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اإلهداء
إىل مجهور اجملددين يف األمة ممن أعادوا هلا حيويتها وفاعليتها وريادهتا  يف سلسلة 
ذهبية تبدأ من اخلليفة اخلامس عمر ابن عبد العزيز رضي اهلل عنه إىل اإلمام مجال الدين 
األفغاين ورشيد رضا وحممد عبده والشهيد حسن البنا والشيخ عبد احلميد ابن باديس 
القرضاوي والشيخ حمفوظ حنناح  الغزايل والشيخ يوسف  بن نيب والشيخ حممد  ومالك 
»رمحهم اهلل مجيعا« الذين أسسوا ورسخوا معىن التجديد يف القرن العشرين وصوال إىل 
من ركب قافلة التجديد يف القرن الواحد والعشرين مبعناه ومفهومه احلقيقي الذي أراده 
الّنيب عليه الّصالة والّسالم يف احلديث الّصحيح حينما قال: )يبعث اهلل على رأس كّل 
مئة سنة من جيّدد هلذه األّمة دينها( ]ختريج مشكاة املصابيح[، وهو حديث يدل على 
حقيقة مهمة، وهي استمرارية عملية التجديد، وتقارب زمانه حبيث يصبح عملية تواصل 
وتوريث، وحقيقة التجديد الذايت الكامن يف األمة، وهو يشري أيضاً إىل ضرورة املراجعة 
والبحث والدفع لألمل وعدم اليأس، ومما يذكره احلديث أيضاً أن اهلل تكفل بذلك بقوله 

  ﴾  ]احلجر: 10.[
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م برسمِد        إىل الناس أن ليست عل�هي
ً
يدت حمبة     أمل �رت أن الشمس ِز

فلو أن الشمس بقيت يف مكاهنا أربعا وعشرين ساعة لشعر الناس بالضجر وامللل  
ولكنه تغرب مث تشرق وهكذا..فهذا حبد ذاته جتديد، فنحن حنتاج إىل التجديد يف كل 

شيء..

وهذا السفر يعرب عن رغبة يف صعود قافلة التجديد، باعتباره  الوحدة األساسّية لكلِّ 
نظاٍم معريف ومنظومٍة فكريّة، واليت من شأهنا التعبري عن نظريٍّة أو موقف أو أحد جوانب 
الفكر املستقيم. ينشأ هذا املفهوم نتيجًة للدوافع النفسّية وآلّيات التفكري والتوّجه العقلي، 

إضافًة ملقتضيات وحاجّيات وظروف البيئِة اخلارجّية.

مع تحيات ودعوات الدكتور فاروق طيفور



تقديم  الدكتور المفكر جاسم سلطان
العامل اإلسالمي ومنه العامل العريب ومنذ تراجع الدولة العثمانية وختلفها مير مبرحلة خماض 

عسري وحياول إجياد خمرج من أزمته احلضارية العميقة .

وتتمثل أمامه ثالث حتديات كربى هي : ختلفه الشامل داخليا وهيمنة الغرب املتقدم على 
مسريته وانقساماته الداخلية وتفتته،وردود أفعاله جتلت حبراك وطين مث قومي مث إسالمي والتتابع 

هنا ليس على مستوى النشأة فهي أقرب إىل التوازي ولكن باعتبار نشاط الفكرة وانتشارها.

املسلمني  اإلخوان  حركة  برزت  بقليل    1924 العثمانية  اخلالفة  سقوط  إعالن   فبعد 
كحركة جتديد إسالمي وجعلت السياسة احد أهم جماالت اشتغاهلا. 

انتشرت أفكار احلركة يف العامل العريب والعامل اإلسالمي مع اختالفات متفاوتة يف النظر 
للقضايا ويف تعريف املفاهيم وبالتايل كانت مسرية كل حركة من حركات املوجة اإلسالمية تعبريا 

صارخا عن تلك التباينات وعن اختالف البيئات .

والكاتب يرصد يف هذا الكتاب تلك التجارب بعيون ناقدة هبدف إصالح املسرية وتقومي 
االعوجاج ان وجد. وهو يعدنا مبقاربة »ابستيمية« َاي جذرية.

وهو وعد كبري يضعنا أمام أسئلة العمق املعريف املنشئ هلذه البىن التنظيمية املختلفة وأمام 
أسئلة األهداف وواقعيتها واإلسرتاتيجية وجناعتها واهلياكل وكفايتها والثقافة وجودهتا واألفراد 
ومهاراهتم والنظم واللوائح وتطورها والقيادة وجناعتها وتداوهلا ناهيك عن النتائج واحتماالت 

املستقبل. 

احلركة  يف  واملفكرين  الفكر  العميقة كأزمة  اإلشارات  من  الكثري  على  حيتوي  والكتاب 
وسيادة القياس على املاضي رغم اختالف املعطيات جذريا وأمثال ذلك كثري ...

لقد استمتعت هبذا الكتاب وأرجو ان جيد القارئ ذات املتعة والفائدة واالستنارة بعد ان 
يتم هذه الرحلة املمتعة...

حتيايت للكاتب الدكتور فاروق طيفور والقارئ الكرمي ..واىل غد أمجل وأحسن لكل األمة.

 الدكتور جاسم سلطان 
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المقدمة :
تعترب احلركة اإلسالمية من أكثر التجمعات البشرية اهتماما وانتشارا ودراسة ونقدا وظلما 
اخلمس  السنوات  وقد شكلت  ودياناته،  ومذاهبه  وفصائله  فئاته  العامل جبميع  وصيتا يف كل 
االخرية بالنسبة للحركات االسالمية  أحد أهم املراحل من عمر املنطقة العربية واالسالمية، ألنه 
يف هذه السنوات وصلت احلركات اإلسالمية اىل ما مل تصله طيلة العقود التسعني اليت مضت 
على بروز اول حركة إسالمية منظمة وهي »اإلخوان املسلمون« يف العام 1928، فقد وصلت 
بعض احلركات االسالمية اىل احلكم اما بشكل منفرد أو بالتعاون مع قوة أخرى )تونس، مصر 
املغرب، لبنان، فلسطني احملتلة، العراق، اليمن، السودان ،اجلزائر(، يف حني حتولت  حركات 
اسالمية اخرى من جمرد قوة حملية اىل قوة اقليمية فاعلة يف االقليم )محاس منوذجا(، كما شهدنا 
مناذج  بروز  اىل  اضافة  واإليرانية،  والرتكية  السودانية  التجربة  مثل  احلكم  يف  اسالمية  جتارب 
اجملموعات االسالمية العنفية مثل داعش وبوكو حرام وتنظيمات القاعدة واليت شغلت العامل 

بتحركاهتا وأنشطتها العنفية.

وعقائدهم  انتماءاهتم  تنوع  )مع  االسالمية  للحركات  املنتمون  أو  االسالميون  يعد  ومل 
االعالمي  الفضاء  اصبح  بل  بشكل سري،  يعملون  أو  أو مضطهدين  مهمشني  وأفكارهم( 
االسالميون  وحتول  اإلسالميني  لكل  مفتوحة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  والورقي  التلفزيوين 
واحلركات االسالمية اىل مادة حبث شيقة لألحباث والدراسات واملؤمترات والندوات املتنوعة يف 

كل احناء العامل ومن قبل اجهزة املخابرات ومراكز االحباث العاملية.

ومع هذه الطفرة يف انتشار احلركات اإلسالمية فإنه ال يزال هناك إسالميون يف السجون 
أو مطاردون من اجهزة املخابرات احمللية واألجنبية أو يتم تشويه صورة البعض االخر أو متهمون 

باإلرهاب، واألمثلة على ذلك كثرية.

لكن بعد مخس سنوات من احلراك االسالمي والتجارب املختلفة ويف ظل ما جيري من 
تطورات ومتغريات على الصعد االقليمية والدولية، اصبحت هناك حاجة ماسة من قبل احلركات 
االسالمية للقيام مبراجعة نقدية وشاملة لكل التجارب االسالمية سواء يف احلكم أو املعارضة أو 
املقاومة، ان على املستوى الفكري والنظري، أو على املستوى السياسي واالجتماعي واحلركي 

واحلزيب.
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وإذا كانت بعض هذه احلركات االسالمية قد بدأت املراجعة أو النقد وقدمت رؤية جديدة 
ألدائها احلركي والدعوي والسياسي،فان هناك حاجة اليوم الن نشهد مراجعات اسالمية شاملة 
من قبل كل احلركات االسالمية وما اجنزته أو ما فشلت يف اجنازه ومعرفة االسباب اليت تقف 
وراء كل ما وصلت اليه من نتائج، وعلى رأس ذلك التجارب اليت خاضتها االحزاب املنتمية 
العريب واإلسالمي ونعين هبذه  اليت صنعت االستثناء يف عاملنا  املسلمني  اىل مدرسة االخوان 

املراجعات والنقد والتقييم امللفات التالية)1(:

االخرية  املرحلة  اىل  وصوال  املاضية  سنة  التسعني  طيلة  املسلمني  االخوان  جتربة   .  01
وخصوصا التجربة املصرية واألسباب اليت ادت اىل اعاقة استكمال التجربة، وهذا املوضوع 
يتطلب دراسات علمية وفكرية متنوعة يف ظل تنوع جتارب االخوان يف اكثر من بلد عريب 

وإسالمي.

02. جتربة االحزاب االسالمية يف العراق وأسباب فشل هذه االحزاب يف إقامة دولة العدالة 
والتنمية والكفاءة وملاذا حتول العراق اىل دولة فاشلة وفاسدة وطائفية ومن يتحمل مسؤولية 
ما جرى يف العراق طيلة السنوات اليت تلت االحتالل االمريكي وسقوط نظام صدام حسني.

03 . ترنح جتارب املشاركة السياسية يف اغلب االقطار العربية بني احلضور يف احلكومات 
والربملانات حتت سقف ال حيقق عملية االصالح والتغيري والنهضة 

04 . حالة التشضي الداخلي للحركات االسالمية واالنشقاقات بسبب املدخل السياسي 
واالختالف حول آلية التعامل مع االنظمة مبا تنتجه هذه احلالة من ضعف وتعدد غري مربر 

على املستوى الفكري والسياسي والتنظيمي .

05 . جتربة املقاومة االسالمية يف لبنان وفلسطني وما هي أسباب االنتصارات ومن مث 
اسباب اعاقة دور املقاومة وما هي انعكاسات حتول املقاومة اىل قوة اقليمية مشاركة يف 
صراعات املنطقة كما حصل مع حزب اهلل، وكذلك مراجعة اداء حركة محاس يف قطاع غزة 
وعالقات محاس االقليمية والدولية والسيما بعد الرؤية اجلديدة اليت طرحتها مع تغيري قيادهتا 

قاسم قصري، برسم احلركات اإلسالمية: أفكار واقرتاحات تتطلب مراجعة نقدية،موقع العريب 21  الرباط   1
سبتمرب   14 يوم  األربعاء،  املنشور    /http://desktop.arabi21.com/story/946698 : التايل 

 02:25 2016
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بعد مؤمترها االخري.

هلذه  بديل  تقدمي  على  القدرة  واالستبدادية وعدم  التسلطية  االنظمة  من  املوقف   .  06
االنظمة والغرق يف صراعات مناطقية أو مسلحة )ليبيا منوذجا(.

النزاع ودور احلركة االسالمية يف محاية  التداخل بني اطراف  07 . االزمة السورية وحالة 
وحدة سوريا بعد بروز حالة التدخل اخلارجي .

08 . التجربة املاليزية وااليرانية والرتكية يف احلكم وكيف جنحت يف محاية الدور االقليمي 
وهل هي جتارب اسالمية كاملة أم أهنا مل تصل اىل حتقيق االهداف االسالمية املطلوبة.

09 . التجربة السودانية يف احلكم وهل حققت االهداف االسالمية أو فشلت يف اقامة 
جتربة اسالمية متكاملة.

10 . احلالة اخلليجية املتكلسة اليت اضعفت احلالة العامة وجعلتها ترتاجع بل وحتتوى يف 
مشاريع اخرى غري معلومة وتستوعب يف برامج اقليمية ودولية نابذة بل ومعادية للحالة 

االسالمية .

11 . قضايا الدولة واخلالفة واحلكم االسالمي والتنمية والعالقة بني فكرة االمة ومشروع 
الدولة القطرية وهل انتهت فكرة االمة لصاحل الدولة القومية أو القطرية احلديثة.

12 . املوقف من التحالفات الدولية والقطرية واملشروعية االسالمية يف هذه التحالفات 
واللجوء اىل القوة الدولية إلسقاط انظمة االستبداد.

وإذا ما أردنا حتويل هذه امللفات اليت تشكل حتديات رئيسية يف مشروع احلركة االسالمية 
إىل تساؤالت منهجية قبل عرض جتربتها السياسية فإننا نصيغها كما يلي : 

	 أواًل: كيف ميكن احلركة االسالمية احداث التوازن بني رؤية االنظمة اليها كحركات
معادية أو على االقل منافسة ومشهد الصدام الذي حيدث بعد التدافع كما حدث 
يف مصر مما يدفع هذه احلركات اىل االلتجاء اىل تربير ذلك بسنة االبتالء املاضية يف 
الدعوات دومنا تقييم ملواقفها وقراراهتا البشرية اخلاطئة يف التعامل مع مثل هكذا ازمات 

وعدم اهتام القدر يف ذلك .
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	 ثانياً: هل االليات التنظيمية وطرق االستيعاب واالستقطاب لآلخر كافية وجمدية اليوم
لصناعة قصة جناح حقيقية تستطيع القفز على احلالة الراهنة على اعتبار ان ظاهرة 
التنظيم والتعصب له مبا حيوله اىل مبادئ صلبة ال تقبل التغيري والتبديل وهتيمن عليه آفة 
االصطفاء احلركي وفقدان خنب واطارات من خراج احلركة قد يكونون انفع بكثري من 
الذين هم يف قلب التنظيم فتصبح تلك الوسائل واآلليات التنظيمية أكثر ثقاًل وعبئاً 

لبلوغ احلركة غاياهتا النبيلة؟ 

	 ثالثاً: احلركات اإلسالمية يف املنطقة العربية أصبحت يف خندق املواجهة مقابل مشروع
التقسيم  مشاريع  يواجه  من  األحداث كأخطر  ووضعتها  للمنطقة،  اجلديد  التقسيم 
واهلويات اجلديدة، فإذا بقيت يف العراء تتعاىل على اجملتمع بوصفها وأتباعها، فستسهل 
تُلّبس بتهم جنائية وإرهابية تضّرها بشكل  شيطنتها دينياً وسياسياً، وال ُيستبعد أن 
أعمق وتضرهبا بشكل هنائي، لذلك مسألة استهدافها مباشرة هي مسألة وقت -وفق 
التقديرات البشرية- وبالتايل نتساءل كيف ستواجه هذا املشروع االستئصايل يف بعض 

الدول؟ وماهي خياراهتا القادمة؟ 

	 على عنيفة  بتجارب  العربية  األقطار  من  عدد  يف  اإلسالمية  احلركات  مرت  رابعاً: 
مستوى املشاركة السياسية وعلى مستوى املفاهيم، وأظهرت النتائج خلالً مفاهيمياً 
كبرياً، من حيث التنظري والتنزيل، فاملكتبة اإلسالمية حفلت يف العقود الثالثة املاضية 
عرى  نقضت  اليت  احملك  هي  التجربة  احلركي كانت  السياسي  الفقه  يف  بتصورات 
كثري من تلك التصورات، وكانت تنبغي االستفادة من تلك التجارب وإعادة تقوميها            

ومراجعة املواقف واملفاهيم وإعالهنا بشكل واضح، وهذا مل حيصل .

	 ،خامساً: مارست احلركات االسالمية لعبة التصنيف كثرياً على من خيالفها يف اجملتمع
بعد  اإلرهاب، خصوصاً  قوائم  أهم ضحاياه وُوضعت يف كثري من  اليوم  وأصبحت 
الربيع العريب، واستنكارها التهم املوجهة إليها من الغري لن جيدي حاًل، ألن أدبيات 
التصنيف احلركي حتفل بالتأصيل الشرعي بالتهم اجلزاف لكل من خيالفها، وال أظن 
اجملتمع الذي عاش فرتة طويلة حتت ظل هذا الرتاشق والتنابز بالتهم واأللقاب، قادراً 
على احتواء اجلميع يف قضايا كلية وأهداف كربى غائية، فهل سرتاجع تلك احلركات 
واجلماعات عالقتها مع اآلخرين وهي اليوم يف أمس احلاجة للتواصل والتواصي معهم 
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بل واالحتماء هبم؟!

	 ،سادساً: ال تزال هناك فجوة تكرب يوماً بعد يوم بني تفكري الشيوخ ومتكني الشباب
وبني خيارات القيادة ومطالب االنصار، وبني أنظمة االحزاب واالنفتاح على اجملتمع، 
وبني هذه الفجوات يسكن الشيطان وتتفجر اخلالفات وتشتعل احلرائق داخل بيوت 
اجلماعات، والكل يريد إطفاءها مبزيد من صّب الزيت الالهب على اجلميع. وألن هذه 
اخلالفات متس حظوظ األفراد ذوي اهليئات واهليبات وتنتقدهم، فال إمكان ملعاجلتها 
إال بالشفافية والرضوخ لطبيعة املرحلة واالستجابة ملتغرياهتا الراهنة واملستقبلية، وجتربة 
»العدالة والتنمية« الرتكي ومجاعة اخلدمة )كولن( دليل على صعوبة اخلالف وضرورة 

حله بالتضحية باملاضي وحرق السفن ألجل املستقبل.

والتطوير  التجديد  اشعاعات  وقع  على  تعيش  االسالمية  واحلركة  الكالم  هذا  نقول 
مقابل  العريب يف  الربيع  ثورات  مع  اليت حدثت  املفصلية  التحوالت  بعد  سيما  البناء  وإعادة 
التحوالت اليت حتدث يف العامل ككل سواء تعلق االمر تراجع املنظومة االمريكية واالوروبية وعودة 
اليمني املتطرف وتصاعد املنظومة االسيوية وتأثريه يف املنتظم الدويل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا 
وحالة الشد واجلذب يف املنطقة العربية والسيما يف الشرق االوسط وتزاحم القوى الدولية فيه 
وعليه، ومشهد الردة عن احلرية والدميقراطية واالنقالب على النماذج اليت متثلها يف تركيا ومصر 
وخمتلف بلدان الربيع العريب وحماولة حماصرة تلك النماذج ودفعها اىل مربع الفشل واالخفاق يف 
مقابل حالة املقاومة اليت تستخدمها تلك النماذج والتجارب يف ضمان نصاب بقائها وتدافعها 

تدافع مشاريع كربى كما حيدث يف تركيا .

متجددة يف  حالة جديدة  ،تربز  العامل  يف  اليت حتدث  الكربى  التحوالت  هذه  ومع 
ساحتنا العربية واالسالمية تعرب عن بداية عصر جديد تتمظهر فيه حالة اليقظة والتفاعل سيما 
منذ بداية انتقال »احلركات اإلسالمية« يف بعض الدول العربية واالسالمية من فلسفة وسياسة 
»الدعوة« إىل احلكم و»املشاركة السياسية« من داخل املؤسسات أو خارجها، سبباً يف بروز 
عدة إشكاليات ذات بعد فكري وسياسي من قبيل قضايا بناء الدستور والدولة وإدارة احلكم 
وتقلد املناصب العليا وإقامة التحالفات السياسية، إضافة إىل »املواطنة«، وإشكالية »الدولة 
املدنية«، ومسألة العالقة مع اآلخر، كما يظهر من الكتابات اليت صاحبت هذا االنتقال أن 
احلركات اإلسالمية مل تكن وحدها معنية بتوضيح منظوراهتا حيال هذا اجلدل اإلشكايل وما 
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تفرع عنه، بل شارك يف ذلك أيضا مفكرون وباحثون وممارسون سياسيون آخرون.

ومن جهة أخرى يرى كثري من اخلرباء أن احلركات اإلسالمية حققت نقالت نوعية 
يف مستوى األداء والفعل السياسي، وزادت من مساحة حضورها داخل أقطارها وعلى اخلريطة 
السياسية للمنطقة، حيث باتت تشكل القوة السياسية والشعبية األوىل يف كثري من البلدان العربية، 
ما فتح أمامها نوافذ فرص كثرية، ويف ذات الوقت وضعها أمام حتديات كبرية حتتاج إىل معاجلات، 

وأسئلة مهمة تستدعي إجابات شافية.

ويبدو أن التحديات اليت تواجهها احلركات اإلسالمية، نبعت يف معظم األحيان من حالة 
تقدم ملشروعها يف الساحات املختلفة، وليس من إخفاقات وتراجعات كما هو حال التيارات 

الفكرية والسياسية األخرى)1(.

حيث أصبحت احلركات اإلسالمية أمرا واقعا، واضطرت القوى املختلفة- حمليا وإقليميا 
ودوليا- إىل التعامل مع واقع جديد تشكل احلركات اإلسالمية فيه رقما مهما وعنصرا رئيسا، 

يصعب جتاوزه أو القفز عليه، كما ترى العديد من الدراسات.

االسالمية،  احلركة  اليت جتسد مشروع  احلاكمة  الدولة  إىل  الوصول  إن  القول:  وميكن 
الفكرة وكفاءهتا، بل وقدرهتا على ترمجة  للتعبري عن صالحية  وتقدميه كنموذج عملي معاصر 
أهدافها وغاياهتا يساعد على التعرف على رؤى هذه احلركات ومشروعها السياسي الذي حتمله 

وتناضل من اجله.

وللتعرف على ما تقدمه احلركة اإلسالمية اليوم من رؤية لنظام احلكم والدولة احلديثة ال 
بد من فحص موقع املرجعية اإلسالمية من احلكم وإدارة الدولة، والشورى والدميقراطية والتعامل مع 
أنظمة احلكم واحلكومات احلالية )معايشة أو مشاركة أو شراكة أو معارضة؟(، وحتديد املوقف من 
العالقات اخلارجية مع الدول واألمم واحلضارات املختلفة والنظام الدويل والعوملة ضمن مشروعها 

الشامل لإلصالح الناتج عن تطوير لرؤاها وبراجمها املعلنة منذ عقود من الزمن)2(.

1   بالل التليدي، احلركة اإلصالحية الثالثة.. أو ما بعد أزمة املشروع الفكري عند احلركة اإلسالمية،مركز 
مناء للبحوث والدراسات ،2016. 

نفس املرجع السابق .  2
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فكرة المقاربة االبستمولوجية 

احلكم  يف  وجتارهبا  واقعها  ببحث  السياسي  بعدها  يف  اإلسالمية  احلركات  رصد 
وفتح  العربية،  الثورات  بعد  ما  تواجهها خاصة  اليت  والتحديات  الفرص  ومستقبلها يف ضوء 
مساحة للحوار والنقاش بني القراء والباحثني لتحقيق مزيد من التفاعل اإلجيايب بني النخب 
الفعالية  السياسية والقيادية يف احلركة االسالمية وأنصارها يف كل مكان هبدف تلمس سبل 

اجلديدة للتأثري يف التحوالت السريعة اليت مير هبا العامل .

وسوف ختتص هذه املقاربة يف طرح مقدمات تتعلق بالنموذج املعريف واملنظور اجلديد 
لفهم احلركة االسالمية وكذا رصد النماذج االسالمية سواء كانت متثل احلركات اإلسالمية اليت 
وصلت إىل احلكم أو تسعى له أو ذات التأثري الفاعل يف القرار السياسي، أو عرب صناديق 
االقرتاع وبرامج التغيري واإلصالح االجتماعي والسياسي، أو باملقاومة املسلحة ضد االحتالل 

أو االستعمار خالل العقدين املاضيني.

وميكن تقسيم هذه احلركات إىل ثالثة أصناف))(:

الصنف األول: احلركات اليت شاركت يف العملية السياسية ووصلت ملرحلة احلكم أو . 1
الشراكة فيه بصورة أو أخرى.

الصنف الثاني: احلركات اليت تشارك يف العملية السياسية ومل تصل إىل مرحلة احلكم . 2
أو املشاركة فيه.

يف . 3 وتشارك  االحتالل،  مقاومة  طابع  عليها  يغلب  اليت  احلركات  الثالث:  الصنف 
العملية السياسية.

كما ختتص هذه املقاربة يف  جزئها االول يف عرض ونقد جتارب مشاركة احلركة االسالمية 
برناجمها سواء كانت مشاركة  احلكم وطبقت  اىل  اليت وصلت  أي  االول  الصنف  احلكم  يف 
منفردة لوحدها أو بالشراكة مع قوى سياسية أخرى حيث سنضع التجارب التالية حتت جمهر 

الفحص والنقد واستخالص الدرس مث اقرتاح التطوير والتحديث :

)   تصنيف مؤمتر حركات االسالم السياسي يف الوطن العريب :التحديات واآلفاق املنظم من طرف مركز 
دراسات الشرق االوسط بعمان االردن يومي 17-18نوفمرب )201 . 
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1 - التجربة السودانية 

2 - التجربة الرتكية 

) - التجربة املصرية

4 - التجربة التونسية

5 - التجربة املغربية

مث نفرد جزءا ثانيا للتجارب من الصنف الثاين والثالث وهي :
1 - التجربة الفلسطينية 

2 - جتربة احلركة االسالمية يف ليبيا

) - جتربة احلركة االسالمية يف العراق

4 - جتربة احلركة اإلسالمية يف اليمن

5 - جتربة احلركة اإلسالمية يف اجلزائر

6 - جتربة احلركة االسالمية يف دول اخلليج

7 - جتربة احلركة االسالمية يف االردن.

احلركي  املستوى  على  هذا  االسالمية  للحركة  الثالثة  املوجة  مقاربة  باقرتاح  وخنتم   
والتنظيمي وعلى املستوى التنموي مقاربة الرشد واالستخالف يف مصنف آخر  .
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طبيعة عمل المفكرين والنقد الذاتي
كمدخل لالنتقال االسالمي من الدعوة إلى الدولة

المفكر والتنظيم في الحركات االسالمية  … زكاة الفكر والعالقة المتوترة

وقبل البدء يف عرض املوضوع وفحص حماوره واإلجابة على التساؤالت املطروحة تربز 
دائما اشكالية تكررت يف مراحل متقدمة من تاريخ احلركات االمسية والسيما يف عالقتها مع 
ـوقرأنا دوما عن عالقات  الفكر واملفكرين والناقدين سواء كانوا من داخلها أو من خارجها 
متوترة بني املفكرين وقيادات احلركات االسالمية يف التعامل مع مايطرحه املفكرون والنقاد من 
زوايا نظر وأفكار جديدة مهما كانت طريقة العرض ،رغم احلرص الذي تبديه قيادات احلركة 
االسالمية على مستوى اخلطاب ولكنها على مستوى املمارسة تتفاوت يف جتسيد تلك االفكار 
واملقرتحات واالستجابة ملا هو عملي منها ،وأصبحت العالقة بني املفكر واحلركة االسالمية 
متوترة يف بعض االحيان وال تكاد تنسجم مع حالة التكامل املطلوبة بينهما فضال على حالة 
االبتعاد واالستقالة اليت متيز اغلب املفكرين والنقاد من االخنراط يف تنظيمات احلركة االسالمية 
الذي حتتاج احلركة االمسية اىل اغلب مفكريها  الوقت  بينهما يف  وهو مايزيد يف حجم اهلوة 
من الذين نشأو فيها وتتلمذوا على افكارها مث انعزال عنها لسبب أو آخر فللمفكر دور كبري 
يف اجلماعات واحلركات أإلسالمية فغالبا ما تبىن اجلماعات على أصحاب الفكر، سواء كان 
الفكري،  التهور  ألوان  فيه لون من  أم  الفكر معتدال أو متطرفا، وسواء أكان فكره منضبطا 
فهو مبثابة امليزان الذي يضبط احلركة، ومبثابة املوجه حلركة اجلماعات.ولكن تأيت أحيانا بعض 
أو  بالتنظيم،  املفكر  يضيق  أن  مثل:  والتنظيم،  املفكر  بني  العالقة  تنهي  اليت  اإلشكاليات 
أن يضيق التنظيم بآراء املفكر، وهذا القول ليس عاما على إطالقه، فقد يضيق بعض أفراد 
التنظيم، وال يتحمل ما يكتبه املفكر، متهما إياه باخلروج على ثوابت العمل، أو حيس القائم 
على إدارة التنظيم أنه أكثر والء من صاحب الفكر الذي رمبا خالفه الرأي، أو أعمل عقله يف 
وسيلة جديدة للعمل.وقد حدد االستاذ  عصام تليمة)1( االسباب  اليت تؤدي إىل صدام املفكر 

بالتنظيم، أو ضيق أحدمها باآلخر، منها:

1   عصام تليمة، املفكر والتنظيم يف احلركة اإلسالمية ... عالقة متوترة، ويكيبيديا االخوان، املنشور 
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title : على الرابط التايل
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01 - الخلط بين التنظيم المدني والعسكري :وهو يأيت من عدم فهم طبيعة العمل 
التنظيمي الدعوي، فاملفرتض يف العمل الدعوي املنظم: أنه تنظيم مدين، حتكمه طبيعة 
وقوانني وأخالقيات العمل املدين، وليس تنظيما عسكريا، مبا فيه من الغلظة والشدة وعدم 
إعمال العقل كثريا.واخلطورة هنا تتمثل يف استدعاء أدبيات وطريقة إدارة التنظيم العسكري 
العالقة بني املفكر والتنظيم، ويؤدي إىل مسخ  لتنظيم دعوي مدين، تؤدي إىل انسداد 
أفراد العمل الدعوي إىل جمرد دمى تتحرك، وهذا خطأ كبري يقع يف إدارة العمل احلركي 

الدعوي أحيانا.

02 - عدم الدراية بأهمية وعظم دور المفكر في الحركة:فقد يأيت من ال يقدر قيمة 
املفكر، ودوره، وما يقوم به من تأصيل للفكرة، وشرح هلا، واستشراف ملستقبلها، وهو دور 
رمبا استخف به البعض دون قصد، أو رمبا يتسرب إىل البعض بسبب مقولة قاهلا حسن 
البنا رمحه اهلل، وهي رسالة: )حنن قوم عمليون(، وال تعارض بال شك بني الفكر والعلم 
والعمل، والظن بأن املفكر جمرد رجل جيلس ليجادل جدال بيزنطيا، وهذا الفهم اخلاطئ 
يرد عليه بأنه ال قيمة لعمل ليس مبنيا على العلم الصحيح، وقد صنف أئمة احلديث يف 

كل كتبهم أبوابا يف أمهية العلم، وقيمته، وأنه يأيت قبل العمل.

03 - الضيق بالنقد، وسد منافذه:ومن األسباب اليت تفسد العالقة بني املفكر والتنظيم، 
بل بني التنظيم وبقية أفراده من أصحاب الفكر احلر، والرأي الضيق بالنقد، والرأي اآلخر، 
وسد كل منفذ يؤدي إليه، من باب: إغالق باب اجلدل، وشتان بني اجلدل، والنقاش 
مواقف  من  مضى  فيما  النظر  وتقليب  عقله،  إعمال  بدون  حييا  ال  فاملفكر  والتحاور. 
للحركة، وفيما هو قائم من أعمال، وفيما هو مستشرف من مستقبل، وهذا يتطلب منه 
نقد ما فات، ونقد ما هو قائم، وتقييمه، حىت يبين رؤية ملستقبل يتماشى مع ما هتدف 
إليه احلركة، وعندئذ تتفاوت وجهات النظر يف تقبل هذا النقد، فعند قبوله تستمر العالقة 
بني املفكر والتنظيم، ولكن عند رفضه رفضا تاما -بل والضيق به- تسوء العالقة، خاصة 

عندما يظن البعض أن النقد باب للخروج على ثوابت اجلماعة.

نتيجة  ذلك  المفكر:ويأيت  حساب  على  والمنظم  اإلداري  جانب  تضخيم   -  04
تضخيم جانب اإلداري، وتقزمي جانب املفكر، أو حماولة اإلداري اجلمع بني املهمتني: أن 
يكون إداريا ومفكرا يف الوقت ذاته، وهي مهمة صعبة ندر من يقوى على اجلمع بينهما 
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وغالبا ما يكون اجلامع بينهما -على ندرهتا- املفكر يف األساس.

05 - تقييم المفكر عن طريق أدائه التنظيمي الحزبي :فهو ينظر له بنفس املقياس 
الذي يقاس به احلركي أو التنظيمي، من حيث االلتزام مبا يلتزم به التنظيمي، من واجبات 

وحقوق وأداء دعوي إداري، مما جيعله يف نظر اإلداري أقل دورا، بل ال دور له أساسا. 

06 - استخفاف المفكر بالقرارات التنظيمية الجادة، التي تبنى على شورى:وهو 
خطأ يقع من جانب املفكر، فهو يريد إمضاء رأيه، وإن كان األمر جرى على شورى 
معتربة، وهو خطأ حيدث أيضا من جانب بعض املفكرين، فالصواب يف مثل هذه األمور: 
أن الشورى إذا متت ونوقشت األمور، وانتهى النقاش فيها إىل رأي معني، وكان بناء على 
أغلبية اآلراء، فعندئذ يلتزم اجلميع بالرأي املتفق عليه، ويظل كل صاحب قناعة فكرية على 

قناعته يف نفسه، كرأي علمي قابل للنقاش وقت فتح باب النقاش.

الباحث يضيق  أو  املفكر  ما جيعل  الذي سرعان  الوفاق-  الصدام -أو عدم  حلل هذا 
بالتنظيم أو العمل احلركي، أو يضيق التنظيم باملفكر، البد من اختاذ عدة إجراءات ومبادئ 

تريح كال الطرفني، وحتفظ لكل منهما مكانه ومكانته، وهي)1(:

01 إفساح المجال لعقل المفكر وقلمه: فالبد من إفساح اجملال لعقل املفكر وقلمه يف 
تشريح حال األمة واحلركة، أو حال العاملني يف الدعوة لإلسالم، فليس مقبوال أن يشعر املفكر 
أو الكاتب أن سيفا مسلطا على رقبته، هو سيف السمع والطاعة، وسيف عدم إثارة النقاش  
خاصة عندما يكون املفكر ممثال لشخصه وفكره اخلاص، ال متحدثا رمسيا باسم التنظيم أو 

اجلماعة.

فيها  حكمنا  لو  اليت  آرائه  يف  القرضاوي  يوسف  منوذجا كالشيخ  مثال  أخذنا  فلو 
مبنطق التنظيم حلكم عليه بأنه خالف اجلماعة اليت ينتمي إليها، ولعوقب إداريا عليها، فالشيخ 
إعفائه من  تنظيميا، وبعد طلب  املسلمني  اإلخوان  ينتمي جلماعة  أن كان  القرضاوي وقت 
الغزايل    حممد  الشيخ  وكذلك  احلركة،  يف  واألهم  األبرز  املرجع  متثل كتبه  التنظيمية،  األمور 

والشيخ سيد سابق رمحهما اهلل

نفس املرجع السابق   1
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02  الفصل بين ما هو من مساحة المفكر وما هو من مساحة التنظيم:  فهناك مساحة 
هي مساحة املفكر والداعية، وليس مقبوال أن يقحم التنظيم نفسه فيها، وهي جمال الكتابة 
والتأليف، والتعبري عن املواقف الفكرية، والبحث العلمي، الذي ال ينبغي أن يوضع سقف 
للباحث فيه، بل املطلوب أن يطلق لقلمه العنان حيلق حيث شاء، وكيفما شاء، يسوقه 

البحث والدليل إىل ما يقتنع به، ال أن توضع له النتائج مسبقا.

)0 استقاللية المفكر العلمية:لصاحل الدعوة واجلماعة أن يكون أهل الفكر فيها مستقلني، 
وليسوا تابعني تبعية مطلقة، وأال حيسب املفكر الرمز عليها؛ ألن تصنيفه عليها ال يفيدها 

أبدا.

04 السماح للمفكر بالعمل خارج األطر التنظيمية: فالبد أال حياصر املفكرون والباحثون 
الذين هلم مستقبل واضح يف األمة يف اإلطار التنظيمي، بل الصواب: إفساح اجملال هلم  

وتركهم للعمل خارج التنظيم، ويف اإلطار الفكري للحركة وأهدافها. 

 05  زيادة مساحة الحرية النقدية في الحركة:فليس مقبوال أن يفسر كل رأي للمفكر 
يف ظل التنظيم بأنه خروج عن ثوابتها، أو اهتام قائل الرأي بأنه فنت عن الدعوة، أو هناك 
غبش يف رؤيته، وادعاء اإلخالص فيمن يسكت ويسمع ويطيع دون نقاش، فمسألة الوالء 
الدعوي واإلخالص فيه مسألة قلبية ليس ألحد أن حيكم فيها، بل احلكم فيها هلل وحده، 
وهي من الدجل الدعوي، وجيب أن ننأى بأنفسنا عن احلكم على النيات، بل إن ادعاء 

حب الدعوة من إنسان أكثر من آخر هو بعينه اهلالك.

06 تقديم زكاة العلم والفكر : وليعلم املفكر والباحث ان العلم الذي خيتزنه والنظريات 
واملعادالت اليت يفهمها واملخابر اليت يسكن فيها يوميا هي نعمة كبرية حباه اهلل هبا وجب 
تقدمي زكاهتا لألمة سواء تعلق االمر بتقدمي البحوث والدراسات اليت تعاجل الظاهر اليت تؤجل 
والدفاتر  الكتب  بإصدار  أو  االجيال وتأطريهم  تأهيل  بـاملسامهة يف  أو  والتغيري  االصالح 
املوجهة للمسارات العامة للحركة االسالمية ،وهي زكاة العلم اليت يسال عنها يوم القيامة 

)وعلمه ماذا عمل به(.

حينما يغيب النقد الذايت ترتاكم األخطاء، وتعلو العتمة، وُيصاب األكثرون بالغشاوة، 
بلبوس الشرع   بينه وبني املستبدين وإن تسربل  القائد فرعوناً شرعياً، ال فرق  الداعية  ويصبح 
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إن بيئة االستبداد تُعدي، فالفرد واجلماعة اليت نشأت يف بالد عربية جتّذر فيها حكم الفرد 
واالستبداد، البد أن ُتصبغ مكونات تلك اجملتمعات هبذه الظاهرة، وإن كانت بنسب متفاوتة، 
فاإلنسان ابن بيئته كما يُقال، ومن مل تغرّيه رياح العدوى، المست بشرته ورمت عليها شيئاً 
وترمي  املراجعات،  و  النقد  جُتّرم  قياداهتا  اإلسالمية واألحزاب  احلركات  بعض  تراب.ومثّة  من 
صاحبه بأقذع التصنيفات : كمحّرض، وعدمي الثقة، وعدمي الطاعة، قبل أن يتم إدراجه مع 
“املتساقطني على طريق الدعوة”، إن مل يبادر بالتوبة وترك الشوشرة والزوبعات اليت حيدثها 
دائما!إن أي مؤسسة أو حركة أو دعوة ال حتاسب نفسها حماسبة شحيحة، وال تفتح أبواهبا 
للنقد الذايت وتستوعب نصح أفرادها مهما بلغ، بل وال تبادر بالتفتيش الداخلي عن العيوب 
يف كل وقت، فإهنا ُعرضة للضعف والتشقق واالضمحالل، مهما حاولت الرتقيع على طول 
وورش  باستبيانات  ورؤاهم  األفراد  مراجعات  بطلب  باملبادرة  املعنية  هي  القيادة  الطريق!إن 
وندوات ومؤمترات، ال أن تنتظر حىت ينفجروا غضباً مث يتم إضافتهم ألرشيف “املتساقطني 
على طريق الدعوة” كالعادة، وتربير أن ما يفعلوه خمالف ألدبيات النصح! ولقد أُعجبُت ببعض 
األحزاب اليت هبا مؤسسات خاصة للتفتيش واملتابعة والرقابة الداخلية على كافة اهليئات، وهو 
مبا  السواء،  على  والقاعدة  للقيادة  مستمرة  وحماسبة  العمل،  يف  عالية  مؤسسية  عن  يُنبئ  ما 
يضمن أداًء فاعاًل مسئوال يف إدارة األزمات واملواقف السياسية. إن الناظر يف السوق الفكرية 
اإلسالمية يرى االهتمامات متباينة، ولكنها تصب يف النهاية يف مديح العمل اإلسالمي وليس 
نقده وترشيده، فطاملا كان املبدأ املمثل يف اإلسالم يتمتع باحلصانة، كان تسرب احلصانة إىل 

املسلمني أمراً ممكنًا)1(.

إن منو هذا االجتاه بدون اجتاه التحليل والنقد للتاريخ واألشخاص واألحداث، يرجع 
قال  ثانية.وكما  من جهة  البحث  من جهة، وصعوبة  املسلم  اإلنسان  عقلية  إىل  معظمه  يف 
الدكتور خالص جليب يف كتابه ضرورة النقد للحركة االسالمية :إن اجتاه اللوم األساسي جيب 
أن يكون اإلنسان لنفسه، وليس للعامل اخلارجي احمليط به، حىت الشيطان جيب أن اليالم كما 
جاء يف خطبته الشهرية يوم القيامة!، ويف معركة أحد عندما اهنزم املسلمون جاء القرآن ليقول 
ا 

َ
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َ
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َ
ا أ اَّ َو لَ

َ
هلم: إن سبب اهلزمية ليس الكفار بل أنتم ﴿ أ

1   نفس املرجع السابق  . 
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ِد�﴾.)1(] آل عمران : 165[
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إهنا فلسفة جديدة يف فهم طبيعة املشاكل حيث يرى اإلنسان األشياء كلها مقلوبة يف    
هذا الضوء. يف هذا الضوء اجلديد ميكن فهم األمور قد اختلفت أولياهتا، فاحلقوق تأيت ليس 
باملطالبة، بل بالقيام بالواجب، واالستعمار ظاهرة امتصاصية لوجود القابلية هلا، واحلضارات 
تنتحر داخلياً، والدول تنهزم بالتفكك الداخلي، والعضوية مترض بضعف املقاومة أكثر من 
بتناقضات  الريح، وإسرائيل  أكثر من زوبعة  الداخلي  بالنخر  الغصن  اجلرثوم، وسقوط  سطو 
هي  إمنا  عبادي  القدسي: “يا  احلديث  وهكذا..وصدق  جربوهتا  من  أكثر  القومي  الوسط 
أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خرياً فليحمد اهلل، ومن و جد غري ذلك فال يلومن إال 
النقد الذايت :إذا متكنت هذه  نفسه”. واآلن كما تبع الدكتور خالص جليب يف حديثة عن 
الروح، فإن نقد اآلخرين يصبح أيضاً متقباًل، مشجعاً عليه، بل مطالباً به “ال خري فيكم إن مل 
تقولوها، وال خري فينا إن مل نسمعها” “رحم اهلل أمرء أهدى إيل عيويب ” “رد املرأة على عمر 
وقوله أخطأ عمر وأصابت امرأة” وهكذا تتحول هذه الروح إىل ظاهرة اجتماعية صحية، فكما 
أن الفرد الواحد يقوم حبركة تزاوجية يف كيانه، مما يكتب لكيانه اخلصوبة والنمو، حيدث األمر 
بنوعية جديدة من خالل تزاوجية نقدية يف مستوى اجملتمع حبيث جتعله يتحرر من أمراضه)2(.

حوهلم  من  األوضاع  بتفجري  يسمحون  الواقع  أسئلة  على  جييبون  ال  الذين  فالقادة   
التنظيمات  مث يستنزفون كامل طاقاهتم إلمخادها« او كما قال جاسم سلطان يف كتابه أزمة 
االسالمية :)لقد كان يكفي عقد واحد أو كارثة واحدة للمراجعة والتساؤل؛ كارثة تلو كارثة؛ وقبل 
الكارثة يقال حنن نتوسع ال حنتاج إىل املراجعة؛ وأثناء الكارثة يقال حنن يف حمنة وليس هذا وقت 

املراجعة؛ وبعد احملنة يقال كان األمر اختبارًا وحان أوان النجاح وال وقت للمراجعة())( .

1    يف النقد الذايت  د.خالص جبلي: ضرورة النقد الذايت للحركة اإلسالمية«: ص164 بتصرف 
بسيط. 

2  نفس املرجع السابق. 
)   د. جاسم سلطان ، أزمة التنظيمات اإلسالمية - اإلخوان منوذجا،الناشر: الشبكة العربية لألحباث 

والنشر و متكني لألحباث والنشر،الطبعة: الثانية 2015 م.ص 170.  
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ومن مث نؤكد أن النقد الذايت فضيلة إسالمية جيب أن يتمتع هبا هذا املشروع بروافده 
وفصائله ومساراته وسياساته وسلوكياته ونظرياته وعامل أفكاره وأشخاصه وتفاعالته. كما أن 
باملعروف  تأمرون  للناس  أمة أخرجت  نابعة من خاصية هذه األمة )كنتم خري  النقد فريضة 
وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل(، وليس أوىل باألمر باملعروف إذا ترك وال بالنهي عن املنكر 

إذا ظهر )االحتساب( من النفس /الذات / األنا / النحن.

فاحلركة االسالمية أوىل بكلمة احلق واملراجعة، وال خري فينا إن مل نقلها وال خري فينا 
إن مل نسمعها.وإسالمنا ما هو إال النصيحة )الدين النصيحة(، ومرادنا ليس إال اإلصالح.. 
هكذا جيب أن نكون )إن أريد إال اإلصالح ما استطعت(، وأوىل شيء باإلصالح هو النفس 
الفردية واجلمعية، ففاقد الشيء ال يعطيه، ولن يقوم إصالح إال على يد صاحلني مصلحني: 
أشبه  عمرانية  إنسانية  حياتية  الذايت ضرورة  النقد  أن  املفسدين(.مث  يصلح عمل  اهلل ال  )إن 
بعمليات حيوية يف اجلسم تتعلق باملسح الوقائي مث رصد السموم واألخطار مث مواجهتها وإزالتها 
واالحتفاظ باملناعة منها.. إن افتقاد النقد الذايت يصيب اجلسد مبرض اإليدز االجتماعي، ومثة 
أصوات كثرية تطالب احلركة اإلسالمية هبذا اللون من النقد ويلحون يف ذلك ما بني ناصح 

أمني ومغرض غري أمني)4(.

فاحلركة االسالمية واملشروع اإلسالمي حيتاج إىل نقد على مستواه من السعة والعمق، 
وأن يكون الناقد واعًيا بتحدياته الذاتية واخلارجية وبتنوع استجابات اإلسالميني؛ ومن مث فال 
يعمم األحكام ويغفل أن بعض املشروع يوازن بعضه. بل اصبح من الضروري اليوم ان تؤسس 
االسالمية  احلركة  ومسارات  مواقف  متابعة  الرئيسية  مهمتها  تكون  وأحباث  دراسات  مراكز 
ونقدها وتوجيهها باستخدام االدوات العلمية يف التقييم والتقومي مؤسسة على قواعد سياسية 
واجتماعية غاية يف الدقة والتمحيص بعيدا عن النزوات الفردية االنتقامية والشهوات البحثية 
الذي  البناء  العملي  النقد  الناس ،هذا هو مسار  اليت ال ترتبط بواقع  الغارقة يف االفرتاضات 

4    نفس املرجع السابق. 
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يصنع النجاح والتقدم واالزدهار سواء كان تقوم به املؤسسات السياسية احلزبية يف جلساهتا 
الدورية أو كانت تقوم به الندوات وامللتقيات واملنتديات البحثية والدراسية املنظمة يف لقاءاهتا 
الذايت للمشروع اإلسالمي واحلركة  النقد  )1( : إن  الفتاح  الدكتور سيف عبد  السنوية،ويؤكد 
االسالمية لن يتوقف سواء يف حال جناحه وتقدمه أو يف حال تعثره يف بعض املسارات، لكن 
جيب أن يكون نقًدا بناًء ومضيًفا وموضوعًيا وجاًدا،سواء من قبل أهله ورواده )فإن الرائد ال 
يكذب أهله(، أو من قبل املنصفني من غريهم ومن خارجه مهما كانت شدهتم أو حدهتم، 
وليس هناك نقد للنقد وإن مل حنجر على أحد وحىت ال يتحول إىل دوامات ال خمرج منها، 
واألفضل أن يشفع النقد بأطروحات وبدائل تسد الثغرة وتكمل النقص وتعاجل األمراض حىت 

تكون نصيحة متكاملة وتصحيحات متواصلة.
الموجة الثالثة للحركة االسالمية واألبعاد الغائبة

ومن أجل طرح البدائل وسد الثغرات وفتح مساحات املستقبل حنو جيل جديد للحركة 
االسالمية حناول من خالل هذه السلسلة واملقاربة االبستمولوجية تقدمي رؤية نقدية اصالحية 
تبشر باملوجة الثالثة أو اجليل الثالث للحركة االسالمية والذي يقتضي كما قال االستاذ بالل 
التليدي)2( يف دراسته التجديدية :أن يتجه املشروع الفكري لإلسالميني يف صيغة واحدة تنهي 

حالة االنسداد اليت يعيشها مشروعهم الفكري، إذا أتيح له التمدد يف أكثر من جهة:

التمدد حنو الدولة، بفتح جسور التعاون معها، وحتقيق التكامل والتناغم بني اإلصالح . 1
الفكري واملؤسسي.

التمدد حنو اجملتمع، مبزيد من فهم طبيعته وتركيبه وتعدديته.. 2

السياسية  للدراسات  املصري  ،املعهد  إنساين  حضاري  االسالمي  ،املشروع  الفتاح  عبد  سيف    1
https://eipss-eg.org/ املعهد  موقع  على  10،املنشور  ،21ديسمرب2015،ص  واالسرتاتيجية 

 12pdf/wp-content/uploads/2015
2  بالل التليدي، احلركة اإلصالحية الثالثة.. أو ما بعد أزمة املشروع الفكري عند احلركة اإلسالمية،مركز 

مناء للبحوث والدراسات ،2016. 
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التمدد حنو بقية املكونات، بفهمها وفهم حمددات نظريتها وبناء صيغ التعاون معها.. )

التمدد حنو الغرب، بإبداع صيغة للعب معه يف امليدان نفسه وبالقواعد نفسها، لكن . 4
خبلفية قيمية ذات مصداقية.

واالنطالق . 5 اإلسالمي،  الرتاث  ويف  اإلسالمية،  املرجعية  يف  الواعي  االنتظام  وأخرياً: 
من القيم اإلسالمية للتأسيس حلداثة أمة، تتسم بطابع االنسجام مع املعادلة الثقافية 
احلداثية  املشاريع  املتحققة يف  الفاعلة  التدرج  لألمة من جهة، وبسمة  واالجتماعية 
الغربية من جهة ثانية، مث بسمة الشهود احلضاري من جهة ثالثة، ذلك الشهود الذي 

يسمح هلا بتقومي أعطاب احلداثات األخرى املتجسدة على األرض.

وعلى اعتبار أن السياق السياسي كان عاماًل مهما يف إثارة البعد التجديدي،وأن البعد 
األكادميي والبحثى املتخصص سيساهم ىف حتريك البعد االجتهادي التجديدي.كما أن ضغط 
االجتهادي  البعد  هذا  حتريك  إىل  يدفع  التقليدية  األدبيات  إليه  أدت  الذي  واملأزق  الواقع، 
التجديدي.وأن االحتكاك بالتجربة الغربية عن قرب سيساهم بال شك ىف إبراز تقدم مهم يف 
ثقافته وحضارته وبنية تفكريه.على اعتبار أن حركة التجديد، وإن مست مفردات املنهج ومت 

تنزيلها على بعض اجلزئيات إال أهنا ما زالت بعيدة عن أن تشكل حالة عامة ىف األمة.

 ولذلك وجب التنبيه اىل بعض االبعاد الغائبة يف التفكري التجديدي للحركة االسالمية 
ذكر بعضها املفكر االسالمي طه جابر العلواين))(  حيث قال بأن هذه االبعاد ال تزال مفتقدة 
يف فكرنا وممارساتنا وهي “غائبة” نكتشفها من خالل “التقييم النقدي” لتطبيقاتنا الراهنة 
وممارساتنا قياساً إىل األهداف املناطة بنا، وليس املهم أال تكون هناك أبعاد غائبة، بل املهم أن 

تكون حمدودة، وأن نكون قادرين عن الكشف عنها. فيما يلي : 
ضرورة الوعي الشامل:إن قضية “اإلصالح والتغيري” قضية مركبة وليست بسيطة، . 1

وعاملية ومل تعد إقليمية، واتساقية تتطلب وعياً بشرياً مركباً مبستواها، وهذا الوعي املركب ال 
يكون باملستوى املركب الفاعل إالّ منهجًيا، يأخذ بأبعاد الظلمات كلها، الظلمات احلضارية 

)   طه جابر العلواين ،أبعاد غائبة عن فكرة وممارسات احلركات اإلسالمية، منتدى سور األزبكية، 
http://www.ikhwanwiki.  : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، املنشور على الرابط التايل

 com/index.php?title
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والعلمية-مًعا- على مستوى التنظري والتطبيق، بشكل ينفذ عميًقا، إىل فهم خصائص الواقع 
املتغري، والعوامل الفاعلة يف تغريه، واحملدثة الحنرافاته أو أزماته.

عالمية األزمة تستدعي عالمية الحل: ومبا أن العوامل الفاعلة يف متغيريات الواقع . 2
ليست حمصورة باخلصوصية اجلغرافية للمجتمعات املسلمة املعاصرة أي ليست جمرد عوامل 
حملية ولكنها جزء وانعكاس ألزمة عاملية حبكم التداخل الشامل بني خمتلف األمم والشعوب 
يعترب من  العوامل  استيعاب هذه  فإن  لذلك  املعاصرة،  واملواصالت  االتصاالت  ثورة  نتيجة 

املداخل الضرورية يف فهمنا ملا حيدث يف واقعنا نفسه.

نشأة فكر المقاربات والمقارنات:نتيجة ملا تقدم كان من الطبيعي أن تتولد لدينا . 3
إحدى قابليتني: قابلية اإلنتماء للمنتصر أو املتغلب كما يقول ابن خلدون، أو تتولد لدينا 
تنزع  بفكر”املقاربات” حيث  تبدأ  للمتغلب  اإلنتماء  قابلية  السليب.فحالة  الرفض  حاالت 
األمة املغلوبة إىل البحث عن صالت قرىب مع فكر الغالب ألسباب عديدة وقد مررنا هبذا 
احلالة حني أخذنا نقارب الدميقراطية الغربية بالشورى اإلسالمية مثاًل متناسني فوارق النموذج 
املعريف واحلضاري وآثارها يف الفرق بني الدميقراطية ذات اجلذر الفردي الليربايل والقائمة على 

تقنني الصراع، وبني الشورى اإلسالمية القائمة على وحدة اجلماعة ونبذ الصراع.

كما أن هناك من جلأ إىل الرفض السليب للنسق احلضاري القائم عرب اإلكتفاء باملقارنات بني 
ما لدينا وما لديهم. فبالغ يف جتمد ما لدينا على اجلملة واعتربه الصورة املثالية حبيث طغى 
هذا التجمد الذايت بطريقة دفاعية على تناول ما لدينا من تراث بالنقد والتحليل للكشف عن 

ضعفه وجوانب قصوره.

الحاجة إلى المنهجية: ال بد من األخذ مبنهجية قادرة على مستوى عاملي، على . 4
التحرك يف الواقع والتأثري يف مناهج العلوم واألنساق فهذا هو”الغائب األول”فعاًل.

واإلجناز كذلك  احلاجة  تقاس  أن  ينبغي  وبه  إليه،  اجلهود  تتجه  أن  بد  ال  املنهجي  والبعد 
لتكتشف مجيع األبعاد الغائبة. أما العقيدة فهي حبمد اهلل راسخة يف القلوب ثابتة يف النفوس.

هل يمثل وصول اإلسالميين إلى السلطة حاًل أو منهًجا ؟: ال ميكن أن يكون . 5
املنهج  السلطة –وحده- حاًل ملشكالت هذه األمة، وال مبكن أن يكون هو  الوثوب إىل 
املطلوب إلصالحها، فالعودة وحدها ال ميكن أن تكون مقدمة لإلصالح املنشود، فذلك 
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اإلصالح جيب ان يبدأ مبعاجلة أسباب اخللل املختلفة اليت أدت إىل الوهن، لتكون املعاجلة 
التدين ونقصد بذلك ماال  مقدمة له، وأسباب اخللل ترجع أواًل إىل الفكر واملمارسة وفقه 
يتعلق بأصل الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة، فاخللل ليس يف الدين أو أصوله املوحاة 

بل يف تنزيله على الواقع وتطبيقه.

منهجية . 6 وحمددات  بأمور  صلح  قد  االمة  هذه  أول  إن  األمة:  أول  به  مايصلح 
استمدت من خصائص كتاب اهلل تعاىل وتطبيق وتنزيل على واقع نبوي دقيق منها: عاملية 

اخلطاب، وحاكمية كتاب مهيمن، ونبوة خامتة، وشريعة ختفيف ورمحة، وقلوب مؤلفة.

وليس من بعد ذلك رسالة أخرى وال نبوة جديدة، وال تأليف بقدرة الغيبية املباشرة للقلوب بل 
ال بد من إجياد وسائل ودوافع للتأليف، فقد كانت تلك دفعة إهلية هلا خصائصها، واستمرت 
لتمأل زماناً امتد لعدة قرون، ولتمأل مكاناً امتد ما بني احمليطني األطلسي غرباً واهلادي شرقاً.

القياسات الخاطئة : فقياس بعض احلركات واالحزاب أنفسها على تلك املرحلة . 7
دون مالحظة لتلك اخلصائص والفوارق وحماولة استنزال ذات النتائج اليت حتققت للجماعة 
املؤمنة األوىل حيتاج إىل كثري من املراجعة والتصحيح لتقسيم أمورها، ويتحقق التواصل مع 
تلك املرحلة بداًل من حماولة إعادة إنتاج ما حدث فيها من وقائع فذلك حمال، ألن التاريخ 

ال يعيد نفسه، كما قد يتوهم البعض، بل هو صريورة سائرة باجتاه غايتها اليت رمسها العزيز.
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تعترب السودان يف خريطة عاملنا العريب واالسالمي من اكرب الدول مساحة قبل التقسيم 
وسلة الغذاء يف إفريقيا، وهي من أغين وأخصب أراضي العامل يف الزراعة، اُكتشف فيها مؤخراً 
كميات هائلة من البرتول، ومثلها من اليورانيوم يف مشال دارفور، وهلذا مل تنعم باالستقرار، بل 
تشعل فيها النزاعات يف أحناءها باستمرار وصوال  إيل تقسيم هذه األرض إيل أربع دويالت.. 
الشمال )يف  اجلنوب ودولة يف  الشرق، ودولة يف  دارفور( ودولة يف  الغرب )تسمي  دولة يف 

جنوب مصر(. 

ويف السودان منطقة دارفور. تلك املنطقة اليت عرفناها من خالل أخبار احلرب األهلية 
وميليشيا اجلنجويد ونظنها أرضاً جرداء قاحلة يف غرب السودان، واحلقيقة أهنا كانت منذ عام 
1898م وحىت عام 1917م سلطنة مسلمة، هلا سلطان امسه على بن دينار، وهذا السلطان 
مصنعاً  دارفور(  )عاصمة  الفاشر  مدينة  يف  أقام  الكعبة  إرسال كسوة  عن  مصر  تأخرت  ملا 
لصناعة كسوة الكعبة، وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إيل مكة املكرمة من 

الفاشر عاصمة دارفور.

6 ماليني  تعداد سكاهنا  تبلغ مساحتها ما يساوي مساحة فرنسا، ويبلغ  هذه األرض 
نسمة، ونسبة املسلمني منهم تبلغ %99 والذي ال نعرفه عنها أن أعلي نسبة من محلة كتاب 
اهلل عز وجل موجودة يف بلد مسلم، هي نسبتهم يف دارفور، إذ تبلغ هذه النسبة ما يزيد عن 
%50 من سكان دارفور، حيفظون القرآن عن ظهر قلب، حىت أن مسلمي أفريقيا يسمون 

هذه األرض »دفيت املصحف«.  

وألسباب عديدة كانت السودان منذ أكثر من عشرين عام حمل أطماع صهيونية لتقسيمها 
إىل أربع دول هي : دولة يف الغرب )تسمي دارفور( ودولة يف الشرق، ودولة يف اجلنوب ودولة 
يف الشمال )يف جنوب مصر(.فـحدثت الكثري من احلروب والصراعات حول هذه القضية، 
وحصل ما حصل فقد انفصل اجلنوب عن السودان األم ومل يهدأ إلسرائيل وأمريكا بال فقد 
ذهبت إىل اجلهة األخرى حيث إقليم ) دارفور ( وحتت عنوان حقوق اإلنسان تبسط الدول 
الكربى يدها على مواقع حساسة ورخوة من جسم أمتنا سيما عندما جتد الذريعة واألسباب 
اليت تقدمها احلكومات وبعض بين جلدتنا بتصرفات طائشة حتافظ على البيدر وال حتافظ على 

احلقل .

 وميكن حصر األسباب املباشرة وغري املباشرة أو غري املعلنة للتدخل األمريكي والصهيوين يف 
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تقسيم السودان يف :

1 -   إقامة دولة مسيحية يف اجلنوب ) وقد حتقق مؤخراً ( ، لعدة أسباب وهي :

   - ملنع انتشار اإلسالم يف أفريقيا ، يف الوسط واجلنوب والشرق .. !
  - منع املسلمني يف السودان من التواصل مع املسلمني يف جنوب أفريقيا ووسطها، إما   

ملساعدهتم ومحايتهم من االضطهاد الذي يعانوا منه يف دوهلم !

- جعل دولة الشمال املسلم يف حالة قلق كبري واضطرابات وحروب وذلك بإنشاء مركز 
كبري يف دولة اجلنوب لـ » اإلستخبارات « العاملية

2 -   االستيالء على املخزون النفطي، حيث يصل اإلنتاج احلايل إىل 00) برميل يف 
اليوم !! وأغلب احلقول النفطية تقع يف جنوب السودان وجنوب دارفور  !

وال ننسى عنصر » اليورانيوم « املتواجد بكثرة يف إقليم دارفور مما جيعله حمط أنظار مجيع 
الدول العاملية !

 3 -  السيطرة على منابع النيل، وهذا مبين على أهداف تتلخص يف :
     - الضغط على مصر والسودان سياسياً، حيث يصبح مصري كاًل من مصر والسودان 
مرتبط بدولة جنوب السودان وتصبح األمور كلها حتت يد الدول الكربى ورغباهتا ومتنع من 

مصر والسودان استقالهلا عملياً .. !

- تقدمي املياة كـ » هدية « لـ إسرائيل اليت ما زالت حتلم بذلك، حىت يروي ظمأ احملتلني 
وييسر هلا سبل العيش بأرخص األمثان.

4 -  االستفادة من خصوبة االراضي السودانية اليت تعترب مبثابة سلة الغذاء لـلوطن العريب  
اليت رمبا لو استغلت تلك االراضي ووزعت على الوطن العريب لـكفته !! وكذلك ستسعى الدول 
الكربى بـجعل األمر يف مشال السودان على ما هو عليه من عدم استغالل لألراضي، واستغالل 
املستعمرة .. وكذلك جعل دولة  الدول  السودان وتوزيعها على  األراضي اخلصبة يف جنوب 

الشمال املسلم يف صراع دائم وكذلك يتم الضغط عليهم بإستخدام سالح املياه !
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نشأت  واألطماع،  التحديات  وتلك  واخلريات  القدرات  وتلك  الشساعة  بالد هبذه   يف 
احلركة اإلسالمية السودانية اليت تتمتع مبيزة خاصة ال تكاد تتوفر لغريها من احلركات يف العامل 
عرب  ليس  احلكم  هذا  على  بل هيمنتها  احلكم،  يف  وهي مشاركتها  أال  واإلسالمي،  العريب 
صناديق االقرتاع وفق آليات العمل الدميقراطي، وإمنا من خالل االنقالب العسكري الذي قام 
به نظام اإلنقاذ عام 1989.ومن مث فنحن أمام جتربة فريدة خاصة أطاحت بنظام دميقراطي 
منتخب،كانت تعتقد انه يتآمر عليها من اجل استئصاهلا  فتغذت به قبل أن يتعشى هبا كما 
يقولون، وجاءت بنظام إسالمي حيظى من وجهة نظرها بشرعية سياسية شعبية من الشعب 

السوداين املتدين بطبعه.

التجربة السودانية ورغم حجم الظلم واحلصار الذي سلط عليها حىت من طرف كربى 
احلركات اإلسالمية اليت افرتقت قيادهتا عنها يف بدايات وصوهلا اىل احلكم يف السودان تعترب 
يف  االسالمية  ،فاحلركة  واملمارسة  واخلطاب  الفكر  مستوى  على  وسابقة  ومميزة  فريدة  جتربة 
السودان استطاعت ان تشارك يف احلياة السياسية يف مراحل متقدمة عن سابقاهتا يف احلركة 
االسالمية وتعاطت مع شؤون السياسة واحلكم بطريقة اجتهادية وجتديدية غري مسبوقة على 
مستوى احلركات االسالمية يف العامل العريب واالسالمي ،ويف مقدمتها حركة االخوان املسلمني 
تعاين ويالت  الذي كانت احلركة االسالمية يف مصر وتونس  الوقت  يف مصر واجلوار ،ففي 
السودان ختوض جتربة  االسالمية يف  احلركة  ومبارك كانت  بن على  واحملن يف عهد  السجون 
أدوار  إىل  وتتطلع  العسكرية  املؤسسة  مستوى  وعلى  احلكم  هرم  قمة  يف  سياسية  حتالفات 
اكثر سبق يف تسيري الشأن العام وجتتهد لتقدمي حلول ومواقف حول قضايا فكرية وسياسية 
واقتصادية غاية يف االمهية على املستوى االسالمي، فنحن نتحدث عن طرح عدة إشكاليات 
أبرزها مدى مشروعية فكرة الوصول إىل السلطة عرب القوة، مث مدى توازن العالقة بني احلركة 
والدولة، وهل هذه العالقة صراعية أم تعاونية، كما واجه اإلسالميون منذ البداية، التحدي 
النخبة يف  فكر وحراك  االن  احلديث،ويشغل  اإلسالمي  السياسي  الفكر  الذي شغل  الكبري 
احلركات االسالمية  حيث حاولت النخبة االسالمية السودانية اإلجابة عليه نظريا. يتعلق االمر 
إقامتها؟ وبلغة  أخري: كيف  يريد اإلسالميون  اليت  الدولة اإلسالمية احلديثة  مبا هو شكل 
تستطيع طليعة إسالمية ما أن تدير دولة حديثة؟ وقد قدم أحد منظري النظام )حسن الرتايب(

منوذجا مثاليا طارحا تساؤالت  مثل ما هو شكل النظام السياسي اإلسالمي احلديث؟ ما هي 
الصورة والفلسفة اإلسالمية اليت تنظم فيها القوة العسكرية؟ وكيف تكون العالقات بينها وبني 
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رأس املال اخلاص ورأمسال الدولة؟ .

ويتفرع هذا السؤال بالطبع إىل تساؤالت فرعية ال حصر هلا: ما هي الصورة اإلسالمية اليت 
ينبغي أن يتحول إليها العمل الدبلوماسي احلايل ؟ هياكال ومقاصدا وثقافة ؟ ما هي الصورة 
النظام  يف  وضعها  هو  ؟وما  مرجوة  وأهدافا  وعناصر  تدريبا  العسكرية  القوة  فيها  تنتظم  اليت 
السياسي عموما ويف هرم السلطة على وجه اخلصوص؟ ما هي الصور والتنظيمات اليت تتخذها 
القوة العاملة يف دولة إسالمية؟ ما هو شكل النظام السياسي اإلسالمي احلديث ؟ما هو منط 
التعليم يف نظام إسالمي حديث ؟ كيف تدار حركة االقتصاد يف نظام إسالمي معاصر ؟ كل 
هذه األسئلة وكثري غريها ال توجد هلا إجابات مثالية جاهزة فالفكر اإلسالمي قد توقف عن 
االجتهاد يف هذه اجملاالت منذ زمن طويل هذا إذا استثنينا بعض اجملهودات النافعة اليت حدثت 

يف جمال االقتصاد اإلسالمي وبعض مشروعات القوانني.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد امتازت احلركة اإلسالمية يف السودان قبل وصوهلا 
إىل السلطة عن العديد من احلركات األخرى بالكثري من امليزات يف روافد فكرها، ووعيها العام، 
وبنيتها اهليكلية، وبنائها القيادي، وعملها يف اجملتمع، وعالقتها بالسلطة، وعالقتها باحلركات 
يف  حتمل  وهي  العسكري   باالنقالب  السلطة  اىل  جاءت  اليت  األخرى..فاحلركة  اإلسالمية 
داخلها بذور اخلالفات الداخلية وكان أكثرها خطورة اخلالف الكبري الذي حدث بني مؤسس 
الفكرة »االنقاذية« ورئيس اجلمهورية واليت مسيت حبوادث »الرابع من رمضان« اليت كانت مبثابة 
القشة اليت قصمت ظهر احلركة اإلسالمية السودانية مؤدية يف هناية املطاف بفراق العسكر من 
املدنيني بقيادة حسن الرتايب السياسي األكثر إثارة للجدل يف اخلمسة عقود املاضية من القرن 

املاضي.

والطريف كما يقول حممد خمتار الشنقيطي يف مقاله االستدراكي الناقد )فقه احلركة وفقه 
الدولة: عربة التجربة اإلسالمية يف السودان(على كتابه الذي عرض فيه منوذجية احلركة االسالمية يف 
السودان وسوق لتجربتها كمثال للحركات االسالمية:)احلركة اإلسالمية يف السودان: مدخل 
العربية يف تارخيها  الدول  اليت شهدهتا  الوحيدة  الثورة  إىل فكرها االسرتاتيجي والتنظيمي( أن 
احلديث هي ثورة املشري عبد الرمحن سوار الذهب يف السودان عام 1985. ومن أسباب كوهنا 
ثورة أن حتركات الشعب والقوى السياسية والنقابية السودانية ضد النمريي سبقت أوال، مث جاء 
تدخل املشري تتوجيا هلا. على أن سوار الذهب يستحق الثناء يف زمن الطمع واألنانية السياسية 
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الذي نعيشه: فقد كشف عن زهده يف السلطة ووفائه بوعده، وسلم األمر إىل الشعب عن 
طيب خاطر. فهو يذكرنا بعظماء الثوار يف التاريخ البشري مثل جورج واشنطن الذي اقرتح عليه 
أحد قادة جيشه أن يقبل البيعة أول ملك للدولة األمريكية الوليدة، فرد واشنطن »إن الشعب 
األمريكي مل يبذل الدم للتحرر من جورج الثالث )ملك إجنلرتا( ليضع مكانه جورج األول )يعين 

نفسه(. )1(

فنحن اذن امام جتربة جديرة بالدراسة واالستلهام واخذ النموذج والدرس والعربة واالفادة 
على مستويات متنوعة سيما اهنا طرحت عدة إشكاليات واجتهادات وجتديدات مبكرة يف 
مقاربة احلركة اإلسالمية للسياسة، ونسجل هنا أسف كبري يصل اىل درجة احلزن على طريقة 
التعاطي مع جتربة السودان يف احلكم والسياسة والعمل العام ومرت يف يف الزمن السياسي للحركة 
االسالمية وكأهنا جتربة نكرة بل ومثال سيئ ميكن ان يذكر يف مسرية احلركة االسالمية  السياسية 
حيث حياول بعض خنبة املفكرين االسالميني وضع جتربة السودان يف رواق التجارب الفاشلة 
على كافة املستويات وهو حكم جد قاسي على مسرية ماتزال قائمة اىل اليوم منذ ثالثني سنة 
االستدراك على  اليوم حتاول  متواصل، وهي  أخر نضاالت وعمل  احلكم وثالثني  خلت يف 
االخفاقات اليت اصابتها وتتلمس الطريق واملسلك املؤدي إىل االنعتاق من مربعات احلصار 
املركب من طرف العرب والغرب واالسالميني ايضا ونعترب هذه الدراسة جزء ال يتجزأ من حماولة 
فحص التجارب ونقدها ابستمولوجيا بغرض صياغة مقاربة متجددة متثل بداية للموجة الثالثة 
هلذا الفصيل هام والرئيسي يف اجملتمع العريب واالسالمي بعيدا كل البعد عن التوصيفات اهلوياتية 
اليت تساهم يف مواصلة اخطاء املاضي وتربيرها مبسوغات تتيح لنفس الرتكيبة البشرية والفكرية 

من االستمرار دومنا تصويب وتصحيح وجتديد يف قرن التجديد . 

التاريخ الممتد والمواقف الشاهدة المشهودة
للصحوة  االوىل  االجيال  هبا  وفرحت  عاصرهتا  اليت  التجربة  وعراقة  الشقة  لبعد  ونظرا 
االسالمية ومل تتعرف عليها االجيال احلالية سنعرض بتكثيف كبري بدايات احلركة االسالمية يف 
السودان من خالل ماكتبه مؤسسوها االوائل يتعلق االمر مبا كتبه إبراهيم أمحد حممد صادق 

  1 حممد بن املختار الشنقيطي،  فقه احلركة وفقه الدولة: عربة التجربة اإلسالمية يف السودان.2015.  وهو 
فصل يف كتاب :اإلسالميون يف السودان.. من التأسيس إىل االنفصال من تأليف جمموعة من الباحثني ونشره : مركز 

املسبار للدراسات والبحوث،  اإلمارات، -  الطبعة، األوىل 2010 
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والسلطة  الفكر  مشكالت  حول  ومقومات  مدخل  السودانية،  اإلسالمية  احلركة  الكاروري، 
.أو  األمني احلاج حممد أمحد، احلركة اإلسالمية يف السودان 1944م – 1989م، اإلجيابيات 
والسلبيات، واملفكر د. حسن عبد اهلل الرتايب، احلركة اإلسالمية يف السودان، التطور والكسب 
 -  1944  ( السودان  يف  املسلمني  اإلخوان  حركة  أمحد،  حممد  مكي  د. حسن  و  واملنهج 
1969( وكتابه املوسوم باحلركة اإلسالمية يف السودان، 1969 – 1985م. تارخيها وخطاهبا 
الدولة  التنظيم إىل  السياسي و د. علي عيسى عبد الرمحن، احلركة اإلسالمية السودانية من 
)1949 – 2000(، وهي مراجع مهمة يف قراءة وفحص جتربة احلركة االسالمية يف السودان 
الهنا ببساطة كتابات صناع التجربة وهو امليزة اليت تتفرد هبا السودان على املستوى القيادي فقد 
كان يف قيادة احلركة االسالمية يف السودان املع املفكرين يف التيار االسالمي وعلى رأس كل 
هؤالء اجملتهد اجملدد حسن الرتايب الذي كان له ورد سنوي يف الكتابة حيث كان يصدر عنه يف 
كل سنة كتاب يؤرخ للمرحلة ويطرح اإلشكاليات وجييب عنها بطريقة إنسيابية متجددة قل 

نظريها يف العامل االسالمي وهو ما سوف نتحدث عنه يف مقامه ان شاء اهلل .

يقول  الدكتور علي عيسى عبد الرمحان يف كتابه احلركة اإلسالمية السودانية من التنظيم 
إىل الدولة )1949–2000(:أن احلركة اإلسالمية السودانية نشأت يف العام 1949م حيث 
بدأت بداية متواضعة من عناصر طالبية استفزها الواقع بأطروحاته يف ذاك الوقت فرأت أن 
تتمرد عليه وتطرح البديل اإلسالمي ويف ثنايا هذا الظرف ويف وسط الطالب نشأت احلركة من 
عناصر طالبية تائبة إىل الدين،من بعد ما غشيت بعضهم غاشية الشيوعية واستفزت بعضهم 
أطروحاهتا السافرة اليت فرضها التعليم النظامي الذي يسوسه اإلجنليز فنبتت النواة األويل للحركة 
الثلة  تلك  تتخرج  ومل  الثانوية  املدارس  وفروعها يف  اخلرطوم  جبامعة  الطالبية  البيئة  يف صميم 

املسلمة من الطالب إال حنو 1955 م.)1(

ويوضح هنا الشيخ الرتايب نشأة احلركة اإلسالمية السودانية وذلك عام 1949م حيث 
يتحدث عن دواعي النشأة فأشار اىل استفزاز أطروحات الشيوعيني واليت تنايف العقيدة وتعكس 
وجها ملحدا ال يتماشي وعقيدة السودانيني؛  كما يبني سببا آخر دعا إلنشاء احلركة اإلسالمية 

 – 1949( الدولة  إىل  التنظيم  من  السودانية  اإلسالمية  احلركة  الرمحن,  عبد  عيسى  علي  د.   .  1
)اخلرطوم : املركز القومي لإلنتاج اإلعالمي( 2006 .   ،)2000
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الذي  النظامي  التعليم  قبل  اليت فرضت من  التصور واألمناط  املتمثل يف غلبة  السودانية وهو 
يسوسه اإلجنليز ليصبح السبب اآلخر هو غربة التعليم الذي خطط له اإلجنليز خلدمة أهدافهم 
فهذان السببان وراء نشأة احلركة اإلسالمية السودانية واليت تكونت باجلامعة اخلرطوم وفروعها 
من الثانويات؛ولعل يف هذا اإليضاح بيان ملفاهيم ظلت سائدة يف أذهان كثري من السودانيني 
امتداد طبيعي ومولود شرعي حلركة اإلخوان  إمنا هي  السودانية  اإلسالمية  احلركة  بأن  والعامل 
املسلمني مبصر بينما احلقيقة وكما يروي املؤسسون هلا بأن احلركة اإلسالمية السودانية سودانية 
النشأة واألصل وال بأس بأن تأثرت بأدبيات احلركات اإلسالمية يف مصر أو باكستان، وكان هذا 
املشروع الطاليب اإلسالمي موازيا نشأة لرافد شعيب حمدود قام فرعا حلركة اإلخوان  املسلمني املصرية 
عبأته زيارات من دعاهتم الذين وفدوا يف سياق حترك مصر عامة حنو السودان ووجدوا قبوال 
خاصا يف الدوائر اليت كانت أميل لإلحتاد مع مصر ويضيف وكانت هاتان احلركتان املتوازيتان 
تتصالن وال تتحدان)2( .ولكن انقطاع املدد اإلخواين من مصر مبا اعرتي احلركة من ابتالء هناك 
وقوة اخلرجيني الصاعدة يف قيادة اجملتمع السياسي يف السودان والصالبة النسبية حلركة الطالب 

أمور تناصرت لتجعل للمنظومة اليت نشأت يف اجلامعة وراثة حلركة اإلسالمية يف السودان .

وذكر هنا حسن الرتايب العوامل اليت جعلت احلركة اإلسالمية اليت نشأت يف السودان هي 
الوارثة للعمل اإلسالمي بديال عن الوافدة وما يلبث أن يذكر الشيخ بأن احلركة الوارثة أيضا 
كانت احلركة يف هذه املرحلة أقرب إىل أن تكون عالة يف زادها الفكري والتنظيمي على اخلارج 
وكانت تتناول أغلب أدهبا من كتب اإلخوان املسلمني يف مصر أو كتابات املودودي وكذلك 

كانت أشكال التنظيم السائدة فيها هي تقريبا من التجارب التنظيمية يف مصر))(.

2  د. حسن عبد اهلل الرتايب، احلركة اإلسالمية يف السودان، التطور والكسب واملنهج . حسن مكي 
حممد أمحد، حركة اإلخوان املسلمني يف السودان ) -1944 1969( 

) حسن الرتايب،  نفس املرجع السابق . 
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ويري د. حسن مكي أن احلركة اإلسالمية كانت استجابة لثالثة حتديات تتمثل)1(:

ألسباب . 1 وفقدانه  اإلسالمية  القيم  عن  بالتدرج  وابتعاده  اإلسالمي  اجملتمع  احنالل 
احليوية والنشاط خاصة بعد أن فقدت اخلالفة اإلسالمية .

على . 2 عمل  املرتدي حيث  للوضع  تعقيدا جديدا  أضاف  الذي  األورويب  االستعمار 
استئصال احلضارة اإلسالمية عمق الشعور بالنقص مما أدي إىل فساد احلياة الفكرية 

والثقافية لغياب احلرية .

النشاط العلماين والذي جتسد يف اإلدارات السياسية املوجودة يف البالد وكانت حركته . )
شرسه جدا وعدائية خاصة اليسار العلماين .

تكون هذه األسباب وغريها تداخلت واستفزت الشعور الطاليب املسلم يف ذلك الوقت . 4
وأدي هذا االستفزاز إىل تكوين احلركة اإلسالمية السودانية اليت هدفت إىل العودة 
باألمة إىل نقاء اجملتمع اإلسالمي األول واالنتقال هبا من التمزق والشتات إىل الوحدة 
واالنسجام ورد اخللق عن كل ما ميكن أن يفتنهم ويبعدهم عن تعاليم اإلسالم وعبادة 

اهلل.

تالقي تيارين يصنع حركة ممتدة 
ومبناسبة مرور ستون سنة على تأسيس احلركة االسالمية السودانية كتب الربوفيسور حسن 
اإلخوان  حركة  تيار   – تيارين  لتالقح  نتاج  باهنا  السودانية  اإلسالمية  احلركة  واصفا  املكي 
املسلمني القادم من مصر والذي وجد طريقه للسودان يف منتصف األربعينيات على أيادي 
البنا الذين أرسلهم للسودان وكذلك على جهد مجاعة حركة التحرير اإلسالمي اليت  معاوين 
صدر بياهنا التأسيسي يف مارس 49 – من رائديها األستاذين املرحوم بابكر كرار واألستاذ 

على  عـاما  ستني  مـرور  مبناسبة  الســودان:  يف  اإلســالمية  احلـركة  أمحد،جتربة  حممد  مكي  حسن   1
http://dspace.iua.edu. ،العاملية افريقيا  البحوث والدراسات االفريقية ،جامعة  تأسـيسها. مركز 

 653/sd/handle/123456789
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حممد يوسف حممد)2(.

ومع أن حركة اإلخوان املسلمني سبقت حركة التحرير اإلسالمي يف امليالد والتأسيس، إال 
للبناء  أن مؤرخي احلركة اإلسالمية السودانية خيتارون ميالد حركة التحرير اإلسالمي، أساساً 

الذي قامت عليه احلركة اإلسالمية السودانية، نسبة ألهنا مثلت حركة النخبة. 

وألهّنا ولدت يف اجلامعة واملدارس العليا. وظلت اجلامعة واملدارس العليا هي حاضنة العمل 
اجلامعة  التارخييني تشكلوا يف رحم  قادة احلركة اإلسالمية  اإلسالمي ورمحه اخلصيب ومعظم 
واملدارس العليا » بابكر كرار، يوسف حسن سعيد، حممد يوسف حممد، الرشيد الطاهر، وعبد 
اهلل حممد أمحد، د . الرتايب، مرورا بدفع اهلل احلاج يوسف وعثمان خالد مضوي والبقية«، وألهنا 

كذلك أعلنت عن والدهتا عرب بيان تأسيسي .

وقد ساعدت  مدرسة حركة اإلخوان املسلمني احلركة اإلسالمية ودعمتها بكوادر أساسية 
منها أسرة املرحوم عوض عمر وأشقائه وعلي رأسهم األستاذ يسن عمر اإلمام واألستاذ صادق 

عبد اهلل عبد املاجد وحممد اخلري عبد القادر واألستاذ علي عبد اهلل يعقوب والبقية.

وقد برزت احلركة داخل اجملتمع الطاليب باسم حركة التحرير اإلسالمي، ولكن خصومها 
كانوا يطلقون عليها اسم » اإلخوان املسلمون » نسبة ألن االسم، يف مصر أصبح امسا حيمل 
والعمالة  الرجعية  باإلخوان هتم  ألصقت  اليت  الناصرية  اإلعالمية  للحملة  نتيجة  ظالال سلبية 
واإلرهاب – واندفع اليساريون لتكبيل احلركة هبذا االسم، لكي يلصقوا هبا كل سلبيات احلملة 
التيار  مساوئ  تربز  أن  استطاعت  اإلسالمي  التحرير  حركة  أن  خصوصا  مصر  من  الوافدة 
اليساري وسط اجملتمع الطاليب وهتزم مؤمتر الطالب السودانيني واجهة احلركة اليسارية وتتسيد 

احتاد طالب جامعة اخلرطوم يف بداية اخلمسينيات .

ويبدو أن كثرياً من مكونات حركة التحرير اإلسالمي أخذ يتقبل اسم) اإلخوان املسلمون( 
ملا قرأوا كتبهم ورسائلهم، كما أهنم خربوا حركة اإلخوان على مستوى الشارع السوداين كما 
عاد بعض خرجيي اجلامعات املصرية من اإلخوان السودانيني ليعملوا حتت مسمى اإلخوان- 
ولتجاوز هذا اللبس انعقد مؤمتر العيد يف أغسطس عام 1955م لتحرير اسم احلركة وأهدافها 

وكتابة دستورها .

2 حسن مكي، نفس املرجع السابق . 
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المؤتمر يرسم تسمية االخوان المسلمين :
حركة  م  بأهنهَّ اإلخوان  تعريف  ومت  املسلمون(  )اإلخوان  اسم  اختيار  مت  املؤمتر،  هذا  ويف 
إسالمية مقرها السودان وأكدت كلمة مقرها السودان، أهنا مستقلة نوعا ما عن حركة اإلخوان 
يف مصر . وأدت االستجابة لتحدي اختيار اسم )اإلخوان املسلمون( لردود أفعال خمتلفة، 
كما مهدت ألول انقسام يف تاريخ احلركة اإلسالمية، حيث تربأ األستاذ املرحوم علي طالب 
اهلل – أول أمني عام حلركة األخوان املسلمني على املستوى الشعيب من تيار مؤمتر 55 ووصفهم 
بأهنم ال أخوان وال مسلمني، ألهنم أوال خرجوا عليه وعلى إمامته، كما خرجوا على املنظمة 
األم يف مصر، وكذلك انسلخ األستاذ املرحوم بابكر كرار وجمموعة من مؤيديه، نسبة إلسقاط 
االسم التارخيي » التحرير اإلسالمي » ورمبا نسبة ألن االسم سيضعهم خصوماً للثورة املصرية 
اليت ليس هلم قضية ضدها يف خصومتها لإلخوان يف مصر وخطورة توريد ذلك للسودان . 
الشكل  استمر هذا  و  واحملافظ.  احلركي  االجتاه  غلبة  مع  احمللي  التيار  تقلد   املؤمتر  ويف هذا 
الفريق )عبود( )1958- بنظام  اليت أطاحت   1964 اكتوبر/تشرين األول   21 ثورة  حيت 

1964(، وعادت األحزاب من العمل السري، ومن بينها )اإلخوان املسلمون( .و بعد تشكل 
التنظيم اجلبهوي الفضفاض، الذي اعتربته األغلبية هو الشكل املناسب للمرحلة، تقرر تأسيس 
)جبهة امليثاق اإلسالمي(، وانتخاب الشيخ )حسن الرتايب( أمينا عاما. وجاء بيان 11/25  
/   1964 معلنا انتصار التوجه السياسي على  الدعوي يف نشاط اإلخوان. ورأت القيادة 
اجلديدة بزعامة )الرتايب( أن العمل اجلبهوي هو أفضل صيغة للعمل السياسي، ختتفي خلفه 
مجاعة اإلخوان املسلمني ملواجهة األحزاب الطائفية والطرق الصوفية من جانب، والشيوعيني 
والقوميني والعلمانيني من جانب آخر. ويري املتابعون يف هذا التطور انتصارا للتيار السياسي-

احلركي والربامجايت على حساب التوجه الرتبوي-الفكري، وهو السائد حيت اليوم)1(.

