع ع ع ععيتم توظيفه وذلك من خالل المقارنة بين النماذج المختلفة في التعاطي مع
نفوذ الدولة العميقة و امكانية االستفادة منه
كما سأستعين بمجموعة من المداخل واالقتراحات أهمها االقتراب النظمي والمؤسساتي باإلضافة الى
االقتراب النخبوي الذي سيكون جوهر الدراسة
تقسيمات الدراسة:
أوال :البناء المفاهيم للدولة العميقة وحركات االسالم السياسي
ثانيا :حركات االسالم السياسي والدولة العميقة في دول الربيع العربي :أية عالقة؟
ثالثا :األطروحات والخبرات الدولية في التعامل مع الدولة العميقة وآليات االستفادة منها
خاتمة
أوال :البناء المفاهيمي للدولة العميقة وحركات االسالم السياسي
أ -اإلطار المفاهيمي لحركات اإلسالم السياسي
مما ال شعك فيه أن مفهوم السعلطة السعياسعية يعد من المفاهيم األسعاسعية في الفكر السعياسعي،
ذلك أن جوهر هذا الفكر ارتبط غالبا بقضية السلطة ،من حيث البحث عمن تكون له أولوية الحقوق
في المجتمع السعياسعي ،وعمن تقع عليه تبعة الواجبات ،السعلطة الحاكمة أم المحكومين ،فقد انحازت
بعض اتجاهات هذا الفكر في تجارب حضعع ععارية متنوعة زمانيا ومكانيا الى السعع ععلطة الحاكمة ،وماله
بعض االتجاهات في تجارب اخرى الى المحكومين ،وبين هؤالء وهؤالء انبرت اتجاهات لتقف موقفا
وسطا لتوازن بين حقوق كل طرف وبين وواجباته
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ولم يكن الفكر السع ع ععياسع ع ععي االسعع ععالمي بدعا من هذه االتجاهات ،ال سعع ععيما مع ارتباط فتره
مخاضع ع ععه بقضع ع ععية السع ع ععلطة السع ع ععياسع ع ععية او قضع ع ععية من يخلف عصع ع ععر النبوة ولم تزل هذه القضع ع ععية
تهمه عبر مس ععاراته المختلفة القديم منها والوس ععيط والحديث بل و المعاص ععر -ومص ععادره المتعددة،-
بين اجتهادات ،و أراء  ،وتص ععورات ،ونماذج ومن هنا اس ععتمرت مس ععيره الفكر الس ععياس ععي االس ععالمي،
ومن ثم ا ستمر الحديث عن السلطة السياسية و اذا كان االمام الغزالي في كتابه ( احياء علوم الدين
) قعد ذكر ان الحعديعث عن االمر بعالمعروف والنهي عن المنكر هو القطعب االعظم في العدين ،فعان
البعض يرى أن قضع ع ععيه السع ع ععلطة مفهوما وظاهره هي القطب األعظم في د ارسع ع ععة الفكر السع ع ععياسع ع ععي
اإلسالمي ،إذ تفاعل الفكر السياسي االسالمي مع قضية السلطة في كل تطور ،وانفعل بها ،وحاول
أن يقدم حلوال إلشكالياتها  ،وأفكا ار حول القضايا الفرعية ،وكانت خالصة هذا التفاعل هو التنوع في
مصعادر الفكر السعياسعي اإلسعالمي ،وفي كتاباته الثرية عن السعلطة السعياسعية في السعياسعة الشعرعية،
االحكام السع ععلطانية التراتيب اإلدارية و الفقه السع ععياسع ععي والتاريخ السع ععياسع ععي و نصع ععائح الملوك ومرايا
الحكام إلى اخره من مصع ععادر شع ععهدت اضع ععافات وتطوير بفعل إعطاء كل جيل فكري اليها فأين من
ذلك الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر
انطالقا مما سبق وقبل تحديد المفاهيم تلزم اإلشارة الى بعض المالحظات المنهجية
أوال :ان قضععية السععلطة تثير مسععألة العالقة بين السععياسععي والديني في الفكر السععياسععي اإلسععالمي بل
هي قض ع ععية تثير العالقة بين الس ع ععياس ع ععي والديني في االس ع ععالم عامه وهي قض ع ععية اختالف في اآلراء
ومازالت تختلف وسيظهر الحقا كيف انها من القضايا التي لها امتداد في الفكر السياسي اإلسالمي
قديما وحديثا
ثانيا :ان مفهوم الفكر السع ععياسع ععي االسع ععالمي يندرج تحت االسع ععالم لكن الموصع ععوف في هذه المفاهيم
وهو الفكر الفرق بين هذه المفاهيم بشععكل اواخر حيث رؤيه الفكر السععياسععي االسععالمي الفكر عموما
هو اعمال العقل او الخاطر في الشيء فاذا ما وجهنا هذا الفكر ناحيه الظاهرة السياسية يصبح فك ار
س ع ععياس ع ععيا واذا حددنا الموص ع ععوف بص ع ععفه اخرى هي االس ع ععالمي فقد حدد االطار المرجعي لهذا الفكر
االسع ع ععالمي وصع ع ععفه االسع ع ععالم اذا صع ع ععفت مانعه من ادراج اي فكره غير اسع ع ععالمي في عمليه رصع ع ععد
اتجاهات د ارس ع ععة الس ع ععلطة الس ع ععياس ع ععية ولكنها جامعه لكل فكر تناول الس ع ععلطة الس ع ععياس ع ععية من منظور
اسالمي ومنعت عدد دوائر الفكر السياسي االسالمي وكثره مصادر المسلمين فيه خاصه في ضوء
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سععهوله ان يكتب غير المتخصععم عن السععياسععة ومن ثم عن السععلطة في االسععالم ازاء ذلك ص عار
االقتص ع ععار على اهم االعمال العلمية في رص ع ععد اتجاهات الفكر الس ع ععياس ع ععي االس ع ععالمي التي درس ع ععت
السلطة من الضرورة بمكان107
لقد اس ع ع ععتغرق الحديث عن طبيعة الس ع ع ععلطة ودالالتها مس ع ع ععاحة عريض ع ع ععة في اتجاهات الفكر
السياسي االسالمي المعاصر بل يمكن القول ان ذلك يعد قاسما مشتركا بين الذين تعرضوا السلطة
السع ع ع ععياسع ع ع ععية بشع ع ع ععكل او اخر وان اختلفا ما ركزوا فيه على السعع ع ععلطة في هاتين اللحية ناحية الطبيعة
وناحيه الدالالت اللتين تم الدمج وتدخل بينهما في كثير من االحيان
فالسياسة لغة " :هي القيام على الشيء بما يصلحه "
وأما المعنى الشرعي :فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة هي تدبير الشؤون العامة
للدولة اإلس ععالمية بما يكفل تحقيق المص ععالح ودفع المض ععار ،مما ال يتعدى حدود الشع عريعة وأص ععولها
الكلية ،وان لم يتفق وأقوال األئمة المجتهدين "
كما قال ابن تيمية  :يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين
و الدنيا اال بها ،فإن بني آدم ال تتم مص ع ععلحتهم إ ال باالجتماع لحاجة بعض ع ععهم الى بعض ،والبد لهم
عند االجتماع من رأس"108
يزداد الحديث اليوم بشع ع ععكل مطرد عن "األصع ع ععولية اإلسع ع ععالمية " و "اإلسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي" و
"الحركات اإلسالمية " وغير ذلك من المصطلحات المتداولة ،مما يتطلب بحد ذاته بحثا بغية تأطير
هذه المصععطلحات وضععبطها وتحديد المعنى الدقيق الدال عليها وذلك لينفي الضععبابية والعمومية عن
هذه المصطلحات واخراجها من المجال األيديولوجي المتداول به "بحيث تتحول الى شعارات تستخدم
لجبه اآلخر ولجمه عند وسمه بهذه االوصاف الى مجال وفضاء معرفي تتحرك ضمنه بحيث تسهل
وتساعد في عملية البحث
و في هذا يطرح رض ع عوان السع ععيد و عبداإلله بقزيز في كتابهما أزمة الفكر السع ععياسع ععي العربي
"أن لعالقة العرب بالس ع ع ععياس ع ع ععة إش ع ع ععكاليات عدة  ،تبدأ بتعيين الوجود التاريخي ،غذ يطرح هذا عالقة
 -107م صطفى منل را اتجاهات درا سة مفهوم ال سلطة ال سيا سية في الفكر ال سيا سي اإل سالمي المعا را ال
الاب نتل حوسقايع مرحجعاي ة ريع منهاجقعا بلامعع حوقاهرا ا2004ا ص ص ()122-118
 -108نب :حوماوك بد أحم :بد حومبا،ك ،مضاةلا إمتاع البصر بمدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية
واالافعاالت الحماسية .بقر يل مكالبع حوفرزانا 2001ا ص ص ()155-154
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الذات باآلخر ،مرو ار بملية تش ع ع ععكل النخب الفكرية التي غالبا ما تحتكر سع ع ع عؤال الس ع ع ععياس ع ع ععة لديها  ،و
انت هاء بتشع ع ع ععكيل الدولة القومية الحديثة و ما ارتبط و لحق بها من طبيعة مؤس ع ع ع عسع ع ع ععاتها القائمة على
االس ع ع ععتئثار بالس ع ع ععلطة لدى فئة معينة و امتناع هذه عن التغيير مما انتهى بالواقع العربي الراهن الى
استبداد مترامي األطراف ال يعرف له خالم  ،و انتهت معه أحالم الفئات العظمى من الشعب في
التغيير و النهضة و التقدم و ما الى ذلك 109
ليسععت ثنائيه االسةةالم والديمقراطية بعيدا عن ذلك كله فاإلسععالم كدين بدا تاريخيا منذ اربعه
عشععر قرنا من الزمان انطالقا من ارض جزيرة العرب ،والديمقراطية نظام سععياسععي تعود اصععوله الى
اليونان البعيد وترسععخت جذوره مع الغرب الحديث على ضععوء السععيرورة التاريخية الزمنية في القرنين
التاسع عشر والعشرين فما الذي يجمع بين طرفي الثنائية حتى يتم تشكيلها او تركيبها لكن غالبا ما
يكون القص ع ع ع ععد من وراء ذلك هو السعع ع ع عؤال المض ع ع ع ععمر في طياتها ويتعلق بمدى قدرة المس ع ع ع ععلمين على
االنسجام مع الديمقراطية كنظام سياسي
ال شك ان نظرية االنسجام هذه قد نشأت مع بداية انهيار الخالفة العثمانية وتولي مصطفى
كمععال أتععاتورك الحكم في تركيععا وهععذا بعععد إعالنععه عن التخلي عن الخالفععة وفي ظععل الرزوو تحععت
االس ععتعمار وويالته وما عرفه من تقهقر لممة اإلس ععالمية والعربية اعادت النخبة العربية واإلس ععالمية
التفكير في تراثها القديم وفق المنطق الحديث ومقتضيات الواقع المعاش الذي فرض عليها
واذا كان س ع عؤال االسع ععالم الديمقراطية عربيا قد تأخر ظهوره بعض الشع ععيء بحكم كون س ع عؤال
الديمقراطية نفسع ع ع ع ععه كان مغيبا فان اإلجابة عنه تكفل بها الكثيرون ومن مختلف االتجاهات بدءا من
المسع ع ع ععتشع ع ع ععرقين والغربيين الذين داروا في فلك نفي الديمقراطية عن االسع ع ع ععالم ذلك انه دين ثيوقراطي
بزعمهم وليس زماني وهذا ما يتنافى قطعا مع الديمقراطية التي ال تنمو اال في مناو عل ماني و
هذا حسب مكسيم روبنسون في كتابه "اإلسالم سياسة و عقيدة"  ،ومرو ار بالمثقفين العرب من دول
اتجاهات المتغايرة فمنهم من عزف على الوتر السابق نفسه صادق جالل العظم الذي يرى تحقق
القطيعة الكاملة بين االس ععالم والديمقراطية في كتابه "العلمانية واإلسةةالم" واخرين اس ععلموا الديمقراطية
شع ععقيقه الشع ععورة وتنبع االثنتان من مشع ععكاه واحدة ومن أمثالهم علي محمد الغا في كتابه "الشةةةورى و
،-109ض حن ج ري لياراا سؤاا التجديد في الخطاب اإلسالمي المعا را بقر يل رح ،حوم:ح ،حميمملا 2003ا
ص ص ()339-331
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الديمقراطية بحث مقارن في األسةةةةةةةس و المنطلقات النظرية" والقليل الذي حاول ان يق ار السع ع ع ع ععياق
التاريخي واالجتماعي للديمقراطية ليرى تحقيقاتها الممكنة مع اإلسع ع ع ع ع ع ععالم و اختراقاتها الممتنعة عنه
كأمثال محمد عابد الجابري في كتابه "الديمقراطية و حقوق االنسان"  110وعلى كل سار في هذا
االتجعاه الععديعد من المفكرين والرواد بعدايعة من القعدامى الى الحعداثيين لععل منهم رفععت الطهطعاوي،
ابن أبي الضع ع ععياف ،رشع ع ععيد رضع ع ععا ،محمد عبده ،سع ع ععيد قطب ،محمد البنا وغيرهم كثير في ذلك على
خالفنا مع العديد منهم في منهجهم و آرائهم
ب-المداخل ا لنظرية التي تمت من خاللها دراسةةةةة السةةةةلطة السةةةةياسةةةةية في إطار حركات اإلسةةةةالم
السياسي
جمعت الكثرة اتجاهات الفكر السياسي االسالمي المعاصر بين موروثها االصيل  -بصرف
النظر عن مدى الدقة والموضع ع ع ع ع ععوعية في توظيف والغاية من وراء ذلك -وبين المسع ع ع ع ع ععتحدث الوافد
بصرف النظر عن مدى الدقة في تمحيصه ومدى مناسبته لخصوصية المفاهيم السياسية اإلسالمية
بما فيها مفهوم السع ع ع ععلطة الذي يبدو من هذا المنطلق كأحد المفاهيم الشع ع ع ععاهدة على مدى التزاوج بين
هذين الرافدين االصيل والوافد في دراسته ويمكن اإلشارة الى اهم المداخل واالطر النظرية والمنهجية
التي تم ت من خاللها دراسة السلطة السياسية في اتجاهات الفكر السياسي االسالمي المعاصر في
االتي:
 -1مدخل القيم السةةةةياسةةةةية واألخالقية :ومثل هذه القيم حين ص ع ععار مدخال عاما لد ارس ع ععة الس ع ععلطة
السععياسععية انما اهتمت بوضععع معايير أخالقية عامه لما يجب ان تسععير عليه السععلطة ،وما يجب أن
تح يد عنه ،ولذلك فهذا المدخل يكشععف عن الوجه اإللزامي واالخالقي السععلطة ،س عواء كان هناك ثمة
ما يلزمها بأخالقيات سع ع ع ععياسع ع ع ععية ومثل عليا ،ام لم يكن فمتى ما يلزمها بذلك لتصع ع ع ععبح صع ع ع ععانعة هذه
االخالقيات ومرجعتيها
-2مدخل السةةةياسةةةة الشةةةرعية :وهو من المداخل التي حاولت ان ترد الوص ععف الس ععياس ععي للس ععلطة
السععياسععية الى أصععله الشععرعي الجامع ليس لمعرفة الثابت والمتغير ،وانما لوضععع السععلطة في السععياق
العام الذي يحكم جوهرها معنا ومبنى ،ولقد ركزت االتجاهات الفكرية في هذا المدخل على امرين:

، -110ض حن ج ري لياراا مرجع سابق ،ص ص ()224-323
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اولهما انه ال يبنى مفهوم السياسة الشرعية كأصل للسياسة والفكر إال من خالل الرجوع الى اعمال
السابقين خاصه من علماء السلف
وثانيهما أن لمفهوم السياسة الشرعية معنيين االول يشير الى ما يجب ان تساس به االمة ،والثاني
الى حدود وتحديات وسلطة الحاكم في اداره األمة
 -3مدخل األنسةةةةةاق والنماذج القياسةةةةةية :ويعد هذا المدخل أحد ادوات التحليل الس ع ع ععياس ع ع ععي سع ع ع عواء
التجريدي ام التجريبي في وزن ما يعمل في الواقع من حركات وافكار وانظمه
 -4مدخل المؤسةةةةسةةةةات واألبنية السةةةةياسةةةةية :وهو مدخل يجد بعض أصع ع ععوله وبداياته في كتابات
االحكام السععلطانية وكتابات النظم اإلسععالمية وكتابات التراتيب اإلدارية بينما ترفده في بعض اصععوله
وبداياته االخرى مقوالت اقترابات منهجيه ومعرفية تطورت في مرحله الس ع ع ع ع ع ععلوكية وما بعدها وينطلق
االفتراض مؤداه ان الس ععلطة الس ععياس ععية ال تس ععتطيع ان تنجز المنوط بها من واجبات ومقاص ععده ما لم
توجد األبنية التنفيذية والتشريعية والقضائية
 -5مدخل قراءه النصةةةوص الفكرية والسةةةياسةةةية وتحليلها :وهذا المدخل من أكثر المداخل النظرية
والمنهجية التي وظفت د ارسع ع ععات عديده للفكر السع ع ععياسع ع ععي االسع ع ععالمي المعاصع ع ععر في تناوله للسع ع ععلطة
السياسية
 -6مدخل العالقات الدولية :وهعذا المعدخعل يعأتي تطوي ار لمعرفعه االتجعاهعات الفقهيعة القعديمعة ببعاب
السير وباب الجهاد وهما مفهومان يوضحان طبيعة سيرة المسلمين وطريقتهم في تعامالتهم الداخلية
وما يخم عالقاتهم حاكم ومحكوم مع غير المسلمين المنتمين الى رعاية الدولة المسلمة 111
ج-االطار المفاهيميي للدولة العميقة:
على الرغم من ص ع ع عععود مفهوم الدولة العميقة وكثرة اس ع ع ععتخدامه ش ع ع عععبويا ونخبويا ،كأحد المفاهيم
التي ترددت اصع ع ع ع ععداؤها بشع ع ع ع ععده عربيا ،خالل العقد االخير اال ان المفهوم يبقى بحاجه الى مزيد من
الدراسة والتحليل والتفصيل النظري لبيان ماهيته وحقيقته
وعلى الرغم من ضع ع ععبابيه المفهوم وجدته عربيا ،حيث برز بشع ع ععكل كبير بالتوازي مع الحراك
الثوري الشعبي الجارف الذي شهدت ه بعض الدول العربية مطلع العقد الثاني من األلفية الجديدة ،فان

 -111مصطفى منل ر امرجع سابق ا ص ص ( )131-128
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المفهوم ليس بالجديد في دول االقاليم الجغرافية االخرى مع اختالف السع ع ع ع ع ع ععياقات واالدوات والممالت
السيما في دول امريكا الالتينية واوروبا الشرقية وتركيا وبعض الدول األسيوية واألفريقية
واتساقا مع تطورات المشهد العربي الراهن  ،بعد نحو عقد من موجة التغيرات السياسية التي
أطلق عليها ثورات الربيع العربي نحاول بالد ارسع ع ع ع ع ع ععة والتحليل والنقد لبعض المفاهيم التي تقترب من
مفهوم الدولة العميقة بشع ع ع ععكل علمي ومنهجي يبتعد عن التقويمات اإليجابية والسع ع ع ععلبية التي تحيط به
فترقى بعه ا حيعانعا الى منزلعه الوطن والوطنيعة ،وتهوي بعه احيعانعا اخرى الى منزلعه المؤامرة او الخيعانعة
وبين هذا وذاك يجعل منه البعض شع ع ع ععماعة لتعليق اخطاء الفاعلين السع ع ع ععياسع ع ع ععيين و المجتمعيين ،و
التنصل من المسؤولية عن اخفاقات المرحلة االنتقالية في الدول العربية
فعلى مدى العقود الثال ثة الماضع ع ع ع ع ع ععية برزت مصع ع ع ع ع ع ععطلحات في تحليل ومناقشع ع ع ع ع ع ععه األنظمة
االسع ع ععتبدادية غير الديمقراطية لعل اهمها واكثرها شع ع ععهره مفهوم الدولة العميقة والذي على الرغم من
االسع ع ع ع ععتخدام المتزايد له فان تأصع ع ع ع ععيله نظريا ومنهجيا يبدو محدودا ما جعله لدى البعض مصع ع ع ع ععطلح
ملتبس ع ععا غامض ع ععا ،حتى ربطه البعض بس ع ععيا قات نظريه المؤامرة التي تجد قبوال واس ع عععا لدى قطاعات
عربيه عده شعوبية و نخبوية
ولعل السععبب في ذلك وفقا لكارد وسععو يرجع الى جهة اسععتخدام المفهوم بشععكل واسععع كاداه تفسععيريه
ألحداث العنف الس ععياس ععي والصع عراع وتحوالت القوة داخل المجتمعات والتوترات والتغيرات الس ععياس ععية
ا لحادة والعميقة حتى أصععبح مفهوما مثقال بالغموض ،وغدا على نطاق واسععع بين المواطنين وبعض
النخب مرادف لمؤامرة عالميه تجري اجراءاتها على المسع ع ع ع ع ع ععتوى الوطني كجزء من خطة كبرى تخدم
مصالح كبار الفاعلين الدوليين"
ثمة اشع ع ععكاليتان رئيسع ع ععيتان تتعلق بد ارسع ع ععة مفهوم الدولة العميقة ومحاوله االضع ع ععطالع بتقديم
تعريف وص ع ععفي او اجرائي له ،وفقا لسةةةةويلح أولهما :اس ع ععتخدامه على نطاق واس ع ععع وتعميمه بش ع ععكل
عش عوائي على معظم األنشععطة السععياسععية التي ال تتسععم بالشععفافية والعالقات المؤس عسععية التي ال تتسععم
بالوضوح ،وتفتقر الى نمط الرشادة البيروقراطية112

 -112مصللطفى شللفقق نمما الدولة العميقة :المفهوم والتجليات إ اللة على واثع الحالة العربيةا ضللمد حوالقرير
حفيللالرحتقلل وملتع حوبقان –حوربقي حوعربل حومسللا ،حومصللقر –حوريارل مكالب ملتع حوبقانا 2015ا ص ص (-67
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وعلى الرغم من كون هععذه المحععددات مرتكزات رئيس ع ع ع ع ع ع عيععة للمفهوم اال انهععا تبقى في االخير
عوامل يعوزها التبلور في إطار نظري متماس ع ع ع ع ععك كما انها تفش ع ع ع ع ععل تحليليا في التفريق بين الس ع ع ع ع ععبب
والنتيجة ،وثانيهما اقتصع ع ع ععار غالبيه الد ارسع ع ع ععات التي تتناول المفهوم على حاله واحده فقط او حاالت
محدودة ما يجعل من الصع ع ع ع عععوبة بمكان بناء إطار نظري محكم للمفهوم يمكن تعميمها على حاالت
دراسية متعددة 113
كما يعرف قاموس  Cambridgeالدولة العميقة على أنهععا " :منظمععات مثععل الجيش أو
الشععرطة أو المجموعات السععياسععية التي يقال إنها تعمل سع ار من أجل حماية مصععالح معينة وحكم بلد
مععا دون أن يتم ان تخععابععه ،كمععا يرفض البعض فكرة أن هنععاك حععالععة عميقععة تحكم من وراء الكواليس
كنظرية مؤامرة "
إن العدولعة العميقعة المزعومعة ،المؤلفعة من النخعب الحعاكمعة من الجيش والفرع القض ع ع ع ع ع ع ععائي واألعمعال
التجارية واإلعالم ،كانت تتمتع بس ع ععلطة هائلة وراء الكواليس .كما أن الدولة العميقة تس ع ععتمد القوة من
مجتمع األمن القومي والمخابرات"114.
ويشع ع ع ع ع ع ععير مفهوم الععدولععة العميقععة وفقععا لبععاتريععك أوني الى مجموعععة من الفععاعلين المجتمعيين
تجمعهم شعععبكة من العالقات والتحالفات داخل الدولة تضعععم الرسعععمية واخرى غير الرسعععمية النافذة ثم
تكون لها مص ععالح معينه متش ععابكة ،متقاطعة مدفوعة س ععياس ععيا بمنطق الوص ععاية على المجتمع ،تقوم
بالدفاع عن مصع ععالحها في مواجهه الحكام المنتخبين ديمقراطيا والممثلين الشع عععبيين ،وغالبا ما تجمع
بين مكوناتها المؤس عسععات المحتكرة للقوة في الدولة الجيش وقوى االمن الداخلي والبنى االسععتخباراتية
وتبرر ممارساتها دائما بزعم الدفاع عن مصالح وجودية لالمه 115
في حين يرى العدكتور أيمن البو غانمي " :أنهعا عبعارة عن شع ع ع ع ع ع ععبكعة مص ع ع ع ع ع ع ععالح تجمع بين
أصحاب النفوذ اإلداري و أصحاب الوجاهة االجتماعية و أصحاب القوة المالية  ،و قد أوجدت هذه
الش ععبكة ،عن طريق الممارس ععة العملية ،قواعد كثي ار ما تقوم على الفس ععاد الذي يبرر ذاته بالنجاعة أو
 -113ةفس حومرجي ةفس حوصفتع
بالللا،ير 25جللاةفل 114 - https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/deep-state
 2019نتى حوسانع  18.00مساءح
115 - Patrick h, the deep state an emerging concept in comparative politiques,
Université of Puget Sound Washington August 2013 P369
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بالضععرورة ،ثم امتدت هذه الممارسععات لتنتشععر في مختلف المسععتويات  ،فأصععبحت عادة يعلم الجميع
مخالفتها للقانون  ،و لكنهم ال يستطيعون تصور اإلدارة من دونها " 116
واسع ع ععتخالصع ع ععا مما سع ع ععبق من التحليل المفاهيمي للدولة العميقة ومن اسع ع ععتقراء واقع الخبرات
والنماذج التاريخية للمفهوم ان الدولة العميقة منظومه البنيوية لها عدد من االطر والمكونات وتطلع
بجمله من االهداف االستراتيجية
على صع ع ع ع عععيد المكونات تتكون الدولة العميقة الى جانب الجيش و المؤس ع ع ع ع عسع ع ع ع ععات األمنية
واالس ع ع ععتخباراتية من كبار المس ع ع ععؤولين المدنيين والعس ع ع ععكريين الس ع ع ععابقين من يتناوبون على الس ع ع ععلطة
ويتقاس ع ع ععمون الثروة واالمتيازات بما ال يخلو من تنفس بينهم على هذا التقس ع ع ععيم والنخبة ال أرس ع ع ععمالية و
طبقه رجال االعمال بما في ذلك االثرياء الجدد وعناص ع ع ع ععر منتقاه من االوس ع ع ع ععاط األكاديمية والثقافية
واإلعالمية ال سع ععيما اولئك المختصع ععين في كيفيه السع ععيطرة على الدولة من خالل عمليه القانون مثل
االكاديميين الذين يتميزون بالمعرفة والمهارات في صياغه القوانين والدساتير يضاف الى ذلك شبكه
واسع ع ع ع ع ع عععه من العالقات العابرة للحدود مع القوى الكبرى اإلقليمية والدولية السع ع ع ع ع ع ععيما الواليات المتحدة
األمريكية وفرنسا وروسيا لتحصيل المنافع المتبادلة و االهداف المشتركة
وعلى صعيد االهداف الدولة العميقة لتحقيق جمله من االهداف واالستراتيجيات اهمها خلق
صععوره مشععوهه للنظام السععياسععية الجديد وجعلنا خبير يشعععرون بانهم ال يسععتطيعون االعتماد على هذا
النظام ومن ثم عدم جدوى الخيار الديمقراطي وجعل الحكومة الديمقراطية عاجزه عن االنجاز ومن
ثم تبدا امام الجماهير ال قيمه لها وال تسع ع ع ععتحق الحكم تغطيه على اي انجاز للحكومة وتشع ع ع ععويه وجه
في مهده التهاب الفس ع ع ع ععاد والدكتاتورية لهز ثقة الش ع ع ع عععب فيها واس ع ع ع ععتغالل الجهاز البيروقراطي لتعقيد
وعرقله مصالح المواطنين و خلق االزمات المعيشية واجهاض سياسات جديدة تريد الحكومة اقرارها
لمصع ع ععلحة المواطنين والمسع ع ععتثمرين باسع ع ععتخدام االدوات اإلعالمية للترويج للنظام القديم و التقليل من
شع ع ع ع ععان النظام الجديد بشع ع ع ع ععكل تدريجي ومكثف لتزيين في وعي الناس هو التغيير واخي ار اقناع القوى
الدولية واإلقليمية بان مص ع ع ع ع ععالحها ليس ع ع ع ع ععت مع النظام الجديد واظهاره في ص ع ع ع ع ععوره المعاقين والمعيق

 -116أيمد حوب
2015ا ص 233
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لمصعع ع ع ع ع ععالح تلك القوى والتأكيد في ذات الوقت على ان النظام القديم هو الضع ع ع ع ع ع ععمانة الوحيدة لتحقيق
مصالح القوى الدولية واإلقليمية بشكل كامل117
ثانيا :حركات اإلسالم السياسي والدولة العميقة في دول الربيع العربي :أية عالقة؟
يزداد اسععتقرار النظام الديكتاتوري كلما توسععع دور آلية الزبانية على حسععاب آلية المؤامرة في
تحديد توازنات القوى التي تحكم تياراته المختلفة ،وهو عامل يفسع ععر طول عمر الديكتاتوريات العربية
واسع ع ع ع ععتقرار ها النسع ع ع ع ععبي ،ولعل أبرز دليل يمكن تقديمه على هذا االسع ع ع ع ععتقرار محاولة أغلب األنظمة
العربية تحويل الجمهوريات الى أنظمة شع ع ع ع ع ع ععبه ملكية من خالل التوريث ،وقد رأى البعض في هذه
المحاولة خطأ فادحا ألنه أوص ععل إحباط الش عععوب إلى درجة خطيرة بلغت حدها فانقلبت الى ض ععدها
من خالل الثورة
وتش ع ع ع ع ععترك األنظمة العربية التي واجهت الثورة في بنيتها العامة ،وذلك أوال لتش ع ع ع ع ععابه ظروف
نشععأتها ،وال يمكن ألي نظام أال يتأثر هيكليا بظروف نشععأته ،فاألنظمة التي تصععل الى السععلطة على
ظهور الدبابات من خالل االنقالبات العسع ع ع ع ععكرية ،وهو حال الكثير من األنظمة العربية غير الملكية
السع ععيما التي شع ععهدت ثورات الربيع العربي باإلضع ععافة الى تطور عقلية أمنية تنسع ععجم مع غريزة البقاء
لدى قادتها الذين يرون انفس ع ع ع ع ععهم في كل من يحيط بهم فال يرون اذا اال دس ع ع ع ع ععائس تحبك ض ع ع ع ع ععدهم
فيقصععون تدريجيا كلما يوحي ليس فقط بالرغبة بل حتى مجرد القدرة على ممارسععه السععلطة ،وهو ما
يفسععر االنطباع الذي انتشععر في مختلف البلدان العربية عن غياب البديل ،فقد شععكل اقص عاء كل من
قد تتوفر فيه شروط القيادة ركنا مؤسسا لمنهجيه الحكم
وقد ادى هذا المنطلق تدريجيا الى الخلط بين النظام والدولة من جهة وبين الزعيم والنظام
من جهة اخرى و هما مثاالن متوازيان و وجهان مختلفان لثقافة السع ع ع ع ع ععياسعع ع ع ع ععة األحادية ،فأما الحزب
الحاكم فانه يمتزج بالسععلطة بمعناها المعياري الذي تتداخل بموجبه القوة بالشععرعية ،ومثال ذلك انكار
انظمه الحزب الواحد لطابعها الديكتاتوري بل وحديثها عن الديمقراطية ،اما القائد فانه يلعب دور
قمه هرم السع ععلطة ومركز الثقل الذي يضع ععمن توازن النظام من خالل فرض تيار من المصع ععالح على
حسع ع ع عاب االخرين  ،وذلك اص ع ع ععل فكره التوريث و االس ع ع ععتم اررية في الس ع ع ععلطة والذي ما هو اال حل
 117مصطفى شفقق نمم  ،مرجع سابق ا ص ص ()73-7270
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استراتيجي لمشكل بيولوجي أال وهو شيخوخة القادة الذين كانوا قد أمنوا االستقرار وقللوا من مخاطر
اليات المؤامرة التي كانوا قد استفادوا منها للوصول الى السلطة و فرض هيمنتهم عليها118.
ان هذا الحديث قد ذكرناه إحاطة بواقع األنظمة التي عرفت الربيع العربي من حيث البنية
و التركيبة ،حيث أن السع ع ععبر الموضع ع ععوعي لمفاعيل الربيع العربي وما نتج عنه وما سع ع ععينتج يقتضع ع ععى
فهمه كظاهرة اجتماعية ،طبقا لسع ع ع ععياق تاريخي يتناول الهيمنة التي سع ع ع ععادت واسع ع ع ععتقرت اسع ع ع ععتنادا الى
منظ ومه فكريه ايديولوجيا و انماط العالقات فرضع ع ع ع ع ع ععت كأمر عاديا طبيعي يقفل باب التسع ع ع ع ع ع ععاؤل أو
فرضععية التغيير ،الهيمنة ليسععت سععوى فرض السععيطرة على الغالبية وقبول الوضععع القائم الذي تهيمن
عليه الطبقة المسععيطرة كما عرفها غرامي وهو تعريف تطبيقي مناسععب لواقع حال ما كان سععائدا من
قب ل الربيع العربي ولعله من اول ما افض ع ععت اليه الوقائع بعد زوال االس ع ععتبداد وص ع ععول المعارض ع ععات
الرئيسععية لمنصععة الحكم تلك التي يغلب عليها طابع ما عرف باإلسععالم السععياسععي في مصععر وتونس
وليبيا واليمن وسوريا هذه النتائج فرضت خشية حقيقية من عوده الهيمنة بصور واشكال متباينة
إن االس ع ععتقطاب الس ع ععياس ع ععي لإلس ع ععالميين يقوم حول إقامة دولة اإلس ع ععالم في األرض وبس ع ععط
س ع ع ععيطرتها على كافة األرجاء حس ع ع ععبما يرى البعض دون اعتبار للجغرافيا الس ع ع ععياس ع ع ععية بقدر ما يعتبر
الهدف صععععبا في وقتنا الحالي اال أن الخالفة اإلسع ععالمية كان لها حضع ععور عالمي ممتد من الشع ععرق
الى الغرب  ،ومن دمشق الى قرطبة ،واستمرت أكثر من اثني عشر قرنا حاضرة بثقلها ومكانتها ما
يتيح إمكانية إعادة بناء كيانها المتفكك و هيبتها المتالشع ع ععية ذلك االختصع ع ععار السع ع ععياسع ع ععي للحضع ع ععارة
اإلس ع ععالمية حمل الحركات الس ع ععياس ع ععية اإلس ع ععالمية أعباء ال قبل لهم بها  ،كما وض ع عععهم في مواجهة
النظام العا لمي و ص ع ع ع عراع العولمة التي أخذت أبعادا اقتصع ع ع ععادية و اجتماعية و سع ع ع ععياسع ع ع ععية بات من
العسع ع ع ع ع ع ععير الغاؤها ،فأجبرت تلك الحركات على إعادة ترتيب أولوياتها و النظر بواقعية لبرامجها و
طموحاتها في ظل األوضاع السائدة 119

 -118أيمد حوب

اةملا حوخريف حوعربل ال حوالنازض بقد حوث ،ا حو:يمقرحطقعا مرجع سابقا ص ص ()40-38

-119إح سان طاوبا حوار الديمقرا ية واإل سالم مفاعيل الربيع العربي .بقر يل من ش ،حي ضفافا 2013ا ص
ص ()107-106
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على الرغم من أن محركي التغيير في دول مععا يعرف ب الربيع العربي ك عانوا مجموعععة من
الش ع ععباب غير المنتمين الى أحزاب او جماعات س ع ععياس ع ععية بعينها ،وعلى الرغم من حقيقة أن الثورات
في الدول العربية رفعت في األغلب شع ع ع ع ع ع عععارات بعيدة عن الخطاب الديني اال أن االنتخابات التي
أعقبت تلك الثورات شععهدت اكتسععاحا لتيار اإلسععالم السععياسععي ،وتصعععيدا لإلسععالميين الى سععدة الحكم
وأبرز األمثلة على ذلك ما حدث في كل من مصر
ففي الحالة المصع ع عرية اس ع ععتطاعت جماعة االخوان المس ع ععلمين من خالل ذراعها الس ع ععياس ع ععي
المتمثل في حزب الحرية والعدالة ان ينجح في كل معركه انتخابيه بعد الثورة بدا من اسع ع ع ع ع ع ععتفتاء 19
مارس  2011مرور باالنتخابات البرلمانية في تش ع ع ع ع ع ع عرين الثاني  ، 2011ثم نجاحها في تصع ع ع ع ع ع عععيد
مرش ععحيها الى رئاس ععة الجمهورية واخي ار في تمرير الدس ععتور الذي أدت فيه دو ار كبي ار في ص ععياغته ن
كان هذا الص ع ع عععود واليزال محل للعديد من التفس ع ع ععيرات والجداالت سع ع ع عواء على المس ع ع ععتوى النظري او
مستوى العمل السياسي على المستوى النظري هناك من رأى ان مثل هذا الصعود جاء على حساب
بناء منظومه جديده و ديمقراطية حقيقيه اس ع ع ععتنادا الى االعتقاد بعدم جديه االس ع ع ععالميين في ما يتعلق
بقبول الديمقراطية اسععاسععا للممارسععة السععياسععية والخلط الحادث بين الديني والسععياسععي في المقابل رأى
اخرون ان الديمقراطية في العال م العربي بشع ععكل عام ال يمكن ان تنشعععا و إذا نشعععأت فلن تسع ععتمر من
دون ادماج اإلس ععالميين في العملية الس ععياس ععية اما على المس ععتوى العملي فتبارت التفس ععيرات من غير
االسع ععالميين من القوى العلمانية التي تفضع ععل تسع ععميه نفسع ععها بالمدنية لمثل هذا الصع عععود  ،واسع ععتندت
معظم هذه التفسيرات الى عوامله تتمثل باألساس في األميه والفقر الذين سهال من وجهه نظر القوى
المدنية اسع ععتغالل االسع ععالميين المشع ععاعر الدينية لدى المص ع عريين للتصع ععويت لمصع ععلحتهم اضع ععافه الى
اسععتخدام الرشععوة االنتخابية كانت نقديه امام عينيه مسععتفيدين في ذلك من خبرتهم التنظيمية وهيكلهم
المتماسك120
لقد بدأت مؤشع ع عرات خطر انحراف في مس ع ععار الدمقرطة في تونس من قبل االنتخابات إذ أن
التقارب ما بين اطياف النخبة لم يصععل الى درجه الوحدة بسععبب انعدام الثقة بين قادتها وبحكم عمق
 -120مرا اكريا عود إ سالمي أم ف شل علمااي – محاولة لفه ،اتائج االاتخابات الم صرية بعد ثورة  25ينايرا
ال الاب حميللللممق ن ة ام حوتكل حو:يمقرحطل –حتلاهاي تلا،ب  .-بقر يل حومر ل حوعربل ووبتاو ر،حيللللع
حوسقايايا 2013ا ص ص ()78-77
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الخالفات األيديولوجية التي تفصععل بين الجناح االسععالمي والجناح العلماني و رغم تعدد اطياف هذا
اال خير فانه اس ععتطاع ان يجتمع على ض ععرورة منع اإلس ععالميين من الحص ععول على األغلبية المطلقة
في االنتخابات ولعل االس ععالميين كانوا يخش ععون من ان يجدوا انفس ععهم منفردين في مواجهه التحديات
الداخلية والخارجية التي تحيط باالنتقال الديمقراطي مس ع ع ععتفيدين في ذلك من المثال الجزائري ونتائجه
الكععارثيععة -وذلععك بععاالعتمععاد على انعكععاسع ع ع ع ع ع ع ععات انتخععابععات  1991في الجزائر ومععا أدى اليععه فوز
االسعع ع ععالميين من احداث مدعومة من الخارج والداخل -اسعع ع ععتوعب االسعع ع ععالميون في تونس ان القوى
الغربية لن تسع ع ععمح بسع ع ععيطرتهم على الدولة فقبلوا بنظام انتخابي شع ع ععديد النسع ع ععبية لتجنب الهيمنة على
ا لمجلس التأسععيسععي وظهور في الثوب المحتكر للسععلطة وما يعنيه ذلك من تبعات خارجية بحكم ردة
الفعل السع ععلبية التي كانت ال شع ععك سع ععتفرزها مثل هذه النتائج في اوروبا وامريكا والمواجهات الداخلية
بالنظر الى ميل مؤس ع عسعععات الدولة التونسع ععية التاريخية الى رفض حكم االسعععالميين وقد أدى انفجار
المش ع ععهد الحزبي الذي تحول من الثقافة األحادية الى الض ع ععبابية التقس ع ععيمية التي تمظهرت من خالل
انشع ععاء اكثر من  100حزب الى الخشع ععية من تفكك المشع ععهد السع ععياسع ععي وما يعنيه ذلك من شع ععلل في
اتخاذ القرار  ،أي ان االمل في التغيير عبر الوسععائل الديمقراطية الذي يعود له الفضععل الموضععوعي
في تجنب انحراف المد الثوري الى الديكتاتورية قد اص ع ع ععبح عرض ع ع ععة لخطر داهم من ش ع ع ععانه ان يعيد
توزيع االوراق في غير صالح االنتقال الديمقراطي121
لقد خرجت الحركة من طور المغالبة و المواجهة الى طور المشع ع ع ععاركة في صع ع ع ععون المشع ع ع ععهد
السياسي لتونس الثورة و بدأت النهضة حرصة على احترام حالة التنوع الثقافي و األيديولوجي الذي
يتسععم به االجتماع التونسععي مؤكدة أنها ال تنصععب نفسععها في موقع الوصععي على اإلسععالم أو الناطق
باس ع ععمه فأرس ع ععلت بذلك رس ع ععائل إيجابية الى مكونات المجتمع المدني و انخرطت في مس ع ععار التنافس
النزيه على السلطة  ،و بدت الحركة على جانب كبير من االنتظام و استعادت قدرتها على التشكل
و االستقطاب في وقت قياسي فأثمرت تلك االستراتيجية الذكية في ضبط النفس و في اتقان التباري
السياسي فو از كاسحا للحركة في أول انتخابات ديمقراطية يشهدها المجتمع التونسي ،بحصولها على
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نسبة  % 41.47من مجموع النواب الم مثلين للشعب في المجلس الجديد و نتيجة لذلك تولت حركة
النهضة تشكيل أول حكومة ائتالفية وطنية في تاريخ البالد تجمع بين علمانيين و إسالميين
فأحدث حقبة ما بعد  14جانفي تحوال نوعيا في حضور الحركة داخل المجتمع التونسي 122
لقد وقع الرأي العام التونس ع ع ععي أثناء الفترة التأس ع ع ععيس ع ع ععية في خطأ الخلط بين الغايات و س ع ع ععبل
تحقيقها ،إذ ظن أن حياد أجهزة كالقضاء و اإلدارة معطى ينبغي الحفاظ عليه  ،في حين ع ع ع ع ع ع ععأنه في
أحس ععن األحوال أمل يرجى إدراكه فتلك أجهزة لم تكن محايدة في يوم من األيام في ظل االس ععتبداد و
الثقافة األحادية  ،ودعوة مس ععؤوليها لعدم ت دخل الس ععلطة الس ععياس ععية في ش ععؤونها تحت ش عععارات حرية
االعالم أو اس ع ععتقالل القض ع ععاء أو حياد اإلدارة كثي ار ما أخفت رغبتهم في االس ع ععتمرار في الممارس ع ععات
القديمة و االكتفاء بتطويرها حس ع ع ععب ما ينس ع ع ععجم و الظرف الجديد ،فلم يكن من الوارد أن تعتنق هذه
األجهزة الحياد في المرحلة االنتقالية التي انتشععرت فيها المنافسععة السععياسععية كالنار في الهشععيم  ،ذلك
أن األسع ععباب الموضع ععوعية لعدم حياتها تدعمه في هذه الفترة باإلضع ععافة الى ثقافتها المتراكمة التي لم
يكن من المنطقي التخلي عنها بين عشع ععية وضعععحاها ،تحولت هذه األجهزة من أداة يسع ععتخدمها نظام
بن علي الى طرف اسعاسعي في الصعراعات التي يفرضعها المسعار الديمقراطي  ،فهو مسعار يسعتوجب
مثال مكافحة الفسعععاد بما يتعارض ومصعععالح الكثيرين مما يعني ان السعععلطة السع ععياسع ععية كانت مطالبة
بالدخول في مواجهة مع عناصععر تتمتع بنفوذ هائل وسععط اجهزه الدولة ان هي ارادت مكافحه الفسععاد
حقا
وقد تميز هذا الص عراع بعدم التكافؤ اذا ان امتالك السععلطة السععياسععية ،وعلى عكس االعتقاد
الشعع ععائع ،ال يكفي لتفعيل إرادة اصعع ععحابها الذين يحتاجون في سعع ععبيل ذلك الى اإلدارة  ،او مصع ع ععطلح
عليه في الحالة المصعرية واسعتعاره التونسعيون بالدولة العميقة  ،وقد شعرحنا معناها سعابق ،و اصعالح
الدولة العميقة من اعسع ع ع ععر تحديات االنتقال الديمقراطي في تونس  ،و يحتاج فرضع ع ع ععه الى شع ع ع ععروط
عديدة من ابرزها اإلرادة الس ع ععياس ع ععية ،وقد اعتبرت المعارض ع ععة ان هذا الش ع ععرط كان مفقود طوال الفترة
التأسيسية ،متهمة حركة النهضة بالتحالف مع الدولة العميقة من اجل تثبيت اقدامها في السلطة ،و
 -122أة  ،حولمعا يا اإلسالالميون في تواس وتحديات البناء السالياسالي واالثتصالادي للدولة الجديدة –ثراءة في
تجربة حركة النهضالالالالةا ال الاب حميللللممق ن ة ام حوتكل حو:يمقرحطل –حتلاهاي تلا،ب  .-بقر يل حومر ل
حوعربل ووبتاو ر،حيع حوسقايايا 2013ا ص ص ()474-472
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التقيي م الموضع ععوعي يؤكد ان حكومة الفترة التأسع ععيسع ععية لم تظهر حماسع ععا كبي ار في مواجهه المتنفذين
،خاصه في داخل اإلدارة
وبغض النظر عن وجود نيععه التحععالف مع هععذه القوة من عععدمهععا  ،ينبغي التنبيععه الى ان
الفترة االنتقالية على عكس الظن الش ععائع  ،لم توفر ظروفا س ععانحة لرفع تحد بخطورة اصع عالح الدولة
العميقة ،بل انها وفرت اسع ععبابا موضع ععوعية لدعم شع ععبكه المصع ععالح التي تقوم عليها ذلك أن نظام بن
علي في اطار سعععيه لتنظيم االسععتياء كان يسععمح لإلعالم مثال بفضععح بعض ممارسععات اإلدارة حين
التعدي على مصععالح المواطنين  ،أي ان االعالم الذي لم يكن يملك اي مجال للحرية بحيث يتسععنى
له التعاطي مع ما هو سع ع ععياسع ع ععي ،كان قاد ار في بعض االحيان على احراج الدولة العميقة ،اما وقت
فتح مجال النقد السياسي فان كل المجهودات التي نصبت على تعقب فساد السياسيين وخاصه من
هم الخصععوم الذين قد يشععكلون خط ار فتحررت بسععبب ذلك الدولة العميقة من الضععغط الهامشعي الذي
كان يفرضه على مسؤوليها دورهم في عمليه تنظيم االستياء 123
وفي د ارسع ع ع ععة طرحها ناثان ج ،براون وآخرون في د ارسع ع ع ععة حول المناطق الرمادية الحركات
اإلس ع ع ععالمية والعملية الديمقراطية في العالم العربي ذكر أن هناك مس ع ع ععاحة معينة من الغموض تحيط
بتوجهات جماعات اإلسالم ا لسياسي في المنطقة العربية ،وهي مساحة ترتبط بمجموعة من األسئلة
التي كانت إجابات هذه الحركات عليها ،س ع عواء في تص ع عريحات القيادات أو برامج االنتخابات ،تتسع ععم
بالعمومية الشديدة ،الى درجة أنها ال تمثل في حقيقة األمر إجابات،
إذا كانت هناك حالة من عدم اليقين بش ع ع ع ع ع ع ععأن النوايا الحقيقية لتلك الجماعات التي تتداخل
هياكلها بنكيو كونها ومعارض من ناحية وجماعات س ع ع ع ع ع ع عريه من ناحية اخرى وذلك الى ظهور ذلك
التساؤل المزمن الخام بما يمكن ان تفعله الحركات اإلسالمية إذا تولت السلطة وما إذا كان يمكن
ان تنقلب على الجميع باعتبار انها تطرح عادت الى الدول وليس للنظام الكيفية التي يمكن ان يتم
ضبط تلك المسالة في االقتراب المتواصل من السلطة السياسية
تلععك الجمععاعععات لم تنجح طوال الوقععت في طمععأنععه االطراف االخرى في المجتمعععات التي
تعمل فيها بش ععان ما قد تقوم به في حاله توليها الس ععلطة ،فالنص ععوم ال تقدم ص ععورة محددة ال يمكن
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التراجع عنها ،و هناك دائما التباس ع ععات ووثائق وتصع ع عريحات تش ع ععير الى ان ثمة خطا في مكان ما ،
بعد ما كانت األسع ع ععئلة التي توجه مباش ع ع عرة الى بعض قياداتها بشعع ععان سع ع ععياسعع ععات عملية محددة ترتبط
بعالقات مع دول او نظم اقتصعع ع ع ع ع ععادية او أخرى ديانات اخرى او معاهدات دولية  ،فان اإلجابة هي
ان " لكل مقام مقال " و عندما اتى المقام في حاله حركة االخوان المسلمين على سبيل المثال ازداد
تعقيدا السيما مع ما يلفت االنتباه اليه من ان القضية الحقيقية ليست القيادات وانما الكوادر
لقد أص ععبح ص عععود الحركات اإلس ععالمية مس ععألة تثير قلقا بالغا للعرب والعلمانيين والحكومات
الغربية التي تش ععكك في االهداف النهائية للحركة وقلقا للحكومات العربية التي تخش ععى من تنامي قوة
أي حركة ال تستطيع هذه الحكومات السيطرة عليها بسهوله والحركات اإلسالمية ال زالت تعاني من
تضييق واسع النطاق في الكثير من دول العالم العربي ال سيما دول الربيع العربي حيث يثير الكثير
منهم ال سيما العالم الغربي والعلمانيين العرب كما أشرنا سابقا مسائل ويرونها بمثابة النقاط الرمادية
ولعل أهم النقاط متمثلة في:
 تطبيق الشعريعة اإلسععالمية في القوانين واالحكام ال سععيما مسععائل تطبيق القصععام وذلك في
دعوة صريحة لكثير من األنظمة لتجاوزها

 اسع ع ع ععتخدام العنف :حيث تمتنع معظم الحكومات في العالم العربي عن التعامل مع الحركات
اإلسع ععالمية كأطراف سع ععياسع ععية شع ععرعية ،وتتهمها بأنها تعتنق اتجاهات عنيفة ثورية وغالبا ما
تص ع ععف النظم القائمة وقوى المعارض ع ععة العلمانية دعوى اإلس ع ععالميين بأنهم ملتزمون بالتغيير

بغير العنف على أنها مناورة تكتيكية ،ودائما ما يوصف اإلسالميون بأنهم يريدون استغالل
أي ألية ديمقراطية متاحة من أجل الوصع ع ع ععول الى السعع ع ععلطة لكنهم على اسعع ع ععتعداد للجوء الى
العنف إذا لم تحقق الديمقراطية ما يريدون
 التعددية الس ععياس ععية وذلك على الرغم من أن األحزاب اإلس ععالمية قد ش ععاركت س ععلميا في عدد

من االنتخععابععات واحترمععت غععالبععا نتععائجهععا ،فععإنهععا مععا ازلععت تتهم بععأنهععا تعععارض من النععاحيععة

الجوهرية التعددية السياسية
 الحقوق المدنية والسياسية حيث تناصر األحزاب السياسية التي تسعى للوصول الى السلطة
من خالل العملية الس ع ععياس ع ععية بش ع ععدة الحقوق والحريات المدنية والس ع ععياس ع ععية ،وتتمس ع ععك بحرية
التعبير ،وحرية العبادة ،وحرية التجمع في إطار المرجعية اإلس ععالمية بالطبع ،وفي هذا يتهم
العلمععانيين والغربيين هععذه الحركععات بععأنهععا مقيععدة لحريععة التعبير والتوجهععات الفرديععة كععذريعععة

لنبذها
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 حقوق المرأة ويتهم العلمانيين اإلسع ع ع ع ع ع ععالميين بأنهم يتعمدون حرمان المرأة حقوقها من فرض
الوصاية والباس وهم في ذلك خدمة للغرب وتوجهاته الراديكالية الليبرالية

 األقليات الدينية وفي هذا يتهم اإلسع ع ع ع ع ععالميين على معادة األقليات غير اإلسع ع ع ع ع ععالمية بزعمهم
لتشكيل صورة سوداوية عن اإلسالميين وهذه الحركات 124
وفي د ارسعة أخرى تحت عنوان معادالت واشعنطن :الديمقراطية واإلسعالميون في الشعرق األوسعط يرى
روبرت سةةأتلوق المدير التنفيذي لمعهد واش ععنطن لد ارس ععات الش ععرق األدنى أن اإلس ععالميين من وجهة
نظره هم أكبر تحدي يواجه العالم األن ،فالتيارات اإلسالمية والديمقراطية
يسع ع ععيران في طريقين غير متقاربتين واالسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي كان في السع ع ععابق مناوئا للتحوالت
الديمقراطية وال يترقب ان تقوم االحزاب السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععية في اي دور االيجابي لدعم الديمقراطية في
المجتمعات ذات األغلبية المس ععلمة في ض ععوء المفهوم الذي اوض ععحه زميله روبرت مالي –وهو مدير
برنامج الش ع ععرق األوس ع ععط في مؤسع ع عس ع ععة دولية حول االس ع ععالميين حيث قدم هذا االخير تعريفا مختلفا
فاإلسالميون في نظره هم الذين يسعون لتأسيس الدولة وفقا لبعض تأويالت الشريعة اإلسالمية بدال
من القوانين الوض ع ع ع ع ع عععية و بعض االس ع ع ع ع ع ععالميين يعتقد ان هذه خطوه نحو محو الس ع ع ع ع ع ععيادة في الدولة
واسع ع ع ع ععتبدالها بدولة الخالفة واحالل االمة بدال من المجتمع الذي يقوم على اسع ع ع ع ععاس المواطنة كفاعل
دولي الش ع ععؤون الدولية  ،كما أن هناك تس ع ععاؤل يذكر في هذا االطار حول طبيعة العالقة التي ينبغي
ان تكون بين الواليات المتحدة و تلك الجماعات ويبدو ان الموقف العام السائدة في الواليات المتحدة
هو عدم ابداء موقف مؤيد أو معارض بشكل علني لق اررات حكومات الدول كالسماح لها ومنعها من
المشاركة في العمل السياسي وهذا يتماشى الى حد ما مع مفهوم ممارسة كل دولة الحق في السيادة
وفي هذا االطار يرى انه يجب على الواليات المتحدة األمريكية ان تتخذ موقفا حازما من التيارات
السع ع ععياسع ع ععية اإلسع ع ععالمية وان تعدل من توجهاتهم وان تحاول انشعع ععاء اعتدال لدى الكثير منهم وتعتمد

 -124ةاران جا برح ن آخر نا المنا ق الرمادية الحركات اإلسالالالالالمية والعملية الديمقرا ية في العال ،العربيا
تعتقق نب :حورح قل نتل ال يللللتسللللتع ترجماي نرر تتتقن حوفكر حوعاوملا حوقاهرال حومر ل حو :ول وت،:حيللللاي
حومسالقبتقع حفيالرحتقلقعا ماي 2006ا ص ص ()27-12
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بذلك على الس ع ععياس ع ععة التمييزية من خالل تأييد الحكومات العربية والعلمانيين العرب قص ع ععد البقاء في
السلطة125
ومن خالل ه ععذه الصع ع ع ع ع ع ععور والرؤى التي أردن ععا طرحه ععا هو تبي ععان وجه ععة نظر الكثير من
األكاديميين الذين يعتبر الكثير منهم بمثابة مس ع ع ععتش ع ع ععارين لممن القومي األمريكي وغيرهم كثير ممن
يتشع ع ع ع ع ععارك هذه الرؤية وهو ما يمثل عمقا دوليا لمنظمة الحاكمة ومسع ع ع ع ع ععاندا للدولة العميقة في العالم
العربي من حيث تقديم الدعم والرؤية
هذا من جهة ومن جهة أخرى تطفو ثورة مضادة لتولي اإلسالميين الحكم في كل من مصر وتونس
على سع ع ع ععبيل المثال فما هي هذه الثورة المضةةةةةةادة أو كما تسةةةةةةمى امتدادات الدولة العميقة وماهي
وسائلها لكبح جماح الثورات العربية ومفرزاتها من صعود للتيار اإلسالمي؟
أ  -الثورة المضةةةةةادة –امتدادات الدولة العميقة -وآلياتها :وهو مص ع ع ععطلح يراد به ظهور جماعات
وأفراد وهيئات تعارض نس ععق التغيير وواقع ما بعد الثورة وتس عععى الى تعطيل مس ععيره االص ععالح ونهج
المس ع ععاءلة والمحاس ع ععبة وتحاول احياء عص ع ععر ما قبل الثورة بش ع ععكل او بأخر وذلك لما يمثله الوض ع ععع
الجديد من تهديد لمصالحها وتحديد لمجاالت نفوذها ،ومن اهم قوى الضغط المضادة الحالة الثورية
في تونس ومصع ععر اليوم التي تتعلل باعتبار وصع ععول االسع ععالميين خط ار على الدولة العلمانية المدنية
وترى ضرورة اإلحاطة به وبالتجربة االئتالفية بالحكم يمكن ان نذكر ما يلي:
-1فلول النظام السةةةةةةةابق :وهم اتباع النظام الس ع ع ع ععابق من االحزاب الحاكمة خص ع ع ع ععوص ع ع ع ععا من تولى
مناصع ععب قيادية فيه ،واسع ععتفادوا من هيمنة على المشع ععهد السع ععياسع ععي في البلد على مدى عقود خلت،
ويواجهون حاليا حالة من العطالة الس ع ع ععياس ع ع ععية وتراجع النفوذ بعد ان جرى تحجيم دورهم الديماغوجي
داخل المجتمع ومنعهم في بعض االحيان من الترشع ع ععح النتخابات فعمدوا بطرائق وبوسع ع ععائل عده في
مقدمتها توظيف المال الفاسع ع ع ع ع ععد لتعبئه المهمشع ع ع ع ع ععين والمحرومين والعاطلين على العمل وتجييشع ع ع ع ع ععهم
لإلجهاز على الدولة الجديدة

 -125ياة:ي بقرجر آخر نا معادالت واشنطن :الديمقرا ية واإلسالميون في الشرق األوسط تعتقق حق :نب:
حوملق :ال يللللتسللللتع ترج ماي نرر تتتقن حوفكر حو عاوملا حوقاهرال حومر ل حو :ول وت،:حيلللللاي حومسللللالقبتقع
حفيالرحتقلقعا ة امبر 2005ا ص ص ()35-23
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 -2البيروقراطية اإلدارية التقليدية التي انتهجها النظام السةةابق اسع عس ععت على توليه الموالية للنظام
في مراكز اداريه مفص ع ععليه والتمكين لهم في المؤسع ع عس ع ععات الحكومية والو ازرات الس ع ععيادية الذين يبذلون
جهدهم في تعطيل مسارات االصالح االداري ما يسهم في استمرار دوله الفساد وتأجيل مشروع بناء
الدولة المدنية الجديدة القائمة على الشفافية والنزاهة والمحاسبة
 -3عدد من االحزاب التي فشةةةةةةلت في االسةةةةةةتحقاقات االنتخابية ولم تحظ بتمثيلية عالية تحت قبة
البرلمان على جهة التضمين او التصريح بالشرعية االنتخابية التي انتجتها صناديق االقتراع في كل
من تونس ومصع ع ع ع ععر وتصع ع ع ع ععر على اسع ع ع ع ععتمرار الحالة الثورية وال تدفع قدما نحو بناء الدولة في إطار
توافقي باإلضع ععافة الى االحزاب العلمانية التي تسع عععى الى اسع ععتعاده النموذج التسع ععلطي والتخويف من
حكم االسعععالميين والتشع ععكيك في نواياهم وبرامجهم إلقامة دولة مدنية ديمقراطية وذلك في إطار نشع ععر
ما يسمى بثقافة االسالموفوبيا
 -4رجال االعمال المتوازنة مع النظام البوليسةةةةةي المنحل والعائالت المقربة التي نهبت المال العام
واسععتحوذت على الشععركات الكبرى وعلى المشععاريع االسععتثمارية الناجحة وترى في الحكومة االنتقالية
خط ار يهدد مص ع ععالحها ويض ع عععها امام مقص ع ععلة القض ع ععاء لذلك تش ع ععرف على تحويل مش ع ععاريع اإلطاحة
بالشعععرعية االنتخابية وترفض كل مبادرة لفتح ملفات الفسع ععاد المالي واالداري وكل مشعععروع اصع ععالحي
يهدف الى اعاده توزيع الثروة
-5عدد من االطراف التي تسةةةةةةةةةعى الى تحزيب بعت االتحادات والنقابات التي تدافع عن العمال
وتعمل على تحسع ععين ظروفهم من خالل تحريكهم باالعتصع ععامات واالض ع عرابات والمظاهرات للضع ععغط
على الحكومة الجديدة وهو ما يساهم في تعطيل مسيره التنمية والبناء
-6صةةةعود العصةةةبيات القبلية والجهوية التي تس ععاهم في اش عععالها لولبيات الثورة المض ععادة مجتمعة
التي تسع عععى الى تحويل معركة ما بعد الثورة من معركة تنمية وبناء الدولة المدنية الى معركة تناحر
داخلي وصراع الهوية ينخر المجتمع من الداخل ويهدد بتقويض الوحدة الوطنية
 -7صةةعود التيارات المتطرفة س ةواء اإلسةةالمية منها او العلمانية التي تس عععى الى احداث ش ععرو في
النظام الس ع ععياس ع ععي من خالل اس ع ععتعمال اس ع ععاليب متطرفة سع ع عواء من حيث النهج المتبع او االس ع ععاليب
المتبعة والتي قد تصل في بعض االحيان الى استعمال العنف
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 -8صياغة الدستور وضبط مضامينه وهذه من التحديات التي واجهت حركات االسالم السياسي
وذلك من خ الل طبيعة الجدل القائم في المس ع ع ععائل الدس ع ع ععتورية الس ع ع ععيما فيما يتعلق بتطبيق الشع ع ع عريعة
اإلسالمية واصرار العلمانيين والتيارات األخرى على االبتعاد عن ذلك وهي لمسف توجهاتهم
 -9اختيار نظام الحكم يععد تحعديعد طبيععة نظعام الحكم للعدولعة المعدنيعة الجعديعدة تحعديعا حقيقيعا يواجعه
حركات االسع ع ع ععالم السع ع ع ععياسع ع ع ععي واالئتالف الحاكم معها في الفترة االنتقالية وما بعدها بين داعين الى
تطبيق النظام الرئاسي او المناصرين النظام البرلماني او الجمع بينهما126
-10العسةةةكريون والثورة :اعاده الدور الذي قام به العس ع ععكريون في دعم او مواجهه الثورات العربية
طرح تسع ععاؤالت حول العالقات المدنية -العسع ععكرية في العالم العربي و الدور السع ععياسع ععي للعسع ععكريين
،الس ع ععيما في ظل اختالف موقف العس ع ععكريين في الدول العربية التي ش ع ععهدت ثورات ش ع عععبية ( تونس
مص ع ععر ليبيا البحرين اليمن س ع ععوريا) من مطالب االص ع ععالح الس ع ععياس ع ععي التي تبنتها الش ع عععوب العربية
،وارتبط ذلك تس ععاؤال ت عديده حول اس ععباب هذا االختالف في موقف العس ععكريين في الدول العربية و
اسععباب تغير موقف العسععكريين في مصععر وتونس من دعم بقاء النظم السععلطوية في السععلطة الرتباط
قياداتها بصلت وثيقة بالمؤسسة العسكرية الى الحياد السياسي ثم الى دعم القوى الثورية
ب -نظريات العالقات المدنية العسكرية:
إن تتبع ادبيات العالقات المدنية العسكرية يكشف على ان الثورة ليست حاضره بقوه في اي
من االتجاهات النظرية التي تحلل العالقة بين مؤس عسععات الحكم السععياسععية والمؤس عسععة العسععكرية الن
غالبيه تلك االدبيات تركز على عالقة بين ش ع ع ععاغلي الس ع ع ععلطة الس ع ع ععياس ع ع ععية وتحديدا قيادات الس ع ع ععلطة
التنفيذية والمؤسعسعة العسعكرية في حين ال تحظى العالقة بين المؤسعسعة العسعكرية والمجتمع أو القوى
السياسية واالجتماعية المكونة له سوى باهتمام في إطار االدبيات النظرية المتخصصة في العالقات
المدنية العسكرية ولعل منها ما يلي:
-1نظريات السةيطرة المدنية حيث تعتبر االدبيات الغربية العسععكرية التي تهديد لديمقراطية واسععتقرار
النظام السع ععياسع ععي نتيجة احتكارهم للقوة العسع ععكرية والمخاوف من امكانية اسع ععتخدامها لتحقيق االنفراد
بالسعلطة أو لتصعفية معارضعين سعياسعيين باإلضعافة الى تعارض القيم العسعكرية مع القيم الديمقراطية
و من ثم انبرى م نظرو هذا االتجاه في وضع ععع كوابح و ض ع عوابط قانونية ومؤس ع عسع ععية وقيمية لضع ععمان
 -126أة  ،حولمعا يا مرجع سابقا ص ص ()509-496
80

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

الحياد الس ع ع ععياس ع ع ععي للعس ع ع ععكريين حيث تعتبر أدبيات التنظير في العالقات المدنية العس ع ع ععكرية مرتبطة
بكتاب صع ع ع ععامويل هنتنجتون من خالل كتابه الجندي والدولة نظريات وسع ع ع ععياسع ع ع ععات العالقات المدنية
العسكرية
 -2نظريات التشةةةةاره والتوافق المدنية العسةةةةكري حيث طرحت ربيكا ش ع ععيف رؤيتها تحت مس ع ععمى
نظريات التوافق وهي نظرية تقوم على فرضععية مفادها أنه كلما بالغت المؤس عسععات السععياسععية المدنية
في اعتبار المؤسسة العسكرية مؤسسة منفصلة ومحايدة سياسيا اتجه العسكريون للمزيد من التدخل
في الشع ع ع ع ععؤون الس ع ع ع ع ع ياسع ع ع ع ععية ،ومن ثم فان الحوار والتوافق والتركيز على القيم المشع ع ع ع ععتركة بين النخبة
العسع ع ععكرية والسع ع ععياسع ع ععيين وليس السع ع ععيطرة المدنية التقليدية هي الضع ع ععمانات التي تكفل احتواء التدخل
السياسي للعسكريين
وخالصععه القول لم يكن العسععكريون العرب طرفا أسععاسععيا في تفجير الثورات العربية في ظل عزوفهم
عن التدخل السععياسععي نتيجة القيود المفروضععة لتحجيم نفوذهم السععياسععي وتراوح موقفهم ما بين الحياد
واالمتناع عن دعم النظام الحاكم في مصع ععر و تونس و االنقسع ععام حول دعم النظام في ليبيا واليمن
او الدعم ش ع ععبه الكامل للنظام في كل من س ع ععوريا والبحرين وبنجاح الثورتين المصع ع عرية والتونس ع ععية في
اإلطاحة بالنظام الحاكم و رموزه ،ظهرت معضعلة من نوع جديد تتعلق بمشعاركة العسعكريين في اداره
المرحلة االنتقالية ومدى امكانية أن يقود العسكريون عمليه االصالح الديمقراطي
وتكمن معضععلة المرحلة االنتقالية في التناقض بين تماسععك وقوة المؤسعسععة العسععكرية وتوافق قياداتها
وتفكك تحالفات وائتالفات الثوار نتيجة خالفات حول اولوية المرحلة االنتقالية السع ع ع ع ع ع ععيما في الحالة
المص عرية ،ومن ثم بات العسععكريون المتحكم الرئيسععي في مسععار ووتيرة االصععالح السععياسععي وفي هذا
الص ع ع ع ع ع ع ععدد تتفق غالبية األدبيات على ان التدخل العسع ع ع ع ع ع ععكري يعتبر عقبة في طريق عملية التحول
الديمقراطي نتيجة التناقض الجذري بين الديمقراطية والقيم العسععكرية ذات الطابع السععلطوي التي تقوم
على طاعة السععلطة وهراركية التنظيم ،و يضععاف الى ذلك عامالن مهمان غياب ثقة العسععكريين في
الس ع ع ع ع ع ع عيععاسع ع ع ع ع ع ععيين المععدنيين ومن ثم ال يعتمععدون على الحوار اتخععاذ ق ارراتهم و ال يتعععاملون مع القوى
الس ععياس ععية باعتبارهم ش ععركاء والعامل األخر هو احتكارهم االس ععتخدام الش ععرعي للقوة بما يحمل تهديدا
باستخدامها في حسم الخالفات السياسية وتصفيه المعارضين
اإلشكالية الثانية تتعلق كذلك بالتفصيالت السياسية للعسكريين خالل اداره الفترة االنتقالية
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اإلشكالية الثالثة تتعلق بتفضيله الراي العام المصري في ظل الخيارات السياسية المتاحة
اإلش ع ععكالية الرابعة ترتبط باحتماالت حدوث انش ع ععقاقات في ص ع ععفوف العس ع ععكريين نتيجة خالفات حول
اداره المرحلة االنتقالية اوسعععي بعض القيادات العسععكرية لتدعيم نفوذهم السععياسععي من خالل الخروج
على صياغة المرحلة االنتقالية المتوافقة عليها
اإلشععكالية الخامسععة تتعلق بوضععع العسععكريين في النظام السععياسععي عقب انتهاء المرحلة االنتقالية من
خالل كيفية ارتباط المؤس عسععات السععياسععية المدنية بالعسععكرية وهذا ما يفتح المجال امام النقاش حول
امتداد الدولة العميقة من خالل المؤسع عس ععة العس ععكرية 127كما اورده تعريف قاموس Cambridge
من تدخل المؤس ع عسع ععة العسع ععكرية واسع ععتعمال نفوذها والياتها المختلفة في التعامل مع حركات اإلسع ععالم
السياسي سواء من خالل فرض هذا األخير أو من خالل اتباع نهج االنقالبات العسكرية أو تضمين
أش ع ع ععكال ص ع ع ععورية و تمظهر لتطبيق أليات الديمقراطية عن طريق انتخابات مزورة و اعالم موجه أو
من خالل اللجوء الى العنف المفرط كما حدث في كل من سع ع ع ع ع ع ععوريا و ليبيا و اليمن و هي حاالت
امتدت أثارها الى حروب أهلية و طائفية مدمرة أسععاسععها النفوذ و السععيطرة على السععلطة و الموارد أو
أشعلتها الفتن الطائفية و النزاعات اإلقليمية
ثالثا :األطروحات والخبرات الدولية في التعامل مع الدولة العميقة وأليات االستفادة منها
حاليا – مجال د ارسععة النظم السععياسععية
لن عيسعععف مفهوم الدولة العميقة  -كما هو متداول ا

اضحا ،وال يعطي منهجية ثابتة ،وال ينبثق منه إطار نظري متماسك؛
قدم تعر ا
المقارنة .فهو ال عي "
يفا و ا

ما يعني عدم تمكين الباحث من االعتماد عليه إلجراء مقارنات وفق أسس موضوعية ،أو للتوصل
إلى تعميمات موثوقة .السععبب في ذلك هو اتسععاع هذا المفهوم وفضععفاضععيته؛ إذ أصععبح عيح ممل ،من
دون عناء تقديم اإلسع ععناد الموث"ق ،مسع ععؤولية سع ععوء اسع ععتخدام السع ععلطة ،ومسع ععاوئها ،في أي دولة في

عم
دائما جاهز لإلسع ع ععقاط على أي حالة وكل حالة المطلوب هو البحث ،فقط" ،
العالم .فالسع ع ععبب ا

يمكن حشع عره داخل نطاق ما يس ععمى الدولة العميقة ،ومن المفترض أن طفنين هذا المص ععطلح قادر

ضع ع ع ع ع عا عن االنهماك في البحث عن
على أن يتك "فل بالباقي ،وهو االرتياح باالكتفاء بالتبرير عو ا

-127متم :نب :هللا ي ةس ،العسالكريون والثورة –مراجعة في األدبيات النظريةا ال أنمال حومؤتمر حوسلن ي حأل ل
و شباب أن ضاء هقئع حوال،:يس  15-14ي ةقع  2011حوث ،ا حوم صريع ر،ح يع حوعت م حو سقا يقع .حوقاهرال ز سل حوعت م
حوسقايقع بلامعع حوقاهراا2011ا ص ص ()283-305
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يتم تجاوز هذه المعادلة السع ع ععهلة ،وايجاد فن طف ٍع لهذا المفهوم ،يجدر تفكيك مكوناته
التفسع ع ععير .ولكي "

يتم ضع ع ععبط معناه ،فيتم حصع ع ععر اسع ع ععتخدامه في الحاالت الواجبة فقط .
وتحديد مدى انطباقه ،لكي "

عتثناء طين مهمين لحص ع ع ععر ش ع ع ععيوع االس ع ع ععتخدام الحالي
لتحقيق هذا الغرض ،يمكن اقتراح القيام باس ع ع ع ف
لمصطلح الدولة العميقة

أول استثناء على انطباق هذا المفهوم متعلق بالدول ذات األنظمة السعياسعية الديمقراطية ال ارسعخة .
فالتكوين القانوني  -السع ع ععياسع ع ععي لهذه الدول يحول دون نشع ع ععوء دولة عميقة فيها ،على الرغم من
غالبا ألس ع ععباب النفعية الس ع ععياس ع ععية .ويمكن إيراد ثالثة
االدعاءات التي يطلقها البعض ،والتي تأتي ا
أيضا،
عوامل رئيسة إلسناد صحة هذا االستثناء .األول" ،
أن النظام الديمقراطي يتأسس ،ويتمأسس ا

حول ض ععرورة احترام مبادئ أس ععاس ععية وض ععمانها؛ وأهمها ،س ععيادة القانون ،وفص ععل الس ععلطات ووجود
فعالة للرقابة والمس ععاءلة والمحاس ععبة ،وتأكيد الحقوق والحريات الفردية .في الدول التي تعمل
آليات "
وفق هذا النظام ،يوجد فضاء سياسي مفتوح ومكفول لكل من يرغب في المشاركة ،ليس من خالل

آليات الفعل السععياسععي المتوافرة ،كاألحزاب الموجودة فحسععب ،بل بواسععطة الفرصععة المتاحة إليجاد
آليات جديدة .واضع ع ععافة إلى ذلك ،توجد آليات من داخل بنية النظام السع ع ععياسع ع ععي مهمتها أن يراقب
محدد واض ععح ومتوازن ،يجعل لكل
ويس ععائله ويحاس ععبه؛ ض ععمن توزيع للص ععالحيات "
بعض ععها اآلخر ،ع

سلطة من السلطات الثالث نطاق مسؤولية ال تستطيع تجاوزه .أما من خارج البنية الداخلية للنظام،

المتنوعة عملية المتابعة الحثيثة لمجريات
فإن اإلعالم "
الحر يمارس من خالل وسع ع ععائله المتعددة و "
العملية السياسية .ومن ثم ،فإن الدول الديمقراطية مكشوفة؛ لكونها تعمل تحت طائلة القانون ،وعلى
أساس تأمين الحماية والقدرة لالختالف والتنوع المعبر عن مصالح متعددة ،ومتضاربة
جذور تم "كنها من
اا
قوة خفية تعدعى الدولة العميقة أن تجد لها
في هذا الس ععياق ،ال تس ععتطيع "

القانون على نحو س ع ع ع "عري بهدف الس ع ع ععيطرة على مجرى
الحياة .وحتى في حال اختراق جماعة ما
ف

الحياة الس ع ععياس ع ععية في دولة من هذه الدول ،فإن أمرها ال بد في نهاية المطاف أن ينكش ع ععف .وأحد
األدلة عل ذلك ما جرى للرئيس األميركي األسع ععبق ريتشةةةارد نيكسةةةون في فضع ععيحة"ووترغيت" عام
حاليا من تحقيق يتعل"ق
 ،1972ولرونالد ريغان في" إيران كونت ار" عام  ،1981وما يجري لترامب ا

بما أصععبح عيسععمى" روسععيا غيت".أما العامل الثاني ،فهو أن الفلسععفة التي تقوم على أسععاسععها النظم
الديمقراطية تسع ععمح ،هي وتركيبتها ،بوجود مجموعات الضع ععغط التي تععبر عن مصع ععالح مجموعات
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عتهجنا ،أن تعنظ"م مجموعة نفسع ععها،
مختلفة ،بطريقة شعععرعية و قانونية و علنية فليس
ممنوعا ،أو مسع ع ا
ا

قانونيا
وتحشععد مواردها ،كي تسعععى لتحقيق أجندتها السععياسععية؛ من خالل ممارسععة كل ما هو متاح
ا

مرور
اا
داء من تمويل الحمالت االنتخابية للمرشع ععحين،
من وسع ععائل تأثير في الطبقة السع ععياسع ععية ،ابت ا

المنتخبين من خالل آلية االتصع ع ععال المباشع ع ععر ،أو عبر حمالت ضع ع ععاغطة
بالتأثير المسع ع ععتمر في
ف

عول إلى التهديد بس ع ع ععحب التأييد وعدم إعادة دعم
بواس ع ع ععطة االجتماعات والعرائض الموق"عة ،وص ع ع ع ا

انتخاب الممثِّلين .وعدا ممارس ععة الض ععغط ،فإن كل مجموعة من هذه المجموعات تقوم ،حفاظاا منها
عموما ،ومتابعة كيفية تنفيذ الجهاز البيروقراطي الحكومي
على مصالحها ،بمراقبة األداء الحكومي
ا

أحيانا ،يمكن أن تقوم هذه المجموعات بمحاولة اختراق هذا الجهاز ،وعقد
للس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععات 128و ا

سببا
تحالفات مع أشخام نافذين داخل مؤسساته وأجهزته وهيئاته المختلفة،
وبناء عليه قد تصبح ا
ا

يعا ما
في إيجاد ما يسع ع "عمى الدولة العميقة ،وتعث"ل جزاءا منها .ولكن ذلك ط
إن حصع ععل ذلك ،فإنه س ع عر ا

ينكشععف ،بسععبب وجود المسععتويات المتعددة من الرقابة الداخلية والخارجية .وبالعكس ،يمكن ادعاء
علنية وحر"ية من خارج البنية الحكومية عيقل"م الحاجة
أن وجود هذه المجموعات التي تعمل في "

جمع
مبرر العتبار "
الم "
إلى نمو" دولة عميقة "داخل هذه البنية .وفي هذا السع ع ع ععياق ،ال يوجد "
أن ع
الص ع ععناعي  -العس ع ععكري الذي ح "ذر منه الرئيس أيزنهاور ،وبقي نفوذه يتنامى بعد ذلك ،جزاءا من

دولة عميقة ،بل هو يعتبر -من أقوى مجموعات الض ععغط  - NRAمثل االتحاد القومي لمس ععلحة

وأعظمها نفواذا داخل الس ع ععاحة األميركية ،عيفض ع ععي بنا ذلك إلى العامل الثالث ،األهم بالنس ع ععبة إلى

عم ع "دعي وجود القوة الخف"ي عة في الععدول الععديمقراطيععة ،وهو الجهععاز البيروقراطي الحكومي ،بفرعيععه

ش تفريخ الدولة العميقة فيها .فهؤالء ينظرون إلى قدرة
اإلداري واألمني ،المتهم األسععاسععي بكونه عع "

كون من موظفين غير منتخبين على الوقوف في وجه الس ععلطة الس ععياس ععية المنتخبة،
الم م
هذا الجهاز ع
واستطاعته تعطيل أجندتها السياسية ،بوصفه عيث"ل دولة عميقة موازية لها ،وكابحة للحكم الديمقراطي

ولكن هذا االدعاء ينطوي__ على مغالطة كبرى .فبيروقراطية الدولة هي جهاز علني وليس س ع "عرايا

والهدف األساسي من وجوده هو ضمان سالسة الحكم وانسيابيته وتنفيذ السياسات الحكومية ،على

التغير المسعتمر للسعلطة السعياسعية .هو ،إ اذا ،ركيزة اسعتمرار النظام الديمقراطي واسعتق ارره .
الرغم من
"
 -128نتى حولربا يا الدولة العميقة –محاولة لضالالبط المفهوم ،يلللقايلللاي نربقع حوصلللار،ا ند حومر ل حوعربل
ووبتاو ر،حيع حوسقاياي ببقر يا حل ن:ر34ا أيت ل /يبالمبر 2018ا ص ص ()17-18
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ولذلك عمنح ،ولم فيغتص ععب ،منذ تكوينه على أس ععس بيروقراطية مهنية ،وليس على أس ععس س ععياس ععية

عخ القدرة فيه على مواجهة رغبات الس ع ععياس ع ععيين
نفعية ،اا
عاليا من االس ع ععتقاللية والحص ع ععانة لض ع ع "
قدر ا

صعا عندما تكون جامحة .هذا ال يعني على اإلطالق أن هذه البيروقراطية مسععتقلة
ونزواتهم ،وخصععو ا
عن السياسيين ،وال تأتمر بأوامرهم .بل هي تابعة ،ولكن ليس لهم على نحو شخصي ،وانما للدولة

وخصوصا في المراتب العليا منها
التي يقسمون على الوالء لها عند إشغالهم لوظائفها،
ا

اطيا ،ويوجد
فيخرج الدول غير الديمقراطية ،أو التي ال تزال تشهد
ا
تحول ديمقر ا
أما االستثناء الثاني ع

فيها هيمنة للجيش على مجرى الحياة السع ععياسع ععية ،من انطباق مفهوم الدولة العميقة عليها .فظاهرة

صع ع عا في الفترة ما بين الخمس ع ععينيات والس ع ععبعينيات من القرن
"
تدخل الجيش في الس ع ععياس ع ععة ،وخص ع ععو ا

الماض ع ععي ،في دول ما كان عيس ع ععمى" العالم الثالث" الحديثة االس ع ععتقالل ،ظاهرة معروفة ومدروس ع ععة

خصوصا في فترة االستقالل األولى في تلك الدول ،المؤسسة
دائما عيمثل،
ا
باستفاضة فالجيش كان ا
انفتاحا للحراك االجتماعي؛ وذلك
نظر إلى هرمية تنظيمه وبيروقراطية ،واألكثر
األكثر تماس ع ع ع اكا ،اا
ا

على قاعدة فتح المجال ألفراد من طبقات مختلفة لالنتسعععاب إلى صعععفوفه ،والتعامل معهم بمسع ععاواة
إن الجيش كان هو المؤس ع ع عسع ع ععة األكثر كفاءة واألحدث،
ثم "
قوامها االعتماد على الكفاءة والخبرة " .

