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تقدمي

اآفاق »الربيع العربي« 

فى ظل »خريف« مبكر لالإ�سالم ال�سيا�سي

بهـي الديـن ح�سـن

مازال »الربيع العربي« يكافح على ثالث جبهات1؛ الثورة امل�ضادة والدولة الدينية واملجتمع 

الذي  اأكرث ق�ضوة، مما كان عليه احلال عام 2011، الأمر  الدويل، ولكن يف ظل ظروف 

انعك�س اأي�ضا على الدول العربية التي كانت تتطلع باأمل اأن تلحق مبوجة التحول للدميقراطية.

تكفي نظرة واحدة على الدول العربية التي مل يطلها “الربيع العربي” للحكم على م�ضاره؛ 

فلم تعد تلك الدول الأخرى مهددة بهذا “الربيع”، بل انتقلت حكومات بع�س هذه الدول اإىل 

اعتقالت  ال�ضودان موجة  �ضنت حكومة  ال�ضودان واجلزائر مناذج مهمة.  امل�ضاد2.  الهجوم 

كانت  التي  والأكادميية  احلقوقية  املنظمات  من  عدد  جمدت  اأو  واأغلقت  ال�ضيا�ضيني،  للن�ضطاء 

تلعب دورا حيويا يف اإيقاظ املجتمع ال�ضوداين. يف اجلزائر منعت ال�ضلطات منظمات املجتمع 

ال�سنوي »�سقوط احلواجز«،  التقرير  يكافح على ثالث جبهات«، يف  العربي  »الربيع  الكاتب  تقدمي  انظر   -1

مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2536
2- ملزيد من التفا�سيل، انظر الباب الثالث.
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املدين من امل�ضاركة يف املنتدى الجتماعي بتون�س يف مار�س 2013، خ�ضية نقل “العدوى”، 

واحتجزت امل�ضافرين عند الطريق الربي، واعتقلت ب�ضكل غري م�ضبوق عددا من احلقوقيني. 

اأخرى،  ال�ضيا�ضيني واحلقوقيني يف دول  الن�ضطاء  بينما جرت حماكمات غري عادلة لعدد من 

�ضدرت بعدها اأحكام قا�ضية. 

يكافح  ليبيا  ففي  العربي”؛  بـ”الربيع  ي�ضمي  ما  الو�ضع من دولة لأخرى من دول  يتفاوت 

اأجل  من  ال�ضوريون  ويكافح  امل�ضلحة.  للميلي�ضيات  الواقع  الأمر  �ضلطة  اجلديدة  الدولة  جنني 

اإ�سقاط نظام دموي، ولكنهم يف �سوء اجلرائم التي ترتكبها بع�ض ف�سائل املعار�سة امل�سلحة 

اليمنيون  اقل وح�ضية ودموية. ويكافح  اأو حتى  اأف�ضل  البديل �ضيكون  اأن  لي�ضوا متاأكدين من 

�سد موؤ�س�سات النظام القدمي التي مازالت ت�سكل مركز قوة اأكرب من قدرات الرئي�ض االنتقايل 

“الثورة  ود�ضتور  وت�رشيعات  وممار�ضات  ومبادئ  قيم  �ضد  امل�رشيون  ويكافح  اجلديد. 

بينما يكافح التون�ضيون حتى يتجنبوا م�ضري  بعد اأن �ضارت حتكم با�ضم “الثورة”،  امل�ضادة”، 

امل�رشيني. 

اإقناع  �ضهلة يف  العربي”  “الربيع  تتن�ضم رياح  التي مل  الدول  الو�ضع جعل مهمة حكام  هذا 

�ضعوبهم بتجنب طريق “الربيع”، وقبول التعاي�س مع الأمر الواقع، مع الأمل بتح�ضينه كلما 

اأمكن.

يفنى”،  “القناعة كنز ل  باأن  الأخرى  العربية  ال�ضعوب  لإقناع  الأمثل  النموذج  تعد م�رش 

واأن “ع�ضفور يف اليد خري من ع�رشة على ال�ضجرة”، وغريهما من “املاأثورات” ال�ضعبية التي 

النظم  للتعاي�س مع  ال�ضعوب الأخرى  ال�ضعوب لقرون. وبالتايل قبول  اأفلحت يف تدجني تلك 

احلالية بدال من املغامرة با�ستبدالها ببديل لي�ض موؤكدا اأنه اأقل �سوءا.

الإطاحة  فور  فاإنه  العربي،  العامل  الكبري يف  والثقايف  املعنوي  وتاأثريها  نظرا حلجم م�رش 

احلكام  لبع�س  خا�س  ب�ضكل  كابو�ضا  ي�ضكل  اأر�ضها  على  يجرى  ما  �ضار  مبارك،  بح�ضني 

العرب، خ�ضية اأن تتطلع ال�ضعوب ملحاكاته وا�ضتلهامه. الآن �ضار ما يجرى يف م�رش كل يوم 

خربا �ضعيدا و�ضالحا يف يد كل حاكم عربي م�ضتبد، يلوح به ل�ضعبه، باأن مواطنيه �ضيلقون ذات 

م�ضري امل�رشيني، الذين اأطاحوا برئي�ضهم، وخ�رشوا يف كل املجالت. مل يخ�رشوا ال�ضتقرار 

والأمن وانتظام اإمدادات الطاقة والوقود واخلبز فح�ضب، بل يو�ضكون اأن يخ�رشوا ما ك�ضبوه 

بعد الثورة؛ اأي حريتهم.

من امل�ضتحيل ت�ضنيف ما يحدث يف م�رش، باعتباره تداعيات خما�س �ضعب للدميقراطية. 

اإن القمع الدموي اليومي حلركات الحتجاج ال�ضيا�ضي والجتماعي، واملالحقة اليومية الفردية 

واجلماعية لالإعالميني، بالو�ضائل القانونية والعتداءات البدنية املنظمة، والهجوم الد�ضتوري 
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والت�رشيعي واملوؤ�س�سي وال�سيا�سي على النظام الق�سائي وا�ستقالل الق�ساء، واإعداد قانون يوؤمم 

منظمات املجتمع املدين ويحولها اإىل منظمات �ضبه حكومية، وا�ضتخدام الغت�ضاب والتحر�س 

يف  انتقال  عن  موؤ�رشات  كلها  ال�سيا�سي.  املجال  من  املراأة  الإق�ساء  �سيا�سي  ك�سالح  اجلن�سي 

الجتاه العك�س، من نظام ت�ضلطي، اإىل اآخر ذي �ضمات خمتلفة. اإنه برنامج الثورة امل�ضادة 

الذي يحكم، ولي�س الثورة التي كانت تطالب بـ “حرية، عي�س، عدالة اجتماعية”.

تلبية  على  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  حر�ضت  امل�ضتويات،  املتعدد  القمع  هذا  مع  بالتوازي 

ما  كل  على  االأخرية  ح�سلت  حيث  اجلديد،  الد�ستور  اإطار  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مطالب 

كانت تتمتع به يف ظل نظام مبارك ولكن بالن�س عليه د�ضتوريا. ي�ضاف اإليه احلق يف اإحالة 

اأنه  املدنيني للمحاكم الع�ضكرية، الذي عانت منه جماعة الإخوان امل�ضلمني قبل الثورة، رغم 

مل يكن من�ضو�ضا عليه يف الد�ضتور، بل كان القانون الذي يبيح حماكمة املدنيني اأمام الق�ضاء 

الع�ضكري مطعونا يف د�ضتوريته اأمام املحكمة الد�ضتورية العليا. ب�ضدور الد�ضتور اجلديد، �ضقط 

هذا الطعن، و�ضارت هذه املحاكمات “حم�ضنة” بالد�ضتور، رغم اأن منعها كان اأهم مطالب 

“ثورة 25 يناير”3!

من املثري للده�ضة اأنه بينما تقوم ال�رشطة يف م�رش كل يوم باأعمال القمع والقب�س والحتجاز 

والتعذيب للنا�ضطني ال�ضيا�ضيني، بل وي�ضتدعي  ب�ضكل يومي ملكاتب النيابة الن�ضطاء ال�ضيا�ضيون 

واالإعالميون للتحقيق معهم، يجري بالتوازي االإفراج عن بع�ض اأبرز رموز النظام القدمي 

من حماب�سهم، وتعقد ال�سفقات املالية وغري املالية مع بع�ض رموز النظام القدمي املقيمني خارج 

البالد للت�ضالح معهم، ووقف مالحقتهم ق�ضائيا.

