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قضايا الساعة

الإ�شالميون وال�شلطة .. �شعرة معاوية

الذي  الثالث  -وه��و  الملف  ه��ذا   ي�ستعر�ض 

�سل�سلة  �سمن  للدرا�سات  الراأي  مركز  عن  ي�سدر 

تواجه  التي  التحديات  اأبرز  ال�ساعة«-  »ق�سايا 

العالقة  لتج�سير  والإ���س��الم��ي��ي��ن  ال��ح��ك��وم��ات 

الحراك  بينهما، ومدى قدرتهما -اإلى جانب قوى 

اإخفاق  بعد  التطورات  ا�ستيعاب  على  ال�سعبي- 

التحولت  ومخا�سات  الأيديولوجية  الأح��زاب 

ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية في اإطار  ما 

ي�سمى »الربيع العربي«. 

�َسعرة  وال�سلطة..  »الإ�سالميون  ملف  يتناول 

ال�سلطة  بين  التبادلية  العالقة  اأ�سكاَل  معاوية« 

الأح����زاب  ت�سمل  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة  وال��ح��رك��ة 

فكرية  مرجعية  الإ���س��الم  تتخذ  التي  والهيئات 

جماعة  الإ�سالمي،  العمل  جبهة  حزب  مثل:  لها، 

الإ�سالمي،  الو�سط  ح��زب  الم�سلمين،  الإخ���وان 

وال�سلفية  ال�سوفية  الحركات  التحرير،  ح��زب 

وجماعة التبليغ. 

وتتراوح هذه العالقة في �سورها وتجلياتها، 

وبخا�سة  الإ�سالميين،  مع  الن�سبي  التاآلف  بين 

»الإخوان » ، وبين منع حركات بعينها من مزاولة 

الن�ساط ال�سيا�سي.

وبح�سب ما يرى خبراء وباحثون واأكاديميون 

في  ي�سهمون  متعددة،  م�سارب  من  وحزبيون 

اإثراء هذا الملف، فاإن هناك عوامل متعددة تر�سم 

الإطار العام بين الدولة و«الإخوان« بو�سف هذه 

واأو�سعها  الإ�سالمية  الحركات  اأبرز  من  الحركة 

انت�سارًا اأو تاأثيرًا في ال�سارع، ف�ساًل عن اأن هناك 

اأبرزها  المقبلة،  المرحلة  خالل  مهمة  متغيرات 

»الربيع العربي« وماآلته.

وي��ت��ب��ن��ى م�����س��ارك��ون ف��ي ال��م��ل��ف ف��ك��رة اأن 

بالإ�سالح  المطالب  العربي  ال�سعبي  ال��ح��راك 

نظرة  تحول  عنه  يتمخ�ض  قد  والديمقراطية، 

الحركات ال�سلفية باتجاه تاأ�سي�ض اأحزاب �سيا�سية 

ففي  وبرامجها.  طروحاتها  وتحمل  عنها،  تعّبر 

اأن  بد  ل  والخارجية،  الداخلية  التعقيدات  �سياق 

اللعبة  في  انخراطها  الحركات  ه��ذه  مثل  تعزز 

الديمقراطية، لإنتاج منظومة تتقبل الراأي الآخر، 

معاً  الجميع  ووج��ود  اإلغاء،  اأو  اإق�ساء  دون  من 

لالإ�سهام في اإطار من القوا�سم الم�ستركة للنهو�ض 

ببنية الدولة.

خال�سات  اأن  هنا،  ��ل  ال��ت��اأمُّ اإل��ى  يدعو  وم��ّم��ا 

اأن  نحو  تتجه  الم�ساركة  والدرا�سات  الأوراق 

في  الإ�سالميين  اإ�سراك  ل�سالح  �سيكون  الم�ستقبل 

الم�سروع الإ�سالحي، وهو اأمر �سروريٌّ بال �سك، 

يمكن تحقيقه عبر حوار وطني م�سوؤول يتمتع فيه 

جميع الأفرقاء بقدر من النفتاح والم�سوؤولية.

مركز الراأي للدرا�سات

د.خالد ال�سقران *

هي عالقة معتدلة تلك التي ربطت الإ�سالميين بال�سلطة في 

الأردن، حيث ات�سف النظام ال�سيا�سي على الدوام، وعلى مر 

الطيف  األوان  كل  على  والنفتاح  والتوازن  بالعتدال  العقود، 

معار�سيه  �سد  الدموي  العنف  اإلى  اللجوء  وعدم  ال�سيا�سي، 

ب�سكل عام، والإ�سالميين ب�سكل خا�ض. 

تنت�سر  التي  الإ�سالمية  الجماعات  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

والجتماعي  الدعوي  بالعمل  توؤمن  الأردن���ي  المجتمع  في 

النظام  حر�ض  ه��و  -كما  وتحر�ض  المعتدل،  وال�سيا�سي 

اأنها  على  الأردنية  الحالة  تقديم  ا�ستمرار  على  ال�سيا�سي- 

في  وال�سلطة  الإ�سالميين  بين  المعتدلة  للعالقة  اأن��م��وذج 

المنطقة العربية. ُي�ستثنى من ذلك جماعات قليلة العدد تبنت 

الفكر التكفيري والنقالبي الثوري.

الدعوة،  وجماعة  الم�سلمين«،  »الإخ���وان  ن�ساأة  فمنذ   

الو�سطية..  الإ�سالمية  والأح��زاب  المعتدل،  ال�سلفي  والتيار 

الن�سيج  عن  ف�سله  يمكن  ول  يتجزاأ  ل  جزٌء  الجماعات  وهذه 

الوطني والجتماعي الأردني، حيث يتمتع اأع�ساوؤها بو�سفهم 

مواطنين بكل ما للمواطنين من حقوق، ويوؤّدون ما عليهم من 

واجبات، ويمار�سون اأن�سطتهم في العمل الدعوي والجتماعي 

ب�سورة  معه  الدولة  تتعامل  ما  وهو  حّر،  ب�سكل  وال�سيا�سي 

على  والعقالنية،  بالمو�سوعية  ما-  حد  -اإلى  و�سفها  يمكن 

هذه  مع  التعامل  اأ�سلوب  في  الحكومات  بين  الجتهاد  تباين 

الحركات.

من اأبرز ما يميز عالقة الإ�سالميين بال�سلطة في الأردن، هو 

تلك البنية التاريخية المتينة التي اأ�س�ست لهذه العالقة.. حيث 

التعاون والعمل الم�سترك تحقيقاً لخدمة ال�سالح العام بعيدًا 

عن اأجواء التناف�ض والتنافر والت�ساد، كانت على الدوام ال�سمة 

والمفا�سل  المراحل  كل  عبر  العالقة  هذه  تطبع  التي  الغالبة 

الدعم  من  بدءًا  الأردني،  والمجتمع  الدولة  تاريخ  في  المهمة 

الإخ��وان  لجماعة  الترخي�ض  مثل  الحركات،  لهذه  الر�سمي 

الم�سلمين وافتتاح مقّرها الرئي�ض برعاية الملك الموؤ�س�ض، في 

الوقت الذي كانت فيه الجماعة محظورة من العمل في معظم 

المجال  اإتاحة  اأي�ساً:  الدعم  العربية، ومن �سور هذا  الأقطار 

مرورًا  اأن�سطتها،  حظر  وعدم  العام،  بالعمل  الحركات  لبقية 

الأطماع  مواجهة  في  وال�سلطة  الإ�سالميين  بين  بالتحالف 

انتهاًء  ولي�ض  وال�سيوعية،  الي�سارية  والحركات  ال�سهيونية 

بنهج الها�سميين في فتح اأبواب الدولة والمجتمع لتكون مالذًا 

اآمناً لكل الم�سطَهدين من قيادات وكوادر الحركات الإ�سالمية 

المنطقة  في  ال�سلمي  بالعمل  توؤمن  التي  الإ�سالمية  وغير 

العربية. 

اإيجابية  كان  العالقة  هذه  اأن  يعني  ل  الواقع-  -في  هذا 

ب�سبب  توترات  والأخ��رى  الفينة  بين  �سهدت  بل  با�ستمرار، 

الق�سايا  حول  والجتهادات  ال��روؤى  في  والتباين  الختالف 

بين  المختلفة،  الدولية  وحتى  والإقليمية  المحلية  والأحداث 

ال�ساحة  على  الإ�سالمية  والحركات  المتعاقبة  الحكومات 

الأردنية. 

لكن ذلك كان يتم التعامل معه انطالقاً من مبداأ اأن »الخالف 

ت�سويب  يتم  كان  وعليه،  ق�سية«.  للود  يف�سد  ل  ال��راأي  في 

تتوفر  فر�سة  اأول  مع  الطبيعي  م�سارها  اإلى  لتعود  الأو�ساع 

الحكومة  بين  النظر  ووجهات  الأف��ك��ار  تالقي  اإمكانية  فيها 

والحركات الإ�سالمية، بخا�سة في ظل حر�ض جميع الأطراف 

على بعث ر�سائل اإيجابية ت�سجع على ا�ستمرار عملية الحوار 

بحثاً عن اأف�سل ال�سبل الكفيلة بتحقيق الم�سالح العليا للدولة 

والمجتمع.

ونتيجة لتاأثره بما يحدث في محيطه العربي، �سهد الأردن 

في الأ�سهر الأخيرة حراكاً �سيا�سياً واجتماعياً �سكلت الحركات 

الإ�سالمية جزءًا مهماً منه، ترّكز في جّله على المطالبة بتحقيق 

تقدم نوعي في عملية الإ�سالح ومكافحة الف�ساد وتعزيز النهج 

الإ�سالحات  من  جملة  تحقيق  عن  ذلك  واأ�سفر  الديمقراطي، 

انتخاب  بقانوَني  والخروج  الد�ستورية،  التعديالت  اأهمها  من 

المراقبين، خطوات  من  كثير  نظر  في  �سّكل  ما  واأحزاب، وهو 

مهمة في التجاه ال�سحيح القائم على الحوار الهادئ المنتج 

بعيدًا عن لغة العنف التي ت�سود الأجواء في بلدان اأخرى في 

والت�ساور  الت�سال  خطوط  كانت  كله  ذلك  وخالل  المنطقة. 

تم  التي  الإ�سالمية  والحركات  الأردنية  الحكومات  بين  قائمة 

الطلب اإليها لأكثر من مرة الم�ساركة في هذه الحكومات لتمار�ض 

عبر  الإ�سالحات  هذه  في  حقيقي  ب�سكل  بدلوها  وتدلي  دورها 

ممثليها في ال�سلطة التنفيذية. 

بين  القائمة  العقالنية  العالقة  مدى  اإل��ى  ي�سير  ذلك  كل 

والتي  الأردنية،  ال�ساحة  الإ�سالمية على  والحركات  الحكومة 

طريق  على  مهمة  خطوات  تحقيق  في  مبا�سرًا  �سبباً  كانت 

لن  اأنه  جميعنا  نعلم  الذي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ�سالح 

اإلى جهد م�ستمر من كل  ليلة و�سحاها، واإنما يحتاج  يتم بين 

وجهه  على  لتحقيقه  والمجتمع  الدولة  في  المعنية  الأطراف 

اإلى  بحاجة  جميعاً  فاإننا  ذلك  اإل��ى  ن�سل  وحتى  ال�سحيح. 

العمل وفق مجموعة من ال�سوابط التي اإذا ما تم اللتزام بها 

الإ�سالحي  العمل  تطور  ا�ستمرار  على  ت�ساعد  اأن  يمكن  فاإنها 

والديمقراطي ب�سكل �سحيح من دون زّج البالد في اأفق هالمي، 

التي  المخيفة  الإقليمية  والتهديدات  الأخطار  ظل  في  بخا�سة 

تحيط بالأردن. 

تحقيق  في  ال�ستمرار  اأردن��ا  اإذا  اإنه  القول  يمكن  وعليه، 

الأردن  لجعل  ال�سامل  الإ�سالح  مجال  في  التقدم  من  مزيد 

يتخطى بنجاح اختبار هذه المرحلة وفق اأ�س�ض الحوار البّناء، 

والديمقراطية،  الإ�سالح  �سور  اأف�سل  تحقيق  اإلى  و�سوًل 

بما  الإ���س��الح،  عملية  في  الم�ستركة  الأط��راف  كل  على  ف��اإن 

من  مجموعة  احترام  والجتماعية،  ال�سيا�سية  التيارات  فيها 

ال�سوابط المهمة.

ومن ذلك اأنه اإذا كان جّل المجتمع يوؤمن ب�سرورة تحقيق 

بعيدًا  والأفكار  الآراء  وتبادل  الحوار  مبداأ  وفق  الإ�سالح 

الحقيقة  احتكار  في  الحق  لأحد  لي�ض  فاإنه  العنف،  لغة  عن 

الدين،  تمثيل  احتكار  في  الحق  لأحد  لي�ض  وكذلك  والن�سح، 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل الأمة. كما 

لي�ض من المقبول مجتمعياً اأن تكون عالقة الإ�سالميين بال�سلطة 

للقطرية،  عابرة  اأو  �سيقة  م�سلحية  اعتبارات  وفق  محكومة 

وفق  العالقة  هذه  مع  الحكومات  تتعامل  اأن  المقبول  من  ول 

كل من  مع  المجتمع  يت�سامح  ولن  والتهمي�ض،  الإق�ساء  عقلية 

حقَّ  الإ�سالمية  والحركات  الحكومات  من  يتنا�سى  اأو  ين�سى 

التطور  اإلى  يف�سي  با�ستقرار  العي�ض  في  والدولة  المجتمع 

والرقي والزدهار، والحفاظ على �سيادة البالد وحماية اأرواح 

النا�ض وعي�سهم باأمن واأمان. 

* مدير مركز الراأي للدرا�سات

 م�شالح الدولة واملجتمع فوق اجلميع
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طاهر امل�سري *

في  الأردن  في  الم�سلمين« وترعرعت  »الإخوان  ن�ساأت جماعة 

كانت  متعددة  �سيا�سية  ومتطلبات  ظروف  ب�سبب  مريحة،  اأجواء 

عبر  العالقة  وتوثقت  الأربعينات،  نهاية  منذ  بالمنطقة  تع�سف 

�سنين وعبر اأزمات داخلية وخارجية مرت بالأردن واأثبتت متانة 

التوا�سل والتفاهم الر�سمي-«الإخواني«.

عن  وبعيدًا  العالقة،  ه��ذه  خ��الل  من  »الإخ���وان«  وا�ستطاع 

الأردنية  الإدارة  في  ح�سا�سة  مواقع  اإل��ى  الدخوَل  ال�سو�ساء، 

بخا�سة في التعليم، وبداأت »الجماعة« ُتن�سئ لها اأذرعاً اجتماعية 

تتعلق بتقديم الخدمات للنا�ض.

للحد  باإجراءات   1985 عام  في  الرفاعي  زيد  حكومة  وقامت 

العالقة  وبداأت  ال�سالميين  اأغ�سب  ما  والتغلغل،  النفوذ  ذلك  من 

تتراجع، وتم الت�سييق عليهم في مجالت كثيرة.

اأعتقد اأن هذه كانت نقطة بداية العالقة المتذبذبة.

ال�ساحة  اإل��ى  بقوة  ال��ع��ودة  في  »الإخ����وان«  فر�سة  وكانت 

العام  في  النتخابات  واإجراء   ،1989 ني�سان  هبة  بعد  ال�سيا�سية 

الدولة  موؤ�س�سات  في  وموؤثر  قوي  قدم  موقع  لهم  وا�سبح  نف�سه، 

النواب  مجل�ض  في  مقعدًا   23 على  ح�سلوا  اأن  بعد  الد�ستورية 

الحادي ع�سر )1989(.

وكان لهم مواقف غير معتادة من الإدارات الأردنية، ما اأتاح لهم 

اأن ي�ستقطبوا ال�سارع ويقووا بهبة ني�سان، حتى اإن رئي�ض مجل�ض 

النواب لثالث دورات كان عبد اللطيف عربيات.

نوايا  من  �سديد  بحذر  م�سوبة  ذهبية  فترة  كانت  الحقبة  هذه 

الأمنية  الأجهزة  كانت  الأثناء  في  لكن  الآخ��ر،  تجاه  طرف  كل 

ت�سغط باتجاه اأن مداراة الإ�سالميين �ستكون غير مواتية لل�سيا�سة 

الأردنية.

التي كانت  في تلك الحقبة ظهرت ق�سة »حما�ض« والنتفا�سة 

توؤثر مبا�سرة في الأجواء الردنية، وبداأ المو�سوع يتطور داخل 

من  قريبون  موؤيدون ورموز  لها  واأ�سبح  »الإخوانية«،  الموؤ�س�سة 

»حما�ض« اأكثر من »الإخوان«.

الواحد  ال�سوت  النتخابي وم�ساوئ  والو�سع  الت�سعينات  مع 

بداأ  يتراأ�سونها،  »الإخ��وان«  كان  التي  المعار�سة  �سوت  وارتفاع 

بالظهور  »الإخ��وان« 

ب�����س��ك��ل م����وؤث����ر ف��ي 

ال�سيا�سية  ال�ساحة 

ال�سيا�سي،  والحراك 

و���س��ل��ن��ا  اأن  اإل������ى 

اللحظة  ه����ذه  اإل����ى 

اإذ  الأي����ام،  ه��ذه  اأو 

اأنهم  وا�سحاً  اأ�سبح 

بتنظيم  ي��ت��م��ت��ع��ون 

في  ثقل  ول��ه��م  ج��ي��د، 

ال�سيا�سي،  ال�سارع 

قياداتهم  وت��ط��ورت 

القرار  وطريقة �سنع 

بيد  اأ���س��ب��ح  ال����ذي 

وج�����وه ج���دي���دة لم 

التعاون  على  تعتد 

وال���ت���ن�������س���ي���ق م��ع 

الأردنية  الحكومات 

مثل اأقرانهم م�سوؤولي 

الجماعة الأكبر �سناً.

�سعودهم،  ا�ستمرار  من  تحّذر  الأمنية  الأج��ه��زة  ت��زال  وم��ا 

ولأ�سباب عديدة، منها »الربيع العربي«، وظهور حركات اإ�سالمية 

الحزبية  القوى  و�سعف  »الربيع«،  هذا  بلدان  في  وقوية  منظمة 

اأن  الداخلية، وب�سبب  المعي�سية وال�سيا�سية  الأخرى، والأو�ساع 

جيل ال�سباب منهم اأ�سبح مت�سددًا اأكثر، كما بقية �سباب الحركات 

ال�سيا�سية الأخرى، في اإجراء ا�سالحات وتغيير نوعي.

ك����ل ذل�����ك ج��ع��ل 

نقطة  »الإخ��������وان« 

اأن  يجب  ا�ستقطاب 

ح�سابها،  ��ب  ُي��ح�����سَ

هناك  اأن  درج��ة  اإل��ى 

ق������وى ���س��ي��ا���س��ي��ة 

وم��ت��وازن��ة  معتدلة 

تقول  طروحاتها  في 

الإ�سالميين  غياب  اإن 

ال��ن��واب  مجل�ض  ع��ن 

�سيجعل منه موؤ�س�سة 

تهداأ  ول��ن  �سعيفة، 

باإيجاد  اإل  النفو�ض 

ط���ري���ق���ة ب����اإدخ����ال 

الإ�سالميين.

اأن  اأع�����ت�����ق�����د 

�سيكون  الم�ستقبل 

ل�����س��ال��ح اإ�����س����راك 

بطريقة  الإ�سالميين، 

اأو باأخرى، في الموؤ�س�سات الد�ستورية، وهناك كثيرون مطمئنون 

اإلى اأن قوة الإ�سالميين لن تزيد اإلى درجة تكون فيها قادرة على 

من  تهم  ح�سّ واأن  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الحياة  نمط  تغيير 

الدولة  يوؤرق  الذي كان  لن تتغير، واأن عامل »حما�ض«  الأ�سوات 

واإقليمية  تراجع لعتبارات »حم�ساوية«  قد  يكون  ربما  الأردنية، 

عاٍل  الإ�سالميون  يرفعها  التي  المطالب  �سقف  واأن  بحتة،  واأردنية 

اأنهم ي�ستقطبون كل خيارات التغيير والإ�سالح، لي�ض  جدًا بحيث 

بالولء المطلق ، ولكن بالتوافق.

الإ�سالميين  نظر  في  موؤهلة  تكن  لم  ال�سابقة  الحكومة  اأن  يبدو 

ظهرت  اإذا  ما  في  الحوار  فتح  بقبولهم  اأ�ستغرب  ول  حوار،  لفتح 

دلئل على العتراف بدورهم في ال�ساحة ال�سيا�سية.

الن�سيج  من  مهم  جزء  ال�سالمي  العمل  جبهة  ب��اأن  موؤمن  اأن��ا 

خالل  معها  التعاون  تم  وقد  الأردن،  في  والجتماعي  ال�سيا�سي 

عقود من الزمن، واأعتقد اأن النظام ما يزال فاتحاً ذراعيه لمثل هذا 

التحرك  حرية  تبقى  وحتى  م�ستقرًا،  الأردن  يبقى  حتى  التعاون 

ال�سيا�سي ل�«الإخوان« وغيرهم من القوى، وتبقى �سفة العتدال 

المعروفة عنهم وعن نظام الحكم الأردني.

ي�ستمر  لكي  م�ستركة،  قوا�سم  عن  الطرفان  يبحث  اأن  يجب 

�سيا�سياً  ذلك  اإلى  بحاجة  فالبلد  والتعاون،  ال�سيا�سي  الخط  هذا 

كل  في  ف�سل  الإق�ساء  مفهوم  واإن  وامنياً،  واجتماعياً  واقت�سادياً 

مفهوم  يتحقق  ل  اأن  الأردن  في  حري�سون  ونحن  العربية  الدول 

الإق�ساء، ل من ِقبل الحكومة تجاه قوى �سيا�سية واجتماعية، ول 

من ِقبل القوى ال�سيا�سية تجاه النظام والحكومات.

* رئي�س مجل�س الأعيان

مو�سى املعايطة *

اإ�سالحي  بمخا�ض  الأي��ام  ه��ذه  في  العربية  مجتمعاتنا  تمر 

الحركات  فكر  تعميق  يعني  ما  ال�سباب،  حركة  عماده  تاريخي، 

الم�ستند  الديمقراطي  بالنظام  الإيمان  نحو  والمجتمعية  ال�سبابية 

اإلى الد�ستور، ونحو التعبير ال�سلمي، والم�سعى المدني، ومنحهم 

جميع  وبتفاعل  والمجتمع،  والدولة،  للمواطنة،  وا�سحة  قيماً 

الحكم  في  ي�ساركوا  اأن  عليهم  الذين  ال�سيا�سية،  العملية  اأطراف 

لدولة مدنية ع�سرية فيها  وفق قواعد اللعبة الديمقراطية: �سعياً 

تعددية �سيا�سية، وفكرية، متينة، ديمقراطية، من دون اإفراط في 

التجي�ض ال�سيا�سي، ومن دون اإفراط في الدخول في لعبة الإ�سالح 

الدولية، وبمرجعيات ما فوق الدولة.

اإن ال�سطالع بمهام الديمقراطية بال�ستناد اإلى قواعد �سعبية، 

فر�سة  اإل��ى  يتحول  اأن  يمكن  تحّدياً  مجتمعاتنا  مثل  في  ي�سكل 

�سانحة بقوى �سيا�سية تعددية فاعلة، ومن منطلق اأن الديمقراطية 

والحتجاجات  ال�سطفافات  تبنيها  ول  واح��دة،  دفعة  تبنى  ل 

الأدبيات  في  يقال  وكما  طويلة،  اإ�سالح  عملية  فهي  بال�سرورة، 

ال�سيا�سية؛ ف�سبب الأزمات التي توؤدي اإلى مبادرات الإ�سالح مهم، 

تاأخذ زمام  اإ�سالحية  اأهمية وجود قوى معتدلة  بقدر  لي�ض  ولكنه 

العليا،  والم�سالح  الم�ستركة  الم�سالح  حول  وتتوافق  المبادرة، 

وتلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية، فال يمكن اأن ينفرد طرف واحد 

الحترام  واجب  الوطني  الإ�سالح  وبرنامج  الجميع،  اإق�ساء  مع 

والعمل من قبل جميع القوى، ولدينا من الأمثلة الكثير على التحول 

اإلى الديمقراطية بمبادرات اإ�سالحية ديمقراطية من داخل الأنظمة 

ال�سيا�سية، اأدت في حالت تاريخية عديدة اإلى القيام با�سالحات 

مّكنت من بناء الديمقراطية، واإنجاح تحولتها.

تاريخها  وعبر  الإ�سالمية  القوى  �سكلت  فقد  بدء،  على  وعودًا 

وعالقتها مع النظام ال�سيا�سي، ومنذ تاأ�سي�ض الدولة الأردنية، ومن 

الأردني  المجتمع  اأطر  في  وان�سوائها  ال�سيا�سية،  برامجها  خالل 

وعلى  وا�ستقرارها،  البالد  اأم��ن  ركائز  اأه��م  اأح��د  الحية،  وق��واه 

برامجها  تقدم  الإ�سالمية  القوى  كانت  المتبادلة  الثقة  من  اأر�سية 

وتنظم �سفوفها، م�ساركة فاعلة في البرامج والخطط التي تتبناها 

التنموي  العمل  م�سارات  وعلى  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  الدولة 

وفي  الوطن  هذا  منجز  بناء  في  اأ�سهم  ال��ذي  التطوعي،  والعمل 

اإر�ساء مكت�سبات الدولة وهيبتها، ور�سوخ موؤ�س�ساتها و�سلطاتها، 

في  وانخراطها  المجتمع  على  المعتدلة  الإ�سالمية  القوى  بانفتاح 

بنية الدولة، وفي النموذج المجتمعي.

العر�ض  وموؤ�س�سة  الحركة  ه��ذه  رم��وز  بين  العالقة  وكانت 

الم�سلحة  على  والحر�ض  بالتوازن،  الدوام  على  تت�سم  الها�سمي 

النظام،  ا�ستقرار  في  الإ�ستراتيجي  والخيار  العليا،  الوطنية 

ور�سوخه، والتفاف �سعبه وقواه الحية حول موؤ�س�سة الحكم، في 

خ�سم تحديات اإقليمية عاتية اأحياناً، بخا�سة في ما يتعلق بموقف 

الأردن ودوره تجاه ق�سية ال�سعب الفل�سطيني، وحقه في التحرر، 

وال�ستقالل الناجز، وبناء الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة.

والعمل  التعبير  وم�ساحات  المتبادلة،  والثقة  الو�سطية  كانت 

في مرافق الدولة وعلى راأ�سها الم�ساجد، متاحة، وكانت الم�ساركة 

ل من حين لآخر، متاحة  ُت�سكَّ التي  الإ�سالحية  الملكية  اللجان  في 

لرموز الحركة الإ�سالمية، اإ�سافة اإلى م�ساركتهم في هياكل الدولة 

الحركة  اهتمام  في  وخا�سة  وتمثياًل،  عماًل،  الر�سمية:  واأطرها 

الإ�سالمية باأدق �سوؤون الداخل المتعلقة بالتربية والتعليم، كتربية 

الأخالقية. وكانت رموز  والف�سائل  والقيم،  المبادئ  الن��ضء على 

الم�سهد  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الدوام،  على  وكوادرها،  الحركة  هذه 

لقد تميزوا بقربهم من  الأردنية، بل  للدولة  ال�سيا�سي والح�ساري 

ثوابت  وفق  القرار،  م�ستويات  اأعلى  مع  العالقة  وبدفء  النظام، 

وطنية يلتزم الجميع بها وبقواعدها التوافقية.

في  وخا�سة  النتخابات،  في  الإ�سالمية  القوى  �ساركت  كما 

من  كذلك،  الحكومة  في  خالله  من  �ساركوا  ال��ذي   1989 برلمان 

منطلق الحق في الحكم واإدارة الدولة، والحق في تولي المنا�سب 

ديمقراطياً  خطاباً  الإ�سالمية  الحركة  امتالك  منطلق  ومن  العامة، 

وباأدبيات  واقت�سادية،  واجتماعية،  فكرية،  لأبعاد  �ساماًل  معتدًل، 

�سيا�سية توافقية، تتوا�سل �سلمياً مع النظام ال�سيا�سي، والأحزاب 

والتاريخية  الدينية  النظام  �سرعية  ح��ول  وملتّفة  الأخ���رى، 

والأخالقية وال�سيا�سية.

الأردنية  ال�ساحة  في  الإ�سالمية  والقوى  الحركة  عملت  وقد 

في  المواطنين  حق  على  الد�ستور  ن�ض  من  بالنطالق  تاريخياً، 

به  العمل  ابتداأ  الذي  الأحزاب،  تاأليف  وحق  العامة،  الجتماعات 

في البالد منذ ع�سرينات القرن الما�سي، وقد اأباح الد�ستور الأردني 

وجود اأحزاب �سيا�سية قبل �سدور اأول قانون اأحزاب اأردني، من 

منطلق حق جميع الأردنيين في الإعراب عن اآرائهم، ون�سرها وفق 

اأحكام القانون، وبغايات م�سروعة وو�سائل �سلمية ل تخالف اأحكام 

الد�ستور، ول تخالف الأنظمة الأ�سا�سية لالأحزاب ال�سيا�سية نف�سها 

بال�سرورة.

الإخ��وان  لحزب  ف��رع  تاأ�سي�ض  المملكة  �سهدت  فقد  وعليه، 

الم�سلمين، وهو اأهم ت�سكيل حزبي في الحركة الإ�سالمية، في عام 

1946، اإذ ظهر حزب الإخوان الم�سلمين في م�سر عام 1928، ثم 

اأ�س�ض الحزب فروعاً له في الكرك، وال�سلط، ومن الجدير بالذكر اأن 

هذه الحزب ظل م�سجاًل ر�سمياً منذ اأن ابتداأ، من دون اأن يعتري ذلك 

الت�سجيل على طول الفترات اأي مد اأو جزر، وكان قد تاأ�س�ض بقرار 

والعمل  ال�سيا�سي،  العمل  بين  رابطاً  ال��وزراء،  مجل�ض  من  خا�ض 

الخيري، والدعوة الدينية.

الإخوان  حزب  من  الأردن  في  الإ�سالمية  القوى  ت�سكلت  وقد 

و�سلفية  دينية،  قوى  ومن  الإ�سالمي،  العمل  وجبهة  الم�سلمين، 

ودعوية اأخرى.

وقد ظلت حركة الإخوان الم�سلمين، وجبهة العمل الإ�سالمي، 

الأحزاب  دور  تاآكل  وجه  في  الواقف  ال�سيا�سي  العمل  خ�سم  في 

الجتماعية،  والتعبئة  ال�سعبي،  التمثيل  على  بالحفاظ  ال�سيا�سة 

على  التاأكيد  مع  الديمقراطي،  المدني  الخيار  الى  وبالن�سمام 

الإ�سالمية  المرجعية  تاأكيد  اإلى  ي�ستند  الذي  الأخالقي  الجانب 

للمجتمع، نائية هذه الحركة بنف�سها عن التطرف والغلو، وبدعوة 

اإ�سالحية ديمقراطية.

الإ�سالمية  القوى  بين  الأخيرة  الآون��ة  وفي  العالقة  اأن  غير 

بخيار  تميزت  والجزر،  المد  من  لموجة  تعر�ست  قد  وال�سلطة، 

القوى الإ�سالمية -ممثلة بجمعية الإخوان الم�سلمين وحزب جبهة 

الإ�سالحية  الجهود  في  الم�ساركة  العزوف عن  الإ�سالمي-  العمل 

ال�سيا�سي،  للعمل  الناظمة  الت�سريعية  البيئة  تهيئة  في  المبذولة 

لجنة  وقاطعت   ،)2009( النيابية  النتخابات  قاطعت  قد  وكانت 

الحوار الوطني، واختارت موقع المعار�سة من خارج هذه الأطر 

الإ�سالحية.

في  ل  ُت�ستهدف،  لم  الإ�سالمية  القوى  اأن  بالذكر  الجدير  من 

التي  التعديالت  من  مفيدًة  التنظيمية،  كوادرها  في  ول  اأن�سطتها، 

جرت على قانون الجتماعات العامة، بل اإن اأعلى م�ستويات القرار 

اإيماناً  بهم،  والتقت  حاورتهم،  قد  الملك  بجاللة  ممثلة  ال�سيا�سي 

تريد  ل  التي  الإ�سالحية  الجهود  في  لإ�سراكهم  و�سعياً  بدورهم، 

اإن �سعي الحكومة  اأطراف العملية ال�سيا�سية، بل  اأحد من  اإق�ساء 

ال�سيا�سية  الحركة  ه��ذه  تمتع  م��دى  اإل��ى  يوؤ�سر  اإنما  لإ�سراكهم 

بالحريات والحقوق و�سعي جميع الأطراف للو�سول اإلى تفاهمات 

ترتب اأ�سول لعبة الديمقراطية وقواعدها بعمل و�سيا�سات لي�ست 

محاولت  دون  وم��ن  ال�سيا�سية،  الأدب��ي��ات  تقول  كما  كالمعتاد 

لال�ستقطاب والتخندق، غير مبداأ الحق، وال�سرعية، والقانون.

المواقف،  لبناء  كاآلية  الوطني  الحوار  اأهمية  من  وبالنطالق 

الإ���س��الح  اأج��ن��دة  على  وال��ت��واف��ق  التوا�سل  ق��ن��وات  ولإي��ج��اد 

اأعماقه، وفي  اإلى  المقبولة من مكونات المجتمع كافة، والوا�سلة 

بم�ساركة  ال�سامية  الملكية  للروؤية  تحقيقاً  المملكة  محافظات  كل 

الفعلية،  والم�ساركة  التمثيل  عبر  ال��ق��رار،  �سنع  في  المواطن 

ولتحويل التحديات اإلى فر�ض اإ�سالح وتطوير �سانحة، تدعم عملية 

»الربيع  يت�سمى  ما  وقع  وعلى  المجتمع،  في  ال�سيا�سي  الحراك 

العربي«، فنحن جميعاً: حكومة واأحزاباً، وهيئات مجتمع مدني: 

�سبابية ون�سائية، نخو�ض في مجتمعاتنا العربية معركة الن�سال 

اإلى  وتو�سل  ت�ستبد،  ول  تق�سي  ل  التي  الديمقراطية  اأج��ل  من 

ممار�سة ديمقراطية مزدهرة وترعى مبادرات الإ�سالح ال�سيا�سي 

المتكاملة  ال�سيا�سية  الحياة  من  جزءًا  وت�سبح  ت�ستوي،  اأن  اإلى 

باإ�سالح �سيا�سي ود�ستوري يفتح الباب اأمام تداول �سلمي لل�سلطة 

للق�ساء  وا�ستقالل  للقانون  و�سيادة  برلمانية،  اأغلبية  وحكومات 

ِبَع�سا  تكون  لن  الإ�سالحية  الأجندة  هذه  فكل  ال�سلطات،  بف�سل 

اإيجابية  مناخات  واإل��ى  للجهود  ت�سافر  اإلى  تحتاج  بل  �سحرية، 

وتح�سين  الديمقراطية،  في  جميعاً  اأهدافنا  اإلى  و�سوًل  منا�سبة، 

م�ستوى عي�ض المواطن، وم�ساركة ال�سباب والقطاعات الن�سوية، 

فالديمقراطية ل تبنى دفعة واحدة، وهي لي�ست و�سفة جاهزة، بل 

هي عملية اإ�سالح طويلة واجبة العمل والن�سال من جميع اأطراف 

الر�سمية  الأطر  ومن  المواطنين،  جموع  ومن  ال�سيا�سية  العملية 

والأهلية كافة، ومن ال�سباب على وجه الخ�سو�ض.

* وزير التنمية ال�سيا�سية ال�سابق

 قوا�شم م�شرتكة

النخراط يف الإ�شالح �شرورة .. واحلوار هو املدخل

اإ�شراك  ل�شالح  �شيكون  امل�شتقبل 

فـي  باأخرى،  اأو  بطريقة  الإ�شالميني، 

املوؤ�ش�شات الد�شتورية

قوا�شم  عن  الطرفان  يبحث  اأن  يجب 

م�شرتكة لكي ي�شتمر هذا اخلط ال�شيا�شي 

ذلك  اإلى  بحاجة  فالبلد  والتعاون، 

�شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا واأمنيًا

العر�س  وموؤ�س�سة  الإ�سالمية  احلركة  رم��وز  بني  العالقة  كانت 

امل�سلحة  على  واحلر�س  بالتوازن  ال��دوام،  على  تت�سم،  الها�سمي 

النظام  ا�ستقرار  يف  ال�سرتاتيجي  واخل��ي��ار  العليا،  الوطنية 

احلكم موؤ�س�سة  ح��ول  احلية  وق���واه  �سعبه  وال��ت��ف��اف  ور���س��وخ��ه 

خ�سم  يف  الإ�سالمي  العمل  وجبهة  امل�سلمني  الإخ��وان  حركة  ظلت 

ال�سيا�سة،  الأح��زاب  دور  تاآكل  وجه  يف  الواقف  ال�سيا�سي  العمل 

الجتماعية،  والتعبئة  ال�سعبي،  التمثيل  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 

التاأكيد على اجلانب  اإلى اخليار املدين الدميقراطي مع  والن�سمام 

للمجتمع الإ�سالمية  املرجعية  تاأكيد  اإلى  ي�ستند  الذي  الأخالقي 
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 »مفاتيح« قراءة امل�سار 

لو عدنا اإلى الوراء قلياًل في ا�ستنطاق خبرة العالقة بين الطرفين، 

وحاولنا الإم�ساك باأبرز ال�سروط الموؤثرة، لوجدنا اأّن هنالك متغيرات 

متعددة فاعلة:

 

 اللحظة التاريخية

 

على  �سواء  نف�سها،  التاريخية  اللحظة  المحددات  تلك  مقدمة  في 

اأو الخارجية، هذه اللحظة كانت حا�سرة  �سعيد المتغيرات الداخلية 

دوماً، وتمثل عاماًل فاعاًل ل�سعود العالقة اأو هبوطها، ففي الخم�سينات 

في  والقوميين  ال�سيوعيين  مع  مواجهة  في  الدولة  كانت  وال�ستينات 

الوحيد،  الحليف  بمثابة  »الإخ��وان«  وكان  الداخل،  وفي  الجوار  دول 

الدول،  اإذ كانت »الجماعة« تعاني الأمّرين في تلك  والعك�ض �سحيح، 

فوجدت في النظام الأردني »حا�سنة اآمنة« مقارنة بتلك الدول.

في منت�سف الثمانينات، بداأت الدوائر الر�سمية تالحظ نمو الجماعة 

في  ال�سيا�سي،  لل�ساأن  اقتحامها  وزي��ادة  دوره��ا،  وارتفاع  و�سعودها 

التي  والقوى  والي�ساريين  القوميين  تراجع  �سهد  الذي  نف�سه  الوقت 

نحو  التحول  فبداأ  ال��دول��ة،  مع  »الجماعة«  تحالف  في  �سبباً  كانت 

»الجماعة« في خطابات الدولة وفي �سلوكها، اإلى اأن جاءت اأحداث عام 

برزت  ثم  الديمقراطية، ومن  الحياة  لعودة  مقدمة  كانت  التي   ،1989

اأفول  وتاأكد  بال�سارع،  تم�سك  متمكنة  وحيدة  قوة  بمثابة  »الجماعة« 

نجم القوميين والي�ساريين.

 كان المر�ساد الر�سمي ينظر بقلق اإلى »قوة )الإخوان(«، وموؤ�سرات 

حرب  اأح��داث  اأّن  اإّل  العالقة،  في  التراجع  باتجاه  تدفع  البو�سلة 

»ا�ستمالة  اإلى  اأدت  العراق،  على  الحرب  ثم  الكويت،  ودخول  الخليج 

)الجماعة(« ترطيباً للمناخ ال�سعبي، وقد دخل »الإخوان« في حكومة 

م�سر بدران.

في المرحلة الالحقة ُقلبت الأمور تماماً، اإذ بداأ مطبخ القرار بالتوجه 

والدول  الدولي  المجتمع  مع  العالقة  واإ�سالح  ال�سلمية  العملية  نحو 

»الإخ��وان«  قوة  من  الحّد  ب�سرورة  بالتفكير  دفع  ما  وهو  العربية، 

و�سعودهم ال�سيا�سي، وا�ستعادة »الميزات« التي ُمنحت لهم في العمل 

الجتماعي والتطوعي وال�سيا�سي، وبداأ الت�سييق على »الجماعة« في 

القوانين والنتخابات والجامعات والجمعيات والوظائف العامة.

الأ���س��واأ،  نحو  ت�سير  العالقة  بو�سلة  كانت  اأخ��رى،  محطات  في 

بخا�سة منذ اأحداث 11 اأيلول 2001، ومن ثم اقتحام مخيم جنين من 

الأردن.  من  »حما�ض«  قادة  طرد  ذلك  وقبل  الإ�سرائيلية،  القوات  قبل 

الإ�سالح  نحو  اأميركية جديدة  مقاربات  العراق وبروز  احتالل  اأّن  اإّل 

التهدئة والم�ساركة  اإلى  اأخرى  بالعالقة مرة  ال�سيا�سي والنفتاح دفع 

في النتخابات النيابية حينها.

عام  منذ  التاريخية،  اللحظة  تاأثير  يبدو  مثاًل،  ثالثة،  محطة  في 

والنيابية  البلدية  النتخابات  في  »الإخوان«  اإحباط  جرى  اإذ   ،2006

من قبل الدولة، وتمت محاكمة اأربعة من نوابهم �ساركوا في بيت عزاء 

المركز الإ�سالمي، وتحركت  الدولة على جمعية  الزرقاوي، وا�ستولت 

بحركة  مرتبطة  اإنها  قيل  مجموعة  �سد  الدولة  اأمن  محكمة  في  ق�سايا 

»حما�ض«، اإّل اأّن الأمور ُقلبت تماماً بعد ذلك وحدث حوار وانفتاح بين 

بع�ض القيادات الر�سمية حينها وقيادات »الجماعة« وحركة »حما�ض«، 

انتخابات  بعدها  »الجماعة«  وقاطعت  التراجع  اإلى  العالقة  عادت  ثم 

العام 2010.

 

  القيادات الر�سمية والنظرة املتبادلة

 

الدولة و«الجماعة«، دورًا  القيادية في  ال�سخ�سيات  اأي�ساً،  لعبت، 

موؤثرًا ومحورياً في تر�سيم تطور العالقة وتذبذبها بين الطرفين.

