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الدول الثورية



   335    

ملخص الدراسة
تلعب جماعات الضغط دوًرا تتزايد أهميته في التأثير على اتخاذ القرارات السياسية، والتأثير على بنية وهيكل السلطة؛ 
لهذا ومع س���قوط أنظمة الديكوريارية وانفتاح أبواب السياس���ة بكافة آلياتها وأدواتها السياس���ية، صار من الواجب على 
اإلس���الميني الذين دخلوا حلبة السياس���ة أن يقفوا على معايير وأدوات اجلماعات الضاغطة، ودورها في املمارسة والتأثير 
السياسي، وأال تقتصر ممارستهم السياسية على صورتها احلزبية. وتهدف الدراسة إلى تطوير احلالة اإلسالمية في املشهد 
السياسي على مستوى جماعات الضغط كما تطورت على مستوى األداء احلزبي. خاصة أن املشهد السياسي في دول الربيع 

العربي أصبح مفتوًحا على كافة املمارسات السياسية.

قسمت الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسة؛ تناول احملور األول تعريف جماعات الضغط، ومفهومها، ووظيفتها، وأهم اآلليات 
التي تعمل بها في املجال السياسي.

ثم تناول احملور الثاني جماعات الضغط اإلس���المية، خاصة الهيئة الش���رعية، وتناول الباحث املنطلقات واألهداف التي 
قامت من أجلها الهيئة الشرعية ودورها السياسي، وهل ينطبق هذا الدور السياسي على جماعات الضغط السياسي أم ال؟

ثم تناول احملور الثالث آليات تطوير األداء السياس���ي جلماعات الضغط اإلس���المية، ورأى الباحث أن جماعات الضغط 
حتوي عدًدا من النقاط اإليجابية أكثر مالءمة مع طبيعة ومرتكزات التيارات اإلسالمية أكثر من األحزاب السياسية، ومنها:

)� جتنب الدخول في املعضالت الش���رعية والقانونية التي يتطلبها الدخول في املعترك احلزبي التنافسي، مثل االعتراف 
بحق املواطنة، واملوقف من حقوق املرأة � باملضمون العلماني � وغيرها من الشروط واملعايير. 

2� تتيح اجلماعات الضاغطة قدًرا كبيًرا من املرونة في التعامل مع كافة األحزاب واملستقلني، وال تضع التيارات اإلسالمية 
في إطار واحد محدد قد يعيق حركتها.

3� جتنب الدخول في معارك ونقاشات مع كافة األحزاب األخرى؛ إذ فكرة احلزب األساسية تقوم على التنافسية باألساس.

4� جتن���ب محاوالت اإلجهاض، ففي حالة فوز احلزب الذي ميثل التيار باكتس���اح أو يبرز بقوة، فإن هذا س���يجلب عليه 
األعداء، ومن املمكن أن يتعرض حلالة إجهاض س���ريع، أو حتاك ضده املؤامرات، أو يتعرض لتشويه صورته لدى اجلماهير 

أو التركيز على رموزه إلسقاطهم.

5� تتيح التركيز على حتقيق األهداف الكلية بش���كل أوضح؛ إذ احلزب من���وط به كثير من األهداف اجلزئية واإلجرائية 
كإيجاد برامج تنموية من ش���أنها أن توفر مقومات احلياة للناس العاديني )امللبس واملس���كن والوظيفة...(، بعكس جماعات 

الضغط التي يكون تركيزها على فكرة محددة تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.

أمحد عمرو

مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية

مجاعات الضغط السياسي 
لدى اإلسالميني... تفعيل الدور 

وتقييم املمارسة
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تلعب جماعات الضغط دوًرا تتزايد أهميته في التأثير على اتخاذ القرارات السياسية، والتأثير على بنية وهيكل 
السلطة؛ لهذا ومع سقوط أنظمة الديكوريارية وانفتاح أبواب السياسة بكافة آلياتها وأدواتها السياسية، صار من 
الواجب على اإلسالميني الذين دخلوا حلبة السياسة أن يقفوا على معايير وأدوات اجلماعات الضاغطة، ودورها 
في املمارس���ة والتأثير السياسي، وأال تقتصر ممارستهم السياسية على صورتها احلزبية. وتهدف الدراسة إلى 
تطوير احلالة اإلس���المية في املشهد السياسي على مس���توى جماعات الضغط كما تطورت على مستوى األداء 

احلزبي. خاصة أن املشهد السياسي في دول الربيع العربي أصبح مفتوًحا على كافة املمارسات السياسية.

املشكلة البحثية:

في محاولة ملالمسة األسس واملقومات التي تقوم عليها جماعات الضغط تأتي هذه الورقة البحثية لتقف على 
تطوير الدور اجلديد جلماعات الضغط السياسي لدى اإلسالميني. 

األسئلة البحثية: 
األسئلة املرجعية التي تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنها هي كالتالي: 

• ما املقصود حتديًدا باجلماعات والقوى الضاغطة؟ 	

• ما الفرق بينها وبني األحزاب السياسية؟ 	

• ما أنواع وتصنيفات جماعات الضغط؟ 	

• ما الوسائل واآلليات التي تعتمدها؟ 	

• كيف مارس اإلسالميون دور اجلماعات الضاغطة؟	

• ما آليات تطوير اجلماعات الضاغطة لدى اإلسالميني؟	

منهج الدراسة:

االقتراب الذي سلكه الباحث هنا هو اقتراب )اجلماعة(؛ ألنه املناسب لطبيعة البحث؛ حيث يقوم هذا االقتراب 
على األسس اآلتية:

أمحد عمرو
مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية

مجاعات الضغط السياسي 
لدى اإلسالميني... تفعيل الدور 

وتقييم املمارسة
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)- متثل اجلماعة وحدة التحليل السياسي، فتركيز 
الباحث ينتهي عل���ى اجلماعة وليس الفرد، طاملا أنها 

تؤثر في احلياة السياسية أكثر منه.

2- يحتوي النظام السياس���ي على شبكة معقدة من 
اجلماعات تتفاعل وتتضاغط فيما بينها باس���تمرار؛ 
فالضغوط والضغوط املض���ادة في النظام عبارة عن 
الص���راع بني هذه اجلماعات، وهذا الصراع هو الذي 
يقرر من يحكم، ويتوقف التغير في النظام السياس���ي 

على التغير في تكوين اجلماعات.

3- تؤث���ر اجلماع���ات عل���ى اجتاهات وس���لوك 
أعضائها؛ فقد أظهرت الدراس���ات اخلاصة بالتنشئة 
 Reference Group السياس���ية أن اجلماعات املرجعية
ا بهذا الص���دد، ومن األمثلة على  مت���ارس تأثيًرا مهّمً
ذلك: األس���رة، وجماعات الرفاق، واملدرسة، واحلزب 
... فه���ذه اجلماعات تغرس القي���م اخلاصة بها في 

عقول أعضائها.

4- متارس اجلماعات تأثيًرا على النظام السياسي، 
حتقيًق���ا ملصالح تراها، وهي منظمات تطوعية تهدف 
إلى التأثير في رسم السياسات العامة، وبنفس الوقت 
حتجم من مس���ئولية املشاركة املباش���رة في احلكم، 
وتأثيرها يتوقف على قوة نفوذها، وحجم متاس���كها، 
ومواردها املالية. كما تلع���ب اجلماعات وظائف مثل 
زي���ادة مش���اركة وفاعلي���ة األفراد، واملس���اهمة في 

االستقرار السياسي. ))(

وق���د وظفت ه���ذه اآللية في البحث عند دراس���ة 
املواقف املصلحية اإلس���المية العام���ة التي دعمتها 
الهيئة الش���رعية )محاولة التوافق على مرشح رئاسي 
واحد، التوافق على مواد الش���ريعة اإلس���المية في 

الدستور(.

))( د. عب���د املاج���د )مقدمة ف���ي منهجية دراس���ة وطرق بحث 
الظواهر السياسية(، ط جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية، 2000م.

احملور األول
اجلماعات الضاغطة...التعريف 

واألنواع واآلليات

أواًل التعريف واملفهوم :

الضغط السياس���ي أو اللوبي )lobby( باإلجنليزية 
تعني الرواق أو الردهة األمامية في فندق، تس���تخدم 
ه���ذه الكلمة في السياس���ة للتعبير عن اجلماعات أو 
املنظمات الت���ي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة 

القرار في هيئة أو جهة معينة.

وتعرفها دكتورة س���عاد الشرقاوي بأنها تنظيم قائم 
للدفاع عن مصالح معينة، وهو ميارس عند االقتضاء 
ضغًطا على الس���لطات العام���ة بهدف احلصول على 
ق���رارات تخدم مصال���ح هذه اجلماع���ة.)2( ويعرفها 
جيمس برايس على »أنها إغراء البرملان للتصويت مع 
أو ضد مش���روع قانون ما«)3(.  أما أدكار الني فيقول 
فيق���ول: »هم أف���راد يعملون في س���بيل التأثير على 
قرارات احلكومة«.)4( ومن التعريفات الش���هيرة أيًضا 
عن جماع���ات الضغط تعريف )ن. هن���ت( أنها »أية 
منظمة تسعى إلى التأثير على سياسة احلكومة، بينما 

ترفض حتمل مسؤولية احلكم«.)5(

 أما جان دانيل فيعرفه���ا على أنها »كل اجلماعات 
الت���ي تضغط للتأثي���ر على السياس���ات العامة على 

الصعيد السياسي«.)6(

أما الدكتور صادق األسود فيعرف جماعة الضغط 
عل���ى أنها »جماعة من األش���خاص تربطهم عالقات 

)2( دكتورة سعاد الش���رقاوي، األحزاب السياسية وجماعات الضغط، دار 
املعارف، 2000م، الطبعة الثانية، ص75.

)3( د. كمال املنوفي، أصول النظم السياس���ية املقارنة، الربيعان للنش���ر، 
الكويت 987)م. ص68).

)4( املرجع السابق.

)5( املرجع السابق.
)6( املصدر السابق ص69).
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 مجاعات الضغط السياسي 
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وتقييم املمارسة أمحد عمرو

اجتماعية خاصة ذات صف���ة دائمة أو مؤقتة، بحيث 
تف���رض عل���ى أعضائها منًط���ا معيًنا في الس���لوك 
اجلماع���ي، وقد يجتمعون على أس���اس وجود هدف 

مشتركة  مصلحة  أو  مش���ترك 
بينهم يدافعون عنها بالوس���ائل 

املتيسرة لديهم«.))(

البروفس���ور  يرى  وأخي���ًرا   
الضغط  أن جماع���ة  م���وودي 
منظمة  جماع���ة  »أي���ة  ه���ي 
حتاول التأثير على السياس���ات 
دون  احلكومي���ة،  والق���رارات 

محاولتها الس���يطرة على املراكز الرس���مية للدولة، 
وممارسة أساليب القوة الرسمية من خاللها«.)2(

ونستطيع قراءة تلك التعريفات من خالل ثالثة أطر:

)� مع تعدد التعريف���ات التي حتدثت عن جماعات 
الضغط إال أننا نستطيع التوصل إلى أنها تعني وجود 
مجموعة من األفراد مجتمعني في إطار تنظيمي محدد 
على أس���اس مبادئ أو مجموعة مصالح مشتركة، من 
أج���ل حتقيق تلك األهداف أو املصالح املش���تركة في 

إطار قانوني. 

2� ومن تلك التعريفات نالحظ أن سعي اجلماعات 
الضاغطة هو التأثير على السلطة أو احلكومة للوصول 

ألهدافها دون تولي املسئولية املباشرة. 

3� تعمل جماعات الضغط على التأثير على مصدر 
الق���رارات التي تتوزع على الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذي���ة احلاكم���ة ف���ي الب���الد، والت���ي حتدد 
صالحياتهما م���ن قبل دس���اتيرهما، فيحدد اللوبي 

 نقطة تركيزه اعتماًدا على مصدر اتخاذ القرار. 

))( د. صادق األس���ود، علم االجتماع السياس���ي، مكتبة الوطنية، بغداد، 
986)م، ص355.

)2( د. حسان محمد احلسن، علم االجتماع السياسي، ص 83)-84).

من أش���هر جماعات الضغط واملصال���ح هي جماعة 
اللوبي اليه���ودي في أمريكا، وجماع���ات الفالحني، 
واجلماع���ة الكاثوليكي���ة،  وجماعة رج���ال األعمال 

واجلماعات العمالية.

بقيت نقط���ة مهمة، ميكن أن 
تكون جماعة الضغط مس���جلة 
رس���مّيًا حتت هذا املسمى كما 
يحدث في أمري���كا، وميكن أن 
تق���وم مبهام جماع���ة الضغط 
ولكنها  السابق،  تعريفها  حسب 
مسجلة حتت اسم آخر، كاحتاد 
عمال مهنيني أو جمعية حقوق إنسان أو مركز أبحاث 

أو مراكز للتأثير على الرأي العام.

وبناء على ذلك فإن جمعيات حقوق اإلنس���ان بحكم 
مهامها تشكل جماعات ضغط، ومراكز األبحاث متثل 
هي األخرى جماعات ضغط، فهي ال تنتج دراس���اتها 
عبًث���ا، وإمنا تقوم ببعض هذه الدراس���ات جلماعات 
ضغط مس���جلة وجماعات مصالح ضخمة، كما أنها 
تقوم ببعض الدراسات لتحقيق أهداف محددة خاصة 

مبركز الدراسات ذاته.

إذن كل من يضغط ويعمل من أجل التغيير الس���لمي 
في مجتمعه واملجتمعات األخرى بدون السعي للسلطة 

يشكل جماعة ضغط وفًقا لهذا التوصيف.

وظيفة مجاعات الضغط:

متثل اجلماعات الضاغطة أحد مس���تويات التفاعل 
ورمبا الصراع التي تؤثر على احلياة السياسية، مثلها 
مثل األحزاب السياس���ية، رغم أنها تختلف عنها من 
حيث أهدافها وأساليبها كما سنشير إلى ذلك الحًقا، 
إال أن هذا االخت���الف ال يبعدها عن بعضها البعض 
بقدر ما يجعلهما كما يقول )Macridis( مبثابة قناتني 
أساس���يتني في عملية التمثيل الش���عبي؛ حيث تشكل 

م��ع تع��دد التعريف��ات ال��يت حتدثت عن 
مجاعات الضغط إال أننا نستطيع التوصل 
إىل أنه��ا تعي وجود جمموع��ة من األفراد 
جمتمع��ني يف إط��ار تنظيم��ي حم��دد على 
أساس مبادئ أو جمموعة مصاحل مشرتكة، 
من أج��ل حتقيق تلك األه��داف أو املصاحل 

املشرتكة يف إطار قانوني.
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األحزاب قناة التمثيل السياسي، بينما متثل اجلماعات 
- وخاصة العامة منها - قناة التمثيل الوظيفي.

وه���ذا يعن���ي أن وظيفتها األساس���ية ال تكمن في 
تقدمي القيادات السياسية املمثلة للجمهور، كما احلال 
بالنسبة لألحزاب، بل ترتكز وظيفتها بالدرجة األولى 
في جتمي���ع اهتمامات ومطالب الفئ���ات التي متثلها 

وتقوم بتقدميها للسلطة والعمل من أجل حتقيقها.

كما أنها تقوم بتحضير قطاعات الش���عب صاحبة 
املصلح���ة بذلك؛ ليقوموا بتأييد ودعم الس���لطة حني 
تس���تجيب لذلك، أو ملعارضتها ومجابهتها حني تكون 

استجابة السلطة سلبية.

وه���ذا بالطبع ال يلغي دورها ف���ي تقدمي القيادات 
السياس���ية وتوصيلها للس���لطة، إال أنها تبقى وظيفة 
ثانوي���ة وغير مباش���رة، وذلك بقيامه���ا بدعم حزب 
مع���ني مالّيًا وإعالمّيًا من أج���ل نصرته في احلصول 
عل���ى األصوات الالزمة لنجاح���ه أو مواجهته لبرامج 

األحزاب األخرى التي تتناقض مع مصاحلها. ))(

أنواع مجاعات الضغط :

مل���ا كانت جماع���ات الضغط ه���ي منظمات داخل 
املجتمع هدفها ممارس���ة نش���اط عام، والتأثير على 
الس���لطات السياس���ية؛ فإنها تضم مجموعة متباينة 
االجتاهات ومختلفة في تركيبها، لذا فمن املستحسن 
محاول���ة تصنيف جماعات الضغ���ط على الرغم من 

صعوبة القيام بهذه العملية. 

ويقرح علماء السياســـة عـــدة تصنيفـــات جلماعات الضغط 
ختتلـــف باختالف املعيار الذي يؤخـــذ يف االعتبار، من أهم هذه 

املعايري ما يلي: 

))( يونس زك���ور، اجلماعات والقوى الضاغطة، ماهيتها، وحدود وظيفتها 
في احلقل السياسي، موقع احلوار املتمدن-العدد: 857) - 2007م/ 3 
 http://www.ahewar.org/debat/show.:7)، على الرابط التالي /

art.asp?aid=91386

1- التصنيـــف األول جلماعات الضغط يعتمد على أهمية 
عملية الضغط على الس���لطة بالنسبة للجماعة، فبعض 
اجلماعات مهمتها األساسية أو الوحيدة هي التأثير على 
الس���لطة، ومثالها اجلمعية البرملانية الفرنس���ية للدفاع 
عن حرية التعلي���م، وكذلك اللوبي اليهودي في الواليات 
املتحدة األمريكية. والبعض اآلخر من جماعات الضغط 
ال متارس الضغط إال بصفة عرضية وبش���كل ثانوي إلى 
جانب نش���اطها الرئيس، الذي قد يكون نشاًطا صناعّيًا 
أو زراعّيً���ا أو دينّيً���ا أو غير ذل���ك، واألمثلة على هذه 
اجلماعات عديدة: اجلمعي���ات األدبية، املصانع....إلخ، 
من هن���ا ميكن أن نقول: إنه ميكن التمييز بني جماعات 
ضغط بحتة، groupes de pression exclusives  وجماعات 

 )2( .groupes de pression partiels ضغط جزئية

2- أما التصنيف الثاني جلماعات الضغط فهو تصنيفها 
إلى جماعات ضغط عامة وجماعات ضغط خاصة؛ 
إذ توج���د داخ���ل تنظيمات الدول���ة هيئات متارس 
ضغًط���ا على هيئات أخرى، وق���د تزايدت جماعات 
الضغ���ط العامة نتيجة لتدخل الدولة في مجاالت لم 
تكن تطرقها من قبل، مم���ا أدى إلى ازدياد األجهزة 
واملنظمات التابعة للدولة. غير أن الفقه الكالسيكي 
يرفض االعتراف بوجود ضغط من داخل الس���لطة؛ 
ألنه ال يزال يتمسك بوحدة الدولة، ومن ثم ال يتصور 
إمكان ممارس���ة ضغط من وحدات السلطة بعضها 

على بعض.

3- التصنيـــف الثالـــث جلماع���ات الضغط يعتمد على 
املصلح���ة التي تدافع عنها اجلماع���ة، ومن ثم ميكن 
التمييز بني جماعات ضغط ذات أهداف أيديولوجية، 
ويس���ميها البعض جماعات ذات فكر، وبني جماعات 
ضغط ذات مصالح مادية. )3( فجماعة األفكار  تسعى 
إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء أخالقية أو سياسية، 

)2( دكتورة س���عاد الش���رقاوي، األحزاب السياس���ية وجماعات الضغط، 
سلسلة اقرأ الشهرية، دار املعارف املصرية، ط2، ص)9.

)3( دكتورة سعاد الشرقاوي، املصدر السابق، ص92.
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مثل جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان، أما جماعات 
املصالح فهي التي تدافع  عن مصالح مادية أساًس���ا 
مث���ل: جماعات التجار وأصحاب األعمال، والنقابات، 

واالحتادات املهنية.

4- التصنيف الرابع: إذا أخذنا في االعتبار عدد األفراد 
الذين تضمه���م اجلماعة يبرز لن���ا التصنيف الرابع 
جلماعات الضغط وهو جماعات جماهيرية وجماعات 
قلة منتقاة، تس���عى جماعات الضغ���ط اجلماهيرية 
إلى ضم أكب���ر عدد من األف���راد؛ ألن ضخامة عدد 
املنضم���ني إليها يعتبر مصدر قوته���ا الرئيس، وهذا 
النوع من جماعات الضغط يحت���اج إلى تنظيم قوي، 
واألمثلة عديدة عل���ى جماعات الضغط اجلماهيرية، 
فنقاب���ات العم���ال والفالحني واجلمعيات النس���ائية 
كلها تض���م أعداًدا هائلة من األف���راد. أما جماعات 
الضغ���ط التي تتكون من قلة منتق���اة فليس املهم هو 
عدد األفراد املنضوين حتت لواء اجلماعة، وإمنا املهم 
ه���و قوة املصلحة التي متثلها جماعة الضغط س���واء 

أكانت مصلحة مادية أم معنوية، ومثال جماعات القلة: 
اجلمعيات الفكرية واملراكز البحثية.

5- التصنيف اخلامس: ميكن تصنيف جماعات الضغط 
السياسي على أساس الوسائل الفنية التي تستخدمها 
للتأثير على السلطة، وهذه الوسائل قد تكون مباشرة، 

وقد تكون غير مباشرة.

آليات مجاعات الضغط :
ميكـــن حتديـــد أهـــم الوســـائل الـــيت تســـتخدمها اجلماعات 

والقوى الضاغطة على الشكل التالي :

1- االتصال باحلكومة: 

لك���ي تتمكن جماع���ات الضغط م���ن التأثير على 
احلكومة يجب أن تقيم ش���بكة من العالقات الدائمة 
الثابتة مع الهيئات العام���ة، وفي أغلب األحيان تكون 
هذه العالقات ذات طبيعة ش���خصية، وتتطلب حضور 

 

آلوات 

مجاعات 

 :الضغط 

االتصال .1

 باحلكومة 

التأثري يف .2

 النواب

 املػاوضات.3
تعبئة الرأي .4

 العام  

 التهديد.5



    342          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب اخلامس
العمل اإلسالمي

احتف���االت واجتماع���ات ولق���اءات))(، ومن أش���كال 
هذا االتص���ال: الصداقات، والعالقات الش���خصية، 
اإلغراءات املالية، احلف���الت والوالئم تكرمًيا للحكام 
واملوظف���ني الكب���ار، انتهاز الفرصة لتق���دمي الهدايا 

واخلدمات.

2- التأثري يف النواب: 

ال ش���ك أن االتص���ال بأعض���اء البرمل���ان، يعتبر 
وس���يلة مهمة للضغط وحتقيق أه���داف اجلماعات 
ومصاحله���ا)2(، وتعم���ل اجلماعات على اس���تصدار 
قان���ون لصاحلها أو تعديل قانون، أو اس���تبعاد قانون 
معني، بل رمبا تضغط لتغيير الدستور نفسه. الضغط 

على النواب قد يكون مباش���رة 
مبطالبة النواب بتنفيذ وعودهم 
االنتخابية بإرسال رسائل إليهم 
قبل التصويت على قانون معني، 
ق���د تتضم���ن التهدي���د بعدم 

املساعدة والدعم االنتخابي.

3- املفاوضات: 

تس���تخدم جماعات الضغط املفاوضات كوس���يلة 
للحص���ول على ما تريد، وتأخذ املفاوضات ش���كلني: 

شكاًل رسمّيًا وشكاًل غير رسمي. 

الشـــكل الرمســـي: يكون بتكوين جلان تفاوض تش���رح 
وجهة نظره���ا للحكومة أو البرمل���ان، ففي الواليات 
Standing commit-  املتحدة تس���مح اللجان املس���ماة 
tees  للمنظمات التي لها مصالح متعلقة بتشريع معني 

بعرض وجهة نظرها في جلسة عامة علنية، ويتبع هذا 
العرض مناقشة وأسئلة.

أما الشكل غري الرمسي للمفاوضات فتلجأ إليه جماعات 
الضغط، وخاصة النقابات، ويبدأ من  إرسال متحدث 

))( املصدر السابق.

)2( املصدر السابق.

باس���م اجلماعة يتفاوض مع احلكومة وحتى الوصول 
إل���ى املظاهرات واإلضرابات العام���ة من أجل تنفيذ 

املطالب. )3(

4- تعبئة الرأي العام: 

مختلف األنظمة احلاكمة تهمها مساندة الرأي العام 
لها، ل���ذا تلجأ اجلماعات الضاغطة إلى اس���تخدام 
الرأي العام ضد الس���لطة بتعبئت���ه، خدمًة ملصاحلها 
بكل الوسائل، كإصدار النشرات وعقد الندوات وإلقاء 
احملاضرات، واستخدام الفضائيات، وإصدار اجلرائد 

واملجالت وكل وسائل اإلعالم.

5- التهديد :

متعددة؛  أش���كال  للتهدي���د 
الثقة  التهديد بس���حب  منه���ا 
وعدم  البرمل���ان،  أعض���اء  من 
تأيي���د العض���و الراف���ض في 
املس���تقبل، وقد يشمل التهديد 
خلق أزمات مالي���ة واقتصادية 
على  كالتحريض  للحكوم���ات، 
عدم دفع الضرائب أو التهديد باستخدام القوة املتمثلة 

باإلضرابات عن العمل.

نستطيع أن نقول في األخير: إن اجلماعة الضاغطة 
لكي تكون فاعلة، أي متلك القدرة على حتقيق أهدافها؛ 
عليه���ا أن متلك: اقتصاًدا قوّيًا، فاس���تمرارية غالبية 
جماعات الضغط بفاعلي���ة تعتمد على قوة اجلماعة 

االقتصادية. 

كما ال بد أن تتمت���ع بقوة إعالمية فاعلة عن طريق 
فتح  قنوات اتصالية قوي���ة لتعبئة الرأي العام، مثل: 
احملطات الفضائية والصحف واملجالت، وغيرها من 

الوسائل التي تتيح التأثير في الرأي العام.

)3( املصدر السابق، ص96.

خمتل��ف األنظم��ة احلاكمة تهمها مس��اندة 
اجلماع��ات  تلج��أ  ل��ذا  هل��ا،  الع��ام  ال��رأي 
الضاغط��ة إىل اس��تخدام ال��رأي الع��ام ضد 
الس��لطة بتعبئت��ه خدم��ة ملصاحلها بكل 
الوسائل، كإصدار النشرات وعقد الندوات 
وإلقاء احملاض��رات واس��تخدام الفضائيات 
وإص��دار اجلرائ��د واجمل��ات وكل وس��ائل 

اإلعام .
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احملور الثاني
 اإلسالميون كجماعة ضغط

 )اهليئة الشرعية منوذًجا(
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا احملور: هل مارس 
اإلسالميون آلية جماعات الضغط في مشاركتهم في 
الساحة السياس���ية؟ وما هي اجلهة أو املؤسسة التي 
مارست تلك اآللية السياس���ية؟ وهل مارستها بشكل 

صحيح؟

هذه التس���اؤالت س���نحاول اإلجابة عنها من خالل 
ذلك املبحث. 

من واقع دراس���ة احلالة السياسية لإلسالميني بعد 
الثورة يتبني لنا أن هناك من االئتالفات والتيارات من 
مارس عمل جماعات الضغط بصيغة أو بأخرى، مثل: 
اجلبهة السلفية، وائتالف دعم املسلمني اجلدد....... 
إلخ، إال أن اجلهة الوحيدة التي عبرت عن نفسها بهذا 
الوص���ف هي )الهيئة الش���رعية للحقوق واإلصالح(، 
على لس���ان أمينها العام الدكتور محمد يسري. لذلك 
س���تكون الهيئة الشرعية هي مس���تهدف هذا البحث 
بالدراسة، خاصة أن لها كياًنا مؤسسّيًا واضح املعالم، 
وأطًرا محددة تتعامل من خاللها؛ لذا س���نحاول وضع 
)الهيئة الش���رعية( على مقي���اس معايير اجلماعات 
الضاغط���ة لنعرف ه���ل ينطبق عليه���ا هذا الوصف 

حقيقة؟ وهل مارسته بصورة صحيحة؟

وابتداء ال بد من اإلش���ارة إل���ى أن أية نتيجة نصل 
إليها في هذا الفصل سواء باإليجاب أو السلب، هي ال 
تنفي أبًدا الدور اإليجابي واملواقف السياس���ية املؤثرة 

التي قامت بها الهيئة.

فه���ي قامت بأدوار عظيم���ة، وكان لها دور إيجابي 
في جمع الكلمة والتنس���يق ب���ني العديد من جتمعات 
اإلسالميني، لكننا نهدف إلى التوصيف العلمي املستند 

إلى أطر وقواعد العلوم السياسية البحتة. 

والذي نرنو الوصول إليه: هل تلك األدوار اإليجابية 
تندرج سياسّيًا حتت توصيف جماعة الضغط أم ال؟

وفي كل األحوال ف���إن محاولة النقد العلمي يصب 
في النهاية إلى ترشيد املمارسة السياسية لإلسالميني 
بكافة أش���كالها، س���واء أكانت أحزاًب���ا أو تيارات أو 

جماعات ضاغطة.

اهليئة الشرعية ... وصف الذات

توصف الهيئة الش���رعية للحق���وق واإلصالح بأنها 
هيئة علمية إس���المية وسطية مس���تقلة، تتكون من 

مجموعة من العلماء واحلكماء واخلبراء. ))(

وتعـــرف اهليئـــة نفســـها عرب عـــدد مـــن احملـــددات واألهداف 
والوسائل من خالل العناوين التالية:

أغراض اهليئة وأهدافها:

تتوخى الهيئة حتقيق األهداف التالية:

)- البحث في القضايا واملستجدات املعاصرة، مبا 
يس���اعد على حماية احلريات واحلقوق املش���روعة، 

وحتقيق العدالة االجتماعية.

ِي���ي وظيفة العلماء  2- إيجاد مرجعية راش���دة حُتْ
واحلكماء ف���ي األمة، ملعاونة أهل احل���ل والعقد في 

تدعيم احلريات وحتقيق اإلصالح.

3- العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة، وتقدمي 
احللول للمش���كالت املعاصرة وفًقا ملنهج الوس���طية 

النابع من عقيدة أهل السنة واجلماعة.

4- حماية احلريات اإلنسانية، واحلقوق الشرعية.

5- التنسيق مع مختلف القوى واملؤسسات اإلسالمية 

))( موقع الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح، على الرابط التالي... 
http://www.forislah.com/container-pages/عن-الهيئة
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والش���عبية لتحقيق األهداف املشتركة، وترسيخ القيم 
اإلسالمية في احلياة املعاصرة مبا يعيد بناء اإلنسان 

وتنميته إلحداث نهضة حضارية شاملة.

تهدف الهيئة الش���رعية إلى العم���ل لوحدة الصف 
اإلس���المي، والتنس���يق مع مختلف القوى العاملة في 
مجال الدعوة، وبفضل الله استطاعت الهيئة الشرعية 
عمل تنسيق بني جميع القوى اإلسالمية، لتحقيق أكبر 
قدر من وحدة الصف اإلس���المي؛ حيث تعتبر الهيئة 
الشرعية أكبر حتالف إسالمي يضم جماعة اإلخوان 
املسلمني والسلفيني وبعض مشايخ األزهر الشريف. ))(

وسائل اهليئة:

تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها عبر الوسائل اآلتية:

))( األهرام املسائي، مصدر سابق.

)- تش���كيل جلان متخصصة ذات مه���ام دائمة أو 
مؤقت���ة، ويعهد إليه���ا القيام باألعم���ال التي حتقق 

أغراض الهيئة وأهدافها. 
2- عقد االجتماع���ات الدوري���ة والطارئة التخاذ 

املواقف املناسبة، وبحث القضايا املهمة أو العاجلة.
ح رأي الهيئة  3- عقد الندوات وامللتقيات التي توضِّ

في القضايا املثارة.
4- إصدار البيان���ات، ومكاتبة ومح���اورة األفراد 

واجلهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
5- إنش���اء موقع إلكتروني على ش���بكة املعلومات 

الدولية يتضمن بحوث الهيئة، وأنشطتها، وأخبارها.
6- االس���تعانة باخلبراء واملتخصصني؛ لالستبصار 

فيما يعرض من قضايا معاصرة.
7- التفاعل املباشر مع وسائل اإلعالم املختلفة.

8- إصدار دوري���ة أو مجلة باس���م الهيئة تتضمن 
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 الصف ومجع الكلمة

محاوة احلروات 

واحلقوق  اإلنسانية

 الشرعية

لًنسيق مع خمًلف  ا

القوى لًحقيق 

 األهداف املشرتكة
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البحوث واملقاالت العلمية.
9- عق���د ندوات ودورات علمي���ة مختلفة، وبرامج 

متخصصة.
0)- وللهيئ���ة أن تتخذ من الوس���ائل واألس���اليب 

ًقا ألهدافها. ))( املشروعة ما تراه محقِّ

اهليئة الشرعية كجماعة ضاغطة:

في عدد من األحاديث واحلوارات الصحفية وصف 
أمني عام الهيئة الش���رعية للحقوق واإلصالح الدكتور 
محمد يس���ري الهيئة بأنها جماعة ضغط سياس���ي 
إس���المي. فقد عنون أحد صحفي���ي جريدة األهرام 
املس���ائي حواره مع الدكتور محمد يسري ب�»الدكتور 
محمد يس���ري: لسن�ا ح�زًبا س�ياس���ّيًا ولكن جماع�ة 

ضغ��ط سياسي إسالمي«.

وقد ُس���ئل الدكتور يس���ري: هل س���تخوض الهيئة 
الشرعية االنتخابات البرملانية القادمة؟

فأجاب: نحن لس���نا حزًبا سياس���ّيًا أو جماعة لها 
طموح سياس���ي، ولكن نحن جماعة ضغط سياس���ي 
إس���المي، لذلك لن نرشح أي شخص في االنتخابات 
البرملانية القادمة، كما أننا لن نقدم دعًما ألي مرشح، 

ولن نقف وراء أي مرشح من التيار اإلسالمي. )2(

وهنا وصف الدكتور محمد يس���ري الهيئة الشرعية 
بشكل واضح أنها جماعة ضغط. 

ا .. ماذا  ولنا بعد هذا الوصف أن نطرح سؤاال مهّمً
متلك الهيئة الشرعية من أدوات التأثير السياسي لدى 

جماعات الضغط؟

http:// :موقع الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح على الرابط التالي )((
www.forislah.com/container-pages/ عن-الهيئة

)2( حوار في األهرام املسائي، أجراه حفني وافي مع دكتور محمد يسري، 
اجلمع���ة )) من ش���وال 432) ه�   9 س���بتمبر ))20م الس���نة )2 
http://massai.ahram.org.eg/ العدد 7439.. على الراب���ط

 aspx.39722/News

حددن���ا في احمل���ور األول عدًدا م���ن اآلليات التي 
تستخدمها جماعات الضغط، منها: االتصال باحلكومة، 
والتأثير على النواب، واملفاوضات، وتعبئة الرأي العام 
والتهديد. وبالطبع فإن عدم توفر املعلومات الكافية - 
اللهم إال ما يُنشر في اإلعالم عن طبيعة ممارسة الهيئة 
للقضايا السياسية - يؤثر على طبيعة تقييمنا للوضع، 
كما أن حداثة التجربة السياس���ية املصرية في شكلها 
الرس���مي ممثلة في احلكومة أو الشعبي اجلماهيري 
من األحزاب واجلماع���ات؛ كل ذلك يؤثر في ضبابية 
املش���هد في ظل عالقات متش���ابكة ومتشابهة، فعلى 
صعيد االتصال باحلكوم���ة أو بأعضاء البرملان مثاًل 
كآلية من آليات جماعات الضغط، لم يتضح باملش���هد 
اإلعالمي املقروء واملسموع حدوث حالة من االتصال 
املباشر واملستمر، رغم أن ذلك قد يكون حدث � سواء 
بش���كل فردي أو جماعي، مستمر أو متقطع � لكن لم 
تبرز تلك األمور على الس���طح اإلعالمي، مما يتبدى 
للباحث أن تلك اآلليات لم تس���تخدمها الهيئة بالشكل 
القوي واملطلوب. وإن كان دورها في تعبئة الرأي العام 
يش���هد بحضور قوي من خالل املؤمت���رات واللقاءات 
والنشرات والبيانات التي أصدرتها الهيئة، إضافة إلى 
دعم بعض املظاهرات التي طالبت بتحكيم الش���ريعة، 
فقد دعمت الهيئة الشرعية جمعة 29 يوليو للمطالبة 
بتحكيم الش���ريعة والتي كان له أثر بالغ في إس���قاط 
وثيقة الس���لمي، التي كانت حتت���وي على مبادئ فوق 

دستورية. )3(

وال ش���ك أن االقتصاد واإلعالم هم���ا أهم أدوات 
التأثير لدى جماعات الضغط. 

االقتصاد يُستخدم في دعم ومتويل من يؤيد مصالح 
أو أفكار اجلماعات الضاغطة، واإلعالم يُستخدم في 

)3( راجع بيان الهيئة الشرعية )البيان السادس عشر حول مليونية اجلمعة 
7/29/))20( املنشور يوم االثنني، 25 متوز/يوليو ))20  على الرابط 
http://www.forislah.com/البيانات-النصية/البيان- التالي. 

السادس-عشر-حول-مليونية-اجلمعة-29-7-))20م.
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كس���ب اجلماهير واصطفاف ال���رأي العام جتاه تلك 
القضايا. وهذان العامالن ليس���ا بالقوة لدى التيارات 

اإلسالمية أو الهيئة الشرعية.

لكن هناك عاماًل إيجابّيًا قوّيًا لدى الهيئة الشرعية؛ 
وهي أنه���ا متلك رصيًدا جماهيرّيً���ا كبيًرا، فجمهور 
مؤيدي ومحبي الش���خصيات والكيانات املكونة للهيئة 

عريض وواسع وله تأثير سياسي قوي بال شك. 

ويحضرني هن���ا وصف الهيئة الش���رعية للحقوق 
واإلصالح بجامعة الدول العربي���ة � من جانب واحد 
فقط � وه���و أن اإلرادة السياس���ية للجامعة العربية 
تعبر ع���ن مجم���وع إرادات الدول العربية، وليس���ت 
إرادة منفصلة، والهيئة الش���رعية تش���بهها من هذا 
اجلانب، فليس للهيئة الش���رعية إرادة منفردة بل تعبر 
عن مجم���وع إرادات الكيانات والش���خصيات املكونة 
له���ا، وتلك الكيانات والش���خصيات املمثلة في الهيئة 
إن فش���لت في تكوين رأي جامع عام ملزم ألعضائها 

أصبحت إرادتها السياسية ضعيفة. 

ورغم أن ل���دى الهيئ���ة العديد من الش���خصيات 
والكيانات اإلسالمية ذات اجلماهيرية الواسعة، إال أن 
تلك الكيانات خطابها إلى اجلماهير موس���وم باسمها 

وال يعبر عن الهيئة إال في القليل.

وفي العديد من القضايا ذات الشأن السياسي والتي 
كانت حتتاج إلى كلمة واحدة من الهيئة حتى نستطيع 
أن نقول إنها ش���كلت ضغًطا سياسّيًا قوّيًا، لم يجتمع 
أعضاء الهيئة على قرار ملزم، وصار كل ش���خص أو 
تيار ممثل بالهيئة الشرعية يخرج على الناس ليعبر عن 
رأيه الش���خصي كما في انتخابات رئيس اجلمهورية؛ 
حي���ث أيدت الدعوة الس���لفية د. أبو الفتوح في حني 

دعم فريق آخر داخل الهيئة د. محمد مرسي.

إن الوجود اإلعالمي املستمر، وتطوير آليات االتصال 
واإلحلاح املتزايد واملتراكم على القضايا ذات االهتمام 

من أهم املعايير ذات الصلة باجلماعات الضاغطة. 

وعلى مقياس التأثير اجلماهيري فإن مقارنة بسيطة 
بني الهيئة الشرعية وجماعات الضغط العلمانية التي 
متتلك وسائل اإلعالم ومتتلك املال السياسي، نرى أن 
تلك اجلماعات حققت جناحات كبيرة في الدس���تور 
وفي كثير من قضايا الش���أن العام والسياسة املصرية 
في الفت���رة األخيرة، رغم أنهم بالتعريف السياس���ي 

االنتخابي أقلية.

وجماع���ات الضغط العلماني���ة وإن كانت لم تعرف 
نفس���ها كجماعة ضغ���ط ولم تتخذ ش���كاًل أو إطاًرا 
محدًدا، إال أن تش���ارك األفكار واألهداف بني العديد 
من القطاع���ات العلمانية أنتج���ت نوًعا من الضغط 
السياسي أدى لنتائج إيجابية كبيرة باملعيار العلماني.

إعالمّيًا ال متلك الهيئة وس���ائل اتصال جماهيرية 
واس���عة النطاق كالتي ميتلكها اللوبي العلماني. رمبا 
موقًعا إلكترونّيًا وبعض البيانات واللقاءات اجلماهيرية 
في بعض احملافظات، كما رعت الهيئة بعض املظاهرات 
التي تصب في مصلحة املش���روع اإلس���المي. لذلك 
فإن املقارنة قد تك���ون مجحفة، لكن الذي يعنينا أننا 
نحتاج إلى عدد من االس���تراتيجيات واآلليات لتفعيل 
دور حقيقي جلماعات ضغط إسالمية يكون لها تأثير 
جماهي���ري وسياس���ي قوي في واقع ما ي���زال قاباًل 
للتشكيل في مرحلة ما بعد الثورات العربية. وهذا ما 

سنطرحه بقوة في احملور الثالث.

واخلالصـــة أن اهليئـــة الشـــرعية ال متلك الكثري مـــن أدوات 
الضغـــط السياســـي اليت متكنهـــا من القيـــام بدورها السياســـي 

كجماعة ضغط نتيجة ملا يلي: 

)� الضعف اإلعالم���ي مقارنة باحلضور اإلعالمي 
القوي للوبي العلماني. 

على الرغم من تصريحات أمني عام الهيئة الشرعية 
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بأن الهيئة  تنتوي � مبشيئة الله � تعالى إصداَر جريدٍة، 
وتنتوي إص���دار مجلَّة، وتنتوي إنش���اء قناة فضائيَّة 
إس���المية منوَّعة، تهتمُّ بالقضاي���ا العلميَّة والدعوية 
واالجتماعية والسياسية على حدٍّ سواء. ))( ولم يدشن 
من ذلك إال املوقع اإللكتروني، على حد علم الباحث.

2� تفرق الهيئ���ة بحيث أصبحت لكياناتها وأفرادها 
املؤسسني آراء متباينة في القضية الواحدة. وكان في 
اس���تطاعة الهيئة التي تكونت من العديد من العلماء 

ل���و اجتمعت كلمته���م أن تكون 
جماع���ة ضغط ذات )س���لطة 
روحي���ة(، ورمبا تكون في قوتها 
نفسها؛  الدولة  لسلطة  منافسة 
املكونة من  الروحية  السلطة  إذ 
علماء الدين عند املسلمني أكبر 
منها بكثير عند الدول الغربية، 

وما يزال اإلس���الم مكوًنا رئيًس���ا في وجدان الشعب 
املصري.

3� ف���ي برنام���ج وأهداف الهيئة لم يتضح بش���كل 
ق���وي دورها كجماعة ضغط سياس���ية له���ا آلياتها 
ووس���ائلها في التأثير السياس���ي، بل ته���دف الهيئة 
الش���رعية إل���ى العمل لوح���دة الصف اإلس���المي 
والتنس���يق م���ع مختلف الق���وى العامل���ة في مجال 
الدعوة، والتنس���يق ب���ني جميع القوى اإلس���المية، 
 لتحقيق أكبر ق���در من وحدة الصف اإلس���المي...

وهي ما قد تكون جنحت فيه إلى حد ما.

ولعل تلك الكلمات تس���اهم فيما دعا إليه د. محمد 
يس���ري في حوار له منش���ور على موقع الهيئة حني 
دعا إلى )تشكيل جلنة تعنى بالتخطيط االستراتيجي 
للهيئ���ة، والتواصل م���ع عدد من اخلب���راء في هذا 

))( حوار مع الدكتور محمد يس���ري األمني العام للهيئة الشرعية للحقوق 
واإلص���الح، ح���اوره عب���د الرحمن املراكب���ي ملوقع األلوك���ة بتاريخ 

6)/))/))20م- 9)/2)/432) ه�، على الرابط التالي: 
http://www.alukah.net/Culture/1035/36046/

املجال لرس���م أهداف الهيئ���ة املرحلية بدقة، وإيجاد 
الوسائل والطرائق التي من خاللها تنجز وحتقق هذه 

األهداف(. )2(
احملور الثالث

حنو آلية إلجياد مجاعات ضغط إسالمية
يظن البع���ض أن جماعات الضغط تتمثل فقط في 
موقف سياس���ي جتاه قضية م���ن القضايا أو أمر من 
األمور السياسية، بينما العمل داخل جماعات الضغط 
والسعي جلعل جماعات ضغط 
ما ق���وة مؤثرة عل���ى الصعيد 
السياسي يحتاج إلى كثير عمل. 
من املهم في البداية أن نش���ير 
إلى أن معايير جناح اجلماعات 
ليس  السياس���ية  الضاغط���ة 
فقط دعم املرشح االنتخابي أو 
تأييد كتلة انتخابية معينة، وإمنا تش���كيل الرأي العام 
والضغ���ط عليه مبجموعة من القي���م واملفاهيم التي 
تصبح مع الوقت قادرة على تش���كيل الكيان الوجداني 

اجلماعي أو العقل اجلمعي للجماهير.

فاللوبي الصهيوني في أمريكا على سبيل املثال، لم 
يصل لتلك الدرجة من التأثير على القرار السياس���ي 
األمريكي إال بالعديد من االس���تراتيجيات؛ لذلك فإن 
أّيًا م���ن جماعات الضغط األخرى ل���م يحقق جناًحا 
مياث���ل أو يداني ما أحرزه اللوبي »اإلس���رائيلي« من 

انتصارات.

فعلى الرغم من قلة عدد اليهود بالنس���بة إلى عدد 
السكان في الواليات املتحدة )أقل من 3% من مجموع 
الس���كان(، إال أنهم يدفعون أم���واالً طائلة للحمالت 

)2( محم���د يس���ري: الهيئة الش���رعية حتتاج اآلن إلى وقف���ة للتخطيط 
االس���تراتيجي، موقع الهيئة الش���رعية، بتاريخ األربعاء، 2) سبتمبر 
/http://www.forislah.com  :2)20م، عل���ى الرابط التال���ي
األخبار/د-محمد-يسري-الهيئة-الشرعية-حتتاج-اآلن-إلى-وقفة-

للتخطيط-االستراتيجي.

السياس��ية  الضاغط��ة  معاي��ري جن��اح اجلماع��ات 
لي��س فق��ط دع��م املرش��ح االنتخاب��ي أو تأيي��د 
كتل��ة انتخابية معينة، وإمنا تش��كيل ال��رأي العام 
والضغ��ط علي��ه مبجموعة م��ن القي��م واملفاهيم 
ال��يت تصبح مع الوقت قادرة على تش��كيل الكيان 

الوجداني اجلماعي أو العقل اجلمعي للجماهري.
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االنتخابي���ة للمرش���حني من كال احلزب���ني. وقدرت 
صحيفة »الواش���نطن بوس���ت« ذات مرة أن مرشحي 
الرئاسة الدميقراطيني »يعتمدون على األنصار اليهود 
لتزويده���م مب���ا يبلغ 60 % من األم���وال« كما تتغلغل 
القوى املوالية  ل�»إسرائيل« في كافة مناحي مؤسسات 

والبحوث  الدراس���ات  ومعاهد 
االس���تراتيجي  والتخطي���ط 
والفكري ف���ي الواليات املتحدة 
وتهيم���ن عليه���ا. وال يخفى أن 
الفكرية  واملعاقل  املراك���ز  هذه 
���ا في صياغة  تلع���ب دوًرا مهّمً
في  ومس���اراته  الع���ام  اجلدل 
احملاف���ل واملناب���ر، إضافة إلى 
ما تقوم ب���ه من دور خطير في 

صياغة السياسة احلقيقية.