يبدو جلًيا اأن الأولوية ال�ضيا�ضية جلماعة الإخوان امل�ضلمني هي اإعادة تر�ضيخ النظام الت�ضلطي 

اجلديد قبل النتقال اإىل م�رشوع الدولة الدينية ال�ضمولية. الأ�ضباب تتفاوت بني حجم املقاومة 

ال�سيا�سية التي يبدو اأنها مل تكن متوقعة، واأهمية عدم ا�ستفزاز موؤ�س�سات الدولة غري املوؤهلة بعد 

لهذا النعطاف ال�رشيع، برغم اأنها كانت قد قطعت �ضوطا ل باأ�س به يف اجتاه الأ�ضلمة يف عهد 

مبارك.

هناك عامل اآخر يتعلق بالتناف�س –يف اإطار م�رشوع الدولة الدينية- مع ال�سلفيني، الذين فاجاأوا 

املجتمع كله واأنف�ضهم بقدراتهم التنظيمية وال�ضيا�ضية. يفاقم من م�ضكلة املناف�ضة مع ال�ضلفيني التباعد 

املتزايد بني االأطراف االإقليمية الداعمة للطرفني -قطر وال�سعودية- اللذين اجتها اأي�سا للتناف�ض 

يف �ضوريا واليمن بعد اأن كانا يتحركان معا بتن�ضيق م�ضرتك يف بداية النتفا�ضة ال�ضورية.

الد�ستور،  م�سودة  ترف�ض  االإن�سان  والديني.. منظمات حقوق  ال�سيا�سي  اال�ستبداد  اإنتاج  اإعادة  لد�ستور  3- ال 

مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 18 نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5040
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ملاذا يختلف م�سار م�سر عن  تون�س ؟

 ،2011 يناير   14 يف  على  بن  نظام  �سقوط  بعد  مبا�رشة  تون�ض  خلف  ت�سري  م�رش  كانت 

يقنع  اأن  بعناد خاللها  انتف�س امل�رشيون بعد 11 يوما فقط. كان نظام مبارك يحاول  حيث 

امل�رشيني باأن م�رش تختلف عن تون�س، ولكن امل�رشيني ردوا يف “امليدان” باأنها ل تختلف. 

من  وجدارة  واإ�رشارا  كفاحية  اأقل  لي�ضوا  اأنهم  لأنف�ضهم  يثبتوا  اأن  يحاولون  امل�رشيون  كان 

“التوان�ضة”.

رغم عنا�رش ت�ضابه كثرية ومهمة، على راأ�ضها ت�ضدر حركة “النه�ضة” الإ�ضالمية للم�ضهد 

ال�ضيا�ضي يف تون�س بعد الثورة، مثلها يف ذلك مثل �ضقيقها الأكرب امل�رشي يف التنظيم الدويل 

امل�سارين  تزال-  –وال  جعلت  اأهمية،  تقل  ل  اأخرى  عوامل  اأن  اإل  امل�ضلمني،  لالإخوان 

اجلي�س  يف  املتاأ�ضل  التاريخي  ال�ضيا�ضي  الطموح  هو  الختالف،  عوامل  اأول  يتباعدان. 

�ضيا�ضي  دور  للعب  التون�ضي  اجلي�س  لدى  الطموح  غياب  مقابل   ،1952 يوليو  منذ  امل�رشي 

املجتمع  الدميقراطية من  الرقابة  قبوله  اأعلن يف عام 2013  التون�ضي  اجلي�س  اإن  بل  مبا�رش. 

بينما  الدميقراطية.  الدول  يف  ال�ضلة  ذات  الدولية  املعايري  تطبيق  قبوله  اإطار  يف  التون�ضي4، 

�سعت املوؤ�س�سة الع�سكرية يف م�رش لتح�سني نف�سها من اأي رقابة جمتمعية يف الد�ستور اجلديد، 

يف �سفقة مع االإخوان امل�سلمني. ُعمق تغلغل الفكر العلماين يف املجتمع التون�سي، قبل، ثم بعد 

ال�ضتقالل على يد احلبيب بورقيبة اأول رئي�س جمهورية، عامل ثاٍن مهم ، وكان له  انعكا�س  

اإيجابي على املجتمع التون�ضي . متتع منظمات املجتمع املدين يف تون�س  بديناميكية �ضيا�ضية اأعلى 

منها يف م�رش، مبا مكنها من التاأثري ب�ضورة اأكرب من النخبة ال�ضيا�ضية، هو عامل ثالث. وهو 

الأمر الذي اأدى بعد الثورة مبا�رشة اإىل اإن�ضاء هيكلية �ضيا�ضية/ نقابية/ اأهلية فريدة من نوعها يف 

اإطار كل بلدان “الربيع العربي”، وهي “الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة”، التي لعبت دور 

القاطرة ال�ضيا�ضية والت�رشيعية  يف مرحلة النتقال الأوىل، اأي قبل النتخابات العامة وتويل 

حركة النه�ضة احلكم.

دور  عند  الوقوف  من  لبد  تون�س،  يف  املدين  للمجتمع  املحوري  بالدور  التنويه  اإطار  يف 

“االحتاد العام لل�سغل”، وهو منظمة نقابية فريدة اأي�ضا ل مثيل لها يف م�رش.ل تقت�رش ع�ضوية 
الفروع  جتمع  ولذا  املهنية،  النقابات  مظلته  حتت  اأي�ضا  ي�ضم  بل  العمال،  على  “الحتاد” 
الإقليمية “لالحتاد” بني العمال واملدر�ضني وغريهم من املهنيني يف جلان اإقليمية م�ضرتكة.لذلك 

لعب “الحتاد” دورا حيويا �ضيا�ضيا ومدنيا ونقابيا يف عدد من اأهم مراحل التاريخ التون�ضي منذ 

ما قبل ال�ضتقالل، وخا�ضة يف مرحلة خما�س الثورة ومرحلة النتقال بعدها. كل هذا ل جتده 

4- جي�ض تون�ض يطالب باإخ�ساعه لرقابة دميقراطية، موقع اجلزيرة االإخباري، 31 مار�س 2013.

http://www.aljazeera.net/news/pages/a7d3a0fb-f3fd-4728-9d2a-459e2e38feac
- نقال عن ت�رشيح العميد خمتار بن ن�رش الناطق با�سم وزارة الدفاع، نقلته اإذاعة “موزاييك” التون�ضية املحلية، 

كما ن�رش ذلك يف �ضحف عربية اأخرى.
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يف م�رش،حيث كان الحتاد العام لعمال م�رش “�ضفري” احلاكم ووكيل م�ضاحله لدى العمال 

على مدار �ضتة عقود. وهذا ما يحر�س احلاكم اجلديد/الإخوان امل�ضلمون على تكري�ضه.  

النخبة  ولكن  العربي؛  العامل  ديناميكية يف  الأكرث  امل�رشية هي  احلقوقية  املنظمات  اأن  رغم 

ال�ضيا�ضية يف م�رش كانت دائما اأقل كفاءة واإدراكا من اأن ت�ضتطيع ال�ضتفادة من هذه الديناميكية 

قبل الثورة -با�ستثناء االإخوان امل�سلمني عندما كانوا �سحايا- اأو بعد الثورة. �سنالحظ يف م�رش 

اأي�ضا كفاحا عماليا متواترا ولكنه مت�رشذم، وينظر النقابيون العماليون لل�ضيا�ضة كمر�س يجب 

من  فاإنه  م�رش،  يف  الثورة  بعد  امل�ضتقلة  النقابات  عدد  تزايد  ورغم  بعدواه.  الإ�ضابة  جتنب 

تاأطريها،  النقابات على  اأو�ضع كثريا من قدرة هذه  اأن حركة الحتجاج الجتماعي  املالحظ 

خا�ضة اأنها مل ت�ضتطع جتاوز مر�س الت�رشذم.

