دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة
رقم  ،22يوليو 2018

األحزاب اإلسالمية في شمال
أفريقيا :تحليل مقارن بين
المغرب وتونس ومصر
عادل عبدالغفار وبيل هيس

األحزاب اإلسالمية في شمال أفريقيا:
تحليل مقارن بين المغرب وتونس ومصر
عادل عبدالغفار وبيل هيس

*كتبت النسخة األصلية لهذا البحث باللغة اإلنجليزية وهذه ترجمة للنسخة اإلنجليزية.

ملحة عن بروكنجز
إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تق ّدم بحوثاً وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث
عالية الجودة ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود االستنتاجات
والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر املعهد أو إدارته
أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يق ّدمها إىل داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية والتأثري.
كام وأ ّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تح ّدد بأي شكلٍ من
األشكال التحليالت والتوصيات.
حقوق النرش محفوظة © 2018
معهد بروكنجز
 1775طريق ماساشوستس ،شامل غرب
واشنطن العاصمة 20036 ،الواليات املتحدة
www.brookings.edu
مركز بروكنجز الدوحة
الساحة  ،43بناية  ،63الخليج الغريب ،الدوحة ،قطر
http://www.brookings.edu/doha

جدول املحتويات
 .1مل ّخص تنفيذي 1.........................................................................................................
 .2املق ّدمة 3....................................................................................................................
 .3الخلف ّية والسياق 5.......................................................................................................
 .4األقوال مقابل األفعال :اإلسالميون ينالون فرصتهم 9........................................................
 .5االستنتاجات :تسليط الضوء عىل املناطق الرمادية 23......................................................
 .6التوصيات 25...............................................................................................................
 .7الهوامش 27................................................................................................................

شكر وتقدير
يو ّد املؤلّفان أن يشكرا قسمي األبحاث واالتّصاالت يف مركز بروكنجز الدوحة عىل دعمها لهام يف خالل عملية النرش.
ويُو ّجهان شكرا ً خاصاً للباحثة املساعدة األوىل آنّا جاكوبس عىل تعليقاتها وآرائها املفيدة .ويبدي املؤلّفان امتناناً
لكل من شارك يف املقابالت من أجل هذه الورقة ومل يبخل عليهام من وقته ومعلوماته ،ويُعربان أيضاً عن تقديرهام
ّ
لل ُم َحكِّمني الذين فضّ لوا إبقاء هويّاتهم مجهولة والذين جاءت آراؤهم دقيقة ومصيبة لتعطي قيمة أكرب للورقة.
عادل عبدالغفار وبيل هيس
الدوحة ،يوليو 2018

ملخّص تنفيذي
لقد أتاحت الثورات الشعبية يف أنحاء شامل أفريقيا فرص ًة غري معهودة للمجموعات املعارضة من مختلف األطياف
السياسية ليك تشارك أخريا ً يف حكم بالدها ومن بني جميع هذه الجهات الفاعلة ،كانت األحزاب اإلسالمية أفضل من
متكّن من اغتنام هذه الفرصة ،مع تحقيق حزب العدالة والتنمية يف املغرب وحزب الحرية والعدالة التابع لإلخوان
املسلمني يف مرص وحركة النهضة يف تونس فوزا ً الفتاً يف االنتخابات.
ويف العقود السابقة للعام  ،2011شهدت األحزاب والحركات املنبثقة عنها مستويات مختلفة من أعامل الحكومة
القمعية ومحاوالتها للدمج عىل ح ّد سواء .واستطاعت أن تحظى بتمثيل يف برملانات بلدانها ،مع أنّها مل تحقّق يوماً
أكرثية نسبية أو تحصل عىل نفوذ بارز .وعندما بدأت ثورات العام  ،2011–2010مل تنض ّم حركة النهضة وجامعة
كل بلد ،انضمت
اإلخوان املسلمني وحزب العدالة والتنمية بداي ًة خوفاً من القمع .لكن مع تسارع عجلة الثورات يف ّ
جامعة اإلخوان املسلمني وحركة النهضة (باإلضافة إىل بعض من أعضاء حزب العدالة والتنمية) إىل التح ّركات.
بالرئيسني املرصي والتونيس ولجأ النظام املليك املغريب إىل اإلصالحات ،ق ّررت املجموعات اإلسالمية
وعندما أطيح
َ
الثالثة أن تسعى إىل الحصول عىل املزيد من السلطة السياسية من خالل صناديق االقرتاع .فشكّل اإلخوان املسلمون
حزب الح ّرية والعدالة ،وحشدوا قاعدتهم الشعبية الداعمة يف أنحاء مرص كافّة ،فحصلوا عىل  37يف املئة من األصوات
يف االنتخابات النيابية يف العام  .2011ويف املغرب ،حاز حزب العدالة والتنمية  107مقاعد من أصل  395مقعدا ً يف
مرسخاً بحزم موقعه كحزب البالد األ ّول .وحقّقت حركة النهضة أكرثي ًة نسبية
االنتخابات النيابية من العام نفسهّ ،
بلغت  89من أصل  217مقعدا ً يف الحكومة االنتقالية يف تونس.
وبعد مرور سبع سنوات ،نجد أ ّن حزب العدالة والتنمية فاز باألكرثية النسبية من جديد يف االنتخابات النيابية يف
املغرب وحرك َة النهضة تشكّل رشيكاً صغريا ً يف تحالف تونس الحاكم وجامع َة اإلخوان املسلمني مت ّر مبرحلة انهيار
حا ّد بعد أن أطاح بها الجيش يف مرص .وفيام تختلف أفعال هذه املجموعات الثالثة ومصريها إىل ح ّد كبري ،سلّطت
فرتة وجودها يف الحكم منذ العام  2011الضوء عىل مواقف األحزاب يف مجاالت متن ّوعة .وتتض ّمن هذه “املناطق
الرمادية” أيديولوجياتها والتزامها بالتع ّددية واحرتامها لحقوق املرأة واألقليات.
كل مجموعة أيديولوجيتَها اإلسالمية .غري أ ّن أيّاً
وقد ساد ج ّو من الغموض والخوف إزاء الطريقة التي ستُظهر فيها ُّ
من حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة وجامعة اإلخوان املسلمني مل يعلن قيام دول إسالمية أو تطبيق صارم
للرشيعة بعد استئثاره بالسلطة .تجدر اإلشارة أيضاً إىل أ ّن كال حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة مل يحاوال بج ّدية
أن يراجعا الترشيعات القامئة أو يع ّدال إجراءات وضع القوانني عىل أسس دينية .وبقيت املجموعات الثالثة ،التي
أعيدت صياغتها اآلن كأحزاب سياسية رائدة ،تركّز عىل أهميّة االلتزام بإطار مرجعي إسالمي .لك ّنها أظهرت أنّها
ليست متطرفة ومتع ّنتة يف ما يتعلّق بسعيها السيايس إىل إنشاء دور ومجتمعات مسلمة أكرث.
ومن األسئلة املفتوحة األخرى التي تطرح حول األحزاب اإلسالمية هو مدى استعدادها ،متى وصلت إىل السلطة،
للتعاطي مع جهات فاعلة سياسية لها ات ّجاهات أيديولوجية مختلفة .باملثل ،برزت هواجس حول استعداد األحزاب
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للتخل عن الحكم إذا خرست يف االنتخابات التالية .وتُبينّ الحاالت قيد البحث أ ّن سلوك األحزاب اإلسالمية
اإلسالمية يّ
يف هذه املجاالت يعتمد إىل ح ّد كبري عىل سياقها الوطني.
وتُظهر حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية أ ّن األحزاب اإلسالمية ليست جميعها مزمعة عىل الحكم بصورة أحادية
أو دامئة .فقد شكّل حزب العدالة والتنمية تحالفات متع ّددة ،وسلّمت حركة النهضة السلط َة إىل حكومة تكنوقراطية
وساومت عىل املسائل الدستورية ومل تسعى إىل الرئاسة يف العام  2014وتق ّبلت حصولها عىل املرتبة الثانية يف
االنتخابات النيابية يف ذلك العام .وحتّى حزب الحرية والعدالة ،مع اعتامده املقاربة األكرث هيمنة بني األحزاب الثالثة،
مل يح ّرك ساكناً لتأخري االنتخابات الالحقة أو إلغائها .من جهة أخرى ،اعتمد حزب الحرية والعدالة مقاربة صفرية
النتيجة أدخلته يف حالة رصاع مع جهات فاعلة متع ّددة يف النظام السيايس املرصي وأ ّدت يف نهاية املطاف إىل سقوطه.
ويف ما يتعلّق بحقوق املرأة ،برزت مخاوف باحتامل أن تسعى حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية وجامعة اإلخوان
املسلمني إىل الح ّد من أدوار املرأة العامة والتمييز يف قضايا األحوال الشخصية .وقد متكّنت األحزاب الثالثة من
الجنسني ،مع اعتامد حزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة
إغضاب املدافعني عن حقوق املرأة واملساواة بني
َ
الجنسني .غري أ ّن الحركة
الجنسني وتر ّدد حركة النهضة يف دعم املساواة الكاملة بني
خطاباً محافظاً للغاية حيال أدوار
َ
َ
دعمت حصول املرأة عىل قدر أكرب من املساواة ومل يس َع حزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة إىل فرض
قيود عىل لباس املرأة وحريّة تح ّركها.
باملثل ،ال داعي رمبا ألن تخىش األقل ّيات الدينية وغريها من األقل ّيات الرضيب َة اإلضافية أو غريها من مظاهر التمييز.
لكن يبدو أ ّن بعض اإلسالميني ال يحبّذون فعلياً احرتام املواطنية والحقوق املدنية .فيظهر ذلك يف املغرب يف ما يتعلّق
مبعاملة حزب العدالة والتنمية لألمازيغ .ويف مرص ،ال يزال سلوك جامعة اإلخوان املسلمني مع األقباط أسوأ مام يلزم.
كل حزب يف سياقه الوطني والسياق اإلقليمي .فمن املمكن أن يسعى حزب العدالة والتنمية
ويجب النظر إىل أفعال ّ
بحصة أكرب من السلطة السياسية املحليّة .ومن املمكن أيضاً أ ّن
وحركة النهضة وراء سياسات أكرث محافظة لو حظي ّ
االنقالب الذي تع ّرض له حزب الحرية والعدالة أث ّر بش ّدة يف قرارات حزب الحرية والعدالة وحركة النهضة العتامد
مقاربات توافقية يف النصف الثاين من العام  .2013ويضطلع الجيش بدور سيايس أكرب يف مرص منه يف املغرب أو
تونس ،مماّ شكّل عامالً مهامً يف طريقة تبلور األمور يف ذاك البلد.
ومع أ ّن أفول نجم حزب الحرية والعدالة قد شكّل بال ّ
شك رضب ًة للحركات السياسية اإلسالمية يف العامل العريب ،فهو مل
متأصلة بعمق يف املجتمعات العربية ،ومن املر ّجح أن تبقى ناشطة
يضع نهاية لها عىل اإلطالق .فالحركات اإلسالمية ّ
ونافذة سياسياً .لذلك ،من الرضوري أن نفهم الطريقة التي عىل األرجح ستحكم بها هذه الحركات .وباستثناء ظهور
سلسلة من األحزاب اإلسالمية التي تتمتّع بحكم مستدام بدون معارضة ،من املر ّجح أن تبقى املناطق الرمادية قامئة.
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املقدمة
ّ
تأليف حكومة ائتالفية ،منهياً بذلك
يف مارس  ،2017أعلن سعد الدين العثامين من حزب العدالة والتنمية املغريب َ
حزب العدالة والتنمية ذو التوجه
أزم ًة سياسية دامت خمسة أشهر .وقد حرصت جهود العثامين عىل أن يستم ّر ُ
اإلسالمي ،الذي فاز باألكرثية النسبية يف االنتخابات النيابية للعام  2016يف املغرب ،يف تر ّؤس الحكومة ،مثلام فعل
الحزب اإلسالمي الوحيد الذي وصل
حزب العدالة والتنمية
َ
منذ فوزه أل ّول م ّرة يف االنتخابات يف العام  .2011ومل يكن ُ
إىل السلطة يف العام  ،2011فقد أتاحت الثورات الشعبية يف أنحاء شامل أفريقيا فرص ًة غري معهودة للمجموعات
املعارضة من مختلف األطياف السياسية ليك تشارك أخريا ً يف حكم بالدها .ومن بني جميع هذه الجهات الفاعلة،
كانت األحزاب اإلسالمية أفضل من متكّن من اغتنام هذه الفرصة ،مع تحقيق حزب الحرية والعدالة التابع لجامعة
اإلخوان املسلمني يف مرص وحركة النهضة يف تونس فوزا ً الفتاً يف االنتخابات.
بعد مرور سبع سنوات عىل فوز األحزاب اإلسالمية ،وحده حزب العدالة والتنمية متكّن من الفوز يف االنتخابات
كل مجتمع ٌّ
شك كبري حيال
الوطنية التي تلت .ففي تونس ومرص ،انتاب املعارضني السياسيني وفئات كبري ًة من ّ
اإلسالميني الصاعدين .إذ قلقوا من احتامل أن يط ّبق هؤالء نسخ ًة من الدميقراطية تتمثّل مبقولة “فرد واحد ،صوت
واحد ،مل ّرة واحدة” أو أن يفرضوا سياسات إسالمية أكرث تش ّددا ً .نتيجة لذلك ،اصطدمت حركة النهضة وحزب الحرية
والعدالة مع الجهات الفاعلة السياسية القامئة وواجهت مقاومة شعبية قوية .فوافقت حركة النهضة تحت ضغط
كبري أن تتن ّحى جانباً ملصلحة حكومة وحدة تكنوقراطية يف أوائل العام  .2014ث ّم أُلحقت بها هزمية يف االنتخابات
ٍ
تحالف حاكم.
النيابية يف فرتة الحقة من ذلك العام عىل الرغم من أنّها تعاونت يف ما بعد مع الفائزين كجزء من
أ ّما حزب الحرية والعدالة ،الذي استفاد يف فوزه يف الربملان يف العام  2011من خالل نيل منصب الرئاسة والحثّ عىل
الرئيس مح ّمد
الجيش
ُ
وضع دستور جديد يف العام  ،2012فأصبح هدفاً الحتجاجات كثيفة .ويف يوليو  ،2013عزل
َ
مريس عن السلطة وأطلق حملة إجراءات قمعية صارمة عىل اإلخوان املسلمني املرصيني ال تزال قامئة حتّى اليوم.
ومع أ ّن انهيار حزب الحرية والعدالة قد شكّل بال ّ
شك رضب ًة للحركات السياسية اإلسالمية يف العامل العريب ،فهو مل
متأصلة بعمق يف املجتمعات العربية ،ومن املر ّجح أن تبقى ناشطة
يضع نهاية لها عىل اإلطالق .فالحركات اإلسالمية ّ
رصف بها هذه الحركات عندما تتمكّن
ستت
األرجح
عىل
التي
الطريقة
ونافذة سياسياً .لذلك ،من الرضوري أن نفهم
ّ
رصف حزب العدالة والتنمية
من الحصول عىل ق ّوة سياسية .من هذا املنطلق ،تقارن هذه الورقة التحليلية كيفية ت ُّ
وحركة النهضة وحزب الحرية والعدالة يف خالل تجربتها األوىل يف السلطة ،وتهدف إىل تقييم سبب نجاحها يف الحكم
بفعالية أو فشلها فيه .ويناقش املؤلّفان أ ّن برغامتية حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية ومرونتهام وقدرتهام عىل
التعاون مع قوى سياسية أخرى أتاحت لهام أن يشاركا ويصمدا سياسياً يف مرحلة ما بعد العام  .2011يف املقابل،
رصف حزب الحرية والعدالة بطريقة أحادية وسعى بش ّدة إىل إحداث تغيري يف النظام السيايس يف مرص،
غالباً ما ت ّ
ُ
كل حزب
السياق الداخيل الذي عمل فيه ّ
مماّ أ ّدى يف نهاية املطاف إىل طرد اإلخوان املسلمني من هذا النظام .وكان
املتأصلة للمراحل االنتقالية السياسية الواسعة من العوامل امله ّمة أيضاً.