 وإن نقلنا املش���هد س���ريًعا إلى دول الربيع العربي 
جند أن هناك لوبي علمانّيًا أخذ في التش���كل سريًعا 
بعد س���قوط األنظمة الديكتاتورية وتولي اإلسالميني 
الس���لطة، ففي مصر على سبيل املثال )لوبي علماني( 
ق���وي- حجمه اجلماهيري قليل ومحدود ولكن تأثيره 
الفعلي كبير ومؤث���ر �، ومن آخر معاركه التي أظهرت 
قوته هي اجلمعية التأسيس���ية للدستور التي احتكم 
اجلميع في طريق���ة تكوينها إلى آليات الدميقراطية، 
ثم بعد فوز اإلسالميني الكاسح في انتخابات الشعب 
والش���ورى والذي يؤهلهم حلصد أغلبية في اجلمعية 
التأسيس���ية للدس���تور، مما يعطيهم احلق في إظهار 
توجهاته���م السياس���ية في بعض مواد الدس���تور ولو 
بقدر يس���ير يناس���ب املرحلة، وال يقدح في مساعي 
التوافق، جند أن الضغوط السابق ذكرها حترمهم من 
أي مكسب سياس���ي يذكر في تأسيسية الدستور، بل 

تدفعهم للتراجع في بعض األوقات!!

ومع ذلك روج اللوبي العلماني ألفكاره هذه بسلطانه 

اإلعالمي املعروف، واستطاع أن يحرم التيار اإلسالمي 
من أن يجني أي مكاسب سياسية تذكر حتى اآلن.

إذن النخب���ة املصرية املس���يطرة على املؤسس���ات 
اإلعالمية والقضائية والعسكرية نخبة منتقاة تعرضت 
عبر س���نوات طويلة إلى فرز وتكرير وتصفية من كل 
ما هو إس���المي- حتى األزهر 
الشريف لم يس���لم من سيطرة 
بع���ض أصاب���ع العلمانية على 
مقالي���ده- وصار ه���ذا اللوبي 
صاحب قوة متكن���ه من عرقلة 
أي مس���يرة تباي���ن توجهات���ه 
وأفكاره حتى لو جاءت محمولة 
عل���ى أكتاف الش���عب املصري 

سالكة الطرق الشرعية والدميقراطية!

 ف���آل األمر إلى أن هذا اللوب���ي صار ميثل خطًرا 
داهًما على املشروع اإلسالمي يهدد مسيرته ومساعيه 
جتاه عودة املنهج اإلسالمي إلى مظاهر حياة املسلمني، 
وأخش���ى أننا لو لم ننتبه خلطورة هذا اللوبي، ونقدر 
له قدره، ونخطط ملواجهته أن نرى احللم اإلس���المي 

يبتعد مرة أخرى بعد اقترابه. ))(

برنامـــج عملـــي لتطويـــر آليـــات اجلماعـــات الضاغطة لدى 
اإلسالميني.

األهداف :
)- التأكيد على أهمية الهوية اإلس���المية بالنسبة 

ملصر.
2- الس���عي إلى إحالل قوانني الشريعة اإلسالمية 

موضع التنفيذ.
3- الس���عي إلى عدم إصدار قوانني أو تش���ريعات 

))( عم���ر عفيفي، جماعات الضغط اإلس���المي، موق���ع رابطة النهضة 
واإلص���الح، اخلميس 9 ذو احلجة 433) ه���� - 25 أكتوبر 2)20 م، 

 http://www.nahdaislah.com/article/729 :على الرابط التالي

املؤسس��ات  عل��ى  املس��يطرة  املصري��ة  النخب��ة 
اإلعامي��ة والقضائية والعس��كرية خنبة منتقاة 
تعرض��ت ع��رب س��نوات طويل��ة إىل ف��رز وتكرير 
وتصفي��ة م��ن كل م��ا هو إس��امي- حت��ى األزهر 
الش��ريف مل يس��لم م��ن س��يطرة بع��ض أصاب��ع 
العلمانية على مقاليده- وصار هذا اللوبي صاحب 
ق��وة متكنه من عرقلة أي مس��رية تباين توجهاته 
وأفكاره حتى لو جاءت حممولة على أكتاف الشعب 

املصري سالكة الطرق الشرعية والدميقراطية!
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تخالف الشريعة اإلسالمية.
4- دعم النواب أو الشخصيات املوجودة في اجلهاز 
التنفيذي بالدولة والذين لهم توجه أو ميول إسالمية.

آلية العمل :

-  العم���ل على إيجاد  ك���وادر متميز ة من املدربني 
املتخصصني، وعلى درجة عالية من الكفاءة السياسية 

والشرعية.

- العم���ل على إيجاد مراك���ز أبحاث تكون وظيفتها 
تقدمي تقرير لكل عضو م���ن أعضاء مجالس النواب 
م���زوًدا بالبيانات والوثائق اخلاص���ة باملواضيع التي 
تعرض على البرملان والتي تعتلي س���لم االهتمام لدى 

التيار اإلسالمي بوجه عام.

-  التركي���ز على األعضاء املؤثري���ن، وتعزيز ذلك 
بوسائل االتصال املختلفة. 

- إيجاد قائمة بأس���ماء األعضاء املؤيدين لألفكار 
اإلسالمية، والعمل على إبرازهم إعالمّيًا، أو تكرميهم 

في املؤمترات واحلفالت اخلاصة.

- تق���دمي نش���رات دورية لألعضاء ع���ن كثير من 
القضايا السياسية، سواء الداخلية منها أو اخلارجية، 
بحيث تتمتع بحرفية شديدة وتكون موضع ثقة اجلميع.

� تفعيل آلي���ة املظاهرات وحمالت املقاطعة لكل ما 
هو معاٍد أو متصادم مع املشروع اإلسالمي.

- تقديم الربامج اجلاهزة واليت كان من أهمها:

)- مش���روع صياغة القوانني؛ بحيث تكون موافقة 
للشريعة اإلسالمية.

2- برنام���ج األقليات ويش���مل كيفي���ة التعامل مع 
األقليات غير اإلسالمية في املجتمعات املسلمة.

السعي المتالك مصادر القوة :

)- إيجاد قوة اقتصادية تس���تطيع دعم املرشحني 
املوالني لها في االنتخابات.

فعلى س���بيل املث���ال: ميلك اللوب���ي الصهيوني في 
أمري���كا نفوًذا واس���ًعا على الفرع التنفي���ذي. وتنبع 
تلك الس���لطة جزئّيًا من تأثي���ر الناخبني اليهود على 
االنتخابات الرئاس���ية. وعل���ى الرغم من قلة عددهم 
بالنس���بة إلى عدد الس���كان )فهم أق���ل من 3% من 
مجموع الس���كان(، إال أنه���م يدفعون أم���واالً طائلة 
للحمالت االنتخابية للمرش���حني م���ن كال احلزبني. 
وقدرت صحيفة »الواش���نطن بوس���ت« أن مرشحي 
الرئاسة الدميقراطيني »يعتمدون على األنصار اليهود 

لتزويدهم مبا يبلغ 60 % من األموال«.))(

2- إيج���اد قنوات اتصالية قوي���ة حتظى باحلرفية 
واملهني���ة واملصداقي���ة )قنوات فضائي���ة- مجالت- 

صحف(.

3- العمل على احلصول عل���ى قوة تصويتية عالية 
ونسبة مشاركة قوية.

وأرى أن جماع���ات الضغط حتوي عدًدا من النقاط 
اإليجابية أكثر مالئمة  مع طبيعة ومرتكزات التيارات 

اإلسالمية أكثر من األحزاب السياسية، ومن ذلك:

)� جتنب الدخول في املعضالت الشرعية والقانونية 
التي يتطلبها الدخول في املعترك احلزبي التنافس���ي، 
مثل االعتراف بحق املواطنة، واملوقف من حقوق املرأة 
� باملضمون العلماني � وغيرها من الشروط واملعايير. 

2� تتيح اجلماعات الضاغطة قدًرا كبيًرا من املرونة 
في التعامل مع كافة األحزاب واملس���تقلني، وال تضع 

))( س���تيفن وولت: جون ميرش���امير،: اللوبي »اإلس���رائيلي« والسياسة 
اخلارجية األمريكية، ترجمة دراس���ة بواس���طة مركز الزيتونة، على 
 http://www.alzaytouna.net/arabic/print. التال���ي  الراب���ط 

php?a=4901
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التيارات اإلس���المية في إطار واحد محدد قد يعيق 
حركتها.

3� جتن���ب الدخول في معارك ونقاش���ات مع كافة 
األح���زاب األخرى؛ إذ فكرة احلزب األساس���ية تقوم 

على التنافسية باألساس.

4� جتن���ب مح���اوالت اإلجهاض، فف���ي حالة فوز 
احلزب الذي ميثل التيار باكتساح أو بروزه بقوة، هذا 
س���يجلب عليه األعداء، ومن املمكن أن يتعرض حلالة 
إجهاض س���ريع أو حُتاك ضده املؤامرات، أو يتعرض 
لتشويه صورته لدى اجلماهير، أو التركيز على رموزه 

إلسقاطهم.

5� تتيح التركيز على حتقيق األهداف الكلية بشكل 
أوضح؛ إذ احلزب منوط به كثير من األهداف اجلزئية 
واإلجرائية؛ كإيجاد برامج تنموية من ش���أنها أن توفر 
مقوم���ات احلياة للن���اس العاديني )امللبس واملس���كن 
والوظيفة...(، بعك���س اجلماعات الضغط التي يكون 
تركيزها على فكرة محددة تسعى لتحقيقها على أرض 

الواقع.
نتائج وتوصيات الدراسة

أواًل النتائج:

)� جماعات الضغط السياس���ي أح���د أهم آليات 
املمارس���ة السياس���ية، وتعد مع األحزاب السياسية 
جناحي العمل السياس���ي ف���ي األنظمة الدميقراطية 
احلديثة، ومع ذلك فإن كثيًرا من اإلس���الميني اجتهوا 
إلى ممارس���ة السياس���ة عبر بوابة واحدة وهي بوابة 
األح���زاب السياس���ية، مع أن جماع���ات الضغط ال 
تقل ف���ي أهميتها وتأثيرها السياس���ي عن األحزاب 
السياس���ية، إن لم تكن أقوى عل���ى نحو ما ذكرنا في 

احملور األول.

2� أهم االختالفات بني جماعات الضغط واألحزاب 

السياسية: أن اجلماعات الضاغطة ال تهدف للوصول 
املباشر للسلطة، بل هدفها احلقيقي حتقيق ما تدعو 

إليه من قيم وأيديولوجيات أو مصالح مشتركة.

3� هناك محاوالت مبكرة من قوى إسالمية لتكوين 
ما يعرف بجماعات الضغط السياسي اإلسالمي مثل 
)اجلبهة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح، 
ائتالف دعم املس���لمني اجلدد( لكنها لم تكن واضحة 
في التوجه نحو تلك اآللية، وافتقدت لكثير من معايير 

وآليات عمل تلك اجلماعات.

4� يتناس���ب أس���لوب اجلماع���ات الضاغطة في 
املمارس���ة السياس���ية مع توجهات بع���ض التيارات 
اإلسالمية، خاصة السلفية منها؛ الحتوائها على كثير 
من املرونة في املمارس���ة السياسية بطريقة أسهل من 

األحزاب السياسية.

ثانًيا التوصيات:

توصي الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها:

)� إع���داد خط���ة قصي���رة املدى ملواجه���ة اللوبي 
العلماني، وذلك بتجميع القوى عن طريق تكوين لوبي 
إسالمي ميثل جماعات ضغط في الشارع السياسي، 
وهو ما قامت به الهيئة الش���رعية وعدد من الكيانات 
األخرى مثل مجلس ش���ورى العلم���اء، لكن يحتاج إلى 
كثير من التفعيل. فاحلركة اإلس���المية لديها العديد 
من اخليارات بشأن أدوات اإلقناع لكنها تهِدر أكثرها. 

فم���ن أوراق الضغط الفعالة أيًضا: ش���ن حمالت 
إعالمي���ة كبي���رة ومنظمة وواس���عة النط���اق ضد 
الشخصيات أو الهيئات التي تعادي الفكرة اإلسالمية، 
أو ش���ن احلمالت القانونية ورف���ع القضايا ضد من 

يتصادم مع املشروع اإلسالمي. 

وهناك أمثلة ناجحة، مثل احلملة ضد يحيى اجلمل 
نائب رئيس الوزراء الس���ابق، وهناك احلملة القانونية 
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التي يشنها عصام سلطان ضد املرشح السابق أحمد 
شفيق.

2� تعديل مسار ما توفر من أدوات التأثير اإلعالمي 
كالقنوات الفضائية والصح���ف واملجالت، فرغم قلة 
تل���ك األدوات باملقارنة باإلعالم العلمان���ي، إال أنها 
-ورغم قلتها- بعيدة عن املمارس���ة الرش���يدة القوية 
واملؤث���رة، وحتتاج إلى إعادة تخطيط وبلورة لألهداف 
مع طبيعة املرحلة. فالفضائيات اإلس���المية الكثيرة 
كلها تقريًبا ال تهتم بالسياسة أصاًل، وبالتالي ال تنشر 
الوعي السياسي اإلسالمي، كما ال تدافع عن املواقف 
السياس���ية للحركة اإلس���المية، وال تهاجم خصومها 

السياسيني وتنتصر منهم.

3� إعداد خطة استراتيجية بعيدة املدى تُعنَى بتكوين 
الكوادر الفعالة في كافة املجالت السياسية واإلعالمية 

واالقتصادية، كما تُعنَى بالتغلغل داخل كافة مؤسسات 
الدولة املختلفة.

4� العناية مبراكز األبحاث والدراس���ات السياسية 
واالستراتيجية والتوسع بها، فمراكز األبحاث هي جزء 
أصيل في تكوين جماع���ات الضغط، فمن جهة توفر 
رؤية استراتيجية للواقع وكيفية التعامل معه، ومن جهة 
حتاول عمل مظلة علمية للرؤى التي تتبناها جماعات 

الضغط.

5� محاول���ة االتفاق على وضع مادة في الدس���تور 
تتيح حرية إنش���اء جماعات ضغط بشكل رسمي، كما 
هو مق���رر في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من 

الدول.
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معلومات إضافية

الفرق بني اجلماعات الضاغطة واألحزاب السياسية: 

تختلف اجلماعات الضاغطة عن األحزاب في أهدافها ووس���ائل تكوينها، فهي في أهدافها تس���عى لتحقيق 
مصالح مرتبط���ة بتكويناتها االجتماعية والطبقية، فإذا كانت جماعات مصلحة اقتصادية كنقابات العمال فإنها 
تدافع عن األجور ودعم صناديق االكتتاب بوس���ائل مختلفة؛ كإضراب عن العمل، واحتالل املصانع، بينما تهدف 
األحزاب باألس���اس إلى الوصول إلى الس���لطة، وتكون وسائلها كسب التأييد الش���عبي والنجاح في االنتخابات، 

واستخدام الوسائل األجدر للترويج ملبادئها.

واألحزاب السياس���ية حني تفشل في االنتخابات، تتحول إلى معارضة سياسية، بينما تبقى اجلماعات والقوى 
الضاغطة س���اعية لتحقيق مكاس���ب ألعضائها، س���واء جنحت في ذلك أو فش���لت، ولعل اجلماعات والقوى 
الضاغطة هي أكثر نش���اًطا من بعض األحزاب، س���يما أحزاب األطر التي ال تنشط إال في أوقات االنتخابات، 
وقد تلتقي اجلماعات والقوى الضاغطة مع األحزاب السياس���ية ف���ي التنظيم والعضوية والتمويل، ورمبا يكون 
التأثي���ر الضاغط على احلكومات لدى هذه اجلماع���ات أقوى من تأثير األحزاب إذا كانت مرتبطة مع بعضها ، 

 وهناك أحزاب سياسية لها جماعات وقوى ضاغطة متحالفة معها لتحقيق بعض األهداف املعينة. 
وق���د تتحول بعض اجلماعات والقوى الضاغطة إلى أحزاب سياس���ية كنقاب���ة التضامن البولندية التي كان لها 
دور كبير في زعزعة النظام االش���تراكي املاركسي في بولندا قبل انهيار االحتاد السوفيتي، ثم حتولت إلى حزب 

سياسي فاز في أول انتخابات بعد انهيار احلكم السابق، ووصل إلى احلكم بزعامة )فاليسا(.

باإلضافة إلى أن وس���ائل اجلماعات والقوى الضاغطة التي تس���تخدمها قد ال تكون علنية أو شرعية، بينما 
األحزاب تستخدم أساليب معلنة ومشروعة، ومن الناحية التنظيمية فإن اجلماعات الضاغطة قد ال تكون منظمة 
عكس األحزاب السياس���ية التي لها هياكل تنظيمية ، وال تخضع هذه اجلماعات للرقابة الش���عبية بينما تخضع 

األحزاب السياسية لها.

العالقة بني مجاعات الضغط واألحزاب السياسية :

تتخذ جماعات الضغط مواقف متباينة من األحزاب السياس���ية، وه���ذه املواقف حتدد كيفية تأثير جماعات 
الضغط على السلطات العامة، وميكن التمييز بني خمسة مواقف تتخذها جماعات الضغط من األحزاب:

)� احلياد حيال األحزاب املختلفة، ونتيجة لذلك فإن جماعة الضغط تقيم عالقات مباشرة مع رجال السلطة 
دون وساطة من أي حزب، ولعل أحسن مثال على ذلك هو االحتاد الوطني للفالحني في إجنلترا وويلز.

2� أما املوقف الثاني، فهو قريب من املوقف السابق، ويتمثل في مساندة رجال السلطة الذين يقدمون خدمات 
جلماعة الضغط، بغض النظر عن انتمائهم احلزبي أو ميولهم األيديولوجية، وهذا املوقف هو الذي تتخذه كثير 
من جماعات الضغط الفرنس���ية ف���ي أثناء االنتخابات، كما أنه هو ذات موق���ف النقابات األمريكية، فهي تتبع 
أس���لوب مكافأة األصدقاء ومعاقبة األعداء، وتكون االنتخابات هي الفرصة املتاحة أمام جماعات الضغط ملنح 
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املكافأة أو توقيع العقوبة.

3� املوق���ف الثالث الذي ميكن أن تتخذه جماعة الضغط ه���و إقامة عالقات مع حزب من األحزاب ومناصرة 
األحزاب بش���كل عام، وهذا هو املوقف الذي يتخذه احتاد الصناعات البريطانية. إذ يقيم عالقة ثابتة مع حزب 
احملافظني، بحيث يلتزم احلزب مبس���اندة االحتاد، كما يتعهد االحتاد باعتب���اره أحد جماعات الضغط بتأييد 
احلزب ومس���اعدته، في مثل هذه احلاالت يس���تجيب احلزب ملطالب جماعة الضغط، وتقدم جماعة الضغط 

مساهمة مالية تعضد بها احلزب.

4� املوق���ف الرابع الذي ميكن أن تتخ���ذه جماعة الضغط هو تكوين حزب للدفاع عن مصاحلها، وأوضح مثال 
على هذا املوقف نشأة حزب العمال البريطاني، واحلزب االشتراكي النرويجي، واحلزب االشتراكي السويدي.

5� املوق���ف األخير ه���و اخلضوع التام حلزب قائم، ويتيح هذا املوقف للحزب التغلغل في أوس���اط اقتصادية 
وصناعية وثقافية مختلفة.

موقع مجاعات الضغط من القوى السياسية األخرى:

ميكن التمييز بني نوعني من القوى السياسية: القوى السياسية املنظمة، والقوى السياسية املنتشرة بال تنظيم.

وتندرج جماعات الضغط حتت القوى السياس���ية املنظمة. ذلك أن القوى السياس���ية املنتشرة بال تنظيم. هي 
التي تس���تخلص من عقلية األف���راد، دون أن يكون لها قاعدة قانونية محددة أي دون أن تكون مؤسس���ة، والتي 
غالًبا ما يكون تأثيرها محدوًدا؛ ألنها ليس���ت منظمة، ومن ثم  ال ميكنها أن تناضل للوصول إلى هدف محدد، 
أما القوى املنظمة مثل األحزاب وجماعات الضغط والصحافة فإنها متلك وس���ائل ميكن تنسيقها واستخدامها 

للتأثير وحتقيق األهداف السياسية.

كما أن هناك عالقات بني القوى السياس���ية املنظمة والقوى السياس���ية املنتش���رة، فهذه األخيرة هي محرك 
احلياة السياسية، وتدرك القوى السياسية املنظمة متاًما أنها ال تستطيع إحراز جناح إال إذا ملست وعي املواطنني 

واستمالت الرأي العام.

وقد رتب الفقيه الدس���توري الفرنس���ي جورج بيردو القوى السياسية، وحدد مكانة كل منها من مركز النظام، 
الذي يتمثل في القادة واحلكومة، وجند على احلدود اخلارجية من مركز اجلاذبية املجتمع ككل، تليها اجلماعات 
اجلزئية، وجند في مكانة أقرب من مركز النظام القوى املنظمة، ثم تأتي الطبقة السياس���ية، وفي وسط النظام 

أي في مركز اجلاذبية يظهر القادة واحلكومة.

وتعتبر جماعات الضغط إحدى القوى السياسية املنظمة، وبذلك فهي ليست بعيدة عن مركز اجلاذبية، أي أنها 
ا في احلياة السياسية. تلعب دوًرا مهّمً

العوامل األساسية اليت حتدد طبيعة أدوار اجلماعات ودرجة قوتها أو ضعفها، وأهمها : 

أ- البيئة السياســـية: ومتثل أهم هذه العوامل ، وتتحدد البيئة السياس���ية عادة بطبيعة النظام السياسي ، هل هو 
ليبرالي أم شمولي ، دميقراطي أو ديكتاتوري ؟
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وتقييم املمارسة أمحد عمرو

فالنظم الليبرالية تعتبر املرتع اخلصب الالزم لنمو هذه اجلماعات، وبالذات اجلماعات اخلاصة؛ وذلك نظًرا 
لعدم املمانعة من قبل األيديولوجية العامة للنظام، حيث تقوم على حرية عمل مثل هذه اجلماعات وغيرها.

أم���ا النظام الديكتاتوري، فإنه ال يس���مح بنمو هذه اجلماعات، وغالًبا ما جنده���ا - حيث يوجد - محدودًة 
وضعيف���ًة، وخاصة اجلماعات العامة، بينم���ا قد تكون للجماعات اخلاصة فرص���ة كبيرة، وخاصة اجلماعات 

االقتصادية حيث ليس من السهل تقييد حريتها ببساطة، وخاصة أنها تعمل بالطرق اخلفية عادة.

كذلك األمر بالنس���بة للنظم الش���مولية، وإن كانت هذه النظم تقاوم بش���دة وج���ود اجلماعات اخلاصة، مع 
تس���امحها بعض الشيء فيما يتعلق باجلماعات العامة، شريطة أن تظل مستوَعبة داخل أجهزة السلطة، أما أن 

تبرز هذه اجلماعات بصفة مستقلة عن أجهزة السلطة فغالًبا ما يكون ذلك أمًرا مرفوًضا.

(DJORD-  وبالطبع فإن ظاهرة اجلماعات تظل موجودة في أي مجتمع، وخاصة اجلماعات اخلاصة، وكما يقول
(JEVIC: إنها ظاهرة حتمية ال يستطيع أي نظام جتنبها، وإن اجلماعات متلك أساليب متنوعة للتعبير عن نفسها 

مما ميكنها من البروز بطرق مختلفة، يساعدها على ذلك تضخم املجتمعات املعاصرة، وتعقيد عالقاتها.

ب- التنظيـــم أو التشـــكيل الرمسي للســـلطة: ويتضمن هذا العامل عنصرين رئيس���ني لهم���ا قوتهما في التأثير على 
اجلماعات الضاغطة من حيث قدرتها وقوتها وهما:

- مدى األخذ بأس���لوب الالمركزية أو املركزية في النظام، فمعظم النظم التي تطبق أسلوب السلطة املركزية 
الواح���دة والقوية، تتمي���ز بعدم وجود جماعات الضغط الضاغطة، أو القادرة على عقد صفقات مع الس���لطة، 
وتأثير هذه اجلماعات ال ميكنها من فرض مطالب محددة، وال يتعدى في أحس���ن األحوال تقدمي التماس���ات أو 

تظلمات أو آراء.

أم���ا في النظم ذات التوجه الالمركزي، فإن فرصة منو وتغلغل هذه القوى، تكون مضاعفة كثيًرا بالقياس مع 
احلالة األولى؛ وذلك ألن تعدد مراكز السلطة عبر املستويات التنظيمية املختلفة تزيد عدد القوى التي قد تلجأ 

إليها هذه اجلماعات فيما لو فشلت على املستوى املركزي أو على بعض املستويات الالمركزية األخرى.

- مدى الفصل بني السلطات : فتطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يخلق ويضاعف الفرصة احلقيقية لتمارس 
هذه اجلماعات نشاطها وفاعليتها، فإذا فشلت في الضغط على إحدى السلطات تتحول للسلطات األخرى.

ج- وضع األحزاب السياســـية: إن متابعة طبيعة العالقة بني أوضاع األحزاب السياس���ية ودرجة قوتها، وبني أوضاع 
اجلماع���ات الضاغطة وفاعليتها تولد اس���تنتاًجا يبرز غالًبا كقاعدة عامة، مفاده���ا أن قوة وفاعلية اجلماعة 

الضاغطة تتناسب طردّيًا مع ضعف األحزاب السياسية وعكسّيًا مع قوتها.

ومؤداه، أن العالقة بني هذين القناتني قد تبرز ضمن إحدى الصورتني التاليتني:

- عالق���ة تكامل وظيفي، وهذه العالقة واقعية فعاًل، حيث إن كل طرف منهما يحاول أن ميأل الفراغ الذي لم 
يستطع اآلخر أن ميأله.

- عالقة إحاللية أو اس���تبدالية؛ بحيث يبرز أح���د هذين الطرفني كبديل للطرف اآلخر، ورمبا على أنقاضه، 
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ومتابعة الظروف املختلفة في النظم السياسية تؤكد هذه النتيجة.

املصدر: 

يون���س زكور، اجلماعات والقوى الضاغطة، ماهيتها وحدود وظيفتها في احلقل السياس���ي، موقع احلوار 
املتمدن- العدد: 857) - 2007 / 3 / 7)، على الرابط التالي: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91386
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ملخص الدراسة
 لقد اس���تلزمت أحداث الثورة املصرية في يناير ))20م إع���ادة التقدير للعديد من املواقف والرؤى لدى 
احلركات اإلسالمية، وجاء املوقف من ممارسة العمل السياسي على رأس هذه التقديرات، وتنوعت آراء أبناء 
احلركة اإلسالمية بني مؤيٍد ومعارض. وتهدف هذه الدراسة إلى تناول األحزاب التي اتخذت قرار املشاركة 
السياسية بفاعلية وبشكل مباشر. وعلى رأسهم حركة اإلخوان املسلمني عبر حزب احلرية والعدالة، والدعوة 

السلفية عبر حزب النور، واجلماعة اإلسالمية عبر حزب البناء والتنمية.

وتناولت الدراس���ة شرح مصطلح »العمل الدعوي«، وهو فرع عن فهم معنى كلمة »الدعوة«، التي هي لغة: 
مطلق الطلب ألي شيء حسي أو معنوي، وفي اللغة أيًضا أنها: إمالة الشيء إليك بصوت وكالم منك. أما في 
االصطالح الش���رعي فعند إطالقها يقصد بها أوجه ثالثة هي: الدين بأسره والرسالة، وفعل تبليغ الرسالة، 
وفن التبليغ ذاته. والعمل الدعوي يقصد به في االصطالح املعاصر: املناشط التي تسعى لتربية املجتمع على 
جوهر الدين، وإرش���اده للخير والفضائل. وشرح مصطلح العمل السياسي وهو فرع عن فهم كلمة »سياسة«، 

وهي لغة: الرياسة والقيادة، والقيام على األمور مبا يصلحها، ومنها قيادة الرعية وأمرهم ونهيهم. 

أما في االصطالح الش���رعي فيقول األستاذ عبد الوهاب خالف رحمه الله: »تدبير الشئون العامة للدولة 
اإلسالمية، مبا يكفل حتقيق املصالح، ودفع املضار، مبا ال يتعدى حدود الشريعة ومصاحلها الكلية«.

ثم ألقت الدراس���ة الضوء على التأثيرات السلبية للعمل السياس���ي على العمل الدعوي: مثل جعل العمل 
السياس���ي ضرًبا م���ن التعلم باحملاولة واخلطأ، األمر الذي كلف الدعوة طاق���ة كبيرة، ووجهتها ملدة ال تقل 
عن الس���نة والنصف بعيًدا عن وجهتها األصلية استجابًة لواجب الوقت. كما أدى التكوين السريع لألحزاب 

السلفية إلى ضم كوادر سياسية لم حتظ بفرص تربوية كافية. 

بجانب التأثيرات اإليجابية للعمل السياس���ي على العمل الدعوي: مثل توس���يع العمل الدعوي خارج إطار 
املساجد إلى آفاق أرحب في املؤمترات والندوات والنوادي االجتماعية، ومكن الدعوة من إقامة حمالت على 

مستوى الدولة لتوجيه الرأي العام في القضايا الكبرى، كقضية املادة الثانية في الدستور املصري.

حممد كمال الباز
باحث في احلركات اإلسالمية

انعكاسات املمارسة السياسية على العمل 
الدعوي لدى احلركات اإلسالمية .. 

الدعوة السلفية منوذًجا
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متهيد:

أحدثت الثورة املصرية في يناير))20م واقًعا غير مس���بوق على جميع األصعدة في مصر، مما استلزم إعادة التقدير 
للعدي���د من املواقف والرؤى لدى احلركات اإلس���المية، وجاء املوقف من ممارس���ة العمل السياس���ي على رأس هذه 

التقديرات، وتنوعت آراء أبناء احلركة اإلسالمية بني مانٍع البتة، ومشارك بكل قوة.

يعنينا في هذا املقام من اتخذوا قرار املش���اركة السياسية بفاعلية وبشكل مباشر، وهم حركة اإلخوان املسلمني عبر 
حزب احلرية والعدالة، والدعوة السلفية عبر حزب النور، واجلماعة اإلسالمية عبر حزب البناء والتنمية، وقد اتخذُت 
الدعوة الس���لفية منوذًجا للدراسة؛ نظًرا ملعاصرتي ملسيرتها الدعوية منذ الثمانينيات، ومشاركتي املباشرة في تأسيس 
حزب النور، واطالعي املس���تمر على تطور عمله عن كثب، األمر الذي يتيح فرصة كبيرة للوقوف على تفاصيل رمبا لم 

تتح الفرصة لغيري للوقوف عليها.

أهمية البحث: 

تأتي أهمية هذا البحث من اآلتي:

خصوصي���ة احلالة املصرية: تتعدد التجارب التي خاض اإلس���الميون فيها في العمل السياس���ي، ولكن تتميز . )
التجربة املصرية بأنها أتت في أعقاب ثورة اقتلعت النظام القائم، وفتحت الباب لإلس���الميني أن يشاركوا ألول 

مرة في تأسيس نظام جديد، ودستور جديد. 

دراسة أثر االنتقال املفاجئ: في كثير من احلاالت السابقة، كاألردن واملغرب، كان التغيير تدريجّيًا أتاح لإلسالميني . 2
تكويًنا متدرًجا لكوادر العمل السياسي، وأتاح الفرصة لبحث متأنٍّ لعالقة العمل السياسي بالعمل الدعوي، بينما 
اتسم التغيير باملفاجأة في مصر وخاصة في الفصيل السلفي، مما اضطر السلفيني إلى خوض التجربة بالكوادر 

الدعوية، رغم ما ميثله ذلك من خطورة على اخلط الدعوي األساسي.

يعد البحث القراءة األولى لرؤية القائمني على إدارة العمل السياس���ي من الدعاة الس���لفيني، واستجالًء للشكل . 3
الذي يرسمونه لعالقة العمل السياسي بالعمل الدعوي، ورؤيتهم لتأثير العمل السياسي على العمل الدعوى، سعًيا 
الستجالء املوقف، وتنبيًها للقائمني على العمل لبعض ما شابه من سلبيات، وتأكيًدا على ما أحرزه من إيجابيات.

حممد كمال الباز
باحث في احلركات اإلسالمية

انعكاسات املمارسة السياسية على العمل 
الدعوي لدى احلركات اإلسالمية .. 

الدعوة السلفية منوذًجا
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مشكلة البحث:

كان للدع���وة الس���لفية منذ نش���أتها ف���ي أواخر 
السبعينيات من القرن املاضي موقف رافض للمشاركة 
السياسية، يتأسس على فساد النظام القائم من جهة، 
واعتبار املش���اركة في العملية السياسية مشاركة في 
مسرحية مقسمة األدوار سلًفا من جهة أخرى، إضافة 
س���ة للنظام السياسي، وهي  إلى الرفض للفكرة املُؤسِّ
الدميقراطية؛ ملضادتها فكرة احلاكمية والسيادة لله، 
وإحالل الش���عب مش���رًعا ومقنًنا بدالً من الشريعة 

اإلسالمية.

التزم خط الدعوة السلفية طوال مسيرتها قبل الثورة 
الش���كل التربوي والتعليمي، في إط���ار تنظيمي غير 
معقد، ورغم الضغ���ط األمني على الدعوة لم تتراجع 
عن أن يكون لها موقف سياسي واضح في العديد من 
احلاالت والوقائع، عب���رت عنه في أدبياتها املطبوعة 
ومواقعها اإللكترونية. ونظًرا ألن مثل هذا املوقف كان 
في حقيقته ميثل نوًعا من النصح وإبراء الذمة والبيان 
الش���رعي للعامة حول الوقائع، انفرد ش���يوخ الدعوة 
بوضعه وصياغته، فلم يكن في مخطط الدعوة تكوين 
أي كادر سياسي، وخلت برامجها التعليمية أو التربوية 
من أي تأهيل للعمل السياسي ال في اجلانب النظري 

وال العملي.

بتغي���ر الواقع عقب قي���ام الثورة، تغي���رت موازين 
ل اجتهاد القائمني على الدعوة، حيث  الق���وى، مما حوَّ
رأوا أن ثمة مصلحة ش���رعية راجحة في املشاركة في 
العمل السياسي، رغم عدم إقرارهم مبشروعية النظام 
الدميقراطي، فأنشأت الدعوة حزًبا، هو حزب النور، 
ليمثل الذراع السياسي لها، وقدمت الكثير من اجلهد 
والك���وادر، وأقامت العديد من الفعاليات لتدعيم هذا 
احلزب، وترس���يخ وجوده على األرض، مما أثمر فوًزا 
مبا يزيد على الربع من مجموع مقاعد مجلسي الشعب 
والش���ورى، وإثباًتا حلق التيار السلفي في التمثيل في 

اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة واضحة. 

وقد تباين���ت اآلراء حول مدى تأثي���ر الدخول في 
املعترك السياس���ي على العم���ل الدعوي عند الدعوة 
الس���لفية، ومن هنا توجه الباحث إل���ى هذه القضية 
الستجالء أبعادها، من خالل إجراء مقابالت شخصية 
مع الش���يوخ األفاضل: س���عيد عبد العظيم، وياس���ر 

برهامي، وعبد املنعم الشحات.

 أسئلة البحث:

الس���ؤال الرئيس: ما تأثير العمل السياس���ي على 
العمل الدعوي بعد الثورة؟

ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:

م���ا املقصود بالعم���ل الدعوي والعمل السياس���ي 
وعناصر كل منهما؟

كيف أثر العمل السياسي على العمل الدعوي؟

ما التصور املس���تقبلي الذي يُتوقع أن تس���ير فيه 
العالقة بني العمل السياسي والدعوي؟

منهج البحث:

اس���تخدمت في البحث املنه���ج الوصفي التحليلي؛ 
حيث س���عيت إلى الوقوف على طبيع���ة التداخل بني 
ظاهرتني )العمل السياسي – العمل الدعوي(، وحتديد 
شكل التأثير املتبادل بينهما، واستخدمت أداة املقابلة 
الش���خصية املفتوحة، ثم املقابلة الشخصية املوجهة، 
لط���رح مجموعة من األس���ئلة على عدة ش���خصيات 
بارزة، تتنوع ممارساتها بني العمل الدعوي والسياسي، 
الستجالء إجابة أسئلة البحث الرئيسة والفرعية من 
خالل إجاباتهم، علًما بأن أس���ئلة املقابلة الشخصية 
املوجهة التي مت طرحها ُقنِّنَْت بعرضها على مجموعة 
من الباحثني املتخصص���ني، ومت التحقق من صدقها 
ووفائها باإلجابة عن أسئلة البحث الرئيسة والفرعية.



 361   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

انعكاسات املمارسة السياسية
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صعوبات البحث:

ِقَص���ر مدة الظاهرة محل الدراس���ة، حيث لم . )
تتجاوز مدة دخول الدعوة السلفية في املضمار 
السياس���ي الس���نة والنصف، حتى إجراء هذا 
البحث، فالظاهرة لم تتبلور بعد، ولم تس���تقر 

لتتبني معاملها النهائية.

حداثة ظاه���رة العمل السياس���ي في الدعوة . 2
الس���لفية، بحيث لم يس���بق إجراء أي دراسات 
ميداني���ة – على حد علم الباحث - لقياس���ها 
بأدوات استقصائية واسعة املجال، تعني الباحث 

على حتديد مؤشرات سابقة للتحرك.

أثناء إعداد البحث وقعت أحداث مؤسفة تتعلق . 3
بإجراء االنتخابات الداخلية في احلزب، األمر 
ال���ذي تطور إل���ى خالف علن���ي تصاعد على 
وس���ائل اإلعالم بني القائمني على إدارة حزب 
النور والقائم���ني على إدارة الدعوة الس���لفية 
سة له، هددت هذه اخلالفات البحث بعدم  املؤسِّ
االكتم���ال، وعلى إثر ه���ذه اخلالفات اعتذرت 
بعض الشخصيات التي كان من املفترض إجراء 

املقابلة معها. 

صعوب���ة عزل وقياس العمل السياس���ي كمؤثر . 4
وحيد عل���ى العمل الدعوي، ف���ي ظل تداخل 
عوامل أخرى كمن���اخ االنفتاح واحلرية، وحتول 
ا  الدع���وة لبناء هياكل تنظيمية اس���توعبت كّمً
من الطاقات يوازي ما اس���توعبه بناء احلزب، 

وغيرها من العوامل.

مدخل مفاهيمي

أواًل: العمل الدعوي: 

فهم مصطلح »العم���ل الدعوي« فرع عن فهم معنى 
كلمة »الدعوة«، التي هي لغة: مطلق الطلب ألي شيء 

حسي أو معنوي))(، وفي اللغة أيًضا أنها: إمالة الشيء 
إليك بصوت وكالم منك)2(. أما في االصطالح الشرعي 
فعند إطالقها يقصد بها أوجه ثالثة هي: الدين بأسره 

والرسالة، وفعل تبليغ الرسالة، وفن التبليغ ذاته)3(. 

والعم���ل الدعوي يقصد به في االصطالح املعاصر: 
املناشط التي تسعى لتربية املجتمع على جوهر الدين، 
وإرشاده للخير والفضائل)4(، سواء باخلطاب الوعظي 
املباشر بخطب اجلمعة واألعياد، أو الفعاليات التربوية 
كاملعس���كرات والرح���الت، أو الفعالي���ات التعليمية 
كال���دروس وال���دورات العلمية، ويتس���ع أيًضا العمل 
الدعوي ليش���مل التعاون على إقامة فروض الكفايات 
كجم���ع الزكاة، واإلصالح بني الن���اس، وإقامة مراكز 
الرعاية الصحي���ة، وغيرها من أوج���ه التعاون على 
اخلير. ويتضح من ذل���ك أن مصطلح العمل الدعوي 
املعاص���ر تأثر بن���وع من التحجيم ال���ذي ُفرض على 
ظروف الدعوة في العصر احلديث، فبدالً من أن يكون 
العمل الدعوي شاماًل للدين بأسره والرسالة بكليتها، 
كما يحمل االصطالح الشرعي من معان، فيدخل فيه 
حينها العمل السياس���ي؛ ألنه – وباتفاق - من أعمال 
الدي���ن، جنده يكاد يقتصر في داللته على فعل التبليغ 

وفنه، واملناشط التابعة لذلك.

أّيًا ما كان من أمر، فس���نعتمد املعنى املعاصر الذي 
يحم���ل الدالالت احمل���دودة للدعوة عند اس���تخدام 
مصطلح العم���ل الدعوي؛ ألنه األكثر تب���ادًرا لذهن 
املتلق���ي املعاصر، مع التنبيه عل���ى خالف ذلك عند 

احلاجة.

))( املعجم الوس���يط: مادة )دعا(، مجمع اللغة العربية – القاهرة 985)م. )/286 
)بتصرف يسير(.

)2( مقايي���س اللغة، ابن فارس، حتقيق: عبد الس���الم ه���ارون 279/2 )بتصرف 
يسير(. 

http://  )3( الدكتور محمد الزهراني مفهوم الدعوة، ، موقع الدعوة. )مختصًرا(
www.aldaawah.com/?p=3861

)4( د. عبد الكرمي بكار، حول املمارسة السياسية، موقع اإلسالم اليوم )بتصرف(.
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-146900.

htm
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الباب اخلامس
العمل اإلسالمي

ثانًيا: العمل السياسي:

كمث���ل م���ا انتهجت ف���ي تعريف العم���ل الدعوي، 
فمصطلح العمل السياسي فرع عن فهم كلمة »سياسة«، 
وهى لغة: الرياس���ة والقيادة، والقيام على األمور مبا 
يصلحها، ومنها قيادة الرعية وأمرهم ونهيهم))( .. أما 
في االصطالح الش���رعي فيقول األستاذ عبد الوهاب 
خ���الف رحمه الل���ه: »تدبير الش���ئون العامة للدولة 
اإلس���المية، مبا يكفل حتقيق املصالح، ودفع املضار، 
مبا ال يتعدى حدود الش���ريعة ومصاحلها الكلية«)2(.  
ويعني هنا بالطبع »السياس���ة الشرعية«، وفيما عدا 
االنضباط بالضوابط الشرعية، يكاد يتفق مع مصطلح 
السياسة عند غير اإلس���الميني، حيث جند الدكتور 
ثروت ب���دوي حني يتكلم عن الق���در املتفق عليه بني 

يتعلق مبعنى  املعاصرين فيم���ا 
أنها  وهو  السياس���ة،  مصطلح 
»تتعلق بالس���لطة ف���ي الدولة، 
والسلطة تتضمن جانبني: جانًبا 
يتعلق بتنظيم  عضوّيًا أو شكلّيًا 
أش���كال  وحتدي���د  الس���لطة، 
ممارس���اتها، وجانًبا موضوعّيًا 
أو مادّيًا، يتعلق بعمل الس���لطة 

ومجاالت نشاطها«)3(. 

وعليه فالعمل السياسي، هو »االنخراط في الشأن 
العام في الدولة من خالل االش���تراك في الس���لطة 
�َسة  ومؤسس���اتها س���واء احلاكمة التنفيذية، أو املؤسِّ

لهذه السلطة كاملجالس التشريعية«. 

وباملنظور الش���رعي يعد العمل السياسي عماًل من 
أعمال التعبد، ومن أس���س الدين، وساواه املصطفى- 
صل���ى الله عليه وس���لم- بالصالة، كع���روة من عرى 
اإلس���الم، فقد روى أحمد في املسند ِمْن حديث أَِبي 

))( لسان العرب، ابن منظور دار صادر، بيروت، ج7 ، مادة )سوس(.
)2( السياس���ة الشرعية، األس���تاذ عبد الوهاب خالف. مؤسسة الرسالة، بيروت 

993)م.
)3( د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة 998)م، ص4.

- َرِضَي اللَُّه َعنُْه- َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى  أَُماَمَة الَْباِهِليِّ
اللُه َعلَيِْه َوَس���لََّم َقاَل: »لَتُنَْقَضنَّ ُعَرى اإِلْس���اَلِم ُعْرَوًة 
ُعْرَوًة، َفُكلََّما انْتََقَضْت ُعْرَوةٌ تََشبََّث النَّاُس ِبالَِّتي تَِليَها، 
اَلةُ«، ويلزم للقيام  ْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّ لُُهنَّ نَْقًضا احْلُ َفَأوَّ
بحقه - كس���ائر أعمال ف���روض الكفايات - أن يقوم 
به من ألم بأصوله الفنية التخصصية، س���واء أكانت 

نظرية أم تطبيقية.

املبحث األول
أداة البحث:

تعد املقابلة الشخصية إحدى أدوات البحث املعتمدة 
في املنه���ج الوصفي، وتعمد إلى إج���راء اجتماع مع 
شخص أو أشخاص ذوي خبرة 
ودراية، جلم���ع املعلومات حول 

الظاهرة محل الدراسة. 

املقاب���الت  أن���واع  تتع���دد 
الش���خصية، وفي حالتنا قمت 
كاملرحل���ة األولى بإجراء مقابلة 
الش���يوخ  مع  مفتوحة  متهيدية 
اخلمس���ة الذين كان من املقرر 
أن يجرى معهم البحث، كل على 
حدة، ليكوِّن الباحث رؤية ألبعاد املوضوع محل البحث 
من خالل املناقشة املفتوحة، ولالستعانة بهذه املقابلة 
في وضع األس���ئلة التي استخدمت الحًقا في »مقابلة 
ش���خصية موجهة«، حيث وجه���ُت احلوار ليدور حول 
محور محدد، من خالل أسئلة عامة حول هذا احملور، 
وتركت للش���خصيات املقابلة حري���ة اإلجابة، لتكون 

إجاباتها شخصية، وميكن لها االستطراد فيها.

يتميز هذا األس���لوب بأنه اتصال ذو اجتاهني، أي 
أن الش���يخ املقابَل أجاب على األس���ئلة، وأمكنه أيًضا 
أن يطرح األس���ئلة االستيضاحية، مبا يخدم استمرار 
املقابل���ة حول محورها األس���اس، كما أنها س���محت 
بالتعرف على انفعاالت ومشاعر الشيوخ، مما أفادني 

مصطل��ح العمل الدع��وي املعاص��ر تأثر بنوع 
من التحجي��م الذي ُفرض على ظروف الدعوة 
يف العص��ر احلديث، فبداًل م��ن أن يكون العمل 
الدعوي شامًا للدين بأسره والرسالة بكليتها، 
كم��ا يم��ل االصط��اح الش��رعي م��ن معان، 
فيدخ��ل فيه حينه��ا العمل السياس��ي؛ ألنه – 
وباتفاق - من أعمال الدين، جنده يكاد يقتصر 
يف داللت��ه على فع��ل التبليغ وفنه، واملناش��ط 

التابعة لذلك.
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في تكوين تص���ور متكامل عن دقة تصوراتهم وتكامل 
رؤيتهم.

وإن عاب هذا األس���لوب ما الحظته ن���ادًرا من أن 
بعض الشيوخ قد حاول أن يؤثر أو يعيد صياغة بعض 
األسئلة، أو يستشف ما أريد الوقوف عليه من املعاني 
فيتحول عن اإلجابة عليه���ا، خاصة عند وقوع بعض 
األحداث التي أش���رت إليها في صعوبات البحث، من 

خالف بني إدارتي الدعوة السلفية وحزب النور.

