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تقديم

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

السياسية  للدراسات  القدس  مركز  نظمها  التي  األنشطة  من  سلسلة  املؤمتر  هذا  يتوج 
الفائتة يف عمن وعدة عواصم عربية وأجنبية، هدفت مجيعها إىل دفع  السنوات األربع  يف 
مسارات اإلصالح السيايس والتوول الديمقراطي إىل األمام، وسعت إىل إدماج املبادىء 
الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، وثقافة التنوع السيايس والفكري ملختلف التيارات 
واالجتاهات السياسية واحلزبية العربية. ويف ضوء ما سينتج عن أعمل هذا املؤمتر من أفكار 
وتوجهات، ومقرتحات وتوصيات، سنرشع يف سلسلة جديدة من األنشطة عىل املستويني 
متيز  التي  االستقطاب،  حالة  وتبديد  الفجوات،  جتسري  وراء  سعيًا  واإلقليمي،  املويل 
العالقات بني كثري من التيارات واملكونات السياسية واالجتمعية العربية، وأماًل يف إشاعة 
ثقافة االنتقال التوافقي السلمي للسلطة نوو ضفاف احلرية والديمقراطية والتنمية يف دولنا 

وجمتمعاتنا.

لقد سئمت هذه املنطقة وشعوهبا حروب التهميش واإللغاء التي عاشتها منذ مخسينيات 
بني  حرشها  حماوالت  سئمت  والفكرية،  السياسية  تياراهتا  خمتلف  بني  الفائت،  القرن 
ثنائيات قاتلة، من نوع قمع وقتل الديمقراطية يف مقابل االستقرار، سئمت من حماوالت 
إقناعها بأهنا أخطأت عندما ثارت وانتفضت يف وجه أنظمة الركود والفساد واالستبداد، 
واستقرارها  أمنها  استعادة  أرادت  هي  إن  األنظمة  تلك  بقايا  استدعاء  عليها  يتعني  وأنه 
وسلمها األهيل، سئمت من حماوالت تقسيم خياراهتا إىل اثنني ال ثالث هلم، إما االنضمم 
حتت رايات اإلسالم السيايس ومسمياته املختلفة، وإما االنقياد ملنطق »الدولة العميقة« أو 
حكم اجلنراالت وبقايا األنظمة القديمة، وكأن التعددية العربية باتت عاقرًا، وغري قادرة 

عىل إنتاج بدائل وخيارات أخرى.
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األربع  خالل  جرى  ما  حول  بعْد  فصوله  تنقطع  مل  وفكريًا  سياسيًا  سجاالً  شهدنا  لقد 
سنوات الفائتة، ومن املسؤول عن املآالت الصعبة التي انتهت إليها جتارب االنتفاض يف 
عدد من الدول العربية، وأين أخطأت خمتلف التيارات واملكونات وأين أصابت؟ وهل من 
اجلائز وضع الالئمة عىل فريق بعينه وتربئة اآلخرين؟ وهل التفاوت يف حتمل املسؤولية جييز 
ألي من هؤالء الفاعلني التنصل من املسؤولية واالكتفاء بإدانة اآلخر والعمل عىل إلغائه 

وهتميشه. 

الدولية  والتدخالت  اإلقليمية  املعسكرات  وحروب  احلادة  االستقطاب  مناخات  ويف 
واملصلوة،  واملنطق  العقل  خطاب  تراجع  الذايت،  والنقد  النقد  لغة  تراجعت  الضارة، 
العاقل  الوطني  احلوار  لغة  عىل  األحيان  من  كثري  يف  اهلابط،  اإلعالم  لغة  وتزايدت 
واملسؤول، وانجرف كثريون منا إىل حيث ال نشتهي وال يشتهون، وبات مستقبل بلداننا 
ومصالح دولنا وجمتمعاتنا العربية عرضة ألشد األخطار وأكثر التوديات جسامة. وبدا أن 
كل التغيري واإلصالح الذي اجتاح املنطقة بدءًا من تونس قد حتول إىل كابوس من العنف 

واالستئصال واالصطراع األهيل وحروب املذاهب والطوائف والقبائل. 

وقد آن األوان أن تنهض القوى احلية يف دولنا وجمتمعاتنا بمهمهتا بثبات حلفظ الدولة 
واملجتمع من التشظي والتطرف واإلرهاب، واستئناف مسارات التوول الديمقراطي من 
لعودة  األوان  آن  بعضها اآلخر،  بعضها ولتعميقه وتطويره يف  أو توقف يف  انقىض  حيث 
الروح للمثقفني الديمقراطيني العرب، الذين وجدوا أنفسهم يف أضيق زوايا االستقطاب 
واإلذالل، لكي ينزعوا عن أنفسهم أردية الرتدد ومغادرة حالة التيه والتوسع بني األقطاب، 
الشبابية والنسائية  الروح من جديد يف عروق املجتمع املدين واحلركات  آن األوان لبعث 
والتي من دون دورها القيادي الفاعل ملا أمكن لشعوبنا أن تطرق »جدران اخلزان«، خزان 
عرشيات  طوال  املنطقة  منه  عانت  الذي  واالستنقاع  الركود  خزان  واالستبداد،  الفساد 

ثالث أو أربع من السنني.

إن اهلدف األسمى هلذا املؤمتر هو إحداث القطيعة مع ثقافة اإلقصاء والتهميش ومغادرة 
التقوقعات والغلو أيًا كان مصدرها ومهم تلون اللباس التي تتدثر به، وإشاعة ثقافة احلوار 
واحرتام التعددية، وتكريس قواعد االنتقال إىل التوافقية الديمقراطية، وبم يضمن وحدة 
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والديمقراطية  احلرية  ضفاف  إىل  وتقدمنا  ومؤسساهتا،  دولنا  وسالمة  وجمتمعاتنا  أوطاننا 
والنمء، باعتباره أمرًا غري خاضع للمساومة أو املضايقة.

تونس أول الثورة .. وتونس أول الدولة، علينا أن نقرأ جتربتها القائمة يف االنتقال السلس 
التوافقي والسلمي إىل الديمقراطية بم تستوق مثلم تستوق، وعندما نمعن النظر يف السياق 
املعارك  الضوايا وجبهات  انشغالنا يف عد  لربم يف  بعد،  نَر أصابعنا  التونيس اخلاص، ومل 
املمتدة بامتداد اجلغرافيا العربية، عىل ما يمكن اعتباره دروسًا عربية من التجربة التونسية، 

وهلذا وقع االختيار عىل تونس لتكون حمورًا من حماور بوثنا وحوارنا.

األمة  أيًا من عضالته مرضت  الضعف  أو أصاب  إن مرض  العريب،  عاملنا  قلب  مرص 
دائرة  قلب  يف  دائًم  ستظل  أعوام،  ثالثة  خالل  ثورتني  أعظم  فجرت  التي  مرص  بأرسها، 
خطوط  امتداد  وعىل  وتتبدل،  املنطقة  تتغري  فيها  األحداث  وقع  فعىل  والرتكيز،  االهتمم 
االنقسام  خطوط  تنتفي  والفكرية  السياسية  وتياراهتا  مكوناهتا  بني  الداخيل  االنقسام 
انتقال  بمرحلة  متر  التي  مرص  العربية،  والفكرية  السياسية  التيارات  خمتلف  بني  والتمس 
صعبة ومريرة، خطوة لألمام وخطوة للوراء، ستكون حمورًا آخر من حماور بوثنا وحوارنا.

أما املغرب الذي يقدم جتربة متميزة تستوق الدراسة والتأمل، ال ألنه يمثل إحدى جتارب 
التوول الديمقراطي حتت رايات نظام ملكي متجذر وممتد فوسب، بل ألنه يتميز بوياة 
حزبية ومدنية وفكرية نشطة وفعالة، وثمة دروس مغربية تستوق أن تدرس عربيًا سواء 
يف جانب التعمق أكثر يف فهم الطبعة املغربية من حركات اإلسالم السيايس العربية األكثر 
تطورًا، أو جلهة إدارة االختالف بني خمتلف التيارات الفكرية والسياسية يف البالد، أو جلهة 
احلالة التي تساكن فيها حزب ذو مرجعية إسالمية وتقاسم السلطات والصالحيات يف ظل 
نظام سيايس أعطى نفسه دور »أمري املؤمنني« كذلك، وثمة هناك الكثري مما يمكن أن يقال 

ونون نقلب صفوات التجربة املغربية. 

العراق ينهض بدوره كوالة خاصة، فهو منخرط يف مسلسل احلروب واملعارك املتنقلة 
منذ العام 2003، بعضها ينخر فيه بني فسيفسائه الديمغرافية شديدة الغنى والتنوع، وبعضها 
يطل عليه من قبل أطراف إقليمية ودولية طامعة، وهو شاهد عىل النتائج الكارثية املتأتية 
من عجزه عن بناء دولة حديثة تضم كافة مكوناته عىل أنقاض الدولة القديمة ومؤسساهتا 
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املنولة، فهو خيترب أول حكم لإلسالم السيايس الشيعي العريب، وهي أول فرصة للوكم 
منذ عهود طويلة، وعىل أرضه اختربت العالقة بني خمتلف املكونات؛ تيار اإلسالم السيايس 
ثانية.  جهة  من  والعلمنية  والديمقراطية  املدنية  التيارات  وبقية  جهة،  من  املذاهب  املتعدد 
خصوصًا  املختلفة،  ومؤسساهتا  الدولة  منظومة  اهنيار  عن  صورة  العراق  يقدم  واليوم 
الدولة  بني  العالقة  واختبار  مؤسساته،  لبناء  املرشوة  والبدائل  منها،  واألمنية  العسكرية 

واملواطنني أو بني الدولة ومكوناهتا املختلفة.

هذا  مائدة  عىل  واحلوار  للبوث  مادة  ستكون  التي  الوحيدة  العربية  غري  الدولة  تركيا، 
املؤمتر- وقد كان حريًا بنا أن نستورض التجربة اإليرانية كذلك، لكن بعض العقبات العملية 
التي برزت أثناء حتضرينا للمؤمتر حالت دون ذلك، وسنعمل مستقباًل عىل استدراك هذا 
اخللل- فرتكيا وخالل العقد الفائت عىل أقل تقدير كانت حارضة وبقوة عىل جدول أعمل 
اجلدل الوطني العريب يف معظم إن مل نقل يف كل املجتمعات العربية، ومثلم أهلمت التجربة 
يف بواكريها الكثري من التيارات السياسية والفكرية، بم فيها بعض التيارات العلمنية، حيث 
استقبل إسالميون كثر جتربة حزب العدالة والتنمية الرتكي بوذر وحتفظ يف البداية، فإهنا 
اليوم وخصوصًا يف سنوات الربيع العريب األربع، باتت عنوان خالف وانقسام يف األوساط 
أثارت  واخلارجي،  الداخيل  بعدهيا  يف  الرتكية  السياسة  شهدهتا  التي  فالتووالت  العربية. 
موجة من اجلدل يف األوساط العربية خصوصًا عىل خلفية األزمة السورية، وموقفها من 
ثورة الثالثني من يوليو/ متوز والتغيري الذي أعقبها وترتب عليها يف مرص، زادت األمور 
تعقيدًا، هلذا فنون بواجة إىل قراءة جديدة للتجربة يف ظل حتوالت نوعية يف خطاب حزب 

العدالة والتنمية وممارسته للوكم، وهلذا أفردنا حمورًا خاصًا لتناول هذه املسألة.

ولقد ارتأينا من استوضار التجارب اخلمس اآلنفة الذكر، أن نفرد حمورًا خاصًا للعالقة 
بني اإلسالميني واحلكم يف األردن. صويح أن اإلسالميني يف األردن مل يمرسوا احلكم، 
السابق، خصوصًا يف  رفيعة يف  مناصب وزارية  الربملان، وتقلد  بالرغم من مشاركتهم يف 
زمن احلرب الباردة وحتالفاهتا، إال أن الصويح أن هذه العالقة تبدو وكأهنا مشدودة عىل 
من  أي  حول  مشرتك،  موقف  عىل  تعثر  بالكاد  سنة  عرشين  من  أزيد  فمنذ  رفيع،  خيط 
املسلمني  اإلخوان  بجمعة  املمثلة  اإلسالمية  احلركة  بني  الكربى  االسرتاتيجية  القضايا 
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العمل اإلسالمي، من جهة، واحلكم واحلكومة من جهة  السيايس حزب جبهة  وذراعها 
أخرى.

وارتأينا أن نقارب هذه املسألة من زاويتني: السياق األردين اخلاص يف العالقة بني النظام 
السيايس يف األردن واحلركة اإلسالمية من جهة، وما يمكن أن نتوافر عليه من استنتاجات 

وخالصات يف حكم اإلسالميني يف الدول اخلمس املذكورة من جهة ثانية. 

لقد اجتهدنا بأن نستضيف ممثلني رفيعي املستوى سياسيًا وحزبيًا وفكريًا بالطبع للتيارات 
البوث، ما أمكننا إىل ذلك سبياًل،  التجارب موضوع  السياسية الكربى يف كل جتربة من 
واملهمة مل تكن يسرية دائًم ويف كل وقت. وارتأينا أن يدير حوارنا أكاديمي من الدولة ذاهتا، 
عماًل بالقاعدة الشهرية »أهل مكة أدرى بشعاهبا«! وسيقوم مدراء اجللسات بالتأشري إىل 
التي  والعرب  الدروس  وأهم  وجمتمعاهتم،  دوهلم  يف  جتارهبم  جاهبت  التي  التوديات  أبرز 

أمكن استخالصها. 
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موضوعات احلوار:
التجربة يف السياق التونيس اخلاص. •

أين أخطأت »النهضة«، وأين أصابت. •

أين أخطأت بقية التيارات، وأين أصابت. •

جاهزية »النهضة« للوكم. •

ثنائية السيايس والدعوي. •

هل متيز خطاب »النهضة« عن خطاب عن اجلمعة األم، وبَم؟ •

يف  • التوافقات  وبناء  والتشاركية  واحلريات،  احلقوق  وقضايا  الدولة،  مفهوم 

خطاب حركة النهضة.

الوطني واألممي يف خطاب حركة النهضة. •

أدار احلوار:
األستاذ صالح الدين اجلوريش )باحث ومفكر إسالمي(. •

املتحدثون:
األستاذ العجمي لوريمي: عضو جملس الشعب التونيس، عضو املكتب التنفيذي  •

يف حركة النهضة.

األستاذ حممد مجور: نائب األمني العام، حزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد. •

األستاذ مهدي عبد اجلواد: عضو املكتب التنفيذي، حزب نداء تونس. •

الفصل األول:
اإلسالميون واحلكم... التجربة التونسية
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�سالح الدين اجلور�سي)1) )مدير اجلل�سة(:

لقد فرضت العالقة بني اإلسالميني والسلطة نفسها قبل الثورات، ثم ازدادت. وانتقل 
إسالميون وعدد من احلركات اإلسالمية من املعارضة، إىل تسلم السلطة. وبطبيعة احلال، 
بات هذا االنتقال هو التجربة التي نتودث عنها اآلن، ولكن ما نتأمله هو تقييم أدائها أثناء 

ممارستها للسلطة.

املولية،  وحتى  اإلقليمية،  العواصف  أمام  سلوكها  بسبب  ليس  خمتلفة،  جتربة  تونس 
وصل  التي  العربية  البلدان  بقية  عن  ختتلف  فتونس  خصوصيتها.  بوكم  أيضًا  ولكن 
اإلسالميون فيها إىل احلكم، موقعها اجلغرايف خمتلف، فهي قريبة من أوروبا وتقع يف وسط 
العامل العريب، كم أن التجربة اإلصالحية، الدينية والسياسية قديمة، وهي ما زالت حتاول 
باستمرار أن تنافس مرص. ثم أن حركة التورير يف تونس ليست وليدة العهد، فهذه احلركة 

قديمة، وتعود إىل أواسط القرن التاسع عرش. 

التونيس لدولته مهم كانت  الشعب  وتتمتع تونس بدولة متتد إىل قرطاج، وهناك والء 
الطبقة  اقتصادي.  أو  ثقايف  أو  سيايس  نشاط  ذات  حمورية  فالدولة  وظروفها،  أوضاعها 
السيايس  الكيان  عليها  يرتكز  الوسطى  الطبقة  ألن  التونسية،  احلالة  مُتّيز  أيضًا،  الوسطى، 

واالجتمعي.

يف تونس نساء، وموقع النساء يف احلركة السياسية واالجتمعية قوي جدًا. وجتدر اإلشارة 
إىل أن السيد القائد السبيس قد فاز بفضل الصوت النسوي. اجليش يف تونس، له موقعه، 
ال يتدخل يف السياسة، وهذا ما ساعد كثريًا يف بناء احلياة املدنية بعيدًا عن أي دور حموري 

للجيش، كم جرى يف دول عربية أخرى. 

يف تونس حركة ثقافية قوية، متتد من بدايات القرن املايض، وهذه احلركة الثقافية ذات 
موقع مميز يف تفسري ومتابعة وحتديد أي تطورات قد حتصل يف هذا البلد. 

)1) باحث ومفكر إسالمي، تونسل
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سؤالنا اليوم: إىل أي مدى أّثرت اخلصوصيات التي مُتّيز تونس عىل احلركة اإلسالمية، 
قبل تسلم السلطة، وأثناء املعارضة، وخالل ممارستها احلكم؟ 

يف تونس، مل يكن يتوقع أحد أن تنتقل هذه البالد من املدرسة البورقيبية وما تعنيه لدينا 
نون التونسيني، إىل يشء جديد، سمح بأن تصبح احلركة اإلسالمية هي احلكم واملودد 
للوياة السياسية. فإىل أي مدى استطاعت احلركة اإلسالمية التونسية ممثلة بوركة النهضة 
أن تستوعب خملفات وآثار املدرسة البورقيبية؟ ملاذا مل تتمكن حركة النهضة من أن تصمد 
املواطنني  ثقة  تكسب  أن  من  النهضة  حركة  تتمكن  مل  ملاذا  ومنافسيها؟  خصومها  أمام 
التونسيني لتومي وجودها وحتمي ممارستها؟ خسارة »النهضة« لثقة املواطنني تم خالل ما 

بني سنة ونصف إىل سنتني من ممارسة السلطة. 

والسؤال املطروح هو: ملاذا اختارت حركة النهضة أن تتسلم السلطة بعد الثورة مبارشة، 
لكن  خمتلفًا؟  مستقباًل  لنفسها  تصنع  وأن  آخر،  منهجًا  ختتار  أن  بإمكاهنا  كان  أنه  رغم 

»النهضة« أرصت يف مرحلة انتقال عىل قبول تسلُّم السلطة، وكان ما كان. 

لإلجابة عن هذه األسئلة، وأسئلة أخرى، طرحها مركز القدس للدراسات السياسية، 
فقد متت استضافة ثالث شخصيات من تونس، ولعل املهم يف هذه الشخصيات هو قدرهتا 
عىل استيعاب التجربة وتقديم فهمها هلا، وذلك ألن كاًل منهم ممثل لقوة سياسية يف تونس. 
النهضة  حركة  هي  األوىل  القوة  قوى:  ثالث  السيايس،  مستقبلها  تصنع  اآلن،  فتونس 
كوهنا القوة األوىل السياسية الفاعلة، ونظرًا ألمهيتها وتطورها وثقلها السيايس، واتساعها 
قاعدهتا اجلمهريية. القوة الثانية، هي حزب نداء تونس الذي استطاع أن خيرق التوازن، ال 
بل أن يزيح حركة النهضة من موقعها األول الذي احتلته بعد انتخابات املجلس الوطني 
التأسييس األول. القوة الثالثة، هي قوة اليسار بتوالفه مع التيارات القومية، والتي شكلت 

مع بعضها بعضًا »اجلبهة الشعبية«.

إذًا ستستمعون اآلن إىل مداخلة حركة النهضة، ثم إىل تعقيب األخوين اللذين يمثالن 
منافسني رئيسيني هلذه احلركة. هذا هو اإلطار املرجعي األعىل جللستنا، ثم ستكون هناك 
برسعة  تنظرون  اخلارج،  يف  فأنتم  التجربة،  هذه  ونناقش  لنسأل  فرصة  فهذه  مناقشات، 
من  الكثري  نومل  أو  لدينا  الداخل  من  التجربة  عارصنا  الذين  نون  لكن  التجربة،  هلذه 
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أشد  يف  ألننا  نعمقها  أن  نريد  التي  املراجعات  ومن  املخاوف  من  والكثري  التساؤالت، 
اخلوف عىل مصري هذه التجربة، جتربة االنتفاض الديمقراطي التونيس.

الأ�ستاذ العجمي لورميي)2): 

أجد نفيس بني مجهور عريب، إسالمي، من منطقة الرشق العريب الذي له دراية باملغرب 
العريب، وبتونس، وله دراية بم جيري يف الساحة العربية ككل. ويف مناسبات سابقة منذ ما 
يقارب األربع سنوات، شاركت يف ندوات ومؤمترات وملتقيات وكان اجلمهور أورويب 
وغريب وأحيانًا متثل كلمة »إسالمي« Islamist، عنده مصدر انزعاج، وتسبب له حساسية. 
ومل أجد حقيقة مشكلة وأنا أتوجه إىل مجهور تعود عىل التيارات اإلسالمية والدينية ووجودها 
وعايشها وتعايش معها والبعض منهم ينتسب إليها، وبعضهم من قادهتا ومؤسسيها، وكنا 
ننتظر نون يف تونس، مثلم حصل للفيلسوف األملاين كارل ماركس عندما قام بالثورة يف 
الثورة إىل مرص وقبل أن  تنتقل  بالثورة يف روسيا، أن  قام  للينني عندما  أملانيا، وما حصل 
حتصل يف تونس، ولكن حصوهلا أوالً يف تونس كان مفاجأة لنا مجيعًا، ألنه يف مرص كانت 
صوافة  وحرية  املدين،  املجتمع  منظمت  يف  وصووة  ديمقراطي،  وحراك  صووة  هنالك 
أكثر مما هو موجود يف تونس وبعض األقطار العربية األخرى، وهناك أيضًا قضاء واسع 
نظام  الشيخوخة،  من  حالة  يف  يعيش  ونظام  استقالليته،  عىل  ويغار  استقاللية،  نزعة  ذو 
متهالك، وهناك حراك شبايب قوي، وحركة سياسية وحزبية قوية وعريقة، وذات قاعدة 
التوريث واحلكم »مدى  القائم، وتناهض  تقول »كفى«، وترفض احلكم  شعبية عريضة، 

احلياة«. 

لكن يف تونس، يف حقيقة األمر، كانت موازين القوى خمتلفة كثريًا عم هو موجود يف مرص. 
فهناك جمتمع مدين متمرس ورشس نضاليًا، كذلك ائتلف املواموين والطالب واملعارضة 
18 أكتوبر/ ترشين األول«، وهو ائتالف قام عىل قاعدة  وشكلوا ما أطلق عليه »ائتالف 
برنامج سيايس وجمموعة من املطالب األساسية، واتفق عىل جمموعة من التصورات الوطنية 

)2)  عضو جملس الشعب التونيس، عضو املكتب التنفيذي حلركة النهضة، تونسل 
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مصاغة يف برنامج ملستقبل تونس، غري أن موازين القوى مل تكن يف صالح القوى الوطنية 
يمثل  كان  والذي  تونس،  يف  احلكم  لفائدة  كانت  بل  التونسية،  والتوررية  والديمقراطية 
نموذجًا فريدًا من نوعه. وما حصل يف تونس، هو انتقال للسلطة من نموذج إىل نموذج، 
نموذج كان يتغنى بأنه هو األفعل يف القضاء هنائيًا عىل التطرف، ويف التخلص من مشكلة 

اإلرهاب بشكل هنائي، وهو هيتم بإرضاء العواصم الغربية.

يّيد  بأن  نجح  الذي  النظام  األمني،  للنظام  األمثل  النموذج  حقيقة  يمّثل  النظام  هذا 
مستقر  حكم  يف  البقاء  إىل  للسعي  مفتوحة  الطريق  ُيبقي  وبأن  متامًا،  وهيمشهم  خصومه، 
لعقود طويلة قادمة حتت ذريعة القضية األمنية، لكن الشباب، الشباب التونيس الذي آمن 
بالتغيري، الشباب التونيس الذي أغلقت أمامه اآلفاق، الشباب الذي ولد وعاش يف عهد 
حكم »بن عيل«، هذا الشباب هو الذي ثار ضد بن عيل، واسقط نظام حكمه، وأجربه عىل 

مغادرة البالد. 

بداية  يف  اإلعالم  يروجه  وهذا  الثانية،  للجمهورية  رئيس  أول  انتخبت  تونس  اآلن 
قبل  االستوقاق  هذا  قبل  يسمي  كان  اإلعالم  ألن  األخري،  االنتخايب  االستوقاق 
االنتخابات الترشيعية والرئاسية األخرية، باملرحلة املؤقتة، مرحلة حكم »الرتويكا«، وكان 
مسمى  املتعاقبة  احلكومات  عىل  ويطلق  مؤقتًا،  رئيسًا  التونيس  الرئيس  تسمية  عىل  يرص 

حكومات مؤقتة. 

هبذا فقد غادرت تونس مع االستوقاق االنتخايب األخري وانتخاب الرئيس احلايل، من 
وجهة نظر اإلعالم، املرحلة املؤقتة، وبدأت اجلمهورية التونسية الثانية. وقد عشنا يف املدة 
أول  وهي  اجلمهورية،  رئيس  النتخاب  ونزهية  حرة  انتخابات  ثالث  تونس،  يف  األخرية، 
انتخابات أتت بعد استوقاقني انتخابيني، ترشيعي وتأسييس بعد املصادقة عىل الدستور، 
هذا الدستور التوافقي الذي ينظم احلريات، وينظم الفصل بني السلطات الثالث؛ الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية، ويؤمن التداول السلمي السلطة يف كل األوقات والظروف، ويعطي 

السلطة للشعب، وخيضعها الختيار الشعب. 

السياسية  األقطاب  كافة  بني  االجتمعات  من  سلسلة  بعد  جاءت  االنتخابات  هذه 
والفكرية التونسية، وبعد إجراء حوار وطني موسع بني كافة التيارات أدارته قوى ومنظمت 
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املوامني  مركز  للشغل،  التونيس  العام  االحتاد  رئييس  وبشكل  التونسية،  املدين  املجتمع 
فيه  العدالة، وشاركت  للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومنظمة  التونسية  الرابطة  التونسيني، 
كافة القوى السياسية املمثلة يف الربملان التونيس، وتم التوافق حول ثالثة مسارات، هي: 

املسار احلكومي واملسار االنتخايب واملسار الدستوري. 

وجاء هذا التوافق بعد أزمة سياسية كان أبرز وأهم حماورها هو اغتيال شخصية سياسية 
من قادة الصف األول وعضو يف املجلس الوطني التأسييس، وينتمي لتيار سيايس يسمى 
بالتيار الشعبي )حركة الشعب »سابقًا«(. ومسألة االغتيال السيايس، كانت بمثابة احلادثة 
املعرتضة، ملسار التوول واالنتقال الديمقراطي الكامل. حقيقة أن الشعب التونيس يعيش 
كل  يف  يرفض  لكنه  واملعييش،  واالجتمعي  االقتصادي  الصعيد  عىل  وخاصة  صعوبات 
األحوال عملية االغتيال السيايس، وهذه احلادثة جاءت يف ظل عمليات التصنيف والفرز 
أسس  ووضع  املايض،  مع  القطع  برضورة  إيمنًا  الوطني  احلوار  جاء  وهلذا  املجتمع،  يف 
للمرحلة اجلديدة، أي وضع أسس للمؤسسات اجلديدة للدولة واملجتمع، األسس الطيبة 

احلديثة خلدمة املواطنني يف دولة القانون، دولة احلريات، دولة املواطنة ودولة املؤسسات. 

هذه املسائل والقضايا ربم كانت من عالمات الفشل، وهي تأيت يف سياق املوجة العارمة 
للثورة املضادة، التي تلت املوجة العميقة من التغيري الذي قامت به الثورة الشعبية التونسية. 
وقد مثلت االغتياالت السياسية صدمة كبرية وغري متوقعة للتونسيني مجيعًا بكافة أطيافهم 
السياسية والفكرية والثقافية، ودفعت رضيبتها حكومة الرتويكا، التي كانت تقودها حركة 
النهضة اإلسالمية. وكان هناك زخم من الدعوات واملغالطات ومطالبات حلكومة الرتويكا 
بمغادرة السلطة وأن تقوم حكومة الرتويكا بتسليم السلطة إىل حكومة انتخابات وطنية، 
ولكن حكومة الرتويكا رفضت ذلك، وقامت بعقد حوارات وطنية تشاركية شاركت فيها 

كافة مكونات القوى السياسية واحلزبية ومنظمت املجتمع املدين التونسية. 

بعد االنتخابات الترشيعية األخرية، انتقلت حركة النهضة من الصف األول، أو القوة 
السياسية األوىل يف البالد إىل الصف الثاين أو القوة الثانية، بعد حزب نداء تونس الذي فاز 
تونس،  يف  السياسية  القوى  توازن  حيث  من  األصوات،  أعىل  عىل  وحصل  باالنتخابات 
وانتقلت من دفة احلكم إىل صفوف املعارضة، بعد أن كانت يف صفوف املعارضة وانتقلت 
إىل احلكم. لكن بعد حمنة احلكم، كانت عرضة ملواوالت اإلقصاء واملالحقة سياسيًا، يف 
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املعارضة  املعارضة للوكم إىل املشاركة مع  الثورة من  انتصار  عهد بن عيل، وانتقلت مع 
السياسية، وانتقلت أيضًا إىل احلكم، حكم ثالثي، »الرتويكا« الذي قادته حركة النهضة.

حركة النهضة، وهي حركة ذات مرجعية إسالمية، مل تصل إىل احلكم بانقالب عسكري، 
ومل تصل إىل احلكم بتزوير االنتخابات، أو بطريقة فوقية، بل وصلت إىل احلكم من خالل 
انتخابات حرة نزهية وشفافة، وحازت عىل ثقة املواطنني التونسيني عندما حصلت عىل أكرب 
نسبة من أصوات الناخبني، وأقول كم قال السيد راشد الغنويش »إن التونسيني قد وضعونا 

يف احلكم، قبل أن نصل إىل احلكم«. 

تشكيل  إعادة  خالل  من  أنفسنا،  بناء  إعادة  مرحلة  نجتاز  هنضة  كوركة  اآلن  ونون 
املواطنني،  جتمعات  ومع  األنصار  مع  نلتقي  عندما  كنا  وقد  احلركة.  مؤسسات  وهيكلة 
ونتودث معهم يف خمتلف القضايا التي هتمهم والتي يعانون منها، يلفوننا عىل البقاء يف 
آنذاك، طالب سلطة، أو هيمنة، وكنا نرفض أن نتمسك بمقاليد  احلكم، ونون مل نكن، 
وتدير  احلكم  مقاليد  تتسلم  من  احلكومة هي  كانت  بل  السيطرة،  البوث عن  أو  احلكم، 
شؤونه، حكومة مؤقتة، تعد لالنتخابات الربملانية والنتخابات املجلس الوطني التأسييس 

واالنتخابات الرئاسية.

إن التونسيني هم من وضعوا حركة النهضة يف احلكم، قبل أن تصل احلركة إىل احلكم 
يف انتخابات شفافة ونزهية. وبعد أن انتهت االنتخابات ووصلت النهضة للسلطة، كانت 
وطموحاهتم  كبرية  التونسيني  متنيات  وكانت  وتوقعات،  وتطلعات،  انتظارات،  هنالك 
عالية جدًا، وهذا طبيعي بعد ثورة شعبية وأزمة مفتوحة عاشتها البالد، وبعد تفاقم البطالة 

بني الشباب التونيس. 

لكننا اكتشفنا بعد فوات األوان أن يف البالد مئات اآلالف من األرس تعيش حتت خط 
الفقر، وهناك اآلالف من الرشائح املجتمعية مهمشة بالكامل يف الداخل التونيس، بل وحتى 
يف املدن الساحلية واملدن الكربى نفسها، ففيها تعيش أحزمة كبرية من الفقر املدقع، ومئات 
اآلالف من املهمشني، ومن أصواب الشهادات العليا املعطلني، أو العاطلني عن العمل، 
فمعدالت التنمية يف تونس مل تعد قادرة عىل مواجهة أو االستجابة للكثري من التوديات 



21الفصل األول: اإلسالميون واحلكمللل التجربة التونسية

التي تواجه تونس عىل الصعيد االجتمعي، وتقدم احللول للمشاكل املستعصية التي يعاين 
منها املجتمع التونيس.

ففي أعقاب الثورة، كانت للجمهري التونسية توقعات وطموحات كبرية، وآمال بتوقيق 
الرتويكا للوكم. ونون يف  النهضة ورشكائها يف  إصالحات وخاصة بعد وصول حركة 
تونس كنا نتطلع يف احلقيقة إىل إجراء إصالحات سياسية وإىل التغيري والتوول الديمقراطي، 
وهذه ليست مطالب جديدة، بل مطالب قديمة. فمنذ هناية الثمنينيات من القرن املنرصم، 
بدأ الشعب التونيس وأحزابه وحركاته السياسية تطالب باإلصالح الديمقراطي يف البالد، 
وتطالب بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وهو ما كان النظام احلاكم يف 
تونس يرفضه دائًم باملطلق ويقاومه، وذلك بالتضييق السيايس عىل هذه القوى، وبالقمع 
وتقييد حرية قادة األحزاب السياسية واقتيادهم إىل املواكم، وممارسة شتى أشكال اإلقصاء 

للقوى السياسية املعارضة له. 

النظام  أن  غري   ،1981 العام  يف  كانت  تونس  يف  السيايس  لالنفتاح  حماولة  أول  ولعل 
احلاكم غّيب إجراء االنتخابات بعد أن تبني له أن القوى السياسية املعارضة له ستفوز يف 
حال إجراء انتخابات حرة ونزهية. ورفض وزير الداخلية األسبق »بن خوجا« الذي قال 
عندما تبني أن حركة الديمقراطيني االشرتاكيني التي كانت تنافس احلزب احلاكم »احلزب 
الدستوري«، ستفوز يف االنتخابات: لقد قررنا أن نعود إىل تقاليدنا السابقة املتمثلة بالفوز 

يف االنتخابات بنسبة 99.99% من األصوات. 

نظام  رفض  تم  حيث  احلكم،  نظام  قبل  من  للديمقراطية  حماولة  أول  حجبت  وهكذا 
التعددية السياسية يف البالد، وإقامة التجربة الديمقراطية والتوول الديمقراطي يف تونس. 
فيه كافة  الذي شاركت  النضال  تتويج  الثورة إىل  انترصت  التونسيون بعد أن  وهلذا تطلع 

األحزاب واحلركات السياسية والفكرية التونسية.

إقامة نظام حكم  برؤية  النهضة اإلسالمية، دخلت احلركة احلكم  يف فرتة حكم حركة 
ائتاليف، توافقي، يف دولة مدنية، متصاحلة مع رشكائها يف  ديمقراطي، تعددي، تشاركي، 
احلكم، ومنفتوة عىل مستقبل تونس، وتعمل خلدمة أبنائها وخدمة السلم األهيل. صويح 
أن »النهضة« وصلت إىل احلكم عرب انتخابات ديمقراطية شفافة ونزهية، لكنها ورشكاءها 
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يف احلكم، جاهبوا إرثًا ثقياًل، إرث االستبداد والفساد الذي استمر عىل مدار ستة عقود، 
ومحلة  اجلامعيني  من  اآلالف  لعرشات  املستعصية  البطالة  يف  متثل  صعبًا  وضعًا  وواجهوا 
بوالة  وأيضًا  والتهميش،  بالفقر  أيضًا  ومتثل  العمل،  عن  العاطلني  العليا  الشهادات 

االنفالت األمني يف أعقاب الثورة. 

أن  عليها  وكان  واسعة،  واحتجاجية  مطلبية  حركات  »الرتويكا«  حكومة  واجهت  كم 
االنفالت  وعن  الشعبية،  واالحتجاجات  املطلبية  احلركات  هذه  مطالب  كل  عن  جتيب 
وثقتهم  الناخبني  بأصوات  اإلسالميون  فاز  ربم  ممكن.  وقت  وأرسع  أقرب  يف  األمني 
للوعود النرجسية واألحالم الوردية التي قدموها هلم، رغم أن هذه الوعود صعبة التوقيق 
واملنال، وخاصة يف ظرف سنة زمنية، كانت »الرتويكا« فيها مشغولة يف اإلعداد النتخابات 

املجلس الوطني التأسييس، ثم انشغال األخري بإعداد دستور جديد للبالد.

ومل يكن باإلمكان تعديل الدستور يف ظرف سنة واحدة، وهذا ما جعل املعادين حلركة 
النهضة وخصومها، يطالبون بإهناء حكم »الرتويكا« وخاصة بعد ما جرى من اغتياالت 
سياسية لبعض رموز احلركة الوطنية التونسية، باعتبار أن مدة احلكومة الرشعية هي سنة، 
وأهنا فقدت بعد ذلك رشعيتها، وهو ما أدى إىل خروج حركة النهضة من احلكم، وتسلم 

حكومة أخرى مقاليد احلكم رغم أن احلركة كانت الفائزة األوىل يف االنتخابات. 

يف  املمثلة  السياسية  األطراف  كل  عىل  احلكم  يف  الرشاكة  النهضة  حركة  عرضت  لقد 
واختارت  الغرض،  هلذا  السياسية  القوى  أبرز  واختارت  التأسييس،  الوطني  املجلس 
االنتقال إىل صفوف املعارضة، يف فرتة ما كان ينبغي أن تكون فيها معارضة، بل كان من 
املجتمع  السياسية واحلزبية وحتى ممثلني عن منظمت  املفرتض أن تشارك مجيع األطياف 
دستور  إعداد  مرحلة  هي  هامة،  انتقالية  بمرحلة  نمّر  كنا  أننا  خاصة  احلكومة،  يف  املدين 

توافقي للبالد يشارك فيه اجلميع بدون استثناء. 

ومل يقتنع الذين اختاروا املعارضة برضورة تكاتف اجلميع يف هذه املرحلة الصعبة واهلامة 
يف تاريخ تونس، ووضعوا ألنفسهم من أجل الفوز يف االنتخابات هدفًا أساسيًا ومركزيًا 
ترشين  أكتوبر/  »منظومة  وشكلوا  احلاكمة،  و«الرتويكا«  النهضة  حركة  بإسقاط  متّثل 
األول«، وهي منظومة منبثقة عن االنتخابات، يف حني فاجأت هذه االنتخابات »الغفلة« 
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حركة النهضة التي وجدت لدى معارضيها إرصارًا عىل إفشال سياسات ومشاريع حكومة 
النهضة و«الرتويكا«، ووجدت لدهيم مواقف معارضة رشسة هدفها السيايس هو إفشال 

وإسقاط هذه التجربة اجلديدة والفريدة من نوعها يف تونس. 

حصلت  إذا  عّم  تستفرس  النهضة،  حلركة  املوجهة  األسئلة  يف  الواردة  النقاط  بعض  إن 
اليوم هي نفسها حركة هنضة  النهضة  النهضة أم ال؟ وهل حركة  تطورات يف فكر حركة 
السبعينيات أو الثمنينيات والتسعينيات من القرن الفائت، أم أهنا حركة جديدة؟ ويف هذا 

اإلطار، سأجيب عن ثنائية السيايس والدعوي.

واحد،  برنامج  وهلا  وسياسيًا  وفكريًا  أيديولوجيًا  موحدة  تنظيم  حركة  هي  »النهضة« 
وخط سيايس واحد، ولكن عىل مستوى الترصيات يوجد أحيانًا شعور بأن هنالك شيئًا 
وإطالق  السيطرة  عن  احلركة  أبناء  أو  الكوادر  بعض  خروج  بعد  وخاصة  الفوىض  من 
الترصيات التي ال تتبناها »النهضة«، وهلذا يتصور بعض املراقبني أن هناك مصدر انشقاق 
داخل احلركة، لكن هذا غري صويح، وما هو مطلوب من قيادة حركة النهضة هو ضبط 

ترصيات بعض قيادييها ورموزها. 

وبصفة عامة، فإن خط حركة النهضة، واضح وجيل، وال يوجد خروج عنه من أي طرف 
احلركة  ذاك. وخط  أو  القائد  بني هذا  الترصيات  بعض  تباينت  وإن  القيادة،  أطراف  من 
واضح أيضًا من حيث انويازها للخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة واالنتقال 
الديمقراطي وإدامة التعايش والتوافق الوطني، وهذا ينبثق عن رؤيتها لنظام احلكم يف هذه 

املرحلة بالذات، حيث تسعى إىل االستقرار السيايس وإىل إحالل السلم األهيل يف تونس. 

مجاعة  ليست  أهنا  كم  بعضهم،  يصورها  كم  مستبدة  أو  مهيمنة  مجاعة  ليست  واحلركة 
متسلطة عىل احلكم، أو حركة أوكلت إليها مهمة سياسية معينة تنتهي مع انتهاء املدة الزمنية 
واملونة  واإلقصاء  احلصار  من  طويلة  سنوات  خالل  جتذرت  حركة  هي  بل  هلا،  املوددة 
بسبب صفتها ومرجعيتها اإلسالمية، وكانت تتمسك يف الوقت نفسه بصفتها السياسية، 
أيديولوجيتها  عن  تتخىل  أن  منها  وُيطلب  الصفتني،  هاتني  يف  ابتزازها  جيري  كان  ولذا 
ومبادئها اإلسالمية، لتتوول إىل جمرد حزب سيايس كبقية األحزاب التونسية األخرى التي 
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ال يستند فكرها أو براجمها بأي حال من األحوال إىل الدين واملبادىء اإلسالمية والدعوة 
لتطبيقها. 

وكانت ُتبتز أيضًا يف صفتها السياسية لتبتعد عن نطاق املشاركة السياسية وتتوول فقط 
إىل جمرد مجعية ثقافية تؤدي دورًا يف األدجلة والتثقيف الديني أكثر مما تؤدي دورًا سياسيًا 

ووطنيًا كباقي األحزاب السياسية التونسية. 

متسكت  النهضة  حركة  أن  إال  والتهميش،  واإلقصاء  واإلغراءات  الضغوطات  ورغم 
ورسالتها،  مواقفها  عن  حَتيد  ومل  تتخلخل،  ومل  تتنازل،  ومل  تكرتث،  ومل  الصفتني،  بتلك 
ومل تتقوقع، ومل تنورف من الزاوية الفكرية، بل انفتوت عىل اآلخرين وتعايشت معهم. 
بالتجديد واالجتهاد، بعد أن كانت تكّرس جهودها  ولعلها وجدت اآلن الفرصة للقيام 

خالل عقود الدكتاتورية للموافظة عىل وجودها الذي كان هيّدده احلزب احلاكم. 

يف  »النهضة«  قيادة  فيها  قامت  سنوات،  ثالث  دامت  نقاشات  وبعد   ،2010 العام  يف 
أسمتها  ورقة  بإعداد  واخلارج(  الداخل  بني  الثورة  قبل  منقسمة  القيادة  )كانت  الداخل 
»سبل ترصيف املرشوع«، حيث استندت املبادئ التي تضمنتها إىل التجربة السياسية حلركة 
السياسية  إىل دراسة جتارب احلركات  استندت  الطويل، كم  النضايل  تارخيها  النهضة وإىل 
التونسية والعربية واإلسالمية األخرى، وخاصة جتارب احلركات السياسية التي تسلمت 
احلكم، حيث بلورت تصورًا واضوًا وعمليًا لصياغة العالقة بني »الدعوي« و»السيايس«، 
حركة  وكانت  الرتكية.  التجربة  أو  اجلزائرية  التجربة  أو  املغربية  التجربة  بذلك  مستلهمة 
النهضة بصدد الفصل بني البعدين السيايس والدعوي، واإلعالن عن نفسها حزبًا سياسيًا، 
كم كانت تعد ترتيبات أخرى لفصل الدعوي عن السيايس، لكن الثورة التونسية باغتت 
التي متر هبا تونس،  تتناسب أو تتالءم مع األوضاع اجلديدة  الورقة  اجلميع، ومل تعد هذه 

وُرّحلت هذه الورقة إىل مؤمتر احلركة الذي عقد يف العام 2012. 

ويمكن القول إن حركة النهضة مل تكن مهيأة أو جاهزة لتسلم احلكم يف تونس وإدارته. 
ولقد باتت جتربة احلكم، وتطورات األوضاع يف البالد، وَتشّكل املشهد السيايس اجلديد 
هلذا  مؤهلني  وأناس  خربات  إىل  بواجة  وأصبح  والتعمق،  الدراسة  من  املزيد  تونس،  يف 
املوضوع. ويف احلقيقة، فإن حركة النهضة اآلن تعيش حالة جتاذب سيايس، غري أهنا منشغلة 
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الرنانة  التونيس جتذبه اخلطابات  أيضًا بالشق الدعوي، ربم لسبب بسيط، هو أن الشباب 
لألحزاب اإلسالمية املتشددة. ويثري اخلطاب السلفي الذي مل يتعود عليه املجتمع التونيس 

اهتمم الشباب. 

ولعل من الالفت أن هؤالء الشباب املتشددين يرفضون غريهم من الشباب، خاصة من 
ذوي االجتاهات األخرى، وااليديوجليات املختلفة عن أيديولوجيتهم اإلسالمية وبالذات 
من االجتاهات العلمنية والليربالية واليسارية. كم أهنم يرفضون التعامل اإلجيايب مع املسار 
السيايس اجلديد حلركة النهضة، خاصة فيم يتعلق بفصل السيايس عن الدعوي، ويرفضون 
إلقامة  الدعوات  بشأن  وخاصة  البالد،  يف  اجلديد  السيايس  العمل  مع  التعامل  كذلك 
واحرتام  القانون  دولة  إطار  يف  التونيس،  املدين  املجتمع  مكونات  كل  من  مدنية  حكومة 
هلا  وتفتح  املرأة،  حقوق  حتفظ  التي  املتساوية  املواطنة  دولة  إطار  ويف  األخرى،  الديانات 

األبواب واآلفاق لتصل إىل مواقع صنع القرار. 

وخلقت هذه االجتاهات املتشددة مشكلة كبرية للدولة ومؤسساهتا، وهذا ُيّمل حركة 
النهضة قسطًا من املسؤولية عن هذا الوضع، جلهة الكيفية التي يمكن للوركة أن تساهم هبا 
يف ترشيد هذا اخلطاب الديني والسلفي، ويف إبعاد هؤالء الشباب عن اخلط امُلتزّمت هلذه 

األحزاب واحلركات اإلسالمية املتشددة. 

والصويح أن حركة النهضة ليست هي املسؤولة الوحيدة عن هذه املشكلة، بل تتومل 
كل األحزاب جزءًا من املسؤولية عن معاجلة هذه املشكلة الشبابية، وهذا النهج املتطرف. 

وفيم يتعلق بوركة النهضة والدولة، أعتقد أن ما ورد يف وثيقة الدستور، والتي أرشف 
الدكتور  بصمة  يعكس  احلركة،  منظري  أحد  النجار  احلميد  عبد  الدكتور  صياغتها  عىل 
النجار، وهي بصمة أكاديمية موجودة يف كامل هذا الدستور الوطني التوافقي الذي يعرب 
إىل حد كبري عن موقف حركة النهضة ورؤيتها. وقد جاء يف مقدمة الدستور أنه »وتأسيسًا 
لنظام مجهوري ديمقراطي تشاركي، يف إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عرب التداول 
السلمي عىل احلكم بواسطة االنتخابات احلرة وعىل مبدأ الفصل بني السلطات والتوازن 
هي  الرشيد  واحلكم  اإلدارة،  وحياد  التعددية،  عىل  القائم  التنظيم  حق  فيه  ويكون  بينها، 
وحقوق  احلريات  واحرتام  القانون  علوية  الدولة  فيه  وتضمن  السيايس،  التنافس  أساس 
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املواطنني  مجيع  بني  والواجبات  احلقوق  مسألة  يف  واملساواة  القضاء  واستقاللية  اإلنسان 
واملواطنات والعدل بني اجلهات«، وهو سيد األحكام. 

لقد نجوت ثورتنا بطرد الدكتاتور املستبد، ووضع تونس عىل مسار االنتقال الديمقراطي 
الذي ما زال متواصاًل. وصمدت الثورة أمام األعاصري وكل موجات الثورة املضادة التي 
اإلسالميني وغري  بني  التعايش  هذا  تونس يف  االستثناء يف  يكمن  ولربم  تأتينا من حميطنا. 
احلكم.  يف  التشاركية  التوافقية  الرؤية  هذه  ويف  والعلمنيني،  اإلسالميني  بني  اإلسالميني، 
ونون مجيعًا يف تونس بواجة، مهم كانت مرجعياتنا الفكرية، إىل توحيد جهودنا، وبواجة 
ألن نصوغ مرشوعًا وطنيًا مستقبليًا جيد فيه كل مواطن تونيس موقعًا له، وحيث يوجد لكل 
تونيس حق وعليه واجب. وأعتقد بأننا حققنا إنجازًا يف هذا املجال، ووضعنا األسس هلذا 
وهذا  وشاملة،  جذرية،  واسعة،  إصالحات  مرحلة  القادمة  املرحلة  تكون  هبذا  املرشوع. 
يتطلب منا وضع اليد باليد، من أجل بناء جبهة داخلية قوية وصلبة، ومواجهة التوديات 

عىل أساس برنامج توافقي وتشاركي نتفق عىل أولوياته مجيعًا.

الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي )مدير اجلل�سة(: 

النهضة قد وصلت إىل  العجمي، أوالً، أن حركة  يبقى يف ذهننا بعد االستمع لألستاذ 
السلطة من خالل انتخابات ديمقراطية، وهذا ثابت ومؤكد. ثانيًا أن احلركة قد انتظر منها 
بإرث  مثقلة  انتقالية  مرحلة  يف  عريضة  وطموحات  عظيمة  وآماالً  عاليًا  التونسيون سقفًا 
احلركة،  هذه  أن  كم  عيل.  وبن  بورقيبة  عهدا  خلفها  التي  املستعصية  املشكالت  من  ثقيل 
قّدمت كبقية األحزاب وعودًا تتجاوز إمكانياهتا كوركة وإمكانيات تونس ومقدراهتا كبلد 
الباب  من  السلطة  إىل  دخلت  احلركة  أن  غري  وجيزة.  فرتة  يف  تنفيذها  يمكن  وال  ودولة، 
معها  خيتلفان  إهنم  نقول  أن  يمكن  حزبني،  مع  »الرتويكا«  شكلت  ولذلك،  التشاركي، 
كوركة ذات مرجعية إسالمية يف جوانب كثرية يف مستويات املرجعية الفكرية والسياسية. 

وتعرتف احلركة بأهنا وجدت تركة ثقيلة لفرتة تتجاوز اخلمسني سنة، وهذا من العوامل 
التي كانت تثريها احلركة لكي تربر قصورها يف حل املشكالت التي واجهتها أثناء ممارستها 
بل  البداية،  يف  معها  التعامل  رفضت  املعارضة  بأن  النهضة  حركة  قالت  كذلك  للسلطة. 
وجعلت من حماوالت إفشال ممارستها للسلطة واإلطاحة هبا وبـ »الرتويكا« هدفها املركزي. 
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واضح،  بشكل  اآلن  لغاية  حتسمها  مل  معضلة  أمام  نفسها  النهضة  حركة  وجدت  لقد 
أداء احلركة وعىل صورهتا،  أّثر عىل  السيايس والدعوي. وهذا  تتعلق باخللط ما بني  وهي 
انتقلت احلركة  إذا  ما  املثقفني يف تونس حول  ولذلك هناك نقاش وتساؤالت يف أوساط 
هذه  استطاعت  مدى  أي  وإىل  السيايس،  احلزب  مستوى  إىل  اجلمعة  مستوى  من  بالفعل 
الدعوي  اخلطاب  تأثريات  عن  بعيدة  سياسية  قوة  نفسها  من  جتعل  أن  اإلسالمية  احلركة 

الذي يالزمها بشكل دائم. 

وهذه هي إحدى املشاكل الكربى احلقيقية التي تواجهها حركة النهضة. أما ما مل يرشحه 
السلفي  التيار  بقوة  يتعلق  برصاحة  يقله  مل  وما  وجيل،  واضح  بشكل  العجمي  األستاذ 
التيار  أن  أم  السلفي،  التيار  أّثرت عىل  التي  نفسها. فهل احلركة هي  وتأثرياته عىل احلركة 
السلفي هو الذي أثر عىل قواعد احلركة، وحتى عىل الكوادر األساسية فيها، وجذب الكثري 
منها إىل تأييده كخط أو كفكر متشدد؟ هذا وسوف يتم التعمق هبذه التساؤالت أكثر فأكثر، 

وخاصة أثناء املداخالت والتعقيبات التالية. 

والكلمة اآلن لألستاذ حممد مجور، ونون نرحب باليساريني يف الساحة التونسية، وهو 
نائب األمني العام حلزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد الذي يعترب أحد األطراف األساسية 
يف ائتالف »اجلبهة الشعبية« الذي كان دائًم يف حالة خصومة سياسية وأيديولوجية مع التيار 

اإلسالمي وخاصة مع حركة النهضة. 

الأ�ستاذ حممد جمور)3): 

حزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد، هو مكّون من مكّونات »اجلبهة الشعبية« التي مل 
يمض عىل نشأهتا سوى سنة ونيف، وعقد احلزب مؤمتره التأسييس يف هناية شهر أغسطس/ 
آب 2012، وهو مؤمتر توحيدي للتيار الديمقراطي الذي يعود يف نشأته إىل بداية السبعينيات 
التيار منذ  الذين واكبوا نشأة هذا  الفائت، وكنت شخصيًا من بني األشخاص  القرن  من 

الشعبية«،  »اجلبهة  ائتالف  عضو  املوحد،  الديمقراطيني  الوطنيني  حلزب  العام  األمني  )3)  نائب 

تونسل
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لنا  البداية. بطبيعة احلال كانت لدينا أخطاء كثرية كنت أخجل من اإلفصاح عنها، وكان 
لنا مشاركات وشهداء سواء يف تونس أو يف فلسطني،  بالطبع بعض اإلجيابيات، كم كان 
وكان آخر شهدائنا هو األمني العام الرفيق شكري بلعيد. الذي اغتيل غدرًا يف السادس من 

فرباير/ شباط. 

النهضة، وأين أصابت من  أين أخطأت حركة  سأبدأ باحلديث يف املوور األول، وهو 
وجهة نظر الوطنيني الديمقراطيني، وهو حزب يساري. كذلك سأعطي بعض املالحظات 
حول املكاسب التي حتققت. أيضًا، أخطاؤنا عديدة، ولعل أبرزها، قبل انتخابات 2011، 

وبعد سقوط بن عيل، اآليت:

أوالً، مل نبادر كوزب وخالفًا حلركة النهضة، بإعادة هيكلة أنفسنا تنظيميًا. 

ثانيًا، مل نقدر حقًا املخزون الديني لدى املواطنني التونسيني وإمكانية استغالله وتوظيفه 
سياسيًا. 

املدين،  املجتمع  ومؤسسات  والنقابية  املدنية  األوساط  يف  نضاالتنا  بأن  االعتقاد  ثالثًا، 
كانت وحدها كافيه ملنونا ثقة املواطنني التونسيني. ذلك أنه معروف عن اليسار التونيس، 
اليسار  يزال  وال  وكان  عقود،  عدة  مدار  عىل  االجتمعية  احلركات  يف  الفاعلة  مشاركته 

التونيس قوة فاعلة سياسيًا يف العمل النقايب واالجتمعي.

يف  االنتخايب  ثقلنا  بداية،  ذلك،  عىل  شجعنا  وقد  تشتتنا،  يف  كذلك،  أخطأنا  رابعًا، 
احلركة النقابية. وكان يف اعتقادنا أن املثقف يف اليسار هو الوحيد القادر عىل أن يكسب يف 

االنتخابات، ويكسب بعض املواقع يف املجلس الوطني التأسييس. 

االنتخابات  ندخل  أن  رفضنا  فقد  املشرتك.  للعمل  رفضنا  أيضًا  أخطائنا  من  خامسًا، 
بتشتتنا  إننا  بل  السبب األسايس يف هزيمتنا،  أو  بصفة موحدة كيسار، وكانت هذه كارثة 
يف  موحدون  املرجعيات،  يف  موحدون  فنون  التونسيني،  املواطنني  لدى  اضطرابًا  خلقنا 
لالنتخابات  نذهب  ذلك  ومع  الشعارات،  يف  موحدون  اخلطاب،  يف  موحدون  اهلدف، 

مشتتني، وهذا ال جيوز، ولذا كانت النتيجة كارثية بالنسبة لليسار التونيس. 
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بأربعة  والتضويات سوى  النضاالت  التونيس رغم  اليسار  يفز  مل   ،2011 انتخابات  يف 
الصدمة  هذه  الشعب،  حلركة  مقاعد  ثالثة  وكانت  التأسييس،  الوطني  املجلس  يف  مقاعد 
هذه  عىل  املبارش  الرد  وكان  بعد،  فيم  والعرب  الدروس  استخالص  إىل  باليسار  إذًا  دفعت 
اهلزيمة هو إدراك رضورة جتاوز هذا التشتت والترشذم يف صفوف القوى اليسارية، والقوى 
الوطنية بصفة عامة. وجاءت اللوظة التارخيية يف الثامن من أكتوبر/ ترشين األول، حيث 
والليرباليني  والقوميني  اليسار  الشعبية، وهي تضم فصائل من  اجلبهة  ائتالف  بعمل  قمنا 

ومن خمتلف مشارب النارصيني والبعث.

مع  التعامل  يف  وليونة  خربة  وأكسبتنا  قّوتنا  كيساريني،  عشناها  التي  املونة  هذه  لكن 
باحلوار  طالب  من  أول  هي  الشعبية  اجلبهة  أن  وأعتقد  القائم.  الوضع  ومع  اآلخرين، 
الوطني. وقلنا بعد العام 2011 إننا نوتاج مرحلة انتقالية إىل حني إقامة مؤسسات دائمة، 
وقلنا إن الرشعية االنتخابية ال تكفي لوحدها إلدارة دفة البالد والعباد، بل جيب أن ندير 

البالد ونسرّيها برشعية جديدة هي الرشعية التوافقية. 

وهنا أريد أن أؤكد، خالفًا ملا سمعته من األستاذ العجمي لوريمي أن اهلدف من انتخابات 
انتخاب  هو  كان  بل  احلكم،  سدة  إىل  ذاك  أو  السيايس  الطرف  هذا  إيصال  يكن  مل   2011

أعضاء جملس وطني تأسييس مهمته األساسية وليس احلرصية، هي بلورة وصياغة دستور 
جديد لتونس ما بعد الثورة. وأعتقد أن االنوراف الكبري واخلطأ الكبري الذي ارتكبته حركة 
التأسييس ثم بالسلطة ونظام حكم، العتقادها بأن  النهضة هو االنفراد باملجلس الوطني 
الشعب التونيس أعطاها كامل ثقته لتسيري البالد كيفم تريد، رغم عدم جهوزيتها للوكم، 

وهذا بإقرار األستاذ العجمي. 

كم أن أطراف املعارضة التونسية هي األخرى مل تكن جاهزة للوكم. وقد طرحنا نون 
يف اليسار تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة كفاءات غري متوزبة مع هذا الطرف أو 
ذاك، وترعاها األحزاب واحلركات السياسية التونسية، وعىل أساس أن يناط هبذه احلكومة 
الفكرة  هذه  النهضة  حركة  رفضت  وقد  تونس.  يف  للوكم  الديمقراطي  االنتقال  تأمني 
مجلة وتفصياًل، مع األسف. وكنا كيسار من أوائل الدعاة للووار الوطني، بمشاركة كافة 
الفعاليات واألحزاب والقوى السياسية التونسية، غري أن حركة النهضة رفضت يف البداية 
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الفكرة، وهذا املقرتح، حيث اعتربت أن احلوار الوطني هو »انقالب« عىل الرشعية  هذه 
التونسية، وعىل املجلس الوطني التأسييس. 

السياسية  االغتياالت  بعد  وخاصة  البالد،  إليها  وصلت  التي  املأزومة  األوضاع  لكن 
التي وقعت، والتغريات التي جرت يف املنطقة العربية، بانتصار الثورة وتسلم اإلسالميني 
احلكم، ضغطت عىل اجلميع بم فيها حركة النهضة، وأجربهتم عىل اجللوس إلجراء حوار 

وطني، واالستجابة إىل مطالب اجلميع باحلوار والتنازالت املتبادلة والتوافق. 

البداية  وكانت جبهة اإلنقاذ التي شكلتها اجلبهة الشعبية مع أطراف أخرى تطالب يف 
القائمة، لكننا وافقنا بعد احلوارات واملفاوضات عىل اإلبقاء عىل املجلس  املنظومة  بإهناء 
الوطني التأسييس، مع حتجيمه واحلد من سطوته واإلبقاء عىل رئيس اجلمهورية املؤقت، 
يتم  أن  عىل  االنتخابات  بإجراء  قبلنا  وبالتايل  باستقالته،  توافقيًا  النهضة  حركة  قبلت  كم 

تنظيمها يف هناية العام. 

أعتقد أن من بني األخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة، الترسع يف تسلم السلطة واهليمنة 
عليها، والقيام بتسيري دفة البالد رغم عدم جهوزية أعضائها، وافتقادهم للخربة يف جمال 
انتخاب  الذي دعا إىل  القانون  أن  الدولة، هذا فضاًل عن  إدارة  الكفاءة يف  احلكم، وعدم 
منفردًا،  البالد  تسيري  مهمة  االنتخابات  يف  الفائز  احلزب  يمنح  مل  تأسييس  وطني  جملس 
السلفية،  احلركات  قراءة  أساءت  أو  كذلك،  أخطأت  النهضة  حركة  أن  ثانيًا،  وأعتقد، 
وتساهلت معها، وأساءت قراءهتا، ولربم كانت حتاول احتواءها أو حثها عىل الرتاجع عن 
سياساهتا املتشددة، لكن سكوت حركة النهضة خاصة عندما أصبوت يف احلكم ذهب إىل 
حد غض الطرف عن الدعوات التكفريية التي كانت ُتلقى يف املساجد وعىل مسمع اآلالف 
من املصلني، وإىل دعوة غالة الدعاة اإلسالميني من خارج تونس والذين ينسبون أنفسهم 
لإلسالم، إىل إلقاء حمارضات يف املساجد التونسية والتعبئة للجهاد، وهذا اجلو املشؤوم هو 

الذي مهد لالغتيال السيايس األول للرفيق شكري بلعيد.

وأعتقد أن حركة النهضة أخفقت كذلك عندما تباطأت يف املشاركة يف احلوار الوطني 
رغم األوضاع االجتمعية واملعيشية واالقتصادية واملدنية الصعبة التي كانت تعيشها البالد، 
كم أخفقت يف مواجهة العديد من األطراف والتنظيمت يف تونس. كذلك توترت عالقتها 
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بتوركاهتا  النهضة  حركة  ووّسعت  الصوفيني،  احتاد  ومع  للشغل  التونيس  االحتاد  مع 
ومواقفها جبهة أعدائها إىل حد أهنا وصلت، يف تقديري، إىل حالة من العزلة، وربم خيتلف 

معي األستاذ العجمي لوريمي وال يشاطرين الرأي. 

أشد  ولعل  التوانسة،  املواطنني  مع  مبارشة  جماهبة  وضع  إىل  احلركة  وصلت  وأخريًا، 
يف  السالح  األمن  قوات  اسَتْخدمت  حينم  »سديانا«  مدينة  يف  هي  حصلت  مواجهة 
يف  جسيمة  بإصابات  املواجهة  هذه  وتسببت  السلميني،  واملتظاهرين  املوتجني  مواجهة 
صفوف املواطنني، ما حفزهم عىل مغادرة املدينة تعبريًا عن احتجاجهم، وكانت حركتهم 
االحتجاجية يف احلقيقة ضخمة جدًا، وطالبوا خالهلا بإقالة وايل املنطقة، غري أن السيد وزير 
الداخلية ورئيس احلكومة آنذاك متسك هبذا الوايل. وبالنتيجة، فقد جرت مصادمات كبرية 

بني املواطنني وقوات األمن التونسية، وهذا أساء كثريًا إىل حركة النهضة. 

هذه بعض مالمح األخطاء التي أنسبها حلركة النهضة، لكن هذه األخطاء ال تعني بأي 
حال من األحوال أن حركة النهضة مل حتقق مكاسب للشعب التونيس، ال بل أعتقد أنه من 
التعسف بوقها أن ال نذكر أهنا كانت أول تنظيم قد أدرك أن عليه، بعد سقوط نظام بن 
عيل، أن يعيد هيكلة وتنظيم نفسه، وهذه العملية هي التي سموت حلركة النهضة بالدخول 
إىل االنتخابات بشكل منظم وجاهزية عالية. فقد انترشت حركة النهضة عىل امتداد الوطن 

التونيس، وفتوت مكاتب هلا يف كافة املدن التونسية. 

يف  حقيقة  ساعدهتا  التي  األهلية،  املنظمت  من  جمموعة  النهضة  حركة  أنشأت  وثانيًا، 
انتشار عملها الدعاوي والفكري والسيايس، ويف العمل االجتمعي الذي هو أساس عمل 
احلركات اإلسالمية، وهذا بود ذاته ساهم يف إنجاح احلركة يف االنتخابات وحصد أكرب 
عدد من األصوات، ما مكنها من قيادة حكومة »الرتويكا« واحلصول عىل أكرب عدد من 

مقاعد املجلس الوطني التأسييس. 

أثناء  أبناؤها  قدمها  التي  التضويات  كبري  حد  إىل  النهضة  حركة  استثمرت  كذلك، 
مقاومتهم للوكم االستبدادي، وهذا لعب دورًا مهًم يف إكساهبا تعاطف املواطنني. ولكن 
مع كل تضوياهتا ومقاومتها للنظام السابق، فإن حركة النهضة وخاصة بعد عملية االغتيال 
لشخصيتني سياسيتني هامتني خرست الكثري الكثري من قواعدها الشعبية، وخرست تأييد 
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املواطنني العاديني الذين كانوا يأملون منها خريًا. وقد أدركت حركة النهضة واستوعبت 
أن هنالك متغريات مهمة حصلت يف تونس واملنطقة العربية، وأنه ال يمكن هلا أن تواصل 
احلكم بشكل منفرد. وقد قبلت حركة النهضة ذلك، وقدمت تنازالت وعىل رأسها القبول 
قبلت  وأخريًا  السابق،  يف  ترفضه  كانت  الذي  الوطني  احلوار  إىل  وبالذهاب  بالتوافقات، 

بالتنازل واالستقالة من احلكومة. 

أريد أن أختتم كالمي بمالحظة حول الدعوي والسيايس لدى حركة النهضة، صويح 
أن الدعوي والسيايس لدى احلركة مها شيئان مرتافقان ومتالزمان، لكن احلركة حاولت 
أن تتميز عن بقية التنظيمت اإلسالمية، وتقدم نفسها كوزب مدين، ال دخل هلا بمنظومة 
مجاعة اإلخوان املسلمني وأطروحاهتم. لكن حرص حركة النهضة عىل أن يكون الدعوي 
والسيايس متالزمان، هيدف إىل توظيف ما يتم كسبه عىل املستوى الدعوي االجتمعي يف 
اجلانب السيايس، أو بعبارة أخرى أن يستثمر املستوى السيايس ما يققه املستوى الدعوي 
من مكاسب عىل املستوى االجتمعي، لكن هذا الرأي أو هذا التوجه، ال يشارك به مجيع 
قادة حركة النهضة، فعىل سبيل املثال، رّصح مؤخرًا أحد قياديي احلركة قائاًل: إذا »التوقت 
السلطة ويف  وانخرطت يف  معه،  أو عملت  أو حتالفت  تونس  نداء  النهضة بوزب  حركة 
اللوظة  تكون  وسوف  أخرى،  ساحة  يف  ألعمل  انفصالية  نزعة  سرتاودين  معه،  احلكم 
للشعب  وجلية  واضوة  ومبادئها  وخياراهتا  فكرها  يكون  حركة  مرشوع  لتقديم  مناسبة 
لتصبح  جمتمعي،  حقوقي،  خريي،  ثقايف،  توجه  ذا  سياسيًا،  حزبًا  وليس  حركة  التونيس، 
ملوقة  حركة  يف  أنفسهم  جيدوا  مل  الذين  اآلخرين  احلركة  أعضاء  مجيع  الستيعاب  حمفاًل 

بوزب نداء تونس، ومتوالفة معه«. 

إن فكرة فصل الدعوي عن السيايس موجودة داخل حركة النهضة، وتراود عددًا من 
قادهتا، غري أنني ال أعرف ما إذا كانت هنالك أغلبية عددية داخل قيادهتا تؤيد هذه الفكرة 
احلركة  رئيس  يتزعمه  الذي  اجلناح  نجح  اآلن  ولغاية  موجودة،  الفكرة  هذه  لكن  ال،  أم 
سيتم  وهل  التيار؟  هذا  سيصمد  فهل  الفكرة.  هذه  مجاح  كبح  يف  الغنويش  راشد  السيد 
التواصل والتعايش بني الطرفني أم سيودث انقسام بينهم؟ هذا ما ستودده األيام املقبلة. 
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الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي )مدير اجلل�سة(: 

الديمقراطيني  الوطنيني  ملمثل  قّيمة  مداخلة  يف  خالهلا  استمعتم  نادرة  حلظات  إهنا 
حققتها  مكاسب  إىل  أشارت  النهضة،  بوركة  حتديدًا  حزبه  عالقة  حول  ملالحظات 
إذ  التونسية،  السياسية  احلركة  يف  اإلجيابية  املظاهر  من  تأكيد  بكل  وهذا  النهضة،  حركة 
األستاذ  مشرتكة.  قواسم  عن  بوث  وهنالك  تقاطعات،  هنالك  العميقة،  اخلالفات  رغم 
مهًم،  أثارت يف احلقيقة جدالً  املسألة  التوافقية، وهذه  حممد مجور طرح إشكالية الرشعية 
أنه يمكنك  التونسية، بمعنى  التوعوية  الثقافة  نقلة نوعية مهمة جدًا يف  واعتربت بدورها 
أن ترتشح لالنتخابات وتكسب أغلبية برملانية، وهذا يعطيك صالحية احلكم، لكن هذه 
الرشعية االنتخابية الرقمية ليست وحدها كافية ألن حتكم وتدير دفة البالد وحدك، دون 

التشارك والتوافق مع اآلخرين من القوى السياسية يف البالد. 

وقد وقع جدل واسع حول هذه املسألة، أيضًا، يف مرحلة حكومة الرتويكا، ثم بعد ذلك 
استجابت هلا حركة النهضة. وبناء عىل هذه املقولة اجلديدة يف ثقافة التونسيني، قررت حركة 
النهضة أن تكون هناك »توافقية« يف مستوى احلوار الوطني التونيس، وأن تغادر السلطة أو 

احلكومة، وأن تنسوب منها رغم أن لدهيا اإلمكانية الدستورية والقانونية ألن تبقى. 

قد  وكانت  اجلديد،  التونيس  الدستور  يف  ورد  ما  عىل  النهضة  حركة  وافقت  كذلك 
شاركت يف صياغته وإقراره. وهنالك مالحظة مهمة، هي أن حركة النهضة مل تكن جاهزة 
للوكم ومع ذلك حكمت. ورغم املعارضة الشديدة التي قامت ضد حركة النهضة، وضد 
منظومة 23 أكتوبر/ ترشين األول، أي منظومة انتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسييس، 
فقد حاولت حركة النهضة أن تقود بالفعل حماولة لالنقالب عىل السلطة، ورأت يف ذلك 

هتديدًا للتجربة االنتقالية برمتها. 

يبقى أن اليشء الذي مل يتم التعمق به ومل تتم اإلشارة إليه من قبل األستاذين العجمي 
ومجور، هو تداعيات احلالة املرصية عىل احلراك السيايس والتجربة يف تونس. ويف رأيي، أنه 
لو مل يقع ما وقع يف مرص من تغيريات وانقالب عىل حكم اإلخوان املسلمني، والسيد حممد 
التونسية،  احلالة  يف  إجيابيًا  يعترب  الذي  املنعرج  هذا  تونس  يف  األوضاع  اختذت  ملا  مريس، 
وخاصة أن السيد راشد الغنويش أخذ يستورض بقوة تفاصيل ما حصل يف مرص، ويف ضوء 

ذلك، قام بتووالت جذرية يف مواقفه السياسية، ويف تقييمه لألوضاع يف تونس. 
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يمكن  إشكالية  وهذه  السلفية،  احلركات  قراءة  »النهضة«  أساءت  آخر،  صعيد  عىل 
التعرض إليها فيم بعد. كذلك وجدت »النهضة« نفسها يف مشكالت واسعة مع جزء من 
املجتمع املدين التونيس، خاصة مع االحتاد العام التونيس للشغل واحلركة احلقوقية حتديدًا 
بعد حادثة سديانا، فوادثة سديانا  تعمق  بمختلف وسائله ومؤسساته، وهذا  واإلعالم، 
تعترب خطأ كبريًا وكارثة بالنسبة حلركة النهضة، وتعرتف قيادة األخرية وكوادرها بأن إطالق 
النار احلي عىل شباب كانوا يطالبون بالتنمية االجتمعية وتوفري العمل وحتسني أوضاعهم 
ِسن إدارة تلك األزمة، بل قامت بوسمها عىل مستوى  املعيشية كان خطًأ، ثم أن احلركة مل حُتْ
جهوي بالدفع بقوة بقوات أمن ملواجهة املوتجني، فقرر املواطنون مغادرة مدينتهم بشكل 
رمزي. هذا يف احلقيقة كان له عواقب وخيمة عىل مستوى عالقة حركة النهضة بجزء من 

املواطنني التونسيني، لكن احلركة حاولت تدارك ذلك فيم بعد.

املكتب  عضو  اجلواد،  عبد  مهدي  السيد  مع  اجللسة  من  األول  اجلزء  هذا  نختم  اآلن 
الفرتة  يف  التونسيني  وشغل  حديثًا  ولد  الذي  احلزب  هذا  تونس،  نداء  حلزب  التنفيذي 
فرتة  يف  ينجح  احلزب  هبذا  فإذا  السنة،  ونصف  السنتني  يتجاوز  مل  عمره  أن  مع  األخرية، 
زمنية غري متوقعة يف تغيري موازين القوى السياسية واالنتخابية يف تونس لصاحله، متفوقًا 
بذلك عىل حركة النهضة التي جاءت تاليًا يف االنتخابات التي جرت مؤخرًا. وهذه الظاهرة 
اجلمهورية  يف  السلطة  اآلن  يدير  الذي  تونس  نداء  فوزب  بعمق،  يدرسها  عمن  تبوث 
وترشيعي.  تنفيذي  مستويني:  عىل  السائدة،  اإلعالمية  التسمية  بوسب  الثانية،  التونسية 
وهو اآلن قد تسلم منصب الرئاسة التونسية، وبيده احلكومة التي ُينتظر تشكيلها بني ليلة 
بالقول إن حزب نداء  وضواها، فكيف يرى حزب نداء تونس األمور؟ وأسمح لنفيس 

تونس مدين حلركة النهضة بوالدته ونجاحه. 
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الأ�ستاذ مهدي عبد اجلواد)4):

الطريقة  هبذه  أنني  وأعتقد  تونس،  نداء  حزب  وجتربة  التونسية  التجربة  عن  سأحتدث 
يمكن أن انقل لكم حقيقة ما يصل يف تونس من تغري لألوضاع، وخاصة أن السيد صالح 
الدين اجلوريش، والسيد العجمي لوريمي مها من املدرسة السياسية نفسها عندما تأسست 
احلركة اإلسالمية يف تونس يف سبعينيات القرن الفائت، وأنا والصديق حممد مجور كنا معًا 
يف املدرسة اليسارية نفسها، حيث كان قبيل يف اجلامعة ومن ثم التوقت يف مرحلة متأخرة 
خالفاتنا  رغم  املنصة  عىل  معًا  هنا  نجلس  األربعة  نون  وكوننا  تونس،  يف  اليسار  بوركة 
األيديولوجية والفكرية والسياسية، فهذه عالمة عىل كوننا متفقني عىل ما يصل يف تونس 
من متغريات، ومتفقني عىل املراجعة واملقاربة يف طبيعة العمل السيايس املشرتك يف تونس. 

منع  هو  االستبداد  به  يقوم  ما  أهم  ألن  االستبداد،  عهد  يف  ممكنة  تكن  مل  اللوظة  هذه 
نقاشات  يف  والدخول  الذاتية  جتارهبا  تطوير  من  السياسية  واحلركات  واألحزاب  الناس 
وسجاالت وحوارات معمقة لالستفادة من جتارب بعضها بعضًا، هذه احلكاية الطويلة، 

هي حكاية الفوز.

سأحتدث عن حركة النهضة ضمن سياقات خمتلفة مرت هبا احلركة منذ نشأهتا: السياق 
األول، هو البعد الديني، اإلسالمي، كتجربة تونسية فريدة يف تاريخ تونس؛ والسياق الثاين، 
هو سياق الثورة واحلكم؛ والسياق الثالث هو عالقة حركة النهضة مع جمموعة املكونات 

اإلسالمية. 

ويف احلقيقة، هنالك مغالطة كبرية، وأنا ألوم كثريًا األخوة املشارقة يف عدم اطالعهم عىل 
طبيعة احلضور الديني يف التجربة التونسية رغم مرور قرون عديدة. فخالفًا ملا ادعته بعض 
احلركات اإلسالمية التونسية، مل يكن الدين وال اإلسالم يف خطر يف تونس، منذ أن تأسست 
الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، يف  676 م، وحتولت إىل عاصمة لنرش  القريوان عام 
كامل ربوع املغرب العريب، ويف إفريقيا. وأعتقد أن اإلسالم الذي انترش يف عديد البلدان 
واملناطق اإلفريقية مل ينترش ال بالفتوحات وال بالسيف وال بالعنف، فقد انطلق من شمل 

)4)  عضو املكتب التنفيذي، حزب نداء تونس، تونسل
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إفريقيا من املغرب العريب من ليبيا واملغرب واجلزائر وتونس عرب العالقات التجارية بني 
دول املغرب العريب وبقية املناطق اإلفريقية خاصة يف جنوب الصوراء اإلفريقية. 

هذا اإلسالم التونيس، كان دائًم وأبدًا إسالمًا أشعريًا مالكيًا وسطيًا يؤمن باالختالف 
وله الكثري من األبعاد التساحمية، وتداخل فيه أحيانًا املذهب املالكي باملذهب احلنفي الذي 
كان مذهبًا متساهاًل ومتساحمًا نوعًا ما يف كثري من القضايا خاصة تلك التي تتعلق بإقامة 
احلدود، ويمكن أن أقدم مثالني شهريين عىل ذلك: املثال األول، هو طبيعة تعامل التونسيني 
مع رسالة الشيخ حممد عبد الوهاب عندما جاء إىل تونس يف بداية القرن التاسع عرش، ورد 
عليها علمء جامعة الزيتونة خاصة الشيخ عمر املوجوب قايض املالكية، والشيخ التميمي، 
يف رسالتني شهريتني، بّينا فيهم أن الدعوة الوهابية تقيم عالقة تناكفية مع العقيدة الدينية 

وتذهب هبا إىل غري مقاصدها. 

العبودية والرق، يف  الثاين، هو أن تونس هي أول دولة عربية وإسالمية، ألغت  اليشء 
اسمها  شهرية  برسالة  تونس  يف  الديني  اإلصالحي  البعد  هذا  وُتّوج  1846م،  عام  حدود 
»عهد األمان«، يمكن اعتبارها دستورًا، اشتمل عىل وعي جنيني يف منتصف القرن التاسع 
عرش بوقوق املواطنة، وجاء يف عهد األمان: »عىل اختالف األديان واألبدان واأللوان احلق 
يف كرامة اجلسد، ويف األمالك، ويف الترصف ويف اجلباية«، هذا البعد اإلصالحي مل يغادر يف 
احلقيقة النخب التونسية اإلصالحية، وحتى االجتهادات التي جاءت مع دولة االستقالل 
ومع الزعيم احلبيب بورقيبة، بداية العام 1956 وبعالقة خاصة بمدونة األحوال الشخصية 
جمال  يف  الكثرية  النصوص  بصياغة  قاموا  والذين  اإلسالمي.  الفكر  داخل  اجتهادًا  كانت 

مدونة األحوال الشخصية هم من نخبة علمء وفقهاء ومشايخ جامعة الزيتونة. 

وعندما جاءت الثورة مل تكن هناك يف احلقيقة قيادات كبرية أو أحزاب وحركات كربى 
املوافظات  يف  العمل  عن  املعطل  التونيس  الشباب  أهلمت  التي  هي  كربى  مشيخية  أو 
الداخلية املهمشة للقيام بالثورة، فهي هبذا املعنى »ثورة يتيمة« يف عالقتها باأليديولوجيات 

والقيادات. 

القرن  بداية  منذ  بدأ ونظم  تكتيكي طويل  تتوجيًا ملسار  كانت  الثورة يف تصورنا  ولكن 
احلاصل  الشباب  من  هم  حقيقة  الداخلية  املناطق  يف  بالثورة  قاموا  فالذين  عرش،  التاسع 
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جاءت  وملا  ومهمشة،  بعيدة  مناطق  يف  ويعيش  العمل  عن  املتعطل  اجلامعية  الشهادة  عىل 
التيارات السياسية املقموعة يف عهد االستبداد مثل أحزاب حركة اليسار وحركة النهضة 
التونسية، أرادت هذه األحزاب استغالل هذا اجلزء من الثورة، فقامت باهليمنة عىل مسار 

الثورة واملسار االنتقايل الذي تشهده تونس. 

وملا جاءت االنتخابات يف يوم 23 أكتوبر/ ترشين األول، كانت حركة النهضة هي األوىل 
االنتخابات  هذه  برملانية،  أغلبية  صاحبة  تكن  مل  لكنها  األصوات،  أكثر  عىل  حتصل  التي 
جاءت حسب نص القانون، وحسب نص االتفاق الذي تم يف 11 مايو/ أيار بني خمتلف 
املكونات السياسية، ومفاده أن تكون االنتخابات تأسيسية، أي تفيض إىل صياغة الدستور 
وأن تكون مدهتا سنة واحدة، ثم تتّوج هذه املرحلة بانتخابات ننتقل هبا من املرحلة املؤقتة 

إىل مرحلة دائمة. 

حركة  يف  األخوة  أن  وأعتقد  وألقها،  وبريقها  شهوهتا  للسلطة  أن  حصل  الذي  لكن 
هذه  يستغلوا  أن  بإمكاهنم  أن  اعتقدوا  صغريين،  حزبني  مع  حتالفوا  قد  وكانوا  النهضة، 
يف  احلق  هلم  أن  يعتقدون  كانوا  اهنم  وخاصة  طوياًل،  منها  حرموا  التي  التارخيية  اللوظة 
احلكم، باعتبار أهنم يمثلون احلق اإلسالمي يف دولة »علمنية«، بم يعني أن دولة احلبيب 
بورقيبة هي دولة »علمنية«، هلذا نشأ مرشوع حركة النهضة يف بدايته نقيضًا ملرشوع الدولة 
جيدًا  تقدر  مل  أهنا  هو  واجلوهري،  الرئييس  النهضة  حركة  وخطأ  التونسية!  اإلصالحية 
وواقعيًا أن دولة االستقالل احلديثة ليست فقط هي ما أنجزه احلبيب بورقيبة، بل هي نتاج 
150 سنة، وهو مسار الدولة التونسية التي عمرها عىل األقل  مسار طويل امتّد عىل مدار 

ستة قرون بشكلها األخري. هذا هو اخلطأ الرئييس القاتل حلركة النهضة. 

اخلطأ الثاين، هو أن حركة النهضة هلا قاعدة انتخابية لكنها ليست قاعدة اجتمعية، لذلك 
دخلت حركة النهضة االنتخابات التونسية معتقدة أن قاعدهتا االنتخابية التي سموت هلا 
»باالستدامة« واالستمرار يف احلكم. هلذا دخلت  هلا  إىل سدة احلكم، ستسمح  بالوصول 
احلركة يف رصاع مع النقابات العملية، ومع املوامني، ومع القضاة، ومع اإلعالميني، ومع 
التي َتشكل وعيها باخلوف والتوجس من حركة النهضة، باعتبارها  التونسية  كل النخب 
من  النخب  هذه  حرمان  إىل  احلكم  وسدة  السلطة  إىل  وصوهلا  يؤدي  قد  إسالمية  حركة 
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االستبداد،  ضد  النضاالت  من  ونصف  قرن  مدار  عىل  حققتها  التي  املكتسبات  جمموعة 
وخاصة يف الستني سنة األخرية. 

أو قطبني  فئتني  أو  ويف احلقيقة، فقد وصلنا يف تونس إىل حلظة مشوونة بني شخصني 
يف  ليس  أنه  رغم  كبريين،  شيخني  لتونس  اهلل  قّيض  فقد  الثقة،  انعدام  يتبادالن  سياسيني 
ينتمي  الذي ال  السبيس  قائد  الباجي  والشيخ  الغنويش،  راشد  الشيخ  تونس مشيخة، مها 
حركة  قادة  وبعض  الغنويش  السيد  خطاب  إن  الغنويش.  راشد  كالشيخ  إسالمية،  حلركة 
النهضة يكشف طبيعة تطور حركة النهضة، فقد حتدث الشيخ راشد الغنويش ذات مرة عن 
النهضة، فقال بدأُت إخوانيًا وكانت مرجعيتي حينذاك، هي:  جتربته اإلسالمية يف حركة 
الشيخ حسن البنا، والسيد قطب وغريهم من قادة مجاعة اإلخوان املسلمني، ثم شاركت 
األبعاد  إىل  فأضفت  تونس،  يف  االجتمعي  احلراك  يف  الثمنينيات  بداية  منذ  وانخرطت 

اإلخوانية البعد االجتمعي النقايب. 

ثم مع بداية عهد بن عيل، كان هناك الصوت العايل، والصوت الديمقراطي، والصوت 
البعد  هناك  ثم  لتجربتي.  وأضفته  ذلك  عىل  اطلعت  وقد  احلقوقي،  والصوت  اإلنساين، 
احلقوقي الكوين، الذي عاشه الغنويش واستفاد منه وأضافه إىل جتربته يف بريطانيا. لكنني 
أعتقد أن التطور الذي عرفه السيد راشد الغنويش مل يمثله تطور عند أي من قياديي حركة 
النهضة اآلخرين، خاصة يف قيادة الداخل التي تعرضت للقمع واالضطهاد يف عهد نظام 
اخلطاب  ليس هو  الغنويش  السيد  يلقيه  الذي  اخلطاب  فإن  االستبدادي، ولذلك  بن عيل 
نفسه عند بقية قيادات احلركة، ما يكشف االزدواجية يف اخلطاب لدى حركة النهضة، وهذا 
ما مل يفهمه بعد بعض أقطاب احلركة السياسية التونسية، فنون جيب أن نصرب عىل بعضنا 
النهضة، ألهنا  التونسية عىل حركة  السياسية  القوى  فيه أن نصرب نون يف  بم  قلياًل،  بعضًا 

ألول مرة تعقد يف العلن مؤمتراهتا، واجتمعات ملكتبها التنفيذي وملجلس الشورى. 

هذه االجتمعات، ستسمح للوركة بالنقاش واحلوار الداخيل وبنقل وتبادل التجارب 
هي  ما  وهذا  وأفكارها،  وقراراهتا  مواقفها  وبعرض  ومجهورها،  وأعضائها  كوادرها  بني 
مطالبة به اجلبهة الشعبية، التي عليها أن تعيد تقييم جتربتها وأدائها وسياساهتا، وعليها أيضًا 
إجراء حوارات داخلية معمقة يف كل ترصفاهتا وسياساهتا وأفكارها، وتبادل التجارب بني 

مكوناهتا، وهذا ما نقوم به نون يف حزب نداء تونس.
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وأعتقد أن اليشء الكبري الذي أخطأت فيه حركة النهضة أيضًا، هو أهنا مل تقّدر يف بداية 
أميل للوراك والعنف، وهم عمليًا  دائًم  الثورة، فالشباب هم  حكمها، ما يسمى بشباب 
وقود كل الثورات، ولذلك رأينا التباين يف قيادات احلركة اإلسالمية يف تونس وشعاراهتا، 
يف  اإلسالمية  التيارات  كل  وزر  حتمل  كبرية  إسالمية  حركة  بصفتها  النهضة،  حركة  ألن 
الذي  اإلسالمي  التورير  حزب  فهنالك  مبارشة،  عالقة  هبا  هلا  تكن  مل  وإن  حتى  تونس، 
يرفض الدولة التونسية مجلة وتفصياًل، ويرفض الدستور التونيس والديمقراطية التونسية 
رفضًا قاطعًا، وهنالك أيضًا فصائل إسالمية أخرى مل تكن حركة النهضة منتبهة إليها، وهي 

التيارات السلفية املتطرفة. 

وإذا كان هذا الفرق يف فهم القيادات وتطورها واضوًا، فإن الفرق يف القاعدة االجتمعية 
مل يكن واضوًا لدى مجيع التونسيني. عندما تذهب إىل األحياء املغلقة يف تونس، فإنك جتد 
قواعد حزب  نفسها  السلفية، وهي  احلركات  قواعد  نفسها  النهضة هي  قواعد حركة  أن 

التورير اإلسالمي عند احلراك أو عند املظاهرات واالحتجاجات.

وهذا يف احلقيقة يدعم الفكرة القائلة بأن حركة النهضة دخلت إىل احلكم حركة إخوانية، 
غري مهتمة بالتوافق، وغري مهتمة بتجذر التجربة التونسية من منطلق أن تكون حزبًا مدنيًا 
ووطنيًا تونسيًا، وظلت حمافظة عىل وشائج تنظيمية، وعالقات قوية مع التيارات اإلسالمية 
يف اخلارج التونيس، وهو ما جتىل يف ترسعها باختاذ مواقف مما جرى يف مرص وليبيا وسوريا، 
املصلوة  البداية  يف  تراع  مل  حيث  العربية،  األنظمة  بعض  مع  عالقاهتا  طبيعة  يف  جتىّل  كم 

الوطنية العليا لتونس. 

ولكن جتربة »النهضة« يف احلكم، وخاصة ختليها عن احلكومة ودخوهلا يف حوار وطني 
أن  احلركة  أرادت  إذا  بمعنى  أي  كثريًا،  منها  واستفادت  سلوكها،  عّدلت  قد  غريها،  مع 
التي  وباملكاسب  اإلنسان،  بوقوق  يؤمن  تونيس  وطني  مدين  كوزب  مسريهتا  تواصل 
حققتها املرأة، وباحلريات التي حققها الشعب التونيس عىل مدار عقود، فإن عليها أن حتدد 
بشكل صارم طبيعة عالقتها مع التيارات اإلسالمية خارج تونس، واحلدود الفاصلة بني 
الوطنية  املصالح  صارم  بشكل  جتعل  وأن  العنيفة،  اإلسالمية  التيارات  وقواعد  قواعدها 
التونسية العليا يف املقام األول قبل أي انتمء آخر، فهذا ما نتمناه من حركة النهضة، وهذا ما 

هو مطالبة به، مثلم مطالب به أي من األحزاب التونسية األخرى. 
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وأعتقد أن الثورة والتجربة التونسية ما زالت يف بدايتها، وسنواول أن نعمم هذه الفكرة 
التصاحلية، الفكرة اإلصالحية، الفكرة التوديثية التي يلتقي عليها التونسيون، وأنا شخصيًا 
كعضو يف حركة نداء تونس، أقول إن هذه صورة مصغرة ملا وقع من أشكال مصاحلة بني 
أربعة تيارات خمتلفة تارخييًا، هي: التيار الدستوري الذي كنّا كلنا ضده عندما كان يف احلكم 
ووقفنا يف وجهه؛ والتيار النقايب وهو التيار املتجذر يف النضال الوطني من أجل االستقالل 
الذي شكل معارضة  والتيار احلقوقي  الثورة؛  الدولة وكان حارضًا ومشاركًا يف  بناء  ويف 
كبرية لنظامي بورقيبة وبن عيل؛ وتيار عموم املواطنني التونسيني الذين سموت هلم الثورة 
نداء  حركة  شكلت  التي  هي  األربعة  التيارات  هذه  العام،  الرأي  يف  باملشاركة  التونسية 

تونس، وأعتقد أن هذا هو سبب قوهتا وفوزها يف االنتخابات يف هناية املطاف. 

وأنا أمتنى كثريًا لألخوة يف حركة النهضة، أن يتجاوزوا الكثري من اجلدل والنقاش، وأن 
اإلخوانية،  باجلمعات  عالقاهتم  طبيعة  سة  املؤسِّ نصوصهم  يف  خاصة  للتونسيني،  يبّينوا 
وطبيعة هذه العالقات بالدولة املدنية وحقوق اإلنسان، والعالقة بني املدين والدعوي، وأن 
سة صادرة عن مؤمتر كبري وموسع حلركة النهضة، وأن يبتعدوا  تكون نصوص موثقة ومؤسِّ
عن عملية اجلمعياتية، ألهنا هي التي تشكل عائقًا لتطور مواقف احلركة من كل ما ذكرنا 
من حقوق اإلنسان ومكاسب املرأة ومكاسب الشعب التونيس. كم نتمنى التوفيق لألخوة 
يف اجلبهة الشعبية يف تعميق وصقل وتطوير جتربتهم االئتالفية، وتوحيد رؤيتهم جتاه احلكم 
وللشعوب  العربية  الدول  كل  يف  لألخوة  نفسه  اليشء  وأمتنى  تونس،  يف  اجلديد  التونيس 

العربية، فقد سئمنا تلك الصور املرعبة املشوهة لنا ولديننا اإلسالمي احلنيف وألمتنا. 

الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي )مدير اجلل�سة(: 

هناك أربعة مؤرشات مهمة تطرق إليها األستاذ مهدي عبد اجلواد: اإلشارة األوىل، أنه 
يعتقد بأن حركة النهضة انطلقت من رؤية إخوانية متناقضة ومناهضة للمرشوع البورقيبي، 
ثم حصل تطور نسبي يف هذا االجتاه، وهذا يف احلقيقة ما حصل يف جزئية كبرية منه. اإلشارة 
الثانية، هي أن تونس حتاول أن تتجاوز سلبية كبرية تتمثل يف حالة استقطاب ثنائي حاد بني 
أيديولوجي  هلا طابع  كان  املساحة  السياسية، وهذه  القوى  وبني  التونيس  اجلمهور  عموم 

وسيايس أثّر عىل التوازنات. 
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من  العريب  املرشق  يف  وأخواتنا  إخواننا  يتمكن  ال  ربم  جديدة،  وهي  الثالثة،  اإلشارة 
فهمها بشكل جيد، وهي التقاطع يف الرؤية بني ما سمي بالشيخني، الشيخ راشد الغنويش، 
والشيخ القائد السبيس، وأنا كنت يف احلقيقة حارضًا يف سياق انتمءات ورؤية الشيخ راشد 
الغنويش، ورؤية الباجي القائد السبيس، وفجأة حصل رصاع مفتوح بني الشيخني. أما يف 
التونيس، فقد حصل تقاطع، إذ إن كل منهم يتاج لآلخر، ويدخل مع اآلخر يف  السياق 
الشيخ  فإن  وللعلم،  السياسية يف تونس.  املوازين  كبري ونوعي عىل  تأثري  هلا  كان  اتفاقات 
راشد الغنويش يعاين اآلن، من مشكلة مع جزء من قواعده يف حركة النهضة، ألنه يف هذه 
اللوظة الفارقة حاول أن يبني بأن العالقة مع حزب نداء تونس، ليست هي العالقة نفسها 
وعىل  الديمقراطية  عىل  خطرًا  يمثل  ال  السبيس،  القائد  الباجي  وأن  القديم،  النظام  مع 
االنتقال الديمقراطي يف تونس، وأنه يمكن أن يكون رشيكًا يف بناء عملية االنتقال. وهذا 
هذا  سينجح  فهل  الغنويش،  راشد  الشيخ  لدى  السياسية  الرؤية  آخر يف  احلقيقة حتول  يف 

الرهان أم ال؟ 

أما اإلشارة الرابعة، فهي تعدد التيارات داخل حركة النهضة، فاحلركة ليست كم يعتقد 
التناقض  حد  إىل  تصل  نظر  ووجهات  تيارات  عىل  تشتمل  إنم  متجانسة،  كتلة  كثريون 
اجلوهري. فمجلس الشورى هو إطار عام يضم كل هذه التيارات، وهو حماولة الستيعاب 
هذه التناقضات. وهذا حتٍد كبري تواجهه احلركة، فكيف يمكن هلا أن حتافظ عىل كل هذه 

التيارات املتناقضة داخلها ضمن اجلسم التنظيمي الواحد؟ 

وتكفي اإلشارة إىل أن استقالة السيد حممد اجلبايل، وهو ليس شخصية عادية يف حركة 
التنظيم، ويف حلظة  يعترب رجل  إطارية مؤسسة ومهمة جدًا، وكان  بل شخصية  النهضة، 
من اللوظات خليفة للشيخ راشد الغنويش، فأن يقرر فجأة ويف هذا السياق االنتقايل بأن 
يستقيل، فهذه تعترب إحدى املعضالت والتوديات الكبرية التي تواجه حركة النهضة، فهل 
ستؤثر هذه املعضالت والتوديات مستقباًل عىل التمسك التنظيمي حلركة النهضة؟ هذا ما 

ستقرره األيام والسنوات املقبلة. 
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مناقشة عامة

الدكتور اإرحيل الغرايبة)5): 

واملرحلة  انتقالية،  بمرحلة  نمر  أننا  بإدراك  معنيون  مجيعًا  أننا  إىل  بعجالة  أشري  أن  أود 
االنتقالية هلا أولياهتا، ومقتضياهتا، ومشاكلها، وليست مرحلة تنافس بني األحزاب وبني 
اإلدارات، وهذا يقتيض منا أن نقف عىل األحداث الكربى ونقّيم أداء اإلسالميني يف احلكم 

بناء عىل هذا املعنى. 

من  جمموعة  عن  لإلجابة  بواجة  اإلسالميني،  جتربة  تقويم  فإن  سبق،  ما  عىل  وبناء 
وتعاملوا  ومقتضياهتا  االنتقالية  املرحلة  طبيعة  اإلسالميون  أدرك  هل  مثل:  من  األسئلة، 
معها وفق هذا املفهوم؟ هل أسهموا يف إعادة السيادة للشعب التونيس بكل مكوناته؟ هل 
والتي  التونيس  والشعب  للدولة  العامة  املصلوة  تقدير  إىل  االنتقال  اإلسالميون  استطاع 
هل  تونس؟  فيها  متر  التي  االنتقالية  املرحلة  هذه  يف  خاصة  احلزب،  مصلوة  فوق  تعدو 
دستور  وضع  يف  أسهموا  هل  واحلكم؟  الدولة  إدارة  يف  تشاركية  صيغة  إجياد  يف  أسهموا 
احلريات  ويكفل  السياسية،  بالتعددية  ويعرتف  حقيقية  لديمقراطية  يؤسس  جديد  مجعي 
العامة بتوافق شعبي عام؟ هل أسهم اإلسالميون يف إجراء انتخابات حقيقية تعرب عن إرادة 
الشعب التونيس تعبريًا حقيقيًا وصادقًا؟ هل أسهمت حركة النهضة يف انخراط حركات 
اإلسالم السيايس مجيعًا يف سياق الدولة، ومسار احلكم املرتبط بالدستور واحرتام القانون 
عىل قاعدة املساواة مع القوى السياسية التونسية األخرى؟ هل استطاعت حركة النهضة 
إزالة التوجسات والتخوفات املتأصلة يف نفوس تونسية أخرى، ولدى الغالبية املعربة ضد 
الثورة،  وجيل  الشباب  وجيل  املعارضة  نقل  يف  أسهمت  وهل  السيايس؟  اإلسالم  جتربة 
والتنمية،  البناء  إىل مرحلة  الشعارات  والتمرد واالنتقال من مرحلة  املطلقة  املعارضة  من 

واالنخراط واملشاركة يف بناء وإدارة الدولة؟

)5)  املنسق العام للمبادرة األردنية »زمزم«، األردنل
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الأ�ستاذ حمزة من�سور)6): 

والنضج  املرونة  النهضة  حلركة  وأقدر  العريب،  للربيع  ريادته  التونيس  للشعب  أقدر 
األقطار  بعض  التي شهدهتا  الثورة  وللرّدة عن  العريب،  للواقع  الواعية  والقراءة  والرشد، 
بدعم وإسناد من قوى االستبداد يف اإلقليم والعامل. سؤايل أوالً لألستاذ العجمي: إىل أي 
حد أنت مطمئن إىل متاسك حركة النهضة بعدما سمعنا عن استقاالت قيادات يف احلركة؟ 
وسؤايل الثاين، لألستاذ حممد مجور: هل أنتم مستمرون يف البقاء يف خندق املعارضة؟ وهل 
أنتم مستعدون للتعامل مع حركة النهضة إن اختارت املعارضة؟ وأسئلتي لألستاذ مهدي 
عبد اجلواد: إىل أي مدى أنتم منفتوون عىل القوى السياسية التونسية األخرى؟ وما مدى 
استعدادكم لديمقراطية تشاركية؟ وإىل وضع حد للقطيعة بينكم وبني عهد بن عيل، ال سيم 
أن الكثري من قياداتكم من رموز النظام السابق؟ وإىل أي مدى أنتم مطمئنون إىل متاسك 

حزبكم عىل الرغم من التناقضات بني مكوناته؟

الدكتور ح�سن نافعة)7): 

النهضة وتدخلها  العجمي لوريمي: أشرَي كثريًا إىل نضج حركة  سؤايل موجه لألستاذ 
لدى مجاعة اإلخوان املسلمني وثنيها عن بعض مواقفها وإبداء بعض املرونة، ولكن هذا 
فهل  املسلمني،  اإلخوان  جلمعة  الدويل  للتنظيم  التنسيق  شكل  حول  آخر،  سؤاالً  يطرح 
العالقة  هذه  مستقبل  وما  معه؟  العالقة  هي  كيف  التنظيم؟  هذا  من  جزء  النهضة  حركة 
يف ضوء التجربة التونسية التي دخلت طريق النجاح، والتجربة املرصية التي تعثرت؟ وما 
العربية،  الدول  يف  بعضًا  بعضهم  مع  املسلمني  اإلخوان  مجاعات  بني  تربط  التي  العالقة 

وبالذات يف العالقة بني البعدين الوطني واإلسالمي؟

)6)  األمني العام السابق جلبهة العمل اإلسالمي، األردنل

)7)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرصل 
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الأ�ستاذ �سامل الفالحات)8): 

أحتفظ عىل وصف ما جرى باعتباره جتربة لإلسالميني، ألنه كان يمكن أن ينشأ مرشوع 
كبري، وبعد ستة أشهر يعاد تقييمه، إذ مل يعط هذا املرشوع الفرصة الكافية لتمكينه، وكان 
سيمتد واسعًا لو استمر، ولذلك التجربة جيب أن ُتعطى فرصة حتى يمكن أن يكم عليها، 
لتستفيد منها الشعوب. التجربة التونسية رائدة، وهذه هي بدايات فقط، وها يظهر أمامنا 
املختلف معه سياسيًا  إجيابيات اآلخر  يتكلم عن  فاملتودث  الراقي،  اآلن هذا االختالف 
هيمل  وال  إجيابياته،  عن  ثم  نفسه  هو  سلبياته  عن  ويتكلم  سلبياته،  عن  ثم  وأيديولوجيًا 
يتوىل الصدمة  بأن  النهضة  إجيابيات اآلخرين. أعتقد أهنا كانت تضوية من جانب حركة 
األوىل، وأن يتوىل مسؤوليات الشعب واالنتقال من عهد االستبداد والقمع والدكتاتورية 
إىل عهد احلرية واالنفتاح، حيث متكن عرشة مواطنني من شل احلركة يف دولة كتونس، أو 

حتى يف دولة كمرص، ما داموا يتمتعون باحلرية املنفتوة، والتي مل تتجذر بعد. 

التجربة  ستسهم  أم  واسعًا،  وحتررًا  عربية  شعبية  ثورة  التونسيون  سيوقق  هل  سؤايل، 
التونسية يف وأد األمل عند بقية الشعوب العربية؟ ويف كل األحوال، فإن املشوار ما زالت 
يف بدايته، ونون نأمل مما سمعنا وقرأنا أن تكون التجربة التونسية إضافة جديدة بإذن اهلل 
تعاىل. أخريًا لست متأكدًا من أن شعبية حركة النهضة قدر تراجعت بالفعل، إنم أظن أن 
احلركة نفسها قد أسهمت يف هذا من خالل إعالهنا أهنا ال تريد أن تتوىل احلكم يف املرحلة 
القادمة. فكيف انتخُب، أنا كمواطن، حركة سياسية ال تريد أن تتصدى للوكم؟ ال شك 
أن هذا املوقف يضعف أي حزب، لكن احلركة قد نجوت إذا يف جمال بناء ديمقراطية يف 

تونس تشكل مثاالً عربيًا. 

)8)  املراقب العام السابق جلمعة اإلخوان املسلمني، األردنل
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الدكتور عبد العلي حامي الدين)9): 

ما أثر العامل اخلارجي عىل مسرية التوول الديمقراطي يف تونس؟ يف املرحلة االنتقالية 
ترشيعية،  وانتخابات  جديد،  دستور  هنالك  اسرتاتيجيات؛  حمصلة  هي  العامة  املوصلة 
خماوفًا  هنالك  لكن  الفرقاء،  مجيع  من  السلطة،  عىل  سلمي  وتداول  رئاسية،  وانتخابات 
خصوصًا من أطراف خارجية، وهلذا أريد عن أسمع عن مدى التأثري اخلارجي عىل جمريات 
األحداث يف تونس، وبالذات التأثري املايل، وخاصة أن هناك حديثًا يف وسائل اإلعالم عن 

حماولة تأثري بعض األطراف اخلليجية عىل نتائج االنتخابات لصالح قوى سياسية معينة. 

الدكتور اأحمد نوفل)10): 

تونس،  يف  الثورة  أن  صويح  املضادة؛  الثورة  بخصوص  للموارضين  موجه  سؤال 
الوطني  املجلس  انتخابات  وأجرت  الدستور،  صعيد  عىل  إنجازًا  وحققت  نجوت 
التأسييس، واالنتخابات الرئاسية، ولكن يبدو يل أن حركة النهضة فشلت يف إدارة البالد، 
التي  الفوىض  وهذه  التونسيني،  السياسيني  القادة  من  لعدد  السياسية  االغتياالت  بسبب 
النهضة  حركة  مع  التعاون  تونس  نداء  وحزب  اليسار  أحزاب  رفض  إىل  تعود  حدثت 
النقابات  هبا  قامت  التي  واملطلبية  االحتجاجية  املظاهرات  إىل  إضافة  حكمها،  إلنجاح 
وبعض منظمت املجتمع املدين، وبالتايل فقد أوصلت االنتخابات األخرية قيادات حزب 
نداء تونس إىل سدة احلكم، وهي قيادات ترتبط بأحزاب كانت يف األصل موجودة يف عهد 

الرئيس السابق بن عيل، لذا يبدو أن القضية ترتبط بمسألة السلطة. 

وليس صويوًا القول بأن احلركة اإلسالمية تريد االستئثار بالسلطة، وهناك استهداف 
بإمكاهنا  أنه كان  السلطة واحلكم، رغم  فيه احلركة عن  الذي ختلت  الوقت  مبارش هلا، يف 
البقاء. ولكن هل هذا التخيل عن احلكم يعرّب عن عجزها عن االستمرار يف احلكم وإدارة 
املرحلة االنتقالية، أم أنه يعرّب عن تراجع شعبيتها؟ أم أن هناك عوامل أخرى خاصة خارجية 

)9)  عضو األمانة العامة، حزب العدالة والتنمية، املغربل

)10)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة الريموك، األردنل
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وداخلية أثرت عىل الناخب التونيس وجعلته خيشى من استمرار الفوىض كم حدث يف دول 
عربية أخرى، دون أن يعني ذلك بالرضورة وصول حزب نداء تونس نفسه للسلطة؟

م�سارك )مل يذكر ا�سمه(:

سؤال: كيف تقوم ثورة شبابية بتسليم مقاليد السلطة وإدارة البالد إىل شيخ ناهز التسعني 
من العمر مثل الشيخ الباجي قائد السبيس؟ 

الدكتور فوزي ال�سمهوري)11): 

العسكرية  املؤسسة  أو  اجليش  دور  أين  الثالثة:  للموارضين  موّجه  األول  السؤال 
واألجهزة األمنية يف األحداث التي عصفت بتونس بعد اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن 
عيل؟ السؤال الثاين موّجه للسيد العجمي: هل األحداث التي وقعت يف منطقة »سديانا« 
األجهزة  من  بتدخل  فقط  كانت  أم  كوكم،  النهضة،  حزب  قيادة  من  مبارش  بأمر  كانت 

األمنية؟ 

السؤال الثالث موّجه للموارضين الثالثة: هل سنشهد يف تونس يف كل فرتة، انتخابات 
مبكرة، أم أن هنالك توجهًا لألخذ بمفهوم الرشعية التوافقية للنهوض بتونس وصوالً إىل 
االستقرار؟ وليس اللجوء إىل الشارع يف كل مرة لتوقيق األهداف التي يريدها هذا الطرف 
أو ذاك، لالستفادة من جتارب العامل الديمقراطي يف بناء تونس الديمقراطية احلديثة، ألن 
تونس هي التي أهلمت وأهلبت الثورات العربية، وبالتايل فإن أنظار الشعوب العربية تتجه 

نوو جتربتها.

)11)  رئيس مجعية اجلذور حلقوق اإلنسان، األردنل
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الأ�ستاذة ناديا العالول)12): 

لقد سامهت مؤسسات املجتمع املدين واألحزاب السياسية يف تونس بنضجها يف إرساء 
بنية حتتية لديمقراطية حديثة استوعبت أقطاب الثورة، ومل يأت التوول الديمقراطي نتيجة 
أمتنى  والذي  النوعي  اإلجيايب  التوول  أفرزت هذا  تراكمية  إنم جاء كعملية  طفرة غريبة، 
أن يتم تطبيقه كنموذج يتذى به عىل أرض الواقع يف املرشق العريب واملغرب العريب بم يف 
ذلك يف ليبيا املنكوبة. وأتساءل هنا: هل تعود اإلنجازات لعوامل اجتمعية أم أن الشعب 
التونيس يتمتع بعامل جيني حتديثي وديمقراطي؟ أم أنه جرى مقاربة هذا العامل التوديثي 
مع بيئة اجتمعية مناسبة اشتغل عليها الرئيس الراحل السابق احلبيب بورقيبة، ومن سبقه 

من قيادات تونسية عىل مدار مائة عام ونيف؟ 

من  عفويًا  انتقلت  التي  التغريبية  الثورات  عن  بنفسها  كنموذج  تونس  نأت  هل  ترى 
الدعوية إىل التكفريية، وبالتايل بدالً من أن متر الثورة من دعوية إىل تكفريية وسياسية ثم 
سلطوية، جرى االنتقال فجأة من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار، وهذا ما نعاين منه يف عاملنا 

العريب.

الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي )مدير اجلل�سة(: 

بالنظر لإلشارة إىل هذه اجلزئية اهلامة، نواول اآلن أن نبوث عن حمللني يرشحون لنا 
ما حصل عندنا يف تونس، ألننا للمرة األوىل نجري انتخابات ديمقراطية، وإذا بنا نكتشف 
اللعبة  بقواعد  االلتزام  لنا  يمكن  وأنه  منضبطة،  تكون  أن  يمكن  االنتخابات  هذه  أن 
الديمقراطية، وأن االنتخابات يمكن أن تعطي صورة مرشقة عن بلد دخل مرحلة حتول 
نوو االنتقال إىل الديمقراطية. لكنه يسكننا قلق وخوف يف الوقت نفسه، ألنه لدينا خماطر 

وحتديات كبرية ما زالت تواجهنا داخل البلد، وسيتوىل املتداخلون رشحها. 

)12)  رئيسة مجعية احلرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة للمرأة، األردنل
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الدكتور معاذ العواي�سة)13):

لدي عدة استفسارات أوجهها للسيد العجمي لوريمي: أوالً، هناك تطور يف مواقف 
حركة النهضة، ولكن هل هذا تطور عام يف احلركة، أمر أنه يقترص عىل رأس احلركة السيد 
األفكار  كانت يف جمال  النهضة  التي متت يف حركة  املراجعات  فقط؟ هل  الغنويش  راشد 
تنازالت  هنالك  وقعت  هل  األصيلة؟  اإلسالمية  القضايا  أو  كاأليديولوجيا،  األساسية، 
األمر  أن  أم  مراجعة؟  إىل  األصيلة جمرد قضايا عامة حتتاج  القضايا  فيها، وأصبوت هذه 

اقترص عىل قضايا ختص التعامل مع اآلخرين فقط واستوجبت املراجعة؟ 

ثانيًا، ذكرَت يف مداخلتك أن هناك قضية ابتزاز ألن احلزب احلاكم كان حزبًا إسالميًا، 
هل املقصود هو ابتزاز من قبل اآلخرين؟ ما أهم السمت اإلسالمية حلكم حركة النهضة، 
والتي وفرت احلمية لآلخرين وأعانتهم عىل رفض إدارة »النهضة« للشأن العام؟ وثالثًا، 
هل سبب خسارة حركة النهضة يف االنتخابات األخرية هو عزوف الناس عن االنتخابات، 
أم تراجع وانوسار شعبية احلركة، أم صعوبة األوضاع التي متر هبا تونس ما جعل اآلخرين 
أو  وأفكاره،  احلزب  سياسات  رفض  إىل  اخلسارة  تعود  أم  السيايس؟  املشهد  يتصدرون 

ترصفات بعض قيادته؟ 

الدكتور فرا�س العبادي)14): 

كافية  كانت  أربع سنوات  مناسبًا.  يرونه  ما  السياسيون  ويفعل  يشاء،  ما  يقول  الشعب 
لطي صفوة الثورة وحركة النهضة، وخلروج الشعب بانجازه الوحيد الذي انتزعه خالل 
السؤال  الثورة.  وضيعت  خذلته  سياسية  طبقة  إىل  أمره  يسلم  أن  قبل  األربع،  السنوات 
املدين  املجتمع  منظمت  دور  وأين  الفرتة؟  تلك  يف  الثورة  عىل  القائمني  الشباب  دور  أين 

واألحزاب والنقابات واجلمعيات؟ وملاذا هذا االنفراد يف احلكم؟ 

)13)  أكاديمي، اجلامعة األردنية، األردنل

)14)  رئيس حزب الشورى، األردنل
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الأ�ستاذ حممد اجلبور)15): 

حتدث السيد مهدي عبد اجلواد برصاحة عن االنتخابات التي جرت، وهذا مفيد للوقوف 
عىل حقيقة الوضع. من جهة أخرى، مل ياول حزب النهضة، ومل يبذل جهدًا للتفاعل بشكل 
التونسية، فهل  الساحة  السياسية األخرى عىل  أو األحزاب  عام مع األحزاب اإلسالمية 
درس احلزب هذه الظاهرة دراسة عميقة لكي يستمر يف احلكم؟ أو ما هي اخلطط البديلة 
لنيل ثقة الشعب مرة أخرى، وبخاصة عىل صعيد العالقة مع األحزاب اإلسالمية؟ كم أننا 
نالحظ حاليًا وجود ردود فعل عىل احلركات اإلسالمية التي تتسلم احلكم، تطالبها بأن ال 
النهضة مراجعة جتربة حكم اإلخوان املسلمني يف مرص  تنفرد باحلكم، فهل يعتزم حزب 

واالستفادة من هذه التجربة املريرة؟

الأب حنا كلداين)16): 

السؤال األول: سؤال معريف مبارش، كيف استطاع حزب النهضة أن يوفق بني السيايس 
والدعوي؛ فالسيايس يمثل عالقات ومصالح وتبادل أدوار وممارسة ديمقراطية وحتالف 
حتى مع الشيطان، أما الدعوي، فهو شأن سموي، غري مصلوي، مبدئي، حاسم، ويافظ 
السؤال  بعضًا؟  بعضهم  مع  أو خلطهم  تركيبهم  تم  أعرف كيف  أن  أريد  اهلل،  عىل حدود 
الثاين: الثورات يف العرص احلديث، مثل: الثورة الفرنسية، الثورة البلشفية يف روسيا، الثورة 
األمريكية، والثورات الربتقالية يف أوروبا الرشقية، مل تدع أي منها للسلف أو للميض، فهي 

كلها ثورات مستقبلية. 

سؤايل موجه للموارضين: ما السبب الذي دفعكم للوديث عن السلف وعن املايض، 
حيث ذكرتم كلمة السلف أكثر من 15 مرة؟ هل الشعوب العربية، أو األحزاب اإلسالمية، 
عاجزة عن رؤية املستقبل واسترشافه لكي تتمسك بالسلف واملايض؟ مع احرتامي للسلف، 
فكل إنسان حي له سلف. كم أريد أن أسأل: ملاذا عندما قامت أوروبا الرشقية بثوراهتا مل 

)15)  حزب اإلصالح والتجديد األردين )حصاد(، األردنل 

)16)  جملس الكنائس، األردنل
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بعودة حكم  تطالب  أو  البابوي،  السلف  تتودث عن  ومل  البابوات،  بعودة حكم  تطالب 
البيزنطيني عىل سبيل املثال، أو حكم اإلمرباطورية املقدسة؟ ملاذا تتودثون دائًم عن السلف 

وتتمسكون به؟ أال يوجد عندكم نظرة مستقبلية لتونس؟

الدكتور حممد احلاج)17): 

التقدير،  يستوق  بتضوياته  التونيس  والشعب  التقدير،  تستوق  والريادة  الثورة  تونس 
هذا  يف  والتخوفات  التشكيك  بعض  هنالك  ألن  التونسية،  التجربة  لنجاح  نتطلع  ونون 
املجال، فهناك مقولة مفادها »أن الربيع العريب ولد يف تونس، وفيها دفن«! لدي تساؤل: 
هل عدم جاهزية حركة النهضة للوكم هو الذي أدى إىل عدم قدرهتا عىل االستمرار، أم أن 
هناك تدخالت خارجية، ودور لعبته نخب يسارية يف إفشال هذه التجربة اجلديدة والفريدة 
من نوعها؟ أعتقد أن حزب نداء تونس، استطاعت أن تستثمر الرصاعات والفوىض التي 
حصلت، فاستطاعت أن تكسب االنتخابات األخرية بوصوهلا عىل املركز األول، بويث 

أجربت حركة النهضة عىل التخيل عن احلكم. 

دفعت  فعل  ردة  إىل  أدى   ،2011 اتفاق  يف  فشله  أن  أعتقد  اليساري،  للتيار  بالنسبة  أما 
أمتنى  ذلك  مع  لكنني  احلكم،  يف  تفشيلها  عىل  والعمل  النهضة،  حركة  بوجه  للوقوف  به 
أن يصب االتفاق بني الشيخني راشد الغنويش والباجي قايد السبيس يف مصلوة الشعب 

التونيس.

الدكتور �سالح ار�سيدات)18): 

قّدم املتودثون لنا صورة شاملة عن األوضاع الراهنة التي متر فيها تونس، وقد تكون 
هذه الصورة إجيابية يف جوانب منها، ومفزعة يف جوانب أخرى. ونون يف األردن، نتابع 
ما جيري يف تونيس، ويف اعتقادي واعتقاد كل القوى السياسية يف األردن أن جتربة تونس 

)17)  عضو جملس النواب األردين، األردنل

)18)  األمني العام، حزب التيار الوطني، وزير ودبلومايس سابق، األردنل
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اجللسة  ومدير  املوارضون  قّدم  ولقد  ينجح،  أن  يمكن  ديمقراطيًا  نموذجًا  وتعّد  ريادية، 
األحزاب  كل  أن  العريب،  الربيع  ثورات  بعد  الواضح  من  أنه  وأعتقد  الفتة،  حتليالت 
اإلسالمية أينم كانت، ال تستطيع أن حتكم مبارشة، بعد وصوهلا إىل احلكم، ألهنا تفتقر يف 
احلقيقة للعالقات االجتمعية، وللخربة والتجربة يف العمل السيايس العام، وتفتقر لتجربة 

إدارة الدولة واملجتمع التي حرمت منها عىل مدار عقود طوال، ال بل تفتقر إىل الربامج. 

وأنا تقبلت ما قاله السيد اجلوريش من أن حزب النهضة مل يكن جاهزًا للوكم، لكنه 
حكم، وأن حزب النهضة قد غرّي مؤخرًا من سلوكه وخاصة بعد ما جرى حلكم اإلخوان 
اإلخوان  حلكم  إسقاط  من  مرص  يف  جرى  ما  أن  لو  ماذا  هو:  سؤايل  مرص.  يف  املسلمني 
املسلمني يف مرص، قد جرى قبل ذلك يف تونس؟ ماذا كان سيعمل حزب النهضة؟ وما كان 
مصريه اآلن؟ وما هو مصري الثورة التونسية؟ باعتقادي أن هناك نمطًا يف سلوك احلركات 
اإلسالمية، وخاصة التي كانت تعمل يف الرّس أيام الدكتاتورية واالستبداد، مل تستطع معه 
احلكم  وممارسة  واالجتمعي  اجلمهريي  بالعمل  والقيام  العلني  العمل  إىل  فجأة  االنتقال 

مبارشة. 

برنامج  النهضة  حزب  لدى  كان  هل  لوريمي:  العجمي  للنائب  أيضًا  سؤال  ولدي 
اقتصادي اجتمعي، قبل أن يصل إىل سدة احلكم، وقبل وصوله للفرتة االنتقالية؟ سؤال 
ينخرط  ملاذا  خاص؟  بشكل  والسلفيني  السلفية  احلركة  مع  احلقيقية  العالقة  ما  آخر: 
اإلسالميون يف عالقة مبارشة مع السلفيني؟ هل هو تقارب أم تنافس؟ السؤال األخري: ما 
دور تركيا األم يف مفهوم منظومة العمل اإلسالمي؟ وما مدى عالقتها وتأثريها عىل حزب 

النهضة التونيس، وعىل األوضاع والناس يف تونس؟ 

الأ�ستاذ لوؤي جرادات)19): 

الشعب  مّر هبا  التي  الديمقراطي  الثورة والتغيري واالنتقال  أربع سنوات من  أن  أعتقد 
التونيس، هذه السنوات األربع من املرحلة االنتقالية تكفي للبدء حقيقة بالدخول يف مرحلة 

)19)  حزب الوفاء الوطني، األردنل
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البناء، ليشعر أمثال أبو عزيزي مفجر الثورة التونسية، وفقراء تونس بمنجزات الثورة، وأن 
الثورة قد بدأت تنضج وتثمر، وتتمخض عن منجزات تصب يف مصاحلهم، أي بمعنى أن 

احلصاد قد بدأ؟

الدكتور فايز الربيع)20): 

إن كل بلد بواجة إىل كل أبنائه وكفاءاته وكوادره وقواه احلية، وبواجة إىل إخالصهم، 
وتونس حقيقة حتتاج إىل مثل هذا، لكن السؤال: هل كلمة التوافقات التي سمعنا عنها قبل 
أن تطّبق اآلن، هل هي توافقات بني أشخاص أم توافقات بني برامج من املمكن أن جتد 
هلا طريقًا للتنفيذ عىل أرض الواقع. السؤال الثاين: ما التغيري الذي ينشده حزب نداء تونس 
عىل أرض الواقع وخيتلف عّم تنادي به األحزاب األخرى التي طرحت نفسها كمشاريع 
سياسية هنضوية. وأخريًا، فإن مسار حزب نداء تونس أسهل من مسار بقية األحزاب ألن 
بإمكانه أن يكم من خالل الدولة العميقة والعريقة، بينم هذه الفرصة مل تكن متاحة لبقية 

األحزاب.

الأ�ستاذ مراد الع�سايلة)21): 

هل اسُتخدم اليسار العريب والتونيس يف عودة النظام القديم والذي متثل يف حزب نداء 
النظام  لعودة  استخدامها  تم  وسيلة  تونس  يف  كيسار  كنتم  هل  احلكم؟  سدة  إىل  تونس، 
نداء  يد حزب  العميقة عىل  الدولة  بناء  نتوقع عودة  السلطة؟ سؤال آخر: هل  إىل  القديم 
تونس؟ وهل سنشهد بعد ذلك صناديق االقرتاع القديمة املزورة التي كانت تستخدم يف 
عهد بن عيل؟ وهل يتم بعدها عزل احلركات اإلسالمية، السيناريو البارز اليوم، هل يمكن 

أن يعود هذا السيناريو مرة أخرى؟

)20)  كاتب وأكاديمي، خبري يف شؤون احلركات اإلسالمية، األردنل

)21)  عضو املكتب التنفيذي، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردنل
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ردود املتداخلني

الأ�ستاذ مهدي عبد اجلواد)22): 

إن تفاعل املشاركني مع القضية التونسية، وكثرة األسئلة دليل عىل املوبة لتونس ولشعبها، 
ويعكس قلقًا من أن يصيب التجربة التونسية ما أصاب غريها من التجارب الفاشلة. وهذه 
األسئلة  عىل  سأرد  التونسية.  التجربة  خصوصية  بمعرفة  االهتمم  مدى  عن  تعرب  األسئلة 
املوجهة يل مبارشة والتي رتبتها رمزيًا يف ثالثة مستويات. السؤال األول يتعلق بنظرتنا يف 
تونس اآلن، هل نون يف مرحلة ارتقاء نوو املستقبل، أم نون بصدد إعادة تشكيل البيت 
والدولة التونسيني؛ ثانيًا، هناك تساؤل حول الرئيس السيد الباجي السبيس، وحول الثورة 
التونسية التي بدأت بثورة الشباب وانتهت لتسمى فيم بعد بثورة الشيوخ؛ السؤال الثالث، 

هل حركة نداء تونس، هي امتداد لعهد بن عيل، وهل ستعيد النظام السابق؟ 

يف تقييمنا يف تونس، ليس هناك ربيع عريب، بل ربيع تونيس، وأنا أرشت يف كلمتي إىل أن 
الثورة التونسية، مل تكن ثورة يتيمة يف مساٍر تارخيي واجتمعي تونيس منذ منتصف القرن 
التاسع عرش، فتونس كانت قد عرفت عىل مر التاريخ والعصور هزات وثورات اجتمعية 
منذ ثورة حمافظة القرصين، وهي املنطقة التي شهدت أكثر الثورات، وقدمت أكثر الشهداء، 
وكنا يف االحتاد العام التونيس للشغل نواكب الثورات التونسية، وقلنا إن اهلجوم الدموي 
لنظام بن عيل عىل ثوار القرصين، عالمة عىل اهلجوم الذي تم يوم 6 يناير/ كانون الثاين قبل 

ثالثة أيام من فراره خارج البالد. 

ما حصل من أحداث يف  إىل  أثناء معارك االستقالل. وأرشنا  اجتمعية  ثورات  وعرفنا 
األعوام 1978، و1984، و1991، وأشهرها الثورة التونسية الذي عرفها احلوض اهلاشمي 
يف حمافظة قفصة، حيث ثار الناس عىل الظروف االجتمعية واالقتصادية الصعبة، وتعرضوا 

إىل قمع وحيش عىل يد قوات األمن التونسية طيلة ثالث سنوات. 

)22)  عضو املكتب التنفيذي، حزب نداء تونس، تونسل
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إذًا الثورة التونسية وليدة وامتداد لسلسلة من الثورات االجتمعية التي جرت يف السابق، 
ولذلك فإن االعتقاد لدى بعض املتسائلني بعودة النظام القديم هو اعتقاد خاطئ، وهذا 
يعود ملجموعة من األسباب: أوهلا أسباب دستورية وقانونية؛ فالدستور التوافقي الذي متت 
صياغته والتوافق عليه من قبل كافة األحزاب والقوى واملكونات السياسية التونسية ودخل 
حيز التنفيذ، هذا الدستور جاء بدياًل لدستور آخر، كانت قد تقدمت به حركة النهضة، وتم 
إسقاطه بوراك اجتمعي وشعبي، وتالسنت حركة النهضة وحلفاؤها الذين كانوا يملكون 
األوىل  فالضمنات  الدستور،  للقبول هبذا  التأسييس  الوطني  املجلس  الربملانية يف  األغلبية 

بعدم عودة االستبداد والفساد، هي ضمنات دستورية لكنها غري كافية. 

وحرية  تعبري  حرية  من  اليوم  التونيس  الشعب  به  يتمتع  ما  أن  فهو  الثاين،  الضمن  أما 
التنقل، وحقه يف القضاء واألهل السلمي، وخاصة دور اإلعالم، مدين بتهه للدور الذي 
لعب منظمت املجتمع املدين، هلذا أعتقد أن كل دارس للتاريخ البرشي ولعمليات االنتقال 
الديمقراطي  االنتقال  يف  مؤثرًا  جديدًا  عاماًل  هنالك  أن  يستخلص  أن  عليه  الديمقراطي 
اسمه املجتمع املدين. لقد قيض اهلل لتونس، احتادًا قويًا هو االحتاد العام التونيس للشغل، 
التونسية للطالب، والتي  ومنظمت قوية مثل منظمة أصواب تونس لألموال، والرابطة 
يعّد السيد صالح الدين اجلوريش أحد معاملها، وأيضًا نقابة املوامني التي كانت يف طليعة 

املنادين باحلرية والديمقراطية والسلم األهيل. 

»نداء  يف  فنون  عيل،  بن  بنظام  عالقة  له  ليس  تونس  نداء  حزب  فإن  ثانية،  جهة  من 
الثاين جيب أن  14 جانفي/ كانون  بعد  التي جاءت  الثورجية  أعتقدنا أن احلركة  تونس«، 
تتوقف حتى نرشع يف عملية البناء، وهذا ما جرى يف الثورات القديمة، مثل الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية والثورة األمريكية، فقد مرت عليها أوقات كان جيب أن يوقف فيها مسار 
الثورة من أجل الرشوع يف مسار البناء. إن واحدًا فقط من منظري الثورات العاملية حتدث 

عن الثورة الدائمة هو تروتسكي، وأعتقد أن هذا التوجه نوو الثورة الدائمة، قد توقف. 

حقوقه  انتهك  أو  التونيس  الشعب  بوق  أجرم  من  كل  إن  قلنا  تونس«  »نداء  يف  نون 
املرشوعة، أو أهدر أو هنب أمواله، أو استوىل عىل أرزاق غريه، جيب أن ياسب، بل إننا يف 
»نداء تونس« نجعل من مبدأ املواسبة مبدءًا عامًا جيب أن يتم العمل به بشكل دائم، وعىل 
الثانية« التي ترتّسخ اآلن، أن ُترّسخ مؤسسات حماسبة دائمة  الدولة اجلديدة »اجلمهورية 
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لكل من تسول نفسه هنب مقدرات الشعب التونيس، وحماسبة بالشفافية املالية بالترصف يف 
املال العام، وحماسبة قوات األمن وتربية األجهزة األمنية وأفراد األمن عىل احرتام حقوق 
اإلنسان، وحماسبتهم عليها يف حال انتهاكها، وحماسبة كل من ينتهك األعراض أو يعذب 
مواطنني تونسيني، وحماسبة كل من ينتهك احلقوق االجتمعية واالقتصادية للتونسيني، هذا 

مطلوب. 

يف  كانت  التي  التارخيية  القيادات  من  جمموعة  من  تونس  نداء  حزب  يتشكل  كذلك، 
العام  األمني  بكوش  الطيب  رأسهم  وعىل  النقابيني  من  الكثري  فهناك  املعارضة،  صفوف 
تعرض  والذي  للشغل،  التونيس  العام  أمينًا عامًا لالحتاد  كان  والذي  تونس،  نداء  حلزب 
ميثاق  املعارضني  أشد  من  كان  أحدهم  واملعذبون  كثريون،  وغريه  واالضطهاد  للسجن 
التونيس  العام  االحتاد  يف  ناشطًا  زال  وما  حقوقي  ناشط  وهو  عيل،  وابن  بورقيبة  احلبيب 
للشغل، ونون سنكون أول املسامهني يف عدم عودة نظام بن عيل وعودة نظام االستبداد 

والقمع والدكتاتورية.

التونسية قامت كثورة شباب،  الثورة  أن  السبيس، صويح  قائد  الباجي  بالنسبة للشيخ 
احلاكمة،  واحلزبية  السياسية  النخبة  يف  نجدد  أن  هو  األشياء  يف  األصل  أن  وصويح 
شؤوهنم،  لتسيري  جالسون  وهم  الشيوخ  رؤية  العرب  سئم  فقد  والناشطة،  واملعارضة 
ولكنهم ينظرون للعبور من مرحلة إىل مرحلة جديدة، ولذا ال بد من جرس للوصول لبناء 

هذه املوطة اجلديدة قبل تكليف الشباب يف قيادة املرحلة املقبلة. 

اإلجابة عن السؤال: ما التغيري الذي ينشده »نداء تونس« غري الذي كان تنشده األحزاب 
والقوى السياسية التونسية األخرى؟ نون نعتقد أن ما قامت به حركة النهضة، وأيضًا اجلبهة 
الشعبية، وبقية مكونات املشهد السيايس يف تونس، يف اجللوس إىل مائدة احلوار، والوصول 
إىل التوافق، هو مدخل رئيس لبناء مرشوع وطني تونيس تشرتك فيه كل املكونات والقوى 
وبالذات يف  التونيس،  الشعب  تلبية طموحات  أجل  التونسية، من  السياسية واالجتمعية 

احلرية والكرامة، وخاصة احلقوق االجتمعية واالقتصادية. 
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كلمة أخرية: أريد أن أقول إن تونس لن يدفن فيها الربيع العريب، بل بالعكس ما زالت هي 
الشمعة الوحيدة التي تنري قلوب العرب واملسلمني، وتدخلهم نادي الدول الديمقراطية 

ونادي الدول املدنية الصغرية. 

الأ�ستاذ العجمي لورميي)23): 

سوف أحتدث يف كل األوضاع عرب تقديم صور جمازية، خاصة عند املطبات واملوطات 
الصعبة، والرصاع عىل حافة اهلاوية، ونون بالفعل وصلنا يف تونس يف مرحلة من املراحل 
إىل الرصاع عىل حافة اهلاوية، متامًا مثل الصورة التي نراها يف األفالم حني يتصارع اثنان 
أتساءل: كيف  االثنان معًا، وهنا  أو يسقط  أن يسقط أحدمها،  اهلاوية، ويمكن  عىل حافة 
وأيضًا  الوليدة؟  التونسية  التجربة  ننقذ  وكيف  السقوط؟  من  التونيس  املسار  ننقذ  أن  لنا 
الشجرة  فبقيت  بمثابة شجرة يف غابة أشجارها مكرسة،  الوضعية يف تونس  كان يصفون 
الشمعة  هذه  نومي  وكيف  الكرس؟  من  الشجرة  هذه  نومي  فكيف  صامدة،  التونسية 
ونبقيها مشتعلة؟ لقد كان هنالك شعور كبري باملسؤولية لدى مجيع التونسيني، شعور بأن 
التنازالت وقطع  التوافق من تقديم  التوافق، وما يقتضيه  تونس ليس هلا طريق إال طريق 

خطوات إجيابية باجتاه اآلخرين من القوى واملكونات السياسية األخرى.

بأهنا  الفرنسية  لوموند  صويفة  وصفتها  فقد  األخرية،  االنتخابات  يف  جرى  ملا  بالنسبة 
علمنية  أحزابًا  هنالك  ألن  دقيقًا،  ليس  الوصف  هذه  اإلسالميني،  عىل  للعلمنيني  انتصار 
التأسييس اجلديد، وهنالك  الوطني  املجلس  يف تونس مل حتصل حتى عىل مقعد واحد يف 
أحزاب علمنية حصلت عىل مقعد وحيد، أو حصلت عىل مقعدين أو ثالثة كود أقىص. يف 
حني أن حركة النهضة حازت عىل 69 مقعدًا برملانيًا، وحّلت يف املركز الثاين بعد حزب نداء 
تونس، والفارق بني عدد مقاعدها ومقاعد الفائز األول ليس كبريًا، إنه ثمنية مقاعد فقط. 

يف  شاركت  لكنها  نعم،  تقديري،  يف  تونس؟  يف  للوكم  جاهزة  تكن  مل  »النهضة«  هل 
أول انتخابات برملانية يف عهد بن عيل العام 1989، بقائمة مستقلة، أي بقائمة من قيادات 

)23)  عضو املكتب التنفيذي، حركة النهضة، تونسل 
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يمكن  وكان  مرشفة.  نتيجة  عىل  وحازت  احلركة،  من  قريبة  وشخصيات  الثاين،  الصف 
أريد  ما،  1989 يف عهد بن عيل، لكن ألمر  العام  أن تشارك يف احلكم منذ  النهضة  حلركة 
للوركة أن خترج من املعادلة ويكون مكاهنا يف السجون واملعتقالت واملنايف، وليس رشيكًا 
يف احلكم، وقد دفعت النهضة رضيبة تلك النتيجة التي حققتها يف االنتخابات، مثلم دفعت 
التي  قيادات إسالمية أخرى يف عاملنا العريب رضيبة حجمها وانتشارها ونسبة األصوات 
حازت عليها يف االنتخابات، فزج بقياداهتا يف املعتقالت والسجون واملنايف، وهذا درس 
ربم نستفيد منه مجيعنا، واملسألة هنا ليست ما إذا كان العامل مهيأ حلكم اإلسالميني أم ال، أو 

ما إذا كان اإلسالميون جاهزين للوكم أم ال؟ 

االستبداد  نظام  القديم،  النظام  لعودة  إمكانية  أو  خماوف  وجود  عن  السؤال  وحول 
والدكتاتورية، فإن قناعتنا يف حركة النهضة أن عودة النظام القديم صعبة جدًا، إن مل تكن 
مستويلة، وهذه اخلطورة تالشت باعتبار أن تونس قطعت شوطًا كبريًا لألمام ومصلوة 
تونس والتونسيني هي يف امليض ُقدمًا وليس يف العودة إىل الوراء، إىل النظام القديم، ألن 
تكلفة العودة حسب اعتقادي كبرية وثقيلة جدًا، ومن خيتار العودة إىل الوراء يكون كّمن 

اختار الفشل واالنتوار، وربم لن تقوم قائمة للبالد بعدها إال بعد عقود طويلة. 

ولكن يف احلقيقة هناك خماوف من عودة التوالف القديم، حيث أن بن عيل يف مواجهته 
لإلسالميني وحركة النهضة، أجرى حتالفات مع قوى أقل ما يقال بوقها أهنا قوى استئثارية 
أنانية واستقصائية، وليست الديمقراطية من هويتها، وال االنتخابات أول مهها، بل مهها 
هو تسلم املواقع واملناصب، والتمتع باملنافع وخدمة املصالح، ويمكن أن ُتغرق عىل هذا 

املستوى، اآلخرين يف املستنقع، وليس مشاركتهم يف احلكم. 

النهضة  متاسك  أن  أعتقد  املستقبل؟  يف  النهضة  حركة  متاسك  إىل  مطمئنون  نون  هل 
متني، واستقالة األمني العام األخ حممد اجلبايل من احلركة ربم له ما يربره، ولكن احلمد اهلل 
نون يف حركة النهضة ال زلنا متمسكني بالسيد حممد اجلبايل، وبقيادته للوركة، ونون نبذل 
مساٍع محيدة وحثيثة لعودته إىل موقعه يف صفوف احلركة، فهو لديه جتربة يف احلكم، حيث 
أمينًا  كان  التنظيم، كم  وإىل  احلركة  إىل  يعود  أن  اآلن هو  وما هيمنا  للوكومة،  رئيسًا  كان 
عامًا للوركة، وليعود لإلرشاف عىل تفاصيل احلياة التنظيمية للوركة، وهذا ما ننتظره من 
شخصية كان هلا أداء وطني مهم يف مرحلة ما بعد الثورة وقبلها، وكان له دور جتاوز حتى 
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مساحة الوطن التونيس. ويبدو أن املساحة احلزبية مل تعد مناسبة لألخ اجلبايل، وهو ال يريد 
أن يرى نفسه يف األطر احلزبية الضيقة للوركة، بل ُيب أن يرى نفسه يف فضاء أوسع من 

فضاء احلركة ومؤسساهتا، مثل فضاء احلكم. 

هل وحدة حركة النهضة مهددة؟ لقد قلت إن حركة النهضة فيها تنوع، وليس هنالك 
قمع ألي رأي داخل احلركة، فالقرارات واملواقف داخل احلركة تتخذ بالشورى والتوافق. 
هل حركة النهضة جزء من التنظيم العاملي جلمعة اإلخوان املسلمني؟ ما أعرفه أن حركة 
ناحية االشرتاك  أما من  العامل،  باستقاللية عن أي حركة أخرى يف  تتخذ قراراهتا  النهضة 
يف املرجعية أو األدبيات، نون كوركة هنضة نشأنا عىل أدبيات اإلخوان املسلمني، ونون 
عىل عالقة وثيقة هبم، ولكن إذا كان املقصود مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، فلتونس 
أوضاعها املختلفة، مثلم أن ملرص أوضاعها املختلفة أيضًا، وموارد النهضة ليس فقط من 
يتعلق  فيم  سيم  ال  هبا،  اخلاصة  واجتهاداهتا  أدبياهتا  وهلا  متنوعة  موارد  هي  بل  اإلخوان 
بموضوع احلريات، وأيضًا عىل مستوى املفردات السياسية، هنالك رشاكة بني طيف واسع 
احلريات  موضوع  عىل  برتكيزها  متيزت  النهضة  حركة  ولكن  اإلسالمية،  احلركات  من 

الشخصية عىل سبيل املثال، وعىل مسؤولية الدولة املدنية ومواقفها منها. 

وأرى أن حركة النهضة تنظيم وسط بني اإلخوان وبني منافسيهم، إن مل نقل خصومهم، 
وقد حاولت الدخول يف مسعى يف األزمة املرصية بني الدكتور حممد مريس وبني معارضيه، 
أعقب  نطاقه، وبعد ذلك،  لظروف خارجة عن  للنجاح  املسعى مل جيد طريقه  ولكن هذا 

فشل هذه املساعي سقوط حكم اإلخوان يف مرص. 

