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 املقدمة •

قبل البدء في خط كلمات هذه القراءة البد من اإلشارة أوال الى انني كلفت من جانب احد الزمالء األعزاء بكتابة        

امر   لي  ترك  نظر  عليه وجهة  تطلق  ما  حيز  وفي  التغيير  بعد  العربية  السياسية  األنظمة  واقع  عن  اتجاهها  تحديد 

مريكيون مصطلح الربيع العربي للتعبير عن ذات املعنى و االدبيات السياسية اإلسالمية بالصحوة في حين اختار اال 

( ورغبة مني في ان اعكس جانبا متواضعا من قراءتي لهذا االمر فانني استشعر قيمة ما كتبه حنا بطاطو  1املوضوع،)

لحافل في فترة من فترات التاريخ العراقي افي كتابه )العراق/الكتاب الثاني، الحزب الشيوعي، من دور للمعلم ساهم  

باالحداث في مد األفكار الشيوعية بالكثير من الدعم في أوساط طلبة املدارس و املعاهد و الجامعات وهو دور اعتقد 

املعلم ملصلحة األطراف   أرجل  البساط من تحت  له حيث سحب جزء مهم من  انتبهت  العربية قد  الفضائيات  ان 

ال العتيق  التقليدي  لالسلوب  يبقى  ذلك،  ومع  حيث  املذكورة.  فعاال  تأثيرا  و  جوهريا  دورا  االنسان  هذا  يمثله  ذي 

( مما يضفي على كلماته بعدا إنسانيا وصدقا ال توفره كلمات  2الخطاب املباشر وجها لوجه مع الطالب أو املتلقي،)

مذيعي الفضائيات رغم وسامتهم الظاهرة أو مذيعات ومقدمات البرامج اإلخبارية والسياسية رغم جمالهن الساحر 

و املؤثر بشكل خاص اذا كان املتلقي شابا في العشرين فهل استلم املسؤولون في هذه الفضائيات فكرة التحسينات  

 التي ينادي بها فقهاء الشريعة اإلسالمية اليصال رسالتهم بطريقة مؤثرة خدمة لألهداف التي يسعون الى تحقيقها ؟ 

يحمل بعدا سياسيا واضحا حيث ال أدعي مطلقا املاما بالعلوم انني في الوقت الذي أغامر فيه بالكتابة في موضوع   

السياسية أو تعامال ضمن نطاق هذا املفهوم مبنيا على اعتبارات الواقع ال املثال فأرجو املعذرة ان الحظ القارئ  

اهرة  ال يخلو من متعة ظ مراهنا على أن الحديث في السياسة    تسطيحا للطرح و املعالجة، ومع ذلك سأقبل التحدي 

تغري الكثير من الناس و أنا واحد منهم،  فالشأن العام موضوعها دائما مما يعطي الحق لكل انسان بالتحدث في 

غير   السطور  لي من غالب من غالب هذه  ليس  أنه  أشير  أن  املقام البد  في هذا  وأنا  قضية تخصه بعض جوانبها. 

 التنسيق والترتيب و إعادة الصياغة مما يقتض ي التنويه. 

ان كان هناك قراء    -ي ضوء ما تقدم من مضامين سأتطرق ملوضوع هذا البحث أو التعليق ان شئتم سادتي القراءف

متناوال في مبحث اول أسباب التغيير، ثم سأتطرق في املبحث الثاني   -بكل تأكيد، وهي اشارة حرصت على تكرارها دائما

ثل تونس و مصر و هي نتيجة جاءت من خالل صناديق ألسباب تبوء الحركات اإلسالمية مقاليد الحكم في دول م

 االقتراع فضال عن تقديم تقييم مرحلي لتجربة الحركات اإلسالمية اثناء تبوئها قمة الهرم السياس ي للدولة.  

 



 

2 
 

 

 املبحث األول: أسباب التغيير )الصحوة اإلسالمية( )الربيع العربي( 

تتميز العالقات اإلنسانية ذات املظاهر املتنوعة بديناميكية واضحة فال يمكن أن يبقى ش يء على حاله دون تغيير، 

وقد برزت مجموعة عوامل ساهمت في اشعال ما عرف اليوم تحت مسميات مختلفة مختلفة منها الربيع العربي او  

انما توجد مجموعة عوامل داخلية و خارجية بعضها  الصحوة اإلسالمية حيث ال يمكن رد ما حدث الى عامل واحد و  

جوهري و االخر غير ذلك، كما ان منها ما يرتبط بعوامل اجتماعية ات طبيعية اقتصادية و ثقافية و تاريخية و دينية  

ن و قومية، والتي تعد الحيز الذي يجري فيه االنتقال فضال عن خيارات القيادات السياسية و رؤاها ملا ينبغي ان يكو 

الوضع   الى هذه عليه  قادت  التي  األسباب  من  تأشير مجموعة  يمكن  كل حال،  الربيع. وعلى  او  الصحوة  بلدان  في 

 الثورات نلخصها بثالثة مجموعات هي : 

التي كانت قائمة قبل التغيير بمعالجة األزمات الداخلية في مجمعاتها سواء كانت هذه   فشل.1 األنظمة السياسية 

صادية أو اجتماعية او سياسية او نتيجة هزيمة عسكرية، ومما يترتب على ذلك كله فقدان األزمات ذات سمة اقت

النظام لكاريزما وجوده و األسس التي يستمد منها شرعية بقاءه و استمراره في السلطة، حيث تبرز  قوى املعارضة. 

او ابتالعها، أما اذا  كان السخط قادما    في هذه  الحالة الى استيعاب املعارضةوغالبا ما تلجأ النظم غير الديمقراطية  

بصورة واضحة من الشارع الذي يعبر عن توجهاته من خالل الثورة او االنقالب او االحتجاجات املستمرة فذلك كله 

يمهد لعملية التغيير التي قد تتم أيضا من خالل مساهمة النظام غير الديمقراطي فيها فانجازاته املتمثلة بتحقيق  

نمية االقتصادية التي ترتبط بزيادة متوسط دخل الفرد، ووجود فئات متعلمة )انتلجنسيا( تتسائل و  قدر من الت

 تجيب كلها تعد عوامل دافعة نحو االنتقال الى نظام سياس ي أكثر انفتاحا و أكثر قربا من املفاهيم الديمقراطية. 

