


مساحات فكرية
مجلة تصدر عن:

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويــري، يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة 
القديمــة، ومــا مثلــه اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز منصــة فكريــة تنويريــة، 
تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل التحوالت 
والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، 

ومحاولــة استشــراف تأثيــر هــذه التحــوالت مســتقباًل، وتأثيرهــا علــى المنطقــة

عن مساحات فكرية:
ــا الفكريــة التنويريــة، وهــي إحــدى  مجلــة “مســاحات فكريــة” هــي دوريــة إلكترونيــة تهتــم بالقضاي
إصــدارات مركــز رع للدراســات االســتراتيجية، التــي تعتبــر بمثابــة عيــن علــى المفكريــن العــرب فــي 
كافــة القضايــا الفكريــة الجدليــة. ومــن اهتمامــات الدوريــة، رصــد ظاهــرة اإلرهــاب والمرتكــزات 
ــق  ــي متعم ــكل أكاديم ــكار بش ــك األف ــد تل ــة، ونق ــات المتطرف ــا الجماع ــق منه ــي تنطل ــة الت الفكري
بمــا يتوافــق مــع رســالة اإلســالم والتشــريعات اإللهيــة وقواعــد اإلنســانية، لتدشــين مشــروع فكــري 

ــانية. ــعادة اإلنس ــالم وس ــر وس ــع روح العص ــق م ــا يتواف ــري بم ــراث البش ــة الت ــى تنقي ــدف إل يه
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منــذ بدايــة األزمــة الكبيــرة بيــن 
إخــوان »لنــدن« و »اســطنبول« 
وبيــن  األفــق  فــي  ويــدور 
عــدد  والمتابعيــن  المتخصصيــن 
مــن التســاؤالت وإن كان جميعهــا 
يســأل عــن معنــى واحــد، وهــو: 
ــي  ــوان ف ــة اإلخ ــت جماع ــل انته ه
مصــر والعالــم بعــد هــذه األزمــة أم 
أن مــا يحــدث هــو مجــرد مراوغــة 
وتعــود الجماعــة اإلرهابيــة علــى 
األقــل إلــى حالتهــا قبــل األزمــة. 

الباحثيــن  مــن  كغيرنــا  وألننــا 
والمتهميــن بدراســة شــأن الجماعــة 
ووجــود برنامــج متخصــص فــي 
واإلرهــاب  التطــرف  دراســات 
بالمركــز كان علينــا أن نشــتبك مــع 
مــن يبحثــون عــن مالمــح مســتقبل 
ــل  ــا جع ــو م ــوان، وه ــة اإلخ جماع
تنتهــي  للمركــز  العلميــة  الهيئــة 
ــدد  ــذا الع ــوان ه ــون عن ــى أن يك إل
مــن مجلــة »مســاحات فكريــة«، 
وحورهــا الرئيســي، هــو اإلجابــة 
بدقــة وعلميــة عــن ســؤال رئيســي، 
وهــو:« هــل مــن مســتقبل لجماعــة 

اإلخــوان؟!«.

وإن كانــت جماعــة اإلخــوان تعــد 
وصفهــا  كمــا  شــيطانية  جماعــة 
الشــرفاء،  علــى  العربــي  المفكــر 

مــن  تجعــل  قــد  شــيطانيتها  فــإن 
غايــة  فــي  مســتقبلها  توقــع 
الصعوبــة، وهــو مــا جعــل أيضــاً 
هــذا  كتــاب  اختيــار  عمليــة  مــن 
ــث  ــة، حي ــة ودق ــر صعوب ــدد أكث الع
المجلــة »مســاحات  اســم  ألزمنــا 
ــث-  ــا الثال ــوان عدده ــة« وعن فكري
اإلخــوان  لجماعــة  مســتقبل  أي 
أن نســتكتب مجموعــة مــن أهــم 
ــواء  ــأن س ــذا الش ــي ه ــن ف الباحثي
فــي مصــر أو مــن المنطقــة العربية.

