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: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا

لنقا�ش نقدي ُتطرح من خالله  العربي عام 2009 مظلة  اأن�صاأت مبادرة الإ�صالح 
اإطارا من جمموعة من  الق�صايا ال�صائكة يف جتارب من هذا النوع. ف�صكلت املبادرة 
الباحثني، جرى انتقاوؤهم من عدد من بلدان العامل العربي، وبلغ عددهم 22 باحثًا 
من املغرب ) عبد العلي حامي الدين، عمر اأحري�صان، اأحمد البوز، حميد بحكاك(، 
وتون�ش )ر�صيد خ�صانة، لطفي حجي، فتحي بلحاج، رفيق عبد ال�صالم(، وم�رص 
)عمر ال�صوبكي، اأحمد بهاء الدين �صعبان، �صامح فوزي، ح�صام متام، هبة رءوف، 
حممد العجاتي(، و�صوريا )ر�صوان زيادة وجمال باروت( ولبنان )عبد احلليم ف�صل 
الله و�صعد الله مزرعاين(، وال�صعودية )جعفر ال�صايب( واليمن )حممد املخاليف(، 
ميتازون جميعًا باأنهم يجمعون بجانب القدرة البحثية التزاما ميدانيا وفكريا و�صيا�صيا، 

يعرب عن اإحدى ح�صا�صيات هذه القوى. 
بداأت يف  امتداد عام 2009،  اجتماعات حوارية على  اأربع  املجموعة  وعقدت 
القاهرة يف كانون الثاين /يناير، ثم يف بريوت يف ني�صان/ابريل، ويف الرباط يف متوز/ 

يوليو، واأخريا عقدت اجلل�صة اخلتامية يف ت�رصين الثاين 2009/نوفمرب يف بريوت. 
وتولت نهلة ال�سهال مهمة التن�صيق والإ�رصاف على امل�رصوع. 

 )  IDRC(  " والأبحاث  للتنمية  الدويل  "املركز  من  بدعم  مت  امل�رشوع  هذا 
)AECID( "و"الوكالة ال�سبانية للتعاون الدويل والتنمية

تقدم هذه املطبوعة عر�سا لالأوراق التي تناولت املحاور الرئي�سية اخلم�ش للنقا�ش 
موقف  املتحقق،  التحالف  جتارب  من  ا�ستخال�سها  ميكن  التي  الدرو�ش   : وهي 
الديني  عالقة  الفئوية،  واملطالب  الجتماعية  الق�سايا  من  الإ�سالمية  احلركات 
الكيانات  تفكك  وخطر  الأقليات  حقوق  وم�ساألتي  املراأة،  وحقوق  بال�سيا�سي، 
www.arab- الوطنية. وباإمكانكم الطالع على كافة اأوراق الباحثني على موقعنا

reform.net ، يف باب "م�ساريع بحثية"، وحتت عنوان "احلوار النقدي". وهي 
تن�رش ح�سب ت�سل�سل الندوات احلوارية الأربع، ي�سبقها يف كل مرة تقدمي لالإطار 

البحثي ال�سابط لكل ندوة، وبرناجمها.

عن المشروع
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يف عام 2008، حني اجتمع ممثلون عن القوى ال�صيا�صية املختلفة الليربالية والي�صارية 
والإ�صالمية من م�رص واليمن و�صوريا وتون�ش واملغرب يف احلوار الذي نظم يف اإطار 
ي�صد  املختلفة  بلدانهم  ال�صلطوي يف  ال�صيا�صي  ال�صياق  النقدي، كان  احلوار  م�رصوع 
معظم اأن مل يكن كل منافذ التعبري عن اأي �صكل من اأ�صكال املعار�صة اأو الختالف.    
فعالة  ا�صرتاتيجيات  املختلفة قد طورت  العربية  الدول  ال�صيا�صية يف  الأنظمة  كانت 
الإ�صالميني،  �صد  خ�صو�صا  جهة،  من  القمع  املعار�صة:  القوى  حتييد  اأجل  من 
وال�صتقطاب والحتواء لباقي القوى من جهة اأخرى، وذلك لإبقاء املعار�صة �صعيفة 

مفتتة وغري قادرة على حتدي هيمنة النظام على الف�صاء ال�صيا�صي. 
ومن خالل اإطالق هذا احلوار، وفرت مبادرة الإ�صالح العربي م�صاحة عربية اآمنة 
املوا�صيع  اأكرث  حول  املختلفة  القوى  بني  املنظم  والنقا�ش  للحوار  ايدولوجيا  حمايدة 
وامللفات اإثارة للخالف وال�صقاق. واحلال اإن كثري من هذه املجموعات ذات اخللفيات 
الأيديولوجية وال�صيا�صية املختلفة كان قد �صبق لها اأن خا�صت جتارب للحوار وجتارب 
اإعالن دم�صق  التحالفات املختلفة مثل  البع�ش. لقد مثلت جتارب  ائتالفية مع بع�صها 
اإىل هيئة  اليمن و�صول  يف �صوريا مرورا بحركة كفاية يف م�رص واللقاء امل�صرتك يف 
18 اأكتوبر يف تون�ش، حماولت واعدة للحوار والتحالف بني القوى املختلفة. وهو 
املبادئ  بداية ملحاولة فهم  التجارب كنقطة  اإىل النطالق من هذه  الذي دفعنا  الأمر 
التي جنحت يف  امل�صرتكة  والأر�صية  التحالفات،  هذه  اأ�صا�ش  �صكلت  التي  الرئي�صية 

تكوينها وكذلك من اأجل تقييم الإجنازات امللمو�صة لهذه التجارب.      
ورغم اأن الدور الذي لعبته هذه التحالفات يف ثورتي تون�ش وم�رص قد يبدو هام�صيا، 
اأول،  اأكرث من زاوية.  الثورات من  التحالفات مثلت بوادر مهمة لهذه  اأن هذه  اإل 
عك�صت هذه التجارب الئتالفية وعيا جديدا باأن القوى املختلفة لديها هدف م�صرتك 
مقدم على اختالفاتها وخالفاتها الأيدلوجية، األ وهو اإ�صقاط الأنظمة ال�صلطوية التي 
وعيا  التحالفات  هذه  عك�صت  ثانيا،  املعار�صة.  القوى  خمتلف  علي  ت�صيق  كانت 
قوة  اأي  باإمكان  لي�ش  هائلة  حتديات  �صي�صتح�رص  يحدث  حينما  ال�صيا�صي  التغيري  باأن 
�صيا�صية مبفردها ادعاء املقدرة على الت�صدي لها لوحدها. ثالثا، اأدت هذه التجارب 
اإىل فهم جديد ل�صيا�صات التحالف تركز على فكرة رئي�صية فحواها اأن الن�صال من اأجل 

تمهيد
بسمة قضماني
يونيه 2011
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: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا

احلرية واحلريات املدنية هو قيمة م�صرتكة ل ترتبط باأي اأيديولوجية بعينها. اإذن، فقد 
جنحت هذه التحالفات يف اإنهاء حالة القطيعة بني القوى القومية والعلمانية والليربالية 

والإ�صالمية، ود�صنت �صيغة جديدة للممار�صة ال�صيا�صة. 
اأما اجلماعات والتيارات الإ�صالمية، فقد كان لديها حافز مهم للدخول يف هكذا 
حتالفات، األ هو احلاجة اإىل اإبعاد نف�صها عن احلركات اجلهادية الأكرث الراديكالية التي 
اأخرى  الإ�صالمية مع قوى معار�صة  املجموعات  تعاون  بالعنف. فعن طريق  ت�صتعني 
لت�صكيل ائتالفات، كانت تلك القوى الإ�صالمية تظهر نواياها ال�صلمية وتعزز �صوت 

املعار�صة التي كانت ت�صغط من اأجل امل�صاركة ال�صيا�صية واإ�صالحات حقيقية.
وحني ننظر ارجتاعيا اإىل املا�صي، يت�صح اأنه من الأمانة القول باأن هذه التحالفات 
حتلت بالروؤية ال�صليمة واأنها �صاهمت يف متهيد الأر�صية للمجموعات ال�صبابية واحلركات 

الجتماعية من اأجل ح�صد الطاقات الالزمة والو�صائل والأ�صاليب اجلديدة.      
لقد بنيت كل تلك التجارب على فر�صية اأ�صا�صية م�صمونها اأن قوى املعار�صة حتتاج 
لتوحيد اجلهود من اأجل التمكن من ال�صغط والتاأثري على الأنظمة احلاكمة. وافرت�صت 
جميع تلك القوى اأن التغيري �صيتم عن طريق عملية اإ�صالحية تدريجية خمططة، يظل 

النظام فيها ال�رصيك الأكرث قوة يف املعادلة يف امل�صتقبل املنظور. 
القوى  الثقة بني  بقلة  التجارب الئتالفية من م�صاكل معظمها مرتبط  عانت  تلك 
املختلفة بالإ�صافة اإىل الختالف حول الأهداف الإ�صرتاتيجية. ويف بع�ش احلالت 
مثل �صوريا وتون�ش، كان املن�صوون يف جتارب التحالف يتعر�صون للمالحقة والت�صييق 

العنيف وال�صجن من قبل النظام القائم.
تطرق احلوار الذي نظم حتت مظلة مبادرة الإ�صالح العربي اإىل املوا�صيع ال�صائكة 
الدول  العام وحيادية  العامة والف�صاء  والأكرث ح�صا�صية مثل موقع الإ�صالم يف احلياة 
الجتماعية،  والأجندة  للمطالب  وال�صتجابة  والتعبري،  الفكر  وحرية  الدين،  اإزاء 
وو�صع املراأة وحقوق الأقليات. وبينما ظهرت بع�ش اخلالفات بني القوى امل�صاركة 
حول بع�ش املبادئ مثل م�صاألة دور الدين يف احلياة العامة، اإل اأنه كان هناك اتفاق 
مهم ورغبة يف العمل �صوية حول حتديات ملمو�صة ومبا�رصة مثل املطالب الجتماعية. 
والتعبئة  احل�صود  اأظهرت  بداية عام 2011،  العربية يف  الثورات  اندلعت  وحينما 
الهائلة اأن قوى املعار�صة يف معظم احلالت مل تكن مهياأة لهكذا و�صع، وو�صعت 
حتالفاتها فجاأة يف موقف الختبار. فمجموعات ال�صباب التي نظمت هذه احلركات يف 
تون�ش وم�رص يف البداية، ثم بعد ذلك يف اليمن و�صوريا، تعاونت مع بع�صها البع�ش 
الأنظمة  لإ�صقاط  وتلقائي  جدا  طبيعي  ب�صكل  الأر�ش  على  جماعي  ب�صكل  وعملت 
القائمة. لكن ل هيئة 18 اأكتوبر يف تون�ش ول حركة كفاية اأو اجلمعية الوطنية للتغيري 
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يف م�رص كانت قادرة على طرح حتالف ر�صمي يوفر اأ�صا�صا لهيكل �صيا�صي بديل. اأما 
يف حالة اليمن، فقد ات�صح اأن اللقاء امل�صرتك لعب مهم ومماأ�ص�ش يف املعار�صة ويتمتع 

بقدرة اأكرب على لعب دور خالل املرحلة النتقالية حينما تبداأ.
والآن، فقد انح�رص ال�صعي لبناء التحالفات والئتالفات حل�صاب التناف�ش يف �صاحة 
الأفكار  بني  اأ�صدها  على  فاملعركة  ناظمة.  لقواعد  بعد  تخ�صع  ول  مفتوحة  �صيا�صية 
وعلى ا�صتقطاب اجلمهور والفوز باملقاعد. فكل قوة تريد احلفاظ على هويتها واإظهار 
ال�صقوط  الناجت عن  الفراغ  التعامل مع  اإحلاح  اإزاء  الدميقراطية. لكن  بالقواعد  التزامها 
املفاجئ لالأنظمة، تدرك القوى املختلفة احلاجة امللحة للعمل �صوية لبناء بدائل تتمتع 

بامل�صداقية. 

اإن املوا�سيع وامللفات التي مت التطرق اإليها يف اإطار م�رشوع احلوار النقدي ملبادرة 
يف  عا�سف  ب�سكل  حولها  واجلدال  والنقا�ش  الآن  تناولها  يتم  العربي  الإ�سالح 
الف�ساء العام. واأظهرت جمموعات ال�سباب، التي �ساهمت ب�سكل كبري يف اإطالق 
الثورات، بو�سوح قدرة كبرية على التوا�سل والتعاون بغ�ش النظر عن انتماءاتها 
الإيديولوجية. لكن مع بداية تناول الرتتيبات املوؤ�س�سية والآليات النتخابية من قبل 
القوى ال�سيا�سية والجتماعية، ارتفعت حدة النقا�سات ب�سكل تدريجي واأ�سبحت 

ال�ساحة ال�سيا�سية تدريجيا تبدو يف حالة ا�ستقطاب.
للنقا�ش  م�ساحات حمايدة  على  واحلفاظ  اإىل خلق  احلاجة  بو�سوح  لقد ظهرت 
بني القوى املختلفة. ويف الوقت الذي تتفاو�ش فيه القوى املختلفة حول الرتتيبات 
التكتيكية والإجرائية ق�سرية املدى، تتطلع هذه القوى اإىل توافر ف�ساء حمايد للنقا�ش 
حول الأفكار، ومقارنة الروؤى املتنوعة للمجتمع وللت�سدي للموا�سيع الرئي�سية مثل 
املراأة يف احلياة  الت�رشيع، ومتثيل  الدولة، وم�سادر  و�سع الإ�سالم يف موؤ�س�سات 

العامة والآليات الر�سمية الالزمة ل�سمان حقوق الأقليات. 
اإن هذا احلوار يجب اأن يتم بعيدا عن هيجان اجلدل العام واأن يكون منف�سال عن 

احل�سابات النتخابية وتوازنات القوى بني املجموعات املختلفة.
ومبادرة الإ�سالح العربي يف �سدد اإطالق مرحلة جديدة من هذا احلوار، ت�سمل 

هذه املرة احلركات ال�سبابية اأي�سا، باعتبارها اأكرث امل�ساركني اأهمية.  
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تكرر التقاء قوى اإ�صالمية وي�صارية وليربالية يف اطر م�صرتكة. اأن�صاأت هذه الأطر 
على اأ�صا�ش برامج حمددة، ت�صع جانبا العتبارات الفكرية، مغلبة التالقي ال�صيا�صي 
حول موا�صيع ذات طبيعة ملحة، ياأتي على الراأ�ش منها مناه�صة القمع، ويف مدى 

ابعد جممل امل�صاألة الدميقراطية.
فهناك العديد من التجارب التي حتققت يف عدة بلدان يف العامل العربي منها: 

�صبتمرب  اأيلول/  يف  عنها  اأعلن  "كفاية":  التغيري،  اجل  من  امل�رشية  احلركة   )1
2004، وكان الهدف املعلن لها هو مناه�صة التمديد للرئي�ش مبارك اأو توريث احلكم 

لبنه جمال. 
الأول/  ت�رصين  يف  عنه  املعلن  الدميقراطي"،  الوطني  للتغيري  دم�سق  "اإعالن   )2
اأكتوبر 2005. كان قد �صبق هذا الإطار حماولت تالقي بني قوى �صيا�صية متنوعة 
البيان  على  املوقعون  واتفق  امل�صرتك.  الربناجمي  البيان  م�صتوى  اإىل  ت�صل  ولكنها مل 
احلرية  و�صمان  وتدريجية،  �صلمية  بطريقة  دميقراطي  وطني  نظام  باإقامة  املناداة  على 
الطوارئ و�صمان  بقانون  العمل  الوطنية وتعليق  الفردية وحرية اجلماعات والأقليات 

حرية العمل ال�صيا�صي
3( "هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات" يف تون�ش، التي اأعلن عنها يف كانون 
الأول/ دي�صمرب 2005 وت�صم اأحزابا معار�صة، دميقراطية وي�صارية واإ�صالمية ومنظمات 
اإقامة توازن مع احلزب احلاكم املهيمن. وقد انطلق التجمع  جمتمع مدين، بهدف 
اإثر اإ�رصاب عن الطعام نفذته ب�صكل م�صرتك قيادات تلك القوى،. واتفقت قوى 18 
اأكتوبر على ثالث مطالب رئي�صية هي: حرية التنظيم للجميع، حرية الإعالم والتعبري، 
العام، واعتربتها احلد  الت�رصيعي  العفو  قانون  ال�صيا�صيني و�صن  امل�صاجني  الإفراج عن 

الأدنى الدميقراطي.
التغيري"،  اأجل  ال�سيا�سية من  القوى  "حتالف  اليمن" اأو  امل�سرتك يف  "اللقاء   )4
واحلزب  امل�صلمني(،  )الإخوان  لالإ�صالح  اليمني  التجمع  من   2002 عام  ن  تكوَّ
وقد  اأخرى.  واأحزاب  �صابقًا،  اجلنوبي  اليمن  يحكم  الذي كان  اليمني  ال�صرتاكي 
اأنتج موؤخراً "م�رصوع روؤية الإنقاذ الوطني" ملواجهة خطر انزلق البالد نحو التفكك.

مقدمة
نهلة الشهال
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5( وهناك لقاءات عملية ل ينظمها اإطار معلن، كما يف لبنان، حيث يعمل احلزب 
ومنرب  )ليربايل(  احلر  الوطني  والتيار  )النا�رصية(  ال�صعب  وحركة  اللبناين  ال�صيوعي 

الوحدة الوطنية ) دميقراطي( مع حزب الله الإ�صالمي. 
الإ�سكاليات التي تواجه هذه التحالفات

الدميقراطي:  نظام  لبنية  احلاجة  م�صاألة  اإىل  ب�رصعة  تقود  القمع  وقف  م�صاألة   -1
انتخابات عامة نزيهة وحرة، حتديد  ال�صلطات،  الف�صل بني  للبالد،  "د�صتور جديد 

�صالحيات الرئي�ش"..
التفاق  تف�صد  وقد  براأ�صها،  لالإطالل  تعود  جانبا  املرتوكة  اخلالف  نقاط   -2
الأ�صلي، حتى واإن اعتربت غري راهنة ول ملحة: التعددية ال�صيا�صية، تعريف مدى 
ال�صيا�صة  يف  التوجهات  اأولوية  احلياة،  اأمناط  حرية  التفكري،  حرية  تطبيق  واأ�صلوب 
للت�رصيع،  اأ�صا�ش  اأو  كم�صدر  ال�رصيعة  اأو  الن�صاء،  حقوق  من  املوقف  اخلارجية، 

الخ...
التحالفات  م�صارات  وتفح�ش  �صيا�صية  حتالفات  قيام  ا�صتع�صاء  اأ�صباب  درا�صة  اإن 
النقا�صات يف �صفوفها وقد حتدد م�صريها،  التي تخرتق  قامت، واملو�صوعات  التي 

واملاآلت الفعلية التي انتهت اإليها، هي نقاط يف غاية الأهمية .



12

: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا



13

ما الدروس التي يمكن 
استخالصها من تجارب 

التحالف المتحقق؟

1



14

: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا

تكرر التقاء قوى اإ�صالمية وي�صارية وليربالية يف اأطر م�صرتكة وحتالفات يف عدة دول 
يف العامل العربي. هذه الأطر الئتالفية مت اإن�صاءها على اأ�صا�ش برامج حمددة، ت�صع 
جانبا العتبارات الفكرية، مغلبة التالقي ال�صيا�صي حول موا�صيع ذات طبيعة ملحة، 
الدميقراطية.  امل�صاألة  جممل  البعيد  املدى  وعلى  القمع،  مناه�صة  راأ�صها  على  ياأتي 
بو�صائل  ال�صيا�صي  للتغيري  ال�صعي  ال�صلمي وعلى  الن�صال  املوؤتلفة على  القوى  تواُفق  اإن 
دميقراطية، �رصعان ما ي�صطدم بالواقع: ما العمل حيال منع ال�صلطات لأي هام�ش من 
امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية ،حني يطال القمع الفاعلني ب�صبب تاأ�صي�صهم لهذه الأطر؟ 
مثاًل،  النتخابات  نف�صها كالتحايل على  الدميقراطية  الأدوات  العمل حيال حتوير  ما 
التحالفات؟ وكيف  اأن تقاد  بحيث ت�صبح �صكلية متاما؟ يف ظل ذلك، كيف ميكن 
تتخذ القرارات وت�صاغ ال�صرتاتيجيات �صمنها؟ وكاأ�صئلة مت�صلة بامل�صتقبل اأو بتن�صيق 
الت�صور الذي يخ�صه، هل يقبل الإ�صالميون بالدميقراطية اأم هي ال�صورى؟ وهل يقبل 

الي�صاريون بالدميقراطية اأم يطمحون اإىل نظام "الدميقراطية ال�صعبية"؟
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الفكر  يف  باحث   1
ال�ضيا�ضي والعالقات 
الدولية، نائب مدير 
اجلزيرة للدرا�ضات

تتلخ�ش اأهم امل�صكالت الأ�صا�صية التي تن�صاأ يف جمال العمل ال�صيا�صي امل�صرتك يف 
بلداننا العربية يف جمموعة من الأ�صئلة الكربى، ويف مقدمتها: من يت�صدر قيادة هذا 
العمل امل�صرتك؟ وكيف تتخذ القرارات الكربى وت�صاغ ال�صرتاتيجيات العامة يف هذا 

التحالف؟ 
الر�صد واملتابعة. الأوىل  اإىل �صيء من  العربي رمبا حتتاجان  العامل  ثمة جتربتان يف 
جتربة اأحزاب اللقاء امل�صرتك يف اليمن حيث جتاوزت تلك الأحزاب خالفاتها ال�صيا�صية 
م�صرتك،  �صيا�صي  عمل  برنامج  تكوين  باجتاه  احلدة،  بالغة  تبدو  التي  والإيديولوجية 
متت ترجمته عمليا بت�صكيل قوائم مر�صحني م�صرتكة. ورمبا يعزى هذا النجاح اليمني 
اإىل تاأثري الثقافة ال�صيا�صية القبلية القائمة على امل�صاومات والرت�صيات، خالفا للتجارب 
التحديثية يف العامل العربي التي تعمقت فيها حركة ال�صتقطاب الجتماعي وال�صيا�صي. 
متوا�صعة جمعتها  بداأت  التي  تون�ش،  اأكتوبر يف  الثانية هي جتربة هيئة 18  والتجربة 
ال�صيا�صيني  اإطالق �رصاح امل�صاجني  العامة، ويف مقدمتها  جملة من املطالب احلقوقية 
والدفاع عن حق تكوين التنظيمات ال�صيا�صية والجتماعية، اإل اأنها تدريجيا اجتهت اإىل 

تو�صيع دائرة امل�صرتكات الفكرية وال�صيا�صية.
اأحد  عرب  امل�صرتك  العمل  قيادة  اإ�صكالية  مع  التعامل  ميكن  الإجمال،  �صبيل  وعلى 
القيادة. هذا ما  اأن يتم تقدمي �صخ�صية عامة وفاقية لتويل مهمة  اإما  اخليارين الآتيني: 
ال�صابي، وراأينا  اأحمد جنيب  التي تراأ�صها  اأكتوبر  مت مثال يف تون�ش يف جمموعة 18 
نف�ش ال�صيء يف م�رص �صمن جتربة كفاية حيث مت تقدمي عبد الوهاب امل�صريي لقيادتها 
بحكم مكانته الفكرية والرمزية وقدرته على جذب الإخوان امل�صلمني جنبا اإىل جنب 
مع التيارين القومي والي�صاري. واإما التداول على قيادة التحالف بني خمتلف التيارات 
املن�صوية حتته، مبا يتيح الفر�صة جلميع املكونات لتويل قيادة العمل امل�صرتك ول ت�صعر 

باأنها مو�صع ا�صتبعاد اأو تهمي�ش، وتقدم جتربة اليمن مثال جيدا يف هذا الجتاه.
لقد تبني اأن اأعباء التغيري ال�صيا�صي ل ميكن اأن تتحمله اأي قوة �صيا�صية مبفردها مهما 
كانت قوتها وحجمها ال�صعبي، وهو ما يفر�ش خيار العمل امل�صرتك بني �صائر القوى 
التنازلت  تقدمي  من  مرة  األف  اأف�صل  ال�صيا�صيني  لل�رصكاء  التنازل  ويظل  املعار�صة. 
اإىل اأنظمة حكم فا�صدة وم�صتبدة تاأخذ كل �صيء ول تعطي �صيئا يف نهاية املطاف. 

في بناء التحالفات السياسية
والعمل المشترك

1رفيق عبدالسالم
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اأنه ل يوجد برنامج �صيا�صي م�صرتك مكتمل وناجز لهذه  التاأكيد على  ومن املهم هنا 
التحالفات منذ البداية، بل يقدم كل طرف برناجمه، على اأن يكون الربنامج العام 
امل�صرتك ح�صيلة توليفة وفاقية بني خمتلف هذه الربامج. اأو قد يتم النطالق من برنامج 
احلد الأدنى املرتكز على ما هو مو�صع اتفاق على اأن يتم تو�صيع هذا الربنامج تدريجيا 

عرب احلوار.
يف العالقة بني الإ�سالميني والعلمانيني

ال�صتقطاب  متفاوتة، من م�صكلة  بدرجات  واإن  العربية،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  تعاين 
احلاد بني الإ�صالميني والعلمانيني. وقد عملت ال�صلطات احلاكمة على ال�صتفادة من 
هذا النق�صام و�رصب القوى ببع�صها. ولكن تبني اليوم، وبعد التجربة املريرة، اأن 
�صهية ال�صتبداد ل تقف عند حد، فما اأن يفرغ النظام احلاكم من قمع تيار ما، حتى 
يبداأ يف قمع التيارات الأخرى، حتى غدت ال�صجون العربية اأهم �صاحة للتقاء القوى 
املختلفة. لقد تاأكد من خالل هذه التجارب اأن احلريات والدميقراطية كل ل يتجزاأ، 
فاإما اأن تكون للجميع وت�صمل اجلميع اأو ل تكون اأ�صال. والتيارات املتباينة يجب اأن 
اأو تهدد  العنف  بالوجود والعمل ب�صكل علني ما دامت ل ت�صتخدم  ي�صمح لها كلها 
با�صتخدامه. ولي�ش هناك تيار اأكرث م�رصوعية من غريه. اإن الرتكيز على ق�صايا حمددة 
من قبيل احلرية والدميقراطية اأجدى من الرتكيز على النق�صامات احلادة كال�رصاع بني 

الإ�صالميني والعلمانيني. 
واأخل�ش من كل ذلك اإىل القول باأن ثمة هنالك خماوف متبادلة بني الإ�صالميني 
وبع�ش التيارات العلمانية، وهي خماوف بع�صها قد يكون �صحيحا وبع�صها الآخر قد 
يكون وهميا اأو مبالغا فيه. وميكن تقلي�ش هذه املخاوف عرب تو�صيع دائرة احلوار مبا 

ي�صاعد الطرفني على التطور واحلد من الغلواء الإيديولوجية.
دون  حتول  م�صتقرة  �صيا�صية  معادلة  اإىل  التو�صل  هو  ذلك  كل  من  الأهم  ويبقى 
انفراد اأي طرف من الأطراف وا�صتئثاره باأدوات احلكم. ومن ذلك تخفيف ال�صلطة 
املركزية للدولة، وبناء جمتمع مدين فاعل ون�صيط واإقرار اجلميع بحيادية الدولة اإزاء 
اخليارات الأخالقية والثقافية. هذا هو ال�صمان الأكرب لتفادي ال�صقوط يف فخ الت�صلط 

والنحراف باحلكم.
بني ال�سورى والدميقراطية

ثمة وجهة غالبة على اخلطاب ال�صيا�صي العربي ب�صقيه الإ�صالمي والليربايل متيل اإىل 
اأدجلة الدميقراطية واإك�صائها طابعا جوهريا �صارما، من قبيل القول اأن الدميقراطية ل 
تنفك عن العلمانية اأو الليربالية، اأو القول باأن الدميقراطية تعادل ال�صورى الإ�صالمية، 
الأطروحتني  هذين  ملناق�صة  هنا  املجال  يت�صع  ول  واأتباعه.  عبده  باأفكار حممد  تاأثرا 
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ب�صكل م�صتفي�ش، ولكن نكتفي بالقول اأن الدميقراطية لي�صت منظومة �صارمة ونهائية 
منحى  نحى  الآخر  وبع�صها  ليرباليا،  طابعا  اأخذ  بع�صها  متنوعة  دميقراطيات  هي  بل 
ا�صرتاكيا اجتماعيا، وميكن لبع�صها اأن ياأخذ طابعا اإ�صالميا كما نراه يف بع�ش التجارب 
وماليزيا  تركيا  يف  الأمر  هو  كما  املعار�صة،  اأو  احلكم  �صعيد  على  اإن  الإ�صالمية، 

واإيران واملغرب وتون�ش وغريها.
دون  التي حتول  والرقابة  ال�صبط  اآليات  من  تتيحه  ما  الدميقراطية  ما يف  اأهم  ولعل 
القانون،  متييز، وحكم  املواطنني دون  بني  وامل�صاواة  يد واحدة  ال�صلطة يف  مركزة 
والف�صل بني ال�صلطات، و�صمان التداول ال�صلمي على ال�صلطة، وا�صتقاللية املوؤ�ص�صة 

الق�صائية، وحرية الإعالم وال�صحافة، وا�صتقاللية املجتمع املدين.
اإن حركة التدافع العام يف املجتمعات العربية تتجه اإىل نوع من التقارب وتقلي�ش 
هوة اخلالف، مع قبول غالبية الإ�صالميني بالآليات الدميقراطية واجتاه اأغلب التيارات 
الي�صارية والعلمانية اإىل الإقرار العام بالهوية العربية الإ�صالمية ملجتمعاتنا. اإذ اأن �صدة 
التدخالت وال�صتفزازات اخلارجية اأدت اإىل حتلق اجلميع مبا فيهم التيارات "العلمانية" 

الراديكالية حول الهوية الثقافية والدينية.
الثقايف وال�صيا�صي يف جمتمعاتنا غري  اأمام مع�صلة النق�صام  لي�ش ثمة حلول كثرية 
فاإذا  ال�صيا�صية.  الفكري وامل�صاومات  الت�صدعات من خالل احلوار  العمل على راأب 
كان مطلب الدولة الإ�صالمية مثال يثري الكثري من الهواج�ش يف اأو�صاط قطاعات من 
املثقفني وال�صيا�صيني العرب، واإذا كان مطلب الدولة العلمانية اأو الالئكية يثري حفيظة 
القطاع الأو�صع من اجلمهور واملثقفني وال�صيا�صيني الإ�صالميني، فاإنه ميكن ال�صتعا�صة 
عن هذه الثنائية مبطلب دميقراطية الدولة وحياديتها اإزاء �صوؤون الثقافة واملجتمع. فلي�ش 
اأمناط  اأفكار معينة ول فر�ش  اأو  من اخت�صا�ش الدولة ول من حقها فر�ش معتقدات 
حياة معينة اأو خيارات �صخ�صية يف امللب�ش واملاأكل ويف الذوق، �صواء با�صم م�رصوعية 

دينية اأو "تنويرية" لئكية.
واأخرياً، فاإذا كانت اأغلب دول املنطقة اأقرت يف ت�رصيعاتها اأن الإ�صالم دين املجتمع 
واأن اللغة العربية هي اللغة الر�صمية، فاإن هذا ل يلغي حق الأقليات الدينية والعرقية اأو 
اجلماعات الفكرية، يف التعبري احلر عن خياراتها الثقافية واللغوية. فمهمة الدولة يجب 

اأن تكون �صمان حق التعدد والختالف ولي�ش فر�ش التجان�ش بالقوة.
اخلال�صة، لي�ش هناك من حل اأمام بالدنا غري الندراج �صمن خيار دميقراطية وفاقية 
والتطرف.  العنف  يدراأ عوامل  اأن  �صاأنه  مبا من  العام  والوفاق  امل�صاومة  تتاأ�ص�ش على 
فاحلل الأن�صب للمنطقة، ب�صبب ثقل الوطاأة ال�صتبدادية، وكرثة امل�صالح والتدخالت 
الأ�صوات  دميقراطية عد  بدل  والوفاق  امل�صاومة  دميقراطية  انتهاج  هو  فيها،  الأجنبية 

واملناف�صات احلادة.
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مّثلت جتربة "احلركة امل�رصية من اأجل التغيري - كفاية" رمبا ال�صكل الأرقى والأكرث 
تاأثريا بني اأ�صكال التحالفات ال�صيا�صية يف م�رص التي جمعت قوى اأيديولوجية و�صيا�صية 
متباينة، من اأجل اإجناز برنامج م�صرتك حمدد، وبالذات على م�صتوى العمل من اأجل 

التغيري الدميقراطي يف املجتمع .
�صحيح اأن جتربة كفاية قد �صبقتها اأ�صكال عديدة من التحالفات املوؤقتة، التقى عربها 
فرقاء من اجتاهات خمتلفة حول مواقف بعينها، مت�ش ق�صايا وطنية وقومية، كال�رصاع 

�صد العدو ال�صهيوين والت�صامن مع الق�صية الفل�صطينية. 
ـُنيت  لكن تظل حركة كفاية جتربة فريدة تختلف عن غريها من التجارب. وقد ب
جتربة حركة "كفاية" على نتائج حوارات مكثفة، امتدت من نوفمرب 2003 وحتى 
�صبتمرب 2004، بني عنا�رص تنتمي اإىل تيارات فكرية اأربعة هي: الإ�صالمي والقومي 
والي�صاري والليربايل. واأ�صفرت هذه احلوارات عن التو�صل اإىل جمموعة من املبادئ 

الأ�صا�صية اجلامعة:
اأول: الإميان بحق جميع التيارات املن�صوية يف الوجود وعدم جواز نفي اأو اإق�صاء اأو 
تهمي�ش اأيا منها، والتفاهم على �رصورة جتاوز ما �صّببته ال�رصاعات املا�صية من "ثارات" 

تاريخية بينها، حتى ل متتد اآثارها اإىل امل�صتقبل .
ثانيا: الإقرار باأن كل تيار من هذه التيارات الأربعة غري قادر وحده على النهو�ش 
مب�صئولية التغيري الدميقراطي لنظام حكم ت�صلطي يهيمن على املجال العام منفردا وينتهك 

احلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان انتهاكا منهجيا.
ثالثا: والنتيجة املنطقية للمبداأين ال�صابقني هي اإقرار اأنه ل �صبيل لتحقيق هذا الهدف 
�صوى بتوحيد جهود كل املخل�صني لق�صية التغيري يف املجتمع خللق ال�رصوط املنا�صبة 
يقر  اجتماعي جديد"،  "عقد  تاأ�صي�ش  باجتاه  والتحرك  ال�صلمي،  التغيري  فكرة  لطرح 
اأ�ص�ش املواطنة، ويوؤكد حق للجميع يف بناء ما اأطلقت عليه حركة "كفاية" يف اأدبياتها 

جمتمع "العدل واحلرية".
القوا�صم  عن  البحث  الواجب  من  املاأمولة،  الغاية  هذه  حتقيق  يف  للنجاح  رابعا: 
هذا  لتج�صيد  ال�صعي  مع  املختلفة،  التيارات  بني  الختالف  نقاط  وجتنب  امل�صرتكة 

   2 ع�ضو موؤ�ض�س
يف حركة كفاية

خبرات العمل المشترك في تجربة الحركة 
المصرية من أجل التغيير  “كفاية”

2أحمد بهاء الدين شعبان
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التوجه امل�صرتك عرب العمل امليداين.
اإىل  "بيان  واملعنون  للحركة  التاأ�صي�صي  البيان  ت�صمن  فقد  الهدف،  لهذا  وحتقيقا 

الأمة"، ال�صادر يف 2004/9/22 املحاور التالية:
1ـ اإنهاء احتكار ال�صلطة، وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئي�ش الدولة؛

2ـ اإعالء �صيادة القانون، وامل�رصوعية وا�صتقالل الق�صاء واحرتام الأحكام 
الق�صائية، واأن تتحقق امل�صاواة وتكافوؤ الفر�ش بني كافة املواطنني؛

الجتماعي  والظلم  الف�صاد  �صيوع  اإىل  اأدى  الذي  الرثوة  احتكار  اإنهاء  3ـ 
وتف�صي البطالة والغالء؛

4ـ العمل على ا�صتعادة دور ومكانة م�رص، الذي فقدته منذ التوقيع على اتفاقية 
" كامب ديفيد " مع الكيان ال�صهيوين وحليفه الوليات املتحدة الأمريكية.

اأما  وذات.  مو�صوعي  �رصطني،  توفر  انطالقها  لدى  كفاية  حركة  �صاعد  وقد 
التي  )الر�صمية(  ال�صيا�صية  لالأحزاب  املتدنية  الو�صعية  يف  فتمثل  املو�صوعي،  ال�رصط 
هذه  اأفقد  ما  وهو  ال�صلطة،  حددتها  التي  املنخف�صة  الأ�صقف  حتت  العمل  ارت�صت 
الأحزاب القدرة على التوا�صل مع النا�ش اأو تبني مطالبهم والدفاع عنها. واأما ال�صــرط 
عالية  مب�صداقية  وتتمتع  خربة،  وذات  كفوؤة،  عنا�رص  جمموعة  توفر  فهو  الذاتي، 
ينتمي اأغلبها  اإىل جيل ال�صبعينات الذي لعب دورا تاريخيا يف اأعقاب هزمية 1967، 
ـّم طوال العقود  وقاد النتفا�صات الطالبية، وخا�ش حرب 1973، وهو الذي نظـ

ال�صابقة جهود دعم ال�صعب الفل�صطيني، ثم العراقي وغريها.
اجلماعة  عنا�رص  بني  املتبادلة  الثقة  تلك  هو  اخلا�صة،  قيمتها  التجربة  هذه  منح  وما 
نف�ش  اأبناء  فهم  الأيديولوجية.  وامل�صارب  الأفكار  تنوع  من  الرغم  على  املوؤ�ص�صة، 
يف  التاريخية  عالقاتهم  وتدعمت  متقاربة،  جتارب  واأ�صحاب  ال�صيا�صية  الظروف 
خ�صم العمل امل�صرتك. وهكذا، بداأت احلركة ن�صاطاتها يف ظل توفر درجة عالية من 
ـّـل اأحد اأهم عنا�رص جناحها،  "التوافق" والثقة بني مكوناتها املتباينة، الأمر الذي مثـ

وبوؤرة جذب �صعبي غري م�صبوقة. 
غري اأن هذا احلال مل يكتب لها الدوام. فمع ان�صمام اأفواج من الأع�صاء اجلدد مل 
تتوفر لهم ل جتربة املجموعة املوؤ�ص�صة ول الثقة املتبادلة بني عنا�رصها، بداأت احلركة 
القيادية  مواقعها  ترك  املوؤ�ص�صة  املجموعة  قررت  اأن  بعد  وخ�صو�صا  تناغمها،  تفقد 
لآخرين. كما �صاهم اأي�صا يف هذا الرتاجع غياب الهيكل الوا�صح للحركة، ووقوف 
البع�ش �صد فكرة "ماأ�ص�صة" احلركة ، اإما اعتيادا على "ميوعة" الإطار، اأو تخوفا من 

تكوين "بريوقراطية حزبية" ، كتلك التي هربوا منها.



20

: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا

ويف النهاية ميكن تلخي�ش جتربة حركة " كفاية " يف اأن هناك اإمكانية للعمل امل�صرتك 
بني الجتاهات الفكرية املختلفة للن�صال من اأجل الدميقراطية، غري اأنه من ال�رصوري 

بناء اآلية موؤ�ص�صية مرنة وفاعلة حتفظ زخم احلركة وتنميه يف الجتاه ال�صحيح.
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تختلف  حركات  هكذا  اأن  وهي  النظرية،  باملفاهيم  تتعلق  مالحظة  هناك   -
جذريا عن الأحزاب ال�صيا�صية التي تت�صم بالعقالنية والتنظيم واملاأ�ص�صة والو�صوح يف 
الأهداف، واملرحلية يف حتقيقها. اأرى اأن احلركات ككفاية مغايرة متامًا يف منطقها. 
فهي تتاأ�ص�ش على العفوية اأو التلقائية مللء الفراغ ال�صيا�صي وعلى املرونة الهيكلية وعلى 
الغمو�ش الن�صبي لأهدافها. والغمو�ش ل يعني �صبابية الروؤية بل يعني درجة حممودة 
املفتوحة  التاأبيد، والقدرة  بالوقتية ولي�ش  تت�صم هذه احلركات  الرباجماتية. كما  من 

الأبعاد على التحول يف ال�صيغ ال�صكلية.
الذي  قوتها  تدرك �رص  اأن حركة كفاية مل  بالأداء وهي  تتعلق  - وهناك مالحظة 
اأ�صواأ ما فعلته  "متاأ�ص�صت" بدرجة ما، وكان  التاأثري، فقد  اأعلى درجة من  لها  كفل 
اأنها حاولت اختيار رموز تدير احلركة، جاءوا من جيل ال�صتينات كلهم، تقريبًا بال 
الأفكار  جتدد  ي�صمن  الذي  وهو  حركة،  هكذا  ملثل  مهم  اجليلي  فاحلراك  ا�صتثناء. 