او   ثانية من األسباب املرتبطة بالقوى السياسية املوجودة فيمجموعة  .2 كل مجتمع وهوياتهم ومدى قوة كل فئة 

من النظام، وحجم الدعم  حزب او تيار باملقارنة مع الفئات األخرى إضافة الى موقف املؤسسة العسكرية و األمنية  

الشعبي لها، ومدى قوة وفاعلية اطراف املعارضة وقدرتها على تحدي النظام ودفعه باتجاه التغيير، وما يرتبط بكل 

 يعة املجتمع املدني القائم ومؤسساته الفاعلة وموقفها من النظام و الحاجة الى التغيير.ما تقدم طب

مجموعة عوامل او أسباب ذات طبيعية خارجية حيث دعم القوى الديمقراطية الكبرى في العالم لعملية هناك  .3

التغيير سواء عن طريق تقديم دعم اقتصادي او قانوني وممارسة ضغط سياس ي عبر فرض عقوبات على األنظمة 

ا  و  االمريكية  املتحدة  الواليات  كدعم  السلطة،  في  وجودها  تعتق  التي  االنتقال  السياسية  لعملية  األوربي  التحاد 

 الديمقراطي في جنوب و شرق ووسط أوروبا وفي أمريكا الالتينية. 
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االتصال  ثورة  .4 وسائل  انتشار  خالل  من  االنسان  حقوق  بمفردات  واضح  وعي  خلق  في  ساهمت  التي  املعلومات 

ى او ما يعرف بنظرية الدومينو، وربما  الحديثة و دور منظمات املجتمع املدني ذات النشاط العاملي و دور عامل العدو 

في   االنتقال  دافعا لخطوات  يشكل عامال  قد  االجتماع  لعلم  الدارسون  يتداولها  التي  التجمهر  حتى مضمون فكرة 

املهم  من  ان  اال  املحاكاة،  من  أساس  على  و  منها  قريب  في مجتمع  االنتقال  عملية  نجحت  ما  اذا  أخرى  مجتمعات 

التي تختلف في مدى فاعليتها من دولة الى أخرى فضال عن وجوب  ر عوامل االنتقال الخارجية  االعتراف بمحدودية تأثي 

تفاعل العوامل الخارجية مع عوامل داخلية تقبل تدخل األولى او تلقي املساعدة منها إضافة الى إمكانية وجود مشكلة 

 (  3انعدام الثقة بالعامل الخارجي لدوره السلبي في مراحل سابقة.)

عامل الفساد الذي استشرى في ظل األنظمة السياسية التي حكمت عدة بلدان عربية قبل التغيير في خلق  هم سا.5

افراد  اغلب  واجهت  جمة  حياتية  ومصاعب  مدقع  فقر  مقابل  النظام  من  منتفعة  و  الناس  باقي  عن  متميزة  فئة 

عد املعارضة او تعمل تحت األرض بصورة  املجتمعات العربية مما حرك التيارات اإلسالمية التي كانت تجلس على مقا

أساسية فضال عن حراك ذوي التوجهات الليبرالية في تحالف مؤقت هدفه اسقاط النظام السياس ي القائم و إقامة 

التغيير   بعد  التي ظهرت  النتائج  كانت  ان  و  للسلطة،  تداول سلمي  تقدم صورة  نظام ديمقراطي يضمن تحقيق  ال 

معت ربيعيا  طقسا  او  املعارضة مشرقة  مقعد  في  بقي  من  و  السلطة  بزمام  امسك  من  بين  للعالقة  مشمسا  و  دال 

السياسية في ظل نظام سياس ي جديد افرزته مرحلة ما بعد التغيير. و على كل حال، فان الثورات العربية التي اتخذت  

ط النظام( قد ابرز جليا  بعدا شعبيا واضحا و التي لخصت فيها جموع املحتجين مطالبها بالقول :)الشعب يريد اسقا

الذي ولد مع نهايات    –أي الجيل الثاني الذي اعقب جيل املؤسسين    -فشل النظام السياس ي العربي في حقبته الثانية

الحرب العاملية الثانية اثناء مرحلة االستقالل او بعد ذلك واتسامه بالسمة القومية، ففي  مصر تمخضت عملية 

نحو الرأسمالية او اقتصاد السوق التي بدأت منتصف السبعينيات عن تحول الى االنفتاح االقتصادي و التحول  

شكل من اشكال رأسمالية املقربين الى السلطة مما اضعف مؤسسات الدولة بنتشار الفساد فيها و باإلمكان تثبيت  

 أربعة عوامل وسعت من سمة الفساد هي:  

دم وجود رغبة جادة في برنامج اإلصالح بهدف خلق نمو الطبيعة السلطوية للنظام التي عكست ع  العامل األول:

و  املحاسبة  وغابت  القمع  وتيرة  زادت  حين  في  السوق  اقتصاد  يعتمد  تنموي  نموذج  بناء  طريق  عن  اقتصادي 

 الشفافية.  
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مؤسسات  ضعف املجتمع املدني فاتحادات العمال و الفالحين و جمعيات حقوق االنسان وغيرها من  العامل الثاني:  

املجتمع املدني األخرى اتسم عملها بعدم الفاعلية بحيث تمادى أصحاب املصالح من الفاسدين في االستحواذ على 

الفقر و الحرمان   امام فئات واسعة مهمشة عانت  العام حتى اصبحنا  مصادر الدخل لالقتصاد الوطني و الرفاه 

 ابل فئات محددة مستفيدة لكنها منظمة.وتمت ادامة هذه الحالة نتيجة ضعف هذه املجموعات في مق

الثالث: مارستها      العامل  تأثيرات  عن  نجمت  والتي  الخصوص  وجه  على  االقتصادي  املجال  في  العوملة  تأثيرات 

التعمير  الدولي لألنشاء و  الدولي والبنك  النقد  الدولي كصندوق  مؤسسات اقتصادية كبيرة معروفة على املستوى 

وجهات السياسة االقتصادية ملصر حتى اختفت هذه السمة) فكانت املحصلة هي صيغة ة سلبية اثرت في ت وبصور 

األطر   مع  التكيف  من  تمكنت  التي  املحلية  والفساد  املحسوبية  وشبكات  الدولية  املشروطية  بين  التعايش  من  ما 

 ( 4التنظيمية املفروضة عليها من الخارج(.)