وعلــى مــا ســبق، يحــاول هــذا العدد 
فكريــة(  )مســاحات  مجلــة  مــن 
عــرض اتجاهيــن، األول يــري أن 
مســتقبلها  وأن  انتهــت  الجماعــة 
انقســامها  وأن  محســوم،  أصبــح 

متصارعتيــن  جماعتيــن  إلــى 
أن  بعــد  المــرة  هــذه  ســيختلف 
ــي ال  ــر للحــدود، وبالتال ــح عاب أصب
ــيم األدوار  ــة تقس ــن لعب ــل ضم يدخ
ــتها  ــا ومارس ــا انتهجته ــي طالم الت
طــول تاريخهــا، بينمــا يــرى البعض 
األخــر أن مــا تعيشــه الجماعــة فــي 
الوقــت الحالــي مجــرد أزمــة قــد 
ــة. ــرة القادم تتجاوزهــا خــالل الفت

ــن  ــاه مــن االتجاهي ــراءة كل اتج  ق
خــالل  مــن  مبرراتــه  ورصــد 
ــرب،  ــن الع ــن المفكري ــة م مجموع
قــد يعطــى إجابــة قــد تكــون مقنعــة 
ــة  ــل لجماع ــو ه ــؤال، وه ــن الس ع
وأن  خاصــة  مســتقبل؟،  اإلخــوان 
الســمة الرئيســة المشــتركة بيــن 
ــاب  ــواء أصح ــدد س ــذا الع ــاب ه كت
اتجــاه االنتهاء أو اتجاه االســتمرار، 
تتمثــل فــي معالجــة الفكــرة بطريقــة 
علميــة ودقيقــة، وهــو مــا يمنــح 
هــذا العــدد مــن مســاحات فكريــة 
قيمتهــا المعرفيــة الدقيقــة، فهــي 
يتميــز  جامــع  إطــار  عــن  تعبــر 

والعميقــة.  المتزنــة  بالدراســة 

تقديم
هل لجماعة اإلخوان مستقبل؟.. لماذا نطرح هذا السؤال؟! 

د. أبوالفضل اإلسناوي - مدير تحرير مجلة السياسة الدولية باألهرام 
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منــذ تأسســت جماعــة »اإلخــوان« 
ــن  ــد حس ــى ي ــام 1928 عل ــي ع ف
ورعايــة  لهــا،  المؤســس  البنــا، 
لهــا  البريطانيــة  المخابــرات 
ــعار  ــف الش ــي وتوظي ــم المال بالدع
ألعمالهــا  غطــاء  اإلســالمي، 
واألتبــاع  المريديــن  الســتقطاب 
األهــداف  لخدمــة  بهــم  والتغريــر 
الصهيونيــة، التــي تتبناهــا بريطانيــا 
األمريكيــة. المتحــدة  والواليــات 

الرئيســي  الهــدف  كان  وقــد 
ــد  ــة الم ــكا مواجه ــا وأمري لبريطاني
اتخــذ  الــذي  والقومــي،  الوطنــي 
ــن  ــتقالل ع ــة واالس ــعار »الحري ش
ــن  ــر مصــر م ــتعمار«، وتحري االس
القيــود االســتعمارية، التــي فرضهــا 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــتعمرون م المس
ونهــب  العربــي،  العالــم  علــى 

ثرواته واســتعباد شــعوبه، لتســخير 
المشــروع  فــي خدمــة  مقدراتهــم 

الصهيونــي.

القــذرة،  المهمــة  تلــك  ولتحقيــق 
ــي  ــة ف ــرات األمريكي وجــدت المخاب
جماعــة اإلخــوان، قــوة مترابطــة 
اعتمــد  متماســكا،  وتنظيمــا 
لبنــاء  الماســونية طريقًــا  فلســفة 
الواليــات  فقــررت  منظومتهــم، 
توظيــف  األمريكيــة  المتحــدة 
ــا  ــذ أجندته جماعــة اإلخــوان، لتنفي
ــا  ــق له ــي، لتتحق ــم العرب ــي العال ف
الســيطرة الكاملــة علــى ثرواتــه.