والتحدّياتُ
ّ
ويجدر التوضيح أ ّن هذه الورقة ال تسعى إىل العودة إىل النقاش حول توافق اإلسالموية والدميقراطية ،بل تسعى
إىل فهمٍ أكرب لطريقة الحكم املتوقّعة من األحزاب اإلسالمية إذا أتيحت لها الفرصة .لهذه الغاية ،تعاين هذه الورقة
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وحزب الحرية والعدالة يف سياق ورقة “املناطق الرمادية” التي نرشتها مؤسسة
حزب العدالة والتنمية وحرك َة النهضة
َ
َ
كارنيغي للسالم الدويل يف العام  12005والتي سلّطت الضوء عىل جوانب ال تزال غامضة يف خطاب اإلسالميني يف
مجاالت رئيسية من املر ّجح أن تؤث ّر يف كيفية مامرستهم للسلطة إذا أتيحت لهم الفرصة .وتض ّم هذه الجوانب
َ
والحقوق املدنية والسياسية وحق َوق املرأة واألقليات الدينية .وقد ق ّدم وصول ثالثة أحزاب
الرشيع َة والتع ّددي َة
إسالمية إىل السلطة أل ّول م ّرة بعد الثورات العربية يف العام  2011مجموعة جديدة من األدلّة تتيح إلقاء نظرة جديدة
إىل هذه املناطق الرمادية امل ُح ّددة .بنا ًء عىل ذلك ،تحلّل هذه الورقة ما كشفت عنه حركة النهضة وحزب العدالة
والتنمية وجامعة اإلخوان املسلمني حيال أيديولوجياتها والتزامها بالتع ّددية واحرتامها لحقوق املرأة واألقليات.
تبدأ الورقة بنظرة عامة عن جذور األحزاب اإلسالمية اإليديولوجية والتاريخية املتداخلة ومحاوالتها يف العمل
السيايس قبل العام  2011ومشاركتها وانتصاراتها يف االنتخابات منذ العام  .2011وباالستناد إىل أكرث من عرشين
مقابلة أجراها املؤلّفان مع سياسيني وناشطني إسالميني وعلامنيني ،يقيّامن الطريقة التي حكمت فيها هذه األحزاب
وتفاعلت مع أحزاب وجهات معنية أخرى .ويتابع املؤلّفان يف دراسة املواقف التي ات ّخذتها هذه األحزاب حول
مسائل غالباً ما تر ّددت املجموعات اإلسالمية يف تقديم مواقف رصيحة بشأنها ،مبا فيها التع ّددية السياسية والح ّريات
املدنية واملرأة باإلضافة إىل أيديولوجياتها املتغيرّ ة .وتختتم الورقة بنقاش حول ما ير ّجح أن يقوم به حزب العدالة
والتنمية وحركة النهضة يف املستقبل وتعطي توصيات حول كيفية تعاطي الحكومات اإلقليمية ورشكائها الدوليني مع
اإلسالميني بشكل ب ّناء.
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الخلف ّية والسياق
طوال عقود ،لجأت الحركات اإلسالمية يف املغرب وتونس ومرص وأماكن أخرى إىل “العمل الدعوي” ،باإلضافة إىل
تأسست حركات ثالثة من هذا النوع ،أال وهي
العمل االجتامعي يف محاولة لكسب مجتمعاتها والتأثري فيها .وقد ّ
جامعة اإلخوان املسلمني وحركة النهضة وحزب العدالة والتنمية ،عىل أمل رؤية بلدانها تتح ّول إىل دو ٍل إسالمية
يحكمها شكل من أشكال الرشيعة اإلسالمية .وبهدف أن تحقّق هذه الحركات الثالثة أهدافها ،ق ّررت جميعها أن
تصبح ناشطة سياسياً يف بلدانها .بالتايل ،تن ّوعت األمناط التي اعتمدتها الحركات بني تعاون ودمج ومواجهة مع أنظمة
البلدان املنتمية إليها ،فحازت يف بعض األوقات مقاعد يف الربملان وتع ّرضت للحظر والقمع يف أوقات أخرى.
مرص واإلخوان املسلمون
ميكن القول إ ّن الحركة اإلسالمية األبرز هي جامعة اإلخوان املسلمني التي ّأسسها حسن الب ّنا يف مرص يف العام .1928
وعىل مدى أكرث من مثانية عقود ،ربطت الجامع َة باألنظمة املتعاقبة عالق ٌة مضطربة وصفها باحث بالرصاع بني
“الكوبرا والنمس” 2.فقد كانت جامعة اإلخوان املسلمني جزءا ً من حركة مرص املعادية لالستعامر وتعاونت مع حركة
الض ّباط األحرار بقيادة جامل عبد النارص .وبعد اإلطاحة بامللك فاروق يف العام  ،1952نادت الجامعة بشكل من
أشكال الحكومة اإلسالمية ،مماّ وضعها يف مواجهة مع حركة الضبّاط األحرار التي حظّرت نشاط املجموعة يف العام
 3.1954واستلم جامل عبد النارص الحكم يف وقت الحق من ذلك العام ،وبعد بروز مزاعم أ ّن عضوا ً من اإلخوان
املسلمني قد حاول اغتياله ،سعى إىل سحق املجموعة ،فأعدم عبد النارص قادتها وسجن اآلالف من أعضائها 4.واستم ّر
القمع حتّى وفاة عبد النارص يف العام .1970
أ ّما أنور السادات ،الرئيس الذي خلف عبد النارص ،فأطلق رساح الكثري من أعضاء اإلخوان املسلمني وسعى إىل
االستفادة من املجموعة كحصن ض ّد النارصيني واالشرتاكيني .غري أ ّن الجامعة انفصلت عن السادات بسبب زيارته
القدس يف العام  1977وعقده بعدها ات ّفاقية سالم مع إرسائيل ،األمر الذي أ ّدى إىل اغتياله يف العام  5.1981وات ّبع
حسني مبارك بداي ًة نهجاً توافقياً مع اإلخوان املسلمني ،مطلقاً رساح عدد من األعضاء الذين سجنهم السادات 6.ومل
يضيّع اإلخوان املسلمون الوقت يف تعزيز عملهم الناشطي ،وال سيّام من خالل دخول النقابات املهنية التي فرضت
هيمنتها يف أوائل تسعينيات القرن املايض يف مرص .وبدأت الجامعة أيضاً بالسعي إىل الحصول عىل متثيل سيايس
رسمي .فرشّ حت أ ّوالً أعضاء للربملان يف العام  ،1984حاصد ًة  8مقاعد من أصل  454مقعدا ً .ويف االنتخابات النيابية
الحل” .فاستأثر
للعام  ،1987أنشأ اإلخوان املسلمون التحالف اإلسالمي مع حزبَني آخ َرين ورفعوا الشعار “اإلسالم هو ّ
اإلخوان املسلمون بـ 36مقعدا ً من املقاعد الستني التي فاز بها التحالف.
وتراجعت حظوظ اإلخوان املسلمني السياسية يف أواسط التسعينيات .فقد قاطعت الجامعة انتخابات العام 1990
حل مبارك للربملان 7.ث ّم يف خالل فرتة قمع الدولة للجامعة يف العام  ،1995فازت مبقعد واحد فقط
احتجاجاً عىل ّ
8
َ
عىل الرغم من ترشيحها  150مرشّ حاً .وقد أىت هذا الظهور الضعيف مع حظر نظام مبارك أنشطة اإلخوان املسلمني
وسط األعامل القمعية املفروضة عىل املجموعات اإلسالمية املعارضة ،لك ّنها تزامنت أيضاً مع التوتّرات الداخلية يف
صفوف اإلخوان املسلمني.
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تركّز كاري روزفسيك ويكهام عىل أ ّن اإلخوان املسلمني قد م ّروا بتح ّول أيديولوجي تدريجي وغري متوا ٍز وأ ّن الحركة
ليست متجانسة 9.فقد شكّل التوتّ ُر بني أدوارها كحركة دعوة وكتنظيم سيايس الوج َه األسايس لتط ّورها التنظيمي.
ويف أواسط التسعينيات ،دعا الكثري من األعضاء األصغر س ّناً إىل انخراط أكرب يف العملية السياسية يف مرص .عالوة عىل
ذلك ،انتقل هذا الجيل األصغر من ناشطي الجامعة من املناداة بقيام دولة إسالمية علنية تط ّبق الرشيعة بالكامل إىل
السعي إىل قيام دولة مدنية تتبع مرجعية إسالمية 10.وقد اقرتح بعضهم حتّى أن تُنشئ جامعة اإلخوان املسلمني حزباً
خاصاً ،لكن عندما قابلهم قادة الجامعة بالرفض غادروا وأنشأوا حزب الوسط.
سياسياً رسمياً يتّبع برنامجاً ّ
ويف خالل عهد مبارك ،اعتمد بشكل عام أعضا ٌء يف “الحرس القديم” ضمن جامعة اإلخوان املسلمني ،الذين عايش
الكثري منهم أعامل القمع يف عه َدي عبد النارص والسادات ،موقفاً دفاعياً وحذرا ً .فقد نا َدوا باعتامد مقاربة تنطلق من
القاعدة يستطيع من خاللها اإلخوان املسلمون متابعة العمل عىل تحويل املجتمع ليصبح “مسلامً” أكرث قبل محاولة
الحصول عىل السلطة من خالل السياسة .بالرغم من ذلك ،استم ّرت الجامعة يف املشاركة يف انتخابات مرص .ويف
العام  2000فاز مرشّ حوها بـ 17مقعدا ً كمستقلّني 11.وتحت قيادة مهدي عاكف ،بدءا ً من العام  ،2004ك ّرس اإلخوان
املسلمون املزيد من االنتباه واملوارد للمنافسة االنتخابية والعمل الربملاين .ويف العام  ،2005متكّنوا من االستفادة من
انفتاح البيئة السيايس الجزيئ وحازوا  88مقعدا ً ،أي  20يف املئة من املقاعد النيابية ،يف أكرب فوز انتخايب لهم يف الفرتة
12
السابقة للعام .2011
حزب العدالة والتنمية يف املغرب
لقد ألهمت جامعة اإلخوان املسلمني إنشاء تنظيامت شبيهة بها يف أنحاء الرشق األوسط ،مبا فيها تلك املم ّهدة
لحزب الحرية والعدالة وحركة النهضة .ففي املغرب ،كانت حركة الشبيبة اإلسالمية املعارضة املسلحة إحدى هذه
التنظيامت ،وقد نشأت يف أوائل سبعين ّيات القرن املايض .ونتيجة معارضتها الناشطة للنظامُ ،حظّر عملها يف العام
 1976وت ّم حلّها بعد ذلك .ث ّم ّأسس أعضاء سابقون يف هذه الجمعية ،من بينهم عبد اإلله بنكريان ،الجامع َة اإلسالمية
يف العام  1981التي اعتمدت نهجاً توافقياً تجاه النظام .وعىل مدى مثانين ّيات القرن املايض ،أدانت الجامعة استخدام
13
العنف وقبلت برشعية امللك الدينية والسياسية وباتت مزمعة عىل مامرسة العمل السيايس الرسمي.
ويف العام  ،1992غيرّ ت الجامعة اس َمها لتحمل اسم حركة التوحيد واإلصالح وسعت إىل تأسيس حزب سيايس،
غري أ ّن السلطات رفضت طلبها .لك ّن النظام مل يعارض عندما تعاونت الحركة يف العام  1996مع الحركة الشعبية
الدستورية الدميقراطية ،التي كانت حزباً عىل شفري االنهيار سيطرت عليه حركة التوحيد واإلصالح برسعة .فحازت
الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية  9مقاعد من أصل  325مقعدا ً يف االنتخابات النيابية للعام  1997يف املغرب
وب ّدلت اسمها يف العام  1998ليصبح حزب العدالة والتنمية .وتابع الحزب بحذر توسيع مشاركته االنتخابية وزيادة
14
استقالليته عن حركة التوحيد واإلصالح التي بقيت تك ّرس نفسها للدعوة والتعليم.
احتل حزب العدالة والتنمية املرتبة الثالثة بنيله  42مقعدا ً .ويف العام ،2007
ويف االنتخابات النيابية للعام ّ ،2002
أصبح ثاين أكرب حزب يف الربملان بحصوله عىل  46مقعدا ً .واأله ّم أنّه مل يس َع إىل فرض هيمنته عىل املشهد السيايس يف
املغرب ،فقد ح ّد عمدا ً عدد املقاعد التي تَ َنافس عليها .وقد اتُّصف حزب العدالة والتنمية بأنّه “الحزب الذي مل يرد
16
الفوز” 15،وقد ساعدته مقاربته التدريجية عىل بناء الثقة مع الناخبني وبدرجة أه ّم مع امللك.
ولقي الحزب أيضاً دع َم امللك وثقته من خالل تقديم نفسه بصورة بديل معتدل لجامعة العدل واإلحسان ،الجمعية
اإلسالمية غري العنيفة املناهضة للنظام .فقد كانت املنافس ُة محتدم ًة بني جامعة العدل واإلحسان والنظام املغريب منذ
أن بدأت املجموعة نشاطها يف العام  .1986وهي إحدى املجموعات املعارضة األكرث راديكالية وشعبية يف البالد ألنّها
شكّكت بحكم ملك املغرب ورفضته عىل مدى تاريخها.
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وقد دعا بعض األعضاء علناً إىل تأسيس جمهورية ،متخطّني بذلك أحد أه ّم الخطوط الحمراء يف الخطاب السيايس
يف املغرب :امللك واإلسالم والصحراء الغربية 17.وتبقى الجامعة غري رشعية لك ّن النظام يبدي تساهالً معها نوعاً
كل دورة انتخابية احتجاجاً عىل ما تعتربه نظاماً سياسياً غري رشعي عىل اإلطالق 18.وغالباً ما
ما .ولقد قاطعت ّ
تضطلع خيارات جامعة العدل واإلحسان االسرتاتيجية بدو ٍر يف عملية اتّخاذ القرارات لدى حزب العدالة والتنمية
ويف التوازن الذي تسعى إىل إحداثه بني التسوية واملواجهة السياسية .لكن منذ أن دخل حزب العدالة والتنمية
يف املعرتك السيايس الرسمي ،مال يف أكرث األحيان إىل االنصياع للقاعدة األوىل التي تطغى عىل السياسة املغربية:
سلطة امللك التي ال نزاع عليها.
حركة النهضة
لقد تط ّورت حركة النهضة يف الوقت نفسه مع تط ّور حزب العدالة والتنمية .ففي العام  ،1972ساهم راشد
الغ ّنويش يف تأسيس حركة غري رسمية ُدعيت الجامعة اإلسالمية تأث ّرت بش ّدة باإلخوان املسلمني .وقد ركّزت
الجامعة بداي ًة وبشكل كبري عىل املسائل الدينية واالجتامعية ،غري أ ّن األعضاء الطلبة فيها مالوا أكرث فأكرث ليصبحوا
أكرث ناشطني سياسياً ،وال سيّام بعد أن قمع نظام الرئيس الحبيب بورقيبة بعنف إرضاباً عاماً يف العام  1978وسط
رسي مؤمترا ً تأسيسياً وات ّخذت لنفسها اسم
توتّرات شغلت األ ّمة بأرسها .ويف العام الالحق ،عقدت الجامعة بشكل ّ
19
حركة االتّجاه اإلسالمي.