أسئلة املقابلة:

جاءت أسئلة املقابلة في ثمانية وعشرين سؤاالً على 
النحو التالي:

ما املمارس���ات الدعوية التي مارستها قبل ثورة . )
يناير))20م؟ وما مدى انتظامك فيها؟

ما حدود حتركك اجلغرافي قبل الثورة؟. 2
كم عدد احلاضرين في دروسك قبل الثورة ؟. 3
ما املراحل العمرية الت���ي يتوزعون عليها؟ وما . 4

اخللفيات الفكرية لهم؟
ما إمكانية الدعاية للفعاليات الدعوية؟. 5
هل ش���غلت املوضوعات السياس���ية حيًزا من . 6

فعالياتك الدعوية قبل الثورة؟ بأي نسبة؟
هل مارست عماًل سياسّيًا قبل الثورة؟ وملاذا؟. 7
ما هو تصورك عن املمارسة الدعوية؟. 8
ما هو تصورك عن املمارس���ة السياسية؟ وما . 9

مدى مشروعيتها؟
ما العوامل اجلامعة بينهما؟. 0)
ما العوامل الفارقة بينهما؟. ))
هل مارست عماًل سياسّيًا بعد الثورة؟ وملاذا؟. 2)
ما املمارس���ات الدعوية التي مارستها بعد ثورة . 3)

يناير))20م؟ وما مدى انتظامك فيها؟
ما حدود حتركك اجلغرافي بعد الثورة؟. 4)

كم عدد احلاضرين في دروس���ك؟ والفعاليات . 5)
األخرى؟

ما املراحل العمرية الت���ي يتوزعون عليها؟ وما . 6)
اخللفيات الفكرية لهم؟

ما إمكانية الدعاية للفعاليات الدعوية؟. 7)
هل ش���غلت املوضوعات السياس���ية حيًزا من . 8)

فعالياتك الدعوية؟ بأي نسبة؟
هل قدم احلزب دعًما سياسّيًا للعمل الدعوي؟ . 9)

وما صوره؟
هل قدمت الدعوة السلفية دعًما حلزب النور؟ . 20

وما صوره؟
اخت���الف مجاالت العمل الدع���وي بعد الثورة . )2

مرجعه للدعم السياسي أم ملناخ الثورة واحلرية؟
هل أثرت بعض االختيارات السياس���ية للدعوة . 22

على توجي���ه العمل الدعوي؟ كيف كان التأثير؟ 
وما أمثلته؟

هل أثرت اختالفات مواقف الدعاة السياس���ية . 23
على العمل الدعوي؟ وكي���ف كان التأثير؟ وما 

أمثلته؟
كي���ف أثر دعم الدعوة الس���لفية للحزب على: . 24

كوادر الدعوة - أفرادها - فعالياتها الدعوية؟
كيف حتاول الدعوة السلفية املوازنة بني اجلهد . 25

الدعوي والسياسي؟
كيف ترى تطور مفهوم املش���اركة السياسية من . 26

حماية الدعوة إلى املشاركة الكاملة املباشرة؟
هل أثرت مش���اركة الدعوة السلفية في العمل . 27

السياس���ي على االس���تعداد النفسي للجمهور 
للتفاعل معها والتقبل منها؟

هل هناك تصور مس���تقبلي للعالقة بني العمل . 28
الدعوي والسياسي؟



    364          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب اخلامس
العمل اإلسالمي

حتليل أسئلة املقابلة الشخصية:
تناولت األس���ئلة عدة أغراض ومحاور أراد الباحث 
بتكامله���ا أن يستكش���ف نوعية وم���دى تأثير العمل 

السياسي على العمل الدعوي:

• املجموع���ة األولى ))- 5( مس���تعلمة عن ش���كل 	
وكثافة العمل الدعوي قبل الثورة، كما اس���تعلمت 
عن احملاذير واملخاط���ر التي أحاطت به، ونوعية 
احلضور وأعماره���م، للوقوف على القاعدة التي 
شكلت جمهور الدعوة قبل الثورة، للمقارنة الحًقا 

بالوضع بعدها، في املجموعة اخلامسة.

• املجموع���ة الثانية )6- 7( مس���تعلمة عن املوقف 	
الدع���وي من العمل السياس���ي، وحصة التثقيف 
السياس���ي ف���ي برامجه���ا العلمي���ة والتأهيلية 
لكوادرها، وعن املمارس���ة التطبيقية على األرض 

للعمل السياسي.

• املجموعة الثالثة )8- ))( مس���تعلمة عن التصور 	
النظري واملفاهيمي عن العمل السياس���ي والعمل 
الدع���وي والعالق���ة بينهما، إذ إن ه���ذا التصور 
هو الذي س���يوضح اإلطار املعتم���د لدى الدعوة 

للعالقات بني اإلدارتني، الدعوية واحلزبية.

• املجموع���ة الرابع���ة )2)- 3)( مس���تعلمة عن 	
الدور السياس���ي اجلديد الذي أضيف للش���يخ، 
والذي ميثل قدوة في الدعوة الس���لفية، وموجًها 
لش���كل ونوع احلركة بطبيعة سلوكه، مبا يُِبني عن 
مدى التوجيه الدعوي نحو العمل السياس���ي في 
املرحلة اجلديدة، ومبا يوضح كم استهالك العمل 

السياسي لطاقة الشيخ وبالتالي الدعوة.

• املجموعة اخلامس���ة )4)- 8)( )27( كاشفة من 	
خالل املقارنة مع إجاب���ات املجموعة األولى عن 
مدى تأثير العمل السياس���ي على مكون مهم من 
مكونات العمل الدعوي، وهو الدروس والفعاليات 
الدعوية، وكاشف أيًضا عن طبيعة قاعدة اجلمهور 
وتكوين���ه بعد الثورة، وكذلك تكش���ف عن التغير 
النوعي في املوضوعات املطروحة دعوّيًا وتعليمّيًا.

• املجموعة السادسة )9)-20(، )22- 25( مستعلمة 	
ع���ن صورة التفاعل بني الكي���ان احلزبي والكيان 
الدعوي، وم���دى ونوع التأثير املتبادل، وأثر تباين 
مواقف بعض ش���يوخ الدعوة نحو بعض القرارات 
السياسية التي اتخذتها الدعوة، على توجيه وإدارة 

العمل الدعوي والطاقات والكوادر الدعوية.

• املجموعة الس���ابعة ))2( محاول���ة لعزل وحتييد 	
أحد العوام���ل املتداخلة في الدراس���ة مع تأثير 
العمل السياس���ي على العمل الدعوي، وهو عامل 

مناخ احلرية.

• املجموعة الثامنة )26( اس���تيضاح لتأثير العمل 	
السياسي واالختيارات السياسية على تطوير فكر 

الدعوة في العمل السياسي.

• املجموعة التاسعة )28( استشراف لوجود تصور 	
مستقبلي للعالقة بني العمل الدعوي والسياسي، 
واستكش���اف ملدى حض���ور إيجابي���ات العالقة 

وسلبياتها في ذهن الشيخ.

املبحث الثاني

عرض إجابات املقابلة:

نقصد في ه���ذا املبحث إلى عرض وحتليل إجابات 
املشايخ على أس���ئلة املقابلة الشخصية مقسمة على 
املجموعات العشرة التي تكونت منها أسئلة األداة، وقد 

جاءت اإلجابات كالتالي:

اجملموعة األوىل )1- 5(:

اتفق���ت اإلجابات عل���ى أن ممارس���اتهم الدعوية 
املنتظم���ة قبل الث���ورة تنوعت ب���ني اخلطبة والدرس 
واحللقات العلمية، عالوة على كتابة الكتب والرسائل، 
إضاف���ة إلى تنظيم أنش���طة دعوية ف���ي اجلامعات 
واملدارس، وفاعليات كاألس���ابيع واأليام اإلس���المية 
واالعتكافات، وكانت هناك إدارة اجتماعية في الدعوة 
الس���لفية تتولى جمع الزكاة والصدقات واإلش���راف 
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علي توزيعها في مصارفها، إلى جانب مشاريع لرعاية 
األيتام واألرامل، كما كان للدعوة معهد إلعداد الدعاة 
مت إغالقه ومصادرته في مطلع التسعينيات، وأشرف 
على تنظيم كل ما س���بق مجل���س إداري يتابع ويوجه 
األنشطة في اإلس���كندرية وخارجها، وفي محافظات 
الوجه البح���ري غالًبا ومحافظ���ات الصعيد بدرجة 
أقل، كما أصدرت الدعوة الس���لفية نش���رات علمية 
)الس���بيل( وأخرى خبرية )أخبار العالم اإلسالمي(، 
ومجلة )ص���وت الدعوة( تصدر كل ش���هرين، وموقع 

)صوت السلف( و )أنا السلفي( 
اهتمت  العنكبوتية  الشبكة  على 
جميعها بالشأن العلمي والتربوي 
واخلارجي،  الداخلي  والسياسي 
كما كان���ت الناف���ذة التي تطل 
منها الدع���وة لبيان مواقفها في 
وأكدوا  بأس���رها،  األمة  قضايا 
على أن الدع���وة مرت مبرحلة 
من احلصار وجتميد العديد من 

أنشطتها ووقف مطبوعاتها، ومنع شيوخها من االنتقال 
في أنحاء مصر أو خارجها منذ 994) وحتى الثورة.

وفيما يتعل���ق بعدد احلضور في الدروس تراوح بني 
العش���رات واملئات واآلالف تبًعا لنوع املادة املطروحة 
والظرف الذي يتم الدرس فيه وظروف اإلعالن عنه، 
وشكل الشباب- من كافة اخللفيات العلمية، ومختلف 
املؤه���الت الدراس���ية- غالب احلاضري���ن في هذه 
الدروس والفعاليات، إال أن كافة املراحل العمرية وكافة 
اخللفي���ات الفكرية كانت حاضرة وبنس���ب كبيرة في 
الفعالي���ات الكبرى كالندوات، واملؤمترات التي أقيمت 
في أحداث مهمة كاحلرب على البوسنة واحلرب على 
غزة، والندوات الش���هرية املنتظمة وخاصة قبل فترة 

احلصار.

اجملموعة الثانية )6- 7(:

بش���أن العمل السياسي واالش���تراك في فعالياته 

كإقام���ة األحزاب والترش���ح في االنتخابات س���واء 
التش���ريعية أو املجالس احمللية، فلم يش���ارك أي من 
الشيوخ في أي من هذه األنشطة، العتبارهم أن املناخ 
السياسي الس���ائد كان فاسًدا، وأن املشاركة فيه على 
هذه احلالة ستكلف ثمًنا باهًظا ال يتناسب مع املصالح 
املتحققة، كما س���يمثل نوًعا من منح الشرعية للنظام 
خالًف���ا للحقيقة، وأن دعوى املش���اركة للتغيير – كما 
رأوا – أثبت���ت عدم جدواها على م���ر التجارب التي 

خاضها غيرهم.

إال أنه���م أك���دوا أن العمل 
وأنه  صوره،  تتنوع  السياس���ي 
ال يقتص���ر على العمل احلزبي 
فالتوجي���ه  واالنتخاب���ات، 
السياسي  واملوقف  السياس���ي 
للدع���وة وف���ي كل احل���وادث 
بل  أو خارجه،  بالوطن  املتعلقة 
وحتى في قضي���ة التوريث في 
احلكم التي كانت تعد من أكثر املوضوعات حساس���ية 
وقتها، كان املوقف السياسي للدعوة ظاهًرا وبوضوح في 
ضمن الفعاليات الدعوية كاخلطب واملقاالت املطبوعة 
واملنشورة على اإلنترنت، والندوات، والكتب والرسائل 
املطبوعة، سواء كانت معاجلة مباشرة صريحة أو غير 
مباش���رة ملراعاة العديد من الضغوط األمنية، وأنهم 
يعدون ذلك من ممارس���ة العمل السياسي، فصاحب 
ياس���ني ومؤمن آل فرعون كانا سياس���يني شرعيني ) 
على حد تعبير د.سعيد عبد العظيم(، وكان املراقبون 
للشأن اإلسالمي واألوس���اط الصحفية يتحدثون عن 
الدعوة السلفية بأنها »تنش���غل بالسياسة وال تشتغل 

بها«.

واتفقت املش���ايخ على أنه لم تكن ثمة برامج ضمن 
إطار خطط الدعوة لإلعداد السياسي املتخصص، أو 

تأهيل الكوادر السياسية.

بش��أن العمل السياسي واالش��رتاك يف فعالياته 
كإقامة األحزاب والرتش��ح يف االنتخابات سواء 
التش��ريعية أو اجملال��س احمللية، فلم يش��ارك 
أي م��ن الش��يوخ يف أي م��ن ه��ذه األنش��طة، 
العتباره��م أن املن��اخ السياس��ي الس��ائد كان 
فاس��ًدا، وأن املش��اركة في��ه على ه��ذه احلالة 
س��تكلف مثًن��ا باهًظا ال يتناس��ب م��ع املصاحل 
املتحققة، كما سيمثل نوًعا من منح الشرعية 

للنظام خاًفا للحقيقة.
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اجملموعة الثالثة )8- 11(:

اتفق الش���يوخ على أن العالقة ب���ني العمل الدعوي 
والعمل السياس���ي عالقة توحد، وأن العمل السياسي 
فرع حتت العمل الدع���وي، واملقصود عندهم بالعمل 
الدعوي هو العمل باإلس���الم ولإلس���الم بكليته، وهو 
أوس���ع م���ن املفهوم الذي أش���رت إليه ف���ي املدخل 

)كالعالقة  للبح���ث،  املفاهيمي 
الصالح،  والعم���ل  اإلميان  بني 
فالعطف هنا م���ن باب عطف 
الش���يخ   – العام  اخلاص على 
)الفصل  الشحات(،  املنعم  عبد 
ب���ني الدين والسياس���ة أقصر 
طريق للكفر، والرس���ول صلى 
الله عليه وس���لم قاد أمة بكل 

شئونها، الدعوة كاملاء والعمل السياسي شراب منه – 
الشيخ سعيد عبد العظيم(، )حتديد املواقف السياسية 
كان قب���ل الث���ورة وبعدها جزًءا م���ن العمل الدعوي، 
والعمل السياس���ي بعد الثورة عم���ل دعوي ولكن في 
الشيخ ياس���ر برهامي(، وال حاجة  ميادين جديدة – 
حتى للفص���ل بني العاملني في اجلانب���ني لتداخلهما 
مبقتضى وحدة الهدف، ومبقتضى وحدة الطريق عبر 
الضبط الشرعي، ومبقتضى أن اجلماهير حتمل كاّلً 
منهما على اآلخر، وال تفرق بينهما، وكل منهما يتحمل 
من خطايا اآلخر ومحاس���نه، والفصل بينهما اسمي 

وشكلي فقط.

ا على دعوى تنزيه الدعاة عن العمل السياسي،  ورّدً
أشاروا إلى أن ذلك سيستتبع دفع شخصيات ناقصي 
األهلية الش���رعية وغير جديرين باالستقالل بالنظر 
واالجتهاد، وأن العديد، بل أغلب القضايا السياسية- 
وخاصة في هذه املرحلة احلرجة- تستلزم نظًرا شرعّيًا 
راس���ًخا، ال يكفي فيه الرجوع للمش���ايخ ومشاورتهم، 
وعلى أي حال س���يظل الدعاة مسئولني عن التوجيه 

والنتائج السياسية.

واملستوى الوحيد الذي مت فيه التفريق بدرجة ما هو 

مستوى تخصيص بعض األفراد ذوي املواهب اخلاصة 
ف���ي التواصل اجلماهي���ري، والقدرة عل���ى احلركة 
والتفاعل مع املشكالت العامة للعمل السياسي، قياًسا 
أيًضا على العمل الدعوي، فبعض الدعاة أكثر توفيًقا 
ف���ي بعض الفنون من بعض، وأكثر حتصياًل في بعض 

العلوم دون بعض.
اجملموعة الرابعة )12- 13(:

الثالث���ة  الش���يوخ  خ���اض 
السياس���ي رسمّيًا  العمل  غمار 
ومباشرة، فالشيخان سعيد عبد 
أعضاء  برهامي  وياسر  العظيم 
للدستور  التأسيسية  اللجنة  في 
عامة،  ش���خصيات  بصفته���م 
والش���يخ عبد املنعم الش���حات 
كان مرشًحا ملجلس الش���عب عن حزب النور، وإن لم 
يكن من أعضائه ولم يحالفه التوفيق، إضافة إلى أنه 
املتحدث الرسمي للدعوة السلفية واملعبر عن مواقفها 

الرسمية السياسية وغيرها.

أما عن خوضهم غير املباش���ر، فاألوالن هما نائبا 
رئيس مجلس أمناء الدعوة الس���لفية، والثالث عضو 
مجلس إدارتها، وقد تفرع حزب النور عن هذه الدعوة 
وتبنى فكرها في العمل السياس���ي، والثالثة وإن كانوا 
غي���ر أعضاء في احلزب إال أنهم م���ن أهم املوجهني 

حلركته ورؤيته عبر أجهزة الدعوة ومناصبهم فيها.
وبشـــأن ممارســـاتهم الدعوية وتأثري العمل السياســـي عليها 

بعد الثورة، كان مثة تفصيل جدير بالتوضيح:
فقد عبر الش���يخان ياس���ر برهام���ي وعبد املنعم 
الشحات عن أن التغيير في الوضع السياسي أثر إيجابّيًا 
على التغير في األشكال الدعوية، فدخلتها احلمالت 
واملؤمترات اجلماهيرية الكب���رى والتحركات املنظمة 
على مس���توى القطر بأس���ره، كالتي حدثت في حملة 
احلفاظ على الهوية املصرية، ودعوة الناس للتصديق 
على التعديالت الدستورية في مارس))20م، وما تال 
ذلك من تنظيم احلزب واالنتخابات ملجلس���ي الشعب 

اتفق الش��يوخ على أن العاق��ة بني العمل الدعوي 
العم��ل  وأن  توح��د،  عاق��ة  السياس��ي  والعم��ل 
السياس��ي فرع حت��ت العم��ل الدع��وي، واملقصود 
عنده��م بالعم��ل الدع��وي ه��و العم��ل باإلس��ام 
ولإلس��ام بكليت��ه، وهو أوس��ع من املفه��وم الذي 
أش��رت إليه يف املدخل املفاهيمي للبحث، كالعاقة 
بني اإلميان والعم��ل الصاحل، فالعطف هنا من باب 

عطف اخلاص على العام.
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والش���ورى والرئاس���ة، إضافة إلى الظهور اإلعالمي 
للدع���وة وكوادرها في الفضائيات ووس���ائل اإلعالم 
الت���ي كانت ممنوعة قبل الث���ورة، وتوضيحهم عبرها 
للعديد من القضايا السياس���ية الكبرى، وهكذا العمل 
السياس���ي ال يعد خصًما للعم���ل الدعوي، بل إضافة 
وإثراء له، وإن ما يلحظ���ه البعض ويظنه من تقصير 
في العمل الدعوي في إطاره الوعظي والتعليمي، ميكن 

توضيحه على محورين هما:

أوالً: العم����ل الدع����وي مبعن����اه اخل����اص )الوعظي 
والتعليمي( تضاعف عدة مرات بعد الثورة، إال أن األفراد 
ال يستطيعون أن يحصوا ذلك على مستوى املكان الواحد 
ا عبر  لضعف التغطية اإلعالمية، وألن العمل صار ممتّدً
البالد، وألن بعض املناطق الغنية بالدعاة واألنشطة قبل 
الثورة، قد س����حب من رصيده����ا لصالح مناطق أخرى 
كانت منعدمة الدعاة واألنشطة، فبدت هذه املناطق كما 

لو أن العمل الدعوي قد تقلص فيها.

ثانًيا: االنش���غال بالعمل السياسي وخاصة في هذه 
املرحلة احلرجة والدقيقة في تاريخ مصر هو انشغال 
بواجب الوقت، وانش���غال بالبي���ان في وقت احلاجة، 
فلم يكن في الوس���ع االنصراف عنه إلى غيره، وشبيه 
بذلك احتش���اد الدعوات بأسرها في وقت سابق للرد 
على فنت كفتنة التكفير، أو الدعوة للتغيير في املجتمع 

بالوسائل العنيفة. 

وقد حذر الش���يخ س���عيد عبد العظيم من طغيان 
العمل السياسي على سائر اجلوانب الدعوية، وخطورة 
ذلك على االنشغال بالتربية واإلعداد لألفراد والكوادر 
الدعوي���ة، والتي هي في ذات الوق���ت متثل القاعدة 
السياس���ية أيًضا، كما حذر من حتول الوضع املؤقت 
املصاحب للجهد الزائد لتدعيم العمل السياس���ي إلى 
وضع دائم، مبا ميثل تغيًرا في مسار الدعوة وثوابتها، 
كم���ا حذر من تس���لل بع���ض األمراض عب���ر العمل 
السياس���ي إلى كيان الدعوة؛ كاخلصومات والتنافس 

على املناصب، وجتميع الغنائم.

اجملموعة اخلامسة )14- 18( )27(:

حتدث الش���يوخ الثالثة عن أن ع���دد احلضور في 
الدروس العلمية املنهجية قد تأثر سلبّيًا عقب الثورة، 
في حني اجتمعوا على أن أنواًعا من األشكال الدعوية 
قد اتسعت بسبب أن العمل السياسي قد جذب جمهوًرا 
جديًدا للدعوة لم يكن من ش���أنه قبل العمل السياسي 
أن يتعرف عليها، كما أن الفرص النظامية التي صارت 
متاحة أمام طلبة العل���م للحضور في معاهد الفرقان 
العلمية التي أقامته���ا الدعوة عبر البالد، قد قلصت 
من جمه���ور الدروس اخلاصة الت���ي كانت تقام على 

ا.  استحياء قبل الثورة أو كانت تقام سّرً

كما اتسعت اخللفية الثقافية والفكرية للحضور في 
املؤمترات والندوات العامة، واتس���عت أيًضا املراحل 
الس���نية التي حتضرها من املرحل���ة اإلعدادية حتى 

أرباب املعاشات فوق الستني. 

وأكدوا أن العمل السياس���ي للدعوة الس���لفية غيَّر 
تصور اجلماهير عن الش���خصية الس���لفية املنعزلة 
اجلامدة، حتى إن النصارى تغي���رت عندهم الصورة 
بعد التالقي املباش���ر مع الس���لفيني واالستماع منهم 
عن تصوراتهم الش���رعية املدعمة لرؤيتهم السياسية، 
كما صححت الرؤية املغلوطة عند البعض، التي كانت 
تنسب الشخصية السلفية للعصمة واملالئكية، ليتعامل 

معها الناس بشكل أكثر تقباًل وبشرية.

اجملموعة السادسة )19- 20( )22- 25(:

اتفق الش���يوخ الثالثة على أن العمل السياسي نقل 
الدعوة وش���يوخها وكوادرها إلى آف���اق جديدة أكثر 
رحابة، وإلى قطاعات من املجتمع لم تكن سمعت عنها 
م���ن قبل، وصحح ما كان مجافًيا للحقيقة ومش���وًها 
من تصورات س���ابقة، كما أن جناح احلزب في العمل 
البرملان���ي عبر نواب���ه، وتفاعلهم م���ع اجلماهير في 
قضاياهم، س���اهم في تقريب القلوب للدعوة، وأكسب 
العمل الدع���وي أرًضا جديدة، ورغ���م اتفاقه إال أن 
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الش���يخ س���عيد عبد العظيم حتفظ للمرة الثانية من 
تأثير املناخ احلزبي على الكيان الدعوي، وخاصة فيما 
يتعلق باس���تنزاف الكوادر، مع الرجاء بأن يكون هذا 

الوضع مؤقًتا.

وعلى اجلان���ب اآلخر، كانت الدعوة الس���لفية هي 
الوعاء االجتماعي احلاضن حلزب النور، حيث قدمت 
الدعوة للحزب الدعم اجلماهيري؛ من خالل حش���د 
كوادره���ا على األرض من خلفه، وه���ي التي حتملت 
عبء تأسيس احلزب وإدارة العملية االنتخابية، وقبل 
ذلك فإن أبناء الدعوة هم مؤسس���و احلزب، والدعوة 
هي من اختارت أحد شيوخها، وهو الشيخ عماد عبد 

الغفور لقيادة احلزب وتأسيس قواعده األولى.

ورأى الش���يخ ياس���ر برهامي أن مراع���اة املصالح 
واملفاس���د تس���تلزم في بعض األحي���ان اتخاذ بعض 
املواقف السياسية، ويتم دعمها دعوّيًا بالتناول العلمي 
للمسألة وش���رحها ألبناء الدعوة وللعامة عبر قنواتها 
الدعوي���ة، ضارًب���ا املثل مبوافقة الدع���وة على نزول 
النساء في ذيل قائمة حزب النور، وفاًء بشرط القانون 

مع األمن من أن دخولها غير حاصل.

ونفى الش���يخ عبد املنعم الش���حات أن االختيارات 
السياس���ية املختلفة للدعاة تؤثر على العمل الدعوي، 
مع إقراره بتأثيرها السلبي على العمل السياسي، وقد 
أكد ذلك الش���يخ ياس���ر برهامي، مع تأكيده على أن 
االلتزام مببادئ الش���ورى املأخوذ بها في الدعوة منذ 
نش���أتها كفيلة بتقليص هذه اآلثار الس���لبية سياسّيًا 
ودعوّيًا، ولم ير الش���يخ س���عيد عبد العظيم اختالف 
االختيارات السياس���ية داخل الدعوة أمًرا مذموًما بل 

هو من اختالف التنوع.

رأى الشيخان ياس���ر برهامي وعبد املنعم الشحات 
أن العمل السياس���ي قد اس���تنزف كوادر الدعوة، إال 
أن ذلك وفًقا لرؤية الدعوة يعد اس���تثماًرا موظًفا في 
محله، وسرعان ما تس���تعيد الدعوة جهود أبنائها مع 
نتائج هذا االس���تثمار، باإلضافة إلى ما عاد به العمل 

السياس���ي من خبرات سياس���ية وإداري���ة على هذه 
الكوادر، ل���م يكن من املمكن حتصيله���ا خارج العمل 

السياسي.

وح���ول املوازنة ب���ني اجلهد الدعوي والسياس���ي 
دعا الش���يخ س���عيد عبد العظيم إلى وقفة للمراجعة 
واحملاس���بة لوضع ضوابط دقيقة للعمل السياس���ي 
في ض���وء التجربة املاضية، ولتنطلق منها الدعوة إلى 
املرحلة اجلديدة، وأكد الش���يخ ياس���ر برهامي على 
أن األس���اس هو العمل الدع���وي؛ ألنه القاعدة للعمل 
السياسي، مع مراعاة متطلبات كل مرحلة، وهو األمر 
ال���ذي أكده الش���يخ عبد املنعم الش���حات أيًضا، مع 
إش���ارته إلى أهمية مراعاة اإلمكانات واالستعدادات 

في توظيف الكوادر.

اجملموعة السابعة )21(:

أقر الشيوخ الثالثة بأن ملناخ احلرية بعد الثورة أثًرا 
بالًغا في العمل الدعوي وثماره، إال أنهم أش���اروا إلى 
أن مناخ احلرية في الفترات القادمة يحتاج ملؤسسات 
وكيانات سياس���ية ترعاه وتقنن���ه وتضع له الضوابط 
الكفيلة باس���تمراره، وم���ن هنا تأت���ي أهمية العمل 
السياسي في احلفاظ على مناخ احلرية الذي تعيشه 
الدعوة، ومن جانب آخر فإن مناخ احلرية أطلق العديد 
م���ن الطاقات املعطلة، فجاءت بإنتاج موفق سياس���ّيًا 

ودعوّيًا.

وانفرد الش���يخ ياسر برهامي باإلشارة إلى أن مناخ 
احلرية أتيح للدعوة الس���لفية وغيرها من االجتاهات 
اإلس���المية، ولكن الدعوة الس���لفية هي من اختارت 
العمل السياسي وهى أكثر املستفيدين من آثاره دعوّيًا، 
وأكد أن التيار الس���لفي العام في مصر استفاد بقوة 
من الغطاء السياسي حلزب النور الذي رعته الدعوة، 
ومثال ذلك التحالف اإلسالمي للتيارات السلفية حتت 
قائمة النور في االنتخابات التش���ريعية وما حققه من 

جناح.
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اجملموعة الثامنة )26(:

نفى الشيخ ياس���ر برهامي أن يكون ثمة حتول في 
رؤية الدعوة من العمل السياس���ي من حماية الدعوة 
إلى املش���اركة في األعمال التنفيذية للدولة مباشرة، 
ومرج���ع نفيه أن ما يظن البع���ض أنه تطور إمنا كان 
هدًف���ا أصلّيًا منذ البداي���ة، ولكن���ه كان الثاني في 
ترتيب األولويات بع���د حماية الكيان الدعوي، ولذلك 

كان التركي���ز دائًما على الهدف 
األول.

بينما كانت رؤية الشيخ سعيد 
عب���د العظيم أنه م���ع التأكيد 
على املش���اركة السياسية ودعم 
كيان احلزب السياس���ي، إال أن 
االنتقال إلى املشاركة في أعمال 

اإلدارة في الدولة س���يكون مج���اوًزا للهدف األصيل 
للدعوة.

ورأى الشيخ عبد املنعم الشحات أن األمر أتى وفًقا 
لتغير األحوال، والقرارات تختلف حسب عللها وجوًدا 

وعدًما.

اجملموعة التاسعة )28(:

وضع الشيوخ تصوًرا مس���تقبلّيًا للعالقة بني العمل 
الدعوي والسياس���ي في صورة أش���به بالصورة التي 
تكون ف���ي بعض املجتمعات السياس���ية، حيث توجد 
أح���زاب تنبع من حرك���ة اجتماعية، تعب���ر عن رؤية 
احلركة سياسّيًا، وتدعمها احلركة اجتماعّيًا، وضرب 
الشيخ عبد املنعم الشحات لذلك مثاالً بحزب العمال 
البريطاني واحلرك���ة النقابي���ة البريطانية، وذكر أن 
هناك أوراًقا بحثية يعك���ف عليها متخصصون لبلورة 
شكل للعالقة بني الدعوة السلفية وحزب النور، تراعي 
خصوصية التجربة املصري���ة وظروفها. )ضبابية في 

الرؤية وعدم حتديد املدة(.

حتليل إجابات املقابلة:

عند استحضار الس���ؤال الرئيس للبحث عن تأثير 
العمل السياس���ي على العمل الدعوي، جند من خالل 
حتلي���ل إجابات املقابلة، ومن خالل معايش���ة الباحث 
للحدث الدعوي والسياس���ي في الواقع، جند أن الرد 
بعب���ارة مطلقة، بأنه أثر س���لًبا أو إيجاًبا على العمل 
الدعوي، ضرب من التعس���ف، فثم���ة كّم من العوامل 
واخلصوصي���ات  املتداخل���ة، 
املتعلقة باحلالة حتول دون ذلك، 
أضف إل���ى ذلك أن النس���بية 
والذاتية ف���ي كثير من األحكام 
جتعل ما يع���ده أطراف املقابلة 
نوًعا م���ن اإليجابيات يأتي في 
ميزان الس���لبيات عند آخرين، 

والعكس بالعكس.

وعليه س���أعمد إلى تعديد الس���لبيات واإليجابيات 
املستخلصة من املقابلة ومن جتربة الباحث الشخصية 

في هذا اإلطار، ثم أجري مقارنة بينهما.

أواًل التأثـــريات الســـلبية للعمل السياســـي على 
العمل الدعوي:

- ش���كلت املفاجأة في قيام الث���ورة املصرية، وما 
تاله���ا من تداعي���ات، عائًقا أمام اإلعداد املناس���ب 
لقرار الدخول في العمل السياس���ي، وعائًقا أمام بناء 
دراس���ات تنبني على الواقع املصري، وتس���تفيد من 
التجارب الس���ابقة لإلسالميني، فخاضت الدعوة في 
العمل السياسي دون استبصار كاٍف له، ولعواقبه على 
الدعوة، مما أثر الحًقا عل���ى رؤية الدعوة؛ إذ جاءت 

تبريرية ال تأصيلية.

- غاب���ت عن مناهج الدعوة قب���ل الثورة أي برامج 
للتأهيل السياس���ي عل���ى كافة املس���تويات للكوادر 
الدعوية، مما جعل العمل السياس���ي ضرًبا من التعلم 

أقر الش��يوخ الثاثة بأن ملن��اخ احلرية بعد الثورة 
أثًرا بالًغا يف العمل الدعوي ومثاره، إال أنهم أش��اروا 
إىل أن من��اخ احلري��ة يف الف��رتات القادم��ة يت��اج 
ملؤسسات وكيانات سياس��ية ترعاه وتقننه وتضع 
ل��ه الضوابط الكفيلة باس��تمراره، وم��ن هنا تأتي 
أهمي��ة العم��ل السياس��ي يف احلف��اظ عل��ى من��اخ 

احلرية الذي تعيشه الدعوة.
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باحملاولة واخلط���أ، األمر الذي كل���ف الدعوة طاقة 
كبيرة وجهتها ملدة ال تقل عن الس���نة والنصف بعيًدا 

عن وجهتها األصلية، استجابًة لواجب الوقت.

- كان من أثر غياب التأهيل السياس���ي قبل الثورة 
وقوع خلط خطير بني املوقف والرأي السياس���ي من 
جهة، واملمارس���ة السياسية من جهة أخرى، فتصورت 
الدعوة أنها طاملا كانت دائًما ذات رأي سياسي أن ذلك 
كفيل وحده باإلقدام على العمل واملشاركة السياسية.

- غياب الكوادر املؤهلة واملثقفة سياس���ّيًا واملدركة 
ألبعاد هذا النشاط وتشعبه، واعتماد النشاط السياسي 
على ش���خصيات مؤهلة ذاتّيً���ا، أدى العتماد تصور 
سطحي عن العمل السياسي، وأنه مجرد »تواصل مع 
اجلماهي���ر وبذل في حل مش���كالتهم احلياتية«، مما 
عرض الدعوة لكثير من املشكالت بوقوعها في أفخاخ 
سياس���ية تتجاوز قضايا االنتخابات والنتائج احملققة 
فيها، كمثل العالقة مع الالعبني السياسيني كاملجلس 

العسكري، واإلعالميني، والليبراليني.

- كما أدى غياب الكوادر املؤهلة واملثقفة سياس���ّيًا 
واملدركة ألبعاد هذا النش���اط وتش���عبه إلى انحصار 

القرار السياس���ي في دائرة ضيقة من الش���خصيات 
القائدة واحمليطني بهم من أهل ثقتهم.

كان لغياب تص���ور واضح عن العالق���ة بني العمل 
الدعوي والسياسي على مستوى التخصص والتوظيف 
والتنس���يق بني الهيكليني اإلداريني أثر بالغ في تعرض 
الكيان���ني لالصطدام ببعضهما ف���ي مواقف متعددة؛ 
أبرزها اخلالف الذي وقع على مدى ش���هر س���بتمبر 
ونصف أكتوبر 2)20م بشأن االنتخابات الداخلية في 

احلزب.

- عدم التجربة واالس���تيعاب السابق لتوابع العمل 
السياس���ي على الهياكل احلاملة للدعوة أثر في عدم 
قدرة الدع���وة عل���ى التوقع لألمراض واملش���كالت 
املصاحبة للعمل السياس���ي، وخطورة هذه األمراض 
على الكوادر الدعوية، وجتهيز البرامج املناسبة للوقاية 

والعالج.

أدى تغير ش���كل املتلقني في الفعاليات الدعوية بعد 
الثورة إلى تغير لغة اخلطاب لتأخذ ش���كاًل جماهيرّيًا 
ا، يختلف عن اخلطاب التأصيلي العميق؛ لكسب  عاّمً
تعاطف هذه اجلماهير، مما حرم أبناء الدعوة من هذه 
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اللغة التأصيلية، وغيَّر من���وذج القدوة املطروح ألبناء 
الدعوة.

- مثَّل االنخراط في العمل السياسي تضييًعا لفرصة 
ذهبية بديلة للتركيز في تطوير العمل الدعوي باتساعه، 
وفرصة لتأهيل الكوادر مبعزل عن الصراعات الختيار 
أفضلها للدفع بهم ف���ي وقت الحق تتجمع فيه املزيد 
من أسباب النجاح بعد ترتيب القاعدة الدعوية بشكل 

أفضل.

- أدى التكوين السريع للحزب وانتشاره على مستوى 
الدولة في زمن قياسي نسبّيًا إلى ضم كوادر سياسية 
لم حتظ بفرص تربوية كافية، وأخرى لم تقف الدعوة 
ولم يق���ف احلزب بدرج���ة مطمئنة عل���ى تاريخهم 
الش���خصي وانتماءاتهم السابقة، مما أدى إلى حتمل 
احلزب والدعوة لتبعات وجود هذه الشخصيات، األمر 

ه صورة الدعوة في بعض الوقائع. الذي شوَّ

ثانًيا التأثريات اإلجيابية للعمل السياســـي على 
العمل الدعوي:

قدمت الدعوة كياًنا سياسّيًا كبيًرا ممثاًل في حزب 
النور، الذي أصبح املظلة الشاملة للعديد من التيارات 
الس���لفية، والراعي األول لرؤيتها السياسية، واملدافع 
األساس عن قضية الهوية اإلسالمية للدولة املصرية.

- غيَّر الصورة الذهنية لدى اجلمهور عن الشخصية 
الس���لفية، وعرضها بش���كل حقيقي بعيًدا عن رميها 
باالنعزال واجلم���ود والتعصب، وبعي���ًدا عن وصفها 

باملالئكية والعصمة.

- وسع العمل الدعوي خارج إطار املساجد إلى آفاق 
أرحب في املؤمترات والندوات والنوادي االجتماعية، 
ومكن الدعوة من إقامة حمالت على مس���توى الدولة 
لتوجيه الرأي العام في القضايا الكبرى، كقضية املادة 

الثانية في الدستور املصري.

- مهد العمل السياس���ي الشتراك الدعاة السلفيني 
في اللجنة التأسيسية للدس���تور املصري، والتي تعد 

القضية األكثر تأثيًرا في مستقبل مصر بعد الثورة.
- مكن الدعاة من دخول املجالس التشريعية وتقدمي 
مشاريع القوانني املوافقة للشريعة اإلسالمية، ومراقبة 
اجلهات التنفيذية واملساهمة في القضاء على الفساد 

الذي عصف مبقدرات األمة.
- وس���ع من رؤية الك���وادر الدعوي���ة وجعلها أكثر 
انفتاًحا، ومنحهم فرصة لالختالط والتفاعل مع كافة 

طبقات املجتمع.
- فتح الباب أمام اكتش���اف وتوظيف طاقات دعوية 

وسياسية لم تكن ظاهرة في املراحل السابقة.
- منح اعتراًفا رس���مّيًا ومظل���ة قانونية للعديد من 
القي���ادات الدعوية للتفاعل مع مش���كالت اجلماهير 
ومساءلة اجلهات التنفيذية، أو إعطاء التعاون مع هذه 

اجلهات شكاًل رسمّيًا. 

أتاح الفرصة أمام الش���خصيات الس���لفية املؤهلة 
من ذوي الكفاءات للمش���اركة في اإلدارات والهيئات 
الرس���مية، واملشاركة في اإلدارة التنفيذية في الدولة، 
مثل اختيار الش���يخ الدكتور عماد عبد الغفور كأحد 
املس���اعدين األربعة لرئيس اجلمهورية، واختيار اثنني 

من كوادر احلزب ضمن هيئة الرئيس االستشارية.

مهد الطريق الرسمي للتعامل مع اخلارج عبر املظلة 
احلزبية لتقدمي الدعم السياسي واإلغاثي للمسلمني، 
كم���ا في زيارة رئيس احلزب ونوابه مبجلس الش���عب 

لغزة، والالجئني السوريني في تركيا.

مقارنة بني السلبيات واإلجيابيات:

تأتي غالبية السلبيات بسبب الظرف املفاجئ الذي 
صاحب قيام الثورة، وبالرغم من رؤية الدعوة السلفية 
للعمل الدعوي مبنظور واس���ع يش���مل أعمال الدين 
واحلياة كافة، إال أن التجربة الدعوية قبل الثورة كانت 
محدودة بالس���قف األمني، فتص���ور البعض – وبفعل 
الزمن أيًضا – أن هذا هو احلد األقصى للدعوة مما 
حد من التخطيط املس���تقبلي، واس���تبعد التخطيط 
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السياسي من البرامج الدعوية، وأتت بعض السلبيات 
بسبب السرعة الواضحة التي تأسس بها حزب النور 
وتأهل فيها للعمل السياسي والتمثيل التشريعي، وهذه 
الظروف التي س���ببت الس���لبيات آخذة في التالشي 
م���ع ما تراه إدارة الدعوة من التطور في رؤيتها للعمل 

السياسي ومتطلباته.

كما أنه من خالل إعمال قاعدة أن دفع املفاسد أولى 
م���ن جلب املصالح، فقد كانت املفاس���د املترتبة على 
إخالء ساحة العمل السياس���ي من الصوت السلفي، 
والذي يرى البعض أنه أكثر التزاًما بالضوابط الشرعية 
للعمل السياسي، فإن عاقبة هذا اإلخالء كانت سترتب 
ضرًرا بالًغا على كيان الدعوة في الترتيبات السياسية 

التي كانت في محل الصياغة حينها وال زالت. 

وكان من ش���أن إخالء العمل السياسي من الصوت 
الس���لفي أن يحرم الفصيل السياس���ي القدمي املمثل 
في جماعة اإلخوان املس���لمني من دعم مباش���ر من 
أصحاب االجتاه الس���لفي، وحرمانه أيًضا من وجود 
جمهور واس���ع ميثل رؤية تتكامل في أحيان كثيرة مع 
رؤية اإلخوان املسلمني، مما غلب اختيار دخول الدعوة 
الس���لفية للعمل السياس���ي بالرغم من عدم التأهل 
الكافي، وبالرغم من الس���لبيات املترتبة على قلة هذا 

التأهل، وعلى أمل تالفي هذه السلبيات.

إضافة ملا س���بق، كان التريث ف���ي اللحاق باملعركة 
السياس���ية سيفوت حلظة تاريخية دقيقة من الصعب 
تكراره���ا، حتى لو أدى التريث لبناء هيكل سياس���ي 
أكثر إحكاًما وترتيًبا، فسيمتلئ الفراغ السياسي الذي 
تولد بعد الثورة بقوى أغلبها من غير أصحاب الرؤية 
اإلس���المية، إضافة إلى أن مصر تعيش حتى اللحظة 
الراهن���ة مرحلة مفتوحة عل���ى كافة االحتماالت، مبا 
فيها االحتماالت األس���وأ من عودة للنظام الس���ابق 
بشكله الس���ابق، أو عبر صور أخرى تعيد إنتاج نفس 
السياس���ة القمعية، ولكن بغطاء يستمد شرعيته من 

الثورة ذاتها.

وعليه، يرى الباحث أنه رغم قوة السلبيات وتأثيرها 
الواس���ع عل���ى العم���ل الدع���وي، إال أن اإليجابيات 
املتحصل���ة - وخاصة ف���ي ظل الظ���رف التاريخي 
والسياس���ي احلالي - تبرر تلك السلبيات، وعليه فإن 
تأثير العمل السياس���ي على العمل الدعوي في حالة 

الدعوة السلفية إيجابي في اجلملة.

استشراف لسيناريوهات املستقبل
السيناريو األول:

وهو السيناريو الذي يرجحه الباحث في ظل تصور 
إدارة الدعوة السلفية عن مفهوم الدعوة الشامل لكافة 
جوانب الدين، والذي يأتي العمل السياسي كجزئية من 
جزئياته، وعدم التفريق بينهما إال في حدود ضيقة، وفي 
ظل عدم التفريق اإلجرائي املنضبط بني الش���خصية 
الدعوية والشخصية السياسية، أرى أن إدارة الدعوة 
الس���لفية ستظل ممسكة بزمام اإلدارة احلزبية بشكل 
مباش���ر، وإن بدا للمراقبني استقالل القرار احلزبي، 
إال أن اليد العليا س���تظل للدعوة وإلدارتها، وس���تظل 
الس���لبيات املوجودة مرشحة لالستمرار، مع املخاطرة 
باستمرار وجود شخصيات يغلب عليها الطابع احلزبي 
تنازع اإلدارة الدعوية، وتستنزف جهًدا من املفترض أن 
يُستثمر سياسّيًا، فيصبح خصًما من الرصيد الدعوي 

والسياسي على حد سواء.

السيناريو الثاني:

وهو سيناريو يتبناه بعض أصحاب الرؤى التنظيرية 
داخ���ل إدارة الدعوة، حيث يرجح���ون أنه على املدى 
الطويل س���تحمل نتائج التجربة السياسية والدراسة 
املتعمق���ة للس���لبيات واإليجابيات ف���ي عالقة العمل 
الدعوي بالعمل احلزبي، ستحمل إدارة الدعوة السلفية، 
على الفصل بني الكيانني على مس���توى الكوادر الدنيا 
واملتوس���طة، مع إتاحة احلرية في بع���ض القرارات 
للمستويات العليا، كمدخل للفصل بني العمل الدعوي 
والسياس���ي على املدى البعيد، مع احتفاظ القيادات 
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الدعوية بحقها في االش���تراك مع القيادات العليا في 
احلزب في صناعة القرارات الكبرى واملصيرية.

وهذا الس���يناريو بغرض جتنيب كال الكيانني حتمل 
إخفاق���ات اجلانب اآلخر، وجتني���ب الدعوة أن تدفع 
ثمًن���ا مقابل قرارات احل���زب التي قد تنتج عن بعض 

املوائمات السياسية.

السيناريو الثالث:

في مقابل الطرحني الس���ابقني هن���اك اجتاه آخر، 
حيث تثور حركة دعوية نش���يطة وقوية، س���واء على 

مس���توى بعض القي���ادات أو 
في القاعدة الش���بابية، تدعو 
قيادات الدع���وة لترك العمل 
السياس���ي، واالكتفاء بالعمل 
مناخ  واس���تغالل  الدع���وي، 
احلرية والقاعدة اجلماهيرية 
العريضة ف���ي حتويل الدعوة 
ضغط  جلماع���ة  الس���لفية 
االنخ���راط  دون  سياس���ي، 
املش���اركة  ف���ي  مباش���رة 

السياسية؛ توفيًرا للتكلفة السياسية برمتها، وإلعطاء 
الدعوة مرونة واسعة في خياراتها السياسية للتحالف 
م���ع االجتاهات التي تقدم لها ما تبغيه من مكاس���ب 

سياسية دون حتمل عبء العمل السياسي.

اخلامتة 
النتائج:

ح���اول الباحث عبر هذه الدراس���ة أن يستكش���ف 
تأثير العمل السياسي على العمل الدعوي في الدعوة 
الس���لفية في مصر، فاستخدم أداة املقابلة الشخصية 
املوجه���ة، مطبًقا للمنهج الوصف���ي التحليلي، وأجرى 
املقابلة مع ثالث من الشخصيات التي تعد من األكثر 

تأثيًرا في الدعوة السلفية، ليستنتج عبر أسئلة املقابلة 
معالم التأثير املراد دراسته، فتوصل لهذه النتائج:

تس���تخدم الدعوة الس���لفية مفهوًما واسًعا للعمل   .(
الدعوي يندرج حتته العمل السياس���ي، فال تفرق 
بينهما، على أي مستوى، إال في حدود تكليف بعض 
الشخصيات من أبناء الدعوة الذين يتميزون بأنهم 

أبرز أداًء في العمل السياسي.
تغير ش���كل العمل الدعوي بعد الثورة ليصبح أكثر   .2
اتساًعا وجماهيرية، مما أضاف املزيد من األنصار 
للدعوة، ولكن على حساب اخلط التعليمي والتربوي 

األصيل لها.
أثر العمل السياس���ي على   .3
استهالك الكوادر الدعوية، ورغم 
وعي القائمني على الدعوة بذلك 
إال أنهم يعتبرونه تكتيكّيًا ومؤقًتا، 
وأنه س���رعان ما سيستعيد هؤالء 
الدع���اة أدواره���م األصلية، وهو 
أمر متروك تقديره للمراقبني في 

الفترة القادمة.
أفاد العمل السياس���ي الدعوة السلفية في توصيل   .4
دعاتها إلى اللجنة التأسيسية للدستور، األمر الذي 
س���يجعل الفكر والرؤية السلفية حاضرة وبقوة في 

هذا العمل البالغ األثر على مستقبل مصر.
تسعى الدعوة السلفية لتكوين شكل من الفصل بني   .5
البناء الدعوي والبناء السياسي على املدى البعيد.

كش���فت املقابلة ع���ن وعي داخل الدع���وة واجتاه   .6
محافظ على خطها األساس، يدعو إلى االنخراط 
في العمل السياسي بشكل محدود، يحجم التوسع 

احلالي.
س���اهم العمل السياسي في حتسني صورة الدعوة   .7

وتقريبها من اجلمهور العام.
العالقة بني العمل الدعوي والسياس���ي قد تس���ير   .8

يف ظ��ل ع��دم التفري��ق اإلجرائ��ي املنضب��ط بني 
الش��خصية الدعوية والش��خصية السياس��ية، أرى 
أن إدارة الدعوة الس��لفية س��تظل ممس��كة بزمام 
اإلدارة احلزبية بش��كل مباشر، وإن بدا للمراقبني 
اس��تقال القرار احلزبي، إال أن اليد العليا س��تظل 
للدع��وة وإلدارته��ا، وس��تظل الس��لبيات املوجودة 
مرش��حة لاس��تمرار، م��ع املخاط��رة باس��تمرار 
بوجود ش��خصيات يغل��ب عليها الطاب��ع احلزبي، 
تن��ازع اإلدارة الدعوي��ة، وتس��تنزف جه��ًدا م��ن 

ا املفرتض أن يستثمر سياسيًّ
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في س���يناريوهات ثالثة محتملة؛ تتراوح بني عدم 
الفصل، والفصل اجلزئي، وحتول أس���لوب العمل 
السياسي من الصورة احلزبية إلى أسلوب جماعة 

الضغط.

التوصيات:
يوصي الباحث يف ختام الدراسة باآلتي:

). إجراء أبح���اث ميدانية على عينة واس���عة من 
الطيف السياس���ي اإلس���المي للوقوف عل���ى أبعاد 
العالقة بني العمل السياسي والعمل الدعوي، والتأثير 

املتبادل بينهما.

2. إج���راء بحوث توثيقية ملراحل العمل السياس���ي 
والدعوي بعد الثورة في التيارات اإلس���المية حلفظ 
التجربة تاريخّيً���ا، وإمداد املخططني مبادة تعني على 

استشراف املستقبل.