كان  بينما  “النه�ضة”،  حركة  على  اأي�ضا  ايجابي  انعكا�س  تون�س  يف  ال�ضابقة  للعوامل  كان   

لختالف هذه العوامل يف م�رش انعكا�س �ضلبي على الإخوان امل�ضلمني. كانت حركة “النه�ضة” 

دوما اأقل مقاومة ملبادئ وقيم حقوق الإن�ضان، من غريها من حركات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف 

قبل  النه�ضة”  “حركة  تو�ضلت  امل�ضلمني يف م�رش.  الإخوان  فيها جماعة  العربي، مبا  العامل 

اأخرى  اأطراف  تبني -مع  اإىل  اأكتوبر”5-  بـ”هيئة 18  ي�سمى  اإطار مداوالت ما  الثورة -يف 

�سيا�سية- موقفا متقدما من م�ساألة حقوق املراأة وغريها من االإ�سكاليات. يف نف�ض الوقت الذي 

خريف  يف  وتعلن  معاك�س،  م�ضار  يف  مت�ضى  م�رش  يف  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  فيه  كانت 

5- هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات: اإعالن م�ضرتك حول العالقة بني الدولة والدين، موقع ج�ضور، 17 

دي�ضمرب 2009.

http://www.e-joussour.net/ar/node/3713
للمزيد عن هيئة 18 اأكتوبر انظر:

التقاء �رشورة اأم اإرها�ضات حتالف �ضيا�ضي، مبادرة  - فتحي باحلاج، “هيئة 18 اأكتوبر للحقوق واحلريات”: 

الإ�ضالح العربي، يناير 2009.

h t t p : / / w w w . a r a b - r e f o r m . n e t / a r / % D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 3 -

% D 9 % 8 7 % D 9 % 8 A % D 8 % A 6 % D 8 % A 9 - 1 8 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 3 % D 8 % A A % D 9 %
8 8 % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 -

% D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A -

% D 8 % A 5 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 -

%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9
%87%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
- العالقة بني االإ�سالميني والعلمانيني : جتربة 18 اأكتوبر  يف تون�س، جملة الآداب، بتاريخ 11 دي�ضمرب 2010.

http://adabmag.com/node/353
مركز  العربي،  والعامل  ال�رشقية  اأوروبا  من  خربات   – والطموح  الواقع  بني  الدميقراطي  التغيري  حركات   -

القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 2007.
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2007 عن برناجمها ال�سيا�سي، الذي يتبني م�رشوعا لنظام �سمويل ب�سبغة دينية6.

هذا  م�رش.  يف  عنها  تون�س  يف  الثورة  بعد  عامة  انتخابات  اأول  نتائج  اختلفت  ذلك،  لكل 

جمل�س  مقاعد  اأغلبية  وال�ضلفيون  امل�ضلمون  الإخوان  حاز  فبينما  رابع.  عامل  هو  الختالف 

ال�ضعب واأغلبية �ضاحقة يف جمل�س ال�ضورى يف م�رش، ثم فاز مر�ضح الإخوان امل�ضلمني برئا�ضة 

اجلمهورية، فاإن النه�ضة فازت باأكرثية ل ت�ضمح لها بالنفراد بحكم تون�س، و�ضكلت احلكومة 

بالتعاون مع حزبني، اأحدهما ليربايل والآخر ي�ضاري. بعد النتخابات مبا�رشة بداأ يت�ضكل يف 

املر�سح االآن ليكون احلزب الثاين-اإن مل ياأتي  اأو�ساط املعار�سة نواة حزب “نداء تون�س”، 

االأول- يف اأول انتخابات مقبلة.

“نداء تون�س” هو موؤ�رش مهم اآخر على مدى االختالف بني ديناميكيات احلركة ال�سيا�سية يف 
اأو  –بع�ضها كان م�ضطهدا  يجمع بني عنا�رش ي�ضارية ليربالية  “نداء تون�س”  م�رش وتون�س. 

مطاردا يف املنفي قبل الثورة- وبني رجال اأعمال واأع�ساء ورموز تاريخية يف احلزب احلاكم 

قبل الثورة ، ممن مل يتهموا بجرائم ف�ضاد اأو انتهاك حلقوق الإن�ضان. ولذا فاإن “نداء تون�س” 

الرموز  هذه  –اأحد  ال�ضيب�ضي  الباجي  زعيمه  اأن  عن  ف�ضال  عري�ضة،  اجتماعية  بقاعدة  يتمتع 

التاريخية ورفيق بورقيبة،  الذي راأ�س احلكومة بنجاح يف فرتة مهمة خالل مرحلة النتقال 

االأوىل- يتمتع ب�سعبية كبرية، حتى اأنه احتل لفرتة –بعد ا�ضتقالته– راأ�س قائمة اأكرث ال�ضخ�ضيات 

التون�ضية �ضعبية يف ا�ضتطالعات الراأي بعد الثورة. يف املقابل نالحظ يف م�رش، عجز املعار�ضة 

الرئي�ضية ممثلة يف “جبهة الإنقاذ الوطني” عن التمييز بني عنا�رش النظام ال�ضابق التي ارتكبت 

والتي ل  النظام،  لذلك  العري�ضة  الجتماعية  القاعدة  الإن�ضان، وبني  الف�ضاد وحقوق  جرائم 

ميكن و�ضمها اأو حما�ضبتها على جرائمه. يف الوقت نف�ضه ت�ضكل هذه الفئة الجتماعية –كما يف 

تون�ض- رقما مهما، خا�سة واأن بع�ض رموزها تبنى مواقف ومطالبات اإ�سالحية من داخل 

اأنها  الإنقاذ، جرنالت دون جنود. فرغم  املقابل تبدو جبهة  الثورة. يف  ال�ضابق قبل  النظام 

اأبرز الكفاءات ال�ضيا�ضية والعلمية والقت�ضادية والإعالمية واملهنية والقانونية  ت�ضم عددا من 

يف م�رش، مبا يجعلها قادرة على ت�ضكيل ع�رش حكومات، فاإنها ترتكز على �رشيحة اجتماعية 

حمدودة يف القاهرة وبع�س مدن القناة والدلتا. وت�ضاعد نوعية بع�س ال�ضعارات التي تتبناها، 

اأو  للرف�س  “جبهة  تكون  لأن  اأقرب  والدويل  املحلى  العام  الراأي  لدى  �ضورتها  جعل  على 

ال�سغب”، اأكرث منها جبهة “لالإنقاذ” الفعلي.

تظن جبهة الإنقاذ اأنها العنوان ال�ضيا�ضي الرئي�ضي جلماعات �ضباب الثورة، وهو وهم كبري، 

ال�ضعارات  الكبري يف  والتفاوت  ال�ضباب،  والتنظيمي جلماعات  ال�ضيا�ضي  الت�رشذم  ملدي  نظرا 

واملواقف املتغرية -واملتناق�سة اأحيانا- على مدار عامني بعد الثورة. كما اأن غمو�ض موقف 

رواق  جملة  االإن�سان،  حقوق  منظور  من  م�رش  يف  امل�سلمني  االإخوان  حزب  برنامج  ح�سن،  الدين  بهي   -6

عربي، العدد )55( ل�ضنة 2010.
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اجلبهة من االجتاه املتنامي للعنف والفو�سوية يف اأو�ساط بع�ض جماعات ال�سباب -كرد فعل 

اآثار وخيمة على م�ستقبل هذه اجلبهة  النظام احلاكم احلايل واأن�ساره- �سيكون له  على عنف 

ومتا�سكها وحظوظها، واأي�سا على نظرة املجتمع امل�رشي لها كموؤ�س�سة ميكن االعتماد عليها. 

امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  تتمتع  الإنقاذ،  جلبهة  الأيديولوجي  �ضبه  الت�ضلب  مواجهة  يف 

برباجماتية مل تتمتع بها جماعة �ضيا�ضية اأخرى قبل الثورة اأو بعدها. بل ميكن القول اإن م�رش 

مل تعرف من قبل جماعة قامت على اأ�ضا�س اأيديولوجي بهذه ال�رشامة، وتتمتع يف الوقت نف�ضه 

بهذه الرباجماتية ال�ضيا�ضية العملية. يتجلى ذلك بو�ضوح اأكرب يف عالقاتها الدولية، والنتقال 

مبرونة فائقة من عداء اأيديولوجي للغرب واإ�رشائيل –مل تتخل عنه ب�سكل ر�سمي- اإىل عالقات 

تعاون وثيق ل يقل، اإن مل يزد وفقا ل�ضهادات م�ضئولني اإ�رشائيليني عما كان عليه احلال يف عهد 

الرئي�س ال�ضابق ح�ضني مبارك. لكن الربجماتية تتجلى ب�ضورة ل تقل اإثارة للده�ضة بالداخل 

اأي�سا. لي�ض فقط بال�سفقة الكربى مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، التي قدم فيها االإخوان امل�سلمون كل 

ما رف�سوه -فيما يعرف بـ”وثيقة ال�ضلمي” للمبادئ فوق الد�ستورية- من امتيازات وح�سانات 

اأبرز �سحاياها-  كانوا من  -التي  املدنيني ع�سكريا  ذلك حماكمة  الع�سكرية، مبا يف  للموؤ�س�سة 

القدمي،  النظام  اأبرز رموز  اأي�سا من خالل �سعيهم احلثيث لعقد امل�ساحلات مع بع�ض  ولكن 

وعقد ال�ضفقات النتخابية مع بع�س الرموز ذاتها التي لها ثقل انتخابي، وال�ضعي للتحالف مع 

اأطراف بعينها يف الأجهزة الأمنية، تلك التي تتطلع لت�ضفية احل�ضاب ب�ضكل انتقامي مع القوى 

التي اأطلقت الثورة باأي ثمن. اإن جناح الإخوان امل�ضلمني يف اإبرام مثل هذا التحالف، حتى 

ولو كان موؤقتا، ميكن اأن يوؤرخ لبدء انتكا�سة هائلة غري م�سبوقة يف حقوق االإن�سان على جميع 

امل�ضتويات. من املده�س اأن املفاو�ضات على هذه ال�ضفقات جترى حتت �ضتار دخاين كثيف من 

التهامات النارية التي توجه كل يوم للمعار�ضة باأنها تتحالف مع “فلول” النظام القدمي، الذي 

يجري اإبرام ال�ضفقات مع رموزه.

املقابل ما زالت جبهة الإنقاذ، وبع�س احلقوقيني امل�رشيني وغري امل�رشيني، يتعاملون  يف 

اأي  ال�ضاعة مازالت تقف عند 12 فرباير 2011،  لو كانت عقارب  الأمنية كما  الأجهزة  مع 

اليوم التايل لالإطاحة مببارك. وبالتايل فاإن املطلب الذي كان م�رشوعا متاما وقتها -اخلا�ض 

الفا�ضدة وتلك التي ارتكبت جرائم حقوق  القيادات  باإ�ضالح الأجهزة الأمنية، وتطهريها من 

الإن�ضان قبل الثورة، وقتلت الثوار اأثناء الثورة – يظل كما هو على جدول الأعمال، طاملا مل 

ينفذه املجل�س الع�ضكري ول الإخوان امل�ضلمون. حتى لو كان ذلك يعنى عمليا مطالبة الإخوان 

امل�سلمني -اأي “قتلة الثوار” اأمام الق�رش اجلمهوري “الحتادية” يف دي�ضمرب 20127 وبعدها- 

ال�سيا�سية يف م�رش؟، تقرير �سادر عن مركز  لت�سوية اخلالفات  اأحداث االحتادية منًطا روتينًيا  7- هل ت�سبح 

القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، بتاريخ 26 دي�ضمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5352
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امل�ضاهمة  يعني  قد  ذلك  اإن   .2011 يناير  يف  الثورة  اأثناء  الثوار”  “قتلة  من  ال�رشطة  بتطهري 

عمليا يف تقدمي الدعم ال�سيا�سي واالأخالقي الأحد اأهم االأهداف االآنية للنظام اجلديد  يف “اأخونة” 

بعد  الثوار  بقتلة  الثورة،  ل�ضتبدالهم  اأثناء  الثوار  قتلة  لبع�س  “حمتملة”  اإزاحة  اأي  ال�رشطة. 

اأي اإعادة ذات �ضيناريو الإطاحة غري القانونية بالنائب العام ال�ضابق  الثورة، وهذا “موؤكد”.  

النظر عن جرائم قمع ال�رشطة واأن�ضار  بنائب عام جديد، كل ما فعله حتى الآن، هو غ�س 

الإخوان امل�ضلمني لالحتجاج ال�ضلمي والجتماعي، وكل الوقائع اجلديدة لقتل الثوار، والقيام 

مبالحقة الن�ضطاء ال�ضيا�ضيني والإعالميني الناقدين للنظام احلايل، مبقت�ضي البالغات التي تقدمها 

ر�ضميا جماعة الإخوان امل�ضلمني، اأو منا�رشيها. جدير باملالحظة انعكا�ضات �ضدمة الثورة على 

ال�رشطة، فهى مل تعد كتلة واحدة �ضماء مثلما كانت قبل الثورة. بالطبع كانت هناك دائما قبل 

الثورة اأ�ضوات منفردة ناقدة داخل ال�رشطة تعلو من حني لآخر، وكان يجرى اإما اإرهابها اأو 

ف�ضلها اأو اإحالتها للتقاعد املبكر. ولكن بعد اأن اجتاحت عوا�ضف الثورة ال�رشطة –رغم الرف�س 

العنيد الإ�سالحها- بداأت تربز ظاهرة ت�سكيل هيئات نقابية اأو �سبه نقابية لقطاعات خمتلفة من 

جماعي،  ب�ضكل  العمل  عن  ال�رشطة  من  قطاعات  اإ�رشابات  ظاهرة  اأي�ضا  وتربز  ال�رشطة، 

حركات  مواجهة  يف  بال�رشطة  الزج  رف�س  اأهمها  متعددة،  لأ�ضباب  الحتجاج  ومظاهرات 

الحتجاج ال�ضيا�ضي والجتماعي، مبا يف ذلك العرتا�س على م�رشوع القانون اجلديد لتنظيم 

التظاهر، الأنه �سيوؤدي اإىل مزيد من املواجهات بني ال�رشطة وحركات االحتجاج.

من ال�رشوري اأن ياأخذ مطلب االإ�سالح االأمني بعني االعتبار املتغريات يف الدولة وداخل 

ال�رشطة، واأن يعاد النظر يف م�رشوع “الإ�ضالح الأمني” وفقا لهذه املتغريات، مبا يحد من 

من  حقيقي.  اأمني  اإ�ضالح  اأي  فر�س  واإجها�س  الإن�ضان،  حلقوق  اأكرب  انتهاك  نحو  الدفع 

ال�رشوري اأن تقوم منظمات حقوق الإن�ضان، وكل الأطراف احلري�ضة على اأ�ضالح اأجهزة 

تالئم  التي   ،2011 فرباير   11 بعد  و�ضعت  التي  وال�ضيناريوهات  اخلطط  مبراجعة  الأمن، 

العتبار  بعني  تاأخذ  خمتلفة  وخطة  خطابا  تطور  واأن  للدميقراطية،  انتقال  مرحلة  يف  دول 

املتغريات ال�سيا�سية اجلديدة، التي ياأتي على راأ�سها اأن م�رش مل تعد يف مرحلة انتقال يف امل�ستقبل 

املنظور، اإل اإىل نظام ت�ضلطي قمعي اآخر. وبالتايل فاإن مفهوم ومنهج العدالة النتقالية الذي 

يوؤدي  قد  ذلك  اإغفال  واإن  االآن مل�رش،  يعد مالئما  مل  للدميقراطية،  تنتقل  التي  الدول  يالئم 

اإن مطلب الإ�ضالح الأمني يف  لنتائج معاك�ضة متاما ملا ي�ضعى اإليه اأ�ضحاب “النوايا احل�ضنة”. 

هذا ال�ضياق اجلديد، يعود تقريبا لذات م�ضامني “الإ�ضالح الأمني”، التي كانت مطروحة يف 

ظل النظام ال�ضابق للثورة. اأي العمل على وقف انتهاك ال�رشطة حلقوق الإن�ضان، واللتزام 

مببداأ �ضيادة القانون، واخل�ضوع للرقابة الق�ضائية، واحرتام اأحكام الق�ضاء وتنفيذها، واإعمال 

ال�رشطي،  التعليم  الإن�ضان يف مناهج  تعليم حقوق  الداخلية، وتعزيز  ال�ضفافية واملحا�ضبة  مبداأ 

وتعزيز الدور الرقابي ملنظمات حقوق الإن�ضان... وغريها.
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الطاغية يتخلى مبكرا عن قناع “ال�سحية”!