ومعداته؛ لكونه يمث"ل عنوان
مقارنةا بالمؤسسات األخرى في تلك البلدان ،اا
نظر إلى االهتمام بإعداده ع
سيادة الدولة واستقالل البالد .لذلك كانت النظرة إلى الجيش داخل تلك الدول نظره إيجابية تفاؤلية،

المخ"لم "من االسععتعمار ،وارث االسععتعمار ،والطبقة السععياسععية التقليدية ،وخاص ع اة إن
وكان عيعتبر" ع

أمر
وتول الس ع ععلطة ،اا
ثم كان تدخله في الس ع ععياس ع ععة ،وقيامه باالنقالبات
"
كانت عمت"همة بالفس ع ععاد؛ ومن "
غوبا فيه ،في العديد من الدول .ومع مرور الوقت ،تفاوت اس ععتقرار النظم الس ععياس ععية
ا
مقبول ،بل مر ا

تبعا لذلك .فهناك دول اس ععتطاعت
من دولة إلى أخرى ،واختلفت درجة "
تدخل الجيش في الس ععياس ععة ا

كامل من نطاق الحلبة الس ععياس ععية ،ليص ععبح جي اشع عا مهنيًّا ،مهمته الدفاع عن
تحييد الجيش واخراجه
ا
البالد عند الحاجة ،بينما تمكنت دول أخرى من تحقيق ذلك جز ائيا ،129وفشلت أخرى .في المنطقة
تم تحييد الجيش في تونس أكثر منه في مصع ععر والسع ععودان والجزائر .
العربية ،على سع ععبيل المثال" ،

 -129نتى حولرجا يا مرجع سابقا ص ص ()18-19
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عما كانت عليه الحال حتى مطلع القرن الحادي
وتق"لم الدور الس ع ععياس ع ععي للجيش في تركيا اآلن "
والعشرين .وكذلك هي الحال في دول عديدة في أميركا الالتينية وأفريقيا.

فعلى الرغم من التشع ع ع ع ععابه في بدايات الموجات الثورية في دول عربية عدة اال ان مسع ع ع ع ععارات المرحلة
االنتقالية التي اعقبت الموجه االولى من الحراك في تلك الدول بدت مختلفة النتائج غدت متباينة اال
ان ثمة رابط يجمع بينهما اال وهو الصعراع واذا كان الصعراع في بعض تأصعياله النظرية يعرف بانه
موقف ينشا عن التناقض في المصالح او القيم بين طرفين او أطراف متعددة ،افراد ،جماعات ،دول
تكون على وعي في هذا التناقض مع توافر الرغبة لدى كل طرف منها لالس ع ع ع ع ععتحواذ على موض ع ع ع ع ععع
يتصادم مع اهداف ورغبات االخرين "
فانه يمكن القول إن المراحل االنتقالية هي فترات ص ع عراعية بامتياز وان كان مفهوم الص ع عراع
في ذاته بهذا المعنى ال يحمل داللة قيمية ذات مدلول س ععلبي بل انه قد يغدو ذا داللة إيجابية إذا ما
أحسععن ادارتها بشععكل جيد وفعال بما يسععهم في تحقيق االهداف المرجوة من المراحل االنتقالية للدول
والشعوب
وثمة مسععتويان رئيسععيان لتحليل الص عراع الداخلي في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أحدهما يتعلق
بموضع ع ععوع محل الص ع ع عراع والثاني يتعلق بالفواعل المتورطة في الص ع ع عراع ووفقا للمسع ع ععتوى االول يرى
فالنستين
الص ع ع ع ع ع عراع على انه خالف حاد بين طرفين على االقل بحيث ال يمكن للموارد ذاتها سع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ععية او
اقتصادية ان تلبي طلبات كل منهما في الوقت ذاته
بينما ووفقا للمس ععتوى الثاني يرى بيرتون الصع عراع ينبع من كونه تميي از ض ععد جماعة معينة اجتماعية
او عرقية او دينية او جماعات المصع ع ععالح في المجتمع بحيث يشع ع عععر أحد االطراف بان هويته وأمنه
وبقاءه ونفوذه مه دد من قبل الطرف االخر وتزيد حده الص ع ع ع ع ع ع عراع في حاله ما إذا كان االمر يرتبط
بفاعلين له مالمح مجتمعية او طائفية او دينية متجذرة او عابرة للحدود في الجوار االقليمي للدولة
وجمعا بين كل المسعتويين فان هناك ثالثة انماط للصعراع في واقعي الحراك العربي الراهن ال يمكن
الف صع ع ع ع ععل التعسع ع ع ع ععفي بينها وقد تتواجد االنماط الثالثة او اثنتين منها مجتمعة في الحالة الص ع ع ع ع عراعية
الواحدة
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أولها :نمط الص ع ع عراعات المرتبطة بتقسع ع ععيم السع ع ععلطة والثروة ،حيث أن إحالل أنظمة جديدة محل نظم
الحكم القديمة يستتبع بالضرورة إعادة النظر في تقسيم السلطة والثروة
وثانيهما :ن مط الص عراعات المتعلقة بشععبكات المصععالح االجتماعية واالقتصععادية وهي تضععم فئات من
رجال األعمال والعس ععكريين والجهاز البيروقراطي والقيادات المحلية وغيرها ،والتي تس ععتش عععر مس ععاس ععا
مباش ار بمصالحها خالل المراحل االنتقالية
وثالثهما :نمط الصعراعات المرتبطة بانتماءات أولية ،وهي التي يرتبط فيها الصعراع بمحددات الهوية
الدينية ،أو الطائفية ،أو القبلية ،أو الجهوية ونحو ذلك ويبدو النمط األول والثاني معا هما األقرب
لتحليل الصراع في الفترة االنتقالية لكل من مصر وتونس 130
إن عمليععة تفكيععك الععدولععة العميقععة ليس بععاألمر الهين ولكنععه ليس مسع ع ع ع ع ع ععتحيال فوجود اإلرادة
الس ع ععياس ع ععية للنظام الحاكم مع تظافر الجهود المخلص ع ععة من المجتمع س ع ععتؤدي حتما ولو بعد فترة الى
اسعععتئصعععال مكونات الدولة العميقة والقضعععاء عليها تدريجيا بشع ععكل أو آخر أو على األقل التقليل من
حدتها مع سيرورة قاطرة التنمية في المجتمع
وفي مقععال للكععاتععب علي عبةةد اللطيف الالفي تحععت عنوان " هكةةذا يمكننةةا تفكيةةه الةةدولةةة
العميقة" بموقع المغاربي للد ارس ععات والتحاليل حيث أنه وعلى الرغم أن هناك وجهة نظر س ععائدة في
عالم السععياسععة والسععياسععيين ،تذهب إلى أن الدولة العميقة ال يمكن أن تنتهي ،وانما عيعاد إنتاجها وفقا

لتحالفات جديدة بأطراف جد يدة ،وحتى في أمثلة الديمقراطيات ال ارسع ع ع ع ع ع ععخة والمسع ع ع ع ع ع ععتقرة فإن الحكام
المنتخبين ال تكون لديهم كافة السع ععلطات ،فالدولة العميقة كمفهوم ارتبط أسع ععاسع ععا بحالة الدول حديثة
العهد بالديمقراطية ،ويسع ع ع ع ع ع ععهل بل يمكن القول إن حجم تأثير الدولة العميقة يتأثر إذا ما ط أر عدد
المتغيرات ،أهمها:
 -1إذا ما أفرزت العمليات االنتخابية أغلبية حزبية بهوامش كبيرة؛ فعندئذ إذا ما أرادت هذه األغلبية
التحرك ضع ععد مؤس ع عسع ععات “الدولة العميقة” ،فإن ما يسع ععاعدها على ذلك اسع ععتنادها إلى شع ععرعية كبيرة،
وتملكها لتفويض قوي ومباش ع ع ع ع ع ععر من الناخبين ،يس ع ع ع ع ع ععاعد ذلك كثي ار إذا ما تم انتخاب هذه األغلبيات
بناء على وعود انتخابية تضععمنت مواجهة مؤس عسععات الدولة العميقة .الوجه المقابل للعملة هو
الكبيرة ا

 -130مصطفى شفقق نمما مرجع سابقا ص ص ()72-74
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أنععه طععالمععا عجزت العمليععات االنتخععابيععة عن إفراز الغبيععات قويععة ،وطععالمععا كععانععت النخععب المنتخبععة -
وعزمز
الراغبة في مواجهة تحالفات “الدولة العميقة”  -مفتتة ،كلما أطال ذلك عمر هذه التحالفات ،ف

من شوكتها.

 -2ثاني هذه المتغيرات هي اكتس ععاب النخب المنتخبة ديمقراطيًّا ش ععرعية من مص ععدر آخر ،غالبا ما
تكون شععرعية اإلنجاز ،والنموذج الشععهير الذي اكتسععب عامل االنجاز هو حالة حزب العدالة والتنمية
التركي ،ومعدالت النمو االقتصادي المرتفعة التي حققها في سنوات حكمه األخيرة .ال شك أن القدرة
على اإلنجاز ،بمعنى إحداث تغييرات نوعية في مستوى المعيشة االقتصادي واالجتماعي للمواطنين
بصع ع ععورة يشع ع عععر بها هؤالء المواطنون يرتبط بالقدرة على تشعع ععكيل حكومة قوية موحدة ،كما أن ارتفاع
المسع ععتوى االقتصع ععادي للمواطنين يؤدي في أحيان كثيرة إلى زيادة درجة التأييد الشع عععبي للديمقراطية،
وهذا عامل يقلل من الميل نحو السع ع ع ع ع ع ععلطوية ،بما يقلل من األسع ع ع ع ع ع ععاس المنطقي ،وبالتالي أيضع ع ع ع ع ع ععا
االجتماعي ،لمفهوم الدولة العميقة ومؤسساتها.
 - -3البد من اسع ععتيعاب أهمية العامل الثقافي في تفسع ععير نشع ععأة الظواهر السع ععياسع ععية ،وكذلك أيضع ععا
نهايتها الحتمية  ،وهو ما ينطبق على دورة حياة “الدولة العميقة” يذهب اتجاه إلى أن مدى وجود
عر حاسع ع اعما في اسع ععتمرار نموذج
ثقافة ديمقراطية من عدمه – و درجات هذه الثقافة – قد تكون عنصع ع اا

“الدولة العميقة” أو وضعع حد له ،وقد تم بالفعل تطبيق مثل هذا المنظور على نماذج الدولة العميقة
بأمريكا الالتينية ،وهنا البد من وجود عوامل تصع ع ع ععد تعتمد البعد الثقافي وبناء عقليات قادرة على وأد
الدولة العميقة ،وهنا يمكن اس ع ععتحض ع ععار المقولة الش ع ععهيرة التي تذهب إلى أنه ال توجد ديمقراطية دون
ديع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ارطع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن،

democrats

without

democracy

No

وهو ما يعني أنه طالما ظل المواطنون في دولة ما مسعتعدين لتأييد شعكل من أشعكال السعلطوية على
حساب حكم ديمقراطي؛ ألن هذا القدر من السلطوية يحقق لهم مصالحهم ،على األقل اآلنية ،بدرجة
أعلى -يكون على رأس هذه المص ع ع ع ععالح غالبا األمن واالس ع ع ع ععتقرار وربما أيض ع ع ع ععا ارتفاع في مس ع ع ع ععتوى
المعيشة -فإن البيئة الخصبة الستمرار نموذج الدولة العميقة تكون موجودة.131
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كما يشع ع ععير الباحث مصع ع ععطفى شع ع ععفيق عالم أن ثمة مسع ع ععارات متعددة للتعاطي التفكيكي مع منظومة
الدولة العميقة في الخبرات الدولية تنطلق جميعها من الس ع ع ع ع ععياقين رئيس ع ع ع ع ععيين ووفقا لتموض ع ع ع ع ععع الدولة
العميقة من منظومه الحكم يتمثالن في االتفاق بين كل من الدولة العميقة والنظام الحاكم من عدمه
ينتج عن ذلك احدى ص ع ع ع ععورتين لتموض ع ع ع ععع الدولة العميقة أحدهما التوافق بين الدولة العميقة والنظام
الحاكم (سع ععياق التماهي) وفي هذه الصع ععورة فان الدولة العميقة ونظيرتها الظاهرة وجهان لعملة واحدة
يعمالن با تجاه واحد لترسيخ وتقويه شبكة المصالح والفساد في الدولة ضد قوى التغيير في المجتمع
وثانيهما التض ع ععاد بين الدولة العميقة والنظام الحاكم (س ع ععياق االفتراق) وفي هذه الص ع ععورة ثمة قطيعة
بين الدولة العميقة ونظيرتها الظاهرة حيث تعمل كل منهما في اتجاه مضععاد لمخر يهدف الى ازاحه
اآلخر والتخلم منه لالنفراد بالسلطة والحكم في الدولة
وعليه فان تفكيك الدولة العميقة حال كونها في الحكم يختلف عنه حاله كونها خارج منظومة الحكم
الظاهري او الرسمي واال فهي ذات تأثير على مفاصل الدولة في كلتا الحالتين ويبدو سياق التماهي
الذي تحكم فيه الدولة العميقة حكم المباش ع ع ع ع ع ععر ظاه ار وباطنا بار از في بعض نماذج الفترات االنتقالية
في دول اوروبا الشعع ع ع ععرقية وكوريا الجنوبية وامريكا الالتينية وهو ما يمثل اعتبارات التشعع ع ع ععابه مع واقع
الحال العربية وما آلت اليه مخرجات الفترات االنتقالية بعد عقدين من بدء موجه الحراك العربي
في حين يتجلى س ع ع ع ععياق االفتراق الذي تس ع ع ع عععى فيه الدولة العميقة الى التأثير على مفاص ع ع ع ععل الدولة
باطال والعمل على تعميق النظام الحاكم وافشعع ع ع ع ععاله لتصعع ع ع ع ععدر منظومة الحكم ظاه ار كذلك في الحالة
التركية عقب وصععول حزب العدالة والتنمية الى سععده الحكم منذ عام  2002باعتباره النموذج االبرز
في هذا السياق132
ويمكن االسععتفادة من اسععتخالم بعض الدروس من التجارب الدولية في تفكيك الدولة العميقة والتي
منها
-

ضرورة وجود نخبة حقيقية متجانسة قادرة على الحراك السياسي

-

ادارة الصراع مع منظومة الدولة العميقة بشكل فعال

-

أهداف محددة ومختارة بدقة ومرحلية

-132مصطفى شفقق نمما مرجع سابق ،ص ص ()79-80
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-

اسع ععتعمال الوسعععائل السعععلمية الناجعة مثل اإلض ع عرابات االعتصع ععامات وتفعيل أدوات الضع ععغط

-

اتباع تكتيكات مؤثرة إلرهاق منظومة الدولة العميقة ونظامها

-

استعمال أساليب ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل االعالم الحديثة كس ار لجمود تعاطي

الشعبي

وسائل االعالم المحلي وتواطئ مع الدولة العميقة
-

االضطالع بمهمة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية للتقليم من بنية الدولة العميقة بشكل

تدريجي يفسح المجال أمام تفكيك تلك البنية بدون المساس ببنية وكيان الدولة
وفي هذا كذلك يمكن االس ععتفادة من التجربة التركية المعاصع عرة التي اس ععتطاعت تجاوز الدولة العميقة
وتخطيها وذلك بعد اس ع ععتبعاد االس ع ععتبداد ومكوناته من خالل القض ع ععاء على محاولة االنقالب الفاش ع ععلة
ومن كان خلفها ال س ععيما في المؤسع عس ععة العس ععكرية التي ال طالما جابهت حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي
مدفوعة بالعلمانيين والغرب الذين دعموها بكل الوسائل وهذا لم يتأتى من خالل حنكة ودهاء سياسي
سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي
خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتمة:
ان حركات اإلسعالم السعياسعي في العالم العربي و اإلسعالمي ال سعيما في دول الربيع العربي
أمام تحديات جس ع ع ععام خاص ع ع ععة مع مس ع ع ععار الثورة و ما آلت اليه األوض ع ع ععاع من عودة النظام القديم و
مخلفاته من خالل تجذر عميق للدولة العميقة التي حالت دون أن تلعب حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي
الدور األبرز في المشع ع ععهد السع ع ععياسع ع ععي بعد جملة االنقالبات و المواجهات التي عرفتها و هذا يدعوها
الى إعادة النظر في نمطية عملها و أسععلوب مشععاركتها و أن تعيد النظر في أبياتها المتعلقة بالعمل
الس ع ع ععياس ع ع ععي و أن تدرك يقينا أن عملية التغيير في مجتمعاتنا العربية تس ع ع ععتدعي عملية غرس القيم و
بناء الفرد من خالل تكوينه و تأطيره و الدعوة الى اهلل و الى التحلي باألخالق و التدرج في عملية
التمكين ،ألن آليات المش ع ع ععاركة و ممارس ع ع ععة اللعبة الس ع ع ععياس ع ع ععية في ظل العداء المس ع ع ععتميت من طرف
مخلفات األنظمة السع ع ع ع ع ع ععابقة في دول الربيع العربي باإلضع ع ع ع ع ع ععافة الى دعم خارجي و إقليمي من عدة
أطراف دولية كلها تصب في مواجهة حركات اإلسالم السياسي
ان هذه المخرجات والممالت تدعو الى التبصع ع ععر والتريث واعادة النظر في التعامل مع المشع ع ععهد بكل
مقاطعه وتفاصيله ال مختلفة واالستفادة من التجارب المختلفة سواء التي باءت بالفشل أو التي حققت
نجاحات ونقصد هنا التجربة التركية وبعض األجنبية منها
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إن الهدف األسع ع ع ع ع ع ععمى لهذه الحركات هو احداث التغيير في المجتمعات على نحو تحقق به التنمية
وتحقيق السعادة في الدارين وبالتالي وجب وضع استراتيجيات بعيدة المدى تمثل خارطة طريق آللية
تحقيق التغيير المنشود منها
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قائمة المراجع:
-

إحسع ع ع ععان طالب ،حوار الديمقراطية واإلسةةةةةةالم مفاعيل الربيع العربي .بيروت :منشع ع ع ععوراتضفاف،2013 ،

-

أيمن البو غانمي ،الخريف العربي في التناقت بين الثورة والديمقراطية ،تونس :منش ععورات
كارم الشريف،2015 ،

-

أنور الجمالوي ،اإلسةةةالميون في تونس وتحديات البناء السةةةياسةةةي واالقتصةةةادي للدولةالجديدة –قراءة في تجربة حركة النهضةةةة ،في كتاب اإلسعععالميون ونظام الحكم الديمقراطي
–اتجاهات وتجارب  .-بيروت :المركز العربي لمبحاث ودراسة السياسات،2013 ،

-

محمد عبد اهلل يونس ،العسةةةةةةةةةةكريون والثورة –مراجعة في األدبيات النظرية ،في أعمالالمؤتمر السنوي األول لشباب أعضاء هيئة التدريس  15-14يونية  2011الثورة المصرية
ودراسة العلوم السياسية .القاهرة :قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة2011،

-

مصطفى منجود ،اتجاهات دراسة مفهوم السلطة السياسية في الفكر السياسي اإلسالمي
المعاصر ،في كتاب علم السياسة مراجعات نظرية ومنهاجية ،بجامعة القاهرة 2004،

-

مصع ع ع ع ع ع ععطفى شع ع ع ع ع ع ععفيق عالم ،الدولة العميقة :المفهوم والتجليات إطاللة على واقع الحالة
العربية ،ضع ع ع ععمن التقرير االسع ع ع ععتراتيجي لمجلة البيان –الربيع العربي المسعع ع ععار والمصع ع ع ععير –
الرياض :مكتب مجلة البيان2015 ،

-

-مرة فكري ،صةةةعود إسةةةالمي أم فشةةةل علماني –محاولة لفهم نتائج االنتخابات المصةةةرية

بعد ثورة  25يناير ،في كتاب اإلسع ععالميون ونظام الحكم الديمقراطي –اتجاهات وتجارب -
 .بيروت :المركز العربي لمبحاث ودراسة السياسات،2013 ،
-

ناثان ج ،براون وآخرون ،المناطق الرمادية الحركات اإلسةةةةةةةةةالمية والعملية الديمقراطية في
العالم العربي ،تعليق عبد الرحيم علي في س ع ع ععلس ع ع ععلة ترجمات عرض وتحليل الفكر العالمي،
القاهرة :المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية ،مايو،2006

-

سععاندي بيرجر وآخرون ،مع ادالت واشةةنطن :الديمقراطية واإلسةةالميون في الشةةرق األوسةةط
تعليق وحيد عبد المجيد في س ععلس ععلة ترجمات عرض وتحليل الفكر العالمي ،القاهرة :المركز
الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية ،نوفمبر 2005

-

عبد المالك بن أحمد بن المبارك رمضاني ،إمتاع البصر بمداره النظر في السياسة بينالتطبيقات الشرعية واالنفعاالت الحماسية .بيروت :مكتبة الفرقان-1422 ،
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على الجرجاوي ،الدولة العميقة –محاولة لضةةبط المفهوم ،س ععياس ععات عربية الص ععادرة عنالمركز العربي لمبحاث ودراسة السياسات ببيروت ،ال عدد ،34أيلول /سبتمبر 2018

-

رضوان جودت زيادة ،سؤال التجديد في الخطاب اإلسالمي المعاصر ،بيروت :دار المداراإلسالمي،2003 ،

- Patrick h, the deep state an emerging concept in comparative
politiques, Université of Puget Sound Washington August 2013
بتععاريخ - https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/deep-state
25جانفي  2019على الساعة  18.00مساءا
تع ععاريخ الع ععدخول  :بتع ععاريخ 26جع ععانفي - https://www.almagharebi.net/2017/01/04/
 2019على الساعة 19.35مساءا هكذا عيمكننا تفكيك الدولة العميقة
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اإلسالم السياسي والربيع العربي :دراسة حالة تكتل الجزائر الخضراء في
االنتخابات التشريعية ماي2012
حلوز خالد

باحث دكتوراه علم االجتماع السياسي
جامعة الجزائر 02

ملخص:
تنطلق هذه الورقة البحثية من فكرة ما يسع ع ععمى بالصع ع ععحوة اإلسع ع ععالمية ،التي مسع ع ععت بعض الدول
العربية في إطار الربيع العربي  ،حيث نجد أن هذه الثورات كانت لها تداعياتها على بعض الدول
على غرار الجزائر حيث لعبت حركات االس ععالم الس ععياس ععي دور المعارض الس ععياس ععي ،و أهم ما ميز
تلك المرحلة االنتخابات التشريعية ماي  2012و ظهور ما يسمى بتكتل الجزائر الخضراء ( حركة
مجتمع السةةةةةةةلم  ،حركة اإلصةةةةةةةالح الوطني  ،حركة النهضةةةةةةةة ) الذي دخل هذه التش ع ع ع ع عريعيات بعد
التععديالت العدسع ع ع ع ع ع ععتوريعة التي جعاء بهعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التي تزامنعت مع موجعات و
تبعات الربيع العربي ،الذي أدى إلى صع عععود اإلسع ععالميين في كل من تونس و مصع ععر الى السع ععلطة،
غير أن االنتكاسة التي تعرض لها االسالميون في الجزائر جعلتنا من خالل مداخلتنا نفهم األسباب
و المحددات التي أدت إلى الفشل الذريع الذي لحق باإلسالميين في صورة التكتل االخضر في ظل
التوقعات التي كانت تشع ععير الى فوز كاسعععح لإلسعععالميين و تحقيقهم نسع ععبا مؤثرة على األقل .كل هذا
جعلنععا نتحكم في الفواعععل التي جععاءت كلهععا ظرفيععة كععاالنتخععابععات ،و تكتععل الجزائر ،عكس الربيع
العربي التي مازالت تداعياته الى يومنا هذا .حيث يش ععير واقع االس ععالميين في الجزائر ما بعد الربيع
العربي ،الى فشع ع ع ع ععل هذا التيار في الترويج لهويته ،ومرجعيته الفكرية التي تعتبر عبر قومية  ،وعلى
اتصال بمرجعيات عالمية لجماعة االخوان المسلمين.
 -الكلمات المفتاحية :االسالم السياسي  ،المرجعية العبر قومية  ،الهوية ،الربيع العربي ،ال صحوة

االسالمية  ،تكتل الجزائر الخضراء.
- Abstract : This paper is based on the idea of the Islamic awakening, which
touched some Arab countries within the framework of the Arab Spring,
where we find that these revolutions had repercussions on some countries
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such as Algeria, where the political movements of Islam played the role of
political opposition, and the most important characteristic of that stage The
legislative elections of May 2012 and the emergence of the so-called Green
bloc of Algeria (Movement of the Society of Peace, the National Reform
Movement, the Renaissance Movement), which entered these legislations
after the constitutional amendments brought by President Abdelaziz
Bouteflika, which coincided with the waves and consequences of the Arab
Spring, Rise of Islamists in K From Tunisia and Egypt to power, but the
setback suffered by the Islamists in Algeria made us through our intervention
to understand the reasons and determinants that led to the failure of the
Islamists in the form of the Green bloc in light of the expectations that were
pointing to the sweeping victory of the Islamists and their achievement ratios
At least impressive. All this has made us control the fruits that came all
circumstantial as the elections, and the conglomeration of Algeria, in contrast
to the Arab Spring, whose repercussions are still to this day. The reality of
the Islamists in Algeria after the Arab Spring refers to the failure of this trend
to promote its identity, its intellectual reference, which is considered
transnational, and in contact with the global references of the Muslim
Brotherhood.
 إن الحركة التي مسععت العالم العربي في الفترة األخيرة من إنقالبات و تحوالت جيوسععياسععية: مقدمة
أنتجت ما يسععمى الربيع العربي جعلت منه حقال مهما لد ارسععات بحثية خاصععة في المجال السععياسععي
 لعل أبرزها التيار اإلسع ععالمي في ص ع عورة،الذي تميز بظهور تيارات عديدة تبنت خطابات إيديولوجية
اإلسععالم السععياسععي الذي تبنى رؤية إسععالمية كجزء من الحياة السععياسععية في العديد من الدول العربية
 كل هذه، مما جعل الحركة اإلسع ع ع ع ععالمية في فترة الربيع العربي تعرف إنتعاشع ع ع ع ععا، كتونس و مصع ع ع ع ععر
 الجزائر يردون اإلعتبار ألنفس ععهم كبديل بعدما كانوا في فترات على-إس ععالميو

العوامل جعلت

 غير أن تداعيات الربيع العربي س ع ع ععاهمت في،1988 هامش الحياة الس ع ع ععياس ع ع ععية بعد أحداث أكتوبر
إعادة بعث اإلسععالم السععياسععي في الجزائر من خالل مشععاركة التيار اإلسععالمي في تش عريعيات ماي
 الجزائر بوابة للعودة الى الس ع ع ععلطة كبديل س ع ع ععلمي تش ع ع ععاركي داخل- والتي إعتبرها إس ع ع ععالميو،2012
 إن. النظام السياسي خاصة في ظل اإلصالحات السياسية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
تفاءل اإلسع ع ع ع ع ع ععالميين جعلهم يدخلون هذه اإلنتخابات في تكتل واحد أطلق عليه إسع ع ع ع ع ع ععم تكتل الجزائر
 غير أن النتائج لم تكن كما توقعها اإلسالميون في أول،الخضراء كتحالف سياسي و بديل مجتمعي
 هل: كل هذا جعلنا نطرح تساؤالت أولية،تشريعيات تعرفها الجزائر في ظل مخاضات الربيع العربي
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خطاب التيار اإلسععالمي لم يتعدى نقد السععياسععات الحكومية المتعاقبة م هل الخطاب السععياسععي الذي
تبناه التكتل قبل التشع ع ع عريعيات فقد مص ع ع ععداقيته بس ع ع ععبب محتواه الس ع ع ععطحيم

هل اإلص ع ع ععالحات

السياسية أثرت على نتائج اإلنتخابات م هل الصيرورة التاريخية لإلسالم السياسي في الجزائر أفقدته
ثقة الناخب الجزائري م كل هذه األسئلة يمكن اإلجابة عليها من خالل السؤال المحوري للدراسة:
كيف يتصةةةةور مترشةةةةحي تكتل الجزائر الخضةةةةراء أسةةةةباب فشةةةةل التكتل األخضةةةةر في الوصةةةةول الى
السلطة في خضم الربيع العربي في ظل تشريعيات ماي 2012؟
 الفرضيات : الخلفية التاريخية لإلسالميين في الحكم أفقدتهم ثقة الشعب الجزائري .
 الخطاب السياسي المنتهج من طرف قيادي التكتل إعتمد على النقد دون إيجاد البديل .
 اإلصالحات السياسية أثرت على قدرة التكتل على التكيف مع رهانات اإلنتخابات.
 -تحديد المفاهيم :

 اإلسةةالم السةةياسةةي  :ظهر مص ععطلح اإلس ععالم الس ععياس ععي كتص ععور لمص ععطلحات س ععابقة تس ععتخدم
لوصع ععف تلك الحركات التي تنطلق من نظرة شع ععمولية ،وبالتالي اإلسع ععالم هو اإلسع ععالم الفاعل المؤثر
الذي يهدف إلى أن يكون الحكم هلل و السع ع ععيادة للشعع ععرع  ،وأن تنطوي الحياة تحت لواء اإلسع ع ععالم بكل
مافيه من سع ع ع ععياسع ع ع ععة و إقتصع ع ع ععاد واجتماع ،133كما تعرفه رائدة قنديل على أنه تسع ع ع ععييس كل ما هو
إسالمي والعودة به الى األصول إن إستلزم ذلك و العودة الى المصلحة .134أما التعريف اإلجرائي

هو تعبير يعكس صورة األحزاب السياسية اإلسالمية الجزائرية مستندة على اإلسالم .
 الحركة اإلسةةةةالمية :يطلق هذا المصعع ععطلح ترجمة للمصعع ععطلح اإلنجليزي "،"fundamentalism
بينما يرجح األخرون الى إسععتخدام تعبير اإلسععالميون ترجمة أيضععا للمصععطلح اإلنجليزي""islamist
على الحركات التي تنشع ع ع ععط في الحركة السع ع ع ععياسع ع ع ععية ،و تنادي بتطبيق قيم اإلسع ع ع ععالم و ش ع ع ع عرائعه في

الحياة ،135كما عرفها فريد عبد الكريم على "أنها جماعة سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععية منظمة تسع ع ع ع ععتهدف السع ع ع ع ععلطة

 133تق ن برهانا ةق :حوسقايع حو :وع حو:يدا حومر ل حوثقاال حوعربلا بقر ي ا ط3ا 2004ا ص.206
، 134حئ:ا زن:ينا حر اي حم يمم حو سقا يل حوغرب ال حوقرن حوع شر نا مر ل حق ق حمة سان حو:يم زرحطقعا
ب :ن طبععا وبنانا حلب هللا أةم لجاا2008ا ص.04
 135نب :حو هاب أان:ي آخر ناحوتر اي حميلللممقع أررها ال حميلللالقرح ،حوسلللقايلللل ال حوعاول حوعربل امر ل
حمما،حي وت،:حياي حوبت و حميالرحتقلقع احمما،حياط2002ا1اص.13
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،مرجعيتها الوحيدة اإلسالم وهدفها األساسي تطبيق الشريعة اإلسالمية" .136أما التعريف اإلجرائي

هي األحزاب السع ععياسع ععية اإلسع ععالمية التي ترتبط بالعمل السع ععياسع ععي في الجزائر ومرجعيتها األسع ععاسع ععية
اإلسالم.
 المشاركة السياسية  :تكتسي أهمية سواء على مستوى الفرد او المجتمع بحكم أنها عملية يؤدى
فيها الفرد دو ار في ص ععنع الحياة الس ععياس ععية في إختيار قادته وتش ععمل تلك األنظمة في التص ععويت،اما

الصع ع ععور األكثر فاعلية للمشع ع ععاركة في اإلنضع ع ععمام الى حزب المنافسع ع ععة على وظيفة حزبي، 137كما

عرفها ويتيربأنها كل عمل إرادي-ناجح أو فاشعع ع ععل ،منظم أو غير منظم،مرحلي أو مسع ع ع ععتمر يفترض
اللجوء الى وسعائل شعرعية بهدف التأثير على إختبارات سعياسعية واختبارات الحكام .138أما التعريف
اإلجرائي هي شكل من أشكال الممارسة السياسية التي تبناها المواطن في تشريعيات ماي.2012


الربيع العربي  :مصع ع ع ع ع ع ععطلح أطلقتعه صع ع ع ع ع ع ععحيفعة "األ نديبنت" البريطعانيعة على تلعك الحركعات

اإلحتجاجية التي بدأت من تونس في  17ديسعع ع ع ع ععمبر ، 2010وانتقلت الى عديد الدول العربية،139
وقد تعددت تعاريفه من بينها " الربيع العربي مجموعة من الثورات و اإلنتفاض ع ععات الش ع عععبية في عدد
من البلدان العربية و كانت بمثابة هزة زعزعت طيات األنظمة السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععية في المنطقة".140أما

التعريف اإلجرائي هو مجموعة من الحركات و اإلحتجاجات و اإلنتفاضع ع ع ع ع ع ععات التي التي مسع ع ع ع ع ع ععت
المنطقععة العربيععة في أواخر  2010و التي كععانععت تععداعيععاتهععا بععارزة في الجزائر من خالل جملععة من
اإلحتجاجات الداخلية.

 تكتةةةل الجزائر الخضةةةةةةةةةةراء  :هو تحع ععالف س ع ع ع ع ع ع عيع ععاسع ع ع ع ع ع ععي يتكون من ثالث أحزاب إسع ع ع ع ع ع ععالميع ععة
(حركة مجتمع السع ععلم ،حركة النهضع ععة  ،حركة اإلصع ععالح الوطني) ،نشع ععأ قبل اإلنتخابات التش ع عريعية
لسععنة  ،2012وهي أحزاب تحمل برامج متقاربة كانت تسعععى الى إسععتغالل حالة اإلنجاح اإلسععالمي
في ظل الربيع الغربي من أجل الس ع ع ع ع ععيطرة على البرلمان الجزائري ،وهذا التكتل يتميز بميزتين هما :
اإليمان بفكرة التغيير اإليجابي كحتمية سععياسععية  ،و المشععاركة الفعالة على مسععتوى الحقل السععياسععي

 136اري :نب :حوكريلاحأللمع حوللحئريع حوختفقاي حمزالصللللاريع حمجالمانقع حوثقااقعا مر ل ر،حيللللاي حو ح:ا
حوعربقع اط1ا بقر يا 1998ا ص.129
 137يامقع خضر صاوحا حومشا ،ع حوسقايقع حو:يم زرحطقعا رح ،حومعراع حولامعقعاحميكن،:يعا2007ا ص.19
 138إبرحهقل حألبرشا نتل حمجالماث حوسقايلا رح ،حوشر ق وتنشر حوال لييا نمانا 1998ا ص.249
 139حوربقي حوعربل يللقنا،ي هاي حومسللالقبنا منال:ى حألنمال حوفتسللطقنلا زسللل حوبت و حو،:حيللاي حمزالصللاريعا
ص.04
 140ختق:ا عسقسا حوربقي حوعربل بقد حوثر ا حوف ضىا ملتع حومسالقبن حوعربلا حوع:ر221ا ص.220
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دون إس ع ععتثناء طرف س ع ععياس ع ععي أو مدني مهما كان كبي ار أو ص ع ععغي ار ومهما كان موقعه و نش ع ععاطه في

الساحة السياسية. 141

 المنهج :إعتمععدنععا على المنهج الوصع ع ع ع ع ع ععفي التحليلي كونععه يتالئم مع البحوث الكيفيععة ،وهو منهجيس ع ع ععاعد على رص ع ع ععد وفهم الخص ع ع ععائم المعنوية و المادية  ،كذلك تش ع ع ععخيم العالقة بين الحركات
اإلس ع ععالمية و الربيع العربي من خالل األحداث التي مرت بها الدول العربية ،ومدى إنعكاس ع ععها على

الجزائر من خالل تشريعيات ماي.2012

 التقنية :إعتمدنا على تقنية المقابلة كونها تتماشع ع ععى مع البحوث النوعية ،حيث حاولنا التعمق فيالموضوع عن طريق توجيه أسئلة للمبحوثين وتسجيل تصريحاتهم ثم تحليلها.
 العينة :لقع د إعتمعدنعا على عينعة غير إحتمعاليعة ،حيعث اخترنعا المبحوثين بطريقعة قص ع ع ع ع ع ع ععديعة ،أيالممثلين للقائمة النهائية على مسعتوى والية تيارت المكونة من أربعة عشعر عضعوا ،وهذا بعد إجتماع
بين أعضع ع ععاء المشع ع ععكلة للتكتل لتزكية القائمة النهائية للتكتل الجزائر الخض ع ع عراء  ،وقد أختيرت العينة

وفق عنصعرين هما :الكفاءة اذ نجد أغلب المناهج لهم مسععتوى علمي ،و االقدمية إذ نجد أغلبهم له
نضال حزبي طويل.
 -1قراءة في الواقع اإلجتماعي الجزائري في ظل الربيع العربي :لقد أفرز الربيع العربي مجموعة

من اإلنتفاض ععات الش عععبية إجتاحت المنطقة العربية ض ععد األنظمة الديكتاتورية ،إنطالقا من تونس ثم
مص ع ععر الى ليبيا و أقطار عربية أخرى التي مس ع ععتها بش ع ععكل مباش ،في حين هناك دول عربية كانت

تداعياته واضحة على بعض الدول على غرار الجزائر.

 أسةةةةةةةةةةباب و محددات ثورات الربيع العربي  :يعتبر الربيع العربي تحول تاريخي كبير شع ع ع ع ع ع ععهدتهالمنطقة وقد أبرز عديد الباحثين أسع ععبابه وقد إختلفت و تعددت في الميادين عدة ،حيث نجد فاضع ععل
العماني الذي حدد أسبابها في عدة ميادين. 142 :

غياب الحريات و الحقوق و التداول على السععلطة و التعددية السععياسععية ،وهي المنظومة الديمقراطية
التي تبحث عنها الشع ع ع ع ع ع عععوب العربية ،وقد أتاحت هذه الثورات و اإلحتجاجات فرصعع ع ع ع ع ععة للتغيير ،أما
العامل اإلقتص ع ع ععادي فقد تص ع ع ععدر قائمة المتطلبات و اإلص ع ع ععالحات حيث يعتبر العامل الحس ع ع ععاس و
المحرك لثورات الربيع العربي ،حيث أنتج حالة الطبقة الثنائية و تالش ع ع ععي الطبقة الوس ع ع ععطى بمختلف
أشع ع ع ع ع ع ععكالها و مسع ع ع ع ع ع ععتوياتها أما الجانب اإلجتماعي أنتج حالة من اإلحباط و اليأس و التذمر لدى
 141نل حو:يد جرحاعا مبار،ا حوالكالن حميممل بقد حوطم ا إ رحهاي حو حزيا 2013ا ص45ا.44
 142اا ضن حوعماةلا أ يباب حوع شرا وتربقي حوعربلا جري:ا حوريارا حوع:ر16932ا2014/11/ا حومقال مال ار نتى
حوم زي حموكالر ةل .www.alriadh.com
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الشععوب بسعبب تفاقم مشعاكل مسعت قطاعات هامة كالصعحة و العليم و التنمية وحالة الترهل الشعديد
التي أصابت النخب لثقافية و الفكرية مما وضع الفئة العمرية الشابة ( )40-15في حالة فران كبير
خال من القيادات و الرموز الملهمة ،كذلك تأثير العولمة في جانبها السع ع ع ع ع ع ععلبي ،إذ أن العولمة من
خالل ترسع ع ع ع ع ع ععيخ لحالة اإلنفتاح و اإللتقاء و اإلندماج بين كل المجتمعات مبينة في األسع ع ع ع ع ع ععاس على
النموذج ال أرسع ع ععمالي الذي يؤثر على القيم و المبادئ و المفاهيم

و السع ع ععلوكات كالحرية و العدالة،

كذلك إرتكزت ثورات الربيع العربي على بعض الخص ع ع ع ع ععائم تش ع ع ع ع ععكلت من البيئة التي إنطلقت منها
نذكر منها 143:
 التشةةةابه في عوامل التغيير :هذه العوامل كانت حاف از في اإلنفجار الثوري كالفسع ععاد السع ععياسع ععي و
اإلستبداد و الهيمنة الكلية على مقاليد الحكم في البالد.
 الشةةةةةةةعوب العربية كسةةةةةةةرت حاجز الخوف :كانت الشع ع ع ع عععوب محكومة بالخوف وباألجهزة األمنية
و الخوف،هذه الثورات ساهمت في نقل الخوف الى الطرف اآلخر السلطة .
 القوى التي قررت النزول الى الشةةةةةةةةارع :حيث تحدت األجهزة األمنية و إلتحقت بالمظاهرات ،و
ساهمت في إنجاح الثورة .
 الشةةةةةةباب بادر الى اإلحتجاج :هذا اإلحتجاج تحول الى ثورة في تونس ثم مصع ع ع ععر ،ثم إنتقل الى
عديد الدول العربية ،هذا اإلحتجاج كان وراءه جيل متعلم و مثقف بغرض التواص ععل مع العالم ،جيل

الحداثة

و التكنولوجيا .

 بروز دور اإلعالم بكافة وسةةائله :س ععاهم في التنوير وتثقيف الش عععوب وفي حش ععر و التعبئة ،فقد
كان سععببا رئيسععيا في إندالع الثورتين التونسععية و المص عرية ،وكان تأثيرها واضععحا في تعبئة الطاقات
و تعزيز المكاسب .

 إبراز أهمية اإلصةةةةةةةةةةالح :من خالل مواكبة التطور التكنولوجي و اإلقتص ع ع ع ع ع ع ععادي وأهمية التنمية
المستدامة خصوصا في الجانب التعليمي .
 موقف الجزائر من ثورات الربيع العربي :تعتبر الجزائر فاعل محوري بس ع ععبب موقعها الجغرافيو دورها الوس ع ع ع ععيط الديبلوماس ع ع ع ععي في عديد القض ع ع ع ععايا ،جعلها في دائرة هذه الثورات ،كل هذا لم يمنع
الجزائر من إبداء رأيها حول بعض الثورات نذكر من بينها:

 143نصام نب :حوشاالا حوث ،حي حوعربقع حأليباب حومسا،حي حومآفي ا حوالقرير حميالرحتقلل حوالاييا متف حوع:ر
( حزي مسالقبن حوث ،حي حوعربقع) ا ص.78-77
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 الثورة التونسةةةةية :إن موقف الجزائر من الثورة التونسع ع ععية لم يكن واضعع ععح المعالم ،حيث لم تتخذ
الجزائر أي ردة فعل توحي برفض أو تأييد ما يحدث في تونس لعدة أس ععباب 144تمثلت في الخوف

من تأثير على الحالة األمنية في الجزائر ،و الخوف من تكرار سع ععيناريو التسع عععينات في ظل التجربة

التي مرت بها الجزائر ،كل هذه األسع ع ععباب جعلت الجزائر تلتزم الصع ع ععمت في الحالة التونسع ع ععية بحجة
عدم التدخل في الش ع ععأن الداخلي ،أما بخص ع ععوم الش ع عععب الجزائري فقد كان مفتون بثورة الياس ع ععمين،
"ألف مبروك للش عععب التونس ععي العظيم" عبارة تداولها الجزائريون بكثرة داللة على مس ععاندتهم ودعمهم

للشع ع ع عععب التونسع ع ع ععي العظيم عبارة تداولها الجزائريون بكثرة داللة على مسع ع ع ععاندتهم و دعمهم للشع ع ع عععب
التونسي.145
 الثورة الليبية :لقد شع ع ععكل سع ع ععقوط نظام معمر القذافي ض ع ع عربة موجعة للنظام الجزائري بحكم رؤية
الس ع ععياس ع ععيين و الص ع ععحفيين موقفا مؤيدا من قبل الجزائر للنظام القذافي أثناء الثورة ،وجعلها تقف الى
جوار القذافي أو تدعمه في حرية بقدر ماهو موقف تحاول فيه خلق التوازن مابين عدم المعارضع ع ع ع ععة

الثورة الليبية وعدم تأييدها في ذات الوقت ،146و بالتالي منذ بداية االنتفاض ع ع ع ععة كان موقف الجزائر
غامض ع ع ع ع ععا مبنيا على فكرة عدم التدخل في الش ع ع ع ع ععؤون الداخلية للدول ،كما لم تقدم الجزائر أي إقتراح

س ع ععياس ع ععي لحل األزمة الليبية ،كما حرص ع ععت على ض ع ععرورة تفعيل المبادرات اإلقليمية لتس ع ععوية األزمة
اليبيععة بعيععدا عن التععدخالت الخععارجيععة  ،ومن نععاحيععة أخرى وفي ظععل خبرة الجزائر في التعععامععل مع
الجماعات اإلرهابية رفضت الحل العسكري لمزمة اليبية ،أما على المستوى الداخلي حاولت الجزائر
العمل على إتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتدعيم دفاعها و الحد من التهديدات عبر حدودها ،أما
عن مضع ع ع ع ع ع ععمون المبعادرة الجزائريعة فقعد أكعد أحمعد منواب على جمع الفرقعاء أوال ثم إيجعاد آليعة لجمع
السععالح و التحضععير للمرحة اإلنتقالية التي تؤسععس آللية بعث مؤسعسععات الدولة وتفعيلها كم تضععمنت
المسع ع ع ع ع ع ععودة تحديد المسع ع ع ع ع ع ععؤوليات و األوليات و محاربة اإلرهاب و السع ع ع ع ع ع عععي نحو البناءفي شع ع ع ع ع ع ععتى

المجاالت ، 147إن الجزائر تأخرت في تحريك الملف الليبي نحو الحل السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي في البداية و

 144إبرحهقل منشللللا يا ت جم حذ ،وتم زف حوللحئري مد تط ،حي حألح:حو ال ت ةساحومر ل حوعربل وتبت و
حو،:حيايا مقال مال ار نتى حوم زي حموكالر ةل www.acreg.orgا 2015/04/ 08ا40ل.10
 145ت اقق ب زللانلل:ااحوشللللبللاب حوللحئري مفال ن بث ،ا حوقللايللللمقدامقللال مال ار نتى حوم زي حموكالر ةل
.www.dns.com
 146حوعمزللاي حوقبقللع حوللحئريللعلمللابعلل :ابرحير ألمللع حمةقسللللللام حوسللللقللايلللللا مقللال مال ار نتى حوم زي
www-army-tech.netا 2016-08-13
حموكالر ةل
 147أمقرا مت م :نب :حوتتقلا ت:خن حوللحئر ال حألل مع حوقبقع تفاري حوال ،ط حوعسللللكريا مقال مال ار ال حوم زي
حألوكالر ةل www.ahram.org.egا00-01-17ل20ا.2015
100

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

رفضععت التدخل األجنبي،وحتى بعد نجاح الثورة ال تبادر الجزائر الى مع المسععلحين و تبديد مخاوف

السياسيين بإتخاذ سياسية وانسانية.

 الثورة المصةةةرية :شع ععددت الجزائر في جل الثورات العربية على عدم تدخلها في الشع ععأن الداخلي
للدول ،وبالتالي الموقف الجزائري في القضععية المص عرية كان سععليما و غير واضععح المعالم ،في نفس
الوقت تجاهل التجربة المشع ع ع ع ع ع ععتركة بين البلدين تاريخيا في محاربة اإلرهاب و الحركات اإلرهابية و

الحركات اإلرهابية التي تنطوي تحت الدين.

 -تداعيات الربيع الربيع على المجتمع الجزائري ( نظرة في الحركات اإلحتجاجية):

لم

تص ع ع ع ع ععنف الجزائر ض ع ع ع ع ععمن دول الربيع العربي ،لكن بقيت على حافة أحداثه ،و إعتبر المس ع ع ع ع ععؤولون
الجزائريون أن الجزائر أغلقت أبوابها بإحكام في وجه الربيع مما جعلها بعيدة عن أي مشععروع للعنف
أو الفوضع ع ع ععى ،وهذا ما أشع ع ع ععار إليه عبد المالك سع ع ع ععالل بقوله أن "الربيع العربي لن يحل في الجزائر"

مش ععي ار الى أن بالده أغلقت أبوابها و نوافذها في وجهه ،148ومن أهم األحداث التي مس ععت الجزائر
في خضم الربيع العربي نجد :
 إحتجاجات  :2011إحتجاجات شع ع ععهدتها الجزائر في األس ع ع عبوع األول من جانفي  2011في ظلزيادة في أسعار المواد الغذائية كان على رأسها الزيت و السكر مما ادى بخروج الشعب الى الشارع
معب ار عن رفضع ع ع ععه رفع األسع ع ع عععار و غالء المعيشع ع ع ععة ،لتمس األحداث بعد ذلك أغلب مناطق التراب

الوطني  ،وخلقت هذه األحداث أض ع ع ع ع ع ار ار جسع ع ع ع ععيمة بالممتلكات العمومية والخاصع ع ع ع ععة ،كل هذا عجل
بخروج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و وجه خطابا رسع ع ع ععميا واعدا الشع ع ع عععب بجملة من اإلصع ع ع ععالحات
أولها تحسع ع ععين الخدمات ،و إطالق حزمة من القوانين تخم األحزاب و الجمعيات ،149كماصع ع ععدر

أول موقف رس ععمي من طرف وزير التجارة تاله تصع عريح وزير الش ععباب و الرياض ععة الذي دعم الرؤية
الرسع ع ع ع ع ع ععمية مؤكدين على أن اإلحتجاجات هي مجرد إحتجاج على غالء المواد الغذائية يعبر عنها
شع ععباب بطال .لقد كشع ععفت الحركات اإلحتجاجية التي شع ععهدتها الجزائر في جانفي  2011عن حالة
الوضع في الجزائر بمختلف تجلياته اإلقتصادية و اإلجتماعية

حالة الركود الذي يميز أداء المؤسع ع عس ع ععات الس ع ععياس ع ععية الرس ع ععمية

و السياسية  ،وهي تحيل بذلك
و المعارض ع ععة ،والى

الضيق الممارس في الساحتين اإلعالمية و السياسية و التخطيط في أداء إقتصادي. 150
 148ااء مرل قا زرحءا ال تعثر حوربقي حوعربل ال حوللحئرا حوالقرير حوعربل حوسلللابي وتالنتقع حوثقااقعا مؤيلللسلللع
حوفكر حوعربلا ط1ا 2004ا ص.307
 149مال لحيتا نام ب:أ بامحاللاجاي شللعبقع حيللعع إةالهى ب ن ر ب تفتققع وتللحئريقد ب:يمقرحطقع أ يلليا مقال
مال ار نتى حوم زي حموكالر ةل وقناا . France 24
 150نب :حوناصر جابلا ومالح تأخر حوربقي حوعربل حوللحئريا منش ،حي حوشهابا حوللحئرا 2012ا ص. 2019
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إن أحداث جانفي  2011مثلت إنتفاض ع ععة نتجت عن الغض ع ععب الش ع عععبي الذي ال يوجه بش ع ععكل
سليم لعدة إعتبارات:151
 سع ع ععيطرة الحركة الشع ع عععبية العفوية على تحركات الشع ع ععارع الجزائري من خالل الحضع ع ععور الشع ع عععبي
للشعب للشباب غياب التأطير من منظمات المجتمع المدني و األحزاب.
 عدم إف ارزات من داخلها ،ولم تقم بوضع برامج و خطط عمل و مطالب واضحة.
 غياب لوائح تنظيمية واضحة تتضمن مطالب إجتماعية و إقتصادية.

 أحداث ورقلة :إن اإلحتجاجات في الجنوب الجزائري لم تكن وليدة  2013بل تعودإ سنة2004عندما تأسع ع عس ع ععت حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة وهي حركة مطلبية تطالب بالش ع ععغل في مجال
الطاقة و تعزيز البرامج التنموية ،وفي ضع ع ع ع ع ع ععوء عدم تعاطي الدولة معن هذه المطالب عاد أهالي
الجنوب الى أس ععلوب اإلحتجاج الس ععلمي ،152ليتغير الوض ععع ويص ععبح على ش ععكل مظاهرات واجهها
األمن بالتخويف

و المحاص ع ع ع ع ع ع عرة األمنية من خالل التحقيق مع الداعين إليها و تحويلها الى

القض ع ع ع ع ع ع ععاء .هععذا المحرك جعععل الععدولععة تتحرك حيععث دعععت و ازرة الععداخليععة الى تعيين والة بععالمنععاطق
البترولية بهدف اإللتزام بقرار 2013/01القاض ععي بض ععرورة منح نس ععبة كبيرة من الحص ععم مناص ععب
العمععل للعععاطلين عن العمععل من أبنععاء المنطقععة ،153غير أن ش ع ع ع ع ع ع عبععاب المنطقععة لم يقتنعوا بععالوعود
المقدمة من طرف الدولة بسععبب خبرتهم السععابقة بل إسععتمروا في اإلحتجاج و طالبوا بلقاء المسععؤولين
الرس ع ع ععميين بش ع ع ععكل مباش ع ع ععر و مناقش ع ع ععة مطالبهم  ،لكن الس ع ع ععلطة حاولت تفري هذه اإلحتجاجات من
الشععرعية المسععتخدمة خطابا إعالميا وسععياسععيا يصععفها بأنها إحتجاجات ذات الطابع جهوي وقد تكون

لها مطالب إنفصالية.154

 أحةةداث غردايةةة :إن أزمععة غردايععة مععاهي إال اإلنعكععاس ألزمععة إنتقععاليععة تتمظهر في جملععة منالهزات األمنيععة تفععاعلععت فيهععا التغيرات و الععدينععاميكيععات المحليععة و الوطنيععة ،و هععذا مععاعبر عنععه عبعد
الناصع ع ع ععر جابي في تص ع ع ع عريح لجريدة الخبر أن أزمة غرداية طال أمدها وتعفنت وأن السع ع ع ععلطة تبتذل

 151ح وعقاشل ننصرا حوتر اي حمحاللاجقع ال حوللحئرا  www.aljazeera.comا.2011-02-11
 152ه يري يا يرا إصمحاي يقا يقع واله:ئع حولبهع حمجالمانقع حوم شالعتعل زرحءا ال حو وقي حمجالمانل حوللحئريا
ملتع حم،شارا حوللحئر احوع:ر 1ا 2011ا ص.20
 153أحم :بتتاجا ،زتع حأل وى طنقا مد حقث حوتر اي حمحاللاجبع خمل 2014ا جري:ا حومت  ،حوق ملا -3
2015-04ا ص.21
 154حوتر ع حمحاللاجقع وتعاطتقد نتى حوعمن ال حولن با حومر ل حوعربل ووبتاو حو،:حياي حوسقايقعا-04-25
2013ا .www.dohainstitude.org
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مطالب الجزائريين ،وأن النظام فشععل في تسععيير اإلختالفات و التنوعات و رفض اإلعتراف به،155

وفي هذا الصدد يمكن تقسيم أحداث غرداية الى أربع مراحل:

 المرحلةةة األولى :هي مرحل ععة إن ععدالع األزم ععة م ععا بين  2013-12-23الى موع ععد اإلنتخ ععاب ععات
الرئاسية .20114-04-17
 المرحلة الثانية :كانت مرحلة بداية العمل بالعهدة الرابعة واحتدام الجدل من السلطة و المعارضة
حول مسع ععتقبل اإلصع ععالحات السع ععياسع ععية و الدسع ععتورية واندالع اإلنتفاضع ععة الوطنية غير المسع ععبوقة منذ
اإلستقالل ألعوان األمن من غرداية الى المرادية (.)2014/10/15-13

 المرحلة الثالثة :مرحلة مابعد إنتفاضع ععة رجال الشع ععرطة و اإلسع ععتجابة الفورية لمطالبهم إلى مرحلة
إندالع إنتفاضة الغاز الصخري.
 المرحلة الرابعة :هي مرحلععة إنتفععاض ع ع ع ع ع ع ععة الغععاز الطبيعي الى غععايععة أحععداث الق اررة أوائععل جويليععة
.2015
 اإلصالحات السياسية في الجزائر في خضم الربيع العربي :مرت الجزائر على عدة إصالحاتغير أن إصالحات التي أعلن عليها الرئيس في خطابه الشهير في  2011/04/15عززت المسار

الديمقراطي 156ومن بين هذه اإلصالحات نجد:

 القةةةانون العضةةةةةةةةةةوي المتعلق بةةةاإلنتخةةةابةةةات :هو الق ععانون العضع ع ع ع ع ع ععوي 01-12المتعلق بنظ ععام
اإلنتخابات 157يتضع ع ع ع ع ع ععمن  238بندا يهدف الى تعميق الممارسع ع ع ع ع ع ععة الديمقراطية من خالل تكريس
الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين و الناخبين و الهيئات ،وهذا القانون مقسم على ثمانية أبواب.

 القانون العضةةةةوي المتعلق باألحزاب السةةةةياسةةةةية :قانون يتض ع ععمن  84مادة ال يتض ع ععمن أي رأي
مقارنة بالقانون العضع ع ععوي 79-09المؤرو سع ع ععنة ،1997وقد جاء هذا القانون لتمثيل أوسع ع ععع لمختلف
شع عرائح المجتمع و محاربة كل األش ععغال الهيمنة الس ععياس ععية ،وذلك من خالل توس ععيع نطاق التعددية
الحزبية و تجديد النخب السععياسععية و جذب كفاءات جديدة ،عالوة على ذلك تحديد شععروط و كيفيات

إنشاء األحزاب السياسية و تنظيمها و عملها و نشاطها.158

 155صللللرحث حألجن:ا ال حوسللللتطع يه:ر بنقن ألمع ررحيع وعم م حوللحئرا 2015-07-09ا www.mialle-est-
.online.com
 156نما ،نبا ا م زي حوللحئر مد حوالت في حوسللللقايللللقع حوالل يعراها حوعاول حوعربلا ح وقاي جامعع حوللحئرا
حوللء حأل لا حوع:ر20ا ريسمبر 2011ا ص.241
 157حولري:ا حوريمقع ا حوع:ر02ا حومؤ ،ال  18صفر  1433حوم حاق ولاةفل .2012
 158حوقللاة ن حوعضللللل ي  04-12حومالعتق بللاألحلحب حوسلللللقللايلللللقللع احولريلل:ا حوريلللللمقللع وتلمه ،يللع
حوللحئريعاتان:ر15ا2015/01/02اص10
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 القةةةانون العضةةةةةةةةةةوي المتعلق بتمثيةةةل المرأة(نظةةةام الكوتةةةا) :هو الق ع ععانون 03-12المؤرو في
 2012/01/03المحدد لكيفيات توسع ع ع ع ع ع ععيع حظوظ المرأة في المجالس اإلنتخابية 159بهدف تفعيل
المشعاركة السعياسعية من خالل تحديد النسعبة األدنى التي يمكن أن تحدد عدد النائبات في البرلمان و

في المجالس المحلية المنتخبة ،غير أن هذا القانون يبقى قاص ار على تحقيق المشاركة السياسية في
صورها ا ألخرى بشغل المرأة مناصب حكومية ،و بالتالي رغم نجاح هذا القانون في تفعيل المشتركة
السعياسعية للمرأة إال أنه يبقى نجاحا نسعبيا يقتضعي إضعافة شعروط موضعوعية للنسعاء المترشعحات بدل

اإلكتفاء بالنسبة العددية.160
 قانون الترقية حقوق اإلنسةان و دعم الفضةاء السةمعي البصةري :جاء هذا القانون من  12باب
بمجموع  133مادة لتنظيم مهنة اإلعالم وفق إختصاصاتها ،وقد جاءت اإلنتقادات لهذا القانون بين
مؤيد ومنتقد له ،حيث إنتقد فاروق قس ع ععنطيني قائال إن الص ع ععحفيين لم يتش ع ععاوروا بما فيه الكفاية حتى

يتم س ع ع ععن نم تشع ع ع عريعي جيدا حيث رأى بأنه هناك حاجة التوجيه المشع ع ع عاورات بش ع ع ععكل رئيس ع ع ععي ألن
المعنيين بهذا النم هم الصحفيين.161
-2

تكتل الجزائر الخضراء بين الفكرة و التطبيق  :لقععد س ع ع ع ع ع ع ععععت األحزاب اإلسع ع ع ع ع ع ععالميععة قبععل

التش ع ع عريعيات ماي  2012لم يشع ع ععملها من خالل مبادرة التكتل اإلسع ع ععالمي التي تحولت الى مشع ع ععروع
سياسي على أرض الواقع معتمدة على خارطة سياسية مرحلية.

 فكرة مبادرة الجزائر الخضةةةةةراء :الشع ع ع ععك أن هذا العمل كان وفق رؤية واضعع ع ععحة و برنامجا عمليامترابط الحلقات وفي مختلف المس ع ع ععتويات لعل أبرزها المس ع ع ععتوى الس ع ع ععياس ع ع ععي حيث كانت هذه الفكرة
قديمة الى ماقبل التعددية الحزبية حيث كانت الجماعات اإلسععالمية تنشععط في س عرية تامة في ميدان

الدعوة و التربية

و التكوين ،فظهرت الحاجة الى التنسع ع ع ععيق بهدف خدمة األهداف المشع ع ع ععتركة،

وكعانعت مثعل هعذه الحعاجعة الى التقعارب و التععاون تتجعدد في كعل مرحلعة من م ارحعل مسع ع ع ع ع ع ععيرة العمعل
اإلسععالمي السععري و العلني و الدعوي

و السععياسععي .162واسععتمر هذا الجهد الى مابعد التعددية

الحزبية التي أفرزت الجبهة اإلسعالمية لإلنقاذ

و حركتي النهضعة و حماس ،كما أن أصعحاب

 159بد ن شل حف صقعا بد ن شل ح سقدا ضماةاي حوم شا ،ع حو سقا يقع وتمرأا حوللحئريع ال ظن حوقاة ن حوع ض ي
حومت:ر وكقفقاي ت يقي ح ظ حومرأا ال حوملاوس حمةالخابقعا ملتع حومفكر ا حوع:ر11ا ص.100
 160بد ن شل حف صقعا بد ن شل ح سقدا ضماةاي حوم شا ،ع حو سقا يقع وتمرأا حوللحئريع ال ظن حوقاة ن حوع ض ي
حومت:ر وكقفقاي ت يقي ح ظ حومرأا ال حوملاوس حمةالخابقعاةفس حومرجيا ص .113
 161نب :حو هاب مرجاةع آخر نا حوتلنع حو طنقع والرزقع حمايع حق ق حمةسلللانا إشلللرحف ار ق حوقسلللنطقنلا
حوالقرير حوسن ي2015ا ص.15
 162نل حو:يد جرحاعا مبار،ا حوالكالن حميممل بقد حوطم ا إ رحهاي حو حزيا ص.21
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هذه المبادرة س ع ع ع ععارعوا في البداية الى التأكيد على أن المبادرة ال تهدف الى توحيد التنظيمات في آن

واحد تحت قيادة واحدة تمارس نش ع ع ع ععاطها في إطار يحقق التكامل لمختلف أنواع الجهود و القوى بما
يضع ع ع ععمن لمفراد و المجتمع الى تحقيق التكامل و تصع ع ع ععحيح اإلختالفات  ،ومن جهة توحيد المواقف
السععياسععية الكبرى ألهداف هذا المشععروع اإلسععتراتيجي و التي تمثلت في ترسععيخ المبادئ اإلسععالمية ،
والقيم المجتمعية  ،وتفعيل وادماج القيم اإلنس ع ع ع ععانية في عملية التغيير السع ع ع ع عياس ع ع ع ععي وفي حركة تجديد
المجتمع،ومحاربة الفس ععاد بكل أنواعه ووض ععع حد للمفس ععدين ،كما أن األس ععباب الرئيس ععية التي عجلت
بإخراج هذه المبادرة للواقع في شكلها األول و ومضمونها الذي إحتوته وثيقتها الرسمية األولى

و

الثانية في نقاط أسععاسععية 163هي تصععاعد وتيرة التحديات الوطنية و الدولية ،ظهور ثغرات اإلختراق

على مختلف المسعع ععتويات إنسعع ععداد األفق أمام الجزائريين و الجزائريات مع غياب الحلول للمشع ع ععكالت

المستجدة.
أما على المسةتوى اإلجتماعي فقد كان هذا العمل يتطلب رؤية واضععحة و برنامج عملي مترابط
من خالل ربط التوازن بين ماهو إقتص ع ع ع ع ععادي واجتماعي على األقل إلزالة اإلحتقان الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععي و
اإلجتماعي المهيمن على الس ع ع ع ععاحة الوطنية  ،كذلك اإلعتماد على العدالة الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععة ثابتة و دائمة
بإعتبارها الوسع ع ع ع ععيلة المثلى لتحقيق الكرامة اإلنسع ع ع ع ععانية  ،وكذلك خلق نوع من الحريات و الدفاع عن
حقوق المواطن بصع ععفة عامة و إسع ععتحداث آلية للحوار الفعلي الدائم القائم على الحقوق و الواجبات،
أما على المسةةتوى اإلقتصةةادي كانت تهدف المبادرة الى إحداث نهضععة تنموية شععاملة بالتركيز على
التنمية الفاعلة و تطوير البحث العلمي ،و توظيف الثروات الباطنية لبناء إقتص ع ع ع ع ععاد حقيقي و خلق
الثورة وأهم النقاط التي ركز عليها نجد:
 سياسة إقتصادية تنطلق من حقائق األمور كما هي وليس من األوهام.
 سياسة إقتصادية تسلهم في خلق وظائف و زيادة النمو و بالتالي تحقيق الرفاعية.
 سياسة إقتصادية تجعل من اإلستثمار الوطني و األجنبي محور التنمية.

 تفاعالت الهيئات المختلفة مع المبادرة :لقد تفاعلت عديد الهيئات مع المبادرة وأعطت إقتراحاتفيما يخم مبادرة التكتل من بينها:

 تفاعالت األحزاب اإلسةةةةةةةةةالمية مع المبادرة :لقد قامت هيئة التنس ع ع ع ع ع ععيق و المتابعة لمبادرة التكتل
اإلس ع ععالمي س ع ععلس ع ععلة من اللقاءات الرس ع ععمية مع قيادات األحزاب اإلس ع ععالمية على غرار حركة مجتمع

 163نل حو:يد جرحاعا ةفس حومرجي ا ص.26
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السع ع ععلم و حركة النهضع ع ععة  ،وحركة اإلصع ع ععالح الوطني أو التي كانت في طور التأسع ع ععيس مثل جبهة
التغيير ،و حركة الحرية و العدالة ،و ذلك من أجل عرض فكرة المبادرة وشع ع ع ع ع ع ععرح أهدافها ،164وقد
جاء منس ع ع ع ععق المبادرة عز الدين جرافة بنم رس ع ع ع ععالة موجهة الى رؤس ع ع ع ععاء األحزاب المعنية بالمبادرة
النقاط ركزت أسعععاسعععا على الوعاء اإلنتخابي اإلسعععالمي  ،كما سعععجلت الهيئة خالل لقاءاتها الجوارية
نوع من التوافق بين األحزاب ،حيع ع ععث كع ع ععانع ع ععت أول لقع ع ععاء رسع ع ع ع ع ع ععمي مع حركع ع ععة مجتمع السع ع ع ع ع ع ععلم

بتاريخ 2012/01/17قصد شرح المقاصد و األهداف ،أما اللقاء الثاني كان بتاريخ 2012/01/27
مع أمين حركة النهض ععة الس ععيد فاتح ربيعي  ،كان مض ععمونها ش ععرح األهداف  ،وفي 2012/01/28

عقد إجتماع مع قيادة حركة اإلصع ع ععالح الوطني بقيادة السع ع ععيد حمالوي عكوشع ع ععي كذلك شع ع ععرحت فيها

األهداف و وجهات النظر ،ومع تطور األحداث و تسارعهاتم عقد جلسات على غرار جبهة التحرير
التغيير بتاريخ 2012/02/07في المقر الوطني ،وبعد التش ععاور مع األحزاب الموافقة على المش ععروع
 ،جس ع ع ع ع ععد هذا التحالف على أرض الواقع بتاريخ  2012/03/07في حفل رس ع ع ع ع ععمي بفندق الس ع ع ع ع ععفير
بالجزائر وسط حضور إعالمي مكثف.165

 تفةاعالت المجتمع المةدني مع المبةادرة :بتععاريخ 2012/01/15تم عقععد لقععاء مع رئيس جمعيععة
العلماء المسع ع ععلمين الجزائريين في المقر المركزي للجمعية حيث تم تبادل اآلراء ووجهات النظر حول
مختلف أوضاع المجتمع ،وقد أبرز عز الدين جرافة دور الجمعية في هذا المجال من خالل اإلرشاد

و التوجيه  ،وقد جاء رد رئيس الجمعية الس ع ع ع ع ععيد عبد الرزاق قس ع ع ع ع ععوم مش ع ع ع ع ععجعا حيث رحب بالفكرة و

باركها ،وقد كان لقاء آخر مع العالمة الشع ع ع ع ع ع ععيخ طاهر آيت علجت بتاريخ  2012/01/18بارك
الشععيخ بهذا المسعععى دون تردد ودعا القائمين عليه التوفيق ،كما قدم الشععيخ نصععائح وارشععادات للوفد
المنسق،كذلك قامت هيئة التنسيق بمبادرات أخرى مع مختلف التيارات اإلسالمية على غرار الجبهة

اإلسالمية لإلنقاذ ،و إتصاالت مع التيار السلفي  ،وكان الهدف منها لم التيار اإلسالمي.

 تفاعالت اإلعالم  :تفاعل االعالم مع فكرة المبادرة منذ خروجها للعلن  ،يوم نشرت جريدة الخبر
الجزائريعة بتعاريخ2012/01/10عنوانعا " 118شع ع ع ع ع ع ععخص ع ع ع ع ع ع عيعة طرحعت مبعادرة من أجعل قعائمعة موجهعة
لإلسالميين" ،166وفي نفس اليوم نشرت جريدة الشروق خبر بعنوان "شخصيات إسالمية تدفع الى
قوائم موحدة في التش ع ع ع ع ع عريعيات"  ،كذلك نشع ع ع ع ع ععرت جريدة البالد الجزائرية بتاريخ2012/01/16مقاال
بعنوان "التحععالف اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي يلتقي بقيععادة حمس" ،كمععا تم التطرق في قروم منتععدى البالد بتععاريخ
164نل حو:يد جرحاعا ةفس حومرجي اص.121
 165نل حو:يد جرحاعا ةفس حومرجي ا ص135-130
 166نل حو:يد جرحاعا ةفس حومرجي ا ص. 151
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2012/01/21حيث تم التطرق الى أهم المواضع ع ع ع ع ع ععيع المرتبطة بالمبادرة وأهدافها السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععية،

وبتاريخ2012 /01/26إلتقت يومية الشععروق مع المنسععق الوطني في مقر الجريدة أجرت معه حوا ار
متطرقة الى حظوظ التكتل،كل هذه اللقاءات وغيرها جعلت الصع ع ععحف اليومية تولي إهتماما بالمبادرة
و مساعيها في التيار اإلسالمي.
 قراءة سةةةةةوسةةةةةيولوجة في البرنامج اإلنتخابي للتكتل  :إن تكتل الجزائر الخض ع ع ع عراء جاء ببرنامجيعرض فيه أفكار مس ععتمدة من الواقع الجزائري ومس ععتوحاة من ثورات الربيع العربي مبنية على مفهوم

التغيير ،وقد أبرز قادة األحزاب الثالثية أن تحالفهم لن يكون مناسععبا  ،كل هذه العوامل جعلت عمل
التكتل مبني على تجسع ععيد مبادئ وفق مراحل مجسعععدة على أرض الواقع ،حيث سعععطر التكتل برنامج
أطلق عليه برنامج األولويات الخمس ( )2017-2012وقد جاء فيه:

 األولوية السةةياسةةية :حيث أكد على الدس ععتور جديد يرس ععم إرادة الش عععب و يهدف الى المص ععالحة
الوطنية و تكريس الجهود إلعادة تأسيس دولة مؤسسا ضمن إيطار المبادئ اإلسالمية167
 األولوية الثقافية :أكدوا على العنصع ع ع ع ععر البشع ع ع ع ععري بإعتباره أسع ع ع ع ععاس النهضع ع ع ع ععة و التطور المادي
للمجتمع.
 األولوية اإلجتماعية :أكد التكتل على إس ععتراتيجية النمو مؤكدا على حاجيات الس ععكان األس ععاس ععية
مركزين على أربع محاور  ،الفال حة  ،الصناعة الغذائية ،الصناعة البيتروكيمياوية و المعادن.

 األولوية اإلقتصةةادية :أكد التكتل على إنش ععاء و ازرة تجمع كافة الص ععالحيات ذات العالقة بتطوير
اإلقتصاد و الصناعة و المحافظة على البيئة تحت مسمى و ازرة اإلقتصاد.
 أولوية العالقات الخارجية :سعععى التكتل الى تجس عيد الوحدة المغاربية و بناء حزب الشعععوب وفق
مقاربة إقتصادية مبنية على تأسيس مناطق التبادل حر على الحدود مع الجوار المغاربي.

 167تكالن حوللحئر حوخضرحء ا حوبرةامج حمةالخابلا حمةالخاباي حوالشريعقع ماي 2012ا ص09
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 -3اإلطار الميداني للدراسة:
 -اإلطار العام للمبحوثين:

من خالل الج ععدول نرى متغير الجنس حي ععث نج ععد ال ععذكور يمثلون  71.42%اي  10ذكور ،أمع عا
اإلناث  04بنسع ععبة  28.58و هذا راجع الى ما يسع ععمى بنظام الحصعععم الذي تحصعععلت عليه المرأة
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في ظل إصع ع ع ع ع ععالحات  2012أي أن تواجد المرأة داخل التيار اإلسع ع ع ع ع ععالمي أو غيره من التيارات هو
خاضعع لقانون الكوطة  ،أما متغير السن وجدنا فئة ( -42فما فوق) مرتفعة بنسعبة  40بالمئة وهي
فئة ل ها خبرة في العمل الحزبي كما عايش ع ععن فترة التس ع عععينات تلتها الفئتين ()42-36( ،)36-30
بنسععبة 30بالمئة ،أما اإلناث نجد الفئتين()42-36(،)36-30مثلت نصععف النسععاء بنسععبة 50بالمئة
و نس ععبة30بالمئة الذين هن أقل من  40س ععنة  ،أما المتغير اإلنتماء الحزبي نجد أن حركة المجتمع
الس ععلم مثلت 42.86بالمئة  ،أما حركة النهض ععة مثلت اربع مناض ععلين بنس ععبة  ،28.57نفس النس ععبة
لحركة اإلصعالح الوطني  ،28.57أما نجد أن أغلب المناضعلين لهم خبرة في العمل الحزبي نتيجة
معاشع ععهم فترة التسع عععينيات و إمتالكهم رصع ععيدا سع ععياسع ععيا من خالل مسع ععايرتهم مختلف األزمات التي
مرت بها الجزائر  ،اما متغير المستوى التعليمي نجد أن جل الجزائريين لهم مستوى علمي جيد بين
األساتذة ،يطارات في الدولة  ،مما أنتج عالقة ترابطية بين المستوى التعليمي لمفراد وبين مشاركتهم
في النشاطات السياسية و هذا ما يميز الحركة اإلسالمية.
 التجربة السياسية لإلسالميين في السلطة: العالقة بين أحداث أكتوبر  1988و أحداث الربيع العربي  :مثلت أحداث أكتوبر 1988مرحلة
مفصع ع ع ععلية في تاريخ الجزائر  ،فهي أحداث عبرت عن الوعي الجماعي للشع ع ع عععب الجزائري التي عبر
عنها بمجموعة من االنتفاضع ع ع ع ععات التي لم تأتي من فران بل تعددت أسع ع ع ع ععبابها  ،وهي مرحلة تراكمية
تولدت عن س ع ع ععياس ع ع ععة الحزب الواحد منذ اإلس ع ع ععتقالل في مختلف المجاالت  ،وبالتالي أحداث أكتوبر

 1988جاءت كرد فعل داخلي نتيجة الظروف التي كان يعيشع ع ع ع ع ع ععها الشع ع ع ع ع ع عععب الجزائري وهذا ماأكده
المبحوث  " 2ال أظن ألنها كانت بعيدة كل البعد على ذله ألنها أحداث ذات شةةةةةةةةةأن داخلي للتنديد
باألوضةةةةةةةةةاع اإلجتماعية المزرية" ،كذلك المبحوث  " 13إن ما حدث في أكتوبر  1988هو بعيدا
كل البعد عن ما يسةةةةةةمى الربيع العربي فقد جاءت هذه األحداث لتعبير من أراء الشةةةةةةعب الجزائري
الداخلي "  ،ومن هنا يتضعع ععح أن الظروف اإلقتصعع ععادية هي التي فرضعع ععت على الشع ع عععب الخروج الى
الشع ععارع ،و من هنا ندرك أن التيار اإلسع ععالمي يعي أن الربيع العربي هو مخطط داخلي ،وهناك من
ينفي ذلك و يرجع االحداث الى تأثيرات داخلية سعع ع ع ع ع ععابقة ،وهذا ما أكده المبحوث  " 8أحداث أكتوبر
 1988سةةةةةبقتها أحداث مماثلة في مصةةةةةر وتونس سةةةةةنة  ،"1966والمبحوث رقم " 10أعتقد أن
تكون أحداث  1988سةةابقة للربيع العربي ،وانما كانت تحت تأثيرات خارجية " ،ومن هنا نرى أن
التأثيرات الخارجية السععابقة في بعض الدول العربية أثرت على الشعععب الجزائري  ،وأن هناك أطراف

كانت تسعععى لتغيير نظام الحكم لما يخدم مصععالحها  ،وبالتالي أحداث أكتوبر  1988لم تكن سععابقة
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لعاملين  ،فهم ينظرون الى أحداث جاءت كرد فعل داخلي على األوضعاع التي كان يعيشعها الشععب
الجزائري وخارجي فقد تض ع ع ع ع ععاربت األحداث حول عجز الرئيس لها  ،وأنه كان مس ع ع ع ع ععط ار لها من قبل
أطراف خارجية أرادت زحزحة إس ععتقرار الجزائري  ،وفي نفس الس ععياق نجد من يرى في هذه األحداث
سابقة لما يسمى بالربيع العربي  ،فنجد المبحوث رقم 7يقول "نعم يمكن إعتبارها ربيعا عربيا جزائريا
،إال أنها جاءت في فترة تختلف عن ثورات مصر وتونس إال أنها إشتركت في المطالب اإلجتماعية
الهادفة الى التغيير " ،كذلك المبحوث رقم " 11يمكن أن تكون هذه األحداث سةةةةةةةةةةابقة،

و

المجتم ع الجزائري حةةاول األخةةذ منهةةا لتفةةادي الخرقةةات األخرى" ،كععذلععك المبحوث رقم" 1يمكن أن
يكون ربيعا خاص بالجزائر " ،و إنطالقا من هذا يمكن القول أن هذه األحداث س ع ع ع ع ععاعدت الش ع ع ع ع عععب
الجزائري على إكتسععاب الحرية و اإلنفتاح السععياسععي من خالل التعددية الحزبية  ،وأن الظروف التي

عاشععها ا لجزائريون في تلك الفترة ماهي إال إنعكاس لما يعيشععه الشعععب التونسععي و المصععري  ،وهنا
نلتمس خطاب اإلسع ع ععالميين أنه خطاب متفائل بالربيع العربي  ،وأن إنتخابات  2012سع ع ععتكون بداية
عودة اإلس ع ع ع ععالميين الى الس ع ع ع ععلطة كما ص ع ع ع ععرح المبحوث رقم" 4يمكن إعتبارها إمتدادا لثورات الربيع
العربي خاصة بعد أحداث التي مست الجزائر في  ، "2011و المبحوث " 9نعم هي سابقة للربيع
العربي بحكم المطالب السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية و اإلجتماعية التي نبحث عنها" كلها دالالت توحي بأن هذه
الثورات كانت تداعياتها واضع ع ع ع ع ع ععحة على الجزائر من خالل إحتجاجات جانفي  2011في الجزائر ،

ومن خالل تص ع ع ع ع ع ع عري حات جل المبحوثين نجد أن كلهم يؤكدون بأن أحداث  1988أثرت الحقا على
الشعب الجزائري من خالل العشرية السوداء  ،وأن التيار اإلسالمي تراوحت مواقفه بين نافي لعالقة

الحدثين معتب ار أحداث أكتوبر شعع ع ع ع ع ععأن داخلي نتج من حالة البؤس اإلجتماعي و آخر متفائل بالربيع
العربي مغتنما الفرصة من أجل الوصول الى السلطة .