3. إج���راء أبح���اث نظرية وميدانية ف���ي األقطار 
اإلس���المية التي تعيش فيها االجتاهات اإلس���المية 

جتربة العمل السياسي.
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معلومات إضافية

املقومات املنهجية للمنهج السلفي: 
)- مرجعية القرآن والسنة: هذا هو املعلم املنهجي الكبير الذي فارق به املنهج السلفي املناهج األخرى عقدية وفكرية 
وسياسية، فالسلف يجعلون الوحي: قرآًنا وسنة صحيحة املرجع األول الذي يستمدون منه عقيدتهم، ويستنبطون منه 
أحكام حياتهم، معتقدين أن ما جاء به هذا املصدر من أمور قطعية حق ال ريب فيه، وأنها منزهة عن اخلطأ والنقص، 

غير متأثرين بتغير الزمان أو املكان، خالًفا للمصادر األخرى عقلية أو حدسية أو كشفية.

َرَها حديث جبريل املشهور حينما سأل الرسول -  2- األخذ باإلس���الم بخارطته الكاملة، وفق مراتبه املفصلة التي نَظَّ
صلى الله عليه وسلم - عن اإلسالم واإلميان واإلحسان، فأجاب موضًحا أركان كل منها، ويعتمدون كل ما جاءت به 

الشريعة من ُشَعب ومقتضيات لهذه األصول الثالثة.

3- التوحي���د: وهو املعلم املوضوعي الكبير للمنهج الس���لفي؛ ولهذا كان مدار جهودهم املتواصلة تاريخّيًا، وكان منطلق 
حركاتهم التجديدية.. والتوحيد عند السلف ثالثة أنواع:

أ � توحيد الربوبية.

ب � توحيد األلوهية أو توحيد العبادة.

ج � توحيد األسماء والصفات. بهذا التوحيد يحرر السلف أنفسهم ويسعون لتحرير الناس من العبوديات الزائفة التي 
خنقت حرية اإلنسان، وعبَّدته لبشر مثله أو أقل منه.

4- الشرك: وهو اخلطر املاحق، مما جعل التاريخ البشري صراًعا بينه وبني التوحيد. 

والشرك- وفق املنهج السلفي- هو كما قرره الوحي نوعان:

أ � شرك مدمر للتوحيد متاًما، ولذا يخرج صاحبه من اإلميان، سواًء اعتقد أن لله شريًكا في امللك، أو وحد الله في 
ملكه وآمن، ولكنه أشرك في صرف شيء من أنواع العبادة لسواه. 

ب � ش���رك أصغر من الس���ابق، ورغم خطورته إال أنه ال يُخرج من اإلميان، ولكنه دليل على ضعف اإلميان ونقصه 
كالرياء اليسير في العبادة، وكاحللف بغير الله .. ونحو ذلك.

5- الدين واإلميان في املنهج الس���لفي: اعتقاد بالقلب وإعالم باللس���ان وعمل وتطبيق باألعضاء مجتمعة مع بعضها، 
وهذا اإلميان يزيد وينقص. وهذا اإلميان لدى السلف أصٌل وفرع، فإذا انحصر األمر بإنكار وجود الله، أو اعتقاد أن 

معه إلًها آخر، أو التكذيب برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ونحوها فقد بطل اإلميان متاًما.

أما الفروع املشتملة على األعمال، فإن نْقَص شيء منها ال يزيل اإلميان متاًما وإن أخل به، ولهذا ال يكفر السلف أحًدا 
من املسلمني مبطلق فعل املعصية، وال يقولون بخلوده في النار حتى لو مات دون توبة منها.

6- الوالء في املنهج الس���لفي ديني، فهو ابتداء للحق وحده، ومن ثم لكل من التزم احلق وعمل به، وعلى هذا املنطلق 
تذوب حزبيات العرق والعصبية واإلقليم، ويكون اإلميان والعمل الصالح والتقوى هي معايير الوالء حّبًا ومظاهرة.

7- األمر باملعروف والنهي عن املنكر: متالزم مع أصل شرعي وهو احلفاظ على اجلماعة وتوقي حدوث مفاسد أعظم 



    376          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب اخلامس
العمل اإلسالمي

من املصالح املرجتاة، ولهذا اقترن هذا املعلم بالعالقة باألحكام، فإذا كانت بعض الِفَرق قد اتخذته وس���يلة لنش���ر 
الفوضى في املجتمع املس���لم، وسهلت من خالله اإلخالل باألمن، فإن املنهج السلفي يقرر هنا أن وجوبه قائم، ولكنه 

في إطار مسالك منتجة محققة للمصالح الشرعية.

 8- ضبط العالقة بني التوكل واألس���باب: عبودية املس���لم لله تعالى تتضمن مهمة أناطها الله باإلنسان وهي اخلالفة 
في هذه األرض، فاإلنس���ان مستخلف فيها، مسخرة له مخلوقاتها جماًدا ونباًتا وحيواًنا، فهو في جمعه بني العبودية 

خلالقه والسيادة االستخالفية على الكون من حوله يستطيع حتقيق وجوده اإلنساني األسمى فردّيًا وحضارّيًا.

9- العبودية لله تعالى التي تقتضي التعويل عليه تعالى دعاًء واس���تعانًة وتوكاًل ال تعني إبطال السببية في حركة الكون 
واحلياة اإلنسانية. فلهذا الوجود أسباب يجري الله حركته على أساسها، فال هي مستقلة بنفسها كما يزعم املاديون، 

وال هي منكرة كما يتصور من يجعل القول بها شرًكا بالله.

0)-  الوس���طية واالعتدال: ملا كان اإلس���الم دين الوس���ط واالعتدال، كان امللتزمون هديه هم الوس���ط املعتدل بني 
املنحرف���ني عنه، الذين ال محيد لهم عن أن يكون انحرافهم إلى جانب التفريط أو إلى جانب اإلفراط. واللتزام أهل 
الس���نة في هدي اإلس���الم ظل هذا املنهج قائًما على معيار الوسطية واالعتدال بني صور التطرف على مر العصور، 
ولهذا ال جتد قضية من القضايا العقدية التي اختلفت فيها فرق األمة إال والسلف الصالح فيها وسط بني طائفتني 

أخذ كل منهم بطرف مقابل لآلخر.

))-  املنهج السلفي نتيجة اللتزامه الكتاب والسنة يرتبط فيه العلم بالعمل دون انفكاك، وهو في هذا املعلم وسط بني 
منهج النظريني من الفالس���فة وأهل الكالم املستغرق في جدلهم ونظرياتهم التجريدية عن املمارسة العلمية، ومنهج 

بعض الزهاد والصوفية الذين اهتموا باجلانب التعبدي مع إهمال اجلانب العلمي، فكثر فيهم الضالل والبدع.

2)-  املنهج السلفي يربي أتباعه على أن يكونوا خير الناس خللق الله، يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف ويرحمون 
عباد الله، ويحرصون على اجتماع كلمة املس���لمني وتآلفهم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
وه���م أبع���د الناس عن تكفير اآلخرين من مخالفيهم في اجتهاد أو في فهم خاطئ، يرحمون خلق الله ويدعونهم إلى 

الكلمة السواء واملنطق احلق الذي تقرره النصوص الشرعية.

 3)-  األخذ الشمولي لدين اإلسالم في عقيدته وعباداته ومنهجه اخللقي ونظمه االجتماعية في السياسة واالقتصاد 
والتعليم وس���ائر جوانب احلياة؛ اتباًعا لقوله س���بحانه لنبيه صلى الله عليه وس���لم: نثڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋمث ]األنعام: 62)، 63)[، وهذا خالف ما سلكته الفرق األخرى التي جزأت اإلسالم، 
وأخذ كل منها جزًءا ضخًما حتى جعله اإلسالم كله، وأهمل األجزاء األخرى الباقية، فقد جعله املتكلمون فلسفة فكرية 
ف���ي الوجود واملعرفة معزولة عن اجلانب العملي، وجعله بعض الصوفي���ة حاالت وجد وفناء في احلب اإللهي حتى 
ا، وأخرجوا نظمه االجتماعية. أضاعوا شعائره الكبرى، وقصره أناس على العبادات الشعائرية صالًة وصياًما وحّجً

املصدر:
)- دراسة بعنوان »السلفية... التاريخ واملفهوم«، السكينة للحوار، مركز البحوث والدراسات على الرابط التالي:

                                                          http://www.assakina.com/center/parties/10405.html 
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ملخص الدراسة
ال ينكر أحد أن ثورات الربيع العربي هي في املقام األول ثورات الش���باب، فقد كانوا أول الداعني إلى التظاهر، وأول النازلني في 
بدايتها، ولم تكن لها قيادة موحدة، وإمنا ُولد من رحمها عدة رموز كلهم من الش���باب، وقد تأخر نزول اإلس���الميني فيها قلياًل على 

اختالف توجهاتهم؛ مما أثار حفيظة العديد من الشباب، ونسج خيًطا خفًيا من التوتر بني اإلسالميني والشباب الثوري.

وفي هذه الدراس���ة نظرات في توتر العالقة بني اإلس���الميني والش���باب الثوري، واملراحل التي مر بها هذا التوتر؛ بدايًة من اليوم 
األول لثورة 25 يناير، ومروًرا بتنحي الرئيس السابق، وبدء اخلطوات التدريجية للتحول الدميقراطي، ثم نتائج االنتخابات البرملانية 
والرئاسية التي شهدت فوًزا كاسًحا لإلسالميني، ولم ميثل شباب الثورة في البرملان إال بضعة أفراد يُعدون على أصابع اليد الواحدة.

وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة؛ حيث قدمُت فيها بحثًا عن العالقة بني اإلسالميني والشباب الثوري، وآفاقها املُستقبلية، واقتصرت 
على مصر؛ لوضوح املُش���كلة البحثية فيها. وأحاول هنا تقدمي اإلجابة للعديد من التساؤالت أهمها: ما املقصود بالشباب الثوري؟، 
وما املقصود باإلسالميني؟، وما هي أسباب ومظاهر توتر العالقة بني اإلسالميني والشباب الثوري أثناء وبعد الثورة؟، وكيف ميكن 

حتسني العالقة بني اإلسالميني وشباب الثورة؟، وما هو دور اإلسالميني والشباب الثوري كّل على حدة في حتسني العالقة؟

ومن ثَم فقد مت تقس���يم هذه الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسة، وهي:)( تعريف اإلسالميني والشباب الثوري،2( عالقة 
اإلسالميني بالشباب الثوري أثناء وبعد الثورة وأسباب توترها،3( كيفية توطيد العالقة والوصول بها إلى مستوى أفضل 

بني اإلسالميني وشباب الثورة. 

ويُقصد باإلسالميني هنا احلركات اإلسالمية )ذلك العمل الشعبي اجلماعي املُنظم(، وليس املقصود هنا الدعاة والعلماء والوعاظ 
على اختالف انتماءاتهم الدعوية، مثل الصوفية، وجماعة التبليغ والدعوة، وغيرهم. لكن األمر يبدو أكثر غموًضا حينما نتحدث عن 

الشباب الثوري؛ ألن عدد االئتالفات الثورية يتعدى مائتي ائتالف وجتمع شبابي يطلق على نفسه شباب الثورة.

ثم نقدم بعد ذلك األسباب الرئيسة التي أدت لتوتر العالقة بني اإلسالميني وشباب الثورة، ويأتي في مقدمتها: )( تأخر اإلسالميني 
عموًما في دعم الثورة منذ بدايتها، 2( ووقوف بعض اإلسالميني ضد الثورة بالفتاوى والتصريحات، 3( وما بدا من تناقض ملواقف 

بعض اإلسالميني قبل الثورة وبعدها، وغير ذلك من األسباب.

وتناولت الدراس���ة في النهاية مجموعة من التوصيات للتيار اإلسالمي، والشباب الثوري، للوصول لعالقة أفضل؛ منها 
ما يتعلق باإلسالميني، مثل: وجوب توجيه اخلطاب اإلسالمي لقضايا النهضة، وبناء مؤسسات الدولة، وعدم االنشغال 

بالقضايا الفرعية اخلالفية.

 ومنها ما يتعلق بشباب الثورة، مثل: وجوب إدراكه أن التعميم آفة خطيرة في التعامل مع الغير، ومن ثَّم فال ينبغي احلكم على تيار 
معني أو فصيل دون اختباره في أرض الواقع، والنظر إلى برامجه العملية، وحلوله الواقعية للمش���اكل، مع عدم اس���تصحاب البعد 

التآمري في التعامل معهم، باإلضافة إلى غيرها من التوصيات.    

حممد السيد عبد الرازق

باحث وأكادميي مصري

 اإلسالميون وآفاق العالقة
 مع الشباب الثوري )مصر منوذًجا(
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مقدمة:

ال ينكر أحد أن ثورات الربيع العربي هي في املقام األول ثورات الشباب، فقد كانوا أول الداعني إلى التظاهر، 
وأول النازلني في بدايتها، ولم تكن لها قيادة موحدة، وإمنا ُولد من رحمها عدة رموز كلهم من الشباب، وقد تأخر 
نزول اإلس���الميني فيها قلياًل على اختالف توجهاتهم؛ مما أثار حفيظة العديد من الش���باب، ونسج خيًطا خفًيا 
من التوتر بني اإلسالميني والشباب الثوري، ولعل ثورة اخلامس والعشرين من يناير في مصر من أوضح األمثلة 

على هذه العالقات املتوترة على خالف باقي دول الربيع العربي.

فقد بدأت العالقة بني اإلس���الميني والش���باب الثوري في التوتر منذ اليوم األول م���ن الثورة، وخّفت حدتها 
قلياًل بنزول اإلخوان إلى امليدان، وحماية املتظاهرين في موقعة اجلمل الش���هيرة. وبعد التنحي وبدء اخلطوات 
التدريجي���ة للتحول الدميقراطي في مصر، ظهرت قوة اإلس���الميني احلقيقية، وضع���ف غيرهم ممن افتقدوا 
اخللفية املجتمعية والقيادات املؤطرة، والتي ُمورس عليها أدوار تربوية لس���نني طويلة؛ فكانت نتيجة االنتخابات 
البرملانية فوًزا كاس���ًحا لإلسالميني، ولم ميثل شباب الثورة في البرملان إال بضعة أفراد يعدون على أصابع اليد 

الواحدة.

وهنا عاد خيط التوتر للظهور مرة أخرى، ولكنه نسج ثوًبا كاماًل من االتهامات لإلسالميني من الشباب الثوري 
باالنقضاض على الثورة، والقفز على مكتس���باتها، ومحاولة االس���تحواذ عليها، فكان ال بد من فتح هذا امللف، 
والبحث عن أسباب هذا التوتر، ومحاولة رأب الصدع احلاصل بني اإلسالميني والشباب الثوري؛ بسبب اإلعالم 
املغرض تارة، وتصرفات بعض اإلسالميني غير املسئولة تارة أخرى، واقتصرت فيه على احلالة املصرية؛ لوضوح 

املشكلة البحثية فيها، على العكس من باقي دول الربيع العربي، مثل ليبيا، أو تونس، أو اليمن.

ومن هنا تأتي أهمية البحث لدراسة العالقة بني اإلسالميني والشباب والثوري، وآفاقها املستقبلية؛ باعتبار أن 
كال القوتني لهما ثقلهما في العمل السياسي واالجتماعي، والتنموي في بالد الربيع العربي التي تخطو خطواتها 
األولى نحو الدميقراطية والتنمية، والنهضة الشاملة، والتي حتتاج فيها ملجهودات جميع أبنائها؛ خاصة أصحاب 

الثقل الواقعي بني اجلماهير.  

اهلدف من الدراسة:

)- رصد وحتليل أسباب توتر العالقة بني اإلسالميني والشباب الثوري.

حممد السيد عبد الرازق

 اإلسالميون وآفاق العالقة
 مع الشباب الثوري )مصر منوذًجا(

باحث وأكادميي مصري
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2- رس���م ص���ورة مس���تقبلية آلف���اق العالقة بني 
اإلس���الميني والش���باب الثوري، على ضوء املتغيرات 

احلادثة في الواقع السياسي املصري.

3- تقدمي بعض املقترحات للمطلعني على الدراسة، 
س���واء كانوا من اإلس���الميني، أو من الشباب الثوري 

لتحسني العالقة بني الطرفني.

4- وضع ص���ورة متكاملة إلط���ار اجتماعي ميكنه 
اس���تيعاب طاقات الش���باب الهائلة ف���ي دول الربيع 

العربي، وخاصة مصر.

التساؤالت البحثية:

ومن أجل تل���ك األهداف أحاول في هذا البحث أن 
أجيب على مجموعة من التساؤالت، هي:

- ما املقصود بالشباب الثوري؟

- ما املقصود باإلسالميني؟

- ما أسباب ومظاهر توتر العالقة بني اإلسالميني 
والشباب الثوري أثناء وبعد الثورة؟

- كي���ف ميكن حتس���ني العالقة بني اإلس���الميني 
والش���باب الثوري؟ وما هو دور اإلسالميني والشباب 

الثوري كّل على حدة في حتسني العالقة؟

- هل ميكن اس���تيعاب الش���باب الث���وري في أطر 
اجتماعية وطنية؟ وما مواصفات هذه األطر؟

حماور البحث:

ومن َثم فقد رأيت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور رئيسة:

)- اإلسالميون والشباب الثوري، التعريف واملفهوم. 

2- عالقة اإلس���الميني بالشباب الثوري أثناء وبعد 
الثورة، وأسباب توترها.

3- نح���و عالقة أفضل بني اإلس���الميني وش���باب 
الثورة.

احملور األول
  اإلسالميون والشباب الثوري، 

التعريف واملفهوم

اإلسالميون .. األطر واحملددات:

وح���ني نتحدث عن اإلس���الميني فنحن نقصد فئة 
محددة منه���م، وهو ما ميكننا أن نطلق عليه مصطلح 
احلركات اإلس���المية، والتي قال عنها الشيخ يوسف 
القرض���اوي: )ذلك العمل الش���عبي اجلماعي املنظم 
للعودة باإلسالم إلى قيادة املجتمع، وتوجيه احلياة(.))(

ولي���س املقصود هنا الدعاة والعلماء والوعاظ، على 
اخت���الف انتماءاتهم الدعوية، مثل الصوفية، وجماعة 
التبليغ والدعوة، والسلفية القوصية )املدخلية(، وبعض 
املشايخ املس���تقلني أصحاب التوجه الدعوي احملض، 
أو ما يُعرف مبش���ايخ الفضائيات، وإمنا املقصود هو 
احلركات اإلس���المية الفاعلة التي تس���عى الستالم 
السلطة؛ كخطوة نحو حتقيق الرؤية الشاملة للنهضة، 
وهم بالتحدي���د، كانوا أثناء وبعد الثورة، ثالثة العبني 
أساسيني: اإلخوان املسلمني وذراعهم السياسي حزب 
احلرية والعدالة، والدعوة السلفية وذراعها السياسي 
حزب النور، واجلماعة اإلس���المية وذراعها السياسي 

حزب البناء والتنمية.

وإن كان لبعض املشايخ والدعاة السلفيني املستقلني 
أثر كبير على توتر العالقة بني احلركات اإلس���المية 
الفاعلة والشباب الثوري؛ بالفتاوى، والتصريحات التي 
أطلقوها أثناء وبعد الثورة، وما ظهر من عدم رضاهم 
عن الثورة، ورفضهم لها إجماالً، وتفضيلهم لالستقرار 
وحماية الدم���اء واألعراض، ولكنهم في نهاية املطاف 
بعيدون نس���بّيًا ع���ن أرضية الصراع السياس���ي بني 

الشباب الثوري واإلسالميني.

وال يج���ب أيًض���ا أن نغفل عن الفضاء اإلس���المي 

))( د. يوسف القرضاوي، أولويات احلركة اإلسالمية في املرحلة 
القادمة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 992)م، ط3)، ص)3)(.
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الواس���ع، والذي امتد ليش���مل مجموع���ة من الدعاة 
الش���باب أصحاب التوجهات االنفتاحية في اخلطاب 

اإلس���المي أمثال: عمرو خالد، 
مصطف���ى حس���ني، وغيرهم، 
والذين كانوا في صفوف الثوار 
من اللحظ���ات األولى، ودعموا 
مطالب الش���باب بق���وة، ولكن 
هؤالء ليسوا محل دراستنا، فهم 
كما ذكرنا لم يكون���وا يوًما في 
ذهن الثوار من أعداء الثورة أو 

الراكبني عليها.

الشباب الثوري .. األطر واحملددات:

ويبدو األمر أكثر غموًضا حني نتحدث عن الشباب 
الثوري، فاالئتالفات الثورية صار عددها يتعدى مائتي 
ائتالف وجتمع شبابي، يُطلق على نفسه شباب الثورة، 
وحني تبحث على صفحات شبكة التواصل االجتماعي 
facebook عن مصطلح شباب الثورة جتد مئات النتائج 

من الصفحات واملجموعات التي تتحدث باسم الشباب 
الثوري، أو التي تُطلق على نفسها شباب ثورة 25 يناير.

ولكن ميكننا القول: إن الشباب الثوري يف مقصودنا هم 
أحد صنفني:

الصنف األول: الشباب من املرحلة العمرية بني 8) و35 
عاًما، والذين شاركوا في الثورة منذ بدايتها أو أثنائها 
مع عدم انتمائهم ألي حزب، أو تيار سياسي أو ديني، 
على املس���توى التنظيمي الرسمي، وإن كانوا مقتربني 
في أفكارهم ومنظومة قيمهم من التيار اإلسالمي في 
عموم���ه، أو التيار الليبرالي في عمومه، وهم األكثرية 

العظمى من الشباب الذي شارك في الثورة.

الصنف الثاني: وهم الشباب من نفس املرحلة العمرية 
الس���ابقة، والذين ينتمون فكرّيًا إلى التيار اإلسالمي 
)الس���لفي أو الوس���طي(، أو التيار الليبرالي، ولكنهم 
ليس���وا أعضاء فاعلني في كيانات حزبية في أي من 

اجلانبني، وهم الذين س���عوا بعد انتخابات الرئاس���ة 
األخيرة إلى االنضمام للكيانات السياسية املقتربة من 

فكرهم.

فانض���م املائلون إل���ى الفكر 
السلفي إلى حزب األمة املصرية 
بقيادة الش���يخ حازم صالح أبو 
إس���ماعيل، وانضم املائلون إلى 
الفكر الوسطي إلى حزب مصر 
القوية بقيادة الدكتور عبد املنعم 
إلى  املائلون  الفتوح، وانضم  أبو 
الفك���ر الليبرالي إلى حزب الدس���تور بقيادة الدكتور 

محمد البرادعي.

احملور الثاني
 أسباب توتر العالقة بني اإلسالميني 

والشباب الثوري
بالنظر في أحداث الثورة، ومعطياتها، جند أن هناك 
ستة أسباب رئيسة أدت إلى توتر العالقة بني الشباب 
الثوري واإلس���الميني، ونش���وء حالة م���ن عدم الثقة 
املتبادل���ة، خاصة من جانب الش���باب جتاه احلركات 

اإلسالمية.

أواًل: تأخـــر اإلســـالميني عموًما يف دعـــم الثورة 
منذ بدايتها:

حني اندلعت ش���رارة الثورة األولى بتوجيه الدعوات 
من خ���الل صفحة »كلنا خالد س���عيد«، والعديد من 
الصفحات األخ���رى للتظاهر ي���وم 25 يناير، والذي 
يواف���ق احتفال الدول���ة املصرية بعيد الش���رطة؛ لم 
تنطلق هذه الدعوات من أي اجتاه أو فصيل إسالمي، 
فصفحة كلنا خالد س���عيد لم تكن صفحة إسالمية، 
وإمنا صفحة أنش���أها بعض الش���باب املصري غير 
املنتمي حركّيًا وتنظيمّيًا ألي من احلركات اإلسالمية 

الفاعلة، وال األحزاب أو التيارات الليبرالية.

يبدو األمر أكثر غموًضا حني نتحدث عن الشباب 
الثوري، فاالئتاف��ات الثورية صار عددها يتعدى 
مائ��يت ائتاف وجتمع ش��بابي، ُيطلق على نفس��ه 
ش��باب الثورة، وحني تبحث على صفحات ش��بكة 
التواص��ل االجتماع��ي facebook ع��ن مصطلح 
ش��باب الثورة جتد مئ��ات النتائج م��ن الصفحات 
واجملموعات اليت تتحدث باسم الشباب الثوري، أو 

اليت ُتطلق على نفسها شباب ثورة 25 يناير.
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وق���د كان موق���ف جماعة اإلخ���وان واضًحا بعدم 
املش���اركة بصفة رس���مية في تظاه���رات 25 يناير، 
وظهر ذل���ك جلّيًا عبر موقع إخ���وان أون الين املوقع 
الرسمي جلماعة اإلخوان املسلمني؛ حيث كانت أخبار 
التظاه���رات تُنَْقل بصيغة إخبارية، ودون إش���ارة من 
قريب أو بعيد بانضمام اإلخوان أو مش���اركتها فيها، 

ونعطي مثاالً على ذلك بخبرين:

اخلبر األول نُشر بتاريخ 25 يناير في العاشرة و24 
دقيق���ة صباًح���ا بتوقيت مكة، 
كان عنوانه: )اليوم.. مظاهرات 
الغضب تعم مصر، واألمن يهدد( 
ا: )يخرج اآلالف من  جاء فيه نّصً
النشطاء وممثلي القوى الوطنية 
املختلف���ة، الي���وم الثالثاء، في 
القاهرة ومحافظات اجلمهورية؛ 
األوضاع،  بتصحي���ح  للمطالبة 
وإعالن مطالب اإلصالح، وسط 

تهديدات أمنية متصاعدة مبواجهة حاسمة، واعتقال 
»كل َمن يخرج عن الشرعية والقانون«.

يش���ارك في املظاهرات عدٌد من األحزاب والقوى 
السياس���ية، مثل اجلبهة، والعمل، والغ���د، والكرامة 
»حتت التأسيس«، واجلمعية الوطنية للتغيير، وأعضاء 
البرملان الش���عبي م���ن مختلف االجتاه���ات الفكرية 
والسياسية، ونش���طاء احلركات الشبابية، مثل حركة 
شباب 6 أبريل، وغيرها من احلركات االحتجاجية( ))(، 
ويالحظ هنا عند حصر احلركات والتيارات الداعية 

واملشاركة في املظاهرات عدم ذكر جماعة اإلخوان.

ثم جاء اخلبر الثاني مؤكًدا للخبر األول، ونُشر أيًضا 
بتاريخ 25 يناير، ولكن في الواحدة و2) دقيقة بتوقيت 
مكة بعن���وان: )»الفيس ب���وك«.. الغاضبون يطالبون 
برحيل النظام(، وجاء في طياته: )سادت أجواء الغضب 

))( خال���د عفيف���ي، خبر نش���ر على موقع إخ���وان أون الي���ن، 25يناير 
http://www.ikhwanonline.com/new/Article. ))20م:  

aspx?ArtID=78366&SecID=230

صفحات املوقع االجتماعي »الفيس بوك« قبل ساعات 
من انطالق مظاهرات 25 يناير بالشارع املصري، التي 
دع���ت إليها القوى الوطنية، وطالبت مش���اركات رواد 
املوقع النظ���ام املصري بالرحيل، فيما تصدرت أبيات 
أبو القاسم الشابي جميع صفحات املشاركني()2(، وهنا 
أيًضا ال يوجد أي إش���ارة من قريب أو بعيد إلى دور 

اإلخوان، أو مشاركتهم في هذه التظاهرات.

وعل���ى الرغم من اختف���اء الصورة الرس���مية في 
املشاركة، إال أن اجلماعة أعلنت 
رفضه���ا للظلم، وع���دم منعها 
املشاركة  من  اجلماعة  ش���باب 
في التظاه���رات بصفة فردية؛ 
كش���باب مصري يطالب بوقف 
وخرجت  والظل���م،  االضطهاد 
بعض قي���ادات اإلخ���وان، مثل 
البلتاج���ي  محم���د  الدكت���ور 
لتؤكد  العريان  عصام  والدكتور 
على مشاركتهم في تظاهرات اخلامس والعشرين من 

يناير مع العديد من الشباب املنتمني للجماعة.

وعش���ية يوم جمعة الغضب الثامن والعش���رين من 
يناير أعلنت اجلماعة مش���اركتها بصفة رس���مية في 
التظاهرات التي تطورت بعد ذلك إلى اش���تباكات بني 
املتظاهرين وجهاز الشرطة؛ كان للجماعة الدور األكبر 
في حس���مها لصالح الثوار في العديد من املواقع على 

مستوى اجلمهورية.

فكانت اخلالصة أن اإلخوان املس���لمون، وإن كانوا 
م���ن أكثر الفصائل املعارضة للنظام قبل الثورة، وأنهم 
ل���م يكونوا ضد الثوار أو الث���ورة من البداية؛ إال أنهم 
تأخ���روا كثيًرا في الن���زول للميادين، مم���ا أثَّر على 
ر  مصداقيته���م عند الكثير من الش���باب الثوري، وأخَّ
الزخم الث���وري حتى جمعة الغض���ب التي ظهر فيها 

)2( أسامة عبد السالم، خبر نشر على موقع إخوان أون الين، 25يناير 
http://www.ikhwanonline.com/new/Article. ))20م:

aspx?ArtID=78384&SecID=0

 اإلخ��وان املس��لمون، وإن كانوا من أكث��ر الفصائل 
املعارضة للنظام قبل الثورة، وأنهم مل يكونوا ضد 
الث��وار أو الثورة من البداية؛ إال أنهم تأخروا كثرًيا 
ر عل��ى مصداقيتهم  يف الن��زول للميادين، مم��ا أثَّ
��ر الزخم  عن��د الكث��ري من الش��باب الث��وري، وأخَّ
الثوري حتى مجعة الغضب اليت ظهر فيها حقيقة 
اإلخ��وان،  مجاع��ة  وخاص��ة  اإلس��اميني،  ق��وة 

الة يف الثورة. ومشاركتهم الفعَّ
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حقيقة قوة اإلس���الميني، وخاص���ة جماعة اإلخوان، 
الة في الثورة. ومشاركتهم الفعَّ

ثانًيـــا: وقـــوف بعـــض اإلســـالميني ضـــد الثورة 
بالفتاوى والتصرحيات:

ومما زاد األمر س���وًءا، وساهم في توتر العالقات 
بني اإلس���الميني وش���باب الثوار: املوقف الرسمي 
للتيارات الس���لفية من الثورة، ومن التظاهرات منذ 
بدايتها؛ ما بني مانع للخروج للمفاس���د املتوقعة، وما 
بني محّرم ألصل التظاه���رات، واعتبارها صوًرا من 
صور اخلروج على احلاكم، والتي جاء الشرع مبنعها، 

ولو كان احلاكم فاسًقا.

ولن نس���هب في موقف التي���ار املدخلي من الثورة، 
فهم من األساس يحّرمون العمل اجلماعي، ويعتبرون 
احلركات اإلس���المية امتداًدا لفكر اخلوارج األوائل، 
س���واء كانت تلك احلركات س���لمية أو مسلحة، وقد 
استمروا على منهجهم بعد الثورة بال تغيير أو تبديل، 
وكانت القنوات الفضائية تتسابق في تصديرهم للرأي 
العام على اعتب���ار أنهم ممثلون عن املنهج الس���لفي 

والفكر السلفي.

ولكننا س���نركز احلدي���ث عن موقف باق���ي التيار 
السلفي من الثورة، وخاصة مدرسة اإلسكندرية، والتي 
تُعرف بالدعوة الس���لفية؛ ألن هذه التيارات هي التي 
ش���اركت وبقوة بعد جناح الثورة في العمل السياسي، 
وأّسس���ت مجموعة من األحزاب ذات التوجه السلفي، 
على رأس���ها حزب النور، وحزب الفضيلة، واألصالة، 

وغيرها.

واحلقيقة أن موقف الدعوة الس���لفية من تظاهرات 
اخلامس والعش���رين من يناي���ر كان موقًفا س���لبّيًا، 
شددوا فيه على منع اخلروج للتظاهر؛ درًءا للمفسدة، 
وتقدمًيا للصالح العام عل���ى اخلاص، وكانت الفتاوى 
املسموعة واملقروءة تتناول املفاسد املتوقعة جراء هذه 
التظاهرات، مم���ا يعني بصورة واضح���ة منع أفراد 

الدعوة من املشاركة فيها.

ففي فتوى مسموعة))( للش���يخ ياسر برهامي أحد 
كبار مش���ايخ املدرسة الس���كندرية نزلت على موقع 
صوت الس���لف املوقع الرسمي للش���يخ ياسر بتاريخ 
الثالث والعش���رين من يناير، رد الش���يخ ياس���ر على 
س���ؤال ألحد احلضور يقول فيه: إنه نوى اخلروج في 
تظاهرات اخلامس والعش���رين من يناير، بنية تكثير 
سواد املسلمني، ومقاومة الطاغوت فهل يصح له ذلك؟

فأجابه الشيخ ياسر أنه ال يرى له اخلروج، وال يراه 
له املش���ايخ جميعهم مع عدم رضاه���م بأي مظلمة، 

وأنهم جازمون أن مصر تختلف عن تونس.

وفي فتوى مقروءة نُش���رت على موقع صوت السلف 
قبل التظاهرات أفتى الش���يخ ياسر مبنع اخلروج في 
هذه التظاهرات، وأش���ار إلى أن هذا الرأي ليس رأيه 
وح���ده، وإمنا هو رأي املش���ايخ جميعه���م، وجاء في 
الفتوى )....نرى عدم املشاركة في تظاهرات اخلامس 
ا في  والعش���رين من يناير، وكالم املش���ايخ واضح جّدً

ذلك، واألوضاع مختلفة بني مصر وتونس.

وال يعني هذا رضانا عن أي مظلمة صغيرة أو كبيرة 
أصابت الناس، وأعظمها تغييب شرع الله؛ لكننا نأمتر 
مبا أمرنا الله به من الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، 

ومبا ال يعقب مضرة أكبر.

....واملش���ايخ ف���ي اإلس���كندرية جميعه���م -بعد 
تش���اورهم- متفقون على ما ذكرت���ه في إجابتي، وما 

أظن غيرهم خارجها يخالفهم(. )2(

وكان موقف اجلماعة اإلسالمية متمثاًل في )رفض 
إس���قاط مبارك، واالكتفاء بعدم ترش���يحه مستقباًل، 

))( د. ياسر برهامي، حول املشاركة في مظاهرات 25 يناير، فتوى صوتية، 
http://www.salafvoice.com/sndlib/les-  موقع صوت الس���لف:

son.php?id=5649

)2( د. ياسر برهامي، حكم املشاركة في ثورة يوم 25 من يناير اقتداًء بثورة 
http://www.salafvoice. :تونس، فتوى مقروءة، موقع صوت السلف

com/article.php?a=5115
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)ارحم���وا عزيز ق���وم( هو عنوان أه���م مقاالت أبرز 
قيادييها الذي لم يش���أ أن يكمله���ا ويقول )عزيز قوم 
ذل(، إضاف���ة إلى دع���وة ألن تش���ارك اجلماعة في 
احل���وار الوطني رغم أنها كانت مس���تبَعدة متاًما قبل 
الثورة من أي نقاش سياس���ي، ولم تشارك مطلًقا في 
أي فعالياته���ا.. وكان الفًتا اس���تجابة النظام الفورية 
ودعوة اجلماعة اإلسالمية للمشاركة في احلوار، وهو 
ما أتصور أنه كان جزًءا من اس���تراتيجية اس���تهدفت 
إدخال فاعلني كثر ومختلف���ني بقصد تعميم النقاش 
حول مطالب مختلفة لم تكن تتصل مباش���رة مبطالب 
الثورة، وطرح أجندات متعددة، ورمبا متش���رذمة تفتح 

إلطالة أمد احلوار دون تلبية أي منها(.))(

وبالرغم من هذا، فال يس���تطيع أحد حتى من غالة 
العلماني���ني أن ينكر دور الش���باب الس���لفي والدعوة 
الس���لفية في تأمني املمتل���كات العام���ة واخلاصة، 
واملش���اركة بق���وة وفاعلية في اللجان الش���عبية التي 
انتش���رت حينها في ربوع مصر بعد انسحاب الشرطة 
من الش���ارع، ومش���اركتهم الفّعالة بعد موقعة اجلمل 
في املظاهرات ف���ي مختلف أنحاء اجلمهورية، كما ال 
يس���تطيع أحد أن ينكر أن هناك العديد من الشباب 
السلفي ش���ارك في التظاهرات منذ بدايتها، وكذلك 
بعض احلركات الس���لفية الناشئة، مثل حركة حفص 
)احلركة الس���لفية لإلصالح( )2(، كانت من املشاركني 
والداعمني للتظاهرات منذ بدايتها، خاصة بعد مقتل 
الش���اب السلفي سيد بالل من جراء التعذيب على يد 

أمن الدولة في اإلسكندرية.

وقد نشرت )حفص( بيانا واضح اللهجة بتاريخ 8) 

))( حسام متام، اإلسالميون ومس���ارات الثورة املصرية، مقال إلكتروني، 
http://www.tran- ،20م((  موقع ترانس أوربيان، السابع من فبراير

seuropeennes.eu/ar/articles/246

)2( أنكر مش���ايخ الدعوة الس���لفية عالقتهم بهذه احلركة، وصرح الشيخ 
ياس���ر في تسجيل مرئي له على موقع أنا الس���لفي أنه يختلف كثيًرا 
مع رض���ا أحمد صمدي مؤس���س احلرك���ة، وزادت االختالفات في 
الفت���رة األخيرة، خاص���ة فيما يتعلق بقضية املظاه���رات التي تدعو 
http://www.anasalafy.com/play. :له���ا احلركة، رابط الفيدي���و

php?catsmktba=20122

يناير ))20م تدع���و فيه جموع املصريني للخروج إلى 
تظاهرات اخلامس والعش���رين من يناير، حتى لو كان 
أغلب قادتها من العلمانيني، أو حتى من أهل الكتاب.)3( 

ثالًثا: ما بدا من تناقض ملواقف بعض اإلسالميني 
قبل الثورة وبعدها:

واملعني هنا هو التيار الس���لفي الذي اتخذ مجموعة 
م���ن املواقف بع���د الث���ورة تخالف توجهات���ه وآراءه 
قبل الث���ورة في ع���دة قضايا، لع���ل أبرزها: قضية 
الدميقراطية، واملش���اركة السياسية، ودخول املجالس 
النيابي���ة ع���ن طري���ق االنتخابات، وكذل���ك قضية 

التظاهرات واإلضرابات.

فق���د كان عم���وم التي���ار الس���لفي ي���رى حرمة 
الدميقراطية، وأنها مصادمة للش���ريعة اإلس���المية، 
ويرى عدم جواز الدخول في اللعبة السياس���ية طاملا 
تَُدار بقواعد الدميقراطية الغربية، وكانت كتابات رموز 
الدعوة، ومحاضراتهم املس���موعة واملقروءة، تعترض 
على الدميقراطية كلفظ وشعار ومنهج تطبيقي غربي.

يقول الدكتور سعيد عبد العظيم: )والفارق كبير بني 
اإلسالم والدميقراطية أو العلمانية( )4(.

 ويقول في وصف كلم���ة الدميقراطية: )وإذا كانت 
الكلمة يوناني���ة، واملبادئ التي تنط���وي حتتها كفرية 
وثنية، والشرك شيء واحد تتفق صوره في أنها قصد 
لغير الله ف���ي التوجه والطلب والتش���ريع، والتعظيم 
والتقدي���س( )5(، ثم يق���ول: )الدميقراطية هي منهج 

وثني كفري( )6(.

)3( مدونة احلركة الس���لفية من أجل اإلص���الح حفص، بيان رقم 2732، 
http://alharakahalsalafiah.blogspot.:20م(( يناي���ر   (8

com/2011_01_01_archive.html

)4( د. سعيد عبد العظيم، الدميقراطية ونظريات اإلصالح في امليزان، دار 
اإلميان، مصر، 2004م، ط)، ص)68(.

)5( املصدر السابق، ص)29)(.

)6( املصدر السابق، ص)29)(.
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وعل���ى الرغ���م م���ن املعارض���ة الش���ديدة لرموز 
الدعوة الس���لفية للعمل السياس���ي واحلزبي وآلليات 
الدميقراطية قبل الثورة، إال أنهم بعد الثورة كانوا من 
أوائل الساعني لتأسيس حزب سياسي، والدخول في 
اللعبة السياسية، فأنشأت مدرسة اإلسكندرية حزب 
النور، ومت إنش���اء حزبي األصالة والفضيلة مبرجعية 
س���لفية، ومبباركة بعض مش���ايخ القاهرة مثل الشيخ 

الدكتور محم���د عبد املقصود، 
والشيخ محمد حسان.

وكان له���ذا االنتق���ال م���ن 
املعارضة الشديدة للدميقراطية 
لها،  الواقعي���ة  املمارس���ة  إلى 
والرضى بآلياته���ا، له ما يبرره 
في ح���ّس التيار الس���لفي؛ من 
تغي���ر األح���وال، وانتهاء عصر 
القمع واالضطهاد، وفتح أبواب 

احلري���ة للجميع، ولكن على الرغ���م من هذا خرجت 
تبريراتهم لهذا االنتقال واهية غير مقنعة حتى لبعض 
أفرادهم، خاصة م���ن الناحية الش���رعية، فما بالنا 
بشباب الثورة غير املتعمق في العلوم الشرعية، والذي 
ال يعل���م الكثير عن فقه األولوي���ات، واعتبار املصالح 
واملفاس���د، ومقاصد الش���ريعة، والسياسة الشرعية، 
وغيرها من املصطلحات األصولية التي يجهل حقيقتها 
الكثير من أبناء التيار الس���لفي أنفسهم، فبدا املوقف 
للشباب الثوري وكأنه انتقال من حالة إلى نقيضها بال 

مبررات واضحة قوية.

رابًعا: مشاركة بعض اإلسالميني يف احلوار مع 
النظام السابق ورموزه أثناء الثورة:

كان للح���وار الذي ش���اركت فيه جماع���ة اإلخوان 
املس���لمني مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان أثر 
بالغ في تقوية الش���ك بني القوى اإلسالمية والشباب 
الثوري، هذا احلوار الذي دعا إليه النظام في محاولة 
لتهدئة الش���باب، وإقناعه بإخ���الء امليادين، والرضا 

باملرحلة االنتقالية التي سيقودها عمر سليمان باإلنابة 
عن مبارك حلني إجراء انتخابات رئاس���ية أخرى في 

سبتمبر ))20م.

فقد رأى الثوار أن اإلخوان س���يعودون إلى أحضان 
النظ���ام مرة أخ���رى، وأنهم يبحث���ون عن مصاحلهم 
الش���خصية، وأن ثمة اتفاًقا غير معل���ن بني قيادات 
اجلماع���ة واللواء عمر س���ليمان على إب���رام صفقة 
القانوني  االعت���راف  مفاده���ا 
االنس���حاب  مقابل  باجلماعة، 
من امليادين، مما يُضِعف الزخم 
الثوري، ويس���اهم في إضعاف 

الثورة.

يق���ول الباحث حس���ام متام 
–رحم���ه الل���ه- ف���ي معرض 
حديثه عن هذا احلوار: )فرغم 
استمرار نزولهم للش���ارع، وعدم االنسحاب منه، فإن 
حتوالً الفًتا في موقفهم طرأ مس���اء السبت 5 فبراير، 
حني قبلوا باملش���اركة في احل���وار الوطني قبل رحيل 
الرئيس مبارك، لقد قال اإلخوان: إنهم س���يتحاورون 
م���ع النظام، ومن ضمن احلوار س���يكون احلوار على 
رحيله، رمبا كان ذلك إخراًج���ا لطيًفا لقرار احلوار، 
لكن املؤكد أن اإلخ���وان كانوا أقرب للتنازل فعلّيًا عن 
مطل���ب الرحيل لو لم يس���قط النظ���ام، وأنهم كانوا 
سيدخلون فعاًل في سير احلوار وفق ما كان سيطرحه 

هذا األخير(. ))(

خامًســـا: تأثر الشـــباب الثوري بالنخب العلمانية، 
ومحالتها اإلعالمية املكثفة على التيار اإلسالمي:

كان لإلع���الم احلكوم���ي واخل���اص دور كبير في 
توجي���ه الرأي العام املصري، بصورة عامة والش���باب 
الثوري بصورة خاصة، ضد التيار اإلس���المي عموًما 

))( حسام متام، اإلسالميون ومس���ارات الثورة املصرية، مقال إلكتروني، 
http://www.tran- :20م((  موقع ترانس أوربيان، السابع من فبراير

seuropeennes.eu/ar/articles/246.

على الرغم من املعارضة الش��ديدة لرموز الدعوة 
وآللي��ات  واحلزب��ي  السياس��ي  للعم��ل  الس��لفية 
الدميقراطي��ة قب��ل الث��ورة، إال أنهم بع��د الثورة 
كانوا من أوائل الس��اعني لتأس��يس حزب سياسي، 
والدخ��ول يف اللعبة السياس��ية، فأنش��أت مدرس��ة 
اإلسكندرية حزب النور، ومت إنشاء حزبي األصالة 
والفضيل��ة مبرجعي��ة س��لفية، ومببارك��ة بعض 

مشايخ القاهرة .
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ب���كل عناص���ره ومعطياته، وعلى اخت���الف توجهات 
أفراده، فكانت احلمالت املش���وهة تنطلق بني احلني 
واآلخر عن حوادث غريبة، مثل قطع أذن مس���يحي، 

باملعروف  األمر  هيئة  وإنش���اء 
والنه���ي عن املنكر، وغيرها من 
احلم���الت املوّجه���ة إلضعاف 
صورة اإلس���الميني لدى عموم 
الش���عب، وإحداث القطيعة بني 

اإلسالميني والثوار.

وبتحلي���ل مضم���ون البرامج 
شو(  )التوك  املختلفة  احلوارية 
أثناء وبعد الثورة جند أن ُجَماًل 

بعينها كانت تتك���رر تقريًبا في كل البرامج على مدار 
األسبوع مما يصنع توجًها داخلّيًا للمتلقني ناحية هذه 
اجُلَمل فيما يُعرف بنظرية األجندة ))( في املصطلحات 
اإلعالمية، فكانت ُجماًل مثل: )الس���لفيون لم يشاركوا 
في الثورة منذ بدايتها، التدين املصري البسيط، املنهج 
اإلقصائي اإلخواني( تتكرر كثيًرا؛ مما يرس���خها في 
وجدان الش���ارع املصري، وس���اهم في تعميقها بعض 
التصرفات غير املسئولة من جانب بعض أفراد التيار 
اإلس���المي، والتي دعمت هذه التوجهات وقوتها في 

العقل اجلمعي املصري.

يقول األستاذ فهمي هويدي: )وال نستطيع أن نبرئ 
بعض املثقفني، وأغلب اإلعالميني، من املس���ئولني عن 
إعادة تشغيل فّزاعة اإلسالميني، والترويج لالنطباعات 
السلبية، والصور النمطية احململة بالسخرية واالزدراء 

والترويع.

فق���د كان هؤالء من حذروا م���ن بحر دم يغرق فيه 
البلد إذا ما أُجريت االنتخابات، وعن عودة قوية لفلول 

))( وه���ي نظرية تفترض وج���ود عالقة ارتباطية إيجابي���ة بني أولويات 
اهتمامات وس���ائل االتصال، وأولويات اهتمامات اجلمهور، فوس���ائل 
االتصال تستطيع أن تضع أولويات القضايا لدى اجلمهور مرتبة وفق 
األهمية الت���ي حظيت بها كل قضية في وس���ائل االتصال، ملزيد من 
التفاصي���ل يراجع: جمال مجاهد، الرأي العام وقياس���ه، دار املعرفة 

اجلامعية، مصر، 2008م، ط)، ص )2-207)2(.

النظام الس���ابق من خاللها. ولم يحدث شيء من هذا 
وال ذاك. وبعد ظهور النتائج جرى التخويف من حتالف 
اإلخوان والسلفيني الذين سينقلون التجربة اإليرانية، 
الباكس���تانية  آخر  ق���ول  وفي 
قول  في  الوهابية  والس���عودية 
ثال���ث. وما نح���ن بصدده اآلن 

يثبت أن ذلك ال أصل له.