فمع    2000انتاج نفسه وبشكل خاص في الفترة التي أعقبت العام  حرص النظام السياس ي على إعادة    العامل الرابع: 

أهمية ممارسة القمع كان البد من اجتذاب فئات جديدة لعضوية الحزب الحاكم بهدف السيطرة على البرملان، و 

 ( 5املؤسسات السياسية األخرى، وغيرها من الهياكل االقتصادية و السياسة املرتبطة بالحكم.)

قد جرى نتيجة    2003ر في العراق، فاذا كان التغيير في النظام السياس ي الذي كان قائما قبل العام  و ال يختلف االم 

تدخل عسكري خارجي اجنبي فأن أوضاع هذا البلد لم تتغير بل جرى مأسسة الفساد بعد العام املذكور حيث يالحظ 

مجمو  في صورة  انعكاسها  و  درجة خطورتها  و  الظاهرة  هذه  انتشار  و  مدى سعة  االقتصادي  الوضع  على  اثار  عة 

الى وجود ما    2014االجتماعي في هذا البلد حتى ان وزارة التخطيط العراقية اشارت صراحة في الربع األول من العام  

يقارب الستة ماليين انسان عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، إضافة الى األوضاع السياسية السيئة الناجمة 

االهتمام   عدم  احترام حقوق  باملعن  تجاهل  و  الشخصية،  بمصالحهم  القرار  أصحاب  انشغال  و  العامة،  صلحة 

االنسان، و انتشار عمليات االعتقال العشوائية فضال عن عدم احترام القانون، و انتشار البطالة، و ارتفاع أسعار  

ة الدولية صنفت العراق  املواد الغذائية، وسوء الخدمات الطبية، و شيوع ظاهرة التسول حتى ان منظمة الشفافي

ظل هذا البلد حائزا على املركز الثاني او   كرابع دولة بين الدول األكثر فسادا في العالم فين حين  2010خالل عام  

الثالث في تقارير ذات املنظمة في األعوام الست األخيرة. و هذا يعني بكل تأكيد ان حجم االستجابة للتحدي من جانب  

 س ي ال ترقى الى مستوى التحدي وال في ادنى معايير تحمل املسؤولية. املتعاطين للشأن السيا
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العام األمريكي املختص  و يعتبر برنامج إعادة اعمار العراق اكبر عناوين الفساد حيث كشف تقرير أصدره املفتش  

دوالر من أموال البرنامج، و هذا   9.1مليار دوالر امريكي من اصل   8.7بإعادة اعمار العراق ستيوارت بوين عن ضياع  

% من املبلغ اإلجمالي املودع في الصندوق ال يعرف مالها النهائي فضال عن وجود حاالت فساد أخرى كثيرة  96يعني ان  

عض الناس املحسوبين على السلطة من الذين تركوها دون ان يسنوا ضمان مصالحهم حيث يتقاض ى االالف من ب

 ( 6و تأمين مستقبلهم مقدما.)

 املبحث الثاني : تقييم تجربة الحركات اإلسالمية بعد تبوءها للسلطة 

بكر تقييم ماقاك به يبدو املشهد غير مستقر في العديد من البلدان اإلسالمية التي حدث فيها التغيير . كما انه من امل 

اإلسالميين بعد ان امسكو بزمام السلطة فجانب مهم من نتيجة التقييم ستعتمد على درجة نجاح من خلفهم في 

سياسية البد ان يتباين سلوكها بين فترة  سدة الحكم اال ان هناك نتيجة من املهم التسليم بها مضمونها ان اية حركة  

يث يفرض الواقع بدرجة من النسبية البعيدة عن حتمية االنسياق وراء نتائج  املعارضة وفترة امساكها بالسلطة ح

. وفي املعنى املذكور يشير حنا بطاطو الى هذه الحقيقة  معدة سلفا أشياء مختلفة ال عالقة لها بمثاليات النظرية 

بعثيين الخاصة بالوسيلة  بقوله :) وعلى العموم وكما سيظهر بعد قليل، فان بعض املفاهيم املتعلقة بايديولوجيا ال 

تنتقص بقوة من ديمقراطيتهم. و اكثر من هذا علينا ان نتذكر فيما يتعلق بهذه النقطة ان النظرية البعثية ش يء و  

املمارسة ش يء اخر، او بدقة اكبر فان البعثي املرشح للسلطة مختلف الى حد كبير عن البعثي في موقع السلطة. ولكن 

 ( 7حده طبعا(.)هذا ال ينطبق على البعث و 

اإلسالمية التي امسكت بالسلطة بعد الثورات العربية التي ال نجد لها وصفا صادقا  ان ما تقدم ينطبق على الحركات  

غير هذا الوصف فقد قامت من صميم واقع معاناة الناس لتصفع بعض الحكام العرب، مطلقة الرصاص األخيرة  

ح  بعمل  تتوج  ان  دون  مطروحة  استمرت  شعارات  وصل على  وهكذا  الخمسينيات،  منذ  تحقيقها  الى  يقود  قيقي 

في  امللكيين  وبقايا  الليبراليين  و  الشيوعيين  و  القوميين  االقتراع حيث فشل  عير صناديق  السلطة  الى  اإلسالميون 