 العالقة بين بين تجربة الفيس في اإلنتخابات وتداعيات الحملة الشةةةةةةةةةعبية :إن ظروف تبني
التعددية أنتج تيار إسع ععالمي بديل لنموذج الدولة الوطنية ذات الخيار اإلشع ععتراكي المنتخب ينظر الى
التيار اإلسععالمي صععورة نمطية مبنية على العنف و القمع نتيجة الظروف التي مربها سععابقا  ،وكذلك
نتيجة اإلبتعاد عن دوره المعارض وهذا ما أكده المبحوث  " 5نعم يمكن ألن الشعب أدره أن التيار
اإلسالمي بدأ يشاره في دواليب السلطة من خالل التحالفات " ،و المبحوث " 14األداء السياسي
لإلسالميين غير واضح تتخلله الضبابية ومب ني على نقد البرامج اإلنتخابية ألحزاب السلطة " ،من
هنا يتض ع ععح أن كل خطابات و برامج األحزاب اإلس ع ععالمية يعيدإ نتاجها بنفس المعاني و الدالالت و
االهداف و إبتعدوا عن البديل و بالتالي اإلس ععالميون راحوا ض ععحية مقاطعة الناخب اإلس ععالمي الذي

تكونت لديه صع ع ععورة نمطية مسع ع ععبقة حول سع ع ععير اإلنتخابات  ،كما أن تجربة الفيس و ما جاء بها من
أفكار حول تش ع ععكيل الدولة اإلس ع ععالمية أفس ع ععده النظام الس ع ععياس ع ععي أنذاك بإنقالبه الى الش ع ععرعية" ،وكذا
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المبحوث  " 11نعم التيار اإلسالمي فقد القاعدة الشعبية ألن اإلنتخابات التي فاز بها الفيس نتج
عنها إنقالب من طرف الجيش" ،ومن ومن هنا يتضح أن االشعب الجزائري كان واعيا عند إنتخابه
على الجبهة اإلسع ع ععالمية لإلنقاذ و كان مدركا في إختياره ،إال أن اإلنقالب العسع ع ععكري شع ع ععوه صع ع ععورة

التيار اإلسعع ع ع ععالمي وهذا ما أكده المبحوث  " 3لم يفقدهم القاعدة الشةةةةةةةعبية و إنما ما قام به النظام
أنذاه من تصةةةةةةرفات ج علت الفرد الجزائري يأخذ نظرة سةةةةةةلبية على التيار اإلسةةةةةةالمي "  ،ومن هنا

يتضح أن النظام السياسي يعتبر التيار اإلسالمي السبب المباشر ما حدث في التسعينيات مما أثر
على شعععبيتها و مصععداقيتها لدى الشعععب الجزائري و أن النظام السععياسععي هو من منح صععورة سععيئة
على التيار اإلسععالمي  ،مما رسععخ فكرة لدى الفرد الجزائري مفادها بأن وصععول التيار اإلسععالمي الى
السع ععلطة قد يؤدي الى إنقالبات و نزاعات هو بمنأى عنها عنها وقد مر بها في التسع عععينيات إن هذه
الص ع ععورة التي كونها الناخب حول التيار اإلس ع ععالمي أص ع ععبحت ورقة رابحة يوظفها النظام كلما ش ع عععر
بالخطر.
 الح ملة اإلنتخابية بين إسةةةةةتمالة العواطف و البرامج اإلنتخابية :إن الوصع ع ععول الى السع ع ععلطة هو
هدف كل تشع ع ع ع ععكيلة سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععية مهما كانت إيديولوجياتها أو توجيهاتها واذا عدنا إلى التكتل فإنه قام

بحملة وعرض برنامجه و س ع ع ع ع ععماه بالبرنامج البديل وهي مرجعية ما س ع ع ع ع ععتؤول اليه الجزائر في خمس

سع ع ع ععنوات القادمة وهذا ما أكده المبحوث  " 6لدينا برامج إنتخابية في او ما جاء فيها واضةةةةةةح دون
ضةةةةةةةةةبابية"  ،و المبحوث " 3نعم لدينا برنامج بديل متكامل يغطي كافة الثغرات السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية و
اإلجتماعية و اإلقتصةةةةةةادية " ،غير أن ما لحض ع ع ع ععناه أن برنامج التكتل إتس ع ع ع ععم بالعمومية مبني على
تصع ععورات و ثقة زائدة لدى اإلسع ععالميين خاصع ععة في تواصع ععلهم مع المواطنين و شع ععرحهم للبرنامج أثر
على تحركاتهم خاصة في جانب اإلصغاء و كانت ردود بعض الشبان بالقول أخطونا من السياسة
الكل ال يصةةةلح ،وهذا يدل على نظرة الناخب السع ععليمة لكافة التيارات الذي انتج نوع من الفروق لدى
الناخب مما صعععب شععرح البرنامج للمواطنين وهذا ما أكده المبحوث " 13نعم كان لدينا برنامج لكن
كيفية إيصةةاله الى المواطن كان صةةعبا في ظل الفروق "

و المبحوث  " 14إن برنامجنا كان

يحمةل في طيةاتةه بةذور التغيير لكن المواطن لم يقتنع بةه داللةة على عةدم فوزنةا بةأي مقعةد على
مسةةةتوى الوالية"  ،ومن هنا يتضعععح أن الناخب لم يقتنع بالحملة اإلنتخابية

و بما جاءت به من

برامج مدركا أنه ال يوجد تغيير في الخطابات ال تؤثر على المواطن و أنها مناسباتية وهذا ما أكده

المبحوث " 14إقترحنا برامج موضةةةةةةةةةةوعية لكن خالل الحملة لم يقتنع المواطن بها "،

و

المبحوث " 3نعم كان لبد من توظيف العاطفة خاصةةةة في العمل الجواري لربح أصةةةوات بمنأى عن
شةةةةةرح البرنامج" ،ومن هنا نجد أن بعض المترشع ع ععحين وظفوا العاطفة لجذب الناخبين خاصع ع ععة كبار
السععن هذه الفئة التي تتأثر بالكالم أكثر من البرامج اإلنتخابية  ،كل هذا يجعلنا نقول أن التكتل جاء
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ببرنامج متكامل حضع ع عره قيادات إس ع ععالمية لكن المالحظ عدم حص ع ععول التكتل على مقاعد وهذا راجع

الى عدم قدرة المترش ع ع ععحين على التجنيد و خلق وعاء إنتخابي مبني على ش ع ع ععرح البرامج و إس ع ع ععتمالة
عواطف الناخبين.
 تمثالت الخطاب السياسي لمترشحي تكتل الجزائر الخضراء : الوسةةةةائل الم سةةةةتعملة في تبرير و تمديد الخطاب السةةةةياسةةةةي للتكتل :إن الحملة اإلنتخابية هي
األنشععطة التي يقوم بها الحزب أو المترشععح السععياسععي بهدف إمداد الجمهور أو الناخبين بالمعلومات
عن برنامجه ،و س ع ع ععياس ع ع ععته و أهدافه ،ومحاولة التأثير فيهم بكل الوس ع ع ععائل و األس ع ع ععاليب المتوفرة من

خالل جميع قنوات اإليصعع ععال و اإلقناع المتمثلة في الخطاب السع ع ععياسع ع ععي  ،والمقابالت و اإلعالنات
السياسية  ،والتجمعات الجوارية ،وغيرها من الوسائل ،فحسب المبحوث " 4أهم الوسائل المستعملة
في الحملة اإلنتخابية هي العمل الجواري و التجمعات الشةةةةةةةةعبية برغم من قلتها في واليتنا" ،وكذا
المبحوث " 10في إعتقادي أن العمل الجواري هو أحسةةةن وسةةةيلة إلصةةةال الخطاب اإلنتخابي لكل
فئات المجتمع "  ،كععل هععذا يععدل على أن العمععل الجواري هو المواجهععة المبععاش ع ع ع ع ع ع عرة بين النععاخععب و
المترشععح التي بفضععلها يمكن للمترشععح تغيير مواقف و سععلوكيات األفراد  ،ومن جهة أخرى يتمكن
من معرف ة النموذج اإلنتخابي األنسعع ع ع ععب في تحديد سع ع ع ع ععلوك المنتخب كمحور أسعع ع ع ععاسع ع ع ع ععي في العملية
اإلنتخابية  ،كذلك نجد التجمعات الشع عععبية أثرت في الحملة اإلنتخابية على ش ع عرائح من الناخبين من
حيث فن التواصع ع ع ع ع ع ععل ولغة اإلقناع ومخاطبة الجماهير من خالل القدرة على إنتاج كالم عقالني و
مؤثر ،فالرس ع ع ع ع ع ععائل التي يوجهها المترش ع ع ع ع ع ععح هي إقناعه بالدرجة األولى و تتطابق مع التغييرات التي
تحدث في المجتمع وهذا ما أكده المبحوث  " 6أظن أن التجمعات الشةةةعبية سةةةاهمت في إسةةةتقطاب
المواطنين خاصةةةةةةةةةة في البلديات الصةةةةةةةةةغيرة" ،و المبحوث " 13في رأيي أن التجمعات الشةةةةةةةةةعبية
إسةةةةةتقطبت جمهورا كبيرا إال أن النتائج لم تعكس ذله" ،كذلك تعددت الوس ع ع ععائل خاص ع ع ععة الوس ع ع ععائل
التكنولوجية الحديثة مثل ش ع ع ععبكة األنترنيت التي لعبت دو ار مهما في إيص ع ع ععال الخطاب خاص ع ع ععة لدى
الفئة المثقفة من خالل إطالع المناضع ع ع ع ع ع ععلين و المنخرطين يوميا عما يحدث في الحملة اإلنتخابية ،
وهذا ما أكده المبحوث" 11إسةةتعملنا التجمعات الشةةعبية و كذله الوسةةائط اإللكترونية كالفايسةةبوه
و تويتر " ،والمبحوث  " 1بغت النظر على الوسةةةةةةائل المعروفة بالتجمعات الشةةةةةةعبية و اللقاءات
الجوارية كانت هناه وسةةةةةةةائل تكنولوجيا مثل صةةةةةةةفحات الفايسةةةةةةةبوه" ،من خالل هذا يتضع ع ع ع ععح أن
مترشع ع ععحي التكتل على مسع ع ععتوى والية تيارت إعتمدوا على الوسع ع ععائل المعروفة ،كاللقاءات الجوارية و
التجمعات الش ع ع ع عععبية ألنها تمثل اإلتص ع ع ع ععال المباش ع ع ع ععر مع كافة شع ع ع ع عرائح المجتمع  ،كما إعتمدوا على

الوسائط اإللكترونية كالفايسبوك لسرعة إيصال المعلومة وبدرجة أقل الملصقات و المنشورات.
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 الخطاب السةةياسةةي لإلسةةالميين بين التوجه و الطموح  :يعتبر الخطاب الس ععياس ععي من األدوات
الحجاجية التي يسع ععتعملها السع ععياسع ععيين ،كما يتخذ الخطاب السع ععياسع ععي مفهوما أكثر وظيفة يتعمق في

آليات التواصع ععل  ،و إذا رجعنا الى المشع ععهد السع ععياسع ععي قبل تش ع عريعيات ماي  2012نجد أن خطاب
بعض التشع ع ع ع ع ع ععكيالت الحزبية كانت وراء عزوف المواطنين عن اإلنتخابات  ،واذا عدنا الى خطاب
اإلسالميين نجد أن خطاباتهم إرتكزت على األدبيات الدينية و القضايا المجتمعية الحساسة كالتربية

و األس عرة  ،وبالتالي الخطاب السععياسععي لإلسععالميين عبر عن توجهاتهم و طموحاتهم  ،وهذا ما أكده
مترشع ع ع ع ع ع ععحي التكتل أثناء الحملة اإلنت خابية الذين يعتقدون أن خطابهم إقتنع به المواطنين مبني على

اإلقتناع و التوجيه وفق مقتض ععيات المرحلة ،وبالتالي أص ععبح الخطاب الجماهيري التحاوري المباش ععر
هو نمط مترشععحي التكتل وهذا ما أكده المبحوث" 12بالفعل الخطاب السةياسةي عبر عن طموحات
و توجهات اإلسةةةالميين  ،وتكتل الجزائر الخضةةةراء ألننا كالمترشةةةحين كانت لدينا قناعات بما جاء
به " ،والمبحوث  " 5بالطبع ألن الطموح البد أن يكون في الخطاب و الرساالت التي وجهناها الى
المواطن البسةةيط" ،و المبحوث" 10نعم الخطاب السةةياسةةي عبر عن طموحاتنا في خدمة المواطن
و الوصةةةةةول الى السةةةةةلطة " بمعنى أن الخطاب الذي تبناه المترش ع ع ععحون كان مبني على ما جاء به
برنامج التكتل دون البحث عن الواقع الذي يعيشععه المواطن في تلك الفترة  ،مما نتج عنه أزمة إدراك

للوقائع و الحاالت الواقعية التي تسععاهم في التعبئة و الحشععد الجماهيري وهذا راجع الى تفائلهم الزائد
بمخرجععات الربي ع العربي و إهمععالهم للواقع المحلي لواليععة تيععارت وكععذلععك نجععد أن التكتععل جمع بين
ثالث تش ع ععكيالت س ع ععياس ع ععية ظرفية مما خلق نوع من ال توافق وهذا ما إنعكس على خطابهم الذي بدا

جامدا خطاب ركز على فكرة الوصع ععول الى السع ععلطة أكثر من الوصع ععول الى واقع المواطنين وهذا ما
أكده المبحوث " 3خطاب سةةياسةةي عبر عن توجهات التكتل و قد دعا من قبل الحملة الى توسةةيع
القاعدة و التشاره و اإلبتعاد عن التواجد الرمزي في دواليب السلطة" ،و المبحوث" 7نعم الخطاب
السةةةةياسةةةةي حجة وفق طموحات إن لم تقتنع به فكيف سةةةةوف نوصةةةةل محتواها الى المواطن"  ،إن
الخطاب السع ع ع ععياسع ع ع ععي لمترشع ع ع ععحي تكتل بالفعل عبر عن الطموحات و التوجهات لكنه كان بعيدا عن
األداء

و لم يتسم بالقدر الكافي من اإلقناع و إتسم بالسطحية و اإلبتعاد عن مقتضيات الخطاب

على المس ععتوى المحلي في ظل غياب اإلس ععتراتيجية الواض ععحة و األهم في ذلك اللغة المس ععتعملة في

التواصع ع ع ع ععل عبرت عن الخلل الواضع ع ع ع ععح بين المترشع ع ع ع ععح و المواطن من خالل الالفهم في ظل تعلق
اإلسع ع ععالميين بالربيع العربيأدى بهم الى اإلغتراب عن واقعهم و توظيفهم لخطاب عام ال يحمل جديد

واقع المجتمع المحلي.

 العالقة بين الدعوة و الخطاب السةةياسةةي  :إن أس ععاليب العمل التي مارس ععتها األحزاب الس ععياس ععية
اإلسال مية أنتجت عالقة ثنائية بين الدعوة و العمل السياسي وهذا ما الحضناه لدى مترشحي التكتل
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في تأسع ع ععيس مرجعية مبنية على شع ع ععخصع ع ععيات و مؤس ع ع عسع ع ععات دعوية هدفها توظيف الدين في العمل

السع ععياسع ععي و هذا ما أكده المبحوث " 12نعم مزجنا بين ماهو سةةةياسةةةي وماهو دعوي لقول نحتاج
لرحمة اهلل من دا ل على الدعوى الى دال الدولة أي سياستنا الدعوية ال يوجد فرق بين السياسية
و الدعوى"  ،و حس ع ع ع ع ع ع ععب المبحوث " 6نعم البد من الخطاب الدعوي لكن بإمتزاجه مع الخطاب
الدعوي فالخطاب السةةةةةةةياسةةةةةةةي أداة و الخطاب الدعوي أصةةةةةةةل" ،والمبحوث " 3نعم الزمنا نوظفو
الخطاب الدعوي ألنه يسةةةةةةةةةةتقطب الجماهير" بمعنى أن الخطاب الدعوي وظفه مترشع ع ع ع ع ع ععحي التكتل
إلسع ععتمالة قلوب الناس و هو الخطاب يلعب دور المسع ععاهم في المشع ععروع السع ععياسع ععي  ،في نظرهم أن
على الناس أن يفرقوا للناس بين السععياسععة التي تمارس بالشععكل الحالي و بين السععياسععة الشععرعية التي
يعدعو اليهعا اإلسع ع ع ع ع ع ععالم وهعذا معاأكعده المبحوث " 7البد من توظيف بعت ابيات و ابحاديث " ،و
المبحوث  " 11الخطاب الدعوي ال يعني عندما نتحدث عن آية فهذا يدل على الدعوة " ،و هنععا
يتض ععح أن الخطاب الس ععياس ععي في نظرهم مبني على مجموعة األفكار و القض ععايا الس ععياس ععية الراهنة

من خالل حمل خطاب إقناعي للمواطن يهدف الى القبول و التس ع ع ع ع ععليم بص ع ع ع ع ععدق الدعوى عن طريق
توظيف البراهين و الحجج ،إن المزج بين الخطاب الدعوي و الخطاب السععياسععي أنتج صععورة نمطية
لدى الناخب مفادها توظيف الدين ألغراض س ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععية مما جعل مترش ع ع ع ع ععحي التكتل يعتمدون على

الخطاب الدعوي أكثر من الخطاب السع ع ععياسع ع ععي وهو خطاب حماسع ع ععي إسع ع ععتهدف فئات المجتمع هذه
التوليفة التي بنى عليها اإلسع ععالميون مشع ععروعهم لم تعد قادرة على إقناع المواطن الذي أصع ععبح يعتقد
أن دور الدولة واطاراتها هو توفير العمل و ليس إدخال الناس الى الجنة .
 المشاركة السياسية النسوية داخل األحزاب اإلسالمية: موقع المناضلة داخل األحزا ب السياسية اإلسالمية  :أصع ع ع ع ع ع ععبح للمرأة دور جوهري و بععارز في
الحياة السع ععياسع ععية من خالل مشعععاركتها عبر قنوات مختلفة س ع عواء أحزاب او جمعيات أو غيرها ،غير

أن هذا الدور جعل الفاعلين في الحقل الس ع ععياس ع ععي ينفون دورها كفاعل في الحراك الس ع ععياس ع ععي ،و أن

دورها ال يقتصععر إال على تقلد مناصععب في التشععكيالت الحكومية موازاة مع دورها المجتمعي المكمل
للرجل داخل األسع ع ع ع ع ع عرة

و هذا ماأكده المبحوث " 6موقع المناضةةةةةةةةةلة مسةةةةةةةةةتمد من تراثنا الفكري

اإلسةةةةةةالمي حتى و لو كانت محافظة لها دور إيجابي داخل الحياة السةةةةةةياسةةةةةةية"  ،والمبحوث " 3
موقعها أصةةبح أكثر تحفظا خاصةةة بعد إصةةد ار قانون الكوتا فهذا القانون منحها نوعا من الحرية
النسبية " ،ومن هنا يتضح أن المرأة هي شريك أساسي في العملية السياسية داخل التيار اإلسالمي
و هذا ما أكده المبحوث " 8المناضلة لها كلمتها مثلها مثل المناضل اإلسالمي وهي تتمتع بأدوار
قيادية داخل األحزاب اإلسةةةةالمية "ونجد المبحوث " 14المناضةةةةلة اإلسةةةةالمية لها دور فعال فهي
تنافس الرجل في كل المجاالت و العمل الجواري "و هنا نلتمس مكانة المرأة و دورها النض ع ع ع ع ع ع ععالي
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اإليجابي داخل التكتل بحكم إعادة إس ع ع ععتكش ع ع ععاف لذاتها و زيادة على ذلك إكتس ع ع ععابها الثقة ونفيها لكل

السعع ععلطة الذكورية كل هذا ج علها تحقق مبدأ المسعع ععاواة بين الجنسع ع ععين الى حقائق ملموسع ع ععة في أرض
الواقع في ظل قانون الكوتا الذي أعطى نوعا من الحرية للمناضلة باإلضافة الى ضرورة تطبيقه في
أرض الواقع حتى على األحزاب المحافظة ،وهذا ما أكده المبحوث " 9أظن أن األخت المناضلة لها
دور فعال في مختلف ال مؤسةةسةةات الحزبية بداية من المكتب البلدي الى غاية المكتب الوطني" ،و
المبحوث  " 1المناضةةةةلة اإلسةةةةالمية لها موقع مميز تاريخيا بحكم أنه كان أقسةةةةام مخصةةةةصةةةةة و
مسةةةةتقلة داخل الحزب يكفل لها التسةةةةيير الذاتي من خالل المناضةةةةالت في حد ذاتها " ،إن التكتل
األخضر يؤمن بعمل المناضلة لكنه يبقى محافظا بحكم إلزامها بالشريعة اإلسالمية و اإللزام بدورها
المفوض إليها الذي يعود الى ص ع ععالحياتها داخل األسع ع عرة قبل الس ع ععياس ع ععة غير أن قانون الكوتا فرض

على اإلسالميين تقبل النساء واعطائها دو ار رئيسيا بعدما كان ثانويا.
 تأثير نظام الكوتا على األحزاب السةةةياسةةةية اإلسةةةالمية :تلعب النظم اإلنتخابية دو ار حاسع ععما في
تحديد من هو الحزب أو مجموعة أحزاب التي تتولى زمام الس ع ع ع ع ععلطة على المس ع ع ع ع ععتوى المحلي

و

الوطني ،غير ما الحظناه في الجزائر أن السعع ع ععلطة إتبعت نظاما جديدا في تش ع ع ع عريعيات ماي 2012

هععدفععه تشع ع ع ع ع ع ععتيععت القععاعععدة الحزبيععة في الجزائر من خالل منح عععدد كبير من اإلعتمععادات لمحزاب
الجععديععدة  ،وفي نظر اإلسع ع ع ع ع ع ععالميين إحالل المس ع ع ع ع ع ع ععاواة بين الرجععل و المرأة كواحععد من أهم المبععادئ
الدس ع ع ععتورية  ،و أص ع ع ععبحت المرأة تنافس الرجل في المناص ع ع ععب القيادية جعلت الرجل ينظر إليها أنها

غير مهيأة و ال تقفه في األمور الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععية  ،وهذا ما أكده المبحوث " 5نعم أثر علينا من خالل
نقص األداء البرلماني لألحزاب السةةةياسةةةية " ،كما أن التيار اإلسع ععالمي يهتم نسع ععبيا بالمرأة حتى في
ظععل عععدم وجود نظععام الكوتععا وهععذا مععا أكععده المبحوث " 13ال لم يؤثر علينا بحكم دور المرأة داخل
منظومتنا الحزبية "و المبحوث  " 10لم يؤثر علينا ألننا دائما ما وضةةةةعنا المرأة في مقدمة القوائم
" ،وهذا يبرز أن التيار اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي تبنى دور المرأة حتى قبل قانون الكوتا غير أن بعض العوائق
جعلت التيار اإلسععالمي ال يحترم الكوتا النسععائية خاصععة في الواليات الداخلية حيث ال أثر للمرأة في
الحياة السععياسععية إال أ ن هذا القانون أجبرهم على اإلسععتعانة ببعض المناضععالت التي ليس لهن كفاءة
سياسية وهذا ما أثر على األحزاب ككل وليس اإلسالميين و ساهم في تراجع عمل األحزاب في ظل

هذا القانون .
 مترشةةحي التكتل األخضةةر بين مؤيد و معارضةةة لنظام الكوتا :تعتبر قض ععايا مش ععاركة المرأة في
العمل الس ععياس ععي من أهم القض ععايا التي يثار عليها الجدل بحكم مزاحمتها الرجل في القيادة و ص ععنع
القرار ،و لتحس ع ععين وض ع عععها قامت الجزائر بس ع ععن مجموعة من اإلص ع ععالحات مس ع ععت المرأة وفتح لها
المجال لدخول عالم الس ع ععياس ع ععية من خالل تخص ع ععيم مقاعد خاص ع ععة بالنس ع ععاء على مس ع ععتوى القوائم
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اإلنتخععابيععة  ،و بععالتععالي إجبععار األحزاب على المثول لهععذا القععانون بغض النظر على الكفععاءة و هععذا

مععاأكععده المبحوث " 13نعم أثر علينا أل نه فرت علينا المرأة دائما في القوائم اإلنتخابية " ،وكععذا
المبحوث" 6نعم أثر علينا خاصة في بعت الواليات المحافظة " ،وبالتالي نجد أن النظام السععياسععي
وجد بديال يتعلق بالمرأة هدفه تش ع ععتتت األحزاب الس ع ععياس ع ععية خاص ع ععة المحافظة منها في ظل ض ع عععف
غياب المبادرة للمش ع ع ععاركة في الس ع ع ععلطة و عدم قدرتها في توجيه الحياة العامة فهي تفتقر الى برامج
وآليات واضععحة في عملها  ،و بالتاليال حضععور الذكوري أنتج تصععورات سععلبية حول جدوى مشععاركة

الم أرة في العمل السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععي ،وهذا ما أكده البحوث " 1نعم أثر علينا نسةةةةةةةةةةبيا في عقول بعت

المناضةةةةلين في التكتل ولم يهضةةةةموا فكرة أن المرأة متصةةةةدرة للقوائم و تنافس الرجل" ،و المبحوث
 " 11نعم أثر فينا ألن المرأة تفتقر للقيادة ووصةةةةنع القرار " ،ومن هنا يتض ع ععح أن مترش ع ععحي التكتل
يرفضع ععون نسع ععبيا هذا القانون بسع ععبب أن المرأة للتخطيط و اإلتصع ععال و فقدانها للخبرة السع ععياسع ععية في
مجال العمل السععياسععي بشععكل عام  ،و العمل الحزبي بشععكل خام ،وأن النظام السععياسععي هو الذي
فرض على األحزاب على وجود المرأة في القوائم بغية تشتيت الكتلة الحزبية في الجزائر .
 الخاتمة :م ن خالل هذه الدراسات توصلنا لمجموعة من النتائج أظهرت أسباب ومحددات تراجعتكتل الجزائر الخضعراء إنتخابيا في الجزائر ،حيث يمكن إرجاعها الى عدة عوامل تراكمت فيما بينها

و من خالل تحليالت للمقابالت توصلنا الى النتائج التالية:

 إن أحداث أكتوبر  1988تشععبه نسععبيا األحداث التي قامت في بعض الدول العربية بسععبب الظلم
اإلجتماعي من طرف األنظمة اإلس ع ع ععتبدادية و العس ع ع ععكرية و بالتالي هي أحداث ال تختلف كثي ار عن

ثورات الربيع العربي .

 إن الحمالت اإلنتخابية المتبعة من طرف مترشع ع ع ع ععحي التكتل على مسع ع ع ع ععتوى والية تيارت مسع ع ع ع ععت
الجانب النفس ععي للمواطن ،م ن خالل تطرقها لخلفات النظام الس ععياس ععي و ربطه بالظروف الحالية من
خالل إستمالة العواطف .

 الحمالت اإلعالمية مغرضعععة التي تبناه النظام السع ععياسع ععي جعلت الناخب مخي ار على اإلبقاء على
األوضاع الراهنة عوض اإلنتخاب على مترشحي التكتل بصفته ممثل للتيار اإلسالمي .
 إن الخطاب اإلنتخابي لمترشععحي التكتل قام على عرض برامج مبنية على الشععروحات و تبريرات
الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععات الحكومية المتعاقبة و اإلبتعاد عن ش ع ع ع ع ععرح البرنامج البديل و ربطه بالواقع اإلجتماعي

للمواطن المحلي بتيارت.
 أسلوب خطاب مترشحي تكتل الجزائر الخضراء مع الناخب لم يكن مواكب للظروف و المتغيرات
وهو خطاب إعادة إستحضار صورة اإلسالميين السابقة المبنية على توظيف الدعوة
116

.

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

 عدم تقبل فكرة أن تكون المرأة متصع ع ع ع ع ع ععدرة للقوائم اإلنتخابية نتيجة عدم كفاءتها و درايتها بالعمل
السياسي و بالتالي هذا النظام ال يوافقها.

 مترش ععحي تكتل الجزائر الخضع عراء يتذمرون عن قانون الحص ععم ويبدون تأثيرهم منه معللين ذلك
بأن النظام السياسي دائما يسن قوانين جديدة تهدف الى حصر المشاركة اإلسالمية.
إن الحركة اإلس ع ععالمية في الجزائر لم يمسع ع عس ع ععها الربيع العربي إال أنها حاولت تغيير األوض ع ععاع التي
كانت سعععائدة في الجزائر في خضعععم الربيع العربي و الذي إعتبر فرصعععة لإلسعععالميين لفرض نفسع ععهم
على السععاحة السععياسععية إال أنهم لم يسععتطيعوا لعدة إعتبارات ،كل هذا يدعو الى إعادة صععياغة نظرة
مستقبلية لإلسالميين وتوجهاتهم وفق ما تفرضه الساحة السياسية.
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 المجالت : بن عشع ععي حفصع ععية ،بن عشع ععي حسع ععين ،ضع ععمانات المشع ععاركة السع ععياسع ععية للمرأة الجزائرية في ظلالقانون العض ع ع ع ع ع ع ع وي المحدد لكيفيات توسعع ع ع ع ع ععيع حظوظ المرأة في المجالس اإلنتخابية ،مجلة المفكر ،
العدد.11
 -خليدة كعسيس ،الربيع العربي بين الثروة و الفوضى ،مجلة المستقبل العربي ،العدد.221

 عمار عباس  ،موقع الجزائر من التحوالت السع ععياسع ععية التي يعرفها العالم العربي ،حوليات جامعةالجزائر ،الجزء األول ،العدد ،20ديسمبر .2011
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حركة اإلخوان المسلمين في مصر :تاريخ يعيد نفسه

بين الماضي الملبد ،...الحاضر المجهول ،...المستقبل

-

المنشود-...

الدكتورة بوجحفة رشيدة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عبد الحميد بن باديس –مستغانم( -الجزائر)

مقدمة:
تعتبر جماعة اإلخوان المس ع ع ععلمين من بين هذه الحركات اإلس ع ع ععالمية التي ال زال ينظر إليها
باعتبارها التيار األكبر واألكثر تأثي ار وتنظيما في الحياة السياسية المصرية ،وهو أيضا التيار األكثر
ثراء وتنوعا في اسع ع ععتخدام اسع ع ععت ارتيجيات مختلفة ومركبة تبعا لظروف كل عصعع ععر ،بحيث نجحت في
االس ع ععتمرار رغم المحن واألزمات التي مرت بها وامتد فكرها إلى كل األقطار .هذه الجماعة عاش ع ععت
عصع ار مديدا ومازالت عرفت بالتنوع الداخلي والجيلي والثراء الفكري والسعياسعي ،كما قد شعابها الكثير
من الجدل داخلها وحولها ،وشععهدت مراحل صعععود هائلة واسععتثنائية وخاصععة في المراحل األولى من
تاريخ تأس ع ع ععيس ع ع ععها وحتى حرب فلس ع ع ععطين عام  ،1948وعرفت انتش ع ع ععا ار هائال في محافظات مص ع ع ععر
المختلفة وعضع ععوية هائلة داخل القرى ،وأيضع ععا ضع عععفا سع ععياسع ععيا كبي ار وبصع ععورة ال تتناسع ععب مع حجم
الجماعة وانتشععارها حيث غابت عن البرلمان طوال الفترة شععبه الليبرالية ،ولم يكن لها نائب واحد قبل
ثورة  .1952ودخلت الجماعة في صععدام قاسععي مع السععلطة الناص عرية ،وعانى أعضععائها من ويالت
الس ع ععجون والمعتقالت ،كما فرضعع عوا على أنفس ع ععهم س ع ععياجا من العزلة ،واالنس ع ععحاب من المش ع ععاركة في
الحياة السع ع ع ععياسع ع ع ععية طوال عهد الرئيس السعع ع ععادات الذي أفرج عنهم في بداية حكمه وعاد واعتقلهم في
نهايته.
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فجماعة اإلخوان المسلمين ميزت نفسها بثالثة مظاهر تتمثل في تشكيل جماعة منظمة
أوال ثم مفهومها الش ععامل لإلس ععالم ،كما يقول مؤسع عس ععها "حس ععن البنا" :عقيدة وعبادة ،ووطن وجنس ععية،
ودين ودولة ،وروحانية وعمل ،ومصع ع ع ععحف وسع ع ع ععيف ،والمظهر الثالث يتجلى في تأكيدها على العمل
البنا أتباعه بأن" :عليكم أن تتذكروا أن أمامكم هدفين أس ع ععاس ع ععيين اثنين:
الس ع ععياس ع ععي ،فقد وجه حس ع ععن "
األول هو تحرير الوطن اإلسععالمي من السععيطرة األجنبية ،والثاني هو أنه قد تقوم دولة إسععالمية حرة
في هذا الوطن الحر تعمل وفق تعاليم اإلسع ععالم وتعطبق تش ع عريعاته االجتماعية وتعلن مبادئه السع ععلمية
وتذيع رس ع ع ععالته الس ع ع ععمحة على البش ع ع ععر" .وقد لخم أحد المفكرين اإلس ع ع ععالميين ذلك كله بقوله" :البنا
واإلخوان ليسوا فك ار فقط ولكنهم حركة وموقف ،وأساسهم فك ار وحركة وموقفا هو "شمول اإلسالم" أي
الدعوة إلى اإلس ع ع ععالم الش ع ع ععامل لكل أوض ع ع ععاع الكون والمجتمع والفرد ،وباإلس ع ع ععالم الجامع لكل أطراف
الحياة المهيمن على كل أحوال البشر عقيدة وشريعة وسلوكا".
لقد تلقت جماعة اإلخوان المسع ععلمين في بلداننا العربية والعالم ض ع عربات متعددة ومتالحقة،
أفضعع ع ععت إلى فقدانها السعع ع ععلطة في مصعع ع ععر ،وتبخرت أحالمها في س ع ع ع عواها من البلدان ،وخاصع ع ع ععة في
موريتععانيععا ،التي كععانععت تعتبر المكععان الحيوي للحركععة اإلخوانيععة ،البعيععد عن األنظععار ،ثم جععاء قرار
المملكة العربية الس ع عععودية بتص ع ععنيف جماعة اإلخوان المس ع ععلمين كتنظيم إرهابي ،ليطردها من معظم
الساحة الخليجية ،تبعه قرار بريطانيا التحقيق في عالقة اإلخوان باإلرهاب ،الذي يش "كل تهديدا لمالذ
آمن لنش ع ععاطات قيادات الجماعة ،ودعما للتوص ع ععيات ،الص ع ععادرة في العاص ع ععمة الفرنس ع ععية باريس عن
مقدمتها تصع ع ع ع ععنيف جماعة اإلخوان المسع ع ع ع ععلمين
مؤتمر "اإلعالم بين المهنية وتسع ع ع ع ععييس الدين" ،وفي "
تنظيما إرهابيا ،ودعوة الحكومة الفرنسع ع ع ععية إلى التواصع ع ع ععل مع المجموعة األوروبية لتفعيل هذا القرار.
ويمكن القول إن الجماعة باتت تعيش عزلة شع ع ع ععبه تامة في العالم العربي ،مرشع ع ع ععحة ألن تأخذ طابعا
عالميا ،مع اسععتثناءات صععغيرة ،األمر الذي يطرح تسععاؤالت حول طبيعة سععلوك هذا التنظيم ،بعد أن
فقد س ع ععاحته األم ،والعديد من س ع ععاحاته الفرعية ،واألهم هو اإلجراءات البريطانية والفرنس ع ععية والكندية،
التي تهدد بفقدان هذا التنظيم المالذات اآلمنة لقياداته في البلدان األوروبية ،والعربية عموما ،األمر
الذي يجعله يعيش في حالة انتقالية ،من تنظيم يعيش أحالم السع ع ع ع ععلطة ،إلى تنظيم مشع ع ع ع ععتت ومطارد
بتهم اإلرهاب والقتل.
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اإلشكالية:
فمن خالل هذا التقديم نستنتج أن حركة اإلخوان المسلمين ومنذ نشأتها تمر بمحن صعبة
تكاد تتشع ععابه على مر السع ععنين لكن سع ععرعان ما يقوى عود هذه الجماعة لتعود من جديد ،فرغم تواجد
العديد من قياداتها اآلن في الس ععجون إال أن الحركة مازالت تعمل ومس ععتمرة فقط تغيرت الش ععخص ععيان
النها تعتمد في منهجها على توريث الفكر اإلخواني البنائها .واإلشكالية التي تريد اإلجابة عنها هذه
الورقة البحثية هو :كيف سةةتتعدى حركة اإلخوان المسةةلمين هذه األزمة منذ تولي السةةيسةةي الحكم
في مصر؟ وهل ستتخطى التحديات الراهنة ؟ وهل سيعود زمن اإلخوان كما كان يقال في 2011؟
فرضيات الدراسة :
 .1وجود حسعععن البنا بتربية وشعععخصع ععية اآلسعععرة وقدرته التنظيمية كان عامال أسعععاسع ععيا وأوليا في

نش ع ععأة وامتداد وتطور جماعة اإلخوان فكريا وعمليا ،بحيث يعتبره أص ع ععحابه مجدد العص ع ععر،

وأفكاره رغم أنها كتبت في زمن بعيد إال أننا نلمس حين نقرأها وكأنها تعني زماننا الحالي.
 .2تعتبر جماعة اإلخوان المسع ع ع ع ع ع ععلمين جماعة كاملة التكوين ،بينة المعالم ،قوية التماسع ع ع ع ع ع ععك،
واضحة في وسائلها ،غاياتها ،أهدافها ،برنامجها...الخ

 .3تسع ع ع ععاهم الخبرات االجتماعية والسع ع ع ععياسع ع ع ععية التي يعيشع ع ع ععها اإلخوان في مصع ع ع ععر في انفتاحهم
الديمقراطي على القوى السععياسععية األخرى ،واهتمامهم بأجندة سععياسععية جديدة وضعععت احترام
قواعد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بين أولوياتها.
 .4تحكم جماعة اإلخوان المس ع ععلمين ثقافة س ع ععياس ع ععية قائمة منذ البداية على اس ع ععتهداف المجتمع
وليس السلطة السياسية ،واعتبرته طريقها للوصول إلى السلطة ،وهذا ما نلتمسه في أساليبها
التغييرية المتمثلة في األسععلوب التربوي والتبليغي ،وأسععلوب المشععاركة السععياسععية ،والنشععاطات
االجتماعية التي تقوم بها والتي تكس ع ع ععبها قبوال ش ع ع عععبيا ،واعتمادها على المال واإلعالم لدعم
نشاطات الحركة ورؤيتها اإلصالحية والتغييرية.
 .5إن الجماعة التي تأس ع ع عسعع ععت منذ  1928وتضعع ععم في صعع ععفوفها مئات اآلالف من األعضع ع ععاء
وماليين األنصع ع ع ع ععار ،لن تنتهي بين ليلة وضع ع ع ع ععحاها رغم محاوالت محوها عن خارطة القوى
السياسية المصرية ،وستعود من جديد وقوتها ستنعكس على باقي األقطار العربية.
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منهجية الدراسة:
 .1المنهج الوصةةفي :وذلك من خالل التعرف على الفكر اإلخواني وخصععائصععه والمراحل التي
مرت بها الجماعة ،والكشف عن أسرار هذا االستمرار رغم بعض التناقضات،
 .2المنهج التةةاريخي :وذلععك من خالل اسع ع ع ع ع ع ععتعراض أهم المحطععات التععاريخيععة التي مرت بهععا
الجماعة في مصر

 .3منهج دراسةةة الحالة :وهذا ألن الد ارس ععة قامت بالتعمق في د ارس ععة حركة اإلخوان المس ععلمين

والتعرف على كل جزئياتها وتفاصيلها وحيثيات الفكر اإلخواني وواقع الحركة في مصر.
 .4االقتراب النسةةقي :ويتجلى ذلك في اسععتعراض الهيكل التنظيمي لإلخوان المسععلمين ،ود ارسععة
التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين ،مع إدراج المراحل التربوية التي يمر بها اإلخوان.
 .5االقتراب الوظيفي:وهذا ألن الجماعة في عالقتها مع المجتمع وحتى تتس ععع قاعدتها الش عععبية
وتلقى قبوال في المجتمعات العربية تقوم بالعديد من النشع ع ع ع ع ع ععاطات والمسع ع ع ع ع ع ععاعدات وغيرها من حلبات

النشع ع ع ع ع ع ع ععاط التي اختععارت الحركععة العمععل فيهععا وهي االتحععادات المهنيععة والنوادي واتحععادات الطالب
الجامعيين وهيئات المحاضرين في الجامعات ومساجد األحياء ،وهي حلبات أهملها النظام.
 .6االقتراب القانوني والمؤسسي :من خالل دراسة النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين
 .7اقتراب الجماعة :بحكم أننا ندرس إحدى الحركات اإلسالمية وهي حركة اإلخوان المسلمين
 .1تعريف حركة اإلخوان المسلمين:
عند تصعفح وقراءة رسعائل "حسعن البنا" نجد كل ما يخم جماعة اإلخوان المسعلمين سعواء
فكرهم وخصععائم دعوتهم ،أسععس هذه الجماعة وأهدافها ووسععائلها ،فحسععن البنا حاول تقديم مشععروع
إسععالمي متكامل لنهضععة األمة على حسععب ما ذكره عبد الحميد الغزالي ،حيث رأى أن رسععائل" :بين
األمس واليوم" ،و"المؤتمر الخامس" ،و"المؤتمر السادس" ،و"نحو النور" بمثابة تقديم واضح ومتكامل
لما رآه مؤس ع ععس هذه الجماعة كطريق للنهض ع ععة ،ورس ع ععائل" :دعوتنا" ،و"إلى أي ش ع ععيء ندعو الناس"،
و"اإلخوان تحت راية القرآن" ،و"التعاليم" تقدم الهيكل األسععاسععي لطريق النهضععة ،ورسععائل" :هل نحن
قوم عمليونم" ،و"مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي" تقدم النموذج العملي لمشروع النهضة.
"فاإلخعوان المسلمعون "جماعة إسالمية ،إصالحية شاملة ،أسسها حسن البنعا في مصر في
مارس  1928كحركة إسع ععالمية ،168وسع ععرعان ما انتش ع عر فكر هذه الجماعة في مصع ععر والعديد من
168 Mustapha Kamel Al-Sayyid,” The other face of the Islamism Movement”,
Carnegie Working Papers, Carnegie Endowment for International Peace, N. 33,
January 2003,p.8
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ال إس ععالمية وغير إس ععالمية
الدول ،ووص ععلت اآلن إلى أكثر من  72دولة تض ععم كل الدول العربية ودو ا
في القارات السع ع ععت .169شع ع عععارها "اهلل غايتنا ،والرسع ع ععول قدوتنا ،والقرآن دسع ع ععتورنا ،والجهاد سع ع ععبيلنا،
والموت في س ع ع ع ع ع ععبيل اهلل اس ع ع ع ع ع ععمي أمانينا" .170وغاية اإلخوان تنحص ع ع ع ع ع ععر في تكوين جيل جديد من
المؤمنين بتعاليم اإلسععالم الصععحيح الذي يعمل على صععب األمة بالصععبغة اإلسععالمية الكاملة في كل
مظاهر حياتها  ،ووس ع ع ع ععيلتهم في ذلك تنحص ع ع ع ععر في تغيير العرف العام وتربية أنص ع ع ع ععار الدعوة على
تعاليم معينة حتى يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك بها والحرم عليها والنزول على حكمها.171
فاإلخوان المسع ع ععلمون يهدفون إلى إصع ع ععالح سع ع ععياسع ع ععي واجتماعي واقتصع ع ععادي من منظور
إسععالمي شععامل في مصععر وكذلك في الدول العربية التي يتواجد فيها اإلخوان المسععلمون مثل األردن
والكويعت وفلسع ع ع ع ع ع ععطين  ،كمعا أن الجمعاععة لهعا دور في دعم ععدد من الحركعات الجهعاديعة والتي تعتبر
التدخل األجنبي ،مثل
حركات مقاومة في العالمين العربي واإلسعالمي ضعد كافة أنواع االسعتعمار أو "
حركة حماس في فلسععطين وغيرها من الحركات التي تنشععد االسععتقالل لبالدهم .172تسعععى الجماعة
في س ع ععبيل اإلص ع ععالح الذي تنش ع ععده إلى تكوين الفرد المس ع ععلم واألسع ع عرة المس ع ععلمة والمجتمع المس ع ععلم ،ثم
الحكومة اإلسع ع ع ع ع ععالمية ،فالدولة فأسع ع ع ع ع ععتاذية العالم وفقا لمسع ع ع ع ع ععس الحضع ع ع ع ع ععارية لإلسع ع ع ع ع ععالم عن طريق
منظورهم .173ولقد وص ع ع ع ععف حس ع ع ع ععن البنا جماعة اإلخوان في رس ع ع ع ععالة المؤتمر الخامس على أنها
جماعة إصعع ع ععالحية شع ع ع ععاملة تفهم اإلسع ع ع ععالم فهما شع ع ع ععامالا وتشع ع ع ععمل فكرتهم كل نواحي اإلصع ع ع ععالح في

" 169حمخ حن حومستم ن"ا م ي نع ويكيبيديا (م ي نع إوكالر ةقع)ا الل
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A
تل تصفح حوم زي ي مل  2019/01/11نتى حوسانع 14ل7%D9%86_09
 170نمر حوالتمساةلا حسن البنا المله ،الموهوب :حسن البنا أستار الجيل ،الل
تل تصفح حوم زي ي مل  2019/01/11نتى http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_name
حوسانع34ل9
،171ياوع حومؤتمر حوخامس مد مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا (حوللحئرل شر ع شهابا ر
134

ن)ا ص.

 172وق :يللللبقت رن ا " حمخ حن حومسللللتمقد " ثقر مد حو:ن حي حوالل تأرري بها رن ا حمخ حنا حيللللالفاري مد
حول حةب حفيلابقع اقهاا أهل هذه حو:ن حي  :حو:ن ا حو هابقعا حو:ن ا حومه:يعا حو:ن ا حوسن يقع.
 173مد ،ياوع إوى حوشباب مد مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،مرجي يابق ا ص177.
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األمة ،174وأنها دعوة س ععلفية ،طرية س ععنية ،حقيقة ص ععوفية ،هيئة س ععياس ععية ،جماعة رياض ععية ،رابطة
علمية ثقافية ،شركة اقتصادية ،وفكرة اجتماعية.
لعب كل من حس ع ع ععن البنا ،عبد القادر عودة ،س ع ع ععيد قطب 175دو ار فعاال في حياة جماعة
اإلخوان المس ع ع ععلمين منذ نش ع ع ععأتها ،فاألول كان له دور المنش ع ع ععئ لها والباني للتنظيم الهيكلي ،والمحدد
لمضععمون الدعوة وأهدافها ووسععائلها ،والمشععرف العام على التوجيه والتنفيذ وكل ما تتطلبه الدعوة من
عمععل ،أمععا الثععاني فكععان لععه دور المفكر الععذي يقوم بعمليععة التععأص ع ع ع ع ع ع عيععل ،حيععث يرد كععل فكرة تتبنععاهععا
الجماعة إلى أصع ع ع ع ع ع ععولها الدينية كما كان يقوم بعمليات التنظير التي تنتهي دائما إلى أن ما جاء به
اإلسع ععالم هو األفضع ععل ،176في حين قام الثالث بإدخال بعض التعديالت والتغييرات 177على فكر
الجماعة األم وهي جماعة اإلخوان المسعع ع ععلمين ما دفع إلى الحوار السعع ع ععاخن والجدل العنيف ،وانتهى
األمر إلى وجود تيارات فكرية اسع ع ع ع ع ع ععتقطب كل واحد منها مجموعة من اإلخوان ،ثم أصع ع ع ع ع ع ععبحت كل
مجموعة جماعة دينية تدعو الناس إلى فكرها وتعمل لحسابها الخام.
يهدف اإلخوان المس ععلمين إلى ما جاء على لس ععان حس ععن البنا في رس ععالة بين األمس واليوم
فيما يلي ..... ":ماذا نريد أيها اإلخوانم أنريد جمع المال وهو ظل زائلم أم نريد س ع ع ع ع ع عععة الجاه وهو
عرض حائلم أم نريد الجبروت في األرض ...شععهد اهلل أننا ال نريد شععيئا من هذا وما لهذا عملنا وال
إليه دعونا ،ولكن اذكروا دائما أن لكم هدفين أساسيين:
-1

أن يتحرر الوطن اإلسالمي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبيعي لكل إنسان ال

ينكره إال ظالم جائر أو مستبد قاهر.

 ، 174ياوع حومؤتمر حوخامس مد مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا(هذه ة سخع ج:ي:ا ملي:ا بر يائن ج:ي:ا
مي حوالتققق حوالنققح حومرحجعع)ا مرجي يابقا ص337 .ا 338
175متم :أحم :ختف هللاا "حوصللللت ا حميللللممقع ال مصللللر" الل الحركات اإلس الالالالمية في الو ن العربي ،ط2.
(بقر يل مر ل ر،حياي حو ح:ا حوعربقعا )1989ا ص41 .
 176وتملي :مد حوالفصلقن أة رل نب :حوقار ،ن راا التشالريع الجنائي اإلسالالمي مقاراا بالقااون الوضالعي (حوقاهرال
رح ،حوالرحوا )1978ا حبال:حء مد حوصفتع 12ا نب :حوقار ،ن راا اإلسالم وأوضاعنا السياسية (حوقاهرال رح ،حوكالاب
حوعربلا )1951ا ص44 .ا متم :أحم :ختف هللاا "حوصللت ا حميللممقع ال مصللر" الل الحركات اإلسالالالمية في
الو ن العربي ،مرجي يابقا ص ص58-51 .
 177وتالف صقن أ ثر يمكد حورج ث إوى ما الب يق :زطبل يق :زطبا الم ستقبل لهذا الدين (ر ب نا ر
زطبا معال ،في الطريق (ر ب نا ر ن)ا يق :زطبا العدالة االجتماعية في اإلسالم (ر ب نا ر
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أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسع ع ع ع ععالمية حرة ،تعمل بأحكام اإلسع ع ع ع ععالم ،وتطبق

نظامه االجتماعي ،وتعلن مبادئه القومية ،وتبل دعوته الحكيمة الناس".......
هذه األهداف سع ع ععماها باألهداف العامة أما األهداف الخاصع ع ععة فتتمثل في ....... " :فمن
أهععدافكم أن تعملوا إلصع ع ع ع ع ع ععالح التعليم ،ومحععاربععة الفقر والجهععل والمرض والجريمععة ،وتكوين مجتمع
نموذجي يسع ع ععتحق أن ينتسع ع ععب إلى ش ع ع عريعة اإلسع ع ععالم" .وعن الوسع ع ععائل لتحقيق هذه األهداف يقول" :
وسعع ع ع ع ع ع ععائلنععا العععامععة :كيف نصعع ع ع ع ع ع ععل إلى هععذه األهععدافم إن الخطععب واألموال والمكععاتبععات والععدروس
والمحاض ع ع ع عرات وتشع ع ع ععخيم الداء ووصع ع ع ععف الدواء ،كل ذلك وحده ال يجدي نفعا وال يحقق غاية ،وال
يص ع ع ع ععل بالداعين إلى هدف من األهداف ،ولكن للدعوات البد من األخذ بها والعمل لها .والوس ع ع ع ععائل
الععامعة للعدعوات ال تتغير وال تتبعدل وال تععدو هعذه األمور الثالثعة :اإليمعان العميق ،التكوين العدقيق،
العمل المتواصل 178 "...
تتميز هذه الحركة أو الجماعة عن غيرها من الجماعات بمجموعة من الخصعائم ليسعت
خص ععائم ش ععكلية ،وانما تمثل جوهر الفكرة التي يقوم عليها المش ععروع الحض ععاري الذي تعرض ععه هذه
الجماعة ويؤدي على نهضة األمة اإلسالمية ،179وكل خاصية لها مدلولها على الجوانب المختلفة
لحياة المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .هذه الخصائم هي تسعة ذكرها حسن
البنا في أكثر من موقع في رسع ع ع ع ع ع ععائله وتتمثل في :الربانية ،العالمية ،التميز ،الشع ع ع ع ع ع ععمولية ،العلمية،
العقالنية ،االستقاللية ،العملية ،الوسطية.
تتمثل هيئات الجماعة التي حددها المؤتمر الثالث لإلخوان عام  1935في المرشد العام،
ومكتب اإلرشع ع ع ع ععاد ،والهيئة التأسع ع ع ع ععيسع ع ع ع ععية (مجلس الشع ع ع ع ععورى العام) ومؤتمر المناطق وفرق الرحالت
(الجوالة) وفرق اإلخوان .180بينما تمثلت مراتب العضوية في األو المساعد واألو المنتسب واألو

 ،178ياوع بقد حألمس حوق م مد مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا(هذه ة سخع ج:ي:ا ملي:ا بر يائن ج:ي:ا
مي حوالتققق حوالنققح حومرحجعع)ا مرجي يابقا ص ص527 -525 .
 179نب :حوتمق :حوغلحولا حوا أ سا سيات الم شروع اإل سالمي لنه ضة األمة :ثراءة في فكر اإلمام ال شهيد ح سن
البنا (حوللحئرل رح ،حوخت :ةقعا )1999ا ص ص.84 -80 .
180متم ر نب :حوتتقلا اإلخوان المسلمون أحداث
ص ص248 -245 .
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ال أطلق عليععه "قععانون النظععام
العععامععل والمجععاهععد .وفي سع ع ع ع ع ع ععبتمبر  1945أقرت الجمععاعععة قععانونعا معععد ا
األساسي لهيئة اإلخوان المسلمين" ثم أجريت بعض التعديالت على القانون بعد ذلك بثالث سنوات.
وبعد اختيار حسععن الهضععيبى مرشععدا عاما للجماعة خلفا لحسععن البنا ،أقر مكتب اإلرشععاد
الئحة جديدة تحدد الشع ع ع ع ع ع ععكل التنظيمي للجماعة ،وبموجبها يأتي المرش ع ع ع ع ع ع ععد العام على رأس الهرم
التنظيمي ،ويرأس مكتب اإلرشع ععاد والهيئة التأسع ععيسع ععية ،ويليه نائب المرشع ععد ثم الوكيل .ويعتبر مكتب
اإلرشع ع ع ععاد أعلى وحدة إدارية تختم بوضع ع ع ععع سع ع ع ععياسع ع ع ععة الجماعة واإلش ع ع ع عراف عليها .وتنتخب الهيئة
التأسيسية المرشد العام الذي يظل في منصبه مدى الحياة.
توجد الئحة وقوانين تنظم العمل في جماعة اإلخوان المس ععلمين من أول منص ععب المرش ععد
إلى عضع ع ع ع ع ع ععوية األعضع ع ع ع ع ع ععاء فيها ،فطبقا للمادة  9في الالئحة الداخلية لإلخوان المعدلة عام 1948
منحت للمرش ع ععد العام المرتبة األولى في الجماعة باعتباره رئيسع ع عا لها ،ويرأس في نفس الوقت جهازي
الس ععلطة فيها وهما مكتب اإلرش ععاد العام ومجلس الش ععورى العام .181وعن العالقة بين القيادة العامة
وقيادات األقطار

فإن على هذه األخيرة االلتزام بق اررات القيادة العامة متمثلة في المرشع ع ع ع ع ع ععد

العام ومكتب اإلرشاد العام ومجلس الشورى العام وتشمل ما يلي:182
االلتزام بمبادئ النظام األساسي لإلخوان وتشمل هذه المبادئ العضوية وشروطها ومراتبها



وضرورة إيجاد مجلس للشورى إلى جانب المكتب التنفيذي.


وااللتزام بالشع ع ع ع ع ع ععورى ونتيجتها في جميع أجهزة الجماعة ،وااللتزام بفهم الجماعة لإلسع ع ع ع ع ع ععالم،
وااللتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة.



وااللتزام بالحصول على موافقة مكتب اإلرشاد العام قبل اإلقدام على اتخاذ أي قرار سياسي
هام .وعلي قيادات األقطار التش ععاور واالتفاق مع المرش ععد العام أو مكتب اإلرش ععاد العام قبل
اتخاذ القرار في جميع المسائل المحلية الهامة والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.

 181حون ام حوعام وإلخ حن حومستمقد حوم ض ث ال  1982حومع:ل ال 1994ا الل
=http://ar.wikisource.org/w/index.php?titleحون ام_حوعام_وإلخ حن_حوم ستمقد_(نام_oldid=&)1994
 125912تل تصفح حوم زي ي م  2019/01/09نتى حوسانعل 05ل10
 182حوم حرل 49ا 50ا 51ا 52ا 53ا  54مد حون ام حوعام وإلخ حن حومسلللتمقد حوم ضللل ث ال  1982حومع:ل ال
.1994
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ويقوم كل قطر بوضععع الئحة تنظيمية خاصععة به على أال تتعارض مع النظام األسععاسععي
لإلخوان ،ويجب اعتمادها من مكتب اإلرش ع ععاد العام قبل تنفيذها .ويقدم كل مراقب عام تقري ار س ع ععنويا
عن سع ع ع ععير الدعوة ونشع ع ع ععاط الجماعة واالقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصع ع ع ععلحة في إقليمه إلى
مكتب اإلرشاد العام قبل انعقاد االجتماع الدوري لمجلس الشورى العام .وللمساهمة في أعباء الدعوة
يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته باالتفاق مع مكتب اإلرشاد العام.
 .2شخصية حسن البنا وتأسيسه لجماعة اإلخوان المسلمين:
ولد حس ع ع ع ع ععن البنا بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة في مص ع ع ع ع ععر عام  ،1906وكان االبن
األكبر ألبوين مصريين من قرية شمشيرة بندر فوه التابع لمديرية الغربية سابقا ومحافظة كفر الشيخ
حاليا ،كان أبوه أحمد عبد الرحمان البنا من العلماء العاملين ،اشع ع ع ععتغل بعلوم السع ع ع ععنة فقد رتب معظم
ا
أسانيد األئمة األربعة علي أبواب الفقه ،وله عدة مصنفات في الحديث الشريف أهمها "الفتح الرباني

لترتيب مسع ع ع ع ع ع ععند اإلمام أحمد" ،وكان إلى هذا يحترف تجليد الكتب واصع ع ع ع ع ع ععالح السع ع ع ع ع ع ععاعات لذا لقب
بالساعاتي.183
نشع ععأ حسع ععن البنا في بيت علم وصع ععالح ،بدأ د ارسع ععته بالقرآن الكريم والثقافة اإلسع ععالمية  ،ثم
عهد به إلي الشع ع ع ع ع ععيخ الكفيف (محمد زهران) ،تلقى علومه األولية في مدرسع ع ع ع ع ععة الرشع ع ع ع ع ععاد الدينية ثم
بالمدرس ععة اإلعدادية بالمحمودية ،أنش ععأ مع زمالئه في الد ارس ععة "جمعية األخالق األدبية" وهي جمعية
اسععتهدفت ترويض نفوس أعضععائها من التالميذ والزامهم على التحلي باألخالق الحميدة والتعفف ،ثم
"جمعية منع المحرمات"،

ص عل في نفسععه معاني الزهد
تعرف على الطريقة الصععوفية ،مما أ "

والصفاء والتجرد .اشترك في ثورة  1919في مصر وهو في الثانية عشر من عمره ،184وفي سن
الثالثة عش ععر ش ععارك مع الحركة الوطنية وقيادة زمالئه في المظاهرات واإلضع عرابات التي كانت تنظم
في المدرسة.
انتقعل إلى دار المعلمين بعدمنهور ععام  1920حيعث اتم حفظ القرآن كمعا تطورت مععارفعه
وأهدافه في الدعوة إلى اهلل ،وبمشاركة زميله أحمد أفندي السكري أسسا " جمعية الحصافية الخيرية
 183أة رل حسللد حوبناا مجموعة رسالالائل اإلمام الشالالهيد حسالالن البناا مرجي يللابقا ص05.ا اري :نب :حوخاوقا
اإلخوان المسلمون في مياان الحق ،ط( 1.حوللحئرل رح ،حفةالفاضع وتنشر حوال لييا )1991ا ص25.ا 26
 184اري :نب :حوخاوقا اإلخوان المس الالاللمون في مياان الحق ط( 1.حوللحئرل رح ،حفةالفاضللللع وتنشللللر حوال لييا
)1991ا ص26 .
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"هدفت إلى مقاومة البعثات التبشعيرية والحفاظ على تعاليم اإلسعالم ،185في عام  1923انتقل إلى
القاهرة حيث انتسعع ع ع ععب إلى دار العلوم ،وفيها التحق ببعض الجمعيات الدينية مثل "جماعة السع ع ع ع ععلوك
األخالقي" و"جماعة النهي عن المنكر" ،وقد عرف عنه خالل د ارسع ع ع ع ععته في القاهرة التقشع ع ع ع ععف والزهد
والمواظبة على حضور حلقات الذكر وزيارة المساجد وااللتقاء مع رشيد رضا تلميذ محمد عبده.186
و بدأ حس ع ع ععن البنا يرتاد المكتبة الس ع ع ععلفية ومجالس العلماء األزهريين ،وبدأ ينتقل مع عدد من زمالئه
داعيا إلى اهلل في المجالس والمقاهي والمنتديات .تخرج من دار العلوم عام  ،1927وكان األول في
الترتيب ،وعين مدرس ع ععا بمدينة اإلس ع ععماعيلية على قناة الس ع ععويس ،فانتقل إليها وبدأ نهجا مدروس ع ععا في
الدعوة ،كان مش ع ع ععاركا في حمالت العلماء والغيورين على اإلس ع ع ععالم ،كان للبنا عالقات واس ع ع عععة بكل
زعماء التيار اإلسع ععالمي المعاص ع عرين له ،وتأثر بهم وأثر فيهم ومن هؤالء رشع ععيد رضع ععا ،محب الدين
الخطيب ،يوسف الدجوي ،محمد فريد وجدي ،وطنطاوي جوهري.
كان يتصل بالناس في المقاهي ثم ينتقل بهم إلى المسجد باذال جهده في تجاوز الخالفات
التي كانت تسع ععود المجتمع اإلسعععالمي آنذاك واسع ععتطاع أن يرسع ععي دعائم دعوة إسع ععالمية متميزة حيث
تعاهد مع س ع ع ع ععتة نفر من إخوانه على تش ع ع ع ععكيل أول نواة لجماعة اإلخوان المس ع ع ع ععلمين ،وكان ذلك في
مارس  1928حيث بايعه كل من حافظ عبد الحميد ،أحمد المصع ععري ،فؤاد إبراهيم  ،عبد الرحمن
حسععب اهلل ،إسععماعيل عز ،زكي المغربي ،واتفقوا على تسععمية أنفسععهم" اإلخوان المسععلمون ،187وقد
استوعبت في صفوفها مختلف قطاعات الشعب وأبرزت جيال من الشباب المؤمن المثقف يستصغر
الحضع ععارة الغربية في جنب اإلسع ععالم ،ففي اإلسع ععماعيلية أقام البنا مسع ععجدا ودا ار لإلخوان ومعهد حراء
اإلسع ع ع ععالمي ومدرسع ع ع ععة أمهات المؤمنين ،وبدأت الدعوة تنتشع ع ع ععر في القرى والمدن المجاورة ،وفي عام
 1932انتقل إلى القاهرة ،وانتقل معه المركز العام لإلخوان المسع ع ع ععلمين ،وكان يقوم برحالت متتابعة
إلى األقاليم يصحب فيها إخوانه الجدد يربيهم على خلق الدعوة ويؤهلهم للقيام بأعبائها ،وبهذا العمل

، 185اعت حوسعق:ا حسن البنا من

كيف

ولمارا (حوقاهرال مكالبع م:ب ولا )1977ا ص36 .

 186ل ريا يللتقمان بق ملا اإلخوان المسالاللمون والجماعات اإلسالالالمية في الحياة السالالياسالالية المصالالرية -1928
( 1948حوقاهرال مكالبع هبعا )1991ا ص73.ا 74
 187هاوع م صطفىا اإل سالم ال سيا سي في م صر من حركة اإل الح إلى جماعات العنف حوقاهرال
وتال لييا )1992ا ص88.
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غطع ع ععت جمع ع ععاعع ع ععة اإلخوان المسع ع ع ع ع ع ععلمين القطر المصع ع ع ع ع ع ععري كلع ع ععه .188وقع ع ععد كع ع ععان البنع ع ععا يقوم
بإلقاء189المحاض ع ع عرات والدروس في الدور والمسع ع ععاجد ،وأصع ع ععدر " رسع ع ععالة المرشع ع ععد العام " ثم مجلة
"اإلخوان المس ع ع ع ع ع ععلمون" األس ع ع ع ع ع ععبوعية ،وبعدها مجلة "النذير" التي تعبر عن فكر اإلخوان ،وهي مجلة
سياسية إسالمية أسبوعية ،كما أصدر مجلة شهرية للدراسات اإلسالمية باسم "الشهاب" ،وأنشأ نواة
مطبعة عام  1933وتحولت بعد ذلك إلى مطبعة كبيرة عام  .1946س ع ع ععاهم في مناصع ع ع عرة القض ع ع ععايا
اإلسالمية الوطنية وبخاصة قضية فلسطين.
حرم اإلمام البنا على أال تكون حركته إقليمية في حدود القطر المص ع ع ع ع ع ععري ،بل كانت
عالمية وكان يرسع ععل مبعوثين إلى أقطار العالم يتفقدون أحوال المسع ععلمين وينقلون إلى القاهرة صع ععورة
عن واقع العالم اإلسالمي .وليحقق حسن البنا المجتمع اإلسالمي بصورة عملية قام بترجمة المبادئ
اإلسع ع ع ععالمية وتجلى ذلك -في قيام اإلخوان بإنشعع ع ععاء مكتب للمسعع ع ععاعدات االجتماعية وجمعية تعاونية
لبناء المس ع ععاكن ،وأسع ع عسع ع عوا ش ع ععركات ،أهمها ش ع ععركة المعامالت اإلس ع ععالمية ،والش ع ععركة العربية للمناجم
والمحاجر ،وشركة اإلخوان للصحافة ،وشركة اإلعالنات العربية وشركة التجارة واألشغال الهندسية،
وأنشع ع ععأوا العيادات والمسع ع ععتشع ع ععفيات وأشع ع ععرفوا على تنظيمها وادارتها ،واهتموا بتربية الشع ع ععباب فأقاموا له
المعس ع ع ع ع ع ععكرات الص ع ع ع ع ع ععيفية وأعدوا منه فرقا للجوالة والكش ع ع ع ع ع ععافة ،ونظموا الرحالت داخل وخارج القطر
المصع ع ع ععري ،وتأس ع ع ع عسع ع ع ععت وحدات لمحو األمية في كافة أنحاء القطر المصع ع ع ععري ،وجرى إعداد الدعاة
للخطابة والمحاضرات ،وتم إصدار العديد من الكتب والصحف والنشرات اإلسالمية .وقامت جماعة
(األخوات المسلمات) لتؤدي المرأة المسلمة دورها في تكوين المجتمع الصالح وأنشئت (دار
التربية اإلس ع ع ع ع ع ععالمية للفتاة) ،ولقد كان لتلك المؤسع ع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ع ععات أثرها ودورها في تنمية المجتمع في تلك
الفترة.190
كان اإلخوان المس ععلمون عام  1948كش ععوكة في حلق حكومة النق ارش ععي الذي مهد للهدنة
مع اليهود أثناء توليه الحكم ،تلك الهدنة التي رفضع ع ع ععها اإلخوان المسع ع ع ععلمون وقامت مظاهرات الطلبة
 188حسد حوبناا مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البناا مرجي يابقا ص06 .
 189حومرجي ةفسما ص30 .ا29
190صما شاريا الشهيدان حسن البنا وسيد ثطا ،الل
http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_name
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في الجامعة تندد بخيانة النق ارشعع ع ع ع ع ععي عميل الصع ع ع ع ع ع ععهيونية .وحلت جماعة اإلخوان المسع ع ع ع ع ع ععلمين ،وبدأ
التخطيط الغتيال البنا فتركوه حرا ،ولم يعتقلوه ،في حين اعتقلوا أفراد جماعته كبي ار وصع ع ع ع ع ععغيرا ،وفي
في مساء  12فبراير  1948اغتيل حسن البنا بسالح حكومي ،وتقول المصادر إنه كان من الممكن
إنقاذ حياته ،لكن المسععتشععفى الذي نقل إليه تعمد تركه ينزف حتى فارق الحياة بإيعاز من السععلطات،
وجاء اغتياله بعد مقتل رئيس وزراء مصر محمود النقراشي ،الذي أصدر ق ار ار بحل جماعة اإلخوان
المسع ععلمين ،وقد شع ععيعت جنازة البنا في صع ععمت تام ولم تسع ععمح السع ععلطات المص ع عرية ألحد بالمشع ععاركة
بحمل نعشه.
نقل سع ع عععيد حوى عن إمام حماة الشع ع ععام وعالمها محمد الحامد قوله" :إن المسع ع ععلمين لم يروا
مثل حس ععن البنا منذ مئات الس ععنين في مجموع الص ععفات التي تحلى بها ،وخفقت أعالمها على أرس ععه
الشع عريف -ال أنكر إرش ععاد المرش ععدين وعلم العارفين وبالغة الخطباء والكاتبين ،وقيادة القائدين وتدبر
المدبرين ،وحنكة الس ع ع ع ع ع ععائس ع ع ع ع ع ععين -ال أنكر هذا كله عليهم س ع ع ع ع ع ععابقين والحقين ولكن هذا التجمع لهذه
المتفرقات من الكماالت قلما ظفر بها أحد كاإلمام الشععهيد رحمه اهلل .والذي أقول فيه قوال جامعا هو
أنه كان هلل بكلية روحه وجسععده بقلبه وقالبه ،بتصععرفاته كلها كان هلل فكان اهلل له .واجتباه وجعله من
سادات الشهداء األبرار".
 .3المشاركة السياسية لإلخوان قبل ثورة  25يناير:
يرى البنا أن التمهيد لبناء الدولة اإلسععالمية ال يتم إال بالعمل السععياسععي ،والذي يأخذ بدوره
أشكاال متنوعة ،ويمكن االستفادة من جميع األساليب ما دامت مشروعة ،وال تنافي أصال من أصول
الش ع ع ع عريعة .فجماعة اإلخوان المسع ع ع ععلمين ليسع ع ع ععت مجرد جماعة دعوية دينية فقط ولكنهم أيضع ع ع ععا هيئة
سععياسععية نتيجة لفهمهم العام لإلسععالم وأن مشععاركتهم السععياسععية تأتي من منطلق اإلصععالح في األمة
وتطبيق تعاليم اإلسععالم وأحكامه .فاإلسععالم شععامل فهو :عقيدة وعبادة ،وطن وجنسععية ،سععماحة وقوة،
خلق ومادة ،ثقافة وقانون.
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كان اإلخوان المسعع ععلمون في عام  1936من المشعع ععجعين لمعمال المعادية للبريطانيين في
مصر حينما نشبت الثورة العربية في فلسطين ،كما قام حسن البنا بالترشح عن دائرة اإلسماعلية في
االنتخابات التي أعلنت حكومة الوفد إجراءها سع ع ع ع ع ع ععنة  1942ولكنه تنازل حرصع ع ع ع ع ع ععا على عدم حل
الجماعة واستمرارها في تنفيذ أغراضها ،وفي أواخر  1944بعد إقالة و ازرة الوفد وحل مجلس نوابها،
قرر اإلخوان دخول االنتخابات بترشععيح المرشععد العام وعدد آخر من اإلخوان في دوائر مختلفة ،لكن
الحكومة طالبت منهم التنازل مثلما حدث في المرة األولى فرفضع ع ع عوا ،لكن نتائج االنتخابات أس ع ع ععفرت
عن خسارتهم.191
وبعد وفاة حس ععن البنا في  12فبراير 1949تم اختيار المرش ععد الجديد حس ععن الهض ععيبي في
19أكتوبر 1951حتى وفاته في أكتوبر  ،1973في وقت تم فيه حل الجماعة واعتقال أعضع ع ع ع ع ع ععائها
وبعد أن أفرج عن اإلخوان قاموا برفض مشع ع ع ع ععروع قانون الجمعيات الذي أروا فيه تنافيا مع الحريات
العامة.192
في هذه الفترة وقع االنقالب العسع ع ع ععكري في  23جوان  ،1952فلطالما نبه البنا إلى تردي
األوضاع وعبر عن هذا في رسالة له بعنوان "مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي" :شرح فيها سوء
األحوال في وطننا الخام وفي وطننا العربي واإلسع ع ععالمي ،وأن إصع ع ععالحها في العودة إلى اإلسع ع ععالم
وأنظمة الحياة فيه ،ثم يهيب بالحكومات أن تقود األمة عن هذا الطريق ويحذر من سوء العواقب إن
لم تفعل ،أما إذا استمرت الحكومة في ترددها وتراخيها واضطرابها  ،فلن يؤدي ذلك بالشعب إال إلى
أحد األمرين  :إما أن يثور واما أن يموت .وفي رس ععالة أخرى له بعنوان "نظام الحكم " بعد أن ش ععرح
هذا النظام في اإلسع ع ع ع ع ع ععالم اختتمها مناشع ع ع ع ع ع ععدا أولي األمر أن يأخذوا به ،ويحذر من التراخي في ذلك
مناديا" :تداركوا األمر قبل الفوات"...
أصععدر اإلخوان بيانا في أوت  1952نش عرته الصععحف جاء فيه ..." :وجوب إلغاء األحكام
العرفية وسع ع ععائر القوانين المنافية للحريات ،...ووجوب تحريم ما حرم اهلل ،...واإلصع ع ععالح الدسع ع ععتوري
واس ععتلهام مبادئ اإلس ععالم في ش ععؤون الحياة ،وض ععروب اإلص ععالح االجتماعي والزراعي واالقتص ععادي
والديني ...والعناية بالجوانب العسكرية والتجنيد والتدريب العسكري وانشاء مصانع لمسلحة والذخيرة،
 191اري :نب :حوخاوقا مرجي يابقا ص ص46 -35 .
 192حومرجي ةفسما ص ص64 -61 .
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وخروج انجلت ار من مصر والسودان وكل مستعمر من بالد اإلسالم" ،وفي  13جانفي  1954صدر
بيان بمجلس الثورة بحل جماعة اإلخوان المسع ع ع ع ععلمين وجرى اعتقال اإلخوان وصع ع ع ع ععدرت بيانات تزعم
اتف ععاق مرش ع ع ع ع ع ع ع ععد اإلخوان مع اإلنجليز من وراء ظهر الحكوم ععة 193لكن تم اإلفراج عنهم في 25
معععارس 1954بعععدون محعععاكمعععة ،ولكن في أواخر  1954فوجئ اإلخوان بحملعععة اعتقع ععاالت عنيفع ععة
ومهاجمة كبيرة لهم ،واسع ع ع ع ععتخدمت السع ع ع ع ععلطة الحاكمة كل وسع ع ع ع ععائل التعذيب وتخريب البيوت والتنكيل
بالشع ععيوو والنسع ععاء واألطفال ،واهدار كل كرامة إنسع ععانية في أثناء التعذيب باإلضع ععافة إلى المحاكمات
العس ع ععكرية ،وقد أح دث هذا ردة فعل فكري على س ع ععجناء اإلخوان المس ع ععلمين والتس ع ععاؤل عن س ع ععر هذا
االضع ع ع ععطهاد الذي يالحقهم في أكثر البالد العربية واسع ع ع ععتنتجوا أنها حرب ضع ع ع ععد اإلسع ع ع ععالم وبتخطيط
أمريكي واس ع عرائيلي وبتواطؤ مع الحكام وهنا بدأ البحث في مسع ععألة جاهلية المجتمع وقضع ععية الجماعة
والبيعة وتكفير الحكام ،وهذه كلها قضععايا لم ترد في فكر اإلخوان المسععلمين وال وجود لها في مدرسععة
حسن البنا194 .
وفي  29أوت  1965أعلن جمال عبد الناصع ع ععر ق ار ار صع ع ععدر من موسع ع ععكو باتهام الجماعة
بمحاولة قلب نظام الحكم وبدأت حملة االعتقاالت ألنه قبل هذه الفترة بعامين تقريبا قامت مجموعة
من اإلخوان ممن اعتقلوا بتش ع ع ععكيل تنظيم قد يكون متجها إلى اس ع ع ععتخدام القوة ،بس ع ع ععبب س ع ع ععوء فهمهم
ألفكار سيد قطب ،195ولم يفرج عن المعتقلين سواء من اإلخوان أو من الذين كانوا في التنظيم إال
في  1971في عهد أنور السع ععادات في ظل ما أسع ععماه " دولة المؤس ع عسع ععات " التي تعتمد على الحكم
ب ع القععانون والعععدل رغم أنععه تراجع عن ذلععك كليععة في نهععايععة عهععده وقبيععل اغتيععالععه ،عععاد اإلخوان إلى
نشعاطهم الذي يعرفه الشععب كله من الحفالت والمواسعم الدينية واصعدار المجلة والنشعرات وغيرها من
األنش ععطة وهكذا انتهت هذه المرحلة مع وفاة مرش ععد الجماعة الثاني الهض ععيبي في أكتوبر 1973بعد
م اررة الهزيمة في  1967وما قبلها من هزائم196 .
193متم ر نب :حوتتقلا اإلخوان المسلمون أحداث
ص ص360 -347 .