حسن الترابي أمينا عاما للحركة :
إن انضمام د. الرتايب إىل العمل اإلسالمي املنظم وقبل أن يبلغ عمره مثانية عشر عاما كان 
له األثر يف أن يتمرس على العمل الدعوي والسياسي فباإلضافة إىل متكنه من العلوم الشرعية 
مبكرا فقد ساعده ذلك يف أن يكون له مستقبال واضح املعامل ليقود جبهة امليثاق »وقد كان 
لوالده أثر قوي على مستقبل ابنه د.حسن الرتايب والذي حفظ القرآن على يديه يافعا أطلع 
على علوم القرآن وتفاسريه ومجلة من علوم اللغة والتوحيد مما يدرس يف املراكز العلمية الدينية 

1 نفس املرجع السابق . 
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يف السودان«

هذه اخللفية العلمية هي اليت جعلته ال يرتدد يف االنضمام إىل العمل الدعوي املنظم حيث 
الثانوية فوق ذلك فقد أخذ  الطالب اإلسالميني يف مدرسة حنتوب  انضم إىل جمموعة من 
اإلبن عن أبيه عاطفة دينية قوية كانت هي احلافز له لإلنضمام لثلة من الطالب اإلسالميني 
يف مدرسة حنتوب الثانوية يف النصف من عقد األربعينات مث ما لبث أن التحق حبركة التحرير 
اإلسالمي اليت أنشئت باجلامعة 1949م حيث أصبح من أهم كوادرها واصلب عناصرها مما 
أهله لوالية أمارهتا عام 1954م إبان انعقاد مؤمتر العيد وهو املؤمتر التأسيسي الفعلي للحركة 
اإلسالمية السودانية والذي انطلقت من بعده للمجتمع الواسع هبمة عالية وخطة قاصدة وسعي 
حثيث، مث اجتمعت عدة أسباب وظروف أدت إىل تكوين جبهة امليثاق اإلسالمي واختيار 

د. الرتايب أمينا عاما هلا(«.)2(

ويف هذا السياق كتب الدكتور حسن الشافعي على مشارف انعقاد املؤمتر السابع للحركة 
االسالمية عن اشكالية احلركة االسالمية يف السودان كالما مهما يف مضمار فهم طبيعة تكوين 
الروافد مل  املتعددة  النشأة  وفكر احلركة االسالمية السودانية جاء فيه مايلي : يبدوا أن هذه 
تشكل زمخا للحركة بقدر ما شكلت عائقا أمام ظهورها يف كيان واحد، ولعل هذا ما دفع هذه 

التيارات إىل حسم موقفها من فكرة التنظيم، وكذلك العالقة باإلخوان املسلمني.))(

علمه  إىل  فباإلضافة  الرتايب  د.  أسهم  رفع  يف  سامهت  اليت  العوامل  ذكر  صعيد  وعلي 
أسهمت  حيث  اإلسالمي  امليثاق  جلبهة  قيادته  وراء  السياسية كانت  حنكته  أن  جند  الغزير 
ثورة أكتوبر يف إظهاره كقائد حمنك لعب دورا كبريا إبان الثورة مما جعله رقما ال ميكن جتاوزه 
الرئيسية كانت  األدوار  ألن  اإلسالميني  مكانة  ثورة أكتوبر 1964م من  أحداث  رفعت   «
من نصيبهم كما ارتفعت أسهم الرتايب وملع امسه ابتداء من الندوات ،مث مؤازرته للطالب يف 
ظروف الثورة األويل وإشرافه على نقل اجلرحي مرورا بقيادته هليئة األساتذة يف موكب التشييع 

 – 1949( الدولة  إىل  التنظيم  من  السودانية  اإلسالمية  احلركة  الرمحن,  عبد  عيسى  علي  د.   .  2
2000(، )ب د(2006 . 

) حسن بدر الشافعي، إشكالية احلركة اإلسالمية السودانية،املنشور على موقع اجلزيرة على الرابط : 
 23/9/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008
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سلطة  سقوط  حىت  للخيوط  وحتريكه  السياسيني  مع  بصالته  انتهاء  اجلماعية  واالستقاالت 
العساكر مما أدي إىل اتساع فرصة السياسة له لذا فقد فرغه اإلخوان وانتخبه املكتب السياسي 

جلبهة امليثاق كسكرتري عام .

هكذا كانت األسباب اليت أدت إىل اختيار د. الرتايب أمينا عاما جلبهة امليثاق اإلسالمي 
وظائف  توسيع  إىل  فيعود  اإلسالمية  احلركة  هيكل  داخل  املنصب  هذا  اختيار  أسباب  أما 
املكتب التنفيذي وحتديد اختصاصاته وإجياد كيان مجاهريي ومبوجب ذلك تواضع املؤمترون على 
اختيار صيغة جبهة امليثاق اإلسالمي  ويف يوم اخلميس 25 نوفمرب 1964ويف جلسة مكتملة 
وحتديد  التنفيذي  املكتب  وظائف  بتوسيع  اخلاص  الدستوري  التعديل  الشوري نوقش  جمللس 
اختصاصاته وأقرت وظيفة األمني العام وبعد ذلك نوقشت الرتشيحات املقدمة وانتخب حسن 
الرتايب فيما يشبه اإلمجاع كما اقر اجمللس خلق كيان مجاهريي ورسي األمر على اختيار صيغة 

جبهة امليثاق اإلسالمي .

لقد حتدث أكثر من مرجع عن أهلية د. الرتايب لقيادة جبهة امليثاق اإلسالمي ملؤهالته 
الدعوية والسياسية الرتايب الذي ارتفعت أسهمه وملع امسه يف ظروف الثورة فكان هو الواجهة 
الناحية العملية وجتاوزا ملقتضيات  القيادية املثلي لتنظيم اإلخوان ومن مث مل يكن هنالك من 

الظرف السياسي بإعالن حسن الرتايب أمينا عاما لإلخوان املسلمني .

لقد قاد د. الرتايب جبهة امليثاق اإلسالمي كأول تنظيم دعوي وسياسي يف السودان يهدف 
إىل جعل اإلسالم نظاما للحياة والتخلص من كل األنظمة اليت ختالف اإلسالم وتروج لإلحلاد.

وقد صدر ميثاق احلركة اإلسالمية يف بداية عام 1965 وهو مبثابة برنامج جبهة امليثاق 
اإلسالمي وهو يتكون من أربعة أبواب حيث يبد الباب األول بسؤال ملاذا تنادي باإلسالم نظاما 
للحياة وفيه اإلجابة عن نظام اإلسالم كبديل لسائر األنظمة اليت تنظم احلياة وتناول الباب 
الثاين النظام الدستوري بينما تناول الباب الثالث املشكلة االقتصادية وكيفية اخلروج منها وتناول 

الباب األخري النظام اإلجتماعي وفق ملا تقره الشريعة اإلسالمية.
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ويقسم حسن الرتايب املراحل اليت مرت هبا احلركة االسالمية يف السودان اىل سبعة عهود 
هي)1(:

	.عهد التكوين

	عهد الظهور األول

	.عهد الكمون األول

	.عهد اخلروج العام

	.عهد اجملاهدة والنمو

	.عهد املصاحلة والتطور

	.عهد النضج

وهي عهود خلص هبا الرتايب مسارات احلركة االسالمية يف السودان دون ان يكون مستشرفا 
انه سيغادر احلركة اليت أسسها وقاد اهم مراحلها وغذاها بفكره واجتهاداته حيث ال ميكن ان 
تتحدث اليوم عن التجربة السودانية دون املرور اجبارا على طبيعة شخصية الرتايب وخلفياته 

الفكرية والسياسية .

سيما أن احلركة مل تقتصر يف مشروعها على اجلانب الرتبوي واالجتماعي فحسب، وإمنا 
احتل اجلانب السياسي مساحة كبرية يف إطارها الفكري واحلركي، حيث تبلورت مطالبها بعد 
عام 1958  عبود  انقالب  لكن جاء  للبالد،  اإلسالمي  الدستور  فكرة  تبين  االستقالل يف 

ليطيح هبذه الفكرة ولتربز معه أفكار جديدة تتمثل يف كيفية التخلص من هذا النظام.

1 حسن عبد اهلل الرتايب، احلركة اإلسالمية يف السودان، التطور والكسب واملنهج . حسن مكي حممد 
أمحد، حركة اإلخوان املسلمني يف السودان ) -1944 1969(  
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أفكار الترابي تصنع االختالف داخل الحركة
خمالفة  فكرة  وهي  القوة،  عرب  بالنظام  لإلطاحة  السعي  فكرة  األوىل  للمرة  ظهرت  وهنا 
ألفكار اإلخوان املسلمني كمنهج،رغم أن االخوان كان هلم دور مهم يف حركة الضباط االحرار 
يف مصر وهي احلركة اليت أهنت عهد امللكية،هذه اجلرأة السودانية  أثارت جدال واسعا بني 
تيارين أساسيني داخل احلركة، األول يقوده املرشد العام يف حينها الرشيد الطاهر بكر، الذي 
يؤيد فكرة االنقالب على عبود بالقوة، والثاين يقوده الرتايب الذي عارض ذلك، وكانت النتيجة 
قرار  استصدار  الرتايب يف  اعتقاله، وجنح  عليها  ترتب  فاشلة  انقالب  الطاهر مبحاولة  قام  أن 

بإقصائه من منصب مرشد احلركة.

والغريب يف األمر أن الرتايب بعد وصوله ملنصب املرشد العام للحركة منتصف الستينيات 
بدأ يقتنع بأفكار الرشيد الطاهر، حيث لعب –أي الرتايب- دورا كبريا يف االنتفاضة الشعبية 
اليت أطاحت بالرئيس عبود عام 1964، كما لعب دورا هاما يف مواجهة نظام منريي من خالل 
تشكيل اجلبهة الوطنية اليت تضم قوى املعارضة عام 1976، واليت أنشأت معسكرات تدريبية 
هلا يف ليبيا، وبالفعل وصلت إىل اخلرطوم، لكن حالت بعض العقبات الفنية دون جناحها يف 

السيطرة على احلكم.

ولعل أسلوب الرتايب هذا أثار حفيظة التيار السلمي يف اجلماعة الذي يتمسك بثوابت 
اهلل  عبد  صادق  الشيخ  جمموعة  خروج  النتيجة  وكانت  السلطة،  تداول  عملية  يف  اإلخوان 
عبد املاجد وتشكيلها تنظيما خاصا باإلخوان املسلمني عام 1977. وليصبح هناك تياران 

أساسيان يف البالد مها اإلخوان واحلركة اإلسالمية.

ومنذ ذلك احلني هيمن الرتايب على احلركة، وسيطرت عليه فكرة الوصول إىل احلكم، فتم 
ذلك عرب االنقالب على احلكومة املنتخبة اليت كان يرأسها الصادق املهدي عام 1989، وهي 

الفرتة اليت دشنت حلكم اإلنقاذ )ثورة االنقاذ الوطين(.

احلركة،  يف  املتمثلة  الدينية  القيادة  بني  والتفاهم  التناغم  من  نوع  حدوث  من  وبالرغم 
املواجهة  حبدوث  التعجيل  يف  سامهت  السياسية  الرتايب  طموحات  فإن  السياسية،  والقيادة 
الرتايب ألن حيل حمله،  النائب األول للبشري، وسعي  الزبري صاحل  البشري خاصة بعد وفاة  مع 
النتيجة  وكانت  السياسية،  الرتايب  طموحات  ملعرفته  البشري  من  شديد  برفض  قوبل  ما  وهو 
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خروج الرتايب مبجموعته، وتشكيل تنظيم ثالث للحركة خاص به، لتصبح لدينا جمموعة القصر 
الرئاسي)البشري(، وجمموعة املنشية )الرتايب( فضال عن اإلخوان املسلمني. ويف الفرتة األخرية 
إنشق القيادي )غازي صالح الدين( وكون يف منتصف نوفمرب )201  حزب )حركة اإلصالح 
اآلن(. ويف نفس الوقت، شكل بعض االكادمييني اخلارجني عن احلركة  جمموعة )احلركة الوطنية 

للتغيري(. )1(

وحسب الربوفيسور حسن حممد مكي  فان احلركة اإلسالمية السودانية مرت يف أعوامها 
الستني، مبنعطفات عديدة وامتحانات متتالية كما مرت مبحطات خمتلفة أسهمت يف تشكلها 

وتشكل خطاهبا السياسي واالجتماعي. وميكن إمجاهلا يف اآليت  :

• االنتماء 	 وقضية  الثقافية  والوجهة  اهلوية  حول  اليسارية  احلركة  خطاب  جممل  جماهبة 
والسلوك، علما بأن احلركة اإلسالمية كذلك تعلمت من خصومها يف أدب املقاومة 
أوجه  التكتالت واملظاهرات واملنشور وكثري من  السري وبناء اخلاليا وعمل  والعمل 

البناء التنظيمي.

• 	 1969- النمريي  املشري  األسبق  الرئيس  حقبة  يف  خصوصا  واالبتالء  احملنة  أدب 
1985 كما أن التكوين العقلي والنفسي كان مهيئا أو حاضنا لفكرة احملنة نتيجة 

للمتابعة املستمرة ملا جرى لإلخوان املسلمني يف مصر وغريها .

• رمبا 	  » اإلسالمي  الدستور  الشريعة،   « القانون  من خالل  اإلصالح  بفكرة  التعلق 
نتيجة ألن معظم رواد احلركة من خرجيي كليات الشريعة والقانون )صادق عبد اهلل   
بابكر كرار، حممد يوسف حممد، عمر خبيت العوض، الرتايب، دفع اهلل احلاج يوسف، 

الرشيد الطاهر بكر... إخل.(

• االهتمام بالشباب واملرأة ولعل إسهامات د. الرتايب يف أدب خماطبة املرأة كان هلا فعلها 	
يف تنمية احلركة اإلسالمية النسائية .

• التعلق بفكرة إقامة الدولة املسلمة واإلمام املسلم عن طريق اإلصالح والتغلغل التدرجيي 	

1 حسن بدر الشافعي، إشكالية احلركة اإلسالمية السودانية،املنشور على موقع اجلزيرة على الرابط : 
 2(/9/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008
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يف مظان مفاتيح السلطة والقوة وكذلك عن طريق اجلهاد والقتال وتوج ذلك مبشروع 
اإلنقاذ يف 0) يونيو 89 وكان حينها عمر احلركة قد بلغ األربعني سنة ميالدية .

العبقرية الترابية في االنجاز السوداني المتميز

ولعله من املفيد أن نفرد لدراسة فكر الرتايب مجال تعرف به وبفكره وكيف اثر يف مسرية 
احلركة اإلسالمية السوادانية رغم انه غادرها يف مرحلة من املراحل وأصبح معارضها األول يف 

السودان .

وجُيِمع أهل السودان على االعرتاف بأن اخللفية العلمية والثقافية اليت تسلح هبا الرتايب 
يف بيت والده، ومن مث يف اجلامعات احمللية واخلارجية.هذه اخللفية هي اليت صنعت منه تلك 

الشخصية الفريدة واملميزة.

أسرة  وسط  السودان،  شرقي  »كسال«  مدينة  يف   19(2 سنة  الرتايب  حسن  وِلد 
متدينة وميسورة احلال، تنتمي إىل قبيلة البديرية. توفيت والدته وهو صغري، األمر الذي شجع 
والده القاضي على االهتمام بتنشئته واالعتناء بدراساته الدينية. وقد ُعِرف ذلك القاضي النزيه 
بأنه شيخ طريقة صوفية. لذلك ألزم جنله بأمهية حفظ القرآن الكرمي، ودرس علوم اللغة العربية 

والشريعة.

بعد دراسة احلقوق يف جامعة اخلرطوم، سافر الرتايب إىل بريطانيا ليلتحق جبامعة اوكسفورد 
)1957( حيث حصل على شهادة املاجستري. ويف سنة 1964 التحق جبامعة السوربون يف 
باريس، ونال شهادة دكتوراه يف احملاماة. وكان يُتقن أربع لغات هي العربية واالنكليزية والفرنسية 
واألملانية. وفور عودته إىل السودان، عِمل الرتايب أستاذاً يف جامعة اخلرطوم، ومن مث ُعنيِّ عميداً 

لكلية احلقوق.

ويبدو أن طموحاته السياسية خطفته من حميط اجلامعة والتدريس، لتضعه وسط أجواء 
الدولة يف مرحلة بالغة احلساسية. وبسبب اختصاصه، اختري وزيراً للعدل. ويف سنة 1988 

ُعنيِّ وزيراً للخارجية، وبعدها بسبع سنوات اخترَي رئيساً للربملان.

أما بالنسبة لنشاطه احلزيب، فإن حسن الرتايب نذر حياته لنشر أفكار احلركة اإلسالمية، 
األمر الذي فرض عليه إتقان فن السكن يف السجون. وقد دشن نشاطاته بالدخول يف عضوية 
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»جبهة امليثاق اإلسالمية«. وهي متثل أول حزب أسسته احلركة اإلسالمية السودانية اليت حتمل 
فكر »اإلخوان املسلمني«. وبعد مضي مخس سنوات، أصبح جلبهة امليثاق اإلسالمية أمهية 

شعبية. لذلك توىل الرتايب أمانتها العامة سنة 1964.
بعد االنقالب الذي قام به جعفر النمريي، مت اعتقال أعضاء جبهة امليثاق اإلسالمية، 
ومن بينهم الرتايب الذي أمضى يف السجن سبع سنوات. وأطِلق سراحه بعد مصاحلة احلركة 

اإلسالمية مع النمريي سنة 1977.

وبسبب تنامي املد اإلسالمي، وخوف النمريي من تقويض دعائم حكمه، فرض قوانني 
الشريعة اإلسالمية سنة )198، معلناً حتوله إىل رجل متدين. ولكن الشعب مل يقتنع هبذا 
التحول، خصوصاً أن حكاية صفقة »الفالشا« إىل اسرائيل أحدثت ضجة يف العامل العريب. 
وهكذا اضطر النمريي إىل حّل الربملان ملواجهة تظاهرات يومية مل تلبث أن حتولت إىل ثورة 

شعبية أدت إىل إسقاطه سنة 1985.

حزيران  ويف  القومية«.  اإلسالمية  »اجلبهة  الرتايب  أسس  املضطربة،  املرحلة  هذه  عقب 
)يونيو( 1989، حتالف مع البشري للقيام بانقالب عسكري ضد حكومة الصادق املهدي. 

علماً أنه متزوج من شقيقته وصال املهدي.

يوَصف الرتايب بأنه شخصية غامضة أثريت حوهلا أحكام خمتلفة، فالبعض يرى فيه سياسياً 
بارعاً يف حتريك اإلعالم، وخطيباً مؤثراً يف اجلماهري. بينما يرى فيه خصومه شخصاً خمادعاً، 
له طموحات ال حتّد وخربة يف صنع الدسائس واملؤامرات، إضافة إىل هنٍم للسلطة. ويتهمه هذا 

الفريق بإصدار فتاوى خترج عن إمجاع أهل السّنة.

وعرف الدكتور حسن الرتايب حبدة طبعه، واختاذه للقرارات السياسية الغريبة، والدفاع عن 
كل تقلباته الفكرية والسياسية باحلماس نفسه، عندما صاحل نظام النمريي، قال إنه يضحي 
بنفسه من أجل التنظيم. وحينما كان يف احلكم دعا الشباب إىل »اجلهاد« يف اجلنوب قائاًل 
بأن كل من مات يف  بأسبوع، صرّح  السلطة  يذودون عن اإلسالم، وبعد خروجه من  إهنم 

اجلنوب، إمنا هو »فطيسة«، وزاد: »من أراد أن ميوت ألجل برميل برتول فليذهب«.

انفض أغلب تالمذته عنه حني خالفه مع الرئيس السوداين، ويعزو كثريون ذلك ملا اشتهر 
تالميذه،  فكان يصف صفوة  اللسان،  الطبع، وقسوة  مناصريه، حبدة  أوساط  الرجل، يف  به 
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بأوصافهم اخللقية الشاذة، كالتمتمة وغريها، ويطلق يف نوبات غضبه األلقاب الدقيقة ذات 
الوقع املؤذي، ويعريهم مبهن جدودهم، وغريه.

الترابي يصنع الحدث في حياته وموته
مسرية الرتايب الطويلة، هي عطاء من التمّرد، فبالرغم من دوره الكبري، يف إهلام اإلخوان 
منوذجه كتطور  تقدمي  على  وحيرص  إليهم،  االنتماء  من  أكرب  نفسه  يرى  أنّه  إال  املسلمني، 
بعيد، رمبا ال يصلون إليه. فهو صنع سلطة، ودمج املسيحي، واستغالل عطاء املرأة السياسي  

والشباب.)1(

ليست هذه املرة األوىل اليت يغمى على الرتايب، فقد تكرر األمر، منذ التسعينيات، ويقول 
مقربون منه، إهنا جراء اإلجهاد، ويستشهدون بنقص مفاجئ يف السكري، أصابه قبل ندوة 
يف 2010، وفقد وعيه على إثرها. علًما بأنه ميتاز بنظام صحي دقيق، حيتوي على متارين 
بآثار االعتداء أو  تأثره  النمريي. ويكرر كثريون  الرئيس  اعتادها منذ سجنه األول، يف عهد 
حماولة االغتيال اليت تعّرض هلا يف مطلع التسعينيات على يدي بطل الكاراتيه السوداين هاشم 

بدر الدين، األمر الذي ينفيه حبسم املقربون منه .

وكما اختلف أهل السودان على تقومي شخصية الرتايب يف حياته، كذلك اختلفوا على 
على  الدؤوب  لإلنسان  مثااًل  فيه  رأى  من  ومنهم  موته.  بعد  والثقايف  السياسي  إرثه  تعريف 
العمل، كونه تويف وهو يعمل يف مكتبه يف دار احلزب صباح السبت، يف حني نعته »حركة 
جيش حترير السودان« بقيادة عبد الواحد حممد نور، ولكنها انتقدت مشروعه ألنه، يف نظرها 

املتهم األول يف دفع البالد إىل حافة اهلاوية، وإىل ما نراه من متزق واحرتاب.)2(

 يف اإلطار الفكري، وضمن منظومته اليت حاول تطويرها، اشتهر بآراء شاذة، استحوذت 

1  د. حسن مكي : حركة اإلخوان املسلمني يف السودان )1944-1969(، ط 1982. وحنن 
نرجع يف هذه الدراسة إىل طبعتني من هذا الكتاب : طبعة دار الفكر، اخلرطوم )بدون تاريخ(، وطبعة الدار 

الوطنية للطباعة والنشر، اخلرطوم 1982 

http://www.alarabiya.net/ar/ عاماً،    84 عن  الرتايب  حسن  وفاة  السودان..   2

 .05/03/arab-and-world/2016
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على نقاش الرأي العام، مثل إمامة املرأة، وزواج املسلمة من الكتايب، ونسب إليه البعض إعادة 
استواء عدالة  إنّه »ستارة«، ورّد عليه كثريون حديثه عن  قال  الذي  تفسريه ملعىن احلجاب، 
الصحابة، وإنكار عذاب القرب، الذي قال إنه ال يستقيم عقاًل ألن اجلسد يتكون من 70% 
إمنا هي هلل وليست  الشرعية  البيعة  بأن  الرأي  لعذاب حيسه، وانتشر عنه  املاء فال جمال  من 
حلاكم، وأن األمر ال يتواله فرد بل أويل أمر، هم أمراء. يفسر املراقبون آراؤه الدينية باجملال 

السياسي الذي يعمل فيه وتنعكس اآلثار عليه.

يقول أدباء السودان ممن رافقوا مسرية الرتايب أنه تأثر جداً بالثورة املهدية اليت أطلقها حممد 
أمحد بن السيد عبداهلل يف صيف 1844. وقد بسط سلطاته فوق رقعة واسعة متتد من البحر 
األمحر حىت وسط افريقيا. وزحف من أم درمان إىل اخلرطوم فاحتلها، مث أعلن »نفسه« مهدياً 

حلكومة دينية.

وكان السودان يف حينه خاضعاً لسلطة مصر احملكومة من ِقَبل االمرباطورية العثمانية. وملا 
حاصر أنصار املهدي اخلرطوم جترأوا على اغتيال اجلنرال االنكليزي غوردون. وقد جزوا رقبته 
ومحلوا رأسه على حربة، هبدف تطمني السكان السذج الذين كان خييفهم األجنيب احملتل. وقد 

أدت هذه احلادثة إىل إعادة احتالل السودان بقيادة اجلنرال كتشنر.

ُسِئل،  وملا  هلا.  خيطط  اليت كان  الشعبية  الثورة  فكرة  الرتايب  استقى  املهدي  سرية  ومن 
قبل عدة سنوات، عن رأيه مبصاحلة الرئيس البشري، رفض الفكرة، مطالباً برحيله قبل اعتقاله 
وتسليمه إىل احملكمة اجلنائية. واستطرد يف شرح جوابه ليقول: جيب أن ينظر البشري إىل مصري  
النمريي وأفراد حزبه، وإىل »الربيع العريب« وإعصاره املدمِّر ضد حسين مبارك وعلي عبد اهلل 
صاحل والعقيد معمر القذايف، وخمتلف الزعامات اليت حكمت بالرتهيب والرتغيب. لكن الرتايب 
يف آخر حياته قبل دعوة احلوار اليت وجهها الرئيس البشري خلصومه بينما قاطعتها غالبية أحزاب 
املعارضة واحلركات املسلحة اليت حتارب احلكومة ،وحذر الرتايب بأن أمر السودان أصبح يف يد 
القوى السياسية إما أن حتيله إىل فوضى أو إىل بلد مستقر. ودعا إىل تشكيل حكومة تدعم 

احلريات وتسمح بانتخابات الختيار جملس تأسيسي يضع دستورا ثابتا للبالد. .

وقال الرتايب، يف ندوة حول التعديالت الدستورية املرتقبة نظمتها نقابة احملامني باخلرطوم 
»إذا جنحوا للسلم فاجنح هلا« كاشفا إىل أن »احلكومة السودانية أيضا متضررة، لذا دعت 
للحوار«.وبرر قبوله احلوار بان املعارضة عجزت عن إسقاط النظام ،لكن عاجلته املنية وتويف 
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اثر إصابته بذحبة قلبية تويف على أثرها« يف مستشفى »رويال كري« يف اخلرطوم وذلك يوم 05 
مارس 2016)1( .

تجربة أنهت الجدل السياسي ودخلت في مربع الفعل :
قراءة مشروع احلركة االسالمية يف  انك عندما حتاول  املفارقات  فانه من  بدء  وعود على 
السودان وفصله عن رأي الشخص القائد ال تكاد تنجح يف ذلك على اعتبار قوة وغزارة الفكر 
واخلطاب واملمارسة اليت كان الرتايب يتميز هبا عن أقرانه بالرغم من ان وثائق احلركة االسالمية يف 
السودان منشورة وهي معلنة وليست سرية لكن يبقى تاثري القيادة دائما قائما ألهنا تنطق باسم 
احلركة يوميا وتتعاطى مع معطيات الساحة فوريا ،وحنن هنا لسنا بصدد دراسة شاملة لفكر الرتايب 
ومواقفه من االحداث ولكننا سنتحدث عن خطاب ومقاربة احلركة االسالمية يف السودان كما 
عرضتها الكتابات املتوفرة لدينا سواء كانت مواقف للرتايب أو سياسات ومواقف للحركة كمؤسسة 

.

يقول الربوفيسور حسن حممد املكي : لقد انتهت احلركة اإلسالمية السوادنية، إىل أن اجلدل 
السياسي واملدافعة السياسية مهمة ولكنها غري كافية، يف ظروف حرب أهلية موصولة باجلدل 
السياسي يف املدينة، بل حركة سياسية وعسكرية أصبحت طرفا يف اجلدل السياسي بالبنادق 
وبإذاعتها وخبطاب مجاعات اليسار، لذا عمدت احلركة اإلسالمية إلبراز نفسها نصرياً للدولة ممثلة 
يف جيشها وأجهزهتا العسكرية، فكانت مسرية أمان السودان ومجع املال والذهب ملناصرة اجليش 

ومده بعربات األهايل املنضوين حتت خط احلركة . )2(

ويف ذات اإلطار، مت تفعيل إسرتاتيجية التمكني بالتغلغل يف األجهزة ولكن يف إطار خطاب 
سياسي أدى إىل أن تفوز احلركة وجبدارة يف أكثر من مخسني دائرة نصفها جغرايف والنصف اآلخر 
يف املدن » دوائر اخلرطوم ودنقلة وبقية مدن السودان » وألول مرة اكتسبت احلركة اإلسالمية 
شوكة شعبية أصيلة مكنتها من التحالف وأخذ نصيب من السلطة السياسية القائمة على مشروعية 
انتخابية، بل حىت إخفاقها يف كسب دائرة أمينها العام د. الرتايب يف دائرة الصحافة عىن أن احلركة 
اإلسالمية استطاعت أن خترج بنتيجة مشرفة مع تكتل كل القوى السياسية ضدها ورمزية ذلك أن 

1 نفس املرجع السابق . 
2 http://www.aljazeera.net/news/arabic/201424/11// 
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والءها اخلاص يف اخلرطوم كاد أن يصل إىل %50 من حركة اجلدل السياسي.

ويف إطار اجلدل السياسي، كان صوت احلركة اإلسالمية هو اإلعالم يف الصحافة واإلعالم 
واخلطابة والعمل السياسي بني الطالب والنقابات. سعى اليسار معززا باستدراج القوى الدولية 
لوضع القوى السياسية احلاكمة » احلزبني الكبريين » يف تسوية سياسية تضع احلركة الشعبية لتحرير 
السودان يف مركز احلياة السياسية السودانية وإقصاء احلركة اإلسالمية – وكان لكل فعل رد فعل 

مساو له يف القوة ومعاكس له يف االجتاه ))( .

ويؤكد الشنقيطي على مقاربة احلركة يف عالقتها بالسلطة حيث مل تتعامل مع حكام السودان 
بعقلية جربية متصلبة، بل كانت مرنة جدا. فشارك زعيمها الرشيد الطاهر يف حماولة انقالب على 
اجلنرال عبود عام 1959، وشاركت احلركة يف انتفاضة أكتوبر 1964م، ووقفت يف وجه منريي 
1969-1976، وحتالفت معه 1977-1985. وكان هذا احللف هو الذي أكسبها النمو 

واالمتداد، واخرتاق أجهزة اجليش واألمن، واكتساب اخلربة السياسية واملراس اإلداري. )4(

وبني يدي هذه اجلدلية ولدت ثورة اإلنقاذ الوطين يف 0) يونيو 1989م، من رحم احلركة 
اإلسالمية وكابن شرعي ملشروعها السياسي القائم على إجياد كيان للدولة السودانية القائم على 
مشروعية وطنية / إسالمية، مثهَّل اجلنوب واخلارج، التحدي األساسي ملشروع احلركة اإلسالمية، 
املدد  دون  واجلنوب  واليسار  قد شاخت  التقليدية  السياسية  فاحلركة  للوقائع،  قراءهتا  وحسب 
اخلارجي ال يسوي كثري شيء، كانت هذه هي القراءة، أكان من األفضل أن توايل احلركة تطورها 
يف اجتاه التمكني السياسي القائم على التفويض االنتخايب والعمل السياسي الدؤوب أم بالطفرة 
والشوكة العسكرية ؟– ما يهم قد ختتلف اآلراء ولكن يف النهاية، اختذ القرار وكانت النتيجة حكم 

صغار الضباط يف إطار رايات احلركة اإلسالمية.)5( 

السودانية  الدار  ثانية،  السودان )1969-1985(  ط  ) د. حسن مكي : احلركة اإلسالمية يف 
للكتب، اخلرطوم 1999. 

4 حسن مكي، نفس املرجع السابق . 
االسرتاتيجي  فكرها  إىل  مدخل  السودان:  يف  اإلسالمية  ،احلركة  الشنقيطي  املختار  بن  حممد   5

والتنظيمي.2002. 
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محطات مهمة عقب التأسيس
• شاركت احلركة اإلسالمية مباشرة بعد تشكيلها رمسيا يف العمل السياسي عرب املطالبة 	

باستقالل السودان، وعقب االستقالل الوطين قادت احلركة -بقيادة األستاذ الرشيد 
\«اجلبهة  من  للسودان  إسالمي  بدستور  للمناداة  ضخمة  محلة  بكر-  الطاهر 
اإلسالمية للدستور\« ونظمت محلة حلشد الدعم السياسي والشعيب لفكرة الدستور 

اإلسالمي.

• الطريق أمام 	 إبراهيم عبود-  الفريق  ولكن قطع انقالب نوفمرب 1958 م -بقيادة 
املطالبة بالدستور اإلسالمي، وخاضت اجلماعة يف 1959م أول مواقفها يف املعارضة 
السياسية، حيث طالبت النظام العسكري اجلديد عرب جناحها الطاليب القوي )احتاد 
طالب جامعة اخلرطوم(، بالرجوع إىل الثكنات وتسليم السلطة للشعب، فيما يعرف 

مبذكرة احتاد جعفر شيخ إدريس املفكر اإلسالمي املعروف فيما بعد.

• ويف العام 1959م نفسه شارك قائد اجلماعة الرشيد الطاهر يف حماولة انقالبية فاشلة 	
ضد حكومة الفريق إبراهيم عبود اليت كانت قد جاءت إىل احلكم بدورها بانقالب 
-أثناء  القيادة  من  بكرا  اجلماعة  أقالت  لذلك  ونتيجة  السابق؛  العام  عسكري يف 

وجوده يف السجن- باقرتاح من الدكتور حسن الرتايب.

• كونت اجلماعة يف منتصف الستينيات \«جبهة امليثاق\« ونصبت الدكتور الرتايب 	
)مسئول املكتب السياسي للجماعة وقتها( رئيسا جلبهة امليثاق، وهو الوعاء التحالفي 
الذي جيمعها باحلركة السلفية الناشئة آنذاك والطرق الصوفية من أجل املطالبة بتطبيق 
الشريعة اإلسالمية، وشاركت اجلبهة يف انتخابات عام 1965 حيث كسبت عددا 
قليال من املقاعد يف الربملان، ولكنها استطاعت حشد الدعم والتأييد ملشروع الدستور 
اإلسالمي يف الربملان حىت أوشكت على اإلجازة لوال انقالب الرئيس جعفر النمريي 

يف 1969م.

• يف أواخر الستينيات برز خالف حاد بني تيارين من تيارات اإلخوان املسلمني يف 	
مرحلة  اخلالفات  وبلغت  للجماعة،  وقيادته  الرتايب  السودان حول شخصية حسن 
االنشقاق بعد فشل املعارضني للرتايب يف إزاحته من القيادة يف املؤمتر العام 1969.
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• 	 ،1969 مايو عام  انقالب  قيام  تأجل بسبب  االنشقاق  األفندي: »ولكن  يقول 
الذي جاء حبكومة يسارية معادية لإلسالميني زجت هبم يف السجون، ودخلوا معها 
يف معارك استمرت حىت عام 1977، حني عقدت املعارضة صفقة املصاحلة الوطنية 
السلطة\«، ولكن يف  النمريي، وشارك اإلسالميون يف  الرئيس جعفر  مع حكومة 
ذات الوقت خرجت جمموعة بقيادة الشيخ صادق عبد اهلل عبد املاجد، والربوفيسور 
احلرب يوسف نور الدائم على اجلماعة، وكونت تنظيما خاصا باسم اإلخوان املسلمني.

• احلكومة 	 على  االنقالب  1989م  يونيو  يف  الرتايب  يقوده  الذي  التنظيم  استطاع 
املنتخبة اليت يرأسها السيد الصادق املهدي زعيم حزب األمة، ليضع احلركة اإلسالمية 

يف سدة احلكم، يف جتربة فريدة من نوعها يف العامل اإلسالمي السين.

مقاربة سياسية تراهن على الفئات النوعية في المجتمع :
وقبل أن نفرد الختيار االنقالب العسكري كوسيلة للوصول اىل السلطة والنجاح يف ذلك 
رغم أن طريقة االخوان املسلمني ال حتبذ هذا اخليار بل وكان سببا مباشرا يف انشقاق فصيل 
هام يف السودان من احلركة االسالمية النه خيتلف عن هذه املقاربة وكان ذلك بداية لفرقة ماتزال 
آثارها ماثلة اىل اليوم ،فاننا سنتحدث عن املقاربة املتجددة اليت راهنت عليها احلركة االسالمية 
يف السودان ومتثل اضافة نوعية يف ممارسات احلركة االسالمية يف غري السودان على اعتبار عتبة 

النجاح اليت حتققت يف النموذج السوداين .

السودان: مدخل إىل فكرها  الشنقيطي يف كتابه »احلركة اإلسالمية يف  ابدع خمتار  وقد 
االسرتاتيجي والتنظيمي« يف وصف فهم القيادة السودانية ملعيار الزمان واملكان بالقول : إن 
كتابات قادة احلركة اإلسالمية يف السودان تدل على وعي عميق بالزمان واملكان، وقد قدم 
الدكتور الرتايب مقوالت منهجية أساسية يف هذا املضمار، من خالل حديثه عن الدين والتدين، 
التاريخ، واستثارة فطرة  واملثال والواقع، وسنة املدافعة، وجتدد االبتالءات، وركوب منت حركة 
اخلري، وتناسخ املبادئ، واالنتقال من املبادئ إىل الربامج .. وغري ذلك من مقوالت ومفاهيم 
ال ختطئ عني الناظر الواعي أمهيتها وحيويتها، وحاجة الفكر اإلسالمي والعمل اإلسالمي إىل 

استيعاهبا)1(. 

1-  حممد خمتار الشنقيطي ، نفس املرجع السابق . 
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وقد عد الرتايب الوعي بالزمان واملكان من أهم العوامل يف جناح احلركة السودانية فقال : 
»الذي يسر للحركة اإلسالمية يف السودان أن تنمو باطراد، هو أهنا أسست وتطورت على 
وعي بتارخيها، وإذا متكن الوعي بالتاريخ، يصبح التجديد نتيجة تلقائية« . مث عطف على 
ذلك مبينا اآلثار املنهجية السلبية لفقدان اإلحساس بالزمان واملكان لدى املسلمني املعاصرين 
اليوم والليلة  فقال : »إن الذي أصاب املسلمني - بالرغم من أن الدين يشدهم إىل حركة 
التاريخ،  الغفلة عن  الدينية عن كل حلظة - هو  بالعبادات وبنظام املسؤولية  والشهر والسنة 
املتقلبة بصروفها وظروفها، وأصبحوا  التاريخ  يدركون حركة  يتجددون، ألهنم ال  فأصبحوا ال 
حيسبون الفكر البشري - أقصد الكسب االجتهادي للمسلمني - ممتدا يف الزمان واملكان  
ونزعوا الشرع - وهو تنزل القيم واألحكام على واقع حركي يف العهد السين - جردوه من هذه 
الواقعية، ونصبوه صورا خارج الزمان واملكان . ولذلك فهم ال يستشعرون املفارقة بني كسبهم 
التارخيي وبني حَوالن الظروف وتغريها، ومن مث فهم ال يستجيبون لألزمة بأي حماولة للتجدد يف 
التدين والعمل والفكر واحلركة« . ومع هذا الوعي بالزمان، كان الوعي باملكان لدى قادة احلركة 
السودانية واضحا، وقد عرب عنه الرتايب بقوله : »كنا دائما حناول قراءة الواقع، واستكشاف 
سياقاته ومصائره … وكذلك نركب منت حركة التاريخ، ونوجهها وجهة دينية«( »من فضل اهلل 
على حركتنا يف السودان، أننا نبذل جهدا كبريا يف استقراء واقعنا، لتحديد متطلباته، وتقدير 
مساراته احملتملة، لالستعداد هلا، وسْبق منافسينا الذين تربكهم التطورات الظرفية، ويثقل عليهم 

التفاعل معها بسرعة« »كان عندنا وعي مبا حولنا، بوضعنا يف التاريخ«  

يف  التعثر  وأسباب  املعاصرة،  اإلسالمية  احلركات  ألدواء  الرتايب  الدكتور  تشخيص  ويف 
مسريهتا خلص السبب يف أن » فقه املبدأ لديها أنضج من فقه املنهج والتنظيم« )1(  . وهي 
تعرف  اإلسالمية  فاحلركات   . واحدة  مجلة  يف  الداء  عمق  على  اليد  تضع  دقيقة،  خالصة 
»ماذا« لكنها ال تعرف »كيف«، تعرف الغاية، لكنها هتمل الوسيلة، تعرف ما ال تريد أكثر 
مما تعرف ما تريد، »ينصب اهتمامها على إبطال الباطل، ال على إحقاق احلق« كما يقول 

الرتايب نفسه)2( . 

1 - د. حسن الرتايب : أولويات التيار اإلسالمي لثالثة عقود قادمة ص )2، ط أوىل، مركز البحوث 
والدراسات االجتماعية اخلرطوم 1991. 

 2 -  الرتايب، نفس املرجع السابق. 
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أهمية القوى النوعية في المقاربة السودانية : 
اإلسالمية  احلركات  أُوىل  السودان كانت  اإلسالمية يف  احلركة  أن   : فولر  ويشري غراهام 
احلياة  وبني  الشعوب  بني  حتول  واليت  اجملتمع،  يف  املتحكمة  النوعية  القوى  أمهية  إىل  انتباها 
اإلسالمية، وتئد كل جهد يف هذا السبيل . واملراد بالقوة النوعية هنا اجليش واملال واإلعالم . 
فلم يعد خافيا اليوم أن الشعوب اإلسالمية حسمت خيارها دون لبس لصاحل النظام اإلسالمي 
واحلركات اإلسالمية، لكن النخب اليت سلمها االستعمار مقاليد السلطة ال تزال تقف عائقا 
دون وضع هذا اخليار موضع التنفيذ .لكن احلركة اإلسالمية يف السودان مل تقبل تلك البالدة 
الفكرية والبالهة السياسية، فأخذت العربة من غريها، وقررت األخذ بقوة، وبنت قوة نوعية 
دون إمهال للحشد الكمي، واستطاعت الوصول إىل السلطة » من خالل التأثري على مراكز 

القوة يف جمتمعها«  ))(. 

فقد انطلقت احلركة من تقييم موضوعي للقوى االجتماعية السائدة، فأدركت أن قوى 
التدين التقليدي متثل مددا اسرتاتيجيا هلا، رغم ما يف تدينها من دخن، باعتبار أن الزمن كفيل 
بإزالة تلك الشوائب، كما أدركت سطحية الفكرة العلمانية يف نفوس الشباب املسلم الذي 
الرتايب  يشرحه  ما  وهو  والتفاعل.  والتدرج  الرتفق  من  بشيء  منها  ختليصه  وسهولة  اعتنقها، 
أديولوجية والتزام  العلمانية عن  العناصر  بقوله : »لعل  القومية«  يف وثيقة »احلركة اإلسالمية 
الدين، والغفلة عن  التقليدية، وإمنا هو اجلهل بشمول  قلة يف صفوف األحزاب  ]عقائدي[ 
مقتضاه السياسي، يف جمتمع انفصل فيه الدين عن السياسة تارخيا، وشاعت فيه الثقافة الغربية 
اليت تكرس ذلك الفصل . أما ظاهرة امليل لليسار عند بعض املثقفني، فإمنا طرأت يف سياق 
معارضة اإلمربيالية الغربية، ويف حال االنقطاع الثقايف عن األصول اإلسالمية اليت كانت َحرِيهَّة 
بأن تزودهم فكريا للمعارضة . ولكنهم بعد االستقالل بدأوا يستعيدون أصالتهم ويستغنون 
هبا   حىت أصبح االجتاه السائد يف معاهد العلم هو االجتاه اإلسالمي، وثاب كثري من منحرفة 
املثقفني فكرا وعمال إىل معاين التدين واالستقامة، وسيثوب جلهم ويلتزم مىت توثقت معرفتهم 

( Graham E. Fuller & Ian Lesser : A Sense of Siege, The 
Geopolitics of Islam and the West p. 192 ed. Westview Press USA 
1995 
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باإلسالم« )1(  . مث يبني فلسفة احلركة يف هذا الشأن، وهي فلسلفة تطبعها اإلجيابية والتفاؤل، 
فيقول : »رفضنا أن نكون حركة إىل جانب اجملتمع، نعتزله ونتعامل معه باجلدل واملناظرات، 
وإمنا أردنا أن نكون حنن حركة اجملتمع ذاته، ندخل يف سياقه، ونقاوم ما فيه من شر، ونبين 

على ما فيه من خري«)2(   .

يقول الرتايب : » أخذت احلركة أيضا شيئا من منهج التنظيم واحلركة من مصدر قد يكون 
الوسط  الطالبية، وصاعدة يف  اليت كانت غالبة يف األوساط  الشيوعية -  غريبا، وهو احلركة 
احلديث عامة - ال سيما أن بعض العناصر اليت أسست احلركة اإلسالمية مرت قبلها باحلركة 
الشيوعية، فاستفادت شيئا من جتارهبا التنظيمية يف بناء اخلاليا السرية وتربية العناصر احلركية« 
))( . ولذلك استعارت احلركة اإلسالمية من احلركة الشيوعية - إضافة إىل بناء اخلاليا وتربية 

العناصر - أفكارا تنظيمية واسرتاتيجية أساسية، منها فكرة »التنظيم املوازي«، وهي فكرة طبقها 
الشيوعيون السودانيون من خالل تعبئة مجاهري عريضة وقوى سياسية متباينة وراء مطالبهم يف 
شكل »جبهة وطنية«، مع احتفاظهم بتنظيمهم السري موازيا هلا ومسيطرا عليها . وهو ما 
فعلته احلركة اإلسالمية حني اضطرها النضال السياسي إىل العمل ضمن جبهات، مثل »جبهة 
امليثاق اإلسالمي« - وهي حتالف عريض شكلته احلركة مع شركاء آخرين هبدف استصدار 
السياسية اليت  القومية« آخر األحزاب  الستينات - و«اجلبهة اإلسالمية  دستور إسالمي يف 
»تعدد  فكرة  الشيوعيني  عن  احلركة  أخذته  ومما   . الثمانينات  يف  خالهلا  من  احلركة  عملت 
الواجهات« اليت برع فيها الشيوعيون السودانيون، وجنحوا من خالهلا يف التعبري عن أنفسهم 
حبجم سياسي أكرب من واقعهم الفعلي. ومنها احلضور النقابات املهنية، وتوظيف ذلك احلضور 
يف بعض املواقف السياسية، وقد جتلت هذه التكتيكات يف طريقة تعامل الشيوعيني مع الثورة 
الشعبية اليت أطاحت بسلطة اجلنرال عبود، حيث » احتوى الشيوعيون الثورة، ومألوا الفراغ 
نقابات ]متعددة[ بصورة ذكية هنا وهناك، سيطروا هبا على  احتادات  السياسي عرب تكوين 
»جبهة اهليئات« اليت كان للشيوعيني يف جلنتها التنفيذية 11 عضوا من أصل 15، كما أصبح 
لليسار عامة 8 وزراء يف حكومة سر اخلتم اخلليفة ]املدنية املؤقتة اليت خلفت اجلنرال عبود[ 
بينما كان حظ اإلسالميني وزيرا واحدا هو حممد صاحل عمر، توج على وزارة الثروة احليوانية، 

1 مكي : احلركة اإلسالمية يف السودان )1969-1985( ص 156 
2 نفس املرجع ص )22 
) نفس املرجع ص 291 
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أقل الوزارات أمهية يف ظروف الثورة« )4( . ولكن سرعان ما أخذت احلركة هذه املناورات عن 
احلزب الشيوعي السوداين، واستعملتها ضده، حىت قوضته بوسائله، وقضت عليه بسالحه، 
حيث » كان لإلخوان دور بارز يف تصفية »جبهة اهليئات« بذات األسلوب الذكي الذي 
كون به الشيوعيون عددا من اهليئات سيطروا هبا على »جبهة اهليئات« . استطاع اإلخوان 
من  العديد  تكوين   - النصري  ومريغين  باكر كرار   - ]املستقلني[  اإلسالميني  مع  بالتعاون 
اهليئات واملنظمات، قوضوا هبا اجلبهة من الداخل بعد أن خرجت من أيديهم« . ويبدو أن 
اإلسالميني السودانيني طبقوا فكرة »تعدد الواجهات« يف تأسيسهم جلبهة امليثاق اإلسالمي 
من قبل: فقد أورد األستاذ مكي أمساء ست عشرة هيئة حضرت االجتماع التأسيسي للجبهة 
)11/12/1955-10( مث علق بقوله : » ومن الواضح أن معظم هذه املسميات عبارة عن 

كيانات إخوانية« )5( . 

حل إشكالية النخبة والجماهير في سياق التربية والتكوين :
ومن جهة اخرى فقد أدركت احلركة أن من واجبها توسيع نطاق قاعدهتا الشعبية وكمها 
العددي، لكي تستطيع منازلة األحزاب واحلركات السياسية األخرى . لكن إشكاال تنظيميا 
كان يفرض نفسه كلما تبنت احلركة هذا اخليار، وهو إشكال االزدواجية القيادية والتنظيمية، 
والقيادة  السياسية  القيادة  بني  الفصل  من خالل  ذلك  على  التغلب  احلركة  استطاعت  وقد 
اإلدارية . يشرح لنا حسن مكي ذلك من خالل مثال »جبهة امليثاق اإلسالمي« يف الستينات، 
امليثاق« حركة  »جبهة  وحركة  مقاييس صفوة،  اإلخوان  مقاييس حركة  »ملا كانت   : فيقول 
مجاهريية واسعة توجهت لكل املتعاطفني دون تقييدهم بقيود التنظيم اخلاص، أحدث ذلك 
ربكة من الذين ال عهد هلم حبركات اجلماهري، مما حرك روح احملافظة على التنظيم من حتدي 
اهلجمة اجلماهريية اجلديدة . فكان هنا أن متت تسوية داخلية، انتهت بأن يعاجل حسن الرتايب 
أمر احلركة اجلماهريية )السياسة( وأن يتوفر أخ لقيادة التنظيم الداخلي . ووقع العبء على 
مالك بدري، ولكن ما لبث أن سافر هذا األخري إىل بريوت، فخلفه حممد صاحل عمر«  . 
ويف مرحلة تالية - أيام »اجلبهة اإلسالمية القومية« - يصف لنا الدكتور عبد الوهاب األفندي 
اسرتاتيجية الفصل والوصل يف شكلها اجلديد، فيقول : »لقد قسم املكتب التنفيذي القدمي 
إىل هيئتني : مكتب سياسي ومكتب إداري يقود كال منهما قائد مسؤول أمام األمني العام 

4  اهلامشي احلامدي :  احلركة اإلسالمية يف السودان ،دار القلم، الكويت، بدون تاريخ ط ،ص )). 
5  الرتايب : احلركة اإلسالمية يف السودان ص 126  
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العامة، كان املكتب اإلداري  السياسية  القضايا  يتعامل مع  السياسي  . وبينما كان املكتب 
مسؤوال عن اإلدارة اليومية للحركة )العضوية، التمويل، االكتساب … اخل ( . ومن أجل حترير 
وجوه احلركة املشهورين من عبء إدارهتا، توىل نشطاء من الشباب املغمور هذه املهمة«  . 
وهبذا جنحت احلركة يف اإلبقاء على هيكلها التنظيمي السري قائما، وهي تعمل من خالل 
جبهة مجاهريية علنية، كما جنحت يف تفريغ القيادة العليا للمهمات االسرتاتيجية، وفرغت أهل 

كل شأن لشأهنم  )1(.

ولتجسيد هذه اخليارات أقدمت احلركة على تبين خيار الفصل بني الرتبية والتكوين أيضا، 
نظرا ملا رأته من متايز بني األمرين . وهو متايز ميكن إمجاله يف األمور التالية :

01 - أن مهمة الرتبية أخالقية مبدئية، وهي »تعزيز الصرب واالستقامة يف حال االستضعاف 
والتمكني«  بينما مهمة التكوين منهجية عملية، وهي »التأطري املهين لألعضاء« . فهدف 

الرتبية هو االلتزام، وهدف التكوين هو الفاعلية .

02 - أن الرتبية موجهة إىل عموم اجملتمع، وليست مقصورة على أعضاء احلركة، بينما 
التكوين يتجه إىل األعضاء الذين ثبت والؤهم حصرا .

03 - أن للرتبية وظيفة اكتسابية - أو هكذا ينبغي أن تكون - بينما التكوين ال يهدف 
إىل اكتساب أعضاء جدد بشكل مباشر .

04 - أن للرتبية وظيفة دعوية هتدف إىل زيادة مساحة اخلري والفضيلة يف نفوس أفراد 
اجملتمع، حىت ولو مل ينضموا إىل احلركة، بينما التكوين يقتصر على تعميق خربة األعضاء.

05 - أن مضمون الرتبية يتعلق بالفضائل اإلسالمية العامة، وزيادة العلم الشرعي لدى 
السامعني، وتعميق التزامهم باإلسالم . بينما يركز مضمون التكوين على اخلربات السياسية 

واإلدارية والفنية اليت حيتاجها العضو العامل يف مسريته . 

وبناء على هذه الفروق، تبنت احلركة اإلسالمية يف السودان ثالثة ضوابط يف تربية أعضائها 
:مشوهلا وإجيابيتها منهجا،وانفتاحها وعمومها إطارا ،وحريتها ومرونتها فلسفة« )2(  .

1 مكي : حركة اإلخوان املسلمني يف السودان ص 66-67 ط 1982 
2 مكي : حركة اإلخوان املسلمني يف السودان ص )14 
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وباختصار فإن احلركة »خرجت برتبية أعضائها حنو مشاركة اجملتمع لتنفع وتنتفع بالتفاعل«   
العامة  الثقافة  تيار  يف  مؤثرة  متفاعلة  ثقافتهم  تكون  »أن  احلركة  ألعضاء  املنافع  هذه  ومن 
بالبالد، ولتكون الشعائر يف مجاعات أكرب، وذلك أفضل حكما، وأدعى للتعريف باجلماعة، 
ولتعزيز مكانتها وإمامتها للمجتمع«  . وقد أفاد هذا الفصل الوظيفتني معا : فاتسعت الرتبية 
وأدت مفعوهلا يف اجملتمع باعتماد على منهج الرتفق والتدرج واالستيعاب يف التعامل مع القوى 
االجتماعية املختلفة. فلم تفقد الثقة باجلماهري، ومل تقف منها موقف عداء واستعالء. وكانت 
عملية يف صلتها باجملتمع، فتبنهَّت فلسفة حتريك كوامن اخلري يف اجملتمع وتشجيعها مهما البسها 
الفين  التدريب  تأمني  فيه. ومت  يتمكن  فراغ  من  الشر وحرمانه  والوقوف يف وجه  من غبش، 

وحصره يف أهله))( .  

التكامل القيادي طريق نحو توظيف الجميع :
وحرصا على تشييد بناء قيادي سليم تبنت احلركة يف السودان مبدأ »التكامل القيادي« 
الذي يستمد أساسه النظري من مشول اإلسالم، حبيث تعم مبادئه كل جوانب احلياة النظرية 
والعملية : ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومن عموم الدعوة حبيث تشمل كل طوائف 

اجملتمع، وتنعم هبا خمتلف مكوناته دون احتكار أو حتيز عرقي أو طائفي أو طبقي .

ويوجز لنا الدكتور الرتايب بعضا من مثرات التكامل القيادي وأسباب حرص احلركة السودانية 
عليه فيما يلي )4( : 

01 -  »ضمان عدالة التمثيل ومشول القيادة، حبيث يكون فيها من ينطق بلسان كل قوم 
ويبلغهم رسالة اجلماعة«.

02 - »خشية أن تعتل القيادة طبقيا يف مهومها ومذاهبها وأساليبها، أو تفتقد العدل 
واالعتدال والوسطية والتيسري«  .

واحلركة  الدعوة  مغزى  يتشوه  ال  حىت  بل  وجهتها،  أو  صورهتا  تتشوه  ال  »حىت   -  03
اإلسالمية« من حيث عموم التوجه والرسالة . 

) مكي : حركة اإلخوان املسلمني يف السودان ص )14 
4  الرتايب : احلركة اإلسالمية يف السودان ص 56 
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04 - جتنب املواقف السلبية غري املتجاوبة من طرف القاعدة، تلك املواقف »اليت قد تنشأ 
من ظن احتكار القيادة جليل دون جيل، أو صفوة خمصوصة، أو طبقة أو فئة معينة«.

ولتحقيق الشمول والتكامل القيادي حرصت احلركة - بعد جتاوز طور التأسيس - أن 
تضم أجهزهتا القيادية ممثلني للفئات السبع التالية :أهل السبق واخلربة ،و أهل الشباب والتجديد   
التقليدي ،أهل  الديين  الداخلي ،أهل السمت  العطاء والتنظيم  الدعوة واخلطاب ،أهل  أهل 

الثقافة احلديثة ،أهل التمثيل املخصوص .

ورغم ماحدث يف السودان فاحلركة اإلسالمية مل  تفقد أبدا الثقة يف اجلماهري املسلمة، ومل 
تقف منها موقف عداء واستعالء، كما فعل البعض . بل أدركت أن اجملتمع املسلم - مهما 
احنرف - تظل فطرة اخلري مركوزة فيه، وأن خري ما يفجر تلك الفطرة الكامنة هو التفاعل معها  
ال االنزواء عنها أو االستعالء عليها . وكانت احلركة عملية إىل حد بعيد يف صلتها مبجتمعها 
: فهي تقدر كوامن اخلري فيه وتشجعها ولو البسها غبش، وتقف يف وجه الشر، وال ترتك له 

فراغا يتمكن فيه .

موقع الحركة من الفئات النوعية السبعة )شريحة التغيير(
األحزاب  اوهلا  اجملتمع  يف  نوعية  فئات  سبعة  من  موقفها  وفاعلية  بوضوح  لقد حددت 
واحلزب  األمة،  )حزب  السودانية  التقليدية  األحزاب  قاعدة  أن  احلركة  تعترب  حيث  التقليدية 
االحتادي ..( هي بالنسبة لتوصيف احلركة قاعدة إسالمية تارخييا، ينقصها الوعي، وتستغلها 
قياداهتا يف حتقيق مصاحل شخصية وطائفية  فهي ليست قوى علمانية أديولوجية، بل هي »قوى 
اإلسالم الفاقدة للوعي بذاهتا« حسب تعبري الدكتور حسن مكي )1( . كما أن احلركة حباجة 
إىل »االستظهار« مرحليا هبذه القوى التقليدية، جتنبا لالنكشاف السياسي، حىت تتحول إىل 
قوة مستقلة قادرة على املغالبة واألخذ بقوة . وقد ورد بيان السرتاتيجية االستظهار هذه يف 
وثيقة »العالقات السياسية النظامية للحركة اإلسالمية » الصادرة عام 1975، حيث جاء يف 
الوثيقة : »وال مناص للجماعة من االستظهار باسم »اجلبهة الوطنية«، ما دام نفوذها الفئوي 
املغزى من هذه االسرتاتيجية  اليوم كافيا« . وأملح مكي إىل  ليس  - واجلماهريي خاصة - 

1 التيجاين عبد القادر، »السودان وجتربة االنتقال للحكم اإلسالمي« يف جملة قراءات سياسية، العدد 
الثالث، السنة الثانية، صيف 1992. 
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يف إشارته إىل »حماوالت احلركة اإلسالمية للبحث عن احللفاء املرحليني، لتخفيف الضغط، 
وتفادي اجملاهبة قبل أن يكتمل بناؤها«.أما الفئة االخرى فهم الطالب حيث نشأت احلركة 
اإلسالمية على أيدي مجاعة من الشباب الطالب وكانت احلركة دائما أكثر حتيزا هلذه الطائفة 
»فكان الطالب هم حمور كل احلركة اإلسالمية«  »إذ استصحبْت تقديرا بأن الطالب هم رواد 
املستقبل، فالعمل فيهم ضمان ملستقبل إسالمي« . وهو أمر أثر على خطاب احلركة ومسارها، 
كما الحظ حممد حممود، فقال : »إن طبيعة خطاب احلركة يف طور النشوء صاغتها إىل حد 
بعيد جذورها الطالبية« . اما الفئة الثالثة فهي العلماء حيث مل جتد احلركة السودانية عائقا كبريا 
أمام التحامها بعلماء الشرع، ودجمهم يف هنجها اإلصالحي الشامل »بالرغم من أن اإلسالمي 
احلديث مباين من حيث امللبس واملسلك واملنطق لنمط العامل التقليدي، وليس دائما بذي علم 
أو عمل باملذهب املالكي السائد بني العلماء ]يف السودان[« .اما الفئة الرابعة فهي السلفية 
حيث تعترب احلركة السلفية من أهم احلركات اإلصالحية يف العامل اإلسالمي اليوم. وقد كان 
للحركة وجودها يف السودان، وصوهتا الداعي إىل حترير الدين من شوائب العرف وبدع اخلَلف، 
والذي عربت عنه »مجاعة أنصار السنة« »وقد كسبت تلك اجلماعة قليال من األنصار وكثريا 

من التأثري، بنشاط دعوهتا وقوة حجتها« )2(.

وقد أدركت احلركة اإلسالمية يف السودان أن خالفها مع احلركة السلفية خالف منهجي 
ال مبدئي، ولذلك حرصت على جتنب الصراع واالستقطاب يف عالقتها بالسلفيني »فلم تكن 
بني اإلسالميني والسلفيني مفارقة فكرية أو نفسية تذكر، فلما دعا داعي »اجلبهة اإلسالمية« 
العريضة جلمع الصف املسلم يف وجه املتكاثر من العداء للدين .. لىب الدعاَء جانب كبري من 

السلفيني، وأحجم جانب«))( . 

الفئة اخلامسة فهي احلركات الصوفية حيث نشأت احلركة السودانية - شأهنا شأن  اما 
أغلب احلركات اإلسالمية احلديثة - بعيدا عن أجواء التصوف ومقوالته . ومل تكن العالقة 
بينها وبني الصوفية عالقة حسنة يف البدء : فاملنحى التجديدي لدى شباب احلركة مييل هبم 
إىل الرجوع إىل أصل الدين ومنابعه األوىل، وإىل التجايف عن طرائق التدين العرفية اليت شاهبا 

معلومات  بال  األول.  اجلزء  السودان.  يف  اإلسالميني  نزاع  حامد،  القادر  عبد  التيجاين   2
بيبلوجرافية  

)  التيجاين عبد القادر، »السودان وجتربة االنتقال للحكم اإلسالمي« يف جملة قراءات سياسية، العدد 
الثالث، السنة الثانية، صيف 1992. 
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استثارة مكامن اخلري حيثما  الغبش والبدع .لكن فقه احلركة فقه إصالحي مبين على  بعض 
كانت، ولو البسها بعض احنراف . لذلك توصلت إىل أنه »مهما يؤخْذ على واقع الصوفية 
من بدعيات وجهالة يف االعتقاد والعمل، فالبد من التعاطي معها فيما هو صحيح وسليم 

ويبين الصورة الكاملة.

 والفئة السادسة فهي فئة  النساء فاحلركة اإلسالمية يف السودان أدركت مساوئ املوقف 
العامل  يف  وخنبهم  الغرب  طرف  من  حتريرها  معارك  اجواء  يف  املرأة  من  املتوجس  التقليدي 
االسالمي، فقررت االبتعاد عنه، وحنت منحى جريئا ينسجم مع منهج اإلقدام والتوكل الذي 
انتهجته يف شأهنا كله . وكان أول ما بدأت به احلركة هو التأصيل لتحرير املرأة ومشاركتها يف 
العمل اإلسالمي، ووضع حد فاصل ال لبس فيه بني »تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع« . وقد 
تولت ذلك رسالة كتبها الرتايب بعنوان »املرأة بني تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع« . ورغم إجياز 
الكثري من  إدراك  اليت غابت عن  التنبيه على بعض األمور اجلوهرية،  الرسالة، فقد تضمنت 
اإلسالميني، أو فقدت مدلوهلا العملي يف تفكريهم . لقد أمثر فقه احلركة اإلسالمية يف السودان 
ومنهجها يف حترير املرأة ظواهر ملفتة للنظر، ال يوجد هلا مثيل يف احلركات اإلسالمية األخرى، 

منها على سبيل املثال :

 -  كان من بني اإلخوان الذين اعتقلهم النمريي »د. سعاد الفاتح البدوي، واليت صارت 
بذلك أول معتقلة سياسية يف فرتة ما بعد االستقالل«  ويكفي ذلك دليال على مستوى 
املشاركة واإلجيابية للمرأة، و«دورها الذي فاق در الرجل يف احلركة اإلسالمية« حسب 

تقدير الرتايب 

- »طغى عدد اإلناث يف احلركة اإلسالمية السودانية على الذكور«  خصوصا يف هناية 
السبعينات وبداية الثمانينات . وتلك ظاهرة فريدة تستحق االعتبار، خصوصا لو قارنا 
مع بعض احلركات اإلسالمية اليت ال تزال ناديا للذكور تقريبا . بل ذهب األمر ببعضها 
أية امرأة غري متزوجة - دون مستند شرعي - كما فعلت »اجلماعة  إىل رفض عضوية 

اإلسالمية« بباكستان أول عهدها .

- كانت اجلبهة اإلسالمية القومية - حزب احلركة اإلسالمية يف السودان - هي احلزب 
السياسي الوحيد الذي رشح نساء يف االنتخابات الربملانية السودانية عام. 
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ومل تغفل احلركة اسالمية السودانية فئة خاصة وهامة وهي القبائل والعشائر،حيث مل هتتم 
احلركة - بدء أمرها - بالقبائل وأهل البادية، إذ هي صفوة من املثقفني ثقافة عصرية »فكان 
هذا العامل العريف خارج وعيها ومهها، وكان أهله خارج صفها وكنفها« كما كانت دائما »مراكز 
الثقل التأييدي ]للحركة[ تقع يف املناطق احلضرية«. لكنها أدركت يف النهاية أن منهج التوسع 
الكمي يقتضي االهتمام هبؤالء، وأن هلؤالء - كغريهم - حقا يف الدعوة. فكانت هلا بعض 

املداخل إىل القبائل والعشائر تتناسب مع عقلية أبناء الريف ومستوى وعيهم :

- فأحيانا يفلح أبناء احلركة من الطالب واخلرجيني واحلضريني - بفضل علمهم وقرابتهم 
- يف أن حيوزوا ثقة أهلهم، فُيْدلوا هبم إىل الوالء للحركة . 

التدين لداعي احلركة، فتتداعى  - وأحيانا تستجيب قيادة قَبلية أو قروية مبا أوتيْت من 
بأهلها إليها . 

- وأحيانا يوايت احلركة منط الصراع القبلي، فينحاز إليها البعض جمانبة لآلخرين . 

- ورمبا اجنذب أهل الريف إىل احلركة رغبة يف خدماهتا االجتماعية املبسوطة« 

أبناء  انتبهت احلركة اىل فئة  املسيحيني حيث بدأت احلركة اإلسالمية حمصورة يف  كما 
الشمال السوداين املسلم، وهو ما كانت تقضي به طبيعة الثقل الثقايف اإلسالمي يف الشمال، 
وتقتضيه خصوصيات مرحلة التأسيس . مث أدركت احلركة يف طور التوسع والنضج أن الغفلة عن 
اجلنوب غري املسلم ال يتناسب مع حقوق أخوة الوطن، ومستلزمات عاملية اإلسالم . فبدأت 
احلركة التأصيل الفقهي واملمارسة العملية السرتاتيجية جديدة جتاه مواطين جنوب السودان غري 
املسلمني، حتاول دجمهم يف احلياة السودانية، على أساس مبدإ الرب والقسط، وضمنت ذلك يف 

الدستور كحقوق .

كما دخلت احلركة حلبة الصراع العمايل بقوة يف الستينات والسبعينات، مداَفعة للشيوعيني. 
واستطاعت أن تعزهلم، وتنزع القيادة النقابية منهم، بالتحالف مع األحزاب التقليدية . وقد 
النقايب   1965/2/21 مؤمتر  الوطنيني« خالل  النقابيني  »احتاد  تأسيس  احلركة يف  شاركت 
»منافسة لـ«احتاد العمال« الذي سيطر عليه واسترت به الشيوعيون« »وكان املؤمتر عبارة عن 
حتالف بني النقابيني واإلخوان والعناصر الوطنية األخرى املوالية لألحزاب التقليدية« واعتمد 
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املؤمتر ضمن أهدافه املعلنة »إبعاد الشيوعيني عن احلركة النقابية«)1(. 

سبيل االنتقال من التنظيم الى الدولة :
إن مرحلة انتقال احلركة اإلسالمية السودانية من تنظيم إىل دولة هي عبارة عن حصيلة 
جماهدات إسرتاتيجية ومناورات كللت يف خامتة املطاف مبا عرف بالدولة اإلسالمية يف السودان .

ويتحدث د. الرتايب  عن العقبات اليت حتول دون قيام الدولة اإلسالمية وبالتايل انتقال 
احلركة اإلسالمية من التنظيم إىل الدولة وذلك بعد أن نضج الشكل احلركي للتنظيم املتمثل 
يف اجلبهة اإلسالمية القومية حيث يشرتك هنا العلماء مع الصوفية كل على شاكلته يف مقاومة 

الدولة اإلسالمية وإن مل تكن املقاومة مقصودة أو معلنة ولكن من خالل الواقع واملمارسة .

املثقفني وتشكلت  الصوفية مع  فيه  الذي حتالفت  الظرف  إن احلركة اإلسالمية يف هذا 
أحزاب سياسية عرفت حبزب األمة واالحتادي ال تستطيع يف مثل هذا الظرف احلركة اإلسالمية 
املسلمة  الطليعة  وجدت  اجلماهريي؛لقد  العمق  إىل  توصلها  حتالفات  عرب  إال  تريد  ما  بلوغ 
للعمل  الوصول  أن  السياسي  فقدرت ألول عهدها  املوقف  مثل هذا  يف السودان نفسها يف 
اجلماهريي غري ممكن إال عرب حتالفات مضادة مع اجملموعات الصوفية أو الفئات االجتماعية 
املستندة عليها غري أن هذا التكتيك أدي إىل انشقاق داخل احلركة اإلسالمية ذاهتا .إذ أن 
بعض املثاليني يف قياداهتا أخذ يرتاب يف جدوى هذا املنهج باعتبار أنه يتضمن رجعة وتصاحلا 
مع املذهبية التقليدية احملافظة واليت ظلت تسود اجملتمع اإلسالمي السوداين وترتبع على هرم 
القيادة فيه طيلة سنوات االحنطاط ورأوا يف اجلبهة اإلسالمية األول للدستور » 1955م وجبهة 
امليثاق اإلسالمي التالية 1965م« واليت تكونت مجيعها الستمالة القيادات اجملتمعية التقليدية 
وللتوصل من خالهلا إىل القطاع العريض من اجلماهري املسلمة إليقاظها واستيعاهبا يف التنظيم 
اإلسالمي احلديث الذي تغلب عليه النخبة املتعلمة املتمركزة يف املدن رأي املثاليون يف كل ذلك 

انتقاصا من احملتوي الفكري للحركة اإلسالمية احلديث.

لقد أشار د. الرتايب إىل هذا الظرف ظرف التحالف مع القوي اجملتمعية التقليدية ورأي 
أنه مثل منوا طبيعيا للحركة اإلسالمية السودانية غري متسرع لتبلغ احلركة اإلسالمية السودانية 
مستوي من النضج مل يتهيأ لغريها من احلركات اإلسالمية» إن الظروف احمليطة باحلركات من 

1 نفس املرجع السابق . 
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حيث اخلدمة واحلرية تضطر احلركات ألن تتخذ هنجا متسرعا ولكن رغم كل شئ فقد تيسر 
للحركة اإلسالمية يف السودان أن تنمو منوا طبيعيا حنو مستوي من النضج مبا ال يتهيأ لثورة 
شعبية أو ثورة مجاهري وحىت الثورة اإلسالمية فقد كانت يف مرحلة النظر قبل مرحلة العمل ويف 
الواقع حتاول أن تتكيف لقيام دولة إسالمية ألن الدولة اإلسالمية كانت هي اهلدف العام يف 

سبيل ذلك فإهنا جتاوزت املركزية احلادة يف قيادهتا «.

هكذا يتبني املنهج الذي اختذته احلركة اإلسالمية يف املرحلة االنتقالية حيث هيا هلا الظرف 
منو طبيعيا كما هيآت هلا املرونة قيادة تتشكل مع كل الظروف كما وازنت بني املثالية العفوية 
وواقعية اجملتمع التقليدي حىت تتمكن من االنتقال إىل مرحلة الدولة »مجهور احلركة اإلسالمية 
الفاعلة ظل يتمسك بالنظرية القائلة أن التحول اإلسالمي الكبري يستحسن أن يأيت عن طريق 
التدرج وإن داعية احلركة اإلسالمية كغريه من أصحاب النظر االسرتاتيجي عليه أن يستشرف 
عامل املثل املطلقة العليا اليت يدعو هلا اإلسالم ولكن من جانب آخر عليه أن ال ينقطع عن 
أرض الواقع املتعني زمانا ومكانا ونسيجا اجتماعيا إذ أن حماولة التوحيد بني املثال العام املطلق 
والواقع املخصوص املشوه هي اخلطوة األويل يف طريق البعث اإلسالمي وجتديد شعاب احلياة 

اإلسالمية «.

يقول الدكتور عبد القادر التجاين:هذه الواقعية ضمن ما ورد بدستور اجلبهة اإلسالمية 
القومية والذي يعقد األمر أن الدولة اإلسالمية ال تأيت يف جمتمع مثايل حىت تقيم عالقة مثالية 
بينها وبني احلركة ميكن أن نقول إن احلركة قد تتحول إىل جمتمع تذوب فيه وتندمس وتكون 
وينصحهم  احلكام  خيتار  الذي  دور  هو  الدولة  إزاء  ودورها  اجملتمع  تنظيمات  هي  تنظيماهتا 
ويضبطهم ويؤدي الوظائف اليت ال يؤدوهنا .إن املؤسسات واهلياكل احلركة قد أعدت لتواكب 
مرحلة الدولة دون تسرع أو عجالة قد تقوض التجربة من أساسها » نظرية التغيري اإلجتماعي 
الذي ظلت تسري عليها احلركة اإلسالمية يف السودان هي نظرية ال جتنح ابتداء حنو املفاصلة 
الدين  حنو كماالت  تندرج  وإمنا  اهلوجاء  الشعبية  الثورة  حنو  ابتداء  جتنح  ال  واملصادمة.كما 
تدرجا تراعي فيه الظرف الواقعي وتتوسل له بإصالح واستحداث البين واهلياكل واملؤسسات 
والعالقات حىت تأزمت املواقف وانفجرت الثورة اإلسالمية الشعبية ألفت من خلفها رصيدا من 

التجربة ووفرة يف القيادة املدربة ونسيجا من العالقات يضمن هلا أال تنتكس  )2(..

http://democracy.ahram. السودان،   ىف  اإلسالمية  احلركة  ،إخفاق  ابراهيم  حيدر   2
 org.eg/News/976/Subscriptions.asaspx
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إن عتبة االنتقال إىل الدولة األخرية تتمثل يف اجلانب التطبيقي وكيف يتنزل ما كان نظريا 
إيل واقع فهذا هو اإلشكال الذي حتدث عنه د. التجاين عبد القادر إن الدولة احلديثة كجهاز 
هي يف ذاهتا كيان تابع يف فلسفته وأجهزته وتقاليده للدولة األوروبية األم اليت أنشأته وهذا هو 

اجلانب اآلخر من جوانب إشكالية االنتقال باجملتمعات اإلسالمية حنو احلكم اإلسالمي.

الضباط اإلسالميون وقيادة انقالب يونيو 1989م
يتحدث د. التجاين عبد القادر عن كيفية االنتقال إىل النظام اإلسالمي عرب جمموعة من 
العناصر العسكرية امللتزمة إسالميا اليت كانت مبثابة القشة اليت قصمت ظهر بعري العلمانية حيث 

كان اإلعداد سلفا والتهيئة قد متت عرب املراحل اليت مرت هبا احلركة اإلسالمية.

الناس ويستغرب بعضهم كيف استطاعت عناصر إسالمية عسكرية أن  يتساءل بعض 
تصل إىل السلطة يف السودان مع أن املؤسسة العسكرية كانت إىل عهد قريب تعد أكرب رصيد 
يعتمد عليه علمانيو ما بعد االستقالل ويوظفونه لصاحل الطائفية وحلفائها يف الداخل واخلارج ؟

املتعلمة  الشرحية  احنسرت يف  أن العلمانية قد  علمنا  إذا  ميسورة  اإلجابة ستكون  ولكن 
اليت تعتمد عليها املؤسسة العسكرية احنسارا عظيما منذ زمن طويل وإن العناصر اإلسالمية 
يف السودان مل تتمكن يف قطاع اجتماعي كما متكنت يف قطاع املتعلمني الذين خترجوا يف املدارس 
الثانوية واجلامعات فلم تعد إذن معضلة أن يصل عنصر اإلسالم إىل املؤسسة العسكرية أو أن 
يلتزم باإلسالم من هو فيها أصال وإمنا املشكلة هي أن أى عناصر إسالمية سوادنية أو غري 
ذلك تصل ملوقع القرار يف الدولة احلديثة سوف تقلقها يف املقام األول عالقات التبعية املذكورة 
أو ستجد نفسها حمصورة وبصورة تلقائية بني خيارين إما أن تسفر عن توجهاهتا وبراجمها معلنة 
استقالهلا التام مث تعتمد من بعد اهلل على قدراهتا الذاتية غري عابئة بالقوي اخلارجية متدرجا يف 
اإلفصاح متدرجا يف االستقالل مرتفقا يف العالقات اخلارجية؛ويبدو أن ثورة اإلنقاذ السودانية » 
مستفيدة مما انتهي إليه فقه احلركة اإلسالمية يف جمال التغيري« قد فضلت اخليار الثاين ألسباب 
النقلة احلامسة للحركة اإلسالمية  موضوعية كثرية ومعلومة،هكذا يبني د. التجاين عبد القادر 
السودانية من التنظيم إىل الدولة وكيف أن القوات املسلحة هي اليت نفذت األمر عرب العناصر 
اإلسالمية هبا وكيف أسفرت احلركة اليت قادت إىل احلكم اإلسالمي عن وجهها عرب خطاهبا 
اإلسالمي؛كما يذكر حيث كان العمل يف أوله تدرجا دون إفصاح عن هوية من قاموا باالنقالب 
خشية أن يصطدموا باملشكالت من الوهلة األويل؛وقد حصر د. التجاين هذه اإلشكاالت يف 
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اآليت:« إن الدين قد صار يستغل إلشعال احلرب األهلية يف جنوب البالد وهي احلرب اليت أراد 
االستعماريون أن يتمسكوا هبا »كفيتو« ينقضون به املشروع اإلسالمي يف السودان أن مظهر 
القوة اإلسالمية من حيث هو يثري املخاوف يف العديد من الدوائر اإلقليمية احمليطة بالسودان أن 
القوة االقتصادية الذاتية للسودان ليست يف وضع ميكنها من االستقالل الفوري؛وطبعا كانت 
املسلحة  القوات  أن  هو  أيضا  آخر  بسبب  املسلحة  القوات  غلبت يف  قد  اإلسالمية  احلركة 
كلها تستمد من املدارس واملدارس غلبت عليها الوطنية يف اخلمسينات من هذا القرن وطنيني 
وغلبت عليها اليسارية يف الستينات وغلب اإلسالم يف السبعينات من هذا القرن؛ولذلك كان 
الضباط الذين تولوا السلطة إسالميون بالضرورة ألن املناخ العام كله كان إسالميا وهذا يظهر 
اليسارية مث األخرية اإلسالمية » ويظهر يف احتادات  انتخابات اخلرجيني الوطنية » األويل  يف 
الطالب ويف النقابات ويف كل شئ وبذلك ملا قامت الثورة كانت فتنة املقارنة واملقابلة بني ما 

هو عسكري وما هو مدين قد مت جتاوزها حلد كبري جدا.)1(

العسكري يف  االنقالب  نفذت  اليت  اإلسالمية هي  احلركة  أن  أحد  على  يعد خافيا  مل 
0) يونيو 1989 وعلى الرغم من أن جملس قيادة الثورة اليت يتكون من مخسة عشر عضوا 
بعض أعضائه مل يكونوا من املنتسبني إىل احلركة اإلسالمية إال أن هذا ال ينفي أن احلركة اإلسالمية 
هي اليت نفذت هذا االنقالب العسكري وأتت ببعض الضباط باجمللس العسكري بعد التنفيذ 
العام )198 م  الثورة يف  قيادة  يربر حل جملس  ما  العسكرية واجلهوية وهذا  املوازنة  لضرورة 

لضمان تناسق سري العمل وعدم النشاز .

والشك بان السؤال الذي يطرح اليوم حول اخليار الذي اختذته احلركة اإلسالمية باستخدام 
اجليش يف عملية التغيري والوصول إىل السلطة وهل كانت احلركة متلك تصور كامل لثورة اإلنقاذ 
الوطين وكيف استطاعت أن تعمل على إجناح االنقالب يف زمن مل تكن موازين القوى الدولية 

واإلقليمية يف صاحلها ؟

وطبعا يطرح مثل هذه األسئلة من ال يعرف مسرية احلركة اإلسالمية يف السودان لكن من 
هو مطلع على مواقفها ماقبل االنقالب العسكري سنة 1989 سيعرف أن احلركة اإلسالمية 
يف السودان جربت طرائق ثالث يف التعاطي مع الكتلة احلرجة يف كل دولة من دول العامل وهي 

1 نفس املرجع السابق . 
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املؤسسة العسكرية على اعتبار أهنا قوة نوعية يف الدولة  )1(:

- ففي هناية اخلمسينات وبداية الستينات هنجت احلركة هنج التحييد السياسي للمؤسسة 
العسكرية ضمن »اجلبهة الوطنية املتحدة« اليت استطاعت اإلطاحة باجلنرال عبود، بعد 
تلك  احلركة يف  . وبفضل مسامهة  السياسية )1964-1958(  املنازلة  من  أعوام  ستة 
اللتني خلفتا حكم اجلنرال عبود، كما  اجلهود أصبح هلا ممثل يف احلكومتني االنتقاليتني 

أصبح هلا سبعة ممثلني يف الربملان يف انتخابات 1965  . 

- ويف بداية السبعينات جلأت احلركة إىل خيار غزو املؤسسة العسكرية من خارجها، أوال 
بالتحالف مع األنصار يف ثورهتم الشعبية املسلحة ضد النمريي يف مارس 1970، واليت 
انتهت بفاجعة عسكرية يف جزيرة )أبا( مأوى األنصار، وفقدت احلركة واحدا من أبرز 
قادهتا يف املعركة هو الدكتور حممد صاحل عمر . وثانيا ضمن »اجلبهة الوطنية« املتمركزة يف 
ليبيا، ومل تثمر تلك احملاولة مثرات عسكرية تذكر . بل انتهت بفشل عسكري ذريع يوم 

1976/7/2، لكنها أمثرت فوائد سياسية، قادت إىل املصاحلة مع النمريي .

اجليش  بنية  اخرتاق  على  احلركة  جهد  تركز  الثمانينات  وبداية  السبعينات  هناية  ويف   -
داخليا، بعد أن تأكدت من وقوف قيادة اجليش يف وجه املشروع اإلسالمي . فكانت 
ثورة اإلنقاذ فجر الثالثني من يونيو 1989 حصيلة »إسرتاتيجية التمكني« اليت اعتمدهتا 

احلركة على مدى عقد من الزمان . 

وكانت احلركة السودانية آخذة يف االعتبار كل هذه الطرائق بشكل متواز، وإن غلب عليها 
ترجيح طريقة معينة يف كل مرحلة زمنية كما رأينا . فمحاولة الرشيد الطاهر االنقالبية الفاشلة 
ضد اجلنرال عبود عام 1959 تدل على أن طريقة االخرتاق الداخلي كانت حاضرة   رغم 
تركيز احلركة على التحييد السياسي حينها . كما أن طريقة القوة املوازية ظلت حاضرة   رغم 
الرتكيز على االخرتاق الداخلي يف هناية السبعينات وبداية الثمانينات . وتدل على ذلك مشاركة 
بعض التشكيالت اإلسالمية شبه العسكرية - اليت تدربت يف ليبيا أيام »اجلبهة الوطنية« - يف 
ثورة اإلنقاذ عام 1989، حيث »قامت مبهام تتعلق بالتأمني واالستطالع يف كفاءة، وخفض 

مظهر، حبيث مل تربز يف واجهة األحداث إال أذرع العسكريني احملرتفني«  . 

1  مكي : احلركة اإلسالمية يف السودان )1969-1985( ص 104 
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يقول الدكتور حيدر إبراهيم يف دراسته حول مرحلة التمكني لإلسالم السياسي يف   
السودان أن احلركة اإلسالمية يف السودان حسمت موقفها من املشاركة السياسية بال حتفظات، 
وهو أن تكون جزءا من الصراع حول السلطة حنو التمكني ونصرة الدين. فقد حدد الشيخ 
)الرتايب( أولويات العمل اإلسالمي، ورأي أن احلركة منذ منتصف ستينيات القرن: »قد استوت 
مجاعة« وأصبحت »فاعلة يف اجملتمع«، مث تنتقل احلركة لـ: »مرحلة التمكن واالستخالف حني 
تتويل احلركة قيادة اجملتمع وتنصب يف مواقع السلطان«. وهنا عليها أن تقوم مبهام العمل العام 

الصاحل« إنفاذا ملشروعات التطهري والتحرير والتغيري حنو اليت هي أقوم دينا وأصلح دنيا«)2( .

ويواصل إبراهيم حيدر التوصيف فيؤكد ان اإلسالميون طبقوا هذه اخلطة بدقة كإسرتاتيجية 
انقالب 0) يونيو/حزيران  السلطة يف  السياسي يف مرحلة ما قبل االستيالء على  يف األداء 
1989 مث ما بعد ذلك أو فرتة التمكني – حسب لغتهم. ففي الدميقراطية الثانية )-1965

1969م( دخلت احلركة يف حتالفات مع احلزبني الكبريين التقليديني:األمة واإلحتادي، حمورها: 
جر  يف  املسلمون  اإلخوان  جنح  وقد  اإلسالمي.  الدستور  مشروع  وإجازة  الشيوعيني  حماربة 
الشيوعي يف عام 1966. ولكن مل تستطع مترير  هذه اإلحزاب إيل اختاذ قرار حبل احلزب 
الدستور اإلسالمي بسبب اإلصرار على قوانني الشريعة اإلسالمية. فقد تكتل النواب اجلنوبيون 
البالد يف أزمة سياسية،  الدولة. وحدث استقطاب حاد، أدخل  اليسارية ضد دينية  والقوي 
وكان   .1969 مايو/آيار  يف25   يسارية،   جمموعات  نفذته  عسكري  بانقالب  حسمت 
أهنم  كما  أمام خمططاهتم،  الطريق  االنقالب  قطع  فقد  املتضرريني،  أشد  املسلمون  اإلخوان 
أصبحوا مالحقني من قبل أعدائهم اللدودين.. ولكن احلركة اإلسالمية مارست أقصى درجات 
الربامجاتية، حني تنازلت عن كل مواقفها السابقة، ودخلت يف مصاحلة وطنية عام 1977 مع 
النظام. وأدي الشيخ )حسن الرتايب( القسم كعضو يف املكتب السياسي لالحتاد االشرتاكي، 
)الرتايب(:          ويقول  احلركة.  لبناء  الفرصة  استغالل  مربرهم   وكان  املناصب،  من  عددا  وتقلد 
». .. واإلميان بأن لن حيصل أي إصالح جذري وجدي إال بتمكينها عرب احلرية املتاحة، عندما 
تتمكن احلركة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا فستتويل هي تطهري اجملتمع وتطبيق الشريعة وتوسيع 

احلرية والنهضة باالقتصاد إيل آخر مصاحل الشعب ومقاصد الدين«. ))(

وبالفعل جنحوا يف دفع )النمريي( لتطبيق قوانني سبتمرب/أيلول )198 اإلسالمية. وسكتوا 

2 نفس املرجع ص 160 
)  نفس املرجع السابق . 
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عن الغلو يف تنفيذ احلدود، فقد كان هدفه التخويف والتأمني. كما أهنم كانوا شركاء يف جرمية 
إعدام األستاذ )حممود حممد طه( بدعوى هتمة الّردة يف مطلع عام 1985. ولكن كل هذا مل 
يغفر هلم، فقد كان )النمريي( يتابع خططهم، لذلك شن عليهم محلة اعتقاالت يف مارس/

آذار 1985/ أي قبل سقوطه بنحو  شهر. وحلسن حظ اإلخوان املسلمني أهنم كانوا آخر من 
خرج من سجون )النمريي( ،بينما هم حقيقة متسكوا بتأييده حيت النهاية، وهو الذي غدر هبم.

كيف حدث االنقالب العسكري وثورة اإلنقاذ الوطني 
جتربة احلركة االسالمية السودانية مع االنقالبات والتفاعل السياسي اللصيق مع االحداث 
مل تكن جديدة أو مستغربة على االقل على مستوى القيادة والراي العام السوداين حيث ميكن 
رئيسيا وحمطة  معلما   1959 /11/  9 يوم  الفاشلة  االنقالبية  الطاهر  الرشيد  اعتبار حماولة 
تارخيية مهمة يف جمال صناعة القرار احلركي الداخلي . لذلك فهي تستحق منا وقفة خاصة قبل 

احلديث عن ثورة االنقاذ الوطين الهنا مؤدية له بل وملهمة لتجنب اسباب الفشل .

كان الرشيد مرشدا عاما للحركة هناية اخلمسينات، وكان - فيما يبدو - رجال طموحا 
واسع اخليال، مياال إىل املبادرات الفردية، واملغامرات السياسية، غري عابئ بالرأي العام احلركي 
.. ورمبا كانت هذه اخللفية هي اليت دفعته إىل تلك احملاولة االنقالبية املتهورة، اليت دفع ودفعت 

احلركة مثنها فادحا . 

يصف لنا مكي الظروف احمليطة بالعملية، فيقول : »يف هذه الفرتة ]هناية اخلمسينات[ 
اجته الرشيد الطاهر - املراقب العام لإلخوان املسلمني - إىل اجليش، من أجل اإلطاحة بالنظام   
وكان الرشيد ينوي إشراك الشعبية اإلخوانية يف عمل شعيب عسكري، إذ عرض الرشيد على 
تأييد نظام ]الفريق[ عبود، ولكن رُفض هذا  املكتب اإلخواين »إقامة ميليشيا« حتت ستار 
انقاليب مستقل، من  الرشيد يف تأسيس عمل عسكري  ِقَبل املكتب، وهنا مضى  القرار من 
خالل صالته الشخصية ببعض ضباط اجليش، ومن خالل الوجود اإلخواين الضيق … ويبدو 
أن أبا املكارم عبد احلي ]وهو ضابط مصري ينتمي إىل »النظام اخلاص« يف حركة اإلخوان 
املصرية[ حينما جاء إىل السودان يف 1955 كان منفعال بتجربة اإلخوان املصريني مع اجليش   
فأوصى بالرتكيز عليه، ونْقل جتربة النظام اخلاص يف مصر، مما أدى إىل أن يُقِبل بعض شباب 
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اإلخوان على الكلية احلربية … « )1( .