تحقيق ما حققه اإلسالميون من قفزة سياسية مثلت األولى في تاريخهم السياس ي الحديث، و يبدوان جانبا أساسيا  

نجاح هؤالء كان مبنيا على فشل باقي األطراف التي جربت السلطة في بلدان أخرى وانتهت تجربتهم بالفشل أيضا  من  

فضال عن عامل االضطهاد الذي تعرض له اإلسالميين في ظل أنظمة الحكم العربية التي حكمت في العالم العربي 

 ي وهم الفئة الكبيرة ف -ع مجموعات الفقراءقبل نشوب حركات االحتجاج املذكورة مما وفر لهم عامل مضاف دف
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الى التعاطف معهم فمهروا اصواتهم لهذه التيارات التي احتفلت بزفافها منتصرة و التي تعد بصورة   -العالم العربي 

 بل و مزاج كل انسان يشعر بظلم قد أصابه.  -مزاج الفقراء -السياس ياو باخرى األقرب الى مزاجهم 

السؤال   د ان  قياس  إمكانية  بمدى  يتمثل  اللحظة  هذه  في  تعكسه.  املطروح  الذي  الفشل  او  النجاح  تجربة رجات 

اسالميو السلطة، و قد اشرنا فيما تقدم الى ان تيار السلطة يختلف عن تيار املعارضة، فالنظرية ش يء وواقع األمر  

بح هدف االحتفاظ بالسلطة ساميا على ش يء اخر، اذ ان التحديات مختلفة، و تبرز الواقعية بأجلى صورها، و يص

ان كان هناك   -كل األهداف حيث ال يمكن ان يتصور انسان وجود الية اكثر فعالية العمال برنامج سياس ي محدد

من االليات التي توفر ملن يملك السلطة، و بهذا الخصوص يمكن تثبيت بعض املالحظات التي رافقت تجربة    -برنامج

 السلطة وفقا للترتيب املدرج في ادناه:  اإلسالميين وهم على رأس

املهم للغاية ان نفرق بين التغيرات السياسية التي حصلت مع مطلع القرن الحادي و العشرين نتيجة تدخالت   .من1

عسكرية اجنبية، وهو الحال في العراق، حتى يصبح طرح سؤال مضمونه البحث في ماهية األسباب التي مكنت نظامه  

من االستمرار في السلطة رغم نبذ املجموعة الدولية له و خسارته العسكرية في   2003بل العام  السياس ي القائم ق

حرب الخليج الثانية وما نجم عن املقاطعة االقتصادية من تخريب لبنية املجتمع العراقي، فهل منح هذا النظام هوية 

السياس ي و العمل االجرامي؟ إضافة الى   للعراقيين؟ أم انه الخوف في اجلى صوره من بطش من ال يفرق بين العمل

وممارسته   الجماعية  النظام  قمقابر  املنطقة،  ساسة  بعض  حسابات  في  دخلت  طائفية  طبيعة  ذات  اعتبارات 

 في تحقيق شيئ للعراقيين؟  2003(. وملاذا فشل من جاء بعد العام  8الديكتاتورية واضحة)

حاالت أخرى صنعت الثورة فيها من جانب الشعوب الى حد ان هذه التجربة يجب ان تعالج في اطار مختلف عن  

كبير، كما هو الحال في تونس و مصر، وبين حاالت حصل فيها التغيير بأدوات داخلية وان كان من الصعب انكار  

 وجود دعم خارجي ظهر واضحا في بعض األحيان كما هو الحال في ليبيا. 

ض كما ال اليه االمر في كل بلد، فألوضاع التونسية و املصرية ان هذا التصنيف ربما ينعكس واقع الرضا أو الرف 

 - و ان لم تصرح بذلك  - افضل مما عليه األوضاع في العراق وليبيا. و املالحظ ان هناك تركيز من جانب بعض الكتابات

العراق التي حكم فيها  الفترة  في طول  من    على مسألة هشاشة اإلحساس بوجود هوية عراقية وربما يمكن السبب 

جانب عناصر خارجية تركية و فارسية، ففترة الصراع العثماني الفارس ي الطويل الذي استهدف السيطرة على هذا 

البلد خلق نوعا من اإلحساس بالطائفة و العشيرة ثم القومية األمر الذي دعمته تجربة رد فعل النظام على انتفاضة 

 صعب ان نلحظ ذلك ببلد مثل مصر و ان كانت مرشحة لبروز الجنوب)الشعبية( و األكراد)الشمالية( في حين من ال
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فاذا  مثل هذه العناصر في املهد السياس ي الخاص بها دينيا بدرجة أولى و طائفيا بدرجة ال للغاية ال قوميا.   

كانت مليارات دوالرات حقول النفط العراقية قد ساهمت لغاية اللحظة في الحفاظ على العراق كدولة حتى انها مثلت  

و ع الجميع رغم عدم  عليه  التقى  تدارك امال مصلحيا  في حين  الكافة  ارادتها على  جود قوة وحيدة تستطيع فرض 

الجيش املصري مخاطر إطالة وجود قوى إسالمية بافكار غير مختبرة على رأس السلطة كان بقائها سيمثل عامال في 

ة اقل للغاية كما أشرنا، وهكذا تم عزل الرئيس  خلق ازمة دينية إسالمية قبطية و ازمة طائفية وان كان ذلك بدرج

بانقالب ابيض قام   2013/ 6/ 30محمد مرس ي القادم من جماعة االخوان املسلمين عن طريق صناديق االقتراع يوم  

كبير  حد  الى  منظم  شعبي  غطاء  وجود  مع  السيس ي  الفتاح  عبد  اول  الفريق  الدفاع  وزير  يقوده  الذي  الجيش  به 

املصرية   )فاملعارضة  اكثر من  في جمع  تحقيق  22لحكم مرس ي نجحت  في  بعد فشله  برحيله  توقيع طالب  مليون   )

يفتقده  لم  الذي  الجانب  الوطنية،  بالهوية  عاليا  غالبيتهم شعورا  الذين عكس سلوك  النيل  تذكر البناء  إنجازات 