وأحدث صيحة في مسلس���ل 
الشائعات حتدثت عن صفقة بني 
املجلس العسكري واإلسالميني؛ 
توزي���ع األدوار،  مت من خاللها 
وتب���ادل املواقع واملصالح، وهي 
شائعة مضحكة؛ ألن الذين حصدوا أعلى األصوات ال 

يحتاجون لعقد صفقات(. )2(

سادًسا: تهميش الشباب الثوري، وعدم استيعابه 
يف انتخابات جملس الشعب:

وكانت هذه هي القش���ة التي قصمت ظهر البعير، 
وزادت من حالة االس���تقطاب بني اإلسالميني والقوى 
الثورية، وأوصلتها إلى مرحلة من االحتقان الش���ديد 
بدت آثارها في اجللسات األولى ملجلس الشعب، فقد 
استحوذ التيار اإلسالمي على أكثر من 70% من مقاعد 
البرملان، وخلت قوائمه أو كادت من الش���باب الثوري 
أثناء االنتخاب���ات مبراحلها الثالث���ة، وكان االعتماد 
األكبر على قي���ادات وكوادر التيار اإلس���المي ذاته، 
ولم تكن هناك محاوالت جادة الحتواء هؤالء الشباب 
وضمهم إلى القوائم احلزبية، أو املقاعد الفردية ألي 

من احلزبني الرئيسيني: احلرية والعدالة والنور.

وبالرغ���م من محاولة جماعة اإلخ���وان متمثلة في 
ح���زب احلرية والعدالة إقامة حتالف سياس���ي يضم 

)2( فهمي هويدي، مش���اورات الس���لفيني، جريدة الشروق املصرية، عدد 
http://www.shorouknews.com/col- ،4) يناير 2)20م  الس���بت
umns/view.aspx?cdate=14012012&id=fe7e2941-f9e8-

44dd-ab36-83337ba60f9e

القش��ة اليت قصمت ظهر البع��ري، وزادت من حالة 
االس��تقطاب ب��ني اإلس��اميني والق��وى الثورية، 
وأوصلته��ا إىل مرحلة من االحتقان الش��ديد بدت 
آثاره��ا يف اجللس��ات األوىل جملل��س الش��عب، فق��د 
اس��تحوذ التي��ار اإلس��امي عل��ى أكث��ر م��ن %70 
م��ن مقاعد الربمل��ان، وخلت قوائم��ه أو كادت من 
الشباب الثوري أثناء االنتخابات مبراحلها الثاثة، 
وكان االعتم��اد األك��رب على قيادات وك��وادر التيار 
اإلس��امي ذات��ه، ومل تك��ن هناك حم��اوالت جادة 
الحتواء هؤالء الشباب وضمهم إىل القوائم احلزبية
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العديد من األحزاب الليبرالية للظهور بش���كل توافقي 
ينهي من مخاوف السيطرة التي تنقلها وسائل اإلعالم، 
إال أن ه���ذه احمل���اوالت باءت بالفش���ل، وبعد أن بدأ 
التحال���ف بأكثر من 40 حزًبا انتهى إلى أحد عش���ر 
حزًبا فقط، وانسحبت منه األحزاب الليبرالية العريقة 
مثل الوفد، مما رّسخ في وجدان القوى الثورية مسألة 
االحت���كار والهيمن���ة اإلخوانية عل���ى مقاليد األمور، 
وسعيهم لالستحواذ على الس���لطة، بغض النظر عن 
مدى صحة ذل���ك من عدمه ف���ي توجهات اجلماعة 

وذراعها السياسي حزب احلرية والعدالة.

احملور الثالث
  حنو عالقة أفضل بني اإلسالميني 

والشباب الثوري

أواًل: استشراف آلفاق العالقة:

حمطات الصعود واهلبوط

مرت الثورة املصرية بالعديد م���ن املنعطفات التي 
تغير فيها منحنى التوتر بني اإلس���الميني والش���باب 
الث���وري ما ب���ني ارتفاع وانخفاض حس���ب األحداث 
السريعة املتالحقة التي كانت متر بها مصر، بداية من 
أيام الثورة وقبل س���قوط النظام، ومروًرا باالنتخابات 
النيابية املختلفة، وانتخابات الرئاسة، وانتهاء مبرحلة 
املائة يوم األولى في فترة والية الرئيس محمد مرسي 

املنتمي حلزب احلرية والعدالة.

فف���ي بداية الث���ورة، وأثناء املظاه���رات ومراحلها 
املختلف���ة، ذاب التوت���ر بني اإلس���الميني والش���باب 
الث���وري، ووصلت أقصى مراح���ل التوافق عند تنحي 
مب���ارك، ولكن بدأ التوتر يعود م���رة أخرى بداية من 
معركة االستفتاء، ومروًرا بانتخابات الشعب والشورى 
واجلولة األولى النتخابات الرئاس���ة، والتي رأى فيها 
الشباب الثوري أن التيار اإلسالمي يسعى للهيمنة على 
مفاصل الدولة املختلف���ة، خاصة بعد تراجع اإلخوان 

عن وعدهم بعدم تقدمي مرش���ح النتخابات الرئاسة، 
وعدم التوافق بني القوى الثورية املختلفة على مرشح 

رئاسي واحد توافقي.

ثم ع���اد التوتر ليذوب تدريجّيًا بع���د توحد القوى 
الثوري���ة مع اإلخوان املس���لمني في مواجهة مرش���ح 
النظام السابق الفريق أحمد شفيق، ولكن لم تعد أبًدا 
حالة التوافق إلى ما كانت عليه أثناء الثورة؛ ألن حجم 
التصدعات والشروخ التي ش���ابت العالقة باتت أكبر 
من أن يحتويه���ا اجتماع على محاربة الفلول، أو أتباع 

النظام السابق.

وبدأ التوتر يذوب أكثر فأكثر باإلجراءات اإلصالحية 
التي اتخذها الرئيس محمد مرس���ي ف���ي املائة يوم 
األولى من توليه الرئاس���ة، وخطاب���ات الطمأنة التي 
كان يبعثها هنا وهناك، وإقصائه للمجلس العس���كري 
من املش���هد، وإلغاء اإلعالن الدس���توري املكمل الذي 
وضعه املجلس العس���كري قبل فوز مرسي بعدة أيام، 
ولكن���ه أيًضا لم يصل إلى مرحلة ما قبل تنحي مبارك 
لنفس السبب السابق مع استمرار اآللة اإلعالمية في 
مهاجمة الرئيس مرسي واإلخوان املسلمني، والتشكيك 

في كل خطوة يقوم بها الرئيس.

ويبقى السؤال، وماذا عن املستقبل القريب؟

ال شك أن مخاض الدميقراطية، والتحول من دولة 
العس���كر واحلكم الش���مولي إلى الدولة املدنية ودولة 
احلريات، س���يمر بعدة مراحل ومحطات مهمة، وعند 
هذه احملطات ستعود مشكلة العالقة بني اإلسالميني 

والشباب الثوري للظهور مرة أخرى.

فهناك مرحلة الدستور، واللجنة التأسيسية، ومدى 
أس���لمة الدس���تور القادم، ووضع مواد ترّسخ هيمنة 
التيار اإلس���المي عل���ى مقاليد األم���ور -كما تقول 
النخب الليبرالية-، وتليها مرحلة االنتخابات البرملانية 
القادمة، خاصة بعد تأكيد احلكم الصادر بحل مجلس 
الش���عب بأكمله، ويأتي بعدهم���ا مرحلة أقل ضراوة، 

ولكنها األكثر خطورة وهي انتخابات احملليات.
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واحلقيق���ة أن كل مرحلة من ه���ذه املراحل مبثابة 
اختبار للقوى اإلس���المية لقياس م���دى تفاعلها مع 
مطالب الشباب الثوري، وقدرتها على احتواء غضبهم 
املتصاعد، واالس���تعانة بطاقاته���م املتدفقة في بناء 

الوطن.

ولك���ن املالحظ من خ���الل التصريح���ات املبدئية 
لقيادات التيار اإلس���المي على املس���توى السلفي أو 
اإلخوان���ي أنه ال مجال للتفكير في حتالفات انتخابية 
تفسح الطريق أمام قيادات شبابية غير مؤدجلة للبروز 
في املعادلة السياس���ية في املرحلة املقبلة؛ عبر إخالء 
بعض املقاعد في بعض الدوائر للرموز الش���ابة التي 
ش���اركت في الثورة، فالتصريح األخير للدكتور عصام 
العري���ان بعزم حزب احلرية والعدالة املنافس���ة على 
00)% من مقاعد البرمل���ان املقبل يقطع الطريق أمام 
التحالفات أو التوافقات مع القوى السياسية املختلفة.

كما أن إدخال الش���باب الثوري على قوائم احلرية 
والعدال���ة والنور، ووضعه���م في ترتي���ب يتيح لهم 
املش���اركة يبدو غير واضح على أجندة كال احلزبني 
اإلس���الميني، خاصة بع���د األنباء ع���ن التحالفات 
السياسية التي يشرع في بنائها حزب النور مع القوى 
السياس���ية املختلفة، وبوادر فشل التحالف الوسطي 
بقيادة حزب الوس���ط مع حزب مصر القوية بقيادة 

الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح.

يتزامن ذلك مع إش���هار حزب الدس���تور الليبرالي، 
وال���ذي يضم العديد من الش���باب الث���وري صاحب 
اخللفية الليبرالية، وحملته اإلعالمية املكثفة لتوصيل 
رسالة للرأي العام مفادها أن حزب الدستور هو حزب 
ش���باب الثورة، مع إبراز بعض الناشطني السياسيني 
املنضمني للحزب فعلّيًا في الواجهة مثل الدكتور أحمد 

حرارة والذي فقد عينيه في ثورة يناير.

ويأتي ه���ذا أيًضا م���ع قرب اإلع���الن عن ميالد 
حزب األمة املصرية بزعامة الش���يخ حازم صالح أبو 
إسماعيل املرشح الس���ابق لرئاسة اجلمهورية، والذي 

سيضم خالله العديد من الشباب الثوري ذي اخللفية 
اإلسالمية املائلة للسلفية، واملتوقع أن ينافس بقوة في 

االنتخابات القادمة أيًضا.

ومع تدشني حزب مصر القوية أوائل أكتوبر 2)20م، 
والذي يضم العديد من الش���باب الذي خرج من رحم 
اإلخوان كش���باب التيار املصري، وغيرهم من الشباب 
صاحب التوجهات اإلس���المية العام���ة، ونيته دخول 
االنتخابات القادمة، واملنافسة عليها بقوة أيًضا يصبح 

املشهد السياسي املصري واضًحا للعيان.

فالق���وى اإلس���المية التقليدية املتمثل���ة في حزب 
احلرية والعدالة والنور، وما سيقومان به من حتالفات 
لن تخ���رج غالًبا عن إطار األحزاب اإلس���المية التي 
ستواجه التيار الليبرالي الشاب بزعامة حزب الدستور 
الصاعد، والذي يعد نفس���ه بقيادة الدكتور البرادعي 
لقيادة التيار الليبرالي بدالً من حزب الوفد واألحزاب 
العلمانية التقليدية الضعيفة، مثل التجمع واملصريني 
األحرار، واملصري الدميقراطي، وغيرها من األحزاب 

التي تبني حتالفات هشة تنهار حتى قبل أن تبدأ.

وستش���تد املنافسة كذلك بني تلك القوى اإلسالمية 
التقليدية والقوى اإلس���المية الصاع���دة املتمثلة في 
ح���زب األمة املصرية، وحزب مصر القوية، والتحالف 
الوس���طي املزمع إنش���اؤه بدون حزب مصر القوية، 
والذي يضم مجموعة من األحزاب الناش���ئة الشابة، 
مث���ل احلضارة واإلص���الح، والنهض���ة، وغيرها من 
األحزاب الصغيرة التي تض���م بني دفتيها العديد من 

الشباب.

وبالتالي فاملتوقع أن تعود العالقة مرة أخرى للتوتر 
في إطار املنافس���ة السياس���ية بني التيار اإلسالمي 
التقليدي والشباب الثوري الليبرالي، والشباب الثوري 
اإلس���المي املنضم لألحزاب الناش���ئة بع���د معركة 

الرئاسة.
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ثانًيـــا: مقرحـــات عملية لتحســـني العالقة بني 
اإلسالميني والشباب الثوري:

وفي إط���ار توقعنا لعودة العالقة بني اإلس���الميني 
وش���باب الثورة  إلى التوتر مرة أخ���رى؛ نقدم بعض 
املقترحات لتحس���ني العالقة بني الطرفني، مما يعظم 
الفائ���دة املرجوة م���ن انخفاض ح���دة التوتر بينهما، 
واس���تغالل طاقة الصراع واخلالف في بناء النهضة 

ومؤسسات الدولة املترهلة.

أ- مقرحات للتيار اإلسالمي:

)- توجي���ه اخلطاب اإلس���المي لقضايا النهضة، 
وبناء مؤسس���ات الدولة، وعدم االنش���غال بالقضايا 
الفرعية اخلالفية )فمصر تعاني من مشكالت الفقر، 
يْن  والبطال���ة، وتدهور الصحة والتعلي���م، وارتفاع الدَّ
الداخل���ي واخلارجي، وانهيار األخ���الق، ناهيك عن 
اس���تهداف قوى إقليمية ودولية، ومن هنا فالسياسة 
واحلكمة وأولويات املرحلة واحتياجات الناس تقتضي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

قته  العنتحسٍُ  نهتُبر اإلساليٍيقتزحبد 
 :نشجبة انثىرٌثب

 يؤسسبد وثُبء انُهضخ، نقضبَب اإلساليٍ انخطبة تىجُه - 1
 .انخالفُخ انفزعُخ ثبنقضبَب االَشغبل وعذو انذونخ،

 انشعت وعًىو انثىرٌ انشجبة نذي انذهُُخ انصىرح تصحُح - 2
 .األيىر يقبنُذ عهً نههًُُخ َسَع نى اإلساليٍ انتُبر أٌ

 .انحق احتكبر َظزَخ عٍ انتخهٍ اإلساليٍُُ عهً جتَ - 3

 جبدح إعاليُخ اتصبل قُىاد إَشبء اإلساليٍ انتُبر عهً َجت - 4
 انًختهفخ انشعت فئبد وثٍُ ثُُه ويثًزح

 يسبحخ وإدراك وتشعجبته، ثتعقُذاته انًصزٌ انىاقع إدراك - 5
 .انًصزٌ انشعت نذي انذٍَُ انجشء

 .يشكالتهى واستشعبر إنُهى، وانىصىل ثبنشجبة، الحتكبكا - 6

 انشعبراد َحىنىا وأٌ انتحذٌ، يستىي عهً َكىَىا أٌ - 7
 .سيُُخ خطط وفق يًُهجخ عًهُخ ثزايج إنً انزاقُخ اإلساليُخ
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جميعها أن يتوقف اخلطاب السياسي لإلسالميني عن 
إثارة أي قضاي���ا خالفية اآلن، والتفرغ نهائّيًا ملعاجلة 

تلك املشكالت( ))(.

2- الس���عي اجلاد لتصحيح الص���ورة الذهنية لدى 
الش���باب الثوري، وعموم الشعب، أن التيار اإلسالمي 
ال يس���عى للهيمنة على مقاليد األمور وفرض أجندته، 
ويكون ذلك عن طريق إشراك القوى املختلف في مهمة 

إعادة  دون  والتغيي���ر  النهضة، 
إنتاج ممارس���ات النظام البائد 
من إقصاء واس���تعالء وتضخيم 
ملس���اعي  وإفش���ال  لل���ذات، 
التحالف���ات والتكتالت، وتقدمي 
املصلحة العام���ة على املصالح 

احلزبية الضيقة.

اإلس���الميني  على  يجب   -3
التخل���ي ع���ن نظري���ة احتكار 

احل���ق قوالً وفع���اًل، واعتبار ما يقدمون���ه من برامج 
ومشاريع هي فهمهم لإلس���الم، وليست هي اإلسالم 
ذاته، )وبالتالي يجب أال يتصور أي فريق إسالمي أنه 
يقدم ملصر اإلسالم في ش���كل برامج سياسية، وإمنا 
هو يقدم لهم برامج سياس���ية مس���تمدة من َفْهم هذا 
الفريق للقرآن والس���نة، هذا بجانب أن هناك حركات 
سياس���ية محسوبة على التيار اإلسالمي فشلت خارج 
مصر، كما أن حتركات بعض اإلس���الميني في مصر 
َش���ابََها الكثير من أوجه القص���ور واخلطأ قبل وبعد 
ثورة 25 يناير( )2(، ويظهر هذا في تصريحات قياداته 
وأفراده وممارساتهم في أرض الواقع في كافة احملافل 
السياس���ية واالجتماعية، وتعاملهم م���ع النقد املوّجه 
لبرامجهم على أنه نقد للبرنامج أو لألشخاص، وليس 

لإلسالم في أغلب األحيان.

))( د. عبد الفتاح ماضي، اإلس���الميون والثورة املصرية، مقال إلكتروني، 
http://www.aljazeera.net/analy- :2) يناير 2)20م، اجلزيرة نت

sis/pages/c7a22cdb-e863-4113-9504-af23d535bce6

)2( املصدر السابق.

4- يجب على التيار اإلسالمي إنشاء قنوات اتصال 
إعالمية جادة ومثمرة بينه وبني فئات الشعب املختلفة 
من صحف، وفضائيات، وإذاع���ات، وبرامج، وغيرها 
من وس���ائل االتصال تقدم إعالًما هادًفا مميًزا، يرقى 
ملس���توى املش���روع النهضوي اإلس���المي، ويبتعد عن 
املداهنة والدفاع املستميت عن موقف التيار اإلسالمي 
صواًبا كان أم خطًأ، فتلك املمارسات تعيد إلى األذهان 
ص���ورة الصحف القومية، واإلعالم احمللي املدعوم من 
قبل النظام السابق، والذي يطبق 
الش���عار اخلال���د للديكتاتورية 
عب���ر التاريخ: »عاش امللك مات            

امللك«.

5- عل����ى التيار اإلس����المي 
إدراك الواقع املصري بتعقيداته 
مس����احة  وإدراك  وتش����عباته، 
الش����عب  الديني لدى  اجل����زء 
املصري على اختالف مس����توياته، وأن قضية الهوية 
اإلس����المية ليس����ت محل جدال أو نقاش على األقل 
في الوقت احلالي، خاصة بعد بروز قوة اإلس����الميني 
على أرض الواقع في االنتخابات البرملانية والرئاسية، 
ومن ثَ����م )فال ميكن اختزال الصراع السياس����ي في 
ص����راع حول الهوية، وإمنا ينبغ����ي أن يكون التنافس 
حول البرامج السياس����ية، وس����بل مواجهة مشكالت 
املجتمع. وبدون هذا فق����د تواجه أحزاب هذا التيار 
ذات اإلش����كالية التي واجهتها األحزاب الدميقراطية 
املس����يحية في أوروبا عندما تراج����ع الدافع الديني، 

وتراجعت معه األصوات( )3(.

6- املج���ال األكبر لالحتكاك بالش���باب، والوصول 
إليه���م، واستش���عار مش���كالتهم هو مج���ال العمل 
االجتماع���ي بتفرعات���ه املختلفة الدعوي���ة واخليرية 
والتنموية، ومن ثَم فعلى التيارات اإلسالمية أال حتصر 
مجال عملها في العمل السياس���ي فقط، وإمنا جتتهد 
في زيادة أعمالها املجتمعية العامة ملد اجلس���ور بينها 

)3( املصدر السابق.

جيب على اإلس��اميني التخلي عن نظرية احتكار 
احلق قواًل وفعًا، واعتبار ما يقدمونه من برامج 
ومشاريع هي فهمهم لإلسام، وليست هي اإلسام 
ذاته، كما جيب على التيار اإلس��امي إنشاء قنوات 
اتصال إعامي��ة جادة ومثمرة بين��ه وبني فئات 
الش��عب املختلفة من صحف، وفضائيات، وإذاعات، 
وبرامج، وغريها من وسائل االتصال تقدم إعاًما 
هادًف��ا ممي��ًزا، يرقى ملس��توى املش��روع النهضوي 

اإلسامي.
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وبني فئ���ات املجتمع املختلفة، وتس���اعد على وصول 
الفك���رة اإلس���المية بصورة صحيحة للش���باب على 

اختالف توجهاتهم.

7- على اإلسالميني أن يكونوا على مستوى التحدي 
واملتمثل في حتويل الش���عارات اإلسالمية الراقية إلى 
برامج عملي���ة ممنهجة وفق خط���ط زمنية واضحة، 
)فالبرنامج السياسي واالقتصادي العام ذو النصوص 
املجملة والفضفاضة الذي يرفعه اإلس���الميون يجب 
أن يتن���زل عل���ى أرض الواقع على هيئ���ة تفصيلية 
برنامجي���ة واضحة، وأن يخرج ع���ن إطار العموميات 
التي اش���تهرت به���ا برامج اإلس���الميني. فال يكفي 
وضع اخلطوط العريضة والش���عارات العامة واملبادئ 
اإلجمالي���ة كأرضية حلكم الدولة، وال يكفي التس���لح 
بالصدق واإلخالص والعمل الدءوب ملواجهة تعقيدات 
ومش���كالت السياس���ة واالقتصاد، فهن���اك فرق بني 
البرامج الفضفاضة احلافل���ة بالنصوص العامة التي 
قد تصلح ف���ي مقاعد املعارض���ة البعيدة عن حتمل 
مس���ؤوليات احلكم واإلدارة، وبني البرامج التفصيلية 
القادرة على رس���م األجوبة الدقيقة للقضايا الداخلية 
املختلف���ة، واالس���تجابة للتحدي���ات املتعاظمة التي 

تفرضها الظروف امللّبدة إقليمّيًا ودولّيًا())(.

ب. مقرحات للشباب الثوري:

)- على الشباب الثوري إدراك أن التعميم آفة خطيرة 
في التعامل مع الغير، فإن أخطأ بعض اإلسالميني في 
مرحلة من املراحل فليس معنى هذا أنهم س���يخطئون 
على ط���ول اخلط، أو أن كل التيارات واالجتاهات لها 
نفس الفكر أو التوجه، ومن ثَم فال ينبغي احلكم على 
تي���ار معني أو فصيل دون اختب���اره في أرض الواقع، 
والنظر إلى برامجه العملية، وحلوله الواقعية للمشاكل 
مع عدم استصحاب البعد التآمري في التعامل معهم 

))( مؤمن بسيسو، اإلسالميون حتديات ما بعد االنتصار، مقال إلكتروني، 
http://www.aljazeera. :26 ديس���مبر ))20م، موقع اجلزيرة نت
net/pointofview/pages/3a0a9666-c218-4231-99da-

831b2f857bb9

والس���عي اجلاد إلجناح التجارب الناش���ئة، فكل هذا 
يصب في مصلحة البالد في نهاية املطاف.

2- على الش���باب الثوري إدراك أن الشعب املصري 
يعيش -رغًما عنه- مرحلة زي���ادة مطردة في الوعي 
السياس���ي والثقافي؛ نتيجة هذا السيل من البرامج، 
والتحليالت السياسية التي تأتيه عبر وسائل اإلعالم 
املختلفة، وبالتالي فمن الصعب الس���يطرة على جموع 
الش���عب بنفس طريقة االس���تجهال التي كان يتبعها 
النظام الس���ابق، وافتراض أن التيار اإلسالمي يكسب 
معاركه مع خصومه فقط باستغالل العاطفية الدينية؛ 
هو افتراض غير صحيح، وينبئ عن نظرة فوقية جلموع 
الش���عب املصري، ومن ثَم فالعمل الواقعي واالحتكاك 
بالناس هو الس���بيل لتقومي أخطاء التيار اإلس���المي 
املوجودة، والتي ستنشأ من املمارسة، فليتحول الصراع 
إلى منافس���ة على نهضة البالد، بدالً من النقد الدائم 

غير املترجم في الواقع إلى عمل ميداني.

3- عل���ى الش���باب الث���وري إدراك حقيقة مفادها 
أن اس���تمرار الزخم الثوري ال يعني اس���تمرار حالة 
املظاهرات واالعتصامات على ط���ول اخلط، ولكنها 
حالة وقتي���ة نحافظ عليه���ا، حتى بناء مؤسس���ات 
الدولة الفاعل���ة، وبعد هذه املرحل���ة ينبغي على من 
يريد املشاركة في النهضة االنخراط في عمل حزبي، 
أو اجتماع���ي، أو حتى أن يجعل نفس���ه في صفوف 
املعارضة الس���لمية، فإدارة الدول���ة )عملية معقدة، 
وتتضمن الكثي���ر من الفرص التي ال بد أن يُس���تعد 
لها واملخاطر التي ال بد أن حُتس���ب جيًدا.. وتتطلب، 
بالتالي، االهتمام بإقامة النظام السياسي الذي يقوم 
على حكم القانون واملؤسسات الدميقراطية املنتخبة، 
وعل���ى املتخصصني األكفاء، ه���ذا النوع من األنظمة 
هو وح���ده القادر على التعامل، بش���كل مؤسس���ي، 
م���ع كل املطال���ب االجتماعية املش���روعة، وذلك مبا 
يتوفر له من ش���رعية ش���عبية عبر آلي���ة االنتخابات 
 الدميقراطية، وقنوات شرعية ومؤسسية لنقل مطالب
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الناس، وحتويلها إلى سياسات وقرارات( ))(.

ثالًثا: كيفية اســـتيعاب الشباب الثوري يف أطر 
اجتماعية وطنية:

وتبقى مالحظة جديرة بالتأم���ل، وهي أن كل هذه 
التيارات تتنافس على الش���ريحة العظمى من الشباب 
غير املؤدلج وغير املؤطر داخل أطر حزبية أو تنظيمية 
أو فكري���ة، وهي الفئة الكبرى ف���ي املجتمع املصري 
من الش���باب الطام���ح للتغيير، وال���ذي يرفض حالة 
االس���تقطاب الذي تضعه فيه األحزاب السياس���ية، 
ويرفض التطرف اإلسالمي والعلماني على حد سواء، 
ويرفض هذا السباق احملموم نحو السلطة من اجلميع، 
ويبحث عن إطار اجتماعي واس���ع فضفاض يش���بع 
طموحاته، وال يدخله في صراعات على السلطة، وهذه 
الش���ريحة حقيقًة هي نقط���ة االنقالب في املعادالت 
السياس���ية واالجتماعية إن ُوجد هذا اإلطار اجلامع، 
أو تلك احلركة االجتماعية، ونحن نضع اآلن بني يدي 
القارئ تصوًرا ملواصفات هذه احلركة، والتي منها:    

1- متكني الشباب من القيادة

فتكون قضية متكني الش���باب م���ن تولي املناصب 
القيادي���ة قضية محورية في تفكيرها، وطريقة عملها 
ف���ي أرض الواقع؛ عن طريق وض���ع األُطر الضابطة 
للترقي في قيادات احلركة، وتنويع املؤسسات العاملة 
فيها، وفتح الطرق لتول���ي املناصب القيادية في تلك 
املؤسسات مع وجود آلية علمية لتدريب الشباب على 
تولي القيادة، فال يتولى إال من يكون قادًرا على اإلدارة 

والعطاء.

2- تنـــوع األطـــر الربويـــة القـــادرة علـــى اســـتيعاب خمتلف 
اإلمكانات واملراحل العمرية:

))( د. عب���د الفتاح ماضي، مخاطر أم���ام االنتقال الدميقراطي املصري، 
http://www. :مقال إلكتروني، 27 أغس���طس ))20م، اجلزيرة نت
aljazeera.net/analysis/pages/5ffa0691-afb0-4dbd-b329-

5015b02e3aed

فنظري���ة التنظيم احملكم املغلق الذي يتعامل مع من 
ال ينتم���ي إليه على اعتبار أنه خصم، أصبحت نظرية 
قدمية، ولكن اإلطار املنش���ود هو إطار محكم منظم، 
ولكنه يتعامل مع غير املنتمني إليه باعتبارهم ش���ركاء 
حقيقيني في الوطن، ينبغي السعي للتعاون والتواصل 
معهم، وااللتق���اء معهم على األرضية املش���تركة بني 
مختلف التيارات الوطنية، وهي مصلحة الوطن؛ مبا ال 

يخالف الثوابت املجتمعية العامة املتفق عليها.

ومن ثَم ينبغ���ي على هذه احلرك���ة أو ذلك اإلطار 
أن يحوي من األطر التربوية واالس���تيعابية املختلفة؛ 
من أنش���طة، ومجاالت عمل، ومؤسس���ات، ما ميكنه 
من اس���تيعاب مختلف األعمار واإلمكانات النفس���ية 
والذهنية، فال يكون إطاًرا نخبوّيًا فحسب وال شعبوّيًا 

فقط، فينفر منه هذا الصنف أو ذاك.

3- حيمل رؤية شاملة لنهضة البالد

فاإلطار املنشود ينبغي أن يحمل رؤية واضحة وشاملة 
لنهضة البالد عبر مراحل متدرجة يحدث فيها التغيير 
على مختلف األصعدة، وف���ي كافة املجاالت: الدينية 
والثقافي���ة والفكري���ة، واالقتصادي���ة، واالجتماعية 
والسياس���ية؛ ألن غياب الرؤية كان من أشد سلبيات 
املرحلة الس���ابقة، والتي ال زلنا نعاني منها إلى اآلن، 
ووجود إطار منظم يسعى لنهضة البالد وفق مرجعية 
ال تصطدم بالثوابت املجتمعية، ورؤية ش���املة لتحقيق 
تلك النهضة يوفر الكثير من الوقت واجلهد على مئات 
اآلالف من الشباب الطامح، والذي يبحث عن متنفس 

ألحالمه في أرض الواقع املليء باإلحباطات.
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اخلامتة والتوصيات
النتائـــج  بعـــض  البحـــث نصـــل إىل  ويف ختـــام 

الرئيسة، أهمها ما يلي:

بـــني  العالقـــة  1- هنـــاك ســـتة أســـباب رئيســـة أدت لتوتـــر 
اإلسالميني والشباب الثوري

أواًل: تأخر اإلس���الميني عموًما في دعم الثورة 
منذ بدايتها.

ثانًيـــا: وقوف بعض اإلسالميني ضد الثورة بالفتاوى 
والتصريحات.

ثالًثا: ما بدا من تناقض ملواقف بعض اإلس���الميني 
قبل الثورة وبعدها.

بع���ض  مش���اركة  رابًعـــا: 
اإلس���الميني في احل���وار مع 
أثناء  ورموزه  الس���ابق  النظام 

الثورة.
خامًســـا: تأثر الشباب الثوري 
بالنخ���ب العلمانية، وحمالتها 
اإلعالمي���ة املكثفة على التيار 

اإلسالمي.
سادًســـا: تهمي���ش الش���باب 

الثوري، وعدم استيعابه في االنتخابات النيابية.

2- مرت الثورة املصرية بالعديد من املنعطفات التي 
تغير فيها منحنى التوتر بني اإلس���الميني والش���باب 
الث���وري؛ ما بني ارتفاع وانخفاض، حس���ب األحداث 

السريعة املتالحقة التي كانت متر بها مصر.

3- القوى اإلس���المية التقليدي���ة املتمثلة في حزب 
احلرية والعدالة والنور، وما سيقومان به من حتالفات 
لن تخ���رج غالًبا عن إطار األحزاب اإلس���المية التي 
ستواجه التيار الليبرالي الشاب بزعامة حزب الدستور 
الصاعد، والذي يعد نفس���ه بقيادة الدكتور البرادعي 

لقيادة التيار الليبرالي.

4- وستش���تد املنافس���ة كذل���ك بني تل���ك القوى 

اإلس���المية التقليدية والقوى اإلس���المية الصاعدة 
املتمثلة في حزب األمة املصرية، وحزب مصر القوية، 
والتحالف الوس���طي املزم���ع إنش���اؤه، والذي يضم 
مجموعة من األحزاب الناشئة الشاّبة، مثل احلضارة، 

واإلصالح والنهضة.

5- املتوق���ع أن تعود العالقة م���رة أخرى للتوتر في 
إطار املنافسة السياسية بني التيار اإلسالمي التقليدي، 
والشباب الثوري الليبرالي، والشباب الثوري اإلسالمي 

املنضم لألحزاب الناشئة بعد معركة الرئاسة.

كما نسّجل يف اخلتام جمموعة من التوصيات 
والشـــباب  اإلســـالمي  للتيـــار 

الثوري:

)- يج���ب على اإلس���الميني 
توجي���ه اخلط���اب اإلس���المي 
لقضايا النهضة، وبناء مؤسسات 
الدولة، وعدم االنشغال بالقضايا 

الفرعية اخلالفية.

الس���عي  عليهم  يجب  كما   -2
اجلاد لتصحيح الصورة الذهنية لدى الشباب الثوري، 
وعموم الش���عب أن التيار اإلس���المي هو تيار يسعى 

للهيمنة على مقاليد األمور وفرض أجندته.

3- ينبغ����ي على اإلس����الميني التخل����ي عن نظرية 
احتكار احل����ق قوالً وفعاًل، واعتب����ار أن ما يقدمونه 
من برامج ومشاريع هي فهمهم لإلسالم وليست هي 

اإلسالم ذاته.

4- وبات من الضروري بالنس���بة للتيار اإلس���المي 
إنش���اء قنوات اتصال إعالمية ج���ادة تبتعد فيها عن 
املداهنة والدفاع املستميت عن موقف التيار اإلسالمي 

صواًبا كان أم خطًأ.

5- على اإلسالميني أن يكونوا على مستوى التحدي، 
واملتمثل في حتويل الش���عارات اإلسالمية الراقية إلى 

عل��ى الش��باب الث��وري إدراك أن الش��عب املص��ري 
يعيش -رغًما عنه- مرحلة زيادة مطردة يف الوعي 
السياس��ي والثق��ايف، وافرتاض أن التيار اإلس��امي 
يكس��ب معارك��ه م��ع خصوم��ه فقط باس��تغال 
العاطف��ة الدينية هو اف��رتاض غري صحيح. وعلى 
الش��باب الثوري إدراك حقيقة مفادها أن استمرار 
الزخ��م الثوري ال يعي اس��تمرار حالة املظاهرات 

واالعتصامات على طول اخلط.
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برامج عملية ممنهجة وفق خطط زمنية واضحة.

6- على الش���باب الثوري إدراك أن الشعب املصري 
يعيش -رغًما عنه- مرحلة زي���ادة مطردة في الوعي 
السياس���ي والثقافي، وافتراض أن التيار اإلس���المي 
يكس���ب معاركه مع خصومه فقط باستغالل العاطفة 

الدينية هو افتراض غير صحيح.

7- عل���ى الش���باب الث���وري إدراك حقيقة مفادها 
أن اس���تمرار الزخم الثوري ال يعني اس���تمرار حالة 
املظاهرات واالعتصامات على ط���ول اخلط، ولكنها 
حالة وقتية نحافظ عليها حتى بناء مؤسس���ات الدولة 

الفاعلة.

8- عل���ى الش���باب الث���وري إدراك أن التعميم آفة 
خطي���رة في التعام���ل مع الغير، ومن ثَ���م فال ينبغي 

احلكم عل���ى تيار معني أو فصي���ل دون اختباره على 
أرض الواق���ع، والنظر إلى برامج���ه العملية، وحلوله 
الواقعية للمشاكل، مع عدم استصحاب البعد التآمري 

في التعامل معهم.

مـــن وجهـــة نظرنـــا؛ فـــإن اإلطـــار االجتماعـــي الـــذي ميكنه 
استيعاب طاقات الشـــباب الثوري ال بد أن يتصف بثالث صفات 

رئيسة، هي:

)- متكني الشباب من القيادة.

2- تن���وع األط���ر التربوية القادرة على اس���تيعاب 
مختلف اإلمكانات واملراحل العمرية.

3- يحمل رؤية شاملة لنهضة البالد.
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معلومات إضافية

االئتالفات الشبابية:

ُولد من رحم ثورة 25 يناير املجيدة -التي أشاد بها العالم- مجموعٌة من الكيانات واالئتالفات الشبابية التي 
جعلت من نفس���ها ناطقة باس���م الثورة، واتخذت مس���ميات مختلفة؛ مثل ائتالف شباب 25 يناير، وجبهة دعم 
مطالب الثورة، ومجلس أمناء الثورة، واحتاد ش���باب الثورة، وحتالف الثورة ُمستمرة، كما ساهم في هذه الثورة 

حركة شباب 6 أبريل.

حركة شباب 6 أبريل: 

حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008م أنشأها بعض الشباب املصري. 
ظهرت في الس���احة السياسية عقب اإلضراب العام الذي ش���هدته مصر في 6 أبريل 2008م بدعوة من عمال 

احمللة الكبرى، وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدءوا في الدعوة إليه كإضراب عام لشعب مصر. 

أغلب أعضاء احلركة من الشباب الذين ال ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معني، وحترص احلركة على عدم 
تبنيه���ا أليدلوجية معينة حفاًظا على التنوع األيديولوج���ي داخل احلركة، وملا تفرضه ظروف مصر من ضرورة 

التوحد واالئتالف ونبذ اخلالف. 

حركة شباب 6 أبريل من أوائل من دعوا إلى ثورة 25 يناير. وفي سبتمبر ))20م ترشحت احلركة جلائزة نوبل 
في الس���الم، ولكنها تهدي الترشح للشعب املصري، مشيرة إلى أنها أقل بكثير من الشعب املصري الذي ضرب 

املثل في حتضره بثورته، وعلّم العالم كله كيف تكون الثورة السلمية.

أبرز الكوادر:

	•املهندس/ أحمد ماهر املنسق العام واملؤسس حلركة شباب 6 أبريل مت اختطافه في مايو 2008م، ومت القبض 
عليه بعد ذلك في يوليو 2008م باإلسكندرية، ويعمل مهندًسا مدنّيًا، من مواليد اإلسكندرية 980)م.

	•املهندس / محمد عادل فهمي عضو املكتب السياس���ي للحركة، واعتُقل عده مرات، كان أبرزها اعتقاله ملدة 
4 أش���هر بسبب زيارته لقطاع غزة في يناير 2008م، واعتقاله في 25 يناير أثناء إمداده للمعتصمني في ميدان 

التحرير ببطاطني لالعتصام، وكذلك اعتقاله بأمر من أحمد عز بعد مؤمتر القلة املندسة الثاني.

	•األس���تاذ / عمرو علي من أبرز قيادات العمل اجلماهيري، ومن الكوادر املؤسس���ة للحركة في مجال العمل 
اجلماهيري.

	•املدون محمد علم أحد القيادات باحلركة واملنسق اإلعالمي للحركة، ومؤسس شبكة مباشر 6 أبريل، وأحد 
أكثر املدونني تأثيًرا، رغم قلة كتاباته وتفضيله لعدم الظهور اإلعالمي، ويتميز بالهدوء والعمق الشديد، ومبعرفته 
الواسعة في مجال النيو- ميديا، ويعرف بالكتابة على نطاق محدود، وبشكل متعمق في مجال السياسة والثورة 

املصرية، ومن أشهرها مقالة »سيناريو الثورة املضادة«.

	•أحمد الندمي عضو املكتب السياس���ي وأحد املؤسسني للحركة، ومؤسس احلركة باملنصورة، ويعتبر واحًدا من 
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أكثر القيادات تأثيًرا في مجال اإلصالح الداخلي للحركة، وهيكلتها والنظام اإلداري بها.

	•إجني حمدي أحد كوادر احلركة، وعضو املكتب السياس���ي، ومن القيادات املؤثرة في تاريخ احلركة، ولها دور 
كبير في الثورة املصرية بدًءا من عام 2008م.

انقسمت تلك األسماء بني اجلبهتني 6 أبريل أحمد ماهر، و6 أبريل اجلبهة الدميقراطية.

ائتالف شباب الثورة:

ائتالف شباب الثورة هو ائتالف سياسي لتمثيل »شباب الثورة«، تكّون في ميدان التحرير يوم 25 يناير ))20م. 
مشارك في ائتالف الثورة مستمرة. وقرر االئتالف حّل نفسه بعد انتخابات الرئاسة املصرية 2)20م يوم 8 يوليو 

2)20م.

العضوية: 

مكون من أعضاء مُيثلون:
	•حركة شباب من أجل العدالة واحلرية »هنغير«.

	•شباب 6 أبريل.
	•شباب اجلمعية الوطنية للتغيير.

	•شباب حزب الكرامة.
	•شباب حزب اجلبهة الدميقراطية.

	•شباب حزب التجمع.
	•شباب االحتاد التقدمي.

	•شباب ُمستقلني.
	•مدونني وناشطني.

امُلتحدثون باسم االئتالف:

]زياد العليمي، شادي الغزالي حرب، خالد عمرو صالح، مصطفى شوقي، أحمد ماهر، محمود سامي، إسالم 
لطفي، محمد القصاص، عبد الرحمن سمير، سالي توما، أحمد دومة[.

األهداف:
حتدي���د مالمح عقد اجتماعي جديد يتناس���ب م���ع املرحلة االنتقالية، ومتطلباتها؛ مب���ا يضمن حتقيق كافة 

مكتسبات الثورة وينفذ اإلرادة الشعبية.

جبهة دعم مطالب الثورة:
مت تشكيل جبهة موحدة حتت اسم »جبهة دعم مطالب الثورة« من ِقبل ائتالف شباب الثورة، والذي يضم حركة 
ش���باب 6 أبريل واحلرية والعدالة، واجلبهة الش���عبية، باالشتراك مع ما يزيد عن 22 شخصية عامة، من بينهم 
املستش���ار محمود اخلضيري، والفقيه الدستوري ثروت بدوي، والكاتب جمال فهمي ومصطفى حجازي، ودكتور 

محمد سليم العوا، وآخرون.
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 اإلسالميون وآفاق العالقة
  مع الشباب الثوري 

)مصر منوذًجا( حممد السيد عبد الرازق

جملس أمناء الثورة:

هو كيان مت إعالنه خالل الثورة املصرية في يناير - فبراير ))20م؛ حيث أعلن آالف الشباب من أعضاء جلان 
إدارة ميدان التحرير -في الفترة من 28 يناير وحتى إعالن تنحي الرئيس الس���ابق »محمد حسني مبارك«- عن 
مس���ئوليته عن تش���كيل مجلس أمناء لثورة 25 يناير، يضم مجلس حكماء من الش���خصيات العامة، وثمانية من 

الشباب. 

تشكيل جلنة أمناء ثورة 25 يناير:

ضم مجلس احلكماء الش���خصيات التالية: الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، والسفير عبد 
الله األشعل، واملستش���ار زكريا عبد العزيز، والدكتور خالد عبد القادر عودة، والدكتور حسن نافعة، واإلعالمي 
محمود سعد، واإلعالمية بثينة كامل، والكابنت نادر السيد، والدكتورة منى مكرم عبيد، واألديب عالء األسواني، 
والعميد صفوت الزيات، والدكتور س���يف عبد الفتاح، والكاتب بالل فضل، والدكتور عصام إس���كندر، وصبحي 
صالح، والدكتور حازم فاروق، واملستش���ار محمد فؤاد جاد الله عضًوا ش���رفّيًا به. وضم مجلس األمناء ثمانية 
من الش���باب هم: أحمد جنيب، ومحمد عبد ربه، ومحمد طمان، وحمزة أبو عيشة، وأحمد توفيق، وبالل حامد، 
ومحمد الس���يد، ومصطفى معروف، ممثلون عن )2 ش���اّبًا من مس���ئولي جلان إدارة امليدان، يش���كلون املكتب 

التنفيذي ملجلس األمناء. 

 املصدر: 

)( اإلعالن عن حل ائتالف شباب الثورة في مصر في يوتيوب - يوتيوب اجلزيرة 8 يوليو 2)20 الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEVm8rsAPG

2( حركة 6 ابريل من الفايسبوك الى الشارع - منتديات الفكر القومي العربي على الرابط التالي:

http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=22995
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ملخص الدراسة

تتميز املرحلة احلالية -فيما اصطلح على تسميتها باملرحلة االنتقالية ما بني زوال النظام االستبدادي القدمي، 
وقيام النظام الدميقراطي اجلديد- بقدر ال يُس���تهان به من الغموض والس���يولة وع���دم اليقني، فما يزال أمام 
مسار التغيير محطات زمنية وإجراءات جذرية، كما لم يفقد النظام القدمي األمل بالعودة ولو جزئّيًا إلى التحّكم 
مبس���ار األحداث؛ إذ إن انب���الج النظام اجلديد مرتبط عضوّيًا  بإجنازات املرحل���ة االنتقالية، وحتديًدا بنجاح 
التيار اإلس���المي األكثر شعبية ونفوًذا في إثبات قدرته على مواجهة التحدي املزدوج، أي أن يتعامل اإلسالميون 
بكفاءة عالية مع األزمات املوروثة واملس���تحدثة، والتي تتطلّب إمساًكا كاماًل بخيوط اللعبة، وأن يثبتوا خلصومهم 

السياسيني في الداخل واخلارج أنهم جديرون باالنخراط في املسار الدميقراطي.
وتهدف هذه الدراسة إلى تناول دور اإلسالميني في املرحلة االنتقالية في مصر وتونس بشكٍل خاٍص، وكذلك 

تقييم هذا الدور، وإيضاح العوائق التي تنتصب أمامه في املرحلة الالحقة.
 ولهذا الغرض ارتكزت الدراسة على رصد حال التيار اإلسالمي قبيل احلراك الثوري، ومواقف القوى احمللية 
واخلارجية منه؛ حيث تفاوتت أحوال اإلس���الميني عموًما في األنظمة السياس���ية القائمة في العالم العربي قبل 
انطالق الثورات الش���عبية أواخر عام 0)20م؛ بني االعتراف اجلزئي بهم كأمٍر واقع دون الس���ماح لهم بالعمل 
الرسمي مطلًقا كما هو حال مصر، أو االعتراف بهم كحالة سياسية محدودة مع تفاوت جلّي في التعامل معهم، 
كما هو حال اليمن واألردن، واملغرب واجلزائر، أو إقصاؤهم بالكامل ومطاردتهم بذرائع ش���تى السيما اإلرهاب 

كما كان حال سوريا وتونس وليبيا.
كما قامت الدراس���ة بتقييم دور اإلسالميني، وموقعهم في املرحلة االنتقالية، وأوضحْت أّن إقصاء اإلسالميني 
عن املسار الدميقراطي سابًقا أدى إلى نتائج سلبية عدة، منها: ازدياد الغموض حول قوتهم احلقيقية. وفي مصر 
يظهر الدور األس���اس للتيار اإلسالمي، وعلى رأس���ه جماعة اإلخوان املسلمني، في توسيع نطاق الثورة والثوار، 
ي مبوقعة اجلمل في 2 فبراير ))20م، إلى أن جاء  وفي الصمود أمام الهجوم املضاد للنظام، الس���يما فيما ُسمِّ
قرار التنحي الشهير للرئيس حسني مبارك في )) فبراير، مرفًقا بتكليف املجلس األعلى للقوات املسلحة بإدارة 

شؤون البالد في املرحلة االنتقالية. 
وتناولت الدراس���ة، إمتاًما للفائدة، التحديات التي تواجه التيار اإلس���المي في املرحلة االنتقالية مثل: إقناع 
أتباعه وأنصاره بأن ممارسته للحكم الدميقراطي لن تكون على حساب املبادئ اإلسالمية وأحكام الشريعة التي 
ال تقبل تغييًرا وال تعدياًل، وأن يتمكن اإلس���الميون من االنفتاح على كافة التيارات السياسية العاملة، فال يصبح 

احلكم ذا طابع حزبي معنّي دون أن يستتبع ذلك إبعاد الكفاءات احلزبية املنتمية إلى التيار. 
ومن أجل حتقيق ذلك يتعني على التيار اإلس���المي ممارسة سياسة متحّفظة في الداخل واخلارج، بعيًدا عن 
املبادرات غير احملس���وبة، أو املواقف غير املدروس���ة، والتركيز على حتقيق اإلجن���ازات النموذجية في املرحلة 
االنتقالي���ة، وأن يجي���د مع ذلك العالقات العامة في الداخل وفي اخلارج، وأن ال ينجرف في سياس���ة صدامية 

مجانية مع التيار السلفي غير املندرج في املسار الدميقراطي.

