دراسة

لــم تحــظ النقابــات المهنيــة باهتمــام

نهاية هيمنة
اإلسالميين؟

جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي
مراحــل نشــأتها وتطورهــا األولــى فــي
خمســينيات القــرن الماضــي.

تزامنــت ســيطرة اإلخــوان المســلمين

انتخابات نقابة المهندسين
في األردن

علــى النقابــات المهنيــة مــع حقبــة
االنفتــاح والديمقراطيــة عــام ،1989
التــي تلتهــا رفــع حالــة األحــكام العرفيــة
عــام .1992

لــم تكــن خســارة اإلســاميين انتخابــات
نقابــة المهندســين مفاجئــة ،فقــد

هنية
حسن أبو
ّ

جــاءت ضمــن سلســلة مــن التحــوالت
فــي عالقــة اإلخــوان المســلمين

حزيران  /يونيو 2022

بالحكومــة مــن التحالــف إلــى العــداء.
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مقدمة

1
مقدمة

عقــب االنتهــاء مــن اســتحقاق انتخابــات فــروع مــن جهتــه ،رد رئيــس لجنــة إدارة انتخابــات نقابــة
نقابــة المهندســين األردنييــن فــي المحافظــات ،المهندســين األردنييــن ،علــى االتهامــات ،بوجــود
فــي  18فبرايــر /شــباط  ،2022النتخــاب نقيــب ونائــب تالعــب بالقــول :إن عمليــة انتخابــات النقابــة جــرت
نقيــب وأعضــاء مجلــس النقابــة بدورتــه التاســعة بــكل يســر وحرفيــة ،وتمــت العمليــة بإشــراف
والعشــرين لألعــوام  ،2025-2022وبعــد اإلعــان وإدارة لجــان تــم انتخابهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة،
عــن فــوز قائمــة التيــار النقابــي المهنــي الوطنــي موضحــ ًا أن عمليــة الفــرز إلكترونيــة بالكامــل.2
«نمــو» (تحالــف يضــم تيــارات :وســط ،يســاريون،
قوميــون ،دولــة مدنيــة) .بمقاعــد االنتخابــات وقــد أكــد مجلــس نقابــة المهندســين أن
الفرعيــة للنقابــة فــي جميــع المحافظــات ،أعلنــت االنتخابــات ،كانــت نزيهــة وحياديــة ولــم يكــن هنــاك
فــي اليــوم التالــي القائمــة النقابية الموحــدة (تحالف أي تدخــات او خروقــات او اختــاالت مــن أي نــوع
يضــم :القائمــة البيضــاء ،اإلخــوان المســلمين ،كان ،وأن االدعــاء بالتدخــات الرســمية في العملية
واإلســاميين المســتقلين) في نقابة المهندســين االنتخابيــة ،ال يوجــد مــا يســندها مــن دالئــل ووثائــق،
األردنييــن ،االنســحاب مــن انتخابــات مجالــس مــا يجعلهــا ادعــاءات باطلــة هدفهــا التشــويه علــى
الشــعب الهندســية وانتخابــات مجلــس نقابــة العمليــة ونتائجهــا .وعبــر المجلــس عــن أســفه
المهندســين فــي مراحلهــا التاليــة ،وهــي انتخابــات حــول االدعــاءات الباطلــة التــي تحــاول تشــويه
مجالــس الشــعب الهندســية وانتخابــات مجلــس العمليــة الديمقراطيــة ومقاطعــة االنتخابــات
النقابــة ،ووصفــت القائمــة الموحــدة مــا حــدث مــن قبــل الزمــاء بالقائمــة النقابيــة الموحــدة،
فــي انتخابــات فــروع نقابــة المهندســين بـــ «تدخــل مشــددا علــى عــدم قبولــه الطعــن بنزاهــة وحياديــة
رســمي والتفــاف علــى إرادة المهندســين مــن خــال االجــراءات التــي اتخــذت مــن قبــل لجــان االشــراف
التدخــات الخارجيــة ،وســوء إدارة وتنظيــم ،وعــدم علــى االنتخابــات .3ومــن جهتــه ،كتــب أحمــد ســمارة
ضمــان حريــة ونزاهــة وســرية االنتخابــات ،وهــو مــا
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أصبــح واضحــ ًا لــكل مــن تابــع هــذه االنتخابــات».1

انظــر %47 :النســبة االجماليــة للمشــاركة فــي انتخابــات
نقابــة المهندســين ،قنــاة المملكــة ،2022 /2 /19 ،علــى
الرابــط:

1

انظــر :القائمــة النقابيــة الموحــدة تعلــن انســحابها مــن

3

انتخابــات المهندســين ،صحيفــة الســبيل 19 ،فبرايــر ،2022
علــى

https://n9.cl/vtou8

انظــر :نقابــة المهندســين تؤكــد نزاهــة االنتخابــات
وحياديتهــا ،وكالــة ألنبــاء األردنيــة (بتــرا) 19 ،شــباط ،2022

الرابــطhttps://n9.cl/la9g4 :

علــى
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الرابــط:

https://n9.cl/dxenn

مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -نهايــة هيمنــة اإلســاميين؟
انتخابــات نقابــة المهندســين فــي األردن

الزعبــي رئيــس قائمــة «نمــو» ،فــي منشــور لــه علــى
موقــع «فيســبوك»ّ ،
إن «المهندســين علــى كامــل
مســاحة الوطــن أثبتــوا ّأنهــم جديــرون بــكل احتــرام
وتقديــر ،بصــدق انتمائهــم للوطــن والتفافهم حول
نقابتهــم» ،مضيفــ ًا ّ
أن «عمليــة االقتــراع ســارت
بــكل يســر وســهولة وضمــن أجــواء ديمقراطيــة
وتنافــس شــريف» ،ومتمنيـ ًا أن «تنســحب األجــواء
الســائدة علــى باقــي األطــر النقابيــة المقبلــة.»4

4

انظــر :نقيــب المهندســين :المهندســون اليــوم أثبتــوا أنهــم
جديــرون بــكل احتــرام وتقديــر ،صحيفــة الغــد،2022 /2/18 ،
علــى الرابــطhttps://2u.pw/ VwgNz :
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كلمة السرّ؛ العالقة مع الدولة

2
كلمة الس ّر؛ العالقة مع الدولة

لــم تكــن خســارة اإلســاميين انتخابــات نقابــة فــي تحديــد قواعــد اللعبة السياســية ،وبنــاء وإلغاء
المهندســين مفاجئــة ،فقــد جــاءت ضمــن التحالفــات االجتماعيــة ،وحــدود وأطــر الهيمنــة
سلســلة مــن التحــوالت فــي عالقــة اإلخــوان اإليديولوجيــة ،بمــا تملكــه مــن ســلطة ســيادية
المســلمين بالحكومــة مــن التحالــف إلــى العــداء ،قانونيــة وأجهــزة أيديولوجية ومؤسســات تنفيذية،
فــي ظــل تحــول البيئــة الجيوسياســية العالميــة إذ ترتبــط مشــاركة وهيمنــة اإلســاميين علــى
تجــاه اإلســاميين وتحــوالت البيئــة السياســية النقابــات المهنيــة وتمــدد الجماعــة وانحســارها
المحليــة ،فمســارات صعــود وهيمنــة اإلســاميين داخــل مؤسســات المجتمــع المدنــي منــذ نحــو
وطرائــق التراجــع واالنحــدار ،ترتبــط بصــورة ربــع قــرن بالتحالفــات التاريخيــة مــع الحكومــة
وثيقــة بالســياقات السياســية الدوليــة والمحليــة المبنيــة علــى المصالــح المشــتركة ،التــي تعتمــد
والسياســات الدينيــة ،وهــو مــا ينعكــس علــى علــى معطيــات الظــروف االســتراتيجية الدوليــة
هيكليــة وإيديولوجيــة الجماعــة مــن خــال بــروز والتحــوالت السياســية المحليــة.
الخالفــات واالنشــقاقات الداخليــة حــول آليــات
االســتجابة والــرد علــى مواقــف وإجــراءات الحكومــة مــع تغيّــر تلــك الظــروف وتحولهــا ،كانــت تتبــدل
وأولويــات الجماعــة المرحليــة واالســتراتيجية ،التحالفــات ،فقــد تزامنــت ســيطرة اإلخــوان
وهــو مــا يحــدد مصطلحــات االعتــدال والراديكاليــة المســلمين علــى النقابــات المهنيــة مــع حقبــة
والمحافظــة داخــل جماعــة اإلخــوان المســلمين .االنفتــاح والديمقراطيــة عــام  ،1989التــي تلتهــا
رفــع حالــة األحــكام العرفيــة عــام  ،1992حيــث بــرزت
تقــوم أطروحــة هــذه الورقــة علــى ّأنــه بيــن ســرديتي الجماعــة كقــوة سياســية أولــى فــي البــاد دون
نزاهــة وتزويــر انتخابــات نقابــة المهندســين ،منــازع ،وهــو مــا ظهــر مــن خــال االنتخابــات النيابية
ومقــوالت صعــود وأفــول اإلســام السياســي فــي التــي جــرت فــي تشــرين الثانــي /نوفميــر  ،1989فقــد
المجــال العــام ،5تتموضــع الحكومــة كفاعــل رئيس اســتثمرت الجماعــة البنيــة التحتيــة التــي وفرهــا
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النظــام فــي المســاجد والمــدارس والجامعــات

تتموضــع الحكومــة داخــل جــدل الفرقــاء فــي انتخابــات نقابــة

والجمعيــات والنقابــات ،علــى خــاف األحــزاب

المهندســين ،فكافــة مــن أجرينــا معهــم مقابــات مــن القائمــة
الموحــدة وقائمــة نمــو المنافســة يصــرون علــى روايتهــم الرســمية،

القوميــة واليســارية التــي كانــت مــا تــزال محظــورة

فالموحــدة تدعــي تدخــل الحكومة بصورة ممنهجــة وتزوير االنتخابات،

قانونيـ ًا ،والتــي افتقــرت إلــى تلــك الميــزة ،ولذلــك لــم

بينمــا تزعــم تمــو أن الحكومــة محايــدة واالنتخابــات نزيهــة وشــفافة,
9

مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -نهايــة هيمنــة اإلســاميين؟
انتخابــات نقابــة المهندســين فــي األردن