األمريكيــة  المخابــرات  وجنــدت 
»ســعيد رمضــان«، نســيب حســن 
البنــا وإحــدى القيــادات الرئيســية 
وأطلقــت  اإلخــوان،  لجماعــة 
الـــ ســي آي  عليــه عميــاًل »فــي 
ــي  ــكا ف ــاعدته أمري ــد س ــه«، وق اي
محاولــة االنقــالب علــى الرئيــس 
ــا  ــد الناصــر، كم ــال عب الراحــل جم
تــم االعتمــاد علــى الجماعــة فــي 
توظيفهــم فــي الحــرب األمريكيــة 
فــي  الســوفيتي  االتحــاد  ضــد 
أفغانســتان، تحــت شــعار الجهــاد 
ــي مواجهــة الشــيوعية الملحــدة،  ف
وأفــرزت عديــدا مــن الفــرق الضالــة 
واإلرهابيــة مثــل القاعــدة والتكفيــر 
مــن  اتخــذوا  الذيــن  والهجــرة، 

األبريــاء  فقتلــوا  شــعاًرا  اإلســالم 
ــاس  ــا واســتباحوا حقــوق الن ترويعً
ــاروا  ــوا األمــوال بالباطــل، وأث وأكل
العربــي  الوطــن  فــي  الفوضــى 
واتخذوهــا طريقــا إلســقاط األنظمــة 
وانهيــار الدولــة بدعــم ال محــدود 
ــة  ــرات األمريكي مــن أجهــزة المخاب
فــي  النهايــة  فــي  تصــب  التــي 
مصلحــة الصهاينــة ودولة إســرائيل 
ليتحقــق حلمهــا لتمتــد مــن النيــل 

إلــى الفــرات.

وتــم االتفــاق بيــن جماعــة اإلخــوان 
البريطانيــة  المخابــرات  وإدارة 
ــذ  ــها بتنفي ــد تأسيس ــر عن ــي مص ف

التاليــة: المهمــات 

االســتعمارية  األجنــدة  تنفيــذ   )1(
البريطانيــة فــي مصــر ومقاومــة 
الذيــن  والقومييــن  الوطنييــن  كل 
يدفعــون الوطــن نحــو الديمقراطيــة 
دولــة  وتأســيس  والحريــة 
ومطالبــة  والقانــون  المؤسســات 
المســتعمر البريطانــي بالجــالء عــن 

المصريــة. الدولــة 

مخابــرات  جهــاز  تنشــئ  أن   )2(
الســري(  )الجهــاز  اســم  تحــت 
ــم تكليفهــم مــن المخابــرات  حيــث ت

»اإلخوان«.. ولعبة الشيطان
أ/ علي محمد الشرفاء - مفكر وكاتب عربي متخصص في شئون قضايا األمة والتنوير
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المعلومــات  بجمــع  البريطانيــة 
فــي  األجنبيــة  الســفارات  عــن 
مصــر ومعلومــات عــن المنشــآت 
العســكرية المصريــة وكل مــا يمــت 
بصلــة لتوجهــات القــوات المســلحة 

المصريــة.

ــكل  ــال ل ــات االغتي ــذ عملي )3( تنفي
مــن يقــف ضــد منهــج اإلخــوان 
وتصفيــة القيــادات السياســية التــي 
سياســة  توجهــات  مــع  تتعــارض 

جماعــة اإلخــوان.

االقتصــاد  علــى  الســيطرة   )4(
التجاريــة  والحركــة  والشــركات 
والنقابــات المهنيــة والتغلغــل فــي 
ــي األجهــزة  المناصــب الحساســة ف
الحكوميــة لتوجيــه سياســة الدولــة 
الدنيئــة  مصالحهــم  خدمــة  فــي 
ــرارات  ــى الق إلحــكام ســيطرتهم عل
اإلداريــة الحكومية لتخدم سياســتهم 

فــي تنفيــذ أجندتهــم السياســية.