هشام عليوان

مدير حترير مجلة الرشد اللبنانية

أداء اإلسالميني ودوره يف حتديد شكل 
املرحلة االنتقالية يف الدول الثورية 
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تتميز املرحلة احلالية -فيما اصطلح على تسميتها باملرحلة االنتقالية ما بني زوال النظام االستبدادي القدمي، 
وقيام النظام الدميقراطي اجلديد- بقدر ال يُس���تهان به من الغموض والس���يولة وع���دم اليقني، فما يزال أمام 
مسار التغيير محطات زمنية وإجراءات جذرية، كما لم يفقد النظام القدمي األمل بالعودة ولو جزئّيًا إلى التحّكم 
مبس���ار األحداث؛ إذ إن انب���الج النظام اجلديد مرتبط عضوّيًا  بإجنازات املرحل���ة االنتقالية، وحتديًدا بنجاح 
التيار اإلس���المي األكثر شعبية ونفوًذا في إثبات قدرته على مواجهة التحدي املزدوج، أي أن يتعامل اإلسالميون 
بكفاءة عالية مع األزمات املوروثة واملس���تحدثة، والتي تتطلّب إمساًكا كاماًل بخيوط اللعبة، وأن يثبتوا خلصومهم 
ا  السياس���يني في الداخل واخلارج أنهم جديرون باالنخراط في املس���ار الدميقراطي؛ مبعنى أنهم مؤمنون حّقً
بقواعد اللعبة الدميقراطية ومبادئها، ومستعدون لترك مواقعهم حني حتني حلظة التداول السلمي عبر صناديق 
االقتراع، ما يعني أن التيار اإلسالمي -وفي قفزة نوعية ومفاجئة- بات أمام طريق إلزامي إلثبات الذات؛ حيث 
ال مجال للفش���ل في أيٍّ من التحديني املذكورين، وإال فإن ما ينتظره هو االنحسار الشعبي على األقل، واإلطباق 
علي���ه مجدًدا بدعم من اخلارج إذا تأكد للخصوم عدم إمكانية دمقرطة اإلس���الميني، بحيث تضيع الفروق بني 

االجتاهات اإلسالمية املختلفة، والتي على أساسها راهنت القوى الغربية، والسيما الواليات املتحدة.

وال يهدف هذا البحث إلى االس���تغراق في سبر أس���باب التغيير املفاجئ في معطيات املنطقة العربية، أو في 
حتديد الدور احلقيقي للحركات اإلس���المية في عملية التغيير، إمنا يتجاوز ذلك كله ليتناول دور اإلس���الميني 
عموًما في املرحلة االنتقالية التي تشّكلت في تونس ومصر خاصة، باإلضافة إلى تقييم هذا الدور والعوائق التي 
تنتصب أمامه في املرحلة الالحقة، على أن من مقتضيات البحث املرور س���ريًعا على ممّهدات التغيير ومساراته 

الرئيسة، من أجل تلبية فرضيات البحث واهتماماته األساسية.  

 ينقس���م البحث إل���ى ثالثة مطالب وخامتة، في املطل���ب األول يُرصد حال التيار اإلس���المي قبيل احلراك 
الثوري، ومواقف القوى احمللية واخلارجية منه. وفي املطلب الثاني، تقييم لدور اإلسالميني وموقعهم في املرحلة 
االنتقالية، وفي املطلب الثالث تشخيص التحديات التي تواجه اإلسالميني واحتماالت النجاح أو الفشل، وتتضمن 

اخلامتة االستنتاجات العامة للدراسة.

هشام عليوان

أداء اإلسالميني ودوره يف حتديد شكل 
املرحلة االنتقالية يف الدول الثورية 

مدير حترير مجلة الرشد اللبنانية
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   املطلب األول اإلسالميون قبل الثورات
تفاوتت أحوال اإلس���الميني عموًم���ا في األنظمة 
السياس���ية القائمة في العالم العرب���ي قبل انطالق 
الثورات الش���عبية أواخر عام 0)20م، بني االعتراف 
اجلزئ���ي بهم كأم���ٍر واقع، دون الس���ماح لهم بالعمل 
الرس���مي مطلًقا كما هو حال مصر، أو االعتراف بهم 
كحالة سياس���ية محدودة مع تفاوت جلّي في التعامل 
معهم كما هو حال اليمن واألردن، واملغرب واجلزائر، 
أو إقصاؤهم بالكامل ومطاردتهم بذرائع شتى السيما 

اإلرهاب، كما كان حال سوريا وتونس وليبيا. 

َم الغرُب بقاء األنظمة التس���لّطية في املنطقة  وتفهَّ
العربية رغم س���عيه لتصفية آث���ار احلرب الباردة في 
أوروبا الش���رقية، وجنوب شرقي آس���يا، وفي أمريكا 
الالتينية مع س���يادة القطب الواح���د، بدًءا من مطلع 

تسعينيات القرن العشرين. 

فبقي الش���رق األوس���ط خ���ارج خارط���ة التغيير 
الدميقراطي، ومن االس���تثناءات القليل���ة في العالم 
إل���ى جانب الص���ني وكوري���ا الش���مالية وكوبا. لكن 
مع تكلّ���س الطبق���ات احلاكمة وحتّجره���ا وبلوغها 
س���ن الش���يخوخة مبقابل تفاقم األزمات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، توافرت الظروف الداخلية 
للتغيير، وتقاطعت مع ش���روط خارجية، الس���يما مع 
تبّن���ي الواليات املتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما 
اس���تراتيجية االنسحاب من مواقع الصدام في العالم 

اإلسالمي. 

وحني فوجئ البيت األبيض بش���رارات التغيير من 
تونس، كان القرار االستراتيجي بترك العوامل الداخلية 
تتفاع���ل فيما بينها دون تدخ���ل خارجي، إال بقدر ما 
يحفظ األمن القومي األمريكي وأمن إس���رائيل، سواء 
بسواء، حتى لو أدى ذلك إلى وصول اإلسالم السياسي 
إلى سدة احلكم في العالم العربي ألول مرة منذ إلغاء 
أتات���ورك للخالفة العثمانية عام 924)م، وقيام الدول 

العربية وفق تقسيمات الغرب للمنطقة. 

وبه���ذا، بدأت مرحلة جديدة في املنطقة، رغم عدم 
انتش���ار الثورات في كل دوله���ا، فالتغيير النوعي في 
أنظمة احلكم في تونس ومصر وليبيا، كاٍف بحّد ذاته 
ليض���ّخ تأثيراته في بقية البل���دان بدرجة أو بأخرى، 
مبعنى قبول التيار اإلس���المي حاكًما أو ش���ريًكا في 
احلك���م، أو معتَرًف���ا به كفريق سياس���ي على األقل، 
ويتمتع باحلقوق نفسها ألي تيار آخر، دون استثناءات 
إال حيث يس���ود احلكم الوراثي، مع هوامش متفاوتة 
للعمل السياسي، ومشاركة احلكم في األردن واملغرب 

والكويت. 

وهل ميكن اعتبار التغيير اجلزئي في العالم العربي 
بداية املوجة الرابعة من الدميقراطية؟ بل ملاذا لم يكن 

التغيير احلالي جزًءا من املوجة الثالثة؟ 

في مطلع التس���عينيات من الق���رن املاضي، وضع 
صموئيل هنتنجتون تاريخ الدميقراطية في إطار ثالث 
موجات رئيس���ة: األولى بني عشرينيات القرن التاسع 
عشر وحتى عام 926)م، والثانية بعد انتصار احللفاء 
في احل���رب العاملية الثانية؛ حي���ث بلغت ذروتها عام 
962)م، فيما امتدت املوج���ة الثالثة من عام 974)م 
إل���ى ما بعد عام 990)م، زم���ن انتهاء احلرب الباردة 
وسقوط االحتاد الس���وفييتي ليمنح الدمقرطة زخًما 

إضافّيًا ))(. 

لكن هنتنجتون ربط بني الدمقرطة واملس����يحية، 
الكونفوشيوس����ية  املناط����ق  ف����ي  واس����تبعدها 
واإلس����المية؛ اس����تناًدا إلى نظريته املعروفة حول 
ص����دام احلضارات. فمع مطلع الس����بعينيات من 
القرن املاضي كانت معظم الدول البروتس����تانتية 
ق����د أصبحت دميقراطية، أما املوج����ة الثالثة في 

السبعينيات والثمانينيات فكانت كاثوليكية )2(. 

(1) Samuel P. Huntington, Democracy,s third wave, 
Journal of Democracy, Volume 2, Number 2, spring 
1991, p.12, 14.
(2) Ibid., p.13.
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وحني يتن���اول عوائق الدميقراطية -والس���يما في 
املنطقة ما بني إندونيس���يا واملغرب- يعتبر هنتنجتون 
أن في اإلسالم ما قد يتوافق مع مبادئ الدميقراطية 
كاملس���اواة والتطوعي���ة والفردية، لكن ع���دم التمييز 
بني الديني والسلطوي، والتمس���ك بالشريعة كقانون 
أساس في املجتمع، ودور علماء الدين في التأثير على 
ق���رارات احلكومة، هو مما يتناقض مع قواعد احلكم 

الدميقراطي باملفهوم الغربي املتعارف عليه.

 وعل���ى هذا، ف���إن البلد اإلس���المي الوحيد الذي 
قام���ت فيه دميقراطية كاملة برأي���ه هو تركيا، وذلك 
بع���د نبذ مصطف���ى كمال للمفاهيم اإلس���المية في 
املجتمع، مح���اوالً إقامة دولة علماني���ة وحديثة على 
الط���راز الغربي، كما أن البل���د العربي الوحيد الذي 
ا هو لبنان، ولو أنها  ش���هد نظاًما دميقراطّيًا مس���تقّرً
دميقراطي���ة طائفية توافقية. لك���ن عندما مالت كفة 
املسلمني دميوغرافّيًا نشبت احلرب األهلية، وانهارت 

الدميقراطية اللبنانية، بحسب هنتنجتون))(. 

لك���ن هذا الطرح قد يبّرر ع���دم التغيير في العالم 
العربي قبل انهيار االحتاد الس���وفييتي وفور سقوطه، 
مبعن���ى أن البلدان العربية خاص���ة تفتقر إلى مبادئ 
الدميقراطية؛ بس���بب نف���وذ اإلس���الميني في تلك 
املجتمع���ات، وقدرتهم الواضحة عل���ى الوصول إلى 
احلكم عبر انتخابات نزيهة، مع شكوك عميقة بتمّثلهم 
احلقيقي لهذه املبادئ. لكن شهدت الثمانينيات جتربة 
دميقراطية قصيرة ما لبثت أن انقلبت عليها األنظمة 
بدعم من الغ���رب، فمع املصاع���ب االقتصادية التي 
أصاب���ت الدول العربية عامة عقب انخفاض أس���عار 
النفط، وانتش���ار الدميقراطية ف���ي العالم على نحو 
مّطرد، خّففت دول عربية عدة قيودها على املعارضة 
في خطوٍة أُريد منها جتديد شرعيتها عبر االنتخابات، 
لكن التيار اإلسالمي كان املستفيد األكبر وخاصة في 
اجلزائر؛ حيث فازت اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ في 
االنتخابات احمللية في يونيو 990)م، وهي االنتخابات 

(1) Ibid., p.27-28.

احلرة األولى في البالد منذ االس���تقالل عن فرنس���ا 
عام 962)م. 

وفي األردن فاز اإلخوان املس���لمون ب�36 مقعًدا من 
أصل 80 عام 989)م. وفي مصر فاز اإلخوان ببعض 
املقاع���د في برملان عام 987)م. وهذا املوقف بالذات 
في مطلع التسعينيات أثار أسئلة مشابهة لتلك األسئلة 
التي أُثيرت حول األحزاب الشيوعية في غربي أوروبا 
في األربعينيات وكذلك في الس���بعينيات - بحس���ب 
تعبير هنتنجتون - أي هل تسمح احلكومات مبشاركة 
اإلس���الميني في االنتخابات؛ حيث ينافسون سواهم 
بحرية ومساواة؟ وهل ميكن أن يحصلوا على الغالبية؟ 
ولو فازوا في االنتخابات هل تسمح اجليوش لهم وهي 
ذات التوج���ه العلماني الصارم بتش���كيل احلكومات؟ 
ولو ش���ّكل اإلس���الميون احلكومات في بلدانهم، فهل 
يتابعون نهجهم السابق بخصوص تطبيق اإلسالم؛ مما 
يؤدي إلى تقويض الدميقراطي���ة، وتهميش العناصر 

التحديثية واملتغّربة في املجتمع؟! )2( 

عل���ى أن إلغاء اجليش اجلزائ���ري للمرحلة الثانية 
من االنتخابات التش���ريعية بعد الفوز الكاسح جلبهة 
اإلنق���اذ في اجلولة األولى أواخر عام )99)م، وتأييد 
الغ���رب لهذا اإلج���راء؛ خوًفا م���ن تداعيات وصول 
اإلسالم السياسي، ش���ّكال حلظة انتكاسية ومفصلية 
للدميقراطي���ة في العالم العرب���ي خاصة، حني بدأت 
مرحل���ة من الصدام األمني والعس���كري بني األنظمة 
الش���مولية والتيار اإلس���المي الس���يما في اجلزائر 
ومصر وتون���س وليبيا، حتى ميكن القول: إن هجمات 
)) سبتمبر )200م في الواليات املتحدة، كانت مبعنى 
ما تعبيًرا في ذلك احلني عن ذروة اليأس من االنفتاح 
السياس���ي في العالم العربي، مع حتميل مس���ؤولية 
االس���تعصاء الداخل���ي إلى العام���ل اخلارجي، وإلى 

الواليات املتحدة خاصة. 

فيم���ا رأى محمد عليمات أن األحداث املأس���اوية 
في )) س���بتمبر قد أطلقت العن���ان ملوجة رابعة من 

(2) Ibid., p.29.
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الدميقراطية، لكن في العالم العربي هذه املرة. واعتبر 
أنه لو اغتُنمت الفرصة بش���كل 
مالئم فسيحدث انتقال حقيقي 
العالم  في  الدميقراطي���ة  نحو 
العرب���ي؛ حيث له���ذا االنتقال 
األمنية  بالض���رورات  عالق���ة 
واألخالقي���ة، بعدم���ا فش���لت 
الطويلة  الغربي���ة  السياس���ات 
األمد وقد فّضلت االس���تقرار، 
وتأم���ني املصال���ح م���ن خالل 

األنظمة التس���لّطية على التغيير الذي س���يأتي حتًما 
باإلس���الميني إلى احلكم؛ حيث تب���نّي أن هذا اخليار 
مضّر بالس���الم العاملي، وأنه ال مناَص من التعامل مع 
اإلسالميني الذين عليهم إثبات أنفسهم كشريك ميكن 
االعتماد عليه في املسار الدميقراطي وإال سيواجهون 

الفشل الوشيك))(.

لقد أصبحت الدميقراطية خالل املوجة الثالثة حالة 
عاملية وليس���ت ظاهرة أوروبية فحسب، وبحلول عام 
990)م كان هن���اك 76 دميقراطية، وفي عام 995)م 
ارتف���ع العدد إلى 7)) دميقراطية؛ حيث لم تعد تخلو 
أي منطقة إقليمي���ة من عدد كبير من الدميقراطيات 
سوى الشرق األوسط، وبرزت مفردات دميقراطية في 

كل العوالم الثقافية، ما عدا العالم العربي. 

وهنا يتساءل الري داميوند عن سبب هذا االستثناء 
غير الطبيعي؟)2( بل سينتظر العالم العربي حتى يناير 
عام ))20م إلى أن يخرج الناس إلى الش���وارع لتغيير 
األنظمة كما فعلت قبلهم شعوب أوروبا الشرقية، وبالد 
ما وراء الصح���راء في إفريقيا، أواخ���ر الثمانينيات 
وفي التس���عينيات، فاإلصالحات ف���ي البالد العربية 

(1) Muhamad S. Olimat, The Fourth Wave of democrati-
zation, The American Journal of Islamic Social Sciences 
25:2, p.16.
(2) Larry Diamond, why are there no Arab democracies?, 
Journal of Democracy, January 2010, Volume 21, Number 
1, p.93.

كان���ت في احلّد األدنى إلى درجة أن الباحثني اهتموا 
طيلة السنوات املاضية بدراسة 
التس���لّط ف���ي العال���م العربي 
بدل تناول احتم���االت االنتقال 
إل���ى النظ���ام الدميقراط���ي، 
وغابت كلم���ة التغيير متاًما من 
قاموس األبح���اث املتخّصصة. 
وم���ع انط���الق ث���ورة تون���س 
اس���تأنف الباحثون الكتابة عن 
أس���ئلة االنتق���ال وإمكاني���ات 
الدميقراطية، مع تناس���ي الس���ؤال القدمي عن سبب 

تخلّف التغيير إلى هذا الوقت)3(.  

املطلب الثاني
اإلسالميون واملرحلة االنتقالية

لقد أدى إقصاء اإلسالميني عن املسار الدميقراطي 
س���ابًقا إلى نتائج س���لبية عدة كما يقول إلن لس���ت، 
منها: ازدياد الغموض حول قوتهم احلقيقية؛ فلم يكن 
ممكًنا حتديدها عبر التسجيل الرسمي لألعضاء، أو 
املشاركة في االجتماعات العامة، أو أي أعمال أخرى، 
باعتب���ار أن وجوده���م غير قانوني أص���اًل. لذا، كان 
صعًبا التمييز بينهم وبني املعارضة عموًما، واستطراًدا 
متييز من يؤيد اإلسالم السياسي من الناس ممن يؤيد 
أي معارض���ة أخرى للنظام القائم، وتقوية اإلس���الم 
الراديكالي العنيف، فاإلسالميون كغيرهم من احلركات 
السياسية األخرى يصبحون أكثر جتذًرا في مواقفهم 

بسبب القمع املماَرس ضدهم. 

وإن إقصاءهم من النظام السياسي، وسّد الباب أمام 
حصولهم على مكاس���ب سياسية بالوسائل القانونية، 
مما ش���ّجع على ظهور جناح راديكال���ي يهاجم حتى 

(3) Ellen Lust, Missing the Third Wave: Islam, Institu-
tions and Democracy in the Middle East, Studies in Com-
parative International Development, 2011, volume 46, 
p.163-164.

إلغ��اء اجلي��ش اجلزائ��ري للمرحل��ة الثاني��ة من 
االنتخابات التش��ريعية بعد الفوز الكاس��ح جلبهة 
اإلنق��اذ يف اجلولة األوىل أواخر ع��ام 1991م، وتأييد 
الغ��رب هلذا اإلج��راء؛ خوًفا م��ن تداعيات وصول 
اإلسام السياسي، شّكا حلظة انتكاسية ومفصلية 
للدميقراطية يف العامل العربي خاصة، حني بدأت 
مرحلة من الصدام األمي والعسكري بني األنظمة 
الش��مولية والتي��ار اإلس��امي الس��يما يف اجلزائر 

ومصر وتونس وليبيا.
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املعتدل���ني، وهذا ما حدث في مصر مثاًل مع اإلخوان 
املس���لمني الذين وجدوا صعوبة في احتواء اجلماعات 
اخلارجة م���ن حت���ت عباءتها، وجلوء اإلس���الميني 
الراديكاليني إلى وس���ائل العنف لتس���جيل حضورهم 
وإثبات قوتهم، ومع أنهم قليلو العدد نسبّيًا وشعبيتهم 
محدودة، لكنهم ميّثلون تهديًدا أكبر بكثير من حجمهم 
احلقيقي، ونش���وء عدم اليقني م���ن النيات احلقيقية 
لإلس���الميني عموًما نتيجة ه���ذا اإلقصاء، وخاصة 
مع بروز خطاب سياس���ي ذي وجهني: األول يخاطب 
به قادة اجلماعات اإلس���المية مؤيديهم وأنصارهم، 
والثاني يخاطبون به احللفاء احملتملني، وعلى هذا فإن 
التقارب بني اإلسالميني وبقية أطياف املعارضة يرتبط 
مبس���توى الفهم املتبادل لتحديد أي وجه من اخلطاب 
العلني لإلس���الميني ميّثل وجه���ة نظرهم احلقيقية، 
وحت���ى مع وجود قنوات هامش���ية للحوار بينهم وبني 
املعارضة العلمانية، فإن سؤالني يتبادران إلى الذهن، 
هما: إلى أي مدى سيلتزم اإلسالميون باحترام مبادئ 
الدميقراطية؟ وكم هو حجم املعتدلني بالنسبة للقوى 
الراديكالية، وهل ميّثلون التيار األكثر نفوًذا واألقوى؟ 

وإن عدم اليقني هذا، لدى فوز اجلبهة اإلس���المية 
لإلنقاذ ف���ي املرحلة م���ن االنتخاب���ات النيابية في 
اجلزائر، خالل ع���ام )99)م، واجه اإلصالحيني في 
جبهة التحرير الوطنية واملعارضة العلمانية بحس���ب 
الس���ت، فكان اخليار هو بني الس���ماح بفوز اإلسالم 
السياسي فتقوم جبهة اإلنقاذ باستخدام الدميقراطية 
للقيام بثورة دينية، أو إجهاض املسار االنتخابي وتوجيه 

ضربة قوية للدميقراطية. 

وتركزت املش���كلة في حتديد قوة الراديكاليني إزاء 
املعتدلني في جبهة اإلنق���اذ، فعندما اندلعت احلرب 
األهلي���ة بعد إلغاء االنتخاب���ات تفاقمت املخاوف من 
اإلس���الميني عموًما. وانعكس عدم اليقني سلًبا على 
وحدة املعارضة العلمانية نفس���ها، والتي انقسمت إلى 
فريقني: األول رأى وجوب اس���تيعاب اإلس���الميني؛ 
باعتبار أنهم بذلك مييلون أكثر إلى االعتدال، والثاني 

رفض بش���دة التعاون معهم؛ ألنهم يش���ّكلون تهديًدا 
للنظام، بل دعم ضمًنا احلكومات في قمعها لهم. 

وهذا االنقس���ام أتاح لألنظمة السابقة االستمرار 
عبر إضعاف املعارضة عامة، وقمع اإلسالم السياسي 
خاصة، بل عبر تقدمي نفسها كعائق صلب أمام اخلطر 

املفترض لإلسالميني على الدولة واملجتمع))(. 

لكن تبّدل كل هذا، مع نشوب الثورة في تونس بشكل 
مفاجئ، وهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
خالل أيام قليلة، وبروز موقف أمريكي غير مس���بوق 
مؤيد للتغيير، ثم انتش���رت العدوى إلى مصر، ومنها 
إلى س���ائر بالد الربيع العربي. ومّثلت جتربتا تونس 
ومص���ر منوذًجا فريًدا من التغيير الس���لمي في وقت 
قياسي، وبالتفاهم مع املؤسسة األمنية والعسكرية في 

كال البلدين.

 لكن النموذج املذكور لم يكن قاباًل للتعميم، فتحّول 
إلى تغيير قسري وعنيف في ليبيا وسوريا، مع تدخل 
عس���كري خارجي في احلالة الليبية ملصلحة الثوار، 
وتداخالت إقليمية ودولية متضاربة في س���وريا أّدت 
إلى إطالة أمد األزمة، وش���يوع سيناريوهات التقسيم 
واحلرب األهلية، أما التغيير في اليمن فكان كناية عن 
تسوية سياسية بني احلكم واملعارضة برعاية خليجية، 

في مسار لم يخُل من نوبات العنف املضبوط. 

ومع فوز التيار اإلسالمي في االنتخابات األولى بعد 
الثورة في كلٍّ م���ن تونس ومصر، باتت حركة النهضة 
ف���ي تونس، وجماع���ة اإلخوان املس���لمني في مصر، 
ف���ي موقع محوري ضمن املرحل���ة االنتقالية، فإذا ما 
أردنا تقييم األداء لهاتني احلركتني في املدة القصيرة 
الفاصل���ة بني عهدين، فال ب���د أوالً من االلتفات إلى 
الظروف الداخلية والش���روط اخلارجية والتي شّكلت 
مبجموعه���ا اإلطار احلاكم آللية اتخاذ القرار، وابتناء 

اخليارات السياسية، ورسم التحالفات الظرفية.

(1) Ibid., p.176-177.
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ففي تون���س، وبخالف مصر، ب���دأت الثورة عفوية 
بعد حرق محمد البوعزيزي نفسه، بعيًدا عن الهياكل 
الهزيلة للمعارض���ة العلمانية املدّجنة من ِقبل النظام، 
أو املعارضة اإلس���المية املستأَصلة على مدى سنوات 
طويلة، حيث توّلت كيانات مهنية لها تأثيرها في املجتمع 
املدني عبر إضفاء ن���وع من التنظيم على التظاهرات 
الش���عبية املتصاعدة، ونقلها م���ن بؤرتها الريفية إلى 
العاصمة واملدن الكبرى، وعلى األخص االحتاد العام 
التونس���ي للشغل ونقابة احملامني))(، فيما كان للجيش 
واألجهزة األمنية الدور احلاس���م في إنهاء األمر في 

فترة زمنية قصيرة، وبأقل كلفة بشرية ومادية. 

وهذا م���ا أدى إل���ى التأخر في انط���الق املرحلة 
االنتقالي���ة مع قي���ام ثالث حكوم���ات انتقالية خالل 
شهرين، وقد تشّكلت من السياسيني التقليديني الذين 
كانوا جزًءا من النظام نفسه، ثم تأسست الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال 
الدميقراط���ي أوائل مارس ع���ام ))20م، من ممثلي 
األح���زاب والنقابات ومنظم���ات املجتمع املدني ومن 
املس���تقلني، فحّددت قواعد انتخاب املجلس الوطني 
التأسيسي والذي مّت في 23 أكتوبر من العام نفسه، على 
أن يتولى املجلس املنتخب صياغة دس���تور جديد عام 
2)20م. وف���ازت حركة النهضة بأكبر عدد من مقاعد 
هذا املجلس )89 مقعًدا من أصل 7)2 مقعًدا(، وتاله 
حزب املؤمتر م���ن أجل اجلمهورية )29 مقعًدا(، فيما 
حلّت العريضة الشعبية ثالثة )26 مقعًدا(، ما عنى أن 

الطريق إلى السلطة ميّر عبر احلكومة االئتالفية.

أم���ا ثورة مصر فقد متّي���زت بأنها انطلقت كحركة 
ش���بابية منّظمة عبر وس���ائل االتص���ال االجتماعي 
والفيسبوك خاصة، وانطلقت من القاهرة واإلسكندرية 
قبل أن تنتقل إلى الريف)2(، ما يعني أن الكتلة الطليعية 
فيه���ا تكّونت من الناش���طني املتعلّمني قبل أن جتذب 

(1) Democratization in The Arab World, Prospects and 
lessons Around the Globe, RAND, 2012, P.69-70.
(2) Ibid., p.71.

معها كافة شرائح املجتمع، كما كان ألحزاب املعارضة 
دور أكبر باعتبار الهامش املتاح لها خالل حكم مبارك، 
السيما مع قيام حراك سياسي سابق على الثورة متّثل 
ا على  بحركة كفاية بني عامي عام 2004م و2005م، رّدً
محاولة توريث احلكم جلمال مبارك، وحركة شباب 6 
أبريل عام 2008م والتي برزت عقب اإلضراب الشهير 
ف���ي 6 أبريل، والذي دعا إلي���ه ُعّمال احمللة الكبرى. 
وكال احلركت���ني وإن كانتا قد مّثلت���ا أقصى ما ميكن 
للش���ارع السياسي املصري القيام به في عهد مبارك، 
فإنهما متّيزتا بأنهما خليط م���ن القوى واالجتاهات 
الفكرية والسياس���ية، وأنهما حتّولتا إلى نواة احلراك 
الش���عبي في 25 يناي���ر ع���ام ))20م، دون أن تكونا 
اإلطار الكافي الس���تيعاب ثورة عارمة كانت أكبر من 
أي هيكيلية حزبية، أو إليصالها إلى األهداف املرجوة، 
بل كان للتيار اإلسالمي، وعلى رأسه جماعة اإلخوان 
املسلمني، دور أساس في توسيع نطاق الثورة والثوار، 
وفي الصمود أمام الهجوم املضاد للنظام السيما فيما 
َي مبوقعة اجلمل في 2 فبراير من ذلك العام، إلى  ُسمِّ
أن جاء قرار التنحي الش���هير للرئيس حسني مبارك 
في )) فبراير، مرفًقا بتكليف املجلس األعلى للقوات 

املسلحة بإدارة شؤون البالد في املرحلة االنتقالية. 

وفي حني وعدت جماعة اإلخوان في اجتماع مجلس 
الش���ورى في 30 أبريل ))20م، بعدم ترش���يح أحد 
لرئاسة اجلمهورية، وحصر املقاعد املطلوب حصولها 
في مجلس الشعب مبا بني 45 إلى 50 باملائة، إال أنها 
نكثت وعدها حني حصلت في انتخابات مارس 2)20م 
على 47 باملائة من املقاعد، ثم تولى أحد قادتها سعد 
الكتاتني رئاس���ة املجلس، كما رأس نواب من احلرية 
والعدالة 2) جلن���ة من اللجان البرملاني���ة، من بينها 
جلنة الشؤون اخلارجية وجلنة الدفاع واألمن القومي. 
وطرح حزب احلرية والعدالة مرش���حه األول لرئاسة 
اجلمهورية وهو خيرت الشاطر الذي ُمنع من الترّشح 
بقرار من جلنة االنتخابات الرئاسية، فالدكتور محمد 
مرس���ي الذي فاز في اجلول���ة الثانية من االنتخابات 
في مواجهة الفريق أحمد شفيق، ما عنى أن اإلخوان 
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أداء اإلسالميني ودوره يف 
حتديد شكل املرحلة االنتقالية 

يف الدول الثورية هشام عليوان

املس���لمني لو حتالفوا مع السلفيني افتراًضا فسيكون 
املشهد حتت سيطرة التيار اإلسالمي دون منازع. 

ل���ذا، يبدو الفارق جلًيا بني تونس ومصر بخصوص 
املشهد ما بعد الثورة والتوازن اجلديد، فمع أن التيار 
اإلس���المي في كال البلدين واجه قوى مضادة له، أي 
القوى العلمانية في تونس، واجليش والقوى اليسارية 
والعلماني���ة ف���ي مصر، فإن اخلصم ف���ي تونس كان 
أضعف تنظيمّيًا وشعبّيًا، مما واجهه اإلخوان املسلمون 
في مص���ر، وهو خص���م مثلث األض���الع، أي فلول 
النظام القدمي وهي عبارة عن شرائح نافذة اجتماعّيًا 

وبيروقراطّيً���ا،  واقتصادّيً���ا 
اجتماعية  كمؤسس���ة  واجليش 
ذات مصال���ح اقتصادية كبرى، 
اليس���ارية  الثوري���ة  والق���وى 
والليبرالي���ة احلديث���ة العه���د 

واملشتتة تنظيمّيًا وسياسّيًا. 

الس���لفي  التيار  اكتفى  وفيما 
في تونس بتش���كيل قوة ضغط 

في الش���ارع، مع عدم انخراطه رس���مّيًا في العملية 
الدميقراطية، دخل الس���لفيون في مصر على مختلف 
اجتاهاتهم في منافس���ة انتخابية ش���عبية وسياسية 
ش���ديدة مع اإلخوان، وهو ما زاد من حجم املصاعب 
لدى اإلس���الم السياسي التقليدي حني يواجه خصًما 
رابًعا من نوع آخر، والتيار الس���لفي حديث في احلياة 
العامة، وال ميلك خبرة سياس���ية وال تنظيمية. وميكن 
إدراج الشخصيات اإلخوانية املنشقة حديًثا مثل عبد 
املنعم أبو الفتوح، وال���ذي حاز على ماليني األصوات 
في اجلولة األولى من االنتخابات الرئاس���ية في هذه 
اخلانة أيًضا، وهو ميّثل االجتاه اإلس���المي الليبرالي 
ال���ذي يجتذب املس���لمني املتدينني غي���ر احلزبيني، 

وشرائح متنوعة من الفئات الشعبية.

أما من ناحية القيود اخلارجية، فقد انش���غل التيار 
اإلس���المي في تون���س ومصر، في تق���دمي املواقف 
والقرائن على ص���دق توجه���ه الدميقراطي، خالًفا 

لألف���كار الغربية املس���بقة في هذا اإلط���ار، وعلى 
احترامه للمعاهدات السياس���ية واالقتصادية املعقودة 
في العهد الس���ابق، والس���يما معاهدات كامب ديفيد 
بني مصر وإس���رائيل، وعلى تعهده مبكافحة اإلرهاب 
ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، واحلرص ضمًنا 
على أن ال يكون وصول اإلسالميني إلى احلكم عاماًل 
مس���اعًدا الس���تقواء العناصر املعادية للدميقراطية 

واملؤيدة لإلرهاب، السيما اجلماعات اجلهادية.

وعليه فقد اتس���م األداء اإلجمالي للتيار اإلسالمي 
ف���ي هذين البلدين بنوع من املرون���ة البرجماتية عبر 
عن  متفاوتة  تكتيكية  تراجعات 
املعهود  الديني  منت اخلط���اب 
اإلسالمية  الدولة  إقامة  جلهة 
وتطبيق الش���ريعة، أو الكيفية 
التي س���يكون عليه���ا التطبيق 
التدريجي، فك���ّرر زعيم حركة 
النهض���ة ف���ي تونس راش���د 
املعروفة  مقوالت���ه  الغنوش���ي 
ع���ن الدولة املدنية، وااللتزام مبب���ادئ الدميقراطية، 
واس���تعداد احلركة لتداول الس���لطة عب���ر صناديق 
االقتراع، فيما أطلق حزب احلري���ة والعدالة اجلناح 
السياسي الرس���مي جلماعة اإلخوان مصطلح الدولة 

املدنية مبرجعية إسالمية. 

وعلى املس���توى العملي، جنحت حركة النهضة في 
تشكيل ائتالف حكومي مع التجمع من أجل اجلمهورية 
بقي���ادة املنصف املرزوقي؛ فتقاس���م الطرفان مواقع 
الس���لطة التنفيذية في املرحلة االنتقالية، ومتكنا من 
جتاوز اخلالف���ات األيديولوجية رغم احتدام الصراع 
في الشارع بني الكتلة العلمانية ذات الرسوخ التاريخي 
وب���ني الكتلة الس���لفية احلديثة الظه���ور، واضطرار 
النهضة إلى اإلمس���اك بالعصا من الوس���ط؛ لطمأنة 
العلمانيني من جهة، وتهدئة السلفيني من جهة أخرى، 
ولي���س بإمكانه���ا تلبية مطالب اجله���ة األولى والتي 
تناقض املبادئ اإلسالمية بشكل حاّد، وال االصطدام 

يب��دو الف��ارق جلًي��ا ب��ني تون��س ومص��ر 
خبصوص املش��هد م��ا بع��د الث��ورة والتوازن 
اإلس��امي يف كا  التي��ار  أن  فم��ع  اجلدي��د، 
البلدي��ن واج��ه قوى مض��ادة ل��ه، أي القوى 
والق��وى  واجلي��ش  تون��س،  يف  العلماني��ة 
اليس��ارية والعلماني��ة يف مصر، ف��إن اخلصم 
ا، مما  ا وش��عبيًّ يف تون��س كان أضعف تنظيميًّ

واجهه اإلخوان املسلمون يف مصر.
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املباش���ر مع اجلهة الثانية وه���ي اخلزين االحتياطي 
املوازن جتاه التطرف العلماني.

 وهذا املوقف الوسطي املتذبذب بني أقصى الطرفني 
املتناقضني، يزيد من نس���بة الشكوك لدى العلمانيني 
الذين يرون أن حركة النهضة متالئ السلفيني ضمًنا، 

غير  بطريق���ة  بهم  وتس���تعني 
مباش���رة، لفرض توازن الرعب 
وترسيخ  السياسية،  القوى  بني 
موق���ع املعتدلني اإلس���الميني 
كبديل وحيد ال غنى عنه. ومن 
جه���ة مقابلة، فإن الس���لفيني 
يتفاق���م غضبهم م���ن مواقف 
النهض���ة الت���ي يرونها ال متثل 
اإلس���المي  النهج  عن  تراجًعا 

فقط، بل يعتبرونها خروًجا كاماًل عنه. 

لذلك، فإن سياسة الوسطية بني النقيضني هي ذات 
ة، وليس أقلها انزالق السلفيني في أعمال  مخاطر جمَّ
عنف ضد احلكومة االنتقالية، أو انزالق احلكومة في 
حملة منهجية لقمع التيار السلفي أو االثنني مًعا، وهو 
ما سيؤدي إلى تشويه مكتسبات النهضة في محاوالتها 
إمكانية املواءمة بني اإلس���الم والدميقراطية، مما قد 
يعيد مف���ردات النظام القدمي إل���ى الواجهة، وكذلك 

مبّررات وجوده. 

أما التيار اإلس���المي في مصر فق���د واجه وضًعا 
أكثر تعقيًدا مع وجود األقلي���ة القبطية املتحالفة مع 
القوى اليسارية والليبرالية من جهة، ومع كون اجليش 
قوة ذات وزن في احلياة السياس���ية منذ انقالب عام 
952)م، وله مصالح كبرى وامتدادات شعبية قوية من 
جهة أخرى، فكان على حزب احلرية والعدالة اختراق 
القوى السياسية غير املوّحدة في كتلة صلبة من خالل 
إجراءات متّثل أهداًفا رئيس���ة للفصائل الثورية، مثل 
مواجهة فلول النظام، واحلّد من نفوذ املجلس األعلى 
للقوات املسلحة، كما كان عليه احتواء اجليش، وإعادته 
إلى وضعه الطبيعي تابًعا للس���لطة التنفيذية املنتخبة 

دون الصدام معها. 

وقد متكن الرئيس محمد مرس���ي من حتقيق قدر 
كبي���ر من هذه اإلج���راءات في س���رعة وحزم، رغم 
أن���ه بإلغائه اإلعالن الدس���توري املكمل قد وضع كل 
الصالحي���ات التنفيذية والتش���ريعية بيده، إلى حني 
انتخاب مجلس الشعب اجلديد، 
بع���د حّل أول مجل���س من قبل 
احملكمة الدس���تورية العليا، أي 
أنه أضح���ى قانونّيًا أكثر نفوًذا 
من الرئيس السابق في املرحلة 
األمر  ولهذا  اجلارية،  االنتقالية 
انعكاسات سلبية إضافية؛ بحيث 
يزداد املوقف حساسية، وتتفاقم 
مش���اعر اخل���وف م���ن هيمنة 
اإلسالميني، ليس فقط على املرحلة التي تتشّكل فيها 

صورة املستقبل، بل على هوية الدولة نفسها. 

املطلب الثالث
حتديات املرحلة االنتقالية

مع فوز التيار اإلس���المي السياس���ي ف���ي كلٍّ من 
تونس ومص���ر في االنتخابات العام���ة، ووصوله إلى 
الس���لطة التنفيذية في كال البلدي���ن، فقد أصبحت 
املرحلة االنتقالية نحو النظام اجلديد مع تصفية آثار 
النظام السابق ومراكز القوى املعادية للثورة في الدولة 
واملجتم���ع، بعهدة هذا التيار ومس���ؤوليته، لذلك فإن 
مهمته مزدوجة وهي ضمان جناح عملية االنتقال من 
جهة، وإثبات كفاءة التيار اإلسالمي في إدارة الدولة، 
الس���يما دولة محورية كمصر من جهة أخرى، لذا فإن 
التحديات جسيمة للغاية مع السعي احلثيث من جانب 
اخلصوم إلفشال هذه التجربة الفريدة، وهؤالء ليسوا 
منحصرين بفلول النظام السابق وحسب. وعلى هذا، 
فمن املمكن إجمال هذه التحديات على الشكل التالي:

1- إن التحدي األكـــرب الذي يواجه التجربة اإلسالمية 

انشغل التيار اإلسامي يف تونس ومصر، يف تقديم 
املواقف والقرائن على صدق توجهه الدميقراطي، 
خاًف��ا لألف��كار الغربي��ة املس��بقة  واتس��م األداء 
اإلمجالي للتيار اإلس��امي يف هذين البلدين بنوع 
م��ن املرون��ة الربمجاتية عرب تراجع��ات تكتيكية 
متفاوت��ة عن م��نت اخلطاب الدي��ي املعهود جلهة 
إقام��ة الدول��ة اإلس��امية وتطبيق الش��ريعة، أو 

الكيفية اليت سيكون عليها التطبيق التدرجيي.
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في س���دة احلكم في تونس ومصر على حدٍّ س���واء، 
ليس إقن���اع الداخل واخلارج بقدرته على ممارس���ة 
الدميقراطية بكافة مظاهره���ا وإجراءاتها، بل إقناع 
أتباعه وأنصاره بأن ممارسته للحكم الدميقراطي لن 
تكون على حساب املبادئ اإلسالمية وأحكام الشريعة 

التي ال تقبل تغييًرا وال تعدياًل. 

فالفك���ر الذي يحمل���ه يصادم كثيًرا م���ن العادات 
املس���تحكمة في املجتمع، حتى لو كان متدّيًنا بغالبيته 
العظمى، وإن تخلى عن تطبيق الشريعة أو منح لنفسه 
األع���ذار من أج���ل التأخير؛ اصطدم م���ع حاضنته 
الش���عبية التي لن ترى أي فائ���دة مرجوة من احلكم، 

فتكون النتيجة سلبية في كلتا احلالتني. 

وعليه، قد يب���دو تصّدي التيار اإلس���المي لقيادة 

املرحلة االنتقالية من موقع الس���لطة التنفيذية نوًعا 
من املغامرة غير احملسوبة، ذلك أن خصوم هذا التيار 
يراهنون على فش���ل اإلس���الميني في هذه املرحلة؛ 
من أجل إضعافهم ش���عبّيًا، وتهميش دورهم تدريجّيًا 
عندما يقوم النظ���ام الدميقراط���ي اجلديد، بل هم 
يرتقبون انزالقهم في مواجه���ات متوقعة مع املجتمع 
وِقَيمه السائدة، انطالًقا من رغبتهم بتطبيق الشريعة 
اإلس���المية على كل مناحي احلياة دون أي اس���تثناء، 
ول���و بالتدريج، وأن هذا االجت���اه األصيل في احلركة 
اإلسالمية ال يستطيع جناحها السياسي مهما بلغ من 
املرونة أن يتجاهل���ه، وإال وقع في تناقض مع قاعدته 
الشعبية، والتي منحته أصواتها على أنه ميّثل اإلسالم 

ويسعى إلى تنفيذ أحكامه. 

 

لتيار اإلسالهي لتذذياث التى تواجَ اا
 :السياسي في كلٍّ هي توًس وهصر

 الذيوقراطي الذكن هوارستَ بأى وأًصارٍ أتباعَ إقٌاع - 1
 الشريعت وأدكام اإلسالهيت الوبادئ دساب على تكوى لي

 .تعذياًل وال اتغييًر تقبل ال التي

أى يتوكي اإلسالهيوى هي االًفتاح على كافت التياراث   - 2
 .السياسيت العاهلت

  عي هختلفت صورة تقذين في اإلسالهيوى يٌجخ أى - 3
 .وهعاًيَ الفساد أدواث عي البعيذ الرشيذ الذكن

  سياست صياغت هي الذاكن اإلسالهي التيار يتوكي أى - 4
 .والوقائع الوبادئ بيي توّفق هتوازًت خارجيت
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فتك���ون املعادلة إًذا أنه مت���ى ابتعد قادة النهضة أو 
احلرية والعدالة عن مسار تطبيق الشريعة بأي ذريعة 
كانت، فلن يواجهوا غضب التيار السلفي الصاعد في 
كال البلدين وحس���ب، بل إن ش���رائح مؤثرة في التيار 
السياس���ي اإلس���المي تؤمن بوجوب الب���دء بتطبيق 
الشريعة دون تأخير، وإال فما مغزى املشاركة الواسعة 
في االنتخابات النيابية والرئاس���ية إن لم يكن متاًحا 

لإلسالميني تطبيق برنامجهم املبدئي؟ 

وقد يكون التبرير حينذاك بأن املشاركة في السلطة 
التنفيذية من باب درء املفس���دة إن كانت قاصرة عن 
جلب املصلحة، أي أن تس���هم في تكوين ش���بكة أمان 
للدعوة اإلس���المية، والتصدي قدر اإلمكان للمفاسد 
االجتماعية الشائعة، واحلّد من تبعية الدولة واملجتمع 
للتوجهات الغربية، وإلى ذل���ك محاولة النهوض وفق 
برنامج طموح، على أمل أن تكون األس���لمة بعد ذلك 

نتيجة طبيعية ال اصطناًعا وال إكراًها. 

لكن هذه الذريعة قاصرة عن اإلملام بكافة الظروف 
احمليطة بالعملية االنتقالية، وأبعاد احلراك الش���عبي 
املتنوع، ومدى نفوذ القوى اخلارجية، فما واجهه التيار 
اإلس���المي حتى اآلن من حمالت سياس���ية ومنّسقة 
يوحي بأن األطراف الداخلية واخلارجية تس���عى بكل 
جهدها لتمنع اإلس���الميني من إحداث انقالب جذري 
في توجهات املجتمع وسياسات الدولة، على أن تكون 
املفاهي���م الس���ائدة في الدميقراطي���ات الغربية هي 
مرجعية الدستور وتنفيذ القانون في النظام اجلديد، 
 (Twin أو ما يدعوه ألفرد س���تيبان بالتسامح املزدوج
(Tolerations مبعنى أن يتسامح املواطنون الدينيون مع 

الدولة ومس���ئوليها املنتخبني دميقراطّيًا؛ فيمنحونهم 
حرية التش���ريع واحلكم دون االصط���دام معهم على 
األس���س الدينية التي جتعل من الشريعة صنو اإلميان 
بالله الواحد، وباملقابل تتس���امح الدولة وأجهزتها إزاء 
املواطنني الدينيني، فتمنحهم حرية التعبير عن اآلراء 
والِقَيم بشرط احترامهم للقانون وللحقوق الدستورية 

لبقية املواطنني))(.   

2- التحـــدي الثانـــي ه���و أن يتمكن اإلس���الميون من 
االنفت���اح على كافة التيارات السياس���ية العاملة، فال 
يصب���ح احلكم ذا طابع حزبي معنّي دون أن يس���تتبع 
ذل���ك إبعاد الكف���اءات احلزبية املنتمية إل���ى التيار، 
فمحاولة املوازنة بني املطلبني أكثر صعوبة بالنس���بة 
للتيار اإلس���المي منه ألي تيار سياس���ي آخر؛ نظًرا 
حلجم التوقعات واملخاوف في الوقت نفس���ه، بحيث 
يبدو قادة التيار في زوايا ضيقة وهوامش محدودة من 
حرية االختيار، وكذلك ألنها التجربة األولى من نوعها 
على اإلطالق؛ إذ لم يسبق أن ُسمح لإلسالم السياسي 
بالفوز في انتخابات حرة ونزيهة، وأن يصل إلى موقع 
السلطة التنفيذية أو الرئاسة من باب أولى، وقد ُمنعوا 
م���ن ذلك في اجلزائر قبل أكثر من عقدين، متس���ّبًبا 

القرار بحرب طويلة وعشرات اآلالف من الضحايا.

 وله���ذا ف���إن األنظ���ار متجهة نحو اإلس���الميني 
ليُ���رى كيف يتصّرفون من موق���ع الفوز في انتخابات 
دميقراطية، وليس كما يُنتظر من أي حزب سياس���ي 
آخر، مبعن���ى توافقه مع وع���وده االنتخابية لقاعدته 
الش���عبية، فليس مطلوًبا منهم وال هو منتَظر منهم أن 
ينّفذوا أّيًا من توقعات قاعدتهم الشعبية جلهة األسلمة 

وتطبيق الشريعة. 

وتكمن أهمي���ة االنفتاح على التيارات السياس���ية 
األخرى أن���ه يؤدي جزئّيًا -على امل���دى القريب على 
األقل- إلى إحباط محاوالت التكتل احلزبي والشعبي 
ض���د اإلس���الميني؛ إذ بدأ التحريض وس���ط القوى 
العلماني���ة واليس���ارية ضد التيار اإلس���المي عامة 
مبجّرد تشكيل حركة النهضة للحكومة التونسية، حتت 
عنوان احلفاظ على مكتسبات املرأة التونسية، وضمان 
احلريات العامة والس���يما حرية التعبي���ر، وضرورة 

التصّدي ملن يوصفون باملتشّددين السلفيني. 

(1) Alfred Stepan, journal of Democracy, April 2011, 
Volume 23, Number 2, p.89-90.
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وما إن فاز الرئيس محمد مرس���ي في االنتخابات 
الرئاس���ية، متجاوًزا كل العوائق املادية واملعنوية التي 
ُوضعت أمامه، حتى بدأ حتريك الش���ارع ومعه قطاع 
املثقفني والفنان���ني، وحاول بعضه���م تنظيم مليونية 
إلس���قاط نظام اإلخوان، كما صدرت مطالبات بحظر 
اجلماعة نفسها، وهو اس���تعادة صريحة لنهج احلكم 
املصري منذ أيام امللك فاروق، امتداًدا مع حكم العسكر 
ابتداء من ع���ام 952)م، في حني أن حملة املرش���ح 

أحم���د ش���فيق قبي���ل املرحلة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية 
حفلت بق���در كبير من اخلطاب 
التحريض���ي لثني الناخبني عن 
ُوضع  وحي���ث  مرس���ي،  تأييد 
الناخ���ب املصري بكافة أطيافه 
أمام اخليار الصعب، فإما تأييد 
مرسي ووصول جماعة اإلخوان 
إل���ى املوقع األول ف���ي الدولة، 

وإما تأييد الفريق أحمد ش���فيق أح���د رموز النظام 
الس���ابق واحلكم على ثورة 25 يناير بالفشل الذريع، 
ولم يك���ن ممكًنا الوقوف على احلياد بس���بب تقارب 

األوزان واألصوات. 