لكن يبدو أن الرشيد ملزاجه املتعجل - ورمبا لنقص اخلربة الفنية لديه كذلك - ارتكب 
أخطاء اسرتاتيجية أثناء إعداده لالنقالب، منها :

- اتصاله بالضباط اليساريني والقوميني، وطلب تعاوهنم يف العملية .. مما جعلها عرضة 
للفشل من البداية، نظرا النعدام الثقة ..

- استخدام ضباط اإلخوان يف العملية، دون موافقة من أعضاء قيادة احلركة اآلخرين، بل 
دون علم منهم أصال ..

بيوت  يف  تعقد  االجتماعات  اإلعداد، حيث كانت  واالحتياط خالل  احلذر  نقص   -
الضباط ومكاتبهم ملناقشة املوضوع »فكان انقالبا مكشوفا«  .

لقد كان من اآلثار السيئة حملاولة الرشيد االنقالبية الفاشلة أن اإلخوان :

 5 بالسجن  عليه  حكم  الذي  الطاهر  الرشيد  العام  ]مراقبهم  مسؤوهلم  يف  أصيبوا   -
سنوات[..

- كما أصيبوا منه : إذ جتاوزهم يف موضوع االنقالب دون اعتبار لرأيهم، مع استخدام 
كوادر إخوانية . 

- فقدوا كل نواة تنظيمهم يف اجليش« حيث أعدم ضباطهم املشرتكون يف العملية .

لقد كانت جتربة مريرة بكل املقاييس، فأعطتها احلركة حظها من التأمل، واستخلصت منها 
العربة الالزمة للمستقبل . وقد حدث ذلك يف املؤمتر اخلامس جمللس شورى احلركة، صيف العام 
1962، حيث »مت تقييم موضوعي حلركة الرشيد الطاهر االنقالبية وانتهى املؤمتر إىل اآليت)2(:

إدانة الرشيد الطاهر يف تصرفه االنفرادي االنقاليب .. 01

اختيار صيغة القيادة اجلماعية .. 02

1  نفس املرجع السابق . 
2 نفس املرجع السابق . 
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وقد عىن ذلك بالطبع إقالة الرشيد الطاهر الذي كان حبيسا بالسجن… . )0

ومن أبرز مسات هذه الفرتة أن القيادة أصبحت دورية متنقلة« . 04

وانتقلت بعدها صالحيات إصدار القرارات ذات الطابع النوعي - أي . 05
اليت حتدث تغيريا أساسيا يف مسار احلركة - إىل األجهزة«  .

ورمبا كان هذا القرار األخري أهم قرارات املؤمتر . ألنه إجراء وقائي يدرأ خطر االستبداد 
القيادي يف املستقبل، ويؤثر على العمل يف الصميم . وبفضل هذا التمييز املنهجي بني القرار 
النوعي وغريه، رسخت احلركة منهج العمل اجلماعي يف صفها، وألزمت به قادهتا »إذ التنظيم 
ما عاد تنظيم الرجل الواحد بعد قرارات املؤمتر التأسيسي يف 1962 واخلاصة باختيار صيغة 

القيادة اجلماعية« والتمييز بني القرار النوعي وغريه .

وقد استخلصت احلركة اإلسالمية العربة من جتربتها االوىل ومن الفشل الشيوعي يف طريقة 
إخراجها لثورة اإلنقاذ عام 1989 . حيث انبنت خطة انقالب اإلنقاذ على استخالص العربة 
الذي دبره احلزب ضد  الفاشل  السوداين يف االنقالب  الشيوعي  التارخيية من أخطاء احلزب 
الرئيس النمريي. فقد ارتكب الشيوعيون أخطاء اسرتاتيجية وتكتيكية قاتلة يف ذلك املوقف 
استخلصت منها احلركة اإلسالمية دروسا وعربا مثينة.فقد استطاع زمرة من الضباط الشيوعيني 
-بقيادة الرائد هاشم العطا– االنقالب على النمريي يوم 1971/07/19، والسيطرة على 
املرافق احليوية يف اخلرطوم، مبا فيها القصر الرئاسي واإلذاعة. ودام االنقالب ثالثة أيام، مث حتول 
إىل نكسة. فاستأسد النمريي على احلزب الشيوعي السوداين، وقتل أهم قادته، مبن فيهم األمني 
االنقالب  ذلك  األبد. كان  إىل  السياسي  مرياثه  اخلالق حمجوب، وحطم  عبد  للحزب  العام 
املتأين املدروس. وقد خسر فيه الشيوعيون أهم  الفعل  املغامرة منه إىل  الشيوعي »أقرب إىل 
قياداهتم الفكرية والسياسية والنقابية،وقد الحظ أحد الكتاب الفرنسيني أن »من أسباب جناح 
االنقالب العسكري يوم 0)/ يونيو/1989 الغموض الذي تعمده مدبروه، حني قدموه على 
أنه انتفاضة وطنية قام هبا جمموعة من الضباط الوطنيني الذين استثارهم عجز احلكم الربملاين 
الرتايب، زعيم اجلبهة اإلسالمية  السيد حسن  القائم . بل جتاوزوا ذلك إىل حد أهنم سجنوا 

القومية، والقائد األديولوجي لالنقالب، ضمن رؤساء األحزاب األخرى اليت حظروها«  . 

وهكذا كانت اسرتاتيجية اإلسالميني السودانيني عام 1989 مبنية على »تأمني« الثورة 
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قبل »التمكني« لربناجمهم السياسي، بينما عكس الشيوعيون اآلية، فأعلنوا براجمهم على املإل  
يف الوقت الذي ال يزال انقالهبم يعاين خماضا عسريا . 

ففي فجر اليوم الثالثني من يونيو 1989 حتركت كتائب من اجليش السوداين، يقودها 
ضباط إسالميون شباب إىل املواقع االسرتاتيجية يف اخلرطوم، وسيطرت على القصر الرئاسي، 

وقيادة األركان، واإلذاعة والتلفزيون، مث أعلنت )ثورة اإلنقاذ الوطين( ..

لقد خلص حسن مكي عوامل النجاح يف العمل العسكري االنقاليب، فقال: »يتطلب 
العمل العسكري الناجح الستالم السلطة السياسية دقة التنظيم، ودقة اختيار القيادات البديلة، 
استالم  إجراءات  يف  والنفاذ  والتتابع  الناس،  لقضايا  ومالمسته  السياسي  اخلطاب  ومواءمة 
السلطة حىت ال يعِطي االنطباع بوجود فراغ. باإلضافة إىل عنصري استحكام األزمة السياسية 
يف التوقيت املالئم، وكسر شوكة النظام القدمي. وال يبقى بعد ذلك إال عنصر التوفيق، وهلل األمر 

من قبل ومن بعد« . )1(

ويشري حيدر ابراهيم يف حديثه عن االنقالب أن االسالميون استغلوا احلرب األهلية يف 
وإدعاء  العسكرية  املؤسسة  فاخرتقوا  اجليش؛  وتراجعات  األمنية،  األحوال  وتدهور  اجلنوب، 
السياسية، فكانت  للتسلح. واقحم اجليش مباشرة يف األزمة  باملال والدعوة  مساندهتا شعبيا 
مذكرة اجليش يف فرباير/شباط 1989، وعاشت البالد أجواء انقالبية، فانتهزوا الفوضي إلجناح 
انقالهبم يف 0) يونيو/حزيران 1989. وقدموا كثريا من املربرات هلذا اإلنقالب، مثل أن الغرب 
لن يقبل بوصول اإلسالميني للسلطة عن طريق االنتخابات ،أو أن دميقراطية )ويستمنسرت( 

الغربية ال تتالءم مع خصوصية السودان الثقافية )2(

 1971 عام  الشيوعي  االنقالب  على  قضت  اليت  املهلكة  األخطاء  تلك  لقد كانت 
حاضرة يف أذهان الثوار اإلسالميني عام 1989 :

- فقد سارعوا إىل استكمال استالم السلطة وتكوين حكومة جديدة 

http://democracy.ahram. ،1  -حيدر ابراهيم ،إخفاق احلركة اإلسالمية ىف السودان
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- وكانوا قد أعدوا من السند الشعيب قبل اإلقدام على االنقالب ما يضمن له البقاء

- وتعمدوا الغموض والتعمية يف البدء، جتنبا لكيد القوى اإلقليمية والدولية املرتبصة 

- واستخدموا بعضا من الشباب املدنيني املدربني يف دورات احلراسة، جتنبا لالستنزاف  أو 
التعويل على اآلخرين .

وفعال حدث االنقالب وأصدرت ثورة اإلنقاذ الوطين بياهنا األول جاء فيه مايلي)1( :

01 . إن القوات املسلحة املنتشرة يف طول البالد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس محاية 
للرتاب السوداين وصونا للعرض والكرامة وترتقب بكل أسي وحرقة التدهور املريع الذي 

تعيشه البالد يف شىت أوجه احلياة؛

02 .وقد كان من أبرز صوره فشل األحزاب السياسية بقيادة األمة لتحقيق أدىن تطلعاهتا 
يف األرض والعيش الكرمي واالستقرار السياسي .

)0 . الفرتة السابقة عرفت  دميقراطية مزيفة ومؤسسات دستورية فاشلة وإرادة املواطنني قد 
مت تزييفها بشعارات براقة مضللة وبشراء الذمم والتهريج السياسي ومؤسسات احلكم 
الرمسية مل تكن إال مسرحا إلخراج قرارات إساءة ومشهدا للصراعات والفوضى احلزبية 
وحىت جملس رأس الدولة مل يكن إال مسخا مشوها أما رئيس الوزراء قد أضاع وقت 
البالد وبدد طاقاهتا يف كثرة الكالم والرتدد يف السياسات والتقلب يف املواقف حىت 

فقد مصداقيته .
ثورته يف سبيل  بنضال  دميقراطية  أسس  قد  املسلحة  قواته  باحنياز  الشعب مسنود   .  04
الوحدة  التجربة الدميقراطية وأضاع  أفشل  قد  السياسي  العبث  الوحدة واحلرية ولكن 
الوطنية بإثارة النعرات العنصرية والقبلية حىت أبناء الوطن الواحد السالح ضد إخواهنم 
يف دار فور وجنوب كردفان عالوة على ما جيرى يف اجلنوب من مأساة وطنية وإنسانية.

05 . فشل حكومات األحزاب السياسية يف جتهيز القوات املسلحة ملواجهة التمرد فقد 
للكيد والكسب احلزيب  الذي رفعته األحزاب شعارا  السالم  أيضا يف حتقيق  فشلت 

1 النفيسي : »اإلخوان املسلمون يف مصر، التجربة واخلطأ« )ضمن كتاب »احلركة اإلسالمية رؤية 
مستقبلية« ص )225-22( 
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الرخيص .
06 . تدهور الوضع االقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء يف إيقاف 
هذا التدهور ناهيك عن حتقيق أى قدر من التنمية فازدادت حدة التضخم وارتفعت 
األسعار بصورة مل يسبق هلا مثيل واستحال على املواطنني احلصول على ضرورياهتم إما 
النعدامها أو االرتفاع أسعارها مما جعل كثريا من أبناء الوطن يعيشون يف حافة اجملاعة.

07 . انشغال املسئولون جبمع املال احلرام حىت عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع 
استشراء التهريب والسوق األسود مما جعل الطبقات اإلجتماعية من الطفيليني تزداد 
أيها   . والنظام  احلياة  وهتاوهنم يف ضبط  املسؤولني  فساد  بسبب  يوم  بعد  يوما  ثراء 

املواطنون الشرفاء
القومية وعن  العاصمة  املتعاقبة على األقاليم أدى إىل عزهلا عن  08 . إمهال احلكومات 

بعضها يف اهنيار املواصالت وغياب السياسات القومية.
09 . القوات املسلحة ظلت تراقب كل هذه التطورات بصرب وانضباط ولكن شرفها الوطين 
دفعها ملوقف إجيايب من التدهور الشديد الذي يهدد الوطن واجتمعت كلمتها خلف 
مذكراهتا الشهرية اليت رفعتها منبهة من املخاطر ومطالبة بتكوين احلكم وجتهيز املقاتلني 
للقيام بواجبهم ولكن هيئة القيادة السابقة فشلت يف محل احلكومة على توفري احلد 
من  العزيزة  بالدنا  اليوم إلنقاذ  املسلحة  قواتكم  املقاتلني؛وقد حتركت  لتجهيز  األدىن 
أيدي اخلونة واملفسدين ال طمعا يف مكاسب السلطة بل تلىب لنداء الواجب الوطين 
األكرب يف إيقاف التدهور املدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية وتأمني 

الوطن واهنيار كيانه ومتزق أرضه  .
حصار التجربة من الخارج 

ولكن مما ال شك فيه أن هنالك جمموعة مهددات أمنية حتيط بالدولة الناشئة وحتاصرها 
سواء كانت داخلية أو عاملية حيث قررت الواليات املتحدة األمريكية أهنا ال تساعد أى نظام 
يأيت عن طريق االنقالب العسكري وأوقفت كل املساعدات للسودان وتبعتها بريطانيا يف ذلك 
واليت ذهبت إىل أكثر من ذلك باحتضاهنا لعناصر املعارضة. وأوقفت بالفعل كل مساعداهتا 
للسودان وتبعتها يف ذلك بريطانيا اليت راحت إمعانا يف املضايقة حتتضن كل العناصر السوادنية 
املتواطئة معها واملعارضة للنظام احلايل يف اخلرطوم مث حلقت الدول العربية بالركب األمريكي 
العريب والغريب يف محالت متواصلة وحتت  لذلك مؤسسات اإلعالم  الربيطاين وحتركت وفقا 
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اإلسالمي  النظام  تعرض  متهيدا إلسقاطه »لقد  السوداين  النظام  متنوعة إلضعاف  شعارات 
إعالمية  تعرض حلمالت  واالقتصادي كما  الدبلوماسي  احلصار  أنواع  أشد  يف السودان إىل 
من املؤسسات اإلعالمية الغربية استهدفت توجهه واهتمته باإلرهاب وهضم حقوق اإلنسان 

واالجتار بالرق لتزداد عزلته عن العامل متهيدا إلسقاطه .

متناغمة  متناسقة  بل كانت  الداخلية  احلمالت  مبناي عن  اخلارجية  احلمالت  تكن  مل 
التمرد  دعم حركة  إىل  باإلضافة  انقالبية  املدنية وحماوالت  العصيانات  احلمالت يف  ومتثلت 
باجلنوب والتحرشات األثيوبية األريرتية بالشرق وكلها أرادت اإلجهاز على النظام ألنه إسالمي.

متناغما مع  بالداخل بل كان كاملعتاد  الصلة  التحرك اخلارجي منقطع  » مل يكن هذا 
اإلسالمي  للمشروع  الداخلية »الطائفية« املناهضة  القوي  تنظمها  اليت  املضادة  التحركات 
واملرتبطة بذات القوي األجنبية الطامعة يف االحتفاظ باألوضاع الراهنة مما جعل ثورة اإلنقاذ 
تواجه حماولة للعصيان املدين يقودها األطباء وحماولتني إنقالبيتني تدعمهما دول اجلوار املتحالفة 

مع الغرب.

لماذا نجح التحالف مع الجيش في السودان وفشل في مصر مع الضباط 
االحرار ؟

مصر  يف  املسلمني  االخوان  فيه حركة  فشلت  فيما  السودانية  االسالمية  احلركة  جنحت 
عندما حتالفت مع الضباط االحرار يف مصر الهناء عهد امللكية وكانت فرص احلركة اإلسالمية 
املصرية يف التفاهم مع سلطة »الضباط األحرار« واحتوائها - أو حتييدها واجتناب شرها على 
األقل - كانت أحسن بكثري من فرص أختها السودانية، ألن اإلسالميني املصريني كانوا شركاء 
يف الثورة، وهلم وجود معترب بني الضباط حينها، على عكس اإلسالميني السودانيني، كما أن 
قادة الثورة املصرية ابتدأوا حكمهم متحمسني للتفاهم مع  »اإلخوان« تقديرا جلهدهم يف الثورة   
وسعيا إىل احتواء قوهتم السياسية والعسكرية، وتوظيفها ضد ذيول السلطة امللكية . كانت 
عالقة اإلخوان بالثورة املصرية مثل عالقة الشيوعيني السودانيني بثورة النمريي : شركاء يف الثورة   
وحلفاؤها الطبيعيون، مع التحفظ منهم والسعي إىل احتوائهم، ضمن التنافس الداخلي بني 
األجنحة والرجال األقوياء يف التشكيلة القيادية اجلديدة. واملؤسف أن اإلخوان يف مصر ارتكبوا 
نفس األخطاء االسرتاتيجية والتكتيكية اليت ارتكبها الشيوعيون السودانيون، واليت نتجت عن 
فكر إطالقي ال يعرتف بالتدرج أو احللول الوسط، وخلط بني األهداف املرحلية واملستقبلية، 
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ونقص يف إدراك الواقع السياسي بكل تفصيالته ومالبساته. 

وقد قدم الدكتور النفيسي حتليال لتلك العالقات جديرا بالتأمل، وهو حتليل خيرج طبعا 
عن الرؤية التارخيية التحليلية اليت قدمت يف بعض كتب االخوان اليت ركزت طبعا على اخليانة 
والنكوص عن العهود مث ارخت للمحنة مع عبد الناصر اكثر مما وجهت اصابع التقييم للقيادة 
اليت كانت انذاك تقود التحالف مع الضباط االحرار وماهي االخطاء اليت ارتكبتها اذا سلمنا 
لدى  قيادتكم  قوة االخوان وشعبيتهم ومصداقية  استغالل  الضباط االحرار يف  مبكر وخبث 
الراي العام املصري . يقول النفيسي)1( : »كان من املمكن أن تتطور هذه العالقة اخلاصة ]قبل 
الثورة[ لتتحول إىل حتالف اسرتاتيجي بني اهليئة احلاكمة اجلديدة )جملس قيادة الثورة( واإلخوان. 
غري أن عوامل عديدة ضغطت باجتاه آخر متاما . ويبدو أن ترتيب األولويات بالنسبة للطرفني 
قد بدأ يتعارض، عندما تبدل ميزان القوى جذريا لصاحلهما . كان الضباط يف جملس قيادة 
الثورة )أغلبهم وليس مجيعهم( يرون أنه ال بد من الرتكيز على حتقيق ثالثة أهداف، لكي يستقر 

مد التغيري الذي حصل على هيئة احلكم بانقالب 2)/يوليو / 1952 : 

	، األول : تنمية اجليش وحتديثه

	، والثاني حتقيق جالء اجليش الربيطاين

	، والثالث القيام بإصالح زراعي يف الريف

ويبدو أن أولويات اإلخوان كانت ختتلف عن هذا التسلسل، بل أستطيع أن أزعم بأن 
نظام األولويات وترتيبها لدى اإلخوان مل يكن واضحا بالقدر الكايف، أقصد أن اإلخوان وقتها 
كانوا يعرفون بالضبط ما ال يريدون، ال ما يريدون، كانوا ضد سيطرة الضباط على البالد، رمبا 

ألهنم أحسوا بأهنم والضباط على غري وفاق سياسي. 

لذلك جند أن اإلخوان قد بالغوا يف التعبري عن خالفاهتم مع جملس قيادة الثورة ،ولقد برز 
العام لإلخوان  الوزارة. ولقد صرح املرشد  اخلالف للجمهور من خالل رفضهم االشرتاك يف 
آنذاك حسن اهلضييب رمحه اهلل للصحف املصرية قائال: »لقد عرض علينا االشرتاك يف الوزارة، 
ولكننا اعتذرنا« . ومت فصل الشيخ الباقوري من عضوية اإلخوان، ألنه قبل االشرتاك يف الوزارة 

1 نفس املرجع السابق 
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. مث جند اإلخوان - ومل يكن ذلك ينم عن بعد نظر سياسي - يتدخلون يف خالفات الضباط 
داخل جملس قيادة الثورة، فيقفون مع جنيب - ومل يكن له قوة داخل اجمللس - وضد عبد 
الناصر، الذي كان يسيطر على الضباط داخل اجمللس . كان على اإلخوان أن يدركوا وقتها أن 
التنافس بني جنيب وعبد الناصر كان تنافسا غرضه السلطة )من الطرفني، وليس من عبد الناصر 
فقط، كما تفيد مصادر اإلخوان( وكان من األجدر واألحوط سياسيا االبتعاد ما أمكن عن 
هذه اللعبة النارية، اليت أحرقت أطرافا سياسية يف مصر، منها اإلخوان . هذه العوامل جمتمعة : 
رفض اإلخوان االشرتاك يف الوزارة، واإلعالن الصريح حول ذلك يف الصحف، ومشايعة جنيب 
ضد عبد الناصر، وحشود مجهور اإلخوان يف هذا اجملال .أدخل اإلخوان يف صراع مباشر مع 
السلطة اجلديدة )وهي سلطة مل تستقر بعد( وهو صراع مل يستكمل اإلخوان شروط مباشرته، 
ومل تتحمل السلطة اجلديدة الشروع فيه، أو حىت جمرد االعرتاف به، مبا أهنا سلطة مضطربة مل 
تستقر بعد يف النسيج االجتماعي ملصر . وكانت املعادلة - معادلة الصراع - متيل دون شك 
الدولة  الذي كان ميتلك وقتها عنف جهاز  الناصر،  برئاسة عبد  الثورة،  قيادة  لصاحل جملس 
وآلته الدعائية ،ونتج عن ذلك مذابح للجماعة ذهب ضحيتها آالف من رجاالت وشباب 
اإلخوان، على أعواد املشانق ويف غياهب السراديب والزنزانات . وبدال من أن يقف اإلخوان 
للمراجعة واملدارسة والنقد الذايت ألساليب العمل وكيفياته )وال أقول لشيء آخر( يالحظ املرء 
أن تفسريهم لألحداث السياسية اليت عصفت هبم ال خيلو من مسحة كربالئية، تؤكد على 
حتمية احملنة )وأن احملنة منحة ربانية( وأن ما أصاهبم هو جزء من التمحيص الرباين للصفوف«  
. مث يبني النفيسي أن ما وقع بعد ذلك ال يصلح تفسريه بالعقلية اجلربية، إذ مل يكن ضربة 
الزب، بل كان احتماال من ضمن احتماالت عدة، مل حتسن قيادة اإلخوان التعامل معها، 
فيقول: »يشري حممود عبد احلليم ]وكان من قيادات اإلخوان آنذاك[ الجتماع هام جدا مت يف 
منزل مجال عبد الناصر يف 20/9/1954 بني اإلخوان )ميثلهم ستة أشخاص من ضمنهم هو 
نفسه( وجملس قيادة الثورة، ميثله عبد الناصر . وكان الغرض من هذا االجتماع حل اخلالف 
املستمر بني اإلخوان وعبد الناصر . وقد أشار حممود عبد احلليم أنه يف هناية االجتماع الطويل 
)من 9 صباحا إىل ) بعد الظهر( مت التوصل إىل اتفاق على هدنة هلا شروطها، ويف حالة 
تنفيذ الشروط من اجلانبني تنفتح إمكانيات الصلح . أما شروط عبد الناصر على اإلخوان 
فكانت أن يوقفوا محلتهم على اتفاقية اجلالء، وأن يوقفوا إصدار النشرات املضادة لعبد الناصر 
. وأما شروط اإلخوان على عبد الناصر ]فكانت[ أن يوقف االعتقاالت والتشريد لإلخوان، 
وأن يوقف محلته الصحفية عليهم . مت االتفاق على ذلك، لكن املؤسف حقا أن جتتمع اهليئة 
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التأسيسية لإلخوان بعد ذلك، لرتفض هذا االتفاق . ولقد علق حممود عبد احلليم على ذلك 
قائال : »مل يكن إخواننا هؤالء ]أعضاء اهليئة التأسيسية[ وال إخوان األقاليم يتوقعون ما كنا 
نتوقعه من أهوال ستنصب فوق رؤوسنا صبا، ألهنم حجبوا أنفسهم عن احلقائق، ورضوا أن 

يعيشوا ساحبني يف األوهام ،وأرادوا أن يفرضوا على الواقع ما ختيلوه من أوهام«  )1( .

دعاة استخدام االنقالبات ينقلبون على خيارهم بعد ان اصبحوا معارضين :
يبدو ان خيار التحالف مع املؤسسة العسكرية الحداث االصالح والتغيري لدى احلركة 
االسالمية يف السودان مل يكن مبدئيا ولكنه كان اجرائيا اقتضته املرحلة السياسية اليت كانت 
متر هبا السودان ولعل يف كتابات النقد اليت وجهت الصحاب هذا اخليار يف وقتها كانت على 

صواب نسبيا لكنها مل تكن قوية اىل درجة الغاء هذا اخليار من اجندهتا .

االسالمية  احلركة  قيادات  وتقلد  السودان  يف  العسكري  االنقالب  جناح  بعد  ماحدث 
يف  حدثت  اليت  واالنشقاقات  الوضعية  وتطور  الوزارات  واهم  الربملان  مستوى  على  احلكم 
جسم احلركة االسالمية والطريقة اليت انتهجها حسن الرتايب يف تعامله كامني عام للحركة مع 
الواقع احمللي واالقليمي والدويل سيما خبصوص ابرز القضايا اجملتمعية وكذا اجليم الويل للحركة 
االسالمية وحماولة تاسيس تنظيم قومي اسالمي تنسيقي حضرؤته اكثر من 45 دولة مؤسسة 
اليت وقفت ضد االنقالب وضد االسالميني  القوى  اليت نفذهتا  له ،يف مقابل حالة احلصار 
على اخلصوص يف بلد يزخر باخلريات وبامكانه ان يكون قبلة ومنوذج لباقي العامل االسالمي 
احلاءات  ازمة  والسيما  الوطين  االنقاذ  ثورة  بعد  االسالمية  احلركة  مسرية  يف  ماحدث  ،كل 
الثالث حسب تعبري الدكتور امني عمر ،اليت عرف هبا النقاش حول عالقة )احلزب باحلكومة 
وباحلركة ايضا( مث االزمة مع التنظيم الدويل لالخوان املسلمني والذي اظهر رؤية سودانية خمتلفة 
قراراته ،وضعف  البشري ومعارضته حلكومته ورئاسته وجل  التحالف مع  الرتايب من  مث خروج 
حصيلة وكسب احلركة االسالمية على مستوى التنمية كل ذلك جعل الرتايب نفسه يتحدث 
عن االنقالبات بطريقة خمتلفة بل وملغية هلا من اجندة طرق واساليب الوصول اىل السلطة 
،كما وجه عديد املفكرين يف السودان ومن احلركة االسالمية نفسها انتقادات حادة هلا وكتب 
فيها  يدين  مقاالت  االسالمية  للحركات  السوداين كمثال  للنموذج  يسوق  باالمس  من كان 
االنقالب واحلصيلة )اقصد خمتار الشنقيطي( الذي يقول بان انقالب اإلنقاذ كان آخر جناح 

1 نفس املرجع ص 1)2 
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باهر للمنهج احلركي الذي انتهجه اإلسالميون السودانيون، لكنه وضعهم على عتبة أول فشل 
الدولة الذي جنح فيه  العظيم جلهاز  سياسي مدوٍّ يف تارخيهم. وهكذا حتوهَّل ذلك االخرتاق 
اإلسالميون السودانيون، وفشل فيه غريهم من اإلسالميني يف الدول العربية، إىل أكرب كارثة 
على حركة التغيري اليت بشر هبا قادة احلركة، وربهَّوا عليها أجياال من اإلسالميني داخل السودان 
وخارجه. لقد متخض النجاح العظيم يف منهج احلركة عن فشل عظيم يف إدارة الدولة. وهنا 
تكمن املفارقة، وتظهر العربة اليت حنتاج إىل االعتبار هبا اليوم. ويستند يف حكمه هذا على 
النموذج السوداين اىل من امساهم املتبصرون من كتهَّاب احلركة اإلسالمية ومثقفيها منذ العام 
)200، حينما بدأت تظهر مراجعات فكرية مهمة ملسار احلركة اإلسالمية السودانية، فجهَّر 
شرارهتا د. التجاين عبد القادر –وهو من القادة السابقني يف احلركة- يف مقاالت نقدية عميقة 
حتمل عناوين ذات داللة، منها ثالثة مقاالت بعنوان: »العسكريون اإلسالميون أمناء على 
السلطة أم شركاء فيها«، ومقاالن بعنوان: »الرأمساليون اإلسالميون«، واثنان آخران بعنوان: 
»إخواننا الصغار ومشاريعهم التوسعية الكربى«.. وشارك يف نقاش تلك املقاالت عدد من قادة 
احلركة السابقني واحلاليني، منهم د. عبد الوهاب األفندي، والشيخ إبراهيم السنوسي، و حممد 
األمني خليفة أحد قادة انقالب اإلنقاذ الذين حلقوا بالرتايب بعد االنفصام بينه وبني البشري )1(.

كما صدرت كتب مهمة تشرح مسار االنشقاق داخل احلركة من وجهات نظر خمتلفة، 
وتقدم تقييما حلصاد السلطة اإلسالمية السودانية، من أمهها كتاب احملبوب عبد السالم )دائرة 
الضوء وخيوط الظالم( وهو أقرب إىل وجهة نظر الرتايب ومعسكره، وقد امتاز هذا الكتاب 
بعمق التحليل وحسن السبك. وكتاب عبد الرحيم عمر حميي الدين )الرتايب واإلنقاذ: صراع 
اهلوية واهلوى( وهو أقرب إىل وجهة نظر البشري ومعسكره، وميتاز بالتوثيق والثراء يف الشهادات 

من مجيع األطراف، على ضعف يف التحليل والرتكيب.

وميكن تلخيص العربة من التجربة اإلسالمية السودانية كما خلص اليها الشنقيطي يف مقاله 
»فقه احلركة و وفقه الدولة » يف ثالثة حماور كلها ذات صلة مبسألة الشرعية السياسية. وهي 
حمور الشرعية والفاعلية، وحمور الشرعية والشريعة، وحمور العالقة بني اجليش واملعارضة السياسية.

فعربة التجربة اإلسالمية السودانية يف السلطة تلح على اإلسالميني يف املستقبل أن جيعلوا 
الشرعية السياسية سابقة على الشريعة، وبذلك جيعلون مشروعهم مشروع أمة ال مشروع طائفة 

1 حممد بن املختار الشنقيطي، فقه احلركة وفقه الدولة: عربة التجربة اإلسالمية يف السودان .2015. 
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الشعب، وأصبحت  أبناء  الغالبية من  إذا احتضنتها  إال  الشريعة  تقام أحكام  فلن  أو حركة. 
تعبريا إجرائيا عن إرادة أمة حرة، يلتزم هبا مجيع السياسيني طوعا وكرها، كما هو شأن األحكام 
اليوم. ولن ينجح مشروع سياسي ال جيعل حرية اإلنسان وكرامته  الغرب  الدستورية يف دول 
مهه األهم. واحلق أن الشرعية السياسية هي املدخل الصحيح لتطبيق الشريعة، بل هي تطبيق 

الشريعة، الواعي بذاته، املدرك ألولوياته النظرية والعملية)2(.

احلركة  من  قرن  نصف  خالل  السودان  يف  اإلسالمية  احلركة  بتجربة  االعتبار  وخالصة 
وعقدين من الدولة، هو أن احلركات اإلسالمية حباجة إىل مراجعة رؤيتها السياسية يف التغيري 
فيها، إىل رؤية حمكومة  السلطة والطمع  باخلوف من  أخالقيا واسرتاتيجيا، من رؤية حمكومة 
باألمل يف الشعب والسعي إىل حتريره. وهذا النهج هو الذي انتهجْته القوى اإلسالمية يف تركيا 

وقصرت فيه القوى اإلسالمية يف الدول العربية.

بداية االختالف واالنشقاقات المتوالدة :
تذكر،  دماء  فيه  ترق  مل  أبيض  انقالب  يف  السلطة  تسّلم  اإلسالمية يف  احلركة  جنحت 
ومت اإلعالن عن االنقالب كانقالب عسكري تقليدي، حجب يف بادئ األمر صلته باحلركة 
اإلسالمية، حىت تأكدت له أسباب النجاح والتأمني، ومن مث برزت إسالميته وأخذ يربز صلته 

باإلسالميني.

كما جنح يف متابعة النمو الشعيب وأخذ القبول العام يف إطار حل أجهزة احلركة اإلسالمية 
النمو الشعيب والتمكني مت إحراز إجنازات  وإحالل أجهزة املؤمتر الوطين بديال هلا، ويف إطار 
على  وتوسيعه  القاعدي  املستوى  على  التعليم  بإتاحة  التعليم  ثورة  منها  ومادية كبرية  روحية 
للتصدير  الذايت  االكتفاء  من  البرتول  استخراج  والطرق،  االتصاالت  ثورة  العايل،  املستوى 

والصناعات العسكرية.

وبرزت أوىل اإلشكاالت مع حل مؤسسات احلركة اإلسالمية قربانا للتحول اجلديد،ولكن 
مت جتاوز ذلك باالستيعاب املتدرج لإلسالميني يف هذه املؤسسات، مث برزت جدلية احملاكمات 
السريعة يف قضايا انقالب عسكري وقضايا حيازة عمالت صعبة دون اإلعالن عنها وكان ذاك 
من املمنوعات يف أيام الثورة األوىل، مث جاءت فرتة وضعت الدولة فيها يدها على حسابات 

2 نفس املرجع السابق  
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البنوك والودائع، مث جاءت فرتة تطبيق قانون النظام العام الذي استهدف مراقبة السلوك العام 
مبا يتماشى مع فهم القائمني عليه لضوابط السلوك يف الفقه والشريعة مما أدى إىل جدل ورفض 
أدى يف النهاية إىل وأد القانون . أما كربى اإلشكاالت فتمثلت يف ازدواجية القيادة ما بني 
قيادة معلنة بقيادة الرئيس البشري وقيادة باطن بقيادة الشيخ الرتايب وأدت ازدواجية القيادة إىل 

االنشغال عن املؤسسية والشورى مث إىل انشقاق احلركة اإلسالمية ابتداء من عام 1999م.

طبيعي  وهذا شيء  احلركة  تأسيس  منذ  النظر  اختالفات يف وجهات  هناك  نعم كانت 
للغاية وأكربها وأعظمها اختالف وجهات النظر عند دخول فصيل الرتايب يف مصاحلة وطنية 
مع »نظام مايو« بقيادة جعفر منريي يف 1977 وعلى إثر ذلك انشقت جمموعة »االخوان 
الدائم، ومل يكن ذلك من اخلطورة  نور  بقيادة صادق عبداهلل عبداملاجد يوسف  املسلمني« 
مبكان حبيث يؤثر يف مسرية االسالميني اىل أن جاءت انتفاضة أبريل/ نيسان 1985م اليت 
جاءت بالنظام الدميقراطي وظهرت احلركة االسالمية أكثر قوة على مواصلة برناجمها فدخلت 
االنتخابات وفاجأت املراقبني باحتالهلا املركز الثالث واكتساحها مجيع دوائر خرجيي اجلامعات. 
ائتالف وأصبحت اجلبهة  الدميقراطي فشكلوا حكومة  وعندها حتالف حزبا األمة واالحتادي 

االسالمية القومية يف موقع املعارضة.

وملا كان أمني عام اجلبهة اإلسالمية القومية الرتايب املعاِرضة اإلسالمية يف اجلمعية التأسيسية 
)الربملان( يرى أن جمموعة الشباب داخل املكتب القيادي هلم طموحات كبرية ورؤى ووجهات 
نظر يكن هلا االحرتام والتقدير. جاءت اللحظة اليت يتعني فيها اختيار زعيم املعارضة يف الربملان 
والكثري من الشيوخ داخل القيادة ينظر إىل نفسه على أنه األحق هبذا املنصب وراح كل منهم 
يلمع نفسه من خالل صحف املعارضة، مثل صحيفة »الراية« لسان حال اجلبهة االسالمية 
وصحيفة »ألوان«. ولكن الرتايب أشار اىل جمموعة كبرية منهم باختيار علي عثمان حممد طه  
ومل تكن إشارات الرتايب لدى املكتب القيادي إال أوامر وتعليمات يف نظر الكثري منهم، وجاءت 
حلظة االختيار من داخل االجتماع التارخيي والكل يعلم أن زعيم املعارضة هو الشخص الذي 
أشار اليه الرتايب. ومت االختيار رمسيا وأعلن يف صحافة املعارضة، وقد وجد تعيني علي عثمان 
حممد طه زعيما للمعارضة يف الربملان ترحيبا واسعا من قاعدة احلركة اإلسالمية، لكن أشخاص 
بعينهم كانوا رافضني هلذا التعيني على رغم أن هذا التعيني مت بالشورى، ولكن من جيرؤ على 
اجملاهرة واالفصاح بوجهة نظر داخل مكتب الشوري تتضارب مع وجهة نظر األمني العام اليت 
هي يف نظر البعض مقدسة وال ميكن بأي حال من األحوال اإلتيان برأي خمالف هلا... املهم 
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احملدود  واالستهجان  الداخلي  الرفض  رغم  على  للمعارضة  زعيما  الشاب  احملامي  اختيار  مت 
الطويل يف  للتاريخ  املعارضة  بزعامة  األحق  نفسه  يرى  منهم  الشيوخ كل  من  وسط جمموعة 
احلركة اإلسالمية واجملاهدات املتواصلة منذ أيام جبهة امليثاق اإلسالمي وحركة االخوان واجلبهة 
اإلسالمية القومية وارتياد السجون واملعتقالت يف الكثري من األنظمة اليت حكمت السودان 

والعمل يف اجلهاد املسلح يف صحراء ليبيا وأدغال إثيوبيا.

بعد االنقالب العسكري االنقالب على الترابي : 
ويف مقال له يف جريدة الوسط السودانية حبث الكاتب خالد ابو امحد سؤال ملاذا فشل 
املشروع اإلسالمي يف السودان؟ وقال بأن االسالميون داخل كيان احلركة االسالمية احلديثة 
من  تالها  وما  1992م(  ايار  )مايو/  الرتايب يف كندا  اغتيال  حماولة  عملية  أن  متاما  يعرفون 
حوادث كانت انقالبا حقيقيا داخل احلركة أذكر بثقة شديدة وبذاكرة متقدة أنه قبل سفر الرتايب 
إىل كندا برز اىل السطح حديث عن ضرورة تكثيف احلماية األمنية على الرتايب. وقبل ثالثة 
أيام فقط من مغادرته مطار اخلرطوم التقت جمموعة من قادة احلركة بالرتايب وأبلغوه شفاهة وأنه 
مغادر اىل كندا والواليات املتحدة األمريكية البد من وضع احتياطات األمن والسالمة كافة، ومل 

يهتم الرتايب هبذا احلديث واعتربه جمرد اشفاق عليه وأنه بقوة اهلل يغادر. )1(

وضرب تكتم شديد على برنامج الزيارة واحنصرت معرفة الربنامج يف شخص أو شخصني، 
حىت أقرب اإلعالميني من الرتايب ما كان يعلم بالربنامج فغادر الرتايب اىل حيث ذهب بصفة 
شخصية وليس بصفة رمسية وحدث ما حدث هناك يف كندا وكان وقع اخلرب على االسالميني 
يف السودان كالصاعقة يف ذلك الشهر من أشهر صيف السودان الساخن من العام 1992م. 
علما بأنه حىت تاريخ مايو 1992 وحماولة االغتيال مل يكن »التنظيم االسالمي« قد حل بعد، 

وكانت كل القطاعات التنظيمية تسري وفق ما خطط هلا.

جاء حسن الرتايب من كندا ووضع حتت املراقبة الصحية وأبعدت عنه يف تلك الفرتة كل 
مالبسات احلوادث اليت حدثت يف غيابه، ولكنه كان يعلم أن شيئا ما قد دبر أثناء غيابه وكان 
يسأل عن أمور بعينها وال جيد إجابات شافية ألن املسئولية قد انتقلت اىل آخرين دون علمه. 
مل مير هذا احلدث مرور الكرام داخل احلركة اإلسالمية وبدأت العداوة والبغضاء ترتسم على 

1 نفس املرجع السابق . 
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عالقات اإلسالميني املوالني للشيخ واملوالني للقيادي الشاب علي عثمان حممد طه. وحىت ال 
يصبح الرتايب من دون عمل فاعل، وألنه اشتهر باحليوية واحلركة الشديدة واملتواصلة مت إقناعه 
على مضض برتك العمل الداخلي والتفرغ النهائي للعمل اخلارجي حتت دعاوى أن املسلمني 
يف أحناء الكرة األرضية حيتاجون إىل ماكينة فكرية يف حجمه وأن املستضعفني من املسلمني 
جتاه  الروح  فيها  وحيرك  بيدها  ويأخذ  يلم مشلها  ملن  حتتاج  اإلسالمية(  )احلركات  األرض  يف 
املخططات الغربية، وكانت املظلة هلذا العمل هي »املؤمتر الشعيب اإلسالمي العريب« ومن داخله 
كانت خترج األفكار والدراسات واملواجهات، ما هي اال ايام قليلة وكان االسالميون املعارضون 
والسعودية، وكانوا من  واجلزائر  وليبيا  تونس  من  اخلرطوم  العاصمة  النظمتهم ميألون طرقات 
يف  يتحركون  احلكم  يف  الرتايب  مشكلة  حلل  اخلرطوم  تبنته  الذي  العاملي  التنظيم  هذا  خالل 
السودان بكل حرية وقد استخرجت للكثري منهم اجلوازات السودانية ومت تسجيل الكثري منهم 
يف اجلامعات، واعطي الغالبية منهم مشروعات استثمارية يف قلب العاصمة يف شكل كافترييات 
سياحية باعفاءات من الضرائب واالتاوات اليت تأخذها احلكومة غالبا من احملالت التجارية.)1( 

ولكن هل ابتعد الرتايب عن ممارسة مسئولياته من منطلق رئاسته وقيادته احلركة اإلسالمية 
يف تصريف بعض األمور ذات الصبغة التنفيذية فيما يتعلق بالشأن الداخلي السياسي وغريه؟ 
هنا كان مصدر الصراع بينه وبني تلميذه علي عثمان حممد طه، وطبعا كان رئيس البالد عمر 
العمل  عنه يف دوالب  الناتج  وتأثريات  احلركة  دوائر  داخل  يدور  ما  يرقب عن كثب  البشري 
الرمسي. بل مل يكن عمر البشري بعيدا، فقد كانت التقارير تصل اليه من عدة مصادر، منها ما 

يسمعه من علي عثمان نفسه ومن آخرين تضرروا من قيادة الرتايب. )2(

http://www.   ،1 خالد أبو أمحد ،ملاذا فشل املشروع اإلسالمي يف السودان؟ اخبار الوسط
 alwasatnews.com/news/350816.html

2 http://www.alwasatnews.com/news/350816.htmBas du  
formulaire 
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الترابي واحكام القبضة على مفاتيح اللعبة :
لكن على رغم ذلك ظل الرتايب ميسك باملفاتيح املهمة للغاية يف لعبة احلكم يف السودان 
األمر الذي أوجد الكثري من اهلواجس يف نفسية رئيس اجلمهورية عمر البشري حىت انه أعلن 
ذات مرة يف لقاء مع جمموعة من قياديي احلركة ومن بينهم الرتايب نفسه أن كثريا من القرارات 
تكن  مل  بالتأكيد  فكانت  فيها،  معه  التشاور  يتم  أن  غري  من  بل  معرفته  غري  من  تصدر 
األسباب املذكورة آنفا هي وحدها اليت أدت اىل قرارات الرابع من رمضان اليت أحالت الرتايب 
وجمموعته من الساحة السياسية فرصة مواتية آلخرين لكي يوغروا صدر الرئيس وعرفوا فيما بعد 
مبجموعة )مذكرة العشرة( الذين كانوا يرون أن رئيس اجلمهورية بال صالحيات حقيقية وان 
الصالحيات يف يد الرتايب الذي كان يرأس اجمللس الوطين )الربملان( ويرأس احلزب احلاكم وان 
هذه الصالحيات جتعل من رئيس اجلمهورية ديكورا فقط ليس اال وجتعل من الرتايب احلاكم 
الفعلي واحلقيقي للسودان وبيده مقاليد األمور... ويقول املراقبون السياسيون ان مذكرة العشرة 
هي أول صرخة داخل الكيان تندد بأسلوب الرتايب يف متسكه بالصالحيات كافة، ويضيفون 
أن املذكرة أحد العوامل االسرتاتيجية اليت أدت اىل قرارات الرابع من رمضان ومن مث أدت اىل 

ابعاد الرتايب من احلكم. ))(

وقال ابراهيم الرفاعي أبواحلسن يف مقال له بعنوان »عندما يتحدث الصامتون« - نشرته 
صحيفة »الصحايف الدويل« السودانية يف العام 2000م » ان السنوات املاضية أثبتت اتساع 
الفجوة بني شيخ احلركة اإلسالمية ومعشر محلة الشهادات الذين يعانون من أسقام جمتمعات 
الشخصية  أن  العزمية وخصوصا  وسكون  العقلي  والكسل  الذايت  القصور  مثل  الثالث  العامل 
السودانية تتميز بضعف بنيتها حلداثة تكوينها، وقد أدى ذلك بدوره إىل إصابة احلركة اإلسالمية 
مبرض الطفولة الذي أمساه األستاذ الطيب بو عزة ) عقدة الشيخ واملريد ( وأعراض هذا املرض 
هي حتلق جمموعة من املريدين حول الشيخ الذي ميارس نوعا من اجلاذبية والنفوذ على مريديه 
ثقة عمياء غري حمدودة، وجند يف هذا  الشيخ  فيمنح  واالفتتان«  االستحواذ  اىل درجة  تصل 

الصدد مناذج غاية يف الغرابة حتتاج اىل دراسة مفصلة. )4(

) نفس املرجع السابق . 
صحيفة  نشرته   - الصامتون«  يتحدث  »عندما  بعنوان  له  مقال  يف  أبواحلسن  الرفاعي  ابراهيم   4

»الصحايف الدويل« السودانية يف العام 2000م.  
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السياسيني  من  طبقة  بنشوء  السودانية  اإلسالمية  احلركة  »ابتليت  ابواحلسن:  يقول  مث 
احملرتفني حجبت القاعدة عن القيادة فأفرزت الكثري من التشوهات واالحنرافات دفعت البعض 
من شرحية الوعي إىل العزلة االختيارية أو اجللوس يف املقاعد اخللفية، وانقسمت الغالبية الباقية 
اىل فرقتني فرقة املريدين تربر ما حيدث من األخطاء غاية يف األمهية هي السبل كافة اىل ما 
حدث أخريا« والتجاوزات بتربيرات ال تقنع أحدا، أما الرافضة فريوجون أهنم مغلوبون على 
أمرهم ألن الشيخ ممسك وال يتنازل عن شيء..واذا حاول أحدهم أن ميسك ويصر على رأيه 
يصنف من قبل املريدين بأنه ) حاقد على الشيخ ( فيخطط البعاده هنائيا أو الصاق التهم 

به... فال يلبث أن يوافق على كل ما يقوله الرتايب! )1(

بروز  بعد  متاما  اهنارت  اليت كانت لدى االسالميني  الشعبية  القاعدة  ان  وبدى واضحا 
اخلالفات اليت اكدت فيما بعد مستوى اخلصومة بني املتصارعني واملستوى الذي وصل اليه 
)االسالميون( يف مفارقة قيم االسالم وادبيات احلركة االسالمية اليت عمقتها يف اعضائها طيلة 

50 عاما املنصرمة من عمرها.

خطورة ازدواجية السلطة في التنظيمات الحزبية: 
الناجته عن وجود سلطة حقيقية باطنة  التفاعالت السلبية والتناقضات  العديد من  وإثر 
مركزها الرتايب وسلطة سياسية ظاهرة مركزها الرئيس عمر البشري ونائبه علي عثمان طه، كما 
يقول هانئ رسالن، اخلبري بالشأن السوداين مبركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باالهرام يف 
ندوة منتدى البدائل العريب  حول » جتربة احلركة اإلسالمية يف السودان.. الفجوة بني اخلطاب 
والتطبيق« هل يتكرر النموذج يف مصر؟«، املنعقدة يف يناير )201، وصلت األمور يف عام 
2000 إىل صدام حقيقي ما بني السلطتني، وانتهى الصدام بنجاح حتالف عمر البشري وعلي 
»بيىن  الصراع  أو  »املفاصلة«  باسم  فيما عرف  الرتايب  واخراج  السلطة  انتزاع  عثمان طه يف 
القصر واملنشية« حيث يقيم كل من الرتايب والبشري. وهكذا انشقت احلركة اإلسالمية احلديثة 
ىف السودان على نفسها ومتردت على منظرها الفكرى وقائدها السياسى ورمزها األشهر حسن 
الرتايب، ونتج عن ذلك صراع مرير ما زال قائما حىت هذه اللحظة.. وبذلك مت اقصاء الدكتور 
الرتايب من املشهد السلطوي يف السودان، بل ومت ادخالة السجن لفرتة طويله على عدة مراحل. 
ولكن الرتايب من موقعه اجلديد كمعارض لنظام اإلنقاذ شن محلة فكرية وسياسية عنيفة هدفت 

1 نفس املرجع السابق . 
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إىل نزع الشرعيتني اإلسالمية والسياسية عن تالميذه وأنصاره السابقني، واهتمهم بأهنم نسوا 
قيم اإلسالم وختلوا عن الفكرة بوصوهلم للسلطة، وفضلوا مصاحلهم السلطوية على مستقبل 

املشروع احلضاري اإلسالمي. )2(

 ويضيف هانئ رسالن :خروج الرتايب من السلطة أدى إىل حدوث خلخلة شديدة يف 
التحالف احلاكم ألن الرتايب كان قائدا وزعيما، وكان يهدف إىل بناء تنظيم عاملي مواز لفكرة 
التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني قائم على ما يشبه الكونفدراليه الىت تقوم على التنسيق والتآزر 
وليس على العالقة العضوية الىت يعتمدها التنظيم اإلخواىن. فلجأ الشيخ الرتايب للتواصل مع 

احلركات اإلسالمية يف آسيا وىف املهاجر ىف أوروبا والواليات املتحده، ووثق صالته هبا.))( 

احلادي  هجمات  عن  الناتج  األمريكي  الغضب  السلطة  من  الرتايب  خروج  مع  تواكب 
عشر من سبتمرب يف 2001، فحرص نظام االنقاذ )البشري – على عثمان طه( على حتاشي 
الغضب فتم تسليم ملفات كل اإلسالميني اجلهاديني الذين كانوا ىف السودان إىل املخابرات 
ىف  إقامته  –إبان  الدن  بن  لتسليم   1997 عام  ىف  سابقة  حماولة  هناك  وكانت  االمريكية، 
السودان– إىل واشنطن ولكن هذه األخرية مل تقبل ذلك، فتم ترحيل الرجل إىل افغانستان.. ىف 
هذه االجواء كان جورج بوش االبن قد قام ىف سبتمرب 2001 بتعيني مبعوث رئاسي أمريكى 
لتسوية احلرب األهلية ىف السودان بني الشمال واجلنوب، االمر الذى رحبت به اخلرطوم حبثا 
عن شرعيه جديدة بديال عن شرعية املشروع احلضارى والفكرة اإلسالمية الىت اهتزت بشدة 
اثر خروج الرتايب وهجومه العنيف عن النظام.. هذه الشرعية اجلديدة كانت تعتمد على اجياد 
سالم واستقرار وحتول دميقراطى وتنمية بديال عن االستمرار ىف احلرب االهلية ىف اجلنوب عرب 
عملية التسوية الىت اطلقتها واشرفت عليها واشنطن، وهو ما انتهى ىف يناير 2005 بتوقيع 
»اتفاقية نيفاشا«، ذلك االتفاق الذي تضمن منح حق تقرير املصري جلنوب السودان وانتهى 
بانفصال اجلنوب يف يوليو 2011. ومع ذلك مل يتحقق السالم حيث استمرت احلرب مشتعله 
السودان، كما زادت  ىف مناطق جنوب كردفان والنيل االزرق ودارفور ومجيعا تقع ىف مشال 
الضائقة االقتصادية إىل حد كبري بعد ان فقد السودان ثالثة ارباع النفط مع انفصال اجلنوب، 

2 نفس املرجع السابق . 
باالهرام يف ندوة  السياسية واالسرتاتيجية  الدراسات  السوداين مبركز  بالشأن  اخلبري  هانئ رسالن،   (
منتدى البدائل العريب  حول » جتربة احلركة اإلسالمية يف السودان.. الفجوة بني اخلطاب والتطبيق« هل 

يتكرر النموذج يف مصر؟«، املنعقدة يف يناير)201. 
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وزاد األمر سوءا التوترات واحلالة الصراعية مع دولة جنوب السودان اجلديدة بسبب الكثري من 
القضايا العالقة بني الطرفني. )1(.

هكذا أصبح نظام االنقاذ مضطر للبحث عن شرعية جديدة تسند بقاءه ىف احلكم، فعاد 
مرة اخرى بعد بقاءه ىف السلطة الكثر من )2 عاما للحديث عن الشريعة اإلسالمية وعن 

تطبيقها بنسبة مائه ىف املائه.

الخبرة السودانية في ادارة الحكم :كسوب وكروب 
وحياول املفكر االسالمي السوداين حسن املكي  وهو خبري اسرتاتيجي خمتص بشؤون القرن 
االفريقي واملدير السابق جلامعة افريقيا يف السودان أن يفحص اخلربة السودانية وجتربة احلكم فيقول 
: حينما اعتلت احلركة اإلسالمية سدة احلكم يف يونيو 1989م كانت قد تراكمت فيها ولديها 
خربات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية ودولية، ومتثل هذه مفاتيح مهمة ألي حركة 
سياسية تدير أمر بلد – كما أن احلركة يف الفرتة 1988/78م، كانت قد توافقت على كثري 
من الوثائق واللوائح اليت ضبطت العالقات الداخلية وتوزيع السلطات والوظائف وكان أهم شيء 
هو تطور دستور احلركة لعام 1982م والذي كان يعاد جتميله ليناسب املرحلة، حيث أجريت 
عليه تعديالت طفيفة ليناسب الواجهة الكبرية اجلبهة اإلسالمية، كما غطت اللوائح شىت جمال 
العالقات بني أجهزة احلركة، ويغفل الدارسون لشأن احلركة ثورة اللوائح الداخلية واهلندسة القانونية 

اليت قامت عليها احلركة يف ظروف املصاحلة الوطنية فيما بعد 1978م.)2( 

كما أصبح للحركة أذرع عسكرية، نسبياً ذات قوة وشكيمة على مستوى العمل اخلاص 
الرمسية، كما أصبحت هلا خربة اجتماعية كبرية مقارنة بغريها لدخوهلا  املؤسسة  والوالء داخل 
يف جماالت العمل اخلريي والتعليمي واالجتماعي كما أصبحت جزءا من نادي املال السوداين 
وجتمعت لديها خربات عن السوق ومطلوباته وحركته، كما أن العقل القيادي حكم كل ذلك 
اإليقاع.مث جاء التطور املهم، والذي مكن لتجربة احلكم اإلسالمي من النجاح يف تأسيس وإنتاج 
هياكل مادية لتجربة احلكم، قامت على االجتاه إىل الشرق واجتذاب الصني وماليزيا إىل السودان 

باإلضافة إىل حركة رؤوس األموال العربية واإلسالمية ذات املقاصد الروحية واالجتماعية .

1 نفس املرجع السابق . 
2 نفس املرجع السابق . 



83

سياسة االتجاه شرقا كبديل عن الحصار
ومثل االجتاه لشرق أسيا ثورة يف العالقات الدولية، خصوصا يف ظروف تفكك االحتاد 
السوفييت وبروز القطبية وسيادة حمور إسرائيل » أمريكا » الناتو Nato « أي أوربا الغربية 
متحالفة مع أمريكا، مثل استغناء السودان عن كل املنظومة الغربية اليت ظلت حاكمة وقابضة 
السياسية واالقتصادية والعسكرية والتعليمية وهو أمر ال يضاهيه إال  على اجتاهات السودان 
كسر الرئيس املرحوم عبد الناصر الحتكار الغرب التقليدي لسوق السالح والتدريب العسكري 
يف مصر، حينما اجته لتشكوسلفاكيا مث االحتاد السوفييت . ولكن لعل التجربة السودانية كانت 
أكرب حكمة، ألهنا مل تتحالف مع شرق آسيا يف إطار منظومتها الفكرية والروحية وإمنا دخلت 
معها يف صفقة مصاحل إسرتاتيجية، نبه إليها الكاتب الراحل هنتجنتون حينما تكلم عن حتالف 

اإلسالم مع الكنفوشوسيه ومثل لذلك حبالة الرتايب مع الصني يف كتابه صراع احلضارات .))(

حتالف عبد الناصر مع الكتلة الشرقية جاء يف إطار االشرتاكية وقطع وشائج مصر نسبيا 
مع املنظومة الغربية، ما حدث يف السودان على العكس، كان السودان حريصا على فتح طرقه 
مع الغرب، واعتمد اقتصاد السوق احلر بعد مراهقة الفرتة األوىل 92/89 وما فيها من أخطاء 
وتعديات حىت على أموال وحقوق األفراد، وكان سعي السودان دؤوبا إلجياد نوافذ ملصاحله مع 

الغرب بينما كان الغرب هو الذي جيتهد يف حماصرة النظام وإغالق هذه النوافذ .

أدى مشروع االجتاه حنو شرق آسيا، وإىل السوق العريب/ اإلسالمي، إىل ثورة االتصاالت 
من  السودان  ومتكن  الغربية  املنظومة  من  االنعتاق  وثورة  واجلسور  الطرق  وثورة  البرتول  وثورة 
املفروض، كما  اعتماد سياسة خارجية مستقلة برزت يف موقفه من قضية فلسطني والسالم 
مكنته سياسة االجتاه حنو الشرق واملنظومة اإلسالمية / العربية والسعودية، تركيا، إيران، ليبيا اخل 

من إجياد مقومات مادية ملنظومة اهلوية بأبعادها الروحية والثقافية .

أي نعم للتجربة اجنازات وكسوب مهمة حيث جنحت احلركة اإلسالمية يف تسّلم السلطة 
يف انقالب أبيض مل ترق فيه دماء تذكر، ومت اإلعالن عن االنقالب كانقالب عسكري تقليدي  

على  عـاما  ستني  مـرور  الســودان:مبناسبة  يف  اإلســالمية  احلـركة  أمحد،جتربة  حممد  مكي  حسن   (
http://dspace.iua.edu. ، العاملية افريقيا  البحوث والدراسات االفريقية ،جامعة  تأسـيسها.مركز 

 653/sd/handle/123456789
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حجب يف بادئ األمر صلته باحلركة اإلسالمية، حىت تأكدت له أسباب النجاح والتأمني، ومن 
مث برزت إسالميته وأخذ يربز صلته باإلسالميني .

كما جنح يف متابعة النمو الشعيب وأخذ القبول العام يف إطار حل أجهزة احلركة اإلسالمية 
النمو الشعيب والتمكني مت إحراز إجنازات  وإحالل أجهزة املؤمتر الوطين بديال هلا، ويف إطار 
على  وتوسيعه  القاعدي  املستوى  على  التعليم  بإتاحة  التعليم  ثورة  منها  ومادية كبرية  روحية 
للتصدير  الذايت  االكتفاء  من  البرتول  استخراج  والطرق،  االتصاالت  ثورة  العايل،  املستوى 

والصناعات العسكرية .

أدوار ريادية في افريقيا الغربية :
املوسوم  كتابه  يف  بكر  ابو  صاحل  التجاين  امحد  السوداين  السفري  ويكتب 
»احلركة اإلسالمية السودانية بعد مسرية 50 عاما ) 1953-)200 م( أين هى اليوم؟؟رؤية 
يف  االسالمية  احلركة  عن كسوب  السوداين  االسالمية  احلركة  رواد  من  وهو  وحتليلية  نقدية 
جماالت متعددة ولكنه حرص على ابراز دورها يف افريقيا فيقول :احلركة اإلسالمية الوليدة تشق 
طريقها يف إفريقيا الغربية يف بيئة اجتماعية استوائية حقيقية كثيفة األشجار واألشواك والسحب 
والرتهات  املستحكمة  الطائفية  والتأثريات  القدمية  والوثنية  االعتقادية  واملوروثات  والضالالت 
يف السودان مع  والتسهيالت كما كان  امليسورات  من  فيه  األمر  يكن  ومل  وغريها،  األمحدية 
دائرة  لتوسيع  املنابر  النسبية يف فهم احلركة اإلسالمية السودانية والىت ساعدهتا فكرة  الصفوية 
العمل واستقطاب املؤمنني عموماً واخنراطهم لدفع عجلة اإلسالم وحتقيق الشريعة سواء يف إطار 
»جبهة الدستور اإلسالمي 1955  - 1958م« أو »جبهة امليثاق اإلسالمى 1965  - 
1969م« أو »اجلبهة اإلسالمية القومية 1984   - 1989م«، ويف غرب إفريقيا ظلت 
عملية التطاحن بني احلركة والطائفية مسترتة األدوار تربز إىل السطح أحياناً كما سعى الشباب 
بوعيهم املتقدم ودراساهتم العميقة لواقع بلداهنم وخباصة يف نيجرييا وما خلفه االستعمار من 
احتكاك ديىن بني املسلمني واملسيحيني مهمة صعبة وشاقة اقتضت ُخَطًى ُمتأنية وُمتبصرة وواعية 
وبالفعل جنحت القيادة يف االرتباط والتأثري بفاعليات القوى السياسية ومشايخ الطرق الصوفية 
املطلوب يف طريقة  التمييز  والقيادة ولكنها أخذت مواقف  وحفظت لكل حقه يف االحرتام 
عملها ومنهجية دعوهتا، حىت كان مؤمتر اإلسالم يف إفريقيا يف نيجرييا يف يونيو 1991م وهى 
عموما  احلياة  الدين يف  دور  وجتديد  إفريقيا  يف  النهضة اإلسالمية  بقضية  تُعىن  جامعة  حركة 
وخاصة  إفريقيا  احلركة اإلسالمية يف  انفتاح  من  تبعه  ما  ذلك  وتبع  الغربية  إفريقيا  بلدان  يف 
يف السودان وجتاربه الغنية الثرة يف جماالت العمل اإلسالمى ومنابره املتعددة وتشكيالته التنظيمية 
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يف الظروف املتغرية، السياسية، العادية، والديكتاتورية العسكرية مما طور أساليب ومناهج العمل 
بثوابت  الدعوى ووسع منابره وأوعيته بصورة فيها كثري من األصالة والتحديد مع االحتفاظ 
العمل وقواعده كثوابت أصيلة ورصينة مما جعلها معاين وروافد تغذى احلركة بالدعاة وصناديد 
أو  الطبيعى والصحيح كلما جنحت  ترد احلركة إىل مسارها  تنظيمية شورية  الرجال وشواهد 

بعدت يف اجتهاداهتا عن اخلط السليم للعمل احلركى املأمون وامليمون واملوفق)1(  

بابا  جون  البابا  زيارة  وتبعته  عام )199 م  بالسودان يف  األديان  حوار  مؤمتر  مث كان 
الفاتيكان إىل اخلرطوم، أحداث هلا دالالت يف فقه العمل احلركى وتصوراته وأدت إىل قناعات 
بارتياد آفاق هى ضرورات لفهم اإلسالم وللتجديد يف منهجية العمل احلركى الدوىل واكتساب 
خربات جديدة بفضل اإلجنازات الىت حتققت من تلك التظاهرات الثقافية والسياسية والفكرية 
أن  الغربية  افريقيا  احلركة يف  لعمل  عليا. وكان  معاىن وأشواق  وتأكيد  اهلمم  إىل حفز  وأدت 
احدثت وثبة حضارية إسالمية هائلة ورهيبة يف مسرية احلركة اإلسالمية السودانية بغرب إفريقيا 

وكانت آثارها اإلجيابية متمثلة يف اآلتى )2( :

تدافع العاملون يف جمال العمل احلركى لطلب العلم يف السودان والدراسة يف مدارس . 1
احلركة اإلسالمية والىت هلا رصيد نصف قرن من الزمان يف العمل احلركى والتنظيمى 
ومخس سنوات )1994 ( فقط على صعيد التطبيق السياسي وجتربة احلكم واحليازة 

على السلطة.

مع . 2 واحدة  تكون  تكاد  عمل  بيئة  احلركة اإلسالمية يف  ومناهج  مفاهيم  توحيد 
اختالفات قليلة واجتماعية ولكن كلها تتسم بالفقر وحمدودية اإلمكانات املالية.).

الصلة . ) ومتتني  البلدان  تلك  يف  وجود السودانيني احلركيني  من  القصوى  االستفادة 
البيئة  يف نيجرييا حيث  وخاصة  والتناصح  املشورة  على  ساعد  مما  هبم  والعالقة 
ومتابعة  رصداً  يتطلب  مما  والتغرُيات  التفاعالت  شديدة  األحداث  السياسية كثرية 
دقيقة وسرعة جتاوب، و كانت جمموعة األمة وشباهبا يف املستوى املطلوب ملواكبة 

-1953 ( عاما   50 مسرية  »احلركة اإلسالمية السودانية بعد  بكر،  ابو  صاحل  التجاين  أمحد   1
)200 م(  أين هى اليوم ؟؟ رؤية نقدية وحتليلية، اخلرطوم : شركة مطابع السودان للعملة، 2008، منشور 

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title7 : على الرابط التايل
2  نفس املرجع السابق . 
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األحداث ومتطلبات العمل احلركى يف تلك البيئة بنيجرييا .
التجربة السودانية بين الكسوب والكروب :

ومع كل هذه الكسوب كما يسميها السودانيون على كافة الصعد ،برزت أوىل اإلشكاالت 
مع حل مؤسسات احلركة اإلسالمية قربانا للتحول اجلديد،ولكن مت جتاوز ذلك باالستيعاب 
املتدرج لإلسالميني يف هذه املؤسسات، مث برزت جدلية احملاكمات السريعة يف قضايا انقالب 
عسكري وقضايا حيازة عمالت صعبة دون اإلعالن عنها وكان ذاك من املمنوعات يف أيام 
مث  والودائع،  البنوك  على حسابات  يدها  فيها  الدولة  فرتة وضعت  مث جاءت  األوىل،  الثورة 
مع  يتماشى  مبا  العام  السلوك  مراقبة  استهدف  الذي  العام  النظام  قانون  تطبيق  فرتة  جاءت 
أدى يف  ورفض  إىل جدل  أدى  مما  والشريعة  الفقه  يف  السلوك  لضوابط  عليه  القائمني  فهم 
النهاية إىل وأد القانون . أما كربى اإلشكاالت فتمثلت يف ازدواجية القيادة ما بني قيادة معلنة 
بقيادة الرئيس البشري وقيادة باطن بقيادة الشيخ الرتايب وأدت ازدواجية القيادة إىل االنشغال 
عن املؤسسية والشورى مث إىل انشقاق احلركة اإلسالمية ابتداء من عام 1999م .وطبعا مل 
تنضج هذه اخلربات يف نريان هادئة، بل كانت أحيانا تغلي يف صراعات مغزى مشروع احلركة 
اإلسالمية، ومغزى مشروع دالالهتا أو ما هو طبيعة هذا املشروع! وهل هناك منوذج تارخيي 
يستند إليه أوعليه وما هو املمكن يف ظروف دولة متنوعة األعراق والثقافات متعددة اللغات يف 
إطار مركزية مشروع إسالمي؟، وما هو املمكن واملطلوب يف إطار مفارقات موازين القوة مابني 
السودان الذي يعد دولة هامشية واملنظومة الغربية الساعية لتشكيل كل العامل حسب اجتاهاهتا 
وجهاهتا؟، ومل تكن هذه حسابات وصراعات مالئكة وشياطني وأخيار وأشرار ولكن حسابات 
بشر وجدوا أن مشروعهم قد جنح وكسبهم أمثر فكربت معه تطلعاهتم، كما كربت صراعاهتم 

دون انتباه ملطلوب الظرف احمللي والدويل . )1( 

يقول املكي يف معرض حديثه عن ثغرات التجربة :بينما كانت الطاقات واملوارد الداخلية 
تستنفذ يف صراع األجنحة واملراكز، كانت هناك اسرتاتيجيات إقليمية ودولية تتناصر لتطويق 
التجربة ممثلة يف إسرتاتيجية شد األطراف وشحذ األيدلوجيات العرقية واجلهوية بالتسهيالت 
املالية والعسكرية حىت أصبحت طرفا شريكا يف الدولة السودانية ومكنت لعودة املشروع الغريب، 
 – السوداين  املشروع  قلب  توطينها يف  وإعادة  إغاثة  ومنظمات  ترسانات عسكرية  يف  ممثال 

1 حسن مكي املرجع السابق . 
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وأصبح حديث االنفصال واحلرب وحماكمة رئيس الدولة يف عناوين األخبار ولكن مع ذلك فإن 
مغزى ما حدث يف السودان سيتجاوز ذلك – ألن العشرين سنة املاضية وضعت كل السودان 
يف إطار مشروع جديد وأن مكونات الثقافة اإلسالمية أصبحت عاملة وفاعلة أكثر مما كانت 
عليه يف أي فرتة أخرى يف تاريخ السودان – ومآالت األحداث ال تقرأ بالظواهر واحلسابات 

السريعة )2(.

الحركة االسالمية السوادنية وفقه المراجعات والتقييم :
ال يعرف فقه املراجعات اال عند احلركات االسالمية سواء اليت تقلدت مقاليد احلكم أو 
اليت ما تزال يف ادارة الصراع مع االنظمة ،وهي ميزة ختتلف فيها احلركة االسالمية عن احلركات 
القومية والعلمانية واالنظمة احلاكمة اليت ما تزال اىل اليوم تصر على طريقة تقليدية يف التعامل 
بتدوير  نفسها  أصبحت جتدد  و  الدهر وشرب  عليها  اكل  مقاربات  وفق  اجلديد  الواقع  مع 
السلطة واالبقاء على الصراع داخلها أي داخل سرايا االنظمة ،لكن لدى احلركة االسالمية فقع 
مميز هو فقه التقييم واملراجعات كما مرت عليها مرحلة من املراحل وطبعا ليست كلها فسائر 
احلركات تستجيب للمراجعات والنقد والتقييم حتت طائلة االخفاقات اليت تسجل يف براجمها 
وسياساهتا ـويف احلالة السودانية اصبح فقه املراجعات حديث العام واخلاص يف احلركة االسالمية 
ومن خالل لقاءات متعددة مع بعض قادة احلركة يف السودان ومنهم املفكر أمني حسن عمر 
مستشار الرئيس السوداين احلايل  صارت هنالك ارادة حقيقية للذهاب قدما حنو املراجعات 
والتصحيح والتطوير والتصويب وستظل أفئدة النخبة السودانية الوسطية املبدعة معلقة بالعدالة 
الفكر والرؤى  للقيادات والتجديد واالجتهاد يف  والشورى وتداول السلطة والتعاقب الدوري 
البطالة والعطالة والتنمية والتقانة  الدولة واجملتمع يف إطار رفع حرج  لبناء  مع إعطاء األولوية 

والتواصل مع العصر..

زوايا نظر مختلفة حول مضمون المراجعات:
هذا وقد تعددت زوايا النظر اىل التجربة السودانية من اصحاهبا ومن خصومها حيث يرى 
حسن الرتايب يف حوار له مع قناة اجلزيرة يف حصة )يف العمق( أن احلركة االسالمية يف السودان 
أخطأت بالطبع ألهنا أوال الثقافة اإلسالمية مل تورثنا ثقافة يف أحكام السياسة والنظم وعالقات 

2 حسن مكي ،املرجع السابق . 
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النظم يف السلطان أصال إال شيئا ال يكاد يذكر، مث من جانب اآلخر الرتاث الصويف ألخالقنا 
كان يبعد بعيدا من عامل السلطان حيسبه عامل الشيطان ملن أراد أن يسلك ذلك الطريق البعيد 
النظام  بعيدا عن طريق اهلل، فلذلك ما كانت عندنا أعراف خلقية وال هوادي حكمية هلذا 
فأوله جتربة، حنن يف السودان نسبيا كنا نقارب السياسة ائتالفا مع آخرين وبعض الكتب لكن 
الكتب دائما لكل األفكار، الفكر الشيوعي، الفكر االشرتاكي، الفكر، تبدأ بالشعارات العامة 
مبهمة. وعندما ساله علي الظفريي: عن الداخل، اإلسالميني أنفسهم ماذا فعلوا كي يفسدوا 
صورة اإلسالميني أو صورة احلكم؟ قال الرتايب :اإلسالميون أوال بدؤوا جيربون بعد حني دخلت 
فيه فنت ما كانوا يتهيئون هلا ما كان يف أدهبم، فنت السلطان وهي أنك إذا متكنت بعد ذلك 
تفرعنت يعين مهما متسكنت أول األمر، وثانيا إذا أتيحت لك جماالت املال العام الذي ليس 
له من طالب واحد وال حياسبك عليه أحد وتنسى رقابة اهلل سبحانه وتعاىل عندئذ ميكن أن 

ينزاح كثريون )1(.

:يف  فيقول  التجربة  اىل  اخرى  زاوية  من  فينظر  طه  عثمان  علي  الرتايب  الشيخ  غرمي  أما 
الضعف  نقاط  تفوق  وإجيابياهتا  حسناهتا  وأن  ناجحة  جتربة  جمملها  يف  التجربة  أن  تقديري 
والتقصري واألخطاء، وهذا ال يعين أن نربر األخطاء أو نسرتها وهو واجب مؤسسات احلركة 
ونظرهتا  وفقهها  آلياهتا  تطوير  يف  تنظر  وأن  الضعف  نقاط  فيه  تراجع  أن  عليها  الداخلية، 
احلركة  »فشل  قضية  على  االن  تأسست  ونظريات  استدالالت  :هناك  وسياساهتا.ويضيف 
االسالمية يف احلكم« ؟صحيح ليس هناك جمال للكمال البشري ولكنين ال اتفق مع من يقولون 
ان املشروع االسالمي قد فشل وانه قد فقد الرؤية، الرؤية موجودة واملشروع االسالمي يظل 
ميلك مقومات النجاح وحقق جناحات مقدرة وهي السر وراء بقاءه االن خياراً متقدماً وراجحاً 
لكثري من قطاعات الشعب السوداين » ولكن )بذات القوة والوضوح نقول ان هذا النجاح 
وقيادات جديدة  العزم تصحيحها وتوليد رؤية  بذات  تقتضي  اخفاق وفشل  فاتورة  تصاحبة 
للحركة االسالمية كمشروع وبرنامج هو مدى  امتحاناً  ايضاً  اليت كانت  املسائل  (.هذه من 
قدرهتا على جتديد القيادات و يف تقديري اهنا رؤية متصلة )بالتولية والعزل( وهي طبعاً عملية 
واجهت املسلمني منذ الفجر االول، مثل :ماهي معايري تولية الوالة  ؟ وشغب فيها الناس حىت 

1 حوار اجلزيرة مع حسن الرتايب حول االسالميون وحكم السودان حصة يف العمق : 

  http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/201221/9// 
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يف عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، وكانت واحدة من مداخل الفتنة الكربى يف التاريخ 
االسالمي، )وقناعيت ان احلركة االسالمية االن حتتاج لوقفة واضحة فيما يتعلق بقضية مايسمى 
االن يف املصطلح السياسي »تداول السلطة أو تداول املسؤولية واملواقع« والبد من معيارية اكثر 
وضوحاً يف املؤهالت اليت تدفع بالشخص اىل املوقع مث بالشروط اليت حتكم استمراره ومىت خيرج 

من املوقع ليأيت خلفه (.. )2(

ويعترب علي عثمان طه ان التحدي الكبري الذي يواجه التجربة هو حتدي ) التداول مع 
االخرين ( وهذه من التحديات بالنسبة للحركة االسالمية فمن ناحية فكرية اواًل : البد من 
وفكرة  واالهداف(  والقيم  للمبادئ  تكون  ان  ينبغي  اليت  التمكني  )فكرة  بني  فكري  توفيق 
التداول السلمي سواء بني افراد احلركة أو مع القوى السياسية أو القوى الدينية واالجتماعية 
االخرى، والذي اقوله بالصوت العايل –وهذا اكرب حتد للحركة االسالمية-  انه الينبغي ان 
يكتب يف التاريخ أو ما يسمى »االسالم السياسي« أو احلكم االسالمي يف السودان انه جتربة 
خاصة باحلركة االسالمية أو باملؤمتر الوطين وانا ادعوا ان يقف اجلميع امام هذه النقطة لنفتح 
افقاً  جديداً ليكتب يف التاريخ يوماً ما ان جتربة احلكم االسالمي يف السودان هي كانت جتربة 
اهل السودان مسلمهم وغري مسلمهم وهذه يف نظري هي النقطة اجلوهرية اليت ينبغي ان يدور 
حوهلا احلوار الوطين االن،مبعىن ان التحدي امام  احلركة االسالمية  واملؤمتر الوطين يف كيفية ان 
جيعال من احلوار الوطين »السياسي واجملتمعي« بل واحلركة الثقافية والفكرية عموماً تنتهي سواء 
االن أو غد باجتاه ثوابت ومشرتكات تؤسس لنظام دستوري وسياسي يتوافق عليه الناس وتكون 
يتنافس  القيم واملبادئ االسالمية  وان  الناس هي  مادته االساسية وتوجهاته وبوصلته حلكم 
الناس يف ما دون ذلك أو ان يتعاونوا مبعىن انه سواء تنافسوا بعد ذلك وكان احلكم للمؤمتر 
الوطين أو احلركة االسالمية منفردة أو جملموعة اخرى ال ضري فيكون هنا التداول قد وقع بني 
الناس يف وسائل التنفيذ وليس يف مرجعيات االفكار اليت ميكن ان حيكم هبا الناس وهذا هو 

الذي ميكن ان يقود لالستقرار السياسي . ))(.

2 نفس املرجع السابق . 
التايل :  الرابط  املنشور يوم    على  ) حوار موقع احلركة االسالمية السودانية مع علي طه عثمان 

 http://www.has.sd/ar/index.php
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وللمفكرين رأي حول التقييم والمراجعات:
أما فهمي  هويدي املفكر االسالمي واملتابع اللصيق بتجارب احلركات االسالمية فقال 
بان : التجربة السودانية احلقيقة ظاملة ومظلومة مبعىن أهنا ظاملة ألهنا أساءت التطبيق ومظلومة 
ألن أحاطت هبا ظروف وظروف دولية وإقليمية قاهرة ساعدت أو أسهمت يف إفشاهلا.ويفصل 
نسميه  باب  من  الدخول  أعلى. والثاين  من  اإلسالم  تطبيق  األول  اخلطا  ان  بقوله  اخطائها 
اإلسالم العقايب وليس اإلسالم البنائي.اما الثالثة فهي كارثة انفصال جنوب السودان، كأن 
فيهم مسيحيني  اجلنوبيني  انه  يقولوا  أنه  االنفصال  لدعاة  الشريعة أعطت ذريعة  تطبيق  فكرة 
وهكذا.ويشري فهمي هويدي:اىل انه ليس مع الدخول للتجربة من باب األخطاء، فكافة القوى 
وليس فقط اإلسالميني ولكن القوى من يسمون باملدنية أو العلمانية مشوهة أيضا بدورها مبثل 
تشوهات بعض اإلسالميني إذا كان لديهم أخطاء، الكل، الكل خرج من جتربة احلكم السابق 
النقاهة  نقاهة، عثرات هذه  بفرتة  بلٍد ومتر  أنت أجريت جراحة كربى يف  جمّرحا فنحن يعين 

حتسب على النظام السابق وال حتسب على النظام اجلديد )1(.

ويف نفس السياق كتب عبد السالم احملبوب كتابا بعنوان »احلركة اإلسالمية السودانية: 
دائرة الضوء- خيوط الظالم«  فريى أن احلركة اإلسالمية السودانية بقيادة شيخها الرتايب  - 
طبعا الكتاب يتحدث عن كسب احلركة االسالمية يف العشر سنوات االوىل من جتربتها - قد 
حققت إجنازات عظيمة للبالد، بداية بتطوير نفسها من حركة صفوية صغرية إىل حركة مجاهريية 
والتحرك  واالهنيار،  الفوضى  من  البالد  السلطة يف حلظة حرجة إلنقاذ  إىل  وثبتها  فاعلة، مث 
وفق هنج مدروس حنو حتقيق السالم وإبداع نظام سياسي فريد يناسب أوضاع البالد، خمالفاً 
التحرير  عرب  جذرياً  االقتصاد  وإصالح  القابضة،  والدكتاتورية  الفوضى  حنو  النازعة  للحزبية 
يف  له  سابقة  ال  دستور  وإقرار  الفدرايل  النظام  تطبيق  وأخرياً  النفط،  استخراج  مث  واألسلمة 
مشوله ومناسبته ألوضاع البالد. ولكن مسرية اإلنقاذ القاصدة )وهذا مصطلح آخر من إبداع 
الشيخ ويتعمد الرتايب أن يكتب باللغة العربية كما لو أنه مل يتعلم أو يقرأ غريها، وجيتهد يف 
اشتقاق مصطلحات جديدة تكتسب معانيها مباشرة من املعاين املتعارفة تراثياً، رافضاً يف ذلك 
)باحتقار( بعض املصطلحات اليت تأيت مبثابة ترمجة مباشرة ملصطلحات غربية بدون أن يكون 
هلا عمق تراثي. فهو على سبيل املثال يستخدم مصطلح »الكسب« بدياًل ل »اإلجناز«، و 

1 نفس املرجع السابق . 
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»التوكل« بدل »املغامرة«، و »التوايل السياسي« عوضاً عن »التنظيم السياسي«، وقس على 
ذلك ويربر القصور ويعزيه اىل غريه عندما يقول أن احلركة تعثرت ألن قلة من القيادات، هم 
ثلة من العسكريني وقليل من املدنيني، متردوا على هنجها القومي، وانقلبوا عليها بعد أن ملكتهم 
غواية السلطة. وقد احناز إىل هؤالء غالبية أعضاء احلركة اإلسالمية وأنصار اإلنقاذ، ألهنم مثلهم 

غرهتم احلياة الدنيا، فاختاروا املصاحل على املبادئ والفانية على الباقية )2(.

وقد اجتهد عدد مهم من القيادات والباحثني السودانيني من احلركة االسالمية ومن غريها 
هبا  وتستشرف  الفشل  عناوين  من  االسالمية  احلركة  حترر  مراجعات  سلسلة  اىل  الدعوة  يف 
املستقبل نشرت يف كتاب بعنوان :«مراجعات احلركة اإلسالمية السودانية.. عشرون عاما يف 

السلطة.. املسرية، التجربة، املستقبل« ))( .ويظهر هناك اجتاهان يف املراجعات  :

- األول: وميكن أن نطلق عليه اجتاه \«املراجعات اجلذرية\«، والذي يرى أن مشكلة 
التنظيم اإلسالمي ترجع بصورة مؤكدة ألخطاء البدايات والطور األول.

- والثاني: هو اجتاه \«املراجعات اهليكلية\«، والذي اهتم بقضية تقييم جتربة اإلسالميني 
يف احلكم وتقوميها، وقصر مراجعاهتا على هذا اجلانب، ودارت مساجالت املراجعة يف هذا 

الصدد حول قضيتني:

الدولة سواء  على  احلركة  وأثر  احلركة  على  الدولة  وأثر  واحلركة:  احلكومة  بني  العالقة  أ. 
بسواء، ودوائر اختاذ القرار، وترتيبها التنظيمي، وملاذا مل تتمكن احلركة اإلسالمية -على 
اليت  للدولة  السياسية  القيادة  التوفيق بني  التنظيمي  العمل  إرثها الضخم- يف  الرغم من 
يتوالها أحد أفراد احلركة اإلسالمية وهو الرئيس عمر البشري، والقيادة الفكرية والتنظيمية 
القضية إىل  امتداد هذه  الطائفة  الرتايب، ومتتد هذه  الدكتور حسن  يتوالها  للحركة واليت 

مستقبل أيام احلركة.

2 حوار اجلزيرة مع فهمي هويدي حول االسالميون وحكم السودان املنشور على الرابط التايل :

 http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/201221/9/ 
الورد  جزيرة  دار  الظالم  الضوء..خيوط  دائرة  السودانية  اإلسالمية  ،احلركة  السالم  عبد  احملبوب   (

السودان، القاهرة : دار مدارك : دار العلوم، 2010 . 
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ب. املقاربة بني التجربة اإلسالمية والنموذج اإلسالمي الراشد يف احلكم، وقضايا اإلصالح 
اإلنسان،  والشفافية وحقوق  الراشد  التجربة مثل احلكم  الراهنة، ومكانتها يف  السياسي 

ومتوضعها يف القوانني السودانية.

أما عن قضايا املراجعات من حيث الطبيعة واملهمة فان رواد هذه الدعوة يريدون من احلركة 
ان تراجع منطلقاهتا االوىل وهي تضم من قادة احلركة اإلسالمية التارخييني من الذين شهدوا 
احلركة وهي حركة واحدة متحدة حتت مسمى اإلخوان املسلمني، وتضم كذلك عددا من رموز 
اجليل الشاب الذي شارك يف تطوير احلركة اإلسالمية ومشاركتها يف احلكم، ومن هؤالء الدكتور 
غازي صالح الدين العتباين الوزير السابق ومستشار رئيس اجلمهورية السودانية، والذي جيزم 
بأن )احلركة اإلسالمية السودانية إذا جاءت وأعادت طرح نفسها، وطورت منهجها، وأيضا 
إذا  بعد احلركة اإلسالمية، واحلركة  ما  استطاعت ولوج مرحلة  قد  تنظيمها وبناءها فستكون 
أرادت أن تنجح فالبد هلا من أن تعيد طرح نفسها؛ وطرح احلركة اإلسالمية لذاهتا بنسختها 
القدمية سيكون حماولة بائسة الستعادة دور جديد بآليات قدمية..(، ويرى الدكتور غازي )أن 
يعاد طرح احلركة يف وعاء جديد، ولقضايا جديدة؛ نتجاوز هبا حالة التساؤل اليت تواجه الشباب 
املسلم اليوم، ونعاجل هبا واقعنا اجلديد( وتضم هذه املدرسة أيضا جزئيا الدكتور التجاين عبد 
القادر -الذي حيظى باحرتام كبري يف أوساط اإلسالميني السودانيني، ومما أشار إليه التجاين 
يف إطار البحث عن إجابة كيف انتهت املسرية التطورية للحركة اإلسالمية السودانية »إن من 
املهم جدا أن نعود ونتساءل هل كانت منطلقات احلركة األساسية خاطئة كليا أو جزئيا، وهل 
الشاب  السوداين  املفكر  يرى  بعد؟« يف حني  ما حدث  تأثري على  اخلطأ -إن وجد-  هلذا 
الدكتور معتز شليب أن هذه العودة حتتمها كون )أن التجربة احلكومية الراهنة قد أفقدت الثقة، 
وخلقت حاجزا حيول دون االنسياق وراء هذا اخلطاب الذي تناقض مع املمارسة، ومل حيقق 
للجماهري شيئا مما كان ينادي به؛ الشيء الذي يوجب على العاملني يف اجملال اإلسالمي إجراء 
مراجعات جوهرية يف اخلطاب، وحتويله من خطاب يعتمد على الصياغات املطلقة والتحريض 
اجملرد؛ إىل خطاب ملتصق بالواقع، ومتفاعل معه، ومنطلق منه؛ أي أن يكون خطابا يتصف 
باملعقولية؛ مبعىن أن يكون قادرا على صياغة رؤاه وأطروحاته من خالل الشروط اليت تسمح 
منطقيا وواقعيا بتحقيقه؛ مما جيعله منتجا للحلول واإلجيابيات؛ بدال من االستغراق يف األحالم 
واألماين؛ مكتفيا بإدانة الواقع واحلكم علي(.أما خبصوص املراجعات املتعلقة باملنهج والقيادة 
القادر جذور األزمة اليت ضربت احلركة اإلسالمية يف مقتل،  التجاين عبد  الفكرية:فيتتبع د. 
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احلركة  املنهجي يف  التعامل  بني  ويقارن  األول،  وفجرها  اإلسالمية  احلركة  بواكري  ويبحث يف 
اإلسالمية، وحركات اإلصالح يف العامل العريب، ويلحظ أن احلركة اإلسالمية السودانية ظلت 
حترص على أن تُعرف بأهنا حركة جتديد ختتلف شكال ومضمونا عن أمناط القيادات الدينية 

التقليدية السائدة يف بعض اجملتمعات اإلسالمية)1(. 