يكــن مــن المفاجــئ أن يفــوز اإلخــوان المســلمين حيــث ّ
صنفــت الجماعــة منظمــة إرهابيــة فــي عــدة
وحلفاؤهــم مــن اإلســاميين المســتقلين باثنيــن دول عربيــة ،وفــي مقدمتهــا مصــر والســعودية
وثالثيــن مقعــد ًا مــن مجمــوع ثمانيــن مقعــد ًا واإلمــارات.
فــي البرلمــان ،حيــث ســاهم انخــراط اإلخــوان فــي
مؤسســات المجتمــع المدنــي بتحقيــق مزيــد انعكســت تلــك المتغيــرات الخارجيــة (باإلضافــة
مــن النجاحــات مــن البرلمــان إلــى النقابــات ،إذ بالطبــع لألزمــة المتدحرجــة بيــن الدولــة والجماعــة
أثمــرت الخبــرات التــي اكتســبتها الجماعــة داخــل منــذ عقــود) علــى نظــرة الحكومــة للجماعــة
النقابــات المهنيــة منــذ منتصــف الســبعينيات وتــم إعــادة تعريفهــا ،وهــو مــا ســيدفع إلــى تغيّــر
بفــرض اإلخــوان المســلمين ســيطرتهم علــى السياســة العامــة والسياســة الدينيــة للحكومــة،
النقابــات المهنيــة الكبيــرة إبــان هــذه الفتــرة ،وفــي مــن خــال تبنــي اســتراتيجية متدرجــة للحــد مــن
مقدمــة هــذه النقابــات ،النقابــة األكبــر واألكثــر نفــوذ الجماعــة فــي أجهــزة الدولــة ،وإضعــاف
أهميــة نقابــة المهندســين ،وقــد شــكلت جدليــة هيمنتهــا علــى بعــض مؤسســات المجتمــع
المهنــي والسياســي جوهــر الخــاف بيــن الحكومــة المدنــي عموم ـ ًا والنقابــات خصوص ـ ًا ،وقــد اتبعــت
الحكومــة اســتراتيجية صبــورة تقــوم علــى نــزع

والنقابــات.

الشــرعية السياســية والقانونيــة عــن الجماعــة،
جــاءت خســارة اإلســاميين ،إذ ًا ،فــي انتخابــات بإصــدار قــرار قانونــي بحلهــا مــن أعلــى ســلطة
نقابــة المهندســين األخيــرة ،وهنــا بيــت القصيــد ،قضائيــة فــي البــاد ،وهــي محكمــة التمييــز ،حيــث
فــي ســياق تبــدّ ل العالقــة بيــن اإلخوان المســلمين اعتبــرت جماعــة «اإلخــوان المســلمين» منحلــة
والحكومــة ،والتــي تدرجــت منــذ نهايــة الحــرب حكمـ ًا وفاقــدة لشــخصيتها القانونيــة واالعتباريــة،
البــاردة  ،1990وبلغــت أوجهــا عقــب انتفاضــات فيمــا مُ نيــت الجماعــة بانتكاســة كبيــرة تحــت قبــة
«الربيــع العربــي» والحــراكات الشــعبية األردنيــة البرلمــان بعــد حصولهــا علــى  8مقاعــد فقــط فــي
 ،2011إذ ســرعان مــا تحــول الربيــع العربــي مــن االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة عــام  ،2020وهــو
حــل نقابــة المعلميــن بقــرار
فرصــة ســانحة لتحقيــق طموحــات جماعــة العــام الــذي شــهد
ّ
اإلخــوان المســلمين بالمشــاركة فــي الحكــم قضائــي ،إثــر أزمــة طويلــة مــع الحكومــة ،بدعــوى
إلــى مجــرد الحفــاظ علــى شــرعية بقــاء ووجــود ســيطرة جماعــة «اإلخــوان المســلمين» عليهــا
الجماعــة ،فقــد أفضــت الظــروف االســتراتيجية ومحاولــة االســتقواء علــى الدولــة.7
الدوليــة والتحــوالت المحليــة الجديــدة إلــى تبــدل
التعامــل مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين مــن عززت خســارة اإلســاميين النتخابات المهندسين
كونهــم جماعــة معتدلــة ،إلــى جماعــة ميســرة مــن قناعــة جماعــة اإلخــوان المســلمين بوجــود
للتطــرف والعنــف ،6أو اعتبارهــا منظمــة إرهابيــة،
7
6

انظــر :طــارق ديلوانــي ،الخنــاق يضيق علــى «إخوان األردن»...

انظــر :مــارك لينــش ،فــي الســلة نفســها أم ال؟ مركــز

خســارة وانســحاب مــن انتخابــات «المهندســين» ،صحيفــة

كارنيغــي للشــرق األوســط 28 ،نيســان /إبريــل  ،2017علــى

اندبنــدت عربــي 21 ،فبرايــر  ،2022علــى الرابــطhttps://2u. :

الرابــط:

pw/eO86w

https://tinyurl.com/y2hejfcy
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قــرار حكومــي بإقصــاء الجماعــة والحــد مــن نفوذهــا
وهيمنتهــا ،وهــو مــا يطلــق عليــه حــزب جبهــة
العمــل اإلســامي الــذراع السياســي للجماعــة
«اإلســتهداف الممنهــج» ،وكان الحــزب قــد أعلــن
عــن تعليــق مشــاركته فــي انتخابــات مجالــس
البلديــات والمحافظــاتوأمانــة عمــان لعــام ،2022
نظــر ًا لمــا اعتبــره الحــزب تراكمــ ًا للممارســات
الســلبية من قبل الجانب الرســمي واســتمرار نهج
اإلقصــاء والتضييــق واالســتهداف السياســي.8
ولذلــك فإننــا لــن نخــوض فــي تفاصيــل التكتيــكات
التــي تتبعهــا الحكومــة واإلخــوان لفــرض ونــزع
الهيمنــة ،فهــي واضحــة مــن خــال االتهامــات
المتبادلــة بيــن الطرفيــن ،ومــا يهمنــا هــو
االســتراتيجية العامــة التــي تحكمــت تاريخيــ ًا
فــي مســارات صعــود وهيمنــة اإلخــوان علــى
مؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات المهنيــة،
والرؤيــة التــي حكمــت عمليــات نــزع الهيمنــة وآليــات
انحــدار وأفــول الجماعــة.

8

انظــر“ :العمــل اإلســامي” يقاطــع االنتخابــات البلديــة
والالمركزيــة ،صحيفــة الغــد ،2022/1/26 ،علــى الرابــط:
https://n9.cl/570yx
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اإلخوان والنقابات :مسارات الصعود والهيمنة

اقتصــرت أنشــطة جماعــة اإلخــوان المســلمين المهنيــة أعمالهــا بموجــب قانــون خــاص يضــم
منــذ نشــأتها وتأسيســها عــام  1946علــى المجــال األهــداف التــي تســعى النقابــات إلــى تحقيقهــا
الدعــوي والثقافــي والخيــري ،فقــد غلــب علــى والصالحيــات الممنوحــة لــه مــن أجــل رعاية مصالح
تكوينهــا وبنيتهــا وممارســاتها الجانــب الهوياتــي المنتســبين ،وتنظيــم المهنــة وشــروط مزاولتهــا
األخالقــي واإلحيائــي الدينــي ،ولــم تكــن الجماعــة والحفــاظ علــى العالقــات بينهــم ،والدفــاع عــن
تولــي عنايــة كبيــرة للعمــل السياســي المباشــر ،حقوقهــم المهنيــة والماليــة مــن خــال تمثيلهــم
والعمــل النقابــي المهنــي ،فقــد ظهــر الجيــل األول أمــام الجهــات الرســمية.9
مــن النقابــات فــي األردن بعــد االســتقالل ســنة
ّ
تشــكل الجســم الرئيســي للنقابــات المهنيــة فــي
 1946ثــم وحــدة الضفتيــن عــام  ،1950وذلــك بعــد
صــدور الدســتور األردنــي عــام  1952الــذي نصــت الخمســينيات مــن القــرن الماضــي ،فــي ظــل غيــاب
المــادة ( )2/16علــى أن« :لألردنييــن حــق تأليــف التيــارات اإلســامية ،فخــال الســنوات _ 1950
الجمعيــات والنقابــات واالحــزاب السياســية علــى  ،1958ظهــر الجيــل األول مــن النقابــات ،حيــث
أن تكــون غاياتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية تأسســت نقابــة المحاميــن عــام  ،1950ثــم نقابــة
وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور» .ومنــذ أطبــاء األســنان عــام  ،1952ثــم نقابــة الصحافييــن
نشــأه النقابــات المهنيــة ســيطرت عليهــا التيــارات عــام  ،1953وبعدهــا نقابــة األطبــاء عــام ،1954
القوميــة البســارية والشــيوعية ،وتنوعــت أدوارهــا ثــم نقابــة الصيادلــة عــام  1957وبعدهــا نقابــة
بيــن المهنــي والسياســي ،وهــي اإلشــكالية التــي المهندســين عــام  ،1958وفــي أواخــر الســتينيات
ســوف تــؤدي إلــى أزمــات متتابعــة بيــن الحكومــة ومطلــع الســبعينيات ظهــر الجيــل الثانــي
والنقابــات ،حيــث اســتأثرت النقابــات المهنيــة مــن النقابــات المهنيــة ،حيــث تأسســت نقابــة
بــدور بــارز فــي التعبيــر عــن مصالــح منســبيها المهندســين الزراعييــن عــام  ،1966وفــي عــام
وهيئاتهــا العامــة فــي الحفــاظ علــى المهنــة  1972ظهــرت أربــع نقابــات مهنيــة ،وهــي :نقابــة
وتطوريهــا والدفــاع عنهــم أمــام الجهــات الرســمية
والمؤسســات األخــرى ،وتــم إصــدار القوانيــن

9

انظــر :د .عبــد الحميــد عليمــات ،دور النقابــات المهنيــة فــي
الحيــاه السياســية جدلية العمــل المهنــي والسياســي،

واألنظمــة التــي تحكــم عمــل النقابــات المهنيــة

موقــع علــوم الصيدلــة ،النشــرة االلكترونيــة ،علــى الرابــط:

وتمكنهــا مــن ممأســة عملهــا ،وتمــارس النقابــات

https://tinyurl.com/yxufz2jk
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الممرضيــن ،ونقابــة األطبــاء البيطرييــن ،ونقابــة وتــدرج اهتمــام الجماعــة بمؤسســات المجتمــع
الجيولوجييــن ،ونقابــة مقاولــي اإلنشــاءات ،وفــي المدنــي فــي حقبــة الســتينيات مــن خــال تأســيس
عــام  1974تأسســت رابطــة الكتــاب ،ثــم تأسســت المــدارس ودور تحفيــظ القــران والجمعيــات
نقابــة المحاســبين القانونييــن عــام  ،1978وظهــرت الخيريــة التعليميــة والثقافيــة والصحيــة واإلغاثيــة،
نقابــة الفنانيــن عــام  ،1997وتأسســت نقابــة وتنامــت أدوار الجماعــة فــي حقبــة الســبعينيات
مــن خــال الدخــول إلــى االتحــادات الطالبيــة،