نعت التاريخ ،جل( 3حميكن،:يعل رح ،حو:ن اا ط1 .ا )2004ا

 194ي يللف حوقرضللا يا اإلخوان المسالاللمون  70عاما في الدعوة والتربية والجهاد ط 1.حوقاهرال مكالبع هبعا
)1999ا ص226 .ا 227
 195اري :نب :حوخاوقا مرجي يابقا ص ص116 -113 .
 196إبرحهقل زان را اإلخوان المسلمون في دائرة الحقيقة اليائبة (ةسخع إوكالر ةقع) ال حوشبكع حو:ن يعل
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أثبتت الجماعة وجودها الفعلي حينما عرف مجلس الشع ع ع ع عععب قوة المعارضع ع ع ع ععة في مطالبتها
بإلغاء القوانين االسع ععتثنائية والمقيدة للحريات في عهد السع ععادات ،ومعارضع ععة اتفاقية "كامب ديفيد" مع
العدو اإلس ع عرائيلي وأعلنت في مجل ة "الدعوة" على لسع ععان مرشع ععدها عمر التلمسع ععاني خطورة االتفاقية
وكش ع ع ع ع ععفت للرأي العام أضع ع ع ع ع عرارها المس ع ع ع ع ععتقبلية ،مما أدى إلى اعتقال عدد كبير من اإلخوان والقوى
السععياسععية األخرى فيما سععمي إجراءات التحفظ في سععبتمبر  1981وأثبتت الجماعة وجودها في غلبة
العناص ع ع ع ععر اإلس ع ع ع ععالمية على من سعع ع ع عواها من المنتمين إلى الفكر اليس ع ع ع ععاري أو المعس ع ع ع ععكر الحكومي
والناصري في كثير من مجالس النقابات وفي جميع اتحادات الطلبة ،وبهذا تعتبر مصر مركز تأثير
إش عععاعي لإلخوان في المنطقة العربية وخارجها .وكان لإلخوان دو ار كبي ار في الحد من الفتنة الفكرية
العقائدية والسلوكية (فكرة التكفير).
طرح اإلخوان المسع ععلمون في عام  2004مبادرة لإلصع ععالح الشع ععام تقدم بها المرشع ععد العام
محمد مهدي عاكف تدعو إلى إيجاد نظام جمهوري برلماني دسع ععتوري ديمقراطي في نطاق مبادئ
اإلس ععالم ،وحق الفرد في المش ععاركة الس ععياس ععية الفاعلة ،واالحترام المتبادل للحقوق والس ععيادة الوطنية
وكذا احترام القوانين والمواثيق الدولية ،وتأكيد حق الشع عععوب في تقرير مصعععائرها ،من خالل تطبيق
الديمقراطية197
بعد اغتيال الس ع ع ععادات في أكتوبر  1981خلفه حس ع ع ععني مبارك الذي اتبع في بدايات حكمه
سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم اإلخوان ،الذين سجلوا نجاحات انتخابية
متكررة وخاض ع عوا االنتخابات البرلمانية عام  1982005وقاموا بالحصع ععول على  88مقعدا بالبرلمان
رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن االنتخابات ش ع ع ع ععهدت تزوير" وهذا الرقم يعادل  5أض ع ع ع عععاف العدد

 2011/09/11http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_nameنتى حوسانعل 47ل10
197نتل نب :حورحقلا اإلخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكفا ط( 1.حوقاهرال مر ل حومتر يع وتنشر
حوخ:ماي حوصتفقع حومعت مايا )2007ا ص365 .
 198يعق :شتاتعا "حفةالخاباي حوبروماةقع حوم صريع ال حومقلحن"ا المجلة العربية للعلوم ال سيا سيةا ث18.ا ،بقي
2008ا ص ص44-27 .ا نتل ختقفع حوك ح،ي (متر)،ا االاتخابات الديمقرا ية وواثع االاتخابات في األثطار
العربيةا ط( 1.بقر يل مر ل ر،حياي حو ح:ا حوعربقعا ) 2009ا نمر حوش بكلا "حمخ حن حومستم ن"ا الل نمر
ها شل ،بقي (متر)،ا ااتخابات مجلس الشعا ( 2005حوقاهرال مر ل حو،:ح ياي حو سقا يقع حف يالرحتقلقع باألهرحما
 .)2006نمر هاشلللل ،بقي (متر)،ا ااتخابات مجلس الشالالالعا ( 2005حوقاهرال مر ل حو،:حيلللاي حوسلللقايلللقع
حفيالرحتقلقع باألهرحما .)2006
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الذي حصع ع ع ععلوا عليه في برلمان عام  ،2000إال أنه في الوقت نفسعع ع ععه يعادل أكثر من  6أضع ع ع عععاف
الفائزين من كل أحزاب المعارضععة في نفس االنتخابات ليصععبحوا بذلك أكبر قوة معارضععة في البالد
للحزب الحاكم بنسع ع ععبة  %20من مقاعد البرلمان ،وقد قاموا باسع ع ععتثمار تواجدهم البرلماني الغزير في
مواجهة الحكومة ليقدموا أنفسععهم كقوة لها ثقلها في اإلصععالح السععياسععي .وعلى الرغم من الض عربات
األمنية للجماعة ،نافس اإلخوان في انتخابات الغرفة التش عريعية األعلى (مجلس الشععورى) والمحليات
واالتحادات العمالية في عام ، 2007عبرت الجماعة رسععميا للمرة األولى عن رغبتها تشععكيل حزب
سياسي معترف به قصد التفريق بين الجناحين السياسي والديني للجماعة .199
 .4ثورة  25يناير :قراءة في األسباب والنتائج
هناك عدد من الثورات قام بها المجتمع المص ع ع ع ع ع ععري غيرت بنيته بكامله وهي 1805 :من
أجل الحفاظ على كرامة الوطن  1882 ،حفاظا على كرامة الجيش  ،والبحث عن االسع ع ع ع ع ع ععتقالل هو
الذي فجر ثورة الطبقة الوسطى في  1952 ،1919من أجل القضاء على الفساد السياسي واصالح
بناء المجتمع ،ومواجهة االنحراف الس ع ع ععياس ع ع ععي ورفض الخض ع ع ععوع للقوى العالمية وممانعة التفريط في
قضع ع ع ع ععايا قومية ،إلى جانب رفض فسع ع ع ع ععاد تضع ع ع ع ععافر السع ع ع ع ععلطة والثروة هي الظروف التي فجرت ثورة
 2002011وقعد جعاءت هعذه األخيرة نتيجعة لتراكمعات الععديعد من األخطعاء التي يمكن إجمعالهعا في:
طول فترة الحكم الش ع ع ع ع ع ععمولي لمص ع ع ع ع ع ععر الذي امتد قرابة القرنين من الزمن (من  1805إلى ،)2011
اسععتش عراء الفسععاد (السععياسععي ،االقتصععادي ،االجتماعي ،األخالقي ،السععلوكي) ،إطالق أيدي الشععرطة
المص ع عرية ومباحث أمن الدولة في اسعععتباحة حقوق الشع عععب المصعععري كافة ،زيادة الهوة الفاصع ععلة في
المرتبات والدخول بين األغنياء وهم القلة وبين الفقراء وهم الس ع ع ع ع ع عواد األعظم  ،انتشع ع ع ع ع ععار البطالة بين

 199اإلخوان المسلمون في مصر :مواجهة أم اادماج ،تقرير حوشرق حأل يط شمال إاريققاا الل
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE
 2013/04/01نتى حوسانع 30ل17
 200أة رل نتل وقتلعا "وملالح زلاملت حوث ،ا؟ بتلث ال أح حل حول :ولع حوملالمي"ا الل ملم نلع مد حومؤوفقد
(متر)،ا الثورة المصالالالالر ية :ا لدوافع واالت جا هات والت حد ياتا مرجي يلللللابقا ص28 .ا ج مال نتل لهرحنا
"حفتلا هاي حومناطققع نمزال ها باومر ل إبان ر ،ا  25يناير ال مصللللر"ا الل ملم نع مد حومؤوفقد (متر)،ا
الثورة المصرية :الدوافع واالتجاهات والتحدياتا مرجي حيابقا ص ص156 -133 .
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المتعلمين وغير المتعلمين من المصع عريين نظ ار لالنهيار االقتص ععادي الذي ش ععمل جميع األنش ععطة في
البالد .مما اض ععطر العديد من الش ععباب إلى الهجرة غير الش ععرعية  ،المبالغة في تطبيع العالقات مع
الكيان الص ع ع ععهيوني ،قيام عدد من الحركات الش ع ع عععبية من أجل تحريك حالة الركود الس ع ع ععياس ع ع ععي التي
جثمت على صعع ع ععدر مصعع ع ععر بسع ع ع ععبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم ،وتزايد االحتجاجات والمظاهرات
واالعتصععامات واإلض عرابات ،انتقال المعارضععة إلى اسععتخدام التقنيات الحديثة مثل شععبكة المعلومات
الدولية كوسععيلة اتصععال س عريعة ،مما وسععع من دوائر انتشععارها في زمن قياسععي للغاية ،اشععتعال الثورة
الشعبية في تونس في 201 .2010/12/18
فبعد نجاح الثورة التونسععية تحرك الشععباب المصععري وبدأت الدعوة على المواقع اإللكترونية
من مجموعة "كلنا خالد س ع ع ع ع ع عععيد" 202بالخروج في مظاهرات منظمة يوم  25يناير  2011المتزامن
مع االحتفال بعيد الش ععرطة ،واس ععتجاب لها ش ععباب اإلخوان المس ععلمين وحركة كفاية وش ععباب  6أفريل،
وكان هذا يوم الثالثاء  25يناير  2011خرج فيه الجماهير بعشع ع ع عرات اآلالف إلى القاهرة وعواص ع ع ععم
عدد من المحافظات موجهين رس ع ع ععالة إلى الحكومة يطالبونها فيها باالس ع ع ععتقالة وحل مجلس الش ع ع عععب
وتعديل الدسعع ع ع ععتور ،محتجين في ذلك على تردي األوضعع ع ع ععاع االقتصعع ع ع ععادية ومطالبين بتحقيق العدالة
االجتماعية والقضعاء على الفسعاد .واسعتمرت االحتجاجات لتصعبح يوم الجمعة  28يناير ثورة حقيقية
يشع ع ععارك فيها مئات اآلالف من المتظاهرين محتشع ع ععدين في ميدان التحرير ،وقد واجهتها قوات األمن
باس ععتخدام خراطيم المياه والقنابل المس ععيلة للدموع والرص ععام المطاطي والحي ،وقد أس ععفرت عن قتل
ش ععهداء وس ععقوط العديد من الجرحى واعتقال المئات من الش ععباب ،إلى جانب التض ععييق على الش ععبكة
المعلوماتية الدولية ووسائل االتصال األخرى وحجب مواقع التواصل االجتماعي.
 201متم :صللابر نربا "ت رقق حوث ،ا حومصللريع الابع حوالا،ير"ا الل ملم نع مد حومؤوفقد (متر)،ا الثورة
المصرية :الدوافع واالتجاهات والتحدياتا مرجي يابقا ص . 165 .ليار حااظا "ر ،ا يناير ال مصرل تساؤفي
حوتاضللللر حومسللللالقبن"ا المسالالالالتقبل العربيا ث385 .ا ما2011 ،ا ص ص71-68 .ا جمقن مطرا "حوث ،ا
حومصلللريعل حوختفقاي حوب:حياي"ا ص ص90 -83 .ا ل ت ل حونلا ،حوسلللق :متم :مال ول أب رح را ميدان التحرير:
التحوالت في مصر بين جذور الماضي وآفاق المستقبل ،ط ( 1.مصرل رح ،ةهضع مصر وتنشرا )2012ا ص ص .
195 -123
 202ظهري هذه حر ع " تنا خاو :يعق ":نقب زقام ارريد مد حوشرطع حوسريع حوالابعع وقسل حوشرطع بسق:ي جابر
بم:ينع حميكن،:يع حومعر اع باةالشا ،حوم :حميممل ال  2010/6/7بضرب حوشاب خاو :يعق :أمام حوع:ي :مد شه ر
حوعقان ضربا ح شقا ال أح :مقاهل حألةالرةقت حالى ماي .زامت يائن حمنمم بالل ير هذه حوتقققع نتى أةم م:مد
مخ،:حي أ ت ال جرحء يللكالع زتبقع .بهذح ب:أ حوم :ة ن نتى حوشللبكع حوعنكب تقع يشللكت ن م زعا إوكالر ةقا تتت حيللل
" تنا خاو :يعق.":
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وفي  2011/2/1بث مبارك الرئيس المص ع ععري الس ع ععابق خطابا تلفزيونيا ص ع ععرح فيه أنه لن
يترشح لوالية رئاسية جديدة وسيعمل على االنتقال السلمي للسلطة ،لكن استمرت االحتجاجات والتي
ت ععدعوه فيه ععا إلى التنحي عن السع ع ع ع ع ع ععلط ععة حتى يوم  2011/2/11والتي تظ ععاهر فيه ععا الماليين من
المص عريين في كل من القاهرة وبقية المدن في مختلف محافظات مصععر ،ليعلن في السععادسععة مسععاء
عمر سع ع ع ع ع ع ععليمان تنحي مبارك عن السع ع ع ع ع ع ععلطة وتسع ع ع ع ع ع ععليم الحكم للجيش بعد  18يوما من المظاهرات
واالعتصامات.
وقد كان لجماعة اإلخوان المسععلمين دو ار بار از في الثورة وفي اسععتمرارها وانتصععارها بسععبب
قدرتها التنظيمية والتعبوية ،أما عن موقفها من المشاركة في الثورة والتي قد باركتها ولم يكن اإلخوان
البععادئين بهععا ،فقععد جععاء في بيععانععات أص ع ع ع ع ع ع ععدرتهععا تمهيععدا للتظععاهرات كععان أولهععا في  19ينععاير بعنوان
"اإلخوان المسع ع ععلمون واألحداث الجارية :انتفاضع ع ععة تونس ومطالب الشع ع عععب المصع ع ععري" ،وكان البيان
رس ع ععالة واض ع ععحة إلى النظام وتض ع ععمن جملة مطالب أهمها إنهاء حالة الطوارئ وحل مجلس الش ع عععب
واإلفراج والعفو عن جميع المعتقلين السياسيين .ثم اجتمع مكتب اإلرشاد في  21يناير وأصدر بيانا
رفض فيه التهديدات األمنية التي هدفت إلى تنحي الجماعة عن المش ع ععاركة في تظاهرات  25يناير،
ثم اجتمع مكتب اإلرشع ع ع ععاد يوم  26يناير ليقرر المشع ع ع ععاركة الكاملة في جمعة الغضع ع ع ععب ،وقد سع ع ع ععجل
اإلخوان مثل غيرهم من القوى الشعبية والسياسية مشاركة جماعية في ميدان التحرير وحضو ار مهما
يوم موقععة الجمعل في  ،2032011/2/2وفي  08فيفري أص ع ع ع ع ع ع ععدرت الجمعاععة بيعانعا أكعدت فيعه أن
النظام الذي سعقطت شعرعيته بالمسعيرات والتظاهرات ال يزال يتحدى الناس ،وأن اللجنة القانونية التي
ألفها الرئيس القتراح تعديالت دسععتورية غير شععرعية ألنها صععادرة عن رئيس فاقد للشععرعية .ثم بعثت
الجماعة رس ععائل عديدة لطمأنة العس ععكر بأنها ال تريد الس ععلطة .كما أكد بعض قيادات حركة اإلخوان
المسعلمين أن ثورة  25يناير هي ثورة شععبية ال يقودها فصعيل سعياسعي بعينه ،بل شعباب مصعري من

 203يمقت بهذح حف يل ه م زعع حولمن ألن حون ام ح،تكب ا ضقتع ان حوغرر منها ت صفقع مق:حن حوالترير مد
حومال اهريدا حقث حيللالخ:مت حولمال حوبغال حألحصللنع نرباي حوكا ،حوسللميللن حوسللنج حأليللتتع حوبقضللاء
زطي حوط ب حورخام حومك س  ،حوقنابن حوم سقتع وت:م ث .ما أن ن شرحي حوقناصع ينال شر ن أنتى أ يطح حوعما،حي
حومطتع نتى مق:حن حوالتريرا آخر ن ي طتق ن زنابن حوم و ت ف نتى حومال اهريد .ل ر حوسللللفقر ،اانع حوطهطا ي
"أن حمخ حن اة ح خقر مد رحاي ند حوث ح ،ي م م ز عع حول منا و ف صلللل ل القبع حمخ حن إوى مق:حن حوالترير
وضللرب حوث ح ،زضللل نتى حوث ،اا ما أ  :أةم و ف حةضللمام حمخ حن إوى حوث ،ا وما صللتب ن رها ف حيللالطانت
تتققق أه:حاها" .أة رل ل ت ل حونلا ،حوسق :أب رح را مرجي يابقا ص216 .
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جميع االنتماءات ،وأنها ليست من صنع اإلخوان المسلمين بل هم شاركوا فيها بنسبة معقولة وعملوا
على حمايتها من العنف المضاد الذي مورس ضدها من الحكومة واألجهزة األمنية.
فثورة يناير أس ع ععفرت على العديد من النتائج الس ع ععياس ع ععية والدس ع ععتورية والقانونية واالجتماعية
واالقتصع ع ععادية ،ومن بينها ترك الباب مفتوحا لتأسع ع ععيس األحزاب ،حيث أعلنت الجماعة عن تأس ع ع عيس
حزب الحريععة والعععدالععة واختععارت الععدكتور محمععد س ع ع ع ع ع ع ععععد الكتععاتني (رئيس الكتلععة البرلمععانيععة لإلخوان
المس ععلمين في مجلس الش عععب  )2005وكيال للمؤسع عس ععين .وبعد ذلك تم اختيار محمد مرس ععي رئيسع عا
للحزب ،وعصع ع ع ع ع ع ععام العريان نائبا للرئيس ،ومحمد سع ع ع ع ع ع عععد الكتاتني أمينا عاما .كما تم اختيار المفكر
المس ع ع ععيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب .فاز حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الش ع ع عععب
المص ععري  2012-2011بأغلبية كاس ععحة في «الفردي» وأغلبية نس ععبية في «القوائم» وحص ععل على
إجمالي  213مقعد في مجلس الشعب.
 .5اإلخوان في السلطة:
تولى حس ع ععني مبارك الرئاس ع ععة في مص ع ععر في الفترة الممتدة ما بين 1981إلى  2011تراكم
فيها الفسع ععاد في ظل قانون الطوارئ الذي بدأ في مصع ععر من جوان  1952إلى جويلية  1956وكان
المبرر حريق القاهرة ،ثم من نوفمبر  1956إلى أواخر س ع ع ع ععنة  1964بس ع ع ع ععبب العدوان الثالثي على
مص ععر ،وبعدها من جويلية  1967حتى ماي  1980والمبرر نكس ععة  ،1967ليس ععتمر العمل به من
أكتوبر  1987حتى تنحي مبارك عن الحكم في  2011/2/11بسع ععبب اغتيال الرئيس السع ععادات في
حادثة المنص ع ععة المش ع ععهورة .وفرض قانون الطوارئ هذا يعني فش ع ععل مبارك في تأمين نظام س ع ععياس ع ععي
واجتماعي مسع ععتقر يسع ععمح للمواطنين بالعيش في أمان وسع ععالم .204كما اعتمد مبارك على ضع ععبط
المؤسع عس ععة األمنية لحركة الش ععارع المص ععري وهذا في منع المعارض ععة من تنظيم لقاءات جماهيرية أو
مظاهرات سلمية ،وحرمانها من مكاسبها المشروعة بتزوير نتائج االستحقاقات االنتخابية ،كما انهار
االقتصع ع ع اد واإلدارة ،التعليم والبحث العلمي ،اإلعالم والبيئة ،الس ع ععياس ع ععة الداخلية والخارجية والعالقات
االجتماعية ،وكذا انقس ع ع ع ععام المجتمع إلى فئة قليلة فاحش ع ع ع ععة الثراء والغالبية فقيرة ،تض ع ع ع ععاعف معدالت
 204ل ت ل حونلا ،حوسق :أب رح را مرجي يابقا ص101 .ا 102
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البطالة ،تزوير االنتخابات ،اسع ع ع ععتبداد أجهزة الشع ع ع ععرطة بالشع ع ع عععب وتعذيبه وتقديم المدنيين للمحاكمات
العسع ععكرية ومصع ععادرة أموالهم .هذا ما أدى إلى انفجار الوضع ععع بثورة  25يناير  2011التي أطاحت
بالنظام الفاسعع ععد حيث تنحى مبارك عن الحكم في مسعع ععاء جمعة التحدي أو جمعة التنحي أو الجمعة
المليونية في  2011/2/11بعد  18يوما من بدأ هذه الثورة السععلمية التي قدمت قرابة  1000شععهيد
و  7000جريح .وقد دعت هذه الثورة إلى قيام نظام حكم جديد ،تكون فيه السيادة للشعب المصرين
واقامة دولة القانون ،واحترام الكرامة اإلنسع ععانية ،والفصع ععل بين السع ععلطات الثالث ،ونزاهة االنتخابات،
ومواجهة األزمات التي يعاني منها المجتمع المصري في مقدمتها أزمة البطالة وتدني الدخل وارتفاع
األس ع ع عععار وانتش ع ع ععار الفقر ،وايجاد حلول لمزمة االقتص ع ع ععادية مع العمل على اإلص ع ع ععالح االجتماعي
والسع ع ععياسع ع ععي على المسع ع ععتويين الداخلي والخارجي .وتوجت بتنحي مبارك عن الحكم ،ليتولى المجلس
األعلى للقوات المس ع ع ع ع ععلحة س ع ع ع ع ععلطات رئيس الجمهورية ،وتم إس ع ع ع ع ععقاط الحكومة ومجلس ع ع ع ع ععي الش ع ع ع ع عععب
والشع ع ع ع ععورى ،205وحل الحزب الوطني وحل جميع األجهزة األمنية وعلى أرسع ع ع ع ععها جهاز مباحث أمن
الدولة والبدأ في تطهير اإلعالم المصري والغاء موافقة األمن على تأسيس جميع وسائل اإلعالم.
فبعد أن تقرر إجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في التاريخ المصع ع ع ع ع ع ععري ،وبين أخذ ورد في
ص ع ع ععفوف الجماعة أص ع ع ععبح محمد مرس ع ع ععي المرش ع ع ععح الرئيس ع ع ععي للجماعة ،والذي حمل لواء «مش ع ع ععروع
النهضة» 206كب رنامج انتخابي ،وهو المشروع الذي أعده عدد من كوادر جماعة اإلخوان المسلمين
تحت إشعراف خيرت الشعاطر نائب المرشعد العام للجماعة ،وقد سعبقه مبادرة تعبر عن نظرة اإلخوان
المعاص ع عرة لإلصع ععالح السع ععياسع ععي بمبادرة اإلخوان لإلصع ععالح الشع ععامل التي تقدم بها المرشع ععد العام

 205حومرجي ةفسما ص ص 19-16.
 206ز :اةت أ ل متا وع من:حر م شر ث حونه ضع ال نام  1997ظهري ال الاب "حوا أ سا سيات الم شروع
اإل س المي لنه ضة األمة :ثراءة في فكر اإلمام ال شهيد ح سن البنا" وت :ال  ،نب :حوتمق :حوغلحول آخر ن .ال نام
 2004ةلتت ارق حوعمن رحخن خا،ج مصلللر ال ضلللي حمطا ،حوفكري حفيلللالرحتقلل وتمشلللر ث بكامتم .ال
ما 2011 ،تل تكتقف حومهن :خقري حوشللللاطر بةرح،ا اريق حوعمن و ضللللي حفجرحءحي حوالنفقذيع حوخطط حوملمع
أ صبح وتم شر ث إطا ،تنفقذي تف صقتل ي شمن حوالم ين حوال شغقن حومرححن .ام شر ث حونه ضع ه ح صار جه :ما
يقرب مد 1000ناول خبقر مالخصللم مع مهل مد قر حفخ حن ز :نمن نتى صللقا الم  16ولنم حيللالشللا،يع
مالخصللصللعا ما زامت ارق حوعمن بليا،ا أ ثر مد  50ر وع ونقن تلا،بهل مد هذه حوليا،حي تل حوال صللن إوى 25
تلربع ،حئ:ا ال 25ر وع.
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لإلخوان محمد مهدي عاكف عام  ،207 2004وقد

جاء في مش ععروع النهض ععة والذي حمل

ش ع عععار "نهض ع ععة مصع ع عرية  ..بمرجعية إس ع ععالمية"" :أنه يقوم على تمكين الش ع عععب والمجتمع ووض ع ععع
مقدراته في يديه ال في يد طغمة فاسع ععدة أو روتين حكومي فاسع ععد ال يرحم .ويسع ععتهدف الوصع ععول إلى
إنسان مصري مطمئن بربه ،مطمئن بأسرته ،آمن في عمله وبيئته ومجتمعه يتحقق له ما أراد اهلل له
من كرامة .والى مجتمع ال تغلبه على إرادته دولة غاش ع ع ع ع ع ععمة وال نظام فاس ع ع ع ع ع ععد وال قوة خارجية .يحتل
مكانته المس ععتحقة بين األمم متس ععلحا بقيمه الس ععامية وبالعلم والفكر في زمن اقتص ععاد المعرفة وعص ععر
االبتكار .ودولة تمكن الناس من فرم التعليم والصع ع ععحة والعمل واالسع ع ععتثمار وبناء األعمال .وتدافع
عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه بما يليق بخير أمة أخرجت للناس .مشععروعنا ينطلق من
الفهم الوس ععطى الش ععامل للشع عريعة اإلس ععالمية وض ععرورة تهيئة المجتمع وتربيته واص ععالح تشع عريعاته ليتم
التطبيق الصحيح لها ،الذي ال يمكن بدون أن نحقق أي حضارة أو تقدم أو أي عدل ومساواة .وهي
شريعة سمحة تستوعب كل أبناء الوطن داخلها .يخرج غليكم هذا المشروع من رحم جماعة جاهدت
على مدى أكثر من ثمانين عاما لحفظ هوية هذه األمة وبناء قوتها وترس ععيخ االعتدال والوس ععطية في
فكرها .جماعة لم تعرف إال التربية منهجا والعمل وسع ع ع ععيلة لإلنجاز .ولم تعرف لها مكانا إال في قلب
مجتمعها ملتحمة مع شع ع ع ع عععبها ومرتبطة بهمومه وآالمه وأحالمه .متبنية طموحه المشع ع ع ع ععروع في حياة
كريمة تحت ظل عقيدته وقيمه الدينية الراقية المتسع ع ع ع ع ععامحة"  .208وحدد مشع ع ع ع ع ععروع النهضع ع ع ع ع ععة ثالثة
مستويات إلنفاذ المشروع :أولها المستوى القيمي والفكري والذي ينطلق من مبادئ وقيم اإلسالم وهي
بالتطبيق الص ععحيح قادرة على النهوض باألمة ،ثانيا المس ععتوى االس ععتراتيجي وهو عبارة عن مجموعة
خطط تنموية تغطي سبع مسارات لتحقيق األهداف االستراتيجية للمشروع بحلول عام  ،2025وثالها

207 Amr Hamzawy- Nathan J. Brown, “The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist
Participation in a Closing Political Environment”, Carnegie PAPERS, n. 19, March
2010, p. 15
-

ما يمكد ح فطمث نتى مقالل ب جتفع ،شللق:اا "حمصللما حوسللقايللل نن :حمخ حن حومسللتمقدل بقد حوطم ا
حو حزي"ا مجلة الدرا سات اإلفريقية وحوض النيل"ا حوملت :حف لا ث4.ا (ري سمبر )2018ا ص ص-149 .
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 208مشروع النهضة المصريةا ص2 .ا1
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المس ع ع ع ععتوى التش ع ع ع ععغيلي أو التنفيذي ،ويقول الكاتب أحمد جعفر عن هذا المش ع ع ع ععروع" :النجاح الحقيقي
لمشروع النهضة هو تبني األمة كلها لهذا المشروع سواء نجح المرشح أو لم ينجح209 ".
وافق على الدس ععتور الجديد الذي عرض على االس ععتفتاء بعد تولي مرس ععي الحكم  %62من
الشع عععب المصع ععري ،يحتوي هذا الدسع ععتور على ديباجة فيها (الشع عععب مصع ععدر السع ععلطات ،نظام حكم
ديمقراطي ،كرامة الفرد من كرامة الوطن ،الحرية حق ،المسععاواة وتكافؤ الفرم بين الجميع ،سععيادة
القانون أسع ععاس حرية الفرد ،الوحدة الوطنية فريضع ععة ،وركيزة بناء الدولة المص ع عرية الحديثة ،الدفاع
عن الوطن شعع ع ععرف وواجب ،األمن نعمة كبرى ،الوحدة أمل األمة العربية ،ريادة مصع ع ع ععر الفكرية
والثقافية ،)210وخمسع ع ع ع ع ع ععة أبواب ( :خام بمقومات الدولة والمجتمع ،والباب الثاني يتعلق بالحقوق
والحريات ،وفي الباب الثالث خص ع ع ععم للس ع ع ععلطات العامة ،والباب الرابع للهيئات المس ع ع ععتقلة واألجهزة
الرقابية ،وفي الباب الخامس وردت أحكام ختامية وانتقالية).
فهذا الدستور يشكل فارقا كبي ار في تاريخ مصر مقارنة بما عرفته من دساتير أخرى ،ألنه
يعبر عن إرادة الشعععب ويحميه ويحمي مصععر من كل أنواع الفسععاد واالسععتغالل ،كما جاء فيه فصععل
بين السلطات واختصاصات محددة لكل سلطة سياسية ،وشرع هذا الدستور معنى الرقابة التي تمنع
االعتداء على الس ع ععلطة القض ع ععائية ،وس ع ععد كذلك أي ثغرة للتالعب بالقانون ،وض ع ععمن حقوقا لم يعرفها
المصريون من قبل .لكن فلول النظام السابق وبالتممر مع قوات خارجية آلت دون أن تستمر التجربة
الديمقراطية في مصر فكان االنقالب على الشرعية في  3جويلية .2013

 209أحمل :جعفلرا "مشر ث حونهضع حومصريع  ..زرحءا ال حومضامقد"ا الل
تل تصفح حوم زي ي مل  2012/5/12نتى حوسانعل

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29972
09.34

 210ريباجع ريال  ،جمه ،يع مصر حوعربقع ينع .2012
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 .6اإلخوان وراء القضبان:
إن المتص ع ععفح لتاريخ مص ع ععر يجده مليئا بالثورات واالنقالبات ،منذ عهد محمد علي باشع ع عا
الذي انقلب على دولة الخالفة العثمانية ( ،)1798مظاهرات  1919/03/9والتي توجت بدسع ع ع ع ع ععتور
،1923

 1952/7/23وقع انقالب عسع ع ع ع ع ععكري في مصعع ع ع ع ععر قاده مجموعة من الضع ع ع ع ع ععباط

األحرار ،ثم انقالب 2013
لقد أس ععندت لمحمد مرس ععي الس ععلطة وفقا إلرادة الش عععب وبعد أول انتخابات حرة ونزيهة في
تاريخ مصع ع ععر ،لكن وبعد سع ع ععنة فقط من حكمه تم عزله ،ليعود الجيش مرة أخرى للحكم بحجة رفض
الشع عععب له وعدم تحقيقه آلماله بالرغم أن سع ععنة واحدة ليسع ععت كافية إلصع ععالح ما كان في  30سع ععنة،
إضافة إلى بعض األخطاء التي وقع فيها مرسي والتي قد اعترف بها في خطابه.
أوضع ع ع ع ع ع ععح القيععادي في حزب الحريععة والعععدالععة حمزة زوبع في  2015/1/31من برنععامج
"الواقع العربي" أن اإلخوان تحالفوا مع كل القوى الثورية التي تحركت في إطار س ععياس ععي يهدف لنزع
الس ععلطة عن العس ععكر بواس ععطة الش عععب في  25يناير  ،2011واعترف بأن األخطاء الس ععياس ععية التي
وقع فيها اإلخوان هي أخطاء تعود لعدم امتالكهم الخبرات الالزمة إلدارة دفة الحياة الس ععياس ععية ،وأكد
أن السع ع ع ع ع ع عععي لتحقيق التوحد والتماسع ع ع ع ع ع ععك ظل دأب اإلخوان ونهجهم في عهد الرئيس المخلوع محمد
حسع ع ععني مبارك وعقب الثورة ،كما أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسع ع ععي دعا إلى حوارات كثيرة جدا
مع القوى السع ع ع ععياسع ع ع ععية ،وأوضع ع ع ععح أن سع ع ع ععوء تقدير الموقف من قبل اإلخوان هو الذي أدى إلى وقوع
االنقالب ،وانتصرت الدولة العميقة على مرسي الذي كان دون سلطات .ومن جهة أخرى رأى أستاذ
العلوم السععياسععية والد ارسععات األمنية في جامعة "إكسععتر" عمر عاشععور أن موازين القوى كانت مختلة
ولم تكن في صعع ع ععالح القوى السعع ع ععاعية للتغيير ،وأوضعع ع ععح أن "أخطاء اإلخوان" تمثلت في عدم قدرتهم
على الحد من االسععتقطاب السععياسععي الشععديد ،وفشععلهم في إدارة المناورات السععياسععية ،وأشععار إلى أن
بعض األحداث كشفت أن المؤسسة العسكرية لم تكن في صفهم211.

211
https://www.aljazeera.net/programs/arab-presentتلللل تصللللللفلللح حولللمللل زلللي يللل مل situation/2015/1/31/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
 2019/01/20نتى حوسانعل 05ل11
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رغم أن المتتبع لتاريخ رؤس ع ععاء مص ع ععر بعد االس ع ععتقالل ،يجد مجموعة من االنجازات والتي
تقابلها إخفاقات ،فجمال عبد الناصع ع ععر مثال اشع ع ععتهر بمناداته بالقومية العربية وبحركة عدم االنحياز،
ومن انجازاته المناداة بالوحدة العربية وتحقيق ذلك مع سوريا ( )1961-1958ومحاولة تحقيقها مع
كل من سع ععوريا والعراق ( ،)1964وتأميم قناة السع ععويس ،إنشع ععاء السع ععد العالي ،تأميم البنوك الخاصع ععة
واألج نبية في مص ع ع ععر ،تحقيق جالء القوات البريطانية عن األ ارض ع ع ععي المصع ع ع عرية في ،1956/6/18
وتأييد حركات التحرر العربي ،والتعظيم من شأن مصر كدولة رائدة في العالمين العربي واإلسالمي،
وفي قارتي إفريقيا وآس ع ع ععيا ،وبين دول عدم االنحياز على مس ع ع ععتوى العالم .لكنه كان من أخطائه عدم
الوفاء بتعهدات الثورة ،واقصع ع ع ععاء اللواء أحمد نجيب ،واالنفراد بالحكم الدكتاتوري االسع ع ع ععتبدادي ،إلغاء
األحزاب الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععية ،حل البرلمان ،إلغاء كل من الدس ع ع ع ععتور والحياة النيابية ،حل النقابات المهنية،
فرض رقابة الدولة الص ععارمة على اإلعالم ،تأميم أوقاف المس ععلمين ،إلغاء المحاكم الش ععرعية ،التقليل
من دور جعامععة األزهر ،إععدام قيعادات الحركعة العمعاليعة ،توقيع اتفعاقيعة جالء القوات البريطعانيعة عن
األ ارض ععي المصع عرية في مقابل اس ععتقالل الس ععودان عن كل من مص ععر وبريطانيا ،مغامرة حرب اليمن
الفاشلة ،النكسة العسكرية سنة  ،1967الصدام غير المبرر مع جماعة اإلخوان المسلمين وا صدار
ق اررات بحلها ومصععادرة جميع ممتلكاتها وسععجنهم في سععجون عسععكرية مع التعذيب البدني والنفسععي،
وتقديمهم لمحاكم عس ع ع ع ع ععكرية واعدام بعض القيادات منهم ،وافس ع ع ع ع ععاد العالقة بين مص ع ع ع ع ععر والعديد من
الحكومات العربية ،وتدهور االقتصعاد المصعري ،واإللغاء الكامل لجميع حقوق اإلنسعان المصعري في
الداخل والخارج.
وبعد تولي أنور السادات الحكم عقب وفاة جمال عبد الناصر في  1970/9/28قام بثورة
التصحيح بالقضاء على كل مراكز القوى التي كان جمال عبد الناصر قد أسسها في مصر ،وأصدر
دستو ار جديدا ،وغير فيه المادة الثانية من أن "الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع" إلى جعلها
"المص ععدر الرئيس ععي للتشع عريع" ،وقرر االس ععتغناء عما يقرب من  17000خبير س ععوفياتي ،فلقد قدر له
نصع ع ع ععر أكتوبر ،وجرأته في اتخاذ الق اررات ،وانتشع ع ع ععاله مصع ع ع ععر من الدولة البوليسع ع ع ععية التي أقامها عبد
الناصع ع ععر ،كما د فع باالقتصع ع ععاد المصع ع ععري نحو التنمية واالزدهار ،لكن في المقابل قوض المشع ع ععروع
وحجم الدور اإلقليمي المص ع ع ع ع ععري ،وقض ع ع ع ع ععى على مش ع ع ع ع ععروع النهض ع ع ع ع ععة الص ع ع ع ع ععناعية
القومي العربي" ،

واالقتصععادية المصعرية ،وباالنفتاح سععاهم في تدمير بعض قيم المجتمع المصععري ،وختم اعماله بدون
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اس ع ععتش ع ععارة مجلس ع ععي الش ع عععب والش ع ععورى بتوقيعه على اتفاقية كامب ديفيد والتي نتج عنها تفتيت وحدة
العرب وبروز الزعامات اإلقليمية والشععخصععية المتعددة في المنطقة العربية لسععد الفران الذي نتج عن
غياب مصر وتحييد دورها في الصراع العربي اإلسرائيلي.
بعععد نجععاح ثورة  25ينععاير  2011ثم إجراء أول انتخععابععات ديمقراطيععة في تععاريخ مصع ع ع ع ع ع ععر
الحديث والتي فاز فيها محمد مرسعي مرشعح اإلخوان (التيار اإلسعالمي) ليصعبح رئيسعا لمصعر بنسعبة
 %51.73في حين أحرز أحمد ش ع ع ع ع ع ععفيق  %48.27في جولة اإلعادة .وفور تولي مرس ع ع ع ع ع ععي مقاليد
ا لحكم قام بإسععقاط المجلس العسععكري وحله وانهاء حكم العسععكر لمصععر ألول مرة منذ سععتين سععنة مع
قياديا بالجيش والمجلس العسع ع ع ع ع ععكري للتقاعد ،وألغى اإلعالن الدسع ع ع ع ع ععتوري الذي وضع ع ع ع ع عععه
إحالة  70ا
المجلس العسع ععكري المعين ،وبسع ععط السع ععيطرة المص ع عرية العسع ععكرية على سع ععيناء وذلك عقب األحداث

المتراكمة من العهود السابقة ،كما قام بإعفاء  41000فالح من ديون تقدر بع ع ع  109مليون ،ثم أمر
بص ع ع ععرف عالوة اجتماعية بنس ع ع ععبة  %15للموظفين وأص ع ع ععحاب المعاش ع ع ععات وزيادة معاش الض ع ع ععمان
االجتماعي بمبل  100جنيه ليص ع ع ع ع ععبح  300جنيه بدالا من  200جنيه ليس ع ع ع ع ععتفيد منها  1.5مليون
مس ععتفيد ،ثم تم إنش ععاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي ش ععكاوى المواطنين ،وحل مش ععكلة انقطاع
الكهرباء والتي ظهرت فجأة نتيجة لإلهمال المتراكم من العهود السعععابقة ،والتغلب على مشع ععكلة الغاز
والوقود وحلها في معظم المحافظات إلى جانب التغلب على مش ع ععكلة طوابير الخبز وحلها في معظم
المحافظات ،ويضع عاف إلى ما س ععبق اإلفراج عن دفعتين من المعتقلين الس ععياس ععيين بعد تش ععكيل لجنة
لدراسة الحاالت وفي هذا المجال نذكر أنه قد أفرج عن  572من المحاكمين عسكريا و 700معتقل
مصري في السجون السعودية .وتأمين أكثر من  100مستشفى كمرحلة أولى وقام بتثبيت 17000
عامل بالتأمين الصععحي ،ثم زيارة بعض الدول وجلب الكثير من االسععتثمارات لمصععر باإلضععافة لحل
بعض المشع ع ععاكل العالقة بين مصع ع ععر والمحيط الخارجي حيث تم توقيع اتفاقيه ب  5مليار دوالر من
عاديا
خالل زيارته للصع ععين اسع ععتثمارات داخليه داخل مصع ععر و اتفاقيات صع ععينية في 14
قطاعا اقتصع ع ا
ا

منها الحديد والطاقة والكهرباء واألسع ع ع ع ع ععمدة والكيماويات وتصع ع ع ع ع ععنيع المحركات والدواء وطاقة الرياح،
وتوقيع عقد مش ع ععروع تنمية ش ع ععمال غرب خليج الس ع ععويس على مس ع ععاحة  6كلم ،ناقش تطوير التعليم
وص ع ع ع ععادق على تعديل قانون الجامعات لتكون مناص ع ع ع ععب الجامعة بدءا من رئيس القس ع ع ع ععم إلى رئيس
الجامعة باالنتخاب،
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حوض النيل والتقي رؤسععاء أفارقة ،كما لوحظ عودة مصععر إلى مكانتها المرموقة في الشععرق االوسععط
عبر زيارات وتدخالت في الشؤون العربية.
فبعد مرور عام كامل على تولي محمد مرسع ع ع ع ععي الرئاسع ع ع ع ععة في مصع ع ع ع ععر ،انقسع ع ع ع ععم المجتمع
المص ع ع ع ععري إلى قس ع ع ع ععمين ،قس ع ع ع ععم يؤيد الرئيس ويرى أنه أنجز الكثير ،وال يرى له إخفاقات وهؤالء هم
األحزاب والجماعات والحركات والقوى السياسية ذات المرجعية اإلسالمية ،وهناك القسم الثاني ،وهم
معارض ع ععوه ،من أنص ع ععار اليس ع ععار والليبرالية واالتجاه العلماني ،إض ع ععافة إلى بعض اإلس ع ععالميين الذين
يرون انه قد أدى بالبالد إلى مزيد من الفوضع ع ععى واالنفالت ويعتبرون أن السع ع ععبب في هذه اإلخفاقات
إص ارره على االعتماد على "أهله وعشيرته" ،واقصاء المعارضة بكل فصائلها ،ومن ثم فإن عليه أن
يرحل.
ويقول المحلل السع ععياسع ععي حمدي أبو السع عععود ،المتخصعععم في تحليل المشع ععهد السع ععياسع ععي
المص ع ععري  " :أن الرئيس محمد مرس ع ععي أخفق في العام األول من حكمه في إدارة ش ع ععؤون البالد... ،
وعليه فإنني أرى أن عدم انفصعع ععال الرئيس محمد مرسع ع ععي عن حزبه هو السع ع ععبب الرئيسع ع ععي وراء جزء
كبير من اخفاقاته" .ويختتم بقوله :هذا بالطبع عالوة على كل المش ع ع ع ع ععاكل األخرى ،التي تمثل معاناة
المواطن اليومية ،مثل :رغيف الخبز اآلدمي ،وأنبوبة البوتاجاز ،والبنزين والس ع ع ع عوالر ،وتوفير السع ع ع ععلع
والخدمات ،وضععبط األسعععار من خالل الرقابة المسععتمرة على األس عواق ،فض عالا عن تحسععين خدمات
التعليم والصحة ،و… .إلخ ،وحدث وال حرج"212
ويالحظ أن مرحلة رئاسة مرسي كشفت عن عدة أمور:213
.1

عدم وجود برنامج واضععح أو رؤية اسععتراتيجية فعلية "للجماعة ،كما أن مشععروع النهضععة هو

عبارة عن مجموعة أفكار تفتقد في كثير منها إلى اآلليات

 212همام نب :حو معب را "حورئقس مريل بع :نام  ...زائمع حمةلالحي حمخفازاي"ا الل
http://islamonline.net/feker/reports/4267تل تصفح حوم زي ي مل  2013/7/5نتى حوسانعل 34ل17
 213ب ،:شااعلا "ر ،حمخ حنا مد حوث ،ا إوى حفةقمب"ا تقارير سيا سية (حومعه :حوم صري وت،:ح ياي)ا 17
أارين 2018ا ص11 .ا 12
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.2

ضعف الجانب اإلعالمي لدى الجماعة والرئاسة ،وهو ما ساهم ليس فقط في تشويه مرسي

كرئيس ،وانما رس ع ععم ص ع ععورة ذهنية س ع ععلبية للجماعة ربما تحتاج وقت طويل لتحس ع ععينها ،ولعل الجيش

فطن ألهمية اإلعالم مبكرا ،كما يتض ع ع ععح من أول تسع ع ع عريب للس ع ع ععيس ع ع ععي من خالل لقائه ببعض القادة
العسكريين في ديسمبر  2012وحديثه عن الحاجة لمد أذرع تعاون الجيش مع اإلعالم.
.3

عدم قيام الرئ يس بكش ع ع ع ععف الحقائق للرأي العام ،أو إفش ع ع ع ععال مخطط االنقالب في الس ع ع ع ععاعات

األخيرة بدعوته لالستفتاء على شرعيته ،ال سيما بعدما ضاق الخناق عليه.
 .4عدم اكتراث الرئاس ع ع ع ععة والجماعة-إلى حد ما -للنص ع ع ع ععح المقدم لها داخليا وخارجيا ،وربما يرجع
ذلك في أحد أبعاده لمطالب المعارض ع ع ع ععة متأخرة ،وبالتالي ارتفاع س ع ع ع ععقفها من المطالبة بإقالة حكومة
قنديل ،إلى االستفتاء على بقاء الرئيس ،وصوال إلى المطالبة برحيله دون استفتاء.
 .5سع ع ع ع ع ع ععوء تقععدير للموقف الععداخلي والخععارجي ،والنظر إلى مظععاهرات  30يونيو بععأنهععا سع ع ع ع ع ع ععتكون
مثل سوابقها" مظاهرات محدودة ستنفض بسرعة".
 .6سع ع ع ع ع ع ععوء تقععدير الموقف فيمععا يتعلق بفض اعتصع ع ع ع ع ع ع ععامي رابعععة والنهضع ع ع ع ع ع ع ععة " 14أوت ،2013
فبالرغم من التحذيرات الشع ع ع ع ع ععديدة ،بل والممارسع ع ع ع ع ععات القمعية التي قام بها الجيش في أحداث الحرس
الجمهوري  8يوليو ،2013وكععذلععك مجزرة المنص ع ع ع ع ع ع ععة  26يوليو  ،2013إال أن الجمععاعععة وقيععادات
التحالف كانت تراهن على الص ع ع ع ع ععمود والقدرة على كس ع ع ع ع ععر الداخلية والجيش كما حدث إبان ثورة 25
يناير ..ومن الواضح أن المشهد لم يكن مقروءا بصورة صحيحة.
 .7كما يالحظ أن الجماعة لم تض ععع رؤية تتض ععمن كل االحتماالت ،وبالتالي عندما تم فض رابعة،
لم تكن هناك بدائل ،وكانت من األخطاء الكبرى نزول رمسع ع ع ع ع ع ععيس بعدها بيومين ،مما جعل أفرادها
وأنصارها صيدا سهال للقناصة
لهذا وبعد مرور سععنة من حكم محمد مرسععي لمصععر صععدر بيان عسععكري في  03جويلية
 2013يعزل فيه الرئيس من منصبه ،بعد قيام مظاهرات  30جوان  2013والتي انقسم فيها الشارع
المصري بين
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مؤيد للرئيس والذين احتشع ع ع ع ععدوا في ميدان رابعة العدوية ،ومعارض للرئيس في ميدان التحرير،214
وأمام هذه األوضع ع ععاع التي آلت إليها مصع ع ععر قام عبد الفتاح السع ع ععيسع ع ععي القائد العام للقوات المسع ع ععلحة
بإصدار بيان في  2013/07/03ورد فيه ما يلي:
 .1تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصالحيات إلدارة المرحلة الحالية.
 .2تشكيل لجنة مراجعة التعديالت الدستورية على دستور . 2012
 .3مناشععدة المحكمة الدسععتورية العليا اقرار قانون انتخابات مجلس النواب  ،والبدء في اجراءات
االنتخابات.
 .4اتخاذ اجراءات لتمكين ودمج الشععباب في مؤسعسععات الدولة ليكونوا شععركاء القرار في السععلطة
التنفيذية.
 .5تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات .
 .6وضع ميثاق شرف اعالمي يكفل حرية االعالم ويحقق القواعد المهنية والمصداقية .
فور إعالن بيان االنقالب العسع ع ع ع ععكري ( البعض يسع ع ع ع ععميه تصع ع ع ع ععحيح الثورة) تم قطع جميع
وس ع ععائل اإلعالم الموالية للرئيس والتي تبث المظاهرات المؤيده له منها قناة الناس و الرحمة والحافظ
ومص ععر  25كما ألقت قوات الش ععرطة العس ععكرية القبض على اثنين من مذيعي قناة مص ععر  ،25كما
اقتحمت أجهزة األمن المص ع ع ع ع عرية وأغلقت مكاتب وأسع ع ع ع ععتوديوهات قنوات "الجزيرة مباشع ع ع ع ععر مصع ع ع ع ععر"،
و"اإلخبععاريععة" و"الجزيرة اإلنجليزيععة" وأوقفععت أجهزة البععث ،وتم اعتقععال العععديععد من اإلخوان بمععا فيهم
أغلب القيادات .كان هذا االنقالب بمباركة المؤسسات الدينية المصرية :شيخ األزهر "أحمد الطيب"،
وبابا المس ععيحيين "البابا تواض ععروس الثاني" ،وبمش ععاركة حزب النور الس ععلفي ،ومفتي الديار المصع عرية
علي جمعة ،وجبهة اإلنقاذ بزعامة البرادعي وعمرو موسى.
إن هذا االنقالب يجس ععد عودة حكم العس ععكر من جديد لمص ععر بعد عام ونص ععف من الثورة
و 30عاما من حكم مبارك .فلقد اسعع ععتمرت االعتصع ع ععامات المؤيدة للشعع ععرعية في ميدان رابعة العدوية
 214مي مر  ،نشرا أشهر نتى حكل متم :مريلا تأيست حر ع تمرر ال  26أبرين 2013ا هل حر ع تلمي
ت زقعاي حومصللريقد وسللتب حوثقع مد متم :مريللل إجرحء حةالخاباي ،ئايللقع مبكرا .أنتنت حوتر ع ند جمي 22
متق ن ت زقي وستب حوثقع مد مريل.
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والمنددة باالنقالب العس ع ع ععكري مطالبة بعودة مرس ع ع ععي 215الرئيس الذي رفض بيان الجيش ودعا إلى
احترام الش ع ع ععرعية .فالغرض من هذا االنقالب تعطيل واجهاض العملية الديمقراطية التي بدأت تعرفها
مص ععر خاص ععة مع تولي اإلس ععالميين الحكم ،هذا ما أدى إلى انقس ععام مص ععر إلى فئة مؤيدة واألخرى
معارض ع ععة قص ع ععد إس ع ععقاط هذه الدولة في فتنة حرب أهلية ،ألنه مع حكم اإلخوان المس ع ععلمين فإن هذا
يعني خطر كبير على إس ع ع ع ع عرائيل وعلى مصعع ع ع ععالح الدول الكبرى في المنطقة ،كذلك كان الغرض من
االنقالب جر اإلسع ع ععالميين للعنف مثلما حدث في الجزائر بغية تشع ع ععويه صع ع ععورتهم وتبيان خطر حكم
اإلسع ععالميين س ع عواء لمصع ععر أو باقي الدول العربية ،ألنه بعد ثورات الربيع العربي لوحظ انتشع ععار المد
اإلسالمي وتعاطف الشعوب العربية معه.
ومن أجل إنجاح هذا االنقالب وفرضع ع ع ععه بالقوة على الشع ع ع عععب المصع ع ع ععري فلقد لجأت قوات
األمن المصرية إلى استعمال كل الوسائل لقمع المتظاهرين بل وصل به األمر إلى التهور في كثير
من المرات بسبب تزايد شعبية هذه المظاهرات التي لم تحمل في صفوفها فقط اإلخوان المسلمين بل
كل فئات الشعععب المصععري وحتى األطفال ( هم بدورهم لم يسععلموا من عمليات القتل وحتى االعتقال
بس ع ععبب حملهم ش ع عععار رابعة بعد المجزرة) ألن المتظاهرين ليسع ع عوا كلهم إخوان لكن المظاهرات كانت
بتأطير إخواني ،ولم تبق هذه االعتصع ع ع ع ع ع ععامات (والتي ميزها الطابع السعع ع ع ع ع ععلمي) في المدن الكبرى بل
شع ع ع ع ععملت معظم المحا فظات المص ع ع ع ع عرية وحتى القرى ،وهذا إن دل على شع ع ع ع ععيء فإنما يدل على وعي
الشع عععب المصع ععري وكس ع عره لهاجس الخوف منذ ثورة  25يناير ومطالبته بحقه واحترام صع ععوته وارادته
وشعع ع ععرعيته ،فالمظاهرات كلها كانت تدعو إلى عودة مرسع ع ع ععي للحكم ،الرئيس الشعع ع ععرعي لمصع ع ع ععر ،أي
ضع ععرورة احترام إرادة الشع عععب وكرامت ه ،ألن القضع ععية لم تعد ص ع عراعا بين العسع ععكر و اإلخوان بل بينه
وبين الشعععب المصععري كافة ،ألنه في بداية االعتصععامات كان الجيش يتهم فيها اإلخوان ومن خالل
وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة الموالية لالنقالب كانت الدعاية تحريضية ضد اإلخوان ،لكن مع
الوقت وبفضع ع ع ععل وسع ع ع ععائل اإلعالم األجنبية الرافضع ع ع ععة لالنقالب ( مثل قناة القدس ،الجزيرة ،المحور،
أحرار  ،25اليرموك ،وهذه القنوات كانت م ار ار وتك ار ار تتعرض للتشع ع ععويش ألنها كانت تكشع ع ععف حقيقة
 215زبن نلل مريللل مد منصللبم رحاي ال خطاب ط ين ند شللرنقالما تت:و ند مبار،ا ز:مت إوقم مد بعض
حألحلح ب تضللمنت ن:ا ةقاط منهال تشللكقن حك مع فاءحيا تشللكقن ولنع مرحجعع حو:يللال  ،ولنع نتقا وتمصللاوتع
حو طنقعا تعلقن حفجرحءحي ال زاة ن حفةالخاباي حونقابقع حتخال حجرحءحي والمكقد حوشللللباب ال حوسللللتطع حوالنفقذيع
ضي مقثاق شرف إنمملا أنتد مريل أةم م حاق نتقها بلمقي ةص صها.
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ما يجري في مصعر والمجازر التي ارتكبها الجيش في حق المصعريين) ،فهذه القنوات كانت تبين أن
هذه المظاهرات تحمل كل فئات الشعب المصري إخوان وغير اإلخوان.
إن التحالف الوطني لدعم الشععرعية ورفض االنقالب العسععكري( 216والذي يضععم اإلخوان
وغيرهم من الرافض ع ععين لالنقالب) كان دائما يدعو إلى س ع ععلمية المظاهرات التي تواص ع ععلت واس ع ععتمرت
وأدهشععت العالم وأحرجت الجيش بقيادة عبد الفتاح السععيس عي وبينت مدى تأييدها لمرسععي ومعارضععتها
لعودة حكم العسع ع ععكر لمصع ع ععر ،ألن الجيش كان يهدف من خالل قتل المتظاهرين توريط المص ع ع عريين
الرافضين لالنقالب في مسلسل العنف.
إن اإلطاحة بالرئيس مرسععي مرشععح اإلخوان وسععحب بسععاط السععلطة من تحت رجليه وزج
العديد منهم في السجون وموت الكثير منهم في االعتصامات السلمية ،ال يعني نهاية الجماعة ،رغم
أن ما حدث لإلخوان في مصع ع ععر اثر على باقي األقطار التي يتواجدون يها ،إال أن التاريخ وفي كل
مرة يثبت أنه ورغم األشع عواك والعقبات الكثيرة التي تواجه جماعة اإلخوان في أكثر من بلد إس ععالمي،
فإن القض ععاء ع ليها أمر ص عععب للغاية ،وأن الجماعة مص ععممة على لعب دور عندما تس ععنح الفرص ععة
للتغيير الحقا في مصععر ،لكنه دور مختلف عن الدور الذي لعبته في المرة السععابقة .فهي في مرحلة
إعادة ترتيب أوراقها ،وبصع ع ع ع ع ع ععدد إجراء تغيير أعمق مما كان عليه الحال في الفترة .2013-2011
وربما تحدد جماع ة اإلخوان في الوقت المناسع ع ععب أهدافها اإلصع ع ععالحية بصع ع ععورة أكثر وضع ع ععوحا ،فلقد
دشععنت الجماعة حركة "إخوان بال عنف" ،التي أسعسععها عدد من شععباب الجماعة ،مبادرة جديدة لحقن
الدماء ،والدعوة للعمل والبناء ألنه وعلى حس ع ع ععب الفكر اإلخواني فإن الس ع ع ععلطة ليس هدفها وانما هي
وسع ععيلة إلصع ععالح ف سع ععاد مئات السع ععنين ،فإنها جماعة قادرة على التكيف ولطالما أظهرت قدرتها على
المقاومة والتأقلم مع الوض ععع الس ععائد ،تمر بمحن وأزمات س ععرعان ما تنهض ،وربما س ععيحدث الش ععيء

 216التحالف الو ني لدع ،الشالالرعية ه تتاوف يللقايللل مصللريا يالك ن مد ز ى إيللممقع أحلحب يللقايللقع
(حلب حوبناء حوالنمقعا حلب حوتريع حوع:حوعا حلب حوعمال حول:ي:ا حلب حوفضقتعا حلب حمصماا حلب حوال حق:
حوعربلا حوتلب حميللمملا حلب حو طدا حلب حو يللطا حلب حورحيعا حلب حوعمن)ا شللخصللقاي نامع ممثتقد
ند طمب مصر نماوها حونقاباي حوعماوقع حتتار حوبانع حولائتقد ةقاباتها حومهنقع ة حري أنضاء هقئاي حوال،:يس
ال جامعاي مصللر حئالمف حوقبائن حوعربقع ال مطر ا يللقناء حوصللعق :ممثتقد ند حوضللباط حومالقان:يد حتتار
شباب حوث ،ا ملتس أمناء حوث ،ا نتماء حأللهرا يع :حوالتاوف معا،ضا ً فةقمب  3ي وق . 2013
156

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

نفس ع ععه خالل هذه المرة ،خاص ع ععة أمام عجز النظام العس ع ععكري على إدارة البالد ،فض ع ععال عن األزمات
االقتصادية واالجتماعية التي مازالت تغرق فيها مصر.
خاتمة:
س ععنوات تمر بعد االنقالب وفي س ععنتها التس عععين تعيش الجماعة اإلس ععالمية األكثر انتش ععا ار
في العالم محنة ليسعع ع ع ععت األولى وربما تكون األصع ع ع ع عععب في تاريخ محنها وص ع ع ع ع عراعاتها المفتوحة مع
السلطة في بلدها األم مصر وفي بلدان عربية متعددة امتدت إليها ظالل اإلخوان المسلمين.
وهكععذا ولى زمن اإلخوان الععذي كععانععت تتحععدث عنععه القنوات اإلعالميععة ،محنععة من أكبر
المحن التي تعرضع ع ععت لها جماعة اإلخوان المسع ع ععلمين ،وفي حقيقة األمر ليسع ع ععت األولى ولكن هناك
المئات منها منذ تأس ع ععيس الجماعة ،التاريخ يعيد نفس ع ععه ،وما يعرف عنها أنها وراء كل أزمة تمر بها
إال وعادت أقوى وأصع ع ع ع ع ع ععلب ،فاعتقال اآلالف منها ومن قياداتها واغالق مقراتها وحظر نش ع ع ع ع ع ع ععاطها
إجراءات تعودت عليها ،وألنها تحمل في منهاجها مسألة توريث الفكر اإلخواني فإنها من هذه المحن
ورغم أنها قاسية لكنها دائما تعرف عودة قوية ،فلقد حافظت جماعة اإلخوان المسلمين على وجودها
التنظيمي منذ تأسع ععيسع ععها ،حيث تمكنت خالل ما يقرب من ثمانية عقود من البقاء واالسع ععتمرار حركة
دعوية ذات طابع ديني ،وتنظيما سع ع ععياسع ع ععيا واجتماعيا ،أعطاها عناصع ع ععر القوة والتميز مقارنة بالقوى
السياسية األخرى.
فاألزمة التي تمر بها الجماعة في الوقت الراهن دعت مجموعة من ش ع ع ع ع ععبابها واألعض ع ع ع ع ععاء
السععابقين بها إلى القيام بمراجعات إلعادة ترتيب أوراق الجماعة ،وبنيتها التنظيمية ،وتجنب األخطاء
التي يرون أن قيادات الجماعة وقعت فيها بعد توليها الس ع ع ععلطة ،فهي تجربة علمتها الكثير ،وأعطتها
دروسا ستستفيد منها بشكل أفضل في الحياة السياسية ،لتتجنب اإلضرار بالمشروع اإلسالمي ،ورغم
األشع عواك والعقبات الكثيرة التي تواجه جماعة اإلخوان في أكثر من بلد إس ععالمي ،فإن القض ععاء عليها
أمر ص عععب للغاية ،ألن الجماعة مص ععممة على لعب دور عندما تس ععنح الفرص ععة للتغيير الحقا في
مصع ع ع ع ععر ،لكنه دور مختلف عن الدور الذي لعبته في المرة السع ع ع ع ععابقة ،ألن التجارب أثبتت أنها قادرة
تلح الحركة على إجراء تغيير أعمق
على التكيف ،فقط مس ع ع ع ع ع ععألة وقت تعيد فيه ترتيب اوراقها ،حيث "
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مما كان عليه الحال في الفترة  .2013-2011وربما تحدد جماعة اإلخوان في الوقت المناسع ع ع ع ع ع ععب
أهدافها اإلصالحية.
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المراجع المعتمدة:
 .1الكتب:
 )1إبراهيم قاعود ،اإلخوان المسةةلمون في دائرة الحقيقة الغائبة (نس ععخة إلكترونية) في الش ععبكة
الدعوية:
 2011/09/11عع عل ععى http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_name
الساعة10:47 :
 )2بوجحفة رشع ع ع ععيدة ،حركة اإلخوان المسةةةةةةلمين وعالقتها بالسةةةةةةلطة (دراسةةةةةةة مقارنة :مصةةةةةةر
والجزائر) ،األردن :د ار الكتاب األكاديمي2018 ،
 )3حس ع ع ععن البنا ،رس ع ع ععالة المؤتمر الخامس من مجموعة رسةةةةةائل اإلمام الشةةةةةهيد حسةةةةةن البنا،
الجزائر :شركة شهاب ،د س ن
 )4حسن البنا ،رسالة إلى الشباب من مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،مرجع سابق
 )5حسععن البنا ،مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،مرجع سععابق ،م ،05.وفريد عبد
الخالق ،اإلخوان المسةةةةةةةةةلمون في ميزان الحق ،ط ،1.الجزائر :دار االنتفاض ع ع ع ع ع ععة للنش ع ع ع ع ع ععر
والتوزيع1991 ،
 )6حس ععن البنا ،رس ععالة بين األمس واليوم من مجموعة رسةةةائل اإلمام الشةةةهيد حسةةةن البنا(هذه
نسخة جديدة مزيدة برسائل جديدة مع التحقيق والتنقيح والمراجعة) ،مرجع سابق
 )7حسع ععن البنا ،رسع ععالة المؤتمر الخامس من مجموعة رسةةةائل اإلمام الشةةةهيد حسةةةن البنا(هذه
نسخة جديدة مزيدة برسائل جديدة مع التحقيق والتنقيح والمراجعة) ،مرجع سابق
 )8رفعت السعيد ،حسن البنا من ...كيف....ولماذا ،القاهرة :مكتبة مدبولي1977 ،
 )9زغلول النجار والسع ع ع ع ع ع ععيد محمد متولي أبو داود ،ميدان التحرير :التحوالت في مصةةةةةةةةةةر بين
جذور الماضي وآفاق المستقبل ،ط ( 1.مصر :دار نهضة مصر للنشر،)2012 ،
)10

زكريا س ع ع ع ع ع ععليمان بيومي ،اإلخوان المسةةةةةةةةةلمون والجماعات اإلسةةةةةةةةةالمية في الحياة

السياسية المصرية  ،1948 -1928القاهرة :مكتبة وهبة1991 ،
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)11

سيد قطب ،العدالة االجتماعية في اإلسالم (د ب ن ،د س ن)

)12

سيد قطب :سيد قطب ،المستقبل لهذا الدين (د ب ن ،د س ن)

)13

سيد قطب ،معالم في الطريق (د ب ن ،د س ن)

)14

صالح شادي ،الشهيدان حسن البنا وسيد قطب ،في:

http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_name
)15

عبد الحميد الغزالي ،حول أسةةاسةةيات المشةةروع اإلسةةالمي لنهضةةة األمة :قراءة في

فكر اإلمام الشهيد حسن البنا ،الجزائر :دار الخلدونية1999 ،
)16
1951

)17

عبد القادر عودة ،اإلسةةةةةةالم وأوضةةةةةةاعنا السةةةةةةياسةةةةةةية القاهرة :دار الكتاب العربي،
عبد القادر عودة ،التشةةةريع الجنائي اإلسةةةالمي مقارنا بالقانون الوضةةةعي ،القاهرة:

دار التراث1978 ،
)18

عمر التلمساني ،حسن البنا الملهم الموهوب :حسن البنا أستاذ الجيل ،في:

http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=book_nameتم تصع ع ع ع ع ععفح الموقع يوم:
 2019/01/11على الساعة9:34
)19

علي خليفعععة الكواري (محرر) ،االنتخةةةابةةةات الةةةديمقراطيةةةة وواقع االنتخةةةابةةةات في

األقطار العربية ،ط ،1.بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية2009 ،
)20

علي عبد الرحيم ،اإلخوان المسةةةةةةلمون من حسةةةةةةن البنا إلى مهدي عاكف ،ط،1.

القاهرة :مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2007 ،
)21

عمر الشع ع ععوبكي" ،اإلخوان المسع ع ععلمون" ،في :عمرو هاشعع ععم ربيع (محرر) ،انتخابات

مجلس الشعب  ،2005القاهرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام2006 ،
)22

عمرو هاشع ع ع ع ع ع ععم ربيع (محرر) ،انتخابات مجلس الشةةةةةةةةةةعب  ،2005القاهرة :مركز

الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام2006 ،
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)23

فريعععد عبعععد الخعععالق ،اإلخوان المسةةةةةةةةةةلمون في ميزان الحق .ط .1.الجزائر :دار

االنتفاضة للنشر والتوزيع1991 ،

)24

محمد أحمد خلف اهلل" ،الصحوة اإلسالمية في مصر" في :الحركات اإلسالمية في

الوطن العربي ،ط ،2.بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية1989 ،
)25

محمود عبد الحليم ،اإلخوان المسةةةةةةةةلمون أحداث صةةةةةةةةنعت التاريخ ،ج ،1:ط،1 .

اإلسكندرية :دار الدعوة2004 ،
)26

هالة مصع ععطفى ،اإلسةةةالم السةةةياسةةةي في مصةةةر من حركة اإلصةةةالح إلى جماعات

العنف ،القاهرة :وكالة األهرام للتوزيع1992 ،

)27

يوس ع ع ععف القرض ع ع ععاوي ،اإلخوان المسةةةةةلمون  70عاما في الدعوة والتربية والجهاد.

ط .1.القاهرة :مكتبة وهبة1999 ،
 .2المجالت:
)28

بدر شع ع ععافعي" ،درس اإلخوان ،من الثورة إلى االنقالب" ،تقارير سةةةةياسةةةةية (المعهد

المصري للدراسات) 17 ،أفريل  ،2018ص12 ،11 .
)29

بوجحفة رشععيدة" ،اإلصععالح السععياسععي عند اإلخوان المسععلمين :بين الطموح والواقع"،

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوت النيل" ،المجلد االول ،ع( ،4.ديسمبر )2018
)30

زياد حافظ" ،ثورة يناير في مصر :تساؤالت الحاضر والمستقبل" ،المستقبل العربي،

ع ،385 .مارس 2011
)31

س عععيد ش ععحاتة" ،االنتخابات البرلمانية المصع عرية في الميزان" ،المجلة العربية للعلوم

السياسية ،ع ،18.ربيع 2008
Amr Hamzawy- Nathan J. Brown, “The Egyptian Muslim
Political

Closing

a

in

Participation

Islamist

)32

Brotherhood:

Environment”, Carnegie PAPERS, n. 19, March 2010, p. 15
Mustapha Kamel Al-Sayyid,” The other face of the Islamism

)33

Movement”, Carnegie Working Papers, Carnegie Endowment for
International Peace, N. 33, January 2003
 .3المواقع اإللكترونية:
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)34

أحمعد جعفعر" ،مشروع النهضة المصرية  ..قراءة في المضامين" ،في:

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29972تع ععم تص ع ع ع ع ع ع ع ع عفع ععح ال ع عمع ععوقع ععع يع ععوم:
 2012/5/12على الساعة09.34 :
" )35اإلخوان المسلمون" ،موسوعة ويكيبيديا (موسوعة إلكترونية) ،في:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%8
_8%D8%A7%D9%86تم تصفح الموقع يوم 2019/01/11 :على الساعة 09:14
)36

اإلخوان المسةةلمون في مصةةر :مواجهة أم اندماج ،تقرير الش ععرق األوس ععط وش ععمال

إفريقيا ،في:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%
 2013/04/01 D8%AEعلى الساعة 17:30
)37

النظام العام لإلخوان المسلمين الموضوع في  1982والمعدل في  ،1994في:

=http://ar.wikisource.org/w/index.php?titleالنظام_العام_لإلخوان_المس ع ععلمين_(عام
_ oldid=125912&)1994تم تصفح الموقع يوم  2019/01/09على الساعة10:05 :
)38

همام عبد المعبود" ،الرئيس مرسي بعد عام  ...قائمة اإلنجازات واإلخفاقات" ،في:

تم تصع ع ع ع ع ع ععفح الموقع يوم 2013/7/5 :على http://islamonline.net/feker/reports/4267
الساعة17:34 :
https://www.aljazeera.net/programs/arab-present-

)39

تم تصع ع ععفح situation/2015/1/31/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
الموقع يوم 2019/01/20 :على الساعة11:05 :
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ثورة  25يناير وصعود حركة االخوان المسلمين في النظام السياسي
المصري .
الدكتور بشير محمد النجاب _ األردن .

ملخص:
س ععيقوم هذا المبحث بعرض النظام السع عياس ععي بعد حركة احتجاجات الش عععب وس ععتقوم الد ارس ععة
باختيار (ثورة  25كانون الثاني) نموذجا لها  ،حيث تم استعراض النظام السياسي المصري أثناء
المرحلة االنتقالية وتناول الفصل دور الجيش في اسقاط مبارك واالنتخابات الرئاسية  ،وسيتناول
المبحث أيضا النظام السياسي في عهد م حمد مرسي من خالل الحديث عن اداء حكومة الرئيس
مرسع ع ع ععي واسع ع ع ععباب سعع ع ععقوطه ،وقد خلصعع ع ععت الد ارسعع ع ععة إلى أن هناك عالقة طردية بين بنية النظام
السع ععياسع ععي وحركة االحتجاج الشع عععبي (االخوان المسع ععلمين) ،فكلما كانت بنى النظام السع ععياسع ععي
مرتكزة على اسع ع ععاس المشع ع ععروعية والقانون والتوزيع العادل للسع ع ععلطة واالخذ بعين االعتبار مطالب
الشعععوب كلما كانت الدول اكثر اسععتق اررا ،أما اغفال مطالب الشعععوب واللجوء الى الدولة االمنية
واحتكععار السع ع ع ع ع ع ععلطععة فععإن ذلععك يؤدى الى انفجععار الشع ع ع ع ع ع عععوب ولجوئهععا الى الثورة على االنظمععة
االس ع ع ع ععتبدادية .وفي ض ع ع ع ععوء تلك النتائج أوص ع ع ع ععى الباحث بض ع ع ع ععرورة االخذ بعين االعتبار مطالب
الش عععوب واشع عراكها في الس ععلطة واحترام ارادتها واتاحة مناو ديمقراطي حقيقي لها ،واخي ار ض ععرورة
االستفادة من تجربة االخوان المسلمون في مصر والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها.
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مقدمة:
مثلت ثﻭﺭﺓ  ٢٥ينايﺭ في مصر نقﻁة تحﻭل في مساﺭ ﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلمصﺭﻯ لع ع عيﺱ فقع ع عﻁ علع ع عى
ﺍلع عصعيﺩ ﺍلﺩﺍخلى ،ﻭﺇنما ﺍمتﺩﺕ بتأثيﺭﺍتها ﺇلى ﺍلتﻭجه ﺍلخاﺭجى ،فقﺩ تقلﺹ ﺍلﺩﻭﺭ ﺍإلقليمى لمع عصﺭ
خ ع ع ع ع ع ع عالل حقبة مباﺭﻙ ﺍألخيﺭﺓ ،ﺍألمﺭ ﺍلﺫﻯ ﺍستﻭجﺏ معه ﺇعاﺩﺓ ﺍلنﻅﺭ في مساﺭﺍﺕ ﺍلﺩﻭﺭ ﺍإلقليمى
لم ع ع ع ع ع عصﺭ في مﺭحلة ما بعﺩ ﺍلثﻭﺭﺓ ،ﻭمﻥ ﺃبﺭﺯ ﺍلﺩﻭﺍئﺭ ﺍلتى يعاﺩ فيها ﺍلنﻅﺭ مﺭﺓ ﺃخﺭﻯ مساﺭ هﺫﺍ
ﺍلع ع ع ع عﺩﻭﺭ ،ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﺍلعﺭبية ﻭبﺩﺭجة ﺃخﺹ ملﻑ ﺍلصﺭﺍﻉ ﺍلعﺭبى – ﺍإلسﺭﺍئيلى ﻭفع ع ع ع عى ﺍلقلع ع ع ع عﺏ منع ع ع ع عه
ﺍلق ع ع عضية ﺍلفلسﻁينية ﻭﺍلﺩﻭﺭ ﺍلمصﺭﻯ في ﺇنجاﺯ ﻭتحقيقه ﺍلﻭحﺩﺓ ﺍلﻭﻁنية بيﻥ ﺃﻁ ع ع عﺭﺍﻑ ﺍلم ع ع عصالحة
فعتح ﻭحماﺱ.
ومع انتصع ع ععار ثورة المص ع ع عرية وكسع ع ععر حاجز الخوف أمام المص ع ع عريين خرجت غالبية الفئات
تطالب بمطالب فئوية تركزت فى تثبيت العاملين المؤقتين وزيادة األجور ،وأص ععبح الوض ععع مقلقا مع
تزايد المظاهرات واتساع رقعتها لما يمكن أن تؤدى إليه هذه المظاهرات من شلل فى الجهاز اإلدارى
واإلنتاجى مما يزيد من حجم الخسع ع ع ع ع ع ععائر ،بل وصع ع ع ع ع ع ععل األمر إلى مظاهرات من فئات تتمتع بدخول
مرتفعة مقارنة بغيرها مثل موظفى البنوك بل وبعض البنوك األجنبية وهو ما جعل البنك المركزى
يعطى أجازة للبنوك حتى يستطيع تحديد كيفية مواجهة ما يحدث .
والذي يعبر أول رئيس للبالد بعد ثورة  /25يناير وأول رئيس مدني منتخب للبالد ,وتولى
منصع ع ععب رئيس الجمهورية في  24يونيو  2012وعزلته القوات المسع ع ععلحة في  23يوليو  2013بعد
خروج مظاهرات معارضععة له واخرى مؤيدة ,ويأتي هذا الفصععل السععتعراض الوضععع السععياسععي والذي
ترتبت على نجاح الثورة المصرية وذلك من خالل المبحثين اآلتيين:
المبحث األول :النظام السياسي المصري أثناء المرحلة االنتقالية.
المبحث الثاني :النظام السياسي في عهد مرسي.
المبحث األول
النظام السياسي المصري أثناء المرحلة االنتقالية.
يمكن تقسعع ع ع ععم أحداث عام  2011سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع اعيا إلى فترتين هما :فترة رئاسع ع ع ع ععة محمد حسع ع ع ع ععني

مبارك وفترة المرحلة االنتقالية في ظل حكم المجلس األعلى للقوات المس ع ععلحة بقيادة المش ع ععير محمد
حسين طنطاوي.
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وأمام الضع ع ععغط الشع ع عععبي المتصع ع ععاعد منذ  25كانون الثاني  2011والداعي إلنهاء نظام
مبارك– دعوات رددتها في نهاية المطاف الواليات المتحدة نظ ار لمعداد المتزايدة المطالبة بالتغيير
في شوارع مصر –فقد تدخلت شخصيات رفيعة من الجيش إلجبار الرئيس على االستقالة .ورحب
الثوار بحركة الجيش ضععد مبارك وتفاوض عوا معه بعد االسععتقالة .وعزز المحتجون في البداية الفكرة
القائلة بأن القوات المسلحة في جانب الشعب وأنه ال ينبغي لها أن تصادر ثقة الشعب في ضمانها
السععير السععلس للمرحلة االنتقالية  .وكان ظاه ار للعيان أن الجيش مؤس عسععة الدولة الوحيدة المسععتعدة
لتسيير البالد مع غياب حكومة في االنتظار217
وفي يوم  11شع ع ع ععباط  2011يوم جمعة والتي أسع ع ع ععماها المحتجون بجمعة الزحف حيث
عودا مليونية ،مع الزحف إلى قص ع ععور الرئاس ع ععة وبخاص ع ععة قص ع ععر القبة الرئاس ع ععي بالقاهرة
ش ع ععهدت حش ع ع ا
والقصع ع ع ع ع ععر الرئاسع ع ع ع ع ععي برأس التين باإلسع ع ع ع ع ععكندرية .بعد تصع ع ع ع ع ععاعد األحداث والتظاهرات واسع ع ع ع ع ععتمرار
االعتص ع ععام بميدان التحرير ،وافق الرئيس الس ع ععابق حس ع ععني مبارك 218على التنحي حيث قام عمر
سليمان نائب رئيس الجمهورية في الساعة  6:00مساء بالتوقيت المحلى باإلعالن عن تنازل مبارك
عن الرئاس
 .ويأتي هذا المبحث لتس ع ع ع ع ع ععليط الض ع ع ع ع ع ععوء على طبيعة المرحلة االنتقالية من خالل المطالب
اآلتية:
المطلب األول :دور الجيش في سقوط مباره
المطلب الثاني :تعديل الدستور
المطلب الثالث االنتخابات الرئاسية.