ويشري التجاين اىل أنه من حيث الواقع فقد نشأ فراغ فكري يف قواعد احلركة، فإذا كان 
رجال الدين التقليديون غري مرغوب فيهم، وال تعمل احلركة على إعادة إنتاجهم، وإذا كانت 
املذاهب الفقهية ليست حمل اهتمام يف برامج احلركة، وإذا كانت املدارس واجلامعات احلديثة 
-اليت يتخرج فيها معظم أعضاء التنظيم- هي مؤسسات ]مفرغة[ من الدين متاما، فمن هو 
الذي سيكون مؤهال علميا إذن ليعود مباشرة إىل القرآن والسنة، ويؤسس منظومة فكرية تتجاوز 

الرتاث وتستوعب قضايا العصر؟

هذه الضآلة يف العلم واهلشاشة يف التكوين الفكري كان من املمكن التغلب عليها بعدة 
طرق إذا اجتهدت القيادة يف ذلك، ولكن القيادة مل تكن راغبة يف ذلك؛ ألنه ال يصب يف 
التجاين أن احلركة اإلسالمية لو أولت اهتماما خاصا هبذه  اجتاه القصر اجلمهوري!!( ويرى 
تنظيما سياسيا بديال  الرتايب وتأسيسه  الدكتور  العام  أمينها  بانشقاق  لتحولت حمنتها  املسألة 
عنها يف 1999م إىل منحة، حيث )كان ميكن النزاع نفسه أن يكون حمركا للفكر، فتتولد 
عنه رؤية فكرية جديدة، كما حدث يف حاالت، مشاهبة أخرى، ولكن نزاع اإلسالميني يف 
السودان مل يستطع -برغم تطاول فرتته الزمنية، وبرغم الصخب والضجيج الذي صاحبه- أن 
يبلور أطروحة متماسكة تصلح أن  النزاع أن  يربز رؤية جديدة، ومل يستطع طرف من طريف 
تكون إطارا لنقض بنيان سابق أو لرفع بنيان جديد( ويتفق الدكتور حممد وقيع اهلل -األستاذ 
باجلامعات األمريكية، مع د. جتاين يف أن قيادة احلركة مل تكن مشغولة هبذه املسألة، يقول وقيع 
اهلل: )واحلركة اإلسالمية السودانية خاصة ال تعتين بالفكر العناية الالزمة؛ والسبب يف ذلك، 
أهنا حركة عملية \«برمجاتية\« أكثر منها نظرية، وكانت قد حققت بعض أهدافها الكبرية 
اعتباطا بدون عناية تذكر بالفكر والدراسة، ورأت بعد ذلك أنه ال داعي للفكر والدراسة، مث 
تبني فيما بعد أن القيادة السياسية للحركة اإلسالمية السودانية كانت ختشى من تشجيع حركة 
الفكر؛ ألهنا كانت حتذر من قيام تشققات واجتاهات متمردة ومتعارضة داخل احلركة؛ فغلبت 

1 الطيب وليد، مراجعات احلركة اإلسالمية السودانية : عشرون عاما من السلطة، املسرية، التجربة، 
املستقبل،مكتبة مدبويل ،القاهرة ط1،  2010. 



94

هدف الوحدة السياسية على البعد الفكري والنظري()1(.

احلالة  السودان،  يف  اإلسالمية  احلركة  مؤرخي  أشهر  أحد  وهو  مكي(،  )حسن  يعترب 
اليت  املصرية  احلالة  عن  مثاًل  ختتلف  وهي  اإلسالمية،  احلركات  تاريخ  يف  انتصاراً  السودانية 
قاست يف مواجهة السلطة، فاإلسالميون يف السودان جنحوا يف الوصول إىل السلطة، وعليه 
فإن املراجعة سببها غنيمة الدولة، بينما املراجعة يف احلالة املصرية سببها اهلزمية يف حل معضلة 

الدولة.)2( 

ويرى )حسن مكي( أن مراجعات اإلسالميني يف السودان حدثت لسببني أساسيني؛ أن 
بعض رجال احلركة اإلسالمية وجدوا أنفسهم على هامش الدولة، والثاين أن مشروع الرتايب 
يف قيادة احلركة اإلسالمية دخل يف صراع مع هنج العسكريني يف قيادة الدولة؛ ما أدى إىل 
»طالق« دفعت مثنه احلركة اإلسالمية، إال أن حتديات املرحلة اليت تعيشها الدولة جعل خيار 

غالبية اإلسالميني احملافظة على مشروع الدولة))(.

إفرازات تجربة السودان تحتاج إلى استيعاب 
وعلى الرغم من االختالف بني اإلسالميني يف تقييم جتربة احلركة اإلسالمية يف احلكم، 
فإن جتربة أفرزت جمموعة قضايا فكرية تتطلب من اإلسالميني مراجعتها وتقوميها، مثل: طريقة 
األوحد؟وما  اخليار  الدميقراطية هي  أن  أم  باجليش،  التوسل  السلطة، هل ميكن  إىل  الوصول 
يف  احلزب  وظيفة  هي  وما  حتكمها،  اليت  والدولة  اإلسالمية  احلركة  بني  العالقة  طبيعة  هي 
سنوات احلكم؟ وهل ستتحول األجهزة الرمسية للدولة أو احلزب إىل جمرد غطاء فوقى متارس 
بامسه \«الشلة، أو الدفعة، أو احلاشية، أو التالميذ\« النفوذ.؟وهل تربر ضرورة محاية الدولة 

واحملافظة عليها سلب حرية الناس ومصادرة النظام الدميقراطي؟.

احلكم  يف  بلغت  السودانية  االسالمية  احلركة  جتربة  ان   اىل  نشري  أن  جدا  املفيد  ومن 
دولية،  وصراعات  حملية،  تعقيدات  من  فيها  ما  بكل  عاشتها  عقود،  الثالثة  من  يقرب  ما 
الدولة واحلركة  يقود  الذي  اإلسالمي  الصف  وقبل ذلك مشكالت يف  إقليمية،  ومشكالت 

1 تقدمي حسن مكي، املرجع السابق. 
2 نفس املرجع السابق . 

) نفس املرجع السابق 
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اإلسالمية يف السودان، وأيا كانت النتائج اليت وصلت إليها فهي جتربة جديرة بالتأمل والدراسة؛ 
ألهنا املرة األوىل اليت يتاح فيها للحركة اإلسالمية أن متارس فيها أفكارها، وجتتهد وتبتكر وختطئ 
وتصيب، إال أن ذلك ال يعفي احلركة اإلسالمية من النظر يف املرآة؛ لتكتشف ماذا فعل الزمان 

واألحداث جبسدها وفكرها ورجاهلا ووطنها وجتربتها يف احلياة.

وينبه الربوفيسور حسن مكي إىل مجلة من الظواهر اليت ينبغي يف ظل وجود إرادة قوية 
التجربة  ممتازة النقاذ  والثامن وهي عبارة عن مؤشرات  السابع  املؤمتر  للمراجعات من خالل 
املسرية  القادمة ملواصلة  اىل االجيال  بتجارب غريها وتسليم مشعلها  وانعاشها  وجتديد دمها 

وتصحيح االخطاء )4( فــــ : 

أوال : أن هناك انفراجا يف العالقات اخلارجية على األخص مع مصر ودول اخلليج وأثيوبيا 
وأرتريا والصني واهلند وماليزيا وتركيا .

ثانيا : متت تصفية السجون من املعتقلني وهناك مشروع سياسي كبري يقوم على املصاحلة 
والتعددية السياسية واالنتخابات وحرية الصحافة .

ثالثا : هنالك حتسن يف األداء االقتصادي وانفراج مايل مبعثه اكتشاف البرتول، مما أدى 
إىل طفرة االتصاالت والطرق اللتني سبَقَتا بثورة التعليم العايل واحلكم الفيدرايل.

والتعاقب  النخب  وتدوير  السلطة  تداول  متارين  أداء  على  قدرة  عدم  هنالك   : رابعا 
الدوري يف إبراز القيادات مما أدى إىل » تكلس« قيادي وأدى ذلك إىل اإلحجام عن تقبل 
شباب اإلسالميني باجلامعات وغريها كما أدى إىل إضعاف املؤسسية والشورية وبروز ظاهرة 

» شخصنة السلطة « .

حركة  وإمكانات  مطلوبات  مع  يتكافأ  ال  والثقايف  والفكري  الروحي  العمل   : خامسا 
سياسية تقوم على مطلوبات فكرية روحية .

سادسا :هنالك حتدي استمرارية مع بروز اجلهويات ودعوات العرقية والساللية والعصبيات 
القبلية والتدخالت اخلارجـية، يف ظل وجود بطالة وفقر، وحرب دارفور وتوترات هنا وهناك .

 4 نفس املرجع السابق 
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سابعا :عدم وجود آلية لتداول السلطة وضعف املؤسسية يف املؤمتر الوطين سيسهل من 
بالدخيل  ترحب  قد  الضعيفة  الداخلية  البيئة  ألن  األجنيب  والدور  اخلارجي  الضاغط  مهمة 

اخلارجي كمسهل لعملية تداول السلطة والدميقراطية. 

السودان :رؤية مستقبلية ..  فرص وتحديات:
وال ميكن ان ننهي هذه الدراسة دون ان نعرف القارئ الكرمي بان السودان ورغم حالة 
احلصار اليت سلطت عليه كدولة مث كحزب إسالمي حاكم بالرؤية اليت يسعى اليها يف املستقبل 
وهي رؤية قومية مهمة تتطلب جهود جبارة لتصحيح األوضاع حيث مارست السودان التخطيط 
للتخطيط االسرتاتيجي( بوضع اخلطط االقتصادية  القومي  للتنمية)عن طريق اجمللس  الديواين 
واالجتماعية اخلمسية والعشرية . وابتدرت اإلنقاذ السري على طريق التخطيط اإلسرتاتيجي، 
وتفردت برتسيخ هنج تنموي باالعتماد على الذات وحتريك قوي اجملتمع الكامنة لتحقيق التنمية 
ـ 2002م( اليت حققت  املستدامة . فكانت البداية اإلسرتاتيجية القومية الشاملة )1992 
جناحات مقدرة مهدت الطريق أمام اإلسرتاتيجية القومية ربع القرنية )2004 ـ 2028م(  )1(.

1 - جرى اتباع النهج العلمي املتعارف عليه يف التخطيط اإلسرتاتيجي بإنشاء مؤسسات 
ترعي التخطيط اإلسرتاتيجي إعداداً وتنفيذاً ومتابعة، وإشراك كل فعاليات اجملتمع ومؤسساته 
الرمسية والشعبية يف اإلمجاع على الرؤية الكلية، مما شكل نقلة نوعية وضرورية إيل اإلسرتاتيجية 

القومية ربع القرنية:

االنتقال من الديوانية التقليدية إيل املشاركة الفاعلة وتعزيز مقدرات املؤسسات . أ
الوطنية يف اإلعداد والتنفيذ واملتابعة .

ترمجة الرؤية اإلسرتاتيجية إيل خطط مرحلية مخسية وبرامج معلومة املوارد واألولويات . ب

بلوغ النتائج املرجوة كماً ونوعاً وفق برنامج وطين للتطوير واالمتياز، مما يؤدي إيل . ج
تعظيم قدرات املؤسسات بتأهيلها لألداء األكفأ وترشيد استخدام املوارد .

2 - هدف اإلسرتاتيجية القومية ربع القرنية وسبيلها اإلنسان السوداين بكل فئاته على 

 http://ncsp.gov.sd/Stgoals.ht : 1 موقع اجمللس القومي للتخطيط االسرتاتيجي السوداين
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تعزيز سالم  إيل  يقود  وراء حياة حرة كرمية وعدل شامل  الواسعة، سعياً  بالدنا  رقعة  امتداد 
اجتماعي وتعايش سلمي حيفظان لبالدنا أمنها القومي، أرضاً وإنساناً وموارد، ويدخلها بإذن 

اهلل إيل موضع الريادة بني األمم .

الرؤية القومية : )استكمال بناء أمة سودانية موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة ومتطورة 
عام 2028م، يف كافة مناشط احلياة السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية، وأن يهيئ 
هلا هذا التطور أن نتبوأ موقعاً متقدماً بني دول العامل تسهم به يف توطيد دعائم السلم العاملي 

ويف املشاركة باألمن والرفاهية للمجتمع الدويل (.

مفردات الرؤية :
أمة موحدة :

بتعزيز اإلمجاع الوطين حول القيم العليا لألمة واملصاحل الكربى للبالد، وبتحويل التعدد 
والتنوع إيل مصدر قوة وعنصر إخصاب للوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي، وذلك وصواًل 
إىل درجات متقدمة من العيش املشرتك بني األديان والتالقح الفاعل بني الثقافات والتمازج 
الصادق  الوطين  الوالء  الكاملة يف ظل  العادلة  املشاركة  لدى  يتجلى  مما  األعراق،  بني  احلي 

املتجدد.

أمة آمنة :
بتوطيد دعائم العدل الشامل بني أفراد األمة وجمموعاهتا وجهاهتا، وبتأمني احلياة الكرمية 
والبيئة السليمة واملوارد النامية ألجيال احلاضر واملستقبل، وببسط االستقرار السياسي والسالم 
االجتماعي، وحبماية الدولة من العدوان وصيانة اجملتمع من اجلرمية، وبتعزيز عالقات خارجية 

متطورة إىل درجات متقدمة من الشراكة العادلة مع احمليط اإلقليمي والدويل 

 أمة متحضرة :
بإحداث نقلة نوعية من جمتمع ريفي راكد إىل جمتمع ريفي متحضر، ومن جمتمع حضري 
بطئ التطور إيل جمتمع حضري مضطرد التقدم وبتنمية مشاركة اجملتمع املدين املنظم إزاء دور 
القانون  الدولة واجملتمع حلقوق اإلنسان وحلكم  الكاملة من  الرمسي، وبتوسيع احلماية  الدولة 
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وللرأي العام احلر السمح.. وذلك يف إطار التحديث الرشيد الذي يأخذ بأحدث منجزات 
املعرفة واخلربة يف العامل فيوائم بينها وبني منظومة القيم األصيلة يف اجملتمع .

 أمة متقدمة :
برتسيخ التعاطي الواعي للدراسات املستقبلية والتخطيط االسرتاتيجي وباالستيعاب احليوي 
للمعطيات العلمية والتقانية، وبالتصعيد الدائم للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، وباعتماد 
قواعد املؤسسية والشفافية، وما يقابلها من أسس الرقابة واملراجعة، وباالستهداء باملعرفة واخلربة، 

وباالحتكام إىل التداول السلمي للسلطة .

أمة متطورة:
 تشد جهودها الستكمال أهدافها يف هذه االسرتاتيجية من خالل جتاوز التحديات وفق 

خطط مخسية حمسوبة النتائج مبا يضمن ملسريهتا التطور املطرد والتحديث املستدام.

القيم الداعمة للرؤية :

1 .    .العدل اساس احلكم الراشد يتحراه اهل السودان يف كافة شئوهنم

واستعبادهم  قهرهم  جيوز  ال  أحراراً  خلقوا  الناس  أن  أساسها  اهلل  من  هبة  2.    احلرية 
ينشدها أهل السودان لتتحقق يف شئون احلياة كافة وفق حكم القانون .

).    الشورى والدميقراطية مبدآن أصيالن يف احلكم يقوم عليهما تنظيم الدولة واجملتمع 
ويوجهان األداء يف سائر وجوه احلياة العامة .

4.         الوحدة وتتحقق بالتمازج القومي الذي حيرتم التنوع والتعدد باعتبارمها مصدر 
قوة وفاعلية .

5.         األخالق الفاضلة املستمدة من األديان وكرمي املعتقدات والتقاليد واألعراف 
األصيلة .

للمواطنني كافة لضمان حتقيق احلاجات األساسية لإلنسان  الطيبة  الكرمية  6.    احلياة 
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واالستجابة للتطلعات املشروعة لألجيال .

7.         العزة والكرامة القائمة على قوة الدولة ومتاسك اجملتمع وكرامة اإلنسان .
تحديات الرؤية ربع القرنية:

احملافظة على التقدم احلضاري وعلى التميز الذايت الذي يسهم يف االرتقاء باحلضارة 	 
االنسانية ويوائم بني معطيات التقدم املادي وموجهات الرقي الروحي .

حتقيق السالم الشامل والوحدة الوطنية مما يؤدي إىل واقع متقدم مطرد من االستقرار 	 
السياسي والسالم االجتماعي .

التواؤم بني احلرية االقتصادية والعدالة االجتماعية، حبيث يكون اإلنسان هو 	  حتقيق 
حمور عملية التحديث والتطوير .

توطيد دعائم الدولة االحتادية واإلدارة الالمركزية مبا يوفق بني الوحدة الوطنية واالستقالل 	 
اإلداري .

تعميق مفهوم اهلوية السودانية وترسيخ قواعد الرتبية الوطنية واألخالقية اليت تتفاعل مع 	 
التطور اإلنساين وحتافظ على القيم السودانية .

األهــداف اإلستراتيجية الكلية
يف إطار الرؤية احملاطة بالقيم، ويف مواجهة التحديات نضع األهداف التالية إلسرتاتيجيتنا:

استدامة السالم والسيادة الوطنية والوفاق الوطني

وتعزيز . أ البالد،  سيادة  حلفظ  واألمنية  الدفاعية  األساسية  املقومات  توطيد 
وصيانة  والبشرية،  الطبيعية  مواردها  ومحاية  واخلارجي،  الداخلي  أمنها 

االجتماعي وسالمها  االقتصادي،  ومنوها  السياسي،  استقرارها 

العمل على ارساء دعائم السالم يف سائر جهات البالد، ومايستتبعه من سالم . ب
اجتماعي وحل النزاعات سلميًا
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تنمية ُعرف احلوار الوطين بني القوي السياسية واالجتماعية حول مستجدات . ج
القضايا الكربي، ومبا يتيح االختالف املشروع حول املناهج والوسائل، يف إطار 

االتفاق الشامل على جوامع القيم وقواسم املصاحل.

إرساء تقاليد مرعية ذات مرونة وفاعلية يف أدائنا الدبلوماسي والسياسي اخلارجي   . د
وذلك مبا يهيئ لسياستنا اخلارجية أن حتقق مصاحلنا احليوية، وأن ختدم خططنا 
اإلسرتاتيجية، وأن تتيح الفرص املواتية لتميزنا يف احمليط اإلقليمي والساحة الدولية 

سواء بالشراكة املتكافئة، أو باملسامهة االجيابية.

تعزيز المواطنة والهوية السودانية

القانون.. أ أمام  للمساواة  وقاعدة  والواجبات،  للحقوق  أساساَ  املواطنة   اختاذ 
 ب. الوصول بالتقدم االجتماعي إيل املواءمة الرشيدة بني احتفاظ شعبنا بأصالة 
اإلنسانية،  واملعارف  الثقافات  حداثة  على  انفتاحه  وبني  الذاتية  الثقافية  قيمه 

وذلك نأياً عن االستالب احلضاري وحتصيناً يف وجه الغزو الثقايف . 

البلوغ بالتنوع الثقايف يف تكوين جمتمعنا إيل درجات متقدمة من إثراء التماسك . ب
التالقح  حنو  التنوع  هذا  بتنمية  وذلك  االجتماعي،  السالم  وتعزيز  االجتماعي 

الثقايف والتماسك االجتماعي . 

حيت . ج الثقايف    األداء  ذات  املناشط  وتوسيع  املتقدمة  الثقافية  املفاهيم  تعميق 
القيمي   والسلوك  اجلمايل،  الذوق  ترقية  من  متقدمة  مستويات  نبلغ 
الثقافات  سائر  بني  املتميز  االبداع  إيل  الثقافية  املمارسة  تفضي  وحيت 
 . والفنون  اآلداب  ألوان  يف  أو  والفكر،  العلم  حقول  يف  سواء   األخري، 

ه. تعزيز قيم اهلوية السودانية التعددية اجلامعة بتقدميها على االنتماءات الثانوية 
والتعبري عنها يف االبداع الفكري والثقايف واالديب والفين وسائر مناشط احلياة .



101

التنمية المستدامة

 أ.    التجاوز بآثار اقتصاد التحول إيل مرحلة اإلقالع واالنطالق، وذلك من خالل تطورنا 
إيل دولة تصنيع ناهضة، تتنوع فيها القاعدة االنتاجية، وتتعدد الرتكيبة التصديرية   وذلك 
التحتية  البنيات  استكمال  على  يضفي  مما  الشاملة،  واجلودة  التقانية،  املعرفة  بإعمال 

املادية ميزات البنية الفوقية املعرفية، وهو ما حيقق التسارع يف التطور .   

ب.    استدامة االستقرار يف معدالت النمو االقتصادي والتوازن اهليكلي، واالرتفاع هبا إيل 
معدالت نوعية من اقتصاديات التقدم التقاين الذي يرتقي باالنتاج الزراعي الصناعي 

والتبادل التجاري إيل قيمة تراكمية مضافة . 

االقتصادية         جغرافيتنا  على  االستثمارية  التنمية  قطبيات  توزيع  والتنويع يف  التعديد     . ج 
االنتاجي والتصديري   التنوع  اقتصادنا ميزات  املتوازنة، ومينح  التنمية  مما حيقق أهداف 

وحيفظ التوازن السكاين واألمن االجتماعي . 

د .    إقامة دولة التصنيع والزراعة وجمتمع املعلومات والتقانة ومها حيققان اجلودة يف االنتاج    
واالمتياز يف االنتاجية مبا يقوي فرص املنافسة يف االقتصاد املعومل .  

مما  والغذاء  والطاقة  ملاء  احلرجة كا  احليوية  املوارد  القتصاديات  بالدنا  تأهيل  ه.   
بتطوير  وذلك  املصادر،  يف  الندرة  جراء  والنزاعات  االزمات  يف  العامل  سيدخل 
واالنتاج  البرتويل،  واالستخراج  الكهربائي  والتوليد  الري  يف  الكربي  مشروعاتنا 
 الزراعي النبايت واحليواين، إيل مستوي االكتفاء القياسي، والتبادل التجاري النوعي . 

االنتاجي  القطاع اخلاص  االقتصادي بوضع  النشاط  األولويات بني قطاعات   وتطوير 
واخلدمي، يف موقع الريادة واملبادرة، مع االرتقاء بأشكال املشاركة القطاعية األخري ذات 

االستيعاب االوسع للقواعد االجتماعية . 

 ز.    ترقية التخصيص والتوظيف للموارد، بتوجيه النصيب الكايف من العائدات البرتولية 
والتعدينية للتحديث والتطوير يف قطاعات البنية االساسية، والتنمية الزراعية والصناعية   
ترشيد  على  عالوة  هذا   . األخري  واملوارد  للمصادر  احليوي  االستنباط  تطوير  مع 
والفاقد  اهلدر  تتجاوز  اليت  الكفؤة  التنموية  ااالدارة  املوارد من خالل  االستخدام هلذه 

والتجميد .
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خفض الفقر وتحقيق أهداف األلفية

 االرتقاء بالبعد االجتماعي للنمو االقتصادي عن طريق التنمية االجتماعية الشاملة، يف 	 
التوازي مع اعتماد البعد البيئي للتنمية االقتصادية، بانتهاج التنمية املتوازنة املستدامة . 
وخباصة يف االرتقاء باالنتاج الريفي واحلياة الريفية، مما جيفف قنوات اهلجرة الداخلية، 

واالكتظاظ السكاين احلضري . 

 تضيق جيوب الفقر، وتوسيع مظالت الضمان والتأمني والتكافل وإطالق التنمية احمللية 	 
كبناء حتيت، ورفدها باملشروعات الكربي ذات التوظيف الكثيف كبناء فوقي .  

استهداف التوزيع السكاين املتوازن من خالل تطبيق التنمية املتوازنة، مع اإلمناء الدائم 	 
للخصائص السكانية .  

ابتداء من توسيع 	  القدرات اجلسدية والعقلية،  بناء  آفاق  للجميع إيل  الصحة  قاعدة  تطوير 
الصحة الوقائية وتعميم التأمني الصحي، وانتهاء إيل حتديث الصحة العالجية املتميزة 

وتطوير الرعاية الصحية النوعية .   

تعميم الوعي العام بالقيمة الصحية للرتبية البدنية، وتوسيع قاعدة ممارستها لسائر الفئات 	 
العمرية، بناء على مبدأ الرياضة للجميع، وذلك مع الوصول بااللعاب الرياضية التنافسية 

إيل احلد املرموق إقليمياً ودولياً 

إصحاحاً 	  املستقرة  والشيخوخة  السليمة،  والطفولة  اآلمنة،  األمومة  مستويات  تطوير 
للحياة وإمناًء للمورد البشري . عالوة على ترسيخ االلتزام الكامل من مؤسسات الدولة 

واملنظمات األهلية باستهداف الفئات احملتاجة للرعاية واحلماية.



103

الحكم الراشد وسيادة القانون

 أ. تطوير الفرص أمام ممارسة سياسية ناضجة رشيدة تنفتح على التجربة اإلنسانية املعاصرة  
وتعرب عن خصوصية تكويننا االجتماعي والثقايف، وذلك يف ظل املساواة يف حقوق املواطنة، 
محاية  وفق  وذلك  السلطة،  وتداول  القرار  صنع  املشاركة يف  وعدالة  والتنظيم،  التعبري  وحرية 

الدستور ورعاية حكم القانون . 

   ب. بسط سيادة القانون واستقالل القضاء وتوفري العدالة دون متييز أو إحنياز. 

البناء المؤسسي وبناء القدرات

للحوار  املدين  واجملتمع  السياسي  اجملتمع  بني  املتبادل  االتصال  قنوات  ترسيخ   أ. 
القرار  صنع  يف  للمسامهة  العام  الرأي  قياس  آليات  وتطوير  السياسية،  القضايا  حول  العام 
. القرار  لصنع  الداعمة  الفنية  املؤسسات  يف  واخلربة  املعرفة  عناصر  واستيعاب   السياسي، 

    ب. تطوير هياكل الدولة، احتادياً ووالئياً، من حيث التنظيم اإلداري والقانوين، واألداء 
العديل والرقايب، وذلك ألداء اخلطط اإلسرتاتيجية، والربامج املرحلية على وجه اجلودة واالمتياز  

ومبا يتيح سرعة التجاوب املؤسسي مع املتغريات.

ج . التطوير املتجدد للمناهج اإلدارية، وفق متغرياهتا العاملية، ملواكبة اقتصاديات املعرفة 
املعلوماتية، والشراكة العاملية، والتنمية املستدامة .

  د. التصاعد بأدوار اجملتمع املدين بكل منظماته احلديثة وتكويناته األهلية إيل مستوي 
املشاركة الكاملة للدولة يف وضع اخلطط وتنفيذ الربامج، وإرساء املقومات الداعمة لقيام جمتمع 

املعرفة التقانية واالبداع العلمي.  

الشراكة  العامة، ومن  احلياة  املتساوية يف  املشاركة  املرأة من  .االرتقاء مبستوي متكني  ه 
املتعادلة يف احلياة اخلاصة، وذلك يف إطار قيم األمة وأعراف اجملتمع

و .إحراز التقدم يف التأهيل املستدام للمورد الشبايب، مبا ميكِّنه من بناء قدراته، وتوظيف 
كفاءاته، حيت يكون آمناً مطمئناً على مستقبل تطلعاته . 
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ز .االرتقاء بقاعدة التعليم للجميع إيل مستوي التأهيل النوعي للمورد البشري من خالل 
بأهداف  موصواًل  التعليم  يكون  وحيت   . واملعلومات  واإلعالم  للتعليم  املتقدمة  املنظومات 
البحث العلمي والتطوير التقين، ومربوطاً خبطط التنمية والعمالة، ومفتوحاً على معطيات العلم 
احلديث والتقانة، وحيت يكون اإلعالم مستجيباً لتطور اآلفاق الفضائية والشبكية، ومتجاوباً 

مع مقتضيات القيم العليا للمجتمع، واملصاحل الكربي للبالد .

توطين المعلوماتية

 أ. البلوغ مبشروع صناعة املعلومات إيل حتقيق غاياته يف رفد مؤسسات الدولة ومنظمات 
اجملتمع باخللفية املعرفية الضرورية لوضع اخلطط وصنع القرارات، وذلك على أسس علمية ورؤي 

منهجية . 

 ب. قيام جمتمع املعلومات ارتقاءاَ بادائنا العام، ومواكبة لإلنفجار املعريف يف العامل .

تطوير البحث العلمي

 أ. االرتقاء بالبحث العلمي من حيث بنياته التحتية البشرية واملادية وتوسيع آفاقه يف مجيع 
مناشط احلياة، وتوطني بيئته خلدمة الدولة واجملتمع . 

التقانية من جهة، وبني  والتطبيقات  البحوث  العضوي بني مراكز  الرتابط   ب. إحداث 
مؤسسات التعليم ومواقع االنتاج وسوق العمالة من جهة أخري، مع ارتباط مواٍز مع مراكز 

التقدم التقاين العاملي والسوق العاملية.
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مقاربة ابستمولوجية للتجربة التركية
)02( 

التجربة التركية :من العسكرتارية إلى الديمقراطية ...  
ومن الهامش إلى المركز  

الخيار اإلسالمي في خدمة العمق االستراتيجي لتركيا

 

البحر المتوسط 

البحر األسود

أوكرانيا  القوقاز 

جورجيا 

سوريا العراق 

السعودية 

رومانيا  

بلغاريا 

تركيا 
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تركيا دولة إسالمية– علمانية أمهيتها السياسية أهنا تفصل الدين عن الدولة، مما جيعل     
احلديثة. وتعتنق نسبة )%94.2( من  للدولة اإلسالمية  الدولية منوذجاً  القوى  عالقتها مع 

السكان الدين اإلسالمي، وحوايل )%5.8( الدين املسيحي.

عرِّفت بأهنا »املنطقة اجلغرافية اليت متتد من غرب شبه القارة اهلندية شرقاً، إىل دول شرق 
الواقعة بني حبر قزوين  القوقاز  القرن األفريقي غرباً، ومن جنوب منطقة  أفريقيا وحىت منطقة 
حماطة  جزيرة  شبه  تركيا  وتعد  جنوباً،  عدن  وخليج  العريب  البحر  إىل  مشااًل،  األسود  والبحر 
بسواحل حبرية من ثالث جهات جغرافية، تطل من الشمال على البحر األسود، ومن الغرب 
تتحكم إسرتاتيجيا يف  املتوسط, وهي  البحر  اجلنوب على  إجية، ومن  على حبر مرمرة، وحبر 
مضيقني حبريني: »مضيق البوسفور« مشااًل بني البحر األسود وحبر مرمرة، و»مضيق الدردنيل« 
جنوباً، بني حبر مرمرة والبحر املتوسط من خالل حبر إجية، وهبذا تستطيع التحكم يف حركة 
املرور البحري بني البحرين األسود واملتوسط, إضافة إىل بعض اجلزر اليت  يقع معظمها يف حبر 
إجية، والبحر املتوسط، وتعترب »جزيرة أمروز« أكثرها أمهية،وهكذا شكلت تركيا جسراً عابراً 
ذا اجتاهات متعددة ألهم كتلتني دوليتني األوروبية واألمريكية من  للقارات،ومعرباً إسرتاتيجياً 
اجلانب الغريب منه، الكتلة اآلسيوية شرقا، والكتلة األفريقية جنوبا، وتركيا هي أهم بوابة للمنطقة 
للعالقات  الشمالية, وهبذا تشكل حمورا حيويا  األوروبية من جهتها  القارة  إىل  للعبور  العربية 

السياسية الدولية واإلقليمية.     

وهبذا متثل نقطة إلتقاء تربط طرق املواصالت الربية والبحرية واجلوية يف املنطقة, وتتحكم 
يف طرق نقل الطاقة إىل منطقة الشرق األوسط, وإىل قارة أوروبا, والواليات املتحدة األمريكية, 
وحترص تلك الكتل على إحياء عالقات تعاون إسرتاتيجي عسكري وأمىن مع تركيا, وتسعى 
لنجاحها  داخلها،  يف  ونفطية  وعسكرية  وجتارية  إقتصادية  بعالقات  معها  أمهيتها  إلثبات 

الدبلوماسي يف  إدارة القضايا واألزمات الدولية واإلقليمية يف حميطها اجلغرايف.

لقد أصبحت التجربة الرتكية بعد مرور مخسة عشر سنة من العمل والتفاين والنجاح الذي 
حققه حزب العدالة والتنمية مصدر اهلام ليس فقط ملثيالت احلزب احلاكم يف تركيا اليوم من 
احلركات اإلسالمية بل قفزت جتربتها اىل مصاف الدول الصاعدة  اليت تؤثر يف باقي دول العامل 
على اعتبار أهنا وصلت اىل مستوى جد متقدم يف جتسيد سياسات التنمية وبل و حولت البلد 
من موقع الدولة الطرف اىل الدولة املركز وغريت من واقع تركيا من دولة على هامش احلدث 
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الدويل اىل بلد فاعل يف صناعة حاضر ومستقبل املنتظم الدويل وأصبحت شريك رئيسي يف 
القرار االقليمي .

رؤية  لوجود  نتيجة  بانه  الرتكية الشك  التجربة  اليه  وصلت  الذي  واملوقع  املستوى  هذا 
صاغتها اخلربة الرتكية والذكاء اجلماعي الرتكي الذي عرفت قيادته كيف حتول طاقات وخربات 
الدولة الرتكية اىل سياسات وبرامج عملية وترتيب اولويات االصالح والتغيري بطريقة  وتاريخ 
برامجاتية يف مدى زمين منظور دومنا استباق لالحداث أو استعجال للنتائج أو تقييم للذات من 
خالل رؤية االخر للذات.فهي جتربة تستحق التوقف عندها ملياً بغية إبراز أهم معاملها وحمطاهتا 
وبالتحديد  فيها،  بالدولة  الدين  الذي طال عالقة  املستمر  والتغري  التطور  ومقوماهتا، خاصة 
عالقة الدولة األتاتوركية بالدين اإلسالمي، ومن مث تبيان الديناميكية اليت ميزت عالقة التيار 
العلماين بالتيار اإلسالمي، وإظهار أهم احملطات املفصلية اليت طبعت هذه العالقة كما ان جتربة 
التنمية واالسس اليت قامت عليها تتطلب الفحص والدراسة رغم ان هذه الدراسة ال تف بغرض 

التفصيل يف التجربة التنموية لكنها ستعرض التجربة بشكل جممل .

تمايز التجربة ومرحلة الشك فيها  
ومن جهة أخرى تطرح جتربة حزب “العدالة والتنمية” الرتكي، بوصفه حزبًا سياسًيا ذا 
خلفية إسالمية، حتديات كبرية على تيارات وأحزاب احلركة اإلسالمية يف البلدان العربية، إذ 
مثة هنا حزب إسالمي يدير دولًة تنتهج العلمانية والدميقراطية، منذ عام 2002، وهو حزب 
ناجح، مبعايري التنمية وبناء الدولة وإدارة اجملتمع، على الرغم من كل املآخذ عليه، إذ ال توجد 

جتربة سياسية فوق النقد، أو عصية على األخطاء واملشكالت.

فنحن أمام جتربة خمتلفة، ومغايرة للتجارب احملبطة يف بعض البلدان العربية، سواء وصلت 
التيارات أو األحزاب اإلسالمية املماثلة إىل احلكم أو بقيت يف املعارضة، إذ إن جتربة حزب 
التعليم،  مستوى  ورفع  االقتصاد،  وتنمية  الدولة،  بناء  يف  انشغلت  تركيا  يف  والتنمية  العدالة 
وحتسني مستوى عيش املواطنني، يف حني أن ظروفها يف البلدان العربية كانت أولوياهتا غري ذلك 

وارادة اإلفشال كانت مربجمة وواضحة كما حدث يف مصر وتونس .

ونقطة إسقاط الشعاع هنا أننا فعال إزاء جتربة مغايرة وناجحة يف تركيا، أواًل، ألهنا أثبتت 
احلركة  جتارب  إفشال  أو  إخفاق  مقابل  يف  والسياسة،  واجملتمع  االقتصاد  إدارة  مبعايري  ذاهتا 
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اإلسالمية يف البلدان العربية على أكثر من صعيد؛ ،وثانًيا، ألن منطلقات حزب العدالة والتنمية 
الرتكي ختتلف عن املنطلقات اليت يتبناها اجلسم الرئيس يف التيارات اإلسالمية العربية، املتمثلة 
“اإلسالم  شعار:  عن  بنفسها  تنأى  وبرامج  لشعارات  برفعه  املسلمني(،  اإلخوان  )مجاعة  بـ 
هو احلل”، وعن التطبيق احلريف للشريعة أو القول بـ”احلدود” أو بـ”احلاكمية” أو باخلالفة. 
السلطة، وتقدمي  بالعلمانية وبالدميقراطية وبتداول  يقبل  لتيار إسالمي  إزاء جتربة  وثالثًا، ألننا 
نفسه مبعايري اإلجنازات يف املشاريع االقتصادية ورفع مستوى التعليم واإلنتاج، وهي ليست حال 
التيارات اإلسالمية العربية اليت مل جتد بعد طريقها إىل التصاحل مع الواقع والعصر والعامل بسبب 
الصراع الصفري بينها وبني األنظمة والنخب احلاكمة والدعم الدويل هلذه النخب واالنظمة)1(.

ولعل هذه االختالفات بل والتناقضات احيانا هي اليت أدت إىل سيادة نوع من التقييم 
اهنا  اعتبار  الرتكي،على  مثيلها  جتربة  لبداية  العربية  اإلسالمية  التيارات  معظم  قبل  من  احلذر 
بدات بانشقاق وخروج على مؤسس احلركة االسالمية يف تركيا)جنم الدين اربكان( أو باالحرى 
مترد على رأيه وقراراته وحىت رؤيته لإلصالح والتغيري يف املستوى السياسي،يف مرحلة كان يعاين 
من التضييق واحلرمان من الفعل السياسي احلر، مما أثار الشبهات حول صدقية، أو إسالمية 
حزب العدالة والتنمية .يف مقابل وجود حزب إسالمي آخر ميثل االمتداد التنظيمي والتارخيي 
لتجربة اربكان)حزب السعادة الذي يقوده اربكان فعليا( ومن الطبيعي ان يكون ارتباط اغلب 
احزاب احلركات االسالمية باحلزب القدمي لكن املدخل السياسي يف تركيا  ونتائجه املتصاعدة 
التنموي  واملنجز  العريب  والربيع  احلرية(  فلسطني)اسطول  التارخيية خبصوص  اردوغان  ومواقف 
حول النظرة السلبية اليه اىل اعجاب مث حمل اقتداء ومصدر اهلام سيما بعد اخفقت جتارب 
احلركات االسالمية يف بلدان الربيع العريب واصبحت تركيا مالذا لكل مطارد أو متابع أو مظلوم 

من قبل االنظمة اليت انقلبت على ربيع احلريات .

ويف احلقيقة، كان أردوغان قد صرح بكل وضوح ،بأنه ليس امتداد حلزب السعادة بل 
هياكلها ووظائفها  االسالمية وال حىت هبرمية  االحزاب  بايديولوجية  له  له وال عالقة  منافس 
عن  ،وعرب  واحدة  منظومة  يف  والفكر  واالجتماع  والسياسة  الدعوة  بني  جتمع  اليت  الشاملة 
موقف خمتلف من أهم ما تطرحه احلركات اإلسالمية يف تركيا وغريها والسيما خبصوص مفهوم 
العلمانية والعالقة بينها وبني التيارات اإلسالمية وكيفية التعامل مع األنظمة العلمانية املتحكمة 

http://www.   : التايل  الرابط  على  ،املنشور  إسالميينا  منظار  من  الرتكية  التجربة  ماجد كيايل،   1
 geroun.net/archives/80985
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يف السلطة  حيث قال اردوغان أن “الدولة العلمانية ال تعين دولة الالدين، متمنـًّيا وجود دولة 
مدنية تقوم على احرتام مجيع األديان والشرائح يف اجملتمع، وأن العلمانية ال تتعارض مع الدين 
من مجيع  متساوية  مسافة  على  الدولة  وقوف  معناها  وأن  معه،  تتعايش  أن  عليها  بل جيب 
األديان، أما األشخاص فال يكونون علمانيني، يستطيعون أن يكونوا متدينني أو ضد الدين 
أو من أديان أخرى، فهذا شيء طبيعي”)2(. وهو مفهوم جديد يفصل بني العلمانية والعلمنة 
ويطرح مقاربة سياسية يف التعايش الوطين مغايرة ملقاربات احلركة اإلسالمية رغم وجود نقاش 
يف بعض أروقتها الواعية عن الفرق بني العلمانية الشاملة والعلمانية اجلزئية فيما طرحه املسريي 
عندما وضع العلمانية حتت اجملهر يف احد كتبه ))(، وطرح اردوغان مث ممارساته يف جتسيد املفهوم 
اجلديد شكل اضافة مهمة يف مسرية النقاش الدائر حول هذه املفاهيم احلاملة لغريها يف النموذج 

املعريف احلاكم لسلوك احلركات اإلسالمية.

مرحلة اإلعجاب والحذر 
الذي يقودها  الرتكية واحلزب  التجربة  ُمِضّي اكثر من مخسة عشر عاما على بدء  ورغم 
“العدالة والتنمية”، وبرغم ما أسفرت عنه هذه التجربة من تغري كبري يف تركيا: سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا، ومن تغري يف املشهد السياسي يف الشرق األوسط، وبرغم ما حّققه أردوغان من شعبية 
عالية يف األوساط العربية.. برغم كل هذا إال أن الكتب املتوفرة عن هذه التجربة يف لغة العرب 
قليلة للغاية، وأقل منها تلك اليت كتبها أتراك يف رصد وتقييم هذه التجربة وماهو موجود هو عبارة 
عن حبوث ودراسات ومقاالت منتشرة هنا وهناك فريق منها معجب إعجاب عاطفي بالنموذج 
الرتكي وفريق ناقم عليه ويتهمه بتهم غري موضوعية ويستدل يف ذلك بتقرير راند)4( الذي يشجع 
على مفهوم جديد »االسالم الدميقراطي« حيث يقدم التجربة الرتكية قبل مرورها اىل عهدهتا 

الثالثة بالنموذجية لدى احزاب التيار االسالمي ويدعو التقرير اىل االقتداء هبا.

األشخاص  تديُّن  تضمن  والعلمانيُة  مسلم..  فأنا  علمانياً  لست  أردوغان:  تصريح   2
http://www.alarabiya.net/   : التايل  الرابط  على  العربية  قناة  موقع  على  املنشور 

 html.166779/14/09/articles/2011
) عبد الوهاب املسريي، العلمانية حتت اجملهر، دار الفكر ،سنة 2000 ص 53.. 

2006،واملنشور  التنوير  واملوارد واإلسرتاتيجّيات،دار  الشركاء  املدين:  الدميقراطي  اإلسالم  بينارد،  شرييل   4
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_: التايل  الرابط  على 

 reports/2005/MR1716.pdf
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اليت  القضايا  تتميز مبقاربة فريدة ومميزة لقضية من أعقد  الرتكية  التجربة  ورغم ذلك فان 
تلقي بظالهلا على الوضع يف الشرق األوسط توترا واستقرار، وهي العالقة امللتبسة واملثرية للقلق 
النموذج »الرتكي« يشكل  الدين والدولة، وحتديدا بني اإلسالم والسياسة، وبالتايل فإن  بني 
منوااًل جيسد فيه اإلسالم عاماًل مهما يف ديناميكية احلياة السياسية، إىل جانب العامل القومي، 
وسعي تركيا لنيل عضوية االحتاد األورويب، باالقرتان مع الدور النشط يف قضايا وملفات الشرق 
األوسط، ووضع طور جديد يف العالقة بالواليات املتحدة األمريكية يتجاوز بالتأكيد العالقة 

التقليدية خالل احلرب الباردة وما بعدها. )1(

واملثري للتأمل - جبدية - ذلك التقديُر اإلجيايب )العامُّ( لالنتخابات الرتكية ونتائجها اليت 
بِشّقيها:  السلطة  بزمام  اإلمساك  اإلسالمية من  اخللفية  ذا  والتنمية«  العدالة  مكهَّنت »حزب 
رئاسة احلكومة ورئاسة الدولة، يف مجهورية أتاتورك العلمانية الَعِتيهَّة. فحىت أولئك الذين يقفون 
على خصام مع »الفكرة اإلسالمية« حارت عقوهلم يف هذه »املفارقة الرتكية« ذات الوجهني: 
الوجه األول: أن البلد اإلسالمي الوحيد الذي أعلن علمانية دولته رمسيًّا منذ البداية، وطوهَّر 
أيديولوجية علمانية صرحية - وفق النموذج الفرنسي - هو نفسه الذي أوصل حزبًا سياسيًّا 
العامل أمجع  انتخابات دميقراطية سلمية وَسِلَسة، اعرتف  السلطة عرب  ذا خلفية إسالمية إىل 
بشرعيتها ونزاهتها . ووجه املفارقة الثاين: تساؤل ينطوي على دالالت عدة، يطرحه على حرب 
بنجاح  تركيا  يقود  أن  دينية وأصول إسالمية  مَتّكن حزٌب سياسي ذو خلفية  قائاًل: »كيف 
السياسة والرتبية، كما يف االقتصاد  القضايا والشؤون: يف  العامل، ويف أكثر  ملحوظ يف نظر 
واألمن، سواء على مستوى الداخل أو من حيث العالقة مع اخلارج؟«. وهل كانت االنتخابات 
احلرة والنزيهة واملشهود هلا وحدها كفيلة بصعود العدالة والتنمية ام ان هنالك اضافة اىل ذلك 
العدالة  حتالفات غري معلنة بني السياسي والديين الصويف والعسكري وحىت اخلارجي مكنت 
والتنمية من الوقوف على عتبة الصعود ليصنع قصة جناح غري متوقعة أهلت تركيا للعلب ادوار 

متميزة يف الساحة االقليمية والدولية ؟ )2(

اجلزيرة  العريب،مركز  العامل  يف  املنوال  وحدود  التجربة  معامل  الرتكية..  اإلسالمية  ،«احلركة  ورغي  جالل   1
للدراسات ،سنة 2010 .ص)9 

2  معتز اخلطيب ،ظاهرة اإلعجاب بالنموذج الرتكي،ورقة مقدمة اىل ندوة النموذج الرتكي واجملتمعات العربية 
:اخلصوصيات وامكانات االستلهام ،مركز الشرق لللدراسات االقليمية واالسرتاتيجية،سنة 2010 . 
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عموميُة ذلك التقدير )الذي امساه الدكتور معتز اخلطيب ))( يف دراسته  بعنوان: ظاهرة 
اإلعجاب بالنموذج الرتكي( جاءت من خمتلف األطراف السياسية والفكرية يف العامل العريب، 
بل والشعبية كذلك، حىت »باتت جتربة هذا احلزب يف البناء والتحديث مادًة للتأمل والتدبر، 
خاصًة من جانب العرب واملسلمني، الذين يهتمون بتحليل أبعادها ودالالهتا؛ الستخالص 

دروسها وِعرَبها« . )4(

ومهما يكن من االمر، فمن املؤكد أن تعبري »النموذج الرتكي« أصبح األكثر شيوًعا يف 
سياق احلديث عن تركيا حزب العدالة والتنمية، وإن كنا قرأنا – على قلٍة - تعبرياٍت أخرى مثل 

»العصر الرتكي«، و«العثمانية اجلديدة«، وغري ذلك.

ويضيف الدكتور معتز اخلطيب :ومن الضروري هنا توضيح معىن »النموذج« وما املراد 
تعين  وقد  واالستنساخ،  النقل  أو  احملاكاة  إىل  والسعي  التهََّمثُّل  تعين  قد  أهنا  ذلك  بالنهَّْمَذَجة، 
أهنا جتربة ناجحة تستحق اإلعجاب، مع إدراك أوجه اخلصوصية والسياقات احمللية، لكن يتم 
االستدالل بالنموذج هنا واالحتكام إليه للربهنة على صحة فكرٍة ما، أو أنه ميكن استلهامه 
جزئيًّا. واملعنيان غري متالزمني يف اخلطاب السياسي العريب، لكن الغالب َسْوُق النموذج الرتكي 

على املعىن الثاين. )5(

شعب مهاجر ومجاهد .. أنشأ دولة فريدة 
النموذج الرتكي دون فحص طبيعة الشخصية الرتكية وتاريخ تطورها  واعتقد بان دراسة 
هو حبث يف الفراغ على اعتبار ان األتراك عبارة عن قبائل ُرحهَّل نشأت يف األساس يف إقليم 
تركستان، بني الصني وآسيا الوسطى، وحتركت باجتاه الغرب، حىت استقرت يف مشال بالد فارس 
ويف هضبة األناضول وآسيا الوسطى، وتطورت سياسيًّا واجتماعيًّا، حىت أقامت دولتها املستقلة 
مرتـنَْي، األوىل الدولة السلجوقية، اليت ظهرت يف القرن اخلامس اهلجري، والثانية الدولة العثمانية 

اليت ظهرت يف القرن العاشر اهلجري.

) نفس املرجع السابق .
4 نفس املرجع السابق . 
5 نفس املرجع السابق . 
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هذه التطورات األنثروبولوجية كما يقول الدكتور حممد صادق امساعيل )1( يف كتابه حول 
التجربة الرتكية، أدت إىل نشأة دولة فريدة من نوعها، حيث شعب يقيم يف أرض غري اليت نشأ 
فيها، ولذلك ارتبطت فكرة »الترتيك« حىت منذ ما قبل قيام الدولة األتاتوركية احلديثة، بتوسع 

تركيا شرقًا، يف املناطق اليت نشأ فيها األتراك أصاًل. )2(

فاحلركة الطورانية اليت نشأت وتطورت أواخر القرن الـ19 ومطلع القرن العشرين، مدت 
أذرعها لتشمل آسيا الوسطى وتركستان، ونفهم اآلن سبب االهتمام الرتكي اللصيق، بقضية 
مسلمي اإليغور يف إقليم تركستان الشرقية، حيث إن اإليغور اآلن هم التطور الطبيعي للقبائل 
اليت خرج منها األتراك السلجوقيون والعثمانيون من بعد، مث األتاتوركيون يف القرن العشرين.

ومييل بعض املؤرخني إىل احلديث عن دولة اخلالفة العثمانية باعتبارها »اإلمرباطورية العثمانية« 
أو »الدولة العثمانية« ويشريون إىل أن »دولة اخلالفة« مت توظيفها سياسيًّا من جانب األتراك 
الدولة  إن  الصواب، حيث  جيانبه  احُلكم  هذا  واإلسالمي.ولكن  العريب  العامل  على  للسيطرة 
العثمانية لعبت دور مظلة اخلالفة اإلسالمية، حىت ما قبل اهنيارها ببضعة عقود، وكانت حتكم 

بصورة أشبه أو قريبة الشبه من حكم دولة العباسيني األوىل والثانية. ))(

مع مندريس واوزال واربكان كانت العودة الى الهوية التركية :
ويكتب الشيخ راشد الغنوشي )4( عن التجربة الرتكية يف سياقها التارخيي املؤثر يف احلاضر 
التيار االسالمي باملعىن احلركي يف تركيا  واملستقبل كالما مهما يف وصف مرحلة ماقبل بروز 
فقال : تركيا بلد القطائع واملتناقضات الشديدة، فقد حوهلا انقالب النخبة املتغربة )خنبة مجاعة 
الدومنة أي اليهود املتأسلمون بعد طردهم من األندلس، والتجائهم إىل حاضرة اخلالفة( بقيادة 
مصطفى كمال أتاتورك، من عاصمة األمة اإلسالمية املرتامية األطراف، عرب القارات الثالث، 
إىل دولة قومية شوفينية، يف تعصبها للعنصر الرتكي، وعلمانية متطرفة حاربت اإلسالم بكل 
ما ملكت من وسائل، وراهنت على استبدال اهلوية اإلسالمية العثمانية هبوية قومية علمانية 

1 حممد صادق امساعيل، التجربة الرتكية من أتاتورك إىل أردوغان ،دار العريب للنشر ،)201. 
2 نفس املرجع السابق . 
) نفس املرجع السابق . 

http:// بيديا،  اخوان  والتنمية الرتكى،  العدالة  جتربة حزب  ىف  خاصة  قراءة  الغنوشي،  راشد   4
 www.ikhwanwiki.com/index.php?titl
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أوروبية، عرب محلة شاملة على كل مؤسسات اإلسالم التعليمية والوقفية والشعائرية بل التشريعية 
والدولية. )5(

لقد غرّيت الدولة قبلتها بالكامل، ومل تدخر جهداً يف محل الشعب على ذلك، رغم أن 
جتربة ثالثة أرباع قرن أثبتت أن تغيري هويّات الشعوب أمر بالغ العسر، بسبب ما أبداه الشعب 
من مقاومة متعددة األشكال، كان من بينها صعود حزب من داخل النخبة العلمانية العسكرية 
يف  املتطرفة  العلمانية  جدار  ثغرة حمدودة يف  وفتح  مندريس،  عدنان  بقيادة  اخلمسينات،  يف 

عدائها لإلسالم، اليت أرساها مؤسس اجلمهورية.

ورغم أن هذه السياسة مل تستمر أطول من الفرتة بني 1950 و1960، إذ مت التصدي 
هلا بكل عنف، من قبل حراس املعبد العلماين، الذين انقلبوا على الدميقراطية، بعد أن كانوا قد 
بدأوا باالنقالب على اإلسالم، فعّلقوا رئيس الوزراء املنتخب عدنان مندريس، ورئيس اجلمهورية 

جالل بايار على املشنقة...)6( 

وبعد أن أعادوا ترتيب األوضاع، وبضغط من الشركاء األوروبيني، من أجل احلفاظ على 
مستوى من االنسجام مع الوجه األورويب، الذي حترص عليه النخبة، أو املفروض عليها، متت 
العودة إىل الدميقراطية، غري أهنا أفرزت مرة أخرى حزباً علمانياً معتداًل بزعامة شخصية معتدلة 
قريبة من اجلماعات الصوفية هو سليمان دميرييل، الذي استأنف على حنو ما سياسة مندريس 

من جهة السماح باملمارسة الدينية، وهو نفسه كان معروفاً بأداء الصالة.

ويف عهده استأنفت احلركة اإلسالمية بزعامة الربوفسور جنم الدين أربكان عملها، ضمن 
حزب جديد هو حزب السالمة الوطين، الذي ظهر على أثر ما شهدته الساحة من صراعات 
األحزاب  خمتلف  مع  التحالف  فرصة  ألربكان  أتاح  ما  األحزاب،  وتشتت  واليسار  اليمني 
العلمانية لتشكيل احلكومة مرة مع اليسار بزعامة أجاويد، »رئيساً للوزراء«، ومرتني مع حزب 

العدالة بزعامة دميرييل.

5 نفس املرجع السابق . 
6 نفس املرجع السابق . 
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حركة تنمو وتترسخ 
التحالفات  هذه  قدمت  لقد   : بالقول  املرحلة  تلك  على  الغنوشي  راشد  الشيخ  ويعلق 
الغطاء السياسي الضروري لنمو بنية حتتية قوية لإلسالم، متثلت يف إشادة سلسلة واسعة من 
املدارس الثانوية واالبتدائية لتخريج األئمة واخلطباء، واستقبلتهم كليات الشريعة ملواصلة تعلمهم 
املساجد والتدين  أبواب االختصاصات، وفك احلصار عن  انفتحت يف وجوههم خمتلف  مث 
عامة. غري أنه أمام صعود اإلسالميني واشتداد محى الصدام بني املتطرفني من اليمني واليسار، 
تدخلت املؤسسة العسكرية الوصي على تراث أتاتورك لتضع حداً لصعود اإلسالميني املتزايد 
مع اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران، من جهة، وللفوضى من جهة أخرى. ومل تعد إىل ثكناهتا 
إال بعد أن وضعت الوثيقة الدستورية الرابعة، اليت نصّبت املؤسسة العسكرية عرب جملس األمن 
القومي حارساً ووصياً على تراث أتاتورك، كما سبق، وتسلم تورغت أوزال رئاسة الوزراء، فما 
لبث أن أعاد منهج مندريس إىل الواجهة يف خطوة هتدف إىل مصاحلة تركيا احلديثة مع هويتها 

اإلسالمية والتخفف من تصلب العلمانية األتاتوركية املعادية لإلسالم. )1(

ويؤكد الشيخ راشد الغنوشي يف حتليله للوضع الرتكي انذاك بالقول :ضمن هذه األجواء، 
السياسي، فمن  لتعزز من موقع اإلسالم  تفاعلت جمموعة عوامل سياسية داخلية وخارجية، 
أربكان،  الدين  بزعامة جنم  الرفاه  املتمثلة حبزب  اجلديدة  اإلسالمية يف صيغتها  احلركة  عودة 
وتفّشي الفساد وسط النخبة العلمانية لألحزاب، وتعطش الشعب للهوية، واألزمة االقتصادية، 
بفعل  اإلسالمي  الكتاب  بانتشار  مروراً  تركيا،  وجه  يف  األوروبية  البوابة  انغالق  استمرار  إىل 
الرتمجات السريعة لكل ما ينشر يف العامل اإلسالمي، وال سيما من قبل كّتاب احلركة اإلسالمية 
يف تيارها الوسطي، كل هذه األمور كان هلا األثر يف تعزيز املد اإلسالمي، حىت بات حزب 
ملا  فأمكن  الناخبني،  أصوات  فاقت %22 من  بنسبة  الرتكية  األحزاب  رأس  على  »الرفاه« 
الدولة  تاريخ  يف  مرة  ألول  احلكومة  تشكيل  اإلسالمية  احلركة  أو  السياسي  اإلسالم  يسمى 
الرتكية احلديثة، متحالفاً مرة أخرى مع حزب علماين حمافظ، تتزعمه سيدة هي تانسو تشيلر 
وذلك سنة 1996.غري أن حراس املعبد العلماين يف املؤسسة العسكرية وخارجها قد استنفروا 
للتواؤم مع شعائر  قدمها  اليت  التنازالت،  بأربكان وحزبه، رغم كل  مصممني على اإلطاحة 
إسرائيليني،  واستقبال مسؤولني  له،  التحية  وأداء  أتاتورك،  قرب  الوقوف على  مثل  املعبد، من 

1 نفس املرجع السابق . 
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وكانت  االسباب  هلذه  عليه  نقموا  ولكنهم  واألوروبية.  األطلسية  االرتباطات  على  واحملافظة 
حادثة املروحة كمايقول اجلزائريون،مّده جسوراً قوية مع اجلوار العريب والعامل اإلسالمي عامة، 
مببادرته لزيارة عدد من األقطار العربية واإلسالمية مثل )ليبيا ومصر وإيران(، وعمله يف تأسيس 
الكربى الرأمسالية  للدول  السبعة  نادي  مقابل  الكربى،  الثمانية G8 للدول اإلسالمية  نادي 

G7. واستضافته يف شهر رمضان بعض رموز الصوفية واألئمة الكبار.)2( 

أعداء النجاح ومحاوالت قتل التجربة في المهد
ورغم أن أداء أربكان االقتصادي كان عظيماً يف النزول بالتضخم والبطالة والدين اخلارجي 
إىل أدىن نسبة، بالقياس إىل احلكومات السابقة، ورغم أدائه املتميز غري املسبوق للبلديات، اليت 
تديرها مجاعة الرفاه، إال أن ذلك وبقدر ما رفع مكانة اإلسالميني لدى الشعب، بقدر ما رفع 
مستوى نقمة الباب العايل )اهليئة العليا لرجال األعمال والصحافة وقادة العسكر(، فصّعدوا 
)احملكمة  أدوات سيطرهتم  من  أخرى  أداة  االستقالة، وحركوا  على  عليه حىت محلوه  الضغط 
العليا( فحلت حزباً يف أوج عطائه، بنفس االهتام الثقايف املعتاد: النيل من هوية الدولة العلمانية. 
وشنت على التيار اإلسالمي ما يشبه حرب إبادة، وذلك على إثر ما استبد بأذهان حراس 
املعبد العلماين، من شعور بأن احلياة من حوهلم بقيادة رئيس الوزراء، زعيم احلركة اإلسالمية، 
اجتهت قدماً يف اجتاه اإلسالم، مبا يهدد بتغيري طبيعة الدولة، فانعقد جملس األمن القومي يف 
اجتماع عاصف اشتهر باجتماع 28 فرباير 1997 الذي صدر عنه 18 بنداً، هي مجلة من 
اإلجراءات الصارمة ضد التيار اإلسالمي على كل الصعد االقتصادية والتعليمية واالجتماعية، 
وأمر رئيس الوزراء اإلسالمي بتنفيذها، ما اضطرّه إىل االستقالة، لتدخل بعده تركيا يف طور 

عصيب من االضطراب السياسي والثقايف والفساد االقتصادي املهدد باالهنيار.

ليعود التيار االسالمي يف تركيا بأسلوب جديد وزعامة سياسية متجددة متثّلت هذه الزعامة 
بشخصية الطيب رجب أردوغان، الذي أطيح به من رئاسة بلدية من أكرب البلديات يف العامل، 
واليت حقق فيها اجنازات جعلت من امسه مقرونا بالنجاح، إذ توّصل إىل حل مشكالت حياتية 
فشل فيها كل من سبقه، فأحاطه الناس حبب عظيم. ومل يشفع له ذلك من العزل والزج به يف 

السجن.

2 نفس املرجع السابق  
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لقد أفضى احلكم العسكري إىل إقصاء زعيم احلزب أربكان من السياسة، ما اضطره أن 
ميارسها من وراء ستار، من خالل حزب جديد هو حزب الفضيلة، دفع إىل قيادته أحد رفاقه 
هو احملامي رجائي قوطان، وحافظ احلزب على مكانه على رأس األحزاب، لكن يف املعارضة. 

ومل يرض ذلك الباب العايل، فصدر قرار حبّله، فتشكل حزب السعادة بدياًل له. 

ويف مؤمتره حتدى تيار الشباب بزعامة عبد اللهَّه غول وأردوغان قيادة احلزب املتمتعة بثقة 
أربكان. وكاد غول أن يفوز بالقيادة، ليضع موضع التنفيذ الربنامج اإلصالحي الذي يطالب 
احناز  جديد  حزب  تشكيل  إىل  التيار  هذا  انطلق  ذلك  حيصل  مل  فلما  وأردوغان،  هو  به 

إليه %51 من نواب احلزب يف الربملان.

احلركة  أحزاب  من  اجلديد  احلزب  والتنمية«،  »العدالة  حلزب  األساسية  الفكرة  وكانت 
اإلسالمية، حتمل مجلة من التعديالت على السياسات املعهودة يف هذا التيار، اعتباراً مبا حدث 
يف السنوات الست العصيبة املاضية، حيث تعرضت احلركة اإلسالمية ملخطط إقصاء واستئصال 

وكسر عظم، على يد صاحب السلطة العليا اجليش.

أردوغان يخرج معركة التجديد الى الواقع 
ففي اوت من صيف سنة 2001 م وبعد أسبوع من تأسيس حزب السعادة  الذي برز 
فيه االختالف كبريا بني فريقني يف حزب اربكان فريق احمليط املتمحور حول اربكان املؤسس 
وفريق يتمحور حول قيادات جديدة متثلت يف عبد اهلل غول وطيب رجب اردوجان ،هذا االخري 
الذي كان باستمرار يتعرض اىل فيتو مجاعة اربكان يف كل االستحقاقات االنتخابية سواء تعلق 
االمر باحملليات أو التشريعيات حيث كان فريق املكتب املركزي للحزب دائما ترفض ترشيح 
اردوجان ولكن كان يرتشح مبنطق حملي حبت بعيد عن القرار املركزي رغم النجاحات اليت كان 
حيققها باستمرارا ،وبعد ذلك اخلالف قدم السيد طيب أردوغان الرئيس السابق لبلدية استنبول 
يف تركيا طلبا للرتخيص حلزبه الذي أطلق عليه اسم »حزب العدالة والتنمية«، والذي سيكون 
احلزب رقم 9)، واعترب طيب أرد وخان أن حزبه سوف ال يعد وريثا حلزب إسالمي، بقدر 
ما سيكون وريث احلزب الليربايل وهو حزب العدالة الذي كان زعيمه سليمان دميريل رئيس 
مجهورية تركيا السابق، فمن طروحات وأفكار هذا احلزب أكد زعماء حزب العدالة والتنمية أهنم 
سيستقون أفكارهم واسرتاتيجياهتم الرامية اىل حتقيق التنمية الوطنية داخل البالد  وقد ضمت 
اهليأة التأسيسية للحزب ما يقرب من )1 امرأة بينهم حمجبات، ومطربة وممثلة وطبيبة ومعلمة، 
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إضافة إىل العديد من الشخصيات اليت كانت تشكل التيار املعتدل داخل جتربة حزب الفضيلة 
احملظور ،هؤالء املنشقون اهتموا أربكان والقيادات الكبرية باالستبداد وسوء االدارة والفشل يف 
التعامل مع الدولة الرتكية العلمانية. والتحق باحلزب جمموعة من التكنوقراط ويف مقدمتهم على 
أساسياً يف بناء السياسة االقتصادية  باباجان )وهو من املؤسسني للحزب( الذي لعب دوراً 

واملالية حلكومة حزب العدالة والتنمية.)1(

ويف نفس سنة التأسيس أنضم إىل حزب العدالة والتنمية تيار منشق عن حزب الوطن 
األم )أسسه الرئيس تورغوت أوزال يف )198، وهو حزب مييين ليربايل توىل رئاسة احلكومة 
من )198 إىل 1991 وضم أعضاء من اليمني واليسار واندمج يف احلزب الدميقراطي عام 
الوطن األم )مجيل جيجك وعبدالقادر أكسو(  املنشقني عن  أبرز االعضاء  2009(. ومن 
وانشق اعضاء بارزون عن حزب الطريق القومي )حزب مييين ليربايل أيضا، وهو حزب الرئيس 
سليمان دميريل، تأسس يف )198 وضم من اليمني واليسار( ليلتحقوا بالعدالة والتنمية مثل 
)حسني جيليك وكوكسال توبتان(. وأنضم إىل احلزب تيار اسالمي موايل حلركة فتح اهلل غولن 
اليت ال تشرتك يف احلياة السياسية ولكن لديها الكثري من املؤيدين واملناصرين داخل مؤسسات 
الدولة الرتكية وكان هلم دور كبري يف اجناح حزب العدالة والتنمية، وفيما بعد التحق تيار اسالمي 
التكنوقراط  من  الكثريون  انضم  احلكم  احلزب يف  وبعد جناح  النقشبندية،  احلركة  يتبع  صويف 
واملوظفني الكبار بالدولة. لذا فإن احلزب يتشكل من جمموعة تيارات إسالمية وليربالية تكاتفت 
وشكلت   2002 الثاين  تشرين  يف  دخلتها  انتخابات  أول  يف  وجنحت  البعض  بعضها  مع 
احلكومة منفردة منذ ذلك الوقت.و اعترب أحد أفراد اهليئة املؤسسة للحزب يف مؤمتر صحفي أن 
حزب العدالة والتنمية قدم ليمأل الفراغ السياسي القائم يف احلياة السياسية الرتكية بعد أن فقد 
الشعب ثقته باألحزاب املمثلة يف الربملان، ولذلك فهو ميثل كافة االجتاهات الليربالية، وحيتضن 
مجيع قطاعات الشعب. وعدد طيب أرد وغان رئيس احلزب الذي انتخب باإلمجاع املبادئ اليت 
سيدافع عنها حزب العدالة والتنمية يف : مبدأ اجلمهورية املركزية املوحدة واملتضامنة املستندة إىل 
املبادئ الدميقراطية العلمانية ودولة احلقوق االجتماعية، وحتقيق تكافئ الفرص للجميع واقامة 
عالقات حسنة مع دول العامل كافة، والقيام بأعمال اخلصخصة لصاحل البالد وضمان عدالة 
التأكيد على  للبالد، مع  البنية االجتماعية  الضرائب وختفيضها وتوزيعها بشكل ينسجم مع 

http:// الدميقراطية  جملة  العدالة ,  حزب  جمهورية  ,تركيا .. استمرار  عبدالفتاح   بشري   1
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رفض احلزب جلميع أشكال التعذيب واإلرهاب واإلذالل، أما العلمانية ففسرها رئيس احلزب 
بأهنا تكمن يف حياد الدولة جتاه املعتقدات، وهي هبذه الصورة ضمان للدميقراطية.

ويف أكثر من تصريح ولقاء صحفي أكد زعماء حزب العدالة والتنمية أن حزهبم ليس 
حزبا إسالميا بل هو حزب علماين يعمل يف إطار ثوابت الدولة، واليت من أمهها العلمانية، وقد 
أثار إعالن رئيس حزب العدالة والتنمية بعلمانية حزهبم غرابة عند مساعه، خاصة وأنه صدر 
من رجل ترىب وترعرع بني أحضان التيار اإلسالمي، كان هلذا التيار الفضل بعد اهلل يف إكسابه 
الساحة  اليوم داخل  اليت هو عليها  له أن يصبح على املكانة  السياسية اليت خولت  التجربة 
السياسية.وقد بدى هذا اإلعالن عند بعض أبناء التيار اإلسالمي كأنه ارتداد من زعيم حزب 
العدالة والتنمية وبعض القياديني اآلخرين عن املبادئ اليت اعتنقوها منذ مدة، أو كأهنم خلعوا 

عنهم ربقة اسالميتهم .

وعندما يتحدث اردوغان عن مرجعية حزب العدالة لسليمان دميرييل حلزبه يف الوقت الذي 
خيرج هو من حزب السعادة ،يكون من الطبيعي التساؤل عن إمكان استمرار وتواصل هذا 
املشروع اجلديد، الذي بدأه مندريس واستأنفه دميرييل مث تورغت أزال، ووصل إىل أوجه مع 
أربكان مث اردوغان، أي مشروع مصاحلة تركيا احلديثة مع تارخيها وهويتها، من خالل احلد من 
التطرف العلماين للدولة يف عدائها للدين، يف مسعى الستبدال علمانية متطرفة بأخرى معتدلة، 
هي أقرب إىل النوع األورويب، الذي يغلب عليه احلياد، إزاء املسألة الدينية، وذلك باإلفادة من 
التجارب السابقة، باعتماد مرونة أكرب يف خدمة املشروع نفسه، مبا حيفظ جوهره، ويتخلى ولو 
ظرفياً عن بعض مظاهره، من أجل فتح أبواب التطور يف وجهه بعيداً عن أسباب التصادم مع 

الباب العايل.

الثابت أن حزب »العدالة والتنمية« بزعامة النجم الصاعد رجب أردوغان، رئيس بلدية 
إسطنبول، )وهو إىل جانب غول أبرز الشباب، الذين أعدهم أربكان خلالفته(، قد جنح إىل 
جانب احتفاظه بشعبية واسعة داخل التيار اإلسالمي يف استقطاب قطاع واسع من اليمني 
وعجزها  فسادها  بسبب  تنهار  وتركها  التقليدية،  أحزابه  عن  ختلى  الذي  احملافظ،  العلماين 
اليسار،  من  ذلك  من  أقل  فئات  استقطب  كما  الكربى،  البالد  ملشاكل  حلول  تقدمي  عن 
الذي تراجع بنسبة الثلث لنفس األسباب. واستقطب كذلك حواىل ثلث الناخبني األكراد، 
فضاًل عن استقطابه للقاعدة اإلسالمية )حواىل %)2(، عدا نسبة ضئيلة )%2( ذهبت إىل 
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»السعادة«. وكل هذه الفئات الواسعة رأت يف »العدالة والتنمية« وزعامته الشابة منقذاً للبالد 
من كارثة الفساد االقتصادي، أو من احلرب األهلية يف كردستان، أو من التصادم مع العسكر. 
وكلها رأت فيه، رغم التباين الثقايف، األمل يف إنقاذ تركيا من الفساد االقتصادي، مبا عرف عن 

زعمائه من فعالية ونظافة خالل ممارستهم إلدارة البلديات.)1( 

املعروفة يف  باملثل اإلسالمية  ممتلئاً  بدأ مسريته اإلسالمية  أربكان  أن  اىل  االشارة  وجتدر 
معارضة مشروع أتاتورك القائم على قطع تركيا هنائياً عن جذورها اإلسالمية، وعن امتدادها 
العامل اإلسالمي،  العريب اإلسالمي، ودجمها يف أوروبا، فكان مهه األعظم استعادة تركيا إىل 
والتصدي بالوسائل القانونية لذلك املشروع، ولعضويتها يف احللف األطلسي، وللنظام الرأمسايل، 
وللصهيونية. وكانت القدس حمور خطابه األساسي، ولكن ممارسته خالل ثلث قرن للسياسة 
فرضت عليه أن يدرك مدى صالبة تلك األسيجة، وشراسة حراسها، فعّدل من خطابه ومن 
إسرتاتيجيته على حنو فرض عليه االعرتاف بتلك األسيجة، ومنها العالقة مع إسرائيل، والتعامل 

معها، على أمل ترسيخ وتوسيع القاعدة الشعبية ملشروعه.

تراكم التجربة يصنع الفرق 
وحول ماهو اسرتاتيجي وما هو ظريف يف عرض التجربة الرتكية يعلق  الشيخ راشد الغنوشي 
الربوفسور  اليت أسسها  الرتكية  إن احلركة اإلسالمية  بالقول :  تركيا  على احلركة اإلسالمية يف 
جنم الدين أربكان، يف صيغها املختلفة، اليت برزت هبا إىل الساحة، وآخرها حزبا »السعادة« 
الروح  عليها  غلبت  قد  أردوغان،  الطيب  بزعامة رجب  والتنمية«  و»العدالة  طوقان،  بقيادة 
لغة  مهندس حيسن  احلركة  فمؤسس  الفكري:  اإلنتاج  جمال  هلا جهد يف  يعرف  ومل  العملية، 
األرقام والتخطيط، وقد طبع التيار بطابعه، وللمهندسني دور قيادي بارز يف احلركة اإلسالمية 
املعاصرة بدياًل عن املشايخ. أما غذاؤهم الفكري فمستمد يف أصله من فكر اإلخوان املسلمني 
كفكر عام للمسلمني مجيعا، عرب الرتمجات السريعة، اليت برعوا فيها، لكل ما يصدر يف ساحة 
الفكر اإلسالمي، مضافاً إليه ثلث قرن من العمل السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف مناخ 
تدرجوا  العرب.فقد  أمثاهلم من  واملاليزيني عن  األتراك  ما مييز اإلسالميني  علين مفتوح، وهو 
يف عملية التغيري اجملتمعي، مبا حيول دون صدامهم مع املؤسسات العلمانية القوية  كاجليش، 

                                                                                                    https://arabi21     ،21 1 مروان نايف ،قصة حزب العدالة والتنمية الرتكي وأردوغان،العريب
.com/story
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والقضاء، والسلطة التنفيذية، وفروع كل ذلك يف  مؤسسات التعليم، وبقية مؤسسات الدولة. 
وهو ما يؤهل التجربة الرتكية ألن تكون منوذًجا حُيتذى يف الكثري من البلدان اليت شهدت تغواًل 
علمانيًّا بقوهَّة احلديد والنار، والعمالة للغرب، وليس بالعلم واألفكار اليت جتعل من دوهلم دوال 

متطورة ومزدهرة يف التنمية . )1(

وبالتايل ساهم أربكان، واحلركة اإلسالمية الرتكية يف إجياد منوذج خيتلف عما تؤاخذ عليه 
مناذج أخرى كطالبان، والسودان، واجلزائر )نقصد جتربة االنقاذ(. مع التأكيد على أن النموذج 
الرتكي للتغيري جاء من خالل املشاركة يف االنتخابات، دون حاجة خلروج اجلماهري للشارع كما 

هو احلال يف تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وعمان، واألردن، والبحرين، وغريها.

لقد جنح أربكان يف االبقاء على الشعلة وقادة ودفع هبا اىل مساحات اكثر حيوية يف عملية 
التغيري واكمل اردوغان املشوار بطريقة جديدة لكن اجلوهر واحد وهو جتنب الصدام املباشر مع 
قالع العلمانية املتصدعة يف تركيا؛ مما يعطي منوذًجا حيًّا على كيفية إدارة عملية التدافع، من 
خالل كسب اخلصوم أو الكثري ممن يقفون يف صفوفهم إىل جانب املشروع احلضاري لألمة، 
وليس بّزهم أو إفحامهم، فتلك طريقة مريضة، وال تؤدي سوى ملزيد من الشحناء والبغضاء 
ى 
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وحقد اخلصوم، مستخدًما هنًجا قرآنيًّا فريًدا يف التحدث للخصوم.. ﴿ َوِإ�ناَّ
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الخطاب و  السياسات الرئيسية التي أهلت حزب العدالة والتنمية للريادة :
لقد حدد احلزب سياسات واضحة ودقيقة وأولويات مرتبة منذ البداية فحقق بفضل جدية 
رجاله وعبقرية التنزيل والتعامل مع الوسط احمللي واخلارجي اجنازات عمالقة حولت تركيا من 

موقع التابع إىل موقع القائد باقتدار وميكن تلخيص هذه السياسات فيما يلي: 

اوال : الخطاب السياسي الجديد : خطاب إصالحي تجميعي
 لقد عمل احلزب على طرح خطاب إصالحي وطين عام جتاوز فيه الشعارات األيديولوجية 
واالنتماءات احلزبية الضيقة، فاكتسب شعبية كبرية من خالل تأكيده على الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان واحلرية الدينية واإلصالح السياسي، وحماربة الفساد السياسي وحقوق األقليات.  كما 
اكتسب احلزب القاعدة اإلسالمية الشعبية السابقة من خالل طرحه خلطاب إسالمي إصالحي 

1 راشد الغنوشي، املرجع السابق . 
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معتدل كان للشباب دور كبري يف صياغته متجاوزين حدود اخلطاب التقليدي الذي ] مترتس [ 
حوله شيوخ احلركة اإلسالمية الرتكية . 

وانضم إىل احلزب عدد من املمثلني والفنانني والصحفيني واألدباء الذين رأوا يف خطابه 
املعتدل خمرجا من األزمة السياسية الكربى . وحقق احلزب اخرتاقه اجلديد من خالل حصوله 
األمر  العلوية،  املناطق  وكذلك  بالكردية  الناطقة  املناطق  يف  األصوات  من  على نسبة كبرية 
الذي افتقدته التجربة اإلسالمية سابقا، وقد ساعد على حتقيق هذا االخرتاق خطاب احلزب 

السياسي جتاه هذه األقليات.

والفكر  السياسة  يف  ))االعتدال  االكرب:  شعارهم  بوضوح  احلزب  اعلن  قادة  لقد 
والسلوك((  مث شرحوا معىن ذلك االعتدال بالتفصيالت التالية: 

01 - سوف ال تتمحور حركتنا اجلديدة حول املشاعر والعقائد الدينية، وإمنا على األسس 
الدميوقراطية والشفافية واحلوار والتعاون. 

02 - لن تعمل حركتنا وفق أسلوب العمل السياسي القائم على الطاعة العمياء للزعيم أو 
الرئيس، كما كان جارياً يف عهد أربكان، وإمنا وفق أسلوب العمل اجلماعي أو أسلوب 

عمل الفريق يف السياسة واإلدارة واحلكم. 

03 - إّن حركتنا سوف تنشغل مبعاجلة القضايا اليت تشغل بال جمموع الشعب الرتكي، 
الذي يشكو من البطالة وعدم املساواة يف توزيع الثروات والنمو والعدالة االجتماعية. 
ولذلك فقد وضعت برناجماً طموحاً للحزب يتجسد يف حتقيق دولة الرفاه، من خالل 
إصالح نظام التعليم وتوفري اخلدمات الصحية وحتقيق الضمان االجتماعي يف خطاب 

سياسي جديد موجه لكل املواطنني. 

04 - لسنا من دعاة املناظرات السياسية والتالسنات الفارغة، وإمنا بالعكس من ذلك فإّن 
حركتنا اجلديدة تدعو إىل املصاحلة االجتماعية واحلوار والتعاون، ألّن مثة نقاطاً كثرية 

مشرتكة بيننا وبني اآلخرين. 

لن تكون  فإّن حركتنا سوف  لذلك  تركية وظروف موضوعية خاصة،  05 - مثة حقائق 
خطراً أو هتديداً على النظام القائم، ألننا سوف لن نّتبع السياسات اليت تشكل مثل 
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ذلك التهديد. 

الظروف  بتهيئة  املواطنني يف االنضمام إىل االحتاد األورويب، وسنقوم  06 - سنليب رغبة 
املناسبة لذلك االنضمام يف إطار مصلحتنا الوطنية. 

07 - سوف لن تكون قضية احلجاب سبباً للصراع يف برامج حزبنا املقبلة، ألننا سنقوم 
أّن  اليت ندعو إىل محايتها، السيما  القضايا يف إطار حقوق اإلنسان  حبل مثل هذه 
احلجاب ال يشكل املشكلة األساسية للمرأة الرتكية، وإمنا هي حباجة إىل حل مشكالهتا 
واملساواة يف  باحلريات  والتمتع  السياسية  احلياة  واملشاركة يف  واالجتماعية  االقتصادية 
مجيع اجملاالت. ولذلك فإّن املرأة الرتكية سوف لن تكون رقماً أو زينًة أو لوناً يف حزبنا، 

وإمنا على قدم املساواة مع الرجل. 

اجلاهزة  الطوباوية  والسياسية  االقتصادية  النظريات  متارس  لن  سوف  حركتنا  إّن   -  08
الواقعية  االقتصادية  السياسات  وإمنا   - القومية   – الوطنية  والنظرة  العادل  كالنظام 
والفاعلية واملنسجمة مع ظروفنا واملستجدات الدولية، يف إطار نظام السوق احلرة مع 

محاية ذوي الدخل احملدود مالياً واجتماعياً. 

09 - ستحافظ حركتنا على أسس النظام اجلمهوري ومبادئ أتاتورك، ولذلك لن ندخل 
يف صراع أو صدام  مع القوات املسلحة الرتكية، وإمنا سنتبع سياسة واضحة ونشيطة 
للوصول إىل اهلدف الذي رمسه أتاتورك يف إقامة اجملتمع املتحضر واملعاصر، يف إطار 

القيم اإلسالمية اليت يؤمن هبا 99 % من مواطين تركيا.

فالعدالة والتنمية  قدم رؤية نقدية عميقة  حيث قامت النهضة الرتكية على مشروع واضح 
تقوده مراكز الفكر والرأي اليت تقوم بصياغة رؤى علمية واضحة يف جمموعة من القضايا اليت هتم 
اجملتمع والدولة، كما أن هذه املراكز تضم شبكة احلكماء اليت تتشكل من كبار موظفي الدولة 
الدولة وال يرتضون  املتقاعدين مدنيني وعسكريني، وهم علمانيون، لكنهم اجيابيون مع دور 
واالقتصادي  السياسي  النموذج  هبذا  تركيا  استطاعت  بذلك  والتنمية،  العدالة  سياسة حزب 
املنفتح والكفاءة أن تشكل حتواًل جذرياً يف منطقة الشرق األوسط، الذي أصبح يشكل حتدياً 
لألجندة األمريكية واالسرتاتيجية اليت كانت قد احتكرت صياغة القرار االسرتاتيجي يف املنطقة.

وهي رؤية تعتمد لغة األرقام واملعلومات واحلقائق للحالة االقتصادية الرتكية قبل االنتخابات   
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وكّون تصورا واضحا ألسباب األزمة ومظاهرها وسبل اخلروج منها، وحّدد رؤيته االجتهادية 
بشكل واضح، وقّدمها للشعب، مقدما الوعود بتجاوز تلك األزمة واخلروج من احلالة السيئة، 
اقتصادية  ومل تكن وعوده مبنية على شعارات ولغة خطابية أو فكرية ] معّلبة [ وإمنا برامج 
صاغها خرباء يف اجملال االقتصادي الرتكي يف مقدمتهم الرجل الثاين يف احلزب عبد اهلل غول.

ثانيا :السياسات الكلية لحزب العدالة التنمية التركي  :
وتتلخص فيما يلي:

01 - ضمان احلريات املدنيه والسياسية، وال سيما حرية الفكر والتعبري واالعتقاد، والتعليم  
وتكوين اجلمعيات واملؤسسات، كشرط مسبق للسالم واملصاحلة.

02 - حتويل البنيان اهلش للدولة إىل دولة قوية وظيفيه مع هدف حتقيق الكفاءه والفعاليه 
وتقدمي خدمات ذات نوعية جيدة مع اعتماد الالمركزيه.

03 - البشر هم رأس املال وحجر األساس يف التنمية االقتصادية.

04 - تشجيع اقتصاديات السوق اليت تعمل مع مجيع القواعد واملؤسسات، وعدم مشاركة 
الرقابيه  الوظيفة  على  دورها  يقتصر  بل  االقتصادي  النشاط  من  نوع  اي  يف  الدولة 
واالشرافيه واالستقرار االقتصادي لن يتحقق إال بالنمو الناجم عن االستثمارات اليت 

ستزيد من فرص العمل.

05 - دور احلكومة العمل على خدمة الشعب، و توفري الرفاهيه والسعاده جلميع املواطنني.

06 - التعليم هو أهم عنصر من عناصر التنمية يف كل ميدان وبالتايل البد من تشجيع 
االستثمار يف جمال التعليم.

07 - الضمان االجتماعي حق دستوري و يتعني على الدولة جعل هذا احلق يف متناول 
كل فرد.

08 - اتباع سياسة خارجية واقعيه تناسب التاريخ واملوقع اجلغرايف لرتكيا، بعيدا عن االحكام 
املصاحل  مبدأ  اساس  على  ستكون  اخلارجية  السياسة  االفكار.  تصور  وقبل  املسبقه 

املتبادله.
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09 - اعادة حتديد اولويات السياسة اخلارجية ىف مواجهة التغري االقليمي والعاملي .

10 - اختاذ مبادرات إلجياد حلول منصفة ملشاكل تركيا مع جرياهنا.

11 - وضع املزايا النامجة عن املوقع االسرتاتيجي لرتكيا يف تصرف اجملتمع الدويل من اجل 
حتسني مسامهتها يف السالم والرخاء العامليني.

ونستطيع أن نستنتج من ذلك بعض مسات برنامج ورؤية احلزب :

 01 - برناجمه برنامج انتخايب سياسي صرف ال وجود ملسحة دينية فيه، وهو يعلن التزامه 
الكامل بالعلمانية، وبفصل الدين عن السياسة، وذلك ال يعين فصل الدين عن اجملتمع 

أو الدولة.

02 - إعادة ترتيب العالقة بني الديين والسياسي بعيدا عن كل أشكال التنازع أو التوظيف 
وتقر بأمهية القيم الدينية يف حتقيق الرقي االجتماعي .

تقيد  هلا  مفاهيم خاطئة  على  ولكن  السائدة،  العلمانية  على  للحزب  اعرتاض  03 - ال 
أداء  من حرية  املتدينني  على متكني  اإلسالمية  دعوته  تقتصر  الشعب حيث  حريات 
شعائرهم، وإزالة القيود عن استخدام حجاب الرأس للمرأة كجزء من احلريات وحقوق 
اإلنسان وليس كفرض ديين، ورفع القيود عن املدارس الدينية اخلاصة اليت خترج أئمة 

وخطباء للمساجد.

 04 - ال يدعو لدستور إسالمي يعتمد الشريعة وال يسعى لتطبيق احلدود اإلسالمية، يطرح 
دميقراطية علمانية ال تعادي الدين بل تستوعبه.

 05 - أعلنوا التزامهم الكلي بقواعد التعددية السياسية.

 06 - أعلنوا عزمهم على محاية حقوق اإلنسان, وعدم التدخل يف احلياة اخلاصة ملواطنيهم, 
أو التعسف بتغيري منط حياهتم عن طريق سلطة الدولة.
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العوامل المساعدة على نجاح العدالة والتنمية التركي :
هناك عدة عوامل ساعدت على جناح حزب العدالة والتنمية والذي على الرغم من تعدد 
انتصار  السلطة، يف  إىل  رفعته  اليت  الكربى  الرافعة  تبقى  منها،  اليت غرف  األوعية  واختالف 
ساحق، على أحزاب وزعامات عريقة، هي قاعدة إسالمية، ولكن كانت الرؤية يف ترك الصدام 
مع اجملتمع واجليش فلم تر مناص من تغيري يف اخلطاب والوجوه والتكتيكات... فكان العدالة 

والتنمية، وذلك أن )1(

01 - القاعدة اإلسالمية اليت رفعت أربكان إىل سدة الوزارة األوىل، جتاوزت نسبتها 22% 
من أصوات الناخبني، ومل يذهب منها إىل حزب السعادة غري %2 يعين ذهبت اىل 
العدالة والتنمية ومن هنا ينبغي التاكيد أن احلاضنة الرئيسية لربنامج العدالة والتنمية هي 

نفس القاعدة اليت احتضنت مشروع اربكان السابق .

02 - إن أداء اإلسالميني يف احلكم مل يكن سلبياً، وكانت يف إدارة املدن الرتكية الكربى 
مثل إسطنبول وأنقرة وأرض روم ممتازة، وهو األداء الذي جعل من أردوغان جنماً ساطعاً 

يف مساء إسطنبول برباجمه وإجنازاته .

03 - غلبة الروح العملية على املناظرات النظرية واآليدولوجية جعل حركة التطور يف هذا 
احلزب سهلة ميسرة، مكتفني يف اجملال الفكري بالرصيد اهلائل والتشكيلة املتنوعة من 
منه،  اإلستفادة  على  فعملوا  املعمورة،  احناء  يف كل  الوسطي  اإلسالمي  التيار  منتوج 
براجمهم  فجاءت  وميوله،  الرتكي  الشعب  واقع  مع  ينسجم  الذي  بالشكل  وصياغته 
النظرية استجابة حللم الغالبية الساحقة من الشعب الرتكي ومن كل األطياف واألطراف.