المعلميــن عــام .2011

فحســب إســحاق الفرحــان انصــب اهتمــام اإلخوان
شكلت النقابات المهنية في األردن منذ تأسيسها فــي الخمســينات علــى العمــل الدعــوي والتربــوي،
ســاحة بديلــة للعمــل السياســي ،لألحــزاب القومية وفــي الســتينات علــى العمــل االجتماعــي والخيــري،
واليســارية المحظــورة ،حيــث شــاركت النقابــات وكان يطلــق علــى مجمــع النقابــات داخــل الجماعــة
بشــكل ّ
فعــال فــي القضايــا الوطنيــة العامــة «مجمــع النفايــات» ،وهــي كنايــة عــن ســيطرة
المحليــة ،وكان لهــا مواقــف سياســية ثابتــة مــن التيــارات اليســارية والقوميــة غيــر اإلســامية،
كافــة القضايــا الوطنيــة والعالميــة والعربيــة وبــدأت الجماعــة تلتفــت إلــى أهميــة التغلغــل فــي
واإلســامية ،وخصوصــ ًا القضيــة الفلســطينية ،النقابات في منتصف السبعينيات .10وقد شكلت
وقــد ســاهمت فتــرة فــرض األحــكام العرفيــة اســتراتيجية جماعــة اإلخــوان المســلمين بعيــدة
وتجميــد الحيــاة السياســية الحزبيــة فــي األردن منذ المــدى بالتغلغــل داخــل مؤسســات المجتمــع
عــام  1957وحتــى اســتئنافها عــام  ،1989بإعطــاء المدنــي قلقــ ًا بالغــ ًا للنظــام منــذ تســعينيات
النقابــات المهنيــة دور ًا كبيــر ًا فــي صياغــة الواقــع القــرن الماضــي ،وكان تغلغــل الجماعــة قبــل ذلــك
االجتماعــي والسياســي األردنــي ،وســاهم ضعــف يجــري برعايــة حكوميــة فــي إطــار السياســة الدينيــة
دور األحــزاب السياســية التــي ظهــرت بعــد حقبــة بتوظيــف العامــل الدينــي لمواجهــة التيــارات
االنفتــاح والديمقراطيــة والتعدديــة عقــب صــدورر القوميــة واليســارية إبــان الحــرب البــاردة،
قانــون األحــزاب عــام  ،1992باســتمرار دور النقابــات
السياســي ،حيــث كان للنقابــات مواقــف سياســية شــكلت حقبــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي
داعمــة ومنحــازة لقضايــا وهمــوم الشــعب األردنــي بدايــة دخــول اإلخــوان المســلمين مجــال العمــل
النقابــي المهنــي بصــورة فرديــة ،وليــس بشــكل

األساســية.

مؤسســي ومنهجــي ،بــل عــن طريــق جيــل الوســط
لــم تحــظ النقابــات المهنيــة باهتمــام جماعــة الشــاب الجديــد مــن المهنييــن ممــن ينتمــي إلــى
اإلخــوان المســلمين فــي مراحــل نشــأتها التيــار اإلصالحــي داخــل الجماعــة ،وكذلــك الجيــل
وتطورهــا األولــى فــي خمســينيات القــرن الماضــي ،الــذي ســوف يشــكل التيــار الرابــع داخــل اإلخــوان
إذ لــم تولــي الجماعــة أهميــة كبيــرة

للشــأن المرتبــط

السياســي ،وتركــزت أنشــطتها فــي البدايــة علــى

10

المجــال الدعــوي والتربــوي والثقافــي والخيــري مــن

بالمســألة

الفلســطينية

وقضيــة

انظــر :مراجعــات مــع المفكــر اإلســامي د .إســحاق
الفرحــان ،الحلقــة  ،3قنــاة الحــوار الفضائيــة ،علــى الرابــط:

خــال المســاجد ،باعتبارهــا جماعــة دينيــة إحيائيــة،

https://tinyurl.com/yyskma2l
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -نهايــة هيمنــة اإلســاميين؟
انتخابــات نقابــة المهندســين فــي األردن

المقاومــة ،وقــد وجــد هــذان التيــاران فــي البدايــة اإلخوانــي فــي مجلــس النقابــة التاســع الممتــد فــي
صعوبــة باقنــاع الجماعــة التــي يســيطر عليهــا التيــار الفتــرة  ،1976 1974-تتلمــس بدايــة تشــكيل تيــار
الدينــي المحافــظ المتشــدد بضــرورة العمــل النقابي إســامي مــن خــال بنــاء تحالفــات مــن المســتقلين
وأهميتــه السياســية والثقافيــة ،فقــد كانــت القيــادة ذوي التوجهــات اإلســامية ،وتــدرج اهتمــام اإلخــوان
المحافظــة التــي يهيمــن عليهــا االتجــاه الدينــي مــن بالعمــل النقابــي نتيجــة ظهــور جيــل جديــد داخــل
حملــة شــهادة الشــريعة غيــر مهتمــة بالنقابــات ،الجماعــة مــن المهنييــن اإلصالحييــن ،والمناضليــن
وكانــت تفضــل االســتمرار بالتركيــز علــى العمــل الــذي بــدأ يفــرض أجندتــه ورؤيتــه وتصوراتــه علــى
الدعــوي والخيــري والتربــوي ،وبــدأت النــواة األولــى التيــار المحافــظ المتشــدد الــذي هيمــن علــى قيــادة
مــن الشــخصيات اإلخوانيــة المهنيــة المشــاركة الجماعــة تاريخيــ ًا الحتــكاره المعرفــة الشــرعية
فــي العمــل النقابــي فــي منتصــف الســبعينات ،الدينيــة ،وتبنيــه خــط أولويــة الدعــوة والعمــل
وأخــذت تتحــرك بصــورة فرديــة دون اســتراتيجية المســجدي ،بينمــا جــاء خــط العمــل النقابــي امتــداد ًا
عمــل واضحــة ،إذ لــم يكــن يوجــد لــدى الجماعــة أي طبيعيـ ًا لنشــاط الجماعــة الناجــح فــي مؤسســات
لوائــح وأنظمــة خاصــة تحكــم العمــل النقابــي ،حيــث المجتمــع المدنــي عمومـ ًا ،وخصوصـ ًا نجاحهــم في
غرســت مجموعــة مــن المهندســين اإلخــوان مــن تجربــة االتحــادات الطالبيــة فــي الجامعــات خــال
الشــباب المهنــي بــذور العمــل النقابــي باجتهــاد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.11
فــردي داخــل الجماعــة ،أمثــال :إبراهيم غوشــة ،وعزام
الهنيــدي ،وباســل الدجانــي ،ووائــل الســقا ،واســتندت رغــم أن جماعــة اإلخــوان المســلمين بــدأت تولــي
رؤيتهــم إلــى أن مؤســس اإلخــوان المســلمين عنايــة للعمــل النقابــي ،وبــدأت تتغلغــل داخــل
حســن البنــا ،ومفكــري الجماعــة فــي مصــر قدمــوا النقابــات المهنيــة ،لكنهــا لــم تحقق اختراقــات كبيرة
األســاس النظــري لتمكيــن الجماعــة فــي المجتمــع ،فــي ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي ،والتــي
وأكــدوا علــى ضــرورة االنخــراط فــي كافــة مؤسســات كانــت تشـ ّ
ـكل حينهــا «القوائــم البيضــاء» بالتحالــف
المجتمع المدني ،من أجل اســتئناف حياة إســامية ،مع اإلســاميين المســتقلين؛ فخــال معظم هذه
الحقبة سيطرت «القوائم الخضراء» على النقابات

وتأســيس الدولــة اإلســامية.

األردنيــة ،وهــذه القوائــم كانــت التعبيــر الرمــزي عــن
يُعــد إبراهيــم غوشــة أحــد أهــم وأبــرز الشــخصيات ائتــاف واســع مــن القــوى السياســية المنظمــة،
اإلخوانية التي أسست للعمل النقابي داخل جماعة األردنيــة والفلســطينية (اليســارية والقوميــة)،
اإلخــوان المســلمين فــي األردن ،وســاهم بتمكينهــا وقــد شــكلت التجربــة النقابيــة اإلخوانيــة فــي مصــر
وســيطرتها الحقــ ًا علــى النقابــات المهنيــة ،فبعــد نموذجــ ًا إرشــادي ًا إلخــوان األردن ،حيــث ســارت
عودتــه مــن العمــل فــي الكويــت بدايــة الســبعينيات األخيــرة علــى نهــج الجماعــة األم فــي مصــر ،فالجيــل
مــن القــرن الماضــي ،انتظــم غوشــة بالعمــل مــع النقابي الذي بدأ يتشــكل منتصف الســبعينات ،لم
المؤسســات التنظيميــة للجماعــة ،وأســندت إليــه

11

الجماعــة مســؤولية رئاســة تيــار اإلخــوان فــي نقابــة

انظــر :إبراهيــم غوشــة ،المئذنــة الحمــراء :ســيرة ذاتيــة ،مركــز
الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،

المهندســين ،وكانت التجربة األولى للعمل النقابي

.2008
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تكــن لديــه اســتراتيجية واضحــة ،وعمــل دون وجــود  2006فــاز وائــل الســقا ،وأعيــد انتخابــه فــي 2006
لوائــح داخليــة للجماعــة تنظــم المهنييــن ،ومــع _  ،2009وفــي انتخابــات المجلــس الخامــس
نجــاح المهنييــن فــي نقابــة المهندســين ،أنشــأت والعشــرين  2012 _ 2009فــاز عبــدهللا عبيــدات،
الجماعــة بدايــة التســعينيات وحــدة خاصــة بالعمل وأعيــد انتخابــه فــي  ،2015 _ 2012وفــي انتخابــات
المجلــس الســابع والعشــرين  2018 _ 2015فــاز

النقابــي ،أطلقــت عليــه مجلــس الدائــرة النقابيــة.