 -217نلحما مهاا حوملتس حوع سكري بم صر حفةالقال إوى حو:يمقرحطقعا برةامج حو شرق حأل يط شمال أاريققا ا
مؤيسع تشاتام ها ا 2012ا ص1
 -218حوقى مبا،ك خمل حر\ر ،ا  25اة ن حوثاةل خطابان حأل ل ال  28اة ن حوثاةل  2011بخطاب ه حأل ل
منذ حة:فث ر ،ا  25اة ن حوثاةلا حقث زال أن حوم اهرحي مشلر نع والتسلقد مسلال ى حومعقشلع أةم معها وكنم ف
ي حاق نتى حوعنفا ز :طتب مد حوتك مع حوتاوقع برئا يع أحم :ة قف باف يالقاوع وى أحم :شفقق ،ئا يع حوتك مع
حول:ي:ا بالكتقفاي حضلتع يلريعع .وكد حومتالل ن حيلالمر ح ال حوال اهرا ان حوخطاب حوثاةل ي م 2011 /2/10
حقث ل ر اقع أةم ود يالنالل ند حورئا يع أةم ول يكد ين ي حوالر شح وفالرا ،ئا يقع زارمع(حة ر حألهرحما تا،ير حون شر
،ئقسللللا
 30اة ن حوثاةل 2011ا تا،ير حو صلللل ل  27ي ةق  2012مقال بعن حن يللللتقمان ةائبًا وترئقس شللللفقق
ً
وت ل،حء حألهرحما تا،ير حونشر  30اة ن حوثاةل 2011ا تا،ير حو ص ل  27ي ةق 2012
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ش ع ع ععكلت القوات المس ع ع ععلحة عبر تاريخ مص ع ع ععر كله دو ار هاما للحفاظ على الدولة المصع ع ع عرية،
وتشععير العديد من المصععادر التارخية إلى ان الجيش المصععري يمتلك خصععوصععية ال تحظى بها بقية
الجيوش العربية ،إذ تعود نشععأة الجيش المصععري الى محمد على باشععا والذي ارسععى فكرة وجود جيش
قوي ،فعلى الرغم من سيطرة أبناء األرستقراطية الزراعية على مناصب الجيش العليا  ،إال أن زيادة
أعداد العناص ععر الش ععابة من أبناء الطبقة الوس ععطى التي التحقت بالكلية الحربية منذ س ععنة 1936م قد
غيرت من الطبيعة الطبقية العامة للجيش واألمر األكثر يقينا هو أن الجيش لم يعتد قمح الحركات
الشع ع ع ع ع ع عععبية حتى في ظل النظام القمعي خالل سع ع ع ع ع ع ععنوات (1943-1930م) ,ولذا لم ينظر أحد إلى
الجيش كقوة سياسية منحازة ألحد األطراف في الصراعات السياسية المدنية.219
فعبر تاريخ مصر الحدث كان للقوات المسلحة دور سياسي مباشر  ،فلم تكن أحداث ال ع ع30
من يونيو المرة األولى التي يتدخل فيها الجيش في الحياة الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععية في مص ع ع ع ععر ،حيث أن هناك
ارتباطا تاريخيا بين تأسع ع ع ععيس الدولة المص ع ع ع عرية الحديثة وبناء الجيش في عهد محمد علي ،وقد لعب
الجيش المص ععري دو ار س ععياس ععيا كان أبرزه ثورة  ،1952و اس ععتمر الجيش في الفترة بين  1952حتى
عام  1967في لعب أدوار سع ععياسع ععية مهمة نتيجة لوجود شع ععخصع ععية ذات تأثير ونفوذ قوي على رأس
القوات المسلحة ،وهى المشير عبد الحكيم عامر ،ومما يؤكد عالقة الجيش بالسياسة انتماء كل من
الرئيس السععادات والرئيس مبارك للمؤس عسععة العسععكرية ،فقد تدخل الجيش فى الشععأن الداخلي مرتين؛
المرة األولى كانت في عهد الرئيس الراحل السععادات عام  1977فيما سععمي بانتفاضععة الخبز ،وأجبر
خاللها الجيش الرئيس الراحل السع ع ععادات على التراجع عن القرارت االقتصع ع ععادية ،وكان تدخل الجيش
للحفاظ على التماسععك الداخلي وحماية البالد من االنهيار ،والمرة الثانية عام  1986في عهد مبارك
بعد واقعة تمرد األمن المركزي ،التي تمرد خاللها جنود األمن المركزي بسع ع ع ع ع ع ععبب ش ع ع ع ع ع ع ععائعة مد فترة
تجنيدهم.220
وبتحليل العالقة بين مبارك والمؤسع ع عس ع ععة العس ع ععكرية يالحظ أن قوة ومكانة الجيش كانت قد
تضاءلت بالفعل إبان حكم مبارك ،وخاصة في السنوات األخيرة ،وربما يكون مرد ذلك إلى المظالم
 -219نب:هللاا أحم:ا حوق حي حومسللللتتع تط  ،حو:يمقرحطقع ال مصللللرا أنمال حومؤتمر حوسللللن ي حف ل وتبت و
حوسقايقع" حون ام حوسقايل حومصري حوالغقر حفيالمرح،ا تقع حفزالصار حوعت م حوسقايقعا حوقاهراا 1988ا .211
-220زادة ،رادة ،ر  ،حولق ش حوعربقع ال حوتقاا حوسلللقايلللقع ..مصللل ًر أةم لجاًا ملتع حوعرب حو :وقعا ون:نا مقال
بالا،ير سبتمبر2013 ,
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التي أضمرها نحوه بعض العسكريين .ويضاف إلى ذلك سخطهم على قضية االستخالف ,إذ بدى
أن لفئة جديدة من أرس ع ععمالي المحس ع ععوبية ذوي العالقة الوثيقة بابن القديم للجيش .وثمة أدلة قولية
تكفي لالقتراح بأن الجيش لم يكن ارضع ع ع ع ععيا عن النفوذ المتنامي لجمال مبارك وأنه خشع ع ع ع ععي من
التداعيات على موقعه إذا ما انتقلت السلطة إليه.221
كل ذلك أدى في النهاية إلى أن اصع ع ع ع ع ع ععبح الرئيس مبارك عبئا متزايدا على كامل هيكل
السععلطة المؤس عسععاتية في مصععر والمؤس عسععة العسععكرية خاصععة ومع تزايد قوة االحتجاجات الشعععبية،
ربما قرر الجيش أنه لم يعد بإمكانه دعم مبارك ،وفي الوقت نفس ععه أدركت اإلدارة األمريكية كذلك
أنه كان عبئا متزايدا عليها كحليف .وكان من الجلي في ذروة االحتجاجات أن أحداث ميدان
التحرير قد بلغت كتلة حرجة ،وربما خش ععيت قيادة الجيش كذلك االنقس ععام أو حتى االنش ععقاقات في
جنود الص ععف إن لم تتدخل وتس ععمح باس ععتمرار االنتفاض ععة الش عععبية .فقد كان تدخلها المؤيد للش عععب
مدفوعا بالمصع ع ععلحة الذاتية الحتواء المدة االنتقالية والسع ع ععيطرة عليها ،وبذلك حافظت أيضع ع ععا على
مصلحة الواليات المتحدة  .وكان هذا التدخل في آخر الممل عامال رئيسيا في تحقيق سقوط مبارك
وحيويا في حماية موقع الجيش .فقد عجل كبار الضباط من رحيل الرئيس ومنحوا غطاء لالنتفاضة
الش عععبية ليكس ععبوا مزيدا من الوقت والمس ععاحة للمناورة .وعالوة على ذلك ،فإنهم بوض ععع أنفس ععهم في
موقع الس ععلطة تفادوا التحدي المباش ععر لهم كأنص ععار للنظام مقابل موجة معارض ععة متص ععاعدة .وفي
عرض للتض ععامن والقوة ،ظهر المجلس األعلى للقوات المس ععلحة في اليوم الس ععابق الس ععتقالة مبارك
على التلفزيون الرسمي لإلفادة بأنه موجود لحماية مصر خالل األوقات العصيبة كما فعل منذ عام
1952 .وبعد اس ععتالم المجلس للس ععلطة عقب اس ععتقالة مبارك ،أش ععاد الجمهور بالجنود الذين اعتبر
أنهم حموا المحتجين وكأنهم أبطال222.
ومما سع ععبق عرضع ععة يمكن القول بأن المؤس ع عسع ععة العسع ععكرية في مصع ععر كان مهياءة لتخلم من
مبارك  ،وبالتالي فقد استدعت ثورة الع ع ع ع ع ع ع 25من كانون الثاني  2011عودة الجيش للحياة السياسية،
وكان ت أول معالم هذا المشع ععهد اجتماع المجلس األعلى للقوات المسع ععلحة دون حضع ععور قائده األعلى
 -221ال ن:ر  14ريسمبر  2010ا ةقتت حوصتقفع حموكالر ةقع حوعربقع حوق مقع إيمف ند برزقع وتسفقر حألمريكل
ال حوقللاهرا أةللم ال حقد يللللقلل:نل بعض حوملل:ةققد خماللع جمللال مبللا،كا اللةن حولقا نللا،ضللللهللا .حة ر
.www.elaph.com/web/news/2010/12/618184.html
 -222نلحما مهاا حوملتس حوعسكري بمصر حفةالقال إوى حو:يمقرحطقعا مرجي يابقا ص2
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الرئيس األس ع ععبق حس ع ععني مبارك يوم الخميس  10ش ع ععباط  ،2011كما أص ع ععدر المجلس األعلى بيانه
األول مؤكدا على التزامه باتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الوطن ومكتس ع ع ععبات وطموحات الش ع ع عععب
المصععري  ،وب عد هذا االجتماع بيوم واحد تنحى الرئيس مبارك عن رئاسععة الجمهورية وكلف المجلس
األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد ،وكان موقف الجيش من ثورة الع ع ع ع ع ع ع ع 25من كانون الثاني
بمثابة انحياز واضح من المؤسسة العسكرية للمطالب الشعبية.
تولى المجلس العس ع ع ععكري إدارة ش ع ع ععؤون البالد ،وش ع ع ععهدت مص ع ع ععر فترة من أص ع ع عععب الفترات،
واتس ع ععمت بالتخبط الش ع ععديد ،الذي كان من أبرز شعع عواهده االلتفاف على نتيجة اس ع ععتفتاء مارس (آذار)
 ،2011العذى حظي بموافقعة  77في المعائعة من النعاخبين إلجراء تععديالت على دسع ع ع ع ع ع ععتور ،1971
وبدال من ذلك قام المجلس العسع ععكري بإصع ععدار إعالن دسع ععتوري ،وأدى فشع ععل المجلس العسع ععكري في
إدارة المرحلة االنتقالية إلى تعرضع ع ععه لجملة من االنتقادات واسع ع ععتخدمت القوى الثورية هتافات يسع ع ععقط
حكم العسكر احتجاجا على سوء إدارته ،كما تورط المجلس العسكري أثناء حكمه في أحداث دامية،
مثل أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وغيره.223
وعلى الرغم من االرتياح العام الذي ساد الشارع المصري عقب تسلم المجلس األعلى لقيادة
مصعر ،اال انه تم رصعد العديد من المخالفات الدسعتورية التي رافقت الفترة االنتقالية ،فالواقع يؤكد أن
المجلس األعلى للقوات المس ع ععلحة احتفظ بعديد من جوانب النظام القديم القمعية بالرغم من خطوة
رئيسع ععية تمثلت في السع ععماح بانتخابات ديمقراطية .أما قانون الطوارئ المفروض منذ عام– 1981
والذي بدأ توسععيعه خالل العام الماضععي عقب الهجوم على السععفارة اإلس عرائيلية في سععبتمبر – 6فقد
سععمح باسععتمرار انتهاكات حقوق اإلنسععان ،ومن ذلك محاكمة عدد يقدر باثني عشععر ألف مدني في
محاكم عسكرية.224
وبالرغم من تصريح المجلس العسكري بتاريخ  25كانون الثاني  2012بأن القانون سيلغى
جزئيا ،إال أنه أعلن أيضععا عن اسععتمرار تطبيقه على« البلطجية»  ،والذين يمكن للمجلس تحديدهم
كما يرغب .ونظ ار السععتمرار القمع والقيود الصععارمة على حرية التجمع خالل المدة االنتقالية ،بدأت
-223لحراا ،ة:اا ر  ،حولق ش حوعربقع ال حوتقاا حوسقايقع ..مص ًر أةم لجاًا مرجي يابقا ص1
 -224هق مد ،حيالس تاا« رمللاء متاللل مصللللر نتى أيلل:ي حوققللارا حوعسللللكريللع  22ا حوم زي حوكالر ةل
.http://www.hrw.org/news/2011/11/22/egypt-protesters-blood-military-leadership-shandsا2011
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انقسع ع ع ععامات عميقة بالظهور فيما بين المحتجين والجيش وجمهور يسعع ع عععى إلى االسع ع ع ععتقرار وانهاء
االحتجاجات .وقبلت أغلبية األحزاب السع ع ع ععياسع ع ع ععية ،وأهمها اإلخوان المسع ع ع ععلمون ،بوعد االنتخابات
وباالنسحاب المزعوم للمجلس العسكري من صنع القرار السياسي عقب االنتخابات الرئاسية كتعهد
مالئم لالنتقال .وترك ذلك المحتجين في ورطة .وأص ع ععبح الذين كانوا طليعة الثورة معزولين بنحو
متزايد عن جمهور شعدهم خطاب االسعتقرار المعلن من قبل الجيش ،وذلك على خلفية انعدام األمن
الشععخصععي وانسععحاب الشععرطة فعليا والعسععر االقتصععادي في أعقاب الركود تلو الثورة وغياب األمن
على طول الحدود ،وخاص ع ععة في س ع ععيناء حيث يبدو أن الجيش يحارب انحالل النظام العام فيها .
وتفاقمت جميع هذه العوامل بالواقع المتغير المتعلق باألحزاب السياسية ،إذ سمحت جداول أعمالها
ووعود إنجازها في الفضععاء السععياسععي الناشععئ حديثا بعد حقبة مبارك بحرية إجراء حمالت أكبر من
أي وقت مضى.225
المطلب الثاني :تعديل الدستور
يعبر الدسع ععتور ألي دولة كانت عن فكر تلك الدولة واتجاهها الديني واالجتماعي؛ ألن الدسع ععتور
هو القانون المهيمن ،والموجه لقوانين تلك الدولة ونظمها.
ويقصع ععد بالدسع ععتور وهو مجموعة األحكام التي تحكم شع ععكل الدولة ،ونظام الحكم فيها ،وسع ععلطاتها،
وطريقة توزيع الس ع ععلطات ،وبيان اختص ع ععاص ع ععاتها ،ومدى ارتباطها ببعض ع ععها ،ومن حيث التعاون أو
الرقابة ،وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تج اه الدولة وسلطاتها العامة.226
وبالنظر إلى التعريف السابق يمكن مالحظة أن الدستور يبحث في: 227
 -1شكل الدولة ،هل هي بسيطة أو مركبة ،ملكية أو جمهورية
 -2السلطات العامة في الدولة :التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية
 -3األشخام أو الهيئات التي تتولى السلط ات العامة
 -4عالقة هذه السلطات ببعضها ،نوع هذه العالقة،

225نلحما مهاا حوملتس حوعسكري بمصر حفةالقال إوى حو:يمقرحطقعا مرجي يابق اص3
 -226حونعقلا نب :حوعليل حوعتل ا أص ل حألحكام حوشرنقع مبارئ نتل حألة مع ا ص .182
 -227حو س:يريا ت اقق بد نب :حوعليل ا حم يمم حو :يال ،ا ط1ا اوع حومطب ناي حوبتث حوعتمل لح،ا حو شئ ن
حميممقع احوريارا حوسع ريعا ص16
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 -5الحريات الفردية وض ع ع ععماناتها ،وهي الحريات الش ع ع ععخص ع ع ععية ،والتملك ،والمس ع ع ععكن ،والرأي،
والتعليم ،والمساواة أمام القضاء ،والوظائف العامة ،والتكاليف العامة.
ويعتبر الدسع ععتور أهم القوانين السع ععارية في الدولة ،بل أسع ععاس هذه القوانين ،ويجب أال تخالف
القوانين حكما أو أحكاما دستورية ويجرى وضع الدستور عادة عن طريق سلطة أعلى من السلطة
التشعريعية ،وتسعمى السعلطة التأسعيسعية ،وتتم إجراءات تعديل أحكام الدسعتور بطريقة أشعد تعقيدا من
اإلجراءات المتبعة لتعديل األحكام القانونية األخرى.228
ويتم تحديد نوع الدسع ع ع ععتور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد ،وهناك معياران لتحديد نوع
الدسععتور هما :التدوين ،وكيفية التعديل .فمن حيث التدوين وعدمه ،يكون للدسععتور نوعان ،دسععتور
مدون ،ودسععتور غير مدون .ومن حيث كيفية التعديل ،يكون للدسععتور نوعان أيضععا هما  :الدسععتور
المرن ،والدستور الجامد.229
وقد خضععع الدسععتور المصععري بعد ثورة  25كانون الثاني للتعديل ،230وذلك بناء على ما صععدر
بالمرسوم بقانون  7لسنة  2011بتشكيل لجنة قضائية عليا لإلشراف على االستفتاء على التعديالت
الدس ععتورية و حرصع عا من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية االس ععتفتاء بش ععكل س ععليم
تتكامل فيه عناص ع ععر الوعي القانوني و الدس ع ععتوري الالزم إلجراء ذلك االس ع ععتفتاء تعرض اللجنة العليا
المش ععرفة على االس ععتفتاء المواد المعدلة من الدس ععتور المص ععري و التي جري عليها االس ععتفتاء بنص ععها
قبل و بعد التعديل .
وتم عقد اسع ع ععتفتاء على تعديالت في الدسعع ععتور المصعع ععري في مصعع ععر يوم  19مارس  ،2011في
أعقاب الثورة المصرية في  2011التي أطاحت بحسني مبارك وقامت بحل الحزب الحاكم والبرلمان
وتعليق العمل بدسع ع ع ع ع ععتور البالد .وكان حوالى  18مليون ناخب  ٪41من أصع ع ع ع ع ععل  45مليون ناخب
مس ععجل قد أدلوا بأصع عواتهم في االس ععتفتاء ،حيث ص ععوت أكثر من  14مليون ناخب ( )٪77لص ععالح
التعديالت الدس ع ع ععتورية ،في حين أن نحو  4مليون ناخب ( )٪23قد ص ع ع ععوتوا ض ع ع ععد هذة التعديالت.
 -228حوس:يريا ت اقق بد نب :حوعليل ا حميمم حو:يال ،ا مرجي يابقا ص.18
 -229نصف ،ا يع :ا حوقاة ن حو:يال ،ي حون ل حوسقايقع ا حوقس م حأل ل ا منشأا حومعا،فا حفيكن،:يع ص 17
 -230تعرضت ولنع حوالع:يمي حو:يال ،يع وتم حر أ،زام 189 179 148 139 93 88 77 76 75
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اإلصال حات الدستورية التي تم إقرارها تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة
اربع سععنوات ،وبنود تضععمن اإلشعراف القضععائي على االنتخابات ،وشععرط للرئيس أن يعين نائب واحد
على األقل ،وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد االنتخابات البرلمانية ،وسهولة أكثر في شروط
الترشح لالنتخابات الرئاسية: 231
 إما عن طريق جمع  30,000توقيع من  15محافظة على األقل ،تأييد  30عض ععو من أىمن مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان)
 أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على األقل في البرلمان.وتم تأجيل قضع ع ع ع ع ععية الحد من الصعع ع ع ع ععالحيات الرئاسع ع ع ع ع ععية إلى ما بعد االنتخابات كجزء من عملية
ص ع ععياغة الدس ع ععتور الجديد .وتض ع ععمنت تلك التعديالت أيضع ع عا إقرار عقد االنتخابات البرلمانية في
غضعون سعتة أشعهر من تاريخ إقرار تلك التعديالت تقوم خاللها مجموعات العمل بإنشعاء أحزاب
سياسية جديدة ،وعمل حمالت للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم..
وقععد اعترف كال الجععانبين بععأن تلععك اإلصع ع ع ع ع ع ععالحععات تزيععد من الض ع ع ع ع ع ع عمععانععات الععديمقراطيععة ،لكن
المعارضععين قالوا أن اإلصععالحات لم تبتعد عن الدسععتور األصععلى بما فيه الكفاية وأن االنتخابات إذا
أجريت في وقت قريب جدا يمكن أن تنتهى في صع ع ع ع ع ععالح جماعة اإلخوان المسع ع ع ع ع ععلمين جيدة التنظيم
وأعض ع ععاء الحزب الحاكم الس ع ععابق ،الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ي أرس ع ععه حس ع ععني مبارك .أما
ال يمكن أن يزي ع ععد من فرم
المؤي ع ععدون للتع ع ععديالت فق ع ععد نوهوا عن قلقهم من أن االنتظ ع ععار طوي ا
استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البالد قبل االنتخابات.
المطلب الثالث االنتخابات الرئاسية.
تش ع ع ع ع ععير بعض التقديرات إلى أن أكثر من بليون ش ع ع ع ع ععخم في العالم عيدلون بأصع ع ع ع ع عواتهم في

انتخابات ديمقراطية تنافسع ع ععية الختيار حكامهم وممثليهم في مؤس ع ع عسع ع ععات صع ع ععنع السع ع ععياسع ع ععات واتخاذ
الق اررات فبعد موجات التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقدين األخيرين من القرن العشرين
تعجرى معظم دول العالم انتخابات من نوع ما ،بيد أن نحو نص ع ع ععف دول العالم فقط تش ع ع ععهد انتخابات
طور الحكام أدوات
توصع ع ع ععف بأنها ديمقراطية وتنافسع ع ع ععية .أما بقية االنتخابات فال توصع ع ع ععف بذلك،إذ "

 -231حة ر حوم ي نع حوترا يكل wikipedia.org
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وأسع ععاليب للتالعب في عملية االنتخابات  -أو ما يسع ععمى في أدبيات السع ععياسع ععة "technology of
 "manipulationبغرض تحقيق مقاصععد غير تلك التي تعرجى من االنتخابات الديمقراطية ،وعلىأرسع ع ععها الحصع ع ععول على الشع ع ععرعية أمام الجماهير والتخفيف من حدة الضع ع ععغوط المطالبة باإلصع ع ععالح
واحترام حقوق اإلنسع ع ع ع ع ع ععان في الداخل والخارج .وفي المنطقة العربية لم تؤد االنتخابات التي تجريها
بعض أنظمة الحكم إلى انتقال ديمقراطي واحد ،ناهيك عن تحول ديمقراطي حقيقي.232
ويحتل مفهوم "االنتخابات الديمقراطية" ،عند كثير من الباحثين ،موقع الصع ع ع ع ع ع ععدارة في النظم
عرف جوزيف شع ع ع ع ع ع ععومبيتر الديمقراطية على أنها مجموعة من اإلجراءات
الديمقراطية وذلك منذ أن "
والمؤسسات التي يستطيع األفراد من خاللها المشاركة في عملية صنع الق اررات السياسية عن طريق
التن ع ععافس في انتخ ع ععاب ع ععات حرة وعلى الرغم من اهتم ع ععام الكثيرين به ع ععذا المفهوم عن ع ععد ح ع ععديثهم عن
الديمقراطية ،إال أنه ال يوجد ،حتى اليوم ،تعريف متفق عليه بين المهتمين باالنتخابات ،أو مجموعة
من المعايير القاطعة التي تعحدد معالم االنتخابات الحرة والنزيهة ،كما ال يوجد منهجية واحدة يمكن
من خاللها وضع مؤشرات محددة وشاملة لالنتخابات الديمقراطية233.
وفي ذات السع ع ع ععياق يكاد باحثو السع ع ع ععياسع ع ع ععة عيجمعون على أن جوهر نظام الحكم الديمقراطي

هو تنظيم عملية اتخاذ الق اررات وعمل مؤس ع عسعععات الحكم من جهة ،وتمكين المواطنين من المشع ععاركة
في عملية ص ععنع الق اررات الس ععياس ععية من جهة ثانية ،وتنظيم عالقة مؤسع عس ععات الحكم بالمواطنين من
جهة ثالثة .وهذه األمور الثالثة هي ما يض ععمنه اإلطار الدس ععتوري لذلك النظام ،أو ما يمكن تس ععميته
"الدستور الديمقراطي" ،الذي إن طعبقت نصوصه القانونية في الواقع ،صار من اليسير وصف نظام
الحكم بع ع ع ع ع ع ع ع ع "النظام الديمقراطي" ،بل وتسععمية المواطن الذي يتمتع بالحقوق والحريات التي أقرها ذلك
اإلطععار ويلتزم بععالمسع ع ع ع ع ع ععؤوليععات والواجبععات الملقععاة على عععاتقععه بموجبععه "المواطن الععديمقراطي ويمكن

 -232حو ح،يا نتل ختيفع ا حوختيج حوع،بل حوريمق،حطيعل ةح ،ؤيع ميتقبتيع وتعليل حوميانل حوريمق،حطيع
(بي ،يل م ،ل ر،حياي حو حѧرا حوع،بيѧع2002 /ا ص.82
233 -Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York, Harper,
1950), 25
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تلخيم مضععامين ذلك اإلطار الدسععتوري الذي يحدد المتطلبات الرئيسععية لالنتخابات الديمقراطية في
األسس العامة الرئيسية للديمقراطية ،والتي تدور في مجملها حول ثالثة محاور أساسية هي:234
 -1تنظيم عملية اتخاذ الق اررات وعمل مؤس ع عسع ععات الحكم من خالل اإلسع ععتناد إلى مبدأ حكم
القانون
 -2تمكين المواطنين من المشةةةةةاركة في عملية صةةةةةنع الق اررات السةةةةةياسةةةةةية واعتماد مبدأ
التداول السع ععلمي على السع ععلطة السع ععياسع ععية وحق كافة القوى السع ععياسع ععية في التنافس على
مقاعد الحكم.
 -3تنظيم عالقة مؤس ع عسع ععات الحكم بالجماهير على أسع ععاس رابطة المواطنة ،أي تمتع كافة
فئات المجتمع بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة ،وتساوي فرم المشاركة في
عملية ص ععنع الق اررات الس ععياس ععية أمام كافة المواطنين البالغين بال أي ش ععكل من أش ععكال
التمييز على أس ع ع ع ع ع ع ععاس األص ع ع ع ع ع ع ععل أو اللغععة أو العرق أو الععدين أو المععذهععب أو المكععانععة
االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية.
وعندما تهيئت في مصععر فرصععة حقيقة النتخاب رئيس للجمهورية كان إقبال المص عر"يين كبي ار

االنتقالية التي
على المشع ع ع ع ع ععاركة في االنتخابات الرئاسع ع ع ع ع ع "عية لعام  ،2012طامحين إلى إنهاء المرحلة
"

النهائية لالنتخابات صع ع ع ع ع ع ععادمةا للبعض ،إذ
طالت أكثر من المتوق"ع والمخط"ط له .وقد جاءت النتائج
"

أسععهم تشععت"ت األص عوات على مر "ش عحي الثورة العديدين في وصععول الفريق أحمد شععفيق  -آخر رئيس
الحرية والعدالة التابع لجماعة
وزراء في عهد مبارك -والدكتور محمد مرسع ع ع ع ع ع ععي  -مر "ش ع ع ع ع ع ع عح حزب "

اإلخوان المسععلمين -إلى جولة اإلعادة .وأفضععت جولة اإلعادة إلى فوز الدكتور محمد مرسععي بفارق
بسع ععيط عن منافسع ععه الفريق أحمد شع ععفيق .235وفيما يلي عرضع ععا لمراحل سع ععير االنتخابات الرئاسع ععية
المصرية:236

 -234ماوكلا متم :ا حو :يال  ،حو:يمقرحطل حو :ياتقر حوعربقع ةت ح صما ر يال ،يام شر ث ر ياتقر حو:يمقرحطقع
حوتقاء حوخامس نشرا ح سف ،ر .2005/8/28
 -235حومر ل حوعربل ومبتاو ر،حيع حوسقاياي االاتخابات الرئاسيّة المصريّة  2012ح:ا تتتقن حوسقاياي ال
حومر ل  24ي وق ا2012
 -236حة ر تقرير حوتلنع حوعتقا ومةالخابايل حمنارا بقد مريلللل شلللفقق %46.4 ..ةسلللبع حوالصللل يت ال حول وع
حأل وى"احوق م حوسابيا28/5/2012
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 -1النتيجة الرسمية للجولة األولى
جم ععالي ع ععدد الن ععاخبين المقي ععدين في الج ععداول 50.996.746
االنتخابية
"

وصوتوا
إجمالي الناخبين الذين حضروا
"

نسبة الحضور

23.672.236
%46.42

إجمالي عدد األصوات الصحيحة

23.265.516

إجمالي عدد األصوات الباطلة

406.720

وكانت نتائج هذه الجولة حصع ععول محمد محمد مرسع ععي العياط على المركز االول تاله أحمد
محمد ش ع ععفيق زكي ،ثم حمدين ص ع ععباحي ،ثم عبد المنعم أبو الفتوح ،وجاء عمرو موس ع ععى في المرتبة
االخيرة.
نتائج الحولة الثانية
جم ععالي ع ععدد الن ععاخبين المقي ععدين في الج ععداول 50.958.794
االنتخابية
"
وصوتوا
إجمالي الناخبين الذين حضروا
"

نسبة الحضور

26.420.763
%51.85

إجمالي عدد األصوات الصحيحة

25.577.511

إجمالي عدد األصوات الباطلة

843.252

وكانت نتائج هذه الجولة ان حص ععل محمد مرس ععي على  %51.73من نس ععبة االصع عوات في
حين حصل أحمد محمد شفيق زكي على %48.27
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المبحث الثاني
النظام السياسي في عهد مرسي.
بعد ص ع ععدور النتائج النهائية النتخابات الرئاس ع ععة المصع ع عرية ،والتي أفرزت فوز مرش ع ععح حزب
الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسع ع ع ع ع ع ععي ،تباينت ردود األفعال الدولية والعربية حول هذه النتائج في
الدولة األولى عربيا من حيث عدد الس ععكان وذات الثقل الجيوس ععياس ععي في الش ععرق األوس ععط ،ال "سع عيما
قدمت على إنها المميزة عربيا في العصع ع ععر الحديث ،وأصع ع ععبحت أشع ع ععبه
أنها جاءت بعد ثورة شع ع عععبية "
بمثال ونموذج يشار إليه بالبنان في الدول العربية.
فمن جهة رأى البعض أن انتخاب محمد مرسع ع ع ع ععي شع ع ع ع ععكل انتصع ع ع ع ععا ار حقيقيا لثورة  25كانون
الثاني ،فقد كان مرس ع ععي أول رئيس مدني جاءت به ص ع ععناديق االنتخابات بعد ثورة س ع ععلمية ش ع ععهد لها
العالم بأثره وقد جاء هذا الرئيس لميدان التحرير مهد الثورة ليقس ع ع ععم اليمين الدس ع ع ععتورية بين الثوار قبل
أن يلقيها بروتوكوليا أمام المحكمة الدستورية العليا.237
في حين اسع عتغل البعض المش ععهد الس ععياس ععي المص ععري الذي تس ععودة حالة من الفوض ععى وعدم
االسع ع ع ع ع ع ععتقرار ،مع االخععذ بعين االعتبععار حععالععة عععدم الثقععة بين االحزاب اللبيراليععة والعلمععانيععة من جهععة
واالحزاب االسالمية من جهة اخرى ،كل ذلك جعل المعارضة ال تثق بالنظام الجديد على الرغم من
أنه جاء عبر صناديق االقتراع. 238
وتأسععيسععا على ما سععبق يمكن القول بأن نظام الرئيس المرسععي قد تسععلم السععلطة وهناك حالة
من الش ععك في قدرته على إدارة المرحلة االنتقالية من قبل المعارض ععة وهذا يعني بض ععرورة وجود أزمة
كامنة تحيط بالنظام الس ع ع ععياس ع ع ععي الجديد .وياتي هذا المبحث ليلقي الض ع ع ععوء على مرحلة حكم الرئيس
مرسع ععي منذو تسع ععلمه السع ععلطة رسع ععميا في  30يونيو  2012بعد أداء اليمين الجمهوري وحتى عزلته
قيادات القوات المسع ععلحة في انقالب  3يوليو والذي جاء بعد مظاهرات للمعارضع ععة ،وذلك من خالل
المطالب األتية:
 -237خضللريا مصللطفلا  ،ر ر أاعال حوشللعب حومصللري بع :خطاب مريللل ال مق:حن حوالتريرا ح:ا بت و
حمنمم حورأي حوعاما جري:ا حو حريا .2012
 -238ر قكاي ا ب،هانا حو :وع حوم:ةقع نن :حفخ حن حومستمقد أررها نتى شكن حو :وع حون ام حوسقايل ال مصرا
،ياوع ماجسالقر ر منش ،اا جامعع حونلاا حو طنقعا 2013ا ص.168
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المطلب األول :أداء الرئيس مرسي وحكومته أثناء فترة تسلم الرئاسه.
المطلب الثاني :عزل الرئيس مرسي
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المطلب األول :أداء الرئيس مرسي وحكومته أثناء فترة تسلم الرئاسه.
بالبداية اعتقد المصع عريين إن مجيء الرئيس المنتخب محمد مرس ععي كان بداية لعص ععر جديد
لم يره المصريون من قبل فقد كان أول رئيس مدني وقت آنذاك ,الذي جاءت به صناديق االنتخابات
بعد ثورة سعع ععلمية شع ع ععهد لها العالم بأثره وقد جاء هذا الرئيس لميدان التحرير مهد الثورة ليقسع ع ععم اليمين
الدسع ععتورية بين الثوار قبل أن يلقيها بروتوكوليا أمام المحكمة الدسع ععتورية العليا وتشع ععير نتائج اسع ععتطع
الرأي أن  %56من الش ع ع ع ع ع عععب المص ع ع ع ع ع ععري يرون هذا الخطاب بداية حقيقية للم الش ع ع ع ع ع ععمل ولكن ومن
ال عن نص ععف المجتمع لديهم رؤية غير مؤيدة تماما لخطاب
أن هناك نس ععبة تقل قلي ا
المالحظ أيضع عا ا

مرسع ع ععي وهو الذي كان يجب أن يعيه ,239ولكن أدت نسع ع ععبة  %44من الشع ع عععب المصع ع ععري لتدخل
الجيش في السياسية ونتج هذا التدخل قرار القوات المسلحة بعزل وتنحي الرئيس مرسي .
ويمكن تتبع أداء الرئيس مرسي وحكومته من خالل النقاط اآلتية:
 -1الخطابات الرئاسية
القي الرئيس خطابان خالل فترة الرص ع ع ععد األول بمناس ع ع ععبة اقرار الدس ع ع ععتور الجديد للبالد ،

والثاني تم القاءه امام مجلس الشععوري في اولي جلسععات انعقاده بعد توليه سععلطة التشعريع ، 240وقد
تض ععمن الخطاب الحديث عن ش ععفافية االس ععتفتاء واالش ععادة بمن س ععاهم في تأمين عملية االس ععتفتاء
خاصة القوات المسلحة.
كذلك تحدث الرئيس عن االختالف في الرؤي حول الدسع ع ععتور وقال أن هذا االمر طبيعا
ومقبول ،كذلك تض ععمن الخطاب الحديث عن اخطاء المرحلة االنتقالية والتي ش ععارك الرئيس نفس ععه
في جزء منها  ،كما جدد الرئيس دعوة الحوار الوطني وذلك للوصول للتوافق بين جميع االطراف.
ويالحظ أن الرئيس أنهي خطابه بالقس ععم الجمهوري وهو ما يعد بمثابة تجديد الش ععرعية مع
الشعب في مرحلة جديدة تبدا فيها الدولة أولي خطوات بناء الدولة الديمقراطية.241
 -239خ ضريا م صطفلا  ،ر ر أاعال حو شعب حوم صري بع :خطاب مر يل ال مق:حن حوالتريرا حومرجي يابقا
ص.1
 -240ح:ا حو،:حياي حوبت و حوبروماةقع حوالابعع وتمعه :حومصري حو:يمقرحطل ""تقرير ح ل أرحء حورئقس متم:
مريل حوتك معا حوفالرا مد  22حالل  31ريسمبر 2012ا حومعه :حومصري حو:يمقرحطلا حوقاهراا ص3
 -241ح:ا حو،:حياي حوبت و حوبروماةقع حوالابعع وتمعه :حومصري حو:يمقرحطل ""تقرير ح ل أرحء حورئقس متم:
مر يل حوتك معاحوفالرا مد  22حالل  31ري سمبر 2012ا حومعه :حوم صري حو:يمقرحطلا حوقاهراامرجي يابق,
ص3
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أما الخطاب الثاني فكان أمام جلس الشع ع ع ع ع عععب فقد وصع ع ع ع ع ععفه بعض المحللين هذا الخطاب
بالتطميني  ،وقد أش ع ع ععتمل هذا الخطاب علي عدة مواض ع ع ععيع مثل انتهاء الرملحة االنتقالية وتجديد
الدعوة للحوار الوطني .كما أشار الرئيس في خطابه للسياسة الخارجية المصرية والتي تنتهج مبدأ
التوازن ،واهتمامها بمحيطها العربي عبر دعم القضععية الفلسععطينية والسععورية وحماية أمن الخليج ،و
الجزء الهام في الخطاب تضمن الحديث عن الوضع االقتصادي في مصر خاصة في ظل تسرب
تصريحات عن أفالس مصر وحاول الرئيس ارسال رسائل تطمينيه للشعب عن الوضع االقتصادي
كما كشف الرئيس النقاب عن بعض المشروعات القومية التي دف لتحقيق التنمية.242
أوال :الملف االقتصادي :أشارت العديد من التقارير االقتصادية أن كافة المؤشرات الرسمية التى
أعلنتها الرقابة المالية والبنك المركزى أكدت تحسنا كبي ار لمداء االقتصادى فى مصر إبان عهد
الرئيس محمد مرسي ،وفي هذا الصدد يمكن رصد المؤشرات االقتصادية اآلتية:243
 -1بل معﺩل ﺍلنمﻭ ﺍالقتصاﺩﻱ خالل ﺍلﺭبع ﺍلثاني مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي  2012/2013نحﻭ ،%2.2
ﻭبﺫلﻙ بل معﺩل ﺍلنمﻭ نحﻭ  %2.4خالل ﺍلنصﻑ ﺍألﻭل مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي  .2012/2013مما
يﺅﻜﺩ ﺃهمية ﺍلسياساﺕ ﺍلتﻭسعية ﺍلتي تستهﺩﻑ تنشيﻁ ﺍألسﻭﺍﻕ ﺍلمحلية في تنامي ﺍلﻁلﺏ ﻭﺩفع عجلة
ﺍإلنتاﺝ.
 -2بل

معﺩل ﺍلتضخﻡ ﺍلعاﻡ وف ع ع ع عقع ع ع ععا ألسعاﺭ ﺍلمستهلﻜيﻥ نحﻭ %8.7

خالل شهﺭ فبﺭﺍيﺭ

2013ﻭنحﻭ%8.2
 -3خالل شهﺭ ماﺭﺱ مﻥ نفﺱ ﺍلعاﻡ مقارنة بنحﻭ  %6.27في ينايﺭ  2013ﻭﺫلﻙ وفقا لبياناﺕ
ﺍلجهاﺯ ﺍلمﺭﻜﺯﻱ للتعبئة ﺍلعامة ﻭﺍإلحصاﺀ .ﻭفى نفﺱ ﺍلﻭقﺕ سجل ﺍلتضخﻡ ﺍألساسي ﺍلمعﺩ مﻥ قبل
ﺍلبنﻙ ﺍلمﺭﻜﺯﻱ ﺍلمصﺭﻱ ارتفاعا في ﺍلمعﺩل ﺍلسنﻭﻱ ليصل ﺇلى  %7.68في فبﺭﺍيﺭ  2013مﻥ
 %5.23في ينايﺭ  .2013ﻭيﺭجع هﺫﺍ ﺍالﺭتفاﻉ في معﺩل ﺍلتضخﻡ ﺇلى ﺍﺭتفاﻉ ﺍألسعاﺭ ﺍلمﻭﺍﺩ
ﺍلغﺫﺍئية ﻭغيﺭ ﺍلغﺫﺍئية مقاﺭنة مع ﺍألشهﺭ لسابقة.

 -242حومرجي حوسابقا ص3
 -243حوهقئع حوعامع وميالثما ،حومناﻃق حوتراا ومتع ند حفزالصللار حومصللري 2013ا جمه ،يع مصللر حوعربقعا
ص.2
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 -4بلغﺕ ﺍالستثماﺭﺍﺕ ﺍلﻜلية ﺍلمنفﺫﺓ خالل ﺍلنصﻑ ﺍألﻭل مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي  2012/2013نحﻭ
 111.3ملياﺭ جنيه ،ساهﻡ فيها ﺍلقﻁاﻉ ﺍلخاﺹ بالنصيﺏ ﺍألﻜبﺭ بنحﻭ  78.6ملياﺭ جنيه بنسبة
 %70.6مﻥ ﺇجمالي ﺍالستثماﺭﺍﺕ ﺍلﻜلية ﺍلمنفﺫﺓ ،بينما ساهﻡ ﺍلقﻁاﻉ ﺍلعاﻡ بنحﻭ  32.7ملياﺭ جنيه
بنسبة  %29.4مﻥ ﺇجمالي تلﻙ ﺍالستثماﺭﺍﺕ.244
 -5بل صافي ﺍالستثماﺭﺍﺕ ﺍألجنبية ﺍلمباشﺭﺓ خالل ﺍلنصﻑ ﺍألﻭل مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي 2012/2013
نحﻭ  301مليﻭﻥ ﺩﻭالﺭ ،ﻭﺫلﻙ نتيجة للتﺩﺍعياﺕ ﺍلسلبية للتﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍلسياسية ﻭﺍالقتصاﺩية ﺍلتي
تشهﺩها ﺍلساحة ﺍلمصﺭية.245
 -6ﺍنخفﺽ صافى ﺍالحتياﻁياﺕ ﺍألجنبية ليصل ﺇلى نحﻭ  13.4ملياﺭ ﺩﻭالﺭ في نهاية ماﺭﺱ
 2013مقاﺭنة بنحﻭ  15.1ملياﺭ ﺩﻭالﺭ في ماﺭﺱ  .2012ﻭقﺩ تسبﺏ ﺫلﻙ باإلضافة ﺇلى
ﺍالضﻁﺭﺍباﺕ ﺍلسياسية في خفﺽ ﺍلتصنيﻑ ﺍالئتماني لمصﺭ مﻥ قبل ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلﺩﻭلية عﺩﺓ مﺭﺍﺕ
منﺫ ﺍلثﻭﺭﺓ ،حيﺙ قامﺕ مﺅسسة ستانﺩﺭﺩ ﺁنﺩ بﻭﺭﺯ بتخفيﺽ تصنيﻑ مصﺭ مﻥ  Bﺇلى ‐ Bمع
نﻅﺭﺓ مستقبلية سلبية ،كما قامﺕ مﺅسسة مﻭﺩيﺯ بتخفيﺽ تصنيﻑ مصﺭ مﻥ  B2ﺇلى ،B3باإلضافة
ﺇلى قياﻡ مﺅسسة فيتﺵ بتخفيﺽ ﺍلتصنيﻑ مﻥ  B+ﺇلى  Bمع نﻅﺭﺓ مستقبلية سلبية246
 -7تأثﺭﺕ ﺃﻭضاﻉ ﺍلمﻭﺍﺯنة ﺍلعامة للﺩﻭلة خالل ﺍلنصﻑ ﺍألﻭل مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي 2012/2013
حيﺙ ﺍﺭتفعﺕ نسبة ﺍلعجﺯ ﺍلﻜلى للناتج ﺍلمحلى ﺍإلجمالي ﺇلي  %5.1لتبل نحﻭ  91.5ملياﺭ جنيه
مقارنة بعجﺯ قﺩﺭه  73.8ملياﺭ جنيه خالل نفﺱ ﺍلفتﺭﺓ مﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي .2472013/2012
 -2السياسة الخارجية في عهد الرئيس محمد مرسي:
تش ع ععير العديد من التقارير إلى ان توجه الس ع ععياس ع ععة الخارجية لمبارك قبل كل ش ع ععيء الحفاظ على
الوضععع الراهن من خالل اعتماد سععياسععة خارجية نشععطة ،ودور الزعيم اإلقليم والمشععاركة النشععطة في

 -244لح،ا حوالخطقطا "الق،ق ،حومالابعع ونصف حوعام حوماول "2012/2013
 -245تقرير حوبنك حومر لي .2013
 -246حوهقئع حوعامع وميالثما ،حومناﻃق حوتراا ومتع ند حفزالصلللار حومصلللري  ,مرجي يلللابقا جمه ،يع مصلللر
حوعربقعا ص.2
 -247حومرجي حوسابق.
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القضية الفلسطينية ،وبعد نجاح الثورة المصرية وتسلم الرئيس مرسي لصالحياته الدستورية ،انصب
اهتمام الرئيس محمد مرسى على اتجاهين أساسيين هما:248
 -1تأكيد على الدور اإلقليمي لمصر وفتح السياسة الخارجية للقاهرة للشركاء المحتملين الجدد.
 -2تعزيز الدعم الشعبي من خالل نشاط السياسة الخارجية.
وبالنظر إلى جدول أعمال الرئيس مرسي تشكيل جدول أعمال السياسة الخارجية يالحظ أن رحالته
األولى ليس للواليات المتحدة أو في أوروبا ،ولكن إلى إثيوبيا ،والمملكة العربية الس ع ع عععودية والص ع ع ععين
وايران
وتجدر المالحظة الى ان الس ععياس ععة الخارجية في عهد مرس ععي لم تش ععهد نش ععاطا واض ععحا خالل تلك
الفترة ،ورغم ذلك يمكن مالحظة عدة أنش ع ع ع ع ع ععطة للس ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ععية الخارجية المصع ع ع ع ع ع عرية ومن أبرز تلك
االنشطة:249
-1

مؤتمر أوبه  :عقد في  2012 /12/22بالقاهرة لوزاء بترول الدول األعضعع ععاء في منظمة

الدول العربية المصععدرة للبترول) أوبك ( بمشععاركة وزراء دول اإلمارات والجزائر والسعععودية والعراق
والكويت وقطر وليبيا ومصعر والبحرين وتكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه يمثل المؤتمر آلية هامة
لدعم وتقوية العالقات البترولية العربية المشععتركة حيث أن إسععتضععافة مصععر لهذا التجمع البترولي
العربي على أرضع ععها يعد فرصع ععة جيدة إلقامة مباحثات ومشع ععاورات بين الوزراء العرب ومسع ععئولي
قطاعات البترول بالدول العربية.
 -2العالقات المصةرية األوروبية  :وفي هذا الصععدد التقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو فى
مؤتمر بموسع ع ععكو مع نظيره الروسع ع ععي الفروف ،أعربت فيه كل من الدولتين عن رفضع ع ععهم التدخل
العسع ععكري األجنبي في سع ععوريا واكدت مصعععر أن التغيير قادم ال محالة ولكن البد أن يحافظ على
وحدة سععوريا وأشععار ان مصععر تسععتضععيف مقر اثتالف الثورة والمعارضععة السععورية فى القاهرة لوضععع

248 - Grimm Roll, Egyptian Foreign Policy under Mohamed Morsi Domestic
Considerations and Economic Constraints, .www.swp-berlin.org/en/publications/swpcomments,p2
 -249ح:ا حو،:حياي حوبت و حوبروماةقع حوالابعع وتمعه :حومصري حو:يمقرحطل ""تقرير ح ل أرحء حورئقس متم:
مريل حوتك معا حوفالرا مد  22حالل  31ريسمبر 2012ا مرجي يابقا ص6
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خطة محكمة للتحول الديمقراطي  ,كما تحدث وزير الخارجية عن القضع ع ع ععية الفلسع ع ع ععطينية ورفض
سياسة االستيطان التي تدمر أي فرصة للسالم في المنطقة.
 -3قطع العالقات مع سةةوريا  :فقد اعلن الرئيس المص ععري محمد مرس ععي مس ععاء الس ععبت 16حزيران
“ 2013قطع العالقات تماما مع النظام السععوري” ،مؤكدا ان بالده بدأت اتصععاالت مع دول عربية
واس ع ععالمية “لعقد قمة طارئة لنصع ع عرة” الش ع عععب الس ع ععوري وطالب حزب اهلل اللبناني بمغادرة األ ارض ع ععي
ضد الحزب في "عدوانه" على الشعب السوري.
أن بالده تقف "
السورية ،وأ "كد "
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المطلب الثاني :عزل الرئيس مرسي
يش ع ععير التطور التاريخي لجماعة اإلخوان المس ع ععلمين إلى أن منظر الجماعة اإلمام حس ع ععن
البنا كان قد وض ععع ثالث مراحل مهمة لتحقيق أهداف الجماعة :مرحلة الدعاية والتبش ععير بالفكرة،
ومرحلة التكوين واختيار األنص ععار واألعض ععاء ،ومرحلة التنفيذ والعمل واإلنتاج وعلى مدار العقود
الثالثة الماض ععية ،نجحت الجماعة في إنجاز المرحلتين األوليين بش ععكل واض ععح؛ إذ انتش ععرت أفكار
البنا وجماعته إلى خارج حدود مصعععر ،وتجاوز عدد أعضعععاء الجماعة وفروعها مئات اآلالف في
يعا مع
العالمين العربي واإلسالمي وكذلك أوروبا وأميركا .أما المرحلة الثالثة ،فقد بدأت وانتهت سر ا

س ع ع ععقوط الرئيس مرس ع ع ععي ،وقد كانت األيديولوجيا حاضع ع ع عرة بقوة في المرحلتين األوليين ،وكان من
يقل حض ع ع ععورها في المرحلة الثالثة ،ولكن ما حدث هو العكس؛ إذ طغى على أداء
المفترض أن "
اإلخوان وحركتهم وهم في السلطة الكثير من الممارسات وكأنهم في المعارضة.250
ويمكن القول بان فوز مرس ع ع ععي كان لحظة اس ع ع ععتثنائية في تاريخ الجماعة ليس ألنها المرة
ضع عا لطبيعة االس ععتحقاقات التي كان على الجماعة
األولى التي تص ععل فيها للس ععلطة فحس ععب ،بل أي ا
مواجهتها؛ وأهمها االنتقال من حالة التفكير كحركة معارض ع ععة إلى حزب حاكم .وهو ما لم يحدث

لسوء الحظ سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى السياسات والتكتيكات التي اتبعتها الجماعة
طوال العام الذي قض ع ععته في الس ع ععلطة .فعلى مس ع ععتوى التنظيم ،لم تتغير طريقة تفكير الجماعة وال
توازنات القوة داخل مؤسعسععات صععنع القرار فيها ،وبخاصععة مجلس الشععو رى العام ومكتب اإلرشععاد؛
إذ ظل التيار المحافظ مهيمنا عليها.251
هذا وقد تباينت اآلراء واختلف الرؤى حول اسع ع ع ع ع ع ععباب عزل الرئيس محمد او ما بات يعرف
بانقالب3يوليو ، 2013وبالتحليل الدقيق لجملة من االحداث التي سبقت عزل الرئيس مرسي يمكن
القول بأن هناك جملة من االس ع ع ع ععباب ادت في النهاية إلى االنقالب على الرئيس مرس ع ع ع ععي بعض ع ع ع ععها
يتعلق بمؤسع ع عس ع ععة الرئاس ع ععة نفس ع ععها والبعض االخر يتعلق بجماعة االخوان المس ع ععلمين نفس ع ععها ،واخي ار

 -250حوعناةلا ختقنا جمانع حمخ حن حوم ستمقد ال مرحتع ما بع :مر يلا يت ستع  :ر،ح ياي) يقا ياي نربقعا
حوع:ر  4:أيت ل  /يبالمبر 2013ا حومر ل حوعربل ووبتاو ر،حيع حوسقايايا زطرا ص.2
 -251حومرجي حوسابقا ص.3
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العوامل المتعلقة بما يعرف بالدولة العميقة في مص ع ع ع ع ععر أو ما يعرف بالدولة داخل الدولة ،وفيما يلي
عرضا لذلك.
أوال :العوامل التي أدت إلى عزل الريس مرسي بسبب الق اررات الرئاسية:
اتخذت مؤسعسععة الرئاسععة المصعرية تحت قيادة مرسععي جملة من الق اررات الهامة والتي ادت
في النهاية الى اشتداد وطئه المعارضة له ،ومن أبرز تلك الق اررات :
 -1أص ععدر الرئيس مرس ععى في  8يوليو ق ار ار جمهوريا بإعادة مجلس الش عععب الذى س ععبق للمحكمة
الدس ععتورية العليا 252الحكم بحله في  14يونيو تص ععحيحا للخلل الدس ععتوري الذى ش ععاب انتخاباته،
ثم جاء قرار المحكمة الدس ع ع ععتورية في  9يوليو بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الش ع ع عععب
لالنعقاد.253
 -2شععكلت مجموعة الق اررات التي أصععدرها الرئيس المصععري محمد مرسععي مسععاء يوم الثاني عشععر
من أغسععطس  ،2012تحوال هاما ذا بعد اسععتراتيجي غير مسععبوق في مسععار الثورة المص عرية التي
انطلقت شع ع ع ع ع اررتها من ميدان التحرير كانون الثاني  .2011فقد مس ع ع ع ععت تلك الق اررات التي اتخذها
الرئيس محمد مرسي المؤسسة العسكرية مباشرة ،عبر إحالة المشير محمد حسين طنطاوي ومعه
رئيس األركان الفريق سععامي عنان إلى التقاعد ،وترقية اللواء عبد الفتاح السععيسععي مدير المخابرات
الحربيععة إلى رتبععة فريق أول وتعيينععه قععائععدا عععامععا للقوات المسع ع ع ع ع ع ععلحععة ووزي ار للععدفعاع ,وترقيععة اللواء
صع ععدقي صع ععبحي قائد الجيش الثالث الميداني إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسع ععا ألركان حرب القوات
المسععلحة والغاء اإلعالن الدسععتوري المكمل وكان السععبب الرئيسععي وراء هذه الق اررات هو اسععتكمال
أهداف الثورة كما من ش ع ع ععأن تلك الق اررات المتخذة ش ع ع ععق الطريق واس ع ع عععا أمام العودة الكاملة للحياة

 -252حومتكمع حو:يللللال ،يع حوعتقا جهع زضللللائقع مسللللالقتعا مقرها م:ينع حوقاهراا تخالم ر ن قرها باوفصللللن ال
ر يال ،يع حوق حةقد حوت حئح .يت:ر حوقاة ن حخال صا صاتها حألخرىا ين ل حمجرحءحي حوالل تالبي أمامهاا حة ر حوم زي
حوريمل وتمتكمع حو:يال ،يع حوعتقا حومصريع. Retrieved 2010-07-10.
 -253نب :حورحمدا ماهرا حةالها اي حريع حمنمم ال مصللللر ا مر ل رنل والقنقع حومعت مايا حوقاهراا2013ا
ص ، 11مركو
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المدنية في مص ع ع ع ععر ،وانهاء أي عالقة للعس ع ع ع ععكر بس ع ع ع ععلطة الش ع ع ع عععب وعموم مؤسع ع ع ع عس ع ع ع ععات المجتمع
المدني.254
 -3في يوم  22نوفمبر  2012أص ع ععدر الرئيس محمد مرس ع ععي إعالنا دس ع ععتوريا مكمال تض ع ععمن ما
وصفه بالق اررات الثورية .وتضمن حزمة من الق اررات منها:255
 جعل الق اررات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى . إقالة النائب العام المستشار /عبد المجيد محمود واستبدال المستشار /طلعت إبراهيم به. إمداد مجلس الشع ععورى واللجنة التأسع ععيسع ععية بالحصع ععانة (ال تعحل كما حدث لمجلس الشع عععب)وتمديد األخيرة بفترة سماح شهرين إلنهاء كتابة دستور جديد للبالد.
 -إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل واصابة وارهاب المتظاهرين أثناء الثورة.

 -254خضللللريا مصللللطفلا ،ؤ يع حوملالمي حومصللللري وقرح،حي حورئقس مريللللل"نلل ،م ل حومؤيللللسلللللع
حوعسكريعامنش  ،نتى حوم زي حفوكالر ةل http://elwadynews.com/news.php?id=36143
 -255نب :حورحمدا ماهرا حةالها اي حريع حمنمم ال مصللرا مرجي يللابقا ص13ا جري:ا حوشللعب حول:ي :خبر
صتفل بعن حن " حورئايع :مريل أص ،:حمنمن حو:يال ،ي بع :إشا،حي بنقع حومتكمع حو:يال ،يع بتن" حوالأيقسقع
"ا نتى م زي جري:ا حوشعب حول:ي:ا ةشر بالا،ير 2012/12/14
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ثانيا :العوامل السلبية لحكم تيار جماعة االخوان بمصر :
ويمكن في هذا الصدد مالحظة سببين رئيسين لفشل الرئيس مرسي في الحكم وهما:
 -1فشل الجماعة في التعاطي مع مسألة السلطة والحكم بنحو فعال وناجح
فجماعة اإلخوان المس ع ع ععلمين تعتبر نفس ع ع ععها حركة دعوية عُتنادي بتطبيق التعاليم اإلس ع ع ععالمية

انطالقا من رؤيتها الواض ع ععحة وفهمها الص ع ععحيح لمفهوم اإلس ع ععالم على اعتبار ه دي ش ع ععامل
ينتظم جمي ع مظاهر الحياة  ،وم ار ار أعلنت الجماعة  -وفي أكثر من مناسععبة  -عن نفسععها
بأنها حركة دعوية حيث يعتبر اإلخوان المسع ع ععلمون أنفسع ع ععهم دعوة سع ع ععلفية إذ يدعو ن للعودة
باإلس ع ع ع ععالموبالتالي فإن الفكر الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي لإلخوان قد طغى عليه مفهوم الدولة الدينية أكثر من
مفهوم الدولة المدنية؛ فالدولة الدينية تعني االرتباط الوثيق بين الدولة والدين وبالتالي ال يمكن
أن تكون ديمقراطية256
 -2المشةةاكل التنظيمية التي سةةاهمت في إرباه حسةةابات الجماعة وكشةةفت ضةةعفها وقصةةر
رؤيتها السياسية
فسيطرة المحافظين على جماعة االخوان كان له تأثي ار كبي ار في السياسات التي اتخذتها الجماعة
طوال وجودها في السلطة وفي هذا الصدد يمكن رصد االتي:257
 -1ض ع ع ع ع عععف النزعة التوافقية لدى ممثلي هذا التيار ،وبخاص ع ع ع ع ععة ما يتعلق بالقوى والتيارات
المخالفة .
 -2طغيان األيديولوجيا على الحسع ععابات السع ععياسع ععية الواقعية مما أدى إلى وجود أزمة سع ععياسع ععية
داخل الجماعة نفسها
 -3التماشععي مع القوى السععياسععية "الدينية" االخرى المحافظة مثل التيار السععلفي وبعض الرموز
الراديكالية االخرى االمر الذي أضعععر بالرئيس مرسع ععي وسعععاهمت في إسعععقاطه بشع ععكل غير
مباشر.

 - 256ر يكايا برهان نارل ي يف حو :وع حوم:ةقع نن :حمخ حن حومستمقد أررها نتى شكن حو :وع حون ام حوسقايل
ال مصرا مرجي يابقا ص96
 - 257حوعناةلا ختقنا جمانع حمخ حن حومستمقد ال مرحتع ما بع :مريلا مرجي يابق ,ص9
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ثالثا :الدولة العميقة 258في مصر
ال شك أن االحداث التي عصفت بالمجتمع المصري تعرضت وال زالت للعديد من اإلشكاليات
السع ععياسع ععية التي تتجاذبها القوى السع ععياسع ععية المختلفة حيث تمحورت تلك اإلشع ععكاليات حول عالقات
الحكم تلك العالقات حيث توجد عدة قوى سع ععياسع ععية مختلفة في المجتمع المصع ععري تحاول كل قوة
منها إعادة بناء شبكة عالقات مستقرة تتالءم مع حجمها ودورها السياسي واالجتماعي في المجتمع
المصري.
وبالتالي يمكن القول بأن فشل جماعة اإلخوان المسلمين في السلطة مصادفة وحسب ،بل هو
نتيجة لعدم قدرتهم على الس ععيطرة على مخالب ما أطلق عليه" الدولة العميقة "التي ظلت تناص ععبهم
أيضا .والتي تكونت من مجموعة المؤسسات والرموز والشخصيات التي ترعرعت في عهد
العداء ا

نظام مبارك وتقاتل من أجل اإلبقاء على ثقافة الفسععاد ومنظومته الرئاسععية سععياسععيا واقتصععاديا .وقد
نجحت الدولة العميقة على مدار السع ع ععنة التي حكم فيها اإلخوان حيث اسع ع ععتغلت ضع ع عععف خبرتهم
وقدرتهم على ترويض مؤسساتها من أجل العمل لصالحهم.259
وعلى الرغم من محاولة مؤسسة الرئاسة من احتواء الدولة العميقة ومحاولة ترويضها؛ فقامت
على سع ع ععبيل المثال بالتصع ع ععالح مع عدد من رجال األعمال الذي ظهروا في عهد الرئيس المخلوع
حسني مبارك مثل رجل األعمال الهارب حسين سالم ،ووزير التجارة والصناعة األسبق رشيد محمد
رشع ع ععيد ،اال ان عدم الثقة بين التيارات اإلسع ع ععالمية والليبرالية المدنية شع ع ععكل أزمة سع ع ععياسع ع ععية خانقة
لمؤسع عس ععة الرئاس ععة ،فقد أص ععبحت المعارض ععة المص ععري ة ال تثق بحكومة مرس ععي والتي باتت تطلق
عليها (حكومة اإلخوا ن) وتالحقها بوابل من االنتقادات عقب أي قرار تتخذه أو مع كل خطوة
تخطوها في أي مجال من مجاالت العمل السععياسععي أو االجتماعي مما ادخل الحياة السععياسععية في

 -258الدولة العميقة ل مصللطتح يللقايللل يشللقر إوى ملم نع مد حوالتاوفاي حونااذا حومناهضللع وت:يمقرحطقع رحخن
حون ام حوسلللقايلللل ا تالك ن مد نناصلللر ،اقعع حومسلللال ى رحخن أجهلا حومخابرحي (حومتتقع حألجنبقع)ا حوق حي
حومستتع حألمد حوقضاء ...أة ر حوم ي نع حوترا يكللhttp://ar.wikipedia.org/wiki
 - 259حوعناةلا ختقنا جمانع حمخ حن حومستمقد ال مرحتع ما بع :مريلا مرجي يابق ,ص10
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مصععر إلى مرحلة من الفوضععى بالغة التعقيد والتناقضععات ،وكثيرة هي الش عواهد التي يمكن سععياقها
للتدليل بها على االنتقادات التي توجهها المعارضة لحكومة محمد مرسي. 260
وفي 3يوليو  2013قام الجيش المصعععري بانقالب عسع ععكري تحت قيادة عبد الفتاح السع ععيسع ععي وعزل
الرئيس المص ع ع ع ع ع ععري المنتخب محمد مرس ع ع ع ع ع ععي وعط"ل العمل بالدس ع ع ع ع ع ععتور وقطع بث عدة وس ع ع ع ع ع ععائل
إعالمية وكل"ف رئيس المحكمة الدس ععتورية عدلي منص ععور برئاس ععة البالد وتم احتجاز محمد مرس ععي،
وصع ع ع ععدرت أوامر باعتقال  300عضع ع ع ععو من اإلخوان المسع ع ع ععلمين وجاء تحرك الجيش بعد سع ع ع ععلسع ع ع ععلة
من المظاهرات للمعارضعععة المص ع عرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسع ععي ،ومما يؤكد على ضع ععلوع
الدولة العميقة في عزل الرئيس مرس ع ععي ما نشع ع عرته ص ع ععحيفة نيويورك تايمز حول قيام رجل األعمال
نجيب سع ع ععاويرس بتمويله لحركة" تمرد "261وتسع ع ععخيره مكاتب حزب" المص ع ع عريين االحرار "للعمل
لمصعلحة الحركة كما نشعرت صعحيفة وول ستريت جورنال تقري ار مفصعال حول العالقة التي نشعأت
بين قيادات حركة" تمرد" وبعض القيادات العسع ع ععكرية واالسع ع ععتخباراتية طوال الشع ع ععهور األربعة التي
سبقت تظاهرات  30يونيو.262
خاتمة:
أدت حركة االحتجاجات المص ع ع عرية في ثورة  25يناير الى التغير السع ع ععياسع ع ععي ،حيت تم إعاداة
توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة المصرية نفسها  ،وبالتالي نتج عن حركة االحتجاجات المصرية
صع عععود االسع ععالميين إلى الحكم ,وكان من ابرز أسع ععباب نجاح الحركات االسع ععالمية اسع ععتغاللها الجيد
لمناو االنفتاح الس ع ععياس ع ععي ،ووجود أس ع ععباب موض ع ععوعية ،س ع ععياس ع ععية واجتماعية واقتص ع ععادية ،اس ع ععتغلتها
األحزاب اإلسالمية في صراعها على السلطة

 - 260ر يكايا برهان نارل ي يف حو :وع حوم:ةقع نن :حمخ حن حومستمقد أررها نتى شكن حو :وع حون ام حوسقايل
ال مصرا مرجي يابقا ص170
 - 261هل حر ع معا،ضللع مصللريع رنت وسللتب حوثقع مد متم :مريللل ،ئقس جمه ،يع مصللر حوعربقع حوسللابقا
حو:ن ا إوى حةالخاباي ،ئايللقع مبكرا .حةطتقت "تمرر" ال ي م حولمعع  26أبرين  2013مد مق:حن حوالترير باوقاهراا
نتى أن تنالهل ال  30ي ةق مد ةفس حوعاما تمكنت مد جمي  22متق ن ت زقي وسللتب حوثقع مد متم :مريللل حة ر
حومؤيسع حوترا يكل.wikipedia.org/wiki
 - 262حوعناةلا ختقنا جمانع حمخ حن حومستمقد ال مرحتع ما بع :مريلا ص10
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مر النظام السياسي المصري بعد سقوط مبارك بمرحلتين هامتين االولى وهي المرحلة االنتقالية
التي تولى فيها المجلس العسع ع ع ععكري قيادة البالد ،وعلى الرغم من االرتياح العام الذي سع ع ع ععاد الشع ع ع ععارع
المصع ري عقب تسععلم المجلس األعلى لقيادة مصععر ،اال انه تم رصععد العديد من المخالفات الدسععتورية
التي رافقت الفترة االنتقالية ،فالواقع يؤكد أن المجلس األعلى للقوات المس ع ع ع ععلحة احتفظ بعديد من
جوانب النظام القديم القمعية بالرغم من خطوة رئيسععية تمثلت في السععماح بانتخابات ديمق ارطية .أما
قانون الطوارئ المفروض منذ عام–  1981والذي بدأ توسعععيعه خالل العام الماضع ععي عقب الهجوم
على السععفارة اإلس عرائيلية في سععبتمبر – 6فقد سععمح باسععتمرار انتهاكات حقوق اإلنسععان ,ومن ابرز
المظاهر السياسية في المرحلة االنتقالية المصرية ،تعديل الدستور ،واجراء االنتخابات الرئاسية التي
أعقبت برئاسة التيار اإلسالمي .
ولكن في النهععايععة تظععافرت العععديععد من العوامععل أدت لعزل الرئيس مرسع ع ع ع ع ع ععي ومن تلععك العوامععل
الق اررات الرئاسية التي اتخذها مرسي مثل إعادة مجلس الشعب الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا
حلة و جعل الق اررات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى.
مما نتج عن تجربة االخوان المس ع ععلمين في مص ع ععر فش ع ععل الجماعة في التعاطي مع مس ع ععألة
السععلطة والحكم بنحو فعال وناجح ,إذا يجب إن ال ننكر بأنه كان للدولة العميقة في مصععر دور
بارز في اسع ع ع ع ععقاط مرسع ع ع ع ععي حيث تكونت الدولة العميقة من مجموعة المؤس ع ع ع ع عسع ع ع ع ععات والرموز
والشع ععخصع ععيات التي ترعرعت في عهد نظام مبارك وتقاتل من أجل اإلبقاء على ثقافة الفسع ععاد
ومنظومته الرئاسععية سععياسععيا واقتصععاديا .وقد نجحت الدولة العميقة على مدار السععنة التي حكم
فيها اإلخوان حيث اس ععتغلت ض عععف خبرتهم وقدرتهم على ترويض مؤسع عس ععاتها من أجل العمل
لصالحهم .
ومن الجدير بالذكر بأن عدم الثقة بين التيارات اإلسع ععالمية والليبرالية المدنية شع ععكل أزمة
سياسية خانقة لمؤسسة الرئاسة ،فقد أصبحت المعارضة المصرية ال تثق بحكومة مرسي والتي
باتت تطلق عليها (حكومة اإلخوان) وتالحقها بوابل من االنتقادات عقب أي قرار تتخذه أو
مع كل خطوة تخطوها في أي مجال من مجاالت العمل السع ععياسع ععي أو االجتماعي مما ادخل
الحياة السياسية في مصر إلى مرحلة من الفوضى بالغة التعقيد والتناقضات.
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قائمة المراجع:
 عزام ،مها ،المجلس العسكري بمصر واالنتقال إلى الديمقراطية ،برنامج الشرق األوسط وشمال
أفريقيا  ،مؤسسة تشاتام هاوس،2012 ،
 انظر األهرام ،تاريخ النش ع ع ععر  30كانون الثاني  ،2011تاريخ الوص ع ع ععول  27يونيو

 2012مقال

نائبا للرئيس وشععفيق رئي اس عا للوزراء األهرام ،تاريخ النشععر  30كانون الثاني ،2011
بعنوانت سععليمان ا

تاريخ الوصول  27يونيو 2012

 عبداهلل ،أحمد ،القوات المس ع ع ععلحة وتطور الديمقراطية في مص ع ع ععر ،أعمال المؤتمر الس ع ع ععنوي االول
للبحوث السياسية"النظام السياسي المصري التغير واالستمرار ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
القاهرة1988 ،
 زادة ،رندة ،دور الجيوش العربية في الحياة الس ع ع ععياس ع ع ععية ..مص ع ع ع فعر أنموذجا ،مجلة العرب الدولية،
لندن ،مقال بتاريخ سبتمبر2013 ,

 في عدد  14ديس ع ععمبر  ، 2010نقلت الص ع ععحيفة اإللكترونية العربية اليومية إيالف عن برقية
للسع ع ععفير األمريكي في القاهرة أنه في حين سع ع ععيدعم بعض المدنيين خالفة جمال مبارك ،فإن
الجيش عارضها .انظر .www.elaph.com/web/news/2010/12/618184.html
 هيومن رايتس ووتش «،دماء محتجي مصر على أيدي القيادة العسكرية  ، 22الموقع الكتروني
.http://www.hrw.org/news/2011/11/22/egypt-protesters-blood2011،military-leadership-s-hands
 النعيم ،عبد العزيز العلي  ،أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة  ،م .182
 السديري ،توفيق بن عبد العزيز  ،اإلسالم والدستور ،ط ،1كالة المطبوعات والبحث العلمي و ازرة
الشئون اإلسالمية ،الرياض ،السعودية.
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 عص ع ععفور ،س ع عععد  ،القانون الدس ع ععتوري والنظم الس ع ععياس ع ععية  ،القس م األول  ،منش ع ععأة المعارف،
االسكندرية م 17
 الكواري ،علي خليفة  ،الخليج العربي والديمقراطية :نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي
الديمقراطية (بيروت :مركز د ارسات الوحѧدة العربيѧة ،2002 /م.82
 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York,
Harper, 1950), 25
 مالكي ،محمد  ،الدس ععتور الديمقراطي والدس ععاتير العربية نحو اص ععالح دس ععتوري،مش ععروع دس ععاتير
الديمقراطية اللقاء الخامس عشر ،اكسفورد .2005/8/28
 المركز العربي لمبحاث ود ارسععة السععياسععات االنتخابات الرئاسةةية المصةةرية  2012وحدة تحليل
السياسات في المركز  24يوليو 2012،
 انظر تقرير اللجنة العليا لالنتخابات :اإلعادة بين مرسععي وشععفيق ..و %46.4نسععبة التصععويت
في الجولة األولى"،اليوم السابع28/5/2012،
 خضععري ،مصععطفي ،رودود أفعال الشعععب المصععري بعد خطاب مرسععي في ميدان التحرير ،وحدة
بحوث اإلعالم والرأي العام ،جريدة الوادي.2012 ،
 ﺩﻭيﻜات ،بﺭهاﻥ،الدول ة المدنية عند االخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي
في مصر ،رسالة ماجستير غر منشورة ،جامعة النجاح الوطنية.2013 ،
 خضععري ،مصععطفي ،رودود أفعال الشعععب المصععري بعد خطاب مرسععي في ميدان التحرير ،رجع
سابق ،م.1
 وحدة الد ارس ع ع ععات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المص ع ع ععري الديمقراطي ""تقرير حول أداء
الرئيس محمد مرس ععي و الحكومة،الفترة من  22و حتي  31ديس ععمبر ، 2012المعهد المص ععري
الديمقراطي ،القاهرة
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 الهيئة العامة لالستثمار والمناﻃق الحرة ،لمحة عن االقتصاد المصري  ،2013جمهورية مصر
العربية ،م.2
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلتخﻁيﻁ" ،تقﺭيﺭ ﺍلمتابعة لنصﻑ ﺍلعاﻡ ﺍلمالي "2012/2013
 تقرير البنك المركزي .2013
 العناني ،خليل ،جماعة اإلخوان المس ع ع ععلمين في مرحلة ما بعد مرس ع ع ععي،س ع ع ععلس ع ع ععلة :د ا رس ع ع ععات
)سع ع ع ععياسع ع ع ععات عربية ،العدد  4:أيلول  /سع ع ع ععبتمبر  ،2013المركز العربي لمبحاث ود ارسع ع ع ععة
السياسات ،قطر
 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ،مقرها مدينة القاهرة ،تختم دون غيرها بالفصل
في دسع ععتورية القوانين واللوائح.ويحدد القانون إختصع ععاصع ععتها األخرى ،وينظم اإلجراءات التي تتبع
أمامها ،انظر الموقع الرسع ععمي للمحكمة الدسع ععتورية العليا المص ع عرية. Retrieved 2010-07-
10.
 عبععد الرحمن ،مععاهر ،إنتهععاكععات حريععة اإلعالم فى مصع ع ع ع ع ع ععر  ،مركز دعم لتقنيععة المعلومععات،
القاهرة.2013،
 انظر الى الموسعة الحرة ويكي.wikipedia.org/wiki
 ،مركو
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الحراه السياسي في تونس بعد الربيع العربي
نموذج حركة النهضة
الدكتور  .أحمد سوالم

المملكة المغربية

شععكل حادث إحراق محمد البوعزيزي لنفسععه بمدينة سععيدي بوزيد ش ع اررة انطالق الثورة التونسععية،
التي اس ع ع ع ع ععتطاعت إس ع ع ع ع ععقاط نظام بنعلي الذي تربع على الس ع ع ع ع ععلطة ردحا من الزمن ،كمم األفواه وزج
بالمعارضع ع ععين في السع ع ععجون والمعتقالت وخنق الحريات رغم ما حققته تونس في عهده من مكاسع ع ععب
اقتص ععادية  .ووص ععلت نس ععمات ثورة الياس ععمين إلى مص ععر واليمن وليبيا وس ععوريا ،وس ععرعان ما تحولت
هاته الثورات العربية إلى خريف ،جعل شع ع عععوب هاته البلدان تلعن هاته الثورات لما خلفته من اقتتال
داخلي وخراب ودمار في البنى واألقوات ما عدا الثورة التونسع ع ع ع ع ععية ،التي اسع ع ع ع ع ععتطاعت تحقيق النجاح
النسععبي وارسععاء تجربة فريدة في العمل السععياسععي ،باجتيازها المرحلة االنتقالية رغم األش عواك ونجاحها
في اجتياز عدة محطات انتخابية .
وما كان هذا النجاح النسع ع ععبي ليتحقق لوال وجود نخبة سع ع ععياسع ع ععية محنكة بإسع ع ععالمييها وعلمانييها،
حكمت منطق التوافق والعقل على التهور ومصع ع ع ع ععلحة الوطن عوض االنجراف نحو الشع ع ع ع ععخصع ع ع ع ععانية
الض ععيقة ،رغم ما تعانيه البالد من ص عععوبات اقتص ععادية ومن تنامي العمليات اإلرهابية وعودة رموز
النظا م الس ععابق للفعل الس ععياس ععي في إطار ثورة مض ععادة ،إلفش ععال هذا النجاح النس ععبي لثورة الياس ععمين
مقارنة بنظيراتها في الوطن العربي ( االقتتال في سوريا وليبيا واليمن واألزمة السياسية في مصر).
وقد س ععاهمت حركة النهض ععة بقس ععط وافر في الحراك الس ععياس ععي بتونس بعد الثورة ،وجنبت البالد
اسععتنسععاو التجارب الفاشععلة التي حكمت باسععم اإلسععالم السععياسععي ،خصععوصععا وأنها نشععأت وتكونت في
وس ععط مختلف عن باقي حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي العربية ،حيث نش ععأت في مجتمع يتبنى علمانية
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الدولة ،لذا لم تسععع للسععيطرة على السععلطة وخدمة مشععروع أسععلمة الدولة بل عملت على تأكيد الخيار
الديمقراطي.
أهمية الدراسة
تكتس ععب د ارس ععتنا هذه أهمية بالغة اآلثر ،تنبع هاته األهمية من كونها تتناول موض ععوعا يتمثل
في إشكالية اإلسالم السياسي والسلطة وعالقة الديني بالسياسي ،من خالل النموذج التونسي ممثال
في حركة النهضة التي استطاعت الوصول للحكم بعد الثورة التونسية التي أسقطت نظام بنعلي.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة تحقيق األهداف التالية
 الوقوف على جذور التحديث واإلصالح في تونس. معرفة العوامل التي أدت إلى قيام الثورة التونسية.-

د ارسعة وصعول حركة النهضعة التونسعية ذات التوجه اإلسعالمي للحكم بعد ثورة الياسعمين ،في

مجتمع قطع أشواطا مهمة على مستوى الحداثة ،ومعرفة الهواجس والتخوفات التي صاحبت
وصول النهضة للحكم وطبيعة تدبيرها له.

الدراسات السابقة

ال يعد موضع ععوع اإلسع ععالم السع ععياسع ععي جديدا على حقل الد ارسع ععات بشع ععتى صع ععنوفها ،اإل أنه عرف
اهتماما أكبر بعد ثورات الربيع العربي خص ععوص ععا بعد ص عععود العديد من الحركات اإلس ععالمية للحكم
في بعض البلدان العربية ،حيث ظهرت مجموعة من الد ارسع ع ع ع ع ع ععات التي حاولت مقاربة هاته الظاهرة
منها :
 مجموعة مؤلفين ،إش ععكالية الدولة واإلس ععالم الس ععياس ععي قبل وبعد الربيع العربي دول المغربالعربي نموذجا ،منش ع ععورات المركز الديمقراطي العربي للد ارس ع ععات اإلس ع ععتراتيجية والس ع ععياس ع ععية
واالقتصادية ،برلين-ألمانيا2018 ،
-

مجموعة مؤلفين ،آفاق اإلسععالم السععياسععي في إقليم مضععطرب اإلسععالميون وتحديات ما بعد
الربيع العربي – كتاب جماعي – ،تحرير محمد سليمان ابورمان ،مؤسسة فريدريس ايبرت،
عمان2017 ،

 مجموعة مؤلفين ،ثورة تونس األس ع ع ع ععباب والس ع ع ع ععياقات والتحديات ،منش ع ع ع ععورات المركز العربياألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة2012 ،
193

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

 مجموعة مؤلفين الحركات اإلس ع ععالمية في الوطن العربي – كتاب جماعي  ،-إشع ع عراف عبدالغني عماد مركز دراسات الوحدة العربية ،المجلد األول ،بيروت2013 ،
 مجموعة مؤلفين الحركات اإلس ع ععالمية في الوطن العربي – كتاب جماعي  ،-إشع ع عراف عبدالغني عماد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجلد الثاني ،بيروت2013 ،
إشكالية الدراسة
أصعبحت قضعية وصعول اإلسعالم السعياسعي للحكم بعد ثورات الربيع العربي ،من أهم القضعايا التي
اسععتأثرت باالهتمام من طرف كافة العلوم اإلنسععانية والسععياسععية واالجتماعية ،للوقوف عندها بالد ارسععة
والتحليل ،وتعد تونس من بين الدول العربية التي ش ع ع ع ععهدت ص ع ع ع عععود اإلس ع ع ع ععالم الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي بعد ثورة
الياسمين ،ومن هنا تندرج إشكالية بحثنا التي انطلقت من تساؤالت جوهرية :
ماهي األسباب التي أدت إلى اندالع الثورة التونسية ،وساعدت على وصول النهضة للحكمم
ماهي عالقة النهضة بالسلطةم
ماهي التخوفات والهواجس التي صاحبت وصولها لحكم تونسم
كيف استطاعت تدبير الحكم م
المنهج المعتمد
اعتمععدنععا لتفكيععك هععذا الموضع ع ع ع ع ع ععوع على عععدة منععاهج علميععة ،منهععا المنهج التععاريخي ،من خالل
الوقوف عند جذور التحديث واإلصع ععالح بتونس ،والمنهج الوصع ععفي التحليلي من خالل وصع ععف حكم
تونس بعد الربيع العربي من طرف حركة النهضع ع ع ع ع ع ععة مع محاولة التحليل للوقوف عند عالقة الديني
بالسياسي.
محاور الدراسة
فيما يتعلق بالتصع ع ععميم اإلجرائي لتقديم أجوبة ،عن الوضع ع عععية السع ع ععياسع ع ععية بتونس بعد ثورة الياسع ع ععمين
خصعوصعا وصعول اإلسعالم السعياسعي للحكم ممثال في حركة النهضعة ،وتنفيذا لمنهج الد ارسعة أعتمدنا
على التصميم اآلتي :
 الثورة التونسية قراءة في أسبابها ووصول النهضة للحكم في تونس. اإلسالم السياسي في الحكم بعد الربيع العربي. حركة النهضة والسلطة  :أية عالقة م194
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 حركة النهضة في الحكم  ..تخوفات وهواجس وصعوبات . -الحراك السياسي لحركة النهضة في الحكم.

أوال  :الثورة التونسية قراءة في أسبابها ووصول النهضة للحكم في تونس
أ – بعض أسباب اندالع الثورة التونسية
تضافرت مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية واإلعالمية ،في انطالق
ش اررة الثورة التونسية :
المس ععتوى الس ععياس ععي :كانت تونس تعيش فس ععادا س ععياس ععيا في عهد زين الدين بنعلي ،س ععمته الحكم
التس ع ععلطي المطلق ومص ع ععادرة اإلرادة الش ع عععبية وغياب الحرية والديمقراطية الس ع ععياس ع ععية وانتهاك حقوق
اإلنس ععان ،ففس ععاد النخبة الس ععياس ععية الحاكمة بتونس نتج عنه التداخل بين العائلة والس ععلطة والثروة في
غياب آلليات المسععألة والمحاسععبة والرقابة الديمقراطية ،ما أدى إلى تفشععي الفسععاد السععياسععي واإلداري
والمالي وظهور طبقة سياسية مستفيدة من الوضع ،وتسعى لتكريس امتيازاتها السياسية واالقتصادية،
على حسععاب باقي الفرقاء السععياسععيين والشعععب ،حيث ال كلمة تعلو على كلمة الرئيس بنعلي والحزب
الحاكم ،وقوبلت كل الحركات االحتجاجية المطالبة باإلصالح السياسي واالقتصادي بالقمع األمني.
األوضععاع االقتصععادية واالجتماعية  :كانت متردية ،سععمتها وجود فجوة كبيرة في االسععتفادة من
ثمرات التنمية بين المركز والمحيط ،فغالبية االسع ع ع ع ع ع ععتثمارات العمومية كانت متمركزة في الشع ع ع ع ع ع ععرق
والمناطق السععاحلية ،حيث وصععلت  80%في المدن السععاحلية التي تمثل  60%من مجموع السععكان
في تونس ،وتسع ع ع ععتقطب  88.2%من مجموع الشع ع ع ععركات التونسع ع ع ععية و  95%من مجمل االسع ع ع ععتثمار
األجنبي بتونس 263،يقابل ذلك إهمال شع ع ع ع ععبه تام للمناطق الجنوبية والمناطق الداخلية ،فمثال خالل
الفترة الممتدة ما بين  ،1981-1973لم يتجاوز حجم االس ع ععتثمارات الص ع ععناعية في الش ع ععمال الغربي
نسبة 5.7%من مجمل االستثمارات الصناعية في البالد264.
كما أن الصععورة االيجابية التي كانت ترسععم عن الوضععع االقتصععادي في عهد بنعلي ،حيث كان
يوس ع ع ع ععم بالمعجزة االقتص ع ع ع ععادية التونس ع ع ع ععية الحتاللها مراتب متقدمة بين البلدان العربية ،كانت مجانبة

 263وق :صل :قا حوث ،ا حوال ةسللقع زرحءا ال حوختفقاي حفزالصللاريع حفجالمانقعا ضللمد الاب ر ،ا ت ةس حأليللباب
حوسقازاي حوالت:يايا منش ،حي حومر ل حوعربل حألبتاو ر،حيع حوسقايايا حو :حعا 2012ا ص95 .
 264ةفس حومرجيا ص95 .
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للصع عواب وال تعكس حالة البؤس الذي كان يعانيه اإلنس ععان التونس ععي وحجم اإلقص ععاء والتهميش الذي
كانت ترزح فيه مجموعة من المناطق في تونس ،ومرد ذلك أن تحرير االقتصع ع ع ع ع ع ععاد واإلصع ع ع ع ع ع ععالحات
الهيكلية المرتبطة به (إص ع ع ععالح ) 1986أدت إلى إدماج االقتص ع ع ععاد التونس ع ع ععي في الس ع ع ععوق العالمية،
وبالتالي ربط حيوية التشعع ع ععغيل بطلباته وظروفه على حسع ع ع ععاب السع ع ع ععوق المحلية ،فمثال يش ع ع ع عكل قطاع
النس ععيج  90%من الص ععادرات التونس ععية ويوفر  80%من فرم الش ععغل بالقطاع الص ععناعي 265.و
من المعروف أن هذا القطاع خاضع للطلب الخارجي ،وال يتطلب مهارات تقنية متوسطة أو عالية،
ما ينتج عنه إقص ع ععاء أص ع ععحاب الكفاءات وخريجي المؤس ع عس ع ععات الجامعية من التش ع ععغيل في س ع ععلس ع ععلة
اإلنتععاج ،وبععالتععالي ارتفععاع نس ع ع ع ع ع ع عبععة البطععالععة التي ظلععت تراوح مكععانهععا في حععدود  13.7%حسع ع ع ع ع ع ع ععب
اإلحصائيات الرسمية قبل الثورة و 25%حسب وزراء الحكومة االنتقالية بعد الثورة 266و 50%في
صععفوف الشععباب األقل من  30سععنة حسععب إحصععائيات غير رسععمية 267.كما أن قطاع السععياحة
الذي يعد من القطاعات المهمة في تونس ،بفضع ع ع ع ع ع ععل ما يوفره لها من العملة الصع ع ع ع ع ع عععبة ،هو قطاع
خاض ع ععع للظروف الدولية واألمنية وتقلبات الس ع ععوق األوربية ،وفرم التش ع ععغيل التي يحدثها موس ع ععمية
وبعقود موسمية .كما ساهم تشجيع االستثمار األجنبي وخصخصة االقتصاد في ظهور طبقة جديدة
من رجال األعمال المقربين من عائلة زين الدين بنعلي وزوجته ليلى الطرابلسع ععي ،كرس ع عوا نفوذهم في
جل القطاعات االقتص ع ععادية مس ع ععتفيدين من االمتيازات الممنوحة لهم ومن إقص ع ععاء غيرهم ،فتعاظمت
المحس ع ععوبية والفس ع ععاد في االقتص ع ععاد وأختلط الس ع ععياس ع ععي باالقتص ع ععادي والحكم بالعائلة ،ما كرس الظلم
االقتص ع ع ع ع ع ع ععادي نعاهيعك عن الظلم االجتمعاعي ،حيعث تفعاقمعت حعاالت الفقر والتفعاوت الطبقي وارتفعاع
معدالت البطالة .
في ظل هاته األوض ع ع ع ع ع ععاع ،تعاظمت القبطة األمنية للدولة في تغييب لحقوق اإلنس ع ع ع ع ع ععان ،حيث
كممت األفواه وزج بالمعارضعين في السعجون ،وفرضعت الرقابة على الصعحافة وحرية الرأي والتعبير،
 265ةفس حومرجيا ص100 - 99 .
 266مه:ي مبر كا ر ،ا حوكرحمع حوتريع زرحءا ال حوختفقاي حفجالمانقع حوثقااقع وتث ،ا حوال ةسلللقعا ضلللمد ر ،ا
ت ةس حأليباب حوسقازاي حوالت:يايا منش ،حي حومر ل حوعربل حألبتاو ر،حيع حوسقايايا حو :حعا 2012ا ص,
168
 267نربل فرمل متم:ا حون ام حوسقايل ال ت ةس زبن بع :ر ،ا ريسمبر  2010تت:ياي حيالرجاث هقبع حو :وعا
ضللمد الاب إشللكاوقع حو :وع حميللمم حوسللقايللل زبن بع :حوربقي حوعربل ر ل حومغرب حوعربل ةم لجاا منش ل ،حي
حومر ل حو:يمقرحطل حوعربل وت،:حياي حميالرحتقلقع حوسقايقع حفزالصاريعا بروقد-أوماةقاا 2018ا ص378 .
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ليجد الشعععب ضععالته في وسععائل التواصععل االجتماعي كفضععاء لحرية التعبير والرأي ،ما جعلها عامال
فاعال ومحف از على التغيير ،فكان لها دور في كشف عورة النظام ،وجاءت حادثة البوعزيزي كالنقطة
التي أفاضع ع ععت الكأس ،حيث خرجت المظاهرات التي سع ع ععرعان ما أرتفع سع ع ععقف مطالبها إلى إسع ع ععقاط
النظععام ،مععا دفع بزين الععدين بنعلي إلى ترك البالد والفرار خععارجهععا ،لتععدخععل تونس مرحلععة جععديععدة في
تاريخها الس ععياس ععي اتس ععمت بتص ع "عدر التيار اإلس ععالمي المش ععهد الس ععياس ععي ممثال في حركة النهض ععة،
مستفيدة من العاطفة الدينية المتجذرة في نفوس وعقول المجتمع التونسي ،ومن األنشطة االجتماعية
والخدماتية والثقافية التي كانت تقوم بها ومن خطاب المظلومية ،لما عانته حركة النهضع ع ع ععة في عهد
نظام زين الدين بنعلي من قمع وتنكيل بالقادة والزج بأنص ععارها في المعتقالت والس ععجون ،ومن تراجع
وافالس القوى السياسية األخرى المنافسة.
ب  -جذور اإلصالح والتحديث في تونس
يتساءل العديد من الباحثين ،لماذا انطلقت ثورات الربيع العربي من تونس م
والجواب عن الس ع ع ع عؤال ،تحمله كتب التاريخ وبذور التحديث التي عرفتها تونس بشع ع ع ععكل مبكر ،كباقي
الدول العربية .فامتداد جذور الفكر اإلصع ع ععالحي الليبرالي بها يعود إلى القرن التاسع ع ععع عشع ع ععر ،والذي
تبلور في أفكار بعض المصلحين كابن أبي الضياف وخير الدين باشا والطاهر حداد ،الذين ينسبون
تخلف البالد العربية إلى االسع ع ععتبداد السع ع ععياسع ع ععي ،ويرون الخالم في االنخراط في الفكر الدسع ع ععتوري
السععياسععي الديمقراطي التحرري الذي حقق تطور الدول الغربية  .فقد أدرك خير الدين باشععا أن تغيير
أوضاع البالد التونسية ال يمكن أن يتم دون تغيير في األوضاع السياسية عبر مؤسسات دستورية
قائمة على العدل والمسععاواة والحرية ،لذلك اعتمد على فكر إصععالحي ،ينطلق من فكرة االقتباس من
الغرب كسعع ع ععبيل للرقي مع الحفاظ على األصعع ع ععالة ،ولتحقيق ذلك أعتمد على برنامج يقوم على ثالث
محاور أساسية هي :
 االعتقاد الجازم بأن الحرية شع ع ع ع ع ع ععرط العمران ،وفي المقابل فإن الظلم مالزم لخرابه واعتبرهاأسع ع ععاس تقدم أوربا ،وفي ذلك قال  " :إن الحرية هي منشةةةةةأ سةةةةةعة نطاق العرفان والتمدن
بالمماله األوروبية"268.

