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وحلوالً  بحوثاً  تقّدم  ربحية  غري  مؤسسة  هو  بروكنجز  معهد  إّن 
الجودة  عالية  بحوث  إجراء  إىل  املعهد  يهدف  مستقلّة.  سياسية 
لصناع  ومبتكرة  عملية  توصيات  لتقديم  إليها  يستند  ومستقلة 
يف  املوجودة  والتوصيات  االستنتاجات  تعود  والعامة.  السياسات 
كافة منشورات بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات 

نظر املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.  

يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقّدمها إىل داعميه تكمن 
يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية والتأثري. كام وأّن األنشطة 
التي تدعمها الجهات املانحة تعكس هذا االلتزام، علامً بأّن الهبات 

ال تحّدد بأي شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.



عىل  قطر  دولة  لنشكر  الفرصة  نغتنم  أن  نود 
دعمها الذي بفضله متكنا من عقد هذا املؤمتر. 
السمو  لصاحب  خاص  بشكٍل  ممتنون  وإننا 
الفرصة لالجتامع وإقامة  األمري لكرمه إذ منحنا 
أيام. كام  ثالثة  والنقاشات عىل مدى  الحوارات 
نارص  بن  عبدالله  الشيخ  معايل  نشكر  أن  نود 
بن خليفة آل ثاين رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
خالد  الدكتور  الشيخ  معايل  قطر؛  دولة  يف 
ووزارة  الخارجية؛  وزير  عطية،  آل  محمد  بن 
الشؤون الخارجية عىل كل الدعم الذي يوفروه. 
بن  رشيد  السيد  لسعادة  خاص  بشكٍر  ونتوّجه 
خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الخدمات واملتابعة؛ ولسعادة الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين، مساعد الوزير 
لشؤون التعاون الدويل؛ وسعادة السفري عبدالله 
لتنظيم  الدامئة  للجنة  التنفيذي  املدير  فخرو، 
املؤمترات وفريق عمل اللجنة الدامئة فرداً فرداً 

عىل دعمهم ومساعدتهم. 

تقبلوا منا كّل االحرتام،

 
ويليام مكانتس 

زميل ومدير
 مرشوع عالقات الواليات 

املتحدة مع العامل اإلسالمي

الدورة  العام 2015 إىل الدوحة لنعقد  نعود يف 
الثانية عرشة من منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي. 
يعقد مرشوع بروكنجز حول العالقات األمريكية 
املنتدى  هذا  قطر  ودولة  اإلسالمي  العامل  مع 
كّل عام، وهو يُعد االجتامع الدويل األبرز الذي 
يضم قادة من السياسيني، والناشطني يف املجتمع 
دين،  ورجال  أعامل،  ورجال  وأكادمييني،  املدين، 
مواضيع  يتناول  رصيح  حوار  إلقامة  وإعالميني 
واملجتمعات  املتحدة  الواليات  تواجه  هامة 

اإلسالمية حول العامل. 

 2015 اإلسالمي  والعامل  أمريكا  منتدى  يضم 
مشاركة  تضمن  الصيغ  من  متنوعة  مجموعة 
عرب  منقولة  علنية  جلسات  ذلك  يف  مبا  بناءة 
عمليات  الهامة،  التطورات  الكتشاف  اإلنرتنت 
االنتقال، واألزمات باإلضافة إىل مجموعات عمل 
ومجموعات عاملة تجمع ناشطني وخرباء بهدف 

تطوير مبادرات وتقديم توصيات سياسية. 

عقدنا هذا العام مجموعة ملناقشة كيفية تحسني 
العنيف  التطرف  مكافحة  إىل  الرامية  الجهود 
األولويات  بأمر  تداولنا  املتحدة. كام  الواليات  يف 
والرشق  املتحدة  للواليات  بالنسبة  االسرتاتيجية 
املجموعات  ضمن  التحوالت  وناقشنا  األوسط، 
اإلسالمية العامة، وبحثنا يف اسرتاتيجيات مواجهة 
دعاية الدولة اإلسالمية. وقد عمدنا إىل وضع أوراق 
بحثية ترسد وقائع هذه املناقشات بغية مشاركتها 
مع صناع السياسة والجمهور عموماً. )ملزيد من 
املعلومات عن املنتدى، مبا يف ذلك الصور والفيديو 
اإللكرتوين:  موقعنا  زيارة  الرجاء   واملحارض، 
http://www.brookings.edu/islamic-world

والتوصيات  األوراق  يف  املذكورة  اآلراء  تعكس 
الواردة فيها آراء املؤلفني فقط وال متثل بالرضورة 
أو معهد  العاملة  املجموعات  املشاركني يف  آراء 
بروكنجز. ميكنكم االطالع عرب موقعنا اإللكرتوين 

عىل مجموعة مختارة من األوراق. 
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ملخص

بين  العربي  الربيع  بعد  اإلسالموية 
الدولة اإلسالمية والدولة الوطنية

شادي حميد، وويليام مكانتس 

العريب، وجدت  الربيع  ثورات  بدء  من  سنواٍت  بعد خمس 
الجامعات اإلسالمية الوسطية—تلك التي تسعى بشكٍل عاٍم 
عرَضة  املؤسساتية—نفسها  السياسة  حدود  ضمن  للعمل 
لقمعٍ وحيش )يف مرص(، خارج السلطة )يف تونس(، متفِكَكًة 
داخلياً )يف األردن(، أو محجوبة من ِقبل الجامعات املسلحة 
والجامعات  اإلخوان  جامعة  متتعت  وليبيا(.  سوريا  )يف 
جهات  لتُصبح  البقاء،  عىل  كبرية  بقدرة  منها  املستوحاة 
رة ضمن اسرتاتيجيات  فاعلة مرتسخة كل يف مجتمعها، ُمستقِّ
املشاركة  عىل  مركِّزة  التدرُّجية،  الدميوقراطية  املنافسة 
أن  إال  القامئة.  الدولة  هياكل  ضمن  والعمل  االنتخابية 
العريب—االنقالب  الربيع  هزتا  اللتني  املزدوجتني  الصدمتني 
اإلسالمية—تحدتا  الدولة  وصعود   2013 العام  يف  املرصي 

النامذج اإلسالمية الوسطية للتغيري السيايس.

يحلل القسم األول من البحث كيف تَفرض التطورات األخرية 
الحركات  ضمن  املتنوعة  التصدعات  مناقشة  املنطقة  يف 
القسم  ويتناول  املسلمة.  األغلبية  ذات  الدول  يف  اإلسالمية 
إن  ما  التي  اإلسالمية،  األحزاب  تواجه  التي  التحديات  الثاين 
تم إدخالها إىل أروقة السلطة، تعني عليها أن تشارك يف اللعبة 
السياسية ضمن سياقات مقيِّدة وأن ترُبم تسويات صعبة من 
دون أن تثري نفور دوائرها املحاِفظة. وينظر القسم الثالث إىل 
الجامعات اإلسالمية لصعود داعش. ويلقي  استيعاب  كيفية 
تعتمدها  التي  الُنَهج،  عىل  قرب  عن  نظرًة  الرابع  القسم 
التيارات املرتبطة باإلخوان، املُتمحِورة حول الدولة وكيف يتم 
الناشطني  سيام  ال  مختلفة،  جهات  من  تحديها  أو  انتقادها 
الشباب من العامة. ختاماً، ننظر إىل أي حد ستتمكن التيارات 
اإلسالمية من »أن تتجاوز برؤيتها حدود الدولة« يف السنوات 

)والعقود( املقبلة.



شادي حميد 
الواليات املتحدة 

شادي حميد هو زميل مبركز سياسات الرشق األوسط مبعهد 
اإلسالمية:  الجديد االستثنائية  كتاب  ومؤلف  بروكنجز، 
السابق  العامل. كتابه  يعيد الرصاع عىل اإلسالم تشكيل  كيف 
كان إغراءات السلطة: اإلسالميون والدميقراطية غري الليربالية 
يف الرشق األوسط الجديد. عمل سابقاً كمدير لألبحاث مبركز 
بروكنجز الدوحة لغاية يناير 2014. قبل عمله يف بروكنجز، 
عمل شادي كمدير لألبحاث ملرشوع دميقراطية الرشق األوسط 
التنمية والدميقراطية وسيادة  وقد كان زميل هيوليت مبركز 
القانون يف جامعة ستانفورد. يشغل شادي اآلن منصب نائب 
الرئيس ملرشوع دميقراطية الرشق األوسط، وعضو يف اللجنة 
الدويل  البنك  يف  أفريقيا  األوسط وشامل  للرشق  االستشارية 

ومراسل ملجلة األتلنتك.

المؤلف 

راشد دار 
الواليات املتحدة 

مبعهد  األوسط  الرشق  سياسات  مبركز  باحث  هو  دار  راشد 
بروكنجز يف مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي.

ويليام مكانتس 
الواليات املتحدة 

األوسط  الرشق  زميل يف مركز سياسات  مكانتس هو  ويليام 
هو  اإلسالمي.  العامل  مع  األمريكية  العالقات  ومدير مرشوع 
واالسرتاتيجية،  التاريخ،  داعش:  عند  العامل  كتابنهاية  مؤلف 
أستاذ  أيضاً  وهو  اإلسالمية.  للدولة  القيامة  يوم  ورؤية 
املناصب  من  عدداً  جامعة جونز هوبكنز، شغل  مساعد يف 
الحكومية وعمل يف عدٍد من مراكز الفكر املختصة باإلسالم، 
العامني  بني  املمتدة  الفرتة  يف  واإلرهاب.  األوسط  والرشق 
2009 و2011، شغل مكانتس منصب مستشار أول يف وزارة 
الخارجية األمريكية ملكافحة التطرف العنيف. كام أنه شغل 
مناصب عديدة كمدير برامج يف مبادرة أبحاث منريفا التابعة 
لوزارة الدفاع. عالوًة عىل ذلك، مكانتس هو محلل يف معهد 
الرشكة  يف  وكذلك  نافال،  أبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
مكافحة  مركز  يف  وزميل  )SAIC(؛  العلوم  لتطبيق  العاملية 

اإلرهاب بأكادميية ويست بوينت. 



مقدمة 
تصدعات يف بنية اإلسالموية؟ انقسامات واضحة وتوتر جييل

الثورة مقابل اإلصالح
مواربة الدولة: بني الحركة والحكومة

داعش واإلسالميون
هل من سبيل ثالث بعد داعش والسييس؟ 

ملحة عن مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي
مركز سياسة الرشق األوسط
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1

من  يقودوا  أن  الشباب  من  منفيني—العامة  أو  مختفيني، 
مع  أقوى  مواجهات  األحيان  أغلب  يف  لني  مفضِّ الخلف، 
باإلسالميني،  املرتبطني  واألفراد  الجامعات  ظهور  إن  النظام. 
يوضح  الدفاعي«،  و»العنف  الثوري  العمل  اعتنقوا  الذين 
تحدي  عىل  التقليدية  الوسائل  استخدام  شعبية  يف  تراجعاً 
نقطة  إال  ليس  العنف  استخدام  أن  إال  األنظمةالحالية. 
واحدة مثرية للجدال يف حوار إسالمي داخيل مشحون وغري 
ثالث  بعد  ووسائله.  السيايس  التغيري  طبيعة  حول  مسبوق 
سنوات من تَنِحية اإلخوان املسلمني عن السلطة وحظرهم، 
مرت املنظَّمة—التي متثل الحركة اإلسالمية األكرث تأثرياً خالل 
القرن املايض—بانقسام غري مسبوق ازداد سوءاً مع الوقت.3 
»انقسام«  املسلمني مصطلح  اإلخوان  أعضاء  بعض  يستخدم 
يتعلق  فيام  املتنامية  الداخلية  الخالفات  مدى  عىل  للداللة 
التنظيمية  الهياكل  طبيعة  والحزب،  الحركة  بني  بالعالقة 

لإلخوان، ومعنى أن تكون »ثورياً«.

واملعضالت  التحديات  من  عدد  عىل  البحث  هذا  يركز 
إىل  الوسطية، استناداً  التي ظهرت ضمن اإلسالموية  البارزة 
يونيو  يف  بروكنجز  معهد  عقدها  عمل  مجموعة  مناقشات 
2015، وكذلك اجتامعات املُتَاِبعة التي ُعِقدت بعد ذلك يف 
إسالميني  ناشطني  العمل  مجموعة  استقطبت   .2016 العام 
من فئة الشباب وسياسيني من سبع دول مختلفة باإلضافة 
التحوالت  ملناقشة  السيايس  اإلسالم  مجال  يف  باحثني  إىل 
الحركات  ضمن  تحصل  التي  والتكتيكية  األيديولوجية 
اإلسالمية. إن العديد من النقاشات التي تدور حول اإلسالم 
ترصيحات  من  األول  املقام  يف  مواضيعها  تستمد  السيايس 
مع  شخصية  مقابالت  من  وكذلك  حزبية  وبرامج  رسمية 
إعادة  إىل  نقاشاتنا  سعت  سناً.  أكرب  يكونوا  ما  عادة  قادة 
توجيه الحوار من خالل إرشاك الناشطني اإلسالميني األصغر 

سناً الذين يتولون أدواراً أكرث أهميًة كُلُّ يف منظمته. 