وال�صتمرار.
- اإن الإعالم يف غاية الأهمية بالن�صبة للحركة. لكن اخلطر هو اأن الإعالم يبحث 
دائما عن جديد. لو وعت كفاية هذا لأمكنها اأن ت�صتخدم الزخم الإعالمي ب�صكل 
اأف�صل. لكنها قبلت التغطية ال�رصيعة لالأن�صطة وال�صت�صافة "احلارة" لأع�صاء كفاية يف 
مناظرات الربامج احلوارية. ومع الوقت، خف الزخم واأغلقت احلكومة امل�صاحات 

املتاحة للتظاهر ففقدت احلركة جاذبيتها بنظر الإعالم.
- اإن الإجناز الأ�صا�صي لكفاية هو اأنها جنحت يف ك�رص تابو النزول اإىل ال�صارع ويف 
خلق "حالة احتجاجية" يف م�رص. ومن هنا فاإن ال�صوؤال لي�ش هو كيف ت�صتمر حركة 
كفاية، بل ملاذا ت�صتمر؟ اليوم، ماذا نريد من كفاية؟ وماذا تريد هي بعد اأن حققت 

اأهم هدف ميكن اأن ت�صبو اإليه حركة احتجاجية. هذا هو ال�صوؤال.

العلوم  اأ�ضتاذ    3 
ال�ضيا�ضية بجامعة القاهرة

تعليق:  مالحظات على كيفية مقاربة دراسة 
الحركات الجديدة 

3هبة رءوف
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مت الإعالن عن ولدة " اإعالن دم�صق " يف ت�رصين الأول/اأكتوبر 2004 تتويجا 
عليه،  املوقعة  الأطياف  خمتلف  بني  اأ�صهر  ع�رصة  من  اأكرث  دامت  �صاقة  ملفاو�صات 

الكردية والإ�صالمية والقومية وال�صيوعية. 
لقد ا�صتلزم الإعالن جهدا ا�صتثنائيا للتو�صل اإىل ت�صوية بني جميع الأطياف وكان 
هدفه الرئي�صي هو توحيد املعار�صة من اأجل مواجهة النظام وال�صغط عليه ب�صكل اأكرث 

فاعلية لكي يقوم باإ�صالحات دميقراطية. 
كان الإميان مبفهوم الدميقراطية ، بكل ما تعنيه من حريات عامة وخا�صة، وف�صل 
لل�صلطات، وحقوق مت�صاوية ومكفولة جلميع املواطنني، هو الركيزة الرئي�صية للتحالف 

الذي جمع قوى و�صخ�صيات �صيا�صية خمتلفة. 
ال�صرتاكيني  وحزب   ، الدميقراطي  الوطني  التجمع  دم�صق  اإعالن  على  ووقع 
العرب، وحزب البعث العربي ال�صرتاكي الدميقراطي وحزب العمال العربي الثوري 
الإعالن  اإىل  ان�صم  اأن  لبث  معار�صة معروفة وما  واأحزاب كردية وت�صع �صخ�صيات 
امل�صلمني  الإخوان  راأ�صها حركة  على  اأخرى  وطنية  و�صخ�صيات  ومنظمات  اأحزاب 

يف �صوريا.
"اإعالن دم�صق" ،  اأن هناك عاملني رئي�صيني كانا وراء جناح فكرة  القول  وميكن 
التي  املختلفة  ال�صورية  ال�صيا�صية  الأحزاب  بها  التي مرت  التاريخية  التجربة  الأول هو 
التعامل  ت�صمل خربة هذه الأحزاب يف  اإليه، وهي  ان�صمت  اأو  وقعت على الإعالن 
الأثر  ذات  دم�صق" الق�صرية يف  2001  "ربيع  واأي�صًا خربة  ال�صورية،  ال�صلطة  مع 
العميق على عمل املعار�صة ال�صيا�صية ب�صكل عام . ويظهر ربيع دم�صق كيف اأن فرتة 
من " احلرية الن�صبية " ت�صاعد على تطوير العمل ال�صيا�صي وت�صهم يف اإن�صاج القيادات 
الذي خلف والده يف عام 2000 ،  يهدف  الأ�صد  ب�صار  الرئي�ش  ال�صيا�صية. كان 
من خالل اإف�صاح املجال جلرعة �صغرية من " احلريات " خالل فرتة ربيع دم�صق اإىل 
جتميل �صورة النظام ال�صوري يف اخلارج والقيام بتحديث قانوين واإ�صالح اقت�صادي 
دون اإ�صالح �صيا�صي ، لكن كّر�صت اعتقالت النا�صطني واملثقفني يف اأيلول ـ �صبتمرب 
2001 نهاية ربيع دم�صق الذي راهن عليه العديد من املثقفني والنا�صطني ال�صوريني اأن 

ُيثمر مناخًا من احلقوق واحلريات يف �صورية.

زائر باحث   4
يف جامعة هارفرد

إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي في سورية
4رضوان زيادة  
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اأما العامل الثاين فكان �صل�صلة الأخطاء ال�صيا�صية الداخلية والإقليمية التي ارتكبتها 
التي �صبقت الإعالن والتي كانت  الثمانية  ال�صنوات  ال�صورية خالل  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
واأعطته  دم�صق  اإعالن  ولدة  من  �رصَّعت  وبالتايل  والدولية،  الإقليمية  تداعياتها  لها 
فر�صة التعبري عن نف�صه بقوة برغم ق�صوة القمع ال�صيا�صي التي مور�صت على اأع�صائه.

مقبلة  الأو�صط  ال�رصق  منطقة  اأن  بدا  اأيلول/�صبتمرب،  من  احلادي ع�رص  اأحداث  فبعد 
على مرحلة جديدة. �صعر النظام ال�صوري براحة اأكرب مع حت�صن العالقة ال�صورية – 
الأمريكية بحكم الدور ال�صوري يف التعاون ال�صتخباراتي مع الوليات املتحدة فيما 
�صورية  جتاه  بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  ت�صدد  مع  ترافق  ذلك  لكن   . القاعدة  بتنظيم  يتعلق 
خا�صًة فيما يتعلق بعالقتها مع املنظمات الفل�صطينية وعالقتها مع لبنان. وبعد التدخل 
الع�صكري الأمريكي يف العراق يف ني�صان/ اأبريل 2003، و�صلت العالقات ال�صورية 

الأمريكية اإىل مرحلة القطيعة. 
كما ت�صاعدت ال�صغوط الدولية على �صورية ب�صكٍل غري م�صبوق فيما يتعلق بعالقتها 
مع لبنان خا�صة بعد �صدور قرار جمل�ش الأمن )1559( ثم مع اغتيال رئي�ش الوزراء 
املعار�صة  حاولت  الدولية  ال�صغوط  هذه  تزايد  ومع  احلريري.  رفيق  الأ�صبق  اللبناين 
ال�صاغطة عن طريق زيادة احتجاجاتها من  الدولية  البيئة  تلك  ال�صورية ال�صتفادة من 
اإذ حاولت الدخول على خط ال�صيا�صة  اأجل حتقيق عدد من الإ�صالحات ال�صيا�صية، 
اخلارجية للنظام ال�صوري من خالل انتقاد دوره يف لبنان عرب ما ي�صمى اإعالن دم�صق – 
بريوت. فكان رد ال�صلطات ال�صورية باعتقال عدد من النا�صطني ال�صوريني الذين لعبوا 

دوراً فاعاًل يف اإ�صداره .
كما ازداد اعتقال املعار�صني والن�صطاء ومت اإغالق منتدى الأتا�صي، املنتدى الوحيد 
ل�صيقة. كما  لرقابة �صخ�صية  املعار�صون  واأخ�صع   ،" "ربيع دم�صق  املتبقي من فرتة 
جرى منع جميع الن�صطاء يف املجتمع املدين ومنظمات حقوق الإن�صان واملعار�صون 
النا�صطون واملعار�صون  �صورية. وحتى عندما فكر  اإىل خارج  ال�صفر  ال�صيا�صيون من 
يف ا�صتغالل الإعالم اخلارجي الذي ل رقابة لل�صلطة ال�صورية عليه، قامت احلكومة 
ال�صورية بال�صغط على املرا�صلني ال�صحفيني، اأو متابعة ما يكتب النا�صطون اأنف�صهم يف 
اإ�صدار قانون جديد لالأحزاب  هذه ال�صحف وتهديدهم. واأعلن ب�صار الأ�صد جتميد 

ال�صيا�صية، رابطًا بني ال�صغوط ال�صيا�صية التي تتعر�ش لها �صورية وتاأجيل النظر فيه. 
بناء  على  تقوم  للعمل  جديدة  طريقة  تبلور  اأن  الفرتة  هذه  يف  املعار�صة  حاولت 
قوة  اأكرث  ب�صكل  النظام  على  ت�صغط  اأن  �صاأنها  من  التي  املو�صعة  ال�صيا�صية  التحالفات 

وفاعلية، ومن هنا ولدت فكرة تاأ�صي�ش اإعالن دم�صق للتغيري الوطني الدميقراطي.
اأتى اإعالن دم�صق ليوؤ�رص اأن هناك حراكًا قادراً اأن يوؤدي اإىل التغيري املن�صود، وذّكر 
اأن �صعف املعار�صة يعود ب�صكٍل رئي�صي اإىل طغيان ال�صلطة و�صيطرتها على كافة احلقول 
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ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية والإعالمية والقت�صادية. وقطع اإعالن دم�صق متامًا مع 
منط الدعوات املطلبية التي �صملت العرائ�ش والبيانات التي حت�ش على التغيري. لكن هذا 
ل مينع من القول اأن " اإعالن دم�صق " وقع يف اأخطاء جزء منها مو�صوعي والأخر 

ذاتي . 
البيئة ال�صيا�صية التي تعمل من داخلها املعار�صة  بالتاأكيد اإىل  املو�صوعي منها يرجع 
ال�صيا�صية مبا ت�صمل من قمع منهجي وهو ما اأثر بكل تاأكيد على قدرة املعار�صة على 
التوا�صل مع ال�صارع. وبالتايل فاإن اأحد ال�صعوبات التي تعر�ش لها اإعالن دم�صق خالل 
�صياغته هو عدم و�صوح الأوزان الن�صبية للقوى ال�صيا�صية ال�صورية و هذا ما جعل عملية 
ال�صيا�صية  الأحزاب  اأحد  مع  احلوار  ا�صتغرق  فمثاًل  للغاية.  ومعقدة  مرهقة  التفاو�ش 

حول اإعالن دم�صق ثالث اأيام رغم اأن هذا احلزب ل ي�صم �صوى ثالث اأع�صاء. 
التجريح  النقد والهجوم واأحيانًا  الكثري من  اإىل  كما تعر�ش الإعالن منذ �صدوره 

والت�صكيك يف م�صداقية املوقعني عليه. 
اإ�صرتاتيجية  لأية  الإعالن  قيادة  فقدان  هي  بالإعالن  تتعلق  التي  الأخرية  املالحظة 
وا�صحة وحمددة اخلطوات والأهداف لعملية التغيري، خا�صة بعد اأن رفعت املعار�صة 
مكتب  فمثاًل، جنح  ال�صامل.  التغيري  مفهوم  ل�صالح  التداول  من  الإ�صالح  م�صطلح 
املو�صع  الوطني  املجل�ش  الدميقراطي يف عقد  الوطني  للتغيري  اإعالن دم�صق  الأمانة يف 
لالإعالن داخل �صورية، ومتكن من انتخاب مكتب املجل�ش والأمانة العامة. لكن، 
مل يكن لديه اأي ت�صور اأو خطة بديلة يف حال قيام ال�صلطة ال�صورية باعتقال قيادات 

الإعالن. وهو ما حدث.
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مل تفلح �صل�صلة التحركات واللقاءات التي نظمت بني قوى املعار�صة التون�صية قبل 
2005 يف النتقال اإىل اأ�صكال تنظيمية راقية، اإىل اأن جاء ت جتربة "هيئة 18 اأكتوبر 
التعامل بني قوى معار�صة وكذلك  للحقوق واحلريات" لتعرب عن مرحلة جديدة يف 

لتعرب عن حالة نوعية جديدة يف التعامل مع ال�صلطة.
فقبل هذه التجربة الئتالفية الفريدة، داأبت ال�صلطة حتت �صعار "مقاومة التطرف" 
على �رصب احلركة الإ�صالمية ممثلة بحركة النه�صة. ووجدت الدعم يف بداية حملتها 
املتخوفة من تكرار  اأوروبا  القرار يف  الي�صارية ولدى دوائر �صنع  من بع�ش الأجنحة 

الأحداث املاأ�صاوية يف اجلزائر. 
 لكن �رصعان ما فقدت هذه ال�صورة النموذجية يف التعامل مع الظاهرة الإ�صالمية 
بريقها لعدة اأ�صباب. فقد تعددت التحركات املطلبية الحتجاجية يف البالد منذ اأوا�صط 
التون�صية  ال�صخ�صيات  بع�ش  �صنتها  التي  الإ�رصابات  ل�صل�صلة  كان  وقد  الت�صعينيات. 
اأثرها يف تغيري موقف الراأي العام الأوروبي ومتكنت املعار�صة من ك�صب "اخلارج" 
التطورات  وبع�ش  الن�صبي  لالنفتاح  كان  كما  ال�صلطة.  مع  معركتها  يف  ل�صاحلها 
ال�صيا�صية يف بلدان املغرب العربي �صدى داخل تون�ش. ف�صهدت املغرب مثال ما ي�صبه 
تداول على ال�صلطة ال�صيا�صية ومت ال�صماح حلزب �صيا�صي ذي خلفية اإ�صالمية معتدلة. 
كما دفعت التجربة الرتكية الكثري من علمانيي تون�ش اإىل مراجعة موقفهم من ظاهرة 
الإ�صالم ال�صيا�صي. كل هذه العوامل اإ�صافة اإىل غريها اأ�صعفت اأ�صلوب احل�صم التي 

اتبعته ال�صلطة مع حركة النه�صة الإ�صالمية. 
من اإ�رشاب عن الطعام اإىل "هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات"

ال�صبعينات حتى  منذ  الي�صارية والإ�صالمية  التيارات  العالقة بني  العداء طبيعة  حكم 
من  ال�صلطة  ومتكنت  اجلامعات.  داخل  بينهم  عنيفة  م�صادمات  اإىل  اأحيانا  و�صل 
توظيف هذا التناق�ش ل�صاحلها وعزل حركة النه�صة. جاء التغيري من اأكرث الأحزاب 
جديدة  قراءة  من  نابع  التغري  هذا  ال�صيوعي.  العمال  حزب  وهو  راديكالية  الي�صارية 
ملفهوم التحالف ال�صيا�صي وتركيزه اأن ال�رصاع من اأجل احلريات ل يخ�صع للمنظور 

الإيديولوجي اأو العقائدي.
 وهكذا دخلت قبل �صهر من موؤمتر املعلوماتية، ثمانية �صخ�صيات حقوقية و�صيا�صية 

العلوم  يف  باحث   5
ال�ضيا�ضية، ورئي�س جمعية 

امللتقى الثقايف العربي 
االأوروبي بباري�س

“هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات”: التقاء 
ضرورة أم إرهاصات تحالف سياسي

5فتحي بالحاج
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من تيارات خمتلفة مبا فيهم الإ�صالميني واحلزب ال�صيوعي، يف 18 اأكتوبر 2005،  
يف اإ�رصاب عن الطعام يهدف اإىل تنبيه الراأي العام العربي والعاملي حلقيقة ما تتعر�ش له 
هذه القوى من قمع. وكالعادة ردت ال�صلطة بالتجاهل اأول ثم الت�صعيد، الأمر الذي 
�صاهم يف جناح املعار�صة يف حتويل القمة اإىل منا�صبة لـ"حما�صبة ال�صلطة التون�صية" على 

مدى التزامها باحلريات.
وهكذا مت تاأ�صي�ش ائتالف جديد مهد الطريق "هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات" 
التي �صمت 24 �صخ�صية، متثل اأهم التيارات يف تون�ش التي اجتمعت للن�صال من اأجل 
اإقامة دولة دميقراطية. وقد مت الإعالن عن اإن�صاء منتدى فكري، يتوىل اإدارة احلوار 
حول الق�صايا الأ�صا�صية التي يقت�صيها النتقال اإىل الدميقراطية. مت اإعطاء الأولوية لعدة 
حماور وهي حرية املعتقد وال�صمري، وامل�صاواة بني اجلن�صني، وهوية البالد، واحلرمة 
اجل�صدية التي يق�صد بها "احلدود يف الت�رصيع الإ�صالمي." وقد اأعلن بكل و�صوح اأن 
الغر�ش من هذا املنتدى هو دفع التيار الإ�صالمي نحو حوار مفتوح و�رصيح تعلن من 
خالله حركة النه�صة عن مواقفها جتاه جملة من امل�صائل كانت ول تزال حمل ت�صكيك 
من قبل الأو�صاط الي�صارية والليربالية. مبعنى اآخر، كانت الأطراف العلمانية ال�رصيكة 
تريد احل�صول على تو�صيحات مكتوبة و�صمانات مبدئية من حركة النه�صة حول ما 

يعترب احلد الأدنى لبناء لنظام دميقراطي. وهو �رصط قبلته حركة النه�صة. 
الجنازات والتحديات 

ما الذي متكنت من حتقيقه هذه الهيئة؟ وهل متكنت من خلق جتمع �صيا�صي جديد 
يتجاوز اخلالفات الأيدلوجية؟ اأم اأن الهيئة لي�صت اإل جمرد التقاء ظريف اأو كما تقول 

ال�صلطة "التقاء غري طبيعي بني الأ�صداد"؟ 
لعل اأبرز ما حققته هذه الهيئة هو اأنها متكنت من جتاوز اخلالفات الإيديولوجية من 
اأجل حتقيق اإ�صالحات دميقراطية وحقوقية بالإ�صافة اإىل و�صع مطالب حرية الإعالم 
تون�ش.  العام يف  الراأي  اهتمامات  الأحزاب واجلمعيات ويف مقدمة  تاأ�صي�ش  وحرية 
كما اأن الهيئة متكنت من اإنهاء حالة القطيعة بني القوى الإ�صالمية والقومية والعلمانية. 
وهذا يعني اأن العزلة التي فر�صتها ال�صلطة على حركة النه�صة قد انتهت وهذا ما يوؤدي 

اإىل عملية فرز حقيقة داخل التيار الإ�صالمي بني تيار العنف وبني تيار احلوار. 
اأنه ل وجود مل�صاكل  العلني على  ال�صلطة يف خطابها  اإ�رصار  اأنه وبالرغم من  كما 
�صيا�صية وعدم العرتاف بهذه الهيئة، فاإن اإطالق �رصاح كل م�صاجني حركة النه�صة، 

ياأتي يف اإطار الديناميكية التي خلقتها الهيئة على �صعيد الو�صع ال�صيا�صي يف تون�ش. 
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يبقى اأن احلركة تعاين من عديد املعوقات التي تتهددها ومنها: 
اأول: من الناحية القانونية، ن�صاط الهيئة غري مرخ�ش به، مبا يعنيه ذلك من مراقبة 

ومتابعة للعديد من الرموز ومنع اجتماعات التحالف.
ثانيا: ه�صا�صة فكرة جتاوز اليدولوجيا وجعلها يف مرتبة تالية لل�صيا�صي. فعلى �صبيل 
املثال  حزب العمال ال�صيوعي خا�صع ل�صغط جناح من الي�صار الراف�ش لأي �صكل من 
اأ�صكال التعامل مع الإ�صالم ال�صيا�صي كما تواجه قيادة حركة النه�صة  �صغوطات كبرية 
من داخل قواعدها واأن�صارها الذين يعتربون دخول النه�صة للتحالف مبثابة �رصب لهوية 

احلركة.
هذه ال�صغوط من هذا اجلانب وذاك قد حتد من �صدة الندفاع لدى بع�ش القيادات 
الإ�صالمية والي�صارية. لكن هذه القيادات  تعي يف نف�ش الوقت حجم النتائج اليجابية 
واأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه مع التيارات ال�صيا�صية الأخرى وداخل  مكونات 

املجتمع املدين.
ثالثا: هناك اإ�صكالية داخل الهيئة ووجهات نظر متناق�صة فيما يخ�ش العالقة باخلارج، 
حيث يوجد توجه ل يرى اأي مانع يف التوا�صل مع ال�صفارات الأجنبية ومع الحتاد 
الأوروبي وتوجه ثان يرف�ش اأي �صكل من اإ�صكال الدعوات التي توجه لهم من قبل 

هذه ال�صفارات. 
رابعا: هناك اختالفات بني تيارات الهيئة حول املواقف ال�صيا�صية وكيفية تعاطيها مع 

ال�صتحقاقات النتخابية وال�صيا�صية املختلفة. 
ختاما 

يخ�صع  الذي  اجلبهوي  العمل  قوانني  مبفهوم  �صيا�صيا  حتالفا  الهيئة  اعتبار  ميكننا  ل 
لربنامج عمل وخطة وا�صحة املهام واملعامل. اإنه التقاء بني قوى �صيا�صية خمتلفة ت�صعى 
اإىل �صبط اآلية للحوار فيما بينها ومع ال�صلطة. فمثال، بالرغم من تواجده داخل هيئة 
18 اأكتوبر، ما زال حزب العمال يرى يف م�رصوع النه�صة رمز من رموز ال�صتبداد 
تكتيكي  منطق  من  الإ�صالميني  مع  اأكتوبر  هيئة 18  قبوله دخول  وينطلق يف  الديني 
مرحلي بحت. اإل اأن ذلك ل ينفي اأن الهيئة قد ا�صتطاعت ك�رص احلاجز بني القوى 

ال�صيا�صية املختلفة. 
ا�صتحقاقات  من  موحد  ملوقف  �صيا�صية  اأر�صية  اإيجاد  يف  ف�صلها  من  الرغم  وعلى 
2009 ، فاإن كل مكونات هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات" توؤكد على اأنها ل 
تريد العودة اإىل املربع الأول، اأي منطق الإق�صاء لأي طرف كان. وتبقى املحاولة 
حمطة هامة يف تاريخ التن�صيق بني القوى ال�صيا�صية املختلفة فكريا، واإن فقدت ذلك 

الوهج الذي �صاحب ن�صاأتها.
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بداأ  الذي  القمع،  �رصا�صة  نعي  اأن  دون  ال�صيا�صية  احلياة  تدهور  نفهم  اأن  ل ميكن 
اأنه جتاوزها اإىل كافة الأطراف الأخرى بفاتورة باهظة متثلت يف  بحركة النه�صة اإل 
قيادات  من  للعديد  املوؤبد  ال�صجن  اإىل  و�صلت  للغاية  قا�صية  واأحكام  املعتقلني  اآلف 
البنية  تفكك  لفهم  الأ�صا�صي  املدخل  القمع هو  فهم �رصا�صة هذا  اإن  النه�صة.  حركة 

التنظيمية لالأحزاب ال�صيا�صية.  
التون�صيني يف  ال�صيا�صي �رصخة  ان�صداد الأفق  اأ�صبح الإ�رصاب عن الطعام يف ظل 
الداخل والتي وجدت لها �صدى يف اخلارج. لقد انتقلنا من العمل ال�صيا�صي املنظم، 
الذي يقدم ت�صورات ويبني ا�صرتاتيجيات  تن�صت اإليها ال�صلطة، اإىل املطالب احلقوقية 
الدنيا وهذا ما يف�رص التقاء الأ�صداد الذين و�صلوا اإىل قناعة باأن العائق لي�ش هو اخل�صم 
الإيديولوجي بقدر ما هو ال�صتبداد الذي متار�صه ال�صلطة بطريقة حمكمة ق�صت على 

مقومات احلياة ال�صيا�صية التعددية.
العمل  اأن  املوؤ�ص�صني  بدقة لعتقاد  الهيئة  النقا�ش بني مكونات  اختيار حماور  - مت 
امل�صرتك بني التيارات ال�صيا�صية والإيديولوجية املتباينة ل ميكن اأن يقت�رص على املطالب 
ال�صيا�صية املبا�رصة، واإمنا يجب اأن يتجاوزه اإىل النقاط التي �صكلت على الدوام جمال 
خالف عميق بني الإ�صالميني وخ�صومهم. وهناك م�صاألتني ل بد من الإ�صارة اإليهما 
لتو�صيح حقيقة هذا احلوار. اأول: ق�صايا احلوار التي اختارتها هيئة 18 اأكتوبر لي�صت 
نظرية بحتة، على الرغم مما توحي به للوهلة الأوىل. فمناق�صة ق�صايا مثل امل�صاواة بني 
الدين والدولة  العقوبات اجل�صدية، والعالقة بني  املعتقد، وم�صاألة  اجلن�صني، وحرية 
هي يف �صميم ال�صيا�صة، ومن املهم اأن تكون القوى ال�صيا�صية جميعا متفقة حول هذه 
امل�صائل لتكون مبثابة مدونة �صلوك اأو خارطة الطريق للجميع ل ينقلب عليها اأحد عندما 
يجد نف�صه يف احلكم. ثانيا: هذا النقا�ش لي�ش حماكمة لالإ�صالميني )كما اأراد ت�صويره 
بع�ش الإ�صالميني( بل هو م�صاءلة للجميع، ي�صاريني كانوا اأو اإ�صالميني اأو ليرباليني، 
ملعرفة مواقفهم من تلك الق�صايا، وملعرفة كذلك ت�صوراتهم حول الدولة الدميقراطية 
املن�صودة. لأن العديد من القوى ال�صيا�صية مل حتدد موقفها من هذه الق�صايا لنغما�صها 

يف املطالب ال�صيا�صية الآنية املبا�رصة.
وما جتدر الإ�صارة اإليه اأن هذا احلوار املتكافئ اأثمر اتفاقات ميكن اعتبارها الأوىل يف 

وكاتب  �ضحفي   6
تون�ضي، واأحد موؤ�ض�ضي 

هيئة 18 اأكتوبر للحقوق 
و احلريــات. وواحـــد 

من ال�ضخ�ضيات التون�ضية 
الثمانية التي �ضنت اإ�ضرابا 

عن الطعام ملدة 32 يوما 
للمطالبة بحرية االإعالم 

و حرية التنظيم و العفو 
العام

تعليق: بين العمل المشترك والتوحد فروق 
ال بد من إدراكها

6لطفي حجي
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العامل العربي والإ�صالمي. اإذ لأول مرة يوافق الإ�صالميون، على �صبيل املثال، على 
الزوجات  اأهم ما مييزها املوافقة على منع تعدد  ال�صخ�صية  قوانني جريئة يف الأحوال 
الذي جاءت به جملة الأحوال ال�صخ�صية التون�صية منذ �صنة 1956، وهو ما يعد نقلة 

نوعية يف مواقف الإ�صالميني. 
مع كرثة  التيارات،  تلك  اأن  الظاهرة  هذه  حتليل  عند  ندرك  اأن  علينا  ذلك،  مع 
اإل اأن هذه  اأن ت�صبح تيارا واحدا يتفق يف جميع امل�صائل.  نقاط اللتقاء، ل ميكن 
فالتيارات  امل�صرتك.  العمل  �صعيد  على  الإمام  اإىل  خطوة  كانت  الئتالفية  التجربة 
تدرك  واأ�صبحت  البع�ش،  بع�صها  مع  العمل  تعلمت  الهيئة  داخل  املختلفة  ال�صيا�صية 
اأكرث  بينها حول  ما  احلوار يف  اإدارة  قادرة على  اأ�صبحت  اللتقاء، كما  نقاط  جيدا 

الق�صايا ح�صا�صية، ال�صيء الذي كان من قبيل امل�صتحيل يف ال�صنوات املا�صية.
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مطلع  يف  متوتر  ب�صكل  الله  وحزب  اللبناين  ال�صيوعي  احلزب  بني  العالقة  بداأت 
الثمانينات ب�صبب طغيان التاأثري الإيراين على �صورة ون�صاطات "حزب الله"، مبا جعله 
بني  �صدامات  فح�صلت  لبنانية.  وطنية  مهمة  ولي�ش  مهمة خارجية  ينفذ  يبدو وكاأنه 

احلزبني بع�صها كان دمويًا. 
التعاون  اأ�صكال من عالقة  تن�صاأ  بداأت  الإ�رصائيلي،  اأنه يف مواجهة الحتالل  غري 
ما  مبقدار  اأكرث  تت�صع  الله"  "حزب  مع  ال�صيوعي  احلزب  عالقة  وكانت  والتن�صيق. 
ن�صاطه.  ال�صهيوين كاأولوية كربى يف  العدو  القتال �صد  الله يف  ينخرط حزب  بداأ 
ومعروف اأن احلزب ال�صيوعي كان ميار�ش يف الفرتة ما بني عام 1982 وعام 1986 
الدور الرئي�صي يف مقاومة الحتالل. اإذن، جمعت اأولوية املقاومة كال احلزبني، واأن 

ظل التناف�ش قائمًا بينهما.
للحزب  امل�صلحة  للمقاومة  التدريجي  الأفول  �صهدت  الثمانينات  نهاية  اأن  غري 
ال�صيوعي. فقد عانى احلزب بعد انهيار الحتاد ال�صوفيتي وب�صبب التعامل معه من قبل 
ال�صلطات ال�صورية يف لبنان بعد اتفاق الطائف على اأنه ميلك ميلي�صيا يجب حلها ولي�ش 
مقاومة يجب املحافظة عليها وتعزيزها، وهو ما اأدى لحقا اإىل توقف ن�صاط احلزب 

ب�صكل �صبه كامل يف املقاومة �صد اإ�رصائيل عام 1993. 
الت�صال  املقاومة، ومت  احلزب يف  ا�صتئناف دور  احلزب ظلت حتاول  قيادة  لكن 
اأ�صا�ش لعالقة من نوع جديد،  التن�صيق. كان ذلك  اأجل  مع قيادة "حزب الله" من 
تو�صعت لحقًا لت�صل اىل م�صتوى �صيا�صي يقوم على هدف م�صرتك هو مقاومة املحتل 
م�صاركة  فكانت  املنطقة.  يف  الأمريكي  امل�رصوع  رف�ش  لحقًا  ثم  الإ�رصائيلي، 
لبنان يف متوز عام 2006،  اإ�رصائيل على  لعدوان  الت�صدي  اللبنانيني يف  ال�صيوعيني 
ا�صتمرارا لتقاليدهم يف مقاومة الغزاة، وجت�صيداً ملوقفهم ال�صيا�صي، لكنها كانت اأي�صًا 

تعبرياً عن الت�صامن مع "حزب الله".
بقي  اآذار.  اآذار و8  بتجمعي 14  ُعرفا  اللبناين حموران  ال�صيا�صي  امل�صهد  برز يف 
احلزب ال�صيوعي خارج هذين التجمعني، لكنه كان اأقرب اإىل حتالف 8 اآذار الذي 
ي�صم "حزب الله" و�رصكاءه. ال�صبب الرئي�صي اأن حتالف 14 اآذار كان تابعًا للغرب 
ال�صيا�صات القت�صادية،  املوقف من  بطابع مييني جلهة  ال�صلطة  وات�صمت ممار�صاته يف 

احلزب  قيادة  ع�ضو   7
ال�ضيوعي اللبناين

لبنان: عالقة الحزب الشيوعي بحزب الله

7سعد الله مزرعاني
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هذا ف�صاًل عن موقف حكومة فريق 14 اآذار من العدوان الإ�رصائيلي عام 2006.
جرت انتخابات 2009 يف لبنان يف ظل هذه الأجواء. وح�صل حوار بني "حزب 
الله" واحلزب ال�صيوعي من اأجل خو�ش النتخابات يف لوائح م�صرتكة ، لكن  حزب 

الله اعتذر وقدم احلزب ال�صيوعي تر�صيحات م�صتقلة. 
والإ�صالحية  ال�صيا�صية  باأبعاده  �صامل  برنامج  اأجل  من  ينا�صل  ال�صيوعي  فاحلزب 
من  التخفيف  اإىل  التعاون  يوؤدي  اأن  ياأمل  احلزب  كان  الجتماعية.  ـ  والقت�صادية 
ال�صتقطاب والنظام ال�صيا�صي الطائفي. ورمبا يكون هذا هو ال�صبب الذي منع فريق 8 
اآذار، الذي ي�صم "حزب الله"، دون امل�صي يف التعاون معه يف النتخابات النيابية.



32

: التجربة في المنطقة العربية
ً
الحوار النقدي بين قوى مختلفة فكريا

عرف املغرب كغريه من البلدان العربية والإ�صالمية وجود حركة اإ�صالمية ت�صم عدة 
والإح�صان".  العدل  و"جماعة  والتنمية"  العدالة  "حزب  راأ�صها  على  متباينة  تيارات 
وي�صرتك التياران يف وحدة املرجعية املمثلة يف الإ�صالم كمنهج حياة �صامل. و�صنعر�ش 
القوى  وموقف  ال�صيا�صي  باملحيط  وعالقتهما  ال�صيا�صية  للم�صاركة  منهما  كل  لروؤية 

ال�صيا�صية منهما واإمكانية التحالف. 
حزب العدالة والتنمية

جاءت م�صاركة حزب "العدالة والتنمية" يف احلياة ال�صيا�صية املغربية بعد �صل�صلة من 
املراجعات  الفكرية قام بها قياديو احلزب املنحدرون من "حركة الإ�صالح والتجديد". 
القانوين، تقدمت احلركة �صنة 1992 بطلب  ال�صيا�صي  العمل  اإطار رغبتها يف  ويف 
تاأ�صي�ش حزب ما لبث اأن قوبل بالرف�ش. فات�صلت احلركة بحزب ال�صتقالل الذي قبل 
الإ�صالميني كاأفراد ولي�ش كتيار قائم بذاته، لي�صتقر الأمر على حزب احلركة ال�صعبية 

الد�صتورية الدميقراطية، بقيادة  الدكتور عبد الكبري اخلطيب. 
مقعد،   14 على  ليح�صل  الت�رصيعية  النتخابات  يف  احلزب  �صارك   1997 ويف 
ويف �صنة 1998 مت تغيري ال�صم اإىل "حزب العدالة والتنمية"، والذي �صاند احلكومة 
الئتالفية بقيادة عبد الرحمن اليو�صفي ل�صنتني، لينتقل اإىل املعار�صة بعد معركة "اخلطة 
النتخابات  يف  احلزب  �صارك   ،  2002 ويف  التنمية".  يف  املراأة  لإدماج  الوطنية 
 2007 انتخابات  يف  مقعد   46 اإىل  زادت  مقعد،   42 على  وح�صل  الت�رصيعية 

الت�رصيعية.
وبف�صل امل�صاركة ال�صيا�صية واحل�صور امليداين يف املجال الجتماعي والثقايف لأكرث 
اأعوام، اأكت�صب حزب العادلة والتنمية وزنا جماهرييا يف ال�صاحة املغربية  من ع�رصة 

وبات جزءا اأ�صا�صيا من املعادلة ال�صيا�صية.
�صيا�صية  اأطراف  متباينة من  امل�صاركة مل تخل من ردود فعل ومواقف  ولكن هذه 
وجمعيات مدنية، ترتاوح بني معار�صة وجود احلزب يف ال�صيا�صة اأو القبول به ب�رصط 

تو�صيح مواقفه من ق�صايا كالدميقراطية، وتطبيق ال�رصيعة، وق�صايا املراأة.
فال�صلطة يف املغرب ترف�ش من حيث املبداأ الرتخي�ش لأي حزب يقوم على اأ�صا�ش 

مركز  يف  باحث   8
الدرا�ضات االجتماعية 

املغرب    -   CERSS

التجربة المغربية

8حميد بحكاك
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ديني، وهو ما اأكده لحقا قانون الأحزاب )2005(. اأما "حزب العدالة والتنمية"، 
الدميقراطية".  الد�صتورية  ال�صعبية  "احلركة  حلزب  كامتداد  ر�صميا  معه  التعامل  فيتم 
ودخول الإ�صالميني اإليه يف نظر ال�صلطة مبثابة انتماء جمموعة من املواطنني اإىل حزب 
قائم يعمل وفق الأطر ال�رصعية. كما اأن احلزب يعترب نف�صه "حزب �صيا�صي ذو مرجعية 
اإ�صالمية" على غرار الأحزاب امل�صيحية الدميقراطية يف اأوروبا.اإل اأن احلزب يخ�صع 
ملراقبة �صارمة من طرف ال�صلطة كما واجه هجوما اإعالميا �صديدا من خالل احلملة التي 
�صنت على احلزب بعد الأحداث الإرهابية التي �رصبت مدينة الدار البي�صاء 2003. 

اإل اأن احلزب اأبدى مرونة عالية وبراغماتية، مكنته من احتواء ال�صدمة، اإذ اأبدى 
ا�صتعداده لتعديل خطابه وتقلي�ش م�صتوى م�صاركته النتخابية، بالإ�صافة اإىل الف�صل 
بني حركة  الرتباط  فك  نحو  التوجه  من خالل  وال�صيا�صي،  الدعوي  بني  الوظيفي 

التوحيد والإ�صالح واحلزب.
يرى  اأنه  منها  لعتبارات  لالإ�صالميني  ال�صيا�صية  امل�صاركة  على  حتفظ  للي�صار  كما 
يف الإ�صالميني عموما خ�صما اأيديولوجيا، ا�صتعملته ال�صلطة يف حتجيم الي�صار. كما 
يرف�ش الي�صار اخللط بني جمايل الدين وال�صيا�صة وي�صكك يف نوايا الإ�صالميني، كونهم 

ي�صتعملون الدين للو�صول اإىل ال�صلطة ثم ينقلبون عليها. 
وهناك اأي�صا "ال�صتئ�صاليون" ويق�صد بهم كل جهة لها موقف راف�ش لكل م�صاركة 
�صيا�صية لالإ�صالميني لأنهم ي�صكلون خطرا على الدميقراطية. وقد ظهر هذا التيار ب�صكل 
وا�صح بعد اأحداث الدار البي�صاء 2003، حيث يعترب هذا التيار اأن حزب " العدالة 
على  بحله،  طالب  من  وهناك  الأحداث،  لهذه  املعنوية  امل�صوؤولية  يحمل  والتنمية" 
غرار ما حدث يف تون�ش واجلزائر مع الإ�صالميني. اإل اأن ال�صلطة رف�صت، وهي لها 

ح�صاباتها يف اإطار تدبري التوازن بني القوى ال�صيا�صية.  
جماعة العدل والإح�سان

املغرب.  يف  لالإ�صالميني  الأ�صا�صي  الثاين  املكون  والإح�صان  العدل  جماعة  تعترب 
عبد  ال�صيخ  الكاريزما  �صاحب  مر�صدها  بقيادة  الثمانينات  بداية  اإىل  تاأ�صي�صها  ويرجع 
امللك ت�صمنت  اإىل  بعثها  بر�صالة  ال�صيا�صي والدعوي  الذي د�صن عمله  يا�صني  ال�صالم 
"برنامج" للخروج من الأزمة التي تعي�صها البالد، ق�صى ب�صببها ثالث �صنوات ون�صف 

داخل م�صت�صفى املجانني. 
ب�صكل  امل�صاركة  التمييز بني مبداأ  ال�صيا�صية من  امل�صاركة  تنطلق اجلماعة يف م�صاألة 
عام وامل�صاركة يف النتخابات ب�صكل خا�ش. ولهذا فاإنها، اإذ تقبل مببداأية امل�صاركة 
�صيا�صية  لعتبارات  وذلك  النتخابات  يف  امل�صاركة  على  تتحفظ  فاإنها  ال�صيا�صية 

ود�صتورية منها غياب النزاهة وحمدودية �صالحية الوزير الأول.
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وخارج اإطار امل�صاركة النتخابية، تن�صط اجلماعة على ال�صاحة من خالل اأن�صطتها 
اأن  اجلماعة  وتعترب  الطالبي.  القطاع  واأهمها  املوازية،  قطاعاتها  الرتبوية ومن خالل 
امل�صاركة يف النتخابات بال�رصوط احلالية مغامرة �صيا�صية تنتهي باأ�صحابها اإىل الحتواء 
ال�صرتاكي  "الحتاد  حزب  وبالذات  املغربي  الي�صار  بتجربة  وت�صت�صهد  والتدجني، 
للقوات ال�صعبية"، الذي دفع ثمنا تنظيميا و�صيا�صيا وجماهرييا غاليا، بعد م�صاركته. 
والبديل الذي تقرتحه اجلماعة هو اأن جتتمع جميع مكونات امل�صهد ال�صيا�صي املغربي 
وتعمل على و�صع برنامج يت�صمن احلد الأدنى للخروج من الو�صع احلايل، الذي تعده 
احلركة قد بلغ مبلغا من الرتدي يتعذر على اأي طرف مهما كانت قوته اأن ينه�ش به 

مبفرده. 
اإل اأن هذه الدعوة اإىل امليثاق قوبلت بالتجاهل والتحفظ من باقي القوى لعتبارات 
متعددة. فهناك من يراها مناورة �صيا�صية من اجلماعة للخروج من العزلة التي تعي�صها. 
كما اأن القوى الي�صارية جتد �صعوبة يف التجاوب مع مبادرة من هذا النوع لأنها مرتبطة 
بني  املواجهة  ا�صتمرار  اإىل  بالإ�صافة  لالإ�صالم.  معني  بفهم  رهينة  اإ�صالمية  مبرجعية 
اجلماعة وال�صلطة الذي يحول دون اقرتاب الأطراف الأخرى منها خوفا من ال�صلطة 
اأو جتنبا لالإحراج. كما اأن جماهريية اجلماعة يجعل الأطراف الأخرى تبدو كاأقلية. 
ال�صيا�صي  ال�صقف  يتجاوز  للجماعة  ال�صيا�صي  اخلطاب  اأن  ذلك  كل  من  والأدهى 
امل�صموح به، فهي تعار�ش احلكم ل احلكومة، وهذا ي�صتبعد الأطراف امل�صاركة يف 

العملية ال�صيا�صية.
اأ�سباب تعرث اإن�ساء حتالف بني القوى الي�سارية والإ�سالمية يف املغرب

ال�صيا�صية يف املغرب حتقيق حتالف يت�صدى  الي�صارية والإ�صالمية  مل ت�صتطع القوى 
متعددة.  لعتبارات  وذلك  اأدنى،  حد  برنامج  اإطار  يف  والإ�صالح  التغيري  ملهمة 
مما  الأيديولوجية،  وال�صيا�صية  الفكرية  واخل�صومة  العداء  يطبعها  التيارين  بني  فالعالقة 
جعل التالقي بينهما من ال�صعوبة مبكان، لأ�صباب مو�صوعية وذاتية، تتجلى يف ق�صايا 

ثالث:
 اأ- م�ساألة املرجعية

يرى الإ�صالميون اأن الإ�صالم ي�صكل مرجعية وحيدة واأ�صا�صية خ�صو�صا يف 
اجلانب الت�رصيعي وال�صيا�صي، بينما يرى الي�صاريون اأن املرجعية الدينية اأ�صبحت 

متجاوزة يف جمال الت�رصيع.
 ب- م�ساألة العالقة بني ال�سيا�سي والديني

يرى  بينما  الفردية،  حدوده  يف  يبقى  اأن  ينبغي  الدين  اأن  الي�صاريون  يرى 
الإ�صالميون اأنه دين ودولة. 