بالنسبة ألحداث سديانا، وهل حركة النهضة مسؤولة مبارشة عن قمعها؟ يف احلقيقة، 
بأحداث سديانا، وليس للوركة أي مسؤولية يف  التي تسببت  عنارص احلركة ليست هي 
هذه األحداث. وعند زيارة رئيس احلركة ملدينة سديانا، استقبل من قبل األهايل استقباالً 
حاشدًا، وحرض اللقاء مجهور غفري من أهايل املنطقة، ما يدل أنه ليس هناك خصومة ما بني 
حركة النهضة وأهايل سديانا، والذي يتومل مسؤولية ما حصل هو األجهزة األمنية، وما 

حصل هو جمرد ارتباك بني قوات األمن الذين بادروا بإطالق النار عىل أهايل سديانا.
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 هل تتوقع أن تتوالف مؤسسات الدولة العميقة مع حزب نداء تونس؟ عندما دخلنا 
ملختلف  وجامعة  واسعة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  ونتوقع  نقرتح  كنا  االنتخابات 
املوضوع،  نظرتنا يف هذا  تتغري  االنتخابات ومل  الثاين يف  الطرف  السياسية، وكنا  التيارات 
وبقينا متمسكني به، واحلق الدستوري يعطي احلزب األول الفائز يف االنتخابات احلق يف 
تشكيل احلكومة، فإذا ما قدم لنا عرضًا مقنعًا، يرشفنا أن نشارك يف هذه احلكومة، وسنتعامل 
بإجيابية مع هذا العرض، وإال سيكون موقعنا الطبيعي هو يف صفوف املعارضة، وسنتعامل 
مع احلكومة ومكوناهتا بإجيابية وسنورص أشد احلرص عىل نجاح هذه التجربة، والدفع 

بعملية االنتقال الديمقراطي التي يتطلع إليها التونسيون إىل األمام. 

فضاًل عن ذلك، نون ال نعتقد أنه بإمكان حزب ما أن يدير دفة احلكم يف تونس بمفرده 
يف هذه املرحلة االنتقالية، ويف ظل هذه الظروف االقتصادية واالجتمعية واملطلبية الصعبة. 
اليوم هناك مشكالت يتاج حلها إىل تضافر اجلهود كل الفرقاء من أجل مواجهة حتديات 

التنمية والتوديات األمنية، وحتقيق اإلصالحات. 

الأ�ستاذ حممد جمور)24): 

األسئلة التي وجهت إلينا تعكس مدى الرغبة يف معرفة ما جيري يف تونس من تطورات 
ومتغريات، ومدى احلرص عىل نجاح التجربة التونسية. نون بطبيعة احلال مسؤولون عن 
كل ما جيري يف هذا املسار وعن هذه املسرية، ونشعر حقيقة بجسامة املسؤوليات التي تقع 
عىل كاهلنا، تونسيات وتوانسة. ولكن شعوبنا العربية تتومل أيضًا معنا هذا العبء الثقيل، 
وكذلك عموم أحرار العامل، ولذلك نون حريصون أن ينجح هذا املسار وأن خيرج من عنق 
ومكونات  سياسية  وحركات  تيارات  من  اجلميع  يقبل  أن  جيب  ينجح،  ولكي  الزجاجة، 

اجتمعية ونقابية يف تونس، بالتعايش فيم بينهم. 

إىل  النزوع  عهد  عودة  من  ختوف  هناك  يكن  مل  أنه  لوريمي  العجمي  األستاذ  وأشاطر 
إنه  العديد من املسائل. وأقول  اإلقصاء، حتى لو كانت خالفاتنا عميقة بعض اليشء، يف 

)24)  ممثل الوطنيني الديمقراطيني املوحد، عضو ائتالف »اجلبهة الشعبية«، تونسل 
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واجلبهة  التونيس  اليسار  أن  للجميع  واضوًا  يكون  فلن  السلطة،  يف  مشاركني  نكن  مل  إن 
الشعبية، ليسا مقصيني، ونون نتقبل بأن نتعايش معًا برشط أن نوتكم للدستور والقوانني، 
ونقبل االحتكام للشعب التونيس، ونؤمن بنتائج االنتخابات وبالتداول السلمي للسلطة، 

ونون نناهض ونعادي أي مرشوع يعتمد عىل العنف. 

وانتقلنا  السابق،  التأسييس  الوطني  املجلس  يف  مقاعد  أربعة  الشعبية  للجبهة  كان  لقد 
من وضعية صفر فاصلة، والتي كان ينعتنا هبا غرينا، إىل وضعية أفضل قلياًل، فقد قّدمنا 
رئاسيًا حصل عىل عدد حمرتم من األصوات،  التأسييس، ومرشوًا  للمجلس  15 مرشوًا 

ونقر بأننا نأيت كقوة رابعة، وهلذا علينا أن نعمل عىل حتسني أوضاعنا ورفع مستوى شعبيتنا 
بني التونسيني لنوظى بثقتهم. ونون نتعلم من غرينا، من خصومنا ومن أصدقائنا. وغرينا 

يتعلم منا. 

إىل  هبا  أدى  الذي  هو  فاصلة،  صفر  وضعية  يف  الشعبية  اجلبهة  وجود  أن  أعتقد  ال  أنا 
مواجهة النهضة وإفشال حكمها. لقد نبهنا حركة النهضة وذكرناها بأن املسار، هو مسار 
دستوري، واملجلس الوطني التأسييس مهمته صياغة الدستور اجلديد لتونس، قلنا ودافعنا 
وهذا  األمر،  هناية  يف  إليه  وصلنا  ما  وهذا  وطنية،  كفاءات  حكومة  تشكيل  رضورة  عن 
قد  النهضة  حركة  إن  نقول  ونون   .2013 العام  يف  األول  ترشين  أكتوبر/  شهر  يف  تم  ما 
اخفقت يف احلكم وإدارة البالد لعدم جاهزيتها ولعدم خربهتا يف احلكم، وهذا ما أدى إىل 
قادة  أحد  به  اعرتف  التقييم  هذا  كذلك،  ألخطأنا  احلكم  يف  نون  كنا  ولو  حكمها،  فشل 
حركة النهضة، إذ قال إنه كان األجدر بنا، واألصدق لنا، أن نكون رصحاء مع شعبنا، بأننا 
سننتقل إىل املعارضة، ألننا مل ننجح يف تسيري أمور الدولة، هذا الترصيح مل يصدر عن اجلبهة 

الشعبية، بل عن أحد قادة النهضة. 

بأن  األول  كانون  ديسمرب/   26 يوم  له  ترصيح  يف  الغنويش  راشد  األستاذ  قال  كذلك 
ال  القوى  موازين  ألن  للرئاسة،  مرشح  بتقديم  النهضة  حلركة  تسمح  ال  القوى  موازين 
تتودد بالعدد، وأعتقد أن هذه الرسالة جيب أن يفهمها حزب نداء تونس كذلك، ليس ألن 
له وجود أغلبي يف الربملان، وليس ألن الباجي قائد السبيس أصبح رئيسًا للجمهورية، بل 
ألن نسبة عدد املشاركني يف االنتخابات التونسية مل يكن كبريًا جدًا، ولذا هنالك عمل كبري 
وضخم ينتظر اجلميع يف ما خيص حجم املشاركة الشعبية، ومواصلة النضال من أجل أال 
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تنتكس التجربة التونسية، مع أن هناك يف تونس العديد من املقومات واملكاسب والظروف 
التي تضمن عدم انتكاسة التجربة، رشيطة أن ال تتدخل فيها قوى أجنبية خاصة من الدول 

العظمى، وأعتقد أن اجلميع عىل املنصة يمكنهم أن يؤكدوا هذا بطبيعة احلال. 

الشأن  يف  املرات  من  العديد  يف  نفسها  حترش  أن  األجنبية  الدول  بعض  حاولت  لقد 
حوارنا  وبفضل  وتوافقنا،  املستقل،  قرارنا  بفضل  إليه  وصلنا  ملا  وصلنا  ولكننا  التونيس، 
الوطني. وأقول إن خروج األزمة التونسية من عنق الزجاجة ال يمكن إال أن يكون بواسطة 
التونسيني وبإرادهتم املستقلة، أي بمعنى باالعتمد عىل الذكاء التونيس، وعىل العقل ونضج 

التونسيني. 

وهنا أختم وأقول، أوالً ، إن اجلبهة الشعبية، واليسار التونيس مل يكن أداة يف أي وقت 
لنظام بن عيل، ولن يكون يف املستقبل أداة ألي دولة أجنبية أو أداة ألية أطراف خارجية، 
فنون طرف مستقل وقرارنا مستقل، ونون طرف تونيس وطني ونعرب عن كل ذلك يف كل 

املجاالت، ويف كل اللقاءات. 

ثانيًا، نون يف اجلبهة الشعبية وحزب الوطنيني الديمقراطيني لسنا حزبًا أو جبهة عقائدية، 
نون جبهة سياسية، نختلف اليوم وهذا صويح، ولكن يمكن أن نلتقي غدًا، عىل برنامج، 
أو عىل برامج وعىل توجهات، وقلتها البارحة لألستاذ العجمي لوريمي وبرصاحة مطلقة، 
نون ننتظر من حركة النهضة نقدًا ذاتيا،ً ننتظر اعرتافًا بمسؤوليتها املعنوية والسياسية يف 
االغتيال الذي طال كاًل من شكري بلعيد وحممد اإلبراهيمي، هذا ما نطالب به، وهو أحد 

رشوط العمل املشرتك أو التوافق أو التقارب بيننا. 

نلتقي  أن  واألوضاع  الظروف  فرضت  وإذا  إقصائيني،  ولسنا  عقائديني  لسنا  ونون 
يستوق  الذي  وشعبها  لتونس  خدمة  سيكون  فهذا  النهضة،  حركة  مع  األيام  من  يوم  يف 
أبدًا. هذه قناعاتنا، وهذه جتربتنا،  أن نضوي من أجله بالغايل والنفيس، وهذا لن نرفضه 
ونستلهم هذه املواقف من جتربة اليسار العاملي. وكم تتذكرون يف الصني عىل سبيل املثال، 
حتالف احلزب الشيوعي الصيني مع تشانغ كاي تشيك رغم أنه قتل 11 ألف شيوعي صيني 
يف مدينة شنغهاي، وذلك ملصلوة الصينيني والشعب الصيني. اليسار يف أوروبا ويف االحتاد 
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السوفييتي حتالف مع اليمني األورويب يف مقاومة النازية، ونون ال نختلف يف يشء عن هذه 
التوجهات، واليسار التونيس ذكي ومستقل ويبني جتربته اخلاصة مع شعبه وبشعبه.

الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي )مدير اجلل�سة(: 

أختم هذه اجللسة بمالحظتني: املالحظة األوىل، أنتم تتساءلون هل هناك خطر حقيقي 
العميقة،  الدولة  لعودة  إمكانيات  هناك  وهل  نعم،  أقول  التونسية؟  الريادية  التجربة  عىل 
عودة النظام القديم، نظام االستبداد والفساد؟ أقول نعم. حقيقة، هنالك قوى شد عكيس 
تريد أن تشدنا إىل اخللف، وحتاول أن حتتوي وحتارص هذه املكاسب من أجل القضاء عىل 

هذا الثمن الثوري، وهذا الدم الذي دفعه الشعب التونيس بمختلف مكوناته. 

التونيس،  الرتاب  بأن هنالك قوى عديدة، عىل كامل  أطمئنكم  أن  أيضًا،  أريد،  ولكن 
ذلك،  يف  بم  وشخصيات،  مدين،  جمتمع  منظمت  ومن  سياسية،  وحركات  أحزاب  من 
قوى حقيقة ديمقراطية، داخل حزب نداء تونس، تسعى مجيعها إىل إجهاض أية حماوالت 
انقالبية حتاول أن تعود إىل الوراء بالتجربة التونسية، أي أن هناك مقاومة ميدانية حقيقية، 
اللهجة  حاد  بيانًا  التونسيني،  الصوفيني  نقابة  باألمس  أصدرت  ذلك،  عىل  بسيط  ومثال 
ضد أحد قيادات حزب نداء تونس الذي قرر االنسواب من برنامج تلفزيوين، ودخل يف 
خالف مل يكن فيه منضبطًا مع الصوفيني ومع إدارة املؤسسة التلفزيونية. هناك وعي حاد 
يتأكد يومًا بعد يوم بأن املقاومة باقية، وهي باملرصاد من أجل أن تبقى تونس تتجه نوو 

األفضل، ومن أجل تونس نامية وديمقراطية.

املالحظة الثانية: لقد حصل تقدم كبري جدًا يف تونس عىل مستوى املسار السيايس، لكن 
املشكلة الكربى تكمن يف ضعف البدائل السياسية، أو بدائل السياسيني، وخاصة البدائل 
عىل املستوى االقتصادي واالجتمعي، ألن األزمة احلقيقية يف تونس هي »أزمة اقتصادية« 
معضالت  حلل  مجيعها  تتهيأ  مل  التونسية  السياسية  القوى  إن  أسف  بكل  وأقول  بامتياز، 

الدولة وحلل القضايا التي هي أساس بؤس التونسيني وفقرهم. 

ونتيجة الفتقارنا هلذا املستوى، فإننا نعيش يف ثغرة حقيقية يف املستوى املدين، وهذه هي 
املشاكل التي عانت منها حركة النهضة إبان حكمها وإدارهتا دفة البالد والعباد، وما زالت 
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تعاين منها لغاية اآلن، فوركة النهضة دخلت للسلطة بدون أن هتيىء لنفسها أطروحات 
واالجتمعية،  املعيشية  التونسيني  معاناة  من  ختفف  اقتصادية  وبدائل  اقتصادية  برامج  أو 
عىل الرغم من جتربتها يف جماالت أخرى ومن ثقافتها الواسعة. ولذلك غرقت كغريها من 

األحزاب يف توصيات البنك الدويل. 

تقرير حول اأعمال جل�سة التجربة التون�سية
جتربة النه�سة يف ال�سلطة

الأ�ستاذ �سالح الدين اجلور�سي

ُعقدت جلسة حول جتربة اإلسالميني  السياسية،  للدراسات  القدس  بدعوة من مركز 
التونسيني يف السلطة، وذلك ضمن ورشة نظمت بالعاصمة األردنية، عّمن، وتناولت إىل 
جانب احلالة التونسية، جتارب كل من مرص وتركيا والعراق واملغرب، إضافة إىل العالقة ما 

بني احلكم يف األردن ومجاعة اإلخوان املسلمني.

مديرًا  بصفته  اجلــوريش،  الدين  صالح  من  كل  بتونس،  اخلاصة  اجللسة  يف  شارك 
عضويته  جانب  إىل  الشعب،  نواب  جملس  عضو  لوريمي،  العجمي  والنائب  للجلسة، 
باملكتب التنفيذي حلركة النهضة. واألستاذ حممد مجور، نائب األمني العام حلزب الوطنيني 
يف  التنفيذي  املكتب  عضو  اجلواد،  عبد  مهدي  واألستاذ  بتونس،  املوحد  الديمقراطيني 

حزب نداء تونس، تونس. 

كل واحد من هؤالء يمثل حزبًا سياسيًا هامًا يف تونس. وهناك حاليا ثالث قوى هي 
األكثر فعالية يف صناعة املستقبل السيايس لتونس؛ القوة األوىل هي حركة النهضة بوكم 
ثقلها الشعبي واتساع قاعدهتا اجلمهريية. القوة الثانية، هي حزب نداء تونس الذي استطاع 
أن خيرق التوازن، وأن يزيح يف ظرف وجيز حركة النهضة من موقعها األول الذي احتلته 
القوة األخرية، فهي تتشكل من جمموعات  أما  التأسييس.  الوطني  انتخابات املجلس  بعد 
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حتالفت مع أبرز التيارات القومية، وشكلت مع بعضها بعضًا ما أصبح يعرف يف تونس بـ 
»اجلبهة الشعبية«.

وقد حددت اجلهة الداعية ممثلة يف مركز القدس املواور التالية للجلسة:
التجربة يف السياق التونيس اخلاص. •

أين أخطأت النهضة، وأين اصابت. •

أين أخطأت بقية التيارات، وأين أصابت. •

جاهزية النهضة للوكم. •

ثنائية السيايس والدعوي. •

هل متيز خطاب النهضة عن خطاب اجلمعة األم، أي حركة اإلخوان املسلمني؟ وبم؟ •

مفهوم الدولة وقضايا احلقوق واحلريات التشاركية وبناء التوافقات يف خطاب حركة  •
النهضة.

الوطني واألممي يف خطاب حركة النهضة. •

رغم أمهية املواور التي تم اقرتاحها، إال أن املتواورين مل يغطوها بالكامل، وذلك نظرًا 
لضيق الوقت املخصص للجلسة رغم توسعها، إىل جانب تباين نقاط الرتكيز من متدخل 
اإلشكاليات  أبرز  عن  تقريبية  صورة  قدمت  اجللسة  بأن  القول  يمكن  ذلك  مع  آخر.  إىل 

اخلاصة باحلالة التونسية.

حركة النهضة بنت البيئة التونسية

يتفق اخلرباء يف شؤون حركات اإلسالم السيايس حول القول بأن حركة النهضة خمتلفة 
عن بقية احلركات اإلسالمية يف املنطقة العربية. هذا االختالف مل ينشأ من فراغ. فاحلركة 
ولدت إخوانية إىل حد كبري، لكن الواقع التونيس فرض عليها تدرجييا أن تغري من خطاهبا، 
وأن تتأقلم مع خصوصياهتا املولية، دون أن تقطع هنائيًا مع املرجعية اإلخوانية يف مفهومها 
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الربيع  بدول  سمي  ما  جتارب  بقية  عن  ختتلف  التونسية  التجربة  جعل  ما  وهذا  الواسع. 
العريب. 

إىل  العريب،  العامل  وسط  يف  وتقع  أوروبا  من  قريبة  فهي  خمتلف،  اجلغرايف  تونس  موقع 
الديني  الصعيدين  عىل  قديمة  إصالحية  جتربة  لتونس  أن  كم  اإلفريقي.  عمقها  جانب 
والسيايس، تعود إىل أواسط القرن التاسع عرش. وهي تتمتع بدولة هلا جذور يف التاريخ متتد 
إىل عهد قرطاج، وبالتايل هناك والء عميق ومتوارث من قبل الشعب لدولته مهم كانت 
وثقايف  سيايس  نشاط  ذات  وهي  التونسيني  حياة  يف  حمورية  فالدولة  وظروفها،  أوضاعها 
واقتصادي. كم أن الطبقة الوسطى، أيضًا، متيز احلالة التونسية، باعتبارها ركيزة االستقرار 

السيايس واالجتمعي.

السياسية واالجتمعية قوي وفاعل، وجتدر  أيضًا نساء، وموقعهن يف احلركة  يف تونس 
اإلشارة يف هذا السياق إىل أن السيد قايد السبيس قد فاز عىل منافسه الدكتور حممد املنصف 
املرزوقي يف االنتخابات الرئاسية بفضل أصوات النساء. اجليش كذلك يف تونس، له موقعه 
اخلاص، ال يتدخل يف السياسة، وهذا ما ساعد كثريًا عىل بناء احلياة املدنية بعيدًا عن أي دور 

حموري للمؤسسة العسكرية، كم جرى يف دول عربية أخرى. 

يف تونس حركة ثقافية قوية، تعود إىل بدايات القرن املايض، وهذه احلركة الثقافية موقعها 
مميز يف تفسري ومتابعة وحتديد أي تطورات قد حتصل يف هذا البلد. 

من هذا املنطلق، ال يمكن تفسري السلوك السيايس والثقايف حلركة النهضة دون استوضار 
هذه اخلصوصيات وغريها، والتي أثرت بالتأكيد عليها سواء من باب االختيار أو اإلكراه. 
وقد جتىل هذا التأثري قبل أن تتسلم احلركة السلطة، وأثناء انخراطها يف املعارضة، وخالل 

ممارستها للوكم. 

هذه اخلصوصيات التونسية ستتجىل بوضوح عند استعراض جوانب من جتربة حركة 
النهضة يف السلطة من خالل مداخالت املشاركني يف هذه الندوة. 
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حركة النهضة مل تكن وراء الثورة

حركة النهضة مل تقف وراء الثورة ومل تكن حمركًا هلا أو جزءًا من خطتها، رغم أهنا كانت 
الثورة جزءًا من منهاجها  الرئييس املستهدف من قمع نظام بن عيل. مل يكن خيار  الطرف 
األطراف  بقية  مثل  مثلها  تونس  يف  الثورة  بقيام  النهضة  حركة  فوجئت  وهلذا  وبرناجمها، 
السياسية يف البالد. يقول القيادي يف احلركة العجمي الوريمي: »حصل لنا ما حصل مع 
الفيلسوف األملاين كارل ماركس الذي كان يتوقع قيام الثورة يف أملانيا فاندلعت يف روسيا، 
تونس، ولكن حصوهلا  أن حتصل يف  قبل  الثورة من مرص  إلينا  تنتقل  أن  ننتظر  كنا  حيث 
أوالً يف تونس كان مفاجأة لنا مجيعًا، ألنه يف مرص كانت هنالك صووة وحراك ديمقراطي 
وحركية يف صفوف منظمت املجتمع املدين، وحرية صوافة أكثر مما كانت متوفرة يف بعض 
األقطار العربية، إىل جانب قضاء واسع وذي نزعة استقاللية. كم أن النظام السيايس يعيش 
يف حالة من الشيخوخة، مقابل حراك شبايب قوي وحركة سياسية وحزبية فاعلة وعريقة، 
خالل  من  القائم  احلكم  ورفضت  )كفى(!،  شعار  رفعت  عريضة  شعبية  قاعدة  وذات 
القوى كانت خمتلفة  السلطة مدى احلياة، يف حني أن موازين  للتوريث والبقاء يف  رفضها 

كثريًا يف تونس عم كانت عليه يف مرص«.

لقد ساندت »النهضة« احلراك االحتجاجي مثلها مثل غريها من األحزاب والتيارات 
األيام  يف  تأطريه  أو  قيادته  تتوَل  ومل  له،  ختطط  ومل  احلراك  هذا  تصنع  مل  لكنها  السياسية، 
األوىل من انفجاره. وهذه مالحظة أساسية ال تنطبق فقط عىل حركة النهضة وإنم تشمل 
بقية األطراف، وهو ما يؤكد عفوية الثورة التونسية ويغلق الباب أمام حماوالت التودث 
يتيمة من  »ثورة  اجلواد  املهدي عبد  اعتربها  أو فرض وصاية حزبية عليها. وهلذا  باسمها 

حيث عالقتها باأليديولوجيات وبالقيادات«.

حركة النه�سة انحازت للمنهج الدميقراطي

بعد مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن عيل السلطة، عاشت البالد حالة فراغ. يف 
هذا السياق الذي ضعفت فيه الدولة وحصل انفالت أمني واسع، أكدت حركة النهضة 
انويازها الكامل للمشاركة الديمقراطية واالنخراط يف املرحلة االنتقالية لبناء نظام سيايس 
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جديد. مل تلجأ إىل أي شكل من أشكال االنقضاض عىل السلطة سواء عن طريق االستيالء 
عىل أجهزة الدولة أو اللجوء إىل حتريض اجليش، وإنم دعمت التوجه العام نوو بناء نظام 
ديمقراطي يقوم عىل اختيار الشعب. وقد جاء ذلك نتيجة قناعة ترسخت من قبل الثورة 
لدى عدد واسع من كوادرها، خاصة لدى رئيس احلركة راشد الغنويش الذي دافع كثريَا يف 

كتاباته ومواقفه عن املنهج السلمي والديمقراطي للوركة. 

يؤكد عجمي الوريمي أنه »مل تصل حركة النهضة، وهي حركة ذات مرجعية إسالمية، 
إىل احلكم بانقالب عسكري، أو بتزوير وتزييف االنتخابات، وبطريقة فوقية، بل وصلت 
إىل احلكم من خالل انتخابات حرة ونزهية وشفافة، وحازت عىل ثقة املواطنني التونسيني 
السيد  قال  كم  وأقول  التونسيني،  الناخبني  أصوات  من  نسبة  أكرب  عىل  حصلت  عندما 
ال  قول  وهو  احلكم«.  إىل  نصل  أن  قبل  احلكم،  يف  وضعونا  قد  التونسيني  »إن  الغنويش: 
يتعارض مع احلقيقة، وإن كانت حركة النهضة هي التي حرصت عىل الوصول إىل احلكم، 
أول  يف  بكثافة  هلا  وصوتوا  فيها  فوثقوا  الناس  عىل  نفسها  عرضت  األساس  هذا  وعىل 

انتخابات تقع بعد الثورة.

ترتيب البيت الداخلي يف وقت قيا�سي

داخليًا  خماضا  تعيش  تونس  يف  االحتجاجية  احلركة  اندالع  قبل  النهضة  حركة  كانت 
صعبًا، كم كانت تتجاذهبا وجهات نظر متعددة ومتناقضة. وهلذا وجدت نفسها بعد الثورة 
مدعوة إىل إعادة ترتيب بيتها الداخيل برسعة. وقد نجوت احلركة يف تنظيم صفوفها خالل 
فرتة قياسية، وهيأت نفسها خلوض انتخابات املجلس الوطني التأسييس. لقد أعطت قيادة 
من  تقتضيه  وما  السابقة،  املرحلة  تقييم  حساب  عىل  التنظيمية  للوحدة  األولوية  احلركة 
حماسبة ومراجعة أداء القيادة يف سنوات اجلمر. فخالل املؤمتر التاسع الذي كان أول مؤمتر 
إىل مؤمتر  املراجعات  تأجيل ملف  احلركة  قيادة  اقرتحت  تونس،  داخل  تنظيمه  يتم  علني 
الطاقات  2015، وهو ما مكنها من توجيه خمتلف  العام  استثنائي يفرتض أن يعقد خالل 
نوو االنتخابات التي توجت باعرتاف شعبي بأن حركة النهضة هي احلزب األكرب يف البالد. 

املعارضة،  أحزاب  عليها  كانت  التي  التشتت  حالة  من  النهضة  حركة  استفادت  لقد 
اليسار  أخطاء  يستعرض  يقول حممد مجور وهو  الشأن  التونيس. ويف هذا  اليسار  وخاصة 
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يف  وكان  النقابية  احلركة  يف  االنتخايب  ثقلنا  بداية  ذلك  عىل  وشجعنا  تشتتنا،  يف  »أخطأنا 
اعتقادنا أن املثقف يف اليسار هو الوحيد القادر عىل أن يكسب يف االنتخابات وقد يكسب 
مواقع عديدة يف املجلس الوطني التأسييس.. كم أخطأنا رفضنا العمل املشرتك، ومل نعمل 
األسايس  السبب  أو  الكارثة  هذه  وكانت  كيسار،  موحدة  بصفة  االنتخابات  دخول  عىل 
فنون موحدون يف  التونسيني،  املواطنني  لدى  بتشتتنا خلقنا اضطرابًا  إننا  بل  يف هزيمتنا. 
ومع  الشعارات،  يف  موحدون  اخلطاب،  يف  موحدون  اهلدف،  يف  موحدون  املرجعيات، 
ففي  التونيس.  لليسار  بالنسبة  كارثية  النتيجة  وكانت  مشتتني،  االنتخابات  إىل  ذهبنا  ذلك 
انتخابات2011، اليسار التونيس، ورغم النضاالت والتضويات مل يفز سوى بأربعة مقاعد 

يف املجلس الوطني التأسييس«.

يف املقابل أكد مجور »أنه من التعسف يف حق حركة النهضة أن ال نذكر أهنا كانت أول 
تنظيم فهم أنه غليه بعد 14 يناير/ كانون الثاين وسقوط نظام بن عيل، أن يعيد هيكلة وتنظيم 
ومَكنها  منظم،  بشكل  االنتخابات  بدخول  النهضة،  حلركة  سمح  ذاته  بود  وهذا  نفسه، 
من جاهزية عالية بفضل انتشارها عىل امتداد الوطن التونيس، ففتوت مكاتب هلا يف كافة 
املدن التونسية، كم أنشأت حركة النهضة جمموعة من املنظمت األهلية ساعدهتا يف نشاطها 
الدعوي والفكري والسيايس، ويف العمل االجتمعي، وهذا بود ذاته ساهم يف نجاح حركة 
النهضة يف انتخابات املجلس التأسييس حيث حصدت أكرب عدد من األصوات مكنتها من 

قيادة حكومة الرتويكا واحلصول عىل أكرب عدد من مقاعد املجلس الوطني التأسييس«.

ورطة ال�سلطة يف املرحلة ال�سعبة 
النهضة تورطت يف ممارسة احلكم خالل اجلزء األول  القول بأن حركت  أصبح شائعًا 
من مرحلة االنتقال الديمقراطي. فالنتائج التي حصلت عليها احلركة يف انتخابات املجلس 
الوطني التأسييس )89 مقعدًا(، جعلها تعيش غليانًا عاطفيًا، ودفعها إىل املطالبة بوقها يف 
أن يكون رئيس احلكومة من بني كوادرها، وأن تتوىل هي تشكيل احلكومة. قامت بذلك 
قبل أن تتشاور مع بقية القوى السياسية، مستندة عىل احلق الذي يضمنه هلا »قانون التنظيم 
احلركة  جعل  الترسع  هذا  لكن  املؤقت.  بالدستور  املعروف  العمومية«  للسلط  املؤقت 
تواجه صعوبات ضخمة نتيجة حجم املطالب العالية التي رفعها عموم التونسيني، والتي 
اللذين تولت  العامني  أو االستجابة هلا خالل  القدرة عىل مواجهتها  مل تكن احلركة متلك 
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مئات  فيها  البالد  أن  اكتشفنا  األوان  فوات  »بعد  العجمي:  يقول  البالد.  يف  السلطة  فيهم 
اآلالف من األرس حتت الفقر، وهناك اآلالف من الرشائح املجتمعية مهمشة بالكامل يف 
الداخل التونيس، ال بل وحتى يف املدن الساحلية، ويف املدن الكربى تعيش أحزمة كبرية من 
الفقر املدقع، ومئات اآلالف من املهمشني، وأيضًا مئات اآلالف من أصواب الشهادات 
العليا املعطلني عن العمل، واملعدل التنموي يف تونس مل يعد باستطاعته االستجابة لتلك 
التونيس«.  املجتمع  منها  يعاين  التي  املستعصية  للمشكالت  احللول  يقدم  التوديات، وأن 
وبناء عىل ذلك اعرتف العجمي يف مداخلته »نستطيع القول بأن حركة النهضة مل تكن مهيأة 

وجاهزة لتسلم وإدارة احلكم«.

اخللط بني املرحلة التاأ�سي�سية وبني احلكم 

الشعبي  التفويض  وبني  التأسييس  الوطني  املجلس  مهام  بني  النهضة  حركة  خلطت 
إلدارة  اإلعداد  يف  احلركة  رشعت  أن  منذ  اخللط  هذا  جتىل  وقد  البالد.  يف  احلكم  إلدارة 
األجدر  احلزب  بأهنا  الناخبني  إقناع  إىل  هتدف  كانت  التي  احلملة  هذه  االنتخابية،  محلتها 
بتويل السلطة، وذلك من خالل توزيع الوعود عىل املواطنني، وهو ما جعل جزءًا واسعًا 
من الناخبني يثق هبذه الوعود التي التزم هبا متدينون يملون يف رصيدهم اخلوف من اهلل، 
لكن رسعان ما بدأت تلك الثقة تنهار، ويستبدل ذلك بتوركات احتجاجية واسعة، غذاها 

خصوم حركة النهضة، بعد أن جاءت النتائج معاكسة لتطلعات املواطنني. 

التأسييس حلظة تأسيسية، بمعنى  انتخاب املجلس الوطني  التي تم فيها  اللوظة  كانت 
العمل بدستور جوان/  أن األولية يومها كانت لصياغة دستور جديد بعد أن تم توقيف 
حزيران 1959 الذي مل يعد يتالءم مع املتغريات التي حصلت بعد الثورة. ونظرًا هلذا اخللط 
من  أضعفت  التي  األخطاء  من  سلسلة  يف  احلركة  تورطت  احلكم،  وبني  التأسيس  بني 

مصداقيتها، وأدخلتها يف مواجهات كادت أن تعصف باملرحلة االنتقالية.

مع�سلة الربنامج ال�سيا�سي

مل تكن حركة النهضة متلك بدائل جدية قبل الثورة، وهلذا وجدت نفسها ألول مرة منذ 
تأسيسها مطالبة بوضع برنامج سيايس للوكم. إذ قبل ذلك التاريخ كان لدهيا »مطالب« 
تربر من خالهلا معارضتها حلكم الرئيس بورقيبة ثم حكم الرئيس بن عيل. لكنها بعد الثورة 
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أعدت برناجمًا بدا خياليًا، حيث تضمن 360 مرشوعًا أو بندًا، ويف كل بند وعود تبني فيم 
بعد أن هذا الربنامج غري قابل للتنفيذ. وهو ما اعرتف به العجمي يف قوله »فاز اإلسالميون 
وهذه  هلم،  قدموها  التي  النرجسية  بالوعود  وأيضًا  الناخبني  وبثقة  الناخبني،  بأصوات 

الوعود هي صعبة التوقيق، وخاصة يف ظرف سنة«.

احلكم الت�ساركي الإ�سالمي العلماين وجتربة ترويكا 

قد  الرتويكا  جتربة  لتأسيس  علمنيني  حزبني  مع  النهضة  حركة  حتالف  أن  يف  شك  ال 
أمر يسب  العريب، وهو  الربيع  بقية حاالت  التونسية عن  احلالة  وميز  العامل،  أنظار  لفت 
العجمي  وصفها  التجربة  هذه  العلمنيني.  من  معها  حتالف  وملن  النهضة  حركة  لصالح 
باالستثناء التونيس، وذكر باخلصوص أن »االستثناء يف تونس يكمن يف هذا التعايش بني 
اإلسالميني وغري اإلسالميني، اإلسالميني والعلمنيني، وهذه الرؤية التوافقية التشاركية يف 
احلكم، فنون مجيعًا يف تونس ومهم كانت مرجعياتنا الفكرية بواجة إىل توحيد جهودنا، 
وبواجة ألن نصوغ مرشوعًا وطنيًا مستقبليًا فيه لكل منا مكان. وأعتقد بأننا حققنا يف هذا 
املرشوع الذي من شأنه أن يؤسس للمرحلة القادمة التي هي مرحلة اإلصالحات الواسعة 

واجلذرية والعميقة والشاملة«.

النه�سة تبنت الأغلبية العددية للحكم يف املرحلة النتقالية

شعرت  التأسييس  الوطني  املجلس  مقاعد  من  عدد  بأكرب  النهضة  حركة  فازت  عندما 
بالقوة، وتورطت يف التعامل مع خصومها السياسيني الذين رفضوا االنضمم حلكومة تتوىل 
هي قيادهتا، تعاملت معهم بنرجسية عالية عندما وصفتهم بأهنم »مجاعة صفر فاصل«. وأكد 
قادهتا يف ذلك احلني عىل أن الرتويكا هي ذات األغلبية وما عىل األقلية إال احرتام إرادة من 
املعارضة.  أوساط  فعل سلبية يف  ردة  السيايس  السلوك  هذا  وقد خلق  الشعب.  اختارهم 
يقول حممد مجور: »قلنا بأن الرشعية االنتخابية ال تكفي لوحدها إلدارة دفة البالد والعباد، 
بل جيب أن ندير ونسري البالد برشعية جديدة وهي الرشعية التوافقية، ألن انتخابات 2011 
مل تكن انتخابات اهلدف منها إيصال هذا الطرف السيايس أو ذاك إىل سدة احلكم، بل كانت 
انتخابات أعضاء جملس وطني تأسييس مهمته األساسية وليست احلرصية بلورة وصياغة 
دستور جديد لتونس ما بعد الثورة. ولكن أعتقد أن االنوراف الكبري واخلطأ الكبري الذي 
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ارتكبته حركة النهضة هو االنفراد باملجلس الوطني التأسييس الذي حولته إىل سلطة ونظام 
البالد، حسبم تريد، رغم  التونيس أعطاها كامل ثقته لتسري  حكم، واعتقدت أن الشعب 

عدم جهوزيتها للوكم وهذا بإقرار األستاذ العجمي نفسه«.

وقد سانده يف هذا املوقف مهدي عبد اجلواد يف قوله: »وحسب نص االتفاق الذي تم 
السياسية، أن تكون االنتخابات تأسيسية، بمعنى  املكونات  أيار بني خمتلف  11 مايو/  يف 
هبا  ننتقل  بانتخابات  تتوج  املرحلة  وهذه  واحدة،  سنة  مدهتا  تكون  وأن  الدستور  صياغة 
وبريقها  شهوهتا،  للسلطة  أن  حصل  الذي  ولكن  الدائمة،  املرحلة  إىل  املؤقتة  املرحلة  من 
وألقها، واعتقد أن اإلخوة يف حركة النهضة الذين حتالفوا مع حزبني صغريين، اعتقدوا أن 
بإمكاهنم أن يستغلوا هذه اللوظة التارخيية التي حرموا منها طوياًل، وهم كانوا يعتقدون 
احلكم  من  سيمكنهم  الذي  اإلسالمي  احلق  يمثلون  أهنم  باعتبار  احلكم،  يف  احلق  هلم  أن 
نشأ مرشوع  دولة »علمنية«، هلذا  بورقيبة هي  احلبيب  دولة  أن  بمعنى  دولة »علمنية«،  يف 
حركة النهضة يف بدايته نقيضًا ملرشوع الدولة اإلصالحية التونسية! وخطأ حركة النهضة 
الرئييس واألسايس واجلوهري، هو أهنا مل تقدر جيدًا وواقعيًا أن دولة االستقالل احلديثة 
ليست وليدة ما أنجزه أو جلبه فقط بورقيبة، بل نتاج مسار طويل طوله ممتد عىل مدار 150 
سنة، وهو مسار الدولة التونسية التي عمرها عىل األقل ستة قرون. هذا هو اخلطأ الرئييس 

والقاتل حلركة النهضة«.

لقد أثارت الرشعية التوافقية خالل املرحلة التي تولت فيها حركة النهضة إدارة احلكم 
جدالً واسعًا. فهذه املسألة رفضتها حركة النهضة يف البداية اعتقادًا منها بكوهنا تتناقض مع 
الديمقراطية ومع الرشعية العددية، لكن بعد أن احتدت األزمة داخليًا وحدث االنقالب 
املرصي، عادت حركة النهضة لتتخذ من الرشعية التوافقية شعارًا مركزيًا لسياساهتا، وهو 
ما تم اعتباره يف تونس نقلة نوعية مهمة جدًا يف الثقافة السياسية التونسية. فالفوز باألغلبية 
ال يكفي يف املراحل االنتتقالية جتنبًا الحتكار السلطة، وإنم جيب دعم تلك الرشعية برشعية 

أخرى تستند عىل التوافق والرشاكة.
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احلوار الوطني عنوان للتوافق

كادت  املعارضة،  فصائل  خمتلف  وبني  الرتويكا  حكومة  بني  املواجهة  احتدت  عندما 
الصيغة  اخللف.  إىل  وترتد  تتوقف  أن  السيايس  االنتقال  جتربة  وكادت  تنهار،  أن  البالد 
الوحيدة التي أخرجت تونس من املأزق هي اللجوء إىل احلوار الوطني كأداة ناجعة وفعالة 
بعيدًا يف  للذهاب  النهضة مستعدة  أن كانت حركة  التوافق. وبعد  حلل اخلالفات وحتقيق 
كان  منهم  جزءأ  ألن  »االنقالبيني«  بـ  أعضاءها  تصف  كانت  التي  املعارضة  ضد  املعركة 
التأسييس،  الوطني  واملجلس  احلكومة  مقدمتها  ويف  االنتقالية  اهلياكل  مجيع  بول  يطالب 
قبلت باجللوس معهم برعاية االحتاد العام التونيس للشغل وبقية املنظمت الراعية للووار. 
وعندها أصبح »احلوار الوطني واإليمن برضورة القطع مع املايض، هو الطريق إلقامة دولة 

القانون، واملؤسسات«.

من احلركة ال�سلفية والإخوان.

أحدثت االغتياالت السياسية صدمة قوية وغري متوقعة للتونسيني مجيعًا بكافة أطيافهم 
السياسية والفكرية والثقافية. ودفعت رضيبة هذه االغتياالت حكومة الرتويكا، التي كانت 
تقودها حركة النهضة. فالرصاع بني مكونات النخبة السياسية التونسية قديم، لكنه مل يصل 

إىل حد اللجوء إىل التصفية اجلسدية.

إن اغتيال كل من شكري بالعيد وحمد الربامهي، رفع الغطاء عن التيار السلفي اجلهادي، 
التونيس،  اليسار  مكونات  ومعظم  جهة  من  النهضة  حركة  بني  الدائرة  احلرب  وغذى 
وذلك  السياسية،  االغتياالت  مسؤولية  النهضة  مّحلت  التي  الشعبية«  »اجلبهة  وباألخص 
تثبت تورط احلركة بشكل  مل  التي وإن  الترصيات واألحداث  باالستناد إىل جمموعة من 
التيار  مبارش يف االغتياالت، لكنها أكدت أن قادة النهضة تعاملوا بكثري من التساهل مع 
استعمل  عىل  قادر  وأنه  أجندهتم،  عن  خمتلفة  أجندة  له  أن  يدركوا  ومل  اجلهادي،  السلفي 
السالح يف كل حلظة. وهلذا يتفق الكثريون عىل حتميل احلركة املسؤولية السياسية للوركة 
عن تطور ظاهرة العنف السيايس يف تونس، وذلك بالرغم من أن منهجها سلمي وخمتلف 

عن منهج »أنصار الرشيعة«. 
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فقط  ليس  الضغط  عليها  ومارسوا  قوي،  بشكل  احلركة  خصوم  استغلها  املسألة  هذه 
يقول مهدي  السياق،  املسلمني. ويف هذا  أيضًا من اإلخوان  السلفيني ولكن  للتربىء من 
عبد اجلواد: »عندما تذهب إىل األحياء املغلقة يف تونس، فإنك جتد أن قواعد حركة النهضة 
التورير اإلسالمي، عند  قواعد حزب  نفسها  السلفية، وهي  احلركات  قواعد  نفسها  هي 
احلراك، أو عند ردود األفعال، أو عند املظاهرات واالحتجاجات.. وهذا يف احلقيقة يدعم 
بالتوافق،  إخوانية، غري مهتمة  إىل احلكم حركة  النهضة دخلت  بأن حركة  القائلة  الفكرة 
وغري مهتمة بتجذر اإلسالم، وظلت حمافظة عىل وشائج تنظيمية قوية وعالقات كبرية مع 
ما جتىل يف ترسعها يف مواقفها مما جرى يف  التونيس، وهو  اخلارج  التيارات اإلسالمية يف 
مرص وما جرى يف ليبيا ومما يدث يف سوريا، ويف طبيعة عالقاهتا مع بعض األنظمة العربية 
العليا لتونس. ولكن احلركة  النهضة فيها املصلوة الوطنية  األخرى، والتي مل تراٍع حركة 
وقد  الوطني،  احلوار  يف  غريها  مع  ودخوهلا  احلكومة  عن  ختليها  عند  موقفها  من  عدلت 
استفادت كثريًا من ذلك وعليها إذا أرادت أن تتواصل كوزب مدين وطني تونيس أن تؤمن 
بوقوق اإلنسان وباملكاسب التي حققتها املرأة، وباحلريات التي حققها الشعب التونيس، 
واحلدود  تونس،  خارج  اإلسالمية  التيارات  مع  عالقتها  طبيعة  صارم  بشكل  حتدد  وأن 
الوطنية  املصالح  تقدم  وأن  العنيفة،  اإلسالمية  التيارات  وقواعد  قواعدها  بني  الفاصلة 

التونسية العليا عىل أي انتمء آخر«.

ال�سيا�سي والدعوي 

وجدت حركة النهضة نفسها منذ أن حتّولت إىل حزب سيايس يف مطلع الثمنينيات أمام 
معضلة مل تقم بوسمها لغاية اآلن، وهي تتعلق باخللط ما بني السيايس والدعوي. وقد أثرت 
هذه اإلشكالية عىل أداء احلركة وعىل صورهتا يف الداخل واخلارج. ولذلك هناك نقاش يف 
منتدى املثقفني يف تونس، هل بالفعل انتقلت احلركة من مستوى اجلمعة إىل مستوى احلزب 
السيايس؟ وإىل أي مدى استطاعت حركة النهضة أن جتعل من نفسها قوة سياسية بعيدة 
عن تأثريات اخلطاب الدعوي الذي يالزم بشكل دائم احلركات اإلسالمية يف كامل دول 
املنطقة؟ وتعترب هذه من املشاكل الكربى التي تواجهها احلركة اليوم. يقول العجمي: »حركة 
سيايس  وخط  مشرتك،  برنامج  وهلا  وسياسيًا،  وفكريًا  أيديولوجيًا  موحد  تنظيم  النهضة 
واحد، ولكن أحيانًا يستشف من خالل ترصيات كوادر احلركة وجود يشء من الفوىض، 
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خاصة عندما خيرج أحد الكوادر عن السيطرة وكأن هنالك احتمالً بوصول انشقاق، وهو 
أمر غري صويح، لكنه سلوك يفرض عىل القيادة ضبط ترصيات بعض قيادييها ورموزها، 
السلمي  والتداول  الديمقراطي،  اخلط  خليار  انويازها  حيث  من  الواضح  خطها  وضبط 
للسلطة، وهبذا املعنى هي ليست مجاعة متسلطة عىل احلكم، أو أوكلت هلا مهمة سياسية. 
كم أهنا حركة متمسكة بمرجعيتها اإلسالمية، كم متسكت بصفتها السياسية، وكانت تبتز يف 
هاتني الصفتني، وكان يطلب منها أن تتخىل عن أيديولوجيتها ومبادئها اإلسالمية، لتكون 
أو لتتوول إىل حزب سيايس كبقية األحزاب التونسية األخرى، وكانت تبتز حتى خترج عن 
صفتها يف املشاركة السياسية وأن تتوول فقط إىل جمرد مجعية ثقافية تؤدي دورًا يف األدجلة، 
أكثر مما تؤدي دورًا سياسيًا وطنيًا كباقي األحزاب السياسية التونسية. ورغم الضغوطات 
مل  فهي  الصفتني  بتلك  متسكت  النهضة  حركة  أن  إال  والتهميش،  واإلقصاء  واإلغراءات 
تكرتث، ومل تتنازل ومل تتخلخل مواقفها ومل حتيد عن رسالتها ومل تتقوقع، ومل تنورف من 
وجدت  اآلن  ولعلها  معهم.  وتعايشت  اآلخرين  عىل  انفتوت  ولكنها  الفكرية،  الزاوية 
الفرصة، يف القيام بدور التجديد واالجتهاد، بعد أن كانت خالل عقود الدكتاتورية مهددة 

يف وجودها من قبل احلزب احلاكم«. 

العالقة  لصياغة  وعمليًا  واضوًا  تصورًا  »بلورت  النهضة  حركة  أن  العجمي  وأضاف 
بني الدعوي والسيايس، مستلهمة التجربة املغربية أو التجربة اجلزائرية أو التجربة الرتكية، 
نفسها  عن  واإلعالن  والدعوي،  السيايس  البعدين  بني  الفصل  بصدد  النهضة  وكانت 
الثورة  لكن  السيايس  عن  الدعوي  لفصل  الرتتيبات  أعدت  وقد  سياسيًا،  حزبًا  بصفتها 
هبا  متر  التي  اجلديدة  األوضاع  مع  متناسبة  الورقة  هذه  تعد  ومل  اجلميع  باغتت  التونسية 
تونس، ورّحلت هذه الورقة إىل مؤمتر احلركة الذي عقد يف العام 2012«. وقال إن »جتربة 
احلكم وتطورات األوضاع يف البالد وتشكل املشهد السيايس اجلديدة يف تونس، جعل هذا 
اآلن  النهضة  حركة  أن  من  متأكد  وأنا  والتعمق.  الدراسة  من  املزيد  إىل  بواجة  املوضوع 
بسيط، وهو  لسبب  ربم  الدعوي،  بالشق  أيضًا  منشغلة  السيايس وهي  للجاذب  مشدودة 
واخلطاب  املتشددة،  اإلسالمية  لألحزاب  الرنانة  اخلطابات  جتذبه  التونيس  الشباب  أن 
السلفي باخلصوص، وهؤالء الشباب يرفضون التعامل االجيايب مع املسار السيايس حلركة 
النهضة، وقد دخلوا يف مشكلة كبرية مع الدولة ومع مؤسساهتا، وهذا من شأنه أن يمل 
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حركة النهضة املسؤولية عن ذلك، إذ كيف يمكنها أن تسهم يف ترشيد هذا اخلطاب الديني 
والسلفي، ويف جذب هؤالء الشباب وإبعادهم عن اخلط املتشدد هلذه احلركات«.

السياق  السياسيني، ويف هذا  يزال مثار شك يف أوساط خصومها  العجمي ال  ما ذكره 
يقول حممد مجور: »حرصت أو حاولت حركة النهضة أن تتميز عن بقية التنظيمت الدولية 
اإلخوان  مجاعة  بمنظومة  هلا  دخل  ال  وأنه  مدين،  كوزب  نفسها  تقدم  بأن  هلا،  الشبيهة 
املسلمني وأطروحاهتم«، لكنه يعتقد بأن »حركة النهضة ستبقى حريصة عىل تالزم الدعوي 
أن  بمعنى  االجتمعي،  الدعوي  املستوى  عىل  السيايس  اجلانب  توظف  وأن  والسيايس، 
يستثمر املستوى السيايس ما يققه الدعوي من مكاسب عىل املستوى االجتمعي، وإن كان 

هذا الرأي ال يشرتك فيه مجيع قادة حركة النهضة.

احلالة امل�سرية وا�ستح�سار البعد الإقليمي والدويل 

عندما بدأت حركة النهضة تستعد لتوتل موقعًا قويًا يف تونس بعد اهنيار نظام بن عيل، 
كثف قادهتا من زيارة كربى العواصم الغربية، ويف مقدمتها واشنطن وباريس، وذلك بغاية 
بأمهية  الوعي  من درجات  درجة  ذلك  وقد عكس  الكربى.  للدول  توجيه رسائل طمأنة 
انتقال حركة  القوية يف تونس لتقبل فرضية  العامل الدويل وهتيئة األطراف ذات املصالح 
النهضة من املعارضة إىل السلطة. وقد ساعد ذلك عىل قبول هذه العواصم بنتائج انتخابات 

املجلس الوطني التأسييس التي فازت هبا النهضة بأعىل نسبة مقاعد. 

ومن وجهة نظري، لو مل يقع ما حصل يف مرص من تغيري عنيف ملوازين القوى وإبعاد 
اإلخوان املسلمني عن احلكم، ملا كانت األوضاع يف تونس قد اخّتذت هذا املنعرج القوي 
البعد الدويل  التونسية. لقد أدرك السيد راشد الغنويش  الذي يعترب إجيابيًا يف سياق احلالة 
واإلقليمي ملا حصل يف مرص، ويف ضوء ذلك، أجرى تعديالت جذرية عىل مواقفه السياسية 

حتى يمي حركته من التداعيات السلبية لتلك املتغريات.

توتر عالقة النه�سة باملجتمع املدين: النقابات والإعالم

وجدت حركة النهضة نفسها عندما تولت قيادة حكومة الرتويكا يف اشتباكات متعددة 
مع معظم مكونات املجتمع املدين، وهو ما جعل بعض قادهتا يروجون يف تلك الظروف إىل 

أن املجتمع املدين التونيس هو أداة يوظفها اليسار من أجل إفشال جتربتها يف احلكم.
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األصل يف هذه املسألة أن احلركة مل تكن مدركة للقوة التي اكتسبتها هذه الشبكات من 
غري  أو  ومهية  معارك  إثارة  يف  تتورط  جعلها  ما  وهو  معها،  التعامل  حتسن  ومل  املنظمت، 
اإلخفاق  هلذا  خاصة  قراءة  له  اجلوار  عبد  مهدي  لكن  املدنية.  األطراف  هذه  مع  أساسية 
الذي تورطت فيه حركة النهضة، حيث يقول: »حلركة النهضة قاعدة انتخابية ولكن مل تكن 
هلا قاعدة اجتمعية، هلذا اعتقدت بأن قاعدهتا االنتخابية التي سموت هلا بالوصول إىل سدة 
احلكم، ستسمح هلا »باالستدامة« واالستمرار يف السلطة. وعىل هذا األساس دخلت حركة 
النهضة يف رصاع مع النقابات العملية، ومع املوامني، ومع القضاة، ومع اإلعالمني، ومع 
التونسية التي تشكل وعيها باخلوف والتوجس من حركة النهضة، باعتبارها  كل النخب 
من  النخب  هذه  حرمان  إىل  احلكم  وسدة  السلطة  إىل  وصوهلا  يؤدي  قد  إسالمية  حركة 
االستبداد  ضد  النضاالت  من  طويلة  سنوات  مدار  حققتها عىل  التي  املكتسبات  جمموعة 

عىل مدار مائة ومخسني سنة، وخاصة يف الستني سنة األخرية«.

من مناه�سة البورقيبية اإلى الت�سالح مع تراثه
عندما تأسست احلركة اإلسالمية التونسية التي ستصبح حركة النهضة أهم فصيل هلا، كان 
مؤسسوها يعتقدون بأن مهمتهم التارخيية هي االنتقام من بورقيبة الذي يتهمون مرشوعه 
بالتغريب والقضاء عىل اإلسالم، ومن الدالالت الرمزية عىل ذلك أن رئيس احلركة الشيخ 
راشد الغنويش رفض الرتحم عىل بورقيبة منذ وفاته، وبقي مرصًا عىل موقفه هذا إىل أن بدأ 
سلسلة التغيريات الكربى يف منهجه السيايس. ويف املرحلة األخرية بدأ يالحظ بأن بورقيبة 
مل يكن جمرد شخص حكم البالد ومات، وإنم له آثار عميقة يف الشعب التونيس، وال يمكن 
ألي حركة سياسية أن تقفز عىل ذلك بسهولة. وما التقارب السيايس الذي حصل بني راشد 
دليل عىل  إال  البورقيبية،  املدرسة  نفسه وريث  يعترب  الذي  السبيس  قايد  وباجي  الغنويش 
أن احلركة انطلقت من رؤية إخوانية متناقضة ومناهضة للمرشوع البورقيبي، ثم تطورت 
تدرجييًا لتؤسس حلالة تالقي وتقاطع مع املرشوع البورقيبي، فتقرتب بذلك من جزء حيوي 

من اخلصوصية التونسية.

هذه أبرز مالمح جتربة حركة النهضة يف السلطة. وهي جتمع بني عنارص القوة التي مكنتها 
من كسب جزء هام من الرأي العام، وجعلها تصمد يف وجه العواصف ملدة سنتني، لكنها 
رسعان ما تراجعت ومنيت هبزيمة انتخابية قاسية نقلتها من القوة األوىل إىل القوة الثانية 
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النهضة مرهونًا إىل حد كبري بمدى تعلمها من دروس  البالد. وسيبقى مستقبل حركة  يف 
جتربتها يف احلكم، إذ كلم طورت من خطاهبا، وفهمت واقعها بشكل أعمق وأفضل، هيأت 
نفسها خلوض جتارب أخرى يف السلطة يكون حصادها مفيدًا للشعب التونيس، وداعًم هلذه 

التجربة الديمقراطية الواعدة. 
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الدكتور ح�سن نافعة)1) )مدير اجلل�سة(: 

هذه اجللسة ختتلف اختالفًا كبريًا عن اجللسة السابقة التي خصصت للتجربة التونسية، 
وذلك لسببني: السبب األول: أن جتربة تونس اكتملت فصوهلا تقريبًا واكتملت حركتها 
الثورية، ودخل التونسيون يف مرحلة تأسيس النظام السيايس املدين الديمقراطي، والذي 
نأمل هلم التوفيق والنجاح يف جتربتهم وبناء مؤسساهتم الديمقراطية، ليصبح باإلمكان أن 
ننظر إىل ما جرى يف تونس التي هي نتاج كافة األطراف التي شاركت يف صنع هذه التجربة، 
بيشء من التجرد، وأن نقدم هلذه التجربة نقدًا ذاتيًا وموضوعيًا، وهذا ما حدث وأظن أن 
الرئيسة  التيارات  السابقة، خصوصًا أن ممثلني عن  كافة احلضور قد استفادوا من اجللسة 
أسئلة  اجللسة، وتفاعلوا مع  كانوا حارضين وحتدثوا يف  الثورة  التي شاركت يف  التونسية 

واستفسارات احلضور. 

كم  السياسية  للدراسات  القدس  مركز  يتمكن  مل  الشديد،  لألسف  هو  الثاين:  السبب 
أوضح لنا مديره العام، من أن يستضيف كل الذين كانوا جيب أن يكونوا حارضين يف هذا 
ليتودثوا عن جتربتهم املرصية اخلاصة، وعن جتربة أحزاهبم وحركاهتم وتياراهتم  املؤمتر، 
يف احلكم، وخاصة املمثلني عن مجاعة اإلخوان املسلمني، وعن بقية تيارات فصائل العمل 
اإلسالمي السيايس. وأنا يف احلقيقة شاهد عىل اجلهد الكبري الذي بذله مركز القدس يف هذا 
املجال، ولقد حاولت من جانبي، بناء عىل طلب املركز، االتصال ببعض األشخاص من 
أجل أن يكتمل طيف املتودثني يف اجللسة، ولكن لألسف الشديد مل نوفق، ومع ذلك كنت 
له  أنه وصل إىل مطار عمن، ومل يسمح  إبراهيم، وفوجئت  الدكتور ناجح  أتوقع أن أرى 

لألسف بالدخول إىل األردن، وأعيد من املطار، وهذا ما ال أجد له مربرًا أو سببًا.

عىل كل حال، معنا أستاذان هلم جتربة خصبة يف العمل السيايس يف مرص، مها الدكتور 
وحيد عبد املجيد، وهو أحد أهم الباحثني يف الدراسات االسرتاتيجية يف مركز األهرام، 
وهو حاليًا مستشار املركز، وله أبواث أكاديمية رصينة ومهمة، ولكنه مل يكن باحثًا سياسيًا 

)1)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرصل
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فقط، بل كان قريبًا من خمتلف احلركات السياسية النشطة، وبالتايل لديه رؤية عامة، ليس 
فقط بوثية، لكنها رؤية كان قد اكتسبها من خالل اخلربة واملمرسة. 

وهو  املرصي،  الوفد  حلزب  العليا  اهليئة  عضو  هو  شيوا،  عصام  األستاذ  أيضًا  ومعنا 
حزب قديم، قاد الثورة املرصية يف العام 1919، وقاد احلركة الوطنية املرصية يف مرحلة ما 
بني احلربني العامليتني، ولذا ارتبطت التجربة املرصية به، لكن حزب الوفد احلايل، ليس هو 
حزب الوفد القديم، لكنه ما زال يشكل جزءًا أساسيًا من جسم احلركة الوطنية املرصية، 
وسيقدم رؤيته الشخصية وال أقول الرؤية الرسمية حلزب الوفد، لكن باإلضافة إىل صفته 
السياسية، وكونه أحد الكوادر األساسية يف حزب الوفد، فهو من ناشط حقوقي، وأحد 

املتابعني للوركة احلقوقية يف مرص. 

الدكتور وحيد عبد املجيد)2): 

يف  مسريهتا  تطور  يف  املختلفة،  جتاربنا  قراءة  أجل  من  كهذه  ندوات  لتنظيم  نوتاج  إننا 
املرحلة احلديثة، وبصفة خاصة بعد الثورات الشعبية »ثورات الربيع العريب« التي حدثت 
يف أكثر من دولة عربية، والتي ما زال ثقلها وتأثرياهتا أمامها وليس خلفها، وما زالت تونس 
التي كم يقولون أول الثورات هي الرائدة يف هذا املجال، إذ دخلت مرحلة البناء والتقدم 

إىل األمام. ورغم فشل الثورة يف بعض البلدان العربية األخرى إال أهنا نجوت يف تونس. 

سأقّدم يف هذه اجللسة حتلياًل يتضمن بني ثناياه شهادات عىل ما حدث يف الفرتة املاضية، 
بم فيها الفرتة املطلوبة، وهي فرتة حكم مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، ليس من أجل 
لكن  تنديدًا،  أو  تأييدًا  رفضًا،  أو  قبوالً  املبارش،  السيايس  باملعنى  اإلخوانية  التجربة  تقييم 
لكي نفهم ما حدث، ونساعد يف تصويح اختالالت موجودة يف احلياة السياسية يف بلدان 
السؤال  بدءًا من اإلجابة عن  الدروس،  فيها مرص، ولكي نستخلص  بم  العريب،  يف عاملنا 

الرئيس، وهو أين كان اخللل، وأين يكمن؟ 

)2)  املستشار يف مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، مرصل
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هذه التجربة هلا خاصية مهمة يف مرص تتجاوز الوضع الذي تعيش فيه املنطقة، ومرص 
إىل  يصل  تنظيم  جتربة  وهي  الديمقراطي،  والتطور  السياسية  النظم  تطور  لدراسة  مهمة 
بطريقة  يديرها  ثم  يديه لظروف كثرية، يف حلظة معينة مؤاتية،  التي أصبوت بني  السلطة 
واحلزبية  السياسية  القوى  وبكل  الدولة،  مؤسسات  بمختلف  اصطدامه  إىل  تؤدي  معينة 
السلطة،  تسلم  إىل  الوصول  يف  وساعدوه  معه  حتالفوا  من  فيها  بم  والثقافية  والفكرية 
السيايس،  اإلسالم  تيار  يف  رئيسة  قوى  ذلك  يف  بم  البالد،  إدارة  ويف  احلكم  يف  وشاركوه 
وال  مستعدًا  يكن  مل  أنه  رغم  كامل،  انفرادي  احتكاري،  بشكل  التنظيم  هذا  فترصف 
جاهزًا بعد إلدارة هذه السلطة، وليس لديه أية برامج اقتصادية أو اجتمعية لتطبيقها حلل 
املعضالت االقتصادية واملعيشية وتوفري العمل والقضاء عىل البطالة، أو التخفيف منها يف 

أوساط الشباب. 

البلد الصغري، مقارنة مع مرص، لدهيا مشاكل كبرية وهائلة، مل  وإذا كانت تونس، هذا 
حتل إىل اآلن، فم بالك بمشاكل مرص املرتاكمة، عىل مر ثالث أو أربعة عقود، من الفساد 
االقتصادي واملايل واالستبداد، يف بلد يقرتب عدد سكانه من مائة مليون نسمة يف غضون 
سنوات قليلة، وأظن أن هذه تركة هائلة ال يمكن ألي تنظيم أن يملها منفردًا أو حمتكرًا 
عمل  دينامية  لكن  طويلة،  لفرتة  هبذا  مقتنعني  اإلخوان  مجاعة  قادة  بعض  وكان  للسلطة. 

التنظيم اإلخواين نفسه، قادت إىل نتائج مغايرة.

ونون  شديد  بتمعن  أمامها  نتوقف  أن  ينبغي  وحساسيتها،  ألمهيتها  نظرًا  املسألة  هذه 
بنية  إىل  العودة  من  لنا  البد  إنه  أقول  هلذا  البدائل،  يف  للخلل  الرئيس  املكمن  عن  نبوث 
التنظيم اإلخواين نفسه، ألن هذه البنية موجودة يف بنية تنظيمت وحركات إسالمية أخرى، 
وبالتايل  وليربالية،  يسارية،  إسالمية،  غري  حركات  تنظيمت  بنية  يف  موجود  أيضًا  وهي 
أثرت عىل  الذي  الفرتة، هي  املسلمني يف هذه  اإلخوان  تنظيم مجاعة  ديناميكية عمل  فإن 
أدائه حقيقة، ودراسة هذه الديناميكية تفيد عىل نطاق أوسع بكثري من التجربة اإلخوانية 

املرصية، هلذا النوع من التنظيم بمرجعيته الدينية. 

وقبل أن أدخل يف هذا املوضوع، أريد أن أقول كلمة وفقًا ملا هو موجود يف برنامج هذه 
الفاعلة فيها.  التونسية واألطراف  اجللسة، ووفقًا ملا قيل يف اجللسة السابقة حول التجربة 
حقيقة، األحزاب والقوى الديمقراطية املدنية، هلا بالتأكيد أخطاء مثلها مثل بقية األحزاب 
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األخرى من االجتاهات والتيارات األخرى، فليس هناك حزب أو تيار سيايس مل خيطئ، 
وهذا يشء مؤكد ال خيتلف عليه اثنان. 

الثورة، فهي  الديمقراطية واملدنية سابقة عىل  القوى  لكن أخطاء هذه األحزاب وهذه 
مل هتتم ببناء نفسها متامًا، واستسلمت للوصار الذي فرض عليها من قبل النظام السابق، 
هذا  مقارها،  يف  ومتقوقعة  حمصورة  أبقاها  والذي  والدكتاتورية،  واالستبداد  القمع  نظام 
أسايس  فرق  وهذا  املجتمع،  قلب  يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  فيه  عمل  الذي  الوقت  يف 
وجوهري عندما نتودث عن التجربتني املرصية والتونسية، ال بل هناك فروق ال حرص هلا 

بينهم. 

كان  أنه  إال  الرسمية،  الناحية  من  حمظورًا  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  كان  لقد 
موجودًا وفاعاًل يف قلب املجتمع املرصي، من الناحية الفعلية يف إطار عالقة مؤقتة، كانت 
مبنية عىل تفاهم بينه وبني سلطة الدولة، منذ أن أعاد أنور السادات هذا التنظيم اإلخواين إىل 
العمل وإىل الواجهة السياسية، والعمل العلني العام مرة أخرى، يف أوائل عقد سبعينيات 

القرن الفائت، حيث بدأ التنظيم يعمل منذ منتصف السبعينيات. 

وكانت هناك يف احلقيقة تفامهات بني اإلخوان املسلمني وبني النظام السيايس، تسمح 
العمل  جمال  يف  املرصية،  اجلمهري  صفوف  بني  يشاء  كم  يعمل  أن  اإلخواين  التنظيم  هلذا 
يف  ينافسها  وأال  السلطة،  من  يقرتب  ال  أن  عىل  والدعوي،  اخلريي  والعمل  االجتمعي 
املجال السيايس. وعندما يمرس عماًل سياسيًا يكون يف حدود يتم االتفاق عليها مع النظام، 
كم حدث عىل سبيل املثال يف انتخابات 2005، حيث كان هناك اتفاق عىل حصة معينة من 
الرتشيوات لإلخوان التزموا هبا، لكن النتائج جتاوزت االتفاق، حيث نجح من اإلخوان 
مثلم كانت حتدُث  السلطة، فودثت بعض اإلشكاالت،  متفق عليه مع  أكرب مما هو  عدد 

بعض اإلشكاالت والتعقيدات بينهم، لكنها ليست مهمة، وال تؤرق النظام. 

عىل صعيد آخر، كان لدى بعض األحزاب والقوى الديمقراطية واملدنية موقف عدائي 
ليس بسيطًا اجتاه اإلسالم السيايس، من منطلق أسايس هو مواجهة هذا التيار، وليس وضع 
هذا التيار يف حجم مناسب، وهذا ما جعل من هذه األطراف الوجه اآلخر النغالق التنظيم 
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اإلخواين عىل نفسه، أي أن هذه األطراف انغلقت عىل نفسها وعىل موقفها الذي جعل منها 
الوجه اآلخر للطرف الذي تريد أن ُتقصيه. 

واألحزاب  القوى  إدراك  عدم  العريب،  الربيع  دول  مجيع  يف  املشرتكة  األخطاء  ومن 
السياسية وكل التيارات الفكرية والثقافية واحلقوقية، طبيعة هذا النوع من الثورات الشعبية 
التلقائية التي ال حتدث برتتيب مسبق، نتيجة حترك جمموعة منظمة هلا برناجمها وأهدافها، 

وتعرف إىل أين ستسري بالثورة، وقادرة عىل استالم احلكم وإدارة دفته. 

طويل،  زمني  مدى  عىل  أهدافه  يقق  متامًا،  التلقائية  الشعبية  الثورات  من  النوع  هذا 
الثورات  ذلك:  أمثلة  ومن  النوع،  هذا  من  الثورات  مجيع  عىل  ينطبق  وهذا  فوريًا،  وليس 
امللونة التي ما زالت جمتمعاهتا وبالدها تواجه مشاكل ومعضالت مل حتل بعد، وال يقترص 
ضد  قامت  التي  الثورات  عن  أحتدث  إنم  صارخة،  حالة  فهي  أوكرانيا،  عىل  فقط  األمر 
الشيوعية يف أوروبا الرشقية، حيث ما زالت معظم هذه البلدان تعاين من مشاكل اقتصادية 
واجتمعية كبرية، وما زالت تسري خطوة إىل األمام وخطوتني إىل الوراء، وبعضها عادت 
فيه األحزاب الشيوعية إىل احلكم وإن بمسميات أخرى عرب االنتخابات، وبعضها أقيمت 
الدولة  عىل  للسيطرة  األغلبية  حزب  فيها  وُيستخدم  حزبية،  أو  برملانية  ديكتاتوريات  فيه 

ومقدراهتا. 

هذه  يف  األصل  إنم  دائمة،  ثورة  اسمه  يشء  يوجد  ال  الثورات،  من  النوع  هذا  وإزاء 
الثورات هو حتقيق أهدافها، وهذا يتاج إىل فرتة طويلة. ولو أننا راجعنا ما حدث يف الثورة 
يناور  زال  ما  كان  ضده،  الثورة  قامت  الذي  عرش  السادس  لويس  أن  لوجدنا  الفرنسية، 
يف هناية العام الرابع للثورة، العام 1791، للوفاظ عىل نظامه ومكتسباته وسلطته نفسها، 
ومقاومة املطلب املتواضع، مطلب امللكية الدستورية، قبل التفكري باجلمهورية، ما اضطر 
بعد ست  بعامني، أي  املطلب  بعد هذا  السادس عرش  بلويس  باإلطاحة  الثورة  قيام قوى 
سنوات من الثورة، وإقامة اجلمهورية الفرنسية األوىل التي مل تستمر سوى ثالث سنوات، 
وحكم  بونابرت،  نابليون  بقيادة  إمرباطورية  وأقيمت  عليها،  مضادة  ثورة  وقعت  حيث 

»ترويكا«، ثم فر نابليون.
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مسار هذا النوع من الثورات التلقائية إذًا مسار عسري وطويل املدى، وهذا طبيعي، لكن 
معظم القوى واألحزاب السياسية يف عاملنا العريب ال تدرك ذلك حتى اآلن، وتتعامل مع 
كل استوقاق يدث كم لو أنه خامتة املطاف، وكم لو أن من يسيطر عىل السلطة، سيبقى فيها 
إىل األبد. ولألسف ساد هذا املفهوم يف معظم البالد التي حدثت فيها ثورات شعبية، بينم 
ستشهد هذه البلدان متغريات مستمرة عىل مدى زمني طويل إىل أن تتعلم هذه املجتمعات 
ويتعلم الناس فيها، كيف يتعايشون مع بعضهم بعضًا بدون نزاعات وخصومات، وإىل أن 
يدركوا أن أحدًا ال يستطيع القضاء عىل أحد وجيتثه هنائيًا، وينفيه من الوجود، وأن امتالك 
السلطة والسيطرة عىل مقاليد احلكم والقوة فيها، ال يكفي للقضاء عىل العنرص أو احلزب 
أو التيار الذي ال ترتاح إليه أو ال تطمئن إىل أفكاره، ألنه يف النهاية ال سبيل إال التعايش، 
وهذا يأيت تدرجييًا، وبالتوافق مع كافة األطراف، إىل أن تستقر هذه احلال، وتصبح هناك 
وبعدئذ  ويرتمها،  اجلميع  هبا  يلتزم  الديمقراطية  للعملية  وقواعد  للعبة،  أخرى  قواعد 
ولذلك  تدرجييًا.  التوقق  إىل  طريقها  تأخذ  الثورة  أجلها  من  اندلعت  التي  األهداف  تبدأ 
بدون ديمقراطية حقيقية مستقرة قادرة عىل ضمن حتقيق مشاركة اجلميع، وحتقيق حقوق 
وحريات كاملة هلم، فال يمكن باملطلق قيام بناء اقتصادي واجتمعي يلبي احتياجات هذه 

املجتمعات، ويقق القدر املعقول واملمكن من العدالة االجتمعية. 

حدث  ما  مراجعة  إىل  العودة  من  البد  بصددها؟  نون  التي  التجربة  يف  إذًا  اخللل  أين 
خالل الثورة وخاصة بعد انتخاب الدكتور حممد مريس وتوليه الرئاسة يف أول شهر يوليو/ 
متوز من العام 2013، فقد حدث اخللل يف جمموعة من القرارات التي اختذهتا قيادة تنظيم 
بدءًا من قرار ترشيح مريس رئيسًا  الثورة مبارشة،  بعد  اإلخوان، والتي كان هلا مقدمات 

للجمهورية، فبدأت األخطاء تتصاعد وُترتكب من قبل تنظيم اإلخوان املسلمني. 

فقد خالف التنظيم تعهدًا قطعه عىل نفسه بعدم خوض االنتخابات الرئاسية، وكان هذا 
وطنية  وقوى  تيارات  مع  حوار  إطار  يف   ،2011 شباط  فرباير/  شهر  من  العارش  اليوم  يف 
خارج  من  اجلميع  طمأنة  هو  ذلك  من  اهلدف  وكان  املرصي،  السيايس  املشهد  يف  أخرى 
إطار تنظيم اإلخوان املسلمني بعدم ترشيح أي من الشخصيات اإلخوانية ملنصب رئاسة 
اجلمهورية، وبصفة خاصة املجتمع الدويل الذي مل تكن قيادة التنظيم قد وطدت عالقتها 

به بعد. 



87الفصل الثاين: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املرصية

إن رحيل مبارك مل يكن يعني أن اإلخوان املسلمني سيطروا عىل مرص ومقدراهتا بشكل 
كامل، عالوة عىل أن التعهد بعدم ترشيح أحد قادة اإلخوان للرئاسة، قد صدر فيه بيان 
رسمي من مكتب اإلرشاد يعلن فيه التزام كوادر التنظيم وأعضائه هبذا التعهد بشكل قاطع، 
ثم بدأ الرتاجع عن كل التعهدات التي قطعها التنظيم عىل نفسه. وأذكر جيدًا مساعي السيد 
راشد الغنويش لدى قيادة التنظيم لدفعها للرتاجع عن هذا القرار، وهكذا فعل آخرون من 

أصدقاء التنظيم يف مرص لثنيه عن قراره برتشيح مريس لرئاسة اجلمهورية. 

لقد بدا لنا أن معظم التنظيم اإلخواين مل يكن مع هذا القرار، لكن قيادة اإلخوان تولت 
وضغوط  بالغة  بصعوبة  وإن  مرحلتني،  عىل  العام،  الشورى  جملس  يف  القرار  هذا  تدمري 
املشاركة  قرار  اجتمع رسي مترير  تم يف  النهاية،  كافة األعضاء. ويف  رهيبة، مورست عىل 
اعتربناهم »إصالحيني«  بفارق مخسة أصوات فقط. وقد سمعت شخصيًا من بعض من 
الداللة عندما أرصت عىل قرارها  املسلمني يف مرص، تعبريًا شديد  تنظيم اإلخوان  داخل 
عىل  تسيطر  أهنا  الثورة  بعد  تبنّي  التي  الضيقة«  »احللقة  وهي  التنظيم  يف  املتنفذة  القيادة 
التنظيم بشكل كامل، وهذا التعبري هو »أن هذا بداية انتوار« لتنظيم اإلخوان املسلمني!! 
هذا التعبري استخدمه بعض اإلصالحيني يف قيادة اإلخوان خالل لقاءات مع قوى سياسية 
أخرى، وهو يعرّب عن املخاوف من اإلقدام عىل اختاذ قرار كهذا، بم يعنيه من إضعاف للثقة 
املتبادلة التي كانت قد بدأت تبنى وتتعزز وتأخذ طريقها بني تنظيم اإلخوان املسلمني وبني 

قوى سياسية وتيارات وطنية مرصية عدة.

تركيبته  أن  خاصة  يتمله،  ال  ما  اإلخواين  التنظيم  حتميل  إىل  التطور  هذا  أدى  لقد 
املرحلة، ليس فقط  تقبل مشاركة أحد معها يف احلكم والسلطة يف هذه  قيادته ال  وطبيعة 
التنظيم، بم فيها  من أطراف وقوى وتيارات سياسية أخرى، بل حتى من خمتلف أجنوة 
كثري من اإلصالحيني الذين تم إقصاؤهم أو اختفوا أو ُغيبوا بعد تسلم التنظيم للسلطة يف 
مرص، وكان هؤالء من املواورين يف الصف األول مع القوى والتيارات السياسية املرصية 
األخرى، وهو إما تم تنويتهم قبل ذلك، يف آخر انتخابات قبل الثورة من جملس الشورى 
ومكتب اإلرشاد، أو تم إبعادهم عن مكتب اإلرشاد، أمثال الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح، 
وحممد محيدو، وثالثة آخرين أقل شهرة من هؤالء القادة. وأصبوت اهليمنة كاملة ملجموعة 

حمدودة عىل قيادة التنظيم اإلخواين.
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واستطاعت هذه القيادة أن متسك وتسيطر عىل كافة مفاصل التنظيم تدرجييًا منذ عودته 
للعمل العلني منذ بداية سبعينيات القرن الفائت عندما سمح هلم أنور السادات بالعمل 
القيادية  املجموعة  هذه  شكلت  هبذا  والدعوي.  واخلريي  املجتمعي  وبالنشاط  العلني، 
حلقة ضيقة سيطرت سيطرة كاملة عىل مقدرات التنظيم بإمكانياته املالية وقدرته التنظيمية 
العام  العمل  يف  ومنشغلني  متفردين،  اإلصالحيون  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  هذا  اهلائلة، 
للجمعة،  جديدة  صورة  لتقديم  األخرى،  الوطنية  القوى  مع  وحوارات  لقاءات  وعقد 

وخماطبة اإلعالم واإلعالميني. 

التنظيم  العمل يف  التي سيطرت عىل كل مقدرات ومفاصل  املغلقة  القيادة  هذه احللقة 
القيادية  املجموعة  وهي  »األوليغارشية«،  السيايس  االجتمع  علم  يف  تسمى  اإلخواين، 
لذلك  الواسعة  املعارضة  من  الرغم  عىل  الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح  عىل  أرصت  التي 
من تنظيم اإلخوان نفسه، ثم قادت التنظيم والبالد معها إىل حائط مسدود، كم يقال، عرب 

جمموعة متتالية من القرارات، أبرزها اآليت:

التي وعد هبا اآلخرين يف  للتعهدات  للتنظيم، خالفًا  تابعة متامًا  أوالً: تشكيل حكومة 
االجتمع الذي عرف باجتمع فريمونت، حيث وقع تشاور مع األطراف والقوى السياسية 
كافة  بقبول  حتظى  وطنية،  وحدة  حكومة  أو  مستقلة،  حكومة  تشكيل  بشأن  األخرى 
األطراف السياسية املرصية، فلم جتد قيادة اإلخوان املسلمني املذكورة أي شخصية سياسية 
أو وطنية أو أي طرف لترشكه يف هذه احلكومة، إال بعض عنارص النظام السابق، بم فيهم 
رئيس احلكومة شخصيًا الذي كان يعمل مديرًا ملكتب وزير الري يف عهد حسني مبارك عىل 

مدار عرش سنوات قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاين.

كاملة،  ترشيعية  بصالحيات  جملسًا  يكن  مل  املجلس  وهذا  الشورى،  جملس  قرار  ثانيًا: 
قرار فض  لقد وقع  النور.  وبدون حزب  السلفيني  بدون  للجمعة حتى  أغلبية  مع وجود 
مع  والتوالف  الدستور  قضية  يف  والديمقراطية  االجتمعية  القوى  كل  مع  العالقات 
السلفيني وحزب النور، وترك أجندة الدستور هلذا التيار ليتوكم هبا ويفرض وجهة نظره 
يف الدستور، نتيجة االبتزاز الذي تعرض له اإلخوان املسلمون عىل أيدي القيادة املتنفذة، 
الذهنية  تنظيم اإلخوان املسلمني عىل نفسه، يف ظل  انغالق  وكنتيجة ملا حدث يف مرحلة 

الضيقة لقيادتة التنظيم، وهو ما توجد دراسات مجة بشأنه.
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وبناء عليه ما تم من »تسلف« )أي التوول إىل السلفية، أو تبني أفكارها( اجلمعة وبالذات 
التي  املودودة  القيادية  املجموعة  أو  الضيقة،  احللقة  فقد ساعد هذا  القواعد،  عىل صعيد 

كانت تتكون من أربعة أو مخسة أشخاص عىل السيطرة. 

الدستورية،  قواعد  لكل  خالفًا  الدستوري  اإلعالن  إصدار  هو  األفدح  احلدث  وكان 
وهذا اإلعالن يعطي رئيس اجلمهورية صالحيات مطلقة، ويول بني القضاء وأية قوانني 
أو قرارات يصدرها حممد مريس، وهذا مل يدث حتى يف ظل االستبداد والدكتاتورية يف 
القرارات  يف  ينظر  كان  املرصي  القضاء  ألن  مبارك،  وحسني  السادات  أنور  عهدي  ظل 

والقوانني التي يصدرها رئيس اجلمهورية. 

وجاء هذا اإلعالن الدستوري ليوصن أي قرار مجهوري من الطعن القضائي، هلذا دخل 
تنظيم اإلخوان املسلمني يف ذلك الوقت يف صدام مع اجلميع، إذ مل يرتك أحدًا من التيارات 
املودودة  به، إال من بعض املجموعات  السياسية والفكرية واأليديولوجية إال واصطدم 
واألحزاب الصغرية جدًا، من النوع الذي نجده يف الوسط اإلسالمي، أو يف الوسط املدين، 

والتي تلتوق بأي سلطة قائمة.

الرشعية«،  بتوالف »دعم  ما سمّي  السلطة حتت مظلة  املجموعات مع  وحتالفت هذه 
وهذه حتالفات ورقية ال قيمة هلا، ألنه حتى احلزبني الرئيسيني يف تيار اإلسالم السيايس، 
ومها حزب النور وحزب مرص القوية، اصطدمت هبم مجاعة اإلخوان املسلمني، وهي يف 

السلطة ضمن اصطدامها مع بقية مكونات احلركة الوطنية املرصية. 

يف  أصدقائها  قبل  من  حتى  هلا  قدمت  التي  النصائح  لكل  اإلصغاء  اجلمعة  ورفضت 
زعيم  الغنويش،  راشد  السيد  هبا  قام  التي  الثانية  املواولة  ذلك  يف  بم  اإلسالمية،  احلركة 
حركة النهضة التونسية، وكان هذا يف األسبوع األول من شهر يونيو/ حزيران 2013، قبل 
للمشاركة  القاهرة  يف  حينها  الغنويش،  وكان  حزيران،  يونيو/   30 ثورة  من  أسابيع  ثالثة 
يف اجتمعات املؤمتر القومي العريب، حيث تقدم بمساعيه احلميدة لدى اإلخوان املسلمني 
القومي ورئيس  اهليئة االستشارية للمؤمتر  الدكتور خري اهلل حسيب، رئيس  فيها  وشاركه 
كانت  فقد  هائل،  جهد  من  ُبذل  ما  وبرغم  العربية.  الوحدة  دراسات  مكتب  أمناء  جملس 

النتيجة خيبة أمل لكليهم. 
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ما  رفضت  أهنا  أي  جديدة،  حكومة  تشكيل  جمرد  اإلخوانية  القيادة  هذه  رفضت  لقد 
فعلته حكومة حركة النهضة يف تونس بعد استقالة حكومة اجلبايل )من حركة النهضة( التي 
كانت حتكم تونس، وكان هذا ما طالبت به القوى الوطنية املرصية قيادة اإلخوان املسلمني 
التي قدمتها  املطالب األخرى  املطلب مجاًل وتفصياًل، كم رفضوا كافة  الذين رفضوا هذا 
التيارات والقوى السياسية املرصية قبل الربع ساعة األخري من إقالة حممد مريس وعزله من 
منصب رئيس اجلمهورية يف ثورة الثالثني من يونيو/ حزيران، ومعنى هذا أن اخللل يكمن 
يف عملية صنع القرار يف اخللية الضيقة التي تقود تنظيم اإلخوان املسلمني، ويف طريقة صنع 

هذا القرار. 

تفكريه  بوكم  التيار  هذا  وأن  وأيديولوجي،  فكري  اخللل  أن  يرى  من  مع  لست  أنا 
التيارات  صادفت  املرصية،  التجربة  صادفت  التي  اإلشكاالت  هذه  ال،  ومرجعيته..إلخ، 
اإلسالمية. ومن سوء احلظ يف هذه التجربة، أن تنظيم اإلخوان املسلمني وصل إىل السلطة، 
أمسك مخسة أشخاص  بالسلطة، حيث  متامًا  انفردت  قيادة  تارخيه،  قيادة يف  أسوأ  يف ظل 
القيادة ومكتب  التنظيم اإلخواين، وأبعدوا اإلصالحيني من  السلطة كاملة يف هذا  بزمام 
هذه  خلف  السري  من  بدًا  جيدوا  مل  الذين  اآلخرين  القياديني  من  بعضًا  ودّجنوا  اإلرشاد، 
القيادة، ومنهم مل جيد أمامه إال طريق السمع والطاعة هلذه القيادة، والسري خلفها، وبعضهم 
فعل هذا عن انتهازية، أو عن ضيق ذات اليد، ومنهم من كان نائبًا وُأخرج بقدرة قادر حيث 
أصبح خارج اجلمعة، ومنهم ليس بيده حيلة فاضطر إىل االستمرار يف تأييد قيادة اجلمعة. 

وعندما حتدُث مراجعات داخل تنظيم اإلخوان املسلمني ستكون قيادة التنظيم يف مقدمة 
مواضيع هذه املراجعة، بالنظر لدورها يف املأساة التي وصل إليها اإلخوان، عندما يتاج 
الشخص ملراجعة جتربة اإلخوان املسلمني يف احلكم وجتربتهم يف السنوات السابقة، وحتى 
اآلن، يكتشف أن البناء التنظيمي للجمعة يسمح إما لشخص واحد أو ملجموعة حمدودة 
ومقدراته،  مفاصلة  عىل  والسيطرة  التنظيم  عىل  باهليمنة  الشخصيات  من  ضيقة  حلقة  أو 
إضعاف  إىل  يؤدي  ما  التنظيم،  خارج  إىل  اجلمعة  قيادة  من  معه  خيتلف  من  كل  وإخراج 
قدرة اجلمعة عىل إدارة أي عمل من األعمل، هذا باستثناء األعمل اخلريية واالجتمعية التي 
تصب يف النهاية يف مصلوة االنتخابات. ولذلك خرج من تنظيم اإلخوان املسلمني خالل 
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السنوات العرش األخرية، كل من لديه ميول استقاللية، أو تفكري مستقل، بويث مل يعد جيد 
مكانًا له يف التنظيم، رغم أنه كان نشطًا داخله.

ملا  مرص،  يف  اإلخوان  لتنظيم  وانضم  مرصيًا  كان  الغنويش  راشد  السيد  أن  لو  وأعتقد 
استطاع أن يستمر فيه، يف ظل هكذا قيادة مهيمنة ومتسلطة ومتفردة يف احلكم والقرارات 
وتعمل عىل إقصاء كل من خيالفها الرأي. وبكل تأكيد لن جيد الغنويش ويقينًا أنه لن جيد 
اإلسالميني  املفكرين  أمثال  والتفكري  الرأي  يف  يشاركونه  الذين  من  آخرين  ألن  له  مكانًا 
يستطيعوا  التنظيم، ومل  داخل  الغزايل مل جيدوا مكانًا هلم  والشيخ حممد  العوا،  حممد سليم 

بالتايل االستمرار يف العمل من داخله. 

هذه الطريقة يف التفكري ويف بناء التنظيمت بالطبع نصل هبا إىل موضوع الوطني واألممي 
واملراجعة اجلوهرية التي ينبغي أن تشمله، وموضوع ثنائية اجلمعة واحلزب، وبالتايل ليس 
واحدة،  وقيادة  مبارش،  بشكل  وحركة  اإلخوان حزبًا  فيها  قام  التي  احلاالت  أن  مصادفة 
األداء واإلدارة فيها كان أفضل، والقدرة عىل تصويح األخطاء كانت أفضل، وهذه تشمل 
يكون  االزدواجية  هذه  أخرى.  وجتارب  اجلزائري،  املجتمع  وجتربة  تونس،  يف  التجربة 
القيام هبا من كافة  ينبغي  التي  املراجعات  السيايس والدعوي، وأيضًا  دائًم خلط بني  فيها 

األطراف ومن تنظيم اإلخوان بالذات. 

الدكتور ح�سن نافعة )مدير اجلل�سة(: 

داخل جتربة اإلخوان يف مرص،  اخللل  املجيد يف مداخلته عىل  األستاذ وحيد عبد  ركز 
ولكن هذا ال يعني أنه مل ترتكب أخطاء من التيارات األخرى، لكن الرتكيز يكون دائًم عىل 
أخطاء من يمرس احلكم. اآلن أعطي الكلمة لألستاذ عصام شيوا، راجيًا عدم اإلشارة إىل 
األخطاء نفسها التي ارتكبتها مجاعة اإلخوان والتي ذكرها األستاذ وحيد عبد املجيد، وإنم 

التطرق لكل ما هو جديد.
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الأ�ستاذ ع�سام �سيحا)3): 

فيم خيص جتربة مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، هي جتربة مريرة جدًا، وتركت غصة 
شديدة يف نفوس أغلب املرصيني. وجلمعة اإلخوان املسلمني خصوصية، فهي قد نشأت 
يف مرص عام 1928، وأنا أتفهم والتمس عذرًا للجمعة، من حيث أهنا ال تريد وترفض أن 
وال  الدولة،  لدستور  ختضع  وال  وجتربتها،  نفسها  بتقييم  تقوم  ال  وهي  أوضاعها،  تقونن 

تعرتف به أصاًل، وال ختضع لقوانني الدولة، وأنا التمس هلا يف هذا العذر.

لكن ال أستطيع بأي شكل من األشكال أن التمس العذر للجمعة التي وصلت للسلطة 
اللوظة  وترفض حتى هذه  والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني  هيمنت عىل  حيث  مرص،  يف 

تقنني وضعها واخلضوع للقوانني الوطنية املرصية، إذ تترصف كم لو أهنا فوق القوانني.

مجاعة اإلخوان املسلمني سنت لنفسها سياسة فريدة من نوعها وغريبة، فقد كانت ترص 
عىل اخللط ما بني الدعوي والسيايس حتى اآلن رغم االنتقادات العنيفة التي وجهت إليها 
من قبل كافة املكونات السياسية يف البلد، إال أهنا ما زالت ترص عىل ممارسة دورها الدعوي، 
وممارسة دورها السيايس يف الوقت نفسه. لقد كان لإلخوان املسلمني قبل حكمهم ملرص 
وبعد الثورة مبارشة، مواقف متعددة ومتناقضة يف الوقت نفسه، دفعت املواطنني املرصيني 

إىل عدم تأييدهم والوقوف ضد تنظيمهم. 

أنا أتفق مع ما حتدث به الدكتور وحيد عبد املجيد، لكن أريد التأكيد عىل اجلزئية اخلاصة 
املرصية.  الرئاسة  ملنصب  إخوانية  شخصية  ترشيح  عىل  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  بإرصار 
السياسية  والتيارات  للقوى  نفسها  عىل  قطعته  الذي  وعدها  عن  اجلمعة  تراجعت  عندما 
واملدنية املرصية بعدم ترشيح أي من كواردها القيادية ملنصب الرئاسة، خلق هذا شكوكًا 
كبرية لدى قطاع واسع من النخبة املثقفة املرصية يف نوايا اإلخوان املسلمني ومدى صدقيتهم. 

فم كانوا يطرحونه من مواقف ربم كانت متثل مواقف مشرتكة مع قوى سياسية إسالمية 
قريبة منهم، أو مع بقية القوى السياسية الوطنية املرصية. هلذا تصورنا أن اجلمعة اإلخوانية 

)3)  عضو اهليئة العليا يف حزب الوفد، مرصل
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تبني مع  أنه  إال  السلطة ستتعامل مع اآلخرين بكل وضوح وشفافية،  إىل  عندما وصلت 
مرور الوقت جلميع املرصيني وقواهم السياسية بشكل جيل وواضح، أن اجلمعة هلا أجندة 

خاصة هبا »أجندة رسية« خفية عىل أغلب املرصيني.

الذين  العاديني  املرصيني  وبني  بينها  فرق  وجود  عدم  اإلخوانية  اجلمعة  تومهت  لقد 
ساعدوها يف االنتخابات للوصول إىل سدة احلكم. لكن النخبة املرصية واملثقفني املرصيني 
الذين ساندوا اجلمعة وأعطوها الفرصة للوكم، قد خاب ظنهم، فقد كانوا يتوقعون أن 
يف  اجلمعة  طرحت  وسياسات.بينم  مواقف  من  بياناهتا  يف  تطرحه  كانت  بم  اجلمعة  تلتزم 
معظم خطاباهتا بعد تسلمها للوكم مفاهيم جديدة مل يألفوها سابقًا، وهي بعيدة كل الُبعد 
عن فكرة املواطنة، حيث بّينت اجلمعة بشكل معلن للجميع أهنا تؤمن بأممية مجاعة اإلخوان 
إزاء  األستاذية  وفكرة  واخلالفة،  املسلمني،  لإلخوان  الدويل  التنظيم  وبمفهوم  املسلمني، 
احلركات اإلسالمية األخرى، ما جعل املجتمع املرصي بغالبية رشائوه وطبقاته يتخوف 
اجلمعة  سياسة  يف  الغموض  بسبب  شيئًا  عنها  يعرف  ال  أصبح  التي  سياساهتا  ومن  منها 

وأهدافها ونواياها.

املواطنني  بني  واملساواة  املواطنة  فكرة  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  فكر  عن  غاب  هبذا 
املرصيني بغض النظر عن هوياهتم الدينية واملذهبية والعرقية. وأرّصت اجلمعة عىل اإلطار 
الشعب  تراود رشائح وفئات  آمال كبرية  2013، يف وقت كانت هناك  الفكري يف دستور 
يف  للمشاركة  والدينية  والفكرية  السياسية  ومشاربه  واجتاهاته  تياراته  بمختلف  املرصي 
متشددة جدًا،  تقديم صورة  السلفيني يف  اإلخوانية  اجلمعة  واستخدمت  الدستور.  وضع 
للتغطية عىل أهدافها التي مل تعلن عنها رصاحة، بل كانت تنسبها للسلفيني، هذا يف الوقت 
الذي كان فيه السلفيون يوافقون عىل كافة هذه القوانني واإلجراءات وعىل أهداف مجاعة 
اإلخوان املسلمني، ألن معلومات السلفيني الدينية أفضل بكثري من معلوماهتم السياسية، 
الدينية والسياسية واالجتمعية أفضل من  فيم كان اإلخوان املسلمون يتربون أن ثقافتهم 
مثيالهتا لدى احلركة السلفية، ما يسمح هلم بالتعامل مع هذه القضايا ومتريرها، وهلذا سعى 
اإلخوان املسلمني إىل استثمر هيمنتهم الفكرية والسياسية عىل السلفيني لتمرير خمططاهتم 

وأهدافهم باسم السلفية. 
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القيادات يف الدولة، وقد  كذلك قامت مجاعة اإلخوان املسلمني بإقصاء عدد كبري من 
ُصدم املرصيون بشكل عام، ويف مؤسسة القضاء بشكل خاص حينم رأوا إرصار اجلمعة 
عىل إقصاء 3500 من خرية قضاة مرص، بسبب أنه كان للقضاء املرصي موقف واضح من 
حكم اإلخوان املسلمني. لقد أشار الدكتور وحيد عبد املجيد، إىل قيام الدكتور حممد مريس 
بتوصني قراراته عرب اإلعالن الدستوري الذي ال خُيضع قراراته للمراجعة من قبل القضاء 
املوكمة  التوصني، حيث أعقب ذلك حمارصة  يتوقف عند  مل  األمر  املرصي، ولكن هذا 
الدستورية، ومنعها من ممارسة أعمهلا، حتى ال تصدر حكًم يبطل حتصني قرارات الرئيس 

من الطعن القضائي. 

إضافة إىل ذلك، اصطدمت اجلمعة اإلخوانية مع كل األحزاب السياسية التي ساندهتا 
ووقفت إىل جانبها، بم فيها أحزاب املعارضة. وُيؤخذ عىل أحزاب املعارضة السياسية يف 
هذا اإلطار أهنا مل تقدم بدياًل آنيًا، وتركت األمر لثنائية مجاعة اإلخوان املسلمني، وحزب 
احلرية والعدالة )احلكومة(. ويسب لثورة 25 يناير/ كانون الثاين أهنا ختلصت من حزب 
اإلخوان  مجاعة  من  ختلصت  أهنا  حزيران  يونيو/   30 ولثورة  الوطني(،  )احلزب  الدولة 
املسلمني، وحكم حزب احلرية والعدالة الذي أصبح بوكم حزب الدولة بدياًل عن احلزب 

الوطني يف عهد حسني مبارك. 

ورأينا  الوقت،  نعم، طول  السياسية؟  مع  الدين  املسلمني  اإلخوان  هل خلطت مجاعة 
كيف استثمرت مجاعة اإلخوان هذا اخلطاب الديني يف 19 مارس/آذار، عندما تم التفكري 
يف االستفتاء عىل بعض مواد الدستور، حيث كانت هنالك تسعة مواد تم االستفتاء عليها 
الثانية من بني هذه املواد، بدعوى أنه يوجد مسائل متس  املادة  1971، ومل تكن  يف دستور 
لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  »اإلسالم  أن  عىل  املادة  بنص  ارتباطًا  املرصي،  الشارع 

الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية مصدر للترشيع«. 

اجلمعة اإلخوانية، مل تدرك أن الشعب املرصي الذي فّجر ثورة 25 يناير/ كانون الثاين مل 
يكن يسعى فقط لتغيري النظام القائم، بل كان يتطلع للقيام بإصالحات اقتصادية واجتمعية 
احلركات  كل  عىل  متعالية  وأصبوت  جدًا،  شديدًا  غرورًا  أصاهبا  اجلمعة  لكن  ومعيشية. 
الثورية، وعىل كل أحزاب املعارضة التي شاركت يف الثورة، وحتى عىل بقية أحزاب احلركة 
وساندهتا،  دعمتها  التي  والثورية  السياسية  األحزاب  كل  مع  تتعامل  وبدأت  اإلسالمية، 
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باستعالء شديد، إىل درجة االصطدام هبا. وأنا شخصيًا كنت أحد الذين سامهوا يف الدفاع 
بمجرد وصول  أنه  املهني كموام، ورأيت كيف  اإلخوانية، من خالل عميل  اجلمعة  عن 
التيارات  مع  احلوارات  إجراء  عن  متتنع  اجلمعة  كوادر  أخذت  احلكم،  سدة  إىل  اجلمعة 

السياسية األخرى. 

مل تغب عن فكر اجلمعة اإلخوانية مطلقًا، وطول  التنظيم األممي  فكرة اخلالفة وفكرة 
الوقت كان املرصيون يشعرون أن للدولة املرصية »رأسني«، رأس يف قرص االحتادية مقر 
للجمعة.  العام  املرشد  مكتب  أي  اإلرشاد،  مكتب  يف  آخر  ورأس  اجلمهورية،  رئاسة 
الرئيس يف قرص  يتخذها  القرارات ال  أن  يشعرون  املرصيون  كان  األحيان،  كثري من  ويف 
االحتادية، بل ينتظر أن تأتيه التعليمت من املرشد العام جلمعة اإلخوان املسلمني، وهذا ما 
دفع املرصيني لتنظيم تظاهرات أمام قرص االحتادية، حيث كانوا يعتقدون أن الرئيس جيتمع 
مع قيادة اإلخوان املسلمني يف مقر رئاسة اجلمهورية، ويأخذ برأهيم بعيدًا عن كل املرصيني، 
ثم قاموا بنقل تظاهراهتم إىل أمام مكتب اإلرشاد، حينم تبني هلم أن من يكم مرص ويدير 

الدولة ويسرّي دفة احلكم ليس الرئيس املنتخب إنم مكتب اإلرشاد. 

لقد سعت املعارضة املرصية واألحزاب والقوى السياسية املرصية جاهدة، إىل حل األزمة 
القوى  هذه  وعزت  مبكرة،  انتخابات  إجراء  إىل  احلكومة  بدعوة  تفاقمت  عندما  املرصية 
أن اجلمعة كانت تدرك  »املظلومية«، عىل أساس  الطلب واإلرصار عىل فكرة  رفض هذا 
أهنا إذا ما جلأت إىل خيار االنتخابات املبكرة ستخرس هذه االنتخابات، بالنظر للمواقف 
والوعود التي قطعتها اجلمعة عىل نفسها ومل تِف هبا، وانطالقًا أيضًا من إدراكها بأن اجليش 
املرصي سيتدخل يف اللوظة األخرية ليساند املطالب املرشوعة للشعب املرصي، وهو ما 
أنه تم  العامل أمجع من  إقناع  يريدون  املسلمني  يريد اإلخوان  بالفعل، وهذا ما كان  حدث 
لفكرة  الشعب املرصي، جتسيدًا  ثورة  انقالب عسكري، وليس من خالل  إسقاطهم عرب 

»املظلومية«. 

إن مجاعة اإلخوان املسلمني متتلك حتى اآلن ازدواجية يف اخلطاب، فهي تتوجه لآلخر 
املمثل بالقوى الليربالية واليسارية املرصية، بخطاب املواطنة واملساواة، ودولة القانون، لكن 
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خطاهبا املوجه جلمهورها، خيتلف اختالفًا جذريًا، إذ تسود فيه النصوص الدينية، إرضاء 
املسلمني  اإلخوان  خطاب  أن  عىل  عالوة  التنظيمي.  متاسكهم  عىل  للموافظة  وسعيًا  هلم 
داخل مرص، يتطابق مع خطاب اجلمعة عىل املستوى الدويل، وكان هذا يقود إىل مزيد من 
احلرج والغضب لدى النخبة املرصية. ومن املؤكد أن نظرة مجاعة اإلخوان املسلمني أممية 

بامتياز منذ العام 1947، وهذا ما جيد ترمجته بإنشاء القسم اخلاص باالتصال اخلارجي. 

من املؤكد أن حكم اإلخوان كان له بعض الفوائد بالنسبة للمعارضة واألحزاب املرصية، 
القوى  تعززت  كم  الشعبية،  للمشاركة  مرة جلان  َتشّكلت يف مرص وألول  أنه  ذلك  ومن 
املدنية املرصية ومؤسسات املجتمع املدين. فإخواننا األقباط يف مرص مل يكونوا يشاركون يف 
السياسية بشكل فاعل، بل فقط من خالل الكنيسة، أما يف عهد مجاعة اإلخوان املسلمني، 
فقد خرجوا من إطار الكنيسة وبدأوا يشاركون بشكل جدي ومبارش يف السياسة. كذلك، 
وختشى  اإلخوان،  مجاعة  موقف  من  كبري  بشكل  تتخوف  كانت  التي  املرصية  املرأة  فإن 
عىل مكاسبها التي حققتها يف عهود االستبداد والدكتاتورية خرجت يف تظاهرات سلمية 
حاشدة ضد اجلمعة، ما يؤكد أن هنالك بعض الفوائد من وصول اجلمعة إىل السلطة، وهذا 

ما تعرتف به كل القوى السياسية املرصية وال تنكره عليها. 

اإلخوانية،  اجلمعة  فيها  حكمت  التي  املدة  أن  رغم  اإلطار،  هذا  يف  األخرية  املالحظة 
قصرية نسبيًا، لكني أعتقد أن املرصيني يف غالبيتهم يشكرون الظروف التي أوصلت اجلمعة 
الفقرية  الطبقات  من  خاصة  املرصيني،  أغلبية  إليها  تعرف  ملا  ذلك،  لوال  ألنه  للسلطة، 
والتموينية،  العينية  اجلمعة  إعانات  عىل  األحيان  من  كثري  يف  تعتمد  كانت  التي  املهمشة 

وكانوا يساندوها مقابل ذلك، ويقدمون هلا الدعم منذ نوو 80 سنة. 

الثورية  اليسارية، أو القوى  الليربالية أو  أننا نون يف مرص، سواء األحزاب  من املؤكد 
والقومية أو القوى اإلسالمية، كلنا بأشد احلاجة إىل املراجعة، لسياساتنا، لنتبني أين أخطأنا 
التوافق  الواسع،  التوافق الوطني  وأين أصبنا، ألنه ال بديل ملستقبل مرص واملرصيني غري 
عىل أرضية املواطنة املتساوية، وعىل أرضية الدستور واحرتام القانون، وليس عىل أرضية 
بناء خالفة إسالمية جديدة أو بناء فكرة األممية والتنظيم الدويل يف مرص، بم يكفل أن يكون 

القرار، قرارًا مرصيًا خالصًا دون تدخل من أي قوة دولية. 
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مناقشة عامة

الدكتور ح�سن نافعة )مدير اجلل�سة(: 

رّكز املوارضون يف مداخالهتم بشكل أسايس عىل فرتة حكم مجاعة اإلخوان املسلمني، 
ولذا مل يستطيعوا أن يعطوا صورة شاملة ملا حدث يف مرص خالل املرحلة االنتقالية، ألن 
كان  اآلخر،  منها حكم خمتلف عن  كان يف كل  انتقالية خمتلفة،  مراحل  بأربع  مرص مرت 
جيب أن نتناوهلا يف احلديث عن املرحلة االنتقالية، بدءًا أوالً من تقييم حكم املجلس األعىل 
اإلخوان  مجاعة  حكم  تقييم  ثم  األوىل،  االنتقالية  املرحلة  خالل  ملرص،  املسلوة  للقوات 
املسلمني بعد تسلم الدكتور حممد مريس رئاسة اجلمهورية املرصية، ييل ذلك تقييم احلكم 
يف املرحلة الثالثة، عندما تسلم رئاسة اجلمهورية املستشار يف املوكمة العليا عديل منصور، 
ثم املرحلة الرابعة التي أعقبتها بعد االنتخابات التي جلبت عبد الفتاح السييس إىل منصب 
دستور،  وجود  من  بالرغم  بعد،  تكتمل  مل  أهنا  شخصيًا  أعترب  والتي  اجلمهورية،  رئاسة 
ورئيس للجمهورية، حتى يتم اكتمل السلطة الترشيعية، لكنه مل يتم بعد إجراء االنتخابات 

الربملانية. 

نشّتت  املسلمني يف مرص حتى ال  اإلخوان  الرتكيز عىل جتربة مجاعة  علينا  يتوجب  لذا 
معنا  توجد  ال  البداية  يف  أرشنا  كم  أنه  وبم  وطويل.  واسع  املوضوع  أن  خاصة  أفكارنا، 
يسعفنا  ربم  لكن  جهد،  من  ُبذل  ما  رغم  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  من  مرصية  شخصية 
مشاركون من اإلخوان املسلمني من دول عربية أخرى، إذ باستطاعتهم طرح تصوراهتم 

وانطباعاهتم عن تلك املرحلة، سواء من أجل االستزادة أو االستفسار. 

الأ�ستاذ عمر ُكاّلب)4): 

إىل أي مدى ُمورست مصطلوات اإلقصاء واالجتثاث التي ُأدين باستخدامها اإلخوان 
املسلمون أثناء فرتة حكمهم ملرص، ثم عادت لتمرس عليهم اآلن املصطلوات ذاهتا؟ وإىل 

)4)  كاتب صوفي يف جريدة الدستور اليومية، األردنل
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أي مدى يشعر الدكتور وحيد عبد املجيد أن جتربة اإلقصاء واالجتثاث قد أرضت بتجربة 
الربيع العريب، بشكل عام، وأرضت باألنظمة التي مارست احلكم بشكل خاص؟

الدكتور عزت ال�سيد اأحمد)5): 

العريب  الراهن، حلزوين، اجتثاثي، تضلييل، وإذا بقي عقلنا  العريب يف العرص  إن عقلنا 
عىل هذه احلال، سنوتاج إىل مئات السنني حتى يصبح لدينا دولة مواطنة، أو دولة قانون، 
أو دولة حريات. ففي العامل العريب ال يوجد دولة، وال يوجد أحزاب سياسية، وال توجد 
أرباب  هم  لدينا  يوجد  وما  املعارضات،  أشكال  من  شكل  أي  أو  سياسية،  معارضة 
وآهلة، وكل ما جاء إلينا حاكم جديد غرّي سياسة البالد حسبم يريد، وحسبم يتناسب مع 
عقليته ومزاجه. وكل فريق من الفرق السياسية، منشغل بتعريف اآلخرين؛ اليسار يعرف 
اإلسالميني، واإلسالميون يعرفون اليسار، ولذلك نرى املواطن والعقل العربيني منبوذين 

ومشتتني ما بني األمور والتعريفات الغامضة. 

فإن  األساس،  هذا  وعىل  احلدود،  أقىص  إىل  وشتته  العريب  العقل  ضّيعت  املتاهة  هذه 
اإلسالميني متهمون دائًم، فهم احلزب الوحيد يف العامل العريب املتهم سلفًا، بدعاوى أهنم 
يسعون إىل السلطة، وأهنم سيوّجمون املرأة، ويصادرون مكتسباهتا، وأهنم سيغريون وجه 
القمر! لكن ماذا عن األطراف األخرى؟ أقصد اليسار والعسكر، أال يسعون إىل السلطة، 
ـ صاحب برنامج االجتاه املعاكس يف فضائية اجلزيرة القطريةــ  عىل حد قول فيصل القاسمـ 
إذ أكد أن أي حزب من حقه أن يصل إىل السلطة، فالديمقراطية يف كل بلدان العامل تعني 
الدستورية  فرتته  ويكمل  السلطة،  يشكل  االنتخابات  يف   %51 بنسبة  يفوز  حزب  أي  أن 

والربملانية. 

إن اإلسالميني هم الوحيدون املطالبون بالتشاركية أو بوكومة ائتالفية أو حكومة وحدة 
وطنية، ولكن ملاذا مل يتم مطالبة عبد الفتاح السييس بذلك؟ ملاذا كل األحزاب يف العامل التي 
تفوز بنسبة 51% تشكل احلكومة وتقودها ضمن الفرتة التي يّددها الدستور إال يف العامل 

)5)  مفكر سوريل
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العريب؟ أقول هذا وأنا باملناسبة لست إسالميًا، ولست من مجاعة اإلخوان املسلمني، وال 
أدافع عنهم، إنم أردت فقط أن ُأخضع األمور للمنطق. 

الدكتور ح�سام العمريي)6): 

السؤال األول: بالنسبة لالنقالب العسكري عىل رشعية حكم اإلخوان املسلمني، هل 
هل  الثاين:  والسؤال  الديمقراطية؟  ملسار  انتصارًا  مرصية  وطنية  سياسية  كقوى  تعتربونه 
فعاًل وقع االنقالب العسكري عىل فئة استلمت احلكم بواسطة صناديق االقرتاع، أم أن 
بعض  بينها  من  ولربم  خارجية  قوى  هبا  ترغب  ال  دينية  أيديولوجية  عىل  كان  االنقالب 

الدول اخلليجية؟ 

الدكتور فرا�س العبادي)7):

واعرتاض  عمالء.  ليسوا  أهنم  املسلمني،  اإلخوان  جلمعة  والقاتل  الوحيد  اخلطأ  إن 
العلمنيني هو ليس عىل مجاعة اإلخوان املسلمني بل عىل تشكيل حكومة إسالمية. 

الدكتور حممد م�ساحلة)8): 

أريد فقط أن أسأل لو مل يكن جلمعة اإلخوان املسلمني امتدادات عاملية، ما هي النصيوة 
التي يمكن أن تعطى للوركة اإلسالمية عىل املستوى العاملي؟ 

أثناء مناقشة التجربة التونسية، قدم املشاركون النتائج التي اسُتخلصت من هذه التجربة: 
التوافقية، املصاحلة، املشاركة يف احلوار...إلخ، فم هو هذا الذي مل يصل يف التجربة املرصية؟ 
هلذا نون أمام تباين يف التجارب اإلسالمية. أسأل اإلخوان املسلمني اآلن: ماذا تقدمون 

)6)  نائب األمني العام حلزب الشورى، األردنل

)7)  األمني العام، حزب الشورى، األردنل

)8)  أكاديمي، عضو جملس مفويض اهليئة املستقلة لالنتخاب، األردنل
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من نصيوة للوركات واألحزاب اإلسالمية املوجودة يف بقية الدول العربية، حتى تتجنب 
هذه احلركات ما حصل يف التجربة املرصية من أخطاء؟ 

الدكتور حيدر �سعيد)9): 

ملاذا مل تنجح احلركة اإلسالمية املرصية عىل أرض الواقع، بينم نجوت نظريًا وفكريًا يف 
اجتياح العامل؟ 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي)10): 

املسلمني يف  قائمة اإلخوان  نزل عىل  قد  الذي  املجيد، وهو  سؤال لألستاذ وحيد عبد 
شخصية  ترشيح  لعدم  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  تعهدت  بمذا  الشعب:  جملس  انتخابات 
إخوانية ملنصب رئاسة اجلمهورية؟ حقيقة، أن مجاعة اإلخوان املسلمني مل تقدم تعهدًا ألحد، 
املدين، وال حتى لألحزاب  املجتمع  منظمت  املرصية، وال ألحد من  السياسية  للقوى  ال 
من احلركات اإلسالمية، وإنم الذي جرى أنه كان هناك قرار سيايس داخل حزب احلرية 
والعدالة، ونون نعرف أن السياسة والتوالفات السياسية متغرية دائًم ، فاليوم تأخذ قرارًا 
لرئاسة  الرتشح  يف  املشاركة  وتقرر  نقيضه  تأخذ  التايل،  اليوم  ويف  املشاركة  بعدم  سياسيًا 

اجلمهورية، فم الغرابة يف ذلك؟ 

الصويح أن مجاعة اإلخوان املسلمني مل تقدم تعهدًا ألحد من القوى السياسية املرصية، 
وإذا تعهدت بالفعل ألحد، أرجو إبراز الوثيقة أو التعهد الذي التزمت به أو قطعته عىل 
الرئيس  بالنسبة لقرار الرتشح لرئاسة اجلمهورية، لدي بوث يف موضوع ترشيح  نفسها. 
رئيس  ملنصب  للرتشح  باجلمعة  دفع  من  هم  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  شباب  أن  يبني 

اجلمهورية، وقيادة تنظيم اإلخوان املسلمني مل تكن موافقة عىل ذلك. 

)9)  مستشار، املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية،العراقل

)10)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقي، العراقل
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يقول  اليوتوب  توفيق عكاشة عىل  أنا سمعت  االنقالب،  أو  الثورة  وفيم خيص مسألة 
بعظمة لسانه سنوزع ستة آالف جنيه عىل كل شخص إلنجاح عملية االنقالب. أما بالنسبة 
لإلعالن الدستوري، فأين هو الدستور اآلن؟ فمنذ تسلم عبد الفتاح السييس للسلطة منذ 
ثورة 30 يونيو/ حزيران ولغاية اآلن، أمل يتوول عبد الفتاح السييس إىل احلاكم الفعيل املطلق 
ملرص، واحلاكم الربملاين والتنفيذي والترشيعي، خاصة أنه ال يوجد برملان وليس وال سلطة 
ترشيعية، أو ما شابه ذلك؟ األستاذ عصام شيوا قال إن مجاعة اإلخوان املسلمني ليست 
قانونية، وال تلتزم بقوانني مرص، ومع أنني ال أدافع عن مجاعة اإلخوان املسلمني، لكن هذه 
املعلومة غري صويوة ألن مجاعة اإلخوان املسلمني مسجلة كجمعية خريية، اسمها »مجعية 
اإلخوان املسلمني«. لقد قال األستاذ عصام شيوا، إن اإلخوان رفضوا احلوار مع املكونات 
األخرى للوركة الوطنية املرصية، وأنا أقول إن مجاعة اإلخوان نادت عىل العكس من ذلك 
باحلوار مع كل القوى السياسية املرصية. فكم مرة طالب الرئيس حممد مريس بعقد حوار 
مل  هلذا  مؤكد،  وهذا  اخلفاء،  يف  مؤامرة  هناك  حتاك  كان  ألنه  لكن  إليه؟  ُيستمع  ومل  وطني 

تستجب القوى الوطنية املرصية للووار السيايس الذي دعا إليه الرئيس حممد مريس. 

كذلك بالنسبة حلكم مجاعة اإلخوان املسلمني، قال األستاذ عصام شيوا إن مركز احلكم 
مقر  االحتادية  قرص  يف  وليس  املسلمني،  لإلخوان  العام  املرشد  مكتب  يف  كان  حقيقته  يف 
رئاسة اجلمهورية. أنا أعتقد شخصيًا أن مكتب اإلرشاد مل يتدخل يف احلكم يف مرص، إذ إن 
هلذا املكتب مشاغله، بدليل أنه هوجم وأحرق من قبل املتظاهرين، ومل يستطع أحد فعل 
يشء للجمعة، فكيف ملكتب اإلرشاد أن يكم، بينم يفعلون ذلك به هبذا الشكل؟ أعتقد 
التي  احلقيقية  للديمقراطية  أن نصل  نتمكن من  للشعب، حتى  احلقائق  نقدم  أن  أنه جيب 

نريدها مجيعًا. 
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الأ�ستاذ العجمي لورميي)11): 

لقد كنت يف مرص، وكتبت يف 24 مايو/ أيار تعليقًا عىل الفيس بوك حول ما جيري يف مرص، 
لقد كانت هناك انتقادات كثرية لإلخوان املسلمني وللرئيس املرصي حممد مريس، ولكن يف 
احلقيقة كانت احلريات يف عهد اإلخوان املسلمني مضمونة بالكامل، ومل يكن هناك قمع، 
ومل يفتح الرئيس مريس السجون ملعارضيه وال ملنتقديه من اإلعالميني، وحركة املرأة كانت 
أنه كان هناك  أيضًا  الكاملة وبإمكانيات كبرية. والحظنا  العلن وكان هلا احلرية  تنشط يف 
حوار اشرتك فيه اجلميع، وال يشء كان ينبئ بم وقع بعد أيام قليلة، حيث انتقلت السلطة 
يف مرص من طرف منتخب إىل طرف غري منتخب، باستخدام القوة العسكرية، وبذريعة أن 
هنالك جتمعًا شعبيًا يف ساحة، كانت هلا ساحة موازية مؤيدة للرئيس مريس وحلكم مجاعة 

اإلخوان املسلمني، وكان عدد أنصار مريس بالتأكيد أكرب بكثري من املعارضني له. 

السؤال: هل إن ما حدث يف مرص ساهم يف إخراجها من أزماهتا الداخلية، أم أنه أدخلها 
يف أزمة أعمق وأخطر وأشد من األزمات السابقة هلا؟ هذا هو السؤال األسايس واجلوهري. 
أيضًا مبادرة عبد املنعم أبو الفتوح بالرتشح لرئاسة اجلمهورية، كانت تشكل عاماًل ضاغطًا 
القديم، ألنه كان  النظام  لتقديم مرشح هلم، منافس ملرشح  عىل مجاعة اإلخوان املسلمني 
هناك ختوف من أن يعيد مرشح النظام القديم إذا فاز يف انتخابات الرئاسة عجلة األوضاع 
ما  كل  وينسف  والفساد،  واالستبداد  الدكتاتورية  حكم  أيام  عليه  كانت  ما  إىل  مرص  يف 
حققته الثورة من مكاسب، وينسف كل معنى من معاين الثورة قد حتقق أو حققته اجلمهري 

الشعبية املرصية. 

ملنصب  الرتشح  بعدم  بتعهدها  التزمت  قد  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أن  افرتضنا  ولو 
رئاسة اجلمهورية، فإنه كان يوجد تقديرات بفوز مرشح النظام القديم، والتي ربم كانت 
تقديرات سياسية خاطئة، لكنها أّدت للرتاجع عن تعهدهم بعدم تقديم مرشح، فهل يف 

ذلك جريمة ال تغتفر، لكي يتم إلغاء حكم اإلخوان وإلغاء اخليار الشعبي بقرار فوقي؟ 

)11)  عضو املكتب التنفيذي، حركة النهضة، تونسل
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الدكتور اأحمد نوفل)12): 

 قد يكون اإلخوان املسلمون قد ارتكبوا أخطاء بالفعل ، ويمكن أن يرتكب أي حزب 
سيايس يف احلكم أخطاء هو اآلخر، وخاصة إذا كان حديث العهد بالسلطة، فليس هنالك 
حزب معصوم عن ارتكاب األخطاء، لكن ما حدث يف مرص، أن هناك خطايا ترتكب بوق 
الشعب املرصي، وبوق الثورة التي سقط فيها املئات واآلالف من الشهداء من املناضلني 
يف ميادين مرص. وأنا كمراقب ملا جيري من متغريات عىل الساحة املرصية من بعيد، أقول إن 
مرص كالقاطرة تقود كل ما هناك من تطورات يف الوطن العريب، لكن القاطرة اآلن تعطلت 
بشكل هنائي. ولو أن الثورة املرصية، أفرزت نتائج إجيابية، النعكس ذلك بشكل إجيايب عىل 

الدول العربية األخرى، ولوقعت فيها ثورات مشاهبة ناجوة. 

توجد أخطاء يف فرتة حكم مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، هذا صويح، لكن هناك 
وشديدًا  الذعًا  نقدًا  وجهوا  مرص،  داخل  يف  والقوميني  اليساريني  الليرباليني  من  حشد 
لتلك الفرتة، من باب شيطنة اإلخوان املسلمني يف وسائل اإلعالم، فأين هم هؤالء اآلن؟ 
أين هي املعارضة املرصية التي وقفت يف وجه اإلخوان املسلمني ومارست النقد الشديد 

ألدائهم يف وسائل اإلعالم؟ 

مع سقوط حكم مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص هناك اآلن وجهة نظر واحدة مفروضة 
فرضًا عىل الشعب املرصي، وعىل قواه السياسية. ثم هل نواة الثورة ما زالت موجودة أو 
ما زالت متوهجة يف مرص؟ يف واقع احلال، نون نرتاجع للخلف يف وطننا العريب، وهذا 
العامة،  احلريات  تراجع  ويف  الصوفية،  واحلريات  اإلعالم  وسائل  تراجع  يف  نشاهده  ما 

ولذلك نرى أن املعارضة التي كانت نشطة مل تعد موجودة أو كتب عليها الصمت. 

وأعتقد أن العامل اخلارجي يف عاملنا العريب، قد لعب لعبته القذرة يف وأد هذه الثورة منذ 
البداية. لكن ماذا لو سارت مجاعة اإلخوان عىل الدرب الذي كان مرسومًا بشكل سلمي 
ومل حتدث مشاكل، وجتاوبت مع كل مطالب املعارضة املرصية، هل سيرتك اآلخرون هلا 

املجال داخليًا وعربيًا وإقليميًا لكي تنجح؟

)12)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة الريموك، األردنل
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الدكتور نبيل الكوفحي)13): 

مرص،  يف  اإلخوان  حكم  جتربة  عن  حديثًا  املرصيني  األصدقاء  بعض  من  سمعت  لقد 
ولكن عتبي أنه ليس كل ما قيل أو ذكر عن جتربة حكم اإلخوان هو حقيقي بغض النظر 
عن آراء اآلخرين، وحينم نقارن األمور بخواتيمها، ونقارن مواقف الطبقة املثقفة املرصية 
غري اإلسالمية، سواء أكان يسارية أو ليربالية أو قومية، نجد أنفسنا أمام مشهدين، ال ثالث 
هلم: فإما حكم مدين، أو حكم عسكري، واحلكم العسكري أعاق التقدم يف مرص، وأعاق 

التقدم يف األمة العربية كلها. 

لقد قرأت أن مرص أيام امللك فاروق كانت متفوقة ومتقدمة عىل الكثري من دول العامل 
عىل صعيد التنمية البرشية واالقتصادية، بينم اآلن كم هي متخلفة ومرتاجعة عىل كل صعيد 
والستينيات،  اخلمسينيات  يف  األردن  تسّلح  مرص  كانت  عربيًا،  العسكري.  احلكم  بسبب 
بينم اآلن أصبح وضع مرص متخلفًا  النيل حضاريًا،  وكادت أن تسيطر عىل دول حوض 
احلضارة  مضمر  يف  مرص  سبقت  وتقدمها،  نشأهتا  يف  مرص  سامهت  التي  الدول  حتى 

والصناعة والتنمية البرشية. 

احلريات  أن  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  حكم  وجود  حسنات  من  لعل  اآلخر،  األمر 
ُتبث عىل  أخرى،  وبرامج  اجلمعة  الساخر من  باسم يوسف  برنامج  كانت مصانة، وكان 
الفضائيات، وهذا خري دليل عىل وجود احلريات. أعتقد أن املشكلة اآلن تكمن يف النخب 
املرصية املثقفة، غري اإلسالمية، أو غري اإلخوانية حتديدًا، فقد استسلموا بشكل أو بآخر، 
جماراة  يستطيعون  ال  هم  وبالتايل  رشعية،  شعبية  بلجان  يشاركوا  أن  يريدون  ال  أهنم  أو 

اإلخوان، هذا هو صندوق االنتخاب، وبالتايل تفضلوا واقرتعوا.

ما حصل يف احلقيقة هو حالة انقالب، وليس ثورة شعبية كم يروج هلا، عىل األقل النتيجة 
النهائية تشري إىل حكم عسكر، وحكم فردي. ومل نكن نتوقع أن يصل التوريض من بعض 
املثقفني املرصيني يف عهد العسكر يف وسائل اإلعالم والفضائيات املرصية، إىل التمني بقيام 
العدو اإلرسائييل برضب غزة، وإبادهتا، وإلقاء اللوم فيم جرى من اعتداءات إرسائيلية عىل 

)13)  قيادي يف املبادرة الوطنية »زمزم«، األردنل 
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غزة، عىل الغزاويني أنفسهم، هذا مل يصل يف تاريخ مرص باملطلق، أي ختلف هذا؟ السؤال 
اجلوهري اآلن: هل النخب املرصية حريصة عىل إجياد دولة مدنية يف مرص؟

الدكتور فوزي ال�سمهوري)14):

لقد قامت الثورة املرصية من أجل حل معضالت الشعب املرصي االقتصادية واالجتمعية 
واملعيشية، وتأمني رفاهية هذا الشعب الذي يعاين من الفقر والبطالة والتهميش، ومن أجل 
كرامة وعز الشعب املرصي. اآلن، بعد أربع سنوات عىل اندالع ثورة 25 يونيو/ حزيران، 
أتساءل: هل حققت الثورة أهدافها؟ ثانيًا: من األخطاء التي وقعت فيها مجاعة اإلخوان 
أهنم  عام،  بشكل  مبارك  لنظام  املعارضة  السياسية  القوى  وكل  خاص  بشكل  املسلمون 
وافقوا مجيعًا عىل أن يقوم املجلس العسكري بوكم البالد ما يقارب السنة ونصف السنة، 
فرجع خالل هذه الفرتة رجال حكم مبارك، وثّبتوا أقدامهم، ووجدوا هلم مكانًا وتذكرة 
للعودة إىل احلكم والواجهة مرة أخرى. أال تعتقدون معي أهنا كانت بداية اهلزيمة للثورة 
املرصية التي قّدم من أجلها الشعب املرصي املئات بل اآلالف من الشهداء الذين ضوى 

هبم عىل مذبح الثورة؟ 

ثالثًا: وصم عبد الفتاح السييس اإلخوان املسلمني بالتنظيم اإلرهايب، حسنًا، لكن هل 
هذا يصب يف مصلوة احلكم واالستقرار يف مرص يف ظل ما نشاهده اآلن من أعمل إرهابية 
وتفجريات؟ هل هذا كله يصب يف مصلوة مرص واستقرارها، ويف مصلوة الثورة املرصية؟ 
إن أن مرص التي تشكل العمود الفقري لألمة العربية، بواجة إىل التفكري بجمع مكونات 

الشعب املرصي جمددًا، وصوالً إىل بناء الدولة القوية، الديمقراطية احلقيقية. 

قانون لألحزاب يف مرص يضع  هناك  سؤال لألستاذ عصام شيوا بشكل خاص: هل 
إشكاليات وقيودًا عىل تشكيل األحزاب السياسية؟ إن كان كذلك، أال تعتقد أن هذا خمالف 
السياسية  األحزاب  تشكيل  يكون  أن  األصل  يف  جيب  أنه  حيث  اإلنسان،  حقوق  ملعايري 
اإلخوان  عىل  مأخذًا  اعتربها  لست  لذلك،  غريها،  أو  األمنية  باملوافقة  وليس  باإلشهار 

)14)  رئيس مجعية جذور حلقوق اإلنسان، األردنل 
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أو  مجعيتهم  سجلوا  سواء  األخرى،  املرصية  واألحزاب  القوى  من  غريهم  أو  املسلمني، 
حزهبم وفقًا للقانون املرصي لألحزاب أم مل يسجلوا، ألن األصل يف تشكيل األحزاب هو 

اإلشهار وليس باملوافقات. 

ثم أال تعتقدون أيضا ًأن اجليش املرصي قام يف الثالثني من شهر حزيران/ يونيو حتت 
مريس؟  حممد  حكم  عىل  باالنقضاض  املرصي  والشعب  املرصية  للثورة  االنوياز  عنوان 
أليس هذا مناقض ملبادئ الديمقراطية؟ وما هي الضمنة أن أال يتكرر ذلك، يف حال ظهور 

أي خالف ما بني القوى الوطنية املرصية مع الرئيس السييس نفسه؟ 

الأ�ستاذ �سهيل خوري)15): 

العامل اخلارجي خصوصًا األورويب  سؤال موجه للدكتور وحيد عبد املجيد: ما دور 
واألمريكي يف مساعدة اإلخوان املسلمني يف تشكيل الرئاسة واحلكومة املرصيني؟ 

الأ�ستاذ علي العالق)16): 

السؤال األول: هل تتوقعون أن يعيد اإلخوان املسلمون النظر يف سياساهتم، ومناهجهم، 
وخطاهبم اإلعالمي، أو خطاهبم السيايس، اآلن بعد انتهاء حكمهم يف مرص؟ هل سينجر 
اإلخوان املسلمون إىل ممارسة العنف املسلح الستعادة السلطة، أم سيعودون إىل الرشاكة 
االنتخابات  يف  للمشاركة  جديدة  حزبية  بمسميات  ولو  الديمقراطية  بوابة  عرب  السياسية 
والعودة للسلطة من جديد. السؤال الثاين حول طبيعة العالقة بني قيادة اإلخوان املسلمني 
يف مرص، وقيادة التنظيم الدويل لإلخوان، من يدير من؟ هل قيادة التنظيم يف مرص هي التي 
ذلك  الذي يكم مرص يف  احلزب  أن  يعني  املسلمني؟ هذا  الدويل لإلخوان  التنظيم  تدير 

الوقت، ويمتد إىل ساحات أخرى، هو الذي يتسبب بوجود مشاكل ومعضالت كبرية. 

)15)  عضو املجلس الوطني الفلسطيني، األردنل

)16)  عضو الربملان العراقي، قيادي يف حزب الدعوة اإلسالمية، العراقل
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أحد مالعب مرص،  احتفال يف  فقد كان هناك  املثال،  بسيطة عىل سبيل  وأتذكر حادثة 
وكان الرئيس مريس قد شارك اجلميع ذلك االحتفال، وألقى خطابًا ناريًا ومحاسيًا، أشار 
فيه إىل وقائع تعّد تدخاًل يف الشأن اللبناين، والشأن السوري، ودول أخرى، وهذا يعني كم 
لو أن قيادة التنظيم الدويل لإلخوان يف مرص، له امتدادات معقدة خارج حدود مرص، وكان 
جيب أن يقترص مريس يف موقفه عىل ما خيص الدولة املرصية، أم أن التنظيم الدويل لإلخوان 
هو الذي يقود اإلخوان املسلمني يف مرص، إذا كان األمر كذلك، فهذا يعني أن هناك إرادات 

أخرى تتدخل يف الشأن املرصي، ويف شؤون حكم مرص. 

الأ�ستاذ مهدي عبد اجلواد)17): 

تنظيم  داخل  القرار  صناعة  لطريقة  وجهت  التي  املالحظات  جمموعة  عىل  أصادق  أنا 
أن  للمراجعات، لكن هل جيب  أكيدة  املسلمني يف مرص، وهنالك حاجة  مجاعة اإلخوان 
تتم هذه املراجعات داخل قيادة التنظيم يف مرص، أم داخل مجيع تنظيمت اإلخوان املسلمني 
يف أجواء من االنفتاح واحلرية والديمقراطية؟ احلاصل اآلن هو أن أغلب قيادات مجاعات 
داخل  مراجعات  هناك  تقع  أن  املؤكد  من  ليس  هلذا  السجون،  داخل  املسلمني  اإلخوان 
تنظيمت اإلخوان املسلمني. ثانيًا: نريد أن نتعرف إىل حجم األخطاء التي ارتكبها اإلخوان 
املسلمون، إذا كانت هذه األخطاء تنطوي عىل هذه الصورة السيئة والسلبية التي عرضت 
علينا، اجتاه القوى الليربالية، واليسارية والقومية، واملدنية واجتاه املرأة ومكتسباهتا، فضاًل 

عن األخطاء اجتاه القضاة واإلعالميني واجليش. 

بكل هذه األخطاء التي ارتكبتها مجاعة اإلخوان املسلمني، كان من املمكن بسهولة إسقاط 
اجلمعة انتخابيًا عن طريق صناديق االقرتاع، إذًا ملاذا تم اللجوء إىل استخدام أدوات أخرى 

إلسقاط أو تقويض حكم الرئيس حممد مريس عوضًا عن اللجوء إىل صناديق االقرتاع؟ 

ثالثًا: لقد ورد عىل لسان الدكتور حسن نافعة، أن مرص متّر بأربع مراحل انتقالية، لكنني 
أعتقد شخصيًا أن مرص مل تدخل املرحلة االنتقالية بعد، إذ بالنسبة يل مفهوم املرحلة االنتقالية 

)17)  عضو املكتب التنفيذي، حزب نداء تونسل
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يعني اعرتاف مجيع األطراف السياسية والوطنية املرصية بالسلطة احلاكمة والتوافق عليها، 
الشعب  كافة مكونات  بني  املصاحلة  االنتقالية، وترسيخ  العدالة  مفهوم  تدبري  يعني  وهذا 
املرصي، واالتفاق بني هذه املكونات عىل التداول السلمي للسلطة، ألن املرحلة االنتقالية 
مرحلة خاصة بني مرحلتني: مرحلة االستبداد واملرحلة الديمقراطية، وهذه املرحلة التي 
متر هبا مرص ليست مرحلة انتقال إىل الديمقراطية، كم أهنا ليست مرحلة استبداد أو حكم 
فردي، وال مرحلة حكم أغلبية النصف، إنم هي مرحلة ما بني مرحلتني، النتيجة هي أن 
مرص مل تدخل بعد تدبري مرحلة االنتقال إىل الديمقراطية كم هو متعارف عليها يف جتارب 

دولية عديدة، مثل جتارب جنوب إفريقيا وإسبانيا ودول أوروبا الرشقية. 

الأ�ستاذ حممد مربوك)18):

السؤال األول موجه للدكتور وحيد عبد املجيد: ما الذي تعرفه املعارضة املرصية عن 
السياسة اخلارجية لإلخوان املسلمني والرصاع العريب الصهيوين؟ السؤال الثاين: هل قطر 

جادة يف مسعى قضية املصاحلة بني اإلخوان املسلمني واحلكم يف مرص. 

الأ�ستاذ عبد ال�سالم البيطار)19): 

عندما أعطي اإلخوان املسلمون الفرصة للوكم نجووا، والكل يعلم أن ما حصل يف 
مرص هو تدخل خارجي. 

الأ�ستاذ غازي م�سرب�س)20): 

النتيجة  شعبية،  ثورة  أو  انقالب  إنه  قلنا  سواء  مرص،  يف  جرى  ما  حتليلية،  ناحية  من 
واحدة. وهذا يشبه ما وقع يف أوكرانيا، أي وقوع انقالبني يف املوقع نفسه. الواليات املتودة 
والغرب، اعتربا أن ما جرى يف مرص غري ديمقراطي، بينم اعتربا أن ما جرى يف أوكرانيا 

)18)  األردنل

)19)  عضو املجلس الوطني السوري، سوريال

)20)  عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردنل
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إجراء ديمقراطي مائة باملائة. السؤال األول موجه لألستاذ عصام شيح: هل هذا يتمشى 
مع السياسة األمريكية ذات املعايري املزدوجة ويصب يف مصاحلها، أم أنه كان هناك اتفاق 
ضمني حلمية فوز اإلخوان املسلمني عرب صناديق االقرتاع. السؤال الثاين، موجه للدكتور 
الثالث مراحل األخرية؛ مرحلة  املجيد: ما دور األقباط املرصيني يف مرص يف  وحيد عبد 

مبارك، ومرحلة حممد مريس، ومرحلة السييس؟ 

م�سارك )مل يذكر ا�سمه(: 

إذا كنا بالفعل قد أهنينا مرحلة االستبداد السيايس، فأنا استخلص من ذلك، أننا نسري 
اآلن باجتاه البديل، والذي هو دولة املواطنة والقانون واحلريات، ففي أي اجتاه تسري األمور 
يف مرص؟ أنا أتفق أيضًا بأنه كانت هناك أخطاء عديدة لإلخوان املسلمني أثناء حكمهم، 
وأمهها اإلقصاء والتهميش، هل استفدنا فعاًل ونون نسري باجتاه الدولة الديمقراطية من 

أخطائهم من أجل عدم تكرارها يف الوقت الراهن؟

م�سارك )مل يذكر ا�سمه(: 

ِرقي  عىل  دليل  وهذا  وفكريًا،  وحزبيًا  سياسيًا  وعيًا  هنالك  أن  العرض  خالل  من  بدا 
املعايري التي يعيشها ويتميز هبا الشعب املرصي، واإلخوان املسلمون، والنخب السياسية 
والوعي  اإلسالمية،  احلالة  خيتزلوا  أن  يمكن  ال  املسلمني  اإلخوان  أن  واحلقيقة  املرصية. 
املرصية،  القوى  تتفق عليها  أمل وكلمة سواء  اإلسالمي، هذا االستنتاج سيكون موقف 

فاجلزء ال يمكن أن خيتزل الكل، وجتربة اإلخوان املسلمني هي جزء فقط. 
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ردود املتداخلني

الأ�ستاذ ع�سام �سيحا)21): 

أتصور أن النظر إىل املستقبل أفضل بكثري، بمعنى أن األسئلة املطروحة عن املستقبل كلنا 
نتفق عليها. النصيوة التي يمكن أن نقدمها، أنا ال أحبذ أن تكون يف اإلطار العام، بل يف 
إطار التوديد، ألن هذا أفضل بكثري. إن النصيوة التي يمكن أن تقدم لإلخوان املسلمني 
وأين  أخطأوا  أين  ليتبينوا  لسياساهتم،  مراجعة  بعمل  يقوموا  أن  هي  الراهن،  الوقت  يف 
موضوع  يف  وكذلك  مبارشة،  أعقبها  وما  السلطة  إىل  فيها  وصلوا  التي  الفرتة  يف  أصابوا، 
فصل الدعوي عن السيايس، إذ إن عليهم االختيار بشكل واضح ورصيح وخماطبة املواطن 
احلالة  هذه  يف  ويتعني  الدعوي،  أو  السيايس  بالعمل  االشتغال  بني  ما  بذلك،  املرصي 
للسلطة،  للوصول  والسعي  احلزيب،  العمل  يف  االشتغال  أو  اجلمعيات،  لقانون  اخلضوع 
البالد  يف  السياسية  اللعبة  بقواعد  وااللتزام  سيايس  حزب  تأسيس  احلالة  هذه  يف  ويتعني 

واخلضوع لقانون األحزاب.

مكانة  فيه  لبس  ال  وجيل  واضح  بشكل  املسلمون  اإلخوان  يؤكد  أن  الثانية،  النقطة 
وأعتقد  املرصيني،  املواطنني  كل  متس  املسألة  هذه  ألن  السيايس،  برناجمهم  يف  »املواطنة«، 
أنه آن األوان لالنتهاء من احلديث بشكل مستمر ومتكرر عىل سبيل املثال، عن عدم أحقية 

املرأة أو األقباط بتويل السلطة يف مرص.

النقطة الثالثة: هناك شعور عام يف مرص حاليًا حول أن اجلمعة ال تؤمن باحلدود اجلغرافية 
لعملها السيايس يف الدولة، فهي تؤمن بفكرة األممية، وفكرة دولة اخلالفة، وفكرة األستاذية. 

ال جدال يف أن السياسة متغرية بتغري الظروف واملواقف، لكن عندما تقوم مجاعة بوجم 
رئاسة  ملنصب  إخوانيًا  مرشوًا  ترشح  لن  أهنا  رصاحة  وتعلن  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
فأنا  قرارها،  أن عدلت عن  أو آلخر  يتبني لسبب  بعد  العام، وفيم  الرأي  أمام  اجلمهورية 

)21)  عضو اهليئة العليا، حزب الوفد، مرصل
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ال أستطيع أن أتفهم بأن اجلمعة اإلخوانية قد قّدمت مرشوًا حتى تتخلص من عبد املنعم 
أبو الفتوح، فكيف هذا وكالمها من مجاعة اإلخوان املسلمني ينتميان للمرجعية واملبادئ 
نفسها، ولو كان هناك إنصاف لرتشح واحد منهم فقط وليس االثنان، ألهنم يأخذون من 
األصوات نفسها، لكن اجلمعة اعتربت أهنا فرصة مؤاتية لن تتكرر لكي تصل إىل السلطة. 

عندنا يف مرص، يوجد فرق كبري بني كل من مؤسسات الدولة واإلعالم وغالبية املواطنني 
املرصيني، فالفكرة ليست شيطنة مجاعة اإلخوان املسلمني، بل الفكرة لدى غالبية املرصيني 
هي نقد ترصفات اجلمعة، خاصة عندما وصلت للسلطة، حيث راودت املرصيني املشاعر 
بأن اإلخوان املسلمون خدعوهم باسم اإلسالم، واملرصيون يستخدمون عبارة »ضاللية«، 
أي الذين ضللوهم باسم الدين، ألنه كان يوجد تعاطف معهم قبل ذلك، وهذا ال يمكن 

انكاره. 

لكن بمجرد وصوهلم للسلطة، اكتشف املرصيون كأن هناك وجهًا آخر أمامهم، ليس 
هو مجاعة اإلخوان الذين صوتوا هلم وساندوهم، وإنم هو وجه تصفية القوى السياسية، 
ووجه احتكار السلطة التي مل تكن اجلمعة متلك فيها أية كوادر، لدرجة أن اجلمعة استعانت 
كوادر  أي  الثاين،  كانون  يناير/   25 ثورة  املرصيون يف  املواطنون  عليها  ثار  التي  بالكوادر 
النظام القديم يف عهد مبارك. ورغم عدم وجود الكوادر، وافتقار اجلمعة اإلخوانية للخربة، 
استعانت بخربة مؤسسات الدولة العميقة، أي أهنا سعت إلدارة مؤسسات الدولة املرصية 

بم كان يملكه حسني مبارك. 