ماجــد الطبــاع بمنصــب النقيــب.
تزامنــت ســيطرة اإلخــوان المســلمين علــى النقابــات
المهنيــة مــع حقبــة االنفتــاح والديمقراطيــة عــام ســوف ينعكــس نجــاح اإلخــوان المســلمين فــي
 ،1989التــي تلتهــا رفــع حالــة األحــكام العرفيــة عــام نقابــة المهندســين علــى بقيــة النقابــات المهنيــة
 ،1992حيــث تمكنــت قائمــة اإلخــوان وحلفائهــم مــن باســتثناء نقابــة الصحفييــن والفنانيــن والكتــاب،
اإلســاميين المســتقلين مــن الفــوز بكافــة مقاعــد نظــر ًا لضعــف وجــود الجماعــة فــي هــذه النقابــات
مجلس نقابة المهندسين في انتخابات عام  _ 1992تظــر ًا لموقــف الجماعــة الدينــي المحافــظ مــن
 ،1994وفــاز بمنصــب نقيب المهندســين حســني أبو هــذه المهــن ،وهامشــية هــذه النقابــات وقلــة
غيــدا ،وهــو مــن المســتقلين المقربيــن مــن اإلخــوان ،عــدد أعضائهــا ،وضعــف تأثيرهــا ،وخصوصــ ًا
وفــي انتخابــات  1996 _ 1994فــاز ليــث شــبيالت الفنانيــن والكتــاب ،وهــو مــا يعكــس رؤيــة الجماعــة
بمنصــب نقيــب المهندســين ،وهــو إســامي كان المحافظــة ،وقــد تمكنــت الجماعــة مــن اختــراق
مقربـ ًا مــن اإلخــوان ،وإعيــد انتخابــه فــي  ،1998 _ 1996نقابــة المحاميــن التــي تعتبــر معقـ ً
ـا تاريخيـ ًا للقوى
وعــاد حســني أبــو غيــدا لمنصــب النقيــب عــام  ،1998اليســارية والقوميــة.
لكنــه قــدم اســتقالته عــام  1999بعــد تعيينــه وزيــر ًا
لألشــغال العامــة ،وشــغل نائبــه عــزام الهنيدي وهو لــم تكــن طريــق اإلخــوان فــي النقابــات المهنيــة
إخوانــي منصــب النقيــب ،وتكشــف هــذه االنتخابــات معبــدة ،فقــد واجهــت الجماعــة تحديــات
عــن أن اإلخــوان قــد أتقنــوا لعبــة التحالفــات بتقديــم وصعوبــات ،ومنافســة شــديدة مــع باقــي التيــارات،
شــخصيات مقريــة مــن الجماعــة وتتمتــع بكاريزمــا لكنهــا اســتطاعت أن تشــق طريقهــا عــن طريــق
ومصداقيــة عنــد معظــم التيــارات السياســية جيــل مــن المهنييــن اإلخــوان ،الذيــن تحــدوا التيــار
المحافــظ المتشــدد فــي الجماعــة ،وواجهــوا

واإليديولوجيــة والمهنيــة المسســتقلة.

العقبــات الحكوميــة المحــدودة ،وســرعان مــا
بعــد تنامــي قــوة اإلخــوان فــي النقابــات بــدأت فــرض التيــار النقابــي اإلخوانــي حضــوره فــي النقابــات
الجماعــة تقــدم شــخصيات مــن اإلخــوان لقيــادة المهنيــة عموم ـ ًا والمهندســين خصوص ـ ًا ،وأظهــر
النقابــة فــي منصــب النقيــب منــذ تولــي عــزام اإلخــوان براعــة فــي الصــراع النقابــي ،والفــوز فيــه،
الهنيــدي المنصــب ،ففــي انتخابــات المجلــس وعلــى غــرار الجماعــة فــي مصــر أظهــرت الكــوادر
الثانــي والعشــرين  ،2002 _ 2000والمجلــس اإلخوانيــة النقابيــة فــي األردن مهــارة عاليــة فــي
الثالــث والعشــرين  ،2004 _ 2002فــاز عــزام االرتبــاط بقضايــا المهنييــن والشــعب عامــة.
الهنيــدي بمنصــب النقيــب ،وفــي انتخابــات _ 2002
15
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شــكلت جدليــة العمــل المهنــي والــدور السياســي «لجنــة نصــرة العــراق»؛ لكــن حــدة التوتــر فــي
للنقابــات المهنيــة ،إحــدى أهــم نقــاط الخــاف العالقــة بيــن الحكومــة والنقابــات تنامــت بعــد
والنــزاع بيــن النقابــات والحكومــة ،إذ تتهــم اتفاقيــة الســام األردنيــة اإلســرائيلية وتوقيــع
الحكومــات

المتعاقبــة

النقابــات

المهنيــة «معاهــدة وادي عربــة» فــي  26مــن أكتوبر/تشــرين

باالنشــغال بالعمــل السياســي علــى حســاب األول  ،1994عندمــا دعــت النقابــات المهنيــة التــي
أدوارهــا المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي كانــت تشــهد صعــود التيــار النقابــي اإلخوانــي إلــى
قوانينهــا ،12وهــو مــا ترفضــه النقابــات ،وتؤكــد علــى رفــض المعاهــدة ،وبــادرت بتأســيس «لجنــة
أن مواقفهــا السياســية الوطنيــة ال تتناقــض مــع مقاومــة التطبيــع» ،حيــث تســارعت محــاوالت
قوانينهــا وأهدافهــا ،فمفهــوم اســتقاللية النقابــة الحكومــة لمنــع النقابــات مــن التدخــل في الشــؤون
عــن العمــل السياســي يُعــدّ قاصــر ًا عــن إدراك السياســية ،وقصــر مجــال عملهــا علــى الجانــب
المعنــى الحقيقــي لهــذه االســتقالليّة ،والتــي تقــوم المهنــي ،فقــد ّ
كثفــت النقابــات المهنيــة أنشــطتها
علــى عــدم خضــوع النقابــة لحــزب معيّــن حتــى ال المركزيــة مــن خــال مجلــس النقبــاء أو مجالــس
يفــرض عليهــا توجّ هاتــه اإليديولوجيــة وأهدافــه النقابــات المختلفــة واللجــان النقابيــة.
السياســية.
لقــد شــهد مجمــع النقابــات المهنيــة العديــد مــن
كانــت األنشــطة السياســية للنقابــات أحــد أهــم الوقفــات االحتجاجيــة واالعتصامــات والنــدوات
عناصــر توتــر العالقــة بيــن الحكومــة والنقابــات ،التــي عبــرت عــن رفــض التطبيــع مــع إســرائيل،
فقــد نشــطت النقابــات فــي معارضــة السياســات ودعــم القضيــة الفلســطينية ،حيــث أسســت
االقتصاديــة النيوليبراليــة للحكومــة مــن خــال النقابــات «لجنــة فلســطين» ،ولــم تعتــرف بقــرار
تأســيس «لجنــة حمايــة المســتهلك» ،وطالبــت فــك االرتبــاط الــذي اتخــذ عــام  ،1988وقامــت
باطــاق الحريــات العامــة وأسســت «لجنــة بجمــع

التبرعــات

والمســاعدات

إلرســالها

الحريــات» ،وناهضــت االحتــال األمريكــي للعــراق للشــعب الفلســطيني بالضفــة الغربيــة وقطــاع
وقامــت بدعــم المقاومــة مــن خــال تأســيس غــزة وشــاركت النقابــات المهنيــة فــي العديــد مــن
الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة الداعمــة للشــعب
12

الفلســطيني ،وقامــت بإصــدار العديــد مــن

انظــر :النقابــات االردنيــة متهمــة بتغليــب السياســي عــل
المهنــي ،موقــع البيــان ،علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/ :

النشــرات وأصــدرت قوائــم ســوداء للمتعامليــن

yxory9ud
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مــع االحتــال اإلســرائيلي ،وعقــدت النــدوات النقابــات المهنيــة ،حيــث تواتــرت محــاوالت
والفعاليــات المختلفــة ،واتخــذت اجــراءات تأديبــه الحكومــة للحــد مــن دورهــا السياســي ،مــن خــال
طــرح قوانيــن مقيــدة ألنشــطتها ،وافراغهــا مــن

بحــق المخالفيــن.

مضمونهــا ،ومنعهــا مــن العمــل فــي الشــؤون
تعاملــت الحكومــة مــع األنشــطة النقابيــة السياســية ،وطــرح تطبيــق قانــون الصــوت
المتعلقــة بمقاومــة التطبيــع فــي البدايــة بشــكل الواحــد ،ففــي تشــرين أول /اكتوبــر  2004صــرح وزيــر
ســلس ،انطالقـ ًا مــن حــق كل شــخص بالموافقــة الداخليــة آنــذاك ســمير حباشــنة أن لجنــة «حمايــة
علــى التطبيــع أو عدمــه ،إال أن انتفاضــة األقصــى الوطــن ومقاومــة التطبيــع» المشــكلة مــن
ّ
شــكلت مرحلــة جديــدة فــي العالقــة النقابــات المهنيــة التــي يهيمــن عليها اإلســاميون
عــام 2000
بيــن الحكومــة والنقابــات ،تمثلــت بتوقيــف عــدد «غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية».
مــن أعضــاء لجنــة مقاومــة التطبيــع النقابيــة
ّ
شــكل عــام  2005عالمــة فارقــة فــي عالقــة
فــي  27كانــون ثانــي /ينايــر  ،2001علــى خلفيــة نشــر
اللجنــة للدفعــة الثانيــة مــن قائمــة المطبعيــن مــع الحكومــة بالنقابــات بعــد تقديمهــا قانــون موحــد
إسرائيل ،التي تضمنت رئيس وزراء ووزراء ونواب يســتبدل كل قوانيــن النقابــات للحــد مــن دورهــا
وشــخصيات عامــة مهمــة ،وعــدد مــن الشــركات ويمهــد للســيطرة عليهــا ،حيــث قامــت الحكومــة
األردنيــة الكبــرى ،وســرت أوامــر االعتقــال علــى كل حينهــا يسلســلة مــن االعتقــاالت للنشــطاء
مــن رئيــس اللجنــة المهنــدس علــي أبــو الســكر النقابييــن ،ووقامــت بحصــار مجمــع النقابــات،
وهــو مــن جماعــة اإلخــوان ،وآخريــن ،وتــم إحالتهــم ومنعــت تنفيــذ نشــاطات فيــه ،واتهمــت الحكومــة
إلــى المحكمــة ،وحاولــت الحكومــة اســتغالل النقابــات المهنيــة بمحاولــة تقويــض الدولــة
الموقــف للتأكيــد علــى الــدور المهنــي للنقابــات والحكومــة .14
المهنيــة وفــق قوانينهــا مدعومــة بمواقــف عــدد
مــن نــواب البرلمــان ،وبعــض األحــزاب السياســية،
األمــر الــذي دفــع مجلــس النقبــاء اللتقــاط الرســالة
الحكوميــة والتــزم بإيقــاف جميــع نشــاطات لجنــة
مقاومــة التطبيــع ،واســتمرت الضعوطــات
الحكوميــة ضمــن سلســلة مــن االعتقــاالت
للنشــطاء النقابييــن.13
شــكل اعتقــال لجنــة مقاومــة التطبيــع النقابيــة
 ،2001نقطــة تحــول فــي تعامــل الحكومــة مــع
13