35

ما الدروس التي يمكن استخالصها من تجارب التحالف المتحقق؟

 ج- مفهوم الدميقراطية
وتداول  لتنظيم  اآلية  تعترب  بها(  قبلوا  )الذين  الإ�صالميني  عند  الدميقراطية 
مع  التعاي�ش  فل�صفة ول ميكنها  الدميقراطية  اأن  الي�صاريون  يرى  بينما  ال�صلطة، 

الفكر الديني وبالتايل ل ميكن ف�صلها عن العلمانية.
الدميقراطية  املمار�صة  مب�صتوى  وتتعلق  تاأثري كبري،  لها  ذاتية  اأخرى  اأ�صباب  وهناك 
هو  ما  على  ا�صرتاتيجي  هو  ما  وتغليب  والذاتية،  ال�صخ�صنة  عن  البعيدة  العقالنية 

مرحلي، والرتكيز على املتفق عليه.
اأما التحالفات التي حتققت بني التيارات املختلفة،  فلم يكتب لها النجاح، كتجربة 
"القطب الدميقراطي" بني بع�ش مكونات الطرفني، الي�صاري والإ�صالمي �صنة 1994، 
والذي كان هدفه الدفاع عن الدميقراطية وحماربة الف�صاد واملف�صدين. وتبقى العالقات 
بني التيارين يف م�صتوى اللقاءات يف اإطار ندوات تعالج موا�صيع تهم الطرفني، يتواجه 
فيها التياران من خالل اأفراد باحلوار واملناق�صة، وهي خطوة متقدمة مقارنة بال�صابق. 
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التعليقات
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مرت العالقة بني الإ�صالميني والي�صار يف املغرب بثالث مراحل:
الذي  الي�صار،  مواجهة  �صاعدة يف  كقوة  الإ�صالميون  ظهر  ال�سدام:  مرحلة  اأ- 
كان يف ذلك الوقت يقود �رصاعا مفتوحا مع النظام. ولذلك بدت مواجهة القوى 
الإ�صالمية للي�صار وكاأنها جت�صيد لتواطوؤ مع النظام على غرار ما �صهدته معظم البلدان 
العربية الأخرى، رمبا با�صتثناء التجربة التون�صية، حني ا�صطف الي�صار بجانب النظام 

�صد الإ�صالميني. 
ب- مرحلة التعاي�ش: اأخذت تظهر بع�ش معامل التقارب بني الطرفني لعدة عوامل 
اإىل  الإ�صالمية  التنظيمات  بع�ش  �صعي  الإ�صالمي"،  بـ"الي�صار  ي�صمى  ما  منها: ظهور 
النظر  اإعادة  الي�صار حاولت  العمل ب�صكل علني، بروز مراجعات فكرية يف �صفوف 
الفرن�صي،  العلماين  بالنموذج  تاأثرا  املجتمع،  يف  ودورها  الدينية  للم�صاألة  روؤيته  يف 
بداية  من  انطالقا  ال�صيا�صية  احلياة  تعرفه  بداأت  الذي  الن�صبي  النفتاح  اإىل  بالإ�صافة 
البالد.  تدبري �صوؤون  املعار�صة يف  اإ�رصاك  اأكرث  يهتم  النظام  اأخذ  الت�صعينيات. حيث 
جت�صد هذا التعاي�ش بني الإ�صالميني والي�صار يف احلوارات، �صواء يف ال�صحافة اأو يف 

ف�صاءات اأخرى، بالإ�صافة اإىل الدعوات ال�رصيحة ملبا�رصة حوار بني الطرفني. 
ج- مرحلة العمل امل�سرتك: من 1998 اإىل 2007، انتقلت العالقة بني الي�صاريني 

والإ�صالميني اإىل املبادرات امل�صرتكة، جت�صدت يف: 
- مواقف �صيا�صية اإ�صالمية م�صاندة للي�صار: كم�صاندة حزب العدالة والتنمية 

حلكومة ال�صرتاكي عبد الرحمن اليو�صفي؛
- مواقف ي�صارية م�صاندة لالإ�صالميني: ومنها فتح الأحزاب الي�صارية مقراتها 
لجتماعات الإ�صالميني بعد رف�ش ال�صلطات منحهم ت�رصيحا با�صتعمال اإحدى 
القاعات العمومية، وامل�صاندة التي لقيها حزب العدالة والتنمية �صد دعوات حله 
بعد تفجريات الدار البي�صاء، بالإ�صافة اإىل وجود ي�صاريني �صمن جلنة املطالبة 
تثبت  اأدلة  �صدهم  تقدم  مل  الذين  "اجلهاديني"  املعتقلني  بع�ش  �رصاح  باإطالق 

تورطهم يف اأعمال اإرهابية 
ويف تقديري، فاإن اإمكانية اأن ينتقل هذا العمل امل�صرتك اإىل مرحلة اأخرى متقدمة 

جامعي  اأ�ضتاذ   9
و�ضحفي، من خط
املوحد" "الي�ضار 

اإلسالميون واليسار بين القطيعة 
والتعايش، تجربة المغرب

9أحمد البوز
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اأنها  التحالف ظهر  الراهن، لأكرث من �صبب. فدعوات  الوقت  تزال متعذرة يف  ل 
كانت جمرد دعوات ظرفية وكرد فعل اأكرث منها تعبريا عن قناعة ون�صج يف املواقف 
ال�صيا�صية. كما اأن ل الإ�صالميني ول الي�صاريني كتلة واحدة، بل يتجاذب كل اجتاه 
منهما تيارات وتنظيمات عديدة. ويبقى هناك التخوف دائما من رد فعل النظام يف 

حالة قيام هكذا حتالف. 
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تتميز ال�صاحة ال�صيا�صية يف املغرب بوجود تيارات كثرية، ويف مقدمتها التيار الي�صاري 
ظاهر  لأن  تيار،  كل  داخل  عدة  تناق�صات  الأ�صماء  هذه  وتخفي  الإ�صالمي.  والتيار 
وتعاطيا  موحدا  موقفا  يعني  ل  كما  تيار،  كل  داخل  واحدا  ا�صطفافا  يفيد  ل  الت�صمية 

واحدا مع كل الق�صايا املجتمعية.
اأقدم  وهي  الإ�صالمية"  "ال�صبيبة  منها  متعددة،  حركات  املغرب  يف  الإ�صالميون 
وهي  والإح�صان"،  العدل  "جماعة  ومنها  ال�صتينيات.  اأواخر  يف  تاأ�ص�صت  احلركات 
اأكرب التنظيمات الإ�صالمية عدديا، ومعروفة باإعطائها احليز الأكرب من اهتمامها للق�صية 
الجتماعية. ومنها "حركة التوحيد والإ�صالح" التي تاأ�ص�صت يف 1996 بعد الوحدة 
الندماجية بني كل من حركة الإ�صالح والتجديد ورابطة امل�صتقبل الإ�صالمي. وحركة 
التوحيد والإ�صالح هي ال�رصيك ال�صيا�صي حلزب العدالة والتنمية الذي يوجد يف الربملان 

منذ 1997 وي�صغل موقع املعار�صة. 
واحدة  كتلة  لي�ش  فهو  الي�صار،  عن  قوله  ميكن  الإ�صالميني  عن  قيل  ما  ونف�ش 
من�صجمة، وميكن التمييز و�صطه بني ي�صار حكومي وي�صار غري حكومي. وقد ا�صتعملت 
هذه الت�صميات اإعالميا للتمييز بني نوعني من التيارات الي�صارية، الي�صار احلكومي ويعنى به 
الأحزاب الي�صارية التي دخلت احلكومة واقتنعت باأن املغرب بعد ت�صكيل حكومة اليو�صفي 
دخل مرحلة النتقال الدميقراطي، وهذه الأحزاب هي الحتاد ال�صرتاكي وحزب التقدم 
وال�صرتاكية، واحلزب ال�صرتاكي الدميقراطي. اأما الي�صار غري احلكومي فيعنى به الي�صار 
اجلذري الذي رف�ش اعتبار ت�صكيل حكومة اليو�صفي بداية انتقال نحو الدميقراطية لأنها 
مع  بتحالف  اأغلبيتها  ت�صكلت  حكومة  ولأنها  مزورة،  انتخابات  عن  نتجت  حكومة 
اأحزاب الإدارة املخزنية، ولأنها حكومة مل توؤ�ص�ش على تعاقد مكتوب ووا�صح يحدد 
تنظيمات  الي�صار غري احلكومي من  املغرب. ويت�صكل هذا  الدمقرطة يف  م�صتقبل م�صار 
و"الي�صار  ال�صرتاكي"،  الدميقراطي  الطليعة  و"حزب  الدميقراطي"  "النهج  منها  عدة 
ال�صرتاكي املوحد" و"حركة الدميقراطيني امل�صتقلني" و"الفعاليات الي�صارية امل�صتقلة". 

اإ�صالمي  ال�صيا�صي بني مكون  املوقف  اتفاقا يف  فيها  نقف عند حالت جند  اأن  ميكن 
الق�صية ذاتها بني مكونني من  واآخر ي�صاري، ويف الآن ذاته اختالفا يف املوقف حول 
نف�ش التيار. وهذا الأمر قاد اأحيانا اإىل تزايد دعوات داخل امل�صهد ال�صيا�صي والإعالمي 

لإعادة ت�صنيف الفاعلني ال�صيا�صيني على اأ�ص�ش اأخرى مغايرة لالأ�صا�ش الإيديولوجي.

جماعة  يف  ع�ضو   10
العدل واالإح�ضان

اإلسالميون واليسار والحاجة إلى الحوار

10عمر أحرشان
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خمتلف  يف  حا�رصة  دائما  كانت  الدولة  اأن  يظهر  املغرب  يف  النتخابات  تاريخ 
تتدخل  الدولة  اأ�صحت  املبا�رص،  التدخل  من  عقود  فبعد  النتخابية.  العملية  مراحل 
باأ�صلوب خمتلف، عن طريق اإ�صرتاتيجية التحكم عن بعد جتنبا لأي مفاجئات قد تاأتي 
 12( املغرب  الأخرية يف  البلدية  النتخابات  حتليل  فاإن  وكمثال،  النتخابات.  بها 

حزيران/يونيو 2009( تطرح ثالثة عنا�رص اأ�صا�صية:
بعدما  �صفافيتها،  يف  م�صكوك  انتخابية  لوائح  ظل  يف  النتخابات  جرت  اأول، 
للناخبني  الأوتوماتيكي  الت�صجيل  اعتماد  مع  جديدة  لوائح  و�صع  الدولة  "عجزت" 
على اأ�صا�ش البطاقة الوطنية، كما كانت تطالب املعار�صة. كما اأدي تقطيع الدوائر 
احل�رصي  العامل  �صكان  من  ميثل %55  اإذ  التمثيلية،  التوازن يف  عدم  اإىل  النتخابية 
حوايل 18% فقط من امل�صت�صارين، يف حني ميثل 82 % من امل�صت�صارين 45 % من 
فقط،  دائرة   92 بالالئحة يف  القرتاع  منط  اعتماد  مت  كما  القروي.  العامل  �صكان 
اأكرث من  اأ�صل  األف ناخب، وذلك من  التي يتجاوز عدد ناخبيها 35  وهي الدوائر 
15000 دائرة ، مما يعني ف�صح املجال اأمام مف�صدي النتخابات ل�صتثمار م�صاوئ 
قوى  بفرز  ت�صمح  حمرتمة  متثيل  عتبة  اعتماد  احلكومة  رف�صت  الفردي.كما  النظام 

�صيا�صية كربى وت�صجع الأحزاب ال�صغرية على التكتل، واكتفت بعتبة %6.
اأ�ص�صه  الذي  امللك،  الأ�صالة واملعا�رصة" اأو حزب �صديق  "حزب  ثانيا، ظاهرة   
وزير الداخلية ال�صابق فوؤاد عايل الهمة وفاز بطريقة ا�صتثنائية اأثارت العديد من الأ�صئلة. 
يف  الدميقراطية  م�صتقبل  على  خطورة  ميثل  احلزب  هذا  باأن  حقيقية  تخوفات  هناك 
املغرب. يرف�ش احلزب اجلديد اأن ينعت باأنه حزب الدولة، لكن الكثري من املوؤ�رصات 
تدل على ارتباطه ببع�ش الدوائر العليا داخل اأجهزة الدولة، واإل مباذا نف�رص ال�صمت 
الر�صمي اإزاء ال�صغوطات التي متت با�صم امللك لإف�صال حتالفات حزب العدالة والتنمية 

مع اأحزاب اأخرى
اأن م�صاألة   ثالثا، التقارب بني "العدالة والتنمية" و"الحتاد ال�صرتاكي". �صحيح 
التقارب بني الي�صار والإ�صالميني لي�صت جديدة على امل�صهد ال�صيا�صي املغربي، لكن 
العالقة بيت احلزبني يف هذه املرحلة ات�صمت بتوتر كبري خ�صو�صا بعد مطالبة اأحد قياديي 
الحتاد ال�صرتاكي بحل حزب العدالة والتنمية بعد الأحداث الإرهابية يف 2003. 

العلوم  اأ�ضتاذ   11
ال�ضيا�ضية وع�ضو االأمانة 

العامة حلزب العدالة 
والتنمية

االنتخابات البلدية في المغرب ومسألة 
التقارب بين اليسار واإلسالميين

11عبد العلي حامي الدين
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لكن كال الطرفني اأظهرا بعد النتخابات البلدية الرغبة يف التعاون من اأجل الن�صال. 
الدولة  لدى  قبيح  وجه  عن  النتخابات  فيه  جرت  الذي  العام  املناخ  ك�صف  لقد 
يوؤكد  بات  ما  وهو  ال�صيا�صة،  يف  للمواطن  قليلة  ثقة  من  تبقى  ما  تدمري  على  قادر 
تركيب  اإعادة  وهو  �صليمة،  �رصوط  وفق  الإ�صالح  لتحقيق  واحدا  مدخال  هناك  اأن 
خريطة توزيع ال�صلطة يف الد�صتور املغربي، واملزيد من الن�صال من اأجل تفكيك بنية 
وم�صداقية  �صالحيات  تعزز  �صيا�صية  اإ�صالحات  اإقرار  اأجل  من  والعمل  ال�صتبداد، 
املوؤ�ص�صات املنتخبة. كما بات من ال�رصوري اإ�صالح النظام النتخابي. ورمبا يكون 
التقارب احلا�صل بني الحتاد ال�صرتاكي والعدالة والتنمية مقدمة لتحالف ا�صرتاتيجي 

بعيد املدى ميهد الطريق اأمام حتول دميقراطي را�صخ.
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على الرغم من تعدد املحاولت التي ا�صتهدفت ت�صكيل ائتالفات بني قوى املعار�صة، 
فاإن املوؤكد اأن كل ما جنم عن هذه ملحاولت مل يرق اإىل م�صتوى املهمة املطروحة، 

و�رصعان ما كانت عنا�رصه الإيجابية ترتاجع. 
يف  الأمني  والبط�ش  النظام  ت�صلط  على  اللوم  اإلقاء  اإىل  املحللني  من  الكثري  مييل 
غري  لوحده  اأنه  غري  �صحيح،  وهذا  للمواجهة.  فّعالة  اآلية  لبناء  اأية حماولة  اإجها�ش 
كاف للو�صول اإىل تف�صري مقنع ملا قبلت به ف�صائل املعار�صة من ا�صت�صالم لهذه احلالة 
اخلطرة. اإذ ل بد من اأ�صباب ذاتية كامنة ب�صكل ع�صوي يف بنية هذه الهيئات، حتول 

دون تخل�صها من ما هي عليه من وهن.
الأخوان   " عدا  املحاولت،  هذه  يف  امل�صاركة  الف�صائل  اأغلب  ات�صفت  فقد 
امل�صلمون"، ب�صعف هيكلي وا�صح. فهي يف الغالب بال جماهريية حقيقية يف ال�صارع 
حتول التفاقات املربمة بني اأطرافها اإىل قوة تاأثري فعلي. وهو ما يوؤدي اإىل تفريغ اأية 
" البيان  ال�صحفي" اأو  "املوؤمتر  تتجاوز  ل  واإبقاءها يف حدود  قدراتها،  من  حماولة 

التاأ�صي�صي". وهناك عوامل اأخرى منها:
الريبة  �صيوع  ي�صّبب  الذي  الإ�صالميني  ل�صالح  القوى  ميزان  ال�صخم يف  التباين   -

وال�صكوك بني الطرفني.
- غياب الثقة بني الأطراف، وانعدام الرغبة اجلادة يف الإجناز.

- عدم احل�صم يف حتديد الأولويات.
- تباين يف حتديد الأهداف الإ�صرتاتيجية.

- امليول ال�صتعرا�صية لبع�ش الأطراف والرغبة يف حتقيق SHOW اإعالمي 
على ح�صاب العمل امل�صرتك. 

اقرتاحات عملية 
وت�صوره  الآن،  طرف  واأولويات كل  برنامج  حول  �رصيح  حوار  • فتح 

للهدف امل�صرتك الذي ميكن للجميع التفاف حوله.
والنتقال  املكيفة،  القاعات  اأ�رص  من  املوحد  بالعمل  اخلروج  من  بد  ل   •

موؤ�ض�ضي  اأحد   12
ون�ضطاء حركة "كفاية"

حول أسباب إخفاق مساعي اإلتالف 
السياسي واقتراحات للتفعـيل

12أحمد بهاء الدين شعبان 
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التجمعات  مع  العملي  للت�صامن  وال�صيا�صية،  الجتماعية  املعارك  �صاحات  اإىل 
الحتجاجية ال�صعبية مثال.

حتى  الختالف،  الق�صايا حمل  للحوار حول  برنامج  لطرح  • بذل جهد 
التحول  ق�صايا  مثل  حولها،  اللتبا�صات  اإزالة  اإىل  والتو�صل  مناق�صتها  ميكن 

الدميقراطي، وق�صايا املراأة والأقليات، واحلريات ، و"املواطنة"...
ل  حتى  املطروحة،  الق�صايا  حول  احلوار  يف  امل�صاهمني  دائرة  تو�صيع   •
تظل مفاهيم التعاون والئتالف حم�صورة يف اأقلية، فيما تغيب الأكرثية عن 
هذا احلوار. ومن ذلك مثال تنظيم دورات للعمل امل�صرتك بني عنا�رص �صابه من 

تيارات خمتلفة بهدف تقريب الأفكار واإزالة املخاوف.
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ال�صيا�صي والأنظمة  الإ�صالم  الأخري بني حركات  العقد  ال�رصاع يف  ا�صتمرار  رغم 
احلاكمة يف معظم بلدان الوطن العربي، اإل اأنه اتخذ منحى جديدا اأهم مالحمه تراجع 
اليدولوجيا كاأ�صا�ش لل�رصاع وحمدد له. ويف م�رص، ميكن اأن نلحظ اأن ال�رصاع بني 
جماعة الإخوان وبني النظام احلاكم مل يعد على اأ�ص�ش اأيدلوجية تت�صل باأ�صا�ش الدولة 

و�رصعيتها، اأو حتى �صكلها وتوجهها.
فب�صبب حتولت عميقة �صهدتها م�رص يف العقدين الأخريين، ت�صاعدت على نحو 
غري م�صبوق الق�صية الجتماعية، كما ت�صاعدت احلركات الحتجاجية ذات املطالب 
حتتكر  التي  القوى  ي�صع  ما  وهو  والجتماعي،  ال�صيا�صي  احلراك  لتتقدم  الجتماعية 
امل�صهد تقليديا، ويف �صدارتها الإ�صالميون، اأمام اأ�صئلة جديدة تتجاوز ما كان يحكم 

منطق جدلها ون�صالها.
مواقف بني التجاهل واليمني

والعدل  الجتماعية  بامل�صاألة  اهتمامها  بقلة  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  ُعرفت 
الجتماعي، مبا يجعلها اأقرب لليمني يف القت�صاد. وقد غلبت املقاربات الإح�صانية 
العمال  حظ  يكن  ومل  والتهمي�ش،  الفقر  ق�صايا  مع  الإخوان  تعامل  على  والتكافلية 
وق�صاياهم اأف�صل حال. اإذ دائما ما كانوا مو�صوعا دعويا يدخل اإليه الإخوان من باب 

الوعظ ، اأكرث من كونهم مو�صوعا اجتماعيا �صيا�صيا بذاته.
للجماعة رموز  يعرف  العمال، مل  بانت�صار معقول بني  اأنها متتعت  لذلك، ورغم 
العمالية كان  العمالية واملطلبية. فانت�صار الإخوان يف الأو�صاط  تت�صدر قيادة احلركة 
جزءا من حالة التمدد الإخواين وت�صارع عملية اأ�صلمة املجتمع  منذ بدايات ال�صبعينيات، 
وما �صاحبه من امتداد الإخوان داخل ف�صاءات جديدة مل يكن لهم فيها ح�صور من 

قبل.
تبناها  لليمني   اأقرب  مواقف جاءت  عن  اإىل حد كبري  م�صئول  الو�صع  هذا  كان 
الإخوان يف الق�صايا القت�صادية والجتماعية، مثل موافقتهم عام 1998 علي قانون 
الإيجارات الزراعية  اجلديد الذي يعيد الأرا�صي اإىل املالك الأ�صليني بعد اأن كانت 
املبداأ  حيث  من  رف�صهم  وعدم  الأجراء،  الفالحني  على  وزعتها  قد  امل�رصية  الثورة 

ل�صيا�صات اخل�صخ�صة، التي تبناها النظام يف العقدين املا�صيني.

يف  م�ضري  باحث   13
�ضئون احلركات االإ�ضالمية

اإلخوان المسلمون في مصر وموقفهم 
من الحركات االحتجاجية المطلبية

13حسام تمام 
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توافقت الروؤية الإخوانية اإذن مع حتولت الدولة امل�رصية نحو النفتاح القت�صادي 
وتبني اقت�صاد ال�صوق، وهو ما اأكدته تعديالت الد�صتور امل�رصي عام 2006، والتي 
كاد يتفق فيها اجلميع على اإلغاء الن�ش على ا�صرتاكية الدولة، ومل تلق التعديالت التي 
تر�صخ التحول نحو القت�صاد الراأ�صمايل اأي ممانعة اأو اعرتا�ش مبدئي من الإخوان، 
بق�صية  املعنية  الي�صارية وتلك  التيارات   نقا�ش ونقد، خا�صة من  ليظل موقفهم حمل 

العدالة الجتماعية عموما.
جذور املوقف: احلفاظ على التما�سك فح�سب؟

الروؤية  يف  الجتماعية  امل�صاألة  من  الإخوان  موقف  جذور  عن  نبحث  اأن  ميكن 
الفكرية الإ�صالمية ال�صائدة التي تبدو اأقرب يف ت�صوراتها القت�صادية والجتماعية اإيل 
الطبقات  ل�صالح  اجتماعي  دور  للدولة  يكون  اأن  توقع  مع  احلر،  بالقت�صاد  الأخذ 
اأو  الإ�صالم احلركي  �صواء يف خطاب  ال�صائدة  تكاد تكون هي  الفقرية. وهي روؤية 

لدى املوؤ�ص�صات الدينية كالأزهر والأوقاف والإفتاء.
 وميكن تف�صري هذه الروؤية بطبيعة اأيديولوجيا الإخوان التي قامت على فكرة الإ�صالم 
�صالم،  يف  الب�رص  كل  ظله  يف  يعي�ش  والذي  ومكان،  زمان  لكل  ال�صالح  ال�صامل 
وتاأ�ص�صت على افرتا�ش جمتمع بال �رصاعات اجتماعية اأو طبقية، جمتمع تختفي فيه 
اأ�صباب ال�رصاع مبجرد تطبيق الإ�صالم. لقد اأفادت هذه اليدولوجيا يف معارك الإخوان 
اأفادت يف كونها جعلت من  مع الأيدلوجيات الأخرى، وخا�صة املارك�صية. كما 

الإ�صالم احلركي اأيديولوجية �صاملة جامعة. 
كانت فكرة اإقامة الدولة الإ�صالمية ال�صامنة لوحدة امل�صلمني والعدالة بينهم، قادرة 
تناق�صات  وراءها  وتخفي   ، التنوع  بالغة  واأعمار  و�رصائح  قطاعات  ا�صتقطاب  على 
طبقية وم�صلحية تكاد ت�صل حد ال�رصاع لو تهياأت لها �صبله. هذه اليدولوجيا قادرة 
اأن تلهم الطبقات املحرومة واملهّم�صة، التي ترى فيها طريقا للخال�ش من كل ما تعانيه 
من ظلم اجتماعي. كما كانت تلهم يف الوقت نف�صه الطبقات الو�صطى والبورجوازية 
التي وجدت فيها ا�صتجابة مل�صاحلها هي الأخرى، بداأ من تلبية الحتياجات الأخالقية 
انتهاء مبنحها فر�صة للحراك الجتماعي �صعودا يف �صلم ال�صلطة. وكانت اليدولوجيا 
نف�صها جتذب اإليها ذوي النزعات الثورية الراغبني يف املواجهة العنيفة، مثلما ين�صوي 
فن  واأجادت  اأحكمت  طاملا  التي  البورجوازية  اأبناء  من  اجتماعيا  املندجمون  حتتها 

التفاو�ش وامل�صاومة. 
ارتهن كثريا موقف الإخوان من امل�صاألة الجتماعية بالرغبة يف احلفاظ على متا�صك 
هذه الأيديولوجيا ال�صمولية واحليلولة دون تفككها، وهو ما من �صاأنه اأن ينقل املعركة 
اإيل داخلها. حيث الإقرار بالطبقية وال�رصاع الطبقي يفككها وينقل املعركة اإىل داخل 

الإ�صالم نف�صه!
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لكن الرغبة يف متا�صك اأيديولوجيا الإ�صالم ال�صيا�صي من التفكك، مل تكن وحدها 
م�صئولة عن روؤية الإخوان للم�صاألة الجتماعية. فقد كان الو�صع الجتماعي للجماعة 
م�صئول بدرجة كبرية عن هذه الروؤية اأي�صا. اإذ تنحدر الغالبية العظمى لقواعد الإخوان 

امل�صلمني من الطبقة الو�صطى.
 فرغم انت�صار الإخوان يف �صتى اأنحاء البالد، فوجودهم يقل يف الطبقات الفقرية. 
الطبقات  من  عنا�رص  �صم  يف  التو�صع  جتنب  على  التجنيد  عن  امل�صئولون  ويحر�ش 
الفقرية دون اأن تكون هذه قاعدة معلنة. ويعد الن�صمام للجماعة اأحد اآليات ال�صعود 
من  الجتماعي  وال�صعود  للتحقق  فر�صة  لأع�صائها  اجلماعة  تتيح  اإذ  الجتماعي، 
خالل �صبكة حماية اجتماعية، ت�صاعد على تاأمني احلد الأدنى من ال�صمان الجتماعي 
لالأع�صاء، وامل�صاعدة للمتعاطفني واملوؤيدين والأن�صار. وتعتمد اجلماعة يف ذلك على 
التي ظلت متار�ش دورا  وال�صدقات  الرب  امل�صاجد وموؤ�ص�صات  لعدد كبري من  اإدارتها 

مهما يف غياب مظلة حماية من الدولة.
الفقرية  الطبقات  عن  للجماعة  تدريجي  انف�صال  اإىل  الإ�صرتاتيجية  هذه  اأدت  لقد 
واملهَم�صة على م�صتوى النت�صار التنظيمي ثم على م�صتوى امل�رصوع الذي تطرحه والذي 
وهو  املتدينة.  والبورجوازية  الو�صطى  الطبقة  طموحات  عن  التعبري  اإىل  اأقرب  �صار 
انف�صال ظهر جليا يف غياب هذه الطبقات كاأ�صخا�ش اأو كربامج اأو حتى ك�صعارات 
يف تظاهرات الإخوان و�صعاراتهم، التي نادرا ما كانت الق�صايا الجتماعية حمركها 

اأو مركزها.
تعاظم امل�ساألة الجتماعية 

الجتماعية  امل�صاألة  تعاظم  اإىل  اأدت  امل�رصي  املجتمع  يف  جذرية  تغريات  ولكن 
واإحلاحها على كافة القوى ال�صيا�صية والجتماعية مبا فيها الإخوان. فقد اأدت �صيا�صات 
اخل�صخ�صة واإعادة الهيكلة اإىل تغيريات جذرية يف تركيبة املجتمع امل�رصي، كان من 
اأبرزها تاآكل الطبقة الو�صطى ب�صكل غري م�صبوق، وتزايد معدلت الفقر، اإ�صافة اإىل 
اأ�صعار ال�صلع الغذائية  ارتفاع معدلت البطالة. وزاد على ذلك الرتفاع القيا�صي يف 
واخلدمات الأ�صا�صية مبا يفوق قدرة اأبناء الطبقة الو�صطى على توفري احلد املعقول منها. 
العمال  البالد احتجاجات مطلبية غري م�صبوقة مل تقت�رص الحتجاجات علي  وعرفت 
وحتى  اجلامعات،  واأ�صاتذة  وال�صحفيني  والأطباء  املعلمني  �صمت  بل  واحلرفيني، 

الق�صاة. 
اأنف�صهم  وجدوا  اأو  الجتماعية  التغريات  من  كثري  مع  امل�صلمني  الإخوان  تفاعل 
اإىل  الثمانينيات  منت�صف  من  النقابي  بالعمل  اجلماعة  اهتمام  فكان  لذلك،  م�صطرين 
الطبقة  و�صع  هزت  التي  امل�صكالت  بع�ش  مع  لال�صتباك  مظهرا  الت�صعينيات  منت�صف 
الو�صطى. ظهر ذلك يف اأداء الكتلة الربملانية لالإخوان يف برملان 2000-2005، ثم 
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تاأكد ب�صكل اأقوى يف الربملان 2005-2010. فا�صتبكت الكتلة الربملانية لالإخوان مع 
ق�صايا الآثار الجتماعية لبيع القطاع العام، وق�صايا الكادر اخلا�ش للمعلمني والأطباء 
واأ�صاتذة اجلامعات وموجة الغالء...الخ. كما كان لفتا ما اأقدمت عليه اجلماعة 

عام 2006 من تر�صيح عدد كبري من كوادرها يف النتخابات العمالية لأول مرة. 
دللت التحول

ويطرح هذا امل�صهد  ال�صوؤال يف اإذا ما كان هذا التحول يوؤ�رص على تغري يف موقع 
العمال ومن ثم امل�صاألة الجتماعية لدى الإخوان امل�صلمني، اأم اأن الأمر يتعلق بانفتاح 
امل�صهد الذي راأت فيه اجلماعة فر�صة لتبني ق�صايا لها ح�صورها يف ال�صارع امل�رصي، 
يكون  اأن  ميكن  وهل  تقليديا؟  عنها  بعيدة  ظلت  م�صاحات  اإىل  نفوذها  مد  ثم  ومن 
ح�صور الإخوان يف الق�صية الجتماعية جتاوبا من اجلماعة مع التحولت التي �صهدتها 
�صعي  �صياق  ياأتي يف  اأم  امل�صهد؛  اإىل �صدارة  الجتماعية  امل�صاألة  اأعادت  والتي  البالد 
اجلماعة لتعزيز ح�صورها كقوة رئي�صية يف البالد؟ وهل �صيوؤدي الدخول الإخواين يف 
اأم �صيبقى على  امل�صاحة العمالية اإىل بناء اأجندة مطلبية عمالية )وهو ما �صيعد جديدا( 

اأر�صية التاريخ الدعوي وما لدي اجلماعة من ر�صيد يف ال�صتقامة والنزاهة ؟ 
الإخوان واملوقف من احلركات الحتجاجية املطلبية

ت�صاعدت احلركات الحتجاجية املطلبية يف م�رص يف الأعوام القليلة املا�صية ب�صكل 
اإ�رصاب يف عام 2007، وجتاوزت الألف  غري م�صبوق. فهي زادت عن �صبعمائة 
يف 2008، وكذلك يف 2009، وما زالت يف ت�صاعد م�صتمر يبدو غريبا ومتناق�صا 
مع حالة املوات ال�صيا�صي التي ت�صهدها البالد وحالة �صبه ال�صلل لدى القوى ال�صيا�صية. 
ولقد اأظهر موقف جماعة الإخوان امل�صلمني من هذه الحتجاجات املاأزق الذي تعانيه 

يف نظرتها للحركات الحتجاجية املطلبية.
وكان  البالد،  �صهدته  احتجاج  اأهم  اأبريل   6 اإ�رصاب  كان   ،2008 عام  ففي 
موقف اجلماعة هو المتناع عن امل�صاركة فيه، دون اتخاذ موقف معار�ش له. لكن 
الإ�رصاب جنح و�صار عنوانا على حركة احتجاجية مهمة. تال ذلك مبا�رصة اإ�رصاب 
4 مايو الذي اأعلنت اجلماعة امل�صاركة فيه، لكن الإ�رصاب مل يلق جناح �صابقه الذي 
الإخوان من  النقا�ش حول موقف  اكت�صب رمزية كبرية. ويف عام 2009، جتدد 
الإ�رصاب. يف البداية، اأعادت اجلماعة موقفها ال�صابق، ولكن بطريقة اأقل �رصاحة 
تالفيا للنقد العنيف، حتى من بع�ش قواعدها ال�صابة. اختارت اجلماعة جمددا موقف 
املقاطعة، لكنها اأكدت على احرتامها لالإ�رصاب باعتباره حقا م�رصوعا ملواجهة ظلم 
النظام، و�صمحت لقطاع الطالب فيها بامل�صاركة يف الإ�رصاب. لكن قبيل اأيام قليلة 

من الإ�رصاب، اأعاد الإخوان النظر يف موقفهم، فاأعلنوا امل�صاركة يف الإ�رصاب.
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اأ�سباب اللتبا�ش يف املوقف
املطالب  ذات  احلركات  من  امللتب�ش  الإخوان  موقف  اأ�صباب  فهم  حماولة  قبل 
الجتماعية، من املهم التاأكيد على اأنه - وتقليديا- عرف عن الإخوان �صعف قدرتهم 
على التعاطي مع العمل اجلبهوي، اأو الدخول يف حتالفات حقيقية، وذلك ب�صبب طبيعة 
الرتبية داخل تنظيم مغلق يقوم على مبداأ ال�صمع والطاعة، واعتياد العمل والتحرك يف 
بيئة متجان�صة، بل وخال�صة اأيدلوجيا وتنظيميا. ويزيد من هذه امل�صكلة حالة الإح�صا�ش 
الزائد بالذات لدى بع�ش قادة اجلماعة خا�صة بعدما تر�صخت جماعتهم كاأقوى جماعة 
�صيا�صية يف مقابل �صعف القوى ال�صيا�صية الأخرى، وهو ما ي�صتفز م�صاعر الفرقاء. ثم 
هناك - اأخريا- روح الطائفة التي تتلب�ش اجلماعة، فتجعلها، مهما انت�رصت وات�صع 
ال�صارع  ي�صتوعب  اأن  عام ميكن  تيار  اإىل  منها  ولو كبرية  طائفة  اإىل  اأقرب  نفوذها، 

واجلماهري، وتخلق حالة التحفز عند التعامل مع الآخر.
فهناك  الإخوان من احلركات الحتجاجية،  يبدو خمتلفا يف موقف  الأمر  ولكن 
به،  خ�صومهم  يتهمهم  مما  بريئني  جتعلهم  املرة،  هذه  تقليدية  وغري  جديدة  اأ�صباب 

وخا�صة تهمة النتهازية ال�صيا�صية.
اأول هذه الأ�صباب اختالف طبيعة روؤية الإخوان لق�صية الإ�صالح. ففي حني تتبنى 
احلركات الحتجاجية اجلديدة الأجندة املطلبية التي ت�صتمل على جمرد مطالب فئوية، 
العمل من  باأولوية  ال�صيا�صي يتم�صك  اإىل منط تقليدي للفعل  فما زالت اجلماعة تنتمي 
اأجل اإقرار اأجندة اإ�صالح �صيا�صي �صامل للبالد. ويبدو اأن هناك خالفا داخل اجلماعة 
وفق  اإل  التحرك  يرى  غالب، ل  تقليدي  اأحدهما  تياران:  فيه  يتمايز  بعد  يح�صم  مل 
اأكرث  واأفق م�صتقبلها، واآخر  فيه موقع اجلماعة  يت�صح  �صامل  �صيا�صي  اإ�صالح  مطلب 
املوجة  بل وركوب هذه  الحتجاجات،  ال�صتفادة من موجة  يرى �رصورة  انفتاحا 

باعتبارها الأكرث قدرة على الفعل والأكرث جاذبية لدى اجلماهري وتاأثريا فيها.
ويت�صل مبا �صبق ما ميكن اأن ن�صميه بعدم نظر الإخوان للحركات املطلبية بتقدير اأو 
احرتام، وهو ما يرجع يف جزء منه اإىل اختالف منطق كل منهما يف ت�صوره للفعل 
ال�صيا�صي. اإذ يتم�صك الإخوان بال�صيا�صة مبفهومها، فيما ينظرون اإىل ال�صيا�صة اجلديدة 
ولي�صت  وفئوية،  خا�صة  حقوق  اأجل  من  ال�صغط  اإىل  اأقرب  باعتبارها  دونية  نظرة 

مطالب عامة كالتي اعتادت اجلماعة اأن تعلنها يف خطابها ال�صيا�صي.
اإن فكرة التحرك من اأجل مطالب فئوية تبدو اأنها ل حتظى بتقدير يف جماعة ما زالت 
اإىل منط اجلماعات ال�صمولية التي اعتادت التوجه باحلديث اإىل "كل ال�صعب" و"كل 
الأمة"، واأحيانا احلديث با�صم كل ال�صعب وكل الأمة! اإ�صافة اإىل ما �صبق، �صنجد 
اأن ثمة عقبة تف�صل بني الإخوان وبني احلركات الجتماعية اجلديدة تتمثل يف مرياث 
تاريخي يجعل الإخوان ل يقّدرون هذا النوع من احلركات لكونه ُولد اأو على الأقل 
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تاأثر بالثقافة الي�صارية، اإذ هو "�صغل �صيوعيني" بالتعبري ال�صائع!
اإدراك امليكانزمات اجلديدة