انتزعت  لقد  نعم  الثاين،  كانون  يناير/   25 ثورة  بعد  احلريات  عن  بعضهم  حتدث  لقد 
الثورة حصيلة مجيلة من احلريات، لكن عندما اقرتب املرصيون من االعرتاض عىل قرارات 
التي  الرئيس حممد مريس، فتم التصدي هلم، ال أقول إن األجهزة األمنية أو الرشطة هي 
فعلت ذلك، إنم مليشيات مجاعة اإلخوان املسلمني هي التي رضبت الشباب الثوري أمام 
قرص االحتادية، وهذا كله مصور، صوت وصورة، وموجود لدى وسائل اإلعالم. هلذا فإن 
القول بوجود حريات يف عهد مريس، هذه احلريات هي التي انتزعها املرصيون بعد ثورة 
الثاين، وال يستطيع اآلن أي حاكم يف مرص أن يعيد املرصيني إىل احلالة  يناير/ كانون   25

واألوضاع التي كانوا عليها قبل 25 يناير/ كانون الثاين. 
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من املؤكد أن النخب املرصية تنادي بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا هو ما طالبت به 
النخب املرصية أثناء وضع الدستور اجلديد؛ فكل النخب املرصية بم فيها التيار اإلسالمي، 
أعلنت بوضوح شديد احلاجة إىل دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والدستور املرصي اجلديد 
أسس هلذا األمر، علينا نون يف أثناء ممارساتنا أن نطبق الديمقراطية، وأن نسعى إىل التداول 

السلمي للسلطة يف املرحلة القادمة. 

مل حتقق الثورة املرصية حتى اآلن طموحات وآمال املرصيني التي تكاد تالمس السواب، 
30 سنة، وهلذا عقد اآلمال عىل قطف ثمر ثورة كبرية جدًا،  فالشعب عانى ملدة تزيد عىل 
ويف  كمرصيني  نون  تقدير  أقل  عىل  ولكن  النتائج،  تتوقق  مل  اللوظة  هذه  حتى  ولكن 
إطار خريطة املستقبل، أصبح لدينا رئيس منتخب، ولدينا دستور لقي قبوالً لدى غالبية 
الثالثة  الربملانية خالل األسابيع  باالنتخابات  الثالثة اخلاصة  املرحلة  املرصيني، وسندخل 

القادمة. 

التنفيذية  هبذا، فإنه ألول مرة يكون لدينا دستور يف مرص يدث توازنًا ما بني السلطة 
مريس  حممد  الرئيس  املسلمني  اإلخــوان  مجاعة  رفض  وبسبب  الترشيعية،  والسلطة 
لالنتخابات املبكرة، فقد تم اعتمد مادة يف الدستور تسمح للربملان بسوب الثقة من رئيس 
أن يسوب  الربملانية  األغلبية  الذي يصل عىل  للوزب  أخرى تسمح  اجلمهورية، ومادة 

الثقة من رئيس اجلمهورية، وهذا مل يكن موجودًا يف نص الدستور من قبل.

فيم خيص األحزاب، يسمح القانون املرصي حتى اآلن بإنشاء األحزاب بإخطار رشيطة 
احلرية  وحزب  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  حظر  تم  لكن  الدستور،  مع  أهدافه  تتوافق  أن 
والعدالة، ألن أموال احلزب كانت ختتلط بأموال اجلمعة، وكان احلزب يتمّول من مجاعة 
اإلخوان املسلمني وقياداته. ولعله من املهزلة بمكان أن يتم معاجلة موضوع قوننة التنظيم 
بطريقة شكلية، فتخيلوا أن شخصًا يغادر اجلمعة اإلخوانية ويشكل مجعية من عرشة أفراد 
برأسمل عرشة آالف جنية، هل هذا حل واقعي؟ كلنا نعرف أهداف اجلمعة وثقلها، لذا ال 

يمكن قبول فكرة أن عدد األعضاء هم عرشة فقط. 

أكد عدد من املشاركني عىل مراجعة سياسات املرحلة املاضية، وأنا أقول جيب أن تكون 
اإلخوان  مجاعة  عىل  تقترص  ال  وأن  املرصية،  السياسية  القوى  كل  قبل  من  مراجعة  هناك 



113الفصل الثاين: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املرصية

املسلمني، لكن أود أن أؤكد بوضوح شديد وبدون مواربة أن ما حدث يف مرص يف الثالثني 
خرج  فقد  وتعريفاهتا.  الكلمة  معاين  وبكل  بامتياز  شعبية  ثورة  هو  حزيران  يونيو/  من 
املرصيون ألول مرة عن بكرة أبيهم وساعدوا بكل جهد وقوة لكي ينتهوا من مرحلة حكم 
مجاعة اإلخوان املسلمني بشكل سلمي، واذكر أن اجليش نفسه، عرض عىل مجاعة اإلخوان 
انتخابات رئاسية مبكرة، لكن احلركة  املسلمني وأعطاهم مهلة أكثر من مرة، للدعوة إىل 
رفضت ألهنا شعرت أن الشارع املرصي ضدها، وأهنا ستخرس االنتخابات عرب صناديق 
55 مليون ناخب باستطاعتهم  االقرتاع نفسها التي أوصلتها للسلطة. نون لدينا يف مرص 
أن يسموا أي انتخابات، لكن اإلخوان املسلمني هم من رفضوا الذهاب إىل االنتخابات. 

الأ�ستاذ وحيد عبد املجيد)22):

نون نمر بمرحلة صعبة يف مسار الربيع العريب، وأنا قلت منذ البداية إنه مسار طبيعي فيه 
حمطات كثرية يف كل واحدة من جتاربه، بم فيها التجربة التونسية، وهذا ليس عيبًا يف املسار، 
بل ألن املنطقة تواجه أخطارًا وهتديدات كثرية، ومرص ما زالت متر يف وضع بالغ الصعوبة. 
سأركز عىل أربعة حماور أساسية وردت يف العديد من املداخالت. يف املوور األول، ما طرح 
يف هذه اجللسة من قبل بعض املتداخلني يتعارض تقريبًا مع طرح يف اجللسة السابقة حول 
طبيعة الديمقراطية املطلوبة يف مرحلة انتقالية مرتافقة مع ثورة شعبية، هل هي ديمقراطية 
األغلبية العادية، أم أغلبية تقوم عىل التشارك والتوافق لفرتة من الوقت، يتم خالهلا حتديد 
امللعب مهيأ والتنافس  املجتمع، ويصبح  املتبادلة بني مكونات  الثقة  اللعبة وتعزيز  قواعد 

مفتوح بمعناه الديمقراطي التقليدي؟

توافق،  بناء  يريدون  املسلمون  اإلخوان  كان  مبارشة  الثاين  كانون  يناير/   25 ثورة  بعد 
التوافق وعملنا معًا كامتداد لنضاالتنا  نبدأ بوضع أسس هذا  ونون بدورنا سعينا إىل أن 
املشرتكة، وكانت مجاعة اإلخوان املسلمني جزء منها ضد نظام حسني مبارك، وهو ما جتسد 

يف ثورة 25 يناير/ الثاين، ووضعنا معًا الوثائق واألطر هلذا املوضوع. 

)22)  املستشار يف مركز األهرام للدراسات االسرتاتيجية، القاهرةل
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صويح كان هناك بعض اخلالفات التفصيلية، لكن اخلالف مل يفسد للود قضية، وكنا 
يف اتفاق عام عىل أنه من الرضوري أن يكون هنالك توافق وتشارك لفرتة من الزمن، وهو 
وقاموا  األوان،  فوات  قبل  لكن  متأخرين  كانوا  وإن  عليه  وعملوا  التونسيون  اكتشفه  ما 

بتصويح ما اختل منه يف الفرتة التي سبقت عملية التوافق والتشارك.

يف  حتى  موجود  وهذا  التوافق،  نقض  عىل  إرصار  هناك  كان  املرصية  احلالة  يف  ولكن   
ألحد،  شاماًل  تفويضًا  تعطي  ال  األغلبية  ديمقراطية  أن  حني  يف  التقليدية،  الديمقراطية 
بم  موضوعيًا  وحمدود  االنتخاب،  بفرتة  زمنيًا  حمدود  تفويض  لديه  االنتخابات  يف  فالفائز 
تم التوافق عليه، وهناك ما يسمى »أغلبيات خاصة«، وهي التي تصل أحيانًا إىل 70- %80 
وهذا  بمفرده،  اللعبة  قواعد  هو  يدد  ال  باالنتخابات  الفائز  أن  بويث  الدستور،  لتغيري 

حسب قواعد الديمقراطية املستقرة. 

انتخابات رئاسية،  لقد كان تعهد مجاعة اإلخوان املسلمني بعدم تقديم مرشح يف أول 
موضوع معلن، بدليل أنه عندما قرر عبد املنعم أبو الفتوح ترشيح نفسه خرج عليهم، ولو 
الصدد، خرج  بعد أن خرج من اجلمعة. وهبذا  لتخلصوا منه  التخلص منه  يريدون  كانوا 
عليه  صادق  الذي  اإلرشاد  مكتب  قرار  خالف  قد  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  إن  يقول  بيان 
جملس شورى مجاعة اإلخوان املسلمني بعدم تقديم مرشح ملنصب رئاسة اجلمهورية، يف 
هذا اجلانب ال بد أن نكون موضوعيني، وهذا ليس بواجة لتقديم دليل، أو وثيقة لعرضها 
عىل احلضور كم طالب بعض املتداخلني، هذه اجلزئية واضوة، لكن إذا أردنا أن نختلف، 
ثابتة ومعلنة ومعروفة ال  لنختلف عىل حتليل معني أو عىل رؤية معينة، وليس عىل وقائع 

يرقى إليها الشك. هلذا نون ما زلنا يف حاجة إىل ديمقراطية توافقية. 

ويف هذه الواقعة، يوجد اختبار للتجربة التونسية، فوزب نداء تونس يستطيع أن يقيم 
هذا التوافق، وهذا فيه معضلة جوهرية بالنسبة ملرص، يف هذا املوضوع بالذات. يف مرحلة 
من املراحل فإن الصدام احلاد والعنيف الذي وقع يف مرص ووصل إىل مستوى مل يكن أحد 

من املرصيني يتوقعه، يول بالفعل دون إجراء أية توقعات. 

لكن من البداية، باستطاعتنا مجيعًا أن نودد ما حدث بالوقائع والتواريخ والصور: كانت 
هناك ثالث فرص حتى األسبوع األخري من شهر يونيو/ حزيران 2013، عىل األقل إلجراء 
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االنتخابات الرئاسية املبكرة، وكان يوجد قبلها فرصة أخرى، ملدة ثالثة أسابيع، لتشكيل 
حكومة جديدة، بدل احلكومة التي كان يرأسها أحد األشخاص الذين عملوا نظام حسني 
مبارك »قنديل«. فقد فّضل اإلخوان املسلمون هذا الشخص عىل من عمل معهم وناضل 

لسنوات طويلة، فضلوا رجال حسني مبارك عىل من وقفوا معهم يف النضال ضد نظامه. 

حقيقة هناك منذ عهد السادات تفاهم ما بني مجاعة اإلخوان املسلمني والسلطة يف كل 
املراحل، وإذا ما عدنا إىل فرتة املجلس العسكري كان هلم اتفاقات وتفامهات مع املجلس 
العسكري. فاإلخوان املسلمون هم من دعم تشكيل املجلس العسكري ووجوده، ودعموا 
سلطته بشكل مطلق. وكان هلم تفامهات مع السلطة قبل إسقاط مبارك، وقبل 12 فرباير/ 
املسلمون هم من أرصوا عىل  التورير، اإلخوان  الثورة والناس يف ميدان  شباط. ويف عز 
حماورة نظام مبارك، واجتمعوا مع عمر سليمن، وأدخلوا بعض األحزاب الصغرية والقريبة 
منهم للمشاركة معهم يف تلك احلوارات، يف الوقت الذي كان فيه الشباب وكافة مكونات 

الشعب املرصي وقواه السياسية يف ميدان التورير. 

ويف الوقت الذي كنا نواول فيه إقامة عالقات توافقية، كان أحد أكرب اخلالفات ما بني 
إدانتهم  هو  املسلمني،  اإلخوان  وبني  التورير  ميدان  يف  املوجودة  املرصية  الوطنية  القوى 
للشباب يف ماسبريو، ويف امليدان، وأمام رئاسة جملس الوزراء، أي يف كل هذه املواقع التي 
تعرضوا فيها للقمع، وُقتلوا فيها، أي أن مجاعة اإلخوان املسلمني كانت تدافع عمن قتل 
إىل  يصلوا  أن  قبل  وبينهم  بيننا  اخلالفات  أكرب  احلقيقة  يف  هذه  وكانت  وقمعهم،  الشباب 

السلطة. 

وهناك سياق وقع ال أستطيع جتاهله، فالكل وضع له مقدمات، وامقدمات تؤدي إىل 
نتائج، اما النتيجة الرهيبة التي وصلنا اليها، هي أننا أصبونا بعد تسلم اإلخوان للوكم يف 
حالة تراجع عىل مستوى احلريات، ولكن املشكلة الرئيسة هي أن هناك من يتهم اآلخرين 
والقوى األخرى بأهنم صامتون حيال تراجع احلريات يف مرص. هبذا الصدد، نقول هلم إن 
هناك أعمل عنف وقتل متارس ضد الدولة، وبالتايل ترد الدولة عىل ذلك بالعنف املناسب، 
يف مثل هذه األجواء العنفية الدموية غري املسبوقة، وقف اجلميع ضد هذا العنف، وحتزب 
مع الدولة، ألن وقف العنف رضوري بالنسبة للشعب املرصي واستقراره، فالعنف أدى 
املراجعات  إىل  العنف، سنعود  توقف  ما  وإذا  املراجعات.  احلريات وأجل كل  تراجع  إىل 
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التي هي مسار طبيعي يف ثورات الربيع العريب، وما زال أمامنا مراحل كثرية لكي نقطعها 
أو نمر هبا، حتى نصل إىل ما نصبو إليه من النجاح واالنتقال باحلكم من مراحله االنتقالية 
إىل مرحلة البناء الديمقراطي والتنمية وحتقيق طموحات الشعوب العربية. وأقول إن كل 
ما ياول االستمرار يف أعمل العنف وختريب مؤسسات ، فان يده ستقطع يف هناية املطاف.

يف اخلتام، سأحتدث عن الدرس املستخلص من هذه التجربة، والذي جيب أن تستوعبه 
واليسارية  والقومية  الليربالية  القوى  أو  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  سواء  األطراف  كافة 
أن  أحد  يستطيع  فال  سلمي،  ديمقراطي  بشكل  التعايش  عن  بديل  ال  أنه  وهو  املرصية، 
يقيض عىل أحد، وال يستطيع أحد أن ُيقيص أحد، وال يستطع أحد أن هيمش أحد أو يرفض 
السلطة،  كانوا يف  املسلمون عندما  يتصوره اإلخوان  ما كان  يتجاهله. هذا  أو  احلوار معه 
بأنه باستطاعتهم إقصاء اجلميع. وخيطئ اآلن من يتصور أنه يستطيع إقصاء أحد من القوى 

املنافسة له من املشهد الوطني والسيايس. 

ويف اللوظة الراهنة ما زالت قيادة اإلخوان املسلمني ترص عىل هذا الترصف، وترص عىل 
مواصلة الصدام، وترفض إعطاء فرصة للتهدئة واملصاحلة الوطنية، وال تسمح بمراجعة 

األحداث واألمور التي جرت، ألن رشعيتها قد أصبوت عىل املوك. 

مجاعة  أن  العريب،  الربيع  ثورات  حظ  وسوء  اإلسالمية،  التيارات  حظ  سوء  من  إن 
اإلخوان املسلمني وصلت إىل السلطة يف ظل هذه القيادة األوليغارشية املهيمنة واملتسلطة 
عىل صنع القرار، وأنا هنا ال أجتنى عليها، ففي كل تاريخ اإلخوان املسلمني وحتى العام 
أفضل مما هو عليه اآلن، حيث كانت  املسلمني  قيادة مجاعة اإلخوان  تركيب  2009، كان 

مخس عرشة شخصية تقود اجلمعة، ومن ضمنها إصالحيون، بدالً من وجود أربعة أو مخسة 
أفراد يتوكمون يف قرار اجلمعة.

الصدام.  إىل  يقود  اجلمعة  داخل  الوضع  أصبح   ،2009 منذ  اجلديدة  القيادة  ظل  ففي   
ونون حذرنا اإلخوان من هذه القيادة األوليغارشية مرارًا وتكرارًا، وحذرناهم من مطبخ 
صنع القرار يف اجلمعة، فهذه القيادة بسياستها االقصائية تقود مجاعة اإلخوان املسلمني إىل 
صدامات مع القوى األخرى. ويف احلقيقة هذا سادس صدام يدخله اإلخوان املسلمون، 
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لكنه الصدام األخطر واألعنف والذي كان باإلمكان جتنبه لو مل خيطأ اإلخوان املسلمون، 
ويرتكبوا كل هذه اخلطايا. 

كم  كان  املتودة  الواليات  فيه، ألن موقف  مبالغ  عامل  اخلارجي، هو  للعامل  بالنسبة 
تدنه  مل  املتودة  الواليات  حيث  أوكرانيا،  يف  حدث  ما  مع  املوقف  املتداخلني  أحد  قارن 
الواليات  أدانته  فقد  ما حدث يف مرص،  إزاء  بينم  الرشعية،  انقالب ضد  أنه  تقل عنه  ومل 
املتودة ووصفته بانقالب ضد الرشعية، ألهنا كانت مستفيدة من حكم اإلخوان يف مرص، 
وكان موقف الواليات املتودة إجيابيًا جتاه حكم اإلخوان املسلمني يف مرص، ومل يكن لدهيم 

مشكلة معه، ولذلك كان »اإلخوان« مرتاحني للموقف األمريكي.

الدكتور ح�سن نافعة )مدير اجلل�سة(:

مرحلة  يف  اآلن  تعيش  مرص  أن  أدرك  مرص:  يف  اإلخوانية  التجربة  حول  التعليق  أود 
انتقالية مل تنتِه ومل خترج منها بعد، هذه قضية طبيعية ألنه وقعت ثورة ضد نظام قائم. إذًا 
والتأسيس  القديم،  النظام  آثار  إزالة  مها:  االنتقالية،  للمرحلة  األقل  عىل  مهمتان  هناك 
للنظام اجلديد الذي من املفرتض أن يستقر عندما يتأسس النظام اجلديد القابل لالستمرار، 
وبالتايل االنتهاء من املرحلة االنتقالية إىل مرحلة جديدة أخرى. هبذا املعنى، قلت إن مرص 
مل تنتِه بعد من املرحلة االنتقالية الرابعة، وهلذا أرى أن االنتخابات الربملانية القادمة ستكون 
كاشفة عن أشياء كثرية، والتي سرتد بكل تأكيد عىل األسئلة التي ما زالت حائرة لغاية اآلن. 

الراهنة  اللوظة  يف  لكن  الشديد.  لألسف  اجلميع  فيها  وقع  األخطاء  الثانية،  املالحظة 
لكل  وفعلية،  نقدية، جدية،  مراجعة  بعملية  القيام  املسلمني  اإلخوان  يتوجب عىل مجاعة 
الفرتة السابقة، وخاصة جلهة تصويح األخطاء التي ارتكبت من قبلهم. لكن »اجلمعة«، 
تراه  الذي  احلايل  النظام  اجتاه  حمددة  اسرتاتيجية  ممارسة  عىل  مرصة  زالت  ما  أسف  بكل 
تتمتع برشعية دستورية  أهنا  نفسها  تعترب  فيم  انقالبًا عىل حكمها ملرص،  نظرها  من وجهة 
ورشعية انتخابية، وهلذا هي تستخدم يف مواجهة النظام احلايل، أسلوبًا جديدًا هو »استنزاف 

النظام«، يف مراهنة عىل إسقاطه. 
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لكن يف ظل اسرتاتيجية االستنزاف اإلخوانية، يمرس النظام احلايل، يف مواجهة اإلخوان 
املسلمني، أو عىل األقل يف مواجهة تيار رئييس داخلهم، سياسة االستئصال. وقد سبق أن 
النخب  أوساط  يف  كبرية  ضجة  وأحدثت  مصاحلة«  »ورقة  البعض  سمها  ورقة  يف  قلت 
اإلخوانية  االستنزاف  تقديري ال إسرتاتيجية  أنه يف  املرصية،  السياسية  املثقفة واألحزاب 
ستنجح، ألن مجاعة اإلخوان املسلمني لن تستطيع هزيمة الدولة املرصية واجليش املرصي، 
عالوة عىل أن األخطاء التي ارتكبتها مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرحلة ما بعد 30 يونيو 
أكرب من األخطاء التي ارتكبتها يف املرحلة التي سبقت، وأمتنى أن يعيد اإلخوان املسلمون 

النظر يف اسرتاتيجيتهم الستنزاف الدولة املرصية.

واليشء نفسه قلته اجتاه اسرتاتيجية النظام الستئصال »اجلمعة«، من أن هذه االسرتاتيجية 
دروسًا  هنالك  ألن  مصلوتهم،  يف  املطاف  هناية  يف  ستصب  بل  استئصاهلم،  تستطيع  لن 
األرض،  حتت  النزول  يستطيعون  فإهنم  »اإلخوان«،  عىل  الضغط  زاد  كلم  أنه  يف  سابقة 
وعندما يصبوون كذلك، يشكلون خطرًا أكرب مما هي عليه احلال، عندما يمرسون احلياة 

السياسية فوق األرض. 

وأعتقد أن االنتخابات الربملانية القادمة ستكون كاشفة للجميع، وستكون هناك حلظة 
للتأمل ومراجعة أنفسهم، وأرجو أن تكون هذه حلظة  يتعني عىل اجلميع فيها أن يتوقفوا 
مناسبة للم الشمل من جديد، بويث ال ُيستأصل وال ُيستبعد إال القوى التي ترفع السالح 
ضد الدولة املرصية، ومتارس اإلرهاب. هل هذا حلم بعيد املنال؟ عىل األقل هذا ما أمتنى 

أن يدث. 

تقرير حول اأعمال جل�سة التجربة امل�سرية

الدكتور ح�سن نافعة

هبا  تتسم  التي  التوازن  وعدم  اخللل  أوجه  بعض  إىل  باإلشارة  حديثه  اجللسة  مدير  بدأ 
التي  املرصية  اإلسالمية  والتيارات  الفصائل  عن  ممثلني  غياب  بسبب  حتديدًا  اجللسة  هذه 
شاركت يف جتربة احلكم املطلوب مناقشتها وتقييمها، وأكد عىل أنه كان شاهدًا ومتابعًا بل 
ومشاركًا بنفسه يف اجلهود املضنية التي بذهلا مركز القدس الستضافة مجيع األطراف املعنية 
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بموضوع النقاش يف هذه اجللسة، وبالتايل فإن هذا اخللل ال يعود إىل رغبة متعمدة أو إىل 
إمهال أو قصور تنظيمي، وإنم إىل ظروف قاهرة ال دخل للجهة الداعية هبا. وعرب عن أسفه 
لعدم سمح السلطات األردنية للباحث اإلسالمي املعروف ناجح إبراهيم بدخول البالد 
من  اجللسة  هذه  حرم  ما  عّمن،  مطار  إىل  بالفعل  وصوله  رغم  املؤمتر،  هذا  يف  للمشاركة 
مسامهة كان يمكن أن تعيد إليها بعض ما افتقدته من توازن، وأن تثري احلوار الذي دار 
فيها، كم أعرب عن أمله يف أن يتمكن املشاركون، خصوصًا ممن ينتمون فكريًا أو تنظيميًا 
إىل تيار اإلسالم السيايس، من تعويض النقص ومعاجلة اخللل الظاهر، وذلك بطرح كل ما 
خيطر بباهلم من أسئلة ومالحظات وإبداء ما يرونه من تعليقات عىل مداخالت املتودثني 
مركز  مستشار  املجيد:  عبد  وحيد  د.  ومها:  املتودثني،  اجللسة  مدير  قّدم  ثم  الرئيسيني. 
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية بصويفة األهرام املرصية ورئيس حترير جملة السياسة 
حلزب  العليا  اهليئة  وعضو  احلقوقي  والناشط  املوامي  شيوا،  عصام  واألستاذ  الدولية، 

الوفد.

يف  تشكل  التي  األساسية  النقاط  من  عدد  عىل  مداخلته  يف  املجيد  عبد  وحيد  د.  ركز 
جمموعها رؤيته لألسباب التي أدت إىل إخفاق جتربة احلكم التي خاضتها فصائل اإلسالم 

السيايس يف مرص. ويمكن إمجال أهم هذه النقاط عىل النوو التايل: 

مل يكن تيار اإلسالم السيايس يف مرص، بشكل عام، ويف املقدمة منه مجاعة اإلخوان .1 
ثورة  بعد  ما  منفردًا يف مرحلة  أو مهيًأ حلكم مرص  املسلمني، بشكل خاص، جاهزًا 
يناير/ كانون الثاين، وذلك ألسباب موضوعية أمهها؛ أن فصائل هذا التيار، خاصة 
وحتت  الظالم  يف  السياسية  حياهتا  فرتات  معظم  عاشت  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة 
األرض، ما حّد من قدرهتا عىل إعداد وتأهيل وصقل الكوادر واخلربات التي مُتكنها 
الدولة يف مرحلة صعبة حتتاج إىل كوادر وخربات من نوع خاص مل تكن  إدارة  من 

متوافرة لدهيا.

رغم وعي أغلبية كوادر ونشطاء هذا التيار وإدراكهم واستيعاهبم هلذه احلقيقة، إال .1 
وكذلك  والطاعة،  السمع  قاعدة  عىل  أساسًا  تقوم  والتي  اإلخواين،  التنظيم  بنية  أن 
القلة  التنظيم، والتي تتسم بسيطرة  القرار يف هذا  الداخلية لعملية صنع  الديناميات 
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عىل أعىل مستوياته، كانت يف مقدمة العوامل التي سامهت يف اندفاع »اجلمعة« نوو 
أن هتيمن  بالسلطة، وإرصارها عىل  اللوظة، وحماولة االستئثار  اقتناص  العمل عىل 

منفردة عىل أهم مفاصل الدولة.

ارتكبت .1  فقد  الفشل،  مسئولية  وحدها  السيايس  اإلسالم  فصائل  حتميل  يصعب 
األحزاب والقوى السياسية املدنية أخطاء سياسية ال تقل خطورة. غري أن األخطاء 
يناير/  ثورة  عىل  سابقة  زمنية  فرتات  يف  وقعت  املدين،  التيار  فصائل  ارتكبتها  التي 
كانون الثاين، أما األخطاء التي ارتكبها تيار اإلسالم السيايس، خاصة مجاعة اإلخوان 
أكثرها  وبسببها، ووقع  الثورة  هذه  اندالع  معظمها عقب  فقد جاءت يف  املسلمني، 
سلوك  ويدل  الرئاسية.  االنتخابات  يف  مريس  حممد  د.  فوز  أعقبت  التي  املرحلة  يف 
»اجلمعة« يف هذه املرحلة عىل أهنا مل تدرك أو تستوعب حجم وطبيعة التغيريات التي 

طرأت عىل احلياة السياسية واحلزبية يف مرص عقب ثورة يناير/ كانون الثاين 2011.

إبان .1  التي كانت قائمة بني مجاعة اإلخوان والنظام احلاكم يف مرص  العالقة  اتسمت 
الثورة  اندالع  فقبل  الشديد.  بالتعقيد  الثاين  يناير/ كانون  ثورة  التي سبقت  املراحل 
كان تنظيم اإلخوان يف مرص ما زال حمظورًا من الناحية الرسمية، لكنه كان موجودًا 
احلاكم.  بالنظام  ربطته  معقدة  إطار عالقة  العملية، ولكن يف  أو  الفعلية  الناحية  من 
السبعينيات  بداية  يف  منفردُا  قرارًا  اختذ  الذي  هو  السادات،  أنور  الراحل  فالرئيس 
التنظيم، اعتقادًا منه  من القرن املايض بإطالق رساح املسجونني واملعتقلني من هذا 
بأن التيارات النارصية واليسارية هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام مترير سياساته 
الداخلية املنوازة للطبقات الغنية، وسياساته اخلارجية الساعية للتقارب مع الغرب 
دور  لعب  املسلمني  اإلخوان  بوسع  أن  السادات  وتصّور  إرسائيل.  مع  والتصالح 
التوازنات  لعبة  يف  التوكم  عىل  قادر  وأنه  واليسارية،  القومية  للمعارضة  املوازن 
األعمل  بممرسة  هلم  سمح  هنا  ومن  بنفسه،  خيوطها  بكل  واإلمساك  السياسية 
االجتمعية واخلريية رشيطة أال يقرتبوا من السلطة، وأال ينافسوا عىل املجال السيايس 

إال يف حدود ما يتم االتفاق عليه.
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حافظ نظام حسني مبارك عىل نمط العالقة نفسه مع مجاعة اإلخوان املسلمني، رغم .1 
متكن »اجلمعة« من تسجيل طفرة مفاجئة، حني متكنت من احلصول عىل ما يقرب 
من 20% من مقاعد جملس الشعب يف انتخابات العام 2005. إذ رغم وجود اتفاق بني 
النتيجة جاءت  أن  إال  الرتشيوات؛  التزم هبا اإلخوان يف  الطرفني عىل حسبة معينة 

عكس ما كان متوقعًا.

الفرتة .1  تلك  ينبغي خالل  نفسها كم  ببناء  املدنية  السياسية  والقوى  األحزاب  مل هتتم 
وبدت مستسلمة للوصار الذي فرض عليها، بينم كانت »اجلمعة« تسعى بكل السبل 
املمكنة للتواجد يف قلب املجتمع عرب شبكة معقدة من اخلدمات االجتمعية واألنشطة 
الفكرية إىل أن نجوت، وبالذات اعتبارًا من العام 2005، يف الظهور بمظهر احلركة 

السياسية التي يصعب جتاهلها، باعتبارها األقوى تنظيًم واألكثر فاعلية.

ما كان بمقدور مجاعة اإلخوان الوصول إىل السلطة يف مرص لوال قيام ثورة يناير/ .1 
كانون الثاين 2011 التي مل تلعب دورًا يذكر يف تفجريها ومل تلتوق هبا إال بعد أيام من 

اندالعها، وبعد أن تأكدت من توافر فرصة حقيقية لنجاحها.

كانت مجاعة اإلخوان قد قطعت عىل نفسها عهدًا بعدم الرتشح النتخابات الرئاسة، .1 
أعلنته يوم 10 فرباير/ شباط 2011، أي قبل يوم واحد من تنوي مبارك، لكنها عادت 
من  عدد  قيام  ورغم  الرئاسية.  االنتخابات  خوض  قررت  حني  ذلك  بعد  ونقضته 
بالطلب من  الغنويش وآخرون،  بينهم راشد  »اجلمعة« وحلفائها، كان من  أصدقاء 
أهنا ركبت رأسها،  إال  القرار،  بالعدول عن هذا  أو نصووها  تفعل،  بأال  »اجلمعة« 

وأرصت عىل امليض قدمًا عىل هذا الطريق الوعر.

مل تتمكن القيادة احلالية جلمعة اإلخوان من الفصل والتمييز بني السيايس والدعوي .1 
يف أطروحاهتا ومواقفها، وأرصت عىل استبعاد وتنوية عدد كبري من اإلصالحيني، 
عىل رأسهم عبد املنعم أبو الفتوح وحممد حبيب وغريهم، من مكتب اإلرشاد الذي 
»التيار  باسم  القيادات األكثر تطرفًا والتي تعرف  هيمنت عليه جمموعة حمدودة من 
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القطبي«. وقد استطاع هذا التيار أن يمسك تدرجييًا بكل مفاصل »اجلمعة«، ومل يعد 
للتيار اإلصالحي وزن يذكر داخل هذا التنظيم.

 رغم االنتكاسة التي تعرضت هلا »اجلمعة« يف 30 يونيو/ حزيران، ما زالت قيادهتا .1  
ومل  املصاحلة،  أو  للتهدئة  فرصة  إعطاء  وعدم  الصدام  مواصلة  عىل  ترص  الراهنة 
داخل  وأيضا  حاليًا،  مرص  يكم  الذي  النظام  داخل  نافذة  أطرافًا  أن  بعد  تدرك 
األحزاب والقوى املدنية تناصبها العداء وتعتقد باستوالة التعايش معها، وتسعى 
جاهدة الستئصاهلا، وبالتايل ال هتتم كثريًا بوجهة النظر املطالبة ببناء سيايس يتسع 
للجميع. ويف هناية مداخلته، شّدد د. وحيد عبد املجيد عىل أن الدرس املستخلص 
من جتربة حكم اإلخوان يف مرص يؤكد، من وجهة نظره، أمهية البوث عن صيغة 
للتعايش بني اجلميع بشكل ديمقراطي، ألن أحدًا »لن يستطيع أن ُيقيص اآلخر أو 

يقيض عليه«، حسب تعبريه.

بالتعبري عن موافقته عىل أغلب ما ورد يف  بدأ مداخلته  أما األستاذ عصام شيوا، فقد 
أو  مداخلة د. عبد املجيد، وبأن حديثه سوف يقترص عىل إضافة نقاط جديدة إىل ما قاله 
التأكيد عىل بعض ما ورد فيها من أفكار. ويمكن تلخيص أهم هذه النقاط واألفكار التي 

جاءت يف مداخلته باآليت: 

يف .1  شديدة  مرارة  تركت  احلكم،  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  جتربة  أن  عىل  التأكيد 
ملنح  تام  استعداد  عىل  كانوا  املرصيني  أغلب  أن  خصوصًا  املرصي،  الشعب  نفوس 
ينقلبوا عليها  الثورة، ومل  بعد  قبلوا بوكمها  أو  اجلمعة فرصتها كاملة، وصوتوا هلا 
أو يرفضوا استمرارها يف احلكم إال بعد إقدامها عىل ارتكاب أخطاء عديدة وخطرية 

بدت يف معظمها متناقضة مع الثوابت املرصية. 

نواياها .1  للرئاسة شكوكًا عميقة يف  الرتشح  بعدم  التزامها  »اجلمعة« عن  تراجع  أثار 
لدى قطاع كبري من املثقفني املرصيني. فقد أكد قرارها بخوض االنتخابات الرئاسية 
بعد حصوهلا عىل األغلبية يف االنتخابات الربملانية وجود أجندة خاصة خفية هلا. وألن 
هذه األجندة راحت تثري حفيظة وشكوك وخماوف قطاع كبري من املرصيني، خصوصًا 
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بعد أن تبني أن »اجلمعة« ال تؤمن أصاًل بفكرة املواطنة، وأهنا تسعى جاهدة الستعادة 
دولة اخلالفة بالتنسيق مع التنظيم العاملي لإلخوان.

من .1  اتضح  ما  وهو  أهدافها،  إىل  للوصول  السلفي  التيار  الستخدام  اجلمعة  سعت 
خالل التنسيق الذي جرى بينهم يف اجلمعية التأسيسية. 

قامت »اجلمعة« بإقصاء عدد كبري من رموز السلطة القضائية )حوايل 3500 من خرية .1 
قضاة مرص حسب تعبري املتودث(، ما تسبب بودوث صدمة داخل مؤسسة القضاء، 

خصوصًا بعد إقدام أنصارها عىل حمارصة املوكمة الدستورية العليا.

فيها .1  بم  املدنية،  األحزاب  كافة  مع  السلطة  إىل  وصوهلا  عقب  »اجلمعة«  تصادمت 
التي  والقوى  األحزاب  أو  االنتخابات،  يف  معها  ووقفت  ساندهتا  التي  األحزاب 

كانت ُتنسق معها قبل الثورة وأثنائها.

وراحت .1  السلطة،  إىل  وصوهلا  عقب  الشديد  الغرور  من  بوالة  »اجلمعة«  أصيبت 
تتعامل باستعالء مع كل احلركات الثورية، وامتنعت عن احلوار اجلاد معها، وخرجت 

عىل معظم الثوابت املرصية، بم فيها الثوابت املتعلقة باألمن الوطني املرصي.

مل يلتزم د. مريس بم سبق أن تعهد به بأن يصبح رئيسًا لكل املرصيني يف حال فوزه .1 
منه  يتلقى  وكان  اإلرشاد،  ملكتب  متامًا  خضع  أنه  الواضح  ومن  الرئايس،  باملقعد 

التعليمت قبل القيام بأي حتركات أو اختاذ أي قرارات.

أتاح للشعب املرصي .1  السلطة  يشعر غالبية املرصيني أن وصول مجاعة اإلخوان إىل 
فرصة فريدة للتعرف عىل األهداف احلقيقية هلذا التنظيم، ويتملكهم إحساس بالفخر 
ثورة  وبأن  مبارك،  نظام  من  التخلص  من  مكنتهم  الثاين  كانون  25 يناير/  ثورة  بأن 
لعملة  وجهان  ومها  اإلخوان،  نظام  من  التخلص  من  مكنتهم  حزيران  يونيو/   30

فقط  وليس  القوى،  كل  حاجة  عىل  بالتأكيد  مداخلته  املتودث  أهنى  وقد  واحدة. 
مجاعة اإلخوان، إىل مراجعة ملواقفها وسياساهتا وإىل تصويح أخطائها، وعرّب بدوره 
عن قناعته بأنه ال بديل يف املستقبل عن توافق وطني واسع، وعن تأسيس نظام يتسع 
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للجميع، برشط أن يافظ هذا النظام يف الوقت نفسه عىل استقاللية القرار الوطني 
املرصي ومحايته من القوى التي هلا ارتباطات أو امتدادات خارجية.

وعقب انتهاء املتودثني الرئيسيني من مداخلتيهم، قام مدير اجللسة بإعطاء الكلمة لكل 
من طلبها من املشاركني، سواء للتعقيب وإبداء املالحظات عىل ما قيل، أو لطرح ما لدهيم 
من تساؤالت. وقد عكس النقاش بم اشتمل عليه من تعليقات ومالحظات وتساؤالت، 

وجود فريقني بديا بدرجة أو بأخرى عىل طريف نقيض:

بل  املنصة،  فوق  من  التي طرحت  النظر  مع وجهة  كليًا  أو  اتفق جزئيًا  األول:  الفريق 
وأضاف إىل قائمة األخطاء التي وقعت فيها مجاعة اإلخوان املسلمني إبان توليها للوكم يف 

مرص، كم وردت عىل لسان املتودثني الرئيسيني، بنودًا ومعطيات جديدة.

الفريق الثاين: اختلف جزئيًا أو كليًا مع وجهة النظر التي عرب عنها املتودثان الرئيسيان، 
وطرح وجهة نظر أخرى تتطابق كليًا أو جزئيًا مع وجهة النظر التي تتبناها مجاعة اإلخوان 
املسلمني والقوى املتوالفة معها. ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تضمنتها وجهة نظر هذا 

الفريق فيم ييل:

صعوبة تقييم جتربة مجاعة اإلخوان يف حكم مرص، أو إصدار حكم هنائي عىل مزاياها .1 
وعيوهبا، أو تشخيص أوجه وعوامل القوة والضعف فيها، بسبب قرص الفرتة الزمنية 
التي قضتها هذه اجلمعة يف سدة احلكم. فالسلطة الترشيعية التي متكنت اجلمعة من 
الفوز بأغلبية املقاعد فيها، مل تدم أكثر من مخسة أشهر، والسلطة التنفيذية التي تبوأت 

موقع القيادة فيها عقب فوزها باالنتخابات الرئاسية مل تدم أكثر من عام واحد.

مل تتمكن اجلمعة، حتى خالل الفرتة القصرية التي شغلتها يف سدة احلكم، من املمرسة .1 
الفعلية لكافة سلطاهتا وصالحياهتا، إما بسبب رفض أجهزة الدولة العميقة التعاون 
معها، أو انويازها بالكامل للقوى املعادية هلا، أو تآمر اجلميع ضدها والسعي رصاحة 

إلسقاطها.

بانتخابات .1  للمطالبة  حزيران  يونيو/   30 يف  امليادين  إىل  املرصية  اجلمهري  نزول  كان 
رئاسية مبكرة، أو برحيل مريس يف حال رفضه إجراء انتخابات مبكرة، والتي بولغ 
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األمنية،  األجهزة  جانب  من  بعناية  له  التخطيط  تم  مدبرًا  عماًل  أعدادها،  يف  كثريًا 
يوليو/   3 يوم  املنتخبة  الرشعية  بالسلطة  أطاح  الذي  العسكري  لالنقالب  ومقدمة 

متوز. 

قيادة .1  عىل  قادر  بأنه  أو  بالديمقراطي  حاليًا  مرص  يف  احلاكم  النظام  وصف  يصعب 
عملية حتول ديمقراطي حقيقية، فهو نظام حكم عسكري يعتمد عىل القمع وحتكم 
األجهزة األمنية، ولن يسمح باحلوار أو بتوسيع نطاق املشاركة، وبالتايل ال مناص من 

مقاومته وإسقاطه.

وقد طرحت أسئلة واستفسارات عديدة، وجه بعضها ضمنًا أو بطريقة رصية ومبارشة 
إىل مدير اجللسة. وقد دارت هذه األسئلة واالستفسارات حول قضايا عديدة، أمهها:

طبيعة املرحلة احلالية يف مرص وما إذا كان يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية جديدة أم .1 
ستنجح يف التأسيس لنظام قابل للبقاء واالستمرار.

حالة االستقطاب القائم يف مرص حاليًا ومستقبل الرصاع املوتدم بني النظام احلاكم، .1 
من ناحية، و«حتالف دعم الرشعية«، من ناحية أخرى.

االنتخابات الربملانية القادمة يف مرص والضمنات املتعلقة بنزاهتها وشفافيتها، ومدى .1 
قابليتها إلفراز برملان يعرب عن جممل اخلريطة السياسية واالجتمعية يف مرص.

احتمالت املصاحلة الوطنية يف مرص وجدوى حماوالت مل الشمل...إلخ..1 

ويف كلمته اخلتامية، أشار مدير اجللسة إىل أن التقييم املوضوعي لتجربة اإلسالميني يف 
حكم مرص، يتعني أن يأخذ يف اعتباره مجلة من االعتبارات، منها: 

الطبقة .1  من  العليا  الرشية  من  شبابية  طليعة  فجرهتا  التي  املرصية  الثورة  خصوصية 
املتوسطة األكثر تعليًم وانفتاحًا عىل العرص وغري منخرطة تنظيميًا يف أي من األحزاب 
السياسية، ثم التوقت هبا كل فئات الشعب بم فيها األحزاب واجلمعات واحلركات 
أيديولوجية  أو حتركها  بقيادة سياسية  الصعب أن حتظى  التقليدية، وبالتايل كان من 

موحدة. 
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الطبيعة اخلاصة لتنظيم مجاعة اإلخوان. فهذا التنظيم ليس جمرد فصيل يف تيار اإلسالم .1 
السيايس، لكنه املؤسس احلقيقي له ورأس الرمح فيه، وبالتايل فمن املتوقع أن يرتتب 
عىل ما جرى له يف مرص تاثريات عميقة وبعيدة املدى ليس فقط عىل مستقبل »اجلمعة« 
وحدها وإنم عىل مستقبل التيار ككل، بفصائله وفروعه املتنوعة، برصف النظر عن 
أو  والفروع،  الفصائل  هذه  ومواقف  أطروحات  بني  االتفاق  أو  االختالف  درجة 

أماكن تواجدها أو متركزها. 

دينية  أو  البداية كجمعة دعوية  قد ظهرت يف  كانت مجاعة اإلخوان، كم هو معروف، 
»تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر«، لكنها ما لبثت أن حتولت إىل تنظيم سيايس. وألن هذا 
التنظيم خلط منذ البداية بني ما هو سيايس وما هو دعوي، وأقدم عىل تشكيل جهاز رسي، 
أطلق عليه اسم »اجلهاز اخلاص« املكلف بتصفية خصومه، فقد كان من الطبيعي أن يدخل 
يف رصاع عنيف مع خمتلف النظم التي تعاقبت عىل حكم مرص. ورغم تعرض تنظيم اجلمعة 
للول مرتني، األوىل يف عهد النظام امللكي، عقب إقدام اجلهاز عىل اغتيال النقرايش العام 
1949، والثانية يف عهد ثورة يوليو/ متوز، عقب إخفاق اجلهاز يف اغتيال مجال عبد النارص 

العام 1954، إال أنه كان بمقدوره مواصلة نشاطه السيايس والدعوي معًا حتت األرض. 

يكن  ومل  الدوام،  عىل  إصالحيًا  هنجًا  كان  اجلمعة  هذه  تبنته  الذي  النهج  أن  وُيالحظ 
تارخيها  ثورة شعبية يف  إىل  أهنا دعت  ُيعرف عنها  بأي حال من األحوال، ومل  ثوريًا  هنجًا 
عىل  اجلمعة  ظلت  فقد  ذلك  ومع  تأسيسها،  منذ  اندلعت  التي  الثورات  من  أيًا  قادت  أو 
الدوام حريصة كل احلرص عىل نسج عالقة خاصة مع كافة القوى السياسية القائمة، يف 
احلكم ويف املعارضة يف آن، لذا مل تكن اجلمعة بعيدة ال عن ثورة يوليو/ متوز التي قام هبا 
 .2011 العام  الشعب  فجرها  التي  الثاين  كانون  يناير/  ثورة  عن  وال   ،1952 العام  اجليش 
لكن اجلمعة كانت ترفض دائًم، من حيث املبدأ، فكرة املشاركة يف احلكم، وُتفضل القيام 
إما بدور »الويص«، وهو ما حدث بالفعل عقب ثورة 1952، أو بدور »املهيمن«، وهو ما 
حدث بالفعل عقب ثورة 2011، وعادة ما كان الرصاع بني النظام القائم و«اجلمعة« ينتهي 

بانتصار النظام وهزيمة »اجلمعة« واختفائها إىل حني.
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مل  الثاين  كانون  يناير/   25 يف  انطلقت  التي  املرصية  الثورة  أن  إىل  اجللسة  مدير  وأشار 
الرامية إىل إنجاز عملية التوول  تنته أو تكتمل فصوهلا بعد، وما زالت يف أوج تفاعالهتا 
رأسه  سقط  الذي  النظام  حمل  يل  واالستقرار  للدوام  قابل  نظام  وتأسيس  الديمقراطي، 
يف 11 فرباير/ شباط 2012. وقد مرت عملية التوول هذه، والتي سلكت دروبًا متعرجة، 
بعد،  معاملها  تكتمل  مل  رابعة  بمرحلة  اآلن  متر  هي  وها  متعثرة.  انتقالية  مراحل  بثالث 

ويصعب التكهن منذ اآلن بم إذا كانت ستسفر عن نظام قابل للدوام واالستقرار.

ختيل  عقب  وبدأت  املسلوة،  للقوات  األعىل  املجلس  أدارها  األوىل  االنتقالية  املرحلة 
حسني مبارك عن السلطة يف 11 فرباير/ شباط 2012، واستمرت حتى 30 يونيو/ حزيران 
املرحلة  هذه  خالل  جرت  وقد  الدولة.  رئاسة  منصب  مريس  حممد  د.  تسلم  عقب   2012

بالفشل  باءت  لكنها  اإلخوان،  ومجاعة  العسكرية  املؤسسة  بني  السلطة  القتسام  حماولة 
قبل،  به من  التزمت  أن  ملا سبق  الرئاسية، خالفًا  االنتخابات  قرار اجلمعة خوض  بسبب 

وتم خالهلا: 

تشكيل جلنة لتعديل الدستور واستفتاء عىل ما اقرتحته من تعديالت..1 

انتخابات برملانية )فازت مجاعة اإلخوان فيها بووايل 45% من إمجايل املقاعد، وحزب .1 
النور السلفي بووايل %22(. 

تشكيل مجعية تأسيسية لكتابة الدستور..1 

انتخابات رئاسية )فاز فيها د. حممد مريس، مرشح مجاعة اإلخوان(. ومع ذلك فقد .1 
الدستورية  املوكمة  ألن  األركان،  مكتمل  لنظام  التأسيس  يف  املرحلة  هذه  فشلت 
العليا قضت بعدم دستورية القانون الذي أجريت االنتخابات الربملانية عىل أساسه، 
ما أدى إىل حل جملس الشعب قبل بداية اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية، وألن 
جملس  دفع  ما  التأسيسية،  اجلمعية  تشكيل  ببطالن  قضت  العليا  اإلدارية  املوكمة 
الشعب قبل حله إلصدار قانون خاص أعيد عىل أساسه تشكيلها مرة أخرى، ومع 

ذلك فقد تم الطعن عىل التشكيل اجلديد.
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املرحلة االنتقالية الثانية أدارها د. حممد مريس، وبدأت عقب توليه منصب رئاسة الدولة 
2013. وقد شهدت  3 يوليو/ متوز  2012، وانتهت باإلطاحة به يف  30 يونيو/ حزيران  يف 
الرئيس  بدأت بمواولة  اللوظة األوىل عمليات كر وفر وشد وجذب،  منذ  املرحلة  هذه 
استعادة جملس الشعب املنول، لكن هذه املواولة باءت بالفشل، وتسببت يف إحداث رشخ 
بني السلطة التنفيذية واملؤسسة القضائية. وألنه مل يكن يرغب يف إجراء انتخابات برملانية 
جديدة قبل صياغة دستور جديد، ومل يبد يف الوقت نفسه أي مرونة تذكر إلعادة تشكيل 
النهاية  يف  مضطرًا  نفسه  وجد  فقد  توافقي،  دستور  بصياغة  يسمح  بم  التأسيسية  اجلمعية 
التأسيسية  اجلمعية  وحتصني  جديد،  عام  نائب  تعيني  تضمن  دستوري«  »إعالن  إلصدار 
تتناقض من حيث الشكل واملضمون مع  وجملس الشورى املعرضني للول، وكلها أمور 

أحكام القانون والدستور.

ورغم ما أثارته هذه اخلطوة من احتجاجات شعبية هائلة، فقد صمم الرئيس عىل امليض 
قدمًا يف الطريق الذي اختاره، فأسند إىل جملس الشورى املنتخب بنسبة ال تتجاوز 8% من 
بصياغة  اإلرساع  عىل  التأسيسية  اجلمعية  وشجع  كاملة،  الترشيع  سلطة  الناخبني  إمجايل 
دستور جديد تم إقراره شعبيًا من خالل استفتاء عام. غري أن الغليان الشعبي راح يتصاعد 
مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة إىل أن بلغ ذروته بخروج مجاهري غفرية إىل الشارع يف 30 
وإعالن  املنتخب  بالرئيس  لإلطاحة  متوز  يوليو/   3 يف  اجليش  وبتدخل  حزيران،  يونيو/ 

خارطة طريق جديدة، لتعود مرص إىل نقطة الصفر مرة أخرى.

املرحلة االنتقالية الثالثة أدارها املستشار عديل منصور، رئيس املوكمة الدستورية العليا، 
وبدأت بتوليه منصب الرئيس املؤقت، وفقًا ملا تقيض به خارطة الطريق اجلديدة، وانتهت 
بتويل املشري عبد الفتاح السييس مقاليد السلطة التنفيذية يف 7 يونيو/ حزيران 2014 عقب 
لنظام  التأسيس  يف  بدورها  املرحلة  هذه  فشلت  وقد  جديدة.  رئاسية  انتخابات  يف  فوزه 
سيايس مكتمل األركان، إذ كان يفرتض، وفقًا للرتتيبات الزمنية الواردة يف خارطة الطريق 
استفتاء  يف  الشعب  يقرها   2012 دستور  عىل  النطاق  واسعة  تعديالت  جتري  أن  اجلديدة، 
عام، ثم تنظم انتخابات برملانية تشكل عىل أثرها سلطة ترشيعية كانت قد غابت عن الساحة 
مسئولية  هنايتها  يف  املنتخب  الرئيس  يتسلم  رئاسية  انتخابات  جترى  وأخريًا  طويلة،  لفرتة 
السلطة التنفيذية يف نظام سيايس مكتمل األضالع وواضح املعامل. غري أن األمور راحت 
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تأخذ منوى آخر بعد أن تم تعديل خارطة الطريق للبدء بإجراء االنتخابات الرئاسية قبل 
عليه،  الشعب  استفتاء  تم  جديد  دستور  صياغة  اآلن  حتى  تم  وقد  الربملانية.  االنتخابات 
وجرت انتخابات رئاسية فاز هبا املشري عبد الفتاح السييس. وها هو الرئيس اجلديد املنتخب 
يبدأ مرحلة انتقالية رابعة لن تكتمل إال بعد إجراء انتخابات برملانية ال تقبل التشكيك يف 

نزاهتها، وهو ما مل يتم بعد.

فكيف يمكن، يف سياق كهذا، تقييم جتربة حكم مجاعة اإلخوان املسلمني التي مل تستمر 
تتومل اجلمعة وحدها  فيها؟ وهل  التي وقعت  سوى عام واحد؟ وأين تكمن األخطاء 
مسئولية تلك األخطاء؟ لقد حاول املتودثان يف اجللسة اإلجابة عن تلك األسئلة وطرحا 
وجهة نظر ال تروق لعدد ال بأس به من املشاركني. ويبدو أن اجلدل حول حقيقة ما جرى 
الربملانية  االنتخابات  إجراء  بعد  إال  يسم  ولن  قادمة،  طويلة  لفرتة  قائًم  سيظل  مرص  يف 
واالستقرار.  للبقاء  احلايل  النظام  قابلية  ملدى  كاشفة  تقديري،  يف  ستكون،  والتي  القادمة 
وال يتسع الوقت هنا حلديث مفصل عن جممل التوديات التي سيواجهها النظام احلاكم يف 
تلك االنتخابات. لكن مرص تبدو مقبلة عىل حالة »جتريف سيايس« من نوع جديد بعد أن 

أصبوت يد األجهزة األمنية هي العليا ويد الطبقة أو النخبة السياسية هي السفىل.

2012، مل  الثاين  نوفمرب/ ترشين   21 الذي أصدره د. مريس يف  الدستوري  إن اإلعالن 
يكن خطأه القاتل الوحيد. فقد ارتكب خطًأ أكرب بمشاركته يف »مؤمتر نرصة سوريا« الذي 
دون  السوري  النظام  مع  العالقة  قطع  قرار  وإعالنه  مرص  يف  اجلهادية  اجلمعات  نظمته 
املؤمتر،  هذا  خالل  من  اإلخوان  مجاعة  تنظيم  بدا  فقد  اخلارجية.  وزارة  مع  حتى  التشاور 
للجمعات  ولكن  اإلرشاد  مكتب  يف  املتطرف  للجناح  فقط  ليس  أسريًا  أصبح  قد  وكأنه 
التكفريية أيضًا. ولعل هذا يثري اخلوف الشديد عىل الدولة املرصية، حيث بدا أن هذه الدولة 
الكبرية قد تم اختطافها، وأهنا تتجه نوو مصري جمهول. لقد شعرت غالبية الشعب املرصي 
يف هذه اللوظة حتديدًا باخلوف من أن تدخل مرص يف نفق احلرب األهلية، وأن تتوول حالة 
االستقطاب القائمة فيها إىل نمط الرصاعات املشتعلة يف العراق أو يف سوريا أو يف ليبيا أو يف 
اليمن. لذا كان للوضع يف اإلقليم انعكاساته بعيدة املدى عىل ما جرى يف مرص، وهنا تكمن 

عبقرية الشعب املرصي. ومع ذلك فليس بوسع أحد أن يدد إىل أين تتجه مرص اآلن!!
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الدكتور اأحمد اأو�سال)1) )مدير اجلل�سة(:

سنتودث عن التجربة الرتكيّة. لقد تسلم حزب العدالة والتنمية الرتكي احلكم يف عام 
2003، ووقعت خالل هذه الفرتة، بعض االنجازات، وهناك بعض النواقص يف التجربة 

الرتكية التي ختتلف عن التجارب العربية، حيث يوجد فارقان، مها: أوالً، تركيا مل ُتستعمر 
مثل الدول العربية؛ وثانيًا، عاشت تركيا جتربة علمنية متشددة قلياًل، وهي يف احلقيقة جتربة 
تعسفية وقمعية، وهذا فرض رشوطًا عىل السياسة واالقتصاد، وتعاماًل خمتلفًا مع الشعب 

وبني الشعب والسلطات. 

ولكن أهم إنجازات حزب العدالة والتنمية هو تعزيز السلطة املدنية يف مواجهة اجليش 
ونظام احلكم واألجهزة األمنية. بطبيعة احلال كانت هناك أبعاد دولية وسياسات خارجية 
فرضت نفسها عىل تركيا، ونون ناقشنا مع أصدقائنا املقربني األوضاع داخل البلد وعىل 
ضغوطات  عن  قلياًل  مستقلة  دولة  تركيا  وكأن  واالجتمعية،  االقتصادية  األصعدة  كافة 
العوامل اخلارجية. نون يف تركيا ما زلنا نعيش يف ظل العوملة يف كل املجاالت، وهذا بدوره 

أثر ويؤثر فيم يدث داخل تركيا ويف تفاعلها مع العامل اخلارجي.

نون نرى أن هناك رصاعًا إقليميًا يدث يف منطقة الرشق أوسطية، ورصاع بني الرشق 
والغرب، ورصاع آخر بني اإلسالم والديانات األخرى. يف هذا اإلطار، اكتشفت تركيا أن 
هناك عالقة مشوهة بني الدين والدولة، وبني نظام العلمنية والدين، وهذه العوامل يتعني 

أخذها بعني االعتبار أثناء النقاش حول التجربة الرتكية.

 12 تقريبًا  تركيا  يف  احلكم  يف  والتنمية  العدالة  حزب  جتربة  عمر  فإن  معروف،  هو  كم 
سنة تقريبًا، ورغم مرور كل هذه السنوات، فإن جتربة حزب العدالة والتنمية هي التجربة 
الوحيدة التي يقودها حزب ذو مرجعية إسالمية. ويواصل هذا احلزب فوزه باالنتخابات 
الترشيعية والرئاسية، وهذا ما ال نراه يف تونس أو يف أي بلد عريب آخر، انترصت فيه ثورة 

الربيع العريب.

)1)  مدير معهد التفكري االسرتاتيجي، أنقرة، تركيال
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للووار،  كمواضيع  املؤمتر  برنامج  يف  املطروحة  األسئلة  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  وإذا 
فهي، أوالً: ما الذي يمّيز خطاب وممارسة حزب العدالة والتنمية، وهل ما زال باإلمكان 
ثنائية الدين والدولة، وبني اإلسالم والعلمنية،  احلديث عن نموذج تركي للمصاحلة بني 
هذا ما ستبينه وتكشف عنه النقاشات يف هذه اجللسة. العنوان الثاين يتعلق بالتجربة الرتكية 
عىل حمك الربيع العريب واألزمة السورية، فيم يتناول العنوانان التاليان إدارة التنوع القومي 
والديني والسيايس يف تركيا، ومنظومة احلقوق واحلريات يف اخلطاب واملمرسة والتقارير 
الدولية. ثم: هل ثمة مكون مذهبي )سني( يف خطاب حزب العدالة والتنمية، وهل يتبع 
احلزب سياسة مذهبية معينة يف مواجهة األقليات املذهبية األخرى، وما اآلثار املرتتبة عىل 

ذلك. وأخريًا، كيف يمكن تفسري عالقات أنقرة اخلاصة بجمعات اإلخوان املسلمني. 

ومن أجل االستيضاح أكثر حول التجربة الرتكية، نبدأ اجللسة مع السيد أمر اهلل آشلر 
أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  ومستشار  األسبق،  الرتكي  الوزراء  رئيس  نائب 

وعضو حزب العدالة والتنمية، تركيا. 

الدكتور اأمر اهلل اآ�سلر)2):

للتسمية  بالنسبة  أوالً،  النقاط:  بعض  أوضح  أن  أريد  املوضوع  يف  ادخل  أن  قبل 
بل  إسالميني  أنفسنا  نعترب  ال  ألننا  التسمية،  هذه  نرفض  نون  واحلكم«،  »اإلسالميون 
نتواجد يف يوم من األيام عىل  نون حزب سيايس، وهذا احلزب ديمقراطي وحمافظ، ومل 
الساحة السياسية حتت اسم اإلسالم، وأعتقد أن اإلسالم فوق مجيع األحزاب وفوق مجيع 

االجتاهات السياسية، لذلك ال بد من تسمية األحزاب بأسمء أخرى. 

ستكون مداخلتي حتت عنوان »جتربة التوول الديمقراطي يف تركيا وتأثرياهتا اإلقليمية«، 
وأبدأ بــ:

)2)  نائب رئيس الوزراء الرتكي األسبق، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، وعضو حزب 

العدالة والتنمية، تركيال
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مالحظات تتعلق باملنطقة الإ�سالمية:

مبارش  فعيل  وتدخل  ونفسية،  سياسية  لعملية  300 سنة،  منذ  اإلسالمية  املنطقة  ختضع 
متعدد األبعاد واألوجه. 

سياسيًا: تم تشكيل نظام يعتمد عىل إدارة اجلمهري من قبل أقليات وأرس. 

التدخل الفعيل واملبارش؛ قاموا بتقسيمنا نون الذين نتشارك باألرسة والثقافة واحلضارة 
الواحدة إىل 22 كيانًا، فصلت بينهم حدود مصطنعة. 

نفسيًا: وهو األخطر عىل اإلطالق، حيث ُزِرعت بذور الفتنة بني املسلمني، وعىل سبيل 
املثال، يشيع لدينا استخدام عبارة »لقد أصَبَوت َكَشعِر الَعريّب«، للداللة عىل املسائل غري 
القابلة للول، ويقال كذلك »فألكن عربيًا إن فهمت شيئًا«، للداللة عىل عدم فهم املراد من 

احلديث. هذه العبارات أصبوت مع األسف احلدود الفعلية التي ُزِرعت يف عقولنا.

التغيري: التحّول يف تركيا

السياسية  األزمات  فيها  فرَضت  مرحلة  بدأت  والعرشين،  احلادي  القرن  حلول  مع 
واالقتصادية حاجة إلجراء تغيريات يف السياسة الرتكية. ومع انتخابات 3 ترشين الثاين/ 
نوفمرب 2002، جتددت السياسة يف تركيا، من ناحية العنارص الفاعلة عىل الساحة السياسية.

تعرض  حيث  جذري،  حتّول  حدوث  عالمات  أوىل  تشهد  السياسية  الساحة  بدأت 
النظام السيايس إلصالحات فعلية، يف جمال االندماج مع عملية االنضمم لالحتاد األورويب 
إن  القول  وبإمكاننا  واملدين.  الديمقراطي  والتوول  احلرة  والسوق  العاملية  واملنظومة 
مفاهيم جديدة بدأت ترتسخ بالدرجة األوىل يف السياسة الرتكية، ويف مجيع جماالت احلياة 

االجتمعية. 

تنفيذ  أن  إىل  تشري  كانت   ،2007 عام  الرئاسية  االنتخابات  سبقت  التي  التوترات  إن 
املفاهيم السياسية اجلديدة التي تستند إىل التشاركية والتوافق واحلوار، ستتم يف كنف خماض 
عسري. يف الواقع، أظهرت املرحلة بشكل جيّل رغبة الديناميات الداخلية التي تعمل وفق 

أجندات خارجية بجر البالد نوو مرحلة خماض مؤمل. 
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أعقبت  االضطرابات  من  مرحلة  عقب  السلطة،  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  وصل 
1997 العسكري يف تركيا)3). نعم، إن وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة،  انقالب 
بكل جهده  يعمل  احلزب  ما جعل  اقتصاديتني كبريتني،  وأزمتني  انقالب  أعقاب  جاء يف 
عىل تعزيز مكانة املؤسسة السياسية والنهوض بالبالد، يف الوقت الذي عمل فيه من أجل 
تطوير كيانه السيايس كوزب، والتغلب عىل األزمات التي تعصف بالبالد، وترسيخ العمل 
املؤسسايت داخل احلزب، لذا يمكننا أن نصف تلك املرحلة بمرحلة العمل الداخيل التي 

تتوزع عىل ثالث مراحل كاآليت: 

التوازن  • تصويح  أجل  من  مّجة  مساٍع  والتنمية  العدالة  حزب  بذل  األوىل:  املرحلة 
املخَتل، وعمل من أجل استنهاض الرجل املريض وبث الروح فيه من جديد.

املرحلة الثانية: هي مرحلة تطبيع احلياة السياسية والعمل السيايس، وحماسبة القوى  •
إصالحات  تنفيذ  تم  وقد  السياسية.  احلياة  مفاصل  عىل  َوِصّية  نفسها  وضعت  التي 

فعلية يف مجيع املجاالت، وسط مساٍع هتدف لضبط نقاط اخللل وحتقيق التوازن. 
املرحلة الثالثة: عمل حزب العدالة والتنمية، عىل حماولة إعادة الدور الفاعل للبالد  •

عىل الساحة اإلقليمية، واخلروج هبا إىل طريق يفيض حلل القضايا املزمنة التي تعيق 
مسرية تقدمها.

انتقالية  مرحلة  ِخَضّم  يف  حتقق  تركيا،  يف  حدث  الذي  الناجح  التدرجيي  التغيري  إن 
سلمّية امتازت باهلدوء، والسبب يعود يف ذلك إىل أن تنفيذها تم بالتوافق مع طبيعة التغرّي 

االجتمعي، وهي تواصل مسريهتا باألسلوب نفسه. 

برزت يف هذه املرحلة مفاهيم جديدة استندت إىل أسس املجتمع والقيم والتوول املدين. 
نسبيًا، ويف عهد حزب  الدولية، حالة جديدًة  الرتكية ومكانتها  اخلارجية  السياسة  وتعترب 
العدالة والتنمية، طّورت تركيا عالقات وثيقة مع الدول اإلسالمية، كم هي احلال مع مجيع 

)3)  مرحلة 28 شباط/ فرباير أو انقالب 1997 العسكري يف تركيا، مصطلح يشري إىل مجلة القرارات 

28 شباط/  الصادرة عن قيادة القوات املسلوة الرتكية، يف اجتمع جملس األمن القومي يوم 
زعيم  أربكان  الدين  نجم  املنتخب  الوزراء  رئيس  استقالة  عن  أسفرت  والتي   ،1997 فرباير 

حزب الرفاه، وإهناء حكومته االئتالفيةل
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دول العامل األخرى. ومن الالفت يف هذا اإلطار، هو حتول تلك العالقات التي تم تطويرها 
إىل موضوع للِسجال السيايس يف الداخل، وهكذا، ينبغي علينا حتليل انعكاسات املشاكل 

الداخلية يف تركيا عىل سياساهتا اخلارجية بشكل جّيد. 

إن تطور العالقات بني العامل العريب وتركيا ألسباب ثقافية وتارخيية يف السنوات األخرية، 
وتزايد االهتمم املتبادل بني تركيا العامل العريب، مسألة مهّمة تتضمن معاٍن خاّصة، ال سيم 
أننا نمتلك تارخيًا مشرتكًا، إال أن هذا التاريخ الذي يستند يف جذوره إىل مئات السنني، شهد 
املنطقة  الناشئة يف  القومية  احلركات  بزوغ  ألقى  حيث  100 سنة،  مدار  امتدت عىل  فجوة 
بتأثرياته السلبّية عىل الشعوب العربية أيضًا. وينبغي علينا رؤية اجلهات التي استفادت من 

تلك الفجوة التارخيية، وتطوير سياسات مضاّدة. 

نون واجهنا مشكلة أيضًا يف قضية تعريف العلمنية، فليس لدينا أي مشكلة حول املعنى 
احلقيقي للعلمنية. ومتكنّا عرب سياساتنا التي انتهجناها من وضع أكثر تعريف دقيق للعلمنية. 
ووضعنا أسس التوازن العلمين- الديمقراطي، مع إظهار أن العلمنية ليست دينًا أو عقيدة، 
إنم هي مفهوم ُيعيل من سيادة القانون. فعندما ُيذكر مصطلح العلمنية يف تركيا اليوم، يتبادر 
فورًا إىل األذهان مبدأ وقوف الدولة عىل مسافة متساوية من مجيع األديان، هكذا ُينظر إىل 

العلمنية يف تركيا وهذا هو مفهومنا جتاهها أيضًا. 

إن سياسات تركيا يف الرشق األوسط ليست متناقضة أو غري متناسقة، بل تكمن احلاالت 
التي تبدو كأهنا متناقضة يف تسارع وترية وزخم َجدول أعمل العالقات الدولية، كم تكمن 
إىل  البداية وقفت دومًا  تركيا، فمنذ  أّما  السياسيني وسياساهتم.  التغري الرسيع لالعبني  يف 

جانب املطالب الشعبية املرشوعة والتوول الديمقراطي. 

النظر حيال  التفكري ووجهات  فقد نختلف يف طريقة  بلد،  العداء ألي  تركيا  وال تكّن 
بعض القضايا، إال أننا ال نعترب أبدًا من نختلف معه بمثابة عدوٍّ لنا. وشّكلت تركيا ملا حققته 
من تغيري وحتّول مصدر إهلام لدول العامل اإلسالمي عىل وجه اخلصوص، وبلدان أمريكا 

الالتينية وإفريقيا والبلقان والقوقاز.
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الربيع العربي والتطورات الأخرية:

أظهرت التطورات يف املنطقة، أن الناس يريدون املساواة من كافة النواحي، ويطالبون 
باستهالك متساٍو للموارد، ويعربون عن رغبتهم يف رضورة حتقيق حرية التعبري والتصويت 
والغذائية  املائية  الثروات  تقاسم  يف  املساواة  يطالبون  كم  املساواة،  قدم  عىل  واملشاركة 

والتقاسم العادل ملوارد الطاقة، ويتمنون انتشار السالم والطمأنينة واألمان يف كل مكان. 

وكشفت التطورات األخرية التي عصفت باملنطقة، وجود أزمة حقيقية متفاقمة، فهناك 
من يسعى إىل حتويل العامل اإلسالمي ملنطقة تعصُف هبا األزمات، لذا ينبغي علينا تطوير 

اسرتاتيجيات دفاٍع مضاّدة.

إن املشكلة التي تواجه العامل العريب هي حلول التوول الفردي والتنظيمي حمل التوول 
األول.  املقام  يف  اجتمعية  مشكلة  هي  املشكلة  أن  أعتقد  لذا  للدولة.  الطبيعي  السيايس 
ثالث  خالل  من  دّقة  أكثر  نتائج  عىل  للوصول  أكثر  فّعالة  التطورات  متابعة  وستكون 

ديناميكّيات، هي:

التوول الفردي ومرحلة التطبيع..1 
التوول التنظيمي ومرحلة التطبيع..1 
التوول السيايس الطبيعي للدولة ومرحلة التطبيع..1 

اأبرز املخاطر التي تهدد املنطقة: 

إحياء النزعات الطائفية أو العرقية. .1 

السياسات اإلرسائيلية يف املنطقة التي ال تنصاع وال تعرتف بالقانون الدويل. .1 

جعل املنطقة تصبح نقطة جذب للجمعات املتطرفة )عىل سبيل املثال، مشكلة داعش. .1 
إن قضية داعش تم تقديمها لنا من أجل دفعنا نوو القبول باألسد، كم لو أهنم يقولون 
لنا  يرسلون  إهنم  لكم داعش«،  فها نون نرتك  تريدون رحيل األسد،  كنتم  »إذا  لنا 

رسائل مفادها أن األسد أفضل من داعش(. 
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مساعي خلق ثورات مضادة ملسرية الربيع العريب، وحتويل مرحلة الربيع العريب ملأزق .1 
بالنسبة للمنطقة.

تركيا  بدء  رضورة  عىل  العربية  الصوافة  يف  طرحت  التي  األفكار  بعض  رّكزت  لقد 
بتطوير سياسة هتدف خللق »وحدة ُسنّية«، إن تطويرنا لسياسات من ذلك القبيل يعني بكل 

وضوح سقوطنا يف الفخ املراد أن نسقط به. 

تلك  يريدون من خالل  إهنم  فعاًل،  باشتياق حدوث ذلك  أن جهات حتلم  نعلم  نون 
ليتسنى هلم إهلاب  نعيشها أصاًل،  التي  انقسام مذهبي عىل حالة االنقسام  اخلطوة، إضافة 
اخلالفات الطائفية وإشعاهلا. وبعبارة أخرى، إهنم يريدون رصاعًا ُسنّيًا شيعّيًا. نون يف تركيا 
واعون ملخاطر ذلك الفخ، وانطالقًا من الوعي التارخيي حيال املنطقة، نقوم ببذل اجلهود 
اجلميع،  من  متساوية  مسافة  عىل  نقف  فإننا  لذا  الفخ،  هذا  يف  املنطقة  بلدان  تقع  ال  لكي 

ونسعى إلقامة عالقات جيدة مع اجلميع.

النتيجة:

أهنا متتلك رؤية رشق  • إقليمية، ذلك  ننظر لرتكيا عىل أهنا جمرد قوة  أن  إنه ملن اخلطأ 
أوسطية وأوروبية يف الوقت ذاته، ما يتطلب منها استغالل تلك امليزة. إن أي مرشوع 
له  يكتب  لن  االعتبار  بعني  أوروبا  مع  العالقات  أخذ حجم  عليه دون  اإلقدام  يتم 
كوهنا  اسرتاتيجية،  أمهية  متتلك  تركيا  أن  يعني  ما  املطلوب،  املستوى  إىل  الوصول 

تشكل جرسًا بني الرشق والغرب.
منطقة الرشق األوسط وشمل إفريقيا ختضع لالستعمر منذ 100 سنة. وقد أصبوت  •

هذه املنطقة مركزًا لالستعمر االقتصادي واالجتمعي والسيايس يف العامل. عندما ننظر 
إىل السرية النبوية العطرة، نرى أمهية الصرب الذي ينبغي علينا القيام به يف هذه املرحلة 
الطويلة، وعلينا أن نعلم أن عملنا صعب للغاية، لكن ليس مستوياًل، كم علينا التقّدم 

بكل صرب وثبات.
االسرتاتيجيات  • تلك  األمد، ال  االسرتاتيجيات طويلة ومتوسطة  الرتكيز عىل  علينا 

قصرية األمد. وجيب علينا أن نعلم أن القّوة غري املنضبطة ال تعترب قوة، لذا جيب علينا 
أن نعمل كاجلسد الواحد، فليس املاء هو الذي يثقب الرخام، بل استمرارية التدفق.
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تو�سيات: 

جتدر اإلشارة إىل أن النضال الذي يستند إىل العنف هو مرادف آخر للدمار، وهكذا، ال 
بديل لدينا عن تعزيز آليات السياسات السلمّية والشّفافة يف املنطقة. 

بدايًة، علينا إجراء تصوير شعاعي خاص لكل بلد أو حركة، من أجل إنشاء خارطة .1 
طريق خاصة بكّل منهم، ذلك أن لكل بلد أوضاعه اخلاصة وظروفه املوضوعية. 

مكاسب .1  أن  ذلك  األوسط،  الرشق  ملنطقة  مشرتكة  اسرتاتيجيات  تطوير  علينا 
املتعلقة  الشعوب  مطالب  حتقيق  علينا  أخرى،  وبعبارة  حلمية.  بواجة  العريب  الربيع 

بالديمقراطية. 

من الرضوري قيامنا برسم خارطة طريق ترسل رسائل جلميع دول العامل، بم يف ذلك .1 
الرشق  منطقة  خارج  للدول  تقديمها  يمكن  قوية  رسائل  نمتلك  أننا  ذلك  أوروبا، 
األوسط. لذا، حرّي بِنا أن نرسل هلم رسائَل، تظهر االزدواجية يف سياساهتم، وذلك 
يف مواجهة محالت االنتقادات التي يشنّوهنا ضدنا. ولعلَّ املوقف الذي اختذوه حيال 
االنقالب العسكري يف مرص، يعّد ضمن األمثلة األكثر وضوحًا يف هذا الصدد. وإذا 
براجمها االعتيادية  CNN علقت  قناة  بأن  التذكري  فيمكننا  آخر،  مثاالً  أن نسوق  أردنا 
2013، وواظبت  العام  تقسيم وسط إسطنبول  التي شهدها ميدان  خالل األحداث 
تقم  مل  أهنا  بيد  ونصف،  ساعات  تسع  ملدة  امليدان  من  ومبارش  حي  بّث  إجراء  عىل 

بإجراء بثٍّ مماثل ملا جرى من أحداث دامية يف مرص، ومل ختصص هلا ولو دقيقة. 

علينا القيام بتنفيذ سياسات اللويب أو سياسات الضغط املشرتكة يف أوروبا عىل وجه .1 
اخلصوص. ونون بواجة ألنشطة مجاعات ضغط )لويب( تقوم بتسليط الضوء عىل 
مشاكل الرشق األوسط، وعلينا أن نعرف أن أوروبا تضم الكثري من العنارص الفاعلة 

القادرة عىل فهمنا. 

لن نتمكن من التغلب عىل حتديات القضايا السياسية واالجتمعية طاملا بقينا نعاين من .1 
أزمات نفسية تقض مضاجعنا. لذا حريٌّ بنا أوالً، أن نول مشاكلنا الداخلية. 
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ال يوجد أي بلد من بلداننا قادر عىل جماهبة األزمات التي تعصف باملنطقة بمفرده. لذا .1 
نون بواجة ماّسة إلذكاء الوعي إلمتالك روح الوحدة. 

إن الرتكيز عىل مدى أمهية تعميق العمل بشأن احلركات اإلسالمية، وسبل اإلسهام يف .1 
حتويلها للمشاركة يف العمل السيايس مسألة يف غاية األمهية، ذلك أن مفهوم اإلسالم 
لتوقيق  عبارة عن حراك هيدف  تكون  أن  اإلسالمية، جيب  السياسات  أو  السيايس 
احلرية والديمقراطية. وعىل احلركات اإلسالمية أن تسعى لتعريف نفسها من خالل 
تعريف  وبطاقة  معتدلة،  إسالمية  لغة  تطوير  منها  يتطلب  ما  عامليًا،  املقبولة  املفاهيم 

مماثلة لتلك التي طّورها حزب العدالة والتنمية الذي نجح يف تركيا.

الدكتور اأيكان اأدمري)4): 

من  سنستمر  التي  االجتمعات  من  سلسلة  يف  أوىل  خطوة  املؤمتر  هذا  يكون  أن  أمتنى 
والشفافية  بالديمقراطية واحلوكمة  يتعلق  فيم  إحلاحًا  األكثر  التوديات  مناقشة  خالهلا يف 

واملساءلة يف منطقتنا.

االجتمع  عامل  مقوالت  إحدى  يف  جاء  قد  أنه  إىل  باإلشارة  مداخلتي  أبدأ  أن  وأود 
اميتاي اتزيوين بأنه »ليس هناك رصاع للوضارات بل إن الرصاع احلقيقي هو بني القوى 
الليربالية وغري الليربالية«. أي أنه، ليس هناك رصاع عىل سبيل املثال بني املسلمني واملسيويني 
أو بني املسلمني واليهود، بل الرصاع احلقيقي يتمثل بني املسلمني الليرباليني واملسلمني غري 
الليرباليني، وبني املسيويني الليرباليني واملسيويني غري الليرباليني، وبني اليهود الليرباليني 

واليهود غري الليرباليني. 

)4)  عضو الربملان الرتكي عن حزب الشعب اجلمهوري، تركيال



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 142

وهذا يعني يف ضوء حمور نقاشنا أن كون املنظمة علمنية أو غري علمنية ال يعني بالرضورة 
أهنا ليربالية أو غري ليربالية. فنون نعلم من خربتنا يف املنطقة أن هناك علمنيني غري ليرباليني، 
ليرباليني  أيضًا من خربتنا أن هناك سياسيني  ليرباليون. كم نعلم  باملقابل علمنيون  وهناك 
غري  سياسيون  أيضًا  باملقابل  وهناك  املذهبي،  السيايس  العمل  يمرسون  التوجه،  مذهبيو 

ليرباليني أو دكتاتوريو التوجه يمرسون العمل السيايس بتوجه مذهبي. 

وننتقل إىل باحث آخر اسمه دارون أكيموجلو، وهو تركي أرمني وأستاذ علم االقتصاد 
يف  كتابًا  نرش  فقد  األمريكية،  املتودة  الواليات  يف  للتكنولوجيا  ماسيتشيوتشيس  كلية  يف 
العام 2012 بعنوان »ملاذا تنهار األمم« Why Nations fail، والذي أصبح من أهم املراجع 

واإلصدارات السياسية االقتصادية لذلك العام. 

مع  متشاهبني  لنقيضني  مقارنة  عن  كتابه  يف  أجيمبودو  جارون  الربوفسور  ويوظف 
تلك التي استخدمها عامل االجتمع أميتار اتسيور، ولكن بدالً من مواجهة الليرباليني بغري 
أو  املؤسسات  الربوفيسور مصطلوني خمتلفني، حيث قارن بني  الليرباليني، فقد استخدم 
الطبقة احلاكمة يف أي بلد من البلدان من حيث كوهنا مستأثرة بالثروات وإقصائية ومتييزية، 

أو كوهنا شمولية ومنفتوة تسمح للعامة باملنافسة العادلة والنجاح وجني ثمر جهودهم. 

جارون  مقاربة  باستخدام  املذهبي  أو  العلمين  السيايس  العمل  إىل  نظرنا  فإذا  وباملثل، 
األحزاب  بعض  مسبقًا  منطقتنا  يف  شهدنا  فقد  ذاهتا.  املواجهة  سنرى  فإننا  أجيمبودو، 
أحزابًا  باملقابل  وشهدنا  وإقصائية،  استئثارية  كانت  والتي  الدينية  أو  العلمنية  السياسية 

سياسية علمنية أو دينية كانت إىل حد ما شمولية ومنفتوة.

األحزاب  تقييم  هو  هنا  به  القيام  نواول  ما  ألن  حتديًا،  أكثر  سؤال  إىل  يوصلنا  وهذا 
السياسية وأدائها من حيث كوهنا شمولية أو استئثارية. فاملشكلة احلقيقية هنا هي أننا نميل 
بناء عىل  السيايس وكأنه فرد أو العب سيايس فردي  التودث عن احلزب  الغالب إىل  يف 
أي  التوجهات،  متنوعة  السياسية  األحزاب  أن  نعلم  لكننا  احلزب،  ذلك  قائد  توجهات 
الواحد، وهذا  السيايس  ليربالية ضمن احلزب  ليربالية وكتاًل غري  أنه يمكن أن نجد كتاًل 
الشعب  حزب  عىل  وكذلك  أنا،  أمثله  الذي  اجلمهوري  الشعب  حزب  عىل  فعاًل  ينطبق 
الديمقراطي، وحزب العدالة والتنمية، أو حتى احلزب اجلمهوري التقدمي. وهذا يصّعب 
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عملية التوليل السيايس، بسبب وجود مواجهة ضمن احلزب السيايس الواحد بني الكتل 
احلزبية الليربالية وغري الليربالية. 

األهم من ذلك أن هذا الرصاع ليس حمصورًا فقط ضمن احلزب الواحد، فالقوى غري 
الليربالية يف األحزاب السياسية تدعم بعضها بعضًا، وباملثل فالقوى الليربالية داخل احلزب، 
تدعم نظرياهتا خارجه أو تدعم الليربالية بشكل عام. ويف الواقع، فإن الوضع مشابه لنظام 
بيئي متنوع، حيث أن األمر ال يتعلق باحلزب السيايس الفردي أو بقيادة ذلك احلزب، بل 
األحزاب  املختلفة ضمن  التوجهات  ذات  الكتل  أو  واألذرع  السياسية  باألحزاب  يتعلق 

وضمن جممل تفاعالهتا مع بعضها بعضًا ومع السياسيني، وهذا يكون البيئة السياسية. 

يمكنني القول إن النظام السيايس الرتكي، قد كان إىل حد ما منفتوًا وشموليًا يف إقليمنا، 
لكن ذلك ينطبق فقط إذا ما استخدمنا إقليم الرشق األوسط وشمل إفريقيا كنقطة مرجعية 
املثال،  سبيل  عىل  األورويب  كاالحتاد  خمتلفة  مقارنة  قاعدة  استخدمنا  إذا  أما  للمقارنة. 
النظام  سيبدو  بل  ذاته،  باملستوى  وشمولية  منفتوة  تبدو  لن  الرتكية  السياسية  البيئة  فإن 
وجهة  من  وإقصائي  استئثاري  أو  اتزيوين،  منهجية  عىل  بناء  ليربايل  غري  الرتكي  السيايس 

نظر أكيموجلو.

وقد رأينا خالل حقبة اجلمهوريني منذ العام 1923 وحتى يومنا هذا، أن بعض الفئات 
التاريخ الرتكي، لإلقصاء والتهميش.  الرتكية قد تعّرضت خالل فرتات زمنية خمتلفة من 
الفئات  أو  اليهود  أو  املسيويني  أو  السنيني  أو  األكراد  الفئات،  هذه  تشمل  أن  ويمكن 
الفقرية، ويمكن أن تشمل األقليات ذات الشذوذ اجلنيس كمثليي اجلنس ذكورًا أو إناثًا، 
وهذا يعني أن التاريخ الرتكي كالدول اإلقليمية األخرى ميلء بواالت وقصص اإلقصاء، 

وبالعديد من الدوافع الرشعية لظهور بعض احلركات والسخط الشعبي أحيانًا. 

لكن  السابقة،  السنوات  خالل  ذلك  معاجلة  املختلفة  السياسية  األحزاب  حاولت  لقد 
ذلك جيلبنا إىل املستوى الثالث من الصعوبة، حيث أن األحزاب السياسية بود ذاهتا ليست 
من  خمتلفة،  عمرية  بمراحل  متر  متامًا،  كالبرش  أيضًا،  هي  بل  فوسب،  التوجهات  متنوعة 
تتغري  السياسية  األحزاب  أن  أي  الشيخوخة.  إىل  النهاية  يف  لتصل  نضجها  حتى  بدايتها 
بمرور الوقت. ففي الغالب تنشأ األحزاب السياسية وتدخل إىل املعرتك السيايس كوركات 
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إصالحية حتديثية تطالب بتغيري أو حتسني الوضع الراهن، فتكون يف تلك املرحلة غالبًان 
حركات منفتوة وشمولية وفقًا ملبدأ أكيموجلو، لكنها تبدأ مع مرور الوقت بالتوول إىل 

حزب مؤيد ومرسخ للوضع الراهن، ومتيل لُِتصبح استئثارية كم يسميها اتزيوين. 

أو  الشمولية  حيث  من  وهبوطًا  صعودًا  الرتكي،  السياق  يف  اجلمهورية،  تاريخ  شهد 
االستئثارية، فقد انتقلت تركيا خالهلا بثقة كبرية نوو الديموقراطية. إال أن تلك احلقبة قد 
1960 و1971 و1980 و1998  ختّللها بعض فرتات األزمات، كاألزمة الكردية يف األعوام 
فصاعدًا. خالل تلك الفرتات أصبوت بعض األحزاب السياسية والالعبون السياسيون 
املثل، بشخيص، كممثل لرتاث اجتمعي هو  الكردي، وأرضب لكم هنا  ضوية للهجوم 
املعتقد االجتمعي الديمقراطي الذي كان الضوية األوىل للهجوم الكردي يف العام 1971 

والعام 1980. 

وأيضًا السيد النائب ألتان تان الذي يمثل تيارين اجتمعني خمتلفني، كان ضوية جلميع 
اهلجومات الكردية، كونه يمثل التقاليد الكردية ويمثل حزبًا سياسيًا إسالميًا، أي أنه كان 
ضوية يف اجلانبني، بينم السيد آشلر، كان تياره السيايس ضوية للهجوم الكردي يف العام 
1960 والعام 1998 وبعد ذلك. الفكرة األساسية هنا هي أن معظم املواطنني والسياسيني 

يمكننا  كيف  هي:  هنا  واملعضلة  لإلقصاء.  ضوية  حياهتم  من  ما  وقت  يف  كانوا  األتراك، 
حتويل هذا النمط املتقلب، أي التوول الديمقراطي ومن ثم اهنيار النظام وهكذا، إىل نمط 

مستمر من الديمقراطية والشمولية؟ 

يف  احلكم  سدة  إىل  وصوله  منذ  كان  والتنمية  العدالة  حزب  أن  الغريبة،  املفارقات  من 
ناجوًا  الرئييس-  املعارضة  حزب  نظر  وجهة  من  -حتى   2007 العام  ولغاية   2002 العام 
من حيث الشمولية عىل معظم املستويات، لكن املفارقة ال تكمن يف أن حزبًا دينّي التوجه 
أو حزبًا حمافظًا، قد نجح يف استوداث ومأسسة نقاط الشمولية، إنم تكمن يف أن الربنامج 
الذي اتبعه احلزب يف حتقيق إصالحاته كان إىل حد كبري متوافقًا مع الربنامج اإلصالحي 
الدويل  للبنك  الرئيس األسبق  نائب  الذي أسسه وأرسى قواعده األساسية كيمل ديفيس 
والذي أصبح الحقًا مديرًا هليئة األمم املتودة للتنمية UNDP، وهو حاليا نائب رئيس مركز 
بروكينجز، ومعروف بكونه خبريًا اقتصاديًا علمنيًا وديمقراطيًا اجتمعيًا، وكان له انخراط 
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الرتكية  االقتصادية  األزمة  حدوث  عند  املايض  القرن  من  التسعينيات  هناية  فرتة  يف  هام 
واملرحلة االنتقالية ولغاية هناية العام 2000. 

الفرتة  2001. وبدأ خالل تلك  إىل   2000 التوالف ملدة سنة من  وقد عمل مع حكومة 
بعملية اإلصالح املايل، أي اإلصالح الشامل للنظام املرصيف الرتكي، ولإلنتاج عىل مستوى 
االقتصاد اجلزئي وحترير األسواق. وأنشأ أيضًا مؤسسات تنظيمية ورقابية مستقلة، وقام 

بضبط املوازنة، واستوداث إطار شامل للسياسة االجتمعية. 

لألسف، مل يتمكن السيد كيمل من تنفيذ برناجمه اإلصالحي، ألن حكومة التوالف التي 
كان هو جزءًا منها، قد اهنارت بعد ذلك بفرتة وجيزة، ليأيت بعدها حزب العدالة والتنمية 
2002 وحتى  العام  الذي نجح خلمس سنوات عىل األقل منذ وصوله إىل سدة احلكم يف 

العام 2007 من اتباع هذا الربنامج اإلصالحي. 

يكون  هبذا  بوذافريه.  الربنامج  اتبع  قد  احلزب  أن  االقتصاديني  اخلرباء  بعض  ويقول 
اجتمعيا،  ديمقراطيًا  برناجمًا  ورث  قد  والتنمية،  العدالة  حزب  هو  حمافظ،  تركي  حزب 
فاحلزب مل يتخلَّ عن الربنامج، ومل يدمره كليًا، بل متكن من اتباع الربنامج بنجاح ملدة مخس 
سنوات. ولعّل نجاح املخطط الديمقراطي االجتمعي مع التنفيذ الناجح للربنامج من قبل 
حزب العدالة والتنمية، هو ما جعل من تركيا إحدى دولتني يف العامل الغريب مل يتعرض فيهم 
مها:  الدولتان،  وهاتان   ،2008 العام  يف  املالية  األزمة  حدوث  عند  لإلفالس  مرصف  أي 
تركيا وكندا. فقد كانت املصارف الرتكية جيدة التنظيم واملأسسة إىل حد كبري بم خضعت 
األزمة  رضبت  عندما  الرتكية  املصارف  كانت  بويث   2001 العام  منذ  إصالحات  من  له 
االقتصادية تركيا يف العام 2008، من أقوى املصارف عىل اإلطالق ليس فقط عىل مستوى 

الرشق األوسط وشمل إفريقيا بل أيضًا عىل مستوى االحتاد األورويب. 

لكن ما حصل بعد ذلك هو االستفهام احلقيقي، وهنا أنا أخّتذ موقفًا ناقدًا. فمنذ العام 
التي  املشاكل  من  جمموعة  والتنمية  العدالة  حزب  واجه  احلارض،  يومنا  إىل  صعودًا   2008

ما زالت تطارد السياسة الرتكية، وحتتاج إىل حل. فعىل سبيل املثال، ما زالت تركيا تناقش 
عىل  املدنية  القيادة  فرض  يف  تركيا  نجوت  لقد  األكثرية.  نظام  حسب  التمثيل  موضوع 
اجليش إىل حد كبري، وهو نجاح كبري للسياسة الرتكية، ولكن تركيا بدأت تدرك بأن وضع 
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اجليش حتت السيطرة املدنية ليس كافيًا للتوول الديمقراطي، بل إن ما حتتاج إليه هو دولة 
التعدد أو التعددية احلزبية، وحتتاج إىل الضوابط واملوازين ونظام متثيل األكثرية. وأعتقد أن 
الضوابط واملوازين الرتكية يف الفرتة احلالية غري كافية أو تسري يف االجتاه اخلاطىء، فأنا أود 

أن أرى الضوابط املوازين تتوجه داخليًا. 

فاحلقوق  القانون،  سيادة  موضوع  معاجلتها  علينا  ينبغي  التي  األخرى  القضايا  ومن 
العمل وحق  إىل حقوق  باإلضافة  مناقشتها،  ينبغي  رئيسية  نقاطًا  متّثل  زالت  ما  األساسية 
عىل  وحساسة  هامة  قضايا  زالت  ما  والتي  العمل،  مكان  يف  والسالمة  النقايب،  التنظيم 

الساحة الرتكية. 

اللوم عىل حزب احلرية والعدالة  إلقاء  ولكن أرجو عدم إساءة فهمي، فأنا ال أود هنا 
أو اإلشارة إىل أن احلزب هو الذي سّبب هذه املشاكل والقضايا، فالعديد من هذه القضايا 
هي مشاكل تارخيية وهيكلية متجذرة يف جسد اجلمهورية الرتكية، لكن ما أوّد قوله هو أنه 
2000 وما بعده، كان هناك اجتهاد إصالحي ضمن حزب احلرية والعدالة،  كان منذ عام 
وهذه القضية ما زالت حتتاج إىل معاجلة حتى يومنا هذا. فعىل سبيل املثال، هناك فخ الدخل 
املتوسط. فقد شهدت تركيا نموًا ثابتًا يف الدخل لغاية العام 2008 أو 2009، لكن بعد ذلك 
ولغاية اآلن، ما زالت حصة الفرد من الدخل عالقة ما بني 10 إىل 12 ألف دوالر سنويًا، 
وهذا هو بالضبط التعريف الرسمي لفخ الدخل املتوسط. فكيف ستستطيع تركيا أن خترج 
من هذا الفخ؟ وما احلل الديني التوجه هلذا الفخ؟ وكيف يمكننا أن نبني اقتصادًا قائًم عىل 

االبتكار، واقتصادًا معرفيًا يف تركيا؟ 

ثورة  أي  الثورة،  هلذه  الرتاكمي  املصدر  بأن  فولينور  ريتشارد  جيادل  السياق،  هذا  يف 
املعرفة وثورة االبتكار، يكمن يف بناء طبقات وسطى جديدة من فئات املبتكرين. والسؤال 
هو: كيف يمكننا أن نخلق بيئة من احلقوق واحلريات، وبيئة من الليربالية التي من شأهنا 
أن تسمح هلذه الطبقات الوسطى اجلديدة أو فئات املبتكرين بالنجاح واالزدهار يف تركيا؟ 
أي ما لذي سيدفع مهندس برجميات، عىل سبيل املثال، إىل اختيار العيش يف تركيا بدالً من 
سيليكون فايل يف الواليات املتودة؟ أو ملاذا سيختار املصمم أن يعيش يف اسطنبول وليس 
يف لندن؟ فم الذي يمكننا أن نقدمه هلم بخالف األجور املرتفعة؟ هل يمكننا أن نوفر هلم 

بيئة تزخر باألمن واحلريات واحلقوق، وبيئة متكنهم من النجاح واالزدهار.
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 املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف القوى العاملة ما زالت هي األخرى، مشكالت 
حقيقية ورئيسية. فنسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة، تراوح عند 30%، وهذه النسبة هي 
نصف املتوسط املقبول يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. هبذا أشّبه تركيا بطائرة 
تطري بجناح واحد، فالرجال األتراك يشاركون يف القوى العاملة بنسبة الرجال نفسها يف 
دول املنظمة، بينم تشارك النساء الرتكيات يف القوى العاملة بنصف نسبة مشاركة النساء 
يف دول املنظمة، ما يدفعنا إىل االعتقاد بأن النساء يف تركيا هن ثروة غري مستغلة لغاية اآلن. 

فكيف يمكن للسياسة دينية التوجه أن تعالج هذه القضية؟ 

إن  املتنوعة.  السياسية  البيئة  أمهية  عىل  جمددًا  بالتأكيد  حديثي  أختم  أن  يل  اسمووا 
معظم نجاحات حزب العدالة والتنمية قد نبعت من البيئة التي نشأ فيها احلزب. فاخللفية 
الديمقراطية االجتمعية حلزيب، واخللفية الدينية حلزب العدالة والتنمية نشأتا يف الستينيات 
من القرن املايض، ففي تلك الفرتة فقط، قرر حزب الشعب اجلمهوري أنه اجلناح اليساري 
من حزب الوسط، وأصبح حزبًا اجتمعيًا ديمقراطيًا. وباملثل، بدأ املوافظون السنيون يف 
تركيا بتكوين حزب سيايس هلم منذ العام 1969 أو تقاليد سياسية ما زالت قائمة إىل يومنا 
40 سنة من اخلربة كل يف مساره السيايس، سواء  له أكثر من  هذا. فكل واحد من حزبينا 
تعلق األمر بالتيار السيايس االجتمعي الديمقراطي، أو بم أسميه التيار السني الديمقراطي 

املوافظ. 

أو  بالليربالية  أحزابنا  إىل أي مدى تتصف  النهاية  التي حتدد يف  إذًا هي  السياسية  البيئة 
نقطة  يعترب  اليوم  بأن  بالقول  أختم  ودعوين  املسؤولية.  حتمل  أو  الشفافية  أو  الديمقراطية 
أن حتول مسارها،  الرتكية  السياسية  البيئة  أنه عىل  أي  الرتكية،  للسياسة  بالنسبة  الالعودة 
فالبيئة السياسية السابقة التي قمنا خالهلا بإجراء اإلصالحات، وصلت إىل طريق مسدود، 
بعد حكم  ما  النزاع، مرحلة  بعد  ما  إىل مرحلة جديدة، مرحلة  تركيا  تنتقل  أن  يتطلب  ما 
بني  واملساواة  األساسية  واحلريات  واحلقوق  احلزبية  التعددية  مأسسة  أجل  من  األكثرية 
لنا سهل،  بالنسبة  املعرفة واالبتكار. احلل  القائم عىل  العمل واالقتصاد  اجلنسني وحقوق 
األورويب  االحتاد  إىل  كاملة  بعضوية  االنضمم  نؤيد  االجتمعيون،  الديمقراطيون  فنون 
أنه يمكننا أن  اتفاقيات االحتاد األورويب. ويمكنني أن أجادل هنا  الكاملة عىل  واملصادقة 

نجد من خالل التعاون الدويل فقط، احللول املناسبة للقضايا األكثر إحلاحًا.
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الأ�ستاذ األتان تان)5): 

أريد أن أحتدث يف هذا املؤمتر عن نوعني من املشاكل التي واجهت جتربة اإلسالميني يف 
احلكم يف تركيا.

النوع األول هو املشاكل التي واجهتنا كمسلمني أو واجهت االجتاهات اإلسالمية بعد 
منهاج،  األساس  يف  لدهيم  ليس  وهؤالء  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  احلكم،  إىل  وصوهلا 
لدى  وليس  إليها.  التوصل  أجل  أو من  البالد  السياسية يف  احلياة  برنامج مدين إلدارة  أو 
وضعه  عم  بديل  األوسط،  الرشق  ويف  اإلسالمية  البلدان  يف  احلكم  إىل  وصلوا  من  مجيع 
النظام الرأسميل يف خمتلف احلقول واالجتاهات االقتصادية والسياسية واالجتمعية، وحتى 

يف إدارة النظم.

قبل  من  الكرايس  ملء  فقط  هو  احلكم،  إىل  وصوهلم  بعد  اإلسالميني  هدف  وكان 
البنية  برنامج إلقامة  كوادرهم أو عنارصهم، وبأشكال خمتلفة لكن دون أن يكون لدهيم 
األساسية للدولة املدنية. وبالعادة كانوا يستلمون احلكم دون وجود أية حتضريات مسبقة، 

ودون أن تكون لدهيم اجلاهزية لذلك، أو اخلربة يف جمال احلكم. 

االقتصادية.  املشكلة  األساس  يف  هي  اإلسالمي  العامل  تواجه  التي  املشاكل  أهم  ولعل 
وكم هو معلوم فإن هناك مئات املليارات من الدوالرات املكدسة يف دول اخلليج العريب، 
هناك حاجة  السبب  القاهرة. هلذا  املقابر يف  يعيشون يف  الفقراء  مليونا مرصي من  وهناك 
ماسة وكبرية إلصالح هذه األوضاع وتسويتها، والتي تكمن يف االختالفات الطبقية بني 

الفقراء واألغنياء، وبني كافة الطبقات والرشائح املجتمعية. 

كذلك من أهم املشاكل التي واجهت اإلسالميني بعد وصوهلم إىل سدة احلكم، أهنم، مل 
يستطيعوا إقامة عالقة سليمة مع بقية االجتاهات السياسية والفكرية يف بلداهنم، ومل يسعوا 
إىل كسبها إىل جانبهم حتى أهنم ال يعرفون كيفية التعامل معهم، أو إجراء حوارات جدية 
فاإلسالميون  تونس،  تعيشها  كذلك  مرص،  وتعيشها  تركيا،  تعيشها  احلالة  وهذه  معهم. 

)5)  عضو الربملان الرتكي عن حزب السالم والديمقراطية، تركيال
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يتعاملون مع اجلمعات غري اإلسالمية التي استلمت احلكم عىل أهنا مجاعات من الذميني، 
وهناك أعداد هائلة من هؤالء يف العامل اإلسالمي. 

ويوجد كثريون يولدون كمسلمني من آباء وأمهات مسلمني، لكنهم يعيشون يف دول 
علمنية، وبالتايل ال يعرتفون باإلحكام اإلسالمية عىل أهنا نظام حكم، ونظام مدين يف احلياة. 
ولذلك هنالك مشاكل حتدث باستمرار بني االجتاه اإلسالمي وبني االجتاه العلمين يف كل 
الدول التي ذكرناها عىل كافة املستويات. كذلك واجهنا مشاكل يف مسألة التطبيق الفوقي 

إلحكام اإلسالم من أعىل إىل أسفل وبشكل فوري دون تدرج.

احلزب  هذا  والتنمية،  العدالة  حزب  جتربة  الرتكية،  التجربة  يف  ونمّوص  نناقش  اآلن 
الواليات  قبل  ومن  أوروبية  خارجية  وقوى  اجتاهات  ودعم  بمساعدة  احلكم  إىل  وصل 
املتودة األمريكية. وأطلق حزب العدالة والتنمية وعدًا قطعه عىل نفسه بتصفية الكملية، أي 
جتربة كمل أتاتورك العلمنية، وهي التي تعترب األساس أو اإلرث الفكري للدولة الرتكية 

والتي قامت عىل أساسها دولة تركيا الديمقراطية احلديثة. 

املسلمني  من  السيايس  الدعم  يتلقى  والتنمية  العدالة  حزب  أخذ  فقد  احلال،  وبطبيعة 
يواجه  الوقت،  هذا  يف  اآلن  وليرباليني.  أكراد  ومن  السنية،  الطائفة  إىل  ينتمون  الذين 
الليرباليون واألكراد مشكلة كبرية مع حزب العدالة والتنمية. كذلك هناك مشاكل ما بني 
حزب العدالة والتنمية وما بني العلويني من جهة والعلمنيني من جهة أخرى. وقد وصل 
أن  الطرفني، وهذا بسبب  ما بني   %50 إىل حوايل  الواقع  املشاكل عىل أرض  مستوى هذه 
زالت  ما  والعلمنيني  العلويني  وبني  والتنمية  العدالة  بني حزب  ما  هناك مشاكل مرتاكمة 

دون حل. 

ولقد أصبوت اللغة السياسية حلزب العدالة والتنمية مليئة بالصياغات واملصطلوات 
اإلسالمية، وأصبوت هذه سياسة احلزب أشد وأقوى وأكثر رضاوة يف مواجهة العلمنيني 
والعلويني. كذلك ينطوي الوضع القائم ما بني حزب العدالة والتنمية بني االحتاد األورويب 
الطرفني يف تدهور مستمر. ومنذ أن أصبح  عىل مشاكل كبرية ومرتاكمة، والعالقات بني 
السيد رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية الرتكية، وضع نفسه يف مواجهة مع االحتاد 
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واملعسكر  الصينية  اهلند  منطقة  إىل  يدخل  أن  يستطيع  أنه  ويزعم  روسيا،  ومع  األورويب 
الصيني. 

هلذا السبب، فإن املشاكل التي تعيشها تركيا يف الداخل واخلارج، ال يمكن هلا أن تستمر 
هبذه الطريقة وهبذا النهج الذي تسري عليه اليوم حكومة حزب العدالة والتنمية. 

نظرهتم  يف  وروسيا  األورويب  لالحتاد  بالنسبة  خمتلفة  أصبوت  االجتاهات  فإن  كذلك 
للمشاكل واألزمات املوجودة يف كٍل من سوريا والعراق. كم أن السلفيني يف سوريا يقومون 
بأعمل قلبت كل التوازنات املوجودة يف منطقة الرشق األوسط بشكل كامل. هلذا السبب 
فإن العامل الغريب قد سوب تأييده ودعمه لرتكيا، وتراجعت تركيا إىل الوراء، وأصبوت 

دكتاتورية. 

وكم حدث يف مرص مع األسف، مل يتقدم اإلسالميون يف االنتقال إىل الديمقراطية، ونون 
حسب قناعتنا بأن ما حدث يف تركيا، وبالذات ما حدث يف اآلونة األخرية، هو اتفاق ما 
بني احلركة الصهيونية وما بني رجال احلكم يف دول اخلليج العريب، واملوافظني اجلدد يف 
الصهيونية  واحلركة  اخلليج  أمراء  إلن  اعتقادي،  وحسب  األمريكية.  املتودة  الواليات 
توافقوا واتفقوا عىل رضب مجاعة اإلخوان املسلمني يف الرشق األوسط، ورضب االجتاه 

اإلسالمي واحلركة اإلسالمية. ونون أيضًا. أما نون كمسلمني لدينا أخطاء كثرية. 

مناقشة عامة

الأ�ستاذ حممد الزعبي)6):

يتم  بأن  وجدير  فريد  نموذج  الواقع  يف  هو  تركيا  يف  والتنمية  العدالة  حزب  نجاح  إن 
لنا:  أن يوضح  آشلر  اهلل  أمر  الدكتور  وأود من  لرتكيا.  الداخيل  املستوى  به، عىل  االقتداء 

)6)  مدّرب موارد برشية، األردنل
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عىل  هبا  املويطة  واألزمات  القضايا  يف  اخلارجية  تركيا  تدخالت  تؤثر  أن  املمكن  من  هل 
كيف  أي  اجللسة،  هذه  يف  احلوار  مواضيع  من  األخري  العنوان  وهو  الداخلية،  أوضاعها 
املسلمني؟  الرتكي بجمعة اإلخوان  والتنمية  العدالة  أنقرة وحزب  يمكن تفسري عالقات 

لذا أرجو تسليط مزيد من الضوء عليه.

الأ�ستاذ عاطف اجلولين)7): 

أعتقد أنه من الواضح أن الربيع العريب قد واجه حتديات خالل املرحلة املاضية، وذلك 
لعدة أسباب: أوالً، أخطاء أثناء املمرسة يف احلكم ويف القدرة عىل حْبك أو إقامة توافقات 
سياسية مع اآلخرين؛ ثانيًا، تركة ثقيلة من عهود الفساد واالستبداد السابقة، والتي استمرت 
لعدة عقود من الزمن، إضافة إىل التوقعات املرتفعة من قبل الشعوب الثائرة التي تطلعت 
خالل فرتات قصرية جدًا إىل التغيري والتنمية وتوفري العمل والقضاء عىل الفقر وتوفري حياة 
الئقة هلم، وما شابه ذلك من توقعات فورية؛ ثم هناك عامل ثالث، ذكره دكتور أمر اهلل 

آشلر يتعلق بثورة مضادة للربيع العريب، وملسار التغيري الديمقراطي يف املنطقة. 

بالنسبة لكم يف تركيا، توصف جتربتكم يف املنطقة العربية بأهنا جتربة ناجوة وفريدة من 
نوعها، ويعتربها بعضهم أنموذجًا يتذى به يف املجالني السيايس واالقتصادي، وحرصتم 
عىل بناء عالقات مع كل الدول العربية، لكن من الواضح أن عالقاتكم ليست عىل ما يرام 
مع بعض األطراف العربية، خاصة الدول املترضرة من الربيع العريب، والواقعة عىل احلدود 
فهل  الديمقراطي.  التغيري  املسؤولية عن دعم مسار  تركيا جزءًا من  والتي حتمل  الرتكية، 
تعرضتم لالستهداف وحماوالت التدخل اخلارجي من قبل قوى الثورة املضادة يف املنطقة 
العربية يف شؤونكم خاصة؟ وهل ما زلتم تراهنون عىل مسار التغيري الديمقراطي يف ظل 

االنتكاسات التي تعرضت هلا عدة دول يف املنطقة؟ 

)7)  رئيس حترير صويفة السبيل اإلسالمية اليوميةل
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الدكتور عزت ال�سيد اأحمد)8): 

أحد أعداد جملة »نزوى« كان قد تناول جتربة حزب العدالة والتنمية يف احلكم، والتجربة 
اإلسالمية يف تركيا. أريد أن أبدأ من نقطة أساسية هي أنه إذا كان حزب العدالة والتنمية 
حزبًا إسالميًا، إذًا فهذه هي التجربة اإلسالمية الوحيدة التي نجوت يف العامل اإلسالمي 
املعارص، وال أقبل بأي حالة من األحوال اعتبار أن اإلسالميني وصلوا إىل السلطة يف أي 
دولة عربية من بلدان ثورات الربيع العريب، سواء التي نجوت فيها الثورة أو التي هي قيد 

اإلجهاض. 

حزب  وهو  االقتصادي،  وبرناجمه  بمرشوعه  الرتكي  والتنمية  العدالة  حزب  نجح  لقد 
ذو توجه ديني، لكن هل حزب العدالة والتنمية الرتكي حزب إسالمي أم ال؟ ال أريد أن 
أتكلم عن هذه النقطة التي أشار إليها الدكتور أمر اهلل آشلر عندما قال: »نون لسنا حزبًا 
دينيًا، نون حزب سيايس«. ثانيًا: أريد أن أؤكد هنا، أن تركيا بفوز حزب العدالة والتنمية، 
بغض النظر إن كان حزبًا دينيًا أم غري ديني، فهذا األمر ال يعنيني، لكن أقول إنه بفوز حزب 

العدالة والتنمية، انتقلت تركيا من دولة الديمقراطية إىل دولة ديمقراطية. 

نقطة أخرى: يوجد تعاطف ديني مع حزب العدالة والتنمية، هذا يشء مؤكد، لكن هذا 
احلزب هو حزب سيايس، وهذا ما مل نفهمه أو نستوعبه بعْد يف العامل العريب بكل أسف. فقد 
علقنا يف عاملنا العريب هزائمنا السياسية والدينية عىل شمعة حزب العدالة والتنمية، وقلنا 
إنه حزب إسالمي، وحزب إخواين، هذا يف حني أنه ليس عىل عالقة باإلخوان املسلمني، 
فهل كل من يصيل يصبح إخوانيًا؟ وهل كل من وصف نفسه بأنه متدين يتوول إىل حزب 

إخواين؟ هذه املعادالت جيب أن نخرجها من رؤوسنا وأدمغتنا وأذهاننا. 

أدعو السيد أيكان أن يعود إىل برنامج حزب العدالة والتنمية االقتصادي، والذي قدمه 
بينم عىل  اقتصاديًا،  والتنمية  العدالة  لقد نجح حزب  تركيا.  السلطة يف  تسلم احلزب  قبل 
ترهل  هناك  كان  األخرى،  الرتكية  األحزاب  فيها  حكمت  التي  السابقة  السنوات  مدار 
وفساد كبري يف االقتصاد الرتكي، وبالتايل لو حكم حزب آخر غري حزب العدالة والتنمية ملا 

)8)  مفكر سوري، سوريال
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حقق النجاح الذي حققه هذا احلزب، بدليل ان كافة األحزاب الرتكية التي تسلمت احلكم 
قبله مل حتقق أي تقدم أو نجاح اقتصادي. 

إذًا حزب العدالة والتنمية هو الذي قاد مرشوع اإلصالح هذا، ورمم الفجوات، وحقق 
ببلوغها  التي  النقطة  أي  االقتصادية،  التخمة  نقطة  إىل  فوصل  الرتكي،  االقتصاد  يف  نموًا 
يأخذ االقتصاد بالرتاجع، لكن النمو االقتصادي قد حتقق، ولن يكون هناك تراجع عنه، 

وإن بدا أنه توقف، ، لكنه يف حالة نمو. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي)9): 

)صفر  املشاكل  »تصفري«  سياسة  عن  تركيا  ختلت  هل  آشلر:  اهلل  أمر  لألستاذ  سؤايل 
للخارجية  وزيرًا  كان  عندما  أوغلو،  داوود  أمحد  السيد  وانتهجها  وضعها  التي  مشاكل( 
ستؤثر  وهل  العريب؟  الربيع  شعوب  تساند  تركيا  ستبقى  هل  الثاين:  السؤال  الرتكية؟ 

املصاحلة القطريةــ املرصية عىل املوقف الرتكي؟

سؤال للسيد ألتان تان من حزب السالم والديمقراطية: أسمع أن حزب العدالة والتنمية 
يوز عىل مقاعد كثرية يف الربملان الرتكي خاصة يف املناطق الكردية، أال يدلل ذلك عىل رضا 

اجلانب الرتكي واألكراد عمومًا عن سياسات حزب العدالة والتنمية؟

الطيب  برجب  جاءتا  اللتان  مها  وأمريكا  أوروبا  إن  قال  الذي  إيكان  للسيد  سؤال 
أردوغان إىل احلكم يف تركيا، أو إىل الفوز يف االنتخابات األخرية، ثم قال مرة أخرى إن 
أردوغان لديه مشاكل مع االحتاد األورويب، كيف نستطيع أن نوفق بني هذين الطرحني؟ 
وأنا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية، كان هو أفضل حزب تركي أعطى حقوقًا للكرد من 
بني كل املراحل السياسية يف التاريخ الرتكي، فاحلزب هو أول من اعرتف باللغة الكردية، 
وفتح مدارس تعلم باللغة الكردية، وأنشأ قنوات تلفزيونية وإذاعة تبث باللغة الكردية..

إلخ. 

)9)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقي، العراقل
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الدكتور �سياء الأ�سدي)10): 

سؤال موجه للسيد أمر اهلل آشلر: قلت إن لرتكيا أجندة خاصة للرشق األوسط؛ أوالً: 
ما هي أوجه التشابه واالختالف بني الرؤية األمريكية والرؤية الرتكية للرشق األوسط؟ 
ثانيًاـ هل تستطيع الرؤية الرتكية أن تتودى الرؤية األمريكية يف الرشق األوسط؟ ثالثًا: ملاذا 
يكون لرتكيا أجندة ورؤية بمعزل عن دول الرشق األوسط، ودون أن تتفاوض مع دول 
املنطقة حول تشكيل هذه الرؤية؟ رابعًا: هل يعقل أن ال يكون لرتكيا ودول املنطقة رؤية 
مشرتكة يتم بلورهتا يف هذا الوقت احلرج الذي متيض فيه أمريكا يف تطبيق رؤيتها للرشق 

األوسط؟

الدكتور فوزي ال�سمهوري)11): 

ناجوة حلزب ذي خلفية إسالمية، وخاصة  الرتكية هي يف احلقيقة أول جتربة  التجربة 
يف جمال التنمية االقتصادية، وهذا ما حّسن الدخل الشخيص للمواطنني ووفر هلم رفاهية 
معقولة. سؤال موجه للسيد أمر اهلل آشلر: هل تعتقد أن سبب نجاح االقتصاد الرتكي ونموه 
هو االستثمرات األجنبية؟ ماذا لو اختذ أصواب رؤوس األموال واملستثمرون األجانب 
قرارًا بسوب رؤوس أمواهلم من أسواق االستثمر الرتكية، ماذا سيكون مصري االقتصاد 
يف  واملايل  االقتصادي  الفساد  وضع  تقّيم  كيف  الثاين:  السؤال  الرتكية؟  والدولة  الرتكي 
وهل  العاملية؟  اإلعالم  وسائل  وتناقلته  األخرية  الفرتة  يف  عنه  احلديث  تم  والذي  تركيا، 

لعب ذلك دورًا مهًم يف فرملة االستثمرات اجلديدة؟ 

أما فيم يتعلق بموضوع انضمم تركيا لالحتاد األورويب، فرّدًا عىل مساعي تركيا لالنضمم 
الرتكي،  الطلب  لرفض  األورويب  االحتاد  قادة  وحجج  ذرائع  تربز  األورويب،  االحتاد  إىل 
فم األسباب احلقيقية لذك؟ وهل سامهت منظمت حقوق اإلنسان يف تعطيل انضمم تركيا 

)10)  قيادي يف التيار الصدري، نائب يف الربملان العراقي، ورئيس كتلة األحرار، العراقل

)11)  رئيس مجعية جذور حلقوق اإلنسان، األردنل
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لالحتاد، كنتيجة لعدم االستجابة ملطالب االحتاد األورويب يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف 
تركيا؟ 

النقطة األخرية، تفضل السيد أمر اهلل آشلر بالقول، إن السبب هو الرسائل التي بعثها 
إما األسد وإما »داعش«، هل هذا يعني أن مساعي الدول الكربى يف ترسيم أمور املنطقة، 

سيطال تركيا؟

الأ�ستاذ عمران اخلطيب)12): 

ما تم احلديث فيه، يعطيني انطباعًا بأن أمام حزب العدالة والتنمية، مشهدان: األول، 
هو التطور االقتصادي لرتكيا يف حقبة حزب العدالة والتنمية، وهذا تطور إجيايب. واملشهد 
اآلخر الالفت للنظر هو املوقف من الرئيس رجب طيب أردوغان يف مؤمتر دافوس، عندما 
انسوب من جلسات املؤمتر بعد اشتباكه مع شمعون برييز، هذا املشهد، يقودين إىل السؤال 
التايل: هل يعترب حزب العدالة والتنمية نفسه بعد فوزه يف االنتخابات الرتكية وصيًا عىل 

العامل العريب؟ إذ ماذا يعني التدخل الرتكي يف ليبيا والعراق وسوريا ومرص؟ 

ممثل حزب العدالة والتنمية، حتدث عن أن حمطة الـBBC غطت مشهدًا ملدة نصف ساعة 
لتدخلكم  تنظرون  كيف  حسنًا،  وتظاهرات.  أحداث  من  تركيا  يف  جيري  ملا  الوقت،  من 
السافر يف العراق وليبيا وسوريا وتسهيل دخول اجلمعات املسلوة عرب احلدود الرتكية إىل 
سوريا والعراق، واهتام احلكومة الرتكية املعلن لألسد أو »داعش« بأهنم وراء ارتكاب كل 

هذه املجازر التي حتدث؟

 إن ما جيري يف سوريا وأي بلد عريب، هو شأن داخيل، وكم أنكم ال تسموون جلهات 
خارجية بالتدخل يف شؤونكم، أيضًا ومن وجهة النظر األخرى، ال يق لكم التدخل يف 
شؤون اآلخرين، فأنتم حزب يكم تركيا، ومل يفوضكم أحد للتوول إىل حزب يكم العامل 

العريب، أو التدخل يف شؤون العامل العريب؟

)12)  عضو املجلس الوطني الفلسطيني، األردنل
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م�سارك )مل يذكر ا�سمه(:

العدالة  حزب  داخل  متت  التي  الفكرية  التطويرات  ما  آشلر:  اهلل  أمر  لألستاذ  سؤايل 
والتنمية بعد خالفته للسيد أربكان؟

الأ�ستاذ حممد اأبو زيد)13): 

كلنا فخورون بالتجربة الرتكية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، وفخورون هبذه التجربة 
الديمقراطية يف دولة تعترب من كربيات الدول اإلسالمية، والتي يتطلع إليها اجلميع بكل 

فخز واعتزاز، متأملني أن تنتقل إىل دولنا العربية التي مل تنعم بالديمقراطية واحلرية. 

سؤايل موجه ملستشار رئيس اجلمهورية الرتكية: تركيا دولة عضوة يف حلف الناتو، وهي 
دولة مهمة جدًا، وكان من أسباب عدم قبوهلا يف االحتاد األورويب، أهنا تعاين من انقالبات 
وحقوق  العامة  احلريات  حترتم  وال  األقليات،  حقوق  تراعي  ال  أو  مستمرة،  عسكرية 
اإلنسان، لكنها اآلن أصبوت يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية دولة ديمقراطية، ورغم 
ذلك مل تفلح يف دخول االحتاد األورويب، فهل هذا يعود إىل عدم استعداد االحتاد األورويب 

الستيعاب دولة إسالمية بوجم تركيا ضمن أطر االحتاد األورويب ومؤسساته؟ 

لدعم  وتوجهها  اإلرهاب،  عىل  احلرب  املتودة  الواليات  إعالن  بعد  الثاين:  سؤايل 
عىل  األتراك  خيشى  هل  اإلسالمية،  والدول  العربية  املنطقة  يف  املعتدل  السيايس  اإلسالم 
جتربتهم يف ظل التجاذبات الداخلية الرتكية، وميل سياسة رئيس الوزراء داوود أغلو التي 

متيل إىل الدكتاتورية نوعًا ما؟

الدكتور عبد العلي حامي الدين)14):

لقد أعرب أغلب املتودثني عن إعجاهبم بالتجربة الرتكية، وأشادوا بالتجربة التونسية. 
سؤال: هنالك تشابه قديم بني تونس وتركيا يف احلركة التوديثية التي قادها كمل أتاتورك يف 

)13)  األردنل

)14)  عضو األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، املغربل
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تركيا يف بداية القرن العرشين، واحلركة التوديثية التي قادها احلبيب بورقيبة يف مخسينيات 
القرن العرشين. كم أن احلبيب بورقيبة كان معجبًا بكمل أتاتورك، ما حدا به للقيام بكثري 
يتم  احلكم،  يف  اإلسالمية  التجارب  نجاح  أن  ذلك  يعني  هل  وبالتايل  اإلصالحات،  من 

بشكل أفضل يف دولة علمنية أو دولة هلا قاعدة علمنية بشكل من األشكال؟

الأ�ستاذ اأحمد عبد احلميد نا�سر)15): 

ما الدرس الذي يتعني علينا نون العرب أن نتعلمه من النموذج الرتكي، أو جتربة حزب 
العدالة والتنمية الرتكي، علًم أن حزب العدالة والتنمية مل يقق سوى نجاحات اقتصادية 

فقط؟ 

م�سارك )مل يذكر ا�سمه( )16): 

لقد كان بودي إدراج جتربة احلكم اإلسالمي يف السودان ضمن حماور هذا املؤمتر، ألهنا 
انقالبات تقودها قوى يسارية وقومية  الديمقراطية. فقد كنا نشهد  انقالب عىل  متثل أول 
يف  انقالبية  جتربة  حديثًا  شهدنا  لكننا  حديثًا،  منتخبة  ديمقراطيات  عىل  عسكرية  قوى  أو 
سوار  الرمحن  عبد  الرئيس  بعد  وخاصة  فيها،  ديمقراطية  انتخابات  إجراء  بعد  السودان 
الذهب، وهو انقالب قام به إسالميون عىل الديمقراطية احلديثة يف السودان بقيادة الرئيس 

السوداين احلايل عمر البشري. 

بخصوص تركيا، ال أعرف، ربم هي الصدفة أن تكون تركيا ضوية أيضًا لربوز طاغية 
جديد بانقالب أردوغان عىل فتح اهلل كولن ومصادرة كل أدوات احلكم والسيطرة عليها، 

من أمن وقضاء وأجهزة دولة، وحماربة احلريات والصوافة. 

نون نتكلم عن نجاح التجربة االقتصادية الرتكية، نعم، كانت هناك جتارب اقتصادية 
رأسملية يف تركيا ويف منطقة رشق آسيا وهي سباقة فيها. لكن كان بودنا أن تستمر تركيا 

)15)  إسالمي مستقل، األردنل

)16)  سوريال
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حليفة لألمة العربية وللوطن العريب، وما حتدث به ممثل حزب العدالة والتنمية من أن القوى 
القومية استغلت فرتة املائة عام لعمل فجوة بني األتراك والشعوب العربية، أعتقد أن ذلك 
جماٍف للوقيقة، ألن احلركات القومية العربية، قامت باألساس قبل سقوط دولة اخلالفة 
التي مارستها اخلالفة الرتكية ملدة أربعة قرون  نتيجة سياسة االستعباد والترتيك  الرتكية، 
لدخول  العراقية  احلكومة  من  تسهيالت  هناك  أن  نعتقد  سوريا  يف  نون  العريب.  العامل  يف 
والنفط  السورية،  املصانع  رسقة  تسهيل  وكذلك  الرتكية،  األرايض  داخل  من  اإلرهابيني 
السوري من قبل »داعش« وغريها من املنظمت اإلرهابية، وكل الصوافة الغربية تتودث 
الذي ترسقه املجموعات املسلوة عن طريق تركيا. فهل  النفط  بيع  يتم  عن ذلك، وأيضًا 
تركيا أصبوت عرابة مرشوع ما يسمى بالرشق األوسط اجلديد اهلادف إىل تقسيم املنطقة 
من جديد؟ السيدان أردوغان وأغلو يتودثان عن سياسية »صفر مشاكل«، لكن املشاكل 
اآلن أصبوت بني تركيا والدول املويطة هبا ومع العديد من دول العامل، وهذا الذي جيرى 

هو عكس سياسة »صفر مشاكل«. 

وأنا أرى أنكم تتودثون بشكل طائفي لألسف. كم أن حممد مريس يف آخر أسبوع حكم 
أن  نتمنى  نون  طائفيون.  كلهم  ذلك،  وغري  النصريي  واحلكم  الروافض  عن  حتدث  له، 
تعود تركيا إىل خطها الوطني الديمقراطي العلمين، وأن تساهم يف تشكيل املنطقة بشكل 

ديمقراطي وليس بشكل طائفي. 

الأ�ستاذ تي�سري �سديفات)17): 

نشكر الشعب الرتكي بقيادته احلكيمة ملوقفها من الثورات العربية، وخاصة ثورة الشعب 
السوري. سؤايل: هل ختشون باستالمكم رئاسة الدولة، ورئاسة احلكومة، ورئاسة الربملان 
والبلديات، من ردود فعل سلبية، أو من توحيد املعارضني ضد حزب العدالة والتنمية؟ 

وهل يمكن أن تتخلوا عن بعض املناصب التي يشغلها حزب العدالة والتنمية؟ 

)17)  عضو سابق يف جملس النواب األردينل
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السؤال الثاين: من الواضح أن إليران مرشوعها اخلاص يف الرشق األوسط، فهل يوجد 
املنطقة عرب عقد  دول  وإنقاذ  اإليراين  املرشوع  ملواجهة  األوسط  الرشق  تركي يف  مرشوع 
لقاء تارخيي مشرتك بينها وبني شعوب املنطقة؟ السؤال الثالث: هل يوجد دراسة لتجربة 
حزب العدالة والتنمية الرتكي لتعميمها عىل الشعوب العربية واإلسالمية لالستفادة منها 

يف قادم األيام.

ردود املتداخلني

الدكتور اأحمد اأو�سال )مدير اجلل�سة(: 

حول األوضاع يف تركيا، ملاذا مل جتد احلركات املتطرفة موطأ قدم هلا يف تركيا؟ اجلواب 
التطرف  تنرش  التي  العربية  الفضائية  القنوات  أن  األول  لسببني:  يعود  اعتقادي  حسب 
بلد  هي  تارخييًا  تركيا  أن  الثاين  تركيا؛  يف  موجودة  غري  اجلهادية  السلفية  واحلركات 
الديمقراطية واحلريات والتسامح الديني وهلذا مل تنترش فيها األفكار املتطرفة ، إضافة إىل أن 
االنجازات االقتصادية التي حتققت قلصت معاناة الناس، هلذا مل تستطع احلركات املتطرفة 
أن تستغل هذه املعاناة والتهميش املوجودين يف العامل العريب، والتي كان الشعب الرتكي 

يعيشها قبل تسلم حزب العدالة والتنمية للوكم يف تركيا. 

الدكتور اأمر اهلل اآ�سلر)18): 

قبل اإلجابة عن األسئلة، جيب توضيح بعض النقاط:

أوالً: وصل حزب العدالة والتنمية إىل سدة احلكم بإرادة الشعب الرتكي، وليس بإرادة 
حزب  فاز  االقرتاع،  صناديق  وعرب  الوقت،  ذلك  ومنذ  غربية،  أوروبية  إرادة  أو  أمريكية 

)18)  نائب رئيس الوزراء األسبق، مستشار الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، تركيال
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االنتخابات  يف  العارش  الفوز  سيكون  اهلل  وإنشاء  متتالية،  مرات  تسع  والتنمية  العدالة 
الترشيعية القادمة، حتت إرشاف رئيس الوزراء الربوفسور أمحد داوود أغلو.

مل  هذا  لكن  وهتميش،  إقصاء  هناك  كان  صويح  تركيا،  يف  الكردية  للمشكلة  بالنسبة 
يقترص عىل األكراد فقط، بل شمل مجيع مكونات الشعب الرتكي، واألستاذ أيكان أشار 
إىل هذه النقطة، أثناء حديثه، ولكن واحلمد اهلل نون يف حزب العدالة التنمية، وجدنا حاًل 
ألتان يدرك ذلك جيدًا ويعرفه بشكل  للمشكلة الكردية يف داخل تركيا نفسها. واألستاذ 
للمشكلة  نعم وضعنا حلوالً  آشلر(.  ألتان عىل كالم  السيد  من  واحتجاج  )مقاطعة  جيد 
الكردية، لكن اآلن نون نواجه مشكلة إرهاب، وسنول هذه املشكلة أيضًا، والعامل أمجع 

سيشهد عىل ذلك يف قادم األيام. 

قدمت  أنني  من  بالرغم  بالطبع  شخصيًا،  يل  املوجهة  األسئلة  عن  لإلجابة  بالنسبة  أما 
رشحًا وافيًا قبل تقديم الورقة التي أعددهتا هلذا املؤمتر، أرشت فيها إىل العالقة بني حزب 
العدالة والتنمية ومجاعة اإلخوان املسلمني، ولكن يبدو أن األمر بواجة إىل توضيح أكثر 
وأدق، فقد طلب أحد املتداخلني تفسري وحتديد طبيعة العالقة بني تركيا ومجاعة اإلخوان 
املسلمني، خصوصًا بعد وصول بعض هذه اجلمعات إىل احلكم يف بعض دول الربيع العريب، 
هذا السؤال يستوق يف احلقيقة منا إجابة تفصيلية، ودقيقة، لكن نظرًا لضيق الوقت، أجيب 

باختصار: 

أوالً: بعض املتداخلني انطلقوا من مبدأ سياسة »صفر مشاكل« التي أعلنها وزير اخلارجية 
آنذاك داوود أغلو، واعتربوا أنه بناء عىل هذا أسست تركيا عالقات مع العديد من الدول 
تركيا  ونتيجة تدخالت  قليلة  بسنوات  بعد ذلك  والعامل، ولكن  العربية  والدول  املويطة، 
اخلارجية وخاصة بالدول املويطة، فقد انقطعت عالقاهتا مع كثري من الدول وبالذات يف 
أسستها مجاعة  التي  األحزاب  عندما وصلت  أقول، صويح،  الصدد،  العريب، هبذا  العامل 
أقمنا معها عالقات قوية وعىل  العريب،  الربيع  املسلمني إىل سدة احلكم يف دول  اإلخوان 
خمتلف الصعد، لكن هل هذه العالقات بني تركيا ودول الربيع العريب هي عالقات جديدة 
ومتت بعد الثورات العربية مبارشة، أم هي عالقات كانت قائمة مع األنظمة السابقة عىل 

ثورات الربيع العريب؟ 
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مع  وقوية  جيدة  عالقات  ونبني  نؤسس  أن  قبل  الدول  هذه  مع  عالقات  أسسنا  نون 
مجاعات اإلخوان املسلمني، فنون أسسنا عالقات ممتازة مع النظام العراقي يف بغداد، وهذا 
النظام ليس من مجاعة اإلخوان املسلمني، ومع نظام نور املالكي، وقبله أسسنا عالقات قوية 
مع نظام بشار األسد، فهل كان بشار األسد ونور املالكي من مجاعة اإلخوان املسلمني؟ وإذا 
ما تسألنا عن العالقات الرتكية مع مجيع الدول العربية، هل احلكام العرب يف دول اخلليج 
بني  التعاون االسرتاتيجي  مبنية عىل  أسسنا عالقات  املسلمني؟ نون  اإلخوان  من مجاعة 
تركيا ودول اخلليج، وطورنا أحسن العالقات مع هذه الدول، إذأ هذه هتمة، أو هذا االهتام 
باطل وغري صويح مطلقًا. وعىل من يعتقدون غري ذلك، أن يراجعوا مواقفهم ووجهات 

نظرهم. 

أكرر مرة أخرى، نون نؤيد دائًم تأسيس عالقات قوية مع اجلميع دون استثناء، بغض 
السياسية  املذهبية، أو  الطائفية، أو  انتمءاهتم  النظر عن  أيديولوجياهتم، وبغض  النظر عن 
سياسة  بتطبيق  بدأ  عندما  ولكن  جيدة،  املالكي  نور  السيد  مع  عالقاتنا  كانت  لقد  ..إلخ. 
عن  ختىل  أن  بمجرد  ولكن  مقطوعة،  شبه  معه  عالقاتنا  أصبوت   ،2009 عام  بعد  طائفية 
وسدة  الوزراء،  رئاسة  العبادي  حيدر  األستاذ  تسلم  حلظة  ومن  الوزراء،  رئاسة  كريس 

احلكم، بدأنا بالفعل بتأسيس عالقات قوية مع العراق مرة أخرى. 

إذًا هل اخلطأ من طرفنا كرتكيا أم من طرف اآلخرين؟ العالقات الدولية حتتاج إىل أكثر 
من طرف. نون نمد أيدينا بنية طيبة وبإخالص وصدق، ولكن الطرف اآلخر، أيضًا، ال بد 

من أن يكون خملصًا وصادق النية يف عالقاته معنا. وال جيوز أن يكون كاذبًا.

لقد قام وزير اخلارجية العراقية بزيارة لرتكيا قبل شهرين تقريبًا، ويف املقابل قام وزير 
اخلارجية الرتكي بزيارة مماثلة للعراق. كذلك قام رئيس الوزراء الرتكي السيد داوود أغلو 
بزيارة للعراق مع جمموعة من وزرائه، وقبل أمس األول قام رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الرتكية  اجلمهورية  رئيس  السنة  هذه  خالل  سيقوم  اهلل  وإنشاء  تركيا،  إىل  بزيارة  العبادي 

بزيارة للعراق لتعزيز العالقات العراقية- الرتكية.

إذًا نون يف تركيا ال نتبع أو ننتهج سياسة طائفية يف عالقاتنا مع اآلخرين، ونعم نون 
سنوقق  اهلل  وإنشاء  املبدأ،  هذا  ومتكني  تنفيذ  عىل  ومصممني  مشاكل«،  »صفر  مبدأ  مع 
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انجازات كبرية انطالقًا من جوهر هذا املبدأ اخلالق. وقلت يف كلمتي إننا عىل مسافة واحدة 
من كافة األطراف ومن اجلميع بغض النظر عن انتمئهم العرقي أو الطائفي أو الديني أو 

األيديولوجي. 

وما دمنا نعيش يف هذه املنطقة معًا، إذًا ملاذا ال نؤسس عالقات نشطة وجيدة مع بعضنا 
بعضًا؟ وما الذي يمنع من إقامة عالقات كهذه، مثلم أقام الغربيون عالقات بني بعضهم 
بعضًا، وأسسوا ما بات يعرف بمنطقة اليورو. أليس األوروبيون هم من أشعل فتيل احلرب 
العاملية األوىل، واحلرب العاملية الثانية، حيث قتل املاليني منهم يف هاتني احلربني املدمرتني، 
ومع ذلك جلسوا عىل طاولة احلوار وأسسوا االحتاد األورويب، وأصبح هلم اقتصاد واحد 
الدول  بني  اخلالفات  كانت  لقد  بينهم.  فيم  واحلدود  احلواجز  وألغيت  واحدة،  وعملة 
بيننا نون، فهم، أي األوربيون، من زرعوا  التي  األوروبية أعقد وأصعب من اخلالفات 
السياسات  العرب واملسلمني، وبعد ذلك مع األسف، هناك بعض  بيننا نون  الفتن  هذه 
داخل بعض دول املنطقة ما زالت طائفية، وهذه السياسات الطائفية حتًم ستفشل يف هذه 

املنطقة، ولن جتد طريقها للنجاح. 

هنالك بعض األسئلة من متداخلني تقول إن العالقات الرتكية مع بعض الدول العربية 
ليست عىل ما يرام، وأظن أنني أجبت باستفاضة عن ذلك. سؤال آخر يقول: هل تعرضتم 
كوكم برئاسة حزب العدالة والتنمية، لالستهداف من قبل الثورة املضادة، يف دول الربيع 
العريب؟ نعم تركيا كدولة تعرضت وما زالت معرضة للخطر واالستهداف. اعلموا جيدًا أن 
أحداث ساحة تقسيم التي وقعت بعد منتصف العام املايض كانت حماولة إلفشال التجربة 
الرتكية الناجوة، قبل إفشال ثورات الربيع العريب يف بلداهنا، ولكن احلمد هلل، بفضل حزم 
السيد رجب طيب أردوغان واجهنا هذا التودي، ومل نرتاجع عنه ومل نخرسه، بل حققنا 

مكاسب واحلمد اهلل. 

انقالب قضائي  املاضية، وقعت حماولة  السنة  ففي هناية  تتوقف،  مل  املواوالت  أن  غري 
وأمني ضد نظام حزب العدالة والتنمية، بسبب عالمات االستفهام التي خلقوها وقاموا 
لذلك نجونا يف  كانت مفربكة،  التهم  لكن كل هذه  فساد،  أعمل  بفربكتها، حول وجود 
الفساد. ونون كوكومة وقفنا بشكل جدي وتصدينا  العدالة والتنمية يف رد هتمة  حزب 
هلذه املواوالت، وتم إفشاهلا. إن حماولة االنقالب القضائي واألمني مل تكن هذه املرة عرب 
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العسكر، لكن عرب القضاء وقوات األمن، وكانت دول يف املنطقة تقول إن القيادة الرتكية 
مشغولة هذه األيام بتمصري تركيا، لكنهم فشلوا يف حتقيق مآرهبم. ونون مرة أخرى فزنا يف 

هذه التوديات. 

وفيم يتعلق بالتجربة التونسية وما تم طرحه يف اجللسة األوىل التي كانت موفقة، كانوا 
دائًم يتهموننا قباًل بأننا نؤسس لعالقة مع مجاعة اإلخوان املسلمني فيها، ولكن حينم فاز 
حزب نداء تونس، فإن السيد رئيس الوزراء أمحد داود أغلو اتصل وهنأ السيد الباجي القائد 
نون  إذًا  الرئاسية،  االنتخابات  يف  وكذلك  الترشيعية  االنتخابات  هذه  يف  بفوزه  السبيس 
عىل مسافة واحدة من اجلميع. نون يف تركيا نفضل أن نميش قدمًا يف طريق الديمقراطية 
نورتم  نون  ولذلك  الديمقراطي،  املسار  ونساند  الديمقراطي،  العمل  وندعم  ونؤيد 
نتائج االنتخابات يف كل بلدان العامل، وليس فقط يف دول الربيع العريب. طبعًا أنا رشحت 
وأوضوت يف كلمتي، ما أشار إليه متداخل يف سؤاله من أن حزب العدالة والتنمية ليس 
حزبًا إسالميًا، وفعاًل أنا ضد هذه التسمية، وكنت قد أوضوت هذه األمر يف بداية حديثي 

ويف معرض تعليقي عىل تسمية املؤمتر.

 لكن نون لدينا عواطف إسالمية، وكلنا واحلمد هلل مسلمون، أما نظرتنا السياسية أو 
األمر عن  أعطى حمارضة يف هذا  أنه  أظن  أيكان  فقد ختتلف، واألستاذ  السياسية  أفكارنا 
الليربالية وغري الليربالية، فلذلك تسمية األحزاب بغري اإلسالم يكون أفضل. صويح نون 
كوزب جذورنا إسالمية، ولدينا مشاعر إسالمية، لكن نون بدأنا طريقنا كعمل سيايس، 
بني  الكبري  الفارق  هو  هذا  إذًا  دعوية.  وليس  سياسية  جتربة  وجتربتنا  دعويًا،  عماًل  وليس 
التجربة الرتكية وجتربة احلركة اإلسالمية يف املنطقة العربية. األستاذ أيكان تطرق إىل نجاح 
الربنامج  2007، بفضل  العدالة والتنمية يف املجال االقتصادي، وخاصة حتى عام  حزب 
االقتصادي الذي وضعه السيد كمل درويش، صويح نون ال ننكر أننا طبقنا هذا الربنامج، 
ملاذا؟ ألن هذا الربنامج ال بد له أن يطبق من قبل الدولة الرتكية مهم كانت نوعية احلكومة، 
وأي حزب يكم فيها، ألن تركيا وقعت عىل اتفاقية مع صندوق النقد الدويل، لذلك كان 
عليها، وعىل حزب العدالة والتنمية احلاكم فيها، تنفيذ وتطبيق هذا الربنامج االقتصادي، 

واحلمد اهلل نون نفذنا هذا الربنامج وبنجاح. 



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 164

خرسوا  هم  ملاذا  ناجوًا،  درويش  كمل  برنامج  كان  إذا  التايل:  السؤال  يطرأ  هنا  لكن 
االنتخابات يف عام 2002؟ حزب كمل درويش حصل عىل 1.5% فقط يف االنتخابات التي 
أجريت يف 3 نوفمرب/ ترشين الثاين عام 2002، أما حزب العدالة والتنمية، فقد حصل يف أول 
انتخابات عىل ما نسبته 34.5% من األصوات. وبعد ذلك ال تنسوا أننا كنا مدينني لصندوق 
النقد الدويل، بـ 23.5 مليار دوالر، يف عام 2002، واستطعنا أن نسدد كامل مديونيتنا يف 14 
مايو/ أيار 2013، لكن بعد أسبوعني فقط، جاءت أحداث ساحة تقسيم بعد هذا النجاح 
الكبري إلفشال التجربة الرتكية وإليقاف النمو االقتصادي لرتكيا، تركيا الناجوة واملتقدمة 

يف كل جماالت احلياة وعىل كافة الصعد االقتصادية واالجتمعية واخلدماتية. 