الأعمال  من  لكثري  تت�ضدى  واإمنا  والآداب،  الفنون  متار�س  ل  الأمن  اأجهزة  “اإن 
الإجرامية”8! قائل هذه العبارة لي�س ناقدا فنيا لل�رشطة، بل هو اأحد �ضحايا تعذيب ال�رشطة، 

اإن مل يكن ب�سخ�سه، فمن خالل قيادات واأع�ساء اجلماعة التي يتزعمها. اإنه را�سد الغنو�سي 

انتقد  طاملا  الذي  احلايل،  ورئي�ضها  تون�س  يف  الإ�ضالمية  “النه�ضة”  حلركة  التاريخي  الزعيم 

باأعلى �ضوت ممار�ضات التعذيب يف ظل النظام ال�ضابق، ورف�س تربيرات اأقوى �ضدرت عن 

النظام ال�ضابق يف تون�س –كما يف م�رش- باأن ال�رشطة تواجه اإرهابا يهدد حياة املاليني. ولكن 

الأمر اختلف الآن بعد اأن و�ضلت “النه�ضة” اإىل احلكم يف تون�س.

خالل اأ�ضهر قليلة من اإم�ضاك جماعة الإخوان امل�ضلمني مبقاليد احلكم )رئا�ضة الدولة واملجل�س 

الت�رشيعي وجمل�س الوزراء( جرى ارتكاب كافة جرائم حقوق الإن�ضان كتلك التي كانت �ضببا 

للثورة. بل فاقت يف كثري من الأحيان ما كان يجري قبل الثورة. مثل القمع اليومي العنيف 

وال�ضحفيني  الإعالميني  من  كبري  عدد  واإحالة  والجتماعي،  ال�ضيا�ضي  الحتجاج  لأعمال 

للتحقيق واملحاكمة بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية خالل اأ�ضهر قليلة، اأكرث ممن اأحيلوا خالل 30 

عاما من عهد الرئي�ض ال�سابق. وتوجيه �رشبات موؤ�س�ساتية ال�ستقالل الق�ساء، اأكرث ج�سامة مما 

تعر�س له خالل 60 عاما. وو�ضع د�ضتور يكر�س ولأول مرة يف الد�ضاتري امل�رشية حماكمة 

املدنيني اأمام املحاكم الع�ضكرية. وم�رشوع قانون لتاأميم املجتمع املدين وت�ضفية منظمات حقوق 

باملحتجني، وحما�رشة  التنكيل  احلاكم علنا يف  اأن�ضار وقيادات احلزب  الإن�ضان، وم�ضاركة 

على  للتاأثري  املحاكم  وحما�رشة  الإعالميني،  على  البدين  والعتداء  الإعالمي  الإنتاج  مدينة 

اأحكامها، اأو منعها لعدة اأ�ضابيع من مبا�رشة عملها، مثلما حدث مع املحكمة الد�ضتورية العليا، 

اأعلى حمكمة يف م�رش، و�سط تواطوؤ كافة وزارات واأجهزة الدولة املعنية، و�سمت رئي�ض 

الدولة. ولكن الرئي�س مل ي�ضمت عندما �ضقط نحو 40 قتيال خالل يومني يف يناير املا�ضي يف 

مدينتي بور�ضعيد وال�ضوي�س، بل اأعرب عن تقديره لل�رشطة، وطالبها مبزيد من احل�ضم!

هناك مفارقات متعددة يف هذا ال�ضياق، ولكن رمبا كان اأكرثها مدعاة للده�ضة، هو اأن اأن�ضار 

احلزب احلاكم -الذين قاموا بتعذيب �سحاياهم على �سور الق�رش اجلمهوري “الحتادية” يومي 

5و6 دي�ضمرب 2012- كانوا حمت�سدين قبلها عند اأحد اأ�سهر امل�ساجد القريبة من الق�رش، حيث 

ما  اأن  التعذيب! غري  ملبا�رشة  “الحتادية”  �ضاحة  اإىل  انطلقوا  ثم  ال�ضلوات يف مواقيتها،  اأدوا 

يدعو للذهول، هو اأن التعذيب الذي مار�ضه اأع�ضاء واأن�ضار احلزب احلاكم يف يوم اجلمعة 22 

مار�س، با�رشوه بعد اأن اأدوا �ضالة اجلمعة، بل وا�ضتخدموا يف ذلك اأحد امل�ضاجد مبنطقة املقطم 

8- را�سد الغنو�سي يقلل من �ساأن االنتهاكات احلقوقية يف تون�ض، موقع افريكان ماجنر االإخباري، 13 �ضبتمرب 

.2012

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11239
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وا يفيِ  ُ اَلُة َفاْنَت�رشيِ َيتيِ ال�سَّ َذا ُق�سيِ ك�ضاحة للتعذيب. تقول �ضورة “اجلمعة” من القراآن الكرمي: “َفاإيِ

رًيا َلَعَلُّكْم ُتْفليُِحوَن” )�ضدق الله العظيم(.  فهل  ليِ الَلّهيِ َواْذُكُروا الَلَّه َكثيِ ْن َف�سْ ااْلأَْر�ضيِ َواْبَتُغوا ميِ

كان ذلك التعذيب تقربا اإىل الله!، اأم اأن �ضالتهم ل »تنهى عن الفح�ضاء واملنكر«؟ اأم اأن تف�ضري 

القراآن الكرمي اختلف بعدما �سار »ال�سحية« جالدا؟

مثل اجلرائم التي ارتكبت اأمام »االحتادية«، مل يقم النائب العام -املعني باملخالفة للد�ستور 

والقانون- بالتحقيق اأي�سا يف جرائم التعذيب التي جرت يف امل�سجد، حتى ولو من منظور اأنها 

ت�ضكل »ازدراء لالإ�ضالم« بفعل مادي، ولي�س »بالكالم«، مثلما ن�ضب لالإعالمي امل�ضهور با�ضم 

يو�ضف واآخرين. 

ق�ضيت ن�ضف عمري تقريبا يف الدفاع عن حقوق الإن�ضان، اأغلبه كان للدفاع عن احلقوق 

مل  كاإرهابيون.  فيهم  امل�ضتبه  ذلك  يف  مبن  العربي،  والعامل  م�رش  يف  لالإ�ضالميني  الإن�ضانية 

ت�ضاورين الأوهام حلظة، حول طبيعة التوجه الفا�ضي لكثري ممن دافعت عن حقوقهم الإن�ضانية 

التطرف  اأو  امل�ضلمون(  املو�ضوفة بالعتدال )كالإخوان  اأع�ضاء يف اجلماعات  �ضواء كانوا   –
واالإرهاب- بل رمبا كنت متاأكدًا اأن بع�سهم على االأرجح قد ارتكب جرائم القتل املن�سوبة لهم 

اأو كانوا طرفا فيها. ولكني وغريي من احلقوقيني يف كافة اأنحاء العامل ندافع عن مثل عليا وقيم 

ومبادئ تعلو فوق العتبارات ال�ضيا�ضية وامليول ال�ضخ�ضية، ويف اأن يعامل كل اإن�ضان –حتى 

لو كان جمرما وقاتال- املعاملة اجلديرة بالب�رش.

كان املوقف من الدفاع عن احلقوق الإن�ضانية للم�ضتبه يف اأنهم اإرهابيون –اأي مرتكبي جرائم 

الداخلي يف  اأبرز عنا�رش اخلالف  اأحد  ارتكابها،  اأو حمر�سون على  االإن�سان-  �سد حقوق 

اأمناء املنظمة ل ترغب  اأغلبية جمل�س  املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان يف الثمانينيات. كانت 

التعامل مع هذه احلالت باعتبارها انتهاكات حلقوق الإن�ضان، واأن يقت�رش دور املنظمة   يف 

على انتهاكات حريات التعبري والعتقاد وحقوق املراأة والأقليات.. وغريها. لكني كنت على 

راأ�س املعرت�ضني على ذلك. وعندما اأجرى املجل�س ت�ضاورا دميقراطيا مع اأع�ضاء املنظمة يف 

منت�ضف عام 1988، رجحت اأغلبية �ضاحقة من الأع�ضاء )اأغلبهم من العلمانيني( راأي الأقلية 

يف جمل�س الأمناء؛ وبناء على ذلك انتخب جمل�س الأمناء كاتب املقال اأمينا عاما للمنظمة.