امل�رصي  املجتمع  التغيري اجلديدة يف  الإخوان مبيكانزمات  قبل  ثمة عدم وعي من 
وكيف اأنها متجاوزة ملنطق وح�صابات القوى التقليدية. يظهر ذلك بو�صوح من تف�صري 
بع�ش قادة اجلماعة رف�صها امل�صاركة يف اإ�رصاب 6 اأبريل2008 : "مل ي�صت�رصنا اأحد 
ومل نتفق مع اأحد". يك�صف ذلك عن ماأزق كون اجلماعة ما زالت اأ�صرية ال�صيا�صة 
باملعنى التقليدي، وما يتعلق بها من حتالفات وترتيبات يتوقع اأن تكون، كما يحدث 
تقليديا، بني الأحزاب والقوى ال�صيا�صية، واأنها ل تفهم منطق هذه احلركات اجلديدة 
اأو طبيعتها من حيث كونها بال راأ�ش ول قيادة واحدة ميكن اأن تن�صق وترتب ويتفاو�ش 

معها، واأنها يف حركتها اأقرب لل�صارع منها اإىل القوى املنظمة.
واأخريا ل ميكن اأن نغفل قلق الإخوان التقليدي من القفز يف املجهول ودفع ثمن 
كانت  ولو  ال�صيا�صية  الكلفة  يتحملوا  اأن  لالإخوان  فيمكن  حم�صوب.  اأو  مقدر  غري 
كبرية، ولكن لبد اأن تكون هذه الكلفة متوقعة م�صبقا. فقلق الإخوان من املجهول 
بالغ التاأثري يف حركتهم، ولي�ش هناك يف نظر الإخوان جمهول اأكرب من اأن يدخل 
ال�صارع امل�رصي اأو يدخلوا به يف اإ�رصاب عام بدعوة لي�ش لها �صاحب، وباحتمالت 
مفتوحة بدءا من حتول الإ�رصاب اإىل ع�صيان مدين ي�صل البالد، اأو انفالته اإىل حالة 
فيه هذه احلركات  الذي ظهرت  املناخ  اإن  ال�صيطرة عليها.  اأو  اإنهاوؤها  عنف ي�صعب 
من  املكنون  يظهر  الأجواء  هذه  ويف  والعنف.  الفو�صى  نذر  فيه  تلوح  الحتجاجية 
بع�ش تراث ديني تقليدي كاأو�صح ما يكون، فت�صري "�صلطة باط�صة نعرفها خري من 
جمهول ل ميكن التنبوؤ به"، و"�صبعون عاما ب�صلطان جائر خري من يوم بال �صلطان".
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ت�صمل الق�صايا الجتماعية الدفاع عن احلقوق العمال والعمل على حت�صني ظروف 
املعي�صة ومواجهة الف�صاد. وهناك اتفاق بني القوى حول جزء كبري من هذه الأهداف، 
البدائل واملقرتحات. ولعل هذا ما  ثم هناك اختالف بني هذه املكونات فيما يخ�ش 
نلحظ  حيث  الجتماعية،  للم�صاألة  الإ�صالميني  مقاربة  كيفية  يف  البحث  اإىل  يدفعنا 

الآتي:
املطلب  �صمن  الجتماعية  املطالب  الإ�صالميني  مقاربات  بع�ش  دجمت   -
املطالبة  غيبت  وهكذا  الفا�صدة.  النظم  اإ�صقاط  اأي  للتغيري،  العام  ال�صيا�صي 
بتح�صني الأو�صاع الجتماعية والق�صايا جزئية بدعوى اأن من �صاأن ذلك اإطالة 

عمر النظم الفا�صدة القائمة.
- هناك مقاربة ثانية عاجلت الق�صايا الجتماعية بنف�ش اإح�صاين نتج عنه اإعفاء 
النظم القائمة من م�صوؤوليتها، وقامت �صبكات الإح�صان مقامها. وهذا غيب 
ت�صتغل  اجتماعية  اإىل جمعيات  احلركات  ال�صامل، وحّول هذه  التغيري  هدف 

بنف�ش خريي وب�صقف اإ�صالحي.
العام،  التغيريي  الهدف  اأن حتافظ على  - واأخريا، فهناك مقاربة حاولت 
اأي اأنها ل تفتاأ تذكر مب�صوؤولية احلكام، ولكنها باملقابل اهتمت بالق�صايا اجلزئية 
والقطاعية للتخفيف من معاناة املجتمع، وا�صتثمار هذا العمل لي�صب يف الهدف 

التغيريي العام.
يرتبط  الجتماعية  امل�صاألة  مع  التعاطي  حول  الإ�صالميني  بني  اختالف  اإذن  هناك 
بدافع الهتمام، حيث هناك من اعترب العمل الجتماعي واجهة دعوية فقط، وهدفها 
وملزاحمة  فعل  كرد  الجتماعية  بالق�صايا  اهتم  من  وهناك  النت�صار.  وزيادة  التجنيد 
من  الق�صايا  بهذه  اهتم  من  وهناك  املجال.  بهذا  باهتمامه  املعروف  الي�صار  واإ�صعاف 
ولذلك  متكامل،  ولي�ش كم�رصوع  وجزئيات،  بتفا�صيل  يهتم  فقهي حم�ش  منطلق 
جند اأ�صحاب هذه املقاربة يهتمون مبوا�صيع الزكاة وال�صدقة والتكافل ويتنا�صون الظلم 

الجتماعي والتفاوت الطبقي وم�صوؤولية احلكام.
امل�صاألة  مع  التعاطي  اختارت  فهي  والإح�صان،  العدل  جماعة  يخ�ش  فيما  اأما 

الجتماعية من خالل مرتكزات ومنطلقات ميكن اأن نح�رصها يف:

و�ضحفي،  كاتب   14
ع�ضو يف جماعة العدل 

واالإح�ضان

المسألة االجتماعية عند جماعة العدل 
واإلحسان

14عمر احرشان
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- مركزية امل�صاألة الجتماعية: ويت�صح هذا من خالل ال�صم، "العدل والإح�صان"، 
الذي يختزل �صعار اجلماعة وبرناجمها، وكذلك من خالل كتابات اجلماعة، ومن 
خالل مطالبتها باإقامة العدل، والق�صاء على الفوارق الطبقية. فيقول مر�صد اجلماعة 
عبد ال�صالم يا�صني يف كتاباته اأن امل�صاألة الجتماعية من "�صلب املنهاج واأ�صه"، وهو 
عن  "احلديث  للي�صار:  وتركها  الجتماعية  ال�صاحة  عن  الإ�صالميني  غياب  ي�صتغرب 
العدل الجتماعي ون�رصة امل�صت�صعفني والن�صال من اأجل الطبقة امل�صحوقة قارة �صيا�صية 

يحتكرها الي�صاريون".
اجلماعة  مر�صد  يقول  هذا  ويف  الدعوة:  على  الجتماعية  امل�صاألة  اأ�صبقية   -
"الفقر اأخو الكفر، والبطون اجلائعة، والأج�صام املري�صة، والعقول اخلاوية لن 
ت�صمع اأي نداء قبال من نداء العدل"  .بل اإنه حتى حني ي�صف م�صكل املجتمع 
يركز على الفوارق الطبقية: "يف بالد الإ�صالم توزيع �صيء للرثوات )...( 
وو�صائل  الأموال،  �صفوة  حتتكر  مرتفة،  طبقة  اإىل  اجلملة  يف  توؤول  طبقات 

الإنتاج، ومقاليد ال�صلطة". 
اجلماعة:  مر�صد  يقول  الإح�صانية: ويف هذا  املقاربة  القت�صار على  - عدم 
"العدل املن�صود من الإ�صالميني يوم يت�صلمون مقاليد ال�صلطان هو عدل ي�صتقر به 
املجتمع، وتت�صافر به اجلهود، وتتوحد عليه الأهداف، وت�صخر له الو�صائل".

- املوازنة بني املنطلق الفقهي وال�صيا�صي
- الن�صال حول امل�صاألة الجتماعية واجهة للتعاون مع الغري: ولذلك فالعدل 
والإح�صان تنفتح يف هذا امل�صتوى على كل الفرقاء ال�صيا�صيني والجتماعيني، 

لأنها تتناول امل�صاألة من منطلق اإن�صاين.
ماذا عن املمار�سة؟

من خالل التجربة العملية حلوايل عقد من الزمن، يت�صح اأن "العدل والإح�صان" 
اأ�صبحت اأكرب حركة اجتماعية �صواء من حيث العدد اأو النت�صار اجلغرايف. و�صبب 
امل�صتوى  هذا هو الهتمام والتوا�صل الجتماعي. ويت�صح وجود اجلماعة على هذا 

من خالل:
- الحتجاجات الجتماعية: حيث يوجد اأع�صاء اجلماعة داخل اجلامعة باعتبارهم 
ال�صهادات  الحتجاجية حلاملي  احلركة  الطالبية، وكذا يف  ال�صاحة  ف�صيل يف  اأكرب 
ويف  املعي�صة،  غالء  ومواجهة  الأ�صعار  ارتفاع  مناه�صة  حركة  ويف  املعطلني، 
اإفني  �صيدي  حتركات  )مثال  املدن  بع�ش  يف  توجد  التي  الجتماعية  الحتجاجات 

.)2008
- العمل النقابي: حيث تتوفر اجلماعة على قطاع نقابي مهيكل يف كل القطاعات 
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اأهدافه العمل من اأجل جبهة  النقابي للجماعة ي�صع �صمن  العمالية واملهنية. والقطاع 
نقابية تعيد للعمل النقابي اعتباره وللعامل عزته وكرامته وكذلك من اأجل جتاوز واقع 

الت�رصدم الذي يعانيه العمل النقابي.
- احل�صور يف الكوارث: واملق�صود بها الزلزل والفي�صانات وما �صابه ذلك 
�صبكة  خالل  من  للجماعة  متميز  اجتماعي  لأداء  فر�صة  تكون  منا�صبات  من 
اإمكانياتها. وهذا ما  اأحيانا �صبكة الدولة بكل  منظمة للعمل الجتماعي تفوق 
يت�صح من خالل النتائج على امل�صتوى امليداين التي ميكن اأن نوجزها فيما يلي: 
- احل�صور الجتماعي للجماعة وانزعاج ال�صلطة: �صارت العدل والإح�صان 
املناف�ش الأكرب لل�صلطة. وهناك العديد من املبادرات الجتماعية تبنتها ال�صلطة 
يالحظ  الدولة،  اإمكانيات  ورغم  للجماعة.  القوي  احل�صور  على  فعل  كرد 
تتميز  التي  اجلماعة  عك�ش  امل�صتوى،  دون  دائما  تكون  ال�صلطة  مردودية  اأن 
اإىل  ال�صلطة  يلجاأ  التطوعي. وهذا ما  العمل  با�صتمرارية و�رصعة وفعالية وغلبة 
الأع�صاء  على  الأمني  الت�صييق  تتجلى يف  اجلماعة  جتاه  قمعية  اإجراءات  اتخاذ 

واجلمعيات التي لها عالقة باجلماعة. 
اأع�صاءها  بعدا جماهرييا، ومكنت  اأك�صبت اجلماعة  امل�صاألة الجتماعية   -
من التدرب على العمل امليداين اليومي، وربت لديهم قدرة على التوا�صل مع 
خمتلف �رصائح ال�صعب املغربي، وهذا انعك�ش على اجلماعة �صواء من حيث 

العدد اأو النوعية.
كان ميكن اأن تكون النتائج اأكرب مما هي عليه الآن، لو كانت اجلماعة ت�صتغل يف 
ظروف اأح�صن، وخا�صة اأن ال�صلطة حتا�رص اجلماعة. كما يالحظ باأنه مل يقع داخل 
اجلماعة نوع من التمييز بني ق�صية التغيري ال�صامل والهتمام بالق�صايا اجلزئية والقطاعية، 

وهذا يعوق الأداء اأحيانا. 
ميكن للق�صايا الجتماعية اأن ت�صكل واجهة للعمل امل�صرتك داخل املغرب بني جماعة 

العدل والإح�صان وغريها من التنظيمات املختلفة ب�رصوط اأهمها:
هذا  اأن  يف  ترى  �صيا�صوية  بخلفية  الأمر  اإىل  النظر  اأي  الت�صيي�ش:  جتنب   -
الطرف �صتكون مردوديته اأكرث من غريه، اأو اأن هذا الطرف �صيوظف الآخر 

وينقلب عليه بعد ذلك.
- اإيجاد �صوابط و�صمانات للعمل امل�صرتك، وبرنامج ن�صايل متفق عليه.

وت�صكل  للتن�صيق،  قابلة  لأنها  واجلزئية  القطاعية  الق�صايا  على  الرتكيز   -
خطوة للعمل امل�صرتك فيما يليها.
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امتداد  على  الجتماعية  للم�صاألة  هاما  موقعا  تون�ش  يف  الإ�صالمية  احلركة  اأولت 
املفاهيم  من  العمال  الجتماعية وحقوق  العدالة  مثل  مفاهيم  تاريخها، حيث كانت 
ال�صيا�صية  القوى  مع  ذلك  يف  تختلف  ل  قد  وهي  اأدبياتها.  يف  الرائجة  والق�صايا 

الأخرى، مبا فيها الأكرث راديكالية وي�صارية يف دفاعها عن امل�صاألة الجتماعية.
جتدر الإ�صارة اإىل اإن احلركة الإ�صالمية يف تون�ش لي�ش لها وجود واقعي منذ �صنة 
ذلك من  يعنيه  مبا  قياداتها ورموزها،  �صد  املكثفة  العتقالت  بدء  تاريخ   ،1990
غياب عن التحركات الجتماعية والكتفاء باإ�صدار البيانات الحتجاجية وامل�صاركة 

يف التحركات املعار�صة يف اخلارج. 
اأردت الإ�صارة اإىل هذا امل�صاألة اجلوهرية لفهم الأو�صاع، وهي تقودين اإىل تق�صيم 
مواقف الجتاه الإ�صالمي يف تون�ش اإىل مرحلتني اأ�صا�صيتني، الأوىل يقرتن فيها املوقف 

ب�صنع احلدث وامل�صاركة فيه، والثانية تقت�رص على الحتجاج مع العجز امليداين.
امل�ساألة الجتماعية كاأولوية

خطرية  اجتماعية  باأحداث  يتعلق  كان  الإ�صالمية  احلركة  اتخذته  موقف  اأول  اإن 
�صهدتها البالد �صنة 1978 ومتثلت يف اإعالن الحتاد العام التون�صي لل�صغل الإ�رصاب 

العام يف كافة القطاعات ويف كافة اأنحاء البالد لأول مرة يف تاريخ تون�ش. 
كان املوقف الذي عرب عنه الجتاه الإ�صالمي يفتقر اإىل الن�صج وفهم طبيعة احلدث 
العمال  انتفا�صة  اأن  الإ�صالمية  احلركة  اعتربت  اإذ  وال�صيا�صي.  الجتماعي  بعديه  يف 

هوجة مفتعلة حتركها اأياد ي�صارية. 
�صبيه، عرف يف  بحدث  تعلق  للحركة  بيان  اأول  �صيتغري يف  املوقف  هذا  اأن  غري 
ال�صاحة التون�صية باأحداث قف�صة واملتمثلة يف ت�صلل كموندوز تون�صيني تدربوا يف ليبيا 
عرب مدينة قف�صة باجلنوب ق�صد اأحداث انقالب �صيا�صي. ففي هذا البيان دانت حركة 
م�صوؤولية  ال�صلطة  التون�صية وحملت  ال�صيا�صة  اأجنبي يف  تدخل  الإ�صالمي كل  الجتاه 

الأحداث وباخل�صو�ش – وهو ما يهمنا هنا- �صيا�صتها الجتماعية والقت�صادية.
مع تلك النطالقة العلنية الأوىل لالجتاه الإ�صالمي، اأ�صبحت املواقف الجتماعية 
التي  ال�صعبية  النتفا�صة  ذلك  من  البالد.  ت�صهده  مع كل حدث  فاأكرث  اأكرث  تتجذر 

وكاتب  �ضحفي   15
تون�ضي واأحد موؤ�ض�ضي 

هيئة 18 اكتوبر للحقوق 
واحلريات

الحركة اإلسالمية في تونس والمسألة 
االجتماعية

15لطفى حجى 
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�صهدتها البالد يف 4 كانون الثاين/يناير 1984، والتي عرفت باأحداث اخلبز واهتزت 
لها كامل البالد، فقد كان وا�صحًا الدور الذي لعبه الجتاه الإ�صالمي، وباخل�صو�ش 

الطلبة الإ�صالميون.
اإثر ذلك تعاظم الهتمام  بالق�صايا الجتماعية يف بيانات احلركة ومواقفها. كما اأن 
اجلناح الطالبي للحركة ا�صتفاد من الأطروحات املارك�صية والقومية التي كانت ت�صيطر 
على اجلامعة التون�صية واأ�صبح  اأكرث راديكالية يف امل�صاألة الجتماعية من احلركة الأم. 
التيار  كما اأن الطلبة الإ�صالميني مل يتوانوا يف اخلو�ش يف م�صائل كانت حكرا على 
الي�صاري مثل ال�رصاع الطبقي، وعادة ما تناولوها من منطلقات �صو�صيولوجية ت�صتنري 
واإمنا  الجتماعية  امل�صائل  الديني يف طرح  اخلطاب  ت�صتعمل  اأنها ل  مبعنى  بالإ�صالم، 
الإ�صالمي.  التوجه  مبا يخدم  لتوظيفها  الإن�صانية  للعلوم  ي�صتفيد طالبها من درا�صتهم 
ال�رصاع  عن  درا�صات  باجلامعة  الإ�صالمي  الجتاه  طلبة  ين�رص  اأن  غريبا  فلي�ش  لذلك 

الجتماعي ت�صتند على مفكرين عامليني ومفكرين اإ�صالميني �صنة و�صيعة.
الجتاه  حركة  خ�ص�صت  اأن  الجتماعية  بامل�صاألة  الأخرى  الهتمام  مظاهر  ومن 
تعمل  نقابي  م�صئول  راأ�صها  على  النقابي  للعمل  جلنة  ال�صيا�صي  مكتبها  الإ�صالمي  يف 
على احتالل مواقع هامة �صمن النقابات. وقد قامت ال�صلطات بالتعاون مع اأطراف 
نقابية اأخرى باإفراغ احتاد  ال�صغل من كافة العنا�رص الإ�صالمية خالل موجة العتقالت 
احلركة  يف  املنخرطني  اغلب  اأن  نذكر  اأن  املهم  ومن  املا�صي.  القرن  ت�صعينات  يف 
ينحدرون من الأحياء ال�صعبية التي تعاين من الفقر والتهمي�ش وارتفاع ن�صبة البطالة. 
فكان لزاما على احلركة اأن تبدي اهتماما بتلك الفئات الجتماعية واأّل ترتكها عر�صة 

ل�صتقطاب غريها من التيارات ال�صيا�صية.
نحو منطق حقوقي جديد

اإن تلك القناعات الجتماعية التي تر�صخت لدى احلركة، عندما كان مبقدورها 
انتفا�صة  �صعبية وهي  انتفا�صة  اكرب  البالد  �صهدت  ما عادت عندما  التحرك، �رصعان 

احلو�ش املنجمي التي �صهدها اجلنوب التون�صي على امتداد اأ�صهر خالل 2008.
ومل يختلف اخلطاب الذي ا�صتعملته احلركة يف هذه الأحداث عن خطاب احلركات 
تتمحور  �صيا�صية خال�صة  لغة  ا�صتعملت  امل�صارب. فقد  ال�صيا�صية واملدنية من خمتلف 
اجتماعيا  تف�صريا  الأحداث  وتف�صري  للنظام  الأمنية  ال�صيا�صة  رف�ش  حول  باخل�صو�ش 
خال�صا باعتبارها نتيجة للغ�صب على البطالة ال�صيا�صات التنموية املتبعة وربط الأحداث 

باملناخ ال�صيا�صي والإعالمي الذي يت�صم بالختناق. 
اإبراز  عن  الإ�صالمية  احلركة  اأعاقت  التي  هي  املمار�صة  غياب  اإن  القول  ميكن 
للقمع  ك�صحية  لها  ينظر  تون�ش  يف  الإ�صالمية  احلركة  اأ�صبحت  فقد  اأطروحاتها. 
ي�صكل  اأقواله واأعماله. وهذا  �صيا�صي ميكن حما�صبته على  ال�صلطوي ولي�ش كطرف 

عائقا اأمام اأي درا�صة مو�صوعية ملواقف تلك احلركة
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مبا  العربية،  الأحزاب  معظم  برامج  يف  متقدمًا  مكانًا  الجتماعية  امل�صاألة  حتتل  ل 
فيها التيارات الإ�صالمية. فاحلياة ال�صيا�صية العربية تتاأثر حاليًا بثالثة عوامل ذات هام�ش 
والتداول  ال�صيا�صي،  والنظام  احلكم  بق�صايا  يرتبط  تاأ�صي�صي  عامل  �صيق:  اجتماعي 
الدميقراطي لل�صلطة وتو�صيع هام�ش احلريات. وعامل وطني جماهريي، هو الن�صال 
اأولوية بارزة ملقاومة الحتالل والكفاح �صد ال�صهيونية،  التبعية والهيمنة ، مع  �صد 
وعامل ثالث ع�صبوي، ل يطفو يف الغالب على �صطح ال�صيا�صة، لكنه يوؤثر ب�صدة على 
بالغًا بالروابط القومية والوطنية والدينية، غري انه بطبيعته  م�صارها، فهو يلحق �رصراً 
عابر لالأوطان ويتخطى دول امل�صدر، كما هو حال ظواهر التطرف املذهبي والعرقي 

والطائفي. 
ويجدر التمييز هنا بني موقع امل�صاألة الجتماعية يف الربامج العامة لالأحزاب العربية، 
التيارات  الثاين، فان  باملعنى  وبني كونها جزءاً من خلفية امل�صهد الذي ولدت فيه. 
لة، اإذ اأولت منذ ن�صاأتها عناية خا�صة باأعمال  الإ�صالمية هي منظومات اجتماعية متحوِّ
الرب واخلري، وعندما طورت اهتمامها بق�صايا الدولة واحلكم، حافظت على ف�صٍل ن�صبي 
بني امل�صاألتني ال�صيا�صية والجتماعية. فالأوىل هدفها ال�صلطة وتتم من خاللها، والثانية 
املن�صودة،  الغايات  نحو  وتوجيهها  املجتمع  موارد  تعبئة  عرب  وتتم  الإح�صان  جمالها 
برناجمها.  التاأثري على  اأو  ال�صلطة  امل�صاركة يف  بال�رصورة من طريق  املرور  من دون 
ففي كثري من احلالت، مل تكن امل�صاألة الجتماعية جزءاً من الن�صال ال�صيا�صي لتلك 
التيارات، بل اكتفت بو�صائلها  اخلا�صة واإمكاناتها الذاتية لتحقيق اأهدافها الجتماعية 

املعلنة.
التهمي�ش  بحكايات  مليء  �صعبي  رحم  من  الإ�صالمية  احلركات  ولدت  لقد 
ال�صيا�صي بح�صا�صية كبرية جتاه مطالب الطبقات الأدنى يف  واحلرمان، فات�صم وعيها 
ال�صلم الجتماعي، لكنها مل تف�صح عن ذلك دائمًا يف اإطار تاأ�صيل نظري متكامل، 
العاملي،  اجلهاد  اأما حركات  وا�صح.  اجتماعي  نهج  التزام  على  كلها  واظبت  ول 
فقد اقت�رص اهتمامها على م�صاألتي حماربة الكفار وتطبيق ال�رصيعة دون اأن تويل امل�صاألة 

الجتماعية اأي اهتمام.

املركز  رئي�س   16
اال�ضت�ضاري للدرا�ضات 

والتوثيق - بريوت

المسألة االجتماعية عند حزب الله 
16عبد الحليم فضل الله
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املبادئ الرئي�سية لروؤية حزب الله الجتماعية
ينظر حزب الله اإىل نف�صه، على اأنه حركة كفاح وطني حمورها املقاومة، اإمنا تت�صع 
دائرة ن�صاطه ل�صائر ال�صوؤون التي ميليها عليه موقعه الوطني. ومع اأن �صواغل املقاومة 
وال�صيا�صة كانت يف ال�صدارة لديه، فقد ظلت امل�صاألة الجتماعية متاأ�صلة يف وجدانه. 
ويف بع�ش مراحل تطوره، كانت هذه امل�صاألة مبثابة الناظم لعالقاته الداخلية وموقفه من 
الله بجملة عنا�رص تت�صل بتكوينه وهويته  ال�صلطة. ويتاأثر اخلطاب الجتماعي حلزب 

ونهجه ال�صيا�صي وم�صريته، وذلك يف اإطار املبادئ التالية:
- الدفاع عن امل�ست�سعفني

حزب الله هو بالتعريف "حركة اإميانية جهادية تتعاطى العمل ال�صيا�صي". وبالرغم 
من اأن تطلعاته واآماله تتجاوز الدائرة املحلية، فاإّن الأهداف الجتماعية كانت قوية 
احل�صور يف خطابه، تبعًا لعالقته املميزة بجمهوره من جهة، ولأنها اأي�صًا وثيقة ال�صلة 
امثولته  ا�صتمد  الذي  فاحلزب  ثانية.  جهة  من  ال�صيا�صي  لفكره  العري�صة  باخلطوط 
امل�صت�صعفني  بني  ال�رصاع هو  ذروة  اأن  يرى  اخلميني،  الإمام  اأطروحة  من  التاأ�صي�صية 
وامل�صتكربين، ولي�ش بني قوى اخلري وقوى ال�رص، اأو بني الإميان والكفر، اأو بني دار 

احلرب ودار الإ�صالم، كما يذهب اإليه الت�صنيف التقليدي.
ومع اأن هذا الفهم لل�رصاع يبدو قريبًا من التحليل الطبقي املاألوف، فاإّنه اأكرث تنوعًا 
وامتداداً، وي�صتقي م�صمونه من جمالت دينية واأخالقية متعددة، حيث يعرب مفهوم 
احلقوق  �صلب  عن  اأي�صًا  بل  واحلرمان،  الفقر  عن  فقط  لي�ش  القراآين  ال�صت�صعاف 
ال�صيا�صية والفكرية والجتماعية والقت�صادية، ومنع النا�ش من التمتع بحق الختيار.

والن�صال الجتماعي،  املقاومة  لق�صيتي  اأ�صل واحد عند احلزب  �صنالحظ وجود 
فالتحرر الوطني ل يكتمل اإل اإذا مت حت�صني ال�صعب اقت�صاديًا. بل اإن حزب الله كما 
اأ�صا�ش  باأدائها،  اإ�صالمية عقائدية  الله هو "حركة  ال�صيد ح�صن ن�رص  العام  اأمينه  يقول 
م�صوؤولية  تتحمل  �صعبية  �صيا�صية  نف�صه حركة  الوقت  لكنها يف  املقاومة،  هي  ن�صاأتها 
ال�صيا�صي والقت�صادي  امل�صتوى  بالدم، وهي معنية مب�صتقبله على  �صعبها وتدافع عنه 
واملعي�صي". ويف مكان اآخر ي�صري اإىل اأن ال�صيا�صة القت�صادية للبنان يجب اأن ُتعطى 

فيها الأولوية للمحرومني واملظلومني واملناطق امل�صت�صعفة.
- املجتمع املقاوم

اإذا كانت العناية بالق�صايا املطلبية من مقت�صيات متثيل حزب الله ملجتمعه وجمهوره، 
ثانية  ناحية  من  ت�صب  فاإنها  امل�صت�صعفني،  بالدفاع عن  تلك  اأو  الطريقة  بهذه  ويرتبط 
وعلى نحو مبا�رص يف م�صلحة بناء ما يعرف مبجتمع املقاومة، ذلك املجتمع القادر على 
التكيف مع احتياجات املعركة �صد العدو، وال�صتفادة يف الوقت نف�صه من نتائجها 
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لدفع عملية الإ�صالح والتنمية والنه�صة قدمًا اإىل الأمام.
الذي  التما�صك  من  يكفي  ما  املجتمع  هذا  ميتلك  اأن  بد  الغاية، ل  هذه  ولتحقيق 
ي�صاعده على حتّمل التبعات املرتتبة على هذا الطريق. هكذا ت�صبح الأهداف الجتماعية 
مطلوبة بحد ذاتها تارة، ومن اأجل دعم املقاومة ومتكينها من ال�صتمرار تارة اأخرى.

ال�صلطة  غالبًا من خالل  يتم  الجتماعية  الأهداف  اأن حتقيق  اأي�صًا  الله  يرى حزب 
ولي�ش مبعزل عنها، ويف اإطار عملية بناء الدولة اأو ا�صتكمال بنائها، ولي�ش خارجها. 
ولذلك رف�ش ا�صتعمال العنف، واأبدى دعمه للحريات التي ل ُت�صهر فقط يف وجه 

ال�صلطة ال�صيا�صية، بل اأي�صًا يف مواجهة النموذج القت�صادي الجتماعي ال�صائد. 
- الدولة العادلة

اأم غري  اإ�صالمية كانت  الدولة،  اإىل  بالأ�صا�ش  الله روؤية مطلبية موجهة  بنى حزب 
اخلريي،  العمل  باب  من  متر  مل  التي  املقاِومة،  ن�صاأته  ذلك  على  �صاعده  اإ�صالمية، 
البداية  فمنذ  متعدد.  دينية يف جمتمع  اإقامة دولة  مفارقة  النغما�ش يف  به عن  وناأت 
اأعلن  التي  الر�صالة املفتوحة  اأورد يف  انه  اللبنانيني، ومع  باإجماع  طالب بنظام يحظى 
فيها انطالقته )�صباط 1984( اأنه جزء ل يتجزاأ من الأمة الإ�صالمية، التي يرتبط فيها 
اأفراد  "جلميع  يتاح  اأن  هو  هدفه  باأن  اأ�صاف  فقد  واحد،  عقائدي  برباط  امل�صلمون 
)ال�صعب اللبناين( تقرير م�صريهم والختيار بكامل حريتهم �صكل نظام احلكم الذي 
فكريًا  جت�صده  حياة  نظام  هو  اإليه  بالن�صبة  الإ�صالم  باأن  احلزب  يخف  يريدونه". ومل 
الدولة الإ�صالمية، لكنه مل ي�صَع اإىل اإقامة تلك الدولة، ومل تكن ذلك قط جزءاً من 

برناجمه املعلن اأو غري املعلن. 
ومع الوقت ازداد هذا الأمر و�صوحًا، حيث �صار الهدف ال�صيا�صي الأ�صمى بالن�صبة 
اإليه هو العدالة، مبعزل عن �صكل النظام الذي يحققها. ولأنه اآمن بالتعددية ، فقد 
ركز دعوته على تطوير النظام ال�صيا�صي، بدءاً من الرتكيز على اإلغاء الطائفية ال�صيا�صية، 
و�صوًل اإىل مناداته بقيام دول عادلة حديثة وقادرة. ودولة كهذه ل تقوم من دون 
املواطنني.  بني  وامل�صاواة  الق�صاء،  وحماية  املحا�صبة  ومبداأ  القانون  حكم  �صيادة 
فالعدالة هي �صمانة ل�صتقرار الدولة، والقوة هي �رصط ل غنى عنه لوجودها. وكال 
الأمرين، يتطلب اقتالع �صجرة الف�صاد من جذورها. والق�صاء على ظواهر التمييز، 

وال�صتبعاد الجتماعي، واجتثاث ظاهرة الفقر.
الربط بني الإ�سالحيني ال�سيا�سي والجتماعي

تتمثل فكرة حزب الله عن دولة العدالة الجتماعية يف ذلك النظام الذي يربط بني 
قيام عقد اجتماعي متوازن بني  ال�صيا�صي والإ�صالح القت�صادي، ويرعى  الإ�صالح 
ي�صمن  الذي  الريعي(  اخليار  الإنتاجي )ل  اخليار  يلتزم  الإنتاج، كما  اأطراف  جميع 
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احلرية القت�صادية من جهة، لكنه يوازن من جهة ثانية بني اعتبارات النمو والتنمية، 
اقت�صادي حقيقي،  اإ�صالح  الدخول اىل  "ففي �صبيل  العدالة والكفاءة.  وبني عاملي 
ذات  احليادية  الدولة  واقع  من  بالنتقال  للدولة،  جديد  دور  اعتماد  من  اأوًل  بد  ل 
)برنامج  التنموية"  الدولة  واقع  اإىل  املحدودة،  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاهمات 
وجتنب  للبلد،  التناف�صية  القدرة  زيادة  ت�صمن  التي   ،)2009 النتخابي  الله  حزب 
وتعزز  للخارج  الإمنائية  التبعية  من  حتّد  اأنها  كما   ، ال�صوق  فو�صى  نتائج  القت�صاد 

الندماج باملحيط العربي، وتوفر مقومات الرفاهية والزدهار.
ول يكون بناء الدولة القادرة العادلة من هذا املنظور بالدفاع عن ال�صيادة وال�صتقالل 
ت�صمن  متوازنة،  واجتماعية  اقت�صادية  �صيا�صات  و�صع  اأي�صًا  يتطلب  بل  فح�صب، 
"لأبنائها الكفاية وال�صتقرار وال�صتقالل"، وت�صاعد على ن�رص الر�صا العام، وذلك 
دعم  ال�رصيبية،  العدالة  املتكاملة،  الب�رصية  التنمية  بينها  من  عدة،  م�صارات  عرب 
الجتماعية.  احلماية  برامج  وتعزيز  البطالة  م�صتويات  خف�ش  الإنتاجية،  القطاعات 
اأنظمة  امل�صتهدفة من  الفئات  تو�صيع  الطائف  بعد  اأول من طرح  الله  وقد كان حزب 
دعا  كما   ،)1996 للعام  النتخابي  )الربنامج  اللبنانيني  جميع  لت�صمل  ال�صمان، 
لبنان القت�صادي واملايل،  ا�صتقالل  املالية على ح�صاب  اأن ل يكون حل الأزمة  اإىل 
ورف�ش �صيا�صات اخل�صخ�صة يف احلالت التي يوؤثر فيها ذلك على النمو القت�صادي و 

ال�صتقرار الجتماعي. 
هذه الثوابت التي تتكرر يف برامج حزب الله وم�صاهماته تقوم على ركائز ثالث، 
ركيزة �صيا�صية هي احلد من التبعية، وركيزة اقت�صادية هي الكفاءة، وركيزة اجتماعية 

هي الإن�صاف والعدالة.
يف املمار�سة: الربامج واملبادرات

طالب حزب الله الدولة ببناء ودعم املجتمع املقاوم، لكنه مل ينتظر قيامها بواجباتها 
)التي مل تف بها على اأي حال(، فبادر اإىل تاأ�صي�ش �صبكة من املوؤ�ص�صات الجتماعية 
املعر�صة  املناطق  معظم  انت�رصت يف  وال�صحة،  والرتبية  والإعمار  الإغاثة  �صعد  على 
م�رصوع  اأهمها  الإعمار،  لإعادة  وا�صعة  برامج  م�صهودة  بفعالية  نفذ  وقد  للعدوان. 
اآلف امل�صاكن املدّمرة خالل حرب متوز/ يوليو  بناء  اإعادة  "وعد" الذي يعمل على 

.2006
ومن ناحية ثانية با�رص احلزب تقدمي خدمات اأخرى جلمهوره، للتعوي�ش عن تق�صري 
التي  املجالت  من  اأي  الدولة يف  يحل حمل  اأن ل  راعى  لكنه  وق�صورها،  ال�صلطة 
نطاق  احلزب  موؤ�ص�صات  و�ّصعت  الأهلية،  احلرب  اأثناء  ففي  فيها.  حا�رصة  تكون 
خدماتها لت�صمل ما يفرت�ش بالهيئات احلكومية تاأمينه، مثل تقدمي مياه ال�صفة جمانًا يف 
الأ�صا�صية...الخ.  التحتية  البنى  النظيفة، و�صيانة  ال�صبكات  اإىل  تفتقر  التي  املناطق 
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وبعد اتفاق الطائف، ومع ا�صتعادة الدولة تدريجيًا ح�صورها و�صلطتها، بداأ يركز على 
ا�صتمرار  الأهلية واجلمعيات اخلريية، يف ظل  املنظمات  املحلية ودعم  التنمية  م�صائل 

غياب البلديات املفرت�ش بها تقدمي تلك اخلدمات.
اأما بعد النتخابات الربملانية الأوىل التي اأجريت يف لبنان اإثر احلرب الأهلية، وحقق 
لتقدمي  الرئي�صي  املدخل  الت�رصيعية  ال�صلطة  اأ�صبحت  فقد  لفتًا،  فوزاً  الله  فيها حزب 
مقاربته، موؤكداً بذلك موقفه القائم على اأن حتقيق الأهداف الجتماعية والقت�صادية 
مير من خالل تغيري موقف ال�صلطة واجتاهها. فاتخذ موقف املعار�صة ملعظم حكومات 
بل  منها،  اأي  امل�صاركة يف  عن  بنف�صه  وناأى   ،)2005 -1991( الطائف  بعد  ما 

رف�ش منحها الثقة.
وقد حكمت نظرة حزب الله بالأ�صا�ش هواج�ش جتاه امل�رصوع الإعماري حلكومات 
الرئي�ش رفيق احلريري الأوىل، فاعترب اأن هذا امل�رصوع يركز على "اإمناء احلجر دون 
الذي دعم  الوحيد  الله هو احلزب اجلماهريي  الفرتة كان حزب  الب�رص". ويف هذه 

حتركات الحتاد العمايل العام التي لقت حينها منعًا وقمعًا من ال�صلطات القائمة.
يف املرحلة التالية، ركزت معار�صة حزب الله على اجلانب القت�صادي واملعي�صي 
من  حلود  الرئي�ش  عهد  يف  ال�صلطة  موقف  تطور  اأن  بعد  اجلوانب،  من  غريه  دون 
بالرئي�ش احلريري. ومع ذلك فقد واظب احلزب  اإيجابًا  املقاومة، وتطورت عالقته 
على رف�ش ال�صيا�صات املالية والقت�صادية للحكومة، داعيًا اإىل جتنيب الفقراء ت�صديد 
اأثمان ال�صيا�صات اخلاطئة. كما وقف موقفًا متحفظًا من املوؤ�ص�صات الدولية، موؤكداً 
على اأن احلل ينبع من التوافق الداخلي، ل بالعتماد املفرط على اخلارج، اأو بالعتماد 

على امل�صاعدات الآتية من دول ل تربطها بلبنان �صداقة �صافية.
اخلالف  اأدرج  بل  الر�صمية،  القت�صادية  لل�صيا�صات  الله  معار�صة حزب  ا�صتمرت 
حولها يف عداد م�صائل التباين امل�صتحكم بينه وبني قوى الرابع ع�رص من اآذار. ومع 
ال�صلطة  لربامج  العامة  الجتاهات  تغيري  اإىل  توؤد  مل  امل�صتمرة  الله  حزب  معار�صة  اأن 
ما  لدولة  النيوليربالية  الندفاعة  جلم  من  متكنت  فقد  الف�صاد،  اأو  الهدر  اأوقفت  ول 
الق�صايا الجتماعية ق�صطًا من  باإيالء  اآخرين-  بالتعاون مع  الطائف، واألزمتها -  بعد 
الهتمام. كما �صاهم احلزب يف اإعطاء زخم �صعبي لتحركات العمال املطلبية، ويف 
اإبطاء عملية اخل�صخ�صة، ومتّكن اأي�صًا من منع بع�ش امل�صاريع التي اعتربها متعار�صة 
مع م�صالح الفئات ال�صعبية. لكن احلزب عوقب على معار�صته الدائمة بحرمان املناطق 
العام،  ال�صتثمار  موازنات  من  الي�صري  النزر  اإل  تنل  فلم  فيها جمهوره،  ينت�رص  الني 

وخ�صو�صًا منها مناطق ال�رصيط احلدودي املحرر.
مل يكن حزب الله وحيداً يف معار�صته لل�صيا�صات القت�صادية الجتماعية، بل كان 
متعددة،  تقاطع  نقاط  اأخرى  اإىل قوى  فعالية وقوة وجمهوراً، وقد جمعته  الأكرث 
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من دون اأن ي�صل الأمر اإىل تبني م�رصوع اقت�صادي- اجتماعي موّحد، حتى يف اإطار 
املعار�صة احلالية. لكنه اليوم ي�صكل امل�صاحة امل�صرتكة جلميع حلفائه، فهو يتالقى مع 
حركة اأمل مثاًل يف التاأكيد على اإمناء املناطق، ومع التيار الوطني احلر على مكافحة 
النظام  على  اإ�صالحات جدية  اإدخال  على  الي�صار  ومع  والهدر،  واملح�صوبية  الف�صاد 
من  عداها  ما  على  الإ�صالح  فكرة  بذلك  مغلبًا  العمال،  مطالب  ودعم  القت�صادي 

تناق�صات فكرية واإيديولوجية بل و�صيا�صية يف بع�ش الأحيان.
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3