وبعد أن علمت الرشطة بأمر الحركة يف العام  ،1980ق ّررت أن ت ُعلن عن نفسها وتتّخذ موقف مواجهة مع حزب
بورقيبة الحاكم .ويف يونيو  ،1981ع ّرفت الحركة عن نفسها يف مؤمتر صحايف وكشفت عن قيادتها وبرنامجها ،وسعت
إىل االعرتاف بها كحزب سيايس لك ّن النظام رفض طلبها .ويف غضون شه َرين ،سجنت السلطات معظم قادتها .وبعد
مرور فرتة من الهدوء يف أواسط مثانينيات القرن املايض ،فرض النظام إجراءات قمعية مج ّددا ً يف العام  ،1987فسعى
20
بورقيبة حتّى إىل إعدام الغ ّنويش وغريه من القادة قُبيل أن يطيح به زين العابدين بن عيل.
وتغيرّ ت حظوظ حركة االتّجاه اإلسالمي لفرتة وجيزة بعد أن استلم بن عيل الحكم .فقد خفّف الرئيس الجديد
يف البداية من القيود عىل األحزاب املعارضة بشكل عام وسعى إىل تهدئة اإلسالميني بشكل خاص .فقد سمح مثالً
لحركة االتّجاه اإلسالمي باملشاركة يف الحوار السيايس واملجلس اإلسالمي األعىل يف البالد .ور ّدت الحركة عىل هذه
الفرصة من خالل املشاركة يف االنتخابات .ويف أواخر العام  ،1988ب ّدلت اسمها ليصبح “حركة النهضة” وتق ّدمت
بطلب لالعرتاف بها كحزب وق ّررت أن ترشّ ح مرشّ حني كمستقلّني يف االنتخابات النيابية املبكرة للعام  .1989وكسب
املرشّ حون املدعومون من حركة النهضة نسبة  14,5يف املئة من األصوات ،فكانوا األوائل بني جميع األحزاب املعارضة،
أي مقعد .ومنذ ذلك الحني ،تدهورت العالقات مع النظام .ورفضت الحكومة طلب
لك ّن بن عيل رفض أن مينحهم ّ
حزب النهضة واستأنفت قمع الحركة التي تآمرت ض ّد النظام .وازدادت حدة التوترات حتّى أوائل العام  1991عندما
أحرق ناشطون مرتبطون بحركة النهضة مكتباً تابعاً لحزب بن عيل الحاكم وقتلوا شخصاً واحدا ً ،مماّ أعطى النظا َم
ذريع ًة لش ّن أعامل قمعية ال سابق لها عىل اإلسالميني .فقىض قادة الحركة والكثري من أعضائها العرشين سنة التي
21
تلت منف ّيني أو مسجونني أو مختبئني.
وصول اإلسالميني إىل السلطة :الثورات وانتخابات العام 2011
شباب غاضبون من
مل تكن ثورات العام  2011–2010بقيادة اإلسالميني عندما بدأت ،بل ح ّركها بجزء كبري
ٌ
رصفت املجموعات اإلسالمية
التهميش االجتامعي واالقتصادي والسيايس املتزايد .ومع استمرار االحتجاجات ،ت ّ
بحذر شديد ومل تنض ّم بداي ًة خوفاً من القمع .ففي مرص ،أصدر زعيم جامعة اإلخوان املسلمني توجيهات لألعضاء
رصفت قيادة حزب العدالة والتنمية بالطريقة عينها يف املغرب،
بعدم االنضامم إىل احتجاجات  25يناير 22.وت ّ
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فطلب بنكريان من األعضاء عدم االنضامم إىل التظاهرات 23.ويف تونس ،مل تكن حركة النهضة مك ّوناً من مك ّونات
موجة االحتجاجات األوىل التي أجربت بن عيل عىل الهرب .وقد شارك الكثري من اإلسالميني ،مبن فيهم أعضاء من
هذه املجموعات ،يف االحتجاجات يف األيّام األوىل لك ّنهم شاركوا بصفتهم الشخصية فحسب 24.لكن مع تسارع
كل بلد ،انضمت جامعة اإلخوان املسلمني وحركة النهضة (باإلضافة إىل بعض من أعضاء حزب
عجلة الثورات يف ّ
العدالة والتنمية) إىل التح ّركات ،يف خطوات انتهازية.
وعند سقوط النظا َمني املرصي والتونيس ولجوء النظام املليك املغريب إىل اإلصالحات ،ق ّررت جامعة اإلخوان املسلمني
وحزب العدالة والتنمية وحركة النهضة أن تسعى إىل الحصول عىل املزيد من السلطة السياسية من خالل صناديق
االقرتاع .فشكّل اإلخوان املسلمون حزباً سياسياً رسمياً أل ّول م ّرة ،أال وهو حزب الح ّرية والعدالة ،وحشدوا قاعدتهم
الشعبية الداعمة يف أنحاء مرص كافّة .فحصلوا عىل  37يف املئة من األصوات يف االنتخابات النيابية التي أُجريت
يف ذلك العام ،أي ما يعادل  235مقعدا ً .ومتكّن بذلك حزب الحرية والعدالة من السيطرة عىل الربملان مع حلفائه
يف ذلك الوقت ،أي حزب النور السلفي الذي حصد  28يف املئة من األصوات .ويف املغرب ،مل يحجم حزب العدالة
والتنمية عن املشاركة كام فعل يف االنتخابات السابقة ،فحاز نتيجة ذلك  23يف املئة من األصوات و 107مقاعد من
أصل  395مقعدا ً ،معززا ً بحزم موقعه كحزب البالد األ ّول .وحقّقت حركة النهضة أكرثي ًة نسبية بلغت  89من أصل
 217مقعدا ً يف املجلس الوطني التأسييس يف تونس ،وهو املجلس الحاكم الذي كان سيرشف عىل العملية االنتقالية
السياسية والعملية الدستورية يف البالد .وبعد عقود من التهميش والقمع ،بات فجأ ًة للجهات الفاعلة اإلسالمية يف
شامل أفريقيا الفرصة الستالم الحكم.
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األقوال مقابل األفعال :اإلسالميون ينالون فرصتهم
كام ذكرنا ،تغيرّ ت األوضاع السياسية يف املغرب وتونس ومرص بشكل رسيع وكبري يف العام  ،2011متيح ًة الفرصة لألحزاب
اإلسالمية الستالم الحكم يف مواقع مختلفة .وقد ق ّدمت تجارب هذه األحزاب يف السلطة مجموع ًة جديدة من األدلّة
تسمح مبراجعة إطار عمل املناطق الرمادية .بنا ًء عىل ذلك ،يحلّل هذا الفصل من الورقة ما بيّنته حركة النهضة وجامعة
اإلخوان املسلمني وحزب العدالة والتنمية حيال أيديولوجياتها والتزامها بالتع ّددية واحرتامها لحقوق املرأة واألقلّيات.
األيديولوجية
عندما فازت حركة النهضة وجامعة اإلخوان املسلمني وحزب العدالة والتنمية يف االنتخابات يف بالدها ،مل تعلن قيام
كل حزب وسياقه الوطني يف تطوير رؤى مختلفة ،لك ّن
دول إسالمية أو تطبيق صارم للرشيعة .فقد ساهمت تجربة ّ
األحزاب الثالثة خفّفت من ح ّدة مواقفها وبدا أنّها تتقبّل أكرث القوانني الدميقراطية التي طُبّقت يف العقود السابقة
للثورات العربية 25.ويف حالة حزب العدالة والتنمية وجامعة اإلخوان املسلمني ،تزامنت هذه التغيرّ ات مع مشاركتهام
يف االنتخابات والربملان ،مماّ منح مصداقية لفرضية ما يس ّمى باالندماج واالعتدال 26.يف غضون ذلك ،تح ّولت حركة
النهضة رويدا ً رويدا ً إىل االعتدال يف خالل فرتة عزلها عن السياسة مع تط ّور فكر قادتها وسعي الحركة إىل أن تصبح
27
أكرث جاذبية يف نظر مجتمع تونس املختلِف.
لكن بدءا ً من العام  ،2011بقيت املجموعات الثالثة ،التي أعيدت صياغتها اآلن كأحزاب سياسية رائدة ،تركّز عىل
كل
أهميّة االلتزام مبرجعية إسالمية .بنا ًء عىل ذلك ،ساد ج ّو من الغموض والخوف إزاء الطريقة التي ستُظهر فيها ُّ
مجموعة أيديولوجيتَها اإلسالمية .وتض ّمنت املؤشرّ اتُ األساس ّية لهذا األمر كيفي َة مقاربة األحزاب لدساتري بلدانها
وأنظمتها الحاكمة ،وال سيّام يف ما يتعلّق بالرشيعة وأولويّات األحزاب يف السياسات وما إذا كانت األحزاب ستعمل
مستقل عن الحركات التي انبثقت عنها أو ستشكّل مج ّرد بيادق سياسية لها.
ّ
بشكل
املغرب :تحالف بني القرص واإلسالميني
يف حالة حزب العدالة والتنمية ،نركّز بش ّدة عىل فردية التجربة املغربية يف ما يتعلّق بنظام البالد السيايس وتراثه
الثقايف وقيمه .ويقول عيل حميد ،وهو عض ٌو يف األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ،إ ّن املجتمع املغريب أكرث انفتاحاً
من البلدان العربية األخرى ،فأصبح بالتايل حزب العدالة والتنمية أكرث انفتاحاً 28.وأضاف أ ّن برنامج الحزب يعتمد
قيامً شبيهة بتلك التي تتّبعها برامج األحزاب الليربالية والعلامنية ،مع تركيز عىل العدالة االجتامعية واملساواة.
وتض ّم أيديولوجي ُة حزب العدالة والتنمية ومقاربته جانباً مهامً ،أال وهو تقبُّل دور امللك يف املجتمع واألسس السياسية
للمملكة املغربية 29.فيشكّل ُ
امللك محمد السادس وحكومته السلط َة التنفيذية العليا يف البالد ،بالتايل لطاملا ح ّدت
30
مركزية السلطة امللكية قدر َة الحزب عىل الحكم .وتبقى السلطة الربملانية ثانوية بعد سلطة امللك.
باإلضافة إىل ذلك ،ال يدعو حزب العدالة والتنمية إىل بناء دولة إسالمية ألنّه يعترب أ ّن اململكة املغربية دول ٌة
إسالمية أصالً 31.وال يشكّك الحزب إطالقاً بدور امللك كـ”أمري املؤمنني” ومنظّم الحياة الدينية يف املغرب .فقد
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سعى الحزب إىل قبول أيديولوجيته وأهدافه اإلصالحية وتحديدها ضمن اإلطار األوسع للحكم املليك بهدف
32
تفادي العزل والقمع واملضايقة.
ُ
انفصال الحزب عن حركة التوحيد واإلصالح لحظة مفصلية يف تاريخه .وعىل مدى السنني،
وكام ناقشنا سابقاً ،شكّل
وأقل تركيزا ً عىل مرجعيّته اإلسالمية .ففي خالل برنامج حملتَي
استم ّر الحزب يف بلورة أيديولوجيته لتصبح أكرث عملية ّ
الحزب يف العا َمني  1997و ،2002ركّز عىل التوايل  34و 55يف املئة من الوثائق املرتبطة بهذَين الربنام َجني عىل رضورة
استعادة الهوية املغربية اإلسالمية .لكن بحلول انتخابات العام  ،2007مل يركّز سوى  21يف املئة من برنامج الحزب
33
السيايس وخطابه عىل مسائل تتعلّق بالهوية اإلسالمية.
لكن يبقى الخالف قامئاً حتّى اليوم حول مدى ص ّحة ابتعاد الحزب عن ماضيه الدعوي أو مدى وضوحه .فبالنسبة إىل
داعميه ،انفصل الحزب متاماً عن ذلك املايض .لكن بالنسبة إىل ناقديه ،يشكّل نهجه خدع ًة ال أكرث .فقد قال إلياس
العامري ،الرئيس السابق لحزب األصالة واملعارصة 34وأحد أبرز املنافسني لبنكريان“ :لقد كان انفصال حزب العدالة
والتنمية عن حركة التوحيد واإلصالح مبثابة تقية من ناحية الحزب .فهو ال يزال ملتزماً متاماً بقيام دولة إسالمية ويلجأ
إىل الخداع” 35.ويُ َع ّد هذا النوع من النقد أمرا ً طبيعياً ،ليس بني خصوم حزب العدالة والتنمية فحسب ،بل بني خصوم
حركة النهضة وجامعة اإلخوان املسلمني أيضاً.
وقد ظهرت مسألة مدى ابتعاد حزب العدالة والتنمية عن حركة التوحيد واإلصالح يف انتخابات العام  ،2011التي يف
خاللها كان عىل الحزب أن يع ّدل مقاربته .ففي أثناء الحملة ،يُقال إ ّن حزب العدالة والتنمية تخلىّ عن إحدى أه ّم
تنص عىل منع األحزاب السياسية من استخدام
أدواته التعبوية :املساجد .فقد التزم الحزب بالقوانني الحاكمة التي ّ
حزب العدالة والتنمية باستخدام املساجد من خالل حركة
حزب األصالة واملعارصة َ
ُدور العبادة 36.وغالباً ما اتّهم ُ
التوحيد واإلصالح ،كأداة سياسية ،وهي تهمة ينفيها حزب العدالة والتنمية .لك ّن حميد يقول إ ّن “الزوايا” املغربية
37
تدعم القرص بأغلبيتها.
يف غضون ذلك ،نتيجة تق ّبل حزب العدالة والتنمية للحكم املليك ال بل تقبله الشديد إيّاه ،ا ّدعى بعضهم أ ّن هذا
الحزب لطاملا كان حزباً تابعاً 38.لكن ميكن القول أيضاً إنّه عىل الرغم من عزوف الحزب عن املشاركة يف احتجاجات
العام  ،2011فقد استخدمها ملصلحته.
حزب العدالة والتنمية أن ينأى بنفسه عن التدخّل بشكل كبري يف حركة احتجاجات  20فرباير.
فقد اختار ُ
باملقابل ،انخرطت جامعة العدل واإلحسان بشكل مبارش يف قيادة مجموعة  20فرباير لع ّدة أشهر إىل أن تخلّت
عنها يف ديسمرب  .2011وقد ولّدت مشاركة جامعة العدل واإلحسان ،وهي الق ّوة املعارِضة األبرز للملك ،يف
حركة  20فرباير جداالً ونقاشاً كب َريين حول أجندة اإلصالح وحول ما إذا كان يجدر بها أن تستهدف القرص
مبارشةً .وتلقّت حركة  20فرباير ،عىل الرغم من غياب قادة لها ،توجيهاتها يف األشهر األوىل من مزيج من
األشخاص املنض ّمني إىل قسم الشباب يف جامعة العدل واإلحسان ومن أحزاب يسارية صغرية وناشطني يساريني
39
ومن مجموعة متن ّوعة من الشباب.
وقد كان حزب العدالة والتنمية واقعياً مبا يكفي ليك يفهم أنّه إذا أراد أن يحقّق نتائج ج ّيدة يف االنتخابات ويقيم
رشاكة أقوى مع امللك ليحكم بعد العام  ،2011عليه أن يبقى بعيدا ً نسبياً عن حركة  20فرباير ويدعم تحكّم امللك
بعملية اإلصالح .غري أ ّن مشاركة جامعة العدل واإلحسان ضغطت عىل حزب العدالة والتنمية ليؤ ّدي دورا ً أكرث نشاطاً
يف االحتجاجات .وبدا واضحاً من خطاب امللك يف مارس  2011أ ّن القرص املليك سيدير عملية اإلصالح بشكل صارم.
وعندما فُرضت إصالحات امللك ،متّت املوافقة عىل دستور جديد يف استفتاء أُجري يف صيف  2011وأقيمت االنتخابات
40
يف شهر نوفمرب من ذلك العام وشعر حزب العدالة والتنمية أ ّن اسرتاتيجيته الربغامتية الحذرة م ّربرة وصحيحة.