النظام احلاكم يف م�رش  الدفاع املتوا�ضل عن الإ�ضالميني م�ضدر توتر دائما مع  كان ذلك 

واأجهزته الأمنية، وبلغ اأحيانا حد ال�ضدام املبا�رش. كان ذلك اأحد اأهم اأ�ضباب رف�س الت�ضجيل 

– 2002، ق�ضيت منها 5  القانوين للمنظمة احلقوقية الأم يف م�رش ل�ضبعة ع�رش عاما 1985 

اأعوام )88- 1993( اأمينا عاما لها. بعد انتقايل اإىل مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان 

يف عام 1994، دعا اأحد اأبرز م�ضت�ضاري رئي�س اجلمهورية لجتماع خا�س مبكتبه عددا من 

منظمات حقوق الإن�ضان، بينها مركز القاهرة. كانت الر�ضالة الرئي�ضية –اإن مل تكن الوحيدة- 

هي مطالبة املنظمات احلقوقية بالتوقف عما اعتربه دعم هذه املنظمات لالإ�ضالميني.
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يف  امل�ضاركة  املنظمات  من  اأي  اإدارة  جمل�س  اأو  الجتماع  يف  واحد  اإ�ضالمي  هناك  يكن  مل 

االجتماع -كانوا كلهم من العلمانيني، وبينهم منظمة متخ�س�سة يف الدفاع عن حقوق االأقباط- 

ومع ذلك كان املوقف امل�ضرتك بينهم جميعا هو رف�س ر�ضالة رئي�س اجلمهورية. بل وحماولة 

اإقناع م�ضت�ضاره باأن ما تفعله هذه املنظمات هو دفاع عن احلقوق الإن�ضانية، واأن ذلك ل يعني 

الدعم  باأخرى هذا  اأو  الإ�ضالمية توظف بطريقة  لو كانت اجلماعات  لها، حتى  �ضيا�ضيا  دعما 

الأخالقي، يف ح�ضد الدعم ال�ضيا�ضي لها حمليا ودوليا. يف عام 2006 اأ�ضهمت بف�ضل اخرتت 

املتحدة  الوليات  يف  �ضدر  كتاب  يف  اأخالقي«9.  واجب  الإ�ضالميني  عن  »الدفاع  عنوان  له 

الأمريكية عن حقوق الإن�ضان يف العامل العربي، ناق�ضت فيه دوافعي كحقوقي يف القيام بذلك، 

اأفراد-  –ولي�ض فقط  اإمكانية تطور اجتاه  العميقة حول  اأو�ضحت تف�ضيال �ضكوكي  اأنني  برغم 

الإ�ضالم  جماعات  من  اجليل  هذا  داخل  متما�ضك  ب�ضكل  الإن�ضان  حلقوق  منا�رش  دميقراطي 

ال�ضيا�ضي مب�رش، مقارنة مبا جرى من تفاعالت اإيجابية داخل التيار الي�ضاري والنا�رشي يف 

ذلك الوقت.

لذلك مل اأُفاجاأ بعد الثورة بالوجه القمعي الفا�سي املعادي لقيم حقوق االإن�سان والدميقراطية 

جلماعة الإخوان امل�ضلمني وبع�س منا�رشيها من جماعات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي الأخرى؛ ولكنني 

فوجئت ب�رشعة بروز وجه »اجلالد« خالل فرتة زمنية ق�سرية للغاية.

اإىل  ال�ضحية  خاللها  من  تتحول  التي  ال�ضريورة  واآخرون  فانون  فرانز  تناول  اأن  �ضبق 

جالد، ولكن ما حدث مع هذه اجلماعات هو اأمر خمتلف، اإنه لي�س حتول، بل تخلي اجلالد 

احلقيقي عن قناع »ال�سحية« املوؤقت. ما كنت اأالحظه قبل »ثورة 25 يناير«، اأن »ال�ضحية« 

تعجز يف كثري من الأحيان عن اإخفاء مالمح اجلالد حتت جلدها، حتى خالل ال�ضاعات التي 

اأق�ضيها م�ضتمعا وحمققا وموثقا ل�ضهادات زمالء وحمامي »ال�ضحايا«، بل كانت بع�س  كنت 

العبارات حتمل تهديدا مبطنا ل يحتمل التاأويل يل �ضخ�ضيا! ولذلك فاإن ال�رشعة التي تخلى بها 

اجلالد عن قناع »ال�ضحية«، هو ما فاجاأين.

تتنكر علنا ملنظمات  اأنها  للحكم،  قليلة من و�ضول »ال�ضحية«  �ضهور  بعد  اأنه  اأي�ضا  فوجئت 

حقوق الإن�ضان التي دافعت عنها، بل وتعيد اإنتاج –دون اأدين خجل- ذات خطاب »جالدها« 

املال  يد  يف  حمتملة  »كاأدوات  املدين  املجتمع  منظمات  على  الهجوم  يف  مبارك-  -نظام 

الأجنبي«! رغم اأنهم مل يكونوا يرف�ضون الإنفاق يف الدفاع عن �ضحاياهم من م�ضادر اأجنبية. 

9-  Bahey el-Din Hassan، A Question of Human Rights Ethics: Defending the Islamists، in 
Human Rights in the Arab World، Edited by Anthony Chase and Amr Hamzawy، University 
of Pennsylvania Press، 2006، pp 37-48. 

ن�رش هذا الف�ضل لحقا بالعربية :

- بهي الدين ح�سن، الدفاع عن اجلماعات االإ�سالمية مل يكن خيارًا .. بل واجبا اأخالقيا، جملة رواق عربي، 

العدد )60( ل�ضنة 2012، �س �س 123- 137.
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قبل الثورة مل تكن قيادات جماعات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي ترف�س ف�ضح منظمات حقوق الإن�ضان 

امل�رشية جلرائم حقوق االإن�سان يف املحافل الدولية، اأو انتقادات دول الغرب لهذه اجلرائم.

ولكن بعد اأن �ضار »ال�ضحية« جالدا، يعترب الإخوان امل�ضلمون الآن ذلك تدخال يف ال�ضئون 

الداخلية!. . يف اإحدى الندوات العامة قبل الثورة، قال اأحد اأبرز قياداتهم االآن -وهو ع�سو 

يف برملان 2005- اإنه احتج لدى فتحي �رشور رئي�ض جمل�ض ال�سعب ال�سابق، الأنه مل يوزع 

على الأع�ضاء مذكرة موجهة من مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان اإىل اأع�ضاء جمل�س 

جماعة  �ضالح  يف  كان  املذكرة  هذه  مو�ضوعات  اأحد  لأن  بالطبع  كان  الحتجاج  ال�ضعب. 

الإخوان امل�ضلمني. ولكن بعد اأن �ضارت »ال�ضحية« جالدا، تقول قيادات اجلماعة يف اجتماع 

مع اإحدى املنظمات الدولية، اإن م�رش بعد الثورة مل تعد بحاجة ملنظمات للدفاع عن حقوق 

اأق�سى ما يف و�سعهم لتجنب مراقبة  االإن�سان. هذا موقف منطقي للغاية، فاجلالدون يبذلون 

جرائمهم، ورفع �ضوت �ضحاياهم داخل البالد وخارجها. 

هذه اأي�ضا نقطة التقاء مهمة، واأحد اأهم ركائز التحالف الدموي اجلديد بني جماعة الإخوان 

حقوق  ومنظمات  الثورة  من  لالنتقام  يتطلع  الذي  االأمنية،  املوؤ�س�سة  اأجنحة  واأحد  امل�سلمني، 

الإن�ضان باأي ثمن، حتى لو كان من خالل التحالف مع اخل�ضم اللدود الذي كان يطارده لنحو 

قرن من الزمان. واقع الأمر اأن م�رشوع القانون القمعي اجلديد للجمعيات الأهلية يف م�رش 

هو اأول ثمار هذا الزواج.

�ضعور  اإنه  تردد.  فعلت دون  ما  �ضاأفعل  الزمان  بي  عاد  ولو  به.  اأ�ضعر  ما  هو  الندم  لي�س 

بالأ�ضف لهم، وبالحتقار للم�ضتوى الذي ميكن اأن تنحدر اإليه »اأخالقيات« بع�س الب�رش. 