�ضيا�ضي  كاتب   17
تون�ضي ونائب مدير مركز 

اجلزيرة للدرا�ضات

17رفيق عبد السالم
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غالبا ما يرد الإ�صكال ال�صيا�صي يف املنطقة العربية الإ�صالمية، ويف مقدمة ذلك غياب 
الدين ورجاله على �صوؤون  اإىل �صيطرة  اأ�صال،  انتفائها  اأو  الدميقراطية  احلريات وتعرث 
ال�صيا�صة واحلكم. و�صمن هذا ال�صياق يكت�صي احلل العلماين اأهميته بالن�صبة للكثري من 
النخب العربية والإ�صالمية، واإن كانت املجاهرة بذلك ل تتم اإل ملامًا، جتنبا مل�صادمة 
اأن ثمة جملة من املعطيات  بيد  العلمانية.  العام املتوج�ش من مقولة  احل�ش الإ�صالمي 
بالدين  الدولة  عامة، و�صلة  بال�صيا�صي  الديني  تناول عالقة  عند  اإليها  النتباه  يتوجب 
خا�صة، يف الرقعة العربية الإ�صالمية. ولذلك فمن املنا�صب التوقف بع�ش ال�صيء عند 

بع�ش املعطيات الت�صخي�صية قبل اخلو�ش يف تفا�صيل احلل اأو احللول املقرتحة.
حترير الدين من �سطوة الدولة ولي�ش العك�ش

اإن اأغلب الدول العربية، �صواء تلك التي نحت منحى حتديثيا جذريا، كما هو الأمر 
اأ�ص�ش تقليدية  اأ�ص�صت �رصعيتها على  التي  اأو تلك  بالن�صبة لتون�ش و�صوريا والعراق ، 
منهجا  نهجت  التي  تلك  اأو  العربي،  اخلليج  ودول  ال�صعودية  �صاأن  هو  كما  دينية، 
توليفيا اأو توفيقيا، كما هو �صاأن املغرب ولبنان وم�رص واليمن واجلزائر، تت�صم بنزعة 
حتكمية تطال �صائر مناحي املجتمع مبا يف ذلك الدين وموؤ�ص�صاته. وهكذا يتبني عند 
التحقيق الدقيق اأن جوهر امل�صكل يكمن يف رهن الدين وموؤ�ص�صاته من طرف الدولة 
اأكرث مما يكمن يف �صيطرة الدين على موؤ�ص�صات احلكم اأو وجود جهاز ديني ما�صك 
برقاب احلكم. وهذا يجعل من حترير الدين من �صيطرة الدولة و�صطوتها هو املطلب 

الأقرب اإىل الواقع العربي والإ�صالمي، اأكرث منه حترير الدولة وال�صلطة من الدين. 
تت�صم  احلداثية،  الإدعاءات  ذات  ذلك  مبا يف  ولإ�صالمية،  العربية  الدول  فاأغلب 
املقد�صات  ا�صتخدام  اإىل  ومتيل  والدين،  املجتمع  على  وا�صتحواذي  تاأميمي  بطابع 
جهازها  يف  اأق�صام  جمرد  اإىل  الدين  وحولت  وت�صلطها،  هيمنتها  ت�صويغ  اأجل  من 
التنفيذي، وجعلت رجالته اأ�صبه ما يكون بالبريوقراطيني واملوظفني، ل يزيد دورهم 
اأكرث  اأن  العجيبة  املفارقات  الديني. ومن  بالغطاء  واإك�صائه  الواقع  الأمر  على �رصعنة 
الدول العربية جذرية وادعاءات حداثية و"علمانية" ل تقبل باأن ي�صتقل احلقل الديني 

وموؤ�ص�صاته ووظائفه العامة عن وظائف الدولة وبريوقراطيتها.
ال�سلطة تبتلع املجتمع

يعاين الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي حالة مزمنة ومتفاقمة من ال�صطراب والفو�صى 
اإن على �صعيد بناه الرمزية الثقافية اأو على �صعيد موؤ�ص�صاته الناظمة ووظائفه احليوية، 
نتيجة جتارب حتديثية م�صوهة زادتها دولة ما بعد ال�صتقالل تفاقما وات�صاعا. ولي�صت 
حالة الفوران الديني وال�صتقطاب الجتماعي والثقايف التي ت�صق املجتمعات الإ�صالمية 

اإل تعبريا مكثفا عن هذه الأزمة ال�صاربة.
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تت�صم البالد العربية الإ�صالمية مبلمحني رئي�صيني مرتابطني، هما يف احلقيقة ووجهني 
التقليدي  الجتماع  بنى  تفكك  نتيجة  املريع  املوؤ�ص�صي  الفراغ  اأولهما  واحدة:  ملع�صلة 
والعجز اأو التمنع عن بناء موؤ�ص�صات حديثة حملها، مقابل ات�صاع النواة املركزية للدولة 
وا�صتحواذها على املجتمع الأهلي وكل ف�صاءات التعبري احلر وامل�صتقل، مبا يف ذلك 
ب�صكل  وت�صاربها  الجتماعية  الوظائف  تداخل  وثانيهما  الناظمة.  وموؤ�ص�صاته  الدين 
بديهيا  اأمرا  اأ�صحى  وهكذا  وتوازنه.  العام ول�صتقراره  الجتماع  �صري  لنتظام  معيق 
اأن تتدخل الدولة يف الكبرية وال�صغرية، واأن يحل رجل احلكم وال�صيا�صة حَكما يف 

جمالت الدين والثقافة والفن، ويف كل �صيء.
ل ت�ساوق حتمي بني التحديث والدميقراطية

وخمتلفة،  متنوعة  و�صيغا  اأ�صكال  ياأخذ  ال�صيا�صي  الت�صلط  اأن  اإىل  ننتبه  اأن  يجب 
ولي�ش ذاك املدعوم اأو امل�صنود دينيا اإل �صنفا من اأ�صنافه ووجها من وجوهه، ولذلك 
ل يجب الطمئنان اإىل مقولة اأن "علمنة" ال�صيا�صي �صتجلب معها الدميقراطية واحلريات 
الراهن، وخ�صو�صا يف منطقتنا  اأخرى يف ع�رصنا  ا�صتبدادية  �رصورة. فهناك وجوه 
الديني". هذا  "ال�صتبداد  واأكرث �رصاوة من  فتكا  اأ�صد  تكون  قد  العربية والإ�صالمية 
ال�صنف كنت اأ�صميته يف موا�صع �صابقة بال�صتبداد احلداثي، وهو منط من ال�صتبداد 
ال�صيطرة  �رصعنة  بهدف  احلداثي  ال�صيا�صي  للقامو�ش  الذرائعي  ال�صتخدام  على  يقوم 
�صابه  وما  والتحديث  والتنوير  والتقدم  الدميقراطية  قبيل  اخلارجي من  الولء  وك�صب 
اأن  اإىل حقيقة مهمة، وهي  فيرب  ماك�ش  الأملاين  الجتماع  ينبهنا عامل  ذلك. وفعال 
النتقال من الجتماع التقليدي اإىل احلديث ل يعني �رصورة فتح اأبواب جنة موعودة، 
بقدر ما يقرتن ذلك اأحيانا كثرية بظهور وجوه واأ�صكال ت�صلطية جديدة وغري م�صبوقة، 
مبوازاة ات�صاع اأدوات ال�صبط والرقابة التي تتيحها البريوقراطية وتطور التقنيات والعلوم 
احلديثة. فهذه يتم توظيفها اإىل اأق�صى احلدود املمكنة من طرف الدولة احلديثة. فمن 

يقول مثال اأن الفا�صية والأتاتوركية والبورقيبية كانت تقليدية اأو دينية؟
رجحان  نتيجة  العربي  العامل  يف  وامتدادا  تفاقما  اأكرث  امل�صكلة  هذه  تبدو  ورمبا   
اأو ت�صاوؤله يف  للدولة مقابل غيابه  املركزية  النواة  يتكثف يف  الذي  الأداتي  التحديث 
الدولة، وخ�صو�صا جهازها  اإىل  �صبيلها  اأخذت  قد  تطورا  التقنيات  فاأكرث  املجتمع. 
يف  للمجتمع  احليوية  والوظائف  املجتمع  عن  حجبها  مقابل  وال�صتخباراتي  الأمني 

القت�صاد وال�صحة والتعليم والإدارة وغريها.
التحديث والدميقراطية كما ل  ت�صاوق حتمي بني  اأنه ل يوجد  اأردت قوله هنا  ما 
يوجد اقرتان حتمي بني الدين وال�صتبداد، ومن ثم علينا اأن نخرج من تلك املعادلة 
التب�صيطية التي تعادل بني حداثة اأو حتديث ودميقراطية وبني الدين وال�صتبداد، واأن 

نكون حذرين من ال�صتبداد احلداثي قد حذرنا من ال�صتبداد الديني.
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مبداأ احلياد والتجربة التاريخية
ذكرت هذه املقدمات العامة بهدف تقدمي ت�صخي�ش للحالة العربية الإ�صالمية، بدل 
الن�صياق وراء مقولت نظرية عامة ل ت�صمد اأمام الواقع وتعقيداته الراهنة. ومع ذلك 
اأقول يف هذا ال�صدد، وبعيدا عن الدخول يف ال�صجالية العقيمة حول الدولة الإ�صالمية 
اأو الدولة العلمانية، باأن هنالك حاجة فعال اإىل اإقامة نوع من التمايز الوظيفي بني الدين 
اإحلاحا يف ظل تعقد الجتماع احلديث وت�صخم  اأكرث  والدولة، وقد غدا هذا الأمر 
وموؤ�ص�صاته  العامة  الدين  �صوؤون  تكون  حتى  اأنيابها وخمالبها،  ة  وحدِّ احلديثة  الدولة 
اأن تكون جزء من اأجهزة الدولة  جزء من حركة املجتمع الأهلي وقواه الفاعلة بدل 

وم�صاغلها. 
اإىل  بطبعها  متيل  عليها  تتاأ�ص�ش  التي  ال�رصعية  ونوعية  �صكلها  كان  اأيا  فالدولة، 
ال�صتيالء على اأ�ص�ش ال�رصعية الرمزية واملعنوية، بقدر حر�صها على ال�صتحواذ على 
الرثوات وامل�صالح املادية. واإذا كان امللك مييل اإىل النفراد وطلب املجد كما يحدثنا 
العالمة ابن خلدون، فاأنى له اأن يكون حار�صا اأمينا للدين اأو اأي من القيم الأخرى. 
وفعال اإن اأهمية الفكر ال�صيا�صي الواقعي بدءا بابن خلدون ومرورا مبكيافيلي وهوب�ش 
ومونت�صكيو، واإىل حد ما هيجل تكمن يف النتباه اإىل حقيقة اأن ال�صيا�صي لي�ش جمال 
لتج�صد الف�صائل الأخالقية والروحية بقدر ما هو قرين ال�رصاع على امل�صالح والتدافع 
من اأجل ال�صتئثار وال�صتحواذ. وهو اأمر يدعو اإىل التوج�ش من ال�صلطة، بل وحتى 
ال�صيا�صي،  العالج  اإمكانيات  اأمام  املجال  فتح  اإن  فيها.  العمياء  الثقة  بدل  الدولة، 
اأي ابتداع الو�صائل والإجراءات املنا�صبة للحد من هذه ال�رصور وتقلي�صها ما اأمكن، 
ولَّد فكرة ف�صل ال�صلطات، وا�صتقاللية املجتمع املدين عن ال�صلطة ال�صيا�صية، وفكرة 
توازن املوؤ�ص�صات، وجعل بع�صها رقيبا بع�صها على البع�ش. وهنا تكمن اأهمية املعاجلة 

الإجرائية الدميقراطية.
الدولة ال�سلطانية

درج الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي التقليدي يف اإطار ما �صمي بالآداب ال�صلطانية، اأو 
ال�صيا�صة ال�رصعية، على اإ�صفاء نوع من الهالة القد�صية على دور "اخلليفة"، اإىل جانب 
اعتبار ال�صلطان حار�صا للدين وامللة. اإل انه عند تاأمل التجربة التاريخية احلية يتبني اأن 
تطلب حرا�صته  مما كانت حتميه وكانت  اأكرث  بالدين  ال�صلطانية كانت حتتمي  الدولة 
اأكرث مما حتر�صه. ولعل هذا ما يف�رص دعوة العلماء منذ وقت مبكر ومنذ ا�صتيالء بني 
اأمية على احلكم، اإىل كف يد احلكام عن التدخل يف جمال الدين اأو حتويله اإىل ما 
لل�رصيعة  العامة  باحلدود  اللتزام  اإىل  دعوها  فقد  للدولة.  الر�صمية  اليدولوجيا  ي�صبه 
للعلماء دون  الديني والعتقاد، وترك ذلك  الجتهاد  م�صائل  مع �صمان حيادها يف 
غريهم. وكان من نتائج ذلك ظهور ما اأ�صماه املوؤرخ الأمريكي القدير اأيرا لبيدو�ش 
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الق�صور والأمراء وف�صاءات املجتمع الأهلي. فقد  بالتمايز والنف�صال بني ف�صاءات 
كانت الق�صور امللكية والأمريية حقال لتج�صيد الأبهة ال�صلطانية، يف حني كان املجتمع 
الأهلي عامرا باملوؤ�ص�صات العلمية والدينية والجتماعية، وهذا ما يف�رص املفارقة العجيبة 
التي طبعت التاريخ ال�صيا�صي الإ�صالمي، بني دولة �صديدة التقلب وال�صعود والأفول، 
التاريخ  يف  التمايز  هذا  مثل  ح�صل  لقد  فعال  وال�صتقرار.  النتظام  �صديد  وجمتمع 
الإ�صالمي بني الدين وال�صلطان، اأو ب�صورة اأكرث دقة بني حقول الفقه والدين واحلكم 
وال�صلطان، ول�صت معنيا كثريا اإن كان ذلك ي�صمى علمانية اأو ل، املهم اأن ذلك قد 

ح�صل فعال.
منها  ال�صتفادة  ميكن  ال�صني  ال�صيا�صي  الفكر  يف  مهمة  مقولة  فهناك  ذلك،  ومع 
واملراكمة عليها تقوم على الإقرار ال�صمني وال�رصيح باأن ال�صيا�صة هي جمال تقديري 
ال�صلطة  اأن  القول  ميكن  املعنى  وبهذا  والإلزام.  للتقييد  جمال  ولي�صت  اجتهادي، 
هي �صاأن ب�رصي ن�صبي. فال توجد كني�صة ح�رصية يف الإ�صالم حتدد ما هو م�رصوع 
وغري م�رصوع، كما ل يوجد ويل فقيه مفو�ش من ال�صماء يحوم فوق روؤو�ش النا�ش 
واإرادتهم اأو فوق املوؤ�ص�صات العامة املنتخبة، بل اإن ال�صاأن ال�صيا�صي جماله التح�صني 
والتقبيح وميزان امل�صالح واملفا�صد الذي يحدده الجتهاد العقلي واختيار النا�ش احلر.

احلل العلماين واحلل الإ�سالمي ومبداأ حياد الدولة
ت�صتنزف ال�صاحة الثقافية وال�صيا�صية العربية �رصوب من ال�صجال العقيم حتولت بعامل 
الوقت اإىل ا�صتقطاب ان�صطاري حاد بني مع�صكر احلل العلماين من جهة ومع�صكر احلل 
الإ�صالمي من جهة اأخرى. وهو ان�صطار ت�صكل يف حقيقة الأمر يف الأجواء ال�صاخبة 
التي �صاحبت تفكك ال�صلطنة العثمانية �صنة 1924، و�صعود الأتاتوركية. فمنذ اأن 
املنار �صنة 1922، ثم جاء من  ال�صهرية يف جملة  كتب ر�صيد ر�صا �صل�صلة مقالته 
بعده علي عبد الرازق فن�رص "الإ�صالم واأ�صول احلكم" �صنة 1925، اأخذت ال�صاحة 
الفكرية العربية يف ال�صطفاف بني من ينادي باأ�صلمة الدولة وتطبيق ال�رصيعة من جهة، 
ومن ينادي بعلمنتها وفك ارتباطها بالدين من جهة اأخرى. بني من ينادي با�صتعادة 
اخلالفة وال�رصيعة، ومن يقول بعدم اإلزاميتها دينا وعقال. ورغم اأن علي عبد الرازق 
كان �صيخا اأزهريا ومل يخرج يف احلقيقة عن �صياقات الطرح الفقهي والكالمي التقليدي 
للم�صاألة ال�صيا�صية، اإل اأن جمريات الأمور فيما بعد اأخذت هذا املنحى ال�صطفايف بني 

تالميذه من جهة، وتالميذ ال�صيخ ر�صيد ر�صا واأتباعه من جهة اأخرى. 
ورمبا �صار مبقدورنا اليوم اأخذ بع�ش امل�صافة عن هذه الثنائية القاطعة وتقليب النظر 
يف �صاأن عالقة الدين بال�صيا�صة وبالدولة، ب�صكل اأكرث هدوءا واتزانا. ومن املنا�صب 
هنا ولأ�صباب عملية، اإبعاد م�صطلح العلمانية عن دائرة ال�صجال العام، ملا يكتنفه من 
غمو�ش وطابع ا�صتقطابي، والت�صديد بدل من ذلك على مفاهيم من�صبطة وحمددة من 
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قبيل الدميقراطية، حياد الدولة، احلريات وما �صابه ذلك.
هناك حاجة فعلية اليوم اإىل الت�صديد على حيادية الدولة اإزاء �صوؤون الثقافة والدين 
واملجتمع من دون تردد، اإذ لي�ش من مهام الدولة ول من حقها فر�ش اأمناط ثقافية اأو 
فكرية اأو �صلوكية معينة �صواء با�صم الالئكية اأو الإ�صالمية. بل اإن دورها يجب اأن يقت�رص 
اأن م�صاألة احلياد  اأكرث. ورغم  العام ولي�ش  ال�صالح  ال�صلم املدين وخدمة  على حماية 
تظل ن�صبية، لأنه ل توجد دولة يف نهاية املطاف لي�ش لها خياراث ثقافية وقيمية معينة، 
اإل اأنه من املوؤكد هنا اأن ثمة فروقا وا�صحة بني دولة تتيح حرية الختيار اأمام الأفراد 
النا�ش  اأ�صال وتتدخل يف اختيارات  الهام�ش  اأخرى ل تتيح هذا  واملجتمعات، وبني 
واأفكارهم واأذواقهم. ويتوجب على العلمانيني اجلذريني، وكذلك على الإ�صالميني 
اجلذريني التخفيف من غلوائهم. اإذا جتاوزنا اجلانب النظري من امل�صاألة، وركزنا على 
معاينة الواقع العيني ال�صيا�صي، فاإنه ميكن القول باأن النموذج التدخلي للدولة، ب�رصبيه 
العلماين والإ�صالمي، م�رص بحرية النا�ش وبتوازن جمتمعاتنا وا�صتقرارها، على نحو 

ما تربز ذلك التجربة العلمانية اجلذرية الرتكية والإيرانية ال�صيعية على ال�صواء.
النماذج القابلة لال�ستلهام

اأنه  اإل  ا�صتن�صاخ،  اأو  ا�صتجالب  مو�صع  لي�صت  عامة  املجتمعية  النماذج  اأن  رغم 
ميكن ال�صتفادة من النموذج الأجنلو�صك�صوين، مع جتنب النموذج الفرن�صي ملا خالطه 
من نزعات جذرية وتدخلية حتت عنوان الالئكية واجلمهورية. فاإذا كان الفرن�صيون 
بحكم مالب�صات التجربة الفرن�صية، اخلا�صة جدا حتى باملقايي�ش الأوروبية، قد راأوا 
يف الف�صاء العام جمال يتوجب تطهريه من الأديان والعقائد، واإحالل الثقافة الالئكية 
حمله، فاإن اأقرانهم الجنليز، وب�صورة اأو�صح الأمريكان فيما بعد، روؤوا الف�صاء العام 
جمال مفتوحا اأمام خمتلف العقائد والأديان والطوائف، واأن مهمة الدولة تقت�رص على 
ح�صن تنظيمها حتى ل يغلو بع�صها على بع�ش. واإذا كان الفرن�صيون ي�صيقون ذرعا من 
وجود تعبريات ومظاهر دينية خا�صة، باعتبارها مناق�صة ملبداأ الالئكية اأو اجلمهورية، 
فاإن اأقرانهم الجنليز والأمريكان اعتربوا ذلك يدخل �صمن حرية الختيار اخلا�ش للفرد 

اأو اجلماعات. 
اأخل�ش من كل ذلك اإىل القول باأننا يف حاجة يف املرحلة الراهنة اإىل اإبعاد الدولة 
ترك احلراك  ثم  لها، ومن  تعتربها حقا ح�رصيا  اأمكن عن م�صاحات كثرية ظلت  ما 
النموذج  يت�صكل  اأن  اأمل  على  الطبيعية،  وتريته  على  يجري  وال�صيا�صي  الجتماعي 
املجتمعي على هيئة حمددة ومقبولة من اجلميع. امل�صاريع املجتمعية ل تولد مكتملة 
ول هي تبنى يف حلظة واحدة، ول هي منتج جمموعات اإيديولوجية حمددة، بل هي 
الفكرية  القوى  التجاذبات وامل�صاومات بني  تراكمي طويل ومعقد من  ح�صيلة م�صار 

والجتماعية وال�صيا�صية، وبني خمتلف النخب.
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 كما اأنه يتوجب التنبيه هنا اإىل اأن امل�صاريع املجتمعية لي�صت مناذج مطلقة وجمردة 
بل لها حلمها وعظمها، وهي تتخلق يف رحم املجتمع بنجاحاته واإخفاقاته، وكذلك 
النموذج  فكرة  من  نتخل�ش  اأن  يجب  هنا  ومن  العامة.  وحاجاته  ملطالبه  ت�صتجيب 
العلماين الطهوري اجلاهزة، وكذا فكرة النموذج الإ�صالمي الكاملة وامل�صتجلبة من 
املا�صي والتاريخ، فال فكرة الدولة الالئكية على طريقة يعاقبة الثورة الفرن�صية، ول 
مثال،  العلماين  العالج  الراهن.  لو�صعنا  �صاحلان  التقليدية،  ال�صلطانية  الدولة  منوذج 
الذي ظهر يف القارة الأوروبية، مل يولد لأن هنالك جماعة من الفال�صفة واملفكرين 
قد ا�صتهوتهم العلمانية، بل لأنها اأ�صبحت حاجة عملية فر�صتها اأجواء احلروب الدينية 
يف القرنني ال�صاد�ش ع�رص وال�صابع ع�رص، بعدما اأ�صبح الدين قرين النق�صام واملنازعة. 
وكذلك بعدما اأ�صبح من غري املمكن تاأ�صي�ش الجتماع ال�صيا�صي على الدين والكني�صة. 
ول�صت متيقنا باأن علمانية كتلك قد اأ�صبحت مطلبا عاما يف جمتمعاتنا، اأو اأن لها قوى 
اجتماعية و�صيا�صية تتحرك بها على الأر�ش، اأو هي قادرة اأن ت�صكل اإجماع �صيا�صي 
جديد على اأنقا�ش الإجماع التاريخي املتف�صخ، ولكنني مع ذلك مطمئن اإىل مطلب 

حيادية الدولة واأنه ميكن اأن ي�صاعد اجلميع على الن�صوج الفكري وال�صيا�صي.
تفكك الإجماع التقليدي وعدم تبلور اإجماع جديد

اإ�صاراتها ومعاملها، ولي�صت  بع�ش  الأفق، قد منتلك  تلوح يف  اإن احللول ممكنات 
�صيئا مكتمال يقع خلف ظهورنا اأو من�صك به بني اأيدينا. واإذا كانت احلداثة تعني يف بُعد 
من اأبعادها الأ�صا�صية اإعمال الجتهاد وقدح زناد الفكر بعيدا عما قاله القدامى وما دونه 
املحدثون، فيجب األ نتهيب من فتح دروب جديدة غري م�صبوقة، اإن على �صعيد الفكر 
اأو الجتماع ال�صيا�صي. لقد تفكك الإجماع التقليدي مع موجة الجتياح ال�صتعماري 
الغربي وجتربة التحديث، ولكن مل تتبلور بعد معامل اإجماع جديد يحل حمله، وهو 
اأمر يحتاج اإىل جهد جماعي وحوار عام ومفتوح بني الإ�صالميني والعلمانيني و�صائر 
القوى الجتماعية وال�صيا�صية، اإىل اأن ن�صل اإىل هذا الإجماع املطلوب. وقد ي�صتغرق 
هذا الأمر اأجيال كاملة اإىل اأن تت�صكل �صورته النهائية. مع التنبيه هنا اإىل اأن �صوؤال 
الهوية العامة للنظام ال�صيا�صي والجتماعي ل ميكن ح�صمه بفعل �صلطوي و�رصيع من 
هذه اجلهة اأو تلك. هناك حاجات راهنة، فنحن يف اأم�ش احلاجة للخروج من هذا 
ال�صجال ال�صيق واخلانق الذي كان وما زال يتحكم بال�صاحة الفكرية وال�صيا�صية العربية 
ثالثة  على  ذلك  مقابل  والتاأكيد  وال�صيا�صي  الفكري  والن�صج  التطور  حركة  ويكبح 

اأفكار اأولية ب�صيطة رئي�صية:
اأول: حيادية الدولة والتخفيف من وطاأتها ما اأمكن مقابل اإعطاء الأولوية للمجتمع 
املدين وحتريك طاقاته الدفينة واملكبوتة التي تغذي ال�صطراب والعنف الذي بات يتهدد 
الإ�صالم  واأن  العربية  الر�صمية هي  لغتها  باأن  العربية  الدول  اأغلب  اأقرت  لقد  اجلميع. 
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وهادئة ول  م�صتقرة  �صيا�صية  بتنظيم حياة  البعدين كفيلني  للت�رصيع، وهذين  م�صدرا 
حاجة ملزيد من اأدجلة امل�صاألة، �صواء برفع مطلب علمانية الدولة اأو اإ�صالميتها، على اأن 

تبقى م�صاألة الهوية جمال للحوار والنقا�ش العام.
ثانيا: العرتاف مبختلف القوى املكونة للمجتمع من دون متييز على اأ�صا�ش الدين اأو 
العرق اأو اللون اأو اجلن�ش، وفق مبداأ املواطنة العامة، مع الت�صديد على �صيادة القوانني، 
وف�صح جمال امل�صاركة والعمل اأمام جميع التيارات ال�صيا�صية والفكرية من غري اإلزامات 
م�صبقة عدا جتنب ا�صتخدام العنف اأو تعري�ش ال�صتقرار الأهلي للتهديد والنتهاك. اأما 
هوية النظام ال�صيا�صي والجتماعي العام اأو ما يعرب عنه بامل�رصوع املجتمعي فيجب اأن 

يظل مفتوحا ومو�صعا للتداول العام من اجلميع.
ثالثا: تفعيل اآليات احلوار والتداول العام وتغليب روح امل�صاومات والت�صويات على 
ال�صالبة الإيديولوجية والعقائدية، بهدف بلوغ احللول الوفاقية بني القوى املتناف�صة، 
اإذ الواقع يظل اأقوى واأ�صلب من الأفكار والإيديولوجيات، والتجربة كفيلة بتعديل 

الأفكار وتطويرها، ويف بيان مواطن ال�صحة من اخلطاأ.
باخت�صار، نحن يف اأم�ش احلاجة اإىل تفعيل ما اأ�صماه الفيل�صوف الأملاين هابرما�ش 
ب"الفعل التوا�صلي" يف جمتمعاتنا، اأي مد ج�صور التداول واحلوار العام بني النخب، 
اإىل �رصب  فعال  ت�صل جمتمعاتنا  وال�صيا�صية، حتى  الجتماعية  القوى  وبني خمتلف 
وغريه.  املدين  املجتمع  ووظائف  الدولة  ودور  الدين  موقع  حول  العام  الوفاق  من 
م�رصوع جمتمعي  ومكتملة حول  وا�صحة  ت�صورات  ول  �صحرية  حلول  عندي  لي�ش 
"اإ�صالمي" اأو "علماين"، ولكنني مقتنع بفكرة ب�صيطة ووا�صحة هي اأن احلوار واحلرية 

كفيالن باإن�صاج الروؤى وتطور اجلميع. 
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تعد م�صاألة و�صع املراأة يف املجتمع وم�صاركتها ال�صيا�صية من اأكرث املوا�صيع 
اإثارة للح�صا�صية واجلدل حينما تطرح فكرة اإمكانية التعاون مع الإ�صالميني. 
فم�صاألة حقوق املراأة ودورها يف املجتمع م�صاألة وثيقة ال�صلة بتوازن وتوزيع 
القوى داخل املجتمع واأي تغيري يطراأ على مكانة املراأة له تاأثري وتبعات على 
املجتمع، وهو ما يف�رص �صعوبة اأحداث هذا التغيري. وقد تعترب جتربة املغرب 
يف و�صع مدونة الأ�رصة اجلديدة، رغم العرتا�صات الوجيهة عليها، مثال 
لكيفية حتديث القوانني التي تتعلق مبنح املراأة معاملة اأكرث قربا من امل�صاواة، 

وذلك عن طريق اإعادة تف�صري ال�رصيعة. 
احلقوق  مو�سوع  حول  وم�رشية  مغربية  روؤى  الق�سم  هذا  ي�ستعر�ش 

املت�ساوية للمراأة.
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الأ�رصة  م�صتوى  على  املحاكم  جنبات  بها  تفي�ش  التي  القانونية  امل�صاكل  تعك�ش 
العنف  م�صاكل  فهناك  املغربي.  املجتمع  واقت�صادية خانقة يف  ثقافية واجتماعية  اأزمة 
الأ�رصي املتمثل يف �رصب املراأة، اإىل العتداء على الأطفال بالت�رصيد، اإىل احلرمان 

من النفقة.. الخ.
ي�صعب على املتتبع لهذه الق�صايا، خا�صة يف ف�صاءات اجلمعيات الن�صيطة يف املجال 
احلقوقي ومراكز ال�صتماع، التمييز بني ما هو قانوين وما هو اقت�صادي.  اإل اأن ال�صيء 
الأكيد هو اأن اجلانب القانوين هو اأهم عن�رص، باعتباره اأداة احلماية للمظلومني وزجر 
للظاملني واحتكام للمختلفني. لذلك ان�صب النقا�ش مدة طويلة حول اجلانب الت�رصيعي 

والقانوين.
 وبغ�ش النظر عن املنطلقات والفل�صفات التي تنطلق منها الرغبة يف التغيري والن�صال 
وحتميته  قانوين  تغيري  �رصورة  يوؤكد  املحاكم  اأمام  هو  كما  الواقع  فاإن  اأجله،  من 
وحاجة املجتمع اإليه. واملبادرة الوحيدة التي كانت تظهر للمجتمع من خالل ملفات 
املقابل،  الن�صائية. ويف  املنظمات  من  تاأتي  دائما  اقرتاحيه كانت  ومذكرات  مطلبية 
كانت املكونات الأخرى للمجتمع تقت�رص على ردود الأفعال والإعالن عن املواقف 

من هذه املطالب.
ولقد عرفت هذه العملية ثالث مراحل:

- مرحلة الإثارة وال�ستجابة ال�سلبية، منذ ال�صبعينيات وحتى بداية الت�صعينيات، 
يف  البنود  لبع�ش  اجلذري  التغيري  منحى  تنحو  الن�صائية  احلركة  مطالب  كانت  حيث 
املدونة، وخا�صة ما يتعلق بامل�صاواة يف الإرث، واإلغاء التعدد. فكانت ردود الأفعال 
على هذه املطالب حادة وقا�صية يف بع�ش الأحيان، خا�صة حني يالحظ الرتكيز على 
البنود املكونة للخ�صو�صية الت�رصيعية للمنظومة الإ�صالمية. وكانت هذه ال�صدة يف ردة 
اإلغائها، لأن م�صرية العرتا�ش مل  تاأجيل هذه املطالب دون  اأ�صا�صيا يف  الفعل عامال 
ترافقها م�صرية القرتاح و�صياغة البدائل املتطورة، �صواء من جهة العلماء اأو من جهة 
احلركة الإ�صالمية. وهو ما جعل ديناميكية احلركات الإ�صالمية واإ�رصارها، تواجه 
بحملة املليون توقيع من اأجل تغيري مدونة الأحوال ال�صخ�صية، مما حدا مبلك البالد اإىل 

ا�صتقبال ممثالت اجلمعيات الن�صائية واإحداث تعديالت 1993. 

جمعية  رئي�ضة   18
وم�ضت�ضارة

مدونة األسرة: أي جديد؟
18خديجة مفيد 
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ظلت  ولكن  التغيري.  ا�صتكمال  اأجل  من  الن�صال  ملوا�صلة  حافزا  كان  الأمر  هذا 
احلركات جامدة على هذه املطالب رغم حتول املجتمع يف اجتاه يتجاوزها، كاملناداة 
باحلد من �صن الزواج املبكر، واإلغاء التعدد. يف املقابل مل تتمكن احلركة الإ�صالمية 
من اإجناز اأي حتليل علمي للواقع الجتماعي وخا�صة بنية الأ�رصة انطالقا من الت�صور 
الإ�صالمي وتبني منهج الجتهاد، وظلت تقت�رص على مبداأ الدفاع عن الت�رصيع وتنطلق 
من روؤية حمائية بدل من روؤية اقتحامية اقرتاحيه جتديدية. ولعل هذا الأمر راجع اإىل 
الن�صوية  املدنية  املوؤ�ص�صات  الن�صيطة يف هذا املجال، و�صاآلة  الفكرية  القيادات  �صعف 

التي تتبنى ملف املراأة من زاوية نظر اإ�صالمية.
 - مرحلة التدافع واملحاجة، وتنطلق من فرتة ما بعد تعديالت 1993، حيث 
برزت قيادات ن�صائية يف �صفوف احلركة الإ�صالمية بداأت تلج جمال ال�صاأن الجتماعي 
من خالل تبني ق�صايا املراأة، ال�صيء الذي اأدى اإىل تبلور روؤية يف املو�صوع اأدت اإىل 
تاأ�صي�ش منظمة ن�صائية تتبنى ملف املراأة والأ�رصة، �صاغت ميثاقا ت�صوريا حول حركية 
املراأة يف املجتمع املغربي، يتبنى الق�صايا العادلة للمراأة وتاأ�صيل مبداأ احلقوق والواجبات 
والعرتاف مبظلومية املراأة املغربية. فاأ�ص�صت مركز الرت�صيد الأ�رصي الذي قاد اأن�صطة 
النقا�ش الفكري واحلوار وتاأ�صي�ش املفاهيم حول املراأة. وقامت املوؤ�ص�صة بن�صاط مكثف 
مع ظهور اخلطة الوطنية لإدماج املراأة يف التنمية. فكان الطرف املحاور ب�صكل رئي�صي 
ميثل احلركة الن�صائية ذات التوجه الإ�صالمي التجديدي، حيث توج ن�صاطها بامل�رصوع 
تتويجا  ال�صخ�صية. وكان هذا الإنتاج  لتغيري مدونة الأحوال  اجلماعي الذي اقرتحته 

ملرحلة التدافع واملحاجة.
حيث  اأوجه،  التدافع  فيها  بلغ  التي  املرحلة  هي  والإجماع،  التوافق  مرحلة   -
عن  حرية  بكل  املغرب  وعرب  الأ�رصي،  ال�صاأن  يف  املجتمع  مكونات  كل  اأ�رصكت 
روؤيته للحياة الجتماعية من خالل م�صريتني يف انفراج دميقراطي مل يدم طويال، مما 
مكن من اعتماد مطالب ال�صارع وتفعيل الد�صتور حيث تبنى ملك البالد امللف و�صكل 

جلنة ا�صت�صارية للنظر يف املدونة. 
مدونة الأ�رشة وظاهر التاأ�سيل ال�رشعي 

امل�صطلح،  م�صتوى  على  تاأ�صيليا  تطويرا  الجتماعية  الت�رصيعية  البنية  عرفت  لقد 
حيث يحيل م�صطلح "مدونة الأ�رصة" اإىل املقاربة التكاملية منذ البداية للبناء الت�رصيعي 
من  القدمية  البنية  تعرفه  كانت  الذي  ال�صطالحي  اللتبا�ش  مقابل  يف  لالأ�رصة، 
ت�صوريتني  بنيتني  اإىل  امل�صطلح  يحيل هذا  ال�صخ�صية" حيث  الأحوال  "مدونة  خالل 
متناق�صتني. ف"مدونة" حتيل اإىل الف�صاء الفقهي، و "الأحوال ال�صخ�صية" حتيل اإىل 
هناك  فكان  الإ�صكال،  هذا  اجلديد  امل�صطلح  جتاوز  وقد  الغربي.  الو�صعي  القانون 
البنية  وبني  مدونة  م�صطلح  اإليها  يحيل  التي  الفقهية  البنية  بني  امل�صطلح  يف  ان�صجام 
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الت�صورية لالإطار الت�رصيعي التي يحيل عليها م�صطلح "اأ�رصة".
مبنية  بنية  الأ�رصة هي  الهيكلية من مدونة  البنية  فاإن  الت�صوري،  امل�صتوى  اأما على 
على املرجعية الإ�صالمية وعلى الهيكل الت�رصيعي الإ�صالمي يف تبويبها وف�صولها كلها، 
وما  الوفاة،  اأو  الزوجية،  ميثاق  بانحالل  وانتهاء  بالزواج  ومرورا  اخلطبة  من  ابتداء 

يرتتب عن ذلك من اإرث...
وعلى م�صتوى املنهج،  تعترب مدونة الأ�رصة وما اأحاط بها من حيثيات عملية تطويرية 
يف التعامل مع الن�ش الديني، حيث اأثار اجلدال والنقا�ش الذي دار يف املجتمع عدة 
ق�صايا اأدت اإىل فك الرتباط بني الوحي وبني الإنتاج الفكري الب�رصي يف اإطار الوحي 

، بني الثابت وبني املتحول يف الت�رصيع الإ�صالمي. 
وتعترب مدونة الأ�رصة املو�صوع املركزي الذي اأدى اإىل فتح باب الجتهاد وتاأ�صي�ش 
التناول  من  الأ�رصي  والت�رصيعي  القانوين  امللف  ومتكني  العلمي  اجلماعي  الجتهاد 
اخلربائي. ف�صمت اللجنة ال�صت�صارية ملدونة الأ�رصة علماء ذوي تخ�ص�صات وجتارب 
كالتعدد  اخلالفية  الق�صايا  يف  للنظر  وتقليب  وجذبا  �صدا  وعرفت  ومتكاملة  خمتلفة 
والولية، واعتمدت عدة قواعد ومذاهب يف القيا�ش ل�صتخال�ش القواعد وا�صتنباط 
ويدعى  عاملي،  بتتبع  حظيت  التي  املغربية  التجربة  يف  به  يعتز  اأمر  وهذا  الأحكام، 

لعتمادها كتجربة رائدة يف الوطن العربي.
مدونة الأ�رشة وحتديات التطبيق 

تطرح املدونة الكثري من التحديات على م�صتوى التطبيق تتمثل يف: 
التحديات اللوج�صتية، ل يتوفر على العدد الكايف من الق�صاة ملواجهة عدد   -
امللفات املعرو�صة على املحاكم، خا�صة بعد تو�صيع �صالحيات القا�صي. كذلك فاإن 
عدد املحاكم الأ�رصية غري كاف. خا�صة اأن املحكمة اأ�صبح من اخت�صا�صها اجلانب 
الجتماعي الذي يعتمد على التوا�صل مع الأطراف املتنازعة واملت�رصرة، من خالل 
بوظيفة  يتعلق  اآخر  لوج�صتي  يطرح حتدي  العائلة. كما  وو�صاطة جمل�ش  ال�صلح  اآلية 
النيابة العامة التي اأ�صبحت طرفا يف الأ�رصة، ولكن هناك عجز يف عدد املوظفني الذين 

ل ي�صتطيعون القيام بالتبليغ والتنفيذ.
مع  تن�صجم  موا�صفات  وفق  الأ�رصي  للق�صاء  والتكوين  التاأهيل  حتدي   -
ال�صاأن الأ�رصي ومتطلبات التوا�صل العائلي اإىل الخت�صا�ش النف�صي لرفع تقارير 

م�صاعدة على اتخاذ القرارات والتدابري التي يف م�صلحة الأ�رصة.
تفعيل  اإىل  يحتاج  باخلارج  املقيمني  املغاربة  بزواج  املتعلقة  امل�صتجدات  اأن  كما 
الدبلوما�صية الوطنية ملالئمة قانون الأ�رصة مع القوانني املطبقة يف دول الإقامة، مبا ميكن 
املواطنني من التخل�ش من التعقيدات والت�صارب القانوين دون امل�صا�ش بخ�صو�صيات 
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الزواج املغربي الذي يخ�صع للت�رصيع الإ�صالمي.
الق�صور  للنقا�ش جلرب  تخ�صع  اأن  يجب  جديدة  جتربة  الأ�رصة  مدونة  تبقى  وختاما 
اأن هذه املدونة هي جتربة ت�رصيعية جديدة  النواق�ش، على اعتبار  الت�رصيعي ومراجعة 
على  تطبيقها  امتحان  يك�صف  اأن  توفيقية ميكن  ت�رصيعية وروؤية  انطلقت من حاجات 
الواقع الكثري من الثغرات. كما �صيك�صف املجتمع املدين من خالل ا�صتغاله بق�صايا 
مبا  اجتهاداتهم  العلماء  يواكب  اأخرى  اأخرى. ومن جهة  م�صتجدات  الأ�رصة، عن 
يك�صف عن مقا�صد ال�رصيعة يف مواجهة الإ�صكالت املطروحة، مما ي�صتدعي مر�صدا 