الرؤية األمريكية يف  الرؤية االسرتاتيجية الرتكية مع  املتداخلني سأل حول توافق  أحد 
منطقة الرشق األوسط. هبذا الصدد أقول إن لرتكيا رؤية اسرتاتيجية يف الرشق األوسط، 
وللواليات املتودة األمريكية رؤية اسرتاتيجية أيضًا خاصة هبا. هل تتقاطع الرؤية الرتكية 
الرؤية األمريكية؟ يف احلقيقة نون دولة مستقلة، ونون نضع سياستنا واسرتاتيجيتنا  مع 
ألنفسنا وال نستلهمها من اآلخر، ومل نتلَق ولن نسمح بتلقي طلبات من اآلخرين، لكن 
نؤيد  نون  ديمقراطيني،  غري  وهم  ديمقراطيون،  أننا  وتركيا  املتودة  الواليات  بني  الفرق 
العسكرية،  االنقالبات  ضد  نقف  نون  وهلذا  الديمقراطي،  والعمل  الديمقراطي  املسار 
ولكن مع األسف األمريكيون يعيشون مقامرة كبرية والعامل الغريب كله يعيش هذه املقامرة 
وأهنم  الديمقراطية  مع  أهنم  يدعون  ألهنم  كبرية  مفارقات  ويعيشون  الكبرية،  واملغامرة 
األمر  حقيقة  يف  ولكنهم  الديمقراطي،  املسار  مع  وأهنم  الديمقراطية  األنظمة  يدعمون 
يدعمون ويساندون االنقالبات العسكرية. هم يريدون فقط تطبيق الديمقراطية يف بلداهنم 

بينم يرفضون تطبيقها يف الدول األخرى، خاصة يف دول الربيع العريب. 

ما  إذا  وتساءل  تركيا،  يف  أجنبية  استثمرات  هناك  إن  قال  السمهوري  فوزي  الدكتور 
لالقتصاد  سيوصل  ماذا  أمواهلم،  ورؤوس  استثمراهتم  األجانب  املستثمرون  سوب 
الرتكي؟ وهل سيتأثر؟ تركيا هي سوق حرة، من أراد االستثمر يف السوق الرتكية، فأهال 
وسهاًل فليستثمر، ولكن الذي يريد أن ينهي استثمراته يف تركيا ويسوب رؤوس أمواله، 
يف  االستثمر  عىل  املستثمرين  جترب  ال  ديمقراطية  دولة  تركيا  ألن  وذلك  يشاء،  ما  فليفعل 
تركيا، فهم أحرار يف ذلك، وبم أن تركيا سوق حرة، فإن املستثمر يستثمر أمواله متى يشاء، 
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وباستطاعته أن يسوبها متى يشاء. وحتدث الدكتور السمهوري أيضًا عن الفساد يف تركيا. 
يا إخوان نون حينم تولينا احلكم، كان هناك فساد كبري جدًا يف تركيا، ولذلك كان السيد 
أردوغان يؤكد يف خطاباته دائًم عىل أن حزب العدالة قد قطع خراطيم اخلراطيم التي كانت 
تذهب منها األموال إىل جيوب بعضهم، لذلك نجونا وحققنا كل هذه املنجزات، وذلك 

بسبب عدم وجود فساد يف تركيا يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية. 

ولو كان هناك فساد كم يدعون، ملا نجونا كوزب خالل 12 سنة يف بناء طرق مزدوجة 
املسارب بطول أكثر من 17 ألف كيلو مرت، وبناء قنوات وعبارات ومعابر من حتت مضيق 
البوسفور، وجسور فوق البوسفور، واآلن نقوم ببناء اجلرس الثالث، وبنينا 234 ألف وحدة 
600 ألف وحدة سكنية، فهل كانت ستوقق هذه االنجازات لو كان  دراسية، وأكثر من 
هناك فساد كم يدعون ويتهموننا؟ احلكومات الرتكية السابقة مل تنجح يف القيام بمثل هذه 
االنجازات بسبب الفساد الذي كان ينخر فيها. واآلن ياولون التخلص من حكومة العدالة 
والتنمية، ومن السيد أردوغان نفسه، ولذلك يفربكون مثل هذه املقوالت والتهم الباطلة. 

فساد  هنالك  كان  إذا  ما  يقرر  الذي  فهو  الرتكي،  الشعب  هو  ذلك  أكرب حكم عىل  إن 
ورسقات، أم أن هناك إنجازات تتوقق يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية. هم قالوا 
إن هناك فسادًا يف حكومة حزب العدالة والتنمية، لكن الشعب الرتكي ذهب إىل صناديق 
االقرتاع، وأيدنا وصوت لنا كوزب وكرئيس، يف االنتخابات التي أجريت يف 30 مارس/ 
آذار من العام املايض، كذلك نجونا يف االنتخابات الرئاسية، عندما صوت الشعب الرتكي 
أنه حصل منذ اجلولة األوىل من االنتخابات عىل ما  للسيد رجب طيب أردوغان، حيث 

نسبته 52% من األصوات.

فيم خيص حقوق اإلنسان، أعرب بعض املتداخلني عن قناعتهم بأن تركيا مل حتصل لغاية 
يف  واحلريات  اإلنسان  حقوق  احرتامها  عدم  بسبب  األورويب،  االحتاد  عضوية  عىل  اآلن 
تركيا. أهيا األخوة، يوجد يف تركيا رصاع مرير بني احلكومة وبني مجاعة عبد اهلل أوجالن، 
العدالة  وحزب  واحلكومة  أردوغــان  التلفزيونية  قنواهتم  تشتم  سنوات،  مخس  ومنذ 
والتنمية، كم يتم شتمنا يوميًا يف الصوف اليومية واملجالت األسبوعية، وهم يسيؤون كل 
يوم للصوافة التي تضمن هلم حرية النرش والتعبري. ولقد قال السيد أردوغان قبل يومني إن 
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حرية الصوافة مضمونة يف تركيا أكثر من أي دولة يف العامل، وأكثر مما هو موجود حتى يف 
العامل الغريب وهذا صويح وحقيقي وفعيل. 

اليومية  الصوافة  عىل  نظرة  فقط  إللقاء  الرتكية  اللغة  جييدون  للذين  دعوة  أوجه  أنا 
والقنوات الفضائية والتلفزيونية وما تبثه يوميًا، وسيتأكدون من هذه احلقيقة التي ال ُلبس 
فيها. هنالك حرية كاملة واحرتام كامل حلقوق اإلنسان يف عهد احلكومة احلالية. نون طبقنا 
يف حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة منفتوة وديمقراطية عىل مجيع مكونات الشعب 
العلويون  فيهم  بمن  وأيديولوجياته،  ودياناته  وثقافاته  وأعراقه  طوائفه  بكل  الرتكي، 
العدالة والتنمية، وقد  العلويني من خالل حكم حزب  يتم خماطبة  واألكراد، وألول مرة 
عىل  واطلع  معهم  دولة  وزير  جلس  حيث  عمل،  ورش  سبع  معهم  احلكومة  عقدت 
مشاكلهم وطلباهتم، واختذت بعض القرارات لوضع حلول هلا. كذلك سيتم اختاذ قرارات 
جديدة بخصوص احلريات العامة وحريات العلويني خاصة. أيضًا هنالك غجر يف تركيا، 
وهؤالء يتم ألول مرة خماطبتهم من قبل حكومة تركية، وهذا حدث فقط يف عهد حكومة 

حزب العدالة والتنمية.

فيم خيص بم وصفه أحد املتداخلني بأنه تدخل تركي سافر يف ليبيا وسوريا والعراق. حبذا 
لو يعطينا دالئل عىل هذا التدخل السافر يف العراق. فقد حتدثت قبل قليل عن العالقات 
مع هذه الدول، وعن تطور العالقة ما بني تركيا والعراق، فأين هو هذا التدخل السافر؟ 
العراقية  )مقاطعة من موجه السؤال: إرسال املجموعات اإلرهابية املسلوة إىل األرايض 
والسورية، أال يعترب هذا تدخاًل سافرًا(، هذه نقطة مهمة أيضًا، يف احلقيقة هناك حمور معادي 
لرتكيا لديه إمكانيات مادية وعسكرية، وإمكانيات إعالمية كبرية، وهذا املوور خيتلق كل 
يوم األكاذيب واالفرتاءات حول تدخل تركي مزعوم، وإرسال جمموعات إرهابية مسلوة 

إىل العراق وسوريا. 

هم يطلقون رساح املساجني واإلرهابيني من سجوهنم ويرسلوهنم إىل سوريا والعراق، 
ويف هناية املطاف يتهموننا نون بتسليح املجموعات اإلرهابية، أرجو أن تقدموا لنا األدلة 
عىل أن تركيا تقوم هبذه األعمل، قدموا لنا دالئل ومستمسكات عىل أن تركيا تقوم بتقديم 
األسلوة للمجموعات املتطرفة، سواء يف العراق أو يف سوريا )مقاطعة من موجه السؤال: 
هنالك مسلوون يمرون عرب املمرات احلدودية الرتكية إىل العراق وسوريا(. يا أخي أكثر 



167الفصل الثالث: اإلسالميون واحلكمللل التجربة الرتكية

هؤالء  معظم  أتوا؟  أين  من  العراقية  األرايض  داخل  ويف  السورية  األرايض  يف  املقاتلني 
املقاتلني املتطرفني يأتون من أوروبا الغربية، وحيث أنه ال يوجد تأشريات مرور بني تركيا 
ودول االحتاد األورويب، فأي شخص باستطاعته أن يدخل األرايض الرتكية، أي شخص 
باستطاعته محل حقيبته والقدوم إىل تركيا، فرتكيا بلد مفتوح، وال يطارد أي شخص داخل 

تركيا من قبل اإلنرتبول، وأي شخص يأيت إىل تركيا يتورك يف داخلها كم يشاء. 

أو  املسافرين،  أسمء  لنا  يقدموا  أن  األورويب،  االحتاد  دول  طلبنا من حكومات  ونون 
فأي  تركيا،  إىل  اإلرهابيني  هؤالء  بسفر  يسمووا  ال  أن  أو  املفرتضني،  اإلرهابيني  أسمء 
مواطن أورويب يمل جواز سفر أوروبيًا باستطاعته دخول تركيا والتجول فيها كم يشاء 
بكل حرية، وبدون مالحقات من اإلنرتبول سواء كان يمل جواز سفر أملانيًا أو فرنسيًا 
أو إنجليزيًا أو أية جوازات أخرى. ويمكن أيضًا ألي مواطن مرصي أو أي مواطن ليبي 
القدوم إىل تركيا، حيث ال توجد تأشريات، وال يكون مطلوبًا من قبل اإلنرتبول، ونون 
رغم  لكن  الرتكية،  احلدود  عرب  سوريا  إىل  للدخول  ما  طريقة  جيد  تأكيد  وبكل  نراقبه.  ال 
ذلك، قوات األمن الرتكية تتخذ كل التدابري ملنع تسللهم إىل األرايض السورية أو العراقية. 
لكن هل كل املسلوني املتطرفني واإلرهابيني قد دخلوا إىل سوريا والعراق عرب األرايض 
إذًا هذه  لبنان؟  العراق، وجوار مع األردن، وجوار مع  أليس لسوريا جوار مع  الرتكية؟ 

االهتامات ال أساس هلا من الصوة. 

تركيا لن تدعم ولن تسلح أو تدرب أي مجاعة مسلوة أو إرهابية أو متطرفة يف كل من 
سوريا والعراق، وذلك ألن تركيا نفسها تعاين من اإلرهاب، لذلك تركيا حتارب اإلرهاب، 
وتالحق اإلرهابيني واملتطرفني من أي جهة كانوا. إن سياستنا تقوم عىل املبادئ، وليس عىل 
ازدواجية املعايري مثل بعض الدول األوروبية أو الواليات املتودة األمريكية، والفرق الكبري 
التي ذكرهتا. تركيا ال تكذب وال ختادع يف سياستها اخلارجية  بني تركيا والدول األخرى 
ومع اآلخرين، وتركيا صادقة متامًا يف مقوالهتا وعالقاهتا املبنية عىل املبادئ الصادقة والنوايا 

الطيبة، وهذا يشمل العالقات مع مجيع دول العامل، ليس فقط مع دول اجلوار الرتكي. 

لقد كانت هناك مشاكل كبرية بني تركيا واليونان، فقمنا بول هذه املشاكل يف عهد حزب 
ال  ولذلك  املنطقة،  هذه  يف  الدول  كل  ومع  وإيران  روسيا  مع  وكذلك  والتنمية،  العدالة 
يمكن أن ُنتهم بازدواجية املعايري يف عالقاتنا الدولية. لكن أقول لكم بصدق إن العالقات 
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مزدوجة املعايري ال تتم إال مع الكذابني املهرجني، تركيا الدولة الوحيدة التي ال تكذب، هلذا 
ال تقيم عالقات مع الكذابني، ولذلك ُتلقى أحيانًا التهم جزافًا علينا وبدون دالئل. لقد 
قمت شخصيًا بناء عىل طلب رئيس اجلمهورية واحلكومة الرتكية بزيارة ليبيا مرتني؛ أوالً 
زرت حكومة طربق، والتقيت بالسيد عقيلة رئيس الربملان، وفيم بعد مل نتمكن من زيارة 
البيضا، بسبب الظروف األمنية، وعدنا، ومن ثم ذهبنا إىل مرصاته، ومن ثم إىل طرابلس، 
البيضا  إىل  بزيارة خاصة  الليبية، ومع ذلك قمت  املعادلة  الطرف اآلخر يف  والتقينا هناك 
وتركيا،  ليبيا  بني  املشرتك  التعاون  وبوثنا  الثني،  اهلل  عبد  الوزراء  برئيس  هناك  والتقيت 

وسأقوم بزيارات مستقبلية أخرى إىل ليبيا. 

تركيا الدولة الوحيدة التي تتواور مع اجلميع، وجتلس مع مجيع مكونات الشعب الليبي، 
ويف  الدولية  العالقات  يف  ازدواجية  أي  لدينا  توجد  ال  ألنه  ملاذا؟  اجلميع،  من  وتسمع 
عالقاتنا مع اآلخرين، فنون نقف عىل مسافة واحدة من مجيع فرقاء األزمة الليبية. وقلت 
لألخوة الليبيني، إننا عندما نزور ليبيا نلتقي مع إخوان لنا، وليس النفط أو الدوالرات هو 
ما نبوث عنه، لذلك بفضل هذه السياسة الناجوة التي اختطها وانتهجها حزب العدالة 
والتنمية واحلكومة التي يرأسها، باستطاعة تركيا احلديث مع مجيع املكونات يف أي بلد كان 
بدون استثناءات أو رشوط مسبقة، ونخاطب اجلميع. نون يف تركيا لن نتدخل يف الشؤون 
الداخلية ألي دولة كانت مهم كانت الظروف واملربرات واملسببات يف دول اجلوار الرتكي. 

هنالك سؤال حول ما إذا كان االحتاد األورويب سيقبل تركيا كعضو جديد فيه أم ال. هذه 
تركيا،  أوروبية ودولية يف  معايري  قدمنا وحققنا  اهلل،  نفسها، نون واحلمد  أوروبا  مشكلة 
وسنبذل كل جهودنا لالنضمم لالحتاد األورويب لكن األوروبيني يمطلون يف ذلك، ومع 
ذلك سنواصل بذل اجلهود، ويف الوقت نفسه، نميض يف طريقنا، طريق بناء تركيا احلديثة 

املتقدمة واملتطورة عىل كافة األصعدة. 

بأننا  قليل  قبل  قلت  لقد  دكتاتورية؟  حكومة  الرتكية،  احلكومة  هل  يقول:  آخر  سؤال 
العدالة والتنمية  الرتكية ديكتاتورية وحزب  انتخابات، ولو كانت احلكومة  فزنا يف تسعة 
دكتاتوري، ملا أقدم الشعب الرتكي عىل انتخابنا تسع مرات. نتائج هذه االنتخابات دليل 

عىل أننا لسنا ديكتاتوريني، ولسنا فاسدين ولسنا سارقني، أليس كذلك؟ 
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إحدى املداخالت قالت إنه ال توجد معارضة يف تركيا، وبالتايل ال يوجد بديل حلزب 
العدالة والتنمية أو بديل للسيد أردوغان، هلذا يصوت الشعب لصاحله، لكن لو كان السيد 
أردوغان كم تقدمه بعض الصوف، يتهمه بعض الصوفيني يف الصوافة املولية أو العاملية، 
الشعب  إن  األتراك.  الناخبني  من   %52 إىل  نسبتها  وصلت  بأصوات  يفوز  أن  استطاع  ملا 
الرتكي يدرك متامًا حقيقة الوضع، ويعرف الغث من السمني، واحلق من الباطل، واالهتام 
املزيف من الدالئل والرباهني، لذلك تزداد نسبة أصوات الناخبني حلزب العدالة والتنمية 

واألصوات التي يصل السيد أردوغان يف االنتخابات. 

هل هناك تشابه بني تركيا وتونس؟ ربم يكون هذا صويوًا نسبيًا، فتونس البلد الوحيد 
العيل  عبد  األستاذ  العريب.  الربيع  ثورات  بعد  الديمقراطية  العملية  الذي نجح يف ممارسة 
حامي الدين، سأل عن الفروقات بني السيد أربكان والسيد أردوغان. اإلجابة تكمن يف 
نجاح حزب العدالة والتنمية يف استمراره يف احلكم عرب منجزاته االقتصادية واالجتمعية. 
طبقات  من  وحمددة  معينة  جمموعة  خياطب  األفق،  ضيق  أربكان،  السيد  خطاب  كان  لقد 
ورشائح الشعب، هلذا مل يستطع استقطاب كافة املواطنني األتراك لصاحله أو لصالح حزبه، 
وطبقات  مكونات  جلميع  يتوجه  والتنمية،  العدالة  وحزب  أردوغان  السيد  خطاب  لكن 
ورشائح الشعب الرتكي، لذلك، كان النجاح من نصيب هذا اخلطاب، وحينم تولينا احلكم 
العدالة  إنجازات كبرية جدا،ً وهذا اإلنجازات عززت من مكانة حزب  تركيا، حققنا  يف 
النزاهة والصدقية هي  الرتكي، وهذه  الشعب  ونزاهته يف صفوف  والتنمية ومن صدقيته 

التي ساعدتنا يف الفوز باالنتخابات، سواء أكانت انتخابات بلدية، أو برملانية، أو رئاسية. 

هل يوجد لرتكيا مرشوع خاص ضد املرشوع اإليراين يف منطقة الرشق األوسط؟ نون 
العامل اإلسالمي ومجيع دول  الطائفية سخطًا كبريًا عىل  الطائفية، ونعترب  نؤيد  تركيا ال  يف 
اليوم وال  أبدًا، ال  أو أي مرشوع سني،  لن تكون لرتكيا أي خطط سنية،  لذلك  املنطقة، 
الطائفية سيسقطون وسيفشلون حتًم يف هذه  املعايري  الغد، وال بعده، ألن من يطبقون  يف 

املنطقة مع مرور الزمن. 
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الدكتور اأحمد اأو�سال )مدير اجلل�سة(: 

حقيقة أنا من املتابعني لألحداث والعالقات العربية والرتكية. نون يوجد لدينا عالقات 
التدخالت  من  كثرية  خماوف  هناك  كانت  لقد  طويلة.  سنني  منذ  العربية  الدول  مع  طيبة 
اإلسالميني  من  ختوف  وهناك  موجودة،  املخاوف  هذه  زالت  وما  املنطقة،  يف  اخلارجية 
فقط.  املتطرفني  وليس  واملسلمني،  اإلسالم  كل  يستهدف  كان  القديم  النظام  املتطرفني. 
كان لدينا يف تركيا خماوف من االنفصاليني، وهذا يعني األكراد بالذات، اآلن نون ختلصنا 
يتمتعون  ألهنم  حمظوظني  تركيا  يف  والناس  األكراد.  يشكلها  كان  التي  املخاوف  هذه  من 
املشاكل نفسها، حتى من منع  باحلريات وبالديمقراطية، ونون عانينا يف تركيا سابقًا من 
تعليم الدين اإلسالمي يف املدارس. عىل كل حال النقاش مفيد جدًا، وأمتنى أن نستمر يف 

هذه احلوارات وعقد مثل هذه املؤمترات لتوقيق الفائدة. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)19):  

2012 يف أنقرة، واألستاذ آشلر يأيت  كنا قد عقدنا مؤمترًا مشاهبًا يف شهر نيسان/ إبريل 
للمرة الثالثة إىل عّمن حلضور مؤمتر كهذا، بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية، 
وحتدث يف ورشة مع األستاذ عدنان أبو عودة، ويف بريوت عقدنا مؤمترًا حول اإلسالميني، 
والفكرية  السياسية  الشخصيات  عرشات  أنشطتنا  يف  استضفنا  وقد  كذلك.  حرضه  وقد 
من  والتعلم  واالستفادة  التجارب،  بتالقح  نؤمن  القدس  مركز  يف  ألننا  الرتكية،  واملدنية 
بعضنا بعضًا. لنا مالحظاتنا عىل التجربة الرتكية، لكن أيضًا لنا مالحظاتنا وانتقاداتنا عىل 
جتاربنا يف كل امليادين، لكن قدر هذه املنطقة أن تعيش جمتمعاهتا معًا، وأن جترس الفجوات 
فيم بينها، هذه منطقة أسستها أمم معروفة، من بينها: األمة العربية، واألمة الرتكية، واألمة 
الفارسية، واألمة الكردية، فال أحد من هذه األمم طارئ عىل هذه املنطقة، بل نون مجيعًا 
أبناء هذه الرقعة من األرض والعامل، وال قدر لنا إال أن نتفاهم ونتواور ونتكاتف يف حل 

مشاكلنا، مهم كانت درجة اخلالف أو التباين. 

)19)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل
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الدكتور الب�سري املتاقي)1) )مدير اجلل�سة(:

احتلت التجربة املرشقية يف البوث العقائدي حول ظاهرة اإلسالم السيايس حيزًا مهًم 
عام  بشكل  املغاربية  التجارب  إىل  اإلشارة  تتم  كانت  ما  نادرًا  اإلطار،  هذا  ويف  وكبريًا، 
السيايس  النظام  فتح  املايض،  القرن  الثمنينيات من  املغربية بشكل خاص. فمنذ  والتجربة 
كان  ما  إطار  يف  اإلصالحي،  السيايس  اإلسالم  حركات  من  جمموعة  أمام  املجال  املغريب 

يسمى جامعة الصووة اإلسالمية، لاللتقاء والتواور يف ما بينها. 

وقد ساهم ذلك يف إجراء جمموعة من املراجعات التنفيذية، لتوديد موقفها من العديد 
احلركة  أعطى  ما  املالكي،  املذهب  وطبيعة  والنظام،  الدولة  طبيعة  مثل:  القضايا،  من 
اإلسالمية املغربية خصوصية ميزهتا عن جتربة مجاعة اإلخوان املسلمني، وهذا يمثل خط 
املشاركة كم تم توصيفه من قبل اإلسالميني عىل صعيد كسب رهان املطالبة بتأسيس حزب 
سيايس، رغم أنه مل يكن مسموحًا بالرتخيص لتأسيس إطار سيايس إسالمي مهم كان نوعه 
يف منطقة املغرب العريب، بالنظر إىل التجربة اجلزائرية الدموية التي ما زالت حية وتداعياهتا 

تؤثر عىل املنطقة املغاربية ككل وعىل جممل احلياة العامة فيها املغاربية. 

وبموازاة ذلك، كانت احلركة اإلسالمية تنخرط بشكل تدرجي يف احلياة السياسية من 
خالل جتربة االستفتاءات الدستورية التي عرفتها اململكة املغربية. كم أهنا فرضت نفسها عىل 
املشهد السيايس يف املغرب عندما شاركت يف االنتخابات الربملانية. هبذا دخلت احلركات 
اإلسالمية إىل احلياة السياسية املغربية تدرجييًا، وأصبح هلا حضورًا فيها، من خالل اآللية 
الديمقراطية، ومن خالل النقد الذايت وتصويب أوضاعها. وساهم كل هذا يف جتسري اهلوة 
وهذا  القائم،  السيايس  النظام  يف  بإدماجهم  سمح  ما  السيايس،  والنظام  اإلسالميني  بني 
الفكرية  وأيديولوجيتهم  السياسية  مواقفهم  يف  املراجعات  من  املزيد  عمل  إىل  دفعهم  ما 

والدينية والدعوية، ومواقفهم من املسارات الديمقراطية، وحقوق املرأة، ودولة املواطنة. 

فاعلني  وأصبووا   ،1999 العام  منذ  الربملانية  االنتخابات  يف  اإلسالميون  شارك  لقد 
رسميني، وهذا مسار سيايس واصله حزب العدالة والتنمية املغريب بفعل املمرسة العملية 

)1)  أستاذ بكلية احلقوق، جامعة القايض عّياد، املغربل
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والواقعية يف خطابه السيايس والعقائدي وفق طبيعة كل مرحلة، إذ انتقل من حزب ديني، 
من  املواقف  خمتلف  ومارس  دينية،  مرجعية  ذي  سيايس  حزب  إىل  إسالمي،  حزب  أو 
املساندة والتأييد واملعارضة داخل الربملان، ووصل إىل سدة الرئاسة، وحتالف مع مجاعات 

حملية وأطياف خمتلفة من املشهد السيايس، من يساريني وليرباليني. 

وتصدر حزب العدالة والتنمية الفرق الربملانية، من حيث حصيلة عمل فريقه الربملاين، 
واكتسب احرتامًا وسمعة واحرتافية جيدة يف العمل السيايس، وبنى احلزب لنفسه نفوذًا 
امليدانية مع جمموعات من  املتواصلة  املعارضة، واحلمالت  اسرتاتيجيًا من خالل  سياسيًا 
املواطنني يف سياق االنفتاح السيايس الذي عرفته اململكة املغربية، حيث ال يمكن يف هذا 
املغرب،  يف  والديمقراطي  السيايس  االنتقال  سياق  عن  اإلسالميني  جتربة  عزل  اإلطار 

ومراجعة احلزب وتطويره خلطابه مع طبيعة كل مرحلة من مراحل العمل السيايس. 

وبعد أن كان احلزب يمتنع عن تغطية أغلب الدوائر االنتخابية بمرشوني، اغتنم فرصة 
احلراك املجتمعي، فأقدم بقوة عىل خوض االنتخابات الربملانيةن ورشح جمموعة من قيادته 
املعروفة بعد أن أجرى متييزًا بني احلركة الدعوية يف اإلطار الديني، وبني احلزب يف اإلطار 
السيايس. وبعد عام 2011، متكن حزب العدالة والتنمية من تصدر االنتخابات الترشيعية 
املبكرة، ما أّهله بوكم الوثيقة الدستورية من قيادة احلكومة املغربية. وشّكل احلزب ائتالفًا 
حكوميًا من أربعة أحزاب تتباين من حيث مرجعياهتا الفكرية وأيديولوجياهتا وخلفياهتا 
التارخيية، وقد فشل االئتالف األول بانسواب حزب االستقالل من االئتالف، فأعاد حزب 

العدالة والتنمية تنظيم األغلبية من جديد وتوصل إىل اتفاقات سياسية هبذا اخلصوص. 

إىل  باالستمرار يف تطوير عمله  العدالة والتنمية مطالب اآلن  القول إن حزب  ويمكن 
جانب حلفائه ورشكائه يف احلكومة، ال سيم أن املقتضيات الدستورية تشدد عىل السلوك 
السيايس اجلمعي املتضامن يف إطار الفريق احلكومي، وهذا يستلزم االلتزام بتوقيق التوازن 

بني الُبعدين األيديولوجي والعميل يف املمرسة السياسية. 

يقود احلكومة وفق معادلة  والتنمية  العدالة  أن حزب  التجربة  ومن خصوصيات هذه 
دستورية حتتل فيها املؤسسة امللكية املغربية مكانة مركزية وحمورية يف املشهد السيايس، من 
دستورية  بصالحيات  املؤمنني«،  »أمري  هو  امللك  ألن  والتقرير،  التوجيه  سياسات  خالل 
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مهمة جتعل احلكومة مسؤولة أمامه، يف ما يتم تدبري قراراهتا االسرتاتيجية والعامة داخل 
املجلس الوزاري الذي يرأسه امللك. فاحلكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تلتئم 
صالحيات  من  للملك  الدستور  يعطيه  ما  كل  مع  امللكية  املؤسسة  مع  تالزمية  عالقة  يف 
يف  السياسيني  احللفاء  بني  ما  يف  والتعاون  التنسيق  رضورة  إىل  إضافة  واختصاصات، 

احلكومة.

حتقيق  عىل  القدرة  عىل  تتوقف  والتنمية،  العدالة  حلزب  السياسية  التجربة  مستقبل  إن 
إنجازات ملموسة يف القضايا التي أججت احلراك الشعبي واملتمثلة يف األساس يف توسيع 
احلد  وكذلك  اآلخر،  والرأي  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  واملشاركة  احلريات 
للمواطنني  واالجتمعية  واملعيشية  الرشائية  القدرة  ومراعاة  االجتمعية،  االختالالت  من 
من  االنتخابية  إبان محلته  احلزب  هبا  التزم  التي  بالشعارات  االلتزام  املغاربة. كذلك جيب 
خالل حماربة الفساد وحتسني وتطوير احلياة العامة يف املغرب وغريها كثري من املقتضيات 

التي وردت يف الدستور. 

إن أحدًا ال يستطيع أن ينكر خصوصية جتربة حزب العدالة والتنمية، وما حققه احلزب 
التعددية  تكريس  السيايس، ومن مكاسب يف  للمشهد  والتنمية  العدالة  تقدم يف جمال  من 
السياسية والعدالة االنتقالية والتطور الدستوري، االمر الذي فرض حتديات جديدة أمام 
التارخيية للدفع بالتجربة الديمقراطية املغربية إىل  النخب السياسية من خالل مسؤولياهتا 

األمام. 

مستفيض  نقاش  أمام  سنكون  واحلكم،  اإلسالميني  بتجربة  اخلاصة  اجللسة  هذه  ويف 
ومتويص بالتجربة اخلاصة باململكة املغربية، بعد أن أسس هلا الدستور املغريب لسنة 2011. 

ويتودث إلينا يف هذه اجللسة كل من األستاذ عبد العيل حامي الدين عن حزب العدالة 
والتنمية، واألستاذ فؤاد قادري عن حزب االستقالل، واألستاذ رشيد روكبان عن حزب 

التقدم واالشرتاكية. 
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الأ�ستاذ ر�سيد روكبان)2): 

تعود  يساري،  حزب  وهو  املغريب،  واالشرتاكية  التقدم  حزب  املؤمتر  هذا  يف  أمّثل  أنا 
جذوره إىل عام 1943، وهو اليوم عضو يف االئتالف أو التوالف احلكومي برئاسة حزب 
العاملني  العدالة والتنمية، ومعه جنبًا إىل جنب يف جتربة تشاركية هي األوىل من نوعها يف 
العريب واإلسالمي، يف حتالف بني أحزاب اليسار وأحزاب ليربالية واألحزاب اإلسالمية، 
وأعتقد أن هذه التوالفات هي التي أسست لفكرة عقد مركز القدس للدراسات السياسية 

هلذا املؤمتر. 

سأقسم مداخلتي حول التجربة املغربية إىل مخسة مداخل، عىل النوو التايل: أوالً سأشري 
إىل السياق العام للتجربة، وإىل مميزات التجربة املغربية، مرورًا بكيفية حكم حزب العدالة 
العربية  املنطقة  يف  اإلسالمية  التجارب  وبقية  املغربية  التجربة  إىل  وسأتطرق  والتنمية، 

واإلسالمية. ثم سأجيب عن السؤال: هل نجح اإلسالميون يف احلكم، أم أخفقوا؟ 

شعبيًا،  حراكًا  املغرب  شهد  بالذات،   2011 عام  ويف  العريب  املغريب  السياق  يف  بالطبع 
مجاهرييًا مطلبيًا مثل باقي الدول العربية األخرى، إال أن هذا احلراك متيز بطبيعة املطالب 
الشعبية وبالشعارات التي رفعها احلراك اجلمهريي، وبخاصة من طرف الشباب بالذات، 
سبيل  فعىل  الشعبية.  واالحتجاجات  التظاهرات  خالل  املغربية  اجلمهري  به  طالبت  وما 

املثال، ُرفع مطلب إسقاط النظام من قبل منظمت متطرفة ومل يكن مطلبًا شعبيًا عامًا. 

ويف إطار تواجد املنظمت السياسية ومنظمت املجتمع املدين ونشطائهم داخل هذا احلراك 
الشعبي، سامهت املنظمت السياسية واملجتمعية يف تطوير احلراك الشعبي ومتيزه باالتفاق 
عىل رفع سقف املطالب، دون املطالبة بإسقاط النظام، فقد كانت هناك أربعة مطالب رئيسة 
رفعها املتظاهرون واحلراك السيايس: أول هذه املطالب هو دستور جديد؛ وثانيها، إسقاط 
الفساد  إسقاط  ورابعها،  الربملان؛  حل  وثالثهًا،  امللكي؛  النظام  إسقاط  وليس   - احلكومة 

)حماربة الفساد(. 

)2)  عضو الربملان املغريب، عضو املكتب السيايس يف حزب التقدم واالشرتاكية، املغربل
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أطلق عليها »جلنة  تأسست جلنة  فقد  للبالد،  وفيم خيص مطلب صياغة دستور جديد 
صياغة الدستور التأسيسية« من شخصيات سياسية وبرملانية. وبعد حركة 20 فرباير/ شباط 
بخمسة عرش يومًا، جاء اخلطاب امللكي الشهري، والذي كان متجاوبًا برسعة مع املطالب 
الشعبية ومع الشعارات التي رفعها احلراك الشعبي. فقد تم عىل أثر اخلطاب تشكيل جلنة 
الفعاليات  ومن  وأكاديميني  وحقوقيني  وحمامني  وسياسيني  برملانيني  من  الدستور  صياغة 
هيئة  أو  تشكيل جلنة  تم  وأيضًا  املدين، وغريها.  املجتمع  منظمت  والنسائية ومن  الشبابية 
صياغة  يف  فتوفقنا  النقابية،  والتنظيمت  السياسية  األحزاب  كل  قيادات  ضمت  تنسيق 
الدستور اجلديد، وتقدمنا بخطوات ثابتة وراسخة إىل األمام يف تلبية املطالب الشعبية، مع 

بداية شهر مارس/ آذار، وانطلقنا من ذلك للتعامل بقية املطالب وتلبيتها. 

الثاين، وتشكل عىل  املطلب  برملانية، وكان هذا هو  انتخابات  الدعوة إلجراء  هلذا متت 
احلالن  الشعبي بوله. وبطبيعة  احلراك  الذي طالب  الربملان  برملان جديد حّل مكان  األثر 
العامة  املؤسسات  باقي  تشكيل  يف  أثر  بدوره  وهذا  جديدة،  حكومة  الربملان  عن  انبثقت 

للدولة.

وكان  األوىل،  املرتبة  عىل  والتنمية  العدالة  حزب  حاز  االنتخابات،  نتائج  خيص  وفيم 
من حق هذا احلزب أن يعني، وفقًا ملا جاء يف الدستور اجلديد، رئيس احلكومة، وبالفعل 
صدر مرسوم ملكي يقيض بتعيني عبد اإلله بن كريان رئيس حزب العدالة والتنمية، رئيسًا 
الوزراء. وقد تطلب تعيني  لتعيني  اقرتاحات  للوكومة وبتكليفه تشكيل حكومة وتقديم 
الوزراء بعض الوقت، يف ظل وجود أغلبية برملانية وحتالفات جديدة داخل الربملان، حيث 
قام حزب العدالة والتنمية بالتشاور مع كافة األحزاب ومع األغلبية الربملانية، ونجح يف 

هناية املطاف يف تشكيل حكومته. 

أود اإلشارة إىل ما يتعلق بمميزات التجربة املغربية، وهو أن الصووة اإلصالحية املغربية 
والتي وجدت هلا مسارًا للصريورة منذ عرشات السنني، مل ختُب جذوهتا، إال أن عمليات 
اإلصالح مل تنطلق أبدًا يف املغرب إال بعد االستقالل ومع تسلم امللكية يف املغرب، وهذا 

باعرتاف مجيع مكونات الشعب املغريب، الدينية واملذهبية والسياسية والعرقية.
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لكن جيب االعرتاف بأن احلراك الشعبي األخري قد ساهم يف ترسيع اإلصالح السيايس 
واملؤسسايت والدستوري أوالً، ورفع مستوى سقف اإلصالح، وثانيًا، متت عملية إصالح 
بكونه إصالحًا هادئًا  أيضًا  إلغائها، ومتيز اإلصالح  القائمة، لكن دون  املؤسسات  داخل 
وبأقل التكاليف. كم أنه مّكن حزب العدالة والتنمية بمرجعيته اإلسالمية، وفتح الطريق 
واسعًا أمامه خلوض أول جتربة له يف احلكم منذ تأسيسه. وحزب العدالة والتنمية، مل يكن 
2011 وحصوله عىل  انتخابات  بعد فوزه يف  رئاسة احلكومة وقيادهتا  يلم بخوض جتربة 
املرتبة األوىل. كم أهنا أول جتربة يتم فيها حتالفه مع أحزاب يسارية ختتلف معه يف املرجعيات 

والتوجهات السياسية. 

ويمكن اعتبار أن التجربة احلكومية يف عام 2011، جتربة تأسيسية ملرحلة ما بعد احلراك 
الديمقراطي  البناء  استكمل  إطار  يف  تندرج  جتربة  وهي   ،2011 دستور  بعد  وما  الشعبي، 
واملؤسسايت للمغرب، عىل اعتبار أن إنجازات املغرب بعد ثورة وطنية ديمقراطية تتوقق 
عرب سلسلة من املراحل الديمقراطية، وبمنهاج من التدرج لتدبري املكتسبات والتقدم نوو 
بناء املزيد من املؤسسات الديمقراطية اجلديدة، ونوو حتقيق العدالة االجتمعية، والقضاء 
املغاربة  للمواطنني  والكرامة  واحلرية  املساواة  وحتقيق  واملعيشية،  الطبقية  الفروقات  عىل 

وغريها.

فكيف حكم ويكم حزب العدالة والتنمية اآلن يف املغرب؟ جوابًا عن هذا السؤال، ال 
بد أن نودد أوالً اهليئات أو املؤسسات املؤطرة هلذه التجربة.

أوالً: جتربة حزب العدالة والتنمية مؤطرة بموجب مؤسسة ملكية دستورية ديمقراطية، 
برملانية واجتمعية، وهذا منصوص عليه يف الدستور حرفيًا. امللكية ترتبط بشخص امللك 
الذي يمل صفة أمري املؤمنني، حامي امللة والدين يف املجال الديني. أما املجال العسكري، 
فهو جمال يف عهدة امللك ويتعلق بمسؤوليته املبارشة، وهذه املسؤولية تقع خارج املساحة 
العسكرية  والشؤون  العسكري  املجال  أن  بمعنى  السياسية،  األحزاب  فيها  حتكم  التي 
والدفاع عن البالد، هي خارجة عن نطاق صالحيات رئيس الوزراء والوزراء. يف املجال 
وإصدار  لإلفتاء  املؤهلة  الوحيدة  واجلهة  األعىل  املجلس  رئيس  هو  امللك  فإن  الديني، 
بقية  مثل  عادي  سيايس  حزب  والتنمية  العدالة  حزب  أن  ننسى  ال  هنا  ونون  الفتاوى. 

األحزاب السياسية املغربية. 
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ثانيًا: يف املجال العسكري، اجليش أيضًا بعيد عن املساحات التي تشتغل فيها األحزاب 
حزب  عمل  إذًا  املغربية،  املسلوة  للقوات  األعىل  القائد  هو  امللك  أن  باعتبار  السياسية، 
أحد  هبا  يتدخل  وال  وجاهزة  حارضة  ملكية  مؤسسات  بوجود  مؤطر  والتنمية  العدالة 
الدستورية.  املؤسسات  بني  التوديدي  بالدور  وتقوم  املغربية،  السياسية  األحزاب  من 
الفصل  يقوم عىل  العدالة والتنمية مؤطر بوجود دستور جديد،  فإن عمل حزب  كذلك، 
بني السلطات الثالث، التنفيذية والترشيعية والقضائية، وعىل التعاون فيم بينها وتوازهنا، 
أو التوازن فيم بينها، بويث ال تتغول سلطة عىل سلطة أو سلطات أخرى، فكل سلطة هلا 

صالحياهتا املوددة، وهي بالطبع حمكومة بنصوص الدستور اجلديد. 

سياسية،  أحزاب  عدة  بني  ائتاليف  حكومي  برنامج  أساس  عىل  قائمة  التجربة  ثالثًا: 
أثناء  املغرب وحتى يف  دائًم يف  نقوهلا  أو حزبًا شموليًا. نون  وليس حزبًا سياسيًا منفردًا، 
التي  لألحزاب  السياسية  املعارضة  أو  الربملانية،  املعارضة  بأن  املعارضة،  مع  حواراتنا 
هي خارج الربملان، حتاسبنا عىل أساس أن الربنامج احلكومي خيتلف كل االختالف عن 
الربنامج االنتخايب حلزب العدالة والتنمية، وخيتلف بطبيعة احلال عن الربامج االنتخابية 
التنمية  حلزب  االنتخايب  الربنامج  ليس  هو  احلكومي،  فالربنامج  معه.  املؤتلفة  لألحزاب 
والعدالة، بل هو برنامج أغلبي لالئتالف احلكومي الذي يتشكل من أربعة أحزاب سياسية 
خمتلفة املرجعيات واأليديولوجيات، ويشكل مساحة تقاطع ألربعة برامج حزبية مؤتلفة 
الربنامج  ضّمنت  قد  احلكومة  يف  املؤتلفة  األربعة  األحزاب  هذه  أن  حيث  احلكومة،  يف 
تشاركيًا  توافقيًا  برناجمًا  منه  ما جعل  عليها،  املتفق  والغايات  واألهداف  النقاط  احلكومي 
لكافة األحزاب احلكومية، وتركت النقاط املختلف عليها جانبًا، للووار والنقاش بشأهنا 

حتى يتم التوافق عليها فيم بعد. 

التقدم  به حزب  التجربة احلزبية ميثاق رشف، وهذا االقرتاح تقدم  رابعًا: تشكل هذه 
يف  حرًا  وليس  الترصف،  يف  األيدي  مطلق  ليس  والتنمية  العدالة  فوزب  واالشرتاكية. 
التوكم بالقرارات احلكومية أو اهليمنة عليها أو االنفراد بإصدار الربنامج احلكومي، بل هو 
مقّيد من قبل االئتالف احلزيب احلكومي، إذ ليس هو من يقرر لوحده، إنم تصدر القرارات 
بتوافق األحزاب األربعة. وال يسمح ال النظام الدستوري وال النظام االنتخايب ألي قوة 
االنتخابية  الالئوة  نظام  اعتمد  ظل  يف  والعباد،  البالد  بمصري  منفردة  تتوكم  أن  سياسية 
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احلزبية. واآلن يوجد يف الربملان ثمين فرق سياسية ائتالفية، أي ثمين كتل نيابية، أربع منها 
تشكل األغلبية، واألربع األخرى تشكل األقلية أو املعارضة السياسية للوكومة. بطبيعة 
احلال، االئتالف احلكومي ما زال قائًم وهناك اتفاق عىل القرارات التي يصدرها )سأرشح 

الحقًا عمل االئتالف احلكومي بالتفصيل(. 

السيايس للوزب  العمل  بأن فصل بني  العدالة والتنمية سياسة صائبة  لقد اختذ حزب 
وبني عمله الدعوي الذي شكل له جلانًا وهيئات خاصة به، وذلك يف إطار طرحه لعملية 
االنفتاح واإلصالح والبناء الديمقراطي. وكان حزب العدالة والتنمية، قد فصل ومّيز بني 
العمل السيايس والعمل الدعوي للوزب يف هناية تسعينيات القرن املنرصم. ولكن كيف 
يشارك حزب العدالة والتنمية يف احلكم، ويساهم يف جتربة حكومية مبنية عىل ائتالف مع 

أحزاب سياسية هلا مرجعيات خمتلفة، ويف ظل َملكية هلا صالحيات واسعة؟ 

ثانيًا، هنالك تنسيق  ُيتخد من قرارات يتم بتوافق تام مع املؤسسة امللكية؛  أوالً، إن ما 
عىل كل املستويات بخصوص خمتلف الورش، سواء عىل صعيد املؤسسة الترشيعية أو عىل 
أو  احلكومية  املؤسسات  من  واالجتمعية وغريها  واالقتصادية  الثقافية  املؤسسات  صعيد 
التجربة احلكومية احلالية،  املتاقي، فإن  التي متارسها احلكومة. وكم قال السيد  النشاطات 
من  انسوب  الذي  االستقالل  حزب  فيها  شارك  األوىل  املرحلة  مرحلتني:  من  تتألف 
انعقاد  أعقاب  ففي  بنفسه.  هو  حددها  خالفية  نقاط  نتيجة  بعد  فيم  احلكومي  االئتالف 
املؤمتر الوطني حلزب االستقالل، تم انتخاب قيادة جديدة، اختذت سلسلة من القرارات 
عىل  مآخذ  االستقالل  حلزب  وكان  احلكومي،  االئتالف  من  احلزب  خروج  يف  سامهت 
التجربة احلكومة االئتالفية، لذا خرج من احلكومة. وكان ال بد الستمرار التجربة االئتالفية 
وإنجاحها من قيام حزب العدالة والتنمية بالبوث عن بديل حلزب االستقالل الذي خرج 
حزب  ضم  تم  الغرض،  وهلذا  جديدة.  برملانية  أغلبية  وتشكيل  احلكومي،  االئتالف  من 

التجمع الوطني لالئتالف احلكومي. 

وقد  احلكومة.  بقاء  وعىل  احلكومي  االئتالف  عىل  والتنمية  العدالة  حزب  حافظ  هبذا 
إصالح  ورش  وإقامة  بإصالحات  والقيام  والشجاعة  باجلرأة  احلكومة  هذه  جتربة  متيزت 
كربى. وهناك ورش لدينا نقوم بتنفيذها، مل تقدم أية حكومة مغربية سابقة عىل املس هبا، 
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أو حماولة إعادة هيكلتها أو إصالحها، خاصة إصالح التقاعد ونظام املقاصة )الدعم املايل 
للمواد التموينية األساسية واإلعانات االجتمعية(، وإصالح اجلباية. 

التي  احلكومات  فيها  بم  ذلك،  عىل  جترؤ  مل  سابقة  حكومة  أية  بأن  أخرى  مرة  وأؤكد 
شاركنا فيها نون، حزب التقدم واالشرتاكية. فقد كنا يف املعارضة ملدة تزيد عىل أربعني سنة، 
وشاركنا يف حكومة توافق يف العام 1998، هي حكومة األستاذ عبد الرمحن اليوسفي. ويف 
إطار االستمرارية، بدأت جمموعة من ورش اإلصالح االجتمعية والتعليمية واالقتصادية 
واملعيشية لتوسني حياة املواطنني، فهذه التجربة احلكومية حلزب العدالة والتنمية مل تنهج 
سياسة القطيعة مع ما حققته احلكومات السابقة، بل عىل العكس من ذلك، قامت باستكمل 
للوكومات  الورش اإلصالحية  بدأهتا سابقاهتا، وأكملت  التي  العديد من اإلصالحات 
املتعاقبة والتي تصب يف هناية املطاف يف مصلوة املواطنني املغاربة. بالطبع كان هناك تقييم 
هلذه الورش التي قامت هبا احلكومات املتعاقبة، وتم تصويح مسارها، ومن ثم االستمرار 

فيم تم البدء به، فهذا يف احلقيقة إصالح يف طريق االستمرار. 

األخرى،  اإلسالمية  أو  العربية  والتجارب  املغربية  التجربة  بني  ما  بالتشابه  يتعلق  فيم 
وهنالك  متت،  التي  واإلنجازات  والقرارات  األمور  بعض  يف  تشابه  هناك  يوجد  حقيقة 
املغربية متثل حالة خاصة وفريدة، يف ظل  التجربة  أن  إىل  بالنظر  أمور أخرى،  تباينات يف 
املصريية  والقرارات  األمور  مصائر  يف  وتتوكم  واسعة،  صالحيات  ذات  ملكية  مؤسسة 
للبالد. ولعل من أوجه التشابه مع التجارب األخرى، أن حزب العدالة والتنمية املغريب، 
قد وصل إىل احلكم عرب انتخابات ترشيعية نزهية وشفافة، وفاز فيها باملرتبة األوىل، أما كيف 
حصل حزب العدالة والتنمية عىل املرتبة األوىل وحصد أغلبية انتخابية وبرملانية كبرية، فهذا 
يعود يف حقيقة األمر إىل كونه قد انتهج سياسة صادقة وواقعية وحمرتمة يف احلقل السيايس 
الشارع  ثقة  أكسبته  كم  استثناء،  دون  األخرى  السياسية  األحزاب  احرتام  أكسبته  املغريب 

بسبب سياساته التي تعمل ملصلوة الشعب املغريب أوالً وأخريًا. 

ومع تشاهبه مع جتارب مماثلة، فإن احلراك الشعبي الذي شهدناه يف املغريب ساهم بشكل 
قوي يف تعزيز النفوذ الشعبي واالنتخايب حلزب العدالة والتنمية، كون احلراك الشعبي كان 
برملان جديد  انتخاب  القائم، ويبوث عن  بديل لإلطار احلكومي  يبوث عن إطار حزيب 
يمثل الشعب املغريب بصدق. لقد استطاع حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة برئاسته 
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بعدد املقاعد التي حتصل عليها، أي بفوزه باالنتخابات الترشيعية بجدارة واقتدار، حتى أن 
قادة احلزب مل يتوقعوا هم أنفسهم أن يصلوا عىل أكثرية املقاعد يف الربملان املغريب. إن عدد 
املقاعد التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، جتعل من هذه التجربة جتربة غري مسبوقة 

يف الساحة السياسية واالجتمعية املغربية. 

كذلك فقد وصل حزب العدالة والتنمية إىل احلكم بأقل التكاليف، حتى احلراك الشعبي 
فيها ثورات  التي جرت  الدول األخرى  الشعبية يف  املغريب كان أقل تكلفة من احلراكات 
الربيع العريب والتي كلفت الدولة خسائر اقتصادية ومادية كبرية، وراح ضويتها عرشات 
بل مئات من القتىل واجلرحى. فالشعب املغريب له جتربة جيدة يف تدبري احلراكات الشعبية 
اللجوء  وعدم  االحتجاجات  يف  السلمي  السلوك  بانتهاج  االحتجاجية  والتظاهرات 
اتسمت  فقد  املتاجر.  وحرق  السيارات  وتكسري  والتخريب  الشغب  وأعمل  العنف  إىل 
وسلوك  التظاهرات  سري  بفضل  وذلك  احلضاري،  بالطابع  املغربية  الشعبية  احلراكات 

املوتجني انضباط األجهزة األمنية والرشطة اخلاصة بقمع التظاهرات االحتجاجية. 

وقد وقع ما جمموعه 1500 حترك احتجاجي وتظاهرة عىل امتداد الوطن طيلة شهر من 
أعمل االحتجاج، أي بمعدل مخسني حركة وتظاهرة احتجاجية يوميًا. وعندما نقول حركة 
احتجاجية قد يتعلق األمر بعرشة أو عرشين مواطنًا يتظاهرون يف هذا الشارع أو ذاك، وربم 
يكون هناك املئات من املتظاهرين، الذين يرفعون مطالب وشعارات خمتلفة؛ منها مطالب 

اجتمعية، اقتصادية، معيشية، حياتية، حقوقية، وكرامة وطنية. 

وكانت القوات العمومية )األجهزة األمنية والرشطة(، حترص عىل أن تتعامل مع هذه 
االحتجاجات باللني وليس بالقمع والعنف، أو إطالق الرصاص وما شابه. ويف املقابل مل 
يقم املتظاهون أو املوتجون بعمليات ختريب للمؤسسات واملرافق احلكومية واالجتمعية 
واألهلية، ومل يتم التصعيد ال من جانب املوتجني وال من جانب القوات احلكومية، وهذه 
جتربة حضارية مهمة يتذى هبا يف التظاهر. فضاًل عن ذلك، مل يضطر اجليش املغريب للخروج 
حدث  كم  املوتجني،  ملواجهة  واملدرعات  الدبابات  استخدام  إىل  وال  مطلقًا،  ثكناته  من 
ليبيا حيث تدور معارك  العريب األخرى، خاصة ما حدث يف مرص، ويف  الربيع  بلدان  يف 
فيم تشهد مرص  القذايف،  العقيد  الثورة ضد  التي شاركت يف  الفصائل  طاحنة بني خمتلف 
وأعمل  تفجريات  يرافقها  املرصي  واجليش  اإلخوان  أنصار  بني  أعمل عنف  اآلن  ولغاية 
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قتل من اجلانبني. وهذا ما جعل التجربة املغربية جتربة مميزة وغري مكلفة، بكل املعاين، وعىل 
الصعيدين االجتمعي واالقتصادي.

احلكومة  تلبية  رسعة  بسبب  اجليش  قوات  تدخل  إىل  بواجة  نكن  مل  املغرب  يف  نون 
ملطالب املوتجني، وهي حكومة توافق وتنسيق كامل مع املؤسسة امللكية ذات الصالحيات 
هو  وبالتايل  املؤمنني،  أمري  هو  فامللك  للدولة،  املصريية  املجاالت  يف  وبالذات  الواسعة، 
املسؤول املبارش عن املؤسسة الدينية وإصدار الفتاوى، وهو القائد األعىل للجيش املغريب 

بمعنى أنه املسؤول عن حتركات القوات املسلوة املغربية. 

فريق  ولديه  اجلميع،  عىل  منفتح  وحزب  قانوين،  حزب  والتنمية  العدالة  حزب  رابعًا: 
متقدم يف جملس النواب، ومل يأِت من املنع واحلظر، وإنم كان حزبًا مرشوعًا يعمل يف كافة 
عسكري،  بانقالب  وليس  الترشيعية  باالنتخابات  احلكم  إىل  وصل  أنه  كم  املؤسسات، 
يف  السياسية  األحزاب  عليه  اتفقت  وسطيًا  برناجمًا  ووضع  توافقيا،ً  حزبيًا  ائتالفًا  وشكل 

االئتالف احلكومي.

سياسيًا  ناجوة  جتربة  وهي  اليوم  إىل  مستمرة  زالت  ما  والتنمية  العدالة  جتربة  خامسًا: 
حتقيق  نوو  ماضية  أهنا  يعني  ما  التوايل،  عىل  الرابعة  السنة  وتعرب  وائتالفيًا،  واقتصاديًا 
جرى  ما  بعكس  واالجتمعية  االقتصادية  اإلنجازات  منه  واملزيد  النجاحات،  من  املزيد 
الفاشلة منها، حيث أخفقت جتارب حكم  التجارب  يف جتارب إسالمية أخرى، وخاصة 
بعض اإلسالميني يف بعض بلدان ثورات الربيع العريب. ثم أن حزب العدالة والتنمية اختار 
إلنجاح جتربته، هنج التوافق والتفاهم والتنسيق مع بقية األحزاب السياسية املغربية، بم فيها 
أحزاب يسارية معارضة، ختتلف يف مرجعياهتا ومفاهيمها وأيديولوجياهتا وفكرها وثقافة 
والتنمية  العدالة  وثقافة ومفهوم حزب  أيديولوجية ومرجعية وفكر  للوكم مع  كوادرها 

للوكم. 

املواقف والقرارات  العدالة والتنمية قدرة خالقة عىل مراجعة  كذلك فإن لدى حزب 
املتخذة واستخالص التجارب والدروس منها برسعة كبرية. والسؤال الذي يطرح نفسه: 
هل نجح اإلسالميون يف احلكم يف اململكة املغريب، أم مل ينجووا؟ واجلواب عن هذا السؤال 
وتشكيل  امللكية،  املؤسسة  مع  وتنسيق  توافق  بتوقيق  صلة  ذات  أساسية  بمسائل  يتعلق 
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املرجعيات  لتشكيل االئتالف احلكومي من قوى وأحزاب خمتلفة  برملانية كأساس  أغلبية 
واأليديولوجيات والسياسات، إضافة إىل ممارسة هنج تشاركي وتوافقي. 

يف تونس، يؤمنون بنا يسمى الرشعية التوافقية، أما نون يف املغرب فنؤمن بم نصطلح 
عليه التوافبقية التشاركية، ويسري هذان املفهومان تقريبًا يف االجتاه نفسه. وجدير باملالحظة 
أن حزب العدالة والتنمية قد سلك هنجًا تشاركيًا مع اجلميع، وبالطبع أقول هذا من موقعي 
كأحد أحزاب األغلبية املشاركة يف االئتالف احلكومي، وقد ال يتفق معي ممثلو املعارضة 

السياسية يف هذا املوضوع.

ويقوم هنج التشاركية عىل االحرتام املتبادل لآلراء، لكن هذا ال يعني التوافق عىل كل 
يشء، إنم يعني أن االئتالف احلكومي عىل استعداد تام للتوافق عىل احلد األدنى مع الكتل 
الربملانية من كافة االجتاهات فيم خيص حل املعضالت االقتصادية واالجتمعية واملعيشية 

للمواطنني، وإحالة النقاط أو القرارات املختلف عليها إىل األطر الديمقراطية للنظر فيها.

املالحظة األخرى، هي: هل باإلمكان أن يستمر حزب العدالة والتنمية يف احلكم؟ يف 
أن  يمكن  اقتصادي  أو هنج  توجه علمين  أي  استبعد  والتنمية  العدالة  أن حزب  اعتقادي 
يتسبب يف فسخ االئتالف احلكومي، وقال أحد قادة حزب العدالة والتنمية نون ال نفرض 
هنجًا عىل حلفائنا، وكانت هذه إشارة قوية إىل أن احلزب مرص عىل أنه ال يكم البالد منفردًا 

وال أن يقرر مصائر املغاربة بمفرده، إنم احلكم بالتوافق والتشارك مع اآلخرين. 

عن  دائًم  عرّب  ولذا  حلفائه،  مع  التعامل  يف  واملرونة  بالتعددية  العدالة  حزب  ويؤمن 
إنجاح أول جتربة إسالمية يف حكم  للتنازل يف سبيل: أوالً، االستقرار، وثانيًا،  استعداده 

املغرب. وأعطي هنا بعض األمثلة عىل ذلك:

ففي الفصل 475 من القانون اجلنائي، كانت هنالك فقرة »تعفي املغتصب من العقوبة 
إذا تزوج بالضوية«، لكن الربملان صّوت باإلمجاع عىل االحتفاظ بالعقوبة للمجرم بصيغة 
»إذا تزوج املغتصب من الضوية أم مل يتزوج فالعقوبة قائمة عىل املغتصب«. وصوت حزب 
العدالة والتنمية يف هذا االجتاه. وعىل مستوى للوائح االنتخابية، كان رأي حزب العدالة 
والتنمية هو القيام باملراجعة الشاملة للوائح االنتخابية يف الدورة الربملانية احلالية، وإحداث 
والربملان،  احلكومي  االئتالف  يف  األغلبية  أن  إال  الوطني،  امليثاق  قاعدة  عىل  إصالحات 
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قررت اإلبقاء عىل اللوائح االنتخابية كم هي، مع إدخال إصالحات وتنقيوات عىل هذه 
اللوائح، فقبل حزب العدالة والتنمية بذلك، ومل يعرتض رغم أن هذا النص ال يتمشى مع 

آرائه. 

كذلك بالنسبة إلعادة هيكلة اهليئة املرشفة عىل االنتخابات، فقد كان حزب العدالة يطالب 
احلكومي  اإلرشاف  عن  بعيدًا  االنتخابات،  عىل  لإلرشاف  مستقلة  هيئة  تشكيل  برضورة 
املبارش، لكن األحزاب السياسية واملؤسسات األخرى، أيدوا رأيًا خمالفًا لتوجهات احلزب، 
اإلرشاف  أن  بمعنى  أي  احلكومة،  عليها  ترشف  لالنتخابات  هيئة  بتشكيل  طالبوا  حيث 
السيايس يقوم به رئيس احلكومة، فيم تتوىل وزارة الداخلية ووزارة العدل عملية اإلرشاف 
التقني واإلداري عىل االنتخابات، وافق حزب العدالة والتنمية عىل هذا املوقف. ويف جمال 
الترشيع املايل، قبل حزب العدالة التنمية يف إطار األغلبية الربملانية مواد تنص عىل اجلباية 

رغم عدم انسجامها مع مرجعيات احلزب. 

سياسة  أي  »الكل«،  سياسة  ينتهج  والتنمية  العدالة  حزب  بأن  أيضًا  القول  ويمكن 
األحزاب املكونة لالئتالف احلكومي، وحتى املعارضة سواء السياسية أو الربملانية، ولوال 

ذلك لربم فشلت التجربة املغربية. 

إنك ال تستطيع حتقيق كل مطالبك، بل يمكنك حتقيق بعضها، وهذا أفضل من الفشل 
احلكومي، أو عدم حتقيق أي يشء، مع االستمرار يف التأكيد عىل مبدأ للمواسبة واملطلوب 
تفعيله والعمل به وتنفيذ بنوده، ال أن يظل جمرد نصوص حبيسة اإلدراج، وهذا يتطلب من 
حزب العدالة اجلرأة واإلقدام عىل اإلصالح، ثم القبول بوجود معارضة، بغض النظر عن 

مستوى أداء هذه املعارضة وإجيابيتها سواء كانت سياسية أو برملانية. 

ويف هناية املطاف، يتم االعتمد عىل أداء وزراء أحزاب االئتالف احلكومي، وبالطبع هذه 
جتربة جديدة، حيث كان وزراء حزب العدالة والتنمية جيدون صعوبة كبرية يف التأقلم يف 
وفكريًا  أيديولوجيا  معهم  خيتلفون  الذين  احلكومي  االئتالف  وزراء  بقية  مع  األمر  بداية 
ومرجعية، وكذلك يف السجاالت التي كانت حتدث بينهم وبني أحزاب املعارضة الربملانية، 
ولكن يف هناية املطاف، انتهج حزب العدالة والتنمية خطابًا توافقيًا ال استفزازيًا، ويف بعض 
األحيان كان يرضخ لرشوط املعارضة. إذًا مع مرور الوقت، أصبح احلزب يتغلب عىل هذه 
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الصعوبات، وأصبوت اآلن األمور تسري بسالسة، واستطاع وزراء حزب العدالة والتنمية 
أن يكتسبوا برسعة خربات وواقعية أكثر انسجامًا من مهامهم ومسؤولياهتم اجلديدة. 

وال بد من اإلشارة إىل أن حزب العدالة استفادة بشكل كبري من تواصل وخربة أمينه 
يف  تواصلية  ظاهرة  بأنه  وصفه  يمكن  والذي  كريان،  بن  اإلله  عبد  الوزراء  رئيس  العام 
النواب، وجلستان أخريان يف  الربملان ومع املعارضة. وهناك جلستان شهريتان يف جملس 
العدالة  لسياسات حكومة حزب  معارضتها  إنه رغم  املعارضة  تقول  املستشارين،  جملس 
والتنمية يف املجلسني، إال أن الفائز األكرب واملستفيد األول من هذه املعارضة كان هو بن 
كريان. وبناء عىل ذلك، فقد تم تقليص اجللوس مع املعارضة إىل جلسة واحدة يف الشهر. 
عىل  املعارضة  طرف  من  كبري  إرصار  يوجد  فال  اجللسة،  هذه  عقد  تعذر  لو  حتى  واآلن 

عقدها، ألن املستفيد منها هو رئيس الوزراء وحزبه يف هناية املطاف. 

بالطبع هنالك مساحات خطرة عىل مستوى العمل وتنفيذ الورش واملشاريع اإلصالحية 
الورش،  لبعض هذه  املنتقد  للمعارضة  العنيف  التي جيري تطويرها، خاصة مع اخلطاب 
لكن اخلطاب اللني حلزب العدالة خيفف من حدة هذه املعارضة، وجينب احلكومة السقوط 
يف أعمل االستفزاز التي ختلقها املعارضة بني الفينة واألخرى. ويتميز املغرب حقيقة بالتنوع 
الثقايف واللغوي، وأيضًا العرقي، ومن الطبيعي أن يتميز أيضًا بالتعددية الفكرية والسياسية. 
ففي ظل وجود أحزاب سياسية، ومجعيات، ونقابات، ومنتديات إعالم، وفعاليات أخرى 
تتميز بالنشاط، يف املجتمع املغريب، ال بد للوكومة من أن تتوىل بخطاب منفتح وذي أريية 
يف التعامل خاصة مع اإلعالم ومنظمت املجتمع املدين واملنظمت األهلية واالجتمعية، ال 

سيم أن هذه توجهات هذه املنظمت تنسجم وتوجهات حزب العدالة والتنمية. 

املنظمت  هذه  لكسب  املضمر  هذا  يف  مهمة  جهودًا  والتنمية  العدالة  حزب  بذل  ولقد 
اآلن.  احلال  عليه  مما  أكرب  جهود  بذل  جيب  أنه  يبدو  لكن  جانبه،  إىل  واألهلية  املجتمعية 
وأحيي هبذه املناسبة تعيني الرفيق إسمعيل العلوي نائب رئيس احلكومة كرئيس للووار 
الوطني، والرفيق إسمعيل العلوي هو رئيس حزب التقدم واالشرتاكية، وكان أمينًا عامًا 
مع  احلوار  عن  مسؤول  وهو  للوزب،  رئيسًا  يكون  أن  قبل  واالشرتاكية،  التقدم  حلزب 
التناوب،  فيه اجلميع، كم كان وزيرًا يف حكومة  يشارك  مل  املدين والذي  املجتمع  منظمت 
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ورئيسًا للمجموعة الربملانية حلزب التقدم واالشرتاكية، وهو حاليًا عضو يف الربملان احلايل 
عن حزب التقدم واالشرتاكية.

الدكتور الب�سري املتاقي )مدير اجلل�سة(: 

حاول السيد رشيد روكبان عضو الربملان املغريب، وعضو املكتب السيايس حلزب التقدم 
التي رافقت  النقاط األساسية  واالشرتاكية خالل مداخلته تفصيل وتوضيح جمموعة من 
املغربية  احلكومة  يرأس  الذي  والتنمية  العدالة  حلزب  السياسية  واملتغريات  التووالت 
اتسمت  والتي  املغربية،  الساحة  يف  السيايس  املشهد  يف  التووالت  إطار  يف  وذلك  اآلن، 
اإلصالح والتوافق والتشارك واالستمرارية. أود اإلشارة كذلك أن حزب العدالة والتنمية 
عندما شارك يف االنتخابات الربملانية العام 1999، كان حزب التقدم واالشرتاكية فاعاًل يف 
االئتالف احلكومي للكتلة الديمقراطية وشارك يف االئتالف احلكومي التوافقي الذي قاده 

األستاذ عبد الرمحن اليوسفي. 

وكان حزب العدالة والتنمية قد اختذ منذ البداية موقفًا مساندًا ودعًم حلكومة التناوب 
املعارضة  صفوف  يتصدر  فإنه  احلكومة  يف  يشارك  مل  وإذا  اليوسفي،  حلكومة  التوافقية 
السياسية والربملانية للوكومة. لقد طرح األستاذ روكبان نقطة يف غاية األمهية، وهي تتعلق 
املغريب، والذي رافق عملية  السيايس  املشهد  العدالة والتنمية يف  السلس حلزب  باالنتقال 
فيه  جتاوزت  والذي   2011 لدستور  أسس  فقد  املغربية،  اململكة  يف  الديمقراطي  االنتقال 
اململكة مرحلة االنتقال الديمقراطي، وبدأت بمرحلة بناء املؤسسات الديمقراطية والتي 

يفرتض أن نسري هبا قدمًا بدون أدنى تردد إىل األمام. 

نتقل اآلن إىل كلمة األستاذ فؤاد القادري، وهو مستشار برملاين يف جملس املستشارين، 
وعضو اهليئة التنفيذية حلزب االستقالل املغريب.
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الأ�ستاذ فوؤاد القادري)3): 

أنا انتمي حلزب االستقالل، وهو أحد أحزاب احلركة الوطنية املغربية، تأسس عام 1934، 
انسوب  لكنه  والتنمية،  العدالة  حزب  شكله  الذي  احلكومي  االئتالف  من  جزءًا،  وكان 
يف وقت من األوقات لعدد من األسباب. لقد أتاحت لنا املشاركة يف هذا املؤمتر الفرصة 
ومرص.  واألردن  وتركيا  والعراق  تونس  يف  األخوة  مع  واألفكار  املعلومات  نتبادل  لكي 
أما بخصوص جتربتنا املشرتكة مع حكومة حزب العدالة والتنمية، فهي جتربة مثمرة، وقد 
تكون غري ذلك سياسيًا واجتمعيا واقتصاديًا لدى البعض اآلخر. لقد ترشفنا هبذه املشاركة 
التي سموت لنا أن ننهج منهج تشاركيًا توافقيًا، وهذا بطبيعة احلال تعزيز للوحدة الوطنية، 
يف  املشرتكة  للرؤية  وتعزيز  املشرتكة،  واإلمكانيات  والقدرات  للثروات  األمتن  االستثمر 
الذود عن  الكونية اإلنسانية، ويف  املفاهيم والقيم  الدفاع عن احلرية والديمقراطية، وكل 

مكاسب أمتنا وشعوبنا العربية. 

ويف مناقشة التجربة املغربية وخصوصيتها، ومناقشة أوجه التشابه واالختالف والتباين 
الرتكية  التجربة  مثل  منها  الناجوة  وبخاصة  األخرى،  واإلسالمية  العربية  التجارب  مع 
وأن  للرجال،  األوطان  أن  يف  الراسخة  الثابتة  قناعتي  من  سأنطلق  التونسية،  والتجربة 
هم  والسيايس،  والطائفي  الديني  واالختالف  السيايس  املشهد  عن  النظر  بغض  الرجال، 
بالعقيدة الوطنية الصويوة اخلالصة، وبالتضوية الواجبة، وبالقدرة الالمتناهية عىل العطاء 
والبذل والتضوية. وهنالك من الرجال من ينفون ذواهتم من أجل شعوهبم، ويتجاوزون 
حضارة  ومن  وهوية،  ومبادئ  قيم  من  يمتلكه  وما  وطنهم،  فداء  أجل  من  أشخاصهم 
وثقافة وتاريخ، وتنوع اثني وعرقي وثقايف وطائفي وديني وسيايس، وما يمثله من رموز 
ضاقت عىل الشخصية الوطنية التي يتقمصوهنا، لذلك كان الوطن هو تاريخ الرجال الذي 
يصنعونه، وكل تسجيل لصفوات هذا التاريخ، كان نتيجة إلسهام هذه الشعلة من الرجال 

)3)  عضو جملس املستشارين يف الربملان املغريب، عضو اهليئة التنفيذية حلزب االستقالل املغريبل
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وهذه اجلذوة املتقدة دائًم بالوطنية املوفزة عىل بناء مستقبل الوطن، من أي زاوية ينظر إليه، 
وكانت هذه من طبيعة املنهج الذي يكتب فيه تاريخ األوطان. 

وانطالقًا من هذا اإلطار، قامت عىل هذا األساس الدولة املغربية، والوطنية املغربية التي 
سكنتها قبل أن نسكنها نون، وأعني ببناء الدولة املغربية، قيام الدولة األمة يف القرن السابع 
اهلجري وحتى اليوم، أي قبل ميالد كل األحزاب وكل احلراكات السياسية، بم يف ذلك 
حزب االستقالل الذي أترشف بتمثيله واحلديث باسمه يف هذا املؤمتر اإلقليمي، وحتى قبل 
حزب العدالة والتنمية الذي نتودث اليوم عن جتربته يف تدبري شؤون البالد، هذا احلزب 
املورتم بكوادره املقدرة، والذي بلغ سدة احلكم عرب احلراك السلمي واألهيل الذي عرفته 
2011، نتودث اليوم عن السلسلة التارخيية  الديار املغربية وعرفتموه أنتم يف مطلع العام 
املمتدة حلقاهتا والتي شكلت التاريخ املغريب الذي صنعه الرجال وآزرته وساندته بطبيعة 
احلال يف ذلك املؤسسة الناجية التي كانت وستظل يف صلب النموذج املغريب وخصوصية 

التجربة املغربية. 

يف املغرب، هنالك إمجاع عىل املؤسسة امللكية وعىل امللك نفسه، هذه جتربة رائدة بشهادة 
واالقتصادي  والسيايس  والقانوين  الفكري  املستوى  حيث  من  وختتلف  والداين،  القايص 
هنا  جيب  هلذا  السلطة،  بمفهوم  املرتبطة  الداخلية  بنيتها  حيث  من  وكذلك  واالجتمعي، 
كافة  عىل  إصالحية  ورش  من  تالها  وما  والسياسية  الدستورية  باإلصالحات  اإلشادة 
أنظمة  املغرب، وطالت  البنية االقتصادية واملالية واالجتمعية واملعيشية يف  الصعد طالت 
املقاصة واجلباية وقانون التقاعد، ومتت مبارشة بموافقة املؤسسة امللكية أو بدعم واضح 
ورصيح منها، وهذا قبل اندالع الثورات العربية. ويف إطار عملية التجديد، تم نقل بعض 
امللكية  املؤسسة  كانت  والتي  واالجتمعي  واالقتصادي  السيايس  املجال  يف  الصالحيات 
يف  فيها  املؤتلفة  واألحزاب  ووزرائها  احلكومة  إلرشاك  وذلك  للوكومة،  عنها  مسؤولة 
املقاييس  إىل صياغة دستور ثوري وحقيقي بكل  1999، وصوالً  العام  القرار قبل  صناعة 

يف العام 2011. 

املهم أن الدستور جاء بنص عىل فصل السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية 
ورضورة توازهنا، ووسع صالحيات املؤسسة الترشيعية والربملان حتى تتمكن هذه السلطة 
من إصدار الترشيعات، وأكد عىل أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية 
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وهيمنتها، ونص عىل إحداث مؤسسات مستقلة، واألهم من هذا أنه منح املجتمع املدين 
اإلمكانية لكي يساهم يف الترشيع ويقرتح بعض النصوص القانونية من خالل العرائض. 

النقطة الثانية التي متثل مظهرًا من مظاهر التجربة املغربية، هي أن الدين اإلسالمي ليس 
حكرًا عىل هذا احلزب أو ذاك، أو حكرًا عىل هذه الطائفة أو تلك، إنه عقيدة األمة وبقوة 
الدستور، وحممّي من قبل إمارة أمري املؤمنني احلريصة عىل ممارسة احلقيقة ومحاية التعايش 
مبدأ  الحرتام  وتتبارى  اليوم  تتقاطع  التي  السياسية  القوى  كل  إىل  إضافة  االجتمعي، 
الرشعية الدستورية واالنتخابية. وشكل املغرب حالة استثنائية من حيث أنه كان مصنعًا 
للمرشوع السيايس التنموي والديمقراطي واالجتمعي يف مرحلة ما اصطلح عىل تسميته 
بالربيع العريب الذي فشلت بعض جتاربه بعدم اختاذه توجهًا تنمويًا، وإنم توجهات أخرى 

باستثناء التجربة التونسية. 

ويف املغرب، ينبغي التذكري من باب اإلنصاف أن ما أنجزته التجربة املغربية من تطور 
دستوري مهم، يعود باألساس إىل توفر اإلرادة السياسية القوية واحلقيقية لدى جاللة امللك 
صالحيات  ويمتلك  متطورًا  احلكومي  التدبري  يكون  أن  عىل  احلرص  أشد  حرص  الذي 
دستورية كافية، وانتقلت املؤسسة من »الوزير األول« يف الدستور واحلكومات السابقة، إىل 

مسمى رئيس الوزراء يف هذه احلكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية. 

ففي الدستور احلايل، يتمتع رئيس الوزراء بصالحيات واسعة غري مسبوقة يف املغرب يف 
كافة املجاالت، وهذا هو املقصود بتمكني احلكومة من احلكم وتنفيذ مهامها بنجاح وتنفيذ 
املشاريع املناطة هبا والورش اإلصالحية التي تقوم بإعدادها. وعندما تسلم حزب العدالة 
احلزب  هذا  قام   ،2012 عام  وبداية   ،2011 عام  هناية  يف  املغرب  يف  احلكم  سدة  والتنمية 
اإلمكانيات  مستغاًل  واالجتمعية،  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  بتنفيذ  أطره  بكل 
املتوفرة له، وكذلك إمكانيات التوالف احلزيب الرباعي املوجود معه يف احلكم، وإمكانيات 
كافة مكونات املجتمع املغريب.كم استثمر احلزب تراثه اإلسالمي، حيث تشكلت احلركة 
اإلسالمية يف املغرب يف أواسط اخلمسينيات من القرن املايض، ونادت بالرجوع إىل املناهل 
احلضارية  الرسالة  وإىل  لإلسالم،  احلقيقي  الوجه  إىل  والعودة  لإلسالم  احلقيقية  األوىل 
الثقافية والفكرية والدينية ورسالة التسامح التي نرشها اإلسالم يف العامل أمجع. هذا فضاًل 

عن التأكيد عن رضورة عودة األمة اإلسالمية إىل رسالتها احلضارية. 
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لقد اختار حزب العدالة والتنمية عن وعي العمل يف املجال السيايس إضافة إىل عمله 
املعرتك  ودخل  املغربية،  السياسية  احلياة  يف  العمل  احلزب  وخاض  كجمعة،  الدعوي 
السيايس من أوسع أبوابه عندما فاز باالنتخابات الترشيعية وحصوله عىل نتائج سموت له 
بتشكيل احلكومة، لكن احلزب استطاع أن يفصل ويفرق بني عمله السيايس كوزب، وبني 

عمله الدعوي الذي شكل له مجعيات وهيئات خاصة تقوم به. 

واستطاع حزب العدالة والتنمية أن يقود حكومة التوالف احلزيب بنجاح، ومارس هذا 
السياسية  األحزاب  باقي  مثل  مثله  دعوية  كجمعة  وليس  سيايس  كوزب  نشاطه  احلزب 
املغربية، رغم مفاهيمه ومرجعيته اإلسالمية، لكنه ليس احلزب الوحيد الذي يّدعي هذه 
املرجعية، وبخاصة أن الدستور املغريب حسم مسألة العقيدة اإلسالمية ودين الدولة عىل 
يتمسك  ومل  تنازل،  بل  يفاوض  مل  والتنمية،  العدالة  حزب  شّكل  وعندما  األمة.  مستوى 
احلكم  يف  معه  شاركت  التي  األحزاب  مجيع  مع  متساهاًل  كان  فقد  غريها،  دون  بوزارة 

بخصوص احلقائب الوزارية. 

هبذه الطريقة، سمح حزب العدالة والتنمية للمكونات السياسية حتى التي خيتلف معها 
أن تدخل معه يف حتالف لتشكيل احلكومة. وكان هدف حزب العدالة والتنمية، هو نجاح 
ــ كذلك استطاع حلزب  ــ حتالف إسالمي يساري  املغرب  التجربة األوىل من نوعها يف 
احرتام املرشوعية االنتخابية للمواطنني واملواطنات املغربيات، وحتقيق حلمهم لرؤية أول 
جتربة إسالمية يف حكم املغرب حتقق نجاحًا. وكان هدف احلزب والذي اكتسب احرتام 
اجلميع بسببه، هو استكمل الورش الكربى واستكمل ما بدأته احلكومات السابقة يف هذا 

املجال، وهذا كله صّب يف مصلوة الوطن واملواطن املغريب. 

لقد اضطررنا لألسف لسوب وزرائنا مع حكومة حزب العدالة والتنمية، واالنسواب 
إخالص،  بكل  نجاحها  نتمنى  زلنا  وما  كنا  والتي  نوعها،  من  الفريدة  التجربة  هذه  من 
وخاصة بعد احلراك الشعبي السلمي الذي عرفته اململكة املغربية. وكان حلزب االستقالل 
الذي  امليثاق  التي جتمعها احلكومة، وعىل  احلزبية  املكونات  املالحظات عىل  آنذاك بعض 
مجعها، وقلنا كوزب استقالل برصيح العبارة إننا ننظر إىل امليثاق بمنظار إجيايب، لكنه ميثاق 
يتودث عن اإلنجاز، ونون ال نعرف ما طبيعة هذا اإلنجاز، وال امليثاق حتدث عن ماهية 

هذا اإلنجاز. 
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باإلضافة إىل ذلك، كانت لنا مالحظات عىل االختيارات احلكومية التي قلنا برصاحة 
رأينا يف أطروحاهتا االقتصادية اإلصالحية املقرتحة، وطالبنا حزب العدالة والتنمية بالرد، 
مل  األمر  هذا  لكن  بيننا.  ذلك  جراء  نشأت  التي  األزمة  لتجاوز  عليها  تعديالت  وبإدخال 
املوضوع. ال شك  بأنه سينظر يف هذا  اإلجيابية  والتنمية  العدالة  تأكيدات حزب  يتم رغم 
مرشوع،  االستقالل  حزب  طموح  أن  مثلم  مرشوع،  والتنمية  العدالة  حزب  طموح  أن 
بالتووالت  ارتباطًا  تدبري حقيقية،  بإمكانيات  أن يكون مشفوعًا  الطموح جيب  لكن هذا 

الداخلية واخلارجية. 

احلكومية يف مذكرة مكتوبة  النوايا واالختيارات  املالحظات حول  تقديم هذه  تم  لقد 
للسيد رئيس احلكومة األستاذ عبد اإلله بن كريان، لكنه مل يتقبلها بقبول حسن، بل قوبلت 
من  جمموعة  خالهلا  من  أكد  قد  االستقالل  حزب  وكان  قبله.  من  والالمباالة  بالتجاهل 
املبادئ واإلجراءات التي تستند إىل الدستور وإىل ميثاق التوالف، كم أكدنا من خالهلا عىل 
رضورة االنفتاح عىل كل الفرقاء والرشفاء يف احلركة السياسية املغربية، بم فيها املعارضة 
ننتقل إىل ديمقراطية حقه، ال أن يقترص األمر  بأننا  الربملانية والسياسية للوكومة، لنشعر 

عىل تقديم الضمنات لبنائها فقط. 

القرارات  عىل  لألغلبية  تسلط  هناك  يكون  ال  بويث  املعارضة،  تعني  فالديمقراطية 
احلكومية، وعىل القرارات التي متس شؤون البالد وتدبر الشؤون العامة للمغرب. فنون 
األغلبية،  دكتاتورية  أو  الديمقراطية،  الدكتاتورية  تتجاوز  التي  التوافقية  الديمقراطية  مع 
لكي متّكن املعارضة وتدعمها وتكفل هلا التعبري عن وجهة نظرها وعن رؤيتها وآرائها بكل 
حرية، واألخذ هبا، وإرشاكها يف تسيري شؤون البالد والدولة، هذا هو القاسم املشرتك بني 

اجلميع. 

وجاء الدستور املغريب يف احلقيقة لتعزيز دور املعارضة الربملانية أو السياسية سواء عىل 
الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو املويل الذي حتتاج إليه املغرب. كم تتطلب املرحلة تضافر 
املغربية  واالجتمعية  السياسية  املكونات  كافة  بني  اجلهود  تضافرت  ما  فإذا  اجلهود،  كل 
التي متر هبا  انتمءاهتا أو مواقعها السياسية، فإن باستطاعتنا جتاوز األزمة  النظر عن  بغض 
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املغرب كبلد ووطن. فنون نمر اليوم بمرحلة ترشيعية استثنائية، واملطلوب منا أن نعزز كل 
القوانني والنصوص اإلصالحية التي جاء هبا الدستور املغريب اجلديد. إذًا هذه هي األسباب 
احلقيقية وراء خروج حزب االستقالل من احلكومة. وهناك أسباب أخرى بطبيعة احلال ال 
يتسع املجال لذكرها. لكن ما قمنا به هو أننا بينّا العيوب والقصور يف االختيارات احلكومية 
وبخاصة عىل الصعيد االقتصادي والديمقراطي وعىل صعيد االنفتاح عىل كافة املكونات 

السياسية والتي كان يتعني عىل حزب العدالة والتنمية األخذ هبا. 

الدكتور الب�سري املتاقي )مدير اجلل�سة(:

يستفيض حول جمموعة من  أن  قدمها  التي  الكلمة  قادري يف  فؤاد  لقد حاول األستاذ 
بعض  عىل  وركز  املغربية،  الساحة  يف  السياسية  بالتووالت  تتعلق  التي  األساسية  النقاط 
النقاط املهمة يف آليات املمرسة والتطبيق داخل الساحة السياسية، أال وهي مسألة اإلمجاع 
والتوافق، التي حاول ربطها بالتجربة الدستورية التي جرت يف املغرب عام 1996، والتي 
الوثيقة  عىل  باإلجياب  التصويت  عىل  واالجتمعية  السياسية  املكونات  كل  خالهلا  أمجعت 
الدستورية التي أسست لقيام أول حكومة توافق وتناوب سلمي عىل السلطة واحلكم يف 

املغرب. 

وتطرق األستاذ قادري، يف آخر مداخلته إىل التوول يف املشهد السيايس واخلاص بأحد 
وأود  املؤمتر.  هذا  يف  يمثله  الذي  املغريب  االستقالل  حزب  احلكومي،  االئتالف  أقطاب 
جاء  احلكومي  االئتالف  من  االستقالل  حزب  انسواب  أن  إىل  املجال،  هذا  يف  اإلشارة 
كذلك نتيجة لتوول القيادة، يف ضوء نتائج مؤمتر حزب االستقالل األخري، والذي أفرز 
قيادة جديدة للوزب، غري قيادة األستاذ عباس الفايس الذي كان يرأس حزب االستقالل، 
وكان هو الوزير األول يف احلكومة السابقة. واآلن سوف أعطي الكلمة لألستاذ عبد العيل 
املجلس  رئيس  نائب  والتنمية،  العدالة  حلزب  العامة  األمانة  عضو  وهو  الدين،  حامي 

الوطني للوزب، وهو أستاذ للعلوم السياسية يف جامعة حممد اخلامس.
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الدكتور عبد العلي حامي الدين)4): 

التي  بالذات، يف ظل األوضاع احلساسة  الظرف  أمر هام يف هذا  املؤمتر  انعقاد هذا  إن 
واالنتقال  واالجتمعية  والسياسية  الشعبية  للوراكات  كانعكاس  العربية  منطقتنا  هبا  متر 
الديمقراطي، من أجل استرشاف اآلفاق املمكنة للدفع بمسلسل التورك الديمقراطي إىل 

األمام ما يعّد رشطًا أساسيًا ورضوريًا للتنمية والتقدم والبناء والنهضة. 

أريد بداية الوقوف عند بعض املصطلوات، وبالذات عند مصطلح »إسالميون«. نون 
يف املغرب وبصفة خاصة يف حزب العدالة والتنمية، نعتقد بأنه قد آن األوان لتجاوز هذا 
والتطور  املمرسة  تطور  مع  اآلن  وتطور  معينة،  تارخيية  مرحلة  يف  صيغ  الذي  املصطلح 
الفكري الذي عرفته األحزاب املنتمية للوركة اإلسالمية املعارصة التي تتبنى اإلسالم فكرًا 
أن  إذ ندعو اآلخرين إىل استيعاب فكرنا، علينا  أيديولوجيًا ومرجعية أساسية هلا. ونون 
نستوعب حركتهم. إننا نعترب أنفسنا حزبًا سياسيًا، وطنيًا، مدنيًا ينهل أفكاره ومفاهيمه من 
املرجعية اإلسالمية، لكنه منفتح عىل مرجعيات أخرى، وإن كان هناك بعض االختالف مع 
مفاهيمه وبراجمه السياسية التي يتبناها، خاصة يف السياق الرباجمي وأثناء صياغة مشاريعه 
االقتصادية واالجتمعية والسياسية والثقافية، هبدف حتقيق السعادة والرفاهية للمواطنني 

واملواطنات يف املغرب.

لقد قطع حزب العدالة والتنمية شوطًا كبريًا يف هذا املجال، وكان قد أجرى نقاشًا مهًم 
ومراجعة تقييمية ما بني عام 1996 وعام 1998، حول العالقة بني العمل السيايس للوزب 
وعمله الدعوي والعالقة اجلدلية بينهم. يف تلك املرحلة، كان احلزب يف بداية عمله وبداية 
دخوله التدرجيي للمعرتك السيايس واحلياة السياسية املغربية. وانتهى احلزب بعد كل هذه 
السيايس  ما بني  الفصل  بنظرية سياسية جوهرها هو  النقدية لرباجمه وأفكاره،  املراجعات 

والدعوي، وهذا الفصل ُترجم عىل ثالثة مستويات:

)4)  عضو األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة حممد اخلامس، 

املغربل
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أوالً، الفصل يف التنظيم، حيث أنه أصبح لكل مؤسسة من مؤسسات احلزب تنظيمها 
هناك  كذلك  الدعوية.  واجلمعة  الدعوية  احلركة  عن  مستقلة  مؤسسة  فاحلزب  اخلاص، 
فصل بني الرموز، فللوزب رموزه اخلاصة، وللوركة الدعوية رموزها اخلاصة، إضافة إىل 
الفصل فيم بني السيايس والدعوي يف الوظائف؛ فالوظيفة التي يقوم هبا احلزب هي وظيفة 
الربامج  وتقديم  األخرى،  املغربية  السياسية  واملكونات  األحزاب  مع  السيايس  التنافس 
بدائل  وصياغة  واالجتمعية،  االقتصادية  واملشكالت  املعضالت  حل  عربها  ياول  التي 
سياسية واقتصادية حلل مشاكل املواطنني االجتمعية واحلياتية واملعيشية، وحتقيق املطالب 
الدعوي  بالعمل  الدعوية  تقوم احلركة واجلمعة  بينم  الشارع،  إىل  أجلها  التي خرجوا من 
املواطنني،  نفوس  يف  ومفاهيمه  الدين  أصول  وتعزيز  والتنويري  والتكويني  والرتبوي 

ويعتمد هذا عىل مبدأ »الدعوة بالتي هي أحسن«.

بالنسبة لتجربة حزب العدالة والتنمية، فاحلزب ليس وليد احلراك الذي عرفته املغرب 
واملنطقة العربية ككل وخاصة فيم يسمى بثورات الربيع العريب، لكن أول مرة شارك فيها 
احلزب يف انتخابات ترشيعية كان يف العام 1997، وحصل حينها عىل تسعة مقاعد برملانية، 
وذلك بعد أن اختار املشاركة بشكل حمدود يف تلك االنتخابات، حيث أنه مل يرشح ممثلني له 
يف كل الدوائر االنتخابية، إنم اقترصت ترشيواته عىل بعض الدوائر رغم قدرته عىل تغطية 
كافة الدوائر االنتخابية بمرشويه، مفسوًا املجال ملشاركة أحزاب األخرى يف االنتخابات 
ودخول الربملان، وكانت هذه جتربة الختبار شعبيته، ومدى ثقة اجلمهري املغربية به كوزب 
ذي مرجعية إسالمية. وحصل احلزب يف انتخابات جزئية قبل عام 2002 عىل مقاعد إضافية 
حيث  للوزب،  الربملاين  الفريق  إىل  آخرين  برملانيني  انضمم  إىل  إضافة  الدوائر،  بعض  يف 
يف  الفريق  هذا  وعمل  نائبًا.  عرش  أربعة  من  قوية  برملانية  جمموعة  ذلك  أثر  عىل  تشكلت 

صفوف املعارضة، ما خلق معارضة جادة ومؤهلة وقوية يف الربملان املغريب. 

أما يف االنتخابات الترشيعية عام 2002، فقد حقق احلزب تقدمًا كبريًا يف االنتخابات، 
وحصل عىل 42 مقعدًا يف جملس النواب. ويف عام 2007، واصل احلزب تقدمه امللووظ، 
وبلدات  مدن  يف  عىل  بلديًا  جملسًا  مخسني  نوو  قيادة  إىل  إضافة  برملانيًا،  مقعدًا   46 وأحرز 
ما  يوم،  بعد  يومًا  املغربية  ثقة اجلمهري  أن احلزب يكتسب تدرجييًا  يعني  مغربية، كان هذا 

دفعه لتوسيع دائرة مرشويه لتشمل كافة الدوائر يف أرجاء الوطن. 
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ويف عام 2011 كانت االنتخابات الترشيعية مسبوقة بوراك واحتجاجات شعبية عرفها 
يف  جرى  ما  غرار  عىل  عارمة،  شعبية  ثورة  شكل  تأخذ  مل  األمور  لكن  املغريب،  الشارع 
بعض الدول العربية، ومل يصاحب هذه االحتجاجات أعمل عنف أو ختريب للمؤسسات 
العمومية واخلاصة، وتكيف املغرب مع هذه االحتجاجات ومع ثورات الربيع العريب عىل 
املغربية  العادة  بوسب  نقوم  العريب،  املرشق  أو  العامل  من  يأتينا  ما  فكل  اخلاصة،  طريقته 
بغربلته، ومغربته )أي جعله مغربيًا(؛ فكثري من الناس يعرفون الشاي باسم الشاي املغريب، 
وهو يف الواقع شاي صيني، لكن املغاربة أضافوا إليه بعض املوسنات واألعشاب، خاصة 
النعناع األخرض، وأصبح يسّمى شايًا مغربيًا، وهبذه الطريقة يتعامل املغاربة مع كل األشياء، 
إذ يقومون بمغربتها حسب ما يناسبهم وبم يتمشى مع واقعهم وطبيعة تشكلهم الطائفي 

والعرقي والثقايف واملذهبي. 

ومؤسسه،  االستقالل  حزب  زعيم  الفايس،  عالل  لألستاذ  منشور  كتاب  وهناك 
تفاعلها  وكيفية  املغربية  الشخصية  خصوصية  عن  فيه  حتدث  املغربية«،  »اإلنسية  حول 
الشباب  العريب، خرج عرشات اآلالف من  الربيع  انطلقت ثورات  مع األحداث. وحينم 
املغريب إىل الشوارع يف كافة املدن والبلدات املغربية، مطالبني باإلصالح، لكنهم مل يطالبوا 
الفساد  بإسقاط  تطالب  شعارات  حمددة،  عامة  شعارات  ورفعوا  امللكي،  النظام  بإسقاط 
العامة، وحتسني احلياة املعيشية، وتوفري العمل للمتعطلني  واالستبداد، وإطالق احلريات 
عن العمل وخاصة من فئة الشباب، مع االختالف بطبيعة احلال بدرجة التصعيد، غري أن 
بعض اجلهات املتشددة، وبعض االجتاهات السياسية املوالية أو املعتدلة، اعتربت أنه قد آن 

األوان للقيام بإصالحات جذرية وحقيقية يف املغرب.

وقمع  واملدرعات  بالدبابات  الشارع  إىل  النزول  يكن  فلم  املغربية،  السلطات  رد  أما 
مطالب  عىل  ردها  كان  بل  املتظاهرين،  عىل  الرصاص  وإطالق  بالقوة  االحتجاجات 
املواطنني سياسيًا، رسيعًا وذكيًا. ففيم خرجت االحتجاجات الشعبية يوم 20 فرباير/ شباط 
2011، رد اخلطاب امللكي يوم 9 مارس/ آذار 2011 بطريقة مبارشة عىل دعوات اإلصالح، 

امللك بإدخال إصالحات سياسية ودستورية، وقال سنقوم بمراجعة الدستور،  إذ طالب 
وهلذا  واختصاصاهتا،  صالحياهتا  من  جمموعة  عن  ستتنازل  امللكية  املؤسسة  أن  وأكد 
والتي  احلكومة،  ورئاسة  التنفيذية  السلطة  بصالحيات  يتعلق  فيم  كبري  تقدم  هنالك  كان 
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عززهتا التنازالت امللكية عن بعض صالحياهتا، حيث أصبح احلزب الفائز باملرتبة األوىل 
األول.  الوزير  من  بدالً  للوزراء  رئيسًا  وسمي  احلكومة،  يرأس  الذي  هو  االنتخابات  يف 
وُيعني رئيس الوزراء من قبل احلزب الفائز وليس من قبل امللك مبارشة، وهذا يف احلقيقة 
تقدم مهم يف النظام الدستوري، بغض النظر عن طبيعة احلزب الفائز، ثم أصبح الربنامج 
احلكومي يعرض عىل الربملان للمصادقة عليه قبل أن تقوم احلكومة بإقراره بشكل هنائي 

والرشوع يف تنفيذه. 

املؤسسة الترشيعية وأعضاؤها من املرشوني املنتخبني باالقرتاع املبارش مع قبل الناخبني، 
ممثل حقيقي للشعب املغريب، وهي التي تصادق عىل الربنامج احلكومي عىل مستوى »الغرفة 

األوىل«، وإذا مل يظ هذا الربنامج بأغلبية، فإن احلكومة تسقط مبارشة بطبيعة احلال. 

 ،2011 الثاين  ترشين  نوفمرب/   25 يف  جرت  التي  السابقة  الربملانية  االنتخابات  ويف 
فيه  طالب  االستقرار«،  ظل  يف  »اإلصالح  بعنوان  برناجمًا  والتنمية  العدالة  حزب  عرض 
بإصالح جمموعة من االختالالت املوجودة عىل املستوى املؤسيس والدستوري والسيايس، 
تطبيق  أو  ملهامها  السلطة  ممارسة  مستوى  عىل  االختالالت  جمموعة  يف  وبإصالحات 
احلملة  يف  شعاره  كان  الذي  االقتصادي  اجلانب  مع  عالقة  يف  تتخذها،  التي  القرارات 
االنتخابية، »صوتك فرصة إلسقاط الفساد واالستبداد«. ولقي هذا الشعار استجابة واسعة 
من املواطنني، فصوتوا حلزب العدالة والتنمية الذي حاز عىل املرتبة األوىل من األصوات، 
ما أهله لقيادة احلكومة. وألول مرة يف تاريخ االنتخابات املغربية الترشيعية، يصل حزب 
سيايس عىل مقاعد هبذا احلجم، أي 109 مقاعد بعد أن كان رصيده السابق هو 46 مقعدًا. 
وهكذا جاء هذ الرقم يف إطار مسار تصاعد صريورة احلزب التي انطلقت يف العام 1999. 

ويتميز املغرب بمجموعة من اخلصوصيات، أبرزها:

أوالً: يتميز املغرب منذ زمن وحتى قبل االستقالل بالتعددية السياسية، وهذه التعددية 
ليست وليدة احلراك الشعبي الذي جرى يف املغرب يف عام 2011، إنم هناك يف املغرب جتربة 
املغربية يف عرص احلمية  سياسية راسخة قبل االستقالل، حيث تأسست بعض األحزاب 
الفرنسية، وكانت تلك األحزاب السياسية الوطنية هي التي ناضلت من أجل احلصول عىل 
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تعترب  التي كانت  امللكية  املؤسسة  بتنسيق وتوافق مع  للمغرب، وكانت تعمل  االستقالل 
جزءًا من احلركة الوطنية املغربية. 

يتمتع  كان  أنه  رغم  األيام  من  يوم  أي  يف  كاملة  ديمقراطية  املغرب  يعرف  مل  ثانيًا: 
املغريب مربرة، ألنه  الشعب  الشارع واحلراك  تعّد احتجاجات  السياسية، لذلك  بالتعددية 
كان هنالك بالفعل بعض املؤرشات الرتاجعية يف احلياة السياسية، متثلت يف وجود خمطط 
لتأسيس أحد األحزاب السياسية بطريقة غري طبيعية، أي تأسيس حزب شمويل للسيطرة 
املغرب، وكان ذلك حينم تأسس  السلطة واحلكومة يف  السياسية وعىل مقاليد  احلياة  عىل 
من  عدد  إىل  ينتمون  األعيان  جملس  يف  أعضاء  طريق  عن  واملعارصة«  »األصالة  حزب 
األحزاب السياسية، وحصل ذلك احلزب يف انتخابات يف شهر سبتمرب/ أيلول عام 2008، 
املرتبة األوىل بالرغم من أنه حديث الوالدة، حيث مل يكن قد مّر عىل تأسيسه سوى ثمنية 
نفوذ  ذات  حكومية  شخصيات  ومباركة  ودعم  املغربية  اإلدارة  بدعم  حظي  لكنه  أشهر، 
كبري، هذا املؤرش الرتاجعي دفع بالشباب املغريب للنزول إىل الشارع مطالبني بديمقراطية 
حقيقية كاملة، وبإصالح سيايس وتعددية سياسية حقيقية، وليس تعددية مصطنعة ذات 
املجتمعية  الرشائح  تتكون من  أو قواعد مجاهريية، أحزاب  بدون جذور  أحزاب كرتونية 
العليا والطبقات السياسية واالقتصادية املتنفذة يف البالد، أحزاب ليس هلا عالقة باإلصالح 

االقتصادي وحتسني املعيشة والكرامة الوطنية. 

ظل  يف  يعيش  ال  ولكنه  كاملة،  ديمقراطية  انتزاع  يستطع  مل  املغريب  الشعب  أن  ومع 
دكتاتورية عىل شاكلة بعض األنظمة العربية، مثلم كان عليه الوضع يف تونس عىل سبيل 

املثال، أو كم كان عليه الوضع يف مرص. 

ثالثًا: كان للمغرب أيضًا جتربة يف معاجلة االنتهاكات األساسية حلقوق اإلنسان، والتي 
شهدها يف املرحلة السابقة، وخاصة يف مرحلة التوتر بني املعارضة السياسية وامللك الراحل 
حممد اخلامس، حيث وصلت األوضاع إىل درجة االستبداد والعنف املتبادل بني الطرفني. 
وهلذا تم تأسيس هيئة »اإلنصاف واملصاحلة« هبدف مراجعة التاريخ املغريب املعارص، منذ 
الثانية وتسلم امللك حممد السادس احلكم عام  1956، حتى بداية املرحلة  االستقالل عام 

 .1996
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املاضية  املرحلة  ملفات  من  كثري  إىل  الوصول  يف  اهليئة  هذه  نجوت  فقد  احلقيقة  ويف 
والبوث فيها، واالطالع بالتايل عىل ما جرى فيها من أحداث وانتهاكات حلقوق اإلنسان، 
وما جرى فيها من عمليات اعتقال تعسفي، واختفاء قرسي ملعارضني سياسيني. وقد بلغ 
من  جمموعة  إىل  واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة  وتوصلت  ملف،  ألف  عرشين  امللفات  عدد 
احلقائق الفظيعة التي كانت تتم بوق املواطنني املغاربة، وقد دونت جمموعة من التوصيات 
التي هتدف إىل عدم تكرار ما وقع يف املرحلة السابقة بإدخال إصالحات عىل املؤسسات 
واألجهزة القضائية واألمنية والسياسية. وقامت هذه اهليئة بجرب الرضر للعديد من الضوايا 

التي جتاوزت أعدادهم 7500 شخص. 

رابعًا: طبيعة النظام امللكي املغريب، واإلمجاع احلاصل حول املؤسسة امللكية، بالنظر إىل 
الكثري من الوثائق السياسية االسرتاتيجية املهمة التي تقوم هبا هذه املؤسسة التي هي مرجع 

التوكيم يف القضايا اخلالفية الكربى، وفيم ييل نموذجان من هذه القضايا:

هنالك  وكان  املرأة،  بوقوق  واملتعلقة  لألرسة،  املنظمة  القوانني  حول  املغاربة  اختلف 
مظاهرتني؛  يف  جتسد  جمتمعي  انقسام  بل  السياسية،  املكونات  بني  سياسيًا  ليس  انقسام، 
تظاهرة يف الرباط تقود الصبغة احلداثية، وتظاهرة ثانية يف الدار البيضاء ذات صبغة حمافظة. 
ومل يكن هنالك من حل ظاهر هلذه املعضلة يف األفق، إذ كان كل قسم يتمسك بموقفه ورأيه 
حول مسألة املرأة وحقوقها، فتدخل امللك بصفته »أمريًا للمؤمنني«، وهذه الصفة ليست 
مجيع  تضم  املسألة  هذه  حلل  خاصة  جلنة  وأنشأ  أيضًا،  سياسية  صفة  بل  دينية،  صفة  فقط 

الفرقاء واألطراف ووجهات النظر. 

وتوصلت اللجنة ملجموعة من الضوابط واألحكام القانونية واملبادئ، وقام امللك بإلقاء 
خطابه الشهري الذي قال فيه إنه بصفته أمريًا للمؤمنني، ال يمكنه أن يلل حرامًا، أو يّرم 
التي  األرسة  مدونة  إىل  اللجنة  هذه  وتوصلت  االجتهاد.  باب  اجلميع  أمام  وفتح  حالالً، 
تعترب قانونًا متقدمًا بالنظر إىل األحكام املوجودة فيها مقارنة مع مدونات األرسة يف العامل 
العريب. لكن املهم أن مدونة السلوك نالت إمجاع مؤسسة الربملان، أي موافقة مجيع األطراف 

السياسية التي كانت خمتلفة فيم بينها حوهلا. 
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كان هناك أيضًا خالف كبري حول موضوع »األمازيغية« ينطوي عىل تساؤالت من نمط: 
ملاذا ال نكتب اللغة األمازيغية؟ ملاذا ال ندّرسها يف املدارس؟ هل سُتكتب باحلرف العريب 
الذي  التيار  بني  املستوى،  هذا  عىل  حادة  انقسامات  هناك  وكانت  الالتيني؟  باحلرف  أم 
فتدخل  الالتيني،  باحلرف  بكتابتها  يطالب  الذي  والتيار  العريب،  باحلرف  بكتابتها  يطالب 
احلرف  هذا  اختيار  وتم  »تيميم«،  لألمازيغية حرفها األصيل وهو حرف  إن  وقال  امللك، 
املغاربة، وليست حكرًا  اللغة األمازيغية رصيدًا مشرتكًا جلميع  األمازيغي األصيل. وتعّد 

عىل األمازيغيني، وهذه أيضًا ميزة من ميزات التجربة املغربية.

أحزاب  أربعة  من  ائتالفية  حكومة  وتأليف  االنتخابات  عىل  سنة  حوايل  مرور  بعد 
سياسية، هي: حزب العدالة والتنمية، حزب االستقالل، حزب التجمع الوطني لألحرار، 
وحزب التقدم واالشرتاكية، انسوب حزب االستقالل نتيجة للظروف التي حتدث عنها 
اإلخوان آنفًا، فتعرضت احلكومة االئتالفية خالل هذه الفرتة لضغوطات شديدة، حيث 
حتولت خالل ثالثة أشهر ونصف الشهر إىل أربعة أشهر إىل حكومة أقلية. وتزامنت هذه 
تونس،  يف  حصل  وما  تراجعات،  من  مرص  يف  وقع  ما  مع  حتديدًا  الفرتة  هذه  يف  الوقائع 
مقارنات  عن  تتودث  املغربية  الصوافة  وبدأت  اإلسالميني.  حلكم  أيضًا  تراجعات  من 
من  بالرغم  والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  إسقاط  وعن  مريس،  وحممد  كريان،  بن  بني 
أن املعارضة السياسية والربملانية مل تطالب بإسقاط احلكومة، لكن حزب العدالة والتنمية 
كان حينها مضطرًا لتقديم جمموعة من التنازالت حتى يافظ عىل ائتالفه احلكومي، وعىل 

عالقته مع حزب التجمع الوطني لألحرار. 

العثمين  الدين  السيد سعد  التجمع  السابق حلزب  العام  ويف هذا اإلطار، خرج األمني 
من احلكومة، وكان وزيرًا للخارجية والتعاون، وتم تعويضه باألمني العام احلايل للوزب، 
هو  والتنمية  العدالة  حلزب  بالنسبة  املهم  وكان  أخرى،  تغريات  إحداث  إىل  باإلضافة 
اإلصالح،  بعملية  االستمرار  يف  نفسها  وباإلرادة  نفسه،  باحلمس  احلكومة،  استمرارية 
واالنخراط يف مشاريع إصالحية بجرأة وشجاعة ملووظة، مسنودة ومدعومة من أغلبية 

برملانية وسياسية. 

ما زالت  الرأي  تقييم إجيايب، واستطالعات  العام هلذه احلكومة، فهو  للتقييم  وبالنسبة 
تعطي احلكومة احلالية األغلبية يف الشارع، فاحلكومة ما زالت تتمتع بثقة املواطنني املغاربة 



201الفصل الرابع: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املغربية

بثقة  يتمتع بصفة خاصة  زال  ما  بن كريان  اإلله  50%، ورئيس احلكومة عبد  تفوق  بنسبة 
املغاربة بنسبة 54%، وهذه االستطالعات للرأي اعتمدهتا السلطات املختصة بذلك. 

مكلف  بعضها  هامة،  واجتمعية  اقتصادية  إصالحات  بإجراء  احلكومة  بارشت  لقد 
العامة  املوازنة  عىل  فيها  حتافظ  توازنات  خللق  إجراءات  تتبع  ألهنا  الشعبية  الناحية  من 
للدولة، ويف هذا املجال، وهو ما حتدث عنه األستاذ رشيد روكبان باإلشارة إىل إصالح 
املوروقات.  بنظام دعم االستهالك وعىل رأسه  املرشق  والذي تسمونه يف  املقاصة،  نظام 
مغريب كل سنة،  درهم  مليار   40 نوو  الدولة  يستنزف من خزينة  كان  املوروقات  فقطاع 
ويشكل قطاع الدعم احلكومي بشكل عام حوايل 56ــ 60 مليار درهم. وخالل هذه السنة 
سوف تكون احلكومة قد استكملت مرشوع رفع الدعم بصفة هنائية عن قطاع املوروقات. 
وقصة هذا الدعم انطلقت منذ أكثر من 12 سنة تقريبًا، إذ كان املستهدف هبا الفئات الفقرية 
واملعدومة من الشعب املغريب، لكن الذي كان يستفيد من هذا الدعم عمليًا هو الرشكات 
ونون  العاملية،  السوق  يف  البرتول  أسعار  يف  تراجع  هناك  اآلن  أيضًا.  واألغنياء  الكربى 

نعتمد هذه األسعار. 

مرتبط  ألنه  جدًا  معقد  قطاع  وهذا  التقاعد،  نظام  بإصالح  احلكومة  بارشت  كذلك 
بصريورة التنظيم داخل إطار األرس املغربية، حيث أن عدد املوظفني مل يعد باحلجم السابق 
ففي  الصندوق.  يف  املوجودة  املالية  األوراق  وحجم  الصندوق  حجم  عىل  أثر  ما  نفسه، 
بالصندوق،  العمومي يشرتك  القطاع  12 موظفًا يف  متقاعد  مقابل كل  يوجد  كان  السابق 
لكن اآلن مقابل كل متقاعد هناك ثالثة مشرتكني من املوظفني يف املؤسسات احلكومية، 
هذا  سيصبح  عام2021،  حلول  ومع  اإلفالس.  هاوية  عىل  التقاعد  صندوق  وضع  ما 
املتقاعدين  ورواتب  حاجات  يسد  أن  يستطيع  وال  متامًا،  عاجزًا  احلايل  بنظامه  الصندوق 
أعداد  زيادة  إىل  بالنظر  املغريب، وذلك  الوطن  وبناء  العمل  أفنوا حياهتم يف  الذي  املغاربة 
املتقاعدين وضعف التوظيف احلكومي. وما حصل أن احلكومات السابقة املتعاقبة، كانت 
تتجنب اخلوض يف هذا املرشوع ألنه يؤثر عىل املصالح املبارشة ملوظفي الدولة، لكن ربم 
اآلن ليست أمامنا خيارات كربى، ومن واجبنا أن نفكر بمستقبل املتقاعدين وماذا ستكون 

عليه حاهلم يف عام 2021، ونون هنا ال نفكر باالنتخابات القادمة يف عام 2016. 
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وبالفعل بارشت حكومة حزب العدالة والتنمية باختاذ اإلجراءات، وسيصدر القانون 
أن  املوظفني، حيث  التعديالت عىل حساب  تكون هذه  لن  لكن  التعديالت،  املنظم هلذه 
عىل الدولة أن تساهم يف هذه التعديالت، ومراجعة التنظيم واالحتساب حسب الصيغة 
املمكنة من الناحيتني السياسية والقانونية. وبموازاة الوفر الذي سيتوقق خلزينة الدولة من 
خالل رفع الدعم عن املوروقات، بارشت احلكومة باختاذ إجراءات ذات طبيعة اجتمعية، 
الدراسية،  املنح  زيادة  من  سنة  ثالثني  من  أكثر  بعد  الطلبة  األوىل  للمرة  يستفيد  وسوف 
اجلامعية  دراستهم  الستكمل  الدراسية  املنح  هذه  من  املستفيدين  الطلبة  عدد  ومضاعفة 

والدراسات العليا ودراستهم التخصصية. 

سوف  أرملة،  ألف   150 من  أكثر  تضم  مهمشة  فئات  بإجراءاهتا  احلكومة  وتستهدف 
تستفيد من الدعم املبارش للوكومة. أيضًا بارشت هذه احلكومة بدعم برنامج التيسري الذي 
التالميذ  من  مليونني  حوايل  ليستوعب  فيه  أموال  بضخ  وقامت  سابقة،  حكومات  بدأته 
الكثري من  والتنمية  العدالة  املغربية. كم اختذت حكومة حزب  البادية  الفقراء يف  أبناء  من 
املطلقات  يستهدف  الذي  العائيل  التكافل  صندوق  بينها  من  األخرى،  اهلامة  اإلجراءات 
اللوايت يتخىل عنهن أزواجهن وال معيل هلن، وال يستطعن االستفادة من النفقة، فتم يف هذا 
الصدد إنشاء صندوق داخل املوكمة تستفيد بموجبه املرأة من هذه اإلجراءات. كذلك تم 

ختفيض أسعار نوو 1500 نوع من الدواء. 

أما املنهجية التي تشتغل هبا هذه احلكومة، وخاصة فيم يتعلق باإلصالحات الكربى، أو 
ما نسمية »باملنهجية التشاركية«، فأطلقت احلكومة حوارات مهمة يف القطاعات األساسية، 
عن  مستقلة  سلطة  اجلديد،  الدستور  بموجب  املغرب  يف  القضائية  السلطة  أصبوت  إذ 
السلطة التنفيذية، وكان رضوريًا إصدار قانون تنظيمي للسلطة القضائية، ونظامًا أساسيًا 
نوو  استمر  موسعة  حوارات  بعقد  احلكومة  بارشت  اإلطار،  هذا  ويف  للقضاة.  تنظيميًا 
سنة كاملة، مع مجيع الفعاليات والفاعلني يف هذه القطاع، ومع العاملني أو من هلم عالقة 
بإصالح نظام العدالة. واآلن انتهى احلوار، ومشاريع القوانني املرتبطة باإلصالح القضائي 
تم استكمل كافة  النواب، وقد  املجلس احلكومي متهيدًا لعرضها عىل جملس  أمام  جاهزة 

اإلجراءات يف هذا املجال من قبل كل من احلكومة وجملس النواب. 
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بوجود  ونشطًا،  حّيًا  جمتمعًا  بكونه  يتميز  الذي  املغرب  يف  املدين  باملجتمع  يتعلق  وفيم 
أكثر من 100 ألف مجعية تنشط بإجيابية يف كافة أنواء املغرب. وقد أعطى الدستور اجلديد 
كان  الذي  واملطلبي  االحتجاجي  الدور  يتجاوز  دورًا  ومجعياته  املدين  املجتمع  ملنظمت 
يمرسه يف السابق، إذ أعطاه حق املسامهة يف الترشيع، والرقابة عىل آليات العمل الربملاين، 

ومراقبة ملتمسات الترشيع وآليات عرضها. 

القوانني،  هذه  إصدار  قبل  املدين  املجتمع  مع  واسعًا  وطنيًا  حوارًا  احلكومة  وأدارت 
التقدم  حلزب  السابق  العام  األمني  العلوي  إسمعيل  األستاذ  الوطني  احلوار  وترأس 
واالشرتاكية، كمقرر عام. وشارك يف هذا احلوار أكثر من 18 ألف فاعل يف منظمت املجتمع 
املدين من خمتلف مناطق املغرب، وبذلك تم صياغة املسودات األولية ملشاريع القوانني التي 
أجل  الربملان من  يتم حاليًا عرضها عىل  والتي  عليها،  واملوافقة  احلكومة صياغتها  تولت 

البت هبا واملصادقة عليها.

وطموحاتنا  العربية،  املنطقة  يف  ورائدة  راقية  جتربة  املغربية  التجربة  إن  أقول  وختامًا 
كوزب عدالة وتنمية ال تقف عند هذا احلد، بل نتطلع إىل ترسيخ املسار الديمقراطي يف 
السلطة، وهذه  تناوب أو تداول سلمي عىل  املغرب وتوسيع حلقاته، واآلن أصبح لدينا 
ملجلس  االنتخاب  قوانني  أكثر  نطور  لكي  أيضًا  ونسعى  للمغاربة،  بالنسبة  راقية  ثقافة 
النواب والبلديات وغريها، ألنه ما زال ال يوجد تناسب تام بني عدد املواطنني مع ما يقابله 
من مقاعد، وما زالت لدينا اختالالت يف اجلانب االقتصادي واالجتمعي، واختالالت فيم 

يتعلق بالصوافة واإلعالم، وخاصة اإلعالم العمومي. 

إن طموحاتنا أكرب مما هو قائم اآلن، لكن املهم هو ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تؤمن 
بالتعاون املشرتك، وباالستمع للرأي اآلخر، واحلوار حول ما نون خمتلفون فيه، عوضًا عن 
التي استمرت لسنوات قبل  التي كانت سائدة يف السابق، وخاصة تلك  الثقافة السياسية 
بداية التسعينيات من القرن املنرصم، والتي كانت مرحلة رصاع سيايس وإعالمي وتنازع 
حول السلطة، حيث كان هذا التنازع يتم عىل حساب اإلصالحات الرضورية التي متس 

القوت اليومي للمواطنني املغاربة. 
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مناقشة عامة

الأ�ستاذ الب�سري املتاقي )مدير اجلل�سة(:

جتربة  تقييم  خالهلا  من  حاول  التي  مداخلته  عىل  حامي  العيل  عبد  لألستاذ  شكرًا 
حزب العدالة والتنمية يف احلكم يف املغرب، وتقييم حكومة االئتالف وبراجمها السياسية 
السابقة  التجربة  يبني  أن  العيل  عبد  األستاذ  حاول  ذلك  وقبل  واالجتمعية.  واالقتصادية 
لكافة  طويلة  بمراجعة  قيامه  وكيفية  احلكم،  تسلمه  قبل  أي  والتنمية،  العدالة  حلزب 
سياساته، وبمراجعة موقفه من كافة األحزاب السياسية األخرى خاصة األحزاب اليسارية 
بذلك  وهييئ  السياسية،  مفاهيمه  تطور  هبدف  معه  املختلف  باآلخر  والقبول  والليربالية، 
نفسه لدخول احلياة السياسية املغربية بأن قام بفصل العمل السيايس عن العمل الدعوي، 
وفّرق بني االجتاهني بأن جعل لكل منهم مؤسساته اخلاصة، ورموزه اخلاصة، وموظفيه، 
متارس  أن  احلزب  يف  الدعوية  للمؤسسات  جييز  ال  والدعوي  السيايس  بني  التمييز  وهذا 
عماًل سياسيًا، وبذلك حتول حزب العدالة والتنمية إىل حزب سيايس، حيث دخل املعرتك 
الربملانية  االنتخابات  يف  كبرية  قفزات  بذلك  حمققًا  أبوابه  أوسع  من  والترشيعي  السيايس 

األخرية التي متت يف عام 2011. 

بأعىل  يفوز  وأن  املغربية  اجلمهري  ثقة  يكسب  أن  والتنمية  العدالة  حزب  استطاع  وقد 
نسبة أصوات انتخابية حيث حصل من خالهلا عىل أعىل عدد من املقاعد يف املجلس النيايب 
بمقدار، وهو 109 مقاعد، ما أّهله لقيادة احلكومة املغربية حسب نص الدستور اجلديد مع 
صالحيات أوسع مما كانت عليه يف أوقات سابقة، وبعض هذه الصالحيات كانت حتظى 
هبا املؤسسة امللكية، وإن كان تشكيل هذه احلكومة هو عرب ائتالف أغلبي تشّكل من أربعة 
أحزاب سياسية مغربية ختتلف يف املرجعيات والسياسات والثقافات، ولكنها تتفق وتتوافق 

عىل برنامج حكومي واحد، بالتنسيق مع املؤسسة امللكية صاحبة الصالحيات الواسعة. 

الفريدة واألوىل  التجربة  أزمات داخل هذه  أو  انتكاسات  أية  ومن أجل عدم حدوث 
من نوعها يف املغرب، قّدم حزب العدالة والتنمية الكثري من التنازالت لصالح األحزاب 
املؤتلفة معه، منها تنازل عن منصب وزير اخلارجية والتعاون الذي كان يشغله السيد سعد 
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الدين العثمين وتسليمها للتجمع الوطني لألحرار. وركز األستاذ عبد العيل حامي الدين، 
عىل أنه وإن كانت جتربة حزب العدالة والتنمية يافعة وشابة ومل تتجذر وترتسخ بعد، إال 
إهنا قامت بتنفيذ عدد من الورش الكبرية عىل الصعيد الوطني واالجتمعي التي سامهت 
يف تأجيج احلراك املجتمعي والتظاهرات الشعبية التي جرت يف املغرب إبان ثورات الربيع 
امللفات والورش، وخاصة  الولوج إىل هذه  أية حكومة سابقة عىل  العريب، والتي مل جترؤ 
العدالة  حزب  استطاع  كم  الشخصية.  األحوال  ومدونة  التقاعد،  ونظام  املقاصة،  نظام 
بمتابعتها  وقام  السابقة  احلكومات  قبل  من  أقرت  قد  كانت  ورش  إىل  الولوج  والتنمية 
وتنفيذ مراحلها وخاصة الورش االقتصادية واالجتمعية والتعليمية. واستعرض األستاذ 
عبد العيل حامي الدين عددًا من التوديات التي يواجهها املغرب والتي يربز خطرها بني 

احلني واآلخر. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي)5): 

بداية أوجه سؤايل لألستاذ رشيد روكبان من حزب التقدم واالشرتاكية: باعتبارك عضوًا 
العدالة  حزب  مع  أيديولوجي  خالف  عىل  احلزب  وهذا  واالشرتاكية،  التقدم  حزب  يف 
املؤتلف معه يف احلكومة احلالية، بمذا تصف األصوات  املرجعية اإلسالمية  والتنمية ذي 
التي صبت يف صالح اإلسالميني وأوصلتهم للوكم يف بلدان متعددة؟ بمذا تنصووهنم 

بعد أن دخلتم يف جتربة مع هؤالء اإلسالميني؟ 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)6): 

إليها  استمعنا  التي  واملتورضة  والواعية  العميقة  املقاربات  والتقدير هلذه  كل االحرتام 
من عىل هذه املنصة. إننا يف األردن ننظر دومًا للتجربة املغربية بوصفها األقرب إلينا، والتي 
بخطوات  ربم  املجاالت،  شتى  يف  علينا  متقدمة  ونعتربها  املميزات،  بعض  معها  نتشاطر 
إليها،  ونتطلع  ننشدها  التي  الديمقراطية  إىل  املغاربة  انتقال  ضوء  يف  األمام،  إىل  عديدة 

)5)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقي، العراقل

)6)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل
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وبوكم طبيعة احلكم والنظام يف البلدين، إذ إن يف كليهم نظامًا ملكيًا. ونرى دائًم يف املغرب 
مصدرًا لإلهلام، ومصدرًا للتعلم عىل هذا الصعيد. 

وامللكية، بوعيها وخرباهتا، ليست هي املسؤولة الوحيدة عن قصة النجاح التي حققها 
املغرب،  يف  السياسية  األحزاب  أيضًا  هناك  بل  األمام،  إىل  به  تتقدم  زالت  وما  املغرب 
وباألخص حزب العدالة والتنمية الذي قدم نموذجًا جريئًا بالغ التقدم عىل صعيد استيعاب 
القيم واملبادئ والقواعد املدنية والديمقراطية يف هذا املجال، بعد مراجعة عميقة لسياساته 

وأفكاره التي جعلت كل هذا التوافق احلكومي ممكنًا. 

لقد كان من املمكن االستغناء عّم قاله عبد العيل حامي الدين يف مداخلته، فاألخوان 
العدالة والتنمية بطريقة مدهشة وغري مألوفة، ال يف  املوارضان اآلخران حتّدثا عن جتربة 
التجربة  التقدير هلذه  العربية. فكل االحرتام  احلزبية  احلياة  األردنية، وال يف  احلزبية  احلياة 

املغربية الفريدة من نوعها. 

واآلن لدي سؤاالن لألخوين املوارضين: سؤال فيم خيص ثقافة السلطة، فهل انتهت 
بعد دستور 2011 املطالبات بتوديد اخلطوط والصالحيات، وتوزيعها بني مؤسسة العرش 
واحلكومة؟ لقد قيل أن للعرش اختصاصًا يف املجال القضائي والعسكري والديني، لكننا 
نعرف من خالل زياراتنا وصداقاتنا العديدة يف املغرب، أن مؤسسة للعرش هلا دور كبري يف 
رسم السياسة اخلارجية، وأن امللك أيضًا له دور كبري يف رسم السياسات األمنية والدفاعية، 
املوضوع؟  هذا  يف  النقاش  انتهى  فهل  املسلوة،  للقوات  فقط  العام  القائد  بوصفه  وليس 
وهل هناك مرحلة جديدة فيها بعض التقاسم للصالحيات؟ حبذا لو يعطينا األخوة بعض 

اإلضاءة حول هذا املوضوع اهلام.

السؤال الثاين: أشار األستاذ عبد العيل حامي الدين تلميوًا إىل نجاح املغرب يف اجتياز 
املوجة العاتية التي اجتاحت املنطقة ضد احلركات اإلسالمية، واملساعي املبذولة لشيطنتها 
وإخراجها من مسارها وهتميشها، نريد أن نعرف بالضبط إىل أي حد انعكست هذه احلملة 
ثورات  يف  مرص  يف  حصل  بعدما  وبالذات  املغربية،  اإلسالمية  واحلركات  األحزاب  عىل 
القرارات  وبعد  اإلخواين،  مريس  حممد  حكم  وإسقاط  متوز،  ويوليو/  حزيران،  يونيو/ 
اللوائح  عىل  املسلمني  اإلخوان  مجاعات  وضع  جلهة  العربية  الدول  من  عدد  اختذها  التي 
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اإلرهابية؟ وإىل أي مدى وأي حد انعكست هذه احلملة عىل حزب العدالة والتنمية وعىل 
شعبيته وعالقاته مع األحزاب السياسية املغربية األخرى، وعىل عالقته مع املؤسسة امللكية 
سيم أن للمغرب عالقات وثيقة مع دول خليجية نافذة كانت صاحبة مبادرة يف وضع مجاعة 

اإلخوان املسلمني عىل لوائح اإلرهاب.

الأ�ستاذ فرج اأبو نزار)7): 

مندوبًا  املغريب،  التقدم واالشرتاكية  التاسع حلزب  املؤمتر  أن أشارك يف  كان يل الرشف 
أتعرف عن كثب عىل  املشاركة سموت يل أن  الشيوعي األردين، هذه  وممثاًل عن احلزب 
األردين  الشيوعي  احلزب  كان  األمر،  حقيقة  ويف  والرائدة.  الفريدة  املغربية  التجربة  هذه 
املغرب. وما زال يف خميلتي عندما  التي جتري يف  املتغريات  باالطالع عن قرب عىل  مهتًم 
دخل الثنائي حممد نبيل بن عبد اهلل األمني العام املنتخب منذ املؤمتر الوطني الثامن، ورئيس 

الوزراء عبد اإلله بن كريان إىل القاعة واستقبلوا بتصفيق حاد »وحدة.. وحدة.. واحتاد«! 

لكن باملقابل، عندما حتدث رئيس الوزراء بن كريان، وعرّب عن موقفه، قال: لن نقسو 
عىل حلفائنا يف االئتالف وإال حتولنا إىل أعداء، فرد عليه الرفيق حممد نبيل بأنه إذا ما فرض 
علينا أي برنامج، فإننا سننسوب من االئتالف، وأن اشرتاكنا يف احلكومة ليس بدياًل عن 
وجودنا يف الشارع. أعتقد أن هذه الرؤية متطورة ومتقدمة لطبيعة العمل املشرتك يف الساحة 

السياسية املغربية. 

السؤال الذي أطرحه عىل األخوة املوارضين، هو: هل اكتفيتم بم توصلتم إليه يف هذا 
االئتالف احلكومي، فلم تقوموا بتقديم مبادرات جلذب القوى السياسية األخرى إىل هذا 
نجاحات مشهود  احلكومة  وأن هلذه  الرباعي، سيم  احلكومي  التوالف  أو هذا  االئتالف 
التقدم واالشرتاكية، وحتدثت معهم مطوالً  التقيت بخمسة من وزراء حزب  هلا هبا. وقد 
جادة  حماوالت  أو  مبادرات  هنالك  هل  املغربية.  الدولة  مؤسسات  يف  حتى  الثنائية  عن 
جلذب القوى السياسية األخرى إىل صف احلكومة االئتالفية، وخاصة أن هنالك هجمة 

)7)  نائب األمني العام للوزب الشيوعي األردين، األردنل
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عىل احلكومة االئتالفية القائمة، وحماوالت عدة إلسقاطها وإفشال هذه التجربة االئتالفية 
بعض  عن  الثقة  حلجب  حماوالت  أحيانًا  فهناك  نجاحاهتا؟  وإفشال  نوعها،  من  الفريدة 
الوزراء، وخاصة من طرف »املافيات« وحتديدًا مافيا الصناعات الدوائية التي تأثرت بقرار 

خفض أسعار الدواء، والذي اختذته حكومة العدالة والتنمية عىل وجه الدقة. 

والتنسيق  التوافقات  عىل  ينعكس  بينكم  االئتالف  هذا  هل  واألخري:  الثاين  السؤال 
داخل مؤسسات املجتمع املدين املغريب كالنقابات العملية واملهنية ومنظمت املجتمع املدين 
من  املؤمتر  هذا  يف  املشاركون  األخوة  يستفيد  حتى  هذا  كل  توضيح  أرجو  هلذا  وغريها؟ 

التجربة املغربية الرائدة.

الأ�ستاذ حمزة من�سور)8): 

احلركة  بلغته  الذي  الوعي  مستوى  يعكس  سيايس  لطرح  غريي  كم  استمعت  لقد 
السياسية املغربية، وهي تقوم بتنفيذ املهام امللقاة عىل عاتقها بعد أن أعطاها الشعب املغريب 
ثقته وتسعى إلنجاح التجربة يف حميط اقليمي ملتهب. سؤايل لسعادة النائب رشيد روكبان: 
تقدمتم بربنامج وخضتم االنتخابات عىل أساسه، كم تقدم حزب العدالة والتنمية بربناجمه 
اخلاص وخاض االنتخابات عىل أساسه، وكذا فعلت سائر األحزاب املغربية األخرى. فإىل 
التقدم واالشرتاكية، وبرنامج  برنامج حزب  الربناجمني،  التوفيق بني  أي مدى متكنتم من 

حزب العدالة والتنمية؟ 

العدالة  حزب  ممثل  أنه  األمر  بداية  يف  اعتقدت  روكبان،  رشيد  األستاذ  حتدث  عندما 
يعود  أم  امللكية،  واملؤسسة  للملك  يعود  السلس  التوول  هذا  يف  الفضل  فهل  والتنمية، 
للشعب املغريب الذي طالب هبذه التووالت، أم للقوى السياسية املغربية؟ وهل تشعرون أن 
هنالك حماوالت لتدخالت إقليمية ودولية هتدف إىل إفشال التجربة املغربية؟ ولدي سؤال 
موّجه إىل حزب العدالة والتنمية: ففي ضوء ممارستكم للوكم، إىل أي مدى تشعرون أنكم 

)8)  أمني عام سابق حلزب جبهة العمل اإلسالمي، األردنل
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حققتم ما تتطلعون إليه ويتطلع إليه الشعب املغريب؟ وهل ستشكل هذه التجربة رصيدًا 
إضافيًا لكم كوزب حينم ستوتكمون مرة أخرى لصناديق االقرتاع؟

الأ�ستاذ عاطف اجلولين)9):

يف زمن الربيع العريب، يبدو أن احلكمة هي األساس يف التعامل مع هذه الثورات وحماولة 
إنجاحها. لقد كنا نعتقد أن النجاح األكرب يف ثورات الربيع العريب هو يف الثورة التونسية، 
فإن  الرنتاوي  عريب  األستاذ  أشار  وكم  املغربية.  بالتجربة  يتمّثل  األكرب  بالنجاح  وإذا 
التجربة املغربية هي األقرب إلينا يف األردن. ونون يف األردن كنّا نتمنى أن ننتج إصالحًا 
عىل الطريقة املغربية، وكانت القوى السياسية األردنية تدعو اجلانب الرسمي إىل االقتداء 

بالنموذج املغريب يف احلكم، وخاصة أن يف البلدين نظامًا ملكيًا.

وحتى حني تغريت األجواء يف املنطقة العربية، وهبت رياح الثورة املضادة للربيع العريب، 
مل يكن لدينا أدنى شك بأن التجربة املغربية قد تعرضت لضغوط من قوى إقليمية ودولية 
ليرتاجع املغرب عن مساره الديمقراطي، لكن موقف النظام امللكي املغريب كان حازمًا يف 
إرصاره عىل السري يف املسار الديمقراطي ورفض كل الضغوط اإلقليمية واخلارجية التي 
مل  املغرب  الذي حصل يف  والتوول  التغيري  أن  احلقيقة عىل  مورست عليه. هذا مؤرش يف 
يكن نتيجة احلراك الشعبي املغريب وضغطه يف الشارع فوسب، بل هو أيضًا تعبري عن إيمن 
وقناعة القوى السياسية واملكونات املجتمعية واملؤسسة امللكية برضورة إحداث تغيريات 

ديمقراطية وإصالحات ومواصلة املسار الديمقراطي. 

فقد التقط امللك املغريب اللوظة املناسبة، وسبق الشارع املغريب يف مطالبته باإلصالحات 
واحلياتية،  واملعيشية  والسياسية  االجتمعية  الشارع  مطالب  مع  وتوافق  والديمقراطية، 
ولذلك أنتج إصالحًا ثابتًا متدرجًا آمنًا، شّكل نموذجًا يمكن االقتداء به من قبل القوى 
السياسية سواء يف حزب  القوى  إيمن  أنه تعبري أيضًا عن  العربية، كم  السياسية واألنظمة 
العدالة والتنمية أو يف األحزاب السياسية املغربية األخرى التي شكلت االئتالف احلكومي 

)9)  رئيس حترير صويفة السبيل )إسالمية( اليومية، األردنل
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معه، والتي نجوت يف التوافق معه وجتاوز اخلالفات، بأسلوب راٍق من الطرفني، خاصة 
بعد الدمج بني كافة الربامج السياسية واالقتصادية لألحزاب املؤتلفة، واتفاقها عىل إقرار 
بمرجعياهتا  اخلالفات  كل  بتجاوز  القادمة  املرحلة  يف  وتنفيذه  واحد  حكومي  برنامج 
للمغرب  اهلل  قيضه  احلكم  يف  راٍق  أسلوب  احلقيقة  يف  وهذا  والسياسية،  األيديولوجية 
الشقيق، هلذا نقول إن النجاح كان من الطرفني، وقد بدأ هذا النجاح لدى حزب العدالة 
والتنمية من الفصل بني الدعوي والسيايس. ويف تقديري، فإن النموذج املغريب هو الصيغة 
عىل  العمل  الرضوري  ومن  اإلسالمي،  اإلطار  يف  التجارب  كافة  بني  واألثبت  األفضل 

تعميم هذه التجربة يف عاملنا العريب ويف منطقة الرشق األوسط. 

أخريًا، لن أذيع رسًا إذا ما قلت أن الرؤية االقتصادية التي اقرتحها حزب جبهة العمل 
ولقد  األردين،  الوطني  باالقتصاد  للنهوض  اسرتاتيجية  رؤية  هي  األردن،  يف  اإلسالمي 
تأثرت  التي  االقتصادية  االسرتاتيجية  هذه  إلنتاج  سنتني  مدار  عىل  اجلبهة  حزب  اشتغل 
برئاسة  كريان  بن  ُكّلف  فوني  املغريب.  الوزراء  رئيس  كريان  بن  اإلله  عبد  األستاذ  برؤية 
قبل  للوزب  االقتصادية  الرؤية  سبقته  قد  والتنمية  العدالة  حزب  أن  إىل  أشار  احلكومة، 
توليه احلكم بثالث سنوات، ونصح بالعمل من خالل الدستور وأخذ ثقة الربملان. وحقيقة 
نون نتمنى أن تعمم التجربة املغربية وأن نشهد نموذجًا ديمقراطيًا آمنًا متدرجًا بعيدًا عن 

النمذج التي أثارت الفزع يف منطقتنا العربية. 

الدكتور ح�سام الدين العمريي)10): 

سأوجه عددًا من األسئلة املبارشة: السؤال األول، أال تعتقدون أن ما حدث يف املغرب 
والفكرية  السياسية  والنخب  لألحزاب  والفكري  السيايس  للنضوج  نتيجة  هو  الشقيق 
بعض  وجود  رغم  القرار  لصاحب  احلقيقية  السياسية  لإلرادة  نتيجة  وكذلك  والثقافية، 
املسار  هذا  يف  اإلصالح  بإيقاف  امللك  تطالب  أو  تعيق  القرار  صاحب  حول  التيارات 

الديمقراطي؟ 

)10)  نائب األمني العام حلزب الشورى، األردنل
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السؤال الثاين: ملاذا يتم تقييم التجارب اإلسالمية يف احلكم رغم قرص املدة التي حكمت 

التجربة  تقييم  يتم  وملاذا ال  اإلسالمية؟  املرجعية  ذات  أو  اإلسالمية،  األحزاب  فيها هذه 

يف احلقب أو الفرتات التي تسّلمت فيها احلكم تيارات أخرى ليربالية لوقت طويل ولربم 

لعقود ومارست االستبداد والقمع والقهر والتهميش واالقصاء بكافة أنواعه؟

السؤال الثالث: التيار العلمين، استغل عدم الفهم الصويح للرشيعة اإلسالمية من بعض 

وبدعم  الدعوي،  عن  السيايس  فصل  مبدأ  بتسويق  وقام  واإلسالميني،  العرب  املواطنني 

داخيل من املؤسسة العسكرية واألمنية، ودعم خارجي إقليمي ودويل؟ السؤال الرابع: ملاذا 

تم حماربة التيارات اإلسالمية التي تسلمت احلكم يف دول الربيع العريب حتت ذريعة أن تلك 

التيارات ترفض احلوار، رغم أن أول مبادئ التيارات واحلركات اإلسالمية هو الشورى 

وقراراهتا تتخذ يف جمالس الشورى؟ وحقيقة، هذا يدحض بشكل رصيح وجيل مقولة أن 

الدعوي  التوجه  استخدام  يتم  متى  وأيضًا  والتعددية.  احلوار  ترفض  اإلسالمية  التيارات 

الدعوة  تنرش  املثال،  والعلمنية عىل سبيل  االشرتاكية  األخرى،  التيارات  ملاذا  والسيايس؟ 

لالعتقاد بفكرها، وهذا ينطبق عىل األحزاب الشيوعية أيضًا، بينم ُيّرم فقط عىل التيارات 

اإلسالمية العمل الدعوي؟ 

سؤايل أخري: إن ما قاله شيخنا الفاضل محزة منصور قبل قليل، وهو أننا كنا نعتقد بالفعل 

األحزاب،  لتسمية  اإلسالمي  املصطلح  جتاوزنا  حينم  موجود  والتنمية  العدالة  حزب  أن 

فهل أصبح مصطلح إسالمي معيب، أو مهني؟ ملاذا ال تتخىل التيارات واألحزاب األخرى 

عن مصطلوات مثل االشرتاكية، والشيوعية، والعلمنية؟، ملاذا ال يتم جتاوز هذه املسميات 

وهذه املصطلوات؟ ملاذا نون مفروض علينا كإسالميني أن نتجاوز مصطلح اإلسالمية؟ 

قد  أنكم  تعتقدون  هل  إسالمي،  مصطلح  والتنمية،  العدالة  حزب  يف  بتجاوزكم  وهل 

جتردتم بذلك من صفة حزب إسالمي؟
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الدكتور ح�سن نافعة)11): 

أوالً، يف احلقيقة أريد أن أقول إنني أتابع بإعجاب شديد التجربة املغربية، وأعتقد أهنا قد 
متكنت يف حلظة حرجة من حلظات التطور التارخيي الذي يمر هبا العامل العريب أن تتجاوز 
التي واجهتها، وقد استفدت كثريًا عىل الصعيد الشخيص من الطرح  الصعوبات الكبرية 
إىل  خلصت  أنا  لكن  املفيدة.  املغربية  التجربة  بمناقشة  اخلاصة  اجللسة  هذه  يف  قدم  الذي 
أن املجال املوجوز للوكومة يف واقع األمر رغم ما حتقق من انجازات، يظل قارصًا عىل 
األمور االقتصادية واالجتمعية يف الداخل املغريب بشكل أو بآخر، أما عىل صعيد السياسة 
اخلارجية، أو عىل صعيد املؤسسة الدينية، وكذلك عىل صعيد املؤسسة العسكرية، فهذه يف 

احلقيقة ما تزال حمجوزة للملك وملؤسسة العرش. 

وأنا سمعت أيضًا أن طموحات الشعب املغريب لن تتوقف عند هذا احلد، وأن هنالك 
رغبة حقيقية يف أن يستمر الضغط من أجل حتول النظام املغريب إىل نظام ديمقراطي كامل، 
وهذا يعني أن يتوول النظام امللكي املغريب إىل ملكية دستورية حقيقية، بمعنى أن يصبح 
امللك هو رمز الدولة فقط، فيم تصبح كل الصالحيات وعىل رأسها السياسات اخلارجية 
والداخلية والدفاعية والدينية بيد احلكومة، ويصبح تداول السلطة بني األحزاب السياسية 
مفروغًا منه. السؤال هو: كم ستأخذ التجربة املغربية لتصل إىل هذا اهلدف، وهذا املنتهى 

الديمقراطي احلقيقي الكامل؟ هذا السؤال األول موجه جلميع املوارضين. 