04 - اإلتفاق الداخلي والتماسك التنظيمي، واإلبتعاد عن اخلالفات الشخصية والنزاعات 
القيادية، والتناحر على مناطق النفوذ واإليثار وتغليب املصلحة العليا للمجموع على 
األطماع الفردية.رغم وجود ازمات داخلية بني احلني واالخر كانت قيادة احلزب تتعامل 
معها حبذر وذكاء واستيعاب .وتنازل عبداهلل غول عن رئاسة الوزراء ألردوغان مع بداية 
وعدم  املنصب،  تسلمه  دون  قانونية  قضايا  بعدما حالت  قبل مخس سنوات،  الدورة 

http://ida2at.com/the-turkish-justice-  ،1 سعيد احلاج، العدالة والتنمية الرتكي بعد 15 عاًما
 /and-development-party-after-15-years
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متسك غول رغم قدرته على ذلك، كانت الدليل على عمق والء رموز احلزب للمبدأ 
ولألخالق بعيدا عن وهج املناصب وملعان املواقع ..وحىت بعد خروجه من الرئاسة ومن 

احلزب كان أول القادة االتراك الذين وقفوا ضد االنقالب على اردوغان سنة2016.

05 - البعد عن العنف يف معاجلة قضايا اخلالف الداخلي واخلارجي، واختيار األساليب 
العقالنية والقانونية يف محاية حقوقهم الدستورية، والرهان على سالمة التقدير عند الرأي 
العام عن احلاجة والضرورة، وهذا الذي أمهَّن هلم طريق العودة الكبرية اىل السلطة، ومهد 

هلم السبيل وبقوة إىل قلوب الناس قبل أي شيئ آخر .

06 - من أهم أسباب جتدد فوز حزب أردوغان تلك اإلجنازات على الصعيد االقتصادي 
و  العدالة  الرتكي فخالل ثالث سنوات من عمر حكومة حزب  الشعب  اليت ملسها 
التنمية يف تركيا جنح يف الرفع من حجم التجارة اخلارجية عام 2005 اىل ما يقارب عن 
200 مليار دوالر، و حجم الصادرات الرتكية اىل 700 مليار دوالر، و استطاعت 
ان ترفع احتياطي البنك املركزي الرتكي اىل 58 مليار دوالر يف حني انه كان ال يتجاوز 
26 مليار دوالر قبل تسلم اردوغان السلطة .هذا يف العهدة االوىل لتجربة احلزب يف 
احلكومة وهي العتبة اليت وقف عليها احلزب يف العهدة الثانية والثالثة الن النجاح ينتج 
االتفوق بال شك بل ويفرز التطوير ويكتشف االبداع ويثمنه لتصبح النجاحات بعد 

ذلك تتاليل بشكل طبيعي .)1( 

 07  -  وعلى املستوى السياسي جنح أردوغان يف حتقيق حّد أدىن من التوازن بني حكومته 
العسكرية، و استطاع ألول مرّة أن يعّدل  العلمانية و خاصة املؤسسة  النفوذ  ومراكز 
توجهات السياسة اخلارجية لرتكيا ليوازن بني مشروعها االورويب و بني مصاحلها مع بقية 

األطراف الدولية .

وإذا ما أردنا ان خنتصر عوامل جناح حزب العدالة والتنمية يف حتقيق الوثبة الرتكية الكبرية 
فإننا نعزوها كما قال احد الباحثني )سعيد احلاج باحث فلسطيين متخصص بالشؤون 

الرتكية( اىل  منظومة متكاملة من العناصر التالية  )2(: 

يف  و»صوفية«  السياسي  تارخيها  يف  مشرقية  دولة  تركيا  زالت  القيادة: ما  أواًل،   -  01

1 سعيد احلاج ،نفس املرجع السابق . 
2 سعيد احلاج، نفس املرجع السابق . 
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منظومتها اجملتمعية، األمر الذي يزيد من دور القائد أو الزعيم، ورغم أن األدوار القيادية 
مهمة يف كل املستويات، إال أن أحداً ال ميكنه إنكار دور أردوغان يف مسرية احلزب 
وتركيا. يتمتع الرجل بالكفاءة والكاريزما والكثري من املهارات القيادية إضافة إىل حب 
اليت  املتالحقة  األزمات  يف  يظهرمها  وحزم  شجاعة  عن  فضاًل  شعبه،  معظم  واحرتام 
تتعرض هلا تركيا يف متيز واضح عن أغلب رفاق دربه، كما رأينا يف قضايا الفساد عام 

)201 واالنقالب الفاشل مؤخراً.

02 - ثانياً، الخلفية الفكرية: مثة رؤية ناظمة لعمل حزب العدالة والتنمية وضع بذورها 
املنظر داود أوغلو تتعلق باستثنائية اللحظة التارخية – ما بعد احلرب الباردة – وتستنهض 
إمكانات وممكنات تركيا لصنع مكانتها وفقاً لتارخيها وجغرافيتها، وتتناغم مع موروثها 
احلضاري وحترتم هويتها، وتسعى جلعلها »دولة مركز« يف حميطها املتشارك معها تارخيياً 

وجغرافياً واملتواصل معها ثقافياً واقتصادياً.

03 - ثالثاً، الرؤية والتخطيط: مجع العدالة والتنمية بني رؤى بعيدة املدى – هلا رمزيتها 
– مثل مئوية تأسيس اجلمهورية يف )202، أو مرور 500 عام على فتح إسطنبول/

القسطنطينية يف )204، أو ألفية معركة مالذكرد يف 2071، وبني اخلطط التنفيذية 
قصرية املدى. وقد بنيت هذه اخلطط، اليت ناسبت اخلصوصية الرتكية بعد دراسة عدة 
جتارب، بناء على مسح ودراسة واقع قامت هبا مراكز حبثية أنشأها احلزب هلذا الغرض 
والفساد  الفقر  حماربة  شعار  لريفع  ساعدته  واليت  لرتكيا،  الرئيسة  املشاكل  وشخصت 

واحملظورات يف عمله السياسي.

ملصري  لتحييد اخلصوم جتنباً  برؤية واضحة  بدأ احلزب مسريته  التدرج: لقد  04 - رابعاً، 
سابقيه من أحزاب »احلركة اإلسالمية« الرتكية بقيادة أربكان، فقدم تطمينات داخلية 
وخارجية على كونه حزباً خدماتياً سريكز على مشاكل البالد االقتصادية بعد أن »خلع 
قميص« أربكان. ويف كل امللفات سابقة وتالية الذكر، كان العمل من خالل خطوات 

يبين بعضها على بعض ديدَن عمل احلزب احلاكم.

05 - خامساً، تجربة شعب ال نخبة: أتت قيادات العدالة والتنمية من صفوف الشعب 
وكانت تعرف معاناته فلم يكن من الصعب عليها العمل على حل مشاكله، كما أن 
التجربة الرتكية ال ميكن اختزاهلا بالعمل احلكومي، فقد رفعت احلكومة سقف احلريات 
واملنظمات  احمللي  احلكم  ومؤسسات  بالبلديات  ممثاًل  الرتكي  املدين  اجملتمع  وشجعت 
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إىل  إضافة  احلكومة  عن  العبء  من  جزء  حبمل  سامهت  اليت  واجملتمعية  االقتصادية 
أردوغان  أن  املعروف  ولعله من  احمللية وكيفية حلها،  املشاكل  األفضل على  اطالعها 

وعدداً من قيادات احلزب أتوا من جتربة البلديات قبل تأسيس احلزب.

06 - سادساً، التوازن بين الفردية والمجموعة: فرغم كل ما ميكن قوله عن أردوغان 
وإمكاناته ودوره، إال أن التجربة الرتكية مل تكن يوماً جتربة أردوغان وحده. فقد جاء 
الرجل أواًل من تيار جمتمعي إسالمي – حمافظ مسح له بالعمل والظهور وإثبات جدارته 
اليت  اجملموعة  مث  للحزب،  األوىل  النواة  الحقاً، ضمت  احلزيب.  العمل  يف  تقدم  وفيه 
القادرة على  اهلادئة  التجربة، أمساء المعة مثل عبداهلل جول الشخصية اإلدارية  أثرت 
اخلطاب  ذي  املخضرم  احلقوقي  أرينتش  وبولند  اخلصوم،  مع  حىت  اإلجيايب  التواصل 
باباجان  وعلي  االسرتاتيجي،  واملفكر  السياسي  املنظر  أوغلو  داود  وأمحد  العقالين، 
وغريهم  اليمىن،  أردوغان  وذراع  األسود  الصندوق  فيدان  وحاقان  االقتصاد،  عبقري 

الكثري والكثري يف خمتلف املناصب والدوائر واملستويات. 
إنجازات التجربة التركية بعد ثالث عهدات من الحراك الداخلي والخارجي:

اغلب املراقبني جيمعون على أن تركيا قبل عام 2002 أهنكتها األزمة االقتصادية وأثقلتها 
حزب  صعد  حيث  التاريخ  ذلك  العامل.منذ  اقتصاديات  أقوى  من  أصبحت  لكنها  الديون 
سياسي جديد )العدالة والتنمية( مل ميض على نشأته سوى عام واحد فقط إىل احلكم يف تركيا 
،ومنذ ذلك التاريخ أخذت تركيا تتغري بالكامل ،ويطرح السؤال جمدد كيف تغريت تركيا يف 

مخسة عشر عاما ؟ 

01 - من الناحية االقتصادية : فانتقلت تركيا من املرتبة 117 عامليا اىل املرتبة 18 يف 
اىل   ((00 للفرد من  السنوي  الدخل  الدول عام 2015 وارتفع  اقتصادات  ترتيب 
10800دوالر .وألغت ستة أصفار كانت متال واجهات عملتها ،واخنفض الفقر من 
44 باملئة اىل 22 باملئة عام 2012 ،أما الناتج احمللي اإلمجايل فقد ازداد من 0)2 
ديوهنا  مجيع  تركيا  سددت   201( عام  ،ويف  دوالر  مليار   820 اىل  دوالر  مليار 

لصندوق النقد الدويل لتطوي بذلك صفحة 52 عاما من االستدانة .

للسياح عامليا  بلد جذبا  السياحة : فقد أصبحت تركيا سادس  أما على مستوى   - 02



129

،يكفي أن عدد سياح مدينة اسطمبول وحدها بلغ 109 مليون شخص خالل 15 
عاما  ويفوق هذا الرقم عدد سكان تركيا بـ 0) مليونا .

إىل  العسكرية  صناعاهتا  تصدر  :فرتكيا  والفضاء  الدفاع  صناعات  خبصوص  أما   -  03
العديد من الدول مثل أمريكا وأملانيا وبريطانيا وأصبحت تنتج 54 باملئة من احتياجاهتا 

العسكرية ،وارتفع عدد أقمارها الصناعية إىل 6 أقمار بينها قمر ألغراض التجسس .

04 - أما على مستوى البىن التحتية :فقد ازداد عدد مطارات تركيا من 25 مطارا داخليا 
اىل 55 مطار واحد منها فوق سطح البحر حيث مت افتتاح اكرب مطارات العامل،فضال 
على ألوف الكيلومرتات من خطوط السكك احلديدية وشبكات امليرتو وجسور فوق 

البحر وأنفاق يف قاعه  وصلت هبا قاريت أسيا بأوروبا 

05 - اما خبصوص البحث العلمي والتعليم فقد زاد إنفاق تركيا مبعدل 10 اضعف على 
البحث العلمي  كما أن اإلنفاق على التعليم زاد بنسبة 726.6 باملئة عما كان عليه 
عام 2002 ،وأصبح دخول املدرسة إجباريا حىت إمتام الثانوية العام ويعاقب رب األسرة 
إذا منع أبناءه من الدراسة ،وازداد عدد اجلامعات من 76 جامعة اىل 186 جامعة .

التدخل  السياسية بني املؤسسات فقد مت منع اجليش من  العالقات  اما خبصوص   - 06
2016 شهدت  يوليو من عام  العسكرية ،ويف  االنقالبات  بعد عقود من  بالسياسة 
تركيا انقالبا عسكريا خامسا أفشلته ثورة شعبية مألت شوارع البالد ويعد هذا أول فشل 
النقالب عسكري دموي بتاريخ اجلمهورية ،كما مت تعديل مرتني  املرة األوىل 2010 
والثانية عام 2017 وتغري بذلك نظام احلكم الربملاين الذي أسسه اتاتورك وبدا عصر 
تركيا الرئاسية وهو ما اثار حفيظة حىت قيادات هامة يف حزب العدالة والتنمية فضال 

على غريهم من النخب الرتكية. 

الكثري  وأزالت  سياسية  انفتاحة  تركيا  :فقد شهدت  السياسية  احلريات  07 - وخبصوص 
من القوانني املكبلة للتجربة الدميقراطية،لكن جدال اشتعل حول ملف احلريات بسبب 
إجراءات تراها احلكومة ضرورية يف مواجهة تنظيمات تتهمها باإلرهاب ،خاصة بعد 
قيادات  طالت  اليت  باالعتقاالت  االمر  تعلق  سواء   2016 سنة  الفاشل  االنقالب 
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مجاعة فتح اهلل غولن )مجاعة اخلدمة(على كافة املستويات اإلعالمية والتعليمية والقضائية 
واإلدارية واألمنية والعسكرية واملالية أو تعلق األمر مبناضلي حزب العمل الكردستاين 
.لكن نسجل انه يف مسرية 15 عاما مل خيسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات منذ 

نشأته .

اإلجنازات  تركيا، ميكن سرد  من احلكم يف  أدبية سريعة خلمسة عشر عاماً  ويف حصيلة 
الكربى التالية للعدالة والتنمية :

ائتالفية  اليت أسقطت عدة حكومات  الفوضى  السياسي، بعد فرتة من  01 - االستقرار 
حكم احلزب منفرداً وما زال، األمر الذي اعطى العدالة والتنمية القدرة على تنفيذ رؤيته 
واسرتاتيجياته وخططه باحلد األدىن من املعوقات. وقد استطاع احلزب أن حيافظ على 
اليت جنح يف  يونيو2015  انتخابات  باستثناء  له –  املرتفعة  التصويت  شعبيته ونسبة 
إعادهتا – بعكس النظريات السياسية اليت تتحدث عن ترهل األحزاب احلاكمة وتآكل 

شعبيتها مع الوقت.

02 - التنمية االقتصادية،اليت ما كان هلا أن تتحقق دون االستقرار السياسي والتخطيط 
السابق على  الوزير  الرتكية  االقتصادية  النهضة  بقيادة صانع  الدؤوب،  السليم والعمل 
الصني(  )بعد  العامل  نام على مستوى  اقتصاد  تركيا كثاين أسرع  نرى  واليوم  باباجان. 

وكعضو فاعل ومتفاعل يف منظمة العشرين االقتصادية العاملية.

03 - تفكيك نظم الوصاية، وهو مصطلح يقصد به يف تركيا تكتالت أو تيارات أو جمموعة 
اجتاهات سياسية واقتصادية وأمنية كانت تصوغ احلياة السياسية الرتكية، وميكن تسميتها 
تبسيطاً بالدولة العميقة. لقد واجه احلزب منذ البدايات االمرباطوريات اإلعالمية اليت 
حاولت تشويهه وإسقاطه كما فعلت مع حزب الرفاه بقيادة الراحل أربكان، كما واجه 
الوصاية االقتصادية عرب حماربة بعض أباطرة االقتصاد، وكبح مجاح املؤسسة العسكرية 
على مراحل متعددة كان آخرها »فرصة« احملاولة االنقالبية الفاشلة، كما يواجه منذ 

سنوات تغلغل »الكيان املوازي« يف مؤسسات الدولة املختلفة.

04 - االستثمار يف العمق االسرتاتيجي لرتكيا وحتريك الدبلوماسية واجلرأة يف اختاذ املواقف 
التحديات  رغم  املواقع  واختيار  املواقف  تدبري  وحسن  األحداث  مع  التفاعل  وسرعة 
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الكربى اليت متر هبا العالقات الدولية اليوم مع التغري احلاصل يف موازين القوة وبروز فواعل 
دولية جديدة غري الدولة .

05 - حسن تسيري التواصل مع الشعب الرتكي عرب خمتلف الوسائط والقدرة على تغذية 
االنصار يف أوقات األزمة واضعفا قدرات اخلصوم على االستثمار يف األزمات االجتماعية 
واالستخدام الذكي للسينما الرتكية يف تثبيت اهلوية الرتكية وبث الوعي بطبيعة املخططات 
التقليدية للقوى الكربى يف العامل وعلى رأسها اللويب  الصهيوين ومسلسل قيامة ارطغرل 

احسن مثال على ذلك . 

06 - النموذجية :فرغم أن تقرير راند االمريكي هو  من روج ملا أمساه »النموذج الرتكي« 
اجلامع بني الدميقراطية واإلسالم حلث دول العامل العريب واإلسالمي على اقتفاء أثره، 
ورغم النقاشات العديدة اليت سادت وتسود الفضاءات السياسية والفكرية العربية حول 
مفهوم احلداثة والدولة احلديثة واخلصوصية اإلسالمية، إال أن احلزب قد قدم فعاًل جتربة 
أهلمت القوى السياسية العربية، سيما اإلسالمية منها واعطت امال يف التغيري واالصالح 
عن طريق العمل السياسي واالنتخابات ودلت على امكانية حتقيق الوثبة االقتصادية اذا 

توفرت القيادة والرؤية . 
سلبيات التجربة وتحدياتها المستقبلية :

عديد  اليها  وجه  وثغرات  سلبيات  يكتنفها  أن  البد  البشرية  التجارب  من  جتربة  وككل 
الباحثني عدة مالحظات متثل بالنسبة إليهم عيوب للتجربة الرتكية احلالية عدد بعضها الباحث 

الفلسطيين سعيد احلاج  بتصرف وإضافة فيما يلي : 

01 - عدم وضوح المشروع الفكري: رغم بعض املتغريات على مستوى اخلطاب مؤخراً، 
ما زال احلزب بعيداً عن األدجلة ولصيقاً أكثر بفكرة احلزب اجلماهريي اخلدمايت ومفتقداً 
أو باألحرى مدى إدراك  لنواة صلبة كبرية من اجلماهري. وهو ما يعين أن اإلجناز – 
الناخب لإلجناز، وذلك فارق مهم – هو معيار االستمرار يف احلكم، وقد كاد احلزب 
يدفع مثن ذلك – رغم جناحه – يف انتخابات الربملان 2015.غري أننا عندما نتحدث 
عن غياب املشروع الفكري باملعىن العلمي واملوضوعي للكلمة اال اننا عندما نراقب املنتج 
استعادة  واالفالم يف  السينما  استخدام  وامهها  عديدة  مستويات  على  لالتراك  الثقايف 
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اهلوية الرتكية من خالل مسلسل قيامة ارطغرل أو كشف العمل املوازي الذي يقوم به 
تنظيم كولن من خالل فيلم اجملهولون أو كشف اخلطط الغربية والصهيونية خاصة يف 
سقوط اخلالفة العثمانية من خالل فيلم السلطان عبد احلميد أو حىت كشف خمططات 
االكراد يف فيلم األرض الطيبة ..من خالل كل ذلك يدرك املراقب لساحة التطور على 
مستوى املشروع ان القيادة الرتكية اليت بنت جناحها على منظومة تعليمية ذكية تواصل 
عملها اليوم من خالل ترسيخ مذهبها الفكري يف اجملتمع بطرق غري تقليدية)السينما 

مثال( نقصد منظومة دولة تتحرك وليس جمرد تنظيم حزيب يعمل ويستشرف .

02 - المركزية الشديدة في اإلدارة: قاد أردوغان ويقود احلزب واحلكومة والبالد مبركزية 
شديدة جعلت التجربة تتمحور حول شخصه بشكل الفت يف حمطات متعددة، يف 
حني مت هتميش قيادات كبرية ووازنة هلا دورها الكبري يف التجربة وما وصلت إليه )ممن 
ذكرناهم آنفا(، وهي طريقة إدارة تفيد يف »الضبط« لكنها ال ختلو من خماطر كبرية. 
ولعل يف اخلطة االنقالبية األخرية، اليت ركزت على أردوغان وفيدان اعتقااًل أو اغتيااًل 

دون غريمها، مثال جيد على مدى خطورة األمر.

النيوليربالية  مبادئ  والتنمية  العدالة  عهد  يف  تركيا  االقتصادية: تنتهج  الليبرالية   -  03
منتجات  بعض  يف  اإلسالمية  اللفتات  ببعض  املمزوجة  السوق  واقتصاد  االقتصادية 
التنمية لكنها مل تتطور اىل ما تطورت اليه التجربة املاليزية واالندونسيية  يف جمال البنوك 
واملؤسسات الوقفية والتكافلية والتامينية اليت تنمو وتتقدم مبنظور إسالمي واضح وحقق 
فرقا نوعيا يف املنظومة املالية العاملية بل واصبح مرجعا ومالذا حلل بعض أزمات العامل 

الليربايل .

وتبديل  احملاور  بني  التنقل  اخلارجية وسرعة  السياسة  الشديدة: سيما يف  البراغماتية   04
اليت  العريب حتوال هاما يف اسرتاتيجية »صفر مشاكل«  الربيع  املواقف، حيث احدث 
سوق هلا امحد داوود اوغلوا عندما بدا عمله الدبلوماسي يف وزارة اخلارجية ،وهي ميزة يف 
جتنب الصدام واألزمات واملعارك غري املرغوب يف خوضها، لكنها أيضاً تؤثر على هوية 

البالد وبوصلة سياستها اخلارجية وصورهتا يف اخلارج.
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وتقف أمام حزب العدالة والتنمية جملة من التحديات الداخلية والخارجية 
يمكن حصرها فيمايلي : 

انتفاء  أو  بانتهاء  القول  ميكن  الذي ال  اهلل كولن(،  فتح  املوازي)مجاعة  الكيان   -  01
خطره رغم كل ما فعلته احلكومة، سيما بعد االنقالب األخري الذي فشل رغم خطورته 
وقوته،ينضاف اىل مكونات الدولة العميقة املتحالفة مع جهات خارجية على رأسها 
أجهزة املخابرات العاملية ويف مقدمتها املوساد وكذا اللوبيات املالية املتعددة اجلنسيات.

احللفاء  التوتر مع  الذي وصل إىل درجات غري مسبوقة من  الغرب،  02 - اخلالف مع 
التقليديني ألنقرة، وهو ما يعين أن »االستهداف« سيستمر وإن كان بأشكال ومستويات 
ايديولوجية  نظر  وجهة  من  يسمح  لن  خاصة  األورويب  الغرب  ان  اعتبار  خمتلفة.على 
والفشل  االحندار  مقابل  يف  أوروبا  يف  وتتطور  تتقدم  أن  اإلسالمية  احلضارة  لتجربة 
واإلفالس الذي أصاب أهم قلعة من قالع احلضارة املسيحية يف أوروبا يف اليونان حيث 
أصبحت قضية إسقاط وإفشال التجربة احلضارية الرتكية اإلسالمية ضرورة ملحة ومتثل 
أولوية يف مشاريع وبرامج العقل اجلمعي األورويب املؤدجل الن النجاح اليت حتققه تركيا 
اليوم يف مقابل إفالس اليونان ميثل صعود حضاري وليس جمرد جناح الردوغان أو العدالة 

والتنمية أو هكذا يفكرون .

03 - املشكلة الكردية، اليت رآها احلزب  العقبة األكرب يف مسرية تركيا اجلديدة بتمزيقها 
للنسيج اجملتمعي وفتحها  الباب على التدخالت اخلارجية فضاًل عن خسائرها البشرية 
واالقتصادية.ينضاف إىل ذلك القضية القربصية واالرمنية اليت ماتزال تشكل إكراها يف 
اليت  املكهرب، واألزمات  الرتكية .ينضاف اىل ذلك احمليط  السياسة اخلارجية  خاصرة 
حتيط برتكيا من سوريا إىل العراق إىل غريمها، مما له تأثري مباشر على التجربة ببعديها 

الداخلي واخلارجي.

04 - شخصية اردوغان املهيمنة على احلزب،أي ماهي مالمح مرحلة ما بعد أردوغان، 
يف ظل املركزية الشديدة اليت شرحناها، واستبعاد القيادات القادرة على إكمال املسرية 
بعده ويف مقدمتها جول  وداود أوغلو، ولعل االنقالب الفاشل كان فرصة إلظهار عمق 
صدق هؤالء مع املشروع اجلديد مث تطبيع العالقة و األجواء معهما مرة أخرى، رغم أن 
التحدي أكرب من ذلك بكثري ولكن موقف اوغلوا وغول مشهود ومسجل يف تاريخ تركيا 
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ليلة االنقالب وعرب عن قناعة راسخة لدى هؤالء باملشروع اجلديد لرتكيا رغم االختالف 
مع قيادهتا احلالية املمثلة يف اردوغان ويف املقابل كان اردوغان يف مستوى هذا املوقف.

05 - التحدي االقتصادي املستمر الذي رفعه العدالة والتنمية ولكن الدخول يف أزمات 
مالية مصطنعة كمحاصرة العملة الرتكية من طرف أطراف يف املنتظم الدويل والذي من 
الرتكي املضطرد يف تركيا حيث يقدر اخلرباء  النمو  شانه ان حيول دون استمرار وترية 
ومنهم الدكتور عبد احلافظ الصاوي)1( ان دخول القوات العسكرية الرتكية يف حرب برية 
بشكل مباشر يف سورية حتت ما يسمى »درع الفرات«، مث التواجد املكثف للقوات 
الرتكية باملوصل يف العراق، وال يتوقف األمر على جمرد خروج القوات الرتكية للحرب 
يف سورية والعراق، ولكن االقتصاد الرتكي ال يزال يعاين من حتديات الداخل واملتمثلة 
فيما تقوم به مجاعات العنف من املعارضة الرتكية، بتصفية بعض قيادة حزب العدالة 
والتنمية، أو العمل على تنفيذ تفجريات يف بعض مناطق إسطنبول. والالفت للنظر أن 
تركيا أنشأت ثاين قاعدة عسكرية هلا خارج البالد يف الصومال، حيث كانت البداية 
بتدريب حنو 10 آالف جندي للجيش الصومايل بالتعاون مع األمم املتحدة، فيما تعد 
االن عمليا لتشكيل القاعدة العسكرية األوىل يف قطر قوامها 5000 جندي تركي . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه ويف ضوء املنشور عن موازنة عام 2017، تبني أن 
عجز املوازنة الرتكية سيكون حبدود %2، بنفس معدالت عجز 2016. وصرح رئيس 
الوزراء الرتكي على يلديرم، بأن حكومته تعتزم أن يكون العجز باملوازنة صفر، ولكن 
األحداث اليت مرت هبا تركيا، وخباصة حماولة االنقالب العسكري الفاشل أثرت بشكل 
سليب على العائدات السياحية والصادرات بشكل واضح.كما سيؤثر ذلك على جذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة اليت متثل جانباً مهما يف االقتصاد الرتكي، حيث بلغت 
16.8 مليار دوالر مع هناية 2015. » ،وظلت احلكومة الرتكية تتصرف يف ضوء 
مسلمة أن االقتصاد كان أحد أهم مقومات جناحها، وكذلك أداهتا يف استعادة دورها 
اإلقليمي، فعلى الصعيد الداخلي تنطلق احلكومة يف تنفيذ مشروعات البنية األساسية، 
وتراهن على حتقيق معدالت للنمو االقتصادي خالل عام 2016 ال تقل عما يرتاوح 
بني %3.5 و%4، وتعلن عن زيادة قيمة الصادرات بنهاية شهر أغسطس 2016 

https://www.، 1 عبد احلافظ الصاوي،االقتصاد الرتكي أمام اختبار التحديات اخلارجية،العريب اجلديد
 29/6/alaraby.co.uk/economy/2016
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مقارنة بأداء الشهر املماثل من 2015 بنحو %7.8.،لكن التقدير األويل كما يقول 
الدكتور عبد احلافظ الصاوي يشري إىل إمكانية استيعاب االقتصاد الرتكي ملا ذكرناه من 
حتديات سياسية داخلياً وخارجياً، ولكن ما خُيشى منه، أن تتم خطة توريط مجيع دول 
النفطية، وتقضي على  الدول  املنطقة يف حروب مفتوحة، تؤدي إىل استنزاف ثروات 

آمال الدول الصاعدة مثل تركيا.)2(

06 - حتدي تصنيف تركيا كبلد راعي لإلرهاب من خالل استضافته للقيادات اإلسالمية 
املهاجرة من ظلم أنظمتها وسرعة التحول يف املعطى الدويل واالقليمي وصناعة حتالفات 
جديدة عابرة للحدود على اعتبار انه يف حالة الضغط على تركيا خبصوص هذه القضايا 
وخاصة دعم القضية الفلسطينية اذا حتققت »صفقة القرن »سيؤثر على مصداقية مسعة 

تركيا عند العامل االسالمي .

2 عبد احلافظ الصاوي ،نفس املرجع السابق . 
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مقاربة ابستمولوجية للتجربة التونسية
)03(

تجربة حركة النهضة في تونس : 
من المنفى إلى الحكومة 

أسرار نجاح النموذج التونسي في االنتقال الديمقراطي

 

تونس 

تونس 

الجزائر 

ليبيا 

بن قردان 
راس جدير 

البحر األبيض المتوسط 
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تونس اخلضراء هي أحد املواقع األكثر متيزاً على الساحل اجلنويب للبحر األبيض املتوسط، 
حيث ميتاز الساحل الشمايل لتونس بأنه كثري التعاريج وحيتوي على العديد من اخللجان مبا 
الطبيعية وإنشاء موانئ حديثة أيضاً، وذلك ألن طبيعة ذلك الساحل  املوانئ  يسمح بوجود 
صخرية ومرتفعة، بينما جتاوره مياه عميقة تسمح بدخول السفن ورسوها دون خماطر تذكر. 
أّما الساحل الشرقي فهو مثل أغلب السواحل األفريقية منخفض قليل التعاريج وطبيعته رملية 
يف األساس، ويوجد يف هذا الساحل خلجان واسعة، ويتم استخدام تلك السواحل الشرقية 
ألغراض السياحة واملصايف ،وهي بلد السياحة بامتياز وبلد الثورة اليت اعادت االمل للشعوب 
العربية يف زمن الردة واالستبداد وبفضل ثورة اليامسني عاد التونسيون اىل بالدهم للمسامهة يف 

صناعة صورة خضراء عن بلدهم فكانت منوذجا لالنتقال الدميقراطي اآلمن يف املنطقة .

الدميقراطية واالنتخابات  والتغيري والتحول حنو  التونسية يف اإلصالح  التجربة  تنطلق  ومل 
احلرة واملفتوحة على النخب اجملتمعية من فراغ ،بل كانت حمصلة نضاالت قدمية ومراحل صعبة 
واملنايف  واملعتقالت  السجون  من  املاضي  القرن  سبعينيات  منذ  االسالمية  احلركة  هبا   مرت 
االضطرارية ،حدث ذلك يف عهد الزعيم احلبيب بورقيبة الذي جعل من تونس منوذجا لدولة 
عربية اختارت ان تكون اوروبا منوذجها املثايل للتقدم وأمريكا حليفا وسندا هلا وواصل ذلك 
النهج الرئيس زين العابدين بن على الذي حارب احلركة االسالمية بشراسة وصلت اىل حد 

االستئصال من اجلذور . 

فعرب نصف قرن، مل تعرف تونس سوى رئيسني: بورقيبة )-1956 1987( وبن علي 
)2011-1987( استطاع األول، أن ينقل تونس نقلة حداثية مقدرة، مستنداً إىل مرجعية 
تقويض  فتم  الثاين  السياسية. مث جاء  للحريات  مقيد  ونظام حكم مشويل  ليربالية،  اقتصادية 
احلريتني االقتصادية والسياسية معا. فرغم أنه بدأ فرتة حكمه متبنًيا إصالحات جزئية، كتنقيح 
الدستور، وإصدار قانون األحزاب السياسية عام 1988، إال أن وقائع االنتخابات واملشاركة 
إىل  جمملها  يف  تشري   ،2004،2009 ،1999  ،1994  ،1989 األعوام  يف  السياسية 
تدهور مستمر ومتزايد للحريات السياسية، وعلى املستوى االقتصادي، بات املواطن التونسي، 
على يقني بأن مكتسبات عصر بورقيبة التنموية تنفلت من بني يديه، عرب ثلة فاسدة من كبار 
الطبقي  االجتماعي  الظلم  فاستشرى  التنمية،  عوائد  التهموا  الذين  واألعمال  الدولة  رجال 
واجلهوي، وحتولت  الدولة التونسية إىل مرتع للعائلة الطرابلسية يف قصر قرطاج اليت ابدعت يف 
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اشكال الفساد بكل أنواعه، دون حماسبة)1(.

لكن دورة التاريخ بلغت دورهتا وقال الشعب التونسي كلمته األخرية فقام و أسقط نظام 
الذي  التونسي  املواطن  لزمنني وهو شعار  يؤرخ  الطرابلسي حتت شعار صار  وليلى  بن علي 
خرج يف حالة هستريية ليلة سقوط رأس النظام وهرب الرئيس بقوله »بن علي هرب« ،وعاد 
املظلومون إىل تونس ووصل اإلسالميون إىل السلطة يف أول جتربة هلم بعد سقوط بن علي 
يف ثورة اليامسني وهي الثورة اليت مل يكن أحد يتوقعها بتلك السرعة مبا فيها النظام التونسي 
واإلسالميني أنفسهم حيث مل يكن االسالميون يفكرون ولو للحظة قبل الثورات يف احلكم 
ودوائره وحتدياته، فقد كانوا مطاردين، ال يسمح هلم حىت بالدخول اىل بلداهنم كمواطنني احرار 
فضال على ان يشكلوا احزابا ومجعيات وقنوات اعالمية تنشر فكرهم ومواقفهم وقراءهتم للوضع 
وبراجمهم  إلصالحه ،بل كان اقصى مايطالبون به االفراج عن املعتقلني والكوادر القابعة يف 
السجون ومتكينهم من الدخول اىل وطنهم من خالل الوساطات والبيانات االعالمية وصوال 
اىل احلوار السري مع النظام السياسي ،بامللخص مل يكن ميزان القوى يف صاحلها وال يف صاحل 
املعارضة يف مقابل حتكم نظام بن علي يف االنفاس قبل القرطاس،بل وصل امر التحكم اىل 
شراء تقارير املؤسسات املالية الدولية اليت تؤشر على حياة مالية واقتصادية منوذجية ،لكن حبل 
الكذب كما يقولون قصري ،والميكن اخفاء احلقائق كل الوقت ،فما أن وقعت حادثة حرق 
البوعزيزي يف منطقة سيدي بوزيد)2( نفسه ملا شعر باحلقرة من طرف شرطية وهو يدفع عربته 
احلادث  املهمش، عرب هذا  اجلنوب  التونسية من  الثورة  انطلقت  مبا ميلك،  عائلته  لسد رمق 

1 أمحد موسى بدوي، حمطات على سكة التحول الدميقراطي العريب: قوى االسالم السياسي يف تونس 
 .http://www.acrseg.org/34498 ،ومصر،املركز العريب لالحباث والدراسات

2 طارق الطيب حممد البوعزيزي )29 مارس 1984 - 4 يناير 2011(، هو شاب تونسي قام يوم 
اجلمعة 17 ديسمرب/كانون األول عام 2010م بإضرام النار يف نفسه أمام مقر والية سيدي بوزيد احتجاجاً 
على مصادرة السلطات البلدية يف مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقه، 
وللتنديد برفض سلطات احملافظة قبول شكوى أراد تقدميها يف حق الشرطية فادية محدي اليت صفعته أمام 
املأل وقالت له: )بالفرنسية: Dégage( أي ارحل )فأصبحت هذه الكلمة شعار الثورة لإلطاحة بالرئيس 
أطاحت  الشهر  قرابة  وثورة دامت  شعبية  ذلك النتفاضة  املتالحقة(. أدى  العربية  الثورات  شعار  وكذلك 
بالرئيس زين العابدين بن علي، أما حممد البوعزيزي فقد تويف بعد 18 يوماً من إشعاله النار يف جسده. 
أضرم على األقل 50 مواطناً عربياً النار يف أنفسهم ألسباب اجتماعية متشاهبة تقليدا الحتجاج البوعزيزي. 

أقيم متثال تذكاري ختليداً له يف العاصمة الفرنسية باريس. 
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الرماد.  متقد حتت  غليان شعيب، ومجر  تعرب عن  انتفاضة  إىل  ما حتول  االستثنائي، وسرعان 
حتركت كتلة الثورة من اجلنوب والوسط إىل الساحل والعاصمة، يف ملحمة استغرقت 25 يوما، 
وسقط نظام بن علي. وانتشرت شرارة الثورة وحتولت من شعارات اجتماعية)الشغل استحقاق 
ياعصابة السراق( اىل شعار كبري سيكتب التاريخ انه عالمة تونسية مميزة » الشعب يريد اسقاط 
التونسية حىت قبل إسقاط  الثورة  النظام«و شعار »DEGAGE«، وكان من أوىل إجنازات 
»إرادة  بتكريس  الثورية وذلك  احلركة  قلب  الدميقراطية يف  بن على هو وضعها ملطلب  نظام 
الشعب« رمزا هلا من خالل رفعها شعار »الشعب يريد« كما اسلفنا. لقد وّحدت الثورة قلوب 
اجلماهري وعقوهلا كما وّحدت أصواهتا يف خمتلف ساحات التظاهر من جنوب البالد إىل مشاهلا 
ومن شرقها إىل غرهبا حني استلهمت بيت شاعر تونس الكبري أيب القاسم الشايب: »إذا الشعب 

يوما أراد احلياة .. فال بد أن يستجيب القدر«، فنحتت منه شعارها املركزي.

ال شك أن ترديد هذه اجلملة السياسية  كما قال احد اخلرباء))(  ،بصوت عال على مدار 
النائية وبلداهتا اليت ال تكاد تعرفها الدولة  أربعة أسابيع يف شوارع املدن وأحيائها ويف القرى 
أو تصلها إال يف مناسبات طلب الوالء، قد مثل نقلة نوعية يف وعي اجلماهري الثائرة وأعاد 
إليها ثقتها يف ذاهتا ويف قدرهتا على التغيري. كما أطاح، من جهة أخرى، جبملة من األفكار 
الدولة يف عملية  فكرة مركزية  مقدمتها  السياسية ويف  الثقافة  عليها  انبنت  اليت  واألطروحات 
التغيري. لقد قامت الثورة التونسية، ومن بعدها ثورات الربيع العريب، بتصحيح معادلة التغيري 
يف فكرنا السياسي من خالل إعادة التأكيد على حمورية دور اجلماهري، وعلى مرجعية الشعب 
واجملتمع بكل فئاته ومصدريته يف إقامة السلطة أو إطاحتها، وعلى شرعيته الغالبة وتبعية احلكم 

لتلك الشرعية واليت طاملا تغنت هبا الدساتري العربية )الشعب مصدر السلطات(.

صحيح أن الثورة التونسية فاجأت اجلميع مبا يف ذلك قوى املعارضة اليت غمرها احلراك 
الثوري فتفاوت أداؤها يف امليدان وارتبك موقف البعض منها إزاء املشاركة يف حكومات املرحلة 
االنتقالية األوىل بقيادة رموز النظام الذي كان يتهاوى ، ولكنها سرعان ما استعادت متاسكها 
إطار  ويف  متصارعة،  وأحيانا  خمتلفة  وبأجندات  جديدة،  أرضية  على  ولكن  جمددا  والتقت 

سياسي غري مسبوق هو إطار االنتقال الدميقراطي.

 عز الدين عبد املوىل ،أضواء على التجربة التونسية يف االنتقال الدميقراطي، مركز اجلزيرة للدراسات )
/http://studies.aljazeera.net/ar : ،منشور بتاريخ 24 فرباير)201 .على الرابط التايل
files/arabworlddemocracy/2013201324101039595777/02/.html. 
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النهضة غائبة عن ارهاصاهتا  فيها حركة  السياسية مبا  الثورة والطبقة  اندلعت شرارة  فقد 
حيث مل تلتحق هذه االخرية باحلراك االحتجاجي اال يف الربع الساعة االخري وبعد ان غادر 
بن علي السلطة ،حيث عملت يف وقت قياسي على جتميع ضفوفها املختلفة وعناصرها املبعثرة 
واحياء شبكاهتا النائمة اليت شكلت منها يف االخري اكرب قوة سياسية يف تونس ودخل الشيخ 

راشد الغنوشي اىل تونس بعد زمن بعيد من املنفى زعيما اليشق له غبار. 

فحركة االجتاه اإلسالمي يف السبعينيات وحركة النهضة اإلسالمية يف الثمانينات وجدت 
نفسها بعد جناح ثورة اليامسني يف مقدمة الركب ومعقود عليها آمال كبرية من الشعب التونسي 
الذي اختارها يف أول انتخابات تنظم بعد سقوط بن علي لتحصل إىل مليون وأربعة مئة ألف 
صوت، و89 مقعداً باجمللس التأسيسي، وبناء عليه : وجدت احلركة نفسها بعد اإلعالن عن 
النتائج خمرية بني مالزمة احلذر يف كيفية استثمار هذا االنتصار السياسي حىت ال تتورط يف 
أعباء املرحلة االنتقالية وذلك بالدفع حنو قيام حكومة تكنوقراط، أو اإلسراع يف استغالل هذا 
الفوز والدفع باحلزب حنو مرحلة جديدة من مساره .املوقف كان ترشيح أمينها العام املهندس 
محادي اجلبايل لرئاسة احلكومة وتشكيلها لتبدأ قصة جديدة حلركة النهضة وتونس ايضا )1( .

قادرة على  تكن  وبالتايل مل  التأسيسي،  الوطين  اجمللس  داخل  األغلبية  فاحلركة ال متلك 
تشكيل حكومة مبفردها، وهو ما جعلها تتجه حنو البحث عن شركاء يف السلطة، ومما حيسب 
املعارضة  أطراف  معظم  أن  إال  واسعة،  ائتالفية  حكومة  إىل  البداية  منذ  دعت  أهنا  للحركة 
النهضة » وهو ما جعل االئتالف احلاكم  العلمانية رفضت االشرتاك يف حكومة تقودها » 
يقتصر على حزبني آخرين مها » حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية » الذي يقوده د منصف 
العمل  أجل  من  التكتل   « جانب حزب  إىل  قومي،  توجه  ذو  ليربايل  وهو حزب  املرزوقي، 
واحلريات » الذي يتزعمه د مصطفى بن جعفر، وبذلك تشكلت أول حكومة ائتالفية يف تاريخ 

البالد التونسية بعد االستقالل .

املنفي  بتحول  إىل حقيقة  احللم  احلكم وحتول  مع  اجلديدة  النهضة  جتربة حركة  وبدأت 
يف اخلارج اىل زعيم والسجني اىل وزير بل ورئيس حكومة »وتلك األيام نداوهلا بني الناس » 
ومع هذه البداية بدأ االختبار احلقيقي للحركة اإلسالمية يف تونس والسؤال املركزي هنا كيف 

1 نفس املرجع السابق . 
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ستتصرف حركة النهضة مع احلكم وبأي أسلوب ستسري الشأن العام وبضاعتها هبذا اخلصوص 
مزجاة وبدون رصيد ،وكيف ستتعاطى مع البيئة الداخلية واخلارجية يف ظل حتدي التطلعات 
الشعبية التواقة إىل احلرية والتقدم والكرامة بعد طول استبداد وظلم وختلف و إرادات اإلحلاق 

اإلقليمية والدولية .

النهضة  )2( وهو كاتب وقيادي سابق يف حركة  الدين اجلورشي   األستاذ صالح  يقول 
بعد  املشكل  احلاكم   االئتالف  أن  اإلسالمي  اليسار  ما مسي  االختالف  بعد  اختار  ولكنه 
أول انتخابات حرة يف تونس هو أهم جتربة خيوضها اإلسالميون يف تونس بعد انتقاهلم من 
املعارضة اىل السلطة، إذ ليس من اليسري أن يشرتك حزب إسالمي مع آخرين يف إدارة شؤون 
الدولة، خاصة إذا كان الشركاء هلم مسارات خمتلفة، وينهلون من مرجعيات مغايرة، رغم وجود 
فيه  الذي شاركت  الرئاسي  التحالف  )نتحدث عن  بلدان األخرى كاجلزائر  التجربة يف  هذه 
حركة جمتمع السلم مع جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين الدميقراطي وحركة النهضة لكن 
مل تشارك فيه وهي القوى األوىل بل وهي مشاركة( ،هذه التجربة مل يكتب هلا االستمرار يف 
مقابل ما واجهها من حتديات من األحزاب اليت عارضتها وعملت على تقويضها باستخدام 
كل األساليب حىت العمليات اإلرهابية فضال على اإلضرابات واالحتجاجات املهنية الكبرية 
مما جعل التجربة متر بظروف قلقة وصلت اىل حد استقالة رئيس احلكومة محادي اجلبايل))(  مث 
استقالته من حركة النهضة نفسها حمدثا أزمة قيادية خطرية يف مرحلة حتتاج احلركة كل أنفاسها 

2 صالح الدين اجلورشي، نقد جتربة النهضة يف تونس بعد الثورة،املنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2014على 
 http://www.noonpost.org/content/4093 : املوقع التايل

) محادي اجلبايل )و. 68)1 هـ / 1949 م بسوسة -( هو سياسي ومهندس وصحفي تونسي. 
التأسيسي  اجمللس  النهضة يف انتخابات  فوز حركة  الوزراء يف ديسمرب 2011 بعد  منصب رئيس  توىل 
2011. وانتهت فرتة واليته رئيًسا للوزراء يف مارس )201 بعد أن قدم إستقالته على إثر رفض األغلبية 
القيادي  تكنوقراط. خلفه  بتشكيل حكومة  مبادرته  اجلمهورية  أجل  من  واملؤمتر  النهضة  املتمثلة يف حركة 
حبزب حركة النهضة على العريض يف املنصب.استقال من منصب األمني العام حلزب حركة النهضة يف مارس 
اجلبايل عني عضوا يف نادي مدريد لرؤساء  2014.محادي  انسحب من احلركة يف ديسمرب  2014، مث 

الدول واحلكومات السابقني. 
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)1( احلكومة جمددا لكنها استسلمت يف األخري بعد  التجربة ليقود العريضي  من أجل إجناح 
ازمة خطرية كادت تقتل التجربة يف مهدها لوال ذكاء وحكمة وحضور اجملتمع املدين التونسي 
وتنازالت لقيادة حركة النهضة حبكمة كبرية ووعي متميز لدىقيادة االحتاد التونسي للشغل الذي 
قام بادوار وساطة توافقية جريئة اعادت سكة االنتقال الدميقراطي اىل الطريق وانتهت املرحلة 
بتنظيم انتخابات رئاسية مل تشارك فيها حركة النهضة بل كان قرارها اعطاء احلرية للمناضلني 
خيتارون بني املنصف املرزوقي حليفها القدمي والباجي قائد السبسي العائد من العهد البورقييب 
و فاز الباجي بأغلبية االصوات ليشرف على تكوين حزب نداء تونس تشكل من فريقني فريق 
قدمي يعود اىل عهد بورقيبة وفريق ينتمي اىل الدستوريني من فلول نظام بن علي  حتت قيادة 

محادي  الداخلية يف حكومة  أغسطس 1955، مدنني-( وزير  اْلُعَريِّض )15  على    1
مارس )201 إىل 29  يف حكومته من 14  الوزراء  رئيس  مث  اجلبايل بني 2011 و )201، 
يناير 2014. هو مهندس يف الشحن البحري وصاحب خربة يف جمال النقل، ورئيس اهليئة التأسيسية وعضو 
املكتب التنفيذي حلركة النهضة مث أمينها العام، وشغل كل الوظائف القيادية باحلركة. له مسامهات ومقاالت يف 
اطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق واحلريات وعدد من احملاضرات يف ملتقيات حقوقية وسياسية  وكان سجيناً سياسياً 
 يف عهد زين العابدين بن علي.أمضى على العريض 15 سنة يف السجن منهم 10 سنوات يف السجن اإلنفرادي.

املستقيل محادي  األول  للوزير  خلفاً  احلكومة  فرباير )201 لرئاسة  يف 22  النهضة رمسياً  رشحته حركة 
األكرب  بالصنف  العريض  املرزوقي علي  التونسي املنصف  الرئيس  قلد  يناير 2014،  يف 27  اجلبايل. 

من وسام اجلمهورية .

رشحت حركة النهضة على العريض وزير الداخلية يف حكومة محادي اجلبايل لتشكيل حكومة بعد 
استقالة الوزير األول محادي اجلبايل الذي هو من نفس احلزب حركة النهضة و هبذا أنتهت مهام حكومة 
محادي اجلبايل رمسيا يوم )1 مارس )201 بعد مصادقة اجمللس الوطين التأسيسي على حكومة علي 

العريض.

وافق على حكومته  و  التأسيسي  الوطين  اجمللس  الثقة حلكومة  التأسيسي  الوطين  اجمللس  أعطى 
9)1 نائب، و عارض عليها 45، بينما احتفظ )1 نائب بصوته، ليكون اجملموع 197 نائب من 
العريض احلكومة، وتبعه بعد  مجلة 217.من 14 مارس )201 إىل 29 يناير 2014، ترأس علي 

ذلك مهدي مجعة. 
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الباجي قايد السبسي )2( وعادت تونس بعد االنتخابات  التشريعية اىل عهدها القدمي بفوز 
فيما  لتكرس  الثانية  الرتبة  النهضة يف  الربملان وحلت حركة  بأغلبية مقاعد  نداء تونس  حزب 
بعد منهجية التحالفات فقررت دخول  حكومة الباجي بأقل من حجمها السياسي االنتخايب 
بعد نقاش كبري داخل مؤسساهتا لتواصل منوذجا سياسيا يف تونس حسب هلا رغم التضحيات 

والتنازالت السياسية اليت قدمتها حركة النهضة .

املفكر  وهو  النهضة  حركة  عقل  عن  نتحدث  امنا  النهضة  حركة  عن  نتحدث  وعندما 
الشيخ راشد الغنوشي الذي ولد عام 1941م بقرية احلامة باجلنوب التونسي،أمتهَّ تعليمه يف 
الزيتونة، مث سافر إىل القاهرة، فدمشق ونال من جامعتها إجازة يف الفلسفة،مث انتقل إىل فرنسا 
ملواصلة الدراسة جبامعة السوربون، ومبوازاة الدراسة بدأ نشاطه اإلسالمي وسط الطلبة العرب 
واملسلمني،ويف هناية الستينات عاد الشيخ راشد إىل تونس، وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطالب 
بالنهضة. املعروفة  اإلسالمي  االجتاه  حركة  منهم  تشكلت  الذين  الثانوية،  املعاهد  وتالميذ 

حوكم الشيخ راشد بسبب نشاطه الدعوي والسياسي عدهَّة مرات، وكان أبرزها: حماكمته عام 
1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاماً، وحماكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن 
مدى احلياة، وحماكمته غيابيا عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى احلياة، وحماكمته غيابياً 
عام 1998م باحلكم السابق نفسه))( .و	من مؤلفاته: طريقنا إىل احلضارة -  مقاربات يف 
العامة يف الدولة  العلمانية واجملتمع املدين - حقوق املواطنة يف الدولة اإلسالمية - احلريات 
اإلسالمية - احلركة اإلسالمية ومسألة التغيري، وغريها، وقد ترجم بعض من كتبه إىل لغات 
أجنبية، كاإلجنليزية، والفرنسية، والرتكية، واإلسبانية والفارسية.كان يقيمً  يف العاصمة الربيطانية 
لندن، يف منفاه، وبعد انتفاضة الشعب التونسي على نظام بن علي  اهلارب، قّرر العودة إىل 

بوسعيد ، 29  )سيدي  السبسي  قائد  حسونة  بن  الباجي  حممد  السبسي أو  قائد  الباجي   2
نوفمرب 1926( سياسي و حمامي تونسي. هو رئيس حزب نداء تونس. تقّلد العديد من املناصب الوزارية 
يف  الرئاسية  إلنتخابات  وترشح  التونسية.  بعد الثورة  السياسية  للساحة  عاد  مث  بورقيبة،  عهد احلبيب  يف 
2014 امام نظريه الرئيس املنتهية واليتهاملنصف املرزوقي وانتخب بنسبة %55.68 رئيساً سادساً للبالد 
متفوقا على نظريه الرئيس املنتهية واليته املنصف املرزوقي الذي حصل على نسبه %44.32 ]1[. تسلم 

مهام منصبة رمسياً يف احلادي والثالثني من ديسمرب لعام 2014 ميالدية]2[. 
) راشد الغنوشي : من جتربة احلركة االسالمية يف تونس، املركز املغاريب للبحوث والرتمجة يف لندن سنة 

2001م.  
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النهضة  إخوانه يف حركة  مع  التونسي  للشعب  التارخيي  املكسب  هذه  على  للحفاظ  تونس 
والقوى الوطنية التونسية.

الشيخ راشد الغنوشي الذي قرأ الوضع اجلديد يف املنطقة قراءة صحيحة وموضوعية وحدد 
الرؤية باقتدار كبري ،كيف ال وأنت أمام قامة فكرية وسياسية هلا رصيد كبري من التجارب يف 
العامل العريب واإلسالمي ،صحيح أن الشيخ راشد الغنوشي مل يكن سابقا يف املوقف الذي 
اختذه خبصوص املشاركة السياسية يف احلكم حيث كان له موقفا آخر من األنظمة والتحالفات 
وإسرتاتيجية املشاركة واحلضور يف مؤسسات احلكم ولو بنسب ضئيلة حيث أنكر على الشيخ 
حمفوظ حنناح صنيعه يف األزمة اجلزائرية يف مرحلة االنفتاح السياسي يف اجلزائر الذي كان سابقا 
لتونس بثالث عقود تقريبا، حيث استهجن راشد واقعية التعاطي السياسي للشيخ حنناح مع 
املشهد والظروف، ومل يتفهم بعض اجتهادات صديقه يف ذلك الوقت، وأنساق مع خيارات 
غريه من اإلسالميني اجلزائريني وغريهم القائم على منهج املغالبة، رغم أنه انتقد جتربة املغالبة 
يف اجلزائر أيضا بعد ذلك لكن بعد ما بدأت الصورة تتوضح وبدأ يتلمس آثار هذا املنهج 
السلبية على التجربة واملشروع والوطن، و تدور األيام وحتدث الثورة يف تونس وتصبح النهضة 
مكون أساسي للمشهد السياسي يف تونس بعد الثورة، واصطدم الشيخ راشد بكم هائل من 
التحديات وواجهته الكثري من العراقيل منها الذايت الداخلي ومنها اخلارجي، فسارع للتكيف 
مع الواقع اجلديد يف جزء كبري منه مضطرا ويف اجلزء القليل خمتارا، وهو ما بدأ من خالل الرتاكم 
يف مدة أربع سنوات يف صناعة جتربة جديدة له وحلركة النهضة ختتلف عن جتربتها ومواقفها 
السابقة خالل تارخيها منذ تأسيسها ومؤلفات وحوارات الشيخ راشد الغنوشي شاهدة على 
تلك املقاربة القدمية له ولكن مذهب الغنوشي يف لندن هو غريه يف تونس مثله مثل الشافعي 

بني فقه العراق وفقه مصر.

هلا  النقد  اجلديدة وعميق  لألفكار  الفحص  مفكر شديد  الغنوشي رجل  راشد  فالشيخ 
وشديد احلرص على اإلفادة منها أيضا ،فقد استفاد من جتارب اإلسالميني يف احلكم  يف كل 
العامل ،حيث كان يشغل مسؤول عن اللجنة السياسية يف اكرب حركة اإلسالمية يف العامل وعلى 
اطالع على كافة جتارب احلركات اإلسالمية يف العامل ومن خالل هذه اخلربة راح ينسج جتربته 
حبكمة ورزانة وصرب واستطاع أن يساهم يف إنقاذ جتربة االنتقال الدميقراطي يف تونس وصنع مع 
الطبقة السياسية التونسية منوذجا حيويا للتداول السلمي على السلطة بل ومل خيلص التجربة 
الدميقراطية فقط بل خلص تونس من مصري دول الربيع العريب كليبيا واليمن ومصر وسوريا من 
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االقتتال الداخلي والعودة إىل حياة السجون واملعتقالت .

عوامل نجاح النموذج التونسي ودور حركة النهضة:
التونسي يكون مفيدا  الدرس  التونسي، ولعل  التغيري  هناك مجلة عوامل أنقذت مشروع 
لتقومي جتارب أخرى ظلت الطريق، أو مل حتسن التعامل مع مراحل انتقالية غاية يف الصعوبة 

والتعقيد.

نبتة منفصلة عن واقع كيان  التحديث والتطور، وليست  فتونس اجملتمع، مدين ملشروع 
يتلمس طريقه بعد ثورة شعبية أطاحت باحلكم السابق. اجملتمع التونسي، جمتمع متعلم تعليما 
جيدا تتضاءل فيه األمية إىل حد كبري. وهو جمتمع متناغم تؤشر على ذلك حالة االنسجام 
بني مكونات الشعب، مل يرهتن للقبلية واجلهوية فضال على الطائفية، وقد يعود ذلك اىل العهد 
البورقييب، الذي ركز على مسألة التحديث والتعليم واالندماج االجتماعي.. وبغض النظر عن 
السلبيات، اليت طالت حماوالت علمنة مركبة جعلت جزءا من الشعب التونسي يدرك خماطر 
االنسياق خلف واجهة علمانية تكاد تسلخه عن هويته العربية واالسالمية، اليت تنامي الوعي 

هبا خالل العقود املاضية وخاضت صراعا مع السلطات.

واعتقد أن أهم عوامل جناح تونس يف اجتياز املرحلة االنتقالية، إمنا يعود للمرونة السياسية 
والتطور الفكري الذي نزعت إليه حركة النهضة. فلم جتعل فوزها الكبري يف انتخابات اجمللس 
التأسيسي تفويضا متلك من خالله االستمرار يف تشكيل احلكومة واهليمنة على كل شيئ.. 
رغم حتالفها مع حزيب املؤمتر من أجل اجلمهورية والتكتل الدميوقراطي من أجل العمل واحلريات 

يف إطار ما مّسي »الرتويكا احلاكمة«.

لقد أدركت احلركة برباغماتية حكيمة، أن اخطر املراحل هي تلك اليت تصر فيها على 
السيطرة على رئاسة احلكومة يف مرحلة انتقالية، ميكن ان تذهب بكل مكتسبات الثورة وجتعل 
احلزب ومشروعه اخلاسر األكرب، حيث أنتجت املراجعات املهمة اليت قامت هبا النهضة سواء 
كأفراد اقصد الغنوشي أو كمؤسسة منطق سياسي وخطاب توافقي  يف مرحلة انتقالية كانت 
تتطلب قدرا من املرونة والتنازالت للوصول إىل دميقراطية ترسل جذورها يف ارض طرية الزالت 
تتطلب الكثري من العناية حىت تتجذر فيها املؤسسات القادرة على محايتها. لقد اختارت احلركة 
التسويات واحللول الوسطى لتجنب العنف واملواجهة، ولتكون تونس الرابح بني الدول العربية 
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اليت اشتعلت فيها الثورات الشعبية.

أو  اجليش  مؤسسة  التونسية،  التجربة  يف  مهما  موضوعا  يشكل  والذي  اآلخر،  األمر 
مايسمى يف أدبيات التغيري الكتلة احلرجة يف عملية التغيري. فلم حتاول هذه املؤسسة اإلمساك 
مبقاليد احلكم حىت يف أدق املراحل وأكثرها توترا أثناء الثورة التونسية، أو يف املرحلة االنتقالية، 

وأبدت قدرا كبريا من االنضباط واالحنياز ملهامها، وتركت للساسة مترير املرحلة االنتقالية.

يقول الدكتور د. عبداهلل القفاري : إن قوة الوعي السياسي والشعور باملسؤولية لدى طبقة 
سياسية احنازت ألهداف الثورة، باإلضافة إىل حتييد مؤسسة اجليش، والعمل أيضا مببدأ - عفا 
اهلل عما سلف - جتاه السياسيني واملسؤولني الذي عملوا يف عهد النظام السابق دون عزل أو 
إقصاء.. هي الثمرة اليت تقطفها تونس يف مشروع التحول األهم على صعيد التغيري الذي بدأ 

منذ مطلع عام 2011. )1(

ينضاف إىل تلك العوامل عامال مهما جدا أحدث الفرق يف جتارب الربيع العريب يف باقي 
الدول أن تونس مل جماال لصراع القوى اخلارجية على حنو نراه يف ليبيا أو سورية أو اليمن. لقد 
كان من حظ التونسيني ان بالدهم ال تشكل معربا اسرتاتيجيا، وال يوجد هبا نفط ومصاحل 
اقتصادية كربى حيتدم الصراع حوهلا،كما أهنا مل تكن بيئة طائفية حتيل االختالف العقدي إىل 

جنون يفتك بالبشر. 

إن النضج والتطور يف خطاب »النهضة« الذي أبانت عنه وسوقت له من خالل وسائل 
اإلعالم والعالقات البينية مع دول اجلوار خاصة اجلزائر يرجع إىل عدة عوامل منها : 

أوال: جتربة القمع واالضطهاد والتواطؤ واإلقصاء طوال حقبة النظام البائد ساعدت احلركة 
على تطوير مواقف وخطابات تكون بديلة »للمنظومة« اليت كانت سائدة يف تونس ويف البلدان 

العربية.

ثانًيا: البناء على خربة وجتربة التحالفات والتواصل مع األحزاب واجملموعات والشخصيات 
املعاِرضة ممن مشلهم القمع املمنهج لنظام بن علي.

1 نفس املرجع السابق  
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ثالثًا: التطور التنظيمي للنهضة وحتررها من هرمية وأشكال العمل اإلسالمي الرتيبة ومراعاة 
خصوصيات البلدان وتقاليد العمل السياسي هبا، فضال عن استفادهتا من جتربة احلركة اإلسالمية 
يف السودان اليت راكمت خربات سياسية ساعدهتا على دخول معرتك الصراع السياسي وهو ما 

مل يكن متاًحا يف البلدان العربية األخرى يف تلك الفرتة.

إىل  االستبداد-  -بسبب  تعّرض  الذي  احلضاري  اإلرث  ذات  تونس  :خصوصية  رابًعا 
ختريب ثقايف باسم احلداثة تارة وتارة أخرى باسم السلفية، فحركة »النهضة« وهي إذ تسعى إىل 
إجياد بديل حقيقي ال يعيد إنتاج التجارب السابقة كان يتوجب عليها تبين مواقف وخطابات 

سياسية مغايرة.

خامًسا: طبيعة تكوين الفكري والثقايف للقيادات البارزة باحلركة الذي جيمع بني التكوين 
التقليدي واحلديث وهو ما انعكس يف أفكار وتصورات هؤالء القادة يف اجملال العام. وأخريا، 
إدراك قادة النهضة ملوازين القوى والرهانات يف تونس وخارجها.فحركة النهضة تتوفر على خزان 
من اهل الفكر والثقافة نذكر منهم الشيخ راشد الغنوشي واملفكر عبد اجمليد النجار والشيخ 

عبد الفتاح مورو.

السياسي  اإلسالم  تلخيص جتربة  أبعد من ذلك يف  القفاري  اهلل  عبد  الدكتور  ويذهب 
بتونس -ممثلة يف النهضة- حيث يشري إىل أهنا من خالل سلوكها هذا وممارستها لعمل سياسي 

جديد أثبتت احلقائق التالية )2( :

أوال: إمكانية تطور احلركات اإلسالمية إىل حركات سياسية راشدة تكون عاماًل مهما يف 
تعميق التحوالت السياسية يف البلدان العربية وصواًل إىل نظم دميقراطية مستقرة راسخة، فقط 
إذا ما توسع احليز الدميقراطي العام مبا يسمح بذلك، وإذا ما ختلت النخب احلداثوية عن عقلية 

الوصاية واستصغار الشعوب العربية التّواقة للتحرر من نرْي االستبداد.

ثانياً: إن االنتقال الدميقراطي وهامش التحول الدميقراطي ال ميكن احملافظة عليه أو توسيعه 
تدرجييًّا من دون وجود احلركات الشعبية ذات الثقل كاحلركات اإلسالمية، ال سّيما يف تراجع 

 10 االثنني  يوم    ،الصادرة  الرياض  التونسية؟،جريدة  التجربة  تقدمت  ملاذا  القفاري،  اهلل  عبد   2
http://www.alriyadh.،169(( العدد   - 2014م  نوفمرب   (  - هـ   14(6 حمرم 

  com/990620
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التيارات القومية واليسارية.

ثالثا: إن الركون لتفسريات »ثقافوية« لتربير وإدامة نظم التبعية واالستبداد باخلوف من 
احلركات اإلسالمية أو بدعوي قصور الشعوب العربية، قد أتت ثورات الربيع العريب على حجج 

هذه »التفسريات« وفضحت مروجيها.

كما أن من العوامل األخرى اليت ساعدت على منو واستمرار التجربة رغم التحديات اليت 
واجهتها  )1(:

01 -  اخنفاض عدد الشهداء واملصابني يف الثورة التونسية بشكل عام، ما أدى إىل التئام 
اجلروح السياسية بشكل عاجل، وقد اختارت خمتلف القوى السياسية يف تونس )ما عدا 
اجلبهة الشعبية( مبدأ املصاحلة الوطنية يف التعامل مع بقايا النظام القدمي، تاركة مصريهم 

مرهونا بالصندوق االنتخايب. 

الرغم من تكرار احلوادث اإلرهابية اليت طالت رموز سياسية، وعناصر من  02 -  على 
اجليش والشرطة التونسية، فإن الوضع األمين هادئ ومستقر مقارنة بالوضع املصري.

03 -  يتمتع اجملتمع املدين التونسي، وخاصة التشكيالت النقابية بقدر معقول من القوة، 
تتيح هلا التأثري يف العملية السياسية، ودليل ذلك الدور احلاسم الذي لعبه كل من احتاد 
الشغل، وهيئة احملاميني التونسيني، ورابطة حقوق اإلنسان، يف إصدار القانون االنتخايب 
االنتخابات  جنحت  أساسه  على  والذي  السياسية،  القوى  مبوافقة كل  حظي  الذي 

التشريعية والرئاسية.

تقييم تجربة حركة النهضة في الحكم 
 ال ختلو أي جتربة بشرية من النقد والتقييم، سيما إذا كانت هذه التجربة تتم يف أجواء 
سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطرية وقلقة ومتغرية ومتسارعة وال يوجد أمامها أي منوذج 
سياسي لالقتداء والنقل وحىت االستنساخ ،وكأن تاريخ أي جتربة يقول أهنا فريدة حيث تصنع 
على عني الفاعلني فيها وهي بنت اللحظة التارخيية اليت تقع فيها األحداث والوقائع ،والتجربة 

http://www.noonpost.  ،1 صالح الدين اجلورشي، نقد جتربة النهضة يف تونس بعد الثورة
org/content/4093
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التونسية واحدة من هذه التجارب اليت أنتجت نفسها وصنعت منوذجها الذايت بأيدي تونسية 
صرفة، وسنة واحدة  من األداء والتفاعل غري كافية لتقييم أداء جتربة حركة النهضة يف السلطة   
بالرغم من أنه قد جرت العادة بالشروع يف قياس أداء احلكومات يف البلدان الدميقراطية بعد 
مرور 100 يوم من انطالق أعماهلا، إال أن الظرف االستثنائي الذي مرت به تونس جيب أن 

يؤخذ بعني االعتبار عند احلكم على هذه التجربة .

وعند التقييم ال يوجد أفضل من االطالع على مضمون االنتقادات اليت وجهت لتجربة 
حركة النهضة يف احلكم من أبنائها ومعارضيها يف عني املكان الن أهل مكة أدرى وأعرف 
بشعوهبا وشعاهبا ،لذلك كانت هذه الفقرة استعراض  ألبرز اجلوانب املتعلقة بالتجربة الصعبة 
من مسار الثورة التونسية، واليت تولت حركة النهضة قيادهتا ضمن ائتالف ثالثي، حيث ميكن 
تسجيل مجلة من املالحظات اليت أبداها بعض اخلرباء بالتجربة ومنهم محادي اجلبايل وصالح 

الدين اجلورشي )2( ومنها مايلي :

الثورة  تداعيات  01 - إن حجم الرتكة املوروثة عن مرحلة الدكتاتورية واليت زادهتا تعقيداً 
النظام السابق، قد أسهما بشكل واضح يف إهناك احلكومة وتشتيت  وسقوط رؤوس 
قواها وبعثرة جهودها، لقد جنح بن علي يف تقدمي صورة مغلوطة عن الوضع االقتصادي 
واالجتماعي ختتلف إىل حد كبري عن احلقيقة اليت اكتشفها التونسيون بعد فراره ،بتواطؤ 
وهلذا  زيفها،  التونسية  االزمة  اليت كشفت  الدولية  املالية  املؤسسات  بعض  مع  حىت 
سيكون من الصعب إعادة البناء يف وقت قصري، سواء حكم اإلسالميون أو غريهم .

02 - بذلت حكومة الرتويكا برئاسة حركة النهضة يف عهد اجلبايل أو العريضي جهوداً 
واضحة يف عديد القطاعات، غري أن احملصلة كانت مع هناية سنتها األوىل ضعيفة ودون 
انتظار التونسيني، احلركة لدى الرأي العام قد تضررت بشكل واضح، وهو ما عكسته 
عمليات سرب اآلراء اليت توقع بعضها أن احلركة قد ختسر يف االنتخابات القادمة حوايل 

الربع من قاعدهتا االنتخابية .

اجلزيرة  الدميقراطي،مركز  االنتقال  يف  التونسية  التجربة  على  ،أضواء  املوىل  عبد  الدين  عز    2
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocra للدراسات، 

 .html.201324101039595777/02/cy/2013
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03 - يأيت عامل عدم اخلربة يف مقدمة العوامل اليت تفسر تعثر نشاط احلكومة وضعف 
والشعيب    النضايل  النهضة  على رصيد حركة  السلبية  تداعياته  له  ما كان  وهو  أدائها، 
املسؤول  قدرة  يف  وامنا  اجلامعية،  بالشهادات  أساساً  تقاس  ال  اجملال  هذا  يف  واخلربة 
يعترب  الصعوبات، كما  تذليل  يف  اآلخرين  وإشراك  املشكالت  معاجلة  على  السياسي 
العمق الثقايف والقدرة على اإلقناع والتواصل مع املواطنني من بني شروط جناح القادة، 
خاصة يف املراحل االنتقالية اليت تبحث خالهلا اجلماهري عن شخصيات كارزمائية جتمع 

وال تفرق، وتعيد األمل يف املستقبل وتؤسس للمصري املشرتك .

04 - أضفت املشاركة يف السلطة على خطاب حركة النهضة الكثري من النسبية وجعلها أكثر 
واقعية، إىل درجة أن خصوصيتها الدينية كادت أن ختتفي هنائياً، ومل يعد مييزها عن بقية 
األحزاب األخرى إال بعض الشعارات وعدد من املسائل احملدودة، وهو ما دفع بالتيارات 
السلفية إىل اهتامها بكوهنا قد ختلت عن » املشروع اإلسالمي « مقابل ترضية خصومها 
السياسيني وكذلك اجلهات الغربية، وال شك يف أن احلركة وجدت نفسها مدعوة إىل 
مراعاة األشواط اهلامة اليت قطعها اجملتمع التونسي يف جمال التحديث   إىل جانب األخذ 
بعني االعتبار اإلطار الدويل الضاغط، حبكم قرب تونس من أوربا   وارتباطها اقتصادياً 
وثقافياً بفرنسا وباالحتاد األورويب، إىل جانب الدور األساس للواليات املتحدة األمريكية 
يف تونس ويف كامل املنطقة، كل هذه اجلوانب اجليوسياسية مل يكن بإمكان قادة احلركة 
تيارات  تتجاذهبا  نفسها  النهضة  وجدت  وهلذا  أمهيتها،  من  يقللوا  أو  يتجاهلوها  أن 
خمتلفة، فالبعض يذكرها هبويتها الدينية اليت كانت يف البداية مربر وجودها، ويف املقابل 
تيار آخر يدفع هبا حنو االستجابة ملقومات اللعبة اإلقليمية والدولية، وذلك بالتمسك 

خبطاب سياسي معتدل وواقعي.

05 -أكدت احلالة التونسية أن ممارسة السلطة - خاصة يف املراحل االنتقالية الصعبة  يستهلك 
بسرعة الرصيد الرمزي للحكام اجلدد، وجيعل شعبيتهم مهددة بالتآكل والرتاجع، نتيجة 
عدم القدرة على معاجلة املشكالت، وهو ماحدث فعال لقيادات النهضة وحلفائها يف 
الرتويكا وقد أثبتت االنتخابات التشريعية ذلك . وقد سبق لرئيس حركة النهضة أن أقر يف 
تصريح له لصحيفة احلياة بأن السلطة »عامل هترئة، وهناك فرق بني من يبشر باملثل ومن 
ميارسها، هناك فرق بني من يطلب منه إلقاء خطاب فيه تنكيت، وبني من هو مطلوب 

منه أن يوفر الشغل للناس وأن يوفر الغذاء واألمن والدواء «.
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تحديات ودروس من التجربة التونسية :

ثورات شعبية  تعقب  اليت  تلك  الكربى، ال سيما  التارخيية  التحوالت  وككل 
تطيح مبوازين القوى القدمية وتسعى إلرساء موازين جديدة، يعرتض بناء النظام اجلديد  
حتديات وعوائق طبيعية حيث حتدث كتب التاريخ ان للثورة عمر معدل هو )1 سنة 
حىت يستقر نظامها وترسو على عتبة متكنها من بناء منظومات مؤسسية جديدة توفر 
فرص التقدم واالقالع وقد أشار الدكتور عز الدين عبد املوىل يف دراسة له اىل بعض 

هذه التحديات يف مايلي )1( :
تحدي الحركات والقوى المضادة للثورة

املال  برأس  احلكم  مصاحل  تتداخل  حيث  العنكبوتية،  بطبيعتها  االستبدادية  النظم  إن 
وُتستخدم آلة اإلعالم لتجميل قبح السياسة، وُتستقطب النخب الثقافية لتتحول إىل أجهزة 
لتربير سياسة النظام فتستقيل من أداء دورها اإلبداعي والنقدي وتكتفي بلعب دور »كالب 
تربز وختمد حبسب  مقاومة  إىل حركة  السقوط  تتحول يف حلظة  نيزان،  بول  بتعبري  احلراسة« 
ما تتخذه قوى الثورة من سياسة جتاهها، وتستخدم كل السبل ما كان مشروعا وما مل يكن  
الستجماع قوهتا والتحرك يف الوقت املناسب السرتداد مواقعها. وألن الثورة إذا قامت ال تطيح 
بالنظام كله من الوهلة األوىل وإمنا تكّثف جهدها إلسقاط رأس النظام أوال، فإن ما ينشأ عن 
الثورة من روح انتصارية وما يعقبها من تعقيدات االنتقال الفجائي والسريع غالبا ما يغرق القوى 
الثورية يف تفاصيل تلهيها عن مقاومة ما بقي من النظام القدمي وتفكيك البىن اليت كانت تسنده 
وتستفيد منه. تلك الطبيعة العنكبوتية يصعب معها حتديد ما يبقى من تلك البىن وما ينحّل 
منها على إثر سقوط رأس النظام، فلكل بلد ظروفه ولكل ثورة طريقتها يف التعامل مع احلركة 
املضادة هلا. ويف املثال التونسي، تظل بقايا »التجمع« الذي كان حاكما زمن بن علي وُحل 
بقرار قضائي بعد الثورة، احملور الذي تدور حوله وتلتقي معه ذاتيا وموضوعيا بقية القوى اليت 
أطاحت الثورة مبصاحلها أو تضررت مواقعها املادية والرمزية جراء ما أفرزه االنتقال الدميقراطي 
من قوى وأفكار وسياسات جديدة. وال يقتصر احلديث هنا على بقايا النظام القدمي أو من 
خدمه وحتالف معه، بل يشمل أحيانا بعض القوى الثورية اليت قد تكتشف أن تناقضها مع 
النظام الذي أفرزته الثورة ال يقل حّدة وعمقا عن تناقضها مع النظام الذي أطاحت به. ومن 
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يريد أن يرصد احلركة املضادة للثورة يف تونس، ال بد وأن يقف على نَفسها مبثوثا يف وسائل 
اإلعالم ويف عدد من التشكيالت احلزبية ويف ساحات القضاء ويف دورات االنفالت األمين 
املنتظمة واليت يصعب تصور حدوثها عفويا دون ختطيط وتنسيق. جنحت الثورة التونسية إىل 
حد اآلن يف ترسيخ أقدامها وخاصة على الصعيد السياسي وبناء املؤسسات االنتقالية ولكنها 
ما تزال تواجه صعوبات كبرية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، جراء انكشاف زيف 
مقولة »املعجزة االقتصادية« اليت رّوجها النظام السابق طيلة فرتة حكمه وساعده على تروجيها 

دوليا ولدى املؤسسات املالية العاملية من كان يدعم سياساته يف اخلارج )1( .

التحدي االقتصادي واالجتماعي
إىل جانب الركود واالرتباك وأحيانا التوقف يف السري الطبيعي لبعض القطاعات االقتصادية 
أثناء الثورة وبعدها مباشرة نظرا ملا يصاحب الثورات عادة من فوضى وانفالت واهنيار لالنضباط 
العام، فقد ورثت الثورة التونسية تركة اقتصادية ثقيلة كشفت عن حجم التناقض بني اخلطاب 
السياسي لنظام بن علي بأرقامه الومهية، وواقع احلال الذي ال يبعد وصفه كثريا عن الوضع 
الكارثي. فنسبة منو االقتصاد كانت سلبية حيث بلغت 1,8 حتت الصفر، كما كشفت األرقام 
أن عدد العاطلني عن العمل بلغ 700 ألف عاطل بنسبة تتجاوز %18 من القوة العاملة. 
السيادي  االئتماين  التصنيف  ختفيض  التونسي  االقتصاد  ألداء  السلبية  املؤشرات  آخر  وكان 
والدين  العامة  واملالية  االقتصاد  مؤشرات  ضعف  بسبب  املخاطر  عالية  الدرجة  إىل  لتونس 

اخلارجي.

أما على الصعيد االجتماعي، فقد خّلف نظام بن علي وراءه نسبة عالية من الفقر متس 
ربع سكان تونس حيث وصلت إىل حنو 25 ?، وذلك وفقاً للمقاييس العاملية اليت حتدد عتبة 
الفقر بدوالرين للفرد الواحد يومياً. ونظرا الختالل ميزان التنمية اجلهوية سواء يف العهد السابق 
الساحلي  الشريط  عدا  ما  املناطق  أغلب  يف  يسود  الفقر  فإن  بورقيبة،   الرئيس  عهد  يف  أو 
حيث ترتكز املشاريع التنموية الكربى وُتضخ رؤوس األموال واالستثمارات الداخلية واخلارجية 
وخاصة يف القطاع السياحي الذي يشغل نسبة حنو %12 من اليد العاملة التونسية. يف البالد 
ترتفع نسبة الفقر يف املناطق الداخلية وخاصة يف اجلنوب والغرب واجلنوب الغريب حيث ترتكز 
ظروف  بتحسني  مطالبة  هذا،  يومنا  وإىل  الثورة  شرارة  انطالق  منذ  وتتواصل  االحتجاجات 
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العيش وتوفري فرص العمل وحتسني اخلدمات األساسية املرتدية يف جل تلك املناطق واملفقودة يف 
بعضها من األساس. ال يكمن اخلطر يف تلك االحتجاجات يف موجة الغضب اليت تصاحبها 
فتتحول أحيانا إىل أشكال من العنف تستهدف مصاحل الدولة وممثليها ورموزها فحسب ، وإمنا 
يف هتديدها الستقرار تلك املناطق وهروب املستثمرين إىل مناطق أكثر أمنا، ورمبا مغادرة البالد 
أصال، فيستمر التهميش وتستفحل البطالة وندخل يف حلقة مفرغة يصعب كسرها واخلروج 

منها )2(.

ورغم هذه الصعوبات واليت من املنتظر أن يطول أمد معاجلتها، فإن هناك أربعة إجنازات 
أساسية حتققت يف عهد احلكومة االنتقالية: أوهلا منع االقتصاد الوطين من االهنيار، وثانيها 
احلفاظ على حد معقول من احتياطيات النقد األجنيب وثالثها السيطرة على التضخم، وآخرها 
عكس املسار السليب لنسبة النمو واستعادة االقتصاد منوه اإلجيايب بتحقيق ارتفاع ما زال اجلدل 

بشأن نسبته احلقيقية دائرا .

تحدي المحيط اإلقليمي
كما كسبت الثورة التونسية أصدقاء يف حميطها اإلقليمي وعلى الصعيد العاملي، ال سيما 
املغريب يف إدخال إصالحات سياسية  النظام  بعد سقوط نظامي مبارك والقذايف وبعد جناح 
احلكومة  السياسي، ومنحت  النظام  السلطة بني مكونات  مناسيب  توزيع  أعادت  ودستورية 
القريبة  اإلقليمية  القوى  بني  من  مثة  فإن  السابقة،  احلكومات  هبا  تتمتع  تكن  صالحيات مل 
واألبعد نسبيا من يرى يف الربيع العريب حتوال ليس يف مصلحته. ومثلما توجد يف الداخل قوى 
للثورة تسعى إلرباكها سعيا للحد من تأثرياهتا  للثورة ففي اخلارج أيضا قوى مضادة  مضادة 
سواء عرب العمل امليداين املشرتك بني طريف الداخل واخلارج، أو بتقدمي دعم استخبارايت ومادي 
ولوجسيت جملموعات عابرة لإلقليم تشرتك يف نظرهتا للثورة مع نظرة تلك القوى اإلقليمية وتلتقي 
معها موضوعيا على إجهاضها. وال تزال قوى األمن التونسية تواجه االخرتاقات األمنية املتكررة 
عرب حدودها اجلنوبية والغربية. وسيظل احمليط اإلقليمي مؤثرا إىل حد كبري يف مدى تقدم التجربة 
الفرنسي  اليت تشهدها مايل والتدخل  التطورات  تعثرها، ال سيما مع  أو  تونس  االنتقالية يف 
عرب األجواء اجلزائرية وما ميكن أن ينجّر عنه من هتديد ألمن املنطقة املغاربية بأسرها. يف حال 
القاعدة  واألمريكيني،  واألوروبيني  األفارقة  حبلفائه  مدعوما  الفرنسي  التدخل  سيدفع  جناحه، 
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وعناصر اجلماعات املسلحة إىل إعادة انتشارها خارج مشال مايل، ما يعين ذلك تدفقا للسالح 
واملقاتلني والالجئني إىل الدول اجملاورة.. ولن تكون تونس بوضعها األمين اهلش مبنأى عن تلك 

التداعيات اليت ستضيف إىل تعقيدات التجربة االنتقالية عناصر إرباك جديدة )1(.

تحدي االنتقال من شمولية الرؤية الى الفصل بين الدعوي والسياسي :
يف املؤمتر العاشر حلركة النهضة أعلن رئيسها الشيخ راشد الغنوشي عن الفصل بني الدعوي 
والسياسي أو ما مسي تونسيا االنتقال من اإلسالم السياسي إىل اإلسالم الدميقراطي وتقول 
وثائق املؤمتر العاشر ان حركة النهضة اليوم هي حزب سياسي صرف ال يشتغل مبا كان يشتغل 
به منذ تأسيسه و هو الدعوة اإلسالمية قرار احلركة بـ«الفصل الكامل بني الدعوي والسياسي« 
يف عملها يعين أهنا ستتجه إىل التخصص الوظيفي، حبيث يتفرغ احلزب للعمل السياسي امليداين 
وحتال بقية النشاطات إىل اجملتمع املدين، اعترب رفيق عبد السالم ذلك حمطة من حمطات التطور 

اليت متر هبا النهضة.

فالتصور السياسي حلركة النهضة اليوم جتاوز الكثري من املفاهيم التقليدية اليت تأسست 
عليها مثل احلديث عن الدولة اإلسالمية، وحماربة التغريب، و أسلمة اجملتمع لتتحول إىل حزب 
سياسي أقصى طموحه تقدمي حلول فعلية وواقعية للمشاكل اليت تعانيها البالد » اليوم أصبحت 
الثورة ما هو موجود بات قابال  إثر  أنه  باعتبار  فكرتنا إصالحية أي إصالح ما هو موجود 

لإلصالح« كما يقول الغنوشي.

كما طورت النهضة خطاهبا يف ما خيص تعاملها مع اآلخر السياسي؛ حيث مل يعد منطق 
ليحل حمله  القوى األخرى  تقوم عليه عالقتها مع  الذي  اإليديولوجية هو األساس  اخلصومة 

منطق التعاون والتحالف من خالل مقتضيات سياسية تفرضها املصلحة وطبيعة املرحلة.

لكن عملية الفصل اليت أعلنت عنها قيادة النهضة يف مؤمترها العاشر هي فرصة وحتدي يف 
نفس الوقت الن عملية الفصل هذه عملية مهمة وأساسية يف مشروع النهضة رغم اهنا ليست 
اجتهاد تونسي سابق فقد جرب يف املغرب واألردن بطرق خمتلفة منها ماهو ناجح وعملي ومميز 
)النموذج املغريب ( ومنها ماهو فاشل أدى إىل صراعات ال تنتهي )األردن والعراق مثال( ولذلك 
يف العملية ليست جمرد إعالن وانتهى األمر ولكن البد أن ختضع إىل برامج وعمليات فكرية 

 1 نفس املرجع السابق 
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وسياسية ال جتعل من النهضة يف املستقبل حزب بدون هوية ثقافية وال فكرية على مستوى 
البدائل والربنامج االجتماعية واالقتصادية اليت تقدمها للمواطنني ،وهو حتدي آخر ينضاف 

إىل التجربة .

النجاح يف صياغة  العريب هو  الربيع  التونسي بعد ثورات  للنموذج  الكبري  الدرس  ويبقى 
يف  التونسية  الثورية  القوى  جنحت  ،فقد  االنتقالية  املرحلة  وإدارة  الدميقراطي  التحول  خطط 
بانتخاب جملس وطين تأسيسي،  تبدأ  االنتقالية،  املرحلة  آليات واضحة إلدارة  االتفاق على 
انتقالية وكتابة دستور جديد، مث اإلشراف على  إلدارة هذه املرحلة: مهمته تشكيل حكومة 
االنتخابات التشريعية فالرئاسية. هذا هو اخلط املستقيم الذي سارت عليه مرحلة التحول يف 
التحول، إال أن احملصلة  تونس. صحيح أن أزمات وعقبات وعراقيل وضعت يف طريق هذا 

النهائية هي تنفيذ مساره.

ذلك أن الواقعية السياسية اليت متيزت هبا قيادة حركة النهضة تأسست يف حلظات التوتر 
واألزمات اخلانقة اليت مرت به التجربة التونسية، ففي كل مرة خيرج فيها الشعب التونسي إىل 
الشارع معرتضا حمتجا على الرتويكا احلاكمة اليت تتزعمها النهضة، أو على حماوالت إرهاب 
القوى الوطنية األخرى، باغتيال بعض رموزها، كانت النهضة تناور بالعقل السياسي ما وسعها 
الذي  الوقت  إرادة احملتجني، ولكن يف  إىل ذلك سبياًل، وتستخدم أقصى ما ميكنها لكسر 
تتأكد فيه النهضة من صالبة اإلرادة الشعبية، تتحول إىل املرونة السياسية، وشواهد ذلك كثرية 

ونعتربها يف هذه الدراسة مقدمة أساسية يف إجناح املرحلة االنتقالية بعد ثورة اليامسني:

01 -  إقرار دستور جديد، صوت عليه باملوافقة 200 عضو من مجلة 216، واعرتاض 
12 عضوا، وحتّفظ 4 أعضاء فقط، وألن األغلبية كانت بيد الرتويكا )أحزاب النهضة 
ماطلت كثرياً،  فقد  اجلمهورية(،  أجل  من  واملؤمتر  واحلريات  العمل  أجل  من  والتكتل 
وحاولت تكراراً إدراج مواد ال يوافق عليها التونسيون، إال أهنا انصاعت يف النهاية للحركة 

اجلماهريية، وأقرت املواد الدستورية اليت يتوافق عليها كل أطياف الشعب التونسي.

02 -  يف أعقاب اغتيال املناضلني شكري بلعيد، وحممد الربامهي، اندلعت املظاهرات، 
االنتخابات  تكنوقراط،إلدارة  حكومة  وتشكيل  احلكم،  عن  الرتويكا  بتخلي  مطالبة 

التشريعية مث الرئاسية، وهو ما حدث بالفعل يف هناية يناير2014.
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يف  تونس  نداء  حركة  أمام  باهلزمية  وإقرارها  السلطة،  تداول  مببدأ  النهضة  قبول    -  03 
االنتخابات التشريعية، واستعدادها للعمل يف صفوف املعارضة،مث قررت بسيادة املشاركة 

يف حكومة النداء.