ملواكبة امل�صتجدات وتطوير احلياة الت�رصيعية مبواكبة احلياة الجتماعية. 
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يف هذه الورقة ،�صن�صعى اىل:
اأول: تفنيد فكرة اأن قانون الأ�رصة اجلديد هو هبة  فر�صتها الظرفية الدولية ومل ياأت 

كا�صتجابة لنتظارات جزء من املغاربة.
امل�رصوع  مباهية  ال�صرتاتيجي  اأفقه  يف  مرتبط  اأمر  الأ�رصة  مدونة  اإ�صالح  ثانيا: 

املجتمعي. فما هي القيمة التي نتقا�صمها و ندافع عنها؟
خمتلفة  مرجعياتها  متعددة،  فعاليات  تتقا�صمه  حقل  الأ�رصة  مدونة  اإ�صالح  ثالثا: 

وتدبريه يخ�صع ملنطق املفاو�صات والتحالفات.
منذ  املدونة  التي عرفتها  التحولت  اأهم  الت�صاوؤل عن  انطالقا من هذا ميكن طرح 
اإىل  املغربي  املجتمع  انتقال  على  موؤ�رص  التحولت  هذه  كانت  اإذا  ما  وعن    2004
منظومة قيمية اأخرى موؤ�ص�صة ملجتمع الفرد والعقالنية. وكيف دبر خمتلف الفاعلني 

ال�صيا�صيني الرئي�صيني ور�صات اإ�صالح املدونة.
اأول- م�ستجدات قانون الأ�رشة

يف �صنة 1957، وعند بداية 1958، خرج للوجود اأول ن�ش ينظم الأ�رصة املغربية 
اأطلق عليه ا�صم مدونة الأحوال ال�صخ�صية. كانت جلنة �صياغة هذا الن�ش تقت�رص على 
ال�صو�صيو- امل�صتوى  على  باله�صا�صة  يت�صم  الن�صاء  و�صع  وكان  فقط،  دين   رجال 

اقت�صادي، حيث كن قليالت يف املدار�ش و�صوق العمل. و رغم اأن جلنة ال�صياغة 
كانت مكونة من عدة �صخ�صيات ي�صهد لها بالنفتاح والإقبال على الجتهاد، فاإن 
احل�صم كان للجناح املت�صدد التقليدي الذي رف�ش اأي اإمكانية انفتاح على اجلانب النري 
من الرتاث، بل ت�صبث بقراءة مت�صددة للن�صو�ش، مما اأنتج مدونة توؤطر لأ�رصة ذات 

هيمنة ذكورية.
 ويف مرحلة لحقة )عقد الثمانينات(، اأ�صبحنا اأمام معطيات اأخرى جتلت يف ولوج  
يواكب هذه  لعائالت. مل  واإعالتهن  ال�صغل  التعليم واكت�صاحهن �صوق  الن�صاء قطاع 
واجلن�صية  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني  م�صتوى  على  تطور  املهمة  املجتمعية  التحولت 
وال�صغل.  كانت املغرب قد �صادقت على جمموعة من العهود والتفاقيات الدولية 
)رغم حتفظه على كثري من موادها(، وبرزت نخبة ن�صائية ذات جذر �صيا�صي يتمحور 

جمعوية فاعلة   19

إصالح مدونة األسرة بالمغرب:
مخاض إعادة بناء نسق اجتماعي

19سعاد الشنتوف 
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جدول اأعمالها حول اإ�صالح مدونة الأحوال ال�صخ�صية. 
 يف هذا ال�صياق متركزت التعبئة حول مطلب امل�صاواة. ومع مطلع 1992 وبالتزامن 
مع النقا�ش ال�صائد حول تعديل الد�صتور، قامت اجلمعيات الن�صائية بتعبئة عامة و�صط 
�رصائح خمتلفة من املغاربة، جلمع مليون توقيع يف عري�صة تطالب بجعل الطالق بيد 
الق�صاء. الرتافع هنا انتقل اإىل الف�صاء العمومي م�صتندا على الإح�صائيات املقدمة من 
حول  الأحزاب  التفاف  عدم  �صاهم  لكن  العنف.  �صحايا  للن�صاء  ال�صتماع  مراكز 
مطالب احلركة الن�صائية لن�صغالها بالتعبئة للمطالبة باإ�صالح الد�صتور يف اإ�صعاف زخم 
الأجندات  اختالف  ب�صبب  م�صرتك  ا�صرتاتيجي  ترافع  فر�صة  تفويت  ثم  احلركة ومن 

والأولويات.
الأحوال  مدونة  اأن  ليعلن   1993 اأغ�صط�ش  اآب/   20 لـ  امللكي  اخلطاب  وجاء 
ال�صخ�صية تدخل  �صمن اخت�صا�صات احلقل الديني الذي هو من اخت�صا�صات اإمارة 
املوؤمنني دون غريها. وبطلب من امللك الراحل، تقدمت اجلمعيات الن�صائية كل على 

حدة، مبذكرات فردية مت اإ�صناد درا�صة حمتواها للجنة خ�ص�صت لهذا الغر�ش. 
امللك  حياة  اأواخر  يف  اأوجها  وعرفت  ا�صتمرت  الن�صائية  احلركة  ن�صالت  ولكن 
احل�صن الثاين، التي متيزت بقيام املغرب مبجموعة من الإ�صالحات يف جمال حقوق 
ف�صل  لكن  اليو�صفي.  حكومة  حتت  العامة  احلريات  م�صتوى  على  وانتعا�ش  الإن�صان 
اإحباط  اأثار  التنمية  يف  املراأة  لإدماج  الوطنية  اخلطة  ملف  تدبري  يف  اليو�صفي  حكومة 
احلركة الن�صائية التي كانت تعترب هذه احلكومة فر�صتها التاريخية. ولفهم هذا الف�صل، 
يجب مو�صعة الختالف يف �صقه الإيديولوجي، من حيث هو اختالف بني تعبريات 
التقليد واملحافظة، وبني تعبريات  التي تدور يف رحاها كل قوى  ال�صيا�صي  الإ�صالم 

قوى التغيري امل�صتقطبة ملكونات اأحزاب الي�صار.
البي�صاء  الدار  يف  )م�صريتني  ال�صارع  اإىل  املراأة  اإدماج  خطة  معركة  اإنزال  وكان 
والرباط(، مع اختزالها يف ال�صق املتعلق بالأحوال ال�صخ�صية هو تكتيك ذكي لتاأليب 
الراأي العام وحتريك ال�صارع �صد م�رصوع هو يف عمقه م�رصوع جمتمعي يوؤ�ص�ش لنموذج 
الأ�رصة املبنية على الفرد. فالأحزاب ال�صيا�صية املكونة لالإتالف احلكومي مل ت�صتطع 

تقوية حتالف احلركة الن�صائية املتكتلة يف �صبكات وجبهات حملية جهوية ووطنية.
خمتلف  بني  التقاء  خلق  مبنطق  اخلط  على  املوؤمنني  اإمارة  دخلت  اأخرى  ومرة 
التعبريات، مع التاأكيد على كون املرجعية الكونية حلقوق الإن�صان تنهل من مبادئ 
ال�رصيعة الإ�صالمية امل�صبعة بروح العدالة الجتماعية وامل�صاواة. وو�صلت اللجنة املعينة 
من طرف امللك يف 2001 مرة اأخرى اإىل الباب امل�صدود، مما جعل امللك يتدخل 
بقوة را�صما لرئي�صها اجلديد خطوطا حمراء وحمددا اآجال للرد. ومل يكن هذا التحكيم 
امللكي حمل اإجماع من طرف اجلمعيات الن�صائية. ويف ت�رصين الأول/اأكتوبر 2003 
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التي  ال�صخ�صية  الأحوال  مدونة  اإ�صالح  ن�ش  عن  الربملان  اأمام  امللكي  اخلطاب  اأعلن 
اأ�صبحت ت�صمى قانون الأ�رصة.

اإن اأهم م�صتجدات قانون الأ�رصة اجلديد هي:
1- رفع �صن الزواج اإىل 18 �صنة.

2- جعل حكم الو�صاية يف الزواج ثانوي بالن�صبة للفتيات الرا�صدات.
3- حذف التطليق واإقرار الطالق الق�صائي.

4- حذف تعدد الزوجات واقرتاح حالت ا�صتثنائية ح�صب تقدير القا�صي 
ومبوافقة الزوجة الأوىل.

5- توحيد �صن احل�صانة بغ�ش النظر عن جن�ش الأطفال يف 15 �صنة.
اإذا ما مت  اإقرار ن�صف املمتلكات املكت�صبة خالل فرتة الزواج للمراأة املطلقة 

اإثبات اأن هذه املمتلكات مت جمعها بالفعل اأثناء فرتة الزواج.
9- العرتاف للن�صاء القا�صيات بتخ�ص�صات قا�صي التوثيق.

لقد ابرز قانون الأ�رصة اجلديد اأن اأ�صعب تغيري هو الذي يتعلق بالن�صق الجتماعي. 
على  حتول  اأي  فاإن  ا�صتمراريته،  وحمور  ا�صتقراره  ع�صب  ي�صكلن  الن�صاء  ولأن 
م�صتوى اأو�صاعهن هو م�ش بو�صعية ي�صتفيد منها كل الرجال مبختلف فئاتهم العمرية 
وانتماءاتهم الجتماعية. وبالرغم من حمدودية املكت�صبات التي جاء بها قانون الأ�رصة 
اجلديد، بالنظر اإىل حمتوى وطموح مطالب احلركة الن�صائية، فهو تدخل يف الرتكيبة 
الجتماعية ونواتها ال�صلبة وهي الأ�رصة. فقد اأجمع علماء الجتماع على اأن الأ�رصة 
تاأخذ ماهيتها من الأدوار املنوطة بالن�صاء. فهذه هي التي ت�رصعن تق�صيم العمل داخل 
املجتمع من طرف الرجال حلماية م�صالح املجتمع الذكوري. فما هي هذه امل�صالح 
اإذن؟ اإنها تلك املتعلقة باحتكار ال�صلطة على كل امل�صتويات، ورف�ش اقت�صامها. وكل 
حماولة لتقوي�ش هذا الن�صق الجتماعي املهيمن عليه من قبل الذكور  �صتتعر�ش للن�صف 
من  وغريها  اأخرى،  تارة  املغربية  واخل�صو�صية  تارة،  الدينية  الهوية  با�صم  الرف�ش  و 
بو�صع  يتعلق  باإ�صالح  الأمر  يتعلق  اإل عندما  اإ�صهارها  يتم  والتي ل  املتعددة  املربرات 
الن�صاء. ال�رصاع اإذن يف العمق لي�ش قيميا اأو دينيا، بقدر ما هو ذو عمق �صيا�صي يتعلق 
بدوائر اتخاذ القرار واحتكارها من قبل فئة على اأ�صا�ش اجلن�ش. ويوظف هذا ال�رصاع 

ال�صيا�صي الدين وي�صتعمله  ل�رصعنة ا�صتمرارية الالعدل والتمييز. 
ثانيا- منظومة قيمية اأخرى؟ 

 هل هذه الإ�صالحات وامل�صتجدات التي جاءت بها املدونة هي موؤ�رص على انتقال 
املجتمع املغربي اإىل منظومة قيمية اأخرى، توؤ�ص�ش ملجتمع عقالين يتمحور حول الفرد 
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بكل اإبعاده الفل�صفية والقت�صادية؟ عندما نتكلم عن قانون الأ�رصة فيجب اأن ن�صتح�رص 
باختالف  الرهانات، وبالتايل  بت�صابك  اأمام ور�صات �صائكة، معقدة، حمكومة  اأننا 

النتظارات. وتعقدها حمكوم بثالثة م�صتويات:
- يتج�صد امل�صتوى الأول يف النظرة املتحررة من الدين والتي تراهن على القطيعة 
مع كل ما ميكن اأن يحيل اإىل املرجعية الدينية، لأن دولة املوؤ�ص�صات املبنية على اأ�صا�ش 
العقد املدين هي الكفيلة ب�صمان �رصوط النتقال اإىل جمتمع مدمج لكل فئاته، من�صف 
هذا  تعبريات  قد وجدت  و  ا�صتمراريته.  مرتكز  العقالنية  ت�صكل  �رصائحه،  ملختلف 

امل�صتوى نف�صها مق�صية من حلبة ال�رصاع واملناف�صة.
- امل�صتوى الثاين هو تلك النظرة املتحررة داخل الدين، وترتبط بفكرة ال�صتغال 
من داخل حقل جتديد الفكر الديني. هذا امل�صتوى هو الذي اأدركت اأهميته وجدوى 
عن  نف�صها  تعزل  ل  حتى  الن�صائية،  احلركات  حقله جل  داخل حمددات  ال�صتغال 
�صياق جمتمع باأكمله، وحتى ت�صوغ خطابها من داخل مرجعية معار�صيها اأنف�صهم، 
لتحول دون تفردهم باخلطاب الديني، ولتلتف من جهة اأخرى على معيقاته من خالل 
التيار املحافظ كل  قراءة  اإعمال باب الجتهاد والتجديد. وقد عار�ش  اإىل  الدعوة 

تنويرية تنهل من معارف خمتلفة على اعتبار اإنها بدعة.
ولأن احللفاء ال�صيا�صيني التاريخيني ل يتقا�صمون مع احلركة الن�صائية مطلب اإعمال 
التجديد داخل احلقل الديني، على اعتبار اأن كلفته النتخابية م�رصة با�صرتاتيجياتهم،  
فاإن اجلمعيات الن�صائية وجدت نف�صها مرة اأخرى دون �صند يحمي ظهرها ويدافع عن 
م�رصوعها ذي النف�ش ال�صيا�صي. هنا تكمن حقيقة النتكا�صة، وحمدودية املكت�صبات 
بل وه�صا�صتها، على اعتبار اأنها معر�صة للرتاجع واللتفاف عليها، كما هو حا�صل 
يف تنفيذ واإجراءات جل بنود قانون الآ�رصة اجلديد، فتفعيل حمتوياته مرتوك لل�صلطة 

التقديرية للقا�صي التي غالبا ما ي�صتعملها لتقوي�ش مكت�صباته.
- امل�صتوى الثالت: اإن النتقال اإىل منظومة قيمية اأخرى مرتبط يف حد ذاته مب�رصوع 

جمتمعي مبني على موؤ�ص�صات ل تتجاوز اأدوارها ول �صالحياتها. 
اأخرى  اإىل منظومة  انتقل  املغرب  اأن  املدونة موؤ�رصا على  تعديل  يعتربون  هناك من 
مرتكزين يف م�صوغات جوابهم على كون املدونة خرجت من دائرة املقد�ش واأ�صبحت 

ن�صا كباقي الن�صو�ش على م�صتوى الإعداد وامل�صادقة والتفعيل.
منيل اإىل العتقاد باأن الأمر �صائك، على اعتبار اأن عمقه هو ماهية امل�رصوع املجتمعي 
الذي نطمح اإليه: ما هي قيمه التي نتقا�صمها و ندافع عنها؟ ما هو حيز هذا امل�صرتك؟ 
بالعك�ش هو يق�صم منها  اأم  التي حتققت؟  املكت�صبات  هل هو يف �صالح احلفاظ على 
احلالية ورف�ش  التوازنات  احلفاظ على  اإىل  تو�صله  اأن  التي ميكن  املربرات  با�صم كل 
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اقت�صام ال�صلطة. ولعل اأكرب معركة تنتظرنا يف هذا املجال كن�صاء وكدميوقراطيني، 
لأن  ال�صيا�صية  الأحزاب  اأولويات  �صمن  لي�صت  التي  الفردية،  احلريات  معركة  هي 

كلفتها ال�صيا�صية باهظة. 
ال�سيا�سيني و اجلمعويني هذا احلقل؟ وما هي  الفاعلني  ثالثا- كيف دبر خمتلف 

كلفته ال�سيا�سية والنتخابية؟
حيز  من  اأخرجه  قد  املوؤمنني  لإمارة  امللف  تدبري  الوطنية  الأحزاب  تفوي�ش  كان 
التداول ال�صيا�صي يف الف�صاء العام. وجاء ذلك اإنقاذا ملاء وجه تلك الأحزاب اأمام املد 
الإ�صالمي الكا�صح. اإن و�صع املالب�صات يف �صياقاتها التاريخية وا�صتح�صار مكونات 

امل�رصوعية التي يرتكز عليها النظام املغربي يتيح لنا ر�صد جزء من عنا�رص الأجوبة:
درجة  ح�صب  وت�صاربها  الن�صائية  احلركة  مكونات  م�صالح  اختالف   -

ا�صتقالليتها عن الأحزاب، وح�صب اختياراتها وتدبريها مل�صاراتها ال�صيا�صية.
- تراجع املد التحرري اأمام املد الناهل من املقد�ش.

اكت�صح  الذي  املحافظ  التيار  �صالح  البور�صة يف  تقلبات  جتعل  العنا�رص  هذه  كل 
اأما الكلفة بالن�صبة لالأحزاب  �صقه الإ�صالمي امل�صهد ال�صيا�صي لي�صبح اكرب موؤثر فيه. 
الوطنية فكانت باهظة مما جعلها تفقد تدريجيا بريقها الذي كثريا ما ا�صتقته من تاريخها 
اختيارا  يكن  ا�صتعر�صناه مل  ما  املدونة وفق  تدبري ملف  اإن  الوطني.  بالن�صال  املرتبط 
مبنيا وخمططا له بقدر ما هو ا�صتجابة لظروف �صيا�صية ميزتها انح�صار الأفق واختالط 

الأوراق.
امل�صاواة  لقيم  احلامل  املجتمعي  امل�رصوع  هو  هذا،  �صمن  املوؤجل  امل�رصوع  ولعل 
والعدالة الجتماعية والتداول املبني على قاعدة دولة املوؤ�ص�صات. ولكي ل نعود لنقطة 

ال�صفر، فان اأولوية الأولويات هي احلفاظ على املكت�صبات. 
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اإ�صالمي  منظور  من  العربي  العامل  يف  وال�صيا�صة  املراأة  عن  احلديث  يف  البدء  قبل 
جتديدي يف مواجهة منظور الإ�صالميني الذي غلبت عليه اعتبارات املحافظة وح�صابات 

املناف�صة ال�صيا�صية نحتاج للتقدمي بثالثة مالحظات:
مفاهيم  منها  ودللتها.  وم�صادرها  املفاهيم  تدقيق  �رصورة  الأول:  الأمر   -
الإقرار  هل  الن�صاء.  تر�صم خرائط حقوق  "امل�صاركة" و"التمكني" و"التمثيل" التي 
بحياد الدولة يحرر م�صاألة حقوق الن�صاء من الروؤى التي تقول اأنها ت�صتند اإىل ال�رصع يف 
تقييد دور املراأة؟ وهل يوجد تاأويل وحيد لل�رصع، اأم ميكن ا�صتنطاق الإ�صالم ب�صورة؟ 
هل لل�رصع اأ�صال دخل يف احلقوق ال�صيا�صية "للمواطنات" ؟  اأم اأن املفهوم علماين يف 

منطقه.
عن  منفكًا  ال�صيا�صي  والتجديد  الجتهاد  اإمكانية  عدم  اإدراك  هو  الثاين  الأمر   -
التجديد الفقهي، ومن هنا نحتاج لال�صتباك مع الرتاث، ومن هنا وجوب الت�صاوؤل عن 
القاعدة التي ا�صتخدمها الفقيه يف منحه اأو منعه حلق للمراأة اأو للرجل، ومن هنا اأهمية 
الرتكيز على مقا�صد ال�رصع من ناحية واأدوات التجديد من ناحية، كي نفهم ما الذي 
نعنيه بال�رصيعة. اإن هذا ول �صك يتطلب جهدا لي�ش بالقليل، وهي مهمة الأمة كلها، 

فاملذاهب الفقهية متعددة امل�صارب ومتنوعة املناهج. 
وكثرياً ما جند اآراء فقهية متنوعة ومتعار�صة ومرتبكة يف م�صاألة النظر اإىل عالقة املراأة 
بال�صيا�صة، وال�صوؤال هو من اأين ياأتي هذا الرتباك؟ ثم اأن ال�رصيعة لي�صت هي الفقه، 

ال�رصيعة ن�صق وا�صع له اأن�صاق فرعية مرتاكبة اأخالقية وقانونية و�صيا�صية واقت�صادية. 
اإطار الأ�رصة.  اأن ياأخذ يف احل�صبان  اأن احلديث عن املراأة يجب  - الأمر الثالث 
املراأة  انتقال  ثم  الزواج  عالقة  بناء  واأثناء   ، الزواج  قبل  املراأة  وحقوق  و�صع  فهناك 
لتاأ�صي�ش اأ�رصتها اجلديدة، وهناك ن�صاء من خلفيات عمرية واجتماعية خمتلفة كانت 
لهن حقوق متفاوتة تاريخيا وخمتلفة بني احلوا�رص والريف والقبائل، وكل ذلك يجعل 

امل�صاألة �صديدة التعقيد. 
ومن املهم عندما نفكر يف ق�صايا املراأة وال�صيا�صة يف املجتمع العربي اأن ندخل ت�صافر 
القت�صادي مع ال�صيا�صي مع الجتماعي يف حرمان املراأة من متكينها كمواطنة وننظر 
كيف ميكن اأن يكون جتديد اخلطاب الديني عن�رص تقدم لكفالة حقوق الن�صاء ورفاه 

العلوم  اأ�ضتاذة   20
ال�ضيا�ضية-جامعة القاهرة

التجديد اإلسالمي وقضايا المرأة:
نحو ترشيد واقع المواطنة والديمقراطية
20هبة رءوف عزت 
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املجتمع يف اآن واحد.
الإ�سالميون وال�سيا�سة: نظرات ومراجعات

الت�صعينات  بداية  منذ  ملحوظًا  زخمًا  اكت�صبت  قد  املراأة  ق�صايا  اأن  القول  ميكن 
�صقها  �صار  كما  الأوىل،  بالدرجة  اجتماعية  وق�صية  عام  جدل  ق�صية  واأ�صبحت 
وبني  وبينها  جهة،  من  وال�صيا�صية  الفكرية  التيارات  بني  للجدل  مو�صوعًا  ال�صيا�صي 
للمراأة  الجتماعية  احلقوق  الأجندة دارت حول  اأن  اأخرى. ورغم  الدولة من جهة 
التي  بالقاهرة 1994  والتنمية  لل�صكان  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اأجندة  بقوة  التي طرحتها 
فر�صت حتديد  الأخري  اأنها يف  اإل  ن�صوية غربية ،  بروؤية  العربي  العام  الراأي  �صدمت 
مواقف، وجعلت امل�صاركة ال�صيا�صية اأكرث قبوًل لدى الراأي العام ، حيث ا�صتعا�صت 
العربية-الإ�صالمية  بالثقافة  مت�صكها  لتعلن  الجتماعي  الظلم  تغيري  عن  املواطنة  مبفهوم 
باللجوء للتاأكيد على م�صاواة ومواطنة املراأة.  قام بذلك الأزهر كموؤ�ص�صة ر�صمية،  

كما كان هذا موقف الإخوان.
وميكن القول بو�صوح اأن القوى ال�صيا�صية املختلفة على ال�صاحة العربية ل تعار�ش 
املراأة  م�صاواة  تعترب  القوى  فكافة  والجتماعية.  ال�صيا�صية  وم�صاركتها  املراأة  نهو�ش 
القانونية وال�صيا�صية اأمراً مقبوًل. لكن امل�صكلة يف تفعيل تلك الروؤى يف احلياة احلزبية 

وال�صيا�صية والجتماعية. فكافة الأحزاب م�صاركة الن�صاء فيها �صعيفة .
ويظل ال�صتثناء الوحيد هو التيار ال�صلفي ذو التاأثري الوا�صح يف اجلزيرة العربية ب�صكل 

عام مع تفاوت بني دولة واأخرى.
اإطار للتحليل ومالحظات  وقبل حتليل مواقف تلك القوى الإ�صالمية يلزمنا و�صع 

متهيدية هامة: 
اأوًل: اأن ق�صايا املراأة ل تنف�صل عن جدليات الو�صع العربي الراهن،حتكمها قواعده 
الداخل  جدلية  والتفتت،  التوحد  جدلية  هي:  اجلدليات  هذه  لتحولته.  وتخ�صع 
واخلارج، جدلية التقاليد الكربى والتقاليد ال�صغرى، وجدلية الروحانيات واملاديات.

ثانيًا:  اأن موقف التيارات والقوى لي�ش موقفًا حديًا يدور حول اأيدلوجيات فح�صب. 
فمواقف القوى ال�صيا�صية مركبة، ولهذا ل ميكن تق�صيمها فقط لقوى �صيا�صية راأ�صيًا بل 
يجب درا�صتها تف�صيليًا ب�صكل راأ�صي لفهم التفاوت اجلغرايف والقطري بل واجلهوي.
ثالثًا: اأن النطالق من املنظور الكمي الإح�صائي لتقومي و�صع املراأة وجناح حماولت 
النهو�ش بها ل يكفي يف فهم حال املراأة العربية. فالكثري من ال�صتنتاجات تبنى على 
في�صبح  املوؤ�رصات،  لهذه  املتعمق  ال�صو�صيولوجي  التحليل  ولي�ش  الكمية  املوؤ�رصات 
حم�ش تعيني امراأة وزيرة اأو قا�صية، اأو ارتفاع عدد الن�صاء يف الربملان دلياًل على حتقق 
جناح و�صمان متثيل للمراأة، لكن هذا القرتاب عليه العديد من التحفظات الأ�صا�صية. 
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فهول ينظر يف اأحيان كثرية يف اأداء املراأة عند �صغل هذه املنا�صب، وهو الأداء الذي 
قد ي�صوبه ق�صور وعدم متثيل للن�صاء 

التيارات الإ�سالمية: روؤية للخطاب والأداء
ل �صك اأن هناك متييز واجب بني التيارات ال�صلفية ومدر�صة الإخوان امل�صلمني يف 
موقفهم من املراأة. فالتيارات ال�صلفية موقفها وا�صح يف اأن املراأة مكانها املنزل ودورها 
يف  املراأة  م�صاركة  يجعل  الختالط  بق�صية  ان�صغالهم  اأن  عن  ف�صاًل  الأ�رصة،  رعاية 

ال�صيا�صة م�صاألة غاية يف ال�صعوبة. 
ال�صيا�صية  وت�رصيحاتها  مواقفها  ثم  اإجماًل  ال�صلفية  التيارات  فقه  قراءة  من  وميكن 
تتبناها  اأ�صا�صية  ا�صرتاتيجيات  اأربعة  ر�صد  ال�صيا�صية  احلقوق  على  املراأة  ح�صول  ب�صاأن 

وتوؤ�ص�ش عليها موقفها املناه�ش ملواطنة مت�صاوية للمراأة:
القراآنية  املفاهيم  م�صتويات  بني  باخللط  ترتبط   : مفاهيمية  ا�صرتاتيجيات   -
وتقدمي مفهوم القوامة باعتباره ال�صلطة الأعلى للرجل يف املجتمع الإ�صالمي من 
ناحية مبا يعطل مفهوم الولية وال�صتخالف، ومن ناحية اأخرى تاأويل مفهوم 

القوامة باعتباره �صلطة اأحادية مطلقة. 
- ا�صرتاتيجيات توظف اأ�صول الفقه ب�صكل غري دقيق وغري عادل. ويجتهد 
هذا اخلطاب يف مناق�صة حجج اخل�صوم بالتم�صك بقراءة م�صوهة للن�ش ال�رصعي 
يناق�صها منهج اأ�صول الفقه ذاته، فهو "تاأويل م�صاد" ولي�ش تاأويل اأ�صويل اإذا 

�صئنا الدقة.
- ا�صرتاتيجيات ِخطابية/جدالية اختزالية يف التعامل مع التاريخ ومع الواقع. 
فعالقة التيار ال�صلفي بق�صايا املراأة تدور تقوم على الحتفاظ بن�صق فقهي قدمي 
دون اجتهاد، والدوران يف دائرة رد الفعل مع امل�صتجدات،  و�صيادة عقلية 
املوؤامرة، مبداأ الت�صاد واجلدلية مع الأطروحات العلمانية، فاإذا دعت الأخرية 
امل�صائل  هذه  الآخر يف  الطرف  اتهام  مع  الإ�صالميني،  املراأة حتفظ  اإىل عمل 

بالتاآمر والعمالة.
�صيا�صية،  اأجندات  �صمن  املراأة  ق�صية  ت�صع  براجماتية  ا�صرتاتيجيات   -
فاأ�صحت ق�صية املراأة حمكًا لل�رصاع ال�صيا�صي واإثبات املفارقة واملفا�صلة املبدئية 
بني التيار ال�صلفي وغريه من التيارات ، لي�ش خارج املرجعية الإ�صالمية فح�صب 
"املحافظة"  يف  املزايدة  من  نوع  جرى  حيث  ذاتها،  املرجعية  هذه  داخل  بل 

والت�صييق على املراأة داخل التيارات. 
على اجلانب الآخر، جند اأن تيار الإخوان يتخذ موقفًا مبدئيًا ينا�رص ح�صول املراأة 
على حقوقها ال�صيا�صية، ويقبل فقهًا واجتهاداً �صاغه علماء معا�رصون من داخل احلركة 
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اأ�صدر اإخوان م�رص يف 1994 قبل انعقاد موؤمتر ال�صكان  اأو من القريبني منها. وقد 
يقبل  و�صطيًا  موقفًا  تعك�ش  امل�صلم"  املجتمع  يف  امل�صلمة  "املراأة  حول  وثيقة  بالقاهرة 
م�صاركة املراأة ال�صيا�صية )با�صتثناء الإمامة الكربى اأي رئا�صة الدولة(. لكن يالحظ اأن 
متثيل الن�صاء منعدم يف جمل�ش �صورى الإخوان يف م�رص و�صوريا وفل�صطني ولبنان، 
واأن جتربة ال�صطهاد املتكرر للجماعة قد اأدت لتجنب احلركة تقدمي رموز من الن�صاء 
فقط  توجد  للحركة.  �صيا�صيًا  معروفة  ن�صائية  وجوه  توجد  ول  الأوىل،  لل�صفوف 
�صخ�صيات  ميثلن  ول  الإ�صالمية  احلركة  دوائر  داخل  معروفات  فاعالت  "اأخوات" 
عامة. واجلدير بالذكر اأن اجلماعة مل تن�صئ جناحها الن�صوي تاريخيًا،  بل كان متبلوراًُ 
حتت ريادة زينب الغزايل يف جمعية ال�صيدات امل�صلمات ثم ان�صمت للجماعة وتولت 
قيادة الأخوات. وظل �صقف حركة زينب الغزايل اأعلى من تنظري ح�صن البنا الذي 

ركز يف "الر�صائل" على الدور الجتماعي للمراأة يف الأ�رصة والدعوة.
امل�صتقبل:  ل�صوريا  ال�صيا�صي  "امل�رصوع  الإخوان موؤخراً  ويف �صوريا ن�رصت جماعة 
بني  الإن�صاين  التماثل  على  فيه  اأكدت  �صوريا"  يف  امل�صلمون  الإخوان  جماعة  روؤية 
الرجال والن�صاء.  لكنها عادت واأكدت على اأن البيت هو الأ�صا�ش بالن�صبة للمراأة واأن 

امل�صاركة العامة تكون ملن تقدر وت�صتطيع واأن للمجتمع فائ�ش جهد املراأة. 
ن�سجل هنا مالحظات

الروؤية  تتبنى  التي  التيارات  بني  ال�صيا�صي  املجال  يف  املراأة  ن�صاطية  تفاوت  اأوًل، 
العدالة والتنمية يف املغرب وجود بارز للمراأة ورموز  الفكرية لالإخوان. ففي حزب 
عديدة، برز �صوتها يف اجلدل حول مدونة الأحوال ال�صخ�صية، ثم تقدمت ال�صفوف 
يف انتخابات 2002 باملغرب حيث مت انتخاب 15 �صيدة على قائمة احلزب للربملان. 
ون�صجل اأن �صيدة منهن تراأ�ش جلنة ال�صئون اخلارجية واأن منهن من هن دون الأربعني،  
وهو ما يعك�ش تنوع الرتكيبة العمرية للنا�صطات يف مقابل ال�صن الأعلى يف م�رص على 

�صبيل املثال.
ثانيًا،  قوة التيار ال�صلفي يف بع�ش البلدان خا�صة باجلزيرة العربية تدفع الإخوان رغم 
موقفهم املنفتح فكريًا لأخذ مواقف �صيا�صية مت�صددة �صد احلقوق ال�صيا�صية للمراأة يف 

الكويت وال�صعودية على �صبيل املثال. 
فبدًل من قيام الإخوان برت�صيد اخلطاب الإ�صالمي وجره للو�صطية من اأجل التغيري 
الجتماعي الإيجابي للنهو�ش باملراأة، يهبط �صقف الجتهاد ليوافق ال�صقف ال�صلفي.

)كما  الإخوان  لدى  الإ�صالمي  الفكري  الن�صق  مع  احلقيقية  املراأة  اإ�صكالية  ثالثًا، 
يرتبط  الإ�صكال  بل  حتديداً،  املراأة  من  وموقفهم  بخطابهم  فقط  ترتبط  ل  ال�صلف( 
بنيوية  مالمح  يحمل  الذي  الإ�صالميني  لدى  ال�صيا�صة  ب�صاأن  الأعم  الفكري  بالن�صق 
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معوقة لتطبيق اأو تفعيل ما يوؤمنون به من دور وفق اجتهادات رموزهم الفقهية ووثائقهم 
ال�صيا�صية، ولبد من فهم هذا الن�صق وخ�صائ�صه باعتباره انعكا�صًا لف�صاء ن�صو�ش اأكرب 

يف ن�صو�ش مرجعية حاكمة ومهيمنة حتكم الذهنية وتوؤطرها.
هذا الن�صق املرجعي ال�صيا�صي العام يحمل املالمح التالية:

- مركزية فكرة "الدولة الإ�صالمية" و�صعف فقه ال�صورى وفقه العمل املدين 
وقيا�ش منظومة ال�رصيعة على فكرة القانون

- غلبة اخلطاب "ال�صيا�صي اجلدايل"deliberative rhetoric  على 
 .Ijtihad innovative dialectical "الت�صور "الجتهادي اجلديل
ولأن الأ�صل هو مواجهة اخل�صوم فقد غلبت قراءة �صلبية مل�صرية حترير املراأة مت 
فيها قبول "الق�صة العلمانية" دون ال�صعي ل�صتعادة الدور يف الرواية التاريخية 
للنه�صة الن�صائية ومطالب املراأة مبا يعيد العتبار للمراأة التي تتبنى الروؤية الإ�صالمية 
يف امل�صهد التاريخ ويجعل الإ�صالميون يوؤمنون باأن الإجناز الذي مت كان لهم فيه 
�صهم. ولقد اأثمر ذلك ن�صاأة "مناطق �صتات مفاهيمي" خا�صة يف نقا�صات املراأة 
ال�صتخالف،  مفهوم  عرب  الإن�صانية  امل�صاواة  ملفهوم  تبني  فهناك  وال�صيا�صة، 
لكنه ا�صتخالف مقيد بفهم قا�رص للقوامة يقدمها على الولية )اأو املواطنة( ، 
الرجل  لدور  ا�صتح�صار  للمراأة دون  بالأ�رصة كمجال حيوي  احتفاء  ثم هناك 
النبوية. وبدًل من  ال�صيا�صة يف اخلربة  املراأة يف  لدور  الأ�رصة وا�صتح�صار  يف 
متكني النموذج املفاهيمي الإ�صالمي من خالل تقدميه ت�صوراً قويًا اإن�صانيًا وعميقًا 
مرجعيًا تقا�ش عليه الأن�صاق املفاهيمية الأخرى، يتم افرتا�ش التناق�ش مع اأي 

ن�صق اآخر وعدم وجود اأية م�صاحة للتالقي. 
اجلنوب  لالآخر  النظر  ،وغياب  وتعميمها  الغرب  لالآخر-  النظرة  كلية   -
وال�رصق، فالآخر هو الغربي بالأ�صا�ش، وداخل هذه النظرة ل توجد تنويعات 
اإل نادراً، اأما الآخر يف ال�رصق الذي ميكن اأن يكون حليف، اأو يف اجلنوب 
غالبًا  تقرتن  املراأة  روؤى  �صيئًا.  عنه  نعلم  فغائب ل  �رصيك  الهم  هو يف  الذي 
والهجوم  العلمانية  نقد  حول  تدور  الأطروحات  ومعظم  "التغريب"  بهاج�ش 
والإ�صتهداف  املوؤامرة  روؤية  مع  يتوازى  ولالأ�صف  وخمططاته.  الغرب  على 
مواجهة  بدعوى  الفقه  تطور  ومقاومة  لالجتهاد  املتعمد  للتجميد  توجه  الغربي 
التحديات. ويالحظ قلة الكتابات الإ�صالمية التي تعيد النظر يف الأطروحات 
ال�رصعية فيما يخ�ش  الناحية  ال�صاحة الإ�صالمية بهدف تقوميها من  ال�صائدة يف 
الت�صور  ت�صتبطن  فكرية  تقدمي روؤى  اجلهد يف  اأن  الالفت  املراأة. ومن  ق�صايا 
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الإ�صالمي وتنطلق منه لكن تطور ال�صياق النظري الفكري متبلورة ب�صكل كبري 
يف الفكر ال�صيعي، وهو الفكر الذي نالحظ اأنه مل ينل حظه من الهتمام عند 

الباحثني، كما مل ينل حظه من الدرا�صة. 
- غياب النظرة املقارنة والطالع على الفكر واخلربة الغربية و"ال�صنن" التي 
حتكم تهمي�ش اأو متكني املراأة واإ�صكالياتها الجتماعية وال�صيا�صية. فاحلكم العام 
على �صيا�صة الغرب اخلارجية مب�صعاها للهيمنة، ويف الداخل بف�صاد الأخالق، 
كانا حجابًا بني اخلطاب الإ�صالمي وفهم تركيب الدميقراطية الغربية وم�صاحات 
يوفر  اأن  ما كان ميكن  وهو  الدميقراطية،  بنية  النجاح يف  وم�صاحات  النق�ش 

ويتيح اأفقًا جديداً لالجتهاد. 
- احلاجة لـ"اإعادة تر�صيم احلدود" بني ال�رصيعة والدولة ،ومراجعة العالقة 
بني الأمة وال�رصيعة ، والنظر يف ما اآل اإليه الن�صق املفاهيمي ال�صيا�صي الإ�صالمي 
يف خميلة الإ�صالميني وم�صار هذه التحولت. وغلبة �رصوط ال�صجال والنزاع 
مع اخل�صوم اأنتج اأي�صًا م�صاحات فراغ مفاهيمي �صكت عنها الإ�صالميون ومل 
يقدموا فيها ت�صوراً ما، يف الوقت الذي يتم فيه بالتوازي تعميق اأفقي لق�صايا. 
اأزمة اخليال ال�صيا�صي الإ�صالمي جتلت اإذاً يف جتاهله لواجب التجديد املفاهيمي 
ملفاهيمه املركزية، والتي تنعك�ش بال�صلب على تعريف ومفهوم ال�صيا�صة وبالتبعية 
تغيري  لي�صت  الأوىل  فالفري�صة  لذا  املنظومة،  املراأة يف هذه  ت�صور و�صع  على 
املوقف من املراأة اأو تفعيل املواقف الإيجابية، بل جتديد الن�صق نحو مزيد من 
الدميقراطية واملواطنة العامة، واللتفات لبناء الأفكار وتراكمها ب�صكل يحر�ش 
على التجديد والتطوير، و النهو�ش بامللفات ال�صائكة من واقع الركود اإىل اأفق 
نقلة نوعية يف القرتاب واجتهاد يف ظل حتولت الواقع، لأن هذا هو �صبيل 

النهو�ش باملراأة .
- غياب التخ�ص�صية ال�رصعية، وغياب النظرية الجتماعية وال�صيا�صية: وهي 
"اجتهدت"  الإ�صالمية  فالعقلية  والتدقيق،  بالبحث  وجديرة  لفتة  مالحظة 
املعرفة  قليل من  بزاد  الجتماعية  واملمار�صات  بالثقافة  الل�صيقة  املراأة  ق�صايا  يف 
الجتماعية وكثري من الولع بالقانون وبال�صيا�صة، واإذا كانت ال�صحوة تدين يف 
مطلع القرن لكتابات ر�صيد ر�صا وحممد عبده بقاعدة فكرية ، فاإن ح�صن البنا 
قد حاول اأن ي�صوغ روؤية بانورامية لالإ�صالم، وغلب عيه منحى الرتبية والهتمام 
بالقواعد اجلماهريية. اختلف الو�صع مع �صيد قطب الذي اأ�صبح مفكر ال�صيا�صة 
باملعنى  الجتماعية  اأو  ال�صيا�صية  بالنظرية  معرفة  دون  اجلاهلية  م�صطلح  و�صك 

العميق.
املناخ  �صنعت  التي  الكتابات  منها  انطلقت  التي  "املدر�صة"  لفهم  حاجة  اإذاً  هناك 
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الفكري للحركات والذي حكم خيالها ب�صاأن دور املراأة ال�صيا�صي بتنويعاته املختلفة، 
وت�صرتك فيه رغم خالفاتها ال�صيا�صية العملية، فقد غاب اخليال الجتماعي وال�صيا�صي 
الفل�صفي-النظري يف ت�صورات "ال�صيا�صة" وهيمن الفقه ال�رصعي التاريخي والقانون، 
وتداخال، وتكر�صت الدولة، وت�صكل حول ذلك خطاب �رصعي وفكري يدعم هذا 

الت�صور.  
ولعل هذا ما دفع البع�ش للقول باأن اجلدل الإ�صالمي احلركي املعا�رص خرج بال�صيا�صة 
من م�صاحة علم متخ�ص�ش يجب اأن يكتب فيه اأهله وخرباوؤه لت�صبح �صاأنًا عامًا ي�صتطيعه 
بداأت  ملا  ثم  النوعية".  فقري  الكم  اأيدلوجي غزير  "لغو  النتيجة  فكانت  كل كاتب، 
املراجعات نظر النا�ش مل�صاحات الرتبية والأخالق يطلبون اإ�صالحها داخل احلركة دون 
اجتماع  "نظرية  غياب  وهي  املتوالية  الإخفاقات  �صببت  التي  احلقيقية  لالأزمة  التفات 

�صيا�صي اإ�صالمي" باملعنى العميق والبديل والجتهادي املعا�رص.
للم�صالح  ال�صيا�صي  التنظري  على  الأخالق  يقدمون  باأنهم  الإ�صالميون  ُو�صف  لقد 
امل�صتوى  على  الأخالق  يقدم  ال�صيا�صي ل  اخلطاب  اأن  واحلق  الرباجماتية،  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي بل يقدم الدولة والقانون، وهو يف ذلك مثل احلركات الن�صائية، ل يوظف 
اجلماعة  بتمكني  يقوم  ول  الكايف،  بالقدر  والجتماعي  الثقايف  التحول  ديناميات 
القانون  والنظام  ال�رصيعة  بني  ويقرن  �صمنها،  الن�صاء  متكني  على  يعني  مبا  ال�صيا�صية 
ويتحكم يف حركة املراأة من خالل معار�صة قانون وواقع ي�صفه بالعلماين ل ل�صالح 
اأمة اأكرث فاعلية واأفراد اأكرث انخراطًا يف ال�صاأن العام بل ل�صالح دولة اأخرى وقانون اآخر 

بنف�ش الدرجة من ال�صتبداد اإن مل يكن اأكرث.
ال�صيخ  كتابات  منذ  لديهم  لل�صيا�صة  العام  الت�صور  يحكم  الذي  ال�صياق  هو  وهذا 
ر�صيد ر�صا، مروراً بال�صهيد عبد القادرعودة ثم انتهاٌء بكتابات د.حممد �صليم العوا 
، ويف حني تزيد نربة حماية الأخالق، يغيب بعد "الأخالق املدنية" متامًا ك�صياق 

لزم واأ�صا�ش ركني من اأ�ص�ش ال�رصيعة الإ�صالمية.
خامتة: نحو �سياغة خليال خمتلف ب�ساأن املراأة وال�سيا�سة 

املخالف  "التحليل  ي�صمى  ما  اأبرزها  لعل  املفاهيم  هناك اجتاهات جديدة يف درا�صة 
للوقائع" يف درا�صة املفاهيم، وهو ي�صابه املحاكاة حلد كبري. فهي لعبة مفاهيمية تقوم 
على تغيري املقدمات ودرا�صة �صيناريوهات تغري النتائج بناًء على ذلك، اأي اأنها ت�صتخدم 
اخليال يف تفكيك وتركيب الأبنية املفاهيمية ب�صكل جتريبي )ولي�ش اإمربيقي/كمي(. 