لصالح  تجنيد  عملية  يعرض  راً  مصوَّ رشيطاً  يكون  قد 
عىل  للوقوف  مألوٍف  غري  مكاناً  )داعش(  اإلسالمية  الدولة 
شاب  رواية  أن  إال  العريب.  الربيع  بعد  اإلسالمية  التجربة 
مرصي—منتٍم إىل الدولة اإلسالمية وقاٍض يف أحد محاكمها 
الرشعية—تبنّي املرارة وخيبة األمل التي شعر والزال يشعر 

بها عدد كبري من اإلسالميني: 

االنتخابات[  يف  تشارك  ]التي  اإلسالمية  الجامعات  متلك  ال 
القوة العسكرية أو الوسائل للدفاع عام حققت من مكاسب 
أو  السجون  يف  يرمون  فوزهم،  بعد  االنتخابات.  خالل  من 
األساس،  من  يفوزوا  مل  كانوا  لو  كام  الساحات،  يف  يقتلون 
أو مل يحققوا شيئًا، أو مل ينفقوا املال، أو مل ينظموا حمالٍت 

داعمٍة ملرشحيهم.1

وجدت  العريب،  الربيع  ثورات  بدء  من  سنواٍت  خمس  بعد 
بشكٍل  تسعى  التي  الوسطية2—تلك  اإلسالمية  الجامعات 
عاٍم للعمل ضمن حدود السياسة املؤسساتية—نفسها ُعرَضًة 
لقمعٍ وحيش )يف مرص(، خارج السلطة )يف تونس(، متفِكَكًة 
داخلياً )يف األردن(، أو محجوبة من ِقبل الجامعات املسلحة 
والجامعات  اإلخوان  جامعة  متتعت  وليبيا(.  سوريا  )يف 
املستوحاة منها بقدرة كبرية عىل البقاء، لتُصبح جهات فاعلة 
رة ضمن اسرتاتيجيات املنافسة  مرتسخة كل يف مجتمعها، ُمستقِّ
 الدميوقراطية التدرُّجية، مركِّزة عىل املشاركة االنتخابية والعمل 
املزدوجتني  الصدمتني  أن  إال  القامئة.  الدولة  هياكل  ضمن 
العام 2013  العريب—االنقالب املرصي يف  الربيع  اللتني هزتا 
وصعود الدولة اإلسالمية—تحدتا النامذج اإلسالمية الوسطية 

للتغيري السيايس. 

الغياب  أجرب  فقد  صادمة.  األكرث  املرصية  الحالة  تكون  رمبا 
القرصي لقادة اإلخوان املسلمني—الذين هم إما مسجونني، 

مقدمة 

 »فدائيو داعش يدعو المصريين للجهاد«، مقطع على اليوتيوب، نشره GrimghostMediaArabic، 29 ديسمبر 2013، . 1
 .https://www.youtube.com/watch?v=GFsrJADJkqY

 ُيعرِّف هذا البحث الجماعات اإلسالمية »الوسطية« كمجموعة الحركات واألحزاب السياسية التابعة لها التي تعمل ضمن حدود السياسات المؤسساتية، . 2
تلك التي تقبل مفهوم الدولة الوطنية الويستفالية، وتتمتع بدعم شعبي. كما أننا ال نصدر حكمًا معياريًا بشأن مفهوم معتقداتهم. ويشمل ذلك اإلخوان 

ر تعريفنا بالفرق الواضح بين اإلسالميين الوسطيين والمجموعات المتمردة  المسلمين وتيارات أخرى تستخدم اإلخوان المسلمين كإطار مرجعي. وُيقِّ
المسلَّحة كداعش وتنظيم القاعدة.

ناشطون وقادة من جماعة اإلخوان المسلمين، مقابلة أجراها معهم شادي حميد، اسطنبول، تركيا، من 26 أبريل 2016 إلى 1 مايو 2016.. 3
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يحلل القسم األول من البحث كيف تَفرض التطورات األخرية 
الحركات  ضمن  املتنوعة  التصدعات  مناقشة  املنطقة  يف 
القسم  ويتناول  املسلمة.  األغلبية  ذات  الدول  يف  اإلسالمية 
إن  ما  التي  اإلسالمية،  األحزاب  تواجه  التي  التحديات  الثاين 
تم إدخالها إىل أروقة السلطة، تعني عليها أن تشارك يف اللعبة 
السياسية ضمن سياقات مقيِّدة وأن ترُبم تسويات صعبة من 
دون أن تثري نفور دوائرها املحاِفظة. وينظر القسم الثالث إىل 
الجامعات اإلسالمية لصعود داعش. ويلقي  استيعاب  كيفية 
تعتمدها  التي  الُنَهج،  عىل  قرب  عن  نظرًة  الرابع  القسم 
التيارات املرتبطة باإلخوان، املُتمحِورة حول الدولة وكيف يتم 
الناشطني  سيام  ال  مختلفة،  جهات  من  تحديها  أو  انتقادها 
الشباب من العامة. ختاماً، ننظر إىل أي حد ستتمكن التيارات 
اإلسالمية من »أن تتجاوز برؤيتها حدود الدولة« يف السنوات 

)والعقود( املقبلة.
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التي عاشها  التجارب املضطربة، يف كثري من األحيان،  أثبتت 
اإلسالميون عىل مدى السنوات الخمسة املاضية عدم رغبة، أو 
عجز، األنظمة السياسية يف العامل العريب يف استيعاب املشاركة 
شهدت  دول  يف  ما،  حٍد  إىل  السياسية—حتى،  اإلسالمية 

تحوالت »ناجحة« كتونس. 

من جهتهم، ناضل اإلسالميون للتوفيق بني طموحهم السيايس 
مقابل  يف  األكرث وضوحاً  »اإلسالمية«  ومطالبهم  األمد  طويل 
احتياجات الحكم األكرث دنيوية، ورمبا األهم من ذلك، الحاجة 
هذه  تؤدي  الحاكمة.  األنظمة  تهدد  ال  كجهة  الظهور  إىل 
التحديات إىل توتر بني رموز »الحرس القديم« الذين يفضلون 
اإلصالح التدريجي والناشطني الجدد الذين يدعون إىل وسائل 
عىل  الحوارات  هذه  تُجرى  ما  غالباً  للتغيري.  »ثورية«  أكرث 
التجارب  الجيلية، إمنا ليس دامئاً. قد تكون  امتداد الخطوط 
املاضية مع القمع هي املتغري األكرثأهميًة ها هنا، مع اختبار 
السجن  لتجربة  األحيان،  أغلب  يف  القديم،  الحرس  قادة 
ينطبع  بينام  وسوريا(،  تونس،  مرص،  يف  سيام  )ال  املنفى  أو 
التي  العريب  للربيع  الثورية  بالسياقات  شباباً  األكرث  األعضاء 
اتصفت عموماً، أقله يف البداية، بالتعاون العابر لأليديولوجيا 

بني اإلسالميني وغري اإلسالميني. 

ضمن  الجيلية  االنقسامات  يف  تبحث  بحثية،  هيئة  قارنت 
األيديولوجية  الصفات  بني  مرص،  يف  املسلمني  اإلخوان 
سن  بلغوا  الذين  »الوسط«،  جيل  إىل  املنتمني  لألعضاء 
جامعة  إىل  ودخلوا  املايض  القرن  سبعينيات  يف  الرشد 
صفات  وبني  اإلسالمية،  الطالبية  االتحادات  عرب  اإلخوان 
خليل  ميّز  والالحقة.4  السابقة  األجيال  إىل  املنتمني  أولئك 
التي  العناين بني األجيال األربعة ألعضاء اإلخوان املسلمني 
وتسعينيات  ومثانينيات  وسبعينيات  ستينيات  يف  نشطت 
يف  الرشد  سن  بلغوا  الذين  املدونني  وجيل  املايض  القرن 

عبدالحليم  محمد  وكذلك  العناين  وصف  األلفينيات.5 
يف  االختالف  عىل  انفتاحاً  أكرث  بأنه  الشاب  الجيل  هذا 
عىل  واالشرتاكية،  واأليديولوجيات—الليربالية  األفكار 
الشارع وعرب  النشطاء يف  لتفاعلهم مع  املثال—نظراً  سبيل 
اإلنرتنت.6 إن إخفاقات وخيبات أمل الربيع العريب تفرض 
أعمق.  بشكل  الشبايب  النشاط  دور  تقييم  إعادة  علينا 
غري  أعدادهم  ضوء  يف  سيام  ال  الشباب،  يُعاَمل  ما  غالباً 
املحتمل  الرتياق  من  كنوٍع  األوسط،  الرشق  يف  املتكافئة 

الواقع أكرث تعقيداً. بينام يكون  لكّل داء، 

التوترات  ُوِصفت   ،2011 العام  سبقت  التي  الفرتة  خالل 
»املحافظني«  بني  بأنها  املسلمني  اإلخوان  جامعة  ضمن 
وال  و»اإلصالحيني«.  »التقليديني«  بني  أو  و»اإلصالحيني« 
يشري مصلطح »التقليدية« هنا بالرضورة إىل االلتزام ببعض 
التقاليد اإلسالمية من فرتة ما قبل الحداثة إمنا إىل »تقاليد« 
اإٌلخوان، وخصوصاً التدرجية، الهرمية، و»السمع والطاعة«. 
تألفت األقلية األكرث إبدًء لرأيها من شباب اإلخوان—ولكنها 
البارزين  الشباب  والناشطني  املفكرين  أقلية—من  تبقى 
التعددية،  بشأن  وتقدمية  مرونة  أكرث  آراًء  أبدوا  الذين 
وفصل  لأليديولوجيات،  العابر  التعاون  املرأة،  حقوق 
ومن  السياسية.  وظائفها  عن  للحركة  الدينية  الوظائف 
الحديبي،  إبراهيم  نَذكر:  والناشطني  املفكرين  هؤالء  بني 
ر  وعامَّ لطفي،  إسالم  عياش،  الرحمن  عبد  النجار،  مصطفى 
البلتاجي، الذين رسعان ما ترك عدد منهم اإلخوان وأعلنوا 
األحزاب  أول  النجار  أسس  املثال،  سبيل  فعىل  استقاللهم. 
املرصية »الليربالية« بعد سقوط مبارك بوقت قصري. )األمر 
أكرث  كانوا  اإلخوان  من  الشباب  بأن  انطباعاً  أعطى  الذي 
يشكل  مل  الحقيقة،  يف  أنه  مع  املنظمة،  بقية  من  تقدميًة 
صوت  ذات  أنها  أقلية—مع  إال  الشباب  املفكرون  هؤالء 

مسموع—ضمن الجيل األكرث شباباً من اإلخوان(.7

 تصدعات في بنية اإلسالموية؟ 
انقسامات واضحة وتوتر جيلي

راجع على سبيل المثال كاري روزيفيسكي ويكهام، تعبئة اإلسالم: الدين، النشاط، والتغيير السياسي في مصر )نيو يورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2002(؛ . 4
خليل العناني، اإلخوان المسلمون في مصر... شيخوخة تصارع الزمان؟ )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2007(. 

العناني.. 5
 المرجع نفسه؛ محمد عبد الحليم، »فجوة جيلية: أبعاد األزمة بين شباب اإلخوان وقيادات الجماعة بعد الثورة«، صحيفة الغد، 8 أبريل 2012، . 6

.http://www.adenalghad.net/news/9529/#.VVjVWyFVhBd
يود المؤلفون أن يشكروا جيليان شويدلر لتأكيده على هذه النقطة.. 7
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املسلمني يف  لإلخوان  القصرية  والتجربة  ثورة 2011،  شكلت 
الذي  العسكري  واالنقالب   ،2013–2012 العام  يف  الحكومة 
أطاح مبحمد مريس تجارب تكوينية لكادر جديد من الناشطني 
الشباب. أكد االنقالب ومجزرة رابعة التي تلته، والتي أودت 
عىل  املسلمني،  لإلخوان  ومنارص  عضو   800 من  أكرث  بحياة 
التغيريات التي كانت بدأت أن تحصل، ُمستدعيًة االنقسامات 
واإلصالحيني.8  التقليديني  عليهم  يُطلق  من  بني  القدمية 
قت  تعمَّ قد  الجديدة  الخالفات  كانت  ربيع 2016،  وبحلول 
»باالنقسام«  اإلخوان  نشطاء  بعض  وصفه  ما  إىل  أدى  مام 
حول مجموعة من األسئلة الناتجة عموماً عن حقبة ما بعد 
الربيع العريب مبا يف ذلك العالقة بني الحركة والحزب، وجوب 
إعادة التفكري يف الهياكل الهرمية )التنظيم(، وما يعنيه حقاً 

أن تكون »ثورياً«.9

لمزيد من المعلومات عن تأثير االنقالب والمجزرة التي ارتكبت ضد اإلخوان المسلمين، راجع شادي حميد، االستثنائية اإلسالمية: كيف يعيد الصراع من أجل اإلسالم . 8
تشكيل العالم )نيو يورك: مطبعة القديس مارتين، 2016(، تحديدًا الصفحات من 101–147.

مقابلة أجراها شادي حميد مع ناشطين وقادة من اإلخوان المسلمين في إسطنبول، تركيا، من 26 أبريل 2016 – 1 مايو 2016. . 9
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أفي سبيغل، اإلسالم الشاب: السياسات الجديدة للدين في المغرب والعالم العربي )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 2015(، صفحة 8.. 10

يبدو األمر عىل األغلب غريباً اليوم ، ولكن أثناء حكم مبارك، 
مل يتكلم اإلخوان املسلمون عن »الثورة« وما كانوا ليفعلوا، 
كقاعدة عامة. قد يكون التقليديون واإلصالحيون قد اختلفوا 
حول عدٍد من األمور الدينية واالجتامعية، إال أنهم تشاركوا 
االلتزام ذاته بالعمل ضمن النظام، مهام كان النظام قد يكون 
الربيع العريب يف أولها  يعمل ضدهم. وهذا ما جعل تجربة 
ملفتة للنظر جداً: أصبحت فكرة الثورة—حتى وإن مل يكن 
معارضوها متأكدين متاماً مام تعنيه—بشكل رسيع ال يحمل 

الجدل جزءاً عادياً من الحياة السياسية. 