فم�سر بدران كاأحد روؤ�ساء الوزارات الفاعلين كان من دعاة النفتاح 

ح�سورهم  في  كبيرًا  دورًا  ولعب  »الإخ���وان«،  جماعة  مع  والحوار 

بل  الت�سعينات،  وبداية  الثمانينات  في  الثاني  الن�سف  منذ  ال�سيا�سي 

و�سارك »الإخوان« في تجربة فريدة في حكومته في بداية الت�سعينات.

هذه ال�سخ�سيات، على �سعيد الدولة اأو »الجماعة«، مفتاح مهم في 

الدولة،  لالآخر؛ هل »الجماعة«، مثاًل، في عين  روؤية كل طرف  تحديد 

تحالف  اإقامة  يمكن  وه��ل  ؟  تحدٍّ اأم  تهديد  م�سدر  اأم  محتمل  حليف 

اإ�ستراتيجي اأم انفتاح تكتيكي؟

في المقابل، ما نظرة الجماعة اإلى الدولة؛ اأهي دولة ترعى حقوق 

اآمن ل�«الجماعة« مقارنة بدول اأخرى  النا�ض وتحافظ عليهم، وموطن 

دولة  هي  اأم  قياداتها،  وتقتل  وت�سجنها  وتطاردها  بالحركة  تع�سف 

مرتبطة بالمع�سكر الغربي المعادي للق�سية الفل�سطينية؟ هل هي دولة 

م�سلمة، اأم نظام كافر؟

دوماً  كانت  الآخر  الطرف  اإلى  نظرتها  وطبيعة  ال�سخ�سيات  هذه 

عاماًل م�ساهماً وفاعاًل في تر�سيم اأطر العالقة خالل العقود الما�سية.

 

؟  ما وراء الأزمة: من الذي تغيرّ

 

في  الكبير  الت�سعيد  هذا  اأ�سباب  تف�سر  عدة  رئي�سة  فر�سيات  ثّمة 

الحكم  فموؤ�س�سة  الطرفين:  بين  الهاوية  حافة  اإلى  وو�سولها  الأزمة، 

تقول اإّن »الجماعة« قد تغّيرت، واإّنها لم تعد تر�سى بالدور ال�سيا�سي 

�سنع  عملية  في  �سريكاً  تكون  اأن  تطالب  وباتت  ال�سابق،  المحدود 

القرار، وهو ما يزعج موؤ�س�سة الحكم ويدفعها اإلى الخوف من الطموح 

ال�سيا�سي للجماعة. في المقابل، ترى »الجماعة« اأّن موؤ�س�سة الحكم قد 

تغّيرت في نظرتها ل�«الجماعة«، ولم تعد ت�سعر بالحاجة اإليها.

من تغّير؛ »الجماعة« اأم موؤ�س�سة الحكم؟ كان مدار �سجال �سيا�سي 

ال�سيا�سية  الظروف  هي  فعاًل  تغّير  الذي  لكن  الطرفين،  بين  واإعالمي 

المراحل  خالل  واأدت  الطرفين،  بين  العالقة  حكمت  التي  والتاريخية 

ال�سابقة اإلى بناء حالة من التعاي�ض –وفي اأوقات التحالف التاريخي- 

في مواجهة خ�سوم م�ستركين في الداخل والخارج.

 

 الأزمة يف منظور املوؤ�س�سة الر�سمية

 

اإدارة  تولوا  ممن  البارزين،  الر�سميين  الم�سوؤولين  اأح��د  ب��راأي 

منت�سف  منذ  »الإخ��وان«  مع  الأزم��ة  ب��داأت  �سابقاً،  الإخواني  الملف 

ودورها  »الجماعة«  مواقف  الرمادية«في  ف�«المناطق  الثمانينات، 

لي�ض توليدة ال�سنوات الأخيرة، بل تمتد اإلى ما قبل ع�سرين عاماً، منذ 

وخطيرة،  كبيرة  تحولت  »الجماعة«  �سهدت  اإذ  الثمانينات،  منت�سف 

و�سلوكها.  مناهجها  على  يتغّول  المت�سدد«  ال�سيا�سي  »الجانب  واأخذ 

اأّما اللحظات التي مّثلت تقارباً مع الموؤ�س�سة الر�سمية، كحرب العراق 

فلم يخُل موقف  لمواقفها،  غالياً  ثمناً  الدولة  فيها  1991، والتي دفعت 

»الإخوان« من »مناكفة« للدولة، وتاأليب ال�سارع عليها.

في  ات�سم  ل�«الجماعة«  ال�سيا�سي  العمل  اأّن  الم�سوؤول  هذا  ويرى 

الر�سمية،  الموؤ�س�سة  موقف  عن  ال�سديد  بالنف�سام  الأخيرة  الفترات 

ال�سيا�سي،  القرار  �سنع  عملية  تحكم  التي  الظروف  تقدير  عن  بعيدًا 

فهنالك حالة دائمة من »ال�ستقواء بالخارج« والتماهي معه، حتى لو 

الأحزاب  موؤتمر  ذلك  على  الأمثلة  واأحد  �سيئة،  بالأردن  عالقته  كانت 

العربية الذي ُعقد في دم�سق 2006 و�سارك فيه اإ�سحق الفرحان، اأحد 

ب�ّسار  ال�سوري  للرئي�ض  ي�سفق  و«كان  البارزة،  الإ�سالمية  القيادات 

الأ�سد وهو يكيل التهامات لالأردن! في الوقت الذي ما تزال فيه جماعته 

�سورية«. –الإخوان- محظورة في 
»نكراناً  تلك  »الإخ����وان«  مواقف  في  تجد  الر�سمية  الموؤ�س�سة 

وذلك  الأردن،  في  به  يحظون  الذي  لالمتياز  اإدراك  وعدم  للجميل«، 

وبناء  ال�سيا�سية  والم�ساركة  الم�سروع  العلني  بالعمل  لهم  بال�سماح 

�سبكة اجتماعية وا�سعة، فبدًل من التاأكيد على ولء »الجماعة« للدولة 

الجهة  في  العام،  الأغلب  في  »تقف،  فاإّنها  م�سالحها،  على  وحر�سها 

المقابلة لمواقف الدولة«.

ويرى هذ الم�سوؤول اأن »الإخوان« باتوا »يمثلون خطرًا حقيقياً على 

ال�ستقرار ال�سيا�سي«، وي�سكلون حالة اأقرب اإلى »الظاهرة الخمينّية«. 

من  العديد  خ��الل  من  الدولة  اأق��دام  تحت  من  الب�ساط  ي�سحبون  اإذ 

و�سيا�سياً  واقت�سادياً  اجتماعياً  الدولة  لموؤ�س�سات  الموازية  الم�ساريع 

وثقافياً، ففي كل مجال لهم موؤ�س�سات وهيئات تقوم بن�ساطات وا�سعة 

مدير  ويذهب  الدولة«،  داخل  »دولة  يمثلون  اأنهم  بالفعل  درجة  اإلى 

»انقالب  باأنه  ل�«الإخوان«  الكبير  النفوذ  و�سف  اإلى  �سابق  مخابرات 

اأبي�ض على موؤ�س�سات الدولة«.

ون�ساطهم  )الإخ��وان(  نفوذ  اأّن  »الم�سكلة  الم�سوؤول:  هذا  ي�سيف 

واأ�سرهم،  )الإخ��وان(  ف�«�ُسَعب  الدولة«،  �سد  توظف  وموؤ�س�ساتهم 

تحّولت اإلى مناق�سات �سيا�سية بعيدًا عن الوظيفة الجتماعية والتربوية 

)الإخوانية(  اللقاءات  الجماعة، ويتم في هذه  اأجلها  اأن�سئت من  التي 

مع  والوقوف  بالعمالة  لها  التهامات  وكيل  الر�سمية  الموؤ�س�سة  جلد 

الوليات المتحدة«.

الأول  ل���)الإخ��وان(؛  وجهين  هنالك  »اأّن  اإل��ى  الم�سوؤول  وي�سل 

)الإخواني( وفيه  الداخل  والثاني مع  بلغة،  النظام  فيه مع  يتحدثون 

مناق�سة  وعلى  وم�سالحها،  الدولة  على  )الجماعة(  ولء  اأولية  تاأكيد 

�سيا�سات الموؤ�س�سة الر�سمية كاأنها نّد ل�)الجماعة(«.

لكالم هذا الم�سوؤول، حدثت تطورات مهمة، تمثلت بمقاطعة  لحقاً 

»الإخوان« لالنتخابات النيابية في العام 2010، ومن ثم �سعود ثورة 

وهو  الداخلي،  الحراك  على  وانعكا�ساته  العربي،  الديمقراطي  الربيع 

ما اأدى اإلى تطور جديد في الأزمة بين الدولة و«الإخوان«، وتحديدًا 

في النظرة الر�سمية المت�سككة بنوايا »الجماعة« واأهدافها التي و�سفها 

م�سوؤولون ومقربون من الدولة ب�«النقالبية«.

 

 هل تلعب »اجلماعة« يف »املنطقة الرمادية«؟

 

وهي  تغّيرت،  قد  الجماعة  اأّن  الر�سمية«  »الدعوى  جوهُر  اإذن، 

الآن، تحمل اأهدافاً مختلفة عن تلك التي بداأت بها، كطرف فاعل يحظى 

»الإخوان«  فقادة  الأربعينات،  نهاية  في  وت�سجيعها  الدولة  باعتراف 

اليوم لي�سوا كقادتهم بالأم�ض، ونواياهم تختلف.

الما�سية،  العقود  اأن تكون »الجماعة« تغيرت خالل  بالطبع، ل بد 

التطورات  ح��دود  �سمن  طبيعي  تغير  هو  هل  المهم؛  ال�سوؤال  لكن 

ح�سور  م�ساحة  و�سمن  الأردني،  المجتمع  اجتاحت  التي  والتحولت 

على  انقالب  اإّنه  اأم  �سابقة،  بمراحل  مقارنة  اليوم  الطاغي  »الجماعة« 

وبين  بينها  العرفية«  »التفاهمات  وعلى  نف�سه  »الجماعة«  منهج 

الدولة؟ وفي ما اإذا كان هذا التطور باتجاه تنظيم �سري –مثاًل_ يرف�ض 

باتجاه  اإّنه  اأم  �سعبوي،  اأو  ع�سكري  انقالبي  نزوع  وله  الديمقراطية 

محاولة اإعادة تر�سيم الدور ال�سيا�سي وزيادة م�ساحته بما يتالءم مع 

حجم المتغيرات والقوة الجديدة التي تمتلكها؟

الدرا�سات  ندوة مغلقة في مركز  قادة »الإخوان« يعترف في  اأحد 

كثيرًا«  تغيرت  »)الجماعة(  ب��اأّن  الأردنية  بالجامعة  الإ�ستراتيجية 

خالل ال�سنوات الما�سية، وما زالت تتغير من و�سفها »جماعة دعوية« 

يعك�ض  ربما  د�سمة«.  �سيا�سية  بلغة  محترف،  �سيا�سي  »ح��زب  اإل��ى 

لدى  الحقيقية  التحول  – بالفعل- وجهة  القيادي »الإخواني«  حديث 

من  وارتياح  بقبول  –بال�سرورة-  يحظى  لن  ما  وهو  »الجماعة«، 

الدولة، ما انعك�ض على توتر العالقة بينهما خالل العقدين الما�سيين.

لو وقفنا عند اآخر التطورات في خطاب »الجماعة«، �سنجد اأّن اأهم 

وثيقة اأقرها مجل�ض ال�سورى تتمثل اإ�ستراتيجية الإ�سالح، وهي تنطوي 

على تحولت جوهرية في خطابها، واأبرز ما في الم�سروع الجديد اأنه 

يت�سمن اأجوبة عن تعريف الحركة الإ�سالمية بنف�سها ب�سورة وا�سحة 

للعديد  وبروؤيتها  الدولة،  من  وموقفها  ال�سيا�سية  وباأهدافها  م�ستقرة، 

من الملفات الحيوية والح�سا�سة.

عنوان  الم�سروع  يطرح  والمجتمع،  الدولة  مع  العالقة  �سوؤال  في 

الجتماعية  النزاعات  �سعود  مواجهة  في  القانون  و�سيادة  المواطنة 

ا�ستنادًا  المواطنين  بين  التمييز  بعدم  ويطالب  الجتماعي،  والعنف 

لعرق اأو دين اأو لون، واأهمية الوحدة الوطنية.

مكوناً  بو�سفها  الإ�سالمية  الحركة  موقع  كذلك،  الم�سروع،  ويطرح 

عن  وتبتعد  والقانونية  الد�ستورية  بالأطر  تلتزم  الدولة،  مكونات  من 

الم�سيحيين،  مواطنة  على  والتاأكيد  ال�سلمي،  بالعمل  وتوؤمن  العنف 

وعلى الهوية الوطنية القومية والإ�سالمية لالأردن.

 

»بو�سلة« اجلماعة اليوم.. الإ�سالح ال�سيا�سي

اإ�سالح حقيقي  اإلى  الم�سروع  ال�سيا�سي، يدعو  الإ�سالح  �سياق  في 

بعيدًا عن ال�سعارات اأو الأمنيات، واإلى ا�ستعادة اأهمية مجل�ض النواب، 

وا�ستقاللية ال�سلطات الثالث، وب�سورة رئي�سة الق�ساء، باإلغاء المحاكم 

ال�ستثنائية وتد�سين المحكمة الد�ستورية، والتاأكيد على دور الأجهزة 

وتدريبها  تاأهيلها  مع  ال�سيا�سي،  المربع  على  تغولها  عدم  مع  الأمنية 

نقابة  واإقامة  والتعليم  التربية  اإ�سالح  واأخيرًا  التحديات،  المواجهة 

للمعلمين.

وعلى �سعيد قانون النتخاب، فاإّن الم�سروع المقترح حوله يحافظ 

على الدوائر ال�سيا�سية الحالية، لكنه يمنح ن�سبة للقائمة الن�سبية على 

م�ستوى الوطن 50 % من المقاعد.

اأّما في ما يتعلق بال�سيا�سة الخارجية، فاإّن المقاربة الجديدة تتجه 

العالقات،  وتنويع  الأردنية  الدبلوما�سية  الخيارات  �سلة  تو�سيع  نحو 

من  الأردن  خروج  يعني  ما  الإقليمية،  الملفات  في  الإيجابي  والحياد 

مع�سكر  �سد  المواجهة  وح�سبة  الحالية،  الإقليمي  ال�ستقطاب  حالة 

الممانعة العربي، ويوؤدي اإلى فتح قنوات اإيجابية مع اإيران و«حما�ض« 

والأطراف ال�سيا�سية الأخرى، بما يخدم الم�سالح الأردنية.

هذه التحولت في الخطاب كانت مقلقة ل�«دوائر ر�سمية« اأكثر من 

كونها مطمئنة، اإذ يعني اأّن »الجماعة« ب�سدد الرمي بثقلها وح�سورها 

النقي�ض  على  الجوهري،  ال�سيا�سي  بالإ�سالح  المطالبة  مربع  في  كله 

حول  نف�سها  »الجماعة«  داخل  محتدماً  الجدل  كان  �سابقة  �سنوات  من 

التيار  وكان  وخارجية،  اإقليمية  اأم  داخلية  كانت  اإذا  ما  في  اأولوياتها 

في  قيادات  قبل  من  ُيتهم  الداخلي  بالإ�سالح  الهتمام  اإلى  يدعو  الذي 

الجماعة ب�«الأردنة«، اأما اليوم فالكل يتحدث بلغة تكاد تكون م�ستركة. 

 

خطوط عامة مل�سارات قادمة

 

خالل الأ�سهر الما�سية، حدثت تطورات ت�سعيدية كبيرة، بالتزامن 

مع انبالج الربيع الديمقراطي العربي في الدول الأخرى، ونجاحه في 

م�سر وتون�ض بالإطاحة باأنظمة حديدية.

فقد قاطعت »الجماعة« لجنة الحوار الوطني، ورف�ست تو�سياتها 

تحالفات  في  ودخلت  الد�ستورية،  التعديالت  �ساأن  من  وقللت  عموماً، 

�سيا�سية �سعبية ذات �سقف مرتفع، وو�سل �سبابها اإلى م�ستوى عال من 

التحدي خالل اأحداث 24 اآذار عند ميدان جمال عبد النا�سر، وهو ما 

الذي تزداد �سوداويته تجاه »الجماعة«  الر�سمي  المزاج  انعك�ض على 

والت�سكيك باأجندتها.

اأعلنت الجماعة تعليق م�ساركتها في النتخابات البلدية، وو�سعت 

يتعلق  البخيت، وما  قرارها، من �سمنها تغيير حكومة  لتغيير  مطالب 

بالتعديالت الد�ستورية وبع�ض ال�ستحقاقات الإ�سالحية.

فو�سى  خلفية  على  البلدية«،  »النتخابات  اأزم��ة  انفجار  وم��ع 

قرابة  وقعها  التي  العري�سة  ثم  ومن  الجديدة،  البلديات  ا�ستحداث 

الحكومي،  التغيير  ذلك  وبعد  الحكومة،  باإقالة  وتطالب  نائباً  �سبعون 

هذه  �سّكلت  الجماعة،  مع  للحوار  ا�ستعداده  الملكي  الديوان  واإع��الن 

المتغيرات معطيات في التجاه الآخر.

وبالرغم اأّن الإخوان رف�سوا الم�ساركة في حكومة الرئي�ض الجديد 

عون الخ�ساونه، اإّل اأّنهم اأبدوا مرونة وانفتاحاً كبيرًا عليها، وتحدثوا 

عنها باإيجابية، وهو ما قد يمنح م�سار النفتاح والحوار اأفقاً جديدًا، في 

حال كّر�ض الرئي�ض الجديد نهج الحوار مع الجماعة، و�سعى اإلى اإعادة 

ينظر  الذي  التقليدي«  »المنظور  من  والخروج  معها،  العالقات  ترميم 

للجماعة بو�سفها تحدياً ولي�ست �سريكاً. 

 

 اخلال�سة

ل يوجد م�سار منتظم تماماً في العالقة بين الدولة و«الجماعة«، اإّل 

اأّن الم�سار التعرجي نف�سه في انحدار م�ستمر، فالعالقة في الخم�سينيات 

كانت اأف�سل من الثمانينيات، وحينها كانت اأف�سل من الآن.

لكن ل يوجد متغير واحد اأو متغيرات باأوزان وا�سحة محددة يمكن 

متغيرات  فهنالك  م�سبقة،  �سيناريوهات  بناء  لمحاولة  بها  ال�ستعانة 

ثانوية  كانت  متغيرات  تظهر  وفجاأة  مرحلة،  في  محورياً  دورًا  تلعب 

ت�سبح هي الأ�سا�ض.

الفاعلة خالل  المهمة  المتغيرات  فاإّن هنالك جملة من  �سك،  بال  لكن 

وتحديدًا  العربي،  الديمقراطي  الربيع  ماآلت  اأبرزها  المقبلة  المرحلة 

بم�سر  �سبيهة  حالة  اإلى  �ستنتهي  كان  اإذا  ما  في  �سوريا،  في  الو�سع 

اأخرى،  �سيناريوهات  اإلى  اأم  ل�«الإخوان«،  �سعود  وبالتالي  وتون�ض، 

الدولة  بين  العالقة  طبيعة  تحديد  في  حيوياً  عاماًل  �سيكون  فذلك 

والجماعة.

ا�ستحقاق  بعد  المحتلة  الأرا�سي  في  يحدث  ما  ف��اإّن  المقابل،  في 

اأيلول �سيكون اأي�ساً عاماًل مهماً، ومن ذلك محددات العالقة بين الأردن 

بعد  الأميركية  وال�سيا�سات  الفل�سطينية،  وال�سلطة  »حما�ض«  وحركة 

هذه  لأّن  الأبي�ض،  البيت  في  الجديد  وال�ساكن  الرئا�سية  النتخابات 

ال�سيا�سات �ستحمل مواقف واأفعاًل اتجاه الأزمات المحيطة، في �سوريا 

والأرا�سي المحتلة..

اإّل اأّن المحدد الأهم على الإطالق يتمثل في ما اإذا كان مطبخ القرار 

�سيقرر النفتاح على »الجماعة« واإجراء حوار ا�ستراتيجي معها على 

قانون النتخاب، ويدفعها نحو الم�ساركة، بمنحها »حزمة« اإيجابية من 

المطالب، لتتحدد �سيغة جديدة لقواعد العالقة تحكم المرحلة المقبلة، 

تاأجج  واحتمالت  الت�سعيد  ل�سيناريو  �سي�ست�سلمان  الطرفين  اإّن  اأم 

الأزمات الداخلية والخارجية!

 

* خبير الحركات الإ�سالمية في مركز الدرا�سات الإ�ستراتيجية بالجامعة الأردنية

»الدولة« و »اجلماعة«: مواجهة اأم �شفقة؟
د. محمد اأبو رمان *

ثمة عوامل متعددة تر�سم الإطار العام ل�سيغة العالقة بين الدولة و»الإخوان«، �سواء في طبيعة نظرة الدولة اإلى »الجماعة«، اأو نظرة »الجماعة« اإلى الدولة، اأو اللحظة التاريخية وما 

تتطلبه من »اأنماط العالقة« ال�سيا�سية في الداخل.

تاريخيًا، مرت العالقة بين الطرفين في منحنيات متعددة، بين �سعود وهبوط، امتازت في مرحلتها الأولى بالتعاي�س )منذ الخم�سينات اإلى نهاية الثمانينات، كانت الذروة مع ا�ستراكهم 

في النتخابات النيابية في العام 1989، ثم في حكومة م�سر بدران بخم�س حقائب وزارية(، قبل اأن تنقلب العالقة اإلى �سكوك وفجوة ثقة اأخذت في التجذر في مرحلة الت�سعينات، و�سوًل 

اإلى مرحلة الأزمة منذ عام 1999 اإلى العام 2006، اإذ دخلت العالقة بعدها في مرحلة »الفو�سى«، بين تحالف وحوار ونزاع وت�سكيك، والو�سول اإلى حافة النظام.

وبالرغم اأّن العالقة تاريخيًا لم تكن محكومة بتفاهمات مكتوبة را�سخة، اإّل اأّن هنالك اتفاقات �سمنية ُبنيت مع الخبرة والأعراف بين الطرفين، واأ�سبحت اأ�سبه ما تكون بقواعد اللعبة، 

واأ�سهمت في تر�سيخ »نموذج ا�ستثنائي« اأردني خالل تلك العقود، كان فريدًا في الم�سهد ال�سيا�سي العربي، الذي دخلت فيه الحركات الإ�سالمية عمومًا )وجماعة »الإخوان«( في �سدامات 

دموية مع الأنظمة العربية القائمة، و�سلت اإلى حدود المجازر والإعدامات والحروب الطاحنة )�سوريا، العراق، م�سر والجزائر(.

في هذه الورقة �سنحاول تحديد المتغيرات الحاكمة في العالقة بين الدولة و«الجماعة« في المرحلة القادمة، في �سعينا اإلى ا�ستنطاق المالمح العامة ل�سيناريوهات محتملة، من دون 

التورط في ترجيح اأو تحديد مغلق لأي �سيناريو من هذه ال�سيناريوهات، ما دام اأّن المتغيرات المتحكمة في هذه العالقة مفتوحة على احتمالت وتوقعات كثيرة وغير م�سبوطة اأو خا�سعة 

لن�سق معين من التفاعل والتاأثير والتاأثر.

وال�����س��ت��ي��ات  اخل��م�����س��ي��ن��ات  يف 

ال��دول��ة يف م��واج��ه��ة مع  ك��ان��ت 

دول  يف  والقوميني  ال�سيوعيني 

وك���ان  ال����داخ����ل،  ويف  اجل�����وار 

احلليف  مب��ث��اب��ة  »الإخ�������وان« 

اإذ  �سحيح،  والعك�س  ال��وح��ي��د 

ين  الأمررّ كانت »اجلماعة« تعاين 

يف ت��ل��ك ال�����دول، ف���وج���دت يف 

اآمنة«  »حا�سنة  الأردين  النظام 

روؤ���س��اء  ك��اأح��د  ب����دران،  م�سر 

الوزارات الفاعلني، كان من دعاة 

جماعة  م��ع  واحل���وار  الن��ف��ت��اح 

كبياً  دوراً  ولعب  »الإخ����وان«، 

منذ  ال�سيا�سي  ح�����س��وره��م  يف 

الثمانينات  يف  ال��ث��اين  الن�سف 

و�سارك  بل  الت�سعينات،  وبداية 

فريدة  جت��رب��ة  يف  »الإخ�����وان« 

الت�سعينات بداية  حكومته   يف 

»اجل��م��اع��ة«  ت��ك��ون  اأن  ب���د  ل 

املا�سية،  العقود  خالل  تغيت 

تغي  هو  هل  املهم؛  ال�سوؤال  لكن 

التطورات  حدود  �سمن  طبيعي 

وال���ت���ح���ولت ال��ت��ي اج��ت��اح��ت 

و���س��م��ن  الأردين،  امل��ج��ت��م��ع 

اليوم  الطاغي  ح�سورها  م�ساحة 

اإنرّه  اأم  �سابقة،  مبراحل  مقارنة 

اجلماعة  منهج  ع��ل��ى  ان��ق��الب 

ن��ف�����س��ه وع���ل���ى »ال��ت��ف��اه��م��ات 

الدولة؟ وب��ني  بينها  العرفية« 

القرار«  »مطبخ  اأنرّ  الوا�سح  من 

ان��زع��اج من  م��ن  م��ا يبدي  رغ��م 

اأنرّه  اإلرّ  »الإخوانية«،  املمار�سات 

م�ساركة  اأهمية  مت��ام��ًا  ي���درك 

الن��ت��خ��اب��ات  يف  »اجل���م���اع���ة« 

هنالك  �ستكون  لذلك  املقبلة، 

على  تفتح  ان��ف��ت��اح  م��ح��اولت 

على  الأق�����ل  ع��ل��ى  ت��ف��اه��م��ات 

اأخرى  وحزمة  النتخاب  قانون 

ع��رت  اأن  ب��ع��د  امل��ل��ف��ات،  م���ن 

ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة يف 

اإخ��وان��ي��ًا مقبولة  غ��ي  �سيغة 

تابعونا على الفي�س بوك

مركز الراأي للدرا�شات/



4$ للدرا�سات .. الإ�سالميون وال�سلطة .. �سعرة معاويةقضايا الساعة

    اأ.د.ب�سام العمو�س *

رغم اأن ن�ساأة الإخوان الم�سلمين كانت في م�سر، اإل اإن الإخوان 

لم يحتفظوا بوجودهم العلني وبال�سم ال�سريح في كل اأقطار العالم 

اإل الأردن، بينما حظرت الجماعَة كلٌّ من م�سر و�سوريا والعراق 

كل  على  الإع��دام  عقوبة  الأخيرة  الثالث  الدول  �سنت  بل  وليبيا، 

بالتنظيم  لهم  ت�سمح  لم  اأنظمة  اإلى »الإخ��وان«، وهناك  ينتمي  من 

ابتداء مثل دول الخليج، وا�ستخدم »الإخوان« في بع�ض البلدان 

اأ�سماء اأخرى كما هي الحال في اليمن )حزب الإ�سالح(، والكويت 

الإ�سالمية(،  )الجماعة  ولبنان  الجتماعي(،  الإ�سالح  )جمعية 

والجزائر )حركة مجتمع ال�سلم(.

هذا التفرد الأردني يحتاج اإلى درا�سة بو�سفه النموذج المتفرد 

في عالقة »الإخوان« بال�سلطة الحاكمة، فما الأ�سباب التي �سنعت 

هذا التفرد؟ هل هي الحكمة الإخوانية؟ اأم حكمة ال�سلطة؟ اأم حكمة 

الطرفين؟.                             

اإنكارنا  عدم  مع  مكان،  كل  في  هو  هو  »الإخ��وان��ي«  الفكر  اإن 

طغيان  من  نالحظه  ما  وهو  »الإخواني«،  الج�سم  في  المكان  لأثر 

الم�سحة  نرى  بينما   ، الخليج  في  ل���«الإخ��وان«  ال�سلفي  التوجه 

البيئات  اأثر  اإغفال  دون  من  ال�سوريين،  »الإخ��وان«  في  ال�سوفية 

كما  الجهادي  النَف�ض  نلحظ  اإذ  »الإخوان«،  في  ع�سكرياً  المتوترة 

هي الحال في فل�سطين، مع مالحظة ان�سهار كل »الإخوان« الذين 

يعي�سون في الغرب في بحيرة العقل والعلم والمنطق والنفتاح. 

ولعل ما ي�سعف »الإخوان« في تف�سير هذا التنوع ما قاله المر�سد 

وطريقة  �سلفية  جماعة  »الإخ��وان«  اأن  من  البنا  ح�سن  الموؤ�س�ض 

�سوفية وحركة اجتماعية ودعوة اإ�سالحية ريا�سية و�سيا�سية... 

في  التجميعي  الهدف  يكون  وقد  الر�سائل(.  مجموعة  )انظر  اإلخ 

مرحلة التاأ�سي�ض هو الذي دفع الموؤ�س�ض اإلى هذا الإطار الوا�سع، 

نظر  ف��ي  محمود  اأم���ر  وه��و 

اآخرون  يرى  بينما  كثيرين، 

اأن هذا هو ال�سبب الذي جعل 

بحيرة  »الإخ���وان«  جماعة 

الجماعات  لتفريخ  كبيرة 

من  خ���رج  اإذ  ال��م��ت��ع��ددة، 

عباءة »الإخوان« تكفيريون 

وم�سطفى  )ك��ال��ظ��واه��ري 

����س���ك���ري(، و���س��وف��ي��ون، 

و�سلفيون،  وان��ق��الب��ي��ون، 

الم�ساركة  ف��ي  وراغ���ب���ون 

ال�سيا�سية.

»اإخوان« الأردن 

في  الجماعة  تاأ�س�ست   

العام  وه��و   ،1946 ال��ع��ام 

ا�ستقالل  �سهد  ال��ذي  نف�سه 

الأردن، ولم تكن الجماعة في 

مواجهة  في  دخلت  قد  م�سر 

ولم  الم�سري،  النظام  م��ع 

قد  الفل�سطينية  النكبة  تكن 

كما  بعد،  الأم���ة  على  حلت 

قد  الأردن��ي��ة  الدولة  تكن  لم 

ر���س��خ��ت اأق��دام��ه��ا، وك��ان��ت 

ال�سكان  التفاف  اإلى  بحاجة 

اأوجد  لم يكن كما يجب، ما  المالي  اأن و�سعها  وتاأييدهم، بخا�سة 

من  التجار  من  مجموعة  ومنهم  الجماعة،  لموؤ�س�سي  منا�سباً  ظرفاً 

اأ�سول �سامية، للح�سول على ترخي�ض ر�سمي، وقام الملك عبد اهلل 

الأول بافتتاح اأول دار ل�«الإخوان الم�سلمين« في جبل عّمان.

الملوك من  �سار عليه  ا�ستراتيجياً  لقد ر�سخ هذا الفتتاح خطاً 

تنقطع  اأن  دون  من  قرن  ن�سف  من  اأكثر  مر  اإذ  اليوم،  اإلى  بعده 

العالقة بالرغم من مرورها بحالت من التوتر، لكن �سعرة معاوية 

فال  لكليهما،  متحققة  الم�سلحة  لأن  الطرفين،  لحكمة  تنقطع،  لم 

النظام �سيا�سته دموية ا�ستئ�سالية، ول الجماعة تريد اأن تقع في 

ما وقعت فيه مثيالتها في م�سر و�سوريا والعراق وليبيا.

لقد حر�ض الطرفان على حالة التعاي�ض الفريدة، وما يزال هذا 

الحر�ض م�ستمرًا رغم وجود �سغوط خارجية وداخلية في مرحلة 

التوتر، بل كانت  من المراحل، وا�ستطاع الطرفان تجاوز محطات 

اإلى  هنا  وي�سار  والأه��م،  الأكثر  هي  والتعاون  التوافق  محطات 

محاولة النقالب المدعومة من عبد النا�سر العام 1958/1957، 

ومحاولة المنظمات الفدائية ال�سيطرة على البالد في اأيلول 1970، 

 ،)1989( المالية  والأزم��ة   ،)1982( والأع��الف  الخبز  وق�سية 

وانتقال   ،)1994( ال�سالم  ومعاهدة   ،)1991( الخليج  وح��رب 

الُملك )1999(، واأخيرًا ما �سمي »الربيع العربي« ونجاة الأردن 

من تلك العا�سفة.

على  له  يخطر  لم  ال�سنين  ع�سرات  الأردن��ي  النظام  عا�ض  لقد 

اأن يكون هدفه »الإخوان الم�سلمين«، بل كان اهتمامه الأمني  بال 

لأن  ونا�سرية،  بعثية  والقومية،  الي�سارية  الأحزاب  على  من�سّباً 

الأردني  النظام  من  التخل�ض  م�سروع  تحمل  كانت  الأح��زاب  هذه 

في  النا�سري  والنظام  ال�سابق  ال�سوفياتي  التحاد  من  بتوجيه 

القاهرة، ونظاَمي البعث في كل من �سوريا والعراق. 

اأما »الإخوان« فهم مناق�سون للفكر ال�سيوعي ونظام ال�سوفيات، 

كما ناه�سوا عبد النا�سر الذي اتكاأ عليهم في انقالبه على الملكية 

اإعدامات  عبر  �سحاياه  اأول  »الإخوان«  كان  تمكن  فلما  م�سر،  في 

عام 1954، واإعدامات 1966 بدعوى تاآمرهم عليه.

م�سترك،  اأن عدوهما  الأردن  في  النظام و«الإخ��وان«  لقد وجد 

لزاماً  فكان  والنا�سرية،  والبعث  الي�سار  من  م�ستهَدفان  واأنهما 

الداهم،  الخطر  وجه  في  للوقوف  م�سيرياً  يتحالفا  اأن  منطقياً 

والنا�سريين  والبعثيين  والي�ساريين  ال�سيوعيين  اأن  بخا�سة 

اإ�سقاط النظام مع حرب �ساملة  الأردنيين قد عملوا جاهدين على 

كان  كما  تماماً  باأنه رجعي،  الذي و�سفوه  الفكر »الإخواني«  على 

ي�سفه عبد النا�سر وحزب البعث وكل الي�ساريين.

ولقد ُو�سف هوؤلء »الإخوان« باأنهم »عمالء النظام«، لأن حل 

الأحزاب قد تم في نهاية الخم�سينات ولم ي�سمل الحّل »الإخوان«، 

ويتنا�سى هوؤلء اأن �سبب ذلك منطقي يعود لأمرين:

جماعة  هم  بل  �سيا�سياً،  حزباً  لي�سوا  »الإخ���وان«  اأن  الأول: 

اإ�سالمية، وبناء عليه فحل الأحزاب ل ينطبق عليهم.

فعل  كما  النظام  على  ي��ت��اآم��روا  ل��م  »الإخ����وان«  اأن  الثاني: 

من  فهل  والبعثيون،  والنا�سريون  والي�ساريون  ال�سيوعيون 

المنطق م�ساواة من تاآمر بمن لم يقم بذلك؟! 

لم  »الإخ��وان«  اأن  هو  اإليه،  التنويه  من  بد  ل  �سيئاً  واأ�سيف 

يطرحوا اأنف�سهم بدلء ول حتى مزاحمين اأو م�ساركين، ولم يفكروا 

ظل،  حكومة  بت�سكيل  ي��وم��اً 

منهم  �سخ�سية  يطرحوا  ولم 

اأي  اأو  منهم  المقربين  من  اأو 

�سخ�سية اإ�سالمية لقيادة دفة 

يوؤخذ  مما  )وه��ذا  الحكومة 

عليهم(، بل اكتفوا بن�سر الفكر 

الفكر  وم��ق��ارع��ة  الإ���س��الم��ي 

يرونه  م��ا  ون��ق��د  المناه�ض 

مخالفاً لالإ�سالم اأو ما يتبنونه 

واعتمدوا  �سيا�سية،  اآراء  من 

منبرًا  ليكون  البرلمان  دخول 

�سيا�سياً،  منه  اأك��ث��ر  دع��وي��اً 

وكلنا يتذكر النائب المخ�سرم 

يو�سف  )المرحوم(  لالإخوان 

العظم الذي كان يحجب الثقة 

دائماً معلاًل ذلك باأنها ل تحكم 

بالإ�سالم.

ول���م ي��ت��ع��دَّ »الإخ�����وان« 

الإ�سالمي  بالحكم  المطالبة 

قبلوا  بل  بالقوة،  فر�سه  اإلى 

اآن��ذاك  الحكومة  رئي�ض  م��ن 

نحو  »التوجه  ب��دران  م�سر 

الثقة  ف��اأع��ط��وه  الإ����س���الم« 

الخط  تميز  وبهذا  ذلك،  على 

»الإخ�����وان�����ي« ع���ن ح��زب 

قام  الذي  المحظور  التحرير 

بمحاولت انقالبية عدة باءت 

بالف�سل.

وزادت  الم�ساد،  الفكر  مقارعَة  »الإخواني«  الهّم  جلُّ  كان  لقد   

النابل�سي  �سليماَن  الح�سيُن  الملُك  كلف  حين  »الإخ���وان«  حدة 

زعيم الحزب ال�ستراكي بت�سكيل الحكومة لمتالك الحزب اأغلبية 

خطورة  للملك  وثبت  ذل��ك،  »الإخ����وان«  عار�ض  لقد  برلمانية. 

الملك  دفع  ما  الملك،  �سلطة  تحجيم  حاولوا  الذين  ال�ستراكيين 

لإقالة الحكومة، واأدى هذا اإلى ارتياح »الإخوان« وعودة التحالف 

غير المكتوب بين »الإخوان« والنظام.

دعوياً  عماًل  والثمانينات  ال�سبعينات  في  »الإخوان«  عا�ض  لقد 

عام  الحكومة  في  فرحان  د.اإ�سحاق  م�ساركة  من  )بالرغم  بحتاً 

ل  فرد،  م�ساركة  اإنها  اإل  لالأوقاف،  ووزيرًا  للتربية  وزيرًا   ،1970

م�ساركة جماعة(. 

الآخ��ر  الفكر  اأف��ول  بعد  النت�سار  في  ذهبية  فترة  كانت  لقد 

مريب  بدعم  عموماً  العربية  ال�ساحة  على  غطى  اإذ  وان��دح��اره، 

المنظمات  من  بهم  لحق  ومن  والنا�سرية  والبعث  ال�سوفيات  من 

وتل�سق  لينين  ميالد  بعيد  تحتفل  كانت  التي  الي�سارية  الفدائية 

�سوره على اأبواب الم�ساجد!

»الجمهورية  ال�سادات  وغير   ،1971 عام  النا�سر  عبد  مات 

وفتت  العربية«،  م�سر  »جمهورية  اإل��ى  المتحدة«  العربية 

غوربات�سوف التحاد ال�سوفييتي عام 1987، وفقد الي�سار الأردني 

الإ�سالمي،  الفكر  من  اإل  خالية  الأردنية  ال�ساحة  و�سارت  الدعم، 

فكانت الفر�سة »الإخوانية«.

في  �سهولة  اأعطاهم  الإ�سالمي  للفكر  »الإخ���وان«  ا�ستناد  اإن 

ا�ستجابة  اأوج��د  ما  النا�ض،  عند  الطيبة  الفطرة  حيث  النت�سار، 

وفي  والجامعات  المدار�ض  �سباب  من  كبير  عدد  وانخرط  لهم، 

التخ�س�سات المختلفة في تنظيمهم، كما ت�سّكل جمهور موؤيد ممن 

تكن  لم  اإذ  النتخابات،  في  هذا  وظهر  الجماعة،  في  ينتظموا  لم 

الأرقام التي ح�سدها مر�سحو »الإخوان« م�ساوية لعدد المنتظمين 

بحال من الأحوال، بل كانت اأ�سعافاً م�ساعفة.

وجاءت الأزمة المالية في الأردن نتيجة �سيا�سة القترا�ض غير 

المح�سوب الذي مار�سته حكومات، ما اأدى اإلى انتكا�سة �سعر �سرف 

الدينار، وَفَقَد كل اأردني نتيجة لذلك ثلث راتبه، و�سقطت الحكومة، 

ودعا الملُك لنتخابات عام 1989، وجاء المجل�ض النيابي الحادي 

ومعهم  المجل�ض  ربع  من  اأكثر  »الإخ��وان«  من  مقاعده  وفي  ع�سر 

عمل  اأم��ام  اأنف�سهم  »الإخ��وان«  وجد  وهنا  م�ستقلون،  اإ�سالميون 

�سيا�سي مبا�سر.

لقد اأدركت الدولة الأردنية حجم »الإخوان« في ال�سارع ومدى 

الح�سين  الملك  رغبة  هذه  وكانت  طروحاتهم،  مع  النا�ض  تجاوب 

حين حذر بع�ض الحر�ض القديم كما نقل لي رئي�ض الوزراء الأردني 

نزيهة  انتخابات  اأي  »اإن  للملك:  اأحدهم  بدران قول  الأ�سبق م�سر 

اإل  في هذا الظرف تعني �سيطرة )الإخ��وان(«! فما كان من الملك 

اأن قال: »نريد اأن نعرف ماذا تخرج لنا المغرفة من الطنجرة«. لقد 

اأنف�سهم  ال�سيا�سي، ووجدوا  اإلى العمل  انتقلوا من العمل الدعوي 

حوارات  و�سارت  الم�سجد،  منبر  وفقدوا  البرلماني  المنبر  على 

الي�ساريين  النواب  مع  والعالقة  والثقة  الحكومات  حول  التنظيم 

وبع�ض النواب النرج�سيين ومواقف اأبي زنط والموقف من الَق�َسم 

البرلماني والوقوف لل�سالم الملكي.

اإنها نقلة نوعية لم ي�ستعد 

فكانت  »الإخ���������وان«،  ل��ه��ا 

اجتهادات هنا وهناك، ودخل 

ا�سطفافات  في  »الإخ���وان« 

»اإخوانية«  مدار�ض  و�ساروا 

داخ����ل ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���واح���د، 

وت��ح��ول��ت ه���ذه ال��م��دار���ض 

من  يتم  داخلية  خنادق  اإل��ى 

المواقع  على  ال�سراع  خاللها 

وال�����س��ي��ا���س��ات  التنظيمية 

فقَد  لذلك  ونتيجة  العامة، 

من  كبيرًا  ع��ددًا  »الإخ���وان« 

ال��رم��وز »الإخ��وان��ي��ة« نتج 

الو�سط  ح��زُب  بع�سهم  ع��ن 

الإ�سالمي.