 268خقرحو:يد حوال ةسلا أثوم المسالك في معرفة أحواا الممالكا حو:ح ،حوعربقع وتكالابا 1998ا ص231 .
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 اإليمان الواضح بعدم التعارض بين اإلسالم والحياة العصرية أو بين النقل والعقل ،من خاللالطابع التوفيقي بين األصع ع ع ع ع ع ععالة من جهة واالنفتاح من جهة أخرى ،إذ تدعو أفكاره إلى التجديد
واالجتهاد في الش ع ع عريعة اإلسع ع ععالمية ،بما ينسعع ععجم ومالبسعع ععات العصعع ععر مع األخذ بمعارف اآلخر
األوروبي ،وبأسباب العمران والتقدم والرفاهية التي نجح في االهتداء إليها واالستفادة من تجارب
األمم الغربية ،بوصع ع ع ع ع ع ععفها الطريق المؤدي إلى تحقيق الرقي والتقدم ،وبذل مجهودا كبي ار إلقناع
المحافظين ،ومن ذلك قوله " :رجال الدين يعلمون الشةةةةةةةةةةريعة وال يعلمون الدنيا ،ويريدون أن
يطبقوا أحكام الدين بحذافيرها بغت النظر عما جد واستحدث ،ورجال السياسة يعرفون الدنيا
وال يعرفون الةةدين ،ويريةةدون أن يطبقوا النظم األوربيةةة بحةةذافيرهةةا في غير رجوع إلى الةةدين،
فنقول لألولين اعرفوا الدنيا ،ونقول لآلخرين اعرفوا الدين"  269.يرى أن الدين اإلسع ععالمي ال
يمنع من األخذ عن اآلخر " اإلسةةةةالم ال يمنع أن يقتبس الصةةةةالح من األمر ،حيث كان وممن
كان " 270لم يتوجه خير الدين باشع ع ععا إلى المدنية األوربية مسع ع ععلوخا من جذوره ،بل انطالقا من
هويته الدينية ،وبالتالي فهو يركز على ض ععرورة عدم التناقض مع مقتض ععياتها ،وفي ذلك يقول :
يجب" أن نتخير منها ما يكون بحالنا الئق ،ولنصوص شريعتنا مساعدا وموفقا"271.
 التسععليم بحتمية التطور وضععرورة الخروج من التخلف والدخول في الحداثة " ،حتى ت ستطيعتونس تجاوز تأخرها ،ألنها كسةةةائر بالد الشةةةرق مقرا لحضةةةارة قد هرمت وذهبت روحها،
ولم يبق إال رسمها " 272.
وتجس ععدت كذلك حركة اإلص ععالح بتونس ،بإص ععدار العديد من القوانين في وقت مبكر ،منها
أول قانون في العالم اإلسععالمي الخام بتحرير العبيد عام  ،1846وكانت له أصععداء في العالم
الغربي ،وقععد نقععل لنععا ذلععك الوزير المؤرو ابن أبي الض ع ع ع ع ع ع عيععاف ذلععك بقولععه .. " :ولمععا وقع هععذا
التحرير ،صعع ع ع ع ععار له في أمم الحرية موقع عظيم ،وكاتبه أعيان من اإلنقليز بالشع ع ع ع ع ععكر على هذه

 269أحم :أمقدا زعماء اإل الح في العصر الحدي ا رح ،حوكالاب حوعربلا بقر يا ر .ا ص164 .
 270يمقر أب حم:حنا خير الدين التوا سي أبو النه ضة التوا سيةا حو شر ع حوعاومقع وتكالابا بقر يا 1993ا ص.
160
 271خقرحو:يد حوال ةسلا مرجي يابقا ص148 .
 272أحم :أمقدامرجي يابقا ص148 .
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المأثرة ،وطبع في ص ع ع ععحف الحوادث بالبلدان" 273.وعهد األمان س ع ع ععنة  ،1857وهو عبارة عن
أول إعالن لحقوق اإلنسان في تونس ،ودستور  1861كأول دستور في البالد العربية .
واسع ع ع ع ع ع ععتمرت بذور التحديث في عهد الحبيب بورقيبة ،حيث تم بناء الدولة الحديثة وتعزيز روابط
الوحدة ،وتحديث وتطوير المجتمع ثقافيا واجتماعيا و اقتص ع ع ع ععاديا ،وتطوير الوض ع ع ع ععع العام للمرأة
واصدار قانون األحوال الشخصية ،واحداث طبقة وسطى لتحقيق السلم االجتماعي.
كما تتميز تونس بمجموعة من الخص ع ععائم المميزة مقارنة بدول عربية أخرى ،منها جودة
التعليم بفضل تعليم حكومى عام يعد األفضل بين الدول العربية غير النفطية ،كما تعتبر الطبقة
الوسع ع ع ع ع ع ععطى أكثر اتسع ع ع ع ع ع ععاعا وانفتاحا على الغرب من نظيراتها في البالد العربية ،فعمالتها ذهبت
ألوروبا وليس لدول الخليج ،وذلك ما زاد من انفتاحها على مظاهر التحديث األوربي ،كل ذلك
جع ععل معظم أطي ععاف المجتمع التونسع ع ع ع ع ع ععى داعم ععة لعملي ععة التحول ال ععديمقراطى رغم التح ععدي ععات
والمص ع ععاعب ،وتقديم ص ع ععيغة اس ع ععتيعاب النهض ع ععة ودمجها بش ع ععروط الدولة المدنية وليس ش ع ععروط
التنظيم الدينى.
ثانيا  :اإلسالم السياسي في الحكم بعد الربيع العربي
 – 1مفهوم اإلسالم السياسي
يتم تداول مص ع ععطلح اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي كثي ار في األوس ع ععاط الس ع ععياس ع ععية واإلعالمية واألكاديمية،
خص ععوص ععا بعد أحداث  11س ععبتمبر  2001بالواليات المتحدة األمريكية ،وهو مص ععطلح يتميز بكونه
غامض وملتبس ،كما أن هناك اختالفا على تاريخ ظهوره وتعريفه ،ونرى أن د ارس ع ع ع ع ع ع ععة ماهيته يعد
تك ار ار لما كتب ،لكونه تناولته عديد الدراسات بالدراسة والتحليل ،لذلك سنقتصر فقط على بعضها.
عرف الباحث المغربي المختم في الحركات اإلس ع ع ععالمية محمد ظريف اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي
بقوله .. " :تلك الحركات التي ال تقيم تميي از في تصع ععوراتها وممارسع ععاتها بين الدين والسع ععياسع ععة ،وهي
بهذا تقوم بتسع ع ععيس الدين وتديين السع ع ععياسع ع ععة " 274.وعرفه الباحث رض ع ع عوان السع ع ععيد بقوله .." :تلك
الحركات التي تصعععرح بهدف معلن ،في السع عععي بشعععتى الوسعععائل إلقامة هذه الدولة اإلسع ععالمية والتي
 273إتتاف أهن حولمان بةخبا ،مت ك ت ةس نه :حألمانا ةقم ند أحم :نب :حوسللللمما ابن أبي الضالالالالياف حياته
ومنالتها ومنتخبات من آثارلا حو:ح ،حوعربقع وتكالابا وقبقا -ت ةس ا1987ا ص79 .
 274أة ر  :متم :ظريف ا حم يمم حو سقا يل ال حو طد حوعربلا من ش ،حي يت ستع حوملتع حومغربقع وعتل حفجالماث
حوسقايلا مطبعع حومعا،ف حول:ي:اا حورباطا 1992
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تمتلك بيئة تنظيمية علنية أو سع ع ع ع ع ع ععرية ،وتحظى بدعم جماهيري يختلف من قطر آلخر ومن ناحية
آلخري من حيث الحجم والفاعلية " 275.
فاإلسالم السياسي إذن مصطلح سياسي واعالمي وأكاديمي ،استخدم لتوصيف حركات تغيير
سع ع ع ععياسع ع ع ععية تؤمن باإلسع ع ع ععالم باعتباره نظاما سع ع ع ععياسع ع ع ععيا للحكم ،ويمكن تعريفه كمجموعة من األفكار
واألهداف السياسية النابعة من الشريعة اإلسالمية ،التي يستخدمها مجموعة المسلمين الذين يؤمنون
بأن اإلسع ععالم ليس عبارة عن ديانة فقط ،وانما عبارة عن نظام سع ععياسع ععي وقانوني واقتصع ععادي يصع ععلح
لبناء مؤسسات دولة276 .
وقد س ع ع ععاهمت ثورات الربيع العربي ،في عودة طفو مص ع ع ععطلح اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي إلى واجهة
األحداث والد ارسععات السععياسععية ،حيث اسععتطاعت حركاته في مختلف األقطار العربية من قطف ثمار
الثورات ،إذ اسع ع ععتطاعت الوصع ع ععول إلى الحكم في كل من مصع ع ععر وتونس .كما اسع ع ععتفاد حزب العدالة
والتنميعة ال مغربي من هعاتعه التحوالت ومن اإلصع ع ع ع ع ع ععالحعات التي بعاش ع ع ع ع ع ع عرتهعا المملكعة المغربيعة ،وفعاز
باالنتخابات المغربية ووصل إلى تسيير وتدبير الحكومة ومازال إلى اآلن.
 – 2اإلسالم السياسي في الحكم من خالل نماذج
اسعتفادت الحركات اإلسعالمية من زخم التغيير الذي خلقته ثورات الربيع العربي ،فتغيرت مكانتها
على الخريطة السع ع ععياسع ع ععية ،إذ اسع ع ععتطاع العديد منها الوصع ع ععول الى الحكم في العديد من البلدان منها
تونس ومصععر والمغرب ،إال أنه وجبت اإلشععارة إلى وجود نوعين من التدبير للحكم من طرف تيارات
اإلسععالم السععياسععي  :األول ،كان في تونس والمغرب ،حيث لم تسععع حركة النهضععة التونسععية وكذلك
حزب العدالة و التنمية المغربي لالستفراد بالحكم ،بل عمال على إشراك الفاعلين السياسيين اآلخرين
ببراغماتية س ع ع ععياس ع ع ععية ترفعت عن الخالفات اإليديولوجية والس ع ع ععياس ع ع ععية معهم ،وفص ع ع ععلت بين الدعوي
والس ع ععياس ع ععي ،وبذلك قويا مكانتهما على ص ع عععيد الخريطة الس ع ععياس ع ععية ببلديهما .في حين النوع الثاني،
مثلته مصر حيث سعت حركة اإلخوان المسلمين ومعها حزب الحرية والعدالة لتصفية حساباتهم مع
 275أة ر ، :ض حن حو سق:ا حم يمم حو سقا يل حألة مع حو سقا يقعا ملتع شؤ ن حو شرق حأل يطا مر لحو،:ح ياي
حفيالرحتقلقع حوبتث حوال رققا حوع:ر  31ا 1995
 276نب :حورلحق ااوح حوخ حو:اا حم يمم حو سقا يل  :حومفه م حألبعارا ضمد إ شكاوقع حو :وع حم يمم حو سقا يل زبن
بع :حوربقي حوعربل ر ل حومغرب حوعربل ةم لجاا منشلل ،حي حومر ل حو:يمقرحطل حوعربل وت،:حيللاي حميللالرحتقلقع
حوسقايقع حفزالصاريعا بروقد-أوماةقاا2018
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خص ععومهم ،كما برز صع عراع إيديولوجي كبير حول هوية مص ععر تجلى في خطابين ،األول ،إس ععالمي
متوجس من القوى العلمانية وسع عععيها لعلمنة الدولة ،والثاني علماني ،متوجس كذلك من سع عععي حركة
اإلخوان لحكم البالد عن طريق الدين وسعيها ألسلمة الدولة.
أ  -النموذج المصري
سععاهمت الثورة التونسععية في تحريك فئات الشعععب المصععري للمطالبة باإلصععالحات السععياسععية
واالقتصادية واالجتماعية ،لكن هاته المطالب سرعان ما تحولت للمطالبة بإسقاط النظام وانهاء حكم
حس ععني مبارك الذي عمر طويال ،فالثورة المصع عرية كش ععفت عن جاهزية التيار اإلس ععالمي الذي دخل
في أجواءها وساهم فيها واستفاد منها ،حيث استطاع الوصول إلى الحكم بفوزه باالنتخابات بحصوله
على غالبية األصع ع عوات ،مس ع ععتفيدا من األزمة الس ع ععياس ع ععية التي كانت تعيش ع ععها البالد قبل الثورة ،ومن
استعمال الخطاب الديني في السياسة ،لتدخل البالد تجربة جديدة في تاريخها.
إن تجربة إسع ع ع ععالميي مصع ع ع ععر في الحكم رغم قصع ع ع ععرها ورغم معاناتهم ،من التضع ع ع ععييق الداخلي،
والتض ععييق الخارجي ،فإنها كش ععفت غياب رؤية س ععياس ععية واقتص ععادية لدى إس ععالميي مص ععر لتس ععيير
البالد ،وغياب إسع ععتراتيجية للتحاور والتعامل مع الخصع ععوم السع ععياسع ععيين ،كما أوضع ععحت افتقار النخبة
المصرية بعلمانييها واسالمييها للفهم الصحيح لمفهوم الديمقراطية ،حيث حصل استقطاب إيديولوجي
كبير أدى إلى حدوث انقس ع ع ع ع ع ععام داخل المجتمع المص ع ع ع ع ع ععري ،في حين كان حريا بالحكام الجدد نهج
سياسة براغماتية بعيدا التجدبات اإليديولوجية التي لم تخدم القضايا األساسية للمواطن المصري ،ما
سععمح للجيش بالعودة للسععلطة ،وتضععيع مصععر فرصععة تاريخية لبناء مجتمع ديمقراطي يعلي من قيمة
الفرد ومن حقوق اإلنسان .
ب  -النموذج المغربي
أوال البد من اإلش ع ع ع ععارة ،أن تجربة حكم اإلس ع ع ع ععالم الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي بالمغرب ،ممثال في حزب العدالة
والتنمية مختلفة في سع ع ع ع ععياقاتها عن باقي التجارب العربية ،ويتمثل ذلك في كون النظام السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي
المغربي ،يتمتع بمشععروعية شعععبية ممثلة في البيعة ،وشععرعية تاريخية راكمها الحكم الملكي في تدبيره
ألمور الحكم ،وش ع ع ع ع ع ععرعية دينية ،فالملك هو أمير المؤمنين فهو الذي يمتلك الس ع ع ع ع ع ععلطة الفعلية لتمثيل
الدين على مس ع ععتوى الحكم والمجتمع ،وبالتالي فالديني حاض ع ععر في خطاب الدولة بل يمثل جزءا من
منظومتها لتدبير الحكم .
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كما يتميز النموذج المغربي ،بكون صعود اإلسالم السياسي للحكم لم يأت نتيجة إسقاط نظام
حكم عن طريق الثورة كما حدث في تونس ومص ععر ،وانما اس ععتفادت من س ععياق الثورات العربية ومن
الحركات االحتجاجية التي قامت بها حركة  20فبراير ،والتي طالبت بمطالب س ع ععياس ع ععية واقتص ع ععادية
واجتماعية ،وهي ذات الشع ع ع ع ع عععارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية كمحاربة الفسع ع ع ع ع ععاد واالسع ع ع ع ع ععتبداد
والتوزيع العادل للثورة ،ما مكنه من تحقيق مكاسع ععب انتخابية حيث حصع ععل على نتائج غير مسع ععبوقة
في االنتخابات التش عريعية المغربية فقد حصععد  135مقعدا برلمانيا ما سععمح برئاسععة الحكومة وتكوين
حكومة ائتالفية برئاسع ععة عبد اآلله بنكيران ،وقد قام حزب العدالة والتنمية بتدبير الش ع عأن العام كحزب
سياسي ال كحزب ديني ،فقد أخرج الدين من قاموسه السياسي في تعاطيه مع قضايا المجتمع277،
وقد رافق هاته الفترة تدافع مع األحزاب السععياسععية األخرى كحزب األصععالة والمعاص عرة ،إض عافة إلى
نظرة الدولة لهذا الحزب اإلسالمي المتسمة بالريبة والتشكيك.
واتسع ع ععمت هاته الفترة على المسع ع ععتوى االجتماعي بق اررات اسع ع ععتهدفت جيوب المواطنين وأججت
المجتمع ،كإص ع ععالح نطام التقاعد وص ع ععندوق المقاص ع ععة .اتس ع ععمت هاته الق اررات بال ش ع عععبيتها ،لكونها
أفقرت الفئات الوس ععطى في المجتمع ،وخلقت تذم ار مجتمعيا مازالت آثاره مس ععتمرة إلى اآلن ،واس ععتفاد
حزب العععدالععة والتنميععة لتمرير ق ار ارتععه ،من غيععاب أحزاب منععافس ع ع ع ع ع ع ععة قويععة ،ومنظمععات نقععابيععة أعلنععت
إفالسها في ساحات النضال ،باعت الموظفين والمأجورين في حوار اجتماعي مغشوش .
لم يتض ععرر حزب العدالة والتنمية على المس ععتوى الس ععياس ععي من تدبيره للش ععأن العام برئاس ععة عبد
اآللعه بنكيران ،لكون خطعابعه اتسع ع ع ع ع ع ععم بعاالزدواجيعة ،تعارة يلبس جبعة المععارض وتعارة أخرى يلبس جبعة
المسير للشأن العام ،ناهيك عن تبنيه لخطاب المظلومية ،ساعدته في ذلك شعبوية زعيمه عبد اآلله
بنكيران وقدرته على ذغذغة مشاعر الفئات الفقيرة والمهمشة.
كل ذلك س ع ع ع ع ع ع ععاعد الحزب على تكريس تفوقه في االنتخابات التش ع ع ع ع ع ع عريعية ل  7أكتوبر 2016
بحصوله على المرتبة األولى ب  125مقعدا برلمانيا ،ما أهله لرئاسة الحكومة من جديد عن طريق
سعد الدين العثماني .

 277إر،يس حوكنب ،يا حميممق ن حومغا،بع حوال:بقر خا،ج حو:يدا ضمد آااق حميمم حوسقايل ال حزتبل مضطرب
حم يممق ن تت:ياي ما بع :حوربقي حوعربل – الاب جمانل – ا تترير متم :يتقمان حب ،مانا مؤ ي سع اري،:يس
حيبريا نمانا 2017ا ص73 .
202

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

نافلة القول ،لقد استطاع حزب العدالة والتنمية المغربي االستفادة من الزخم الذي خلفته ثورات الربيع
العربي ،ومن الحركات االحتجاجية المطالبة باإلصع ع ع ع ع ععالحات خصع ع ع ع ع ععوصع ع ع ع ع ععا حركة  20فبراير ،ومن
اإلصععالحات التي أعلنها الملك محمد السععادس خصععوصععا دسععتور  2011بصععالحيات واسعععة لرئيس
الحكومة ،في تحقيق مكاسع ع ععب انتخابية سع ع ععاعدته على تدبير الشع ع ععأن العام بالمغرب منذ  2011إلى
اآلن ،واتسم هذا التدبير بالحكم خارج الدين وببراغماتية الفاعل اإلسالمي بتمييزه بين ما هو سياسي
وما هو ديني ،كما أبرزت التجربة قدرة الدولة المغربية في التعامل مع حزب العدالة والتنمية كفاعل
إسالمي أثناء تدبيره للشأن العام.
ج – النموذج التونسي
تعد حركة النهض ععة اإلس ععالمية انعكاس ععا للفكر اإلصع عالحي الذي عرفها المش ععرق العربي ،والذي
وصلت أصداءه لتونس ،وهي ليست امتدادا لفكر التعليم التقليدي ومنهجه المتمثل في جامع الزيتونة
فهي نشعأت خارجها ،فالحركة بنت أسعسعها الفكرية على أدبيات اإلخوان المسعلمين في مصعر كحسعن
البنععا وس ع ع ع ع ع ع عيععد قطععب ...وهي على المسع ع ع ع ع ع ععتوى العملي والتنظيمي جزء من التنظيم الععدولي لإلخوان
المسععلمين ،اسععتطاعت أن تتغلغل في صععفوف الشععباب خصععوصععا طالب الثانويات والجامعات ،فهي
حركة شعبابية بامتياز ،انتشعرت عبر ربوع تونس وبين مختلف الفئات االجتماعية ،وما يميز النهضعة
عن باقي حركات اإلسالم السياسي بالوطن العربي ،أنها نشأت في مجتمع قطع أشواطا مهمة على
مستوى االنفتاح والتحديث ،اإل أن المجتمع بقي محافظا في عمقه.
وقد ش ع ع ععكلت ثورة الياس ع ع ععمين ،التي أس ع ع ععقطت نظام زين الدين بنعلي التس ع ع ععلطي ،فرص ع ع ععة لحركة
النهضعة لتولي مسعؤولية إدارة الشعأن العام التونسعي وهذا سعنحاول أن نتطرق إليه بتفصعيل في ثنايا
هاته الدراسة .
ثالثا  :حركة النهضة والسلطة  :أية عالقة ؟
تعد حركة النهض ع ععة ،من حركات اإلس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي المنتشع ع عرة بالعالم العربي ،تميزت عالقتها
بالسلطة في تونس بمراحل متعددة ،ما بين شد الحبل واالنفراج والقطيعة .فمن هم أهم رموز النهضة
التونسية م وكيف كانت عالقتها بالسلطة م
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 - 1أهم رموز النهضة التونسية
راشد الغنوشي  :هو أسعتاذ مادة الفلسعفة من الجنوب التونسعي ،تلقى تعليمه بالمشعرق العربي،
فقد تنقل بين القاهرة ودمشععق ،كان في بداياته ناقما على التعليم الزيتوني ومتشععبعا باألفكار العروبية
زمن الناص ع عرية ،لكن سع ععرعان ما عاد للنهل من أدبيات رواد اإلخوان المسع ععلمين في مصع ععر ،كسع ععيد
قطب وأخيه محمد قطب وحسن البنا .
بدأ ارشععد الغنوشععي نشععاطه عبر حلقات المسععاجد وجمعيات المحافظة على القرآن ،ما سععمح له
باسع ععتقطاب فئات شع ععابة من تالميذ وطلبة شع ععكلت النواة األولى لحركته ،اهتم بالكتابة في الصع ععحف
المحلية وأص ع ع ععدر مجلة "المعرفة" س ع ع ععنة  ،1974انتخب رئيس ع ع ععا للجماعة اإلس ع ع ععالمية في أول مؤتمر
تأسععيسععي لها سععنة  1979والتي سععوف يتم حلها ربيع  1981وتتأسععس حركة جديدة بمسععمى"االتجاه
اإلس ع ع ععالمي " ،التي انتخب كذلك الغنوش ع ع ععي رئيس ع ع ععا لها والتي غيرت اس ع ع ععمها لحركة النهض ع ع ععة في 8
فبراير  ،1989كدليل على رغبتها االنخراط في العمل السياسي على أسس مدنية278.
تعرض الغنوشي عبر مسايرته الدعوية والسياسية للعديد من المضايقات واالعتقاالت والمنفى،
وهو مازال إلى اآلن يشععغل رئيسععا لحركة النهضععة ،ويعد رم از من رموز اإلسععالم السععياسععي في العالم
ال عربي ،وقد حاز عدة جوائز تقديرية وله العديد من الكتب المؤلفات الدعوية والسياسية.
عبد الفتاح مورو  :محامي ،وسياسي درس بالمدرسة الصادقية 279و بالجامعة التونسية ،عمل
قاضععيا حتى سععنة  1977ثم تفرن للمحاماة ،وهو يعد من الدعاة المعروفين بتونس ،كان نشععاطه في
البداية دعويا في المسععاجد ،حيث التقى الغنوشععي .عين سععنة  1981أمينا عاما للجماعة اإلسععالمية
وهو نائب رئيس حركة النهضة ونائب في مجلس الشعب بعد انتخابه في االنتخابات التشريعية لسنة
278
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9
نتى حو سانع 2019/2/17تا،ير حوال صفح %84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
20 :40
 279يللمقت باوصللارزقع ةسللبع إوى "حوباي متم :حوصللارق" حوتا ل حقنئذ بال ةسا اةت هذه حوم،:يللع أ ل م،:يللع
ت ة سقع نتى حوطرحل حوت:يث ان إح:حرها ح سب حولابريا يه:ف " إوى إيلار مؤ ي سع والك يد حألطر وت :وع حوت:يثع
حوالل ان خقر حو:يد يتتل بةةشلللائهاا نتى رح ،حو :ل حأل ،بقع خاصلللع ارةسلللاا حوالل ان معلبا بها نتى معراع
بتغالها مق ماي ح:حرالها ".
،حجي  :متم :ناب :حولابريا حوالعتقل ال حومغرب حوعربلا رح ،حونشر حومغربقعا حو:ح ،حوبقضاءا 1989ا ص312 .
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 ،2014تعرض عبر مس ع ع ععاره الس ع ع ععياس ع ع ععي لالعتقال عدة مرات ،وعرف مورو بلباس ع ع ععه التقليدي الجبة
والشاشية وعلى مستوى فكره بالتفتح واالنفتاح على التيارات السياسية األخرى ،فهو يرى أن ما يشغل
حركة النهضة التي أوصلها الناس إلى الحكم " يجب أن ال يكون منع بيع الخمور وقطع يد السارق
وارتععداء الحجععاب وتعععدد الزوجععات ،بععل هنععاك أولويتععان مطروحتععان همععا  :حمععايععة الكيععان التعععددي
الديمقراطي ،والتصدي لكل فكر دكتاتوري" 280.
 - 2عالقة النهضة بالسلطة
مرت حركة النهضع ععة في عالقتها بالسع ععلطة السع ععياسع ععية بتونس بمراحل متعددة ،ما بين مد وجزر
وانفراج وقطيعة .ويمكن تقسيم هاته العالقة إلى ثالث مراحل رئيسية ،هي كاآلتي :
 مرحلة االنفراج و الهدوء الحذر. -مرحلة القطيعة.

 مرحلة المشاركة في الحكم.أ  -مرحلة االنفراج و الهدوء الحذر
البد من اإلشععارة أن عالقة االتجاه اإلسععالمي والسععلطة السععياسععية الحاكمة في تونس منذ عهد
الحبيععب بورقيبععة ،تمتععاز بنوع من التوجس والحععذر المتبععادل ،فبورقيبععة ونظععام حكمععه يرى في النخبععة
اإلسع ع ع ع ع ع المية كونها حركة رجعية معادية لمظاهر التحديث التي تعرفها تونس سع ع ع ع ع عواء على مس ع ع ع ع ععتوى
الحريات الفردية أو العامة خص ععوص ععا ما يتعلق بخقوق المرأة ،وبالتالي يجب العمل والتص ععدي للتيار
اإلس ععالمي باجتثاثه واس ععتئص ععاله بش ععتى الطرق ،في حين يرى أنص ععار الحركة اإلس ععالمية في الحبيب
بورقيبع ة وحزبعه رم از للتغريعب والحعداثعة الغربيعة ،وهعدفعه إبععاد المجتمع التونسع ع ع ع ع ع ععي عن هويتعه العدينيعة
واللغوية ،وحاكما معاديا لهوية تونس اإلس ع ععالمية ويس ع عععى لتذويبها والحاق الش ع عععب التونس ع ععي بالغرب
المعادي لإلسالم.
ورغم هذا الحذر المتبادل ،فالبد من اإلشع ع ع ععارة أن بورقيبة ونظام حكمه تغاضع ع ع ععى في البداية عن
نشاطات الحركة اإلسالمية التونسية ما سمح لها باالنتشار في مختلف أنحاء تونس ،وحالة االنفراج

280
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD 21 :05نتى حوسانع  2019/2/17تا،ير حوالصفح %D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88
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هاته ميزت كذلك السع ع ع ع ع ععنوات األولى لحكم زين الدين بنعلي ،الذي قام بما اصع ع ع ع ع ععطلح عليه االنقالب
الطبي في  7نونبر 1987مسععتغال ضعععف وارتباك نظام حكم بورقيبة ،الذي شععغل فيه وزي ار للداخلية
ووزي ار أوال ،ورحبت الحركة اإلس ع ع ععالمية التونس ع ع ععية بهذا االنقالب فقام بنعلي بإطالق س ع ع ععجناء الحركة
واسععتقبل زعيمها ارشععد الغنوشععي ،وتم إشعراكها في توقيع الميثاق الوطني والسععماح لها بالنشععاط العلني
دون االعتراف الرس ع ع ع ععمي بها والس ع ع ع ععماح لها بإنش ع ع ع ععاء منظمة طالبية وجريدة "الفجر" 281،وش ع ع ع ععارك
أنصععارها في االنتخابات البرلمانية في قوائم مسععتقلة وحصععلت على المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم
بنسبة  17%دون أن تستطيع الفوز بأي مقعد في البرلمان 282 ،بفعل عمليات التزوير التي قامت
بها الدولة وهو ما وهو ما رفض ع ع ععته الحركة ،لتدخل في مرحلة جديدة مع الس ع ع ععلطة س ع ع ععمتها المواجهة
والقطيعة .
ب  -مرحلة المواجهة والقطيعة
عرفت عالقة أنصع ععار ارشع ععد الغنوشع ععي مرحلة المواجهة والقطيعة مع السع ععلطة في عهدي الحبيب
بورقيبععة وزين الععدين بنعلي معععا .ففي عهععد األول ،تععأزمععت العالقععة في ربيع  1981بعععد اكتش ع ع ع ع ع ع ععاف
السع ع ععلطة على سع ع ععبيل الخطأ على الوثائق الس ع ع عرية الخاصع ع ععة بالبناء التنظيمي السع ع ععري لحركة االتجاه
اإلسععالمي في محفظة أحد الكوادر 283،وشععكل ذلك صععدمة لها حيث وقفت على االنتشععار الواسععع
للحركة وامتدادها عبر ربوع تونس ،لينطلق فص ع ععل المواجهة واعتقال القادة ،وكذلك في بداية 1987
وص ع ع ع ععلت عالقة الحركة بالس ع ع ع ععلطة ذروة المواجهة ،بعد تردد خبر عزم بورقيبة إعدام الغنوش ع ع ع ععي لكن
انقالب بنعلي وتسلمه السلطة بتونس ،أعاد هاته العالقة إلى مرحلة انفراج جديد.
فتح زين الدين بنعلي بعد انتخابات  1989التشريعية صفحة جديدة مع االتجاه اإلسالمي التونسي،
س ع ع ع ع ع ععمتها القطيعة حيث تم س ع ع ع ع ع ععحب ترخيم المنظمة الطالبية وايقاف جريدة الفجر واعتقال وتنكيل

 281نب :حوتطقف حوتناشلللا حوتر اي حميللممقع ال ت ةس  :مرحتع ما بع :حوث ،اا ضللمد حولر اي حميللممقع ال
حو طد حوعربل – الاب جمانل -ا إشللرحف نب :حوغنل نمار مر ل ر،حيللاي حو ح:ا حوعربقعا حوملت :حوثاةلا بقر يا
2013ا ص1742 .
 282صما حو:يد حول ،شلا حمخ حن حومستم ن ال حومغرب حوعربل حاوع ت ةس تلربع حر ع حونهضع مد حوالأيقس
إوى حوث ،اا ضمد ضمد حولر اي حميممقع ال حو طد حوعربل – الاب جمانل -ا إشرحف نب :حوغنل نمارا مر ل
ر،حياي حو ح:ا حوعربقعا حوملت :حوثاةلا بقر يا 2013ا ص581 .
 283حول ،شلا م .ا ص587 .
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القيادات ومحاكمتهم محاكمات صع ععورية ،ما دفع بالبعض إلى الهرب س ع ع ار خارج تونس 284،لتعرف
الحركة شع ععلال تاما لكون قياداتها وأنصع ععارها موزعين على السع ععجون والمنافي لتتخذ من الخارج مجاال
للتعريف بما تتعرض له من تضع ع ع ع ع ععييق وتنكيل ،إلى أن أتت الثورة التونسع ع ع ع ع ععية في  2011كهدية من
السماء ،أعادت الحركة لتبعت من جديد وتتصدر المشهد السياسي التونسي.
ج  -حركة النهضة في الحكم
تعد حركة النهضع ععة المسع ععتفيد األكبر من الثورة التونسع ععية ،التي أطاحت بنظام زين الدين بنعلي
حيث أص ع ععبحت رقما فاعال له حض ع ععوره القوي في الس ع ععاحة الس ع ععياس ع ععية ،لتنتقل من حركة مض ع ععطهدة
ممنوعة مقموعة مهمشع ع ععة إلى حزب سع ع ععياسع ع ععي فاعل ويدير شع ع ععؤون الحكم في تونس ،لتدخل الحركة
مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والضغوطات تستوي فيها فرم النجاح باحتماالت الفشل.
رابعا  :حركة النهضة في الحكم  ..تخوفات وهواجس وصعوبات
ش ععكل انتص ععار حركة النهض ععة اإلس ععالمية في أول انتخابات بعد الثورة التونس ععية س ععنة ،2011
محطععة مهمععة في تععاريخ تونس التي كععانععت معروفععة بعلمععانيععة الععدولععة منععذ عهععد الحبيععب بورقيبععة ،ولم
يشععكك خصععوم النهضععة في نتائج هاته االنتخابات ،رغم اتهامهم لها بتلقي تحويالت خارجية واللجوء
إلى أس ععاليب النظام القديم في اس ععتغالل الفئات الفقيرة والدين في حمالتها االنتخابية 285.وص ععاجب
انتصع ععار النهضع ععة مجموعة من التخوفات والهواجس والتسع ععاؤالت ،لدى مختلف الفاعلين السع ععياسع ععيين
س ع ع ع ع ع ع عواء في تونس أو في الخارج ،حول مدى قدرة الحركة على تحقيق مصع ع ع ع ع ع ععالحة بين الديمقراطية
واإلس ععالم ،وهل تس ععتطيع تجنب األخطاء والتجارب الفاش ععلة التي حكمت باس ععم اإلس ععالم الس ععياس ععيم
وهل هي قادرة على تأكيد الخيار الديمقراطي أم أنها ستسعى لخدمة مشروع أسلمة الدولة م
واجهت حركة النهضعععة التونسع ععية مجموعة من التحديات والصع عععوبات ،وهي تجد نفسع ععها دون
مقدمات وتجارب س ع ععابقة ،وهي جزء من منظومة الحكم في تونس بعد ما كانت قياداتها وأعض ع ععاءها
وأنصارها يعانون من القمع والتنكيل والسجون والمعتقالت ،وبعضهم موزعين على البلدان في منافي
اضط اررية ،وكانت أجهزة الحركة على مستوى الداخل شبه مشلولة ،فكان أهم تحدي أمامها ،يتجلى
 284حوتناشلا م .ا ص1743 .
 285مبا،ك حم:يا حو:ينل حوسلقايلل ال ت ةس زبن حوث ،ا بع:ها إوى حفةالخاباي حوالشلريعقع (  26ابرحير )2014
مقا،بع تتتقتقع ةق:يعا ملتع ،ؤى إيالرحتقلقع اي ةق 2015ا ص63 .
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في غياب التجربة على مس ععتوى تس ععيير أجهزة الدولة يقابل ذلك تطلعات وآمال كبيرة لدى التونس ععيين
فيما يخم العهد الجديد ،فقد كان سع ع ععقف الحماس والتطلعات يفوق بكثير إمكانات الدولة التونسع ع ععية
وكذلك الحكام الجدد الذين يفتقرون للتجربة والخبرة في إدارة البالد ،للخروج بها من أزماتها السياسية
واالقتصادية .
كما كانت حركة النهض ععة دائما في مواجهة خص ععومها الذين يرون فيها عنوانا ألس ععلمة الدولة،
في بلد قطع أش ع ع ع ع ع ع عواطا مهمة مقارنة بالعديد من الدول العربية ،على مسع ع ع ع ع ع ععتوى التحديث والحريات
خصع ع ع ع ع ع ععوصع ع ع ع ع ع ععا ما يتعلق بحقوق المرأة ،كما تميزت إدارتها للحكم بخالفات حادة مع أغلب مكونات
المعارض ععة الس ععياس ععية حول اس ععتم اررية الش ععرعية االنتخابية من عدمه بعد  23أكتوبر  ،2012وهو
الحد الزمني األقصععى لصععياغة دسععتور جديد للبالد ،وتصععاعد األمر بعد اغتيال شععكري بلعيد ومحمد
البرهمي .كما تأزمت العالقة بين المعارض ع ععة واالتحاد العام التونس ع ععي وحكومة الترويكا الثانية ،وزاد
ذلك بعد عملية اإلطاحة بالرئيس المصععري محمد مرسععي ،حيث نشععطت المعارضععة إلجبار حكومة
الترويكا على مغادرة الس ع ع ععلطة ،لتدخل البالد في أزمة مفتوحة دفعت حزب النهض ع ع ععة لتغيير أس ع ع ععلوبه
السياسي ،فقبل بالمشاركة في الحوار الوطني إلخراج البالد من أزمتها السياسية ،كما واجهت حركة
النهضعع ععة أنصعع ععار الثورة المضعع ععادة الذين نجحوا في العديد من بلدان الربيع العربي في تغيير مسع ع ععار
الثورات كما حدث في مص ع ع ععر ،بانخراطها التام في الحوار مع باقي الفرقاء الس ع ع ععياس ع ع ععيين وفي قبولها
بقواعد اللعبة الس ع ععياس ع ععية بتونس ،فقد غيرت من خطابها الس ع ععياس ع ععي حيث عبرت على أنها ال تعتبر
نفس ععها من حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي ،بل هي حركة مدنية س ععياس ععية مؤمنة بالديمقراطية وقواعدها،
رغم أن بعض الفاعلين السياسيين اعتبروا إقرار النهضة بذلك ما هو إال تكتيك مرحلي.
خامسا  :الحراه السياسي لحركة النهضة في الحكم.
تحولت ثورات الربيع العربي إلى خريف أكل األخض ع ع ع ععر واليابس ،وجعل الش ع ع ع عععوب تلعن هاته
الثورات لما خلفته من دمار في البنى واألٌقوات  .في مصع ع ع ععر ،كانت تعاني من أزمة سع ع ع ععياسع ع ع ععية قبل
الثورة واسع ع ع ع ع ع ععتمرت بعدها ومازالت إلى اآلن ،من تكميم للحريات والزج بالمعارضع ع ع ع ع ع ععين في غياهب
الس ع ع جون .أما سع ععوريا ،فمازالت تعاني من االقتتال الداخلي وأبنائها ،مشعععردون ،الجئون ،تفرقوا على
البلدان ،وليبيا ما بعد القذافي ،اقتتال داخلي ومصعع ععالحة وطنية ،طريقها صع ع عععب وشعع ععائك .أما اليمن
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الجريح ،فتحولت ثورته التي كانت تنش ع ع ععد الحرية والمس ع ع ععاواة والديمقراطية إلى صع ع ع عراع واقتتال داخلي
ببصمة عربية ،ما جعل البالد تعاني الجوع والفوضى والصراع الطائفي.
لم تسع ع ع ع ع ععتطع الثورات العربية تحقيق المطالب السع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ععية واالقتصع ع ع ع ع ععادية واالجتماعية التي رفعتها
الجماهير ،واختلفت ماآلتها ما بين إقتتال داخلي في ليبيا واليمن وسع ع ع ع ع ع ععوريا وعودة العسع ع ع ع ع ع ععكر لحكم
مص ع ععر ،لتبقى ا لثورة التونس ع ععية االس ع ععتثناء الوحيد إذ اس ع ععتطاعت تحقيق نجاح نس ع ععبي ،رغم ما واجهته
البالد بعد الثورة من صع ع ع عععوبات اقتصع ع ع ععادية واجتماعية ،وتنامي العمليات اإلرهابية وعودة أنصع ع ع ععار
النظام الس ع ع ععابق ،وتذمر الفئات االجتماعية الغير المس ع ع ععتفيدة من التغيرات الجديدة ،والتدخل األجنبي
بهد ف تحريف الثورة عن أهدافها ،لكن النخبة التونسع ع ع ععية بكافة أطيافها حصع ع ع ععنت الثورة من االنحياز
عن أهدافها ،المتمثلة في مجتمع ديمقراطي حر ينشد المساواة والعدالة االجتماعية.
وقد ساهمت حركة النهضة في هذا الحراك السياسي بعد الثورة وماحققه من نجاح نسبي ،وذلك من
خالل مجموعة من الخطوات ،منها :
-

لم تسععع بعد نجاحها في االنتخابات السععيطرة على السععلطة ،بل شععكلت تروريكا حاكمة مع
من رغب من باقي األحزاب التي حصععلت على نسععب أقل في االنتخابات ،وسععاهم في ذلك

بنية وتكوين وظروف نش ع ع ععأة حركة النهض ع ع ععة المختلف تماما عن مختلف حركات اإلس ع ع ععالم

السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي في البالد العربية ،فهي نشع ع ع ع ععأت في مجتمع علماني ومتجذر من حيث الفكر
اإلص ععالحي المنفتح الذي يعود لمائتي س ععنة مع خير الدين التونس ععي ومن بعده مع الطاهر

بن عاشور ،وكذلك في دولة تمتاز بانسجامها الثقافي والديني والجغرافي ما جعل من حركة
النهضعع ع ععة ،أكثر قابلية للحوار ومحاولة المزج بين اإلسع ع ع ععالم والديمقراطية والقبول بمشع ع ع ععاركة
اآلخر لها في الحكم رغم االختالف اإليديولوجي ،فهي أكثر حركات اإلسالم السياسي في
العالم العربي قربا للنموذج التركي.

 سععاهمت في تجاوز حالة االنسععداد السععياسععي ،عبر مشععاركتها في الحوار السععياسععي الوطنيالتونسي ،وخلق عملية سياسية بديلة بعد العمليات اإلرهابية التي استهدفت البالد خصوصا
بعد اغتيال محمد البرهمي عضع ع ععو المجلس التأسع ع ععيسع ع ععي في  25يوليوز  ،2013ما أدى

إلى حدوث أزمة سع ع ععياسع ع ععية حادة ،طالبت معه القوى السع ع ععياسع ع ععية بحل المجلس التأسع ع ععيسع ع ععي
واسع ععقاط حكومة علي العريض ،فتأس ع عسع ععت جبهة االنقاد التي تتبنى هاته المطالب ،فأنطلق
الحوار الوطني الذي خلم لخريطة طريق تضمنت اإلسراع بالمصادقة على دستور جديد

للبالد يتمعاشع ع ع ع ع ع ععى مع تطلععات الثورة والتوافق على حكومعة كفعاءات وطنيعة مهمتهعا اإلععداد
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النتخابات تشريعية ورئاسية ،وفعال تمت المصادقة على دستور جديد في  26يناير 2014

 ،ونظمت انتخابات تشع ع عريعية في ديس ع ععمبر  2014فخرجت البالد من مرحلة المؤسع ع عس ع ععات
المؤقتة 286،وجنب توافق النهضععة مع باقي الفاعلين السععياسععيين البالد الوقوع في مسععتنقع
الفوضع ع ع ع ع ع ععى والعنف كبععاقي بلععدان الربيع العربي األخرى ،هععذا التوافق هو الععذي حجم من
الصع ع ع ع ع عراع اإليديولوجي بين علمانيي واس ع ع ع ع ععالميي تونس ،حيث قدمت كل األطراف تنازالت
حيث انس ع ع ع ععحبت حركة النهض ع ع ع ععة من الحكومة وفتحت المجال للتقنوقراط ،فنجحوا بذلك في

حماية البالد.
 قبولها بدسععتور متقدم في يناير  ،2014يتضععمن فصععول ثورية في شععتى المجاالت تضععمنالحقوق األسععاسععية للجميع دون شععروط تتصععل بالجنس واألفكار السععياسععية والمعتقد الديني،

من خالل حفاظها على المكتسع ع ع ععبات الخاصع ع ع ععة بالمرأة والشع ع ع ععغيلة ،وعدم سع ع ع عععيها ألسع ع ع ععلمة
خالصة

مؤسسات الدولة.

ال ندعي في نهاية هذا البحث ،أنه المس كل ما يتعلق بالحراك الس ععياس ععي في تونس بعد ثورات
الربيع العربي ،من خالل د ارسعة نموذج حركة النهضعة التونسعية ووصعولها للحكم  ،وما صعاحب ذلك
من هواجس وتخوفععات وأش ع ع ع ع ع ع عواك ،اسع ع ع ع ع ع ععتطععاعععت أن تتجععاوزهععا عن طريق التوافق مع بععاقي الفرقععاء
السياسيين وتغليب مصلحة البالد ،إال أن هاته الدراسة مكنتنا من الوصول للعديد من االستنتاجات،
لعل أهمها :
 حضععور اإلسععالم السععياسععي في الحياة العامة التونسععية ممثال في حركة النهضععة وقوى أخرىكباقي الدول العربية األخرى ،فالنهضع ع ععة مشع ع ععاركة في الحكم وفي إدارة الشع ع ععأن العام إال أن

تأثيرها وفاعليتها تبقى محدودة على مستوى التدبير ،لصعوبات متمثلة في مشاركتها تسيير
البالد مع قوى سياسية تختلف معها سياسيا وايديولوجيا وكذلك لحداثة عهدها بتسيير الشأن
العام ،لكون قادتها قضوا سنوات طوال إما في المعتقالت والسجون أو في المنافي ،إال أنه

وجبت اإلشارة أن اإلسالم السياسي يمثل جزءا من المشهد السياسي العربي وسيبقى مستم ار
في المستقبل لعوامل عدة ،لذا وجب التأكيد على ضرورة توضيح حركات اإلسالم السياسي
سع ع ع ع عواء في تونس أو في باقي دول العالم العربي ،مواقفها من عديد القض ع ع ع ععايا كالديمقراطية
والحريات الفردية خصوصا ما يتعلق بالمرأة.
 286هقثل يتقماةلا حوال حاق حو سقا يل ال ت ةس  :متطاي مطبايا حومر ل حوعربل ووبتاو ر،ح يع حو سقا يايا
حو :حعا ما2017 ،ا ص5 .
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 وجوب توضيح حركات اإلسالم السياسي ومنها حركة النهضة التونسية لبرامجها السياسية،مع ضععرورة تأكيدها على نهج السععلمية والوسععطية في مشععاركتها السععياسععية ورفضععها القاطع

لكععل أس ع ع ع ع ع ع ععاليععب اإلرهععاب والعنف والتكفير للمجتمع واألفراد والطععائفيععة ،كسع ع ع ع ع ع ععبيععل للتغيير
واإلصع ععالح السع ععياسع ععي ،مع ضع ععرورة التأكيد على أن السع ععبيل الوحيد واألوحد لتحقيق التنمية
والعدالة والحرية والديمقراطية ،هو العمل السععياسععي السععلمي حيث تتصععارع البرامج من أجل

هدف واحد هو خدمة الوطن .
-

تمتععاز تجربععة حركععة النهض ع ع ع ع ع ع ععة في الحكم بعععد الربيع العربي بفرادتهععا ،لكونهععا ركزت على
التوافق السع ع ع ععياسع ع ع ععي مع المكونات السع ع ع ععياسع ع ع ععية األخرى رغم اختالفهم في التوجهات الفكرية

والسع ع ععياسع ع ععية واإليديولوجية ،مثال حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية توجهه الفكري علماني

في حين مرجعية النهضععة إسععالمية .إال أن هذا التوافق ،رغم كونه سععاهم في رسععم الخريطة
الس ععياس ععية التونس ععية إال أن التباين اإليديولوجي ظل حاضع ع ار ورس ععم حدودا لهذا التوافق ،كما

أنه لم يؤس ععس لفعل س ععياس ععي حقيقي مش ععترك نظ ار لغياب اإلرادة ولتغليب اإليديولوجي على

السععياسععي ،ولغياب األرضععية السععياسععية المشععتركة على مسععتوى البرامج السععياسععية ،وضععرورة
تقديمها ألنموذج في إدارة االختالف بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة في الدولة.
 -وظفت حركة النهضع ع ع ععة الديني في السع ع ع ععياسع ع ع ععي ،واعتبرته سع ع ع ععالحا في مواجهة الخصع ع ع ععوم،

حيث لجأت إلى اس ع ع ع ع ع ععتغالل الفئات الفقيرة ورفعت ش ع ع ع ع ع عععارات دينية إلقناع الناس بانتخاب

أعضعععاءها إال أن هذا التوظيف وخطورته على المسع ععتقبل السع ععياسع ععي للحركة ،فرض عليها
ض ععرورة التمييز بين الوظيفة الدعوية والوظيفة الس ععياس ععية الحزبية لض ععمان فاعلية س ععياس ععية

أكبر وتأثير دعوي أوسع.
-

أحدثت حركة النهضعة التونسعية تحوالت على مسعتوى خطابها السعياسعي خالل تجربتها في
الحكم ،فقد قامت بفصع ع ع ع ع ع ععل الحزب عن الدعوة ،رغم أن البعض أعتبر ذلك خطوة تكتيكية

تمهيدا لالنتخابات المقبلة ،في حين رأى البعض أن حزب النهضععة اسععتفاد من فشععل تجربة
تجربة اإلخوان المسع ع ععلمين بمصع ع ععر ،حيث تمت اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسع ع ععي والزج
بالقيادات في السجون والمعتقالت ،فقد نجح حزب النهضة في بناء صورة جديدة عن نفسه
حيث أص ع ع ععبح يعتبر نفس ع ع ععه غير مش ع ع ععموال باإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي بل هو حزب المس ع ع ععلمين

الديمقراطيين ،بوصععفه حزبا سععياسععيا مهمته تتمثل في تكريس الديمقراطية واسععتيعاب مفاهيم
جدي دة حول المرأة والديمقراطية والتداول حول السعع ع ععلطة ،وسعع ع ععاهم في ذلك تشع ع ع ععبع القيادات
ببعض مظاهر الحداثة األوربية نتيجة اسع ع ع ع ععتقرارهم لسعع ع ع ععنوات طوال بالمنافي بأوربا ،وهو ما
عبر عنه ارشعد الغنوشعي في حوار مع لوموند الفرنسعية نشعرته جريدة الشعرق األوسعط ،حيث
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قال  " :نخرج من اإلسع ع ععال م السع ع ععياسع ع ععي ،لندخل في الديمقراطية المسع ع ععلمة ،نحن مسع ع ععلمون
ديمقراطيون ،وال نعرف أنفسنا بأننا جزء من اإلسالم السياسي"287.

 287ت ةس"حونهضع " تعتد حيالع:حرها وتالت ل إوى حلب م:ةل جري:ا حوشرق حأل يط مالاا نتى حورحبط :
http://m .aawast .com /home/article/644476
212

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

المراجع المعتمدة
 أحمد أمين ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د.س أحمد عبد الس ع ععالم ،ابن أبي الضةةةةياف حياته ومنزلته ،ومنتخبات من آثاره ،الدار العربيةللكتاب ،ليبيا -تونس1987 ،
 خير الدين التونسع ع ع ع ع ع ععي ،أقوم المسةةةةةةةةةةاله في معرفة أحوال المماله ،الدار العربية للكتاب،1998
 س ععمير أبو حمدان ،خير الدين التونسةةي أبو النهضةةة التونسةةية ،الش ععركة العالمية للكتاب،بيروت1993 ،
 مبارك حمدي ،الديني والسع ععياسع ععي في تونس قبل الثورة وبعدها إلى االنتخابات التش ع عريعية ( 26فبراير  )2014مقاربة تحليلية نقدية ،مجلة رؤى إستراتيجية ،يونيو 2015
 محمد عابد الجابري ،التعليم في المغرب العربي ،دار النشع ع ع ع ع ععر المغربية ،الدار البيض ع ع ع ع ع عاء،1989
 مجموعة مؤلفين ،إش ععكالية الدولة واإلس ععالم الس ععياس ععي قبل وبعد الربيع العربي دول المغربالعربي نموذجا ،منش ع ععورات المركز الديمقراطي العربي للد ارس ع ععات اإلس ع ععتراتيجية والس ع ععياس ع ععية
واالقتصادية ،برلين-ألمانيا2018 ،
-

مجموعة مؤلفين ،آفاق اإلسععالم السععياسععي في إقليم مضععطرب اإلسععالميون وتحديات ما بعد

الربيع العربي – كتاب جماعي – ،تحرير محمد سليمان ابورمان ،مؤسسة فريدريس ايبرت،
عمان2017 ،
 مجموعة مؤلفين ،ثورة تونس األس ع ع ع ععباب والس ع ع ع ععياقات والتحديات ،منش ع ع ع ععورات المركز العربياألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة2012 ،
 مجموعة مؤلفين الحركات اإلس ع ععالمية في الوطن العربي – كتاب جماعي  ،-إشع ع عراف عبدالغني عماد مركز دراسات الوحدة العربية ،المجلد األول ،بيروت2013 ،

213

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل
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تجربة حركات اإلسالم السياسي في السلطة والحكم.
((اإلسالم السياسي في العراق دراسة في أسباب فشل التجربة والخطاب))
الباحثين  :محمد كاظم هاشم  ،1داود فيرحي**

الباحثين  :محمد كاظم هاشم
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 ،داود فيرحي**

ملخص
اسع ع ععتثمر اإلسع ع ععالم السع ع ععياسع ع ععي العراقي وجود النظام البعثي وسع ع ععلطته القمعية واألزمات البنيوية
الكبرى التي جذرها في الدولة والمجتمع العراقيين ليكون أسععطورته النظرية وخطابه السععياسععي ومن ثم
ليؤس ع ع ع ععس لمش ع ع ع ععروعية وجوده في المجتمع العراقي ،وما أن تمكن من الوص ع ع ع ععول إلى الس ع ع ع ععلطة حتى
تعرضع ععت كل أسع ععطورته النظرية إلى تحدي كبير ،ولم يتمكن من بناء دولة حديثة ومجتمع سع ععليم بل
راح يتخبط يمينا وش ع ع ععماال مظه ار رغبة جامحة في تغليب الس ع ع ععياس ع ع ععة واإلمس ع ع ععاك بالس ع ع ععلطة على كل
الجوانب األخرى األخالقية منها أو االجتماعية وحتى الدينية ،وأصبحت السلطة السياسية هي غايته
ووسع ععيلته ومطلبه الوحيد .وهنا في هذه المقالة سع ععنحاول تبيين اهم العوامل التي سع ععاهمت في أفشع ععال
تجربة اإلسالم السياسي وأضعفت من قدرته ومشروعيته.
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مقدمة:
إن اإلسععالم السععياسععي في العراق لم يسععتطع بناء دولة مؤس عسععاتية حديثة تقوم على أيديولوجية
وخطاب واضعح ،يحكمها القانون ،وتسعودها الثقافة التنافسعية الديمقراطية وتحظى بالثقة الشععبية ،بعد
أن تبوء مقاليد السععلطة والحكم في العراق ،فسععرعان ما تعرضععت متبنياته الفكرية في الحكم والسععلطة
إلى فشع ع ععل تطبيقي ،وقد أدى هذا الفشع ع ععل إلى تراجع مخيف في شع ع عععبيته وقبوله كقائد للدولة العراقية
المعاص عرة ،وحدثت فجوة كبيرة بينه وبين الجماهير ،هذه الفجوة أضعععفت كثي ار من قدرته وأدخلته في
مراجعات فكرية وهيكلية ،وزادت من انقس ع ع ع ع ععامه وفرقته ،والس ع ع ع ع ععبب الرئيس في حدوث هذه الفجوة هو
فشع ععله في تطبيق ما وعدت به أسع ععطورته قبل تسع ععلمه للسع ععلطة من بناء دولة تحكمها مبادئ اإلسع ععالم
والعدالة االجتماعية ،ويسع ع ععودها الرفاة االقتصعع ععادي والبناء االجتماعي السع ع ععليم ،وعندما لم تتحقق هذا
األهداف وهذه األس ععطورة النظرية تعرض ععت حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي إلى هزات عنيفة والى تراجع
مخيف على مسععتوى األفكار وعلى مسععتوى الدعم والرضععا والمشععروعية الشعععبية ،وكان لبروز بعض
الظواهر في المجتمع العراقي مثل :المذهبية والطائفية السع ع ع ععياسع ع ع ععية ،ظهور داعش والعنف الطائفي،
الفسع ععاد اإلداري والمالي المحسع ععوبية  ,الفقر والمشع ععكالت االجتماعية الناتجة عنه ،وغياب اإلصع ععالح
الحقيقي في الدولة واإلرادة الحقيقة للخروج من هذه الالزمات ،دور مهم وأسععاسععي في تراجع اإلسععالم
السياسي وهفوت جذوته وجاذبيته.
كعان من نتعائج هعذه الظواهر هو أن تمر العدولعة والنظعام الس ع ع ع ع ع ع عيعاسع ع ع ع ع ع ععي بعأزمعات معقعدة على
المس ع ع ععتويات كافة وفي القطاعات المختلفة الس ع ع ععياس ع ع ععية ،االقتص ع ع ععادية ،االجتماعية والثقافية ،وتعيش
اضطرابات سياسية وانعدام السلم المجتمعي والمدني ،وتعدد الوالءات والقيم والمرجعيات االجتماعية
والس ع ععياس ع ععية ،وكثرة الصع ع عراعات والتناقض ع ععات ،واختفاء لغة الحوار والتس ع ععامح لص ع ععالح لغة التعص ع ععب
والتطرف ،وتفاقمت ظاهرة التفكك السع ع ععياسع ع ععي والتحلل االجتماعي ،وأصع ع ععبحت أجهزة الدولة مشع ع ععلولة
وضعععيفة ،مما سععاهم في زيادة ممارسععات العنف واإلرهاب ،فض عالا عن اختالل تنفيذ سععياسععات الدولة
الخاصع ع ع ععة بالتنمية واإلعمار ،األمر الذي ادخل الدولة في مرحلة انهيار كبير وأصع ع ع ععبحت معرضع ع ع ععة
للزوال كدولة موحدة أبان أزمة داعش في عام  ،2014مع عدم وجود اس ععتراتيجيات ناجعة للوص ععول
بالدولة إلى حافة البناء من جديد.
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ولتوضيح األسباب التي أدت إلى فشل اإلسالم السياسي في العراق بعد وصوله إلى السلطة سوف
نقوم بت قسيم تلك األسباب إلى قسمين ،األول :أسباب ذاتية ،ترتبط بذات حركات اإلسالم السياسي،
والثاني :أسعباب موضعوعية ،تشعمل :العرف السعياسعي والثقافة المجتمعية وسعنفصعل هذه األسعباب في
هذه المقالة.
أهمية الدراسةةةة :تكمن أهمية الدراسةةةة في تسةةةليط الضةةةوء والتعرف على األسةةةباب التي أدت
إلى فشل تجربة اإلسالم السياسي العراقي في بناء دولة حديثة ذات هوية وخطاب واضح.
إشةةكالية الدراسةةة  :ماهي اهم التحديات واألزمات التي واجهت حركات اإلسةةالم السةةياسةةي في
العراق بعد ان تمكنت من الوصةةةةةةةةةةول إلى السةةةةةةةةةةلطة؟ ولماذا تخلت هذه الحركات عن نظرياتها
التأسيسية سريعا واصبح بدون هوية واضحة؟.
فرضية الدراسة  :تفترت الدراسة إن حركات اإلسالم السياسي العراقي واجهت تحديات ذاتية
وموضوعية لم تستطع التغلب عليها ،وقد حالت هذه التحديات بين هذه الحركات وبين النجاح في
بناء الدولة ،وأجبرتها على التخبط في العمل السةةةةةياسةةةةةي وهو ما أدى إلى فقدان هويتها وتخليها
عن خطابها التأسيسي الذي كسبت مشروعية وجودها منه.
منهجية الدراسةةةةة :تعتمد الدراسةةةةة الحالية على نظرية تحليل الخطاب "الرنسةةةةتو الكالئو وشةةةةانتال
موف" ، 1إن هةةةذه النظريةةةة تعةةةد كال من الكالم ،التقةةةارير ،الحوارات ،البيةةةانةةةات ،األفكةةةار وحتى
المؤسةةسةةات بمثابة متن وخطاب ،وهو أسةةاس التحليل .فمن وجهة نظر أصةةحاب هذه النظرية كل
عمل وظاهرة من الظواهر هي ظاهرة خطابية ،ال يمكن أن تفهم إال بعد وضةةعها في قالب خطابي.
اذ يسةةاعد هذا القالب الخطابي على إمكانية فهم الناس لمعنى أفعالهم وسةةلوكهم في زمان ومكان
محدد ،ويؤثر على فعالياتهم االجتماعية والسةةةةةةةياسةةةةةةةية .ومفهوم الخطاب هو أوسةةةةةةةع من مفهوم
االيدلوجيا ويشمل إلى جانب األفكار أنواع السلوه االجتماعي والسياسي باإلضافة إلى المؤسسات
واألنظمة.2
وترى هذه النظرية انه ال توجد هوية ثابتة وال يوجد خطاب واحد متسةةةةةلط يحكم المجتمع بل
توجد هوية متغيرة غير ثابتة وتتغير وفقا لوجود الخصةةةةم وعامل الخصةةةةومة وطبيعة الصةةةةراع من
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اجل الهيمنة . 3فأهمية الخصومة والضدية تكمن في إن كل شيء يجد هويته من طريق االرتباط
بالغير ،و حضةةةور الغير في رابطة الخصةةةومة يمنع خصةةةمه من كسةةةب هويته الدائمة .فضةةةال عن
ذله فأن اصةةةةل هذه الخصةةةةومة هو الصةةةةراع من اجل الوصةةةةول إلى الهيمنة من طريق المشةةةةروع
السياسي ،و وضع أسطورة فكرية نظرية يحاول من خاللها كل خطاب تضعيف خصمه ،وتجريده
من عناصر قوته ،لكي يتمكن هو بهذه األسطورة من الوصول إلى السلطة.
هيكلية الدراسة :تتكون الدراسة من مقدمة ومطلبين وخاتمة :المطلب األول تحت عنوان األسباب
الذاتية لفشل تجربة اإلسالم السياسي العراقي ،والثاني األسباب الموضوعية.
المطلب األول :األسباب الذاتية لفشل تجربة اإلسالم السياسي العراقي:
يمكن إرجاع األسةةةةباب الذاتية لفشةةةةل اإلسةةةةالم السةةةةياسةةةةي العراقي في قيادة وبناء الدولة بعد
وصةةوله إلى السةةلطة إلى ثالثة أسةةباب رئيسةةة ومرتبطة ببعت وهي عدم امتاله مشةةروع واضةةح
لبناء الدولة ،التشتت والتشرذم والصراع الداخلي ،وأخيرا الراديكالية الشديدة.
أوال :عدم امتاله مشروع واضح لبناء الدولة:
اعتمدت حركات اإلسةةالم السةةياسةةي العراقية عندما كانت في المعارضةةة وفي إطار سةةعيها
إلى التغيير والوصول إلى السلطة ،على طروحات فكرية تقوم على مفاهيم كبرى مثل اإلسالم هو
الحل ،إقامة الحكم والدولة اإلسةةالمية ،االقتصةةاد اإلسةةالمي والمجتمع اإلسةةالمي ،وقد طهرحت هذه
المفاهيم بعنوانها الكلي وكان الغرت منها أسةةاسةةا أضةةعاف شةةرعية الخصةةم األيديولوجي واظهاره
بمظهر الغريب عن الثقافة اإلسةةةةةةةالمية واالنتماء اإلسةةةةةةةالمي ،و اتهامه بالحكم بغير ما أنزل اهلل
ومخالفة الشريعة ومن ثم وصفه بأوصاف الكفر والزندقة واإلفساد في األرت .وقد غاب عن هذه
الطروحات الفكرية امرأن مهمان األول :التفصةةةةةةةيالت واب ليات اإلجرائية ،والثاني :االختبار العملي
ومدى القدرة على النجاح في التطبيق ،وقد ظهرت هذه المشةةةةكالت بشةةةةكل جلي بعد وصةةةةول هذه
التيارات إلى الحكم والسةةةلطة ،إذ لم نجد إصةةة اررا منها على نظرياتها السةةةابقة ألسةةةباب أولها :عدم
نضةةةةةةةةةةوج هذه النظريات وعدم تكاملها ،وثانيا :الظروف الموضةةةةةةةةةةوعية وجود المحتل والمخالف
األيديولوجي ،وثالثا :غلبة العامل السياسي والرغبة الكبيرة في المشاركة في السلطة ،حيث وجدنا
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إن هذه التيارات تصةةر وبشةةدة على المشةةاركة في السةةلطة حتى وان كان النظام الذي تشةةاره فيه
"النظام البرلماني الديمقراطي" يخالف األساس النظري الذي تقوم عليه.
وعليه كانت النتيجة هي أن تمر تيارات اإلسةةالم السةةياسةةي العراقية بحالة اغتراب وتناقت
بينها وبين النظام الذي ترعاه وتشةةةةةةاره في حكمه ،فهي أسةةةةةةاسةةةةةةا ال تنتمي إليه فكريا وفي ذات
الوقةت ال تريةد أن تكون خةارجةها ممةا جعلهةا ترتضةةةةةةةةةةي أن تكون جزءا منةه بحكم غلبةة الجةانب
السياسي في خطابها على الجانب اإليديولوجي اإلسالمي .بل إن غلبة البرغماتية السياسية على
خطاب هذه التيارات فرت عليها أن تكون تيارات مؤسةةةةسةةةةة لهذا النظام وان كان يخالف المباد
التي تعج بها أدبيتها ومنها الحكم اإلسةةةةةالمي والعودة إلى اإلسةةةةةالم ،وهذا ما يجعل تجربة حركات
اإلسةالم السةياسةي في العراق فريدة من نوعها ،فهي ال تشةبه تجربة اإلسةالم السةياسةي في ايران،
الذي أسةةةةس دولة إسةةةةالمية على وفق مبدأ والية الفقيه التي تسةةةةند إلى الفكر الشةةةةيعي وتسةةةةتمد
تطبيقاتها من تفصةةةةةيالته الفقهية ،وال تشةةةةةبه تجربة حزب اهلل اللبناني الذي تأسةةةةةس بعد تشةةةةةكيل
النظام السةةةياسةةةي اللبناني ،وال تشةةةبه تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الذي وجد في ظل دولة
يحكمها النظام العلماني .فتجربة اإلسةةالم السةةياسةةي العراقي تنفرد في كونه قد سةةاهم في تأسةةيس
دولة ذات هوية مركبة إسةةةةةالمية -مدنية ،وبعد تأسةةةةةيسةةةةةها قام بإجراء تعديالت على خطابه وفكره
وفقا لمنطق الضةةرورة من اجل االسةةتمرار في العمل داخل النظام وهذه التجربة تشةةبه إلى حد بعيد
تجربة حزب النهضةةةةةة في تونس الذي هو ابخر سةةةةةاهم في تأسةةةةةيس دولة غير إسةةةةةالمية واجرى
تعديالت على خطابه بما ينسجم والدولة الجديدة.
إن إعادة تأسةةةةةةةةةةيس الدولة العراقية بعد عام  2003بهذه الهوية المركبة جعل منها دولة
بائسةةة مشةةتتة تحكمها التناقضةةات ،وبما إن تيارات اإلسةةالم السةةياسةةي كانت تيارات همؤسةسةةة ولها

النصيب األكبر من المشاركة في السلطة ،فإنه كان من الطبيعي أن تتحمل الجزء األكبر من فشل

الدولة وان تحصةد الغضةب الشةعبي نتيجة سةوء أداءها السةياسةي .فهي لم تسةتطيع أن تقدم مثاال
حقيقيا للدولة النموذجية الناجحة ،التي تحدثت عنها أسةةةةةةةةةةطورتها الفكرية والنظرية كثيرا ،ولم
تتمكن من السةةةةةير بتطلعات المجتمع العراقي إلى األمام وتخرجه من محنه وآالمه ،فكان واضةةةةةحا
غياب مفهوم بناء الدولة عن حركتها داخل المجتمع ،بل إن جل اهتمام هذه التيارات كان السلطة
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والرغبة في انزال اقسةةةةى الخسةةةةائر بالخصةةةةوم والمنافسةةةةين مما ابعدها حتى عن القيم اإلسةةةةالمية
المتمثلة بالتسامح والوسطية وقبول ابخر.
إن عمل تيارات اإلسةةالم السةةياسةةي العراقية كمنظومات سةةياسةةية تخطط للوصةةول إلى السةةلطة
بأي شةةةةةةةةةكل كان على وفق منهج الغاية تبرر الوسةةةةةةةةةيلة ،وهكذا الحال في إدارة صةةةةةةةةةراعاتها مع
خصةةةةةومها السةةةةةياسةةةةةيين ،بميكيافيلية متطرفة ،أدى إلى فقدانها هويتها أوال ،والى تنامي التيارات
الليبراليةةة واألحزاب العلمةةانيةةة ثةةانيةةا ،كمةةا أدى إلى ظهور المنظمةةات المتطرفةةة التي تسةةةةةةةةةةتثمر
الضغوطات اإلرهابية من اجل الحصول على مكاسب سياسية.4
وبناءا على ما تقدم كان نصةةيب هذه التيارات التراجع الكبير في تقديم نموذج حكم يتناسةةب
والقاعدة الفكرية التي تدعي االنتماء إليها ،ويرضةةةي الشةةةعب الذي تحكمه .واصةةةبح ينطبق عليها
الوصف الذي اطلقه "بلقزيز" على حركات اإلسالم السياسي بقوله :إنها تمتله برنامج ثورة وهدم،
دون أن تمتله برنامج تأسةةةةةةيس وبناء ،وقد وصةةةةةةف هذه المسةةةةةةالة :بانها نقطة الضةةةةةةعف القاتلة
للمشروع السياسي اإلسالمي المعاصر في البالد العربية وفي مجموع العالم اإلسالمي.5
ثانيا  :التشتت والصراع الداخلي:
يسةةةود تيارات اإل سةةةالم السةةةياسةةةي في العراق التشةةةتت واالنقسةةةام الشةةةديد حتى على البديهيات
والمسةةةلمات ،إذ تتعدد هذه التيارات وتحديدا الشةةةيعية منها إلى ،
حد كبير ،وعلى الرغم من المباد
التي تجمعهةةا وهي كثيرة مثةةل االنتمةةاء العقةةدي اإلسةةةةةةةةةةالمي واحترام وتقةةديس المرجعيةةة الةةدينيةةة
واالشةةتراه برمزية القيادة (محمد باقر الصةةدر) الذي يعد رمزا مقدسةةا ومرجعا سةةياسةةيا لجميع هذه
التيارات ،وتتشةةابه أيضةةا إلى حد بعيد في الحاضةةنة واالنتماء االجتماعي (الطبقات الشةةيعية الدنيا
والدنيا القريبة من الوسةةةةةط) ،فضةةةةةال عن تشةةةةةابهها في طروحاتها وبرامجها السةةةةةياسةةةةةية إلى حد
التماثل ،إال إنه في الغالب يسةةود سةةلوكها التناحر والخالف الشةةديد وعدم الثقة المتبادلة والسةةعي
إلى حذف ابخر "الشةةةةةةقيق" بمختلف الوسةةةةةةائل واألدوات ،وغدا السةةةةةةب والقذف والتخوين واالتهام
بالعمالة والفسةةةةاد واإلفسةةةةاد فضةةةةال عن االتهام بالضةةةةاللة والخروج من الدين من أدوات الصةةةةراع
الشائعة فيما بينها.

220

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

إن هذه الخالفات قد تجذرت في سةةلوكها على مدى عقود من الزمن وأصةةبحت عامل ضةةعف
كبير لها بفعل الصةراع الشةةديد والرغبة في أضةةعاف ابخر والتسةةلط عليه لالنفراد بالقدرة والسةةلطة
وحق تمثل المجتمع ،وقد انسةةةةةحب هذا الصةةةةةراع إلى سةةةةةلوه مؤيديها وأنصةةةةةارها وتحديدا القواعد
الشةةةعبية التي أصةةةبحت تردد ما يردده قادة هذه األحزاب من اتهامات لآلخرا مما أدى إلى سةةةيادة
النزعة العصةةةةةبية في مواقفهم وفي أحكامهم وآرائهم ،واخذ اتباع وانصةةةةةار هذه التيارات يصةةةةةنفون
منافسةةةةةةةةةيهم وشةةةةةةةةةركائهم في الوطن بطريقة عنصةةةةةةةةةرية بانهم( :وطنيون -عمالء)( ،مؤمنون –
فاسقون)( ،صالحون -فاسدون) حسب التزامهم أو عدم التزامهم بطروحات كل من هذه التيارات.
يمكن القول من الناحية النظرية والعملية إن ظاهرة االنقسةةةةةةةةةةام الحزبي هي ظاهرة مالزمة
لألحزاب ،اذ نادرا ما نجد حزبا ما ظل يحافظ على تماسكه ووحدته حتى في المجتمعات المتقدمة،
ولكن تشةةي ع هذه الظاهرة بشةةكل الفت في بلدان العالم الثالثا ألسةةباب كثيرة يبرز من بينها غياب
المنهج الديمقراطي داخل األطر التنظيمية الحزبية وعدم قبول الراي المخالف والغاء مبدأ النقد
الذاتي ،إذ بد ًال من تفعيل المباد الخاصةةةةةةةة بحل الخالفات الفكرية داخل الحزب واعتماد صةةةةةةةيغة
ا لقرار الجماعي بانتهاج منهج الشةةورى في القرار ،فإنها تلجأ إلى الدفع باألعضةةاء المخالفين إلى
االنفصال الطوعي عن الحزب وتكوين حزب آخر ،وعندها تبدأ المنافسة بينهما ،وتستهله طاقات
الطرفين بما يؤدي إلى ضةةةةةعف األداء الحزبي على الصةةةةةعيد الشةةةةةعبي والجماهيري ،6ولعل تجربة
األ حزاب العراقية ككل ومنها األحزاب اإلسةةةالمية واالنشةةةطار المتكرر في صةةةفوفها شةةةاهد حي على
هذا المسله.
ومن الواضةةةةةةح إن لعملية االنقسةةةةةةام الحزبي هذه آثاراً على األحزاب عموما وأحزاب اإلسةةةةةةالم
السةةياسةةي خصةةوصةةا منها -1 :إضةةعاف قدرتها وأداءها في السةةلطة وفي إدارة الدولة -2 .خلق
أعداء داخليين لها فضةةةةةةةةةال عن األعداء الخارجيين الذين كانوا المسةةةةةةةةةتفيد األكبر من صةةةةةةةةةراعها
الداخلي وتشتتها.
وفي التجربة العراقية فضةةةةةال عن األسةةةةةباب المتقدمة اشةةةةةتد الصةةةةةراع داخل تيارات اإلسةةةةةالم
السةةةياسةةةي بفعل وجود نظام انتخابي على مسةةةتويين :برلماني لعموم البالد ،ومحلي للمحافظاتا
مما خلق منافسةة وخصةومة شةديدة بينها على الكسةب السةياسةي وتوسةيع القواعد الجماهيرية ،و
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قد اذكى عامل الخصةةةومة كل خطوط االنقسةةةام الداخلية السةةةياسةةةية ،أو إيديولوجية (والية الفقيه
العامة -الوالية الحسةةةةةةةةبية للفقه) ،أو المناطقية (أهل الداخل -أهل الخارج) ،أو األسةةةةةةةةرية (آل
الحكيم – آل الصةةةةةدر) ،أو الشةةةةةخصةةةةةية( :المالكي -الصةةةةةدر ،الصةةةةةدر -الخزعلي) ،وتتمثل هذه
االنقسامات بشكل أوضح في انقسام أهل الداخل (التيار الصدري ،حزب الفضيلة اإلسالمي) عن
أهل الخارج وهم الذين كانوا في زمن حكم البعث يعيشةةون في المنفى( :حزب الدعوة اإلسةةالمية،
المجلس األعلى اإلسةةةةالمي العراقي( ،ومن ثم االنقسةةةةام بين مدرسةةةةتين مدرسةةةةة النجف "المرجع
علي السةةةةةةيسةةةةةةتاني" التي تتبع مبدأ والية الفقيه الحسةةةةةةبية ،مقابل مدرسةةةةةةة ايران "المرجع على
الخامنئي" التي تتبع مبدأ والية الفقيه السياسية ،واالنقسام الحزبي على وفق األسرة الدينية التي
ي نتمي إليها زعيم الحزب( :آل الحكيم المجلس األعلى اإلسةةةةةالمي ،وال الصةةةةةدر التيار الصةةةةةدري(،
ومن ثم االنقسةةةةةةةةةةام داخل هذه األحزاب التي تتبع هذه العوائل :خروج منظمة بدر عن المجلس
األعلى وانفصال عصائب أهل الحق عن التيار الصدري.
ثالثا :الراديكالية الشديدة:
يغلب عل ى سةةةلوه وممارسةةةات األحزاب والتيارات السةةةياسةةةية العراقية الصةةةفة الراديكالية وهي
تعاني من غلبة أقدار مختلفة من الراديكالية ،بل من الممكن القول ،بأن الغالبية المطلقة لألحزاب
والحركات السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةية المؤثرة في الحياة العراقية الحالية تنتمي إلى التيار الراديكالي بمختلف
أص نافها وذله لما فيها جميعا من عناصر الغلو والتطرف واإلرادة الفجة وسيادة الوجدان وضعف
العقالنية والواقعية وغيرها من الصفات المميزة للنزوع الراديكالي.
وقد أدت هذه الراديكالية إلى سةةةةيادة الغلو والتطرف الفكري والعملي ،وادت أيضةةةةا إلى ظهور
التوليتارية واستفحا ل عناصرها وباألخص كل من "مشروع بال بدائل"" ،يقين بال احتماالت" ،و"إرادة
بال رادع"" ،واحدية عقائدية – سةةةياسةةةية بال روح ثقافية" .أما النتيجة الحتمية التي خلصةةةت إليها
فهي تخريب المجتمع والدولة والوعي .وقد أدت هذه التوليتارية بالعديد من التيارات السياسية إلى
االد عاء والوهم بالتمثيل المطلق للكل االجتماعي والتاريخي ،ويصةةةةةةةةةنع هذا الوهم أشةةةةةةةةةد المفاهيم
غلوا ،واكثر القيم رذالة ،وأوسع الممارسات شناعة.7
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وكانت هذه الراديكالية التوليتارية وفكرة الحقيقة الواحدة وامتاله الحق المطلق اكثر بروزا
في سلوه تيارات اإلسالم السياسي وا دت بها إلى أن تلتهم نفسها بنفسها وان تساهم في إفشال
مسةةةةتقبلها السةةةةياسةةةةي بعد أن سةةةةاهمت ممارسةةةةاتها في أزمات كبرى للمجتمع ،وأفرغته من هويته
وطموحاته المسةةةةةةةةةةتقبلية ،فلم تتمكن هذه التيارات من عقلنة ممارسةةةةةةةةةةاتها ولم تقتنع بان العمل
السياسي يخضع للنسبية ال للحقيقة الواحدية وهو متغير ال يخضع لإلطالق والحقيقة الثابتة ،ولم
تركن إلى جانب من القيم اإلسالمية التي تدعوا إلى التسامح وقبول ابخر بل فضلت الركون إلى
الجانب الذي يدعو الخشةةونة ورفت ابخر ،وكانت ترى في التعصةةب وتهييج مشةةاعر الناس وفقا
لمباد كلية شمولية وسيلة مهمة للحفاظ على وجودها وفعاليتها وبالطبع مكاسبها السياسية.
المطلب الثاني :األسباب الموضوعية:
وهي األسباب التي تتمثل بالعرف السياسي الذي رافق النظام السياسي بعد عام  ،2003وترتبط
أيضا بثقافة المجتمع العراقي المكونة لسلوه أفراده.
أوال :العرف السياسي:
من العوامل الت ي أضةةةةعفت تيارات اإلسةةةةالم السةةةةياسةةةةي العراقية هو العرف المؤسةةةةس للنظام
السةةةياسةةةي بعد عام " 2003الديمقراطية التوافقية" فقد سةةةاهم هذا العرف في إدخال خطاب تيارات
اإلسةةةةالم السةةةةياسةةةةي وتجربة الحكم الجديدة بأزمات كبرى ،حيث شةةةةكل عرف الديمقراطية التوافقية
وتوزيع المناصةةةةب الحكومية على جميع التيارات السةةةةياسةةةةية على وفق انتمائها المذهبي والعرقي
تحدي كبير للدولة الناشةةةةةةةئة ولخطاب اإلسةةةةةةةالم السةةةةةةةياسةةةةةةةي ،ودفعه للتمحور اكثر نحو الطائفة
والمةةذهةةب اكثر من تمحوره حول المفةةاهيم الوطنيةةة وبنةةاء الةةدولةةة وتحقيق العةةدالةةة االجتمةةاعيةةة،
وأصةةةبحت تيارات اإلسةةةالم السةةةياسةةةي بسةةة بب هذا العرف متنازعة بشةةةكل كبير على الهوية الفرعية
وتمثيل الجماعة التي تنتمي إليها بدل من تمثيل الهوية الوطنية والشعب العراقي ككل.
إن طبيعةةة المجتمع العراقي المتعةةدد الطوائف واألعراق ،وغيةةاب االنسةةةةةةةةةةجةةام المجتمعي،
وتجارب الحكم العنصةةرية السةةابقة ،وعدم وجود ثقافة ديمقراطية حقيقية ،فرضةةت وجود هذا العرف
السةةةةياسةةةةي في العراق المتمثل باشةةةةراه الجميع في السةةةةلطة ،وبدل من أن يسةةةةاهم هذا العرف في
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أحداث نوع من االستقرار السياسي ساهم في تغول األزمات السياسية وتحول الدولة لحلبة صراع
سياسي بين التيارات السياسية تحت عناوين طائفية وعرقية.
واذا ما نظرنا إلى الغاية الرئيسةةةة والفلسةةةفة من وجود الديمقراطية التوافقية حسةةةب منظري
هذا النظام (ارنت ليبهارت) فهي اإلسةةةهام في توسةةةيع الرضةةةا بالنظام وتوسةةةيع المشةةةاركة فيه ،في
المجتمعات المنقسةةةةةةمة اثنيا من اجل المسةةةةةةاهمة في تخفيف حدة االنقسةةةةةةامات التي تهدد النظام
السياسي واالجتماعي ،وهو نظام يقوم على فكرة جوهرية مفادها :إن الميول الصراعية المتأصلة
في بنية المجتمع التعددي تقابلها ميول تعاونية أو تصةةةالحية على مسةةةتوى زعماء المجموعات
المكونة له ،ومن شان السلوه التعاوني النخبوي كبح جماح العنف على الصعيد القاعدي ،ومن
ثم تحقيق االستقرار السياسي .وهو نظام يقوم على أربعة عناصر أساسية هي:8
أ -حكومة ائتالف أو تحالف واسعة تشمل حزب الغالبية وسواه.
ب -التمثيل النسبي في الوزارة ،وفي اإلدارة ،والمؤسسات ،واالنتخابات.
ت -حق الفيتو المتبادل لألكثريات واألقليات لمنع احتكار القرار.
ث -اإلدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة .
ويتميز هذا النظام عن ديمقراطية األغلبية في أن األخيرة تقوم سواء في سياقها التاريخي
أم الفكري على المباد

التي حددها المفكرون األوربيون ،السةةةةةةةيما لوه ومونتسةةةةةةةكيو ،والتي

تتلخص في الحكم بالرضةةةةةةةا عبر االنتخابات وقاعدة األغلبية واألقلية (الحكومة والمعارضةةةةةةةة)،
واالنتقال السةةةةةةلمي للسةةةةةةلطة وحكم القانون ،في حين إن الديمقراطية التوافقية جاءت تعبي ارً عن
حاجة المجتمعات التي تتسةةةةةةةم باالنقسةةةةةةةام وعدم التجانس ،ألن التجانس االجتماعي واإلجماع
السةةياسةةي شةةرطان أسةةاسةةيان إلقامة ديمقراطية مسةةتقرة ،بينما اال نقسةةامات االجتماعية العميقة
واالختالفات السةةةةةةياسةةةةةةية في المجتمعات غير المتجانسةةةةةةة ،تقود إلى عدم االسةةةةةةتقرار وانهيار
الديمقراطية.9
وقد طبق هذا النظام في العراق في اللحظات األولى ألسةةقاط النظام السةةياسةةي السةةابق على
يد الواليات المتحدة األمريكية وتحديدا منذ تشةةةةةةةةةةكيل "مجلس الحكم االنتقالي" بموجب الالئحة
التنظيمية رقم ( )6في  ١٣تموز  ٢٠٠٣حيث منحت هذه الالئحة الشةةةيعة ثالثة عشةةةر مقعدا،
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وللعرب السةةةنة خمسةةةة مقاعد ،ولألكراد خمسةةةة مقاعد ،ومقعدان لكل من المسةةةيحيين والتركمان،
وبذله شةةةةةةكل مجلس الحكم نقطة الشةةةةةةروع بتأسةةةةةةيس العرف السةةةةةةياسةةةةةةي القائم على التوافقية
والمحاصةةةةةصةةةةةة في العراق ،ومن ثم لينتقل هذا العرف المؤسةةةةةس إلى كتابة الدسةةةةةتور في عام
 ،٢٠٠٥والى كل الحكومات التي تشكلت بعد ذله.
وقد كان من ابعاد تطبيق هذا النظام على الدولة آنه سةةةةةةةةاهم في اضةةةةةةةةعاف مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاتها
وقوانينها :فقد مثل تهديدا فعليا للحكم المدني من خالل إحياء حكم بعت المتدينين الطائفيين
وحكم القبليين ،فضةةةال عن حكم الشةةةعوبيين من أصةةةحاب القوة والبأسا بنه يوجب إشةةةراه ممثلي
الطوائف واألعراق في السةةةةةةةلطة ،وبما أن العامل الديني والقبلي هي من اقوى العوامل المؤثرة في
سةةةةةةلوه المجتمع العراقي كان من الطبيعي أن يصةةةةةةل هؤالء إلى السةةةةةةلطة ،وغدا صةةةةةةوت االنتماء
المذهبي والعرقي والعشةةةةائري اقوى من أي صةةةةوت أخر داخل الدولة ،فتحول والء الفرد من الدولة
إلى الطائفة والعشةةيرة ،بل إن المواطن العراقي ونتيجة لضةةعف سةةلطة الدولة وربما غيابها بالكامل
صار أكثر احتماء بالعشيرة والطائفة من الدولة ،وهو ما اسهم كثيرا في إضعاف مفهوم المواطنة،
وتحويل التنافس السةةياسةةي بين األحزاب إلى منافسةةة بين أشةةخاص ينتمون إلى مذاهب وقوميات
وقبائل معينة وليس منافسة برامج سياسية تطرحها أحزاب 10ا مما كان كارثيا على وجود الدولة
واستمرارها ،وكذله كان كارثيا على تجربة اإلسالم السياسي في الحكم.
وتنبغي اإلشةةةةةةةارة هنا إلى أن التيارات السةةةةةةةياسةةةةةةةية العراقية جميعا في خطابها المعلن تظهر
رفضةةةةةها واسةةةةةتنكارها لهذا النظام وتحمله مشةةةةةكالت العراق السةةةةةياسةةةةةية واالجتماعية ،ولكنها في
الممارسة العملية ونتيجة الرغبة في المشاركة في السلطة والقدرة تصر على تطبيقه وتحافظ على
ديمويمة وجوده بالرغم من عدم وجود قانون أو تشريع يفرت وجوده.
ثانيا  :الثقافة المجتمعية (ثقافة الخضوع واالستبداد):
أثرت الثقافة العامة التي تطبع بها المجتمع العراقي في تجربة حكم اإلسةةةةةالم السةةةةةياسةةةةةي
تحديدا وعلى الحكم الديمقراطي في العراق عموما ،إن قراءة تجربة الحكم العراقية بعد عام 2003
والحكم عليها يسةةتلزم المرور على الثقافة التي تطبع بها المجتمع والفرد العراقيين وأصةةبحت جزًء