اســتقبل   1953 صيــف  وفــي 
البيــت  فــي  ايزنهــاور  الرئيــس 
األبيــض ســعيد رمضــان، المســئول 
ومنــذ  واأليدولوجــي،  العســكري 
الواليــات  اعتبــرت  اللحظــة  تلــك 
جماعــة  األمريكيــة  المتحــدة 
اإلخــوان حليفًــا معتمــًدا لهــا فــي 
العالــم العربــي، لتوظيــف التناقــض 
األيدولوجــي بيــن الفكــر اإلســالمي 
والنظريــة الشــيوعية فــي خدمــة 
المســاعي األمريكيــة فــي تحطيــم 
باســتخدام  الســوفيتي،  االتحــاد 
ــادي ضــد الشــيوعية،  ــا الجه فكره

ــي  ــا االســتعمارية ف وخدمــة أهدافه
أفغانســتان.

وتتلخــص مواقــف جماعــة اإلخــوان 
كمــا يلــي:

ــع  ــوان أن المجتم ــدة اإلخ )1( عقي
المســلم فــي مصــر وغيرهــا مــن 
فــي  يعيشــون  العربــي  الوطــن 
جاهليــة وهــو مجتمــع كافــر ولذلــك 
ــم  اســتغلوا المســاجد لنشــر دعوته
الباطلة باســتقطاب الشباب وتوسيع 
قاعــدة المنتميــن لجماعــة اإلخــوان 
ــط  ــات بتخطي ــف المحافظ ــي مختل ف
جهنمــي لتمكينهــم مــن التغلغــل فــي 
األجهــزة الحكوميــة لخدمــة أهدافهم 
السياســية واالقتصاديــة والســيطرة 
علــى مقــدرات الحكــم فــي جمهورية 

ــة. مصــر العربي

)2( لقــد ســاهم إنشــاء بنــك فيصــل 
 1976 مصــر  فــي  اإلســالمي 
ــوان، وكان  ــة اإلخ ــز طاق ــي تعزي ف
ــه  ــس إدارت ــن أعضــاء مجل ــن بي م
»يوســف القرضــاوي وعبد اللطيف 
حيــث  نــدا«،  ويوســف  الشــريف 
ســتوجه سياســته لدعــم اإلخــوان 
ليــس فــي مصــر فحســب، وإنمــا في 
ــن  ــن ضم ــة وم ــة العربي كل المنطق
فيصــل  لبنــك  المؤسســين  أشــهر 
اإلســالمي الشــيخ الضريــر عمــر 
عبــد الرحمــن الــذي يعتبــر المرشــد 
ســاعد  حيــث  للجهــاد،  الروحــي 
المخابــرات األمريكيــة فــي تجنيــد 
الشــباب العربــي للعمــل لمحاربــة 
االتحــاد الســوفيتي لصالــح األهداف 

األمريكيــة.

يوســف  الشــيخ  أصبــح   )3(
ــاء اإلخــوان  القرضــاوى أحــد زعم
ويشــجع  القتــل  فتــاوى  يصــدر 
ــر أنفســهم  ــى تفجي ــن عل االنتحاريي
بقتــل المدنييــن األبريــاء فــي العراق 
أثنــاء الغــزو األمريكــي مــن موقعــه 
كمرجــع أعلــى فــي المســائل الدينيــة 

للجماعــة. والشــرعية 

إســرائيل  جهــود  انطلقــت   )4(
اإلخــوان  دعــم  فــي  واألردن 
وكانــوا  الســبعينيات  أواخــر  فــي 
ــن  ــي م ــم المال ــون الدع ــا يتلق أيض
المخابــرات األمريكيــة فــي تأليــب 
اإلخــوان فــي دمشــق إلثــارة القالقل 
ــى  ــض عل ــام والتحري ــدي النظ وتح
ــذا  ــة الســورية تنفي ــقاط الحكوم إس