وك���ان���ت ال���دول���ة ت��رق��ب 

فمن  الأح������داث،  م��ج��ري��ات 

ي��ق��وى  ل  اأن  م�����س��ل��ح��ت��ه��ا 

اللزوم،  اأكثر من  »الإخ��وان« 

بع�ض  باحت�سان  قامت  ولهذا 

التجاهات.

ك���ان ال���دع���م ال��ح��ك��وم��ي 

غير  موؤ�سرًا  التجاهات  لهذه 

بالرغم  ل���«الإخ��وان«  مريح 

»الإخ����وان«  بع�ض  اأن  م��ن 

ك���ان ي��ق��ل��ل م���ن ����س���اأن ه��ذه 

اأن  اإل��ى  بالإ�سافة  الم�ساألة، 

انت�سارًا وبقي عملها مركزياً  اأن تحقق  لم ت�ستطع  هذه التجاهات 

في اإ�سدار البيانات، كما اأن هذه التجاهات خ�سرت بع�ض من كان 

معها ممن يحظون بمكانة بين النا�ض.

  

الأداء »الإخواين« يف الرملان واحلكومة 

لكنه  قدمنا،  كما  دعوي  لهدٍف  للبرلمان  »الإخوان«  دخول  كان 

لم يكن دخوًل علمياً، اإذ لم يدر�ض »الإخوان« الد�ستور ول النظام 

الداخلي ول اللجان ومهامها. كان الدخول معاَلجاً معالجة اآنية، لقد 

�سكلوا لجنة لو�سع البرنامج النتخابي )وهو وثيقة مطبوعة لدى 

تن�ض  بها  واإْذ  العام 1989(،  في  الجمهور  الجماعة ووزعت على 

ال�ساتاليت  فعل  ماذا  )انظر  الأردن!  في  »ال�ساتاليت«  منع  على 

و�سوريا،  وليبيا  وم�سر  تون�ض  في  الظلم  اأنظمة  جرائم  ك�سف  في 

بينما لم ير العالم جرائم اأبي زعبل وال�سجن الحربي وليمان طره 

واأبي �سليم، ول جريمَتي حماة وتدمر في الثمانينات ب�سبب غياب 

ال�سااتاليت والف�سائيات(.

والخطابة  اللحية  فطول  اآن��ي��ة،  المر�سحين  ق�سية  وكانت 

مر�سحي  على  طغت  التي  هي  ال�سرعية  وال�سهادة  الم�سجدية 

»الإخوان«، وقد ت�سبب هذا في اإ�سكالت لقيها »الإخوان« اأمامهم 

تحت القبة. فهذا ل يريد الق�َسم النيابي كما هو، وراح ي�سيف »في 

طاعة اهلل ور�سوله«، ون�سي هوؤلء اأن بداية الق�َسم هي »اأق�سم باهلل 

العظيم«، فهل يق�َسم باهلل على مع�سية اهلل؟!

القول نف�سه،  اأن يقول  الجميع  لكان على  الأمر لزماً،  ولو كان 

لكننا وجدنا اأنف�سنا في م�سارات دفعت المراقبين لل�سوؤال: هل اأنتم 

حزب واحد؟ اأم اأحزاب متعددة؟

ال�سلطة  مع  النيابية  »الإخ��وان��ي��ة«  الحتكاكات  اآخ��ر  ولعل 

عزاء  لبيت  زيارتهم  اإثر  الثالثة  النواب  �سجن  ق�سية  ال�سيا�سية، 

الزرقاوي. فقد كانت دلياًل على اأن الأمور غير �سالكة بين الطرفين، 

عائدًا  ال�سلطة  غ�سب  كان  وربما  هذا،  كل  يعني  ل  العزاء  فمجرد 

وتاأييده،  الزرقاوي  لفكر  ت�سجيع  فيها  الزيارة  هذه  باأن  لتف�سيرها 

فكان ل بد من اإر�سال ر�سالة قوية للداخل والخارج بمقاومة الأردن 

لهذا التجاه وعدم ت�ساهلها معه ومع من يقف معه حتى لو كانوا 

نواباً ومن »الإخوان الم�سلمين«. 

اأن  يريد  ل  فهذا  �سابقاً،  فيه  نفكر  لم  النواب  في  �سلوكاً  وراأينا 

في  اأوقعنا  ما  الملكية،  الإرادة  تالوة  عند  اأو  الملكي  لل�سالم  يقف 

ذلك  ترجمة  وتمت  النواب،  من  وعدد  المجل�ض  رئا�سة  مع  اإ�سكال 

فالملك  �سحيح،  غير  وه��ذا  الملك!  يحترمون  ل  »الإخ���وان«  ب��اأن 

الملك عبداهلل  )اأعني  الأردن  لالإخوان في  دار  اأول  افتتح  الذي  هو 

متكررة  خطابات  في  »الإخ��وان«  ذكر  الذي  هو  والملك  الأول(، 

الملك  )اأعني  �سعبه  من  مهم  جزء  باأنهم  التلفزيون  �سا�سات  وعلى 

الح�سين(، والملك الح�سين هو الذي هدد باإلغاء معاهدة ال�سالم ما 

ال�سيا�سي  المكتب  »اإ�سرائيل« عالج خالد م�سعل رئي�ض  ُتح�سر  لم 

ابني«.  »اإن��ه  م�سعل:  خالد  عن  وق��ال  حياته،  فاأنقذ  ل�«حما�ض« 

والح�سين هو الذي تو�سط لدى اأميركا فتم الإفراج عن مو�سى اأبو 

مرزوق رئي�ض المكتب ال�سيا�سي ل�«حما�ض« اآنذاك بعد �سجن ا�ستمر 

واحدًا وع�سرين �سهرًا. والح�سين هو الذي ا�ستقبل ال�سيخ »�سهيد 

الفجر« اأحمد يا�سين على باب طائرة الهليوكبتر للعالج في المدينة 

الطبية. 

وه���ا ه��و ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاني ي�سير على �سنن اآبائه 

واأجداده في احترام الجماعة 

معها  وال��ح��وار  وا�ستقبالها 

تنخرط  اأن  اإليها  والطلب 

النيابي،  العمل  في  م��ج��ددًا 

ل  اأن  يمكن  هذا  كل  بعد  فهل 

يحترم »الإخوان« الملَك؟!

�سفحة  اإل��ى  ذهبنا  واإذا 

ال�سلطة  ف���ي  ال��م�����س��ارك��ة 

ال��ح��ك��وم��ي��ة وب��ال��رغ��م من 

ت�سير  ف��اإن��ه��ا  م��ح��دودي��ت��ه��ا، 

نف�سه،  ال��م��ن��وال   = ع��ل��ى 

في  العْلمية  غ��ي��اب  اأع��ن��ي 

الوزراء  يحمل  فلم  الم�ساألة! 

ل��ل��وزارات  تر�سحوا  ال��ذي��ن 

بهذه  يليق  برنامجاً  الأخطر 

الخطورة! )الذين ا�ستركوا: 

اإب���راه���ي���م زي����د ال��ك��ي��الن��ي 

ل�������«الأوق������اف«، وع��دن��ان 

ج��ل��ج��ول��ي ل���«ال�����س��ح��ة«، 

ل�«التنمية  العظم  ويو�سف 

الج��ت��م��اع��ي��ة«، وع��ب��داهلل 

ال��ع��ك��اي��ل��ة ل���«ال��ت��رب��ي��ة 

خليفة  وم��اج��د  والتعليم«، 

وزارات  اإنها  ل���«ال��ع��دل«(. 

بالنا�ض،  مبا�سرة  �سلة  ذات 

على  »الإخ�������وان«  و���س��ار 

والمحاكم  والمدار�ض  الم�ست�سفيات  عن  الم�سوؤولون  فهم  المحك، 

ذلك؟!.لقد  بعد  يريدون  فماذا  والجمعيات،  والفقراء  والم�ساجد 

كانوا هم الدولة التي تحتك بالنا�ض يومياً. 

الخم�سينات،  بعد  حزب  لأي  ُتَتح  لم  حقيقية  فر�سة  كانت  لقد 

ولكن ولالأ�سف لم يتم ا�ستثمارها، وال�سبب اأن الوزراء لم تحّملهم 

�سوى  اأمامهم  كان  فما  وزاراتهم،  في  لينفذوه  برنامجاً  جماعتهم 

ل��ي��ذوب ال��وج��ود  الج��ت��ه��اد ال��ف��ردي، ب��ل ج���اءت ح��رب الخليج 

»الإخواني« في زحمة الأحداث، ومن ثم خرج »الإخوان« وذهبت 

تجربتهم  يكتبوا  لم  »الإخ��وان«  اإن  حتى  الرياح،  اأدراج  الفر�سة 

لت�ستفيد منها اأجيال »الإخوان« القادمة!

غياب  على  اأكدتا  وال��وزارة،  النيابة  في  الم�ساركتان؛  هاتان 

المعمول به هو  القامو�ض »الإخواني«، واأن  العلمي في  التخطيط 

�سيا�سة الرتجال. 

 

تغي اخلطاب »الإخواين« 

العام  منذ  نبرته  تغير  »الإخواني«  للخطاب  المراقب  يالحظ 

ع�سرات  عبر  الجماعة  تعرفه  لم  ال��ذي  الت�سدد  باتجاه   ،1989

التحول  هذا  اإلى  اأدت  متعددة  عوامل  هناك  كانت  وربما  ال�سنين! 

اخلطاب الإخواين وال�شلطة ال�شيا�شية

من  ي��وم  يف  »الإخ����وان«  يطالب  مل 

مبعنى  الد�ستورية،  بامللكية  الأيام 

بينما  رم��ز  جم��رد  امل��ل��ك  ي��ك��ون  اأن 

الوزراء  لرئي�س  احلقيقية  ال�سلطة 

املنتَخب كما هي احلال يف بريطانيا. 

تاريخهم  عر  »الإخ���وان«  كان  بل 

له  كون  وي�سْ امللك  اإل��ى  يرجعون 

وي��رون  معهم،  احل��ك��وم��ات  �سلوك 

ملطالبهم. احل��ا���س��م  امل��رج��ع  ف��ي��ه 

�سنعوا  اأنهم  »الإخ���وان«  يدعي  ل 

حلقوا  اأنهم  يعرتفون  بل  الثورات، 

تلك  من  مت�سررين  بو�سفهم  بها 

ويعرتفون  الدكتاتورية،  الأنظمة 

اأنهم ا�ستفادوا من هذه الثورات ورمبا 

ا�ستقرت  اإذا  ثمارها  من  يقطفون 

فيها  و���س��ارت  ال���دول  تلك  اأو���س��اع 

احلرية للجميع و�سناديق النتخاب 

ال�سيا�سية. القوى  بني  الفي�سل  هي 
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منها:

- اأن النا�ض )ومنهم »الإخوان«( كانوا في حالة 

غيظ من النتكا�سة القت�سادية التي اأو�سلتهم اإليها 

الحكومات، اإذ فقدوا من رواتبهم الثلث، وهذا يعني 

�سنك العي�ض وا�ستفحال الم�سكالت.

- كما اأن الحالة الثورية في المنطقة نتيجة قيام 

النتفا�سة وغطر�سة المحتلين ال�سهاينة على النا�ض 

العزل في فل�سطين، كانت ذات تاأثير وا�سح فينا في 

من  كبير  عدد  لوجود  نظرًا  �سوانا،  من  اأكثر  الأردن 

لالجئين  م�سيف  اأكبر  الأردن  بو�سف  الفل�سطينيين 

ل���«الإخ��وان«  يمكن  ول  كلها،  العربية  ال��دول  بين 

هذا  مع  يتفاعلوا  اأن  اإل  اإ�سالمية  جماعة  بو�سفهم 

ال�ساأن عبر النقد الحاد والقا�سي للحكومات وتحميلها 

م�سوؤولية التق�سير.

الإ�سالميين  النواب  من  عدد  لوجود  كان  ولقد   -

الم�ستقلين والي�ساريين اأثر في الخطاب »الإخواني«، 

فكيف يزايد هوؤلء على »الإخوان«؟! وما دام هوؤلء 

يرفعون ال�سوت، فليرفع »الإخوان« �سوتهم حتى ل 

يبقى الجو وال�سعبية لغيرهم.

لهم  كان  »الإخ��وان«  نواب  بع�ض  اأن  �سك  ول   -

مزاج حاد، اإذ تميز هوؤلء بالنقد الم�ساحب للت�سكيك 

بع�سهم  ك��ان  ورب��م��ا  ال��ن��ظ��ام،  ع��ن  ي�سدر  م��ا  بكل 

عن  يختلف  خطاب  وه��و  التحرير،  بحزب  متاأثرًا 

ينطق  كان  ال��ذي  خليفة  محمد  )المرحوم(  خطاب 

�سمن  �سنة  اأربعين  من  اأكثر  عبر  »الإخ��وان«  با�سم 

�سيا�سة ثابتة قوامها الن�سح والنقد من دون الطعن 

والت�سكيك.

الزمن  من  طويلة  مدة  البرلمان  غياب  ولعل   -

عن  يعّبر  لمن  متعط�سة  ال�سارع  في  النا�ض  جعلت 

موقفها الغا�سب من الحكومات التي لم تكن تحر�ض 

وم�ساورتهم  منهم  والقتراب  النا�ض  مكا�سفة  على 

واإي�ساح الأمور لهم.

قانون  ووجود  العرفية  الأحكام  فترة  اأن  كما   -

»ال�سيا�سي«،  على  »الأم��ن��ي«  و�سيطرة  ال��دف��اع 

الأردن، ووج���ود ج��وازات  اأن��ا���ض خ��ارج  ووج���ود 

والإع��الم  الحزبية  الحياة  وغياب  محجوزة،  �سفر 

الم�ستقل.. كل ذلك كان يتطلب خطابات نارية تجبر 

الحكومة على تعديل الأو�ساع �سيا�سًة وت�سريعاً.

و  القبة  تحت  »الإخواني«  الخطاَب  األهب  ومما 

اإلى  اأجنبية  قوات  وو�سوُل  الخليج  حرُب  ال�سارع، 

طاحنة  معارك  من  ذلك  رافق  وما  العربية،  الأر�ض 

الكويت،  احتالله  نتيجة  العراق  تدمير  في  ت�سببت 

الملتهبة  الحما�سية  الخطب  الذاكرة  عن  تغيب  ولن 

التي كان يلقيها د.اإبراهيم زيد الكيالني وزير الأوقاف 

»الإخواني«، وكذلك المهرجانات الكبرى التي اأقيمت 

�سد اأميركا.

مّثله  انعقاُد موؤتمر مدريد وما  الحرب  تلك  وتبع 

من �سعق واختراق ثاٍن للنف�سية العربية بعد زيارة 

اتفاقيات  من  ذلك  تال  وما  ل�«الكني�ست«  ال�سادات 

والم�سلم  العربي  المواطن  �ساهد  اإذ  ديفيد،  كامب 

جلو�َض الوفود العربية المعنية مع القادة ال�سهاينة 

على طاولة واحدة.

ال�سعب  ت��ج��اه  ال�سهيونية  ال��م��ج��ازر  وزادت 

الف�سطيني، ما وّلد حالة احتقان �سعبي عربي اإ�سالمي 

تولت التعبيَر عنها قوى المعار�سة المختلفة ومنها 

»الإخوان«.

الأردن  توقيُع  »الإخواني«  الخطاب  توتر  وزاد 

لل�سالم  تبعاً  عربة،  وادي  في  ال�سالم  معاهدة  على 

منظمة  وقعتها  التي  اأو�سلو  واتفاقية  الم�سري 

التحرير الفل�سطينية بقيادة )الراحل( يا�سر عرفات.

وادي  لتفاقية  »الإخ���وان«  رف�ض  من  وبالرغم 

كانت  كما  البرلمان  من  ي�ستقيلوا  لم  اإنهم  اإل  عربة، 

اأ�سر  بينما  تنادي،  »الإخوانية«  الحمائم  اأ�سوات 

المفارقات  من  وهذه  ال�ستقالة،  عدم  على  ال�سقور 

الغريبة في »الإخوان«!.

عليه  يعّلق  الذي  الم�سجَب  التفاقيُة  �سارت  لقد 

ال�سقور مواقفهم الراف�سة ال�سلبية، بينما كان موقف 

الحمائم مغايرًا حيث كانوا يوؤكدون على عدم جواز 

تكبيل الجماعة ب�سبب وجود المعاهدة.

ومف�سلية  �سعبة  ق��رارات  الجماعة  اتخذت  لقد 

ب�سبب هذه المعاهدة، وكان منها �سل�سلة المقاطعات 

لالنتخابات ومن باب اأولى الم�ساركة في الحكومات. 

عن  وغ��اب��وا  اأنف�سهم  »الإخ����وان«  كبل  لقد  نعم؛ 

لم  �سهير  تاريخي  ببيان  المقاطعة  وبرروا  البرلمان 

يلبثوا اأن تراجعوا عن المطالب التي و�سعوها فيه، 

فعادوا للم�ساركة بعد خ�سارة رموز منهم وخ�سارة 

م�سداقيتهم عند النا�ض الذين كان ل�سان حالهم يقول: 

اأي: قاطعتم لأ�سباب وها هي  »ماذا عدا مما بدا؟«، 

في  ت�ستمرون  ل  فِلَم  موجودة،  ت��زال  ما  الأ�سباب 

المقاطعة اإذا كانت المقاطعة مقاطعة مبدئية!

ولقد زادت حجج المقاطعة لّما تعمدت حكومات 

تزوير النتخابات البلدية والنيابية، ما �سّكل �سربة 

لفكرة  و���س��ار  بالنتخابات،  النا�ض  لثقة  كبيرة 

تولي  وغ��دا  النا�ض،  عموم  من  موؤيدون  المقاطعة 

ه��وؤلء  وراح  ودب،  هب  من  لكل  �سهاًل  المنا�سب 

ي�ستغلون منا�سبهم المزورة للنهب والف�ساد. و�سار 

بال�سخرية  والنيابة  البلدية  لكر�سي  ينظرون  النا�ض 

وال�ستهزاء، ما وّجه �سربة كبيرة لالإدارة المحلية 

هذه  في  النا�ض  �سمع  وق��د  الت�سريعية،  ولل�سلطة 

ممن  الممار�سات  تلك  رموز  بع�ض  �سجن  عن  الأي��ام 

تعاملوا بالر�سوة وا�ستغالل المن�سب حتى بلغ الأمر 

النواب  مجل�ض  لوحة  تحمل  �سيارة  على  ُيقب�ض  اأن 

ه��وؤلء،  مع  يحاَكم  اأن  والأج��در  ممنوعات!  وفيها 

اأولئك الذين زّوروا النتخابات ب�سبب اعتدائهم على 

كلمة  قدم  الذي  الد�ستوري  الن�ض  وعلى  اأردن��ي  كل 

»نيابي« على �سواها في و�سف النظام.

مع  ح��دة  »الإخ��وان��ي«  الخطاب  نبرة  وزادت 

يومية  الم�سيرات  و�سارت  العربية،  الثورات  وقوع 

بال�سوت  اإل  تظهر  اأن  لها  ك��ان  ما  اأ�سماء  وظهرت 

�ستين  عبر  الجماعة  به  تناِد  لم  بما  المنادي  العالي 

»الإخوان«،  خلف  البداية  في  الي�سار  وت�ستر  �سنة، 

ما  م�ستقل،  مزاود  �سوت  لهم  �سار  اأن  يلبثوا  لم  ثم 

يعلي  من  الطرفين:  بين  ال�سباق  من  حالة  اأوج��د 

ال�سوت اأكثر؟ وتم اختراع اأ�سماء جديدة تم ن�سخها 

يناير   25 �سباب  مثل  الم�سرية،  التحرير  �ساحة  من 

مو�سة  في  وهكذا  ال�سنة،  �سهور  اأرقام  من  ونحوها 

غريبة من التقليد غير المتناهي.

المحظور  في  البلد  توقع  الم�سيرات  هذه  وكادت 

من  �سباب  ومنهم  المعت�سمين،  من  فريق  اأ�سر  لما 

»الإخوان«، على اعت�سام في دوار الداخلية، وكان 

مهماً  �سرياناً  الدوار  البلد بو�سف  �سل حركة  الق�سد 

والقطاع  الحكومية  الموؤ�س�سات  حركة  في  وخطيرًا 

وكانت  الأم��ن،  مع  مواجهة  اإل��ى  اأدى  ما  الخا�ض، 

اإلى  الم�سيرات  وع��ادت  العت�سام  انتهاء  النتيجة 

الح�سيني  الم�سجد  اأعني  للطرفين؛  المْر�سي  المكان 

و�ساحة الأمانة في و�سط البلد.

 امللكية الد�ستورية

وعبر  الأي��ام  من  يوم  في  »الإخ���وان«  يطالب  لم 

اأن  بمعنى  الد�ستورية،  بالملكية  ال�سنين  ع�سرات 

الحقيقية  ال�سلطة  بينما  رم��ز،  مجرد  الملك  يكون 

لرئي�ض الوزراء المنتَخب كما هي الحال في بريطانيا. 

بل كان »الإخوان« عبر تاريخهم يرجعون اإلى الملك 

فيه  وي��رون  معهم،  الحكومات  �سلوك  له  وي�ْسكون 

المرجع الحا�سم لمطالبهم.

من  الفكرة  التقط  »الإخ��وان«  �سباب  بع�ض  لكن 

من  لها  ي��روج  وراح  ال�سيا�سيين  الن�سطاء  بع�ض 

للنتائج  تمحي�ض  دون 

من  اأول  وكان  والماآلت. 

»الإخ��وان«  من  بها  نادى 

وان�سم  غرايبة،  د.رحيل 

نبيل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  اإل���ي���ه 

فالحات  و�سالم  الكوفحي 

واآخ�����رون. وق��د اأك���د لي 

قد  »الإخوان«  اأن  غرايبة 

وتبنوها،  الفكرة  در�سوا 

واأنه ل يتكلم فيها من عند 

نف�سه، بل هو قرار جماعة، 

بينما يعلن المراقب العام 

همام �سعيد اأن الجماعة ل 

تتبنى هذا الطرح!

الجماعة  اأن  والغريب 

ح���اك���م���ت ال��ك��ث��ي��ري��ن 

ب����اآراء  الإدلء  ل��م��ج��رد 

اأق��ل  ج��دل��ي��ة  ق�سايا  ف��ي 

دعاة  ي�ستمر  بينما  �ساأناً، 

من  الد�ستورية  الملكية 

دعوتهم  في  »الإخ����وان« 

ال��ج��م��اع��ة  ت���ح���رك  ول 

بع�سهم  دف��ع  ما  �ساكناً، 

»الإخ����وان«  اإن  ليقول: 

وهي  الأدوار.  يتبادلون 

ي��ع��م��ل بها  ل���م  ���س��ي��ا���س��ة 

عملهم  طيلة  »الإخ���وان« 

ك��ان  ب���ل  الأردن،  ف���ي 

موقفهم دائماً واحدًا.

اأي���اً ك��ان الأم����ر، فقد 

خرجت الطلقة ، و�سارت 

اأج�����واء ف��ْق��د ال��ث��ق��ة هي 

الربيع  ولول  الم�سيطرة. 

النظام  وحر�ض  العربي 

النا�ض  ا�ستيعاب  على 

لتلقى  اإل��ي��ه��م  وال��ت��ق��رب 

على  ردًا  »الإخ�������وان« 

ت��ل��ك ال���دع���وى ال��ت��ي لم 

»الإخ����وان«  فيها  ي��دق��ق 

باعتبار  ج��ي��دًا  ت��دق��ي��ق��اً 

خ�����س��و���س��ي��ة ال��و���س��ع 

وا�ست�سافته  الأردن�����ي 

الالجئين  م��ن  ع��دد  اأك��ب��ر 

بفكرة  ال�سهاينة  وتلويح 

الوطن البديل، التي تعني 

وارتياح  الأهلية  الحرب 

واإح��ك��ام��ه��م  ال�سهاينة 

الأرا���س��ي  على  القب�سة 

الفل�سطينية.

ف���م���ن ه�����و رئ��ي�����ض 

�سيقبل  ال���ذي  ال�����وزراء 

ب��ه ال��ن��ا���ض؟ وه���ل ل��دى 

»الإخ�����وان« ط��م��وح في 

اإنهم  اأم  الت��ج��اه؟  ه��ذا 

ل�سالح  يعملون  كعادتهم 

غيرهم كما راأينا في ثورة 

عبد  وان��ق��الب  يوليو   23

النا�سر عليهم!

 »حما�س« والنظام 

الأردين 

ك������ان������ت ج���م���اع���ة 

قد  الأردن  »الإخوان« في 

�سّمته  فيها  ق�ْسماً  اأ�س�ست 

وعمل  فل�سطين«،  »ق�ْسم 

ف���ي ذل���ك ال��ق�����س��م رم���وز 

»ح��م��ا���ض« ال��ح��ال��ي��ون: 

اأبو  ومو�سى  م�سعل  خالد 

غو�سة  واإبراهيم  مرزوق 

وغيرهم،  ن���زال  ومحمد 

يقدم  الق�سم  ه��ذا  وك���ان 

ال�سورى  لمجل�ض  تقريره 

فيه  يعر�ض  »الإخواني« 

عادًة و�سع النا�ض في الوطن المحتل ودور الجماعة 

خ��ارج  »الإخ�����وان«  م��ن  بالمطلوب  ويختم  ه��ن��اك 

فورياً  التجاوب  وك��ان  الأردن.  واأولهم  فل�سطين، 

على قدر ال�ستطاعة، وكان كل »اأخ م�سلم« يدفع مع 

ا�ستراكه ل�سندوق الجهاد ما تجود به نف�سه.

همومه  وك��ب��رت  الق�ْسم  كبر  ال��وق��ت  وب��م��رور 

الداخل  ف��ي  متميزة  ق��ي��ادة  وظ��ه��رت  وطموحاته، 

يا�سين،  اأحمد  الفجر«  »�سهيد  ال�سيخ  راأ�سها  وعلى 

الإ�سالمية  المقاومة  تاأ�سي�ض حركة  الإعالن عن  وتم 

)حما�ض(.

ب�»حما�ض«  الأردن���ي  التنظيم  عالقة  ظلت  لقد 

وا�ستداد  الأح��داث  تطور  لكن  الم�سوؤولية،  عالقة 

ا�ستقالل »حما�ض«  اقت�سى  الفل�سطينية  النتفا�سات 

اأمر  وهو  ذلك،  لهم  وكان  تنظيمياً،  »الإخ��وان«  عن 

لكن  والواقع.  والمنطق  ال�سرورة  تقت�سيه  طبيعي 

اإن  بل  العالقة،  انقطاع  لم يكن يعني  ذلك ال�ستقالل 

�سباب »الإخ��وان« من  اأخذت من  الخارج  »حما�ض« 

العنا�سر  لفرز  قواعد  وو�سعت  عملها  في  ي�ساعدها 

»حما�ض«  ومار�ست  ل�«حما�ض«،  »الإخ���وان«  من 

ن�ساطها في الأردن بغطاء من التنظيم »الإخواني«، 

بالنظام  عالقتها  »حما�ض«  رتبت  اإذ  الأم��ر،  وتطور 

مع  لها  ارتباط  �سابط  تحديد  عبر  مبا�سرة  الأردني 

الجهزة الأمنية، وكانت الأمور مرتبة بين الطرفين 

بم�سلحة  ت�سطدم  م�سارات  تاأخذ  ب��داأت  اأن  اإل��ى 

عن  يعلن  »حما�ض«  با�سم  الناطق  �سار  اإذ  الدولة، 

يقول  عرفات  )الراحل(  بداأ  كما  عّمان،  من  عمليات 

لأميركا اإن الم�سوؤول عن »حما�ض« هو الأردن، وعليه 

الع�سكرية  العمليات  عن  الم�سوؤول  هو  الأردن  فاإن 

التي تقوم بها »حما�ض«.

وم�سالحه  ب�«حما�ض«  عالقته  بين  الأردن  وازن 

الفل�سطينية،  وال�سلطة  الغرب  مع  ال�ستراتيجية 

»حما�ض«  مكاتب  اإغ��الق  هو  واحد  خيار  اأم��ام  فكان 

واإبعاد قادتها.

بين  ال��ع��الق��ة  ���س��وء  اإل���ى  اأدى  ه��ذا  اأن  �سك  ل 

»الإخوان« والنظام، لكنه اأمر لم يكن منه بد بح�سب 

راأي الحكومة اآنذاك. 

»الإخوان« امل�سلمون والثورات العربية 

الثورات،  اأنهم �سنعوا هذه  ل يدعي »الإخوان« 

اأنهم لحقوا بها بو�سفهم مت�سررين من  بل يعترفون 

تلك الأنظمة الدكتاتورية، ويعترفون اأنهم ا�ستفادوا 

اإذا  ثمارها  من  يقطفون  وربما  ال��ث��ورات،  ه��ذه  من 

الحرية  فيها  و�سارت  ال��دول  تلك  اأو�ساع  ا�ستقرت 

للجميع و�سناديق النتخاب هي الفي�سل بين القوى 

ال�سيا�سية.

النا�سر-  اأيام جمال عبد  لقد حظرت م�سر -من 

الجماعَة، و�ُسجن الألوف من »الإخوان« ل�«انت�سابهم 

مثل  الدول  من  العديد  وقلدتها  محظورة«،  لجماعة 

تون�ض، حيث لم يحارب زين العابدين حزب النه�سة 

لل�سالة  ويقنن  الحجاب  يحارب  راح  بل  )اإخ��وان(، 

للف�ساد  ويروج  الحرمات  وينتهك  الم�ساجد  ويخنق 

بكل اأ�سكاله. 

في  الأن��ظ��م��ة  وزادت 

وليبيا  وال���ع���راق  ���س��وري��ا 

ج����رع����َة ال����ح����رب ع��ل��ى 

�سّنت  ح��ي��ن  »الإخ�������وان« 

بالإعدام على  قوانين تحكم 

ل���«الإخ��وان  ينتمي  من  كل 

من  ك��ان  لقد  الم�سلمين«. 

الطبيعي اأن يفرح »الإخوان 

ال��م�����س��ل��م��ون« ل�����س��ق��وط 

زي���ن ال��ع��اب��دي��ن وم��ب��ارك 

الطبيعي  وم��ن  وال��ق��ذاف��ي، 

�سوريا  »اإخ���وان«  يقف  اأن 

ال�سوري،  ال�سعب  مع ثورة 

المت�سررين  اأك��ب��ر  لأن��ه��م 

�سالت  والذين  والم�سردين، 

دماوؤهم في حماة وتدمر في 

الثمانينات.

ه���رب زي���ن ال��ع��اب��دي��ن 

م��ن ت��ون�����ض، وع���اد را���س��د 

ال���غ���ن���و����س���ي ال���ق���ي���ادي 

اأبرز  من  وهو  »الإخواني«، 

ال��رم��وز »الإخ��وان��ي��ة« في 

ومنطقية  انفتاحاً  العالم 

للمالأ  اأع��ل��ن  وق��د  وح��ك��م��ة، 

نف�سه  ي��ر���س��ح  ل���ن  اأن�����ه 

»الإخ��وان«  واأن  للرئا�سة، 

النتخابات  �سيخو�سون 

بما  و�سيقبلون  البرلمانية 

�ساحب  ال�سعب  ب��ه  يقبل 

كل  ع��ل��ى  اهلل  ب��ع��د  الف�سل 

تنف�ست  ال��ت��ي  الت��ج��اه��ات 

على  لثورته  نتيجة  الحرية 

الطاغية. 

م��ب��ارك  ن���ظ���ام  وزال 

ل��ت��ع��ن��ت��ه ح���ي���ث ل����م ت��ك��ن 

كيف  اإذ  منطقية،  �سيا�سته 

من  اأكثر  ل�«الإخوان«  يكون 

البرلمان  في  نائباً  ثمانين 

نظام  يعترف  ل  ه��ذا  وم��ع 

هو  ه��ا  بالجماعة!  م��ب��ارك 

ورج���ال  واأولده  م��ب��ارك 

وها  ال�سجن،  ف��ي  �سلطته 

ي�ستعيدون  »الإخ��وان«  هم 

ال��ق��ان��ون��ي عبر  وج��وده��م 

ح������زب ي�������س���ت���ع���دون ب��ه 

ن���ع���م، لم  ل��الن��ت��خ��اب��ات. 

لكنهم  ال��ث��ورة،  ي�سنعوا 

وا�ستفادوا  فيها  �ساركوا 

منها.

الم�سهد  ف��ي  وال��ن��اظ��ر 

الطاغية  كذب  يرى  الليبي 

ال��ق��ذاف��ي ون��ه��ب��ه لأم����وال 

تاريخه  بينما  الغنية،  ليبيا 

الأ�سود ي�سهد على جرائمه، 

حيث  بو�سليم  �سجن  ومنها 

عنها  يعلم  لم  التي  المذبحة 

في  �ساباً  راأي���ت  لقد  اأح���د. 

مقتبل العمر من »الإخوان« 

قبل ثالثين �سنة وهو هارب 

القذافي  لأن  اأم��ي��رك��ا  اإل���ى 

اأ�سدر عليه حكماً بالإعدام! 

ول���م ت��ق��ف ح����دود ج��رائ��م 

القذافي عند �سعبه، بل تاآمر 

وطردهم  الفل�سطينيين  على 

اإلى حدود م�سر في مخيمات 

العودة!  اأنه مع حق  مّدعياً 

ودعم  ال�سودان  على  وتاآمر 

الم�سلحة، ودخل  المنظمات 

ووّتر  ت�ساد،  مع  �سراع  في 

والمغرب  بتون�ض  العالقة 

طريق  و�سلك  وال�سعودية، 

جريمة  ف��ك��ان��ت  الإره�����اب 

م�سلحة  فما  »ل��وك��رب��ي«، 

ليبيا من هذا كله؟! 

لمجريات  الم�ساهد  اإن 

العنا�سر  ب��و���س��وح  ي���رى  ليبيا  ف��ي  الأح������داث 

»الإخوانية«، لكنها لي�ست من اأ�سعل الثورة، بل لقد 

�سارك »الإخواُن« النا�َض ثورتهم، وقاموا بدور كبير 

عبر الإعالم وفي ميادين المعارك، و�سيكون لهم دور 

في ال�سلطة الليبية القادمة.

»اإخوان«  في  اأقوله  ليبيا  »اإخوان«  في  قلُته  وما 

فلي�ست  مختلفة،  خ�سو�سية  للعراق  حيث  العراق، 

ال�سبب  هو  الأمريكي  الحتالل  كان  بل  �سعب،  ثورة 

»الإخوان«  ا�ستفاد  هذا  ومع  النظام،  ل�سقوط  الأول 

الها�سمي(  )ط��ارق  الجمهورية  رئي�ض  نائب  ف�سار 

من  بالرغم  منهم،  )ال�سامرائي(  البرلمان  ورئي�ض 

العراقية  ال�سلطة  من  الموقف  في  الجماعة  انق�سام 

اأجنحة  توجد  حيث  فيها،  والم�ساركة  الحالية 

اإخوانية راف�سة لكل ذلك.

 م�ستقبل عالقة

 »الإخوان« بالنظام الأردين 

ل �سك اأن الأفق ال�سيا�سي لهذه العالقة غير مريح 

ما  لكل  الراف�ض  »الإخ��وان��ي«  الخطاب  ا�ستمر  اإذا 

ب�سخ�ض  ممثاًل  النظام  ا�ستجاب  لقد  النظام.  يطرحه 

من  الأردن  ونجا  التغيير،  لمتطلبات  نف�سه  الملك 

راأينا لجنة  المح�سوب، وكلنا  التغيير غير  عوا�سف 

قراءة  تعيد  والقانون،  الإدارة  خبراء  فيها  ملكية 

اقتراحاٍت  تلّقيها  بعد  اأط��روح��ة  وتقدم  الد�ستور 

الأردني  ال�سيا�سي  المر�سد  منها  عديدة،  جهات  من 

القانون  في  واأ�ساتذة  م�ستقلة  واأحزاب و�سخ�سيات 

مطالب  عن  باأطروحتها  اللجنة  وقفزت  الد�ستوري، 

غدت  حتى  المطالب  �سقف  وت��ج��اوزت  المعار�سة 

وك��ررت   .1952 د�ستور  على  متقدمة  الأط��روح��ة 

الفعاليات  ا�ستمزاج  البرلمان  في  القانونية  اللجنة 

ال�سعبية والنقابية وموؤ�س�سات المجتمع المدني، هي 

الرادة الملكية قد �سدرت بالموافقة على التعديالت 

ذلك  رف�ض  في  م�ستمرون  و«الإخ��وان«  الد�ستورية 

الم�سيرات  عبر  ال�سارع  من  بال�سغط  من�سغلين 

والعت�سامات.

منظومة  تعديل  لمطلب  النظام  ا�ستجاب  وق��د 

الجتماعات  قانون  ومنها  ال�سيا�سية،  القوانين 

البلد  في  »مو�سة«  الم�سيرات  و���س��ارت  العامة، 

لكثرتها،  اإليها،  يدعون  من  ومّلوا  النا�ض  مّلها  حتى 

ولتعطيلها الم�سالح القت�سادية في بع�ض الأحيان.

»الإخ���وان«  ورف�ض  ال��ح��وار  لجنة  واجتمعت 

مطالب  تفوق  بتو�سيات  وخرجت  فيها،  الم�ساركة 

»الإخوان« والمعار�سة، فماذا يريد »الإخوان«؟!

مطالب  لتحديد  »الإخ����وان«  ق��ادة  اأدع���و  اإن��ن��ي 

ومعادلة  الأردن  ظ��روف  �سمن  ر�سمياً  الجماعة 

ال��ح��ف��اظ على ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، ب��ل وال��وج��ود 

كان  حيث  الجماعة،  تاريخ  عبر  النادر  »الإخواني« 

هو  والنظام  »الإخوان«  بين  المكتوب  غير  التحالف 

ال�سبب في ا�ستمرار الوجود »الإخواني« رغم المحن 

التي مرت بها الجماعة في كل الأقطار. 

الملكية  من  موقفهم  »الإخ��وان«  يحزم  اأن  يجب 

عن  بعيدًا  واح��دة  بلغة  يتكلموا  واأن  الد�ستورية، 

�سيا�سة تبادل الأدوار التي ُيتهمون بها.

هم  كانوا  لو  ما  في  اأط��روح��ة  يقدموا  اأن  يجب 

يتطوروا  اأن  ويجب  فيها،  م�ساركين  اأو  الحكومة 

بحيث يحافظوا على الجماعة الدعوية، واأن يتركوا 

لحزب جبهة العمل الإ�سالمي ليحقق م�سداقيته بين 

النا�ض بو�سفه حزباً اأردنياً، ل واجهة لجماعة.

المعاهدة،  مو�سوع  اأ�ْسر  من  يخرجوا  اأن  يجب 

وبوجود  بوجودها  ال�سيا�سي  عملهم  يربطوا  ل  واأن 

ال�سفارة الإ�سرائيلية في عّمان، مع احتفاظهم بحقهم 

في تحقيق هدفهم في هذا المجال. ول يجوز اأن ين�سى 

الأردنية«  »الخارجية  من  طلبوا  اأنهم  »الإخ��وان« 

في  الأردنيين  المعتقلين  عن  الظلم  لرفع  التدخل 

يجب  ذل��ك؟!  يتم  اأن  يمكن  فكيف  الحتالل،  �سجون 

وفق  للمنطقة  الكلية  ال�سورة  ق��راءة  يعيدوا  اأن 

في  الإ�سالمي  الوجود  انتعا�ض  ووف��ق  المتغيرات 

م�سر وتون�ض وليبيا والعراق.

يجب اأن يعيدوا قراءة الملف الفل�سطيني ب�سورة 

اأكثر �سمولية بعيدًا عن ح�سابات �سيطرة حزب، لأن 

الق�سية المقد�سة لي�ست لحزب، بل لالأمة برمتها.

ت�سليط  عقلية  من  »الخ���وان«  يخرج  اأن  يجب 

قرار  اأو  �سلوك  اأي  ون�سيان  ال�سلبيات  على  ال�سوء 

اإيجابي، وعلى �سبيل المثال جهود الأردن  اأو تّوجه 

اعتداء  فيه  وال�سومال وكل موقع  لغزة  الإغاثة  في 

على الإن�سان. لماذا ل ُتذكر مواقف الأردن في اإ�سناد 

ال�سعب الليبي وا�ستقبال جرحاه ومعالجتهم، ف�ساًل 

عن الإ�سناد ال�سيا�سي. لماذا ل يتخذون موقفاً اإيجابياً 

من انخراط الأردن في مجل�ض التعاون الخليجي؟

من جهة اأخرى، يجب اأن ي�ستفيد النظام الأردني 

اإلى  من درو�ض »الربيع العربي« وي�سم »الإخوان« 

قد  الف�ساد  اأن  بالتجربة  ثبت  حيث  الدولة،  اأجهزة 

اأكل الأخ�سر والياب�ض، واأن العن�سر الديني الوطني 

والب�سرية  المالية  الموارد  على  يوؤَتمن  من  خير  هو 

والمواقع الإدارية، بخا�سة اإذا اأعادت الدولة قراءة 

المجتمع وما يجري فيه من تف�سخ وت�سظٍّ وقبليات 

واإقليميات.

�سرورة  هو  المجال  هذا  في  فكر  من  اأتبناه  ما 

عبر  كان  كما  الملك  مع  »الإخواني«  التحالف  اإحياء 

التاريخ، خدمة لالإ�سالم والأردن وفل�سطين والوحدة 

الوطنية وم�ستقبل الأجيال.