اآلن  حاكم  حزب  وهو  والتنمية،  العدالة  حزب  استطاع  مدى  أي  إىل  الثاين:  السؤال 
وذو مرجعية إسالميةـ أن يفصل بني الدعوي والسيايس؟ وهل يمكنه أن يقاوم التيارات 
املتطرفة؟ وهل التيارات املتطرفة أو تيارات اإلحلاد، ما زالت هتدد التجربة املغربية حديثة 
هل  واإلحلادية؟  املتطرفة  التيارات  هتديد  عن  بعيدة  املغربية  التجربة  أصبوت  أم  العهد، 
تشكل  الصوراوية  والقضية  األمازيغية  موضوع  وهل  املجال؟  هذا  يف  خماطر  هنالك 

ضغوطًا عىل النظام امللكي، أم أنه أمكن معاجلتها يف إطار هذه الصيغة الديمقراطية؟

)11)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرصل
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الدكتور فوزي ال�سمهوري)12): 

بالسياسة  املتعلقة  األسئلة  عن  إجابة  املوارضين  األساتذة  من  أسمع  أن  أريد  بداية 
السؤال  أسئلة،  عدة  لدي  وأنا  نافعة.  حسن  الدكتور  أسئلة  وبالذات  املغربية،  اخلارجية 
األول، حول الفساد: لقد ذكرتم أن مطالب احلراك الشعبي، هو حماربة الفساد وإسقاطه، 
أم  املواكم،  إىل  وجدوا  إن  الكبار  الفاسدين  أحد  قدمتم  هل  حقًا؟  الفساد  أسقطتم  هل 

اقترصت حماربة الفساد عىل صغار الفاسدين؟ 

يف  واملرتدية  الصعبة  واحلياتية  واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  أن  يعلم  اجلميع  اآلن، 
انخفضت  هل  الشعبية،  احلراكات  وتأجيج  لتوريك  املهمة  العوامل  أحد  كانت  املغرب 
العدالة والتنمية احلكم؟ وهل  الفقراء يف املغرب بعد أن تسلم حزب  الفقر وأعداد  نسبة 
ارتفع  املغربية بشكل ملموس؟ هل  العاملة  الشباب والقوى  البطالة بني  نسبة  انخفضت 
التي  املقاييس، هي  بشكل عام؟ هذه هي  بنسبة مرية ومعقولة وملموسة  املواطن  دخل 
جيب أن نرتكز إليها يف احلكم عىل أن التجربة املغربية نجوت يف حتقيق أهداف ومطالب 

احلراك الشعبي املغريب، أم ال؟ 

اجلزائري،  وبالذات  العريب  وخاصة  اجلوار  دول  مع  بالعالقات  تتعلق  أخرى  نقطة 
وتصفري املشاكل. هل يوجد للمغرب كدولة مصلوة يف العالقات املتوترة مع اجلزائر عىل 
سبيل املثال؟ وما املعوقات أمام إهناء هذه املشاكل إن وجدت؟ اليشء اآلخر، أنكم حتدثتم 
عن القوانني، هل القوانني التي تم ترشيعها تتواءم مع املواثيق الدولية، بمعنى أهنا تضمن 
التدخل يف  التنفيذية وأجهزهتا األمنية  التي تسمح للسلطة  احلقوق وتنهي كافة املعوقات 
شؤون منظمت املجتمع املدين سواء يف األحزاب السياسية أو اإلعالم، أو يف االجتمعات 
العامة أو غريها متى شاءت؟ وحتدثتم عن ألف و500 حراك وتظاهرة احتجاجية جرت 
شهريًا يف املغرب، هل هذه احلراكات الشعبية واجلمهريية بواجة إىل موافقات أمنية عندما 

خترج إىل الشارع، أم يكفي اإلشعار من أجل احلمية؟ 

)12)  رئيس مجعية جذور حلقوق اإلنسان، األردنل
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ما هي أستاذ عبد العيل حامي الدين، املعوقات التي تواجه التجربة املغربية يف ظل حكم 
حزب العدالة والتنمية؟ إذًا ملاذا ال يكون هلذا تأثري يف حتقيق طموحات الشعب املغريب عىل 
باعتبار أن أحد أركاهنا وأعمدهتا  الديمقراطية واحلوار  ثقافة  الواقع؟ وحتدثتم عن  أرض 
املدارس  يف  التعليم  برامج  إىل  وإدخاهلا  ترمجتها  تم  فهل  التعليم،  مناهج  يف  تطبيقها  هو 
يريد  من  أن  بمعنى  املغرب،  يف  وحر  مستقل  إعالم  هنالك  وهل  واإلعالم؟  واجلامعات 
أن يؤسس صويفة أو قناة تلفزيونية أو فضائية أو إذاعة متاح له ذلك، أم هو بواجة إىل 

موافقات أمنية وغريها؟

الأ�ستاذ العجمي لورميي)13): 

العالقة بني الديني والسيايس، أو بني الدعوي والسيايس بشكل أدق، هل هذا هو تقاسم 
لألدوار، أم تكامل وظيفي، أم هي نوافذ يف التجربة نفسها، أم صورة ربم للنظام السيايس 
الذي يعطي االعتقاد الديني مكانته ويعطي أيضًا لالعتبار السيايس مكانته وأمهيته ودوره؟ 
هذا يف احلقيقة هو السؤال األول. أما السؤال الثاين، نون عندما نتودث عن جتربة حزب 
العدالة والتنمية، علينا أن نالحظ أن الساحة املغربية فيها أكثر من حزب مرجعيته إسالمية، 
إذ إن هناك تعددية إسالمية إن جاز التعبري، مثلم أن هنالك تعددية حزبية وتعددية سياسية 
ونقابية، واملغرب من أول البلدان العربية التي ترسخت فيها التعددية احلزبية والسياسية. 
السؤال هو: ما مستقبل هذه التعددية اإلسالمية؟ وهل لدى حزب العدالة والتنمية تصور 

إلدماج بقية املكونات يف الساحة اإلسالمية يف القانون؟ 

الأ�ستاذ مهدي عبد اجلواد)14): 

بداية أنا من املتابعني يف احلقيقة للتجربة املغربية منذ بدايتها، وأنا عضو مجعية الصداقة 
والتعاون التونسية املغربية، سؤايل هو: بم أن حزب العدالة والتنمية، هو حزب إسالمي، 
شئنا أم أبينا، حتى وإن أزيلت صفة اإلسالمي عنه، فاحلقيقة أن احلزب اإلسالمي األول 

)13)  عضو املكتب التنفيذي حلركة النهضة، تونسل

)14)  عضو املكتب التنفيذي حلزب نداء تونس، تونسل
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يف املغرب هو حزب االستقالل، ومؤسسه هو عالل الفايس رمحه اهلل، مفكر سلفي وطني 
بامتياز، وحتى احلزب الذي اندمج فيه حزب العدالة والتنمية مع السيد عبد اهلل اخلطيب، 
كان حزبًا خمزنيا،ً بمعنى يف عرص احلزب اإلسالمي األصيل يف املغرب، حزب االستقالل، 
والسيد عالل الفايس وله كتاب يف النقد والنقد الذايت، وصل قبل ستني سنة إىل ما توصلت 
إليه كل األحزاب السياسية املغربية اليوم، من جهة اإليمن بوقوق اإلنسان، والقيم الكونية 

واإلنسانية، واإليمن بالقيم الليربالية، ومن جهة حتويل وتطوير اخلطاب السيايس. 

ولدي سؤال بسيط: أال ترون أنه أصبح مطلوبًا اليوم إعادة االعتبار للسيد عالل الفايس، 
كمفكر إسالمي سابق لعرصه بستني سنة؟ أال ترون أنه حان الوقت لتوقيق اندماج فعيل 
بني حزب االستقالل وحزب العدالة والتنمية، ألنني ما أعرفه من أدبيات هذين احلزبني 

جيعل الفرق والنقاط اخلالفية بينهم تكاد تكون شبه معدومة؟

الدكتور حممود �سباح)15): 

منظمت  مع  بالتعاون  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  التزام  مدى  ما  األول:  السؤال 
الدولية؟  والتقارير  واملمرسة  اخلطاب  يف  واحلريات  احلقوق  ومنظومة  اإلنسان  حقوق 

السؤال الثاين: ما مدى التزام احلكومة املغربية بإصالح نظام غالء املعيشة للمجتمع؟ 

الدكتورة بارعة النق�سبندي)16):

لدي سؤال من فرعني، األول: ما دور املرأة املغربية يف حزب العدالة والتنمية ويف التجربة 
املغربية؟ والثاين،: نسبة متثيل املرأة يف الربملان املغريب هو 30%، فكيف متكنت املرأة املغربية 

من احلصول عىل هذه النسبة، هل بجهودها اخلاصة، بالتوافق بني األحزاب السياسية؟ 

)15)  رئيس املركز العريب حلقوق اإلنسان والسالم الدويل، األردنل

)16)  أستاذة علوم سياسية، جامعة اإلرساء، األردنل
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الأ�ستاذة ناديا العالول)17): 

لقد سبقني بعض اإلخوة إىل بعض األطروحات، فهذا يعني وجود توارد يف خواطر، 
أو أن املوضوع هيمنا كثريًا. سأركز عىل بعض النقاط اهلامة املشرتكة: عىل ما يبدو أنكم يف 
املغرب قد توافقتم بني األحزاب أو بني حزب العدالة والتنمية وبني األحزاب السياسية 
الذي  نفسه  التوافق  هو  هذا  هل  املختلفة،  والثقافات  واأليديولوجيات  املرجعيات  ذات 
واملغرب  تونس  يف  اإلخوة  أن  يبدو  تونس؟  يف  العريب  الربيع  مسرية  يف  أيضًا  نسجتموه 
العدالة  تونس وحزب  النهضة اإلسالمية يف  بني حركة  ما  واملشاركة  التوافق  إىل  يتجهان 
والتنمية يف املغرب، وهذا مؤرش عىل أن لغة احلوار هي اللغة التي تعلو يف املغرب العريب، 

وأرجو أن تنتقل هذه اللغة إىل بقية الدول العربية حتى نوقن الكثري من الدماء. 

إن اجلميع يف الدول العربية ياول التوجه نوو الديمقراطية والبناء الديمقراطي، ألنه 
وأحزاب  كشعوب  فإننا  لألسف  ولكن  عربية.  وأنظمة  كشعوب  ملشاكلنا  األمثل  احلل 
الذات  وتضخم  املتصلبة  واملواقف  التعنت  بسبب  الفوىض  يف  نغوص  وأنظمة  سياسية 
إىل  استمعت  آخر،  صعيد  عىل  والديمقراطية.  الفوىض  بني  ما  وشّتان  اخلاصة،  واملصالح 
نفسها خاصة جلهة  إىل  الفضل  أن حتيل  التي حتاول  للوكومة  املعارضة  بعض األصوات 
العدالة والتنمية مثل إصالح  إليها حكومة حزب  التي سعت  اإلنجازات واإلصالحات 
التقاعد  الشخصية، وإصالح نظام  املدونة  الترشيعات مثل  القضاء، واإلصالح يف بعض 
ونظام املقاصة، واألنظمة التي متس املرأة املغربية، وانتم يف املغرب بالفعل سبقتم اجلميع، 
وكان لديكم وزارة حلقوق اإلنسان، وكنت قد قابلت الوزير املعني يف بولندا منذ 10 أو 15 
سنة تقريبًا، ال أذكر متامًا، أظن أنه تم إلغاؤها، وكانت هنالك وزارة هتتم بشؤون املرأة هي 
وزارة التضامن واملرأة، فأنتم تساعدون احللقة األضعف يف املجتمع وهي املرأة، وتقدمون 

هلا املعونة االجتمعية. 

تتوكم  زالت  ما  احلكومة  بأن  تّدعي  التي  املعارضة  ألحزاب  تقولون  ماذا  أتساءل 
بغالبية القرارات والقضايا، سواء التي هتم القضاء أو التي هتم مؤسسات املجتمع املدين أو 

)17)  رئيسة مجعية احلرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة للمرأة، األردنل
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االنتخابات؟ حقيقة أريد أن أسمع رأيكم يف هذا املجال وال بأس من عملية تقييمية عىل 
املدى القصري، ألنكم بأمس احلاجة لذلك حتى تذّكروا اآلخرين أين كنتم، وأين وصلتم، 
السياسية  املعارضة  عىل  ردكم  اسمع  أن  أريد  كم  طموحاتكم؟  وما  اآلن،  واقعكم  وما 

والربملانية؟

الدكتور عبد القادر احلبا�سنة)18): 

سؤايل موجه للدكتور عبد العيل حامي الدين، راجيًا أن تكون اإلجابة عن سؤايل واضوة 
ورصية: ما املرجعية واملنهجية التي استطعتم أن تصلوا من خالهلا إىل الفصل بني الدعوي 
والسيايس؟ ألن هذه يف احلقيقة هي إحدى إشكاليات العنوان الكبري للمؤمتر »اإلسالميون 
واحلكم..«، وكذلك إشكالية الدولة املدنية، وما املنهجية التي اتبعتموها حتى متكنتم من 
الوصول إىل احلكم؟ وأريد التعليق عىل مسألة شخصية، إذا سموت يل، ولك أن جتيب، أو 
ال جتيب: كيف استطعت أن تتنازل عن اسم الوالد »حامي الدين« وتقبل بجميع الرشكاء 
يف الوطن وتكون أنت واحد منهم ولست سيدًا عليهم، وخاصة أن الفرصة متاحة أمامك؟

م�سارك )مل يذكر ا�سمه(:

أين تلتقي وأين تفرتق جتربة حكم اإلسالميني يف املغرب مع مثيالهتا يف املنطقة؟ 

الأ�ستاذ ع�سام �سيحا)19): 

قلتم بوضوح شديد لقد جتاوزنا مصطلح اإلسالمي، قلت نجونا يف فصل الدعوي عن 
السيايس، أرجو أن تقولوا يل كيفية التعامل مع قواعد األحزاب واحلركات اإلسالمية، أو 
قواعدكم اإلسالمية، هل تتعمدون إلقاء خطاب مزدوج؟ بمعنى هل تقولون للقواعد أنم 

)18)  عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردنل

)19)  عضو اهليئة العليا حلزب الوفد املرصي، مرصل
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دون  اإلسالمية  باملبادئ  وتتمسكون  احلكم،  يف  اإلسالمية  الرشيعة  تعتمدون  أو  تطبقون 
غريها ملمرسة احلكم؟ 

سؤال آخر: كيف تتعاملون مع القوى اإلسالمية األخرى، خاصة القوى املتطرفة منها؟ 
اجلمعة  موقف  وكذلك  اإلسالمية،  واحلركات  اجلمعات  موقف  عن  إجابة  أريد  أيضًا 
اإلسالمية نفسها من الدعاية االنتخابية. هل اجلمعة تتدخل يف العملية االنتخابية حلزب 
العدالة والتنمية، ودعم ومساندة احلزب يف االنتخابات بشكل أو بآخر؟ السؤال األخري: 
هل يوجد يف الربنامج االنتخايب أية أشارة من قريب أو من بعيد إىل املؤسسة العسكرية، 
أو إىل املؤسسة الدينية أو إىل السياسة اخلارجية، أم أن الربنامج ال يتضمن أية إشارة هلذه 

القضايا، خاصة أهنا من اختصاص املؤسسة امللكية؟ 

الدكتور اإبراهيم �سردوب)20): 

السؤال األول: هل كان للربيع العريب الدور األكرب يف سياق إنجاح التجربة املغربية؟ ثم 
ما هو موقف املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية من التجربة املغربية؟

ردود املتداخلني

الأ�ستاذ عبد العلي حامي الدين)21): 

نتيجة لتفاعل اإلخوة واألخوات مع العديد مما طرحناه يف كلمتنا من أفكار ومعطيات 
بعض  نرشح  كي  الوقت  لبعض  الواقع  يف  سنوتاج  املغربية،  التجربة  حول  ومعلومات 
األمور حول املغرب كدولة، وأيضًا حول األفكار واملشاريع التي يطرحها حزب العدالة 

والتنمية، وحول القوى واملكونات السياسية العاملة يف الساحة السياسية املغربية. 

)20)  مركز سوريا للبووث والدراسات، سوريال

)21)  عضو األمانة العامة، حزب العدالة والتنمية، املغربل
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إن الرد عىل األسئلة الكثرية املوجهة إلينا فيم يتعلق باألمور واملتغريات التي جرت يف 
العدالة  حزب  هبا  يقوم  التي  باملواوالت  يتعلق  فيم  لكن  طويل.  وقت  إىل  يتاج  املغرب 
الربملانية  املعارضة  قوى  ومن  احلاكم  االئتالف  خارج  من  سياسية  قوى  جلذب  والتنمية 
مل  التي  املغربية  السياسية  القوى  جلذب  أو  املغربية،  احلكومية  املؤسسات  يف  للمشاركة 
تتمثل يف الربملان لدعم وإسناد سياسات حزب العدالة والتنمية، فإن برنامج حزب العدالة 
واالجتمعية  االقتصادية  املجاالت  كل  يف  اإلصالح  خيارات  عىل  جّله  يف  مبني  والتنمية 
للمواطنني  اليومية  واحلياتية  املعيشية  األوضاع  بتوسني  يتعلق  ما  كل  ويف  والسياسية، 
املغاربة، والقضاء عىل الفساد وإسقاطه من جذوره إن أمكن وخاصة املتجذر يف داخل كل 

املؤسسات احلكومية واخلاصة بدون استثناء. 

ذات  األحزاب  فيها  بم  السياسية،  االجتاهات  كافة  إقناع  نواول  نون  احلقيقة،  يف 
ال  احلكومية  املؤسسات  خارج  تعمل  زالت  ما  التي  تلك  خاصة  اإلسالمية،  التوجهات 
سيم مجاعة »الرب واإلحسان« التي ترفض التصويت عىل الدستور اجلديد الذي أقره الربملان 
اجلديد، وما زالت تعرب عن موقف رصيح من النظام امللكي ومؤسسة العرش، طبعًا هذه 
اجلمعة تنبذ العنف، وال تؤمن بالعمل الرسي حتت األرض، أو بإقامة ونسج عالقات مع 
حترض  وال  املغرب،  يف  امللكي  النظام  ضد  خارجية  دول  مع  أو  خارجية  ومنظمت  قوى 
القوى اخلارجية أو اإلقليمية ضد النظام السيايس امللكي القائم، لكنها مل ترصح بأهنا عىل 
استعداد للعمل وااللتزام بالثوابت الوطنية يف إطار املؤسسات الوطنية أو احلكومية، وهي 
يف احلقيقة ما زالت يف رصاع مع اخلطاب السيايس ويف رصاع مع النظام السيايس املغريب 
وعىل رأسها النظام امللكي، وهذا هو اخلالف اجلوهري بينها وبني القوى السياسية املغربية 
األخرى املنخرطة يف االئتالف السيايس احلاكم أو مع القوى السياسية املشاركة يف الربملان، 
سواء ذات املرجعيات اإلسالمية أو العلمنية أو االشرتاكية، أو مع القوى السياسية األخرى 

املنخرطة يف احلياة السياسية. 

أما فيم يتعلق بدور النقابات يف املغرب، فقد كان للنقابات العملية واملهنية املغربية، دور 
النقابات  بالذات، ويمكن أن أقول بكل موضوعية، إن  أسايس يف هذه املرحلة االنتقالية 
قد لعبت يف هذه املرحلة االنتقالية إىل جانب كل القوى السياسية املغربية دورًا حموريًا فيم 
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حصل يف املغرب من تطورات وحراكات شعبية ومطلبية، كم لعبت دورًا أساسيًا يف فتح 
الطريق لالنتقال أو الولوج إىل املرحلة الديمقراطية التي نون بصددها اآلن يف املغرب.

وال أذيع رسًا إذا ما قلت بأنه يرجع للنقابات جزء من الفضل فيم حصل يف املغرب من 
االستقرار  لعودة  مناسبة  بيئة  خلق  يف  دورًا  لعبت  النقابات  هذه  ألن  وحتوالت،  تغريات 
االجتمعي يف املغرب بعد احلراكات الشعبية، ولوال ذلك لعشنا الظروف ذاهتا التي عاشتها 
تونس، حيث كانت هنالك سلسلة من التوركات النقابية املتتالية واإلرضابات يف العديد 
من القطاعات االقتصادية واإلعالمية ومؤسسات الدولة العمومية، والتي مل تنقطع حتى 
الفينة  بيانات خاصة هبا بني  املغربية تصدر  النقابات  النهضة. صويح أن  مع حكم حركة 
واألخرى، وتقوم أحيانًا بوركات وجتمعات احتجاجية، وتلجأ إىل اإلرضابات يف بعض 
األحيان، لكن ليس عىل الطريقة التونسية التي تشل فيها احلياة، أو تشل احلياة والعمل يف 
عدة قطاعات بالكامل أو تشل فيها مؤسسات الدولة، أو توقف عجلة اإلنتاج والتنمية يف 

البالد. هذا يف احلقيقة مل يدث يف املغرب مطلقًا. 

املرحلة  إىل  وانتقال  حتوالت  من  املغرب  يف  حدث  فيم  الفضل  إن  القول  وخالصة 
املغريب  للشارع  فيه  يعود  واألسايس  األول  الفضل  لكن  للجميع،  يعود  الديمقراطية 
واحلراكات الشعبية التي وقعت يف كافة املدن املغربية. وأود أن اضيف تفصياًل صغريًا بأنه 
20 فرباير/  كان داخل حزب العدالة والتنمية اختالف كبري يف املواقف إزاء احتجاجات 
والنزول  الشارع  يف  االحتجاجات  يف  املبارشة  باملشاركة  يطالب  رأي  هناك  وكان  شباط. 
وسط اجلمهري الشعبية املغربية، ودعم مطالبها وتبني شعاراهتا، لكن كان هناك رأي آخر 
اخّتذ موقفًا داعًم ومساندًا للمطالب التي رفعها الشارع املغريب واحلراك االحتجاجي، من 

دون النزول إىل الشارع واملشاركة املبارشة يف االحتجاجات والتظاهرات الشعبية. 

يف  املبارشة  املشاركة  أّيد  الذي  فاالجتاه  احلزب؛  داخل  الرأيني  بني  اتفاق  هناك  وكان 
إىل  والتنمية  العدالة  حزب  قيادات  بعض  وخرجت  بالفعل،  موقفه  حزم  االحتجاجات، 
الشارع وشاركت بشكل مبارش، وكان ذلك يف إطار بيان سيايس أصدره احلزب، وحّدد 
التي تصطلوون عليها يف الرشق بـ »امللكية الدستورية«.  سقفه باملطالبة بامللكية الربملانية 
الطابع،  العدالة والتنمية أن تكون االحتجاجات والتظاهرات سلمية  وقد اشرتط حزب 
بدون اللجوء إىل أعمل العنف، أو رشق قوات األمن والرشطة باحلجارة، أو االعتداء عىل 
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يف  الشعارات  تكون  أن  كذلك  احلزب  واشرتط  البالد.  يف  واخلاصة  العمومية  املمتلكات 
إطار الثوابت الوطنية املغربية. 

الشعبي  احلراك  مع  ملوقفه  نتيجة  االحتجاجات،  هذه  من  كثريًا  احلزب  استفاد  لقد 
الفساد.  وإسقاط  للشباب  العمل  وتوفري  املعيشة  حتسني  يف  االجتمعية  ملطالبهم  وتأييده 
واكتسب احلزب بتبنيه هلذا املطالب شعبية أّهلته للوصول إىل سدة احلكم، بعد أن حصد 
أعىل األصوات يف االنتخابات الترشيعية التي جرت لتلبية املطالب الشعبية. وكان موقف 
حزب العدالة والتنمية متميزًا يف دعم مطالب حراك 20 فرباير/ شباط، وواظب عدد من 
التظاهرات والتوركات  املبارشة يف هذه  املشاركة  قيادات وكوادر احلزب ومنارصيه عىل 

االحتجاجية.

احلركة  أحزاب  وخاصة  املغربية  السياسية  واملكونات  القوى  لعبت  احلال،  وبطبيعة 
الوطنية، دورًا أساسيًا يف جتذير مطالب االحتجاجات واستمرارها يف النزول إىل الشارع، 
مساندين بذلك املطالب التي رفعها الشباب املغريب. كم شاركت هذه القوى السياسية يف 
املغرب. هبذا استطيع  التي كانت تطالب هبا أحزاب ديمقراطية يف  املطالب  إعادة صياغة 
القول إن االحتجاجات كان هلا الفضل والدور األكرب يف إيقاف وإفشال مسار حتكمي يف 

املغرب من قبل حزب واحد قوي ومهيمن، حزب شمويل، عىل كل السلطات يف الدولة. 

وكان هذا يبرشنا بمثيل للنظام التونيس الذي قام بعد الثورة، أي نظام حتكمي من قبل 
احلزب القوي القادر، واملهيمن، واملدعوم من قبل أجهزة الدولة الرسمية عىل كل مفاصل 
املغرب من هذا  السياسية يف  القوى واملكونات  املغربية. وخشيت جمموع  السياسية  احلياة 
السياسية  باحلياة  وحتكمه  هيمنته  من  والرعب  اخلوف  صفوفها  يف  خلق  الذي  احلزب 
واالقتصادية واالجتمعية يف البالد، ومن عودة البالد إىل حكم دكتاتورية احلزب الواحد. 
وقد تعرض هذا املرشوع احلزيب الشمويل، إىل انتقادات شديدة من قبل حزب االستقالل، 
وحزب االحتاد االشرتاكي وحزب التقدم واالشرتاكية، وكذلك من طرف حزب العدالة 

والتنمية. 

بالنسبة ملواوالت التدخل اخلارجية سواء أكانت إقليمية أو دولية، يف احلقيقة نون يف 
تنشأ  مل  دولة  واملغرب  والدويل،  واإلقليمي  العريب  حميطها  عن  معزولة  دولة  لسنا  املغرب 
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ـ بيكو، بل هي دولة ذات تاريخ خاص هبا، وذات جذور  بنتيجة اتفاقية مثل اتفاقية سايكسـ 
وهي منتج حضاري قديم وكبري. واملغرب كدولة ذات سيادة ال يمكن أن يسمح، ال كملك 
وال كوكومة وال كشعب أو أحزاب وقوى سياسية، ألي دولة خارجية مهم عظمت، أو 

أي جهة كانت، أن تتدخل يف شؤونه أو تؤثر عىل مساره السيايس أو الديمقراطي.

صويح أن للمغرب تقديراته اخلاصة التي تراعي عالقته مع الدول الشقيقة والصديقة 
يف العامل، وينصت للجميع، ويقف معهم عىل مسافة واحدة، ويتعامل معهم بندية، ولكنه 
يف  شعبه  ومصالح  الوطنية  مصلوته  خيدم  بم  سيادية  بطريقة  املطاف  هناية  يف  قراره  يتخذ 
العثمنيني  أن  تعرفون  أنتم  املنطقة،  يف  املوجودة  للتجارب  بالنظر  ولذلك  األوىل.  الدرجة 
استعمر  ألي  خيضع  مل  الذي  املغرب  إىل  الوصول  يستطيعوا  مل  لكنهم  اجلزائر  إىل  وصلوا 
بقرار  كان ذلك   ،1912 عام  الفرنسيني  مع  احلمية  اتفاقية  املغرب عىل  وّقع  مطلقًا. وحينم 
ذايت. هثم أن املغرب عاد ووقع اتفاقية أخرى بالتنازل عن هذه احلمية عام 1956. ولذلك 
املثال،  مل يعش املغرب واملغاربة حقبة استعمرية مبارشة، كم حصل يف اجلزائر عىل سبيل 
حيث مكث االستعمر الفرنيس املبارش فيها نوو 130 سنة، حتى أصبح الشعب اجلزائري 
يسمى الشعب الثاين لفرنسا، وحتولت أرض اجلزائر إىل قطعة أرض فرنسية. لذلك علينا 
نتودث  ونون  والفرنيس  املغريب  الطرفني  بني  االتفاقية  وهذه  الواقعة  هذه  نستورض  أن 
عن عالقة املغرب كدولة مع اخلارج. هذا ال يعني أن املغرب منعزل يف سياسته اخلارجية، 
تتمشى مع مصاحله  التي  املالحظات  اإلقليمية واجلدولية مجيع  يراعي يف عالقاته  بل هو 

الوطنية ومصالح شعبه أساسًا. 

أو  توافقي  بشكل  والتنمية  العدالة  حزب  يقودها  التي  احلالية  احلكومة  سياسة  هل 
القادمة؟  الترشيعية  االنتخابات  يف  النجاح  إىل  به  ستؤدي  احلزيب  ائتالفه  مع  تشاركي 
ألننا  النقطة،  هذه  يف  عميقًا  نقاشًا  أجرينا  والتنمية  العدالة  حزب  يف  إننا  القول  أصدقكم 
يف احلقيقة نكون مضطرين يف هذه احلكومة أحيانًا كثرية ألن نتخذ قرارات ختدم مصلوة 
الدولة أوالً، وتراعي التوازنات احلزبية املوجودة يف االئتالف احلكومي وخاصة يف جمال 
التصنيفات  العديد من  املغرب يف  يفرس حتسن موقع  الكربى، وهذا  االقتصادية  املشاريع 

العاملية يف املجال االقتصادي. 
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مصلوتنا  نفكر يف  ومل  وأخريًا،  أوالً  البلد  ومصلوة  الدولة  مصلوة  نفكر يف  إذًا  نون 
األنانية كوزب، ومع ذلك سنسعى للفوز يف االنتخابات الترشيعية القادمة. لكن ليس من 
وتنمية  السياسية، كوزب عدالة  الناحية  من  الرشعية وال  الناحية  من  نبوث ال  أن  حقنا 
البلد  مصلوة  عىل  ومؤمتنون  مسؤولون  فنون  الترشيعية،  باالنتخابات  الفوز  أولوية  يف 
ككل، مؤمتنون عىل مقدراته وثرواته ومستقبله. وحينم اختذنا قرارًا بمراجعة وإصالح نظام 
التقاعد، أو مراجعة نظام الدعم العمومي )نظام املقاصة(، قلنا إننا سوف نرشح للمغاربة 
الطويل، قرارات  املدى  يتناسب مع مصاحلهم خاصة عىل  بم  نتخذ قرارات  بأننا كوزب 
رفاهية  هلا  ويوفر  واحلياتية  االجتمعية  مشاكلهم  يل  وبم  املستقبلية  مصاحلهم  هلم  تؤمن 
معقولة يف املستقبل، فإذا فهمونا فأهاًل وسهاًل، وإذا مل يفهمونا فال حول وال قوة إال باهلل. 
مستعدون  فنون  قادمة  حملية  أو  ترشيعية  انتخابات  أية  يف  املغريب  الشعب  ينتخبنا  مل  وإذا 
لذلك، وسنكون مسرتيي الضمري والوجدان بأننا خدمنا مصالح شعبنا املغريب، وإن كانت 
آنيًا، ألننا سنكون قد عملنا  املغاربة  الطويل، وحتى إن مل يشعر هبا  املدى  مستقبلية وعىل 
بالدرجة  كوكومة  علينا  يمليه  وما  املغريب،  الشعب  إياها  منونا  التي  الثقة  علينا  متليه  بم 
األوىل واجب الوقت الضاغط والقصري نسبيًا مقارنة بالفرتات الزمنية للوكومات املغربية 

السابقة. 

فيم يتعلق بوجود تيارات علمنية وتيارات إسالمية يف املغرب، نون ال نصدر وال نقوم 
بتصدير هكذا تقوالت عىل أرض الواقع، وال نستخدم مصطلح علمين ومصطلح إسالمي 
لوصف األحزاب السياسية املغربية. أريد أن ارشح ملاذا ال نستخدم مصطلح إسالمي أو 
السيايس  فهمنا  يستوعب  ال  إسالمي  فمصطلح  والتنمية؛  العدالة  حلزب  إسالمي  صفة 
وحتى أنه ال يستوعب طبيعة اخلالفات السياسية املوجودة يف املغرب، فاخلالفات يف املغرب 
بني القوى واألحزاب السياسية ال تتعلق بالنظر إىل مرجعية هذا احلزب أو ذاك، واملرجعية 
اإلسالمية يف املغرب هي مرجعية مجيع األحزاب السياسية، فاإلسالم هو مرجعية الدولة 
املغربية واملجتمع املغريب وال يشذ عن ذلك أية قوى، فاملغرب باتفاق اجلميع دولة إسالمية. 

وكم تنص عليه الدساتري يف العامل العريب، فالدستور املغريب ينص عىل أن املغرب »دولة 
إسالمية«، هذا أوالً. ثانيًا، احلزب الشيوعي يف املغرب هو حزب التقدم واالشرتاكية، هو 
يستشهد  كان  اهلل،  بنعبد  نبيل  العام  وأمينه  اإلسالمية،  بمرجعيته  احلقيقة  يف  يعتز  حزب 
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استشهاداته  يف  يؤكد  أو  ويقدم  دائًم،  االشرتاكي  النموذج  لتأصيل  القرآنية  باآليات 
عنهم،  اهلل  ريض  الغفاري  ذر  وأبو  اخلطاب،  بن  عمر  املؤمنني  أمري  بأقوال  االشرتاكية 

وغريمها من صوابة رسول اهلل. 

وبالنسبة حلزب االستقالل املغريب، فهو يتعامل من الناحية االقتصادية بنموذج قريب 
من الفكرة الليربالية يف االقتصاد، لكن السيد عالل الفايس مؤسس احلزب، مفكر إسالمي 
عىل  واطلعنا  وفهمناها،  كتاباته  عىل  واطلعنا  مؤلفاته،  يف  دققنا  ونون  األوىل.  بالدرجة 

كراسات حزب االستقالل فوجدنا أنه حزب ذو مرجعية إسالمية بالدرجة األوىل. 

أما حزب االحتاد االشرتاكي، فهو ال يقول يف كراساته وأدبياته بأنه حزب علمين، هو 
يقول إنه حزب يساري كاختيار سيايس واقتصادي واجتمعي، لكنه يرتم ما يسميه بالرتاث 

املستنري للمسلمني وتارخيهم وثقافاهتم ومرجعياهتم وحضارهتم العريقة اإلسالمية. 

إذًا، ملاذا نختلق مقابالت وتقوالت خارج املرجعية، فاملرجعية اإلسالمية هي مرجعية 
للجميع وال حق لنا يف احتكار هذه املرجعية اإلسالمية التي هي مرجعية الدولة واملجتمع 
املغريب حسب نصوص الدستور. لذلك نون كوزب سيايس نعتز بمرجعيتنا اإلسالمية، 
وال يمكن أن نتنكر هلا مطلقًا يف أي يوم من األيام، ونون يف احلقيقة نستلهم منها الكثري 
النقاط الواردة يف براجمنا السياسية واالقتصادية واالجتمعية، لكننا أيضًا، وهذا ليس  من 
رسًا، نستلهم من تراث البرشية واإلنسانية ومن تراث الشعوب، ونستفيد من جتارب هذه 
ونستلهم  السياسية،  خالفاهتا  وحل  واالجتمعية  االقتصادية  معضالهتا  حل  يف  الشعوب 

منها كيفية حتقيق مصالح الناس وحل املعضالت التي تواجههم بشكل يومي. 

جتارب  ومن  اإلسالمية،  جتاربنا  من  لالستفادة  غرينا  من  أكثر  متومسون  أننا  صويح 
يف  الرائدة  الرتكية  التجربة  وبالذات  الديمقراطية،  إىل  سبقتنا  التي  اإلسالمية  األحزاب 
العامل  أو يف  العربية  منطقتنا  األخرى سواء يف  احلزبية اإلسالمية  التجارب  أو  املجال  هذا 
اإلسالمي، لكن مل يكن لدينا أي مشكلة يف تغيري صفة أو مسمى احلزب وذلك بأخذ موافقة 
أعضاء حزب العدالة والتنمية تشاوريًا وبالتوافق ألن اهلدف يف هناية املطاف يف املغرب هو 
الوصول إىل توافقية تشاركية مع األحزاب واملكونات السياسية املغربية األخرى يف احلكم، 
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ألن ما هيمنا يف النهاية هو مقاصد املوضوع، طبعًا هذه املقاصد دفعتنا بأن نقوم بمراجعة 
كربى لتفكرينا السيايس. 

الرشيعة  أستاذ مقاصد  بالدكتور إسمعيل احلسني  تذكريكم  إىل  أحتاج  هنا ال  وبالطبع 
سواء أكانت هذه املقاصد يف املغرب أو يف عاملنا العريب. لذلك نعترب أن من األشياء اجلوهرية 
جتنب أية مشاكل بمناداة اآلخرين بمصطلح علمين أو بمصطلح إسالمي يف املغرب، ألننا 
الدستور أعطانا ميزة  املغرب مجيعًا مسلمون ونعتز بكوننا مغاربة مسلمني، وأن  نون يف 

كاملة بأن املغرب دولة إسالمية ومرجعيتها إسالمية.

لكن ال يمكن بأي حال من األحوال أن تصدر قوانني يف املغرب متعارضة مع الرشيعة 
اإلسالمية، فباإلضافة للقانون الذي يقدم امللك املغريب بصفته الدينية »أمريًا للمؤمنني«، 
هو الضامن هلذه املرجعية اإلسالمية للمغرب واملغاربة. إذًا ملاذا تريدون أن نوتكر يف حزب 
العدالة والتنمية صفة اإلسالمية، وأن نضيف له مصطلح إسالمي أو علمين هلذا احلزب أو 
ذاك؟ إن عدم إضافة إسالمي إىل اسم احلزب ال تنطوي عىل عزل اإلسالم، ثم إن اإلسالم 
ال يطالب بوصف األحزاب السياسية بمصطلوات وصفات إسالمية، فهذا يف احلقيقة غري 

موجود ال يف الرشيعة اإلسالمية وال يف الُسنة النبوية. 

ومن الناحية الرشعية هنالك كتاب فريد ومقاالت إسالمية أليب موسى األشعري، إن مل 
ختِن الذاكرة، يف مسجالت مع أبو حامد الغزايل تشري إىل أنه ال يوجد مثل هذه املصطلوات 
نتشبث  فلمذا  وكفى!  وأخريًا،  أوالً  مسلمون  نون  احلقيقة،  ويف  اإلسالمية.  الرشيعة  يف 
وأبواث  دراسات  صناعة  هي  املصطلوات  هذه  وباملناسبة  اإلسالمية؟  باملصطلوات 
يؤثر  ولن  وكفى،  مسلمون  نون  إذًا  إسالمية،  وأبواث  دراسات  وليدة  وليست  غربية، 
السياسية  براجمه  تتصدر  التي  أفكاره  من  الكثري  يستلهم  الذي  حزبنا  عمل  عىل  املصطلح 

واالقتصادية واالجتمعية من الرشيعة اإلسالمية. 

ونون إن كنّا ال نريد أن نوتكر هذا املصطلح، فهذا ال يعني التنكر للمرجعية اإلسالمية 
حلزب العدالة والتنمية، فهل هلذا دالالت يف العمل السيايس للوزب إذا ما جتاوزنا االسم؟ 
إن التشدد املطلوب يكون يف النزاهة والشفافية، ويف حماربة الفساد، يف املوافظة عىل املال 
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العام، أما الليونة فتكون يف قراءة النصوص الرشعية بويث حتقق يف هناية املطاف مصالح 
الناس. 

وأنتقل اآلن للوديث عن العالقة بني الدعوي والسيايس. مل يكن هذا اختيارًا ميدانيًا أو 
تقنيًا أو من باب التوازن، أو توزيع األدوار كم يعتقد بعض املتسائلني، اختذته قيادة حزب 
العدالة والتنمية... ال مطلقًا، بل كانت هذه العالقة مبنية عىل أساس نقاش فكري واجتهاد 
ديني وسيايس دام ما يقارب السنتني داخل احلزب، بني كافة أعضائه وكوادره، ويف جملس 
الشورى، وشارك يف هذا النقاش علمء رشيعة وعلمء املقاصد والسياسيون، وكل من له 

عالقة يف هذا املجال، أو يمكن أن يفيد ويغني النقاش. 

بأمور  أعلم  »أنتم  الرشيف  النبوي  احلديث  يف  األوىل  النصوص  قراءة  من  وانطالقًا 
هناك  نفسه،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  ممارسات  يف  التمييز  من  وانطالقًا  دنياكم«، 
كتاب قّيم يف هذا املجال للدكتور سعد الدين العثمين حول ترصفات الرسول يف اإلمامة، 
وبني  ومبلغا،ً  ونبيًا  رسوالً  ترصفاته  وبني  دولة،  كرئيس  الرسول  ترصفات  بني  يميز  إذ 
ترصفاته كقايض. بالطبع هذه التصنيفات كانت موجودة منذ القرن الرابع اهلجري، نون 
قمنا بخوض هذه التجربة وقمنا بالتمييز بني الدعوي والسيايس. بالطبع، هذا ال يعني أننا 
أصبونا متنكرين ملرجعيتنا اإلسالمية، بأي حال من األحوال، وهذا ال يعني أن الرشيعة 
اإلسالمية أو القضية اإلسالمية ليس هلا قول وفصل يف املجال العام. حقيقة، يتوجب علينا 
أن نميز ما ستقدمه وما قدمته الرشيعة اإلسالمية للبرشية يف كافة املجاالت ويف الكثري من 

األشياء. 

ويف  التنظيم،  يف  خاصة،  عالقات  هي  والسيايس  الدعوي  بني  احلزب  يف  العالقة  إن 
فدائًم  االنتخابية،  املوطات  يف  احلزب  تساند  دائمة  حركة  وهذه  الرموز،  ويف  الوظائف، 
عىل  منفتح  سيايس  أفق  هلا  مؤسسات  هذه  لكن  للوزب،  داعمة  اجتمعية  نشاطات  هلم 
دعم أحزاب أخرى، إذا ما كانت تؤمن باختياراهتا، بمعنى أن احلركة قد حتولت إىل فاعل 
مدين، وهي جزء من املجتمع املدين املغريب الذي يشتغل يف احلقل الدعوي، لكن كمواطنني 
هلم اختياراهتم السياسية، وهلم دور يف تصنيف االنتخابات الترشيعية واملشاركة فيها ويف 

إنجاحها.



227الفصل الرابع: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املغربية

بالطبع املواطنون املغاربة يدعمون حزب العدالة والتنمية الذي خرج من بني ظهرانيهم، 
أن  ويمكن  يؤمن  سيايس  حزب  أي  لدعم  مستعدون  لكنهم  أحد،  عليه  ينكره  ال  وهذا 
يساهم يف تعزيز نظرية اإلصالح، كم هم يؤمنون هبا، من وجهة نظرهم. وهلذا أتصور أنه يف 
بعض الدوائر االنتخابية التي ال يكون حلزب العدالة والتنمية مرشوون، وهذا حصل يف 
انتخابات سابقة، فإن احلركة تبوث عن بعض الشخصيات لدعمها من مرشوي األحزاب 
والقوى السياسية األخرى التي تكون هلا وجهات نظر قريبة من برناجمنا، وتؤمن بنظرتنا 

اإلصالحية وبربناجمنا السيايس. 

أثناء  إليها  أرشت  ربم  وإسقاطه،  الفساد  بمواربة  تتعلق  األسئلة  من  جمموعة  هناك 
احلديث، لكن هنالك موضوع حماربة الفساد كفساد، فهذا ال يارب بقرار سيايس، خاصة 
يف  بعيد  أمد  منذ  القائم  السيايس  النظام  بنية  من  وجزء  السلطة،  بنية  من  جزء  الفساد  أن 
أمام  السنوات  الفساد وتعاظم، وأصبح معضلة كأداء مع مرور  تراكم هذا  املغرب، وقد 
املؤسسات، ُويارب  ُيارب عن طريق إصالح  التنمية االجتمعية واالقتصادية، ولذلك 
بشكل مؤسيس، وليس فقط بإصدار قرار سيايس أو إصدار قانون بمواربة الفساد ونقطة. 

وهناك يف احلقيقة قرارات جريئة وشجاعة يف هذا املجال، وهي تطال كافة املستويات، 
وال متيز ين فاسد كبري وفاسد صغري؛ اجلميع أمام القانون سواء، والكل معرض للمساءلة 
أو زجهم يف  السجن،  الناس يف  إدخال  يتم عن طريق  والعقاب، لكن هذا ال  واملواسبة 
املعتقالت. صويح أن هناك أناسًا موجوديون يف السجون، لكن تم زجهم يف السجن ليس 
عن طريق األحزاب السياسية أو عن طريق قرارات سياسية تصدرها أحزاب املعارضة أو 
أحزاب االئتالف احلاكم، إنم عن طريق املؤسسات العمومية نفسها التي يعملون هبا، وقد 
تم اكتشاف هؤالء باجلرم املشهود عن طريق النيابة العامة أو كشوف احلسابات املزورة وما 

شابه، والقضاءيأخذ جمراه. 

وانعكاس  كنتيجة  للومية  وخيضع  املغرب  يف  موجود  هذا  التظاهر،  يف  للوق  بالنسبة 
لترصفات بعض القوات العمومية بوق املتظاهرين، فاالحتجاجات اليومية يف كافة أنواء 
املغرب تعد باملئات، وقد يدث يف إحدى هذه التظاهرات أعمل عنف وشغب، وهذا جيعل 

القوات العمومية تتدخل بطريقة فيها نوع من العنف يف بعض األحيان. 
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العالقة مع مجعية »الرب واإلحسان« هي عالقة ودية، لكنها عالقة فيها خالف سيايس، 
أما العالقة مع السلفيني، فنون نميز بني السلفيني الذين يتبنون العنف، والسلفيني الذين ال 
يدعون إىل ممارسة العنف. وعالقتنا مع السلفيني الذين يتبعون العنف ويستخدمونه عالقة 
لذلك دعت هذه احلكومة، حكومة حزب  املغريب.  القانون  وبينهم  بيننا  قانونية، ويفصل 
العدالة والتنمية إىل وضع مرشوع قانون جيّرم السفر إىل مناطق تعترب مناطق توتر يف العامل. 
كم أن عالقة حزب العدالة والتنمية مع هؤالء السلفيني املتطرفني هي عالقة بال أدنى شك 
املهم  الدعوي  العامل  الفكري والثقايف، من خالل  التوجيه واإلرشاد والتأطري  تقوم عىل 
الذي تقوم به احلركة الدعوية يف هذا املجال. هذا يف حني أن لنا كوزب مع بعض السلفيني، 
وخاصة الذين ينبذون العنف وال يدعون إليه، وليس هلم مواقف سلبية من النظام امللكي، 

عالقات مميزة.

أما عالقتنا مع حزب االستقالل فهي عالقة سياسية، يف حني أن هناك نقاط التقاء ونقاط 
يوجد بخاصة مع األمني  بالذات،  املرحلة  بيننا كوزبني سياسيني. ويف هذه  فيم  اختالف 
حزب  ممثل  منها  بعضًا  تناول  قد  كان  سياسية،  خالفات  االستقالل  حلزب  اجلديد  العام 
االستقالل، وأنا اعتذر عن اخلوض فيها ألنني ال استطع أن أجيب عن كل األسئلة املوجه 
إلينا، ألن الوقت دامهنا، ومل يتبق الكثري من الوقت لإلخوة اآلخرين للتداخل والرد عىل 

األسئلة املوجه إليهم. 

احلكومة  يف  البوث  طاولة  عىل  مطروحًا  زال  ما  الدستوري  اإلصالح  موضوع  إن 
السياسية  باإلرادة  فقط  مرتبطًا  ليس  لكنه  أعمهلا،  جدول  عىل  موجود  وهو  االئتالفية 

وباملؤسسة امللكية والقرص، إنم مرتبط بنضج الطبقة السياسية يف املغرب. 

وأنا شخصيًا اعترب أن اإلرادة امللكية، إرادة قوية وحازمة وفاعلة يف االنتقال إىل املسار 
الديمقراطي يف املغرب، وحينم حصل ما حصل من ارتدادات يف مرص، وسقط حكم حممد 
مريس اإلخواين، وحتى يف تونس عندما ختلت حركة النهضة عىل رئاسة احلكومة، بعدها 
مبارشة قام امللك حممد السادس بزيارة تونس، عىل رأس وفد يضم 23 وزيرًا، ويضم 100 
املغاربة والفاعلني يف املجال االقتصادي واالجتمعي، حيث  شخصية من رجال األعمل 
قام امللك والوفد املرافق له بتوقيع أكثر من 23 اتفاقية، ورّسع زيارته إىل تونس يف الوقت 
الذي كان يتودث فيه البعض عن االستقرار واألمن وغريها من األمور، وجتول يف شوارع 
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املواطنني  مع  بورقيبة، وأخذ صورًا مجاعية  احلبيب  وبالذات يف شارع  التونسية  العاصمة 
التوانسة. 

هذه  بأن  السياسية  القوى  مجيع  اعتربت  كم  والتنمية،  العدالة  حزب  يف  اعتربنا  ونون 
املسار  اختار  لكنه  الديمقراطي،  املسار  اختار  بأنه  املغريب  العاهل  من  إشارة  هي  الزيارة 
الديمقراطي عن طريق التدرج فيه، وبأقدام ثابتة وراسخة، وليس بقفزات يف اهلواء، وعن 
التفاهم والتعاون وبشكل سلمي عوضًا عن الرصاع والتنازع، لذلك نون بصدد  طريق 
حتول جوهري يف القاعدة السياسية املغربية، هذا التوول سيقتنع بموجبه اجلميع، بأنه ليس 
دولة  إىل  التوول  باإلمكان  أو  الديمقراطية  حتقيق  يمكن  واحدة  بقفزة  أو  واحدة  بصفقة 
حريات ودولة القانون ودولة مواطنة ومساواة. لكن يمكن حتقيق هذا احللم بواسطة تفاهم 
مجيع أطراف احلركة السياسية االجتمعية املغربية، ليس بمنطق التنازل، إنم بمنطق التعاون. 
وبمنطق املصلوة الوطنية، وهذا ال يتعارض مع احلق يف االحتجاج والتظاهر الشعبي، وال 

يتعارض مع ممارسة الضغوط لتنفيذ اإلصالحات الدستورية. 

وتعّد مذكرة حزب العدالة والتنمية يف هذا املجال متقدمة جدًا مقارنة مع باقي املذكرات 
الديمقراطية  حتقيق  إىل  تدعو  فاملذكرة  أخرى.  مغربية  سياسية  أحزاب  هبا  تقدمت  التي 
الكاملة، لكن مع االحتفاظ ببعض التخصصات اجلوهرية للمؤسسة امللكية. من الناحية 
الدستورية، يتمتع امللك باختصاصات حرصية يف جمال اإلرشاف عىل الشأن الديني باعتباره 
يتمتع بصفة »أمري املؤمنني«، إىل جانب األخذ بآراء العلمء يف إصدار الفتاوى الرسمية، يف 
حني أن القضية ليست مسألة فتاوى، العلمء دائًم يصدرون الفتاوى، لكن أقصد الفتاوى 
الرسمية امللزمة جلميع املغاربة، وعىل كل املستويات االجتمعية، فهذه الفتاوى تصدر عن 

املجلس األعىل الذي يرأسه امللك. 

وبالنسبة للجيش املغريب، فهو مؤسسة حيادية، وامللك هو الذي يرتأس هذه املؤسسة 
العسكرية، وهو القائد األعىل للقوات املسلوة املغربية امللكية، ونون يف احلقيقة ال نطالب 
بأن  نعترب  ألننا  العسكرية،  املؤسسة  هذه  مهام  هيكلة  إعادة  أو  املجال  هذا  يف  بإصالحها 
أو  للدولة  السياسية  الشؤون  يف  يتدخل  وال  حمايدًا  يكون  أن  هو  للجيش  الطبيعي  املوقع 
يف شؤون احلكم. ويف احلقيقة هناك بعض االختصاصات املشرتكة ما بني املؤسسة امللكية 
واحلكومة، وهذه االختصاصات تدور يف جمال عمل جملس الوزراء، هلذا نرى أنه ال بد من 
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املؤسسات االسرتاتيجية،  التعيني يف  يتم  املثال،  املؤسسات. فعىل سبيل  التعاون بني مجيع 
حسب الدستور املغريب، من قبل امللك، وليس من قبل احلكومة، ولكن باقرتاح من قبل 
رئيس  من  اقرتاح  عىل  بناء  امللك،  يعينهم  السفراء  منه.  توصية  عىل  وبناء  احلكومة  رئيس 
احلكومة وبتنسيب من الوزير املعني بوزارة اخلارجية. الوالة، )املوافظون( يعينهم امللك 
بناء عىل اقرتاح من رئيس احلكومة وبتنسيب من وزير الداخلية، لكن هناك اختصاصات 
املركزيني،  املدراء  مثل  املؤسسات،  بعض  يف  بالتعيني  تتعلق  احلكومة  لرئيس  حرصية 

والكتاب العامني للوزارات، ورؤساء اجلامعات، وعمداء الكليات.

عىل صعيد آخر، نون بكل تأكيد مع الديمقراطية التدرجية، سنصل حتًم إىل النموذج 
والنضج. عىل سبيل  بالرشد  االعرتاف  السياسية  الطبقة  تنتزع  الكامل حينم  الديمقراطي 
الكفاءة  أساس  عىل  متت  إنم  حزيب،  أساس  عىل  تتم  مل  حاليًا  متت  التي  التعيينات  املثال، 
يف  أولية  يعطي  أن  احلكومة  يف  مشارك  ما  حلزب  يمكن  وال  واخلربة،  العلمي  واملؤهل 
التوظيف ألعضائه من احلزب، وهم ضعاف من ناحية الكفاءة أو املؤهل العلمي أو اخلربة، 
أو القدرة عىل تدبري امللفات. ويف هذه النقطة بالضبط حصل تطور مهم جدًا واجلميع يشهد 

بذلك. 

الأ�ستاذ فوؤاد قادري)22): 

والقضائية،  والترشيعية  التنفيذية  الثالث؛  السلطات  بني  الفصل  حول  نقاش  دار  لقد 
التوضيح  وملزيد من  تتغول سلطة عىل أخرى.  املهمت، حتى ال  بينهم يف  التوازن  وحول 
انتقالية، مرحلة انجاز الدستور اجلديد، أي بمعنى  إننا يف املغرب ما زلنا يف مرحلة  أقول 

إخراج القوانني املنظمة هلذا الدستور إىل حيز التنفيذ والتطبيق عىل أرض الواقع. 

بالنسبة للمؤسسة العرش، املؤسسة امللكية يف املغرب، مؤسسة جامعة لكل املغاربة، إذ 
إن هلا دورها االعتباري دورها املركزي، فقد لعبت املؤسسة امللكية عرب التاريخ دورًا حموريًا 
قطف ثمره كل املغاربة، حتى يف أحلك الظروف ويف ظل أخطر املؤامرات. وحول سؤال 

)22)  عضو جملس املستشارين يف الربملان املغريب عن حزب االستقالل، املغربل
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الدكتور حسن نافعة، أقول، وهذه حقيقة، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بالتعامل 
التطويرات  استفادت من  إن احلكومة  الدستور اجلديد. وقلت يف مداخلتي  مع خمرجات 

الدستورية، فقد وسعت من صالحياهتا واختصاصاهتا. 

أما صالحيات امللك، فهي تلك الصالحيات التي صيغت يف وثيقة عام 2011، وهو ما 
تم استيعابه يف الدستور، حيث أسندت مهمة صياغة الصالحيات إىل جلنة موسعة، انفتوت 
هذه اللجنة عىل كل القوى واملكونات السياسية واالجتمعية املغربية، حيث اجتمعت معها 
واستقت منها اآلراء، ومل ترتك ال صغرية وال كبرية إال أحصتها، وقامت بصياغة نسخة 

هنائية مّهدت لصياغة دستور2011. 

بالنسبة للعالقة مع اجلزائر، يف احلقيقة كان املغاربة سباقني دائًم كدولة وملك وحكومة 
االقتصادي  وللتعاون  البلدين  بني  السلمي  للتعايش  اجلزائريني  لألخوة  األيدي  مد  إىل 
واالجتمعي واألمني معهم، لكن لألسف الشديد كان األخوة اجلزائريون يرفضون هذا 

التعاون ويرفضون اليد املمدودة إليهم من قبل إخواهنم املغاربة.

وكوزب  الدين.  حامي  العيل  عبد  األستاذ  عليها  أجاب  فقد  القضايا  لباقي  بالنسبة 
معارضة، أقول إن هناك بعض االختالفات السياسية والربناجمية، وحتى عندما نلتقي مع 
حزب العدالة والتنمية ال يكون بيننا رصاع عىل املرجعية اإلسالمية، ونون نستقي أفكارنا 
أخرى.  وعاملية  عربية  جتارب  من  أيضًا  نستقيها  بل  اإلسالمية،  املرجعية  من  فقط  ليس 
اختالفاتنا مع حزب العدالة والتنمية مبنية عىل مالحظات موضوعية وعىل قاعدة االلتزام 
بالربامج، وبكافة التصورات حلل املعضالت االجتمعية واالقتصادية واملعيشية للمواطنني 
احلكومة  قطعتها  التي  بالتعهدات  االلتزام  مدى  حول  اختالفاتنا  تدور  كذلك  املغاربة. 

االئتالفية عىل نفسها للمواطنني املغاربة، وحول قدرهتا عىل الوفاء هبا. 

فضاًل عن ذلك، هناك خالفات حول بعض املؤرشات ذات الصلة بواقع املجتمع املدين 
يف القضايا األساسية وخاصة يف جمال املؤسسات العمومية، ويف جمال الشبكة االقتصادية، 
ويف جمال وضع الضوابط بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات املالية، وكذلك فيم خيص 
ولنا  االقتصادي.  القرار  وسيادة  استقاللية  يافظ عىل  الذي  فهو  العام،  املال  احلفاظ عىل 
انتقادات كذلك عىل احلوارات التي جتري مع املعارضة السياسية والربملانية، فنون نطالب 
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بأن تكون احلوارات جادة ومثمرة ومفيدة وخترج بتوصيات تتخص العمل داخل احلكومة 
املجتمع  ومنظمت  واحلقوقية  النقابية  املنظمت  مع  بووارات  أيضًا  ونطالب  وخارجها. 

املدين. 

وأنا اآلن أريد أن أضع أمامكم صورة عن قناعات حزب االستقالل املغريب، وصورة 
عن طبيعة التجاذب يف املويط؛ نون يف املغرب نعيش يف فقر حقيقي، ونواول أن تكون 
لنا رشاكة سياسية مع مجيع القوى واملكونات السياسية املغربية حلل معضلة الفقر والبطالة، 

وهلذا نواول بناء تشاركية حقيقية مع اجلميع تكون بوابتها الديمقراطية. 

الأ�ستاذ ر�سيد روكبان)23): 

هناك سؤال لألخ هباء الدين النقشبندي واضح ودقيق: بمذا ننصح األصوات الداعية 
العدالة والتنمية  لو أن حزب  السؤال. ماذا  أنا سعيد هبذا  الجتثاث اإلسالميني؟ حقيقة، 
يف املغرب أصدر فتوى تؤيد اهليمنة عىل مقاليد احلكم، وتؤيد فكرة إلغاء اآلخر، وتدعم 
االستفراد بالرأي، أقول إن حزب العدالة والتنمية لن جيد له مكانة يذكر داخل املجتمع 
املغريب، ولن تنجح هذه التجربة. ألن العامل األساس يف نجاح هذه التجربة كان هو روح 
التنازل والتوافق التي حتىل هبا حزب العدالة والتنمية، وقبوله بالتعددية وبالرأي املخالف 

واحلوار مع كافة املكونات السياسية املغربية. 

وقد دعونا للمشاركة يف طاولة احلوار كافة األطراف املغربية، ومل نرتك اي طرف. وأقول 
بالرأي اآلخر املخالف،  القبول  متى توفرت إرادة احلوار واالستمع، ومتى توفرت ثقافة 
نون  أيضًا،  واشرتاكية.  تقدم  كوزب  موقفنا  بالضبط  هو  وهذا  التجربة،  ستنجح  حتًم 
دعونا إىل عدم إقصاء أي طرف، نون ضد إقصاء أي طرف مهم كان، ومهم كانت درجة 
اخلالف واالختالف السيايس واأليديولوجي معه، فنون نبني كل حواراتنا عىل املصارحة 

واملكاشفة والشفافية يف كل يشء. 

)23)  عضو جملس النواب، وعضو املكتب السيايس حلزب التقدم واالشرتاكية، املغربل
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الذي يقود هذا االئتالف  العدالة والتنمية  ومن خالل جتربتنا نقول إن من حق حزب 
أن  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  يف  نوعها  من  الفريدة  احلكومية  التجربة  وهذه  احلكومي، 
عليها  التداول  يتم  التنسيق  ومهمة  امليثاق،  حسب  املغاربة  بني  التنسيق  بمهمة  يتكلف 
سنويًا، وهذه السنة أترشف شخصيًا بصفتي رئيس الكتلة النيابية أو الفريق النيايب حلزب 
التقدم واالشرتاكية يف الربملان املغريب بمهمة التنسيق داخل األطر املعنية، بمعنى التداول 
بني مكونات االئتالف احلكومي، أو مع القوى السياسية من خارج االئتالف احلكومي. 
رؤساء  إىل  إضافة  الربملانية  األغلبية  أحزاب  مخيس  يوم  اجتمعت  هنا،  إىل  نأيت  أن  وقبل 
الكتل الربملانية بمقر السيد عبد اإلله بن كريان رئيس احلكومة للنقاش من أجل التوصل 
إىل مذكرة مع األحزاب األخرى هلا عالقة بالقوانني املنظمة لالنتخابات الترشيعية القادمة. 
ونون يف املغرب متى ختلينا عن منطق وثقافة احلوار سنصل إىل طريق مسدود، بل ستفشل 

التجربة املغربية بالتأـكيد. 

بخمس  باملطالبة  ينتهي  حل  أي  حقيقة  والصالحيات،  اجلديد  بالدستور  يتعلق  فيم 
صالحيات، بمعنى هل حققنا إشباعًا لدى املواطنني املغاربة؟ يف احلقيقة هناك مدرستان 
عن  الديمقراطية  املمرسة  تتقدم  حينم  تقول،  األوىل  املدرسة  الدستور؛  بتطبيق  يتعلق  فيم 
املمرسة  تواكب  حتى  الدستورية،  الوثيقة  بتعديل  احلل  يكون  آنذاك  الدستورية،  الوثيقة 
القائل  الربيطاين  النموذج  هو  وهذا  املغاربة،  ينشدها  التي  الكاملة  الواقعية  الديمقراطية 
فتدعو  الثانية،  املدرسة  أما  املكتوبة.  الوثيقة  عن  متقدمة  تكون  أن  جيب  الديمقراطية  بأن 
الديمقراطية  الدستور متقدمة عىل املمرسة  الدستورية بمعنى نصوص  الوثيقة  ألن تكون 
الواقعية، وهذه حالتنا راهنًا يف املغرب. ممارستنا الديمقراطية الفعلية عىل أرض الواقع مل 

تطَغ بعد عىل النصوص الدستورية، ومل تتقدم عليها بعد. 

إذًا معركتنا اليوم يف املغرب ليس املطالبة باملزيد من اإلصالحات ألن التودي األكرب 
الذي يواجهنا كوكومة ائتالفية، وكمؤسسة ملكية، وأحزاب سياسية ومؤسسات جمتمع 
مدين هو التفعيل األمثل لنصوص الدستور اجلديد. فهنالك نقاط كثرية مل نتمكن بعد من 
تفعيلها عىل أرض الواقع. وعندما نتمكن من تفعيل مقتضيات ونصوص هذا الدستور ربم 
سنتجاوزه عن طريق املمرسة، حينها ستكون احلاجة ملوة لوضع دستور جديد للمغرب. 
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وسيتم  الواقعية،  الديمقراطية  املمرسة  قبل  من  متجاوزًا  الدستور  هذا  حينها  وسيصبح 
تطوير الدستور أو تعديله بأسلوب التدرج. 

ومل  الديمقراطي،  البناء  طريق  يف  نون  حقيقة  أنجزناه؟  بم  اكتفينا  هل  آخر:  سؤال 
نغادره بعد، ومل نكتِف بم أنجزنا يف هذا املسار. ونون يف أوج استكمل البناء الديمقراطي 
ثالثة،  الوطنية  الثوابت  كانت  اجلديد،  الدستور  يف  املثال،  سبيل  عىل  للبالد.  واملؤسسايت 
اآلن أصبوت أربعة: إضافة للوحدة الرتابية للمغرب، الدين اإلسالمي، والنظام امللكي، 
باملسار  ليس  الديمقراطي،  االختيار  عنه.  رجعة  ال  الذي  الديمقراطي  اخليار  هو  والرابع 
من  اقرتبنا  فكلم  أمجع،  العامل  يف  تعرفون  كم  كامل  ديمقراطي  نظام  هناك  فليس  السهل، 
الديمقراطية، فإننا نجدها تتوسع وتبتعد، فاحلراك جيب أن يظل متواصاًل حتى الوصول 

إىل الديمقراطية احلقه والنموذج األمثل هلا.

فيم يتعلق بالفساد، أعتقد أن الفساد وحماربته وحماولة إسقاطه والقضاء عليه، يتجاوز 
املجال السيايس، ويتجاوز والية حكومية واحدة، فهذا يتطلب نفسًا طوياًل، بم فيه تغيري 
ثقافة املجتمع، ويتاج عمليًا إىل جيل بكامله، وربم أكثر من جيل، من أجل القطع مع ثقافة 
واجتثاث  األمس،  وليدة  ليست  الثقافة  فهذه  املغرب،  يف  عقود  عدة  منذ  السائدة  الفساد 
املفسدين يتطلب تدخل كل األطراف وليس تدخل احلكومة والدولة بكل أجهزهتا فقط، 
الترشيعية والتنفيذية والقضائية واألجهزة األمنية، وتدخل  املؤسسات  يتطلب تدخل  إنه 
منظمت املجتمع املويل واملجالس البلدية واملولية واإلعالم املسموع واملرئي واملكتوب، 
أجهزهتم  بكل  املغاربة  فكل  الدراسية،  واملناهج  واملسجد  واجلامعة  املدرسة  وتدخل 
ومؤسساهتم مدعوون إىل االنخراط يف هذه العملية املهمة التي متس يف احلقيقة كل مناحي 

احلياة املغربية. 

فيم يتعلق باالحتجاجات واحلراك الشعبي، انأ قلت إنه كان جيري يف املغرب نوو 1500 
الواحد  اليوم  يف  احتجاجيًا  وحتركًا  تظاهرة   50 بمعدل  أي  الشهر،  يف  وتظاهرة  احتجاج 
تطلب  أن  جيب  االحتجاجية  التوركات  هذه  املغربية.  والنواحي  والبلدات  املدن  كافة  يف 
ترخيصًا حسب القانون من قبل املنظمني من أجل السمح هلا باخلروج إىل الشارع. والواقع 
أن الدولة ووزارة الداخلية بالذات ال تتعامل برصامة مع هذا التظاهرات، وأنا أؤكد لكم 
وزارة  وتتفهم  القانوين،  اإلجراء  هذا  حترتم  ال  االحتجاجية  التوركات  هذه  من   %95 أن 
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الداخلية واحلكومة هذا األمر، وتتعامل معه بمرونة وال تتدخل إال حينم يتم عرقلة السري 
باختصار  هذا  واخلاصة،  العمومية  للمؤسسات  وختريب  عنف  أعمل  حدوث  أو  العام، 

شديد.

أختم باحلديث عن دور املرأة وحقوقها. هناك نص دستوري حول حقوق املرأة ومكافوة 
أنه  املغربية احلالية، ونعرتف بذلك، يف  التمييز ضدها. وقد أخطأت احلكومة  كل أشكال 
الدستور اجلديد، وقد  يتناقض مع مقاصد  ال يوجد يف احلكومة إال وزيرة واحدة، وهذا 
اعرتفنا هبذا اخلطأ هذا يف التشكيلة األوىل للوكومة، ولكن يف التشكيلة الثانية، تم تدارك 
بينهن إحدى رفيقاتنا وهي  هذا األمر، وتعيني سبع وزيرات يف االئتالف احلكومي، من 
عضوة مكتب سيايس يف حزب التقدم واالشرتاكية. والربملان احلايل مدعو إىل زيادة نسبة 
النساء فيه، إذ جيب أن تصل النسبة حسب الدستور اجلديد إىل الثلث، بينم لدينا ما يقارب 
من 17- 18% بفضل اللوائح الوطنية، حيث يوجد حوايل ستون امرأة يف الربملان، إضافة 

إىل مخس نساء فزن تنافسيًا مع الرجال يف دوائرهم االنتخابية. 

وفيم يتعلق بالشباب والدستور، فقد أصبح لدينا نوو ثالثني شابًا أعضاء يف املجلس 
أربعني سنة.  منذ  املغريب  الربملان  فيها وجود شباب يف  يتم  مرة  أول  املغريب، وهذه  النيايب 
اجليل  ومن  سياسية،  أحزابًا  يمثلون  وهم  املغربية،  التجربة  يمثلون  ثالثة  اليوم  وأمامكم 

اجلديد داخل هذه األحزاب.

الدكتور الب�سري املتاقي )مدير اجلل�سة(: 

داخل  النساء  من   %30 الـ  نسبة  حول  شخصيًا  يل  وجه  الذي  السؤال  إىل  اإلشارة  أود 
ومجيع  الكوتا،  نظام  خالل  من  النسبة  هذه  يعطي  املغريب  القانون  املغريب.  النيايب  املجلس 
األحزاب السياسية ملتزمة فيم خيص الالئوة الوطنية برتشيح نسبة معينة من النساء عىل 

لوائوها، ما يمكن املرأة من اكتساب حضورًا مهًم داخل املؤسسة الترشيعية. 

حول املقارنة بني التجربتني املغربية والتونسية، أعتقد أن جتربة حركة النهضة التونسية 
هي األقرب من جتربة حزب العدالة والتنمية من حيث أن التجربة التونسية قد دفع هبا فضاء 
منظمت املجتمع املدين الذي كان له حضور قوي يف احلياة السياسية التونسية، وكذلك األمر 
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نفسه بالنسبة للمغرب، حيث كان هناك دور كبري للمجتمع املدين يف التووالت والتغريات 
التي عرفتها اململكة املغربية.

تقرير حول اأعمال جل�سة التجربة املغربية

د. الب�سري املتاقي

تروم هذه الورقة بناء عىل النقاش الذي رافق معطيات اجللسة املغربية بخصوص جتربة 
اإلسالميني يف احلكم، الوقوف عىل اإلشكاالت والتوديات التي رافقت سياق ودالالت 
حتوالت املشهد السيايس وتداعياته بوصول اإلسالميني إىل احلكومة، وآفاق هذه التجربة 
اإلسالميون  خرب  حيث  القريبة،  املغاربية  التجارب  بعض  مع  املقارنة  عنرص  إعمل  مع 
وهلذا  الدولة،  شؤون  إدارة  بعض  كلهم  مرص...  يف  قبل  ومن  واملغرب،  تونس  يف  اليوم 
عىل  بناء  والديمقراطية،  التنمية  يف  وعودهم  انتظرت  الشعب  من  واسعة  قطاعات  فإن 
االنتخابية.  براجمهم  وضمنوها  السياسية  أوراقهم  يف  سطروها  التي  العريضة  العناوين 
واالرتداد عن  أيدهيم،  مكتسباهتا عىل  فقدان  من  أخرى خيفة  قطاعات  تتوجس  يف حني 

الديمقراطية والتعددية واحلرية التي أوصلت اإلسالميني إىل السلطة.

ومن جانب آخر حاولت الورقة استجالء عالقة اإلسالميني مع »خصومهم السياسيني 
ومنافسيهم األيديولوجيني«، وذلك بتسليط الضوء عىل نوعية التوالفات السياسية املربمة 
املربات األيديولوجية  بعيدًا عن  املورك هلا  املنطق  وسياقاهتا وأهدافها، والعمل عىل فهم 
الربامج  يف  قراءة  خالل  من  واأليديولوجية  املرجعية  موضوع  سيثري  ما  وهو  الدينية، 

)واملواقف( السياسية لإلسالميني بدول ما سمي بالربيع العريب.

يمكن  التقرير،  هذا  ورقة  صياغة  يف  املعتمدة  املواور  مع  وعالقة  التساؤالت  هذه  إن 
يف  املدجمني  لإلسالميني  السيايس  املسار  سريورة  تؤطر  مركزية  إشكآلية  يف  تلخيصها 
املغربية، وهو هل وصول  اململكة  السلطة يف  بزمام  الرسمي، واملاسكني  السيايس  املشهد 
برامج سياسية، كان  وبناء  الدخول يف حتالفات  وبالتايل  السلطة واحلكم،  إىل  اإلسالميني 
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نتاج نضال سيايس واجتمعي وبناء نفود اسرتاتيجي راكمه اإلسالميون مند عقود القرن 
املايض، أم كان نتيجة فرصة التوارث العربية؟

يف كلتا احلالتني، فإذا سامهت هذه التووالت يف فك عقدة اإلسالميني مع االندماج، 
والوصول إىل مراكز القرار، فإن التوديات احلقيقية اآلن تكمن يف كيفية تدبري اإلسالميني 
املؤهالت  من  هلم  وهل  واآلنية؟  احلساسة  واالجتمعية  السياسية  القضايا  من  للعديد 
والقدرات الذاتية واملوضوعية ما يمكنهم من مراكمة جتربة سياسية وديمقراطية، يف الزمن 

السيايس إلسالميي الربيع واحلراك املجتمعي؟

جتدر اإلشارة يف البداية إىل أن تعاطي اإلسالميني مع املجال العام من منطلق املشاركة 
السياسية الرسمية شكلت أبرز التوديات التي واجهتهم كتيار يمثل خط املشاركة،واملتمثل 
فمونة  الدعوي(،  )اجلناح  واإلصالح  التوحيد  وحركة  والتنمية،  العدالة  حزب  يف 
اإلسالميني مع الرشعية والعمل السيايس الرسمي دفعتهم لفتح النقاش مع عدة أحزاب 
»واأليديولوجية«،  الفكرية  املرجعية  معها يف  وتتقارب  تتقاسم  التي  تلك  سياسية خاصة 
كم أهنم تقدموا بتأسيس حزب سيايس بداية التسعينيات قوبل بالرفض ألسباب سياسية 
وإقليمية، كل هذا مل يثن التيار اإلصالحي من حماولة البوث عن طريق سيايس يضعهم يف 
قلب املشهد السيايس، وهو ما حتقق فعاًل يف أواسط التسعينيات من القرن املايض، وبموافقة 

من أعىل سلطة يف النظام السيايس املغريب )املؤسسة امللكية(.

هبذا استطاع النظام السيايس املغريب، وكذلك إسالميو تيار املشاركة أن يقدموا النموذج 
الذي يمكن أن يؤخذ به يف مسلسل إدماج هادئ وسلس حلركات اإلسالم السيايس، يف 
أعادت  نوعية  جتربة  أنتج  مما  إدماجهم  شكل  يف  النجاح  وبالتايل  واالنفتاح،  املراقبة  إطار 
والتنافس  التباري  عملية  جديد  سيايس  كلون  اإلسالميني  دخول  إمكانية  يف  التفكري 

االنتخايب، وهو ما أبانت عنه اململكة املغربية ومدى قدرة النظام عىل االحتواء واإلدماج.

تدرج تيار املشاركة يف مسار العمل السيايس، ومكنتهم املشاركة االنتخابية من االنتقال 
خاصة،  بأمهية  يظى  املوضوع  هذا  جعل  الذي  األمر  واحلكم،  السلطة  إىل  املعارضة  من 
وصول  لفهم  يتطلب  الذي  األمر  املجتمعي،  احلراك  حتوالت  بعد  االمهية  هذه  وستزداد 

اإلسالميني إىل السلطة واحلكم الوقوف عند أربع مالحظات أساسية، هي:
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قامت  • التي  الفكرية  واملراجعات  التنظريية  االجتهادات  يف  تتمثل  االوىل:  املالحظة 
التصور  عن  يتميز  السيايس  للعمل  جديد  نظري  تصور  لبناء  اإلسالمية  احلركة  هبا 
املرجعية  رافدها  مرجعية  منطلقات  من  اإلسالمية،  احلركات  أغلب  لدى  السيايس 
اإلسالمية والسعي للتربير الرشعي واأليديولوجي للدخول إىل املجال العام عرب آلية 

املشاركة 
آلية  • الرسمي عرب  السيايس  العمل  املشاركة معرتك  تيار خط  ولوج  الثانية:  املالحظة 

االنتخابات والتي أوصلتها إىل املجالس النيابية، وبالتايل االنتقال من إنتاج اخلطابات 
الذي  املعارضة، األمر  السياسية والتموقع يف  الفكرية إىل معرتك املمرسة  واملشاريع 

أنضج فكرة ورؤية اإلسالميني للعمل السيايس الرسمي.
بوصول  • اتسم  والذي  العريب  بالربيع  سمي  ما  سياق  يف  تتمثل  الثالثة:  املالحظة 

املغربية، وما  التجربة  البلدان منها  السلطة واحلكم يف بعض  اإلسالميني إىل ممارسة 
بتدبري هذه املرحلة االنتقآلية احلرجة واملفاجئة هلم  رافق ذلك من حتديات ارتبطت 
كدلك ما وضعهم أمام حتدي بناء حتالفات وائتالفات سياسية وبناء برامج لإلجابة 

عىل االنتظارات الكربى.
املالحظة الرابعة: التوديات التي فرضها الوضع اجلديد، وما مدى التزام اإلسالميني  •

بالشعارات والوعود والربامج الذي قدموها خالل املسار السيايس واالنتخايب عمومًا 
وإبان احلراك بشكل خاص، وكذا تدبري مشكلة االنسجام احلكومي وتفعيل ميثاق 
حكومة  وتشكيل  االستقالل  حزب  بانسواب  األوىل  احلكومة  فشل  بعد  األغلبية 

جديدة ضمت وزراء من التكنوقراط. 
إذًا لقد اتسمت املرحلة التي أعقبت التورات واحلراك العربيني، عودة النقاش وبعمق 
حول حركات اإلسالم السيايس وصعودها البارز إىل مراكز القرار، وبالتايل ممارسة السلطة 
واحلكم بعدما حققت اكتساحًا ونرصًا انتخابيًا يف عدة دول أصبوت نمذج بارزة يف دراسة 
تداعيات احلراك بفوز اإلسالميني، وما استتبعه من نقاش حول الربامج وبناء التوالفات 
وكذا تدبري ظرفية وصوهلا إىل السلطة واحلكم والتوديات التي فرضها هذا الوضع اجلديد 

واملفاجئ لإلسالميني يف تونس ومرص واملغرب.

وإذا شكل هذا الصعود أحد اجلوانب املشرتكة، فإن التميز متثل يف التعاطي مع احلراك. 
وبخصوص اململكة املغربية فاألجندة السياسية واالستباقية التي اعتمدها النظام السيايس 



239الفصل الرابع: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املغربية

املغريب يف وقت مبكر، جعلته يتعايش مع الرجة بمنطق الفاعل السيايس املركزي )املؤسسة 
امللكية(، وُيتّوجها بمبادرة سياسية جريئة متثلت يف اقرتاح تعديل الوثيقة الدستورية والذي 
أّرخ له خطاب امللك يف 9 مارس/آذار 2011، ما دفع جل األحزاب السياسية كقوى حمورية 
للتفاعل مع احلدث، وبالتايل إنجاح عملية االستفتاء لفاتح يوليو/ متوز 2011. واإلعالن 
عن انتخابات ترشيعية سابقة ألواهنا، ستشكل املرحلة اجلوهرية يف حتول املشهد السيايس 
ما  برملانية،  مقاعد  بـ107  االنتخابات  هذه  والتنمية  العدالة  حزب  بتصدر  وذلك  املغريب، 
لرئاسة احلكومة  النواب  الدستورية، وأغلبيته داخل جملس  الوثيقة  بمنطق مضمون  أهله 

احلالية.

إن هذه التووالت، ستمكن من اختبار اإلسالميني ومدى صدقية قاموسهم السيايس 
وبراجمهم السياسية عىل أرض الواقع، وقد ترجم كل هذه التساؤالت تعاطي اإلسالميني 
براجمها  كأجندة يف  املظاهرات  البارزة يف  للشعارات  توظيفهم  الشعبي وكيفية  احلراك  مع 
احلكومات  وتشكيل  التوالفات  بناء  بخصوص  طرحت  التي  التوديات  ثم  االنتخابية، 
التوافقات  إنجاح  أمام  لدهيم  السياسية  واملرجعية  األيديولوجي  للخط  االنتصار  وسؤال 

كرضورة فرضتها الظرفية السياسية. 

تستوجب اإلجابة عن هذه العنارص الوقوف عند ما ييل:

اأوًل: حمددات الربنامج ال�سيا�سي والنتخابي يف جتربة العدالة والتنمية

إذا كان حزب العدالة والتنمية، يركز اهتممه بشكل كبري عىل إعطاء األولوية للرشيعة 
الربنامج  فإن  والسنّة،  القرآن  من  دالالهتا  يستنبط  اجتهادات  تقديم  وياول  اإلسالمية، 
العام، التوجهات والرؤى التي يطرحها احلزب، ويسعى لتطبيقها عىل الواقع، تبقى حمكومة 
بنظرة واقعية براغمتية، ولعل واقعية حزب العدالة والتنمية تكمن يف طبيعة ومضمون رؤيته 
االقتصادية، فاحلزب مل يتكلم عن اقتصاد إسالمي نموذجي، كم مل يطرح تطبيق مقتضيات 
الرشيعة اإلسالمية )احلدود مثاًل(، فيم خيص قضايا اجتمعية، بل كسائر األحزاب الوطنية 
نلمس شبه تكرار، والتداول نفسه يف الطروحات مع حماوللة التميز بإضفاء مسوة دينية 

عليها.
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هو  ذلك  ويعترب  اإلسالمية،  املرجعية  من  انطالقه  عىل  والتنمية  العدالة  حزب  يؤكد 
وحارضه.  وتارخيه  ثقافته  ويف  أعمقه،  يف  اإلسالم  جتذر  مغريب  جمتمع  يف  الطبيعي  الوضع 
دينيًا وصيًا عىل اإلسالم، وأن  أو  نفسه حزبًا سياسيًا ال حزبًا إسالميًا،  يعترب  بذلك  وهو 
نسبية  برشية  تبقى  واختياراته  احلزب  اجتهادات  وأن  السيايس،  املجال  هو  اشتغاله  جمال 

قابلة للصواب واخلطأ.

دستوريًا،  حمسومة  قضية  فإهنا  املغرب،  يف  والدولة  الدين  بني  العالقة  خيص  فيم  أما 
الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية  أن اإلسالم دين  الدستور ينص عىل  أن  باعتبار 
ممارسة شؤونه الدينية)24). وعىل هذا األساس يعترب احلزب أن النصوص املتعلقة به غري قابلة 
للمراجعة، كم أهنا قضية حمسومة تارخييًا، حيث ظل اإلسالم باستمرار، وال يزال يشكل 

أساس الرشعية التي قامت عليها الدولة يف املغرب.

ويتضمن تبني احلزب للمرجعية اإلسالمية، أسسًا يف الفهم، أمهها:

أنه يقدم نفسه بوصفه حزبًا سياسيًا مدنيًا ذا مرجعية إسالمية، وبرناجمه سيايس مدين  •
يعمل عىل تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، وجييب عن األسئلة املطروحة سياسيًا، 
قبل مواطنني مدنيني  العام من  الشأن  تدبري  إىل اإلسهام يف  دينيًا وهو يسعى  وليس 

ذوي خربة يف الشأن العام.
قابلة للصواب واخلطأ، ومرشوٌة  • إنسانية  أن اجتهادات احلزب واختياراته، ممارسٌة 

للمراجعة والتطوير باستمرار.
ومن  • اإلنسانية،  التجربة  حققته  إجيايب  كسب  أي  من  االستفادة  عىل  احلزب  حرص 

والنهضة  التوديث  قيم  بني  تعارض  هناك  فليس  املعارصة،  احلضارة  عطاءات 
والتنمية، وبني املرجعية الدينية.

ثم أن جمال اشتغال احلزب هو املجال السيايس، واالنتمء إليه هو انتمء سيايس، وترتكز 
العضوية فيه عىل أساس املواطنة، وليس عىل أساس الدين، وذلك ما جيعله ظاهريًا حزبًا 

)24)  انظر الفصل الثالث من دستور2011ل
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ومقرتحاته  بتوجيهاته  االلتزام  مسألة  عىل  يشدد  احلزب  لكن  املواطنني.  جلميع  مفتوحًا 
السياسية. 

ينطلق احلزب بداية من مقومات أمهها:
الوسطية واالعتدال، وذلك باجتناب كل مظاهر الغلو والتطرف يف املمرسة، واعتمد .1 

اإلقناع واجلدل بالتي هي أحسن، واحلوار الفكري املرتكز إىل العلم واملنطق واحلجة، 
ونبذ كل أشكال العنف ورفضه وإدانته.

الفكرية .1  احلداثة  معطيات  مع  واإلجيايب  اخلالق  بالتفاعل  والتوديث  التجديد 
اجلمود  يناقض  املعنى  هبذا  املرجعية  َفتمثُّل  واملعرفية،  والتكنولوجية  والسياسية 

والتخلف ويعمل عىل بناء املستقبل بأدوات العرص.

االنفتاح عىل الغري والتعارف معه تواصاًل وتبادالً للمصالح املرشوعة..1 

مرجعية  ذي  مدنيًا،  سياسيًا  حزبًا  كونه  ينفي  ال  اإلسالمية  للمرجعية  احلزب  تبني  إن 
إسالمية، ويتصف برناجمه بالواقعية وجييب عن األسئلة املطروحة سياسيًا، وليس دينيًا من 
مثل، أن اجتهادات احلزب، واختياراته تبقى رهانات مؤطرة بوقيقة الواقع وإكراهاته، ما 
جيعل احلزب منفتوًا عىل أي جتربة ونموذج حضاري حديث، يقوم عىل التنمية والتوديث.

الثاين  25 نونرب/ ترشين  برناجمه االنتخايب، وُقَبيل الرتشح النتخابات  وأّكد احلزب يف 
والعدالة«،  والتنمية  والكرامة  احلرية  مغرب  جديد...  مغرب  »بناء  إىل  يسعى  أنه   ،2011

مع التمكني للوكامة اجليدة عىل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتمعية والثقافية 
والشفافية  الرشيفة  واملنافسة  واملسؤولية  احلقيقية  الديمقراطية  عىل  والقائمة  واخلارجية، 

والنزاهة.

وعمل حزب العدالة والتنمية عىل رسد أهم األهداف التي َسّطرها وأّكد عليها يف أكثر 
من مناسبة، وضّمنها برناجمه السيايس. وبالعودة إىل نص ورقته املعنونة بـ »املرشوع«، والتي 
أنه »حزب سيايس  العموم، نجده يؤكد ويشدد عىل  يقدم من خالهلا، رؤيته ورسالته إىل 
وطني يسعى، انطالقًا من املرجعية اإلسالمية ويف إطار امللكية الدستورية القائمة عىل إمارة 
يعمل  مزدهر ومتكافل«. وهو  بناء مغرب حديث وديمقراطي،  اإلسهام يف  إىل  املؤمنني، 
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وبرناجمه سيايس  الديني.  التبشري  وآليات  الفتاوى  بإصدار  وليس  السيايس  العمل  بآليات 
مدين يعمل عىل تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، وجييب عن األسئلة املطروحة سياسيًا 

وليس دينيًا.

بني  التمييز  من  نوعًا  احلزب  تبنى  والنظرية،  الفكرية  املراجعات  مسلسل  إطار  ويف 
الذي  هو  وهذا  أخرى.  جهة  من  السياسية  واملؤسسات  جهة،  من  الدعوية  املؤسسات 
سيمكن من أن تشتغل كل منهم بنجاعة وختصص، حيث مّيز بني قيادة التنظيمني؛ حركة 
ما  حيث  الفصل  إىل  ذلك  يؤدي  أن  دون  والتنمية،  العدالة  وحزب  واإلصالح،  التوحيد 

زالت احلركة حي الدعامة األساسية يف مسار العمل السيايس للوزب.

هكذا، نالحظ وبتوليل أدبيات حزب العدالة والتنمية املغريب، وبخالف حزب حركة 
النهضة التونسية وحزب احلرية والعدالة املرصي، ال ُيَشّدد بقوة وباحلدة نفسها عىل املرجعية 
اإلسالمية كمرجع ديني لتزكية طموحاته السياسية، بقدر ما َيعِرض مقاربة جديدة، حمورها 

اإلنسان املغريب بكل مكتسباته االجتمعية واهلوياتية.

تعد هده املرحلة االنتقالية حساسة يف مسار اإلسالم السيايس املغريب، فوزب العدالة 
والتنمية، ُمطالب بأن يتجنب- وبوعي تام- املساس بقواعد وأدبيات تدبري الشأن السيايس 
للمواطنني املغاربة، وعدم املجازفة باخللط بني الشأن الديني الذي ُيعد من صميم اختصاص 
املؤسسة امللكية باعتبارها املمثلة الوحيدة لـ »إمارة املؤمنني« والساهرة عىل احرتام الدين 
ومحايته، والضامنة حلرية ممارسة الشؤون الدينية)25)، والشأن السيايس الذي يعد تدبريه من 
املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه. ثم تفادي الدخول يف رصاع وصدام بني خمتلف املرشوعيات 
باملغرب.  السياسية  للسلطة  السيايس  الزمن  التي جعلت احلزب- ولزمن طويل- خارج 
سامهت  والتي  العريب،  الربيع  رياح  لوال  واملرصية  التونسية  للتجربتني  يتوفر  مل  ما  وهذا، 

)25)  حسب املادة 41 من الدستور املغريب اجلديد، املستفتى حوله بتاريخ فاتح يوليوز/ متوز 2011، 

شباط  فرباير/   20 يوم  املغربية  اململكة  مدن  من  العديد  شهدته  الذي  الشعبي  احلراك  بعد 
2011ل



243الفصل الرابع: اإلسالميون واحلكمللل التجربة املغربية

العمل  يف  التدرج  مسار  ليستكمل  القرار،  مراكز  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  ينتقل  أن  يف 
السيايس.

ثانياً: مالحظات يف امل�سار النتخابي للعدالة والتنمية
 ،1997 حزيران  يونيو/   13 بتاريخ  هلم  انتخابية  مشاركة  أول  عرفت  األوىل:  املرحلة 
أحرزوا من خالهلا عىل تسعة مقاعد، بعدها سيدخل احلزب يف انتخابات جزئية ويصل 
عىل عدد من املقاعد اإلضافية فريتفع عدد مقاعده إىل 13 مقعدًا، ما يسمح له من تكوين 

فريقه الربملاين.

مقعدًا   42 بـ  الثانية  للرتبة  احتالهلم  أفرزت  وقد   ،2002 انتخابات  هتم  الثانية:  املرحلة 
برملانيًا من بني 325 رغم أنه مل يشارك سوى يف 60% من الدوائر االنتخابية.

أما بخصوص الدخول الربملاين 2007 -2011 كمرحلة ثالثة: فإن حزب العدالة والتنمية 
حصد ما جمموعه 46 مقعدًا برملانيًا.

انتخابات  واكبت  التي  وهي  اإلسالميني،  صعود  شهدت  واألخرية:  الرابعة  املرحلة 
2011، بعد احلراك املجتمعي ويف ظل مقتضيات دستورية جديدة انتقل فيها حزب العدالة 

والتنمية بفضل اكتساحه لالنتخابات الترشيعية بـ 107 مقاعد برملانية، وبالتايل االنتقال من 
املعارضة الربملانية إىل ممارسة السلطة والتدبري أمام عدة حتديات كان أبرزها مدى نجاحه يف 

بناء التوافقات وإبرام التوالفات السياسية.

ثالثاً: الإ�سالميون وحتديات تدبري احُلكم
شكلت فرتة التورات واحلراك العربيني، بروز اإلسالميني ودعايتهم اإلعالمية كنخب 
قادرة عىل جتاوز األزمات وحتقيق الرفاه وحتقيق النمو االقتصادي، األمر الذي ساهم يف 
تقدمهم يف هذه الفرتة التي يمكن توصيفها بصعود اإلسالميني يف العامل العريب، هذه املسألة 
أثريت يف اململكة املغربية مع انتخابات 2007 وتداولتها استطالعات ومراكز ابواث، لكن 
يف هده املرحلة كان النقاش حمكومًا بموددات ترتاوح بني قدرة اإلسالميني عىل تشكيل 
التطور  البالد إىل  برنامج سيايس واقتصادي يدفع  بناء عىل  العام  الشأن  احلكومة، وتدبري 
ملواقف  والسياسية  املدنية  النخب  فعل  وردود  بتمثالت  يتعلق  آخر  جانب  يف  ثم  والنمء. 
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اإلسالميني خاصة اجتاه قضية املرأة واحلريات الفردية. لكن السمة العامة التي كانت تطبع 
اقتصادية  أبعادًا  أخد  والذي  اإلسالميني،  من  خيفة  التوجس  هو  بمودداته  النقاش  هذا 

)االستثمرات(، وسياسية )االستقرار(، وحقوقية )التعددية واحلرية والثقافة....(.

ولكن مع الثورات، أصبح احلديث عن صعود اإلسالميني خمتلفًا بشكل كبري عن سابقه، 
حيث أصبح يطرح بشكل مغاير ملا كان عليه األمر يف انتخابات 2007 ، ومن ذلك:

مدى قدرة اإلسالميني عىل رفع التودي االقتصادي والتنموي. •
ومدى قدرهتم عىل نسج حتالفات قوية تضمن هلم تشكيل احلكومة، والتوافق عىل  •

وثيقة دستورية أعطت  السياسية واالقتصادية، يف ظل  برنامج وطني لإلصالحات 
أولوية لفصل السلط وامتيازات وصالحيات للسلطة التنفيذية، ودور للمعارضة.

إذًا فالتساؤل الذي ُيطرح بخصوص اإلسالم السيايس يف هده املرحلة، يتمثل يف: هل 
وصول اإلسالميني إىل احلكم بعد الثورات جاء نتيجة نضال تارخيي وسيايس واجتمعي 
تراكم عرب التدرج يف الزمن، أم كان نتاج صدفة الثورات؟ وفتوت هذه اإلشكالية الباب 
جمددًا حول مسألة امتالك اإلسالميني للسلطة واحلكم خلط أيديولوجي يمكن ترمجته عرب 
اسرتاتيجيات واضوة املعامل تعكس رغبة الشعوب التي حركت الفضاء السيايس املغاريب 

والعريب.

االقــرتاع  صناديق  عىل  بناء  جــاءت  احلكم  يف  اإلسالميني  مرشوعية  كانت  وإذا 
والديمقراطية، فالسؤال الذي ُيطرح وما زال، هو ما مدى اعتقاد اإلسالميني بالديمقراطية، 
وبمضامينها الواسعة والكلية، وخضوعهم ملنطق تداول السلطة سلميًا وعدم التمسك هبا، 

هذا سيتضح مستقباًل من خالل ممارسة اإلسالميني للسلطة.

رابعاً: حتدي بناء التحالف والتوافق

احلركة  حاولت  املشاركة،  إسالميو  هبا  قام  التي  والفكرية  النظرية  املراجعات  إطار  يف 
السيايس، والتي تعد أحد أهم  العمل  النقطة األساسية منذ ولوجها معرتك  مالمسة هذه 

التوديات التي يطرحها واقع العمل السيايس لدى اإلسالم السيايس عمومًا.
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ال يتبنى تيار املشاركة موقف املقاطعة، أو الرفض لباقي التيارات السياسية، بل ووعيًا 
القرار  السياسية، وكذلك، سريورة  التي يطرحها واقع املشاركة  من احلركة باإلشكاالت 
تتبنى موقف  فإهنا  األغلبية،  لتوقيق  توافقات وتنازالت  أحيانًا من  يقتضيه  السيايس وما 
التنسيق مع باقي التيارات السياسية، دون أن ختفي رغبتها يف األولوية ملن يقاسمهم اهلدف 

نفسه.

األحزاب  مع  العالقة  من  احلركة  تعبريًا عن موقف  أكثر  السياسية  الرؤية  ورقة  أن  إال 
بعدائه  جياهر  مغريب  حزب  يوجد  ال  أنه  معتربة،  جتاهله،  هلا  يمكن  ال  كواقع  السياسية، 
لإلسالم ويرصح باهلوية العلمنية إال يف النادر، كم أن التوجهات العلمنية الضمنية لبعض 
أو يف تصوراهتم، ولذلك  يعني خلوها من مسلمني صاحلني يف أشخاصهم  األحزاب ال 
حترص احلركة عىل إقامة عالقات مع األحزاب املغربية ودعم التوجهات اإلسالمية داخلها.

لذا، يرى احلزب ومن خالل »اقتناعه«، ودفاعه عن التعددية، والديمقراطية أن اختالف 
والتدافع  اخلري  يف  للتنافس  مدعاة  يكون  أن  وجب  السياسية،  والربامج  واملناهج  الرؤى 
السياسية  التمييز بني االختالفات  العليا، مع  الوطنية  احلضاري من أجل خدمة املصلوة 
املوضوعية، التي تسهم يف إنضاج الفكر واملمرسة السياسييني بالبالد، وبني االختالفات 

التي تؤدي إىل عقلنة احلياة احلزبية والسياسية والتشكيك يف جذورها.

كم حاول احلزب يف إطار عالقته مع القوى السياسية، واملكونات االجتمعية والثقافية، 
أن يربهن عىل استعداده املستمر لوضع برامج نضآلية معها يف قضايا مشرتكة، وذلك من 

خالل:

نقدية قبل  اليسارية ملدة سنتني ونصف، مساندة  القيادة  التناوب ذات  مساندة حكومة 
أطراف  مع  والعراق  فلسطني  قضية  لدعم  مشرتكة  برامج  وبلورة  املعارضة،  إىل  االنتقال 
إسالمية ويسارية وليربالية خمتلفة. ثم التنسيق مع أحزاب متعددة يف ملفات وطنية وحمطات 

متعددة أبرزها الدفاع عن قضية الصوراء املغربية.

وأخريًا دخل احلزب يف برنامج تنسيقي مع حزب القوات )وهو حزب يتبنى الليربالية 
املتضامنة(. كم تبلور أيضًا عمل تنسيقي حميل يف خمتلف اجلهات واألقاليم مع خمتلف اهليئات 



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 246

أغلب  مع  توافق  يف  احلزب  منتخبي  دخول  عن  أبانت  املولية  فاالنتخابات  السياسية، 
االحزاب السياسية حمليًا لتشكيل املجالس اجلمعية منذ انتخابات شتنرب/ أيلول 2003.

البيضاء  الدار  2003 أحداث  العام  ستعرف مرحلة االنتقال إىل املعارضة وباخلصوص 
16 مايو/  اإلرهابية. وأمام السجال السيايس واجلدل األيديولوجي الذي خلفته أحداث 
النخبة السياسية وبني اإلسالميني، أدرك اإلسالميون أمهية  أيار، بني املكون احلداثي من 
املمرسة  تطور  لكن  السياسية،  أدبياهتم  يف  عنها  مسكوتًا  ظل  التي  السياسية  التوالفات 
السياسية جعلتهم يتكّيفون مع املرحلة وبناء مسوغات أيديولوجية جديدة لعقد التوالفات، 

والتنسيق مع بعض احلساسيات السياسية األخرى.

ويف إطار تنامي وطغيان الرباغمتية يف إبرام التوالفات للخروج من العزلة السياسية التي 
أحس اإلسالميون هبا، بعد الرصاعات السياسية يف املعارضة واملواجهة مع القوى احلداثية 
حول اخلطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية، والضغوطات التي تعرضوا هلا بعد أحداث 
املعنوية هبذا اخلصوص، عمل اإلسالميون  املسؤولية  اإلرهابية وحتميلهم  أيار  مايو/   16

النخبة  تطمني  منها  أهداف،  عدة  لتوقيق  املواطنة)26)،  القوات  حزب  مع  التوالف  عىل 
والتنسيق  احلزب  مع  التعاون  أن  وثانيًا  ملصاحلهم؛  اإلسالميني  هتديد  بعدم  االقتصادية 
لتفنيد  منهم  حماولة  للبالد،  االقتصادية  اجلوانب  تستورض  كقوى  اإلسالميني  يظهر  معه 
االهتامات املوجهة إليهم بأن اهتمماهتم تنورص حول ما هو أيديولوجي وأخالقي، دون 
القدرة عىل اقرتاح بدائل ملموسة إلخراج البالد من األزمة وطرح بدائل تنموية جديدة 
ملموسة. إال أن مآل هذا التوالف السيايس، ظل حمدودًا ومل يعمر طوياًل لعدة أسباب، منها 

عبد  يد  عىل   2001 الثاين  ترشين  نوفمرب/  يف  أسس  سيايس  حزب  املواطنة:  القوات  )26)  حزب 

ملقاوالت  العام  لالحتاد  السابق  والرئيس  املغاربة  األعمل  رجال  أحد  احلجوجي،  الرحيم 
املغرب )CGEM(ل حصل احلزب يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف 27 سبتمرب/ أيلول 
2002 عىل مقعدين يف الربملان املغريب، وقد أبرم احلزب العام 2005، ائتالفًا سياسيًا مع حزب 

العدالة والتنمية، إال أن حزب القوات املواطنة مل يتمكن من تطوير نفسه، فظل حزبًا سياسيًا 
ذا تأثري حمدودل 
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أنه ارتبط بظرفية سياسية، حيث كان اإلسالميون يعانون من العزلة وسعوا لتقديم رسائل 
سياسية للسلطة وباقي األحزاب السياسية.

املوقف من احلراك 

أعلنت حركة التوحيد واإلصالح، عدم املشاركة يف حراك 20 فرباير/ شباط، وأصدرت 
التنفيذي للوركة  الشعبية، وهو بالغ املكتب  بالغًا عقب انطالق املسريات االحتجاجية 
2011. كتعبري عن املوقف الرسمي من احلراك االجتمعي،  21 فرباير/ شباط  يوم االثنني 
والذي عربت عنه منذ بدء املسريات االحتجاجية، لكن وانسجامًا مع أدبياهتا املتضمنة يف 
مواثيقها واملرتكزة إىل نبذ العنف وإقرار الطابع السلمي للعمل السيايس، فإهنا أكدت عىل 
احلق املرشوع يف التظاهر، عىل أساس احرتام الثوابت واملرتكزات الوطنية، ويف هذا السياق 

تضمن جواب احلركة شقني أساسيني.

األول: يتعلق بتثمينها للطابع السلمي للمسريات، وهذا يعكس موقفها الداعم للوق  •
امليداين يف التظاهر.

•  20 قبل  الفساد  مناهضة  االنخراط يف  استمرارها يف  بالغها  احلركة يف  تأكيد  الثاين: 
عن  والدويل  واإلقليمي  الوطني  للودث  قراءهتا  يف  معربة  وبعده،  شباط  فرباير/ 
إفالس هنج التوكم واإلقصاء الذي أكدت يف كثري من مواقفها أنه السبب الرئييس 
فيم يشهده املغرب من تراجع يف احلريات وتأثري عىل املسار الديمقراطي. وانسجامًا 
مع موقف احلركة األم، جاء موقف حزب العدالة والتنمية من احلراك، حيث بنّي لن 
يشارك يف مظاهرة 20 فرباير/ شباط 2011، وهو ما تؤكده الرسالة التي وجهها األمني 
العام حلزب العدالة والتنمية السيد عبد اإلله بن كريان إىل قطاع شبيبة حزبه، داعيًا 

أعضاءها إىل االنسواب من احلركة وهو ما جتاوبت معه الشبيبة.

إال أن احلزب اغتنم الفرصة ليطرح من خالل بيان األمانة العامة فكرة القيام بإصالحات 
إعادة  إىل  يؤدي  بم  البالد،  استقرار  عىل  للوفاظ  وسياسية  دستورية  واستباقية،  عميقة 
املصداقية للمؤسسات ويرفع من فعاليتها، ويعيد الثقة يف العمل السيايس ويدفع الشباب 

إىل االنخراط فيه وبفعالية.
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تصدروا  الذين  لإلسالميني  جديدًا  منعطفًا  االحتجاجي  احلراك  سيشكل  عليه  وبناء 
املشهد السيايس بعيد االنتخابات التي جرت لتأسيس فضاء سيايس جديد، حيث حتالف 
والعدالة  احلرية  حزب  عمل  بينم  تونس،  يف  واليساريني  القوميني  مع  النهضة  إسالميو 
بسبب  اهنار  ما  رسعان  التوالف،  هذا  أخرى.  سياسية  قوى  مع  التوالف  عىل  مرص  يف 
التجربة  ستشكل  هبذا  اإلسالميني.  بوكم  عصفت  التي  اجلديدة  السياسية  التووالت 
املغربية، نموذجا لبناء حتالفات وتوافقات اإلسالميني مع غريهم من القوى السياسية سواء 
اليسارية أو الليربالية، وهو ما أنتج عدة سيناريوهات متميزة لدى حزب العدالة والتنمية يف 
سياق عالقته بباقي القوى السياسية واحلزبية باملغرب. وسيفرز إىل العلن بعض التوالفات 
التي جرت عىل مستوى التدبري املويل خاصة مع أبرز اخلصوم اإليديولوجيني وهو حزب 
الرمحن  عبد  األستاذ  حكومة  إبان  اخلطة  مرشوع  وتبنى  أطلق  الذي  واالشرتاكية  التقدم 
اليوسفي والتداعيات السياسية التي واكبت هذا اإلعالن من حتشيد يف مسريتني بكل من 
الدار البيضاء والرباط، األمر الذي اقتىض تدخل امللك، أمري املؤمنني، من أجل التوكيم 

الذي طالب به الفرقاء السياسيون ونتج عنه تكوين جلنة ملكية للنظر يف مدونة األرسة.

بإعالن  املغربية  اململكة  عىل  التووالت  هذه  وانعكاس  العريب،  الربيع  حتوالت  أن  إال 
الوضع واحليلولة دون  احتواء  بغية  امللكية  املؤسسة  استباقية لإلصالح من طرف  مبادرة 
حظي  والذي  آذار  مارس/   9 خطاب  يف  الدستورية  الوثيقة  تعديل  خالل  من  انفجاره، 
أبرز  أحد  واإلحسان  العدل  ومجاعة  شباط،  فرباير/   20 حركة  معارضة  رغم  بالقبول 

التنظيمت اإلسالمية الفاعلة باملغرب.

واستفاد حزب العدالة والتنمية من هذه الظرفية السياسية سياسيًا، وعمل خالهلا عىل 
بلورة مقرتحاته الدستورية والسياسية، التي ضمنها التنصيص عىل إمارة املؤمنني واملؤسسة 
امللكية ودفاعه عنهم، إىل جانب تأكيده عىل السري قدمًا يف مساره السيايس اإلصالحي من 
داخل النظام لكن بتدرج، وهي رسائل طمأنة سامهت إىل حد كبري يف التخفيف من عنارص 

عدم الثقة والتوجس بينهم وبني املؤسسة امللكية.
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 من املعار�سة اإلى ال�سلطة وت�سدر نتائج انتخابات 2011
25 نونرب/  انتخابات برملانية سابقة ألواهنا يف  شكلت مبادرة تعديل الدستور، وتنظيم 
2011، إحدى نتائج احلراك املجتمعي والسيايس. ومّكن فوز حزب العدالة  ترشين الثاين 

والتنمية بـ 107 مقاعد برملانية من قيادة احلكومة بعد جتربة املمرسة الربملانية. 

هذه املرحلة ستمكن اإلسالميني من اختبار قدراهتم التنظيمية واأليديولوجية إلنجاح 
من  جمموعة  راجت  بعدما   ،2007 انتخابات  مند  لدهيم  واملنتظر  املفاجئ  االنتقال  هذا 

اإلشاعات حول حتجيم املشاركة االنتخابية للعدالة والتنمية علم أهنم نفوا ذلك.

أيار  مايو/   16 ألحداث  السياسية  والتداعيات  الرشعية،  مع  اإلسالميني  فمعاناة 
تقاسمه  ال  سياسية  قوى  مع  براغمتية،  حتالفات  بناء  إىل  املشاركة  تيار  دفعت  اإلرهابية، 
املرجعية، بل ذهب إىل تبني سياسة هجومية استباقية اجتاه التيار الرافض للمشاركة، خاصة 
مجاعة العدل واإلحسان، ما عّزز فكرة االستثمر يف الظرفية التي اتسمت بارتباك يف املشهد 
احلزيب، وتباين مواقف النخب احلزبية خاصة اليسارية منها يف إمكانية بناء أرضية تقارب 

وحتالف مع اإلسالميني.

تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات 25 نونرب/ ترشين الثاين 2011 بوصوله 
عىل 107 مقاعد من أصل 395 مقعدًا اخلاصة بمجلس النواب، وبذلك حققوا فوزًا كاسوًا 
حيث  بالدرجة،  هبذه  ليس  لكن  االنتخابية  املمرسة  جمال  دخوهلم  حلظة  منذ  عليه  راهنوا 
لعبت التووالت اإلقليمية واحلراك املجتمعي دورًا بارزًا يف جعل احلزب الكتلة السياسية 
األوىل التي ستقود احلكومة بمنطق مضمون الدستور اجلديد للعام 2011 الذي أكد عىل أن 
للملك صالحية تعيني رئيس احلكومة من احلزب الذي تصّدر انتخابات جملس النواب)27).

وبالفعل أرشف امللك حممد السادس عىل تعيني احلكومة التي ستوصف فيم بعد بوكومة 
»بن كريان« زعيم احلزب »اإلسالمي« املشارك منذ مدة يف العملية االنتخابية، حيث متكن 

2011 عىل أنه يعني امللك رئيس احلكومة من احلزب السيايس  47 من دستور  )27)  ينص الفصل 

الذي تصدر انتخابات أعضاء جملس النواب، وعىل أساس نتائجها، ويعني أعضاء احلكومة 
باقرتاح من رئيسهال
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أخريًا من رئاسة احلكومة، بعد أن كان يراهن منذ انتخابات 2007 عىل املشاركة يف احلكومة 
ولو بشكل حمدود، لكن التغريات املولية )الوطنية( واإلقليمية، سامهت يف إرساء دستور 
متقدم بمبادرة من امللك، ونص هذا الدستور للمرة األوىل يف تاريخ الدستورانية املغربية عىل 
تويل احلزب األغلبي رئاسة احلكومة، األمر الذي سيمكن، يف إطار املرشوعية االنتخابية، 

حزب العدالة والتنمية من رئاسة احلكومة.

حكومة العدالة والتنمية: الئتالف الرباعي
متكن حزب العدالة والتنمية من استكمل نشوته بالفوز بعد تعيني امللك لعبد اإلله بن 
كريان رئيسًا للوكومة، هذا األخري الذي سارع إىل فتح مشاوراته للتوالف احلكومي يف 
االشرتاكي  واالحتاد  االستقالل،  أحزاب  من  أساسًا  واملشكلة  الكتلة  أحزاب  مع  األول 
امتناع  األخري  يف  ستفرز  املشاورات  هذه  أن  إال  واالشرتاكية،  والتقدم  الشعبية،  للقوات 
حزب االحتاد االشرتاكي عن املشاركة يف احلكومة، وبذلك سيكون وفيًا ملوقفه من حزب 
العدالة والتنمية باعتبار أنه أشار قبل ذلك إىل عدم دخوله يف أي حتالف يوجد ضمنه حزب 

العدالة والتنمية.

أحزاب  البوث عن حتالفات مع  إىل  والتنمية سيكون مضطرًا  العدالة  فإن حزب  هبذا 
والتنمية عدة  العدالة  قيادة  فعاًل، حيث عقدت  ما حصل  الكتلة، وهو  أخرى من خارج 

لقاءات مع مكونات املشهد احلزيب.

حيث سارع حزب األصالة واملعارصة كذلك إىل اعالنه عدم املشاركة يف هذه احلكومة 
وذلك بترصيه االصطفاف إىل جانب املعارضة التي ستضم كذلك حزب التجمع الوطني 

لألحرار الذي سينظم إىل احلكومة الثانية التي سينسوب منها حزب االستقالل.
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وخالل مشاوراته متكن السيد بن كريان خالل أسبوعني من ضمن موافقة كل من حزب 
الرباعي  التوالف  فكان  الشعبية)28)،  احلركة  ثم  واالشرتاكية  التقدم  وحزب  االستقالل، 

الذي سيشكل احلكومة األوىل يف ظل الدستور اجلديد للعام 2011.

إن التوظيف األيديولوجي للقاموس السيايس لإلسالميني واالبتعاد عن التكلم باسم 
الدين وتوظيف املقوالت احلداثية التي تنهل منها أغلب التنظيمت السياسية واحلزبية، جعل 
حزب العدالة والتنمية من موقعها كقوة سياسية أوىل، تنجح يف إبرام حتالف حكومي متميز 
ضّم كاًل من حزب االستقالل واحلركة الشعبية، وحزب والتقدم واالشرتاكية)29). وارتكز 
املتتبعني  طمأنة  أجل  من  أوالً  لإلسالميني،  األيديولوجيني  اخلصوم  مع  التوالف  تربير 
التقدم  اتفاقهم مع حزب  اليسارية بمربرات من قبيل  النخب  الرفض عند  وختفيف حدة 
واالشرتاكية واحلركة الشعبية كوزب أغلبي عىل أساس برنامج حكومي مشرتك. ويعترب 
احلزب نفسه »جزءًا ال يتجزأ من األغلبية، بل إنه يشكل قاطرهتا بوكم قيادته للوكومة، 

وهو ملزم سياسيًا وأخالقيًا بمساندهتا«.

إلدماج  مغريب  نموذج  وتقديم  حتالفاته،  إبرام  يف  والتنمية  العدالة  حزب  نجح  وإذا 
بالتزاماته  الوفاء  مدى  يف  تتمثل  أمامه  املطروحة  التوديات  فإن  املعتدلني،  اإلسالميني 

األحزاب  مع  احلكومة  تشكيل  مشاورات  أن  عىل  الرتكيز  ثم  احلكومة  رئيس  تعيني  )28)  بعد 

املوافقة البد أن تكون مشفوعة بقرارات اهليئات التقريرية لكل حزب يريد ذلك، وهو ما 
نقاشًا  الذي عرف  التقدم واالشرتاكية  باستثناء حزب  حصل بسهولة لدى هذه األحزاب 

وصدامًا، فقد كان من أشد املعارضني أليديولوجية اإلسالمينيل
 ،1943 )29)  تم تأسيسه باسم احلزب الشيوعي يف املغرب بزعامة ليون سلطان يف يوليوز/ متوز 

وأصبح يسمى احلزب الشيوعي املغريب وكان أول حزب سيايس تبنى رصاحة األيديولوجية 
بعد  الرسمية،  اعتمده  أوراق  تقديم  بمجرد   1959 العام  حظره  وسيتم  اللينينية،  املاركسية 
وسيتم  اإلسالمل  مع  املادية  ومبادئه  رؤاه  تعارض  بدعوى  العامة،  احلريات  قانون  صدور 
تغيري اسمه مرتني، من »احلزب الشيوعي« إىل حزب »التورر واالشرتاكية« العام 1969 بعد 
عقده ملؤمتر عام، وسينهج خطًا مسايرًا للسلطة، إال أنه سيتم حظره مرة ثانية إثر مشاركته 
يف ندوة لألحزاب الشيوعية بموسكو، وسيتم اعتقال قياداته ومنع جرائدهل ويف العام 1974 
سيغري اسمه إىل حزب »التقدم واالشرتاكية« متبنيًا شعار »الثورة الوطنية الديمقراطية«، كم 

عمل عىل حذف املاركسية اللينينية من نظامه األسايس وتعويضها باالشرتاكية العلميةل
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الفساد، وحتقيق نسب نمو، وجتاوز تأثري األزمة  االنتخابية، وشعاراته السياسية بمواربة 
اخليار  إطار ترسيخ  الدستور يف  اقتصاد عدة دول. وتفعيل مقتضيات  التي رضبت  املالية 
الزمن  إنه  احلكومي،  التدبري  إىل  ثم  الربملان  إىل  اإلسالميني  أوصل  الذي  الديمقراطي 

السيايس لإلسالميني وفرصة بناء تصورات إجيابية عن مشاركتهم السياسية.

بنى  املرحلة،  هذه  يف  والتنمية  العدالة  حزب  اشتغال  لكيفية  اإلعالمية  املتابعة  وأمام 
احلزب منهجية وصفت بالديمقراطية يف االستوزار، تأسست عىل االنتخاب.

هذه املنهجية ستفرز امرأة واحدة يف هذه احلكومة، وهي وزيرة التنمية واملرأة والتضامن 
تقديم  تردد أن رئيس احلكومة طلب من حلفائه  العدالة والتنمية يف وقت  املوسوبة عىل 

نساء لالستوزار خاصة أن احلكومة السابقة ضمت أربع نساء.

التعثر أو الفشل بسبب انسواب أحد  إال أنه رسعان ما سيعرف هذا االئتالف بعض 
أبرز عنارصه، وهو حزب االستقالل، مربرًا ذلك عقب املؤمتر السادس عرش العام 2012، 
نتائج  حتقيق  يف  وعجزها  للوكومة  اجليد  األداء  من  حدت  اختالالت  لعدة  طرحه  من 
اإلجراءات  ذلك  عىل  زد  يطرحها،  التي  امللوة  والقضايا  االجتمعي  املجال  يف  ملموسة 

املتعلقة بالزيادة يف أسعار بعض املواد وتأثريها عىل القدرة الرشائية للمواطنني.

من  احلكومة  رئيس  قبل  من  احلكومي  العمل  تدبري  طريق  االستقالل  حزب  انتقد  كم 
السياسات  صناعة  يف  منسجمة  لرؤية  امتالكها  وعدم  األغلبية  ميثاق  تفعيل  عدم  خالل 
جملس  أمام  قدم  والذي  االتفاق،  بشأنه  حصل  حكوميًا  برناجمًا  هناك  أن  علًم  العمومية، 
النواب )الغرفة األوىل( الذي صادق عليه لتكتسب احلكومة صفتها الرسمية والدستورية.

إال أن املعطى الثاين الذي يمكن االستناد إليه لتفسري قرار انسواب حزب االستقالل، 
هو املتعلق بالقيادة اجلديدة للوزب، غري الراضية عىل مكانة احلزب يف احلكومة، وبخاصة 
املقاعد  عدد  وكذا  املغربية،  السياسية  احلياة  يف  مهم  نضايل  رصيد  وله  تارخيي  حزب  أنه 
الوزارية التي يتوالها. أضف إىل ذلك أن استمراره يف هذه احلكومة، قدرها احلزب باجتاهه 
نوو الرتاجع وفقدان لقاعدته االنتخابية التي مكنته املرتبة الثانية من تقدم نسبي يف املقاعد، 
يف ظل تراجع املكانة االنتخابية جلل األحزاب السياسية والتي استفاد منها حزب العدالة 

والتنمية.
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وبانسواب حزب االستقالل الرسمي، فتح رئيس احلكومة حوارًا تفاوضيًا مع حزب 
الثانية للسيد عبد اإلله بن كريان، مع  التجمع الوطني لألحرار الذي سيلتوق باحلكومة 
ت ضد الربنامج احلكومي األول،  استوضار طبعًا مالحظة مهمة وهي كون احلزب صوَّ
عدم  عن  وعرب  الثمنية،  جمموعة  بتوالف  سمي  االنتخابات  قبل  ائتالف  بناء  حاول  كم 
العام،  الشأن  لتدبري  اإلسالميني  ملقاربة  والتنمية، ومعارضته  العدالة  مع حزب  التوالف 
وهو ما جعل التوافق اجلديد تكون له كلفة عىل هندسة احلكومة احللية ظهرت معاملها يف 
إعادة هيكلة احلكومة، كان من نتائجها ختيل حزب العدالة والتنمية عن بعض الوزارات 
السيادية كوزارة اخلارجية واملالية ... ثم عودة جديدة واستمرارية للوزراء التكنوقراط يف 
حكومة سياسية، ومن نتائجها اإلجيابية كذلك رفع نسبة متثيلية النساء يف احلكومة إىل أربع 

وزيرات.

عن العمل احلكومي

تعمل احلكومة احلالية يف سياق يتسم بمجموعة من التوديات واالنتظارات املجتمعية، 
أو احلكومية، وكل ذلك يف  براجمها سواء االنتخابية  التي قدمتها يف  بالوعود  الوفاء  وكذا 
اجتاه التقدم بتنزيل الدستور اجلديد والذي نص عىل جمموعة من املقتضيات كربط املسؤولية 

باملواسبة.

ويف هذا االطار، حدد الربنامج احلكومي ثالثة مرتكزات أساسية يف وضع السياسات 
وتنفيذها وهي العمل املندمج واملتكامل، املقاربة التشاركية، وربط املسؤولية باملواسبة.

من  العديد  تواجهها  التي  احلكومة  لعمل  واملوضوعي  احلقيقي  التقييم  عن  وبعيدًا 
التوديات يف هذه املرحلة االنتقالية واملربطة بعدة حتوالت إقليمية وثأثري األزمة االقتصادية 

التي مست حتويالت اليد العاملة يف أوروبا، فإهنا أقدمت عىل عدة مبادرات منها:

تنصيب  • بعد شهر من  املستفيدين،  بنرش الئوة  الريع، وذلك  املستفيدين من  إعالن 
احلكومة، األمر الذي أثار ردود فعل رافضة من جهة ومتشعبة من جهة ثانية، ولقد 
السكن  واحتالل  )الكريمت(،  النقل  ورخص  املقالع  من  باملستفيدين  األمر  تعلق 

الوظيفي )الرتبية الوطنية(.
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إحالة ملفات فساد عىل القضاء: أحالت احلكومة 44 ملفًا عىل القضاء وأغلبها وردت  •
يف تقرير املجلس األعىل للوسابات لسنة 2011/2010، ذلك لينسجم مع ما ضمنه 
حزب العدالة والتنمية يف برناجمه االنتخايب من خالل شعار »حماربة الفساد« والذي 

أطر له الدستور قانونيًا بالنص عىل ربط املسؤولية باملواسبة.
تتكفل  • حيث  مطلقة،  امرأة  ألف   45 استيعاب  إىل  هيدف  العائيل:  التكافل  صندوق 

الدولة بدفع خمصصات املرأة املطلقة وأبنائها عمن يتعذر عليه دفعها بسبب حمدودية 
الدخل.

رفع معاشات التقاعد إىل ألف درهم، وهو ما يدخل يف إطار إصالح نظام التقاعد،  •
حيث أقدمت احلكومة عىل تعديل القانون املؤسس للنظام اجلمعي ملنح التقاعد.

إحداث صندوق التمسك االجتمعي بغالف مايل قدره 2.5 مليار درهم لدعم برامج  •
املساعدة الطبية )راميد( ومكافوة اهلدر املدريس.

تطبيق ما سمته احلكومة بنظام األفضلية للمقاوالت املغربية واملنتوج املغريب، وذلك  •
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  لصالح  العمومية  الصفقات  من   %20 بتخصيص 

وغريها من اإلجراءات.
يف  بطء  هناك  كان  احلكومة،  عليها  أقدمت  التي  املستعجلة  اإلجراءات  رغم  أنه  إال 
صندوق  إصالح  أبرزها  إصالحات،  عدة  لتوقيق  آجاالً  حددت  أهنا  علًم  اإلنجازات، 
وملوًا  مفتوحًا  اإلصالح  وبقي  املوروقات،  سعر  رفع  عىل  احلكومة  فأقدمت  املقاصة، 
حيث أن احلكومة استنفدت نصف واليتها، هذا باإلضافة إىل تأخر إجراء انتخابات حملية 
وجتديد الغرفة الثانية )جملس املستشارين(، وهو ما أثر عىل أول قانون مالية، والذي تطلب 
مفاوضات عسرية. باإلضافة إىل ما ينتظر هذه احلكومة من قوانني تنظيمية والتنزيل العميل 

والديمقراطي للدستور.
عمومَا، يمكن القول إن احلكومة استطاعت رغم انتقادات املعارضة لألداء احلكومي 
أو يف االستجابة ألبرز  للدستور  الديمقراطي  التنزيل  فيم خيص  بالبطيء سواء  وتوصيفه 
حزب  حكومة  فإن  الفساد،  وحماربة  باإلصالح  الوعود  إطار  يف  االجتمعية  االنتظارات 
العدالة والتنمية، متكنت بقيادة السيد بن كريان مهندس أغلب االنتقاالت التي عرفها هذا 
الفصيل من حركة اإلسالم السيايس من إرساء توافق مع املؤسسة امللكية وكسب ثقتها، 
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مند  املغرب  دشنه  الذي  اإلصالح  وتعميق  السلطة  يف  اإلسالميني  مكانة  سيعزز  ما  وهو 
تسعينيات القرن املايض، ويف إطار مسار االستقرار والدفع بعملية التنمية الشاملة. ولعل 
الرأي حول األداء احلكومي وخصوصًا حول شخص رئيسها احلايل  مؤرشات استطالع 

تؤكد استمرارية تقدمها.
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موضوعات احلوار:
تسع سنوات يف احلكم، التجربة يف ميزان الربح واخلسائر. •
ظاهرة  • ونمو  األهيل،  وسلمه  العراق  وحدة  عىل  وآثارها  املذهبية  السياسات 

التطرف واإلرهاب.
يف  • التوافقات  وبناء  التشاركية،  واحلريات  احلقوق  منظومة  املرجعية،  الدولة، 

التيار الصدري، واحلزب  ، املجلس األعىل اإلسالمي،  الدعوة  خطاب: حزب 
اإلسالمي العراقي.

أدار احلوار:
االسرتاتيجية،  • للدراسات  العراقي  املركز  يف  )مستشار  سعيد  حيدر  الدكتور 

العراق(

املتحدثون:
الدعوة  • حزب  يف  قيادي  عضو  العراقي،  الربملان  عضو  العالق:  عيل  األستاذ 

اإلسالمية، العراق.
األستاذ محيد معلة: عضو الربملان العراقي، الناطق الرسمي باسم املجلس األعىل  •

اإلسالمي، العراق.
العام لكتلة األحرار يف  • العراقي، األمني  الربملان  األستاذ ضياء األسدي: عضو 

الربملان العراقي، العراق.
الدكتور حممد عالوي: وزير االتصاالت السابق، عضو ائتالف الوطنية، العراق. •
اإلسالمي  • للوزب  السيايس  املكتب  عضو  النقشبندي:  الدين  هباء  األستاذ 

العراقي، ونائب أمينه العام، العراق.

الفصل الخامس:
اإلسالميون واحلكم... التجربة العراقية
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الدكتور حيدر �سعيد)1) )مدير احلوار(:

هذا املؤمتر اإلقليمي املهم يتناول مخس جتارب إسالمية عربية، ومنها التجربة العراقية 
عىل  تقترص  وال  العراقية،  والطوائف  املذاهب  لكل  جتربة  فهي  اخلاصة؛  ميزاهتا  هلا  التي 
الطائفة السنية كم هي عليه التجارب يف كٍل من تونس واملغرب وتركيا ومرص. هلذا نون 

مضطرون للوديث بلغة املذاهب والطوائف يف التجربة العراقية.

اإلسالم السيايس الشيعي ممثل يف هذه اجللسة بتياراته الثالثة الرئيسية: حزب الدعوة، 
والتيار الصدري، واملجلس األعىل؛ واإلسالم السيايس الُسني ممثل بتيار رئييس هو احلزب 
يف  ورائدة  بارزة  سياسية  شخصيات  هم  اجللسة  هذه  يف  املتودثون  العراقي.  اإلسالمي 
العراقي ألكثر من دورة  الربملان  العالق، عضو  النائب عيل  املنصة  اليوم. معنا عىل  عراق 
برملانية، وهو عضو قيادي بارز يف حزب الدعوة اإلسالمية، وكان من الشخصيات التي 
دفع برتشيوها رئيس الوزراء العراقي احلايل السيد حيدر العبادي بدياًل عن رئيس الوزراء 
األسبق نور املالكي، كرئيس لوزراء العراق، والبعض من السياسيني يصفه بأنه قريب جدًا 

من دائرة صنع القرار يف العراق، هلذا تم ترشيوه رئيسًا للوزراء خلفًا للملكي.

الدكتور حممد عالوي هو العلمين الوحيد يف هذه اجللسة، لكن تكوينه السيايس جيعلنا 
نصنّفه ضمن اإلسالم السيايس الشيعي، فقد كان عضوًا يف حزب الدعوة اإلسالمية لكنه 
يمثل طرفًا علمنيًا وطنيًا يتزعمه الدكتور إياد عالوي، الزعيم املعروف. وبغض النظر عن 
حممد  والدكتور  التوجه.  علمين  اإلسالميني  حكم  يف  هو  الرجل  فإن  الشخصية،  سريته 
عالوي كان أحد الذين اختذ بوقهم حكم قضائي بسبب استخدام القضاء يف اخلصومات 
السياسية يف عهد حكومة نور املالكي الثانية. وحقيقة كان ضوية يف هذه القضية، وقد تم 

تسوية وضعه القضائي بعد أن أنصفه القضاء العراقي، وهو يعيش حاليًا يف بغداد. 

أما الدكتور ضياء األسدي، فهو من القادة الشباب يف التيار الصدري، من مواليد 1969، 
املعارك  نسمي  ونون  مهمة،  سياسية  مغامرات  وهندسوا  وصمموا  قادوا  الذين  وأحد 
التي خاضها التيار الصدري يف السنوات األخرية بمغامرات. الشيخ محيد معلة، شخصية 

)1)  مستشار يف املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية، العراقل
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معروفة يف العراق، خاض جتربة برملانية سابقة، اآلن هو خارج الربملان، لكنه عضو جملس 
الشورى يف املجلس األعىل اإلسالمي العراقي الذي هو طرف رئييس يف احلكومة العراقية 
احلالية. وأخريًا، األستاذ هباء الدين النقشبندي، نائب أمني عام احلزب اإلسالمي العراقي، 
وهو إحدى الشخصيات املفكرة داخل احلزب، ويمثل الطرف السيايس الُسني يف التجربة 

العراقية. 

الكلمة  إعطاء  قبل  العراقي،  للمشهد  العامة  اخلطوط  أقرأ  أن  اإلمكان  قدر  سأحاول 
للمتودثني األفاضل.

أوالً، أود أن أشري إىل أن اإلسالم السيايس العراقي له خصوصيته، فهو نشأ يف بلد متعدد 
فقط من بني سائر  العراق وسوريا  التعددية عىل  احلالة  وتنطبق هذه  ودينيًا،  واثنيًا  طائفيًا 
جتارب اإلسالم السيايس يف املنطقة. ولذلك نون مضطرون للتعامل مع أحزاب اإلسالم 
السيايس من خالل هوياهتم الطائفية، أو املذهبية، أو العرقية بمعنى القومية. ويف تصوري، 
هذا العامل أسهم يف نشأة هذه األحزاب أصاًل، لكنه ليس العامل احلاسم الذي يتوكم يف 

ديناميكيات وحيثيات تطور هذه األحزاب. 

يف  السيايس  اإلسالم  أوضاع  كل  من  نستنتجها  أن  يمكن  خالصة  من  هناك  كان  إذا 
املنطقة، فهو وجود أكثر من عامل يفرس نشأة اإلسالم السيايس، وقد يكون أحدها املوقف 
من احلداثة الغربية أو ما هو قريب منها، وكذلك البوث عن املكون اإلسالمي يف اهلوية 
الوطنية العراقية. وأتصور أن هذه هي احلال يف تركيا ويف تونس. وقد يكون يف هذا تعبري 
العوامل  هذه  تكون  وقد  حمددة،  طائفية  طموحات  عن  تعبري  أو  مهددة  طائفية  هوية  عن 
كلها جمتمعة، لكن يف تصوري هناك عامل أصيل حتكم يف نشأة اإلسالم السيايس يف بلدان 
منطقة الرشق األوسط ويف بلدان الربيع العريب. حزب الدعوة اإلسالمية هو احلزب األهم 
يف جتربة األحزاب السياسية اإلسالمية يف العراق، نشأ يف أواخر مخسينيات القرن الفائت 
كم هو معلوم، وهو احلزب السيايس الشيعي األول يف املنطقة العربية، انخرط فيه عراقيون 
وخليجيون وباكستانيون ولبنانيون وحتى إيرانيون، لكن صريورته تدلل عىل أنه ظل إىل 

حد كبري حزبًا عراقيًا. 
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فيم عدا ذلك، فإن حزب الدعوة هو أول حزب نشأ ربم كرد فعل عىل صعود اليسار 
يف العراق، لكنه تطور بوصفه حزبًا معربًا عن ما يسمى »باملظلومية« الشيعية، أي إقصاء 
الشيعة عن احلكم يف العراق، وقد يكون هذا هو أحد العوامل التي منعت احلزب من تطوير 

ذاته وربم التيار السيايس الشيعي. 

لكن املجلس األعىل اإلسالمي، هو أيضًا أحد أركان التيار اإلسالمي الشيعي، ومؤسسه 
لكن  اإلسالمي،  الدعوة  حزب  منظري  أحد  بأنه  املعروف  احلكيم،  باقر  حممد  السيد  هو 
طائفيًا  متعدد  جمتمع  أو  منقسم،  ملجتمع  للدولة  نظرية  يطور  مل  اإلسالمية  الدعوة  حزب 
ومذهبيًا ودينيًا واثنيًا. نعم هناك جدل خاص تعود جذوره إىل ستينيات القرن املنرصم حول 
شكل الدولة. ويف تصوري، وأنا ال أتفق مع السيد عيل العالق، أن وجود األمام اخلميني يف 
العراق، منذ عام 1964 هو الذي دفع بوزب الدعوة اإلسالمية إىل تطوير أفكاره السياسية، 
ولكن يف العموم هناك تطور يف أفكار احلزب السياسية، وهناك تراث من األفكار السياسية، 
»مبانيه حول  توزيع كتاب  تولوا  الذين  الدعوة هم  فإن عنارص حزب  وحسب معلومايت 
الفقيه«، وهذا  ألقاها يف موضوع »والية  احلكومة اإلسالمية« عرب سلسلة دروس  مسألة 
الكتاب ُكتب وُطبع وُوزع يف النجف، باملناسبة، بعد جميء اإلمام اخلميني إىل العراق عام 

 .1964

إن آخر فكرة تبناها حممد باقر الصدر تسمى »خالفة اإلنسان وشهادة األديان«، وتعني 
بعد عام  العراق  إن جتربة  يقول  السيايس، »حكم مدين بإرشاف ديني«. والبعض  بالتعبري 
2003، وسقوط نظام صدام حسني، بواسطة القوات األمريكية، هي جتسيد هلذه النظرية، 

والبعض بعتقد أن مرجعية هذه األفكار هو السيد عيل السيستاين، املرجعية الشيعية األعىل 
يف العراق حاليًا، وليس حزب الدعوة اإلسالمية. 

يف  طور  احلزب  لكن  احلكم،  يف  سياسية  جتربة  له  تكن  مل  اإلسالمية  الدعوة  حزب  إن 
ما سنسمعه من خالل  املاضية، وهذا  القليلة  السنوات  أفكاره خالل  النظري من  املجال 
الفكرية حلزب الدعوة اإلسالمية. لذلك  التطورات  ممثله املوجود معنا يف هذا املؤمتر عن 
أقول إن حزب الدعوة هو عمليًا ممثل اإلسالم السيايس الشيعي، وقد ظل ملتزمًا باألفكار 
يملك  ال  فهو  الدولة.  فكرة  املثال،  سبيل  عىل  العراق،  يف  السياسية  للنظريات  التقليدية 
أفكارًا حول ما يسمى بنظم التعددية أو النظم التوافقية، وأحد هذه النصوص التي كتبت 
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قبيل احلرب عىل نظام صدام حسني عام 2003، كان إعالن من الشيعة العراق يوحي بأن 
هناك حديثًا عن تطبيق نظام الالمركزية يف العراق، لكن ليس هناك حديث عن دولة مركبة 
اهلوية أو متعددة اهلوية. والسبب اآلخر هو أن إسقاط صدام حسني، مل يتم عىل يد شيعة 
العراق، إنم تم عىل يد األمريكان. هنالك مجلة من األحاديث حول السياسة الديمقراطية؛ 
فالديمقراطية تستوعب هذا النوع من التنظري، الديمقراطية باعتبارها أداة وليس فلسفة، 

تناظر الفلسفة التي أخرجتها الديمقراطية يف أوروبا الغربية. 

اليشء الثاين، إن استمرار دور التقاليد يعكس مستوى التوازنات السياسية السابقة، أي 
التوازن يف الطائفية السنية وسيطرهتا عىل احلكم يف العراق قبل سقوط نظام صدام حسني. 
يف  احلكم  عىل  سيطرت  الشيعية  الطائفة  ولكن  املرحلة.  تلك  عن  نتودث  ال  هنا  نون 
العراق، واإلسالم السيايس الشيعي بات هو املعرب عن هذه املرحلة، وهو قادر عىل املطابقة 

بني القضية الديمغرافية واألغلبية السياسية. 

اليشء اآلخر، قبل اإلسالم السيايس الشيعي، كان هناك حيز كبري للنظرية الثيوقراطية 
يف الدستور العراقي، وهذا يف تصوري نقطة شديدة األمهية بالنسبة لألحزاب اإلسالمية، 
أين هي املرجعية اإلسالمية يف عمل هذه األحزاب؟ ربم تركيا واملغرب كانتا األكثر جرأة 
يف احلديث عن جتاوز هذه املرجعية كوهنم يمثالن أحزابًا إسالمية. يف دستور العراق، مل تعد 
هوية الدولة هي إسالمية الدولة، أي »اإلسالم دين الدولة«، فهناك نص يف الدستور يقول 
التوجهات  مع  أو  اإلسالمية،  األحكام  ثوابت  مع  تتعارض  قوانني  ترشيع  يمكن  ال  بأنه 
العراق. ويف  الديمقراطية احلديثة. هنا ال نستطيع أن نتودث عن نظام حكم إسالمي يف 
تصوري هذه مالحظة مهمة، تشمل عموم اإلسالم السيايس يف العراق. وهناك جدل فقهي 
حول قانون املوكمة االحتادية، أي املوكمة املعنية بتفسري الدستور، فالفقهاء اعرتضوا عىل 

أحكام املوكمة، وقالوا إن هذه املسألة خاضعة جلدل مستمر إىل اآلن.

الُبعد اهلويايت هو  الُبعد املذهبي، أو  الطائفي، أو  الُبعد  إليه، هو أن  ما أريد أن أخلص 
الذي حّجم النزعة الثيوقراطية لدى أحزاب اإلسالم السيايس يف العراق.
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الأ�ستاذ علي العالق)2): 

كنا قبل هذه اجللسات نجهل الكثري من احلقائق، وقد آن األوان للتجارب أن تتالقح 
أو  الوطني  واقعها  يف  تنورص  أن  للتجربة  نريد  ال  ألننا  واإلسالمي،  العريب  العامل  داخل 
اإلقليمي فقط وأن تبقى يف البلد املعني فقط، دون أن متتد إىل البلدان العربية واإلسالمية 
األخرى، من أجل قيام تعاون يف خمتلف املجاالت السياسية والدينية واألمنية واالقتصادية، 
وكذلك يف البعد االجتمعي بني كافة التجارب يف املنطقة. وهذا يف احلقيقة يعزز قوة ومتاسك 
املنطقة وشعوهبا، ويعزز من صمود املنطقة أمام حتديات أكرب يمكن أن تواجهها، خاصة 

تلك التي تطل برأسها علينا من خارج حدود املنطقة. 

العزيز األستاذ حيدر سعيد يف بعض ما تفضل  أية حال، قد أختلف مع الصديق  عىل 
املؤمتر  هذا  يف  فيها  احلديث  منا  ُطلب  التي  املواور  حسب  للوديث  مضطرون  لكننا  به، 
طويل،  حديث  فهذا  وأفكاره،  اإلسالمية  الدعوة  حزب  عن  احلديث  أريد  ال  اإلقليمي. 
وهلذا سأخترص جزءًا من الوقت لنقارن بني الصورة بعدما جرى من أحداث قبل التغيري 
يف العام 2003، والذي ألقى بظالله بشكل كبري جدًا عىل التغيري وما جرى من أحداث بعد 
السيايس يف  الوضع  تعقيدات  السيايس، وعىل  الواقع  مبارشًا عىل  تأثريًا  أثر  التغيري. وهذا 

العراق.

القوات  تدخل  نسميه  ما  أعقاب  يف  جاءت  السياسية  التجربة  أن  للجميع  املعلوم  من 
البعث.  حزب  حكم  نظام  السابق،  السيايس  النظام  إلسقاط  اهلائل  واألمريكية  األجنبية 
ومن املعلوم للقايص والداين أن نظام البعث العراقي، قد جتاوز كل حدود القيم اإلنسانية، 
واستخدم كل وسائل القتل والقمع والتعذيب واالعتقال والنفي خارج البالد، ومارس 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  وارتكب  الرؤوس،  وقطع  احلريات،  ومنع  السيايس،  اإلقصاء 
ومارس أساليب يندى هلا جبني اإلنسانية، وال يمكن أن نقارن هذا النظام السيايس البعثي 
بأي نظام سيايس قمعي آخر يف املنطقة، سواء أكان عربيًا أو إسالميًا، وخصوصًا يف العقد 

األخري من القرن الفائت. 

)2)  قيادي يف حزب الدعوة اإلسالمية، وعضو يف الربملان العراقي، العراقل
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ونون ال نريد أن نتودث عن خصوصيات هذا النظام، لكنه تسبب للعراق والشعب 
عربية  بلدان  عىل  مدمرة  حروب  شن  خالل  من  جدًا،  وكبرية  كبرية  بكوارث  العراقي 
وإسالمية، ولو كانت ضد إرسائيل مثاًل، لكانت مربرة بكل املقاييس، ولكن هذه احلرب 
املدمرة خاضها النظام البعثي مع اجلارة اإليرانية، وهي دولة إسالمية فتية كانت يف مرحلة 
التأسيس، ودخل هذه احلرب وهو يمثل التطلعات الغربية فيها، وبالنتيجة فقد كلفت هذه 
احلرب العراق مليون إنسان، وأكثر من نصف مليون عراقي ما بني جريح ومعاق، وكل 
ضوايا هذه احلرب هم من املواطنني العراقيني. هذا عدا اخلسائر االقتصادية واملالية التي 
العراقية  الذي سمعناه من احلكومة  الدوالرات، حسب إحصاء اخلسائر  بمليارات  تقدر 

نفسها حينذاك، وربم تكون اخلسائر أكثر من ذلك بكثري، أو ربم أقل. 

كذلك فاجئنا النظام أيضًا يف غزوه جلارة عزيزة علينا وشقيقة لنا، هي دولة الكويت التي 
وقفت إىل جانبه يف حربه مع اجلارة إيران. ويف هناية األمر، كّلف العراق تضويات عظيمة 
للعراق  التوتية  البنى  ويف  املسلوة،  العراقية  القوات  صفوف  يف  خاصة  جدًا،  وعظيمة 
كدولة وخدمات. وقد أدى هذا بالنتيجة إىل أن أصبح العراق حتت طائلة الفصل السابع 
التي ال  امللزمة  القرارات  تعني هذه  ماذا  الدويل، وانتم تعرفون  من قرارات جملس األمن 
يمكن جتاوزها بسهولة، وقد تم تنفيذ هذه القرارات حتى وصلت حد التدخل العسكري 

املبارش الذي أصبح مربرًا أمميًا بفعل الفصل السابع وقراراته. 