هل من اأفق »لإ�سالم �سيا�سي واأي�سا دميقراطي«؟

دميقراطي.  واحد  نظام  اإنتاج  عن  عاجزا  العربي«  »الربيع  يبدو  عامني  من  اأكرث  بعد 

ال�ضيا�ضي  ال�ضياق  بينها يف  الكبري  ليبيا وتون�س واليمن مع الختالف  هناك �رشاع مفتوح يف 

والجتماعي والتحديات. من املحتمل اأن يتمخ�س عن هذا ال�رشاع  يف دولة اأو اأكرث من تلك 

الدول نظام دميقراطي، ولكنه ه�س يف اأف�ضل الأحوال. بينما قد جرى ح�ضم ال�رشاع بالفعل 

يف البحرين لفرتة قد تطول لغري �سالح االنتفا�سة الدميقراطية. اإن االعالن ال�سادر يف اأبريل 

موؤ�رش  هو  القاعدة،  لتنظيم  والئها  عن  �سوريا  يف  امل�سلحة  املعار�سة  ف�سائل  اأحد  من   2013

�سلبي خميف، خا�سة واأنه ياأتي على خلفية ا�ستمرار عجز االئتالف الوطني ال�سوري-بقيادة 

االإخوان امل�سلمني- عن بلورة برنامج وخطاب �سيا�سي وممار�سة يومية تلبي مطالب االأقليات 

الرمادية.  املنطقة  اأن جتاوز  اأكرث و�ضوحا بعد  العرقية والدينية يف �ضوريا. يف م�رش الأمر 

حيث تنتقل البالد بعد انتفا�ضة متوا�ضلة لأكرث من عامني اإىل قب�ضة نظام ت�ضلطي اآخر، ولكن 
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ذي �سبغة دينية، �ستنعك�ض الحقا بطريقة اأكرث �سلبية على طبيعته الت�سلطية، مبا يكثفها ويتجه 

بها لل�ضمولية. وفقا للربنامج ال�ضيا�ضي جلماعة الإخوان امل�ضلمني يف خريف 2007 قبل الثورة، 

املقاومة  طبيعة  ولكن  ديني10.  توليتاري  لنظام  التحول  هو  كان  املعلن-  -غري  الهدف  فاإن 

ال�ضيا�ضية التي تلقاها اجلماعة، وعجزها عن اإقناع املواطن غري امل�ضي�س –مبا يف ذلك حتى امل�ضلم 

التقليدي- بجدارتها ال�سيا�سية اأو املهنية اأو حتى الدينية، يوؤدي اإىل اإطالة اأمد مرحلة حتقيق هذا 

الهدف امل�ضئوم باأكرث مما كان ميكن اأن يتنباأ به برنامج اجلماعة يف 2007.

ال�ضيا�ضي،  املتوخى من برناجمها  الهدف  اأو ف�ضلت يف حتقيق  اأنه �ضواء جنحت اجلماعة  بيد 

فاإنها بالتعاون مع اأخواتها من اأحزاب الإ�ضالم ال�ضيا�ضي )ال�ضلفية واجلهادية وما ي�ضمي بحزب 

اإجابة مل يتوقعها كثري من  امل�ضتويات،  ال�ضيا�ضية على كافة  ب�ضلوكها وممار�ضتها  الو�ضط( تقدم 

ال�سيا�سي،  اأحزاب االإ�سالم  اأن ت�سري  اإمكانية  االأكادمييني العرب وغري العرب، عن �سوؤال 

اأحزابا دميقراطية حقيقية، وتنجح يف اأول اختبار حقيقي، وذلك بامل�ضاهمة  يف عملية حتويل 

العامل العربي اإىل الدميقراطية. اأي اأن تكون النمط الإ�ضالمي املناظر لالأحزاب الدميقراطية 

حيث   ، م�رش  يف  الأقل  على  النفي،  هى  الآن  حتى  ال�ضاطعة  الإجابة  اأوروبا.  يف  امل�ضيحية 

لتتواين جماعة الخوان امل�ضلمني عن بذل كل جهد ممكن لجها�س فر�س التحول الدميقراطي 

منذ لحت يف فرباير 2011.  من ال�رشوري الأخذ بعني العتبار اأن اجلماعة امل�رشية هي 

قيادة التنظيم الدويل لالإخوان امل�ضلمني يف العامل العربي ، واأن تلك الإجابة بالنفي هي ذات 

االجابة التي قدمتها وما زالت توؤكدها اإيران وال�سودان منذ اأكرث من ثالثة عقود.

يف  »النه�ضة«  حركة  داخل  اإيجابية  لتفاعالت  احتمالت  اأمام  مفتوحا  املجال  مازال  بينما 

الأمر  اأن  م�رش،  يف  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  وتوجهات  ممار�ضات  من  يبدو  فاإنه  تون�س، 

اجلماعة  داخل  يتويل جيل جديد  قرونا، حتى  اأو رمبا  اأو عقودا  النتظار عقدا  يتطلب  رمبا 

مقاليد اأمورها. ولكن حتي ذلك االحتمال البعيد زمنيا ال تلوح اأي موؤ�رشات عليه؛ فاالأ�سوات 

النقدية املحدودة للغاية داخل اجلماعة اإما ان�سقت اأو ف�سلت. ويف كل االأحوال ال نالحظ ظاهرة 

معزولة.  منفردة  اأ�ضوات  بل  النطاق،  حمدودة  حتى  اأو  وا�ضعة  النقد  اأو  لالن�ضقاق  جماعية 

كان اأبرزها ل �ضك الدكتور عبد املنعم اأبو القتوح، الذي ر�ضح نف�ضه لرئا�ضة اجلمهورية، ثم 

�ضكل حزب »م�رش القوية«. كان من املتوقع اأن ي�ضبح هذا احلزب مظلة كبرية جتمع املن�ضقني 

الوريث الأخالقي والدميقراطي  باعتباره  نف�ضه  اآخرين، ويطرح  عن اجلماعة، واإ�ضالميني 

جلماعة الإخوان امل�ضلمني، اأي بديل من داخل املع�ضكر ذاته. لكن »م�رش القوية« انتهج طريقا 

اآخر، و�ضعى لأن ي�ضبح مظلة عدمية اللون جتمع بني رموز اإخوانية �ضابقة واأخرى ي�ضارية 

وليربالية، ففقد نقطة متيزه الرئي�ضية، وف�ضل يف اأن يكت�ضب �ضخ�ضية مميزة حمددة املالمح يف 

10- برنامج حزب االإخوان امل�سلمني يف م�رش من منظور حقوق االإن�سان، مرجع �سابق.
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عني رجل ال�ضارع يف م�رش اأو خارجها، ممن يتطلعون باأمل اإىل اأن يخرج من عباءة الإ�ضالم 

ال�ضيا�ضي امل�رشي م�رشوٌع ينتمي اإىل الإن�ضانية والتقدم والع�رشية. تتجلى اأي�ضا �ضبابية مالمح 

حزب »م�رش القوية« يف مواقفه اليومية املفتقرة حلد اأدين من الن�ضجام، وبالتايل اجلاذبية. قد 

ي�سيف ذلك ر�سيدا �سخ�سيا موؤقتا الأبو الفتوح، ولكن من املوؤكد اأنه ال ميكن ت�سنيف »م�رش 

القوية« باعتباره حزبا لالإ�ضالم ال�ضيا�ضي، اأو بديال لأي من اأحزاب هذا املع�ضكر حال انهياره.

حمدود  ان�ضقاق  بخ�ضو�س  الثورة  قبل  م�رش  يف  املراقبني  بع�س  تراود  اآمال  هناك  كانت 

خطابا  بالفعل  يقدم  كان  الذي  الو�ضط«.  »حزب  وهو  امل�ضلمني،  الإخوان  جماعة  عن  اآخر 

قانونية،  �ضخ�ضية  احلزب  اكت�ضب  اأن  وبعد  الثورة،  بعد  ولكن  اجلماعة.  عن  خمتلفا  �ضيا�ضيا 

�ضار خطابه الإيجابي املتميز يف ذمة التاريخ والأر�ضيف ال�ضحفي، بعد اأن حتول احلزب اإىل 

جمرد نافذة �سغرية اإ�سافية جلماعة االإخوان امل�سلمني، وع�سا يف يد اجلماعة �سد معار�سيها، 

مكررا بذلك ذات منط بع�س اأحزاب املعار�ضة يف عهد مبارك، التي كانت مهمتها الرئي�ضية 

هى معار�ضة املعار�ضة حل�ضاب احلزب احلاكم. 