* ع�سو في مجل�ض العيان

dr.bassamalomoush@yahoo.com

ا����س���ت���ج���اب ال���ن���ظ���ام مل��ط��ل��ب ت���ع���دي���ل م��ن��ظ��وم��ة ال���ق���وان���ني ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وم���ن���ه���ا ق���ان���ون 

ال��ع��ام��ة، واج��ت��م��ع��ت جل��ن��ة احل������وار، ورف�������س »الإخ��������وان« امل�����س��ارك��ة فيها،  الج��ت��م��اع��ات 

»الإخ������وان«؟! ي��ري��د  ف��م��اذا  وامل��ع��ار���س��ة،  الإخ�����وان  م��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ت��زي��د  بتو�سيات  وخ��رج��ت 

عقلية  من  »الخ��وان«  يخرج  اأن  يجب 

ال�سلبيات ون�سيان  ال�سوء على  ت�سليط 

جه اإيجابي اأي �سلوك اأو قرار اأو تورّ
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ما هي اهم الق�سايا التي ينبغي ان تكون على راأ�س اولويات احلكومة اجلديدة؟
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6$ للدرا�سات .. الإ�سالميون وال�سلطة .. �سعرة معاويةقضايا الساعة

»الخوان امل�سلمون« بني ال�سيا�سة والدين

»اإن الحديث عن ف�سل الدين عن ال�سيا�سة اأمر مرفو�ض بالن�سبة 

لجماعة الإخوان الم�سلمين، لأن ال�سيا�سة في نظرهم ووفق الأ�س�ض 

الفكرية التي تقوم عليها قراءتهم لالإ�سالم هي مجموعة التفاعالت 

الخارجي،  الم�ستوى  على  الدولي  المجتمع  ووحدات  الدولة  بين 

ال�سيا�سية  والتنظيمات  وال�سعوب  الحكومات  بين  تفاعل  هي  كما 

دعوٍة  عن  حديث  اأي  ف��اإن  هنا،  من   . الداخلي«   الم�ستوى  على 

ون�ساٍط خيري وتربوي ومجتمعي ت�سطلع به الجماعة في معزٍل 

عن ت�سوراٍت �سيا�سية محددة تخدمها تلك الن�ساطات، هو حديث 

عار عن ال�سحة في فكر »الإخوان الم�سلمين«. 

للجماعة  الأ�سبق  العام  المراقب  اأن  الحركة،  وثائق  وتو�سح 

على  مبكر  وقت  منذ  عمل  خليفة،  الرحمن  عبد  محمد  وموؤ�س�سها 

من  الخروج  من  خالله  من  تتمكن  للجماعة  اأ�سا�سي  قانون  و�سع 

العمل  اإلى  والأندية«  الجمعيات  »قانون  مظلة  العمل تحت  دائرة 

�سمن دائرة عّدها »هيئة اإ�سالمية عامة و�ساملة«. وقد تم تعريف 

الذي  الأ�سا�سي  القانون  بموجب  الم�سلمون«  »الإخ��وان  جماعة 

»هيئة  اأنها  على  الحكومة،  عليه  وافقت  والذي  الجماعة  طرحته 

الأر�ض ل�ستئناف  في  اهلل  اإقامة حكم  على  تعمل  اإ�سالمية جامعة 

العامة  الأه��داف  تحديد  تم  وقد  جديد«،  من  الإ�سالمية  الحياة 

للجماعة تحقيقا لتلك الغاية في ما يلي:

1 – تبليغ دعوة الإ�سالم اإلى النا�ض كافة.

2 – اإعادة �سلة الم�سلمين بالإ�سالم فقها واإيمانا وعمال.

3 – اإحياء روح الجهاد الإ�سالمي بو�سفه �سبيل الخال�ض.

التحديات  لمواكبة  و�سالحيته  الإ�سالم  �سمولية  اإثبات   –  4

الح�سارية الحديثة.

ال��ع��ال��م  ت��ح��ري��ر   –  5

واإقامة  وتوحيده  الإ�سالمي 

حكم اهلل في الأر�ض.

6 – مد يد العون لالأقليات 

الإ�سالمية في مناطق العالم 

المختلفة.

7 – العتماد على تعاليم 

الحق  الوقوف مع  الدين في 

اأينما  المظلومين  ون�سرة 

ُوجدوا.

ول���ق���د اأت������اح ال��ق��ان��ون 

جميع  و���س��ع  الأ���س��ا���س��ي 

لتحقيق  الم�سروعة  الو�سائل 

على  والغايات  الأهداف  تلك 

النحو التالي:

التربية  و���س��ائ��ل   –  1

الفردية والجماعية.

2 – اعتماد منهج الدعوة 

المبا�سرة.

و�سائل  ا�ستغالل   –  3

الن�سر المختلفة.

ال���وف���ود  ت��ج��ه��ي��ز   –  4

وال��ب��ع��ث��ات ف���ي ال���داخ���ل 

وال����خ����ارج م���ن اأع�����س��اء 

الجماعة.

ع��ل��ى  ال����ع����م����ل   –  5

اإ�سالمية  موؤ�س�سات  اإن�ساء 

اق��ت�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

وعلمية  . 

هذا  اإزاء  اأمامنا  ولي�ض 

الو�سوح في اإعالن الأهداف الإ�ستراتيجية ل�«الجماعة« في قانونها 

نت�ساءل  اأن  اإل  عليه،  بناء  ترخي�سها  تجديد  نالت  الذي  الأ�سا�سي 

عما اإذا كانت ال�سيا�سة في ظاهرها وفي جوهرها على حد �سواء، 

اأي  كان  اإذا  وعما  القانون؟  ذلك  احتواه  ما  غير  اآخر  �سيئا  تعني 

حزب �سيا�سي قد طرح قانونا وبرامج وروؤى فيها من ال�سيا�سة اأكثر 

مما في قانون »الإخوان الم�سلمين« الأ�سا�سي؟! 

اإذن، تعاَمَل النظام الأردني مع الجماعة منذ تاأ�سي�سها عام 1946 

بو�سفها كيانا �سيا�سيا حر�ض على اأن ُيْبقي عالقته به ذات �سمات 

والإقليمية  المحلية  ال�سيا�سة  تقلبات  عن  بعيدًا  تحفظه  خا�سة 

كما  ب�»الإخوان«،  عالقاته  بداية  منذ  النظام  اأدرك  لقد  المحتملة. 

اأن تكون حزباً �سيا�سياً في  اأن على الجماعة  فهم »الإخوان« ذلك، 

عباءة الجماعات غير ال�سيا�سية، وهذا ما ح�سل.

�سليمان  لحكومة  الثقة  »الإخ��وان«  نواب  منح   1956 عام  في 

عام  الأحزاب  وحل  الحكومة  ا�ستقالة  وبعد  الي�سارية،  النابل�سي 

، بقي  انقالب ع�سكري   بتدبير  اتهام عنا�سر قومية  1957 ب�سبب 

الملك  اأن  »وُيعتقد  حزباً.  لي�سوا  اأنهم  بحجة  يعملون  »الإخ��وان« 

ح�سين �سمح ل�)الإخوان( بالعمل العلني تعبيرًا عن امتنان النظام 

في  القومية  النقالبية  العنا�سر  اإزاء  للملكية،  )الإخ��وان(  لدعم 

الأزمة التي يطلق عليها: اأزمة 1957«  . 

النظام و«الإخوان«: البحث عن امل�سالح

اأفرزت الكيان والهوية الأردنيتين  في ظل طبيعة الن�ساأة التي 

كما  للمملكة  الجيو�سيا�سي  ال��دور  طبيعة  ظل  وفي   ،1921 عام 

اأن  الطبيعي  الأردني جيدًا منذ وقت مبكر، كان من  النظام  وعاها 

يبحث النظام عن �سرعية �سعبية مدعومة بروؤية وفكر ديني ليدعم 

بن  محمد  الإ�سالم  لر�سول  بن�سبه  المتمثلة  الدينية  �سرعيته  اأكثر 

الكبرى  العربية  بالثورة  المتمثلة  ال�سيا�سية  ول�سرعيته  اهلل  عبد 

بحركة  �سالته  وجد  حيث   ،   1916 عام  العثمانية  ال�سلطنة  �سد 

دينية  �سرعيتين:  اأي�ساً  هي  تملك  التي  الم�سلمين«  »الإخ���وان 

و�سعبية، من دون اأن تكون حزباً �سيا�سياً بالمعنى الكامل للكلمة.

النظام  ال��م��ع��ادل��ة،  ط��رف��ي  اإن  ال��ق��ول  يمكن  عليه،  وب��ن��اء 

متقدم  نموذج  تقديم  على  الدوام  على  قادرين  كانا  و»الإخ��وان«، 

عبر  الدولة  ل�سالح  وال�سلطة  الإ�سالمية  الحركة  بين  العالقة  في 

موؤ�س�سات ت�سمن للجماعة حقها في التعبير والممار�سة ال�سيا�سية، 

وتحفظ للدولة اأمنه وا�ستقراره، وللنظام �سرعيته ومبرر وجوده 

وا�ستمراره.

النظام،  مع  عالقتها  عليه  تكون  اأن  ُيفتر�ض  لما  منهم  واإدراك��ا 

حر�ض »الإخوان الم�سلمون« على الإبقاء على حالة من التعاي�ض 

ال�سلمي مع النظام، وذلك لالأ�سباب التالية:

عدم اإحراج النظام ب�سبب �سعوبة الظروف القت�سادية   .1

للبلد و�سعف اإمكانات الدولة.

2. طماأنة النظام اإلى عدم وجود اأي ا�ستراتيجية لدى الجماعة 

يملك  ل  الأردن  ب��اأن  الجماعة  اإدراك  ب�سبب  النظام،  ل�ستبدال 

مقومات الدولة الإ�سالمية.

3. قناعة الجماعة باأن النظام في الأردن خير لها من كل ما هو 

موجود من اأنظمة واأحزاب في الدول العربية.

والقومي  الي�ساري  المد  �سد  ف��ي  النظام  م��ع  ال��ت��ع��اون   .4

وال��ن��ا���س��ري ك��م��ا ظ��ه��ر في 

عام  النقالب  محاولة  اإف�سال 

.1957

اأدب��ي��ات  اأي  ان��ع��دام   .5

تغيير ثورية لدى »الإخوان«.

ينتمي  ال��ذي  الن�سب   .6

من  جعل  الها�سميون  اإل��ي��ه 

النظام  الت�سادم بين  ال�سعب 

و«الإخوان«.

ع��ل��ى  ال����ح����ر�����ض   .7

تطالب  م��ا  انح�سار  اإظ��ه��ار 

ب��ه »ال��ج��م��اع��ة« ف��ي ح��دود 

مجتمع  ل��خ��ل��ق  الإ�����س����الح 

الو�سول  في  ولي�ض  م�سلم، 

اإلى ال�سلطة  . 

الم�سالح  ت��ب��ادل  ظ��ل  ف��ي 

بين الطرفين، جاء ردُّ مجل�ض 

الوزراء الإيجابي على الطلب 

اللطيف  »ع��ب��د  م��ن  ال��م��ق��دم 

جمعية  لإن�ساء  ق��ورة«  اأب��و 

ثاني  كانون    9 في  اإ�سالمية 

الأردن  ���س��رق  ف���ي   1946

ُت��دع��ى »ج��م��ع��ي��ة الإخ����وان 

تاأ�سي�سها  ومنذ  الم�سلمين«. 

ان���دم���ج���ت ال���ج���م���اع���ة ف��ي 

مفرقة  غير  كافة،  الن�ساطات 

�سيا�سيا  منها  ك��ان  م��ا  بين 

�سرفا.  تربويا  اأو  دعويا  اأو 

وعالقة  التاريخ،  ذل��ك  ومنذ 

بالحكم  الم�سلمين«  »الإخوان 

غير  حالة  تعك�ض  الأردن  في 

م�سبوقة في العالقات التي انت�سرت في العالم العربي وال�سالمي 

بين اأنظمة الحكم والقوى الإ�سالمية بوجه عام. 

»الإخ���وان«  ق��ي��ادات  اأح��د  الكيالني،  زي��د  اإبراهيم  وبح�سب 

الأردنيين �سابقاً، »فاإن الملك عبد اهلل الأول قد راأى اأن )الإخوان( 

في م�سر قوة تواجه فاروق الذي كان متحالفا مع ال�سعودية �سد 

الأردن، فاأراد اأن يكونوا معه«. وهو اأمر يوؤكده اأحمد اللوزي رئي�ض 

مجل�ض الأعيان الأردني الأ�سبق عندما يقول: »اإن عروبة واإ�سالمية 

المخل�سين،  اأبناء بلده  المجموعة هم من  باأن هذه  الملك وقناعته 

اأ�سباباً  كلها  فاروق، كانت  الملك مع ملك م�سر  ف�سال عن اختالف 

دفعت الملك لمنح )الإخوان( رخ�سة الوجود والعمل«  . 

الأ�سبق،  الأردنية  المخابرات  مدير  القي�سي،  م�سطفى  ويوؤيد 

الجماعة  احت�سن  الأول  اهلل  عبد  الملك  »اإن  بالقول:  التحليل  هذا 

للتاأكيد على �سرعية الها�سميين الإ�سالمية، في مقابل رف�ض الملك 

عبد العزيز اآل �سعود لهم واحت�سانه للوهابيين«  . في حين يقول 

م�سر بدران رئي�ض الوزراء الأ�سبق في هذا ال�سدد: »لم يكن لدينا 

اأي توجه �سلبي تجاه )الإخوان(، لأننا م�سغولون بمن يهدد نظامنا 

من ال�سيوعيين والبعثيين والنا�سريين، كما اإن اأعيننا لم تغب عن 

الخطر ال�سهيوني، ف�)الإخوان( لم يكونوا بالوارد«  . 

ال�سيوعيون اأي�سا اأدلوا بدلوهم في ت�سريح �سبب الود والدفء 

بين النظام الأردني و«الإخوان«، ف�مو�سى المعايطة، وهو نا�سط 

يقول:  الأردن��ي،  الديمقراطي  الي�سار  حزب  راأ�ض  اأردني  �سيا�سي 

»)الإخوان( حلفاء الحكم الأردني، وكنا نطلق على )الإخوان( في 

ال�سبعينات من القرن الما�سي لقب )البولي�ض الثقافي(، لأنهم كانوا 

راأ�ض الحربة في مواجهة التيارات التقدمية والقومية«  . 

الأردن��ي  النظام  بين  الم�سالح  تالقي  اإب��راز  يمكن  باخت�سار، 

العام  المراقب  ت�سريحات  اإلى  بالإ�سارة  تاريخيا،  و«الإخ��وان« 

الذي  ال�سابق  ذنيبات  المجيد  عبد  الم�سلمين  لالإخوان  ال�سابق 

يوؤكد ما ذهبنا اليه من تناغم اإ�ستراتيجي بين الطرفين، اإذ يقول: 

في  اأ�سهمت  التي  الوطنية  الرموز  من  كثير  ل�)الجماعة(  »انت�سب 

اأحمد  الطراونة،  اأحمد  المجالي،  هزاع  ك�  وتنميته  الأردن  بناء 

الح�سين  الملك  جاء  ثم  وغيرهم،  القي�سي..  م�سطفى  عبيدات، 

حيث �سار على درب الجد عبد اهلل الأول، ولقت الجماعة ترحيبا 

وت�سجيعا، حتى اإنني �سمعت من اأخي محمد خليفة )رحمه اهلل( اأن 

جاللة الح�سين عر�ض عليه ت�سكيل حكومة 1957 تقديرا لما قامت 

به الجماعة من جهود في �سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من المد 

الي�ساري اآنذاك، وهو المد الذي كان يحاول النيل من الدولة ونظام 

وملكه  بدولته  قوي  :«الأردن  ذنيبات  يقول  اأن  اإلى  فيها«.  الحكم 

و�سعبه. والجماعة جزء اأ�سا�سي منه وفيه«  . 

اأن  م�ستغرباً  يكن  لم  ال�سريعة،  التاريخية  البانوراما  هذه  عبر 

بذلك  الأردن  في  الم�سلمون«  و«الإخوان  النظام  بين  العالقة  تبداأ 

القدر من الدفء الذي اأظهره الملك عبد اهلل الأول الذي كان حري�سا 

على التوا�سل مع قيادات الجماعة ب�سورة م�ستمرة، اإلى درجة اأنه 

المقربين  اأنه كان يقول لبع�ض رجالت »الإخوان« من  ُروي عنه 

مع  �سّجلوني  »اإذن،  ومبادئها:  الجماعة  عن  يحدثونه  بعدما 

الإخوان«  . وقد ا�ستمر هذا الدفء في ظل حكم خلفائه مع بع�ض 

المتغيرات  تركيبة  والآخ��ر،  الحين  بين  فر�ستها،  التي  التوترات 

المحلية والإقليمية والدولية.

 محطات التقارب

عالقة  اإن  ال��ق��ول  يمكن 

ح�سين  بالملك  »الإخ����وان« 

عالقتهم  معيار  هي  تحديدًا 

فالملك  الأردن؛  في  بالحكم 

مرحلة  اأه���م  يمثل  ال��راح��ل 

ب�سبب  الأردن  ت��اري��خ  ف��ي 

على  حكمه  حقبة  ام���ت���داد 

عاما  الخم�سين  يقارب  مدى 

فمن   .)1999-1953(

جذور  كل  تكون  اأن  الطبيعي 

ومنحنيات  ال��ع��الق��ة  ه���ذه 

ظل  ف��ي  ح��دث��ت  ق��د  تطورها 

تحديدًا.  ح�سين  الملك  حكم 

وهي الحقبة التي �سهدت اأهم 

التحولت ال�سيا�سية المحلية 

والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة، 

عالقتهما  و�سف  يمكن  بحيث 

»معار�سة  ب��اأن��ه��ا  الطويلة 

موالية«  .

عودة،  اأب��و  عدنان  يقول   

للملك  ���س��اب��ق  م�����س��ت�����س��ار 

)الراحل(  الح�سين بن طالل 

ال�سياق:  ، في هذا  اهلل  رحمه 

عالقة  ال�سيا�سة  حكمت  »لقد 

ب���)الإخ��وان(،  ح�سين  الملك 

كحلفاء  معهم  تعامل  ل��ه��ذا 

ب�سبب عداوتهم لعبد النا�سر 

الذي اأعلن حربه على الأنظمة 

الملكية«. وي�سيف: »لقد كان 

)الإخوان( عند ح�سن ظن الملك، فقد اأعلنوا مرارا وتكرارا اأن اأمن 

الأردن عبادة«  . اأما م�سطفى القي�سي، فقد اأكد دوما: »اأن النظام 

قد لحظ اأن اأغلب الأحزاب يقودها في ال�سف الأول اأبناء ال�سفة 

ح�سين  الملك  نظام  دفعت  ميزة  وه��ذه  )الإخ���وان(،  اإل  الغربية 

للتحالف معهم لعتدال خطابهم«  . 

اأهم عالقة  الملك ح�سين و«الإخوان« كطرفي  اإن  القول  ويمكن 

والم�سلحة  المتبادلة  المنفعة  على  َحِر�سا  الأردن،  في  ق��وى 

وماأمونا،  �سادقا  �سعبيا  حليفا  اأراد  ح�سين  فالملك  الم�ستركة؛ 

في  جيدة  �سمعة  اأراد  اأي�سا  وهو  »الإخ���وان«.  في  وا�سح  وهذا 

الآخ��رون  مار�سه  ما  يمار�ض  لم  اإن��ه  اإذ  الإن�سان،  حقوق  مجال 

احتفظ  وقد  العربي.  الوطن  في  مكان  اأي  في  »الإخ���وان«  تجاه 

فلم  »الإخ��وان«؛  تجاه  بي�ساء  ب�سفحة  وفاته  الملك ح�سين حتى 

غيره  على  الأردني  النظام  تميز  وبهذا  منهم.  واحد  اأي  دم  ي�سفك 

دون  من  بالبقاء  لهم  »ف�سمح  والملكية.  الجمهورية  الأنظمة  من 

ال�سماح لهم بال�سيطرة، وتلك معادلة لم يتقنها الكثيرون، وبهم كان 

يمت�ض الغ�سب في بع�ض المواقع، وبهم برر رْف�َض حزب التحرير 

ومالحقَتُه«  . 

»الإخ��وان«  بين  التنافر  اأو  التالقي  محطات  اأهم  فاإن  هنا،  من 

الداخلية  و�سيا�ساته  ح�سين  الملك  مواقف  ب�سبب  كانت  والحكم 

في  العالقة  هذه  لتاريخ  قراءتنا  خالل  من  ويمكن  والخارجية. 

�سياقها التحالفي ح�سر ثالث محطات مهمة كانت تقف على الدوام 

وراء كل حالت التقارب مع نظام الملك ح�سين، هي: 

 موقف م�سر النا�سرية من »الإخوان« 

في  النا�سر  وعبد  م�سر  »اإخ��وان«  بين  المواجهة  دفعت  لقد   

اإلى  الأردن  »اإخ���وان«   ، و�ستيناته   الما�سي  القرن  خم�سينات 

الرهان على العالقة مع الحكم خوفاً من م�سير �سبيه في حال تمكن 

القوميون من ال�سيطرة على ال�سلطة  . في المقابل، وفي ظل هذه 

الأجواء، �سواء اأيام فاورق اأو عبد النا�سر، اندفع النظام الأردني 

عدوي  »عدو  طريقة:  على  »الإخ��وان«  مع  العالقة  تكري�ض  اإلى 

ح�سين  الملك  حاجة  ب�سبب  قائمة  العالقة  هذه  وظلت  �سديقي«. 

اإلى ظهير �سعبي واأيديولوجي يكافح التيارات الي�سارية والقومية 

لحظات  في  )الإخ���وان(  »واأثبت  ل��الأردن.  المعادية  والعلمانية 

الأزمات اأنهم مع الملك �سد خ�سومه، وبالأحرى �سد خ�سومهم هم 

في العمق«  .

هما  حاذقين،  �سيا�سيَّْين  بين  ومرّكبة،  معّقدة  عالقة  هي  اإذن، 

حركة  وبين  ح�سين،  الملك  حفيده  ثم  ومن  الأول،  اهلل  عبد  الملك 

وفي  والبعثي،  النا�سري  العربي  الزمن  في  لها  تجد  لم  اإ�سالمية 

الباردة بين المع�سكر ال�ستراكي والراأ�سمالي، �سندًا  زمن الحرب 

من الدول العربية اإل في الأردن. 

الأردني  النظاَمين  تربط  التي  التحالف  حالة  من  الرغم  وعلى   

وال�سعودي في مواجهة النا�سرية، اإل اأن النظام الأردني كان يرى 

اأكثر مدعاة للتحالف  في مرجعية حليفه ال�سعودي الدينية مبررا 

اآل  كان  واإذا   . له   بالن�سبة  المرجعية  هذه  لخلق  »الإخ��وان«  مع 

الها�سميون  اأنف�سهم دينيا بالوهابية، فلي�سرعن  �سعود قد �سرعنوا 

اأنف�سهم ب�«الإخوان الم�سلمين«. وهكذا اأ�سبحت ل�«الإخوان« اأكثر 

من ورقة توؤهلهم ليكونوا حلفاء حقيقيين لنظام الملك ح�سين: فهم 

من جهة حلفاوؤه �سد الزحف 

عموما،  والقومي  النا�سري 

حلفاوؤه  اأخرى  جهة  من  وهم 

ف���ي م��ع��رك��ة ال��م�����س��روع��ي��ة 

ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة في 

مواجهة مرجعية اآل �سعود.

غرايبة،  اإب��راه��ي��م  يقول 

المتخ�س�ض ب�سوؤون  الباحث 

واأحد  الم�سلمين«  »الإخ��وان 

»كان  ال�سابقين:  اأع�سائها 

هناك محور الريا�ض – عّمان 

يدور  ومن  النا�سر  عبد  اإزاء 

الحركة  ن�ساط  وما  فلكه.  في 

في  علني  ب�سكل  الإخوانية 

مبا�سر  غير  ب�سكل  اأو  الأردن 

اإل بف�سل هذا  ال�سعودية  في 

التحالف �سد النا�سرية«  . 

 ال�سيا�سة الداخلية 

 ه���ن���اك ع����ام����الن ع��ل��ى 

�سمحا  الداخلي  الم�ستوى 

ل��ل��ع��الق��ة ب��ي��ن »الإخ�����وان« 

بالتقارب،  الأردن��ي  والنظام 

منهما  واح��د  لكل  ك��ان  واإن 

اأ�سبابه الخا�سة، وهما:

ال���و����س���ع ال��ح��زب��ي   .1

وم���واج���ه���ة الت���ج���اه���ات 

الي�سارية والقومية: 

تكر�ست عالقة »الإخوان« 

المحاولة  �سد  �سفه  اإلى  انحازوا  بعدما  ح�سين  الملك  بحكم  اأكثر 

النقالبية �سنة 1957. وقد عقد »الإخوان« موؤتمرات واجتماعات 

جماهيرية لح�سد الدعم للملك ح�سين، ن�سير الإ�سالم �سد ال�سيوعية 

والإلحاد، والهجوم على خ�سومه. يقول الكاتب مو�سى الكيالني: 

الحكم  نظام  مع  الأردن  في  الم�سلمين(  )الإخوان  م�سالح  »التقت 

نائب  وهو  ال�سكر،  اأب��و  علي  يقول  فيما  الخ�سوم«.  مواجهة  في 

اإخواني �سابق في البرلمان الأردني: »من الطبيعي اأن )الإخوان( 

في ال�سابق تحالفوا مع الأنظمة التي كانت تنتمي للمع�سكر الغربي 

ال�سيوعي وحلفاءه  ال�سرقي  المع�سكر  لأن  ال�سرقي،  المع�سكر  �سد 

في العالم العربي كانوا هم اأعداءنا«  . 

امل�ساألة الفل�سطينية
 

ال�سيا�سي  م�ستقبله  اأن  الأردن  في  ال�سيا�سي  النظام  فهم  لقد   

اأن ن�سبة كبيرة من  يعتمد على حل الم�سالة الفل�سطينية، ل �سيما 

�سكان الردن البالغ 6 مليون ن�سمة، حالياً، تعود في اأ�سولها اإلى 

ق التحالف بين  الالجيئين الفل�سطينيين  . فكان من اأهم اأ�سباب تعمُّ

جماعة »الإخوان« وحكم الملك ح�سين في ال�ستينات وال�سبعينات 

جماعة  »اإح���الل«  على  الملك  حر�ض  ه��و  الما�سي،  ال��ق��رن  م��ن 

المجتمع  في  الثورية  والف�سائل  »فتح«  حركة  محل  »الإخ��وان« 

اإلى تقوية  الفل�سطيني في الأردن، وهي ال�سيا�سة التي اأدت لحقاً 

الأردني  الفل�سطيني-  المجتمع  في  و�سعبيتهم  »الإخ��وان«  نفوذ 

لي�سبحوا الممثل الرئي�ض له في الحياة ال�سيا�سية  . 

»اإخوان« الأردن.. من التحالف اإلى املقاطعة

تعامل النظام الأردين مع اجلماعة 

منذ تاأ�سي�سها يف عام 1946 بو�سفها 

كيانًا �سيا�سيًا حر�س على اأن ُيْبقي 

خا�سة،  �سمات  ذات  به  عالقته 

حت��ف��ظ��ه ب��ع��ي��داً ع���ن ت��ق��ل��ب��ات 

والإقليمية املحلية  ال�سيا�سة 

اأك�ث�ر  »الإخوان«  عالقة  تكر�ست 

بحكم امللك ح�سني بعدما انحازوا 

اإلى �سفه �سد املحاولة النقالبية 

»الإخ��وان«  عقد  وقد   .1957 �سنة 

موؤمترات واجتماعات جماهيية 

حل�سد الدعم للملك ح�سني، ن�سي 

والإحلاد ال�سيوعية  �سد  الإ�سالم 

د.جمال ال�سلبي  *

 في �سهر ت�سرين الثاني 2010 جرت انتخابات البرلمان ال�ساد�ض ع�سر في تاريخ الدولة الأردنية التي تاأ�س�ست كاإمارة في عام 1921، قبل اأن ت�سبح مملكة وتح�سل على ا�ستقاللها 

في عام 1946. والملفت في هذه النتخابات مقاطعة اأهم تيار �سيا�سي ممثاًل بحركة الإخوان الم�سلمين وذراعها ال�سيا�سي »حزب جبهة العمل الإ�سالمي« ب�سبب ا�ستمرار الحكومات 

بالعمل في القانون �سيئ الذكر )قانون ال�سوت الواحد( الذي تم اإقراره عام 1993  .

 اإن اأهمية المقاطعة ل تكمن في المقاطعة بحد ذاتها، بقدر عك�سها لحالة التوتر بين النظام ال�سيا�سي وحركة الإخوان الم�سلمون التي غالباً ما كانت ُتتَّهم من قبل التيارات الأخرى، ل 

�سيما الي�سارية والقومية، باأنها »لعبة« في يد النظام. فقد ارتبطت العالقة بين جماعة الإخوان الم�سلمين منذ اإن�سائها عام 1946 والنظام الأردني، بتبادل المنافع اأو الم�سالح، خا�سة 

اأن عدوهم واحد؛ ال�سيوعيون والنا�سريون والبعثيون  . وقد �سهد تاريخ هذه العالقة قفزات متباينة، انتقلت بها من الحتواء الودي اإلى التعامل الحذر، اإلى اأن دخلت في مرحلة 

المواجهة. 

 ويمكن القول اإن عالقة النظام بالجماعة تدخل في ن�سق الم�ساركة ال�سيا�سية الم�سروعة من دون ال�سماح لها بالإم�ساك بال�سلطة، مع تركها تهيمن على كل ما �سواها من القوى من دون 

ٍدة لبنية النظام ولدوره ال�سيا�سي الإقليمي المقرر له في �سوء م�سالحه وتوجهاته الإ�ستراتيجية. ال�سماح لها اأن ت�سبح قوة �سيا�سية مَهدِّ

من هنا، تبرز العديد من الت�ساوؤلت: ما طبيعة العالقة ال�سيا�سية والفكرية التي تربط بين النظام ال�سيا�سي الأردني وحركة الإخوان الم�سلمين؟ وما �سبب انتقال العالقة بينهما من 

مرحلة التالقي اإلى مرحلة التنافر؟ وهل من الممكن اأن ت�سل العالقة بين الطرفين اإلى القطيعة التامة، ومن ثم ال�سدام، بعد اأن كانت عالقتهما نموذجا يحتذى لدور الجوار العربي؟
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نجاعة  على  لتوؤكد  ع���ام1970  اأي��ل��ول  اأح���داث  ج��اءت  وق��د   

خالل  م��ن  الي�سارية  ال��ت��ي��ارات  �سرب  ف��ي  الملك  اإ�ستراتيجية 

»الإخوان«، فكان الموقف العام لهم اإزاء تلك الأحداث هو الحياد 

مقابل الح�سول على حقائب وزارية  . واإن كان هناك من يرى اأن 

حركة »الإخوان« في الأردن لي�ست اإل »تعبيرا فل�سطينا مح�سا«، 

اإلى النظام �سد  اإن النحياز  وبالتالي، يتبنى وجهة النظر القائلة 

داخل  اأردنية  ال�سرق  العنا�سر  بتاأثير  كان  معها،  ومن  »فتح« 

الحركة حمايًة للدولة الأردنية. وهناك من »ل يعتقدون اأن موقف 

اإنه  ما  بقدر  اإقليمية،  خلفية  من  نابعا  كان  اأيلول  في  )الإخ��وان( 

بالقول:  نظرهم  وجهة  يو�سحون  وهم  �سيا�سية«.  خلفية  من  نابع 

والنا�سريين  البعث  من  خليطا  كانوا  الفل�سطينيون  »الفدائيون 

فكر  من  القريبة  للعنا�سر  طبعا  بالإ�سافة  المارك�سيين،  وحتى 

جهاد  واأب��و  وع��رف��ات  اإي��اد  اأب��و  خلفية  نن�سى  ول  )الإخ����وان(، 

الإخوانية«. 

والحقيقة، اإن موقف »الإخوان« من اأحداث اأيلول في الأردن، 

�سورية  في  البعثي  جديد  �سالح  ونظام  النا�سر  عبد  بدعم  تاأثر 

للفدائيين، واتخاذ هذا الدعم و�سيلة ل�سن حرب عملية على النظام 

الأردني نف�سه، ما جعل »الإخوان« يميلون نحو النظام الأردني؛ 

ف�«البعثيون وعبد النا�سر اأعداء لهم، والملك ح�سين اأقرب لهم«  . 

في  المعروف  ال�سابق  الإخواني  القيادي  العمو�ض،  ب�سام  اأما 

الأردن، والذي خرج بعد خالف عا�سف مع الجماعة �سنة 1997، 

واأ�سبح م�ستقال، فيقول: »)الإخوان( لم ينحازوا لطرف �سد طرف 

في حرب اأيلول، بل لزموا الحياد، مع وجود رغبة دفينة بانت�سار 

النظام الأردني، وكان منطقهم في ذلك اأنها حرب بين الم�سلمين ل 

اآخر للحياد، فقد كنا نرى،  يجوز الخو�ض فيها )..( وهناك �سبب 

واأنا �ساهد على تلك المرحلة، اأن )فتح( اعتدت على حق ال�سلطة 

دولة،  داخ��ل  دول��ة  وكانوا  اأر�سها،  على  ال�سيادة  في  الأردن��ي��ة 

واأعلنوا عن قيام )جمهورية الوحدات(، وهو مخيم فل�سطيني في 

عّمان، ورفعوا �سعارات من نوع: )كل ال�سلطة للمقاومة(. والذي 

والبعثية  المارك�سية  ال�سبغة  هو  اأي�سا،  )الإخ���وان(  قلق  اأث��ار 

لبع�ض قوى الفدائيين«  . 

ويجب اأن ل نن�سى اأن العالقات المتوترة ما بين الأردن المَلكي 

الفل�سطينين،  للفدائيين  الأخيرة  دعم  ب�سبب  البعثية  و�سوريا 

الأردن  في  الم�سلمين«  »الإخ��وان  بين  التحالف  تقوية  اإلى  دفعت 

 ،1973 ت�سرين  حرب  تلت  التي  الأعوام  ففي  ال�سيا�سي.  ونظامها 

بينها  ومن  عديدة  دول  في  قواعدهم  ثبتوا  قد  »الإخ���وان«  كان 

�سوريا، حيث واجهت الجماعة ظروفا �سعبة وحربا دامية اأدت اإلى 

وتوجه  الخارج  اإلى  فرارهم 

ما  الأردن،  اإل��ى  منهم  ق�سم 

يوجهون  ال�سوريين  جعل 

و«الإخوان«  لالأردن  التهام 

»الإخوان«  حركة  بدعم  فيه 

العالقات  اأّزم  ما  �سوريا،  في 

الأردن���ي���ة ال�����س��وري��ة اإل��ى 

ن�ساأت  وه��ك��ذا  ك��ب��ي��ر.  ح��د 

تمثلت  البلدين  بين  اأزم���ة 

ف��ي ح�����س��د ق����وات ���س��وري��ة 

البلدين  واأردنية على حدود 

اأ�سبح  بحيث   ،1981 ع��ام 

»اإخ��وان«  من  المقدم  الدعم 

الأردن اإلى »اإخوان« �سوريا 

ال�سيا�سة  من  ج��زءا  ي�سكل 

الخارجية الأردنية، ما يعني 

الحقيقيين   الملك  اأنهم حلفاء 

 .

  اإذن ؛ ملاذا القطيعة؟ 

بين  ال���دفء  ح��ال��ة  بعد   

الم�سلمين  الإخ��وان  جماعة 

الأردني،  ال�سيا�سي  والنظام 

ع���ان���ت ه����ذه ال��ع��الق��ة من 

التي  وال�سدمات  التوترات 

وال�سوؤال  الفريقين.  عّكرت 

الذي يطرح نف�سه: لماذا هذا 

النظام  كان  ومتى  التحول؟ 

الأردني يلجاأ اإلى تحجيم الدور ال�سيا�سي للجماعة؟

جماعة  مع  تعامل  الأردن  في  الحكم  اأن  نوؤكد  اأن  نحب  بداية، 

الإخوان الم�سلمين منذ تاأ�سي�سها وفق �سيا�سة »الع�سا والجزرة« 

على  معه  ت�ساعده  الذي  الحد  اإلى  بتو�سعها  ال�سماح  على  القائمة 

ل  بحيث  بوجودها،  اإل  تتحقق  ل  التي  اإ�ستراتيجياته  تحقيق 

تت�سخم اإلى الدرجة التي من الممكن اأن تهيمن وتفر�ض �سيطرتها 

على الم�سهد ال�سيا�سي الأردني.

ومن هذا المنطلق يغدو ال�سوؤال عن التاريخ الذي بداأ فيه النظام 

يحا�سر الجماعة ويعمل ما بو�سعه على تحجيمها، حديثا تعوزه 

المحطات  ما  اأهمية:  الأكثر  ال�سوؤال  ليغدو  المو�سوعية،  الدقة 

تاريخ  عبر  النظام  دفعت  التي  ال�سيا�سية  والأحداث  والمنعطفات 

عالقته الطويل مع الجماعة اإلى ممار�سة �سيا�سة من هذا القبيل؟ 

كان  النظام  اإن  بالقول  اإل  ال�سوؤال  هذا  على  دقيقة  اإجابة  ل 

الخا�سة  الأجندة  اأن  يالحظ  كان  عندما  ال�سيا�سة  تلك  يمار�ض 

واإ�ستراتيجياته  ل�سيا�ساته  معيقة  اأجندة  غ��دت  ل�«الجماعة« 

الداخلية والخارجية على حد �سواء. ومن هنا �سنحاول ر�سد اأهم 

المحطات في عالقة التنافر والت�سادم بين الجهتين في عهَدي كل 

من الملك الأب )الراحل(، والملك عبداهلل الثاني.

مظاهر القطيعة والتنافر يف عهد امللك احل�سني

الحالة  على  با�ستمرار  الإقليمية  التطورات  انعك�ست  لقد 

موؤ�س�سات  داخل  المت�سدد  التيار  باأجندة  معززة  لالأردن  الداخلية 

�سحة  المت�سدد  التيار  هذا  يثبت  ولكي  »الإخ��وان«.  نحو  النظام 

نظريته بداأ ي�سخم موؤ�س�ساتهم الجتماعية والمدنية، ويتحدث عن 

»دولتهم« الذاتية الموازية للدولة وال�سلطة متخذا من ذلك ذريعة 

اإلى �سيا�سة الإجهاز على هذه »الدولة الإخوانية«، لإف�ساح المجال 

ل�«�سرق اأو�سط جديد« معتدل.

واإذا كانت �سيا�سة الملك الراحل قد ا�ستطاعت امت�سا�ض زخم 

هذا التيار داخل موؤ�س�سات الدولة، فاإن هذا التيار ا�ستفحل ووجد 

له اأر�سا خ�سبة يعمل فيها في عهد الملك عبداهلل الثاني.

 فمع انتهاء الحرب الباردة وتفرد الوليات المتحدة بالهيمنة 

الحيوية  م�سالحه  تعريف  الأردن���ي  النظام  اأع��اد  العالم،  على 

 11 اأحداث  مع  اأوَجه  الأمر  وبلغ  المنطقة.  في  التهديد  وم�سادر 

اأيلول/�سبتمبر 2001. وقد �ساحب هذا التطور العالمي تطور اآخر 

على م�ستوى المتغيرات المحلي اإذ انتهج الحكم الجديد في الأردن 

بقيادة الملك عبد اهلل الثاني �سيا�سات اإ�ستراتيجية جديدة تتناق�ض 

ب�سكل كبير مع م�سروع »الجماعة«.

الأردن��ي  النظام  ا�ستخدام  من  الرغم  على  اأنه  ذكره  يجب  ما 

القومية  التيارات  مواجهة  في  الم�سلمين،  الإخ���وان  لجماعة 

والي�سارية الأخرى، اإل ان بع�ض مظاهر ال�سدام كانت قائمة منذ 

اأمد بعيد. ففي منت�سف 1958 قطعت الدول العربية معوناتها عن 

بم�ساعدات  الفجوة  و�سدت  المتحدة  الوليات  فتقدمت  الأردن، 

تبناه  الذي  الفراغ«  »�سد  بمبداأ  ُعرف  ما  وهو  ل��الأردن،  »عاجلة« 

»الإخوان  غ�سب  اأثار  الذي  الأمر   ، اآيزنهاور   الأميركي  الرئي�ض 

الم�سلمين«، فعار�سوا خطوات الحكم الأردني، و�سارت مظاهرات 

المراقب  و�ُسجن  المختلفة،  الأردنية  المدن  في  عارمة  »اإخوانية« 

العام عبد الرحمن خليفة، وُو�سع اأع�ساء اآخرون تحت المراقبة. 

وفي خريف 1959 تم �سجن المراقب العام مرة اأخرى بعد توزيع 

الق�سية  حل  تاأخير  بتعمد  النظام  تتهم  »اإخوانية«  من�سوارت 

باأيدي  وقوعها  من  خوفا  وثائقها  الحركة  واأتلفت  الفل�سطينية، 

الأجهزة الأمنية  . 

اأف��رزت   ،1989 ع��ام  الأردن  في  الديمقراطي  التحول  وبعد 

الإخوان  جماعَة  نف�سه  العام  في  جرت  التي  النيابية  النتخابات 

الم�سلمين كاأكبر قوة داخل البرلمان ب�22 مقعدًا من بين 80 مقعدًا 

لمجل�ض النواب اآنذاك  ، وبداأت المفاو�سات بين م�سر بدران رئي�ض 

وكانت  الحكم.  في  ال�ستراك  على  اآن��ذاك  و«الإخ��وان«  الحكومة 

النتيجة الو�سول اإلى طريق م�سدودة بعد اأن ركز »الإخوان« في 

بالتوجيه  مبا�سرة  تتعلق  التي  الوزارية  الحقائب  على  مطالبهم 

والإ�سالح وهي: الإعالم، والثقافة، والتربية والتعليم، والأوقاف  

.

الأردن��ي  الحكم  لدى  وّل��دت   1989 عام  انتخابات  كانت  واإذا 

الجماعة  هذه  مع  التعامل  نمط  تغيير  في  البدء  ب�سرورة  قناعة 

لدورها المتزايد على ال�ساحة ال�سيا�سية الأردنية، فاإن اأزمة الخليج 

المتمثلة باجتياح العراق الكويَت عام 1990 التي ظهرت اإلى حيز 

الوجود عقب النتخابات باأ�سهر عدة، وتطابق موقف »الإخوان« 

خاللها اإلى حد بعيد مع موقف النظام، اأدى اإلى ترحيل الحتقانات 

الأزمة  انق�ساع غيوم  بعد  ما  اإلى  النتخابات  وّلدتها  التي  الدفينة 

التي اأخذت بعدا عالميا.