أو  أيديولوجية  مجرد  من  أكرث  املعتدلة  اإلسالموية  كانت 
مجموعة من األفكار؛ كانت فلسفة تغيري اجتامعي وسيايس 
فالرجل  الفرد.  بإصالح  وبدأت  اإلصالح  فكرة  حول  تدور 
املسلمة  واألرسة  سويَّة.  مسلمة  أرسة  سرييبِّ  م  املُقوَّ املسلم 
ستشارك  التي  فضيلة،  أكرث  مجتمعات  ستنشئ  السوية 
دواليك.  وهكذا  أكرث،  فاضلة  حكومات  تكوين  يف  بدورها 
لإلصالح  األوىل  الخطوة  تبدأ  عنده  الذي  للفرد،  فإن  لهذا 
طموح  إصالح  برنامج  إن  ولكن،  كبرية.  أهمية  ويجسدها، 
قوية،  تنظيمية  يتطلب رؤية  بالتأين،  ذ  لينفَّ تُرِك  وإن  كهذا، 
أن،  إال  للقيادة.  وإذعاناً  هرمية  بالتايل  يتطلب  الذي  األمر 
هذا الجزء األخري أصبح نقطة خالف بني الناشطني الشباب 

يف مرحلة ما بعد الربيع العريب. 

 ،2013 يوليو  انقالب  بعد  العصيبة  واألسابيع  األيام  خالل 
االنقالب  مع  البداية،  يف  أقله  اإلخوان،  قادة  كبار  تعامل 
باألمر  ليس  وهو  سياسية.  حلوالً  يتطلب  سيايس  كحدث 
يقودوا  أن  تعلموا  لإلخوان  التقليديون  فالقادة  املفاجئ: 
حتى خالل فرتة مشاركة انتخابية حذرة من مثانينيات القرن 
الجيل  املقابل، فقد خاض  أما يف  العام 2011.  املايض حتى 
تنظيم  طريق  عن  لهم  تجربة  أول  الناشطني  من  الجديد 
التكويني  التعليم  كان  منهم،  للكثري  فبالنسبة  املظاهرات. 
أروقة  بني  من  بدالً  التحرير  ميدان  شوارع  يف  السيايس 

الربملان أو النقابات املهنية. 

بعد اعتقال الصف األول والثاين والثالث من قيادات اإلخوان 
أو إجبارهم عىل االختفاء أو نفيهم، طُلَِب من األعضاء األصغر 
سناً تحمل مسؤوليات أكرب وتنظيم النشاطات املحلية—مبا يف 
ذلك االجتامعات الرسية ألرس اإلخوان—وقيادة االحتجاجات. 
ُمرتََجلة  أساليب  اتباع  إىل  ذلك  أدى  التكتييك،  املستوى  عىل 
بشكل كبري، مقارَنة بالعمل التقليدي املتسلسل من القمة إىل 
لعدة عقود. حينها زادت  الحركة  به  اتسمت  الذي  القاعدة 
بشكل كبري ثقة هؤالء القادة الجدد—الذين بحكم أعامرهم، 
كانوا مل ينغمسوا بعد يف الهرم التنظيمي ملدة طويلة. وشعروا 
بحاجة أقل للرجوع إىل القيادة املقيمة يف املنفى يف الدوحة 
أو اسطنبول حيث أنهم كانوا يتحملون العبء داخل مرص. 

توجهات  لوحظت  كاملغرب،  تأزماً،  األقل  السياقات  يف  حتى 
مشابهة بني الجامعات اإلسالمية. أشار أيف سبيغل يف دراسته 
الرائعة التي تناولت املنظمتني اإلسالميتني الرئيسيتني يف البالد 
أنه »خالفاً للتصور العام، مل يَجذب اإلسالميون الشباب يف هذا 
املحيط التنافيس بعضهم بعضاً بشكٍل أكرب من خالل الرتويج 
للجمود التنظيمي—أي الخطوط الثابتة للهرمية والسيطرة—
خيارات  توفري  إىل  والدعوة  وعود  تقديم  خالل  من  إمنا 
السامح  ذاتية، وحرية. وذلك من خالل  استقاللية  شخصية، 

بتكوين ما يريده الشباب: هوياتهم الفردية الخاصة«.10

تشكيل  من  الشباب  إيجابياً—متكني  ذلك  كل  يبدو  قد 
والسيايس.  االجتامعي  للعمل  الخاصة  وأمناطهم  هوياتهم 
تُعطَى  )حيث  أمريكية  وطنية  أمنية  نظر  وجهة  من  ولكن 
اإلخوان  أعضاء  من  كبرياً  عدداً  فإن  »لالستقرار«(،  األولوية 
»إصالحيني«—مليلهم  يوماً  يُعتربون  كانوا  قد  الذين  الشباب 
لأليديولوجية— العابر  والتعاون  التعددية  تجاه  أكرب  بشكل 
هم من يتبنون خطاباً أكرث هجومية و»ثورية« اآلن. كان ذلك 
الثورة—حتى  مقابل  الجديدة—اإلصالح  االنقسامات  أحد 
ما  أنفسهم  اإلخوان، عملياً، يجدون  أعضاء  وإن كان معظم 
تقدميًة  األكرث  هو  من  بشأن  الجداالت  تراجعت  بني.  بني 
كدور  الخالفية،  االجتامعية  للمسائل  بالنسبة  )نسبياً( 

الثورة مقابل اإلصالح
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 راجع شادي حميد، »مرسي والمسلمين: هل أصبحت حكومة مصر أكثر إسالمية؟« مجلة فورن بوليسي، 8 مايو 2013، صفحة 8، . 11
 .http://foreignpolicy.com/2013/05/08/morsy-and-the-muslims/

كبير مستشاري الرئيس مرسي في مقابلة أجراها معه شادي حميد، القاهرة، مصر، 8 أبريل 2013.. 12
مسؤولون من حكومة مرسي وأعضاء من اإلخوان المسلمين في مقابلة أجراها معهم شادي حميد، القاهرة، مصر، يوليو 2013. . 13
 محمد المصري، »تراجع سياسة مصر التصفوية«، الجزيرة، 1 مايو 2014،. 14

.http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/05/egypt-eliminationism-policy-redu-20145151839944753.html
عضو من اإلخوان المسلمين في مقابلة أجراها شادي حميد، لندن، إنكلترا، 3 فبراير 2015.. 15

بشأن طرق  التساؤالت  مقابل  يف  املرأة،  أو حقوق  الرشيعة 
التغيري محتمالً ضمن  كان  إذا  وما  السيايس  التغيري  وطبيعة 

قيود الدولة املرصية الراهنة. 

االنقالب  بعد  جلية  أصبحت  التصدعات  أن  من  وبالرغم 
مريس  محمد  حكم  فرتة  أثناء  بادية  كانت  أنها  إال  املرصي، 
القصرية. أثبت اإلخوان عدم كفاءتهم لحكم املجتمع املرصي 
استقطابه— يف  بأنفسهم  ساهموا  الذي  املنقسم—املجتمع 

سواًء ضمنياً أو فعلياً. وبالرغم من أن منتقدي الجامعة بشكل 
)ومن  جداً  وأصولية  عدائية  مريس  حكومة  بأن  يرون  عام 
الشباب  األعضاء  كان  »باألخونة«(،  االتهامات  جاءت  هنا 
يف اإلخوان عىل األرجح يرون أن مريس حذٌر بشكٍل زائد يف 
ملؤسسات  مستوِعب  وإجامالً  الرئاسية  صالحياته  مامرسة 

الحكومة بشكٍل ُمبالَغ.11

أرصَّ مريس املستِقر حينها حديثاً يف القرص الرئايس—والذي 
القانون«— »مبوجب  يترصف  أنه  منه  املقربون  عنه  قال 

الداخل.12  ببطئ من  املُرِهقة  الدولة  بريوقراطية  تغيري  عىل 
حتى إن أكرث تحركاته عدائيًة—كإجبار القائَدين العسكريني 
حسني طنطاوي وسامي عنان عىل االستقالة بعد مقتل 16 
جندي يف هجوم 5 أغسطس يف سيناء، أظهر قدراً من ضبط 
املدى(، ولكن  )القصرية  أْوِج شعبيته  النفس. كان مريس يف 
الجيش،  ضمن  شمولية  أكرث  إصالحاٍت  تطبيق  من  بدالً 
يف  القادة  من  أصغر  جيل  برتقية  واكتفى  ذلك  عن  امتنع 
عبد  الجرنال  فيهم  مبن  املسلحة،  للقوات  األعىل  املجلس 
لطبيعتهم  نظراً  الحربية.  املخابرات  مدير  السييس،  الفتاح 
املسلمني  اإلخوان  قادة  من  وغريه  مريس  بقي  التدرجية، 
حذرين وحريصني. كحركة دعوية، اعتقدواأن نَُخب النظام، 
سيتحركون  أصالً،  املتدنيني  السييس  مثل  هم  من  سيام  ال 
طبيعياً اتجاه اإلخوان مع الوقت، ما إن يشهدوا بأم أعينهم 

عىل الطبع األخالقي ألعضاء اإلخوان املسلمني. 

أي  يكون هذا حال  نفعاً، ورمبا  االسرتاتيجية مل تجدي  هذه 
اسرتاتيجية من املايض تعتمد عىل التدرجية البطيئة املحثوثة 
عينه،  الوقت  يف  »الثورة«.  عرص  يف  تنجح  أن  لها  ميكن  فال 
التي كانت جوهر سياسات اإلخوان عىل   التدرجية  ساعدت 
السيطرة، عىل األقل لحٍد معني، عىل الحامس الثوري لألعضاء 
الشباب. وحسب ما أقره مسؤول متوسط يف اإلخوان املسلمني 

أثناء نقاشاتنا: »رغم أنني عارضت السياسات السلمية التي 
اعتمدها كبار القادة يف حاالت عديدة... ولكن من دون هذه 

السياسات، ما كانوا ليستطيعوا السيطرة عىل الشباب«.

املسلمني— اإلخوان  قادة  كبار  أرص  األخرية،  اللحظة  حتى 
غضون  يف  عليهم.13  ينقلب  لن  السييس  مريس—أن  وكذلك 
ذلك، قبل أيام من مجزرة 14 أغسطس 2013، خاطب املرشد 
العام لجامعة اإلخوان املسلمني محمد بديع جمهور منارصي 
مريس مؤكًِّدا »إن ثورتنا سلمية، وستبقى سلمية... إن سلميتنا 

أقوى من رصاصهم«.14

الُحكم—مبا يف  أثار عدم جاهزية اإلخوان ملواجهة تحديات 
العسكرية  التحركات  استباق  أو  مواجهة  عن  عجزهم  ذلك 
الناشطني  بني  وخصوصاً  األعضاء  بني  ضدهم—الشكوك 
املنظمة  توجيه  عىل  القيادة  بقدرة  يتعلق  فيام  الشباب، 
من  كان  رابعة،  مجزرة  وبعد  االنقالب.  تلت  التي  الفرتة  يف 
بالنسبة  ذلك«.  حدث  »ملاذا  السؤال  يُطَرح  أن  الطبيعي 
للمؤمنني، استيعاب بأن الله خلق اإلنسان وترك له ببساطة 
حرية اختيار أفعاله—حتى وإن أدى ذلك إىل رش عظيم—مل 
يصبح تفسرياً سهالً. فال بدَّ من وجود سبب لكلِّ ذلك. هذه 
األقل  أو عىل  أجوبة،  تتطلب  فهي  الثيوديسيا،  هي مشكلة 
محاولة اإلجابة عىل التساؤل،ملاذا سمح الله بوجود الرشِّ يف 
العامل. هل كانت املجزرة عقاباً عىل االنحراف عن املسار الذي 

يبتغيه الله؟15

إن التوتر الذي نشأ بني األجيال، الشك الذايت يف أمور الدين، 
املنتمني  بعض  دفع  املنشأ  خارجية  السياسية  والصدمات 
لإلخوان يف مرص والحركات املستوحاة منها للتساؤل عموماً 
املسار.  عن  انحرفت  قد  اإلسالمية  التيارات  كانت  إذا  عامَّ 
االستثامر يف  بالغوا يف  اإلسالميون »قد  كان  إذا  ما  عىل  رداً 
اإلخوان[  ]مؤسس  »رؤية  أن  اعتبار  عىل  السيايس«،  ق  الشِّ
السياسة فحسب«، عربَّ  أكرث شمولية من  البنا كانت  حسن 
»تطور«  إن  قائالً  اتفاقه  عن  تونس  النهضة يف  أعضاء  أحد 
أن  إال  وضعنا«.  حول  تساؤالً  »يطرح  واملجتمع  الدولة 
التفسري مل يُسهِّل اإلجابة عىل السؤال، كام سنحاول تبيانه يف 
الصفحات املقبلة. )عىل نحو مثري لالهتامم، أعلنت النهضة، 
التي كانت حتى مايو 2016 حركة وحزباً يف آن واحد، أنها 

ستصبح حزباً سياسياً »فقط«(.
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 »الدعم الخليجي لمصر التي يحكمها السيسي يقرب أن يماثل مشروع مارشال«، مؤسسة ميدل إيست مونيتور، 12 أبريل 2014،. 16
.https://www.middleeastmonitor.com/20140412-gulf-support-for-al-sisi-s-egypt-said-to-be-equivalent-of-the-marshall-plan/

للمزيد من المعلومات عن تاريخ المملكة العربية السعودية مع اإلخوان المسلمين، راجع ستيفان الكروا، »مأزق اإلخوان المسلمين في المملكة العربية . 17
 السعودية«، صحيفة الواشنطون بوست، 20 مارس 2014،

.http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/
 »المملكة العربية السعودية تصنف اإلخوان المسلمين كمنظمة إرهابية«، صحيفة ذا ناشونال، 7 مارس 2014، . 18

 .http://www.thenational.ae/world/middle-east/saudi-arabia-designates-muslim-brotherhood-as-terrorist-group
  أدام تايلور، »لماذا تنعت اإلمارات العربية المتحدة مجموعتين أمريكيتين باإلرهابيتين« صحيفة ذا واشنطون بوست، 17 نوفمبر 2014، . 19