الصهيونيــة. لألجنــدة 

المعارضــة  مــع  التعــاون   )5(
اإليرانيــة أيــام حكــم الشــاه حيــث 
ســنة  بدايــة  فــي  العالقــة  بــدأت 
1936 أثنــاء زيارة )ســيد روح هللا 
مصطفــى الموســوي الخمينــي( إلــى 
ــي مصــر  ــوان ف ــة اإلخ ــر جماع مق
وعقــد لقــاء خــاص مــع حســن البنــا 
المرشــد األول لجماعــة اإلخــوان.

القاهــرة  نجــاد  أحمــدي  زار  كمــا 
ــم  ــاء حك ــد مرســي أثن بدعــوة محم
اإلخــوان لمصــر وزيارة »مرســي« 
لطهــران عام 2012 للمشــاركة في 
مؤتمــر عــدم االنحيــاز، دليــل علــى 
ــورة  ــادة الث ــن ق ــة بي ــة الوثيق الصل
اإليرانيــة واإلخــوان، كمــا طلبــت 
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ــاعدة  ــرا المس ــوان س ــة اإلخ حكوم
ــى  ــا عل ــز قبضته ــران لتعزي ــن إي م
بيــن  ســري  لقــاء  وتــم  الســلطة 
عصــام الحــداد مستشــار )مرســي( 
ومديــر المخابــرات اإليرانيــة الــذي 
زار القاهــرة ســرا ســنة 2013.

)6( لقــد تــم برعايــة قطريــة إيرانية 
الســوريين  اإلخــوان  وشــراكة 
والفصائــل المقاتلــة فــرض التهجيــر 
القســري مــن مــدن وبلــدان ســورية 
ــاق  ــرة واشــتهر مــا عــرف باتف كثي
ــذي تزامــن مــع  ــع( ال )المــدن األرب
الزيــارة الســرية لوزيــر خارجيــة 
بقاســم  ولقائــه  لبغــداد  قطــر 
ســليماني قربــت طهــران باإلخــوان 
واتفقــوا علــى التعــاون معــا ضمــن 
إســتراتيجية مشــتركة فــي ســوريا.

أثنــاء  اإلخــوان  موقــف  كان   )7(
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة متعاطفــا 
تجــاه إيــران بوصفهــا صاحبة الحق 
ــدان  ــح البل ــالم وفت ــر اإلس ــي نش ف
مقابــل  والمؤمنيــن  هلل  انتصــارا 
الكفــار والطواغيــت لتحقيــق الحــق 
وعمارتهــا  األرض  فــي  والعــدل 
وفــق منهــج هللا ورســوله )منقــوال 
مــن دراســة الباحــث األكاديمــي )د. 
ــي  ــة( المتخصــص ف يوســف رباعب

ــة(. الدراســات الديني

صحيفــة  مــع  حــوار  فــي   )8(
السياســة الكويتيــة فــي عددهــا رقــم 
نوفمبــر   23 بتاريــخ   122113
2002 صــرح فيهــا األميــر الراحــل 
وزيــر  العزيــز  عبــد  بــن  نايــف 

العربيــة  المملكــة  فــي  الداخليــة 
)جماعــة  يلــي:  بمــا  الســعودية 
اإلخــوان أصــل البالء.. كل مشــاكلنا 
جماعــة  مــن  جــاءت  وإفرازاتنــا 
هــذه  خلقــوا  الذيــن  اإلخــوان، 
ــارات وأشــاعوا هــذه األفــكار(. التي

الدن  بــن  أســامة  هــروب   )9(
إلــى الســودان التــي كان يحكمهــا 
آنــذاك اإلخــوان المســلمون تحــت 
ســيطرة )حســن الترابــي( حيــث بــدأ 
ــاك هجــوم بــن الدن علــى  ومــن هن
الســعودية وتوفيــر الرعايــة الكاملة 

