الممخص
التحديات الحرجة أمام حركات اإلسالم السياسي
في الوطن العربي

األزمة المصرية إلى أين؟
يتناول ىذا الكتاب ضمن سمسمة شيرية الشرق األوسط (رقم  )23موضوع حركات اإلسالم
اإلسالمي في المنطقة العربية؛ إذ يبحث في سياق شامل أزمة حركات اإلسالم السياسي في الوطن

العربي ،وثم يركز عمى دراسة حالة األزمة المصرية في ضوء عالقة نظام الحكم بحركات اإلسالم

السياسي ،وقد جاء ىذا الكتاب في فصمين ،حمل األول عنوان :التحديات الحرجة أمام حركات
اإلسالم السياسي في الوطن العربي ،بينما حمل الثاني عنوان :األزمة المصرية إلى أين؟ .ويشكل

الكتاب جزءاً من إنتاج فريق األزمات العربي ACT -العامل في المركز منذ أواسط العام ،3102
والذي يضم عدداً من الباحثين والمختصين في أكثر من حقل معرفي.

يشير الفصل األول من ىذا الكتاب الذي يحمل عنوان :التحديات الحرجة أمام حركات
اإلسالم السياسي في الوطن العربي ،يشير إلى سمسمة التحوالت السياسية التي شيدتيا المنطقة

العربية منذ العام  3100والتي تراوح مداىا بين الثورات والحراكات اإلصالحية؛ فقد بدأت الثورات في

تونس ومصر ،ثم في كل من ليبيا واليمن وسوريا ،بينما قامت حراكات إصالحية في األردن

ميزىا جممة من
والمغرب والعراق .وفي أعقاب ىذه التحوالت شيد أكثر من بمد عربي مرحمة انتقالية ّ
االضطرابات السياسية واالجتماعية واالقتصادية امتدت لتشمل المجال األمني والعسكري ،وىي
اضطرابات عزاىا البعض إلى الثورات والحراكات اإلصالحية ذاتيا ،والحقاً لمقوى السياسية التي
تصدرت المشيد ،بينما يرى م ؤرخون وعمماء اجتماع واقتصاد بأنيا نتاج مشاكل بنيوية عمى مستوى
الدولة والمجتمع لم ينجح النظام العربي الرسمي في عالجيا عمى امتداد العقود الستة الماضية ،وىو
ما أدى إلى تراكم أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية غاية في السوء والتعقيد لم يكن دور الثورات

والحراكات اإلصالحية إال كشفيا.

كما يذكر ىذا الفصل أن حركات اإلسالم السياسي لم تتصدر وحدىا المشيد خالل الثورات

العربية؛ وانما كانت ىذه الحركات جزءاً من قيادة وطنية أوسع ضمت مختمف التوجيات ،وعمى الرغم
من ذلك فإن التحوالت المشار إلييا رافقيا قمق إقميمي ودولي ،وىو ما يؤكد أن سبب ىذا القمق يتمثل

بالتغييرات التي يمكن أن تؤدي إلييا ىذه التحوالت عمى المدى المتوسط والبعيد ،وخاصة ما يتعمق

منيا بتعزيز المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية واالستقالل السياسي والتنمية الشاممة ،ووصول
حركات اإلسالم السياسي إلى السطمة منفردة أو مشاركة.

وعمى الرغم من طبيعة االصطفافات األيديولوجية في بعض الدول العربية فيما يتصل

بالشأن السياسي ،فإن ىذا الفصل من الكتاب يشير إلى أن األزمة القائمة تتمحور حول السياسة،

بمعنى أنيا أزمة سمطة وحكم ،وان جرى توظيف األيديولوجيا فييا من قبل ىذا الطرف أو ذاك .كما

يؤكد بأن األزمة ىي باألساس أزمة تحول أو مخاض ديمقراطي بعد أكثر من ستة عقود عمى
االستقالل ُغيِّب فييا النقاش المجتمعي الديمقراطي الحقيقي.
ويعكس ىذا الفصل رؤية مفادىا أنو من الطبيعي أن تواجو حركات اإلسالم السياسي التي
تصدت لمحكم في أعقاب الثورات العربية مشاكل أو أزمات ،وذلك ألنيا بدأت العمل في مساحات
ّ
جديدة تتصل بالشأن العام ،وعمى رأسيا الحكم ،كان قد تم إقصاؤىا عن العمل فييا إلى جانب قوى
سياسية معارضة أخرى ،غير أن ما زاد من أزمة ىذه الحركات األوضاع السياسية واالجتماعية

واالقتصادية المتردية التي ورثتيا في ظل مرحمة انتقالية ،وارتفاع توقعات المواطنين في أعقاب

الثورات.

ويتناول ىذا الفصل االحتماالت المتعمقة بأزمة حركات اإلسالم السياسي وتداعياتيا عمى

الوطن العربي والتي ال تنحصر في احتماالت متماثمة ليذه الحركات ،وانما قد تتنوع لدرجة التباين
التام بين مختمف األقطار ،ويعود ذلك في األساس إلى التباين الجيوسياسي واالعتبارات الخاصة بكل
حركة من حركات اإلسالم السياسي والسمات االجتماعية واالقتصادية لمدولة ووزنيا اإلقميمي
والدولي ،ومن أبرز ىذه االحتماالت :تصاعد المواجية والصراع بين تيار اإلسالم السياسي من جية

واألطراف المنافسة والمتضررة من جية ثانية ،التوصل إلى حمول وتوافقات سياسية ،استمرار الوضع
القائم من حيث المواجيات والصراعات السياسية وحالة االنقسام السياسي والشعبي.
ويخمص ىذا الفصل إلى عدد من التوصيات ،ومن أبرزىا:

 .0أن يرسل اإلسالميون رسائل تطمين الجتياز المرحمة بسالم ونجاح ،ومن أجل تخفيف حدة
النزاعات والخالفات الداخمية والعربية ،لمصمحة إنجاز أىداف الثورات وحركات اإلصالح.