األمريكية  القوات  دخلت  حيث   ،2003 عام  إىل   1991 عام  منذ  مقيدًا  العراق  وظل 
واألجنبية للعراق، ورغم ذلك، بقي العراق كدولة مقيدًا بقرارات الفصل السابع والتي 
امتدت إىل ما بعد عام 2011، وهذا كلف العراق حصارًا وخسائر اقتصادية ومالية كبرية، 
وكلفه اهنيارًا يف البنية التوتية. هذه كلها يف احلقيقة تركة ثقيلة وثقيلة جدًا ألقيت عىل كاهل 
الشعب العراقي. اآلن عندما تصدى اإلسالميون ألداء احلكم، كانوا وجهًا لوجه أمام هذه 

الرتكة الثقيلة غري الطبيعية التي كانت ختص الواقع العراقي ككل. 

العراق  أنواء  كافة  عىل  سيطرت  فقد  العراق،  إىل  األجنبية  القوات  دخلت  وعندما 
القرار  يف  حقيقي  حتكم  هنالك  أصبح  وبالنتيجة  واملالية،  واالقتصادية  النفطية  ومقدراته 
املالية،  العراق، وحتكم يف قراراته االقتصادية وحتى قراراته  العراقي ويف سيادة  السيايس 
وهذا كله بسبب النظام البعثي وما جلبه عىل العراق من ويالت، ما أتاح للقوات األجنبية 
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دخول العراق. اآلن نون كإسالميني، أصبونا أمام خيار، هل نشارك، من موقعنا يف حزب 
الدعوة اإلسالمية، يف احلكومات التي تشكلت يف ظل االحتالل املبارش للعراق؟ 

نون عندما بدأت إرهاصات إسقاط نظام صدام حسني، كان لدينا رؤية، وبالفعل اختذنا 
قرارنا يف أن ال نشارك يف عملية إسقاط نظام صدام حسني باعتبار أننا إزاء قوات أجنبية، 
يتمشى مع رؤيتنا وثقافتنا ومبادئنا  التي ستتوىل إسقاطه، وهذا مل يكن  ودولة أجنبية هي 
ومنهجنا اإلسالمي كوزب، فقد كنا نريد أن تتم عملية إسقاط النظام بأياٍد وآليات عراقية، 
يف حني كان غرينا يؤسس لتشكيل قوات عراقية للمشاركة يف عملية إسقاط النظام البعثي. 
لقد قرر حزب الدعوة اإلسالمية عدم املشاركة يف هذه القوات، لكن بعد سقوط النظام 
أصبونا أمام خيارين: اخليار األول، هو أن نبقى حزبًا يراقب األوضاع وجمريات األمور 
عن كثب ولكن من خارج السلطة واحلكم، مع حماولة لتوفري كل الدعم واإلسناد للعملية 

السياسية اجلارية يف العراق. 

واخليار الثاين، هو أن ندخل يف السلطة واحلكم بشكل جزئي، ونشارك يف احلكومة التي 
ندعو  كنا  فنون  ونأمل،  نخطط  كنا  كم  إسالمية  حكومة  وليس  رشاكة  حكومة  ستكون 
أساس  عىل  إسالمية،  وحكومة  إسالمي  عراق  لقيام  الداخلية  منشوراتنا  ويف  أدبياتنا،  يف 
النبوية املطهرة، فهذا هو منهجنا وهذا هو مبدؤنا،  القرآن والسنة  اإلسالم، وعىل أساس 
ونون كوزب تبنينا ذلك، وهناك قوى إسالمية أخرى تبنت ذلك، واإلمام الشهيد حممد 
كان  العلمء،  من  جمموعة  مع  احلزب  هذا  مؤسس  وهو  عليه،  اهلل  رضوان  الصدر،  باقر 

يؤسس لنظرية احلكم اإلسالمي يف العراق. 

الدولة  بناء  عملية  إن  آخر.  نظام  مع  لوجه  وجهًا  أصبونا  النظام،  سقوط  بعد  لكن 
اإلسالمية، قضية يف غاية التعقيد والصعوبة، وربم أصبوت من املستويالت يف ظل الواقع 
السؤال  كان  لذلك  أيضًا.  العراق  داخل  الوضع  ظل  ويف  بل  والدويل،  واإلقليمي  العريب 
مطروحًا: أي خيار نختار؟ هل نشارك أم ال نشارك؟ لذلك عقدت قيادة احلزب مبارشة 
بعد سقوط النظام، جلسة مهمة للبوث واملراجعة يف مهام احلزب يف املرحلة اجلديدة بعد 
سقوط النظام البعثي، ويف النتيجة توصلنا إىل قناعة أن بقاءنا خارج السلطة، سوف يقصينا 
عن أن نقدم خدمة لشعبنا، وأن نرفد العملية السياسية ونعزز قوهتا بشكل واقعي ومبارش، 

ولذلك أيدنا الرشاكة والدخول جزءًا من منظومة احلكم السيايس يف العراق. 



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 266

بال شك، فإن منظومة احلكم السيايس اجلديد هي »حكم مدين«، ونون يف احلقيقة نرفض 
هذه الصيغة، ألننا نؤمن بنظام حكم إسالمي، وليس بوكم مدين، لذلك بوثنا عن تأصيل 
جدي ملشاركتنا يف احلكومة املدنية، وراجعنا من أجل ذلك العلمء والفقهاء، وأتيوت لنا 
حكومة  وهي  احلالية،  العراق  حكومة  وهي  مدنية،  حكومة  يف  نشارك  أن  جزئيًا  الفرصة 
رشاكة، تشارك فيها أطياف سياسية واسعة ومتعددة ومن مكونات الشعب العراقي كافة، 
ففي هذه احلكومة هناك اإلسالمي والعلمين، والليربايل، وهناك أيديولوجيات وسياسات 
بعد  صياغته  متت  الذي  العراقي  الدستور  هو  يطمئننا  كان  الذي  لكن  متعددة،  وثقافات 

إسقاط نظام صدام حسني عام 2003. 

الدعوة اإلسالمية كان رشيكًا مهًم يف صياغة نصوص هذا  املناسبة، فإن حزب  وهبذه 
الدستور اجلديد. وهنا أجمد وأجدد الدور التارخيي الذي نعرفه للمرجعية الشيعية األعىل 

للسيد عيل السيستاين، حفظه اهلل، عندما طلب صياغة الدستور بأياٍد عراقية.

كان األمريكان يقولون إن الذي سيكتب الدستور، سيأيت من خارج احلدود العراقية، 
يبغي  كم  أجنبية  وليس  عراقية،  بإياد  يكتب  أن  عىل  أرصت  العليا  الدينية  املرجعية  لكن 
أعراقه  من  العراقي،  الشعب  أطياف  كافة  من  جلنة  تشكيل  تم  فقد  وبالفعل،  األمريكان. 
الشديد هي أن إخواننا يف  املفارقة هنا لألسف  املختلفة. لكن  ومذاهبه وثقافاته وقومياته 
املكون الُسني رفضوا يف البداية املشاركة يف صياغة الدستور. باملناسبة قال املرجع األعىل 
عملية  احلقيقة  يف  وهذه  أنفسنا«،  قولوا  ولكن  إخواننا  تقولوا  »ال  السيستاين  عيل  السيد 
اندماج بني املكونات أكرب من أن نقول إخواننا. لقد رفض املكون الُسني املسامهة يف العملية 
أن احلزب اإلسالمي، ساهم مشكورًا معنا منذ  الدستور اجلديد، إال  السياسية ويف كتابة 
البداية يف العملية السياسية ويف كتابة الدستور، وبمسامهته هذه، فقد انفرد يف هذا املوقف 

عن غريه من املكون الُسني. 

وبعد  الدستور.  ونصيغ  نكتب  أن  اإلسالمي،  احلزب  بمشاركة  استطعنا  وبالنتيجة 
إرصار، دخلت جمموعة من السياسيني العلمنيني والليرباليني الُسنة إىل جلنة كتابة الدستور، 
العراقية  السياسية  واملكونات  والسنة  الشيعة  بمشاركة  كاماًل  الدستور  وهبذا متت صياغة 
األخرى، وتم إخراج الدستور إىل النور. اآلن السنُة وغريهم قد وضعوا مالحظات عىل 
الدستور، ونون أيضًا لدينا مالحظات عىل الدستور، فهذا دستور دولة مدنية وليس دولة 
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حُتفظ  أن  السيايس  لإلسالم  ضمن  الدستور  هذا  بأن  سعيد  حيدر  الدكتور  وأشار  دينية. 
حقوقه، بعد أن نص الدستور عىل أن أي نظام يف العراق ال جيب أن يتعارض مع أحكام 
والعراقيني،  للعراق  اإلسالمية  اهلوية  للموافظة عىل  كبرية  فرصة  أعطانا  اإلسالم، وهذا 

باإلضافة إىل هويتهم الوطنية. 

إن املشاركة العراقية يف صياغة الدستور وتفاعل خمتلف املكونات معًا يف هذا اإلطار، 
أفسح املجال بشكل كبري لكافة أطياف الشعب العراقي ومكوناته بأن تساهم يف السلطة 
السياسية يف البالد، وأن تضمن حقوقها، بم يف ذلك املكون املسيوي، واملكون اإليزيدي، 
واملكون الصابئي، واملكون الشبك، ومكونات أخرى. كل هذه املكونات سامهت وبقوة 
يف احلكم، ويف صياغة الدستور اجلديد للعراق، وهلا حقوقها فيه، وهي اآلن جزء أسايس 
ورشيك مهم جنبًا إىل جنب معنا يف صناعة القرار السيايس واالقتصادي واالجتمعي يف 

العراق، سواء تم اختاذه يف جملس النواب، أو من قبل احلكومة.

هي  خمترص،  بشكل  وإن  عليها  الضوء  تسليط  سأحاول  التي  األخرى  القضية  اآلن، 
املرجعية الدينية الشيعية، أي املرجعية الشيعية العليا يف العراق، املمثلة بالسيد عيل السيستاين، 
هذه املرجعية مل تكن تتبنى نظرية »والية الفقيه«، ولن تتبناها مطلقًا، وأنتم تعرفون أنه يف 
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، أن احلاكم األعىل يف السلطة والدولة، هو »الويل الفقيه«، 
فهم لدهيم »والية الفقيه« وعندهم ثوابت هلا يف هذه النظرية. لكن يف العراق، فإن احلوزة 

العلمية يف النجف األرشف، ال تتبنى نظرية والية الفقيه. 

السياسية ودعمها  العملية  دعم  السيستاين يف  السيد عيل  األعىل  املرجع  يساهم  فكيف 
النظام  عىل  احلفاظ  هو  وظاهر  واضح  باب  هنالك  باب؟  أي  ومن  عليها،  واحلفاظ 
العراقية ورعايته رعاية اجتمعية وإنسانية وإسالمية، وال بد من أن  الدولة  االجتمعي يف 
بلد  أنه يف كل  العراق. وحقيقة  والسيايس يف عموم  األمني  االستقرار  له وجودًا يف  توفر 
وأمواهلم،  أعراضهم  ويفظ  وكرامتهم،  الناس  حقوق  يفظ  نظام  هناك  العامل  بلدان  من 
ولذلك كان حفظ النظام االجتمعي واالتفاق عىل ماهيته، مربرًا كبريًا للمرجع األعىل يف 
العراق السيد عيل السيستاين أن يساهم يف العملية السياسية ويساندها ويرفدها من موقع 
اجلديد،  العراقي  الدستور  والدة  من  بدءًا  اخلط،  طول  عىل  واإلرشاد  وبالنصح  األبوة، 
الترشيعية واملولية واملشاركة فيها بكثافة، وتأييده ملبدأ  بالتشجيع عىل االنتخابات  مرورًا 
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االنتخاب، وهو يف احلقيقة من صان العراق من حرب أهلية طائفية يف أعقاب تفجري مرقد 
طائفية،  أهلية  حرب  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  كنا  فقد  كربالء،  يف  العسكريني  األماميني 
وحكمته  السيستاين  عيل  السيد  األعىل  املرجع  تدبر  ولكن  اشتعلت،  لو  تذر  وال  تبقي  ال 
باقي علمئنا وفقهائنا، قد حال دون وقوع احلرب األهلية بني  وحنكته كقائد سيايس مع 

العراقيني.

اآلن ال يتصور البعض أن هناك حربًا أهلية، بل هناك »داعش« وهناك إرهاب نتودث 
فـ  العراقيني،  كل  له  يتصدى  وهلذا  ككل،  العراقيني  ضد  دموية  حربًا  يشن  إرهاب  عنه، 
»داعش« و»القاعدة«، هم ضد الُسنة أوالً، قبل أن يكونوا ضد الشيعة، وهم ضد الشيعة، 
الدينية املسيوية والعرقية، فهم ال يستثنون أحدًا، وهم قتلوا  وضد األكراد وضد األقلية 
العديد من قيادات احلزب اإلسالمي العراقي. و»القاعدة« قتلت الشيخ خالد الفرداوي، 
العراقي، ويف جلنة  النواب  كان زمييل يف جملس  والشهيد  بغداد،  تفجري ألحد مساجد  يف 
الرقابة يف جملس النواب. و»القاعدة« قتلت نوو 500 من علمء وفقهاء الُسنة، من مناطق 
صالح الدين واألنبار ومن بغداد وكافة مناطق تواجد الطائفة السنية، فـ »القاعدة« ال متيز 
الطائفة وتلك، وبني هذا  تفريق بني هذه  تقتل دون متييز ودون  السنة والشيعة، فهي  بني 
العرق أو هذا املذهب أو ذاك، فاجلميع لدهيا مستهدف، فهي حتمل منظومة فكرية متطرفة 
وإجرامية خاصة هبا تدفعها إرسائيل لقتل علمء األمة، وستبقى كواليس هذه احلرب خمفية 
علينا إال أن يلطف اهلل بنا، ويكشف كل حقائق هذه احلرب املدمرة للمجتمعات اإلسالمية 

العربية.

واآلن احلرب املشتعلة يف العراق هي حرب بني الشعب بمكوناته املختلفة من جهة وبني 
اإلرهاب الذي يستهدف كل املكونات يف العراق، واألمر نفسه ينطبق عىل سوريا، ولبنان، 
واألردن، ومرص، والسعودية، وكل الدول العربية، فهو ال يستثني أحدًا، الكل مستهدف، 
العامل اإلسالمي بمنأى عن هذا اإلرهاب بعد  العريب، أو يف  العامل  فال توجد أي دولة يف 
تنامي قوى »داعش« وتوسع امتداداهتا إىل دول أخرى مثل ليبيا واجلزائر واملغرب، حتى 

أهنا وصلت إىل دول يف جماهل إفريقيا. 

بم يف ذلك عىل  اجلميع  لتمددها وخطرها عىل  ونتيجة  »داعش«،  اإلدراك خلطر  وبعد 
أوروبا وأمريكا، شهدنا تشكل حتالف دويل برز مؤخرًا عىل الساحتني العراقية والسورية. 
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السيد  األعىل  املرجع  هبا  أفتى  التي  اجلهاد«  »فتوى  فتوى عظيمة هي  اآلن  توجد  ولذلك 
عيل السيستاين، حيث أنه حّصن العراق هبذه الفتوى من أسباب االهنيار بعد اهلجوم الذي 
شنته »داعش« ومتددت من خالله إىل مساحات واسعة من األرايض العراقيةـ فقد متددت 
مناطق  ويف  واألنبار  وديإىل  الدين  وصالح  املوصل  حمافظات  يف  و»القاعدة«  »داعش« 
باجليش  حل  الذي  العسكري  االهنيار  بعد  بغداد  مشارف  إىل  وصلوا  أهنم  حتى  أخرى، 
العراقي، ولوال الفتوى اجلهادية لسمحة السيد عيل السيستاين والتي تطوع عىل أثرها أكثر 
من مليون عراقي للدفاع عن العاصمة العراقية بغداد، وعن النظام العراقي الذي أصبح 
قاب قوسني أو أدنى من االهنيار، فقد بات لدينا اآلن يف بغداد حشد شعبي قوامه نوو 60 
ألف متطوع، يقاتل ليس بوثًا عن منصب أو مركز أو موقع أو مال أو وظيفة، بل دفاعًا 
عن العراق، الوطن والشعب. هؤالء املقاتلون منترشون يف كافة املوافظات، فهم يدافعون 
عن األنبار، وعن ديايل، وعن املوصل، وعن صالح الدين، ودافعوا عن بغداد، وتستقبلهم 
إساءة  حماوالت  وهناك  إعالمي،  تشويش  هنالك  نعم  باألحضان.  مكان  كل  يف  العشائر 

للومة بني املكونات العراقية. 

اآلن وبعد مرور تسع سنوات عىل احلكم بعد إسقاط نظام صدام حسني، ماذا حققنا، 
التجربة  الربح واخلسارة يف  إنه سؤال يعرب عن ميزان  وماذا وماذا أحرزنا من نجاحات؟ 
العراقية، واحلديث يف هذا املوضوع يطول. لكن بإشارات رسيعة، فقد استطعنا بعد تسع 
كافة  عىل  وتسيطر  العراق،  حتتل  أمريكية  قوات  وجود  ظل  يف  بالغة،  وبصعوبة  سنوات 
واالجتمعي،  واالقتصادي  السيايس  قراره  وعىل  النفطية،  وبالذات  االقتصادية  مقدراته 
إضافة إىل اإلرهاب الذي يقتل األبرياء ويقتل أبناء العشائر، بالعرشات، بل وباملئات، وبنية 
بناء  استطعنا  األممي،  السابع  الفصل  بند  اقتصادية حتت  مدمرة، وحصار وعقوبات  حتتية 
شورى،  بمجلس  أشبه  وهو  وطني،  مؤمتر  عندنا  كان   2005 عام  قبل  ومؤسسات،  دولة 
وبعد إقرار الدستور اجلديد أصبح لدينا مجعية وطنية، وبعد اجلمعية الوطنية، أصبح لدينا 
األول،  النواب  انتخابات ترشيعية، وكنت عضوًا يف جملس  إجراء  بعد  نواب جاء  جملس 
التعقيدات  رغم  نيابيًا  جملسًا  شكلنا  لقد  الثاين.  النواب  جملس  يف  عضوًا  أيضًا  وانتخبت 
السياسية يف العراق، وأيضًا أصبح لدينا حكومة، رغم تعقيداهتا ومشاكلها الكثرية، ولكن 

مع ذلك أصبح لدينا حكومة أعادت للعراق سيادته. 
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األجنبية،  القوات  انسواب  عىل  لإلرشاف  خاصة  وطنية  استشارية  لدينا  أصبح  كم 
العراقية  فالسمء  كعراقيني،  مجيعًا  علينا  كلبريًا  كابوسًا  يشكل  األجنبي  االحتالل  وكان 
حماطة بالطائرات األجنبية واألمريكية، والدبابات والقوات الربية األمريكية منترشة يف كل 
شوارع املدن العراقية ويف كل أنواء العراق، هذا فضاًل عن البوارج البورية األمريكية. لقد 
150 ألفًا من اجلنود، وربم أكثر منذ ذلك بكثري،  بلغ تعداد القوات الربية األمريكية نوو 
فإذا احتسبنا القوات األجنبية فإن الرقم يرتفع إىل نوو 200 ألف منترشين يف أرجاء العراق. 

تنازالت  أية  نقّدم  أن  بدون  العراق  من  واألجنبية  األمريكية  القوات  انسوبت  اآلن 
عقدة،  لدهيم  ووّلد  األمريكان،  أغضب  ما  وهذا  العراقية.  السيادة  رموز  من  لألمريكان 
هلذا هم ياولون االلتفاف والعودة إىل العراق بوسائل ملتوية عن طريق حماربة »داعش« 
أو  فرنسية  أو  بريطانية  أمريكية  برية  قوات  بتواجد  نسمح  لن  بالنتيجة  لكننا  و»القاعدة«، 
و»القاعدة«،  »داعش«  ملواربة  دويل  حلشد  سعينا  لقد  نعم  العراقية.  األرض  عىل  غريها 
ولكن هذا التدخل الدويل حتت اإلرشاف، وخيضع للقوانني العراقية، ولن نسمح بتكرار 

التجربة املاضية املريرة والصعبة جدًا. 

أجندة  ويواجه  للسلطة،  السلمي  االنتقال  عىل  مبدئيًا  مبني  العراق  يف  احلكم  نظام  إن 
مثقلة بالتوديات مثل معاجلة ملف انسواب القوات األجنبية، وإعادة العراق إىل موقعه 
العريب واإلسالمي. لقد كان العراق مقىص، وكانت هناك عزلة عربية وإسالمية مفروضة 
عليه. ومثلم دّمر صدام حسني البنية التوية العراقية، فقد عزل العراق عن إخوانه العرب 
واملسلمني، لكنه اآلن عاد إىل احلظرية العربية واإلسالمية. وها هو واحلمد اهلل قد حرض القمة 
العربية واجتمعات وزراء اخلارجية العرب، ويرض مؤمترات القمة اإلسالمية واملؤمترات 
العامل أمجع، ونأمل من إخواننا يف السعودية وقطر  الدولية، وله عالقات واسعة مع دول 
ودول اخلليج والدول العربية األخرى، أن يرسلوا برسعة سفراءهم إىل بغداد، ألن العراق 
لكل  ومستعد  وبنّاء،  منفتح،  عراق  العبادي  حيدر  الدكتور  حكومة  تشكيل  بعد  اجلديد، 
حوار من أجل العراق، ومن أجل عودته إىل واقعه العريب واإلسالمي والدويل. صويح أن 
لدينا مشاكل كثرية تؤثر عىل واقعنا يف العراق، لكن جيب أن ال نغفل ان من مكاسب نظامنا 
السيايس الذي نشكل جزءًا منه كإسالميني، اتساع دائرة احلريات بشكل قل نظريه يف العامل 
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العريب واإلسالمي، فهناك تعددية واسعة، وهناك حريات سياسية وإعالمية واسعة، حتى 
أهنا باتت بواجة إىل تقنني وتنظيم أكرب. 

لدينا.  الضعف  حلقات  من  حلقة  تشكل  التي  املواصصة  مشكلة  مشاكلنا  بني  من  إن 
الدعوة اإلسالمية يف حكومة مدنية، ضمن إطار تشاركي توافقي،  لقد شاركنا يف حزب 
لألسف  لكن  السياسية،  العملية  يف  العراقي  الشعب  مكونات  كل  تشارك  أن  جيب  ألنه 
الشديد حتولت التشاركية التوافقية مع مرور الزمن إىل حماصصة طائفية، فاللجنة الواحدة 
بات  الدولة،  من مؤسسات  أي مؤسسة حكومية  أو يف  احلكومة  أو يف  النواب  جملس  يف 
جيب أن تكون مشمولة بنظام املواصصة، وتوزيع احلصص عىل كل طائفية أو كل فريق 
سيايس، وهذا الوضع أرض كثريًا بالواقع العراقي الراهن، وشكل نقطة ضعف أحلقت أذى 
بمؤسسات العراق وبناه التوتية، وأدى ذلك إىل انوسار الكفاءات وإقصائها. كذلك لدينا 
فساد وحجمه كبري جدًا جدًا، وأرى أن رئيس الوزراء احلايل، وأنا أعرفه عن قرب، جاد 

جدًا يف حماربة الفساد، وسيعمل بقوة يف هذا االجتاه. 

لدينا أيضًا، ضعف يف اخلدمات املقدمة للمواطنني العراقيني، وما زال مستوى اخلدمات 
وجود  ورغم  بذلك،  العراقية  احلكومة  معرفة  رغم  جدًا،  جدًا  ضعيفًا  للمواطنني  املقدمة 
كوادر  إىل  بواجة  للمواطنني  األساسية  اخلدمات  تقديم  إن  العراق.  يف  كبرية  نفطية  ثروة 
مؤهلة ومدربة وذات خربة، ونون بواجة إىل تطوير املوارد البرشية، ألننا بواجة إىل كوادر 
قادرة وكفؤة تدير املفاصل احلكومية بشكل جيد، عىل صعيد احلكومة املركزية، كذلك ألنه 
املولية. وهنالك ضعف يف  احلكومات  إدارة  القادر عىل  الكادر  كبري جدًا يف  نقص  لدينا 
البناء ويف العمران يف كافة املوافظات. ولدينا مشكلة يف ترشيع القوانني التي نون بواجة 
بيننا وبني  النفط والغاز وهذا ما أدى إىل خلق مشكلة كبرية  العراق، مثل قوانني  إليها يف 
إخواننا يف إقليم كردستان العراق. كم أن لدينا مشكلة فيم خيص قانون األحزاب لتنظيم 
ويف  االحتادية،  املوكمة  قوانني  يف  أيضًا  ومشكلة  العراق،  يف  واحلزبية  السياسية  العملية 

القانون الذي ينظم الوضع القضائي .
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الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(:

عىل  السيد  سمحة  املنطقة.  كل  يف  اإلسالميني  كل  ختص  إشكالية  نقطة  أثري  أن  أريد 
العالق حتدث عن مرشوع حزيب مثل احلزب الوطني الديمقراطي يف العراق، سؤايل هو: 
أين املرجعية اإلسالمية حلزب يعرف نفسه بوصفه إسالميًا؟ سمحته أجاب عن نقطة مارًا 
عليها مرورًا رسيعًا، رغم أهنا يف غاية األمهية؛ وهي تتعلق بدخول حزب الدعوة اإلسالمية 
الشيوعي  رفع شعار هو واحلزب  كم هو معروف  الدعوة،  السياسية، فوزب  العملية  يف 
العراقي »ال للورب..ال للدكتاتورية«، وهذان احلزبان باملناسبة مها أعرق حزبني معارضني 
يف العراق لنظام صدام حسني، فم هو التأصيل الفقهي الذي قرر حزب الدعوة اإلسالمية 
من خالله املشاركة يف العملية السياسية، وهو ما وصفه سمحة السيد عيل العالق بأنه النظرية 
التي تبناها السيد عىل السيستاين، والتي أخذها عن النظرية التي تبناها سمحة الشيخ حممد 
شمس الدين يف منتصف الثمنينيات من القرن الفائت؟ فأنت قلت نظرية »والية الفقيه«، 
أي أنك تعني والية األمة، هذا هو التقابل الذي تبناه أو فكر فيه الشيح حممد شمس الدين. 

عمومًا النقاش سيغني هذه املسألة.

األعىل  املجلس  يف  الشورى  جملس  عضو  الساعدي،  معلة  محيد  للشيخ  اآلن  الكلمة 
اإلسالمي العراقي، وهذا املجلس أنشىء يف عام 1982، عىل يد مؤسسه السيد حممد باقر 
احلكيم، وهو كم قلت من مؤسيس حزب الدعوة اإلسالمية أصاًل، وهو كان قد أنشىء 
كائتالف من جمموعة من األحزاب اإلسالمية املعارضة لنظام صدام حسني، وهي أحزاب 
يف  وهذه  بإيران،  عالقة  التنظيمت  أقرب  بأنه  احلزب  ويوصف  حتديدًا.  شيعية  إسالمية 
احلقيقة تشكل نقطة إشكالية، لكن خالل السنوات املاضية، عارضت سياسات احلزب يف 
أكثر من نقطة مفصلية التوجهات اإليرانية بشدة وبشكل واضح ورصيح. ففي عام 2010، 
رفض  منصبه،  يف  املالكي  نور  السابق  الوزراء  رئيس  بقاء  باجتاه  إيران  تدفع  كانت  عندما 
يشارك يف  املرشوع ومل  اإليراين، وبقي خارج هذا  التوجه  املجلس األعىل اإلسالمي هذا 
حكومة نور املالكي، وأيضًا كان له آراؤه اخلاصة يف املجتمع السيايس الشيعي بشكل عام، 
وهو يشكل طرفًا أساسيًا يف حكومة الدكتور حيدر العبادي التي خلفت حكومة السيد نور 

املالكي. 
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الأ�ستاذ حميد معلة)3): 

استطاع هذا املؤمتر أن يضيف إلينا معلومات مهمة جدًا عن جتارب إخواننا يف البلدان 
العربية الشقيقة والعزيزة. غري أن مدة قصرية من الزمن ليست كافية إلعطاء إجابات قاطعة 
وجازمة حول هذه التجارب التي ما زالت تعيش خماضًا مستمرًا مل يستقر أمره بعد، لكن 
التعاون  يوسع رقعة  بم  الضوء  تأكيد حمطة جيدة ومهمة إللقاء بعض  بكل  املؤمتر يشكل 
وتبادل التجارب واخلربات فيم بيننا. أوافق عىل هذا الرسد الذي تفضل به سمحة السيد 
عيل العالق، وأحبذ أن أضيف بخصوص موقف املجلس اإلسالمي األعىل من االحتالل 
األمريكي للعراق هو أننا أعلنا أن هدفنا كان إسقاط النظام الصدامي، لكننا ال يمكن أن 
نكون إىل جانب القوات األجنبية يف قتاله، ألنه هذا شأننا كعراقيني حتى لو كان أسدًا ظاملًا. 
كم أننا ال يمكننا أن نكون أداة حلفظ ومحاية هذا النظام أو أن نقوم بالدفاع عنه. لذلك اختذنا 
كمجلس أعىل موقفًا حمايدًا حتى تتضح األمور وتنقشع الرؤية. لقد كنا نعتقد أن الواليات 
املتودة األمريكية يف ذلك الوقت كانت جادة يف إسقاط نظام صدام حسني، رغم اعتقاداتنا 

السابقة بأهنا غري جادة يف إسقاطه كل السنوات الطوال من عمر الدكتاتورية الصدامية. 

ابتداًء ال بد من التفريق بني اإلسالم وبني املسلم. اإلسالم هو ما جاء يف »اليوم أكملت 
لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا«!، الدين اإلسالمي هو دين 
اهلل، واملسلمون عباد اهلل، فهم يلتزمون هبذا الدين الكامل التام، لكن هذا االلتزام خيتلف 
من فرد إىل فرد، ومن جمتمع إىل جمتمع، ومن حالة إىل أخرى، نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن 
يكون املسلمون يف مصاف كمله ومتام عقيدهتم، لكن ال بد أن نعرتف أن هناك فجوة كبرية 
بني اإلسالم كنظام وعقيدة وقيم، بني املسلمني كأخالق وآداب وترصفات وسلوكيات ال 

تتسق وال تستقيم مع عليائية هذه القيم. 

إن اإلسالم عظيم، وإذا أرادت احلركات اإلسالمية أن تنتسب إىل اإلسالم، فال جيب أن 
تعترب نفسها ظل اهلل يف األرض، أو أهنا املمثلة الوحيدة لإلسالم، أو أهنا وصية عىل اآلخرين، 
فاحلركات هي أدوات مثل األفراد قد يقرتبون من جوهر إىل اإلسالم وقد يبتعدون عنه، 

)3)  عضو جملس النواب العراقي، الناطق الرسمي باسم املجلس اإلسالمي األعىل، العراقل
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ما  حتديد  مواصلة  من  أيضًا  بد  ال  منه.  بريء  هو  ما  اإلسالم  حتّمل  أن  هلا  ينبغي  ال  لكن 
املقصود بالتجربة اإلسالمية؟ وكذلك ما املقصود بالدولة اإلسالمية؟ شعار الدولة الدينية 
اإلسالمية شعار كبري ينطوي عىل مفاهيم متعددة، لذلك من املهم أن نضع هذا املفهوم يف 

مساره ، ونودد ماذا نقصد عندما نقول الدولة اإلسالمية. 

من  أكثر  ربم  أو  مفاهيم  ثالثة  اعتقادي،  حسب  اليوم،  الدينية  اإلسالمية  للدولة  إن 
إىل احلضارة اإلسالمية وإىل  تنتسب  الدولة اإلسالمية دولة  أن  املفهوم األول، هو  ذلك: 
اجلمهورية  السودان،  مجهورية  القائمة؛  اجلمهوريات  كل  عىل  تطلق  تسمية  وهي  الدين، 
الشعبي  إيران، كل هذه دول إسالمية نسبة إىل االنتمء  أندونيسيا،  ليبيا،  العراق،  الرتكية، 
لإلسالم. لكن هل هذا يمكن تسميته جتربة إسالمية أو حكومة إسالمية؟ أعتقد أن املفهوم 
اإلسالمي يعني أن تكون التجربة السياسية القائمة يف دولة ما يقودها حزب إسالمي، وكم 
فإيران دولة إسالمية كون  املثال،  اإليرانية عىل سبيل  ينطبق عىل احلالة  هو معروف، هذا 
القيادة التي تقود احلكومة اإليرانية بمفاصلها املختلفة حكومة تعمل وفق قانون إسالمي، 
واملفهوم الثاين هو أن تكون احلكومة حكومة إسالمية وهلا السيادة، وال يشاركها أحد يف 

هذه السيادة. 

األحزاب  من  ألشقائها  اإلسالمية  األحزاب  بعض  مشاركة  فهو  الثالث،  املفهوم  أما 
هل  لكن  إسالمية،  غري  أو  إسالمية  األحزاب  تلك  كانت  سواء  ما،  حكومة  يف  األخرى 
يمكن أن نسمي هذه احلكومة جتربة إسالمية، أو أن الدولة القائمة دولة دينية إسالمية، كم 
هو الوضع القائم اآلن قائم يف العراق؟ وماذا بشأن الدولة اإلسالمية التي يقودها خليفة 
أو سلطان، وكل النظم والقيم السائدة فيها تنتمي إىل منظومة إسالمية متكاملة سواء من 
ناحية األدوات أو من ناحية الرأس، ويكون هدفها اهلداية، وبسط كلمة اهلل تعاىل عىل هذه 
األرض؟ هذه مفاهيم، كان بودي أن يكون هناك توضيح ملا نريد تعريفه كتجربة إسالمية.

التجربة  تطبيق  يمكن  وهل  اإلسالمية؟  للتجربة  تعريف  بطاقة  إعطاء  يمكن  فهل 
اإلسالمية عىل هذه التجارب اخلمس كلها؟ أعتقد أن هذا صعب، وهذه نرتكها لألخوة 
ما  إسالمي  حزب  يوجد  هل  وأيضًا،  اإلسالمية.  التجربة  ماهية  حول  للتوضيح  األعزاء 
تستطيع جتربته أن حتتوي أو تشتمل عىل كل اإلسالم؟ فهل حتتوي حزب العدالة والتنمية 
جتربة  عىل  العراقي  اإلسالمي  احلزب  أو  اإلسالمية،  الدعوة  حزب  أو  املثال،  سبيل  عىل 
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لصيقة  تظل  التجربة  هذه  أن  أو  الوصف،  هذا  عىل  وحده  يستووذ  أنه  أو  كلها  اإلسالم 
بصاحبها، وال تصلح للتعميم أو ال تشكل معيارًا للتغيري؟ 

انتفاء  البارحة اإلرصار الكبري لبعض من استمعنا إليهم يف اإلشارة إىل  لقد استوقفني 
أن  حتى  إسالمية،  أحزاب  بأهنا  تقليديًا  املعروفة  األحزاب  بعض  عن  اإلسالمي  الطابع 
بعض املتداخلني تساءلوا فيم إذا أصبوت صفة »اإلسالمية« هتمة أو عيبًا. فهل يكفي أن 
يغري حزب اسمه أو شعاره أو رمزه، لكي يد من تلك اإلشكالية القائمة بينه وبني اآلخرين 

من القوى السياسية واأليديولوجية يف الرصاع عىل السلطة يف البلد املعني؟ 

أظن أن تغيري االسم، أو تغيري بعض القضايا الشكلية الطفيفة أو البسيطة هنا وهناك، 
غري قادر عىل حل هذه اإلشكالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعتقد أن إمكانية احلكم 
يف الفكر العريب اإلسالمي حتديدًا ما زالت فكرة جدلية غري حمسومة، ولن نصل إىل نتائج 
يناقشها  التي  اخلمس  التجارب  من  أي  عىل  االتكال  يمكن  ال  كم  املجال،  هذا  يف  فورية 
هذا املؤمتر املورتم. نعم نون املتدينون امللتزمون نعتقد بأن جتربة اخلالفة الراشدة، هي من 
أن يرتجم  إليها، كنموذج إسالمي متقدم استطاع  التي يمكن االحتكام  التجارب  أفضل 
عليه  االعتمد  يمكن  ال  جتارب،  من  ذلك  سوى  وما  الواقع،  أرض  عىل  اإلسالمية  القيم 
نعود  وبذلك  عنها،  الرواية  يف  السلف  خيتلف  الراشدة  اخلالفة  جتربة  أن  حتى  بالفعل، 

خلوض اجلدل نفسه. 

أريد أن أشري أيضًا إىل موقف آخر يتفق مع الرسد التارخيي الذي تفضل به السيد عيل 
الطريقة  السياسية هبذه  العملية  الدخول يف  أننا اخرتنا  العالقة، وكيف  العالق عن طبيعة 
مع أن السيد عيل العالق يعرف جيدًا أن املجلس األعىل اإلسالمي تأسس تارخييًا وتقليديًا 
تأسس يف خارج العراق من جمموعة من املجاهدين واملنظرين واملتدينني ونخبة من املثقفني 
الوطنيني الذين يعارضون نظام صدام حسني حتديدًا، وكان وما زال شعارنا هو »احلرية، 
االستقالل، العدالة«. بالطبع يف هذا الشعار ما من دعوة إلقامة حكومة إسالمية، أو إقامة 
دولة دينية يف العراق، هذا ليس جديدًا، وهو موجود يف أدبيات املجلس األعىل اإلسالمي، 
وشعار  وأدبيات  تأسيس  عن  مكتوب  يشء  فكل  ذلك،  عىل  والصوافة  التاريخ  ويشهد 

املجلس األعىل اإلسالمي، شعارنا إذًا ما زال كم هو مل يتغري، ومل يطرأ عليه أي تعديل. 
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لقد تم تصفية السيد باقر احلكيم رضوان اهلل وتعاىل عليه، فقد استشهد يف عملية تفجري 
شهر  من  األول  يف  األرشف  النجف  مساجد  أحد  يف  اجلمعة  صالة  أهنى  أن  بعد  إرهابية 
رجب، وكان السيد باقر احلكيم قد سئل يف ندوة يف الكويت: »إذا امتونكم اهلل يف احلكم 
يف العراق فمذا أنت صانع، وكان ذلك قبل سقوط النظام الصدامي بأربعة أو مخسة أشهر؟ 
فقبل اإلجابة عن السؤال غرّي احلكيم صيغة السؤال، وقال: أهيا السيد إذا ما سقط النظام 
الصدامي، فهل ستنسخون جتربة »والية الفقيه« اإليرانية يف العراق أم أن هناك رأي آخر أو 
جتربة أخرى؟ فضج احلارضون والسائل بالضوك، ألهنم أادركوا أن هذا هو املقصود من 

السؤال. وحتدث احلكيم عن املسألة الدعوية واملسألة السياسية، وفّرق بينهم. 

إن السيد حممد باقر احلكيم كرجل دين هو ابن السيد حمسن احلكيم الذي هو واحد من 
أكرب املراجع الشيعية يف املنطقة والعامل. وأنا كرجل دين من ناحية تربيتي وثقافتي الدينية 
والدعوية أقول بأن وظيفتي األساسية هي أن أدعو إىل اهلل، وهذا هديف وهذه غايتي، أما 
بالنسبة لنظام احلكم يف العراق، فأنا أعتقد أن »والية الفقيه« ال يمكن تطبيقها يف العراق، 
والسبب يف ذلك هو التنوع املذهبي والطائفي والعرقي والثقايف يف العراق، وهلذا ال يمكن 
أطبق  أن  أريد  ال  ألنني  ليس  الفقيه«،  »والية  نظام  مثل  نظامًا  يتبنى  أن  العراقي  للشعب 
العراقي ال يريد ذلك، وال يسمح تعدده االثني والديني  النظام، ولكن ألن الشعب  هذا 

والطائفي واملذهبي والعرقي والثقايف بذلك، هذا كان خمترص اإلجابة يف هذا املجال. 

بالطبع لقد مررنا كوزب وكمجلس أعىل إسالمي بمواقف صعبة جدًا وجتارب خطرية 
جدًا، فقد فقدنا بعد سقوط النظام الصدامي بفرتة وجيزة شخصيتني قياديتني مهمتني يف 
احلكيم،  باقر  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية  السيد  مها:  اإلسالمي،  األعىل  املجلس  حزب 
والسيد عبد العزيز احلكيم وهو من أبرز قيادات املجلس األعىل اإلسالمي، وأحد القادة 
ونشاطه  اإلسالمي  األعىل  املجلس  حركة  عىل  كبريًا  أثرًا  يرتك  مل  ذلك  لكن  املؤسسني، 
فقد  لديكم،  معروفة  ربم  شخصية  وهو  احلكيم  عمر  السيد  جاء  ثم  والسيايس،  الدعوي 
استطاع هذا الشاب يف فرتة قصرية أن يستثمر ابتعادنا عن السلطة السياسية وعن احلكم يف 
العراق خالل السنوات األربع املاضية، وهي الفرتة التي حكم فيها السيد نور املالكي، وأن 
يعيد جتديد املجلس األعىل اإلسالمي، ويقوم بول مجلة من اإلشكاالت األساسية وبعض 
التباينات واالختالفات التي تظهر بني الفينة واألخرى داخل املجلس األعىل اإلسالمي، 
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واألعضاء،  القدامى  األعضاء  واخلارج،  الداخل  مثل  الثنائيات  من  بعدد  املتعلقة  خاصة 
الشيوخ يف املجلس األعىل والشباب احلداثوي. 

لقد استطاع هذا القائد الشاب يف احلقيقة أن يل مجلة كبرية من هذا النوع من اإلشكاالت، 
ويقدم هلا سياقًا خاصًا، ولو كان هنالك متسع من الوقت الستفضنا وتوسعنا يف رشحها، 
التوجه، وهذا  تأييدها وإعجاهبا هبذا  املجلس األعىل اإلسالمي عن  وتعرب غالبية أعضاء 
التجديد لشباب املجلس األعىل، والذي انعكس عىل نشاطه وتوجهاته بشكل إجيايب. فهل 
هذا التجديد هو مراوغة منّا كمجلس أعىل لكي ندخل الباب احلداثوي، أم هو استجابة 
روحية وحقيقية ألشياء استفدنا منها عىل مر األيام وعىل مدى مسرية املجلس األعىل منذ 

حلظة تأسيسه وإىل اآلن؟ أتصور أن اإلجابة هي الثانية. 

حتوالت  من  جرى  ما  حول  األعزاء  األخوة  من  إليها  استمعت  فكرة  استوقفتني  لقد 
فإنه  وبالطبع  الديمقراطية.  إىل  االنتقال  مرحلة  ودخوهلم  وتونس  املغرب  يف  وتغريات 
بويث  احلالة  هذه  إىل  نضج  قد  الفكري  الثقايف  والطرح  التجربة  تكون  أن  كثريًا  يسعدنا 
جتلس املعارضة والسلطة معًا تتواوران لوضع املشاكل واملعضالت التي تعاين منها هذه 
الدول عىل طاولة البوث، وجتلس وتتودث هبذه اللغة الرقيقة والشيقة واللطيفة واملعربة 
والغنية باملعاين، لكن أيضًا كان بودي أن أشري إىل أن تونس واملغرب وهناك أيضًا بلدان 
عربية أخرى فيها تنوع، كم أشار الدكتور حيدر سعيد، فيها تنوع، لكنها ال متتلك التنوع 

الكبري الذي يعيشه العراق. 

ففي العراق تنوع قومي، حيث يعيش يف العراق حاليًا عرب، وكرد، وتركمن، وأرمن، 
وكلدان، وآشوريون، ورسيان، ويوجد يف العراق تنوع ديني أيضًا؛ إسالمي )سنة وشيعة، 
وحتى السنة والشيعة تنقسمن إىل مذاهب ومدارس(، ويوجد لدينا مسيوي )بروتستانت 
اإليزيديون.  لدينا  مندائية، ويوجد  لدينا صابئة  يوجد  املذاهب(، وأيضًا  وبقية  وكاثوليك 
حقيقة هنالك تنوع كبري يف الديانات يف العراق، ويوجد لدينا يف العراق تنوع فكري وثقايف 
القومية  واألفكار  فضاءآته،  اختالف  عىل  اإلسالمي  والرتاث  الفكر  لدينا  ويوجد  أيضًا، 
الفكرة  لدينا  يوجد  وأيضًا  األفكار.  هذه  حتمل  عريقة  وأحزاب  واملاركسية،  واليسارية 
يف  يوجد  كذلك  شاكلهم.  وما  وعلمنيني  وديمقراطيني  شيوعيني  من  وأحزاهبا  الليربالية 
العراق تنوع عشائري، وله أثر كبري يف موازنة التأثري الطائفي، والتأثري احلزيب بكل أشكاله 
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واجتاهاته، لكن يف بعض األحيان يتوزب شيخ العشرية، فيتوزب أبناء عشريته ملساندته 
ودعمه حتى لو كان خمتلفًا معهم يف التنظري أو العمل أو يف األيديولوجيا، فالعشائرية يف 
كافة األصعدة  تأثريها عىل  العراق يشء حقيقي وفاعل عىل األرض، وهي متجذرة وهلا 

واملسارات السياسية واالقتصادية وحتى الدينية واملذهبية والطائفية. 

بعضًا  شهدت  ولو  املغرب،  أو  تونس  مثياًل  له  تشهد  ال  العراق  يف  املتعدد  التنوع  هذا 
البلدان املستقرة، يكون مثل هذا  منه فسيكون يف احلقيقة عامل فضاء وعطاء وتنوع. ويف 
التنوع هو عامل عطاء وإبداع وتقدم وازدهار يف كل املجاالت. أما يف حلظة تارخيية عصيبة 
وإرهاب  ومذهبي  طائفي  انقسام  حلظات  وهي  العراق،  يف  نون  نعيشها  التي  كاللوظة 
وتطرف وأعمل قتل وذبح وقطع رؤوس، فقد حتول هذا التنوع املعطاء إىل كارثة وإىل بالء 

عىل العراق، وحتولت هذه النعمة إىل نقمة عىل العراق وشعبه، وإىل تناحر وتصارع. 

املغريب  الشيوعي  احلزب  زعيم  إن  قال  الذي  املغرب  من  لألخ  أقول  أن  بودي  وكان 
املغريب  للشعب  يربر  أو  يطبقها،  أن  يريد  اشرتاكية  نظرية  إلثبات  قرآنية  بآيات  يستشهد 
حسنات االشرتاكية، إن الشيوعي يف بلدي ال يراين إنسانًا، ويوجد لدينا أيضًا، ما يسمى 
السياسية،  البيانات  إحدى  يف  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  قول  عىل  اعرتض  الذي  بالليربايل 
قراءة بعض  تتم  أن  الذي رفض  احلايل  العراقية  رئيس اجلمهورية  لدينا رجل هو  ويوجد 
النواب العراقي، واعتربها نوعًا من أنواع  افتتاح جلسة جملس  القرآنية كهداية يف  اآليات 
يف  املوجود  الرجل  مأسايت  وليدرك  ليفهمني  التنوع،  هذا  مثل  لدينا  كان  إذا  التجديف. 
املغرب أو يف تونس، وليعرف طبيعة هذا التنوع الذي حتول إىل أحقاد حادة ورصاع عنيف، 
بينم كان من املفروض أن يكون هذا التنوع وهذا التعدد روضة متعددة الروائح العطرية 
والندية والزكية، وذات ألوان متعددة ومبهجة للروح والنفس، يرتاح هلا الرائي، ويشمها 
العابر. عىل أية حال هذا التنوع حتول عندنا إىل حتديات مؤملة لنا كعراقيني وقوى سياسية 

وتيارات دينية. 

وفيم يتعلق بالتوديات، يبدو يل أننا ال نختلف كثريًا عن أشقائنا يف التجارب األخرى، 
تركيا،  مثل  األخرى  اإلسالمية  البلدان  ويف  والتونسية،  املغربية  التجربتني  يف  وبالذات 
يتطلب  وقد  رسيعة،  وتغريات  إجراءات  إحداث  عىل  الناس  تعويد  موضوع  يف  وخاصة 
تونس، فضاًل  السابق يف  االستبداد  نظام  أو كوادر من  هذا االستعانة بخربات وموظفني 
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عن طبيعة التداخالت اخلارجية أو اإلقليمية، لكن من املهم اإلشارة إىل ما ييل: أوالً، أن 
هذا التنوع يف ظل ما عرفناه من قمع واستبداد ودكتاتورية سابقة، ومع وجود فضاء من 
احلريات غري منتظر، أوجد لنا مشهدًا كاريكاتوريًا، فبدنا نشهد استخدام احلريات بطريقة 
انتقالية  فرتة  يف  الفضاءآت،  يف  تنترش  وخمتلفة  متعددة  خطابات  نسمع  وبدنا  منظمة،  غري 
قصرية جدًا من ديكتاتورية فاقعة أو فاجرة، إىل فضاء غري منضبط، ولك أن تتخيل طبيعة 

ردود األفعال التي انعكست عىل هذه املكونات. 

اختالفًا  اآلخر  أجندة  عن  ختتلف  العراق  يف  مكون  كل  أو  طرف،  كل  أجندة  ثانيًا، 
التباين كوارث وفوىض وحتزابات  أيضًا، وقد سّبب هذا االختالف وهذا  واضوًا وبينًا، 
جهة،  من  القمعي  العنف  وبسبب  والعراقيني،.  العراق  صالح  يف  تصب  ال  مرضية  غري 
وانفتاح األجواء مرة واحدة وخالل فرتة قصرية، فان الفريق املعرب عن كل مكون كانت 
له آراؤه اخلاصة يف تعبئة منارصيه وطائفته وعرقه وحمازبيه. فاألجواء الديمقراطية اجلديدة 
أتاحت فرصًا، وفتوت أبوابًا عىل مرصاعيها، وتركت خمتلف املؤسسات بدون حسيب أو 
رقيب، فتشكل يف العراق نوع من املشاهد الغريبة مل تشهدها الدول العربية األخرى، من 
حيث إجياد مؤسسات وأحزاب من كل اجتاه ومن كل لون طائفي ومذهبي وعرقي وثقايف 

وأيديولوجي، وال أعتقد أن هذا موجود يف تونس أو املغرب. 

وصوف  اآلراء  متعددة  فضائية  قنوات  إلجياد  املنضبط  غري  االنفتاح  هذا  أسس  كم 
اجلانب  طبعًا  املنضبطة.  غري  الديمقراطية  فورة  ضمن  فورة  شكل  عىل  ظهرت  وجمالت 
اإلجيايب موجود، وهذا له حسناته، والدليل أنه بعد عرش سنوات من التجربة بدات هذه 
الوقت  مرور  مع  وترسو  هتتز  واملجالت  والصوف  الفضائيات  وبدأت  ترسو،  الفوىض 
عىل أحجام حقيقية، وأخذت األمور تنضبط أكثر فأكثر، وأصبوت بالتايل أفضل مما كانت 
عليه يف السنوات األوىل للتجربة. لقد أنتج التنوع الذي ذكرناه، والفضاء اجلديد، والتدخل 
اخلارجي اختالفًا يف االجتهاد واألجندات واملوارد، فأصبوت هناك فروقات يف املكونات، 

وهذا ما أدى إىل بروز هذه اخلالفات الكبرية التي عربت عن نفسها بالرصاعات دموية. 

إن فرصة ممارسة اإلسالميني للوكم يف العراق، اعتربها فرصة تارخيية لردم اهلوة بني 
النظرية وبني تطور الواقع. وكم علمنا من جتارب اآلخرين، أهنم استفادوا كثريًا  األفكار 
عىل الصعيد املنهجي. ولقد أجرينا مراجعة حقيقية بني أفكارنا وآرائنا ومنتدياتنا، لكن هل 
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يقوم اآلخر أيضًا هبذه املراجعة التي قمنا هبا نون كأحزاب إسالمية؟ وهل عمل اآلخر أو 
إذا  بينه وبني األحزاب اإلسالمية؟  قائمة  تبقى احلواجز  أفكاره حتى ال  اجتهد يف تطوير 
ما اتفقنا عىل ما ذكرناه وما مل نذكره وأخذناه بعني االعتبار كمدخالت إجيابية، يمكننا أن 

نسجل خمرجات هلذه املداخالت، من بينها:

أوالً: االعرتاف هبذا التنوع الذي ذكرناه آنفًا، وترشيد مطالبه وأجنداته، وال بد أن  •
يعرتف كيف يسمع لآلخر، وكيف يرتم اآلخر، كم ال بد أن يعرتف كالنا باآلخر. 

الطائفية،  • الفردية،  اهلويات األخرى،؛  بدالً عن  الصاحلة  املواطنة  مبدأ  ثانيًا: إطالق 
العرقية، املذهبية، العشائرية، القومية واحلزبية، رغم االعتزاز هبا واالعرتاف هبا. 

ثالثًا: القبول بفريق منسجم تنتجه انتخابات حرة ونزهية وفق قانون انتخابات واقعي  •
وعميل وصوي. 

رابعًا: اعتمد برنامج حكومي عميل واضح يقوم عىل تنفيذه فريق منسجم من كافة  •
مكونات التنوع العراقي الذي ذكرت، وإجياد ميثاق وطني يأخذ درجة القانون من 
العراق شعبًا وترابًا  باحلفاظ عىل وحدة  العراقي، ويتعهد  الربملان  خالل ترشيعه يف 
والعرقية  االثنية  املكونات  كافة  كرامة  ويصون  أساسية،  وطموحات  ومؤسسات 
وبالنظر  الكلية.  املبادئ  من  خمترصًا  عددًا  ويصنع  العراق،  يف  والطائفية  واملذهبية 

لضيق الوقت، اكتفي هبذا القدر. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(: 

حقيقة، ما هيمني هو مالحظة أن األحزاب اإلسالمية يف املنطقة ككل والعراق بشكل 
فخالل  العراق،  يف  احلكم  دفة  تسلمت  أن  منذ  الفكري  اإلنتاج  عن  توقفت  قد  خاص، 
تقدم سوى  أن األحزاب اإلسالمية مل  بل أجزم  أعتقد،  أنا  العراق،  إحدى عرشة سنة يف 
سبيل  عىل  اإلسالمية  الدعوة  فوزب  احلزبية.  التوجهات  وبعض  خمترصة  ورؤى  بيانات 
املثال، له ثالثة جملدات عمالقة تتودث عن املجال يف ثقافة احلزب قبل عام 2003، لكن 
احلزب مل يقدم أي يشء بعد عام 2003. ويل مالحظة عن التجربة يف تونس، وأنا قارئ جيد 
للشيخ راشد الغنويش، فأنا أجزم أنه مل يكتب شيئًا جديدًا فيم يتعلق بالتجربة التونسية بعد 

انتصار الثورة.
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الشيخ محيد معلة، أعطانا مفتاحًا مهًم يف تصوري، هو عالقة األحزاب اإلسالمية بالتنوع 
يطور  أن  يمكن  شيئًا  أقول  دعوين  لكن  العراق،  داخل  وخاصة  بلد،  كل  داخل  املوجود 
األوىل،  متناقضتني:  األحزاب اإلسالمية، واجهت حركتني  إدارة  أن  أعتقد  فأنا  النقاش، 
التعبري، استجابة ملجتمع متعدد  هي خفض الطموح »الثيوقراطي«، دعوين استخدم هذا 
الثانية، هي بناء منظومة حكم، عصبها األسايس هو اهلوية الشيعية،  دينيًا واثنيًا. واحلركة 
وأنا أعتقد أن هاتني احلركتني متناقضتان، فالنظام التوافقي الذي تم بسن قانون عام 2004، 
تم القضاء عىل الكثري من األفكار التوافقية التي جاءت فيه يف دستور عام 2005، وهذا كتبه 

األمريكان. والعمد األسايس ملن كتب دستور 2005 هم اإلسالميون الشيعة. 

الكلمة اآلن للصديق الدكتور ضياء األسدي الذي مىض عىل معرفتي به نوو عرشين 
سنة، وختصصنا مشرتك يف اإلنسانيات. الدكتور األسدي هو من القادة الشباب يف التيار 
التي  التي صممت وهندست سلسلة من احلركات  املجموعة  الصدري، وهو من ضمن 
سار عىل هدهيا التيار الصدري يف السنوات األخرية ال سيم يف جمال الوحدة الوطنية. ولعل 
حالة  أكثر  هي  الصدري  التيار  حالة  أن  هي  وتؤرقني  تشغلني  التي  األشياء  من  واحدة 
دراسية، نعم فالسيد حممد الصدر بدأ يف بداية التسعينيات، لكن التنظيم السيايس قد كان 
قبل ذلك بسنوات عدة، وبدأ يستخدم تعبري حركة أو تيار، ومل يستخدم تعبري حزب، أو أي 
تعبري آخر من ضمن ما يسمى بالعلوم السياسية األحزاب الستالينية »التنظيم ذو اإلرادة 

احلديدة«. 

إذًا منذ العام 2009 حتديدًا بعد حرب سور الفرسان، وبعد الرضبة التي تعرض هلا هذا 
التيار، كان يف حركة دائمة، والدكتور ضياء األسدي كان يف قلب هذه احلركة لتوويل التيار 
الصدري إىل منظومة حزبية واضوة. ربم تؤرق الدكتور األسدي كلمة حزب، لكن عىل 
كل حال، السؤال هو إىل أي حد يغري دخول األحزاب اإلسالمية يف منظومة الديمقراطية، 
الفردي، إىل أي حد  القائمة عىل صناديق االقرتاع واالنتخاب احلر والصوت  عىل األقل 

يغري هذا من منظومة األحزاب اإلسالمية، وربم يغري من أيديولوجياهتا. 
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الدكتور �سياء الأ�سدي)4): 

باألمس  اجللسات  فيه هذه  الذي حرضنا  القصري  الوقت  برغم هذا  كثريًا  استفدنا  لقد 
يف  حدثت  التي  واملتغريات  التووالت  حول  معلومات  من  لدينا  ما  كل  وعززنا  واليوم 
جتارب الدول الشقيقة، ويف التجربة الرتكية، وكل املعلومات التي طرحت يف هذا املؤتم 

االقليمي اهلام. 

يف احلقيقة وحسب ما أعتقد، جيب أن يكون هناك برنامج أو أجندة أو مقدمات أو منهج 
ما للدخول إىل أي موضوع، وحتى أدخل يف املوضوع الذي أريد أن أحتدث به ال بد أن أبدأ 
بالتعريف بالتيار الصدري الذي أنتمي إليه، وأمّثله يف هذا املؤمتر، فأنا أنتمي إىل املرجعية 
الطائفية السياسية الشيعية نفسها التي ينتمي إليها سمحة السيد الشيخ عيل العالق، وأنتمي 
إىل املرجعية نفسها التي ينتمي إليها سمحة الشيح محيد معلة، كلنا ننتمي إىل حراك سيايس 
بنهايات عام  املرحلة أستطيع أن أحددها  باقر الصدر، وهذه  السيد الرشيف حممد  أسسه 
1950، أي هناية مخسينيات القرن املنرصم وحتى عام 1980 الذي شهد استشهاد أو شهادة 

السيد حممد باقر الصدر، وقتله عىل يد الدكتاتور صدام حسني. 

 ،1980 إىل عام  األدبيات،  1958 حسب بعض  أو عام   ،1957 املرحلة من عام  إن هذه 
كانت حافلة باحلراك السيايس، حيث تأسست يف ضوئها أو عىل أثرها الكثري من التوجهات 
العراق. فقد أصبوت هناك قناعة لدى كل  والسياسات باجتاه تغيري السلطة السياسية يف 
الشيوعي  احلزب  إىل  إضافة  الشيعية،  السياسية  لألحزاب  وبالذات  السياسية،  األحزاب 
العراق،  داخل  رّسي  بشكل  األرض«  »حتت  تعمل  كانت  التي  األذرع  سواء  العراقي، 
قناعة  لدهيا  أصبح  األحزاب  هذه  كل  العراق،  خارج  من  للعمل  اضطرت  التي  تلك  أو 
راسخة أنه لن يصل أي تغيري يف اجتاه إجيايب داخل الدولة أو داخل العراق، ولن تتوقق 
أي مكتسبات ما دام هنالك نظام ديكتاتوري داخل العراق، لذلك هذا هو الطور األول 

الذي ينتمي إليه التيار الصدري من هناية 1950 وحتى العام 1980. 

)4)  عضو قيادي يف التيار الصدري، األمني العام لكتلة األحرار يف جملس النواب العراقي، العراقل
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 Sader Current عنه  يقال  إذ  الغربية،  امليديا  يف  تعريفات  عدة  له  الصدري  التيار  طبعًا 
أو  الصدرية(،  )احلركة   Sadrist Movement مسمى  عليه  يطلقون  أو  الصدري(،  )التيار 
Sadrist trend، وأحيانًا خيترصون االسم إىل كلمة »الصدريون«  يسمى التوجه الصدري 
مصطلوًا  أصبح  املصطلح  وهذا  الصدري،  بالتيار  حقيقة  أنفسنا  ُنعرف  ونون   ،Seders

احلديث  جيري  السياسية،  النخب  مستوى  عىل  لكن  العامة.  صفوف  يف  شائعًا  مجاهرييًا 
التوجه، وهو  إليه هذا  ينتهي  امتدادًا خطيًا  عن مفهوم اخلط الصدري، بمعنى أن هنالك 
يرتبط باملؤسس الشيعي السيد حممد باقر الصدر، ثم يرتبط بمؤسسة أهل البيت باملدرسة 
الشيعية، ولذلك يسمى يف بعض األحيان باخلط الصدري، أما أتباع اخلط الصدري، وهذا 
مصطلح شائع أيضًا عىل املستوى الشعبي، فهو يطلق عىل كل من ينتمي للتيار الصدري، 

أو من يسموهنم »بالصدريني«.

توزيعها  يتم  قسائم  الصدري  التيار  يف  لدينا  ليس  األمر  حقيقة  ففي  لالنتمء،  وبالنسبة 
عىل املواطنني الذين ينتمون فيها هلذا التيار كم هو موجود يف األحزاب السياسية األخرى، 
يقرها  التي  نفسها  الواجبات  عليه  وتقع  نفسها  باحلقوق  يتمتع  املنتمي  العضو  أن  بمعنى 
التيار  مع  يلتقون  مواطنون  هم  وداعمني،  متعاطفني،  هنالك  أن  األمر  يف  ما  كل  احلزب. 
الصدري عىل التوجهات واألهداف نفسها، وعىل السياسات نفسها تقريبًا، وهم يعّدون 
عىل  وتأثريًا  قوة  األكثر  أنه  الصدري  التيار  عن  ومعروف  العراق.  داخل  اآلالف  بمئات 
حتريك اجلمهري يف العراق، وهذه يف احلقيقة إحدى مميزاته. ويتصف هذا التيار بأنه األكثر 
التيارات واألحزاب السياسية الشيعية، حيث يستطيع أن يعبئ ويشد  ديناميكية بني كل 

مسريات وجتمعات مجاهريية بمئات اآلالف يف طول حمافظات العراق وعرضها. 

اعتقادي، أن  العراق ألسباب كثرية، أمهها حسب  التيار حقيقة داخل  لقد تشكل هذا 
وهو  الصدر،  صادق  حممد  حممد  الشهيد  السيد   ،1991 عام  بعد  الثاين  الطور  يف  مؤسسه 
ابن عم الشهيد حممد باقر الصدر وتلميذه، حّوله إىل حراك سيايس بعد انسواب اجليش 
يف  العلمية  احلوزة  يف  املراجع  بعض  يستوث  أن  فأراد   ،1991 عام  الكويت  من  العراقي 
النجف األرشف عىل أن يصدروا فتوى، برضورة اجلهاد ضد نظام صدام حسني يف ذلك 
الوقت، لكنه مل يفلح لألسف يف احلصول عىل تلك الفتوى، واكتفى بأن وّجه جمموعة من 
الشباب إىل العمل والتورك ومحل السالح ضد نظام صدام حسني، لكن تلك املواوالت 
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للتجند  الشيعي  الشباب  جتذب  مل  أو  تأثري،  أي  هلا  يكن  ومل  جدًا  ضعيفة  حماوالت  كانت 
والقتال ضد نظام صدام حسني حينذاك. 

كانت  أنه  من  الرغم  النظام عىل  إسقاط  الصدري من  التيار  كافة حماوالت  تتمكن  ومل 
أو  حقيقة  عنها  املسكوت  الشعبية  الثورة  وهي  العراق،  يف  حدثت  قد  شعبية  ثورة  هناك 
العريب،  الربيع  بثورات  املسمة  أو  العربية  الثورات  سبقت  قد  كانت  وهي  حقها،  تعَط  مل 
وسميت بالثورة »الشعبانية« ألهنا حصلت يف شهر شعبان، وأسقطت أركان نظام صدام 
وذات  بغداد  عن  البعيدة  اجلنوبية  املوافظات  وبالذات  املوافظات  من  العديد  يف  حسني 

الغالبية الشيعية. 

وعندما وصلت هذه الثورة إىل بغداد، أدرك األمريكان أن هنالك خطرًا حمدقًا بالنظام 
األكرب  اهلدف  كان  بل  حسني،  صدام  نظام  إسقاط  آنذاك  ينوون  يكونوا  ومل  البعثي، 
 ،1991 عام  ويف  فقط.  قوته  أسباب  وحتطيم  العراقي  اجليش  قدرة  حتطيم  هو  لألمريكان 
إضافة  ومؤسسات،  كدولة  للعراق  التوتية  البنية  وتدمري  هدم  هو  األمريكي  اهلدف  كان 
إىل تدمري اجليش العراقي، ولذلك عندما أدرك األمريكان أن نظام صدام حسني سيسقط 
عىل أيدي الثوار، ومل يكن ذلك ضمن اخلطط األمريكية، أو يف حسابات األمريكان، لذلك 
وضعوا قواهتم لصد حتركات الثوار وتقدمهم باجتاه بغداد يف منطقة النارصية، وكانت هناك 
منطقة تسمى No-fly-zone ، أي »منطقة حظر جوي« ال تستخدم فيها الطائرات، حيث 
كانت هناك منطقتان للوظر اجلوي؛ واحدة يف كردستان، والثانية يف اجلنوب، لكن القوات 
والدبابات  واملدفعية  الطائرات  باستخدام  حسني  صدام  لنظام  حينها  سموت  األمريكية 
الشارع، وكانت  امللقاة يف  اجلثث  عيان عىل  احلقيقة شاهد  املتظاهرين، وكنت يف  قمع  يف 
الشعبانية،  الثورة  تلك  إىل  انضم  بأنه  يشتبه  يومي عىل كل من  بشكل  اإلعدامات متارس 
ترتكب  الفظائع  ورأيت  اجلامعية،  املرحلة  من  الثانية  السنة  يف  الوقت  ذلك  يف  وكنت 
للتخلص من  الصدامي  النظام  يد  املتودة أطلقت  الواليات  أن  املتظاهرين، وكيف  بوق 
التغيري مل يكن يف ذلك الوقت ضمن احلسابات  كل أشكال املعارضة داخل العراق، ألن 

األمريكية. 

النجف  يف  الشيعية  الدينية  املرجعية  تستوعب  أن  املتودة  الواليات  حاولت  ذلك  بعد 
األرشف ويف احلوزة العلمية، فأرادت أن تظهر للشيعة يف العراق أهنا ليست ضد الشيعة 
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بود ذاهتم يف العراق، وحاولت الواليات املتودة واإلدارة األمريكية يف العراق أن تنسج 
نوعًا من املصاحلة مع الطائفة الشيعية، فاستغل السيد حممد حممد باقر الصدر هذا التوجه 
ليعلن عن نفسه مرجعًا أعىل للشيعة يف العراق، يف إزاء أو يف موازاة املرجعية الشيعية العليا 
أن مرجعًا  آنذاك، كيف  كبرية  إشكالية  مّثلت  اخلطوة  النجف األرشف، وهذه  القائمة يف 
يمكن أن يعلن عن نفسه هبذه الطريقة، يف ظل وجود مرجعية أخرى، وهل هذا نوع أو 
شكل من أشكال التنافس بني املرجعيات؟ هل هو مرجعية للسلطة؟ هل هو مرجع حقًا؟ 

وتم التساؤل وقتها: هل هو مرجع عميد؟ 

هذه األسئلة كلها أثريت عىل إعالن السيد حممد حممد باقر الصدر نفسه مرجعية عليا 
للتغيري  يعد  الصدر  باقر  حممد  حممد  السيد  كان  األمر  حقيقة  يف  لكن  العراق،  يف  للشيعة 
بطريقة خمتلفة عىل طريقته هو، وليس بالطرق املعتمدة من قبل املرجعية العليا املوجودة يف 
النجف األرشف أو يف احلوزة العلمية، وكان حممد حممد باقر الصدر قد جلأ إىل استخدام 
آليات جديدة مل تستخدم يف السابق، أو مل يلجأ الشيعة إىل استخدامها سابقًا، ومن ضمن 
هذه اآلليات ما استخدم يف ظل وجود حزب البعث يف السلطة، حيث كانت هناك قضية 
منع التجمعات واالجتمعات، فإذا ما اجتمع مخسة أشخاص يف مكان ما، فلن ينام هؤالء 
األشخاص اخلمسة يف بيوهتم، أي أهنم يزجون يف السجن مبارشة ويؤخذون إىل مديريات 
باقر  السيد حممد حممد  فدعا  ملتدينني،  االجتمع  كان  إذا  معهم، خصوصًا  للتوقيق  األمن 
الصدر كواحد من إجراءاته إىل رضورة أداء صالة اجلمعة، وصالة اجلمعة غري موجودة 
لدى الشيعة، ألهنا يف األدبيات الفقهية للطائفة الشيعية ال يمكن أن تتوقق يف ظل حاكم 
جائر، وصدام حسني كان حاكًم جائرًا، لذلك كل الطائفة الشيعية يف العراق مل تكن تقيم 
السيد  لكن  الفقهية،  اعتقاداهتم  حسب  اليد  مبسوط  إمام  هناك  ليس  ألنه  اجلمعة،  صالة 
لكل  موحدة  اجلمعة  صالة  إقامة  رضورة  إىل  ودعا  اجلميع  فاجأ  الصدر  باقر  حممد  حممد 
شيعة العراق، وهذا كان يف احلقيقة نمطًا من التظاهر االحتجاجي عىل جور السلطة. وكان 
بينم هي صالة »توجيهية«. ففي كل صالة  »التقية«،  أهنا صالة  الظاهر من صالة اجلمعة 
وكانت  الصدر،  باقر  حممد  حممد  يوجهها  واجتمعية  سياسية  رسالة  هناك  كانت  مجعة، 
اجلمهري الشيعية تدرك بأن هذا الرجل الذي تصدى للمرجعية الشيعية العليا يف النجف، 
يعبئ اجلمهري لالنقالب عىل النظام، أو لتقويض أسس النظام الصدامي وأركانه، وهذا ما 
حصل بالفعل، وأدرك الديكتاتور صدام حسني يف عام 1999 أن هذا الرجل ياول بشتى 
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الطرق والوسائل واإلمكانيات املتوفرة بووزته أن يسقط النظام البعثي يف العراق، لذلك 
دبر عملية اغتيال له مع اثنني من أوالده يف مدينة النجف األرشف عام 1999.

عىل أثر هذا االغتيال، حدثت ثورة أخرى كانت تسمى بـ 3/17، أي االنتفاضة الثالثة، 
يتبعون مرجعية حممد حممد  الذين  املتومسني  الشيعة  الشباب  حيث حاولت جمموعة من 
الكثري من املوافظات، لكنهم فشلوا  البعث يف  باقر الصدر أن ُيسقطوا مؤسسات حزب 
بالعمل  القيام  العراق،  يف  املستويل  من  أصبح  حيث  البعثي،  النظام  وبطش  قوة  بسبب 
السيايس العلني »فوق األرض« لغاية عام، فانتقل العمل إىل »حتت األرض« وبعضًا منه 
األمريكي  احلشد  حماوالت  من  الفرتة  هذه  ختلل  ما  إىل  إضافة  أيضًا،  العراق،  خارج  إىل 
نظام صدام حسني. ويف احلقيقة كان  العراق وإسقاط  للتدخل يف  والدويل يف دول حميطة 
شيعة العراق يرتقبون ذلك بشكل كبري ومضطرب، إذ سبق أن حاولوا إسقاط هذا النظام 
به  حتدث  ما  وهذا  والدولية،  األمريكية  القوات  تدخل  قبل  العراق  يف  التغيري  وإحداث 
التغيري عىل  أن يصل  يريدون  العراق ال  »إن شيعة  قال  العالق عندما  السيد عيل  سمحة 
أيدي األمريكان، كان من املفروض أن يكون التغيري من الداخل العراقي، وليس من خارج 
العراق وعرب قوات التوالف الدويل«. ولكن بعد أن انعدمت وسائل إسقاط نظام البعث 
يف العراق عىل يد الشيعة يف العراق، وحصل ما حصل من تدخل لقوات التوالف الدويل 

والقوات األمريكية، املهم أن التغيري قد حصل.

هذه املرحلة اجلديدة ما بعد 2003، متثل الطور الثالث لتشكل التيار الصدري بعد تدخل 
القوات األمريكية وسقوط نظام البعث وصدام حسني. وقاد التيار الصدري يف هذه املرحلة 
الثالثة من احلراك السيايس ابن السيد الشهيد حممد حممد باقر الصدر، سمحة السيد الشاب 
التي  العائلة  التيار الصدري متتد إىل هذه  القول إن جذور  باستطاعتنا  إذًا  مقتدى الصدر. 
أسست للوراك السيايس يف العراق ومن داخل العراق عىل مدار ثالثة عقود من الزمن أو 

أكثر، وقدمت خالهلا هذه العائلة العديد من الشهداء. 

التيار  إن  2003، ولغاية اآلن.  بعد عام  ما  املرحلة  اليوم هو عن  حقيقة، ما أحتدث عنه 
التيار  وهذا  األرشف،  النجف  وإىل  البيت  آل  مدرسة  إىل  ينتمي  عقائدي  تيار  الصدري 
يؤمن بممرسات ومبادىءأساسية، منها: وحدة األمة ومصاحلها العليا، فالتيار الصدري 
التيار  يقصده  وما  أقصده  وما  األمة،  بوحدة  يفرط  أن  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال 



287الفصل اخلامس: اإلسالميون واحلكمللل التجربة العراقية

الصدري بوحدة األمة، وحدة األمة اإلسالمية، وليس األمة العربية فقط، بمعنى أنه مهم 
كان فيها من طوائف متعددة ومتنوعة، فهي أمة واحدة، ال يمكن أن تتجزأ، أو أن تتقسم. 
مسألة  وهذه  بوتة،  دينية  مسألة  إال  احلقيقة،  يف  ونول  وملل  طوائف  إىل  انقساماهتا  وما 
طبيعية جدًا، فاالختالف الفقهي ال خُيرج أيًا من املكونات أو الطوائف اإلسالمية من الدين 
العليا  مصاحلها  فإن  وبالتايل  العامة،  اإلسالمية  للمنظومة  العام  اإلطار  من  أو  اإلسالمي 
حقيقة هي مصالح املسلمني مجيعًا أينم وجدوا يف هذا العامل، ويف أي بلد أو بقعة من بقاع 
األرض يعيشون، وجيب أن حتفظ مصاحلهم، ومصاحلهم هي مصالح مشرتكة، فال ختتلف 
مصلوة الُسني عن مصلوة الشيعي، وحتى ال ختتلف يف كثري من األحيان عن مصلوة أي 
إذا كانوا  ينتمي إىل أي دين آخر، كاملسيويني والصابئني واإليزيديني، خصوصًا  شخص 

يعيشون يف البلد ذاته. هذه يف احلقيقة املبادئ األساسية للتيار الصدري.

واحدة  هناك  طبعًا  لإلسالم،  العاملية  باحلركة  الصدري  التيار  يؤمن  املطاف،  هناية  ويف 
من أهم مرتكزات التيار الصدري، هي الدولة الوحدوية العاملية، هذه يف احلقيقة موجودة 
موجودة  ليس  وهذه  مصلح،  بوجود  نؤمن  أن  بد  ال  وعليه  الصدري،  التيار  أدبيات  يف 
إذ ال بد من  الفكر اإلسالمي بشكل عام،  فيها  التيار الصدري بل يشرتك معه  فقط لدى 
وجود مصلح يقيم دولة تتمثل عدالة اإلسالم، وهذه واحدة من املرتكزات. ويتبنى التيار 
فيها  احلقيقة  يف  هذه  طريقة؟  بأي  لكن  العاملية  الوحدوية  الدولة  إقامة  أيضًا،  الصدري، 
تفاصيل كثرية، كذلك إقامة املجتمع املتكامل. ولدينا يف كل فرتة زمنية منهج يتناسب مع 
التطور. وأيضًا باإلشارة إىل أن هناك مقاربات، وكل مقاربة تعطيها كيفية التمهيد للدولة 
العابرة، بمعنى أن كل فرتة زمنية ال بد أن يكون فيها آليات وإجراءات متكننا من إقامة دولة 

وحكومة عابرة. 

ومن مرتكزات التيار الصدري أيضًا، أنه لتوقيق األقوال واألهداف، جيب تدريب كوادر 
قيادية ومؤهلة وقوية تأخذ عىل عاتقها تغيري السلطة، هذه كانت يف املرحلة األوىل يف زمن 
حممد باقر الصدر، فقد كان توجهه باجتاه تأسيس نخب وتدريب كوادر تستطيع أن متسك 
بزمام السلطة هبدف تغيري املجتمع. وعندما اصطدم بواجز قوي وهو أنه من الصعب تغيري 
األنظمة القمعية الدكتاتورية ألن وسائل البطش والتنكيل والقمع التي كانت هذه األنظمة 
الذين كانوا يعملون يف  نتيجة هو وكل  التغيري، فتوصل إىل  تستخدمها تصّعب من مهمة 
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إعداد وتأهيل الكوادر السياسية واحلزبية، أنه ال بد بداية من هتيئة املجتمع ليتناسب عدد 
الكوادر مع حركة املجتمع، فيكون التغيري احلاصل تغيريًا ثنائي املنشأ واملنوى، بمعنى أن 
هناك نخبة تعمل من أجل التغيري، ونخبة تعمل من أجل هتيئة املجتمع، وتدفعه لالستعداد 
لتقبل هذا التغيري وتبنيه والدفاع عنه، وحتى يمي هذه النخبة عندما متسك بزمام األمور. 

أما يف الطور الثاين الذي رافق فيه احلراك السيايس واالجتمعي سمحة السيد حممد حممد 
السلطة  أن  بمعنى  أن نصنعه نون واجلمهري،  بد  التغيري ال  بأن  يؤمن  فكان  الصدر،  باقر 
التغيري ال بد  السياسية حتى وإن كانت سلطة دكتاتورية غاشمة ال بد من تغيريها، وهذا 
أن يأيت عن طريق اجلمهري. أما كيف يمكن أن تدفع اجلمهري إلسقاط الدكتاتورية، فذلك 
يتطلب منّا أن هنيئ اجلمهري ونعد املجتمع بأن يتقبل ويستلهم هذا التغيري، ومن ثم تتوىل 
هي قيادة عملية التغيري. هذه التوجهات الثالثة كانت تتوزع عىل املراحل الزمنية، بمعنى أن 

املرحلة الزمنية األوىل كانت تتسم بنوع من احلراك السيايس. 

وفيم  خمتلفة.  واألهداف  خمتلف  فيها  السيايس  احلراك  كان  الثانية،  الزمنية  املرحلة  ويف 
عن  خمتلف  سيايس  وأداء  سيايس،  وتوجه  سيايس،  حراك  هناك  كان   ،2003 عام  بعد 
املرحلتني السابقتني. ويف املرحلة الثالثة، بعد عام 2003 كانت هناك مرحلة انتظار وتردد. 
التغيري مل يصنعه العراقيون أنفسهم، كم كان من منتظرًا، بل صنعته قوات أجنبية  وبم أن 
دخلت العراق بشكل غري رشعي، فقد كان التيار الصدري رافضًا يف البداية الدخول يف 
العملية السياسية، حيث كان ال يؤمن بالعمل السيايس حتت وجود وسيطرة وظل وسمع 
األمريكان أو املوتلني للعراق، سواء األمريكان أو غريهم من الدول األجنبية التي حتالفت 
مع القوات األمريكية، ألنه من وجهة نظره سيكون عماًل غري مرشوع، وال يمكن بأي حال 
من األحوال أن يكون رشعيًا، لذلك مل يشرتك التيار الصدري يف العمل السيايس بعد عام 

2003، بل انرصف إىل العمل االجتمعي. 

وكانت أهم مرتكزات العمل يف ذلك الوقت هو العمل يف دعم وإسناد اجلمهري، ألن 
التيار الصدري يعرف أصاًل بتيار الفقهاء، فهذا التيار نشأ يف حقيقة األمر من الطبقة دون 
الوسطى، وكان املرجع يركز عىل تنشئة وتوعية وتثقيف هذه الفئات. فكانت معظم كوادر 
التيار وأتباع التيار الصدري هم من جيل الشباب، من صغار السن، ولذلك كانت هناك 
لديه،  متاحة  مل تكن  السلطة  الشباب، ألن وسائل  تلبية حاجات هؤالء  صعوبة أصاًل يف 
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فانرصف التيار بعد عام 2003 إىل تلبية مطالب هؤالء الشباب وحاجاهتم، وتلبية حاجات 
القاعدة اجلمهريية للتيار الصدري.

يف  نفسه  وجد  وجيزة،  فرتة  بعد  لكن  السيايس،  العمل  يف  الصدري  التيار  يشرتك  مل 
االحتالل  قوات  ملواجهة  السالح  ومحل  األمريكية،  القوات  مع  الصدام  ميدان  أو  حقل 
األمريكية ألهنا استهدفته كتيار، ووقعت هناك مواجهات يف أكثر من منطقة. هذه األحداث 
واملواجهات، عززت قناعة التيار الصدري بأنه سيكون مستهدفًا من قبل قوات االحتالل 
ذهب  األمريكية  القوات  وبني  الصدريني  بني  وحامية  حقيقية  معارك  وجرت  األمريكي. 
مقابر  اليوم يف  رفاهتم  الصدري، موجودة  التيار  أكثر من مخس آالف شاب من  ضويتها 
يف مدينة النجف األرشف، يف مكان ُيعرف بروضة الشهداء، هؤالء الشباب سقطوا نتيجة 
املواجهات العسكرية املسلوة مع القوات األمريكية، ما بني عام 2003 وعام 2007. وحتى 
من  الكثري  هناك  أن  كم  السالح،  يمل  الصدري  التيار  كان  العام،  هذا  من  متأخر  وقت 
الشعبية  املقاومة  خيار  تبنت  قد  كانت  العراقية  والفصائل  السياسية  والقوى  األحزاب 

لقوات االحتالل األمريكية وحلفائها من الدول األجنبية األخرى. 

حمافظات  يف  املقاومة  قوى  من  كثري  جهود  مع  الصدري  التيار  جهود  توحدت  وهنا 
العراق ألهنم توحدوا يف مواجهة  أبناء  الوطنية بني  أخرى. وهذه اخلطوة عززت الوحدة 
قوات االحتالل األمريكي واألجنبي للعراق. بمعنى أن التيار الصدري كان يدعم مقاومة 
التيار  أبناء  الرمادي، كان  التي هي يف طابعها ُسنية. ويف كل حمافظة  الرمادي  أبناء حمافظة 
الصدري يدعمون ويساندون أبناء حمافظة الرمادي يف مواجهة االحتالل األمريكي، وكان 
أبناء حمافظة الرمادي وأبناء املوافظات الُسنية يساندون ويدعمون أبناء التيار الصدري يف 
كل املوافظات الشيعية بم فيها يف النجف األرشف ويف كربالء واجلنوب يف مقاومة قوات 
االحتالل األمريكي. وكان هنالك نوع من التوجه ونوع من االنصهار يف مرشوع وطني، 

هو إنقاذ العراق من قوات االحتالل األمريكي واألجنبي. 

يف عام 2007، ويف وقت تأخر فيه التيار الصدري عن االشرتاك يف العمل السيايس، فقد 
العمل  االبتعاد عن  أتباعه وقواعده، ألن  الكثري من حقوق  فّرط يف  قد  التيار  أن هذا  بدا 
القرار  صنع  دائرة  عىل  التأثري  عن  وبعيدون  مهمشون  ألهنم  عليهم  عبئًا  أصبح  السيايس 
يف العراق. لذلك تم بذل بعض املواوالت اخلجولة جدًا، حتى أنه يمكن توجيه االنتقاد 
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االجتمعي يف كثري من مفاصل  النقد  نظرية  أتبنى  وأنا كشخص  الصدري،  التيار  لتجربة 
أهنم صدقوا  الصدري  التيار  لدى  األساسية  األخطاء  من  إنه  أقول  هلذا  السيايس،  العمل 

العراقيني بعد عام 2003 فيم خيص موقفهم من االحتالل. 

لقد كانت األحزاب التي تقف من االحتالل األمريكي موقفًا مرتددًا أو مل تعلن رصاحة 
عن نيتها عىل املواجهة العسكرية مع االحتالل األمريكي واألجنبي للعراق، كانت ُتوضع 
يف »القائمة السوداء«، هكذا كنّا نسميها جمازًا، أو توضع يف دائرة املقاطعة. فاألحزاب الدينية 
أو السياسية املوالية لالحتالل مل يكن ممكنًا التقارب معها أو التوافق معها سياسيًا مهم كانت 
األسباب أو املوجبات. أما األحزاب التي كانت تتبنى موقفًا عسكريًا مسلوًا ضد االحتالل 
األمريكي كانت تعترب أحزابًا صديقة، ويمكن بالتايل التعامل والتعاون معها، أي أن املوقف 
من االحتالل هو املوقف أسايس للتيار الصدري، وهو أساس التعامل مع كافة األحزاب 
والكتل السياسية، وهذا يف احلقيقة موقف كان فيه يشء من التطرف لدى التيار الصدري، 
ألن هنالك بعض الكتل السياسية مل تكن لدهيا ال القدرات البرشية وال القدرات العسكرية 
التيار الصدري أو  الشعبية ملقاتلة قوات االحتالل األمريكي مثلم كان لدى  القدرات  أو 
الفصائل التي تقاوم االحتالل األمريكي يف كل حمافظات العراق، هلذا كان هذا املوقف فيه 

يشء من التطرف. 

كجهة  نون  املدين.  املجتمع  بمنظمت  الصدري  التيار  اهتمم  عدم  هو  اآلخر  املوقف 
التيار يتاجون إىل رعاية خاصة، وكنا يف احلقيقة نتوهم  أبناء  شعبية كان لدينا الكثري من 
التي كانت موجودة  املكاتب الرشعية  نلبي هذه االحتياجات عن طريق  أن  بأننا نستطيع 
يف كافة املوافظات العراقية، ألن بنية التيار الصدري، تنقسم إىل ثالثة أو أربعة مستويات 
من العمل: هناك املجال الديني، وهو يتمثل يف املكاتب الرشعية يف كل املوافظات، وهناك 
العقائدي  الدور  الصدري، وهذا خيتلف عن  للتيار  الثاين  الدور  االجتمعي وهو  اجلانب 
السيايس، فلم يكن واضوًا أو  العمل  أما جانب  الذي تؤديه املكاتب.  التوعوي  والديني 
فاعاًل حتى بداية األعوام 2006- 2010، حيث كان هناك عمل سيايس شبه واضخ يف تلك 
األمريكي  العسكرية مع قوات االحتالل  املواجهة  الربملانية، وأخريًا هناك جانب  الدورة 
واألجنبي للعراق. هذه املستويات كانت تتطلب من التيار الصدري أن ينسجم أو أن يلبي 
حاجات عنارصه وقاعدته، املنترشين يف كافة أنواء املوافظات العراقية. ويف احلقيقة كان 
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يمكن االستعانة بمنظمت املجتمع املدين، أو كان يمكن للتيار الصدري أن يؤسس منظمت 
جمتمع مدين تؤدي دورًا كبريًا يف تقديم اخلدمات اليومية للعراقيني وتلبية حاجاهتم، لكننا 
تلبية هذه احلاجات، إال بشكل  الشديد مل ندرك أمهية منظمت املجتمع املدين يف  لألسف 

متأخر ومتأخر جدًا. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(:

ملاذا كتيار صدري عارضتم نور الدين املالكي، ودعمتم ترشيح الدكتور حيدر العبادي 
كرئيس للوزراء؟ وأين اخلالف بني التنظيمني اإلسالميني؟ 

الدكتور �سياء الأ�سدي )يتابع(: 

يف احلقيقة كنت سأصل إىل هذه املرحلة، لكن الدكتور حيدر سعيد استعجلني. حقيقة، 
فالتوالف  حتالفات،  ضمن  اآلن  تعمل  سياسية  منظومة  إىل  ينتمي  الصدري  التيار  إن 
الوطني، هو جمموعة من األحزاب الشيعية املوجودة يف العراق، وهلا برنامج واضح، وهنا 
أحتدث بشفافية وصدق، وهو ليس حتالفًا طائفيًا، إنم حتالف يف أصله وطني، لكن الذي 
األخوة  عىل  اقرتحنا  لقد  الشيعية.  األحزاب  عىل  قوامه  يف  يقوم  التوالف  هذا  أن  حصل 
الُسنة يف مؤمتر األحزاب الُسنية أن يكون هنالك حتالف عابر للطوائف، وأن يكون هناك 
بعض القوى الُسنية من ضمن التوالف الوطني، أو أي حتالف آخر، قالوا إن هذا التوالف 
قد جاء يف عام 2010 و2014، ومل يْن الوقت بعد أن يتقبل مجهورنا كُسنة، وال مجهوركم 
التوالف  ينتهج  الوأن األفضل أن  الشيعية والُسنية،  التوالف بني األحزاب  كشيعة، هذا 
الوطني هنجًا وطنيًا، وأن تنهج كل حتالفات األحزاب الُسنية هنجًا وطنيًا، بويث نتفق مجيعًا 

عىل أرضية عمل مشرتك، ونلتقي عىل جمموعة املصالح الوطنية للعراقيني ككل. 

العام  منذ  بدأ  الصدري  فالتيار  سعيد،  حيدر  الدكتور  به  تفضل  الذي  السؤال  وحول 
2010 تقريبًا ينتقد ممارسات السلطة واحلكومة العراقية التي كان يديرها السيد نور املالكي 

بشكل منفرد وهذا ليس انتقادًا فوسب، ألنه تطور إىل مواجهة مع السيد املالكي، بمعنى 
وكردية  وعلمنية  وليربالية  سياسية  كتل  مع  وحتالفنا  الوطني،  التوالف  من  خرجنا  أننا 
وسنية من أجل التغيري، أو من أجل سوب الثقة من السيد نور املالكي وعزله أو إقالته عن 
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رئاسة الوزراء، وهذا كان مصدر نقمة بعض اجلمهري الشيعية أو مصدر نقمة الناخبني أو 
انسواهبم حتى من تأييد التيار الصدري بسبب هذا املوقف، ألن الشيعة عمومًا يرفضون 
الثقة من قيادة شيعية، أو من حكومة يرأسها شيعي. وعندما قلت لسمحة السيد  سوب 
مقتدى الصدر إن هذا املوقف قد كلفنا خسائر كبرية يف االنتخابات، حينها قال: »هل أنا 
أريد أن أريض اهلل وأقوم بفعل يفظ مصالح العراق والعراقيني، أو أريد جمموعة أصوات 

وجمموعة من املكتسبات السياسية؟«. 

وكم ترى، فقد أكرمنا اهلل سبوانه وتعايل بوب العراق وهذا أهم من املكتسبات السياسية، 
وأضاف بأنه »ال بد من أن أختذ هذه اخلطوة«!، فذهب إىل أربيل يف إقليم كردستان، وكان 
هنالك اجتمع عرف باسم »اجتمع أربيل لسوب الثقة عن نور املالكي«، والقصد من هذا 
املؤمتر هو سوب الثقة من حكومة شيعية، وهذه أول مرة حتدث منذ أن تسلم شيعة العراق 
بأن دستورنا نون كتيار صدري  الصدر  بعد سقوط نظام صدام حسني. وأوضح  احلكم 
ينتمي إىل مدرسة أنشأها عمه حممد صادق الصدر وأن لديه كتيبًا تم كتابته يف العام 1965، 
عثرنا عىل خمطوطته وهو اآلن مطبوع وتم بيعه يف املكتبات. ويف هذا الكتاب وجدنا السيد 
حممد صادق الصدر يقول »إذا كان احلاكم ُسنيًا وهو حاكم عادل فال جيوز العمل ضد هذا 
احلاكم ألنه ُسني، بمعنى أن هذه غاية الطائفة الشيعية«، حقيقة أنا أقول ما هو موجود يف 
الكتاب، وهو متاح يف األسواق، وأضاف »وإذا كان احلاكم شيعيًا وهو حاكم ظامل فيجوز 
العمل مع أي طرف آخر، ومع أي مكون من مكونات املوجودة يف البلد، إلسقاط وتغيري 

هذا احلاكم ألنه ظامل«!. 

إذأ أساس دعم احلاكم وإسناد احلاكم هو العدل الذي يقوم عليه سلطان هذا احلاكم، 
وليس انتمء احلاكم الطائفي أو انتمئه القومي أو املذهبي، لذلك وجدنا يف التيار الصدري، 
رئاسة  يف  أخرى  مرة  املالكي  نور  السيد  نجاح  أن  والتجارب  اإلشارات  من  الكثري  بعد 
احلكومة خطأ سيايس كبري بالنسبة لنا، عىل األقل كتيار صدري. ومن هذا املنطلق، أصبح 
والعراقيني،  العراق  مصالح  حلفظ  واجبًا  املالكي  السيد  يرأسها  كان  التي  احلكومة  تغيري 
وليس حلفظ جزء من مصالح الشعب العراقي. هبذا فقد غّيب سمحة السيد مقتدى الصدر 
أو  الطائفي  االنتمء  أو  الطائفية،  اهلوية  مسمى  املسميات،  كل  عنا  اختذه  الذي  املوقف  يف 
مسمى اهلوية القومية أو االنتمء القومي من أجل مصلوة العراق أوالً وأخريًا. هلذا نون كنا 
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مستعدين للتوالف مع األخوة الكرد ألهنم رشكاء يف هذا الوطن، ومستعدين للتوالف مع 
الُسنة ألهنم رشكاء يف هذا الوطن، وأيضًا كنا مستعدين للتوالف مع الليرباليني والعلمنيني 
واليساريني من أجل إسقاط وتغيري حكومة نور املالكي، ألن وجودها أصبح يشكل خطرًا 
الشيعية من اختذ  الطائفة  العراق، ومل نكن وحدنا من  العراق وأهل  حقيقيًا هيدد مصالح 
قرارًا مماثاًل بسوب الثقة من حكومة نور املالكي، فاألخوة يف املجلس األعىل اإلسالمي، 
لدهيم مثل هذا التوجه، ولدهيم مواقف وآراء قريبة منا كتيار صدري، وحتى جهات أخرى 
يمرسون  كانوا  أيضًا،  املالكي،  نور  السيد  إليها  ينتمي  التي  اإلسالمية  الدعوة  حزب  من 
النقد له، لكن بسبب قضايا حزبية كثرية ومعقدة، ال يستطيع اإلنسان يف كثري من األحيان، 
أن  ندرك  كنا  كتيار صدري  نون  لكننا  آخر،  ويلتوق بوزب  بساطه  بكل  أن يرتك حزبه 
الكثري من كوادر حزب الدعوة اإلسالمية مل تكن راضية عن سلوك نور املالكي وترصفاته 
واستفراده يف احلكم، والدليل عىل ذلك موقف سمحة السيد عيل العالق، وهو ينتمي إىل 
نقطة  يشكل  األمر  حقيقة  يف  فهذا  نفسه.  الدعوة  حزب  داخل  من  التغيري  قادت  جمموعة 

مفصلية يف تاريخ العراق املعارص.

وهنا كذلك أود أن أشري إىل املواوالت العديدة للتيار الصدري إلجياد حتالفات عابرة 
للهوية الدينية واملذهبية، وعابرة للهوية الطائفية واالنتمء الطائفي، وعابرة للهوية القومية يف 
تشكيل احلكومات املولية، ألنه بعد االنتخابات املولية التي سبقت االنتخابات الربملانية يف 
حمافظة ديإىل ويف حمافظة بغداد، خرجنا من التوالف الوطني الشيعي، وحتالفنا مع األحزاب 
والكتل الُسنية من أجل ترشيح حمافظ ديإىل. ويف بغداد كذلك، تم دعم املرشح من التيار 
الصدري وهو حمافظ بغداد اآلن من قبل كتل ُسنية ومن قبل كتل كردية، فبهذا الرتشيح 
أن  مفادها  السيايس  القرار  ولكل صناع  العراقيني،  املواطنني  لكل  برسالة  بعثنا  قد  نكون 
إمكانية إجياد حتالف يف الفضاء الوطني بعيدًا عن اهلوية الطائفية، وبعيدًا عن اهلوية القومية، 
وبعيدًا عن اهلوية الدينية واملذهبية أمٌر ممكن والدليل عىل ذلك، أن هنالك حمافظة شيعية 
شيعي  حمافظ  يقودها  سنية  وحمافظة  الشيعية،  الكتل  قبل  من  مدعوم  ُسني  حمافظ  يقودها 
املشرتك  الوطني  العمل  إمكانية حتقيق  إذًا  قبل أحزاب كردية وأحزاب سنية.  مدعوم من 
أمٌر ممكن. وقد حرص  قومية  أو  أكانت طائفية  للهوية سواء  الضيقة  املسميات  بعيدًا عن 

التيار الصدر عىل متابعة هذه املسرية من التوالفات الوطنية العابرة للهويات الضيقة. 
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بقي أن اذكر قضية هامة جدًا، وهي أننا يف التيار الصدري ال نريد تأسيس دولة دينية، 
واملتعدد  املتنوع  للواقع  منا  إدراكًا  إسالمية،  دينية  دولة  العراق  يكون  أن  نريد  ال  ألننا 
للمجتمع العراقي، هذا أوالً. وثانيًا، ألننا نؤمن بأن احلداثة والديمقراطية املعارصة املدنية 
يمكن أن تعطينا أو تنري لنا املنهج اإلسالمي يف إدارة الدولة، ويف بناء الدولة العراقية احلديثة 
واملعارصة. كم أن املدنية املعارصة يمكن أن متنونا أدوات لبناء دولة حقيقة يف العراق تتسع 
لكل أبناء الوطن. وحال العراق ربم يشبه حقيقة بعض اليشء حال الكثري من الدول العربية 
من  معقدة  حالة  وهذه  والقوميات،  واملذاهب  والديانات  واألعراق  االثنيات  املتنوعة 
الصعب إدارهتا إال إذا كانت هنالك حكومة مدنية فوق قومية، وفوق كل اهلويات الضيقة 
الصوفي  اللقاء مع  الصدر يف  السيد مقتدى  قاله بوذافريه سمحة  ما  التي ذكرهتا، وهذا 
الربيطاين الشهري مارتن كوبل، عندما سأله هذا الصوفي: هل أنتم حزب ديني عقائدي؟ 
وهل تريدون أن تشاركون يف سلطة القوة؟ وهل تريدون أن تؤسسوا لدولة دينية.. دولة 
أسعى  وال  الدولة،  أسلمة  إىل  أسعى  ال  أنا  متامًا  العكس  عىل  فقال:  العراق؟  يف  إسالمية 
إىل بناء دولة دينية إسالمية، بل كل ما أسعى إليه هو متدين وترسيخ التوجه اإلسالمي يف 
داخل الدولة العراقيةأ أي بمعنى أننا نسعى إىل إدخال كل ما من شأنه أن خيلق أو يصنع 
دولة مدنية حديثة معارصة تستطيع أن حتتفظ وحتافظ عىل كل هذه املكونات وهذا التنوع 

يف الدولة العراقية املدنية املعارصة، وتعطيها حقها يف التعايش وحقها يف ممارسة السلطة. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(: 

شكرًا للدكتور ضياء األسدي عىل هذه الكلمة الغنية والثرية. حقيقة لدي نقطة مفصلية 
يعيشه  الذي  املخاض  زال  ما  ربم  أنه  أعتقد  أنا  اإلسالمي.  التيار  متدين  بفكرة  تتعلق 
اإلسالميون ينتج بعض اإلرباكات واالرتباكات. الدكتور ضياء أوضح أن التيار الصدري 
يؤمن بوحدة األمة- يقصد األمة اإلسالمية- ويؤمن بمصاحلها املشرتكة، وأذكر هنا أننا 
أسئلة  يواجهوا  لن  اإلسالميني  أن  وأعتقد  ومذهبي،  ديني  وتنوع  تعدد  فيه  بلد  نعيش يف 
العراق،  مثل  بلد  زعامة  يتوىل  أن  للمسيوي  يق  هل  املثال:  سبيل  عىل  قبيل  من  جذرية 
من  بأجزاء  احلقيقة  يف  نؤمن  نون  نعم  املسلم؟  إمامة  غري  هي  املسيوي  إمامة  أن  خاصة 
احلداثة السياسية أو بأجزاء من الديمقراطية، لكن يف احلقيقة أعتقد أن فكرة املواطنة هبذا 

املعنى هي من التوديات التي تواجه اإلسالميني.
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سيتودث اآلن السيد حممد عالوي الذي كان وزيرًا لالتصاالت يف حكومة نور املالكي 
من  االستقالة  إىل  قادته  السياسية  اخلصومة  من  نوع  هناك  كان  ولقد   .2010 منذ  الثانية 
2012 عىل ما أذكر. الدكتور عالوي يمثل تيارًا علمنيًا وتيارًا وطينًا وأنا  احلكومة يف هناية 
شخصيًا أريد أن اشكر مركز القدس للدراسات السياسية عىل اختيار هذا االختالف بني 
املشاركني يف االجتاهات، واختيار الدكتور حممد عالوي بالذات للوديث يف هذا املؤمتر، 
فهو من األشخاص الذين ال يمكن تصنيفهم طائفيًا. صويح أنه من أصول شيعية، لكنه 
سنّة،  علمنيون  هناك  العراق  يف  حقيقة  السنة.  من  وغالبيته  يدعمه  سياسيًا  مرشوعًا  يقود 
وعلمنيون شيعة، وأنا أعتقد أن الدكتور عالوي، يمكن تصنيفه يف اخلانتني. لقد تكونت 
لنا  أنه سيقدم  أعتقد  الدعوة اإلسالمية، لكن  السياسية يف حزب  الدكتور عالوي  خلفية 

تقييًم علمنيًا لتجربة اإلسالميني يف حكم العراق.

الدكتور حممد عالوي)5): 

التي  اخلمس  السياسية  التجارب  هذه  ويغني  معارفنا،  من  يزيد  املتميز  اللقاء  هذا  إن 
نون بصدد قراءهتا وتقييمها، ويفيد التالقح بني كافة األطراف العربية واإلقليمية، وتبادل 
األفكار بني كافة األطراف من علمنية ويسارية وليربالية وقومية وإسالمية، وبني اإلسالميني 

أنفسهم، وخاصة يف هذه املرحلة احلرجة من تاريخ أمتنا العربية وأمتنا اإلسالمية. 

نون ال ننكر أن لدينا، كم الحظنا من خالل كلمت اإلخوة الذين سبقوين يف احلديث، 
إيقاعات خمتلفة عن الدول األخرى، وسوف تالحظون أن هناك اختالفًا كبريًا ما بني العراق 
وما بني الدول اخلمس األخرى املشاركة يف هذا املؤمتر، وهذا يعود لسببني أساسيني: األول 
هو أن وضع اإلسالميني يف العراق، قد برز بعد احتالل العراق بالقوة العسكرية األجنبية 
كم  تدرجيي  بشكل  تطور  منها  قسم  الدول،  باقي  عن  اخلالف  نقطة  تأيت  وهنا  الغاشمة. 
هي احلال يف املغرب عىل سبيل املثال، أو يف األردن، أو جاءت بشكل آخر بمعنى جاءت 
العراق عن  تتميز احلركة اإلسالمية يف داخل  ثانيًا،  داخلية، هذا أوالً.  ثورات  أعقاب  يف 

)5)  وزير االتصاالت السابق، عضو ائتالف الوطنية، العراقل



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 296

بكل  الُسني  الطابع  عليها، وهو  يغلب  الذي  الطائفي  والطابع  بالفكر  األخرى  التجارب 
تأكيد، وهذا يعطيها منهجًا خاصًا هبا مميز خيتلف عن باقي املناهج.

املؤمتر؟  املسلمون يف هذا  العراقيون  ماذا سنقول نون  قبل حلظة تساءل أحد اإلخوة: 
العالق،  الشيخ عيل  تطرق سمحة  فيه؟ طبعًا،  للمشاركني  لنقوله  إنجاز  وماذا حققنا من 
هذه  وأؤيد  قيل،  ما  عىل  أثني  احلقيقة  يف  وأنا  االنجازات،  بعض  إىل  معلة  محيد  والشيخ 
عملية  أية  ففي  نقدًا،  هذا  أسمي  هذه  كلمتي  يف  أنني  وستالحظون  املوققة.  اإلنجازات 
تطرح  أن  تستطيع  حتى  هلا  الذايت  النقد  من  حالة  هناك  تكون  أن  جيب  ما  جمال  يف  تطور 
الصورة أمامنا ثم نفكر يف وضع أفضل يف املستقبل. وحقيقة يمكن القول إن احلالة العراقية 
أو احلالة اإلسالمية العراقية عندما بدأت، بأهنا »فرد نوع«، أي أهنا مّثلت نوعًا فريدًا من 

التصور أو الوضع التارخيي. 

بداية يف العراق، من املفروض أن تكون احلركات السياسية حركات إسالمية. لكن أول 
حركة نشأت، كانت هي احلزب الشيوعي العراقي، وهذا يف ثالثينيات القرن املايض. وفيم 
نشأت  بعد،  وفيم  املايض.  القرن  من  األربعينيات  أواخر  يف  القومية  احلركات  نشأت  بعد 
العربية  الدول  وبعض  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  حزب  وبالذات  اإلسالمية  األحزاب 
القرن  من  اخلمسينيات  وأواسط  األربعينيات  هناية  يف  نشأت  العراق  يف  ولكن  األخرى، 
املايض أحزاب إسالمية أخرى، وبالذات حزب الدعوة اإلسالمي، وكان هذا ابتداًء كرد 

فعل عىل انتشار األفكار املاركسية بالدرجة األوىل. 

الشيعية  املرجعية  وحتى  اإلسالمية،  السياسية  األحزاب  هذه  تصدت  الفرتة،  تلك  يف 
العريب  البعث  بوزب  املتمثلة  اليسارية  القومية  واألفكار  املاركسية  األفكار  عىل  للرد 
االشرتاكي. وتصدى هلذه األفكار السيد الشهيد حممد باقر الصدر، فاصدر كتبه املعروفة: 
عند  الشيعية  األحزاب  واستلهمت  األخرى،  الكتب  من  والكثري  »اقتصادنا«  »فلسفتنا«، 
بداية تأسيسها، أفكارها ومناهجها اإلسالمية يف جمال احلكم من حركة اإلخوان املسلمني 
ومن حزب التورير اإلسالمي، وكان كتاب »معامل يف الطريق« للشهيد السيد قطب، وأيضًا 
كتاب »شبهات حول اإلسالم« للسيد حممد قطب، إضافة إىل كتاب الشيخ حممد تقي الدين 
النبهاين »اخلالفة واحلكم يف اإلسالم«، يف فرتة الستينيات والسبعينيات، بل كان الكثري من 
هذه الكتب ُيدرس ضمن احللقات احلزبية حلزب الدعوة اإلسالمية ال سيم يف الستينيات 
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والسبعينيات. وبالطبع انترش هذا الفكر حتى بني الشيعية أنفسهم، وكان التقارب كبري جدًا 
بني األحزاب اإلسالمية الشيعية والُسنية. 

يف تلك الفرتة، يف ظل التقارب، وكون كثري من األفكار السياسية كانت من منبع واحد، 
ووقفت  والقومية،  واليسارية  املاركسية  لألفكار  بالتصدي  املتمثل  اهلدف  وحدة  بسبب 
املرجعية الشيعية موقفًا متميزًا يف اعرتاضها عىل إعدام السيد قطب، يف عهد املرجع السيد 
الدعوة  حلزب  الوقت  ذلك  يف  املجيدة  الوقفات  هذه  رسه«.  اهلل  »قدس  احلكيم  حمسن 

اإلسالمية معروفة للناس الذي يعيشون عىل الساحة العراقية. 

بالنسبة لألحزاب الشيعية، إضافة إىل ما حتدث به األخوة، وتعرفنا إليه، كان هناك منهج 
اإلخوان املسلمني وحزب التورير اإلسالمي، لكن هذا الفكر ال ينفك عن متبنيات الفكر 
الشيعي الذي تطور تطورًا كبريًا جدًا خالل اثني عرش قرنًا، والسبب يف هذا هو فتح باب 
تطور  هلذا  الشيعية،  الطائفة  داخل  القرون  تلك  خالل  مستمرًا  كان  فاالجتهاد  االجتهاد. 

الفكر الشيعي بشكل كبري. 

صويح أن الطائفة الشيعية مل تفتح املجال أمام الشيعة للتصدي للوكم إال يف فرتات 
قليلة وحمدودة يف تاريخ املنطقة، لكن هذا الولوج الفكري، وّلد مع مرور الزمن مدرستني 
أساسيتني، مل يتطرق إليهم اإلخوة املتودثون؛ األوىل هي مدرسة ما يسمى بـ »والية الفقيه« 
التي نشأت أوالً، فأهلت وعملت عىل إعداد وإنشاء الكثري من العلمء التي خترجوا منها، 
الفكر  متركز  لقد  الشيعي.  الفكر  ناحية  من  متأخرة  فرتة  يف  عديدة  تيارات  أخرجت  كم 
الشيعي يف منطقتني أساسيتني، مها مدينة النجف األرشف، ولبنان. وفيم بعد، انتقل ومتركز 
يف إيران عندما بدأ عدد من علمء الشيعة باهلجرة من هذه املناطق إىل إيران، وعرفوا الشيعة 
اإليرانيني هبذه املدارس وباحلوزة العلمية فيها. بالطبع، مدرسة والية الفقيه هي املدرسة 

التي تم تبنيها بشكل كبري وكامل من قبل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

»حتديد  نظرية  بل  الفقيه«،  »والية  نظرية  تبني  يتم  فلم  العراق،  يف  للوضع  بالنسبة  أما 
والية الفقيه« بمساقات وضمن مساحات حمددة تتمثل بقضايا العبادة وقضايا املعامالت. 
البت يف  الفقيه احلق يف  الفقيه فضل عن ما يطمئننا به وفضل عن إعطاء  وللمقلد لوالية 
الفقيه ال جيرد  أكثر،  أكون واضوًا  األمة. وحتى  املصريية واملهمة يف حياة  القضايا  بعض 
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بشكل عام. حقيقة أحيانًا يكون هناك تشابك، حتى أكون أوضح مع بعض مفكري الُسنة 
هذه  قضية  أن  يبدو  لكن  الوالية،  من  نوع  فيها  التي  السلطانية  األحكام  حول  يذكر  عم 
الوالية حمددة. كم حترك ضمن هذه األجواء سمحة السيد عيل السيستاين حفظه اهلل، لكن 
كالتدخل  املعارص،  العراق  تاريخ  يف  ومبارشًا  كبريًا  تدخاًل  تتدخل  مل  الشيعية  املرجعيات 
مناهج  يف  جزئيات  أي  يف  نتدخل  أن  نريد  ال  املجال  هذا  يف  ونون  املصريية.  القضايا  يف 
ليس  الصدري،  والتيار  الدعوة اإلسالمية واملجلس األعىل  األحزاب اإلسالمية كوزب 
ألن هذه القضية مهمة، بل لسبب بسيط هو أن هذه جهات قد ختلت عن أيديولوجيتها يف 

احلكم اإلسالمي عندما دخلت يف العملية السياسية. 

وقد اكتفت هذه اجلهات بوضع فقرات يف الدستور تؤكد عىل أن دين الدولة الرسمي 
هو اإلسالم وهو مصدر أساس للترشيع وال جيوز سن أية ترشيعات أو قوانني تتعارض 
مع ثوابت أحكام اإلسالم. وأقول إن هنجها انورصت أهدافه يف هذه الفرتة عىل وصول 
أفراد من هذه األحزاب والتنظيمت والتيارات للمشاركة يف إدارة شؤون البلد، كأعضاء 
يف جملس النواب أو وزراء يف احلكومة أو وكالء وزراء وبعض املناصب القيادية يف الدولة 

واحلكومة. 

بالطبع هنا أستطيع أن أزعم ولألسف الشديد أن مشاركة هذه اجلهات يف حكم البلد 
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتمعية ما عدا ما  البلد من  مل تكن ناجوة يف تطوير 
تطرق إليه سمحة السيد عيل العالق من حيث حتقيق بعض اإلنجازات التي استمعتم إليها. 
يف  احلزيب  املنصب  عنرص  عىل  اعتمد  اجلهات  هذه  مشاركة  أن  إىل  يعود  هذا  يف  والسبب 
املواقع املهمة يف الدولة واحلكومة، ومل يعتمد عىل عنرص الكفاءة واملؤهل واخلربة يف اإلدارة 
والنزاهة والتخصص يف املجاالت املختلفة لتويل املناصب التنفيذية إال بمقدار ضئيل بل 
وضئيل جدًا. وأستطيع أن أقول مع األسف إن البلد تراجع إىل الوراء بشكل كبري بدل أن 
يتقدم خطوات إىل األمام بعد سقوط نظام صدام حسني خالل السنوات الثمين أو التسع 
املاضية من ناحية تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني برغم املبالغ املالية الكربى التي رصفت 
هنا وهناك بدون حسيب أو رقيب يف جمال توفري األمن للمواطنني، ويف جمال القضاء عىل 
الفساد املايل واإلداري الذي استرشى ونخر أكثر فأكثر يف كل مفاصل الدولة العراقية، بل 
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األدهى من ذلك كله هو تعميق اخلالفات الطائفية بدالً من التقارب وإجراء املصاحلات 
الوطنية والتخفيف من حدة الرصاعات بني السنة والشيعة. 

فالفئة احلاكمة حينم فشلت يف تطوير البلد وقيادته إىل االزدهار والرخاء والتقدم واألمن 
واألمان، خشيت، بعد أن أصبح هنالك ديمقراطية يف البلد، من السقوط، لذلك أقول إنه 
أصبح هناك خشية أن تفتقد التأييد الالزم للوكم والفوز يف االنتخابات، لذلك تعمدت 
تعميق اخلالفات الطائفية، والرضب عىل وتر الطائفية التي هي املنقذ الوحيد القادر عىل 
الشيعي  اجلانب  إن  نقول  ال  وحتى  األخرى.  واألعراف  الطوائف  وكبار  الطائفة  محاية 
وتر  عىل  بالرضب  اآلخر  هو  بدأ  الُسني  اجلانب  فإن  الطائفية،  اخلالفات  هذه  يستخدم 

الطائفية، وهذا يبقيهم يف الشارع وجيذب إليهم التأييد الشعبي. 

وأقول بكل أسف إن الرضب عىل وتر الطائفية أصبح من كلتا الطائفتني أو كال اجلانبني. 
يسَع  فلم  العادي،  العراقي  املواطن  عىل  كبري  بشكل  أثرت  الطائفية  السياسة  هذه  بالطبع 
النتخاب األصلح واألكفاء وصاحب املؤهل واخلربة يف إدارة البلد بغض النظر عن انتمئه 
الطائفي، بل أخذ كل مواطن بشكل عام ينتخب من يمثله من طائفته وعرقه بغض النظر 
السني،  ينتخب  والسني  الشيعي،  ينتخب  الشيعي  فصار  والنزاهة،  واخلربة  الكفاءة  عن 
والكردي ينتخب الكردي، وبكل أسف وصلنا بالفعل إىل هذه احلالة املثرية لالشمئزاز، 

فأدى ذلك إىل تدهور البلد عىل كافة املستويات وعىل صعيد تقديم اخلدمات للمواطنني. 

ويف ظل هذا املنهج الواقعي عىل األرض يف حكم البلد من قبل أحزاب إسالمية، نجد 
األحزاب  نقيض  عىل  الوعي،  من  عالية  بدرجة  حتركت  قد  الشيعية،  الدينية  املرجعية  أن 
اإلسالمية. وعندما كان اخللل ينخر مفاصل األحزاب اإلسالمية، كانت املرجعية الدينية 
الشيعية هلا مواقف وترصفات وحتركات بشكل آخر، ومعاكسة لعمل األحزاب اإلسالمية 

الشيعية. 

وحتركت املرجعية الشيعية بدرجة عالية جدًا من الوعي، واستطاعت أن حتقق إنجازات 
به  قامت  فأول عمل  السياسية،  األحزاب اإلسالمية  فيه  ما فشلت  كبرية عىل األرض يف 
املرجعية الشيعية هو اإلرصار عىل كتابة دستور للبلد من قبل جملس ترشيعي منتخب، بعيدًا 
عن املواوالت األمريكية واألجنبية لكتابته أو التدخل يف صياغته. األمر الثاين، هو محاية 
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البلد بورب طائفية  املمكن أن يشعل  الذي كان من  الطائفي  تداعيات الرصاع  البلد من 
العسكريني يف سامراء. طبعًا يوجد هنا بعض  بعد تفجري مرقد األمامني  مدمرة وبالذات 

األخوة يمكنهم تأكيد هذه القضية. 

وهذا  ــ  للُسنة  التطرق  يتم  عندما  اهلل،  حفظه  السيستاين،  عيل  السيد  سمحة  كان  لقد 
جرى معي شخصيًا عندما كنا يف وفد وكان معنا عدد من أخوتنا السنة، يقول: أنا أرفض 
عيل  السيد  سمحة  مع  أيضًا  خاص  لقاء  ويف  أنفسنا.  هم  فالُسنة  الُسنة،  إخوتنا  تقولوا  أن 
السيستاين، تطرقت إىل قضية االئتالف الشيعي وأهدافه، حيث كان لدي اعرتاض، وقلت 
هذا  أريد  ال  أنا   « العبارة:  بنص  السيد  فأجابني  رصفة،  شيعية  صبغة  االئتالف  هلذا  إن 
عربيًا  ومسيويًا،  إسالميًا  وسنيًا،  ائتالفًا شيعيًا  يكون  أن  أردته  بل  هذا،  بشكله  االئتالف 
وكرديًا وتركمنيًا«، هذا ما قاله سمحة السيد عيل السيستاين بنفسه مبارشة يل شخصيًا. طبعًا 
هذا يدل عىل درجة عالية من الوعي. وكم يعلم بعض األخوة احلضور يف املؤمتر، وخاصة 
من املسيويني الذين كانوا ضمن التشكيلة يف التوالف األول، فقد جاءوا معنا إىل سمحة 

السيد عيل السيستاين ليستشريوه يف تشكيل قائمة مسيوية خاصة هبم. 

الشيعية يف جمال إعطاء موافقة عىل جمموعة من  املرجعية  بالنسبة ملوقف  الثالث،  األمر 
التأثري يف  2004، هذه املوافقة مل يكن هلا ذلك  أربعة أسمء مقرتحة لرئاسة الوزراء يف عام 
ذلك احلني، ولكن أصبح تأثريها كبريًا جدًا يف عام 2014، حيث كان البلد عىل مفرتق طرق، 
وكان من املمكن أن يتوول البلد من نظام ديمقراطي ُحر إىل نظام ديكتاتوري مستبد، وهذا 
بوكم  االستمرار  عىل  املالكي  نور  السابق  الوزراء  رئيس  بإرصار  احلقيقة  يف  مرتبطًا  كان 
البلد مع كل اإلخفاقات والتبعات السياسية السلبية الكبرية عىل كافة األصعدة االقتصادية 
واالجتمعية والسياسية خالل سنوات حكمه الثمين، لكن موقف املرجعية الدينية الشيعية 
القضاء عىل  احلازم واألسايس واملفصيل يف  الدور  السيستاين كان هلم  السيد عيل  وسمحة 

الدكتاتورية. 

هذه الدكتاتورية مل تكن نتاج توجهات شخصية لشخص حاقد فوسب، بل ساعده عىل 
اإلسالمية  غري  الشمولية  األحزاب  فخصائص  شمويل.  إسالمي  حلزب  قيادته  األمر  هذا 
الدكتاتوريات،  صعيد  عىل  الشمولية  اإلسالمية  األحزاب  خصائص  عن  كثريًا  اختلفت 
هذه القضية بتصوري من املهم أن يصبح لدينا وعي جتاهها، ألن هذه اخلطورة موجودة، 
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ومن هنا جاءت خطوة إسقاط حكم اإلخوان املسلمني يف مرص، والسبب هو اخلوف من 
الدكتاتورية اإلسالمية، دكتاتورية احلزب الشمويل. 

وبرصاحة لو بقيت هذه األحزاب ملتزمة يف هناية األمر بمتبنياهتا الفكرية يف جمال احلكم، 
ستتوول أنظمة احلكم يف هذه الدول إىل أنظمة دكتاتورية بشكل أو بآخر، يمكن أن نسميها 
التاريخ  إىل  وبالعودة  إىل دكتاتورية األشخاص.  تقود  النهاية  لكنها يف  دكتاتورية احلزب، 
اإلسالمي، ففيم عدا فرتة اخلالفة الراشدة التي كان هلا متيز خاص، فإن اخلالفة حتولت فيم 
بعد إىل أن يكون هناك خلفاء يكمون البالد بشكل مطلق طوال عمرهم. وبالتايل أعتقد 
أن تكرار هذه التجربة يقود إىل دكتاتورية احلزب الشمويل، وفيم بعد إىل دكتاتورية فردية. 

املرجع  تدخل  لوال  وحقيقة  وجيل.  واضح  بشكل  األمر  هبذا  مررنا  العراق،  يف  ونون 
إقامة  نوو  املالكي  نور  السيد  يتجه  أن  املوتمل  من  لكان  السيستاين،  عيل  السيد  األعىل 
الدكتاتورية احلزبية أوالً، وفيم بعد ومع مرور الزمن تتوول إىل دكتاتورية فردية مستبدة، 
ومن هنا جاء تصدي املرجع األعىل السيد عىل السيستاين حلكومة املالكي وطموحاته، فدعا 
إىل اسقاط حكومته، وهذا الرأي الصائب والواعي للسيد عيل السيستاين أخذت به كافة 
اليه  ينتمي  الذي  الدعوة اإلسالمية  تيار قوي من داخل حزب  فيها  بم  الشيعية  األحزاب 

املالكي شخصيًا. 

الدعوة  حزب  إىل  ينتمي  ال  آخر  شخص  هناك  كان  لو  فيم  بعضهم  يتساءل  وبالتايل 
اإلسالمية، عىل سبيل من التيار الصدري أو من املجلس األعىل، هل كان من املمكن أن 
تنشأ ديكتاتورية شمولية مستبدة يف العراق. طبعًا باستطاعتنا القول إن االحتمالت أضعف 
بكثري وذلك اللتصاق املجلس األعىل والتيار الصدري بدرجة أكرب باملرجعيات الشيعية، 
القيادات من  لكن مع هذا نون برصاحة نعترب أن هناك نرصًا كبريًا قد حتقق بقيام بعض 
حزب الدعوة اإلسالمية نفسه بتأييد املرجعيات يف موقفها من رئيس الوزراء نور املالكي، 
وهذا يدل عىل أن املتبنيات حلزب الدعوة اإلسالمية قد طرأ عليها نوع من التغيري. فوزب 
الشيعية والقائد لألمة،  للطائفة  القائد  أنه احلزب  لو  ينظر إىل نفسه كم  الدعوة اإلسالمية 
الذي  هو  الدعوة  وحزب  اإلسالمية،  الدعوة  حزب  أدبيات  يف  موجود  احلقيقة  يف  وهذا 
يقود العملية السياسية يف العراق. نعم هناك نوع من العالقات وبعض الرتابط مع املرجعية 
تعطيه  بأن  يسمح  الذي  النوع  من  ليست  العالقات  هذه  لكن  العراق،  يف  العليا  الشيعية 
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املرجعية دوره، أو تبني له الطريق التي جيب أن يتبعها، أو تنري طريقه إىل العملية السياسية 
التي ينتهجها بشكل حاسم. 

املرجعية  وقيادة  عام،  األلف  يتجاوز  تارخيي  عمق  هلا  الشيعية  املرجعية  أن  الصويح 
املرجعية خالل  الشيعية لألمة هي عقيدة راسخة يف ضمري األمة. وحقيقة، تطورت هذه 
األمر  ففي هناية  تعرفون  الشيعي لإلسالم. وكم  الفهم  مبادئ  انطالقًا من  قرنًا  اثني عرش 
متكن السيد عيل السيستاين حفظه اهلل من إزاحة السيد نور املالكي عن سدة رئاسة الوزراء، 
بعد أن توجه إليه قادة حزب الدعوة اإلسالمية لالطالع عىل رأيه يف شأن إبقاء نور املالكي 
أو إزاحته، فطلب منهم إزاحة املالكي عن احلكم، وقد التزم حزب الدعوة اإلسالمية هبذا 
الرأي وأزاح نور املالكي، وهذا ما جرى بالفعل. وخلفه يف منصبه الدكتور حيدر العبادي، 
كم رأينا. وسمحة السيد عيل العالق هو أحد القيادات التي لعبت دورًا أساسيًا يف إزاحة 
املالكي عن احلكم. واحلمد هلل عىل ذلك، إذ كان من املمكن أن ُتقاد البلد إىل مستقبل جمهول 
وخطري ال أحد يعرف مداه أو إىل أين كان سيودي بالعراق. واآلن نون يف العراق دخلنا إىل 
طريق جادة تؤدي إىل شاطئ السالم، ونون ننتظر الكثري، الكثري إنشاء اهلل بتويل الدكتور 

حيدر العبادي رئاسة الوزراء العراقية.

مع  التعامل  يف  هو  اإلسالمية،  األحزاب  حققته  انجاز  وأفضل  تطور  أهم  فإن  هبذا، 
املنعطفات  والصعبة، ويف  املصريية  األوقات  األمة يف  أمان يمي  الدينية كصمم  املرجعية 

اخلطرية واملفصلية يف حياة األمة. 

كافة اجلهات  بل  فقط األحزاب اإلسالمية،  ليس  فيها  التي شاركت  املعضلة األخرى 
السياسية، إسالمية وغري إسالمية، هي يف التعامل مع املناصب التمثيلية، وبالذات يف الكثري 
من الوزارات واملؤسسات واهليئات املختلفة، فقد تعاملت مع هذه الوزارات واهليئات عىل 
اعتبار أهنا مصدر مايل لتمويل هذه اجلهات السياسية. ولألسف الشديد أصبح هذا األمر 
ويف  الفساد،  يف  تتمدى  السياسية  واألحزاب  اجلهات  معظم  أخذت  حيث  عملية،  ثقافة 
االستيالء عىل مقدرات الدولة وهنب ثرواهتا لتمويل هذا احلزب أو تلك اجلهة السياسية. 
ويضطر هذا احلزب عىل السكوت عن فساد اجلهات السياسية األخرى التي متارس الفساد 
والنهب لتمويل نفسها عىل حساب الوزارات، ألنه هو نفسه يمرس أيضًا عملية الفساد، 
فالكل غرق يف عملية الفساد والنهب، والكل غرق يف عملية اسميها شخصيًا بقوة، برسقة 
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اجلهة  هذه  أو  ذاك،  أو  احلزب  هذا  لتمويل  العراقي  الشعب  أموال  ورسقة  الدولة  أموال 
السياسية أو تلك. فالكل غرق يف الرسقة حتى أذنيه. وكانت األموال املخصصة للوزارات 
ترصف عمليًا عىل احلزب أو اجلهة السياسية، بل وأكثر من هذا، أهنم باتوا يسكتون عن 
األشخاص الذي تولوا أمور الوزارات واهليئات ومؤسسات الدولة، أي أن هذه األحزاب 
واجلهات السياسية تسكت عن فسادها هي، وهلذا يقولون لك إن هذه األموال تم رصفها 
يف  املفسدين  هؤالء  مواقف  أو  األحداث  بعض  إنسان  أي  يراجع  وعندما  احلزب،  عىل 
إليها، فهو  ينتمي  يدافع عن جهات سياسية معينة  فرتات سابقة، جيد أن كل واحد منهم 

الذي جلب هلم األموال املنهوبة واملرسوقة من الوزارات واهليئات احلكومية. 

حساب  وعىل  وتنميته،  البلد  حساب  عىل  متويلها  تم  األحزاب  هذه  األسف،  مع  إذًا 
هذا  يف  حقيقة  البلد  غرق  وهلذا  األساسية.  اخلدمات  من  حرماهنم  تم  الذين  املواطنني 
املتعاقبة فشاًل ذريعًا يف حماربة هذا الفساد،  املستنقع الفاسد. وفشلت احلكومات العراقية 
وبالتايل يف تطوير البلد رغم وجود إمكانيات ضخمة من األموال واملوارد النفطية، وهي 
املالكي، فخالل هذه  نور  الثمين سنوات، والتي هي عمر حكومة  كبرية جدًا خالل فرتة 
بغداد والعراق  فإن  ترليون دوالر، ومع ذلك  يقارب  ما  البلد  إىل  الثمين، دخل  السنوات 
بعامة عبارة عن خرابه، فأنت ال ترى أي نوع من آثار هذه الثروة اهلائلة منعكسًا عىل حال 
النفطية، والذي دخلت إىل خزينة دولته مبالغ خيالية، فكان هذا من  البلد الغني باملوارد 

أهم أسباب الفساد املسترشي بشكل كبري يف مفاصل الدولة العراقية.

فضاًل عن ذلك هناك لغاية اآلن فساد كبري علني، بل وعلني جدًا، ُيمرس من قبل اجلميع، 
رغم االستياء الدويل من هذا الفساد الذي أصبح مسترشيًا يف كل مفاصل الدولة العراقية، 
ورغم التأييد الدويل الذي حظي به العراق، حتى أنه قد ُأسقط عن العراق يف مؤمتر باريس 
تقريبًا حوايل 80% من ديونه، يف حني أن أكثر الدول األفريقية فقرًا مل يتم إعفاؤها بأكثر من 
الربملان  ألعضاء  وُتقام  للعراق.  جدًا  كبري  دويل  إسناد  وجود  يعكس  ما  ديوهنا،  من   %75

إىل  إضافة  بمهامهم،  وتعريفهم  لتثقيفهم  املتودة،  األمم  قبل  من  مهمة  دورات  العراقي، 
املستشارين عىل مستوى الوزارات. كم ُعقد مؤمتر مدريد لتوقيق األهداف نفسها يف هذه 
السياقات، حيث تم دعم العراق بم يقارب مخسمئة مليون دوالر، مع العلم أن إمكانياته 
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كبرية وضخمة جدًا، وهذه حقيقة ال جيوز ألحد منا إنكارها، لكن النتيجة، واقوهلا بكل 
ثقة، كانت فشاًل كبريًا يف حتقيق ما كان ُيتوخيس حتقيقه استنادًا إىل هذه امليزانية الضخمة. 

وكتلخيص ملا جرى يف الفرتة األوىل من حكم اإلسالميني يف العراق، والتي جتاوزت 
التسع سنوات، فقد فشلوا يف تطوير العراق، وفشلوا يف بسط األمن والعدل والقضاء عىل 
الفساد، وفشلوا يف القضاء عىل الطائفية السياسية، بل جرى تعميق الطائفية بني املكونات 
العراقية، مع العلم أن تويل اإلسالم السيايس احلكم يف العراق يمكن أن يدث يف أي دولة، 

لكن الفرصة ما زالت سانوة لتوقيق نجاح كبري، وهذا ما نتمناه. 

ومن الناحية السياسية، فإن مجيع اجلهات السياسية، قد مرت بمرحلة صعبة لكنها كانت 
جتربة غنية، زادهتم وعيًا. واستطيع أن أقول إن اإلسالميني هم أكثر اجلهات استفادًة من 
الربملان  يف  مميزًا  وجودًا  سيبقى  وُسنّة،  شيعة  اإلسالميني،  وجود  وأن  السابقة،  التجارب 
العراقي. وجيب عليهم وعىل كافة األحزاب السياسية األخرى ترشيح الكفاءات والنزهيني 

بغض النظر عن اجلهة السياسية التي ينتمون إليها. 

ويف تصوري، أنه جيب ختيل اإلسالميني عن اإلسالم السيايس الذي غادروه من الزاوية 
الواقعية بقبوهلم التوول إىل تنظيمت سياسية مدنية تتبنى الدستور املصوت عليه، والذي 
تم إقراره يف الربملان، والتأكيد عىل دور املرجعية الدينية الرشيدة يف هذه املرحلة العصيبة 
كصمم أمان للوفاظ عىل الدولة وبالذات يف القضايا املصريية واملفصلية يف املسرية السياسية.

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(: 

الدكتور هباء الدين النقشبندي، هو املتودث األخري يف هذه اجللسة، وهو نائب األمني 
العام للوزب اإلسالمي العراقي. ينبغي يل أن أشري إىل أن ديناميكيات اإلسالم السيايس 
تأسيس  تم  لقد  الشيعي.  السيايس  اإلسالم  ديناميكيات  عن  ختتلف  العراق  يف  الُسني 
احلزب اإلسالمي عام 1960، وكان هذا بسبب صعود اليسار، وملواجهة األفكار املاركسية 
واليسارية كم قلنا. يف ذلك الوقت، كان هذا احلزب يمثل حقيقة اهلوية الُسنية يف العراق، 
وهو أول من مّثل اهلوية الُسنية يف العملية السياسية ما بعد عام 2003 وسقوط نظام صدام 
حسني، ألن هذا احلزب موجود أصاًل قبل عام 2003، بسنوات طويلة، وتعامل برباغمتية 
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مع االحتالل وإسقاط نظام صدام، ودخل العملية السياسية، لكنه دفع ثمن هذه الرباغمتية 
التي انخرطت فيها الحقًا كل األحزاب والتنظيمت الُسنية.

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي)6): 

بداية، إن احلزب اإلسالمي العراقي ال يستطيع أحد أن يقول إنه شارك يف احلكم، لكنه 
شارك يف العملية السياسية يف العراق، هذا صويح. واحلزب مل يشارك يف احلكم ألنه مل يكن 
لديه سلطة طيلة هذه فرتة السنوات التسع املاضية. نعم اشرتك احلزب يف العملية السياسية 
من أجل إحداث إصالحات للتخفيف من املفاسد املسترشية يف قطاعات معينة يف الدولة 

ويف مؤسساهتا.

أريد العودة إىل عنوان املؤمتر نفسه: »اإلسالميون يف احلكم.. قراءات يف مخس جتارب«، 
توجد إشكالية يف املصطلح، فليس هناك مصطلح دولة مدنية Civil State، هنالك صويح 
دولة دينية، مثل إيران Religious State، وهذه الدولة كانت موجود يف القرون الوسطى، 
فإيران يمكن تسميتها دولة إسالمية ألن فيها »نظام دولة الفقيه«، أما الدولة التي أنشأها 
رسول اهلل )صلعم(، فهي ليست دولة دينية، ألن وثيقة املدينة أو دستور املدينة هو الذي 
حكم هذه الدولة التي قامت قبل 1400 سنة، فلم تسّم دولة دينية، وأنا أحتدى كل الدساتري 
أن تكون بمستوى هذا الدستور الذي وضعه رسول اهلل )صلعم(، هذا الدستور، ماذا يقول؟ 
الدولة التي أنشأها رسول اهلل هي دولة املواطنة احلقة. ويستغرب بعضنا هذا املصطلح، ظنًا 
منه أن مصطلح دولة مدنية هو هجوم عىل اإلسالميني، من هم اإلسالميون؟ أليس هم 
مواطنون مدنيون. تركيا، أليست دولة مدنية؟ أليس هم اإلسالميون من يكموهنا؟، هل 
أو من  املدينة؟  من  املدنية، هل هو  أين جاء مصطلح  من  متمدنة؟  أم غري  متمدنة،  تركيا 
التمدن؟ إذا كان من املدينة، فاإلسالميون هم من سكان املدن، ويعيشون يف املدن، وإذا 
كان من التمدن فاإلسالميون متمدنون أصاًل. فالرسول )صلعم( هو من أنشأ دولة املواطنة 

)6)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقي، العراقل
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يقول  ماذا  أسمعوا  الدينية.  الدولة  وليست  املدنية  الدولة  هي  هذه   State of citizenship
دستور املدينة:

أوالً( بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النبي )صلعم( بني املؤمنني واملسلمني 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلوق هبم وجاهد معهم ــ هل هم كفار، مرشكون؟ ومن 
اجلميع،  عىل  املنفتح  الواحدة  األمة  مفهوم  إىل  انظروا  معهم.  وجاهد  هبم  فلوق  تبعهم، 
التعددية موجودة يف األمة منذ أن أنشأها نبي اهلل )صلعم(. دستور املدينة يتشكل من 47 

بندًا، وكل بند يمكن كتابة عدة جملدات عنه.

ثانيًا( إهنم أمة واحدة من دون الناس.، هذه وحدة األمة.

ثالثًا( عندما أتى رسول اهلل )صلعم(، وبدأ ينزل عليه القرآن، هو موحى إليه ومعصوم، 
هيود،  فيه  جديد  جمتمع  لدي  أنا  قال  بل  أريد،  ما  أعمل  وسوف  معصوم  أنا  يقل  مل  لكنه 
وفيه أناس آخرون، وفيه مرشكون، وقال سنعمل دستورًا للمدينة، ومل يقل الدستور هو 
القرآن فقط..ال، هذا هو اإلسالم الذي يعرف كيف يتعامل مع اجلميع، ومع كل مكونات 

املجتمع، من أعراق وديانات وثقافات خمتلفة، دون أن يقفز عىل أي مكون من املكونات. 

ويف وثيقة أو دستور املدينة، يقول: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النبي 
)صلعم( بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلوق هبم وجاهد معهم: 
املهاجرون من قريش عىل ربعتهم )عىل حاهلم وشأهنم الذي كانوا عليه(، وال يوجد أحد 
يأيت ليقول هلم: ملاذا أنتم عىل هذا الوضع؟ يتعاقلون بينهم، وهم يعيشون عىل كيفهم، وهم 
يفدون عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. ومن ثم يأيت عىل كل واحد عىل حدة، فبنو 
عوف عىل ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، كل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط 
بني املؤمنني. وبنو ساعدة عىل ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو احلارث عىل ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، 
وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو جشم عىل ربعتهم، يتعاقلون 
معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو النجار 
عىل ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط 
طائفة  وكل  األوىل،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  عىل  عوف  بن  عمرو  وبنو  املؤمنني.  بني 
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تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو النُبيت عىل ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم 
األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو األوس عىل ربعتهم، 
يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني«. 

ومل يأِت أحد ليقول هلؤالء األقوام تعالوا لتصبووا مسلمني، وإىل آخره من البنود. 

وفيم بعد، هناك احلقوق األساسية واحلريات التي يتكلم عنها الكثريون، وهذه الفقرة 
موجودة يف كل الدساتري، حتى بم فيها الدستور العراقي. والدستور العراقي يتودث يف 
الفصل األول عن باب احلقوق األساسية واحلريات، وفيه باب ثابت ال جيوز تعديله إال 
هناك  لكن  وحريات،  أساسية  حقوق  هناك  ليست  حقيقة،  لكن  انتخابيتني.  دورتني  بعد 
أقول  وأنا  كان،  خرب  يف  أصبوت  التي  واحلريات  األساسية  احلقوق  لكل  صارخ  انتهاك 
احلقيقة، ألن العرب تقول »صديقك من صدقك، وليس من صدقك«، وليس مثلم كان 
جيري أيام الرئيس صدام حسني، إذ كان من هم حوله يقولون له: سيدي الرئيس، كل يشء 
أنت  له  فيقول  أن يغشه،  يريد  أو غري جيد، وهذا  الوضع جيدًا،  البلد سواء كان  ممتاز يف 
»مايش عدل«، كل يشء متام، وسائر يف الطريق الصويح. وهذا يريد أن يغشه، ويقول له ال 

أنت »مايش عدل«. 

أما بالنسبة للوقوق األساسية أو التكافل االجتمعي قبل احلقوق األساسية، فإن املؤمنني 
ال يرتكون مفرحًا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل »شنوه هالعقل، وأن ال يقم 
بتوالفات مثل هذه التوالفات املوجودة اآلن، وال يويل مؤمنًا دونه شنوه هاخللق، شنوه 
هالنص الذي جيب أن نوزنه بمء الذهب«، فال جيوز أن تذهب وتتوالف مع شخص آخر 
هذا ما يصري أو تدخل عىل آخر، وما هو أو مثلم يفعل السياسيون اليوم يتنقلون من مكان 
إىل آخر بكل سهولة. انظروا إىل احلقوق األساسية واحلريات، وأن املؤمنني املتقني..عىل كل 
من بغى منهم،..وكم يقولون هذا انتقال هائل عندما أتى اإلسالم، فقد نقل املجتمع من وأن 
ال يالف مؤمن موىل مؤمن دونه. وإن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
)أي عطية: أي طلب عطية عىل سبيل الظلم( ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بني املؤمنني، 
وإن أيدهيم عليه مجيعًا ولو كان ولد أحدهم. الرسول )صلعم(، انتقل باملسلمني من نظام 
عشائري إىل نظام دولة، هلا أسسها ودستورها ومبادئها حتى لو كان هذا الظامل منهم، فإهنم 

يقفون ضده. 
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تقول وثيقة  إقصائيني.  إن اإلسالميني  يقول  إن هناك من  تقول  نأيت عىل مسألة أخرى 
راٍق  احلالية  الدساتري  يف  نص  يوجد  هل  املؤمنني«.  مع  أمة  عوف  بني  هيود  »وإن  املدينة 
عىل هذا املستوى؟ هذا هو الوعي السيايس، وهذه أمة واعية سياسيًا، حيث أنشأ رسول 
اهلل )صلعم( دولة املعاملة عىل أساس معاملة املسلمني، هذه قدوة وجيب أن نقتدي هبذا 
الدستور )وثيقة املدينة( رغم األوضاع الصعبة التي كانت متر هبا املدينة يف تلك اللوظات، 
بعد،  اإلسالم  تدخل  مل  التي  والقبائل  قريش  من  خارجية  هتديدات  هناك  كانت  حيث 

ومؤامرات داخلية من املنافقني واليهود. 

دينهم  لليهود  املؤمنني«.  مع  أمة  عوف  بني  هيود  »وإن  املدينة  وثيقة  تقول  ذلك  ورغم 
ومواليهم وللمسلمني دينهم ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ )أي: هيلك( 
إال نفسه وأهل بيته. وال أحد يتدخل فيهم، وال يف ممارستهم لشعائرهم وعباداهتم. دينهم 
ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ )أي: هيلك( إال نفسه وأهل بيته، بمعنى 
بيته ونفسه، وليس ألنه هيودي جيب  أهل  تبعة عمله، والظامل يرض  يتومل  أن كل واحد 
أن تظلمه، واآلية الكريمة الطويلة التي نزلت عندما أهتم رسول اهلل )صلعم( أحد اليهود 
بتهمة اخليانة، فنزلت اآلية تربئ هذا اليهودي وختطئ الرسول. هذا هو خلق اإلسالميني. 

هناك أشياء كثرية مل نذكرها بعد.