 04 -  حسم النهضة قرارها بعدم تقدمي مرشح لالنتخابات الرئاسية، ما ينم عن نضج 
سياسي، وحنكة يف مراعاة الوضع الداخلي يف تونس، جنبا إىل جنب مراعاة األوضاع 
واملتغريات اإلقليمية والدولية، وقراءة جيدة لتحول املوقف الغريب واألمريكي خبصوص 

جتربة حكم قوى اإلسالم السياسي يف الشرق األوسط.

وبدون شك فان هذا املسار الذي اختذته حركة النهضة يف التعاطي السياسي مع األحداث 
املتسارعة يف تونس ويف املنطقة وطبيعة العالقات اليت تأسست على إثر هذا التفاعل 
النهضة خربة  أنه اكسب  سواء مع األحزاب أو مع دول اجلوار خاصة اجلزائر ،كما 
كبرية يف التعامل مع األزمات االقتصادية والسياسية واألمنية فانه أيضا اضعف حاضنتها 
الشعبية ووعائها االنتخايب ولكنه وهو أمر طبيعي يف حياة األحزاب السياسية اليت متلك 
رؤية وطنية وتتعاطى بربامجاتية وواقعية مع األحداث لكن فرص االستدراك دائما قائمة 
إذا عرفت حركة النهضة كيف تعاجل أخطائها السياسية والتنظيمية اهليكلية وتنظر إىل 
املستقبل وفق خصوصية العمل السياسي واالجتماعي واجملتمعي والدعوي والدبلوماسي 
والربملاين والفكري وتعطي لكل عمل ووظيفة األمهية واألولوية فإهنا ستصبح منوذجا يف 
احلركة اإلسالمية تتلمذ عليه األجيال والقيادات سيما إذا أحسنت الصياغة والتصميم 

والتسويق وإدارة الصراع السياسي .
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مقاربة ابستمولوجية للتجربة المصرية
)04( 

تجربة االخوان المسلمين في مصر :
من الرئاسة إلى المحنة الثالثة

نحو تأسيس ثالث لحركة االخوان المسلمين 

 

ليبيا

السودان

البحر المتوسط

السعودية

مصر البحر األحمر 

القاهرة
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تعترب مصر قلب الوطن العريب النابض، وحلقة وصل القارّة اآلسيوية بالقارة األفريقية؛ فهي 
هبذا دولة مهّمة هلذه العوامل الثالثة. جغرافياً، تتبع مصر للقارة األفريقية، وتقع يف أقصى الشمال 
الشرقي هلذه القارة؛ حيث تطّل من مشاهلا على البحر األبيض املتوسط، اّلذي يتوّسط قارات 
العامل القدمي، أّما من شرقها فهي تطل على البحر األمحر اّلذي يفصل بني كلٍّ من القارتني 
اآلسيوية )شبه اجلزيرة العربية حتديداً(، وبني القارة األفريقية، وتشرتك مصر يف احلدود اجلنوبّية 

هلا مع السودان، أّما حدودها الغربية فهي مشرتكة بينها وبني ليبيا.

وهي هبذا املوقع االسرتاتيجي على كافة املستويات كانت ايضا منبعا مليالد كربى احلركات 
نتكلم على كربى  اليوم  املسلمني ،وحنن  العامل االسالمي وهي حركة االخوان  االسالمية يف 
احلركات االسالمية يف العامل االسالمي وأكثرها تأثريا يف احلياة العامة للمجتمع االسالمي فقد 
انتشرت يف كل ربوع العامل االسالمي وحىت االمريكيتني وأوروبا واستطاعت ان حتتل حيزا كبريا 
اليت تعرف  باملؤلفات  العاملية  املكتبة  يف حبوث ودراسات وكتابات اخلرباء والباحثني وعمرت 
بأهداف وسياسات هذه احلركة االسالمية بكل لغات العامل حيث اصبح اليوم اسم االخوان 
املسلمني امسا معلوما يف كل القواميس واملعجمات وال حاجة لنا اليوم يف تكرار ماكتب حوهلا 
من كتب وماصدر عنها هلا وعليها من حبوث ودراسات فقد حفلت تلك املصنفات بنجاحات 
جديدا  حديثا  احلركة  هذه  عن  نتحدث  اليوم  ،ولكننا  املسلمني  االخوان  حركة  وإخفاقات 
سيما بعد االزمة واحملنة الكبرية اليت متر هبا هذه االيام يف مصر مسقط رأس مؤسس االخوان 
املسلمني االمام الشهيد حسن البنا رمحه اهلل وحناول من خالل الرصد والتحليل معرفة فصول 
هذه التجربة اجلديدة اليت مرت هبا احلركة يف مسقط تأسيسها بوصوهلا بعد ثورات الربيع العريب 
اىل سدة احلكم من خالل االنتخابات اليت افرزت رجاهلا يف ست استحقاقات كاملة يعرب 
الشعب املصري عن خياره فوصلت اىل الرئاسة والربملان والشورى واحملافظات ومألت الدنيا 
وشغلت الناس لكن بعد سنة من العمل واالجناز  يتم االنقالب على هذه التجربة اجلديدة 
الوليدة  بطريقة مل يعرف مثلها تاريخ البشرية  حيث مت قتل وسحل ) أالف مواطن مصري امام 
كامريات العامل مث يسجن اكثر من 40 الف مواطن مصري بدون حماكمات مبا فيهم القيادات 

املركزية حلركة االخوان املسلمني يف مصر ويهجر من استطاع اىل املنايف يف بقاع العامل .

ماحدث يف مصر حلركة االخوان املسلمني بعد جتربة سنة حكم يتطلب الدراسة والفحص 
البائسة سواء تعلق  اليت أدت اىل مثل هذه احلالة  والتقييم بغرض معرفة االسباب والظروف 
االمر بالبيئة الداخلية لالخوان أو بالبيئة اخلارجية واقرتاح رؤية التأسيس الثالث حلركة االخوان 
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االسالمية  احلركات  اغلب  ان  اعتبار  على  الكنانة  مصر  ولكن يف  العامل  يف  ليس  املسلمني 
يف العامل هلا جتربة خمتلفة سنتعرض هلا يف باقي احللقات كما اسلفنا الذكر ،لكن بدأنا مبصر  
لعراقة التجربة وقدم التأسيس وحمورية القيادات املصرية وتأثرًي ما حيدث يف مصر على مستقبل 

احلركات اإلسالمية من عدة زوايا وأبعاد)1( : 

أواًل: نظرا ملا تتمتع به مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر تارخيًيا من دور مركزي لدى 
العاملي  التنسيق  أو  التنظيم  صعيد  على  فقط  ليس  العامل،  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعات 
لإلخوان، وقيادته، لكن على صعيد التأثري املعنوي واأليديولوجي، ابتداًء من مؤسس اجلماعة، 
حسن البنا، مرورًا بسيد قطب، وصواًل إىل القيادات والدعاة واملفكرين االخوان يف كل العامل 
اليوم سيما مع سهولة االتصال والتواصل عن طريق تكنولوجيات االعالم واالتصال احلديثة 

واملباشرة .

بوضوح  إقليمي ودويل، وميكن مالحظة ذلك  له سياق  ما حيدث يف مصر  ألن  ثانًيا: 
دول  ثالث  من  العسكري  االنقالب  به  حظي  الذي  الكبري،  والدعم  الرتحيب  خالل  من 
عربية، هي: السعودية واإلمارات واألردن،مث حلقت هبا دول عربية اخرى، سواء على الصعيد 
الدبلوماسي أو االقتصادي أو حىت اإلعالمي واملعنوي، ما يعكس وجود “أجندة إقليمية” 

عربية معادية لإلسالم السياسي.

ثالثًا: ألن ما حيدث يف دول الربيع العريب )مثل: مصر، وتونس، وليبيا، واليمن(، وبدرجة 
أكرب مصر ملكانتها االسرتاتيجية وأمهيتها يف املشرق، له تداعيات على احلالة الشعبية العربية، 
فنجاح هذه التجارب الدميقراطية-اإلسالمية اجلديدة يُنظر له بوصفه “منوذًجا” قاباًل للتصدير 
للدول األخرى، وهو ما ستستفيد منه املعارضة، ومن بينها احلركات اإلسالمية، كما هي احلال 
يف األردن والكويت والسعودية واجلزائر. والعكس صحيح، ففشل مثل هذه التجارب وختبطها، 
أو جناح الثورات املضادة هلا، يصب يف مصلحة األنظمة العربية التقليدية املتبقية، ويضعف من 

“احملفزات” املعنوية لدى الشعوب للسري على خطى الثورات واالنتفاضات السابقة.

اجلزيرة  »احملنة«،مركز  وأسئلة  اإلسالمية  احلركة  واملستقبل..  املسلمون  ،اإلخوان  رمان  أبو  حممد   1
 http://studies.aljazeera.net/ar/is : للدراسات ،املنشور على الرابط التايل
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رابعا : حرص مراكز الدراسات الغربية يف الدول الكربى ومتركز حبوثها ومقارباهتا حول 
مواقف حركة االخوان املسلمني يف مصر واعتبارها الناطق الرمسي ألغلب احلركات االسالمية 
،رغم ان هذا املسلك ال يعترب منهجيا وال سياسيا صحيحا على اعتبار الفروق الكبرية بني 
االخوان  وتطور حركة  نشأة  على  متاما  واملختلفة ظروفه  العريب  العامل  االسالمية يف  احلركات 

املسلمني يف مصر .

التأسيس االول ... من النشأة المجددة الى المحنة المهددة :
مل تنشأ حركة االخوان املسلمني من فراغ أو مبجرد نزوة أو شهوة لدى عامل     
أو داعية أو مفكر  لكن كانت هنالك مربرات وظروف أحاطت باألمة وميكن حصر تلك 

الظروف فيما يلي)1(: 

01 - اهلجمة الغربية االستعمارية على بالد اإلسالم والعروبة.

02 - اآلثار املرتتبة على االتصال باحلضارة الغربية فكريا واجتماعيا.

03 - انتشار التدين املغشوش يف مقابل شيوع مدارس التبشري.

الكتب  وصدور  سنة1924  العثمانية  االسالمية  اخلالفة  اسقاط   -  04
العلمانية املبشرة بسياسة فصل الدين عن الدولة . 

05 - هتاون الربجوازية املتوسطة و اتساع الفوارق االجتماعية.

06 - انتشار الفاشية يف أوروبا واخلوف من الشيوعية.

هي ظروف كانت متثل اسباب مباشرة يف بروز شخصيات اسالمية تدعو اىل االصالح 
من امثال مجال الدين االفغاين وحممد عبدو ورشيد رضا وطبعا ال ميكن القفز، بأي حال من 

احلياة  التبديل،جريدة  أو  التغيري  ومنعطفات  اإلسالمية  ،احلركات  القحطاين  علي  بن  مسفر   1
  /http://www.alhayat.com/Articles/15212413 : اللندنية،منشور على الرابط التايل

آخر حتديث: السبت، )2 أبريل/ نيسان 2016 )01:00 - بتوقيت غرينتش( 
 htm.2013911910431966/09/es/2013 يوم األربعاء, 11 سبتمرب, )201 14:09 

مكة. 
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األحوال، فوق شخصية حسن البنا عند احلديث عن مجاعة اإلخوان املسلمني، فالرجل هو 
مؤسسها وهو واضع فكرها وهو خمطط براجمها، وما زال القادة يف اجلماعة ميشون على هدي 
أفكاره وتعاليمه، ويستقون الدروس من يومياته يف التعامل مع األحداث واخلطب. فحسن البنا 
هو من أحدث مراجعة فكرية لعموم حال املسلمني وحال مصر، وانتهى إىل ضرورة تشكيل 
مجاعة إسالمية دعويّة قادرة على محاية املسلمني من التأثريات اخلارجية واالرتقاء هبم إىل مصايف 
األمم املتقدمة، أو ما كان عليه »السلف الصاحل«، كما يرد كثريا يف أدبياته، ومن هنا ميكن 
القول بأن البنا » استطاع أن يقيم بناء جديدا للدعوة اإلسالمية، وان يقدم صياغة جديدة 
للفكر اإلسالمي، واستطاع أن يرد للمفاهيم اإلسالمية الصحيحة اعتبارها، بعد أن ظلت آمادا 
طواال غائبة عن أذهان املسلمني البسطاء، قابعة يف أدمغة القلة من املسلمني املثقفني، ال تكاد 
تغادرها إىل ألسنتهم حىت تعود إليها، كذلك استطاع أن حيول املعاين اإلسالمية إىل أفعال، 

بعد أن ظلت آمادا طواال جمرد ألفاظ تقال من فوق املنابر )2(.

وقد التزمت مجاعة االخوان املسلمني بالدين كمحدد لقيمها، وسعت جاهدة لفرضه على 
منظومة قيم اجملتمع. وتقوم مجاعة اإلخوان على األصول والقواعد اليت جاء هبا القرآن الكرمي، 
الرسول زعيمها  تعترب  املعامل،  احلدود، ظاهر  برنامج واضح  هلا  إسالمية حممدية،  فهي دعوة 
والقرآن منهجها واإلسالم غايتها. وعرفها )حسن البنا(، مؤسس اجلماعة بأهنا دعوة سلفية، 
طريقتها سنية، وحقيقتها صوفية. وتدعو اجلماعة إىل صبغ احلياة املصرية بالصبغة اإلسالمية، 
وهيمنة تعاليم القرآن على مجيع مظاهر احلياة، من تشريع واجتماع وسياسة واقتصاد، لذلك 

اهتمت اجلماعة بتقوية معاين اإلميان يف نفوس منتسبيها.))( 

ويرى االمام )البنا( أن اإلسالم مفهوم شامل يعين عبادة وقيادة ودين ودولة وروحانية وعمل 
وصالة وجهاد وطاعة وحكم ومصحف وسيف ال ينفك واحد منها عن اآلخر، فاالسالم 
يشمل أوضاع الكون واجملتمع والفرد، سواء كان ذلك عقيدة أو شريعًة أو سلوك،وهناك ترابط 
وثيق بني العقيدة والشريعة والسياسة وبني الفكر والتنظيم احلركي. فمزج )البنا( بني فقه األزهر 
لدعوة  الفكري  األساس  اإلسالم  ويعد مشول  السياسية.  احلركة  ووطنية  الصوفية  ووجدانيات 

مجاعة اإلخوان. )4(

2  نفس املرجع السابق
)  مسفر بن علي القحطاين ،نفس املرجع السابق . 
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وتعتمد حركة االخوان املسلمني  الوسائل السلمية يف نشر دعوهتا وحتقيق أهدافها، وال 
تفكر يف الثورة وال تعتمد عليها وال تؤمن بنفع نتائجها. إال أن غاية اجلماعة يصعب حتقيقها 
يف دول غري إسالمية ذات أطر تشريعية علمانية، إال عرب الوصول إىل السلطة وتغيري النظم 

القائمة واألطر التنظيمية احلاكمة فيها.

وقد حرصت اجلماعة يف مصر على التعايش مع النظم السياسية واملدنية القائمة، والتزمت 
بالعمل ضمن إطارها وحدودها وشرعيتها، هبدف الوصول إىل احلكم، وعلى الرغم من تأكيد 
اجلماعة على أهنا ال تسعى إىل احلكم، إال إن جاء عن طريق صناديق االقرتاع،إال أن االجتاه 
عام  السادس  مؤمترها  هبا  أوصى  اليت  السياسية،  املشاركة  يتبىن  اجلماعة  أوساط  يف  السائد 
قلبها  أو  مقاطعتها  القائمة كافرة جيب  السياسية  النظم  اإلخوان  مجاعة  تعترب  وال   .1941
بالقوة، على الرغم من أهنا نظم ال تعمل بالشريعة اإلسالمية، بينما ترفض أفكار )سيد قطب( 
املشاركة السياسية يف ظل أنظمة حكم ال حتكم بالشريعة اإلسالمية. فإقامة نظام إسالمي عند 

)قطب( يقتضي إزالة النظام غري اإلسالمي القائم. )1(

امللكي  احلكم  1942، يف ظل  عام  املصرية  النيابية  االنتخابات  )البنا( يف  وقد شارك 
القائم على التعددية احلزبية، كما شاركت اجلماعة يف االنتخابات اليت تلتها دون جناح أي من 
مرشحيها، وكان من املقرر مشاركة اجلماعة يف انتخابات عام 1950، إال أن اغتيال )البنا( 
عام 1949 حال دون ذلك. ووافقت اجلماعة على املشاركة يف الوزارة بعد الثورة عام 1952، 
إال أن نظام )عبد الناصر( مل يقبل باملرشحني الذين عرضهم مكتب إرشاد اجلماعة، فعرض 
النظام على الشيخ )أمحد حسن الباقوري( عضو مكتب اإلرشاد وزارة األوقاف، فاشرتطت 

اجلماعة استقالته منها بعد قبوله املنصب. )2(

الوسائل  استخدام  اىل  والسبق  السياسية  العملية  اىل  والنظر  الرؤية  يف  التقدم  هذا  رغم 
السياسية يف عملية التغيري اال أن االمام البنا مل يضع مشروعا مكتمال حني أسس اجلماعة، 
بل كان تأسيسها أقرب إىل فكرة قذفها صاحبها وسط الناس وتركها لتتفاعل معهم وليتفاعلوا 
القاعدة االجتماعية اليت حتملها. مل  معها، فتنمو الفكرة منوا تدرجييا إىل جانب منو واتساع 
يشغل البنا نفسه بإجابة األسئلة اليت مل يفرزها الواقع بنفسه، ومل تصل بعُد التجربة العملية إىل 
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النقطة اليت تستدعي طرح األسئلة واإلجابة عليها.رمبا كان التكوين الفقهي املالكي لإلمام البنا 
وتأثره مبدرسة الشاطيب يف املقاصد سببا رئيسا للنزعة الكارهة إىل حد كبري للتفكري يف احلوادث 
اليت مل تقع وكراهة ذلك، أو بتعبري البنا نفسه يف األصل التاسع من األصول العشرين :”كل 
مسألة الينبين عليها عمل فاخلوض فيها من التكلف الذي هنينا عنه شرعا”!، وقد تأثر البنا يف 
ذلك تأثرا واضحا بقاعدة اإلمام الشاطيب)ت790هـ( يف كتاب املوافقات: “كل مسألة الينبين 
عليها عمل فاخلوض فيها خوٌض فيما اليدل على استحسانه دليل شرعي”.فقد أطلق االمام 
البنا فكرته للناس، وشرح هلم من حنن وماذا نريد؟واصدر رسالة التعاليم ورسالة اىل أي شيء 
ندعو الناس، لكنه مل حيدد يف بداية الدعوة كيف سنصل إىل ما نريد؟ فقط بني أن هناك ثالث 
مراحل عامة للعمل هى: التعريف مث التكوين مث التنفيذ.وحدد البنا مدة عشر سنوات لكل 
مرحلة من تلك املراحل، ومل يضع وسائل وإجراءات حمددة لكل مرحلة. أهنى االمام البنا املرحلة 
األوىل من مشروعه يف عشر سنوات )1938:1928( وقد جنح يف نشر دعوته يف ربوع وادي 
النيل وما حوله جناحا باهرا ليدخل بعدها يف مرحلة التكوين حيث سيجمع أنصاره، وينظم 
التنفيذ اليت وصفها وصفا عاما بأهنا  جهودهم، ويكون تنظيما متينا استعدادا خلوض معركة 
“جهاد ال هوادة فيه” دون أن حيدد ماهية هذا اجلهاد وال مساراته وأدواته،كما أن استخدام 
القوة يف عملية التغيري قيدها االمام البنا نظرا حلساسية ذلك االستخدام وصعوبة اختاذ القرار 
بشأنه ،وكأنه رمحه اهلل كان خيتزن الرؤية يف ذهنه خشية انكشافها وعدم فهمها أو قطع الطريق 
عليها لكن الوسائل املستخدمة واجملاالت اليت فتحها تدل على ان االمام كانت له رؤية وفكرة 
وخطة لكنها غري معلنة وكامنة يف رأس املؤسس فقط، فكانت هذه كلها أسئلة معلقة تُركت 
إجابتها حىت حيني وقتها. كذلك مل حيدد حسن البنا أثناء مرحلة التعريف ماهية التكوين-

املرحلة الالحقة- ومساراته وأدواته حىت جاء وقته، فشكل يف 8)19 نظام الكتائب وكتب يف 
ذلك رسالة “املنهج” مث رسالة “التعاليم” لتكون مبثابة وثيقة تأسيسية هلذه الكتائب، كانت 
كل كتيبة تضم حنو 40 فردا من اإلخوان. أنشأ البنا فيما بعد نظام “األسر” عام )194 
لتصبح األسرة بنية أصغر وأسهل يف التكوين التنظيمي للجماعة. وجنبا إىل جنب مع عملية 
التكوين املدين أنشأ البنا النظام اخلاص ليكون مبثابة وحدة عسكرية منفصلة يف اجلماعة يف العام 
1940 .أهنى البنا يف عام 1948 مرحلة التكوين بانتهاء العشرية الثانية من عمر مشروعه، 

ليستقبل العشرية الثالثة واملفرتض أن تكون عشرية احلسم والتنفيذ كما خطط هلا.))( 

) حممد عبد الوهاب ،اإلخوان .. ثغرات التأسيس األول والثاين، وأولويات التأسيس الثالث،املنشور 
على الرابط التايل : http://rassd.com/178207.htm  يوم 25 فرباير، 2016. 
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حسن  مشروع  يف  وماهيتها  التنفيذ  مرحلة  أسئلة  على  جتيب  واضحة  وثائق  مثة  ليس 
البنا، فعلى الرغم من أنه حتدث عن “النضال الدستوري” أثناء عشرية التكوين ودفع ببعض 
املرشحني إىل انتخابات جملس النواب، لكن خطابه وقتها يشري صراحة إىل اختاذ هذا اإلجراء 
ليظل صوت الدعوة واضحا ولتجد لنفسها منابر  للتعبري عن مواقفها كإجراء مضاد لعملية 
التضييق عليها، ومل يشر مطلقا هلذا املسار كإسرتاتيجية للتغيري أو ألية مراهنة عليه لتحقيق 

أهداف مشروعه النهائية.

أهنا  ويبدو  األصعب يف حياته كلها،  البنا كانت  األخرية يف عمر حسن  الشهور  لكن 
كانت األكثر اضطرابا وحرية يف قراراته أيضا. أعلن فيها دخوله يف مرحلة التنفيذ وكتب فيها 
الشهور  اهلل، خالل هذه  ما كتبه رمحه  املصحف” كانت آخر  أمساها “معركة  4 مقاالت 
اكتشفت الدولة التنظيم اخلاص على إثر خطأ يعرف يف تاريخ اإلخوان بقضية السيارة اجليب 
عن  تكشف  وثائق  وبداخلها  السالح  لنقل  عملية  أثناء  السياسي  البوليس  عليها  عثر  اليت 
التنظيم وأهدافه وقياداته، نسب إىل التنظيم بعدها حماولة حرق خمزن أرشيف حمكمة االستئناف 
للقضاء على هذه الوثائق اليت ذهبت مع الزمن، على إثر ذلك أصدرت احلكومة املصرية قرارا 
عسكريا حبل اجلماعة واعتقال أعضائها وفصل موظفيها وطالهبا من كافة مؤسسات الدولة، 

وقُتل اإلمام نفسه. )1(

استشهد حسن البنا واألسئلة العالقة اليت تركها حىت حتدث مل جتده يوم أن حدثت ليفيت 
فيها!، استشهد حسن البنا وترك تركته الفكرية والتنظيمية دون خارطة طريق واضحة لبلوغها 
اهلدف الذي أسست من أجله، مرحلة التنفيذ كما أمساها، فدخلت اجلماعة بعده يف أزمة 
ازدواجية القيادة والرؤية بني قادة التنظيم املدين والتنظيم اخلاص الذي مل يكن جيمعهما سوى 

اإلمام الراحل.

كان املستشار حسن اهلضييب املرشد الثاين الذي ورث مهمة البنا ال يعرف شيئا عن وجود 
التنظيم اخلاص، ويبدو أنه مل يكن مقتنعا جبدوى وجوده، فاختذ عدة إجراءات إلهناء وجوده 
بشكل تدرجيي منها تسكني أعضائه يف التنظيم املدين وتبعية فروعه يف احملافظات للمكاتب 
اإلدارية لتقليص صالحيات قيادته املركزية، انتهت هذه اإلجراءات بإهناء وجود التنظيم خالل 
عام واحد شهد أزمة داخلية كبرية كانت األوىل يف تاريخ اجلماعة، الحقا حلت الدولة التنظيم 
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املدين للمرة الثانية واعتقلت اهلضييب ومن معه وأصبح التنظيم كله أثرا من بعد عني مل يتبق منه 
إال مئات األسرى يف سجون النظام العسكري.)2( 

التأسيس الثاني ... البداية من الصفر ...بعقول منهكة هدفها االستمرار   

العودة لتحكيم كتاب اهلل وسنة  يف عام 1949 دعا )البنا( امللك فاروق واحلكام إىل 
رسوله. وكان أحد األسباب الرئيسية يف تأزم عالقة اجلماعة مع الرئيس )مجال عبد الناصر(، 
تراجعه عن وعده للجماعة بأسلمه الدستور، رغم مساندة اجلماعة حلركة الضباط األحرار قبل 
الثورة، واجيابية العالقة بني النظام واجلماعة بعد الثورة، حيث استثنيت اجلماعة من قرار الرئيس 

)عبد الناصر( حبل األحزاب يف بداية عهد الثورة.

جبعل  اعتمدها  اليت  واإلميان  العلم  اسرتاتيجية  ضوء  يف  السادات(  )أنور  الرئيس  والتزم 
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع يف الدستور، يف ظل عالقة مهادنة بني اجلماعة 
والنظام يف بداية عهد السادات. إال أن )عمر التلمساين( مرشد اجلماعة يف هناية عهد السادات 
انتقده واهتمه بأنه ال حيكم بالشريعة اإلسالمية، معتربا حكمه بأنه امتداد للحكم العسكري 

الشمويل. ))(

وخالل حقبة الرئيس )حممد حسين مبارك( ورغم تأرجح أجندة اجلماعة طوال ثالثة عقود 
التشريعية،  العملية  الفتوى جزء من  الشريعة اإلسالمية، وجعل عملية  ما بني دعوات تطبيق 
وتعزيز القيم الدينية واألخالقية خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، وما 
السياسي والقانوين، والسياسات االجتماعية واالقتصادية،  الرتكيز على قضايا اإلصالح  بني 
وانتهاكات حقوق اإلنسان، واستخدام أدوات الرقابة الربملانية على أداء احلكومة خالل العقد 

االخري، بقي شعار اجلماعة “اإلسالم هو احلل” حاضراً. )4(

العميق  األمل  مستصحبني  املشروع،  لنفس  الثاين  التأسيس  حماولة  السبعينات كانت  يف 
الناس  نسيهم  العسكري حىت  النظام  الذين هرموا يف سجون  الشباب  األوىل حاول  للتجربة 
وصاروا شيوخا إعادة إحياء اجلماعة والتنظيم مرة أخرى. لكنها كانت أكثر سيولة وعمومية من 
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التأسيس األول. كانت فقط حماولة لدمج تيارات اإلصالح واإلحياء الديين وقتها، بال سقف 
زمين وال إسرتاتيجية حمددة لذات املعضلة، معضلة التنفيذ. كان املسكوت عنه يف التأسيس 

الثاين أكثر من املعلن ومن اجملاب عليه. )1(

يقول احد الباحثني من االخوان )2( :يبدو أن مثة مراجعة أجريت يف هذا الوقت لكنها 
مل تعلن وأخفيت يف صدور أصحاهبا، لكنها تركت بصمتها على التأسيس الثاين للجماعة، 
فأعيد تقدمي فكر البنا للناس جمتزأ يف جمموعة من الرسائل وخطب املؤمترات اجلماهريية لإلمام 
الراحل مت انتقاؤها لتعرب عن املشروع اجلديد!، ُروى تاريخ اجلماعة وتاريخ احملنة واألزمة بعد 
يُرو من خالف  فلم  الثاين،  التأسيس  توىل  الذي  الطرف  نظر  املؤسس من وجهة  استشهاد 
الذي  الرجل  السندي،  عبدالرمحن  فتنة  اإلخوان  أدبيات  تسميه  ما  والسندي سوى  اهلضييب 
حاصر مع أنصاره املركز العام للجماعة ومكتب املرشد العام عندما أصدر قراره حبل التنظيم 
اخلاص وانتهت سريته عند هذا احلد، وُقدم هلم املرحوم اهلضييب من زاوية احملنة اليت صرب عليها 
علمية حقيقية  دراسة ومراجعة  الثاين من  التأسيس  أجيال  فقط الغري. وُحرمت  السجن  يف 
ملسرية الرهط األول وما آلت إليه، وماهلا وما عليها.فقد مت اجلمع بني مجاعتني انذاك مجاعة 
االزمة  تارخييا  هنا  نسجل  حيث  قطب   سيد  الشهيد  وأفكار  يد  على  تربت  اليت   1965
الثانية بني االخوان وعبد الناصر فيما مسي بقضية التنظيم القطيب، عاَمْي 1965 و1966م 
ومجاعة ثانية كانت قد خرجت من السجون قبلها واستمرت اجلماعة بعد التأسيس االول اىل 
التأسيس الثاين الذي محل معه الشيخ عمر التلمساين رؤية ومنطق االمام البنا رمحه اهلل باعتبار 
قربه منه يف بدايات التأسيس ،اليس هو الذي كتب كتابه امللهم املوهوب:« حسن البنا كلما 
باعدت األيام بيننا وبني يوم استشهاده ازدادت شخصيته وضوحا وإشراقا وإثارة نورا وهباء .. 
إنه كاللوحة الفنية البديعة .. كلما ابتعدت عنها حمملقا يف روعتها كلما وضح أمام ناظريك 
رواؤها ودقة اإلبداع فيها. وحقا  ما مضي عام إال ازداد تاريخ حسن البنا وضوحا يف ميادين 
الدعوة اإلسالمية وظهر ما أجراه اهلل من خري على يديه لإلسالم واملسلمني ..( ))( ،حيث 
طبع عهد التلمساين بطابع االعتدال والوسطية واحلكمة وتطبيع العالقة بني اجلماعة والنظام 

1 نفس املرجع السابق . 
2 نفس املرجع السابق . 

سنة   1 ط  القاهرة  اإلسالمية  والنشر  التوزيع  دار  املوهوب،  امللهم  البنا  حسن  التلمساين،  عمر   (
2000 ص 5 
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وكأنه رمحه اهلل تلمس للجماعة طريق شبيه بعهد املؤسس لكن من خالل قراءة وفحص الوضع 
الداخلي التنظيمي يربز التأثري الكبري جلماعة 1965 اليت تركزت جهودها يف التنظيم فصنعت 
لإلخوان.واستمرت  الثالثة  احملنة  مرحلة  يف  البالغ  االثر  له  سيكون  االخوان  من  جديد  منط 
اجلماعة يف عهدة املرشدين االخرين يف نفس الطريق لكن املميز يف هذه املرحلة هو ترسيم 
حيث مجع  مشهور  مصطفى  االستاذ  عليه  اشرف  الذي  املسلمني  لالخوان  الدويل  التنظيم 
االخوان الذين كانوا يف املنايف وأعطى نفس تنظيمي ملا كان من عالقات عامة بني احلركات 
االسالمية يف العامل االسالمي قبل سنة 1982 ،وهو التنسيق أو التنظيم الذي اختذ الطابع 
القانوين فيما بعد وصيغت له الئحة تنظيمية تضبط العالقات ،لكنه عرف اختالفا مهما يف 
عهد مأمون اهلوضييب الذي مل يكن متحمسا له كثريا )عهد مأمون اهلوضييب هو العهد الذي 
رجع فيه عدد كبري من االخوان من املنايف اىل مصر( فلم جيعله من االولويات وهو الوقت الذي 
بدأ االختالف حوله بني االقطار املؤسسة له سيما مع أزمة اخلليج االوىل والثانية واحلرب يف 
افغانستان ليعرف اختالفا جديدا حول ماهيته ودوره ووصل امره اىل حد اعالن بعض االقطار 
واملنظمات خروجها من هذا التنسيق بل خروجها من االخوان املسلمني وهو حتول جديد داخل 
تنظيم االخوان املسلمني ،هذا التحول سارعته االحداث اليت حصلت يف مصر ووضع اجلماعة 
على قوائم االرهاب وهو مما زاد يف حدة االختالف والتناقض داخل التنظيم الواحد من خالل 
وجود قيادتني واحدة حملية يقودها الشباب مدعومة من مكتب اخلارج وأخرى ميدانية ايضا 

مسنودة من التنظيم الدويل )مكتب لندن(.

فقد  التخطيط واالستشراف،  بلغ من  البشر مهما  التاريخ ال ختضع إلرادة  وألن حركة 
فاجأت ثورات الربيع العريب اجلماعة لتجد نفسها يف عمق الثورة دون إدراك حقيقي لطبيعة 
هذه الظاهرة اليت مل تعمل هلا حسابا، ودون إدراك كايف أيضا وجدت اجلماعة نفسها يف سدة 
احلكم يف بيئة مضطربة وصراع إقليمي مل تستعد اجلماعة للدخول فيه كما يقول احد املهتمني 
بالتحوالت داخل اجلماعة، من املؤسف أن نقول اآلن أن قرارا حبجم االنتقال إىل احلكم يف 
مثل هذه البيئة املعقدة قد اختذه جملس شورى اجلماعة يف نقاش مل يتجاوز 48 ساعة ودون 
استفاضة يف الدراسة وتوسع يف املشاورة ويف األيام األخرية لسباق رئاسة اجلمهورية!مث يقع الرتدد 

يف املرشح سيما مع رفض املرشح االول )خريت الشاطر(.

وتشاهبت  اجلماعة،  حمنة  تشاهبت   - 201( يعين سنة 1954 وسنة  املرتني -  ففي 
املالمح الرئيسة ألزمتها، سواء أزمتها مع الدولة أو أزمتها الداخلية.
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ففي التأسيس األول جتمد مشروع اإلمام البنا عمليا بعد سنوات من استشهاده وبعد جتربة 
مريرة خاضتها اجلماعة يف غيابه، وتفككت البنية التنظيمية الضخمة اليت أسسها، فلم يبق منها 
سوى ذكرى ترتدد يف صدور مئات قليلة من األسرى املنسيني يف أقبية السجون آنذاك. فعدم 
وضع اإلمام رمحه اهلل خلارطة طريق واضحة جتيب على أسئلة مرحلة التنفيذ يف مشروعه تسبب 
بالقدر األكرب يف حالة التشتت بعد استشهاده، باعتبار تلك كانت الثغرة الرئيسة يف مشروع 
اإلمام  رمحه اهلل، إال إهنا بالتأكيد مل تكن الوحيدة، فمثال اختيار اإلمام البنا الفقهي يف مسألة 
اعتبار الشورى ُمعلمة لإلمام وليست ُملزمة له، ترك أثرا يف بنية اجلماعة اليت متحورت بقدر كبري 

حول الشخصية الفذة وامللهمة لإلمام الشهيد. )1( 

مث يف التأسيس الثاين مل يكن مث خطة مشروع مكتملة باملعىن احلقيقي لكلمة مشروع، غري 
أن هؤالء اخلارجني من حمنة السجون قد وجدوا جمتمعا جديدا عليهم، جَرفت ثقافته وتدينه 
فقرروا  واحلرية،  التخبط  من  مبزيد  النكسة  هزمية  وأصابته  الدعوة،  غياب  التغريب يف  سنوات 
العمل الستعادة أجواء الدعوة املفقودة وترميم تدين اجملتمع، وقد جنحوا يف ذلك إىل حد مبهر 

يف احلقيقة.

لقد أورثت إخفاقات التجربة األوىل أيضا شيوخ التأسيس الثاين قناعة ما بأن الشعوب 
ال تصلح للمراهنة عليها، ومل تفكر إن كانت الشعوب ال تصلح حقا للمراهنة عليها أم أن 
اجلماعة هي اليت مل تستطع قيادة الشعوب حبقها. ستؤثر تلك القناعة وذلك التوجس الحقا 
على تضييع اجلماعة لفرص عدة يف مسريهتا، سيؤثر أيضا على تأخري قرارها باللحاق بالثورة، 
وسيؤثر على عالقتها احلذرة بالثورة وختوفها الباطن منها وترددها بني الثورة ومنهجية اإلصالح 

التدرجيي ملؤسسات الدولة.

يقول د.حممد أبو رمان، باحث متخصص يف شؤون احلركات اإلسالمية )2( : ان حركة 
االخوان املسلمني عادت اىل  ما يسمى بـ”حلظة احملنة” يف جتربة احلركة اإلسالمية، وهي املرحلة 

1 حممد عبد الوهاب ،املرجع السابق . 
»احملنة«،مركز  وأسئلة  اإلسالمية  احلركة  واملستقبل..  املسلمون  ،اإلخوان  رمان  أبو  حممد   2
http://studies.aljazeera.net/ar/  : التايل  الرابط  على  ،املنشور  للدراسات  اجلزيرة 

 201( سبتمرب,   11 األربعاء,  يوم   htm.2013911910431966/09/issues/2013
14:09 مكة. 
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املعروفة اليت تعرضت فيها مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر يف حكم الرئيس السابق مجال عبد 
الناصر، إىل التعذيب واالعتقاالت واإلعدامات واحلظر، وتعايشت مع تداعيات تلك املرحلة 

وخمرجاهتا عقوًدا طويلة، حتت املراقبة والضغط والتهديد واحملاكمة والسجن.

خالل الفرتة األوىل من احملنة، اليت تلت الصدام مع اجليش املصري، منذ العام 1954، 
أبناء اإلخوان، إذ أعلن فيه سيد قطب من  برز فكر سيد قطب، الذي هيمن على أفكار 
خالل كتاب معامل يف الطريق مبدأ “املفاصلة” مع األنظمة القائمة، ورفض “منطق الصفقة” 
و”حلول منتصف الطريق”، ورفض املساومة على إقامة الدولة اإلسالمية،و بالفعل استحضر 
أبناء اإلخوان املسلمني وأنصار اجلماعة اليوم سيد قطب عرب مواقع التواصل االجتماعي بكثافة 
غداة االنقالب، وبدا واضًحا أهنم وجدوا فيما كتبه -قبل قرابة نصف قرن- أنيًسا هلم يف تفسري 
ما حدث مع اجلماعة يف مرحلة الحقة، من عودة قاسية إىل االعتقال والقتل والسجن واالهتام 
واملالحقة، وبرزت امساء امثال حممد كمال الذي اغتيل يف ظروف غامضة ،وكأن فرتة حكم 
حممد مرسي وانتصاراهتم الكبرية يف انتخابات جملس الشعب والرئاسة مل تكن سوى “حلم 
يقظة” قصري جًدا، عادت بعده اجلماعة إىل روايتها التقليدية؛ “احملنة واالبتالء”، وإن كان 
بعض املقربني من احلركة يرون أن ما تعرضت له اليوم من ابتالء وامتحان خالل أسابيع قليلة 
جتاوز يف مداه وقسوته ما عانته اجلماعة خالل عقد ونصف مع حكم عبد الناصر، وكل ما 

واجهته مع فرتيت السادات وحسين مبارك! ))(

لكن آخر خطاب للمرشد العام لالخوان املسلمني يف مصر حممد بديع يف ميدان رابعة 
وقبل القاء القبض عليه كان عبارة عن بوصلة ملسرية متجددة حينما كثف خطابه يف رابعة 
)سلميتنا اقوى من الرصاص ( وراحت هذه الكلمات تعرب عن منهج كبري يف عملية التغيري 
بالدميقراطية  االلتزام  على  يصر  يزال  اجلماعة ال  املسلمني حيث خطاب  االخوان  يف مسرية 
وبصندوق االقرتاع وباخليار السلمي. بالرغم من كل ما حدث يف ميداين رابعة العدوية والنهضة، 
ومن الزج بقادة مجاعة اإلخوان املسلمني يف السجون واملعتقالت، ومن الضربات األمنية اليت 
ُوّجهت هلا، والتلويح حبلها وحظرها، واهلجوم اإلعالمي عليها، وحماولة الزج هبا عرب الدعاية 
الرمسية )للجيش واإلعالم الرمسي واخلاص يف مصر( يف إطار “احلرب على اإلرهاب”، واهتامها 
الفتاح  بالعنف والتطرف؛ ما أفرز مناًخا سياسًيا وإعالمًيا، يصفه الدكتور سيف الدين عبد 

بـ”التسميم السياسي.

)  نفس املرجع السابق . 
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وتستمر  النهج،  وهذا  اخلطاب  هذا  اجلماعة  أن حتتمل  إىل مىت ميكن  البعض  وتساءل 
فقط  ليس  قادرة على ضبط  والسلمية(؟ وكم ستبقى  بالدميقراطية  )االلتزام  املنوال  على هذا 
الذين يرفضون  املتحالفة معها، واألفراد  التيارات واجلماعات اإلسالمية األخرى  أفرادها، بل 

االنقالب)حتالف دعم الشرعية(؟ )1(

اجلواب على ذلك يرتبط بتطورات األوضاع على أرض الواقع، والسيناريوهات السياسية 
احملتملة؛ إذ مل تنجح )إىل اآلن( األعمال والدعاية اليت تقوم هبا املؤسسة العسكرية بالتعاون مع 
أغلب وسائل اإلعالم املصرية، يف إهناء املسريات واملظاهرات، وفض الشارع عن مجاعة اإلخوان 

املسلمني، حىت بعد وقوع أحداث االنقضاض على اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

ويف املقابل ال يزال االنقالب العسكري يعاين من عدم قدرته على فرض آلياته وخارطة 
الطريق اليت وضعها، فإذا أدى ذلك إىل تراجع خمرجات االنقالب والوصول إىل “صيغة سياسية” 
تُبقي اإلخوان وحلفاءهم من التيار اإلسالمي يف دائرة “اللعبة السياسية”، واالنتخابات، فإن 

اإلخوان سيتمسكون -وفق املؤشرات الراهنة- بالدميقراطية والسلمية يف خطاهبم السياسي.

حركة االخوان المسلمين من الرئاسة الى المحنة الثالثة  :
مل يسقط حكم الرئيس مرسي، بعد عام قضاُه يف السلطة، نتيجة سلسلٍة من األخطاء 
حالة  اىل  ادت  اليت  واخلارجية  الداخلية  الظروف  فحسب-مهما كانت  اجلسيمة  السياسية 
سّمى جبماعة اإلخوان املسلمني، 

ُ
الصدام واالنسداد- بل أيضاً نتيجة رفض الدولة للكيان امل

الذي ظّل ملا يقرب من 85 عاماً خارج دوائر احلكم كما يقول عمرو الشوبكي الباحث مبركز 
االهرام  )2(، وكانت ترتاب منه مؤسسات الدولة وواجَهته مرات عدة.

الواقع أن معضلة حكم اإلخوان الرئيسة هي أهنم مل يستوعبوا طبيعة اللحظة اليت انتقلوا 
الدولة  أهنم ضحية مؤامرات  أنفسهم على  ينظرون إىل  املعارضة إىل احلكم، وظّلوا  فيها من 

1 قاسم قصري، برسم احلركات اإلسالمية: أفكار واقرتاحات تتطلب مراجعة نقدية،موقع العريب 21  
الرابط التايل : http://desktop.arabi21.com/story/946698/  املنشور يوم  األربعاء، 

14 سبتمرب 2016 02:25 
http:// االوسط،   للشرق  مركز كارنيجي  االخوان،  حكم  سقط  : كيف  الشوبكي  عمرو   2
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العميقة واإلعالم والقوى اخلارجية، ومل ينظروا إىل أداء اجلماعة يف السلطة وصورهتا لدى قطاع 
واسع من املصريني. 

ويضيف الشوبكي  ))(:معضلتان أساسّيتان ساعدتا على سقوط حكم اإلخوان، األوىل 
هلذه  اجملتمع  ونظرة  ومؤسساهتا،  الدولة  مع  ومجاعته  مرسي  هبا  تعامَل  اليت  بالطريقة  تتعّلق 
يف  أساساً  يتمّثل  والذي  العميقة«،  بـ«الدولة  تسميته  على  اصطُِلح  ما  أن  اجلماعة.والثانية 
املؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء واخلارجية واإلعالم وجزء من اجلهاز اإلداري للدولة )يبلغ 
تعداده أكثر من 6 ماليني عامل وموّظف(، أّدى دوراً كبرياً يف رفض حكم اإلخوان واملسامهة 

يف إسقاطه. 

املؤّكد أن هذه الدولة كانت مهّددًة بعد ثورة 25 يناير، اليت زلزلت كياهنا ولكن مل تستطع 
أن تقّدم قيادة سياسية قادرة على إصالحها ال االنتقام منها أو تفكيكها. فقد حلم بعض 
الثوار بسقوطها من دون أن يقّدموا بدياًل سياسياً ومؤسسياً قادراً على تغيري املعادالت السائدة 
داخلها أو إصالحها ،فقد حاول االخوان تطويعها عن طريق برنامج النهضة الذي محل رؤية 
االخوان اىل تسيري احلكم بشكل عام طبعا كربنامج حلملة رئاسيات مرسي ولكنها تغدت هبم 

قبل يتعشوا هبا كما يقولون.

من  تأيت  أهنم مجاعة  من حكمهم  عام  طوال  نسو  االخوان  ان  الباحثني:  بعض  يقول 
خارج الدولة املصرية العميقة، اليت اعتادت أن تقّدم َمن حيكمون البالد من عبد الناصر إىل 
مبارك، وحىت سعد زغلول، قائد ثورة 1919 ضّد االحتالل الربيطاين، الذي شغل منصب 
وزير املعارف )التعليم( قبل قيادته للحركة الشعبية. ونسوا أن خربات النجاح تقول بأن أي قوى 
أو مجاعة تأيت من خارج املنظومة السياسية السائدة، البد أن تتبىّن خطاباً مطمئناً وإصالحياً 
هلذه املنظومة السياسية اليت صاغت مالحمها يف مصر »الدولة العميقة«. وجيب أال تبدو هذه 
القوى أهنا ستسيطر على احلياة السياسية أو حتتكرها، وأهنا ستضع الدستور والقوانني األساسية 
مبفردها رغم اشراكها لألخر مبنطق ضمان  )50 باملئة + واحد(،  ويقع الصدام  بل ويفرض 
عليها بينها وبني الشرطة والقضاء واجليش دون برنامج أو ارادة واختيار مسبق لذلك، وتدخل 
يف معارك مفتوحة مع السلطة القضائية ذات التقاليد العريقة، ال بغرض إصالحها بل بغرض 
للسلطة القضائية يقضي بعزل  اهليمنة عليها – والسيما أن اجلماعة أعدهَّت وحلفاؤها قانوناً 

) عمرو الشوبكي، نفس املرجع السابق . 
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3500 قاضي بعد خفض سّن اإلحالة إىل التقاعد من 70 إىل 60 عاماً، األمر الذي أثار 
ردود فعل غاضبة من جانب غالبية القضاة. )1(

كما أصّرت اجلماعة بعد وصوهلا إىل السلطة على أن تبقى سرّية، ورفضت أن تقونن 
التصّوَر  عمهََّق  الذي  األمر  حتكمها،  اليت  الدولة  قوانني  وفق  شرعية  مجاعة  وتصبح  وضعها 
واملخاوف)حتت مسمى اخونة الدولة(، الذي ال خيلو من مبالغة، بأهنا مجاعة سرّية حتكم البالد 
من وراء الستار، ولديها خطط »شريرة« هلدم الدولة والبقاء يف السلطة إىل األبد،وهنا جتدر 
االشارة اىل حادثة مهمة يف املسار الفكري جلماعة االخوان املسلمني وهي حادثة التحلل من 
بيعة املرشد العام حيث قام الرئيس حممد مرسي بطقوس التحلل من بيعة املرشد العام بطريقة 
دولة)خليفة  رئيس  قبول وجود  اذ كيف ميكن  اساسها  من  للفكرة  مراجعة عميقة  اىل  تشري 
باملنطق االسالمي( يبايع مواطن عادي بالنسبة للقانون الوضعي الساري املفعول وهي قضية 

رئيسية تطرح عالقة السياسي بالدعوي سنعود اليها يف حينها. )2(

الثالثة وهي يف  الفرصة  اجلماعة  أهدرت  فقد  النقاد  أيضا حسب بعض  املالحظة  ومن 
احلكم هذه املرة لتطبع نفسها مع الدولة واجملتمع، بعد أن فشلت مرتني وهي يف املعارضة، املرة 
األوىل يف هناية العهد امللكي، واملرة الثانية يف عهد عبد الناصر. ودخلت يف مواجهات عنيفة 
مع السلطة القائمة حىت يف الفرتة الليربالية اليت كانت فيها اجلماعة كياناً قانونياً وعرفت نشاطاً 
واسعاً. فأضاعت بذلك على مصر فرصة حقيقية إلجناز حتّول دميقراطي،  ودعوياً  اجتماعياً 
وتلك سابقة غري متكررة يف تاريخ احلركات السياسية، اليت عادًة ماتتعّلم الكثري عند وصوهلا إىل 
السلطة. فاجلماعة سارت عكس الطريق الذي كان جيب أن تسري فيه بعد وصوهلا إىل السلطة، 
األمر الذي دفع الكثريين إىل دعم املزج بني االنتفاضة الشعبية وتدّخل اجليش. وتطبيع عملية 
االنقالب العسكري الذي لبس لبوس االستجابة للشعب الذي أخرج يف 0) يونيو )201 

ضد الرئيس حممد مرسي .

االوسط   الشرق  دراسات  ،مركز  واملستقبل  الواقع  العريب  الوطن  يف  السياسي  االسالم  حركات   1
http://www.mesc.com.jo/Pubication/Pub_Stud.html#حركات_اإلسالم_

السياسي_يف_الوطن_العريب_الواقع_واملستقبل. 
2  نفس املرجع السابق . 
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حسابات الحقل والبيدر في تجربة االخوان المسلمين في مصر
يتداعى موقفان يف تقييم جتربة االخوان املسلمني االخرية يف مصر بني املؤامرة على النموذج 
وإفشاله حيث يُرجع هذا الفريق أسباب الفشل إىل عوامل خارجة عن إرادة هذه احلركة من 
تدخل لآللة العسكرية وللدولة العميقة واإلسناد الدويل هلا، واليت عملت على إفشاهلم بكل 
ما أوتيت من قوة وسيطرة على مفاصل الدولة، وإىل عوامل خارجية خاصة بالتدخل األجنيب 
واخلليجي خاصة فيما خيص احلالة املصرية على وجه التحديد، وهو القطاع األوسع من أبناء 
الكبري  تارخيهم  يف  االخوان  على  سلط  الذي  الظلم  حجم  يعرفون  الذين  االسالمية  احلركة 
واملظلومية الواسعة اليت جتلب اليها التعاطف يف كل العامل االسالمي.يف حني يوجد رأي آخر 
وإن كان على استحياء والذي يـَُقابل يف األغلب بتعنت ورفض وازدراء أحيانًا، واهتام باخلروج 
عن مبادئ احلركة واملروق من الصف اإلسالمي يف أحايني أخرى،وهو التيار الداعي إىل إعادة 
تقييم للتجربة برمتها والذي ال يقصر أسباب الفشل يف عوامل خارجية، ولكن يركز على وجود 
أسباب جوهرية للفشل نابعة من داخل احلركة ذاهتا ومن تصوراهتا الفكرية، وقد وصل األمر هبذا 
التيار إىل إعادة التفكري يف جدوى املشاركة يف العملية السياسية من األساس ،ويقع تقييمنا يف 
املنزلة الوسط بني املنزلتني على اعتبار ان املنهجية والبحث العلمي الدقيق يفحص كل الزوايا 
وال يكتفي باالحنباس واالحنسار يف زاوية واحدة قد تدفعه اىل االحنياز بدون مربرات كافية الن 
غرض الدراسة والتقييم هو البحث عن العوامل الرئيسية اليت تفسر الظاهرة السياسية املدروسة 

وخترج يف النهاية بتقدير موقف وتقييم ميكن ان يستند اليه كال الفريقني يف تربير احلالة .

لقد جاء حممد مرسي إىل احلكم من خالل انتخابات شهد العامل بنزاهتها ومسح ملعارضيه 
باستخدام كافة الوسائل املشروعة يف حراكهم السياسي. لقد كان على اجليش أال يتدخل، إذ 
ليس يف وسع أحد مهما تكن قوة أعصابه أن يصمد طويال يف وجه مليونيات حقيقية تعطل 
اليت حدثت يف مصر  االداري والوظيفي واملؤسسايت  التمرد  أو يستصيغ حالة  العامة.  احلياة 
يف بداية عهد حممد مرسي الرئيس الشرعي الذي انتخب من طرف الشعب املصر بنزاهة ومل 
يعني أو يأيت على ظهر دبابة كما يقولون ،وال ميكن ايضا قبول حالة العصيان اليت طبعت 
احلرية  الشعيب حلزب  االختيار  مع  ليست  اال الهنا  لشيئ  الدولة ال  بعض مؤسسات  سلوك 
والعدالة ،الذي بالنسبة اليها سرق واختطف الدولة باالنتخابات احلرة والنزيهة حيث تعودت 
تلك النخب على االنتخابات املزورة واملوجهة اليت ال تفرز غريها، فلم تستطيع الصرب على 
بالداخل واخلارج على اسقاط حكمه يف سنة  تتآمر  لعهدة واحدة بل راحت  حكم مرسي 
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واحدة استطاع مرسي والفريق الذي كان يشتغل معه على حتقيق نسب هامة من االجناز على 
مستوى الرؤية املاكرو للربنامج االنتخايب رغم ارتكاب اخطاء قاتلة اعتقد اهنا مرتبطة بالرصيد 
واخلربة والتجربة وليست مرتبطة بالقصد والنية املبيتة ولنا ان نقيم جتربة حكم االخوان يف مصر 
من خالل النقاط التالية مستعينني يف ذلك بأغلب املالحظات اليت قدمت من طرف اخلرباء 
واملراقبني على التجربة وكما مسعناها من بعض الذين كانوا يف قلبها على مستوى الرئاسة خاصة 

من وزراء ومستشارين )1( :

 01 ـ  املشاركة الفعالة لإلخوان املسلمني يف ثورة 25 يناير 2011 إمنا جتلت يف يوم اجلمعة 
28 يناير، وحسنا فعلوا حينما مل يتصدروا واجهة الثورة حىت ال يعطوا للنظام ذريعة 
قمعها يف املهد، لكنهم من جانب آخر لعبوا دورا حموريا يف موقعة اجلمل ويف حشد 
املاليني حنو امليادين املختلفة، ولوال صمودهم يف تلك املوقعة وحشدهم للماليني ملا كان 

لثورة 25 يناير أن تنجح يف إسقاط مبارك. 

02  ـ بعد سقوط مبارك حتالف اإلخوان مع اجمللس العسكري حبجة أن مواجهته ستسبب 
إزهاق األرواح الربيئة، وأن املطلوب اعتماد هنج اإلصالح املتدرج، وقد أغضب هذا 
الثورية املدنية حبجة أن الواجب الثوري يقتضي أوال تطهري  التحالف كثريا من القوى 
مؤسسات الدولة العديدة، متهيدا الجتثاث نظام مبارك بالكامل. وقد أثبتت األيام أن 
وجهة نظر الثوار املدنيني بزعامة حركة 6 أبريل كانت األقرب إىل الصواب، فكثري من 
مشاكل اإلخوان يف احلكم تعود إىل الثورة املضادة اليت قام هبا فلول نظام مبارك. لقد 
كان املطلوب مهما يكن الثمن غاليا أن يتسلم الثوار احلكم كامال، وأن يطهروا القضاء 
واإلعالم واألمن وكل أجهزة البالد أو على اقل البدء مبرحلة انتقالية مبجلس رئاسي ليس 

للمجلس العسكري فيه االغلبية .

الطبقة  مكونات  بني  االطراف  واملتعددة  البينية  والعالقات  اجملتمعي  التوافق  حالة   .  03
السياسية )علماين – اسالمي – قبطي – قومي ...(اليت كانت جتسدها مجاعة االخوان 
املسلمني يف عالقاهتا العامة قبل الوصول اىل احلكم من خالل برامج متعددة )مبادرات 

1  اإلخوان املسلمون يعلنون نتائج تقييماهتم “من يناير 2011 إىل يناير 2017 ” “بيان” موقع 
االخوان املسلمون ،املنشور على الرابط التايل :  https://ikhwanonline.info/ املنشور يوم 19 

مارس 2017.
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استمرت  لو  ...اخل( وهي حالة  السنوي  االفطار  بيانات مشرتكة –  منتديات –   –
االحتقان  حالة  ولكن  االنتخابات  بعد  سياسي  وطين  توافق  مليالد  مدخال  لكانت 
السياسية  االيديولوجية  التوافق وراحت  اثرا من حالة  واالستقطاب كانت اكرب وأكثر 
مواجهة  يف  لوحدهم  االخوان  جعل  مما  املصرية  السياسية  الطبقة  مواقف  يف  تتحكم 
ركام ثالثني سنة من التخلف والفساد واالستبداد امتنعت املكونات السياسية االخرى 
العلمانية طبعا من املشاركة يف ائتالف سياسي مشرتك، وجالة االحتقان هذه فوتت 
على مصر انتقال دميقراطي هام يف املنطقة ونتج عن ذلك اصطفاف جديد يف صف 

آخر استخدم العنف واالنقالب إليقاف مشروع سياسي واعد يف مصر للدميقراطية.

04  ـ اإلعالن الدستوري األول املستفىت عليه شعبيا الذي أصدره اجمللس العسكري تسبب 
عمليا يف انقسام الثوار إىل إسالميني وعلمانيني، ومن حينها واحلرب قائمة بني الطرفني. 
لقد نص هذا اإلعالن على اعتماد مؤقت لدستور 1971 مع شيء من التعديالت 
ال تطال املادة الثانية، اليت تؤكد أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي للحكم، 
ونص على إجراء االنتخابات التشريعية أوال متهيدا إلجناز دستور جديد، وأيضا على 
متتيع اجمللس العسكري بإصدار إعالنات دستورية أخرى. كان على القوى العلمانية أال 
تتعرض للمادة الثانية من الدستور، وكان على القوى اإلسالمية أن تقبل فكرة الدستور 
أوال، انطالقا من مجعية دستورية منتخبة شعبيا، حىت تضع حدا لإلعالنات الدستورية 
املكملة اليت اختذها اجمللس العسكري أداة لتعويق االنتقال الدميقراطي السلس، وبذلك 
السياسية من فلول نظام  كان يف اإلمكان إجياد أرضية قانونية جديدة تكنس احلياة 
مبارك أو على االقل تضع آليات سياسية مؤقتة تضمن عدم العودة يف مدى منظور .

05 ـ  دخول اإلسالميني االنتخابات التشريعية على أساس قانون انتخابات به عور دستوري 
سياسي،  وذكاء  عدم كياسة  على  تدل  البعري  ظهر  قسمت  اليت  القشة  مبثابة  كان 
فالسياسي احملنك يفرتض أسوأ االحتماالت قبل أن خيطو خطوة واحدة. لقد كان فلول 
نظام مبارك على دراية هبذا العور الدستوري وسكتوا عنه الستغالله يف اللحظة املناسبة، 
الرئاسية. وقد جاء  االنتخابات  وهذا ما كان يف وقت حساس جدا، أي يف خضم 
احلكم على بطالن جملس الشعب متزامنا مع شعور مجعي بأنه مل يقم مبا جيب القيام به، 
فقد صوره اإلعالم املعادي لإلسالميني على أنه شبيه بدور العبادة من حيث تركيزه على 
اجلانب الديين أكثر من تركيزه على اجلانب اخلدمي، ومما مت الرتكيز عليه إصرار البعض 
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على األذان داخل جملس الشعب وما إىل ذلك، واحلق أن اجمللس العسكري وحكومته 
بقيادة عصام شرف مث اجلنزوري كانا ال يعبأ ابتداء بالوظيفتني التشريعية والرقابية جمللس 

الشعب.

06  ـ كان على حركة اإلخوان أن تفي بوعدها بأال ترشح أحدا من أعضائها لالنتخابات 
الرئاسية، وكان من األفضل أن تدفع مبرشح ثوري كفء وكارزمي، لكنها فقدت شيئا 
من رصيدها األخالقي حينما أخلفت هذا الوعد مهما تكن مربراهتا السياسية والدينية، 
واستعدت عليها بذلك بقية املرشحني السياسيني. من جانب آخر مل يكن مرسي هو 
رجل املرحلة، فإذا كان الرجل ال يشك يف أمانته وكفاءته، فقد كشفت األيام أنه ضعيف 
يف صفاته الكارزمية وقدراته التواصلية ومناوراته السياسية وقدرته على تسيري الشأن العام 
وتقدير عواقب التصرحيات واخلطابات سيما تلك املتعلقة بالعالقات الدولية )تصريح 

اجلهاد يف سوريا يف امللعب والتصريح املتعلق مبشروع السد االثيويب على هنر النيل(.

07 ـ حينما أزاح مرسي اجمللس العسكري السابق، صار رئيسا حقيقيا ملصر، وقد عزز هذا 
إمكانه  األخرية، وكان يف  غزة  الفلسطيين يف حرب  للشعب  املساند  مبوقفه  املكسب 
حينها أن يتخذ هذه اإلجنازات أرضية لتطهري مصر من فلول نظام مبارك بدرجة كبرية، 
لكنه عوض ذلك أصدر إعالنا دستوريا سبب له متاعب كربى، فمن أجل التصدي 
لسعي احملكمة الدستورية إعالن بطالن جملس الشورى، وبالتايل احلكم ببطالن اجلمعية 
التأسيسية للدستور، ومن أجل حماربة الفساد بصورة أكرب والقصاص من دم الشهداء 
بصورة أفضل، اختذ مجلة إجراءات استعدت عليه القضاء وتسببت يف تشكيل جبهة 
اإلنقاذ، وحينها فقط حتالفت هذه اجلبهة مع النظام السابق من أجل إضعاف مرسي 
وإفشاله، ومن مث إسقاطه. لقد كان يف إمكان مرسي أن يقبل حبل اجلمعية التأسيسية 

وتشكيل مجعية جديدة منتخبة أو متوافق عليها، لكنه مل يفعل ذلك لألسف. 

08  ـ رغم أن دستور )201 شارك يف إعداد كثري من بنوده جل القوى السياسية املصرية، 
سواء تعلق األمر باإلسالميني أو العلمانيني أو اجليش أو األزهر أو الكنيسة، ورغم أن 
هذا اإلعداد أخذ من الوقت جلسات طويلة جدا، ورغم أنه حظي بنسبة تناهز ثلثي 
املصوتني، فإن جبهة اإلنقاذ مل تقبله ومل تعرتف به. لقد أصر حزب النور على جعل 
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للتشريع، وكأهنا ستنفذ من الغد لو مت ذلك، وكان 
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األحرى به وببقية القوى اإلسالمية إجياد صيغة توافقية حول هذه النقطة مع ترك اجملال 
مفتوحا إلجراء تعديالت دستورية يف الوقت املناسب)النموذج التونسي(، ولو أن ذلك 

مت لكانت جل القوى املدنية مؤيدة بدرجة من الدرجات حلكم مرسي. 

09 ـ حكومة هشام قنديل مل تكن فاشلة يف احلقيقة، وإمنا أريد هلا أن تفشل، وقد كان 
موقف جبهة اإلنقاذ منها سلبيا منذ الوهلة األوىل. لقد رفضت أن تشارك فيها مطالبة 
حبكومة كفاءات وطنية، ومطالبة بتعديل الدستور وتغيري النائب العام، لكن مرسي مل 
يصخ السمع أول األمر هلذه املطالب بصورة جادة، وسبب ذلك اطمئنانه إىل حياد 
املؤسسة العسكرية من جانب، وثقته يف قوة مجاعة اإلخوان وضعف جبهة اإلنقاذ من 
جانب آخر. ومما زاد الطني بلة إصرار مجاعة اإلخوان على تعيني بعض أفرادها يف بعض 
اجملاالت احليوية، ورغم أن نسبتهم إىل اجملموع العام تظل قليلة، ورغم أن من حقها ذلك 
مبدئيا من حيث أن اإلخوان مصريون أيضا، فإن التوقيت األفضل لذلك كان ينبغي أن 
يكون بعد إجراء االنتخابات التشريعية القادمة.ينضاف اىل ذلك كله خسران  اإلخوان 
املسلمون دعم حزب النور الذي حظي حبوايل ربع مقاعد جملس الشعب املنحل، ويعود 
ذلك إىل عدة أسباب يف مقدمتها اخلالف الدعوي والتنافس السياسي بني الطرفني، 
وأيضا عدم توزير حكومة قنديل ألحد من حزب النور، إضافة إىل شكوك حول عالقة 
السعودية.وهو  العربية  وباململكة  السابق  بالنظام  النور  حزب  داخل  األطراف  بعض 
احلزب الذي كان سببا مباشرا يف فقدان االخوان حللفاء آخرين يف معركة الدستور حيث 
اشرتط حزب النور وأصر على التنصيص على ان تكون الشريعة االسالمية هي املصدر 
الرئيسي للتشريع ،وهو احلزب الذي بعد ان حدث االنقالب على مرسي تغري موقفه 

وصار حليفا لالنقالبيني .

10 ـ يوم 0) يونيو كان تتوجيا لعمل طويل شارك يف إجنازه كل خصوم مرسي، وقد كان 
ملرسي حينها هامش للمناورة السياسية يتمثل يف الدعوة الستفتاء على بقائه يف منصب 
الرئاسة، حبيث يكون هذا االستفتاء متزامنا مع االنتخابات التشريعية القادمة، ولو أنه 
فعل ذلك لكان لديه من الوقت ما من شأنه اختاذ مجلة إجراءات يرفع هبا شعبيته أكثر 
ويتغدى خبصومه قبل أن يتعشوا به، وحىت لو أنه مل جتدد الثقة به ثانية، فقد يف اإلمكان 
ترشيح إسالمي آخر أكثر شعبية يف االنتخابات الرئاسية املبكرة، مع االحتفاظ بدستور 
)201 القابل للتعديل، وضمان إجناز انتخابات تشريعية سيحظى فيها اإلسالميون مبا 



178

ال يقل عن نصف املقاعد، وبالتايل يكون رئيس الوزراء ذو الصالحيات الواسعة منهم.

وإذا اردنا ان نلخص أخطاء التجربة االخوانية يف احلكم يف مصر فانه ميكن حصرها فيما 
يلي  )1( : 

01 - الرتاجع على وعد عدم الرتشح للرئاسيات مث الرتدد يف اختيار مرسي رئيسا بعد خريت 
الشاطر حيث رشحه االخوان مضطرين .

02 - صعوبة ضبط العالقة مع املؤسسة العسكرية اليت تعترب الكتلة احلرجة يف كل جتارب 
التغيري وكانت القطرة اليت افاضت الكاس  تغيري بعض الرتب العسكرية ومؤمتر سوريا 

واإلعالن عن قطع العالقات والدعوة اىل التدخل االجنيب يف سوريا .

03 - عدم وجود مرونة سياسية كافية لتصحيح الوضع واملناورة بأساليب دبلوماسية معروفة 
لدى اهل اخلربة  سيما عندما حتدث زالت لسان وسقطات اعالمية ميكن تصحيحها 

بطرق خمتلفة على اعتبار ان اخلطأ وارد.

04 - دخول مرسي واإلخوان يف تالسن يومي  مع االعالم واإلعالميني صحف وقنوات، 
من حيتاج  أمام  مراقب  بعني  أكثرها  وما  هفوة وخطأ،  بكل  يرتبص  اجلميع  مما جعل 
للتمرس يف التعاطي اإلعالمي خاصة يف حال مصر اليت تتفاقم فيها األزمات واحتاجت 
يف  املسامهة  ميكنه  من  بكل  واالستعانة  واملرونة  االستجابة  بسرعة  تتمتع  إىل حكومة 

مواجهة تلك االزمات.  

05 - عدم القدرة على التعامل الذكي مع طائفة االقباط وتسميتهم بالكفار يف خطاب 
مرسي حول سوريا، األمر الذي يعترب كارثة حني يصدر من مقام رئيس دولة حبجم 

مصر.

06 - قضية السد اإلثيويب على هنر النيل والطريقة املرتبكة اليت جرى التعامل من خالهلا مع 
هذا امللف اخلطري، السيما عندما أذيع على اهلواء مباشرة فكان فضيحة غري مسبوقة 

يف سوء إدارة األزمات. 

1  حممد الزباخ، تقييم عام لتجربة احلكم اإلسالمية يف مصر، القدس العريب 11جويلية)201. 
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املقام  هذا  يف  نذكر  ومل  التجربة  يف  حدثت  اليت  العملية  االخطاء  بعض  هذه    -  07
مالحظات اخرى تتعلق بالرؤية السياسية والتنظيمية والفكرية سيما تلك املتعلقة مبنظور 
الدولة واحلكم واملذهب االقتصادي والعالقات الدولية الن املقام ال يتسع لذلك فقد 

ذكرنا بعضها يف منت هذه الدراسة.

اإلخوان المسلمون من المحنة الى التأسيس الثالث 
إن عدم وجود منوذج سياسي حتتذي به اجلماعة، مكنها من االخنراط يف اطار العمليات 
وتكييف  مبراجعات  قيامها  على  وساعدها  املاضية،  العقود  مدى  على  املختلفة  السياسية 
ملفاهيمها وأفكارها، مبا يواكب األحداث والتطورات اليت مر هبا اجملتمع والدولة املصرية على 
مدار العقود االربعة املاضية. إال أن تلك املفاهيم بقيت حمكومة مبعايري تنظيمية حتكم فكر 

اجلماعة، مما أفرغها من مضموهنا، وشكك يف حقيقة توجهات اجلماعة السياسية.

ومل ختتلف أفكار وأداء وتوجهات اجلماعة سواء عندما كانت يف املعارضة أو عندما جاءت 
إىل السلطة، وبقيت حمكومة باإلطار الفكري العام. ولن تستطع اجلماعة أن حتدث التطور 
الفكري واملفاهيمي وحىت اخلطايب املطلوب لالندماج يف اجملتمع، طاملا بقيت احلالة التنظيمية 
تسري بنمط اجلماعة واحلزب أو مايصطلح عليه بعالقة احلزيب بالدعوي .على الرغم من أن عاماً 
واحداً ال يعد كافياً للحكم على أداء مجاعة االخوان يف احلكم، كما أنه من الصعب جتاهل 

عوامل الضغط اخلارجية والداخلية اليت سخرت لتقويض جتربة اجلماعة يف احلكم.

ورغم احملنة اليت متر هبا مجاعة االخوان املسلمني ،فقد متكنت اجلماعة تارخيًيا من العودة 
وترميم بنيتها الداخلية سريًعا يف كل مرة تتعرض فيها لضربات أمنية قاسية، وهي حالة أصبح 
لدى اجلماعة خربة تارخيية يف التعامل معها. بيد أن ضياء رشوان، الباحث يف شؤون احلركات 
اإلسالمية، وأحد مؤيدي االنقالب العسكري، يشّكك يف أن تكون هذه احملنة مثل التجارب 
السابقة لإلخوان؛ إذ يرى أن “احملنة” احلالية تأيت بعد أن جّرب الشارع املصري اإلخوان يف 
السلطة، وسقطت “أسطورة” النموذج اإلخواين، فهم اليوم يواجهون الشارع واإلعالم وكثريًا 
من القوى السياسية، وليس فقط اجليش، ويؤشر عنوان مقالة رشوان إىل توقعاته بعدم قدرة 
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اجلماعة على اخلروج من “احملنة األخرية” احلالية.)1( 

وحىت ال نذهب بعيدا يف قضية التقييم واملراجعات والرؤية اجلديدة نعرض يف هذه الساحنة 
نتائج  من   ) املسلمني  لإلخوان  العام  )املكتب  املؤقت  اإلرشاد  مكتب  أصدره  ما  خالصة 
للمراجعة اليت أجراها ألداء اجلماعة منذ عام 2011 وحىت عام 2017، مؤكًدا أن اجلماعة 
أخطأت يف 4 أمور )2(، من بينها اخللط بني احلزب واجلماعة)يذكر ان هذه الوثيقة متثل طرف 
من اطراف االزمة يف التنظيم وليس كل التنظيم االخواين يف مصر حيث كان للطرف االخر 
اإلخوان،  باسم مجاعة  اإلعالمي  املتحدث  املراجعات حيث  كان  موقف خمتلف يف قضية 
التارخيية لإلخوان، قد أكد — يف  القيادة  يُعرف إعالميا جببهة  عرّب عن ما 

ُ
امل طلعت فهمي، 

بيان مقتضب له - أنه مل يصدر عن أي من مؤسسات اجلماعة أي أوراق بشأن مراجعات أو 
تقييمات ألحداث، مشّددا على “عدم صلة اجلماعة بالوثيقة املنشورة ( .

ويتضمن امللف - الذي حيمل عنوان »تقييمات ما قبل الرؤية.. إطاللة على املاضي«- 
أربعة حماور رئيسية، هي غياب ترتيب األولويات يف العمل العام وأثر ذلك على الثورة، والعالقة 

مع الثورة، والعالقة مع الدولة، واملمارسة احلزبية جلماعة اإلخوان املسلمني))(.

اما خبصوص غياب ترتيب األولويات يف العمل العام وأثر ذلك على الثورة.فقد دعت 
الورقة اىل ضرورة تركيز اهليكل التنظيمي التنفيذي وتوزيع املهام واللجان على العمل اجملتمعي.

وحل اشكالية غياب العالقات املتوازنة مع الكيانات اجملتمعية األخرى من الناحية التكاملية أو 
التنافسية أو الندية.وكذا غياب مشروع سياسي متكامل للتغيري وإدارة الدولة.و غياب التعامل 

األكادميي املتخصص يف إدارة وحتليل املعلومات.

1 ضياء رشوان )رئيس التحرير(، دليل احلركات اإلسالمية يف العامل )القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
واإلسرتاتيجية بأهرام، 2006(، صص 24-6   

اإلخوان املسلمون يعلنون نتائج تقييماهتم “من يناير 2011 إىل يناير 2017 ” “بيان” موقع   2
االخوان املسلمون ،املنشور على الرابط التايل : https://ikhwanonline.info/ املنشور يوم 19 

مارس 2017. 
) نفس املرجع السابق .  
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يقول التقرير انه يتحدث هنا عن هذه احملاور األربعة من زاوية التنبيه للقادم، فلو تعاملنا 
بالنمط نفسه، ومل نستدرك هذه األمور فرمبا ننتظر عشرات السنني حىت حنصد فرصة أخرى 

للعمل اجملتمعي املمنهج اهلادف املوّجه.)4(

أما خبصوص  العالقة مع الثورة والثوار فقد برز التباين التصورات حول الثورة بني روادها 
وتدخلت على خط الثورة عدة مؤثرات داخل صفوف الثوار، وخارجية من معسكر خصومها 

املباشرين وغريهم، فاحنرفت تارة عن مبادئها وتارة عن طريقها الذي سلكته.

الثورة والثوار من وجهة  بدايات للحديث حول  وميكننا هنا أن نضع عدة عناصر تعد 
نظر اإلخوان، وكما هو احلال ليست جامعة للمواقف كافة، وال مانعة من غريها ولكنها تظل 
بداية هلا ما بعدها.وقد حددت الورقة العناصر الرئيسية املتمثلة يف ضعف التصورات الفكرية 
والسياسية جتاه الثورة،واضطراب اخلطاب اإلعالمي قبل ويف أثناء وبعد الثورة،و عدم االستفادة 
املثلى من الرموز الثورية وتقدمي التنظيميني عليهم،وعدم اجلاهزية السياسية إلدارة مرحلة الثورة 
االنتقالية.وعدم االنتباه خلطورة انفراد العسكر بوضع األسس واألطر احلاكمة للمرحلة االنتقالية.

أما خبصوص تقييم العالقة مع الدولة فقد حددت الورقة العناصر الرئيسية املتمثلة يف العمل 
السياسي حتت السقف واألفق الذي فرضته الدولة وعدم حماولة رفع سقف ذلك أو جتاوزه.
والرضا بكون مجاعة اإلخوان ملفا أمنيا طوال الوقت، وعدم السعي لنقله إىل ملف سياسي.

وغياب أي مؤشرات للطموح السياسي عمليا أو يف مساحة تطوير الفكر السياسي أو التنظري 
له يف جماالت )التعلم والتدريب األكادميي والتأليف(.وعدم انتهاز فرص االنفتاح والتمدد فيها؛ 
انتخابية شبه شفافة.وعدم  النظام واضطراره إلدارة عملية  أبرزها برملان 2005 حال ضغط 
العمل اجلاد جلعل )حرمان منتسيب مجاعة اإلخوان املسلمني من الوجود يف املؤسسات العامة 

للدولة(؛ كقضية رأي عام ضاغط أو مطلب عادل واالستسالم يف ذلك للواقع.)5(

4  حممد عباس ،احلركة اإلسالمية ومسارات املراجعة والتصحيح ،املعهد املصري للدراسات االسرتاتيجية  
 http://www.eipss-eg.org/uploads/cgl6tf4d.pdf  : التايل  الرابط  على  املنشور 

املنشور يوم 1) مايو 2016. 
5  نفس املرجع السابق . 
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أولويات ومعالم التأسيس الثالث لإلخوان المسلمين:
عندما ندرس التأسيس االول حلركة االخوان املسلمني واملرحلة اليت كانت متر هبا االمة 
االسالمية حيث كانت تفتقر اىل قيادة راشدة حتمي خرياهتا وترفع رايتها ،يف مقابل فهم سقيم 
للدين والدولة معا،فكانت عملية التجديد اليت قام هبا عديد العلماء واملفكرين واجملددين كل 
واحد منهم اختار زاوية نظر ورؤية للعودة باالمة اىل رشدها فعرفنا يف اقصى الشرق ابو االعلى 
املودودي ويف بالد العرب مجال الدين االفغاين وحممد عبد ورشيد رضا وعبد احلميد بن باديس 
،لكن جتميع زوايا النظر كلها يف مشروع واحد متكامل مل يتم اال من خالل الرؤية اليت قدمها 
االمام حسن البنا رمحه اهلل حيث استطاع بعبقرية وذكاء ان جيمع ماافرتق عند اغلب هؤالء 
الدعاة والعلماء فكان حبق كبري اجملددين يف القرن املاضي وصارت بعد ذلك مجاعته تنعت بأهنا 
كربى احلركات االسالمية وراحت تعرف االنتشار طوال وعرضا وعمقا واعتقد بان االهداف 
اليت تأسست من اجلها حركة االخوان املسلمني نسخة االمام حسن البنا  حتققت بنسب كبرية 
اثبت ذلك الشيخ يوسف القرضاوي عندما كتب كتابه »االخوان املسلمون :سبعون عاما يف 
الرتبية والدعوة واجلهاد«حيث فصل يف االجنازات اليت قامت هبا احلركة يف مسريهتا بقرن من 

الزمن . 

غري أن االهداف املتعلقة باحلكومة واالستاذية للعامل مل تتحقق اىل اليوم يف مشروع االمام 
حسن البنا وراحت مدرسته تتكيف مع الظروف احمليطة فأجنزت جناحات قطرية هنا وهناك 
وإخفاقات ايضا حتدثنا عن بعضها يف التجربة املصرية ،حيث ميكن القول بأن التأسيس االول 
حتققت معه الصحوة واليقظة على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع وبقي التدافع بشأن احلكومة 

واألستاذية هو جوهر التجديد اليوم مبا حيقق هنضة االمة وتقدمها ـ

وبني التأسيس االول والثاين حدثت تغريات وتطورات كبرية على الفكرة االوىل والوسيلة 
تولدت عنها حاالت  اساسية  احنرافات فكرية  ايضا  الغاية واحدة وحدثت  بقاء  ايضا ،رغم 
ثورية وجهادية يف بعض التجارب احالت االمة على مشهد بائس لألسف الشديد فظهرت 
اهلجرة والتكفري ومجاعة اجلهاد مث القاعدة وداعش يف طبعة جديدة وقلب ظهر اجملن للحركات 
االسالمية املعتدلة اليت مازالت الشعوب ختتارها للقيادة كلما كانت االنتخابات حرة ونزيهة 
البقاء واالستمرار  الثاين الذي حافظ فقط على نصاب  التدافع اليوم فمن التأسيس  واستمر 
وطور بعض املواقف يف فكر اجلماعة لكنه وصل اىل احلالة اليت متر هبا التجربة املصرية اليوم 
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،واحلديث عن التأسيس الثالث حلركة االخوان املسلمني هو حديث يرتافق ويتساوق مع احلالة 
العامة لألمة االسالمية اليت تعيش مرحلة حساسة يف تارخيها وحتتاج اىل عملية جتديد حقيقية 
تنسحب على مجيع اقطار العامل االسالمي ،حيث ال ميكننا عندما نتحدث عن عملية التجديد 
وكأننا نلغي مجيع ما تنتجه االمة وخنبها من ابداعات وتطويرات وفهم للنصوص وتنزيلها أو 
نشطب احلركة االسالمية برمتها لصاحل عملية جتديد ال تقف على رصيد أو خربة ،فذلك غري 
صحيح البتة على اعتبار أن عملية التجديد اليت متت يف االمة منذ القرن االول كانت عبارة 
عن تراكمات وبناء على ماسبق لكن برؤية جديدة جذابة وملفتة ،واعتقد ان عملية التجديد 
يف القرن 21 بدأت مع مطلعه وهي مستمرة مع كل حماوالت التجديد اليت يقوم بعا عديد 
العلماء والدعاة واملفكرين وحىت التنظيمات السياسية يف عديد االقطار،ولكن اعتقد ان العملية 

بشكل كامل تبدأ بـــــــ: 

الشعور اوال باألزمة واحلاجة اىل التجديد ففي ُعرف التحليل السياسي، ويف قوانني 	 
األوىل  البوابة  هو  باألزمة  االعرتاف  أن  املفرتض  من  فإنه  عام؛  بشكل  االجتماع 
لعالجها، إال أنه قد يكون كذلك عالمة موت سريرية، لو طالت األزمة مكونات 
داخلية بني فرقاء، على النحو الذي حصل يف التجربة املصرية . كما أن ُعرف دارسي 
العلوم السياسية؛ يقول إن وصول أزمات مؤسسة سياسية ما إىل ساحة اإلعالم، يعين 
أمرًا من اثنني؛ األول انسداد األطر املؤسسية املرعية ملناقشة املشكالت واخلالفات، 
للتعبري عن مظاملهم، أو  الوحيد ألصحاب احلق  املنفذ  وبالتايل، صار اإلعالم هو 
للتنبيه إىل مشكالت قائمة على مستوى املؤسسة املعنية، ُسدهَّت من دوهنا املسارات 
التنظيمية الصحيحة، أو أن أحد أطراف األزمة يعاين من رَِيٍب عديدة يف نواياه، أو 

كال األمَرْين مًعا.

اعتقد ان احلركة اليوم ليست يف حاجة اىل القائد امللهم – على امهية وجود قيادات 	 
هبذا الوصف والقيمة واألمهية والكاريزما- الذي جيدد لألمة أمر دينها باملعىن الذي 
جاء يف احلديث حيث تكاد تقتصر الفهوم اليوم على اجملدد الشخص ،لكن ظرف 
القرن 21 ليس هو ظرف القرن 20 ،على اعتبار أن االمة اليوم يف مرحلة جديدة 
واسعة  العملية  تكون  حىت  بذلك  تقوم  مؤسسات  اىل  التجديد  عملية  يف  حتتاج 
ومتكاملة ومستوعبة لرصيد االمة كلها وتتعاون يف جتميع قوى وفكر ورصيد وعبقرية 
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الفكري لتكون  الذكاء و االبداع  مايربز يف االمة من طاقات ومفكرين واصحاب 
االنتظار يف االمة  ان فقه  اعتبار  النجاح ،على  توفر فرص  التجديد مجاعية  عملية 
طالت  العقول حيث  من  تسكن كبري  املهدوية  والنظرة  اجلمعي  العقل  يف  متمكن 
حالة االنتظار للمهدي املخلص ،وهي حالة حتتاج اىل دراسة وفهم وصناعة قناعات 

جديدة خبصوص عملية التجديد . 