 .http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/17/why-the-u-a-e-is-calling-2-american-groups-terrorists/
 »األردن تسجن قائد اإلخوان المسلمين النتقاده اإلمارات العربية المتحدة«، بي بي سي، 15 فبراير 2015،. 20

.http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31479650
 طارق النعيمات، »زمزم واإلخوان المسلمون«، مجلة صدى، مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي 4 فبراير 2014،. 21

.http://carnegieendowment.org/sada/2014/02/04/zamzam-and- jordanian-brotherhood/h03b
 أسامة الشريف، »صدع غير مسبوق يقسم اإلخوان المسلمين في األردن«، موقع المونيتور، 2 مارس 2015،. 22

 .http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/jordan-muslim-brotherhood-revoke-membership-crisis.html
 تايلور الك، »حركة انتهازية ضد اإلخوان المسلمين تعرض األردن للخطر«، صحيفة ذا كريستشيان ساينس مونيتور، 19 مارس 2015،. 23

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0319/Opportunistic-move-against-Muslim-Brotherhoodposes-Jordan-
.to-risks

 تايلور الك، »اإلخوان المسلمين انتهوا تقريًبا. هل تستطيع الجماعة إعادة تقديم نفسها؟«، صحيفة ذا كريستشيان ساينس مونيتور، 22 يونيو 2016،. 24
.http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0622/Muslim-Brotherhood-is-all-but-snuffed-out.-Can-it-reinvent-itself

أخذه  من  بدَّ  ال  آخراً  عامالً  املتغرية  اإلقليمية  البيئة  تُشكِّل 
فيه  تدفع  كانت  الذي  الوقت  نفس  ففي  االعتبار.  بعني 
املنظامت اإلسالمية إىل الوراء، َعِملت كتلة مناِهضة لإلخوان 
دعم  عرب  السييس  نظام  قبضة  تقوية  عىل  الخليج  دول  يف 
اقتصادي مبليارات الدوالرات.16 إىل غري ذلك، صنفت اململكة 
العربية السعودية، التي لطاملا متنت تقويض سلطة اإلخوان 
إرهابية يف  كمنظمة  اإلخوان  آخر،17  مكان  أي  يف مرص ويف 
حذوها  املتحدة  العربية  اإلمارات  وحذت   18  ،2014 مارس 
يف نوفمرب 2014. 19 انتهز النظام املليك األردين تلك اللحظة 
له.  املُعارِضة  اإلسالمية  الجهات  بني  االنقسامات  ليزرع 
فاعتقلت الحكومة األردنية قائد اإلخوان املسلمني زيك بني 
بعد  أجنبية«،  دولة  مع  بالعالقات  »اإلرضار  بتهمة  ارشيد 
العربية املتحدة عرب صفحته عىل  انتقد ارشيد اإلمارات  أن 
إرهابية.20  كمنظمة  اإلخوان  لتصنيفها  بوك  فايس  موقع 
بني  فرتة  منذ  تختمر  انقسامات  بعد  األحداث  تلك  أتت 
ُعرف  ما  بعد  العلن  إىل  ظهرت  والتي  األردن،  يف  اإلخوان 
التي  املبادرة  هذه  اإلخوان  أعضاء  أطلق  زمزم.  مببادرة 
للخطاب  و»تجديد  دستوري  إصالح  برنامج  عىل  اعتمدت 
لألمة  واسع  عمل حضاري  إطار  كونه  مع  ليتالئم  اإلسالمي 
شورى  مجلس  طَرد   ،2015 مارس  يف  جميعاً«.21  مبكوناتها 
غريهم  مع  زمزم  مبادرة  قادة  الفعيل  املسلمني  اإلخوان 
للحصول عىل ترخيص  أن تقدموا بطلب  املنشقني بعد  من 
ليكونوا فرع اإلخوان املسلمني املُعرتَف به يف األردن.22 بعد 
بضغط  املنشق،  بالتيار  األردنية  الحكومة  اعرتفت  أسابيع، 
من حلفائها يف الخليج وعىل أمل أن تشكِّل املبادرة معارضة 
إسالمية أكرث مرونة، عىل حساب اإلخوان »األصليني«.23 ويف 

أبريل 2016، أغلقت الحكومة مقرات اإلخوان يف َعامن.24
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مع وصول العملية االنتقالية إىل حالة جمود، تنحت النهضة 
عن السلطة بإرادتها بعد مفاوضات طويلة، وهو أمر يُحسب 
وقائد  املشارك  املؤسس  إىل  حميد  شادي  تحدث  حني  لها. 
من  فرتة  بعد   ،2015 العام  أوائل  يف  الغنويش  راشد  النهضة 
مرور ذكرى أحداث مرص، كان االنقالب ال يزال يلوح يف أفق 
رسده لألحداث بشكل واضح. نتيجة لألحداث يف مرص، قال 
الغنويش: »رفعت املعارضة طموحها وسقف مطالبها لتسقط 
الحكومة معتمدة عىل قوة الشارع... حتى أنهم أطلقوا عىل 

مجموعاتهم نفس األسامء املستخدمة يف مرص!«25

وبالرغم من أن املنطقة بأكملها كانت تبدو يف إنهيار، تابعت 
لالنتخابات  مرشح  تقديم  رافضة  بحذر،  التحرك  النهضة 
العلامنية،  النخبة  مع  تعاونت  كام   26  .2014 للعام  الرئاسية 
ومالت إىل صناع السياسة الغربيني، وخففت من حدة خطابها 
اإلسالمي لتبقى يف اللعبة السياسية—فكان ذلك عمالً دقيقاً 
عامة  أغضب بعض  ولكنه  التوازن  نوع من  إرساء  إىل  يرمي 

املنتمني إىل املجموعة األكرث تحفظاً.27

اتَّهم بعض اإلسالميني النهضة بخسارة طابعها اإلسالموي، وهي 
تهمة قد تتعاظم عىل األرجح يف ضوء إعادة توسيم النهضة 
لنفسها يف مايو 2016 كحزب »دميوقراطي مسلم« بدالً من 
إسالمي. )حتى أن الغنويش أدىل بترصيحات حادة قائالً بأنه »مل 
يعد هناك مربرلوجود اإلسالم السيايس يف تونس« ألن اإلسالم 
و»التطرف  »الدكتاتورية«  عىل  رداً  ظهر  مصطلح  السيايس 
العلامين« وهذه الظروف مل تعد موجودة يف تونس عىل ضوء 
االنتقال الدميوقراطي الناجح. وأىت هذا القرار كرد عىل صعود 
داعش وتنظيم القاعدة، الذي، عىل حّد قول الغنويش، شوَّه 

مفهوم اإلسالم السيايس بشكٍل ال ميكن تصحيحه(.28

بني  السلطة  النهضة  لتويل  القصرية  الفرتة  كانت  تونس،  يف 
ديسمرب 2011 حتى نهاية العام 2013، كجزء من ائتالف مع 
حزبني علامنني، تجربة صعبة ومرِهقة. عىل َمّر معظم حقبتي 
بعد  النهضة موجودة فعلياً  التسعينيات واأللفينيات مل تعد 
أن حّل الزعيم التونيس الجبار زين العابدين بن عيل منهجياً 
املنفى،  أو  السجن  يف  أنفسهم  النهضة  قادة  وجد  املنظمة. 

مشتتني عىل األغلب يف إنكلرتا وفرنسا وإيطاليا. 

حني سقط بن عيل يف أوىل التحركات الحامسية للربيع العريب، 
اختربت النهضة صعوًدامذهالً عىل نحو مربك نحو السلطة، 
أوىل  الوزراء—يف  مجلس  برئاسة  النرص—والفوز  معلنة 
االنتخابات الدميوقراطية يف البالد. بالنظر إىل املايض، ميكنهم 
مشاركة  أثبتواأن  فقد  النجاح.  بعض  حققوا  أنهم  يقولوا  أن 
السلطة بني اإلسالميني والعلامنيني ممكنة، وهو اليشء الذي 
مل يحدث يف أغلب الدول املجاورة. رمبا األهم من ذلك أنه تمَّ 
مترير دستور ليربايل نسبياً بإجامع واسع يف أوائل العام 2014. 

أن  املمكن  من  كان  تونس  يف  الدميوقراطي  االنتقال  أن  إال 
يتهاوى بسهولة، وهذا ما كاد أن يحدث يف ربيع 2013. فبعد 
اغتيال اثنني من أبرز الشخصيات اليسارية، بلغ االستقطاب 
املعارضة  جهات  أغلبية  دعت  مسبوقة.  غري  مستويات 
العلامنية إىل حلِّ إما الربملان املنتخب دميوقراطياً أو الحكومة 
املنتخبة دميوقراطياً، أو كالهام. فكان من الصعب أال تُسمع 
أصداء ما يحدث يف مرص. وتشكلت حركة مترُّد يف تونس عىل 
غرار حركة مترُّد يف مرص، التي لعبت دوراً أساسياً يف اإلطاحة 
اإلنقاذ  جبهة  من  املستوحاة  اإلنقاذ،  جبهة  وأعلنت  مبريس. 
املحليني والوطنيني  املوظفني  الوطنية يف مرص، حملة لفصل 

الذين عينتهم النهضة. 

راشد غنوشي في مقابلة أجراها معه شادي حميد في تونس العاصمة، تونس، 13 فبراير2015.. 25
 نوري فيرغسي، »لماذا لن تقدم النهضة مرشًحا رئاسًيا في تونس؟«، موقع ميدل إيست آي، 24 أكتوبر 2014،. 26

 .http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/why-ennahda-not-fielding-presidential-candidate-tunisia-1768171354
 شادي حميد، »تقرير ميداني من تونس: عملية الموازنة اإلسالمية« مدونة مركز، معهد بروكينجز، 12 فبراير 2015،. 27

.http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/02/12-tunisia-islamists-ennahda-hamid
 فريدريك روبن، »رشيد غنوشي: )لم يعد هناك مبرر لوجود اإلسالم السياسي في تونس(«، صحيفة لو موند، 19 مايو 2016،. 28

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/19/rached-ghannouchi-il-n-y-a-plus-de-justification-a-l-islam-politique-en-
tunisie_4921904_3210.html#XyClwWhkxPlswsRk.99. للمزيد من المعلومات حول التحول إلى حزب »ديموقراطي مسلم« والتاريخ الفكري الذي 
تتحدث عنه النهضة، راجع: سيد عنيسي، »النهضة من الداخل: إسالميون أم )ديموقراطيون مسلمون(؟« في اإلصدار: إعادة التفكير في اإلسالم السياسي، 
.http://www.brookings.edu/research/papers/2016/03/ennahda-islamists-muslim-democrats-ounissi ،2016 معهد بروكينجز، مارس
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 إليزابيث يونج، اإلسالم واإلسالميون في انتخابات 2014«، مشروع العلوم السياسية في الشرق األوسط، 12 مارس 2015،. 29
.http://pomeps.org/2015/03/12/islam-and-islamists-in-the-2014-tunisian-elections/

سيد فرجاني في مقابلة أجراها معه شادي حميد في تونس العاصمة، تونس في 7 فبراير 2015.. 30
 كورتني فرير، »صعود اإلسالم السياسي البراغماتي في حركات معارضة ما بعد الربيع العربي بالكويت«، إعادة التفكير في اإلسالم السياسي، . 31

http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/08/~/media/ ،2015 معهد بروكينجز، أغسطس 
.507B34D14D53410A9BB71A97D433D940.ashx

 الدويلة: »على القوى السياسية أن تفهم أن حساسية المرحلة تتطلب التعالي عن الخالفات التقليدية«، الحركة الدستورية اإلسالمية، 11 يناير 2015،. 32
 .http://www.icmkw.org/site/pages/topics/alduilx_-yl649-alqu649-alsiasi629-623n

 »المعارضة الكويتية: صحوة«، مجلة ذا إيكونوميست، 17 أبريل 2014،. 33
.http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2014/04/kuwaits-opposition

 إليزابيث ديكينسون، »اإلجراءات السعودية تضع اإلخوان المسلمين في الكويت في موقف حرج«، موقع المونيتور، 10 مارس 2014،. 34
.http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/muslim-brotherhood-kuwait-saudi-terror.html

يتنازل  ألًن  تام  استعداد  عىل  الحزب  بأن  االنتقاد  عىل  رداً 
عن هويته، قال أحد برملانيي النهضة: »إن اختالف التجارب 
من  نتوقع  أن  ينبغي  ال  للدولة.  متاماً  مختلفاً  فهامً  يخلق 
بعد  ذاته  الثامنينيات  يحافظ عىل خطاب  أن  حزب سيايس 
ثالثة أعوام من االئتالف مع أحزاب علامنية«. ولكن، ما إن 
تحرك اإلسالميون يف تونس اتجاه الوسط )أو عىل األقل إىل ما 
كانوا يعتقدون أنه الوسط(، قلل العلامنيون من علامنيتهم. 
االنتخابات  كانت  يونغ،  إليزابيت  إليه  أشارت  ما  وحسب 
التونسية للعام 2014 »ملفتة نظراً لدرجة التقارب الذي كان 
موجوداً يف الخطاب الذي يتناول الدين والسياسية مع تقليل 
النهضة اإلسالمية من طابعها الديني يف مقابل بذل حركة نداء 
تونس العلامنية جهوداً متضافرة إللقاء الضوء عىل اعتامداتها 
ميكن  كهذا  تقارباً  إن  االنتخابية«.29  الحمالت  أثناء  الدينية 
عليه  »أو  مقبول  خطاب  خلق  نحو  طويالً  شوطًا  يقطع  أن 
إجامع« حول األديان والعلامنية والذي ميكن لرشيحة أوسع 

ضمن النطاق السيايس توظيفه. 