 .3أن تؤكد حركات اإلسالم السياسي التزاميا بمدنية الدولة التي تستند إلى المرجعية اإلسالمية،
والتي تختمف كمياً عما يعرف بالدولة الدينية (الثيوقراطية) بالمعنى العممي ،وأنيا ستمتزم بأن

األمة مصدر السمطات ،وبتداول السمطة من خالل صناديق االقتراع.

 .2أن يعرض اإلسالميون أفكارىم وبرامجيم وفق خطاب منسجم عمى المستوى الداخمي والخارجي
يفتح المجال أمام المواطنين لمتعاطي مع ىذه البرامج بحرية ودون أي نوع من اإلجبار.

 .4أن تُباشر جميع القوى السياسية العربية من إسالمية وقومية ويسارية وغيرىا بإجراء حوار معمق
بعيداً عن اإلعالم.
أما في الفصل الثاني فيناقش الكتاب األزمة المصرية واتجاىات تداعياتيا في حالتي التفاقم

أولياً بشأن التداعيات وخيارات األطراف والسيناريوىات المحتممة ،كما
أو التراجع ،كما يقدم تصو اًر ّ
يرسم مالمح لممعالجة الممكنة عبر مبادرات وجيود مصالحة وتفاوض في حال كانت األطراف

جاىزة والوسيط مقبوالً ،ليتم االتفاق عمى أسس التفاوض وقواعده وآلياتو لمخروج من األزمة الراىنة،

ألن تفاقميا يعني كارثة لمصر بكل مكوناتيا ،وتداعيات سمبية عمى مجمل المنطقة العربية
واتجاىات التحول الديمقراطي فييا.

ويسجل ىذا الفصل عدم وجود رؤية واضحة لدى أي طرف إلنياء األزمة ،برغم أن الطرفين

مأزومان سواء بمنيج تكوين المؤسسات وفق المسار الرسمي الحالي أو بمنيج الحراك الشعبي بحالتو

الراىنة ،فثمة قصور متبادل يمغي الميزات ويضعف القدرة عمى الخروج من األزمة لدى الطرفين،
وفي ظل غياب أفق لمتفاوض أو طرح مبادرات سوف تتفاقم األزمة السياسية وتتراجع نظريات
ومفاىيم العيش المشترك ،ناىيك عن تزايد تدىور االقتصاد واألمن.

حدد ىذا الفصل أربعة سيناريوىات محتممة لتداعيات األزمة في حال استمرارىا أو تفاقميا،
وي ّ
ُ
وىي :التسوية السياسية وفرصيا تبدو جيدة ،وسيناريو فشل االنقالب عمى المسار الديمقراطي
الدستوري ،وفرص تحققو في المدى المنظور تبدو ضعيفة ،وسيناريو نجاح السمطة القائمة في فرض

قواعد لعبة سياسية جديدة ،واحتمال تحققو ضئيل ،وسيناريو انزالق مصر إلى العنف وفرص تحققو

ضعيفة في سياق المشيد المصري الحالي.

ويعدد الفصل خيارات األطراف لمخروج من األزمة واحتماالت نجاحيا ،ويرى أن خيارات
ُ
الحكم القائم ىي :الرىان عمى فرض األمر الواقع وتطبيق إجراءات "خريطة طريق المستقبل"،

واحتماالت تمسك النظام بيذا الخيار قوية ،وخيار القيام بإجراءات تخفيفيو تحسن صورة الحكم ،مثل

وقف اإلجراءات األمنية ،واطالق حريات التعبير والتظاىر ،واعادة اإلعالم الممنوع ،وخيار القبول
بحل سياسي وسط ،يقوم عمى التوافق والمشاركة الجماعية عمى قواعد وأسس تحقق المصالح الوطنية

وأىداف الثورة ،والدخول المشترك في مرحمة انتقالية يشارك فييا الجميع.

أما خيارات التحالف الوطني لدعم الشرعية ،فيي الصمود والتحمل واالستمرار بنيج الرفض

السممي لموضع الجديد ،واإلصرار عمى كشف أبعاد ومخاطر "االنقالب عمى الشرعية" وتعتبر
احتماالت استمرار األخذ بيذا الخيار قوية ،وخيار القبول بحل سياسي وسط يحقق أغمب شروط

ومطالب الطرفين ،وتُعد فرص قبول ىذا الخيار لدى التحالف قوية إذا توفّرت ضمانات بعودة المسار
الديمقراطي الدستوري ،وطرحت الحمول من قبل أطراف مقبولة ،وخيار القبول باألمر الواقع ،وتعتبر

فرص قبول ىذا الخيار ضعيفة في الوقت الراىن.

ويطرح ىذا الفصل استراتجية "الخروج من األزمة" ،تتضمن مرحمتين أساسيتين قبل التوصل

إلى الحل النيائي ،أوليما :إعالن برنامج عممي لمطرفين يشكل "إعالن حسن نوايا وبناء ثقة".

وثانييما :االتفاق عمى المبادئ العامة لمحل ورسم المستقبل .كما يقترح التقرير آليات تطبيق

است ارتيجية الخروج من األزمة ،ويقدم التوصيات الالزمة لمخروج من األزمة إلى مختمف األطراف
المعنية بيا.