ــه. ــه وألعوان ل

الداخليــة  وزارة  أعلنــت   )10(
إبريــل   16 بتاريــخ  المصريــة 
أرضيــة  ألغاًمــا  ضبطهــا   2017
عليهــا  مــدون  يدويــة  وقنابــل 
عبــارات بالفارســية، وقــد تــم ضبــط 
13 عنصــًرا مــن جماعــة اإلخــوان 
اســتمرار  الحادثــة  هــذه  لتؤكــد 
ــاد،  ــم بالســالح والعت ــران بدعمه إي
والقيــام  إرهابيــة  خطــط  لتنفيــذ 

األبريــاء  المســئولين  باغتيــاالت 
المصــري. الشــعب  أبنــاء  مــن 

)11( فشــل محــاوالت الشــيخ حمــد 
بــن خليفــة آل ثانــي منــذ انقالبــه 
حضــوره  ليفــرض  والــده  علــى 
أو  إســالمي  أو  عربــي  كزعيــم 
ــي  خليجــي، أصبحــت قطــر ســببًا ف
إضعــاف مجلــس التعــاون الخليجــي 
حيــث اعتمــد اعتمــاًدا كليًــا علــى 
تبنــي سياســة اإلخــوان وإمكانيــة 
علــى  الســيطرة  فــي  توظيفهــم 
فــي  لتواجدهــم  العربيــة  الــدول 
تنظيمــات قــادرة علــى التحريــض 
ــا  ــة وإســقاطها وأهمه ــى األنظم عل
جمهوريــة مصــر العربيــة، التــي 
ــزان والقاعــدة  ــة المي ســتكون رمان
الدوحــة  منهــا  تنطلــق  التــي 
الــدول  علــى  ســيطرتها  لتحقيــق 
مثــل  لمصــر  المجــاورة  العربيــة 
ــي،  ــرب العرب ــس والمغ ــا وتون ليبي
الزعامــة  فــي  أهدافــه  لتحقيــق 
بدعــم  اســتطاع  وقــد  الوهميــة 
اإلخــوان زعزعــة النظــام فــي مصر 
الحكــم  علــى  اإلخــوان  وســيطرة 
ــط ســقط  ــد ســنة فق ــن بع ــا ولك فيه
حمــد بــن خليفــة وســقط المرشــد 
علــى وقــع أقــدام القــوات المســلحة 
بدعــم الشــعب المصــري فــي 30 
ــقوط  ــم. وبس ــر الحل ــو، ويتبخ يوني
ــم إســدال  ــوان ت ــة اإلخ ــم جماع حك
أهدافهــم  علــى  األخيــر  الفصــل 
الشــريرة ومــا ارتكبــوه مــن جرائــم 

فــي حــق الوطــن العربــي.
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لقــد أصبحــت دولــة قطــر فــي ذلــك 
لهــم  الرئيســية  القاعــدة  الوقــت 
ــي واإلعالمــي  تمدهــم بالدعــم المال
لتكــون  السياســي  والغطــاء 
ــى فــي أماكــن  ــد الطول الجماعــة الي
اإلســالمي  العالــم  فــي  تواجدهــا 
ــرة  ــة صغي ــات دويل ــذوا طموح لينف
حباهــا هللا بالثــروة العظيمــة. ووفقا 
لنظريــة اإلشــباع لــم تكتــف نفــوس 
الحاكميــن فــي الدوحــة بمــا أفــاء هللا 
عليهــم مــن خيــرات، حيــث وجــدوا 
أنفســهم تنقصهــم المكانــة المرموقة 
أمــام دول العالــم، ولذلــك اســتخدموا 
جماعــة اإلخــوان للســيطرة علــى 
الــدول العربيــة وتشــجيعهم لقلــب 
األنظمــة الحاكمــة والتعــاون الوثيق 
مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
لتنفيــذ أجندتهــا لتحقيــق امــن دولــة 
ــم  إســرائيل مــن خــالل تقســيم العال
صغيــرة  دويــالت  إلــى  العربــي 
ــرائيلي  ــود اإلس ــى الوج ــظ عل تحاف
تهديــد  دون  ويتوســع  ينمــو  كــي 