حني َهزمت نداء تونس النهضة يف انتخابات العام 2014، 
)باإلضافة  واحد  وزاري  منصب  تويل  عىل  األخرية  وافقت 
الحكومة. وبالرغم من اإلحباط  3 مناصب صغرى( يف  إىل 
مل  البداية،  يف  األعضاء  الناشطني  من  العامة  أصاب  الذي 
ذلك  النهضة  قيادة  وبررت  كلياً،  الحكومة  الحزب  يرتك 
املنصب  كان  النهاية.  يف  شيئاً  ربحت  األقل،  عىل  بأنها، 
الهدف  هو  هذا  وكان  رمزي،  منصب  مجرد  الوزاري 
أصعب  سيكون  لإلسالميني  تهميش  أي  ألن  بالتحديد: 
من خارجها.  بدالً  الحكومة  داخل  النهضة  كانت  إن  بكثري 
متاماً  مختلفاً  كان  والدفاعي  الحذر  املوقف  هذا  أن  إال 
من  كثري  يتأملها  قد  كان  التي  السالح  لحمل  الدعوة  عن 
قادة  يعتقد  السخط،  حالة  من  وبالرغم  الحركة.  قاعدة 
عىل  امليض  عليهم  يتعني  اإلميان—أنه  من  النهضة—كنوع 
هذا الدرب. شدد سيد فرجاين، أحد الشخصيات البارزة يف 
النهضة، عىل أن »هذا جزء من عملية االنتقال«—التي قد 
20 عاماً—وبالتايل من الرضوري أخذه  15 إىل  تستمر من 
بعني االعتبار حني يتم تقييم سلوك النهضة.30 وتُعترب هذه 
تقوية  منها  والهدف  استثنائية  فرجاين،  يراها  كام  الفرتة، 
التوافقية،  الدميوقراطية  قواعد  ترسيخ  االنتقالية،  العملية 

تقويض  ذلك  عنى  وإن  حتى  األساسية،  الحريات  وضامن 
ينفذ  التي  األعضاء  قاعدة  أمل  تخييب  أو  الحزب  وحدة 

متزايد.  بشكل  صربها 

فقد  الحذر.  تتطلب  مامثالً  ظرفاً  الكويت  دولة  شهدت 
أساليب  الكويت  يف  اإلسالمية  الدستورية  الحركة  اتبعت 
فيهم  )مبن  املتنوعة  اإلسالمية  املعارضة  أقطاب  مع  تسوية 
مع  املواجهة  وعدم  التدرجي،  باإلصالح  ملتزمة  السلفيني(، 
النظام. ويُعزى نهج التسوية املُتكيِّف الذي اعتمدته الحركة 
استقرار  عىل  املحافظة  يف  الرغبة  إىل  اإلسالمية  الدستورية 
الكويت يف منطقة مضطربة، تلك الرغبة التي تزايدت كثرياً 
بعد حرب 2003 يف العراق والربيع العريب.31 يف العام 2015، 
نرش مبارك الدويلة، النائب عن الحركة الدستورية اإلسالمية، 
القوى السياسية إىل  بياناً عىل موقع الحركة اإللكرتوين داعياً 
»الخالفات  عن  والتعايل  الراهنة«  املرحلة  حساسية  »تفهم 
التقليدية«.32 ورمبا ألسباب مامثلة، خففت الحركة من حدة 
العام  املثال، يف  سبيل  فعىل  اإلصالحات،  أسلمة  إىل  دعواتها 
املصدر  الرشيعة  اعتبار  عىل  إرصارها  من  خففت   ،2014

األوحد للقانون يف الدستور الكويتي.33

الدستورية اإلسالمية تجنبت املصري  الحركة  أن  بالرغم من 
أنها مل  اليسء الذي واجهه اإلخوان املسلمون يف مرص، إال 
تهرب من نكسة اإلسالميني بعد االنقالب املرصي. تمَّ حلُّ 
مرتني  واملعارضة  اإلسالميون  عليه  يسيطر  الذي  الربملان 
الصحف  أعمدة  أثارت   ،2014 العام  ويف   .2013 العام  يف 
نشاطات  حول  الشكوك  الكويتية  التلفزيونة  والربامج 
الحركة الدستورية اإلسالمية بعد املوجة املناهضة لإلخوان 
وعكست  الخليج.34  عواصم  اجتاحت  التي  املسلمني 
السابقة  )الحركة  اإلصالح  بحظر  طالبت  التي  الدعوى 
الحكومة  بأن  واإلشاعات  اإلسالمية(  الدستورية  للحركة 
السياسية  املساحة  اإلخوان  من  الدولة  »بتطهري«  ترغب 

اإلنقالب.  بعد  الخليج  تَْضيَق يف  التي 

الحركات  اهتمت  املغرب،  أو  الكويت،  تونس،  يف  سواء 
اإلسالمية املعتدلة بتجنب إثارة غضب الُنَخب الحاكمة، وبهذا 
ر قاعدتها املحاِفظة.  الوضع، وجدت نفسها أيضاً تحاول أال تَُنفِّ
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بالخنوع للنظام. واجه حزب  سياقات شبه استبدادية، تهامً 
مشكلة  من  أصالً  يعاين  الذي  املغرب،  يف  والتنمية  العدالة 
املتشددين،  أو  تحفظاً  األكرث  اإلسالميني  بعض  مع  رشعية 
حزب  بوجود  النظام  يسمح  املليك.  للنظام  بالتبعية  تهامً 
الُسلطة— من  بقدر  بالتمتع  والتنمية—وحتى  العدالة 

يزال  ال  الذي  املليك  النظام  لوضع  الحزب  احرتام  مقابل 
األمر  يتعلق  حني  سيام  ال  املغربية،  السياسة  عىل  مسيطراً 
املنزِلة  الدستور عىل هذه  وينص  للَملك.  الدينية  بالرشعية 
مشرياً إليها بـ»أمري املؤمنني«، وهو لقب ذو نسٍب طويل يف 

التاريخ والتقاليد اإلسالمية. 

 ،1997 العام  يف  تأسس  الذي  والتنمية،  العدالة  يُعترب حزب 
يف  اإلسالمية،  غري  أو  اإلسالمية  األحزاب  بني  القائد،  الحزب 
إلهامهم من  الحزب  القامئون عىل  املغرب.36 سواًء استوحى 
حزب العدالة والتنمية الرتيك أو العكس،37 يتبع الحزب منوذجاً 
الباحثني  بعض  يصف  املليك.  النظام  مع  التعاون  مبني عىل 
العالقة بأنها »طاعة استباقية«.38 ولتجنب أي فكرة تتحدى 
الرشعية الدينية للنظام املليك، اعتمد حزب العدالة والتنمية، 
عىل غرار النهضة، برامج سياسية ذات طابع تكنوقراطي قوي، 
مركزاً عىل مشاكل كالفساد، والفقر والبطالة. يف انتخابات عام 
الرتكيز عىل  الحزب من  الدعائية لحملة  املواد  قَلَّلت   ،2011
بالتحديد  بأغلبية،  الفوز  وبعد  اإلسالمي.39  السيايس  إطاره 
العام  األمني  َشكَّل  االنتخابية،  املقاعدة  من،  باملئة   27
ائتالف  بن كريان حكومة  اإلله  والتنمية عبد  العدالة  لحزب 
وراء  من  املليك  النظام  وموافقِة  بتعليامِت   2012 العام  يف 
الستار.40 ولكن بعد االنقالب املرصي يف السنة التالية، تذكر 
السياسية  للمشاركة  الهشة  الطبيعة  والتنمية  العدالة  حزب 
اإلسالمية. فكان امللك حسن رسيعاً يف إعالن دعمه للرئيس 
املرصي املؤقت عديل منصور. يف غضون ذلك، انسحب حزب 
العدالة  لحزب  العلامين  والرشيك  للقرص،  املوايل  االستقالل 
والتنمية  العدالة  حزب  يرأسه  الذي  االئتالف  من  والتنمية، 

ودعا حزب االستقالل بن كريان إىل االستقالة.41

عىل  والتنمية  العدالة  حزب  لقادة  السيايس  الخطاب  يؤكد 
سياسية  كمؤسسة  ليس  املليك،  للنظام  الحزب  معانقة 

وكام هو معروف، أن من أكرث األماكن التي تجد فيها القوى 
إىل  والتوق  اإلحباط،  بالغضب،  املشحونة—املليئة  الشعبية 
تأكيد الذات بدون تقديم أي مربرات—مساحة للتعبري هي 
االجتامعية  القاعدة  ذات  الحركة  الحزب،  بخالف  الحركة 
اإلخوان  من  املستوحاة  التيارات  معظم  وتتكون  الواسعة. 
تقسيم  يكن  مل  وإن  )حتى  والحزب  الحركة  من  مزيج  من 
املهام داخلها واضحاً بشكل دائم(. يُطلق عىل اإلسالميني هذا 
االسم بسبب عوامل االلتزام الديني الواضحة يف عملية اتخاذ 
العملية  »نهاية  أعقاب  ويف  والجامعية.  الفردية  القرارات 
السياسية« التي برشَّ بها االنقالب املرصي والقمع الذي تاله 
واملواقف املُتَّخذة بحذر من قبل الجامعات التابعة لإلخوان 
الحركة  جذبت  العريب،  العامل  أنحاء  مختلف  يف  املسلمني 
مجدداً انتباه التيارات اإلسالمية ومن يَدرسونهم كمصدر أكرث 
الدين. ومن األسئلة ذات الصلة  غنى لتجربة مستوحاة من 
التي ميكن طرحها هو هل يتعني فصل الحركة بشكٍل تام عن 
الذي  العبثي  والرد  األخذ  عىل  الرتكيز  للحزب  ليُتاح  الحزب 
كضمري  لتعمل  الحركة  ترتاجع  بينام  يومياً،  السياسة  يسود 

نظيف لنهضة إسالمية واسعة النطاق؟ 

ميكن اعتبار الروحانية، املجتمع الديني، والتعبري عن املبادئ 
هو  هذا  املجتمع.  يطلبها  »سلعاً«  وامليتافيزيقية  األخالقية 
يف  املوجودة  تلك  خصوصاً  املحافظة،  املجتمعات  يف  الحال 
الرشق األوسط. إن هذه السلع الدينية مطلوبة بالفعل، إال 
إنتاج  إدارة  أو  تأمني  الدولة  تحاول  حني  تنشأ  املشكلة  أن 
هذه السلع—وتلطخها أثناء ذلك. تقريباً يف كل دول املنطقة، 
سواًء كانت علامنية، إسالمية، أو ما بني هذا وذاك، َعِملت أي 
مؤسسة دينية بشكل أسايس كأداة للدولة. يصبح ذلك أمراً 
خطرياً خصوصاً حني يتم استدعاء رجال الدين، الذين تعينهم 
السياسيني،  للمعارضني  الجامعي  القتل  لتربير أعامل  الدولة، 

كام حصل بعد مجزرة رابعة يف مرص.35

تبقى  نسبياً—ولكن  وتعددية  تسامحاً  أكرث  بيئات  يف 
الدولة،  التعامل مع  كيفية  السؤال حول  استبدادية—يُعترب 
ونظرة الدولة للدين، سؤاالً صعباً. يواجه اإلسالميون، الذين 
ضمن  القامئة  السياسية  املؤسسات  مع  التعامل  اختاروا 

ض القمع االستقرار المصري وماذا يمكن أن تفعل الواليات المتحدة«، . 35  شادي حميد، »إعادة التفكير في العالقة األمريكية المصرية: كيف يقوِّ
.http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/11/03-us-egypt-relationship-hamid ،2015 معهد بروكينجز، 3 نوفمبر
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.http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/the-pjd-in-morocco-strengths-and-weaknesses-57321/
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.http://www.jadaliyya.com/pages/index/8590/from-opposition-to-puppet_morocco%E2%80%99s-party-of-justi

بن  شدد  متأصل.  ديني  طابع  ذات  كمؤسسة  إمنا  فحسب، 
كريان، الذي ُوِصف أحياناً بـ»املنارص للملكية«، مراراً وتكراراً 
عىل عالقته القوية بامللك، حتى أنه ذهب إىل أبعد من ذلك 
قائالً أنه »مستعد« إلعادة التفكري بآرائه الدينية إن تعارضت 

مع آراء املَلك.42 

إىل  والتنمية  العدالة  حزب  يحتاج  الذي  الوقت  نفس  يف 
الوقت  يف  عليه  يتعني  قوي،  مليك  نظام  مع  عالقته  تغذية 
ذاته أن يتنافس مع آخرين أكرث ميينية من أجل الحصول عىل 
العدل  نَذكر  املنافسني  أهم  ومن  املخلصني.  اإلسالميني  دعم 
واإلحسان؛ حركة اجتامعية تقاطع املشاركة يف االنتخابات وال 
تعرتف برشعية امللك الدينية.43 بالرغم من أن حزب العدالة 
والتنمية يرتأس الحكومة الحالية، إال أن نشاطاته مقيَده بفعل 
النقض  سلطة  مينح  الذي  املتدرج  املغريب  السيايس  النظام 
للَملك ولحكومة الظل املؤلفة من مستشاري الديوان املليك.44 
إال أن موقف التكيُّف الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية إزاء 
ن بقاءه يف نظام ال يزال يفرض حدود واضحة  الدولة قد أمَّ
عىل املعارضة. إال أن ذلك يطرح سؤاالً: هل يكفي القدرة عىل 
البقاء وإىل متى؟ هل ميكن لألحزاب اإلسالمية ما إن تَندِمج 
بالبنية الحاكمة للدولة )كام هو األمر يف تونس واملغرب( أن 
تستمر بتأمني »السلع« الدينية ألنصارها مبصداقية من دون 