التحرر الفكري من مربعات االخفاق التقليدية وفتح االفاق املستقبلية اليت تستشرف 	 
وقت  أي  من  اكثر  اليوم  توفرها  العاملية  التجربة  صارت  جديدة  وأساليب  بطرق 
ذو  التفكري  عملية  نتاج  يكون  ألن  ذاهتا  تؤهل احلركة اإلسالمية  حبيث  مضى   
»عملية  والتوعوي، ألن  الذهين  بالتأصيل  وذلك  التنفيذي،  املستوى  على  جدوى 
التنفيذ، وكذلك رسم املسارات اليت تؤهل املفكرين  بعملية  الفكر« متصلة عضوياً 
حىت يكونوا قريبني من الواقع غري منزاحني عنه، فينتج عنه مفكرا يعيش ىف املثاليات 
أكثر منه مفكرا يقدم حلوال واقعية تستند إىل بُعد جتديدي لواقع مفهوم وملموس 
ىف ذهن املفكر يراد له تطويره وجتديده. وبرامج هذا املسار تتمثل ىف األتى: برنامج 
مستويات  ذلك ىف كل  وتأصيل  املفكر«  »دور  بأمهية  واإلقرار  الذات  مع  الصلح 
يتحرك  اليت  املساحات  تلك  وهي  التفكري«  »معامل  بناء  بدء  والقواعد،مث  القيادة 
فيه  يظهر  من  اكتشاف  على  القدرة  متلك  حبرية كاملة،  واملبدعون  املفكرون  فيها 
بوادر ونوابغ الفكر الناشئة، مث تكون – تلك املساحات - جاذبة هلم وتلتقطهم من 
مساحات العمل احلركي والتنفيذي إليها، وبدء تشكيل اجلسور بينها وبني نطاقات 
ال  عمل  دوائر  ختليق  احلركة اإلسالمية  وتبدأ  والتنفيذين،  احلركي  العمل  وطبقات 
الدوائر  الدوائر تتلمس ىف كل  ختضع ألى رقابة تنظيمية أو توجيه تنفيذي، وهذه 
الفاعلة من هلم ميول فكرية وإبداعية وأصحاب األطروحات املستقبلية، وتبدأ بإنفاذ 



185

معها  ينتج  اليت  املطلقة  احلرية  هبا  الربامج  هذه  تكون  حبيث  هلؤالء  »تبىن«  برامج 
اإلبداع واإلنتاج الفكري الرصني. مث تبدأ عملية حتديد التوجيه الفكري السليم، وهي 
مرحلة إعداد األسئلة الكربى، وإعادة تعريف القيم احلاكمة، وتعريف املطلوب من 
املفكرين ىف هذه اللحظة التارخيية الراهنة، اليت ال يستطيع املسلم املعاصر أن حيقق 
جناحا ىف هذا املعرتك الفكري واحلضاري مبعزل عن مهوم وقضايا املعرتك اإلنساين، 
فهو ال يتحرك ىف فراغ وال يتجه إىل فراغ.مث تبدأ عملية غاية يف االمهية وهي إعادة 
الفكرية، ومن أهم وأخطر األسئلة على اإلطالق اليت جيب على  العالقات  ضبط 
عملية التفكري والتنظري ىف احلركة اإلسالمية أن تتناوهلا، ويعترب من األسئلة التأسيسية 
الرئيسة، مثال إعادة تعريف العالقة بني احلركة والفكر، وكذلك إعادة تعريف العالقة 
بني املؤسسية والتنظيم والفكرة والرسالة، حىت ال يطغى دور اللوائح والقوانني على 
روح الفكرة ومغزى الرسالة للحركة اإلسالمية، وكذلك العالقة بني احمللية والعاملية، 
وكذلك  جلية،  واضحة  والقطري  األممي  املفهوم  بني  الفاصلة  اخلطوط  تكون  حىت 
إعادة تعريف العالقة بني التاريخ والعصر، وذلك لضبط دور التجديد دون التفلت 
من األصل، وىف الوقت نفسه ال يقتل املوروث مسة اإلبداع، وغري ذلك من العالقات 

الفكرية احليوية والالزمة لالنطالق الفكري.)1( 

احلالية لإلخوان يف 	  القيادات  يتطلب من  املسلمني  الثالث حلركة االخوان  التأسيس 
الداخل واخلارج اهناء حالة االنقسام التنظيمي فيما بينها عاجال ،ليس من خالل اختاذ 
قرارات تنظيمية اجرائية لضمان نصاب البقاء واالستمرار فقط يف احلياة بأي طريقة 
كما حدث يف التأسيس الثاين ،او االحنباس يف حلظة رابعة والنهضة اليت كان مطلبها 
عودة مرسي فإذا هبا تصبح قضيتها اكثر تعقيدا وأكثر حساسية مع قضايا حقوق 
قضية  من  االنظار  وحتولت  والنهضة  رابعة  فض  سقطوا يف  الذين  الشهداء  وعوائل 

1 نفس املرجع السابق .  
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سياسية ميكن احلوار بشأهنا اىل قضية ديات وضحايا اصبحت اليوم ضاغطة على أي 
حل أو مبادرة ميكن اطالقها حلل االزمة احلالية  وهو ماجعل عقول االخوان داخل 
الظلم  الرد على  الواقع وهو  االمر  مواجهة  تنحصر يف حبث سبل  السجون  وخارج 
والدفاع عن النفس من خالل التفكري يف ادوات ثورية خطرية قد تصل اىل اخلروج عن 
التظاهر والتدافع اىل استخدام العنف .فالوضع يف مصر هبذا املنطق يصبح  سلمية 
فيها كل من  التفكري يف  عمليات كربى يساهم  اخطر مما نتصور، وهو مايتطلب 
يعرف االخوان املسلمني يف العامل على اعتبار ان احلالة املصرية اليوم واليت متيزها ازمة 
سياسية واقتصادية وأمنية كبرية ال تتطلب معاجلات جزئية سواء اليت يقوم هبا النظام 
القيادات  هبا  تقوم  اليت  أو  واألمين  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  على  املصري 
الوسطى ممن بقي من االخوان املسلمني خارج السجون واملعتقالت والسجون ،ولن 
يتحقق ذلك اليوم بتمسك كل طرف برؤيته ومواقفه ،سواء تعلق االمر مبنطق الكل 
االمين الذي تنتهجه احلكومة املصرية يف حق االخوان أو منطق رد احلقوق السابقة 
الذي تنتهجه مجاعة االخوان املصرية مث يتمحور كل طرف يف مربعه املفضل ،ولذلك 
فان حل االزمة يف مصر ستكون من خالل مبادرات حملية ودولية لتطهري الساحة 
السياسية من كل الشوائب اليت تعيق عملية تطبيع العالقات السياسية بعد الصدام 
الذي حدث يف رابعة والنهضة وماجنر عنه من مظامل اصبحت اليوم تعيق أي عملية 
سياسية للحل ،هذه القطيعة اليت ستتوسع يف الزمن حتتاج اىل تشكيل وفد من العقالء 
يف االمة )دوال ومنظمات( ممن تتوفر فيهم شروط القبول واحلوار واحليادية ميثلون وفد 
الوجهاء الذي تدخل حلل ازمة قريش مع النيب صلى اهلل عليه عندما قاطعته قريش يف 
شعاب ايب طالب ،وهنا نسجل مزلق آخر يف تسيري ازمة االخوان مع النظام املصري 
الوسيط حيث  أو  املنقذ  تلعب دور  ان  اليت ميكن  السفن والوسائل  وهو حرق كل 
اصبحت كل الكفاءات العلمية واالحتادات الدولية والفضاءات املستقلة هلا موقف 
واحد من االزمة وحىت بعض الدول اليت كان ميكن ان تقوم بدور الوسيط ،وهذه احلالة 
تنم عن سوء تقدير للوضع بوضع كل البيض يف سلة واحدة متناسني وصية شعيب 

ألبنائه »يابين ادخلوا من ابواب متفرقة «.
ال أعتقد انه ببقاء قيادات االخوان اليوم يف السجون واملنايف  واملعتقالت ميكن ان 	 

حيدث تأسيس ثالث مبجرد نشر املراجعات اليت اعلن عنها مكتب اإلرشاد املؤقت 
)املكتب العام لإلخوان املسلمني ( من نتائج للمراجعة اليت أجراها ألداء اجلماعة منذ 



187

عام 2011 وحىت عام 2017، مؤكًدا أن اجلماعة اخطأت يف 4 أمور، من بينها 
اخللط بني احلزب واجلماعة ،ويتضمن امللف - الذي حيمل عنوان »تقييمات ما قبل 
الرؤية.. إطاللة على املاضي«- أربعة حماور رئيسية، هي غياب ترتيب األولويات يف 
العمل العام وأثر ذلك على الثورة، والعالقة مع الثورة، والعالقة مع الدولة، واملمارسة 
الوثيقة  ما طرحته هذه  ان مضمون  اعتبار  .على  املسلمني  اإلخوان  احلزبية جلماعة 
سطحي ومأزوم وال جييب على اسئلة احلاضر وكأن مصر واالخوان يف حالة عادية 
ويتطلب االمر فقط مراجعات على مستوى اجلماعة كطرف يف املعادلة ،اعتقد ان 
السليم حنو  التفكري  اهنا كشفت عن حمدودية يف  الرؤية كما  ماقبل  تقييمات  وثيقة 
التجديد فإهنا بعيدة عن طرح حلول واقعية لالزمة احلالية ومل خترج عن التقييم الداخلي 
التنظيمي  الغارق يف صراع قيادي يستغرق اجليل القدمي واجليل اجلديد من الشباب 
،بغض النظر على أن املضمون خميف لألطراف االخرى نقصد النظام السياسي الذي 
الورقة عن جهاد  السياسية يف مصر سيما عندما تتحدث  اللعبة  يتحكم يف قواعد 
الطلب واملنهج الثوري وإحياء خط االتصال التارخيي بني ثورات أهل السنة واجلماعة 
بعد اخلالفة الراشدة ضد توريث السلطة واغتصاب أمر األمة وحتول اخلالفة إىل امللك 
الوراثي العضوض، وبني ثورة العرب السنة اليوم وتعميق هذا الوعي يف نفوس طليعة 
النفس  الصمود وطول  الثورة بطاقة هائلة من  الوعي سيكون كاف ملد  الثوار. هذا 
حني تتضح طبيعة معركة التحرر وجوهرها الرئيسي،او ماتعلق بالرؤية العامة اليت دعت 
احلكم  منظومات  اجلدل حول مسألة إصالح  بوضوح  تنهي  أن  اىل ضرورة  الوثيقة 
القائمة يف بالدنا إصالحا تدرجييا من داخلها، وتتعامل معها باعتبارها امتدادا لعقود 
االحتالل األجنيب املباشر. فبنية هذه الدول مل تصمم فعليا إال لتكون أداة وظيفية 
موضوعيا  امتدادا  بدورها  متثل  عائلية،  أو  عسكرية  أو  طائفية  أقلية  عليها  تسيطر 
للمحتل األجنيب واىل ماهنالك من افكار غريبة عن فكر االخوان فالتأسيس االول . 

إن األزمة يف التجربة املصرية ال ترتبط فقط مبواقف االطراف الداخلية بل صارت اليوم 	 
قضية اقليمية تتحكم فيها قوى حتالف الثورات املضادة ومن يدعمها يف املنتظم الدويل 
التأسيس  ينبغي اغفاله وحنن نتحدث عن  التحليل ال  ،وهو مستوى من مستويات 
الثالث على اعتبار ان حركة االخوان املسلمني يف مصر ويف كل العامل اصبحت اليوم 
رقما مهما يف املعادلة الدولية واإلقليمية والوطنية وباتت أي رؤية مستقبلية ال تستند 
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اىل هذا املستوى من مستويات التحليل رؤية خاطئة سيما أن قضية االخوان اليوم 
يف مصر  أثرت يف طبيعة العالقات بني الدول ،نذكر هناك توتر العالقات بني مصر 
وتركيا والسعودية واإلمارات وكيف اصبحت قضية االخوان مطروحة يف كل اللقاءات 
الدولية ،أي نعم قيادات االخوان اليوم يف السجون واملعتقالت ولكن دورهم ودراسة 
كيفية توظيف قضيتهم السياسية اصبحت حمورا رئيسيا يف كل املخططات اليت تصمم 
وهذه  الدور  هذا  استثمار  دون  الثالث  التأسيس  يف  التفكري  ميكن  ،وال  املنطقة  يف 
االمهية اليت يوليها املنتظم الدويل حلركة االخوان املسلمني سيما يف مقابل وجود تنظيم 
يف  املتجددة  واخلرائط  اجلديدة  السياسات  الطربى  الدول  به  تصنع  جديد  اسالمي 
املنطقة وهو تنظيم الدولة االسالمية داعش وكيف يوظف االرهاب اليوم كإسرتاتيجية 
دولية إلعادة انتاج االنظمة يف املنطقة واهليمنة على قدراهتا يف ظل االزمة املالية العاملية 

اخلانقة .

وهذا املستوى من مستويات التحليل يعترب حتدي كبري يواجه قيادة االخوان املسلمني 	 
تقدر  ال  وهي  وواسعة  حمنة كبرية  مرحلة  يف  اجلماعة  ان  يف كون  التحدي  ويكمن 
السجون  اصال من  الداخلية واخلروج  أزمتها  الداخلي وحل  بيتها  ترتيب  حىت على 
املضادة  الثورات  املنايف االضطرارية يف حني توظف قوى  العودة من  أو  واملعتقالت 
أزمة االخوان يف حل ازماهتا الداخلية وتصميم عالقاهتا مع املنتظم الدويل .اعتقد انه 
ينبغي ان تنشط وتفعل بعض القيادات ذات العالقة مع النظام املصري وغريه من دعاة 
وعلماء ومفكرين يف وساطة لتفكيك عقد هذه االزمة كما كان يفعل الشيخ حمفوظ 
حنناح من النظام التونسي يف قضية الغنوشي وحركة النهضة وقضية االخوان يف ليبيا 
الشعبية ومؤسسة  القذايف والقيادة  الدولية)مؤسسة  القذايف من خالل مؤسساته  مع 

الدعوة االسالمية ( .

ومادام التدافع االعالمي يف ازمة االخوان برزت فيه مواقف الداخل واخلارج وصار 	 
املصري وبعد  الشعب  انتخبهم  الذين  النواب  يتكون من  اخلارج  برملان يف  لإلخوان 
االنقالب خرجوا اىل املنفى وصار واضحا أن ممثلي التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني 
هلم حضور اعالمي عرب القنوات الفضائية اليت اسسها بعض قيادات االخوان فان 
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البعد الدويل يتأكد يف االزمة ويف احلل ايضا لكن ليس برؤية حملية قطرية بل بنظرة 
عاملية تتفاعل فيها مكونات االخوان من علماء وقيادات وخنب وأحزاب برعاية بعض 
الدول اليت هلا كلمة يف املنظمات االقليمية والدولية ويبدأ احلل مببادرة دولية لتطبيع 
العالقات بني النظام املصري وقيادة االخوان املسلمني وتنتهي بإطالق سراح قيادات 
يتم  الشهداء وعائالهتم مث  ازمة  املنفيني ومعاجلة  املسلمني يف مصر وعودة  االخوان 
االتفاق على رؤية توافقية وميالد مؤسسات انتقالية تتعاون على بداية حياة سياسية 
جديدة بالتفاهم مع اجمللس العسكري املصري مع تعديل وتنسيب الطموح السياسي 

لإلخوان.

من 	  يتعلموا  ان  وإخوان  سياسي عسكري  نظام  من  مصر  االزمة يف  اطراف  وعلى 
الدرس اجلزائري يف تسعينيات القرن املاضي والذي ذهب ضحية املواقف املتشنجة 
قادة  قتيل)احلوار مع  الف   200 اكثر من  احلل  والرغبة يف  احلوار  وغياب مث فشل 
الفيس حترك بفضل وساطات داخلية وخارجية معروفة( مث وصل االمر يف النهاية اىل 
وئام مدين مث مصاحلة وطنية مبوجب استفتاء شعيب ،فعلى االطراف اذن ان تفهم بان 
اهناك وارباك مث احلسم مع اخلصم ليس حال لالزمة احلالية اليت اصبح يقتات منها 
خلق كثري وقوى اقليمية غامضة وليست يف فائدة مصر يف هذه املرحلة احلساسة من 
تارخيها على كافة املستويات وليس فقط على املستوى االمين فال االخوان استطاعوا 
من خالل ما مسوه التصعيد الثوري ان حيسموا املعركة لصاحلهم وال النظام السياسي 
استطاع ان حيل االزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية واألمنية املتصاعدة يف مصر 
أو  الطريق  االلتقاء يف  والنقاش وحبث مسافات  احلوار  اىل طاولة  اجللوس  واحلل يف 
يف منتصفه قبل ان تتطور االمور اليت تدفع باجتاه توترات جديدة وأوضاع تفكيكية 

للمنطقة تقودها اطراف خارجية مل تكمل مهمتها يف املنطقة. 

بتبين 	  اهليكلية  منظوماهتا  تطوير  اىل  املسلمني  االخوان  حركة  حتتاج  الحقة  مرحلة  ويف 
منوذج “التكامل غري العضوي الفضفاض” يف تنظيم طاقاهتا وتفعيل طاقات األمة، أن 
املغلقة، حيث  التنظيمات  امليادين وليس روح  وإدارهتا روح  تنظيمها  اجلماعة يف  تتلبس 
املركز والقيادة موجودة، لكنها ليست أقوى من األطراف.و أن تتحول قيادة اجلماعة إىل 
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قيادة عليا تكتفي بالتوجيه واإلرشاد ألعضائها وجلمهور األمة، وأن تنشئ وتفعل عشرات 
تديرها. وال  القيادة  ترشدها  التكامل،  مث  بينها  التمييز  قاعدة  على  التنظيمية  املنصات 

مسارات  يف  العامة،  الطاقة  خمزون  من  هائلة  طاقات  باستيعاب  ذلك  سيسمح  حيث 
خمتلفة ال يتضرر أحدها بتوقف اآلخر، وال يتحمل أحدها العبء العملي واملايل واألمين 
لآلخر، كما يناسب هذا النموذج العمل طويل املدى، فيمكنه التجدد من بعد انقطاع، 
اجلسد يف وقت  لكامل  اإلرهاق  األجزاء، وعدم حدوث  بعض  توقف  واالستمرار رغم 
واحد. ويتطلب هذا النموذج مراجعة قواعد العضوية يف اجلماعة، وطريقتها يف احلساب 
الكمي لنموها وزيادهتا العددية بالشكل اإلحصائي التقليدي اليت كانت تفعله يف مرحلة 
وسيصبح  العام،  املشروع  يف  واملشاركة  بالفعل  مرتبطة  العضوية  ستصبح  حيث  سابقة، 
حساب متدد اجلماعة مرتبطا باحلساب النوعي لقدرهتا وقدرة األمة على مواصلة الطريق 
ومواجهة التحديات نوعيا وليس كميا فقط. على اعتبار أنه كلما زادت هرمية التنظيم 
إحكاًما عطل كثريًا من مرونتها وقدرهتا على التفاعل مع األزمات بشكل سريع ومبادر.

وعندما تتخذ اجلماعة مسار املؤسسية واللوائح حمل القاضي واحلكم الذي يفصل ىف كل 
الزعامة والقيادة  املتمثلة ىف  القيادة«  خالفات اجلماعة، سيؤدي ذلك إىل غياب »روح 

األخاذة والكاريزمية.)1(

االستثمار يف املستقبل وليس املاضي، فالنظر للماضي سيدخل يف سجاالت لن تنتهي 	 
ولو ترك أمر املاضي خلرباء وخمتصني ليخرجوا خبالصات وتقارير تقصي حقائق شبه موثقة 
وبطريقة علمية لكفو مئونة االختالف عن ماضي، وعلى احلركة الرتكيز على أن تستثمر 
يف املستقبل، هذا املستقبل حيتاج أن تكون  احلركة على درجة كبرية من الكفاءة واخلربة 

واملعرفة واألدوات املناسبة وهو أوىل بالنظر والبحث واالستثمار«.

نفس املرجع السابق   1
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 مقاربة ابستمولوجية للتجربة المغربية 
)05(

تجربة العدالة والتنمية المغربي .. سقف تحده الملكية
تجربة التمييز بين الدعوي والحزبي والطموح نحو 
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عندما نتحدث عن التجربة املغربية يف مشاركة اإلسالميني يف احلكم فنحن نتكلم عن 
جتربة تقع يف ظل نظام ملكي مغلق له خصوصية ختتلف عن سائر األنظمة اليت متارس فيه احلركة 
اإلسالمية العمل السياسي حيث يعتمد النظام السياسي مقاربة احتكار املرجعية الدينية حتت 
مسمى )أمري املؤمنني الذي جتب بيعته( مما جيعل احلركات اإلسالمية العاملة يف ميدان اإلصالح 
والتغيري تفقد أهم مربر لوجودها على اعتبار أن مربر وجود حركات تأخذ صفة اإلسالمية هو 
ختلي أنظمة مابعد االستقالل عن اهلوية وعن حتكيم الشريعة اإلسالمية وهو الشعار الذي رفعته 
احلركات اإلسالمية منذ بداية تأسيسها وشكل يف مرحلة من املراحل العنوان البارز يف نضاالهتا 
الثاين  وصلت إىل حد دخوهلا السجون واملعتقالت والتجربة املغربية يف مرحلة امللك احلسن 
عانت ويالت السجون يف مرحلة كانت منقسمة إىل عدة تيارات استطاع بعضها  ان يتوحد 
يف حركة واحدة )مجاعة الريسوين ومجاعة بن كريان( يف مقابل بقاء مجاعة عبد السالم الياسني 
رمحه اهلل )العدل واالحسان( لوحدها تناضل من اجل تطبيق مقاربة ختتلف اختالفا جذريا عن 

سابقتها ويقع االختالف يف قضية أساسية وهي بيعة امللك .

وليس املقصود هنا اخلوض يف التجربة التارخيية للحركة اإلسالمية يف املغرب فهو جمال آخر 
مل يكن هدفا لدراستنا بقدر مانريد تسليط الضوء على جتربة صعود حزب العدالة والتنمية إىل 
احلكم وكيف استطاع أن يتعاطى مع التحوالت اليت حتدث يف املنطقة على املستوى الداخلي 
واخلارجي وهل ميكن أن نضيف جتربته إىل رصيد احلركة اإلسالمية يف سياق تكامل التجارب 

وصناعة منوذج إرشادي يف املستقبل .

 جمع الشتات وصياغة المقاربة السياسية الجديدة:
جاء ميالد احلركة نتيجة اجتماع جلهود عدة روافد وحركات إسالمية، أمهها حركتا: رابطة 
املستقبل اإلسالمي وحركة اإلصالح والتجديد. ففي البداية قررت أربع مجعيات إسالمية القيام 
بعمل وحدوي، ومن ضمن هذه اجلمعيات األربع مجعية الشروق اإلسالمية وجمموعة التوحيد، 
وكلتامها كانتا قد انفصلتا عن حركة الشبيبة اإلسالمية.إضافة إىل جمموعتني مل يكن ألفرادمها 
عالقة حبركة الشبيبة اإلسالمية، ومها: مجعية الدعوة بفاس اليت تأسست يف العام 1976م على 
يد الدكتور عبد السالم اهلراس مع جمموعة من اإلسالميني. واجلمعية اإلسالمية بالقصر الكبري 
اليت تأسست أيضا يف العام 1976م على يد الدكتور أمحد الريسوين. هذه اجلمعيات األربع 
قررت االندماج يف العام 1994م حتت اسم رابطة املستقبل اإلسالمي وأصبح الدكتور أمحد 
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الريسوين رئيسا هلذه الرابطة،أما اجلناح الثاين فهي حركة اإلصالح، واليت ورثت البقية الكربى 
من حركة الشبيبة اإلسالمية بعد تشتتها، وقادها عبد اإلله بن كريان وحممد يتيم.

 ويف العام 1996م قرر اجلناحان الكبريان، ومها رابطة املستقبل اإلسالمي. اليت يقودها 
الدكتور أمحد الريسوين، وحركة اإلصالح والتجديد.اليت قادها حممد يتيم وعبد اإلله بن كريان 
القيام بعمل توحيدي جديد، وذلك حتت اسم حركة التوحيد واإلصالح. وقد حددت احلركة 
الدمج الكامل لقواعد  اجلديدة فرتة زمنية مدهتا عامان - أمستها املرحلة االنتقالية - إلجناز 
رابطة املستقبل، وحركة اإلصالح والتجديد، والعكوف على إعداد قانون داخلي ووثائق الدمج 
التنظيمي والفكري والتصوري. وقد توىل األمانة العامة للحركة يف الفرتة االنتقالية بني 1996 
و1998م الدكتور أمحد الريسوين. وقد استطاعت احلركة جتاوز هذه املرحلة الصعبة بنجاح 
وأسست حلركة شورية يتم فيها تداول املسؤولية التنفيذية بتوافق داخلي أسهم يف استقرار احلركة، 
واستطاعت أيًضا أن تقوم يف هذه الفرتة االنتقالية بالتهيئة لتأسيس إطار سياسي حزيب منفصل 

إداريًا عن احلركة، عرب االندماج مع أحد األحزاب السياسّية القائمة والقريبة فكريًا منها.

 بدأت فكرة تأسيس حزب العدالة والتنمية وفقا لرؤية قيادات حركة التوحيد واإلصالح 
من أجل فك التشابك بني العمل الدعوي والعمل السياسي، وسعًيا خللق هيكل حزيب مستقل 
عن احلركة مُيارس حبرية كاملة مهام العمل السياسي. فيما يتبقى العمل الرتبوي واالجتماعي 

والثقايف من ضمن واجبات احلركة.

ومن أجل تفادي القلق الدائم من أي واجهة سياسية لإلسالميني، نشأت فكرة الدخول 
يف شراكة حزبية مع أحد الكيانات السياسية املقبولة عند السلطة. وحصل ذلك بعد التقارب 
واالتفاق مع أحد القيادات التارخيية لالستقالل يف املغرب، وهو الدكتور عبد الكرمي اخلطيب.

وكان الدكتور اخلطيب أحد قيادات احلركة الشعبية اليت تأسست عام 1959م وأصبح رئيًسا 
للربملان املغريب يف العام )196م. ولكن يف العام 1965م رفض اخلطيب قرار امللك بإعالن 
حالة الطوارئ. وبسبب ذلك ترك رئاسة الربملان. مث توسعت خالفاته مع احلركة الشعبية. لذا 
قرر مع جمموعة من قيادات احلركة الشعبية االنشقاق عنها يف العام 1967م، وتأسيس كيان 

سياسي جديد امسه احلركة الشعبية الدستورية الدميقراطية.

ورغم أن للدكتور عبد الكرمي اخلطيب نزعة إسالمية واضحة، إال أن كيانه السياسي اجلديد 
مل حيظ بامتداد شعيب كبري. وبسبب اعرتاضه على ما اعتربه تالعًبا يف العمليات االنتخابية، 
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قرر كيانه احلزيب مقاطعة االنتخابات الربملانية ملدة قاربت الثالثني عاما. ويف العام 1996م 
ارتأت قيادة )حركة التوحيد واإلصالح( الدخول يف شراكة مع الدكتور اخلطيب، وذلك عرب 
الدستورية  الشعبية  )احلركة  إىل  واإلصالح(  التوحيد  )حركة  من كوادر  واسعة  قطاعات  ضم 
الدميقراطية(.وبناء على ذلك مت عقد مؤمتر شعيب يف أواخر العام 1996م، شكل تدشينا هلذه 
الشراكة اليت أنتجت حصول احلركة الشعبية الدستورية على أربعة عشر مقعًدا يف االنتخابات 
النيابية اليت عقدت يف العام 1997م.ويف العام 1998م قرر اجمللس الوطين لـ)احلركة الشعبية 
الدستورية الدميقراطية( تغيري اسم احلركة إىل )حزب العدالة والتنمية( واختذ من املصباح رمزا له.

مث تكلل ذلك االندماج بتأسيس حزب العدالة والتنمية يف العام1998م. وبذلك صار 
حركة  مها  بعضهما،  عن  متاما  منفصلتان  تنظيميتان  واجهتان  الكبرية  اإلسالمية  احلركة  هلذه 
التوحيد واإلصالح، وتقوم مبهام العمل الرتبوي واالجتماعي والثقايف، وحزب العدالة والتنمية 

ويقوم مبهام العمل السياسي.

وبقي الدكتور عبد الكرمي اخلطيب أمينا عاما حلزب العدالة والتنمية حىت العام2004م، 
حني رفض ترشيحه جمدًدا ملنصب األمني العام، وذلك لظروفه الصحي وانتخب بداًل عنه نائبه 

الدكتور سعد الدين العثماين الذي استمر أمينا عاما حىت العام 2008م.

العام  من  يوليو  يف  والتنمية  العدالة  حلزب  السادس  الوطين  املؤمتر  انعقد  وحني 
السياسية  األحزاب  قيادات  من  عدد  وحضور  مكثفة،  إعالمية  تغطية  ووسط  2008م، 
للحزب، عام  أمني  انتخاب  املؤمتر  هذا  مهام  أبرز  من  العريب. كان  العامل  يف   األخرى 
لسعد السهل  الفوز  إىل  تشري  الصحفية  والتغطيات  واالستطالعات  التوقعات   وكانت كل 
عديدة مداخالت  املؤمتر  شهد  ثانية.ولكن  لدورة  احلزب  أمانة  تويل  يف  العثماين   الدين 
االنتخايب، املزاج  قلب  ما  وهو  السابقة،  املرحلة  يف  العثماين  الدين  سعد  قيادة   انتقدت 

ونتج عنه فوز عبد اإلله بن كريان حبصوله على 684 صوتًا، يف مقابل 495 صوتًا لسعد 
الدين العثماين. ورغم أن هذا التحول شكل مفاجأة لكثري من املراقبني. وفاجأ أيًضا قيادات 
احلزب على وجه اخلصوص إال أنه مل يؤثر على متاسك احلزب وجتانسه. وبذلك صار عبد اإلله 
بن كريان أمينا عاما للحزب. وانتخب بعد ذلك الدكتور سعد الدين العثماين رئيًسا للمجلس 
نتائج  قبول  على  وحرصه  وقياداته  مؤسساته  دميقراطية  احلزب  احلزب.ليؤكد  يف  العام  الوطين 

الصندوق يف منافسة سياسية داخلية وفق القانون االساسي للحزب.
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الثاين1997  نوفمرب/تشرين  يف  التشريعية  االنتخابات  يف  والتنمية  العدالة  شارك حزب 
وحصل على تسعة مقاعد، وبعد إعادة االقرتاع يف بعض الدوائر االنتخابية حصل على ثالثة 
مقاعد أخرى، باإلضافة إىل التحاق برملانيني اثنني بصفوفه مما رفع عدد أعضاء فريقه الربملاين 

إىل 14.

ويف االنتخابات التشريعية 27 سبتمرب/أيلول 2002 حصل على 42 مقعدا مبجلس 
النواب حمتال املرتبة الثالثة ومشكال أكرب كتلة برملانية يف املعارضة.

عاىن احلزب من ضغوطات كثرية بعد تفجريات الدار البيضاء يف 16 مايو/أيار )200، 
حيث سعى عدد من خصومه السياسيني واحلزبيني إىل  حتميله ما مسوه املسؤولية املعنوية عن 

ما حصل، ودعوه لتغيري خطابه وعدم اخللط بني السياسة والدعوة.

حصل يف االنتخابات اجلماعية )احمللية( يوم 12سبتمرب/أيلول )200 على مراتب 
املدن الكربى رغم تقليص نسبة ترشيحاته ودوائرها، حيث حصل -على سبيل  متقدمة يف 
املثال- على املرتبة الثالثة مبدينة الدار البيضاء رغم أنه مل يرتشح إال يف نصف مقاطعاهتا الـ12.

كما حصل على املرتبة الثانية يف االنتخابات التشريعية اليت نظمت يوم 7 سبتمرب/
أيلول 2007 حبصول على 46 مقعدا يف جملس النواب بعد حزب االستقالل بـ52 مقعدا 

لكنه بقي يف املعارضة. ويف صيف 2008 انَتخب عبد اإلله بنكريان أمينا عاما له.

 ،2011 الثاين  نوفمرب/تشرين   25 يوم  ألواهنا  السابقة  التشريعية  االنتخابات  ويف 
وكلف  النواب،  جملس  يف  مقاعد  بـ107  األوىل  املرتبة  على  والتنمية  العدالة  حزب  حصل 
الثاين  يناير/كانون   ( تنصيبها يف  اليت مت  العام بتشكيل احلكومة  السادس أمينه  امللك حممد 

.2012

وبعد مخس سنوات، تصدر احلزب ذو املرجعية اإلسالمية نتائج االنتخابات الربملانية 
مقعدا، وحل حزب  على 125  2016 حبصوله  األول  أكتوبر/تشرين   7 يوم  أجريت  اليت 
األصالة واملعاصرة ثانيا حبصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا هي إمجايل مقاعد  

الربملان.

الوطين  حزب التجمع  تاله  مقعدا،  بـ46  ثالثا  احملافظ  االستقالل  حزب  وحل 
مقعدا،  اخلامسة بـ27  املرتبة  الشعبية يف  جاءت احلركة  حني  يف  مقعدا،  لألحرار رابعا بـ7) 
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مث االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف املرتبة السادسة بـ20 مقعدا، واالحتاد الدستوري يف 
املرتبة السابعة بـ199 مقعدا.

وحبسب النتائج املعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 مت 
حتقيقها خالل انتخابات 2011 إىل 125 عام 2016، لكن األصالة واملعاصرة حقق أكثر 

من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إىل 102 مقاعد)1(.

يقول الدكتور سعد الدين العثماين )01( رئيس احلكومة احلايل  يف دراسة له بعد 
أن مارس العمل احلكومي يف وزارة اخلارجية مث خروجه ألسباب ملكية صرفة : لقد سهلت 
اإلصالحات  وترية  تسارع  والعربية  املغاربية  املنطقة  يف  املمتدة  والسياسية  الشعبية  الدينامية 
السياسية باململكة املغربية، خصوصاً بعد اخلطاب امللكي يوم 9 مارس 2011، مطلقاً ورش 
اإلصالح الدستوري، مث كان فوز حزب العدالة والتنمية املغريب باملرتبة األوىل يف االنتخابات 
التشريعية لـ25 نوفمرب/ تشرين الثاين 2011، وهو الذي راكم جتربة غنية يف املعارضة السياسية 
وتبىن شعار » اإلصالح يف ظل االستقرار »، فشارك ألول مرة يف احلكومة وعني أمينه العام 
األستاذ عبد اإلله بنكريان يوم ) يناير/ كانون الثاين 2012 رئيساً للحكومة، وضم حتالف 
األغلبية كاًل من : حزب االستقالل، وحزب احلركة الشعبية » وكالمها ميني حمافظ »، وحزب 
التقدم واالشرتاكية » احلزب الشيوعي قدمياً، وضمت النسخة األوىل هلذه احلكومة 1) وزيراً 

ضمنهم امرأة واحدة و5 وزراء تكنوقراط » غري منتمني ألي حزب سياسي « .

وكاد  والداخلية،  اخلارجية  املستويات  على  بالتحديات  مثقلة   201( سنة  وكانت 
بعضها أن يعصف باحلكومة، وجعلت املراقبني وعموم املواطنني يستقبلون سنة 2014 بالكثري 
من اآلمال واحملاذير .وبعد تدافع كبري على املستوى احلزيب والفئوي واجلماهريي استطاع حزب 
العدالة والتنمية اخلروج من املأزق واستعادة شعبيته يف انتخابات 2016 حيث حافظ على 
األغلبية ولكن رئيس حكومته وأمينه العام مل يتمكن من تشكيل احلكومة وعوض برئيس جملس 

احلزب سعد الدين العثماين الذي يشرف حاليا على احلكومة)2( .

1 سعد الدين العثماين ،حزب العدالة والتنمية املغريب .. مراجعة واستشراف ملستقبله السياسي،مداخلة 
القيت يف ندوة حتوالت احلركة االسالمية مبركز دراسات اجلزيرة ، 19 نوفمرب 2014. 

للبحوث  البيان  التجربة،مركز  استمرار  وحتديات  املغريب  والتنمية  العدالة  حزب  عمرو،  امحد    2
 http://www.albayan.co.uk/RSC/article2.aspx?ID=3576# ،والدراسات
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قيادة حزب  العدالة والتنمية بعد تغيري  لقد كان أكرب حتد سياسي واجهته حكومة 
االستقالل يف )2 سبتمرب/ أيلول 2012، هو بدء أزمة يف األغلبية احلكومية عمرت حوايل 
عشرة أشهر، وخصوصاً بعد قرار اجمللس الوطين حلزب االستقالل يف 11 ماي/ آيار )201 
االنسحاب من احلكومة، مما جعل املغرب يعيش حالة من الركود السياسي يف انتظار التشاور 

حول ما ستؤول إليه األمور، وكان أمام احلكومة حالن ممكنان : 

إما االستقالة والدعوة إىل انتخابات برملانية مبكرة، أو تشكيل حتالف جديد حيظى 
باألغلبية املرحية اليت متكنه من إعادة قيادة احلكومة من جديد . 

ومن  والتنمية  العدالة  املنتمني حلزب  من  لشرحية  مطلباً  األول كان  اخليار  أن  ويبدو 
املواطنني، لكن خيار استمرار احلكومة والبحث عن حليف جديد وقوي ولو كان معارضاً 
سابقاً كان األرجح ضمن اخليارين السابقني، وقد طالت مفاوضات تشكيل حكومة جديدة 
مخسة أشهر لتنتهي بدخول حزب التجمع الوطين لألحرار » من األحزاب احملسوبة على الوسط 
» للحكومة، يف الـ 10 من شهر أكتوبر/ تشرين األول  )201، ويرتفع عدد الوزراء ليصل 
إىل 9) وزيــراً » كانـــوا 1) يف التشكيـــلة األوىل » بيـــنـــهم 6 نـساء » كانت امرأة واحدة « و8 

وزراء تكنوقراط » كانوا مخسة « ))( .

أزمة  افتعل  بأنه  االستقالل  اجلديدة حلزب  القيادة  والتنمية  العدالة  اهتم حزب  وقد 
دول  عرفتها  اليت  بالتطورات  تأثراً  إسقاطها،  ورمبا  عليها  التشويش  هبدف  احلكومية  األغلبية 
الثورات الشعبية يف املنطقة، كما يعترب أن النجاح يف » تكوين احلكومة عرب تعديل حكومي 
هادئ وسلمي وبطريقة دميقراطية، فوت الفرصة على من سعوا إىل جر املغرب إىل ما شهدته 
دول أخرى من عودة للتوتر وعدم االستقرار »، ويعترب ذلك مؤشراً على تدبري سلس للعالقة 
بني احلكومة واملؤسسة امللكية واحلفاظ على التوافق الدائم يف القضايا اخلالفية، مع احملافظة على 
أطروحة » اإلصالح يف إطار االستقرار » وعدم اجنرار احلزب إىل الدعوات امللحة للمواجهة 

والصدام .

(  http://www.elections.ma/elections/communales/resultats.
aspxl   
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على الرغم من الدور املهم للدستور اجلديد واإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت 
رافقته أو مهدت له، يف ختفيف توترات الشارع، فإن مشاركة حزب العدالة والتنمية يف تدبري 
الشأن العام وقيادته حلكومة ائتالفية قد أسهم هو أيضاً وبشكل واضح يف التحوالت اإلجيابية 
اليت عرفها املغرب، وهو ما كرس صورة النموذج املغريب املستقر يف ظرف إقليمي ومغاريب وعريب 
مضطرب، وغري خاف ما لالستقرار يف هذه املرحلة من أمهية بوصفه شرطاً أساساً لإلصالحات 
الكربى ولتجنيب الوطن االنزالق حنو اجملهول، وهو ما جعل استمرار االستقرار مكسباً يف حد 
ذاته، كما أن جناح تشكيل احلكومة الثانية يعترب هو أيضا مكسباً مهماً أهنى حماوالت أطراف 

سياسية إلسقاطها .

نموذجية تجربة الفصل بين الدعوي والحزبي)عالمة مغربية بامتياز( :
ويف مضمار احلديث عن منوذجية جتربة الفصل بني الدعوي واحلزيب الذي يعترب يف احلقيقة 
عالمة مغربية بامتياز فلم تسبقها أي حركة إسالمية إىل ذلك بل طورت وظائفها ومؤسساهتا 
التمليك ،يقول د. أمحد حممد كنعان يف دراسته  التمكني إىل منظور  املتخصصة من منطق 
حول جتارب األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية  )1(:ويبدو جلياً أن حتقيق هذه النتائج العظيمة 
من قبل احلزب جاءت نتيجة الشراكة اإلسرتاتيجية املميزة اليت عقدها مع احلركة األم »حركة 
التوحيد واإلصالح«، تلك العالقة اليت تطورت على مراحل بدأت يف عام 1996 حني أيقنت 
العمل  عنها  ليتوىل  احلزب  هيكلة  فأعادت  العمل،  التخصص يف  فكرة  تعزيز  بضرورة  احلركة 
السياسي، ومل تدعه يف الساحة وحده، بل ظلت إىل جانبه فاخنرطت يف عام 1997 يف محلته 
االنتخابية، وخالل عام من تويل احلزب مهماته السياسية أصبحت احلركة على قناعة تامة بأن 
العمل السياسي عمل ختصصي خيتلف كلياً عن عمل احلركة الرتبوي الدعوي، وبناء على هذا 
اتفق الطرفان على استقالل احلزب استقالاًل تاما عن احلركة، مع استمرار التشاور وتبادل الرأي 
بينهما حول القضايا العامة، لكن دون أن يكون ألحدمها وصاية على اآلخر، واستمرت احلركة 
بدعم احلزب مادياً وبشرياً حىت سنة 2004 ريثما استطاع تأمني موارده املالية والبشرية فتوقفت 

احلركة عن دعمها له، وعندئذ عقد الطرفان وثيقة بينهما تضمنت ثالثة حمددات :

1  أمحد حممد كنعان، قراءة يف جتارب األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية )1( .. حزب العدالة والتنمية 
http://www.asharqalarabi. واالسراتيجية،  احلضارية  للدراسات  العريب  الشرق  املغريب،مركز 

 org.uk
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01  إقامة شراكة إسرتاتيجية بني الطرفني، باعتبارمها شريكني يف مشروع إصالحي واحد.

02  العمل على التكامل بني املؤسستني لتفادي االستنساخ والتكرار وإضاعة اجلهود .

)0  التمايز يف الوظائف، وجماالت العمل، واخلطاب، والرموز .

احلركة  بني  للتماهي  آثار سلبية  من  ذلك  قبل  لوحظ  ما  الشراكة  الدافع هلذه  وقد كان 
املسار  عن  السياسي  املسار  بوضوح  ميزت  اليت  الوثيقة  هذه  بلورة  إىل  دفعهما  ما  واحلزب 
الدعوي، إذ نصت الوثيقة على أن الوظيفة األساسية للحركة هي الدعوة والرتبية والتكوين، 
أما وظيفة احلزب فهي العمل السياسي االحرتايف، وقد عللت الوثيقة هذا املسلك بأن هناك 
ممارسة مباشرة للسياسة وقد أوكلت هذه املهمة إىل حزب العدالة والتنمية، وهناك ممارسة غري 
مباشرة كما تفعل منظمات اجملتمع املدين اليت هلا دور ال ينكر يف السياسة العامة ويف القضايا 
الكربى اليت هتم الوطن واملواطن، وهذا الضرب من املمارسة السياسة غري املباشرة أوكل للحركة 
اليت برعت يف أدائه وكانت بذلك سنداً قوياً لإلصالحات اليت اضطلع هبا احلزب، فقد أطلقت 
هلذه  للرتويج  االحتفالية  املناسبات  من  عدداً  ونظمت  الدميقراطي،  لإلصالح  مبادرة  احلركة 
املبادرة هبدف ترسيخ احلالة الدميقراطية يف البالد، كما قدمت احلركة إىل اللجنة الربملانية مجلة 
املشاركة اجلماهريية يف  الدستوري، وشجعت احلركة على  املقرتحات من أجل اإلصالح  من 

الفعاليات السياسية املختلفة كاالنتخابات التشريعية وغريها .

وامتنعت احلركة باملقابل عن أي شكل من أشكال املمارسة السياسية املباشرة، فلم ترشح 
من قبلها أحداً يف االنتخابات)سوى االستثناء الذي حصل يف سنة 2016 مع رئيس احلركة 
السابق حممد احلمداوي(، ومل تتدخل يف ترشيحات احلزب وال يف خياراته االنتخابية، ويف عام 
2012 حني تسلم احلزب رئاسة احلكومة مل تتدخل احلركة يف املفاوضات اليت أجراها احلزب 
لتشكيل احلكومة، ومل تشارك يف احلكومة، وال يف تسمية الوزراء، وال يف الربنامج احلكومي   
املماحكات  عن  بعيداً  والرتبوي  الدعوي  نشاطها  ملتابعة  واسعاً  جمااًل  للحركة  أتاح  ما  وهذا 

السياسية وخماطرها ودهاليزها غري املأمونة !

وعلى الرغم من هذه احلالة الصحية اليت استطاع الطرفان تأسيسها جبدارة ما بني العمل 
السياسي والعمل الدعوي فإن اجلدل مل يتوقف يف صفوف كل منهما، فقد رأى بعضهم ضرورة 
أن تتماهى احلركة مع احلزب الذي محل مسؤولية كبرية بتوليه رئاسة احلكومة، وذلك من أجل 
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إسناده وتوجيهه وحتصني جتربته ومحايتها من االحنراف، بينما رأى آخرون ضرورة أن تبقى احلركة 
على مسافة كافية من احلزب الذي ميكن أن يتعرض لنكسات تعرض احلركة ملخاطر هي يف غىن 
عنها، ورأى غالبية أعضاء احلركة ضرورة استمرار احلركة يف مساندة احلزب يف مشاريعه مساندة 
غري مباشرة، ودون متاهي، ألن ذلك من مقتضيات الشراكة االسرتاتيجية اليت جتمع االثنني يف 
مشروع إصالحي واحد، مع احملافظة على متايز كل منهما عن اآلخر واستقالليته التامة، مراعاة 
لالختالف اجلوهري ما بني العمل السياسي وبني العمل الدعوي، ومن أجل جتنب النكسات اليت 

قد يقع فيها أحدمها فتنعكس آثارها على اآلخر .

ونظراً لنجاح التجربة فقد تشكلت عند الطرفني قناعة قوية باالسرتاتيجية اليت عمال عليها، 
ودفعتهما إىل ترسيخ مبدأ التمايز على مستوى اخلطب والقيادة وجماالت العمل، ووجهت أنظارمها 
إىل ضرورة االستفادة من الفرص اليت يتيحها الدستور اجلديد، وجعلت احلزب أقدر على تنفيذ 
براجمه مما عزز مكانته وحتالفاته مع خمتلف الفعاليات السياسية والدعوية يف البالد، أما احلركة فقد 
أتاحت هلا هذه الشراكة أن تتفرغ للعمل الرتبوي والدعوي الذي استطاعت من خالله مساندة 
قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وحماربة الفساد، مما عزز مكانتها كذلك يف اجملتمع، وهبذا 
اإلسالمية  احلركات  العديد من  اليت فشل يف حتقيقها  الصعبة  املعادلة  الطرفان حتقيق  استطاع 

واألحزاب السياسية اليت انبثقت عنها .

إن جتربة »العدالة والتنمية« و »حركة التوحيد واإلصالح« يف املغرب جتربة مميزة تستحق 
التقدير حقاً، السيما من قبل احلركات اإلسالمية واألحزاب اليت بدأت تظهر هنا وهناك يف 
دول الربيع العريب، ورمبا كان عقد شراكات إسرتاتيجية بني هذه احلركات واألحزاب على الطريقة 
املغاربية حالً عملياً حلالة الفشل اليت عانت منها الساحة أحيانا كثرية،على اعتبار أن تداخل 
العالقة واشتباكها بني ماهو دعوي وحزيب أصبح اليوم حيتاج إىل مراجعات تضع كل جمال يف 
موقعه الصحيح ولعل ماحدث يف النموذج املصري عندما رد حممد مرسي البيعة إىل املرشد العام 
لإلخوان املسلمني حممد بديع عندما جنح األول يف انتخابات الرئاسة يدل داللة واضحة على أن 
التمايز بني اجملالني  أصبح ضرورة شرعية قبل ان تكون سياسية، على اعتبار ان البيعة يف السياسة 
الشرعية إذا ارتضاها الشعب طريقة للتولية تعطى من املواطنني للخليفة والرئيس وليس العكس )1(.

1  نفس املرجع السابق . 
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أساسيات لفهم تجربة العدالة والتنمية المغربي :
ويف إطار احلمالت اليت قادهتا عديد النخب املغربية إلدانة التجربة الفتية لإلسالميني 
شكلت  وتصرحيات  ودراسات  مبقاالت  املغريب  اإلعالم  حفل  هلم  جتربة  أول  يف  احلكم  يف 
أصحاب  جعل  الذي  االمر  االفكار  فيه  وتعاركت  العقول  فيه  تالسنت  مهم  ثقايف  مشهد 
التجربة يبذلون جهودا مضاعفة حلماية التجربة واحملافظة على استمراريتها من خالل الرد على 
االهتامات وتوضيح القضايا غري املفهومة وكان من فيض ذلك ماسطره الدكتور حممد يتيم عضو 
قيادة احلركة يف املغرب والقلم الذي رافق التجربة من بدايتها حيث حدد عشر مداخل لفهم 
منهج احلزب وجتربته السياسية ووضع تلك الركائز أساسا ألي تقييم على اعتبار ان تقييم األخر 
من منطلق فهمه كما انه من املهم تنويع زوايا النظر فانه قد خيرج عن املوضوعية اذا مل يفهم 

ظاهرة حزب العدالة والتنمية يف املغرب ومقاربته للوضع اجلديد .

يقول الدكتور حممد يتيم احد مؤسسي احلزب واحلركة  )2( : بعض املنتقدين حلزب 
العدالة والتنمية ومنهجه يف اإلصالح ومقاربته يف العمل السياسي حيكمون عليه انطالقا من 
منطلقات ومقدمات أخرى، من قبيل املنطلقات اليت تعتمدها حركات مشولية ترفض العمل من 
داخل املؤسسات، أو من منطق رؤية ثورية ال ترى اإلصالح ممكنا إال من خالل هدم أسس 
النظام السياسي القائم، أو على األقل من منظور أن احلاجة ماسة إىل مسح الطاولة وإعادة 
االتفاق من جديد على » كلمة سواء » أو ما شابه من قبيل  مجعية تأسيسية اليت ترجع اىل 

مناقشة كل شيء وبناء كل شيء من جديد مبا يف ذلك األسس اليت تقوم عليها الدولة !! 

ويضيف يتيم  ))( أن  منطلقاتنا ميكن تلخيصها يف عشرة  ركائز كما يلي :   

01  حزب العدالة والتنميًة حزب إصالحي وليس حزبا ثوريا، يؤمن أن التغيري واإلصالح 
يتمان بوسائل حضارية وسلمية، وأن طبيعة اجملتمع املغريب وتركيبته تتنافيان مع التحوالت 
وأن  االستقرار  نطاق  يف  يتم  أن  ينبغي  اإلصالح  وأن  احلدية،  والقطيعات  الفجائية 
اإلصالح املرتاكم يعزز االستقرار ويوطده، وأن البناء الدميقراطي املتواصل  وتعزيز دولة 

2 حممد يتيم، هكذا نرى االصالح .. وهكذا ينبغي ان تقيم جتربة العدالة والتنمية، موقع حزب العدالة 
 http://www.pjd.ma : والتنمية املغريب املنشور على الرابط التايل

) حممد يتيم ،نفس املرجع السابق . 
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املؤسسات والنضال املتواصل من أجل ذلك، مدخل للتنمية العدالة االجتماعية والطريق 
إىل حتقيق الكرامة اإلنسانية.  

02   إن اإلصالح  يتحقق يف املغرب يف نطاق امللكية القائمة على أساس إمارة املؤمنني 
اعتبارا خلصوصيتها والتحامها التارخيي مع اجملتمع ويف التعاون وعدم املنازعة والصراع معها 
اعتبارا لشرعيتها الدينية والتارخيية واالجتماعية وكوهنا رمزا لالستقرار ولوحدة املغرب، وإن 
التنازع فوت على املغرب ثالث عقود كان من املمكن استثمارها يف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وإن أفق اإلصالح والتطوير املؤسسايت ضمن هذا اإلطار ممكن وقائم دوما !  

)0   الشراكة والتعاون أساس كل إصالح، حيث إن اإلصالح اليوم حيتاج تظافر كل اإلرادات 
احلسنة، وكلما كان نتاج وفاق وطين أوسع كان أقرب إىل االعتماد وإىل التنزيل، وإنه يف 

املغرب يتعذر استفراد مكون واحد باإلصالح.  

04   مراعاة  سنة التدرج والرتاكم يف االصالح واعتبار أن الزمن معامل أساسي يف اإلصالح، 
وأن َسَنن اهلل يف اجملتمعات والتجارب القريبة والبعيدة تؤكد أن اإلصالح ال يتم بني عشية 
وضحاها، وأن البناء عكس اهلدم حيتاج اىل عمل هادئ متواصل، وأن ما حيل فجأة هو 
الكوارث والصواعق، أما الكيانات احلية سواء كانت بيولوجية أو اجتماعية فإهنا ختضع 

ملنطق النمو وسنة » األطوار« 

05   الدور األساسي الذي يتعني على املواطن ومؤسسات اجملتمع املدين االضطالع به يف 
إسناد االصالح والدفاع عنه، وأن جانبا أساسيا من االصالح يستند على االصالح الثقايف 
والرتبوي والعمل على إعادة بناء االنسان وحترير مبادرته وطاقاته وحتميله املسؤولية، و«ان 

اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم »  

06   إن جمال العمل السياسي هو جمال تدبري للشأن العام وإجابة على األسئلة املرتبطة بتحسني 
حياة الناس الفردية واجلماعية من خالل برامج اقتصادية واجتماعية، وإن هذا اجملال جمال 
اجتهادات ومقاربات، وإنه يدخل يف جمال السياسة الشرعية واملصاحل املرسلة املتغرية بتغري 
الزمان واملكان، وليس من جماله التدخل يف أذواق الناس وقناعاهتم وأن حرية األفراد مكفولة 

ال حيدها إال القانون ومقتضيات احملافظة على النظام العام. 
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07   إن احلزب انطالقا من ذلك حزب سياسي ذو مرجعية إسالمية أي أنه يف ممارسته للعمل 
القائمة يف  السياسي بذلك املعىن يستلهم املرجعية اإلسالمية يف أحكامها ومقاصدها 

العموم على العدل وتكرمي االنسان والتنمية يف أبعادها املتكاملة.

08   إن االصالح ال يتحقق إال من خالل مروره من حيث مر الفساد، وإال من خالل مالزمته 
والتدافع معه، وإال من خالل ملء املساحات اليت يشغلها من خالل تقدمي مناذج أحسن 
وبدائل أفضل على مجيع املستويات، وأن املخالطة واملشاركة أوىل من املقاطعة والرفض 

املؤدي لالنعزال والتهميش.

09   إن القوة الضاربة للحزب تكمن يف قوته األخالقية، ونظافة أيدي أبنائه وتنزههم عن املال 
العام وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة واملصلحة الوطنية على املصلحة العليا، 
وأهنم ما داموا كذلك فانه لن يضرهم كيد املتحكمني أو محالت املغرضني. وإن احلزب قد 
يقصر يف اإلجناز وقد ال حيقق كل الطموحات اليت يعلن عنها يف براجمه، لكنه ال ميكن أن 

يتخذ من السياسية مطية للمصاحل اخلاصة أو املصاحل احلزبية الضيقة. 

10  إن القوة الضاربة الثانية للحزب هو متاسكه الداخلي واحرتامه لشرعية املؤسسات وتقدمي 
توجهاهتا وقراراهتا على التوجهات واآلراء واالجتهادات الفردية، وتعزيز منوذجه الدميقراطي 
الداخلي، وإن هاتني األخريتني تعتربان إضافته النوعية للحياة السياسية، وأهنما جتعالن 
منه قاطرة ترفع احلياة السياسية واحلزبية حنو األعلى، ومن مث تعيد االعتبار لنبل السياسة .

ومهما تكن وجهة نظر قيادات حزب العدالة والتنمية املغريب يف الدفاع عن جتربتهم من خالل 
النقاط العشر اليت استعرضناها أعاله وهي توضح قضايا أساسية يف إسرتاتيجية احلزب ومقاربته 
لتسيري الشأن السياسي ،فان من حق الرأي العام والنخب املغربية ان تكون هلا وجهة نظر أخرى 
ال تنطلق من هذه املسلمات اليت طرحها حممد يتيم وغريه بل من الواجب االستماع اىل زوايا نظر 
أخرى الهنا هتدي العيوب وتقوم التجربة وعلى القائمني عليها التصويب والتصحيح الن حزب 
العدالة والتنمية حسب هذه املقدمات ال يطرح نفسه اكلريوس جديد  مقدسة أفعاله واجتهاداته 
وبراجمه ومشاريعه بل هي خاضعة للتقييم والنقد باستمرار ويف الوقت الذي ميتنع قادة العدالة 

والتنمية عن االستماع جبدية للمالحظات والتقاييم واالنتقادات ستبدأ هناية التجربة بال شك .
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حصيلة الحكومة في ظل االكراهات الداخلية والخارجية :
تعترب حكومة بنكريان احلكومة التنفيذية الثالثون منذ استقالل املغرب سنة 1956، واليت 
نتجت عن االنتخابات التشريعية لسنة 2011 اليت تلت التعديل الدستوري من نفس السنة، 

وقد مت تعينها من طرف جاللة امللك حممد السادس يف يوم ) يناير 2012.

العدالة والتنمية)1(  أن هذه  لتجربة حزب  تقييمية  الناصري يف مقالة  نوفل  يقول اخلبري 
الوطين واإلقليمي واجلهوي  الصعيد  احلكومة جاءت يف سياق حراك سياسي استثنائي على 
ُعرف بالربيع العريب آنذاك. وبفضل تشارك جهود كافة املتدخلني والفاعلني يف الساحة السياسية 
واخلطاب امللكي ل 9 مارس 2011، متكن املغرب من التفاعل اإلرادي واالستباقي مع خمتلف 
التحديات واالستحقاقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، رافعا شعار: اإلصالح يف ظل 

االستقرار.

اهلزات  ضد كل  ومقاوم  قوية  مناعة  احلكومة  أبدت  والتداعيات  اإلكراهات  هذه  رغم 
والضربات خصوصا بعد التحاق حزب التجمع الوطين لألحرار وتشكيل حكومة بنكريان الثانية 
واليت أسرعت يف تنزيل وتفعيل حماور النموذج االقتصادي التنموي، األمر الذي ترجم جبالء يف 

مشاريع قوانني املالية.

تنمويا واضحا  اقتصاديا  اليت مل تكن متلك منوذجا  التونسية  التجربة  العكس من  وعلى 
،فقد اجتهد حزب العدالة والتنمية املغريب يف اجناز منوذجا اقتصاديا تنمويا هاما برؤية حمددة 
الثانية للحكومة سيما عندما دقق يف الربنامج املنطقي  وبأولويات واضحة حتسن يف العهدة 
باالرقام والنسب ،حيث يعترب برنامج الفرصة بني يديك الذي دخل به حزب العدالة والتنمية 
انتخابات 2016 مرجعا هاما يف صياغة الربامج التنموية اجلادة ،وينبين هذا النموذج الذي 

اعتمدته حكومة بنكريان على أربعة ركائز أساسية )2(:

األولى: تعزيز الطلب الداخلي، مبكونيه االستهالك واالستثمار، من خالل مواصلة دعم 

http://www. املغربية،  الراي  بنكريان،جريدة  حلكومة  االقتصادي  النموذج  الناصري،  نوفل   1

 alraiy.com/articles-43079.html

2 نوفل الناصري ،نفس املرجع السابق . 
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صندوق  عرب  األساسية  املواد  بعض  دعم  واصلت  حيث  االستثمار.  وتعزيز  الشرائية  القدرة 
املقاصة بغالف مايل يناهز 0)1 مليار درهم ما بني 2012 و2014. ورفعت من اجملهود 

االستثماري يف القطاع العام إىل 186.64 مليار درهم سنة 2014.  

واليت  القطاعية،  االسرتاتيجيات  وتطوير  التصنيع  على  بالرتكيز  النمو  روافد  تنويع  ثانيا: 
التنافسية اخلارجية، باإلضافة  ستساعد على تنويع اإلنتاج وتطوير وتقوية الصادرات والقدرة 
إىل تنويع املنافذ واألسواق خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول اخلليج والصني وروسيا 

وبعض الدول الصاعدة.

ثالثا: تفعيل اإلصالحات اهليكلية والضرورية، واليت متثل العمق االسرتاتيجي للمرحلة اليت 
البنيوية يف إصالح نظام املقاصة،  جاءت فيها حكومة بنكريان. وتتجلى هذه اإلصالحات 
اجليدة  احلكامة  لتدعيم  للمالية  تنظيمي جديد  قانون  املايل ووضع  والقطاع  امليزانية  وإصالح 
والتدبري املبين على النتائج، ومالئمة واعتماد قانون املنافسة وحرية األسعار، ومراجعة اإلطار 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  وتعزيز  العمومية،  واملؤسسات  للمقاوالت  املؤسسايت 
العدالة  إصالح  ورش  إىل  باإلضافة  اجليدة.  باحلكامة  املكلفة  اهليئات  استقاللية  وضمان 

وصندوق التقاعد.

رابعا: تعزيز التماسك االجتماعي وتقليص الفوارق االجتماعية واجملالية، عن طريق تقوية 
االستثمارات املوجهة للفئات اهلشة والفقرية خصوصا يف الصحة والتعليم، باإلضافة لإلجراءات 
املتخذة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تشجيع برامج تأهيل العامل القروي واملناطق 
اجلبلية، وإنشاء صندوق دعم التماسك االجتماعي وإحداث صندوق التكافل العائلي وكذا 

تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامين.  

وفي ثالث سنوات استطاعت حكومة العدالة والتنمية بفضل تفعيل إجراءات برناجمها 
ثالث  خالل  حتققت  اليت  االجنازات  ألهم  جردا  االتصال  وزارة  أعدت  حيث  االقتصادي 
سنوات من عمر احلكومة، من خالل وثيقة عنونتها بـ«بعد ثالث سنوات من العمل احلكومي 
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ماذا حتقق؟« )1(، واشتملت هذه الوثيقة على مخسة حماور توزعت بني تنزيل الدستور اجلديد، 
الوطين،  الوطنية وتقوية االقتصاد  املقاولة  التماسك االجتماعي، ودعم  املواطن وتعزيز  ودعم 

وحماربة الفساد والنهوض حبقوق االنسان، فضال عن تعزيز صورة املغرب وإشعاعه اخلارجي.

املؤشرات  أغلب  وباهرة يف  قوية  نتائج واجنازات  أن حتقق  احلكومة من   حيث متكنت 
االقتصادية، وعلى رأسها عجز امليزانية الذي حتسن بنسبة %0) حيث انتقل من %7 من 
امليزان  عجز  تراجع  2014. كذلك  سنة  إىل 4.9%   2012 سنة  اخلام  الداخلي  الناتج 
التجاري باخنفاضه من%24.4 سنة 2012 إىل %20.5 سنة 2014 أي حتسن بنسبة 
%16.  وعرف احلساب اجلاري مليزان األداءات تقلص من %9.7 من الناتج الداخلي اخلام 
سنة 2012 إىل %6 سنة 2014 أي حتسن بنسبة %40. كما شهدت احتياطات الصرف 
ارتفاع بنسبة %24.8 بانتقاله من 145 مليار درهم سنة 2012 إىل 181 مليار درهم 
سنة 2014، وسيمكن هذا االحتياط من تغطية 5أشهر و9 أيام. وفيما خيص التضخم، 
فقد مت التحكم فيه واستقر يف نسبة %0.4 سنة 2014 بينما بلغ %1.9 سنة )201 
و%1.3 سنة 2012. وأما معدل النمو فقد عرف حتسن طفيف بنسبة %) وذلك بانتقاله 
من%2.9 سنة 2012 إىل %) سنة 2014، غري أن سنة )201 شهدت معدال مرتفع 
ُقدر ب %4.4، ويعزي اخنفاضه سنة 2014 إىل تراجع النشاط الزراعي ب %1)، وهذه 
يقفز هذا  أن  يتوقع  بينما  الزراعي.  باملوسم  النمو  ارتباط معدل  لكثرة  من حتديات احلكومة 
املعدل إىل %5 سنة 2015. وبالنسبة للتشغيل فقد مت إحداث 90.510 منصب شغل 
بالقطاع العام برسم السنوات املالية 2012 و)201 و2014 و2015. وفيما خيص مناخ 
 )Doing Business( األعمال فقد كسب املغرب 10 نقاط يف مؤشر مناخ األعمال
بالصعود إىل املرتبة 87 على 189 دولة يف الرتتيب العاملي للبنك الدويل لسنة )201، وب 
16 نقطة سنة 2015 بالصعود إىل املرتبة 71. كما تقدم بـ 5 درجات يف مؤشر التنافسية 
العاملية )World Economic Forum( بالصعود إىل املرتبة 144/72 يف الرتتيب 

العاملي حسب تقرير املنتدى االقتصادي العاملي حول مؤشر التنافسية 14-2015 )2(.

        رغم هذه اإلجنازات املهمة، فإن االقتصاد املغريب يعاين من بعض التحديات اليت 

1 احلكومة تكشف حصيلة ثالث سنوات من عمرها،وثيقة منشورة على موقع حزب العدالة والتنمية، 
 http://pjd.ma

2 نفس املرجع السابق . 
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تتمثل أساسا يف غياب التنسيق بني الفاعلني واملتدخلني يف الشأن االقتصادي وضعف إلتقائية 
وانسجام وتكامل الربامج القطاعية، ويف ارتباطه باالحتاد األورويب يف املبادالت التجارية باعتباره 
أهم شريك اقتصادي لبالدنا، باإلضافة إىل عدم مالءمة التكوين والتعليم املغريب مع متطلبات 

سوق الشغل.

        هذه اإلجنازات اليت حققها االقتصاد املغريب خالل السنوات الثالث األوىل من 
العمل احلكومي ال ترتك جماال للشك عن مدى جناعة وفعالية النموذج االقتصادي التنموي 
حلكومة بنكريان، الذي أعطى مثاره رغم الظرفية الدولية الصعبة واإلكراهات واملشاكل الداخلية، 
لتمكنها من  العدالة والتنمية تسري يف املسار الصحيح وذلك  والذي يؤكد على أن حكومة 
اهليئات  مجيع  بشهادة  العمومية،  املالية  وعافية  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  من  استعادة كل 
واملنظمات املالية الوطنية والدولية، حمققة بذلك بوادر إقالع اقتصاد مغريب قوي وتنافسي يعزز 
الثقة يف املؤسسات، ويوطد مسار بناء جمتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر، 

وميكن من تأهيل املغرب للدخول النهائي واملستحق لنادي الدول الصاعدة.

هل هنالك نموذج مغربي فعلي يحتذى؟
التجربة املغربية جتربة خاصة هلا  ماهلا وعليها ماعليها لكننا كمالحظني للتحوالت اليت 
ليس  السياسية  باحلياة  فعليا  احتكت  اليت  اإلسالمية  األحزاب  وممارسة  فكر  داخل  حتدث 
نتلمس  به جيعلنا  املسموح  السقف  بل ويف موقع احلكم مهما كان  فقط  املعارضة  يف موقع 
مثابات النجاح واإلخفاق من اجل حماولة صياغة مقاربة إرشادية سياسية تكون مبثابة الدليل 
يف التعاطي السياسي ،والنموذج املغريب بسقفه احملدود بامللكية جنح يف إطالق ورش كربى يف 
اإلصالح السياسي واملؤسسايت، مكنته منذ العام 2011، من امتصاص غضب شارع متأجج 
)من تلقاء نفسه كما بعدوى االنتفاضات العربية(، من ختفيف منسوب االحتقان املزمن بني 
النخبة احلاكمة وباقي أفراد الشعب، ومن فتح املسالك لتجسيد انتقال دميقراطي خنره سرطان 
الفساد واالستبداد. منذ عقود ،على اعتبار ان إقدام امللك على كتابة دستور جديد يقسم 
األدوار »بإنصاف« بني السلط السياسية الثالث، ال يعرب يف رأي البعض عن جنوح امللكية 
)طواعية أو حتت الضغط( إلزاحة ثياب الكليانية اليت لطاملا لبستها، وحالت دوهنا ودون اقتسام 
السلطة مع باقي الفرقاء، بل جيب أن يقرأ باعتباره مدخال جديدا لبناء دولة احلق والقانون، 
الشعب،  فئات وأطياف  لكل  متثيلية دميقراطية  الفردية واجلماعية، لضمان  احلريات  لتكريس 
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ولربط مبدأ املسؤولية مبعايري احملاسبة واملساءلة يف الزمن واملكان. )1(

كما أن املغرب قد عمد منذ بداية العقد الثاين من األلفية الثالثة، إىل سن إصالحات    
اقتصادية »جذرية«، مكنته من ركوب ناصية سياسات عمومية ناجعة، حتكمت يف التوازنات 
املاكرو/اقتصادية الكربى، فسحت يف اجملال لتنمية مستدامة تغيأت تسريع وترية النمو، لكن 

دومنا التفريط يف حق األجيال القادمة بالبوادي كما باملدن واحلواضر سواء بسواء.

ومن جهة أخرى فان النخبة احلاكمة يف املغرب استطاعت تدبري التنوع الثقايف وتثمني 
خاصيات التعدد اإلثين والعرقي واللغوي، والذي كان من شأن سوء تدبريمها بفضاءات جغرافية 
اللحمة اجلامعة جبريرة كل  اهلوياتية وضياع  األقليات  الوطنية وتقوقع  الوحدة  انشطار  أخرى، 
ذلك. واإلقدام على إدراج »حريات جديدة« مل يعهد العامل العريب مثيال هلا، من قبيل احلريات 

الفردية املكرسة حلرية املعتقد على وجه التحديد.

هي كلها معطيات معربة دون شك، بل وال ميكن للمرء املزايدة عليها أو بشأهنا كثريا،لكن 
هل ميكن ان تكون التجربة املغاربية منوذجا حيتذى يف العامل الثالث أو على االقل يف الدول 
ذات االنظمة امللكية اخلليجية خاصة ،يطرح هذا السؤال الكثري من الباحثني واملفكرين الذي 

يتابعون التحول يف فكر احلركات اإلسالمية .

حقيقة املغرب صاغ حقا دستورا متقدما )مقارنة بالدساتري السابقة وبالدساتري العربية    
أيضا(، مل يكتف بإزاحة القدسية عن املؤسسة امللكية، أو حتجيم دورها قبالة مؤسسيت احلكومة 
والربملان، بل أعاد االعتبار للشرعية الشعبية، ال سيما عندما نص بالواضح الصريح على ضرورة 
أن تنبثق املؤسسات التشريعية والتنفيذية من صناديق االقرتاع مباشرة، عوض اقتصارها ولسنني 
طويلة مضت، على تعيينات من فوق هي إىل وضعيات الريع السهل أقرب منها إىل وضعيات 

االستحقاق املكلف.

كل هذه »احلقائق« قائمة دون شك، لكن مثة ثوابت عدة جتعلنا نتحفظ على وسم 
التجربة املغربية، بالنموذج الذي حيتذى به يف العامل الثالث ويف املنطقة العربية على وجه احلصر 

موقع  املعرفة  نافذة  يف  نظر  وجهات  حيتذى؟  مغريب  منوذج  حقا  مثة  هل  اليحياوي،  حيي   1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/  : التايل  الرابط  على  اجلزيرة 

 15/10/opinions/2015
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وهو ماذهب إليه بعض املتابعني للشأن املغريب يف دراسة له حيث أكد الباحث حيي اليحياوي  
)2(على مايلي:

الثابت األول أننا ال نزال باملغرب بإزاء مشهد االستمرارية الذي يبقي على طبيعة 	 
اجلوهر وال يطال إال جوانب املظهر، بل قل إنه ال ميس املظهر إال بقدر خدمة 

هذا األخري للجوهر، جوهر املنظومة وجوهر الفلسفة الثاوية خلفها.

الستة 	  العقود  طيلة  وتسيد  منطقها  ساد  اليت  العميقة  الدولة  أن  الثاين  الثابت 
األقل  فعلى  الواضح،  باملباشر  يكن  مل  إذا  ومتسيدة،  سيدة  تزال  ال  املاضية، 
على  للتحايل  سبيل  ال  اليت  واملصاحل  النفوذ  شبكات  يف  حتكمها  خالل  من 
الغرماء كما  القابلية املتوفرة لدى مكوناهتا لتحييد  قوهتا وسطوهتا، أو احلد من 
األصدقاء، إن تسىن هلؤالء الوقوف يف وجهها أو التطلع ملواجهتها أو النسج على 

النقيض من سلوكها.

ليس مثة -هنا أيضا- ما جيعلنا نتبىن أطروحة »النموذج املغريب« اللهم إال إذا 	 
اعتربنا طبيعة سلوك الدولة العميقة مبثابة منوذج، وهو كذلك فيما نعتقد مبقياس 

التحايل على إرادة الكتلة الناخبة واستصدار اختياراهتا.

الثابت الثالث أنه ليس هلذا »النموذج« من رافعات تشد عضده أو حتمل لواءه، 	 
املعتاد.  الزخم  العام وتعطيه  املشهد  تؤثث  اليت  القدمية هي  النخب  تزال  إذ ال 
كيف لنموذج أن يقوم، فما بالك أن يستقيم، إذا كانت روافده املركزية عبارة عن 
خنب متهالكة، فاسدة، تنشد املناصب واالمتيازات، وليس هلا أدىن دراية مبا هو 

املشروع اجملتمعي أو اإلرادة الشعبية أو دولة احلق واحلريات؟

ينضاف إىل هذه الثوابت الثالث ثابت رابع  يتعلق بان حزب العدالة التنمية استطاع 
التكيف مع الوضع اجلديد ومتكن من إقناع الشعب املغريب بأنه األفضل لتحقيق تطلعاته يف 
التنمية والكرامة بالرغم من التحديات اليت واجهته يف بداية وأثناء التجربة على اعتبار انه دخل 
يف امتحان تنموي كبري لكن بضمانه احلصول على األغلبية يف ثاين انتخابات يدخلها دل ذلك 
على إمكانية تطوير جتربة احلزب وتطوير أدائه رغم أن التنافسية كبرية والتحدي عظيم لكن 

2 حيي اليحياوي ،نفس املرجع السابق . 
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التجارب الكربى اليت تريد الرسوخ ال تنظر على التحديات على أهنا عوائق بل حوافز لإلبداع 
والتطوير بعد التقييم والتقومي .

        ورغم حمدودية التجربة املغربية يف احلكم ألهنا جتربة مسقفة بإرادة امللكية والدولة 
أمام جتربة حلزب  أخرى  من جهة  أننا  إال  باملخزن،  املغرب  عليه يف  يصطلح  ما  أو  العميقة 
العدالة والتنمية فريدة من نوعها يف أحداث التوازن بني الدعوي واحلزيب كما أننا أمام طرح 
جديد ميكن أن تستفيد من احلركات اإلسالمية اليت تعيش يف امللكيات خاصة وملا ال تفتح 
فيه النقاش الواسع بني النخب اإلسالمية ،ونقصد هنا التنافسية السياسية على خدمة املواطن 
بربامج عملية بعيدا على التنافسية على السلطة مبعناها العام حيث قبل احلزب التنافس يف ظل 
املغرب،وراح حزب  العريقة يف  الدينية  املخزن على اخلارجية والدفاع واألمن واملؤسسة  هيمنة 
أن  واستطاع  املنظور  هذا  من  املغرب  يف  والتنموي  السياسي  الوضع  يقارب  والتنمية  العدالة 
يطمئن  ويضمن للملك سلطانه وان ال ينافس على تغيري طبيعة النظام امللكي وال ينافس  على 
الرئاسة بل حدد سقفه بنفسه ،لكنه راح  يف املقابل يهيكل نفسه وينتشر ويضيف عناصر قوة 
جديدة يف رصيده السياسي والتجرييب والعالقايت على املستوى الداخلي واخلارجي ،ستجعل 
منه بال شك قوة أساسية يف املغرب ويؤكد باستمرار إن اإلصالح  يتحقق يف املغرب يف نطاق 
اجملتمع  التارخيي مع  والتحامها  اعتبارا خلصوصيتها  املؤمنني  إمارة  أساس  القائمة على  امللكية 
ويف التعاون وعدم املنازعة والصراع معها اعتبارا لشرعيتها الدينية والتارخيية واالجتماعية وكوهنا 
رمزا لالستقرار ولوحدة املغرب، وإن التنازع فوت على املغرب ثالث عقود كان من املمكن 
استثمارها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإن أفق اإلصالح والتطوير املؤسسايت ضمن 
هذا اإلطار ممكن وقائم دوما !  وهو مامل حيدث يف جتربة إخوان األردن مثال وهم اعرق تارخييا 
من اإلسالميني املغاربة ومارسوا العمل السياسي واملشاركة يف احلكومات والربملانات منذ عقود 

ولكنهم اليوم يف وضع سياسي هش سنعود إليه عندما نتحدث عن التجربة يف األردن.

إن إسرتاتيجية تقوية اجملتمع وإجياد اجملتمع العميق واالبتعاد عن نفسية اسقاط النظام ،هو 
طريق ومنهج يعتربه املغاربة  وسيلة رئيسية يف مواجهة الدولة العميقة اليت حتدد سقف اإلصالح 
والتغيري كما أن استخدام الوسائل السياسية املتاحة والبناء عليها والتدرج يف العمل جيعل حسب 
املقاربة املغربية التغيري ممكنا والتحول اىل الدميقراطية النموذجية أيضا ممرا سالكا وحىت الوصول 
إىل امللكية الدستورية وحىت االنتقال من امللكية الدستورية إىل النظام اجلمهوري املكيف ممكنا 

كما حيدث يف النموذج الربيطاين والياباين واملاليزي .
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وقد افرد الدكتور سهيل الغنوشي )1(  كالما تأسيسيا يف احلديث عن أسرار جتربة العدالة 
والتنمية املغريب فقال وهو يتحدث عن قيادة احلزب : لقد ركز التيار مبكرا على املغرب فتجذر 
البعد  وغلب  املغربية،  الثقافة  مع  املظاهر  وحىت  واخلطاب  املشروع  وتناغم  املغربية  الرتبة  يف 
الوطين على البعد العاملي، فتجنب مطبات ومتاهات التناقضات اإلقليمية والدولية، وإكراهاهتا 

وشبهاهتا. 

لقد أسقط اإلسالميون املغاربة احلكم كغاية فسقطت املنظومة اليت يشكل احلكم فيها 
حجر الزاوية، وبنوا ألنفسهم منظومة أخرى؛ إصالح اجملتمع وتقدم الوطن فيها الغاية ومعيار 

التقييم، واحلكم بل واحلزب نفسه جمرد وسائل. 

اليت  املضنية  التيار اجلهود  التنظيم كوسيلة، وادخر  أمهية  تقلصت  بسقوط احلكم كغاية 
تستنزف التنظيم احلديدي جتنيدا وصهرا وصيانة وحتصينا، فرتكز االهتمام واخلطاب على الوطن 

والشعب، وتركزت اجلهود على إقناع الناس باملشروع وباملنهجية. 

كلمة السر يف متيز التيار اإلسالمي املغريب ومسريته هي الصدق.. نعم الصدق يف القول 
اآلخرين..  ومع  بينهم  فيما  الدميقراطية  وممارسة  التواضع  ويف  الناس،  على  واحلرص  والوطنية 
الصدق يف كل األحوال ومهما كان الثمن. الصدق يثمر الوضوح والشفافية واتساق املواقف، 

ومن مث الثقة يف النفس وثقة الناس وجتاوهبم، وتلك شروط ال غىن عنها يف قيادة التغيري )2( .

ويف خطوة رمزية جسدت معاين التواضع والوفاء والزهد يف السلطة قرر رئيس احلزب بعد 
توليه رئاسة احلكومة أن يظل مقيما يف بيته املتواضع وأن يظل بيته مفتوحا للناس وأن يظل فرتة 
طويلة بال حراسة قبل أن يتخذ حراسة بسيطة. وقد عكست احلملة االنتخابية األخرية بساطة 
وتواضع احلزب وقادته والتصاقهم بالشعب، حيث ظلوا بعد السلطة على حرصهم الصادق 
على الناس خصوصا الطبقات الفقرية، وقد كان تغري السياسيني بعد السلطة وتنكرهم ملبادئهم 
وللناس من العوامل اليت أحبطت الشعوب وأفشلت التجارب. وهكذا بالنسبة ألغلب القيادات 

املعرفة  نافذة  يف  نظر  وجهات  غريها،  وفشل  املغربية  التجربة  جناح  أسرار  الغنوشي،  سهيل   1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/  : التايل  الرابط  على  اجلزيرة  موقع 

 31/3/opinions/2016
2  سهيل الغنوشي ،نفس املرجع السابق . 
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احلزبية ومنوذج وفاة املستشار الشخصي له وخزانة أسرار العدالة والتنمية وحلقة الوصل بينه وبني 
حركة التجديد واإلصالح حممد أهبا خري دليل  )1(.

مل يتلهف قادة العدالة والتنمية على السلطة ومل يتعلقوا هبا، ومل يرهتن قرارهم ال للخارج 
الضامن وال ملن ميول، فاستطاعوا أن يتمسكوا مبشروعهم ومبنهجيتهم، وأن ينفذوا ما يؤمنون به 

وما وعدوا به، ال ما ميلى عليهم أو ما يبقيهم يف السلطة. 

ومن بني القرارات اجلريئة والكاشفة قرار عدم استعمال خط االئتمان الذي فتحه صندوق 
النقد الدويل للمغرب ب6.2  مليار دوالر، حىت ال يتحول إىل قرض رغم أهنم كانوا مقدمني 
على انتخابات حملية ساخنة، يف سابقة ال يقدم عليها إال حزب صادق يف حرصه على املال 

العام وعلى مستقبل الوطن والشعب. 

املغرب مل يصبح دولة متقدمة، وأن طريق اإلصالح مازالت طويلة وشاقة  أن  ال شك 
ومليئة بالتحديات ومنها ماحيدث يف الريف املغريب من حراك يأخذ الطابع  الثقايف اللغوي وميثل 
خطرا على وحدة املغرب ينضاف إىل ذلك تردد املغرب يف التعامل مع قضية الصحراء، ولكن 

قطعا حنن بصدد جتربة عربية فريدة وواعدة حلزب إسالمي.

مل تكن اإلصالحات اليت قام هبا احلزب ضخمة، ولكنها خطوات جريئة ومتالحقة يف 
جماالت خمتلفة أشرت ملا هو قادم وكشفت جديته يف اإلصالح اجلذري ولو بتدرج، وأكدت 
صدق الوطنية واحلرص على الشعب وصوابية املنهجية واملسار، وعززت مصداقية احلزب وثقة 
الشعب فيه، وأرسلت رسائل وإشارات واضحة وقوية تلقفها الشعب ورد التحية بأحسن منها 

يف االنتخابات األخرية .

ويف األخري نؤكد بان احلركة اإلسالمية يف املغرب ليست فقط حزب العدالة والتنمية بل 
يوجد مجاعة العدل واإلحسان احملظورة واليت متلك قدرات فكرية وخنب وفئات يف اجملتمع املغريب 
لكنها ختتلف عن حزب العدالة والتنمية يف املقاربة السياسية بالرغم من وجود تقاطعات كبرية 
على مستويات أخرى حتتاج إىل متتني أواصر العالقة بينها إذا أراد حزب العدالة والتنمية لتجربته 
االستمرار  واذا ما عملت العدل واإلحسان على ان تكون الرديف الطبيعي للتجربة،على اعتبار 
أن سريورة التجربة ال ينظر إليها يف مدى زمين منظور مبنطق البقاء يف احلكم ،على اعتبار أن 

1 نفس املرجع السابق . 
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العملية الدميقراطية تداولية بني النخب ،ويف ظل التطلعات الشعبية الكبرية والتدافعات اليومية 
مع باقي النخب املغربية يف اليسار واليمني ،ميكن أن تدور الدورة وتنتج الدميقراطية أحزاب 
أخرى عري العدالة والتنمية ويف تلك املرحلة قد يزول كل مابناه العدالة والتنمية وما يعتقد انه 
اجنازات له ،وبات من الضروري وجود بديل جاهز وحاضر وله مصداقية كما يقول الدكتور 
عبد الرزاق مقري رئيس حركة جمتمع السلم اجلزائرية)2( ولن يكون ذلك اال من نفس املدرسة إذا 
عاجل السياسيون إشكالية األنانية واملناكفة السياسية على اعتبار أولوية املشروع على األشخاص 
واألحزاب ،وعلى مجاعة العدل واإلحسان هذه احلركة املتجذرة يف اجملتمع املغريب وهلا حضور 
الفت كشفته أحداث الربيع املغريب يف سنة 2011 ،عليها أن تطور من اداءاهتا ومقاربتها 
السياسية وعلى قسمها السياسي أن يأخذ عنوانا واضحا وسياسات تتدرج يف الزمن للتقاطع 
مع غريها من األحزاب ويف مقدمتها حزب العدالة والتنمية فيصبح التدوال اجيايب يراكم التجربة 

وال يقطع عليها حبل االستمرار.

2 عبد الرزاق مقري، حنو فاعلية أفضل يف العالقة بني الدعوة والسياسة ،دراسات إسالمية ،العدد 
األول ،سنة 2006. 
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مقاربة الموجة الثالثة للحركة اإلسالمية
نحو منظور جديد لفهم الحركة اإلسالمية المعاصرة وتقييم تجربتها 

واستشراف مستقبلها
وقصد حترير منظور جديد لتعريف وفهم احلركات اإلسالمية يقتضي ذلك من الباحث 
مسلمات وافرتاضات عدة، تبدأ من قبول الوصف الذايت هلذه احلركات بأهنا إسالمية، ومتر 
عرب رسم احلدود بني إسالمية هذه احلركات وال إسالمية غريها. وحترير املصطلحات املتعلقة 
الباحثني مصطلح  بعض  )ويفضل  اإلسالمية  »احلركات  املفهوم حيث  يطلق مصطلح  هبذا 
»األصولية« ترمجة عن املصطلح اإلجنليزي Fundamentalism، بينما جينح آخرون إىل 
استخدام تعبري »اإلسالموية« ترمجة أيضا عن Islamicist على احلركات اليت تنشط على 
الساحة السياسية وتنادي بتطبيق قيم اإلسالم وشرائعه يف احلياة العامة واخلاصة على حد سواء، 
وتناوئ يف سبيل هذا املطلب احلكومات  واحلركات السياسية واالجتماعية األخرى اليت ترى 

أهنا قصرت يف امتثال تعاليم اإلسالم أو خالفتها )1(. 

ويغلب إطالق هذا املصطلح على احلركات اليت تصف نفسها هبذا الوصف وتنشط 
يف جمال السياسة؛ إذ يندر مثال إطالق وصف احلركات اإلسالمية على اجلماعات الصوفية 
اليت ال تنشط يف جمال السياسة. وال يطلق هذا الوصف عادة على األحزاب التقليدية ذات 
اخللفية  أإلسالمية مثل حزب االستقالل يف املغرب أو حزب األمة يف السودان، أو حزب آمنو 
يف ماليزيا ،كما ال يطلق على النظم واحلركات اليت حتكم بالشريعة  اإلسالمية تقليديا كما هي 
احلال يف اململكة العربية السعودية مثال، بينما تطلق هذه الصفة على بعض حركات املعارضة 
لتلك األنظمة. تعكس هذه االستخدامات املسلمات النظرية الشائعة أو املستبطنة حول هذه 

الظاهرة، وطبيعة الفهم السائد إزائها. 

وترتاوح ردود فعل القوى األخرى جتاه هذا املفهوم بني رفض مضمونه مع قبول أسسه 
)أي قبول التشخيص بأن اجملتمعات ال تفي التدين حقه مع رفض دعوة احلركات اإلسالمية يف 
قيادة الصحوة املرجوة( أو رفض األسس واملضمون معا )القول إن اجملتمعات هي إسالمية فعال 

1 عبد الوهاب األفندي، وآخرون، احلركات اإلسالمية وأثرها يف االستقرار السياسي يف العامل العريب 
)أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2002(، صص )49-1  
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وال حتتاج إىل من يذكرها بدينها(، أو قبوهلما معا من منطلق مضاد متاما، شأن بعض املواقف 
العلمانية اليت تقر بأن دور الدين يف حياة اجملتمعات تراجع كثريا وأن احلركات اإلسالمية تسعى 
إىل إحيائه، مع تأكيد أهنا مهمة مستحيلة أو غري مرغوب فيها أصال.)2(  غري أن فكر احلركات 
االسالمية تطور يف بعض التجارب )اجلزائر تونس وتركيا( اىل القول بعدم تسمية تلك احلركات 
التيارات  عند  قدمية  رغبة  اسالمية وهي  بلدان  السياسية يف  العملية  متارس  باالسالمية كوهنا 
العلمانية اليت تشابكت مع احلركات االسالمية ردحا من الزمن وتعمقت االزمة بينهما اىل حد 

الصراع والفصام النكد وصل اىل حد الصراع الصفري واالغتيال والسجن والدماء .

وهو ما يؤشر على منظور جديد يف فهم احلركات االسالمية اليت فضلت التجدد على 
التبدد متكأة يف ذلك على رصيد التاريخ والتقييم واملراجعات اجلريئة اليت يتطلبها الواقع اجلديد 
واليتعارض ذلك مع ماكان يسمى يف زمن من االزمان ثوابت احلركة االسالمية وصارت اليوم 
عبارة عن جمرد قضايا ثانوية متغرية ال ختضع هلا القرارات احلامسة يف عقل احلركة االسالمية اليت 
جربت احلكم خاصة ويف املقابل ما تزال بعض من اجلماعات احملسوبة على التيار االسالمي 
تقاوم عملية التجديد بالسكن يف املاضي وتربير كل اخفاقاهتا بنصوص االبتالء .ولذلك فنحن 
االجتماعية  احلركات  مدخل  باعتماد  سواء  االسالمية  للحركة  جديد  تعريف  اىل  حاجة  يف 
السياسية أو مدخل النخبة والقيادة والصفوة كاقرتابات عملية للتفسري واالقرتاب من الظاهرة 
والسياسية،  االجتماعية  للحركات  خمتلفة  تعريفات  الباحثني  من  العديد  طرح  ،وقد  اجلديدة 
ولكن برغم اختالفها فإهنا جتمع بني عدة عناصر رئيسية متيز هذه احلركات وسعى الباحثون 
إىل التفرقة بني احلركات وغريها من املفاهيم مثل مجاعات الضغط واملصاحل واألحزاب واألهم 
من ذلك حرص بعضهم على متييز احلركات االجتماعية والسياسية عن غريها من صور السلوك 
اجلمعي. ففي املعىن الدقيق للحركات االجتماعية والسياسية هي جهد مجعي ضعيف تنظيميا 
بنية  ولكنه يتسم باإلصرار على دعم هدف اجتماعي مؤداه إما حتقيق أو منع تغيري ما يف 

اجملتمع ونظام القيم السائد. 

 ولكن دراسة احلركات اإلسالمية كحركات اجتماعية وسياسية تركز على كوهنا قوى 
سياسية يف اجملتمع هلا أهدافها وخصائصها املتميزة واسرتاتيجيتها وتتأثر بالظروف االقتصادية 
واجتماعية والسياسية والفكرية السائدة، شأهنا يف ذلك شأن أية قوى سياسية أخرى هو السبيل 

الدراسات  القاهرة: مركز  أبوزيد )حمرر(، احلركات اإلسالمية يف آسيا )جامعة  العزيز    2     د.عال عبد 
اآلسيوية، 1998(، صص)-0) 
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احلالة  تقييمها ونقد مسارها. وما صفة »اإلسالمية« يف هذه  الصحيح حنو فهمها وبالتايل 
سوى تعبري عن اإلطار الفكري الذي تنطلق منه هذه احلركات فهي يف حقيقة األمر حركات 

اجتماعية وسياسية يف جمتمعات إسالمية. 

احلركات  انتشار  أسباب  وتفسري  اإلسالم  اكتشاف  إعادة  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
اإلسالمية يتحقق بصورة أكثر موضوعية بتحليل هذه احلركات اإلسالمية كحركات اجتماعية 
وسياسية، ال بتناول ظاهرة اإلحياء اإلسالمي على إطالقها، خاصة أن كثريا من الدراسات 
الغربية أسقطت أحكامها العامة بالنسبة لظاهرة اإلحياء اإلسالمي على احلركات اإلسالمية 

دون مراعاة للتباين بني املوضوعني وللتباين داخل احلركات اإلسالمية ذاهتا )1(.

ومن متابعة التطورات السياسية اليت حلقت باجملتمع اإلسالمي منذ بداية عهد اخللفاء 
الراشدين وحىت الوقت الراهن، ميكن القول أن مظاهر التعبري عن األهداف واملصاحل لبعض 
اجلماعات اختذت شكل احلركات االجتماعية والسياسية. فموجات اإلصالح وحاالت الثورات 
اليت عرفتها النظم السياسية اإلسالمية ما هي إال صور لنشاط حركات إسالمية خمتلفة. وقد 
شهد تراث اإلسالم ظهور جهود مجاعية متنوعة تنشد التغيري، انطلقت بتلقائية يف جمتمعاهتا 
واتسمت باالنتشار والتغلغل، بعضها كان منظما واآلخر أقل تنظيما أو منعدم التنظيم، سعت 
هذه اجلهود مجيعا إىل حتقيق أهداف معينة يف التغيري االجتماعي والسياسي. وكان هلذه اجلهود 

اجلماعية رموزها وقياداهتا. فيمكن القول بأن بعضها كان ثوريا، واآلخر إصالحيا. 