الغالبية املصرية رغم طابع أيضا فكانت حركته محسوبة و مقبولة من قبل  ها االنقالبي األبيض  الجيش املصري 

وفقا   قائمة  املشكلة  بقاء  يعني  مما  في مصر  الجزائري  النموذج  تكرار  احتمالية  لطرح  البعض  دفع  ما  وهو  ابتداء 

للتحليل الذي يقدمه املفكر العربي محمد عابد الجابري الذي يقر بدور العامل الخارجي في افشال تجربة املد القومي 

و يؤكد على ان الفشل ال يعد فشل تيارات  ور ذات العامل بانحسار الصحوة اإلسالمية  الثوري كما انه ال يجادل في د

او افراد لكنه فشل تجربة تأريخية فقدت مبررات نجاحها، و ان دور العامل الخارجي يقترن بدور واضح بسبب الفشل  

ية ان تفعل فعلها في أي شيئ، القادم من العامل الداخلي، فمن غير االستعداد الداخلي ال تستطيع العوامل الخارج 

قبل  ما  مرحلة  في  العربي  الشارع  على  سيطرت  التي  الليبرالية  و  االتراكية  التيارات  و  العربية  القومية  فحركة 

السبعينيات فضال عن حركة الصحوة اإلسالمية التي سادت ذاتها في منتصف السبعينيات حملت معها بذور فشلها  

إياه  متمثلة بثغرة خطيرة فكال الحرك تين عبرت عن وجه واحد للحقيقة الواقعية و اهملت الجزء االخر متجاهلة 

تماما، و هكذا عبرت حركة القومية العربية و الثوريين العرب عن تطلعاتهم عن أفكار قطاع واحد من املجتمع متمثال 

ى رأي سياس ي محدد اال  بقطاع النخبة العصرية مدعومة بفئات من العمال و الطالب و الجماهير غير املستقرة عل

انها اهملت في الوقت ذاته النخب التقليدية و ما تستطيع ان تجتذبه بالفعل او بالقوة، من قطاعات عريضة من 

الفالحين و سكان الريف و فقراء املدن و العاطلين عن العمل و شبه العاطلين )الجماهير الشعبية( و كانت القوى  

لوقت نفسه قد اهملت القوى العصرية او الحية و هي املرتبطة بقوى اإلنتاج و  اإلسالمية )النخب التقليدية( في ا

أدوات الحضارة العصرية )ليس الن هذه النخب او القوى تضع نفسها خارج اإلسالم، بل النها ال توافق أصحاب  

 .كقطع يد السارق الصحوة اإلسالمية على نوع التطبيق الذي ينادون به لالسالم املتمثل في التمسك ببعض املظاهر 
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األيديولوجي يعكس بصدق الواقع العربي الراهن: ان في الواقع العربي الراهن  هذا االنقسام بل هذا االنفصام 

و في الواقع    -بنى اقتصادية و اجتماعية و فكرية حديثة تجد تعبيرها األيديولوجي في فكر النخبة العصرية و طموحاتها

اقتصادية و اجتماعية و فكرية تقليدية تجد هي األخرى تعبيرها األيديولوجي في فكر النخبة    العربي الراهن كذلك بنى

التقليدية و مخايلها. و من هنا النتيجة الحتمية التالية: ان أي حركة تغيير في املجتمع العربي الراهن ال يمكن ان 

اال اذا انطلقت في الواقع العربي كما هو و تضمن لنفسها أسباب النجاح، أسبابه الذاتية الداخلية و هي األساس،  

اخذت بعين االعتبار الكامل جميع مكوناته العصرية منها و التقليدية النخبات منه مع عموم الناس، األقليات منهم 

و االغلبيات، صفوف العمال و صفوف الطالب، و قبل ذلك و بعده صفوف املساجد .... صفوف املصلين. و واضح 

هذا الواقع كما وصفناه، و االخذ بكل ما فيه من تعدد و تنوع و من ائتالف و اختالف، سيكون   ان االنطالق من 

هشا  و  ان   مصطنعنا  االنتهازي.  الطابع  ذات  الضرفية  السياسية  التحالفات  و  التلفيق  و  التوفيق  اعتمد  هو  اذا 

التي تحرك، في العمق و من العمق، جميع  املطلوب هو قيام كتلة تاريخية تنبني على املصلحة املوضوعية الواحدة  

التيارات التي تنجح في جعل اصدائها تتردد بين صفوف الشعب، ال بل بين صفوف االمة، بصورة من الصور: املصلحة 

املوضوعية التي تعبر عنها شعارات الحرية و االصالة و الديمقراطية و الشورى و االشتراكية و العدل و حقوق اهل  

و حقوق املستضعفين، و حقوق األقليات و االغلبيات. ذلك الن الحق املهضوم في الواقع العربي الراهن  الحل و العقد  

و  القرار  مراكز  عن  الحق  أصحاب  غياب  من  املستفيدين  املحضوضين  جماعة  خارج  يقع  من  كل  حقوق  هو 

 ( 9)التنفيذ(.

القتراع كان امرا واضحا بامتياز اال ان هذه اإلسالميين في الوصول الى سدة الحكم عن طريق صناديق ا ان نجاح  .2

الحركات تواجه اليوم تحديات ذات صلة بكيفية إدارة الحكم و أسلوب اعمال برامجها التي سبق ان عبرت عنها فضال 

عن أهمية االستمرار في كسب ثقة الناس حيث الرهان الصعب املتمثل بتمثيل الجماعة الوطنية بكافة الوانها ال  

فئة   كلها  تمثيل  األقليات  االنسان  و حقوق  املواطنة  و  الديمقراطية  املوقف من قضايا  ان  منها.  طائفة معينة  او 

تحديات تواجه تجربة اإلسالمية و هي معيار أساس ي للحكم على هذه التجربة فهل تستطيع التيارات اإلسالمية التي 