تبني خطاب  واأحزابه يف  بكل جماعاته  ال�ضيا�ضي يف م�رش،  لالإ�ضالم  التاريخي  الف�ضل  هذا 

دميقراطي من�سجم، يحرتم احلد االأدين من حقوق االإن�سان -ال يكتفي بالفوز باأي و�سيلة يف 

املمار�سة، هو بال �سك خ�سارة فادحة  اتباع م�سلك دميقراطي يف  �سندوق االنتخابات- ويف 

للم�رشيني ككل، ولإمكانية جتاوز م�رش حمنتها الراهنة، والإفالت يف اأجل قريب من براثن 

النظام القمعي اجلديد، قبل اأن يتمكن منها متاما. نظرا للتاأثري الكبري ملا يجري يف م�رش على 

العامل العربي ككل، ونظر لأنها اأي�ضا عا�ضمة التنظيم الدويل لالإخوان امل�ضلمني، فاإن اآثار هذا 

الف�ضل التاريخي، من ال�ضعب اأن تقت�رش على م�رش وحدها.

العنف  جماعات  ن�ساط  تزايد  على  املوؤ�رشات  تتواىل  التاريخي،  الف�سل  هذا  مع  بالتوازي 

ذات الإ�ضناد الديني يف بلدان »الربيع العربي«، واإذا كان ما حدث يف �ضوريا منطقيا –برغم 

م�رش  يف  االإرهابي  ن�ساطها  ملمار�سة  »االإ�سالمي«  العنف  جماعات  عودة  فاإن  ماأ�ساويته- 

وتون�ض، يف ظل حكومات »اإ�سالمية«، هو موؤ�رش اإ�سايف على هذا الف�سل التاريخي.

وغري  العرب  وال�ضيا�ضيني  والأكادمييني  املحللني  من  كثري  كان  العربي«،  »الربيع  قبل 

العرب، يتوقعون اأن تتخلى جماعات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي امل�ضلحة عن ن�ضاطها امل�ضلح عندما تتوىل 

احلكم جماعة اإ�ضالمية. وعندما كان البع�س يجادل باأن ذلك مل يحدث حتت مظلة دولة اخلالفة 

االإ�سالمية -االأموية اأو العبا�سية.. وغريها- اأو يف الع�رش احلديث يف ال�سعودية؟ كان الرد 

اأنها لي�ضت حكومات دميقراطية. يف م�رش وتون�س تتوىل جماعات اإ�ضالمية احلكم الآن يف ظل 

االإ�سالمية  ب�سكل غري م�سبوق علي كل اجلماعات  بذلك- وتنفتح  –اأو تزعم  نظم دميقراطية 



التقرير ال�سنوي 2012

25

ن�ضاطا م�ضلحا. ومع ذلك  اأو متار�س  قانوين  باإطار  تتمتع  التي ل  تلك  الأخرى، مبا يف ذلك 

فان  اللجوء للعنف كو�سيلة لتحقيق اأهداف �سيا�سية اأو دينية -مبا فى ذلك االإرهاب امل�سلح- مل 

يرتاجع، بل اإن ممار�ضته ازدادت يف البلدين بعد الثورة، عما كان عليه احلال يف الأعوام 

اخلم�سة االأخرية -علي االأقل- قبل الثورة! ويف اليمن، مل توؤد امل�ساركة الكبرية للفرع اليمني 

القاعدة  لتنظيم  امل�سلح  الن�ساط  تراجع  اإيل  اجلديدة  احلكومة  يف  امل�سلمني  االإخوان  تنظيم  من 

هناك، بل ن�ضاأت جماعة اإ�ضالمية م�ضلحة جديدة. 

من املفارقات املثرية للده�ضة والتاأمل، اأنه يف ظل نظام حكم غري اإ�ضالمي وغري دميقراطي 

فى م�رش قبل الثورة، تخلت جماعة الإخوان امل�ضلمني وتنظيمي اجلهاد واجلماعة الإ�ضالمية 

احلكم  الإ�ضالميون  توىل  منذ  ولكن  دينية.  اأو  �ضيا�ضية  اأهداف  لتحقيق  كو�ضيلة  العنف  عن 

اأخرى  اإ�ضالمية  وجماعات  امل�ضلمني  الإخوان  اأع�ضاء  جانب  من  البدنية  العتداءات  تتواىل 

�ضد امل�ضاركني فى الحتجاج ال�ضلمى والإعالميني. ف�ضال عن وجود �ضكوك قوية على تنفيذ 

عمليات اغتيال لن�ضطاء �ضيا�ضيني، مل يتمكن الق�ضاء من اإجراء حتقيق جاد فيها.

هذا ال�سياق يثري �سوؤاال م�رشوعا: هل ميكن اأن ي�سلم االإ�سالميون بنتيجة �سندوق االنتخاب 

-الذى اأتي بهم للحكم- اذا جاء بنتيجة لغري �ساحلهم؟ 

قبل اأن يكمل االإخوان امل�سلمون -بعدة �سهور- عامهم االأول يف احلكم11، كانوا قد ارتكبوا 

معظم املوبقات التي احتاج النظام ال�ضابق علي الثورة اأعواما عديدة لرتكابها. قام النظام اجلديد 

بتوظيف االأدوات -القدمية وامل�ستحدثة- الد�ستورية والت�رشيعية واالإدارية واالأمنية والقانونية 

وغري القانونية، لقمع حركات الحتجاج والتعددية النقابية، وتقييد حرية الن�ضطاء املعار�ضني 

فر�س  اعتزام  عن  الإف�ضاح  عن  ف�ضال  الإن�ضان،  حقوق  منظمات  وخنق  املدنى،  واملجتمع 

تعديالت قانونية ذات طابع انقالبي لتقييد حرية الإعالم واملجتمع املدين وا�ضتقالل الق�ضاء.

11- انظر: 

- مبنا�سبة مرور 8 �ضهور على تويل د. حممد مر�ضي رئا�ضة اجلمهورية يجب و�ضع حد للتدهور املت�ضارع يف 

و�ضعية حقوق الإن�ضان يف م�رش، بيان �ضحفي �ضادر عن مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 21 فرباير 

.2013

http://www.cihrs.org/?p=5950
- ر�ضالة موجهة اإىل املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان: خطاب م�ضرتك من 22 منظمة حقوقية، مركز القاهرة 

لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 3 اأبريل 2013.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8
%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9
%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85
%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
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مرة اأخرى يعيد ال�سوؤال نف�سه: هل ميكن جلماعة �سيا�سية تبذل اأق�سى و�سعها لتقييد معار�سيها 

ونقابات  حر  مدين12  وجمتمع  واإعالم  م�ضتقل  )ق�ضاء  الدميقراطي  التحول  ركائز  وتقوي�س 

م�ستقلة( اأن تقبل بنتيجة لغري �ساحلها من ال�سندوق الذى اأتى بها؟

التطور  هذا  اأبرز مالمح  العربى« هى  »الربيع  م�ضار  ال�ضيا�ضي على  الإ�ضالم  هيمنة  كانت 

التاريخى اجلديد، حتى اأنه �ضار يعرف »بالربيع الإ�ضالمى«، تعبريا عن حقيقة اأن ثماره مل 

يجنها �ضوى طرف واحد. فهل ما ي�ضهده العامل العربي من معاناة هائلة على مدار اأكرث من 

عامني هى »اآلم خما�س ربيع متاأخر«، ولي�ضت اآلم ميالده؟

فى  املعتاد  الأ�ضفر  اللون  ياأخذ  لن  ال�ضيا�ضي  لالإ�ضالم  املتوقع  املبكر«  »اخلريف  اأن  اأخ�ضى 

التحولت املوقوتة لف�ضول العام، بل اللون الأحمر القانى، واأن الثمن الذي �ضتدفعه �ضعوب 

العامل العربى من اأجل التبكري بخريف النمط ال�ضائد من الإ�ضالم ال�ضيا�ضي، وبالتايل بربيعها، 

�ضيفوق كثريا الثمن الذي دفعته منذ اأكرث من عامني من اأجل الإم�ضاك »بربيعها املراوغ«.   

12- انظر:

ال�ضورى و�ضحب م�رشوع  املدين من جمل�س  املجتمع  تاأميم  قانون  الرئي�س مر�ضي �ضحب م�رشوع  على حكومة 

حزب الرئي�س خلنق منظمات حقوق الإن�ضان، بيان �ضحفي �ضادر عن مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 

28 فرباير 2013.

http://www.cihrs.org/?p=5998