وكانت هذه اجلهود هي شكل االستجابة من جهة مجاعات خمتلفة ألزمتني حادتني 
االجتماعية  األزمة  أو  الروحية،  األزمة  ومها  القدم،  منذ  اإلسالمية  والنظم  اجملتمع  واجهتا 
والسياسية، أو مبعىن آخر كيفية احلفاظ على العقيدة الدينية واجلوانب األخالقية املرتبطة هبا، 
وإقامة دولة إسالمية تنشد العدل واملساواة. ونشأت األزمتان من تداخل أسباب ثالثة دفعت 
مجاعات خمتلفة لطلب اإلصالح أو الثورة هي: اهتزاز العقيدة، والفساد واجلور، والتهديدات 
اخلارجية. وقد نتجت عن هذه األسباب الثالثة عوامل مباشرة قادت إىل ظهور حركات بعينها 
وانتشار  واملعايري،  القيم  اهتزاز  العوامل  هذه  ومن  بعضا.  بعضها  املتميزة عن  هلا خصائصها 

1  انظر دراسة نقدية للدراسات الغربية حول ظاهرة اإلحياء اإلسالمي أعدها حسنني توفيق إبراهيم، وأماين 
مسعود احلديين بعنوان »ظاهرة اإلحياء اإلسالمي يف الدراسات الغربية: رؤية حتليلية نقدية، جملة منرب احلوار، العدد 

25 صيف 1992، بريوت، صص8-6). 
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حاالت القلق االجتماعي، ووقوع احلرمان والسخط واإلحباط.)2(  

التحدي والرؤية المستقبلية.. قاعدة المنظور الجديد

واملنظور اجلديد الذي نريد أن نضع فيه احلركات االسالمية هو منظور  مييز بني املستويات 
الثالث كما قال الدكتور حامد القويسي))(   يف دراسته املتميزة حول احلركات االسالمية : الدعوة 
فالدعوة واجب فردي يف األساس  , واحلركة , والتنظيم على مابينهم من تداخل وتشابك , 
يفرتض أن ميارسه كل مسلم قوال وعمال , وهو يتحول إيل حركة وتيار حني ينتقل – أي واجب 
الدعوة – من قناعة فردية إيل سلوك مجاعي – وهذا مانسميه التعبري اإلجتماعي للحركة أو اجلسد 
االجتماعي وهو الرصيد املتدين الذي يعترب اجملال احليوي أو املعني الذي تتشكل منه احلركة يف 
مستواها الثالث والذي يظهر للوجود حني حتاول احلركة االنتقال بالدعوة حماولة جتسيدها يف إطار 
دولة ونظام سياسي؛ ومن مث تصبح احلركة اإلسالمية هي اجلماعات والتنظيمات اإلسالمية اليت 
متثل التعبري السياسي عن هذه احلركة الشعبية أو اجملتمعية , فاحلركة اإلسالمية إذن هي التيار 
الشعيب واالجتماعي الذي ينطلق من فهم معني وحمدد لإلسالم كدعوة , ويريد حتويله أو جتسيده 
يف دولة ونظام سياسي حمدد على األقل يف املرحلة األويل عرب جمموعة من الوسائل واألدوات 

املختلفة اليت يراها تدور يف إطار املشروعية اإلسالمية)4( .

بني  واجتاهاهتا  العالقة  طبيعة  تدور حول  اجلديد   املنظور  لتحديد  األساسية  واإلشكالية 
التحديات اليت تواجه احلركة اإلسالمية وتعوق جهودها السياسية اإلصالحية والتغيريية من ناحية  
ومستوي االستجابات اليت تقدمها احلركة على هذه التحديات ونوعياهتا من ناحية أخري   واحلركة 
اإلسالمية يف تعاملها مع الشق األول التحديات تتعرض لتوصيف ثالثة متغريات متثل تفاعال 
بدرجة ما بني املاصي واحلاضر واملستقبل هي : فقه اخلربة التارخيية بصدد سنن التغيري واإلصالح 
يف احلركات السياسية واالجتماعية املختلفة من ناحية أويل  وفقه طبيعة الصراع الذي يواجهها 

2  نفس املرجع السابق .
الذايت :منطق  النقد  الذايت للحركة االسالمية رؤية مستقبلية )اسرتاتيجية  القويسي ،النقد  )  حامد 

التحدي واالستجابة( ،مكتبة الشروق الدولية صص )80-4
  4   نفس املرجع السابق .
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وحتدياته ومعادالته من ناحية ثانية , وحتديد طبيعة وماهية التحديات,ومستوياهتا وأنواعها من 
ناحية ثالثة وذلك قبل دراسة مدي االستجابات اليت تقدمها احلركة على تلك التحديات  ..

من  النابعة  التحديات  على  ايضا  يرتكز  اسالمية  احلركة  لفهم  اجلديد  املنظور  أن  كما 
السياق اجملتمعي الذي تعمل فيه احلركة وميكن تقسيمها خلمسة كالتايل)1(

01 - حقيقة مدى شعبية الحركة اإلسالمية بين مدها وجزرها ::فلم يثبت حىت اآلن 
بشكل علمي أن قطاعات واسعة من الرأي العام يف األمة قد وصلت إيل قناعة فعلية 
املمكن  هو  أو  الحتياجاهتا  لالستجابة  املطلوب  البديل  هو  تقدمه  وما  احلركة  بإعتبار 
لإلصالح والتغيري, واملؤشرات املتوفرة هبذا الصدد – من خالل العمليات االنتخابية – 
حىت اآلن تدل على أن احلركة حتوز يف أحسن األحوال من %20 – %25 من تعاطف 
قطاعات األمة, بالطبع حنن ال نعول كثريا علي صدقية االنتخابات كمؤشر ومعيار نتيجة 
ما يشوهبا من تزوير منظم يف معظم األنظمة العربية واإلسالمية – ولكنها قد تكون املقياس 
املتاح علي املستوي الشعيب العام حيت اآلن , ويف احسن االحوال حسب جتارب احلركات 
االسالمية حازت على 51 باملئة من االصوات كما حدث يف االنتخابات املصرية الرئاسية 
يف مقابل 49 باملئة من الرافضني هلا، وعلي أية حال فإنه ال ميكن أن يتم إصالح أو تغيري 
علي أساس االهتمام والتعاطف فقط , كما أن املراهنة علي مواقف ثابتة للرأي العام أو 

خصائص دائمة أمر تعوزه األدلة العلمية..

02  - نخبوية الحركة اإلسالمية وتآكلها:تعد احلركة اإلسالمية قوة منظمة يف جمتمعاهتا 
إال أهنا بـ “مقاييس الكم والوضع” ما تزال خنبة حمدودة مركزة يف طبقات اجتماعية وفئات 
اجتماعية, وأوساط ثقافية حمددة , وهذه ذات مسات معينة من حيث خصائصها وقدرهتا 
النخبة  هذه  من  واسعة  وقطاعات  والفعالية,  اإلمكانات  حيث  من  وأيضا  التغيري,  على 
مستوعبة وموظفة فعلياً لصاحل مشاريع أخرى قد تكون منافسة أو مناقضة للحركة اإلسالمية, 
كل ذلك ينبين عليه أهنا بإمجال تعاين من ضعف حقيقي ال ميكنها من اإلستجابة املطلوبة.

1    نفس املرجع السابق .
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)0 - اعتبار الحركة جزء من المشروع التحديثي للدولة المتغربة في المنطقة:يعترب 
هذا التحدي من طبيعة خمتلفة حيث ينظر للحركة اإلسالمية أهنا جزء مهمش من بنية 
“الدولة احملدثة” ومن النخبة التحديثية املرتبطة هبا ومع ذلك ختتلف معها وتعارضها وال 
تقدم بديال عنها يف نفس الوقت, فهي مل تنبت ومل تتأسس يف مؤسسات األمة الطبيعية 
أو تعترب إمتدادا هلا أو بقاياها كاملساجد واألوقاف, واجلامعات الدينية التقليدية املمثلة 
لرمزية الفكرة اإلسالمية مثال , واليت ترتبط هبا مجاهري األمة تلقائيا , كما أهنا مل تقدم لألمة 
مشاريع تتواصل مع أبنيتها األصيلة والطبيعية فهي موجودة أساسا يف القطاعات احملدثة , 
واألبنية التحديثية من مؤسسات الدولة احلديثة اليت تعاين إنصرافا حقيقيا من قاعدة األمة 

عنها وفق القائلني هبذه احلجة.

04 - فقدان التوازن بين فكر االمة والوطن :حيث راحت احلركة االسالمية دون ان 
تشعر يف صياغة وتثبيت روح الرتابط بني اطراف االمة االسالمية مبناهج تربوية وتكوينية 
عامة وأغفلت املعطيات الوطنية والبيئة الداخلية اليت هبا ومنها تصنع الفرد الفاعل املتناغم 
مع بيئته الثقافية واالجتماعية واملرقي هلا ومتمسك هبا دون تعصب على مستوى التعريف 
بالرموز والتاريخ املوضعي فصنعت بذلك جيل مرتبط باالمة ولكنه يقع خارج ثوابت الوطن 

فتصبح املواطنة عنده جمرد قيمة جزئية .

05 - عدم القيام بالدور الريادي أو القائد في المجتمع :قدمت احلركة اإلسالمية 
نفسها بإعتبارها قيادة لإلصالح وللتغيري يف جمتمعاهتا وفق شعارات عامة فضفاضة حتولت 
بعد ذلك اىل مؤسسات ماتزال حمدودة التأثري, وكانت هناك درجات من القناعة بذلك يف 
بعض اجملتمعات العربية واإلسالمية , وقد بدأت الظاهرة تتبلور يف العقدين األخريين اليت 
جربت فيها احلركة ولو جزئيا عرب درجات خمتلفة من املشاركة أو املغالبة مل تنجح احلركة 
فيها يف تقدمي مناذج واقعية حقيقية لإلصالح وللتغيري املأمول منها , وحىت احلاالت اليت 
القرن  الدولة يف  باعتبارها مناذج لنجاحات احلركة اإلسالمية على مستوي  كانت تقدم 
املاضي مثل أفغانستان , والسودان , وإيران  وتركيا فإن اخلالفات والصراعات والرتاجعات 
احلالية فيها يف الوقت احلايل ال حتتاج إيل كبري توضيح أو بيان , وبالنسبة للحركة اإلسالمية 
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املشاركة يف العمل السياسي من يطالع حيت تقييماهتا الذاتية لذلك البد أن يقدر قبض 
الريح الذي خرجت به .

وينتج المنظور الجديد للحركة اإلسالمية أيضا من  التحديات النابعة من داخلها و 
ميكن إمجاهلا يف ستة متغريات أساسية هي)1( 

غياب “الرؤية” واملشروع السياسي اإلصالحي والتغيري. 1

األزمة القيادية داخل احلركة اإلسالمية. 2

التحدي التنظيمي واإلداري داخل احلركة اإلسالمية . )

تناقض الرؤى داخل احلركة اإلسالمية بصدد أهدافها وأساليبها يف االصالح والتغيري. 4

اخنفاض نوعية , ومستوى اجلودة يف األجيال اجلديدة داخل احلركة. . 5

غياب أو عدم احرتام التخصص داخل احلركة: وخيتصر ذلك غياب القيادات الفكرية . 6
اجليل  ذلك  من  نقصا كبريا  اليوم  اإلسالمية  احلركة  تعاين   : احلركة  داخل  املرجعية 
القائد على املستوي الفكري واملرجعي داخل احلركة األمر الذي عرب عنه البعض بأن 
احلركة أضحت جسدا كبريا ليس له رأس وباألصح ليس له عقل فكري قائد ناضج 
وجممع على مستوي اجلسد الكبري, وإن كنا نرى أنه قد فات زمن املرجعيات الفردية 
الفذة اجملتهدة وأصبحت احلركات اإلصالحية والتغيريية توجده عرب مؤسسات ومراكز 
اليت حاولتها مل  للبحث والتفكري املستقبلي وهو ما مل تعرفه والتجارب  متخصصة 
تستطع أن تثبت جدارهتا أو قدرهتا على الصمود والبقاء ناهيك عن اإلنتاج واإلبداع 
احلركة, ومن مث أخذت عوامل التآكل تفعل فعلها يف احلركة دون أن تقوم بتعويض 

حقيقي لصاحل الكيان.

واملنظور اجلديد للحركة االسالمية هو منظور حضاري وليس حزيب أو سياسي منقطع عن 
السياقات احلضارية اليت حتدد اهلوية املعرفية للحركة االسالمية حيث يعتربها املنظور احلضاري 
اجتهاد يف اطار دائرة االسالم وهي  طليعة االمة يف معركة التغيري وهي ايضا صاحبة مشروع 

1  نفس املرجع السابق .
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جمتمعي .كما ينبع املنظور اجلديد لفهم احلركة االسالمية من طبيعة النموذج اإلسالمي للحكم 
ومركزية دور اجملتمع وهامشية دور الدولة فيه ،وهو الغائب االكرب يف فكر احلركة االسالمية اليت 
راحت تتدافع مبنطق الدولة واخلالفة على قاعدة ان الوصول اىل الدولة هو املدخل الرئيسي 
لالصالح والتغيري وضيعت اوقات كبرية يف الصراع الصفري مع الدولة القومية املستقلة اليت 
احلركة االسالمية  احلركة االسالمية فال  بينها وبني  النكد  للفصام  راحت هي االخرى تربمج 
وصلت اىل احلكم والدولة ونفذت برناجمها وال تلك االنظمة استطاعت ان حتقق التنمية وترقى 

مبجتمعاتنا اىل مستوى النهوض واستمر االمر  قرن من الصراع . 

لكن هناك فرق بني املمارسة السياسية والديكور الدميقراطي كالذي شهدته مرحلة من 
مراحل احلركة االسالمية ،اعتقد انه ال يعترب جمّرد تويلِّ منصٍب سياسيٍّ أو موقٍع قيادٍي يف أّي 
مؤّسسة رمسّية )حكومّية( أو احلصول على حّصة حمّددة من املقاعد يف الربملان، أو تويلِّ أي 
موقع من املواقع الّسياسّية »الشكلّية« اليت  ليس هلا تأثري مباشر على واقع احلياة السياسّية 
وجمريات األحداث اجلارية وصناعة القرارات املؤثِّرة، ال يعّد ذلك )ممارسة سياسّية( باملعىن الذي 
نتحدهَّث عنه، فهذه املواقع، على أمهيتها، تظّل مواقع شكلّية، غري مؤثِّرة، استلزمتها قواعد الّلعبة 
ا ضرورة ملّحة لتحسني الصُّورة لدى الغري  الّسياسّية أو )الديكور الدميقراطي(، من حيث أهنهَّ
)الرأي العام(، وإبراز مدى التهَّنوع احلاصل يف املشاركة السياسية، يف حني أّن )الّدولة العميقة( 
هي الاّلعب احلقيقي، والفاعل السياسي املؤثر، اليت تقود دواليب الدهَّولة، وتنسج خيوط اللُّعبة 

الّسياسّية، هتب )فُتات السُّلطة والنُّفوذ( ملن تشاء وتنزعه ممن تشاء)2( 

وأكرب دليل على ذلك، جتارب )احلركة اإلسالمّية( يف احلكم، املاثلة أمامنا اليوم، يف كل 
الدول اليت بات يُطلق عليها دول )الرّبيع العريّب(، حيث مل تكن احلكومات املنتخبة هي اليت 
يصطلح  بات  العميقة(، كما  )الدهَّولة  وإمّنا كانت  والّسياسة؛  احلكم  تدير شؤون  أو  حتكم، 
الّسياسّية  األمور  مقاليد  بيدها  اليت  الّظل(  )حكومة  هي  أو  احلقيقي،  احلاكم  هي  عليها، 
واالقتصاديّة واإلعالمّية، فهي اليت خُتطِّط وهي اليت تُنفِّذ، وهي اليت حتّرك الشهَّارع، وهي اليت 
تُـخمده؛ يف الوقت الذي كانت فيه )احلركة اإلسالمّية(، ظاهرياً أو شكلياً، هي اليت ترتبع على 
سّدة احلكم؛ بل وتقف على رأس هرمه، ومن مثّ كانت هي اليت تتحمل املسؤولية الّسياسّية 

 2  فتحي عبدالقادر العايش، التهَّجربة الّسياسّية للحركة اإلسالمّية املعاصرة: قراءة يف واقع التهَّجربة ،منشور 
http://almasdaronline. : على موقع املصدر اوالين يوم الثالثاء 27 مايو 2014 على الرابط التايل

com/article/print/58169
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أمام شعوهبا، يف حني أّن واقع احلال يسري على غري هدًى وال كتاب منري.

 وبناًء على ما سبق، فإّن املقصود بـ)املمارسة الّسياسّية(، هي: اخلربة الّسياسّية العميقة، 
والتهَّجربة امليدانّية العملّية، يف كيفية إدارة شؤون احلكم والّدولة، بل وإدارة املواقع املفصلّية يف 
الّدولة؛ سياسياً ومالياً وأمنياً وعسكرياً وإعالمياً، مبعىن أن يكون )للحركة اإلسالمّية( نفوذ أو 
قوة حقيقّية يف املواقع املتنّفذة، مبا جيعلها قادرة على حتديد املسارات العامة، وإدارة األمور على 
الوجه املطلوب، وهذا قطعاً ما ال متلكه )احلركة اإلسالمّية املعاصرة(؛ بل وتفتقر إليه، فجاء 
ُحضورها ضعيفاً وباهتاً يف مواقع التأثري والسُّلطة والنُّفوذ، أو بتعبري فقهاء القانون الدستوري: 

كانت متلك وال حتكم)حنن يف احلكومة وليس يف احلكم –الشيخ حمفوظ حنناح(.

السياسي  العمل  يعتمدون  الذين  اإلسالميني  دائرة  من  خرجنا  وإذا  أخرى   جهة  ومن 
كوسيلة للتدافع وخيتلفون يف الوسيلة واملواقف فمن املالحظ أن االختالف بني الرؤى الفكرية 
املطروحة على الساحة اإلسالمية الواسعة وخارج إطار دائرة املقتنعني بالعمل السياسي، حاد 
جداًّ، ويصل إىل درجة الّتناقض، ويُوحي للمتابع بعدم وجود أّي تقارب يف وجهات النهَّظر بني 
أطراف )احلركة اإلسالمّية(، خصوصاً وأّن كّل طرٍف منها يتحّصن بـ )الّنص الّديين( وحيتمي 
به، ويعتقد َوّصاًل بالكتاب والسنة؛ فالنهَّظرة إىل )احلاكم(، على سبيل املثال، جندها تسبح يف 
حبر من الرُّؤى املتناقضة، بني من يرى مشروعّية اخلروج املسّلح على )احلاكم(، وبني من يرى 
ضرورة اعتماد منهجّية التهَّغيري الّسلمّي، يف حني جند البعض اآلخر حيكم ببدعّية املظاهرات  
َظّهَرَك(، وفريق آخر آثر االعتزال  َجَلَد  لكوهنا أدوات غربية، وأن طاعة احلاكم واجبة )َوِإّن 
وعدم اخلوض يف الّسياسّية، على مذهب: )لعن اهلل ساس ويسوس وما اشتق من الّسياسة(  
وبني هذا وذاك جتد مواقف وفتاوى أخرى خمتلفة، أشبه بـ)الفسيفساء الفقهّية أو الشهَّرعّية(، ولو 
ذهبنا يف استعرض بقّية املفاهيم اأُلخرى َلَظهر لنا حجم االختالفات املوجودة بني أبناء )احلركة 
و)اإلميان(   )الكفر(  دوائر  أغلبها  يف  تستحضر  جداهَّ،  عميقة  اختالفات  وهي  اإلسالمّية(، 
اخلطأ     )رأيي صواب حيتمل  الشافعي:  قاعدة  على  قائمة  عابرة،  نظر  وليست جمّرد وجهات 
ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب(، وال خيفى على القارئ أن هذه املفاهيم أساسّية ومهمة 

تقتضيها إدارة املرحلة القادمة.)1(

فماذا نتوقع من قوى اسالمّية، تطمح للخروج باألّمة من عنق الزجاجة، ومما هي فيه    

1   نفس املرجع السابق .  
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من ختّلف وفقر، وهي ال تكاد تلتقي على حترير مضامني املفاهيم األساسّية، اليت تعّد مبثابة 
عدم  ظّل  األمر سوء يف  ويزداد  والّتحّرر،  والّتقدم  الّنهوض  معركة  الضرورية خلوض  األدوات 
وجود أطراف حيادية وخملصة )جملس حكماء(، تعمل على )الّتقريب الفكري( وتنضيج الّرؤى 
الّشرعّية، وحترير النِّزاعات احلزبية واالختالفات الفقهّية، يف الوقت الذي بذلت فيه األّمة جهودا 
مضنية للتقريب بني طوائف ال جيمعها رابط حقيقي، يف حني أن التقريب بني القوى اإلسالمية 

أوىل باالهتمام واملتابعة.  

 كما تعيش معظم أطراف )احلركة اإلسالمّية( يف جزر معزولة، كل يعمل على شاكلته 
أطر  أو  اخلربات،  وانتقال  التجارب  تبادل  عمليه  تسهل  قنوات  أو  رابط،  بينها  يوجد  فال 
تنظيمية للحوار البناء ملعاجلة القضايا الطارئة، وال شك أن هذه العزلة واملفارقة، تزيد من هوة 
االختالفات وتعميق الفجوات الفكرية، مع أننا من الناحية النظرية جند قناعة كبرية جدا لدى 
اجلميع من أن احلوار هو السبيل األمثل ملعاجلة مشكالتنا، لكن ال جند له حقيقة يف الواقع )2( .

 من املالحظات الالهَّفتة لالنتباه أيضاً يف سياق التهَّجربة الّسياسّية للحركة اإلسالمّية، نظرهُتا 
للواقع وكيفية التهَّعامل معه، وهي نظرة مبنية على الّسطحّية واملثالّية املفرطة، والثّقة املطلقة يف 
التفاف الشُّعوب حول )املشروع اإلسالمي(، وقد أثبت الواقع أنهَّ الشُّعوب العربّية تُعاين فقراً 
راسخة  غري  املشروع  يف  قناعاهتا  وأن  املوقف،  وتقدير  الّسياسي  الوعي  مستوى  على  ُمدقعاً 
احمليط  تأثري  وحجم  العميقة(،  )الّدولة  قّوة  تقدير  سوء  عن  فضاًل  هذا  املطلوب،  باملستوى 

اإلقليمي والّدويل على الوضع احمللّي.

المنظور الجديد لمفهوم ومرجعية الحكم والدولة والمجتمع
وبعد وضع حمددات ملاهية احلركات االسالمية والرؤية املستقبلية فان املنظور اجلديد يتطلب 
أيضا حتقيق مناط ملفهوم مرجعية احلكم والدولة واجملتمع الذي تستهدفه احلركات االسالمية يف 
مشروعها ونريد االشارة إليه وإعادة تأسيسه يف عقل صانع القرار يف احلركة اإلسالمية ينطلق من 
انتاج منوذج معريف جديد او باألحرى اعادة بناء املفاهيم واملفردات األساسية اليت تعلو النقاش 
دائما خبصوص مرجعية احلكم والدولة واجملتمع وقد يكون من الضروري  كما قال الدكتور 

2   نفس املرجع السابق . 
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السياسية اإلسالمية   للنظم  املعرفية  املهمة حول  األسس  العارف)1(  يف دراسته  نصر حممد 
التأكيد على أن املقصود مبفهوم »النموذج« يف هذا السياق ال يعين بأي حال من األحوال 
أية دالالت تتعلق بالنمط املثايل ideal type أو املدينة الفاضلة، أو احلالة النموذجية اليت 
ينبغي أن يتم السعي للوصول إليها أو حتقيقها؛ وإمنا يعىن بصورة أساسية جمموعة من الدالالت 
تتعلق يف جوهرها مبفاهيم النموذج املعريف paradigm أو النسق القياسي أو األسس املعرفية 
والفرضيات الكامنة. ومن مث فإن املقصود بالنموذج يف هذا السياق هو رسم خريطة طبوغرافية 
هذه  أو  العامة  املالمح  وهذه  اإلسالم.  الصاحل يف  للحكم  الكلية  واألسس  العامة  للمالمح 
يتم  موضوعا  ليست  النموذج  مفهوم  السياق  هذا  يف  عليها  نطلق  اليت  واملسلمات  األسس 
ابتكاره أو إجياده من خالل عملية تأمل أو تنظري لتجارب تارخيية وخربات واقعية. وإمنا هو 
منوذج يتم الكشف عنه أو اكتشافه، وليس إجياده أو اخرتاعه، ويف عملية الكشف هذه يتم 
االعتماد بصورة أساسية على روح مصادر التنظري اإلسالمية املتعلقة بإدارة شئون اجملتمعات 
وحكمها، وهذه املصادر تعتمد بصورة أساسية على الوحي وما دار حوله من حبث واجتهاد 
بشري، سواء كان ذلك االجتهاد سطورا يف صحائف أو منقوشا كتجربة واقعية على جدران 
تاريخ اجملتمعات اإلسالمية، خصوصا جتارهبا السياسية الناجحة اليت استطاعت أن تتعاطى مع 
األصول النظرية تعاطيا يقوم على االفتقار إىل هذه األصول وحماولة استمداد روحها وتفعيلها 
وليس االستظهار هبا أو استظهارها كمطية لتحقيق شرعية نظم سياسية فاقدة للشرعية سواء 

يف تأسيسها أو ممارساته كما قال الدكتور نصر العارف.

وعلى اعتبار أن املرجعية االسالمية للمنظور اجلديد تقف على قاعدة املبادئ الكلية اليت 
جاء هبا القرآن الكرمي وممارسات الرسول االكرم صلى اهلل عليه وسلم، فإنه ينبغي التأكيد بداية 
على أنه فيما عدا القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة يف ذاهتما وليس يف شروحهما ال يوجد 
أي مصدر آخر له طبيعة اإللزام يف صياغة هذا النموذج، إذ أن ما عدا ذلك ما هو إال مناهج 
لتنزيل مبادئ احلكم يف اإلسالم وغاياته على أرض الواقع أو جتارب حاولت أن تستلهم من 
الوحي نورا يقودها يف عملية تنظيم اجملتمعات اإلنسانية وتسيريها حنو غايات أخالقية هادفة 
لتحقيق السعادة اإلنسانية يف الدنيا واآلخرة.ولعل ذلك يعود إىل طبيعة وموقع العملية السياسية 
يف النسق املعريف اإلسالمي وكيف أهنا يف مجلتها تقع يف إطار الكليات واملقاصد واألطر العامة، 

1   نصر حممد العارف،يف األسس املعرفية للنظم السياسية اإلسالمية«، القاهرة، مركز البحوث والدراسات 
السياسية، جامعة القاهرة، يونيو 2004 ص ص 27-))
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وال ينبغي أن يتم التنظري هلا على املستوى اجلزئي والتفصيلي إال إذا كان هدف ذلك التنظري 
التفاعل مع واقع حمدد يف زمان ومكان حمددين )2(.وقصد تاكيد الكليات واملبادئ الرئيسية 
للمرجعية االسالمية وأولوياهتا فليس من قبيل التكرار إعادة التأكيد على أن النموذج اإلسالمي 
اعتبار أن اجملتمع هو  الدولة وعلى  للحكم منوذج يقوم يف جوهره على أسبقية اجملتمع على 
األساس ومن مث فإن بنائه وترسيخ قواعده يعد أولوية أوىل مث تأيت بعد ذلك الدولة أو النظام 
الدولة  العالقة بني  السياسي كنتاج طبيعي هلذه احلالة اجملتمعية. وجوهر هذه اإلشكالية هو 
واجملتمع، وهي عينها اليت اختلفت حوهلا مدارس الفكر السياسي األورويب يف عصوره املختلفة، 
وجتلت صورهتا النهائية يف االشرتاكية والليربالية كنظريتني متعارضتني يف هذا اخلصوص. وإن 
كان خالفهما أكثر حدية وجذرية وتطرفا عن اخلالف الذي شهدته املدارس الفكرية اإلسالمية 
على مر العصور، إذ أنه مل يوجد منها من يقول بعدم احلاجة إىل الدولة أو عدم جدوى وجود 
النظام السياسي سوى بعض األفكار اهلامشية جلماعات صغرية عدمية الوزن والتأثري يف تطور 
التفكري السياسي يف اإلسالم.ومن جهة أخرى فان مفهوم السياسة يف اإلسالم كمنظومة فكرية 
يف اللغة العربية جيعل من الفعل السياسي يف معظمه فعل جمتمعي غري قاصر على الدولة أو 
على أجهزهتا السلطوية، فجوهر هذا املفهوم هو اإلصالح أو املصلحة، لذلك يرد يف سياقات 
عديدة ومتنوعة، وعلى مستويات جمتمعية خمتلفة، ويعطي عند كل منها نفس الدالالت اللغوية 
ونفس املعاين، فالسياسة على املستوى اجملتمعي أو على مستوى األمة هي: »جلب املصلحة 
ودرء املفسدة« وهي »أي فعل يكون الناس معه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد))(«.

وهي » أخذ الناس إىل الصالح وأبعد عن الفساد«. وهنا جند أن العمل السياسي حىت يكون 
كذلك مل يكن حمتاجا لبناء مؤسسي معني أو أطر تنظيمية معينة أو أدوات قوة ونفوذ معينة 
أو سلطة معينة كما هو احلال يف الفكر الغريب على امتداد عصوره حيث السياسة حتتاج دائما 
إىل القوة والسلطة لذلك كان علم السياسة يعرف بأنه »علم السلطة« أو »علم القوة« أو 
اعتباره مؤشرا على  ذاته ميكن  السياسة  تعريف مفهوم  فإن  الدولة« ... إخل. ومن مث  »علم 
حتديد جماهلا وإطارها ومصداقيتها« )4(.فمفهوم السياسة يف اإلسالم من خالل تعريفة يبني مبا 
ال يدع جماال للشك أن الظاهرة اليت يعرب عنها هذا املفهوم ظاهرة مشرتكة متداخلة  ما بني 
اجملتمع والدولة، بل أن إطار حركتها هو اجملتمع وليس فقط الدولة، إن الناظر يف الواقع املعاصر 

2  نفس املرجع السابق .  
 )   حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس، ج16 ص 157

4   نفس املرجع السابق .  



226

للعامل اإلسالمي خصوصا احلركات اإلصالحية اليت حتمل صفة  »«اإلسالمية  »« جيد أهنا 
يف جمملها تتبىن مفاهيم خمتلفة للدولة ونظام احلكم اإلسالمي، بل وجململ مفاهيم السياسة 
والدين، وقد ال جنايف احلقيقة إذا قلنا إن رؤية معظمها إن مل يكن مجيعها تستبطن املفاهيم 
الغربية، واملعاين والدالالت النابعة منها، وإن حافظت على اللفظ العريب واملصطلح اإلسالمي . 
فالسياسة عندها هي القوة والسلطة والنفوذ وإدارة الدولة والتحكم فيها، والدولة يف عرفها هي 
الدولة مبعناها املعاش يف الواقع العريب واإلسالمي املعاصر . وهي املدخل األساسي بل الوحيد 
من خالل  ولو  السلطة  إىل  للوصول  احلركات  هذه  تسعى مجيع  ولذلك  والتغيري،  لإلصالح 
وسائل برامجاتية تدفعها أحيانا للتحالف مع أحزاب ومجاعات وخنب هي أبعد ما تكون عنها 
من حيث التكوين الفكري والربنامج اإلصالحي وهو ليس امرا غريبا على جتارب االمم اليت 
راكمت جتربتها ومتنت جبهتها الداخلية يف مرحلة من مراحل التاريخ ولكن خلط يف املفاهيم 
او الدخول يف دائرة العلمنة او اللربلة من الداخل  .ولعل هذا الفهم للسياسة ونظام احلكم قد 
أدى إىل عملية تشويه شديدة للمنظومة املعرفية اليت تتبناها هذه احلركات، فأصبحت رؤيتها 
للعمل السياسي أو لنظام احلكم تقوم على معادلة هي يف جوهرها خليط من مفاهيم اإلسالم 
واملفاهيم األوروبية املعاصرة هذه املعادلة أنتجت واحدة من أسوأ صور املمارسة السياسية يف 
التاريخ اإلسالمي، فإميان هذه احلركات بأن السياسة هي القوة أو السلطة أو النفوذ أو علم 
إدارة الدولة، واعتمادها على مصادر املشروعية اإلسالمية أدى إىل الوصول إىل درجة معقدة 
من االستبداد خصوصا االستبداد الفكري الذي يقوم على افرتاض امتالك احلقيقة ومن مث نزع 
املشروعية بل شرعية الوجود عن املخالفني ونفيهم خارج اجملتمع أو خارج الوجود يف بعض 
احلاالت )1(. وذلك أن : )مفهوم القوة + املشروعية اإلسالمية = دكتاتورية مربرة ( وهذه هي 
إخفاقاهتا  أيضا هو سر  إن مل يكن مجيعها، وهذا  السائدة اآلن يف معظم احلركات  الصورة 
املتعددة وحماوالت انتحارها املتجددة، حبيث أصبحت هناك عمليات متواصلة من قطف أعناق 
أجيال متتالية من أفضل شباب األمة ال لشيء إال للتعلق بأهداب الدولة والسعار الشديد 
للوصول إليها على أهنا هي املدخل األساسي والوحيد لإلصالح، وال ميكن أن يتم إصالح إال 
من خالل الدولة وأجهزهتا. مع غفلة شبه تامة عن معاين ودالالت السياسة يف اإلسالم وعن 
طبيعة النموذج اإلسالمي للحكم الذي يقوم يف جوهره على أولوية اجملتمع من خالل تقوية 
فعالياته وإطالق طاقاته، ويف نفس الوقت إحداث عملية تدرجيية يف هتميش الدولة ودورها، 
أوال يف األذهان والوعي واإلدراك، مث بعد ذلك يف أرض الواقع، وكأن عملية اإلصالح أو عملية 

1  نصر حممد العارف ، نفس املرجع السابق .
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بناء منوذج إسالمي للحكم تستلزم 

أوال :  إطالق طاقات اجملتمع وتفعيل قدراته ودفعها لتسد مساحات واسعة من احلاجات 
اإلنسانية . وثانيا : هتميش الدولة ووزهنا ودورها يف اإلدراك اجلمعي والوعي اجملتمعي . وثالثا 
: تقليص تدخلها يف اجملتمع تدرجييا حبيث يتم تدرجييا إعادة مصادر القوة إىل اجملتمع .وهذا 
األمر لن حيدث إال إذا توفر خطاب سياسي إسالمي يعيد تعريف املفاهيم األساسية للسياسة 
بالفكر  اإلسالمي وحتيط  الرتاث  تستلهم  متوازنة  ويعيد طرحها بصورة عقالنية  اإلسالم،  يف 
السياسي املعاصر والظواهر السياسية املعاصرة، ويف نفس الوقت، تقوم بعملية جتديد منهجي 
إلصالح مناهج التفكري املتعلقة مبجمل الظاهرة السياسية وتشعباهتا، حبيث يكون من أهداف 
هذه العملية املنهجية حتويل اهتمامات البحث السياسي اإلسالمي من الرتكيز على احلاكم اىل 
الرتكيز على عملية احلكم ذاهتا، ومن الذوبان عشقا يف الدولة والسلطة إىل االنشغال هبموم 

اجملتمع وكيفية إهناض فعالياته وبناء مؤسساته وإعادته إىل حالة القوة اليت كان عليها )2(.  

ذلك أن الوضع القائم اليوم من اهم جتلياته هو ضعف ادوات واجهزة ووسائل اجملتمع 
واجملتمع  الدولة  بني  رهيبة  فرالغ  انتج مساحة  مما  واجهزهتا  للدولة  الكبري  التضخم  مقابلة  يف 
على اعتبار ان اخللل الكبري الذي حدث بعد حصول الدول العربية واالسالمية خاصة على 
الدولة  بني  اهلوة  فاتسعت  احلديثة  الدولة  وامناط  اشكال  واسترياد كل  استعارة  هو  استقالهلا 

واجملتمع فتغولت الدولة وانعزل اجملتمع واعمقت االزمة.

نقول ذلك الن احلركة االسالمية متارس السياسة يف هذه الدول واذا متكنت من الوصل 
العربية  البالد  الذين حرروا  الثوار  ان  تقول  ،والتجربة  االمناط  اىل احلكم فستسري وتدير هذه 
املتضخمة  الدولة  هذه  تدبري شؤون  يف  فشلوا  اهنم  اال  نواياهم  ورغم صدق  االستعمار  من 
الدولة احلديثة املستقلة وماتنتجه من قوانني ومؤسسات وانظمة وامناط  املتغولة،الن حتديات 
الشعوب  اىل حتقيق طموح  ان تصل  احلكم  املتداولة على  االنظمة  حال دون متكن خمتلف 
لالصالح والتغيري والتقدم ذلك ان الدولة احلديثة املستقلة ماتزال حتمل ارثا استعماريا هاما 
ومنطيا يتعلق بتناقض مشروعها القدمي مع طموحات وثوابت اجملتمع فالطابع التجزيئي للدولة 
الدويل  السياسي  الفاعل  الداخلية وقوة  الظروف واملصاحل  فيها مفردات  اليت تتحكم  القطرية 
يف استقطاب القادة البريوقراطيني للدولة احلديثة منهجيا واداريا وفكريا يف مشروع عوملي مؤثر 

2    نفس املرجع السابق .
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خلق امتدادات دولية للدولة القطرية مل تستطع منها فكاكا مهما ادعت االستقالل والسيادة 
وحصل الفصام النكد بني الدولة واجملتمع حيث حتول حمور النضال للجميع من اعداد برامج 
لتغيري امناط ومسات الدولة احلديثة اىل اخلصام املزمن بني بني طرفني مها يف االصل طرف واحد 

ينبغي تقليص املسافة بينهما .

ومن جهة اخرى وعلى اعتبار أن  الدول العربية اقتبست من الغرب منوذج الدولة القومية 
احلديثة، فقوانني الدولة احلديثة مل تقو البنية االجتماعية لألمة، وكانت التعديالت املؤسسية 
والتشريعية منقطعة الصلة بالبناء االجتماعي املوروث، وترتب على ذلك حدوث ازدواجية بني 
والبنية  بالدولة  والتشوه  الضرر  إحلاق  احملصلة  فكانت  احلديثة  الدولة  وبنية  االجتماعية  البنية 
االجتماعية معا يف آن واحد، وأجهضت احتماالت النهضة فلم تعد الدولة قادرة على محلها 
وال األحزاب السياسية وال البنية االجتماعية التقليدية اليت فقدت أدواهتا وفاعليتها.الن الدولة 
واالزدهار  التقدم  يف  احلضارية  دورهتا  اليوم  ،تعرف  الغرب  يف  وترعرت  نشأت  اليت  احلديثة 
،رغم بروز مؤشرات الفشل والرتاجع يف األفق ،يف حني تعرف الدول اليت استوردت مفاهيم 

وأساسيات وقوانني الدولة احلديثة تعرف التخلف والتفكك ،والصدام مع اجملتمع؟

ويربز هنا الطريق الثالث ملعاجلة االشكالية بناء الدولة وهو مايسمى »الطريق غري الفرداين«  
ويقصد به ذلك االجتاه الذي ظهر على يد الرومانسيني األملان، والذي ربط بني فكرة »اجلماعة« 
وفكرة »الدولة«، ومل يتنبهَّ الفلسفات الفردية التعاقدية اليت قامت عليها الدول األوربية األخرى. 
ويف هذا يشار إىل أن هذا الطريق كانت له تأثرياته على كثري من املثقفني يف العامل الثالث، 

وخاصة يف الوطن العريب.

اليابانيون-  عليها  يطلق  الغربية( -كما  التفرقية« )كاجملتمعات  وإذا كانت »اجملتمعات 
»اجملتمعات  فإن  السلطة،  على  التصارع  مبدأ  على  بناء  السياسية  اجلماعات  فيها  تتكون 
التشارك يف  بناء على مبدأ  السياسية  الياباين( تتكون فيها اجلماعة  التجمعية« )مثل اجملتمع 
السلطة Kikyo. ولذا تعترب التجربة اليابانية والتنظيم الياباين خبصوصها إمنا يوضحان جبالء 

أن هناك أكثر من طريق ممكن للتوصل إىل »بناء الدولة«)1(.

1    نزيه نصيف األيويب.العرب ومشكلة الدولة،بريوت، دار الساقي الطبعة األوىل، 1992، سلسلة حبوث 
اجتماعية )10(، ص160.
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وصدق أونطونيو غرامشي حني قال »يف الغرب يتسيد اجملتمع املدين على الدولة، وتتخذ 
سيطرة الطبقة احلاكمة صورة الرتاضي واهليمنة، يف حني أنه يف الشرق تتسيد الدولة على اجملتمع 

املدين وتتخذ سيطرة الطبقة احلاكمة شكل التسلط والقهر؛ »فالدولة هي كل شيء«.

إن  »الطريق غري األوريب« يف بناء »الدولة«؛ ميكن أن ميثل »النموذج البديل.. لنمط 
دولة واقعية أخرى ذات مسار تطوري« مغاير ملسار الدولة األوربية؛ ويقصد به التجربة اليابانية 
اليابان وماليزيا هي دول واقعية فعالة و» ناجحة«، مع أهنا قد  املاليزية؛ حيث إن  والتجربة 

سلكت يف تطورها مسلكا خمالفا إىل حد بعيد للدول الغربية)2(. 

العريب واإلسالمي، وهي  العامل  الدولة وخاصة يف  منها  تعاين  اليت  الرئيسية  املشكلة  إن 
أهنا دولة »مستوردة«، )حسب تعبري برتران بادي«( فُرضت عليه فرضا من اإلمربيالية الغربية  
وتضخمت تضخما شديدا حتت رعايتها حىت حتقق مصاحلها وحتافظ على هيمنتها.والدولة 
املطلوب على  باملعىن  والدينية و التؤثر  االجتماعية  احلياة  التأثري على جممل  تفقد  املستوردة 
املتغري  بالدولة تربز  امهية  القائمني عليه.ولربط اجملتمع  النشاط االقتصادي وتوجهات  مسار 
بناء  تكوينات ومضامني واجهزة ومؤسسات( يف  عبارة عن  )الذي هو  االجتماعي)اجملتمع( 
الدولة فاذا أصاهبا اجلمود فقدت الدولة فرص النهضة ،أما إذا تطورت يف أشكال جديدة تالئم 

الظروف املتغرية احمليطة هبا ستكون هذه األبنية جزءا أصيال من النهوض . 

وخنتم بالقول أن الوضع الصحيح ملعاجلة إشكالية بناء الدولة هو البحث عن الكيفية اليت 
يتم هبا وقف تغوهلا، وإعادة استقالليتها من جديد. ولن جند هذا احلل يف إضفاء مشروعية 
كاذبة على هذه الدولة، سواء كانت مشروعية إسالمية أو قومية أو وطنية؛ إذ إن ذلك يزيد 
من هيمنتها وسيطرهتا وتسلطها، ولكن احلل هو يف تقدمي النموذج البديل املستمد من املوروث 

الثقايف لألمة دون مفاصلة مطلقة مع النماذج احلديثة األخرى.

وبالتايل يصبح دور احلركات االسالمية ليس فقط تاسيس االحزاب واملشاركة يف االنتخابات 
والتدافع من اجل الوصول اىل السلطة واالخنراط يف هذا املربع الذي قد حييلها على الصدام 
املتكرر والنزاع املستدام بفعل انعاكاسات امناط الدولة احلديثة بل يصبح دورها ايضا املسامهة 

2   شرارة، وضاح، حول بعض مشكالت الدولة يف الثقافة واجملتمع العربيني، دار احلداثة، بريوت، طبعة 
أوىل، 1980.  
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يف تشكيل تيارات شعبية)قوة معنوية( ويف مقدمتها العلماء واملفكرين واملؤسسات االجتماعية 
والثقافية واليت التضع يف براجمها هدف الصراع على السلطة والوصول اليها او حىت املشاركة 
فيها بل تاخذ موقفقا حازما يف االلتزام بلعب دور القوة الضاغطة يف دعم مشاريع اعادة بناء 
الدول بالطريق غري الفرداين وغري االورويب الغريب  ومقاومة التوجهات اخلاطئة سواء كانت من 
داخل السلطة او من خارجها وسواء جاءت من قوى صديقة او حليفة يف السلطة او نقيضة 
فيكون اهلدف هو الربنامج والثوابت دون ان يتحول ذلك التيار اىل قوة تنفيذية وهذا اليعين 
االنعزال او املوقف السليب بل هو موقف اجيايب فعال يتجنب الوقوع بالضرورة يف براثن السمات 
املتحكمة الحمالة يف السلطة ،فتعطي بالتايل للمجتمع القدرة اىل التصحيح والتقومي يف الوقت 
املناسب وتساهم هذه القوة الضاغطة البعيدة عن االنتهازية واملشاركة يف االنتخابات اهلزلية 
يف ترسيخ خط التوازن يف اجملتمع بدل خط الصراع الذي يفرضه النمط الغريب للدولة واحلزب 
واجلماعة ـخط التوازن الذي يستخدم الية اجلمع للنخب اجملتمعية ويستبعد عملية طرح النخب 
بعضها لبعض يف جمتمع واحد تتسيد فيه الدولة احلديثة وامناطها وتضعف مؤسسات وادوات 

اجملتمع يف مواجهة هذا السرطان املزمن .

الربادمي االرشادي  مبثابة  لنموذج معريف يكون  التأسيس  يعيد  اجلديد  املنظور  فان  لذلك 
لقادة احلركات االمسية الذين مسؤوليتهم إنتاج االفكار واملقاربات وصياغة الربامج واملشاريع 
واملناهج ،وهو بردامي متجدد يعيد تعرف احلركة اإلسالمية وتدقيق املفاهيم الرئيسية سيما تلك 

املتعلقة بالدولة واحلكم واجملتمع وكل مايتعلق هبا من سياسات ومقاربات وأمناط تنظيمية .

مالمح  الموجه الثالثة للحركة االسالمية
الشك أن كل صاحب مشروع وهدف رسايل أو اقتصادي أو فكري ثقايف،يتطلع إىل 
جتسيد طموحاته يف القطاع الذي هو فيه ،وله حلم يف أن يتقدم إىل األمام ،وهو يعلم أن 
غريه أيضا حيلم بنفس األحالم ،وقدميا قالوا أحالم اليوم حقائق الغد ،هذا بالنسبة لألفراد فما 
بالك باجلماعة واألمة ،فأمة ال حتلم بان تتقدم وتتطور وتزدهر هي امة ميتة ،ال تصلح للحياة 
،ويف املقابل األمم اليت تطورت وصنعت حضارات هي األمم اليت تطلعت للمستقبل وصاغت 

براجمها ومشاريعها وكونت أبناءها على الرؤية املستقبلية اليت تريدها.

وصار التفكري يف املستقبل علما يدرس ويعلم له أدواته وبراجمه وتطبيقاته ،بل اعترب علم 
املستقبليات من أهم العلوم اليت استطاعت أن حتل مشكالت املاضي واحلاضر ،على اعتبار 
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أن ظروف الواقع الذي نعيشه صعبة وقد تؤثر على الفرد حىت يصل إىل حالة اليأس من التغيري 
واإلصالح ألنه ببساطة ال يتوفر على املعنويات اليت تنقله إىل فضاءات التفكري االسرتاتيجي 
االستشرايف وبناء الرؤية املستقبلية اليت كانت يف املاضي واحلاضر أفضل وسيلة عند القيادة لرفع 

معنويات األنصار وتغذية األمل يف حتقيق أفضل النتائج .

        ولعل من أهم التحديات اليت تواجه األمة اليوم وتدعوها إىل أن تفكر برشد وحكمة 
أبناء األمة على  الكثري من  الوضع  اليوم وقد أحال هذا  الذي تعيشه  املزري  ،الواقع  وبصرية 
التقاعد واليأس والقعود ،على اعتبار اهليمنة الكبرية للخصوم األمة على كل مقدراهتا وخرياهتا 
وحىت سيادهتا ومنع كل من يفكر يف االنعتاق من هذا الوضع ،واحلل طبعا ليس يف االنكسار 
والرتاجع واالنسحاب وإمنا يف إعادة صياغة مشروع األمة برؤية استشرافية خترتق جدر املستقبل 
وتبين الصورة املعنوية القيمية واملادية لألمة حيث تتحول خنب وكل فئات اجملتمع املعين بعملية 
فعل    رد  مشاريع  إىل  وليس  حقيقي  فعل حضاري  مشاريع  إىل  واالنعتاق  واإلصالح  التغيري 
جتلب املصلحة قبل أن تفكر يف دفع املفسدة ،وال حل متوفر اليوم للوضع إال االعتماد على 

ماصح من التاريخ واخذ دروسه وعلم املستقبليات كما تفعل كل األمم .

    ذلك أن إدارة التوقعات املستقبلية ومواجهة السيناريوهات اليت تستهدفنا يف العمق 
ال يتم باخلطاب والعواطف فقط بل يتم بان يتخصص بعض أبناء األمة يف إتقان فن إدارة 
التوقعات واستيعاب معطيات وأدوات علم املستقبليات والتنبؤ ،مبا يساعد على إخراج األمة 

من وضع املتفرج واملستهلك والرافض فقط وحتوله إىل فاعل حقيقي يف كل جماالت احلياة. 

       ويوم أن تتحول خنب األمة وحركاهتا األساسية إىل حالة رشد تدير دفة املستقبل 
بتوقعات اقرب إىل الواقع وتستشرفه بأدوات علمية سليمة وتصنع السيناريوهات اليت تتدافع يف 
امليدان مع خمتلف السيناريوهات اليت تستهدفنا ،يف ذلك اليوم نكون قد بدأنا اخلطورة األوىل 

يف سباق األلف ميل .

وحىت ندخل هذا املستقبل البد من مقاربة جديدة تيسر عملية االنتقال وتصنع موجة 
وجيل جديد للحركة االسالمية امسيها املوجة الثالثة يأخذ فيها صانع القرار بعني اجلد االفكار 

التالية واملالمح :

احلركة اإلسالمية اليوم ليست يف حاجة إىل القائد امللهم – على أمهية وجود قيادات 	 
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هبذا الوصف والقيمة واألمهية والكاريزما- الذي جيدد لألمة أمر دينها باملعىن الذي 
جاء يف احلديث حيث تكاد تقتصر الفهوم اليوم على اجملدد الشخص ،لكن ظرف 
القرن 21 ليس هو ظرف القرن 20 ،على اعتبار أن األمة اليوم يف مرحلة جديدة 
واسعة  العملية  تكون  حىت  بذلك  تقوم  مؤسسات  اىل  التجديد  عملية  يف  حتتاج 
ومتكاملة ومستوعبة لرصيد االمة كلها وتتعاون يف جتميع قوى وفكر ورصيد وعبقرية 
لتكون  الفكري  االبداع  الذكاء و  االمة من طاقات ومفكرين واصحاب  مايربز يف 
االمة  االنتظار يف  فقه  ان  اعتبار  النجاح ،على  توفر فرص  التجديد مجاعية  عملية 
طالت  حيث  العقول  من  تسكن كثري  املهدوية  والنظرة  اجلمعي  العقل  يف  متمكن 
حالة االنتظار للمهدي املخلص ،وهي حالة حتتاج اىل دراسة وفهم وصناعة قناعات 

جديدة خبصوص عملية التجديد .

التقليدية وفتح االفاق 	  الوضع احلايل يتطلب التحرر الفكري من مربعات االخفاق 
املستقبلية اليت تستشرف بطرق وأساليب جديدة صارت التجربة العاملية توفرها اليوم 
اكثر من أي وقت مضى، حبيث تؤهل احلركة اإلسالمية ذاهتا ألن يكون نتاج عملية 
والتوعوي،  الذهين  بالتأصيل  وذلك  التنفيذي،  املستوى  على  جدوى  ذو  التفكري 
ألن »عملية الفكر« متصلة عضوياً بعملية التنفيذ، سواء تلك املتعلقة باعادة قراءة 
وإخراج وإنتاج الرتاث السياسي االسالمي كما اشار اىل ذلك املفكر جاسم سلطان 
يف كتابه حول الرتاث اإلسالمي أو ماتعلق برسم املسارات اليت تؤهل املفكرين حىت 
املثاليات  ىف  يعيش  مفكرا  عنه  فينتج  عنه،  منزاحني  غري  الواقع  من  قريبني  يكونوا 
أكثر منه مفكرا يقدم حلوال واقعية تستند إىل بُعد جتديدي لواقع مفهوم وملموس 
ىف ذهن املفكر يراد له تطويره وجتديده. وبرامج هذا املسار تتمثل ىف األتى: برنامج 
مستويات  ىف كل  ذلك  وتأصيل  املفكر«  »دور  بأمهية  واإلقرار  الذات  مع  الصلح 
يتحرك  اليت  املساحات  تلك  وهي  التفكري«  »معامل  بناء  بدء  والقواعد،مث  القيادة 
فيه  يظهر  من  اكتشاف  على  القدرة  متلك  حبرية كاملة،  واملبدعون  املفكرون  فيها 
الناشئة، مث تكون – تلك املساحات - جاذبة هلم وتلتقطهم  الفكر  بوادر ونوابغ 
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وبني  بينها  اجلسور  تشكيل  وبدء  إليها،  والتنفيذي  احلركي  العمل  مساحات  من 
نطاقات وطبقات العمل احلركي والتنفيذين، وتبدأ احلركة اإلسالمية ختليق دوائر عمل 
ال ختضع ألى رقابة تنظيمية أو توجيه تنفيذي، وهذه الدوائر تتلمس ىف كل الدوائر 
الفاعلة من هلم ميول فكرية وإبداعية وأصحاب األطروحات املستقبلية، وتبدأ بإنفاذ 
معها  ينتج  اليت  املطلقة  احلرية  هبا  الربامج  هذه  تكون  حبيث  هلؤالء  »تبىن«  برامج 
اإلبداع واإلنتاج الفكري الرصني. مث تبدأ عملية حتديد التوجيه الفكري السليم، وهي 
مرحلة إعداد األسئلة الكربى، وإعادة تعريف القيم احلاكمة، وتعريف املطلوب من 
املفكرين ىف هذه اللحظة التارخيية الراهنة، اليت ال يستطيع املسلم املعاصر أن حيقق 
جناحا ىف هذا املعرتك الفكري واحلضاري مبعزل عن مهوم وقضايا املعرتك اإلنساين، 
فهو ال يتحرك ىف فراغ وال يتجه إىل فراغ. مث تبدأ عملية غاية يف االمهية وهي إعادة 
اليت جيب على  الفكرية، ومن أهم وأخطر األسئلة على اإلطالق  العالقات  ضبط 
عملية التفكري والتنظري فىاحلركة اإلسالمية أن تتناوهلا، ويعترب من األسئلة التأسيسية 
الرئيسة، مثال إعادة تعريف العالقة بني احلركة والفكر، وكذلك إعادة تعريف العالقة 
بني املؤسسية والتنظيم  والفكرة والرسالة، حىت ال يطغى دور اللوائح والقوانني على 
روح الفكرة ومغزى الرسالة للحركة اإلسالمية، وكذلك العالقة بني احمللية والعاملية، 
املفهوم األممي  والقطري واضحة جلية، وكذلك  الفاصلة بني  حىت تكون اخلطوط 
إعادة تعريف العالقة بني التاريخ والعصر، وذلك لضبط دور التجديد دون التفلت 
من األصل، وىف الوقت نفسه ال يقتل املوروث مسة اإلبداع، وغري ذلك من العالقات 

الفكرية احليوية والالزمة لالنطالق الفكري.)1(

أن تعكف احلركة اإلسالمية ومنظروها، كما قال الباحث حممد عباس يف دراسته اهلامة 	 
واملنشورة يف موقع املعهد املصري للدراسات اإلسرتاتيجية لتنظري جتربتها منذ نشأهتا، 

السياسية  للدراسات  املصري  ،املعهد  واالصالح  املراجعة  ومسارات  االسالمية  ،احلركة  عباس  حممد     1
واإلسرتاتيجية اصدار 2016،ص ص 6-5.
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التجارب  نظرون من هذه 
ُ
امل ويهتدون، وخيرج  فيسرتشدون  بعدهم  ملن  دليال  لتكون 

بقواعد وأصول وقوانني تكون عونا للقيادة احلاضرة أن تضع بذلك يدها على مواطن 
الداء وأماكن العلل، وتكون تلك األصول والقواعد ىف الوقت نفسه دلياًل تُرسم هبا 
مسارات التصحيح لقادة املستقبل. من خالل اجناز عملية التأريخ الشامل التفصيلي 
تتناول  أن  به  وأقصد  وأعالمها،  ورموزها  احلركة اإلسالمية  ألحداث  املدلس  وغري 
احلركة اإلسالمية تارخيها احلديث بكل ما فيه من إخفاقات وجناحات وإجنازات، وما 
الذي قدمته للبشرية وما الذي كان ينبغي أن تقدمه وعجزت عن تقدميه، وتتناول 
ونتائجها  وأسباهبا  حقيقتها  على  يدها  وتضع  وآالمها،  صمودها  جتارب  كذلك 
املؤثرة ىف  لألشخاص  والشامل  الكلى  التقييم  اجناز عملية  عنها.وكذا  املسئول  ومن 
النتائج باألهداف، واألسباب باملسببات  مسار احلركة واألحداث والتجارب، وربط 
للتجربة  عميق  فهم  العملية  هذه  نتاج  سيكون  وبالضروري  بالنهايات.  والبدايات 
برمتها وختتم بعملية التنظري املرتابط واملتشابك، والتأصيل الفكري للتجربة ومنعطفاهتا 
واستخراج القواعد واألصول من التجربة الشاملة بكافة أشكاهلا وتنوعاهتا.ومع هذه 
املسارات، سيتسىن للحركة اإلسالمية القدرة على إجابة األسئلة الكربى، واإلحاطة 
بالقضايا الفكرية الكربى، وتشكيل القاطرة الفكرية اليت جتعل مسار احلركة اإلسالمية 
متناغما مع واقعه وىف الوقت نفسه يؤثر تأثريا فاعال ومباشرا ىف واقعه احمليط وىف مسرية 
اإلنسانية، ورسم األسهم العريضة للمستويات التنفيذية واإلسرتاتيجية.)1( أن تعكف 
بعدهم  ملن  دليال  لتكون  نشأهتا،  منذ  جتربتهم  لتنظري  ومنظروها،  اإلسالمية  احلركة 
وقوانني  وأصول  بقواعد  التجارب  هذه  من  نظرون 

ُ
امل وخيرج  ويهتدون،  فيسرتشدون 

العلل   الداء وأماكن  للقيادة احلاضرة أن تضع بذلك يدها على مواطن  تكون عونا 
وتكون تلك األصول والقواعد ىف الوقت نفسه دلياًل تُرسم هبا مسارات التصحيح 
املدلس  وغري  والتفصيلي  التأريخ الشامل  عملية  اجناز  خالل  املستقبل.من  لقادة 
ألحداث احلركة اإلسالمية ورموزها وأعالمها، وأقصد به أن تتناول احلركة اإلسالمية 

1    نفس املرجع السابق .
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قدمته  الذي  وما  وإجنازات،  وجناحات  إخفاقات  من  فيه  ما  بكل  احلديث  تارخيها 
للبشرية وما الذي كان ينبغي أن تقدمه وعجزت عن تقدميه، وتتناول كذلك جتارب 
صمودها وأالمها، وتضع يدها على حقيقتها وأسباهبا ونتائجها ومن املسئول عنها.

وكذا اجناز عملية التقييم الكلى والشامل لألشخاص املؤثرة ىف مسار احلركة واألحداث 
بالنهايات.  والبدايات  باملسببات،  واألسباب  باألهداف،  النتائج  وربط  والتجارب، 
بعملية  وختتم  برمتها  للتجربة  عميق  فهم  العملية  هذه  نتاج  سيكون  وبالضروري 
التنظري املرتابط واملتشابك، والتأصيل الفكري للتجربة ومنعطفاهتا، واستخراج القواعد 
واألصول من التجربة الشاملة بكافة أشكاهلا وتنوعاهتا.ومع هذه املسارات، سيتسىن 
الفكرية  بالقضايا  واإلحاطة  الكربى،  األسئلة  إجابة  على  القدرة  اإلسالمية  للحركة 
الكربى، وتشكيل القاطرة الفكرية اليت جتعل مسار احلركة اإلسالمية متناغما مع واقعه 
وىف الوقت نفسه يؤثر تأثريا فاعال ومباشرا ىف واقعه احمليط وىف مسرية اإلنسانية، ورسم 

األسهم العريضة للمستويات التنفيذية واإلسرتاتيجية.)2(

احلالية لإلخوان يف 	  القيادات  يتطلب من  املسلمني  الثالث حلركة االخوان  التأسيس 
الداخل واخلارج اهناء حالة االنقسام التنظيمي فيما بينها عاجال ،ليس من خالل اختاذ 
قرارات تنظيمية اجرائية لضمان نصاب البقاء واالستمرار فقط يف احلياة بأي طريقة 
كما حدث يف التأسيس الثاين ،او االحنباس يف حلظة رابعة والنهضة اليت كان مطلبها 
عودة مرسي فإذا هبا تصبح قضيتها اكثر تعقيدا وأكثر حساسية مع قضايا حقوق 
قضية  من  االنظار  وحتولت  والنهضة  رابعة  فض  سقطوا يف  الذين  الشهداء  وعوائل 
سياسية ميكن احلوار بشأهنا اىل قضية ديات وضحايا اصبحت اليوم ضاغطة على أي 
حل أو مبادرة ميكن اطالقها حلل االزمة احلالية  وهو ما جعل عقول االخوان داخل 
الظلم  الرد على  الواقع وهو  االمر  مواجهة  تنحصر يف حبث سبل  السجون  وخارج 
والدفاع عن النفس من خالل التفكري يف ادوات ثورية خطرية قد تصل اىل اخلروج عن 
التظاهر والتدافع اىل استخدام العنف .فالوضع يف مصر هبذا املنطق يصبح  سلمية 
اخطر مما نتصور، وهو ما يتطلب التفكري يف  عمليات كربى يساهم فيها كل من 

 2   نفس املرجع السابق .
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يعرف االخوان املسلمني يف العامل على اعتبار ان احلالة املصرية اليوم واليت متيزها ازمة 
سياسية واقتصادية وأمنية كبرية ال تتطلب معاجلات جزئية سواء اليت يقوم هبا النظام 
القيادات  هبا  تقوم  اليت  أو  واألمين  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  على  املصري 
الوسطى ممن بقي من االخوان املسلمني خارج السجون واملعتقالت والسجون ،ولن 
يتحقق ذلك اليوم بتمسك كل طرف برؤيته ومواقفه ،سواء تعلق االمر مبنطق الكل 
االمين الذي تنتهجه احلكومة املصرية يف حق االخوان أو منطق رد احلقوق السابقة 
الذي تنتهجه مجاعة االخوان املصرية مث يتمحور كل طرف يف مربعه املفضل ،ولذلك 
فإن حل االزمة يف مصر ستكون من خالل مبادرات حملية ودولية لتطهري الساحة 
السياسية من كل الشوائب اليت تعيق عملية تطبيع العالقات السياسية بعد الصدام 
الذي حدث يف رابعة والنهضة وماجنر عنه من مظامل اصبحت اليوم تعيق أي عملية 
سياسية للحل ،هذه القطيعة اليت ستتوسع يف الزمن حتتاج اىل تشكيل وفد من العقالء 
يف األمة )دوال ومنظمات( ممن تتوفر فيهم شروط القبول واحلوار واحليادية ميثلون وفد 
الوجهاء الذي تدخل حلل ازمة قريش مع النيب صلى اهلل عليه عندما قاطعته قريش يف 
شعاب ايب طالب ،وهنا نسجل مزلق آخر يف تسيري ازمة االخوان مع النظام املصري 
الوسيط حيث  أو  املنقذ  تلعب دور  ان  اليت ميكن  السفن والوسائل  وهو حرق كل 
اصبحت كل الكفاءات العلمية واالحتادات الدولية والفضاءات املستقلة هلا موقف 
واحد من االزمة وحىت بعض الدول اليت كان ميكن ان تقوم بدور الوسيط ،وهذه احلالة 
تنم عن سوء تقدير للوضع بوضع كل البيض يف سلة واحدة متناسني وصية شعيب 

ألبنائه »يابين ادخلوا من ابواب متفرقة «.

ال أعتقد أنه ببقاء قيادات االخوان اليوم يف السجون واملنايف  واملعتقالت ميكن أن 	 
حيدث تأسيس ثالث مبجرد نشر املراجعات اليت اعلن عنها مكتب اإلرشاد املؤقت 
)املكتب العام لإلخوان املسلمني ( من نتائج للمراجعة اليت أجراها ألداء اجلماعة منذ 
عام 2011 وحىت عام 2017، مؤكًدا أن اجلماعة أخطأت يف 4 أمور، من بينها 
اخللط بني احلزب واجلماعة ،ويتضمن امللف - الذي حيمل عنوان »تقييمات ما قبل 
الرؤية.. إطاللة على املاضي«- أربعة حماور رئيسية، هي غياب ترتيب األولويات يف 
العمل العام وأثر ذلك على الثورة، والعالقة مع الثورة، والعالقة مع الدولة، واملمارسة 
الوثيقة  ما طرحته هذه  ان مضمون  اعتبار  .على  املسلمني  اإلخوان  احلزبية جلماعة 
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سطحي ومأزوم وال جييب على أسئلة احلاضر وكأن مصر واالخوان يف حالة عادية 
ويتطلب االمر فقط مراجعات على مستوى اجلماعة كطرف يف املعادلة ،أعتقد أن 
وثيقة تقييمات ما قبل الرؤية كما اهنا كشفت عن حمدودية يف التفكري السليم حنو 
التجديد فإهنا بعيدة عن طرح حلول واقعية لالزمة احلالية ومل خترج عن التقييم الداخلي 
التنظيمي  الغارق يف صراع قيادي يستغرق اجليل القدمي واجليل اجلديد من الشباب 
بغض النظر على أن املضمون خميف لألطراف االخرى نقصد النظام السياسي الذي 
الورقة عن جهاد  السياسية يف مصر سيما عندما تتحدث  اللعبة  يتحكم يف قواعد 
الطلب واملنهج الثوري وإحياء خط االتصال التارخيي بني ثورات أهل السنة واجلماعة 
بعد اخلالفة الراشدة ضد توريث السلطة واغتصاب أمر األمة وحتول اخلالفة إىل امللك 
الوراثي العضوض، وبني ثورة العرب السنة اليوم وتعميق هذا الوعي يف نفوس طليعة 
النفس  الصمود وطول  الثورة بطاقة هائلة من  الوعي سيكون كاف ملد  الثوار. هذا 
اليت  العامة  بالرؤية  الرئيسي، أو ما تعلق  التحرر وجوهرها  حني تتضح طبيعة معركة 
منظومات  إصالح  مسألة  اجلدل حول  بوضوح  تنهي  أن  اىل ضرورة  الوثيقة  دعت 
احلكم القائمة يف بالدنا إصالحا تدرجييا من داخلها، وتتعامل معها باعتبارها امتدادا 
أداة  لتكون  فعليا إال  الدول مل تصمم  فبنية هذه  املباشر.  لعقود االحتالل األجنيب 
وظيفية تسيطر عليها أقلية طائفية أو عسكرية أو عائلية، متثل بدورها امتدادا موضوعيا 
للمحتل األجنيب وإىل ما هنالك من افكار غريبة عن فكر االخوان فالتأسيس األول . 

إن األزمة يف التجربة املصرية ال ترتبط فقط مبواقف االطراف الداخلية بل صارت اليوم 	 
قضية اقليمية تتحكم فيها قوى حتالف الثورات املضادة ومن يدعمها يف املنتظم الدويل 
التأسيس  ينبغي اغفاله وحنن نتحدث عن  التحليل ال  ،وهو مستوى من مستويات 
الثالث على اعتبار ان حركة االخوان املسلمني يف مصر ويف كل العامل اصبحت اليوم 
رقما مهما يف املعادلة الدولية واإلقليمية والوطنية وباتت أي رؤية مستقبلية ال تستند 
اىل هذا املستوى من مستويات التحليل رؤية خاطئة سيما أن قضية االخوان اليوم 
يف مصر  أثرت يف طبيعة العالقات بني الدول ،نذكر هناك توتر العالقات بني مصر 
وتركيا والسعودية واإلمارات وكيف اصبحت قضية اإلخوان مطروحة يف كل اللقاءات 
الدولية ،أي نعم قيادات االخوان اليوم يف السجون واملعتقالت ولكن دورهم ودراسة 
كيفية توظيف قضيتهم السياسية اصبحت حمورا رئيسيا يف كل املخططات اليت تصمم 
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وهذه  الدور  هذا  استثمار  دون  الثالث  التأسيس  يف  التفكري  ميكن  ،وال  املنطقة  يف 
االمهية اليت يوليها املنتظم الدويل حلركة االخوان املسلمني سيما يف مقابل وجود تنظيم 
يف  املتجددة  واخلرائط  اجلديدة  السياسات  الطربى  الدول  به  تصنع  جديد  اسالمي 
املنطقة وهو تنظيم الدولة االسالمية داعش وكيف يوظف االرهاب اليوم كإسرتاتيجية 
دولية إلعادة انتاج االنظمة يف املنطقة واهليمنة على قدراهتا يف ظل االزمة املالية العاملية 

اخلانقة .

وهذا املستوى من مستويات التحليل يعترب حتدي كبري يواجه قيادة االخوان املسلمني 	 
تقدر  ال  وهي  وواسعة  حمنة كبرية  مرحلة  يف  اجلماعة  ان  يف كون  التحدي  ويكمن 
السجون  الداخلية واخلروج اصال من  أزمتها  الداخلي وحل  بيتها  ترتيب  حىت على 
املضادة  الثورات  املنايف االضطرارية يف حني توظف قوى  العودة من  أو  واملعتقالت 
أزمة االخوان يف حل ازماهتا الداخلية وتصميم عالقاهتا مع املنتظم الدويل .اعتقد أنه 
ينبغي ان تنشط وتفعل بعض القيادات ذات العالقة مع النظام املصري وغريه من دعاة 
وعلماء ومفكرين يف وساطة لتفكيك عقد هذه االزمة كما كان يفعل الشيخ حمفوظ 
حنناح من النظام التونسي يف قضية الغنوشي وحركة النهضة وقضية االخوان يف ليبيا 
الشعبية ومؤسسة  القذايف والقيادة  الدولية)مؤسسة  القذايف من خالل مؤسساته  مع 

الدعوة االسالمية ( .

ومادام التدافع االعالمي يف ازمة االخوان برزت فيه مواقف الداخل واخلارج وصار 	 
املصري وبعد  الشعب  انتخبهم  الذين  النواب  يتكون من  اخلارج  برملان يف  لإلخوان 
االنقالب خرجوا اىل املنفى وصار واضحا أن ممثلي التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني 
هلم حضور اعالمي عرب القنوات الفضائية اليت اسسها بعض قيادات االخوان فان 
البعد الدويل يتأكد يف االزمة ويف احلل ايضا لكن ليس برؤية حملية قطرية بل بنظرة 
عاملية تتفاعل فيها مكونات االخوان من علماء وقيادات وخنب وأحزاب برعاية بعض 
الدول اليت هلا كلمة يف املنظمات االقليمية والدولية ويبدأ احلل مببادرة دولية لتطبيع 
العالقات بني النظام املصري وقيادة االخوان املسلمني وتنتهي بإطالق سراح قيادات 
يتم  الشهداء وعائالهتم مث  ازمة  املنفيني ومعاجلة  املسلمني يف مصر وعودة  االخوان 
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االتفاق على رؤية توافقية وميالد مؤسسات انتقالية تتعاون على بداية حياة سياسية 
جديدة بالتفاهم مع اجمللس العسكري املصري مع تعديل وتنسيب الطموح السياسي 
لإلخوان.جديدة بالتفاهم مع اجمللس العسكري املصري مع تعديل وتنسيب الطموح 

السياسي لإلخوان.

من 	  يتعلموا  ان  وإخوان  سياسي عسكري  نظام  من  مصر  األزمة يف  أطراف  وعلى 
الدرس اجلزائري يف تسعينيات القرن املاضي والذي ذهب ضحية املواقف املتشنجة 
وغياب مث فشل احلوار والرغبة يف احلل اكثر من 200 الف قتيل )احلوار مع قادة 
الفيس حترك بفضل وساطات داخلية وخارجية معروفة( مث وصل االمر يف النهاية اىل 
وئام مدين مث مصاحلة وطنية مبوجب استفتاء شعيب ،فعلى االطراف اذن ان تفهم بان 
اهناك وارباك مث احلسم مع اخلصم ليس حال لالزمة احلالية اليت اصبح يقتات منها 
خلق كثري وقوى اقليمية غامضة وليست يف فائدة مصر يف هذه املرحلة احلساسة من 
تارخيها على كافة املستويات وليس فقط على املستوى االمين فال االخوان استطاعوا 
من خالل ما مسوه التصعيد الثوري ان حيسموا املعركة لصاحلهم وال النظام السياسي 
استطاع أن حيل االزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية واألمنية املتصاعدة يف مصر 
أو  الطريق  االلتقاء يف  والنقاش وحبث مسافات  احلوار  اىل طاولة  اجللوس  واحلل يف 
يف منتصفه قبل أن تتطور االمور اليت تدفع باجتاه توترات جديدة وأوضاع تفكيكية 

للمنطقة تقودها اطراف خارجية مل تكمل مهمتها يف املنطقة. 

بتبين 	  اهليكلية  منظوماهتا  تطوير  اىل  املسلمني  االخوان  حركة  حتتاج  الحقة  مرحلة  ويف 
منوذج “التكامل غري العضوي الفضفاض” يف تنظيم طاقاهتا وتفعيل طاقات األمة، أن 
املغلقة، حيث  التنظيمات  امليادين وليس روح  وإدارهتا روح  تنظيمها  اجلماعة يف  تتلبس 
املركز والقيادة موجودة، لكنها ليست أقوى من األطراف.و أن تتحول قيادة اجلماعة إىل 
قيادة عليا تكتفي بالتوجيه واإلرشاد ألعضائها وجلمهور األمة، وأن تنشئ وتفعل عشرات 
تديرها. وال  القيادة  ترشدها  التكامل،  مث  بينها  التمييز  قاعدة  على  التنظيمية  املنصات 

مسارات  يف  العامة،  الطاقة  خمزون  من  هائلة  طاقات  باستيعاب  ذلك  سيسمح  حيث 
خمتلفة ال يتضرر أحدها بتوقف اآلخر، وال يتحمل أحدها العبء العملي واملايل واألمين 
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لآلخر، كما يناسب هذا النموذج العمل طويل املدى، فيمكنه التجدد من بعد انقطاع، 
اجلسد يف وقت  لكامل  اإلرهاق  األجزاء، وعدم حدوث  بعض  توقف  واالستمرار رغم 
واحد.ويتطلب هذا النموذج مراجعة قواعد العضوية يف اجلماعة، وطريقتها يف احلساب 
الكمي لنموها وزيادهتا العددية بالشكل اإلحصائي التقليدي اليت كانت تفعله يف مرحلة 
وسيصبح  العام،  املشروع  يف  واملشاركة  بالفعل  مرتبطة  العضوية  ستصبح  حيث  سابقة، 
حساب متدد اجلماعة مرتبطا باحلساب النوعي لقدرهتا وقدرة األمة على مواصلة الطريق 
ومواجهة التحديات نوعيا وليس كميا فقط. على اعتبار أنه كلما زادت هرمية التنظيم 
إحكاًما عطل كثريًا من مرونتها وقدرهتا على التفاعل مع األزمات بشكل سريع ومبادر.

وعندما تتخذ اجلماعة مسار املؤسسية واللوائح حمل القاضي واحلكم الذي يفصل ىف كل 
الزعامة والقيادة  املتمثلة ىف  القيادة«  خالفات اجلماعة، سيؤدي ذلك إىل غياب »روح 

األخاذة والكاريزمية)1(. 

دعوة املفكرين والعلماء والدعاة إىل عقد جمامع فقهية وفكرية كبرية يكون موضوعها 	 
اإلعالن من مراجعات كبرية يف تصحيح املفاهيم اليت أدخلت على مفاهيم رئيسية 
للدين اإلسالمي صار هبا هذا األخري متهما يف صناعة املوت والدمار يف العامل بل 
وصار ذلك ملمحا أساسيا تصنع منه السياسات الدولية اليت تريد اهليمنة على العامل 
اإلسالمي من خالل مشاريع غامضة تستخدمنا يف عملية التدمري الذايت العمالقة 
اليت ستعيد مشروع التقسيم ليس باحلمالت العسكرية ولكن بأيدينا وسالحنا وأموالنا 

ودمائنا لألسف الشديد . 

املسامهة يف صياغة اجليل يعترب اولوية االولويات وينبغي ان تعطيه احلركة االسالمية 	 
يهدد  اصبح  الذي  الفكر  مواجهة  به  تستطيع  ما  واخلطط  واالموال  االوقات  من 
نسيج اجملتمع ويستغله املنتظم الدويل يف مواصلة مشروع اهليمنة ،ذلك ان مستوى 
تعمل  جادة  تعليمية  ملؤسسات  التأسيس  هو  املستقبل  يف  التجديد  مستويات  من 
على بناء التوجهات لدى االجيال واهم مايف تلك التوجهات فهم الدين وممارسة 
الرتبية  والدعاة يف  القادات  بعض  يتخصص  ان  يتطلب  القريب  فاملستقبل  التدين، 
والتعليم والتوجيه وتصحيح الصورة العامة عن االسالم وصناعة رموز جديدة مركزية 

1 نفس املرجع السابق .
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وحملية يكون مهها الرئيسي الرتبية والتعليم عرب مؤسسات تعليمية واعالمية وشبابية 
وكشفية حملية فاعلة وجادة مبعايري جاذبة تستطيع التعاون مع املؤسسات الرمسية اليت 
ينبغي عليها اخلروج من منطية التعليم العام واحلرص على املسامهة يف عملية جتديدية 

تستهدف االجيال على مستوى الفكر واملواطنة الصاحلة ايضا.

تغيري  استسهال  وعدم  املستقبلية  الرؤية  يف  الذايت  املرجعي  النموذج  بناء   	  
املقاربات والتأثر بالتحوالت بل توظيفها يف اجتاه جتسيد الرؤية الذاتية .

اخلروج من ردود الفعل الفكرية والسياسية والدخول يف انتاج فقه الفعل الذي   	  
ينطلق من :الفقه اجلديد »جلب املصلحة مقدم على دفع املفسدة ،اجناز البدائل مقدم على 
مقاومة الرذائل،استثمار الفرص مقدم على دفع التهديدات متتني نقاط القوة مقدم على الرتكيز 

على نقاط الضعف «.

البدائل  إىل  الثنائيات  من  ،واخلروج  االختالف  وتسيري  تدبري  آليات  تقوية   	  
املتعددة يف اختاذ القرار وعلى مستوى بناء العالقات مع املخالفني .

عدم التأثر باألعراض اجلانبية للخيارات  والدعوة اىل الرتاجع عنها .  	  

تأهيل األفراد واحتضان الذكاء اجلماعي للكفاءات.  	  

حنن اليوم يف وضع التابع ،ويف وضع جمزأ ،ونعاين من صدع كبري يكاد يشق   	  
ليس اجملتمع فقط بل  الفرد اىل نصفني يف حياتنا الفكرية واحلضارية حيث صار القوم اقوام 
فنحن نظامان للمشروعية واطاران مرجعيان واحد ينحدر من التصور االسالمي واالخر ورد من 
الفلسفات الغربية فاجملتمع يعاين من هذا االزدواج اخلطري)يعين اجملتمع ليس مكون من طبقات 

أفقية عليا ووسطى ودنيا وال يتكون من دوائر متداخلة ومرتابطة (.

وهو ما يتطلب املسامهة يف تشكيل الكتلة التارخيية يف املستوى اإلسالمي)حركي   	  
صويف سلفي( ويف املستوى الوطين ويف املستوى العلماين على قاعدة الدميقراطية والتنمية. وإقامة 
التوازن االجيايب يف أمتنا بدل التوازن الصفري الذي تطرح فيه النخب واجلماعات بعضها من بعض 
فكل طرف حياول وضع خصومه يف حالة توازن صفري ليأمن على نفسه من خصومتهم وليقوى 

بتشتتهم واليضعف بتجمعهم عليه.( وصياغة  التيار األساسي السائد او اجلماعة الوطنية.
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جتسيد االنفتاح على اكرب املستويات والتفريق بني انفتاح األستاذية وانفتاح   	  
احلشد والتعبئة وانفتاح املشاركة والتعاون .

ونظرا لكون الدولة احلديثة املستقلة يف دولنا العربية دولة مستوردة االمناط   	  
تعرب  االجتماعية وتكون  االبنية  لتنسجم مع  الدولة  بناء  اعادة  الواجب  اصبح من  والقوانني 
عن تطلعات اجملتمع وليست يف خصام معه ودور احلركات االسالمية اليوم ليس فقط تأسيس 
االحزاب واملشاركة يف االنتخابات والتدافع من اجل الوصول اىل السلطة واالخنراط يف هذا 
الدولة  امناط  انعاكاسات  بفعل  املستدام  والنزاع  املتكرر  الصدام  على  حييلها  قد  الذي  املربع 
معنوية( ويف مقدمتها  تيارات شعبية)قوة  املسامهة يف تشكيل  ايضا  بل يصبح دورها  احلديثة 
العلماء واملفكرين واملؤسسات االجتماعية والثقافية واليت ال تضع يف براجمها هدف الصراع على 
السلطة والوصول إليها أو حىت املشاركة فيها بل تأخذ موقفا حازما يف االلتزام بلعب دور القوة 
الضاغطة يف دعم مشاريع اعادة بناء الدول بالطريق غري الفرداين وغري األورويب الغريب  ومقاومة 
التوجهات اخلاطئة سواء كانت من داخل السلطة أو من خارجها فيكون اهلدف هو الربنامج 
والثوابت دون أن يتحول ذلك التيار اىل قوة تنفيذية وهذا ال يعين االنعزال او املوقف السليب 
الوقوع بالضرورة يف براثن السمات املتحكمة الحمالة يف  بل هو موقف اجيايب فعال يتجنب 
السلطة ،فتعطي بالتايل للمجتمع القدرة اىل التصحيح والتقومي يف الوقت املناسب وتساهم هذه 
القوة الضاغطة البعيدة عن االنتهازية واملشاركة يف االنتخابات اهلزلية يف ترسيخ خط التوازن يف 
اجملتمع بدل خط الصراع الذي يفرضه النمط الغريب للدولة واحلزب واجلماعة ـخط التوازن الذي 
يستخدم الية اجلمع للنخب اجملتمعية ويستبعد عملية طرح النخب بعضها لبعض يف جمتمع 
واحد تتسيد فيه الدولة احلديثة وامناطها وتضعف مؤسسات وادوات اجملتمع يف مواجهة هذا 

السرطان املزمن.

املسامهة يف حل إشكالية قناعة اإلسالميني بالتعددية وتردد العلمانيني باحلوار   	  
البيين واجلماعي والسري واملعلن وجتنب التسميات القبيحة املنفرة او املستفزة.

أن  بعد  سيما  بالدنيوي  والديين  باملرجعية  اهلوية  اختالط  قضية  يف  احلسم   	  
خرجت او أخرجت احلركة اإلسالمية من حضنها األصلي)املسجد( وخطاهبا األصلي)اخلطاب 

الديين( بالرغم من وجود حتالفات بني السلطة وبعض احلركات الدينية. .

ميثاق  وميالد  اإلسالمية  احلركة  وأنصار  لقيادات  املعريف  النموذج  توحيد   	  
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الشرف الوطين االسالمي الدميقراطي الذي يتم االتفاق فيه على املعاين واملصطلحات اجلامعة.

التخطيط  وحتسن  االسرتاتيجي  بالتفكري  تتمتع  قيادية   طبقة  تشكيل   	  
االسرتاتيجي اجلماعي )الدعاة املؤهلني للالداء املتقدم 14  فريق( ذات امليزات واملعامل التالية :

التسامح والعفو من خالل مبدأ عفا اهلل عما سلف وجتديدا ليوم    01  
)اذهبوا فانتم الطلقاء( واخالق غدا نتغافر .

العفاف البذل .   02  

والعلم  واملعارف  العامة  الثقافة  بني  جيمع  جيل  انتاج  يف  املسامهة    03  
الشرعي واداء الصالة والعبادات 

العاملية وتعدد النسخ من الصورة الواحدة .   04  

ينبذون الفرقة واحلزبية.   05  
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بيان السيرة الذاتية للمؤلف 
Curriculum vitae  

المعلومات الشخصية :

      Farouk      االسم :    فاروق
اللقب :   طيفور     TAIFOUR      . االسم اإلعالمي : فاروق أبو سراج الذهب 

تاريخ ومكان االزدياد : 26 ديسمرب1968 ببلدية الشلف .
الجوال : 00213550174345  وهو نفسه على الواتساب .

dr.siradj@siyassidz.com و abousiraj11@yahoo.fr : البريد االلكتروني
https://www.facebook.com/siraj11البروفايل

/https://www.facebook.com/Farouk.Taifour.HMS صفحة الفايس بوك
https://twitter.com/abousiraj11 : تويتر

http://www.youtube.com/channel/ : قناة الباحث فاروق طيفور 
UCErDOpQd84Ecj_G4wQt1O8A

المسار العلمي : 

 شهادة الليسانس علوم سياسية ختصص عالقات دولية.
 ماجستري علوم سياسية وعالقات دولية جامعة اجلزائر)احلالة التنموية املاليزية(.

 دكتوراه علوم سياسية وعالقات دولية ختصص دراسات آسيوية)الدول الصاعدة( جامعة اجلزائر.
 باحث دكتوراه دراسات إسالمية يف كلية اإلمام االوزاعي للدراسات اإلسالمية لبنان.  

المسار المهني
 

رئيس حترير : جريدة مث جملة النبأ لسان حال حركة جمتمع السلم.	 
 مدير تنفيذي ملركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعلمية سابقا.	 
 مدير مكتب معتمد دائم لدى وزارة االتصال للجزائر بتلفزيون قناة اقرأ الفضائية.	 
رئيس حترير دورية دراسات إسرتاتيجية ودراسات اسالمية الصادرة عن مركز البصرية 	 

للبحوث واالستشارات. 
 إطار سامي مستشار مكلف باالتصال بوزارة التجارة 	 
 أستاذ بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة - اجلزائر	 
 مؤسس مركز املنظور احلضاري للدراسات االفرو آسيوية والسياسات البديلة.	 
 مدير معهد التدريب والتأهيل السياسي 	 
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صدر له سلسلة كتب منها :

 الشيخ حمفوظ حنناح الكلمة اليت سبقت زماهنا 	 
 الشيخ حممد بوسليماين األثر الفكرة والقضية 	 
 كيفيات يف شؤون احلياة 	 
 املعامل العشرون :مناذج من الفكر السياسي للشيخ حمفوظ حنناح. 	 
 الشوراقراطية ... وسط بني غالة الشورى وأدعياء الدميقراطية.	 
 مستقبل احلركة اإلسالمية يف اجلزائر : حركة جمتمع السلم منوذجا .	 
 النضالية مشروع مواجهة محالت الدعاية وحروب اإلشاعة.	 
 احلركة اإلسالمية يف اجلزائر ... امة تنتظر وخنبة حتتضر.	 
 حركة جمتمع السلم من اخلريف اجلزائري 1988 اىل الربيع العريب 2011.	 
 ملاذا ختلفت اجلزائر وتقدمت ماليزيا ؟	 
 هل خرجت داعش من رحم فكر اإلخوان املسلمني؟	 
 منظومة الرشد يف العمل السياسي .	 
 محس أين وإىل أين ؟	 

 نشرت له عدة حبوث منها:
 النظام السياسي اجلزائري : الربملاين والرئاسي ... دراسة مقارنة 	 
 املعارضة السياسية يف اليابان .	 
 دور املتغري االجتماعي يف بناء الدولة .	 
 اإلسالم السياسي يف دول آسيا .	 
 ملاذا يقاطع اجلزائريون االنتخابات ؟	 
 املصاحلة الوطنية رؤية إسرتاتيجية.	 
 وسائلنا اإلعالمية بني نواحي القصور وآليات التطوير.	 
 منظومة الرشد يف العمل السياسي .	 
 تقوية جمتمع أم اسقاط نظام ؟ مقاربة حتليلية لتطوير العمل السياسي املشرتك يف اجلزائر .	 
 مدونة سلوك للفتوى عرب االنرتنت .	 
 رمضان برؤية جديدة .	 
حركة جمتمع السلم ..ربع قرن من الوجود ..أين واىل أين ؟	 
 الصني وأمريكا ... فرص التعايش ودواعي الصدام.	 
 مراكز الفكر" ثينك تانكس " وتأثريها على اإلسالم  وقضايا املسلمني.	 
 مسار التنمية يف اجلزائر من االستقالل اىل اليوم التحديات والفرص.	 
 حتوالت االنتقال اإلسالمي من الدعوة إىل الدولة مقاربة ابستمولوجية  لتجارب احلركة 	 

اإلسالمية يف احلكم
 مايزيد عن 2000 مقال حتليلي نشر يف الصحافة الوطنية والدولية .	 
 مايزيد عن 200 مداخلة تلفزيونية يف قنوات وطنية ودولية منشورة يف قناة فاروق طيفور 	 

على اليوتوب .
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