انح�سر  اإن  ما  وبالفعل،   

ال���خ���ط���ر وب��������داأت م��ع��ال��م 

الجديدة  الأميركية  ال�سيا�سة 

للعيان،  تظهر  المنطقة  ف��ي 

الحكم  اأجهزة  تحركت  حتى 

تحجيم  على  العمل  باتجاه 

الحكم  دور »الإخوان«؛ فبداأ 

ب�سل�سلة ت�سريعات و�سيا�سات 

ف�ُسّن  التجاه،  هذا  في  تعمل 

»ال�سوت  انتخابات  قانون 

على  خا�ض  ال��ذي  ال��واح��د« 

العمل  جبهة  »حزب  اأ�سا�سه 

»الإخوان«   با�سم  الإ�سالمي« 

 ،1993 ع����ام  ان���ت���خ���اب���ات 

اإ�سعاف  اإل��ى  بالفعل  واأدى 

النواب  مجل�ض  ف��ي  دوره���م 

ل�سالح  ح�سورهم  وتراجع 

والبدوية   الريفية  المناطق 

اإق���رار  ذل��ك  ع��ن  وتمخ�ض   ،

معاهدَة  البرلمانية  الأغلبية 

التي  وادي عربة عام 1994  

اأهم  من  »الإخ���وان«  اأ�سبح 

م  ُعمِّ ث��م   ، لها   المعار�سين 

على  الواحد  ال�سوت  قانون 

في  الطلبة  مجال�ض  انتخابات 

ل�سرب  الأردن��ي��ة  الجامعات 

اإن   . فيها   »الإخ����وان«  ق��وة 

قانون النتخاب الجديد الذي 

اإلى  ورائ��ه  من  الحكم  ه��دف 

تحجيم قوة »الإخ��وان« نتج 

عنه ح�سولهم على 17 مقعدا 

فقط في انتخابات عام 1993، وهو ما عّده بع�سهم »تراجعا« في 

�سعبية الجماعة  .

والحقيقة اأن التحولت في العالقة بين النظام وجماعة الإخوان 

الجماعة  النظام فقط، بل ومن طرف  لم تكن من طرف  الم�سلمون 

نف�سها. ففي تموز 1997 جرت انتخابات مجل�ض �سورى »الإخوان« 

ال�سديد  التناف�ض  اأعوام كانت مالمحها  اأربعة  لمدة  لدورة جديدة 

المجل�ض،  بمقاعد  للفوز  الجماعة  داخل  رئي�سة  تيارات  ثالثة  بين 

وهي:

الدولة  مع  التحالف  اإلى  يميل  الذي  »البراغماتي«:  التيار   .1

والحكومات المتعاقبة ويمثله اإ�سحق الفرحان )وهو وزير �سابق(، 

اهلل  وعبد  �سابق(،  نواب  مجل�ض  )رئي�ض  عربيات  اللطيف  وعبد 

العكايلة )نائب ووزير �سابق(، ف�سال عن كل من حمزة من�سور، 

وعبد الرحيم العكور )نائبان �سابقان(، وعدنان الجلجولي )وزير 

�سابق(. ومن المالحظ اأن عنا�سر هذا التيار هم ممن جربوا ال�سلطة 

وعرفوا متطلباتها.

بداية  منذ  الجماعة  قاد  الذي  التيار  وهو  المت�سدد:  التيار   .2

بت�سلبه  المعروف  التيار  وه��و   ،1990 ع��ام  حتى  ال�سبعينات 

اأبو  د.محمد  من  كل  ويمثله  الحكومة،  مع  تعامله  في  وت�سدده 

فار�ض ود.همام �سعيد )نائبان �سابقان(، وقنديل �ساكر، واإبراهيم 

خري�سات. ومن الوا�سح اأن عنا�سر هذا التيار هم في الغالب ممن 

الت�سريعي  جانبها  في  اإل  يعرفوها  ولم  ال�سلطة  عن  بعيدين  بقوا 

الأكثر تحررا من قيود ال�سلطة التنفيذية.

ال�سباب،  جيل  التيار  هذا  ويمثل  المعتدل:  الو�سطي  التيار   .3

ويمثله   ،1990 عام  منذ  الجماعة  قيادة  في  يوؤثر  بداأ  تيار  وهو 

و�سالم  بكر،  اأبو  وجميل  العام،  المراقب  نائب  وهو  دية  اأبو  عماد 

الفالحات، وهيثم اأبو الراغب، ونائل م�سالحة. وهو تيار لم يجرب 

اأّياً من ال�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية، لكنه يراقب ميوعة التيار 

العدمية  وتلك  الميوعة  هذه  وبين  الثاني،  التيار  وعدمية  الأول 

زمن  في  للجماعة  حقيقيا  دفعا  يعطي  و�سط  حل  عن  يبحث  راح 

الإ�ستراتيجية  بين  للتوفيق  �ساعيا  القوي،  وموازين  التحالفات 

بمقاعد  المعتدل  الثالث  التيار  فاز  �سديد  تناف�ض  وبعد  والتكتيك، 

مجل�ض ال�سورى  . 

مظاهر القطيعة والتنافر

 يف العقد الخي

باأنها  الأردن  في  الم�سلمين  الإخوان  جماعة  لدى  �سعور  هناك 

اأ�سبحت في ظل العهد الجديد للملك عبد اهلل الثاني، م�ستهدفة اأكثر 

للت�سييق.  الجماعة  ن�ساطات  تعر�ست  فقد  م�سى؛  وقت  اأي  من 

تحجيم  ب�سرورة  الدولة  موؤ�س�سات  داخل  القوى  مراكز  واآمنت 

اإ�سرائيل،  مع  للتطبيع  المعار�سة  لمواقفها  الإ�سالمية  الحركة 

وتاأييدها القوي لحركة »حما�ض« منذ ظهورها عام 1987.

قادتها  وابعدت  »حما�ض  مكاتب  الأردنية  الحكومة  فاأغلقت 

بالجماعات  المتخ�س�ض  هنية  اأبو  ح�سن  يقول  وكما   .1999 عام 

الإ�سالمية في الأردن: »كان )الإخوان الم�سلمون( بالن�سبة للملك 

ح�سين م�ساألة �سيا�سية، في حين اأنهم بالن�سبة للملك عبد اهلل الثاني 

م�ساألة اأمنية«  .

 لقد اعتمدت اأجندة الملك على �سرورة دعم ال�سلطة الفل�سطينية، 

اأيلول/ اأحداث  وكانت  الأردنيين.  م�سكالت  على  الجهود  وتركيز 

اإلى  اأدت  قد  المتحدة  الوليات  لها  تعر�ست  التي   2001 �سبتمبر 

تعزيز التعاون الأمني وال�سيا�سي بين الأردن ووا�سنطن.

الأردن  قبل  الم�ستخدم من  ال�سدة  اأ�سلوب  اأن  فيه  �سك  ومما ل 

اإن  القول  يمكن  بل  والدولية،  المحلية  بالتحولت  اأ�سبابه  يجد  ل 

النهج  هذا  في  تاأثير  لها  كان  نف�سها  ال�سرق  منطقة  في  التحولت 

التي  ال�ستثنائية  فالظروف  الم�سلمين.  الإخ��وان  جماعة  تجاه 

الفوز  في  متمثلة   2006 عام  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  ح�سلت 

 ، الفل�سطينية   الت�سريعية  النتخابات  في  ل�«حما�ض«  ال�ساحق 

بين حزب اهلل وكل  لبنان عام 2008، والتحالف  وحرب تموز في 

من �سوريا واإيران و«حما�ض«، دقت اأجرا�ض الخطر لدى الحكومة 

الأردنية؛ فظهر »الإخوان الم�سلمون« في نظر الحكومة كاأنهم قد 

بقوى  المدعومة  ال�سلطة  اإلى  يتطلعون  �سيا�ساتهم وراحوا  غيروا 

غير  الحرب  اإعالن  »بدء  اإلى  الأردن  في  الحكم  دفع  ما  خارجية، 

المعلنة على الجماعة«  ، خا�سة بعد مع اختيار زكي بني ر�سيد، 

لجبهة  عاماً  اأمينا  »حما�ض«،  من  مقرباً  ر�سمية  دوائر  تعّده  الذي 

العمل الإ�سالمي عام 2007.

ال�سدامات  تزامنت  وق��د 

مع  و«الإخ��وان«  النظام  بين 

الأميركية  الدعوات  تراجع 

ال�سيا�سية  ل��الإ���س��الح��ات 

بعد  �سيما  ل  المنطقة،  ف��ي 

حققتها  التي  المذهلة  النتائج 

»ح��م��ا���ض« ف���ي الأرا����س���ي 

عام  المحتلة  الفل�سطينية 

م�سر،  و«اإخ�����وان«   2006

الأمني  الو�سع  تدهور  وبعد 

وال�����س��ي��ا���س��ي ف���ي ال��ع��راق 

اأزم���ة  وب����روز   ،2003 ب��ع��د 

الإيراني  النووي  البرنامج 

تفكير  على  ا�ستحوذت  التي 

الإدارة الأميركية وتخطيطها 

الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  في 

اإل��ى  الغلبة  ذل��ك  ك��ل  واأع���اد 

اع��ت��ب��ار م�����س��ال��ح��ه��ا ودع���م 

ت��ح��ال��ف��ات��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مع 

الأنظمة. 

وهكذا، فاإن �سيا�سة ح�سار 

يتبعها  ال��ت��ي  »ال��ج��م��اع��ة« 

منظور  �سمن  تاأتي  الأردن  

جديد  اأردن  �سياغة  اإع���ادة 

»الأردن  وثيقة  فل�سفة  وفق 

اأوًل« عام 2003 التي ظهرت 

ف��ي ظ��ل ك��ل ه���ذه ال��ظ��روف 

مرتكزة  والدولية  الإقليمية 

الم�ستقبلي  الأردن  دور  على 

في �سوء تاأثيراتها. 

�سوء  في  »الجماعة«  تجاه  الأردني  للنظام  النهائي  الهدف  اإن 

المهمة  المتغيرات  اإثر  المنطقة  في  الجديدة  الأميركية  ال�سيا�سة 

الم�سار اإليها، يقوم على التوجه نحو اإعادة هيكلة دورها ال�سيا�سي 

النظام  ويعتقد  الجديدة.  ال�سيا�سية  اللعبة  قواعد  مع  والتوافق 

التي  الفر�سة  ال�سابقة  العقود  خالل  ا�ستثمرت  »الجماعة«  اأّن 

والتربوي  والديني  الجتماعي  للعمل  لها  منحتها  قد  الدولة  كانت 

وا�سعاً، وبنت موؤ�س�سات هائلة موازية  اجتماعياً  فحققت اختراقاً 

لموؤ�س�سات الدولة، ما جعلها اليوم بحجم مت�سخم وكبير، يمكن اأن 

يزداد ويتجذر اأكثر في الم�ستقبل على قاعدة: »ما تخ�سره الدولة 

يك�سبه الإخوان«!.

تخ�سى  ل  الطاهات،  جمال  الأردن��ي  ال�سيا�سي  الباحث  وفق 

ال�سفة  اأهالي  تخ�سى  بل  المملكة،  في  »حما�ض«  اأتباَع  الدولُة 

ال�سرقية الذين يَتحّدون النظاَم على اأ�سا�ض الإ�سالح الديمقراطي. 

الموؤيد  التجاه  هو  طاهات،  يقول  كما  النظام،  يقلق  ما  اأكثر  فاإن 

للديمقراطية الذي يدعو اإليه اإ�سالميو ال�سفة ال�سرقية التقليديون. 

ولهذا ال�سبب، يعتقد العديد من المحللين وال�سيا�سيين اأن الدولة 

اأكثر  تقوم با�ستهداف الإ�سالحيين في جماعة الإخوان الم�سلمين 

مما تقوم با�ستهداف المت�سددين  . 

وهناك ت�سور مفاده اأن هذه الجماعة ت�سكل تهديدًا طويل الأجل 

المت�سددون  ي�سكله  الذي  الخطر  اأهمية من ذلك  اأكثر  النظام،  على 

ال�سبب،  ولهذا  الق�سير.  المدى  على  »حما�ض«  لحركة  الموؤيدون 

غرايبة  رحيل  مثل  ال�سرقية،  ال�سفة  في  الجماعة  اأع�ساء  ي�سعى 

وعبد اللطيف عربيات، اإلى قيام انف�سال تنظيمي كامل بين جماعة 

الإخوان الم�سلمين في الأردن وحركة »حما�ض«  . 

اآفاق العالقة امل�ستقبلية

 يمكن النظر اإلى الم�ستقبل بين الطرفين في ظل حكم الملك عبد 

اهلل الثاني عبر العديد من الخيارات والعتبارات والروؤى المحتملة 

التي من الممكن اأن توؤثر في عالقة الطرفين بع�سهما ببع�ض وهي: 

-  قدرة الإخوان الم�سلمين على التكيف

 اأثبت الإخوان الم�سلمون في الأردن -على الرغم من التناق�ض 

ال�سيا�سية  الإ�سالمية والتوجهات  الدينية  الحقيقي بين توجهاتهم 

لتتما�سى  نظرتهم  وتطوير  التكيف  على  قدرتهم  الحكم-  لنظام 

زخم  يمت�سوا  اأن  الدوام  على  وا�ستطاعوا  القائمة،  الأو�ساع  مع 

التي  التاريخية  مكت�سباتهم  يحرمهم  ل  ب�سكل  الحا�سلة  التغيرات 

حققوها، ول يدفع النظام من ثم اإلى اإعادة نظر جذرية في تجربته 

التطور  فقط  لي�ض  ذلك،  في  ال�سبب  يكون  وقد  معهم.  التوافقية 

هو  بل  والإقليمي،  المحلي  ال�سيا�سي  للو�سع  وعيهم  في  الحا�سل 

اأي�سا وب�سكل اأ�سا�سي، اأن النظام نف�سه قد �ساعد من خالل ممار�ساته 

الممتدة عبر �ستين عاما من التحالف والحتكاك، على اإيجاد حالة 

من التفهم ال�سيا�سي لدى الجماعة لما يدور حولها من اأحداث  . 

في  �سائدا  كان  ال��ذي  التقليدي  الت�سور  ف��اإن  العموم،  وعلى 

الليبرالية، من  القومية والي�سارية بل وحتى  ال�سيا�سية  الأو�ساط 

اأن »الإخوان« جماعة اإق�سائية ول ت�ستوعب الآخر، واأن اأكبر خطر 

يتهدد اأي انفتاح �سيا�سي في الأردن يتمثل في تمكنهم من الو�سول 

اإلى ال�سلطة التي �سيتنكرون بعدها لكل الآليات الديمقراطية التي 

ا�ستخدموها اأ�سبح من مخلفات الما�سي، بعد اأن تمكن »الإخوان« 

حقيقة  اإلى  ال�سيا�سيين  �سركائهم  جميع  قناعة  ي�ستدرجوا  اأن  من 

اأنهم لي�سوا كذلك.

 خيارات الدولة

اإن الخيارات المطروحة ب�سورة خا�سة اأمام الحكم في مكونات 

عالقته الم�ستقبلية مع »الإخوان الم�سلمين« محدودة للغاية، ول 

تخرج عن خيارين اثنين؛ فالنظام معني اإما بالمواجهة التي يتبعها 

حاليا و�سوًل اإلى اأهداف �سيا�سية محددة، واإما بالحوار والتوافق 

على نمط جديد من العالقة يخفف من القلق الر�سمي ويلبي �سيئاً 

اأكبر من الطموح الإخواني. 

ل  التاريخية  الحقائق  �سوء  في  الم�ستقبلية  الحتمالت  اإن   

تحمل في ثناياها و�سول العالقة اإلى مرحلة ك�سر العظم، يزج فيها 

اإلى محاكم  ُيحاَلون  اأو  ال�سجون،  في  »الإخوان« وكوادرهم  قادة 

النظام ول  فال  اأخرى.  �ساحات عربية  في  الحال  كما هي  ع�سكرية 

»الإخوان« لهم م�سلحة في ذلك. وفي الحقيقة يجب اأخذ مجموعة 

لمعالجة  المطروحة  الخيارات  عن  الحديث  عند  العتبارات  من 

حالة التاأزم في عالقة الحكم مع الجماعة، هي:

1. تعي�ض »الجماعة« ديناميكية حيوية من التطور، فقد باتت 

من  كبيرة  و�سريحة  ال�سباب  اآلف  ي�سم  مت�سعباً  ممتدًا  ج�سماً 

على  ق��ادرة  الجماعة  قيادات  تعد  ولم  والمنا�سرين،  الموؤيدين 

ال�سريحة  تلك  طموح  لجم 

ال��وا���س��ع��ة، ور���س��م دوره���ا 

بل  الحكومي،  المقا�ض  على 

تطالب  اأن  طبيعياً  اأ�سبح 

مع  ان�سجاما  »ال��ج��م��اع��ة« 

م���راك���ز ق���واه���ا ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�����س��ان��ع��ة ل�����س��ي��رورت��ه��ا 

– وهي  وال�سيا�سية  الفكرية 

في  �سعبية  الأك��ب��ر  ال��ت��ي��ار 

الفر�ض  من  بمزيد  الأردن- 

من  وبالنتقال  ال�سيا�سية، 

اإلى  المحدودة  الأدوار  لعب 

ال�سراكة الكاملة.

الإ���س��الم  ح��رك��ة  اأن   .2

مثل  الأردن  ف��ي  ال�سيا�سي 

العربية،  ال��دول  من  غيرها 

ت��م��ث��ل ال���خ���ط ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سعبي الأول، واأن التعامل 

م��ع��ه��ا ي�����س��ت��دع��ي ق����راءة 

بروؤية  للمتغيرات  متاأنية 

المنظور  تتجاوز  �سمولية 

الأم���ن���ي ال��ب��ح��ت، وال��ب��دء 

في  الإ�ستراتيجي  بالتفكير 

المعادلة  في  اإدماجها  كيفية 

�سروط  �سمن  ال�سيا�سية 

ا�ستبعادها  اأّم����ا  م��ع��ي��ن��ة، 

من  ف�سيعزز  واإق�����س��اوؤه��ا 

ويخرج  ال��رادي��ك��ال��ي  الخط 

وا�سعة  اجتماعية  �سريحة 

م����ن دائ�������رة ال��م�����س��ارك��ة 

باتجاه  يدفع  ما  ال�سيا�سية، 

الظروف  نتيجة  اجتماعي  احتقان  مع  يت�سافر  �سيا�سي  احتقان 

المديين  على  بتداعياتها  التنبوؤ  يمكن  ل  ال�سعبة  القت�سادية 

المتو�سط والبعيد.

3. الجماعة لي�ض لها نفوذ حا�سر في الموؤ�س�سات الدولة، واإذا 

ما تحقق التحجيم في الموؤ�س�سات ال�سعبية من جمعيات وجامعات 

عن  حتما  �ستنتج  كبيرة  خطورة  يعني  فهذا  وبلديات،  وم�ساجد 

ح�سر الحركة في زاوية �سيقة تجعلها تفقد ذلك الزخم الكبير الذي 

ال�سيطرة  ُيفقدها زمام  قد  ما  الأخير،  العقد  كانت تحظى به خالل 

بمنهجها الهادئ المعتدل على ال�سارع، فتفلت الأمور وت�سود هذا 

ال�سارع بالتالي فئات متطرفة ل يمكن التعامل معها. 

تنظيمان  الإ���س��الم��ي،  العمل  جبهة  وح��زب  »الإخ����وان«   .4

قانونيان م�سروعان، يعمالن فوق الأر�ض ووفق الد�ستور، يمثالن 

مواقفها  لها  وا�سعة  اجتماعية  �سريحة  روؤي��ة  عامة،  ب�سورة 

المتدينة المحافظة، وينتمون -في الأغلب- اإلى الطبقة الو�سطى، 

يخ�سعون  ل  التي  الأخ��رى  الإ�سالمية  بالجماعات  يقاَرنون  فال 

لقانون ويكفرون بالد�ستور، ول يوؤمنون بالعمل ال�سيا�سي المدني 

ول بالديمقراطية  .

اأو  البرلمانية  �سواء  النتخابات،  في  الم�ساركة  خيار   .5

وب�سورة  »الجماعة«،  لدى  اإ�ستراتيجيا  ق��رارا  اأ�سبح  البلدية، 

تاأكيٌد  »الجماعة«  فم�ساركة  الحالية.  المرحلة  في  جدية  اأكثر 

عدم  وعلى  ال�سلمي،  الحركة  منهج  على  وقطعي  و�سريح  وا�سح 

وال�سروط  الظروف  كانت  مهما  القتراع«  »�سندوق  عن  الحياد 

التي تتحّرك فيها »الجماعة«، واإن لجوء »الجماعة« من حين لآخر 

 1997 انتخابات  في  فعلت  )كما  المقاطعة  �سالح  ا�ستخدام  اإلى 

اأنها تمار�ض حقا د�ستوريا انطالقا من  اإثبات لحقيقة  و2010( هو 

اإيمانها بالعمل وفق الد�ستور. 

واردة،  غير  »الجماعة«-  -كحّل  الراأ�سية«  ف�«المواجهة  اإذن 

الإ�ستراتيجية  اأن  اإل  الطرفين،  على  كارثية  نتائج  اإلى  و�ستوؤدي 

الر�سمية  الموؤ�س�سة  بين  العالقة  ر���س��م  ف��ي  والأك��ف��اأ  الأن��ج��ع 

الحوار  في  تكمن  والمجتمع،  الدولة  بين  حتى  بل  و«الإخ��وان«، 

والتوا�سل وفتح القنوات.

الجامعة   - الداب  كلية  وعميد  نائب  ال�سيا�سية  العلوم  ا�ستاذ   *

الها�سمية.

اجلماعة لي�س لها نفوذ حا�سر يف موؤ�س�سات الدولة، واإذا ما حتقق التحجيم يف املوؤ�س�سات ال�سعبية من جمعيات 

وجامعات وم�ساجد وبلديات، فهذا يعني خطورة كبية �ستنتج حتمًا عن ح�سر احلركة يف زاوية �سيقة 

جتعلها تفقد ذلك احل�سور الكبي الذي حظيت به خالل العقد الأخي، ما قد يفقدها زمام ال�سيطرة مبنهجها 

الهادئ املعتدل على ال�سارع، فتفلت الأمور وت�سود هذا ال�سارَع بالتايل فئاٌت متطرفة ل ميكن التعامل معها

النتخابات،  يف  امل�ساركة  خيار 

ال��ب��ل��دي��ة،  اأو  ال��رمل��ان��ي��ة  ���س��واء 

لدى  اإ�سرتاتيجيًا  ق���راراً  اأ�سبح 

جدية  اأكرث  وب�سورة  »اجلماعة«، 

فم�ساركة  احل��ال��ي��ة.  املرحلة  يف 

و�سريح  وا�سح  تاأكيٌد  »اجلماعة« 

وقطعي على منهج احلركة ال�سلمي

امل���واج���ه���ة ال����راأ�����س����ي����ة، ك��ح��ل 

و�ستوؤدي  واردة،  غي  »اجلماعة«، 

الطرفني،  على  كارثية  نتائج  اإلى 

الأجن���ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  اإل 

ال��ع��الق��ة بني  والأك���ف���اأ يف ر���س��م 

املوؤ�س�سة الر�سمية و»الإخوان«، بل 

تكمن  واملجتمع،  الدولة  بني  حتى 

يف احلوار والتوا�سل وفتح القنوات

العدد 3   اخلمي�س 11-3 -2011
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 العمل على ال�ساحة املحلية

تفاهمات  هناك  اأن  فيبدو  المحلية،  ال�ساحة  على  العمل  �سعيد  على  اأما 

فالحركة  مكتوبة،  غير  كانت  وان  حتى  والنظام،  الحركة  بين  �سمنية 

عن  والبعد  والواقعية،  العقالنية  ال�سيا�سية  بتجربتها  امتازت  الإ�سالمية 

التطرف، وقراءة الواقع قراءة دقيقة، ومعرفة بالمجتمع الأردني بتنوعاته 

واأطيافه كافة، وبالتالي تحديد م�ساحة عملها وجمهورها والو�سائل المنا�سبة 

للو�سول اإليه، وا�ستطاعت اأن تعرف بنية النظام ال�سيا�سي من جهة، والقوى 

الجتماعية وال�سيا�سية التي يعتمد عليها من جهة اأخرى. 

وعليه، فقد اختارت نمطاً للعمل ل يتعار�ض مع هذه المكونات الإ�ستراتيجية 

للنظام ولم َت�ْسَع للم�سا�ض باأي مرتكز من المرتكزات الإ�ستراتيجية التي يعتمد 

والقرى  والبدو  الع�سائر  اأبناء  من  كبيرًا  عددًا  اأن  خ�سو�ساً  النظام،  عليها 

يمثلون الجزء الأكبر من الموؤ�س�سة الع�سكرية، التي كانت دوماً بعيدة عن اأي 

اأو  تقاطع  اأي  عن  تبتعد  لها  م�ساحة  اختارت  بذلك  وهي  �سيا�سية،  تنظيمات 

اأن ل يكون الأردن منطلقاً لإقامة  �سدام مع النظام. بل حر�ست عالنية على 

وبالتالي  وموقعه،  ال�سيا�سية  وظروفه  اإمكاناته  اعتبار  على  اإ�سالمية  دولة 

فقد ح�سم خيار التغيير والنقالب على النظام، وتم العتراف عالنيًة بالنظام 

الملكي �سقفاً للحركة. 

للحكم جّنبتها  الإ�سالمية في نظرتها  الحركة  اعتمدتها  التي  المنهجية  اإن 

القتراب من �ساحة ُيمنع القتراب منها ويكرهها النظام، لتقترب من �ساحات 

تتواجد فيها قوى ي�سارية وقومية مح�سوبة على التنظيمات الفل�سطينية، في 

حين كانت القوى الي�سارية والقومية تدعو اإلى تغيير النظام وت�سنيفه باأنه 

رجعي عميل لال�ستعمار.

والتي  موؤخرًا،  الحركة  على  ط��راأت  التي  ال�سيا�سية  للتحولت  المتابع 

م�سيرتها،  عبر  الحركة  اتخذتها  التي  القرارات  من  العديد  خالل  من  ظهرت 

تمنع  التي  القرارات  خ�سو�ساً  منها،  العديد  في  موفقة  تكن  لم  اأنها  يالحظ 

الم�ساركة بالحكومات، اإذ اإن هذه القرارت اأ�سهمت في تعميق النظرة العدائية 

تلجاأ  تكتيك  هذا  اأن  العتراف  مع  الدولة،  في  القرار  مطبخ  لدى  للحركة 

اأن دخولها في  اإذ ترى  الحفاظ على �سعبيتها،  في  اأحياناً طمعاً  الحركة  اإليه 

الم�ساركة ال�سيا�سية مع الحكومات يقلل من �سعبيتها، وهي بهذا ت�سع الحفاظ 

على �سعبيتها في �سّلم اأولوياتها، حتى اإن كان على ح�ساب تحقيق الم�سالح 

التي تنعك�ض اإيجاباً على حياة المواطن. 

فم�ساركة الحركة الإ�سالمية في الحكومات يجب اأن ت�سكل مدخاًل لحركة 

الإ�سالح التي تتبناها، واإ�ستراتيجية تعتمدها لتحقيق مكا�سب �سيا�سية، ولقد 

حيث  من  الأردن،  في  بال�سلطة  عالقتهم  خ�سو�سية  على  »الإخ��وان«  حافظ 

القانوني  العمل  اإطار  في  الحكومات  ومعار�سة  ال�سلمي،  بالعمل  التزامهم 

المتاح.. ورغم ولء الجماعة في الأردن للجماعة الأم في م�سر، وم�ساركتها 

»الإخوان«  حافظ  فقد  العربية،  الدول  في  ل�«الإخوان«  الإداري  المكتب  في 

الأردنيون على خ�سو�سية عملهم ومواقفهم وبرامجهم الداخلية التي حكمتها 

اإ�ستراتيجية ثابتة ظلت م�ستمرة طوال تاريخ الجماعة، وهي ال�سعي للتاأثير 

الى  توؤدي  مواقف  في  التورط  دون  من  وبرامجها  الجماعة  اأهداف  وتحقيق 

مواجهة �سديدة مع الحكومة اأو توؤثر في م�سير الجماعة وبقائها.

ماجد«  اأبو  خليفه  عبدالرحمن  محمد   « كان  ذنيبات:  المجيد  عبد  يقول   

يحافظ على اأمن الأردن وا�ستقراره.. ففي عام 1988 حين ا�ستعلت ما �ُسميت 

الوطن،  بهذا  �ستودي  كانت  التي  والبالبل  والقالقل  الخبز(  )اأحداث  حينها 

وكان حينها اأخي اأبو ماجد في جّدة في عمل دعوي، فهاتف اإخوانه في القيادة 

نحر�ض  التي  العليا  القيم  من  وا�ستقراره  الأردن  اأمن  باأن  ليذّكرهم  بعّمان 

عليها نحن الإخوان الم�سلمين، وعلينا اأن نطفئ نار الفتنة ول ن�سارك فيها.. 

م�ستنكرًا ما ح�سل، وموؤكدًا اأن هذا ال�سلوب لي�ض من اأ�ساليبنا، واإن كنا نقف 

مع �سعبنا في المطالبة بحقوقه والنت�سار له. وقد حفظ الملك ح�سين يرحمه 

موقفها  على  الجماعة  �سكر  كما  عليه  و�سكره  ماجد  اأبو  لأخي  الأمر  هذا  اهلل 

الم�سوؤول والوطني في حينه«.

ولقد لخ�ض الإخوان روؤيتهم، فقالوا: »نريد اإ�سالحاً عاجاًل �ساماًل لجميع 

وال�سعادة  العدالة  لتاأمين  والق�سائية،  الإداري��ة  واأجهزتها  الدولة  مرافق 

قويماً  منهاجاً  الم�سوؤولون  ي�سع  اأن  ونريد  ال�سعب،  اأف��راد  لجميع  والهناء 

ل�سيا�ستنا الخارجية يحقق لنا الوحدة العربية ال�ساملة تحت راية الإ�سالم، 

القوة  اأ�سباب  با�ستكمال  وذلك  اأجنبي،  نفوذ  اأي  من  ا�ستقاللنا  ن�سون  واأن 

والمنعة عن الأحالف الأجنبية، واأل تمتد الأيدي اإلى اأي معونة اأجنبية مهما 

ن�ستكمل ال�ستقالل القت�سادي  الإنتاج حتى  واأن ن�سجع  لونها و�سكلها،  كان 

اإلى تقوية  كلها  الجهود  اأن تن�سرف  الذاتي. ونريد  الذي يقوم على الكتفاء 

وتعبئة  كاماًل،  ت�سليحاً  وت�سليحهما  وتدريبهما  الوطني،  والحر�ض  الجي�ض 

جميع قوى الأمة في حرب عدوتنا اللدود اإ�سرائيل للق�ساء عليها«.

وفي �سيف عام 1994 �جريت انتخابات تنظيمية �سملت الهيئات الإدارية 

للجماعة..  العام  والمراقب  التنفيذي،  والمكتب  ال�سورى،  ومجل�ض  لل�سعب، 

فيها  تختلط  جديدة  مرحلة  الجماعة  لتدخل  عنه  بدياًل  الذنيبات  وانُتخب 

الق�سية الفل�سطينية بالأجندات المحلية للحركة.

وت�ستد  و«الإخ���وان«،  الدولة  بين  التدريجي  الطالق  من  مرحلة  وتبداأ 

النتخابات  تزوير  اأب��رزه  كان  مبرمج  عمل  خالل  من  الجماعة  على  الحملة 

انتخابات  المقاطعة في  الجماعة نحو  ثم دفع  البلدية والنيابية عام 2007، 

2010، وا�ستقالة عدد كبير من قيادات الحركة ممن يت�سفون بالعتدال اأمثال 

عبدالرحيم العكور و«مجموعة ال�سلط«.

ودعا  الحركة،  م�سيرة  الأزاي��دة  قطي�سات  اأحمد  )المرحوم(  اأثرى  ولقد 

اإلى وقفات ومراجعة وت�سحيح الم�سار بالمنهجية المطلوبة للعمل الإ�سالمي 

الأ�سا�ض،  هذا  على  النا�ض  مع  نتعامل  »نحن  فقال:  المقبلة،  المرحلة  في 

اأنف�سنا اأو نتكلم، فاإنما ذلك لت�سحيح م�سيرتنا، واأنا ل  وبالتالي عندما ننتقد 

النقد  اإن غياب  اأو ينتقد بع�سنا بع�ساً، بل  النا�ض،  اأن ينتقدنا  من  باأ�ساً  اأرى 

م�ستفيدين  غير  تتراكم،  الأخطاء  تجعل  للواقع  ال�سحيحة  القراءة  وغياب 

يقول:  الذي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سولنا  منهج  عن  وتبعدنا  التجارب،  من 

)الحكمة �ساّلة الموؤمن اأّنى وجدها فهو اأحّق النا�ض بها( -رواه الترمذي وابن 

ماجه.. فنحن اأحق النا�ض بالحكمة، ونحن اأحق النا�ض بالعتراف بالأخطاء 

اإلى  يدعو  ما  وجدنا  اإن  الم�سار،  بت�سحيح  النا�ض  اأولى  ونحن  وجدت،  اإن 

ت�سحيحه. وبع�ض )الإخوة( يقول: )اإن النقد اأحياناً قد يوهن النفو�ض(، واأنا 

اإنما هو القوي، والذي  اأن النقد يقوي النفو�ض، لأن الذي ينتقد نف�سه  اأعتقد 

يقبل النقد اإنما هو القوي اأي�ساً.

والم�سلمين،  العرب  ب��الد  بالدنا،  في  الحرية  ب�سط  اإل��ى  ندعو  اإننا  ثم 

والحرية تعني اأول ما تعني حرية الكلمة، وحرية الكلمة تعني اأن يقول النا�ض 

راأيهم في ما حولهم، ونحن جزء منهم، بل اإننا نزعم لأنف�سنا اأننا �سنقود الأمة 

اأن  واجبهم  النا�ض ومن  فمن حق  اهلل..  �ساء  اإن  الخير  اإلى  الب�سرية  ثم  ومن 

ينقدوا م�سيرتنا.. اأقول ل بد من اإزالة الوهم القاتل باأن المراجعة قد تعطي 

تفيد  المراجعة  وقفات  فاإن  بدعوتهم،  الدعاة  ثقة  توهن  اأو  للخ�سوم  �سالحاً 

الإ�سالمي  للعمل  نريدها  التي  بالمنهجية  الم�سار  اإلى ت�سحيح  كثيرًا، وتدعو 

في المرحلة المقبلة«.

ويتحدث الأزايدة عن انطالقة العمل الإ�سالمي على يد الإمام ح�سن البنا، 

فيقول: »كانت انطالقة العمل الإ�سالمي على يد الإمام ح�سن البنا رحمة اهلل 

عليه، تحتوي منهجية �ساملة؛ منهجية الفهم، ومنهجية في التدرج، ومنهجية 

للنهو�ض  البنا  م�سروع  كان  ال�سيا�سي.  العمل  في  ومنهجية  التربية،  في 

اأركانا مهمة، فيها ما يخاطب به العلماء  الإ�سالمي -اإن �سح التعبير- يمثل 

وفيها ما يخاطب به الزعماء. واأظن اأنكم تذكرون اأنه وجه ر�سالة اإلى الزعماء 

العرب والم�سلمين وهي ر�سالة )نحو النور(«.

ر�سالة »نحو النور« تلخ�ض فهم البنا رحمه اهلل، لواقع الم�سلمين، وروؤيته 

عبارات  اأرّق  مع  لهم  اأر�سلها  ولقد  الت�سويب،  وطريقة  الت�سحيح  لطريق 

كان  حينما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  من  تعلم  لأنه  والتقدير،  الحترام 

يخاطب الملوك والأباطرة ويقول »هرقل عظيم الروم«، فنجد البنا يقول في 

بداية الر�سالة: »�ساحب الجاللة« و«�ساحب ال�سيادة«، ولم يوقفه اأحد عند 

هذه  في  طويلة  �ساعات  يوقفنا  النا�ض  بع�ض  اأن  ومع  يومها،  ال�سكليات  هذه 

الأيام عندما ي�ستخدم داعية من الدعاة مثل هذه الكلمات.

   منهجية البنا كانت منهجية �ساملة تناولت جوانب مهمة، ولكن الإ�سافة 

عليها بعد ذلك كانت اإ�سافة قليلة.. وكان اإخواننا في م�سر قد اأ�سافوا اإ�سافات 

لأنهم  تتكامل،  لم  الإ�سافات  هذه  اأن  في  العذر  بع�ض  لهم  لكن  جدًا،  �سخمة 

الحركة  الواجب على ف�سائل  ال�سجون.. وكان  في  ق�سوا ثالثة عقود تقريباً 

في  ندخل  ان  وقبل  الم�سروع.  هذا  على  باإ�سافات  القيام  الأخرى  الإ�سالمية 

مالمح المنهجية المطلوبة ل بد من الوقوف وقفة ناقدة عند بع�ض ال�سلبيات 

في المرحلة الما�سية لتحديد المنهجية المطلوبة في المرحلة المقبلة:

الأبرز،  الم�سروع  كان  البنا  اأن م�سروع  ندرك  اأن  بد  الأولى: ل  الوقفة   -

لكنه لم يكن الم�سروع الوحيد، فقد كان هناك م�ساريع للعمل الإ�سالمي واكبته 

بطرحها  تتفق  لكنها  الم�سلمين«،  »الإخوان  مع  تنظيمياً  تلتق  لم  واإن  تقريباً 

العام مع طرح »الإخوان«.

- الوقفة الثانية: لم ي�ستطع الأتباع مواكبة التغيرات على اأوجه الحياة 

الميدان  في  المطلوب..  الحد  اإلى  ال�سيغ  يطوروا  ولم  والدولية،  الإ�سالمية 

القت�سادي وال�سيا�سي والعام على ال�سواء.

- الوقفة الثالثة: وقعت الحركة الإ�سالمية في كثير من الحيان بالخلط 

على  جمدت  قد  الأفكار  بع�ض  اأن  تجد  اأحياناً  بل  والجزئيات،  الكليات  بين 

اأ�سكال،  من  اأكثر  لي�ست  اأنها  مع  الأ�سا�سيات  من  اأنها  وُع��ّد  الأ�سكال  بع�ض 

وخا�سة في اأ�سكال الن�ساط، وهذا اأدى اإلى عدم التفاق على ت�سخي�ض الواقع 

اأم هو واقع  اأن نن�سقه،  الذي نعي�سه؛ هل هو واقع كافر جاهلي مطلوب منا 

والميادين! وكان  الجوانب  كثير من  في  ت�سوهت حياتها  اإ�سالمية  مجتمعات 

نتيجة هذا الفهم الخاطئ اأن اأوقع الإخوة في بع�ض المراحل باإ�سكالت كان 

لها اآثار مزعجة. ولنتذكر حينما تبنت مجموعة من العاملين لالإ�سالم في م�سر 

فكرة تكفير المجتمع اأو تكفير الحكام، فانبرى »الإخوان« ي�سححون الفهم، 

اأعاد فيه طريق  اله�سيبي -رحمه اهلل- كتابه »دعاة ل ق�ساة«  واأّلف ح�سن 

بهذه  الإ�سالمية  الحركة  اأبناء  ان�سغل  اأن  بعد  ال�سحيح  م�سارها  اإلى  الدعوة 

الم�ساألة ردحا من الزمن.

نقد احلركة الإ�سالمية 

قام الأزايدة بنقد بناء للحركات كلها في ال�ساحة العربية والإ�سالمية في 

كل الأقطار، فقال:

العاملين  وعجز  الإ�سالمي  العمل  ت�ستت  ال�سلبية،  الم�سلمات  من   .1

العربية  ال�ساحة  عن  هنا  والحديث  للتعاون،  �سيغ  اإي��ج��اد  عن  لالإ�سالم 

الإ�سالمية كلها في كل الأقطار، فقد وجدت ت�سرذمات للعاملين لالإ�سالم، وكثير 

من هذه الت�سرذمات كان لأ�سباب تافهه ول قيمة لها على الإطالق، وبع�سها 

كان لخالفات �سخ�سية اأخذت طابع الخالفات الفكرية اأو الخالفات المنهجية، 

وكانت في بدايتها لي�ست اأكثر من حزازات �سخ�سية.

من ال�سمات ال�سلبية التي ات�سم بها العمل الإ�سالمي في المرحلة   .2

و�سيطرة  لالإ�سالم  العاملين  وبين  الحكام  بين  الكاملة  القطيعة  الما�سية، 

من  كثير  على  الفعل  رد  �سيا�سة  وكانت  الطرفين..  بين  الفعل  رد  �سيا�سة 

الإ�سالميين تتم بعيدًا عن التن�سيق مع بقية العاملين لالإ�سالم.

من ال�سمات ال�سلبية في العمل الإ�سالمي في كثير من الأقطار، عدم   .3

الخروج من ال�سعارات الى البرامج وال�سيغ العملية، في الوقت الذي حينما 

جوانب  الم�سروع  في  كثيرة  جوانب  كانت  م�سروعه  اهلل-  -رحمه  البنا  بداأ 

اأن تكون  عملية تمثلت في ال�سركات وفي الموؤ�س�سات وفي المدار�ض.. فال بد 

ال�سيغ والبرامج العملية م�ساحبة للدعوة والطرح النظري.

على  العتماد  �سعف  بها،  اأ�سبنا  التي  ال�سلبية  ال�سمات  من   .4

الدرا�سات  باإجراء  فيه  اأعداوؤنا  يقوم  الذي  الوقت  الحقائق والمعلومات، في 

بالمئات والآلف، وقد اأُجري عام 1989 في الوليات المتحدة وحدها 1200 

بحث عن ال�سحوة الإ�سالمية في العالم.. فالبحث العلمي غاب عندنا وغاب 

معه العتماد على الحقائق العلمية.

بحجة  قّلتها  اأو  المراجعة  وقفات  غياب  حقيقية  ال�سلبيات  ومن   .5

عندنا  هذا  قلل  وقد  النتيجة..  في  دخل  لنا  ولي�ض  هلل  ونعمل  مخل�سون  اأننا 

وقفات المراجعة التي نقّيم بها تجاربنا في العمل ال�سيا�سي والعمل الجهادي 

وغيرهما.