خيانة املُثل الدينية للحركات التي عنها انبثقت؟ 
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كما حذر في إحدى المرات مؤسس اإلخوان المسلمين حسن البنا: »من أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها، أو يقطف زهرة قبل أوانها، لن أتفق معه أبًدا«. . 45
 »اإلخوان المسلمين فى مصر: الحرب على اإلرهاب بين الزعم والحقيقة«، موقع إخوان ويب، 21 سبتمبر 2014،. 46

.http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=31816&ref=search.php
 »زعيم اإلخوان المسلمون فى سوريا: نختلف مع داعش من حيث المبدأ واإلسلوب«، موقع إخوان ويب، 4 سبتمبر 2014،. 47

.http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=31783
رافائيل لوفيفر، »اإلسالم السياسي ضمن الحرب االهلية: صراع االخوان المسلمين في سوريا على البقاء«، من مشروع إعادة التفكير في االسالم . 48

http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/08/~/media/633D7B75CAFC462BB16 ،2015 السياسي، مركز بروكينجز، أغسطس
.A31058C428346.ashx

داعش واإلسالميون 

غرار  عىل  كان  النهاية،  يف  رأيس«.  مؤخرة  يف  الالعنف  مبدأ 
غريه من أعضاء اإلخوان، نتاج املنظمة—عضويتها املتدرجة، 
منهجها التعليمي وتعاليمها الدينية—األمر الذي فرض قيوداً 
األمر  يتعلق  عىل مدى رغبته وقدرته عىل امليض قدماً حني 
التي  الرسمية  اإلخوان  خطابات  )تبدو  العنف.45  باستخدام 
صيغت باللغة اإلنكليزية حول داعش مشوشة، مغازِلًة أحياناً 
فكرة أن داعش قد تكون مؤامرة46 أو ُمدينًة بقوة يف أحيان 

أخرى أعامل املنظمة وأساليبها(.47

اإلخوان املرصيني حول  أنه كان لخطاب  الواضح  عموماً، من 
الالعنف ضد املسلمني—الذي ميكن وصفه أكرث بنظام أخالقي—
داعش يف  أسلوب  األعضاء  تقبل  مهدءاً، مام حال دون  تأثرياً 
استخدام العنف واإلرهاب. حتى حني حازت بعض أنواع العنف 
»الثأري« أو »الدفاعي«—مبا يف ذلك استهداف شخصيات أمنية 
أعضاء  بعض  موافقة  عىل  الرشطة—نظرياً  سيارات  وإحراق 
اإلخوان كأعامل مربَّرة إسالمياً أو رشعياً، مل يعني ذلك بالرضورة 
أن من فكروا فيها كانوا قادرين فعلياً عىل ترجمة أفكارهم إىل 
أفعال أو راغبني يف ذلك. وإال، شهدت مرص عنفاً أكرث بشكل 
ملحوظ. إن األمر ليس واضح يف مرص فحسب، إمنا يف سياقات 
الحرب األهلية املبارشة، كام هو الحال يف سوريا، اليمن، وليبيا 
حيث يبدو أن ال ناقة وال جمل لإلخوان املسلمني يف استخدام 
العنف حتى حينام يحاولون. مل يكن ذلك يوماً ميزة الجامعة 
النظام  مع  متوافق  غري  العنف  استخدام  ويبقى  النسبية، 
التدرجية طويلة  املعتمد عىل  التنظيمي  اإلطار  ذو  األخالقي 
األمد. )حركة حامس، التي تُعترب جناح اإلخوان يف فلسطني، هي 
االستثناء الوحيد امللحوظ. فقد رسخت نفسها كالقوة املسلحة 
يزعم  الفلسطينية(. وكام  األرايض  فعالية يف  واألكرث  الرئيسية 
رافاييل لوفيفر، كانت النقاشات التي تناولت استخدام العنف 
فلقد  للجدل.48  مثرية  السوريني  املسلمني  اإلخوان  قبل  من 

يف  سيام  ال  اإلسالميني،  من  الشابة  األجيال  أن  الواضح  من 
الدول التي تشهد رصاعاً أهلياً، تتساءل حول جدوى االستمرار 
اعتامد طرق  األجيال إىل رغبة يف  بالدفاع. أدى سخط هذه 
اإلسالمية  الدولة  ومتثل  و»التطهري«،  القوة  إلظهار  بديلة 
اإلسالميني  من  ِقلَّة  رحبت  تطرفاً.  األكرث  الطريقة  )داعش( 
أن  إال  كمنظمة،  داعش  بنشوء  اإلخواين  بالطراز  املتأثرين 
كيفية تعاملهم مع نتائج وصولها إىل الساحة، أعطى املحللني 
فرصة الستخالص املزيد من الرؤى. إن األمر أكرث تعقيداً مام 
إقليمياً  أو  أمنياً  تهديداً  داعش  تعترب  أال  يجب  ولهذا  يبدو، 
فحسب، إمنا تهديداً عقائدياً أيضاً، يتحدى مبادئ اإلسالميني 
املتوسطني وأساليبهم التقليدية املستخَدمة للتغيري السيايس. 

خالل مناقشاتنا يف الدوحة، شاركنا أحد ناشطي اإلخوان، وهو 
حالياً يف املنفى، بكل رصاحه عام دار يف رأسه من أفكار يف 

خّضم عمليات القتل الجامعية يف العام 2013: 

رابعة،  أحداث  خالل  قوة.  منوذج  متثِّل  ألنها  داعش  تنترش 
]أو[ ضباطاً  الدبابات،  أو  بالطائرات  يُقتلون  أناساً  رأينا  حني 
أملك  كنت  لو  اللحظة،  تلك  يف  الناس...  عىل  النار  يطلِقون 
سالحاً لكنت فعلت كام تفعل داعش، رغم أنني ِسلمي ]و[ 
غري عنيف عموماً. هذه ردة فعل طبيعية. داعش ردة فعل 

طبيعية تجاه القمع. 

أذهلنا اعرتافه الرصيح، فطلبنا منه أن يوضح أكرث. سأله أحدنا: 
»إذاً هذا ما شعرت به يف تلك اللحظة، ولكن رغم ذلك كنت 
قادراً عىل االنسحاب. ما الذي ميزك لتتمكن من االنسحاب؟« 

ينادي  الذي  الالعنف  ]مبدأ  األكرب...  بالصورة  أخربنا »فكرت 
أثَّر بقوة عىل مستوى الالوعي. لطاملا كان  به اإلخوان[ مام 
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49 .http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-ahmet-davutoglu_nun-diyarbakir-dicle- ،2013 أحمد داوود أوغلو، وزارة الخارجية التركية، 15 مارس
universitesinde-verdigi-_buyuk-restorasyon_-kadim_den-kuresellesmeye-yeni.tr.mfa. نقالً عن مايكل رينولدز، »تقبع مفاتيح المستقبل 

فى الماضي: نظرة أردوغان وداوود أوغلو للعالم«، االتجاهات الفكرية الحالية في الفكر االسالمي 19 )سبتمبر 2015(، من صفحة 5–62. 

فشلت تجربة متويل ودعم امليليشيات الحليفة يف سوريا—أو 
»الدروع«، مبيِّنة الصعوبة التي واجهها اإلخوان يف االنتقال من 

نقاط قوتهم التقليدية إىل يشء ال يجيدوا فعله. 
 

يف  والرزانة  الالعنف،  املُتثاقلة،  البطيئة  التدرجية  كانت  إن 
وجه االضطهاد جزءاً من أخالقيات اإلخوان، فإن ذلك يطرح 
التي من أجلها يرتاجع ويتم تجاوز هذا  سؤاالً عن األسباب 
النظام األخالقي عندما يتعلق األمر باألفعال الفردية لألعضاء. 
فمن األمور التي ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار هي طول املدة 
كلام  أنه  نفرتض  أن  ميكننا  لإلخوان.  فيها  الفرد  انضم  التي 
انغراس أي أعضاء جدد يف أخالقيات أي منظَّمة، زادت  قلَّ 
الرئيسية  القيم  مع  تتعارض  خيارات  إىل  مييلوا  أن  احتاملية 
للمنظمة مام قد يكون أحد األسباب النفتاح أعضاء اإلخوان 
قد  النظام.  إزاء قمع  العنيفة  الفعل  األصغر سناً عىل ردات 
تكون إحدى االعتبارات األخرى مدة الرصاع األهيل، وبالتايل 
كم من الوقت توقفت الهياكل التنظيمية األساسية عن العمل 
هذه  ففي  املستمرة.  للحرب  نظراً  البالد،  أجزاء  بعض  يف 
الحالة، قد تبدو فكرة العنف ُمرضية عىل املدى القصري، إال 
ولكن،  الطويل.  املدى  عىل  مستدامة  أو  عملية  ليست  أنها 
الوجود  غياب  ظلِّ  )يف  اإلخوان  تعاليم  ذكرى  انحسار  مع 
التنظيمي أو التسلسل القيادى( ومع قرابة الصرب عىل النفاذ، 
قد يصبح أصعب عىل األفراد أن يبقوا يف أذهانهم آفاقاً بعيدة 

عندما يحسبون خطاهم. 

بالرغم من معارضة واشمئزاز اإلسالميون املشاركون يف النقاش 
اهتامماً  منهم  البعض  أظهر  التكفريية،  وعقيدتها  لداعش 
وحتى تعاطفاً مع هدفها الرامي إىل إلغاء الحدود بني الدول 
العربية. نوَّه أحد األعضاء املرصيني لإلخوان أن »العديد من 
الشباب العرب، حتى أولئك الذين مل يكونوا إسالميني يف املقام 
وذكر  الدول«.  تقسم  التي  الحدود  اختفاء  ميانعوا  مل  األول، 
أحد األعضاء أن صديقاً سعودياً اعرتف ببساطة أنه: »أَحبَّ ما 
تقوم به داعش يف العراق، ولكننا نكره ما تقوم به يف سوريا. 
إنهم يقاتلون الصفويني ]الشيعة[ يف العراق، ولكنهم يسببون 

فتنة يف سوريا«. 

يف بعض الحاالت، فإن هذه الكشوفات ليست بجديدة. مثة 
يف  الحدود  فقط—بأن  اإلسالميني  بني  منترش—وليس  شعور 
وأن  لالستعامر،  نتاج غري طبيعي  اليوم هي  األوسط  الرشق 
السنة يجب أن يكونوا أكرث حزماً يف مواجهة »الهالل« الشيعي 
التوسعي. وحسب ما قال أحد األعضاء األردنيني من اإلخواًن: 

الخالفة.  سقوط  بعد  املسلمني  اإلخوان  جامعة  البنا  أطلق 
لقد اعتقد أنه يطرح بديالً جيداً للخالفة أثناء هذا االنتقال... 

هل يعني ذلك أن الحركات اإلسالمية قبلت بهذه الحدود أو 
يتعني عليها أن تقبل بها؟ إننا ال نقبل بهذه الحدود، إال أننا 

سنعمل ضمنها. 

مؤخراً  أوغلو  داود  أحمد  األسبق  الرتيك  الوزراء  رئيس  كتب 
ملفاهيم  بناء املستقبل استناداً  أنه »ال ميكن  العام 2013  يف 
حديثة للدولة تقوم عىل األيديولوجيات الوطنية التي يتهم يف 
إطارها كل فرد اآلخر، مفاهيم ظهرت للمرة األوىل مع خرائط 
سايكس بيكو، ثم مع اإلدارة االستعامرية، وأخرياً عىل خرائط 
اتفاقية  لنا  خلقتها  التي  الذهنية  الحالة  سنحطم  مصطنعة. 
سايكس–بيكو«.49 وكام عربَّ لنا أحد األعضاء اإلخوان السابقني 
من األردن: »يعلم اإلخوان املسلمون ما ال يريدونه، إال أنهم 
ال يعلمون ماذا يريدون«. هذا سبب من األسباب التي تبنّي 
العقود  يف  عانت  اإلسالمية—التي  الحركات  وجدت  ملاذا 
األخرية من قلة املفكرين، واأليديولجيني، واملنظرين—صعوبة 
يف أن تتجاوز برؤيتها الدولة الوطنية، رغم أنهم يعرتفون بأن 

الدولة، بشكلها الحايل، بعيدة جداً عن املِثالية. 

هنالك نوع آخر من ردود الفعل إزاء داعش وهو أكرث فلسفيًة، 
سلطتها  تبدأ  أين  متثله،  أن  الدولة  عىل  يتعني  ما  يتناول  إذ 
وأين تنتهي، وإىل أي درجة يجب أن يؤثر اإلسالم يف عملية 
التوصل إىل توافق فعال بشأن املسائل التأسيسية عن الدين 
والدولة. رمبا تكون هذه هي النقطة التي فتح عندها صعود 
الثيولوجي، والسيايس الذي  داعش—والتحدي األيديولوجي، 
تُحسم  مل  نقاشات  عىل  املعتدلني—نافذة  لإلسالميني  تسببه 
املعتدلة  اإلسالموية  تَصالُح  مع  حتى  املجتمع.  تنظيم  حول 
مع الدولة، بدأ عدد متنامي من اإلسالميني، خالل مرحلة ما 
بعد الربيع العريب، بتحدي ما يرونه أساليب استيعابية بشكٍل 
جًدا  متمركزة  يرونها  الدولة—دولة  إلدارة  خالَّقة  وغري  زائد 
املعارضة  ل  تحمُّ عىل  دستورها  خالل  من  حتى  قادرة  وغري 
أحد  لنا  بنيَّ  وكام  االجتامعي.  للتنظيم  البديلة  األساليب  أو 

اإلسالميني األردنيني: 
 

إن عدنا إىل ]اإلمرباطورية[ العثامنية، كان األمر مختلفاً؛ كانت 
الدولة قدمياً مختلفة عام هي عليه اآلن. فقد كانت الدولة 

تتدخل يف كلِّ يشء. اعتدنا فيام مىض الحديث عن األمة. 