انظــر :د .محمــد نايــل عبيــدات ،النقابــات المهنيــة األردنيــة:
14

صــراع البقــاء ،عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع ،إربــد،
 ،2010ص .98 _ 85

انظــر :د .محمــد نايــل عبيــدات ،النقابــات المهنيــة األردنيــة:
صــراع البقــاء ،مرجــع ســابق ،ص .101
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الربيع العربي؛ تحوالت مفصلية

إن التجاذبــات بيــن الحكومــة واإلخــوان وطبيعــة بتهمــة «اتصالهــم بحركــة حمــاس وتقديــم دعــم
العالقــة ســوف تتبــدل بعــد الربيــع العربــي مالــي وعســكري للحركــة فــي الضفــة الغربيــة،
والحــراكات االحتجاجيــة فــي األردن  ،2011وبعــد وتصنيــع مــواد مفرقعــة بقصــد اســتخدامها علــى
انقــاب النظــرة الدوليــة إلــى اإلخــوان مــن كونهــا وجــه غيــر مشــروع» ،وقضــت محكمــة أمــن الدولــة
معتدلــة إلــى ميســرة للتطــرف ،وتعريفهــا منظمة فــي  /28يوليــو /تمــوز  2015بحبــس  12متهمــ ًا،
إرهابيــة فــي عــدة دول ،ورغم عدم تصنيف الجماعة مــن بينهــم أربعــة غيابي ـ ًا ،فيمــا قــررت تبرئــة أربعــة
فــي األردن منظمــة إرهابية ،فقد أصبحت الجماعة آخريــن.15
تعــرّف كعنصــر تهديــد وليــس عامــل اســتقرار،
حيــث اســتخدمت الســلطة الســيادية القانونيــة دفعــت اإلجــراءات القانونيــة بنــزع الشــرعية
إلضعــاف الجماعــة بســحب ترخيــص الجماعــة القانونيــة والسياســية ،والحملــة اإلعالميــة علــى
واعتبارهــا غيــر قانونيــة ،وقــد انعكســت هــذه جماعــة اإلخــوان المســلمين ،معظــم حلفائهــا مــن
الرؤيــة علــى وجــود الجماعــة فــي النقابــات المهنيــة التيــارات القوميــة واليســارية داخــل النقابــات إلــى
مــن خــال تفكيــك تحالفاتهــا مــع القــوى والتيــارات فــض هــذه التحالفــات ،وتكويــن تحالفــات جديــدة،
السياســية القوميــة واليســارية ،وإضعــاف وشــجعت المســتقلين اإلســاميين على تأسيس
قوائــم انتخابيــة بعيــدة عــن اإلخــوان ،وكل ذلــك

تحالفاتهــا مــع اإلســاميين المســتقلين.

ظهــر فــي انتخابــات نقابــة المهندســين الســابقة،
فــي ســياق تغيــر العالقــة بيــن الحكومــة واإلخــوان ،حيــث تشـ ّ
ـكل تحالــف واســع فــي مواجهــة اإلخــوان
نفــذت الحكومــة أواخــر عــام  2014حملــة اعتقــاالت ضــم التيــارات اليســارية والقوميــة والليبراليــة
شــملت  26شــخص ًا ،ثــم أفرجــت عــن  10منهــم ،والمقربيــن مــن الحكومــة وبعــض المســتقليين،
غالبيتهــم مــن المنتميــن لجماعــة اإلخــوان لكســر هيمنــة الجماعــة علــى النقابــة.
المســلمين ،ومــن موظفــي النقابــات المهنيــة
خاصــة نقابــة المهندســين ،وبعضهــم فــي لجنــة
مقاومــة التطبيــع ،وكان مدعــي عــام أمــن الدولــة
قــد أحــال 16متهمــ ًا بالقضيــة التــي عرفــت باســم

15

انظــر :موفــق كمــال  ،محكمــة أمــن الدولــة تقضــي بحبــس
 12وتبــرئ أربعــة فــي قضيــة «حمــاس» ،جريــدة الغــد ،علــى

قضيــة «حمــاس» ،إلــى محكمــة أمــن الدولــة،

الرابــطhttps://tinyurl.com/y3xfu2e8 :
18

الربيع العربي؛ تحوالت مفصلية

رغــم التراجــع النســبي لــدور النقابــات السياســي حيــن طالبــت باإلصــاح السياســي بــدل التعاطــي
خــال العقديــن األخيريــن ،إال أنهــا ال تــزال تحتفــظ مــع االحتجاجــات كأزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة».16
بدور سياســي يتفوق على دور األحزاب السياســية ،واســتندت تلــك الروايــة إلــى بيــان جماعــة اإلخــوان
وقــد بــدأت النقابــات بالعمــل علــى اســتعادة المســلمين الــذي أكــد علــى أن «الحــل الجــذري
دورهــا السياســي التاريخــي منــذ انطــاق الحــراكات والفعــال لمشــكالتنا اليــوم هــو بتغييــر النهــج
االحتجاجيــة  ،2011حيــث تــوج نشــاطها إلــى جانــب وليــس مجــرد تغييــر األشــخاص والوجــوه»
قــوى سياســية أخــرى باســقاط الحكومــة عــام وشــدد البيــان علــى ضــرورة إحــداث إصــاح حقيقــي
 ،2018عندمــا دعــا مجلــس النقبــاء إلــى اضــراب وشــامل يبــدأ باإلصالح السياســي مــرور ًا باإلصالح
شــامل فــي  30مايو/أيــار  2018احتجاجــ ًا علــى االقتصــادي وكذلــك االجتماعــي.17
إحالــة الحكومــة لمشــروع قانــون جديــد لضريبــة
الدخــل إلــى مجلــس النــواب ،إضافــة إلــى االحتجــاج إن اتهــام اإلخــوان بركــوب موجــة اإلضــراب
علــى السياســات التقشــفية األخــرى التــي كانــت واالحتجــاج وتسييســها ،هــو أحــد اســتراتيجيات
قــد أقرتهــا حكومــة رئيــس الــوزراء األســبق التشــكيك

الراســخة

بدوافــع

االحتجاجــات

هانــي الملقــي ،وســرعان مــا تحــول اإلضــراب إلــى وأهدافهــا ،لكــن األمــر المثيــر ،أنــه قبــل شــهر مــن
مظاهــرات ســلمية ّ
عمــت البــاد ،وقــد لقيــت قيــادة النقابــات المهنيــة لإلضــراب واالحتجــاج
دعــوة النقابــات المهنيــة إلــى اإلضــراب اســتجابة ُنظمــت انتخابــات فــي نقابــة المهندســين ،وهــي
كبيــرة ،شــاركت فيــه  33نقابــة محليــة وشــمل كل النقابــة األكبــر تاريخيــ ًا واألكثــر نشــاط ًا فــي األردن
محافظــات البــاد واآلالف مــن المواطنيــن الذيــن قبــل تأســيس نقابــة المعلميــن  ،2011وقــد
تظاهــروا فــي عمــان أمــام مقــر مجمــع النقابــات تنافــس فــي انتخابــات النقابــة تحالــف «نمــو»،
المشـ ّ
ُ
ـكل مــن تيــارات قوميــة ويســارية وليبراليــة،

المهنيــة.

ضــد اإلخــوان المســلمين .حيــث خســر اإلخــوان
رغــم أن االحتجاجــات التــي قادتهــا النقابــات ليســت مقاعدهــم فــي النقابــة ،التــي كانــوا يســيطرون
متجــذرة فــي مصــادر السياســة التقليديــة ،إال أن عليهــا منــذ أكثــر مــن  20ســنة.18
مصــادر مقربــة مــن الحكومــة ادعــت أن «جماعــة
اإلخــوان المســلمين ،التــي تســيطر علــى نقابــات
أردنيــة نافــذة ،أظهــرت شــهية سياســية زائــدة
16

فــي االحتجــاج لتغييــر نهــج الحكــم فــي البــاد ،ولــم

انظــر :شــهية زائــدة لالحتجــاج لــدى النقابــات واإلخــوان فــي
األردن ،موقــع العــرب ،علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/ :

تســتبعد هــذه المصــادر مــن أن يكــون إخــوان

y4pjg8jd

األردن طرف ـ ًا مــن األطــراف التــي تحــرض إلفشــال

17

التهدئــة بيــن النقابــات والحكومــة وإعطــاء الفرصة

انظــر« :اإلخــوان» :حــل مشــاكل البــاد فــي تغييــر النهــج
وليــس الوجــوه ،موقــع جريــدة الســبيل ،علــى الرابــط:
https://tinyurl.com/y65zjqzc

للحكومــة الجديــدة لتعيــد تقييــم الموقــف عبــر

18

لقــاءات جديــدة مــع القيــادات النقابيــة ،خاصــة أن

انظــر« :احتجاجــات األردن» :الطبقــة الوســطى تدخــل خــط
المواجهــة ،حــوار مــع حبــر ،مــدى مصــر ،علــى الرابــطhttps:// :

الجماعــة ركبــت علــى االحتجــاج بشــكل مفضــوح

tinyurl.com/y24ecne3
19

مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -نهايــة هيمنــة اإلســاميين؟
انتخابــات نقابــة المهندســين فــي األردن