ومن ال�سمات اأي�ساً: مقاومة الجتهاد.  .6

يمكن القول اإن الحركة الإ�سالمية ت�سم عديدًا من التنظيمات والفعاليات 

ال�سيا�سية والجتماعية التي ترى في الإ�سالم مرجعية لها، منها ما هو �سلفي 

عمل ب�سكل علني، ومنها ما هو �سوفي اأو دعوي، بالإ�سافة اإلى تيار �سيا�سي 

مثله حزب التحرير وحزب الو�سط الإ�سالمي الذي �سكله عدد من »الإخوان« 

من  الإ�سالمي  الفكر  تتبنى  التي  الم�ستقلة  الإ�سالمية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

دون الدخول في تنظيمات �سيا�سية اأو اجتماعية.

حزب الو�سط الإ�سالمي

تداعى  الأردنية،  ال�ساحة  تعي�سها  كانت  التي  ال�سورة  هذه  �سوء  في 

عدد من ال�سخ�سيات الإ�سالمية والفكرية اإلي اإن�ساء حزب اإ�سالمي جديد في 

اإلى النا�ض  اإي�سال الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي  الأردن، قادر على القيام بمهمة 

بعيدًا عن القطيعة مع النظام التي بداأت مالمحها ت�سود على ال�سطح، متخذا 

من الديمقراطية طريقاً لل�سلطة.

وقد كان من اأهم مبادئه تحويل ال�سعارات اإلى خطط وبرامج �سمن ثوابت 

م�سلحة  اتجاه  في  ي�سب  خّير  جهد  كل  في  الم�ساركة  بمبداأ  الإيمان  الأم��ة 

لهم الحق�وق  ال�سيا�سي تت�سع للجميع، واأبناء الوطن  العمل  الوطن، ف�ساحة 

نف�سها وعليهم الواجبات نف�سها.

المبداأ الأول لهذا الحزب، اأن الأردن الق�وي هو لبن�ة في بناء الأمة، والهم 

ال�سلطتين  في  للم�س�اركة  الح�زب  وي�سعى  برامجه،  في  اأولوية  ذو  الأردني 

دور  على  ويوؤكد  للتغيير،  ك��اأداة  العنف  ويرف�ض  والتنفيذية،  الت�سريعية 

المراأة واأهمية م�ساركتها في ميادين الحياة كافة، كما يوؤكد على دور ال�سباب 

والإ�سالمي  العربي  والتكامل  التعاون  اأهمية  وعبى  الفاعلة،  وم�ساركتهم 

بجميع اأ�سكاله ال�سيا�سية والقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

ويدعو اإلى تدعيم الحرية بو�سفها مبداأ اإ�سالمياً ومطلباً اإن�سانياً و�سرورة 

حق  على  العتداء  اأو  م�سادرتها  تجوز  ول  عليها،  النا�ض  اهلل  فطر  حياتية 

هو  القتراع  �سناديق  وعبر  �سلمياً  ال�سلطة  ت��داول  وَع��ّد  فيها،  المواطنين 

و�سمان  اإليها،  والو�سول  ال�سلطة  اإ�سكالية  لحل  والأمثل  ال�سليم  ال�سبيل 

ا�ستقرار الوطن واأمنه والحفاظ على ا�ستقالله وحماية وحدته، ذلك اأن حق 

الأمة في اختيار حكامها من المبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها �سرعية الحكم 

الإ�سالمي،  المبداأ  لهذا  ترجمة  ال�سلطة  تداول  وقاعدة  الإ�سالمي،  النظام  في 

والهتمام ببناء الإن�سان واإ�سالحه بو�سفه مفتاح التغيير وركنه الأ�سا�سي، 

دقيقة  كانت  مهما  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  البرامج  اأن  ذلك 

على  يقوم  اأن  يمكن  الذي  ال�سالح  الإن�سان  دام  ما  �سيئاً  تغني  ل  ومف�سلة 

تطبيقها لم يتم اإعداده. 

العمل  على  الحزب  حر�ض  فقد  ال�سيا�سية،  بالأجندة  يتعلق  ما  في  اأما 

الفعلي واأثرها  المتعلقة بالإ�سالم مدلولها  الد�ستورية  اإعطاء الن�سو�ض  على 

الملمو�ض في جميع جوانب الحياة، بما يجعل من ال�سريعة الإ�سالمية الم�سدر 

الأ�سمى لجميع الت�سريعات والقوانين، وعّد كل ما يتعار�ض مع اأحكامها لغياً، 

اقت�سادية  �سيا�سة  وانتهاج  ال�سعب،  لأف��راد  المعي�سي  الم�ستوى  وتح�سين 

ر�سيدة وواقعية ت�سمن ازدهار الحياة وتوؤمن للمواطن عي�سه الكريم وعدالة 

توزيع ثمار التنمية على جميع الفئات والجهات، بما يوؤدي اإلى تعميمها ورفع 

الحيف والتهمي�ض عن المناطق المحرومة، واإ�سالح الإدارة، ومقاومة الف�ساد 

المالي والت�سيب الإداري بما يحافظ على مقدرات الأمة ويوجهها للم�سلحة 

العامة، وذلك باعتماد معايير الكفاءة والأمانة في اإ�سناد الم�سوؤوليات وتفعيل 

اآليات الرقابة والمحا�سبة، والتاأكيد على اأهمية التنوع الثقافي واللغوي في 

اإثراء الهوية الإ�سالمية لبالدنا، واإعادة العتبار للدور الح�ساري لالأردن في 

محيطه العربي والإ�سالمي والدولي. 

روؤية احلزب يف الإ�سالح وامل�ساركة ال�سيا�سية 

نتيجة التحولت العميقة والأحداث الج�سام التي تمّر بها المنطقة بفعل 

ت�ستوعب  وا�سحة  وطنية  روؤية  بلورة  في  اأ�سهم  الحزب  فاإن  عدة،  عوامل 

متطلبات  تحقيق  على  ق��ادرة  تكون  وال��دول��ي،  المحلي  ال��واق��ع  متغيرات 

لق�سايا  منتٍم  اأردني  مواطن  لكل  المن�سود  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ�سالح 

وطنه وتطلعاته الم�ستقبلية، موؤمن باأردن م�ستقر ونموذج �سيا�سي قائم على 

الديمقراطية الحقيقية، والحياة ال�سيا�سية الرا�سدة.

للواقع  العميق  فهمه  من  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  الحزب  روؤي��ة  تنطلق  و 

م�ستنير  واإدراك  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  باأبعاده  الأردن��ي 

ومراعاة  والدولي،  العربي  ال�سيا�سي  الو�سع  وتعقيدات  الخارجي  للمحيط 

الق�سايا  من  المواقف  اتخاذ  عند  العليا  الأردنية  والم�سالح  للثوايت  دقيقة 

المطروحة على ال�ساحة ال�سيا�سية الأردنية.

 امل�ساركة يف النتخابات

والبلدية  النيابية  النتخابات  في  بفاعلية  الإ�سالمي  الو�سط  حزب  �سارك 

التي جرت في الأردن في الأعوام 2003 و2006 و2010، وقد فاز عدد من 

اأع�ساء الحزب في النتخابات المذكورة، هذا وقد انتقد الحزب اأعمال التزوير 

الم�ساركة  ي�سر على  اأنه  اإل  النتخابات،  في هذه  التي مور�ست  والمخالفات 

والتفاعل كخيار اإ�ستراتيجي. 

و�سارك الحزب في اللجان ال�سيا�سية الكبرى التي �سعت ل�سوغ م�ساريع 

الحوار  ولجنة  اأوًل«،  »الأردن  ولجنة  الوطنية،  الأجندة  مثل  �سيا�سية، 

الوطني.

معقدة  مهمة  الإ�سالمي،  الو�سط  ح��زب  يقول  كما  الإ���س��الح  عملية  اإنَّ 

تحتاج اإلى تدرج، لأنَّ مبداأ التدّرج ُيعطي لحركة التغيير والإ�سالح فاعليتها 

نزعة  اإلى  اأو  الف�ساد،  واقع  مع  م�سالحة  اإلى  تحولها  وعدم  وا�ستمراريتها، 

ما  الإنجازات، وهو  اأدنى  ت�ستطيع تحقيق  بالمكت�سبات ول  مغامرة تع�سف 

ا�ستهلك طاقات الأمة عبر القرن الما�سي نتيجة الدخول في �سراع مع ال�سلطات 

وا�ستعجال الثمرة قبل ن�سجها، وبناء على ذلك فاإن روؤيته الإ�سالحية تقوم 

على الأ�س�ض التالية:

- تكاتف كل القوى الإ�سالحية التي ت�سعى اإلى خير البالد والعباد، والتي 

والبرامج  والمناهج  الروؤى  فاختالف  ال�سلمي.  والتغيير  بالديمقراطية  توؤمن 

خدمة  اأجل  من  الح�ساري  والتدافع  الخير،  في  للتناف�ض  مدعاة  ال�سيا�سية 

الم�سلحة الوطنية العليا. 

- اإنَّ متطلبات التغيير والإ�سالح لي�ست حكرًا على اأحد، فهي اأكبر من اأن 

تّدعي منظمة �سيا�سية اأو حزبية واحدة القدرة على النهو�ض بمتطلباتها. 

- وجوب التمييز بين الختالفات ال�سيا�سية المو�سوعية التي ت�سهم في 

اإن�ساج الفكر والممار�سة ال�سيا�سية الوطنية، وبين الختالف الذي يوؤدي اإلى 

ت�سويه الفكر ال�سيا�سي وتفكيك المجتمعات الإ�سالمية، وي�ستعين بالم�ساريع 

الم�سبوهة ذات الأجندة الخارجية، اأمثال �سيداو وغيرها.

الديمقراطي  فالختيار  ال�سيا�سي،  الجتهاد  في  بالختالف  العتراف   -

والإ�سالح ال�سيا�سي ُيوجب قبول التعددية الحزبية وتداول ال�سلطة واإقرار 

�سيادة ال�سعب في نطاق الثوابت الدينية والح�سارية لل�سعب الأردني.

ال�سيا�سي،  للعمل  ُمثلى  قيم  والعدالة  والم�سوؤولية  الحرية  اإلى  بالنظر   -

العمل  في  المواطنين  واإ�سراك  والتدرج  وال�سفافية،  اللتزام  قيم  وتر�سيخ 

الحياة  في  وموؤثرون  اأ�سا�سيون،  فاعلون  �سركاء  اأنهم  اعتبار  على  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سية الأردنية.

اأ�سيل  وكحق  والواجبات،  للحقوق  كاأ�سا�ض  المواطنة  مبداأ  اعتماد   *

بين  كاملة  وقانونية  �سيا�سية  م�ساواة  الأردنيين،  كل  فيه  ويت�ساوى  ي�سترك 

هذه  لحماية  الالزمة  ال�سمانات  كل  وو�سع  كافة،  الأردن��ي  المجتمع  فئات 

الم�ساواة من اأي انحراف اأو ت�سويه اأو عبث.

تكافوؤ  اإطار  في  الختيار،  في  المواطنين  حق  م�سادرة  اأمام  الوقوف   *

نزعات  جميع  ومقاومة  للمواطنين،  ال�سيا�سي  والتنظيم  المناف�سة،  �سروط 

اأو  �سيا�سية  نه�سة  لكل  الأ�سا�ض  المدخل  هو  وهذا  وال�ستبداد..  الإق�ساء 

اجتماعية اأو اقت�سادية.

والتاريخية  الدينية  اأ�سالتنا  من  �سيا�سي  اإ�سالح  اأي  انطالق  �سرورة   *

وخ�سو�سياتنا الثقافية، والعمل على تحقيق مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية في 

المحافظة على الإن�سان ودينه وعقله وعر�سه وكرامته وماله، للو�سول اإلى 

مجتمع تتوفر فيه اأعلى �سور العدالة واأرقى �سور العي�ض الكريم.

* �سمان ا�ستقرار الوطن واأمنه والحفاظ على ا�ستقالله وحماية وحدته.

وركنه  التغيير  مفتاح  بو�سفه  واإ�سالحه  الإن�سان  ببناء  الهتمام   *

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية مهما كانت  البرامج  اأن  الأ�سا�سي، ذلك 

لة ل تغِن �سيئاً ما دام الإن�سان ال�سالح الذي يمكن اأن يقوم على  دقيقة ومف�سّ

تطبيقها لم يتّم اإعداده.

�سادق  مو�سوعي  حوار  خالل  من  اإل  يتحقق  ل  الحقيقي  الإ�سالح  اإن   

اإ�سالحات  بلورة  اأجل  من  كافة،  المجتمع  في  الفاعلة  والقوى  الأطياف  بين 

�سيا�سية تدفع قوى المجتمع الخيرة نحو مزيد من العطاء، واإزالة الحتقان 

والتوتر في اآن واحد.

اإنَّ هدف اأي اإ�سالح �سيا�سي ود�ستوري هو المواطن الأردني المنوط به 

رفعة �ساأن وطنه، ومن هنا يرى حزب الو�سط الإ�سالمي اأنَّ اإطالق الحريات 

قوة  يزيد  اأن  �ساأنه  من  والد�ستوري  ال�سيا�سي  الإ�سالح  وتحقيق  العامة 

اإلى  يوؤدي  الإ�سالح  عجلة  اإطالق  اأنَّ  كما  وتما�سكاً،  قوة  الأردن��ي  المجتمع 

دعم ال�ستقرار، ويحمي المجتمع الأردني من التعر�ض لهزات وقالقل نتيجة 

ا�ستمرار الأو�ساع الراهنة في المنطقة، والتدخل الغربي الم�سبوه.

ومن ال�سرورة النتقال من مرحلة ال�سعارات والتنظير ال�سيا�سي الر�سمي 

لتطوير  تنفيذية  برامج  وو�سع  والأه��داف،  ال�سعارات  تطبيق  مرحلة  اإلى 

واإ�سالح الحياة ال�سيا�سية الأردنية ب�سمولية للفهم وتدرج في التطبيق.

لحزب  ال�سيا�سية  اللجنة  رئي�س  للو�سطية  العالمي  المنتدى  عام  امين   *

الو�سط ال�سالمي

حزب الو�شط .. مفهوم جديد للم�شاركة ال�شيا�شية

التي  والآليات  اخلطوات 

ال�سيا�سي  النظام  اتبعها 

الإ�سالمية  احل��رك��ة  م��ع 

منذ بداية ن�ساأتها، كانت 

ذك��ي��ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

ت ع�����ن ال������روح  ع�������ررّ

القوى  وع��ن  الإيجابية 

الأدائ���ي���ة ل��ه، وق��درت��ه 

امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 

لتنامي الن�ساط الإ�سالمي

�سمنية  تفاهمات  هناك 

ب��ني احل��رك��ة وال��ن��ظ��ام، 

غي  ك���ان���ت  اإن  ح��ت��ى 

م���ك���ت���وب���ة، ف��احل��رك��ة 

الإ����س���الم���ي���ة ام���ت���ازت 

ال�سيا�سية  بتجربتها 

والواقعية،  العقالنية 

وال��ب��ع��د ع��ن ال��ت��ط��رف، 

وق����������راءة ال�����واق�����ع ، 

وم���ع���رف���ة ب��امل��ج��ت��م��ع 

ب��ت��ن��وع��ات��ه  الأردين 

وبالتايل  كافة،  واأطيافه 

عملها  م�ساحة  حت��دي��د 

وج��م��ه��وره��ا وال��و���س��ائ��ل 

اإليه للو�سول  املنا�سبة 

ال�سلبية  ال�����س��م��ات  م��ن 

العمل  ب��ه��ا  ات�����س��م  ال��ت��ي 

امل��رح��ل��ة  يف  الإ���س��الم��ي 

امل���ا����س���ي���ة، ال��ق��ط��ي��ع��ة 

ال��ك��ام��ل��ة ب���ني احل��ك��ام 

لالإ�سالم،  العاملني  وبني 

و���س��ي��ط��رة ���س��ي��ا���س��ة رد 

ال��ف��ع��ل ب���ني ال��ط��رف��ني

عملية الإ�سالح كما يقول 

الإ�سالمي،  الو�سط  حزب 

��دة حت��ت��اج  م��ه��م��ة م��ع��قرّ

م��ب��داأ  لأنَّ  ج،  ت����درُّ اإل���ى 

حلركة  ُيعطي  ج  ال��ت��دررّ

ال��ت��غ��ي��ي والإ�����س����الح 

وا�ستمراريتها،  فاعليتها 

وع�������دم حت���ول���ه���ا اإل����ى 

م�ساحلة مع واقع الف�ساد

م. مروان الفاعوري *

والمنظمات  الأح���زاب  ك��ل  على  الإ�سالمية  الحركة  م�سطلح  يطَلق 

الإ�سالمي،  الو�سط  حزب  مثل:  لها،  فكرية  مرجعية  الإ�سالم  تعّد  التي 

جبهة العمل الإ�سالمي، حزب التحرير، والحركات ال�سوفية وال�سلفية، 

وجماعة التبليغ.

بالتعاي�س  عمومًا  الأردن  ف��ي  الإ�سالمية  ال��ت��ي��ارات  تجربة  تميزت 

من  حالة  وا�ستمرار  ال�سيا�سي،  النظام  مع  الأوق��ات  اأغلب  في  ال�سلمي 

اأخ��رى، وهذا  دول  ما يحدث في  مقارنة مع  الن�سبي  والتاآلف  الن�سجام 

عائد اإلى قدرتها على التكيف مع الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة، وقراءتها 

للمتغيرات والتحولت الداخلية والخارجية التي يمر بها الأردن من جهة، 

جهة  من  بالمجتمع  ودمجها  التيارات  تلك  ا�ستيعاب  على  النظام  وقدرة 

اأخرى، ما دفعها اإلى اتخاذ مواقف متقاربة مع مواقف النظام ال�سيا�سي 

الأردني وتبّنيها خطاَب الن�سح ال�سادق البعيد عن لغة التخوين والقطيعة 

والت�سادم. 

  فالخطوات والآليات التي اتبعها النظام ال�سيا�سي الأردني مع الحركة 

الإ�سالمية منذ بداية ن�ساأتها، كانت ذكية واإ�ستراتيجية عّبرت عن الروح 

الم�ستقبل،  ا�ست�سراف  على  وقدرته  له،  الأدائية  القوى  وعن  الإيجابية 

ين  بالدِّ المجتمع  ارتباط  واإدراك��ه مدى  ومتابعته لمراحل تطوره ونموه 

كمحرك ودافع، من هنا فاإن النظام بداأ يفكر ا�ستراتيجيًا بعالقته مع هذه 

الحركة، فهو نظام ها�سمي له مرجعيته الدينية التي تحكمه وتميزه عن 

غيره من الأنظمة الحاكمة، وتفر�س عليه تبني توجهات تبعده عن الدخول 

اإ�سالميًا  توجهًا  كان  اإذا  خا�سة  اإ�سالمي،  توجه  اأو  ن�ساط  لأي  كخ�سم 

معتدًل. 

الدينية  الرموز  رعاية  اأولوياته  في  ي�سع  الدائم  بتوجهه  فالنظام 

والحتفال بالمنا�سبات وال�سعائر الدينية، وهذا التوجه ي�سهم في اإيجاد 

للتحرك من قبل الحركة الإ�سالمية تميزها عن غيرها من  اأجواء مريحة 

لبيت  ن�سبه  بحكم  بالّدين  النظام  فارتباط  ال�سيا�سية،  والقوى  الحركات 

النبوة اأ�سهم في اإيجاد ف�ساءات للتالقي والتعاون ال�سيا�سي والجتماعي، 

واإيجاد م�ساحات للعمل المبا�سر، كون العامل الديني اأي�سًا من العوامل 

التي يعتمد عليها النظام في حكمه و�سرعيته، وهو يعّده مرتكزًا اأ�سا�سيًا 

من مرتكزاته. 

كحركة  انطلقت  ن�ساطاتها،  في  الإ�سالمية  الحركة  انطلقت  فعندما 

اإ�سالحية تهتم باإ�سالح المجتمع وتتبنى خطابًا ونهجًا دعويًا، من خالل 

اجتماعية  وتقديمها خدمات  واجتماعية  موؤ�س�سات خيرية  على  اعتمادها 

واإن�سانية لها طابع خدمي، ودعوتها اإلى تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية بروح 

مرنة ع�سرية بعيدة عن الجمود والتقليد، لذا فاإن النظام اأف�سح المجال 

ولجان  الخيري  العمل  ناحية  لمتالك  الإ�سالمية  التيارات  اأم��ام  وا�سعًا 

الزكاة ودور القراآن والمدار�س، بل عزز من وجود الحركات الم�ساركة 

والتعليم  التربية  ووزارة  الأوق���اف  زارة  دف��ة  واإدارة  الحكومات  ف��ي 

وغيرهما، فلم تكن بدايتها حزبية ذات توجهات �سيا�سية.
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د.فايز الربيع

بكيفية  تعاَلج  لم  قلقة  وق�سايا  مفاهيم  هناك 

رغم  الحديث،  الإ�سالمي  الفكر  مرحلة  منذ  حا�سمة، 

حتى  ثقافية  واجتهادات  فكرية  عطاءات  من  ُبذل  ما 

وقتنا هذا. 

في  ال��م��راأة  والق�سايا:  المفاهيم  ه��ذه  بين  من 

�سعًة  ال�سرعي  الجتهاد  ال��ع��ام،  بال�ساأن  عالقتها 

و�سيقاً بين ق�سايا الفرد والأحوال ال�سخ�سية وبين 

الحل  اأهل  بين  ال�سورى  والدولة،  المجتمع  ق�سايا 

العقل:  والمعا�سرة،  التراث  الأم��ة،  وبين  والعقد 

والجماعة،  والدولة  ال�سلطة  وا�ستقالليته،  حدوده 

والديمقراطية.

وما تزال الأ�سئلة التي ُطرحت في القرن التا�سع 

ع�سر ُتطرح مع مطلع القرن الحادي والع�سرين: هل 

هناك  هل  الديمقراطية؟  مع  يتعار�ض  الإ�سالم  اإن 

ديمقراطية اإ�سالمية تعار�ض ديمقراطية الغرب؟ هل 

نرف�ض الديمقراطية كلياً اأم جزئياً؟ وهل تقبلها كلياً 

اأم جزئياً؟ وما العالقة بين ال�سورى والديمقراطية؟

هل ننظر اإلى الديمقراطية على اأنها دين ومذهب 

من  موقفنا  نحدد  ه��ل  اآل��ي��ة؟  اأن��ه��ا  على  اأم  ف��ك��ري، 

الغربية  الحكومات  عداوة  على  بناء  الديمقراطية 

لنا، وواقع الغرب الأخالقي والجتماعي؟

مع  الإ�سالمي  الفكر  تعاطي  في  اإ�سكالية  نلحظ 

عن  دفاعاً  ونلحظ  اأحياناً،  الديمقراطية  مو�سوع 

حول  تدور  ظرفية  اإجرائية  طريقة  ونلحظ  ال��ذات، 

ترتقي  اأن  الت�سابه والتماثل، من دون  اإبراز عنا�سر 

الإ�سالمية  النظريات  بلورة  اإل��ى  المنهجية  ه��ذه 

و�سوغها بعيدًا عن النفعال اأو الدفاع عن الذات.

هناك كتب حاولت اأن تبرز »ديمقراطية الإ�سالم« 

»الديمقراطية  ومنها:  الغرب«،  »ديمقراطية  مقابل 

الفكر  »ن�ساأة  العقاد،  محمود  لعبا�ض  الإ�سالم«  في 

ال�سيا�سي وتطوره في الإ�سالم« لمحمد جالل �سرف، 

عبدالمعطي  لعلي  الإ���س��الم«  في  ال�سيا�سي  »الفكر 

ل�سوقي  الإ���س��الم«  في  ال�سيا�سية  »الحرية  محمد، 

لمالك  الإ����س���الم«  ف��ي  »الديمقراطية  ال��ف��ن��ج��ري، 

نظرية  تبرز  اأن  ح��اول��ت  كتب  وه��ن��اك  عبدالنبي. 

ال�سورى في الإ�سالم مقابل الديمقراطية في الغرب، 

من  واأع��م��ق  اأو���س��ع  دللتها  ال�سورى  اأن  وتو�سح 

الديمقراطية، ومنها: »نظريات في الفقه ال�سيا�سي« 

لح�سن الترابي، »ال�سورى واأثرها في الديمقراطية« 

الإ�سالم«  في  و«ال�سورى  الأن�ساري،  الحميد  لعبد 

لعبد الهادي اأبو طالب.

الديمقراطية؛  اإزاء  متباينة  مواقف  اأم��ام  نحن 

مواقف راف�سة واأخرى موؤيدة، موافقة اأو تبحث عن 

البديل. يقال اإن »العبرة في المباني ولي�ض المعاني«، 

والذين رف�سوا الديمقراطية فعلوا ذلك لأن الإ�سالم، 

بح�سبهم، نظام كامل ل يحتاج اإلى الإثراء، والحكم 

فيه هلل، وانتهاج الديمقراطية تقليد للعدو، وهو دليل 

على الإفال�ض الفكري والهزيمة النف�سية وال�سيا�سية.

وتعطي الممار�سات العملية النطباع اأن الأنظمة 

�سناديق  كانت  اإذا  لكن  الديمقراطية،  تقبل  ق��د 

اأو  ُترف�ض  اأن  فاإما  بالإ�سالميين  �ستاأتي  القتراع 

ر، وهناك من يرى اأن الأخذ بالديمقراطية تمييع  تزوَّ

فالديمقراطية  للجماهير،  وت�سليل  الإ�سالم  ل�سورة 

الم�سلم  غيُر  يحكم  قد  بهذا  بها،  يلج  اأن  للكل  ت�سمح 

بالنتخاب  وعالقتها  المراأة  مو�سوع  وكذا  الم�سلَم، 

والحكم.

»الديمقراطية  كتابه  ف��ي  حافظ  �سالح  يقول 

على  تقوم  الديمقراطية  اإن  فيها«  الإ���س��الم  وحكم 

ل  اأي  الحياة،  عن  الدين  ف�سل  هي  واح��دة  عقيدة 

جعلت  واأنها  الحياة،  �سوؤون  تنظيم  في  للدين  دخل 

الت�سريع واأنها تقول بالحل الو�سط،  ال�سعب م�سدر 

ل  الغالبية  »راأي  الخالدي:  د.محمود  يقول  وكما 

يمثل دائماً الحق والعدل، وما تراه الأغلبية ل يعني 

بال�سرورة اأنه �سواب«.

لأنها  العقول،  اأ�سحاب  على  خطر  الديمقراطية 

تقدم للقيادة من هو لي�ض اأهاًل لها. والتجاه الغالب 

ح�سين  محمد  ال�سيد  يقول  كما  الإ�سالمية  للتيارات 

الأمين، يقوم على عّد الديمقراطية م�سطلحاً غربياً، 

بين  الت�سادمية  العالقة  من  م�ستق  منها  الموقف 

الكون  في  الغرب  نظر  واأن وجهة  الإ�سالم والغرب، 

والحياة والمجتمع تتناق�ض مع الإ�سالم وت�سوراته 

ال�ساملة. 

ن�سلم  الإ�سالم«،  في  »الديمقراطية  م�سطلح  اإن 

علينا  فر�سته  ال��ذي  العرف  لم�سايرة  خ�سوعاً  به 

الإ�سالم  اإلى  اأ�سبحنا ن�سم  الغربية حتى  الح�سارة 

محمد  ويدعو  ح�سارية.  قيمة  ذو  اأنه  نعتقد  ما  كل 

عدم  اإلى  الإ�سالم«  في  الحكم  »منهج  كتابه  في  اأ�سد 

ا�ستعمال كلمة »ديمقراطية«، اأما الترابي فقد و�سع 

وقبولها،  ال��واف��دة  الم�سطلحات  لرف�ض  معيارًا 

مرتبطاً بحال العزة والثقة اأو الحذر والفتنة.

في  »معالم  كتابيه  ف��ي  قطب  �سيد  و�سح  لقد 

الراف�ض  موقفه  ال��ق��راآن«،  ظ��الل  و«ف��ي  الطريق« 

لأن  الديمقراطية،  ومنها  الغربية،  النظم  لأ�سكال 

»الحاكمية هلل«،  م�ساألة  المنهج عند قطب هو  مدخل 

وهي »المكون ال�سيا�سي للتوحيد والت�سريع«، تمنع 

الحقوق  ت�سريع  من  وال��دول  والمجتمعات  الأف��راد 

العلوم  من  الفقه  اأن  على  قطب  وي�سّر  والواجبات. 

العملية، وبالتالي ل بد من ف�سله عن تاريخه والروؤية 

التاأ�س�سية له، ومن ثم اإعادة ربطه بحاجات المجتمع 

لن تكون �سكاًل من  الثيوقراطية  اأن  الحديث، ويوؤكد 

م�سروعية  واأن  ال�سحيح،  الإ�سالمي  الحكم  اأ�سكال 

ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية تنبع من 

كل  ي�ستثني  وهو  ال�سورى،  عبر  ال�سعبي  التفوي�ض 

الأحزاب  قامت على تعدد  الحزبية -�سواء  الأنظمة 

اأو على الحزب الواحد- من اأي م�سروعية �سيا�سية، 

وي�ستبدل بها الطليعة الدينية.

العملية  في  الإ�سالميين  م�ساركة  اأن  قطب  ويرى 

الجماهير  وتوقع  كثيرة،  مفا�سد  تترك  ال�سيا�سية 

وال�سك  واللتبا�ض  والت�سليل  الحيرة  في  العري�سة 

�سرعية  على  دل��ي��اًل  ا�ستراكهم  وي��ع��ّد  والإح����راج، 

ت�سدر  التي  الحكومات  و�سرعية  الجاهلية،  الأنظمة 

في  الإ�سالميين  وج��ود  اإن  الو�سعية.  القوانين 

المجال�ض »�سبهة عار في جبينهم اإذ لولهم لما تبجح 

النظام باأنه ديمقراطي«.

�سرية وعبود  �سكري م�سطفى و�سالح  تاأثر  وقد 

الزمر وعمر عبد الرحمن بهذه الأفكار ال�ستبعادية، 

اإذ اتهم عمر عبدالرحمن حركة »الإخوان الم�سلمين« 

اأحزاب الوفد  بالتواطوؤ مع الحكومة، والتحالف مع 

عملية  اأي  في  الدخول  ورف�ض  والأح��رار.  والعمل 

ترف�ض  الإ�سالمية  »الحركة  يقول:  ديمقراطية. 

الموؤ�س�سات  حق  من  اأن��ه  كما  الو�سعي،  القانون 

ق�ساء  اأو  اإ�سالمية  خطابات  �سياغة  والمجال�ض 

اإ�سالمي، لأن الم�سروعية القراآنية تب�سر عن ذاتها«، 

القراآنية  الن�سو�ض  ينتهك  ال��ذي  الحكم  ف��اإن  لذلك 

»حاكم كافر يجب قتله«.

في  الإ�سالميين  م�ساركة  اأن  قطب  محمد  وراأى 

اليمين،  »ق�ْسم  ثالثة:  مزالق  اإل��ى  ت��وؤدي  البرلمان 

في  والوقوع  للجماهير،  بالن�سبة  الق�سية  وتمييع 

»اأن  الإ�سالميين  اإن على  ال�سيا�سية«، ويقول  اللعب 

واأن  حولهم،  من  ال�سيا�سية  جاهلية  في  ي�ساركوا  ل 

اأعلى  ق�سية  اأ�سحاب  اأنهم  عنهم  الإ���س��الم  يعرف 

واأ�سرف من كل الت�سكيالت ال�سيا�سية التي تت�سارع 

على متاع الحياة وحدها«.

الجهاد  حركة  زعيم  ال�سقاقي،  فتحي  ويرف�ض 

الديمقراطية، ويعّد  الراحل  فل�سطين،  في  الإ�سالمي 

اأن  »حما�ض«  حركة  وت��رى  منها،  اأف�سل  ال�سورى 

الإ�سالمية  العقيدة  واأن  عادلة«،  »غير  الديمقراطية 

اأو�سع من الديمقراطية.

فقط  اأداة  الديمقراطية  اأن  الإنقاذ  جبهة  وترى 

»الديمقراطية  بلحاج:  يقول  الحكم.  اإلى  للو�سول 

كفر، لأنها تقوم على �سيادة ال�سعب، لي�ض في الإ�سالم 

ديمقراطية. الإ�سالم فيه �سورى:. وي�سير بلحاج اإلى 

الت�سريع من  الب�سر حق  الأغلبية »يعطي  اأن مفهوم 

محقق  »غير  الأغلبية  مفهوم  واأن  البرلمان«،  داخل 

بلحاج:  قال  الجبهة  انت�سرت  وعندما  الغرب«.  في 

»يجب عدم و�سع الإ�سالم في مواجهة الديمقراطية، 

الإ�سالم هو الذي انت�سر ولي�ض الديمقراطية«.

اإل���ى ج��ان��ب ال��ت��ي��ار ال���س��ت��ب��ع��ادي، ه��ن��اك تيار 

التيار  وهو  التعبير،  جاز  اإن  الن�سبية«  »الموافقة 

الذي يتفق مع الديمقراطية اإذا كان الخيار بينها وبين 

الدكتاتورية، اأو كانت بينهما عالقة التقابل، وفي هذا 

ال�سدد يقول ال�سيخ محمد الغزالي: »من خ�سائ�ض 

الديمقراطية الحديثة اأنها عّدت المعار�سة جزءًا من 

ُيعترف  للمعار�سة زعيماً  واأن  للدولة،  العام  النظام 

به وُيتفاهم معه من دون حرج، ذلك اأن مالك ال�سلطة 

ب�سٌر له من يوؤيده وله من ينقده، ولي�ض اأحدهما اأحق 

بالحترام من الآخر«. 

ويعتقد ال�سيخ محمد مهدي �سم�ض الدين اأن القول 

اإننا نرف�ض الديمقراطية باإطالٍق، وبم�سامينها كلها، 

قوٌل فيه مغامرة ول يجد له �سندًا في الت�سريع، كما 

ب�سيغها  الديمقراطية  اأن  باإطالق  نقول  اأن  يجوز  ل 

الإ�سالم  دور  تلغي  بحيث  مقبولة  المختلفة  الغربية 

الت�سريع هو قرار الب�سر  الت�سريع، ونعّد م�سدَر  في 

المبارك  محمد  اأما  النيابية.  المجال�ض  في  الممثَّلين 

فيقول: »اإذا نظرنا اإلى الديمقراطية على اأنها اتجاه 

والتمييز  وال�ستئثار  وال�ستبداد  الفردية  يحارب 

وي�سعى في �سبيل م�سلحة جمهرة ال�سعب، وي�سركه 

في الحكم وفي مراقبة الحكام و�سوؤالهم عن اأعمالهم 

ديمقراطية  نزعة  ذو  فالإ�سالم  عليه،  ومحا�سبتهم 

ديمقراطيته  لالإ�سالم  اأن  اأو  جدال،  بال  المعنى  بهذا 

ا�ستبداد  يمنع  ال���ذي  نظامه  اأي  ب��ه،  الخا�سة 

مراقبتهم  من  ال�سعب  ويمكن  وا�ستئثارهم  الحكام 

ف�سل:  ح�سين  محمد  ال�سيد  ويقول  ومحا�سبتهم«. 

»اإذا كانت الق�سية المطروحة هي الخيار بين النظام 

ليختاروا  ال�ستبدادي،  النظام  وبين  الديمقراطي 

الن�سجام مع النظام الديمقراطي، ويرف�سوا النظام 

ممار�سة  ي�ستطيعون  الإ�سالميين  لأن  الدكتاتوري، 

يملكون  ل  بينما  الإ�سالم  اإل��ى  الدعوة  في  حريتهم 

النظام  ف��ي  �سعيد  م��ن  اأك��ث��ر  على  الحركة  حرية 

دائرة  من  الديمقراطية  اأخرجنا  فاإذا  الدكتاتوري، 

التاريخ والجغرافيا وعددناها ظاهرة اإن�سانية عامة، 

اأ�سبح التعامل معها اأكثر �سهولة وي�سرًا«.

ويرى  الديمقراطية  على  يتحفظ  فريق  هناك 

الم�ساركة فيها لل�سرورة فقط، ويرى د.علي جري�سة 

اأن دخول العنا�سر الإ�سالمية للبرلمان يحقق اأهدافاً 

الأماكن،  هذه  في  الدعوة  ن�سر  منها:  عليا  اإ�سالمية 

وقول كلمة الحق، واإعداد الكوادر الإ�سالمية على كل 

الأعمال.

الن�سمام  اأن  اآخ��رون  يرى  نف�سه،  ال�سياق  في 

للمجال�ض النيابية يحقَّق بتبليغ كلمة اهلل –وتحقيق 

الذين  على  الحجة  واإق��ام��ة  للمبلغ–  الح�سانة 

للتيار  النا�ض  ينحاز  وب��ه��ذا  اهلل،  على  ي��ت��ج��راأون 

الم�سلم  اإن  فيقول  الليل  اأبو  د.نعمان  اأما  الإ�سالمي. 

يدخل اأي مكان بنّية كلمة الحق والنت�سار لها، حتى 

لو كان المكان مقهى اأو خمارة، ناهيك على اأن يكون 

دخول  جواز  عزام  د.عبداهلل  ويرى  نيابياً.  مجل�ساً 

دخولها  الحركة  ت��رى  اأن  ب�سروط  الأم���ة،  مجل�ض 

قانون  اأي  على  يواَفق  ل  واأن  للم�سلمين،  م�سلحة 

في  اأداة  الحركة  ُت�ستعمل  ل  واأن  اهلل،  �سرع  يخالف 

منبرًا  المجل�ض  يكون  واأن  كبيرة،  �سيا�سية  لعبة 

الحركة  تتبنى  واأن  ال�سعب،  اإلى  الدعوة  لإي�سال 

م�ساكل النا�ض واآلمهم والدفاع عن حقوقهم. 

اأن البرلمانات  اأن ال�سيخ اأحمد القطان يرى  ومع 

اإل  �سرعي،  غير  الديمقراطية  و�سعار  �سرعية،  غير 

اأنه يرى اأن يدخل الإن�سان من اأجل الإ�سالح، ويكون 

الف�ساد  من  ويخفف  التنفيذية  ال�سلطة  على  رقيباً 

واإ�ساعة الفاح�سة.

في  فينطلق  للديمقراطية،  الموؤيد  الفريق  اأم��ا 

يغلق  ل  الإ�سالم  اأن  اأهمها  قناعات  من  اآرائه  مجمل 

باب الإفادة من الآخرين، واأن الن�سو�ض التي تاأمر 

بال�سورى لم تحّدد الآلية، واأن م�سمون الديمقراطية 

الإن�سان  الإن�سانية وحقوق  والكرامة  الحرية  ي�سمل 

والم�ساواة والنتخاب، وهذه المعاني هي من �سميم 

بمعزل  هو  الديمقراطية  عن  الحديث  واأن  الإ�سالم، 

مو�سوع  اأم��ا  التطبيق.  في  ال�سلبية  النماذج  عن 

الت�سريع فمن المبتوت فيه اأمه ل يجوز الت�سريع في 

الأخذ  اإن  يقولون  الذين  اأما  فيه،  الراأي  مقطوع  اأمر 

بالديمقراطية يوؤدي اإلى الهزيمة النف�سية، فاإنه يمكن 

اإذا  اأما  نف�سياً،  المهزمون  هم  المتقوقعين  اإن  القول 

فهو  �سيا�سي،  تنفي�ض  عملية  الديمقراطية  اإن  قلنا 

اأ�سيء  اإذا  �سيا�سي  طرح  اأي  عن  يقال  اأن  يمكن  اأمر 

الذي  هو  الديمقراطية  عن  التراجع  واإن  تطبيقه، 

الم�سلم،  غير  اأما  الأنظمة.  دكتاتورية  مقدار  يك�سف 

اأن يدخل  الإ�سالمية، ويمكن  الدولة  فهو مواطن في 

ل  الديمقراطية  مع  والتعامل  الت�سريعي.  المجل�ض 

يعني الن�سالخ من الإ�سالم. 

الإ�سالمية  ال�سورى  ي�سع  بع�سهم  ك��ان  واإذا 

التامة  بالت�سوية  �سواء  الديمقراطية،  مقابلة  في 

لي�ض  الموقف  هذا  فاإن  بينهما،  الكامل  بالتناق�ض  اأو 

بينهما  تطابق  هناك  فلي�ض  اإ�سالمياً،  بال�سحيح 

هناك  واإنما  باإطالق،  بينهما  تناق�ض  ول  باإطالق، 

تمايز يك�سف م�ساحة التفاق والختالف. 

ف��الآل��ي��ات وال�����س��ب��ل وال��ن��ظ��م وال��م��وؤ���س�����س��ات 

من  وال��غ��اي��ات  المقا�سد  تحقق  التي  وال��خ��ب��رات 

ثوابت  فيها  لي�ض  وال�سورى،  الديمقراطية  من  كل 

فهو  الديمقراطية  التجارب  في  التطور  اأما  مقد�سة. 

الزمان  وفق  الإ�سالمية  ال�سورى  تجارب  في  وارد 

والمكان والمالب�سات والخبرات التي حققتها تجارب 

الديمقراطية في تطور الحياة الغربية والتي اأفرزت 

النظام الد�ستوري والنيابي المتمثل عبر النتخابات، 

وهي خبرات غنية وثروة اإن�سانية ل نجاوز الحقيقة 

الإ�سالمية  ح�سارتنا  عرفته  لما  تطوير  اإنها  قلنا  اإذا 

من اآليات البيعة وتجاربها.

ال�سيا�سية  النظم  بين  للعالقة  اأن��م��اط  ه��ن��اك 

راأي  عن  الحديث  اإط��ار  في  الإ�سالمية،  والحركات 

الديمقراطية كممار�سة  في  الحركات ومقولتها  هذه 

الحركة  ب�سرعية  ي�سمح  الأول  النمط  �سيا�سية. 

ال�سيا�سي  النظام  م��ن  ج���رءًا  ويعّدها  الإ�سالمية 

التجربة  ذل��ك  وم��ن  المعار�سة،  ف�سائل  واإح���دى 

النظام  في  الإ�سالمية  الحركات  ودور  اللبنانية، 

ال�سيا�سي اللبناني. 

الحركات  ب�سرعية  ي�سمح  الثاني  النمط  وي�سمح 

ال�سيا�سي  النظام  ا�ستتباب  اأج��ل  من  الإ�سالمية 

مثل  الدولة،  اأمن  وتحقيق  الجتماعي  وال�ستقرار 

حالت الأردن واليمن والكويت والمغرب والبحرين. 