يذكرنا هذا بالقدرة املحدودة للدولة العثامنية—ودول ما 
عىل  املبارشة  السيادة  مامرسة  عموماً—عىل  الحداثة  قبل 
ظهر  الواقع،  لهذا  نظراً  بعيدة.  عاصمة  من  كافًة  أراضيها 
واإلداريني  اسطنبول  السلطان يف  بني  للوالية  طبيعي  نظام 
التي  كتلك  املقاطعات. وبسبب ترصيحات،  له يف  التابعني 
يتبعون  الشباب  اإلسالميني  بعض  أن  يبدو  أعاله،  وردت 
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تيموثي ميتشل، كتاب حكم الخبراء: مصر، التكنو-سياسة، الحداثة )بيركلي: مطابع جامعة كاليفورنيا، 2002(، من صفحة 179–180، . 50
 مارا ريفكين، »رأى الخبراء )الجزء الخامس(: كيف تتناول داعش النص المقدس اإلسالمى؟« مركز، مركز بروكينجز، 13 مايو 2015،. 51

.http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/05/12-isis-approach-to-scripture-revkin
للمزيد عن نظام داعش القانوني واسلوبها في الحكم، انظر )مصدر مذكور سابًقا(: اندرو ف. مارش ومارا ريفكين، خالفة القانون: كيف يطبق داعش الخالفة . 52

االسالمية؟ منتدى فورين افيرز، 15 ابريل https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-04-15/caliphate-law ،2015؛ محمد فاضل، 
 »رأى الخبراء )الجزء الرابع(: كيف تتناول داعش النص المقدس االسالمى؟« مدونة مركز، معهد بروكينجز، 7 مايو 2015،

.http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/05/07-fadel-isis-approach-to-scripture
 صبا محمود، »االختالفات الدينية في عصر علماني: تقرير األقلية«، موقع كتب جديدة في الدراسات اإلسالمية، نشرة صوتية، 12 ديسمبر 2015،. 53

.http://newbooksnetwork.com/saba-mahmood-religious-difference-in-a-secular-age-a-minority-report/
كوصف اليهود والمسيحيين على سبيل المثال بأهل الذمة. راجع ريفكين، »خالفة القانون: القواعد األساسية لداعش«.. 54
أوفامير أنجوم، اإلصدار: )السياسة، القانون، والمجتمع في الفكر اإلسالمي: الحركة التيمية(، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2012.. 55

اإلنسان  علم  مجال  الباحثة يف  كام الحظت  تصنيف شعبها 
صبا محمود: 

أنها  هو  الحديثة  الوطنية  للدولة  األساسية  املزايا  من 
أخرى  لكيانات  والءهم  يضعوا  أن  املواطنني  عىل  تفرض 
دينياً،  االنتامء  هذا  كان  جانباً—سواًء  إليها  ينتموا 
بوالئهم  التعهد  ذلك—لصالح  غري  أو  عرقياً،  مجتمعياً، 
والرئييس  األسايس  املطلب  هو  هذا  الوطنية...  للدولة 
الذي استناداً عليه ميكن بسط العدالة املدنية والسياسية. 
الذي  والسياسية،  املدنية  العدالة  بإرساء  الوعد،  هذا  إن 
ذاته عىل فكرة  بحّد  قائم  الحديثة  الوطنية  الدولة  تقدمه 
أو  إثني،  إنتامء ديني،  الدولة ستكون غري متحيِّزة ألي  أن 
سواسية  الجميع  سيكون  أخرى،  بعبارة  للمواطن.  عرقي 
بُناًء عىل  يف نظر القانون، ولن يُعاَمل أحد بشكٍل مختلف 

لألفراد[.53 الطائفية  ]الوالءات  ذلك 

أراضيها  ضمن  يعيشون  الذين  أولئك  إىل  داعش  تشري  ال 
املصطلح  تحديداً  بـ»الرعايا«—وهو  إمنا  بـ»املواطنني«، 
الحداثة  قبل  ما  إمرباطوريات  تستخدمه  كانت  الذي  ذاته 
كاإلمرباطورية العثامنية واملامليك. قبل أن يرتبط مصطلح 
يرعاها  التي  القطعان  يعني  كان  باإلمرباطورية،  »الرعايا« 
املصطلح،  هذا  يلمح  كام  ألن،  مدلوله،  له  وهذا  الرعاة. 
بالسكان  الخاص  التصنيف  عىل  بُناًء  شعبها  تعامل  داعش 
داعش  تفكر  ال  ريفكني،  مارا  تشري  وكام  الدين.  حسب 
الدولة،  مع  رأسية  مبارشة  عالقة  كأفراد ضمن  رعاياها  يف 
إمنا كأعضاء مجموعات دينية مختلفة )»قطعان«(، يُعامل 
التي  املجموعات  توسم  قد  مختلفة.54  بطريقة  منها  كلُّ 
من  بّد  ال  للرسب  تهديدات  بأنها  أراضيها  ضمن  تعيش 
حدث  كام  باإلبادة،  عليهم  يُحَكم  قد  حتى  أو  مواجهتها 

اليزيديني.  مع 

اإلسالمية،  السياسية  النظرية  يف  باحث  أنجم،  عومير  يزعم 
أنه من األصح أن يُنظر إىل اإلطار املرجعي للتفكري الديني 
يهتم  ال  كإطار  الحداثة  قبل  ما  مرحلة  أثناء  اإلسالمي 
»بأحوال  إمنا  الحارضية،  املدينة  حياة  أي  »بالسياسة«، 
ميتافيزيقية.55  وكذلك  مادية  بأبعاد  تتسم  التي  األمة«، 
املنطلق، تصبح جاذبية دعوة داعش  التفكري من هذا  عند 

التحرري، ويساورهم شكوك  بالخط  اليوم  ما ميكن وصفه 
»التدخل  عىل  قادر  متغطرس  دولة  نظام  أي  يف  كبرية 
تيمويث  املؤرِّخ  يناقش  الدين.  يف  خصوصاً  يشء«،  كّل  يف 
عن جذور  املقاالت  من  سلسلة  يف  الدولة  مشكلة  ميتشل 

مرص الحديثة، مشرياً إىل أن: 

مل تتطلب فكرة الدولة الوطنية من الناس توسيع إحساسهم 
إن  تقليصها.  أيضاً  بل  فحسب،  جديدة  بطرق  باملجتمع 
إحساس الناس باملجتمع الديني أو القرابة القبلية، شبكاتهم 
بالتعلُّم  الخاصة  مجتمعاتهم  والهجرة،  بالتجارة  الخاصة 
أماكن  يف  كان  والوالء  االستبدادية  القوة  وأمناط  والقانون، 
عديدة أكرث تنوعاً من الحدود الضيقة للدول األمم الحديثة.50

املجتمع  بعضاً من هذا  أنها أحيت  عي داعش  تدَّ بالطبع، 
الضائع، من فرتة ما قبل الحداثة، من خالل االستيالء عىل 
تتسم  الواقع،  يف  اإلسالمية.  الرشيعة  وتطبيق  األرايض 
ض  يقوِّ مام  والتطور،  بالتعقيد  داعش  »دولة«  هياكل 
الطريقة  هو  الوسطي  أو  املُعتِدل  اإلسالم  بأن  االدعاء 
قَولَبت  فقد  عملية.  نتائج  عىل  للحصول  الوحيدة 
قانويٍن  نظاٍم  لخلق  املقدسة  اإلسالمية  النصوص  داعش 
األرايض  عىل  استيالئها  تربير  خالله  من  ميكن  ل  ُمفصَّ
سياسات  وضع  االقتصادية،  األنشطة  مامرسة  واملوارد، 
أن  كام  شعبها.51  عىل  تفرضها  التي  وااللتزامات  الحرب، 
ويضمن  والنظام  القانون  من  بسيطة  حالة  يصنع  ذلك 
مجموعة من الحقوق الرشعية )املحدودة( ألولئك الذين 
تلك— الدولة«  »حالة  إن  الحدود.52  داخل  يعيشون 

من  تكون  أن  يفرتض  أهداف  خدمة  يف  كانت  وإن  حتى 
املجموعة  رغبة  وخدمة  الحداثة  تناهض  أو  تسبق  فرتة 
السيطرة  ذلك  كلِّ  من  واألهم  توجيه،  تشكيل،  إعادة  يف 
َشكل  حيث  جداً،  عرصية  ميول  إىل  املجتمع—تشري  عىل 
الذاتية  املؤسسات  أوضح من  والسيطرة  املركزية  السلطة 
تتوافق  ال  إنها  لنفسها.  املنظمة  االجتامعية  أو  الحكم 
التي  الحد  ذاتية  الدولة  األشكال مع رؤية  بأي شكٍل من 

للاميض.  بلهفة  املعتدلون  اإلسالميون  عنها  يتحدث 

فيه داعش  فهناك جانب واحد أسايس تختلف  األقل،  وعىل 
بطريقة  يتعلق  فيام  تحديداً  الحديثة،  األعراف  مع  بشدة 
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 آشلي كيرك، »العراق وسوريا: كيف يحارب الكثير من المقاتلين لصالح داعش؟« صحيفة ذا تيليجراف، 24 مارس 2016،. 56
 .http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/iraq-and-syria-how-many-foreign-fighters-are-fighting-for-isil/

بالقتال بالنيابة عن املسلمني يف كّل مكان—بدالً من تأمني 
تلك  )جذبت  وضوحاً.  األرايض—أكرث  محدد  واحد  وطٍن 
الدعوة، العابرة للحدود، للهجرة إىل دار اإلسالم أكرث من 30 

ألف مقاتل أجنبي حتى اآلن(.56

وال يعني هذا أن بعض فروع اإلسالموية املعتدلة )أو حتى 
اإلمربيالية  الرؤية  يف  داعش  تشارك  أعم(  بشكل  املسلمني 
لكيفية وجوب تنظيم املجتمع، إمنا فقط لإلشارة إىل وجود 
ينتمون  خيط مشرتك أال وهو أن بعض املسلمني—ممن ال 
إىل داعش وأمثالها—يفضلون، لو تسنى لهم العيش يف عامل 
بدالً  لألمة،  الكامل  الوالء  إلعالن  أحراراً  يكونوا  أن  مثايل، 
األغلبية  بإمكان  يصبح  وهكذا،  معينة.  لدولة  الوالء  من 
العظمى من املسلمني معارضة داعش، وفقاً ملا تُبَيِّنه بيانات 
بأنها  عينه  الوقت  يف  يقرون  بينام  املتوفرة،  االستقصاءات 
تستند وتستمد قوتها من أفكار لها صدى أوسع بني األغلبية 

املسلمة.  السكانية 

يطرح كل ما سبق السؤال التايل: إن ُوِجَدت مجموعة تسعى 
الحدود،  إزالة  )أي  داعش  إليها  تسعى  التي  ذاتها  للغايات 
تطبيق الرشيعة، وإقامة دولة فاعلة ال تستند إىل املواطنة إمنا 
الوحشية  الصفات  كل  منها  ونُِزعت  الدينية(  االنتامءات  إىل 
الغاشمة واإلرهاب الذي يدعو إىل التدخل العسكري ويجعل 
املدى  عىل  عنه  الدفاع  يتعذر  مرشوعاً  داعش  مرشوع  من 
الطويل، كيف ستكون ردة فعل اإلسالميني من التيار املعتدل 
هام  واإلرهاب  العنف  هل  األخرى؟  املجموعات  وكذلك 
األخرى  املتطرفة  اللذان يجعالن داعش واملجموعات  بالتايل 
يُعزى يف  السبب  أم أن  الدوليني  املراقبني  »متطرفة« يف عني 
الحقيقة إىل يشء أعمق، يرتبط بشكل أكرب بالرؤية السياسية 

الدينية ما قبل الحديثة بشكل فاضح؟
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محمد ضيوف، »التسامح، الديموقراطية، والصوفية في السنغال«، نيو يورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2013(، صفحة 47. . 57
المرجع ذاته.. 58
 شادي حميد، )ماذا يعني لإلسالميين أن »يفوزو«؟(، مدونة مركز، معهد بروكينجز، 14 يناير 2016،. 59

.http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/01/14-islamists-win-hamid

هو   مناقشاتنا  أثناء  وتكراراً  مراراً  طُرِحت  التي  األسئلة  من 
مدى تعلٌّق املجموعات اإلسالمية املعتدلة يف الرشق الوسط 
عام  السؤال  عند  السياسية.  باالنتخابات  أفريقيا  وشامل 
السياسية   االنتخابات  عىل  الرتكيز  عدم  األفضل  من  كان  إذا 
األمر  عارضوا  أو  باالرتباك  املشاركني  أغلبية  شعر  أوتعليقها، 
بشدة. وسألوا، يف حال تخلينا عن االنتخابات كيف سنحقق 
املسلمون  اإلخوان  ُحِظر  السياسية؟ يف مرص، حيث  أهدافنا 
التغيري  أن  الشباب  الناشطني  بعض  يشعر  فعيل،  بشكٍل 
يف  موجود  السييس  أن  طاملا  يطرأ  أن  ميكن  الذي  السيايس 
السلطة سيكون بسيطاً )وقد يبقى هذا الوضع لفرتة طويلة(. 

بالتايل، فإن مامرسة السياسة معلقة بشكل فعيل. 

يف  يرون  قد  سناً  األصغر  اإلسالميني  أن  املفهوم  ومن 
االنتخابات أكرث من مجرد وسيلة للتغيري السيايس. إنها جزء 
االنتخابات  فيها  أصبحت  فرتة  يف  نشأوا  لقد  هويتهم.  من 
والدميوقراطية، كأفكار،ال جدال فيهام. لفرتة ما، كان االعتامد 
عىل االنتخابات والتعبئة االنتخابية فاعالً. ويف بعض الدول، 
أحد  تعبري  فاعلتني بشكل جيد جداً. وبحسب  كانتا  كرتكيا، 
الشباب: »إننا ال يشء  الرتيك  العدالة والتنمية  أعضاء حزب 

من دون االنتخابات«. 