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كل يشء
أخريا ً ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن حزب العدالة والتنمية ،عىل غرار األحزاب اإلسالمية األخرى ،ال يوافق عىل ّ
اب السياسية يف السلطة ويح ّددها إجامالً ،وقد اضط ّرت التيارات
داخلياً .ففي املغرب ،امللك هو َمن يختار األحز َ
املتع ّددة يف حزب العدالة والتنمية إىل أن تتعامل مع هذا الواقع .بشكل عام ،ينقسم حزب العدالة والتنمية
إىل فريقَني :الصقور بقيادة مصطفى الرميد واملعتدلون بقيادة بنكريان والعثامين .وقد كان الصقور أكرث انتقادا ً
“للمخزن”  ،أ ّما املعتدلون فسعوا عىل مدى السنني إىل تق ّبل النظام املليك أكرث .لكن برزت يف صفوف املعتدلني
النقاش الذي طُرح حول السقف الذي
ُ
اختالفاتٌ حول مدى االنصياع للقرص املليك .ويشكّل مثاالً واضحاً عىل ذلك
يجب أن تبلغه حملة مكافحة الفساد ،مع اعتامد الرميد خطّاً أكرث معاداة للنظام من بنكريان .يف البداية ،عارض
القرص اختيار بنكريان ملصطفى الرميد وزيرا ً للعدل يف العام  ،2011لكن يف النهايةُ ،سمح له باستالم هذا املنصب
فيام استلم تكنوقراطيون مق ّربون من امللك مناصب يف الوزارات األكرث نفوذا ً ،مبا فيها وزارات الداخلية واملالية
والخارجية والشؤون الدينية .وقد كانت هذه األنواع من “التسويات” تجري بالفعل ،لك ّنها دامئاً ما تحدث يف
41
سياق انعدام شديد يف توازن القوى بني الربملان وامللك.
وظهرت التوتّرات مع القرص املليك إىل العلن بعد انتخابات العام  2016عندما حاول بنكريان أن يؤلّف حكومة ائتالف.
يف النهاية ،ت ّم إجباره عىل االستقالة وطلب ُ
تشكيل حكومة .وأت ّم
َ
امللك من العثامين ،الشخصية الثانية يف الحزب،
مه ّمته بنجاح يف غضون شهر من استقالة بنكريان .وقد اعتُرب تقبّل العثامين لحزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
يف الحكومة مبثابة استسالم للملك ،وال س ّيام أ ّن بنكريان مل يقبل بهذا الحزب يف أثناء محاولة تشكيله الحكومة 42.وقد
رص وحلفاؤه
رص املليك ،الكث َري من العقبات التي وضعها يف طريقه الق ُ
واجه بنكريان ،الذي أقلقت شعبيتُ ُه املتزايدة الق َ
املق ّربون له ،مثل رجل األعامل امللياردير وصديق امللك محمد السادس ،عزيز أخنوش .وبُعيد فوز حزب العدالة
أي حزب سيايس
والتنمية يف انتخابات العام  ،2016حاصدا ً  32يف املئة من األصوات (النسبة األعىل التي يحصل عليها ّ
ٍ
معروف باسم حزب التج ّمع الوطني لألحرار.
يف تاريخ املغرب) 43،بات عزيز أخنوش زعيامً لحزب تابع للقرص املليك
وقد متكّن هذا الحزب ،الذي يعمل بصفة وكيل للقرص املليك ،من تعطيل مفاوضات التحالف التي أجراها بنكريان،
مماّ أ ّدى إىل استقالة زعيم حزب العدالة والتنمية .يف نهاية املطاف ،ت ّم اختيار العثامين رئيساً جديدا ً للحكومة وشكّل
44
حكومة تحالف أرضت القرص وأنهت األزمة السياسية.
حركة النهضة يف تونس :التح ّول إىل دميقراطيني مسلمني؟
يشكّل تاري ُخ العلامنية الطويل يف تونس ،كام أُخذ عن مستعمري البالد الفرنسيني ،أح َد األسباب التي جعلت فوز
حركة النهضة يف انتخابات العام  2011أمرا ً مقلقاً للمراقبني والتونسيني عىل ح ّد سواء .ففي امل ّرة األخرية التي شاركت
فيها حركة النهضة يف االنتخابات يف العام  ،1989دعت علناً إىل إدخال الدين يف الدولة وتهميش حقوق املرأة ،مماّ
تس ّبب بر ّد فعل شعبي 45.ث ّم توارت حركة النهضة عن األنظار وعندما عادت للظهور يف العام  ،2011اكتسبت تعاطفاً
ج ّراء رصاعها الطويل ض ّد القمع الذي فرضته الدولة عليها .لكن عندما حقّقت الحرك ُة األكرثي َة النسبية يف انتخابات
العام  ،2011خيش الكثري من التونسيني نوع األيديولوجية التي قد تحاول الحركة أن تفرضه عىل البالد.
ومل تكن حركة النهضة بذاتها واثق ًة من هذا املوضوع أيضاً .فقد راجعت باستمرار برنامجها السيايس وح ّدثته بني
العا َمني  1989و ،2011لك ّنها قامت بذلك بصفتها مجموعة معارضة منفيّة أدركت أنّه من املستبعد كثريا ً حصولها
عىل الفرصة لتطبيق تفضيالتها السياسية .وفجأة ،يف غضون عام واحد ،انتقلت حركة النهضة من حالة العزل بالكامل
إىل فوزها يف انتخابات شعبية .ووصف عض ٌو من مكتب الحركة التنفيذي األمر بأنّه بات عىل الحركة أن تعيد بناء
46
نفسها وتط ّور برنامجاً واضحاً.
وكال اإلجرا َءين قيد التنفيذ بالفعل ،لك ّن خطاب الحزب وقراراته الرئيسية وحتّى الطريقة التي يع ّرف فيها اآلن
عن نفسه ق ّدمت ملحة عن أيديولوجيته التي تشهد تط ّورا ً .فباإلجامل ،أخذ الغ ّنويش والقادة اآلخرون بعني االعتبار
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الخاصة يف العام  1989ومن تجربة حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الجزائر
الدروس التي استخلصوها من تجربتهم
ّ
َ
الذي فاز يف انتخابات العام  1991ليعود الجيش ويستويل عىل السلطة ويقوم بأعامل قمعية معادية لإلسالميني .وقد
أ ّدى ذلك إىل اندالع حرب أهلية رضوس يف البالد .وبعد مرور عق َدين ،ق ّررت قيادة حركة النهضة أ ّن “سياس ًة برغامتية
47
تضع املشاركة والصمود الطويل األمد قبل النجاحات العابرة املحتملة هي الطريق األكرث حكمة”.
وعنى ذلك أ ْن تُبينّ الحركة يف خطابها التزا َمها بالدميقراطية أكرث من التزامها بجذورها اإلسالمية .فقد ح ّدد جميع
أعضاء الحركة الذين متّت مقابلتهم من أجل هذه الورقة أ ّن هدف الحركة الرئييس أو اإلنجاز الذي حقّقته يف
زمنها يف قيادة املجلس الوطني التأسييس التونيس كان إحالل الدميقراطية واملرحلة االنتقالية الدميقراطية يف تونس
صادق .فقد قال مثالً ٍ
ٌ
قاض عمل كمستشار
وتقويتهام واملحافظة عليهام 48.ويعتقد بعض املراقبني أ ّن هذا الخطاب
قريب لرؤساء املرحلة االنتقالية التونسية الثالثة كلّهم أ ّن حركة النهضة شكّلت الحزب األكرث دميقراطية يف تونس
وربمّ ا الوحيد 49.وداخلياً ،ت ُجري حركة النهضة انتخابات ملجالسها القيادية ،مماّ يعني أ ّن الحزب يتّخذ معظم قراراته
50
امله ّمة من خالل التصويت.
يخص أفعال الحركة ،فيقول شادي حميد إ ّن خيارها الرباغاميت هو أن تتخلىّ عن إسالميّتها 51.فبموقع الحزب
أما يف ما ّ
الذي يرتأّس الحكومة االنتقالية ،قادت الحركة عملية صياغة الدستور التونيس للعام  .2014ومع أ ّن حركة النهضة
توقّفت عن الرتكيز عىل رضورة إنشاء دولة إسالمية بحلول مثانينيات القرن املايض ،استعادت نقاشاً طويالً يف صفوفها
يف خالل العملية الدستورية حول ما إذا كان يجدر إدراج الرشيعة رصاحةً ،مثري ًة بذلك قلق العلامنيني .لكن يف نهاية
املطاف ،مالت الدفّة إىل رأي الغ ّنويش والقادة اآلخرين الذين يعتربون الرشيعة فلسفة وطريقة عيش أكرث منها قانوناً
رشعياً .فق ّررت الحركة ألاّ تسعى إىل اإلشارة إليها يف الدستور .وقد دعت حركة النهضة يف البداية إىل تجريم بعض
أنواع الخطابات أو الفنون عىل أنّها تجديف ،مماّ فتح املجال أمام نقاش محتدم .لكن تحت ضغط من املنظّامت غري
الحكومية وغريها من الدول وبعد استشارات مستفيضة مع خرباء دستوريني وقانونيني خارجيني ،تراجعت الحركة عن
خطابها املحوري .ويؤكّد الدستور التونيس للعام  2014عىل أ ّن حركة النهضة قد اعتمدت نهجاً توافقياً شامالً ،وأشيد
52
به عىل أنّه األكرث تق ّدماً وعرصية يف العامل العريب.
واستم ّرت حركة النهضة يف االبتعاد عن هويّتها كحركة إسالمية يف خالل حملة النيابية للعام  2014عىل الرغم
من أنّها الحزب التونيس األكرب واألفضل تنظيامً .وبعد فوز الحركة يف العام  ،2011انقسمت السياسة التونسية
باإلجامل إىل قطب إسالمي وآخر غري إسالمي ،لتصبح بذلك حرك ُة النهضة هدفاً ملعارضة شاملة متزايدة .فأجابت
الحركة ،التي كان هدفها الصمود الطويل األمد ،بإبراز مرشّ حيها كتكنوقراطيني (وحليقي الذقن يف أغلب األحيان).
وقد أجروا حمالت قوية حول القضايا ،وال س ّيام االقتصادية منها ،بدل أن يتو ّجهوا إىل قاعدتهم بخطابات عاطفية.
وامللفت أنّه عندما خرست حركة النهضة يف االنتخابات ،وحلّت يف املرتبة الثانية بعد حركة نداء تونس ،احتفلت
53
وأعرب قادتها عن ارتياحهم.
وقد اتّضح أ ّن تسويات حركة النهضة مل تكن برغامتية فحسب ،بل مؤشرّ ا ً عىل تط ّورها الداخيل أيضاً .ففي العام
 ،2016أقامت الحركة مؤمترها العارش ،وهو األ ّول منذ املصادقة عىل الدستور واالنتخابات النيابية للعام  .2014وأبرز
ما متخّض عن هذا املؤمتر قرا ُر الحركة بالرتكيز حرصا ً عىل أنشطتها السياسية واالبتعاد عن األعامل الناشطة الدينية
والعمل االجتامعي .بنا ًء عىل ذلك ،وصفت الحركة نفسها بحركة دميقراطيني مسلمني ،تي ّمناً بالدميقراطيني املسيحيني
يف أملانيا .وحاولت حركة النهضة أيضاً أن تبتعد عن املعاين السلبية املتزايدة التي بات يحملها مصطلح اإلسالمية .فأق ّر
ن ّواب حركة النهضة أ ّن تنظيمهم مل يعد فعلياً حركة بل حزباً سياسياً تقليدياً ملتزماً باملامرسات والقيم اإلسالمية .أ ّما
نائب أ ّن ال مانع مثالً من أن يتابع أعضاء حركة النهضة الذين
يف ما يتعلّق يف طريقة ظهور هذا التغيري ،فقد فسرّ
ٌ
54
يفضّ لون الرتكيز عىل الدعوة نشاطهم ،لكن ال ميكنهم ذلك تحت راية حركة النهضة.
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األحزاب اإلسالمية في شمال أفريقيا:
تحليل مقارن بين المغرب وتونس ومصر

وما زال غري معروف ما إذا كانت حركة النهضة ستنفصل عن أنشطتها االجتامعية والدينية املاضية أكرث من انفصال
حزب العدالة والتنمية يف املغرب أو اإلخوان املسلمني يف مرص .وقد أعربت نائبة تابعة لحركة نداء تونس عن شكّها
يف األمر 55.غري أ ّن وض َع الحركة يف مسار جديد يتناسب مع النهج الذي ق ّررت حركة النهضة أن تتّبعه يف صياغة
الدستور .بشكل عام ،بدل أن تسعى الحركة إىل فرض املزيد من األوجه الدينية عىل التونسيني من خالل القوانني
والسياسات ،يبدو أنّها ،بصفتها حزباً سياسياً ،مقتنع ًة بالنتائج العملية التي تعتقد أ ّن تجديدا ً إسالمياً قد يحقّقها ،مثل
العدالة االجتامعية واملساواة.
اإلخوان املسلمون يف مرص :رجال دين أم سياسة؟
بعد يوم عىل اإلطاحة مببارك ،أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني تأسيس حزب الحرية والعدالة الذي كان سيصبح ذراعها
السياسية الرسمية .وكان أعضاء الجامعة يشاركون يف سياسات االنتخابات لعقود ،وقد أ ّدت العالقات والحوارات التي
أنشأتها مع القوى السياسية األخرى إىل تغيري خطابها ليصبح أكرث اعتداالً .غري أنّه مل يب ُد واضحاً ما سيكون تأثري ذلك
يف هذا السياق املختلف متاماً.
تأسس حزب الحرية والعدالة رسمياً يف أبريل  ،2011وض ّمت قيادته محمد مريس ومحمد البلتاجي وسعد
لقد ّ
الكتاتني وعصام العريان .وغادر الكتاتني والعريان مكتب اإلرشاد لدى جامعة اإلخوان املسلمني بهدف أن يرتأّسا
مستقل عن املكتب،
ّ
الحزب الجديد ،مماّ ألقى ش ّكاً كبريا ً حول ا ّدعاءات أعضاء حزب الحرية والعدالة بأ ّن حزبهم
الذي بقي ميارس نفوذَه القوي عىل أعضائه الن ّواب .وقد تس ّبب ذلك بدوره يف استمرار مشاعر القلق لدى املرصيني
الليرباليني والعلامنيني بأ ّن حزب الحرية والعدالة سيحاول أن يفرض رؤية اإلخوان املسلمني بدل أن يعتمد رؤية أوسع
للسياسات التي قد يكون اعتامدها أفضل للبالد .وظهر ذلك األمر يف تظاهرات نوفمرب  2012عندما دعا املتظاهرون
إىل إنهاء حكم محمد بديع ،املرشد العام لإلخوان املسلمني ،بدل إنهاء حكم مريس.
لقد متتّع حزب الحرية والعدالة بسلطة أكرب بكثري من تلك التي حظي بها حزب العدالة والتنمية أو حركة النهضة ،وال
س ّيام عند فوز مريس يف االنتخابات الرئاسية يف يونيو  .2012وكام سنناقش أدناه ،استخدم حزب الحرية والعدالة هذه
السلطة ليفرض فيه هيمنته عىل العمليتَني الترشيعية والدستورية يف مرص ،مماّ أ ّدى إىل صياغة دستور متّت املصادقة عليه
فتنص املا ّدة الثانية ،التي متّت املحافَظة عليها من دستور العام
يف استفتاء يف ديسمرب  2012يض ّم مواد ذات طابع إسالميّ .