وكان من اأبرز املجالت التي طبقت فيها هذه املحاولت حقل العالقات الدولية.
�صبق هذا الجتاه احلديث فقه علماء الأمة القدامى فيما ٌعِرف مبنهج الـ"اأراأيتيني"، 
الذين كانوا يطورون م�صائل فقهية مل تعر�ش عليم لكنهم يتخيلون اأ�صئلة فقهية تتغري 
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فيها الظروف مبا ميثل لغزاً ي�صعى الفقيه حلله وتخيل �رصوط التنزيل يف حال متغري غري 
متحقق.

يفتح  بدوره  للوقائع" والذي  املخالف  "التحليل  قيا�ش ذلك على  اليوم  رمبا ميكننا 
رمبا يف  وقائعه،  اأثمرت  التي  الفكرية  والأن�صاق  املا�صي  حتليل  من  لال�صتفادة  جماًل 
تاليف تكرار الأخطاء يف امل�صتقبل يف الواقع ال�صيا�صي العربي ب�صكل عام، وواقع املراأة 

العربية ب�صكل خا�ش.
امل�صتقبل  ا�صت�رصاف  اأو  املا�صي  تقومي  �صواء يف  "اخليال"  على  القدرة  بهذه  يرتبط 
والنظر  فيه،  العربية  املراأة  واقع  ت�صكني  ميكن  وكيف  وخرائطه  بالواقع  عميق  فهم 
لعالقة الإ�صالم وال�رصيعة بق�صايا املراأة. لكن التحدي يف احلقيقة املطروح على اخليال 
الإ�صالمي ب�صاأن املراأة هو كيف ميكن تنمية وتطوير البديل الإ�صالمي وهو يتعاي�ش مع 
باعتباره  والتطبيق ل  بقوة يف اخلطاب  باملراأة  والنهو�ش  اأو خمالفة،  �صياقات خمتلفة 
نتيجة بل بو�صفه �رصط لإ�صالمية املجتمع، فت�صحي م�صاركة املراأة ذاتها يف �صياغة 
النموذج جزءاً من متكني النموذج ل متكينها هي فح�صب، ويكون "�صوتها" موؤثراً يف 

�صناعته وتطويره وجتديده لأن هذا اأحد اأركان "اإ�صالميته". 
حينئذ ت�صبح فتنة التخلف والفقر والرتدي املعريف للعامل العربي اأ�صيع للدين من فتنة 
الن�صاء، وي�صبح �صد الذرائع دلياًل يوظف لدفع املراأة للمجال العام ل حجبها عنه، 
لأنه ل ف�صاد يعدل ف�صاد الظلم. واأمة ل متلك حريتها ول تطبق معايري العدل اأمة ل 

خالق لها واإن ت�رصبلت كل امراأة منها بجلباب وو�صعت على راأ�صها األف خمار.
الدميقراطية  الديني وم�صاراتها وم�صتقبلها، وم�صتقبل  الوعي  الربط بني �صحوة  اإن 
اأ�رص  من  واخلروج  لب�ش،  بغري  وا�صحًا  يكون  اأن  يجب  العربية،  املراأة  وم�صتقبل   ،
داخل  من  للمراأة  حترري  اأفق  لتطوير  ل  البداية  والعلمانية"  مفتاح  الإ�صالمية  "ثنائية 
النظري والعملي لالإ�صالميني من  الروؤية الإ�صالمية فقط، بل هو �صبيل خروج الأفق 
اأو خطر التغريب. ويجب اللتفات لهذه اللحظة التاريخية  اأ�صطورة وح�ش العلمانية 
ال�صلطة ،  ت�صورات  اأثره على  قوتها ودرا�صة  الدولة وواقع  مفهوم  الفارقة يف حتول 
بل وم�صاحات ال�صيا�صة، معنًى ومبنًى و�صياقات..ومفاهيم، واإعادة تاأ�صي�ش الن�صق 
الفكري والفقهي على اأن الولية تعني بب�صاطة املواطنة، واأن املراأة لي�صت "اإ�صكالية"، 

بل هي �رصيك يف �صياغة و�صناعة "الأطروحة" برمتها.
اإن الأمر الهام مل�صتقبل املراأة لي�ش نقد ونق�ش فكر الإ�صالميني ب�صاأن املراأة فح�صب، 
بل تلم�ش كيفية تطوير هذا اخلطاب وتلك املواقف العملية ، ومداخل هذا التطوير، 
الثقافية، وله ح�صور  الراهنة للهوية  اأكرب الأوعية  اأحد  لأن خطاب الإ�صالميني يظل 
قوي اجتماعيًا و�صيا�صيًا، ورمبا كان تطويره اأحد مداخل الإ�صالح، وهي مهمة يجب 
األ ترتك لالإ�صالميني وحدهم. وما يجب على التيارات الن�صوية فهمه اأن تلك الروؤية 
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بتطوير  مرهون  والأمر  واحلرية،  للعدل  اأفقًا  طياتها  للعامل حتمل يف  ال�صاملة  الفكرية 
ال�صياقات التي يتم يف ظلها اجلدل الجتماعي الوا�صع لأن الأمة العربية اليوم ل متلك 
م�رصوعًا متبلوراً للبقاء وال�صتمرار، فكيف ينتظر منها بلوغ اإجماع اأو حتى اتفاق عام 

على ق�صايا املراأة؟ 
تلك هي امل�صكلة احلقيقية.
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كيف يتم الإقرار باحلقوق ال�صيا�صية والقانونية والثقافية واللغوية والطقو�صية 
لالأقليات رغم الإ�صكاليات املثارة ؟ ما ال�صبيل ملقاربة هذه امل�صاألة؟ هل يكون 
الأكرثيات  بحق  بالعتداد  وال�صتمرار  املبداأ  على  املوافقة  طريق  عن  ذلك 
يف التفوق اأو الريادة؟ اأم من خالل املوافقة على املبداأ والعتداد بالتهديدات 
يجب  اأنه  اأم   ، الوطني"؟  الرتاب  وحدة  "تدمري  خطر  قبيل  من  الواقعية، 
املوافقة على املبداأ والدعوة اإىل التدرج، اأي اإىل خطوات عملية قابلة للتحقق؟
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فقد  �صيئا.  ي�صيف  لن  الأٌقليات  الطائفية وم�صاألة  امل�صكالت  امل�صهب عن  احلديث 
ليقال.  هناك جديد  يعد  ومل  الق�صايا،  هذه  ملثل  مبكر  وقت  منذ  الكثريون  ت�صدى 
وهو ما يدفعنا اإيل التفكري على نحو مغاير. هذا ما يحتاج اإليه املجتمع العربي عامة، 

وامل�رصي خا�صة يف الوقت الراهن،  وقد يكون مدخل التنمية ال�صيا�صية املالئم.
اإ�سكاليات عامة: قراءة يف اأزمة املناخ

الإ�سكالية الأوىل: تتعلق  بالت�صمية اأو "املفاهيم امل�صتخدمة"، ول�صيما اأن احلديث 
يثري ح�صا�صيات  مفهوم  "الأقليات". وهو  اأي  اخلالفية  �صديد  مفهوم  فلك  يدور يف 
تاريخية، وخماوف اآنية، وهواج�ش م�صتقبلية. ومن ناحية اأخرى، فاإن هناك اجتاها 
ي�صود بع�ش الكتابات العربية مييل اإىل القفز فوق املفاهيم، وال�صتهانة بتحديد املعاين 
والدللت، باعتبار اأن هناك ظاهرة اأو ممار�صات م�صتقرة ميكن للباحث الجتماعي 

حتليلها، ب�رصف النظر عن ت�صميتها. 
الإ�سكالية الثانية: هناك �صعود غري م�صبوق للمد الطائفي يف املنطقة العربية لأ�صباب 
متعددة، اأهمها يت�صل باإعاقة بناء الدولة القومية احلديثة، وجلوء النخب احلاكمة اإىل 
اإدارة التنوع الديني واملذهبي،  اإنتاج �رصعيتها، و�صوء  اأو املذهب يف  توظيف الدين 

و�صعود التيارات الإ�صالمية. 
الإ�سكالية الثالثة: انت�صار كيانات موؤ�ص�صية طائفية يف املنطقة العربية على نحو غري 
وقد  املواطن.  احتياجات  تلبية  عن  العربية  الدولة  عجز  ذلك  على  �صاعد  م�صبوق، 
ا�صتطاعت هذه الكيانات الطائفية حتقيق الهيمنة على جمهورها نظرا لأنها متتلك اأول 
قيادات �رصعية، قادرة على التوجيه واحل�صد، ولديها ثانيا موؤ�ص�صات عميقة اجلذور. 
ومتتلك ثالثا املال الذي جعلها دائما يف موقع املبادر والفاعل وامللبي للتطلعات. وتتبنى 
رابعا خطابا دينيا تطرحه على اجلماهري. هذه املوؤ�ص�صات الطائفية باتت تقدم لرعاياها 

�صبكة اأمان اجتماعي، وهوية، وم�رصوع م�صتقبلي تنازع به الدولة القومية ذاتها. 
على  قدرتها  وعدم  املدين،  املجتمع  موؤ�ص�صات  عهد  حداثة  الرابعة:  الإ�سكالية 
تعبئة اجلماهري على اأ�صا�ش "امل�صلحة" اأكرث من "النتماء" اإىل الطائفة، وح�صار النظم 
العربية لها اأدى اإىل عدم قدرتها على خلق راأ�ش مال اجتماعي حقيقي )اأي الروابط 
الطائفية يف خلق  القوى  فيه  الذي جنحت  الوقت  واملدنية(، يف  الأهلية  واجلمعيات 

�ضيا�ضي  كاتب   22
ومدير برنامج درا�ضات يف 
مكتبة االإ�ضكندرية- م�ضر

التنمية السياسية:
دعـوة للخروج من الخطابات المستنسخة 

والمفاهيم البائسة والمساجالت الرمادية

22ســـامـــح فــــوزي
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راأ�ش مال ديني، �صعبوي تعبوي. ويف بع�ش الأحيان، ت�صبح موؤ�ص�صات املجتمع 
املدين وكيال للطائفية الدينية، مثلما هو احلال يف خربة املمار�صة يف النقابات املهنية 

يف م�رص.  
ال�صيا�صية.  للعلوم  ال�صيئ  التوظيف  حالت  من  حالة  هناك  اخلام�سة:  الإ�سكالية 
ال�صيا�صية  العلوم  يف  واأ�صاتذة  خرباء  عن  ت�صدر  التي  الكتابات  من  هائل  كم  فهناك 
املجتمع  للطائفية، وتعادي  الرتويج  ل�صالح  لـ"احل�صم" منها  الدولة، وت�صعى  تعادي 

املدين الن�صط من خالل ال�صعي اإىل تديينه وتطييفه ومذهبته. 
الإ�سكالية ال�ساد�سة: هناك م�رصوع اإ�رصائيلي، اعرتفنا به اأو مل نعرتف، يرمي اإىل 

تفكيك املنطقة عرب بوابة "الأقليات". 
الإ�سكالية ال�سابعة: ل ميكن ا�صتبعاد تاأثري العامل اخلارجي. واملق�صود "باخلارج" 
لي�ش فقط الغرب، ولكن اأطرافا اأخرى غري عربية اأو عربية تعمد على الإفادة من ورقة 
"موؤامرة" باملعني  هناك  اأن  ذلك  يعني  ل  بها.  خا�صة  م�صالح  حتقيق  "الأقليات" يف 
احلريف، ولكن يعني اأن م�صاألة "التكامل الوطني" يف كل قطر عربي مل تعد خال�صة 
اأو مذهبيا، بل �صارت هناك عوامل خارجية ت�صبطها  لأبناء الأوطان املختلفني دينيا 
حينا وتوؤججها اأحيان اأخرى يف ظل مناخ م�صطرب من تداخل الأجندات وامل�صالح.

اإ�سكاليات خا�سة: قراءة يف مناخ الأزمة
الإ�سكالية الأوىل: هناك العديد من امل�صكالت الطائفية بعيدة اجلذور يف املجتمع 
يف  القبطي  باحل�صور  مرورا  الكنائ�ش،  وترميم  ببناء  تتعلق  م�صكالت  من  امل�رصي: 
واملجال�ش  النيابية،  املوؤ�ص�صات  يف  الأقباط  متثيل  مبحدودية  وانتهاء  العامة  الوظائف 
النقابية، الخ. هذه املطالب، وغريها، �صكلت "الوعي الطائفي" لالأقباط، خا�صة 
مع تلكوؤ النخب احلاكمة يف الت�صدي اجلذري لها، واحلذر البريوقراطي امللفت يف 
التعامل معها، وغلبة "الهاج�ش الأمني" يف النظر اإليها، و�صيوع خطابات دينية متزمتة.  
الإ�سكالية الثانية: اأن العالقات الإ�صالمية- امل�صيحية يف املجتمع امل�رصي مل يعد لها 
�صاحب اأو متحدث با�صمها، و�صارت نهبا لدعاة ال�صهرة واملتع�صبني و�صيقي الأفق 
الذين ي�صتغلون ثورة الت�صالت لبث الكراهية وم�صاعر النفور الإن�صاين بني املختلفني 
دينيا. فقد جرى "خ�صخ�صة" هذه العالقات �صلبيا! مل تعد املوؤ�ص�صات الدينية حتتكر 
اإنتاج اخلطابات الدينية، بل �صارت هناك عنا�رص طائفية لها �صطوة املال، وجماهريية 

العوام تنازعها يف مكانتها. 
اإنتاج  لعملية  املرتاجعة  ال�صيا�صية  امل�رصوعات  اأ�صحاب  ت�صدر  الثالثة:  الإ�سكالية 
املجتمع، غري  اآخر يف  يبحث عن �رصاع  الذي  الي�صار  بع�صهم من  دينية.  خطابات 
"ال�رصاع الطبقي"، وبع�صهم من الليرباليني الذين يريدون التفكيك، وفريق ثالث من 
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رابع  وفريق  املتع�صبة،  الدينية  باخلطابات  الف�صاد  يدارون  الذين  الفا�صدين  ال�صيا�صيني 
من اأ�صحاب م�رصوعات طائفية هي م�صدر الك�صب بالن�صبة لهم، وعنوان وجودهم 
بحكم  حري�صون  املخل�صون  امل�صيحي  الإ�صالمي  احلوار  اأ�صحاب  العام.  املجال  يف 
ولذلك  احلذر،  هذا  مثل  يعرفون  فال  هوؤلء  اأما  بحذر،  اإل  يتحدثون  ل  اخلربة، 
الثوابت، ويراهنون على الطائفية، ول  هم وقود الإعالم، يعلنون العرتا�ش على 
يدركون العمق التاريخي واحل�صاري للق�صايا، لأن يف راأيهم مثل هذا العمق �صوف 

يجرفهم بعيدا عن امل�صهد العام لأنهم لن يكونوا املتحدثني.
الإ�سكالية الرابعة: يقودنا ما �صبق اإىل نقطة مهمة، هي الإعالم. هناك من يقول اأن 
الإعالم يتحدث فقط عن ال�صلبيات. هذا �صحيح، ولكنه يذهب اإىل ما هو اأبعد من 
ذلك، بعد اأن حترر من بع�ش قيود املهنية، اأي اإنتاج اخلطاب الطائفي بكل �صوره، 
يحا�رص املجتمع بامل�صاهد الطائفية، ويعترب العالقات الإ�صالمية امل�صيحية حمورا �صجاليا 
م�صتعال، يجب الإبقاء على جذوة ا�صتعاله يف كل وقت. ويف هذا ال�صياق، ي�صح 
اأن نت�صاءل عن مواثيق ال�رصف الإعالمية، واملواثيق ال�صحفية املهنية، التي ل توجد 

لها قد�صية لدى من ميار�صون املهنة. 
م�سهد الأزمة: قراءة يف تفا�سيل امل�سهد

لكل ما �صبق، حتول "امللف الديني" يف م�رص اإىل اأحد املو�صوعات ال�صجالية امللتهبة، 
"الفريو�صات"،  مثل  وهي  اأحيانا،  بقوة  ال�صيا�صي  ال�صطح  على  وتطفو  حينا،  تهداأ 

تتحور، وتكت�صب اأ�صكال جديدا، وجدناها �صائعة يف الآونة الأخرية:
والإعالمية  الدينية  اخلطابات  بفعل  ال�صعبية  الأو�صاط  التع�صب يف  • تف�صي 

جتاه املختلفني يف الدين، واأحيانا املذهب.
• ا�صتمرار وجود م�صكالت طائفية، وغياب احل�صم ال�صيا�صي لها، اأبرزها 
القانون املوحد لبناء دور العبادة، وقانون الأحوال ال�صخ�صية، وحالت تغيري 

املعتقد الديني، الخ. 
اإىل مواجهات  • حتول م�صكالت اجتماعية واقت�صادية عادية بني املواطنني 
طائفية، ورغبة البع�ش يف حتويل الأنظار عن اجلذور القت�صادية والجتماعية 

وال�صيا�صية احلقيقة للم�صكالت.
• �صيوع اأمناط من امل�صاجالت الدينية بني املختلفني يف الدين، تنطوي على 

اأحاديث املفا�صلة والتفاخر وال�صتعالء يف مواجهة املختلفني يف الدين.
تكرار  يف  يتمثل  الذي  الطائفي"  "ال�صاأن  مع  التعامل  يف  الفكري  الفقر   •
واجتماعية  �صيا�صية  هند�صات  ابتكار  على  القدرة  وعدم  ذاتها،  اخلطابات 

للحفاظ على الندماج الوطني. 
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وهنا يظهر خطابان اأ�صا�صيان يتجاذبان النظر اإىل ال�صاأن الطائفي:
اخلطاب الأول ي�صدر عن قطاع من الأقباط، ويدعمه ويعززه الن�صطاء الأقباط يف 
اخلارج، مفاده اأن "الدولة" اأو "احلكومة" هي امل�صئولة ب�صكل اأ�صا�صي عن تردي حالة 
الت�صامح يف املجتمع امل�رصي، وما يرافقها من ا�صتمرار للم�صكالت الطائفية، وغياب 
القدرة على الت�صدي لها. هذا اخلطاب تقليدي، مل ي�صتطع اأن ينظر اإىل امل�صكالت 
يف اإطارها الأعم والأ�صمل، وي�رص على الت�صدي مل�صكلة اجلزء دون الت�صدي ملجمل 

م�صكالت املجتمع.  
الإ�صالم  جماعات  بع�ش  تغذيه  امل�صلمني،  من  قطاع  عن  ي�صدر  الثاين  اخلطاب 
ال�صيا�صي، مفاده اأن "املوؤ�ص�صة الكن�صية"  اأو الأقباط على امل�صاع، م�صئولون ب�صكل 
عن  النف�صال  يف  لرغبتهم  نظرا  امل�صيحية  الإ�صالمية  العالقات  تراجع  عن  مطلق 
جمتمعهم، و�صعيهم لتكوين ذاتية �صيا�صية منف�صلة يف مواجهة الدولة. هذا اخلطاب 
اأي عزلة الأقباط،  اأن يطور روؤية لتاليف ما ي�صكو منه،  اأي�صا تقليدي، مل ي�صتطع 
ف�صال عن اأنه يتهم الأقباط مبا مل يفعلوه، وي�صقط عليهم رغبتهم يف العزلة عن الدولة 
القومية، وهو الطرف الوحيد، اأعني الإ�صالم ال�صيا�صي، الذي ذهب اإىل حتقيق ذلك 

علي الأٌقل يف الن�صف قرن الأخري.  
مل ي�صاعد اأي من اخلطابني على التخفيف من حدة "ال�صعور الطائفي" يف املجتمع، 
امل�صلمني  من  قطاع  لدي  �صائعا  �صار  بل  الأٌقباط،  لدى  فقط  حا�رصا  يعد  مل  الذي 
اأي�صا، مما ميكن القول معه اأن غالبية املجتمع، واأقليته العددية، باتوا ي�صعرون باأنهم 

"حما�رصون" من جراء انتمائهم الديني، وهو ما ميثل م�صكلة يف حد ذاته. 
البحث عن خمرج: رد العتبار للتنمية ال�سيا�سية

الطائفية،  امل�صكالت  وحتليل  فهم  على  ت�صاعد  التي  الأ�صا�صية  امل�صارات  اأحدى 
وتقرتح حلول للت�صدي لها هي "التنمية ال�صيا�صية". وهو اأمر لي�ش جديدا على العلوم 
ال�صيا�صية، فمن املعروف اأن مداخل التنمية ال�صيا�صية تهتم، وتعني، وت�صعى اإىل حل 
م�صكالت "التكامل الوطني"، باعتبارها اأحد اأهم عوائق التنمية يف الدولة القومية ما 
بعد ال�صتقالل يف العامل النامي. ومن ناحية اأخرى، فاإن م�صكالت "اخلا�صة" ي�صعب 
اأن حٌتل مبعزل عن م�صكالت "العامة". فال ُيعقل، على �صبيل املثال، اأن نبحث عن 
وجود ت�رصيع متقدم ينظم عملية بناء الكنائ�ش، ُيحرتم وتكون له الفعالية املرجوة، يف 

الوقت الذي ي�صكو فيه املجتمع من عدم احرتام القانون.
انطالقا من ذلك ميكن اقرتاح م�صارات عمل، وم�رصوعات اأ�صا�صية:

املواطنني  اأن  لي�ش فقط  يعني  ما  القانون، وهو  بناء دولة  با�صتكمال  1- الهتمام 
�صواء اأمام القانون، ولكن يعني يف املقام الأول وجود قانون يعرب عن امل�صاواة، ينفذ 
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على اأر�ش الواقع يف حياد و�صفافية، ويعاقب من يخرج عليه بالعقوبات الواردة فيه. 
من هنا فاإن ا�صتمرار اللجوء اإىل الت�صويات العرفية يف التعامل مع امل�صكالت الطائفية 

يوؤججها، ول ي�صاعد يف حلها على املدى الطويل.
اأو�صاط  �صواء كانت يف  بكافة �صورها،  للطائفية  اجتماعي جاد  نقد  ممار�صة   -2

الغالبية العددية اأي امل�صلمني اأو يف اأو�صاط الأقلية اأي الأقباط. 
3- الربط بني امل�صاواة والإ�صالح، فاإن حتقيق امل�صاواة على نحو �صامل، يتطلب 
ت�صويفا حلل  يعني ذلك  ال�صيا�صي. ل  الإ�صالح  امل�صاركة يف حتقيق  الأول  املقام  يف 
قانونية  م�صكالت  بو�صفها  الطبيعي  �صياقها  يف  و�صعها  ولكن  الطائفية،  امل�صكالت 
و�صيا�صية واجتماعية حتتاج اإل التعامل معها يف اإطار منظومة اأ�صمل لالإ�صالح ال�صيا�صي 

والقانوين.
املفاهيم  تر�صانة  عن  بعيدا  الطائفي  ال�صاأن  عن  التعبري  حديثة يف  لغة  ا�صتخدام   -4
فاإنه يجب ال�صتعانة  الذاكرة النق�صامية، من هنا  تنتج، وتعمق  التي  وامل�صطلحات 

بامل�صطلحات احلديثة يف التنمية ال�صيا�صية مثل حقوق الإن�صان، املواطنة، الخ. 
املواطنني  امل�صاواة بني  لتحقيق  �صيا�صية وقانونية  امل�صاركة يف و�صع هند�صات   -5
�صيا�صيا وقانونيا، ويتعني ممار�صة نقد ثقايف لكافة مظاهر التمييز يف املجتمع، وو�صع 
قوانني  العبادة،  وممار�صة  ال�صيا�صي،  التمثيل  يف  امل�صاواة  لتحقيق  جادة  �صيا�صات 
فهم جاد،  اإىل  يحتاج  الذي  الأمر  وهو  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  ال�صخ�صية،  الأحوال 

وخربة فنية، و�صجاعة لال�صتباك مع الواقع. 
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التي  احلديثة  القطرية  الدول  ت�صكل  مع  العربي  العامل  يف  الأقليات  ق�صايا  برزت 
كر�صت يف كثري من الأحيان حالة التهمي�ش والإق�صاء للمكونات الجتماعية املتنوعة 
فئات  هيمنة  على  اأ�صا�صا  املعتمد  ال�صتقرار  من  حالة  �صمان  وراء  �صعيا  بلدانها،  يف 
�صيا�صية واجتماعية حمددة. وقد تتعدد اأ�صكال واأطر الأقليات وتت�صابك ب�صور خمتلفة 
اعتمادا على طبيعة النظام ال�صيا�صي. فقد جتتمع اأكرث من �صفة لفئات اجتماعية معينة 
العنا�رص  بع�ش  متتزج  عندما  متفاوتة،  وبدرجات  اأحيانا،  مركبة  اأقليات  منها  جتعل 
تختلف  وغريها. كما  والقومية  واملذهبية  والدينية  والإثنية  الإقليمية  مثل  لها  املكونة 
لدرجة  نظرا  الفئات  هذه  من  اأي  على  ميار�ش  الذي  التهمي�ش  اأو  التمييز  حدة  اأي�صا 
لها  معينة  �صيا�صية  تطورات  اأو يف ظل  ال�صيا�صي،  النظام  تركيبة  بينها وبني  التعار�ش 
اأي�صا ردود فعل هذه الأقليات بناء على خلفيتها  عالقة بهذه الأقليات. كما تختلف 
باملحيط  عالقتها  ومدى  عليها  الواقع  التهمي�ش  وحجم  ال�صيا�صية  وجتربتها  الثقافية 
ال�صيا�صي حولها. وتتفاعل املكونات والقوى الجتماعية وال�صيا�صية مع ق�صايا الأقليات 
ن�صج وعيها ،  امل�صرتكة ومدى  امل�صالح  تداخل  بناء على  ب�صور خمتلفة  بلدانها  يف 
وكذلك واقع النظام ال�صيا�صي الذي قد ي�صاهم �صلبا يف بلورة اأطر تفاعل حقيقية بني 

هذه الأطراف.
العربية  اململكة  يف  واملذهبية  الجتماعية  الرتكيبة  حول  ال�صائدة  النمطية  ال�صورة 
�صنية  مذهبية  اأغلبية  ذات  ال�صعودية  اأن  وهو  دقيق،  غري  ت�صور  اإىل  تقود  ال�صعودية 
فكري  تيار  ل�صيادة  طبيعية  نتيجة  وهي  و�صوفية.  واإ�صماعيلية  �صيعية  واأقليات  �صلفية 
قيامها.  منذ  �رصعيتها  م�صدر  هو  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  مع  ومتحالف  مهيمن  ومذهبي 
�صبغت  كبري،  ب�صكل  الديني  ال�صيا�صي يف  فيها  امتزج  التي  ال�صاملة،  الهيمنة  وهذه 
املكونات  جميع  غيبت  ب�صورة  والجتماعي  وال�صيا�صي  الثقايف  امل�صهد  اأوجه  جميع 
الأخرى للمجتمع ال�صعودي، وركزت �صورة منطية، خمتلفة عن الواقع الفعلي، مما 
افرز تناق�صات اجتماعية وثقافية ومذهبية تربز بني احلني والآخر كرغبة يف التعبري عن 

الذات وعن الهوية املناطقية واملذهبية والفكرية.
 فبالإ�صافة اإىل وجود اأتباع املذهب ال�صيعي كاأكرثية يف املنطقة ال�رصقية من اململكة، 

�ضيا�ضي  كاتب   21
ومديـــر "نادي الثالثـاء" 

يف القطيف

األقليات والحقوق المتساوية:
المواطنون الشيعة في السعودية نموذجا
21جعفر محمد الشايب 
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يف  اأما  والأحناف.  كاملالكيني  متنوعة  مذهبية  اجتاهات  اأي�صا  املنطقة  يف  يوجد  فانه 
اإ�صافة  واملالكية،  كال�صافعية  الأخرى  الإ�صالمية  املذاهب  اأتباع  فاإن  احلجاز،  منطقة 
ي�صكل وجود  اجلنوب،  مناطق  فيها. ويف  القاطنني  اأغلب  ي�صكلون  ال�صوفية،  اإىل 

الإ�صماعيليني والزيديني اأغلبية مطلقة.
هذا التنوع املذهبي يجعل من اململكة دولة متعددة الأقليات، ولي�صت كما يعتقد 
الكثريون من اأنها ذات مذهب �صلفي واحد. اإن اأتباع املذهب ال�صلفي – احلنابلة – 
الوهابية  الدعوة  انت�رصت  ومنها  )جند(،  الو�صط  منطقة  اأ�صا�صا يف  جغرافيا  يرتكزون 
املذهب  وفر�صت  املناطق،  بقية  على  وهيمنت  ال�صعودية  الدولة  مع  حتالفت  عندما 

الر�صمي للدولة على خمتلف هذه املكونات، وهم�صتها ب�صكل ملحوظ.
املواطنون ال�سيعة - ملحة تاريخية

الإ�صالمي  الع�رص  بداية  اإىل  اخلليج  منطقة  تاريخيا يف  العربي  ال�صيعي  الوجود  ميتد 
عندما والت قبائل بني عبد القي�ش التي ا�صتوطنت املنطقة اأهل البيت بعد وفاة الر�صول 
)�ش( واأبان ال�رصاع بينهم وبني الأمويني. وعلى الرغم من تكرر �صيطرة قوى خارجية 
خمتلفة على املنطقة ب�صبب ثرائها وموقعها ال�صرتاتيجي، اإل اأن مذهب الت�صيع كان هو 
ال�صائد لدى اأهلها ب�صورته املنفتحة اجتماعيا على بقية املذاهب الإ�صالمية يف املنطقة.

ومع دخول واحات الإح�صاء والقطيف - التي يقطنها ال�صيعة – يف الدولة ال�صعودية 
املا�صي،  القرن  بدايات  �صعود يف  اآل  العزيز  عبد  امللك  يد  على  تاأ�صي�صها  اإبان  الثالثة 
قوات  اأ�صا�صا على  اعتمدت  الوليدة  الدولة  اأن  ب�صبب  مذهبية خمتلفة  برزت جتاذبات 
بدوية حماربة، ومت ال�صتقواء بتاأثري العامل املذهبي اأ�صا�صا للتو�صع واحلكم، رغم اأن 
موؤ�ص�ش الدولة �صمن لل�صيعة حرياتهم الدينية الأ�صا�صية يف العبادة والق�صاء مقابل الولء 
ال�صيا�صي للدولة. وب�صبب التداخل الطبيعي ثقافيا واجتماعيا بني ال�صيعة يف ال�صعودية 
مقاومتهم  من  ذلك  عزز  فقد  والإقليمي،  العربي  املحيط  يف  ال�صيعة  وبقية  واخلليج 

وح�صنهم من الخرتاق املذهبي. 
لقد �صاهم اإعادة تنظيم اأجهزة الدولة ال�صعودية احلديثة يف �صتينات القرن املا�صي اإىل 
اإعطاء دور اكرب للموؤ�ص�صة الدينية، وو�صع اأطر و�صيا�صات عملية وفعالة �صاعدتها يف 
تعزيز دورها وهيمنتها ال�صاملة على الإدارات الدينية والإعالمية والثقافية والجتماعية. 
اإلغاء  وقد بداأ منذ ذلك الوقت �صيادة الجتاه الديني ال�صلفي املت�صدد الذي عمل على 
جميع الجتاهات الفكرية واملذهبية القائمة. كما اأ�صفى ذلك التطور على الإدارات 

�صبغة مناطقية ب�صيطرة اأتباع الوهابية من منطقة جند دون غريهم على وجه التحديد.
وميكن القول اأن اأزمة التمييز والتهمي�ش التي يعي�صها املواطنون ال�صيعة غري مقت�رصة 
بالن�صبة لهم دون غريهم حيث  اأكرث و�صوحا  اأنها تتمظهر ب�صورة  اإل  عليهم فقط ، 

متتزج فيها املذهبية والإقليمية اأي�صا.
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الواقع احلايل: �سور التمييز والتهمي�ش
املواطنني  �صد  والتهمي�ش  التمييز  اأ�صكال  بداأت  املا�صي،  القرن  من  ال�صتينات  منذ 
ال�صيعة تاأخذ اجتاها ر�صميا عرب �صيا�صات وا�صحة ومقننة. فمع ت�صكيل وزارات الدولة، 
مت ا�صتبعاد ال�صيعة من امل�صاركة يف املنا�صب الر�صمية العليا. كما ا�صتبعد ال�صيعة اأي�صا 
من الدخول يف املوؤ�ص�صات الع�صكرية والأمنية ب�صكل عام وت�صلم اأي مواقع قيادية فيها 
–با�صتثناء حال الإ�صماعيليني يف جنوب اململكة – بالإ�صافة اإىل ا�صتبعادهم من بع�ش 

الوزارات ال�صيادية كوزارة اخلارجية والداخلية. 
اقت�رص  عام 1992،  املناطق  ال�صورى وجمال�ش  ت�صكيل جمل�ش  عندما مت  وحتى 
متثيل ال�صيعة يف هذه املجال�ش على احلد الأدنى، ومل يتجاوز ن�صبة  2% يف اأح�صن 

الأحوال مع ان ن�صبتهم ملجمل ال�صكان هي يف حدود %15. 
حقوقهم  ممار�صة  من  ال�صيعة  حرمان  يف  الإمعان  مت  فقد  الدينية،  الناحية  من  اأما 
العبادية عرب منعهم لفرتات طويلة من اأماكن العبادة والجتماعات، ومن ن�رص كتبهم 
اخلا�صة  الدينية  املعارف  اأبنائهم  تعليم  ومن  الإعالم،  و�صائل  يف  واإبرازها  وثقافتهم 

بهم، وكذلك من بناء مدار�صهم الدينية. 
الت�صكيك  اأو �صمنيا  منها �رصاحة  يفهم  مواد  الر�صمية على  التعليم  مناهج  وحتتوي 
مبعتقدات ال�صيعة، وكذلك التاأكيد على �صالمة معتقدات الفرقة الناجية فقط من اأهل 
ال�صنة، كما اأنها ل حتتوي على ت�صمني املفاهيم الإ�صالمية امل�صرتكة التي ت�صاهم يف 

تقريب وجهات النظر وتربية الن�شء على الإقرار بالآخر واحرتامه.
و�صيا�صيا، مت التعاطي مع الو�صع ال�صيعي على اأ�صا�ش اأمني ولي�ش �صيا�صيا من خالل 
احلوار والتفاو�ش وتقدمي التنازلت املتبادلة. فكانت مقاربة امللف ال�صيعي يغلب عليها 
فر�ش القوة والت�صكيك يف الولء، وجتيي�ش القوى املعادية عرب ال�صماح لها بالت�صييق 

على ال�صيعة وتكفريهم.
مناذج من احلوار امل�سرتك

نوفمرب  الثاين/  ت�رصين  انتفا�صة  اإثر  املعار�ش  ال�صيا�صي  الن�صاط  ت�صاعد  اأن  منذ 
1979، جرت عدة حماولت للحوار مع ال�صلطة نتج عنها لقاء تاريخي عام 1993 
بني قيادات املعار�صة ال�صيعية وامللك الراحل فهد بن عبد العزيز يف مدينة جدة. وكان 
من اأبرز نتائج هذا اللقاء التو�صل اإىل معاجلة جزئية لق�صية املواطنني ال�صيعة، من بينها 
الإفراج عن جميع املعتقلني ال�صيا�صيني حينها، وال�صماح جلميع املمنوعني من ال�صفر 
باإعادة وثائق ال�صفر لهم، وكذلك ال�صماح للمعار�صني املقيمني يف اخلارج بالعودة اإىل 
العبادة يف  اأماكن  ببناء  لل�صيعة  اململكة، والتوقف عن املالحقات الأمنية، وال�صماح 

مناطقهم.
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ومنذ عام 1993، قام املثقفون ال�صيعة بجهود كبرية يف تعزيز خطاب العتدال 
عرب اإ�صدار العديد من الوثائق وال�صعي للتوا�صل مع امل�صئولني واأقطاب القوى ال�صيا�صية 
والدينية املختلفة. فهناك لقاءات م�صتمرة مع خمتلف ال�صخ�صيات الدينية تهدف اإىل 
تعزيز امل�صرتكات وجتاوز نقاط الختالف، كما اأ�صدر املثقفون ال�صيعة عام 2003 
وثيقة "�رصكاء يف الوطن" وقع عليها 450 �صخ�صية اجتماعية وثقافية ودينية ركزت 
تغيري  يف  جمملها  يف  اخلطوات  هذه  و�صاهمت  �صدهم.  التمييز  برفع  املطالبة  على 
الدينية  الجتاهات  قيادات  لدى  ال�صعودي  الداخل  يف  ال�صيعة  حول  النمطية  ال�صورة 
حتى املت�صددة منها، وتاأكيد اأن امل�صكل ال�صيعي يف اململكة هي اأزمة داخلية بامتياز. 
اأدى ذلك اإىل التخفيف من حالت التمييز �صد ال�صيعة، واإتاحة م�صاركتهم يف برامج 
احلوار الوطني وموؤمترات احلوار بني اأتباع الأديان التي تكرر انعقادها ب�صيغ خمتلفة. 