وهذا يعطي صورة واضحة عن حجم االس���تقطاب 
السياس���ي والش���عبي في مرحلة ما بعد الثورة، وأن 
الترّفع عن النهج احلزبي من الضرورات السياس���ية 
لإلسالميني في املرحلة االنتقالية على وجه التحديد.

3- التحـــدي الثالـــث أن ينجح اإلس���الميون في تقدمي 
صورة مختلفة عن احلكم الرش���يد البعيد عن أدوات 
الفس���اد ومعانيه، وأن يكونوا بالكفاءة املنتظرة منهم 
حلّل األزمات املوروثة واملس���تعصية منذ زمن طويل؛ 
إذ ستكون املرحلة االنتقالية اختباًرا حقيقّيًا على هذا 

الصعيد. 

وإذا ما ُطرح السؤال حينئذ عن مدى أدوات النجاح 
ووسائله؛ إذ ال يكفي رفع الشعار دون توافر إمكانيات 
تطبيقه في أول فرصة س���انحة، فإن اجلواب واضح 

وهو أن���ه إذا كانت املش���كلة االجتماعية االقتصادية 
بالغة التركيب، وحتت���اج إلى حلول طويلة األجل، فإن 
هذا ال ينفي في نفس الوق���ت وجود إمكانيات كثيرة 

لتحقيق خطوات صغيرة، لكنها مؤثرة نفسّيًا. 

وإن النج���اح في التخفيف النس���بي م���ن األزمات 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، واقتراح اس���تراتيجيات 
مقنعة على املديني املتوس���ط والبعيد املدى من أجل 
حل���ول بنيوية للجمود والتخلّف ف���ي قطاعات حيوية 
عدة؛ كفيل مبنح االنطباع اجليد 
في هذه الفترة القصيرة األمد، 
أش���د  سياس���ي  لبناء  متهيًدا 
النهائي  االنتقال  بعد  رس���وًخا 

إلى النظام الدميقراطي. 

وال ب���د من التنوي���ه هنا إلى 
أن أّي إصالح���ات اقتصادي���ة 
جذرية تتطلّب أمرين متالزمني: 
األول اإلسراع بإعادة هيكلة الدولة، وإداراتها املختلفة 
لتخفيف النفقات اجلارية، وزيادة فاعلية البيروقراطية 
الرس���مية في تونس ومصر، والثان���ي احلصول على 
متويل من اجلهات الدولية واإلقليمية جلدولة الديون، 
ومتويل املش���روعات ذات الطابع االجتماعي املباشر، 
وإط���الق ال���دورة االقتصادية من جدي���د بعد اآلثار 
السلبية أليام الثورة، وما تبعها من اضطرابات، وغياب 
األمن واالستقرار، وآليات إعادة تشكيل النظام وإظهار 

هويته اجلديدة.

 والواقع، أنه مبقدور خصوم التيار اإلسالمي التأثير 
سلًبا في هذين البندين، فبمستطاع أي بيروقراطية في 
العالم أن تض���ع العراقيل أمام القرارات الصادرة عن 
السلطة التنفيذية؛ بحجة االلتزام بالقوانني واللوائح، 
أو بذريعة وجود تضارب في التش���ريعات الس���ائدة، 
أو أن االس���تمرارية في أعم���ال الدولة تفترض إبقاء 
القوانني والتوجهات التنظيمية للنظام السابق إلى أن 
تصدر قوانني جديدة أو تعّدل القوانني القدمية، وهذا 
يس���تلزم اإلمس���اك باألكثرية النيابية في البرملان أو 

األزم��ات  م��ن  النس��يب  التخفي��ف  يف  النج��اح  إن 
االقتصادية واالجتماعية، واقرتاح اس��رتاتيجيات 
مقنع��ة على املديني املتوس��ط والبعي��د املدى من 
أج��ل حلول بنيوية للجم��ود والتخّلف يف قطاعات 
حيوي��ة ع��دة كفي��ل مبن��ح االنطب��اع اجلي��د يف 
ه��ذه الفرتة القص��رية األمد متهيًدا لبناء سياس��ي 
أش��د رس��وًخا بع��د االنتق��ال النهائ��ي إىل النظ��ام 

الدميقراطي. 
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وجود برملان أصاًل كما هو حال مصر بعد إلغاء مجلس 
الش���عب املنتخب بقرار من احملكمة الدستورية العليا، 
ولو أن الرئيس مرسي بات يتمتع بالسلطة التشريعية 

مؤقًتا. 

ومن جهة أخرى، تستطيع املؤسسات الدولية إمالء 
شروطها على تونس ومصر كما تفعل مع سائر البلدان، 
وعدد م���ن هذه الش���روط ال يتعلّق حص���ًرا بالوجه 
االقتصادي املباش���ر، بل لها ارتباطات أخرى بكيفية 
س���ير الدولة عامة وعالقاتها مع مكّونات الشعب كما 

مع الدول األخرى.

4- أم���ا التح���دي الرابع فه���و أن يتمك���ن التيار 
اإلسالمي احلاكم من صياغة سياسة خارجية متوازنة 
توّفق بني املبادئ والوقائ���ع، دون أن تخّل باملبادئ وال 
أن تتغافل عن الوقائع؛ إذ من املنزلقات التي وقع فيها 
بعض رموز هذا التيار مبكًرا، هو النأي عن املس���ائل 
الش���ائكة وإعطاء إجابات ملتبسة بخصوص الصراع 
العربي اإلس���رائيلي، ومس���ار الس���الم املتوقف منذ 
س���نوات، واعتبار أن فلسطني ليست األولوية في هذه 
املرحلة، وحتى االبتعاد نس���بّيًا عما يجري في سوريا 
في مرحلة أولى قبل االنخ���راط تدريجّيًا في معاداة 
النظام السوري ملا أفشله من مبادرات عربية ودولية. 

ومن املس���لَّم به بالنسبة إلى مصر -خاصة ملا تتمتع 
من أهمي���ة جغرافية ودميوغرافي���ة- أن تترتب على 
التغيي���ر احلادث فيها بعد س���قوط نظام مبارك آثار 
استراتيجية وجيوسياس���ية بالغة األهمية، بخصوص 
الصراع مع إسرائيل، أو استعادة شيء من التوازن إزاء 
تعاظم القوة العس���كرية والسياسية إليران في منطقة 
اخلليج بعد إس���قاط نظام الرئيس صدام حسني في 
العراق، وامتداده إلى املجال احليوي ملصر في الهالل 
اخلصيب وإل���ى مقتربات البحر األحمر مع العالقات 
التي نسجتها إيران مع بعض بلدان القرن اإلفريقي. 

وال يعني ذلك أن تتورط مصر في صراعات إقليمية 
مباشرة، وال أن تكون جزًءا من محور إقليمي ضد آخر، 

بل إن مكانتها وموقعها مينحانها القدرة على املناورة، 
وأداء أدوار الوس���اطة؛ كالذي حاوله الرئيس مرسي 
حني دعا إلى جلنة رباعية لنقاش األزمة في س���وريا، 
أو إظهار قدر مهم من استقاللية القرار السيادي حني 
وافق مرس���ي مثاًل على املش���اركة في قمة دول عدم 

االنحياز في طهران رغم التحفظ األمريكي.    

توصيات الدراسة:

)- أن ميارس التيار اإلس���المي احلاكم في تونس 
ومص���ر سياس���ة متحّفظة ف���ي الداخ���ل واخلارج، 
بعيًدا عن املبادرات غير احملس���وبة، أو املواقف غير 
املدروسة، فاملوقف مائع إلى درجة تعظم فيها املخاطر 
والعواقب، وحيث تكثر القيود الذاتية واملوضوعية، في 

فترة اختبارية مفصلية.

2- أن يرّك���ز عل���ى حتقيق اإلجن���ازات النموذجية 
في املرحلة االنتقالي���ة، وأن يجيد مع ذلك العالقات 
العامة في الداخل وفي اخلارج، دون االجنرار العتماد 
اس���تراتيجية الدعاية أو املبالغة في إظهار احملاسن، 
وإخفاء النقائص، فاملصداقية السياس���ية هي املعيار 

احلاسم في معركة كسب العقول والقلوب.

3- أن ال ينجرف في سياس���ة صدامية مجانية مع 
التيار الس���لفي غير املندرج في املسار الدميقراطي، 
واالكتفاء بإجراءات احترازية، منها فتح قنوات احلوار 
الدائم عبر شخصيات دينية مقبولة، وبردود جراحية 
حني تنتصب احتم���االت عنف جّدية ال متوّهمة، ذلك 
أن اس���تعادة نهج النظام الس���ابق ف���ي مواجهة هذه 
اجلماعات، لن مينح اإلسالم السياسي القبول الكافي 

من خصومه.



 413   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

أداء اإلسالميني ودوره يف 
حتديد شكل املرحلة االنتقالية 

يف الدول الثورية هشام عليوان

معلومات إضافية

حزب احلرية والعدالة:
حزب مصري تأس���س يوم 6 يونيو ))20م ذو مرجعية إسالمية، ويتبنى أيدولوجية السياسة اإلسالمية ، نابع 
من جماعة اإلخوان املس���لمني.  فاز حزب احلرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب املصري ))20-2)20 م 
بأغلبية كاسحة في »الفردي« وأغلبية نسبية في »القوائم« وحصل على إجمالي 3)2 مقعًدا في مجلس الشعب.

ف���ي )2 فبراير ))20م وبع���د أيام قليلة من تنحي حس���ني مبارك إثر ثورة 25 يناير أعل���ن الدكتور محمد 
بديع املرش���د العام للجماعة عن عزمها تأس���يس احل���زب، كما أعلنوا أنه مفتوح لكل املصريني من مس���لمني 

ومسيحيني.

التاريخ
وتعود أولى إشارات اجلماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 996)م إال أنه تلت تلك اإلشارة عملية اعتقاالت 
في صفوف اجلماعة ومحاكمات عس���كرية ألعضائها. وبعد فوز اجلماعة بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب 
املصري عام 2005م قامت جماعة اإلخوان املسلمني في عام 2007م باإلعالن عن برنامج حلزب سياسي -لكنها 
لم تعطه اس���ًما في ذلك الوقت- ومت توزيع مس���ودة لبرنامج ذلك احلزب على عدد من الشخصيات السياسية 
مبص���ر واخلارج، وقد أثار ذلك البرنامج ردود فعل متباينة بني مؤيد ومعارض ومتحفظ؛ ألن احلزب هو امتداد 
سياسي حلركة االخوان املسلمني التي ال يؤيدها بعض الناس، ولكن يبقى لها مؤيدوها الكثيرون واملنتشرون في 

مصر وفي جميع أنحاء العالم.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، أعلنت اجلماعة تأسيس حزب احلرية والعدالة 
واختارت الدكتور محمد س���عد الكتاتني -رئيس الكتلة البرملانية لإلخوان املسلمني في مجلس الشعب 2005م- 
وكياًل للمؤسسني. وبعد ذلك مت اختيار محمد مرسي رئيًسا للحزب، وعصام العريان نائًبا للرئيس، ومحمد سعد 

ا. كما مت اختيار املفكر املسيحي رفيق حبيب نائًبا لرئيس احلزب. الكتاتني أميًنا عاّمً

األسس واملنطلقات:

- مبادئ الش���ريعة اإلس���المية الدميقراطية هي املصدر الرئيس للتشريع؛ مما يحقق العدل في سن القوانني 
وفي التطبيق وفي األحكام، مع اإلقرار لغير املس���لمني بحقهم في التحاكم إلى ش���رائعهم فيما يتعلق باألحوال 

الشخصية.

- الشورى هي جوهر الدميقراطية، وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن؛ حتى ال يستبد فرد أو فئة بالتصرف 
في األمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.

- اإلصالح الشامل مطلٌب مصري والشعب هو املعني أساًسا بأخذ املبادرة لتحقيق اإلصالح، الذي يهدف إلى 
إجناز آماله في حياٍة حرٍة كرميٍة، ونهضٍة شاملٍة، وحرّية وعدٍل ومساواٍة وشورى.
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الباب اخلامس
العمل اإلسالمي

األهداف:

- حتقيق اإلصالح السياسي والدستوري، وإطالق احلريات العامة، وخاصة حرية تكوين األحزاب ومؤسسات 
املجتمع املدني، وإقرار مبدأ تداول السلطة طبًقا للدستور الذي يقّره الشعب بحرية وشفافية.

- اعتبار األمة مصدر الس���لطات، والش���عب صاحب احلق األصيل في اختيار حاكمه ونوابه، والبرنامج الذي 
يعّبر عن طموحاته وأشواقه.

- نشر وتعميق األخالق والقيم واملفاهيم احلقيقية ملبادئ اإلسالم كمنهج تعامل في حياة الفرد واملجتمع.

حزب النور:

هو حزب سياسي مصري، سلفي املرجعية، تأسس عقب ثورة 25 يناير.  احلزب ذو مرجعية إسالمية، ويتبع املنهج 
السلفي، ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه، ويتم قبوله ضمن األحزاب التي قدمتها الدعوة السلفية.

يهدف احلزب للدفاع عن تطبيق الش���ريعة اإلس���المية، والوصول إلى غايته بطريقة س���لمية علمية خاضعة 
ألحكام الش���رع والدين. ويؤكد احلزب االلتزام الكامل بالنظام العام، واآلداب العامة للدولة، واحترام شرعيتها، 
وعدم اخلروج على مبادئها، وأن مؤسسي احلزب غير طامعني في غرض آخر غير حتكيم املسلمني إلى دينهم.

التاريخ:

خاض حزب النور أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب املصري ))20-2)20م، ضمن 
حتالف الكتلة اإلس���المية الذي تزعمه وضم حزبي البناء والتنمية واألصالة ذوا التوجه السلفي. حّل التحالف 

ثانًيا بعد فوزه بنسبة 24% من املقاعد )أي 23) مقعًدا(، منهما 08) مقاعد حلزب النور.

دخل احلزب في أزمة حادة بني فريقني من قياداته منذ منتصف عام 2)20م وقبيل إجراء االنتخابات الداخلية 
للحزب. وقد بدأت إحدى مراحل تلك االنتخابات في 5) سبتمبر بالرغم من قرار عماد عبد الغفور رئيس احلزب 
تأجيلها، وكان مجموعة من أعضاء احلزب شكلوا ما ُعرف ب�»جبهة إصالح حزب النور« التي تطالب بفصل احلزب 
عن الدعوة الس���لفية إدارّيًا، ثم وصلت أزمة احلزب الداخلية إلى مرحلة حرجة في 26 س���بتمبر 2)20م حيث 
ظهر للحزب »هيئتان عليتان« تزعم إحداهما أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق، والتي قررت إعفاء عماد 
عبد الغفور من رئاسة احلزب وتعيني السيد مصطفى حسني خليفة رئيًسا مؤقًتا فيما اجتمعت هيئة عليا أخرى 
للحزب برئاس���ة عماد عبد الغفور، وقررت فصل عدد من القيادات وهم أش���رف ثابت ويونس مخيون وجالل 

مرة، واستبعاد نادر بكار من منصب املتحدث الرسمي، باإلضافة إللغاء االنتخابات الداخلية للحزب.

واس���تطاع مجلس أمناء الدعوة الس���لفية إنهاء األزمة في 6 أكتوبر 2)20م بعد عقد مصاحلة بني الفريقني 
املتنازعني. قضت املصاحلة بتجديد الثقة في عبد الغفور رئيًسا للحزب، واالستمرار في اإلجراءات االنتخابية، 

وعقد اجلمعية العمومية األولى للحزب يوم )) أكتوبر التالي.

برنامج احلزب:

• يهدف احلزب إلى التغلب على املصاعب والتحديات، وهي :	
• الفساد السياسي.	
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• الفساد االقتصادي.	
• الفساد األمني.	

مع التأكيد على أن الهوية املصرية هي الهوية اإلسالمية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، 
واعتماًدا على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، واعتماد اإلس���الم ديًنا للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، 
والش���ريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للتشريع، اتفاًقا مع تصريح املتحدث الرسمي للمجلس األعلى للقوات 

املسلحة، بأن هذه األسس تُعتبر مبادئ فوق دستورية، ال بد أن ينص عليها أي دستور للبالد.

حزب النهضة التونسي:

حركة النهضة: حركة االجتاه اإلسالمي س���ابًقا: هي احلركة التاريخية التي متثل التيار اإلسالمي في تونس.  
أُسست احلركة عام 972)م وأعلنت رسمّيًا على نفسها في 6 جوان )98)م، ولم يتم االعتراف به كحزب سياسي 
ف���ي تونس إال في ) مارس ))20م من قبل حكومة محمد الغنوش���ي ))20م، املؤقت���ة بعد مغادرة الرئيس زين 
العابدين بن علي البالد على إثر اندالع الثورة التونسية في 7) ديسمبر0)20م تعتبر النهضة في الوقت احلاضر 

من بني أهم األحزاب السياسية في تونس.

ترجع بدايات احلركة إلى أواخر الستينيات حتت اسم اجلماعة اإلسالمية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية 
بصفة س���رية في أبريل 972)م، من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي واحملامي عبد الفتاح مورو ، 
والدكتور املنصف بن س���الم ، وانضم إليهم الحًقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب املكني، علي 
العرّيض.  اقتصر نش���اط اجلماعة في البداية على اجلانب الفكري؛ من خالل إقامة حلقات في املساجد، ومن 
خ���الل االنخراط بجمعيات احملافظة على القرآن الكرمي. لقي نش���اط اجلماعة ف���ي األول ترحيًبا ضمنّيًا من 
طرف احلزب االشتراكي الدستوري )احلزب الواحد آنذاك(، الذي رأى في احلركة اإلسالمية سنًدا في مواجهة 
اليس���ار املهيمن وقتئٍذ على املعارضة. وفي عام 974)م ُس���مح ألعضاء اجلماع���ة بإصدار مجلة املعرفة التي 
أصبحت املنبر الفعلي ألفكار احلركة. في 979)م أقيم بش���كل س���ري املؤمتر املؤسس للجماعة اإلسالمية متت 

فيه املصادقة على قانونها األساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.

النهضة واإلخوان:

احلركة لم تعلن نفس���ها في بيانها التأسيسي أنها مرتبطة باإلخوان ولم تنِف ذلك أيًضا، تقول بعض املصادر: 
إن احلرك���ة قامت على منهج وفكر اإلخوان املس���لمني، لكن الصحفي صالح الدين اجلورش���ي يذكر أن رئيس 
احلركة راشد الغنوشي يعتبر حركة اإلخوان حليًفا ولكنها ليست مرجعية.  كما تصّنفها مصادر على إنها إخوان 
تونس، كما أن رئيس احلركة ومؤسسها راشد الغنوشي عضو مكتب اإلرشاد العاملي جلماعة اإلخوان املسلمني.

املصدر:

                                                            http://www.ikhwanonline.com :املوقع الرسمي لإلخوان املسلمني، على الرابط التالي

                                                              www.alnourparty.org :املوقع الرسمي حلزب النور، على الرابط التالي

http://www.ennahdha.tn :املوقع الرسمي حلزب النهضة التونسي، على الرابط التالي
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ملخص الدراسة
يعد تدهور البعد االجتماعي، مبس����توياته وتنوعاته املختلفة مبثابة القاسم املشترك األكبر بني جميع الدول الثورية، فهو أحد 
ره من ردء ش����عبي وظهير قوي س����اند الثورة ضد  األس����باب الكامنة وراء تفجر هذه الثورات، وعامٌل رئيس في جناحها؛ مبا وفَّ

األنظمة الفاسدة منذ اليوم األول الندالعها.

ولذلك س����تكون هذه الدراس����ة عن العمل االجتماعي؛ ألنه لم يع����د تكميلّيًا، بل أصبح جزًءا أساس����ّيًا في معاجلة القضايا 
السياس����ية، واالقتصادية، والثقافية. كما أنَّه ش����هد تغيرات وتطورات في مفهومه، ووسائله، ومرتكزاته؛ حيث سعت به لتحقيق 

أهداف كبرى، ولم يُعد هدفه األساس تقدمي الرعاية واخلدمة للمجتمع وفئاته، فقد جتاوزه لتطوير وتنمية املجتمع بأسره.

وتكُمن أهمية هذه الدراس����ة في تناولها للعمل االجتماعي بأبعاده املختلفة، وتأثيره على العمل السياسي اإلسالمي في الدول 
الثورية؛ حيث تزدحم خارطة احلركات اإلس����المية بالعديد من القضايا والتحديات؛ تتجه أغلبها نحو احلياة السياس����ية، وما 
يرتبط بها من صراعات وقضايا ومشكالت، حيث تُعتبر املسألة االجتماعية في هذه احلياة السياسية أكثر إحلاًحا وأشد أهميًة؛ 

لكونها نقطة ارتكاز لبقية الفعاليات.

كما جُتيب هذه الدراسة عن تساؤالت عديدة حول العمل االجتماعي، تتمثل يف:
• ما املقصود بالعمل االجتماعي؟	
• وما أهم مقومات وركائز وأهداف العمل االجتماعي؟	
• وهل لألعمال االجتماعية دور فّعال في ثورات الربيع العربي؟	
• وما أسباب اهتمام احلركات اإلسالمية بالعمل االجتماعي؟.. إلى غير ذلك من األسئلة.	

ومن َثم ارتكزت هذه الدراسة على ثالثة حماور رئيسة تتضمن:
• مفهوم وآليات العمل االجتماعي.	
• أبعاده السياسية.	
• كيفية زيادة فاعلية الدور االجتماعي لدى اإلسالميني.	

وأثبتت هذه الدراس����ة أّن العمل االجتماعي كان س����ائًدا في املجتمعات اإلنسانية منذ القدم، وأواله اإلسالم عنايًة خاصًة في 
ة على ذلك، كما عدد اإلس����الُم من مجاالت العم����ل االجتماعي، كما جندها في  العدي����د من اآليات واألحاديث النبوية احلاضَّ
بشارات السيدة خديجة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قالت: »فوالله ال يُخزيك الله أبًدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق 

احلديث، وحتمل الَكّل، وتقري الضيف، وتُعنُي على نوائب احلق«.

وبجان����ب مفه����وم العمل االجتماعي وآلياته، وما يتضمنه من أهداف وأبعاد سياس����ية، ال بد من وجود س����بل نهوض بالعمل 
االجتماع����ي، مثل: ضرورة وجود مراك����ز ومعاهد تغّطي اجلانب التدريب����ي والعملي للراغبني في العم����ل االجتماعي، ووضع 
االستراتيجيات والسياسات العامة للنهوض به، واالستناد إلى احلقائق واإلحصاءات واملعلومات الدقيقة، والعناية بدور املؤسسات 

البحثية ومراكز التفكير. 

عصام زيدان

باحث في الشئون السياسية

العمل االجتماعي وتأثريه على العمل 
السياسي اإلسالمي يف الدول الثورية
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مقدمة:

تدهور البعد االجتماعي، مبس���توياته وتنوعاته املختلفة، يعد مبثابة القاس���م املشترك األكبر بني جميع الدول 
ره من ردء  الثورية، فهو أحد األس���باب الكامنة وراء تفجر هذه الثورات، وكان عاماًل رئيًس���ا في جناحها؛ مبا وفَّ

شعبي وظهير قوي ساند الثورة ضد األنظمة الفاسدة منذ اليوم األول الندالعها..

وكان العمل االجتماعي لإلس���الميني قبل الثورات، وفي أثنائها، مبثابة الرافعة التي جعلتهم محل ثقة املجتمع 
قبيل اندالع الثورات، وفي مقدمة الس���باق في كافة الفعاليات االنتخابية التي متت في هذه البلدان بعدها، وهو 

األمر الذي يوحي بأهمية العمل االجتماعي، وتأثيره البالغ في املمارسة السياسية.

ومن هنا كان حتًما على الفصائل اإلسالمية، املعنية بالشأن السياسي، إعادة النظر في أدوارها االجتماعية مبا 
يحّقق لها فاعلية أكبر على الس���احة السياسية، في ظل املنافسة الشرسة على قيادة قاطرة النهضة في بلدانها 

الثورية.

فأمام احلركات اإلس���المية إش���كالية مهمة؛ تتمثل في كيفية االستغالل األمثل للعمل االجتماعي، وما يرتبط 
بذلك من ضرورة تفعيله بصورة علمية وممنهجة، لتوطيد زعامتها السياسية في بلدانها، واإلسهام بصورة فاعلة 

في نهضة األمة، وحتقيق أهدافها املنشودة.  

فالعمل االجتماعي، لم يُعد عماًل تكميلّيًا، بل أصبح جزًءا أساسّيًا في معاجلة القضايا السياسية واالقتصادية، 
والثقافية، ومن أهم الوسائل املستخَدمة للمشاركة في النهوض مبكانة املجتمعات، ويستند لتحقيق أهدافه على 

خطط وبرامج تنموية.

كما أن العمل االجتماعي ش���هد تغيرات وتطورات في مفهومه، ووسائله، ومرتكزاته، سعت به لتحقيق غايات، 
وأهداف كبرى، فلم يعد هدفه األس���اس تقدمي الرعاية واخلدمة للمجتم���ع وفئاته، فقد جتاوزه لتطوير وتنمية 

املجتمع بأسره.

ومن هن���ا تأتي أهمية هذه الورقة البحثية التي تناقش العمل االجتماعي بأبعاده املختلفة، وتأثيره على العمل 
السياسي اإلس���المي في الدول الثورية؛ حيث تبدو خارطة احلركات اإلسالمية مزدحمة بالقضايا والتحديات، 
وأعينها متجهة غالًبا نحو الهّم السياس���ي، وما يرتبط به من صراعات وقضايا ومش���كالت، فيما يبدو لنا أن 

املسألة االجتماعية أكثر إحلاًحا وأشد أهمية، كونها نقطة ارتكاز لبقية الفعاليات.

عصام زيدان

العمل االجتماعي وتأثريه على العمل 
السياسي اإلسالمي يف الدول الثورية

باحث في الشئون السياسية
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وأحـــاول يف هـــذه الدراســـة اإلجابـــة عن تســـاؤالت رئيســـة 
تتمثل يف:

• ما املقصود بالعمل االجتماعي؟	

• م���ا أه���م مقومات وركائ���ز وأه���داف العمل 	
االجتماعي؟

• هل لألعم���ال االجتماعية دور فاعل في ثورات 	
الربيع العربي؟

• ما أس���باب اهتمام احلركات اإلسالمية بالعمل 	
االجتماعي؟

• م���ا األبع���اد السياس���ية ذات الصل���ة بالعمل 	
االجتماعي؟

• ما املكاسب السياس���ية التي جتنيها احلركات 	
اإلسالمية من القيام باألدوار االجتماعية؟

• ما أبرز احملاذير فيما يخص العمل االجتماعي، 	
التي يجب على احلركات اإلسالمية توخيها؟

• كيف ميكن زيادة فاعلية الدور االجتماعي لدى 	
اإلسالميني؟

وبناء على ما سبق، ويف إطار حماولة اإلجابة عن التساؤالت 
السابقة، رأينا تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة حماور:

• العمل االجتماعي مفهومه وآلياته. 	

• األبعاد السياسية ألدوار العمل االجتماعي.  	

• نحو زي���ادة فاعلي���ة ال���دور االجتماعي لدى 	
اإلسالميني. 

ونختم بحثت���ا مبجموعة النتائج والتوصيات نضعها 
بني يدي صن���اع القرار واملصلحني من أبناء احلركات 
اإلس���المية؛ رغبًة في أن تس���ير تل���ك احلركات في 
ممارس���اتها السياس���ية املنطلقة من أبعاد اجتماعية 
بخط���ى منهجية مدروس���ة حتقق الفاعلي���ة املبتغاة، 

وتصل بها إلى أهدافها املنشودة.

احملور األول
العمل االجتماعي.. مفهومه وآلياته

العمل االجتماعي هو أحد فروع العلوم االجتماعية 
التي تهدف إلى دراس���ة حياة األف���راد، واجلماعات 
واملجتمعات وحتس���ينها، ويرتبط ارتباًطا وثيًقا بباقي 
فروع العلوم االجتماعية األخرى، الس���يما السياسة، 
ويتحد معها كوس���يلة لتحس���ني الظ���روف واألحوال 

اإلنسانية))(. 

وانطالًقا من هذه الرؤية لطبيعة العمل االجتماعي، 
رأين���ا أن نتناول في هذا احملور من الدراس���ة، أبعاده 
التنظيري���ة واملمثلة في: تاريخي���ة العمل االجتماعي، 
ومفهوم���ه وآلياته، وأهدافه، ومقومات���ه، وذلك على 

النحو التالي:

تاريخ العمل االجتماعي:

العمل االجتماعي كان سائًدا في املجتمعات اإلنسانية 
منذ القدم، وأواله اإلس���الم عنايًة خاصة، ظهرت في 
ة على  الكثرة املتكاثرة من اآليات واآلثار النبوية احلاضَّ

حتمية العمل االجتماعي بأبعاده املختلفة.

فالعمل االجتماعي يرتبط أساًسا بالواقع االجتماعي 
أوالً؛ ث���م بالعنصر البش���ري املس���تهَدف في العمل 
االجتماعي ثانًي���ا؛ وهذا االرتباط ليس وليد اللحظة، 
أو نتيجة تنظيرات فكرية معاصرة، بقدر ما هو منهج 

أصيل في الثقافة اإلسالمية)2(.

وميك���ن أن نعتب���ر أن االنطالق���ة الفعلي���ة للعمل 
االجتماع���ي كان���ت متزامن���ة والث���ورات العلمي���ة 
والتكنولوجي���ة والصناعية كذل���ك التي متخض عنها 
بزوغ النظام الرأس���مالي في القرن التاسع عشر؛ إذ 

))( أحم���د س���ليمان، منظومة العمل االجتماعي، بتصرف يس���ير، احتاد 
http://ouscs.com/?p=817 :منظمات املجتمع املدني السوري رابط

)2( العمل االجتماع���ي ودوره في التنمية � إدريس بوحوت � باحث مغربي 
في التنمية � مجلة الوعي اإلس���المي � العدد 565 � يوليو-أغسطس 

2)20م.
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 العمل السياسي اإلسالمي 

يف الدول الثورية عصام زيدان

إن التحوالت الدينامكية االجتماعية املتس���ارعة التي 
صاحب���ت هذا النظام االقتصادي واملعيش���ي كان من 
الضروري له���ا أن جتد قنوات لإلعان���ة االجتماعية 
تتدارك بها ما خلَّفه شبح هذه التحوالت؛ إذ إن تفّشي 
ظاه���رة البطالة، والفقر واحلاجة م���ع دخول امليكنة 

في اإلنتاج، واس���تنزاف طاقات 
وه���در  العامل���ة،  الطبق���ة 
حقوقها زاد من تفاقم املش���اكل 
االجتماعية التي تطلبت نش���وء 
ح���ركات احتجاجي���ة من���ددة 
بالوض���ع، وفي الوقت نفس���ه 
تسعى  اجتماعية  حركات  نشوء 
العون  يد  املجتمع، ومد  خلدمة 

لكل احملتاجني.

وعند منتصف القرن العشرين، وحتديًدا بعد نهاية 
احلرب العاملية الثاني���ة التي خلّفت العديد من القتلة 
واملعطوب���ني واحملتاجني، أصبح الوض���ع االجتماعي 
ألغلب البلدان كارثّيًا ومتأزًم���ا إلى حد كبير، لتظهر 
احلاجة امللحة ملنظمات وهيئات للخدمة االجتماعية، 
برزت بش���كل كبير مع تأسيس عصبة األمم املتحدة؛ 
منها م���ن كان تابًعا لهذه الهيئ���ة الدولية احلكومية، 
ومنها من اتخذ صف���ة منظمات مدنية غير حكومية، 
وم���ع تطور العالم املعاصر وم���ا صاحبه من حتوالت 
عميق���ة، اجته العمل االجتماع���ي من طابعه اخليري 
والهاوي إل���ى طابع احترافي مؤسس���اتي؛ إذ أصبح 
مهن���ة مكفولة قانونّيًا، بل وأصب���ح لزاًما على الدول 
واحلكوم���ات خلق مناصب ش���غل في ه���ذا امليدان، 
وتأس���يس معاهد ومؤسس���ات للتكوين والتأطير في 

مجال العمل االجتماعي.))(

مفهوم العمل االجتماعي:

العم���ل االجتماعي يرد، في اس���تعماالت الباحثني 

))( مصطفى الع���وزي، تاريخ العم���ل االجتماعي، مق���ال مبوقع احلوار 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. راب���ط:  املتم���دن، 

asp?aid=240650

واملهتمني، بع���دة صيغ ومفاهيم، تختلف في التراكيب 
واملباني، لكنها تكاد تكون من باب تعدد األسماء ملسمى 
واحد، واخليط الناظم ال���ذي تنتظم فيه هو املقصد 

التنموي اإلنساني.

وهكذا، جند من بني تلك املفاهيم املتداولة في هذا 
الب���اب )التكاف���ل االجتماعي، 
التضام���ن االجتماعي، اخلدمة 
االجتماعي���ة، العمل التطوعي، 
العم���ل  اخلي���ري،  العم���ل 
اإلحساني، العدالة االجتماعية، 
التغيير  االجتماعي���ة،  الرعاية 

االجتماعي... إلخ( )2(.

يس���مح  ال  املق���ام  وم���ادام 
مبناقش���ة بعض الفروق الدقيقة ب���ني هذه املفاهيم، 
فإننا نكتفي ببعض التعاريف الش���ائعة واملتداولة بني 

الباحثني، وهي:

- التطوع: 

هو »ذلك اجلهد الذي يفعله اإلنسان ملجتمعه بدافع 
منه، ودون انتظار مقابل له؛ قاصًدا بذلك حتمل بعض 
املسئوليات في مجال العمل االجتماعي املنظم، الذي 
يس���تهدف حتقيق الرفاهية لإلنسانية؛ من منطلق أن 
فرص مش���اركة املواطنني في العمل التطوعي املنظم 

ميزة والتزام«)3(.

- التكافل االجتماعي:

هو »أن يتضام���ن أبناء املجتمع، ويتس���اندوا فيما 
بينهم، س���واء كانوا أف���راًدا أو جماع���ات، ُحكاًما أو 
محكومني على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية األيتام، 
ونش���ر العلم.. بدافع من ش���عور وجداني عميق ينبع 
من أصل العقي���دة، ليعيش الفرد في كفالة اجلماعة، 

)2( العمل االجتماعي ودوره في التنمية � مرجع سابق.

)3( أحم���د كمال أحم���د، تنظيم املجتمع،  اجلزء الثال���ث، مكتبة األجنلو 
املصرية، القاهرة، 972)م، ص 229.

إن التح��والت الدينامكية االجتماعية املتس��ارعة 
ال��يت صاحبت ه��ذا النظام االقتصادي واملعيش��ي 
كان م��ن الض��روري هل��ا أن جت��د قن��وات لإلعانة 
االجتماعي��ة تت��دارك به��ا م��ا خلَّفه ش��بح هذه 
التح��والت؛ إذ إن تفّش��ي ظاهرة البطال��ة، والفقر 
واحلاجة مع دخول امليكنة يف اإلنتاج، واس��تنزاف 
طاق��ات الطبقة العامل��ة، وهدر حقوقه��ا زاد من 

تفاقم املشاكل االجتماعية.
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وتعيش اجلماعة مبؤازرة الفرد«))(.

- اخلدمة االجتماعية:

هي »نوع م���ن اخلدمة التي تعم���ل من جانب على 
مس���اعدة الفرد أو جماعة األس���رة الت���ي تعاني من 
مش���كالت؛ لتتمكن م���ن الوصول إلى مرحلة س���وية 
مالئم���ة، وتعمل من جانب آخر عل���ى أن تزيل بقدر 
اإلمكان العوائق التي تعرقل األفراد عن أن يستثمروا 

أقصى قدراتهم«)2(..

- العمل االجتماعي:

وتوجد عدة تعريفات للعمل االجتماعي، منها: 

هو »عل���م وفن ومهنة ملس���اعدة الن���اس على حل 
مش���كالتهم«)3(، كما عرف بأنه »مساهمة األفراد في 

))( أحمد عبده عوض، التكافل االجتماعي في اإلس���الم، ط )، 2008م، 
ألفا للنشر والتوزيع، ص: 7)، 8).

)2( س���ماح سالم وجنالء صالح، أساسيات العمل في اخلدمة االجتماعية، 
ط)، 0)20م، عالم الكتب احلديث، األردن، ص: 8، 9.

)3( العمل االجتماعي في اإلس���الم � الدكتور حس���ني بن سعيد بن سالم 
احلارثي � موقع مكتبة الندوة � رابط:

http://www.alndwa.net/index.php?option

أعمال الرعاية والتنمية االجتماعية، س���واء بالرأي أو 
بالعمل أو بالتمويل، أو بغير ذلك من األشكال«)4(.

ويع���رف بأنه: »مجموعة العملي���ات املقصودة التي 
يقوم بها أفراد ميثلون مجتمعهم، أو تلك التي يقوم بها 
الشعب من خالل جماعات أو هيئات لتحقيق أهداف 
اجتماعي���ة مرغوبة، ع���ن طريق مطالبة الس���لطات 
املس���ئولة بإحداث تغي���رات في السياس���ات العامة 
القائمة، أو فيما ينبثق عنها من سياس���ات أخرى، أو 

اخلطط والبرامج املنفذة«)5(.

وبن���اء عليه نق���ول: »إن العمل االجتماعي يش���مل 
كل أنواع اخلدم���ة االجتماعية التطوعية، وأش���كال 
التضامن اإلنس���اني الهادف إلى مساعدة األشخاص 
ف���ي وضعيات صعب���ة )اجتماعية، نفس���ية، تربوية، 
صحية، أسرية...( بقصد إزالة كل املعيقات واملشاكل 
التي تكّدر صفو عيشهم«)6(، هادًفا إلى تنمية املجتمع 

ونهضته على كافة املستويات.

)4( العمل االجتماعي ودوره في التنمية � إدريس بوحوت � مرجع سابق.

)5( منظوم���ة العمل االجتماعي � أحمد س���ليمان � موقع احتاد منظمات 
http://ouscs.com/?p=817 :املجتمع املدني السوري، رابط

)6( العمل االجتماعي ودوره في التنمية، مرجع سابق.
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مقومات وركائز العمل االجتماعي:

يقـــوم العمـــل االجتماعـــي علـــى جمموعـــة مـــن املقومـــات 
والركائز منها:

� اإلميان بقيمة الفرد وكرامته التي دعت إليها جميع 
الرساالت السماوية.

� اإلميان بالفروق الفردية، س���واء ب���ني األفراد أو 
املجتمعات أو اجلماعات.

� االعتق���اد بأن اإلنس���ان هو الطاق���ة الفريدة في 
إحداث التغيير االجتماعي، وال بد من مساعدته  على 

تأدية األدوار املنوطة به.

 � حتمية أن تكون كاف���ة أهداف العمل االجتماعي 
عامة ومشروعة.

� ض���رورة أن يك���ون التنظيم ال���ذي يتبنى العمل 
االجتماعي تنظيًما شعبّيًا غير حكومي.

� اإلمي���ان بضرورة تقدمي العمل االجتماعي للجميع 
دون تفرقة دينية أو عرقية.

أهمية العمل االجتماعي:

 تنبع أهمية العمل االجتماعي من أن اخلدمات التي 
يقدمها تستطيع القيام بثالث مهام أساسية في نطاق 

دفع املجتمع على طريق التطور:

تتمثل أولى هذه املهام في كونها تش���كل إطاًرا يُنّظم 
من خالله البش���ر م���ن أجل املش���اركة الفّعالة داخل 

املجتمع.

 وتتمثل املهمة الثانية ف���ي أن اخلدمات التطوعية 
تعمل على ترقية أوضاع البش���ر؛ مما يجعلهم قادرين 
على املش���اركة الفّعالة الواعية، فهي تستثير احلافز 
لديهم للمش���اركة أو لتأهيل أنفسهم، بل والعمل على 

تأهيل اآلخرين.

 وتتمثل املهمة الثالثة ف���ي أن اخلدمات التطوعية 

تتم وفًقا ملجاالت عديدة من ضمنها النواحي التربوية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة، وفي إطار ذل���ك تتحقق 
م من  جناحات ال تقل أهميتها عن اخلدمات التي تَُقدَّ

ِقَبل اجلهات احلكومية))(.

آلية العمل االجتماعي:

العم���ل االجتماعي بصورة إجمالية تدور رحاه حول 
النظريات التي تهتم بسلوك اإلنسان الذي في مجموعه 
يشكل النظم االجتماعية، وغاية العمل االجتماعي في 
ذلك تطوير هذا الس���لوك اإلنساني، والذي يصّب في 
النهاية في صالح الس���لوك املجتمعي العام، وذلك من 
خالل تيس���ير حياة اإلنس���ان وإيجاد حلول ناجعة ملا 
قد يعرقل مس���يرة تطويره واندماجه بشكل فاعل في 

مجتمعه. 

وعليه ميكن القول بأن آلية العمل االجتماعي تتركز 
حول اهتمام األفراد الذين ميارسون العمل االجتماعي 
بتحدي���د املش���كالت االجتماعية، ومعرفة أس���بابها 
وحلوله���ا، ومدى تأثيراتها على أفراد املجتمع، وكيفية 
التعام���ل األمثل معها؛ مبا يحقق األهداف املرجوة مع 

األفراد واألسر واجلماعات واملنظمات واملجتمعات.

جماالت العمل االجتماعي:

يدور العمل االجتماعي حول محاور شتى، تختلف من 
بلد آلخر، ومن زمن آلخر حسب املقتضيات الثقافية، 
والتاريخي���ة، واالقتصادية، والسياس���ية، ويتعامل مع 
األزمات واحلاالت العاجلة كما يتعامل مع املش���كالت 
االجتماعية اليومية، مس���تخدًما العديد من الوسائل 

والتقنيات واألدوات التي تركز على األفراد وبيئتهم.

وباالستقراء سنجد أن اإلس���الم أولى أهمية بالغة 
للعمل االجتماع���ي، وعّدد بعض مجاالته، كما جندها 
في بشارة السيدة خديجة لرسول الله  � صلى الله عليه 

))( العمل التطوعي إش���كاالته وتطبيقاته � موقع الدكتور - نايف املرواني 
- رابط:

 http://www.dr-nayef.com/d/pageother.php?catsmktba=317
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وسلم � »فوالله ال يخزيك الله أبًدا؛ إنك لتصل الرحم، 
وتصدق احلديث، وحتمل الَكّل، وتقري الضيف، وتعني 

على نوائب احلق«))(.

ومعلوم أن صل���ة الرحم، والصدق ف���ي التواصل، 
وإكرام الضيف، ومساعدة احملتاجني والتخفيف عنهم، 
وغير ذلك، كلها تقع ضمن مجاالت العمل االجتماعي.

ونحن نرى أن مجاالت العمل االجتماعي تشمل كافة 
األنشطة والفعاليات التي يكون من شأنها اإلسهام في 
ترقية املجتمع، والنهوض بأفراده، وهي تنقسم برأينا 

إلى قسمني رئيسني:

القس���م األول: يعتني مبواجهة املش���كالت املزمنة، 
سواء كانت في مجال مكافحة الفقر، أو محو األمية، 
أو مواجهة البطالة، أو القضاء على األمراض املتوطنة، 

وغيرها من اإلشكاليات.

القس���م الثاني: يعمل في مجال التنمية البش���رية، 
وحتديًدا في مجال اس���تغالل طاقات األفراد، وفتح 
طاقات العمل واإلبداع أمامهم؛ مبا يس���هم في تنمية 

املجتمع كله.
 احملور الثاني

األبعاد السياسية ألدوار العمل االجتماعي
احلركة اإلس���المية الراش���دة في انطالقتها كانت 
تعل���م أن هدفها األول هو املجتم���ع، وأن حقل عملها 
ه���و الناس، وم���ن ثَم وجدناها اتخذت منذ نش���أتها 
اس���تراتيجية تقوم على توطيد قاعدة ش���عبية تتهيأ 
لتجاوز الواقع الراهن إلى واقع إس���المي، وتعمل في 

حالة إذا ما متكن اإلسالم أن تدعمه وتدافع عنه.

ومع الثورات العربي���ة تقدمت تلك اجلماعات نحو 
الدور السياس���ي على رافعة العمل االجتماعي الذي 
وضعت فيه جهدها على مدار السنوات اخلالية، وكان 

موسم احلصاد لزرع وضعت نبتته وروته بكفاحها.

))( صفي الرحمن املباركفوري، الرحيق املختوم، ط 2008م، دار الفكر، ص: 46.

 وصع���ود احل���ركات اإلس���المية إلى مؤسس���ات 
السياس���ة على رافعة العمل االجتماعي، كما أسلفنا 
الق���ول، يقتضي أن نتعرف عل���ى طبيعة العالقة بني 
األعمال االجتماعية واألدوار السياس���ية، كي تس���ير 
هذه احلركات على بينة م���ن أمرها، ولكي تكون تلك 
األطروحات ماثلة بني ي���دي غيرها من احلركات في 
ال���دول التي لم تتهيأ لها الظروف، وتتمكن من إطالق 

ربيعها اخلاص.

وفي هذا احملور س���نعرف موجًزا بالعمل السياسي 
اإلس���المي، على اعتبار أن حتدي���د مفاهيم عناصر 
البحث األساس���ية ضروري قبل الشروع في معاجلة 
اإلش���كالية املطروحة، ثَم نتع���رض ألهدافه، واألبعاد 
السياس���ية ذات الصلة بالعم���ل االجتماعي، ودواعي 
اهتمام احلركات اإلس���المية به، واملكاسب السياسية 
التي جتنيها احلركات اإلس���المية من القيام باألدوار 
االجتماعية، ونختم باحملاذير التي نرى ضرورة جتنبها 
كي يؤتي العمل االجتماعي ثماره املرجوة، السيما على 

الصعيد السياسي.

املقصود بالعمل السياسي اإلسالمي:

ميكننا تعريف العمل السياسي اإلسالمي من خالل 
معرفة السياسة لغًة واصطالًحا:

فالسياسة لغًة: من ساس يس���وس سياسة، مبعنى 
رعى ش���ؤونه. قال ف���ي احمليط: »وُسس���ت الرعية 

سياسة: أمرتها ونهيتها«)2(.

والسياس���ة اصطالًحا: قال ابن القيم - نقاًل عن ابن 
عقيل احلنبلي- : »السياس���ة: ما كان من األفعال بحيث 
يكون الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد، وإن لم 
يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وال نزل به وحي«)3(.

)2( القام���وس احملي���ط لإلمام اللغوي مجد الدين أب���ي طاهر محمد بن 
يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

987)م، ص 0)7.

)3( الطرق احلكمية في السياس����ة الش����رعية، لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر »ابن قيم اجلوزية »، حتقيق: محمد بن حامد الفقي، 

مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، ط، 372)ه� )953)م( ص 3).
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وفي احلديث أن النبي صلى الله عليه وس���لم قال: 
»كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء«.))(

واملقصود أن أّي سياسة تنبني على العدل فالشريعة 
تقرها، وإن كانت ظلًما فالشريعة ترفضها، وال يشترط 
في القضايا السياس���ية أن ينزل فيه���ا وحي، بل إن 

السياسة يُقصد بها رعاية اآلداب واملصالح.

وبناء على ما جاء في املعنى اللغوي واالصطالحي، 
فإن املعنى األس���اس لكلمة سياس���ة هو تدبير شؤون 
الرعي���ة، والعناي���ة به���م وبأوضاعهم م���ن النواحي 

واالقتصادي���ة،  االجتماعي���ة 
املتواصل  العم���ل  مع  وغيرها، 
عل���ى ح���ّل النزاع���ات بينهم 
والتخطيط  الس���لمية،  بالطرق 
يأخذ  أفضل  ملس���تقبل  الدائم 
باالعتبار املس���تجّدات الراهنة 
والتط���ّور احلاصل من النواحي 
والتقنية،  والفكري���ة  العلمي���ة 

وغيرها.)2( 

أهداف العمل السياسي اإلسالمي:

العمل السياسي اإلسالمي ال بد أن يكون له أهداف 
يسعى لتحقيقها، والتي منها:

أواًل: اس���تئناف احلكم والتحاكم لش���رع الله، وهذا 
واجب ش���رعي يجب الس���عي له؛ ألن الشريعة ُمنّحاة 

لفترة طويلة.
ثانًيا: حماية احلقوق واحلريات الفردّية واجلماعية، 
فال يحق للسلطة أن متارس أي نوع من أنواع التعذيب 

واالضطهاد.
ثالًثا: نشر الدعوة إلى الله وحمايتها)3(.