 ،1980عىل أ ّن مبادئ الرشيعة مصد ُر الترشيع الرئييس .وأضافت املا ّدة الرابعة أنّه يجب استشارة األزهر يف القضايا ذات
الصلة .ومل تكن هذه األحكام غريبة عن الدساتري العربية ،غري أ ّن ما ّدة الحقة ح ّددت أ ّن مبادئ الرشيعة تض ّم “داللتها
يوسع
الكاملة وقواعدها األساسية والفقهية ومصادرها املعرتف فيها يف املذاهب الس ّنية” 56.فبدا أ ّن هذا النوع من الكالم ّ
النطاق الذي يتط ّرق إىل كيفية تطبيق الرشيعة يف مرص الجديدة .ويُ َع ّد ذلك مبثابة ناقوس خطر بالنسبة إىل املناهضني
العلامنيني لإلخوان املسلمني .فقد أ ّدى تحريم اإلهانات لألنبياء ،حتّى الضمنية منها ،إىل ظهور هواجس بشأن ح ّرية التعبري.
57
لكن يجدر الذكر أ ّن اإلخوان املسلمني مل يستغلّوا الفرصة ليحاولوا فرض املزيد من العنارص املستم ّدة من الرشيعة.
ويف ما يتعلّق بالترشيع ،اعتُرب اإلخوان املسلمون غري جاهزين للحكم .فقد عانوا لنرش مجموعة من السياسات
الواضحة واملدروسة أيديولوجياً أو للسعي إليها .ويقول أرشف الرشيف:
بدا فراغ أيديولوجية جامعة اإلخوان املسلمني باإلجامل واضحاً للغاية متى ت ّم النظر إىل املوضوع يف سياق
صناعتها للسياسات .فقد كان سهالً بالنسبة إىل الجامعة ،عندما كانت يف صفوف املعارضة ،أن تنرش مبادئ
عامة ميكنها أن تحظى بدعم شعبي عىل أسس ثقافية ودينية .لكن ص ُعب عىل قادة الجامعة أكرث أن يعبرّ وا
عن وجهات نظر دقيقة حول مسائل سياسة حاسمة ،مبا فيها االقتصاد والرعاية االجتامعية .وعند مواجهة
58
هذه املسائل ،بدا واضحاً أ ّن الجامعة عاجزة عن التوفيق بني جذورها اإلسالمية وسلوكها يف السلطة.
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اب أخرى يف الربملان.
نتيجة لذلك ،تع ّرض حزب الحرية والعدالة النتقادات من زمالء إسالميني وكذلك من أحز ٍ
ومل يتمكّن من تحقيق الكثري عىل املستوى الترشيعي وسط األزمات السياسية املتك ّررة يف مرص والفرتات الزمنية
املحدودة التي كان يف خاللها الربملان يعمل فعلياً.
التعامل جيداً مع اآلخرين ووفقاً للقوانني
ومن األسئلة املفتوحة األخرى التي تطرح حول األحزاب اإلسالمية هو مدى استعدادها ،متى وصلت إىل السلطة،
اب العلامنية جهات فاعلة رشعية
للتعامل مع احزاب وجامعات لها اتّجاهات أيديولوجية مختلفة .فهل ستعترب األحز َ
هواجس حيال احتامل أن تبالغ األحزاب اإلسالمية يف واليتها
وتبقى منفتحة عىل العمل معها؟ لقد راودت املشكّكني
ُ
للتخل عن الحكم
وتفرض تفضيالتها بطريقة تأىب املساومة .باملثل ،برزت هواجس حول استعداد األحزاب اإلسالمية يّ
إذا خرست يف االنتخابات التالية .وت ُظهر تجارب حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة وحزب الحرية والعدالة أ ّن
األجوبة عىل هذه األسئلة وأ ّن الهواجس ليست متشابهة ،بل تعتمد إىل ح ّد كبري عىل الحزب املعني وسياقه الوطني.
التوفيق بني الربغامتية واملبادئ
يف املغرب ،وبحسب عمرو حمزاوي ،متكّن حزب العدالة والتنمية من التوفيق بني مطالب املشاركة الربغامتية
وهيمنة امللك التنفيذية واملبادئ التي “يفرضها اإلطار املرجعي اإلسالمي للحزب” 59.وقد ظهرت هذه الربغامتية
بوضوح يف التحالفات التي شكّلها حزب العدالة والتنمية بعد فوزه يف انتخابات العا َمني  2011و .2016فبعد العام
حزب العدالة والتنمية تحالفاً مع حزب االستقالل النافذ والحركة الشعبية املحافظة الريفية
 ،2011شكّل يف البداية ُ
حزب العدالة والتنمية مرون ًة يف توزيع الحقائب ،متيحاً لرشكائه الصغار يف التحالف
وأظهر
وحزب التق ّدم واالشرتاكية.
ُ
بأن يحظوا بتمثيل زائد يف الحكومة .فقد حصل مثالً حزب التق ّدم واالشرتاكية ،الذي حاز  18مقعدا ً فقط يف الربملان،
عىل أربع حقائب ،وتولىّ حزب االستقالل منصب رئاسة الربملان 60.غري أ ّن التكنوقراطيني املتحالفني مع امللك يستأثرون
أي حزب سيايس
دامئاً بالوزارات املهمة ،مثل الداخلية والخارجية واملالية والشؤون الدينية ،للحرص عىل ألاّ يتمكّن ّ
61
من الهيمنة عىل الحكومة ،فيبقى بذلك ُ
امللك متح ّكامً بالحكومة.
يف نهاية املطاف ،برز حزب األصالة واملعارصة بدعم من امللك ومن خالل قيادته لتحالف املعارضة .ونظرا ً إىل أ ّن
الحزب ّ
أسسه املستشار املليك فؤاد عايل الهمة يف العام  ،2008فقد اعتُرب مق ّرباً جدا ً من امللك .يف غضون ذلك ،تغيرّ
التحالف الحاكم الذي شكّله حزب العدالة والتنمية بعد انسحاب حزب االستقالل وحلول حليف بارز آخر للملك
ُ
محلّه ،أال وهو حزب التج ّمع الوطني لألحرار .ومع إعادة ترتيب تحالفات األحزاب يف عهد بنكريان بني العا َمني 2011
و ،2016أخذ نفوذه يتضاءل أكرث فأكرث.
ومل تتّصف دامئاً العالقة بني امللك وحزب العدالة والتنمية بالسالسة يف الفرتة املمت ّدة بني العا َمني  2011و 2013عىل
الرغم من محاوالت الحزب إرضاء امللك .فقد متكّن الحزب من إحباط بعض األحكام املدعومة من العلامنيني حول
صياغة الدستور الجديد يف العام  .2011وعىل الرغم من أنّه مل يت ّم تأسيس سلطة ملكية برملانية ،تض ّمن الدستور
62
تنص عىل أن ينتمي رئيس الوزراء إىل الحزب الفائز بأكرثية املقاعد يف الربملان.
املح َّدث ماد ًة ّ
ويشري املعطي منجب ،وهو ناشط وأكادميي مغريب بارز ،إىل أ ّن الضغط الذي مارسه الشارع بني العا َمني  2011و2013
رصف بحذر مع حزب العدالة والتنمية
كان شديدا ً وال س ّيام من جامعة العدل واإلحسان .فدفع ذلك بامللك إىل الت ّ
وإىل متكينه لفرتة مؤقّتة مقارن ًة باألحزاب والجمعيات السياسية األخرى .فبتشكيل رشاكة انتهازية مع حزب العدالة
والتنمية ،ت ّم يف نهاية املطاف إقصاء املجموعات املعارضة مثل جامعة العدل واإلحسان وحركة  20فرباير يف العملية
اإلصالحية التي جرت يف العام  63.2011غري أ ّن العام  2013شكّل نقطة تح ّول عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي .وأشار
االنقالب يف مرص واملعارضة الداخلية لحزب العدالة والتنمية إىل رضورة أن يعيد الحزب النظر يف مقارباته.
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املنبوذون يسعون إىل إقامة صداقات
تأث ّرت أيضاً تجربة حركة النهضة يف السلطة إىل ح ّد كبري بعالقاتها مع جهات معنية أخرى يف تونس ،وال سيّام األحزاب
واملؤسسات ومنظّامت املجتمع املدين .وقد اتّسمت مقاربة الحركة بأولويّتَني:
األخرى وشخصيات النظام السابق
ّ
تفادي املواجهة وإقامة رشاكات مثمرة.
إىل ح ّد ما ،بدأت حركة النهضة من الصفر من دون حلفاء يف العام  .2011وكام أشار فرانشيسكو كفارتوتا
وفابيو مريوين ،مل تتع ّرض حركة النهضة لقمع النظام فحسب ،بل واجهت منذ سبعينيات القرن املايض حتى
تسعينياته نبذ الجهات املعنية اآلنف ذكرها 64.وقد شاركت الحركة يف التحالف الواسع الذي شكّلته األحزاب
املعارضة التونسية يف العام  ،2005غري أ ّن هذه العالقات مل تستم ّر بعد انتهاء الثورة .لكن رسعان ما أنشأت
الحركة يف العام  2011شبك َة عالقات متط ّورة ومعقّدة مع تعلّمها خوض اللعبة السياسية يف الوقت الحقيقي.
ويف تشكيل الحكومة االنتقالية بعد انتخابات العام  ،2011عملت حركة النهضة بجهد لتتحالف مع أحزاب أخرى.
فركّز أعضاء الحركة ،بدءا ً من الغ ّنويش ،عىل مدى أهم ّية تنفيذ املرحلة االنتقالية يف تونس بشكل توافقي .وفيام
لعل الدافع ملوقفها هذا يف العام  2011يعود ،أقلّه جزئياً ،إىل رغبتها يف االبتعاد
تبقي الحركة عىل موقفها لهذا اليومّ ،
عن املراقبة املركّزة يف خالل فرتة انتقالية معقدة .لذلك ،هدفت حركة النهضة إىل تشكيل تحالف كبري ومتن ّوع .غري
أنّها رسعان ما أيقنت أ ّن الكثري من األحزاب مل تكن مستع ّدة للتعاطي معها .فاضطُ ّرت إىل تأسيس ما ُعرف بالرتويكا
نائب من حركة
مع حزب املؤمتر من أجل الحرية اليساري الوسطي وحزب التكتّل الدميقراطي االشرتايك .وقد أعرب ٌ
65
النهضة عن أسفه لعدم بذل حزبه جهودا ً أكرب لتوسيع هذا التحالف.
وعىل الرغم من هذه الرغبة الظاهرة يف العمل مع املزيد من األحزاب ضمن الرتويكا بذاتها ،فقد أشعرت
الحركة أحياناً رشكاءها وكأنهم مه ّمشون .إذ قال عضو مرموق يف حزب املؤمتر من أجل الجمهورية إ ّن الحركة
رصفت كام لو أنّها تستطيع أن تحكم “منفردة وأ ّن باقي أعضاء الرتويكا مج ّرد زينة أو مس ّهلني
غالباً ما ت ّ
أو مساعدين ،من دون أن تعتربهم رشكاء لها .وقد ولّد ذلك مشاكل كبرية بني الرئيس ورئيس الوزراء
ورئيس املجلس التأسييس” 66.وعندما واجهت تونس أزمة سياسية حا ّدة يف العام  2013وقاطعت
املجلس التأسييس ،حتّى حزب التكتّل دعا إىل تشكيل حكومة جديدة ،مماّ زاد الضغط عىل حركة
املعارض ُة
َ
النهضة للمساومة.
غري أ ّن املجتمع املدين ،بقيادة االت ّحاد العام التونيس للشغل ،كان أكرث نفوذا ً من املعارضة السياسية .فبحسب
أقوال أحد الن ّواب ،لقد كان املجتمع املدين الق ّوة املوازنة األه ّم لحركة النهضة ،إذ راقب بعضاً من تح ّركات
املجموعة األكرث جدلية 67.وشعرت الحركة باإلحباط أل ّن كياناً غري منتخب يضطلع بهذا النوع من األدوار
الناشطية .وذكر عض ٌو يف املكتب التنفيذي لحركة النهضة النزاع القائم بني حركة النهضة واالت ّحاد العام
كسبب من أسباب عدم استقرار تونس يف خالل املرحلة االنتقالية 68.وعندما بلغت األزمة
التونيس للشغل
ٍ
السياسية يف تونس ذروتها يف العام  ،2013ما كان أمام حركة النهضة يف النهاية سوى أن توافق عىل املشاركة
يف الحوار الوطني الذي اقرتحه اتّحاد العماّ ل ث ّم م ّهد له ،بهدف تفادي مواجهة عنيفة محتملة .فقد أرخى
التمسك بعناد بالسلطة قد يحبط مرحلة
بظل كبري عىل تونس ،مظهرا ً لحركة النهضة أ ّن
االنقالب يف مرص ٍّ
ّ
انتقالية هشّ ة أصالً ويؤ ّدي حتّى إىل نتائج مهلِكة.
ويف العا َمني  2016و ،2017تواجهت حركة النهضة مع فئة مختلفة من منظّامت املجتمع املدين ،وهي تلك التي
سعت إىل تحميل شخصيات النظام السابق مسؤولية جرامئهم .وعىل الرغم من أ ّن حركة النهضة من بني أكرث
الجهات التي عانت أعامل النظام السابق ،فقد تخلّت قيادة الحركة عن معظم سعيها األ ّويل إىل ات ّخاذ إجراءات
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لعدالة انتقالية .واملثل األبرز عىل ذلك دع ُم الحركة قانوناً يعفي أولئك الذين ارتكبوا جرائم اقتصادية .وا ّدعت
رصف رضوري نظرا ً إىل وضع تونس االقتصادي الصعب ،لك ّن املشكّكني اعتربوا أ ّن موقف الحزب
الحركة أ ّن هذا الت ّ
مرتبط فعلياً برشاكته مع حركة نداء تونس ،الحزب الذي يض ّم عنارص من النظام السابق .فقالت سلوى القنطري
69
من املركز الدويل للعدالة االنتقالية برصاحة“ :لقد أصبحوا سياسيني”.
املؤسسات التونسية .ففي عهد بن عيل ،مل يعتقد أحد أنّه س ُيسمح
وقد اضطُ ّرت حركة النهضة إىل أن تتصادم أيضاً مع ّ
ألي شخص يك ّن أدىن درجات التعاطف مع اإلسالميني بالعمل يف القطاع العام .لذلك ،من غري املفاجئ أ ّن الوزارات
ّ
يف تونس مل تتق ّبل دخول أعضاء الحركة إىل الحكومة ،فكيف بالحري قيادة حركة النهضة .وقد سلّط أيضاً عض ٌو من
الحركة الضو َء عىل مشكلة التمييز ،مشريا ً إىل أ ّن الكثري من النخب السياسية والحضرَ ية يف تونس تزدري أعضاء الحركة
70
التي تتّصف بكونها أكرث ريفية وجنوبية ومن طبقة اقتصادية اجتامعية أدىن.
وعود منكوثة ورصاع مفتوح
دخلت أيضاً جامعة اإلخوان املسلمني يف رصاع مع مجموعة من الجهات املعنية الرئيسية .ففيام كسبت حركة النهضة
يف البداية تعاطف الكثري من املواطنني التونسيني ،قلِ َق املرصيون من قدرة الجامعة الواضحة عىل كسب الدعم
السيايس .وقد أيقن اإلخوان املسلمون هذا القلق وسعوا إىل تبديده من خالل التع ّهد بالح ّد من سعيهم إىل السلطة
حزب الحرية والعدالة الحقاً هامش السلطة التي سعى
والعمل بشكل متعاون .لكن يف ما أصبح منطاً مألوفاًّ ،
وسع ُ
إليها وطالب بها ،ث ّم غالباً ما استخدم سلطته منفردا ً.