وب�صبب الرتدد القائم من قبل احلكومة يف موا�صلة م�صار احلوار، ووجود اأطراف 
القوى  لل�صيعة، وخا�صة مع �صعود  النمطية  ال�صورة  اإعادة ر�صم  مت�صددة تعمل على 
ال�صيعية اإقليميا، فان هنالك حماولت لإعادة الو�صع ل�صابق عهده. اإن فر�ش موا�صلة 
يف  موؤاتية  تزال  ل  املذهبي  بال�صاأن  املعنية  الأطراف  خمتلف  بني  الإيجابي  احلوار 
ال�صعودية، ويحتاج ذلك اإىل القيام مببادرات جادة من قبل الدولة لتعزيز هذا التوجه 

واإبقائه �صمن اأطره الوطنية املحلية. 
املطالب امل�سرتكة و�سبل حتقيقها

العالقة بني احلكومة باأجهزتها املدنية والدينية من جهة وبني املواطنني ال�صيعة من جهة 
اأخرى ل تزال يف حالة غري م�صتقرة، بل ت�صل يف بع�ش الأحيان لو�صع مت�صنج ومتوتر 

عند وجود اأي تطورات اإقليمية اأو داخلية.
املواطنون ال�صيعة من طرفهم يتطلعون اإىل حتقيق امل�صاواة بينهم وبني بقية املواطنني 
بالتنوع والتعددية يف  التمييز �صدهم، ويتطلب ذلك العرتاف  اأ�صكال  واإلغاء جميع 
وقانونية  �صيا�صية  اإجراءات  اتخاذ  الالزم  فمن  ذلك  على  وبناء  ال�صعودي.  املجتمع 

واإدارية وا�صحة تعالج مثل هذه احلالت.
من ناحيتها، فان احلكومة ل تزال تثري ال�صكوك من ناحية ولء املواطنني ال�صيعة، 
هذا الولء الذي ل ميكن �صمانه عموما اإل من خالل بناء الثقة بني الطرفني وحتقيق 
احلد الأدنى من املطالب الأ�صا�صية لهذه ال�رصيحة من املواطنني. ولعله من ال�رصوري 
التاأكيد على بع�ش املقرتحات التي ميكن اأن تعترب موؤ�رصا وا�صحا يف تهيئة اأر�صية حوار 

ايجابي ي�صاهم يف الو�صول اإىل حقوق مت�صاوية للمواطنني يف اململكة :
ولعل  وال�صك.  القلق  النقدي لإزالة م�صادر  الإيجابي  احلوار  موا�صلة   -1
يف  ي�صاهم  امل�صئولني  كبار  لدى  ال�صيعي  للمو�صوع  ا�صت�صارية  هيئة  وجود 
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ت�صخي�ش الق�صايا ذات العالقة ب�صورة اأف�صل.
التي  الأمنية  املعاجلات  عن  والبتعاد  لالأزمة  ال�صيا�صية  للمعاجلة  التوجه   -2
ت�صتبطن اتخاذ اإجراءات ا�صتفزازية تعقد الأمور اأكرث. وخا�صة اأن هنالك قوى 

�صيعية لديها القابلية للعمل امل�صرتك مع الدولة.
3- الرتكيز على البعد الداخلي للملف وحتييد العوامل اخلارجية، والتعاطي 
معها كم�صكلة وطنية ذات عالقة مبواطنني ي�صعون لتح�صني اأو�صاعهم وحتقيق 

امل�صاواة مع بقية املواطنني.
4- درا�صة الوثائق واخلطابات املقدمة من القوى ال�صيعية مبو�صوعية لبحث 

اإمكانية حتقيق بع�ش املطالب التي ت�صاهم يف تهدئة التوتر القائم.
يف  وخا�صة  القائم،  التمييز  لت�صحيح  وا�صح  زمني  جدول  و�صع   -5

جمالت احلقوق املدنية واحلريات الدينية.
اأنظمة وت�رصيعات حمايدة ت�صاهم يف احلد من التمييز املذهبي،  6- و�صع 

واعتماد الكفاءة كمعيار يف ت�صلم الوظائف العامة.
وع�صوية  العليا  الوظائف  يف  ن�صبيا  ال�صيعة  م�صاركة  م�صتوى  ت�صحيح   -7

املوؤ�ص�صات الت�رصيعية والإدارية.
والفكري،  املذهبي  بالتنوع  والإقرار  والتعددية  الت�صامح  ثقافة  تعزيز   -8
وتاأكيد ذلك يف و�صائل الإعالم ومناهج التعليم يف مراحله املختلفة، ونبذ كل 

ما يثري اأو يوؤكد حالة التمييز والت�صدد والتهمي�ش ب�صوره املختلفة.
الهوية  وتعزيز  املجتمع  مكونات  الوطني جلميع  الإدماج  م�صاريع  تبني   -9
املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  بت�صكيل  ال�صماح  خالل  من  اجلامعة،  الوطنية 

واملنظمات احلقوقية العابرة للمناطق واملذاهب.
ال�صعودي،  املجتمع  املعتدلة يف  والفكرية  ال�صيا�صية  الجتاهات  دعم   -10
املختلفة وال�صماح  التوا�صل بني اجلهات  الأهلية يف جمال  املبادرات  وت�صجيع 

بتطورها �صمن موؤ�ص�صات فاعلة وخا�صة يف اأو�صاط ال�صباب.
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واملتخ�ص�صون  املهتمون  يقول  حني  ك�صودانيني  يواجهنا  الذي  ال�صوؤال  هو  هذا 
والو�صطاء بح�صم، اإن ال�صودان الآن يف مفرتق طرق. وهذا يعني اأن يختار ال�صودان 
�رصيعا وبال تردد بني الوحدة اأو النهيار. وهذا احلكم انعكا�ش حقيقي ودقيق لواقع 
�صيا�صي يتدهور يوميا. فالبالد يف حالة �صلل كامل وغارقة متاما يف م�صاكل كربى 
الأ�ص�ش  املواطن  ويفتقد  ترفًا.  واخلدمات  واملعي�صة  التنمية  ق�صايا  عن  احلديث  جتعل 
الب�صيطة واحلد الأدنى للحياة الكرمية. وي�صيع اأمله بالقابل، يف الو�صول اإىل حل نهائي 
وم�صتدام لق�صايا احلرب وال�صالم والوحدة الوطنية، اأي الق�صايا الكربى. وي�صاحب 
ال�صوداين  فال�صعب  �صاملة.  جماهريية  ولمبالة  ال�صيا�صية،  الإرادة  غياب  هذا  كل 
العامة،والدليل  الت�صيي�ش والوعي، مل يعد مهتما بالأمور  اأنه �صديد  الذي عرف عنه 
علي ذلك ف�صل  املعار�صة يف اإخراج مظاهرة �صعبية واحدة با�صمها طوال ع�رصين عاما 
اإىل  عودته  حني  قرنق  جون  ل�صتقبال  اخلروج  كان  )1989-2009(.وال�صتثناء 
ال�صودان، وهذا مو�صوع اآخر وهدف خمتلف. ممكن اخلطر وجود قيادات – حاكمة 
تركت  ويائ�صة  تقابلها جماهري حائرة  روؤية،  وبدون  – فا�صلة وعاجزة،  ومعار�صة 

اأمرها لل�صماء. 
يف عقل كل طرف اتفاقيته اخلا�سة!

انتع�صت اآمال ال�صودانيني جميعا حني مت توقيع اتفاقية ال�صالم ال�صامل عام 2005، 
عوا زمن احلرب الأهلية والنزاعات  اأنهم ودَّ بعد تفاو�ش م�صن. واعتقد ال�صودانيون 
الفرح مبكرا، ولكن املهم هو  اأثر يف واأد  امل�صلحة بال عودة. وكان لأزمة دارفور 
الإ�صارة اإىل كيفية تعامل ال�رصيكان يف احلكم مع التفاقية وفقا ملبادئها ون�صو�صها، 
وكيفية اإدارة �صوؤون البالد. فقد ات�صح مبكرا اأننا اأمام" تواأم �صيامي" متنافر، ولي�ش 
�رصيكان متقاربان يف الروؤى واملمار�صة.  اإن اأهم �صمانات يف اأي اتفاق هي ح�صن 
النية واجلدية، قبل اأي �صمان ياأتي من اخلارج. ولكن يبدو اأن ال�صغوط الدولية كانت 
اأقوى من القناعات، ور�صا الأطراف ال�صودانية. ومع طول وتعدد اللقاءات، �صاق 
الو�صطاء يف النهاية ذرعا باملماطالت، فحددوا موعدا نهائيا للتوقيع وتركوا الق�صايا 

ال�صائكة، مثل م�صكلة اآبيي، ملفاو�صات قادمة.
عاد ال�رصيكان اإىل اخلرطوم ويف عقل كل طرف اتفاقيته اخلا�صة، اأي ما يريد اأن 

مركز  مدير   23
الدرا�ضات ال�ضودانية

السودان...أي نهجيك تسلك؟

23حيدر إبراهيم علي
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البداية،  احلزبية. ومن  املكا�صب  اأعظم  له  يحقق  ما  وبالتحديد  التفاق،  يفهمه من 
بداأ  هنا  ومن  ال�صالم.  من  وك�صب  احلرب  يهزم يف  مل  اأنه  يوؤكد  كان كل طرف 
ال�رصاع يف داخل اتفاقية ال�صالم، وكان النظام احلاكم جاهزا لفر�ش روؤيته اأكرث من 
بفقد عقلها ال�صرتاتيجي، جون قرنق. وعمل  التي نكبت مبكرا  ال�صعبية،  احلركة 
النظام على حتقيق هدف حمدد من التفاقية، وهو ال�صتفادة من ال�صطفاف الدويل 
التفاقية )2011-2005(.  مدة  �صنوات، هي  �صت  ملدة  �رصعية  نف�صه  اإعطاء  يف 
ويرتتب على ذلك منع اأي حماولة ميكن اأن يرى فيها النظام اإمكانية لتفكيكه �صلميا، 
وكان يرى يف اأي تنازل انتحارا �صيا�صيا. مع العلم اأن التفاقية كان ي�صتحيل تطبيقها 

حتت ظل ال�صمولية، لذلك ا�صرتطت اأغلب بنود التفاقية التحول الدميقراطي. 
وكان الو�صع الطبيعي ظهور زمنني وتاريخني: ما قبل اتفاقية ال�صالم ال�صامل وما 
بعده. ولكن حزب املوؤمتر الوطني والقوى الإ�صالموية عموما راأوا يف التفاقية امتدادا 
طبيعيًا وجمرد فرتة اأخرى �صمن امل�رصوع احل�صاري الإ�صالمي. وحاولت تقدمي نف�صها 
كداعية اأ�صيلة لل�صالم. وهكذا بقيت القوانني املقيدة للحريات، وتو�صعت �صالحيات 
نف�صها  وهي  ال�صعبية،  احلركة  حتجيم  ومت  الف�صاد،  ملف  يفتح  ومل  الأمن،  جهاز 
�صاعدت يف ذلك. فقد واجهت م�صكلة حتويل كوادرها وعنا�رصها من ع�صكريني 
ومقاتلني اإىل مدنيني موؤهلني لالإدارة واحلكم، وكان الكثريون من العائدين يف انتظار 

مكافاأة الن�صال.
اأنه دور �صكلي متاما، لأن  ال�صلطة هو  لدور �رصيكه يف  الوطني  املوؤمتر  كان فهم 
ممار�صة ال�صلطة الفعلية بقيت دون تغيري يف يد املوؤمتر الوطني. فبقيت عمليا الوظائف 
الإدارية العليا واملوؤثرة يف قب�صتهم، وميكن اأن يقبع اأي وزير يف قمة الهيكل الوظيفي 

بال اأي مهام وتاأثري حقيقي، وهذا هو و�صع احلركة ال�صعبية. 
ف�سل الوحدة اجلاذبة

اخلالف  واأ�صبح  وم�صمونها.  روحها  ال�صامل  ال�صالم  اتفاقية  فقدت  ما  �رصعان 
وال�صدام هو القاعدة يف التعامل بني ال�رصيكني، فهما فقط "يدحرجان" الأمور حتى 

نهاية الفرتة النتقالية. 
اأنه  فكرة  الوطني  املوؤمتر  من  "ا�صرتت"  حني  قاتال  خطاأ  ال�صعبية  احلركة  ارتكبت 
ال�صامن الوحيد لتفاقية ال�صالم ال�صامل. وهو بذلك ا�صتطاع اأن يعزلها عن الأحزاب 
اأخريا  ولكنها  بها.  وا�صتفرد  له.  املخالفة  اأو  املعار�صة  الأخرى  ال�صيا�صية  والقوى 
اإل  اأيلول/�صبتمرب2009،  نهاية  يف  انعقد  الذي  جوبا  موؤمتر  وما  باملاأزق،  �صعرت 
اأن  اظهر  جوبا  موؤمتر  ولكن  املعار�صة.  يف  ال�صابقني  حلفائها  مع  للتقارب  حماولة 
اجلنوبيني قد ذهبوا بعيدا يف عدم ثقتهم جتاه ال�صماليني، واأنهم يتعاملون معهم ككتلة 
واحدة، حكومة اأو معار�صة. لقد اأ�صاع ال�صودانيون فر�صة جعل الوحدة جاذبة، اأي 
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اأن التفاقية ف�صلت. ومل يحقق اجلنوب اأي تنمية ملمو�صة خالل اأكرث من اأربع �صنوات 
مرت على توقيع اتفاقية ال�صالم ال�صامل. وتقع امل�صوؤولية على حكومة الوحدة الوطنية 

وعلى حكومة جنوب ال�صودان. 
والن�صطار  الت�رصذم  على  قدرة  العامل  جمتمعات  اأكرث  بني  من  ال�صودان  ويعد 
للدولة  تاريخه،  طوال  ال�صودان  افتقد  وقد  والتاريخ.  اجلغرافيا  ب�صبب  والنق�صام، 

املوحدة، وبالتاأكيد للمجتمع املوحد والثقافة املوحدة. 
املختلفة  مكوناته  علي  يفر�ش  اأن  بدون  التنوع  مع  التعاي�ش  ال�صودان حاول  ولكن 
الجتماعي  التغيري  بطء  اأو  ال�صوداين  املجتمع  ركود  و�صاعد  والتوحد.  الندماج 
خالل  من  و"حتديثهما"  بل  والطائفية،  القبلية  تكري�ش  على  والثقايف  والقت�صادي 
موؤ�ص�صات جديدة هي احلزب. وقد عطلت هذه الثنائية بطرق خمتلفة حماولت طرح 
م�رصوع قومي يجمع عليه ال�صودانيون جميعا. و�صاعد على ا�صتمرار هذه الو�صعية اأن 
القوى ال�صيا�صية الأخرى مل تعط مو�صوع الوحدة الوطنية الأولوية والأهمية املطلوبان. 
اإذ تكاد كل هذه الأحزاب اأن تكون ذات ارتباطات اأو تطلعات عابرة لل�صودان. كما 
فقد ال�صودانيون بو�صلة اأولويات مرحلة ما بعد ال�صتقالل، وعلى راأ�صها البحث عن 

�صبل حتقيق الوحدة الوطنية يف هذا القطر متعدد الثقافات. 
الوطنية،  دولتهم  ببناء  ال�صتقالل  بعد  يهتموا  مل  ال�صودانيون  اأن  القول  ون�صتطيع 
اأو  وعلمانية  الثقافات،  متعددة  دميقراطية،  وطنية  دولة  تكون  اأن  لبد  كان  والتي 
مدنية. ولكن ال�صودان خ�صع لعملية طويلة ومركبة لتوظيف الدين �صيا�صيا، ابتدرتها 
امل�صلمون.  كالإخوان  حمافظة  جديدة  قوى  واأكملتها  التقليدية،  الطائفية  القوى 
امل�صلمة. ويف هذا  العنا�رص غري  لتهمي�ش كل  ال�صيا�صية مقدمة  الدين يف  وكان  زج 
اأ�ص�ش حكم الإ�صالموييني  الوطنية املوحدة. ومن هنا  الدولة  قيام  التوجه واأد لفكرة 

للتفكك احلتمي للدولة ال�صودانية املعطل بناوؤها منذ ال�صتقالل. 
 مقدمات حتمية لالنق�سام                         

نحو  ال�رصيع  التدهور  حركة  لوقف  تاريخية  فر�صة  من  اأكرث  ال�صودانيون  اأ�صاع 
التفكك. فقد كان ميكن لإعالن ال�صتقالل اأن يتخذ كمنا�صبة لالتفاق حول ميثاق 
ذلك  عك�ش  كان  حدث  ما  ولكن  �صودانية.  دولة  ل�رصوط  الأدنى  احلد  ميثل  ملزم 
الوطنية الأوىل من خالل ت�صويت ثقة وهي مل تكمل  اأ�صقطت احلكومة  متاما، فقد 
اأبرز  من  الأ�صوات  �رصاء  وعملية  احلزبية،  النواب  حتولت  وكانت  الأول.  عامها 
ال�صلطة  على  الع�صكر  ي�صتويل  اأن  غريبا  يكن  ومل  الأوىل.  الدميقراطية  فرتة  �صمات 
 / الأول  ت�رصين  ثورة  بعد  الثانية   الفر�صة  وكانت   .1958 يف  فقط،  عامني  بعد 
بالإ�رصاب  النظام  ا�صقطوا  حتى  اأخرى  مرة  ال�صودانيون  توحد  فقد  اكتوبر1964. 
�صباط/  يف  احلكومة  لت�صقط  فقط،  �صهور  اأربعة  بعد  ت�صارعوا  ولكنهم  ال�صيا�صي. 
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فرباير1965. وعرفت الفرتة التالية �رصاعات حادة واختتمت اأي�صا بانقالب النمريي 
لل�صالم  اأبابا  اأدي�ش  اتفاقية  نق�ش  بعد  الثالثة  الفر�صة  و�صاعت  مايو1969.  اأيار/  يف 
)1972( حني اأعلن النمريي عام 1983 تطبيق قوانني ال�رصعية الإ�صالمية. وكانت 
النتيجة الطبيعية قيام احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وا�صتئناف احلرب الأهلية. ونحن 
الآن نعي�ش الفر�صة الأخرية التي جاءت عقب اتفاقية ال�صالم ال�صامل 2005. ولكن 

من الوا�صح اأن الفر�صة تت�رصب من بني اأيدينا ب�صبب عدم اجلدية وال�صدقية. 
الوطنية  ال�صيادة  اإ�صعاف  اإىل  ال�صودانية  للق�صايا  املتعمدة  التدويل  �صيا�صات  اأدت 
واملتابعات  وامل�صاحلات  املوؤمترات  اأن كل  ونالحظ  واحد.  اآن  الوطنية يف  والإرادة 
عقدت خارج ال�صودان. وافتقد ال�صودانيون الإرادة الوطنية حلل ق�صاياهم باأنف�صهم. 

وهذه اأزمة ثقة عميقة ل ت�صاعد يف التعاي�ش داخل وطن واحد.
كانت م�صاألة بعث القبلية �صيا�صة خرقاء، ق�صد بها النظام تبديل النتماءات احلزبية 
والعودة اإىل الولءات القبلية، وبالتايل �صحب التاأييد من الأحزاب يف مناطق نفوذها 
التقليدية. ومن اأخطر التطورات اأن النظام الفدرايل اأ�صبح تكري�صا للقبلية، اإذ توزع 
ال�رصاعات  "لأثننة"  قوي  اجتاه  وهناك  القبلية.  الأوزان  ح�صب  واملواقع  الوظائف 
ال�رصية  قللت ظروف  عنها. كما  اقت�صادية  اأو  �صيا�صية  اأبعاد  اأي  ونزع  واخلالفات، 
والقهر من ن�صاط وحركة الأحزاب يف الأقاليم النائية، وقامت ال�صلطة احلاكمة مبلء 
من  كثري  حتولت  فقد  خطرة،  لعبة  وهذه  اجلهوية.  التنظيمات  بت�صجيع  الفراغ  هذا 
التنظيمات حلركات معار�صة م�صلحة، لأن النظام عجز عن احتوائها ومل يلبي مطالبها 

ويرفع عنها املظامل. 
اأدت هذه ال�صيا�صات اإىل دولة فا�صلة ل ت�صيطر على كامل ترابها الوطني. وعجزت 
واغرتبت  للمواطنني.  الأ�صا�صية  احلاجات  وتلبية  الأولية  اخلدمات  تقدمي  عن  الدولة 
الدولة عن جمتمعها، واعتمدت متاما على القمع والرتهيب. فهي ل ت�صعى اإىل التاأييد 

ال�صعبي، واكتفت بقوة اأجهزة اأمنها داخليا بينما هي مك�صوفة خارجيا. 
 اأي م�ستقبل  لل�سودان؟ 

ميكن القول اأن ال�صودان قد ترك م�صتقبله خلفه، لأنه اأ�صاع فر�ش بناء دولته الوطنية، 
اأو املدنية. ولأن التاريخ ل يعيد نف�صه فمن املحتم  الدميقراطية، التعددية، العلمانية 
اأن يجرب ال�صودان طريق النق�صام والت�رصذم. فمن الوا�صح اأن فكرة الدولة الوطنية 
اإ�صالمية  �صودانية  اإمارة  بني  خرّيوا  فلو  الإ�صالمويني.  فكر  اأ�صا�صيا يف  مكونا  لي�صت 
"�صافية"، �صغرية، وبني كيان مرتهل وملئ بالنزاعات، ومل تتاأكد فيه �صلطة تطبق 

ال�رصيعة الإ�صالمية، فهم ينحازون للخيار الأول. 
يرف�ش حزب املوؤمتر الوطني ب�صكل حا�صم وقاطع اأي دعوة حلكومة قومية. ويربر 
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النظام رف�ش احلكومة القومية باأن يف ذلك خرقا مبا�رصا لتفاقية ال�صالم ال�صامل التي 
وزعت ح�ص�ش ون�صب التمثيل الوزاري. ورغم اأن اإجراء النتخابات كان يقت�صي 
قيام حكومة قومية انتقالية ت�رصف عليها، اإل اأن النظام و�صع فيتو على هذا القرتاح. 
الوطني، وبني  املوؤمتر  ا�صتقطاب حاد بني  اإىل  – احلزبي  ال�صيا�صي  ال�رصاع  اأدى  وقد 
اأحزاب املعار�صة. والأو�صاع يف دارفور لي�صت اأح�صن حال، فاملوؤمتر الوطني ي�رص 

على اإبعاد القوى ال�صيا�صية املعار�صة من امل�صاركة يف حوارات دارفور. 
حتمية  اإىل  باأنف�صهم  بالدهم  اأو�صلوا  قد  ال�صودانيني  باأن  القول  ميكن  باخت�صار، 
النف�صال والتق�صيم، باأفكار وممار�صات كان لبد اأن تكون هذه هي نتائجها. واأي 
فالعامل  واملنطق.  بالعقول  ولعب  عبث  هو  موؤامرة  اأو  خارجي  خمطط  عن  حديث 
و�رصاعات  والتدخالت  وحا�صم،  قوي  ال�صودان  اإليها  و�صل  التي  احلالة  يف  الذاتي 

امل�صالح اخلارجية هي نتيجة ولي�صت �صببا. 
الدولة،  مقومات  ميتلك  ل  اجلنوب  اأن  علي  ال�صماليني  ال�صودانيني  بع�ش  يعول 
كما اأن اخلالفات بني القبائل اجلنوبية اأ�صد من خالفاتهم مع ال�صمال. وهذا توقع اأو 
تخمني قد ي�صح يف امل�صتقبل، ولكن الواقع الراهن وكل املعطيات تقول باأن اجلنوبيني 
م�رصعني ب�صغف نحو ال�صتقالل. ويبدو اأن بع�ش الزعماء اأدركوا هذه احلقيقة املرة، 
لذلك يرى ال�صادق املهدي العمل على وجود "دولة �صديقة" على احلدود اجلنوبية. 
�صوداين  اعتقاد  وجود  ب�صبب  اجلدية  عدم  من  قدر كبري  فهناك  نف�صه،  الوقت  ويف 
لنا! وهذا وهم كبري ولكنه  باأننا خمتلفون، وما يحدث لالآخرين لن يحدث  را�صخ 
واحلكماء  يت�صع،  وال�صتقطاب  متاما،  �صاق  قد  الوقت  ولأن  فعله.  ويفعل  �صائد 
قائمًا هو  يبدو  الذي  الوحيد  تتاأخر...فاخليار  ال�صودانيون غائبون، واملعجزات قد 
اأن جنرب النف�صال الأول يف اجلنوب، وننتظر النف�صالت الأخرى يف دارفور ثم 

ال�رصق، وما يطراأ من جديد!!
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نطرح هنا م�صاألة خطر انهيار وتفكك الكيان الوطني لليمن، من اأجل البحث عن 
اإيقاف هذا النهيار وجمابهة هذا اخلطر؟  الإجابة على �صوؤال كبري هو: كيف ميكن 
فاليمن ي�صري نحو النهيار ب�صورة متدرجة ومت�صارعة، �صوف تف�صي يف نهاية املطاف 
التي  القانون  دولة  غياب  يف  يكمن  احلقيقي  واملاأزق  الوطني.  الكيان  تفكك  اإىل 
ميكنها مواجهة هذا اخلطر. واأما ال�صلطة القائمة، فال متتلك حلوًل وهي عاجزة عن 
التخطيط لتخاذ اأي �صيا�صات. بل اأن قدرتها الوحيدة، ومنذ حرب 1994، هي 
ا�صتخدام القوة والإف�صاد، وهو نهج اأو�صل البالد اإىل اأزمة �صاملة، �صيا�صية واقت�صادية 

واجتماعية، بل اأزمة وجودية.
1- النق�سام الوطني والإرهاب

القائمة  لل�صلطة  مطلق  رف�ش  يعرب عن  انق�صام جهوي حاد  من  يعاين  اليوم  فاليمن 
ال�صيطرة  قادرة على  تعد  التي مل  احلكومة  و�صلطة  تاآكل �رصعية  و�صيا�صاتها، ويظهر 
على اأجزاء وا�صعة من البالد، ول على وقف التدهور. كما تظهر جتارب يف حالت 
مناطق  اإىل  البالد  حتول  اإىل  ذلك  يقود  فقد  واأفغان�صتان،  ال�صومال  كحالة  مماثلة، 
م�صتقلة، وهو خطر يعرب عن نف�صه يف هذه اللحظة مبا �صار يعرف بـ "الق�صية اجلنوبية" 

وحرب �صعدة.
-  الق�سية اجلنوبية

وهي ترتبط بنتائج واآثار حرب عام 1994 والإجراءات التي رافقتها واأف�صت اإىل 
اإق�صاء اجلنوب من ال�رصاكة يف ال�صلطة والرثوة. ومنذ اأن توقفت العمليات الع�صكرية، 
طرح احلزب ال�صرتاكي اليمني م�صاألة �رصورة اإزالة نتائج واآثار احلرب، ثم تقدم مع 
اأحزاب املعار�صة اأو ب�صورة منفردة، مببادرات متعددة غري اأن ال�صلطة مل ت�صتجب لها.
بداأ "احلراك اجلنوبي" بطرح مطالب ذات طبيعة حقوقية، تتعلق باحلقوق الوظيفية. 
غري اأن عدم ا�صتجابة ال�صلطة نقل احلراك اإىل م�صتوى اآخر بطرح مطالب �صيا�صية، ويف 
املقدمة منها �رصاكة اجلنوب يف ال�صلطة والرثوة. وملا واجهت ال�صلطة احلراك بالعنف، 
انتقل احلراك يف اجلنوب اإىل م�صتوى يهدد وجود الدولة، ويحمل خطر حقيقي على 
�صلمي  حراك  اإىل  منق�صمًا  اليوم  اجلنوبي  احلراك  �صار  فقد  الوطني.  الكيان  وحدة 
اإىل  ال�صلمي، ثمة من يدعو  القاعدة. ويف احلراك  وحراك م�صلح تقوده عنا�رص من 

مركز  يف  اأ�ضتاذ   24
الدرا�ضات والبحوث 

اليمني، ورئي�س املر�ضد 
اليمني حلقوق االإن�ضان

اليمن: خطر انهيار وتفكك الكيان الوطني

24محمد المخالفي
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فك الرتباط، اأي العودة اإىل ال�صطرين )�صمال وجنوب(. اأما احلراك امل�صلح، فغايته 
الوحيدة هي النف�صال، ولي�ش حتى عودة اليمن اإىل الت�صطري. ذلك اأنه قد يرتتب على 
النف�صال متزق اليمن اإىل مناطق متعددة م�صتقلة. ولأن الق�صية اجلنوبية حتظى بدعم 
�صعبي وا�صع، فهي اخلطر الأكرب الذي يهدد الكيان الوطني بالتفكك. وحلها ميثل 
املدخل الأ�صا�صي لإ�صالح اأو�صاع اليمن، ومنعها من النزلق اإىل الفو�صى والتمزق.

-  حرب �سعدة
ت�صتمر حرب �صعدة منذ 2004. فبعد كل هدنة، تعود احلرب لت�صتاأنف ب�صورة 
من  واحدة  مديرية  يف  حم�صورة  الأوىل  �صعدة  حرب  كانت  نطاقًا.  واأو�صع  اأ�صد 
حمافظة �صعدة، واليوم ت�صهد هذه املنطقة حرب �صاد�صة ت�صمل 11 مديرية، وتبلغ 
تفوق  م�صاحة  اأي  مربع،  مرت  كيلو  األف  ع�رص  اثني  من  يقرب  ما  املواجهة  م�صاحة 

م�صاحة البحرين اأو لبنان.
قد تبدو ق�صية �صعدة واأ�صبابها للوهلة الأوىل خمتلفة عن الق�صية اجلنوبية، مثل حالة 
اإليها، وعوامل  التنمية  املحافظات وعدم و�صول م�صاريع  تعانيه هذه  الذي  التهمي�ش 
ال�صائد فيها  الزيدي  ال�صلفية للمذهب  ال�رصاع املذهبي فيها ب�صبب مزاحمة اجلماعات 
اإذ  اجلنوبية،  الق�صية  مع  م�صرتكة  اأ�صبابها  اأن  يظهر  بعمق  تفح�صها  اإن  تاريخيًا. غري 
اإىل  ال�صلطة  م�صعى  مبا هو  نتائج حرب 1994،  نتاجا من  "احليثية" كان  اأن ظهور 
دولة  وغياب  املذهبية،  اجلماعات  بني  ومواجهات  توتر  بوؤر  وخلق  الأحزاب  متزيق 
والحتكار  للمجتمع،  اخلدمات  تقدمي  يف  م�صوؤوليتها  عن  الدولة  وتخلي  القانون، 
العائلي للحكم عرب �صيطرة عائلة الرئي�ش على اجلي�ش والأمن واملال العام ، وبروز نهج 
التوريث. واحلرب ل تعد جمرد رف�ش ل�رصعية ال�صلطة القائمة ، بل هي عمل مادي 
ي�صعى ملواجهة فعل القوة التي تعتمده ال�صلطة بفعل قوة مقابل لإحالل �رصعية جديدة 
الكيان  يجعل  مما  مذهبي،  جغرايف  نطاق  يف  ولكن  القائمة،  ال�صلطة  �رصعية  حمل 

الوطني اأمام خط التفكك وهو خطر حايل ولي�ش افرتا�صي .
-  والإرهاب

اليوم  ال�صلطة  على  القائمني  اأن  املن�صورة  ال�صتخبارية  والتقارير  املعلومات  توؤكد 
اأبواب البالد، قبل وبعد الوحدة اليمنية، للتنظيمات الإرهابية.  يف اليمن قد فتحوا 
وكانت اليمن املحطة الرئي�صية لنتقال هذه التنظيمات اإىل اأفغان�صتان. وجرى كذلك 
اليمني،  للتخل�ش من �رصيك الوحدة، احلزب ال�صرتاكي  اإعدادهم خلو�ش احلرب 
وبالتبعية لإخراج اجلنوب من ال�رصاكة. ولعبت هذه التنظيمات دورا حا�صما يف حرب 
عام 1994، اإذ يقدر عدد الذين �صاركوا منها يف احلرب بحوايل �صتني األف مقاتل. 
من  اعتقدت  التي  التنظيمات،  بهذه  واأجهزتها،  ال�صلطة  اختلطت  احلرب،  وبعد 
جهتها باأنها جنحت يف التمهيد لإقامة الإمارة الإ�صالمية يف �صبه جزيرة العرب. وهي 
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ت�صتعيد اليوم هذا احللم باإقامة اإمارات اإ�صالمية بفعل احلالة التي و�صلت اإليها ال�صلطة من 
ال�صعف وعدم القدرة على ب�صط نفوذها، ووجود جمالت تت�صلل من خاللها هذه 
التنظيمات لفر�ش وجودها على الأر�ش، من خالل احلراك اجلنوبي وحرب �صعدة، 

والفراغ الأمني يف مناطق اأخرى من اليمن .
2- ان�سداد الأفق ال�سيا�سي

لقد اأدى رف�ش ال�صلطة القائمة القبول مب�رصوع اإ�صالح �صيا�صي توافقي، وكذلك 
ال�صيا�صية، وفقدان  العملية  ا�صتمرار  الثقة بجدوى  اإىل فقدان  النظام،  رف�صها تطوير 
الأمل باإمكانية التغيري ال�صلمي، الأمر الذي ترتب عليه رف�ش اأحزاب املعار�صة ا�صتمرار 
امل�صاركة يف انتخابات ل تتوفر فيها �رصوط احلرية والنزاهة. وترتب على ذلك اإيقاف 
النتخابات التي كان من املقرر اإجراوؤها يف ني�صان/ ابريل 2009. فقد جرى التفاق 
بني احلزب احلاكم واأحزاب اللقاء امل�صرتك يف فرباير2009 على تاأجيل النتخابات 
لعامني، حتى ني�صان/ ابريل 2011، من اأجل تهيئة الأجواء ال�صيا�صية واإ�صالح النظام 
ميتلكها  �رصعية  من  يعد  مل  يومئٍذ  ومن  النتخابية.  الإدارة  على  والتوافق  النتخابي 

احلزب احلاكم وحكومته �صوى هذا التفاق وتنفيذه.
التفاق  على  الأول  العام  مر  وقد  الن�صداد.  اإىل  عادت  ال�صيا�صية  احلالة  اأن  غري 
بينما احلوار متوقف بني ال�صلطة واأحزاب املعار�صة التي وقعت عليه. وو�صول موعد 
النتخابات دون تنفيذ ما اتفق عليه يعني فقدان احلكومة عمليًا لل�رصعية ب�صورة كلية. 
وبهذا �صوف ي�صاف عامل جديد لت�صاع رف�ش ال�صلطة و�رصعية احلكومة، و�صوف 

متثل هذه اللحظة خطراً عظيمًا على وحدة الكيان الوطني.
3- الأزمة القت�سادية

قدرة  بعدم  تنذر  وا�صحة  موؤ�رصات  من خالل  اليمن  القت�صادية يف  الأزمة  جتلت 
ال�صكان على حتمل تبعاتها، وتغلق اأمامهم منافذ الك�صب والعي�ش الكرمي، مما يجعل 
اإمكانية اأن يكون العنف واحلروب بدياًل عمليًا لل�صباب يف ك�صب لقمة العي�ش. ولعل 
ا�صتمرار احلراك اجلنوبي وو�صوله اإىل الرف�ش املطلق للواقع القائم، وقدرة ال�صتمرار 
التي اأبدتها احلرب يف �صعدة ملا يقارب من خم�ش �صنوات، يرجع اإىل احلالة القت�صادية 

ال�صعبة التي يعي�صها ال�صكان، وال�صباب على وجه التحديد.
اإىل ف�صل  العربية. ويرجع ذلك بدرجة رئي�صية  الدول  الأفقر بني  البلد  فاليمن هو 
ل�صالح  التنمية  توجيه  وعدم  وامل�صاواة،  العدالة  وانعدام  الف�صاد،  وت�صيد  الدولة، 
الفئات الأكرث فقراً، ولأن الدولة ت�صيطر على الرثوات الأ�صا�صية للبالد. فقد اتخذت 
يف  مبا  املجتمع،  من  العظمى  الغالبية  لإفقار  �صيا�صات  الفقراء  �صد  املتحيزة  ال�صلطة 
ذلك الطبقة الو�صطى، ل�صالح الأقلية املرتبطة بال�صلطة. ومتثل ن�صبة الأمية بني الكبار 
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50%، ون�صبة البطالة تقدر بـ 35% من ال�صكان، و�صحاياها الأ�صا�صيني هم ال�صباب، 
مبا يف ذلك خريجي اجلامعات.

معاناة من  العامل  بلدان  اأكرث  انه من  اإذ  احلياة.  اإىل مقومات  تدريجيًا  اليمن  يفتقد 
ندرة املياه، و�صتكون �صنعاء اأول عا�صمة يف العامل بدون ماء، اأو تنفد فيها املياه. ول 
توجد تدابري ملواجهة هذه الكارثة. ويعتمد القت�صاد اليمني على النفط، لكن يقدر اأن 

الحتياط �صوف ينفد خالل خم�ش �صنوات دون وجود بدائل تذكر.
ال�صتثمار  ويرتاجع  املهاجرين  حتويالت  تنخف�ش  العاملية،  املالية  الأزمة  وب�صبب 
ومواجهة  �صعدة  العالية حلرب  القت�صادية  الكلفة  هذا،  كل  اإىل  ي�صاف  الأجنبي، 
احلراك اجلنوبي. وما يتبقى من موارد يلتهمه الف�صاد عرب املوازنات احلكومية وامل�صرتيات 
الع�صكرية واملوازنات الأمنية وال�صتيالء املبا�رص اأو عرب العقود احلكومية من قبل القائمني 
اإذا مل يتم مواجهة هذه  العام. و  املال  ال�صلطة واحلزب احلاكم وعوائلهم على  على 
الأزمة القت�صادية بحلول �رصيعة، فهي �صتقود حتمًا اإىل العنف والثورات، اإىل جانب 
الأزمة  يجعل  مما  وحرب،  وا�صطراب  عنف  من  وال�صمال  اجلنوب  يف  قائم  هو  ما 

القت�صادية احد العوامل الرئي�صية املهددة لوحدة الرتاب الوطني.
4- اآفاق جمابهة خطر التفكك

يف ظل التطورات التي طراأت على الأزمة اليمنية يف ال�صنوات القليلة املا�صية، والتي 
جعلت الأزمة اأكرث عمقًا و�صموًل واأكرث خطورة، فلم تعد احللول اجلزئية وعمليات 
الرتقيع جمدية، اإذ يتطلب مواجهة خطر تفكك الكيان الوطني التغيري على اأ�صا�ش عقد 

اجتماعي جديد، يكون نتاجًا لوفاق وطني وا�صع ويف�صي اإىل ما يلي:
1. م�صاحلة وطنية �صاملة ل ت�صتثني اأحدا.

ال�صابقة  وال�رصاعات  واحلروب   ،1994 حرب  واآثار  نتائج  اإزالة   .2
والالحقة لها.

�صيا�صي،  وموؤ�ص�صية،  د�صتورية  اإ�صالحات  عرب  تغيري،  اإحداث   .3
النظام  واإ�صالح  الدولة  �صكل  تغيري  جوهره  يكون  اجتماعي،  اقت�صادي، 
العا�صمة  الدولة يف  رئي�ش  بيد  والرثوة  ال�صلطة  تركيز  حالة  لإنهاء  ال�صيا�صي، 
�صنعاء، ولو�صع حد حلكم الفرد والعائلة واإلغاء اأي خطوات لتوريث ال�صلطة، 
وحتقيق �رصاكة كل الأطراف الوطنية يف ال�صلطة والرثوة. وجوهر هذا التغيري 
نظام  و�صكل  الفيدرالية،  الحتادية-  الدولة  ب�صكل  بالأخذ  يكمن  والإ�صالح 

احلكم الربملاين، ونظام التمثيل الن�صبي يف النتخابات.
الوثيقة  وهي  الوطني"  الإنقاذ  روؤية  "م�رصوع  يف  اليوم  مطروح  احلل  هذا  اآفاق 
ال�صادرة عن "حتالف القوى ال�صيا�صية من اأجل التغيري". ويتطلب حتويلها اإىل م�رصوع 
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لكل القوى ال�صيا�صية قبول اأطراف ال�رصاع الأخرى ممثلة بال�صلطة واحلوثيني واملعار�صة 
اجلنوبية يف اخلارج والقيادات ال�صعبية للحراك اجلنوبي، بالنخراط يف م�رصوع الإنقاذ 
تقع  خطر  وهو  التفكك،  اإل  بديل  ثمة  ولي�ش  الوثيقة.  هذه  تطرحه  الذي  الوطني 
اأن  اإذ  والعامل.  الإقليم  دول  كل  وعلى  بل  اليمنيني،  على  فح�صب  لي�ش  مواجهته 
انزلق اليمن اإىل التفكك واحلروب الداخلية والفو�صى �صوف مي�ش اأمن هذه الدوائر 

كلها.