للحركات  �سرعية  يعطي  فال  الثالث  النظام  اأم��ا 

وليبيا.  والعراق  و�سوريا  م�سر  مثل  الإ�سالمية، 

وجه  متعاك�سان؛  وجهان  فيه  راب��ع  نمط  وهناك 

ال�سودان  في  انقالباً  الإ�سالمية  الحركة  فيه  قادت 

وجرى  الأخرى،  الحزبية  القوى  اإثره  على  هاجرت 

ومن  الواحدة.  الحركة  اأع�ساء  بين  داخلي  �سراع 

ثم الجزائر، اإذ اأدى نجاح جهة الإنقاذ واإلغاء نتائج 

النتخابات اإلى حرب ما تزال اآثارها حتى اليوم.

نق�ض  ف��ي  تتمثل  الرئي�سة  العقبة  ت���زال  م��ا 

ال�سرعية المزدوجة بين النظم ال�سيا�سية والحركات 

الأق��ل  على  الإق�ساء  عقلية  ت��زال  وم��ا  الإ�سالمية، 

يزال  وما  التفكير،  من  جزء  والباطن،  الظاهر  في 

بظالله  يلقي  الما�سي  في  لل�سراع  التاريخي  الثقل 

مع  م�سر  في  حدث  كما  الحا�سر،  في  الحوار  على 

حزب الو�سط الذي ُرف�ض طلبه وا�سُتبدل بالعدالة، 

والنتظار يطول بين الموافقة والرف�ض.

ال�سيء نف�سه حدث في تون�ض، عندما ُرف�ض حزب 

النفتاح  بين  الأمور  تزال  ما  �سوريا  وفي  النه�سة. 

�سرعية  ال�سيا�سي  النظام  قبل  واإذا  والن��غ��الق، 

نظرًا  اأي�ساً،  الخا�سر  هو  يكون  الإ�سالمية  الحركة 

الخا�سر  �سيكون  الذي  الحاكم  للحزب  النا�ض  لرف�ض 

حقيقية،  انتخابات  اأجريت  اإذا  الم�ستقبل  في  الأول 

الأمر الذي تجنبت القيادة في الأردن اتخاذ قرارات 

�سلبية فيه، و�سمحت للحركة الإ�سالمية اإن�ساء حزب 

تجربته  على  ال�سوء  اإلقاء  تالياً  �سنحاول  �سيا�سي، 

ال�سيا�سية.

هل الديموقراطية دين؟

نعود لل�سوؤال الرئي�ض: هل الديمقراطية دين، اأم 

واأ�سبحت  وطورها  الن�سان  تعلمها  ح�سارية  اآلية 

الغربية  المجتمعات  في  وبخا�سة  الحالي،  ب�سكلها 

الحديثة؟ 

دين و�سنفها �سمن هذا  اأنها  فالذي و�سفها على 

تعاملوا  الذين  اأما  الراف�ض،  منها موقف  الفهم وقف 

حياة  لتنظيم  واآل��ة  الب�سري  للتطور  كنتاج  معها 

الم�سلمين،  نحن  معها  نتعامل  وحينما  قبلها.  النا�ض 

الذي  بال�سكل  وثقافتنا  وبيئتنا  اإطارنا  في  ندخلها 

واإن  ومرجعيتنا،  ديننا  مبادئ  مع  تماماً  يتوافق 

ل  اأن  يجب  الم�سلمين  واق��ع  يعرفه  ال��ذي  التردي 

ين�سحب على الإ�سالم، فمن ميزات الإ�سالم اأنه ترك 

الحياة  تدابير  مجال  في  لالجتهاد  وا�سعة  م�ساحات 

فاإن  ال�سورى،  مرجعيته  الإ�سالم  كان  واإذا  العامة، 

من  كان  لذلك  الديمقراطية،  مرجعيتها  الليبرالية 

التي  الآليات  من  مجموعة  عند  الوقوف  ال�سروري 

اأقرتها الليبرالية لخدمة الم�سروع الديمقراطي. 

هناك  اأن  مداخلته،  في  البنا  د.جمال  اأك��د  وق��د 

في  تتمثل  والديمقراطية،  الإ�سالم  بين  التقاء  نقاط 

قيمتان  القت�ساد،  في  والعدل  الفكر،  في  الحرية  اأن 

مطبقين  تكونا  اأن  ُيفتر�ض  اأ�سيلتان  اإ�سالميتان 

بين  مقارنة  نعقد  وعندما  الإ�سالمي،  المجتمع  في 

وديمقراطية  اأثينا،  طبقتها  التي  ال�سوق  ديمقراطية 

ديمقراطية  اأن  نجد  الم�سلمون،  طبقها  التي  الجامع 

بالب�ساطة  ات�سمت  لأن��ه��ا  الأف�����س��ل  ه��ي  ال��ج��ام��ع 

والنفتاح.

اأما د.وحيد عبد المجيد فيفّرق بين الديمقراطية 

التجاه  وفق  ومفهومها  الإج��رائ��ي،  التجاه  وفق 

الديمقراطية  اأن  يرى  الإجرائي  فالتجاه  الثقافي. 

يمكن اأن توجد بمجرد توفر الإجراءات ب�سرف النظر 

عن ال�سياق الذي يحيط بتلك الإجراءات، اأما التجاه 

الثقافي فيرى اأن ن�سر الثقافة الديمقراطية �سروري 

من اأجل تنفيذها. اإن النظام الديمقراطي -كما يقول- 

والقت�سادية  الجتماعية  حقوقه  لالإن�سان  يكفل 

خالل  من  واإنما  تلقائي،  ب�سكل  لي�ض  لكن  والثقافية، 

ن�سال اأ�سحاب هذه الحقوق، تدعمهم الحريات التي 

يكفلها النظام الديمقراطي.

التي  والحريات  الحقوق  على  الإ�سالم  وي�سمل 

العتقاد،  حرية  مثل  الديمقراطية،  ركائز  تمثل 

والحق في الأمن، والحق في اختيار الحاك. ويقول 

د.عبدالمنعم اأبو الفتوح اإن »الإخوان الم�سلمين« قد 

اعلنوا منذ قيام جماعتهم، اأن »النظام البرلماني الذي 

وقيام  اللدولة  لرئي�ض  النزيه  الحر  الختيار  يعتمد 

مجل�ض نيابي له �سلطات المحا�سبة والمراجعة، هو 

الأقرب لأ�سلوب الحكم في الإ�سالم«.

الجتهاد  وو�سع  ال�سريعة،  من  جزء  الجتهاد 

اللقاء  تعوق  التي  الحواجز  يزيل  الح�سبان  في 

ويقول  والديمقراطية.  الإ���س��الم  بين  ال��م��رغ��وب 

»اأق��رب  الد�ستوري  النظام  اإن  العريان  د.ع�سام 

اإلى بناء  العالم لالإ�سالم«، لكنه يدعو  نظام حكم في 

على  ح�سارياً  اإ�سهاماً  بو�سفها  اإ�سالمية  ديمقراطية 

غرار الديمقراطية الغربية والديمقراطية الهندو�سية 

تف�سيل  العريان  وينتقد  الآ�سيوية.  والديمقراطية 

ال�ستبدادية  الحكم  نظم  ال�سيا�سية  التيارات  بع�ض 

على اأن ي�سل التيار الإ�سالمي اإلى الحكم عن طريق 

بين  م�ستركة  اأهداف  اأربعة  يحدد  وهو  النتخابات. 

تحقيق  هي:  ال�سيا�سية،  والتيارات  الإ�سالمي  التيار 

الوطني  الأم��ن  على  والحفاظ  ال�سليم،  ال�ستقالل 

والتنمية  الجتماعي  التما�سك  وتحقيق  والقومي، 

الإن�سانية.

وفي هذا الإطار، ورغم الختالف، يرى بع�سهم 

اأنه ل مانع من اأن تكون الديمقراطية هي الآلة التي 

نظام  م�سورة  كانت  �سواء  المجتمع،  اإدارة  بها  تتم 

الحكم اإ�سالمية اأو علمانية. وفي الندوة التي عقدت 

والديمقراطية«،  »الإ���س��الم  بعنوان  �سنعاء  في 

في  الديمقراطية  اأزم��ة  اإن  قالت  اأطروحة  تج�سدت 

ومعقدة،  مركبة  اأزم��ة  والإ�سالمي  العربي  واقعنا 

التاريخية وال�سيا�سية  العتبارات  من�سوؤها عدد من 

اأن  بع�سهم  اتفق  وق��د  والقت�سادية،  والثقافية 

الديمقراطية بو�سفها منهجاً غربياً، تخالف الت�سريع 

اأما  كفرياً«.  »منهجاً  بع�سهم  وعّدها  بل  الإ�سالمي، 

بين  اإيجابية  عالقة  على  اأك��د  فقد  الآخ��ر  بع�سهم 

الإ�سالم والديمقراطية، اإذ اإن قيم الحرية والم�ساواة 

التعاليم  ج��وه��ر  م��ع  تختلف  ل  ب��الآخ��ر  وال��ق��ب��ول 

اإن�سانية،  ح�سارية  ر�سالة  الإ�سالم  لأن  الإ�سالمية، 

من مبادئه في الحكم: العدل، الم�ساواة، وال�سورى 

التي هي لي�ست قالباً متجمدًا، لكنها تعني الم�ساركة 

في الحكم، وحق ال�سعب في تقرير �سوؤونه، واختيار 

حكامه ومراقبتهم ومحا�سبتهم، و�سمان التزامهم في 

ما ي�سدرون من قرارات ويْحدثون من اأو�ساع تحقق 

م�سلحة المجتمع، اأخذًا براأي ال�سعب مبا�سرة اأو عن 

اأو ينفرد به  بالأمر فرد  طريق نوابه حتى ل ي�ستبد 

حزب اأو ت�ستاأثر فئة. 

في  الديمقراطية  تطبيق  اأن  اأك���د  م��ن  وه��ن��اك 

الموروث  تجاوز  يتطلب  والإ�سالمي  العربي  العالم 

الديمقراطية  مفاهيم  واإ�ساعة  ال�ستبدادي،  الفقهي 

واأي  والحوار،  والتعليم  الإع��الم  عبر  المجتمع  في 

و�سائل اأخرى تهدف اإلى تعزيز الثقافة الديمقراطية 

المجتمع،  وعالقات  الحكم  منهج  من  جزءًا  لت�سبح 

وتعزيز قيم العدل، والأخذ الجاد بمبداأ الالمركزية، 

والعتراف بالتنوع والتعددية في المجتمع �سيا�سياً 

ال�سيا�سي  الإ���س��الح  وع��ّد  وعقائدياً،  واجتماعياً 

المجتمعات  الأ�سا�ض لتحقيق ال�ستقرار في  المدخل 

العربية والإ�سالمية. 

نظرات مت�سابه جتاه الدميوقراطية

كما  الإ�سالميين  عند  لي�ست  الديمقراطية  م�سكلة 

يقول د.عوي�سة، فقد تجاوز الإ�سالميون ذلك بالرغم 

من  المتاحة  الم�ساحة  على  الكثيرة  تحفظاتهم  من 

اللغة  بها  تدار  التي  الطريقة  وعلى  الديمقراطية، 

الديمقراطية. ان ال�سكل لدى الآخرين نظماً ونظريًة 

غير اإ�سالمية، اأنهم يريدون الديمقراطية بمقا�ض ومن 

وهو  الديمقراطية.  �سد  فاإنهم  واإل  معينة،  نتائج 

ي�ست�سهد بقول لجيم�ض بيكر، فيه اأن اأميركا ل ت�سمح 

ل  و«اأننا  اأميركا«  اأع��داء  بالديمقراطية  يخرج  باأن 

نريد الديمقراطية اإذا كانت �ستاأتينا بالإ�سالميين«.

حكماء  هم  البرلمانية  الم�ساركة  اأجازوا  والذين 

التحفظ  مع  الإج���ازة  اإل��ى  ذهبوا  وال��ذي��ن  الأم���ة، 

بع�ض  هم  التحرير  اإلى  ذهبوا  والذين  الأمة،  علماء 

عن  يخرج  ل  جميعاً  منهم  والموقف  الإ�سالميين، 

دائرة الجتهاد.

البرلمان �سرورة ع�سرية، وهو �سرورة عقلية، 

�سرورة  وه��و  النا�ض،  لعقول  احترام  من  فيه  لما 

تعزز  فالأمة  م�سلحية،  �سرورة  اأن��ه  كما  علمية، 

للحاكم اأعواناً �سالحين وبطانة �سالحة. ولكل ع�سر 

ال�سورة  عند  بالوقوف  النا�ض  اأ�سر  فاإذا  و�سائله، 

وخو�ض  التفكير.  في  خلاًل  يعني  ذلك  فاإن  القديمة، 

بالعمل  الرت��ق��اء  على  ي�ساعد  ذات��ه  بحد  التجربة 

ال�سيا�سي اإلى م�ستوى اأف�سل. والذي يهمنا هو موقف 

فالمجموعات  الديمقراطية.  من  الحركية  الجماعات 

)جماعة  المختلفة  باألوانها  والتكفيرية  الجهادية 

والناجون  والتبين  التوقف  وجماعات  الم�سلمين( 

من النار والدعوة والقتال، اأخذت الموقف الراف�ض. 

»المرة  ديمقراطيُة  اأنها  على  معها  تعامل  من  هناك 

»الإخ��وان  اأم��ا  والجزائر(.  )ال�سودان  ال��واح��دة« 

واليمن  ولبنان  والأردن  م�سر  ف��ي  الم�سلمون« 

وحزب حركة مجتمع ال�سلم والحركة الد�ستورية في 

الكويت، وتون�ض )النه�سة(، فقد قبلوا بها وتعاملوا 

معها.

اإن  الأزاي���دة  قطي�ض  اأحمد  )المرحوم(  ويقول 

الديمقراطية »ا�ستجابة للفطرة التي خلق اهلل النا�ض 

للدنيا  الديمقراطية  تعلم  اأن  باأمتنا  وح��ريٌّ  عليها، 

كلها. ال�ستجابة للديمقراطية هي ا�ستجابة لمعطيات 

الواقع الب�سري«. وجاء في الثابت الرابع من ثوابت 

»تر�سيخ  ن�ّسه:  ما  الإ�سالمي  العمل  جبهة  ح��زب 

احترام  وتاأكيد  والديمقراطية،  ال�سورى  مبادئ 

الفردية  المواطنين  وح��ري��ات  وحقوقه  الإن�سان 

والجتماعية وال�سيا�سية«.

وتوؤمن الحركة الإ�سالمية في الأردن ب�«التعامل 

مع التعددية ب�سدق وقناعة، وعلى الآخرين التعامل 

العكايلة  د.ع��ب��داهلل  وي��رى  نف�سها«.  بالروح  معها 

كقوة  تبرز  لم  الأردن  في  الإ�سالمية  الحركة  اأن 

�سيا�سية كبيرة اإل في �سنة 1989، عندما �ساركت في 

ال�سيا�سية،  باللعبة  وقبلت  البرلمانية،  النتخابات 

الملكية  اللجنة  ف��ي  و�ساركت  ال����وزارة،  ودخ��ل��ت 

ل�سياغة الميثاق الوطني.

ومار�سته.  النموذج  قبلت  فقد  تركيا،  في  اأم��ا 

وفي الباك�ستان هناك غمو�ض بين الرف�ض والقبول، 

الو�سط  )ح��زب  اإ�سالمية  اأخ��رى  محاولت  وهناك 

اأ�س�ست  والمغرب(  والبحريني  والأردن��ي  الم�سري 

الراف�سين  اإن  تظيم.  كاأ�سلوب  للديمقراطية  نظرياً 

بدياًل،  �سكاًل  يقدموا  لم  الغالب  في  للديمقراطية 

كما  مواطنون،  الإ�سالمية  البالد  في  والم�سيحيون 

حقوقهم  ياأخذوا  اأن  يجب  الغرب  في  الم�سلمين  اأن 

كمواطنين. نحن بحاجة اإلى اأن نقنع النا�ض بنجاح 

والفهم  ال��ح��وار  على  القائم  الإ�سالمي  الم�سروع 

الغزالي:  الإمام  قاله  ما  ن�ستذكر  المتبادل. وفي هذا 

»الإ�سالم ق�سية ناجحة يعر�سها اأحياناً محاٍم فا�سل 

في�سّوه �سورتها«.

الإخ���وان  الإ�سالميين  م�ساركة  ف��ان  وع��ل��ي��ه، 

-اإن  الديمقراطية  اللعبة  في  الأردن  في  الم�سلمين 

واإنما  فكري،  موقف  من  ينطلق  ل  التعبير-  ج��از 

النتخاب  بقانون  يتعلق  �سيا�سي  بمناخ  مرتبط  هو 

ونزاهة  وال�سفافية  النتخابية  العملية  ادارة  اأو 

النتخابات، وهو ما ين�سجم مع الموقف »الإخواني« 

في كل البالد العربية تقريباً.

الإ�شالميون .. والدميقراطية
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على  وغمو�ساً  التبا�ساً  المفاهيم  اأكثر  من  ال�سلفية  مفهوم  يعّد 

دللته  تبيان  في  الأنظار  تختلف  اإذ  وتداوله،  انت�ساره  من  الرغم 

ال�سطالحية، واإذا تجاوزنا المعنى اللغوي الذي يحيل اإلى ال�سلف 

ال�سطالحية  دللتها  في  ال�سلفية  فاإن  الما�سوية،  على  ودللته 

مرت باأطوار تاريخية عديدة وتحولت فكرية عميقة، اأ�سفرت عن 

ال�سلفي  الف�ساء  اإلى  تنتمي  وحركات  وجماعات  توجهات  تنا�سل 

تتنا�سل  زالت  وما  ال�سلف،  اإلى  النتماء  جميعا  تّدعي  العمومي 

وتتكاثر نظرا لطبيعتها الأيديولوجية المت�سلبة، التي تتوافر على 

انق�سام وتجزوؤ وت�ستت دائم. 

بنيتها  في  تجتمع  اأنها  اإل  وتنوعها  تكاثرها  من  الرغم  وعلى 

الدللة  تختلف  اإذ  ال��ج��ذور،  اإل��ى  ال��ع��ودة  طلب  على  ال�سلبة 

للم�سطلح،  التاريخي  التطور  بح�سب  لل�سلفية  ال�سطالحية 

تبلورت  فقد  ولذلك  العملية،  والمواقف  النظرية،  والجتهادات 

ومتناق�سة،  مت�ساربة  �سلفيات  والإ�سالمي  العربي  العالمين  في 

كال�سلفية الدعوية والإ�سالحية والوطنية والجهادية.

ل�«ال�سلفية«  ال�سائع  التاريخي  ال�سطالح  ف��اإن  ذل��ك،  مع   

ال�سالح  بال�سلف  القتداء  اإلى  يدعو  الذي  التجاه  ذلك  اإلى  ي�سير 

هم  ال�سالح«  و«ال�سلف  الحا�سر،  في  ونموذجاً  قدوة  واتخاذهم 

ويبدو  الإ�سالمية.  الأم��ة  تاريخ  في  الأول��ى  الثالثة  القرون  اأهل 

محدد  م�سمون  على  ي��دل  ل  لل�سلفية  التاريخي  ال�سطالح  اأن 

اإذ  اأخ��رى،  عن  وينفيها  بعينها  جماعة  على  دللته  في  يتطابق 

التطور  العام؛ ولعل  التاريخي  الم�سلمين �سلفيون بالمعنى  جميع 

التاريخي لالتجاهات ال�سلفية وما توالد عنها من حركات وجماعات 

الأهداف  في  وتتباين  تختلف  متعددة  �سلفيات  وجود  عن  يك�سف 

والمقا�سد والو�سائل.

عبد  طه  المغربي  الفيل�سوف  بح�سب  ال�سلفية  تعريف  يمكن 

الخروج من حالة  اإلى  ت�سعى  اإ�سالحية  بو�سفها »حركة  الرحمن 

من  ال�ستعمارية،  وال�سيطرة  ال�سيا�سي  والنهيار  العلمي  الركود 

خالل الدعوة اإلى اإحياء التراث الإ�سالمي، والعمل على ا�ستعادة 

به  علقت  التي  الممار�سات  من  وتطهيره  النقية،  الإ�سالم  �سورة 

الأخالقية  القيم  وتر�سيخ  وال�سرك،  والعوائد  البدع  من  تاريخّياً 

الباحث  بح�سب  ال�سلفية  اإلى  النظر  ويمكن  الأ�سيلة«،  الإ�سالمّية 

عبد الحكيم اأبو اللوز بو�سفها: »نزعة احتجاجية على التطويرات 

التي طراأت على م�ستويين من الم�ستويات الأ�سا�سية للدين: الفكري 

والتعبدي«.

وجماعات  وتوجهات  قوى  ي�سم  وا�سع  تيار  فال�سلفية  وبهذا، 

وحركات قديمة وحديثة ومعا�سرة، من اأبرزها:

اإحيائي  ديني  اتجاه  عن  وتعّبر  التاريخية،  اأول:ال�سلفية   -

ي�سع ن�سب اهتمامه ق�سية الهوية الخا�سة وتميزها وطهوريتها، 

ق�سايا  على  اهتمامه  ويركز  ال�سلف،  عن  الوارد  بالن�ض  ويعت�سم 

يد  على  ظهرت  وقد  بها،  المتعلقة  العبادات  وم�سائل  العتقاد 

الهجري،  الثالث  القرن  في  ه�(   241 )ت.  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام 

و�سهد القرن ال�سابع الهجري ظهور نزعة �سلفية ثانية اأكثر ن�سجا 

ال�سلفية  بلغت  اإذ  ه�(   728-661( تيمية  ابن  يد  على  وو�سوحا 

التاريخية بف�سله اأوج ن�سوجها واكتمالها. 

ال�سلفية  رحم  من  خرجت  وقد  الوهابية،  ال�سلفية  ثانيا:   -

التاريخية، في مطلع القرن الثامن ع�سر، وامتدت اإلى اأوائل القرن 

-1703( الوهاب  عبد  بن  محمد  ال�سيخ  يد  على  ع�سر،  التا�سع 

1791( في �سبه جزيرة العرب، وتعّد ال�سلفية الوهابية النموذج 

الإر�سادي لل�سلفيات الالحقة كافة في العالمين العربي والإ�سالمي، 

اإذ ا�ستقر م�سطلح »ال�سلفية« في دللته ال�سطالحية ب�سكل وا�سح 

ل لب�ض فيه، وتنا�سلت من رحم ال�سلفية الوهابية �سلفيات جديدة.

- ثالثا: ال�سلفية الإ�سالحية، وقد تاأثرت بال�سلفيَتين الوهابية 

والتاريخية، اإل اأّن تزاُمن ظهورها مع الحتكاك بالغرب، عقب بدء 

المرحلة ال�ستعمارية التي اجتاحت العالمين العربي والإ�سالمي، 

»التقدم  اإ�سكالية  واأ�سبحت  واجتهاداتها،  توجهاتها  من  ب��ّدل 

الدين  جمال  منّظريها:  اأبرز  من  وكان  ال�ساغل،  �سغلها  والتاأخر« 

الأفغاني )1838-1897(، وال�سيخ محمد عبده )1905-1849(، 

ومن بعدهما ال�سيخ محمد ر�سيد ر�سا )1935-1865(.

ر عن تلك الحركات الدينية  - رابعا: ال�سلفية الوطنية، وهي ُتعبِّ

التي كان محور حركتها مقاومة ال�ستعمار الغربي لبلدان الم�سلمين 

اأفول  عقب  وطنية  اإ�سالمية  دولة  لإقامة  وال�سعي  له،  والت�سدي 

في  اأ�سا�سية  ب�سورة  تركزت  وقد  ال�ستقالل،  وتحقيق  ال�ستعمار 

بادي�ض  بن  الحميد  عبد  رموزها  اأبرز  ومن  العربي،  المغرب  دول 

)1889-1940(، وعالل الفا�سي )1974-1910(. 

جماعة  رح��م  من  خرجت  وق��د  الحركية،  ال�سلفية  خام�سا: 

-1906( البنا  ح�سن  الإم��ام  اأ�س�سها  التي  الم�سلمين،  الإخ��وان 

1948(. وعقب ال�سدام مع نظام جمال عبد النا�سر بداأت تت�سكل 

روؤية اإخوانية �سلفية حركية بديلة، عمل على تاأ�سي�سها �سيد قطب 

نقد  على  تقوم  �سريحة  حركية  �سلفية  د�سن  اإذ   ،)1966-1906(

الدولة  اإقامة  اأجل  من  وذلك  الإ�سالمية،  البلدان  في  الدولة  اأ�س�ض 

الإ�سالمية التي تكون فيها الحاكمية هلل.

 �ساد�سا: ال�سلفية الجهادية، ا�ستندت اإلى اأفكار �سيد قطب واأبو 

الأعلى المودودي )1903-1979( حول »الحاكمية« و«الجاهلية، 

مرورا ب�«�سالح �سرية« �ساحب كتاب »ر�سالة الإيمان«، ثم محمد 

عبد ال�سالم فرج �ساحب كتاب »الفري�سة الغائبة« الذي مزج فيه 

الجهاد  اأ�سهم  وقد  والحركية،  والوهابية  التاريخية  ال�سلفية  بين 

تبلورت  الجهادية  ال�سلفية  الحركات  ع�سرات  بن�سوء  الأفغاني 

لحقا بتاأ�سي�ض تنظيم القاعدة. 

ا�ستلهم  وا�سعا  تيارا  وت�سم  التقليدية،  ال�سلفية  �سابعا:   

ت�ستند  روؤية  بلورة  على  وعمل  والوهابية،  التاريخية  ال�سلفيتين 

اإلى اإ�سالح المجتمع من دون الدخول المبا�سر بال�سيا�سة.

العالم  بلدان  من  كغيره  عديدة  �سلفيات  ظهور  الأردن  �سهد 

هما:  اأ�سا�سيين  تيارين  بروز  عن  ال�سلفية  وتمخ�ست  الإ�سالمي، 

التقليدية والجهادية، و�سوف نتناولهما على التوالي.

 ال�سلفية التقليدية

ال�سيخ  ب�سيرة  الأردن  في  التقليدية  ال�سلفية  م�سار  انطبع 

الموؤ�س�ض محمد نا�سر الدين الألباني )1914-1999(، فقد تقّلب 

عن  تمخ�ست  �ساقة  وم�سيرة  طويلة  تاريخية  اأطوار  في  الألباني 

خ�سو�ساً،  ال�سام  بالد  في  ال�سلفية  �سيوخ  اأب��رز  كاأحد  تتويجه 

والعالم الإ�سالمي عموماً. هاجر الألباني مع عائلته عام 1922 من 

تلتزم  دينياً،  محافظة  فقيرة  لأ�سرة  دم�سق،  في  وا�ستقر  األبانيا، 

بالمذهب الحنفي، وبداأت روؤيته ال�سلفية بالظهور من خالل اطالعه 

ال�سيد ر�سيد ر�سا، وبداأ  التي كانت ي�سدرها  على مجلة »المنار« 

بعيدًا عن  موازياً  تعليماً  مبكرًا، وتعلم  النبوي  بالحديث  اهتمامه 

المدار�ض النِّظامية التي كانت تخ�سع لل�سيا�سة ال�ستعمارية، وقد 

م�سارات  في  مهماً  دورًا  والجتماعية  ال�سيا�سية  المتغيرات  لعبت 

ت�سكله. 

وا�سح  ب�سكٍل  تتبلور  المحافظة  لل�سلفية  الألباني  روؤية  بداأت 

بعد ف�سل ال�سيا�سات التي اتبعتها الجماعات ال�سلفية المختلفة في 

تاريخية  لحظة   ،1967 حزيران  هزيمة  وكانت  الإ�سالمي،  العالم 

ال�سلفية  للدعوة  وال�سيا�سي  الفكري  الم�سار  تحديد  في  فارقة 

الإخ��وان  بين  الدامية  ال�سراعات  فبعد  المحافظة،  الألبانية 

عام  الأردن  في  الألباني  ا�ستقر  �سوريا،  في  والنظام  الم�سلمين 

التاريخية  بن�سختيها  ال�سلفية  المدر�سة  اإلى  ينتمي  وهو   .1980

اإلى  ت�ستند  الألباني  اإليها  ينتمي  التي  ال�سلفية  اأن  اإل  والوهابية، 

المحافظة  لل�سلفية  �سعارا  وباتت  بتبنيها  انفرد  اأ�سا�سية  مقولة 

وهي: »الت�سفية والتربية«، والتي مرت بمراحل تاريخية مختلفة، 

واأطوار فكرية متعددة، تعود في جذورها اإلى مبداأ �سلفي تاريخي 

اأ�سا�سي وجذري قوامه »التباع ل البتداع«، فالتباع هو جوهر 

نظرية الت�سفية، ول يمكن اأن تتم بح�سب الألباني اإل بالك�سف عن 

هذا  ويتحكم  اأ�سرارها،  من  المجتمع  وتطهير  ومالحقتها  البدع 

المبداأ بموقفه من الديمقراطية و�سائر المفاهيم الحداثية.

 اأخذت الروؤية ال�سلفية المحافظة لالألباني بال�ستقرار الن�سبي 

الما�سي،  القرن  من  الثمانينيات  بداية  الأردن  في  اإقامته  عقب 

وتركزت �سلفيته بالدعوة اإلى الرجوع اإلى الإ�سالم كما بداأ نقياً قبل 

بناء  على  وعمل  والمعا�سرة،  القديمة  والبدع  الأهواء  تلوثه  اأن 

عليها  �سيطر  الجماعية،  ولي�ض  الفردية  اإلى  ت�ستند  �سلبة  قاعدة 

هاج�ض الخال�ض الفردي، ولذلك فهي تتحفظ على العمل الجماعي، 

واأي �سورة من �سور الحداثة ال�سيا�سية التنظيمية والحركية.

في  واإقامته  الأردن،  اإلى  هجرته  ومالب�سات  ظروف  اأن  ويبدو 

والم�سالمة  المهادنة  المحافظة  �سلفيته  بلورة  على  عملت  عّمان، 

لل�سلطة، والمعادية للديمقراطية في الوقت نف�سه، فقد باتت الروؤية 

اإلى  النا�ض جميعاً  للتغيير والإ�سالح تنح�سر في دعوة  الألبانية 

اأن هذه الإ�ستراتيجية التي تقوم  الخال�ض فردًا فردًا، وهو يعتقد 

على اأ�سا�ض ت�سفية المجتمع وتربيته �سوف توؤدي في النهاية اإلى 

القائمة  الدولة  اإلى مواجهة  تلجاأ  اأن  الإ�سالم، من دون  قيام دولة 

عن  بالبتعاد  الألباني  روؤي��ة  وتتميز  �سرعيتها،  في  والت�سكيك 

ال�سلفية  وتجتهد  مطلقاً،  �سرًا  بو�سفها  الغربية،  الحداثية  القيم 

من  المجتمع  باأ�سلمة  والتربية«  »الت�سفية  خالل  من  المحافظة 

جديد عبر القاعدة، ولي�ض الدولة، فالتو�سع في تربية وتنقية اأفراد 

المجتمع �سوف يف�سي في نهاية المطاف اإلى قيام مجتمع اإ�سالمي 

بال�سرورة.

باأطروحة  الإ�سالحية  المحافظة  ال�سلفية  روؤي��ة  وتتلخ�ض   

طهورية،  اإحيائية  فكرة  على  تقوم  وهي  والتربية«،  »الت�سفية 

كافة  الإجابات  على  يحتوي  متكامل،  دين  الإ�سالم  اأن  من  انطالقا 

اأن  من  وانطالقا  والإن�سان،  للوجود  النهائية  بالأ�سئلة  المتعلقة 

�سبب التخلف والف�ساد الذي يعاني منه المجتمع هو �سعف الإيمان، 

والموؤامرات الخارجية م�سيحية ويهودية واإلحادية، وبهذا فالعدو 

الأكبر يكمن في الداخل، وهو الذي يهدد وجود الجماعة الم�سلمة 

وتجان�سها وهويتها، ول �سبيل اإلى تحقيق النه�سة اإل بما كان عليه 

�سلف الأمة، فال ي�سلح اأمر هذه الأمة اإل بما ي�سلح به اأولها، وذلك 

م�سارات  عن  البتعاد  يعني  الذي  الأمر  البتداع.  وترك  بالتباع 

ال�سيا�سية  الحداثة  مقدمتها  وفي  واإفرازاتها  المتعددة  الحداثة 

ومنتجاتها الديمقراطية.

ينطلق الألباني في تحديد رف�سه للديمقراطية من خالل ت�سوره 

لماهية الإ�سالم ونظرية ال�سيا�سة في الإ�سالم، فالإ�سالم -بح�سب 

الألباني- دين مكتمل بذاته، اإذ يحتوي على اإجابات قاطعة ل�سائر 

وتكمن  خارجه،  من  يكمله  لما  يحتاج  ول  والنوازل،  الم�سكالت 

تاريخياً  تعر�ض  الذي  الإ�سالم  في  ولي�ض  الم�سلمين،  في  الم�سكلة 

عليها  كانت  التي  النقية  �سورته  هت  �سوَّ وانحرافات  لتحريفات 

العقدية  والعوائد  فالبدع  ال�سالح،  وال�سلف  ال�سحابة  اإبان ع�سر 

بدَّ من  الإ�سالم، ول  والجتماعية وال�سيا�سية، عملت على ت�سويه 

العودة اإلى النبع الأول الذي جاء به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 

الإ�سالح  ف��اإن  ال�سحيحة  وال�سنة  الكتاب  اإل��ى  العودة  وبمجرد 

والتجديد �سوف يتحقق تلقائيا، ول يتحقق ذلك اإل باتباع الإ�سالم 

التقليدية  ال�سلفية  بح�سب  وهم  ال�سرعيين،  ممثليه  عبر  ال�سحيح 

اأهل الحديث، بو�سفهم الفرقة الناجية والطائفة المن�سورة، التي 

الفرق  �سائر  اأما  و�سفائه،  الإ�سالم  نقاء  على  الحفاظ  على  عملت 

وال�سيعة  والأ�ساعرة  كالمعتزلة  التاريخية؛  وال�سيا�سية  العقدية 

الحكم  وين�سحب  الهالكة،  الفرق  من  فهي  وغيرها،  وال�سوفية 

بالهالك وال�سالل والبتداع على الجماعات والحركات والأحزاب 

الحنفية  من  الفقهية  المذاهب  اأن  المعا�سرة،كما  الإ�سالمية 

والمالكية وال�سافعية والحنبلية وغيرها، عملت على تر�سيخ الفرقة 

والتع�سب واأ�سهمت في تر�سيخ حالة البتداع والتخلف والتفرق.

بمعناها  الإ�سالمي،  ين  الدِّ من  الألباني-  -بح�سب  فال�سيا�سة 

ال�سرعي، وهي ماأمور بها �سرعاً، اإل اأنه ي�سدد في فتاويه على القول: 

الحركات  من  يقترب  بهذا  وهو  ال�سيا�سة«،  ترك  ال�سيا�سة  »من 

اهتمامات  على  تتوافر  ل  التي  التبليغ  كجماعة  الطهورية  ة  ْقِويَّ التَّ

�سيا�سات  خالل  من  تتحقق  ثمرة  بو�سفها  بال�سيا�سة،  مبا�سرة 

االتيارات ال�شلفية ..  من الدعوة اإلى اجلهاد

العدد 3   اخلمي�س 11-3 -2011



11$ للدرا�سات .. الإ�سالميون وال�سلطة .. �سعرة معاويةقضايا الساعة

الجماهيرية  القاعدة  اإلى  والنفوذ  المجتمع،  اأ�سلمة 

الوا�سعة، كاإ�ستراتيجية ل غنى عنها قبل الدخول في 

م�ساألة الدولة وا�ستئناف الحياة الإ�سالمية. 

للديمقراطية  ال�سلب  الأيديولوجي  الت�سور  اإن 

وتكفير  رف�����ض  ع��ل��ى  المحافظة  ال�سلفية  ح��م��َل 

بو�سفها  كالنتخابات،  ومنتجاتها،  الديمقراطية 

والتعددية  الديمقراطية  فكْفُر  محرمة«.  »بدعة 

التقليدي  ال�سلفي  الخطاب  ثوابت  اأحد  والنتخابات 

الواقع  لبيئة  المحافظ  ال�سلفي  فالإدراك  المحافظ؛ 

الإ�سالمي،  الدين  ولطبيعة  وال�سيا�سي،  الجتماعي 

الخلل  لإ�سالح  مثالية  خ�سائ�ض  ذات  نظرية  اأفرز 

»الت�سفية  با�سم  الإ���س��الم��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��واق��ع 

كثيف  بح�سور  النظرية  هذه  تتمتع  اإذ  والتربية«، 

على  وتتوافر  التقليدي،  ال�سلفي  الخطاب  مجمل  في 

للنهو�ض  وحيدة  كطريق  �سمنية  �سيا�سية  م�سامين 

من  الديمقراطية،  عن  بعيدا  الإ�سالمي  العالم  بواقع 

الخالفة  واإقامة  الإ�سالمية،  الحياة  ا�ستئناف  اأجل 

ق��راءة  م��ن  م�ستوحاة  الطريقة  وه��ذه  وال��دول��ة، 

انتقائية لل�سيرة النبوية، تلك ال�سيرة التي لم تتمكن 

الإ�سالمية  والأح��زاب  التاريخية  الإ�سالمية  الفرق 

ال�سلفية  بح�سب  وتطبيقها  قراءتها  من  المعا�سرة 

في  ودخلت  م�سارها،  عن  انحرفت  بل  المحافظة، 

َمن  الحديث  اأهل  وحدهم  اإذ  التباع،  بدل  البتداع 

تمثل ال�سيرة ومنهج ال�سلف ال�سالح.

دولة  قيام  ا�ستحالة  على  الألباني  ال�سيخ  اأك��د 

»الت�سفية  ب�سيا�سيات  ال��م��رور  دون  من  الإ���س��الم 

والتربية«، عن طريق اأ�سلمة المجتمع، وهذا ل يمكن 

بال�سيا�سة،  المبا�سر  ال�ستغال  طريق  عن  تحقيقه 

ال�سيا�سية  ال��م�����س��ارك��ة  ط��ري��ق  ع��ن  اأك����ان  ���س��واء 

عن  اأو  ك��ف��ري��ة(،  طريقة  بو�سفها  )دي��م��ق��راط��ي��اً، 

عن  ترد  لم  بدعة  بو�سفها  والثورة  النقالب  طريق 

»الت�سفية  ف�سيا�سات  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

تعني  التقليدي،  ال�سلفي  المنهاج  بح�سب  والتربية« 

�سرورة الحفاظ على �سفاء ونقاء الإ�سالم مما علق 

الحالية  الإ�سالمية  فالهوية  وح�سارياً،  تاريخياً  به 

تفريغ  اإل��ى  يهدف  مكثف  ح�ساريٍّ  لغزو  تتعر�ض 

الإ�سالم من م�سمونه، واأعداء الإ�سالم ل يتوانون عن 

الكيد والمكر لأمة الإ�سالم، والم�ساألة الأكثر خطورة 

والعادات  المناهج  �سيوع  هي  الألباني-  -بح�سب 

الكفرية، التي اأ�سبحت منت�سرة في العالم الإ�سالمي، 

والبدع والنحرافات العقدية والت�سريعية التي باتت 

والمذهبيات  الهالكة،  الفرق  تيارات  بفعل  متحكمة 

المتع�سبة، والعرفانيات الم�سّلة. 

وعمليات اإعادة الأ�سلمة بح�سب نظرية »الت�سفية 

داخلية  ع���دة،  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى  تعمل  وال��ت��رب��ي��ة«، 

وخارجية، والخطوة الأولى لالإ�سالح والتغيير تتم 

الإ�سالمية مما هو دخيل  العقيدة  عن طريق ت�سفية 

الإلهية،  ال�سفات  وجحد  )كال�سرك،  عنها  وغريب 

والأخ��ذ  ال�سحيحة،  الأح��ادي��ث  ورد  وت��اأوي��ل��ه��ا، 

الفقه  وت�سفية  والمو�سوعة(،  ال�سعيفة  بالأحاديث 

الإ�سالمي من الجتهادات الخاطئة المخالفة لل�سنة، 

وتنقية التف�سير من الإ�سرائيليات والنحرافات.

خطاب  في  بقوة  حا�سرًا  الهوية  هاج�ض  ويبدو   

للهوية يعمل  النرج�سي  المحافظة، فالجرح  ال�سلفية 

تتحقق  ل��م  متخيلة  نقية  هوية  ع��ن  للبحث  كقوة 

التربية  على  ي�سدد  فهو  الأذهان،  في  �سوى  تاريخياً 

الغربية  بالتربية  تتاأثر  ل  الأظفار، حتى  نعومة  منذ 

الفرق  بفعل  داخلياً  المنحرفة  بالتربية  ول  الكافرة، 

الفرق  خانة  في  ت�سنف  التي  الإ�سالمية  والمذاهب 

وه��ذه  ال�سالة،  المذهبية  والع�سبيات  الهالكة 

العقبات  اأهم  من  هي  الهوية  تواجه  التي  التحديات 

ولذلك  الإ�سالمية،  ال��دول��ة  قيام  دون  تحول  التي 

والجماعات  الحركات  ل��دى  المتبعة  المناهج  ف��اإن 

الإ�سالمية الديمقراطية محكوم عليها بالف�سل، ب�سبب 

والإ�سالح،  للنه�سة  الالزمة  بال�سروط  تحققها  عدم 

ال�سالح.  ال�سلف  منهج  ومخالفة  بالبدع  �سها  وتلبُّ

من  المخرج  ه��ي  والتربية«  »الت�سفية  ونظرية 

المحافظة،  ال�سلفية  اأتباع  يرى  كما  الراهنة  الحالة 

وفاقد ال�سيء ل يعطيه كما يوؤكد الألباني، ول يمكن 

تحقيق ذلك اإل باتباع منهج اأهل الحديث، فهم الفرقة 

الناجية والطائفة المن�سورة.

يتوافر  المحافظة  لل�سفلية  ال�سيا�سي  الخطاب  اإن 

على روؤية طهورية للمجتمع والدولة، ويتوافر على 

يقين قاطع حول اآليات التغير ومقا�سده؛ وهو معاد 

في  الأ�سا�ض  هي  المجتمعية  فالقاعدة  للديمقراطية، 

عمليات التغيير ال�سامل، وال�سيا�سي جزء منه.