ويشكّل َ
املثال األبرز األ ّول لهذا النمط وع ُد جامعة اإلخوان املسلمني بعدم الرتشّ ح ألكرث من نصف املقاعد النيابية
71
يف االنتخابات النيابية للعام  2011واملساعد ُة عىل إنشاء تحالف انتخايب واسع ،أال وهو التحالف الدميقراطي
الوطني الذي ض ّم  43حزباً يف ذروته .لكن بحلول أكتوبر ،كانت معظم األحزاب البارزة األخرى قد غادرت التحالف،
ويعزى ذلك جزئياً إىل سعي حزب الحرية والعدالة إىل السيطرة عىل لوائح التحالف االنتخابية .وعندما حان موعد
االنتخابات ،تنافس حزب الحرية والعدالة عىل أكرث من  70يف املئة من املقاعد املتاحة ،فتمكّن من الحصول عىل 46
72
يف املئة من املقاعد أي  235من أصل  508مقاعد.
وعىل عكس حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة ،استخدم حزب الحرية والعدالة أكرثيته النسبية بعدوانية.
وقد بدأ ذلك فورا ً يف فرباير  2012عندما سعى مرشّ حو حزب الحرية والعدالة إىل السيطرة عىل  13من أصل
 19لجنة نيابية ،مبا فيها اللجان األكرث نفوذا ً ،ونجحوا يف ذلك عىل الرغم من اعرتاضات الن ّواب واألحزاب
املعارضة ومقاطعاتهم حتّى 73.بعد ذلك ،يف مارس ،استعان حزب الحرية والعدالة بق ّوته يف الربملان ليمنح
اإلسالميني أكرثي ًة يف الجمعية التأسيسية ،وهي الهيئة املناطة بصياغة الدستور املرصي الجديد .فقوبل هذا
التح ّرك مبقاومة معظم الجهات الفاعلة .واستقال الن ّواب العلامنيون واألقباط واألزهر وطعن محامون بارزون
74
األحادي.
بدستورية الجمعية .فأبت جامعة اإلخوان املسلمني التعاون وأكملت هذا املسار
ّ
عالوة عىل ذلك ،ق ّررت الجامعة أن تطرح مرشحاً للرئاسة يف مارس  ،2012ناكث ًة بوعدها بعدم القيام بذلك.
وبعد أن استُبعد خريت الشاطر ،املمول وعضو مكتب اإلرشاد لجامعة اإلخوان املسلمني ،أصبح محمد مريس
مرشّ حها الرئايس .ومن خالل حملة ض ّمت برنامجاً يَ ِع ُد بالوحدة ،متكّن من هزمية أحمد شفيق ،وهو شخصية
من النظام السابق ،بفارق ضئيل يف يونيو يف جولة انتخابية ثانية قاطعها الكثري من املرصيني .وأكمل مريس
فورا ً تحقيق مساعي حزب الحرية والعدالة لرتكيز السلطة يف يده .وعىل الرغم من الوعود بأن تكون الحكومة
التي يشكّلها مريس ورئيس الوزراء املكلّف هشام قنديل جامعةً ،فهي مل تض ّم سوى بعض من السياسيني
املنتمني إىل أحزاب أخرى غري حزب الحرية والعدالة وحلفائه ،باإلضافة إىل عدد من التكنوقراطيني .وبهدف
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تفادي االنتقاد ،سعى حزب الحرية والعدالة أيضاً إىل التحكّم بوسائل اإلعالم وتقييد املجتمع املدين من خالل
75
بعض التعيينات األساسية.
وتصادمت جامعة اإلخوان املسلمني أيضاً مع السلطة القضائية .فقد حلّت املحكمة اإلدارية العليا الجمعي َة التأسيسية
اب منتخَبون ،مع أ ّن املا ّدة  60من اإلعالن الدستوري تحظّر انتخاب الربملان
يف أبريل  2012أل ّن نصف أعضائها ن ّو ٌ
يحق للن ّواب أن
للجمعية التأسيسية .وبحسب املحكمة اإلدارية ،يُستخ َدم مصطلح “انتخاب” لإلشارة إىل أنّه ال ّ
76
ينتخبوا أنفسهم وأ ّن أعضاء الجمعية يجب أن يكونوا من خارج الربملان.
غري أ ّن ذلك مل يردع الربملان عن التصويت يف يونيو لجمعية تأسيسية جديدة بهيمنة إسالمية تض ّم أيضاً ن ّواباً .ومع
تأجيل املراجعة القضائية لرشعية هذه الجمعية وتأخريها مرارا ً وتكرارا ً ،صاغت الجمعية التأسيسية دستورا ً .ويف
أواخر نوفمرب ،مع اقرتاب موعد اكتامل مرشوع الدستور وإعالن حكم القضاء ،منح مريس نفسه صالحيات واسعة
تحل الجمعية التأسيسية .لك ّن السلطة
يحق للمحكمة الدستورية العليا أن ّ
نص أيضاً عىل أنّه ال ّ
يف إعالن دستوري ّ
القضائية أدانت هذا اإلعالن ،وعندما سعت املحكمة الدستورية العليا إىل إصدار حكمها املتعلّق بالجمعية ،منع
77
اإلسالميون القضا َة من دخول املحكمة.
وعىل الرغم من أ ّن مريس علّق الحقاً إعالنه وبادر إىل إجراء حوار وطني ،فقد دفع إعالنه بحزب الحرية والعدالة
إىل خوض سلسلة أخرية من املواجهات .إذ تسبّب اإلعالن بربوز معارضة شعبية وسياسية شديدة ض ّد حزب الحرية
والعدالة وجامعة اإلخوان املسلمني متثّلت بتشكيل تحالف معارِض أُطلق عليه اسم جبهة اإلنقاذ الوطني وحملة
التحالف والحمل ُة موج ًة من االحتجاجات الشعبية والعرائض ض ّد مريس وجامعة اإلخوان املسلمني
“مت ّرد” .وقاد
ُ
78
رسي من األجهزة األمنية.
بدعم
أشهر
ة
د
استم ّرت لع ّ
ّ
وبلغت الحملة ذروتها مع تظاهرات هائلة بدأت يف  30يونيو  2013تدخّل عندها الجيش املرصي .فبحسب الجيش،
باإلضافة إىل فشل مريس يف الحكم بفعاليّة ،لقد تخطّى خطّاً أحمر عندما حرض حشدا ً شعبياً يف  15يونيو  2013ودعا
إىل الجهاد يف سوريا لخلع بشّ ار األسد .فاستنكرت الق ّوات املسلّحة ضمنياً هذه الدعوة ،وأصدرت بياناً يف اليوم التايل
تش ّدد فيه عىل أ ّن دو َرها الوحيد حامي ُة الحدود املرصية 79.وبرزت مزاعم أنّه سبق أن ت ّم وضع خطّة لعزل مريس
من السلطة 80.لكن ُو ّجه إليه إنذار بالتن ّحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،غري أ ّن مريس رفض ،فأطاح به الجيش
81
يف انقالب مدعوم من الشعب يف  3يوليو.
ويف تناقض الفت مع حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة ،أعطت جامعة اإلخوان املسلمني األولوية لتحكّم قصري
للتوصل إىل فرتة انتقالية توافقية.
األمد بالسلطة مقابل زيادة النية الحسنة من خالل اللجوء إىل مساهامت ب ّناءة
ّ
رصفات الجامعة سوى
ت
يف
األخرى
ونتيجة هذه املقاربة ،بحسب ما وصفه الرشيف بشكل مناسب“ ،مل ت َر الجهات
ّ
التعجرف وخدمة الذات ومحاوالت تسعى إىل الهيمنة الحرصية بدوافع أيديولوجية .فأتت النتيجة تهميش جميع
82
الحلفاء املحتملني وتزايد عدائية األفرقاء كافة تجاه الجامعة”.
حقوق املرأة
تبقى حقوق املرأة قضيّة يف أنحاء العامل العريب .وبعد االنتخابات يف العام  2011يف املغرب وتونس ومرص ،بقيت
مسألة ما إذا كانت األحزاب اإلسالمية ستحرتم هذه الحقوق من أوىل هواجس الكثري من املشكّكني .بالفعل ،برزت
مخاوف من احتامل أن تسعى حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية وجامعة اإلخوان املسلمني إىل الح ّد من أدوار
املرأة يف الحياة العامة وإدامة التمييز يف شؤون األحوال الشخصية وإجبار املرأة ربمّ ا عىل ارتداء الحجاب .ومع أ ّن أيّاً
من األحزاب الثالثة مل يؤكّد أسوأ مخاوف أولئك القلقني ،استطاعت جميع هذه األحزاب أن تُغضب املدافعني عن
الجنسني.
حقوق املرأة واملساواة بني
َ
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“هناك مشكلة”
يف املغرب ،ال تزال مقاربة حزب العدالة والتنمية إزاء مساواة املرأة محا ِفظة ،ويبقى دور املرأة يف كنف األرسة دورا ً
أساسياً .فقد قال بنكريان يف خطاب و ّجهه للربملان يف العام  2014إنّه من األفضل للنساء املغربيات أن يبقني يف املنزل
ال يف مكان العمل .وعندما ُسئل عن موقف الحكومة من موضوع حقوق املرأة ،ر ّد قائالً“ :نواجه مشكلة اليوم يف
مسألة دور املرأة يف املجتمع العرصي .فالنساء ال يجدن حتّى الوقت للزواج وليصبحن أ ّمهات ويعلّمن أوالده ّن .لِ َم
ال نتقبّل هذا الدور املق ّدس الذي أعطاه الله للمرأة؟” 83فولّدت تعليقاته موج ًة من ردود الفعل تض ّمنت احتجاجات
84
باألواين واألوعية أمام الربملان مع تداول هاشتاغ ( anamachitria#أنا لست شمعداناً) عىل موقع تويرت.
الجنسني يف املغرب .فقد كان الناشطون
ويقع قانو ُن األرسة والقوانني املرتبطة به يف طليعة الكفاح للمساواة بني
َ
ينص عىل كيفية تفاعل املرأة مع عائلتها وزوجها
ينظّمون حمالت لسنوات من أجل تحديث قانون األرسة الذي ّ
وأوالدها .ويف العام  2004تغيرّ قانون األرسة ،وهو تغيري دعمه امللك محمد السادس علناً حتّى يف وجه املعارضة
املحا ِفظة .وقد س ّن القانون املع َّدل أحكاماً متع ّددة مثل رفع الس ّن القانوين للزواج إىل  18عاماً وتسهيل إجراءات
الطالق ،لكن بقيت مشاكل متن ّوعة قامئة ،وال سيّام تلك املتعلّقة بالتطبيق .ويشكّل القانون موضوع خالف بني
حزب العدالة والتنمية والناشطني .ومن املفارقة أ ّن الفرصة السياسية التي أتيحت يف العام  2011أعطت صوتاً
ليس للنساء فحسب ،بل للجهات الفاعلة اإلسالمية التي تسعى إىل الح ّد من حقوق املرأة أيضاً 85.وقد عرقل
حزب العدالة والتنمية املحاوالت الساعية إىل املزيد من اإلصالح لقانون األرسة وعارض توقيع املعاهدات الدولية
86
املتعلّقة بحقوق املرأة.
النقاش العام حول حقوق املرأة باملرياث وقانون العنف املنزيل الجه َة املحا ِفظة أكرث يف برنامج حزب
ُ
ومؤ ّخرا ً ،أظهر
العدالة والتنمية حول الجندر .والقت تعليقات عض َوين من أعضاء حزب العدالة والتنمية ،وهام وزير العدل
والحريات السابق ووزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان الحايل مصطفى الرميد ووزيرة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية بسيمة الحقاوي 87،استنكارا ً كبريا ً من مجموعات املجتمع املدين .ففي حوار حول معالجة العنف
املنزيل ،وال س ّيام مسألة االغتصاب الزوجي ،قال الرميد لشبكة إخبارية فرنسية“ :ال أرى كيف من املمكن معاقبة
مامرسات حميمية بني رجل وامرأة يصعب تحديدها أو إثباتها .يعاقب القانون الحايل عىل أعامل العنف أصالً .وإذا
رفضت امرأ ٌة رغب َة زوجها ،من األسهل لها أن تطلّقه عىل أن تق ّدم شكوى ض ّده لدى الرشطة .عىل املرأة أن تقبل
88
زوجها أو أن ترحل”.
عىل الرغم من ذلك ،ت ّم إقرار قانون العنف املنزيل يف فرباير  ،2018وهو أم ٌر أشادت به الحقاوي .وقد
وصفت كيف أ ّن القانون يح ّدد “جميع أنواع أعامل العنف ض ّد املرأة ويق ّدم تدابري وقائية وحامية ويزيد من
العقوبات املفروضة عىل األشخاص الذين يرتكبون أعامل عنف ض ّد املرأة” .لك ّن املجموعات املعنيّة بحقوق
املرأة ضغطت بش ّدة لتعديل هذا القانون وحتّى إحباطه ألنّه مل يكن عىل املستوى الالزم من ناحية مطالبها
وتحديد أعامل العنف ودعم الضحايا .وتقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إ ّن القانون يف الواقع “يرتك املرأة
89
مع ّرضة لسوء املعاملة يف الزواج”.
خطوة إىل الوراء وخطوتان إىل األمام؟
يف تونس ،أثارت حركة النهضة جدالً حول قضايا املرأة أيضاً .وعىل غرار الطابع العلامين يف تونس ،من املعروف
الجنسني أكرث من معظم الدول العربية أو اإلسالمية .وشكّل ذلك أحد
أ ّن هذه الدولة تعرتف باملساواة بني
َ
تصب
ومل
السلطة.
اإلسالمي
الحزب
استلم
عندما
التونسيني
والليرباليني
العلامنيني
األسباب وراء قلق الكثري من
ّ
دعوة حركة النهضة إىل تهميش حقوق املرأة يف العام  1989يف صالح الحزب أيضاً.
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األحزاب اإلسالمية في شمال أفريقيا:
تحليل مقارن بين المغرب وتونس ومصر

وقد تفاقمت هذه الهواجس ع ّدة م ّرات يف خالل املرحلة االنتقالية يف تونس .ففي العام  ،2011تح ّدث
ممثّلون عن حركة النهضة بشكل منفصل عن السعي إىل إلغاء تجريم تع ّدد الزوجات وإبطال القوانني التي
تحمي األ ّم العزباء .وقد ت ّم انتقاد البيانَني ،واضطُ ّرت حركة النهضة إىل النأي بنفسها عن هؤالء املمثّلني 90.بعد
ذلك ،يف أغسطس  ،2012أشار املرشوع األ ّول لدستور تونس الجديد إىل املرأة كرشيك تك ّمل أدوا ُرها أدوا َر
الرجل ،مماّ تس ّبب بربوز ردود فعل بارزة ونزول آالف التونسيني إىل الشوارع ،النساء منهم والرجال 91.وقد
نائب وناشطة أنها شعرت بأنّه “يف ذلك الوقت تع ّرضت مكاسب املرأة لخطر شديد ،لذلك أىت ر ّد الفعل
ذكرت ٌ
92
قوياً جدا ً وقاسياً من املجتمع” .ورسعان ما ع ّدلت حركة النهضة املا ّدة للرتكيز عىل املساواة ،معرب ًة عن أ ّن
93
الكالم السابق مل يهدف إىل التعارض مع ذلك املبدأ وأ ّن ما حصل مل يكن سوى سوء تفاهم.
َ
مخاوف أولئك الذين شكّكوا يف موقف حركة النهضة إزاء قضايا املرأة .لكن يف نهاية
وقد أكّدت هذه الهفوات
رصفات الحركة هذه املخاوف وغالباً ما اتّصفت باإليجابية إزاء املرأة .ففي انتخابات العام
املطاف ،مل تؤكّد ت ّ
الحزب البارز الوحيد الذي احرتم بالكامل طلب التنويع بني املرشّ حني واملرشّ حات عىل
 ،2011كانت الحركة
َ
لوائحه 94.واعتقدت األحزاب العلامنية أ ّن الحركة إ ّما ستعارض القانون أو أنّها ستواجه مشكلة يف ض ّم عدد
كبري من املرشّ حات إىل لوائحها ،لك ّن ما حصل كان العكس متاماً .إذ احرتمت حركة النهضة النظا َم ومل تعانِ
نقصاً يف عدد املرشّ حات املهتماّ ت بأن يصبحن نائبات .يف غضون ذلك ،وجدت فجأة بعض األحزاب الليربالية
رصف يف ض ّمها نسا ًء إىل صفوفها 95.ونتيجة لذلك ،استأثرت النساء األعضاء يف
والعلامنية أ ّن الحركة أساءت الت ّ
حركة النهضة بـ 42من أصل  49مقعدا ً يف املجلس الوطني التأسييس.