6
على طريق االنحدار واألفول

يشــير طريــق تراجــع هيمنــة اإلســاميين علــى ســرعان مــا اســتخدمت الســلطة الســيادية
النقابــات إلــى لحظة انحســار موجــة «الربيع العربي» القانونيــة للحكومــة إلضعــاف الجماعــة بســحب
 ،2011وتراجــع وتيــرة الحــراكات االحتجاجيــة األردنيــة ،ترخيــص الجماعــة واعتبارهــا غبــر قانونيــة فــي
التــي أفضــت إلــى تبــدل الظــروف الجيوسياســية نيســان  /أبريــل  ،2016وتــم إغــاق المقــر الرئيســي
الدوليــة ،وبــروز تحــوالت فــي السياســية المحليــة ،لجماعــة اإلخــوان المســلمين بتاريــخ  13نيســان
والتــي أدت إلــى تغ ّيــر النظــرة الحكوميــة إلــى جماعــة  /أبريــل  ،2016باإلضافــة إلــى إغــاق ســتة شــعب
اإلخــوان المســلمين ،فقــد تحولــت النظــرة الدوليــة إخوانيــة أخــرى تابعــة للجماعــة فــي كل مــن إربــد
إلــى جماعــة اإلخــوان مــن كونهــا جماعــة معتدلــة والرمثــا والمفــرق ومادبــا والكــرك ،كخطــوة
إلــى حركــة ميســرة للتطــرف العنيــف ،وأعيــد تعريــف أوليــة يتبعهــا إغــاق كافــة الفــروع والمقــرات
اإلخــوان منظمــة إرهابيــة فــي عــدة دول عربيــة ،ورغــم الحقــ ًا ،والتــي يبلــغ عددهــا فــي المملكــة ()39
عــدم تصنيــف الجماعــة فــي األردن منظمــة إرهابيــة ،مقــر ًا ،تمثــل ( )39شــعبة إخوانيــة ،20ثــم أصــدرت
فقــد أصبحــت الجماعــة تعــرّف كعنصــر تهديــد محكمــة التمييــز وهــي أعلــى ســلطة قضائيــة فــي
وليــس عامــل اســتقرار ،فعندمــا كانــت الحركــة المملكــة فــي  15يوليــو /تمــوز  2020قــرار ًا يقضــي
االحتجاجيــة فــي األردن تلفــظ أنفاســها عقــب عامين باعتبــار جماعــة اإلخــوان المســلمين «منحلــة حكم ًا
علــى فعالياتهــا ،أدلــى الملــك عبــد هللا الثانــي لمجلــة وفاقــدة لشــخصيتها القانونيــة واالعتباريــة»،
ذي أتالنتيــك األميركيــة فــي  20آذار /مــارس  ،2013وذلــك لعــدم قيامهــا بتصويــب أوضاعهــا القانونية
بتصريــح يلخــص فيــه رؤيــة المملكــة لمســتقبل وفق ـ ًا للقوانيــن األردنيــة ،21وهــو مــا انعكــس علــى
جماعة اإلخوان المسلمين في األردن ما بعد الربيع
العربــي ،حيــث وصــف فيهــا اإلخــوان المســلمين

20

انظــر :هديــل غبــون وأحمــد التميمــي وأحمــد الشــوابكة

بأنهــم« :ذئــاب فــي ثيــاب حمــان» ،واتهمهــا بتلقــي

وهشــال العضايلــة ،إغــاق  6شــعب جديــدة للجماعــة

األوامــر مــن قيــادة الجماعــة فــي القاهــرة.19 ،

وتســاؤالت إخوانيــة حــول حقيقــة النوايــا والمطالــب،
و»الداخليــة» تقــرر إغــاق جميــع مقــرات «اإلخــوان
المســلمين’» ،جريــدة الغــد ،علــى الرابــطhttps://tinyurl. :

19

com/yy3gyqje

انظــر :محمــد النجــار ،إخــوان األردن للملــك :لســنا ذئابــا
وال ماســونيين ،الجزيــرة نــت ،علــى الرابــطhttps://tinyurl. :

21

 ، com/yxmlqpoqوانظــر المقالــة فــي مجلــة أتالنتــك علــى
الرابــط:

https://tinyurl.com/7ucs3xtd

انظــر :محكمــة التمييــز األردنيــة تعتبــر جماعــة اإلخــوان
المســلمين «منحلــة حكمــ ًا» ،موقــع العربــي الجديــد15 ،
يوليــو  ،2020علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y4vrzcwk :

20

على طريق االنحدار واألفول

وجــود ونفــوذ الجماعــة فــي النقابــات المهنيــة مــن الجماعــة والحــد مــن نفوذهــا داخــل النقابــات،
خــال تفكيــك تحالفانهــا مــع القــوى والتيــارات فقــد تدرجــت الخالفــات مــن المجــاالت الهيكليــة
السياســية القوميــة واليســارية ،وإضعــاف التنظيميــة إلــى المســائل اإليديولوجيــة الفكريــة،
وصـ ً
ـوال إلــى الصــراع علــى هويــة الجماعــة وتمثيلهــا

تحالفاتهــا مــع اإلســاميين المســتقلين.

وشــرعية وجودهــا ،وبــدأت موجــة مــن االنشــقاقات
أظهــرت اإلجــراءات الحكوميــة التــي تســتند إلــى تعصــف بالحماعــة عنوانهــا التيــار اإلصالحــي
مفهوم الســلطة الســيادية واألطر القانونية ،على وحلفائــه مــن التيــار المحافــظ البراغماتــي ،وقــد
أن المشــاركة السياســية لإلخــوان المســلمين فــي بــدأت االنشــقاقات بمجموعــة الوســط اإلصالحــي
األردن ،ترتبــط بالمكاســب التــي يوفرهــا االنفتــاح الشــاب بقيــادة رحيــل غرايبــة ،ونبيــل الكوفحــي،
البنيــوي ،تقــع فــي ســياق لعبــة التحكــم شــبه وجميــل دهيســات ،فــي تشــرين ثانــي /نوفمبــر
الســلطوي التــي تعمــل علــى اســتدخال الجماعــة  2012باإلعــان عــن تأســيس «المبــادرة األردنيــة
لتصبــح جــزء ًا مــن منظمومــة مــا ،واللعــب وفقــ ًا للبنــاء» والتــي اشــتهرت بـ»مبــادرة زمــزم» ،انتهــت
لقواعــد اللعبــة (شــبه الســلطوية) ،وهــي قواعــد باالنشــقاق وتأســيس حــزب سياســي فــي  26آذار/
تحددهــا وتســيطر عليهــا األنظمــة القائمــة ،22مــارس .2016
هــذه العمليــة هــي مــا أطلــق عليهــا صموئيــل
هنتنغتــون «التبــادل بيــن المشــاركة واالعتــدال» ،انشــق المراقــب العــام األســبق للجماعــة عبــد
وهــي نــوع مــن «الصفقــة الديمقراطيــة» ،بحيــث المجيــد ذنيبــات مــع مجموعــة صغيــرة مــن التيــار
تصبــح جماعــات المعارضــة مؤهلــة لالســتفادة المحافــظ البراغماتــي ومنهــم شــرف القضــاة ،
مــن االنفتــاح السياســي فقــط فــي حــال االلتــزام بـــ وتقــدم يطلــب ترخيــص جديــد للجماعــة باســم
«االعتــدال فــي التكتيــكات والسياســة» ،مــن خــال جمعيــة «اإلخــوان المســلمين» فــي  8شــباط/
الموافقــة علــى نبــذ العنــف وأي التــزام آخــر بالثــورة ،فبرايــر  ،2015بحجــة تصحيــح الوضــع القانونــي
وتقبــل الشــكل القائــم للمؤسســات االجتماعيــة للجماعــة ،وعقــب فشــل التيــار المعــروف بـــ
«الحكمــاء» الــذي يتكــون من تحالف التيار المحافظ

واالقتصاديــة والسياســية.23

البراغماتــي والتيــار اإلصالحــي مــن الكهــول ،أمثــال:
فــي ســياق تبــدل العالقــة مــع الحكومــة تنامــت حمــزة منصــور ،وســالم الفالحــات ،وعبــد الهــادي
الخالفــات بيــن التيــارات المختلفــة داخــل جماعــة الفالحــات ،وعبداللطيــف عربيــات ،وعبدالحميــد
اإلخــوان المســلمين ،وهــو ما سيســاهم بإضعاف القضــاة ،وإســحاق الفرحــان ،وجميــل أبــو بكــر،
22

وآخريــن ،بالوصــول إلــى حلــول مــع التيــار المحافــظ

جيليــان شــويدلر ،مــا وراء فرضيــة االعتــدال؟ ،ترجمــة ســابين

المتشــدد ،حيــث انشــق معظــم تيــار الحكمــاء عــن

طاوقجيــان و منــال خضــر ،مجلــة كلمــن ،عــدد  ،8خريــف

الجماعــة ،وأســس التيــار حــزب «الشــراكة واالنقــاذ»

 ،2013علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y8obpkuq :
23

فــي كانــون أول /ديســمبر .2017

صاموئيــل هانتنجتــون ،الموجــة الثالثة :التحول الديمقراطي
فــي أواخــر القــرن العشــرين ،ترجمــة د .عبــد الوهــاب علــوب،
دار ســعاد الصبــاح ،القاهــرة ،الطبعــة األولــى ،1993 ،ص
.250
21
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إن تراجــع اإلســاميين وخســارتهم االنتخابــات ورغــم كســر هيمنــة اإلســاميين فقــد اعتبــرت
األخيــرة

لنقابــة المهندســين ،والتــي فــرض جماعــة اإلخــوان المســلمين أن ذلــك ال يُعــدّ

اإلخــوان ســيطرتهم علىهــا لمــدة  26عامـ ًا ،بــرزت تراجعــا للتيــار اإلســامي فــي النقابــات نظــر ًا لنجــاح
ارهاصاتهــا فــي االنتخابــات الســابقة التي جرت عام التيــار اإلســامي فــي كل االنتخابــات الطالبيــة
 ،2018مــع تبــدل التحالفــات الحكوميــة بوضــوح والنقابيــة األخــرى التــي جــرت فــي نفــس العــام،
تجــاه مكــون جديــد ،حيــث اســتطاع تحالــف نقابــي إلــى جانــب أن قائمــة «إنجــاز» اإلخوانيــة مــا زالــت
واســع عمــاده مهندســي التغييــر مــن الجيــل تحتفــظ باألغلبيــة الســاحقة فــي الهيئــة المركزيــة
الشــاب ،ومختلــف القــوى اليســارية والقوميــة والشــعب الهندســية ،إضافــة إلــى  40%مــن
والمســتقلين تحــت عنــوان التيــار النقابــي المهنــي مجلــس النقابــة» ،لكــن الجماعــة اعترفــت أن
الوطنــي «نمــو» ،مــن كســر هيمنــة الجماعــة «النــزاع الداخلــي داخــل جماعــة اإلخــوان كان لــه أثــر
علــى النقابــة ،فــي اقتــراع انتخابــات مجلــس نقابــة ودور ولــو بســيط جــد ًا ،مــن خــال انشــغال قيــادة
ً
بــدال مــن تحشــيد
المهندســين بدورتهــا الثامنــة والعشــرين لألعــوام الحركــة فــي معــارك داخليــة،
 ،2021-2018وحصلــت قائمــة «نمــو» علــى  6اإلخــوان وتفعيلهــم وحشــد التيــار اإلســامي
مقاعــد؛ مــن بينهــا النقيــب ونائبــه ،مقابــل حصــول عمومــا» .24
قائمــة «إنجــاز» الممثلــة لإلخــوان علــى  4مقاعــد،
ال يعنــي ذلــك نهايــة مطلقــة لهيمنــة اإلخــوان على