الأ�ستاذ علي العالق )مقاطعًا(: 

هذه اجللسة عقدت ملناقشة مهوم البلد، العراق، وإذا بنا نستمع إىل خطبة مجعة. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(: 

الُسنة  برهان اإلسالميني  به األستاذ هباء هو جزء من  يتودث  ما  املقاطعة.  أرجو عدم 
اإلسالمي  للوزب  يمكن  ال  فإنه  احلكم،  قضية  نناقش  أننا  وبم  الديمقراطية.  تفسري  يف 
العراقي أن يتربأ من مشاركته يف صياغة الدستور من بني مخسة أعضاء هم يف رئاسة السلطة 
الترشيعية. ومن بني مخسة تناوبوا عىل الرئاسة، كان من بينهم اثنان من احلزب اإلسالمي 
العراقي. وحتى ال ندخل يف متاهات حول تفسري املواطنة، وتفسري الديمقراطية، الرجاء 

مناقشة نظام احلكم يف العراق، أين أنتم كإسالميني من حكم العراق بعد تسع سنوات؟ 
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الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي )يتابع(: 

انتم تقولون إن هذه خطبة مجعة، يف احلقيقة هذه علوم سياسية يف كيفية نظام احلكم وليس 
خطبة مجعة. احلزب اإلسالمي العراقي ال يستطيع أن يكم العراق، أو حتى أن يشارك يف 
حكم العراق، بل هو حزب مشارك يف العملية السياسية. عىل كل حال نعود إىل موضوع 
السابق  النظام  سقط  لقد  العراق،  احلكم،  يف  السابقة  التسع  السنوات  وموضوع  العراق، 
ألنه كان نظامًا دكتاتوريًا، مع أنه كانت هناك إشكاليات كبرية وخسائر كبرية. والليربالية 
اجلديدة التي طبقتها الواليات املتودة األمريكية، وكانت السبب يف إسقاط الدولة، أدت 
التهجري والقتل، يف حني أن  العراقي، وأدت إىل أعمل  الدولة واهنيار املجتمع  إىل تفكك 
النسيج االجتمعي العراقي الذي كان موجودًا يف العراق كان متمسكًا إىل حد ما، واآلن 
أصبح مهددًا متامًا. لقد وقعت أحداث كثرية، ومثلم تقول منظمت هيئة األمم املتودة، فقد 

أخرجت العراق من بني 76 دولة من أكثر الدول يف مسائل الفساد املايل واإلداري. 

أقول  املؤمتر،  برنامج  يف  احلوار  حماور  يف  املطروح  املذهبية  السياسات  لسؤال  بالنسبة 
ونمت  العراقي،  األهيل  السلم  عىل  كبري  حد  إىل  أثرت  قد  املذهبية  السياسات  إن  بالفعل 
وداخلية،  خارجية  معروف  هو  كم  واألسباب  واإلرهاب.  التطرف  ظاهرة  خالهلا  من 
فهناك دول خارجية كثرية تتدخل اآلن يف العراق، فالعراق أصبح حقيقة ساحة رصاع بني 
مصالح هذه الدول. ونقول لكل األطراف السياسية سواء كانت علمنية أو إسالمية: هل 
فشلت الواليات املتودة التي قادت هذا املرشوع وفشل معها العامل أمجعه، ألن الكثري من 
دول العامل اشرتكت يف هذا املرشوع، مرشوع إسقاط دكتاتورية صدام حسني وإقامة نظام 
ديمقراطي يف العراق؟ فهل حقًا تم إقامة نظام ديمقراطي يف العراق؟ وهل النظام السيايس 
القائم يف العراق اآلن هو نظام يمكن أن يتصف بالديمقراطية؟ وهل ما جيري من حتزب 
وحماصصة طائفية، هو من مكونات النظام الديمقراطي الذي وعدتنا به الواليات املتودة 

األمريكية؟

احلزب اإلسالمي العراقي مثلم قال الدكتور حيدر سعيد، تأسس عام 1960، وكان منذ 
البداية يمل مهوم الوطن واملواطنني العراقيني، ولكن يف عام 1961 وبعد ستة أشهر فقط 
عىل انطالقته تم حّله، بناء عىل أمر من احلاكم العسكري آنذاك، ألنه قدم يف ذلك الوقت 

مطالب الشعب العراقي بشكل قوي إىل احلكومة. 
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والسبعينيات  الستينيات  يف  شهداء  وقدم  تضويات  قدم  اإلسالمي  احلزب  بالطبع 
النظام  يد  قتلوا عىل  الذين  الشهداء  الكثري من  قدم   ،1996 عام  الثمنينيات. ويف  ويف عقد 
البعثي السابق، وكان احلزب اإلسالمي يدافع عن حقوق الشعب العراقي، وعن مطالبهم 
باحلريات العامة، وحتسني أوضاعهم املعيشة، ودائًم كان يف صدارة املناهضني للدكتاتورية 

والساعني للتخلص منها. 

طبعًا احلزب اإلسالمي مل يشرتك يف مؤمتر لندن الذي اتفقت فيه بعض أطراف املعارضة 
العراقية عىل إسقاط دكتاتورية صدام حسني بأياٍد أمريكية وأجنبية، ومل يوافق عىل إسقاط 
بأن  العراقية  املعارضة  قبلت  الدين كذلك،  أمريكية. ويف مؤمتر صالح  بيد  السابق  النظام 
يكون إسقاط النظام السابق بيد أمريكية. ويف هذين املؤمترين، مل يشارك احلزب اإلسالمي 
العراقي باملطلق. وبعد أن سقط نظام صدام حسني، وتم احتالل العراق من قبل القوات 
األمريكية وقوات التوالف الدويل، قّرر احلزب اإلسالمي أن يشارك يف العملية السياسية 
عىل أساس أن هذه املشاركة يمكن أن تؤدي إىل إصالح يف العملية السياسية يف العراق، أو 
العراقية، ويف إهناء االحتالل األجنبي  الدولة  املفاسد عىل أقل تقدير يف مؤسسات  تقليل 
للعراق، وتشكيل الدولة اجلديدة، رغم أن قوات االحتالل األمريكي قد عملت عىل بناء 
دولة عىل أنقاض الدولة العراقية السابقة، بعد أن دّمرت مؤسساهتا وهيئاهتا وكل مرافقها 
وبناها التوتية، ومؤسسة اجليش وكل األجهزة األمنية للدولة القائمة منذ عقود. وكم قلنا، 
فإن هذه املشاركة أتت عىل أساس أن يتم وضع عجلة الدولة العراقية اجلديدة عىل السكة، 

فكان ال بد من املشاركة للتقليل من مفاسد احلكم اجلديد. 

طبعًا احلزب اإلسالمي كم قال اإلخوة قدم الكثري من الشهداء، من قياداته ومن كوادره 
األساسية، الذين ذهبوا ضوية اإلرهاب والتطرف. فقد خرس احلزب اإلسالمي نوو 700 
شهيد بني قيادي وكادر ذهبوا ضوية تفجريات »القاعدة« سواء يف املساجد أو يف عمليات 
اغتيال، وغريها. حقيقة، الوضع يف العراق معقد جدًا، هذا عدا عن اإلرهاب الذي بات 
يتم اإلجابة عنه،  مل  العراقي. هناك سؤال  الوطن  العراقيني وعىل صدر  جاثًم عىل صدور 
عم  املسؤول  هو  ومن  السجون؟  يف  املتواجدين  »القاعدة«  قادة  رساح  أطلق  من  وهو 
حدث من تطرف أو ما يدث من تطرف وإرهاب وقتل وتفجري وهتجري اآلن؟ لقد كان 
السياسات  بسبب  بيئة حاضنة  األمر  بداية  هلا يف  التكفري جتد  وأفكار  والتطرف  اإلرهاب 
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اخلاطئة للوكومة العراقية، ففي قسم من العمليات العسكريةـــ احلكومية التي كانت تتم 
يف املوافظات، كان يتم التعامل مع املواطنني يف هذه املوافظات بطريقة سيئة جدًا وقمعية، 
وكانت هذه الوحدات العسكرية تسومهم أسوأ أعمل التعذيب والتنكيل وتؤذهيم كوهنم 

ينتمون إىل طائفة أخرى، أو قومية أخرى أو مذهب آخر. 

ولذلك حدث ما حدث يف ذلك الوقت. وألن الناس كانت تبوث عن خمّلص يف ذلك 
الوقت، كائنًا من كان، هلذا جلأوا إىل املنظمت اإلرهابية واملتطرفة والتوقوا هبا، وربم شكلوا 
حاضنة شعبية هلا ليتخلصوا من الظلم والعسف الطائفي املسيطر واملهيمن عىل البلد وعىل 
نون  وعرقيًا.  طائفيًا  اضطهادًا  متارس  كانت  التي  األمنية  وأجهزته  العسكرية  مؤسساته 
كوزب إسالمي نعتقد بأن الدولة التي تبنى من جديد جيب أن تكون دولة الدينية تعتمد 
عىل املواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات والفرص، ومبنية عىل مبدأ احلقوق والواجبات 
السلمي  التعايش  مبدأ  عىل  ومبنية  الطائفية،  املواصصة  وليس  املواطنني  لكافة  املتساوية 
الشعب  كافة مكونات  فيها  التي تشارك  للسلطة  السلمي  التداول  والسلم األهيل، ومبدأ 
وليس  واملغربية،  التونسية  التجربتني  يف  احلال  هي  كم  وتشاركية  توافقية  بصورة  العراقي 
هيمنة الكثرة العددية لطائفة عىل نظام احلكم وتقلد زمام السلطة، ألنه ال يمكن أن حتكم 

العراق طائفة بعينها دون الطوائف األخرى، والقوميات األخرى، واألعراق األخرى. 

األمة هي مصدر السلطات. لذلك نقول إذا ما حتققت هذه املبادئ، فقد تعاونا عىل ذلك، 
ويمكننا أن نتعاون من جديد يف سبيل بناء عملية سياسية نظيفة ستخرج العراق بالتأكيد 

من حمنته احلالية.
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مناقشة عامة

الدكتور غازي يعقوب رحو)7): 

أو  إجيابية  جوانب  من  سواء  املجتمعات،  عىل  احلكم  يف  اإلسالميني  تأثري  أن  احلقيقة 
سلبية، يكمن يف الفصل بني الدين والدولة، وفصل السيايس عن الدعوي كم قال الكثري 
من اإلخوة يف اجللسات السابقة، وخاصة يف جتارب تركيا وتونس واملغرب. وإذا كان احلكم 
والسلطة بيد األحزاب السياسية الدينية، وهي التي تقود احلكم، فستعمل هذه األحزاب 
بالرضورة عىل اخللط بني الديني والدعوي وبني املواطنة وحقوقها وحرياهتا، ألنه حسب 
رأيي املتواضع يف هذا املجال أن الدين لإلنسان وملعتقداته الروحية، بينم الدولة هي تنظيم 

يتكون من مؤسسات قانونية حمايدة هدفها خدمة املجتمعات. 

والعمران  للبناء  فهي  الدولة  أما  اإلنسان،  لبناء  مها  والرشيعة  الدين  أن  أيضًا  وأعتقد 
حكم  يف  أم  الدولة  حكم  يف  املواطنة  حقوق  عن  نبوث  نون  هل  سؤايل:  واملؤسسات. 
نساء  املسيويون، ومن سبا  العراق، ومنهم  األقليات، خاصة يف  الرشيعة؟ ألن من هّجر 
وفتيات اإليزيديني، ومن استعبد شباهبم وأطفاهلم يف العراق، هل هي الدولة، أم الرشيعة 
التي دعت إليها »داعش«؟ ومن هّجر أبناء العراق بصورة عامة، هل هي قوانني الدولة، أم 
املواطنة، أم الرشيعة التي استخدمها البعض بالتعصب الطائفي الذي أساء للرشيعة أيضًا؟ 

الدكتور ح�سام الدين العمريي)8): 

تكون  الصفة  أن  نعرف  نون  السيايس.  اإلسالم  مصطلح  أطلق  ملاذا  أتساءل  بداية، 
جزءًا من كل، واإلسالم هو الكل، فكيف يتم العكس: كان من املمكن أن يقال السياسة 

)7)  عضو جملس الطائفة املسيوية العراقية يف األردنل

)8)  نائب األمني العام حلزب الشورى، األردنل
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اإلسالمية، بمعنى إضفاء الصبغة اإلسالمية عىل السياسة وليس تقزيم اإلسالم. هذه نقطة 
أوىل.

النقطة الثانية: نتمنى أن يتم توضيح من هم اإلسالميون املقصودون؟ وهل من خيالف 
كل  جتاوز  العراق  يف  البعث  نظام  إن  قيل  لقد  ثم  املسلم؟  هو  اإلسالمية  الرشيعة  قواعد 
القيم، ونون نتوافق يف بعض ما ذكر، لكن ما قام به السيد نور املالكي من الطائفة الشيعية، 

أكثر مما قام به صدام حسني رغم سنوات حكمه الطوال؟ 

الُسنة  بأن  حديث  هناك  وكان  اجلديد،  العراقي  الدستور  صياغة  تم  الثالثة:  النقطة 
يعتذرون عن املشاركة يف صياغة الدستور، وحزب الدعوة اإلسالمية كان له أكرب األثر يف 
صياغة الدستور. أين هذا الدستور حقيقة من الدماء التي تراق يف العراق والنفوس التي 
تزهق اآلن باملئات؟ وأين هذا الدستور من انتشار الطائفية املوجودة يف هذه احلالة؟ وأين 
هو هذا الدستور من عمليات إقصاء مكونات املجتمع العراقي ومنظمت املجتمع املدين 

من غري الطائفة الشيعية؟ 

ويسمى  فقط،  الشيعية  للتيارات  حتالف  هناك  يكون  أن  يمكن  كيف  الرابعة:  النقطة 
حتالف وطني، رغم أنه يقترص عىل الطائفة الشيعية وحدها؟ ويكفي القول إن هذا حلف 
املفرتض أن تعني كافة مكونات الشعب  شيعي، وليس »وطني« ألن عبارة »وطني« من 
أفعاله،  ضد  ووقف  املالكي  نور  الوزراء  رئيس  الشيعي  التوالف  انتقد  لقد  العراقي. 
عىل  وهيمنتها  »داعش«  بروز  نتيجة  كان  املالكي،  نور  ضد  الوقوف  أن  يعلم  واجلميع 
أراٍض شاسعة من العراق، وقد صدرت بيانات عن املرجعيات الدينية الشيعية تشري إىل أن 
األفعال والسياسات الطائفية اإلقصائية التي قام هبا نور املالكي ضد الُسنة هي التي تسببت 

أو جاءت بـ »داعش« التي وجدت حاضنة هلا يف أوساط الطائفة الُسنية.

السؤال األخري: ملاذا مل تصدر فتوى جهادية من قبل املرجعيات الدينية الشيعية وبالذات 
من املرجع األعىل السيد عيل السيستاين إال بعد أن اقرتبت األخطار من املناطق التي تسكنها 
الطائفة الشيعية وبغداد بالتوديد؟ ملاذا مل تكن هنالك فتوى جهادية عندما دخلت »داعش« 
املناطق خارج املوصل، وقتلت من قتلت. وأقول لألسف  إىل مدينة املوصل وغريها من 
تنظيًم  بصفتها  إليها  ُنسبت  هبا،  التغني  وتم  هناك،  »داعش«  حققتها  التي  النجاحات  إن 
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إسالميًا، وهم يعلمون علم اليقني أهنا صناعة أمريكية، وصناعة إرسائيلية، وليس لإلسالم 
أي صلة بـ »داعش« ال من قريب أو من بعيد. 

الدكتور عزت ال�سيد اأحمد)9): 

مني،  الرغم  عىل  الكالمية  القنابل  تنفجر  ولكن  كثريًا،  أتكلم  ال  أن  قررت  حقيقة، 
فاملوضوعات التي تم عرضها وإثارهتا يف املوضوع العراقي والتجربة اإلسالمية يف العراق 
كثرية. أبدأ مما تم عرضه، وكأننا أمام لوحة وردية للتجربة اإلسالمية يف العراق، جتعل الذين 
يركبون البوار ويفكرون باهلجرة إىل أوروبا، يرتاجعون عن أفكارهم ويفكرون باهلجرة إىل 
العراق، لكن احلقيقة هي خالف ذلك متامًا. وكم أشار الدكتور حممد عالوي، فقد فشلت 
التجربة اإلسالمية يف العراق بسبب الطائفية، وأدت يف احلقيقة إىل إحداث رشخ طائفي، 
اخلدمات  أن  إىل إحداث رصاع كبري جدًا، هذا فضاًل عن  وانقسامات طائفية، وقاد هذا 
أنفقت يف  التي  الطائلة  املوازنات واألموال  برغم  تكاد تكون معدومة  للمواطنني  املقدمة 

العراق خالل التسع سنوات التي نون بصددها لتقييم التجربة اإلسالمية فيها. 

هنا أريد أن أعرج إىل موضوع التجربة اإلسالمية يف احلكم، لكن هل التجربة اإلسالمية 
أن  أم  بارتياح،  الدينية  شعائرهم  ويقيمون  يصلون  الناس  جعل  عىل  تقترص  احلكم  يف 
إنسانية واجتمعية وسياسية.. التجربة اإلسالمية يف احلكم هي عبارة عن تقديم خدمات 
إلخ؟ التجربة السياسية تعني التجربة امليدانية، الصالة والدعوة أمر قائم بطريقة أو بأخرى، 
والتجربة السياسية يشء آخر. سمحة الشيخ عيل العالق، تعليقًا عىل سؤاله باألمس، حول 
املرجعية اإلخوانية يف الطائفة السنية، وهناك باملقابل املرجعية الشيعية يف الطائفة الشيعية، 
فم الفرق بينهم؟ أعتقد أنه ربم تكون هناك مرجعية عاملية ملذهب ديني أو مذهب سيايس، 
هلا  التي  الوجودية  والفلسفة  املاركسية،  والفلسفة  والعلمنية،  والليربالية،  الشيوعية،  مثل 

مرجعيات عاملية، فلمذا ال يكون لإلسالم واملسلمني حرصًا أية مرجعية عاملية؟ 

)9)  مفكر سوري، األردنل
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بالنسبة للدستور العراقي، أنا ارى أن الدستور العراقي هو أسوأ دستور عىل اإلطالق، 
فالدستور الذي يقيم دولة عىل أساس املواصصة الطائفية، هو دستور قاتل للدولة ومدمر 
للدولة. يف لبنان يعملون منذ 100 سنة بدستور حماصصة، هلذا ما زالت لبنان دولة حماصصة 
طائفية ومل خترج عن هذا النطاق، وانظروا ما الذي جيري اآلن يف لبنان من نزاعات طائفية 
ورصاعات مذهبية. والعراق بدوره يطبق دستور حماصصة طائفية، بينم الدستور احلقيقي 
العامة  احلريات  ضمن  دستور  القانون،  دولة  دستور  هو  واحلقوق،  املواطنة  دستور  هو 

وحقوق املرأة. 

أنه  فيم يتعلق باملرجع الشيعي األعىل السيد عيل السيستاين، هو دولة داخل دولة، مع 
مرجعية دينية، ومعنى ذلك أن العراق هي دولة املرجعية، وهي دولة والية الفقيه بطريقة 
أو أخرى، والسيد عيل السيستاين هو مرجعية داخل الدولة العراقية، فإما ال يكون له دور 
الفقيه  والية  دولة  أمام  فنون  يتدخل،  أن  أراد  إذا  وإما  قوة،  وال  حول  فال  يتدخل،  وال 
مرة أخرى. ملاذا يتدخل السيد عيل السيستاين إذا كان هناك قانون يطبق عىل اجلميع دون 
استثناءات؟ فاملواطنون ُيفرتض أهنم متساوون أمام القانون، لذلك أقول وأؤكد إن السيد 
واجلهات  األطراف  بني  واإلشكاالت  اخلالفات  حلل  مرجعيته  شكل  السيستاين  عيل 

السياسية العراقية يف حال النزاع فيم بينهم بدياًل للقانون يف العراق. 

نستعرض  ومل  وتارخيية،  قانونية  استعراضات  هو  سمعناه  ما  كل  السابقة  اجللسات  يف 
احلركة اإلسالمية يف أي بلد من البلدان، والدكتور حممد عالوي، قدم جتربة نقدية، سواء 

أكانت هذه االنتقادات دقيقة أو غري دقيقة. 

الأ�ستاذ مهند الدبوين)10): 

أو عدم قدرة اإلسالم  تكنوقراط يف ظل فشل  العراق حكومة  تغيب عن مفاهيم  ملاذا 
السيطرة  عىل  قدرته  وعدم  العراقية،  الدولة  ومفاصل  العراق  عىل  السيطرة  عىل  السيايس 
الذين  واألكاديميني  بالعلمء  العراق  يعمل  وماذا  2003؟  منذ  واإلداري  املايل  الفساد  عىل 

)10)  السكرتري اخلاص الحتاد اإلحصائيني العرب، األردنل
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يزخر هبم، هل إقصاء هؤالء العلمء واألكاديميني سياسة مقصودة من قبل أحزاب اإلسالم 
السيايس؟ وملاذا ال يتم تشكيل حكومة تكنوقراط من هؤالء العلمء واألكاديميني؟

الأ�ستاذ غازي م�سرب�س)11): 

الدول  هذه  دمرت  العربية  الدول  يف  حتدث  كانت  التي  االنقالبات  إن  أقول  بداية 
ومارست  الديمقراطية،  البنى  وكل  اإلنسان  حقوق  وانتهكت  احلريات،  فيها  وقوضت 
قبل  من  إسالمي  انقالب  أي  أن  أعتقد  لكنني  البالد،  ونفي خارج  وإبعاد  إقصاء  سياسة 
األحزاب اإلسالمية سيكون أسوأ بكثري من أية انقالبات عسكرية كان يقوم هبا العسكر 
األمريكي يف  االحتالل  أحدثه  الذي  االنقالب  من  وأسوأ  والعلمنية،  اليسارية  القوى  أو 
إىل  »داعش«  إحضار  تم  لقد  نفسها.  عىل  انقلبت  املتودة  الواليات  أن  لدرجة  العراق، 
العراق هبدف تفتيته ديمغرافيًا، وجغرافيًا، واثنيًا، وعرقيًا، ومذهبيًا ودينيًا. وأعتقد أن الذي 
كان جيري يف العراق بداية هو عبارة عن حروب دينية ومذهبية، وأصبوت اآلن عىل أرض 

الواقع حروبًا أهلية بامتياز، وكل هذه احلروب هي لرتسيخ عاملني:

أوالً( حتى يتم تربير هيودية الدولة يف فلسطني. 

ثانيًا( حتى ال نوارب أو تكون لدينا القدرة عىل حماربة إرسائيل، فكل دولة عربية، يتم 
العمل عىل إهناكها ماليًا واقتصاديًا وعسكريًا، من أجل أن ال تقوم هلا قائمة وتقوى عىل 

حماربة إرسائيل لغاية مخسني سنة قادمة.

إسالمية  حضاريت  مسيوي،  أردين،  عريب،  وأنا  الشخيص،  باعتقادي  أخرى،  مسألة 
وثقافتنا إسالمية، وأنا أفتخر باإلسالم، ولكن هل نسينا أمتنا العربية وانقالباتنا وحروبنا يف 
القرن املايض، لنتودث اآلن فقط عن أمة اإلسالم يف العامل كله؟ أهيم أفضل لنا أن نتودث 
عن أمة اإلسالم يف كل مكان، أم نتودث عن األمة العربية والقومية العربية؟ باعتقادي 
الشخيص أن األمة العربية، والقومية العربية بواجة إىل إعادة هنوض، ونون حاليًا توقفنا 

)11)  عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردنل
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عن احلديث عن القومية العربية باملطلق، ونتودث فقط عن فروع اإلسالم، وعن املذاهب 
والطوائف والعصبيات العشائرية. 

آخر نقطة، بالنسبة للتفرد يف احلكم، نون قلنا سابقًا واستفضنا يف احلديث عن صدام 
حسني بأنه كان دكتاتورًا ومتفردًا يف احلكم وطاغية ومستبدا،ً، ونعتناه بكل الصفات ولكن 
هناك أيضًا تفرد يف احلكم يف إيران وبلدان أخرى، وإقصاء لآلخر، وحاليًا ال أرى إال تفردًا 
أن  أيضًا من أي طائفة حتكم طائفة أخرى، وقومية حتكم قومية أخرى. ويبدو  يف احلكم 
اجلينات الوراثية اخلاصة بنا كعرب وكمسلمني ال يوجد فيها اثر للديمقراطية التي نتودث 
عنها. ثانيًا، إن التفسريات التي أبداها املتودثون تقر بأن اإلسالم جدًا ممتاز، وأنا أقر بذلك 
أيضًا، لكنني أريد أن أرى شخصيًا منافع اإلسالم واقعًا عمليًا عىل األرض. وهلذا أتساءل: 
هل أنا كمسيوي أعامل كم هو منصوص عليه يف الدستور، أم أن هناك قضايا أو نصوص 

ختتلف عىل أرض الواقع؟ 

وأريد أن ألفت نظر الدكتور غازي رحو للمقارنة بني مسيويي العراق يف عهد صدام 
عام  يف  مسيوي،  ألف  و800  مليون  تعدادهم  كان  فقد   ،2003 عام  يف  الغزو  قبل  حسني 
2010، ثم انخفض إىل مليون و400 ألف نسمة، بمعنى أن نصف مليون مسيوي هاجروا 

من العراق عنوة، ثم انخفض تعدادهم إىل 350 ألف مسيوي يف عام 2014، أي أنه تم هتجري 
مليون و200 ألف مسيوي يف آخر عرش سنوات، بعد االحتالل األمريكي وإسقاط نظام 
صدام حسني. هل هذه احلكومة التي نتودث عنها ديمقراطية؟ هل هذه القومية العربية؟ 
هل هذه هي األمة اإلسالمية؟ أنا مع الدين، ولكن لست مع تسييس الدين، املثل الشعبي 
يقول: »يا جتارة.. يا إمارة«، أنا برأيي »يا إمارة، أما الدين فربأيي فهو لألخالق، وللقضايا 

االجتمعية«.
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الدكتور �سعد الراوي)12): 

وردت مالحظات حول أن األحزاب اإلسالمية، حتى بعد عام 2003، مل تستطع تطوير 
عن  ختتلف  خاصة  وطبيعة  ظروف  له  العراق  أن  ال سيم  للعراق.  بوكومة  خاصة  نظرية 
والدينية  والعرقية  الطائفية  التعددية  وهي  األخرى،  اإلسالمية  الدول  أو  العربية  الدول 
واملذهبية، وأن الديمقراطية يف العراق، حتولت إىل أداة حكم، ومل تتوول إىل فلسفة يف إدارة 
البالد أو نظام حكم له مبادئه وأسسه، وأن املسعى الديمغرايف يف إنتاج هذه الديمقراطية 
املناطق،  أغلبية  ديمقراطية  هي  العراق  يف  فاملوجود  العراقية،  اجلغرافيا  أغلبية  فتت  قد 
وليس ديمقراطية أغلبية التوافق التي كان يراد التوافق عليها حلكم العراق. هذه يف احلقيقة 

مالحظات أساسية كنت أمتنى لو أجاب املتداخلون واملتودثون عنها.

وبودي أن أشري إىل ما تفضل به سمحة الشيخ محيد معلة، بشأن طبيعة حكم العراق، 
وطنية  لوحدة  حافزًا  يكون  أن  يمكن  كان  الذي  والثقايف  واملذهبي  االثني  التنوع  وهذا 
عراقية مثمرة وكبرية تعود باخلري الوفري عىل العراق، لكنه حتول مع األسف بوكم التدخل 
اخلارجي، والعصبية املذهبية الداخلية وغريها إىل نقمة عىل جمموع العراقيني، نقمة مدمرة 
وخالفية، ويمكن أن تكون خطرية عىل البالد رغم كل اإلشارات االجيابية التي وردت من 
سمحة الشيخ محيد معلة، ومن قبله األستاذ النائب عيل العالق، والدكتور ضياء األسدي. 

ففي ظروف املواجهة يف القضايا الكربى، فال غرابة أن تكون الطائفة الشيعة قد انترصت 
للطائفة السنية يف العراق، حيث بدأت بمساعدهتم يف حمافظة األنبار، وأن تكون الطائفة 
السنية قد انترصت للطائفة الشيعة يف املوافظات اجلنوبية، عندما بدأت املواجهات احلقيقية 
مع املوتل األمريكي، فالشعب العراقي مستعد حقيقة أن يبقى موحدًا يف القضايا الكربى، 
ولن تفرقه إال صغائر األمور، والتي قال السيد حممد عالوي أنه يستغلها السياسيون للبقاء 
يف احلكم، والبقاء متمسكني بالسلطة عن طريق تعميق الطائفية واملذهبية، وليس القضاء 

عليها. 

)12)  نائب سابق لرئيس مفوضية االنتخابات، العراقل
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مالحظة أخرية، أشار إليه، األخ العزيز الدكتور ضياء األسدي، وهي رضورة صياغة 
ومذاهبهم،  ودياناهتم  وأعراقهم  طوائفهم  بكل  العراقيني  مجيع  عليه  يتفق  وطني  ميثاق 
بالرشوط واملواصفات التي حتدث ، وربم يدث توسع يف هذه املواصفات خاصة إذا ما 
تم إقراره يف الربملان وصوت عليه اجلميع، وسيكون له حظوة كبرية، وربم يساعد يف ضمن 

وحدة الكلمة، ووحدة املوقف، ووحدة الرتاب العراقي. 

الدكتور �سهيل ن�سري)13): 

من مخسني سنة مل نكن نسمع حقيقة بأن هناك سنيًا وشيعيًا، أو تعددية كبرية عىل هذا 
هذه  ظهرت  السنني،  هذه  طوال  الديمقراطية  هذه  بعد  ملاذا  أتساءل  العراق.  يف  النمط 
التعددية الطائفية والتنوع العرقي والديني واملذهبي يف العراق؟ ملاذا أصبح هناك تفتت كبري 
يف أوساط الشعب واملجتمع العراقي، بويث باتت هناك أطياف خمتلفة عديدة يف املجتمع 
العراقي. ثم هل نون أمام سلطة انفرادية يف العراق، حتى أن كل واحد يسعى إىل إثبات 
نفسه؟ أما آن األوان لنتخذ من التجربة املغربية أو جتربة اململكة األردنية اهلاشمية نموذجًا؟ 

واعتقد أنه جيب أن تكون هناك ملكية يف الوقت احلارض يف دولة العراق الشقيقة؟

الدكتور عبد القادر احلبا�سنة)14): 

حقيقة، ال أريد املقارنة بني التجارب، ولكن أود أن ألزم نفيس بنهج الرسول )صلعم(، 
يف مواقفي: املوقف األول، عندما كان يأيت ذكر أبو جهل العدو األول لإلسالم بوضور 
ذلك  جاء  عندما  املوقف  ذلك  هو  الثاين،  املوقف  ذلك؟  من  موقفه  كان  فم  عكرمة  أبنه 
إجابة  فكانت  النبوي،  املسجد  داخل  عمله  ما  وعمل  )صلعم(،  اهلل  رسول  إىل  األعرايب 

الرسول )صلعم( بعد حوار طويل، »لقد ضيقت واسعًا«!

)13)  ناشط يف جمال حقوق اإلنسان، األردنل

)14)  نائب سابق يف جملس النواب األردين، عضو نقابة األطباء األردنيني، األردنل
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بكل  فأقول  إلخ«،  واحلكم...  »اإلسالميون  املؤمتر  عنوان  مع  اختاليف  أسجل  أوالً، 
احرتام وتقدير: اإلسالميون هنا ال عالقة هلم باإلسالم، بل هم مذهبيون وطائفيون، وكان 
األجدر أن نقول »التجربة املذهبية والطائفية يف ظل االحتالل األمريكي ملكونات الشعب 
العراقي«، وأنا أشعر بكل احرتام وتقدير لشخوصكم الكريمة أنني مل أسمع، ومل أر،َ ومل 
الذي   1920 العظيم، عراق محورايب ورشائعه، إىل عراق  العراق  العراق، هذا  أشم رائوة 
الفرات  أبناء  التي قادها  ما زال بعض أحفاده وأبنائه أحياء يعيشون نشوة ثورة العرشين 
األوسط بأبسط الوسائل ضد املستعمر الربيطاين حينذاك، ثم يطلب مني أن أصدق أن من 
جاء عىل الدبابة األمريكية ووضع دستور »بريمر« سوف يبني جتربة إسالمية؟ فال عالقة 
لإلسالم هبذا، وحتى ال أظلم الطوائف فإن ما يتم اآلن من عنف سيايس، هو ألن الطوائف 
هي عبارة عن جزء من النسيج االجتمعي الذي نكن له كل االحرتام، لكن ما يتم اآلن ليس 
له عالقة ال باإلسالم وال بالطوائف، بل هي طائفية سياسية حمصورة يف املنطقة اخلرضاء، 

مصدرها أمريكا، وهناية أمريكا ستكون إنشاء اهلل يف العراق.

تقديم  عىل  قدرته  عىل  سعيد  حيدر  للدكتور  شكري  أوجه  أن  أريد  الثانية،  املسألة 
املتودثني. لقد طرح الدكتور سعيد سؤاالً وجيهًا يريد اإلجابة عنه، وهو هل جيوز إمامة 
غري املسلم، ونون يف جمتمع مسلم؟ يا دكتور، نون نريد أن ال يقتل املسلم أخاه املسلم عىل 
اهلوية الطائفية أو اهلوية املذهبية، أو حتى عىل االسم، وتسأل هذا السؤال الكبري. كنت أمتنى 
أن ُيطرح هذا السؤال عندما قال إخواننا يف املغرب بأن من الرشق يأيت كل يشء جديد، 
وهؤالء األشخاص املورتمون اجلالسون عىل املنصة هم من مججمة العرب من العراق من 

أمة العرب، رماح اهلل يف األرض، ولكن ماذا بقي من العراق رغم ذلك؟ 

العلمء  الدكتاتور من  الدكتاتور، لكن كم ذهب مع  ليذهب  أقول:  للدكتاتور،  بالنسبة 
واملهندسني واألطباء واألكاديميني العراقيني؟ وهذا له عالقة بالعراق وبالطوائف العراقية 
وليس بالدكتاتور. وكم اغتيل من املهندسني؟، كم اغتيل من األطباء؟ كم اغتيل من أبناء 
العراق؟، كم اغتيل من أبناء العراق الذين كانوا يشتغلون يف املصانع؟ كم ُقتل منهم؟ كم 
كان عدده؟، وكم بقي منهم؟ هذه الويالت واملصائب واملون، وهذا القتل واالغتيال جاء 
بعد الدكتاتور صدام حسني، لكنه حدث وجرى وُنفذ قبل أن تظهر »داعش« أو »القاعدة« 
عىل السطح هبذا الشكل احلايل املوجود يف العراق، وهذا يدث وُينفذ منذ عام 2003، فمن 
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قام بكل هذه اجلرائم ومن نفذ هذه الويالت واملصائب؟ هل كل هذه األعمل اإلجرامية 
واملشينة التي يندى هلا جبني البرشية ُتسجل ضد جمهول؟ أم أن الفاعل معروف؟ حقيقة، 
أخالقنا حتولت إىل سجن أبو غريب األمريكي والرتيالت، هذه املصائب والويالت التي 

أصبح يصدرها العراق اجلديد، العراق الديمقراطي. 

آسف عىل اإلطالة، أريد أن أسأل وأمتنى أن أسمع اإلجابة، ملاذا نون وراء »املظلومية«، 
ونلبس قميص عثمن أو نتومل دم احلسني؟ ملاذا حتول العراق إىل جويم يعيث به اإلرهاب 
والطائفية عىل حد سواء قتاًل ودمارًا وهتجريًا؟ ما األفضل للعراق، دولة والية الفقيه )عىل 
الطريقة الشيعية(، أو حاكميه إسالمية )عىل طريقة اإلخوان املسلمني(، أو دولة ديمقراطية 
مدنية، جزء من الوطن العريب وجزء من عاملها اإلسالمي؟ هل نستطيع أن نستمع ملتودث 
عراقي دون أن ينتبه أنه قال صىل اهلل عىل حممد وعىل آله،.. ثم توقف، أو صوبه..وتوقف، 
فقط أوصلونا هلذه النتيجة اإلجيابية، هذا العراق العظيم الذي وصل إىل مستوى ال يقبله ال 

عراقي، وال عريب، وال مسلم، وال صديق. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(:

بعيد.  من  وليس  قرب،  وعن  بالعراق  معرفة  عىل  الشخص  نقاش  يكون  أن  أرجو 
العراق احلديث، وليس  اليوم األول لتأسيس  العراق موجودة منذ  فالطائفية السياسية يف 
ألن بغداد سقطت يف يد األمريكان، حتول العراقيون إىل سنة وشيعة. القضية أعقد بكثري 
مما يعتقد البعض. وأنا قلت يف تقديمي إن اإلسالم السيايس يف حال البلد متعدد الطوائف 

واالثنيات، انتقل للتعبري عن اهلوية الطائفية. 

الأ�ستاذ حمزة من�سور)15): 

العراق، وأن يفظ عليه وحدته وأن  العراق وأهل  بداية أسأل اهلل عز وجل أن يمي 
خيرجه من حمنته، وأنا كإسالمي ملتزم ومؤمن بأن اإلسالم هو رسالة سموية، وأنا مؤمن 

)15)  أمني عام سابق حلزب جبهة العمل اإلسالمي، األردنل
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للناس«،  أخرجت  امة  »خري  لنكون  جديد  من  يعيدنا  بأن  كفيل  فهو  احلضارية،  برسالته 
لكن يزنني إخواين أن أقول لكم إن جتربتكم يف احلكم أو املشاركة، حقيقة، ال أستطيع 
أنا كإسالمي أن أدافع عنها مطلقًا. هذه جتربة يسب عليها أهنا وضعت العراق اآلن عىل 
مفرتق طرق. العراق مرشح اآلن للتمزق، ال قدر اهلل. العراق يعيش اآلن فتنة ما بعدها فتنة، 
العراق خرج من احتالل، خرجوا من قضية الرتحيب باالحتالل وخرجوا من السكوت 
عىل مقاومة االحتالل، وخرجوا من حكم ما رأينا فيه ترمجة لألقوال إىل أفعال. إن ما قاله 
السيد عيل السيستاين، هو قول مجيل، ونون نعتز به. قال »ليسوا إخواننا، بل هم أنفسنا«، 
أقف عند هذه  وأنا ال  الواقع،  له عىل أرض  القول اجلميل  ترمجة هلذا  نرى  أن  نريد  نون 
األقوال، أما حقيقة أن العراق جيب أن تكون فيه دولة املواطنة، العراق لكل أبنائه، وبكل 
والشيعي  الشيعي،  خلف  السني  يصىل  أن  سابقًا  كنا  كم  جديد  من  نرجع  أن  نريد  أبنائه، 

خلف السني، وبطمأنينة بدون خوف أو وجل. 

الأ�ستاذ عبد ال�سالم البيطار)16):

أن  مع  »داعش«،  حماربة  أولوياتكم  من  بأن  قلتم  أنتم  العالق،  للسيد  األول  السؤال 
كثريون يعلمون بأنكم أنتم من تدعموهنم، والكثري من قيادات »داعش« هم من الشيعة، 
هل  السابق،  والطرح  املعطيات  خالل  من  الثاين:  السؤال  كذلك؟  »التقية«  من  هذا  فهل 

يمكن أن نسمي هذا بتجربة اإلسالم السيايس الشيعي واحلكم يف الدول العربية؟

الأ�ستاذ اأحمد نا�سر)17): 

بداية ال بد من االستفادة من جتارب اإلسالميني يف دول اجلوار، ورأينا كيف أن التجربة 
املغربية كذلك،  التجربة  ليقتدي هبا، ورأينا  إليها  يتطلع  الكل  إنسانية،  الرتكية، هي جتربة 
التي وجدنا أهنا جتربة رائدة وهي يف طور النجاح إنشاء اهلل. كذلك هناك التجربة التونسية 

)16)  عضو املجلس الوطني السوري، سوريال

)17)  سوريال



323الفصل اخلامس: اإلسالميون واحلكمللل التجربة العراقية

التي بدأت حتبو باجتاه الديمقراطية التوافقية والتشاركية. أما يف مرص، فقد فشلت التجربة 
بعد أن جرى االنقالب ضد هذه التجربة التي مل تكتمل. 

بالنسبة للتجربة اإلسالمية يف العراق، أال يرى معي األخوان العالق وسعيد، أن هناك 
تأييدًا للمواقف اإلجيابية حلكومة نور املالكي، لكن مع مرور رسيع عىل سلبياهتا رغم أن 
هذه احلكومة قد مارست اإلقصاء والتهميش الطائفي والقومي واملذهبي، ومارست كل 
تكن هنالك حكومة وطنية  الُسنة، ومل  أهل  والتنكيل ضد رموز ووجهاء  القمع  أساليب 
تشاركية أو توافقية بني أطياف املجتمع العراقي ومكوناته، بل كان هناك تشكيل حكومي 
أو فريق حكومي ليس له عالقة بالوطنية، حيث تشكل هذا الفريق يف حقيقة األمر من لون 

طائفي واحد، وأقىص مجيع التيارات يف العراق، وخاصة التيار األكرب، التيار الُسني. 

وأقول بكل رصاحة ووضوح إن هذه األجواء من اإلقصاء والتهميش هي من أوجدت، 
نتيجة إلقصائهم عن احلكم وعن  الواقع،  للتطرف كم رأينا عىل أرض  وأسست حاضنة 
من  فأقم  الذي  األمر  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الُسنة  أهل  لتهميش  ونتيجة  العامة،  الوظائف 
والوظائف،  اخلدمات  نقص  صعيد  عىل  وخاصة  الُسنية  للطائفة  احليايت  الواقع  صعوبة 

وزيادة أعداد العاطلني عن العمل. 

هذه األوضاع املزرية دفعت بالكثري من أهل الُسنة لالنضمم إىل املتطرفني، مقابل رواتب 
مالية يتقاضوهنا، وإال منذ متى ينضم أهل الُسنة إىل املتطرفني، وجيد املتطرفون هلم حاضنة 
عىل  وعمل  الُسنة،  أهل  وأقىص  احلكومة  املالكي  نور  تسلم  عندما  أليس  صفوفهم؟  يف 
هتميش مناطقهم حتى من أبسط حقوقهم، وهي تقديم اخلدمات هلم؟ ونتيجة هلذا الظلم 
الفاضح وهذا التعسف املتعمد، انضم عنارص من أهل الُسنة إىل »القاعدة« و»داعش«، هذا 

من ناحية. 

ودكتاتور  ظامل  بأنه  حسني  صدام  الرئيس  وصفت  إنكم  أقول  الثانية،  الناحية  ومن 
فهو  لنظام صدام حسني؟  اآلخر  الوجه  بشار األسد هو  نظام  أن  ترون معي  أال  وفايش، 
نظام بعثي، إقصائي، فايش، أال ترون كيف يدمر سوريا ويقتل الشعب السوري بالكامل، 
ومع ذلك تقف احلكومة العراقية السابقة، حكومة نور املالكي، معه. بمذا تفرسون هذا؟ 
العراقي يف حمنته ووقف إىل  أمام الشعب  أبوابه عىل مرصاعيها  السوري  يفتح الشعب  أمل 
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جانبه، واآلن تقف احلكومة العراقية ضد ثورة الشعب السوري، وهذا املوقف واضح أمام 
العيان؟ 

حيدر  الدكتور  حكومة  اجلديدة،  العراقية  احلكومة  من  نتمنى  نون  األخري:  السؤال 
العبادي، أن تكون حكومة لكافة أطياف الشعب العراقي، حكومة لكل مكونات املجتمع 
نرى  أن  ونتمنى  العراقية،  الطوائف  لكل  والتهميش  اإلقصاء  حقبة  تنتهي  وأن  العراقي، 
العراق آمنًا مزدهرًا قريبًا من أشقائه العرب. واألخوة العربية واإلسالمية تتمنى دائًم عىل 
ببناء عراق منفتح عىل اجلميع. أال ترون أن العراق قد وجد  اإلخوة العراقيني أن يقوموا 
هلذا  العراقية؟  للوكومة  الطائفية  السياسة  ظل  يف  العربية  الدول  من  عدد  معزوالً  نفسه 
نرجو أن تراجع احلكومة العراقية اجلديدة املواقف، وأن تكون املراجعة نقدية وفعلية لكل 
العراقية إجيابية اجتاه ثورة الشعب  السابقة، ونتمنى أن تكون سياسة احلكومة  السياسات 

السوري. 

الأ�ستاذ عمر �سبحي)18): 

اإليرانية  التجربة  وهي  أال  أخرى  جتربة  تضاف  أن  أمتنى  كنت  مالحظات:  عدة  لدى 
اإلسالميون  تقدم  حقيقة  املؤمتر.  يف  املبووثة  التجارب  إىل  إيران  يف  اإلسالميني  وجتربة 
ونجووا يف إيران كتجربة إسالمية يف الشأن اإليراين، لكن هل نجح اإليرانيون يف تسويق 
جتربتهم؟ لقد بنوا جتربة ناجوة بال شك، وكنا نريد أن نتعرف عىل هذه التجربة عن كثب، 

حتى تتوضح لنا أكثر فأكثر، وبخاصة نجاحاهتا وإخفاقاهتا. 

وفيم خيص اإلسالميني الكرد يف التجربة العراقية، فقد قّدم اإلسالميون الكرد أنفسهم 
لقد  ُسنة.  إسالميون  أهنم  أنفسهم عىل  يقدموا  ومل  بطريقة خمتلفة،  بغداد  إىل  قدومهم  عند 
كنت يف احلقيقة أمتنى استضافة من يمثل هذه التجربة اإلسالمية الكردية يف إطار التجربة 
العراقية ككل. وأريد أن أطرح بعض األسئلة عىل املوارضين الكرام. لقد الحظت نوعًا 
أو اإلسالميون  الُسنة  احلقيقية. اإلسالميون  املتعمد من اإلجابة عن األسئلة  التهرب  من 

)18)  صوفي وباحث يف قناة دجلة الفضائيةل
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الشيعة، انتم يف هناية املطاف إسالميون شئتم أم أبيتم. مشكلتكم أنكم شيعة وأنكم ُسنة، 
وهذا األمر يتعلق بكم أنتم أنفسكم كمواطنني عراقيني، لكن ماذا قدمتم من إجابات حول 
األسئلة املهمة التي تتعلق بكيفية إدارة احلكم وإدارة مقدرات البالد وثرواهتا؟ وهل يمكن 
حتسني أحوال الناس املعيشية وأحواهلم احلياتية اليومية، وإنقاذهم من براثن البطالة والفقر 
والعوز؟ كيف يمكن إدارة التنمية يف البالد؟ هل خالفاتكم كُسنة وشيعة تتعلق بذلك، أم 

بيشء أو أشياء أخرى؟ حقيقة املشكلة فيكم أنتم قبل أن تكون يف أي يشء آخر. 

السؤال املووري اآلخر هو ما هي جتربة اإلسالميني يف احلكم؟ نون هنا نواول أن نفهم 
العمل  السؤال: هل  السلطة.  الطائفة مع  العالقة بني اإلسالميني والسلطة، وليس عالقة 
السيايس لإلسالميني يتعلق بكيف جيب أن تتم إدارة مقدرات البالد وثرواهتا النفطية اهلائلة 
وتطويرها، أم يتعلق بكيفية وضع السلطة بيد طائفة معينة وحتديدًا بيد رجال الدين فيها؟ 
لو أخذنا عىل سبيل املثال ُسنيًا علمنيًا أو شيعيًا علمنيًا تسلم سدة احلكم أو مفصاًل مهًم يف 
الدولة العراقية، ماذا ستفعلون معًا كرجال دين، هل ستساندونه، أم ستعارضونه، أم ماذا 

ستفعلون معه؟ 

الأ�ستاذ لوؤي جرادات: )19)

أريد أن أثني عىل ما تفضل به من أسئلة كٌل من األستاذ محزة منصور، واألستاذ احلباشنة، 
ألنه كان لدي األسئلة نفسها.

م�سارك )مل يذكر ا�سمه(:

إذا كان دستور 2005 يف العراقي يستند إىل العنوان الشيعي، أليس هو من أوصل العراق 
إىل التصنيف بأهنا الدولة 76 الفاشلة يف العامل؟ السؤال الثاين: ما موقف األحزاب الشيعية 
من اجلرائم التي ترتكب يف املناطق الُسنية، بوجة طرد »داعش« عىل يد متطوعي احلشد 

الشعبي؟

)19)  قيادي يف حزب الوفاء الوطني، األردنل
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الدكتور يحيى الكبي�سي)20): 

وردت مجلة معلومات يف مداخالت املوارضين، أنا شخصيًا أحتفظ عىل الكثري منها. فم 
حتدث به السيد هباء الدين النقشبندي عن احلزب اإلسالمي العراقي ومشاركته يف العملية 
والدليل  يدث،  مل  هذا  حقيقة  اجلديد،  الدستور  كتابة  يف  الُسنة  مشاركة  وعن  السياسية، 
عىل ذلك، أن غالبية الُسنة الذين قال عنهم إهنم شاركوا يف كتابة الدستور قد رفضوا هذا 
الدستور، وقالوا نون مل نشارك يف انتخاب األعضاء الذين اختريوا لكتابة الدستور، والذين 
تم اإلعالن عن أسمئهم قبل يومني من االستفتاء عىل الدستور، وهذا معروف للجميع يف 

العراق، وال أريد اخلوض به. 

لكن أريد أن أناقش قضيتني أساسيتني: القضية األوىل حول نظرية احلكم. يف احلقيقة، 
هنالك مشكلة تارخيية يف األحزاب العراقية، وأقصد مجيع األحزاب العراقية، الشيوعية، 
والقومية، واليسارية، والعلمنية، والليربالية منها، وأيضًا اإلسالمية، هذه األحزاب مل تنتج 
سدة  إىل  وصلوا  عندما  اإلسالميون  واجه  هلذا  منظرين،  دائًم  تنتج  كانت  بل  مناضلني، 
احلكم هذه األزمة، أزمة إنتاج نظرية عىل أثر وصوهلم إىل احلكم، وهلذا من املالحظ أنه منذ 
عام 2003 ولغاية اآلن، مل يواجه اإلسالميون يف العراق باملطلق األسئلة املركزية التي تواجه 
اإلسالمي،  باالقتصاد  تتعلق  أسئلة  املثال،  سبيل  عىل  العامل،  من  مكان  أي  يف  السياسيني 
وهذه األسئلة كانت دائًم حارضة عندما يتم احلديث عن االقتصاد، ولكن سؤاالً كهذا مل 
ُيطرح مطلقًا يف العراق من أي جهة من اجلهات، وبقيت طبيعة االقتصاد يف العراق كم هي 
قبل عام 2003، وقبل التوول إىل اقتصاد السوق الذي مل يكن حارضًا بشكل واضح قبل 

ذلك. وبالتايل أقفلت اإلجابات عن األسئلة األساسية املتعلقة باإلسالم السيايس. 

املتعلقة بوقوق اإلنسان، أو  أو  العامة واخلاصة  املتعلقة باحلريات  بالنسبة لألسئلة  أما 
كمواطنني.  معهم  والتعامل  القانون  أمام  العراقيني  مجيع  بني  واملساواة  باملواطنة  املتعلقة 
يف  اليومية  السياسة  ممارسة  يسمى  بم  اإلسالميون  وانشغل  أقفلت،  حقيقة  األسئلة  هذه 
باإلسالم  له عالقة  الذي  السؤال  إجياد جتربة يف احلكم.  انشغلوا يف  أكثر مما  إدارة احلكم، 

)20)  املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية، العراقل
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السيايس الشيعي، يف ضوء العالقة ما بني املرجعية الشيعية العليا والدستور، أعتقد أن هذا 
سؤال مركزي، فعندما نتودث عن اجلهاد االكتفائي، أعتقد أن الشيعة ال يستطيعون أن 
يتصوروا أن هناك ثقافة أخرى يف العراق ليس هلا عالقة بمرجعية السيد عيل السيستاين وال 
العراقيني،  تعرتف هباــ وهم يريدون أن يقولوا اجلهاد االكتفائي هو فرض عني عىل كل 
هلذا علينا االختيار يف العراق، إما هذه العالقة الشائبة ما بني املرجعية الشيعية العليا للسيد 
عيل السيستاين، ودورها الذي تلعبه يف العراق، والدستور العراقي أو النظام الديمقراطي 
الشيعي ومن  السيايس  أهنا مل تواجه بشكل جدي من قبل اإلسالم  أعتقد  أنا  العراق؟  يف 
اجلهاد  فرتة  أنتجته  بم  يتعلق  فيم  أساسية  أزمة  نواجه  حاليًا  ألننا  مواجهتها،  الرضوري 
عن  عبارة  هو  بل  متطوعني،  أفراد  ليس  هو  اليوم  الشعبي  احلشد  أن  بمعنى  االكتفائي، 
وتم  األرض  عىل  تتورك  التي  وهي  حمددة،  وبعالقات  حمددة  وبأسمء  معروفة  مليشيات 
بني  ما  الشائبة  العالقة  يف  عنها  نتودث  التي  وهي  السياسية،  الفرتة  هذه  يف  استخدامها 

العراق واملرجعية الشيعية والسيد عيل السيستاين، وعالقة هذه املرجعية بالدستور. 

ردود املتداخلني

الأ�ستاذ علي العالق)21): 

أما  العراق،  بناء  لنا رؤى حول  األعزاء سيقدمون  املتداخلني  األخوة  أن  أتصور  كنت 
احلضور  األخوة  لكل  الشديد  احرتامي  مع  جاهزة،  والتهم  سياسية  ملواكم  نخضع  أن 
واملشاركني يف هذا املؤمتر اهلام، مل نكن نتوقع حقيقة أن ُيوجه إلينا سيل من هذه التهم اجلاهزة 
التي تعرب عن مواقف جاهزة وسابقة موجودة خلف الكواليس، وهي تتودث عن قضايا 
نون نسيناها منذ زمن، أرجو أن تسمووا يل هبذا السؤال، أريد التودث عن دور املرجعية 

)21)  عضو جملس النواب العراقي، وقيادي يف حزب الدعوة اإلسالمية، العراقل
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الشيعية، وبالذات مرجعية سمحة السيد عيل السيستاين، هناك عدد كبري من األسئلة حول 
دور املرجعية الشيعية، هناك من قال إن املرجعية الشيعية، هي مرجعية دولة، وهناك من 
قال إن املرجعية الشيعية أعىل من الدولة، رغم أن السيد عيل السيستاين مل يضع أو ينصب 
نفسه كمرجعية للدولة العراقية، وال يعترب نفسه هكذا، هو يف احلقيقة مرجعية للمسلمني، 
يرجع إليه املسلمون الشيعة بالذات ألخذ رأيه يف األحكام الرشعية ويف معامالهتم اليومية 
وغريها من األمور املتعلقة بمسألة الفتوى وحل ما يعجزون عن حله وأخذ رأيه فيه. وهو 

يعطي رأيًا ليس إال من باب األبوة والنصح واإلرشاد وتشخيص املصالح العليا. 

ونون كسياسيني شيعة نثق بصوة آرائه وحكمته ورزانته فنلتزم هبا، والدليل عىل ذلك، 
أن من يراجعه يف ذلك يعطيه رأيه، وليس الشيعة فقط هم من يراجعونه، هناك من الُسنة 
من يراجعونه ويأخذون رأيه يف الكثري من القضايا واملسائل املصريية، ومن الذين أخذوا 
بمشورته األستاذ عزت اجلبوري، وهو ُسني، ذهب خصيصًا إىل النجف األرشف لزيارته 
شيعي،  العبادي  وحيدر  ُسني،  كردي  وهو  معصوم  فؤاد  األخ  وهناك  رأيه،  واستطالع 
وقيادات مسيوية يف العراق تزوره باستمرار، وقيادات سياسية ُسنية سابقة كانت تزوره، 
فهو يعترب أبًا للعراقيني مجيعًأ وليس لطائفة واحدة، وهو غري معني بدولة العراق كدولة، 
ولكن هنالك مشاكل مستعصية يف الساحة العراقية ومن موقع احلرص عىل وحدة العراق، 
ووحدة شعب العراق، ووحدة تراب العراق، يقدم هلا معاجلات وحلول ونون لنا الفخر 

واالعتزاز عندما يعطينا حلوالً ملشاكلنا ومشاكل العراق ككل.

القضية األخرى، بالنسبة لصدام حسني، واملؤامرة مع احرتامي هذه هتمة غري منصفة، 
واملقارنة بني صدام حسني والوضع احلايل يف العراق حقيقة هذا يشء عجيب، صدام قتل يف 
دقائق معدودة 5000 كردي بالغاز السام، صدام يف أيام معدودة قتل نوو 380 ألف كردي 
ُسني، هذه حقائق، وال أجلبها من عندي. صدام قتل خالل أسابيع قليلة 350 ألف شيعي 

عراقي. حقيقة لدي أرقام حول هذه اإلحصاءات، أنا أحتدث يف هذا من موقع املسؤولية. 

أما اآلن، فإن ما جيري يف العراق، هو حرب مع اإلرهاب، وحرب مع »داعش« وحرب 
مع »القاعدة«. نعم هناك بعض املشاكل الطائفية، ومشاكل أخرى متعددة ومعقدة، فهناك 
األوضاع السياسية والفوىض يف العراق، هل كان يسمح هبا صدام؟ لدينا ساحة يف بغداد 
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تقوم فيها تظاهرات يوميًا و«يمسخرون« فيها رئيس احلكومة نور املالكي، هل كان صدام 
يسمح هبذا؟ ويف هذا املجال هناك كالم كثري ولكن الوقت ال يسمح.

بالنسبة للدولة، والفرق بني الدين والدولة؛ الدولة لإلنسان والدين لألخالق ــ سؤال 
حياة  ينظم  الدين  اعتقادي،  حسب  وللدولة  لإلنسان  الدين  ـــ  مرشبش  غازي  للدكتور 
الرؤية  عىل  تغطي  األيديولوجية  املنظومة  أن  باعتبار  ولكن  البلد،  حياة  وينظم  اإلنسان، 
الدين  بتطبيق  تسمح  ال  وخارجية  داخلية  أجواء  وهناك  حكم،  ظل  يف  فنون  الدينية، 
ومبادئه عىل الدولة، كون ظروف العراق خمتلفة عن غريها من الدول يف ظل التعددية التي 

حتدثنا عنها وحتدث عنها األخوة مطوالً. 

هناك نظام يستفيد من اإلسالم كمبادئ وقيم والتزامات ليس عىل الصعيد األخالقي 
والعالئق  االقتصادي  الصعيد  عىل  بل  الشعائر،  وإقامة  العبادات  صعيد  وعىل  والديني 
الدولة،  العادل، ويف  القضاء  مبادئ وحقوق اإلنسان، ويوجه  االقتصادية. والدين يوجه 
الشعائر  القضايا اهتممًا جوهريًا كاماًل، وال يقترص عىل الصالة وأداء  اإلسالم هيتم بكل 
املقصودين؟ اإلسالميون هم أحزاب سياسية إسالمية  الدينية فقط. من هم اإلسالميون 
قد  فهم  بالرضورة،  ليس  ُيوفقون؟  ال  أم  ُيوفقون  هل  احلياة.  يف  اإلسالمية  الفكرة  تتبنى 
خيطئون وقد يصيبون يف توجهاهتمو مناهجهم، وليس بالرضورة أن يكون حكمهم حجة 
عىل اآلخرين، وهم، شأهنم شأن املواطنني اآلخرين، قد يصيبون احلقيقة وقد ال يصيبوهنا، 

لكنهم من خالل أحزاهبم اإلسالمية يطرحون رؤيتهم اإلسالمية للوياة. 

مل  شيعية  إسالمية  كأحزاب  ونون  أمريكية،  دبابة  عىل  آِت  مل  العالق،  عيل  أنا  حقيقة 
نأِت عىل دبابة أمريكية، وأنا قلت يف بداية حديثي إننا عارضنا دخول األمريكيني للعراق، 
ورفضنا االحتالل األمريكي، ونون مل نورض مؤمتر لندن ورفضنا حضوره، والشيخ محيد 
معلة هو من املجلس األعىل اإلسالمي أيضًا، مل يدخل العراق عىل دبابة أمريكية واستمعتم 

من الدكتور النقشبندي أننا مل نساند التغيري الذي حصل يف العراق ومل نشارك فيه. 

عىل أية حال، هناك من سأل هل تدعمون »داعش«؟ إنه غريب يف احلقيقة أن يسأل أحد 
رؤوسنا،  بقطع  يوميًا  تقوم  »داعش«  »داعش«.  ندعم  كنا  إذا  عّم  األعزاء،  املشاركني  من 
عن  أحتدث  وأنا  املواطنة،  أين  قلت  البداية  يف  أنا  ككل.  العراقي  الشعب  رؤوس  وتقطع 



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 330

ومل  السنة،  وعلمء  الُسنة  تقتل  من  هي  سنّة،  و»القاعدة«  الُسنة،  من  هم  الذين  »داعش«، 
املواطنني  قتلت كل  قد  »القاعدة« و»داعش«  أن  أيضًا عن  يتودث غريي هبذا، وحتدثت 
العراقيني كردًا وشيعة وسنّة، ومسيويني وإيزيديني، فهي مل تفرق بني املواطنني العراقيني، 
»داعش« عدوة الشعوب، وهي صناعة إرسائيلية وأمريكية، ويف النهاية تقولون إننا ندعم 

»داعش«، هذا سؤال يف غاية الغرابة حقيقة، وأرجع هذا السؤال إىل من سأله. 

ال�سيخ حميد معلة)22): 

أجدد ترحيبي بإخوتنا األعزاء، وكان بودي فعاًل أن تبقى األسئلة يف إطار االستفسار، 
وليس االستنكار وذلك من أن اجل استجالء احلقيقة، وحتى تتعرفون علينا بشكل جيد، 
وُنسمعكم رأينا بكل رصاحة وجالء، فإن شئتم أن تقتنعوا بم نقول فيها كان به، وإن أردتم 
أن ال تقتنعوا ولكم رؤى أخرى فأنتم أحرار بذلك. لكن هذه الرؤى هل تستند إىل وثائق أم 
إىل موقف مسبقة؟ ويف شتى األحوال، احلقيقة موجودة ويمكن البوث عنها عري اإلنرتنت، 

وعري املواقع اإللكرتونية، وعرب املراجع، وعرب املواد األرشيفية.

وليست  قديمة  والدولة، هذا اخلالف موجود، وهي قضية  الدين  بني  للفصل  بالنسبة 
شيئًا جديدًا، أو وليد اليوم واللوظة. فإذا كنت تريد أن تبقى عىل رأيك وتتمسك بمسألة 
فصل الدين عن الدولة فهذا من حقك، ولكن هناك فريق باملقابل يقول إن الدين قادر عىل 
قيادة الدولة وتوجيه احلكم وإجياد احللول ملشكالته ومعضالته. واحلقيقة أن اإلشكالية ما 
أننا لسنا مع زج  أثناء مداخلتي،  لقد أوضوت  لغاية اآلن،  قائمة، ومل جتد هلا حاًل  زالت 
الدين والرشيعة هبذه الطريقة، فهذا هو موقفنا، وهذا يعترب إجابة عن األسئلة املتعلقة هبذا 

اجلانب. 

بالنسبة ألعمل التهجري الذي حصل للناس يف العراق، نعم حصل هتجري للناس، كم أن 
األنظمة القومية القائمة التي ما زالت يف احلكم، تسببت بالتهجري، وكل ما هنالك هو أن 
هوية املهجرين أو املناطق التي هجروا منها قد اختلف. التهجري مهلك لإلنسان، إذا كان 

)22)  عضو جملس النواب العراقي، عضو قيادي يف املجلس األعىل اإلسالميل
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اإلنسان عادل وملتزم ال يمكن أن يتجرأ عىل هتجري غريه من البرش من بيته أو مدينته، وهذا 
ما نطمح إليه أال يدث مطلقًا. 

نوته  نوتناه،  من  نون  لسنا  اإلسالمية،  السياسة  أو  السيايس  اإلسالم  مصطلح  إن 
اآلخر علينا ونعتنا به كقضية توصيفيه، وهو يريد أن يضعنا يف هذه اخلانة حتى يصنفنا عىل 
أساسها. بينم نون ال نتداول هذا املصطلح وال نستخدمه بتاتًا، لكنه مع ذلك متداول. وفيم 
الدستور طائفي  إن هذا  قال  املجتمع، من  فئات  اجلديد، وإقصاء بعض  بالدستور  يتعلق 
ومذهبي؟ من قال إن هذا الدستور فاشل وإقصائي... إلخ؟ نون عىل استعداد ألن نرسل 
إليكم نسخة من الدستور لتتطلعوا عليها، أو بإمكانكم الدخول عىل موقع جملس النواب 
العراقي والوصول إىل خانة الدستور وقراءته بكل أريية، ووضع مالحظاتكم عليه. فإذا 
وجد أحدكم أن هذا الدستور طائفي أو فاشل، أو أي من الصفات التي سمعناها اآلن، 
نون مستعدون أن نستمع إليها. ثانيًا، نون نعتقد أن الدستور ليس خملدًا أو دائًم، إنم يمكن 
تعديله إذا ما أراد اإلخوة الُسنّة املشاركة يف هذا التعديل أو هلم مالحظات عليه، والتعديل 
يكون عىل أساس ما نراه من جتارب اآلخرين، فاإلنسانية ُتثري جتارب بعضها بعضًا. أما 

عملية إطالق التهم جزافًا هبذه الطريقة فمل تعد نافعة. 

هل وقف التوالف الوطني ضد نور املالكي؟ نعم. نون يف املجلس األعىل، ومعنا التيار 
إليه نور املالكي، حتاورنا  الصدري، وكان لدينا تيار من حزب الدعوة نفسه الذي ينتمي 
وحتدثنا مع بعضنا بعضًا، وتشاورنا يف ما العمل، وبعضم زج يف السجون وآخرين رُضبوا، 
وعذبوا..إلخ، لكنّا ما زلنا، أيضًا، نعتقد أن السيد نور املالكي هو جزء منا، ألكون معكم 
واضوًا ورصيًا، نون نعتقد أنه ليس من الصويح كرس اإلرادات يف إطار املجتمع، ونون 
مل نكن نرغب أو نوبذ أو نريد أو نرىض بكرس إرادة إخواننا الُسنة، ومل نرض أيضًا بكرس 

إرادة إخواننا الكرد، وأيضًا ال نرىض أن ُتكرس إرادة قوى أخرى يف إطارنا. 

لقد سعينا لإلصالح، ونصونا وحتدثنا به، وكتبنا واستخدمنا كل الوسائل ثم ذهبنا إىل 
طريق نون ال نوبذه، فوصلنا إىل أن ننشق عن بعضنا بعضًا دون أن نقيص اآلخر، فنظرية 
اإلقصاء والتهميش نون ال نتقبلها مطلقًا، وال نعتقد أهنا مفيدة، وقد أكدت كل اجللسات 

السابقة أنه »ال يمكن حذف اآلخر«، أو نفي اآلخر أو إقصائه أو القضاء عليه. 
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حول وضع السيد عيل السيستاين، وما إذا كان يمثل والية الفقيه. ها قد عدنا مرة أخرى 
إىل والية الفقيه، ومن قال نون نرفض والية الفقيه يف الفكر الشيعي، والية الفقيه موجودة 
كم ذكر اإلخوة األعزاء، املدرسة األوىل تقول بوالية الفقيه، وُتعطى صالحيات كاملة هلذه 
يتمتع  للفقيه، لكنها والية إرشادية فقط، وال  الثانية تقول هناك والية  الوالية، واملدرسة 

بكافة الصالحيات. 

الفقيه  ثم  املعصوم  اإلمام  الغائب  الرسول  عن  نيابة  الفقيه  والية  تضع  األوىل  النظرية 
اجلامع األرشاط، يف مرحلة الفقيه اجلامع األرشاط، الفقيه له صالحيات األصيل، والوكيل 
الفقيه  أن  ترى  الثانية،  والنظرية  الفقيه.  والية  نظرية  هذه  األصيل،  صالحيات  يأخذ  له 
اجلامع األرشاط ليس له كامل صالحيات األصيل، ألنه خيتلف يف خصائصه عن األصيل. 
والنظرية الثانية هذه هي التي تتبعها مرجعية النجف السيد عيل السيستاين. وأرجو أن أكون 

قد أوضوت األمر لكم.

النظرية األخرى  أما  الشيعية،  الطائفة  النظريتان تعتمد إحدامها  الثاين، هاتان  املوضوع 
فلم يعتمدها أو خيتربها الشعب العراقي، وذلك بسبب التنوع املذهبي والديني والعرقي 
ورسيان  وآشوريون  وكلدان  وأكراد  عرب  فيه  فمجتمع  العراقي،  املجتمع  يف  والثقايف 
واإليزيديون والشبك. حقيقة هذا التنوع مل يكن يف مقدوره تقبل فكرة »والية الفقيه« ذي 
الصالحيات الواسعة. لكن يبدو أن بمقدوره أن يقبل الفكرة الثانية، وهو أن يكون املرجع 
الديني األعىل مرجعًا أبويًا، إرشاديًا يرعى هذه املسرية وال يتدخل فيها، وهو يرتك األمور 
تسري عىل طبيعتها، ولكن إذا ما وجد أمرًا مهًم ومصرييًا ييسء إىل الدين، أو يتطاول عىل 
هلا  يتصدى  األعىل  املرجع  فإن  الدستور،  ونصوص  صالحيات  وخيرق  اإلسالم،  ثوابت 
اليومية، عالقته ترتبط  إليه، وهو ال عالقة له بالوظيفة  الدينية املسندة  من خالل الوظيفة 
بالوظيفة رشعية، فإذا ما وجد أن هذه احلكومة خترق ثوابت اإلسالم، وتتطاول عليه، أو 
أهنا سنت قوانني تتعارض مع ثوابت اإلسالم كم ذكرنا حول ثوابت الدستور، يتصدى هلذا 
األمر، ويف غري ذلك هو ال يتصدى ما دامت األمور تسري بنظام، فهو ينظر إليها ويراقب، 

ينصح ويدفع من خالل األطر السليمة، وال يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك.

هناك يف احلقيقة استعراض وتقريظ، ومل يكن نقدًا يف هذا املؤمتر لتجربة اإلسالميني يف 
العراق. جرت العادة يف املؤمتر أن يكون هناك استعراض للتجربة، وأن يتخلله نقد، لكن 



333الفصل اخلامس: اإلسالميون واحلكمللل التجربة العراقية

أعتقد أن هذا املؤمتر ربم كانت جتربتي فيه جيدة، وأنا حرضت الكثري من املؤمترات وكانت 
تلك املؤمترات تؤيد وتدعم، وتقف إىل جانب املسائل التي أطرحها.

تتعامل  ال  الناس  أن  الواقع  اجلديد،  الدستور  يف  عليه  منصوص  هو  كم  عوملت  هل 
حسب ما هو منصوص يف القرآن الكريم، هل هذا يعني أن هناك خلاًل يف نصوص القرآن؟ 
أرض  عىل  النصوص  هذه  ويطبقون  يعملون  الذين  األشخاص  يف  خلل  يعني  هذا  ال، 
الواقع. املوجود يف العراق ليست أغلبية طائفية، بل أغلبية توافقية. اليوم يف الربملان لدينا 82 
شخصًا، بإمكاهنم بطريقة ديمقراطية أن يتخذوا األمور لوحدهم فلدهيم ليس فقط النصف 
+1، لدهيم النصف +16، لكنهم ال يريدون، ونون عىل قناعة تامة، ونعتقد جازمني بأن 
العراق لن يكم من قبل فئة معينة، أو طائفة معينة لوحدها، وال من قبل حزب واحد، مهم 
متعددة  فيه مكونات  العراق  الطائفة،  كانت سطوة هذه  األحزاب، ومهم  قوة هذا  كانت 
االثنيات والديانات واملذاهب كم قلنا سابقًا، ومجاله وقوته يف مكوناته، وإذا مل حتفظ كرامة 
ومصداقية هذه املكونات ال يمكن أن يكم العراق وال من أي طرف كان. الطريقة التي 
أساتذة مطلعون عىل  القاعة  مل نختلف عليها، هنا يف  أربع سنوات، نون  قبل  حكمنا هبا 
الوضع العراقي بشكل جيد، وهم يعرفون أن لنا ترصيات واضوة ولنا تناقضات أساسية 

مع السلطة التي أقيلت، فارمحونا وأنصفونا. 

ماذا يتبقى من خطاب نور املالكي، بعض األحيان يتمرس يف حالة معينة، وأنا أتصور 
حتى يعطي فرصة للناس املرتددين إلعادة إنتاج احلكومة. 

الدكتور �سياء الأ�سدي)23): 

يبدأ إدوارد سعيد كتابه املهم جدًا..جدًا، الذي يصف فيه اجلدل بني الغرب والرشق، 
يمثل  أن  يريد  أنه  الغرب  مع  الرشق  مشكلة  »إن  تقول  جدًا  رائعة  بعبارة  »االسترشاق« 
الرشق بالنيابة مع أنفسهم«. احلقيقة أن ما عناه العراقيون منذ سقوط النظام الدكتاتوري 
صدام حسني وحتى هذه اللوظة، أن كثريًا من أشقائه العرب يريدون أن يمثلوا العراقيني 

)23)  أحد قادة التيار الصدري، األمني العام لكتلة األحرار يف جملس النواب العراقي، العراقل
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ويصفوهنم كم يريديون، وليس كم يريد العراقيون أن يعربوا عن أنفسهم. كنُت قد درست 
يف جامعة البلقاء التطبيقية يف منطقة الشوبك جنوب األردن، وعشت ثالث سنوات يف هذا 
البلد الكريم، ولدي صديق يمل شهادة ماجستري يف الرشيعة، عندما سقط النظام البعثي 
يف عام 2003، وتنبه العامل أن هناك خوفًا عىل اآلثار واملتاحف العراقية من التدمري والنهب 
والرسقة، جاءين مستغربًا يسأل بلهجته األردنية: يا أخي هو صويح أن النبي إبراهيم له 
مقام عندكم يف العراق؟ قلت له: نعم، يوجد للنبي إبراهيم مقام موجود يف النارصية. قال: 
واهلل عجيب هذه أول مرة أسمع فيها بذلك. هذا برغم أن القضية تتعلق باختصاصه عىل 
األقل كدارس للرشيعة، فكان ال يعرف أن للنبي إبراهيم مقامًا يف النارصية، وهناك الكثري.. 

الكثري مما هو موجود يف العراق غائب عن أشقائنا العرب. 

أنا قلت يف مقدمة كلمتي أنني انتمي إىل الطائفة الشيعية، وانتمي إىل حراك سيايس هو 
العالق. والشيخ محيد معلة شخص أسس حلزب  السيد عيل  الصدري جيمعني مع  التيار 
إسالمي ننتمي إليه مجيعا،ً لكنا محلنا السالح يف وجه األمريكان وقاتلنا املوتل، وفقدنا أكثر 
من 5000 شهيد يف الصدامات واملجاهبات مع القوات األمريكية واألجنبية املوتلة للعراق، 
وقبورهم موجودة، وإذا تفضل أحدكم وزار العراق، فليتفضل إىل النجف األرشف ليجد 
أن هناك رفات وأرضحة خلمسة آالف شاب قاوموا االحتالل األمريكي واألجنبي، فكيف 

نوصف بأننا جئنا عىل ظهور دبابات االحتالل؟ 

عىل سبيل املثال، لقد نشأت داخل العراق وارتبطت مع احلراكات السياسية وناضلت 
من خالهلا، ولكن بعد سقوط نظام صدام حسني، انضممت إىل هذا احلراك السيايس، فأنا 
ال أحسب نفيس مع الذين جاءوا مع الدبابة األمريكية، أنا جزء من العملية السياسية يف 
العراق ومن داخله، أريد أن أخدم بلدي وأقدم هلا خربايت وعلمي، ومل ال؟ هذا ال يعني 
أنني قدمت مع الدبابة األمريكية. كان لدي موقف ضد املشاركة يف العملية السياسية بداية 

األمر، لكن هذا التعميم هبذا الشكل، ينسف كل احلقائق عىل األرض. 

الفضليات ليست كم تفهموهنا  الُسنة والشيعية، ساديت األفاضل وسيدايت  العالقة بني 
أنتم البعيدون كل الُبعد عن الساحة العراقية وما جيري فيها، العالقة بني شيعة العراق وُسنة 
العراق هي تقاليد موجودة عىل األرض، تفضلوا بزيارة العراق، وأنا أتعهد باستضافة إي 
شخص يريد أن يزور العراق، ويطلع عىل دقائق األمور وتفاصيلها عن كثب، وستجدون 
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كيف هي العالقة بني الطائفتني، فهنالك بيوت فيها أخوان ينتميان إىل طائفتني خمتلفتني، 
ُسني وشيعي، وهنالك عوائل متصاهرة من الطائفتني ينتمون للعشرية ذاهتا التي فيها ُسنة 

وشيعة، هذا أمر ال يستطيع أحد إنكاره. 

سياسيًا  تعمقت  املشكلة  إنم  الطائفي،  االنتمء  ليست  هي  العراق  يف  احلقيقية  املشكلة 
بسبب االستقطاب السيايس الذي غّذى هذا االستقطاب وهذا التموور اإلقليمي. الُسنة 
اإلسالمية  الثورة  تصدير  ملرشوع  أو  إليران  امتدادًا  سيصبح  العراق  أن  يعتقدون  العرب 
اإليرانية والشيعية يف العراق، وإيران تعتقد بأن الُسنة العرب سيتوولون إىل نصب لرضب 
والعراقيون هم يف  إيران.  اإلسالمية يف  اإليرانية واجلمهورية  والثورة  الشيعية  املكتسبات 
منتصف ساحة األحداث ومرسح العمليات لألسف الشديد، العراقيون ضائعون بني هذا 

التفسري وذاك. 

الوضع يف العراق خيتلف اختالفًا حقيقيًا عم تفضل به الكثري من السادة املتداخلني.أنا 
كنت أستاذًا جامعيًا يف زمن الدكتاتور صدام حسني، وبلوظة واحدة اعتقلت أنا وكل أفراد 
عائلتي وال أعرف ما هي األسباب وكنا عىل وشك أن ُنعدم مجيعًا. ويف زمن حكومة السيد 
نور املالكي التي فيها الكثري من السلبيات، أنا أحد اخلمسة الذين وقعوا عىل وثيقة تغيري 
أربع سنوات أسعى  منذ  وأنا كنت  باإلمام،  إذا صوت تسميته  املالكي  نور  السيد  األمام 
دائًم وأناضل من أجل التغيري، تغيري حكومة نور املالكي، ونور املالكي شيعي، وأنا شيعي، 
ونون ننتمي إىل املدرسة نفسها، وذهبنا إىل اجتمع أربيل يف إقليم كردستان، ورفعنا راية 
التغيري ووقفنا سدًا منيعًا ضد السيد نور املالكي، ونزلنا إىل الشوارع يف تظاهرات حاشدة 
تنادي بإسقاط حكومة نور املالكي، وألبنا الشارع العراقي عليه وانتقدنا جتربة السيد نور 

املالكي، ومل يكن هنالك تضامن طائفي مع األخطاء املرتكبة يف إدارة الدولة. 

املشكلة احلقيقة، نعم تكمن يف الفشل الذريع يف إدارة الدولة، وأقول للذين ربم شاهدونا 
نور  بأن فشل حكومة  املالكي،  نور  نتودث كثريًا عن فشل حكومة  عىل وسائل اإلعالم 
املالكي يتعلق باجلانب املهني وليس باإلدارة الطائفية للوكومة، فال السيد نور املالكي وال 
غريه مهم علت منزلته يستطيع أن يمرس السلطة واحلكم باسم طائفة معنية يف العراق، فهو 

غري خمول أبدًا بأن يكم العراق باسم الطائفة الشيعية. 
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إن الذي خيول أي عراقي بأن يتفوه باسم الطائفة الشيعية هو املرجعية الشيعية العليا، 
هو سمحة السيد عيل السيستاين، وهو موجود يف النجف األرشف، وال أعتقد أن مرجعًا 
كل  أطمئن  لذلك  أبدًا.  الشيعية  الطائفة  باسم  يتودث  أن  السياسيني  من  أحدًا  سيخول 
األشقاء والسادة العرب أنه ال يمكن للعراق أن يقاد من قبل طائفة واحدة مطلقًا. العراق 
سيوكمه العراقيون برصف النظر عن انتمءاهتم الطائفية أو القومية أو املذهبية أو الدينية 
أو الثقافية، وهذا الكالم من شخص يوصف اليوم بأنه من تيار مهيمن عىل القرار السيايس 

ألنه تيار األكثرية يف العراق. 

أبدًا ال إىل تأسيس دولة إسالمية، وال إىل تأسيس دولة شيعية أو دولة  لكننا ال نسعى 
والية الفقيه، نون نريد دولة عراقية حتفظ لكل املكونات العراقية حقوقها وكرامتها وحقها 
يف احلياة والتعبري عن عقيدهتا ومبادئها وممارسة شعائرها، وحقها يف االنتساب إىل أي تيار 
العراقيني  الكرام، أرجو أن تفهموا  تريده، فلها اخليار. لذلك مرة أخرى سيدايت وساديت 
جيدًا كم يريدون هم أن يوضووا أنفسهم، أو يعربون عن أنفسهم، وليس كم تريدون أنتم 

أن تفهموهم. 

الدكتور بهاء الدين النق�سبندي)24): 

أصدقائي،  من  مها  محيد  والشيخ  العالق،  عيل  الدكتور  إن  احلقيقة،  يف  أقول،  بداية، 
التيارات  بعض  جانب  إىل  لندن،  مؤمتر  يف  يشارك  مل  اإلسالمية  الدعوة  حزب  إن  وأقول 
بالتغيري من  يؤمن  يكن  مل  احلزب  املؤمتر، وذلك ألن هذا  التي شاركت يف  والشخصيات 

خالل املوتل األجنبي، ولذلك، مل يشارك يف مؤمتر صالح الدين.

رغم ما قاله أصدقائي وأحبائي، علينا أن نعرتف أننا فشلنا مجيعًا يف إقامة أمة أو دولة 
متمسكة يف العراق، وفشلنا يف إقامة دولة ذات حكم رشيد، وهذه حقيقة دامغة بعد عام 
األخطاء،  من  الكثري  وقع  فقد  األخطاء،  وهلذه  الوضع،  هلذا  استدراك  هناك  اآلن   .2003

)24)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقيل
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ووقعت اغتياالت وُقتل علمء ومفكرون عراقيون كم قال بعض األخوة، كم جرت أعمل 
قتل واعتقال وهتجري لبعض املكونات العراقية من مناطقهم أو حتى إىل خارج العراق. 

وحمطات  الفضائية  القنوات  وتنقل  وكثري،  كبري  وإداري  مايل  فساد  هناك  كان  كذلك 
برنامج  البغدادية،  قناة  يف  يتابع  أن  شخص  ألي  ويمكن  األخبار،  هذه  كل  يوميًا  التلفزة 
التاسعة مساء، ليالحظ حجم الفساد املايل واإلداري يف الدولة واحلكومة العراقية. ومثلم 
2003، أي خالل  قال األخ حممد عالوي، فقد دخل العراق نوو ترليون دوالر منذ عام 

السنوات التسع املاضية، وحتى اآلن هذه األمور مل يتم تسويتها أو جتاوزها. 

نون يف احلزب اإلسالمي العراقي، نستطيع أن نقول إننا حاولنا أن نصلح ما أفسدته 
قد شغلتنا  السياسية  العملية  أن  العراقية، رغم  احلكومة  مفاصل  التسع يف  السنوات  هذه 
كثريًا عن ذلك، لكن نون ليس لدينا حكم أو سلطة، هلذا مل نكن مؤثرين، فال أحد يستمع 
إلينا أصاًل يف احلكم أو يف املؤسسات احلكومية يف العراق حسب الدستور العراقي الذي 
يوكل صناعة القرار للسلطة التنفيذية احلاكمة التي بيدها كل األمور كبريها وصغريها، بل 
تراكمت يف زمن حكومة نور املالكي كل السلطات يف قبضة رئيس الوزراء، ما فيه القضاء، 

حتى أن الوزير السابق األستاذ عيل العالق، قد صدر بوقه عدد من األحكام كم ذكر. 

أما الربملان، ففي زمن نور املالكي ُنزعت منه صالحياته لصالح رئيس السلطة التنفيذية 
الربملان،  ومّهش  الصالحيات،  كل  عىل  تغول  الذي  املالكي  نور  السيد  الوزراء  ورئيس 
نور  زمن  ففي  بالسجون.  وزجهم  خصومه  ملواكمة  استخدمها  التي  القضائية  والسلطة 
قبول  أو  رفض  صعيد  عىل  رقابية  أو  ترشيعية،  صالحيات  بدون  الربملان  أصبح  املالكي 
القرارات التي تتخذها حكومته. ولغاية اآلن، ال يستطيع الربملان العراقي أن يصدر قانونًا 
إال من خالل احلكومة العراقية، ومن خالل نور املالكي شخصيًا. وهذه حقيقة، فهل رأيتم 

برملانًا يف العامل ال يستطيع إصدار قانون إال من خالل احلكومة؟ 

وبخصوص اخلالف الطائفي بني الشيعة والسنّة، حقيقة نون يف العراق يف حمنة واحدة، 
ونعاين ما نعانيه من قتل إرهاب، فاملونة تشمل مجيع املكونات، وال تقترص عىل طائفة أو 
إرهاب مسيطر عىل مساحات  وهناك  »القاعدة«،  وهناك  »داعش«،  فهناك  واحد،  مكون 
العراق، يقتل ويذبح ويقطع رؤوس اجلميع وال يفرق بني سنّي، أو  جغرافية واسعة من 
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شيعي، أو كردي، أو إيزيدي، أو آشوري، أو كلداين. فعمليًا، ال ُيسأل املقتول ال عن طائفته 
وال عن مذهبة أو عرقه أو ديانته، كذلك هناك إرهاب، ليس فقط إرهاب »داعش«، إنم 
ديإىل  مناطق  قتل وهنب وسلب، يف  بأعمل  تقوم  املليشيات  أيضًا، هذه  مليشيات  إرهاب 
وصالح الدين، فتورق املساجد، وتقتل العلمء واملشايخ واملصلني، ومتارس االغتياالت. 

وألول مرة اغتيل أحد العلمء من قبل املليشيات الطائفية. 

نستطيع  فلن  باألخطاء،  نعرتف  مل  وإذا  هبا،  نعرتف  أن  جيب  كبرية  إشكاالت  هناك 
التصويح، لكن، ماذا نصوح؟ مثل املريض الذي أخذوه إىل الطبيب، فيقول له الطبيب 
الطبيب  إذًا كيف سيعاجله  أنا لست مريضًا،  فيقول من شدة مرضه ال يشء،  بمذا تشعر، 
واغتيال  قتل  وأعمل  وفساد  وحمن  وإشكاالت  أمراض  لدينا  حقيقة  الدواء؟  له  ويصف 
وتفجريات جيب االعرتاف هبا حتى نستطيع أن نصوح اخللل ونضع إصبعنا عىل اجلرح، 
السيايس  اإلسالم  بإمكان  كان  لقد  حقيقة،  احللول.  له  نضع  ثم  ومن  املرض  لنشخص 
الصالحيات  من  الكثري  الوقت  ذلك  يف  بيده  كان  ألنه  يصوح،  وأن  الكثري،  يسوي  أن 
والسلطات، وأقول إن باستطاعته فعل الكثري.. الكثري يف األيام القادمة، ألن هناك اتفاقات 
التداول  التشاركية ومنها  التوافقية  السياسية عىل أساس  متت بني كافة األحزاب والقوى 

السلمي للسلطة، ومشاركة اجلميع يف القرارات وعدم إقصاء الطرف اآلخر من املعادلة. 

أنفسنا، وهلذا  الّسنة هم  السيستاين، هؤالء  السيد عيل  الشيعي األعىل  املرجع  قال  وكم 
إذا ما دافعت عن حقوق الُسني كأنني أدافع عن نفيس، وإذا ما دافعت كُسني عن حقوق 
الشيعي فكأنه يدافع عن نفسه، فإذا ما تم هتجري يف منطقة ما أو تم هدم مسجد من مساجد 
أن  يمكن  بذلك. هذا  السيستاين  السيد عيل  األعىل  املرجع  إسمع  علينا  الُسنة وجب  أهل 
وليس  األوىل،  الدرجة  من  مواطن  بأنه  فيها  الكل  يشعر  دولة  حقيقية،  عراقية  دولة  يقيم 
هناك مواطن درجة أوىل، ومواطن درجة ثانية، ودرجة ثالثة، الكل متساوون يف الدولة، 
وهلم احلقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها. وهلذا أعتقد أنه باستطاعتنا أن نول الكثري، 
وأن نفعل الكثري يف مقبل األيام، وسنعيد العراق كم كان وأفضل إذا شاء اهلل تبارك وتعاىل. 
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الأ�ستاذ علي العالق)25): 

ورد سؤال يقول ملاذا فتوى اجلهاد جاءت متأخرة من املرجع الشيعي األعىل السيد عيل 
السيستاين؟ يف احلقيقة عندما وقع االنكسار العسكري يف املوصل، كان الشعب العراقي 
كله يراقب األوضاع منذ بدايتها وليس فقط حلظة سقوط املوصل بيد »داعش«. إن إعالن 
اجلهاد يف العراق ليس عملية سهلة، كم قد تتصورون أو تعتقدون، فيجب أوالً أن يفتي 
املرجع الشيعي األعىل باجلهاد، ألنه ستكون هناك دماء وتضويات وتدريب لشباب وتوفري 
السالح والدعم اللوجستي هلؤالء الشباب، كم أن الفتوى ليست عملية سهلة، فالرشيعة 

اإلسالمية هلا أحكامها ورشوطها ومبادئها. 

فبعد دراسة معمقة، تم إعالن اجلهاد عندما أصبوت »داعش« قريبة من بغداد، وليس 
بغداد  العراقية  العاصمة  من  قريبة  »داعش«  أصبوت  عندما  أي  النجف،  أو  كربالء  من 
التي تضم كافة مكونات الشعب العراقي، من شيعة وسنة، وأكراد، ومسيويني، وصابئة 
مندائية، هلذا كان إعالن اجلهاد دفاعًا عن كافة مكونات الشعب العراقي، ذلك أن سقوط 
الفوىض،  والوقوع يف مستنقع  العراقي،  النظام  بأمجعه واهنيار  العراق  يعني سقوط  بغداد 
عيل  للسيد  اجلهادية  الفتوى  إصدار  تأخر  ملاذا  الكبييس  ييى  األستاذ  يقول  أن  ويؤسفني 

السيستاين.

الدكتور حيدر �سعيد )مدير اجلل�سة(: 

أود أن أقول إن مرض العراقيني هو مرض عريب يف احلقيقة، وهذا ما اكتشفناه بعد الربيع 
العريب وبعد »داعش«. يف احلقيقة، أنا تأسيت قلياًل ألنه يف حلظة شعرنا أنه يوجد جدار بني 
العريب، فقد اعتقدنا بعد املداخالت يف هذه اجللسة أن اإلخوة  العامل  العراق كدولة وبني 
أن  املعدة مسبقًا، بدون  التهم اجلاهزة واملواقف  العراق ويصدرون  يتودثون عن  العرب 
يعرفوا العراق جيدًا، هذا الكيان املعقد بطوائفه وأعراقه ومذاهبه ودياناته. وأعتقد اآلن أن 

)25)  أحد قادة حزب الدعوة اإلسالمية، العراقل
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األجواء السياسية يف العراق خمتلفة عم يتصوره اإلخوة العرب، وأتصور أن النخب املثقفة 
عليها أن تكون نخبة رائدة يف هدم اجلدار الفاصل بني العراق والعرب. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)26): 

احلصة األكرب يف هذا املؤمتر حظي هبا العراق، ويف ظني أن العراق يستوق أكثر. وكان 
هذا أحد أسباب متديد الوقت، فقد أردنا فعاًل أن نسهم يف فكرة كرس اجلدار، وكنا نتمنى 
أن يكون احلوار متخففًا من كثري من احلساسيات واحلسابات واملواقف املسبقة. كذلك يف 
جمال املعلومات، كانت هناك بعض املعلومات التي صدمتني لفرط عدم صوتها. عىل أية 
حال، نون هنا لتبادل الرأي والرأي اآلخر، ونسمع حتى النهاية ونقبل باختالفنا وبتنوعنا. 
صدورنا  تتسع  مل  فإن  التعقيد،  بالغة  فسيفساء  عن  عبارة  العريب  املرشق  منطقة  يف  ونون 
لبعضنا بعضًا، ولسمع اآلخر والتعرف عىل مواقفه ومشاعره ومرجعياته وتطلعاته وآماله 

وآالمه، لن تقوم هلذه املنطقة قائمة عىل اإلطالق.

)26)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل
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الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)1): 

نتناول اليوم يف هذه اجللسة »جتربة العالقة بني اإلسالميني واحلكم يف األردن«.غري أن 
اإلسالميني  حكم  جتارب  قيمنا  كم  جتربتهم  نقيم  حتى  األردن  يف  يكموا  مل  اإلسالميني 
األردن  يف  واإلسالميني  احلكم  بني  العالقة  لكن  واإلقليمية،  العربية  الدول  من  عدد  يف 
كانت عىل الدوام عالقة خاصة هلا سياقها التارخيي، نشأت وتوّطدت قبل احلرب الباردة 
هناية  مع  انتهت  والتي  لديكم  املعروفة  حتالفاهتا  مقتضيات  وضمن  سياقاهتا  يف  وتعززت 
احلرب الباردة، وباألخص يف عام 1994 بعد توقيع اتفاقية السالم بني األردن وإرسائيل، 
واملوطات  املفاصل  من  كثري  يف  واالختالف  التنازع  إىل  والتوالف  التعاون  من  فانتقلت 

االسرتاتيجية. 

احلكم  بني  للعالقة  اخلاص  األردين  السياق  سياقني،  يف  يدرس  أن  يمكن  املوضوع 
واحلركة اإلسالمية من جهة، والسياق الثاين ما استخلصناه خالل األيام الفائتة من دروس 
وعرب فيم خص اإلسالميني واحلكم يف العامل العريب، حيث كانت كلمة الرس »املفتاح« يف 
التجارب الناجوة هي »التدرج والتوافقية«. غري أن مسرية الديمقراطية يف جمتمعاتنا كانت 
إليه تونس، وهذا  توافقيًا، هذا هو الدرس األبرز الذي ذهبت  انتقاالً  سلبية ألهنا مل تكن 
هو الدرس األهم للسياق األردين الذي ذهب إليه املغرب. يف احلقيقة هنالك جمموعة من 
القضايا واإلشكاليات التي تثار، وكم درجنا يف اجللسة السابقة عىل حقن النقاش بجرعة 

من الرصاحة واجلرأة والوضوح، فإننا نأمل أن نكون كذلك فيم خيص التجربة األردنية. 

الرصاحة واجلرأة والوضوح، ال تعني بأي حال املهاترة واملناكفة عىل اإلطالق. نريد أن 
نصل إىل العمق، إىل جوهر ما يعيق أو ييرس انتقالنا إىل الديمقراطية يف األردن. حول هذه 
املائدة يلتقي ممثلون عن خمتلف األطياف السياسية والفكرية واالجتمعية األردنية، باإلضافة 
إىل من تبقى من ضيوفنا الكرام، اإلخوة من العراق ومرص واملغرب وغريها. سيدير اجللسة 
الدكتور مصطفى احلمرنة، وهو غني عن التعريف لألردنيني مجيعًا، لكن بالنسبة لإلخوان 
لسنوات  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  اسرتاتيجي،  ومفكر  باحث  هو  العرب، 

)1)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل
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عديدة سابقة، وهو اآلن عضو يف الربملان األردين، ومن مؤسيس »املبادرة النيابية« املعروفة 
بنشاطها اخلاص واملتميز. سأترك للدكتور مصطفى فرصة تقديم بقية الضيوف املتواجدين 

عىل املنصة. 

الدكتور م�سطفى احلمارنة)2) )مدير اجلل�سة(: 

أريد أن أضيف بعض اليشء إىل مداخلة أستاذنا الفاضل، ونطلب من األخوة املشاركني 
أن يتواوروا يف قضايا أخرى ربم فيها قدر من توسيع اإلطار املنهجي املثري للنقاش. جيلس 
إىل يساري، دولة الصديق الدكتور معروف البخيت، وعىل يساره جيلس الصديق الدكتور 
جلبهة  العام  األمني  عن  ينوب  الذي  العضايلة  مراد  األستاذ  يساره،  وعىل  املعرش،  مروان 

العمل اإلسالمي األستاذ حممد الزيود، الذي تغيب ألسباب صوية. 

عبد  الدكتور  الشيخ  زميلنا  قال  فوينم  الرسيعة،  اإلضاءات  بعض  لدي  البداية،  يف 
املجيد األقطش يف جملس النواب، منتقدًا اإلعالم الرخيص: »نون اإلسالميني عندما كنا 
به بعض  واليساريني، »فتك«  القوميني  النظام«، وقصد  تتآمرون عىل  أنتم  كنتم  يف احلكم 
الدكتور  فقلنا: »نون مل نخِف ذلك، ومل نقل عكس ذلك«. ومع وجود  النواب،  زمالئنا 
معروف البخيت، والدكتور مروان املعرش، واألستاذ مراد العضايلة، سيسامهون يف تقديم 
أبو  عدنان  األستاذ  السابقة  الفرتة  رعيل  من  املؤمتر  هذا  يف  حارض  ومعنا  مهمة.  إضاءات 
مرحلة  عارصت  الشخصيات  هذه  وكل  ارشيدات،  صالح  الدكتور  أيضًا  ومعنا  عودة، 
اإلخوان  مجاعة  عارص  والبعض  املايض.  القرن  وثمنينيات  سبعينيات  يف  الباردة  احلرب 
ومجيع  املتعاقبة،  األردنية  واحلكومات  األردنية  بالدولة  وعالقتها  تأسيسها  منذ  املسلمني 

هؤالء سيقدمون مسامهاهتم وسيسلطون الضوء عىل موضوع البوث. 

أعتقد أن املعركة قد بدأهتا الدولة األردنية ضد مجاعة اإلخوان املسلمني، وليس العكس، 
وأنا كشاهد عىل هذه التجربة، أعتقد أهنا بدأت عام 1993 عندما عمدت احلكومة األردنية 

)2)  عضو جملس النواب األردين، نارش جملة »السجل«، رئيس سابق ملركز الدراسات االسرتاتيجية 

يف اجلامعة األردنيةل
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إىل تغيري قانون االنتخاب من نظام القائمة املفتوحة، إىل نظام الصوت الواحد. معنا الدكتور 
يف  وخدما  نفسها،  الفرتة  يف  معًا  تزامال  وقد  املعرش،  مروان  والدكتور  البخيت  معروف 
حلقات خمتلفة يف إدارة الدولة األردنية. كان الدكتور معروف البخيت مديرًا ملكتب جاللة 
امللك حينذاك، والدكتور مروان املعرش كان نائبًا لرئيس الوزراء بعد أن كان وزيرًا للبالط. 
الدكتور مروان املعرش كان يمثل يف تلك الفرتة ما اصطلح عىل تسميته »الديمقراطيون أو 
الليرباليون«، وكلمة »ديمقراطيون« أو »ليرباليون« تستخدم يف األردن كمفردات للداللة 
عىل مفهوم واحد، وهذا كالم غري دقيق، وقد ُكّلف املعرش بقيادة ما سمي آنذاك »األجندة 

امللكية«.

يف االجتمع األول لألجندة امللكية، أجاب عن سؤال ألحد املشاركني، هل هناك إرادة 
سياسية حقيقة لإلصالح السيايس واملؤسيس يف األردن، أم ال، للسري قدمًا إىل األمام عىل 
طريق اإلصالح؟ أجاب الدكتور مروان املعرش حينها بنعم، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية 

جادة لإلصالح يف األردن. 

وعندما عني الدكتور معروف البخيت يف الديوان امللكي مديرًا ملكتب جاللة امللك. كان 
الرجالن يلتقيان فيم كان يسمى حينذاك »جملس السياسات«، وكانا يلتقيان كثريًا ويبوثان 
يف السياسات األردنية، ويف الشأن الوطني العام الذي هيم األردنيني مجيعًا وما إىل ذلك، 
وجاءنا يومًا الدكتور مروان املعرش عىل مكاتب »األجندة امللكية« حمبطًا يائسًا، وقال: »كأنه 
األردن  يف  إصالح  اسمه  يشء  هناك  يعد  مل  قال:  مروان؟  دكتور  يا  ملاذا  الدنيا«،  خلصت 
»خلص.. انتهى كل يشء«، ملاذا؟ يف حينه قيل إنه كانت هناك خالفات عميقة بني املعرش 
والبخيت ومدير املخابرات العامة؛ اجلنرال حممد الذهبي آنذاك، وأطراف أخرى يف شأن 

عملية اإلصالح السيايس ومن ضمنها إصالح النظام االنتخايب األردين. 

الرنتاوي  نون سعداء جدًا هبذا االجتمع بني هذه األطراف، وكم قال األستاذ عريب 
فإننا نتطلع إىل مناقشة تلك الفرتة بالذات بكل الوضوح والرصاحة التي يتطلبها املوقف، 
الكربى،  الذريعة  معرفية.  ألسباب  أو  سياسية  ألسباب  سواء  مجيعًا  األطراف  مواقف  أو 
كم قيل لنا عن تلك الفرتة، أن أسباب الرتاجع تكمن يف املعركة مع اإلسالميني والصوت 
االنتخابات  يف  القائمة  نظام  إىل  الواحد  الصوت  نظام  تغيري  إمكانية  وأن  الفلسطيني، 
الترشيعية القادمة مرفوض باملطلق، ألنه يف النهاية إذا ما أخذ الناخب أكثر من صوت، فإنه 
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سيزيد من قوة اإلسالميني يف الربملان، ومن أعدد الفلسطينيني ومتثيلهم يف الربملان األردين، 
وهناك »فيتو« عىل هاتني النقطتني، فهذا ما ترفضه الكثري من األطراف املتنفذة يف األردن. 

التي  واملواوالت  البلدية،  االنتخابات  يف  حدث  ماذا  رأينا  التجربة،  وبعد  بعد،  وفيم 
الثمن، وذلك عرب السمح  جرت ملنع اإلسالميني من احلصول عىل مقاعد أكثر مهم كان 
ألفراد اجليش والدفاع املدين وأفراد األجهزة األمنية بالتصويت يف تلك االنتخابات بكل 
تأكيد لصالح املرشوني املنافسني ملرشوي مجاعة اإلخوان املسلمني، وكل ذلك هبدف منع 
عام.  بشكل  البلدية  املجالس  أو  البلديات  رئاسة  إىل  اإلسالميني  اإلخوان  مجاعة  وصول 
العامة  املخابرات  مدير  تبجح  فقد  الترشيعية،  االنتخابات  يف  حدث  ما  رأينا  ذلك  وبعد 
السابق حممد الذهبي بأنه عنّي »37« نائبًا، كجزء من املعركة ضد مجاعة اإلخوان املسلمني 

وضد رفع نسبة متثيل الفلسطينيني يف جملس النواب األردين. 

أنا أريد أن نقف عىل كل هذه األحداث واملوطات املهمة بعد أن متنا علينا الزميل عريب 
الرنتاوي أن نتودث برصاحة وبصدق ووضوح، وذلك يف حماولة منا للوصول إىل أفضل 

النتائج واالستخالصات من التجربة السابقة. 

أعتقد أننا يمكن أن نكون الوحيدين الذين بإمكاننا أن نجلس ونتودث بكل رصاحة 
ووضوح، وأن نتوىل بالشفافية والوضوح والرصاحة التامة، بدون إغفال للوقائق، خاصة 
يف ظل وجود أقطاب سياسيني بارزين هلم باع طويل يف السياسة األردنية كالدكتور معروف 

البخيت، والدكتور مروان املعرش. 

البخيت  معروف  والدكتور  أنا  كنت  قائم،  السيايس  اخلالف  كان  عندما  املناسبة  هبذه 
كنت  ولكنني  املعرش،  مروان  الدكتور  وبني  بينه  مما  أكثر  بيننا،  يف  صداقة  الناس  أقرب 
البخيت،  معروف  الدكتور  صديقي  من  أكثر  املعرش  مروان  الدكتور  مع  متوالفًا  سياسيًا 
السياسية  الشخصية كانت قوية رغم اخلالفات  آنذاك. بمعنى أن عالقاتنا  الوزراء  رئيس 
آنذاك. هلذا أطالب باحلديث يف كل يشء، وأن نضع كل يشء عىل الطاولة. مرة ثانية، أرحب 
بصديقي الدكتور معروف البخيت والدكتور مروان املعرش واألستاذ مراد العضايلة، الذي 
باحلضور  ونرحب  الزيود،  حممد  الشيخ  اإلسالمي  العمل  جلبهة  العام  األمني  عن  ينوب 

الكريم مجيعًا.
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الدكتور معروف البخيت)3): 

النظام  مع  التارخيية  وعالقتهم  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  عن  أحتدث  أن  املفروض  من 
األردين، ومع احلكم منذ فرتة تأسيسها ولغاية اآلن، لكن هذا سيتم فيم بعد.

احلمرنة  مصطفى  الدكتور  والصديق  األخ  مداخالت  عىل  أرد  أن  بداية  يل  اسمووا 
حول »األجندة الوطنية«، أبدأ بالقول إنه أتيح يل يف احلقيقة أن اطلع عىل االستدعاء املقدم 
ملجموعة من املواطنني األردنيني إلنشاء مجعية لإلخوان املسلمني يف العام 1945، وحسب 
مرفوعة  والرشوحات  التوصيات  وهذه  آنذاك.  عمن،  رشطة  قائد  وتوصيات  رشوحات 
شخصيات  هم  االستدعاء  هذا  مقدمي  أن  عىل  تنص  والتي  للعاصمة  اإلداري  للواكم 
عىل  باملوافقة  موصيًا  الناس،  ومساعدة  اخلري  بوب  معروفون  ورجال  وحمرتمة  معروفة 
إنشاء اجلمعية، وهذا ما كان بالفعل. وتأسست هذه اجلمعية يف العام 1945، وهنا تستوقفني 

بعض املالحظات:

املالحظة األوىل: لقد كان افتتاح مقر اجلمعة حتت رعاية امللك عبد اهلل األول املؤسس، 
ما يعني إضفاء الرشعية عليها، وقد زاد هذا من إجيابية اجلمعية يف خدمة املجتمع والنظام 

سيم أنه عرف عن امللك الشهيد املؤسس كرهه الشديد للشيوعية والشيوعيني. 

مجعية  متيزت   ،1953 العام  وحتى   1945 العام  منذ  األوىل  املرحلة  يف  الثانية:  املالحظة 
اإلخوان املسلمني باحلضور القوي لعبد اللطيف أبو قورة الذي كان يقود مجاعة اإلخوان 
أصدقائه  مال  ومن  اخلاص  ماله  من  عليها  ينفق  وكان  وعفوية.  فردية  بطريقة  املسلمني 

وبدون وجود أي تنظيم هيكيل أو قانوين للجمعة. 

املالحظة الثالثة: أن غالبية املؤسسني مل يكونوا يف الغالب من األكاديميني أو من ذوي 
التعليم العايل أو املتخصصني، إنم كانوا من امليسورين، إضافة إىل وجود السيد إسمعيل 
البلبييس وهو من األثرياء جدًا ومعروف عىل مستوى األردن. كذلك وجود شخصيات 
معروفة وميسورة ماليًا، أمثال، إبراهيم جاموس، وإبراهيم منكو، وراشد دروزة، وشفيق 

)3)  رئيس وزراء أردين سابقل
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املعروفة، وربم يفرس هذا عدم  النابليس، وعدد آخر من الشخصيات  أرشيدات، ومسلم 
اهتمم مجعية اإلخوان املسلمني بالسياسة يف تلك الفرتة. 

اخلاصة  نفقتهم  عىل  مقاتلة  رسية  بتشكيل  املسلمني  اإلخوان  مشاركة  من  وبالرغم 
للمشاركة يف القتال يف فلسطني يف حرب 1948. إال أنه بدأ اهتمم مجعية اإلخوان املسلمني 
املسلمون  اإلخوان  وعمل   ،1954 العام  يف  احلكومية  والسياسات  األردين  العام  بالشأن 
اإلخوان  توجيه  عدم  يعني  ال  هلذا  ولكن  األردين،  النظام  بدعم  وغالبًا  علنية  بصورة 
املسلمني انتقادات للسياسات احلكومية والسياسات اخلارجية. وشاركت مجعية اإلخوان 
املسلمني يف االنتخابات الربملانية عن طريق شخصيات من أعضاء اجلمعة، باستثناء العام 
1956 حيث تقدموا باسمهم، وحصلوا عىل 10% فقط من عدد أعضاء جملس النواب الذي 

كان تعداد أعضائه 40 عضوًا، فوصل اإلخوان عىل أربعة مقاعد فقط.

بعد حكومة السيد سليمن النابليس العام 1957/1956، شهدت اململكة حالة من عدم 
االستقرار السيايس، أدت إىل حظر األحزاب السياسية يف العام 1957، واستثنت السلطات 
مجعية  بصفتهم  كان  ترخيصهم  أن  أساس  عىل  القرار  هذا  من  اإلخوان  مجاعة  األردنية 
العنف، وكانت  بالتغيري من خالل  تؤمن  اجلمعية  تكن  إسالمية وليس حزبًا سياسيًا. ومل 

هتدف إىل اإلصالح بالنصح واإلرشاد. 

أنا هنا بصدد رسد تارخيي لعالقة اإلخوان املسلمني بالنظام السيايس يف األردن، أو تاريخ 
النظام واإلخوان إمجاالً، ومل تتسم هذه العالقة ما بني اإلخوان املسلمني والنظام بالعنف 
بني اجلانبني، ومل تصل مطلقًا يف أي مرحلة من املراحل إىل حماولة التأثري عىل بعضهم بعضًا. 
وتراوحت هذه العالقة بني مد وجزر، فأينم كانت هناك نقطة التقاء مصالح، كانت العالقة 

بني اإلخوان والنظام ودية، وعندما كانت املصالح تتباين، كان يصيبها التوتر واجلفاء. 

واحلكومة  النظام  بني  برزت  التي  اإلشكاليات  أهم  شديد  بإجياز  أرصد  أن  أريد  لكن 
األردنية واإلخوان املسلمني، وهي تتمثل يف اآليت:

أوالً: يف موضوع االنتخابات الربملانية. بالرغم من أن املشاركة يف الربملان يعطي الفرصة 
يف  املشاركة  هلم  تتيح  كم  املنرب،  هذا  من  اجلمعة،  دعوة  الدعوة،  لنرش  املسلمني  لإلخوان 
مراقبة األداء احلكومي والتأثري يف الترشيع ويف سن القوانني، وتقديم أنفسهم كنموذج ما 
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يؤدي إىل استملة الرأي العام األردين إىل جانبهم وإىل مواقفهم. وأيضًا تتيح هلم املشاركة 
يف جملس النواب إعداد قيادات سياسية مدربة وذات خربة يف هذا املجال، إال أن اإلخوان 

املسلمني قاطعوا االنتخابات الربملانية واملجلس النيايب عددًا من املرات.

داخليًا يف مجعية  الربملاين جدالً  العمل  أثار موضوع  اجلمعة،  تأسيس  منذ  أنه  واحلقيقة 
اإلخوان املسلمني. فداخل اإلخوان املسلمني، هناك مجاعة ترى أهنا يف ثقتها باحلصول عىل 
األكثرية يف جملس النواب، فهم عىل استعداد أن يشاركوا يف االنتخابات الترشيعية، وهم 
يرون أن املشاركة حتقق إجيابيات جلمعة اإلخوان املسلمني، وربم هذا يفرس إرصار بعض 
قيادات اإلخوان املسلمني عىل تعديل الدستور لينص عىل أن احلزب الذي يفوز بأكرب عدد 

من مقاعد يف جملس النواب يتم تكليفه بتشكيل احلكومة. 

اإلخوان  رحب   ،1955 العام  يف  األحزاب  قانون  صدر  عندما  احلزيب:  العمل  ثانيًا: 
اضطروا  فقد  عليهم،  وباالً  كان  الواقع  يف  لكنه  وطنيًا  إنجازًا  واعتربوه  به،  املسلمون 
للتعامل مع القانون، واستمرت اجلمعة يف العمل السيايس واحلزيب والعمل العام واخلريي 
والدعوي يف املساجد والعمل يف الشأن العام. لكن هناك مسألة هامة هي الوضع القانوين 
جلمعة اإلخوان املسلمني، فهي إن كانت حزبًا سياسيًا، فليس بإمكاهنا أن تعمل يف العمل 
الدعوي يف املساجد، ويف العمل اخلريي واملؤسسات اخلريية، وهكذا كانت اخليارات لكل 

منها مؤيدوها ومعارضوها. 

اخليار األول أمامهم كان أن تستمر يف العمل الدعوي واخلريي الذي تقوم به منذ إنشائها 
حتويل  هو  الثاين  واخليار  واحلزيب؛  السيايس  والعمل  العام،  اإلسالمي  العمل  بني  وجتمع 
اجلمعة إىل حزب سيايس؛ واخليار الثالث، هو التوليف بني العمل العام والعمل احلزيب من 

خالل كيانني، اجلمعة واحلزب السيايس. 

غري أن العالقة الشائكة واإلشكالية بني حزب جبهة العمل اإلسالمي ومجاعة اإلخوان 
العمل اإلسالمي هو أحد  لغاية اآلن. فهل حزب جبهة  ما زالت موضع جدل  املسلمني 
وماليًا؟  تنظيميًا  مستقلة  مؤسسة  أنه  أم  مؤسساهتا،  وأحد  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أذرع 
العمل اإلسالمي مستقل،  أن حزب جبهة  تؤكد  العمل اإلسالمي،  قيادات جبهة  معظم 
احلزب،  هذا  تشكيلة  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  وعنارص  لكوادر  كثيف  وجود  ورغم 
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املسلمني  اإلخوان  أعضاء  غري  من  للراغبني  يسمح  للوزب  األسايس  النظام  أن  ورغم 
باالنتساب للوزب واملشاركة يف أنشطته، اال أن حزب جبهة العمل اإلسالمي يف املوصلة 
النهائية هو حزب اإلخوان املسلمني، وهذا ما ال يرتاح له النظام األردين الذي يرى أن هناك 
رضورة لفض التشابك بني مجاعة اإلخوان املسلمني وبني حزب جبهة العمل اإلسالمي 

عىل الصعيد املايل واإلداري والتنظيمي.

عىل صعيد السياسة اخلارجية، تؤيد مجاعة اإلخوان املسلمني بعض السياسات اخلارجية 
للوكومة األردنية، وتعارض بعض السياسات األخرى، وذلك وفق توجهاهتا ومرجعيتها 
األردنية هي  املسلمني واحلكومة  ما بني مجاعة اإلخوان  أهم اإلشكاالت  الفكرية. ولعل 
العالقات مع الواليات املتودة األمريكية، وعالقة اجلمعة يف األردن مع مجاعة اإلخوان 
املسلمني يف مرص، وكذلك عالقة اجلمعة يف األردن مع التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني. 
وترى مجاعة اإلخوان املسلمني يف الواليات املتودة أهم مؤيد يف العامل لالحتالل اإلرسائييل 
يف فلسطني، وأكرب داعم هلا يف العامل عسكريًا وماليًا وإعالميًا، وتطالب بتوجيم هذه العالقة 

األمريكية-ـ األردنية.

وابتدأ من العام 2011، بدأت األمور تغيري يف األردن ويف الدول العربية األخرى بالنسبة 
األمريكية  املتودة  الواليات  مع  مبارش  حوار  يف  دخلوا  الذين  املسلمني  اإلخوان  جلمعة 
وخاصة يف مرص، حيث املرشد العام جلمعة اإلخوان املسلمني، بشكل أسايس، أما النظام 
األردين فريى أن عالقة اإلخوان املسلمني بالتنظيم العاملي جلمعة اإلخوان املسلمني، تشكل 
خطرًا عليه، وهو يدين والء مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن ملرجعيات خارج الوطن، 
ألن هذا يأيت عىل حساب أولويات عملها الداخيل، وبالذات يف خدمة املواطنني األردنيني. 

وفيم خيص القضية الفلسطينية، ترفض مجاعة اإلخوان املسلمني بشكل عام املفاوضات 
بتمسك  وتطالب  الفلسطينيني،  بوقوق  متس  املفاوضات  هذه  أن  وتعترب  إرسائيل،  مع 
عن  النظر  وبغض  إرسائيل.  بدولة  االعرتاف  وترفض  فلسطني  بكامل  بوقوقهم  العرب 
والتساؤالت  إرسائيل،  مع  التسوية  موضوع  مع  التعامل  كيفية  يف  االجتهادات  خمتلف 
ليس  أم  صاحلنا  يف  الزمن  وهل  الزمن،  فكرة  حول  واحلوار  والنقاش  يثار  الذي  واجلدل 
يف صاحلنا. يضاف إىل ذلك عالقة اإلخوان املسلمني يف األردن بوركة املقاومة اإلسالمية 
محاس،  حركة  دعم  يف  مهم  دور  األردن  يف  املسلمني  اإلخوان  كان جلمعة  فقد  )محاس(، 
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اإلخوان  تصدى  ما  وغالبًا  اإلعالمية،  وسائلها  عرب  خاصة  املختلفة  أنشطتها  خالل  من 
املسلمون ملواوالت احلكومة احلد من نشاط حركة محاس يف األردن.

وبخصوص املشاركة يف السلطة التنفيذية، اقترصت مشاركة اإلخوان املسلمني، كتنظيم 
وليس كوزب، عىل مشاركة وحيدة يتيمة يف حكومة السيد مرض بدران، يف العام 1991، 
العدل،  ووزارة  الصوة،  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  منها  وزارية،  حقائب  بخمسة 
األردنيني  تقييم  تباين  فقد  احلقيقة،  ويف  األوقاف.  ووزارة  االجتمعية،  التنمية  ووزارة 
لنقد  إمجاالً  تعرضوا  لكن  احلكومة،  يف  املسلمني  اإلخوان  وزراء  ألداء  اإلعالم  ووسائل 
شديد من أصدقائهم وخصومهم، يف حماولة للتقليل من إمكانياهتم وقدراهتم ومؤهالهتم 

يف رفد احلكومة بكوادر وكفاءات حتسن من األداء احلكومي. 

وكانت هنالك آراء تقول إنه يغيب عن بال اإلخوان املسلمني يف األردن الدور العميل 
والتطبيقي لشعار »اإلسالم هو احلل« الذي يرفعه اإلخوان املسلمون، أي بمعنى أن هذا 
الشعار ليس معروفًا له معنى. ويف نقاشات قادة اإلخوان املسلمني كان هناك تباين بني من 
يرى هذه املشاركة اإلخوانية يف حكومة السيد مرض بدران مثل الدكتور اسوق الفرحان 
أن  يرى  من  وبني  للجمعة،  واحلزيب  والسيايس  والدعوي  اإلسالمي  العمل  تفيد  بأهنا 

املشاركة تؤدي إىل حتجيم دور جبهة العمل اإلسالمي. 

ولعل يف التجربة الشخصية التي سأروهيا اآلن ما يؤرش إىل كيفية تفكري مجاعة اإلخوان 
املسلمني بالنسبة للمشاركة يف احلكومات األردنية. فقد تم تكليفي بتشكيل احلكومة الثانية 
يف بداية ثورات الربيع العريب بتاريخ 2011/2/1، وبدأت املشاورات مع مؤسسات املجتمع 
املدين والكتل النيابية وحزب جبهة العمل اإلسالمي، واجتمعت مع قيادات إخوانية أوىل، 
تركز  أربع مرات. وقد  أو  أكثر من مرة، ربم ثالث  ومع أشخاص موجودين إىل جانبي، 
فووى احلوار بيني وبني قيادات مجاعة اإلخوان املسلمني، والذي استمر لساعات طويلة 
أما  التنفيذية،  السلطة  بتداول  قال  من  أول  أنا  هلم  وقلت  التنفيذية،  السلطة  تداول  حول 
تداول السلطة التنفيذية فهو سيتم نقاشه يف التنمية السياسية يف األردن، وسيواجهه األردن 
مستقباًل، ولذلك ال بد من وضع أطر زمنية وبرامج للوصول إىل هذا اهلدف، وقلت يف آخر 
اجللسة، أنتم تريدون الوصول إىل حالة تداول السلطة غدًا، وأنا أقول أننا نوتاج للوصول 
إىل هذا اهلدف إىل زمن، فلم ال نجلس سوية عىل طاولة واحدة كرشكاء ونتواور للوصول 
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القناعة  اقنعتوموين، أو أوصلتموين إىل  إذا  التنفيذية،  إىل هذه احلالة، حالة تداول السلطة 
بأفكاركم، فإنه باإلمكان الوصول إىل تداول السلطة غدًا، وإذا مل تقنعوين أو مل تستطيعوا 
خلق حالة تداول للسلطة، فمذا يكون عليه موقفكم وما هو ردكم حينها؟ فجاءين اجلواب 
اإلخوان  مجاعة  يف  »نون  حق،  معك  قال:  حيث  فيهم،  شخص  أهم  ومن  كبريهم،  من 
أي يف  الشارع،  البقاء يف  تقتيض  اآلن  املشاركة، ومصلوتنا  لنا مصلوة يف  ليس  املسلمني 

املعارضة«! 

يف احلقيقة أنا أشكرهم عىل صدقهم، وعىل رصاحتهم! طبعًا مع مالحظة الربودة التي 
2011/2/8، حقيقة سأكتفي هبذا،  و   2/1 ما بني  أثناء احلوار معهم خاصة  كانت سائدة 
وإنشاء اهلل يف احلوار والنقاش واألسئلة والتعقيبات، إذا ما كانت هناك ثغرة ما أو أي نقص 

يف التوضيح، سأعمل عىل تغطيتها أثناء التعقيب والرد. 

الدكتور مروان املع�سر)4): 

اإلخوان  مجاعة  إن  قال  تارخييًا  البخيت.  معروف  الدكتور  بدأ  حيث  من  أيضًا  سأبدأ 
املسلمني قد نشأت يف ظروف مل تكن فيها الدولة األردنية معارضة لنشأهتا، وبالتايل رغم أن 
الدولة األردنية مل تكن يف يوم من األيام حتمل فكرًا مؤيدًا لفكر اإلخوان املسلمني، إال أنه 
كانت هناك مرحلة من التعايش مع مجاعة اإلخوان املسلمني بسالم، وخاصة أن اإلخوان 
املسلمني يف األردن اتبعوا الوسائل السلمية، ومل يملوا السالح يومًا ومل يستخدموا العنف 

يف مواجهة الدولة األردنية أو ضد أي فصيل آخر. 

1945 حتى معاهدة السالم  التعايش امتد منذ النشأة يف العام  لقد كان هنالك نوع من 
األردنيةــ اإلرسائيلية، معاهدة وادي عربة التي ُوّقعت العام 1994، والتي فرضت حينها 
الصوت  قانون  وسن  )املفتوحة(  القائمة  عىل  املبني  االنتخاب  قانون  تغري  أن  الدولة  عىل 
الواحد، حتى ال تكون هنالك معارضة شديدة ملعاهدة السالم األردنية- اإلرسائيلية كم 
كان يف جملس النواب احلادي عرش املنتخب العام 1989، حيث حصل اإلخوان املسلمون 

)4)  نائب رئيس جملس وزراء سابق، وزير خارجية سابقل
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80 مقعدًا،  22 مقعدًا نيابيًا من أصل  حسب قانون االنتخاب السابق )القائمة احلرة( عىل 
بستة وعرشين مرشوًا، أي أهنم مل يرتشووا يف  إال  يتقدموا لالنتخابات  مل  باألصل  وهم 
كافة الدوائر االنتخابية. وكان هلم من املؤيدين أكثر من عرشة نواب من ذوي االجتاهات 

اإلسالمية الذين مل يكونوا أعضاء رسميني يف مجاعة اإلخوان املسلمني. 

وإذا ما أضيف إىل ما سبق بعض القوميني واليساريني الذين كانوا متواجدين يف املجلس 
احلكومية  للسياسة  النواب  جملس  يف  معارضًا  نائبًا   45 األقل  عىل  هناك  كان  فقد  النيايب، 
النيايب يشكل حينها حالة معارضة  1989. وكان املجلس  العام  املنتخب  النواب  يف جملس 
أفرز  الذي  االنتخايب  القانون  بتغيري  قرارًا  احلكومة  اختذت  وبالتايل  وقوية،  وحدية  جدية 
جملسًا نيابيًا معارضًا لسياسات الدولة، وتبني قانون الصوت الواحد حتى تتمكن احلكومة 
من أن مترر معاهدة السالم األردنيةــ اإلرسائيلية وأنتج هذا القانون جمالس نيابية مؤيدة 
لسياسات احلكومة. وحينم ُعرضت املعاهدة عىل جملس النواب، ُمررت، وصوت لصاحلها 

56 نائبًا فقط، يف مقابل 23 صوتًا عارضها أو امتنع عن التصويت. 

من هنا بدأ يتعمق الرشخ ما بني مجاعة اإلخوان املسلمني واحلكومة أو النظام من تاريخ 
توقيع املعاهدة األردنية ــ اإلرسائيلية، وما زال هذا الرشخ موجودًا بني الدولة واإلخوان 
السياسية  احلياة  تطوير  عدم  الواحد  الصوت  قانون  عىل  ترّتب  قد  أنه  وبرأيي  املسلمني. 

العامة يف البالد، بشكل منتظم وسليم وسلس وهادئ وملتزم وجدي. 

وكان العامل الثاين الذي تسبب بتعميق هذا الرشخ بني اإلخوان املسلمني واحلكم يف 
األردن، هو عملية إجهاض »األجندة الوطنية« ألهنا اقرتحت كرس قانون الصوت الواحد 
زالوا  ما  األردين  السيايس  النظام  يف  اليوم  قلة  هنالك  أن  رغم  الترشيعية،  لالنتخابات 
قانون  أن  األردنيني  ألغلبية  واضوًا  أصبح  وبالتايل  الواحد،  الصوت  بقانون  متمسكني 
الرقايب  نيابية ضعيفة وغري قادرة عىل ممارسة دورها  الواحد يفرز هيكليًا جمالس  الصوت 
والترشيعي احلقيقي، أو عىل القيام بدورها الطبيعي كرشيك يف السلطة ويف الدولة األردنية. 

وتسود اليوم، حقيقة، حالة من انعدام الثقة الكاملة بني اإلخوان املسلمني وأيضًا جبهة 
العمل اإلسالمي والدولة األردنية ملاذا؟ ألنه ليست هناك جهة داخل الدولة األردنية تضغط 
باجتاه إجراء حوار مع مجاعة اإلخوان املسلمني أو مع حزب جبهة العمل اإلسالمي. ومن 
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الناحية األخرى، أيضًا، هنالك بعض األشخاص أو القيادات من مجاعة اإلخوان املسلمني 
الذين يرغبون يف إجراء حوارات مع الدولة األردنية، لكن األغلبية داخل جملس شورى 

اإلخوان املسلمني أو داخل اجلمعة ال تريد احلوار عىل ما يبدو مع الدولة األردنية.

اليوم أن اإلخوان املسلمني هم يف حالة أكثر تشددًا مما كان عليه الوضع فيم  وُيالحظ 
مىض. ويف حقيقة األمر، هناك قرار رسمي أردين بعدم حظر مجاعة اإلخوان املسلمني من 
العمل يف األردن، من جهة، وعدم االنفتاح عليها من جهة أخرى. وبالتايل هنالك نوع من 
جتميد العالقة معها، وقد أّثر يف ذلك القرار إىل حد بعيد ما حصل يف مرص يف العام 2012، 
اإلخوان  مجاعة  بوكم  أطاح  والذي  شعبية،  بقوى  املصووب  العسكري  االنقالب  أي 
الشارع، عىل األقل مرحليًا.  الشعبي األردين يف  انتهاء احلراك  املسلمني يف مرص، وأيضًا، 
حيث خلق هذا الوضع حالة من االطمئنان داخل الدولة األردنية ولصانع القرار مفادها 
أنه ال رضورة إلرشاك مجاعة اإلخوان املسلمني يف السلطة، وال رضورة إلجراء حوارات 

معهم. 

لكن األردن مل يذهب إىل ما ذهبت إليه مرص واإلمارات العربية املتودة من ناحية حل 
أو حظر عمل مجاعة اإلخوان املسلمني، أو اعتبارهم منظمة إرهابية. ومل يفكر األردن وال 
للوظة أن يذهب إىل هذا احلد، لكنه من جهة أخرى ال يشعر بأن هنالك حاجة إلجراء 
احلالة  إىل  اقرب  األردن  يف  اليوم  نون  بالتايل  املسلمني.  اإلخوان  مجاعة  مع  جدي  حوار 
بموضوع  يتعلق  فيم  والتشاركية  التوافقية  التونسية  احلالة  إىل  منها  االقصائية  املرصية 

اإلخوان املسلمني. 

من ناحية تنظيم اإلخوان املسلمني نفسه، تارخييًا موضوع القضية الفلسطينية واحلرب 
التفكري احلزيب اإلخواين،  التي طغت عىل  املواضيع  الديني، هي  عىل اإلرهاب واخلطاب 
وبالتايل مل يكن حلزب جبهة العمل اإلسالمي أو جلمعة اإلخوان املسلمني تركيز واضح 
حتاكي  أردنية،  اقتصادية  سياسية  برامج  تطوير  وعىل  الداخلية،  واملشاكل  القضايا  عىل 
مهوم الناس اليومية. وكان اخلطاب الديني ما زال هو املسيطر عىل تفكري وعمل اإلخوان 

املسلمني، أي هيمنة اخلطاب الدعوي عىل اخلطاب السيايس. 
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وأنا أتفق مع ما قاله الدكتور معروف البخيت من أن مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن، 
ال تزال مهيمنة عىل حزب جبهة العمل اإلسالمي، وما زال الفصل غري واضح املعامل عىل 
حصل  بم  ذلك  وأقارن  للجمعة.  السيايس  اخلطاب  وبني  الدعوي  اخلطاب  بني  اإلطالق 
يف تونس واملغرب، وحتى ما حصل مرص، حيث كانت هناك حماولة جادة للفصل لدى 
احلزب بني ممارسة احلياة السياسية طبقًا لقواعد معينة وبني خطاب ديني دعوي ال عالقة 

له باحلياة السياسية. 

عىل  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  عن  يتودث  ال  املغرب  يف  والتنمية  العدالة  حزب  إن 
برناجمه،  أو  السيايس  خطابه  يف  مطلقًا  موجودة  غري  الرشيعة«  »تطبيق  وعبارة  اإلطالق، 
مجاعة  تفكري  فقط  ليس  لتطوير  رضوري  والدعوي  السيايس  بني  الفصل  فإن  وبالتايل 
اإلخوان املسلمني أو جبهة العمل اإلسالمي، ولكن أي حزب يريد ممارسة احلياة احلزبية 
يف البالد مل يصل يف األردن بالشكل الذي حصل يف غريه من الدول العربية التي نجوت 
قابلت  وأنا  مرص  ي  النور  حزب  وحتى  السلفيني  حتى  اإلسالمية.  احلكم  التجربة  فيها 
بالسلفية  تؤمنوا  أن  لكم  كيف  وسألته  النور،  حزب  رئيس  كامل  مصطفى  عمد  شخصيًا 
ومتارسون العمل السيايس، قال: »من يريد أن يمرس العمل السيايس عليه أن يقبل بنتائج 

هذا العمل«!. أنا ال أعتقد أن ذلك حصل من مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن.

األمر اآلخر الذي حصل يف األردن هو أن هنالك عدة انقسامات داخل مجاعة اإلخوان 
املسلمني أفقية وعمودية، ولكن حتى نبسط األمور هناك تيار يريد أن يطور التفكري السيايس 
واملبادرات السياسية داخل احلزب وداخل اجلمعة، ومن رواده »مبادرة زمزم« عىل سبيل 
املثال، لكنها ليست التيار الوحيد، هي واحدة من تيارات متعددة. وأنا باعتقادي أن مبادرة 
الظروف  كل  عن  النظر  وبغض  وتشكيلها،  نشأهتا  حول  آرائنا  عن  النظر  بغض  زمزم، 
املويطة، حتمل فكرًا أقرب إىل فكر حزب النهضة التونيس فيم يتعلق باخليار السيايس أو 
تطور الفكر السيايس، لكن هذا التيار هو أقلية داخل مجاعة اإلخوان املسلمني، أو يف حزب 

جبهة العمل اإلسالمي.

إن التيار السيايس املسيطر اليوم داخل مجاعة اإلخوان املسلمني هو التيار املتشدد الذي 
ربم يريد العودة إىل تعاليم سيد قطب املتشددة واالبتعاد عن الديمقراطية، والشعور بأن 
الديمقراطية مل جتلب للوزب جبهة العمل اإلسالمي مشاركة حقيقية يف احلياة السياسية 
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األردنية حسب رؤية احلزب أو كم يراها احلزب نفسه، وخاصة يف ظل ما حصل يف مرص 
من متغريات ليس يف صالح اإلخوان املسلمني، بل أقصتهم عن احلكم. لذلك يرون أنه من 

األفضل التشدد يف املواقف والرجوع إىل تعاليم سيد قطب. 

كذلك هناك تيار داخل مجاعة اإلخوان املسلمني متثله قيادات محائمية وتيارات شبابية 
داخل حزب جبهة العمل اإلسالمي ومجاعة اإلخوان املسلمني، وهو تيار يقع عمليًا خارج 
من  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  داخل  هناك  ليس  فاليوم  اجلمعة.  داخل  القرار  صنع  دائرة 
يستطيع أن يتوسط لدى الدولة األردنية إلطالق رساح الشيخ زكي بني ارشيد. وأريد أن 
أقول يف النهاية، إنني أعتقد أن الدولة أألردنية ومجاعة اإلخوان املسلمني بواجة كليهم إىل 

مراجعة سياساهتم اجتاه بعضهم بعضًا بشكل جذري. 

إىل  بواجة  ليسوا  املسلمون  »اإلخوان  مؤخرًا:  له  ترصيح  يف  قال  سعيد  مهام  الشيخ 
مراجعة سياساهتم، أو يف وارد مراجعة أفكارهم، وإنم الدولة هي التي حتتاج إىل مراجعة 
سياساهتا«! لكن أنا برأيي بأن االثنني بواجة إىل مراجعة سياساهتم، وأن النموذج التونيس 
يف التجربة اإلسالمية حلزب النهضة، وخاصة ما يسمى بالتشاركية، هو من يضمن قواعد 
لعبة جديدة للتقدم يف جمتمع ديمقراطي مستنري، وليس النموذج املرصي اإلقصائي. وأنا 
أقول ذلك، وأنا لست إخوانيًا، بل علمين من أصل مسيوي، ذلك ألنني أحتدث عن دولة 
مدنية، وعن حق اجلميع يف ممارسة العمل السيايس، فال أستطيع أن أتكلم عن ديمقراطية 
جدية وأنا أدافع عن حقي فقط يف العمل السيايس، وال أدافع عن حق من خيتلف معي يف 
ذلك. هل هذا هو التفكري املسيطر لدى مجاعة اإلخوان املسلمني أو لدى الدولة األردنية 

يف هذه احلالة؟ 

حقيقة أقول إن التفكري املسيطر لدى اجلهتني، الدولة واإلخوان املسلمني، ما زال تفكريا 
إقصائيًا وهو يشبه إىل حد بعيد التفكري االقصائي لدى مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص 
التوافقي  أو  التونيس،  التشاركي  االندماجي  التفكري  وليس  حاليًا،  املرصية  الدولة  ولدى 

املغريب، وآمل يف احلقيقة أن نصل إليه يف يوم من األيام.
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الدكتور معروف البخيت )تعقيب(: 

الرغم  فعىل  األردن.  يف  واملستقبل  املسلمني  باإلخوان  يتعلق  فيم  كلمة  أقول  أن  فاتني 
من االنوسار اإلخواين وحمارصهتم يف العديد من الدول العربية، وبشكل خاص يف مرص 
مجاعة  بأهنا  املسلمني  اإلخوان  جلمعة  الدول  هذه  وتصنيف  السعودية،  العربية  واململكة 
ما  إذا  والفشل،  الرتاجع  من  املزيد  لوقف  األردن  يف  سانوة  فرصة  أمامهم  فإن  إرهابية، 
املناسب،  الوقت  لسياساهتم وسلوكهم يف  مراجعات  وإجراء  الواقع،  مع  بالتكّيف  قاموا 
أية ضغوط  مقاومة  األردنية عىل  الدولة  تساعد  قد  التي  املمكنة  الواقعية  احللول  واقرتاح 
إقليمية أو خارجية حمتملة قد تتعرض هلا الختاذ إجراءات بوقهم، ما قد يؤدي إىل املزيد من 

التضييق عليهم، واحلد من نشاطاهتم الدعوية والسياسية أو احلزبية. 

ومن األمثلة عىل املراجعات املطلوبة، وعىل رأسها أوالً، عالقة مجاعة اإلخوان املسلمني 
يف األردن بالتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني. وثانيًا، فك عالقة مجاعة اإلخوان املسلمني 
املالحظات  من  عدد  إىل  إضافة  وتنظيميًا،  وإداريًا  ماليًا  اإلسالمي،  العمل  جبهة  بوزب 
2011، وكذلك يف شهر آب2011، كنا قد  األخرى. وعند بداية تشكيل احلكومة يف العام 
ناقشنا تعديل قانون االنتخاب، وكان متواجدًا يف ذلك االجتمع عدد من احلضور الكريم 
يف هذا املؤمتر من مجاعة اإلخوان املسلمني، واقرتحنا ثالثة أصوات بدل صوت واحد لكل 
ناخب، لكن اإلخوان املسلمني رفضوا ذلك، فقد كان اإلخوان يف مرحلة صعود يف شهر 
االنتخابات  يف  األصوات  بأغلبية  مرص  يف  كبريًا  فوزًا  حققوا  قد  كانوا  حيث   ،2011 آب 
نقبل  ملاذا  بالنشوة. وقالوا:  لذا شعروا  بدأت األحداث يف سوريا،  قد  الترشيعية، وكانت 
أفضل من  يتوقعون عروضًا  كانوا  له، ألهنم  العرض؟ وعربوا رصاحة عن رفضهم  هبذا 

ذلك يف مرحلة الصعود تلك. 

العرض  رفض  يف  التارخيية  املسؤولية  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أمّحل  موقعي،  من  وأنا 
الذي قدمته هلم ورفضوه، ويف ظني لو قال مفاوضو مجاعة اإلخوان يف آب 2011 إن هذا 
ديناميات  من  لكان  االنتخايب،  النظام  هذا  لتطوير  نتواور  ودعونا  للنقاش،  جيد  أساس 
األحداث أن األمور قد تغريت يف األردن وكان وضعهم اآلن أفضل عىل الساحة األردنية، 
ولربم كانوا يشاركون يف احلكم أيضًا.. ألننا نون دخلنا الربيع العرايب كأردن مبكرًا جدًا، 
ولو كانوا قد وافقوا عىل هذا القانون لتقدمنا إىل األمام فيه عددًا من اخلطوات، وأظنك يا 
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وبني  بيني  الذي جرى  النقاش  وهذا  االقرتاح  اليقني هبذا  علم  تعلم  العضايلة  مراد  سيد 
مجاعة اإلخوان املسلمني. 

الأ�ستاذ مراد الع�سايلة)5): 

لقد نشأت احلركه االسالميه يف العام الذي أعلن فيه استقالل اململكة، وكانت رشيكًا 
أدارها  الذي  التوازن االجتمعي  الدولة األردنية، وسامهت يف نجاح عمليه  بناء  فعاالً يف 
فرّبت  االستقالل،  تلت  التي  السبع  العقود  طوال  األردنية  الدولة  مكونات  بني  النظام 
وخّرجت عرشات اآلالف من الشباب املتزن الراشد املتنور من األطباء واملهندسني واملرّبني 
يف  وشاركت  واملساجد،  واملستشفيات  واجلامعات  املدارس  وَبنِت  اجلامعات،  وأساتذة 
وسامهت  املجاالت،  هذه  كل  يف  للوطن  مرشفة  نمذج  وقدمت  والنقايب،  البلدي  العمل 
ايضًا يف امتصاص فائض التطرف الذي نشأ يف عديد من الدول العربية املجاورة، يف حني مل 

يسجل عليها اخلروج عن منهج االعتدال.

نواب  أربعة  للوركة  نجح   ،1956 العام  يف  والربملانية  السياسية  احلياة  بدأت  وعندما 
أعطوا الثقة ألول حكومة حزبية يف األردن رغم أن من شكلوها هم خصومها السياسيون. 
أوىل  األردنية  اإلخوان  كتيبة  كانت   ،1948 العام  فلسطني  يف  للجهاد  مناٍد  نادى  وعندما 

طالئع األردنيني املدافعني عن فلسطني وعىل رأسها فضيلة األستاذ ممدوح الرصايرة. 

وعندما كان اللجوء، كانت مجعيات اإلخوان ومدارسهم ختفف وطأة اللجوء وأثاره، 
تقدم  الشيوخ  كتائب  كانت  الفدائي،  العمل  مع  األردنية  الوطنية  احلاله  تفاعلت  وعندما 
وعندما   .)... العرشات  وغريهم  حسن،  وصالح  واملومني،  كريشان،  )رضوان  شهدائها 
يتل  من  وجه  يف  إال  سالحنا  نومل  ال  »نون  وقالت:  السالح  وضعت  الفتنة،  وقعت 

أرضنا ومقدساتنا«.

)5)  عضو اللجنة التنفيذية حلزب جبهة العمل اإلسالمي، قّدم مداخلته بالنيابة عن األمني العام 

للوزب األستاذ حممد الزيودل
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إبريل  نيسان/  أحداث  بعد   1989 العام  يف  الديمقراطية  احلياه  استئناف  تم  وعندما 
الشهرية، وشاركت احلركة اإلسالمية، وفازت فوزًا كاسوًا اعتربته دوائر غربية أنه زلزال، 
أو  اجلديد  الديمقراطي  العهد  يف  حكومة  أول  عن  الثقة  حجبت  إن  أهنا  احلركة  أدركت 
شاركت فيها قد تكون سببًا يف هناية التجربة الوليدة وحل الربملان كم كان يدث سابقًا، 
فاشرتطت 14 رشطًا إلعطاء هذه الثقة، ومل يكن منها مطلب فئوي واحد لصالح احلركة 
أو أبنائها، وإنم كانت رشوطًا وطنية تعمق احلريات العامة، فأعيدت آالف جوازات السفر 

ألصواهبا، وأعيد اآلالف إىل وظائفهم وألغيت األحكام العرفية.

املواجهني  خندق  يف  الوقوف  األردن  واختار  األوىل،  اخلليج  حرب  وقعت  وعندما 
املتودة، شاركت  العراق وعىل رأسه الواليات  الثالثيني الذي قاد احلرب عىل  للتوالف 
احلركة اإلسالمية يف الوزارة لسته أشهر لتوافظ عىل التمسك الوطني ملواجهة الضغوطات 
من  خرجت  احلرب  انتهت  وعندما  األردن،  عىل  فرضت  التي  واالقتصادية  السياسية 

الوزارة.