واضطلعت الكثري من تلك النساء بأدوار مه ّمة ،فرتأّسن لجاناً ومجالس ،وتعاو َّن بكرثة مع أحزاب أخرى ،مبا
يف ذلك بشأن قضايا املرأة .وقد أعطت النائب برشى بلحاج حميدة الفضل المرأة من حركة النهضة يف ترؤس
الجنسني يف قوانني االنتخابات يف تونس 96.ومؤخّرا ً ،كانت حركة النهضة مؤيّدا ً مهامً لقانون
الجهود لتكافؤ
َ
ُ
تونس الالفت حول “إنهاء العنف ض ّد املرأة” الذي أق ّر يف يوليو .2017
أي خطوات لتع ّديل قانون األحوال الشخصية أو قوانني األرسة التق ّدمية
يف غضون ذلك ،مل تتّخذ حركة النهضة َّ
الجنسني .فقد عارض بعض أعضاء الحركة
نسبياً يف تونس .لكن يبدو أ ّن الحركة ال تدعم بالكامل املساواة بني
َ
الحق بالزواج من
املسلامت
النساء
إعطاء
محاول ًة برزت مؤخرا ً بقيادة الرئيس الباجي قائد السبيس دعت إىل
ّ
خارج دينه ّن والحصول عىل املرياث بالتساوي 97.وعىل الرغم من االعرتاض ،أُلغيت القيود التي متيل عىل املرأة
التونسية املسلمة خيار َمن تتز ّوج يف سبتمرب .2017
جامعة اإلخوان املسلمني تبقى حكرا ً عىل الرجال
اعتمدت جامعة اإلخوان املسلمني موقفاً محافظاً إزاء املرأة .غري أنّه تَط ّور عىل مدى العقد املايض .فيذكر
أي
كت ّي ٌب نرشته الجامعة يف العام  2006بعنوان “وضع املرأة يف املجتمع اإلسالمي” أنّه ّ
يحق للمرأة تب ُّوؤ ّ
منصب عام باستثناء رئاسة الدولة 98.لكن حتّى هذا التقييد ،الذي انتقده علناً الغ ّنويش من حركة النهضة،
بقي موضوعاً مفتوحاً للمزيد من النقاش 99.غري أ ّن نظرة الجامعة االجتامعية للمرأة ال تزال محا ِفظة ،معترب ًة
دور املرأة الرئييس يف املجتمع أن تكون والدة ،ال تعمل أو ترتشّ ح للمناصب إلاّ بعد أن تت ّمم واجباتها العائلية
100
األساسية ،أي عندما يكرب أوالدها.
وبقيت الجامعة تعتمد هذا املوقف يف خالل فرتة إمساكها بزمام السلطة .فعند انتخاب محمد مريس ،وعد
بتعيني امرأة نائباً للرئيس ،لك ّنه مل ِ
يف بوعده 101.بل بات اإلسالميون ينصحن املرصيّات ،اللوايت ك ّن يف طليعة
ثورات العام  ،2011بالبقاء يف املنزل .وعندما وقعت سلسلة من أعامل االغتصاب الجامعي والتح ّرش الجنيس
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بعض من أعضاء حزب الحرية والعدالة اللو َم
يف خالل االحتجاجات يف ميدان التحرير يف العام  ،2013ألقى ٌ
عىل الضحايا ال عىل املعتدين .وقد علّق نائب إسالمي ع ّينه مريس يف مجلس الشورى قائالً إ ّن النساء اللوايت
102
شاركن يف االحتجاجات يتح ّملن مسؤولية التع ّرض لالعتداء الجنيس ،حتّى أنّه ات ّهمه ّن مبامرسة البغاء.
وعىل عكس النهضة ،مل ترتاجع الجامعة عن هذه الترصيحات التحريضية ،بل يف أقىص ذروة سلطتها يف مارس
 ،2013ن ّددت بإعالن األمم املتّحدة الذي دعا إىل املساواة يف مكانة املرأة وامل ُثليني جنسياً ،مبا فيها الحقوق
الجنسية واإلنجابية .وقد ا ّدعت الجامعة أ ّن بعض املقاالت “تق ّوض األخالق اإلسالمية وتد ّمر العائلة” وأ ّن
املصادقة عىل هذا اإلعالن “قد يؤ ّدي إىل التفكّك الكامل للمجتمع” 103.عالوة عىل ذلك ،دعمت الجامعة بش ّدة
104
ختان اإلناث ،حتّى أ ّن حزب الحرية والعدالة ر ّوج إعالنات عن بعثات طبية ونظّمها بهدف ختان النساء.
األقل ّيات
متاماً مثل مسألة حقوق املرأة ،أ ّدت أقوال الجامعات اإلسالمية وأفعالها إزاء األقليّات إىل طرح أسئلة حول التزامها
باحرتام حقوق جميع املواطنني املدنية واملساواة بينهم .ويف املغرب ،تربز هذه األسئلة يف موضوع معاملة حزب
العدالة والتنمية ألقليّة إثنية ،أال وهي األمازيغ .ويف مرص ،ت ّم التوقّف عند سلوك جامعة اإلخوان املسلمني مع
الس ّنة
األقباط .وال تنطبق هذه املسألة بالقدر نفسه عىل حركة النهضة ،فاألكرثية الساحقة يف تونس من املسلمني ُ
ومجموعاتها اإلثنية ليست بارزة بقدر الدولتني األخريني.
التمييز والتق ّدم
تشكّل أقلية األمازيغ الكبرية واملعروفة أيضاً بالرببر األقل ّية األبرز يف املغرب .وقد انترش األمازيغ امله ّمشون تاريخياً يف
أنحاء شامل أفريقيا ،ويعتربون أنفسهم سكّا َن املغرب األصليني .غري أ ّن موجة قوية من التعريب بعد االستقالل أ ّدت
إىل جعل دستو َري العا َمني  1962و 1996يف املغرب ينبذان الهويّة األمازيغية 105.وبعد عقود من النزاع ،حقّق األمازيغ
انتصارا ً تاريخياً يف العام  ،2011فقد اعرتف الدستور الجديد بلغتهم وثقافتهم .وشكّل ناشطو األمازيغ عنرصا ً قوياً يف
حركة  20فرباير التي دعت إىل التغيري يف املغرب.
ويعمل املعهد املليك للثقافة األمازيغية الذي ّأسسه امللك محمد السادس يف العام  2001عىل تحضري كتب ووضع
املؤسسة للحفاظ عىل
تأسست هذه ّ
برنامج لتدريس تامازيغت ،اللغة األمازيغية املو ّحدة ،يف املدارس االبتدائية .وقد ّ
لغة األمازيغ وثقافتهم ،غري أ ّن الكثري يعتربونها مثاالً آخر عىل محاولة امللك السيطرة عىل حركة األمازيغ وتقسيمها.
وينتقد النقّاد بش ّدة املعهد املليك للثقافة األمازيغية باعتبار أنّه “محاولة للسيطرة تهدف إىل إعادة تعزيز هيمنة
106
وطنية يف وجه طموحات الرببر اإلقليمية والعابرة للوطن”.
وال يُبدي الناشطون رضاهم ألنّه كان حرياً باإلصالحات الجديدة أن تؤ ّدي إىل تعليم تامازيغت يف املدارس يف أنحاء
املغرب .وقد ت ّم إدخال اللغة أ ّوالً إىل بعض املدراس االبتدائية املغربية يف العام  ،2003ومع االعرتاف الرسمي بها يف العام
 ،2011كان من املفرتض أن يصبح هدف تعليم اللغة أولويّة رضورية .فمع أ ّن املدارس التي خضعت لتدريب املعهد املليك
107
للثقافة األمازيغية لتعليم تامازيغت تض ّم أكرث من  5آالف مد ّرس ،مل تُعلَّم اللغة إلاّ لحوايل  12يف املئة من الطلاّ ب.
بالتايل ،ال يزال األمازيغ يقولون إ ّن لغتهم وثقافتهم غري معرتف بها بالكامل ومل تدرج يف الحياة املغربية العامة .وبشكل
أوسع ،لقد ت ّم تهميشهم لعقود عىل الصعي َدين االقتصادي واالجتامعي .فقد اندلعت تظاهرات عام  2017يف الريف
املغريب ،وهي منطقة ذات أكرثية أمازيغية ،احتجاجاً عىل نقص النم ّو الشامل والفرص االقتصادية للمجتمع األمازيغي.
بشكل عام ،مل يعتمد حزب العدالة والتنمية نهجاً توافقياً إزاء األمازيغ .ففي خالل والية بنكريان كرئيس للوزراء ،وصفَهم
م ّر ًة عىل أنّهم “شعب بسيط يأكل القليل ومييض وقته يف الرقص والغناء” وقارن األبجدية األمازيغية بالصينية 108.بيد
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أ ّن العثامين ،رئيس الحكومة الحايل وقائد حزب العدالة والتنمية ،أمازيغي األصل .وبذلك ،هو يكرس هيمنة التيارات
اإلسالمية التقليدية العربية والفاسية (املتح ّدرة من مدينة فاس) .وتعود أصول العثامين إىل منطقة سوس ،وقد خاطب
109
يحتل منصباً عالياً إىل هذا الح ّد يف املغرب.
وسائل اإلعالم باألمازيغية .وهو أ ّول رجل سيايس أمازيغي األصل ّ
وفيام يشكّل ذلك تح ّوالً مهماّ ً يف ما يتعلّق بقيادة حزب العدالة والتنمية ،ورؤساء الدول السياسيني بشكل عام ،ال
يزال هذا التح ّول رمزياً إىل ح ّد كبري ومل يدفع بالحزب إىل القيام بدو ٍر أنشط يف عملية اإلصالح أو إىل تعليم اللغة
يدي امللك إىل ح ّد كبري.
أي عملية إصالح مه ّمة يف املغرب ،بني ّ
األمازيغية يف املدارس .ويبقى هذا املجال ،عىل غرار ّ
فمنذ العام  ،2011ضغط املجتمع األمازيغي عىل امللك وحزب العدالة والتنمية من أجل اعرتاف أكرب .وقد كانت
النساء عىل وجه الخصوص يف طليعة هذه املعركة ،إذ يعتربن أ ّن النواحي األبوية التي تتأتىّ عن الثقافتَني العربية
واإلسالمية حطّت من مكانته ّن .ويف حالة العنف املنزيل ،ال تزال الحواجز اللغوية تح ُرم النساء األمازيغيات من السعي
110
إىل العدالة ،أل ّن اللغة الرسمية يف املحاكم هي اللغة العربية.
األقباط واإلخوان
ال تض ّم مرص مجموعة أقليّة إثنية أساسية بارزة ،لكن فيها املاليني من األقباط الذين قلقوا بال ّ
شك ملا يعنيه بروز
جامعة اإلخوان املسلمني بالنسبة إليهم .فمع أ ّن الجامعة تعاونت سياسياً مع األقباط يف بعض األوقات ،لقد م ّيزت
بني املسلمني وغري املسلمني عىل أصعدة كثرية .وحتّى تسعينيات القرن املايض ،استخدمت الجامعة مصطلح “أهل
الذ ّمة” اإلسالمي التاريخي لإلشارة إىل غري املسلمني بهدف التشديد عىل االختالف يف املكانة .بنا ًء عىل ذلك ،يف العام
 ،1997أعلن مصطفى مشهور ،املرشد األعىل لإلخوان املسلمني يف ذلك الوقت ،أ ّن عىل األقباط أن يدفعوا للدولة
الجزية (التي فُرضت سابقاً عىل غري املسلمني يف أزمان سابقة كتعويض عن عدم تأدية الخدمة العسكرية) ألنّه ال
111
ميكن الوثوق بهم للخدمة يف الجيش.
ومنذ ذلك الوقت ،غيرّ ت جامعة اإلخوان املسلمني خطابها إزاء غري املسلمني وح ّدثته .ففي ر ّد عىل ورقة “املناطق
الرمادية” مثالً ،اقرتح أبو الفتوح ،مسؤول بارز سابق يف الجامعة ،أ ّن “الجزية” و”أهل الذ ّمة” مصطلحان تاريخيان
فحسب ت ّم استبدالهام مبفهوم الدميقراطية القامئة عىل املواطنية يف أ ّمة من العدالة والقانون” 112.غري أ ّن األقباط،
وألسباب مفهومة ،بقوا مشكّكني عندما تب ّوأت الجامعة السلطة يف العا َمني  2011و.2012
ومل تفرض الجامعة يف خالل واليتها رضيبة عىل أساس الدين ،بل تابعت نهج الحكومة القائم عىل معاملة
األقباط وغريهم من األقل ّيات الدينية يف مرص كام لو أنّهم مواطنون من مستوى أدىن .ففي عهد مبارك،
عاىن املسيحيون قلّة يف التمثيل يف الحكومة ،ومل يعينّ مريس نائباً قبطياً للرئيس كام وعد ،لك ّنه عينّ سمري
مرقص ،شخصية مسيحية معروفة جدا ً ،مساعدا ً له للمرحلة االنتقالية الدميقراطية .غري أ ّن مرقص بقي
خارج عملية صناعة القرارات يف اإلدارة ،فاستقال بعد بضعة أشهر بسبب سلوك حزب الحرية والعدالة
األوتوقراطي 113.وبشكل أوسع ،بقي املسيحيون يعانون التمييز يف القطاع العام واملحاكم القضائية وعىل
يد األجهزة األمنية ومواطنيهم املرصيني .أ ّما إدارة مريس“ ،فتقاعست مرارا ً عن إدانة الخطاب السيايس املثري
للفتنة ،مبا فيه الخطاب املعادي للسامية واملسيحية يف عظات املساجد ويف برامج الوعظ التلفزيونية” ،وقد
114
زاد عدد اال ّدعاءات واإلدانات عىل بيانات اعتُربت تجديفاً أو مسيئة لإلسالم.
وبشكل عام ،ازدادت التوتّرات بني جامعة اإلخوان املسلمني وأقباط مرص يف خالل والية حزب الحرية والعدالة،
كل مجموعة للطرف اآلخر سياسياً .وقد حلّت مكان بوادر التضامن يف خالل الثورة ومبادرات مريس
مع معارض ِة ّ
االنفتاحية اإليجابية خطاباتٌ سياسية وحوادث طائفية عنيفة .فقد سعى مثالً قادة الجامعة وحزب الحرية
والعدالة إىل تشويه االحتجاجات املعادية إلعالن مريس الدستوري يف نوفمرب  2012من خالل ا ّدعائهم أ ّن هذه
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االحتجاجات يهيمن عليها األقباط 115.ويف أبريل  ،2013قاد خالف طائفي محتدم إىل سلسلة من االصطدامات
بعد مأتم يف كاتدرائية القاهرة القبطية ،وبدا أ ّن رشطة مكافحة الشغب التي أتت إىل املوقع قد انض ّمت ملواجهة
املسيحيني .ومع أ ّن مريس أدان برسعة أعامل العنف وقطع عهدا ً بحامية الكاتدرائية واملسيحيني ،انتقد الكثري من
116
األقباط ،وحتّى بابا الكنيسة القبطية توارضوس الثاين ،الحكومة عىل عجزها م ّرة أخرى عن حاميتهم.