العريب  العامل  يف  اإلسالميون  بها  يقرن  التي  الدرجة  إن 
»الفوز« بالنجاح االنتخايب بشكٍل خاص الفتة للنظر، ال سيام 
أحد  قال  وكام  أخرى.  أماكن  يف  باإلسالميني  مقارنتهم  عند 
 الباحثني يف مجال الحركات اإلسالمية املشاركني يف املناقشات: 
»يف أكرث الدول حرية يف العامل، ال تشارك األحزاب اإلسالمية 
يف االنتخابات. تُعترب السنغال ومايل دوالً مؤمنًة جداً وتنشط 
الحركات اإلسالمية جداً يف الحياة السياسية، إال أنها ال تشارك 

يف االنتخابات، إمنا تعمل كمجموعات ضغط لها نفوذها«. 

أضاف الباحث أنه يف مايل والسنغال يتجسد عمل مجموعات 
]وتنظيم[  السياسة،  يف  تغيريات  عن  »البحث  يف  الضغط 

غرار  عىل  فعاليات  وتنظيم  سيايس،  نفوذ  ذات  مجموعات 
النظام  يكون  حيث  أماكن  فهناك  إذاً،  واي.  يونايتد  منظمة 
كتب  مختلفاً«.  طريقاً  يختارون  اإلسالميني  أن  إال  منفتحاً 
أفريقيا، حول  تاريخ غرب  الباحث يف مجال  مامادو ديوف، 
»االستثنائية السنغالية« التي تقع يف تناقض صارخ مع كّل من 
املساواة الحديثة التي ينادي بها اإلسالميون العرب الشباب 
سناً.  األكرب  قادتهم  يطبقها  التي  الصلبة  الهرمية  واملفاهيم 
ففي مايل والسنغال، تسود فكرة مختلفة متاماً، حيث تلعب 
صناع  ]و[  االجتامعيني...  املرشفني  دور  الصوفية«  »الطرق 
أساسياً«.57  دوراً  يعترب  الذي  وهو  العام،  املجال  يف  السالم 
الساحة  »إطفائيي  بأنهم  دورهم  سنغايل  شيخ صويف  يصف 
السياسية«، حيث يحافظون عىل السالم من خالل املقاربة بني 
متطلبات الدين ومصالح الدولة، داعني إىل تخطي الخالفات 

السياسية الدنيوية.58

الضوء  اإلسالمية  الحركات  مجال  يف  الباحثني  أحد  َسلَّط 
حيث  آسيا،  رشق  جنوب  يف  أندونيسيا  يف  أخرى  حالة  عىل 
لك  سيُسمح  السلطة،  تهدد  ال  أنك  طاملا  أنه  النظام  ح  »وضَّ
من  متنوعة  مجموعة  من  مشاركة  وجود  ]مع[  باالزدهار... 
أجلها  من  التي  األسباب  من  ذلك  وكان  السياسية،  األحزاب 
من  كّل  يزدهر«. يف  أن  املسلم  املدين  للمجتمع  يُسمح  كان 
السنغال وأندونيسيا، تم التوصل إىل نوع من التسوية املؤقتة 
بني القامئني عىل مقاليد السلطة وأولئك الذين يتَّبعون قناعًة 
إسالمية، وهم يشكلون جزءاً كبرياً من املجتمع املدين. وتبدو 
الصفقة األساسية عىل الشكل التايل: َمنح املجموعات املتأثرة 
باإلسالم حرية التحرك للوعظ املحيل والدعوة، يف حني تطأمن 
السلطة— لن يشكل حربة يف خارصة  الدين  أن  إىل  الدولة 
كنوع من تدابري بناء الثقة. عىل غرار ذلك، يف املغرب، وافق 
حزب العدالة والتنمية عىل حدود نظام يكون للملكية فيه 
حق النقض عىل القرارات األساسية كافة. يف املقابل، يُسمح 
وحتى  واملشاركة  بالتواجد  قانونياً  والتنمية  العدالة  لحزب 

بالتمتع ببعض السلطة.59 

هل من سبيل ثالث بعد داعش والسيسي؟
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وائل حالق، الدولة المستحيلة: اإلسالم، السياسة، ومعضلة الحداثة األخالقية، )نيو يورك، مطبعة جامعة كولومبيا، 2013(، صفحة 3. . 60

من املهم أن نفكر كيف ستخلق هذه الصفقة، عىل املدى 
للمفاوضة  منه  االستفادة  الثقة ميكن  من  الطويل، مستوًى 
أفضل.  بشكل  الدولة  وصالحيات  اإلسالميني  طلبات  عىل 
مليك  منوذج  أي  حليف  النجاح  يكن  مل  اآلن،  حتى  ولكن 
مهيمن، كاملغرب، يف االنتقال إىل امللكية الدستورية. أو كام 
أن  للملك  بتأطريه »ميكن  املناقشات  املشاركني يف  أحد  قام 

يسلِب متاماً كام يعِطي«. 

الفوز،  للنجاح من دون  أخرى  الواقع، حالة  املغرب هو، يف 
من  عدد  طرح  تُحارِص.  إمنا  الصالحية  متنح  التي  للدولة 
املشاركني سؤاالً عىل أحد املشاركني، وهو برملاين تابع لحزب 
حيث  وثابرتم  بالفعل،  نجوتم  لقد  نعم،  والتنمية:  العدالة 
واجه الكثري من نظرائكم القمع. ولكن هل تكفي القدرة عىل 
النفوذ إمنا ضمن حدود ال  التمتع ببعض  البقاء؟ هل يكفي 
ميكن تخطيها؟ ويف حال مل يكن ذلك كافياً، ما هي الخطوة 
التالية؟ ال تتطلب اإلجابة عىل هذا السؤال نظرية تغيري فقط، 

بل نظرية عن الدولة أيضاً. 

بالنسبة  الباحث يف الرشيعة اإلسالمية وائل حالق أنه  كتب 
للكثري من اإلسالميني )واملسلمني عىل نطاق أوسع(، مثة »قدر 
التطلعات األخالقية والثقافية،  ُمعنيَّ من عدم االنسجام بني 
من جهة، وبني الحقائق األخالقية للعامل الحديث، من جهة 
من  بالرغم  معها  يتعايشوا  أن  عليهم  يتعني  أخرى—حقائق 
هذا  ليس  مثايل،  عامل  يف  أيديهم«.60  صنع  من  ليست  أنها 
الوضع—أياً كان ما هو—ما يريدون، أو رمبا حتى يتصورون. 
يف  هم،  املعتدلون  اإلسالميون  يبقى  وغريها،  األسباب  لهذه 
بعض الحاالت، عالقون يف املنتَصف، مكتفني مبواجهة تحديات 
مثل: الحفاظ عىل الوحدة بالرغم من الخالف، الفتنة الفاسدة 
الفصل بني األمور »الدينية«  )أو استحالة(  للُسلطة؛ صعوبة 
األجيال  متتلك  ال  واآلخرة.  الدين  وواجبات  و»السياسية«، 
يسألون  بدأوا  أنهم  إال  أجوبة،  اإلسالميني  من  سناً  األصغر 
التي مل يفكروا يف طرحها من  الصعبة  مجموعة من األسئلة 
قَبل. وهذه، أيضاً، تَرِكة أخرى للربيع العريب ونهايته الرسيعة.
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 لمحة عن مشروع العالقات األمريكية 
مع العالم اإلسالمي

لتحقيق هذه األهداف، يتألف املرشوع من عدة أجزاء متداخلة: 

• منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي الذي يجمع بني كبار القادة 	
يف مجال السياسة واألعامل واإلعالم واألكادمييات واملجتمع 
املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية يف أفريقيا 
أيضاً  املنتدى  هذا  بات  األوسط.  والرشق  وأوروبا  وآسيا 
نقطة ارتكاز ألبحاث املرشوع املستمرة ومبادراته إذ يؤمن 
لتعزيز  املصممة  املكملة  النشاطات  من  ملجموعٍة  أساساً 

الحوار والتأثري. 
• مجموعة من األوراق البحثية التي توفر أبحاثاً ومنشورات 	

الدول  تواجه  التي  الهامة  املسائل  حول  املستوى  عالية 
واملجتمعات اإلسالمية. 

• مع 	 ومغلقة  عامة  مناقشة  وجلسات  ندوات،  عمل،  ورش 
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تركّز 

أكرث ما تركز عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة. 
• مبادرات خاصة يف امليادين املستهدفة، علامً أن املبادرات 	

والعلوم  والثقافة  الفنون  مىض  ما  يف  شملت  هذه 
والتكنولوجيا والدين والدبلوماسية. 

تضّم لجنة تسيري املرشوع كاّلً من مارتن أنديك، نائب املدير 
الدراسات  نائب رئيس ومدير مركز  التنفيذي؛ بروس جونز، 
مركز  ومديرة  أوىل  زميلة  وايتس،  كوفامن  تامارا  الخارجية؛ 
ومدير  زميل  ماكانتس،  ويليام  األوسط؛  الرشق  سياسات 
مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي؛ كينيث بوالك، 
زميل أول يف املركز؛ بروس ريدل، زميل أول يف املركز؛ وشبيل 
السادات  أنور  كريس  وأستاذ  مقيم  غري  أول  زميل  تلحامي، 

للسالم والتقدم يف جامعة ماريالند. 

يُعترب مرشوع بروكنجز الذي يناقش العالقات األمريكية مع 
سياسات  مركز  عليها  يرُشف  بحثية  مبادرة  اإلسالمي  العامل 
إىل  املرشوع  يتطلع  بروكنجز.  ملعهد  التابع  األوسط  الرشق 
السياسة  مجال  يف  والعاملني  السياسة  صانعي  انتباه  لفت 
ورشيحة العامة الواسعة حول الديناميكات املتغرية التي تطرأ 
عىل الدول ذات األغلبية اإلسالمية وإعالمهم بها وإىل تطوير 

العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية حول العامل. 

النشاطات  من  سلسلة  املرشوع  يرعى  املهمة،  هذه  إلنجاز 
واملشاريع البحثية واملنشورات املُعّدة لتعليم الحوار الصادق 
املتحدة  الواليات  بني  إيجابية  رشاكات  وبناء  وتشجيعه 
أهداف  أهم  ضمن  من  العامل.  حول  اإلسالمية  واملجتمعات 

املرشوع نذكر: 

• البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع 	
بني الواليات املتحدة والدول ذات األغلبية اإلسالمية مبا 
الخاطئة  باملفاهيم  وثيقاً  اتصاالً  تتصل  مواضيع  ذلك  يف 

املجتمعات؛  بني  املنترشة 
• تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف 	

املجتمعات اإلسالمية؛ 
• املتحدة 	 الواليات  بني  املشرتكة  للجهود  مواقع  تحديد 

مواضيع  بشأن  العامل  حول  اإلسالمية   واملجتمعات 
الطرفني.  تهم 
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مركز سياسة الشرق األوسط
رَسم َمسار لشرٍق أوسط يَنعم بسالم مع ذاته ومع العالم

أحداث  من  تشهده  مبا  اليوم  األوسط  الرشق  منطقة  تَطرح 
دراماتيكية، حيوية، وعنيفة يف الغالب تحديات غري مسبوقة 
أمام األمن العاملي والسياسة الخارجية للواليات املتحدة. إن 
مركز سياسات  التحديات ومواجهتها هي وظيفة  فهم هذه 
العام  يف  تأسسه  منذ  بروكينجز.  معهد  يف  األوسط  الرشق 
املتمرسة  الخبرية  السياسية  العقول  املركز  يجمع   ،2002
أبحاثاً  وللعامة  السياسة  لصناّع  ويقّدم  املنطقة  يف  العاملة 
وتحاليالً موضوعية، عميقة، ويف الوقت املناسب. إن مهمتنا 
واجتامعي—لرشٍق  اقتصادي،  مسار—سيايس،  رسم  هي 

أوسط ينعم بسالم مع ذاته ومع العامل.

تشمل األبحاث التي تُقام حالياً يف املركز عىل ما ييل: 

• املحافظة عىل االحتامالت لحّل الدولتني	
• اسرتاتيجية الواليات املتحدة من أجل رشٍق أوسط متغري 	
• السياسات واألمن يف الخليج الفاريس 	
• َخمُس احتامالت بديلة ملستقبل إيران	
• مستقبل مكافحة اإلرهاب 	
• أمن الطاقة والرصاع يف الرشق األوسط	

صاحب  ألقى  حينها   ،2002 مايو   13 يف  املركز  تأسيس  تّم 
اململكة  عاهل  الحسني،  بن  الثاين  الله  عبد  امللك  الجاللة 
من  جزٌء  املركز  إّن  االفتتاحية.  الكلمة  الهاشمية،  االردنية 
بروكينجز  معهد  يف  الخارجية  السياسة  دراسات  برنامج 
ويتمسك بقيمه الساعية لتحقيق الجودة، االستقالل، والتأثري. 
املتحدة  الواليات  عالقات  ملرشوع  موطٌن  املركز  إن  كذلك، 
باإلضافة  كبرياً  دولياً  مؤمتراً  يَعِقد  الذي  اإلسالمي  العامل  مع 
تعزيز  إىل  عام  كّل  ترمي  التي  األنشطة  من  مجموعة  إىل 
املتحدة  الواليات  بني  إيجابية  وبناء رشاكات  الرصيح  الحوار 
املركز  يستضيف  كذلك،  العامل.  حول  املسلمة  واملجتمعات 
ثالثة  ِبَدوره  يضم  قطر—الذي  يف  الدوحة،  بروكينجز  مركز 
من  كاملة  مجموعة  وينظّم  زائرين  وباحثني  دامئني  باحثني 

املؤمترات واالجتامعات التي تعالج مسائل سياسية هامة.