وحصــد أحمــد ســمارة الزعبــي ،المرشــح عــن

قائمــة نمــو ،منصــب نقيــب المهندســين بـــ 7933نقابــة المهندســين ،فهــي لــم تحقــق تلــك الهيمنــة
صوتــا فــي االنتخابــات ،متقدمـ ًا علــى مرشــح قائمــة مطلقـ ًا ،فالمهنيــون منقســمون تاريخيـ ًا بين كافة
اإلخــوان وحلفائهــم مــن اإلســاميين «إنجــاز» التيــارات والتوجهــات ،وهــي ال تعنــي أيض ـ ًا هيمنــة
النقيــب األســبق ،عبــد هللا عبيــدات ،الــذي حصــل التيــار المنافــس ،وهــو مــا ظهــر بوضــوح مــن خــال
علــى  6790صوت ـ ًا .بينمــا ذهــب مركــز نائــب النقيــب افشــال قائمــة اإلخــوان لمحاولــة تعديــل قانــون
إلــى المهنــدس فــوزي مســعد ،الــذي حصــد دعــم نقابــة المهندســين الــذي تقدمــت بــه قائمــة «نمو»
 7717مــن المشــاركين.
24

ســحبت نقابــة المهندســين
انظــر :محمــد العرســان ،كيــف ُ
مــن عريــن إخــوان األردن؟ ،موقــع عربــي  ،21علــى الرابــط:
https://tinyurl.com/y2ptn3qs
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المنافســة مــن خــال عقــد اجتمــاع هيئــة عامــة اليســارية والقوميــة والمســتقلين تحــت عنــوان
اســتثنائي للتصويــت علــى التعديــات المقترحــة ،التيــار النقابــي المهنــي الوطنــي «نمــو» وأن التغيــر
األكبــر جــاء علــى خلفيــة أزمــة صنــدوق التقاعــد

فــي  24كانــون أول /ديســمير .252021

للنقابــة علــى مــدار الــدورة الماضيــة ،وتكشــف حجم
رغــم أن أصواتـ ًا عديــدة داخــل اإلخــوان المســلمين الخلــل فــي إدارة أموالــه ،والخســائر الفادحــة فــي
أعــادت تراجــع الجماعــة فــي نقابــة المهندســين حلقــة االســتثمارات والشــركات ،ويُعــد صنــدوق
ألســباب تتعلــق باألزمــة الداخليــة للجماعــة ،إال تقاعــد نقابــة المهندســين ثانــي أكبــر صنــدوق
أن ثمــة قناعــة لــدى اإلخــوان المســلمين ،أن اســتثماري فــي األردن بعــد صنــدوق الضمــان
هنــاك خطــة ممنهجــة باســتهداف الجماعــة مــن االجتماعــي ،حيــث يديــر هــذا الصنــدوق اســتثمارات
خــال بــروز تحالفــات حكوميــة جديــدة مــع قــوى بعشــرات مالييــن الدنانيــر فــي مشــاريع مختلفــة.27
وتوجهــات واســعة ومتعــددة ،فالقيــادي اإلخوانــي
الشــيخ ســعود أبــو محفــوظ نشــر تغريــدة عــزا
فيهــا مــا حصــل فــي انتخابــات المهندســين
إلــى تعــدد الجهــات التــي وقفــت ضــد مرشــحي
اإلخــوان المســلمين فــي النقابــة ،وأشــار إلــى
الليبرالييــن والقومييــن واليســاريين وأنصــار الدولــة
وجماعــة الحكومــة ،وأضــاف إلــى ذلــك «المثلييــن
ِ
والماســون» ،وقــد أثــارت تغريــدة أبــو محفــوظ
ً
ســجاال كبيــر ًا.26
علــى الجهــة المقابلــة تؤكــد أوســاط نقابيــة
علــى بــروز جيــل جديــد مــن المهندســين أقــرب
إلــى التوجهــات المهنيــة وأبعــد عــن التيــارات
ّ
يشــكلوا أوســع
اإليديولوجيــة ،اســتطاعوا أن
تحالــف نقابــي وطنــي ،عمــاده مهندســي التغييــر
مــن الجيــل الشــاب ومختلــف القــوى الوطنيــة
25

لمزيــد مــن التفصيــل حــول جــدل التعديــات المقترحــة علــى
قانــون نقابــة المهندســين بيــن األطــراف المتنافســة ،أنظــر:
جــدل حــول قانونيــة اجتمــاع الهيئــة العامــة للتصويــت علــى
تعديــات قانــون نقابــة المهندســين ،موقــع حســنى/12 /23 ،
 ،2021علــى الرابــطhttps://2u.pw/aztD7 :

26

27

انظــر :انتخابــات المهندســين انتهــت فــي األردن لكــن

انظــر :أزمــة صنــدوق تقاعــد «المهندســين» إلى أين :خســائر

«الســخونة»زادت ،صحيفــة رأي اليــوم ،علــى الرابــطhttps:// :
ُّ

بالمالييــن وجيــب المهنــدس هــو الحــل ،حــزب الوحــدة

tinyurl.com/y5zkh9md

الشــعبية ،علــى الرابــطhttps://tinyurl.com/y5xrus77 :
23
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هكــذا أســدل الســتار علــى هيمنــة اإلســاميين على واإلســاميين يحيــى أبــو عبــود علــى منافســيه
نقابــة المهندســين ،وذلــك نتيجــة انقــاب العالقــة النقيــب الســابق مــازن ارشــيدات وزميلــه الدكتــور
بيــن الحكومــة واإلخوان ،فقــد انتهى زمن المصالح رامــي الشــواورة ،وقدحصــل أبــو عبــود فــي الجولــة
المشــتركة التــي جمعــت اإلخــوان بالحكومــة علــى الثانيــة علــى أكثــر مــن  3300صــوت فيمــا حصــد
مــدى ســنوات طويلــة ،وطويــت صفحــة مســاندة الشــواورة نحــو  2300صــوت ،28وقــد قــال أبــو
اإلخــوان ضــد القــوى السياســية والنقابيــة القومية عبــود فــي أول تصريــح لــه بأنــه ونقابــة المحاميــن
واليســارية والليبراليــة ،وتشــكلت تحالفــات جديــدة العريقــة ســيكونون خلــف قائــد الوطــن جاللــة
عنوانهــا انقــاب المشــهد التاريخــي للتحالفــات الملــك عبــدهللا الثانــي فــي الدفــاع عــن الحقــوق
رأســ ًا علــى عقــب ،لكــن ذلــك ال يعنــي خــروج والحريــات وبنــاء دولــة القانــون والمؤسســات،
اإلخــوان مــن المشــهد العامــن فالجماعــة ال ودفاعــه عــن فلســطين وتمســكه بعاصمتهــا
تــزال تحافــظ علــى تماســك هياكلهــا التنظيميــة القــدس والوصايــة علــى المقدســات االســامية
رغــم االنشــقاقات التــي اتســمت بالنخبويــة دون والمســيحية فــي القــدس الــى ان يأتــي التحريــر،
ان تطــال القواعــد التنظيميــة الصلبــة للجماعــة ،وهــو تصريــح يكشــف عــن اســتجابة اإلخــوان
وال تــزال الجماعــة تتمتــع بقــدر مــن الجاذبيــة لــدى لطبيعــة التحــوالت بالتعامــل مــع الحكومــة،
القاعــدة االجتماعيــة االنتخابيــة المحافظــة ،كما ان وإدراك الجماعــة لحــدود الهيمنــة وماهيــة العالقــة
جماعــة اإلخــوان المســلمين ال تــزال متغلغلــة فــي الممكنــة بيــن الحكومــة واإلخــوان.
الجســم النقابــي مــن خــال جيــل المهنييــن اإلخــوان
وحلفائهــم مــن اإلســاميين ،وهــو مــا بــرز بعــد تكشــف انتخابات نقابات المهندســين والمحامين
أيــام مــن انتخابــات نقابــة المهندســين ،مــن خــال األخيــرة عــن طبيعــة اســتراتيجية الحكومــة
انتخابــات نقابــة المحاميــن التــي جــرت فــي  27مايــو /الصبــورة فــي تدبيــر العالقــة مــع اإلخــوان ،وأنهــا
أيــار  ،2022فبعــد أن غــادر اإلســاميون مــن بوابــة تنضــوي علــى قطيعــة واســتمراية ،فهــي تهــدف
نقابــة المهندســين عــادوا وبقــوة مــن نافــذة نقابــة
المحاميــن التــي تعــد تاريخيــ ًا مــن معاقــل التيــار
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انظــر :نقابــة المحاميــن األردنييــن «مــع الملــك»« :اكتســاح
إخوانــي» واســتقرار بفــوز «العضايلــة» لالعتــدال فــي الحــزب،

القومــي واليســاري ،وذلــك بانتزاعهــم منصــب

صحيفــة القــدس العربــي 28 ،مايــو  ،2022علــى الرابــط:

نقيــب المحاميــن ،حيــث فــاز مرشــح اإلخــوان

https://2u.pw/QDfJX
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بين انتخابات المهندسين والمحامين

إلــى تطويــع الجماعــة ونــزع هيمنتهــا علــى المــدى
الطويــل ،مــن خــال اآلليــات القانونيــة والتحالفــات
الوقتيــة ،والتكتيــكات العمليــة ،وهــو مــا ينعكــس
علــى الهيكليــة التنظيميــة لإلخــوان وعلــى مواقــف
وقــرارات الجماعــة ،وترجيــح كفــة المعتدليــن ضــد
الراديكالييــن ،وهــو مــا ظهــر جليــ ًا فــي االنتخابــات
الداخليــة لحــزب جبهــة العمــل اإلســامي الــذراع
الحزبــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين التــي جــرت
فــي 26مايــو /أيــار  ،2022حيــث فــاز التيــار المعتــدل
الــذي يقــوده مــراد العضايلــة ،ضــد التيــار الــذي
يقــوده المهنــدس علــي أبــو الســكر.29