المحافظة  ال�سلفية  منظور  م��ن  ال��رغ��م  على 

فقد  الأردن  في  للديمقراطية  الراف�سة  ال�سارمة 

اإمكانية  ع��ن  الديمقراطية  ال��ث��ورات  ربيع  ك�سف 

�سلفية  حركات  نظرة  تغيرت  فقد  نظرتها،  تحول 

بحيث  الثورة،  عقب  م�سر  في  للديمقراطية  مماثلة 

رغبتها  واأبدت  �سيا�سية  اأحزاب  تاأ�سي�ض  على  عملت 

اإل  الديمقراطية،  اللعبة  في  والنخراط  بالم�ساركة 

اأن هذا التحول لم يوؤثر في موقف ال�سلفية المحافظة 

في الأردن تجاه الديمقراطية، فهي ما تزال ت�سر على 

ب�سائر  للعالم  اإذ تنطلق في روؤيتها  �سدق ت�سورها، 

وفقهية  عقدية  لالإ�سالم  روؤية  من  المعّقدة،  مكوناته 

تت�سم بال�سالبة والجمود والنغالق.

و�سنة  كتاب  من  التاأ�سي�سية  بن�سو�سه  فالإ�سالم 

�سحيحة بح�سب ال�سلفية المحافظة، ل يحتمل تعددًا 

في الفهم واختالفاً في الراأي، ول مجال للتو�سل اإلى 

حقيقة الإ�سالم اإل باتباع منهج وحيد هو القادر على 

فهم الإ�سالم ور�سالته، فالعقيدة ال�سلفية في اأ�س�سها 

في  جاء  لما  والمتثال  الت�سليم  على  تقوم  النظرية 

الكتاب وال�سنة من دون تاأويل اأو تحريف، فال ي�سلح 

اآخر هذه الأمة اإل بما �سلح به اأولها، فالرجوع اإلى 

اإلى الكتاب وال�سنة؛ لأن ذلك هو  الدين هو الرجوع 

النحراف  من  الع�سمة  وهو  الأئمة،  باتفاق  الدين 

والوقوع في ال�سالل.

الألبانية  المحافظة  لل�سلفية  النظرية  الأ�س�ض  اإن 

تاريخيا  والداخلي  الخارجي  للعالم  روؤيتها  في 

خط  بوجود  الرا�سخ  العتقاد  على  تقوم  وواقعيا، 

عنه  النحراف  ح�سل  النقي،  الإ�سالم  يمثل  �سحيح 

اإذ تمتاز روؤية  بطريق التنكب عن �سراطه ال�سوي؛ 

العالم بعيون ال�سلفية المحافظة بالثنوية الجذرية، 

والذي  وال�سيا�سي،  الديني  بين  مت�سادمة  قيم  وفق 

الإ�سالمية  فالذات  وال�سر،  الخير  قيم  على  ينطوي 

فيه،  للت�سكيك  مجال  ل  مطلقاً  خيرًا  تحمل  النقية 

بينما الذات المغايرة الأخرى المعا�سرة ذاٌت خربة 

وتنطوي  والخداع،  والنفاق  والف�سق  الغ�ض  قوامها 

على �سر ينبغي الهروب منه، والعمل على التخل�ض 

م����ن ال�����ول�����وج ف��ي 

األعيبه. 

ل������ذل������ك ف��������اإن 

ال�سلفي  ال��خ��ط��اب 

عن  ي��ن��اأى  المحافظ 

بال�سيا�سة  ال�ستغال 

ويتبنى  المعا�سرة، 

روؤي�������ة ���س��ي��ا���س��ي��ة 

ت����ول����ي اه��ت��م��ام��ه��ا 

ل��ل��م�����س��األ��ة ال��دي��ن��ي��ة 

وت�سريعياً  ع��ق��دي��اً 

م��ن خ���الل الل��ت��ف��ات 

ن����ح����و ال��م��ج��ت��م��ع 

ول���ي�������ض ال����دول����ة؛ 

ب��اأف��راده  فالمجتمع 

الأ�سا�ض  ال��ه��دف  ه��و 

ال�سلفية  ل��ر���س��ال��ة 

المحافظة، اأما الدولة 

فالأولى  وموؤ�س�ساتها 

وعدم  عنها  البتعاد 

ف�سالح  بها،  التلب�ض 

ال��م��ج��ت��م��ع ���س��وف 

يف�سي بال�سرورة اإلى 

ال�سريعة،  دولة  قيام 

با�ستئناف  وي����وؤذن 

ال��ح��ي��اة الإ���س��الم��ي��ة 

وثمرة  نبيلة  كغايٍة 

الإ�سالح  ثمرات  من 

الأ�سلمة،  و�سيا�سات 

ال�سلفية  ت�سدد  كما 

بيان  ف��ي  المحافظة 

اأهدافها. 

ا�ستئناف  اأن  اإل 

ال��ح��ي��اة الإ���س��الم��ي��ة 

ُب����ّد  ل  ال����را�����س����دة 

يمر  اأن  ب��ال�����س��رورة 

عنها  غنى  ل  بمراحل 

ق��ب��ل ق��ي��ام ال��دول��ة، 

ب���ال���ب���دء في  وذل�����ك 

ع��م��ل��ي��ات ت�����س��ف��ي��ة 

وت���رب���ي���ة لأف�������راد 

المجتمع حتى ي�سبح 

رب��ان��ي��اً وق����ادرًا على 

التكليف  اأمانة  تحمل 

الدولة  باأعباء  للقيام 

ال����م����رج����وة، ع��ب��ر 

���س��ي��ا���س��ات ب��ع��ي��دة 

على  ت��ع��م��ل  ال���م���دى 

ت���ط���ه���ي���ر وت��ن��ق��ي��ة 

�سور  م��ن  المجتمع 

والتمذهب،  البتداع، 

والن�����������ح�����������الل، 

وتكوين  والنحراف، 

تقوية  �سلفية  هوية 

ي�سوبها  ل  طهورية 

بقيم  والتاأثر  التغرب 

ف�سيا�سات  ال��ك��ف��ر، 

اأ�سلمة المجتمع كفيلة 

وح���ده���ا ل��ل��ت��و���س��ل 

اإل����ى ال��ت��ف��رد وق��ي��ام 

ال���دول���ة، ب��ع��ي��دا عن 

الديمقراطية.

وف�������اة  ب�����ع�����د   

الألباني، ن�سط ممثلو 

الّتقليدية في  ال�ّسلفية 

و�سليم  الحلبي،  علي  ال�سيخ  اأبرزهم:  )ومن  الأردن 

�سلمان(،  وم�سهور  ن�سر،  مو�ض  ومحمد  الهاللي، 

مجلدة  خالل  من  الّتقليدية  ال�ّسلفية  ن�سر  وتابعوا 

»الأ�سالة« واإن�ساء »مركز الإمام الألباني للدرا�سات 

هذه  وباتت   ،2001/1/8 في  والمنهجية«  العلمية 

ا�ستخدامها  �سياق  في  الدولة  من  قربا  اأكثر  ال�سلفية 

في  والجهادية،  ال�سيا�سية  الإ�سالمية  التيارات  �سد 

العواقب،  ماأمونة  غير  قا�سرة  اأمنية  �سيا�سة  �سياق 

نظرا للمقولت ال�سيا�سية لل�سلفية التقليدية في طاعة 

المتمردة  الجهادية  لل�سلفية  خالفا  الأم��ور،  اأولياء 

والراف�سة لمبداأ الطاعة.

ال�سلفية اجلهادية

المعا�سرة  الجهادية  ال�ّسلفية  الحركة  �سكلت 

قطيعًة مع الفكر الإ�سالمي الإ�سالحي الذي تبلور في 

حدود القرن الثامن ع�سر وامتد حتى منت�سف القرن 

راديكاليٍة  باأفكاٍر  الحركة  هذه  وت�سبعت  الع�سرين، 

كمفهوٍم  الجهاد  اأولوياتها  قلب  في  و�سعت  ثوريٍة 

الأو�ساع  مجمل  على  النقالب  اإل��ى  يهدف  ث��ورٍي 

بتطبيق  تطالب  التي  الإ�سالحية،  والأط��روح��ات 

ال�ّسريعة واإقامة الّدولة الإ�سالمّية تدريجّياً بالعتماد 

على منهٍج �سلميٍّ في الو�سول اإلى غاياتها واأهدافها، 

الجهاد  بمفهوم  ال��ج��ه��ادي��ة  ال�سلفية  وان�سغلت 

الإطاحة  اإلى  تهدف  انقالبية  ثورّية  كاأيديولوجيا 

بالأنظمة القائمة بو�سفها جاهلّية، ا�ستنادًا اإلى مبداأ 

الحاكمّية الذي ين�ضُّ على كفر جميع الأنظمة العربّية 

التي  الأنظمة  تلك  ورّدتها،  المعا�سرة  والإ�سالمّية 

ن�ساأت عقب اأفول المرحلة ال�ستعمارّية، والتي تبنت 

اأو  القومّية  الفكرة  اأ�سا�ض  يقوم على  �سيا�سياً  منهجاً 

الديمقراطّية الليبرالية، اأو ال�ستراكّية الي�سارّية، اأو 

خليط من هذه الأيديولوجيات.

البداية   1991 الّثانية  الخليج  ح��رب  �سكلت 

الأردن،  في  الجهادية  ال�سلفية  لظهور  الحقيقّية 

من  مختلفٍة  مناطق  ف��ي  ظهرت  ق��د  كانت  اأن  بعد 

قطب  �سيد  ويعّد  ال�سبعينات،  خالل  العربي  العالم 

في  الجهادية  ال�سلفية  للجماعات  الحقيقي  الموؤ�س�ض 

اأ�سا�سّياً  اأفكاره مرجعاً  لت  �سكَّ المعا�سر؛ فقد  العالم 

اأحدث قطيعًة مع الفكر الإ�سالحي الإ�سالمي، ويعّد 

تعتمد  وبياناً  د�ستورًا  الطريق«  في  »معالم  كتابه 

اأطروحاتها  مجمل  ف��ي  الجهادّية  ال�ّسلفية  عليه 

هما:  تاأ�سي�سيين  مفهومين  خالل  من  للعالم  وروؤيتها 

»الحاكمية« و«الجاهلية«.

الأفغاني  الجهاد  اأ�سهم  الّثمانينيات  حقبة  وفي 

كبير  ح�سور  ت�سكيل  في  ال�سوفياتي  الحتالل  �سّد 

للمدر�سة الجهادية، التي �سارك فيها اأحد اأهم اأقطاب 

ال��ج��ه��ادي��ة وم��ن��ّظ��ري��ه��ا، وه��و 

عزام  اهلل  عبد  ال�سيخ  الأردن���ي 

اأفغان�ستان،  اإل��ى  غ��ادر  ال��ذي 

»مكتب  تاأ�سي�ض  على  وع��م��ل 

ال���خ���دم���ات«، م��ن��ذ و���س��ول��ه 

ع��زام  ال�سيخ  ن  وتمكَّ  .1984

من  كبير  ع��دد  ا�ستقطاب  م��ن 

�ستى  من  الجهاد  في  الراغبين 

ومنها  الإ�سالمي  العالم  اأنحاء 

الأردنيين  عدد  بلغ  اإذ  الأردن، 

هذه  �سكلت  وقد  الأل��ف،  حوالي 

الجهادية  ال�سلفية  نواة  الأعداد 

في الأردن، وعقب حرب الخليج 

عدد  الخليج  م��ن  ج��اء  الثانية 

الجهادية،  ال�سلفية  اأتباع  من 

انطالقة  الت�سعينات  عقد  ف�سهد 

ال�سلفية الجهادية الأردنية.

اأب���و محمد  ال�����ّس��ي��خ  وي��ع��ّد 

منظري  اأه���م  اأح���د  المقد�سي 

الأردن،  في  الجهادّية  ال�ّسلفية 

بال�ستراك مع ال�سيخ اأبو قتادة 

على  تبلورت  فقد  الفل�سطيني، 

في  الجهادية  ال�ّسلفية  يديهما 

م�ستتة  كانت  اأن  بعد  الأردن 

اأيديولوجية  رواب���ط  دون  م��ن 

�سريحة،  وتنظيمية  وا�سحة، 

ع�����س��رات  الأردن  ���س��ه��د  ف��ق��د 

في  الجهادية  ال�ّسلفية  الخاليا 

وفي  الت�سعينات،  عقد  مطلع 

محمد«  »جي�ض  جماعة  مقدمتها 

اأن  اإل  الأردن��ي��ون«،  و«الأفغان 

التيار  لهذا  الحقيقّية  ال��ولدة 

بق�سية  ُع����رف  م��ا  م��ع  ك��ان��ت 

 ،1994 ع���ام  الإم�����ام«  »ب��ي��ع��ة 

اأب��و  اأع�سائه  اأب���رز  م��ن  وك���ان 

م�سعب  واأبو  المقد�سّي،  محمد 

في  التقيا  ال��ل��ذان  ال��زرق��اوي، 

الت�سعينات،  اأوائل  باك�ستان في 

واتفقا على بدء العمل في الأردن 

من  تم  ما  وه��و  عودتهما،  ف��ور 

الكتب  وتوزيع  الدرو�ض  خالل 

يكتبها  ك��ان  ال��ت��ي  وال��ن�����س��رات 

المقد�سي، والتي تدعو اإلى اإقامة 

منهٍج  وف��ق  الإ�سالمّية  الدولة 

، ي�ستند اإلى تكفير  جهاديٍّ ثوريٍّ

الّنظام، والتح�سير لتغييره عن 

طريق العنف الجهادي الثوري، 

الجهادية  ال�ّسلفية  نجحت  وقد 

الأع�ساء  ا�ستقطاب عدٍد من  في 

وتجنيدهم في �سفوف الحركة، 

انت�سارًا  الت�سعينيات  و�سهدت 

الجهادّية  ال�ّسلفية  لتيار  وا�سعاً 

الأردن���ّي���ة؛  ال��م��دن  معظم  ف��ي 

وال�ّسلط،  وال��زرق��اء،  كعّمان، 

واإربد، ومعان.

ال�ّسلفية  اأيديولوجية  تقوم 

�سمولّية  روؤي��ٍة  على  الجهادّية 

في  �سارمة  ث��ورّي��ة  راديكالّية 

والمجتمع؛  بالّدولة  يتعلق  ما 

اأن  ُب��ّد  ل  الإن�سان  اأن  ت��رى  اإذ 

الذي  ال�سرعي  للّتكليف  يخ�سع 

الإن�سان،  اأفعال  يحكم  اأن  يجب 

بلورها  ال��ت��ي  المفاهيم  وت��ع��ّد 

وفي  اأ�سا�سّياً  مرجعاً  قطب  �سيد 

»الحاكمية«  مفهوم  مقدمتها 

في  ال�سهير  الإ�سالمي  المفكر  من  ا�ستعاره  ال��ذي 

اأن نظرية  اإل  اأبو الأعلى المودودي،  القارة الهندية 

الحاكمّية ل تعّد تكفيرية بطبيعتها، واإنما تجهيلّية؛ 

�سوى  تحتفظ  ل  الراهنة  الإ�سالمّية  فالمجتمعات 

با�سمّية الإ�سالم، وهي لي�ست متحّققة واقعّياً.

العربّية  الأنظمة  كفر  على  قتادة  اأب��و  وي��وؤّك��د 

اإلى  بال�ستناد  ِت��ه��ا،  وردَّ المعا�سرة  والإ�سالمّية 

مرجعّيات فقهّية تراثّية ومعا�سرة، اأمثال ابن تيمية، 

الوهاب،  عبد  بن  ومحمد  وال�سنقيطي،  وال�ّساطبي، 

�ساكر،  واأح��م��د  ال�سيخ،  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ومحمد 

العالم  في  الجهاد  موجبات  اإلى  ويخل�ض  وغيرهم، 

الخالفة  واإعادة  الإ�سالم،  دار  ل�سترجاع  الإ�سالمي 

نتيجة  البالد،  هذه  عّمت  التي  وال��ّردة  الكفر  ب�سبب 

الّت�سريع  ُت�سند  كافرٍة  ديمقراطيٍة  اأنظمٍة  �سيطرة 

ال�سريعة ومحاربة  اإلى غير اهلل، وتعمل على تبديل 

الإ�سالم والم�سلمين.

�ض  خ�سّ فقد  المقد�سي  محمد  اأب��و  ال�سيخ  اأم��ا 

بعنوان  الديمقراطي  الّنظام  كفر  بيان  في  كتاباً 

»الديمقراطية دين«.

اإن مفهوم الحاكمية الذي تتبناه ال�سلفية الجهادية 

�ساتير،  بالدَّ الكفر  اإلى  ال�سيا�سي  م�سمونه  في  ي�سير 

وال��ح��ك��وم��ات،  ال��م��ع��ا���س��رة  ال�سيا�سية  ��ظ��م  وال��نُّ

البرلمانات  في  المتمثلة  ال�سيا�سية  والموؤ�س�سات 

والموؤ�س�سات  والق�ساء،  والحكومات  والأح���زاب 

العالم  في  والأم���ن  كالجي�ض  القائمة؛  الع�سكرية 

عن  خارجة  بو�سفها  وذل��ك  والإ���س��الم��ي.  العربي 

مفهوم الّتوحيد الذي يعني بح�سب القراءة ال�سلفية 

والحكم«،  الت�سريع  بحق  اهلل  »اإف���راد  الجهادية: 

ولذلك فاإن م�ساركة الرجل والمراأة بو�سفهما مكّلفين 

ال�سيا�سّية،  الموؤ�س�سات  داخل  بال�ّسريعة  باللتزام 

اأو  النتخابية  العملّية  في  م�ساركة  اأكانت  �سواء 

ال�سلطة  اأو  البلدية،  المجال�ض  اأو  الت�سريعية، 

التنفيذية، اأو الأمنية، والع�سكرية، ل تجوز، وت�سل 

اإلى حّد الكفر، وذلك لأنها تعطي م�سروعية لالأنظمة 

للظالمين  اإعانًة  وتعّد  الفا�سدة،  والجاهلية  الكافرة 

اإ�سناد  في  ت�سهم  اأنها  عن  ف�ساًل  الم�سلمين،  على 

الأنظمة وت�سهم في ا�ستمرارها.

ال�سلفية  تتبعها  التي  الّتغيير  اإ�ستراتيجيات  اأّما 

ثورّية  اأيديولوجية  اإل��ى  ت�ستند  فاإنها  الجهادية؛ 

انقالبّية عن طريق القّوة الجهادّية، ول يرى اأن�سار 

غير  للتغيير  اإ�ستراتيجية  اأي  الجهادية  ال�سلفية 

العنف والقوة الجهادية التي تهدف اإلى قيام الدولة 

تعطي  الجهادية  ال�سلفية  هذه  وكانت  الإ�سالمّية، 

العربي  العالم  في  القائمة  الأنظمة  لقتال  اأولوية 

لروؤية  وفقاً  مرتدة،  كافرة  بو�سفها  والإ�سالمي، 

�سرعية فقهية ت�ستند اإلى القول باأولوية قتال »العدو 

فرج  ال�سالم  عبد  المهند�ض  ذلك  بّين  كما  القريب« 

)اأمير تنظيم الجهاد في م�سر(، في كتابه: »الفري�سة 

الغائبة«، فهو يوؤّكد اأن فر�ض الجهاد العيني واجب 

على كّل م�سلم �سّد الحكام.

في  تتغير  ب���داأت  الإ�ستراتيجية  ه��ذه  اأن  اإل 

منت�سف  ف��ي  والإقليمّية  ال��ّدول��ي��ة  ال��ّت��ح��ولت  ظ��ل 

قطاعات  بع�ض  لدى  قناعٌة  تولَّدت  اإذ  الت�سعينيات، 

ال�ّسلفية الجهادّية قوامها: اأن »العدو القريب« الذي 

تقوم  ل  التي  والإ�سالمّية  العربية  الأنظمة  تمّثله 

بالوليات  يتمّثل  الغير  )هذا  بغيرها  واإنما  بذاتها، 

الإ�سرائيليين(،  من  وحلفائها  الأميركية  المتحدة 

انتهى ببلورة نظريٍة جديدة على يد اأ�سامة بن لدن 

واأيمن الظواهري اأ�سفرت بدورها عن ولدة »الجبهة 

وال�سليبيين  اليهود  لقتال  العالمية  الإ�سالمّية 

والأميركان«، عام 1998.

عدٍد  التحاق  اإل��ى  الإ�ستراتيجية  هذه  اأدت  لقد 

�سفوف  في  الأردنّية  الجهادّية  ال�ّسلفية  اأتباع  من 

الجهادية  ال�ّسلفية  يمثِّل  بات  الذي  القاعدة  تنظيم 

الزرقاوي -الذي تولى  اأبو م�سعب  العالمية، ويعّد 

موز  اإمارة تنظيم القاعدة في العراق- ، اأحد اأبرز الرُّ

ال�سيخ  به  التحق  وقد  الأردنية،  الجهادية  ال�سلفية 

ُفُروع  اأكثر  اأحد  الفرع  هذا  ويعّد  ال�سامي،  اأن�ض  اأبو 

الجهادّية،  ال�ّسلفية  تاريخ  في  ودموّية  عنفاً  القاعدة 

حيث عمد اإلى الّتو�سع في العملّيات النتحارية.

ال��ج��ه��ادي��ة بح�سب  ال�����س��ل��ف��ي��ة  ف����اإن  ه��ن��ا  م���ن 

للتعاون  مجاًل  ترى  ل  الراديكالية  اأيديولوجيتها 

والتفاق مع غيرها من الحركات الإ�سالمية، بل اإنها 

تتبنى موقفاً عدائّياً تجاهها بو�سفها تحريفاً لالإ�سالم 

وانحرافاً عن المنهج الإ�سالمي في التغير.

في  ن�سبيا  تحول  الجهادية  ال�سلفية  �سهدت 

اإذ  العربية،  الثورات  ربيع  منظورها ومنهجها عقب 

في  انتهت  ومظاهرات  م�سيرات  الأردن  في  خرجت 

واعتقل  الأم��ن،  ق��وات  مع  ال�سدام  بكارثة  الزرقاء 

وُحّولوا  والثاني  الأول  ال�سف  من  اأع�سائها  معظم 

للمحاكمة، ومع ذلك برزت لقادتها مراجعات جزئية 

الأردن،  في  العنف  ا�ستخدام  واإدان��ة  رف�ض  اأهمها 

ملفها ومزاوجة  في  النظر  اإعادة  يفر�ض  الذي  الأمر 

الدولة في التعاطي معها اأمنيا و�سيا�سيا وفق مقاربة 

متكاملة تعمل على دمجها واإعادة تاأهيلها.

* باحث وخبير في الحركات ال�سالمية

الأردن،  يف  للدميقراطية  ال��راف�����س��ة  ال�����س��ارم��ة  املحافظة  ال�سلفية  منظور  م��ن  ال��رغ��م  على 

ف��ق��د ك�����س��ف رب��ي��ع ال���ث���ورات ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة حت���ول ن��ظ��رت��ه��ا، ف��ق��د ت��غ��يت 

على  عملت  بحيث  ال���ث���ورة  ع��ق��ب  م�سر  يف  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  مم��اث��ل��ة  �سلفية  ح��رك��ات  ن��ظ��رة 

الدميقراطية اللعبة  يف  والن���خ���راط  بامل�ساركة  رغبتها  واأب����دت  �سيا�سية  اأح����زاب  تاأ�سي�س 

يف  ن�سبيًا  حت��وًل  اجل��ه��ادي��ة  ال�سلفية  �سهدت 

منظورها ومنهجها عقب ربيع الثورات العربية، 

ومظاهرات  م�سيات  يف  الأردن  يف  خرجت  اإذ 

انتهت يف الزرقاء بكارثة ال�سدام مع قوات الأمن، 

ومع ذلك برزت لقادتها مراجعات جزئية اأهمها 

رف�س واإدانة ا�ستخدام العنف يف الأردن، الأمر 

ومزاوجة  ملفها،  يف  النظر  اإعادة  يفر�س  الذي 

وفق  و�سيا�سيا  اأمنيا  معها  التعاطي  يف  الدولة 

مقاربة متكاملة تعمل على دجمها واإعادة تاأهيلها

العدد 3   اخلمي�س 11-3 -2011



قضايا الساعة

وفكرية  نقا�سية  مقاربات  ط��رح  ال�ساعة  ق�سايا  عر  للدرا�سات  ال��راأي  مركز  يحاول 

ومتابعات مبا�سرة وم�ستمرة حول اهم امللفات ذات الولوية على م�ستوى املجتمع والدولة

قضايا الساعة

12$ للدرا�سات .. الإ�سالميون وال�سلطة .. �سعرة معاويةقضايا الساعة

د.اأحمد نوفل 

الأهمية.  اأمر في غاية  مفاهيمها  الم�سطلحات، وتحديد  �سبط 

فيقع  ملتب�سة.  اأو  �سبابية  اأو  غائمة  المعاني  تكون  ما  فكثيرًا 

النزاع والخالف ويكون في غير محله ول مو�سعه، واإنما من�سوؤه 

–اأي الخالف-   �سبط المفاهيم وتحديد الم�سطلحات والمعاني.
فكم  الواقع،  مع  منطبقة  غير  �سور  لالإ�سالميين  ُر�سم  وكم 

وتوج�ض  منهم،  التحذير  في  والمبالغة  الت�سويه  بق�سد  �سوروا 

»الراعي«،  قاله  ما  الخ�سو�ض  هذا  في  �سدر  ما  واآخر  ال�سرور، 

»نخ�سى  قال:  »�سفير«،  بعد  الماروني  البطريرك  الكني�سة  راعي 

اإن اأزيح النظام في �سوريا اأن يكون البديل من الإ�سالميين، وفي 

هذا �سرر بالغ على الم�سيحيين في كل من �سوريا ولبنان على حد 

هذه  اأن  واأعتقد  كلها!(«.  المنطقة  في  بالطبع  يكن  لم  )اإن  �سواء 

الكلمات تمثل مدخاًل مهما لت�سوير الم�سكلة. ف�«الراعي« معروف 

باعتداله، وهو يمثل الدين الذي يدع ما لقي�سر لقي�سر وما هلل هلل، 

في  النظام  اإن  ثم  ال�سيا�سية،  ال�سوؤون  في  يتدخل  ل  اأنه  بمعنى 

لبنان علماني ول يت�سع لمثل هذه المداخالت..

النظام في �سوريا تجاوز  اأن  العالم كله  اأجمع  لقد  اآخر:  واأمر 

واأدان  الأل��وان،  كل  ومن  الحمراء  والخطوط  المحظورات  كل 

وم�سادرة  المظاهرات  قمع  في  وعنفه  النظام  دمويَة  كله  العالم 

الحريات، بما لم يحدث مثيله في بلد ل من قبل ول من بعد. هذا 

وال�سالب  المنهيات  كل  والمرتكب  الحرمات  كل  المتجاوز  النظام 

يكون  النظام  اأه��ذا  الأم��وات،  على  حتى  النار  ومطلق  الحريات 

خيرًا من البديل الإ�سالمي؟ وكيف تنباأ البطريرك الماروني بما لم 

يعَط فر�سة للتجربة التي ت�سدق هذا اأو تكذبه؟ 

ثم  الإ�سالميين.  من  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�ض  البديل  اإن  ثم 

األي�ض هوؤلء الإ�سالميون جزءًا من التكوين الجتماعي وال�سيا�سي 

ال�سعبي في اأي بلد عربي؟ فلماذا يحق لكل الفئات ولكل المذاهب 

والتجاهات اأن تنخرط في الحياة ال�سيا�سية وتكون في المقدمة 

العربية  الأوط���ان  م��ن   %  90 ه��وؤلء  يمثل  األ  ث��م  ه���وؤلء؟  ع��دا 

والإ�سالمية؟ فلماذا ي�ساَدر حقهم؟

من  تحذر  التوجهات  فكل  م�سر.  ف��ي  نف�سه  الموقف  وق��ل 

ولذلك  الإ�سالميين،  حتماً  �ستفرز  لأنها  موعدها  في  النتخابات 

والرئا�سي حتى  النيابي  النتخابات وال�ستحقاق  تاأجيل  يطلبون 

تتمكن الجهات الليبرالية والعلمانية من ر�ض �سفوفها والنت�سار 

النتخابات  تجرى  ل  فلماذا  النتخابات!  تكون  ثم  الجماهيري، 

قوة  به  وا�ستبدلت  الجماهير  نبذته  ف�سل  فاإذا  يفوز،  من  وليفز 

ال�سريحة  هذه  م�سادرة  ثم  الجماهير،  م�سادرة  لماذا  اأخ��رى؟ 

الهراء  هذا  ت�سديق  اأَولي�ض  والأمة؟  ال�سعب  ون�سيج  الوطن  من 

اأجل  من  فزاعة  وا�ستعملته  روج��ت��ه،  التي  لالأنظمة  ت�سديقاً 

ا�ستدعاء الغرب للم�ساندة والم�ساعدة؟ 

لهوؤلء  الغرب  في  ر�سمت  التي  النمطية  ال�سورة  لأن  ذلك  كل 

اأحداث  قبل  وذلك  وت�سويهها.  وت�سويدها  »�سيطنتها«  جرى  قد 

11 �سبتمبر 2001 وت�ساعف بالطبع بعد تلك الأحداث. علماً باأن 

مدبرة  موؤامرة  اأهي  بعد.  اأبعادها  تت�سح  لم  �سبتمبر   11 اأحداث 

يرى »تيري  كما  نف�سه  الأميركي  المجتمع  حاكتها قوى خفية من 

ل  للعملية  الجهات  بع�ض  وتبني  الفرن�سي.  الكاتب  مي�سون« 

ي�ستبعد العن�سر التاآمري لها اأو فيها!

فيها تخطيطاً  الأ�سلي  الالعب  تبناها هو  اأن من  و�سّلمنا جدًل 

وتنفيذًا، فاإن هذا ل يعني مطلقاً-    ُتن�سب هذه الفعلة اإلى كل من 

يحمل الإ�سالم فكرًا ومنطلقاً ومنهجاً ودرب اإ�سالح ونمط حياة. 

اإن كل  اأحد  يقل  لم  اأحد. وكما  يعلم كل  العمى. كما  والتعميم من 

اليهود قد اأحرقوا الأق�سى لأن واحدًا منهم هو الذي فعل ذلك، ولو 

قيل لوقف العالم في وجه من قال. فلماذا ل يقف العالم في وجه 

كله وكتابه ونبيه )وحا�سا  الإ�سالم  اإذ ي�سور  اآخر  تعميم خاطئ 

اأحد.  العالم. ول ي�ستنكر ذلك  الإرهاب في  باأنه م�سدر  لكل ذلك( 

بل على العك�ض تاأتي الأقوال موؤيدة، وت�سير في التجاه نف�سه.

من  وجزء  الأوط��ان،  ن�سيج  من  جزء  الإ�سالميون  باخت�سار. 

تكوين ال�سعب في كل بلد، ولئن كان هوؤلء ن�سازًا، فلماذا ل يعّد 

ن�سازًا كل من تبنى العلمانية والليبرالية وهي لم تنبت في تربتنا 

ول في اأوطاننا؟ هذا اأمر ينبغي البت فيه قبل اأي نقا�ض اأو تقرير 

اأي حقيقة.

اإن �سيا�سة الإق�ساء هي اأ�سواأ ال�سيا�سات، لكائن من كان! فكيف 

مبادئهم  اأن  وا�سع،  نطاق  على  ُيعتقد  لقوٍم  الإق�ساء  هذا  كان  اإذا 

والتجربة  والعنف؟!  والتخريب  والمتاجرة  الخيانة  من  تمنعهم 

العملية الواقعية على كل حال �ساهد على ذلك!

حظه  اأح��د  كل  ولياأخذ  لأح��د.  ا�ستبعاد  ول  لأح��د.  اإق�ساء  ل 

وفر�سته وحقه في التعبير عن نف�سه. وهذا الكالم لي�ض دفاعاً عن 

اأحد، ول ا�ستثناء لأحد، كما هو ظاهر ومقرر!

القوى  مع  بالإق�ساء  المطالبين  اأ���س��وات  ان�سجمت  واإذا 

الخارجية �سهيونية وغربية، فاإن الأمر يزداد نكارة وا�ستهجاناً.. 

في ما اأرى.

الأنظمة  لح  اأي�����س��اً-    اأرى  ما  –في  فهي  الديمقراطية  اأم��ا 

الب�سرية، اإذا لم تقاَرن بمنهج الإ�سالم ومبداأ ال�سورى الذي فيه، 

-اأي  فهي  بال�سورى،  نقارن  لم  اإذا  اأقول  �سيء،  به  يقارن  ل  فهذا 

الديمقراطية- اأقل الموجود من النظم، �سوءًا. ولكن الديمقراطية 

الأفهام،  لتعدد  قابلة  نظرية  اأو  نظام  وكل  مبداأ  كل  �ساأن  �ساأنها 

وعر�سة  التطبيق،  في  التجارب  وتعدد  التف�سيرات،  وتعدد 

اأميركا  الديمقراطيات في  اأعرق  الممار�سة، حتى في  للت�سويه في 

وبريطانيا وفرن�سا واألمانيا.

األم يتهم »مايكل مور« بو�ض البن بتزوير اإعادة فرز الأ�سوات 

في الولية التي يحكمها اأخوه »جيم« وهي ولية فلوريدا؟ وقال: 

يعلق  ولم  واتهم  وتخطيط،  ق�سد  عن  غور«  »اآل  تر�سيب  تم  اإنه 

عليه اأحد.

ومن  بلير  نجاح  وراء  ميردوخ  وقوف  انك�سف  بريطانيا  وفي 

المجتمع  ه��زت  مجلجلة  مدوية  ف�سيحة  في  كاميرون،  بعده 

الإنجليزي برمته.

خ�سومه؟  على  يفوز  �ساركوزي  يجعل  الذي  ما  فرن�سا،  وفي 

الذي  ومن  ع��ددًا؟  بماليين  النتخابية  حملته  القذافي  يدعم  األم 

وقف وراء ميركل حتى و�سلت اإلى هذا الموقع؟ وقل القول نف�سه 

في برل�سكوني الذي زكمت ف�سائحه الأنوف وهو مكروه في طول 

اإيطاليا وعر�سها، فكيف يفوز؟

�سحرية  و�سفة  لي�ست  الديمقراطية  اأن  القول  اإل��ى  اأق�سد 

على  ول  النظرية  �سعيد  على  ل  العيوب،  من  مبراأة  ولي�ست 

�سعيد التطبيق. هذه واحدة.

العالم  »دمقرطة«  يريد  اأنه  يدعي  الذي  الغرب  اإن  والثانية. 

العربي والإ�سالمي ل يمكن اأن ي�سمح بديمقراطية حقيقية �سفافة 

في  والتجربة  الحقيقية.  ال�سعبية  القوى  الحكم  اإل��ى  تو�سل 

الجزائر اأو�سح من اأن تخفى وتنكر، وكذا في فل�سطين. 

األم يكن الغرب ي�سهد لنتخابات مبارك التي يعرف كل الخلق 

مراقبيه  وفريق  كارتر  في  ممثاًل  الغرب  هذا  كان  م��زورة،  اأنها 

وال�سعب  وال�سفافية؟  بالنزاهة  لها  ال��زور  �سهادة  ي�سهدون 

الم�سري يكاد ينفجر من الغيظ من �سوء التزوير و�سوء ال�سهادة!

خال�سة القول: اإن الديمقراطية اأ�سبه ما تكون باإطار تنظيمي 

اأو  معينة  اأمة  اإلى  تنتمي  فكرية  اأيديولوجية  منها  اأكثر  اإجرائي 

اعتمادها  يمكن  المنطلق،  هذا  من  معين.  دين  اأو  معين  مذهب 

و�سيلة لتنظيم العمل ال�سيا�سي، على اأن ت�ستند اإلى قانون انتخابي 

�سليم �سهرت عليه عقول ت�سالحية ول يكون ق�سد القانون تهمي�ض 

–في ما  اأخرى.. ول �سير من الناحية ال�سرعية  اأو ت�سعيد  قوى 

اأرى-    اعتمادها اأ�سلوباً لإي�سال القوى ال�سيا�سية اإلى الحكم اأو 

القوة  اإلى  فيه  اأ�سلوب توافقي ر�سائي ل لجوء  اإزاحتها عنه في 

اأو العنف اأو ال�سراع الذي يمزق ن�سيج المجتمع.

وهذا  كفر.  نظام  تراها  الإ�سالمية  القوى  بع�ض  اأن  �سحيح 

جماعة  راأي  هو  واإنما  موؤثرة،  كتلة  راأي  يمثل  ل  لكنه  راأيها، 

اأما  اإجرائياً.  بدياًل  يطرح  الحترام-     –مع  فكر  ذات  محدودة 

كافية  لي�ست  فهذه  الإ�سالمية  ال�سعارات  في  بالعمومات  الكتفاء 

ال�سيا�سية.  الحياة  وتحريك  والنتخابات  المجتمع  م�سكالت  لحل 

الذاتية.  تجربتنا  نوؤ�سل  حتى  مخرج  اأ�سلفت  كما  فالديمقراطية 

تف�سيل  اإلى  يحتاج  وتاأ�سيل  قواعد  فهي  الإ�سالمية  ال�سورى  اأما 

الخبرة  هذه  اعتماد  يمكن  الحين  ذلك  وحتى  وتطبيق.  وتقنين 

غدت  فقد  اأحد.  على  حكرًا  ول  لأحد  ملكاً  لي�ست  التي  الإن�سانية 

م�ساعاً  اأ�سبحت  البالد،  �سيا�سات  اإدارة  في  التجربة  هذه  اليوم 

الوطنية  في  ول  ال�سرع  في  ل  �سير  فال  اأحد..  لكل  متاحاً  مباحاً 

الخبرة  هذه  ومن  النظام  هذا  من  ال�ستفادة  من  العقل  في  ول 

الإن�سانية.

ول يجوز لأحد اأن يحتج على �سعود اأي اأحد ما دام الجميع 

التجربة  اأن  على  الختيار.  وحرية  النتخاب  اأ�سلوب  ارت�سى 

فقول  قادمة.  دورة  في  بال�ستمرار  الجديرين  غير  باإق�ساء  كفيلة 

التعبير هي  الأداة. وحرية  الفي�سل، وال�سندوق هو  ال�سعب هو 

�سال�سة  ن�سمن  بهذا  اأ�سا�ض.  �سرط  النتخاب  ونزاهة  ال�سمانة، 

ال�سيا�سية. من دون  اإجراء التعديل في الحياة  النتقال و�سال�سة 

خلخلة ومن دون لجوء اإلى عنف ل من ال�سعوب ول من الأنظمة.

العالم  �سفحة  �سود  الذي  هو  التغيير  اأمام  الأفق  ان�سداد  اإن 

ال�سارع  اإل��ى  النزول  اإل��ى  دف��ع  ال��ذي  وه��و  العالم،  في  العربي 

اإلى ال�سناديق. فجوبه كل  اإلى التظاهر بدل الحتكام  والحتكام 

ذلك بدموية مروعة جعلتنا في نظر العالم اأمة خارجة من كهوف 

التخلف ومن غاب التوح�ض!

موقف الإ�سالميني من الثورات ال�سعبية

يختلف  اأن  اأعتقد  فال  ال��ث��ورات  من  الإ�سالميين  موقف  اأم��ا 

اأوائل  من  كانوا  لأنهم  منها،  الم�ستفيدين  اأوائ��ل  من  اأنهم  اثنان 

م�سر  في  وبخا�سة  قائمة،  كانت  التي  الأنظمة  من  المت�سررين 

وتون�ض وليبيا.. ثم �سوريا واليمن.

واإذا كانوا يمثلون نب�ض ال�سارع ونب�ض ال�سعب، اأو هكذا من 

المفتر�ض، فمن الطبيعي اأن تكون ا�ستجابتهم اإيجابية باإزاء هذه 

الثورات. بل هم اأحد اأهم محركاتها.

اأن هذه الثورات من الفتن، فاأظن  اأما راأي بع�سهم الذي يرى 

فالفتنة  نف�سه.  اإل  يمثل  دائماً-     الحترام  –مع  الفريق  هذا  اأن 

ي�سمع  اأَول��م  اهلل،  لغير  ويعبدهم  بالنا�ض  يفتك  الأ�سد  مثل  بقاُء 

من  اأ�سمع  الكلمات  هذه  كتابة  يوم  وفي  للنا�ض.  يقال  ما  ه��وؤلء 

اإحدى الإذاعات اأن بنتاً في عمر 18 �سنة قد ُقطعت تقطيعاً وف�سل 

اأن  وبعد  نف�سه،  اأخوها  ي�سّلم  حتى  رهينة  اأخذت  وكانت  راأ�سها 

اأفمثل هذا الحال فتنة  �سّلم نف�سه وجدوا البنت على هذه الحال. 

اأو غير فتنة؟ اأظن اأن الأمر ل يحتاج اإلى عبقرية حتى يجاب عن 

مثل هذا ال�سوؤال.

على  الإ�سرار  ينبغي  التغيير  ولكن  بعينها.  الفتنة  هي  هذه 

عن  يجاب  فال  النهج،  في  تغيير  فال  ال�سلمي  المنهج  وفق  بقائه 

الإج��رام  يقوم  ول  بالعنف.  العنف  يعالج  ول  بالدماء.  الدماء 

بالإجرام.. بل باللتزام باأحكام الإ�سالم الذي جعل مدخل التغيير 

ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ل  اهلل  »اإن  بالأنف�ض:  ما  تغيير 

باأنف�سهم.«

* اأ�ستاذ ال�سريعة في الجامعة الأردنية.          

الإ�شالميون والدميقراطية والثورات

بلد،  كل  يف  ال�سعب  تكوين  ومن  الأوط��ان  ن�سيج  من  جزء  الإ�سالميون 

العلمانية  تبنى  من  كل  ن�سازاً  ُيَعدرّ  ل  فلماذا  ن�سازاً   هوؤلء  كان  ولئن 

والليرالية وهي مل تنبت يف تربتنا ول يف اأوطاننا؟

لكن التغيي ينبغي الإ�سرار على بقائه وفق املنهج ال�سلمي فال تغيي 

بالعنف.  العنف  يعالج  ول  بالدماء.  الدماء  عن  يجاب  فال  النهج،  يف 

الذي  الإ�سالم  باأحكام  باللتزام  بل  بالإجرام..  الإج��رام  يقوم  ول 

بقوم  ما  يغي  ل  اهلل  »اإن  بالأنف�س:  ما  تغيي  التغيي  مدخل  جعل 

حتى يغيوا ما باأنف�سهم.«
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