لمانية باستخدام اليات الصراع املتاحة في امسكت بالسلطة في تونس و مصر و املغرب ان تتعايش مع األحزاب الع

األنظمة الديمقراطية كما هو الحال في التجربة التركية اذا سلمنا بعدم وجود مشروع خفي يجمع بين هذه التيارات  

و األحزاب خاصة و ان الدول الثالث املذكورة من النوع الذي يمتلك تجربة دستورية و برملانية تساهم في القول بوجود 

ة اكثر مالئمة لالنتقال الديمقراطي الحقيقي من جول أخرى كالعراق و سوريا مثال و اذا كان الفشل الذي حصل قاعد

 للتيارات اإلسالمية في تونس أوال ثم في مصر ثانيا فان ذلك اليعني عدم وجود دور تستطيع ان تقوم به التيارات  
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قيادات السياسية فيها، و ما يمكن ان يسمح به من جانب  اإلسالمية، و هي مسألة تعتمد على درجة الوعي الخاصة بال

 االخرين لها. 

يتعلق في الحالة بالعراق من الصعب انكار بروز البعد الطائفي بين العرب على وجه التحديد و البعد القومي فيما  .3

هذين البعدين تم بين العربو االكراد اذا كان معيار الحكم مبني على اخذ تصورات االكراد و سلوكهم السياس ي و  

االمر الذي أدى    2003تكريسهما نتيجة نوع األحزاب السياسية التي شاركت بقوة في االنتخابات التي جرت بعد العام  

الى فشل ذريع في املستويات كافة رغم إمكانيات النجاح املادية املتوفرة، فغياب تمثيل حقيقي للشعب كوحدة وطنية 

لى االنتمائات الضيقة القومية كانت او الدينية او الطائفية ساهم الى حد كبير تجمعه مصالح مشتركة و التركيز ع 

في الوصول الى حالة الفشل التي باستطاعة أي انسان تثبيتها من خالل التجربة العراقية، فحتا الفيدرالية التي تقوم 

د السياس ي العراقي مع تبنيها في في جوهرها على قبول فكرة إدارة التنوع تحت خيمة الوطن الواحد بدت في ظل املشه 

و ال احد يذيع سرا عند التصريح بهذا القول، و ما يمكن ان ليست الهدف النهائي للبعض،    2005ظل دستور العام  

يترتب على ذلك قتل مع سبق اإلصرار لفكرة بناء السالم التي ال يمكن ان تتحقق دون االتفاق تحت خيمة الدستور 

 الضامن لوحدة العراق. 

التوافقو  الفساد املستشرية في صفوف الكتل السياسية،فاذا كان  في تكريس ما تقدم حالة  الذي هو    -قد ساهم 

املتأتي من اعتماد نظام التمثيل النسبي هو الحل ألزمة تمثيل الكافة من    -العراقيةرديف للمحاصصة في التجربة  

املجموعتين هاتين  بمظلة  يستظل  من  و  عصرية  نخب  و  تقليدية  فساد    نخب  بمشكلة  اصطدم  قد  ذلك  فان 

انعد و  برنامج  االقيادات،  لتنفيذ  ذاتها  في حد  تعد هدفا  لم  املتنوعة، فالسلطة كما ظهر  البناء بمظاهرها  م رؤية 

محدد،  وانما كانت املسألة تتعلق بما توفره السلطة من ثروة مادية و جاه    سياس ي و اقتصادي و اجتماعي و قانوني 

معنوي، و هي تدرك أي هذه التيارات ان بقائها في السلطة امر غير متصور في ظل الظروف الراهنة االتي تعصف 

االسمى، و هذا ما لن بالعراق و املنطقة. و من ثم فان تحقيق الحيازة للمال و الجاه بل و اكبر قدر منهما هو الهدف 

يعالج الحاجة الضاغطة في مخيلة املتعاطين للشأن السياس ي الى تحقيق الشعور بالجاه و االحترام و االهتمام من 

جانب الناس بهم، فاصبح السطو على املال العام و عدم االهتمام بمصير أبناء الشعب هو الغاية و الوسيلة، و هو 

 للغاية اطلقها بعض املسؤولين.  ما ظهر واضحا في تصريحات مسيئة 

نجاح تجربة اإلسالميين في الوصول الى السلطة في دول الربيع العربي حيث مصر و تونس تحديدا مع استبعاد    ان.4

 تعتمد على مدى التركيز على الديمقراطية و الياتها و الشفافية و املحاسبة، 
ً
 العراق الذي يجب تقييم تجربته منفردا
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االو   حقوق  باشكاله احترام  العنف  هجر  و  للسلطة،  السلمي  بالتداول  االيمان  و  السياسية،  التعددية  و  نسان، 

املتنوعة، و التركيز على تحقيق خطوات جادة في مجال التنمية البشرية، و تشجيع قيام مراجعات ذات طابع نقدي  

البعض. و االنشغال بما يحقق  لكافة التيارات السياسية فضال عن نبذ التخوين و كل االتهامات الجزاف لبعضها  

( و ربما كان الضعف 10مصلحة الشعب و الوطن كلها أمور يمكن ان تثري تجربة اإلسالميين و غيرهم في السلطة.)

الخبرة السياسية لقيادات هذه التيارات و هم على رأس السلطة دور في الوصول الى نتيجة مضمونها الفشب في هذه 

 املرحلة على اقل تقدير. 