 29انظــر« :العمــل اإلســامي» يجــدد انتخــاب العضايلــة أمين ـ ًا
عامــ ًا لــه ،صحيفــة الســبيل 26 ،مايــو  ،2022علــى الرابــط:
https://2u.pw/ V3CAR
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انتخابــات نقابــة المهندســين فــي األردن
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يشــير تراجــع اإلســاميين فــي األردن وحضورهــم عمليــات الهيمنــة وديناميكيــات التمــدد واالنحســار
فــي المجــال العــام وفــي النقابــات المهنيــة إلــى عــن عالقتهــا كحركــة اجتماعيــة مــع الحكومــة
أن تمــدد اإلخــوان وحلفائهــم مــن اإلســاميين والسياســات العامــة للدولــة ،والسياســات
المســتقلين ،ال يتعلــق بجاذبيــة خطاباتهــم الدينيــة ،إذ لــم يكــن تغلغــل الجماعــة فــي
اإليديولوجيــة ،وال بصالبــة البنيــة الهيكليــة ،وال مؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات ممكنــ ًا
بتماســك قواعدهــم الشــعبية ،وال بقدرتهــم علــى بعيــد ًا عــن اإلطــار السياســي والقانونــي للســلطة
الحشــد والتعبئــة فقــط ،فتلــك الســمات مــن الســيادية للدولــة ،وال عــن دعــم ورعايــة الحكومــة
ذخيــرة الحركــة االجتماعيــة رغــم أنهــا ضعفــت إلــى للجماعــة فــي معظــم األوقــات ،ذلــك؛ أن النشــاط
حــد مــا وفقــدت بعــض بريقهــا وتراجعت ألســباب االجتماعــي برمتــه يتطلــب الموافقــة القانونيــة،
ذاتيــة وموضوعيــة ،فتلــك الســمات ال تكفــي وبالتالــي موافقــة الدولــة -األمــة ،فمجمــل األعمــال
لضمــان الشــعبية واالنتشــار وتحقيــق الهيمنــة التــي تمكنــت الجماعــة عــن طريقهــا مــن االنتشــار
دون بناء تحالفات على أســس مصلحية مشــتركة والتمــدد والهيمنــة فــي المجتمــع عبــر إنشــاء
مــع الحكومــة ،فجماعــة اإلخــوان المســلمين الجمعيــات والمســتوصفات والمــدارس فــي
كســائر الحــركات السياســية االجتماعيــة تســتند المناطــق المحرومــة كانــت مرتبطــة بموافقــة
فــي وجودهــا وممارســة أنشــطتها إلــى الشــرعية ورضــا الســلطة ورعايتهــا فــي ظــروف محــددة،
القانونيــة التــي حصلــت عليهــا مــن الدولــة ،وهــي وذات األعمــال كانــت مهــددة فــي ظــروف مختلفــة
تمــارس كافــة أنشــطتها االجتماعيــة والسياســية بتهمــة عــدم الشــرعية السياســية والقانونيــة،
فــي إطــار الســلطة الســيادية القانونيــة التــي فقــد اســتخدمت الحكومــة الســلطة الســيادية
القانونيــة للدولــة للحــد مــن نشــاط الجماعــة مــرات

تحددهــا الدولــة الوطنيــة.

عديــدة؛ حيــث صودرت «جمعية المركز اإلســامي»
يشــير المســار التاريخــي إلــى إن تمــدد جماعــة التابعــة لإلخــوان بتهــم الفســاد ومخالفــة األنظمــة
اإلخــوان المســلمين فــي األردن وانكماشــها ،القانونيــة عــام  ،2006والتــي تعــدّ عصــب القــوة
ال يســتند إلــى قوتهــا الذاتيــة وجاذبيتهــا االقتصاديــة لإلخــوان ،ثــم طالــت عمليــات نــزع
اإليديولوجيــة وصالبــة هيكليتهــا التنظيميــة الشــرعية السياســية والقانونيــة وجــود جماعــة
وبراعتهــا السياســية ،فحســب ،إذ ال تنفصــل اإلخــوان المســلمين نفســها ،بســحب ترخيصهــا
26
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واعتبارهــا فاقــدة للصفــة الشــرعية القانونيــة فــي النقابــات وفــي كافــة المياديــن ،لكنهــا ال تصــل
حــد القطيعــة العامــة ورفــع الغطــاء الشــرعي

المؤسســة لوجودهــا عــام .2020

والقانونــي والسياســي بالكامــل عــن الجماعــة،
وبالرغــم مــن تراجــع نفــوذ وهيمنــة جماعــة اإلخــوان فعقــب أيــام مــن خــروج نقابــة المهندســين عــن
المســلمين فــي مياديــن شــتى ،فإنهــا ال تــزال حركــة هيمنــة اإلخــوان ،كانــت الجماعــة تفــوز برئاســة
اجتماعيــة محافظــة متجــذرة فــي بنيــة ومكونــات نقابــة المحاميــن ،ولذلــك فــإن فصــول العالقــة
المجتمــع ،ورغــم تراجــع حضــور الجماعــة فــي بيــن اإلخــوان والحكومــة لــم تكتــب بعــد ،وهــي رهــن
انتخابــات النقابــات المهنيــة ،إال أنهــا ال تــزال بالتغيــرات الجيوسياســية الدوليــة واإلقليميــة،
متجــذرة بعمــق داخــل بنيــة الجســم النقابــي ،فقــد والتحــوالت السياســية واالجتماعيــة المحليــة.
أصبحــت الجماعــة فــي صلــب بنيــة ومكونــات
النقابــات ،مــن خــال طبقــة مهنيــة إخوانيــة
وســطى مــن المهندســين واألطبــاء والمحاميــن
وغيرهــا مــن المهــن ،فالجماعــة حاضــرة دومــ ًا
ســواء فــي الهيئــات العامــة ،أو مجالــس النقابــات،
وهــي متواجــدة فــي هيــاكل النقابــات اإلداريــة،
صحيــح ّ
أن هنالــك تحــوالت فــي بنيــة الحالــة الدينيــة
والسياســية فــي األردن تشــير إلــى تراجــع نفــوذ
وهيمنــة اإلخــوان المســلمين لكــن الحكــم علــى
نهايــة هيمنــة الجماعــة رهــن بتوجهــات الحكومــة
السياســية ،فكمــا نســجت عالقــات تاريخيــة
جيــدة بيــن اإلخــوان والحكومــة فــي ظــل ظــروف
جيوسياســية محــددة ارتبطــت بالحــرب البــاردة
وبــروز العامــل الدينــي في مواجهة خطر الشــيوعية
واألحــزاب اليســارية والقوميــة ،يمكــن أن يعــاد بنــاء
تلــك التحالفــات فــي ظــروف مشــابهة ،ويمكــن أن
تنشــأ تحالفــات فــي ظــل ظــروف مغايــرة تقــوم
علــى مفهــوم الصفقــة والتبــادل فــي حــال تبنــت
الحكومــة حكم ـ ًا ديمقراطي ـ ًا ،وفــي حــال تمســكت
الحكومــة بنمــط الحكــم الســلطوي فإنهــا تتحكــم
بتمــدد اإلخــوان أو انكماشــهم ،وقــد كشــفت
انتخابــات نقابــة المهندســين ،أن الحكومــة قــررت
وضــع قيــود علــى هيمنــة اإلخــوان المســلمين
27

عــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -األردن

حســن أبــو هنيّة

تعتبــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت منظمــة غيــر ربحيــة

باحــث وكاتــب أردنــي ،لــه العديــد مــن المؤلفــات،

ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة االجتماعيــة ،كمــا تعتبــر

مــن أهمهــا :الحــل اإلســامي فــي األردن :الدولــة

أقــدم مؤسســة سياســية ألمانيــة ،حيــث تأسســت

واإلســاميون وســؤال الديمقراطيــة واألمــن ,عاشــقات

عــام  1925كإرث سياســي ألول رئيــس ألمانــي منتخــب

الشــهادة :النســوية الجهاديــة مــن القاعــدة إلــى تنظيــم

ديمقراطــي ،فريدريــش إيبــرت.

الدولــة اإلســامية ,تنظيــم الدولــة اإلســامية :األزمــة
الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة.

تهــدف مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -األردن إلــى تعزيــز
وتشــجيع

الديمقراطيــة

والمشــاركة

السياســية،

ودعــم التقــدم نحــو العدالــة االجتماعيــة والمســاواة
ً
فضــا عــن المســاهمة فــي االســتدامة
بيــن الجنســين.
البيئيــة والســام واألمــن فــي المنطقــة.

نهاية هيمنة اإلسالميين؟
انتخابات نقابة المهندسين في األردن

تقــوم أطروحــة هــذه الورقــة علــى ّأنــه بيــن
ســرديتي نزاهــة وتزويــر انتخابــات نقابــة
المهندســين ،ومقــوالت صعــود وأفــول
اإلســام السياســي فــي المجــال العــام
 ،تتموضــع الحكومــة كفاعــل رئيــس فــي
تحديــد قواعــد اللعبــة السياســية ،وبنــاء
وإلغــاء التحالفــات االجتماعيــة ،وحــدود
وأطــر الهيمنــة اإليديولوجيــة ،بمــا تملكــه
مــن ســلطة ســيادية قانونيــة وأجهــزة
أيديولوجيــة ومؤسســات تنفيذيــة.

ترتبــط مشــاركة وهيمنــة اإلســاميين
علــى النقابــات المهنيــة وتمــدد الجماعــة
وانحســارها داخــل مؤسســات المجتمــع
المدنــي منــذ نحــو ربــع قــرن بالتحالفــات
التاريخيــة مــع الحكومــة المبنيــة علــى
المصالــح المشــتركة ،التــي تعتمــد
علــى معطيــات الظــروف االســتراتيجية
الدوليــة والتحــوالت السياســية المحليــة.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:
www.jordan.fes.de

ولذلــك فإننــا لــن نخــوض فــي تفاصيــل
التكتيــكات التي تتبعهــا الحكومة واإلخوان
لفــرض ونــزع الهيمنــة ،فهــي واضحــة مــن
خــال االتهامــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن،
ومــا يهمنــا هــو االســتراتيجية العامــة
التــي تحكمــت تاريخيــ ًا فــي مســارات
صعــود وهيمنــة اإلخــوان علــى مؤسســات
المجتمــع المدنــي والنقابــات المهنيــة،
والرؤيــة التــي حكمــت عمليــات نــزع
الهيمنــة وآليــات انحــدار وأفــول الجماعــة.