وبقيت هذه العالقة املتوازنة حتى سافر امللك الراحل رمحه اهلل إىل رحلة العالج األوىل 
اتفاقية وادي عربة وقعت  اململكة- وعندما وّقعت  امللك ومرضت  1993- مرض  العام 
الفأس يف رأس نموذج التوازن األردين حيث حتولنا إىل نموذج األمنُقراط، فاألمني يقود 

احلياه يف البالد. 

يقود  األمني  وزارات.  يقود  واألمني  النيايب،  يقود  واألمني  السيايس،  يقود  األمني 
االقتصادي، واألمني يقود االجتمعي، واألمني يقود النقايب. األمني يقود احلزيب، واألمني 
العشائري، واألمني يقود الرتبوي. األمني يقود األكاديمي، واألمني يقود اخلريي،  يقود 

واألمني يقود الريايض. 

وبدل التوازن بني مكونات املجتمع األردين التي كانت سمة النظام السيايس يف األردن، 
وألن األمني ال يرغب يف التعامل مع املجتمع ككتل اجتمعية عشائرية أو حزبية، يفضل 
التعامل معهم كخيوط ال كنسيج، فبدأ الطون واإلضعاف لكل مكونات املجتمع األردين 
بم فيها املكونات التي تشكل العمود الفقري ألجهزة الدولة )األمنية والعسكرية واملدنية(، 
وتعترب أدوات للتعبري عن مواقفه السياسية. ولعل جتربة احلزب الوطني الدستوري والذي 
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 1997 انتخابات  اثني عرش حزبًا سياسيًا ملواجهة احلركة اإلسالمية يف  اندماج  تشكل من 
النيابية، وتم تفكيكه بعد إعالن احلركه اإلسالمية مقاطعه االنتخابات النتفاء احلاجة إليه.

وألن احلركة اإلسالمية تقود الشارع السيايس املعارض يف كثري من السياسات احلكومية 
واالجتمعية  االقتصادية  املجاالت  كل  يف  األردين  الشعب  مصالح  عن  تعرب  ال  والتي 
والتعليمية، وألن احلركة رأس الرمح يف جماهبة التطبيع مع الكيان الصهيوين، وألن احلركة 
نسيج وطني حقيقي غري قابل للتطويع ممتد يف كل زوايا املجتمع األردين وبكل مكوناته فقد 
ناهلا القسط األكرب من سياسات الطون والتهميش والشيطنة وحماوالت اإلضعاف، وتم 
كانت  فمذا  الزمان،  من  عقدين  طوال  إلقصائها  وتفصيلها  والترشيعات  القوانني  صياغة 

نتيجة هذه السياسات عىل احلركة والوطن؟

أما احلركة فم زالت تقود الشارع األردين وحتظى بثقته يف كل جمال من جماالت العمل، 
ومل تنجح السياسات الرسمية يف عزهلا عن الشارع أو أن تبقى معربة عن طموحات السواد 
نتيجة هذه السياسات عىل املجتمع والدولة؟ ففي املجال  األعظم منه، ولكن ماذا كانت 
كلها  انتخابية  قوانني  ستة  وفق  نيابية  جمالس  ستة  انتخاب  تم   1993 العام  منذ  السيايس، 
عىل شاكلة الصوت الواحد املجزوء، والذي أدى إىل إضعاف هذه املجالس وفقدان الثقة 
بمؤسسات الدولة الترشيعية والتنفيذية، ومل تكتِف الدوائر الرسمية بم حقق هلا الصوت 
الواحد من سيطرة عىل الربملان، فتدخلت يف هذه االنتخابات بشتى وسائل التزوير، وبلغ 
هذا ذروته يف انتخابات العام 2007، والتي اعتربت األسوأ منذ تأسيس اململكة، وهو ما دفع 
احلركة اإلسالمية ملقاطعه االنتخابات، وال أعتقد أن تعود عن مقاطعتها ما مل يتم تغيري هذه 
املعادلة البائسة، فاحلالة السياسية أقرب إىل حالة األحكام العرفية، لكنها مقوننة ومدسرتة. 

البلدية الرئيسية يف إربد والزرقاء  وبعد أن أظهرت احلركة نجاحات يف جمال املجالس 
قوانني  البلديات ودجمها وتغيري  تم حل هذه  العاصمة،  دوائر  والطفيلة وعدد من  ومأدبا 
انتخاهبا ألكثر من مرة وتزويرها. فقد قاطعت احلركة العمل البلدي للدورتني املاضيتني. 
ما  ضخمة  بمديونية  تنوء  حيث  حال،  أسوأ  يف  العاصمة  وأمانة  اليوم  البلديات  وتعيش 

جيعلها عاجزة عن تقديم احلد األدنى من اخلدمات للمواطنني. 
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ويف املجال االجتمعي والتعليمي، أقصيت احلركة عن منابر التوجيه املسجدية والدعوية 
واإلعالمية، وحرم املئات من أبنائها من التدريس يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وقيادة 
أبناء  من  اآلالف  بني  والتطرف  الغلو  انتشار  إىل  أدى  ما  األسايس،  التعليم  مؤسسات 
اهلويات  اىل  املجتمع  إعادة  الوطني، وتم  املجتمع، والذي أصبح هيدد األمن واالستقرار 
معدالت  وارتفعت   ،%5 عن  األمية  فيه  تقل  متعلم  جمتمع  أنه  رغم  والبدائية  الفرعية 
أن  بعد  عربيًا  السادس  األردن  ليصبح  التعليم  وتراجع  املخدرات،  وانترشت  اجلريمة، 
342 مدرسة مل ينجح منها أحد  كان يف املرتبة األوىل. وقد أعلن وزير الرتبية والتعليم أن 
100 ألف طالب من املرحلة األساسية األوىل ال  الثانوية العامة، وأن أكثر من  يف امتوان 

جييدون القراءة والكتابة.

وتراجع التعليم اجلامعي لدرجة خطرية، ففي امتوان للمتقدمني لوظيفة معلم مل تصل 
نسب النجاح يف بعض التخصصات 14%. وقد تم تفصيل قوانني انتخابات جمالس الطلبة 
احلياة  تفاصيل  مجيع  يف  األمن  وتدخل  املشاركة.  من  احلركة  أبناء  حلرمان  اجلامعات  يف 

اجلامعية ما أدى إىل انتشار العنف يف مجيع اجلامعات احلكومية واخلاصة.

البالد،  تاريخ  الفساد اإلداري واملايل يف  املجال االقتصادي، عشنا أسوأ حقبة من  ويف 
اليوم  احلكومة  وتنوء  عقود.  عدة  يف  بنيت  التي  األردنية  الدولة  مقدرات  تبديد  تم  حيث 
يمديونية بلغت 90% من الناتج القومي اإلمجايل لتصبح رابع دولة عربية يف نسبة املديونية 

بعد مرص واليمن والسودان.

ومل تسلم املؤسسات التعليمية واخلريية التي أنشأهتا احلركة بجهود أبنائها خلدمة الوطن 
وحتمل جزء من العبء عن كاهل احلكومة ومؤسساهتا، فتم تأميمها ومصادرهتا، وأصاهبا 

ما أصاب مؤسسات الدولة من فشل وعجز وفساد. 

ومع كل هذا اإلقصاء، فقد احتفظت احلركة بتوازهنا ومل تنجر إىل ردود األفعال، وبقيت 
عنوانًا لالستقرار واألمن الوطني والسلم االجتمعي. وعندما حّل الربيع العريب مل يغِرها 
اختارت احلركة شعار إصالح  ما جرى من تغري وسقوط ألنظمة يف دول عربية أخرى، 
البالد وحماسبة  إدارة  املختلة يف  السياسات  النظام، وبذلت جمهودًا مع اآلخرين إلصالح 

الفاسدين وبناء ربعينا األردين اخلاص القائم عىل التوازن بني مكونات املجتمع األردين.



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 362

األسود«  »والثقب  املضطرب  إقليمنا  يعيشها  التي  السيولة  حالة  مواجهة  ويف  واليوم، 
الذي يلتهم الدول ومركزه العراق وسوريا، والذي ُندفع دفعًا لدخوله حتت مظلة التوالف 
الدويل ويف ظل أوضاع اقتصادية واجتمعية طاحنة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماهتا، 
اجلميع  فيها  يشعر  متوازنة  توافقية  معادلة  وبناء  متمسكة،  داخلية  بناء جبهة  احلل يف  فإن 

بالرىض وال ُيقىص فيها أحد. وأخريًا، فإن األوطان ال تبنى باملنافقني وال حتمى باملتزلفني.

الدكتور م�سطفى حمارنة )مدير اجلل�سة(:

نستغل وجود االستاذ عدنان أبو عودة، أبو السعيد، فهو معنا اآلن. أنت كنت يف موقع 
املسؤولية يف الفرتة التي سبقت الفرتة التي حتدث عنها الدكتور معروف البخيت والدكتور 
والسادة  للسيدات  دقائق  تقدم مداخلة من مخس  أن  نرجو  فإذا سموت،  املعرش،  مروان 

احلضور. 

الأ�ستاذ عدنان اأبو عودة)6): 

مالحظايت ستقترص عىل اجلانب املعريف وعىل بعض املصطلوات التي قيلت والتي أعتقد 
دقيق  غري  يشء  إىل  يستند  تعقيب  أو  حتليل  أي  ألن  وذلك  دقيقًا،  يكن  مل  استخدامها  أن 
لن يكون دقيقًا. مالحظتي األوىل، أن الدكتور معروف البخيت قال عندما ُشكلت مجاعة 
اخلمسينيات  عليا. يف مرحلة  أو محلة شهادات  أكاديميون  فيها  يكن  مل  املسلمني  اإلخوان 
مل يكن يف اململكة األردنية اهلاشمية كلها أكاديميون، وبالنسبة للجمعة مل يكونوا مهتمني 

أصاًل بالسياسة عندما ُقبلت احلركة كجمعية خريية ابتداًء. 

املسألة الثانية، اعرتض حقيقة عىل تفسري كلمة أو مصطلح »تعايش« بني مجاعة اإلخوان 
الدولة  بني  ما  حتالفًا  كان  املوجود  ألن  تعايشًا،  يكن  مل  فهو  األردنية،  والدولة  املسلمني 
أن حتولت  بعد  استخدامها  يمكن  تعايش  كلمة  ألن  املسلمني،  اإلخوان  ومجاعة  األردنية 
باستطاعتك  حينها  سيايس،  حزب  إىل  منهم  جزءًا  حولوا  أو  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 

)6)  رئيس ديوان ملكي ووزير سابقل
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تتعايش، وليس اجلمعيات. كانت مجاعة  السياسية  التعايش، ألن األحزاب  التودث عن 
التوالف، وليس  امللكي األردين يف حالة من  النظام  املسلمني طوال عمرها مع  اإلخوان 

التعايش.

مل  املسلمني؟  اإلخوان  ومجاعة  األردين  النظام  بني  التوالف  هذا  أنشاء  الذي  هو  من 
يقم بإنشائه من طرف اإلخوان املسلمني رجال ميسورون بل أنشأه ممثلون أيديولوجيون 
مرحلة  عن  نتودث  نون  نفسه.  القارب  يف  النظام  مع  طارئة  مرحلة  يف  أنفسهم  وجدوا 
احلرب  بداية  والعامل  واملنطقة  األردن  يف  الوقت  ذلك  يف  لدينا  كان  حيث  اخلمسينيات، 
ضد  كانت  األردنية  واململكة  الشيوعيني،  ضد  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  وكانت  الباردة، 

الشيوعية، هبذا وضع الطرفان نفسيهم يف قارب واحد. 

االنقسام يف  نوع من  لدينا  ونشأ  النارص،  عبد  انقالب مجال  وإقليميًا، جاء  ثانيًا، عربيًا 
عىل  جديدة  مصطلوات  بروز  إىل  فيه  وأرشت  مؤخرًا،  يل  مقال  يف  كتبته  وهذا  املنطقة. 
كنا حمسوبني عىل  األردن  نون يف  والرجعيني.  التقدميني  مثل  باستخدامها  بدىء  الساحة 
تقدميني،  يعّدون  كانوا  العسكرية  باالنقالبات  قاموا  الذين  والعسكر  العربية،  الرجعية 
هؤالء  حتول  أن  بعد   Monarchal republics امللكية  اجلمهوريات  بعد  فيم  هؤالء  وشّكل 

التقدميون إىل ملكيني أكثر من امللوك مع مرور الزمن. 

أثناء  أيديولوجيا  حتالفًا  األردنية  الدولة  مع  كان  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  حتالف  إذًا 
العامل مسيطر  الشيوعية، عندما كان  نفسه ضد  القارب  الطرفان يف  الباردة، وكان  احلرب 

عليه حينها من قبل الشيوعيني يف زمن احلرب الباردة. 

وظهرت فيم بعد يف األقليم حركات تقول بالقومية واليسارية، فكانت احلكومة األردنية 
ومجاعة اإلخوان املسلمني يف القارب نفسه ضد هذه احلركات القوجمية واليسارية. إىل أن 
صارت »هبة نيسان/ إبريل« يف األردن التي حرى بعدها تغيري، ألنه متت مراجعة يف الدولة 
لواقع احلكم كله، إذ تبني لنا، وأنا كنت يف موقع مسؤول حينها، وأحتدث إليكم بمسؤولية، 
أن انتخابات العام 1967، أصبوت عتيقة بالربملان الذي انتخب آنذاك، وكان ال بد لنا من 
إجراء انتخابات جديدة. وبدأنا نفكر جديًا يف هذا األمر. وعىل أثر ذلك تم يف العام 1989 
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إجراء انتخابات برملانية، وهي التي جلبت اإلخوان املسلمني إىل الربملان وإىل املشاركة يف 
احلكومة. 

وتبني حينئذ أن جلمعة اإلخوان املسلمني يف البلد قوة سياسية حقيقية ال يمكن جتاهلها. 
وهنا بدأت معادلة جديدة يف التعامل، وال أريد أن أحتدث عنها ألهنا بواجة إىل حمارضة 
لوحدها، لكن بدأ هناك يشء جديد. ولعل آخر ما أتذكر هبذا الصدد، هو نوع العتب الذي 
صار يف أيام املرحوم امللك حسني، فقد تم استدعاء جملس شورى اإلخوان املسلمني لالجتمع 
بامللك يف الديوان امللكي بناء عىل طلب عبد الرمحن خليفة الذي كان رئيسًا للمجلس، وكنت 
حينها موجودًا، فم كان منهم إال أن عاتبوا امللك، إذ قالوا له: يا سيدي طول عمرنا معك، 
فلمذا يمنعونا ضباط املخابرات يف الرصيفة والزرقاء وال أدري أين، من اعتالء املنابر؟ ومل 

يقولوا شيئًا آخر، فقط اعتالء املنابر، ومل يطالبوا بأي يشء آخر. 

مناقشة عامة 

الدكتور فرا�س العبادي)7): 

بداية نون نقدر دور مجاعة اإلخوان املسلمني، ونقدر دور حزب جبهة العمل اإلسالمي، 
مساحة  عىل  وامتداد  تاريخ  وهلم  األردنية،  للقوانني  وخاضع  أردين،  سيايس  حزب  فهو 
املعمورة، فال يمكن االنتقاص منهم أو من شأهنم أو جتاهلهم أو هتميشهم. ونون كوزب 
حق  واالجتهاد  العمل  بأن  ونؤمن  العام،  اإلطار  يف  معهم  نتفق  أردين  إسالمي  شورى 
مرشوع للجميع، ونقول إن احلركة اإلسالمية مل تأِت لتنصب نفسها حكًم عىل اآلخرين، 
فهي ليست مقدسة، وإنم الرشع هو املقدس، وغري قابل للخطأ أبدًا، لكن الفكر خاضع 

لالجتهاد واملراجعة، وخاضع للصواب واخلطأ.

)7)  أمني عام حزب الشورى، األردنل



365الفصل السادس: جتربة العالقة بني اإلسالميني واحلكم يف األردن

باإلصالح  يطالب  احلزب  دام  ما  لنا،  بالنسبة  اإلصالح  عملية  عن  أحتدث  أن  أريد 
السيايس حتت مظلة احلكم اهلاشمي، فال خالف عىل النظام امللكي، نون كوزب إسالمي، 
ونون ومجاعة اإلخوان املسلمني وبقية القوى اإلسالمية ال خالف لدينا حول اإلصالح 
يف  إصالح  برنامج  هنالك  يوجد  إنم  اهلاشمي،  احلكم  مظلة  وحتت  األردن،  يف  السيايس 
األردن، وعىل رأس هذا اإلصالح، قطع العالقات مع دولة الكيان الصهيوين. ونرى أن 
الطريقة  الواحد، هو  الصوت  قانون  يلغي  تعددي  قانون  نيابية بموجب  انتخابات  إجراء 
األسلم للدخول يف عملية إصالح سيايس وترشيعي يف األردن. وكم جرى يف العام 1989، 
فقد كان لدينا يف األردن أزمة اقتصادية، وكان اإلخوان املسلمون مشاركني يف الوزارة ويف 
الربملان، ورغم األزمة االقتصادية مل نشاهد خروج أي تظاهرة أو مسرية شعبية يف الشوارع. 

عليه  والرسول  احلكم،  عن  الدين  يفصل  مل  اإلسالم  أن  يظن  من  خيطئ  أقول  هنا  من 
الصالة والسالم جعل قيادة األمة بني يديه، أم احلكم فرتكه للناس، وقال تعإىل يف حمكم 
كتابه »وأمرهم شورى بينهم«!، ولو شاء الرسول )صلعم( ألوىص باحلكم آلل بيته، أيضًا، 

لكنه مل يفعل ألن هناك اختالف يصل إىل حد الصدام بني قيادة األمة وإدارة الدولة. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)8):

السيايس يف  النظام  العالقة بني  بتفاوت يف تشخيص سياق  نتفق إىل حد ما وإن  دعونا 
األردن واحلركة اإلسالمية، فمثلم قال األستاذ عدنان أبو عودة، فقد انتقلنا من التوالفإىل 
التنازع، وحاليًا هناك تنازع حقيقي بني مجاعة اإلخوان املسلمني والنظام والدولة األردنية، 
لكن هناك نظرة للمستقبل، وهذا ما نريد أن نخرج به من هذه القاعة. لدينا أساس للووار 
نفتقد إىل  اللجان، ولكننا  الكثري من جلان احلوار، ال بل لدينا فائض من  البلد، ولدينا  يف 
شكيل،  حوار  فهو  جيري  الذي  احلوار  أما  حقيقي،  حوار  يوجد  ال  أنه  كم  الرؤى،  وجود 

حوار ال يرقى إىل مضمون، مضمون خطاب الدولة وخطاب اجلمعة.

)8)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل
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ينجح  نائبًا،  بثالثني  االنتخابات  يف  املشاركة  صفقات،  شكل  يأخذ  دائم  كان  فاحلوار 
هذا  وزير،  منهم  ويصبح  عرشة،  منكم  ينجح  نائب  بعرشين  املشاركة  أو  نائبًا،   16 منهم 
أن  املسلمني، اسمووا يل  الدولة عىل اإلخوان  بالنسبة لرشوط  احلوار مع كل أسف.  هو 
أقول لكم بأهنا رشوط بائسة، ملاذا تشرتطون فض عالقة اإلخوان بالتنظيم الدويل لإلخوان 
التأكيد  يتم  أن  وبم  فيها.  مبالغ  الدويل هذه  التنظيم  الدويل؟ حكاية  التنظيم  ما  املسلمني؟ 
أيضًا بأن األحزاب اليسارية واألحزاب القومية هلا أجندات خارجية، نخرج بنتيجة أن كل 

البلد هلا أجندات خارجية. 

لكن وال مرة سمعنا أحدًا من الدولة يقول لإلخوان املسلمني ما موقفكم من احلكم؟ 
أو ما رشوط احلكم عندكم؟ أو ما موقفكم من تداول السلطة؟ أو ما موقفكم من قضايا 

املرأة؟ أو ما موقفكم من قضايا األقليات؟ أو أين املضمون الديمقراطي يف خطابكم؟

يف املقابل، اإلسالميون يتغنون بنجاح جتربة حزب العدالة والتنمية يف املغرب، ويف فرتة 
سابقة كانوا يتغنون بنجاح جتربة حزب النهضة يف تونس. ملاذا ال يستفيد اإلخوان املسلمون 
يف األردن من جتربة حركة النهضة يف تونس أو من جتربة حزب العدالة والتنمية املغريب؟ 
أما اخلطاب احلايل جلمعة اإلخوان املسلمني يف األردن، فهو ليس خطابًا مدنيًا ديمقراطيًا 
يثري االطمئنان يف نفوس الكثري من أبناء الشعب األردين. وبم أن موقفي الدولة واإلخوان 

املسلمني متناقضني، فهم مدعوان ألن يتواورا. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�سبندي)9): 

حقيقة، نون نعيش اآلن يف منطقة متوج بمناخات صعود التطرف واإلرهاب. أتساءل: 
أليس من املجازفة عدم الذهاب إىل مصاحلة حقيقية عرب إجراء احلوار بني النظام ومجاعة 

اإلخوان املسلمني؟

)9)  نائب األمني العام للوزب اإلسالمي العراقي، العراقل
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الأ�ستاذ حممود العكايلة)10): 

يف ضوء العالقة التارخيية احلميمة ما بني مجاعة اإلخوان املسلمني والدولة، سؤايل املودد: 
ما الذي تغري بينهم؟ هل هي مجاعة اإلخوان املسلمني التي تغريت نتيجة خطاهبا الديني 
املتشدد وغياب اخلطاب الوطني الذي يمل مهوم املواطن األردين؟ وهل أصبوت مجاعة 
تغريت،  التي  الدولة هي  أن  أم  املودود؟  السيايس  دورها  راضية عن  املسلمني  اإلخوان 
والظروف  التارخيية  الظروف  نتيجة  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  خدمات  عن  واستغنت 
مساحات  اتساع  أو  املثال،  سبيل  عىل  املشرتكة  اخلصومة  كضعف  الراهنة،  السياسية 
سؤايل  أمني؟  ملف  إىل  سيايس  ملف  من  املسلمني  اإلخوان  ملف  انتقال  أو  االختالف، 
الثاين: ما آفاق عودة العالقات احلميمة ما بني مؤسسة الدولة ومجاعة اإلخوان املسلمني 
يف األردن؟وهل استطاعت مجاعة اإلخوان املسلمني أن تعمل عىل متكني املجتمع ملمرسة 

الديمقراطية احلقيقية؟ 

الأ�ستاذ تي�سري �سديفات)11): 

احلكومة  مع  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  لعالقة  تارخيية  نبذة  استعراض  من  بد  ال  بداية 
والدولة األردنية، فهذه العالقات كم حتدث عنها أخونا أبو السعيد عالقات حتالف، وكان 
كان  التي  االحتجاجية  التظاهرات  بتفريق  الطوىل  اليد  اعرتفوا،  كم  املسلمون،  اإلخوان 
تقوم هبا القوى القومية واليسارية والشيوعية آنذاك. وكانوا يشاركون يف قمعها، ويقفون 
إىل جانب الدولة ضد القوى القومية واليسارية والشيوعية يف مخسينيات القرن املنرصم، يف 

فرتة احلرب الباردة التي متت اإلشارة إليها. 

دعوية  مجعية  سابقًا  كانت  التي  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  دخلت  السبعينيات،  ويف 
اإلدارية  هيئاهتا  صعيد  عىل  العملية،  والنقابات  املهنية  النقابات  انتخابات  يف  وخريية، 
وجمالس إداراهتا برغم أهنم كانوا يعتربوهنا حمرمة يف بداية األمر، ودخلوا يف العمل النقايب 
وسيطروا مع احلكومة عىل العديد من النقابات، وهنالك نقابات فيها أو تعاين من الفساد 

)10)  لناشط شبايب إسالمي، األردنل

)11)  عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردنل
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املايل واإلداري، ونون نعلم علم اليقني بأن النقابات التي يسيطر عليها عنارص اإلخوان 
املسلمني لغاية اآلن ترفض رقابة ديوان املواسبة، حتى ال يكتشف هذا الفساد. 

أيضًا تطورت العالقة بني مجاعة اإلخوان املسلمني واحلكم يف األردن خالل التدخل يف 
أفغانستان وإرسال املجاهدين، ثم ظهر هنالك تعدد والءات لإلخوان املسلمني وظهور 
نختلف عن  األردن  نون يف  واإلمارات.  واألردن  السعودية  وتركيا، وحمور  قطر  حموري 
لبنان والعراق. سؤايل: مع وجود أحزاب سياسية إسالمية ذات صبغة دينية، ما مدى توافق 
هذه األحزاب السياسية مع الدستور األردين؟ وهل هناك تناقض يف مشاركة مجاعة اإلخوان 
املسلمني يف العمل السيايس؟ هل اإلخوان املسلمون عىل استعداد ملرجعة جتربتهم وتقييم 
أخطائهم والعودة عنها بم فيها مشاركة احلكومة يف التسعينيات؟ هل اإلخوان املسلمون 
املسلمون  اإلخوان  هل  اإلرهابية؟  للجمعات  واضح  بيان  يف  واضوة  إلدانة  مستعدون 
والقومية  اليسارية  القوى  من  واالئتالف  الوطنية  القوى  مع  بصدق  للتوالف  مستعدون 
هل  املدنية؟،  الدولة  وتشكيل  الترشيعية  ومؤسستها  الدولة  وضع  لتصويب  واإلسالمية 

اخلالف بني احلكم ومجاعة اإلخوان املسلمني، كم قلنا، هو نتيجة تعدد املرجعيات؟ 

الدكتور فوزي ال�سمهوري)12): 
النقطة األوىل، هل صويح أن احلركة اإلسالمية أو اإلخوان املسلمني هم أكرب حزب 
القوى  تشارك  أن  استعداد  اخلالفات  هذه  بسبب  األردنية  الدولة  لدى  وهل  البالد؟  يف 
السياسية األخرى من قومية ويسارية وليربالية من حيث املبدأ يف صناعة القرار احلقيقي؟ 
أم أن هناك بعض الفئات املتنفذة تريد أن تبتعد باألردن عن عمليات اإلصالح السيايس، 

والتنمية السياسية واحلزبية، واملشاركة يف صنع القرار، لتنفرد به هي؟ 

النقطة األخرى، ذكر الدكتور مروان املعرش أن هناك يف الدولة األردنية رأي يقول إنه ال 
يوجد داعٍ لالنفتاح عىل اإلخوان املسلمني، وأن احلراك الشعبي انتهى مرحليًا، ولكن، هل 
املطلوب أن يكون احلوار يف الشارع؟ أال يتناقض هذا مع ما كان يقرأه الدكتور معروف 

)12)  رئيس مجعية اجلذور حلقوق املواطن، األردنل
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عن  بعيدًا  بمعنى  واحدة،  طاولة  عىل  باحلوار  يطالب  الوزراء  رئيس  كان  عندما  البخيت 
ضغط الشارع واحلراكات الشعبية؟ ثم بتقديري أن األهم هو ما حتدث به الدكتور مصطفى 
احلمرنة يف البداية، وهو التخوف من الثنائيني، اإلسالميون واألصوات األردنية من أصول 
فلسطينية.، أقول إىل متى نبقى يف األردن نعيش هذه االزدواجية وهذا اهلاجس؟ وإىل متى 
عن  النظر  بغض  واملمرسة  بالترشيعات  وترسيخها  املواطنة  وشعار  مبدأ  عن  نبتعد  نبقى 

األصول واألديان؟

الأ�ستاذ غازي م�سرب�س)13): 

العام  يف  واإلسالميني  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  عن  البخيت  معروف  الدكتور  حتدث 
2011، لكن أنا كمواطن أردين ال يمكن أن أنسى مشاركة اإلسالميني يف السبعينيات من 

القرن املنرصم، عندما تسلموا وزارة الرتبية والتعليم. وكان هناك حديث يف مرحلة تارخيية 
وقد  جيد.  بشكل  والكتابة  القراءة  يعرفون  ال  الطلبة  أن  وعن  التعليم،  فشل  عن  الحقة 
نجح اإلخوان املسلمون بإدخال تعديالت عىل مناهج وزارة الرتبية والتعليم وفق رؤيتهم 

وأفكارهم وأيديولوجيتهم.

وعىل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عىل  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  هيمنت  ذلك،  أثر  وعىل 
املناهج الدراسية التي صيغت وفق فهمهم املودود ملكونات املجتمع، ولالعرتاف باآلخر 
التمكني  إىل  وصوالً  احلكومة  يف  املشاركة  عىل  االنفتاح  سياسة  ضمن  وذلك  ووجوده، 
الرؤية اإلخوانية ما زالت تؤثر  التعديالت وفق هذه  الوزارات. هذه  الكامل يف عدد من 

سلبيًا يف احلقيقة إىل اآلن عىل الطلبة، وعىل مناهج التدريس.

ومنذ ذلك التاريخ، مل نعد نجد واحدًا يف وزارة الرتبية والتعليم قادرًا عىل أن يعيد تلك 
أردين مسيوي  أنا كمواطن عريب  املثال  األوىل، عىل سبيل  أو سويتها  إىل مسريهتا  املناهج 
الرتبية  وزارة  املسلمون  اإلخوان  يتسلم  أن  قبل  أألردن  يف  يعيش  كمسيوي  اذكر  كنت 

)13)  عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردنل
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والتعليم وقبل أن يدخلوا مفاهيمهم وأيدلوجياهتم يف ذلك الوقت عىل املناهج املدرسية 
لوزارة الرتبية والتعليم، 

واآلن بعد أن هيمن اإلخوان املسلمون عىل وزارة الرتبية والتعليم، وادخلوا التعديالت 
عىل املناهج، أجد نفيس مغيبًا بالكامل كمواطن مسيوي أردين عريب، إذ مل يعد يل وجود 
وكأنني ال أعيش يف األردن منذ آالف السنني. وقد سألني أحد الطلبة اجلامعيني يف مدرسة 
بأننا  لدينا اجلرأة  أن يكون  أريد يف احلقيقة  شلنر، هل هنالك مسيويون حقًا يف األردن؟ 
عندما نوّدث وندخل تعديالت جديدة وإضافات عىل مناهج الرتبية والتعليم، أن نعّدل 
ضده  ولست  الدين،  مع  أنا  املواطنني.،  ولصالح  ككل  الوطن  لصالح  املناهج  ونصلح 
مطلقًا، ولكنني لست مع إقصاء أو تغييب اآلخر من الديانات األخرى. وال جيوز إدخال 

الدين يف السياسة، واهليمنة عىل السياسة وإقصاء اآلخر. 

الدكتور �سالح ار�سيدات)14): 

العام  قبل  املسلمون.  اإلخوان  فيها  عمل  التي  للمراحل  خطوط  وضع  علينا  يتوجب 
1957، وهي فرتة بناء التنظيم جلمعة اإلخوان املسلمني، باعتقادي أهنا كانت جتربة ناجوة، 

 1948 العام  الفلسطينية منذ  القضية  الفلسطينية، وتعاملهم مع  القضية  حيث كانت هناك 
اإلخوان  مجاعة  وكانت  احلقيقة،  يف  إجيابيًا  كان  اإلرسائيلية  العربيةــ  احلرب  بعد  ما  إىل 
املسلمني يف األردن ومجاعة اإلخوان يف مرص ينسقون مع بعضهم بعضًا يف إرسال املعونات 
القضية  من  املواقف  هذه  فلسطني.  يف  اجلهاد  مسمى  حتت  املجندين  إىل  واملساعدات 
الفلسطينية واالشرتاك يف حرب فلسطني، هو الذي أعطاهم الزخم اجلمهريي والشعبي 

سواء يف األردن أو يف مرص أو يف العامل العريب واإلسالمي. 

ولكن بعد العام 1957، هذه يف احلقيقة مرحلة مهمة جدًا، أطلقنا عليها احلرب الباردة، 
العربية  املنطقة  لقد كانت مرحلة اصطفافات يف  أقول  مّر عليها برسعة يف مداخلته،  وقد 
واإلقليمية، فاإلخوان املسلمون، أضووا حلفاء للنظام األردين، وهذه مرحلة الكل شاهد 

)14)  األمني العام حلزب التيار الوطني، وزير ودبلومايس سابق، األردنل
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األردين  والنظام  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  بني  املشرتك  والعمل  التنسيق  ناحية  من  عليها 
كانت  التي  والدولية  اإلقليمية  التوازنات  ضمن  يأيت  التوالف  وهذا  األردنية،  والدولة 

سائدة يف املنطقة. 

وخالل فرتة التوازن اإلقليمي والدويل الذي كان موجهًا ضد اليسار وضد الشيوعية، 
وتزامن مع فرض األحكام العرفية يف األردن، تم بناء وتعزيز مؤسسات مجاعة اإلخوان 
له سلوك  تنظيًم  التعليمية والدعوية والصوية، وأصبووا  بل وكل مؤسساهتم  املسلمني، 
حتالفات  ضمن  النظام  قبل  من  ومدعومة  البالد  يف  فاعلة  مستقلة  إدارة  وله  وممارسات 
وتوازنات يف املنطقة. إىل أن جاء العام 1991، وسقط »جدار برلني«، حينها سقط أو أسقط 
جيدًا وعىل  أعرفه  أنا  هذا  األردين حكًم،  والنظام  املسلمني  اإلخوان  بني مجاعة  التوالف 
اطالع عليه، وكل املتودثني اجلالسني عىل املنصة وغريهم يعرفونه جديًا، ومنهم من عارص 

هذه املرحلة وموجود معنا يف هذه القاعة.

النظام  مع  املسلمني  اإلخوان  حتالف  وانتهى  واإلقليمي،  الدويل  التوازن  سقط  وحني 
السياسية  املعارضة  صفوف  يف  أساسية  قوة  اإلخوان  أصبح  األردنية،  والدولة  األردين 
األردنية، وحتت قيادة جناح الصقور وليس جناح احلمئم، كم يقولون، وهذا جيب احلديث 

عنه. 

أن  برلني، وبعد  بعد سقوط جدار  للنظام  املسلمني أصبوت معارضة  مجاعة اإلخوان 
ختلت أو أسقطت عن كاهلهم املسؤوليات التي كانوا مكلفني هبا من خالل هذا التوالف، 
ألنه بعد سقوط جدار برلني، وانتهاء احلرب الباردة، نشأت حتالفات جديدة يف العامل ويف 
اإلقليم مع تبدل التوالفات الدولية واإلقليمية. وشّكل العام 2011 مفصاًل أساسيًا وهام 
أصبووا  املسلمني  اإلخوان  أن  احلقيقة  كانت  البخيت.  معروف  الدكتور  حتدث  كم  جدًا 
معارضة سياسية قوية، فعارضوا جلنة احلوار الوطني وأفشلوها، وكان هذا السبب الرئييس 
اإلخوان  أن  وهو  الوطني،  احلوار  جلنة  خمرجات  عن  األردنية  احلكومة  لرتاجع  والفعيل 
املسلمني  اإلخوان  أمّحل  أنا  وهلذا  مسبقًا،  وأدانوها  وعارضوها  منها  خرجوا  املسلمني 
املسؤولية الكاملة عن إفشال هذا احلوار الوطني، وأعتقد أنه ليس صويوًا أهنم لو قبلوا 
احلوار وقانون االنتخاب الذي عرض عليهم من قبل الدكتور معروف البخيت الختلفت 

األمور حاليًا. 
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سياسية  برامج  لديكم  هل  املسلمني:  اإلخوان  وجلمعة  العضايلة  مراد  لألستاذ  سؤايل 
واقتصادية مكتوبة تستطيعون التواور حوهلا؟

والسؤال الثاين واألخري، هل أنتم باجتاه دولة مدنية تعددية؟ وما رأيكم وموقفكم من 
إقامة الدولة املدنية؟

الأ�ستاذ فرج اأبو نزار)15): 

كان الشيوعيون ضوية التوالف اإلقليمي والدويل الذي متت اإلشارة إليه، ومن ضمنه 
سمي  ما  مرحلة  يف  األردنية  والدولة  األردين  النظام  مع  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  حتالف 
باحلرب الباردة، هلذا أطلب إعطائي ضعف الوقت املخصص يل، كي أمتكن من التوضيح 
واألخالق  الشيوعية  ألن  األردن،  يف  السياسية  األطياف  لكل  والتقدير  االحرتام  كل  مع 

الشيوعية علمتنا أن نورتم الرأي اآلخر، ومن منطلق احلب واالحرتام، أقول ما ييل: 

أوالً: عندما شارك اإلخوان املسلمون يف حكومة مرض بدران، مدير املخابرات العامة 
يف  الديمقراطي  باالنفتاح  حينها  سمي  ما  أعقاب  يف  احلكومة  رئاسة  توىل  والذي  سابقًا، 
1989، فقد انتهج اإلخوان السياسة إخوانيًا، وليس سياسة اإلخوان املسلمني. فقد  العام 
سيطروا عىل مفاصل وزارة الرتبية والتعليم، وعىل املناهج الرتبوية وتعديلها مثلم كان يلو 
املدنية.  للدولة  ورؤيتهم  املدنية  للوياة  ومفاهيمهم  أفكارهم  مع  يتمشى  ما  وحسب  هلم 
البعثات الدراسية اخلارجية التي كانت تأيت لوزارة الرتبية والتعليم،  وكذلك هيمنوا عىل 

فكانوا يمنووهنا لكوادرهم وللقريبني منهم. 

ولكننا عندما كنا يف املوقع نفسه، مل نرّد عليهم باألسلوب نفسه، واملنطق نفسه. واسمووا 
يل يف هذا املقام أن أروي قصة صغرية حصلت معي حينم كنا معتقلني يف سجن اجلويدة. 
فقد طلب مدير املخابرات العام 1986 أن يتواور معنا، وبالفعل عقدنا حوارًا مطوالً معه. 

)15)  ناب األمني العام للوزب الشيوعي األردين، األردنل
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وقال: إن عدونا املشرتك هم مجاعة اإلخوان املسلمني واحلركة اإلسالمية وتياراهتم املختلفة 
من اإلسالميني اآلخرين، فتعالوا يا مجاعة نعمل معا بشكل مشرتك، ونشكل جبهة ضدهم. 

اإلخوان  مجاعة  ضد  النظام  مع  التوالف  ورفضنا  سياسيًا،  املنطق  هذا  رفضنا  نون 
املسلمني واإلسالميني عموما،ً وقلنا له أعطونا الديمقراطية، وفكوا قيودنا وأخرجونا من 
اإلخوان  مجاعة  مع  أردنية  سياسية  كقوى  بيننا  فيم  سنتواور  ونون  اللعني،  السجن  هذا 

املسلمني ونول مشاكلنا وقضايانا بأنفسنا، 

من  زلت  وما  أمتنى  كنت  األردن،  يف  الشعبي  احلراك  قضية  يف  آخر،  جانب  من  ثانيًا: 
خالل توافقي وتشاركي يف العمل مع اإلخوان املسلمني يف جلنة التنسيق منذ العام 1994، 

واألخ مراد العضايلة يعرف ذلك جيدًا، كنت أمتنى ما ييل: 

حزب جبهة العمل اإلسالمي هو عبارة عن إطار سيايس جلمعة اإلخوان املسلمني، .1 
العمل  جبهة  خالل  من  النظر  يعيدوا  أن  املسلمني  اإلخوان  عىل  نتمنى  كنا  لذلك 
اإلسالمي يف سلوكياهتم ويف هنجهم ويعملوا عىل تقديم القضايا والشؤون واهلموم 
من  الكثري  هنالك  وألن  اخلارجية.  القضايا  من  مواقفهم  عىل  األردنية  الداخلية 
السلطة  ضد  محاس  حركة  وانقالب  اخلارجية،  القضايا  من  املواقف  إزاء  التباينات 
الفلسطينية يف قطاع غزة يف العام 2007، خري دليل عىل ذلك، وسوريا والتدخل فيها 
ويف شؤوهنا واملوقف منها، وكذا التدخل يف لبنان ويف مرص مثال عىل ذلك. فنون 
نريد من مجاعة اإلخوان حرصًا االهتمم بالشؤون الداخلية األردنية ومهوم املواطن 

األردين وحل معضالته االقتصادية واملعيشية والسياسية املستعصية.

العمل .1  جبهة  وحزب  املسلمني  اإلخوان  ومجاعة  اإلسالمية  احلركة  تعيد  أن  أرجو 
له،  الشديد  احرتامي  مع  العضايلة  مراد  األخ  كررها  بمقولة  النظر  اإلسالمي 
اجلمهري  يركون  من  وهم  الشارع،  يقودون  من  هم  مسلمني  إخوان  كجمعة  أهنم 

وخيرجوهنا للتظاهر. 

التبجح، يبعد .1  أقول إن احلديث عن قيادة الشارع السياسية والذي يمثل شكاًل من 
املسلمني.  السياسية يف األردن وبني مجاعة اإلخوان  القوى  السياسية بني  التوافقات 
وأقول أيضًا إن احلكومة األردنية أيضًا مسؤولة يف هذا اجلانب. فهناك سؤال مطلوب 
احلكومة  يتوجب عىل  أنه  أخرى، وهو  أي جهة رسمية  أو  احلكومة،  عنه  أن جتيب 
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سياسية  قوى  بتشجع  اإلقليمية،  أو  املولية  أو  الوطنية  سياساهتا  ترسم  أال  األردنية 
أردنية عىل الوقوف ضد قوى سياسية أردنية أخرى، وبأن تتوالف مع قوى سياسية 

أردنية ضد قوة سياسية أردنية أخرى.

األردنية،  والدولة  األردين  فالنظام  نفسها.  حترتم  ودولة  بوكومة  يليق  ال  املوقف  فهذا 
ضد  نقف  بأن  وقومية  يسارية  وقوى  كشيوعيني  منا  يريدون  كانوا  فيها  املتنفذين  وبعض 
ضوية  نون  كنا  مثلم  النظام،  مع  لتوالفنا  ضوية  تكون  حتى  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة 
حتالف اإلخوان املسلمني مع النظام يف العام 1957، يف مرحلة احلرب الباردة. كم ال يليق 
بالدولة أن تقوم ببناء رؤيتها عىل استغالل خالفاتنا وتبايناتنا السياسية فيم بيننا، وخاصة أن 

تبايناتنا كثرية وكثرية جدًا. 

الدكتور حميد البطاينة)16): 

أعتقد أن هناك ترددًا يف مواقف احلركة اإلسالمية من التوالفات، ونون يف املعارضة 
الدكتور معروف  اإلقليمية والدولية، وكان واضوًا كم تفضل  املواقف  التبدل يف  شهدنا 
العريب،  الربيع  ثورات  فرتة  يف  املسلمني،  اإلخوان  ومجاعة  اإلسالمية  احلركة  أن  البخيت 
نؤمن مجيعًا  بينم نون  الوطنية، هذا  األجندات  والدولية عىل  اإلقليمية  األجندات  غّلبت 
مجيعًا  علينا  حتّتم  اإلقليم،  ويف  عمومًا  العريب  الوضع  يواجهها  التي  اآلن  التوديات  بأن 
كقوى سياسية إسالمية ويسارية وقومية، أن يكون لدينا مواقف مشرتكة، وان يكون لدينا 
وخاصة  اإلقليم  يواجهها  التي  التوديات  من  السياسية  املواقف  يف  وتشاركات  توافقات 

اخلارجية منها وعىل مستوى الساحة األردنية.

سؤايل للدكتور معروف البخيت: هل الدولة األردنية واحلكومة األردنية عىل استعداد 
اآلن أن تقدم بعض التنازالت للووار مع احلركة اإلسالمية من أجل استيعاب، وأقصد 
بالذات مجاعة اإلخوان املسلمني وجبهة العمل اإلسالمي؟ وسؤال لألخ مراد العضايلة: 
هل احلركة اإلسالمية قادرة اآلن عىل الرتاجع عن تغليب املصالح اإلقليمية والدولية عىل 

)16)  عضو جملس نواب أردين سابق، رئيس املنتدى األردين للووار، األردنل
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حساب املصالح الوطنية واملولية ومهوم املواطن األردين اليومية واملعيشية؟ وبالتايل جيب 
الدولة  من  األمام  إىل  وخطوة  اإلسالمية،  احلركة  من  األمام  إىل  خطوة  هنالك  تكون  أن 
عىل  االلتقاء  نقاط  بعض  وإىل  توافق،  نقطة  إىل  نصل  حتى  األردنية،  واحلكومة  األردنية، 
األقل، متكننا من أن نخطو خطوة عىل مسار التوافق والتشارك، وبالتايل إجياد رشاكة خلدمة 
املصالح الوطنية األردنية وخدمة للمواطنني، وذلك للوفاظ عىل أمن واستقرار هذا الوطن 

وإبعاد شبح اإلرهاب عنه. 

املهند�س مروان الفاعوري)17): 

حال  بأي  يفيد  ال  املسلمني  اإلخوان  ومجاعة  اإلسالمية  احلركة  شيطنة  أن  أعتقد  بداية 
من األحوال األردن واملواطنني األردنيني، وال خيدم القوى السياسية األخرى من يسارية 
وقومية وليربالية، ناهيك عن خدمة مصالح األردن عىل املدى البعيد. كم أن االنخراط يف 
القرار الكوين الذي اختذته بعض الدول خوفًا من املوجة القادمة من موجات الربيع العريب، 
وتصفية القوة املوركة هلذا الربيع وهلذه املوجة السابقة، لن يكون يف صالح مستقبل هذه 
املنطقة، خاصة أننا نشهد قطبني كبريين؛ القطب االيراين يف الرشق، والقطب الصهيوين يف 

الغرب، ومها هيدفان إىل تصفية القوة الُسنية يف املنطقة.

يف تقديري أن اإلخوان املسلمني يعيشون يف أزمة داخلية، وإشكاالت خارجية؛ األزمة 
الداخلية تتمثل يف أنه ليس لدهيم القدرة واجلرأة عىل مراجعة خطاهبم الداخيل اجتاه الكثري 
من القضايا املطروحة عىل الصعيد الوطني، وخاصة عىل صعيد الدولة املدنية وحقوق املرأة 
بالقضية  السياسية  أو مذهبية، وأهنم رهنوا أجندهتم  أو عرقية،  دينية  واألقليات األخرى 
الفلسطينية. وال شك أن املطلب الرئييس للدولة، وأنا يف هذه اجلزئية اختلف مع الدكتور 
محاس يف  املسلمني، وبني حركة  اإلخوان  بني مجاعة  االرتباط  البخيت، هو فك  معروف 
غزة، والتي ساهم يف نشأهتا وبنائها الشيخ سعيد بالل، واألستاذ عدنان أبو عودة، واألستاذ 
يوسف العظم رمحه اهلل، يف فرتة وجود األستاذ عدنان أبو عودة يف دائرة املخابرات العامة. 

)17)  األمني العام حلزب الوسط اإلسالمي، األردنل
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اجتاه  األردين  والنظام  األردنية  الدولة  موقف  يمثل  الذي  األسايس  اإلشكال  إن  أقول 
املسلمني وحركة محاس،  اإلخوان  بني حركة  االرتباط  مسألة فك  املسلمني هو  اإلخوان 
ذلك أن األخوة املعتقلني اآلن من اإلخوان املسلمني متهمون بقضايا مثل الدعم اللوجستي 
التي  احلركة  هذه  محاس،  حلركة  املسلمني  مجاعة  تقدمة  الذي  ذلك  إىل  وما  املايل  والدعم 
ساهم يف بنائها النظام األردين يف ذلك الوقت، لتشكل أداة من أدواته للضغط عىل القيادة 

الفلسطينية وعىل يارس عرفات.

وأن  جادين،  يكونوا  أن  املسلمني  لإلخوان  بد  ال  إنه  وأقول  كثريًا،  ابتعد  أن  أريد  ال 
يتقدموا نوو أحد نموذجني واضوني أمامنا، مها النموذج املغريب والنموذج التونيس، أي 
االختيار ما بني السياسة التي انتهجتها حركة النهضة والتجربة التونسية ما بعد اإلخوانية 
وحكومة الرتويكا بقيادة حركة النهضة اإلخوانية، بكل تفاصيلها، وأن يكون هنالك أيضًا 
إبان  أهدروا فرصة كبرية جدًا  املسلمني ألهنم  اإلخوان  باخلطأ من جانب مجاعة  اعرتاف 
حكومة الدكتور معروف البخيت، ورئاسة األستاذ طاهر املرصي للجنة احلوار الوطني، 
عندما دعاهم امللك إىل جلنة احلوار الوطني، ووافقوا يف بداية األمر، وخاصة عندما حرض 
املكتبان، مكتب حزب جبهة العمل اإلسالمي، ومكتب مجاعة اإلخوان املسلمني، ورفضا 

بعدها بأيام املشاركة يف أعمل جلنة احلوار. 

ولكل  للملك  صادمًا  موقفَا  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  قبل  من  املقاطعة  هذه  وشّكلت 
عون  األستاذ  مع  بعد  فيم  اتفقت  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  ولكن  السياسية.  القوى 
اخلصاونة عىل اعتبار أن خمرجات جلنة احلوار الوطني غري ملزمة، وتم رفض أكثرية هذه 
املخرجا. ولكن أخطر ما هو موجود اآلن داخل الصف اإلخواين، هو مراجعة املوقف من 
الديمقراطية، من حيث هل الديمقراطية طريق مسموح لإلخوان املسلمني بأن يصلوا من 
خالله إىل سدة احلكومة أو إىل املشاركة الفاعلة يف احلكومة ويف صنع القرار؟ أما أنه طريق 
للوصول إىل الدولة كنخبة إعالمية، ونخبة اقتصادية، ونخبة سياسية، ونخبة تربوية فقط؟ 
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الأ�ستاذ حممد اأبو هديب)18): 

أعتقد أن أخطر ما قامت به النظم العربية القائمة اآلن، مجيعها وبدون استثناء، هو هذه 
التعارض  باب  من  أو  حتالفًا،  أكان  سواء  املسلمني  واإلخوان  الدولة  بني  املقيتة،  الثنائية 
والتناقض، ألهنم يف احلقيقة أمهلوا كل مكونات املجتمعات العربية األخرى، ألن الرعاية 
حرمت  قد  العربية،  النظم  اغلب  يف  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  الدول  هبا  أحاطت  التي 
القوى املدنية األخرى من هذه الرعاية واالهتمم، فهذه الدول هي التي خلقت هذا البعبع 
الكبري. واآلن نالحظ هذا اخلطر الداهم الذي هيدد املنطقة فعليًا، فم جيري يف كل الدول 
العربية فهو رصاع ما بني طرف إسالمي متشدد وأطراف أخرى، ونون يف األردن ال نتمنى 

أن نصل إىل هذه املرحلة. 

لكن سؤايل املهم لإلخوان املوارضين الثالثة: أال يستوق املجتمع األردين عملية إصالح 
حقيقية بغض النظر عن موافقة اإلخوان املسلمني من عدمها؟ فأنتم تعرفون كم هي النسبة 
التي يشكلها التيار اإلخواين يف األردن، فلمذا مل يتم انجاز قانون االنتخاب بالثالثة أصوات 
بدل الصوت الواحد. وحينم أعلن اإلخوان املسلمون مقاطعتهم لالنتخابات ملاذا مل تقم 

الدولة بإنجاز ذلك القانون الذي عقدت له اللجان احلوارية؟ 

ال  املسلمون  اإلخوان  قال   ،2011 العام  اعتمدت  التي  الدستورية  التعديالت  ورغم 
قانون  تعد  أن  الدولة  ترفض  فلمذا  االنتخابات،  يف  وال  احلوارات  يف  ال  نشارك  أن  نريد 
انتخابات إصالحيًا جيدًا، حتى لو رفض اإلخوان املسلمون ذلك؟ إذًا هذا يعني أن هنالك 
إرادة مغيبة لإلصالح احلقيقي يف البلد، بغض النظر عن تواجد اإلخوان املسلمني أو عدم 
تواجدهم، أو بغض لنظر عن مشاركتهم من عدمها، هذا ال هيم اذا كانت هناك إرادة حقيقة 

لإلصالح يف البلد.

الشارع، هو عدم وجود  ويعزز قوهتم يف  املسلمني  اإلخوان  نمو  ما يشجع عىل  ولعل 
إرادة حقيقية لدى الدولة األردنية واألنظمة العربية بأن تكون هناك جمتمعات مدنية حقيقية 

)18)  عضو جملس النواب األردين، األردنل
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يف الدول العربية. وحينم أرادوا أن يعملوا عىل أخونة املؤسسات والوزارات، ملا جترأوا عىل 
ذلك، لو كانت هنالك أحزاب ديمقراطية، ولتصدت هلم األحزاب األخرى من التيارات 
إجراء  السبب يف عدم  أن  إذًا يف ظني  السياسية.  الساحة  املوجودة عىل  والقومية  اليسارية 

إصالحات سياسية، هو غياب اإلرادة اإلصالحية لدى النظم العربية ولدينا. 

الأ�ستاذ لوؤي جرادات)19): 

من  سيايس  وعناد  املسلمني،  اإلخــوان  من  سيايس  حرد  هنالك  املوقف،  خالصة 
احلكومات األردنية السابقة واحلالية، ما أدى يف احلقيقة إىل توقف احلياة السياسية والتنمية 
األحوال.  مرة ومؤكدة يف مجيع  األردن، وهذه وحقيقة  السيايس يف  السياسية واإلصالح 
فهذا احلرد السيايس لإلخوان املسلمني والعناد السيايس للوكومة والدولة األردنية، دمر 
البلد، وحرمها من التطور والنمو عىل كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتمعية، 

وحرم املواطنني األردنيني من إصالح معيشتهم وحياهتم اليومية. 

إن التوديات احلقيقية املاثلة أمامنا، اخطر بألف مرة من هذا العناد واحلرد السيايس من 
متى  املتداخلني:  الثالثة  لإلخوة  موّجه  وسؤايل  األردنية.  والدولة  املسلمني  اإلخوان  قبل 

سيخرج الشعب األردين من هذه املأساة؟ 

الأ�ستاذة ناديا العالول)20):

هل هناك وصفة سورية أو توليفة ذات معايري حتدد عالقة الدولة بالدين أو باملجتمع 
سواء يف األردن أو يف دول عاملنا العريب للخروج من عنق الزجاجة؟ نون مجيعًا نعلم بأن 
يمل  أن  دومًا  ياول  وهو  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  هام  جيوسرتاتيجي  األردن  موقع 
املنطقة الوسطى بني »اجلنة والناِر« وال أقول بني »الناِر..  العصا من الوسط، وما أصعب 

)19)  مساعد األمني العام، حزب الوفاء الوطني، األردنل

)20)  رئيسة مجعية احلرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة، األردن
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احلالة  أو  األردن  أصف  أن  وأستطيع  اخلصوصية،  هذه  مراعاة  يتوجب  وبالتايل  والناِر« 
األردنية بأهنا أقرب إىل حزب العدالة والتنمية الرتكي.

والتشاركية«،  »التوافقية  قضية  يف  مشكلة  لدينا  العريب  العامل  يف  اآلن  نون  حقيقة، 
مظلة  واحدة،  مظلة  حتت  نلتقي  ال  ولكننا  معينة،  إجيابية  أيديولوجيات  يملون  اجلميع 
الفريق الواحد. ولعلنا نرجع إىل علم املنطق ليذكرنا أنه قد جيتمع اثنان وإن اختلفا، وقد 
خيتلف اثنان وإن اجتمعا، ولكن إذا مها افرتقا فال جيتمعا ولن يلتقيا. هذا بكل أسف هو 
حال أمتنا العربية، وحال أحزابنا العربية، وحال قوانا السياسية وجمتمعنا املدين. وكثريًا ما 
الوفاض، ألننا نخلط  التي نستخدمها يف حواراتنا ونخرج منها خالني  املفردات  تتداخل 
بني اجلرأة األدبية واجلرأة غري األدبية، ونخلط بني احلزم والعدوانية، ونخلط بني الفوىض 

والديمقراطية. 

أعود إىل طرح السؤال األول: هل هنالك من توليفة سورية، نون معجبون جدًا بمن 
وحركة  املغرب،  يف  والتنمية  العدالة  وحزب  الرتكي،  والتنمية  العدالة  بوزب  أنا  فيهم 
النهضة اإلسالمية يف تونس. فكيف تم التوافق بني حركة النهضة وبني األحزاب والقوى 
تم  أنه  ما جرى  مل يققوا معجزة، ولكن  اجلمعة  األخرى؟  والليربالية  والقومية  اليسارية 
يف  مهم  وهذا  تونس،  يف  املشاكل  حلل  طريقة  معًا  ووجدوا  بينهم،  فيم  والتشارك  التوافق 
الصعد. هلذا  كافة  إقليمية وخارجية، ومهددون عىل  أمام حتديات  فيه  نون  الذي  الوقت 

أقول لقد آن األوان حتى نبلغ املنطق، ونبلغ الديمقراطية.

الدكتور عبد القادر حبا�سنة)21): 

أكرر أنني ضد الطائفية وضد املذهبية. لن أدخل يف عالقات القوى السياسية مع احلكومة 
األردنية، ومنها حركة اإلخوان املسلمني، لكن أوجه سؤايل للمتودثني:

)21)  عضو جملس نواب أردين سابقل
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عندما .1  دقيقًا،  وصفًا  املعرش  الدكتور  وصفها  التي  اإلقصاء  حالة  من  نخلص  متى 
شبهها باحلالة املرصية واحلالة التونسية؟

متى نخلص أو نخرج من حالة أولوية األمن، واألمني الذي يدير لألسف كل يشء .1 
يف البلد، حسب املهندس مراد العضايلة؟

معروف .1  الدكتور  بدقة  إليها  أشار  التي  التشتت  حالة  من  نخرج  أو  نخلص  متى 
البخيت؟

اآلن رغم تعاطفي الشخيص مع املهندس مراد العضايلة، إال أنني أضع هذا التعاطف 
من  التقليل  أو  جتاهلهم  ويتم  املسلمني،  اإلخوان  حلركة  مطلبني  هناك  إن  ألقول  جانبًا 
من  اخلايل  االنتخاب  وقانون  أوالً،  الدستورية  التعديالت  ومها:  عديدة،  مرات  أمهيتهم 
نظام الصوت الواحد ثانيًا. وهنا أتساءل: متى تستطيع احلكومة أو الدولة األردنية أن تقف 

بجدية أمام هذين املطلبني دون تراجع؟ 

وسؤايل األخري موجه لألستاذ مراد العضايلة: هل هناك بعد هذه الندوات واملؤمترات 
املتكررة والتجارب العربية واإلسالمية التي متت مناقشتها عىل مدار ثالثة أيام، هل يوجد 
إمكانية  توجد  وهل  والسيايس؟  الدعوي  بني  للتفريق  املسلمني  اإلخوان  لدى  تفكري 
لتدريس كتايب »هتافت الفالسفة«، و«هتافت التهافت«، معًا، وليس أحدمها بمقرده ألهنم 

يكمالن بعضهم بعضًا. 

الدكتور ب�سري املتاقي)22): 

التجربة  تضمنتها  والتي  األساسية  النقاط  من  جمموعة  طرحت  املداخالت،  سياق  يف 
حدود  ضمن  األمام  إىل  الديمقراطية  بالتجربة  والدفع  اإلسالميني،  إدماج  يف  املغربية 
اإلمكانيات املتاحة، وإىل حد ما طرحت كذلك التجربة التونسية. ومن استوضار التباين 
يف السياقات الختالف األنظمة السياسية يف البلدين، تونس مجهورية، واملغرب نظام ملكي 

)22)  أستاذ العلوم السياسية، جامعة القايض عّياد، املغربل
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وراثي، أالحظ وحسب فهمي البسيط واملتواضع بخصوص األردن، أن مقومات نجاح 
وبناء  املسلمني،  اإلخوان  ومجاعة  اإلسالمية،  احلركة  إدماج  يف  هي  الديمقراطية  التجربة 
توافقات، حقيقة هي متوفرة يف األردن، فهناك حوار واعرتاف رسمي باإلسالميني، وليس 

هناك حظر هلذا الفعل السيايس اإلسالمي.

إمارة  القائم، ومفهوم  امللكي، والوضع  النظام  املغرب، وبالنسبة لطبيعة  لنا يف  بالنسبة 
أمام  املجال  فتح  من  هو  حقيقة،  امللكي،  السيايس  النظام  فإن  التوكيم،  وعنرص  املؤمنني 
اإلسالميني للعمل واالشتغال منذ مطلع تسعينيات القرن املنرصم، واإلسالميون قاموا من 
جهتهم يف الوقت نفسه بمجموعة من املراجعات السياسية والنقدية واملفاهيمية والفكرية 
الدولة  من  موقفهم  وكذلك  املغريب،  السيايس  النظام  من  مواقفهم  خيص  فيم  العميقة 
اإلسالمية، وتطبيق الرشيعة، وشعار »اإلسالم هو احلل«، ومفهوم الشورى والديمقراطية، 
والسيايس عمومًا، وكذلك  الدعوي  الديني  بمفهوم  يتعلق  ما  بمراجعة كل  أيضًا  وقاموا 
الدينية  األقليات  ومن  املرأة،  وحقوق  الديمقراطية  والدولة  املدنية  الدولة  من  مواقفهم 
كل  اإلسالمي،  احلزب  أو  اإلسالمية  احلركة  صبغة  أو  للتسمية  بالنسبة  وحتى  والعرقية، 
هذه املراجعات متوورت يف احلقيقة حول مفهوم اإلصالح، التنمية، والعدالة والوحدة، مع 

مالحظة التمييز والفصل بني التنظيمي وجماالت االشتغال ووظائف كل تنظيم عىل حدة.

وهنا أطرح التساؤل التايل: بالنسبة حلضور احلركة اإلسالمية ومجاعة اإلخوان املسلمني 
التي  املفاهيم  لكل  علنية  نقدية  بمراجعات  اإلسالمية  احلركة  قامت هذه  األردن، هل  يف 
الدولة  اإلسالمية،  الدولة  من:  مواقفهم  وخاصة  اإلسالميني  من  التخوف  يف  تساهم 
والتداول  والديمقراطية،  السياسية  التعددية  املرأة،  موقع  الرشيعة،  تطبيق  مسألة  املدنية، 
السلمي للسلطة؟ هل قّيمت احلركة اإلسالمية حصيلة تعاملها الرسمي عندما دخلت إىل 
العمل يف الفضاء السيايس الرسمي؟ بعد الرتكيز واالستناد إىل مقوالت التوشيد والتعبئة 
ما  ثم  السياسية؟  القوى  كل  عىل  االسرتاتيجي  والتفوق  املجتمعي  واالمتداد  اجلمهريية 
البعد الديمقراطي واملجتمعي يف بعده املدين يف براجمكم االقتصادية واالجتمعية؟ وأخريًا 
كدولة  األردن  داخل  عموميتها  يف  الديمقراطية  بالتجربة  سيدفع  ترونه  الذي  املدخل  ما 

مستقرة وآمنة يف املنطقة؟ 
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الدكتور ح�سام الدين العمريي)23): 

لدي ثالثة أسئلة فقط، السؤال األول للدكتور معروف البخيت: أشكرك عىل نقطة كنت 
قد حتدثت فيها، حيث أوضوَت أمرًا فيه جدال فكري مل تكن تستطيع األحزاب احلصول 
عىل اجلواب الشايف بشأن ختوف اإلخوان املسلمني من دخول االنتخابات الربملانية إال إذا 
ضمنوا األغلبية النيابية، وبالتايل تشكيل احلكومة باعتباره هدفهم األسايس الذي يسعون 
إليه، وهذه حقيقة. هل هذا التخوف من النخب السياسية األردنية حول دخول األحزاب 
سواء أكانت أحزابًا إسالمية أو غريها من أن هذه األحزاب ستشكل احلكومة، والذين هم 

خارج هذه األحزاب، لن يكون له نصيب يف احلكومة؟ 

وقانون  الربملانية،  االنتخاب  أساسه  عىل  تنظم  الذي  الواحد  الصوت  قانون  وهل 
أحزاب سياسية ضعيفة، وإىل خلق سلطة  إىل خلق  أدى  الذي  املعمول هبا هو  األحزاب 

ترشيعية ضعيفة يف األردن؟

السؤال الثاين، للدكتور مروان املعرش: أال تعتقد أنه ال يوجد خالف بني احلركة اإلسالمية 
وبالذات مجاعة اإلخوان املسلمني والنظام والدولة األردنية؟ هنالك تعبري يف هذا االجتاه من 
القرص وامللك، واخلالف هو ما بني احلركة اإلسالمية ومجاعة اإلخوان املسلمني مع بعض 
رؤساء احلكومات األردنية من ذوي العقول األمنية التي تعودت عىل اإلمالءات، والتي 
كانت ترفض دائًم خيار احلوار الديمقراطي الطبيعي، ويف املقابل موجود قيادات من مجاعة 
اإلخوان املسلمني متصلبة ترص عىل موقفها املتعنت، ما أدى إىل إفشال احلوار الديمقراطي 
ما بني اجلانبني ومن كال اجلانبني، والدليل عىل ذلك، أن مجاعة اإلخوان املسلمني ختتلف 

مع بعض رؤساء الوزارات وتتالقى وتتفق مع بعضهم اآلخر.

السؤال الثالث واألخري: هل إلغاء الصورة الواضوة عن القضية الفلسطينية وشهداء 
ذكرهم  عدم  كان  هل  العجلوين،  فراس  رأسهم  وعىل  األردن،  من  الفلسطينية  القضية 
بإدخال  قاموا  عندما  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  من  بالفعل  هو  والتعليم  الرتبية  مناهج  يف 

تعديالت عىل املناهج الدراسية والرتبوية وفق رؤيتهم اخلاصة؟

)23)  نائب األمني العامن حزب الشورى، األردنل
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الأ�ستاذ نبيل غي�سان)24): 

يبدو أن الكل متفق بأن الدولة األردنية قد استهدفت مجاعة اإلخوان املسلمني منذ العام 
1994، وحاولت إقصائهم عن املشهد السيايس األردين وما زالت حتاول ذلك. لكن جيب أن 

نعرتف أيضًا أن مجاعة اإلخوان املسلمني هم أيضًا إقصائيون من الدرجة األوىل، والدليل 
عىل ذلك ما جرى وجيري يف انتخابات النقابات املهنية، وما جرى وجيري مع هيئة التنسيق 
يريدون  ال  املسلمني  »اإلخوان  إن  قال  الذي  وهو  موجود  الطميزي  فرج  واألخ  احلزيب، 
القانونية  للتعديالت  بالنسبة  أما  الشارع األردين«،  إال رصاعًا يكرس قوهتم وتفردهم يف 
أو التعديالت الدستورية فهي ال تعنيهم، إال إذا كرست وجودهم وتفوقهم وتفردهم يف 

القيادة. 

يتغنى هبا،  املغربية اجلميع  التجربة  العضايلة:  وعندي سؤال مبارش وبسيط لألخ مراد 
وهناك حكومة مغربية يقودها عبد اإلله بن كريان، وهو أخ مسلم وينتمي حلزب العدالة 
والتنمية املغريب: ما رأي مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن هبذه التجربة؟ وما هو موقفهم 
منها؟ وهل يتمنون تطبيقها يف األردن، ال سيم أن العاهل املغريب قد أصدر أمرًا ملكيًا قبل 
فرتة، أصبح مرسومًا أو قانونًا، ال أدري بالضبط، منع بموجبه السيايس من ممارسة العمل 

الدعوي الديني. 

الدكتور ع�سام �سيحا)25): 

حقيقة،أرغب يف أن أقول وأنا أسمع احلديث كأنني بالضبط أشعر باملشاكل نفسها التي 
عانينا منها يف مرص، لكن لدي بعض الوقائع املبارشة، نون يف مرص كقوى سياسية قومية 
ويسارية وليربالية ونارصية تعاملنا مع مجاعة اإلخوان املسلمني بواقعية شديدة، وهم يف 
املعارضة، وتعاملنا معهم حينم تسلموا احلكم، فاإلخوان املسلمون كانوا يتودثون دائًم 
عن اإلقصاء وهم يف املعارضة طوال الوقت، ولكن، وهذه حقيقة دامغة، عندما وصلوا إىل 

)24)  رئيس التورير األسبق لصويفة العرب اليوم اليومية، األردنل

)25)  عضو اهليئة العليا حلزب الوفد، مجهورية مرص العربيةل
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السلطة، وتسلموا مقاليد احلكم يف مرص قاموا بإقصاء كل األصدقاء الذين حتالفوا معهم 
قباًل يف ميدان التورير، وكل القوى السياسية األخرى، حتى القريبني منهم أيديولوجيًا، أو 
يصنفوا ضمن تيار احلركة اإلسالمية. وحاولوا قدر املستطاع السيطرة عىل مقاليد احلكم 
ومفاصل السلطة يف مرص من خالل حكم حزيب إخواين شمويل، وقد رأينا هذا يف مرص 
عىل أرض الواقع، فقد مكثوا من العام 1928 إىل العام 2011 قبيل تسلمهم للسلطة، وهم 
قاموا  عمل  أول  فإن  السلطة،  تسلموا  عندما  ولكن  والتهميش،  اإلقصاء  عن  يتودثون 
برشكاء  االستعانة  حاولوا  وعندما  حزيران،  يونيو/   25 ثورة  يف  رشكائهم  إقصاء  هو  به، 
النظام  بأركان  استعانوا  املجال،  هذا  يف  التجربة  تنقصهم  ألنه  احلكم،  عىل  ملساعدهتم 
السابق، وخري دليل عىل ذلك رئيس الوزراء قنديل الذي كان أمني عام وزارة الري يف مرص 

يف عهد مبارك، والذي قامت عليه الثورة أساسًا. 

عندما تأسست مجاعة اإلخوان املسلمني العام 1948، قالت عن نفسها، أو عرفت نفسها 
رئيس  اجلمعة مع  البنا مؤسس  الشهيد حسن  التقى   ،1942 العام  بأهنا مجاعة دعوية. ويف 
احلكومة آنذاك مصطفى النواس باشا، وقال له: إن مجاعة اإلخوان املسلمني قررت النزول 
يا شيخ حسن عليك اختيار حاجة من  باشا:  النواس  له مصطفى  إىل االنتخابات، فقال 
اثنني: إما أن تقوم بعمل دعوي، كم قررتم حسب التأسيس، وإما تقوم بعمل سيايس، أما 
اجلمع بني االثنني فغري مسموح به، فقال له: أنا أريد أن أقوم بالعمل الدعوي والسيايس، 
أي االثنني معًا، فقال له يا شيخ حس: »حتبقى الشاطر حسن مش الشيخ حسن« إذا ما 

قمت باالثنني معًا. 

وينتقدون  هيامجوهنم  فإهنم  القوميني،  عن  اآلن  يتودثون  عندما  املسلمون  اإلخوان 
جتربتهم، بينم أول من أيد ثورة 1952 هم اإلخوان املسلمون، وعندما اختلفوا مع الرئيس 
الراحل مجال عبد النارص العام 1953، قام مجال عبد النارص بول األحزاب السياسية، وأول 
من أيد وساند ودعم قرار مجال عبد النارص بول األحزاب السياسية وخروجها من احلياة 
عندما  احلكومة  مع  صدام  يف  اجلمعة  وظلت  املسلمني.  اإلخوان  مجاعة  كانت  السياسية، 

تكون مصاحلها يف الصدام مع احلكومة، ومع الدولة عندما يكون العكس. 

العامل فيها حزب سيايس أو مجاعة يكون هلا منشاءآت عسكرية،  أَر أي دولة يف  وأنا مل 
وتقول يل أهنا تريد أن حتارب يف فلسطني. بينم عندما ينزل املاركسيون واليساريون إىل الشارع 
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يعتدون عليهم بالرضب، إال مجاعة اإلخوان املسلمني. فعندما كان الوفدون والنارصيون 
يوجد  ال  حقيقة،  املسلمني.  اإلخوان  مجاعة  هلم  تتصدى  الثورة،  بعد  الشارع  إىل  ينزلون 
جيش يمل سالح إال اجليش الوطني، أما عندما تكونت مجاعة اإلخوان املسلمني، فقد 
أصبح لدينا يف مرص مجاعة داخل مؤسسات الدولة لدهيا تنظيم مسلح. هبذا املنهج وهذا 
تنشأ هنالك دولة مدنية مطلقًا. اجلمعة ترص عىل أهنا مجاعة جامعة،  أن  املنطق، ال يمكن 
فمذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن مجاعة اإلخوان املسلمني تريد أن متارس العمل السيايس، 
والعمل احلزيب، زالعمل الدعوي، زالعمل العسكري، والعمل الرتبوي، وكل حاجة بدون 

أن تتدخل الدولة ال من قريب وال من بعيد يف نشاطها هذا. 

اجلمعة  يف  تندمج  أن  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  رغبت  ما  إذا  إنه  القول،  وخالصة 
الوطنية، أي يف القوى السياسية الوطنية، عىل مجاعة اإلخوان املسلمني أن تعلن أهنا تؤمن 
أيضًا،  يتوجب عليها  وأيضًا  هلا كجمعة،  الذاتية  املصلوة  فكرة  »املواطنة«، وليس  بفكرة 
الوالءات  أو من سياساهتا فكرة  برناجمها  تلغي من  أن  وهذا أوجهه إلخواننا يف األردن، 
املتعددة، فال يمكن أن تكون مجاعة اإلخوان املسلمني تعمل داخل األردن ويكون والؤها 
األسايس واملصريي جلمعة اإلخوان املسلمني داخل مرص، أو يكون والؤها للتنظيم الدويل 
جلمعة اإلخوان املسلمني. لقد آن األوان أن ننطلق باجتاه املصاحلة واملصارحة واملكاشفة 

العلنية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكل األردنيني.

ردود املتداخلني

الدكتور معروف البخيت)26): 

األسئلة كثرية، عمليًا ال استطيع الرد عليها كلها، فقط يمكن أن اعطي موجزًا. احلقيقة 
أن  انطباعًا  خلق  حيث  املعرش،  مروان  لألخ  اإلعالمية  السطوة  بسبب  واضح  جتٍن  هناك 

)26)  رئيس وزراء أردين سابق، األردنل



اإلسالميون واحلكم.. قراءات يف مخس جتارب 386

األجندة الوطنية ُركنت عىل الرف. حقيقة، األجندة الوطنية موجودة، وخطط احلكومة يف 
اجلانب االقتصادي واملايل كلها مستمدة منها، فإما أهنا ُنّفذت أو مل ُتنفذ. الشق الوحيد الذي 
مل ينفذ هو موضوع االنتخابات، وباملناسبة كان هنالك رأيان للوكومة وليس رأيًا واحدًا، 
حيث كان هنالك خمالفة من قبل اللجنة السياسية، فلم يكن هنالك اتفاق من هذه الناحية. 

من ناحية أخرى، األخ مراد العضايلة، قال إن احلكومة قد استولت عىل مجعية املركز 
اإلسالمي، ولكن ملاذا ال تقول اجلانب اآلخر، بإنه كان فيها »قصة فساد«؟ وهم أنفسهم 
شكلوا جلنة حتقيق داخلية برئاسة املهندس عزام اهلنيدي، وأدانوا الدكتور حممد أبو فارس، 

وطلبوا حماكمته، ومع ذلك يقولون لك إن احلكومة أممتها وصادرت حمتوياهتا. 

ماذا يمكن لإلخوان املسلمني أن يفعلوا حتى تتقدم الدولة نووهم خطوة إىل األمام؟ 
بالتأكيد أوالً، قطع عالقاهتم مع التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني، والقطع بتعدد الوالءات 
واملرجعيات بالذات للخارج، فهذا مرفوض باملطلق من قبل احلكومة والدولة األردنية، 

وغري جائز بأي حال من األحوال. 

األعيان  يبقى عضوًا يف جملس  ذنيبات، هل  املجيد  عبد  اختلفوا عىل  املرات  إحدى  يف 
أم خيرج منه، وذهبوا إىل مرص ليستفتوا املرشد العام يف مرص يف شأن عبد املجيد ذنيبات، 
فإجاهبم دعوه يبقى يف املجلس هو ومجاعته أيضًا. مجاعة اإلخوان املسلمني يطلقون عىل هذا 
العمل يف استفتاء املرشد العام املرصي وأخذ رأيه يف الشؤون املولية األردنية باملناصوة، 
الشأن  هناك يف  تكون  أن  نريد  نون حقيقة  فقط يف قضايا وقضايا.  تكون  املناصوة  لكن 

املويل مناصوة!

للعلن.  وتظهر  تنفك  أن  يب  »محاس«،  اإلسالمية  املقاومة  حركة  مع  عالقتهم  أيضًا 
كذلك أن يتم الفصل بني مجاعة اإلخوان املسلمني كوركة دعوية، وبني حزب جبهة العمل 
اإلسالمي كوزب سيايس يعمل يف احلياة السياسية األردنية. وجيب العمل بويث يبقى ما 
هو دعوي دعويًا، ويبقى ما هو سيايس سياسيًا. هنا يوجد بني احلضور من مل يقرأ األوراق 

النقاشية لإلخوان املسلمني التي أصدروها مؤخرًا. 

فهناك سؤال يقول: ملاذا مل تبدأوا باإلصالح السيايس وإصالح نظام االنتخابات حتى 
البلد. هنالك قوى يف  لو بقي اإلخوان املسلمون خارج املعادلة السياسية أو مل يكونوا يف 
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العريب. عندما طرحت املوضوع،  الربيع  املجتمع األردين تربط هذا اإلصالح مع ثورات 
كنا حقيقة جادين يف هذه القضية، ولكن مسار األحداث حينئذ، والتعاون الذي جرى بني 

الواليات املتودة ومجاعة اإلخوان املسلمني غرّي املعادلة الداخلية يف األردن كلها.

عندما  الغرايبة،  إرحيل  الدكتور  مع  يل  قصة  لكم  أروي  أن  أريد  املطلوب؟  ما  سؤال 
إنك قلت  إرحيل  يا دكتور  له: صويح  اليوم«، قلت  »العرب  مقالة يف صويفة  له  قرأت 
يف مقالتك املنشورة يف يف صويفة العرب اليوم هذا اليوم إن هدفكم هو الوصول إىل دولة 
الدولة؟  الثقافية واحلضارية هلذه  املرجعية  تعددية، ويكون اإلسالم هو  ديمقراطية  مدنية 
فقال يل نعم صويح. فقلت له أمتأكد أنت من هذا الكالم؟ فقال يل نعم. أنا الدكتور إرحيل 
وأنا كتبت هذا يف املقالة. فقلت له ماذا ختتلف عني إذًا؟ ملاذا ال نتفق؟ ملاذا تبقى أنت يف 

املعارضة؟

بالنسبة لقصة للرتبية والتعليم، أنا أؤكد لكم حقيقة أن الدولة األردنية هي التي خّرجت 
كل قادة اإلخوان املسلمني، وكل أركان الدولة، وهي التي خّرجت قياداهتم من الدكتور 
مجاعة  دكاترة  ومجيع  فارس،  أبو  حممد  والدكتور  سعيد  مهام  الدكتور  إىل  عزام،  اهلل  عبد 
اإلخوان املسلمني قد درسوا عىل حساب الدولة األردنية، ومل تطلب الدولة األردنية أي 
يشء باملقابل، ومل يقدموا هلا يشء باملقابل، ونون كلنا كمواطنني درسنا عىل حساب الدولة 

األردنية.

احلقيقة  يف  لدي  وكان  األمام،  إىل  للتقدم  شمولية  رؤية  هو  نوتاجه  ما  أن  الصويح 
السياسية  تطوير حياتنا  إىل مسار  الوصول  يمكننا  املجال، وهي كيف  رؤى كثرية يف هذا 
واالقتصادية واالجتمعية والصوية والرتبوية يف األردن. لكن يف احلقيقة هنالك الكثري من 
حتضري  إىل  بواجة  أنت  ألنك  اململكة،  يف  السلطة  تداول  مسألة  أمام  تقف  التي  العقبات 
مؤسسات املجتمع املدين، أوالً، وأن تأخذ فرتة زمنية حتى تتكيف مع هذا املوضوع، فالعامل 
كله يمر بمرحلة خماض، مثلم نمّر نون أيضًا بوالة خماض، والعامل العريب يمر كله بوالة 
خماض، وربم نون يف األردن عندما نأخذ األمور والتووالت إىل املسار الديمقراطي، تأخذ 

معًا وقتًا أطول. 
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الدكتور مروان املع�سر)27): 

كل  أن  وأعتقد  واحد،  موضوع  عىل  منصبة  واالستفسارات  األسئلة  جممل  يل  بالنسبة 
املداخالت أيضًا انصبت عىل موضوع واحد، وهو كيف نشكل املستقبل يف األردن؟ وما 
هي شكل العالقة املستقبلية بني مجاعة اإلخوان املسلمني والدولة األردنية، مع مكونات 
املجتمع الثقافية والسياسية األخرى؟ نون أيضًا نريد أن نستفيد من املؤمتر، ومن املداخالت 

التي متت، ومن بعض االقرتاحات التي ّقّدمت. 

العربية  التجارب  من  العديد  عن  حتدث  أيام،  ثالثة  مدار  عىل  امتد  الذي  املؤمتر  وهذا 
اخلاصة  ميزاهتا  هلا  جتربة  وكل  بعضًا،  بعضها  عن  خمتلفة  جتارب  كلها  لكن  واالقليمية، 
والتجربة  التونسية  التجربة  وحتى  األخرى،  عن  ختتلف  التي  وظروفها  وخصوصيتها 
املغربية بينهم فرق كبري جدًا، وبالتايل نون نريد أن نستفيد ونخرج من دائرة االهتام الذي 
املسلمون  اإلخوان  يوجهها  التي  املسلمني، واالهتامات  األردنية لإلخوان  الدولة  توجهه 
دائرة  من  للخروج  السياسية  اإلرادة  لدينا  وكان  أردنا  وإذا  األردنية،  واحلكومة  للدولة 
االهتام هذه، فيجب اجللوس عىل طاولة واحدة والتواور عىل شكل املستقبل، وعىل ما هو 
النموذج األصلح الذي يمكن تطبيقه عىل الساحة األردنية عىل األقل منذ ثورات الربيع 

العريب. 

من وجهة نظري، النموذج األصلح الذي يمكن تطبيقه يف األردن واألخذ به من قبل 
احلكومة األردنية، ومن قبل مجاعة اإلخوان املسلمني والقوى السياسية األخرى هو النموذج 
التونيس، وذلك ألن النموذج التونيس مل يصل إىل توافق وطني فوسب، بل حدد قواعد 
اللعبة، ألن قواعد اللعبة يمكن أن تنطوي عىل اهتام الناس بعضهم بعضًا مثلم يلو هلم، ما 
دام أن هذا االهتام حمصور يف إطار توافقي، أي بمعنى أن تكون كل مكونات املجتمع املدين 
قد وافقت عليه، ألن اخلطاب األيديولوجي الرصف، سواء أكان اخلطاب املدين احلايل يف 
الوطن العريب، أم اخلطاب الديني، وليسمح يل اإلخوان املسلمون، أنا ال أقصد اإلخوان 
القومي  واخلطاب  فشل،  األيديولوجي  اخلطاب  إن  أقول  أن  يل  اسمووا  فقط،  املسلمني 

)27)  نائب رئيس وزراء ووزير خارجية أردين سابق، األردنل
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العريب فشل يوم هزمنا يف العام 1967، ألنه نادى بتورير األرض وإعالء صوت التورير 
عىل أي صوت آخر، ففشلنا يف التورير، وفشلنا باملعركة. ثم جاء اخلطاب اإلسالمي ليقول 
لنا إن »اإلسالم هو احلل«، ولكن دون أن يرتجم ذلك إىل سياسات اقتصادية واجتمعية 
ترينا كيف يكون اإلسالم هو احلل، وياكي مهوم الناس اليومية، ويدير االقتصاد الوطني، 
االقتصاد  إدارة  ينبغي  كيف  يبني  بل  للناس،  اجتمعية  خدمات  بتقديم  فقط  يكتفي  وال 
للناس وحتقيق  املعيشية  الوطني بشكل جيد وترمجة ذلك عىل األرض بتوسني األوضاع 

النمو االقتصادي للبلد، ومل ينجح اإلسالميون بفعل ذلك أو ترمجته عىل أرض الواقع. 

التوافق  تونس  يف  واملدنيون  اإلسالميون  يستطيع  ملاذا  طرق،  مفرتق  أمام  اليوم  نون 
عىل دستور يعطي املرأة حقوقها كاملة، ويفتح أمامها الفرصة لكي تصل إىل مواقع صنع 
القرار، ويعطي املرء حرية املعتقد، أو الالمعتقد. تصوروا أن حزبًا إسالميًا يعطي املرء حرية 
الالمعتقد!! ويضمن التبادل السلمي للسلطة يف تونس يف كافة األوقات والظروف، هذا 
انجاز عظيم، من قبل اإلخلوة التوانسة. ونون يف اململكة األردنية اهلاشمية، ملاذا ال نستطيع 

أن نفعل ذلك؟ ما الذي ينقصنا أو يميزنا عن اإلخوة التونسيني؟ أعتقد أنه ال يشء.

يشاركها  أن  تريد  الدولة ال  أن  األوىل هي  رئيسيتان:  إشكاليتان  لدينا  األردن  نون يف 
أحد يف صنع القرار، ال من اإلخوان املسلمني، وال مع غريهم من القوى السياسية واحلزبية 
صنع  يف  املشاركة  ألن  حقيقية،  مصارحة  إىل  بواجة  إشكالية  وهذه  البلد،  يف  األخرى 
القرار تعني تعزيز قوة السلطة الترشيعية، وتعني تعزيز قوة السلطة القضائية، وتعني حرية 
اإلعالم، وتعني بناء املؤسسات القوية التي تستطيع املشاركة يف السلطة ويف صنع القرار، 
وهذا يف احلقيقة الدولة ال تريده، وال تريد أن يشاركها أحدًا يف سلطتها، ويف صنع القرار. 

هذا جيب أن يكون واضوًا ومعلومًا للجميع.

فكرية  بمراجعة  يقوموا  أن  يريدون  ال  املسلمني  اإلخوان  أن  األخرى،  اإلشكالية 
يف  فكرهم  عىل  املسيطر  هو  قلت،  كم  الدعوي،  اخلطاب  زال  وما  لسياساهتم،  وسياسية 
األردن. هل اإلخوان املسلمون مستعدون للمشاركة واملوافقة عىل بناء دولة مدنية حديثة 
فيها كل مكونات الدولة املدنية احلديثة بغض النظر عن انتمئهم الديني؟ هذا سؤال بواجة 

إىل إجابة واضوة وإىل مصارحة حقيقية واقعية. 
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النهضة اإلسالمية يف تونس يف  الغنويش زعيم حركة  لقد استفرست من الشيخ راشد 
شهر كانون األول/ ديسمرب2011، فقلت له فضيلة الشيخ: »ال إكراه يف الدين«، هذه قاعدة 
دينية موجودة نصًا يف القرآن الكريم، وفضاًل عن أهنا قاعدة دينية باجتاه واحد، بمعنى أنه 
ما دمت غري مسلم ال إكراه يف الدين، أما إذا أصبوت مسلًم هنالك إكراه يف الدين، عىل 
اعتبار أنك ال تستطيع اخلروج من اإلسالم. فقلت له: هل تنطبق هذه القاعدة كذلك عىل 
السياسة أيضًا؟ اي أنكم ما دمتم خارج السلطة »مايش احلال«، أما إذا دخلتم يف السلطة 
فإنكم كوركة هنضة لن تسلموهنا لآلخرين، فقال الشيخ راشد الغنويش: يا أخي الكريم 
أنت خمطئ يف احلالتني، أنت خمطئ دينيًا وسياسيًا، القاعدة الدينية »ال إكراه يف الدين«، هي 
يف اجتاهني وليس يف اجتاه واحد كم تقول، وتبعًا لذلك إذا جاء احلزب الشيوعي إىل السلطة 

يف تونس، وكنا نون مشاركون يف السلطة، فسنسلمها للوزب الشيوعي ونون راضني. 

وسألت  األزهر،  شيخ  واستفرست  سألت  وإنم  دينيًا،  فقيهًا  لست  احلقيقة  يف  أنا  اآلن 
املوضوع  نفسه يف  الغنويش  راشد  الشيخ  رأي  يكن هلم  فلم  املسلمني،  العلمء  العديد من 
إكراه يف  إذا كان هنالك  الدين«، وما  إكراه يف  قاعدة »ال  النظر عن  الديني، ولكن بغض 
الدين، أو ال إكراه يف الدين، ففي القاعدة السياسية، ال إكراه يف السياسة، لكن هل الدولة 
التي  القاعدة  اتباع  يستطيعان  هل  لذلك؟  مستعدين  املسلمني  اإلخوان  ومجاعة  األردنية 

تقول التداول السلمي للسلطة يف كافة األوقات والظروف التي تطبق يف تونس اآلن؟ 

أنا ال أريد عن أحتدث عن أي دولة أخرى، إنم أحتدث عن احلالة األردنية، فال اإلخوان 
املسلمون وال الدولة األردنية مستعدان ألن يقوما بذلك. وطاملا نون ما زلنا نراوح يف هذا 

اإلطار، فلن نستطيع تطوير احلياة السياسية يف األردن.

نون يف األردن لدينا إجيابية جيدة، وهي أن محل السالح واستخدامه من أي جهة كانت 
الدولة  إال  البلد  يف  السالح  يمل  أحد  يوجد  وال  متاما!،  مرفوض  أخرى  جهة  أي  ضد 

األردنية واجليش العريب. 

أريد الرد عىل التباين واالختالف بني األردن والعراق ولبنان. األحزاب اإلسالمية يف 
لبنان والعراق حتمل السالح، ثم أهنا ليست أحزابًا إسالمية، وإنم هي يف احلقيقة أحزابًا 
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طائفية، إما أحزاب ُسنية أو أحزاب شيعية، أو أحزاب مذهبية فرعية، هي أحزاب طائفية 
عىل كل حال. حتى أهنا أحزاب إلسالمية، وال متت بصلة إىل اإلسالم. 

نون يف األردن ال نومل السالح، ولكن هل نون مستعدون للوصول إىل ما وصل إليه 
املرأة  وإعطاء  للسلطة،  السلمي  والتداول  العامة،  للوريات  التونيس من صيانة  الدستور 
الالمعتقد؟ هل نون يف األردن مستعدون لكتابة عقد  أو  املعتقد  حقوقها، وضمن حرية 
السلمي  الديمقراطي  السلس  التطور  تضمن  جديدة،  أسس  عىل  مبني  جديد،  اجتمعي 
واملتجرد واجلدي للوياة السياسية يف األردن؟ إذا أردنا أن نكون صادقني مع أنفسنا أقول 

برصاحة ووضوح إنه ال الدولة األردنية وال مجاعة اإلخوان املسلمني مستعدون لذلك. 

أخي غازي  األردن.  التعليم يف  فيها هو موضوع  أحتدث  أن  أريد  الذي  املواضيع  آخر 
مرشبش، التعليم يف األردن ال يميز فقط ضد املسيويني يف األردن، بل يميز بني املذاهب، 
املذاهب  كل  بموجبها  ورعينا   ،2004 العام  يف  رعيناها  التي  عمن  رسالة  أصواب  ألن 
أول  أننا نون  بأهنا متثل اإلسالم، يف حني  والشيعية، واعرتفنا  الُسنية  الرئيسية  اإلسالمية 
ينتقد الشيعة، وينتقد األحزاب األخرى. هذا معناه أنه ليس لدينا حتى اآلن خطاب توافقي 
ديني، وليس فقط ضد املسيويني. ويف احلقيقة نون نعظم الفروقات والتباينات بيننا، وال 
نعظم القواسم املشرتكة فيم بيننا، ونظامنا التعليمي يف األردن، بواجة إىل إعادة نظر جدية 
السؤال  املنهجي وال  التفكري  املجال، ألننا ال نعمم ال  وحقيقية وفعلية ليس فقط يف هذا 
وال املسألة، وكل يشء جيب أن تأخذه كم هو وكأنه منزل من السمء، علينا أن نأخذ من 
األستاذ ما يقوله بدون أن نسأل هل هذا صويح أم خاطئ. مرة أخرى، هل هنالك إرادة 
لتغيري النظام التعليمي يف األردن من قبل الدولة األردنية ومجاعة اإلخوان املسلمني؟ بكل 

رصاحة ووضوح، أقول إنني أشك يف ذلك وال أعتقد أهنم سيقومون بذلك. 

هذه أسئلة جيب التودث واحلديث فيها رصاحة، وبكل شفافية ووضوح، نون مل نعد 
يف عرص »داعش« وغريها، نون مل نعد نستطيع جتاهل هذه األسئلة أو إرجاءها أو وضعها 
حتت الطاولة أو يف األدراج. جيب أن نتكلم عنها بكل رصاحة وبشفافية ومن فوق الطاولة، 
حياتنا  نطّور  أن  األردنية،  السياسية  األحزاب  من  وغريها  وإخوانًا،  دولة  أردنا،  إذا  هذا 
السياسية، حينها حتًم سنطور احلياة السياسية، ونطور جمتمعًا مستقرًا ومزدهرًا يف الوقت 

نفسه.
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الأ�ستاذ مراد الع�سايلة)28): 

حقيقة ال أستطيع أن أرد عىل كل األسئلة والقضايا التفصيلية التي طرحها واستفرس عنها 
األخوة املتداخلون، ولكني أستطيع أن أرد باإلمجال عىل القضايا الرئيسية، يف حدود الوقت 
املتاح يل. أريد أن أحتدث أوالً عن املستقبل. األهم بالنسبة لنا يف بلدنا، هو أن نتودث عن 
مستقبلنا، وأين نون سائرون، ويف أي اجتاه. هل نون يف األردن نعيش أوضاعًا سليمة، 
نون  يقولون؟ هل  كم  العال«  »عال  أو  متامًا  ممتازة  أوضاعًا  نعيش  نون  ومرتاحني؟ هل 
جتاوزنا ثورات الربيع العريب وأوضاعنا متام التمم ويف أحسن حال؟ هل نون نعيش أحسن 

وأحىل جتربة يف عاملنا العريب؟ إذا رأى كثري من سياسيي هذا البلد

إذا كان بعض سياسيي البلد يرون أن الوضع عندنا جيد جدًا، فإن هذه دعوة لننام عىل 
يف  األوضاع  أن  احلقيقة  يف  ولكن  وعقولنا.  قلوبنا  ونطمئن  وردية،  أحالم  ونولم  احلرير 
األردن تدعونا للقلق، وعلينا حقيقة أن نقلق فعاًل. وأنا كنت قبل فرتة وجيزة يف حمارضة 
يف مدينة معان جنوب األردن، وقلت إن ما يقلقني أن ال أرى االطمئنان واألمن يف عيون 
األردنيني. فأنا ال أرى يف عيون شبابنا وأبنائنا وبناتنا، غري القلق، وهذا ُيفسد عليهم حياهتم، 
هنا،  عنف  يوم؛  كل  نراها  التي  الغضب  أدوات  باستخدام  القلق  هذا  عن  يعربون  وهم 
العمل، وعنف عشائري،  وعنف هناك، عنف يف اجلامعة، وعنف يف املدرسة، وعنف يف 

وعنف جمتمعي، وهكذا. 

وأصبح الواحد منا يف بعض األحيان جيد أن صّف سيارته يف مكان ما يتوول إىل مشكلة 
كبرية، وإىل نزاع. هذا الغضب السائد سببه القلق الذي نعيشه يف األردن، فاخلوف إذًا ليس 
من اإلخوان املسلمني. مجاعة اإلخوان املسلمني هم يف هناية األمر أناس منظمون ومعروفون 
عند الدولة بالواحد اسًم وعنوانًا، وأسمؤهم موثقة كذلك لدى األجهزة األمنية، حتى أن 
بال حتى تعرف كل واحد، ويف أي  التي ال هيدأ هلا  بينهم خمربين لدى هذه األجهزة  من 
شعبة يعمل. ولذا يتم تبليغ عديدين ملراجعة هذه األجهزة. هبذا هم يعرفون من هو املسؤول 

الزيود،  حممد  األستذ  العام  األمني  ممثل  اإلسالمي،  العمل  جبهة  التنفيذي،  املكتب  )28)  عضو 

األردنل



393الفصل السادس: جتربة العالقة بني اإلسالميني واحلكم يف األردن

األول واملسؤول التنظيمي واملسؤول الرتبوي، ألنه يتجمع لدهيم معلومات تفصيلية عن 
مجاعة اإلخوان املسلمني.

فاإلخوان املسلمون ال خييفون أحدًا، ألن عيون الدولة تنظر إليهم. لكن عندما يصل 
غضب يف كلية املجتمع، أو حتى من املكونات السياسية واالجتمعية األقرب إىل الدولة، 
السيطرة.  الناس، وهذه قضية أساسية، خارج عن  اللوظة، يصبح ضبط غضب  يف تلك 
وعندما يفقد الناس األمل، فستجد لنفسها نموذجًا من النمذج السيئة والبائسة يف املويط 
العريب أو اإلقليمي لتتشبه به. فلربم يرون يف نموذج »داعش« وغريها شيئًا جاذبًا يقتدون 

به، أو يعرّب عن طموحاهتم. 

هبا  يمر  التي  العصيبة  األوقات  هذه  يف  لبلدنا  امللوة  احلاجة  إن  أقول  أن  أريد  ولذلك 
اإلقليم واملنطقة العربية، هي أن نتفق وأن نتوافق، وأن نصل إىل معادلة متوازنة. فهل إذا 
بتشكيل  الدولة  له  تسمح  هل  األغلبية،  عىل  وحصل  االنتخابات  يف  الوطني  التيار  نجح 
احلكومة؟ هؤالء ليسوا من اإلخوان املسلمني، أقول لو كان حزب التيار الوطني، حزب 
بتشكيل  له  وتسمح  املختلفة  وأجهزهتا  والدولة  احلكومة  به  تقبل  هل  أرشيدات،  صالح 
أحدًا، هي ترفض اجلميع  تقبل  األردنية ال  الدولة واحلكومة  يا إخوان  الغد؟  حكومة يف 
وال تقبل أحدًا يشاركها يف صنع القرار السيايس يف البلد، كم قال الدكتور مروان املعرش. 
إذًا ليس أهنا ال تريد مشاركة اإلخوان املسلمني فقط يف احلكم، بل ترفض أي تيار ولو من 

األقرب إليها أن يشاركها يف صنع القرار السيادي يف البلد. 

يف  حضور  وله  متوازن  عشرية  شيخ  هناك  أن  واحلكومة،  الدولة  رأت  ما  إذا  وحتى 
عشريته، تقوم الدولة بالبوث إلجياد أربعة أو مخسة شيوخ جدد من العشرية ذاهتا لتنافسه يف 
مشيخة العشرية وقيادهتا، هذه قصة حقيقية. إن هناك طونًا لكل مكونات املجتمع األردين، 
املشكلة أو اإلشكالية ليست باستهداف مجاعة اإلخوان املسلمني، مشكلة الدولة التي تراها 
مستعصية، هي أن اإلخوان املسلمني مل ينطونوا معها، ومل يرضخوا ملطالبها أو سياساهتا، 
ويرفضون التطبيع معها. فال تقل يل قوميني ويساريني وليرباليني، فهؤالء التوقوا بالركب 
منذ مدة أربع أو مخس سنوات وشاركوا يف انتخابات 2013 ويا ليتهم مل يشاركوا. ولألسف 
ولو  حتى  تنجح  مل  أحزاب  وهنالك  أحزاب،  مخسة  فقط  منهم  نجح  13 حزبًا،  أصل  من 

بمقعد واحد، وهلذا السبب مل يكن هلم تأثري يف احلياة السياسية أو الربملانية األردنية. 
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احلقيقة أن الوضع حمزن ومزٍر، فهذا هو الوضع بتقديري، إذا أردتم أن تعاجلوا موضوع 
احلركة اإلسالمية، فذلك يتم باملشاركة السياسية. نون نقول لكم افتووا املشاركة السياسية 
بسهولة  ستتم  عنها  تتودثون  التي  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  يف  املراجعات  أن  وسرتون 
مطلقة، أما ما دامت مجاعة اإلخوان املسلمني حمرومة من املشاركة السياسية، وحمرومة من 
كل يشء، فلمذا تراجع سياساهتا؟ وعىل ماذا تراجع واألفق مغلق أمامها؟ هذا ليس له داع؟ 
فلصالح من تقوم بذلك؟ وملاذا أراجع سياسايت، واألفق مغلق أمامي؟ أصاًل ال يوجد أفق 

باملطلق. 

ولكن رغم ذلك تقوم احلركة اإلسالمية بمراجعات عميقة. وأنا أقول لكم إن احلركة 
اإلخوان  إن  يقول  ملن  هذا  أقول  ممتازًا.  اقتصاديًا  برناجمًا  سنتني  خالل  كتبت  اإلسالمية 
املسلمني ال يوجد لدهيم برنامج اقتصادي، لقد ُكّلفت جلنة اقتصادية، وعملت عىل مدار 
للقرص  وقدمناه  صفوة،   600 بلغ  اقتصادي  لربنامج  الغد«  »أردننا  رؤية  لتقديم  سنتني 
آخر  النسور يف  اهلل  الدكتور عبد  الوزراء  لرئيس  املختلفة. وقدمناه  والوزارات  واحلكومة 
مقابلة معه، وعندما التقينا معه صدفة قال أنا قرأته صفوة.. صفوة، ونون ال نختلف كثريًا 
مع هذا الربنامج، قلنا له »كويس، طيب عندما نكون متفقني عىل برنامج اقتصادي، عىل 

ماذا ختافون منّا كإسالميني؟«. 

باختصار شديد، ليس هنالك رغبة لدى احلكومة بوجود مكونات سياسية أو اجتمعية 
تشاركه يف احلكم أو يف صنع القرار، فال يوجد رغبة بمشاركة سياسية ال لإلخوان املسلمني، 
وال لغري اإلخوان املسلمني. املشكلة ليست لدى اإلخوان املسلمني، ولذلك كم قال بعض 
األخوة للدكتور معروف البخيت »إذا أردتم أن تعطونا صوتني أو ثالثة أو صوت ونص، 

يا أخي اتركونا من هذه القضية«. 

وعندما جرى حوار بني مجاعة اإلخوان املسلمني والدولة، وقال بعضهم قارنوا الصوت 
عىل  حتصلون  احلديث،  كان  هكذا  املوافظة،  صوت  مع  الواحد،  الصوت  مع  الوطني، 
150 مقعدًا، قلنا له نون ال نريد ال أربعني مقعدًا وال  45 مقعدًا برملاين، من أصل  50 أو 

مخسني مقعدًا، فقط أعطونا قانونًا جيدًا لالنتخابات غري قانون الصوت الواحد، وسُيخرج 
للمجتمع األردين شيئًا جيدًا. 



395الفصل السادس: جتربة العالقة بني اإلسالميني واحلكم يف األردن

الرؤوف  وعبد  عرار،  سليمن  الدولة،  رجاالت  من  يقابلنا  كان   ،1989 العام  يف  نون 
الروابدة، وسعد هايل الرسور، وكان برملان 1989 فيه رجال ورجاالت دولة، ولكن انظروا 
إىل جملس الربملان احلايل وإىل الذي قبله، وإىل الذي سبقه. فاملستوى النيايب والنيابة يف البلد 
أصبح  والكل  نوابًا،  املخدرات  وجتار  األمنية  القيود  أصواب  وأصبح  مستواها،  يرتاجع 

يذو حذوهم. 

التوازن  نعيد  أن  الدولة  من  نريد  نون  ورصاحة.  وضوح  بكل  هبذا  نتودث  نون 
ملؤسساهتا، وليس حصة اإلخوان املسلمني يف النيابة خلمس سنوات، ولذلك أنا قلت لكم 
ورضبت لكم نمذج عندما كنا يف العام 1956، ومل يكن اإلخوان املسلمون يشكلون بعد حزبًا 
سياسيًا، وال يشتغلون بالسياسة، فقط كانوا عبارة عن مجاعة دعوية مثلم تقولون، ورغم 
ذلك أعطت الثقة حلكومة سليمن النابليس، املشكلة يف احلقيقة من الشيوعيني واليساريني 

والقوميني والليرباليني وهم خصومهم، فهل هذا موقف سيايس، أم ليس موقفًا سياسيًا؟

القضية األخرى ذات الصلة بالوالءات اخلارجية التي تتودثون عنها، بالنسبة لعالقتنا 
يف  شيئًا،  لكم  أقول  أن  أريد  معها،  العالقات  وفك  »محاس«،  اإلسالمية  املقاومة  بوركة 
العام 2012، وقبيل انتخابات 2013، وبعدما زار األخ خالد مشعل األردن، والتقى بجاللة 
امللك، قالوا له حتدث مع إخوانك واطلب منهم أن يشاركوا يف االنتخابات القادمة، أي 
طلبوا منه أن يتوسط إلقناعنا باملشاركة يف االنتخابات. وبالفعل التقى خالد مشعل بعدد 
مشعل  خالد  لنا  وقال  الشورى،  جملس  يف  أعضاء  ومنهم  املسلمني  اإلخوان  قيادات  من 
إنه  له  قلنا  الترشيعية،  االنتخابات  بموضوع مشاركتكم يف  النظر  تعيدوا  أن  أمتنى عليكم 
ال توجد معادلة نرجع للمشاركة يف االنتخابات عىل أساسها، فهل نرجع إىل معادلة 2007 
بطريقة  لنا  نواب  بفوز ستة  البخيت، عندما سمووا  الدكتور معروف  علينا  التي طرحها 
»مبهدلة«؟ لقد رفض املجتمع األردين هذه املشاركة وفقًا للمعادلة احلكومية لالنتخابات، 
أنا أعتقدت أن لكم رغبة يف  فهل املطلوب أن نركض وراءها نون؟ فقال خالد مشعل، 
أنا بلغتكم بطلب  لنا  أنتم أحرار يف ذلك، وانتهت األمور عند هذا احلد، فقال  املشاركة، 
امللك ويف هناية املطاف أنتم أحرار. فمذا كان قرار جملس شورى اإلخوان املسلمني، هل رد 

عىل خالد مشعل، أم رد عىل القرار احلكومي؟ 
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الدكتور  يسميهم  الذين  فيهم  بمن  باملقاطعة،  باإلمجاع  الشورى  جملس  قرار  كان  لقد 
اللطيف عربيات ومحزة منصور،... إلخ، فلمذا  الدكتور عبد  مروان املعرش جناح احلمئم: 
صّوت هؤالء احلمئم مع إمجاع احلركة اإلسالمية بعدم املشاركة، رغم أهنم كانوا من املؤمنني 
برضورة مشاركة احلركة اإلسالمية يف االنتخابات الربملانية والبلدية؟ ألهنم ما كانوا يرون 
يف حقيقة األمر جدوى من املشاركة يف االنتخابات عىل أساس قانون الصوت الواحد، ال 
املجتمع  عىل  وعبئًا  الوطن،  عىل  عبئًا  أصبوت  النيابية  االنتخابات  أن  يشعرون  كانوا  بل 
األردين بكامله، وليس فقط عىل القوى السياسية واحلركة اإلسالمية. وإذا أردت أن تقسم 
البلديات، وسأترك  أنا سأترك لك  الناس من احلركة اإلسالمية،  املجتمع بذريعة ختويف 
لك املجلس النيايب، وتارك لك الوزارة، ولكن يا أخي »مشان اهلل« اعتق البلد، وال تقّسم 
املجتمع، وافتح األبواب للناس للمشاركة يف االنتخابات بورية وشفافية ونزاهة أعطهم 
حكًم رشيدًا، وأعطهم نوعًا من احلرية، وأعطهم شيئًا يطمئنون أنفسهم به، ويشعرون بأهنم 

حققوا انجازًا ما، وأهنم جزءًا منه.

حركة  لقضية  بالنسبة  املعرش،  مروان  الدكتور  هبا  حتدث  التي  التعقيبات  بعض  حول 
بتأسيس حركة محاس، ومل  احلكومة األردنية مل تشارك يف أي يوم من األيام  محاس، أوالً 
بعد  أي   ،1987 العام  يف  أنشئت  محاس  فوركة  عودة،  أبو  عدنان  األستاذ  بذلك  يشارك 
عرشين سنة عىل ترك األستاذ عدنان أبو عودة املخابرات، فليس له عالقة بتأسيس محاس، 
وأنتم تعرفون متى وكيف أنشئت حركة محاس. لكن حتى حركة محاس بقيت يف إطارها 
الوطني الفلسطيني، وهي مل خترج يومًا عن حدود فلسطني، وبقيت كذلك وما زالت لغاية 

اآلن عىل هذا العهد، مل هتدد أمن أي دولة عربية ولن تتدخل يف شؤون أي دولة عربية. 

أما احلقيقة فهي أن الدولة األردنية تطالبنا اليوم أن »نشلح ثوبنا« ونأخذ بإصدار البيانات 
مع  عالقتنا  مسلمني.  إخوان  كجمعة  نون  لرؤيتنا  وفقًا  وليس  كوكومة،  لرؤيتها  وفقًا 
التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني، كان لدينا حتالف عىل أساس أن نصدر بيانات مع بعضنا 
البعض. فلمذا أنتم ملاذا »زعالنني«؟ وملاذا جيب أن نرتك االحتاد الدويل؟ هل هنالك خطر 
عىل البلد من دخولنا يف االحتاد الدويل لتنظيم اإلخوان املسلمني؟ وهل أنا إذا ما شعرت 
أن هنالك خطرًا من التنظيم الدويل هيدد األردن، فهل أنا كإخوان مسلمني عىل استعداد 
الدويل  االحتاد  من  البلد  عىل  خطر  يوجد  إنه  تقولون  أنتم  كرمي؟  إىل  الدب  أجلب  أن 
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لإلخوان املسلمني، ولكن هل جاء أحد منه وشكل خطرًا عىل حدود األردن؟ ونقول لكم 
دفاعًا  اجليش  قبل  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  ستجدون  األردن،  حدود  عىل  اعتدى  ما  إذا 
الدويل  التنظيم  أجندة  الوطن،  الدفاع عن  املتقدمة يف  اخلنادق  الوطن وستجدوننا يف  عن 

لإلخوان املسلمني ليس هي أجندتنا كإخوان مسلمني يف األردن، أجندتنا خمتلفة.

ونون ال نريد أن ندخل يف الثقب األسود الذي سميتموه قبل قليل. اليوم الدول الكربى 
إيران، تركيا، دول اخلليج، األردن، ومرص، يف هذا اإلقليم عرب هذا  تريد طون العراق، 
املنطقة.  يف  األقوى  املكون  هي  إرسائيل  وتبقى  »داعش«،  ضد  والقتال  الدويل،  التوالف 
الوطني، وحرصًا عىل وطننا وبلدنا وجمتمعنا، وعىل  منا عىل جيشنا  ولذلك نون حرصًا 
اليوم  لنا أن نتدخل يف شؤون »داعش« ونقاتل ضدها، ولذلك  أمننا واستقرارنا ال جيوز 
أنتم  لنا  تقولون  أنتم كإخوان مسلمني؟ وأنتم  تقفون  أين  يقول  الكّتاب من  يوجد بعض 
إننا  نقول  لنا موقف. نون  ليس  إنه  تقولون  تفعلون شيئًا، وأنتم  احلياد، وال  واقفون عىل 
اختذنا موقفًا، وهذا هو موقفنا الوطني، هو عدم التدخل يف حرب ضد »داعش«، وعدم 
مشاركة الدول الكربى يف حرهبا ضد »داعش«. وأنت وضعت نفسك يف موقف حمرج، هل 
تريد مني أن اصفق لك، وأكون منافقًا؟ أقول لكم أنه لن يبنى الوطن باملنافقني، ولن يبنى 
باملتزلفني، إنم ُيبنى بسواعد أبنائه، ألن وصفي التل الذي أراد إعادة بناء الدولة بعد أربع 
إىل مخس سنوات من العام 1957 بعد األزمة السياسية وحل حكومة سليمن النابليس، وحل 
األحزاب السياسية حينها، ماذا فعل؟ أول يشء قام به هو متزيق وإحراق ملفات املعارضني 
السياسيني، وإرشاكهم يف احلكم، وذلك حتى يعيد بناء وإنتاج الدولة، فالدولة ال تبنى وال 
تنتج فقط بأيدي املصفقني لك، املصفقون لك. ما هو مطلوب اليوم من الدولة األردنية يف 
هذه األوقات العصيبة واخلطرة التي متر هبا منطقتنا العربية، الدولة بواجة إىل كل أبنائها، 
ونون يا أخ نبيل غيشان لسنا بإقصائيني، واقسم باهلل العظيم أننا لسنا إقصائيني، ومل نكن 

يومًا إقصائيني. 

وملزيد من الوضوح، أقول إن احلركة اإلسالمية يف األردن مل تطالب أن تتسلم أو تقود 
احلكم يف البالد. نون نطالب فقط باملشاركة، لكن مشاركة عزيزة، حتفظ الكرامة، وتساهم 
يف بناء الوطن، وليس مشاركة »نتبهدل« فيها. هل تريدنا أن نشارك يف نيابة ليس هلا حصانة، 
مشاركة تأخذ فيها نوايب إىل »اجلفر«، بسيارات الزنازين التي تنقل املجرمني األمنيني؟ ما 
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هذه املشاركة التي ال تعطي حصانة للنائب، عندما يقول كلمة أو يعطي موقفًا؟ ففي الوقت 
الذي كان يوجد فيه 17 نائبًا يعزون يف إحدى بيوت العزاء -بيت عزاء الزرقاوي- مل جيدوا 
تعطي  ال  التي  النيابة  هذه  ما  و»هبدلتهم«،  باعتقاهلم  للقيام  اإلسالمية  احلركة  نواب  إال 

حصانة لصاحبها؟ 

إن من املمكن أن خيرج خطاب خاطئ من هنا أو خطأ ما هناك، كل هذا ممكن أن يصل، 
فتقوم الدولة وحتاسب هذا النائب عىل هذا اخلطأ، ولكن ال تقوم »ببهدلتهم، وتعزيرهم«، 

فإذا كانت هذه هي الطريقة يف إدارة احلكم، نون نرفضها وال نريدها. 

لذلك أنا يف احلقيقة أريد التودث عن املستقبل، مستقبل األردن الذي نريد، وأنا أحتدث 
اآلن أمام رجال دولة مؤثرين. إن الدولة األردنية اليوم ويف املستقبل بواجة لكل أبنائها، 
والدولة األردنية اليوم يف حالة من التهديد اخلطر داخليًا وخارجيًا، وهلذا جيب البوث دائًم 
عن املشرتكات وبناء ما يمكن أن جيعلنا قادرين عىل أن نخرج من هذه األزمة بأقوى مما 
نون عليه اآلن، ألننا نريد أن نرى األردن دولة قوية، ونون ال نريد أن نقارهنا بدولة منهارة 
مثل سوريا والعراق، إنم نريد أن نقارن األردن بالدول التي تتقدم، حتى يف جماهل إفريقيا 

يوجد ديمقراطية، ويف دول أمريكا الالتينية يوجد ديمقراطية. 

التباينات  نبقى أرسى  أن  عليها، ال  متوافق  ديمقراطية  األردن  يكون يف  أن  نريد  نون 
والفروقات واالختالفات، ونريد أن نعمل عىل بناء ما يمكن أن جيعلنا قادرين عىل اخلروج 
من هذه األزمات الداخلية واملويطة بنا، لننأى باألردن عن كل األخطار املويطة. نون ال 
نريد األردن الذي يتدخل يوم يف سوريا ويوم آخر يف العراق، وال أن ندخل يف حتالفات 
يأتيها  إفريقيا  جماهل  من  حتى  العامل،  أنواء  كل  من  التعزيزات  تأتيها  التي  »داعش«  ضد 
املتطوعون، وهنالك العديد من التنظيمت التي أعلنت والءها لـ »داعش« يف هذه الدول. 

الدكتور م�سطفى احلمارنة )مدير اجلل�سة(: 

ويقدم مداخلة، ألنه من غري  يتودث  أن  األستاذ عريب  ننهي جلستنا، طلب  أن  قبل 
املسموح لنا أن نتودث ونعلق كثريًا، ولكن اسمووا له بفاصل إعالين قصري، ألعلق لبضع 
دقائق معدودة عىل ما حتدث به األستاذ مراد العضايلة عندما قال عن جملس النواب احلايل 
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بم معناه أن كله »عقد«! ملاذا قلت لك إنه فاصل إعالين قصري، قد ال نكون نون رجال 
مثلم قلتم ولكن يوجد بيننا كم شاب وصبية قلبهم عىل البلد، ويعربون بشكل كويس عن 

رؤاهم للتقدم، هذه ليست فزعة ولكن فقط لإليضاح. 

أعتقد أننا يف األردن قد تعبنا من احلوارات التي ال تفيد وال تغني وال تسمن من جوع، 
فهي حوار الطرشان، »وخض املي وهي مي«، ونون يف احلقيقة كل شهرين أو ثالثة نجلس 
للووار ونتودث باحلديث ذاته ونكرر أنفسنا. وأعتقد أن هذه أزمة نخب حقيقية وبنيوية، 
مثلم يب أن يتودث كل من الدكتور معروف البخيت والدكتور مروان املعرش يف العاد.، 
واحلقيقة أن هذه املشاكل ترافقنا منذ العام 1989، حيث وضعنا أنفسنا يف مأزق. ومل نساهم 
يف وضع احللول للخروج من املأزق، وخاصة فيم خيص قانون الصوت الواحد الذي خلق 
يف احلقيقة عندنا مشكلة كبرية وكبرية جدًا، والدوائر االنتخابية تشكل لنا مشكلة أكرب. كنا 
نتودث عن حقوق منقوصة، اآلن نتودث عن حقوق مكتسبة نطالب بإرجاعها لنا، يف 
له صلة  املجتمع، وهذا  بتمزيق هذا  الفعلية قامت  اهلوية  لواء،   13 تتبع  انتخابية  دائرة   18

بالعالقة ما بني النخب املثقفة والنخب السياسية وبني املوافظني يف الدولة األردنية التي 
اختذت هذا االجتاه، وهذا ساهم بالفعل بتزييف الوعي لدى املواطن األردين، حتى أصبح 
الفرعية، أو حارته، أو عشريته، أو  املواطن يشعر أن حركته يف املجال العام حتدده هويته 

طائفته، أو اجلهة التي ينتمي إليها يف غياب االنتمء إىل برنامج السيايس. 

وهنا يأيت العبء األكرب، حيث تقع املسؤولية الكربى عىل كاهل الدولة األردنية، وعىل 
علم  يف  وهذا  منه.  خيرجوا  ومل  باحليط«  »فاتوا  واملجتمع  النخب  ألن  األردنية،  احلكومة 
االجتمع السيايس يقال له اإلصالح من فوق. يف التاريخ هناك نموذجان فقط؛ اإلصالح 
إصالح  كان  سواء  فوق.  من  إصالح  كله  تبقى  وما  الربيطاين،  النموذج  وهو  حتت،  من 
»لينني«، أو »نابليون« أو حتى ما جرى يف اسبانيا من إصالح يف سبعينيات القرن املايض، 
حقيقة إسبانيا يف العام 1975 كانت دولة كاثوليكية متشددة وليست مسيوية، بل كاثوليكية، 
السفارات  إحدى  يف  كقنصل  تشتغل  أن  تستطيع  لن  فإنك  الربوتستانت،  من  كنت  وإذا 
اإلسبانية. وكان هنالك اضطهاد ومتييز علني ضد املذاهب والطوائف املسيوية األخرى. 
وخالل ثالث سنوات، كان لدى إسبانيا أكثر دستور تقدمي يف كل أوروبا، وجرت املرحلة 
االنتقالية عندهم بسالسة منقطعة النظري بعدما اتفق اجلميع عىل برنامج عمل، وعىل حتقيق 

أهداف معينة معلنة، وقاموا بتطبيق الدستور عىل أرض الواقع. 
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نون يف األردن قمنا باإلصالحات الدستورية األخرية اعتقادًا منا بأن هذه التعديالت 
الدستورية ستوصن احلكم يف بالدنا متهيدًا إلجراء إصالحات نوعية خمتلفة لعل وعسى 
أن تساهم يف االنتقال من مرحلة إىل أخرى، أو من احلالة التي نون نراوح فيها إىل حالة 
أفضل. وإذا مل جيِر ذلك، فالتعديالت الدستورية سينظر إليها عىل أهنا استفزاز واضح لكل 
النشطاء ولكل املكونات السياسية يف بالدنا التي ُتطالب باالنتقال إىل حالة ديمقراطية أكثر 
عمقًا يف األردن. هلذا أعتقد أنه اآلن يتوجب علينا مجيعًا أن نتفق عىل أن الديمقراطية هي 

اإلطار الوحيد واألفضل واألمثل حتى نسري قدمنا إىل األمام. 

السياسية  األحزاب  برامج  كل  يف  كبري  حد  إىل  غائب  الديمقراطي  املكون  حقيقة، 
األردنية، ويف احلوارات التي جتري بني النخب السياسية يف األردن، وكذلك بني األحزاب 
السياسية واحلكومة األردنية، وأكرب مثال عىل ذلك اليوم، فقد كان عندنا فرصة ذهبية أن 
جيري حوار ما بني شخصني تزامال يف حلقات عليا يف إدارة الدولة األردنية يف فرتة تارخيية 
معينة، حيث كان يمكن أن ننطلق إىل األمام، لكن يبدو أننا لن ننطلق إىل األمام ديمقراطيًا، 
ذلك أنه مل يأِت سؤال واحد من احلضور األردنيني، ليسأل أيًا من رجال الدولة املوجودين 

عىل املنصة، أو خارج املنصة، ملاذا مل نخرج لغاية اآلن من عنق الزجاجة.

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)29):

اللقاء أن يضعنا عىل سكة جديدة، هذا يف احلقيقة فوق توقعاتنا  مل نكن ننتظر من هذا 
عىل  األردن  يف  الديمقراطي  االستعصاء  موضوع  إبقاء  هو  كان  اهلدف  لكن  وتقديراتنا، 
جدول أعمل املجتمع السيايس واملجتمع املدين األردين، بمعنى إبقائه حيًا يف األذهان، ألننا 
الحظنا يف اآلونة األخرية، أن هذا املوضوع يكاد يكون قد ُسوب من التداول، واالستعصاء 
كم قيل من فوق هذه املنصة هو باألساس عائد إىل غياب إرادة الدولة األردنية بإحداث 

اخرتاقات حقيقية عىل هذا الطريق. 

)29)  مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردنل



401الفصل السادس: جتربة العالقة بني اإلسالميني واحلكم يف األردن

نون نكثر من احلديث عن اإلصالح، لكننا نتقدم بخطى بطيئة، ومذلة، يف هذا االجتاه. 
إننا نكثر احلديث عن احلوار، لكنه احلوار املفرغ من أي مضمون. ليس هناك حوار حقيقي، 
الدولة  يف  القرار  صنع  مراكز  من  جهات  النهاية  يف  توجهه  املضمون  هبذا  يدور  وجدي 

األردنية أو يف احلكومة األردنية.

يف احلقيقة، احلوار غالبًا عبارة عن فولكلور، إنه دائًم صفقات من حتت الطاولة، أو من 
فوق الطاولة، من نمط احلوار الذي حتدث عنه األخ فرج الطميزي، نقوم بجلبه من سجن 
بجلبه من وراء  تقوم  أنت  نتفق معك. هل هذا حوار وطني عام؟  تعال  اجلويدة، ونقول 
الوزراء، وحتدد له عدد املرشوني لالنتخابات، وتقول له يمكن ان  األساطيح إىل رئاسة 
النيايب، وهذا يكفيكم يف هذه املرحلة  نائبًا من أصل تعداد املجلس   22 20 أو  ينجح لكم 

االنتخابية. 

أفكار،  حوار  نريد  نون  نريده،  ال  نون  الطريقة  وهبذه  األسلوب،  وهبذا  احلوار،  هذا 
حوارًا يفيض إىل عقد اجتمعي تتفق عليه كافة مكونات املجتمع األردين، كم قال الدكتور 
مروان املعرش. نريد حوارًا يستلهم التجارب التي تغنينا هبا عىل مدار اليومني الفائتني. كلنا 
تغنينا هنا بالتجربة التونسية، وكلنا اندهشنا من رفعة األداء وعمقه ومدى الوعي وعمقه 
عند اإلخوان يف تونس، وعند اإلخوان يف املغرب أيضًا. وهي جتربة تشاركية وطنية، جتربة 

متقدمة علينا يف شتى املجاالت وامليادين.

إن كانت هناك خالصة، فيمكن أن نصل إليها نون األردنيني. لقد طرحت جمموعة من 
األفكار وبودنا أن يلتقط أحد يف الدولة األردنية هذه األفكار، ويرشع بإدارة حوار وطني 
جاد ومسؤول ومتواصل من أجل الوصول إىل حتقيق األفكار التي طرحت من عىل هذه 
املنصة، وخاصة فيم خيص بالذات احرتام قواعد اللعبة، ومن ضمنها احلقوق والواجبات، 

قبل احلديث عن التداول السلمي للسلطة. 

نريد يف احلقيقة أن نطمئن أن اآليت إىل السلطة سيوفظ حقوقنا كاملة، وليس أن يتسلم 
السلطة اليوم، ومن ثم يقذف بالسلم الذي جلبه إىل السلطة، أو ينكر علينا حقوقنا وحرياتنا، 

ومفهوم املواطنة األسايس الفاعل كمفهوم عميق يف التجربة الديمقراطية. 
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بطريقة ختلق  وقيادته  برعايته  األردنية  الدولة  ما يف  أحد  يقوم  أن  نأمل  كنا  احلوار  هذا 
جوًا ثقافيًا وفلسفيًا، وتشارك مجيع املكونات يف األردن يف صياغته، كم قيل باألمس، وأول 
أمس، عن تركيا واملغرب وتونس وغريها، لكن طاملا اجلهات املعنية هبذا املوضوع تستقيل 
من دورها وحتجم عن القيام به، وتكتفي بم هو مألوف وفولكلوري يف جتربتنا السياسية، 

فال مناص من أن نتوىل بأنفسنا تأبني الرضيح عىل أقل تقدير.

يف ختام هذا املؤمتر املاراثوين الذي امتد لثالثة أيام، سنرشع مع من يرغب من مؤسسات 
هذا  لوضع  حماولة  يف  سياسية  وأحزاب  وأكاديميني  مفكرين  من  األردين  املدين  املجتمع 

احلوار عىل سكة أخرى. 

نريد أن نجلس مع اإلسالميني، وأرجو أن تتسع صدوركم ألن تسمعوا منا، إذا كنتم 
تريدون منّا أن نكون داعمني حقيقيني الندماجكم السيايس يف العملية السياسية، ويف النظام 
السيايس األردين. تعالوا وقولوا لنا ما موقفكم منّا نون غري اإلسالميني، وما موقفكم من 

األقليات،.. إلخ. نريد كالمًا معمقًا يف هذا املجال. 

أن  حول  الكبييس  ييى  الدكتور  هبا  حتدث  جوهرية  كلمة  قيلت  البارحة  أن  أعتقد 
األحزاب العراقية مل تنتج منظرين ومفكرين ليؤسسوا ملبدأ سيايس عميق للتجربة السياسية 
العراقية. ماذا أقول عن األردن يف هذا املجال، أو يف هذا املوضوع، إذا كانت هذه هي حال 
العراق؟ فاملكتوب يف التاريخ أن مرص تنتج الكتاب، ولبنان تقوم بطباعته، والعراق تقرأه. 
إذا كان ذلك الكالم يقال عن العراق، فمذا سيقال عن األردن؟ لذلك نون عىل استعداد 
بأن نكون جهة منظِّمة يف حوار يبدأ من العمق يف جوهر خطاب الدولة وخطاب احلركات 
جديد،  اجتمعي  عقد  إىل  للوصول  املجال  يفسح  ما  إىل  األقل  عىل  نصل  علنا  اإلسالمية 
واعد، ومتفق عليه ضمن منظومة حقوق وواجبات وحريات نتفق عليها بعمق، لنصل، 
كل بمرجعيته السياسية والفكرية املختلفة يف هذا املجال، حتى ال نبقى يف دائرة االهتامات، 
مرشوعنا  ويبقى  خطرية،  استقطاب  حلظة  يف  نتخندق  نبقى  وأن  املضادة،  واالهتامات 
اإلصالحي معطاًل بفعل هذه املخاوف التي بعضها صويح، لكنها تستخدم غالبًا كذرائع 

لتعطيل عملية اإلصالح السيايس، والتواور الديمقراطي.
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امل�ساركون يف اأعمال املوؤمتر)1)

األب حنا كلداين: جملس الكنائس، األردن..1 
الدكتور أمحد أوصال: مدير معهد التفكري االسرتاتيجي، أنقرة، تركيا. .1 
الدكتور أمحد جزويل: رئيس فريق خرباء املرشوع الربملاين األورويب، األردن..1 
الدكتور أمحد رياض: حزب جبهة العمل اإلسالمي، إربد، األردن..1 
األستاذ أمحد عبد احلميد نارص: إسالمي مستقل..1 
األستاذ أمحد كفاوين: عضو سابق يف جملس النواب األردين، األردن..1 
األستاذ أمحد حممود الطراونة: جملس األعيان، األردن..1 
األستاذ أمحد نارص، سوريا. .1 
الدكتور أمحد نوفل: أستاذ العلوم السياسية، جامعة الريموك، األردن..1 

 األستاذ أدهم اجلريري: عضو جلنة شبابية، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن..1  
الدكتور إرحيل الغرايبة: املنسق العام للمبادرة األردنية »زمزم«، األردن. .1  
األستاذ أسامة شحادة: كاتب وخبري يف شؤون احلركلت اإلسالمية، األردن..1  
األستاذ إسامعيل حممد: ناشط سيايس، األردن..1  
األستاذ ألتان تان: عضو الربملان الرتكي عن حزب السالم والديمقراطية، تركيا..1  
 الدكتور أمر اهلل آشلر: نائب رئيس الوزراء الرتكي األسبق، مستشار الرئيس رجب .1  

طيب أردوغان، وعضو حزب العدالة والتنمية، تركيا.

إىل   27 من  الفرتة  خالل  عّمن  يف  ُعقد  الذي  املؤمتر  أعمل  يف  املشاركني  أسمء  ترتيب  )1)  جاء 

2014/12/29، ألفبائيًا، ويعكس وصف املشاركني، األوضاع التي كانوا يشغلوهنا إبان انعقاد 

املؤمترل
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 الدكتور أيكان أدمري: عضو الربملان الرتكي عن حزب الشعب اجلمهوري الرتكي، .1  
تركيا. 

األستاذة إيامن مجعة: صوفية وكالة أنباء الرشق األوسط، األردن..1  
األستاذ أيمن الفضيالت: صوفي، صويفة السبيل اليومية، األردن..1  
الدكتورة بارعة النقشبندي: أستاذة علوم سياسية، جامعة اإلرساء، األردن..1  
 الدكتور البشري املتاقي: األستاذ بكلية احلقوق يف جامعة القايض عياض، املغرب..1  
النقشبندي: عضو املكتب السيايس للوزب اإلسالمي العراقي، .1    األستاذ هباء الدين 

ونائب أمينه العام، العراق.
األستاذ تيسري شديفات: عضو سابق يف جملس النواب، األردن. .1  
األستاذ مجال العلوي: مستشار التورير، صويفة الدستور اليومية، األردن..1  
األستاذ مجيل أبو سارة: مفتي، دائرة اإلفتاء، األردن..1  
األستاذ جهاد املومني: كاتب وإعالمي، مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، األردن..1  
الدكتور حسام العمريي: نائب األمني العام، حزب الشورى، األردن..1  
الدكتور حسن نافعة: أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرص. .1  
األستاذ محزة منصور: األمني العام السابق جلبهة العمل اإلسالمي، األردن..1  
 الدكتور محيد بطاينة: عضو جملس نواب أردين سابق، رئيس املنتدى األردين للووار، .1  

األردن.
األعىل .1   املجلس  باسم  الرسمي  الناطق  العراقي،  الربملان  عضو  معلة:  محيد   األستاذ 

اإلسالمي، العراق.
األستاذة حنان القبج: فريق متكني املرأة، األردن..1  
الدكتور حيدر سعيد: مستشار، املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية، العراق. .1  
 األستاذ خالد شنيتة: أستاذ العلوم السياسية، عضو اجلمعية األردنية للعلوم السياسية، .1  

األردن.
األستاذ دراقيزا زيفكوفيتش: مدير برنامج، املعهد اجلمهوري الدويل، األردن..1  
 األستاذ رشيد روكبان: عضو الربملان املغريب، عضو املكتب السيايس يف حزب التقدم .1  

واالشرتاكية، املغرب.
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األستاذ رشيد صادق: دبلومايس، السفارة العراقية بعّمن، األردن..1  
»زمزم«، .1   للبناء  الوطنية  املبادرة  الشبابية،  اللجنة  عضوة  الربيحات:  روان   األستاذة 

األردن.
األستاذ زهري عبد القادر: خبري إعالمي، األردن..1  
األستاذ سامل الفالحات: املراقب العام السابق جلمعة اإلخوان املسلمني، األردن..1  
الدكتور سهيل نصري: ناشط يف جمال حقوق اإلنسان، األردن. .1  
القس سامر عازر: راعي كنيسة الراعي الصالح اللوثرية، األردن..1  
الدكتور سعد الراوي: نائب سابق لرئيس مفوضية االنتخابات، العراق..1  
الدكتور سعدون الزبيدي: سيايس عراقي، سفري سابق، األردن..1  
األستاذ سمري جّراح: رئيس شبكة الديمقراطيني يف العامل العريب، األردن..1  
األستاذ سهيل خوري: عضو املجلس الوطني الفلسطيني، األردن..1  
األستاذ سيهم تاريم: السكرتري الثاين، السفارة الرتكية، األردن..1  
ودبلومايس .1   وزير  الوطني،  التيار  حزب  العام،  األمني  ارشيدات:  صالح   الدكتور 

سابق، األردن.
الدكتور صالح القييس: عضو نقابة الصيادلة األردنيني، األردن..1  
الدكتور صالح عبد النبي: عضو نقابة الصيادلة األردنيني، األردن..1  
األستاذ صالح الدين اجلوريش: باحث ومفكر إسالمي، تونس..1  
 الدكتور ضياء األسدي: قيادي يف التيار الصدري، نائب يف الربملان العراقي، ورئيس .1  

كتلة األحرار، العراق.
 األستاذ عارف الطوالبة: املدير التنفيذي، مركز رشاكة من أجل الديمقراطية، األردن..1  
األستاذ عاطف اجلوالين: رئيس حترير صويفة السبيل اإلسالمية اليومية، األردن. .1  
األستاذ عبادة حممد العيل: عضو حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن..1  
األستاذ عبد اإلله اخلطيب: عضو جملس األعيان، ووزير خارجية سابق، األردن..1  
األستاذ عبد السالم البيطار: عضو املجلس الوطني السوري، سوريا..1  
 الدكتور عبد العيل حامي الدين: عضو األمانة العامة، حزب العدالة والتنمية، أستاذ .1  

العلوم السياسية، جامعة حممد اخلامس، املغرب.
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الدكتور عبد القادر حباشنة: عضو سابق يف جملس النواب، األردن..1  
األستاذ عبداهلل أبو شاور: نائب رئيس مجعية منار الثقافة، األردن..1  
األستاذ عثامن حممد صاحلية: كاتب إسالمي، األردن..1  
 األستاذ العجمي لوريمي: عضو جملس الشعب التونيس، عضو املكتب التنفيذي يف .1  

حركة النهضة، تونس.
األستاذ عدنان أبو عودة: رئيس ديوان ملكي ووزير سابق..1  
األستاذ عريب الرنتاوي: مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردن..1  
الدكتور عزت السيد أمحد: مفكر سوري. .1  
األستاذ عصام شيحا: عضو اهليئة العليا، حزب الوفد، مرص..1  
الدكتور عيل الدباس: أستاذ القانون، جامعة البرتا، األردن..1  
اإلسالمية، .1   الدعوة  حزب  يف  قيادي  العراقي،  الربملان  عضو  العالق:  عيل   األستاذ 

العراق.
األستاذ عيل مسلم جوين: مستشار قانوين، كتلة األحرار، العراق..1  
األستاذ عمر صبحي: صوفي وباحث يف قناة دجلة الفضائية..1  
األستاذ عمر ُكاّلب: كاتب صوفي يف جريدة الدستور اليومية، األردن..1  
األستاذ عمران اخلطيب: عضو املجلس الوطني الفلسطيني، األردن..1  
األستاذ عيسى الشعيبي: كاتب وحملل سيايس يف صويفة الغد، األردن..1  
األردن، .1   يف  العراقية  املسيوية  الطائفة  جملس  عضو  رحو:  يعقوب  غازي   الدكتور 

األردن. 
األستاذ غازي إبراهيم: جملس الطائفة املسيوية العراقية، األردن..1  
األستاذ غازي مرشبش: عضو جملس نواب أردين سابق، األردن..1  
األستاذ غسان يعقوب سليامن: السفارة األمريكية، األردن..1  
الدكتور فايز الربيع: كاتب وأكاديمي، خبري يف شؤون احلركات اإلسالمية، األردن..1  
الدكتور فراس العبادي: رئيس حزب الشورى، األردن..1  
األستاذ فرج أبو نزار: نائب األمني العام للوزب الشيوعي األردين، األردن. .1  
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حزب .1   عضو  املغريب،  الربملان  يف  املستشارين  جملس  عضو  القادري:  فؤاد   األستاذ 
االستقالل، املغرب.

الدكتور فوزي السمهوري: رئيس مجعية اجلذور حلقوق اإلنسان، األردن..1  
األستاذ لؤي جرادات: حزب الوفاء الوطني، األردن..1  
األستاذة لينا بالن: السفارة الفرنسية، األردن..1  
الدكتور ماجد اخلواجا: أكاديمي، كاتب صوفي، األردن..1  
األستاذ ماجد نبيل: السفارة املرصية، األردن..1  
»حصاد«، .1   األردين  والتجديد  اإلصالح  حزب  العام،  األمني  ريال:  مازن   املهندس 

األردن.
الدكتور مالك خريسات: جامعة اإلرساء، األردن..1  
األستاذ حممد أبو زيد: األردن..1  
األستاذ حممد أبو عفيفة: عضو يف املبادرة الوطنية للبناء »زمزم«، األردن..1  
األستاذ حممد أبو هديب: عضو يف جملس النواب األردين، األردن..1  
األردين .1   والتجديد  اإلصالح  حزب  سيايس،  مكتب  عضو  اجلبور:  حممد   األستاذ 

»حصاد«، األردن. 
الدكتور حممد احلاج: عضو جملس النواب األردين، األردن..1  
األستاذ حممد اخلراز: رئيس اهليئة الوطنية للووار ونبذ العنف، األردن..1  
الدكتور حممد اخلاليلة: األمني العام، دائرة اإلفتاء، األردن..1  
املهندس حممد اخلليفة: مجعية الكتاب والسنّة، األردن..1  
األستاذ حممد الشبول: وكالة األنباء األردنية، األردن..1  
األستاذ حممد الزعبي: مدّرب موارد برشية، األردن..1  
الدكتور حممد أمني قّدومي: رئيس كلية اخلوارزمي، األردن..1  
 األستاذ حممد مجور: نائب األمني العام، حزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد، تونس..1  

األستاذ حممد خّروب: كاتب وحملل سيايس يف صويفة الرأي، األردن..1   
األستاذ حممد صديق: منتدى السياسات االقتصادية والسياسية، األردن..1   
الدكتور حممد عالوي: وزير االتصاالت السابق، عضو ائتالف الوطنية، العراق. .1   
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األستاذ حممد عيل إدريس: مستشار يف السفارة السودانية، األردن..1   
 اللواء حممد فرغل: رئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية، القوات املسلوة األردنية/ .1   

اجليش العريب، األردن.
األستاذ حممد مربوك: األردن..1   
واالجتمعية .1    االقتصادية  املؤسسة  العام،  املدير  ارديسات:  حممود  املتقاعد   اللواء 

للمتقاعدين العسكريني، األردن.
األستاذ حممود العكايلة: ناشط شبايب إسالمي، األردن. .1   
 الدكتور حممود صباح: رئيس املركز العريب حلقوق اإلنسان والسالم الدويل، األردن..1   
اإلنسان، .1    الوطني حلقوق  للمركز  السابق  العام  املفوض  توق:  الدين   الدكتور حمي 

وزير سابق، األردن.
ممثل .1    اإلسالمي،  العمل  جبهة  التنفيذي،  املكتب  عضو  العضايلة:  مراد   األستاذ 

األستاذ حممد الزيود األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن.
املهندس مروان الفاعوري: األمني العام حلزب الوسط اإلسالمي، األردن..1   
الدكتور مروان املعرش: نائب رئيس وزراء ووزير خارجية أردين سابق، األردن..1   
الدكتور مصطفى احلامرنة: عضو جملس النواب األردين، األردن. .1   
الدكتور مصطفى عبده: طبيب، املستشفى اإلسالمي، األردن..1   
الدكتور مصطفى ياغي: عضو جملس النواب األردين، األردن..1   
الدكتور معاذ العوايشة: أكاديمي، اجلامعة األردنية، األردن..1   
الدكتور معروف البخيت: رئيس الوزراء األردين األسبق، األردن..1   
األستاذة منى عرفة: السفارة املرصية، األردن..1   
األستاذ مهدي عبد اجلواد: عضو املكتب التنفيذي، حزب نداء تونس..1   
األستاذ مهند الدبوين: السكرتري اخلاص الحتاد اإلحصائيني العرب..1   
األستاذ مؤمن جعابو: عضو يف املبادرة الوطنية للبناء »زمزم«، األردن..1   
 الدكتورة ميساء املرصي: مستشارة إعالمية، مقدمة برنامج يف قناة التغيري، األردن..1   
وزيرة .1    »جند«،  الديمقراطي  والنهج  احلرية  مجعية  رئيسة  العالول:  ناديا   األستاذة 

سابقة للمرأة، األردن.
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األستاذ ناظم نعمة: حمام، عضو مجعية جملس الكنائس، األردن..1   
الدكتور نبيل الكوفحي: قيادي يف املبادرة الوطنية »زمزم«، األردن..1   
 األستاذ نبيل غيشان: رئيس التورير األسبق لصويفة العرب اليوم اليومية، األردن..1   
األستاذة ندى منري الور: نائبة رئيس اهليئة الوطنية للووار ونبذ العنف، األردن..1   
املواكم .1    يف  املدنية  األحوال  يف  خمتص  قانوين  مستشار  حمام،  ديات:  نزار   األستاذ 

الكنسية، األردن.
األستاذة نوال حدادين: حمامية، مجعية النساء العربيات، األردن..1   
األستاذة هالة أبو غزالة: مديرة مرشوع، مؤسسة كونراد أديناور، األردن..1   
األستاذة هديل غبون: صوفية، صويفة الغد اليومية، األردن..1   
االسرتاتيجية، .1    للدراسات  األهرام  مركز  يف  املستشار  املجيد:  عبد  وحيد   الدكتور 

مرص. 
 األستاذة يامن رحّيل الغرايبة: عضو اللجنة القانونية يف املبادرة الوطنية للبناء »زمزم«، .1   

األردن.