كان هدف كل حزب او حركة سياسية من الناحية الجوهرية تحقيق الوصول الى سدة الحكم فان هذا الهدف    ا اذ.5

االقتصادي......   و  السياس ي  برنامجه  باعمال  الحزب  هذا  غايات  تحقيق  يستهدف   
ً
اجرائيا متطلبا  اال  يعد  ألخ ال 

لتيارات املنافسة التي تقوم كل واحدة منها  فالصراع السياس ي يقوم من الناحية الواقعية على تضارب الرؤى بين ا

منهجا للحياة يستخدم إمكانيات الدولة للوصول اليه، و االمر املذكور ال يختلف بالنسبة لوضع اإلسالميين قبل 

 من نجاح هذه التيارات التي جاءت بعد الثورات العربية  
ً
 أساسيا

ً
امساكهم بالسلطة و هم على رأسها لذلك فان جانبا

ي حسن التعامل مع الثقافات األخرى او وجهات النظر املختلفة فاذا كان البد من ان يماؤس اإلسالميون يتمثل ف

دورهم في تحقيق غاياتهم فان هذا االمر من املهم اال يستطدم الى حد القطيعة مع وجهات النظر املعارضة، فليس  

على تحقيق اكبر قدر من املرونة في التعامل مع  املطلوب إحالل رؤيا محل رؤية أخرى بقدر ما يكون املطلوب العمل  

 
ً
االخرين و استخدام أساليب التأثير اإليجابية ال طرق القسر و االكراه املادي او املعنوي، و كل ما تقدم يعكس بعدا

 خلقته الثورات العربية. 
ً
 و ثقافيا

ً
 ايديولوجيا

 

 الخاتمة  -

 او اكثر    عربيةمثلت األنظمة السياسية التي حكمت بعض البلدان ال
ً
قبل اإلطاحة بها منذ ما يقارب السنتين تقريبا

 بفعل غياب رؤى اإلصالح او عدم وجود رغبة حقيقية في السير بهذا االتجاه و ترد هذه النتيجة الى 
ً
نموذجا متفسخا

  عدة عوامل من ابرزها شخصنة الدول و مصالحها، فاذا كانت الجماهير العربية قد شهدت في مرحلة الخمسينيات

 رافقه تصفية االستعمار مما حسب في خانة االنتصارات اال ان هذه القوى  
ً
 قوميا

ً
و الستينيات و السبعينيات مدا

التي اقترنت توجهاتها بأفكار قومية واجهت مشاكل عدة في املرحلة الثانية من سيطرتها على مقاليد الحكم. و بشكل 

بممارسات فساد طالت  صورة متسلسلة اقترنت هذه التراجعات  خاصة في سبعينيات القرن املنصرم و ثمانينياته و ب 



 

11 
 

كبار املتنفذين و املحسوبين عليهم بشكل او باخر و مع فشل السياسات املعلنة على املستويات كافة و غياب تأثير 

 لألنظمة السياسية العربية السابقة  الشعارات و البرامج  
ً
ى  فضال عن عناصر أخر التي قدمت دعما معنويا متميزا

نهايات   مع  بدء  امتدادا  تعد  مرحلة  تصفية  باتجاه  السياس ي  دورها  لتمارس  بالتغيير  املطالبة  القوى  سهلت حشد 

 الحرب العاملية الثانية . 

في ضوء ماتقدم يمكن استنتاج وجود مجموعة من العوامل التي ساهمت في عملية التغيير التي جرت في العالم العربي 

بلد واخر حيث اليمكن تجاهل حقيقة ان األنظمة امللكية قد اثبتت انها األكثر استقرارا  وان كانت بصورة مختلفة بين  

وتماسكا من األنظمة الجمهورية عندما قبلت ان تتخلى عن بعض قطع السكر املستقرة في كعكة السلطة لتوضع في 

 .  فنجان الكوب وبالتالي تذوقت هذه األنظمة شيئا من مرارة القهوة العربية االصيلة 

 

   االستنتاجات   -

التي  .1 التغيرات  ان  اال  منها  التي ال مفر  الحياة  ما هو عليه سنة  الحال على  بقاء  التغيير و حالة عدم  يعد 

بطريقة   لها  االستجابة  و  امامه  تقف  التي  التحديات  مواجهة  على  االنسان  قدرة  بمدى  ترتبط  تحصل 

ا التقليدية  بقيادتها  العربية  األنظمة  قد عمرت  و  السلطة  صحيحة،  رأس  على  يكتب الستمرارها  لم  لتي 

 النجاح نتيجة الفشل في عملية التنمية بكل واضح 

الذين  ساهمت عدة عوامل في بلورة حركة االحتجاجات العربية و تحولها الى ثورات ناجحة أطاحت بالحكام   .2

االعالم لعبته وسائل  ما  منها  بفترة حكمهم،  الناس  معيشة  انهيار مستوى  و  الفساد  ممارسات    - ارتبطت 

صفيح التي دفعت جانبا  من إشاعة للوعي بين الناس فحتى اكواخ ال  –الفضائيات منها على وجه التحديد  

من البرد عن ماليين الفقراء العرب، و بقايا موائد املترفين الذين يعجبك منظرهم دون مضمونهم الفكري  

او األخالقي او العلمي و التي هدأت من قسوة احساسهم بالجوع و التهميش لم تكن تخلو من أجهزة استقبال  

ا ليشاهدوا اجمل النساء، و اكثر املذيعين وسامة، و  املحطات الفضائية حيث يستمر الناس امام شاشاته

السيئ   الواقع  مع  املقارنة  باتجاه  تدفع  اكثر  او  اكبر  جذب  عوامل  هذا  كل  بعد  توجد  فهل  األزياء  افخر 

التي  التواصل االجتماعي  الى صفحات  املعاش؟ فضال عما تقدم هناك مسألة لجوء اغلب شباب العرب 

اقع الحال السيئ و املسيطر على مجتمعاتهم حيث ال يمكن اغفال أسباب  عبروا من خاللها عن رفضهم لو 

ذلك و ارتباط هذه األسباب بمن هم في سدة الحكم و ممارساتهم املرفوضة، فاذا كان التباين في أوضاع  

البشر انون طبيعي على املتسويات كافة فان املسيرة البشرية على سطح املعمورة تعكس وجود حد معين  
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هي  للتباين   هذه  و  السياس ي  النظام  مع  القطعية  الدرجة  الى  الشعوب  اذا وصلت  و  قبوله،  يمكن  الذي 

الخطوة األولى فان الخطوة الثانية ستتمثل باستخدام العنف ضده كدليل على املعارضة التي تعكس عدم 

ديل يعالج أخطاء االساليب السلمية تمهيدا الحالل برنامج سياس ي و اقتصادي ..... الخ  بإمكانية التغيير ب

 النظام السياس ي السابق.  