))( )متفق عليه(: البخاري )3268(، مسلم )842)(.

)2( القاموس السياس���ي، أحمد عطية الله، الطبع���ة الثالثة، دار النهضة 
العربية، ص )66، بتصرف.

)3( الشيخ أحمد بن على برعود � موقع منبر علماء اليمن � العمل السياسي 
اإلسالمي حقيقته وأهدافه وضوابطه، رابط:

http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=13444

األبعاد السياسية ذات الصلة بالعمل االجتماعي:

العمل االجتماع���ي على وجه التحدي���د، يعد ركًنا 
ركيًنا في احلياة السياس���ية؛ نظًرا ألهميته القصوى 
لكافة أعضاء املجتمع، وه���و األمر الذي يدعونا إلى 
القول بأن حاجة احلركات اإلسالمية لالهتمام بالعمل 
االجتماع���ي، تأتي العتبارات متع���ددة، في مقدمتها 

املردود السياسي لهذا العمل.

وميكن بيان األبعاد السياس���ية ذات الصلة بالعمل 
االجتماعي، ودواعي اهتمام احلركات اإلس���المية به 

في النقاط التالية:

أواًل: التط���ور ف���ي املفاهيم 
يدور  والذي  السياسية،  والنظم 
ح���ول تقليص دور مؤسس���ات 
وإعطاء  ومس���ؤولياتها،  الدولة 
للقطاعات  كبيرة  وفاعلية  زخم 
األهلي���ة، وملؤسس���ات املجتمع 
املدن���ي، وللعم���ل االجتماعي، 
وهذا ب���دوره يدف���ع احلركات 
اإلسالمية إلى مواقع الصدارة، ويجعل أنظار الشعوب 
تتجه إليها على الدوام، ما دامت مستمرة في عطائها 

االجتماعي.

ثانيـــا: العمل االجتماعي يتأثر بشكل كبير باملتغيرات 
السياسية، واالقتصادية، والثقافية املتعددة، مما ميكن 
- إلى درجة كبيرة - من معرفة وإدراك مفاتيح التعامل 
معه، ومع اجتاهات���ه املختلفة، فالعمل االجتماعي في 
أنظمة احلكم الرأس���مالي يختل���ف عنه في األنظمة 
االش���تراكية، وكذا يتصور اختالفه، من حيث الدوافع 
واملضمون، في ظل أنظمة تتبنى املرجعية اإلسالمية.

كذا ميكن تصور اختالف مضامني العمل االجتماعي، 
في البلد الواحد، حينما تختلف األحوال االقتصادية، 
فالبلدان ش���ديدة الفقر سيتجه العمل االجتماعي في 
أولوياته لس���د حاجات اإلنس���ان األساسية من مأكل 
ومشرب، بينما جنده يتجه إلى مضامني تنموية أخرى، 

العم��ل االجتماع��ي عل��ى وج��ه التحديد، 
يعد ركًنا ركيًنا يف احلياة السياس��ية؛ نظًرا 
ألهميته القص��وى لكافة أعض��اء اجملتمع، 
وه��و األم��ر ال��ذي يدعون��ا إىل الق��ول بأن 
لاهتم��ام  اإلس��امية  احل��ركات  حاج��ة 
العتب��ارات  تأت��ي  االجتماع��ي،  بالعم��ل 
متعددة، يف مقدمتها املردود السياسي هلذا 

العمل.
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مثل معاجلة البطالة، ومحو األمية في البلدان التي ال 
تعاني من مشكالت غذائية. 

وجند كذلك تناس���ًبا طردّيًا بني العمل االجتماعي 
مبفهومه الواس���ع، الس���يما الذي يتوج���ه منه ناحية 
النهضة املجتمعية، وبني املستوى الثقافي للمواطنني، 
فكلم���ا ازدادت ثقاف���ة األفراد، كلم���ا أدركوا املردود 

اإليجابي للعمل االجتماعي.

ثالًثـــا: ازدياد خطورة وأهمي���ة العديد من القضايا 
املرتبطة باملجتمعات، وهمومها ومشاكلها، خاصة هموم 
الفقر والبطالة، والضغوط الدميوغرافية، بل إن تقرير 

العاملية عام 5)20م  االجتاهات 
الصادر عن مركز دراسات تابع 
األمريكية  االستخبارات  لوكالة 
توقع أن يك���ون املفتاح الرئيس 
في إدراك وفهم الشرق األوسط 
ع���ام 5)20م ه���و الضغ���وط 
الدميوغرافية واملشاكل املرتبطة 

بها.

فهذا اجلزء الكبير والعريض من السكان في العالم 
العربي الذي يعاني من مش���اكل اقتصادية واجتماعية 
كبرى يفرض منًطا من الهموم واألولويات، يجب على 

احلركات اإلسالمية أن تؤكد عليها فكًرا وممارسة.

رابًعا: من الواضح من الوثائق األمريكية أن الواليات 
املتحدة بدأت تتجه بشكل كبير للتأثير على املجتمعات 
العربي���ة، واالهتمام بالقضايا املجتمعية ومؤسس���ات 
املجتمع املدني؛ خاصة بعد أحداث احلادي عشر من 
س���بتمبر، في إثر وجود مراجعات كبرى في السياسة 
األمريكية اخلارجية التي كانت تدعم وتساند األنظمة 

الشمولية القمعية العربية.

ويبدو ه���ذا االهتم���ام األمريكي األخي���ر خطيًرا 
للغاي���ة؛ ألنه يتحرك على نف���س األرض التي تتحرك 
عليها احلركات اإلس���المية اليوم، وتس���تثمرها في 
خطابها السياسي، أي املجتمعات العربية أو الرصيد 

االجتماعي، والذي يش���ّكل الزخم احلقيقي، ومصدر 
قوة وفاعلية احلركات اإلس���المية اليوم، وبالتالي من 
الواضح أن جزًءا أساس���ّيًا من املواجهة احملتدمة بني 
احلركات اإلسالمية واملش���روع األمريكي يتجه اليوم 

إلى املجتمعات العربية.))(

املردود السياسي للعمل االجتماعي:

من املالحظ أن كل التح���والت في تنظيمات العمل 
اإلس���المي لدى احلركة اإلس���المية كانت تتجه إلى 
حتقي���ق غايات الوجود السياس���ي الفّع���ال، ومتكني 
التنظيم سياس���ّيًا، والوصول إلى السلطة، وغني عن 
الق���ول أن ذل���ك انعكس على 
موجه���ات العم���ل االجتماعي، 
والتي لم تكن اس���تراتيجيته إال 
وسيلة ضمن وسائل عدة لدعم 

الطرح السياسي)2(.

وميك���ن في ه���ذا املجال أن 
نعدد بعض املكاس���ب والفوائد 
التي ميك���ن أن جتنيها احلركة 
اإلس���المية من جراء تواصل عملها االجتماعي، حتى 
في مرحلة ما بعد قيام الدولة، ومتكينها من الس���لطة 
بصورة كلية أو جزئية عل���ى نحو ما حدث في الدول 

الثورية كمصر وتونس..

- التمكني لقيمها ومبادئها:

إذا كان اجله���د السياس���ي ومنط���ق الصراع حول 
مبادئ احلركة، وقيمه���ا، ومتكني هذه القيم، ومتكني 
رج���ال احلركة كان ه���و الهدف الغال���ب في نظرية 
التحول نحو االهتمام باملجتم���ع، فإن القيام باألدوار 

))( احل���ركات اإلس���المية واملجتمعات العربية: اخلطاب – الس���لوك – 
 alasr.ws/ :األدوات - محمد سليمان � بتصرف، مجلة العصر، رابط

articles/view/4620/

)2( احلركة اإلس���المية احلديثة في السودان ومسألة التغيير االجتماعي، 
: http://tanweer.sd/ :موقع مركز التنوير املعرف���ي، بتصرف، رابط

arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=40

 العمل االجتماعي يتأثر بش��كل كب��ري باملتغريات 
املتع��ددة،  والثقافي��ة  السياس��ية، واالقتصادي��ة، 
مما ميك��ن - إىل درجة كبرية - م��ن معرفة وإدراك 
مفاتي��ح التعامل مع��ه، ومع اجتاهات��ه املختلفة، 
فالعم��ل االجتماع��ي يف أنظمة احلك��م الرأمسالي 
خيتلف عنه يف األنظمة االش��رتاكية، وكذا يتصور 
اختاف��ه، م��ن حي��ث الدوافع واملضم��ون، يف ظل 

أنظمة تتبنى املرجعية اإلسامية.
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االجتماعية يوفر فرًصا أكبر حلش���د أفراد جدد في 
احلركات اإلس���المية، ويحقق لها م���ا تصبو إليه في 
صراعها مع خصومها السياس���يني من متكني لقيمها 
ومبادئها، الس���يما وأن جهازها اإلعالمي لم يبلغ أن 
يك���ون جهاًزا احترافّيًا قوّيً���ا ميكن االعتماد عليه في 

هذا املجال.

- ضمان التأييد اجملتمعي يف الفعاليات االنتخابية: 

عقب أح���داث الربيع العرب���ي، خاضت عديد من 
ال���دول العربية جتارب انتخابات غير مس���بوقة؛ من 
حيث النزاهة، والتعددية، وحجم املش���اركة، ومستوى 
االهتمام، ومع ه���ذه االنتخابات ظه���ر بجالء حجم 
الوجود اإلس���المي في تلك البل���دان، ويكفي حصول 
األحزاب اإلسالمية على أعلى نسبة من التصويت في 
تونس، ومصر، واملغرب، وهو ما س���يكون –غالًبا- مع 

أي جتربة انتخابات نزيهة.

وال ش���ك أن االهتمام املتزايد م���ن ِقَبل احلركات 
اإلس���المية باألعمال االجتماعية، سيُترجم إلى نتائج 
سياسية واضحة لدخول البرملان، وإيجاد ناخب داعم 
لتيار احلركة السياسي، فيما يستجد من انتخابات أو 

فعاليات سياسية.

- مدخل للنفاذ إىل الشارع وكافة عناصر اجملتمع:

املج���ال اخلدمي هو املدخل الذي ع���اد منه التيار 
اإلس���المي إلى الوجود بقوة داخل املجتمع في مصر 
-على س���بيل املثال- في الس���بعينيات بعدما أُقِصي 
قهًرا عن الساحة طوال فترة الستينيات، وبفضل هذا 
املجال اس���تطاعت احلركات اإلسالمية التقدم ناحية 
املعترك السياسي، معتمدة على رصيد شعبي متجذر.

وال شك أن هذا الرصيد من العمل االجتماعي، وما 
ره من غطاء ش���عبي كان أيًض���ا أحد العوامل التي  وفَّ
دفعت بعض التيارات السلفية إلى اخلوض في معترك 
العمل السياسي، واإلقدام على تشكيل حزب سياسي 

خاصة في مصر بعد الثورة.

- الظهري املناسب يف أوقات األزمات:

وفر األداء االجتماعي للتيار اإلسالمي ظهيًرا قوّيًا 
في مواجهة حمالت االستئصال التي حاولت السلطات 
القمعية الس���ابقة القيام بها، ونضرب هنا مثاالً حدث 
في مدينة اإلس���كندرية في مطلع التس���عينيات حني 
اعتصمت جماهي���ر الورديان )إحدى املناطق العمالية 
والش���عبية( مدافعة عن جمعية مس���جد خيرية تابعة 
حلركة إسالمية، ومتت تسوية سياسية للوضع؛ نظًرا 

لقوة املوقف الشعبي.

وس���يبقى هذا الردء الش���عبي مس���انًدا للحركات 
اإلس���المية في حال���ة الصراع الفك���ري احملتدم مع 
النخب العلماني���ة حول هوية بل���دان الربيع العربي، 
السيما في احملكات التي تقتضي الرجوع إلى الشعب 

ليقول كلمته.

- انتزاع ثقة اجملتمع:

ش���ّكل العمل االجتماعي أحد الروافد األساس���ية 
اللتفاف أف���راد املجتمع حول احلركات اإلس���المية، 
بعدما ضعفت ثقة املواطنني في املؤسسات السياسية 
واحلكومات لصالح أبناء هذا التيار، الذي انتزع الثقة، 
بفضل أعماله االجتماعية، ووقوفه إلى جانب املواطن 

في احتياجاته األساسية))(.

فالقائمني على العمل االجتماع���ي يتمتعون بقبول 
عام من جانب املستفيدين؛ حيث إن شعورهم بالدوافع 
اإلنسانية لدى هذه احلركات، وقربها من القيم الدينية 
يجعلهم يقبلون جهود التنمية املبذولة من جانبها، على 
عكس مش���اعرهم جتاه املؤسس���ات احلكومية التي 

يعتبرونها مسئولة عن أوضاعهم املتردية.

- حتقيق االستقرار السياسي:

 العمل االجتماعي ميكن أن يس����هم بشكل فاعل في 

))( القطاع اخليري واالس���تقرار السياس���ي � دراسة حول دور املؤسسات 
اخليرية في السياس���ات العامة � الدكتور محمد أحمد علي عدوي � 

جمهورية مصر العربية � 2009م � ص 30.
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العمل اإلسالمي

حتقيق االس����تقرار السياس����ي؛ من خالل العمل على 
مواجهة العوامل املؤدية إلى عدم االس����تقرار، ومسبباته 
االقتصادي����ة والثقافية، وكذلك السياس����ية من خالل 
م����ا ميكن أن تقوم ب����ه من أدوار ووظائ����ف في حماية 
املجتمعات، وزيادة رأس املال االجتماعي، والتخفيف من 
حدة معاناة بعض الفئات الهّشة في املجتمع، والتي ميكن 
أن تنتج مشكالتها عن بعض السياسات العامة التي يتم 
إقرارها في داخل الدول التي متكن فيه اإلسالميون))(.

فثمة قاعدة عامة في حتديد االس���تقرار السياسي 
تتمثل في أن املجتمع الذي يتمتع بتوازن جيد، وتوزيع 
مناس���ب للموارد االقتصادية واالجتماعية امللموس���ة 
كما تعّبر عنها مؤش���رات التنمية البشرية أقدر على 
إدارة التوترات مع مخاطرة أقل من االنهيار املؤسسي 
واالجتماع���ي، من املجتمع الذي يش���هد عوامل عدم 
اس���تقرار، مثل الفقر املدق���ع والتفاوتات االجتماعية 
االقتصادية املتطرفة، ونقص الفرص نس���قّيًا، وغياب 

اللجوء إلى مؤسسات موثوق بها حلل املظالم)2(.

خطايا وحماذير يف ممارسة العمل االجتماعي:

بني يدي أهمية العمل االجتماعي ومردوده السياسي 
املتعاظم، خاصة لدى احلركات اإلس���المية في الدول 
الثوري���ة، تبرز ثلة من احملاذي���ر التي يجب على أبناء 
هذه احل���ركات االلتفات إليها، وع���دم االنزالق إلى 

مخاطرها، ومنها:

� »انهماك النخب اإلسالمية بالعمل السياسي على 
حساب التغيير االجتماعي، وهداية األمة باجتاه اخلير 
والقيم وااللتزام«)3(، واألمر هنا يتعلق بالنسب املعيارية، 
فالعمل السياس���ي ال ميكن التقليل من أهميته، وكذا 

العمل االجتماعي، والتوازن بينهما غاية املنى. 

))( القطاع اخليري واالستقرار السياسي � مرجع سابق � 2009م �  ص 3.

)2( القطاع اخليري واالستقرار السياسي � مرجع سابق � ص 8 ، 9.

)3( اإلسالميون بني ضرورات السياسة ومسئولية التغيير االجتماعي � د. 
http://iraqi-  خضير اخلزاعي � صحيفة املنتدى االلكترونية، رابط:

muntada.com/mhtat/1803.html?task=view

إن احلركة اإلسالمية في فطرتها األولى كانت ذات 
تأثير عل���ى قطاعات مميزة في املجتمع بني الطالب، 
وامل���رأة، واملتعلمني، وأدت دوًرا إيجابّيًا في نقل الوعي 
اإلسالمي إلى هذه القطاعات، إال أن التطلع السياسي 

املتزايد رمبا يحول دون استمرار هذه األدوار)4(. 

وهو ما سيفس���د على اإلس���الميني السياس���يني 
أوضاعهم؛ ألنهم لن يجدوا الهواء الذي يتنفس���ون به، 
واملاء الذي يسبحون فيه، واملجتمع الذي يراهنون عليه 
وينهضون به..، فالساحة السياسية تتخوف أن تتحول 
إلى ذئب ي���أكل بعض اإلس���الميني، الذين ال بد لهم 
من التحصن بس���احة العمل االجتماعي الذي ميّونهم 
بالرصيد اجلماهيري املؤمن بهم، ومبش���روعهم الذي 

يشّكل العمل السياسي بعًضا من أوجه أبعاده)5(.

� ممارس���ة العمل االجتماعي مبنطق الوصاية على 
املجتمع، والشعور باألفضلية على باقي أفراد املجتمع، 
وشرائحه املختلفة، وما يرتبط بذلك من سيادة أساليب 
دعوية منفرة، وغياب احلكمة والرفق في الدعوة إلى 

الله تعالى.

� االس���تقطاب التنظيم���ي ب���ني أف���راد احلركات 
اإلسالمية، وحدوث تضارب شديد بني هذه احلركات 
ينتقل من أفنية املس���اجد إلى ساحات املجتمع، وهو 
األمر الذي يفسد قيمة هذه األعمال، ويظهر احلركات 
على أنها أحزاب متنافس���ة تلبس مس���وح الدين، مما 
ي���ؤدي إلى وضع حواجز نفس���ية بينه���ا وبني أفراد 

املجتمع. 

- تس���لل فئات منتفعة داخل احلركات اإلس���المية 
قد تستغل العمل االجتماعي ملصاحلها اخلاصة، ومن 
ثَ���م تبرز الظواهر املرضية التي بُنيت على التكس���ب 
من العم���ل االجتماعي، ومن إقب���ال الناس على تلك 

)4( احلركة اإلس���المية احلديثة في السودان ومسألة التغيير االجتماعي، 
مرجع سابق.

)5( اإلس���الميون بني ضرورات السياسة ومس���ؤولية التغيير االجتماعي � 
مرجع سابق.
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احلركات وثقتهم بها.

- حلول روح الدعوة التنظيمية احلزبية الضيقة على 
حساب الدعوة إلى اإلسالم ومنهجه العام، بحيث تكون 
مس���ألة التجنيد التنظيمي حتى داخل هذه احلركات، 
وما يرتبط بها من أدوار سياس���ية، هي محور العمل 
االجتماع���ي، ودون ذلك يخفت العم���ل االجتماعي، 
وين���زوي جانًبا، وهو ما قد يظهر جلّيًا في ممارس���ة 
بعض احلركات للعمل االجتماعي بصورة موس���مية، 
كالفترة قبي���ل االنتخابات، على غ���رار ما كان تفعل 

األحزاب احلاكمة قبل الثورات. 

� اجلمود على بعض األدوات التي تقوم عليها املمارسة 
االجتماعية، وعدم جتديد تلك األدوات لتشمل امليادين 

املختلفة: التعليمية، اخلدماتية، الثقافية، التنموية.

� اجلم���ود في املفاهيم والتعام���ل مبنطق أن الفقر 
هو فقر املال فقط، في حني أن 
أش���د عناصر الفقر تأثيًرا هو 
فقر امله���ارات والقدرات، ومن 
ثَم فإن حتسني أحوال الفقراء، 
وتنمية املناطق العشوائية يجب 
أن يستند على مشاركة السكان 
فالتنمية  أحوالهم،  في حتسني 
احلقيقي���ة تك���ون م���ن صنع 

البشر.

ويرتبط بذلك ضرورًة إش���عار املستهدفني بها أنهم 
جزء من املجتمع، وأنهم محل اهتمام من جانبه، وهي 
مسألة فاصلة في جناح املش���روعات التنموية؛ حيث 
ال يجب أن يت���م التعامل معهم مبنط���ق الصدقة، أو 

االستعباد واحملاصرة من جانب املجتمع.

� اقتران العم���ل االجتماعي بالغاي���ات واألهداف 
السياس���ية، وبصورة موس���مية مؤقت���ة، بحيث تبدو 
احلركات اإلس���المية، وكأنها م���ا أقدمت على العمل 
االجتماعي إال حتصياًل للمكاس���ب السياسية فقط، 

وهو ما سيجعل هذه احلركات محل شك.

 ومن ثَم يجب أن تبدو هذه احلركات في ممارساتها 
املجتمعي���ة، وه���ي كذلك، أن غايته���ا حتقيق اخلير، 
والس���عي نحو الصال���ح العام، وذلك باتس���اع العمل 
االجتماعي ليشمل الشرائح االنتخابية وغيرها، وميتد 
على مدار الع���ام، وال يرتبط بالفعالي���ات االنتخابية 

والسياسية.

احملور الثالث
حنو زيادة فاعلية الدور االجتماعي لدى 

اإلسالميني
العم���ل االجتماعي كغيره من املج���االت يحتاج إلى 
مقومات محددة حتى يؤدي دوره بفاعلية في املجتمع، 
وميكن في ه���ذا احملور تناول بع���ض العناصر التي 
تؤدي لزي���ادة فاعلية الدور االجتماعي لدى احلركات 
على  نوعي،  بتقسيم  اإلسالمية، 

النحو التالي:

أواًل: املورد البشري:

- العمل عل���ى توفير القيادة 
املهنية املعنية بالعمل االجتماعي، 
ونقصد به ذلك الشخص املؤهل 
وممارس���ة  ألداء  وعملّيًا  نظرّيًا 
العمل االجتماعي، وهو ما يعني 
ضرورة وجود املراك���ز أو املعاهد التي تغّطي اجلانب 

التدريبي العملي للراغبني في العمل االجتماعي.

– العم���ل االجتماعي ينبغي أن يكون عماًل جماعّيًا، 
تتصدى له كيانات منظمة داخل احلركات اإلسالمية، 
بحيث ال يقوم على أكتاف آح���اد األفراد، وينبغي أن 
يكون أعضاء هذه الكيانات من األشخاص املشهود لهم 
بالكفاءة العلمية، واملوهبة السياس���ية، وحسن اإلدارة، 
واملتحمس���ني للقضايا االجتماعي���ة، واملدركني ألبعاد 

هذا العمل.

� ضرورة أن يخضع كل ممته���ن للعمل االجتماعي 

 العم��ل االجتماع��ي ينبغ��ي أن يك��ون عم��ًا 
��ا، تتصدى ل��ه كيان��ات منظمة داخل  مجاعيًّ
احلركات اإلسامية، حبيث ال يقوم على أكتاف 
آح��اد األف��راد، وينبغ��ي أن يك��ون أعضاء هذه 
الكيانات من األش��خاص املش��هود هل��م بالكفاءة 
العلمية، واملوهبة السياس��ية، وحس��ن اإلدارة، 
واملتحمس��ني للقضايا االجتماعية، واملدركني 

ألبعاد هذا العمل.
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للتأهيل بش���كل دوري للتأكّد م���ن صالحياته علمّيًا 
وعملّيًا وسلوكّيًا، مع اس���تبعاد العناصر غير املناسبة 

بصورة دورية.  

� أال تعّول احلركات اإلس���المية في ممارسة العمل 
االجتماعي على صّفها املأمون فقط، بل ينبغي أن متد 
ذراعها إلى املجتمع لتستقطب منه القيادات الصاحلة، 
والتي من خاللها تس���تطيع م���د رقعتها االجتماعية، 

واستقطاب كفاءات مجتمعية لصفها.

ثانًيا: األدوات واألساليب:

- وض���ع االس���تراتيجيات والسياس���ات العام���ة 
للنهوض بالعمل االجتماعي، واالس���تناد إلى احلقائق 

واملعلوم���ات  واإلحص���اءات 
البح���وث  ونتائ���ج  الدقيق���ة، 

والدراسات ذات الصلة.

وتوجد أربع عمليات أساسية 
يجب االلتفات إليها عند تناول 
السياسات العامة، تتمثل في))(:

1- صنع السياسات العامة:
وتتضمن حتديد املش���كالت واالحتياجات اخلاصة 
باملجتمع، وترتيب األولويات، وطرح احللول والبدائل، 
ودراس���تها، ثم اختي���ار البدائل األنس���ب، وصياغة 
السياس���ات في ضوء طبيعة املجتمع ومتغيرات البيئة 
الداخلية واخلارجية، ومحصلة تفاعل القوى املجتمعية 

والسياسية، واملؤسسات املختلفة.

فهذه السياسات يجب أن تتضمن نوًعا من التناسق 
والتفاعل بني من يضعونها، ومن ينفذونها، وكذلك من 

يتعاملون معها أو املستهدفني بها.

2- حتليل السياسات العامة:

ويتم في هذه العملية إجراء نوع من الدراسة والتقييم 
لعمليات صنع السياسات وتنفيذها، وحتّري احلقيقة 

))( القطاع اخليري واالستقرار السياسي � مرجع سابق � ص26 و27.

حول االعتبارات والدوافع في صنع السياسات، ومدى 
حرص املؤسسات املسئولة عن السياسات العامة على 
اتباع قواعد حتكم رشادة هذه السياسات، مثل توظيف 
إمكانات وموارد املجتمع، والسعي نحو الصالح العام، 
واحلرص على استكش���اف واس���تطالع رؤى املجتمع 

ومؤسساته، وتلبيتها كلما كان ذلك ممكًنا.

3- تنفيذ السياسات العامة:

ويتم في ه���ذه العملية وضع اخلط���ط التفصيلية 
لعملي���ات تنفيذ البرام���ج واملش���روعات التي تبنتها 
السياس���ات العامة، والبحث ف���ي القضايا اخلاصة 
باجلهات املنفذة، وخطط التنفيذ س���واء في جوانبها 
أو معايير  الزمني���ة،  أو  املالية، 
وش���روط التنفيذ، ويُضاف إلى 
ى بخطط  ذل���ك عمل ما يُس���مَّ
املتابع���ة والرقاب���ة على عملية 
التنفيذ، وحتديد املؤشرات التي 
والرقابة،  املتابعة  س���تطبق في 
سواء على التوقيتات، أو اإلنفاق 
املالي، أو معايير اجلودة اخلاصة 
والبرامج  املش���روعات  بتل���ك 

املتضمنة في السياسات.

4- تقويم السياسات العامة:

ويتم في هذه العملية التأكد من مردود السياس���ة، 
واآلثار التي نتجت عنها على املجتمعات املس���تهدفة 
بها، ومدى قدرتها على حتقيق األهداف املرجوة منها، 
س���واء القصيرة أو البعيدة املدى، كما يوجد ما يسمى 
بقياس األثر في عملية تقومي السياس���ات، وتتم على 

مدى زمني أطول نسبّيًا.

� التأكيد على مأسس���ة العمل االجتماعي، فلم يعد 
يجدي في دميومة العم���ل االجتماعي االعتماد على 

الضخ العاطفي السريع، املبني على ردود األفعال.

� تقتضي مأسس���ة العمل االجتماعي، التركيز على 

 العم��ل االجتماع��ي ينبغ��ي أن يك��ون عم��ًا 
��ا، تتصدى ل��ه كيان��ات منظمة داخل  مجاعيًّ
احلركات اإلسامية، حبيث ال يقوم على أكتاف 
آح��اد األف��راد، وينبغ��ي أن يك��ون أعضاء هذه 
الكيانات من األش��خاص املش��هود هل��م بالكفاءة 
العلمية، واملوهبة السياس��ية، وحس��ن اإلدارة، 
واملتحمس��ني للقضايا االجتماعية، واملدركني 

ألبعاد هذا العمل.
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اخلب���رات والتعلي���م والتدريب، وذلك بتكثيف إنش���اء 
سات التعليمية، واالنخراط في الدورات التدريبية. املؤسَّ

- يجب اس����تخدام األس����اليب واألدوات التي تتفق مع 
معايير وثقاف����ة املجتمع التي تضم����ن حتقيق األهداف 
املرج����وة منه����ا، دون الدخول إلى مواق����ف صراعية مع 
القوى املختلفة، خاصة الرس����مية، مما قد يتس����بب في 

تعطل العمل االجتماعي.

ثالًثا: اجلانب اإلداري:

� ال بد أن يخض���ع العمل االجتماعي، مثله مثل أي 
أداء يس���عى إلى حتقيق أهداف، إلى اإلدارة؛ شريطة 
أن تكون حديثة، ومناس���بة لطبيعة العمل االجتماعي، 
ي  الت���ي حُتتِّم نظرة إدارية غير تقليدية تقوم على توخِّ

املرونة، دون تسيُّب.

ت يس���رع في  � العم���ل على تكوين فريق عمل مؤقَّ
معاجل���ة ه���ذه الظواه���ر الطارئة؛ ك���ون الظواهر 
االجتماعي���ة الطارئة ال بد أن تُعالج بأس���لوب إداري 

غير تقليدي.

� إدارة العمل االجتماعي ال تخرج عن كونها وسيلًة، 
ومتى ما اتُِّخَذت غايًة لذاتها، كان هذا على حس���اب 
فاعلية العمل االجتماعي، وهو ما يعني ضرورة التغلب 
على حتديات اإلدارة التقليدية، والبعد عما حتمله من 

مساوئ، واالستفادة من فوائدها اجلمة.

� إيجاد مجلس عام أو هيئة منتخبة من أجل التنسيق، 
وتوحيد األهداف والسياس���ات اخلاصة مبؤسس���ات 

العمل االجتماعي بني مختلف احلركات اإلسالمية.

رابًعا: جانب التمويل:

� إحياء األوقاف، وتوعية الناس بأهميتها؛ وذلك لكونها 
صمام أمان للعمل االجتماعي، حيث كان سلفنا الصالح 
يولون العناية الكبرى لألوقاف؛ إذ لم تكن مقتصرة على 

سد جوعة اجلائعني وتنفيس كربة املكروبني.

� تفعيل املشروعات االستثمارية، بحيث يُضمن احلدَّ 
األدنى من التمويل للميزانيات التش���غيلية، وميزانيات 

البرامج واملشروعات االجتماعية.

� البحث ع���ن مصادر متويل جديدة، تس���اعد في 
دميومة العمل االجتماعي، والعناية بالبحوث الفقهية 
ذات البعد االقتصادي التي تسعى لالجتهاد املنضبط 
في هذا املجال، ومحاولة الربط بني الفقه اإلسالمي 

وهذه امليادين.

خامًسا: اجلانب اإلعالمي:

� محاول���ة إزالة الش���بهات الت���ي التصقت بالعمل 
االجتماعي واخليري اإلسالمي.

� تغيي���ر النظرة الس���لبية إلى العم���ل االجتماعي 
باعتباره مجرد جمع تبرعات، مع أن العمل االجتماعي 
أصبح ميثل عماًل منظًما وعلًما قائًما يهدف إلى تنمية 

املجتمع ونهضته.

� إيجاد قن���وات فضائية إس���المية خاصة بالعمل 
االجتماعي، وتس���ليط األضواء على هذا اجلانب، من 
خالل أقسام اإلعالم في اجلامعات والكليات املختلفة.

سادًسا: اجلانب العلمي:

� العناية بدور املؤسسات البحثية ومراكز التفكير؛ من 
خالل إنش���اء آليات علمية داخل هذه املؤسسات تقوم 
بتوفير البيانات واملعلوم���ات الالزمة لصانعي القرار، 
وتقدمي املقترحات لصنع السياس���ات العامة، وهو ما 
يوفر إمكانية قيام هذه املؤسس���ات بجذب خبراء في 

حتليلها وتقوميها وعقد املنتديات وحلقات النقاش))(.

� الس���عي نحو تدريس مناهج االتصال االجتماعي 
في اجلامعات، وأساليب التعامل مع الفئات املختلفة، 
ومن ذلك: علماء املؤسس���ات الدينية، أصحاب املهن 
احلرفية، املرأة، الطف���ل، ذوو االحتياجات اخلاصة، 

))( القطاع اخليري واالستقرار السياسي � ص 32 �  مرجع سابق.
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املراهقون،..إلخ))(.

ـ االهتمام بعلم الدراسات االجتماعية: من خالل..

أ- بناء مقارب���ات موضوعية وعملية في فهم البنى 
االجتماعية األساسية في املجتمعات العربية، والفواعل 

االجتماعية املؤثرة.

ب- دراسة التحوالت االجتماعية، وما يصاحبها من 
ظواهر، وما ينتج عنها من تداعيات.

ج- رصد مس���احات االخت���راق األمريكي والغربي 
لنخ���ب اجتماعية عربية، وإدراك م���دى ونوعية هذا 
االخت���راق الذي يس���تفيد من اضط���راب األوضاع 
االجتماعية املتأثرة باملتغيرات السياسية، والعمل على 

محاصرته، ومنع استفحاله داخل شرائح أكبر.

د- دراس���ة مفاتيح التغيي���ر االجتماعي ومراحله، 
والوسائل التي تؤدي إليه.

و- الوصول من خالل هذه الدراس���ات إلى أولويات 
اخلطاب االجتماعي في املرحلة القادمة، واحملددات 
الواقعي���ة التي يج���ب مراعاتها في لغته، وأس���لوب 
صياغت���ه، واألدوات األفض���ل لتقدميه، واملس���ارات 
املؤث���رة والضابطة للممارس���ة االجتماعية للحركات 

اإلسالمية)2(.

اخلامتة والتوصيات:

تطرقُت في هذه الدراس���ة إلى العمل االجتماعي، 
وتأثيره على العمل السياس���ي اإلس���المي في الدول 
ا من  الثورية، معتب���ًرا العمل االجتماعي ج���زًءا مهّمً
مناشط احلركات اإلسالمية منذ نشأتها، ومثَّل سبياًل 
ا من س���بل تواصلها مع املجتمع وفئاته املختلفة،  مهّمً

ورافعة غاية في األهمية للعمل السياسي اإلسالمي.

))( احل���ركات اإلس���المية واملجتمعات العربية : اخلطاب – الس���لوك – 
األدوات، مرجع سابق.

)2( احل���ركات اإلس���المية واملجتمعات العربية : اخلطاب – الس���لوك – 
األدوات، مرجع سابق.

وتوجد مجموعة من االس���تخالصات اخلتامية أود 
طرحها في نهاية هذه الدراسة، وهي:

� العم���ل االجتماعي كان س���ائًدا ف���ي املجتمعات 
اإلنس���انية منذ القدم، وأواله اإلسالم عناية خاصة، 
ة  ظهرت ف���ي الكثير من اآليات واآلثار النبوية احلاضَّ

على حتمية العمل االجتماعي بأبعاده املختلفة.

� العم���ل االجتماعي يرد في اس���تعماالت الباحثني 
بعدة صيغ ومفاهيم، تختلف ف���ي التراكيب واملباني، 
لكنها تكاد تكون من باب تعدد األسماء ملسمى واحد، 
واخلي���ط الناظم الذي تنتظم فيه هو املقصد التنموي 

اإلنساني.

� يقوم العمل االجتماعي على مجموعة من املقومات 
والركائ���ز، منها اإلمي���ان بقيمة الف���رد وكرامته، مع 
حتمي���ة أن تكون كافة أهداف العمل االجتماعي عامة 

ومشروعة.

� تكمن أهمية العمل االجتماعي في كون اخلدمات 
التي يقدمها تستطيع القيام مبهام أساسية في نطاق 

دفع املجتمع على طريق النهضة.

� يدور العمل االجتماعي حول محاور ش���تى تختلف 
حس���ب املقتضيات الثقافية والتاريخية واالقتصادية، 
مستخدًما العديد من الوس���ائل والتقنيات، واألدوات 

التي تركز على األفراد وبيئتهم.

� مع الث���ورات العربية التي اجتاح���ت دوالً عربية 
تقدمت احلركات اإلسالمية نحو الدور السياسي على 
رافعة العمل االجتماعي الذي وضعت فيه جهدها على 

مدار السنوات اخلالية.

� العمل السياس���ي اإلس���المي له أهداف يس���عى 
لتحقيقه���ا، منها حماية احلق���وق واحلريات الفردّية 
واجلماعية، واملساهمة في تنمية املجتمع ورفعته، فهو 
خ���ادم للعمل االجتماعي، كم���ا أن العمل االجتماعي 

رافعة لتقدم الفاعلني السياسيني.
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� حاج���ة احلركات اإلس���المية لالهتم���ام بالعمل 
االجتماع���ي، تأتي العتبارات متع���ددة، في مقدمتها 
املردود السياس���ي لهذا العمل، والذي يبرز بدوره في 

عدة نواٍح ومجاالت أساسية.

� هناك العديد من املكاسب والفوائد التي ميكن أن جتنيها 
احلركة اإلسالمية من جراء تواصل عملها االجتماعي، حتى 
في مرحلة ما بعد قيام الدولة، ومتكينها من الس����لطة على 

نحو ما يحدث في الدول الثورية.

� بني ي���دي أهمية العم���ل االجتماع���ي ومردوده 
السياس���ي املتعاظم، خاصة لدى احلركات اإلسالمية 

في ال���دول الثورية، تبرز ثلة 
من احملاذير التي يجدر على 
أبناء هذه احلركات االلتفات 
إلى  االنزالق  وع���دم  إليها، 

هويتها.

تســـجيل  ختاًمـــا  وميكـــن 
التوصيات واملقرحات اآلتية:

االنتقال  عل���ى  العم���ل   �
بأه���داف العمل االجتماعي 
م���ن مج���رد س���د اجلوعة 

الغذائية والفاقة املالي���ة إلى العمل على تنمية الوعي 
اجلماهي���ري، وإيقاظ الوع���ي االجتماعي بخصوص 
مشكالت املجتمع من حيث خطورتها، وآثارها السلبية، 

وضرورة حلها.
� العم���ل على توفير القيادة املهني���ة املعنية بالعمل 
االجتماعي، ونقصد به ذلك الش���خص املؤهل نظرّيًا 

وعملّيًا ألداء وممارسة العمل االجتماعي.
ي اجلانب  � ضرورة وجود املراكز أو املعاهد التي تغطِّ
التدريبي العملي للراغبني في العمل االجتماعي، على 
اعتبار أن التأهيل العلمي ليس كافًيا للدخول في هذا 

امليدان.
العام���ة  � وض���ع االس���تراتيجيات والسياس���ات 
للنهوض بالعمل االجتماعي، واالس���تناد إلى احلقائق 

واإلحص���اءات واملعلومات الدقيقة، واالس���تفادة من 
نتائج البحوث والدراسات ذات الصلة.

� التأكيد على مأسس���ة العمل االجتماعي، ومن ثمَّ 
االس���تغناء عن األداء عن طري���ق ردود األفعال، وهنا 
يبرز عام���ل التخطيط، الذي يش���مل إجراء البحوث 

والدراسات الواقعية وامليدانية.
� ضرورة إخضاع العمل االجتماعي، إلى اإلدارة، مع 
حتمية أن تكون هذه اإلدارة حديثة ومناس���بة لطبيعة 

العمل االجتماعي.
� إيج���اد مجلس ع���ام أو هيئة منتخب���ة من أجل 
والسياس���ات اخلاصة  التنس���يق، وتوحيد األهداف 

مبؤسسات العمل االجتماعي.
� إحياء األوقاف، وتوعية الناس 
بأهميتها؛ وذل���ك لكونها صمام 
أم���ان للعم���ل االجتماعي الذي 
يحتاج إلى متويل تس���د ش���طًرا 

كبيًرا منه األموال الوقفية.
� البح���ث عن مص���ادر متويل 
استمرارية  في  تس���اعد  جديدة 
والعناية  االجتماع���ي،  العم���ل 
بالبح���وث الفقهي���ة ذات البعد 
االقتصادي التي تس���عى لالجتهاد املنضبط في هذا 

املجال.
� إيجاد قن���وات فضائية إس���المية خاصة بالعمل 
االجتماعي، وتس���ليط األضواء على هذا اجلانب؛ من 
خالل أقسام اإلعالم في اجلامعات والكليات املختلفة.
� العناية بدور املؤسس���ات البحثية ومراكز التفكير؛ 
من خالل إنش���اء آليات علمية داخل هذه املؤسسات 
تقوم بتوفي���ر البيانات واملعلوم���ات الالزمة لصانعي 

القرار.

 العم��ل السياس��ي اإلس��امي ل��ه أه��داف يس��عى 
لتحقيقها، منها محاية احلقوق واحلريات الفردّية 
واجلماعية، واملس��اهمة يف تنمية اجملتمع ورفعته، 
فه��و خ��ادم للعم��ل االجتماع��ي، كم��ا أن العم��ل 
االجتماع��ي رافعة لتق��دم الفاعلني السياس��يني. 
وحاج��ة احل��ركات اإلس��امية لاهتم��ام بالعمل 
االجتماعي، تأتي العتبارات متعددة، يف مقدمتها 
املردود السياس��ي هلذا العمل، والذي يربز بدوره يف 

عدة جماالت أساسية.
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معلومات إضافية

العمل االجتماعي: 

ه���و أحد فروع العل���وم االجتماعية التي تتضمن تطبي���ق النظرية االجتماعية، ومناه���ج البحث االجتماعي 
بهدف دراس���ة حياة األفراد واجلماعات واملجتمعات وحتسينها. وانطالًقا من ذلك، فإنه ميكن القول: إن العمل 
االجتماعي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بباقي فروع العلوم االجتماعية األخرى، ويتحد معها كوسيلة لتحسني الظروف 
واألحوال اإلنس���انية )احلالة اإلنسانية(، وكذلك من أجل العمل على تغيير استجابة املجتمع للمشكالت املزمنة 

التي تواجهه، ومدى تعامله معها بصورة إيجابية. 

يُعتبر العمل االجتماعي مهنة تهدف إلى الس���عي وراء إقرار العدالة االجتماعية، وحتسني الظروف احلياتية، 
ودعم كافة السبل واإلمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة في املجتمع. كما أنه يسعى 
جاهًدا في الوقت نفسه إلى التعامل مع القضايا االجتماعية، والتوصل حللول بشأنها، وذلك على كافة مستويات 

املجتمع، هذا إلى جانب العمل على تطوير الوضع االقتصادي للمجتمع ككل، والسيما بني الفقراء واملرضى.

يهتم األفراد الذين ميارس���ون العمل االجتماعي »األخصائيون االجتماعيون« بتحديد املشكالت االجتماعية، 
ومعرفة أسبابها، وحلولها، ومدى تأثيراتها على أفراد املجتمع. كما أنهم يتعاملون مع األفراد واألسر واجلماعات 

واملنظمات واملجتمعات.

من ناحية أخرى: يرتبط العمل االجتماعي بالتاريخ اإلنساني، على الرغم من أن العمل االجتماعي كان سائًدا 
في املجتمعات اإلنسانية منذ القدم، فإن بدايته باعتباره مهنة تركز على حتقيق أهداف محددة كانت في القرن 
التاس���ع عشر امليالدي. وكان ظهورها استجابة للمش���كالت االجتماعية التي نتجت عن الثورة الصناعية، وما 
ترتب عليها من زيادة االهتمام بتطبيق النظرية العلمية على جميع جوانب الدراس���ة املختلفة. وفي النهاية، زاد 

عدد املؤسسات التعليمية التي بدأت في تقدمي برامج للعمل االجتماعي. 

إن تركيز حرك���ة اإلصالح االجتماعي (Settlement Movement) على بحث احلاالت ودراس���تها أصبح جزًءا من 
ممارسة العمل االجتماعي.

 خالل القرن العشرين، بدأت مهنة العمل االجتماعي تعتمد بشكل أكبر على البحث، واملمارسة العملية القائمة 
على مناهج البحث والتجربة، كما أنها حاولت حتس���ني مدى كفاءة وجودة العمل االجتماعي الذي يتم تقدميه. 
أما اآلن، فقد أصبح العاملون في مجال العمل االجتماعي يش���تغلون بالعديد من املهن والوظائف املختلفة في 
أماك���ن عديدة. وعلى وجه العموم، يعد األخصائيون االجتماعيون الذين ميارس���ون العمل االجتماعي باعتباره 
مهنة هم هؤالء األفراد الذين يحملون ش���هادة مؤهل في مجال اخلدمة االجتماعية، وغالًبا ما يكونون أيًضا قد 
حصلوا على تصريح مبزاولة هذه املهنة أو مت تس���جيلهم بها رس���مّيًا. ومن اجلدير بالذكر أنه قد انضم العديد 
م���ن األخصائيني االجتماعيني إلى الهيئ���ات املهنية احمللية والقومية والدولية من أجل دعم أهداف مهنة العمل 

االجتماعي التي يعملون بها.

تاريخ العمل االجتماعي:

 العمل االجتماعي له تاريخ عريق في النهوض باملجتمع، ومحاربة الفقر واملش���كالت التي تنجم عنه. ونتيجة 
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لذل���ك، فإن العم���ل االجتماعي يرتبط إلى حد كبير بفكرة العمل اخليري، ولك���ن يجب أن يتم التعامل معه من 
منظور أش���مل. يرجع مفهوم العمل اخليري إلى عصور قدمية، هذا وتدعو جميع الرس���االت السماوية إلى فعل 

اخلير واحلض على مساعدة الفقراء وتقدمي العون لهم.

إن ممارس���ة العمل االجتماعي - باعتباره مهنة - تس���تند إلى حد ما على أس���اس علمي؛ حيث يرجع تطبيق 
ذلك إلى القرن التاسع عشر. وبدأت هذه املمارسة في أول األمر في الواليات املتحدة األمريكية وإجنلترا. وبعد 
نهاية نظام اإلقطاع، رأى البعض أن الفقراء أصبحوا ميثلون خطًرا يهدد النظام االجتماعي، ولذلك قامت الدولة 

بتشكيل هيئة لتقدمي الرعاية لهم. 

لق���د ارتبط تطوي���ر مهنة العمل االجتماعي ارتباًط���ا وثيًقا بالصحة العامة والطب النفس���ي، وبحلول القرن 
العشرين امتد ذلك ليشمل الرؤى املتطرفة والفلسفات النسائية.

العمل االجتماعي يف اإلسالم:

اهتم اإلسالم بتربية اإلنسان في جميع النواحي )االجتماعية، والتربوية، واالقتصادية، واألخالقية، والدينية....(، 
والعمل االجتماعي ضروري في اإلس���الم من عدة نواٍح، منها: الترابط بني أفراد املجتمع، واإلحساس باملسئولية 

أمام اآلخرين، فما هو العمل االجتماعي؟ وما هي مبادؤه؟ وأخالقياته؟ وكيف ميكن تطبيقه؟

تعريف العمل االجتماعي:

العمل االجتماعي: هو علم وفن ومهنة في مس���اعدة الناس على حل مش���اكلهم، وقد ظهر بعد احلرب العاملية 
الثانية.

فهو فن: من حيث التعامل مع اآلخرين.

وعلم: من حيث التعامل مع الناس بالعلم.

ومهنة: من حيث اشتراك جميع الناس فيه.

ويتميز العمل االجتماعي في اإلسالم من حيث:

النظرة الشمولية، وفهم تقدمي املساعدة، وطبيعة االحتياجات البشرية، وعملية املعاناة والصبر والشكر.

مبادئ العمل االجتماعي يف اإلسالم:

)( التضامن االجتماعي الذي ينقسم إلى عدة نواٍح:

- تضامن الفرد مع نفسه.

- تضامن أفراد األسرة.

- التضامن الدولي.

ا. 2( العدالة االجتماعية: ويُقصد بها إعطاء كل أوجه احلياة في املجتمع اإلسالمي اهتماًما خاّصً
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3( حقوق اإلنسان: فلكل فرد حقوق وواجبات.

4( حفظ الضرورات اخلمس )النفس، واملال، والعقل، والِعرض، والدين(.

5( التعارف والتعايش السلمي.

أخالقيات العمل االجتماعي يف اإلسالم:

)( التعاون: الكل مطالب بالعمل.

2( التسامح.

3( التكامل: من حيث كونه عبادًة، ومن حيث كونه مصلحًة مشتركة.

4( املتابعة: للحاالت التي حتتاج إلى مساعدة.

5( الوفاء بالعهد.

6(  الصبر.

7( الصدق.

8(  مراقبة الله تعالى.

9( السرية )سرية املعلومات(.

خطوات ممارسة العمل االجتماعي:

)( التقدير والتقييم املبدئي: أعرف ماذا أريد.

2( التخطيط: عن طريق الشورى واالستخارة واليقني واألمل.

3( التدخل: بالعزم والتوكل واالستعانة واإلتقان واملراقبة.

4( املتابعة املستمرة: والتي ال تتوقف عند دراسة احلال فقط، بل إليجاد البدائل، واملراقبة واحملاسبة.

املصدر:
محاضرة الدكتور حسني بن سعيد بن سالم احلارثي احملاضر بجامعة نزوى، على الرابط التالي:

www.al-ndwa.net/index.php