من تركيبتهما ،وهي ثقافة الخضةةةةةوع التي خلفها الحكم االسةةةةةتبدادي المتراكم ألزمنة طويلة ،والتي
225

تجارب حركات اإلسالم السياسي بعد ثورات الربيع العربي :دراسة فى التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

تمثلت اعلى مراحلها في ف ترة حكم النظام البعثي ،الذي كان منشةةغال ببناء دولة قسةةرية عسةةكرية،
عاش خاللها الشةةةةةةةعب العراقي االسةةةةةةةتبداد والخوف والخضةةةةةةةوع ألكثر من ثالثة عقود ،كما عاش
خاللها الوالء الوطني محنة شةةةةةةةةةةهدت صةةةةةةةةةةنوف التقلص والتحجيم التدريجي ،من الوالء لالمة
والوطن ،إلى الوالء المطلق للفرد الم سةةةةةةةةةةتبةةد ،مرورا في مةةا بين الوالءين بةةالوالء للحزب فقط ثم
للعشيرة فقط ثم للعائلة فقط.11.
إن ثقافة االسةةةةتبداد واخضةةةةاع الشةةةةعب ال ترتبط فقط بحكم الدولة البعثية وانما ظهرت اعلى
مراحل تجلياتها في تله الفترة ،والمتتبع لتاريخ العراق الحديث يكتشةةةةةةةةةةف إن المجتمع العراقي لم
يعرف ثقافة الديمقراطية والمشةةةةةةةةاركة الحقيقية ولم يتربى عليها ،فالثقافة التي كانت سةةةةةةةةائدة هي
ثقافة الخضوع ،كرس هذه الثقافة باعتقادنا مجموعة من العوامل أهمها- :
 -1العرف العشةةةةةةائري :سةةةةةةاهم التكوين االجتماعي العشةةةةةةائري للعراق والعرف الناتج عنه في
ترسةةةةيخ ثقافة االسةةةةتبداد والخضةةةةوع ،حيث يحتم هذا العرف تقديم الطاعة والوالء من قبل
أفراد العشةةةةيرة لزعيمها ،واألخير بدوره يتعهد بتوفير الحماية ألفراد العشةةةةيرة وتمثيلهم أمام
العشةةةائر األخرى ،فاصةةةبح نتيجة ذله زعيم العشةةةيرة الحامي ألفرادها ،والمدافع عنهم ،وقد
أعطاه هذا الدور نفوذاً وسةةةةةلطة واسةةةةةعة ،فهو ال يناقش غالبا في أحكامه ومجازاته بحق
أفراد العشةةةةةةيرة التي كانت تصةةةةةةل أحيانا إلى القتل أو اإلبعاد نتيجة فعل يعد مخالفا بداب
وأعراف العشةةيرة .كما إن العرف العشةةائري يوجب على أفراد العشةةيرة أن يكونوا مسةةتعدين
للتضةةحية بأنفسةةهم من اجل سةةمعة ومكانة عشةةائرهم ،ومع ظهور الدولة العراقية الحديثة
في عام ( ) 1921فرت عليها التكوين العشةةةةةةةةائري التعامل معه ،وكان هذا التعامل بفعل
طبيعة الحكومات غير الديمقراطية وفق مبدأ ترسةةةةةةةةةيخ دور العشةةةةةةةةةائر ،واعطاء زعماءها
امتيازات اقتصةةادية ،وسةةلطوية عززت من مكانتهم وحضةةورهم كالعب اجتماعي وسةةياسةةي
مهم دا خل الدولة ،كما أن الحكومات كانت تحاول عن طريق منح االمتيازات للعشةةةةةةةةةةائر،
الحصةةةةول على والئهم وطاعتهم لكسةةةةب الشةةةةرعية ،وكذله لفرت ابمن واالسةةةةتقرار ،من
األمثلة على هذه الممارسةةةات قيام البريطانيين بسةةةن قانون العشةةةائر ،الذي منح العشةةةائر
سةةةةلطة وامتيازات في األراضةةةةي الزراعية وكذله في تطبيق األعراف العشةةةةائرية بعيدا عن
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قانون الدولة .واستمرت الحكومات المتتالية في دعم العشائر ،حتى وصل الحال إلى حكم
القبيلة للدولة في العهد البعثي وتحديدا في فترة حكم "صةةةةدام حسةةةةين" ،حيث ترسةةةةخ دور
القبيلة والعشةةةةةةةةةةيرة في الحياة االجتماعية ،وأصةةةةةةةةةةبحت القطب األهم للدولة البعثية ،حتى
اصبح االنتماء لبعت العشائر امتيازا كبيرا يعطي لصاحبه المكانة االجتماعية ويدر عليه
بالثروة ،هذه الثقافة والهوية العشةةةائرية التي ترسةةةخت على مدى عقود أصةةةبحت جزء من
األمر االجتماعي العراقي ،وجعلت من الفرد العراقي يعيش التسةةليم والخضةةوع وغيبت عنه
الممارسة والثقافة التشاركية اإليجابية.
 -2الفهم الخاطئ للدين :بما إن الغالبية العظمى من المجتمع العراقي هي مسةةةةةةةةةةلمة ويحتل
الةةدين مكةةانةةة مميزة عنةةد الفرد والمجتمع العراقي ،فقةةد سةةةةةةةةةةةاهم الفهم الخةةاطئ للةةدين أو
"اسةةةتغالل الدين" في ترسةةةيخ ثقافة الخضةةةوع ،حيث اسةةةتغل الحكام الدين لتثبيت حكمهم،
كما اسةةةتغله عدد من رجال الدين ووضةةةعوا ألنفسةةةهم هالة من القدسةةةية والتبجيل ،جعلت
منهم أصةةحاب مقام متسةةامي جدا "طاعة العالم من طاعة اهلل" ،وقد وصةةل التبجيل للعالم
الديني إلى آن يأخذ مكانة المعصةةةةةةةةةةوم ،وأن تكون آراءه الدينية وفتاواه وأحكامه بمثابة
أوامر فوق النقد والتشةةكيه ،واصةةبح الناقد والمشةةكه "كافر ،ملحد ،إس ةرائيلي وزنديق ،"..
وقد أهسندت هذه الثقافة بمجموعة من االحاديث والروايات الدينية التي تحت على طاعة
العالم واالنقياد له ،والخروج عليه يعني الخروج عن اإلمام و يصةةةةل بصةةةةاحبه إلى الكفر،
حيث اسةةةةةتثمر عدد من رجال ال دين هذه المفاهيم بقصةةةةةد أو بدون قصةةةةةد لترسةةةةةيخ هذه
الثقافة في المجتمع ،ولم يسةةةةةةمح اتباعهم الحد بنقدهم أو مناقشةةةةةةتهم في بعت آراءهم،
مما ساهم أيضا في غياب ثقافة النقد والمشاركة في المجتمع العراقي.
 -3السةةةلطة السةةةياسةةةية :بما إن السةةةلطة السةةةياسةةةية هي نتاج طبيعي للبيئة االجتماعية التي
تنتمي إليهاا فكان لزوما أن تتأثر بالثقافة المجتمعية السةةةةةةةةةةائدة "الدينية ،العشةةةةةةةةةةائرية،
الجهل" وان تعمل على االسةةةةةةةةتفادة منها لترسةةةةةةةةيخ ثقافة الطاعة والخضةةةةةةةةوعا ألن ثقافة
الخضوع تتناسب وطبيعة السلطة السياسية غير التشاركية ،واالمتيازات التي تحققها من
أموال وقدرة وم كانة اجتماعية أوال ،وتتناسةةب وطبيعة الشةةخصةةية الشةةرقية التي تميل إلى
التلذذ بإخضةةةةةةاع ابخرين كونها شةةةةةةخصةةةةةةية مسةةةةةةتبدة وآمره ثانيا .لهذا كانت السةةةةةةلطات
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السةةياسةةية في العراق دائما وعلى مر التاريخ تسةةتخدم القوة والعنف لفرت أرادتها ،وقليال
ما تستخدم الترغيب عن طريق منح المكافئ ات والهدايا لرعاياها كي تخضعهم لها وتضمن
والئهم .12وكلتا الممارستين هما ممارسات غير ديمقراطية.
بناءا على ما تقدم لم يعرف التاريخ السةياسةي العراقي وتحديدا تاريخه الحديث الديمقراطية،
بمعنةاهةا الةذي يؤكةد على إن اإلنسةةةةةةةةةةةان يمثةل قيمةة عليةا ،ويجةب أن يتمتع بةالحقوق والحريةات
األسةةةاسةةةية ،ومنها الحقوق السةةةياسةةةية والمشةةةاركة في الحكومات وفي تقرير مصةةةيره ،فسةةةاهمت
الحكومات المتعاقبة في ترسةةةةيخ المفاهيم القبلية ،ومفاهيم الخضةةةةوع والطاعة السةةةةلبية ،وسةةةةخرت
لذله األموال وقدرات الدولة ،وحتى التيارات العلمانية التي تأثرت بالتحوالت الديمقراطية والثقافية
التي جرت في العالم فهي نادت بالديمقراطية عندما كانت تمارس المعارضةةةةةةةةةةة واسةةةةةةةةةةتخدمت هذا
المفهوم "الديمقراطية" ألضةةةةةعاف السةةةةةلطة الحاكمة ،لكنها عندما وصةةةةةلت إلى السةةةةةلطة لم تختلف
ممارسةةةةةةتها عن الحكم االسةةةةةةتبدادي الذي يفترت الطاعة المطلقة والوالء الكامل للسةةةةةةلطان ،ولم
تسمح حتى بنقده ومسائلتها الن الحاكم وحزبه بنظرها اكبر من النقد و المسائلة.
وفي حدود ثقافة الخضةةةةةةةةوع هذه اجبر المواطن على وحدانية السةةةةةةةةلوه واالمتثال ،وبالنتيجة
كةةانةةت العالقةةة بين الحةةاكم والمحكوم عالقةةة تنزع إلى خلق جمهور يكرر مةةا تقولةةه السةةةةةةةةةةلطةةات
الحاكمة ،ويجهل كل عالقة بالفكر النقدي ،أما الهيمنة والخضةوع على صةعيد الفكر فسةوف تكون
بالفكر الممتثل ،ويقوم هذه الفكر على مبدأين :عبادة المثال وعبادة الثبات ،فالسةةةةةةةةلطة هي كمال
مطلق ونقدها زندقة ،ويتضةةةةةةةةمن الفكر الممتثل أيضةةةةةةةةا ضةةةةةةةةرورة الترديد والتكرار ابليين واإلعادة
الببغائية التي ت نكر على العقل النقد والتقويم والحذف واإلضةةةةةةةةةةافة والتي تكرس منطق الصةةةةةةةةةةمت
والسكوت وتثبيت واقع الحال.13
وعليه لم يسةةةتطع المجتمع العراقي االنسةةةجام مع العمل والسةةةلوه الديمقراطي بعد حصةةةول
التحول السياسي في عام  2003بسبب هذه الثقافة ،بل عاش حالة اغتراب معها ،ولم يكن يميز
بينها وبين الفوضةةةةةةةةةةى ،كما انه خلط بين األدوات الديمقراطية واألدوات االسةةةةةةةةةةتبدادية مثل القتل
واالعتقال والتهديد...كوسةةةةائل للخالص من الخصةةةةوم ،فضةةةةال عن إن التيارات السةةةةياسةةةةية ومنها
اإلسالمية بفعل المنافسة والخصومة الطويلة مع التيارات االستبدادية ،قد تطبعت بثقافة االستبداد
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وحةةذف ابخر ومةةا كةةان كالمهةةا عن الةةديمقراطيةةة إال من بةةاب ذر الرمةةاد في العيون ،فهي تؤمن
بالديمقراطية اذا كانت في صةةالحها ،أما اذا كان العكس فهي ال تتوانى عن اسةةتخدام كل الوسةةائل
الممكنة في سةةةبيل الحفاظ على امتيازاتها ومكانتها السةةةياسةةةية ،وهذا ما شةةةوه العملية الديمقراطية
في العراق وكذله شةةةةةةةةةةوه المكانة التي كانت تحظى بها هذه التيارات في المجتمع العراقي ،وقد
أظهرت نفسةةةةها بمظهر ال يختلف ولو جزئيا عن التيارات العنصةةةةرية التي فشةةةةلت سةةةةابقا في حكم
الدولة العراقية.
باإلضافة إلى العوامل المتقدمة كان أيضا للخصومة السياسية و المنافسة الكبيرة دورا مؤث ار
في إضةةعاف حركات اإلسةةالم السةةياسةةي ،فباإلضةةافة إلى تشةةتت هذه الحركات وخصةةومتها الداخلية
كان لديها خصةةةةةةةةوم كبار سةةةةةةةةواء كانوا من التيار العلماني أو من الدول اإلقليمية ذات التأثير في
الشأن العراقي فضال عن الدول الغربية واهمها الواليات المتحدة األمريكية ،فالخصم العلماني رغم
مشةةةاركته في السةةةلطة إلى جانب اإلسةةةالم السةةةياسةةةي إال انه ظل يتربص به الدوائر ويشةةةن عليه
حمالت إعالمية كبرى ،وظل يحمله اإلخفاقات المتتالية وينزه نفسه عن تحمل المسؤولية مستثمرا
قدرته اإلعالمية وتحديدا منصةةات التواصةةل االجتماعي .أما بعت الدول اإلقليمية فلم يكن يسةةرها
ما يجري في العراق بدوافع مختلفة ،أهمها الدافع الطائفي ،وبقيت تعلن خصةةةةةةةةةةومتها للحكم في
العراق وللقائمين عليه ،ولم تأ هل جهدا إعالميا أو سةةةةةياسةةةةةيا أو اقتصةةةةةاديا في سةةةةةبيل تضةةةةةعيفه،
وتحريت الشةةةةةةارع العرقي على حاكميه .،ومن جانب أخر كان للواليات المتحدة األمريكية "الدولة
ذات النفوذ السياسي والعسكري الواسع في العراق" اثر عميق في فشل تجربة اإلسالم السياسيا
فهي تدخلت وال زالت تتدخل بشةةةةكل مباشةةةةر وغير مباشةةةةر في مسةةةةالة اختيار السةةةةياسةةةةيات ،وفي
تفصةةيالت العمل السةةياسةةي وفي اختيار المسةةؤولين التنفيذيين ،وهي ترى في نفسةةها وصةةية على
العراق ومحرره له من الطاغوت واالستبداد وصاحبة الفضل على حكامه المعاصرين.
وبما إن حركات اإلسةةةةةالم السةةةةةياسةةةةةي هي التي تهيمن على النظام السةةةةةياسةةةةةي ،فانه هحملت

المسةةةةةؤولية عن األزمات واإلخفاقات التي عاشةةةةةتها وتعيشةةةةةها الدولة ،وكانت النتيجة هي حدوث
غضب شع بي كبير على السلطة ،تجلى هذا الغضب بسلسة من المظاهرات واالحتجاجات الشعبية
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بدأً من ( )2011ومرورا ب ( )2015و ( )2016وحتى ( ،)2018وقد أحدثت هذه االحتجاجات
تحوالت مهمة على صعيد التحول في الخطاب السياسي وعلى صعيد نوعية الخصومة السياسية.
فقد تبنت الحركات ال علمانية في العراق لمطالب المحتجين وشةةةةةةةةةةاركت في هذه المظاهرات،
وقادت حمالت إعالمية منظمة تستهدف حركات اإلسالم السياسي ورجاالته ،وأعلنت نفسها بديال
وحيدا لإلسةةةةةةالم السةةةةةةياسةةةةةةي في قيادة الدولة وفي إخراج العراق من مشةةةةةةكالته ،وتمحور خطاب
وأسةةةةطورة العلمانيين حول مفاهيم وقضةةةةا يا موضةةةةوعية وعقالنية ،تمثل صةةةةلب مطالب المحتجين
ومشةةاكل النظام السةةياسةةي منها :الرخاء االقتصةةادي وتكريس قيم المواطنة والتماسةةه االجتماعي،
وفاعلية المؤسسات ،والكفاءة األمنية والخدمية للدولة ،واستقاللية القضاء والسيادة الوطنية.
كما أن هذا الخطاب عد خصمهم السي اسي "اإلسالم السياسي" هو نتاج اختالالت سياسية
ومجتمعية واقتصةةةةةةةةادية وصةةةةةةةةراعات فئوية وطبقية وجهوية ،ولذله هو يسةةةةةةةةتمر في تأطير أزمته
البنيوية بسةةةةةةجاالت مفتعلة حول أزمات وهمية مثل الفصةةةةةةل بين الجنسةةةةةةين ،ومحاكمة الضةةةةةةمائر
والخصوصيات والتدخل في المعتقدات الشخصية ،ومالحقة المتهمين بالكفر والهرطقة وقمع حرية
التعبير ،واثارة الحساسيات بين المذاهب ،ونصرة فئة على فئة أو طائفة على أخرى وزج المجتمع
في صراعات الهوية الفرعية ،دون تقديم حلول واقعية لمشاكل المجتمع اليومية.
فضال عن أن هذه التيارات نجحت في تحميل اإلسالم السياسي المشاكل المتراكمة في العراق
على مدى عقود طويلة وان تحمله الشرخ االجتماعي الحاصل وتجبره على إعادة تنظيم نفسه من
جديد .بل ذهب ابعد من ذله وأبدت رغبتها في منع تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني ولم
تجد حرجا في معاداة السلطة القائمة لكف ما تسميه "أذى الخطر اإلسالمي".
بناءا على ما تقدم استثمرت التيارات العلمانية االحتجاج الشعبي وقوة تأثيره ،في إعادة طرح
الكثير من المفاهيم التي كانت تخشةةةى من طرحها في السةةةابق منها :الفصةةةل الصةةةريح بين الدين
والدولة واقامة الحكم المدني ،وهذا ما نجده في الخطاب اإلعالمي او في البيانات والرسةةةةةائل التي
تتبادلها هذه التيارات فنجد في احد رسةةةةةةةائل قيادي الحركة العلمانية العراقية ما نصةةةةةةةه على إن:
الحكومة الحالية قد عجزت عن بناء دولة وطنية بل أنها تمادت إلى نسف أسس دولة المؤسسات
 ..وان الحل يكون من خالل بناء مؤسةةسةةات تقوم على أسةةاس فصةةل السةةلطات وخلو الدولة من
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مظاهر عسةةةةةكرة المجتمع ،ورفت التداخل بين الدين والسةةةةةياسةةةةةة مع ضةةةةةرورة احترام ورعاية كل
األديان والمذاهب والثقافات كجزء من الهوية االجتماعية.14
وبالتالي أجبرت هذه العوامل مجتمعة اإلسةةالم السةةياسةةي العراقي على إجراء مراجعات فكرية
واحداث تحوالت كبرى على خطابه ،فبعدما كانت هذه التيارات وهي في المعارضةةةةةة تؤمن باألممية
اإلسةةةالمية أصةةةبحت وهي في السةةةلطة تمارس الطائفية المذهبيةا فاإلسةةةالم السةةةياسةةةي في مرحلة
النشوء والدعوة كان يهتم بالتنظير الصارم والخطاب الحركي األممي "غير المذهبي" .أما ما حمله
بعد ممارسةةةةةات البعث واعدام محمد باقر الصةةةةةدر وانتصةةةةةار الثورة اإلسةةةةةالمية في أيران والموقف
السةةةةةةةةةةني منها بحكم االختالف في المباني الفقهية والعقائدية هو التراجع نحو الطائفية ،والتركيز
على العمل العسةةكري بغية تغيير قمة السةةلطة ،وتضةةارب المصةةلحة اإلقليمية والقومية مع األممية
اإلسةةةةةةالمية ،حيث تداخلت القومية "عربية -فارسةةةةةةية" والمذهبية "سةةةةةةنية  -شةةةةةةيعية" لتتصةةةةةةارع
األرادات ، 15وهكذا ضعفت إلى حد االنتهاء مرحلة اإلسالم السياسي األممي الذي كان يهدف إلى
تغيير األنظمة الحاكمة مع عدم األخذ بنظر االعتبار األمور الطائفية أو القومية ،ليصةةبح إسةةالماً
سياسياً طائفياً يحتمي وينادي بمطالب مذهبية فرعية.
ومن ث َّم قد وجد نفسةةةه مجبرا على االنتقال من الدعوة إلى الدولة ،ومن الجهاد إلى العمل
السياسي ،ومن ثهَّم من المطالبة بتطبيق الشريعة إلى تأسيس الدولة المدنية واالنغماس في شكل
الدولة الوطنية بمؤسساتها المدنية المعاصرة .وهذه التحوالت هي تحوالت كبرى في مسيرة اإلسالم
السةةةةةةياسةةةةةةي ،جاءت نتيجة وجود ظروف زمانية وموضةةةةةةوعية وذاتيه فرضةةةةةةت عليه تبنى أهداف
وغايات هي غير أو عكس أهداف وغايات النشةوء ومبررات التأسةيس والظهور ،وهو تحول يمكن
رصده لدى معظم تيارات اإلسالم السياسي وتحديدا العراقية.
وقد تجلت بشةةةكل واضةةةح وثابت في تبدل أهداف حزب الدعوة اإلسةةةالمية بعد وصةةةوله إلى
السةةةةةةلطة من السةةةةةةعي إلقامة الدولة اإلسةةةةةةالمية في العراق إلى المشةةةةةةاركة في قيادة دولة مدنية
ديمقراطية وتضمن خطابه بشكل صريح الدعوة :لبناء عراق مستقل ،يتمتع بنظام دستوري نيابي
اتحادي ،ويتم فيه التداول السلمي والديمقراطي للسلطة .16كما حصل تحول في نظرته للمجتمع
المط لوب من بناء المجتمع االسةةةةةةةةةةالمي ((الى بناء المجتمع االنسةةةةةةةةةةاني الذي يتمتع فيه الجميع
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بكةةةةامةةةةل حقوق المواطنةةةةة ،من دون تمييز على اسةةةةةةةةةةةةةاس القوميةةةةة أو العرق أو الةةةةدين أو
المذهب.17))...
و ال يقتصةةةةر هذا التحول على حزب الدعوة اإلسةةةةالمية ،بل يشةةةةمل جميع حركات اإلسةةةةالم
السةةياسةةي العراقية ،فقد غير المجلس األعلى للثورة اإلسةةالمية اسةةمه بعد أن شةةاره في السةةلطة
إلى المجلس األعلى اإلسالمي ومن ثم نتيجة للفشل السياسي المتراكم والضغوط الشعبية اضطر
قائده "عمار الحكيم" لالنفصةةةةةةةال عنه ليؤسةةةةةةةس تيارا جديدا باسةةةةةةةم "الحكمة الوطني" يحمل أهدافاً
ورؤى جديدة اقرب إلى الليبرالية منه إلى اإلسةةةالم .وينطبق ذات ابمر على التيار الصةةةدري الذي
،
اديكالي يسعى إلى تطبيق الشريعة ،وتأسيس دولة
إسالمي ر
كتيار
ظهر بعد سقوط النظام البعثي
،
،
"واليةةة الفقيةةه" ،ويحمةةل عةةدا ء كبير للتيةةارات العلمةةانيةةة ،ليتحول بعةةد ذلةةه إلى تيةةارا يحمةةل خطةةابةةا
مدنيا ،ويتبنى دعوة صةةةةةةريحة لتأسةةةةةةيس الدولة المدنية الديمقراطية في العراق ،18بل ذهب بعيدا
بإعالن تحالف انتخابي وسةةةةةةةياسةةةةةةةي في عام  2018مع أحزاب علمانية مثل الحزب الشةةةةةةةيوعي
العراق.
وقد أدى التحول في النهاية إلى إيجاد حالة من التناقت واالنفصةةةةةام عند حركات اإلسةةةةةالم
السياسي العراقية ،حيث يمكن تشخيص وجود هوة واسعة بين ما تعج به أدبياتها وتعتبره أسطورة
لها وما تمارسةةةةةةةه على ارت الواقع وأخذت تردده في وسةةةةةةةائل اإلعالم ،فالدولة التي كانت مطلب
تةةةاريخي لهةةةذه الحركةةةات هي( ( :الةةةدولةةةة التي تقوم على أسةةةةةةةةةةةةاس اإلسةةةةةةةةةةالم وتسةةةةةةةةةةتمةةةد منةةةه
تشةةةةةريعاتها))( 0)19أي تأسةةةةةيس الدولة التي تقوم على أسةةةةةاس اإلسةةةةةالم ،وتتخذه قاعدة فكرية،
ومصةةةدرا للتشةةةريع والتقنين ،ومنهجا للسةةةياسةةةة والحكم ،بينما نالحظ إن برامج وخطاب وممارسةةةة
هذه األحزاب اليوم ال يتحدث عن هذه الدولة ،وانم ا عن الدولة الديمقراطية البرلمانية التي تحكمها
التشريعات الوضعية ،دون اإلفصاح علنا عن التخلي عن تله األهداف التاريخية.
ولم يقتصةةةةر التحول على الجوانب السةةةةياسةةةةية بل تعداه إلى المسةةةةألة االقتصةةةةادية فالمتتبع
للبرامج التي تسةةةةةةةطرها هذه الحركات في حمالتها االنتخابية ،سةةةةةةةوف يالحظ درجة النزوع من ما
كانت تسةةةةةميه باالقتصةةةةةاد اإلسةةةةةالمي نحو الليبرالية االقتصةةةةةادية القائمة على اقتصةةةةةاد السةةةةةوق
والخصخصة ودعم التجارة الحرة.
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خاتمة:
وفقا للسةؤال والفرضةية األسةاسةيين المطروحين في هذه الدراسةة ،يمكن القول – اسةتنادا إلى
ما تقدم -إن ممارسةةةةةةةةةة ا لسةةةةةةةةةلطة والدخول فيها قد أوجد تحديات حقيقية أمام حركات اإلسةةةةةةةةةالم
السياسي في العراق لم يتمكن خطابها األسطوري من الصمود و التغلب عليها ،والتي من أهمها:
"تحدي الشةةرعية" (القناعة بقيادته للسةةلطة والدولة والقبول به) ،و"تحدي الهوية"( :المسةةاهمة في
تكون شةةةةةةةةعور مشةةةةةةةةتره عند أفراد المجتمع يوحي لهم بانهم مميزين عن غيرهم ،هذا الشةةةةةةةةعور
يمنحهم هوية جامعة تتسةةةةةةةةةةامى على جميع الهويات الفرعية) ،و"تحدي التغلغل" ( :قدرة الجهاز
اإلداري الحكومي على التغلغةةل داخةةل أجزاء المجتمع وأداء وظةةائفةةه بكفةةاءة) ،و"تحةةدي التوزيع"
(:توزيع الثروات في المجتمع بطريقة عادلة وشةةةةةةةةةةفافة) ،فضةةةةةةةةةةال عن األزمات "األمنية ،البطالة
وضعف الخدمات العامة للدولة".
واضةةةةطرت حركات اإلسةةةةالم السةةةةياسةةةةي نتيجة هذه التحديات  -بعد أن تصةةةةاعد االعترات
الشةةةعبي على ممارسةةةتها للحكم -إلى إجراء تعديالت حقيقية في خطابها ،كان اهم هذه التعديالت
قد حدثت على ا لمسةةةةتوى التنظيمي وعلى المسةةةةتوى التنظيريا فعلى المسةةةةتوى التنظيمي :لم يعد
االنتماء إلى هذه الحركات مغلقا كما كان في السةةةةةةةةةةابق ،ولم يعد اإليمان وحفظ القرآن وامتاله
المعارف الفقهية والدينية من أسةةةةةاسةةةةةيات االنتماء إلى هذه األحزاب ،بل اصةةةةةبح االنتماء مفتوحا
والشةةةةراكة جائزة حتى مع ما يسةةةةمى بالمخالف األيديولوجي والذي كان يوصةةةةم بالكفر سةةةةابقا .أما
فيما يخص الجانب التنظيري :فقد يالحظ المتتبع ألديباتها حدوث نزوع واضح نحو التنظير للدولة
المدنية والحكم المدني وغلبة الجنبة التنظيرية السةةةةياسةةةةية واالنغماس في العمل السةةةةياسةةةةي على
الجنبة الدعوية اإلسةةةةةةةةةةالمية ،وقد وجدت هذه الحركات نفسةةةةةةةةةةها بحكم طغيان ميزان الممارسةةةةةةةةةةة
السةةةةياسةةةةية على فكرها وسةةةةلوكها ،إزاء خطاب يتبنى مفاهيم الدولة الوطنية ،الديمقراطية وحقوق
اإلنسان وفقا للنمط العلماني انسجاماً مع مسألة البقاء في السلطة والحكم.
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تطور حركات اإلسالم السياسي في الجزائر قبل وبعد الربيع العربي.
للباحثين :زيدان سعيد – جامعة وهران  /الجزائر
جبران سفيان – جامعة قاصدي مرباح ورقلة  /الجزائر

ملخص:
ما يمكن استخالصه من هذا المقال هو أن الحركات اإلسالمية في الجزائر لم تستطع استغالل
ثورات الربيع العربي كورقة للضع ع ع ع عغط على النظام الحاكم للقيام بإص ع ع ع ععالحات س ع ع ع ععياس ع ع ع ععية ،او لتعبئة
الجماهير وتوسع ع ععيع قاعدتها الشع ع عععبية من اجل خوض مختلف االسع ع ععتحقاقات االنتخابية .بل بالعكس
اسع ععتفاد النظام الحاكم من تجربة الثمانينات والتسع عععينات ضعععد الحركات اإلسع ععالمية المسع ععلحة  ،فركز
النظام أثناء فوران الشارع العربي على الشعب فاستعمل العديد من السياسات لبسط االستقرار وشراء
السلم االجتماعي ،من خالل تسطير جملة من السياسات واإلصالحات في الجانب االجتماعي كما
تجدر اإلشعععارة إلى أن النظام السع ععياسع ععي اسع ععتطاع ضع ععبط األوضعععاع إلى غاية ظهور النتائج السع ععلبية
لثورات الربيع العربي .التي أبانت عن فشععل جميع التجارب في االنتقال السععلمي للديمقراطية هذا من
جهة ومن جهة أخرى كانت الحركات اإلسالمية تعاني من مشاكل داخلية وانقسامات حالت دون
تركيزها على المتغيرات الدولية بل ومنها ما أصع ع ععبح يغلب المصع ع ععالح الشع ع ععخصع ع ععية على المصع ع ععلحة
العامة للحزب كما ظهر تورط العديد من رؤس ع ع ععاء هذه األحزاب وأبناؤهم في قض ع ع ععايا فس ع ع ععاد ما جعل
الرأي العام يفقد الثقة في هذه األحزاب إضع ع ع ععافة إلى أن هذه التيارات اإلسع ع ع ععالمية تملك فهما ضع ع ع ععيقا
لإلس ع ع ع ع ع ععالم ما يجعلها تعجز عن عرض برامج في مس ع ع ع ع ع ععتوى تطلعات الجماهير ،كما أن الش ع ع ع ع ع عععب
الجزائري أنهكته العشرية السوداء وسنين الدم والعنف  ،وما خلفته التجربة من سلبيات على جميع
المسع ععتويات فأصع ععبحت ذهنية الجماهير تصع ععور اإلسع ععالم السع ععياسع ععي بذلك الفهم العنيف ،وهنا يمكننا
إصدار الحكم التالي و هو أن التطور التاريخي للحركات اإلسالمية في الجزائر وانزالقها نحو العنف
"الثورة" لكس ع ععب الش ع ععرعية لم يخدم اإلس ع ععالم بل ش ع ععوه ص ع ععورته لدى الجماهير واس ع ععتغل من العديد من
األطراف الداخلية والخارجية لخدمة أجندات ومصالح أجنبية.
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مقدمة:
لقد أبانت مختلف األنظمة العربية عن مدى قدس ع ععية الس ع ععلطة ،فكان نتاج كل أزمة س ع ععياس ع ععية زيادة
للتضعع ع ع ععييق والتعتيم والتهميش لمختلف األطياف السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععية في المجتمعات العربية على اختالف
مستوياتها واتجاهاتها .فكان الرد من هذه الشعوب القيام بثورات على األنظمة القائمة سميت بثورات
الربيع العربي ,اسع ع ععتغلت األحزاب اإلسع ع ععالمية هذا الوضع ع ععع المتمثل في تشع ع ععرذم األنظمة السع ع ععياسع ع ععية
والفوضععى الهدامة وتهلهل أجهزة األنظمة القائمة ،لبعث نشععاطها السععياسععي والحصععول على امتيازات
وحقائب س ع ععياس ع ععية في خض ع ععم عس ع ععر والدة النظام الجديد بل و منها ما وص ع ععل إلى الحكم كجماعة
اإلخوان المسلمين في مصر.
وتعتمد التيارات اإلسع ع ع ععالمية ذلك الوازع أو الخطاب الديني ،الذي يخاطب الجانب الروحي للجماهير
ويعتبر هذا الخطاب من أقوى الخطابات تأثي ار على الش ع ع عععوب العربية بحكم تمس ع ع ععكها الكبير بالهوية
اإلسععالمية ,على عكس الشعععوب الغربية التي تتأثر أكثر بالخطابات السععياسععية نظ ار لفصععلها الجامد
للدين عن السياسة.
وما يجدر اإلش ع ع ععارة إليه هو أنثورات الربيع العربي أعادت إحياء مختلف اإليديولوجيات السع ع ع عياس ع ع ععية
خاصع ع ععة اإلسع ع ععالمية منها على مسع ع ععتوى العالم العربي ككل ،ولم يمس التغيير فقط الدول التي جرت
عليها الثورات ،إنما شع ع ع ع ععهدت العديد من الدول تغيي ار ولو لسع ع ع ع ععياسعع ع ع ععتها الداخلية والخارجية ،إذ التفت
بعض األنظمة حول جميع القوى السياسية من اجل تجنب العدوى ،وذلك بتطعيم مختلف هذه القوى
بمجموعة من اإلصععالحات والضععمانات كاسععتعمال سععياسععة اليد الناعمة ،لتحسععين الوضععع القائم على
المستوى السياسي وفتح جزئيا مجال الحوار وتقديم ضمانات سياسية.
ومن بين هذه الدول الجزائر ،والتي تعتبر حالة خاصع ع ع ع ع ع ععة لوحدها ألنها تشع ع ع ع ع ع ععتمل على العديد من
المؤش ع ع ع ع ع ع عرات والمتغيرات المتداخلة نظ ار لتجربتها الكبيرة مع الحركات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية حيث أن النظام
السع ععياسع ععي في الجزائر ومنذ اسع ععتقالل الجزائر سع ععنة  1962وهو في ص ع عراع مع التيارات اإلسع ععالمية
وصععلت هذه الحركات اإلسععالمية في الجزائر إلى مسععتوى وصععفها بالحركات اإلسععالمية المتطرفة أو
بالحركات اإلرهابية ،الجهادية والتكفيرية ،أي إلى أعلى مس ع ععتوى قد تص ع ععل إليه الحركات اإلس ع ععالمية
في أي نظام س ع ععياس ع ععي معارض ،وقد ش ع ععكلت و ألكثر من  20س ع ععنة انزالقا خطي ار أدى إلى فوض ع ععى
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دموية ،اسع ععتطاعت الجزائر أنتخرج منها بتضع ععحيات كبيرة ومع عودة التوتر لمنظمة العربية وحدوث
ثورات الربيع ا لعربي اتخذت الجزائر احتياطاتها لمنع تكرار تجربة التسع ع ع ع ع عععينات ,ولمنع االنزالق مرة
أخرى في حمام الدم.
من بين أهم األسع ع ع ع ععباب التي أدت بنا إلى إعداد هذه الد ارسع ع ع ع ععة ،هو أن الكتابات حول الجزائر قليليه
وبالذات في هذا الموض ع ع ع ععوع آذانه في وقت مض ع ع ع ععى كان يحظر الخوض أو د ارس ع ع ع ععة هذه الجماعات
خاصة وان هذه الجماعات استعملت جميع األساليب لتعريف الجماهير بها ،فكانت الكتابة في هذا
الموضوع تمنع من النشر حفاظا على األمن الداخلي خاصة وان هذه الجماعات كانت لها شبكات
دعم إعالمي خارجية وتمويال خارجيا ،خاص ع ععة الحركات اإلس ع ععالمية المس ع ععلحة ،وهذا أدى إلى نقم
المعلومات أو افتقارها للموضع ععوعية كما أنه من أسع ععباب إعدادنا هذه الد ارسع ععة اسع ععتعمالها في الجانب
البحثي كتجربة فريدة من نوعها تمثل في عمقها أسععس نظرية لطبيعة الص عراع السععياسععي العنيف بين
التيارات الس ععياس ععية والس ععلطة في الوطن العربي ككل نظ ار للمقومات المش ععتركة والمتغيرات المتش ععابهة
في جميع أقطار الوطن العربي ،أيض ع ععا مخرجات هذا الصع ع عراع دائما تأخذ منعرجا خطي ار يؤذي في
الغالب الى أزمات أمنية ،وهذه الجزئية تركز عليها العديد من الدول المتقدمة كورقة واسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية
رابحة لضرب هذه األنظمة في شرعيتها والضغط عليها الستغالل أنظمتها ألجنداتها الخاصة.
كما أن تاريخ الحركات اإلسع ععالمية يعتبر المحطة والحلقة المفقودة من التاريخ السع ععياسع ععي للجزائر فال
يمكن حجبها أو إهمالها ألنها تشع ع ع ععكل جزئية من الهوية الوطنية بحكم الدين اإلسع ع ع ععالمي وايديولوجية
فكرية لقاعدة شعععبية ال يمكن تهميشععها ،وحتى ولو كانت هناك حس عاسععية من الموضععوع فيجب علينا
د ارس ع ععة هذه الحركات من اجل كش ع ععف أو تس ع ععليط الض ع ععوء على جانب من الهوية الجزائرية وذلك من
اجل فهمها ووصععفها وتفسععيرها والتنبؤ بمسععارها من أجل توجيهها للمسععار البناء وليس الهدام ،ولكتابة
صع ع ع ع ع ع ععفحات جديدة من التاريخ وليس إعادة التاريخ ،ألن النهضع ع ع ع ع ع ععة الفكرية تبدأ متى كانت هناك
مصالحة مع الذات وحوار فكري مفتوح.
تكمن أهمية الدراسة في:
 معرفة تاريخ الحركات اإلس ع ععالمية في الجزائر ونش ع ععاطها الس ع ععياس ع ععي ما قبيل االس ع ععتقالل إلى
يومنا وتأثير الربيع العربي على هذه التيارات.
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 التعريف بالحركات اإلس ع ع ععالمية في الجزائر وتأثير ثورات الربيع العربي عليها ،واظهار مدى
قوة الحراك السع ععياسع ععي ،خاصعععة إذا كإنتاج لتفاعلين إيديولوجيتين متعاكسعععتين كل منهما تريد
الس ععلطة واحدة تس ععتمد ش ععرعيتها من األس ععبقية الثورية ،وأخرى تس ععتمد ش ععرعيتها من الشع عريعة
والعقيدة اإلس ع ع ع ع ع ععالمية ,واحدة تريد دولة مدنية وعس ع ع ع ع ع ععكرية وأخرى تريد دولة الخالفة والجيش
اإلسالمي.
 معرفة إذا كانت المنافس ععة القوية بين مختلف هذه األطياف اإلس ععالمية والغير إس ععالمية على
السلطة هي جوهر العمل الديمقراطي .أمأن العملية الديمقراطية تكون نتيجة لهذا التنافسم
حيث نرى أن الواقع دائما في الدول العربية يثبت أن اشع ع ع ع ع ع ععتداد التنافس بين إيديولوجيتين مختلفتين
يعرض المجتمع والدولة إلى أزمة أمنية:
 إعطاء الد ارسع ععة بعد أكاديميا موضع ععوعيا يظهر مدى حسع ععاسع ععية الجماهير حول اإلسع ععالم في
الجزائر واعتباره كمؤشر حساس سريع التفاعل وقابلية الجماهير العربية للتعبئة الفورية متى
كان الوازع الديني والخطاب الديني حاضع ع ار وهذا يش ععكل خط ار كبي ار على أي نظام س ععياس ععي
متى سمح باستعمال هذا الخطاب خاصة إذا كان في الطرف األخر في المعارضة
 رفض فكرة اإلسع ععالم السع ععياسع ععي أو إثباتها ،فإذا رفضع ععناها فهذا لعدم تحقيقها نتائج وأهداف ،
برامج ومطالب الجماهير ورفض ععها لفهمنا الخاطئ لفكرة اإلس ععالم الس ععياس ععي أو رفض ععها ألن
المشع ععكل في من يعرض الفكرة دون فهمه لها ،وهل أخذت فرصع ععة تطبيقها قبل الحكم عليها
بالرفضم واذا أردنا إثباتها فعلينا إثباتها بتاريخية ابن خلدون ونقدية ابن حزم وعقالنية ابن
رشد وأصولية الشاطبي ،ال بسيف الحجاج.
 كما أن الفكر اإلسالمي ال سياسي ليس عدو الديمقراطية وانما الديمقراطية جزئية من المنهج
اإلس ععالمي ،أيض ععا من الناحية الفكرية تكمن األهمية في إظهار أن التنوع الفكري في الوطن
العربي دائما ينتهي إلى تصادم وصراع ال إلى توافق وحوار عقالني.
واإلش ععكالية المحورية التي يمكن طرحها مما تقدم هي :كيف تطورت حركات اإلس ععالم الس ععياس ععي في
الجزائرم وهل كان لثورات الربيع العربي تأثير عليهام
وهذه اإلشكالية يمكن تقسيمها إلى ثالث تساؤالت فرعية هي
 – 1ما هي أصول التجربة الجزائرية مع الحركات اإلسالمية قبل الربيع العربي.
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 -2كيف كانت تداعيات الربيع العري على الحركات اإلسالمية في الجزائرم
 -3كيف تعامل النظام الجزائري مع تيارات اإلسالم السياسيم
ولإلجابة على هذه اإلشكاليات ارتأينا تقسيم هذا المقال إلى ثالث محاور هي كاآلتي:
 المحور األول :التجربة الجزائرية مع الحركات اإلسالمية قبل الربيع العربي.
 المحور الثاني  :تداعيا ت الربيع العربي ونشاط القوى اإلسالمية في الجزائر.
 المحور الثالث اإلصالحات السياسة للجزائر والضمانات المقترحة للتيارات اإلسالمي.
وللتطرق إلى هذه المحاور بطريقة علمية وموضوعية ارتأينا أن يكون الطرح المنهجي من خالل
عرض لتاريخية الحركات اإلسالمية في الجزائر وتطورها ,خاصة وان موضوع االكتتاب في المحور
الثاني
الخام بنشعععأة وتطور حركات اإلسع ععالم السع ععياسع ععي في الوطن العالم العربي ،وهنا اسع ععتعمالنا الجانب
الوصععفي من المنهج التاريخي لوصععف الوضععع السععياسععي في الجزائر والتفاعل بين السععلطة ومختلف
الحركات اإلسع ع ع ععالمية ،واسع ع ع ععتعمالنا المنهج الكمي إلعطاء أرقام حول نتائج الحراك السع ع ع ععياسع ع ع ععي بين
اإلسالميين والسلطة
كما اس ع ععتعننا باالقتراب النس ع ععقي لديفيد ايس ع ععتين David Estonمن خالل تفاعل النظام مع مختلف
الحركات التي كانت تشكل مدخالت تمثل مطالب للنظام الحاكم وكان يوجهها بمخرجات قوبلت
بعدم التأييد ،كما اس ععتعملنا االقتراب االتص ععالي لكارل دويتش  Karel Dutchفي إبراز الدور الكبير
الذي لعبته المعلومة في النظام ،والجانب االتصع ع ع ع ع ع ععالي بين مختلف الحركات مع النظام من جهة،
واتصال النظام بالشعب لحل األزمة األمنية والتي انتهت بسياسة الوئام المدني.
أما في المحور الثاني والثالث اسععتعملنا المنهج المقارن ،من خالل مقارنة النشععاط السععياسععي للتيارات
اإلسالمية في فترة التسعينات واالنفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر بالمقارنة مع النشاط السياسي
للقوى اإلس ععالمية حاليا ومدى تجاوب الس ععلطة ،وكذا المقارنة والوقوف على مدى التش ععابه لموض ععاع
االجتماعية واالقتصع ع ع ع ععادية للجزائر في كال الفترتين ،والمنحى الذي أخذتها لسع ع ع ع ععلطة في كال الفترتين
ومقارنة النتائج التي خلفتها كل حقبة ،والخروج باس ع ععتشع ع عراف للوض ع ععع يطرح إش ع ععكاليات جوهرية حول
األفاق المستقبلية للتيار اإلسالمي والسلطة في الجزائر.
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كما اسع ع ع ععتخدمنا بعض المراجع ال خاصعع ع ععة بتاريخ الجزائر في الجانب الخام بنشعع ع ععأة وتطور حركات
اإلسع ع ع ع ع ع ععالم وبععأفكععار الععدكتور محمععد عععابععد الجععابري وأراءه الفكريععة األكععاديميععة ،وبعض الكتععب حول
الحركات اإلسالمية في الجزائر وشهادات لبعض قيادي الحركات اإلسالمية حول المسار السياسي.
المحور األول :التجربة الجزائرية مع الحركات اإلسالمية قبل الربيع العربي
 .1مرحلة ما قبيل االستقالل إلى 1978
إن الحركات اإلس ع ع ععالمية في الجزائر تض ع ع ععرب جذورها إلى نش ع ع ععأة الحركة الوطنية كجناح للكفاح
السع ععياسع ععي سع ععنة  1904لمواجهة المسع ععتعمر الفرنسع ععي ،289بعد فشعععل الثورات الشع عععبية ،بل هناك من
يرجعها إلى قبل نشوء الحركة الوطنية إلى مقامة "األمير عبد القادر" الذي كانت خطاباته ومرجعتيه
في الكفاح المسلح للمستعمر الفرنسي مرجعية إسالمية حول الجهاد في سبيل اهلل لتحرير البالد من
المسععتعمر والشععهادة وجهاد الكفار ،290ولكن اتضععح نضععوج التيار اإلسععالمي أكثر مع ظهور جمعية
العلماء المسععلمين أين نشععطت هذه الجمعية بعد تأسععيسععها سععنة 1931من طرف الشععيخ "عبد الحميد
بن باديس "لتدخل النشععاط السععياسععي ضععد المسععتعمر الفرنسععي مدافعة عن الهوية اإلسععالمية للجزائر
ورفضها إلدماج الجزائر في فرنسا،291حتى وأثناء االستعمار الفرنسي كان هناك صراعات وخالفات
بين مختلف األ حزاب السع ععياسع ععية الجزائرية أو الحركة الوطنية حول الكفاح السع ععياسع ععي ومنحى الحركة
الوطنية ومطالبها،292إن ما يمكن قوله عن نش ع ععاط التيارات الس ع ععياس ع ععية قبيل االس ع ععتقالل كان نش ع ععاطا
للحفاظ على الهوية العربية اإلس ع ع ع ععالمية ومحاربة للحركات التبش ع ع ع ععيرية لفرنس ع ع ع ععا في محاوالتها لطمس
الهوية ا لجزائرية ،فكان كفاحا ض ع ع ععد المس ع ع ععتعمر الفرنس ع ع ععي تجس ع ع ععد عموما في نش ع ع ععاط جمعية العلماء
المسلمين والكشافة اإلسالمية الجزائرية.

أبو القاسم سعد اهلل،الحركة الوطنية الجزائرية ،ج.3بيروت -لبنان ،دار الغرب اإلسالمي،1992 ،م.37
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290شارل هنري تشرشل ،حياة األمير عبد القادر ،تر :أبو القاسم سعد اهلل ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
 2004م.63
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عمار بوحوش ،التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية  ،1962ط  .2بيروت :دار الغرب اإلسالمي،

 2005م.251

292أبو القاسم سعد اهلل ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث،ط ،2الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
.2000م.121
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وبعععد اسع ع ع ع ع ع ععتقالل الجزائر في  1962/07/05جععاء ميثععاق طرابلس ،ليظهر االختيععارات الكبرى
للجزائر وكان النظام الجمهوري الشعععبي كاختيار سععياسععي .والنظام االشععتراكي كتوجه اقتصععادي،293
وقد كرس دستور 10سبتمبر  1962في المادة  4أن اإلسالم هو دين الدولة 294.وقد تبنت الجزائر
سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععيا تبني نظام الحزب الواحد ممثل بحزب جبهة التحرير الوطني ،وثم انتخاب احمد بن بلة
رئيسا للبالد.

295

وما يمكن قوله عن نشعاط الحركات اإلسعالمية عقب االسعتقالل ،كان عملها مقتصعر ضعمن المجتمع
المدني كالجمعيات اإلس ع ععالمية والكش ع ععافة اإلس ع ععالمية الجزائرية ،فال يمكن أن ننكر أن فرنس ع ععا تركت
أثا ار واضعع ع ع ع ععحة في الجانب الثقافي للجزائريين،296حيث كان أغلبية المثقفين والنخبة من لديهم تكوين
وثقافة فرنسععية بعيدة عن اإلسععالم ،فلم يكن الجانب الديني متبلو ار وحاضع ار في السععاحة السععياسععية ،إذ
اقتصر الجانب الديني على التيار الصوفي أو الزوايا التي كانت تجسد صور الوالء والطاعة للحاكم
دون التدخل في الجانب السععياسععي ،بل بالعكس فإن المذهب المالكي لهذه الطرق يحرم الخروج على
الحاكم والمحافظة على االستقرار ومصالح األمة

297

أ .أهم األسباب التي أدت إلى أفول نجم التيار اإلسالمي مباشرة بعد االستقالل:
 تحقق المطلب الذي كان يسعى إليه وهو استقالل الجزائر ،وتحقيق المكاسب المسطرة والمتمثلة
في العربية لغة الدولة واإلسع ععالم دينها .أيضع ععا كان مفهوم الدين أو اإلسع ععالم في الجزائر في تلك
الفترة معتدال بسبب تعدد الطرق الصوفية في دول المغرب كالطريقة القادرية والتيجانية.298

293

"Projet de programme pour la réalisation de la révolution démocratique populaire
.(adoptée à la l’unanimité par le C.N.R.A.à tripoli en juin 1962.), p14 .
294
constitution de la république démocratique populaire algérienne. article
04,www.algeriedroit.fb.dz
295
www.el-mouradia.dz » portrait benbella.
296كميل ريسلير ،السياسة الثقافة الفرنسية بالجزائر وأهدافها وحدودها ،تر:ندير طيار ،بيروت :دار الغرب
اإلسالمي ،لبنان ،2002 ،م .133

297

محمد عز الدين الغرياني ،المذهب المالكي النشأة الموطن وأثره في االستقرار االجتماعي،لبنان :دار الكتب

الوطنية ،2010،م.70

نفس المرجع  ،م .125
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 دور الزوايا في تأييد النظام واقتص ع ع ع ع ععار عملها فقط على االهتمام بالمس ع ع ع ع ععاجد وتحفيظ القران في
الكتاتيب ,كما ال يمكن نكران التأثير الفرنسععي على اإلسععالم خالل حمالت التبشععير نشععر الثقافة
الفرنسية في الجزائر.

299

 التخوف من عودة فرنس ع ع ع ع ع ععا والتفاف جميع الكتل حول حزب جبهة التحرير الوطني كممثل وحيد
للشعب الجزائري داخليا وخارجيا.
 كان له أثر كبير في نفوس الجماهير التي التفت حوله حيث كان في تلك الفترة الزال يسع ع ععيطر
على الجماهير الخطاب الثوري وهنا يمكن القول انه أص ع ع ع ع ععبح هناك تحول للجزائر من التش ع ع ع ع ععبع
باألفكار الفرنسع ع ع ععية إلى جزائر العروبة والقومية ،والتأثر أفكار سع ع ع ععيد قطب في مصع ع ع ععر والمنهج
السلفي.

300

 ونجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية على الشاه في 1979

301

و مما سبق يمكن أن نستنتج أن الجزائر بعد االستقالل كانت تعاني من مشكل هوية بعد  132سنة
من االسع ععتعمار .فاحتضع ععنتها الثقافة العربية اإلسع ععالمية بفكرها المعتدل والمتطرف نشع ععأ الص ع عراع بين
المتأثر ينب األفكار والتفافة الفرنس ع ععية والذين يمثلون الس ع ععلطة ،وبالتيار المتش ع ععبع بالعروبة واإلس ع ععالم
الذين درس ع ع عوا بالمشعع ععرق العربي في الزيتونة أو األزهر ،وربما يكون هذا المشع ع ععكل مشع ع ععكل الهوية من
أبرز األسباب التي أدت إلى الصراع السياسي والمسلح في الجزائر ،وهو صدام حضاري في مجتمع
واحد بين اتجاهين متناقضين في الفكر ،اتجاه متشبع بالثقافة الغربية ،واتجاه متشبع بالثقافة العربية.
 .2مرحلة من  1978إلى 1992

كميل ريسلي ،مرجع سابق ،م.141

299

300نشأة حركة اإلخوان المسلمين في الجزائر انشقاقاتها واختالفاتهاwww.sasapost.com.
 301سعيد أمير ارجمند "،جمهورية إيران اإلسالمية في منظور مقارن ترجمت هذه الدراسة وطبعت عام  1998ضمن
مجموعة مقاالت جاءت تحث عنوان مداخل نظرية إلى الثورة اإلسالمية https://nahrainnet.net/?p=30300
.
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بعععد وفععاة الرئيس هواري بومععدين ،302وتولي الرئيس الش ع ع ع ع ع ع ععاذلي بن جععديععد الحكم ،كععان هنععا التحول
واالنفتاح الس ععياس ععي بإقرار التعددية الس ععياس ععية،فأعط دس ععتورفبراير 1989حرية تش ععكيل جمعيات ذات
طابع س ع ععياس ع ععي ،وتم اإلفراج عن المس ع ععاجين الس ع ععياس ع ععيين اإلس ع ععالميين ليتم اس ع ععتعمال المادة  40من
الدستور ،303وتشكلت جمعية النصح واإلرشاد التي انبثقت عن جمعية الموحدين.304
تعتبر هذه الفترة فترة حافلة في نشععاط الحركات اإلسععالمية في الجزائر ،عرفت أوجه عملها ونشععاطها
السياسي الذي نظن أنها لن تستطيع الوصول إليه إطالقا مستقبال ،وهي الفترة التي كان فيها التيار
اإلس ععالمي فاعال ومتغي ار أس ععاس ععيا في اللعبة الس ععياس ععية في الجزائر ،فكتف نش ععاطه الدعوي وخطاباته
الدينية من أجل التعبئة الجماهيرية واسعتغل في ذلك األزمة االقتصعادية الحادة التي ضعربت الجزائر
أتناء  ،3051988بس ع ععبب انخفاض أس ع عععار البترول التي تحولت إلى أزمة س ع ععياس ع ععية واجتماعية فمع
عجز السع ع ع ع ععلطة في إيجا د الحلول اقترحت تغيي ار جذريا تمثل في الخصع ع ع ع ععخصع ع ع ع ععة ونظام االقتصع ع ع ع ععاد
الحر ،306و كذا فتح المجال الس ع ععياس ع ععي لجميع التيارات اإلس ع ععالمية من اجل المش ع ععاركة في وض ع ععع
توافق سع ععياسع ععي أو تشع ععكيل مشع ععترك يخرج الجزائر من أزمتها ,وأصع ععبح التيار اإلسع ععالمي هو المحرك
األول للرأي العام ،والخطاب الس ع ععياس ع ععي الديني هو المس ع ععيطر على كل المس ع ععتويات ،وأص ع ععبح التيار
اإلس ع ععالمي من أنش ع ععط التيارات التي تحظى بتأييد أغلبية الش ع عععب ،حيث اس ع ععتطاع أن يس ع ععتقطب كل

302هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد إبراهيم وخروبة الرئيس الثاني للجزائر ولد في  1932/08/23بقالمة درس
بالقاهرة كان رئيس الوالية الخامسة بوحدة الجيش الشعبي الوطني أحد رموز حركة عدم االنحياز وأول رئيس من
دول العالم الثالث تحدت في األمم المتحدة توفي في  .1978/12/27انظر أيضاwww.radioalgerie.dzمقطع
صوتي لخطاب الرئيس هواري بومدين" ،مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" تاريخ النشر  2014/11/15على الساعة
19.35
المادة  40من دستورالجزائر  1989/02/23الخاصة بحق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي معترف بها

303

 "304جمعية اإلرشاد الشيخ نحناح كان يريد التغيير بالتدريج" المقال بقلم (ق.و) نشر بتاريخ  2012 /06/23على
الموقع www.echorokonline.com
 305السلسلة الثالثة الحركات الوطنية التونسية والمغاربية والمشرقية رقم  ،12مقال للدكتور مكحلي محمد ،حكم"
الشاذلي بن جديد من السلطة الشمولية واالنفتاح االقتصادي إلى التحول الديمقراطي واالنسداد السياسي"،ط 01مؤسسة
التميمي للبحث والمعلومات  ،تونس ،مارس ،2005م .353
نفس مرجع ،م .360
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الشعرائح االجتماعية ,مركز اثارة على الجانب الروحي للجماهير وثارة أخرى على المنهج اإلسعالمي
كمنهج مثالي بديل إلخفاقات االختيارات الس ع ع ع ععابقة كاالش ع ع ع ععتراكية الملحدة أو الديمقراطية العلمانية،
وهنا ظهرت الجبهة الجزائرية لإلنقاذ كأول تيار رسع ع ع ععمي وبعدها جاءت  ،حركة النهضع ع ع ععة  ،وحركة
مجتمع السعلم ،ولعل أهم تيار إسعالمي في تلك الفترة كان الجبهة الجزائرية اإلسعالمية لإلنقاذ فما هو
المسار السياسي لهذه الحركة"م.
أ .مسةةار الجبهة الجزائرية لإلنقاذ :تعتبر هذه الحركة اإلسععالمية على مدار التاريخ السععياسععي
الجزائري الحركة الوحيدة التي اسععتطاعت أن تفرض نسععقا عاليا من النشععاط السععياسععي متبنيه
برنامج تغيير جدري للتوجه السععياسععي للجزائر محاولة إلغاء جميع المكاسععب التي حققت بعد
االستقالل مقترحة برنامج إقامة دولة إسالمية.
 .1جذورها :ظهرت الصععحوة اإلسععالمية في الجزائر مسععتفيدة من قانون صععدر سععنة  1971يسععمح
بتأسع ع ع ع ع ع ععيس جمعيات خيرية .وفي الفترة الممتدة بين  1971إلى  1978سع ع ع ع ع ع ععنة وفاة الرئيس "هواري
بومدين "تشعكل ما يقارب  11ألف جمعية اكترها تمارس نشعاطها في المسعاجد والنوادي .كان اكبر
تجمع للجماعات اإلس ععالمية بمس ععجد جامعة الجزائر ،تحت رعاية عبد اللطيف س ععلطاني والش ععيخ
"احمد سعععحنون "،حيث كان يعرف جامع الجامعة نشعععاطا كبي ار خاصعععة في خطب الجمعة اين كانت
هذه الخطب تس ع ععتقطب الكثير من الطلبة والمش ع ععايخ واالس ع ععاتذة الجامعيين واذا قمنا باإلمعان في هذه
النقطة س ععنجد أن مس ععار التيار اإلس ععالمي في تلك الفترة ظهر وتبلور واش ععتد من خالل تزاوج الجامع
بالجامعة أين كان الطالب الجامعيين واألساتذة هم الدعاة لمفكار السياسية اإلسالمية فشكلوا النخبة
المثقفة .ومن خالل اس ع ع ععتعمال المنابر والمس ع ع ععاجد التي تعد خطاباتها من أكثر الخطابات تأثي ار على
الجماهير،307هذا على عكس ما يحدث في ثورات الربيع العربي ،التي تقودها تيارات سع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععية أو
أحزاب بقيادات لطالما خيبت أمال الجماهير بتورطها في قضع ع ع ع ع ع ععايا فسع ع ع ع ع ع ععاد أو تحقيق مصع ع ع ع ع ع ععالحها
الشخصية أو ذات مستوى تعليمي متواضع.

307أبو جرة سلطاني  ،الجزائر الجديدة "الزحف نحو الديمقراطية" ،الج ازئر ،شركة زاعياش للطباعة والنشر ج ،2م
90
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لقد أسفر التجمع الذي قامت
به هذه الجماعات بالخروج 14مطالب أبرزها:
 إطالق سراح السجناء اإلسالميين.
 إلغاء ميثاق سنة  1976وان يحل القران محل الميثاق العلماني.
 أن تقام دولة إسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية.
 رفض سياسة الحزب الواحد والتوجه االشتراكي.
وعلى اثر ذلك ث م اعتقال العديد من القادة اإلسع ع ع ععالميين من بينهم عباسع ع ع ععي مدني الذي لم يفرج عنه
إلى غاية 3081984وهو مؤس ع ع ععس الجبهة الجزائرية لإلنقاذ ،وفي  1988اتس ع ع ععع المد اإلس ع ع ععالمي مع
تردي األوضععاع االجتماعية واالقتصععادية ،وحاول نظام الشععاذلي احتواء المد اإلسععالمي بكل الوسععائل
دون جدوى وانتشع ععرت مظاهرات 05أكتوبرسع ععنة،3091988وكللت بدسع ععتور فبراير 1989وهنا تحددت
خارطة األحزاب السياسية اإلسالمية ،حيث ثم منح تراخيم ل  64حزب بعد صدور دستور فيفري
1989
.2نشةةأتها :تأسع عس ععت في مارس1989أي بعد ص ععدور دس ععتور فيفري  1989وفي س ععبتمبر من نفس
العام تحصععلت على ترخيم قانوني لممارسععة العمل السععياسععي،

310

وضععمت في صععفوفها العديد من

التيارات وهي التيار السع ع ع ع ع ععلفي يقوده "علي بلحاج" ،والتيار الجهادي يقوده "عباسع ع ع ع ع ععي مدني" ،وتيار
الج أزرة بقي ععادة "محم ععد السع ع ع ع ع ع عععي ععد "،وه ععذا األخير خليط من المتع ععاطفين والتكفيريين وك ععان أقلي ععة في
الحزب،311وكما يقول الجابريدائما التطرف في اإلسع ع ععالم نوع من أنواع التعبير عن موقف سع ع ععياسع ع ععي
308عباسي مدني ولد بوالية بسكرة بمدينة سيدي عقبة سنة  28/02/1931كان أبوهإمام مسجد بدأ عمله السياسي
في  1948في الحركة الوطنية بعد االستقالل أكمل تعليمه وحصل على شهادة ليسانس في الفلسفة ثم تحصل على
شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة في التربية المقارنة يقيم بقطر.

309بوشنافة شمسة ،ادم قبي" ،إدارة النظام السياسي في الجزائر  ،"2000-1988مجلة الباحث ،العدد،03
.2004م،128للمزيد انظر أنظر محمد خوجة ،سنوات الفوضى والجنون،ط ،2000، 01م41-40

310حصلت جبهة اإلنقاذ على ترخيم إنشاء الحزب في سبتمبر 1989وكان بعض أعضاء هذه الحركة أمثال علي
بلحاج ومحمد السعيد يرفضون فكرة الحصول على ترخيم من نظام علماني وملحد مغتصب للشرعية.
311الج أزريون جماعة متطرفة قادها محمد السعيد وكانت تيار تكفيري انضمت للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،انظر أيضا
لباس بوكراع المرجع السابق م .220
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معين،312فكانت هذه التيارات المتطرفة ترى أن النظام القائم دار كفر وموقفها الس ععياس ععي منه ليس
فقط رفضه وانما الجهاد لتحويل الدولة إلى دار اإلسالم .
.3نشةةةاطها السةةةياسةةةي الرسةةةمي :لقد كانت الجبهة الجزائرية لإلنقاذ مقارنة بحزب النهضع ععة وحركة
مجتمع الس ع ععلم األكثر انتش ع ععا ار وعرفت انتش ع ععا ار في  48والية واتس ع عععت قاعدة مناض ع ععليها ،أما هياكلها
فتتمثل في مجالس الشع ع ع ع ع ع ععورى والمكتب التنفيذي على مسع ع ع ع ع ع ععتوى البلديات والواليات ،وكذا المجلس
الشع ع ع ععورى الوطني الذي يعين أو ينتخب أعضع ع ع ععاء المكتب التنفيذي ،لقد اسع ع ع ععتغلت هذه الحركة تردي
األوضاع االجتماعية واالقتصادية وانتشار الفساد كحجة إلنقاذ الجزائر من النهج العلماني والعودة
بها إلى النظام اإلسالمي كمنهج سياسي واقتصادي .
 1-3المعركة السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية في االنتخابات المحلية في جوان  :1990اس ع ع ع ع ععتطاعت الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ أن تفرض نفسها على الساحة السياسية كأكبر قوة معارضة بالجزائر
حيث اسع ع ع ع ععتطاعت في االنتخابات البلدية يوم  1990/06/12أن تحصع ع ع ع ععل على 853
بلدية من إجمالي  1541أي بنسععبة  55.42بالمئة ،و 32والية من أصععل  48في حين
حص ع ع ععلت جبهة التحرير الوطني على  487بلدية أي بنس ع ع ععبة 31.64بالمئةو 16والية،
وقد جرت المنافسة على  1541مقعد في المجالس البلدية وعلى 277مقعد في المجالس
الوالئية.

312محمد عابد الجابري ،نقد العقل العربي وبنية العقل العربي،د ارسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية،
بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1981 ،م.61
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الجدول رقم  01يوضح نتائج االنتخابات المحلية جوان 1990كاألتي

313

الةةةةنسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة

الرقم

الحزب

عدد األصوات

01

الجبهة الجزائرية لإلنقاذ

4.331.472

33.73

02

جبهة التحرير الوطني

2.245.798

17.49

04

األحرار

931.278

7.25

05

التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية

166.104

11.66

06

حركة مجتمع السلم

310.136

1.29

المئوية

 2-3المعركة االنتخابات التشريعية :لم يختلف سيناريو االنتخابات التشريعية عن االنتخابات
المحلية ،إذ كتفت الجبهة الجزائرية لإلنقاذ من نش ععاطها الس ععياس ععي رغم س ععياس ععة الس ععلطة
العنيفة في زج النشع ع ععطاء في السع ع ععجون ،وهنا يمكن القول أن الجزائر في تلك الفترة وتلك
االنتخابات ش ععهدت منافس ععة كبيرة وش ععفافية في العملية االنتخابية ال توجد اآلن حتى في
الدول الديمقراطية المتقدمة ويمكن رد ذلك إلى العمل الس ع ع ععياس ع ع ععي الكبير الذي قامت به
جبهة اإلنقاذ في التعبئة الجماهيرية وبالمقابل االنفتاح الكبير والضع ع ع ع ع ع ععمانات التي قدمها
نظام الحكم الممثل بالرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك.
وجاء الدور األول من االنتخابات بجملة من النتائج التي ال تختلف عن نتائج االنتخابات المحلية.
والتي أعلنها المجلس الدستوري األعلى حيث جاءت كاآلتي:
 بلغت نس ع ععبة المش ع ععاركة58.55بالمائةأي ما يقارب07مليون مص ع ععوت من أص ع ععل  13مليون
مسجل

314

313إلياس بوكراع  ،الجزائر الرعب المقدس ،ط.02لبنان،شركة المطبوعات اللبنانية دار الفرابي ،2011،جداول
جميع النتائج مدرجة في المالحق الخاصة بالكتاب،م.410

Par akrambelkaid" le 26/12/2011l’urne fatale en Algérie ; m.slateafrique.com

314

/80027/26-décembre-1991-Algérie-fis
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 ان عت عه ع ع ععت ال عجععول ع ع ععة األولععى فععي  1991/12/26وأع عل عن ع ع ععت ال عن عت ع ع ععائععج مس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاء األح ع ع ععد
،1991/12/29حيث فازت الجبهة الجزائرية لإلنقاذ ب  188مقعد من  430مقعد أي 44
بالمائة من المقاعد اكتر من  03مليون صع ع ع ععوت انتخابي واحتلت المرتبة الثانية التجمع من
اجل الثقافة والديمقراطية بحصع ع ع ع ع ع ععولها على  25مقعد من  430مقعد واحتلت جبهة التحرير
الوطني المرتبة الثالثةب  15مقعد .315
 النتائج التي حص ع ععلت عليها جبهة اإلنقاذ حس ع ععب الواليات  :الجزائر – %70.36قس ع ععنطينة
–% 68.20غليزان  -% 67.62البليعععدة –% 67.29بومرداس  -%63.57الشع ع ع ع ع ع ععلف
 -%62.43وهران  -%61.64ميلة – %59.81معسععكر  %85.26تلمسععان %57.93
عين الدفلى  %55.78مسع ع ع ع ععتغانم -%53.34سع ع ع ع ععطيف %- 53.23بلعباس -%52.87
عن ععاب ععة- %51.11أم البواقي  - %49.60تسع ع ع ع ع ع ععمسع ع ع ع ع ع ععيل ععت  -%49.37برج بوعريريج
 - 46.05%بسععكرة  - %45.80تيارت  -%45.22عين تموشععنت  - %44.91الجلفة
 -%44.78تيبازة  - %44.57االغواط  - % 44.27س ع ع ع عععيدة  - %44.09س ع ع ع ععكيكدة
 - %43.73البويرة  - %43.33النعامة  - %41.86المسع ع ع ع ع ع ععيلة  - %41.58الطارف
 -%41.86الوادي  -%40.77بش ع ع ع ع ع ع ع ععار  - %40.59خنش ع ع ع ع ع ع عل ععة  - %37.49ق ععالم ععة
 - %35.75سوق أهراس  - %35.14جيجل  - %34.35تبسة  - %29.02البيض
 - %25.90ورقلة  - %25.10اليزي  %20.14غرداية  -%16.02ادرار %15.65
 -تندوف  - %11.42بجاية  _%8.80تيزي وزو -%6.24تمنراست%0.61
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من خالل استقرائنا لهذه النسب والنتائج يمكن استخالم النتائج التالية :
 حجم العمل السع ععياسع ععي الذي قامت به جبهة اإلنقاذ على المسعععتوى ى الوطني والذي يظهر
جليا من خالل النسع ع ع ععب المتحصع ع ع ععل عليها عبر الواليات ويتناقم كلما اتجهنا إلى الواليات
الجنوبية او الصحراوية.
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 حجم االسع ع ع ع ععتبداد الكبير الذي كان يعانيه الشع ع ع ع عععب إبان حكم الحزب الواحد والذي ترجم في
االنتخابات المحلية والتشريعية.
 س ع ع ععوء األوض ع ع ععاع االجتماعية واالقتص ع ع ععادية التي ترجمت إلى أصعع ع عوات ض ع ع ععد النظام الحاكم
المتمثل في جبهة التحرير الوطني لصالح جبهة اإلنقاذ.
 وجود حراك س ع ععياس ع ععي وش ع عععبي كبير تمثل في قوة التعبئة الجماهيرية و ارتفاع نس ع ععبة الوعي
السياسي التي تتجلى من خالل ارتفاع نسب المشاركة.
 .4تطورها من جبهة اإلنقاذ إلى الحركة المسلحة
بعد صع ععدور نتائج الدور األول من االنتخابات التش ع عريعية ثم إيقاف المسع ععار االنتخابي ،بعد اسع ععتقالة
رئيس الجمهورية آنذاك "الش ع ع ع ع ععاذلي بن جديد" ،وانقلب الجيش على الس ع ع ع ع ععلطة بعد وض ع ع ع ع ععوح مس ع ع ع ع ععار
االنتخابات التي كانت في صععالح الجبهة الجزائرية لإلنقاذ ،وقام الجيش بمتابعة جميع أعضععائها وتم
مم الس ع ع ععجون بمناض ع ع ععلي جبهة اإلنقاذ ومن بينهم "عباس ع ع ععي مدني" و"محمد حش ع ع ععاني"،317هنا عمت
المظاهرات ش ع ع ع عوارع الجزائر ،وقام الجيش بإعالن قانون الطوارئ لفرض النظام وتدخل الجيش-318
"المسععار متطابق مع الربيع العربي في مصععر كأنها نفس اإلحداث" -وهنا تحول مسععار جبهة اإلنقاذ
من العراك السع ععياسع ععي الرسع ععمي نحو ما يسع ععمى بالجماعات المسع ععلحة ،حيث توالدت هذه الجماعات
خالل الفترة من 1992إلى  2000من بينها الجماعة اإلسع ع ع ععالمية المسع ع ع ععلحة /1995-1991"GIA
الحركة ألجل الدولة اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية  "1998-1991" MEIالجبهة اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية للجهاد المسع ع ع ع ع ع ععلح
 ،" 2000-1993"FIDAوأهم أمرائها" عبد القادر شع ع ع ع ع ع ععبوطي" لعيادة جمال زيتوني ،عنتر زوابري
ومدني مزراق " ،319هذه الجماعات هي إس ع ععقاط للجماعات المس ع ععلحة التي تش ع ععكلت في س ع ععوريا بعد
الربيع العربي" هععذه الجمععاعععات جعلععت كهوف ال جبععال معععاقععل الجتمععاعععاتهععا وكععانععت هععذه الجمععاعععات

317قناة الشروق الجزائرية" ،لقاء تلفزيوني بعنوان الحلقة المفقودة.مع قائد الجيش الجزائري لإلنقاذ المنشق مدني
مزراق" ،الحلقة  ،10انظر أيضا رابح لونيسي  ،الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين ،الجزائر،دار

المعرفة ،م189.
 318الجنرال خالد نزار بالتعاون مع محمد معارفيه ،الجيش الجزائري في مواجهة التظليل "محاكمة باريس"،تر:خليل
احمد خليل،ط،01لبنان :دار الفارابي ،2003،م.138
319لباس بوكراع ،مرجع سابق،م .146
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تعتبر كجنععاح عسع ع ع ع ع ع ععكري لجبهععة اإلنقععاذ ،طورت هععذه التنظيمععات من قععدراتهععا القتععاليععة وميكععانزمععاتهععا
الدفاعية ،واسع ععتطاعت تجنيد المئات من المناضع ععلين بغرب ووسع ععط وشع ععرق البالد قصع ععد هدف واحد
وهو اسعترداد الشعرعية ،واسعتكمال المسعار االنتخابي ،واطالق القادة السعياسعيين لجبهة اإلنقاذ ،إال أن
الجيش أراد أن يسع ع ععتأصعع ععل هذه الجماعات من خالل المواجهات العسع ع ععكرية ،وهنا سعع ععالت الكثير من
الدماء ولم يسع ع ععتطع الجيش السع ع ععيطرة على هذا الجناح العسع ع ععكري ،كما أنهذه الجماعات ظهرت فيها
انقسع ع ععامات وظهرت تنظيمات أخر أكثر دموية تعددت تسع ع ععمياتها كالجماعة السع ع ععلفية للدعوى والقتال
وهي جمعاععة تكفيريعة تسع ع ع ع ع ع ععتهعدف جميع البني والمؤس ع ع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ع ع ععات العموميعة ،والموظفين واإلعالميين
والسياسيين ،وحتى الفنانون" ،واعتبرت هذه الجماعات أن كل من مع النظام الحاكم سواء مدنيين أو
سع ع ععياسع ع ععيين هم كفار وازداد التطرف ،خاصع ع ععة وأن الكثير من المنتمين إلى هذه الجماعات كانوا من
العاطلين عن العمل أو من اللص ع ع ع ع ع ععوم والمجرمين ودون أي مس ع ع ع ع ع ععتوى علمي أو ثقافي ،وكان من
السععهل إغراؤهم وتعبئتهم ومنهم من كانت تقيده األحكام الوضعععية للقانون واختاروا طريق الجهاد من
أجل الحصع ع ع ععول على فتاوي ورخم ترضع ع ع ععي شع ع ع ععذوذهم كالغنائم والجواري ،ونكاح المتعة ومنهم من
غرر به باسع ع ع ععتعمال الخطاب الديني األصع ع ع ععولي كالشع ع ع ععهادة في سع ع ع ععبيل اهلل من خالل القيام بعمليات
اسع ععتشع ععهادية وجهاد الكفار،320وحتى الحركات المسع ععلحة لقيت دعما كبي ار من اإلعالم الخارجي ،321
واسعتفادت من مشعاركة بعض العناصعر األفغان الذين شعاركوا في الحرب ضعد االتحاد السعوفياتي في
أفغانسع ع ع ع ع ع ععتان ،وتم نقل تلك الخبرات إلى الجزائر ،لكن الجيش الجزائري اسع ع ع ع ع ع ععتطاع التعامل مع هذه
الجماعات من خالل العمل المخابراتي ،وكان الدور الحاسع ع ع ع ع ع ععم في التعامل مع هذه الجماعات من
خالل ش ع ع ععخم "إس ع ع ععماعيل العماري" ،الذي كان همزة الوص ع ع ععل في التفاوض مع هذه الجماعات من
جهة ،وقيادة أركان الجيش الشع ع ع ع عععبي الوطني من جهة والتي كانت تنقل التقارير إلى الرئاسع ع ع ع ععة ،كما
اس ع ع ععتعمل الجيش طرقا أخر يمثل حص ع ع ععارها وقطع الدعم الخارجي عنها تارة واس ع ع ععتمالتها من خالل

320كميل الطويل ،الحركة اإلسالمية المسلحة في الجزائر من "اإلنقاذ إلى "الجماعة" ،ط،01لبنان:دار النهار للنشر،
.1998م .115
321
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تقديم ضمانات بالعفو الشامل أو تصفيتها من خالل تمشيط الجبال والغابات لتدمير معاقل اإلرهاب
تارة أخرى.322
والذي عجل بنهاية هذه الجماعات انقس ععامها وتنافس ععها حول الزعامة خاص ععة بعد أن أص ععبح يتاجر
باسمها في الخارج أصبح لها تمويل خارجي جعل بعض الجماعات تقتتل فيما بينها للحصول على
الزعامة ،ما جعل الكثير من العناصع ع ع ععر التي جندت من أجل الدفاع عن مكاسع ع ع ععب سع ع ع ععياسع ع ع ععية تقبل
التفاوض مع النظام ،وكانت س ع ع ع ععياس ع ع ع ععة الوئام المدني والمص ع ع ع ععالحة الوطنية التي عمل عليها الرئيس
"اليمين زروال" من1995إلى  1998وأكملهععا الرئيس "عبععد العزيز بوتفليقععة" في اسع ع ع ع ع ع ععتفتععاء يوم 16
 1999 /09/بالقبول أو رفض مشععروع المصععالحة الوطنية ،وكانت النتائج بالقبول فتوالى اس عتسععالم
هذه الجماعات مستفيدة من قانون الوئام المدني.323
لقد غطى نشع ع ع ع ع ععاط الجبهة الجزائرية لإلنقاذ عن نشع ع ع ع ع ععاط العديد من التيارات اإلسع ع ع ع ع ععالمية التي
عاص ع ع ععرت تلك الفترة والزالت تناض ع ع ععل ،ومن بينها حركة النهض ع ع ععة تحث رئاس ع ع ععة "عبد اهلل جاب اهلل"
وحركة المجتمع اإل سععالمي التي تناوب عليها بعد وفاة "الشععيخ محفوظ نحناح" مؤس عسععها كل من "أبو
جرة سلطاني" و"عبد الرزاق مقري".324
أما بالنسععبة لحركة النهضععة تشععكلت بعد دسععتور فبراير  1989وكان نشععاطها معتدل بالمقارنة بجبهة
اإلنقاذ ،حيث تمثل هدفها في التس ع عععينات المش ع ععاركة في الس ع ععلطة من خالل حصع ع عولها على مجالس
منتخبة محلية دون الدخول في صراع مع السلطة الحاكمة.325

322قناة الشروق الجزائرية  ،لقاء تلفزيوني بعنوان الحلقة المفقودة .الحلقة 13
323الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ،46القانون  08/99المؤرو في  13يوليو 1999المتعلق باستعادة
الوئام المدني،المادة . 01انظر أيضا احمد قورية ،بوتفليقة رجل األقدار ورجل المصالحة الوطنية ،الجزائر ،ديوان
المطبوعات الجامعية .2004،م.24
324

يعتبر محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم وخلفه بعد وفاته ابو جرة سلطاني الذي تورط في قضية الخليفة

وجاء بعده عبد الرزاق مقري
325حركة النهضة بقيادة الدكتور عبد اهلل جاب اهلل تأسست في  1989خاضت العديد من التجارب االنتخابية
إالأنها لم تنجح في الحصول على تمثيل كبير في السلطة قدمت رئيس حزب ها كمرشح للرئاسيات أكثر من مرة في
توب حزب النهضة وفي توب حزب اإلصالح الوطني وهي تعيش صراعات داخلية وانقسامات.
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ب -تيارات اإلسةةةةالم السةةةةياسةةةةي المعتدل في الجزائر بعد األزمة السةةةةياسةةةةية)حركة مجتمع السةةةةلم
كنموذج)

لقدمثلت جبهة اإلنقاذ طيلة سنوات من  1990إلى  2000نموذج لإلسالم السياسي

المتطرف ،وفش ع ع ععلت إال أنه توجد تيارات أخر مثلت اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي المعتدل تمثلت في حركة
المجتمع اإلسععالمي التي غير اسععمها حاليا إلى "حمس" اختصععار "حركة مجتمع السععلم" ,التي كانت
أكثر نش ع ععاطا بس ع ععبب حماس مؤس ع عس ع ععها الش ع ععيخ "محفوظ نحناح"،326وس ع عععيه إلرس ع ععاء األفكار التقدمية
لإلسالم في الجانب السياسي واالقتصادي بكل شفافية وديمقراطية ،وفهم دقيق لإلسالم.327
لقد أسعس محفوظ نحناح في البداية جمعية النصعح واإلرشعاد في سعنة  1988ثم أنشعاء حزبا
س ععياس ععيا تحث اس ععم حركة المجتمع اإلس ععالمي وانتخب أول رئيس له في  1991/05/30كان هذا
الحزب من أكثر األحزاب السععياسععية نشععاطا ،وقد رشععح الشععيخ "محفوظ نحناح "للرئاسععات في نوفمبر
 1995وحصععل على المركز الثاني بأكثر من  03مليون صععوت ،وتعتبر هذه أول انتخابات رئاسععية
ش ععارك فيها اإلس ععالميون وفي  1999رفض ترش ععحه بحجة انه لم يش ععارك في حرب التحرير باعتباره
مولود في سنة .3281942
أ -المسةةار السةةياسةةي للحركة قبل الريع العربي :بدأ مس ععار حركة المجتمع اإلس ععالمي منذ البداية
إتباع النضعال السعياسعي السعلمي واإلسعالم المعتدل حتى أتناء سعيطرة األفكار المتطرفة وحافظت هذه
الحركة على شخصياتها من خالل مجموعة من المبادئ وهي:
 المشاركة قاعدة الحكم أولى من الروح االنسحابية أو المعارضة الراديكالية.
 إدانة كل أشكال العنف واإلرهاب وكل مظاهر الغلو في الدين.
 الدفاع عن قيم الوسطية واالعتدال.
326محفوظ نحناح ولد في  1942/01/27بالبليدة دري بجامعة الجزائررجل سياسي بعد استقالل الجزائر اتجه للعمل
الدعوي وأسس حركة مجتمع السلم أدان كل مظاهر الغلو في الدين وكرس مسار الدعوي في الدفاع عن العقيدة
الصحيحة والوسطية توفي في  2003/06/19بسرطان الدم عن عمر يناهز  61سنة.
327

عبد الرزاق مقري ،البيت الحمسي

الخلونية،2013،م.29
328

مسارات التجديد الوظيفي

في العمل اإلسالمي ،الجزائر :دار

المادة  37من الدستور الجزائري  1996وانظر ايضا الفقرة  02من المادة  163من القانون العضوي المتعلق

بنظام االنتخابات .2012
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 ضرورة بناء أمة واقامة حضارة ترتكز على المعرفة بالشؤون المدنية والعلوم الحديثة.
ويقول محفوظ نحناح "أن الذين تش ع ع ع ععغلهم النوافل عن إتقان ص ع ع ع ععناعة وتجارة أو علم ال يس ع ع ع ععتحقون
االحترام ....نحن نريد بناء حياتنا على قواعد رسالتنا العتيدة"

329

بالنتائج التي حققها هذا التيار :من خالل اعتماد هذا التيار اإلسالمي الوسطية استطاع أن يحصد
في انتخابات  80 1997مقعد باالنتخابات التشع ع ع عريعية ،و 40مقعد ،في انتخابات  2002حص ع ع ععلت
على  38مقعد ،وفي  2007حصعع ععلت على  52مقعد ،أما في  2012شع ع ععكل تحالف سع ع ععمي بتكتل
الجزائر الخضراء وحصل على  48مقعد ,وهو تكتل مؤلف من 03احزاب إسالمية.330
ما يمكن قراءته من خالل النتائج أن الحزب فرض نفسعع ععه في الخارطة السع ع ععياسع ع ععية وطيلة 15
سع ع ع ع ع ععنة حافظ على المرتبة الثالثة بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ،فحين أن
بعض القراءات تعتبر هذه النتائج مفبركة من طرف السعع ع ع ع ععلطات من أجل الحفاظ على توازن وتمثيل
جميع التيارات في السعععاحة السع ععياسع ععية ،ولكن ما تجدر اإلشعععارة إليه أن تراجع بريق هذا الحزب تعود
إلى المش ع ععاكل الداخلية للحزب واالنقس ع ععامات ،وتغليب المص ع ععلحة الش ع ععخص ع ععية لرئيس الحزب على
الطموحات الس ع ع ععياس ع ع ععية للحزب والصع ع ع عراعات الداخلية حول الزعامة ،وغياب الش ع ع ععخص ع ع ععية الكاريزمية
للقيادات وحلت محلها الشع ع ع ع ع ع عععارات الطوباوية .331لقد اخترنا في هذا المقال حركة مجتمع السع ع ع ع ع ع ععلم
كنموذج لتيار االس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي المعتدل نظ ار لنش ع ععاطها الكبير في الس ع ععاحة الس ع ععياس ع ععية الجزائرية
وامتالكها لقاعدة شع عععبية واسع عععة كما ان لها امتداد تاريخي عريق في العمل السع ععياسع ععي كما ال يمكن
اتس ع ع ععاع اطار المقال البحثي الى كل التيارات الس ع ع ععياس ع ع ععية االس ع ع ععالمية  .اال انه و على غرار حركة
مجتمع السع ع ع ع ععلم يوجد العديد من التيارات اإلسع ع ع ع ععالمية اقل نشع ع ع ع ععاط في السع ع ع ع ععاحة الجزائرية مثل حزب
اإلصع ع ععالح الوطني ،حزب النهضع ع ععة ،جبهة التغيير ،حزب العدالة والتنمية والتي كتفت من نشع ع ععاطها
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مقال بعنوان محفوظ نحناح "التجربة والمسار" ،بقلم عمر العبسو ،نشر في /12/03

www.odabsham.net2015
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النتائج من موقع وزارة الداخلية  2012على لسان وزير الداخلية "دحو ولد قابلية"www.interieur.dz.