ومع تزايد الضغط عىل مريس يف أواسط العام  ،2013أنذر اإلسالميون املق ّربون لإلخوان املسلمني األقبا َط بعدم
التدخّل .وبعد التظاهرات الضخمة واالنقالب اللذَين دعمتهام الكنيسة القبطية ،سلّط القادة اإلسالميون الضو َء عىل
بحق أعضاء اإلخوان املسلمني
دور األقباط يف اإلطاحة مبريس 117.ويف األيام التي تلت املجزرة التي قام بها النظام ّ
وداعميهم يف القاهرة يف  14أغسطس  ،2013متّت مهاجمة عرشات الكنائس وغريها من املنشآت املسيحية يف أنحاء
مرص ونهبها وإحراقها .واعترب قاد ُة املجتم َعني املسيحي واملدين أ ّن موج َة العنف هذه نتيج ُة عملية انتقام للجامعة
118
وتحريض منها.
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االستنتاجات :تسليط الضوء عىل املناطق الرمادية
رصفات حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة وحزب الحرية والعدالة يف فرتة استالمها الحكم أمثل ًة جديدة
تعطي ت ّ
رصف اإلسالميني املحتملة إذا انتقلوا من صفوف املعارضة إىل الحكومة .بشكل عام ،أبدى
ت
طريقة
عن
للمراقبني
ّ
حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة براغامتية ومرونة سمحتا لهام بأن يصبحا مك ّوناً أكرث انخراطاً يف نظام دولتَيهام
السيايس .من جهة أخرى ،اعتمد حزب الحرية والعدالة مقاربة صفرية النتيجة أدخلته يف حالة رصاع مع جهات
كل حزب أدلّة عن
فاعلة متع ّددة يف النظام السيايس املرصي وأ ّدت يف نهاية املطاف إىل سقوطه .يف تلك الفرتة ،ق ّدم ّ
املواقف املح ّددة التي قد تتّخذها املنظّامت اإلسالمية كأحزاب حاكمة ،وال س ّيام يف مجاالت اإليديولوجية والتع ّددية
وحقوق املرأة واألقليّات.
أ ّوالً ،يبدو أ ّن القلق من سعي األحزاب اإلسالمية إىل فرض نوع من الرشيعة بشكل رصيح أم ٌر مبالغ به عىل األرجح.
فحتى جامعة اإلخوان املسلمني ،املجموعة األكرث محافَظة يف هذه الورقة ،وهي التي متتّعت بأعىل مستويات السلطة
ترسخ الرشيعة .تجدر اإلشارة أيضاً إىل أ ّن كال حزب العدالة
وكانت ّ
األقل حساسية تجاه ردود الفعل ،مل تحاول أن ّ
والتنمية وحركة النهضة مل يحاوال بج ّدية أن يراجعا الترشيعات القامئة أو يع ّدال إجراءات وضع القوانني عىل أسس
دينية .ومع أ ّن األحزاب كانت لتفضّ ل طبعاً أن ت ُحظَّر بعض املامرسات ،مثل التجديف يف حالة حركة النهضة ،فقد
أظهرت أنّها ليست متط ّرفة ومتع ّنتة يف ما يتعلّق بسعيها السيايس إىل إنشاء دول ومجتمعات إسالمية أكرث.
ويف ما يتعلّق بالتع ّددية ،يوضح حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة أ ّن األحزاب اإلسالمية ليست جميعها مزمعة
عىل الحكم بصورة أحادية أو دامئة .ففيام انتقد مناهضو حركة النهضة متديد الحركة واليتها االنتقالية أكرث من م ّدة
العام املتفَّق عليها ،مل يُع ّد ذلك غري منطقي نظرا ً إىل األوضاع .وقد أفسحت حركة النهضة املجال يف نهاية املطاف
أمام قيام حكومة تكنوقراطية وساومت مرارا ً عىل املسائل الدستورية ومل تطرح مرشّ حاً للرئاسة يف العام  ،2014ومل
تجادل يف حصولها عىل املرتبة الثانية يف االنتخابات النيابية للعام  .2014ويجدر بذلك أن يه ّدئ املخاوف من أ ّن
األحزاب اإلسالمية تركّز الدميقراطية يف يد رجل واحد ويف صوت واحد ويف سيناريوهات تحدث مرة واحدة .فحتّى
كل هيمنته ،مل يح ّرك ساكناً لتأخري االنتخابات الالحقة أو إلغائها.
حزب الحرية والعدالة ،مع ّ
أ ّما يف ما يتعلّق بالطريقة التي يُحتمل أن ت ُعامل بها الحكومات ذات القيادة اإلسالمية النسا َء واألقل ّيات ،فيبدو أ ّن
املخاوف يف مكانها .فنظرا ً إىل مواقف حزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة وأفعالهام إزاء املرأة ،من الصعب
الجنسني .لكن يبدو واضحاً أيضاً أ ّن استالم حزب إسالمي السلطة
حزب إسالمي يدعم فعلياً مساواة كاملة بني
تخ ّيل ٍ
َ
فرض قيو ٍد عىل لباس املرأة وحريّة تح ّركها شبيهة بتلك املفروضة يف السعودية أو إيران.
بأي شكل أن يليه ُ
ال يضمن ّ
يف الواقع ،أظهرت حركة النهضة أنّه بإمكان حزب إسالمي أن يتق ّبل حصول املرأة عىل قدر أكرب من املساواة ويدعمها،
حتّى لو مل تكن مساواة كاملة .باملِثل ،ال داعي رمبا ألن تخىش األقليّات الدينية وغريها من األقليّات رضيب ًة إضافية أو
غريها من مظاهر التمييز .لكن يبدو أ ّن بعض اإلسالميني ال يح ّبذون فعلياً احرتام املواطنية والحقوق املدنية.
كل حزب يف سياقه الوطني والسياق اإلقليمي .فقد متتّعت
طبعاً ،من الرضوري التحذير بأنّه يجب النظر إىل أفعال ّ
مثالً حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية بالتع ّدديات ،لك ّنهام مل تبلغا مستويات السلطة التي بلغها حزب الحرية
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املحل مختلفاً .ومن املمكن أيضاً
والعدالة .ولعلّهام س َعيا وراء سياسات أكرث محافظة لو كان ميزان السلطة السيايس يّ
أ ّن املقاربات التوفيقية التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة يف خالل النصف الثاين من العام 2013
تأث ّرت بش ّدة باالنهيار الرسيع لحزب الحرية والعدالة .وعىل عكس املغرب وتونس ،يضطلع الجيش يف مرص بدور
سيايس كبري بدور مهم يف طريقة تبلور األمور.
لذلك ،نظرا ً إىل هذه العوامل وغريها من العوامل املربكة ،ال تزال املناطق الرمادية قامئة ،وعىل األرجح أنّها ستبقى ،إال
رصف
يف حال ظهور سلسلة من األحزاب اإلسالمية التي تتمتّع بحكم مستدام بدون معارضة .بالتايل ،تعتمد طريقة ت ّ
األحزاب اإلسالمية يف السلطة عىل السياق املحيط بها واستعدادها للتأقلم معه وقدرتها عىل ذلك ،وتعتمد أيضاً عىل
طموحاتها السياسية الحقيقية.
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التوصيات
يؤ ّدي التحليل أعاله حول سلوك حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة وحزب الحرية والعدالة يف أثناء تولّيها السلطة
إىل استخالص ع ّدة دروس مه ّمة لصانعي السياسات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وخارجها.
الحكم عىل اإلسالميني بحسب أفعالهم ال أقوالهم
عىل غرار الكثري من الجهات الفاعلة السياسية ،غيرّ ت األحزاب اإلسالمية خطابها باالستناد إىل عوامل مثل السياق
والجمهور .وقد يكون من املغري الرتكيز عىل استنتاجات واستخالصها من ترصيحات مقتضبة مح ّددة ،أإيجابية كانت
أم سلبية .غري أنّه ينبغي عىل صانعي السياسات الذين يدرسون ما إذا كان عليهم التعاطي مع أحزاب إسالمية معيّنة
والسامح لها باملشاركة يف سياسة البالد أن يحتفظوا بالحكم النهايئ حتّى تبدأ هذه األحزاب باتّخاذ خطوات فعل ّية.
ومن التح ّركات األه ّم بنا ُء التحالفات والتن ّحي عن السلطة بطريقة سلمية.
فقبل االنتخابات النيابية يف العام  ،2012أطلق املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني محمد بديع شعارا ً بعنوان
“مشاركة ال مغالبة” .لك ّن الجامعة ،كام أسلفنا ،خانت الشعار مرارا ً ،وحاولت االستئثار بالسلطة واللجوء إىل أالعيب
سياسية ع ّدة مرات .يف املقابل ،حافظت حركة النهضة عىل خطابها السيايس الداعي إىل وضع تونس ومرحلتها
االنتقالية فوق كل اعتبار ،وذلك عندما أفسحت يف املجال لقيام حكومة تكنوقراطية وقبلت بعدها بالهزمية يف
االنتخابات النيابية يف العام  .2014أما حزب العدالة والتنمية ،فعىل الرغم من لغته الالذعة تجاه مناهضيه يف بعض
كل واحدة منها قوى سياسية ال تتوافق معها بالكامل ،مظهرا ً بوضوح
األحيان ،فقد شكّل ثالث حكومات تحالف ،تض ّم ّ
استعداده للتعاون واملساومة .وتخاطر الحكومات الرشق أوسطية والغربية بأن تخطئ يف الحسابات إذا مل تسمح
ألفعال األحزاب اإلسالمية بأن تكون أبلغ من أقوالها.
اإلقصاء مال ٌذ أخري
متنع األنظمة القامئة يف السلطة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا باستمرار قيا َم قوى معارضة لها ،مانعة
الجهات الفاعلة الرشعية من املشاركة يف العملية السياسية وحتّى ناعت ًة إياها باإلرهابية ملصلحتها .وغالباً ما ت ُطبَّق
هذه األساليب التكتيكية اإلقصائية عىل املجموعات اإلسالمية ،ويعود ذلك يف بعض األحيان إىل واقع أنّها إسالمية ال
أكرث .لك ّن إقصاءها ال يؤكّد أ ّن هذه املجموعات ،التي غالباً ما تكون ذات تأثري كبري ،لن تشكّل خطرا ً عىل األنظمة
القامئة أو تكتسب نفوذا ً سياسياً.
غري أ ّن منع املجموعات اإلسالمية من مامرسة السياسة يزيد من احتامل أن ت ُظهر قلّة جهوزية للحكم بفعالية وبرىض
جميع األطراف يف حال تغيرّ ت حظوظها ،وسيكون ذلك عىل حساب مصلحة بالدها .عالوة عىل ذلك ،يع ّزز من ُع
حجج املتط ّرفني الذين يرون يف اللجوء إىل العنف الطريقة
الجهات الفاعلة اإلسالمية من الحصول عىل فرص سياسية َ
الوحيدة إلحداث تغيري 119.ويف أجواء انتقالية مستقبلية ،قد يؤ ّدي إقصاء اإلسالميني عن العملية السياسية إىل وضع
أي إطار عمل وحكومة جدي َدين موضعاً ّ
للشك .فام دامت الكثري من املجموعات اإلسالمية تتميّز بأنها أكرث
رشعية ّ
دميقراطية وشمولية من نظرياتها العلامنية ،قد يؤ ّدي إقصاؤها إىل إدامة ازدواجية املعايري.
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لذلك ،عىل صانعي السياسات اإلقليميني والغربيني أن يستبعدوا األحزاب السياسية أو يعاقبوها عند الرضورة فحسب
نتيجة لجوئها إىل العنف أو انتهاكها املمنهج لحقوق اإلنسان األساسية .باملِثل ،ال يجوز أن تلجأ الدول اإلقليمية إىل
بحق املجموعات اإلسالمية ،وال ينبغي أن تقبل الحكومات الغربية بهذه التدابري ،إلاّ
القمع أو إىل اتّخاذ تدابري صارمة ّ
إذا ارتكبت هذه املجموعات أعامالً عنيفة أو جرائم.
تقوية املجتمع املدين ،من الداخل والخارج
عىل صانعي السياسات الذين يرغبون يف انخراط األحزاب اإلسالمية بنجاح يف أنظمة بالدهم السياسية أن يستثمروا
املحل املفعم بالحيوية أن يؤ ّدي وظيفيتَني مه ّمتَني يف حال
يف مجتمعات بلدانهم املدنية .فباستطاعة املجتمع املدين يّ
دخول األحزاب اإلسالمية إىل الحكم .أ ّوالً ،كام يف تونس ومرص ،بإمكان منظّامت املجتمع املدين أن تكون ق ّوة موازنة
لألحزاب اإلسالمية التي تسعى إىل تخطّيها .فقد كان املحامون يف مرص َمن استطاعوا بنجاح الطعن يف رشعية الجمعية
التأسيسية األوىل وحلّها .ويف تونس ،متكّن ات ّحاد العماّ ل البارز من الوقوف يف وجه حركة النهضة عندما كانت األحزاب
السياسية األخرى منقسمة ومفكّكة للغاية إىل ح ّد أنّها عجزت عن القيام بذلك بشكل ف ّعال.
ثانياً ،بإمكان منظّامت املجتمع املدين الدولية أن تساعد األحزاب عىل ُحكم ساحات سياسية بفعالية أكرب وبتع ّددية
أكرث .فبإمكانها مثالً أن تساعد األحزاب السياسية ،اإلسالمية أو غريها ،يف بالدها عىل أن تصبح محرتفة .ومثال عىل ذلك
تعاطي الحزب الوطني الدميقراطي مع حزب العدالة والتنمية يف املغرب .فعىل مدى العقد املايض ،تعاطى الحزب
الوطني الدميقراطي مع أعضاء حزب العدالة والتنمية اإلصالحيني من خالل ندوات وورش عمل ،مق ّدماً مساعدته
املؤسسات الدميقراطية 120.ويف تونس ،حيث تف ّوقت
وخربته ملعاونة الحزب عىل تعلّم كيفية العمل بشكل أفضل يف ّ
حركة النهضة عىل األحزاب املنافسة يف ما يتعلّق بالتنظيم والحمالت االنتخابية ،يساعد الحزب الوطني الدميقراطي
اب األخرى عىل تنظيم صفوفها .ويف املستقبل ،من املفرتض أن تصبح أكرث فعالية يف متثيل فئات أخرى من سكّان
األحز َ
تونس ،وذلك ملصلحة بالدها.
باإلضافة إىل ذلك ،وكام أرشنا سابقاً ،تقف منظّامت املجتمع املدين الدويل جزئياً وراء عدم امتالك تونس لقانون حول
التجديف قد يقيّد حرية التعبري .وقد اضطلعت أيضاً هذه املنظّامت بدور أسايس يف الجهود املبذولة لتحقيق عدالة
انتقالية يف تونس .لذلك ،عىل الحكومات االنتقالية أن تر ّحب بهذه املنظّامت وعىل صانعي السياسات الغربية أن
يش ّجعوها عىل القيام بذلك.
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نبذة عن املؤلّفَني

زميل يف برنامج السياسة الخارجية يف معهد بروكنجز ويف مركز بروكنجز الدوحة حيث عمل سابقاً
عادل عبدالغفار هو ٌ
متخصص يف االقتصاد السيايس ،وتتض ّمن اهتامماته البحثية
وهو
و.)2017
2016
ني
م
العا
(يف
كمدير لألبحاث بالوكالة
ّ
َ
العالقات بني املجتمع والدولة والتنمية االقتصادية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
بيل هيس هو باحث مساعد أول سابق يف مركز بروكنجز الدوحة .حاز شهادة ماجستري يف دراسات الرشق األوسط يف
كلّية إليوت للشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد
َ
يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدوليةُ ،مركَزا ً عىل
إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين .وتركز هذه األبحاث
عىل أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
النمو الشامل وتكافؤ الفرص
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع عىل التبادل القيّم لآلراء
بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم
عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد ونرش
العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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