املصالح   .3 ذات  القوى  هذه  عبرت  بذلك  و  التغيير  عملية  في  دوره  الدولية  القوى  او  الخارجي  العالم  لعب 

املتشظية في بقاع العالم عن رؤية مرنة للغاية في التعامل مع األمور و عن براغماتية عالية، هي سمة طاملا  

ر رغم معرفتها ان اإلسالميين هم الذين سيكونون في الصدارة، و هذا ال يعني التصقت بها فقبلت بالتغيي

ستبقى  الضعف  فسمة  الثائرة  العربية  البلدان  في  القوى  لهذه  الستراتيجية  املصالح  عن  التخلي   
ً
مطلقا

ه  مالزمة لألنظمة السياسية العربية لفترة من الزمن، و هذه النتيجة ناجمة عن وجود مشاكل كثيرة ستواج

الحكام الجدد نظرا للتركة الثقيلة التي تركتها األنظمة السياسية البائدة فضال عن ضعف الخبرة في التعامل  

مع االمور من جانب من تبوء السلطة لكونها مالزمة ملقعد املعارضة لفترة طويلة من الزمن و سمته بطابع  

 مميز.  

  ستواجه األنظمة السياسية العربية الجديدة اإلسالمية ا .4
ً
لتوجهات مشاكل عديدة، و هو ما حصل فعال

حتى تستطيع تحويل زخم الثورة الى عمل حقيقي يقوم على بناء االنسان و املرتكزات االقتصادية األساسية  

منتجة ملا تستهلكه، فهذا هو التحدي الحقيقي، و النجاح في لكي تتحول املجتمعات العربية الى مجتمعات  

ال في  النجاح  سبيل  التجربة  سياسة،  االقتصاد  الى  إضافة  ذلك  على  مثال  خير  التركية  التجربة  في  لنا  و 

األوروبية قبلها و التي بدأت مع نهايات الحرب العاملية الثانية. فهل سينجح اإلسالميون في هذا التحدي او  

مع غيرهم؟ ان الذين يبدو حتى هذه اللحظة فشل هؤالء في تحقيق استجابة ملطالب الناس بسبب قوة  

ال  ا و  الخبز  و  بالحرية  الشعوب  تطالب  الشعبية حيث  املطالب  واقع  املبتعد عن  األيديولوجي  لتصاقهم 

انفصال للواحدة منهما عن األخرى، ورغم ماحصل في مصر بعد اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرس ي و  

ها ان املجتمعات  التلكؤ في واقع األداء لإلسالميين في تونس تبقى حقيقة يجب ان يستوعبها الجميع مضمون

اإلسالمية ال تحتاج الى الخبز فقط و انما هناك أشياء أخرى ال يرى املسلم غير االنتماء الى اإلسالم كوسيلة  

في أي وقت من    
ً
اتباعه، وهو لم يكن كذلك مطلقا في  اليها، فاالسالم ليس مجرد دين عابر مؤثر  توصله 

ية، وهو أيضا حضارة كاملة امتدت لقرون جمعت هؤالء  األوقات لكنه ثقافة أمم تتباين انتماءاتها القوم

 كافة، و ما زال املسلمون يعتقدون 
ً
بيقين كامل انهم يستطيعون ان يقدموا الكثير ان لم يكن الخبزا واحدا
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النفس   ارهاصات  و  العقل  حاجات  و  الروح  االم  تعالج  غيرهم  يملكها  ال  أخرى  كثيرة  أشياء  فهناك  منها 

اذا كان اإلسالميون غير فعالين في عملية البناء فهم كل تأكيد مؤثرين للغاية في اية عملية البشرية و من ثم،  

 تغيير سياس ي او غير سياس ي.

 الهوامش   -

استخدم مصطلح الصحوة من جانب املنظر األول الفكار حزب البعث العربي االشتراكي ميشيل عفلق حيث   .1

الوالدة   او  الصحوة  هو  االنقالب  فان  نفسه  عفلق  بكلمات  و  بقوله:)...  االمر  هذا  الى  بطاطو  حنا  يشير 

الرزاز،العراق،الكتاب   عفيف   : ترجمة  بطاطو،  حنا   ).... العربية  للروح  و  الجديدة  الثالث،الشيوعيون 

   45البعثيون و الضباط االحرار، منشورات دار القبس،الكويت،ص

بطاطو .2 بالقدر     يقول حنا  متنبهة،  الشيوعية  القيادة  وكانت  قيل.  املدرسة.هكذا  املعلم،تكون  يكون  :)كما 

ساسية من  الذي لم تكن الحكومة فيه متنبه، الى هذا املثل القديم. فمن هو الذي يشغل املوقع األكثر ح

املعلم في بذر بذور الثورة في قلب الجيل الناش ئ، او من هو االقدر على زرع العالقة بين الشيوعية و حياتهم  

 بحد ذاته. و  كن االهتمام الذي ركزه الحزب الشيوعيز اليومية في اذهانهم؟ و ل
ً
على املعلمين ال يفسر شيئا

 هي انفتاح املعلم على نداءات ا
ً
لحزب.و كان الكامن وراء هذا هو حقيقة ان املعلم كان في  النقطة الهامة حقا

يصبح   ان  الظروف،  هذه  ظل  في   ،
ً
جدا الطبيعي  من  كان  و  كامل......  ذهني  تمرد  حالة  يعي  االربيعينات 

. بين االنتلجنسيا العراقية،  
ً
املعلمون،وهم االوعى اجتماعيا بين الطبقات املتأثرة و االفقر و األكثر احتياجا

او حركات    غرباء عن الشيوعية  املطبقة عليهم عبر  الصعوبات  الهرب من  الى  ان يسعوا  و  السائد  النظام 

 االحتجاج األخرى(. 
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