331عبد الرزاق مقري ،الحركة اإلسالمية في الجزائر (الماضي والرؤية المستقبلية)(،د.ط)،الجزائر:دارالخلدونية للنشر
والتوزيع  ،م.97
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السع ع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ع ععي مع ظهور تداعيات الربيع العربي في المنطقة ،فماهي تداعيات الربيع العربي على
الجزائرم وكيف كان نشاط التيارات اإلسالمية في الجزائرم
المحور الثاني :تداعيات الربيع العربي ونشاط القوى اإلسالمية في الجزائر
 .1تداعيات الربيع العربي على الجزائر
لقد تأثرت المنطقة العربية ككل بتداعيات الربيع ولقد لحق لهيب ما يسمي آنذاك برياح الديمقراطية
الجزائر وكانت كل الظروف مهيأة من جميع الجوانب:
 على المستوى االقتصادي :انخفاض كبير ألسعار البترول أدى إلى استنزاف أموال الخزينة
العمومية ومعه ض عععف نس ععب النمو وارتفاع نس ععبة التض ععخم ،وتراجع الدينار الجزائري ،ورفع
نس ععب الضع عرائب وزيادات في أس عععار المواد الغذائية ،والوقود ومحاولة الدولة إيقاف س ععياس ععة
دعم المنتجات الض ع ع ع ععرورية والكهرباء ما بش ع ع ع ععر بحدوث أزمة اقتص ع ع ع ععادية بحجم األزمة التي
حددت في  1982والتي كانت لنفس السبب انخفاض أسعار البترول.332
 على المسةةةةةةةةةةتوى االجتماعي :توقف الكثير من المش ع ع ع ع ع ع ععاريع الدعم االجتماعي كالسع ع ع ع ع ع ععكن
االجتماعي وتدهور قطاع الصحة والتعليم وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدالت البطالة
انتشع ععار الفقر الهجرة غير الشع ععرعية نحو ارويا دعوة الوزير األول الشع عععب إلى سع ععياسع ععة شع ععد
الحزام "التقشف".333
 على المستوى السياسي فكانت األحزاب السععياسععية اإلسععالمية على موعد مع االسععتحقاقات
االنتخاباتتشع ع عريعات 2012ورئاس ع ععيات في ابريل  2014واالنتخابات التشع ع عريعية واالنتخابات
المحلية ،2017فكان لزاما عليها اغتنام فرصع ع ع ع ع ععة اإلطاحة باألنظمة العربية المجاورة كنظام
"بن علي" في تونس و "معمر القذافي" بليبيا و"حسني مبارك" في مصر.334

332قويدري بوجمعة ،انعكاسات "تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية في الجزائر" ،رسالة ماجستير العلوم
االقتصادية ،تخصم نقود ومالية ،جامعة الشلف.2008،
22333بند لشد الحزام تعليمة الوزير األول عبد المالك سالل حول إجراءات التقشف ،نشر بالموقع
https://fibladi.com2015/12/25
334عبد الرزاق مقري ،المشروع اإلسالمي ،دار الخلدونية ،القبة عالجزائر،2013،م.24
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من أجل :
 السع ع ععير على نفس النسع ع ععق الذي سع ع ععارت عليه بقية األحزاب اإلسع ع ععالمية اإلخوان في مصع ع ععر
وحزب النهضة في تونس و الوصول إلى السلطة كهدف أولي.
 فرض وجودها في الس ع ع ع ع ععاحة الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععية المحلية والدولية من خالل تكثيف عملها واعالن
مععارضع ع ع ع ع ع ععتهعا أو مقعاطعتهعا للنظعام لجعذب نتبعاه الجمعاهير في العداخعل والخعارج ،وهنعا يمكن
اإلشارة إلى ما قامت به حركة مجتمع السلم بانسحابها من التحاف الرئاسي الموالي للسلطة
المتمثل في جبهة التحير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.335
 نزوحها إلى س ع ععياس ع ععة التحالفات فيما بينها من اجل ض ع ععمان اتس ع ععاع القاعدة الش ع عععبية وتبني
موقف موحد.336
 تكثيف نشاطات من خالل عقد تجمعات وتعبئة الجماهير ،فككيف كان نشاطهام
 -1نشاط القوى اإلسالمية في الجزائر أتناء ثورات الربيع العربي
بعد االنتخابات البرلمانية لس ع ع ععنة 2012وهو العام الذي أعقب ثورات الربيع العربي وش ع ع ععهد ص ع ع عععودا
لمحزاب اإلس ع ع ععالمية في كثير من الدول العربية ،س ع ع عععت األحزاب اإلس ع ع ععالمية الجزائرية إلى ص ع ع ععنع
التحالفات سع ع ع عععيا السع ع ع ععتثمار الوضع ع ع ععع السع ع ع ععياسع ع ع ععي للمنطقة ،وكانت ترى أن هناك توجها من النظام
الجزائري يسععمح بالتقدم أكبر في المشععاركة في السععلطة من أجل امتصععام الضععغط ،لذا سعععت إلى
التكتل باعتبار أن التكتل في حزب موحد يكون له تأثير على المش ع ع ع ععهد الس ع ع ع ععياس ع ع ع ععي ،فظهرت عدة
تحالفات إس ع ع ع ععالمية من بينها تكتل الجزائر الخضع ع ع ع عراء ،وض ع ع ع ععم كل من حركة مجتمع الس ع ع ع ععلم وحزب
النهضععة وحزب اإلصععالح الوطني ،إال أنها مجتمعة حصععلت في تشعريعات  2012على أقل نسععبة
في تاريخها ،حيث حصع ع ع ع ع ععلت على  59مقعد من مجموع  220مقعد،337وهذا يعني أن نشع ع ع ع ع ععاط هذه
335

تراجع األحزاب اإلسالمية في الجزائر مقال بقلم دالية غانم نشر في 2014/02/13بالموقع

http://carnegieendowment.org/sada/54512

336حركة النهضة الجزائرية تدعو إلى تكتل إسالمي للفوز بانتخابات الربيع الجزائري ،مقال منشور على لسان رئيس
حركة النهضة

فاتح ربيعي استنادا لتصريح له إلى وكالة األنباء الجزائرية الرسمية

https://meo.news/بتاريخ.2012/01/07
337

نتائج االنتخابات المحلية بالجزائر https://ar.mwikipedia.org.2012
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األحزاب وثورات الربيع العربي لم تؤثر على أحزاب السع ع ع ع ع ع ععلطععة التي ظلععت مهيمنععة على الس ع ع ع ع ع ع ععاحععة
السياسية ،وكان هذا التحالف ظرفي مع احتفاظ كل حركة بهياكلها.
جاءت رئاسع ع ع ع ععيات افريل  2014ولم تقدم األحزاب اإلسع ع ع ع ععالمية أي مرشع ع ع ع ععح بل منها ما دعم برنامج
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،فحين رأت بعض األحزاب اإلس ع ععالمية أن النتيجة محس ع ععومة منذ البداية
مشيرة إلى تزوير االنتخابات.338
أما في 2017فظهر تحالفان كان األول بين حركة مجتمع السلم وحزب التغيير اللذان قر ار االندماج
في حزب حركة مجتمع السع ععلم مع دمج الهياكل التنظيمية ،أما التحالف اإلسع ععالمي الثاني فجمع بين
حركة النهضة مع جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني

.

تحصلت كال الحركتان في  2017على النتائج التالية:
 حركة مجتمع السع ععلم  15مقعد أما االتحاد العام من أجل النهضع ععة والعدالة والبناء حصع ععل
على  15مقعد هي نتائج ضعيفة ،وقد خاض  60حزب هذه التشريعيات فرادى ومتحالفون
سنة  2017في حين أنه في  2012بلغت  50حزب.339
 في قراءة للمنحى التي أخذته هذه األحزاب اإلس ع ع ع ععالمية عقب ثورات الربيع العربي أي من (
 2012إلى  ) 2017والتي جرى فيهما اسع ع ع ع ع ع ععتحقاقين انتخابيين نرى أن األحزاب ركزت في
هذه الفترة على حل التكتل حتى تستطيع الضغط أكثر مستغلة تردي األوضاع االقتصادية،
كما أن األحزاب لم تتخذ أسع ع ععلوب المقاطعة كوسع ع ععيلة للضع ع ععغط نظ ار لمشع ع ععاركة 60حزب في
االنتخابات التشريعية وهو رقم كبير.

338

جبهة

التغير:بوادر

تززوير

الرئاسيات

بدأت

تظهر

مقال

ل محمد

لهوازينشربالموقع

فيwww.echoroukonline.com2014/03/30
339بوليفة فاطمة" ،أثر اإلصالح السياسي على المشاركة السياسية في الجزائر  ،"2007-2012مذكرة ماستر في
العلوم السياسية ،تخصم تنظيمات سياسية وادارية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة،الجزائر2016،
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الجدول رقم  02يقارن بين الحراه السةةةةةةياسةةةةةةي في الجزائر في التسةةةةةةعينات وفي فترة توراثالربيع
العربي
الرقم

الحراك السياسي في التسعينات

01

الوضع ععع السع ععياسع ععي واالقتصع ععادي واالجتماعي الوضةع السةياسةي واالقتصةادي واالجتماعي متوتر
متوتر ومحطم

02

وبحث زعمائها على المصالح الشخصية

رد فعع ععل الحركع ععات اإلسع ع ع ع ع ع ععالميع ععة  :عنف – رد فعل الحركات اإلسةةةةالمية :توتر كبير -ترقب –
مجازر -انقسام .ارهاب

08

السياسية

تطور الحراك السياسي إلى مواجهات مسلحة انشةةةةةغال الحركات اإلسةةةةةالمية بمشةةةةةاكلها الداخلية
بين الحركات اإلسالمية والنظام

07

الجماهير

تدخل المؤس عسععة العسععكرية في إيقاف المسععار سةةةةةةةيطرة النظام على الحراه الشةةةةةةةعبي والسةةةةةةةاحة
السياسي

06

اإلسالمية

قع ععدرة الجمع ععاعع ععات اإلسع ع ع ع ع ع ععالميع ععة على تعبئع ععة عةةدم قةةدرة الجمةةاعةةات اإلسةةةةةةةةةةالميةةة على تعبئةةة
الجماهير

05

وسطي مؤيد للديمقراطية

تجاوب النظام الس ع ع ععياس ع ع ععي القائم مع الحركات عدم تجاوب النظام السةةةياسةةةي القائم مع الحركات
اإلسالمية

04

ومحطم

الخطاب المعتمد من الجماعات اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية الخطاب المعتمد من الجماعات اإلسةةةةةالمية معتدل
أصولي متطرف معادي للديمقراطية

03

فترة توارث الربيع العربي

صمت وتحفظ –انتظار سلوه السلطة.

فشعع ععل الحركات اإلسع ع ععالمية في الوصع ع ععول إلى فشل الحركات اإلسالمية في الوصول إلى السلطة
السلطة
مالحظة:
من العجيب انه عندما نقارن بين ثورات الربيع العربي ،و الوضععع السععياسععي واالنفتاح في الجزائر
في  .1990فيمكن القول أن الجزائر عاش ع ععت تقريبا نفس نس ع ععق توارث الربيع العربي في التس ع عععينات
،وعاشعع ععت جميع األوضعع ععاع التي جرت في كل ثورات الربيع العربي إال التدخل األجنبي ،فقد تكونت
الجماعات المس ععلحة مثلما حدث في س ععوريا مع جماعة داعش ،وفازت جبهة اإلس ععالمية لإلنقاذ على
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الس ع ععلطة باالنتخابات المحلية والتشع ع عريعية ،كما حص ع ععل اإلخوان في مص ع ععر  ،وس ع ععيطرت المؤسع ع عس ع ععة
العس ع ععكرية على الحكم في الجزائر في 1992متلما تدخلت المؤسع ع عس ع ععة العس ع ععكرية في مص ع ععر لفرض
النظام وانتش ع ععرت الفوض ع ععى وتهلهل النظام الس ع ععياس ع ععي في الجزائر متل ما حدث في ليبيا وتونس هذا
االسقاط وان كان يشوبه بعض االختالفات في الجزئيات فانه يسمح لنا بالحكم على البيئة السياسية
في الوطن العربي بانها بيئة متجانسة لها نفس الفعل و رد الفعل ونفس الذهنية ونفس المصير .
ولكن التس ع ع ع ع ع ععاؤل الذي يمكن طرحه هو لماذا التغيير في الوطن العربي دائما ينحرف عن المس ع ع ع ع ع ععار
الس ع ععلمي إلى العنف والفوض ع ععىم وماهي اإلص ع ععالحات الس ع ععياس ع ععية التي يجب القيام لتجنب االنفالت
األمني واالنحراف بالمسار الديمقراطي إلى العنف واألمنم
المحور الثالث :اإلصالحات السياسة للجزائر والضمانات المقترحة للتيارات اإلسالمي
مع تزايد الضععغوطات على السععلطات الجزائرية والتطور الس عريع لثورات الربيع العربي ،قامت الجزائر
بتسع ع ع ععخير جميع الوسع ع ع ععائل م ن أجل منع انتقال عدوى الربيع العربي إليها ،خاصع ع ع ععة وان لديها تجربة
سابقة فاشلة مع هكذا حراك ،كما أنها الحظت انفالت األوضاع األمنية في باقي الدول التي مستها
الثورات.
 .1سياسة النظام الجزائري الحاكم لتجنب الحركات اإلسالمية
لقد قام النظام الجزائري بتسع ع ع ع ع ع ععيير أزماته بطريقة ذكية رغم أن كل المؤش ع ع ع ع ع ع عرات كانت توحي إلى أن
ثورات الربيع العربي ستمس الجزائر ،ويمكن عرض االستراتيجية المعتمدة بإيجاز كاآلتي:
 أوال :النظام في الجزائر لم يركز كثي ار على نشع ع ع ععاط الحركات اإلسع ع ع ععالمية ،وانما ركزت على
توجيه الرأي العام والحراك الشعبي خاصة إقبال الحكومة على القيام برفع الدعم عن أسعار
المواد الض ع ععرورية كالخبز والس ع ععكر والحليب والزيت ،فخرج الش ع عععب في مظاهرات في العديد
من المدن ،فتدخل رئيس الجمهورية بقرار يمنع هذه الزيادة وبقاء األسعار على حالها.340

340ثورة الزيت والسكر...الش اررة التي أطفأ ت الربيع العربي في الجزائر نشر بقلم فؤاد.ع بتاريخ
www.echorokeonline2013/01/04
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وهذا يعتبر كسياسة من النظام لجس نبض الشارع فقام بعرض مخرجات تمس الزيادة في األسعار،
فكان الشععارع الجزائري أن واجه هذه المخرجات برفضععها مسععتعمال أسععلوب المظاهرات موجها رسععالة
إلى النظام الذي قام بمعالجتها على شع ع ع ع ع ع ععكل تغذية اسع ع ع ع ع ع ععترجاعية عكسع ع ع ع ع ع ععية ،وقد قام النظام ببناء
اس ع ع ع ع ع ععتراتيجيته لمنع انتقال عدوى الثورات إلى الجزائر باعتماده على الخبرة الس ع ع ع ع ع ععابقة ،إذ أن الحراك
السع ع ع ع ععياسع ع ع ع ععي الذي وقع سع ع ع ع ععنة  ،3411988كان ناتج عن أزمة اقتصع ع ع ع ععادية بالدرجة األولى ،وقامت
باستعماله التيارات اإلسالمية لصالحها ويمكن استخالم المعادلة السياسية في الجزائر كالتالي:
الحركات اإلسالمية  +الجماهير<السلطة +األحزاب الموالية
الحركات اإلسالمية≤ السلطة +األحزاب الموالية
الجماهير< السلطة +الحركات اإلسالمية +األحزاب الموالية في ظل الشفافية
الجماهير≤ السلطة +الحركات اإلسالمية +األحزاب الموالية فيظل غياب الشفافية
معنى ذلك أن األحزاب اإلس ع ع ع ععالمية ال تنتمي إلى الس ع ع ع ععلطة والنظام الحاكم ،وبدون اس ع ع ع ععتعمالها لكفة
الجماهير أو المساومة مع السلطة لن تستطيع قلب معادلة الحكم لصالحها.
 ثانيا :اس ع ع ععتعمال اإلعالم في ترهيب الش ع ع عععب من خطر االنزالق في الفوض ع ع ععى خاص ع ع ععة لما
تعرض له الشعععب في فترة العش عرية السععوداء من اإلرهاب الذي الزالت فلوله لم تنتهي أو ما
يسععمى بتنظيم القاعدة في شععمال إفريقيا ،فكانت وسععائل اإلعالم المكتوب والسععمعي البصععري
تبث أشع ع ع ععرطة وثائقية عن ما عانته الجزائر من اإلرهاب نتيجة البحث عن الديمقراطية ،كما
قامت العديد من مراكز البحث والجامعات بتنظيم ملتقيات وندوات حول مبادئ المواطنة
والهوية .
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بوشنافة شمسة ،ادم قبي ،مرجع سابق،م ،128للمزيد انظر أنظر محمد خوجة،سنوات الفوضى والجنون،ط

،2000، 01م41-40
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كما س ع ع ع ععخرت وس ع ع ع ععائل التواص ع ع ع ععل االجتماعي للوقوف أمام األطراف التي كانت تحرض على القيام
بمظاهرات ،ونقل الثورة إلى الجزائر حيث اسع ع ععتعملت هذه اآللية في مصع ع ععر وتونس342وحققت نتائج،
ولكن في الجزائر لم تنجح ألنه في فترة الربيع العربي لم تكن هذه الوسيلة منتشرة بكثرة في األوساط
الشعبية الجزائرية.
 ثالثا :إب ارز ص ع ععورة س ع ععلبية لثورات الربيع العربي التي في النهاية لم تحقق أهدافها ،وأدخلت
مختلف الدول في ص ع عراعات ففي ليبيا ص ع عراع الميليشع ععيات ومصعععر لنظام العسع ععكري وتونس
فوضى وعدم اتفاق بين أطياف المعارضة وظهور حركات إرهابية.343
 رابعا :اس ع ع ع ع ع ععتعمال النظام لش ع ع ع ع ع عععارات كمبدأ المواطنة والهوية وعرض تقارير بأن الجزائر في
خطر أجنبي أي تحويل الرأي العام من االهتمام بالمشاكل الداخلية إلى المخاطر الخارجية،
خاصع ع ع ععة الحدود الجزائرية التي تعرف توت ار كبيرا ،فمن الغرب الجارة المغرب مشع ع ع ععاكل حول
موقف الجزائر من قض ع ععية الص ع ععحراء الغربية ،وغلق الحدود مع المغرب ومن الش ع ععرق تونس
وليبيا انتش ععار التعص ععب اإلس ععالمي واإلرهاب بغرب تونس ،أما ليبيا فانتش ععار تجارة الس ععالح
والجماعات اإلرهابية والميليشيات ،أما من الجنوب فأزمة الساحل بمالي وتنظيم القاعدة .
فالقراءة جيو -س ع ع ع ععياس ع ع ع ععية للمنطقة تظهر أن الحدود اإلقليمية للجزائر مش ع ع ع ععتعلة ،مما جعل النظام
يس ععتعمل ذلك لص ععالحه مس ععلطا الض ععوء على نظرية المؤامرة وعودة األطماع الخارجية" ،ففي ميكانزم
الدفاع تلتجئ الذات إلى الماضع ععي وتحتمي به لتأكد من خالله وبواسع ععطته شعععخصع ععيتها ،ولذلك يعتمد
اإلنسان على تضخيمه وتمجيدها ما دام الخطر الخارجي قائما "
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342جيدور حاج بشير" ،أ ثر وسائل التواصل االجتماعي في عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية دراسة
مقارنة" ،رسالة دكتوراه في العلوم السياسية ،تخصم تنظيمات سياسية وادارية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
محمد خيضر،ب سكرة ،الجزائر  ،2017م.108
343

"نظرة في سلبيات الربيع العربي ،بقلم جاسر الحربش  ،نشر بالموقع

بتاريخ 2014/12/31

https://elaph.com.
344محمد عابد الجابري ،نقد العقل العربي وبنية العقل العربيدراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية
( ،د.ط)،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،1981 ،م .65
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 خامسةةا :أما بخصععوم اللعبة السععياسععية فلم تترك الفرصععة لمحزاب اإلسععالمية ،وانما ظهر
تن ععافس كبير لحزبين هم ععا حزب جبه ععة التحرير الوطني والتجمع الوطني ال ععديمقراطي ،فلم
يعطي النظام الفرصة لمحزاب اإلسالمية لممارسة العمل السياسي وفتح المجال السياسي،
كما قام الرئيس الشاذلي بن جديد في  ،1989وذلك لتفادي تكرار سيناريو 1990بل عمدت
السلطة إلى منح امتيازات وتلبية المصالح الشخصية لرؤساء تلك األحزاب والكتل السياسية
اإلس ع ععالمية ،ما جعل المناض ع ععلين في هذه األحزاب يفقدون الثقة في أحزابهم ،وهي س ع ععياس ع ععة
لتفجير األحزاب اإلسع ع ععالمية وغير اإلسع ع ععالمية من الداخل ،حيث عرفت الكثير من األحزاب
الس ععياس ععية انقس ععامات إلى أحزاب ص ععغيرة هش ععة تفتقد الخبرة والقاعدة الجماهرية ،وتبحث عن
مكان لها في الس ععاحة الس ععياس ععية بعدها عمدت الس ععلطة لتطهير الس ععاحة الس ععياس ععية من هذه
األحزاب من خالل قانون االنتخابات الذي ص ع ع ع ع ععدر في أوت  ،2016والذي حدد نس ع ع ع ع ععبة 4
بالمئة لم حزاب كعتبة للمش ع ععاركة من أجل المش ع ععاركة في االنتخابات التشع ع عريعية ،345وهذا ما
اعتبرته بعض األحزاب إجراء قانوني يحرمها من المش ع ع ع ع ع ع ععاركة في االنتخابات ،فلجأت مرة
ثانية إلى س ع ع ع ععياس ع ع ع ععة التكتل وهذا ما يمكن اعتباره أن النظام اس ع ع ع ععتطاع أن يش ع ع ع ععغل األحزاب
اإلسالمية عن الحراك الشعبي ويجعلها تهتم بمشاكلها الداخلية.
 سةةادسةةا :عمد النظام إلى القيام بالعديد من التغيرات في سععلك الو ازرة والوالة ورؤسععاء الدوائر
والحكومات فمن  2012إلى  2017تعاقب على منصععب الوزير األول  03وزراء وهم "عبد
المالك سالل" و"عبد المجيد تبون" و"احمد أويحى".346
فكثير من المحللين أروا أن التض ع ععحية بالعديد من الوزراء حل المتص ع ععام ض ع ععغط الش ع ععارع والتداول
على المناصب لتجديد نشاط وأداء الحكومة.

345الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية" ،قانون عضوي  16/10المتعلق بنظام االنتخابات المؤرو في
 ،" 2016/08/25العدد  50المادة .94
346نم مكتوب وشريط فديو نشر بتاريخ www.france24.net2017/08/5/12
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 -1نتائج الدراسة :
 -1-2من ناحية الحركات اإلسالمية
لم تسععتطع المعارضععة وخاصععة األحزاب السععياسععية اإلسععالمية أن تسععتفيد كما يجب من الضععغط التي
جاءت به ثورات الربيع العربي لتصل إلى السلطة وذلك نظ ار لمسباب التالية :
أ .االنقسامات التي عرفتها األحزاب زادت من ضعفها وتشتتها.
ب .بحث بعض زعامات هذه األحزاب عن تحقيق مص ع ععالح ش ع ععخص ع ععية دون البحث عن تغليب
مص ع ع ععلحة الحزب وأيديولوجيته وبرنامجه ،فكما يقول الجابري الس ع ع ععياس ع ع ععة تحركها المص ع ع ععالح
الشع ع ع ع ع ع ععخصع ع ع ع ع ع ععية أو الفئوية ،أما الدين فيجبأن ينزه عن ذلك واال فقد جوهره وروحه" ،347لذا
أصبحت هذه األحزاب أحزاب مواالة وبدون شخصية.
ت .عدم قدرة هذه األحزاب على استمالة الشعب بسبب ضعف الخطاب السياسي لهذه األحزاب
باعتبار أن الدولة تضع ع ععع قيود لنوعية الخطاب الموجه للشع ع عععب ،فال يجب أن يكون خطاب
دعوي متطرف يهععدد األمن العععام واالسع ع ع ع ع ع ععتقرار ،في حين هععذا النوع من الخطععاب هو الععذي
يجدب الجماهير.
ث .أصع ععبح تاريخ هذه الحركات اإلسع ععالمية ملطخ بدماء الشع عععب الجزائري لما خلفه من انقسع ععام
ودمار ومجازر في العشرية السوداء.
 2-2من ناحية النظام السياسي في الجزائر
 .1المنافسعة الشعرسعة واغالق كل المنافذ من طرف حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع
الديمقراطي الوطني على الساحة السياسية ،واستعانتهم بالنفوذ السياسي واإلعالم والمرجعية
الثورية في كسع ععب التأييد الشع عععبي ،والبعض يرى أنه حتى السع ععلطة العسع ععكرية ثم تسع ععخيرها
لذلك.
 .2لم تعد الجزائر تتق في االتجاهات الراديكالية خاصة اإلسالمية هذا جعل القيام بأي إصالح
سياسي أو امتيازات للحركات اإلسالمية يدرس النظام من كل الجوانب
347

.77

محمد عابد الجابري ،إشكالية الفكر العربي المعاصر،ط ، 01بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،1989 ،م
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 .3أن الجزائر العب إقليمي محوري في شمال إفريقيا ،وحتى في العالم العربي وعدم توازن في
نظامها سيؤذي إلى فوضى في المنطقة ككل خاصة في الظروف الراهنة.
 .4التكوين االجتماعي للعنصععر البشععري في الجزائر متعصععب لمفكار الدينية ولديه فهم عنيف
عن هذه التيارات بحكم تجربة اإلرهاب.
 .5إن الجزائر مقبلة على اسععتحقاق رئاسععي خاصععة مع تدهور األوضععاع الصععحية للرئيس وعدم
إجماع الرأي العام المحلي على شع ععخصع ععية محددة تخلفه ,جعل النظام يتصع ععرف بحذر أكبر
مع هذه الثورات.
 .6لجوء النظام الس ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ععي الحاكم في الجزائر إلى اتخاذ العديد من التدابير من أجل تجنب
االنزالق في مغ ععامرة االنتق ععال إلى ال ععديمقراطي ععة في ظ ععل غي ععاب اآللي ععات ل ععذل ععك ،ومن بين
األساليب المعتمدة سياسة اليد الناعمة مع الرأي العام للحفاظ على استقرار النظام.
 .7زوال بريق ثورات الربيع العربي وسع ععوء اسع ععتغالل التيارات اإلسع ععالمية للوضع ععع وخروجها من
االستحقاقات السياسية.
خاتمة:
يقول محمد عابد الجابري " فيميكانزيم النهضة اإلنسان ال يطلب الماضي لذاته بل يختزله في أصول
يعيد إحياؤها على صعععيد الوعي واالنطالق إلى المسععتقبل بتفكير ومنافسععة" ،إن ما تحتاجه الحركات
اإلسع ععالمية في الجزائر ،ليس لثورات الربيع العربي في نسع ععختها المص ع عرية أو التونسع ععية أو الليبية أو
السورية ،وانما عليها أن تعيد بناء ذاتها من الداخل والقضاء على مشاكل الزعامة واالنقسام ،ووضع
برنامج وطني بأفكار ورؤى ترقى إلى تطلعات الجماهير التي يئس ع ععت من الش ع عععارات الرنانة والبرامج
الفارغة .والبحث مع الس ع ععلطة عن ش ع ععكل من أش ع ععكال الحوار التوافقي الديمقراطي الس ع ععلمي الذي من
خالله تكفل إيجاد إصع ععالحات تضع ععمن مشع ععاركة جميع التيارات بشع ععتى أيديولوجياتها وتوجهاتها في
الحكم .دون تهميش أو إقصاء.
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حزب العدالة و التنمية المغربي من المعارضة إلى األغلبيةا
الثابت و المتغير"
الدكتور مصعب التجاني

 /الجامعة :جامعة عبد المالك السعدي

ملخص:
تبحث هذه الورقة في تجربة االسععالم السععياسععي في المغرب من خالل نموذج حزب العدالة
و التنمية ،وذلك عبر تس ع ع ععليط الض ع ع ععوء على الثابت و المتغير في هذه التجربة سعع ع عواء على مس ع ع ععتوى
الخطعاب أو الممعارس ع ع ع ع ع ع ععة،وكعذا من خلعل مقعارنعة بين معا قبعل حركعة  20فبراير التي اعتبرت امتعدادا
لحركات الربيع العربي التي انطلقت مع سنة  ، 2011وما بعدها حينما وصل االسالميون إلى سدة
الحكم ،وذلك من خالل المحاور التالية :
 االسالم السياسي بالمغرب النشأة و التطور
 االسع ع ع ع ع ع ععالميون تجربع ع ة واح ععدة ال تقب ععل التجزيئ؛ في االرتب ععاط ععات بين ال ععدعوي و
السياسي
 القصر و السلطة و االسالميون؛ الفعل ورد الفعل
 تجربة االسالم السياسي بين تحديات و اكراهات ممارسة السلطة ؛حقيقة الوالء.
 تجربة االسالميين في الحكم بين عبد االله بنكيران وسعد الدين العثماني.
 الثابت و المتغير من خالل الخطاب و الممارسة
 مستقبل االسالم السياسي بالمغرب
حيث من خالل ما سع ع ععبق تسع ع ععطيره من محاور سع ع ععنتعرف على التحوالت التي طرأت على خطاب و
ممارسععة حزب العدالة التنمية المغربي ،ومن ناحية انية سععنقف عند أهم األحداث الكبرى التي تظهر
بش ععكل قاطع التردد الذي تعيش ععه حركات االس ععالم الس ععياس ععي بين االنتقال إلى ممارس ععة العمل المدني
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 وبين التش ع ع ع ععبت بالخطاب الديني الذي يثقل كاهلها أمام باقي الفرقاء و المس ع ع ع ععاهمين في، الص ع ع ع ععرف
. الحكم
، الحكم، حركة التوحيد و اإلصالح، حزب العدالة و التنمية،  االسالم السياسي: الكلمات المفتاحية
.  التحوالت، الخطاب الديني،السلطة
Abstract:
This paper explores the experience of political Islam in Morocco
through the model of the Justice and Development Party, by highlighting the
constant and variable in this experience, both at the level of discourse and
practice, as well as through a comparison between the pre-February 20
movement, which was considered an extension of spring movements Arab,
which began with the year 2011, and beyond when the Islamists reached
power, through the following axes:
 Political Islam in Morocco
 Islamists are one experience that does not accept
fragmentation; in the links between advocacy and politics
 Palace, power and Islamists; action and reaction
 The experience of political Islam between the challenges
and constraints of exercising power; the fact of allegiance.
 The experience of the Islamists in the government
between Abdel-Ala Benkirane and Saad al-Din Ottoman.
 Fixed and variable through discourse and practice
 The future of political Islam in Morocco
In this context, we will discuss the changes that have taken place in the
speech and practice of the Moroccan Justice and Development Party. On the
one hand, we will stand at the most important major events that show
unequivocally the hesitation of the movements of political Islam between the
transition to the practice of civil action, The religious discourse that weighs
heavily on the rest of the parties and contributors to the government.
key words :
Political Islam, Justice and Development Party, harakat attawhid wa
isslah, Governance, Power, Religious Discourse, Transformations
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مقدمة:
تعتبر تجارب االس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي في العالم تجارب متعددة ومختلفة من حيث الش ع ععكل ،
غير أنها ذات مرجعية موحدة على المسع ع ععتوى الفكري  ،وذات امتدادات تنظيمية قوية  .إن مشع ع ععاريع
حركات اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي تأرجحت بين العمل العنيف في مواجهة المش ع ع ععاريع القائمة و األنظمة
الحاملة لها  ،وبين المشع ع ع ع ععاركة من خالل المؤس ع ع ع ع عسع ع ع ع ععات بدرجات متفاوتة من اإليمان بهذا االختيار
،حيث أن منها من وجدت في خيار المشع ع ع ع ععاركة خطة تكتيكية لتنفيذ مشع ع ع ع ععروعها الذي ال يهدف إلى
الدولة بقدر ما يعتبرها آلية للوص ع ع ع ععول إلى الخالفة  ،وبين من اعتبر المش ع ع ع ععاركة فرص ع ع ع ععة من فرم
مخالطة الفرقاء السياسيين و انتزاع المكاسب وتنزيل المشروع بطرق سلسة و متدرجة.
أمام هذه التباينات و االختالفات ،وأمام عدد من المتغيرات الدولية و االقليمية و المحلية
سععيظهر حزب العدالة و التنمية المغربي الحامل لمشععروع اإلسععالم السععياسععي كحزب يقود أول حكومة
بعد موجات الربيع العربي التي انطلقت سع ع ععنة  ،2011فرغم أن هذا األخير لم يشع ع ععارك في نسع ع ععختها
المغربية إال أنه عرف كيف يستغلها بالشكل المطلوب للوصل إلى الحكم.
من خالل هذه الورقة سععنحاول الوقوف عند الثابت و المتغير في خطاب و ممارسععة حزب العدالة و
التنمية المغربي ،وذلك عبر تسليط الضوء على تاريخه و تطوره من جهة  ،ومن جهة ثانية سنحاول
أن نكشعف التغيرات و التحوالت التي مسعت تجربة االسعالم السعياسعي بالمغرب  ،ومدى متانة خطابه
المدني و والئه للوطن في مقابل الخطاب الديني و الوالء الخفي لمش ع ععروعه الخام  .بطبيعة الحال
ذلك لن يتم دون مراعاة السياقات و البيئة التي يشتغل فيها حزب العدالة و التنمية المغربي .
.I

االسالم السياسي بالمغرب النشأة و التطور

طبيعة النظام السعياسعي المغربي شعكلت دائما تحديا كبي ار أمام حركات االسعالم السعياسعي ،
وذلك للمكانة التي يحتها الملك في هذا النظام باعتباره أمي ار للمؤمنين ،348و هي المكانة التي تجعل
من الشأن الديني شأنا محفوظا للملك .إضافة إلى ذلك نجد أن النظام السياسي في المغرب يعترف
بإس ع ععالمية الدولة على اعتبار أن االس ع ععالم دين دينها  ،349إال أن ذلك لم يمنع من ظهور تنظيمات

 348الف ل  41م /ال س ور المغرحي ال ا ر ح نفيذه الظهير الشر ف ر م  1.11.91صا ر كي  21م /ش بان  29( 1432وليو
)2011

 349الف ل الوالل م /ال س ور .
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اسععالمية (حركات اإلسععالم السععياسععي) في المغرب كرد فعل على الواقع السععياسععي من جهة  ،و من
جهة ثانية كامتداد لحركات اإلسالم السياسي في البلدان العربية  .على المستوى المغربي تزامن ذلك
مع بروز الثورة االيرانية وكذا تنامي المد اليسعاري ،مما شعكل مثي ار لعدد من الشعباب لتشعكيل تكتالت
للتصدي للمد الشيوعي (الملحد) الذي يشكل خط ار على االسالم

350

 350محم عاح الجاحري “،موا ف إضاءات وشها ات” سوسوح ك ب صغيرة شهر ح “م /موفات الذاكرة” الك اب الحا ي واألرح ون
الطب ح األولى وليوز  .2005ص  55و .56
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اختارت عدد من الجماعات العمل السعععري خالل فترة السع ععبعينيات و اتخذت من التصع ععدي للنظام
الذي يحتكر الشععأن الديني هدفا لها  ،الى جانب التصععدي لكل من يهدد االسععالم في نظرها  ،على
هذا المس ععتوى تمت تص ععفية المناض ععل اليس ععاري عمر بن جلون س ععنة  1975من طرف أول جماعة
اس ععالمية تم الكش ععف عنها .1و قد أدت االعتقاالت التي لحقت بالمنتمين لحركة "الش ععبيبة اإلس ععالمية"
وهروب زعيمها "عبد الكريم مطيع" إلى خارج المغرب ،إلى بداية االنقسع ع ععام واالنشع ع ععقاق في صع ع ععفوف
الحركة التي خرج عنها مجموعة من الكوادر كان أبرزهم عبد اإلله بن كيران و محمد يتيم و سع ع عععد
الدين العثماني و عبد اهلل باها و األمين بوخبزة و عز الدين التوفيق أواخر سع ع ع ع ع ع ععبعينيات القرن
الماضي ،الذين سيؤسسون فيما بعد "الجماعة اإلسالمية" التي أجرت مراجعة كاملة لمواقف "الشبيبة
اإلسع ع ع ععالمية" ،والتخلي عن العمل السع ع ع ععري واالشع ع ع ععتغال في إطار قانوني بالتركيز على العمل الثقافي
والتربوي واالجتماعي.
إن الوقوف عند هذا المعطى سيساهم في فهم التحول الذي وقع لحركات االسالم السياسي
في المغرب ،و لالختالفات التي تولدت بينها .حيث سيختار تيار عبد السالم ياسين الذي انتظم في
إطار جماعة العدل و االحسع ععان عدم المشع ععاركة السع ععياسع ععية  ،في حين سع ععيختار عبد االله بنكيران و
إ خوانه المشعععاركة من داخل المؤس ع عسعععات،هذا االختالف المسعععتمر في الزمن سع ععيظهر بشع ععكل واضع ععح
بمناسبة الحراك االجتماعي الذي شهده المغرب سنة  2011في إطار ما سمي بحركة  20فبراير ،
حيث انقسععم رأي جماعات االسععالم السععياسععي بين المشععاركة في الحراك االجتماعي و النزول للشععارع
و هو الرأي الذي تبنته جماعة العدل و االحسعان المعارضعة للنظام السعياسعي ،في حين اختار حزب
العدالة و التنمية و ش ع ع ع ع عريكه الدعوي حركة التوحيد و االصع ع ع ع ععالح االسع ع ع ع ععتمرار في مسع ع ع ع ععار محاوالت
االصعالح من داخل المؤسعسعات ،وبالتالي قرر مقاطعة هذه االحتجاجات من جهة  ،ومن جهة ثانية
االسع ع ععتفادة منها في الضع ع ععغط أكثر لتحسع ع ععين موقعه على خريطة المتنافسع ع ععين على الحكم،قرار حزب
العدالة و التنمية هذا يأتي منسع ع ع ع ععجما مع ما سع ع ع ع ععبقه من تغيير (مراجعات سع ع ع ع ععابقة) أدى إلى اندماج
الحركة في حزب سعياسعي هو الحركة الشععبية الدسعتورية الديمقراطية بقيادة عبد الكريم الخطيب ،بعد
تفاوضععات مع أجهزة الدولة ،على هذا المسععتوى تكون الحركة قد دخلت مرحلة المأس عسععة التي سععتزيد

 1نفس المرجع الساحق ص 57
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من فرض التحول و التغيير في ص ع ععفوفها  ،حيث نجد األمين العام الس ع ععابق لحزب العدالة و التنمية
يتحدث عن هذا التغيير واص ع ع ع ععفا إياه بالتحول من حالة التش ع ع ع ععدد إلى حالة االعتدال  ":ص ع ع ع ععحيح أن
عندنا ،كما في الكون كله ،أناس لديهم أفكار متشع ع ع ع ع ععددة .لكن معالجة هذا التشع ع ع ع ع ععدد هو إخراجهم إلى
الحياة،إلى الناس .في البداية يمارسع ع ع ع ععون التشع ع ع ع ععدد ،وبعد ذلك يرون التشع ع ع ع ععدد ال ينفع و يرجعون ...
يجدون في تراهم أبوابا مفتوحة إلى االعتدال ،و هكذا كنا نحن فلنقلها بصراحة  ...عندما كنا شبابا
كنا نتص ع ع ععور لس ع ع ععت أدري ماذا س ع ع ععنفعل ،لكن عندما خرجنا إلى الحياة و جدنا أن الوطن يحتاج إلى
االعتدال و يحتاج إلى استيعاب "...

1

.

على هذا المس ع ع ععتوى ال يمكننا االس ع ع ععتمرار في التحليل دونما اس ع ع ععتدعاء أوليفييه روا و أطروحته عن
فشل االسالم السياسي في تحقيق مشروعه األصلي المتمل في أسلمة المجتمع من خالل االستيالء
على السععلطة السععياسععية ، 2و بالتالي االنتقال إلى ما بعد االسععالموية التي تقوم على تحوالت متعددة
المسع ع ع ع ع ع ععتويات ؛ حيث تم االنتقال إلى ربط التدين بالسع ع ع ع ع ع ععلوك الفردي ،واالبتعاد عن التدين الجمعي
المرتبط بالمجتمع في إطار مراحل مشروع االسالم السياسي الذي ينتقل من الفرد المسلم إلى األسرة
المسع ع ع ععلمة ثم المجتمع المسع ع ع ععلم فالدولة المسع ع ع ععلمة فالخالفة  .من جهة ثانية رام هذا التحول االنتقال
بالمشعع ع ععروع الذي فشعع ع ععل في التحقق و المتمثل في الوصع ع ع ععول إلى األمة كتجسع ع ع ععيد لنظرية الخالفة ،
االنتقال به إلى فض ع ع ع ععاءات غير تقليدية حديثة متمثلة في منص ع ع ع ععات التواص ع ع ع ععل االجتماعي و مواقع
االنترنيت .
ثم إن أهم مظهر من مظاهر هذا التحول هي تلك التي مس ع ع ععت األحزاب الس ع ع ععياس ع ع ععية التي
سععتتحول إلى أحزاب سععياسععية صععرفة من دون نفحتها الدعوية الدينية .و هو األمر الذي حصععل مع
حزب العدالة و التنمية المغربي القادم من رحم حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.
.I

االسةةةةةةةةةةالميون تجربةةة واحةةدة ال تقبةةل التجزيئا في االرتبةةاطةةات بين الةةدعوي و
السياسي

 1نور ال  /حوصاك،ح ول الحركح ا سالميح  ،راسح كي حالح حزب ال الح و ال نميح ،مجوح ال ووم السياسيح و ال انون ،صا رة المركز
ال رحي ال م راطي لو راسات ا س راتيجيح والسياسيح وا

ا ح ،ال

األول  ،ص 162

 2روا اوليفييه  ،ثجزحح ا سالم السياسي ثزجمح ه ير مزوة  ،ار السا ي ، 1994 ،ص32
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لم يكن حزب العدالة و التنمية معروفا من حيث انجازاته أو أعماله الس ع ععياس ع ععية قبل س ع ععنة
 ، 2011وذلك لكونه كان في مرحلة التأس ع ع ع ععيس التي تطلبت منه جهودا للتوس ع ع ع ععع العرض ع ع ع ععاني في
المجتمع ،حيععث ركز الحزب في هععذه المرحلععة على تعزيز موقعععه المجتمعي عبر النش ع ع ع ع ع ع ععاط دخععل
الجامعات و المدارس و الهيئات األخرى  ،من دون إغفال حركة التوحيد و اإلصع ع ع ع ع ع ععالح التي تمثل
القاعدة الخلفية التي تدعم تجربة االس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي في المغرب ،هذه األخيرة التي تعتبر نفس ع ع ععها
جمعية من جمعيات المجتمع المدني وفق ما ينم على ذلك نظامها األسع ع ع ععاسع ع ع ععي،إن عالقة التمايز
بين حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و االص ع ع ععالح لم تس ع ع ععتطع يوما أن تص ع ع ععمد أمام العالقة
الحقيقية بين الواجهتين السع ع ع ععياسع ع ع ععية و الدعوية للتنظيم نفسع ع ع ععه ،ال يمكننا عمليا و واقعيا أن نثبت أو
نبرهن على أطروحة التمايز بين حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و اإلصع ع ع ع ع ع ععالح بالمغرب ؛
فعلى مس ع ععتوى التوجهات األيديولوجية نجد أن الواجهتين معا ينهالن من ذات المدرس ع ععة (اإلخوانية)

1

،إن التمايز هذا يمكننا الحديث عنه في إطار التخص ععم إن جاز ذلك بكثير من التحفظ  ،وبالكثير
من الحذر كذلك .من جانب آخر يمكننا أن نالحظ بشع ع ع ع ع ع ععكل واضع ع ع ع ع ع ععح أن الكوادر التنظيمية لحركة
التوحيد و االص ععالح نفس ععها تش ععتغل داخل الحكومة و على أرس ععها رئيس الحكومة الس ععابق عبد االله
بنكيران الذي كان رئيس الحركة في يوم من األيام ،وبجانبه مسع ع ع ععتشعع ع ععاره آنذاك المهندس عبر الرحيم
الشيخي الذي يشغل حاليا منصب رئيس حركة التوحيد و االصالح ،مجموعة من الكوادر التنظيمية
للحركة تسع ععاهم في تجربة ممارسع ععة السع ععلطة س ع عواء في تجربة  2011أو التجربة الحالية و من بينهم
كذلك وزير العدل السع ع ععابق مصع ع ععطفى الرميد ووزير حقوق االنسع ع ععان اليوم  ،وكذا محمد يتيم المكلف
بحقيبة التش ع ع ععغيل في الحكومة الحالة  .ما س ع ع ععبق يعزز ما ذكرناه س ع ع ععابقا من اس ع ع ععتحالة الفص ع ع ععل بين
الدعوي و الس ع ععياس ع ععي في تجربة االس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي بالمغرب رغم أن أص ع ععحابه يص ع ععفونه بالتعاون
االستراتيجي.2

1و ن

كي ذلك ال ب يح ال نظيميح ح ر ما ن ني المرج يح الفكر ح

Bilal Mousjid, Mohammed Hamza Hachlaf, and Mohammed Etayea, “Enquête:
La face cache du MUR” [Reportage: the hidden side of the MUR], TelQuel, April
2017
2
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.I

القصر و السلطة و االسالميونا الفعل ورد الفعل

تعتبر الملكيععة المغربيععة من الملكيععات المرنععة في العععالم  ،حيععث تسع ع ع ع ع ع ععمح بتعععدد األحزاب
الس ع ع ععياس ع ع ععية  ،وبالعمل النقابي و الجمعوي وغيره من األعمال ،وفي نفس الوقت تس ع ع ععتند إلى نظامها
االنتخابي إلض ع ع عععاف أي مش ع ع ععاركة قوية و حقيقية لمحزاب في الس ع ع ععياس ع ع ععة العامة للبالد.11على هذا
المستوى يمكننا جرد أزيد من ثالثين حزبا سياسيا بالمغرب يتوزعون على مختلف االتجاهات الفكرية
و االيعديولوجيعة  .22غير أن األبرز فيهعا هو حزب الععدالعة و التنميعة العذي يمثعل تجربعة االسع ع ع ع ع ع ععالم
السعياسعي  ،باإلضعافة إلى حزب االسعتقالل ذو األصعول السعلفية الوطنية ،واالتحاد االشعتراكي للقوات
الشع ععبية الذي يمثل اليس ععار الوس ععطي.بجانب ما س ععبق نجد عددا من األحزاب الس ععياس ععية التي تس ععمى
بأحزاب االدارة نسع ععبة إلى التأثير القوي الذي مارسع ععه القصع ععر في تشع ععكيلها و رسع ععم مخططاتها ،وهي
أحزاب الحركة الشعععبية،و التجمع الوطني لمحرار،و االتحاد الدسععتوري وحزب األصععالة و المعاصعرة
الذي أسسه صديق و مستشار الملك.
ظهر حزب العدالة و التنمية كحزب قوي عقب االنتخابات التي أجريت سع ع ع ععنة  ، 2011و
التي جاءت مباشع ع عرة بعد أحداث الحراك المجتمعي بالمغرب في إطار ما س ع ععمي بحركة  20فبراير ،
والتي تبعها خطاب الملك في التاسععع من مارس ،2011وعد من خالله بإدخال تغييرات دسععتورية .3
وهي التعديالت التي فتحت من الناحية المبدئية عددا من الفرم أما رفع مسع ع ع ع ع ع ععتوى تأثر األحزاب
السع ع ععياسع ع ععية في الحياة السع ع ععياسع ع ععية و العامة  ،وهي التي عبدت الطريق أمام اإلسعع ععالميين لترأس أول
حكومة بعد الربيع العربي في المغرب ،حثي كانت هذه األخيرة جاهزة الغتنام الفرص ععة .4خص ععوص ععا

Inmaculada Szmolka, “Party System Fragmentation in Morocco,” Journal of
North African Studies 15, no. 1 (2010).
2وزارة الثقافة واالتصاا" ،الئحة األحااب السياسية" ،ت ّمت زيارة الصفحة في  14كااون األوا/ديسمبر
http://www.maroc.ma/ar/content/،2017الئحة-األحااب-السياسية
3
“Discours du Roi Mohammed 6 le 9 mars 2011” [King Mohammed VI’s speech on
March 9, 2011], YouTube video, posted by Bladi.net, March 9, 2011, accessed
August 7, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=9pTJoUI3W8s.
1

4

حومعطل منلبا "حميممق ن يالق ّ:م ن ال حومغرب"ا ص:ى (م :ةع)ا مؤيسع ا،ةقغل وتسمم

حو :ولا  29تم ل/ي وق 2014ا http://carnegieendowment.org/sada/56281?lang=ar
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بعدما سعاهمت في تهدئة أوضعاع الشعارع من خالل منع كوادرها و أعضعائها و قطاعاتها الشعبابية و
النسوية و الدعوية من المشاركة في الحراك المجتمعي.
اس ع ععتفاد حزب العدالة و التنمية االس ع ععالمي من تجربته المحدودة في الحكم ، 19وهو ما زاد
من منس ععوب مص ععداقيته سع عواء على مس ععتوى الخطاب أو البرامج التي تقدم بها .بينما كان الخفي هو
أن تجربة االسالم السياسي في المغرب ال تختلف من حيث األداء و النتائج عن باقي التجارب التي
تموقف منها المغاربة سع ع ع ع ععابقا  ،حيث أن هؤالء (االسع ع ع ع ععالميين) يشع ع ع ع ععتغلون داخل نفس الماكينة التي
اشتغل فيها سابقيهم لكن مع تفاوت الفرم و اإلمكانات ،كما أن االسالميين لم يكونوا على استعداد
لممارس ع ععة ص ع ععالحياتهم الدس ع ععتورية في تدبير ش ع ععؤون الس ع ععلطة ،وهو ما أخفاه هؤالء عن المغاربة .ال
ننس ععى كذلك أن هذا التنظيم اس ععتفاد من تنظيمه الداخلي األكثر ديمقراطية ،وروابطه القوية بالقواعد
الشعبية ،وشهرته كطرف سياسي مستقل نسبيا ،كل ذلك جعله جذابا في أعين المواطنين .
عمل حزب العدالة و التنمية على طمأنة القصر من تجربة االسالم السياسي بالمغرب  ،وذلك عبر
اس ععتراتيجية المش ععاركة المتدرجة في االنتخابات التشع عريعية و المحلية كذلك  ،فحزب العدالة و التنمية
لم يعمم مشععاركته في الدوائر االنتخابية بشععكل كامل  ،وحتى عندما طلب منه أال يغطي كل الدوائر
االنتخعابيعة من طرف العدولعة قبعل بعذلعك من دون أدنى رد فععل  ،وهو االجراء العذي ينعدرج في إطعار
بعث رس ع ععائل الطمأنة للقص ع ععر و لمحيطه من كون تجربة االس ع ععالم الس ع ععياس ع ععي بالمغرب تجربة تدعم
االسع ع ع ع ع ع ععتقرار تحت قيادة الملكية .وقد نجحت مقاربات الحزب التدريجية والمتواضع ع ع ع ع ع عععة في ما يتعلق
بالمشععاركة في الحياة السععياسععية ،إضععافة إلى دعمه المسععتمر لدور الملكية على المسععتوى السععياسععي و
الديني،كل ذلك س ععاهم نس ععبيا في طمأنة القص ععر من كون حزب العدالة و التنمية ال يش ععكل أي تهديد
على القصر .1
كل ما سبق ساهم ومهد الطريق أمام حزب العدالة و التنمية المغربي الكتساح االنتخابات
التشريعية لسنة  2011باحتالله صدارتها ب ع ع ع  107مقعدا من أصل  ،395وهو ما حدى بالملك إلى

Zakia Abdennebi, “Morocco’s PM-elect: no Islamic dress code for
”women,
Reuters,
December
2011,
http://www.reuters.com/article/morocco -islamists-benkiraneidAFL5E7N94A120111209.
1
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تكليف عبد االله بنكيران بتش ععكيل الحكومة وبالتالي تدش ععين أول تجربة لإلس ععالم السع عياس ععي في الحكم
في المغرب .
.I

تجربة االسةةةةةالم السةةةةةياسةةةةةي بين تحديات و اكراهات ممارسةةةةةة السةةةةةلطة احقيقة
الوالء.

فض ع ع ع ع ععل االس ع ع ع ع ععالميون االندماج و التطبيع مع الس ع ع ع ع ععلطة بش ع ع ع ع ععكل أفقدهم جزءا من بريقهم
المجتمعي الذي كان يميزهم سع ع ععابقا  ،لقد قبل االسع ع ععالميون بشع ع ععروط و قواعد اللعب السع ع ععياسع ع ععي كما
تحددها الدولة  /القص ععر  ،على هذا المس ععتوى نجد بعض االختالف بين قياداته في مس ععألة االندماج
الكلي و التماهي المطلق مع الدولة و التخلي عن الشعارات المتعاقد بشأنها مع القواعد االنتخابية و
المواطنين بشع ع ععكل عام ،وهو ما أفرز في التجربة الثانية للحكومة التي يقودها االسع ع ععالميون بالمغرب
ما أصطلح عليه بتيار االستوزار داخل حزب العدالة و التنمية.
لقد تأسست المشاركة السياسية لإلسالميين على محددات أساسية يعبر عنها الباحث بالل
الع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عتع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع علع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدي

ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

1

المحدد األول :يتعلق بالحركية التي أفرزتها مختلف القوى الس ع ععياس ع ععية للتأثير في عالقة اإلس ع ععالميين
بالمؤس عسععة الملكية ،فحالة التذبذب وعدم االسععتقرار في مسععار المشععاركة السععياسععية لإلسععالميين كانت
نتيجة تقاطع خيار التقارب والثقة الذي ينتجه اإلسع ع ع ع ع ع ععالميون وبين خيار التوجس الذي تنتجه بعض
القوى المؤثرة في محيط القرار.
المحدد الثاني :يتعلق بالمناو السياسي المحلي واإلقليمي ،فبعد االنتقال السلس للعرش في
المغرب فرض ع ععت الظرفية توس ع ععيع فض ع ععاء المش ع ععاركة الس ع ععياس ع ععية لإلس ع ععالميين ،كذلك ما أفرزه الحراك
الشع ع عععبي من توجه دولي إلى إش ع ع عراك اإلسعع ععالميين في عملية التحول السع ع ععياسع ع ععي في الوطن العربي.
اسع ععتغالل تفجيرات الدار البيضع ععاء لتحجيم دور اإلسع ععالميين والتأثير على مشع ععاركتهم السع ععياسع ععية بدل
مراجعة خيار إشراكهم.

 1حالل ال وي ي “،اإلسالميون وتوسيع المشاركح السياسيح كي المغرب” ،م ال منشور عوى جر ة الشرق األوسط
ع

 12665ح ار خ الخميس  24رمضان  1434ه 1 ،غشت  2013م.
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المحدد الثالث :يتعلق بالسلوك السياسي لإلسالميين ونوع الخطاب الذي تبنوه في المراحل
السياسية السابقة ،وذلك بتفادي السقوط في أخطاء التجربة اليسارية وتبني خيار المنهج اإلصالحي
التراكمي ضمن إطار االستقرار ال سياسي ،وعدم السقوط في نزاع مع المؤسسة الملكية رغم الخوض
في معارك مع الفرقاء السععياسععيين ،غير أن السععلوك السععياسععي لإلسععالميين سععيتطور مع االنتقال من
المعارضع ع ع ععة إلى ترأس الحكومة ،والتحول من تبني أطروحة النضع ع ع ععال الديمقراطي إلى تبني أطروحة
الشراكة في البناء الديمقراطي مع المؤسسة الملكية وبقية الفرقاء السياسيين.
غير أن القراءة التي قدمها الباحث ال يمكن أن نسععلم بها بشععكل تام ،فاالسععالميون حتى و
من داخل الحكومة لم يسع ع ع ععتطيعوا كسعع ع ععب ثقة الفرقاء و ال القصعع ع ععر و إن كان ذلك راجع إلى تاريخ
العالقة بينهم  ،فإنه في جزء كبير منه مرتبط بالتردد الممارسع ععاتي و الفكري الذي يظهر عند قيادات
هؤالء في التعاطي مع القص ع ععر و مع محيطه من مس ع ععتش ع ععارين وغيره ،فرئيس الحكومة الس ع ععابق عبد
االله بنكيران ص ع ععرح بأنه ال يتم أي تنس ع ععيق بين مؤس ع عس ع ععة رئيس الحكومة و مس ع ععتش ع ععاري الملك .كما
يمكننا أن نرد ذلك إلى كون تجربة االسالم السياسي لم تستطع طرح مشروع سياسي و الدفاع عنه،
بل اشع ع ع ع ع ع ععتغلت بأطروحات غير واضع ع ع ع ع ع ععحة المعالم و األهداف،و هو ما جعل الحديث عن تطور
الس ععلوك الس ععياس ععي لإلس ععالميين في حقيقته انقالب في المواقف أو انبطاح أمام ص ععدمة التواجد في
السععلطة ،فهو حزب إسععالمي في الحملة االنتخابية وحزب سععياسععي كباقي األحزاب عند الوصععول إلى
السلطة.1
لقد كان للعالق ة الملتبسعع ع ع ع ععة لحزب العدالة و التنمية بحركة التوحيد و االصع ع ع ع ع ععالح دور في
التأثير على هذا األخير وعلى عالقاته بباقي الفرقاء و بالقصع ع ع ع ع ع ععر و محيطه،كما كان لها دور في
تقويته وفوزه ،و أمام هذين النتيجتين كان على حزب العدالة و التنمية أن يتحول إلى حزب سععياسععي
مدني واضع ععح المرجعية و الخطاب  ،ذلك إضع ععافة إلى خطابه السع ععياسع ععي الممزوج برسع ععائل دينية و
التي ساعدته على التقدم إلى المركز األول في ترتيب األحزاب السياسية بالمغرب حاليا .إن انتصار
حزب العدالة والتنمية ال يعني بالضع ععرورة كونه حزبا شع عععبيا ،فهذا انتصع ععار راجع باألسع ععاس إلى قوته
التنظيمية ،على مسع ع ع ععتوى الهياكل واألجهزة واألجندات المسع ع ع ععطرة .يجب االعتراف أن الحزب يتجذر
1محم لكموش“ ،ال  /والسياسح كي المغرب” ،اكر يا الشرق -المغرب  2013ص 243-242
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أكثر ف أكثر داخل المش ععهد الس ععياس ععي ،عن طريق حس ععن تفعيله آلليتي االس ععتقطاب والتعاطف ،كذلك
العمل على توس ع ع ع ععيع دائرة قواعده ،ومناصع ع ع ع عريه ،وتمتين أواص ع ع ع ععر االنض ع ع ع ععباط والطاعة ،حيث يمتزج
الواجب السياسي بالواجب الديني من أجل نصرة الحزب ،الذي أجاد استثمار مرجعيته اإليديولوجية.1
لم تمر التجربة األولى لإلس ع ع ععالميين في الحكم بش ع ع ععكل س ع ع ععلس كما كان يتوقع البعض ،بل مرت من
مراحل كادت تعص ع ع ععف بتجربتهم األولى  ،هنا نتحدث عن انس ع ع ععحاب حزب االس ع ع ععتقالل من التحالف
الحكومي و هي المناس ع ع ع ع ععبة التي ظهرت من خاللها ب ارغماتية الحزب الس ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ععي ،حيث يمكن أن
نعتبرها دليال إضع ععافة إلى باقي الدالئل على أن االسع ععالميين لم يحسع ععموا بعد في توجهاتهم المعلنة و
إن كانوا حاس ع ع ع ععمين من قبل في ما يخفون من توجهات و تطلعات،و إال فكيف يمكن أن نس ع ع ع ععتوعب
النسع ع ععخة الثانية من حكومة السع ع ععيد عبد االله بنكيران بعدما اسع ع ععتقال حزب االسع ع ععتقالل من الحكومة،
حيث تم تعويض ع ع ع ع ع ع ععه من طرف رئيس الحكومة بحزب التجمع الوطني لمحرار وهو الحزب اإلداري
المقرب من القصع ع ع ع ع ع ععر ،و الذي شع ع ع ع ع ع ععكل الهجوم عليه نقطة من ن قاط الخطاب الذي قاد به الحزب
اإل سع ع ع ع ععالمي حملته االنتخابية  ،بل كان خطا من الخطوط الحمر التي أعلن عنها عبد االله بنكيران
حينما كلفه الملك بتشع ع ع ع ع ع ععكيل الحكومة .إ ن هذه البرغماتية و الواقعية كانت بهدف واحد ووحيد وهو
ض ععمان اس ععتمرار تجربة العدالة و التنمية في قيادة الحكومة ولو بتحالفات جديدة ،بغض النظر عن
المرجعيات واإليديولوجيات لمحزاب المتحالفة معه األمر الذي أضر بمصداقية الحزب.
هكذا مرت التجربة األولى لإلسالم السياسي في قيادة أول حكومة بعد االصالح الدستوري
لسنة ، 2011غير أن االنتخابات البرلمانية لسنة  2016ستشهد االعالن الواضح و الصريح على
االختالفات داخل هذا الحزب  ،بل سع ع ع ع ع ع ععتعلن ميالد أحالف داخل نفس الحزب ،كمؤشع ع ع ع ع ع ععر على أن
السععلطة فعلت أفاعيلها باسععتغالل ما سععبق ذكره من تردد وعدم وضععوح الحزب ورؤيته في االصععالح
وتدبير مسائل الحكم .
.I

تجربة االسالميين في الحكم بين عبد االله بنكيران وسعد الدين العثماني.

كأي رئيس حكومة معين كان عبد االله بنكيران يوم الرابع عش ععر من مارس من س ععنة
 2017يمارس مهام تصع عريف أعمال حكومته األولى المنتهية واليتها ،من خالل اس ععتقبال رئي س
 1عز ز لزرق“ .ال  /والسياسح ال عوة والوورة” ،سوسوح كاتر وجهح نظر ،الطب ح األولى ،2015ص99
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جمهورية بوركينا فاسع ع ععو القادم للمشع ع ععاركة في منتدى إفريقيا للتنمية  ،ولم يكن يخطر بباله أن
الدعوة التي تلقاها للقدوم إلى القصع ع ععر الملكي بمدينة ال دار البيضع ع ععاء تخبئ له قرار إعفائه من
منصعع ععبه كرئيس للحكومة من طرف الملك ،وهو القرار الذي أبلغه ب ه مسعع ععتشعع ععاري الملك حينما
قدم لقصر الدار البيضاء ليلة الرابع عشر من مارس.
أعفي عبد االله بنكيران بعد مفاوضعع ع ع ع ععات دامت  156يوما لتشعع ع ع ع ععكيل حكومته الثانية
 ،وقد كان ظاه ار حجم األزمة عل ى مس ع ع ععتوى التواص ع ع ععل مع باقي الفرقاء الس ع ع ععياس ع ع ععيين لتش ع ع ععكيل
الحكومة الثانية على التوالي التي سععيقودها االسععالميون في المغرب ،ولعل واحدا من بين أبرز
األسعععباب هو المواقف التي صعععرح بها عبد االله بنكيران خالل حمالته االنتخابية ،وكذا مواقفه
المتناقض ع ع ععة بين ما هو معلن وما هو خفي .كما ال يمكننا أن ننس ع ع ععى حس ع ع ععابات القص ع ع ععر التي
أص ععبحت ترى في الرجل منافس ععا قويا خص ععوص ععا و أن الحزب الذي أسع عس ععه مس ععتش ععار الملك لم
يستطع هزم حزب العدالة و التنمية انتخابيا،رغم أنه هزمه جزئيا حينما سحب من تحت أقدامه
رئاسة الغرفة التشريعية الثانية (مجلس المستشارين).
جاء عزل رئيس الحزب االسالمي من مهام مب اشرة بعدما أعلن هذا األخير عن فشله
الضععمني في تشععكيل هذه الحكومة ،رغم أنه ظل يتهم جهات معينة بعرقلة مسععار المفاوضععات،
خصوصا بعد إصداره لبالن حزبه الشهير ببالن انتهى الكالم أواخر شهر يناير.
بجانب إعفاء عبد االله بنكي ار ن من مهام رئيس الحكومة ،سيختار أعضاء حزبه عدم
التمديد له لوالية ثالثة على رأس حزبه ،وس ععينص ععبون مكانه رئيس الحكومة الجديدة س عععد الدين
العثماني ،الذي س ع ععينظف الجهاز القوي في الحزب و هو األمانة العامة من أنص ع ععار عبد االله
بنكيران وسع ع ع ع ععيتخل م من عدد من رموز الحزب القوية  .هذه االشع ع ع ع ععارة ال يمكن أن تفهم إال في
السع ع ع ع ععياق الذي تم فيه تعيين سع ع ع ع عععد الدين العثماني كرئيس الحكومة  ،و الحكومة التي شع ع ع ع ععكلها
بالصعععيغة التي كان يرفضعععها سعععابقه عبد االله بنكيران في ظرف أسعععبوع واحد من تاريخ تكليفه
بذلك .إننا أمام بروز واضععح للتوجه المخالف و الفريق أو التيار الثا ني داخل حزب العدالة و
التنمية وهو ا لتيار الذي اختار التماهي المطلق مع السلطة.
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تتشعععابك عدة عوامل في فهم التغيرات و التناقضعععات التي يتأسعععس عليها فعل وخطاب تيار اإلسع ععالم
السع ع ععياسع ع ععي بالمغرب ،فمنها ما يعود لطبيعة تكوينها و نشع ع ععأتها  ،ومنها ما هو مرتبط بالمحيط الذي
تش ععتغل فيه  ،ونقص ععد هنا القص ععر و محيطه الذي كان رد فعله متس ععاوق مع اس ععتعادة الملك لنش ععاطه
السععياسععي بعد الحراك االجتماعي ،ويمكن االسععتدالل على ذلك من خالل ما راج حول ضععغط بعض
المقربين من القصع ع ع ع ع ع ععر في اتجاه عدم التجديد لعبد االله بنكيران على رأس حزب العدالة و التنمية،
وكذا تدخل نفس التيار في الشع ععأن الداخلي لعدد من االحزاب السع ععياسع ععية وعلى أرسع ععهم حزب التجمع
الوطني لمحرار.
.I

الثابت و المتغير من خالل الخطاب و الممارسة

بانتقال تجربة حزب العدالة و التنمية االس ععالمي في المغرب من المعارض ععة إلى المش ععاركة
في الحكم  ،ظهر بشع ع ع ع ع ع ععكل واضع ع ع ع ع ع ععح تغير خطاب هذا الحزب ،حيث انتقل من خطاب تطغى عليه
القض ع ععايا الهوياتية و الدينية و يمكننا أن نعود على هذا المس ع ععتوى إلى موقف الحزب االس ع ععالمي من
خطة إدماج المرأة في التنمية  ،الخطاب الديني و الهوياتي هذا لم يعد ظاه ار بشع ع ع ععكل علني رغم أنه
ما زال مسع ععتم ار في مسع ععتويات أخرى  ،كما أنه سع ععيتحول إلى خطاب يركز على مواجهة عدو وهمي
سع ععماه الحزب االسع ععالمي بالتحكم-التحكم الذي لم يسع ععتطع هذا األخير توضع ععيحه أو تسع ععميته بشع ععكل
صريح -وذلك ليبني عليه مشروعية خطابه و يعلق عليه جزء من فشله في تدبير قضايا الحكم.
انتقععل خطععاب الحزب اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي من ترويج القععاموس الععديني و الهويععاتي ،إلى توظيف
خطاب المظلومية ،وخطاب محاربته من طرف التحكم،ومن طرف حزب األصععالة و المعاصعرة على
وجه التخصع ع ع ع ع ع ععيم،وهو الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في االنتخابات التش ع ع ع ع ع ع عريعية األخيرة  .إن
المتتبع للتغير الععذي مس خطععاب حزب العععدالععة و التنميععة خالل المرحلتين الس ع ع ع ع ع ع ععالفتي الععذكر،يلحظ
بشكل واضح أن هذا الحزب اكتشف في األخير أن قضايا التدين و الهوية هي قضايا مشتركة لدى
المغاربة  ،وهو ما جعله ينتقل في خطابه نحو خلق خطاب جديد يعوض به الخطاب الديني ،حيث
اسع ع ععتطاع جلب و توظيف و اسع ع ععتعمال خطاب مؤسع ع ععس على التحكم ،والتماسع ع ععيح و العفاريت كرمز
للقوى الخفية التي تواجه الحزب االسع ع ع ع عالمي ،وما إلى ذلك من مص ع ع ع ععطلحات جعلها مقوما لخطاب
المظلومية الذي عوض به الخطاب القائم على قضايا الدين و الهوية .
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أمام هذا التغير على مسع ععتوى الخطاب الموجه للتسع ععويق و التداول العمومي يبقى جزء من
الخطاب المتش ع ع ع ع ع ععبث بالمرجعية على مس ع ع ع ع ع ععتوى الخطاب الداخلي لهذا الحزب ،وهو الخطاب الموجه
لعموم أعضععائه  ،وهو ما يجعلنا نقول أن الحزب االسععالمي في المغرب اسععتطاع أن يصععنع التحول
على مسععتوى الخطاب ومعه االنتقال من مسععتوى واحد للخطاب إلى مسععتويين،خطاب علني وخطاب
داخلي غير معلن .حيث غالبا ما نجد أن خطابات قياديي هذا الحزب و الموجهة لمعض ع ع ععاء ترتكز
على المرجعيعة االسع ع ع ع ع ع ععالميعة و التعذكير بهعا  ،وتوظيف القعاموس العديني ،بينمعا نفس القعادة يوظفون
خطابا أكثر مدنية وحداثة حينما يتوجهون للعموم،وحتى على مسع ععتوى القراءة الداخلية للحزب للنتائج
التي حققها ،يربطها بصع ع ع ع ع ع ععدق و أخالق ومرجعية الحزب و أعضع ع ع ع ع ع ععائه  ،وال يربطها أبدا باألرقام و
االنجازات المحققة  ،وهو ما يجعلنا نؤكد الخالصة السابقة .
بينما على مسععتوى الممارسععة فإننا نجد أن الحزب االسععالمي قد حدد قواعد ممارسععة جديدة
تختلف بشكل كامل عن القواعد المعتمدة قبل سنة  2011حينما كان في المعارضة،حيث يمكننا أن
نس ع ععجل على هذا المس ع ععتوى ا النتقال من مهاجمة باقي االحزاب الس ع ععياس ع ععية واتهامها بالفس ع ععاد وبعرقلة
عمليات االص ع ع ع ع ععالح إلى التحالف معها بعيدا عن أي تناس ع ع ع ع ععق او تقارب ايديولوجي أو ممارس ع ع ع ع ععاتي
(التحالف مع وريث الحزب الشععيوعي بالمغرب وهو حزب التقدم و االشععتراكية ،ثم التحالف مع حزب
التجمع الوطني لمحرار ال ذي اتهمه الحزب االسالمي بالفساد وخدمة أجندات غير معلنة .)...
يمكننا أن نس ع ععجل كذلك اختالفا واض ع ععحا على مس ع ععتوى التعاطي مع عدد من المش ع ععاريع و
البرامج و السععياسععات الحكومية التي كان الحزب رافضععا لها في فترة معارضععته  ،في حين انتقل الى
الحرم على تنزيلها و تنفيذها حينما انتقل إلى وضع ع ع ع ع ع عععية تدبير الحكم ،والتي من بينها مشع ع ع ع ع ع ععروع
القطار الفائق الس ععرعة ،رفع الدعم عن المواد االس ععتهالكية ،معاش ععات البرلمانيين و الوزراء ،اقتص ععاد
الريع . ...
ال يمكننا إال أن نسجل بشكل واضح أن الثابت في خطاب الحزب االسالمي هو الغموض و الثنائية
 ،و المتغير هو توظيف خطابات متعددة حس ع ع ععب المتلقى و الظروف ،عوض تبني خطاب واض ع ع ععح
وواحد خالل الفترة ما قبل  ،2011أما على مسع ع ع ع ع ع ععتوى الممارسع ع ع ع ع ع ععة فالحزب االسع ع ع ع ع ع ععالمي اليوم أمام
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ممارسع ع ع ع ععات تجعله ينسع ع ع ع ععلخ عن جلده الذي يعتبره ممي از له عن باقي األحزاب و هو الجلد االخالقي
وذلك بالنظر إلى الفضائح المتتالية ألعضائه سواء المسؤولين أو غيرهم .
.I

مستقبل االسالم السياسي بالمغرب

يذهب الكاتب االمريكي ذو االصعلول االيرانية آصعف بيات ضعمن مؤلف جماعي حول ما
بعد االس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي ،إلى أن التحوالت اليوم داخل هذا الجس ع ع ععم تتجه نحو مزيد من االنفتاح و
التخلي التععدريجي عن بعض المرجعيععات التي تقيععد انععدمععاجهم في الحيععاة العععامععة  ،عبر اسع ع ع ع ع ع ععتبععدال
السياسية باسم الدين إلى السياسة باسم الشعب  ،ونحن نتوقع أن المرحلة الموالية هي استبدال ذلك
بالسععياسععة باسععم الوطن محاولة منهم لكسععب مزيد من الرضععى و القبول عند باقي االطراف المتدخلة
في المشع ععهد السع ععياسع ععي .مسع ععتقبل االسع ععالم السع ععياسع ععي في المغرب يكمن في التخلي عن االسع ععالموية
التقليدية  ،واعتناق االسالموية الحديثة التقدمية التي تبنى على التعاقدات الدستورية و المؤسساتية ،
وهو ما يعني التخلي عن المشروع الخفي لهؤالء .
و هذا ما يؤكده الباحث التركي إحسع ع ع ع ع ععان داغي في إطار تمييزه بين مرحلة االسع ع ع ع ع ععالموية
التقليدية التي تخوض السع ع ع ععياسع ع ع ععة باسع ع ع ععم اإلسع ع ع ععالم ،باعتباره مشع ع ع ععروعا أيديولوجيا يتعامل مع القرآن
كدس ععتور،و بين مرحلة ما بعد اإلس ععالموية التي تجس ععدها التجربة التركية على س ععبيل المثال ،و التي
1

تخوض السياسة باسم الشعب،وال تتعامل مع اإلسالم كأيديولوجية وال القرآن كدستور .
خاتمة:
ونحن في نهاية هذه الورقة يمكننا القول بأن تجربة اإلس ع ع ععالم الس ع ع ععياس ع ع ععي بالمغرب (تجربة
حزب العدالة و التنمية) من التجارب المتفردة في ممارسة السلطة  ،حيث لوحظ أن لهذه التجربة قوة
ومرونة في تبني الخطاب و نقيضه على مستوى الممارسة  ،كما أنها من التجارب التي أعلنت عن
عدد من المراجعة ممارسع ع ع ع ع ع ععاتيا ،فهي ال كباقي التجارب التي أعلنت مراجعاتها و تحيين مرجعياتها
 1محم مس ال رحي ،ما ح اإلسالمو ح األوجه الم غيرة لإلسالم السياسي  -تأليف جماعي  -تحر ر :آصف حيات ،مركز الجز رة
لو راسات: http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2014/11/2014111865841824759.ht
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بشع ع ععكل علني وشع ع ععامل  ،و إنما هي بين ذا وذاك ،فال هي قادرة على المضع ع ععي قدما في التخلي عن
ازواجية الخطاب بين الديني و السع ع ع ععياسع ع ع ععي ،واعتناق العمال المدني الصع ع ع ععرف  ،وال هي قادرة على
الثبات على مرجعيتها األصع ع ع ع ع ع ععيلة  ،وذلك ما يخفي خلفه توجس هذا التنظيم من فقدان ما يميزه عن
باقي الفرقاء السع ع ععياسع ع ععيين من جهة  ،ومن جهة ثانية يخفي خوفه من الصع ع ععدمة التي يمكن أن تتولد
داخل أوساطه و قد تهدد استم ارره .
لقد اسع ع ع ععتطاعت هذه التجربة أن تنتقل من الخطاب الثابت الذي تأس ع ع ع عسع ع ع ععت عليه إلى الخطاب الذي
ينس ععجم مع التواد في موقع تدبير الش ععأن الحكومي  ،وهو ما انس ععجمت معه الممارس ععة  ،وهو بالتالي
ما يجعل من هذا التنظيم تنظيمين إثنين تنظيم يروج الخطاب األصع ع ع ععلي داخليا ،ويروج نقيضع ع ع ععه في
الفضععاءات العمومية  ،وهو ما يؤكد أن حركة االسععالم السععياسععي هذه لم تحسععم بعد في والئها للوطن
و لمؤسساته بالشكل المطلوب  ،وهو ما ينعكس من خالل التعامل الحذر للقصر مع هؤالء .
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