ــا. ألمنه

وقــد اشــتركت جماعــة اإلخــوان، 
أثنــاء مــا يســمى بالربيــع العربــي، 
ــة  ــورة الخالق ــة الث ــذ نظري ــي تنفي ف
وفــق األجنــدة األمريكيــة ومســاعدة 
بعــض الــدول العربيــة وأهمهــا قطــر 
لتحقيــق الهــدف الصهيونــي بأموال 
ــر أوطانهــم وأســالت  العــرب وتدمي
دماءهــم ودمــرت مدنهــم وقراهــم 
وشــردت نســاءهم وأطفالهــم، كمــا 
حــدث في العــراق وســوريا ومصر، 
حيــث اســتطاع الشــعب المصــري 

ل  فشــا إ
لمخطــط  ا
يكــي  مر أل ا
نــي  لصهيو ا
ي  لقطــر ا
تنصيــب  فــي 
عــة  جما
ن  ا خــو إل ا
ــم مصــر،  لحك

إن جماعــة اإلخــوان اســتطاعت أن 
تنتشــر كالســرطان فــي جســم األمــة 
العربيــة وبعــض الــدول اإلســالمية، 
التآمــر  حلقــات  إحــدى  لتســتكمل 
وتوظيــف  اإلســالم  رســالة  علــى 
شــعارات اإلســالم البراقة ال اإلسالم 
لقيــام  يؤســس  الــذي  الحقيقــي 
مجتمعــات أساســها الرحمــة والعــدل 
والحريــة والســالم، اســتطاعوا بهــا 
منهجهــم  التبــاع  النــاس  إغــراء 
الشــيطاني الــذي كشــر عــن أنيابــه 
فــي مأســاة الربيــع العربــي وتفــرع 
عشــرات  اإلخــوان  جماعــة  مــن 
الفــرق الضالــة التــي تتخــذ مــن 
الباطــل  ومــن  شــعارا  اإلســالم 
ــائل  ــيطان كل وس ــن الش ــاال وم أفع
اإلجــرام، اغتيــاال لألبريــاء وســرقة 
ــد  البســطاء واســتباحة األوطــان فق
بــاءوا بغضــب هللا وانتقامــه فــي 

واآلخــرة. الدنيــا 

الخالصة:

جماعــة  تأســيس  هــدف  إن 
المخابــرات  قبــل  مــن  اإلخــوان 
تعاونهــا  واســتمرار  البريطانيــة 

مــع المخابــرات األمريكيــة، شــكلت 
طابــوًرا خامًســا فــي الــدول العربيــة 
المصالــح  خدمــة  فــي  لتوظيفهــا 
والتــي  واألمريكيــة،  البريطانيــة 
تحقيــق  إلــى  ســتؤدي  بالنتيجــة 
أهــداف إســرائيل بإنشــاء حلمهــم 
عــدة  منــه  وانبثقــت  التاريخــي. 
ــاالت  ــذت االغتي ــة اتخ ــرق إرهابي ف
النــاس  وإرهــاب  األبريــاء  وقتــل 
ونشــر  الفــزع  لخلــق  جهــارا 
ــة  ــات العربي ــي المجتمع الفوضــى ف
تنفيــذا  األنظمــة  إلســقاط  لتــؤدي 
ــة  ــة الصهيوني للمخططــات األمريكي
لتتبنــي نظريــة الفوضــى الخالقــة 
ــار  ــدم والدم ــا ال ــت خلفه ــي ترك الت
امتــداد  فهــم  األبريــاء،  وســقوط 
لفرقــة الخــوارج التــي ظهــرت قبــل 
أربعــة عشــر قرنــا، اتخــذت لنفســها 
عقيــدة بأنهــم »الفرقــة الناجيــة« 
وغيرهــم كفــرة وقــد وجــب قتــل 
تتضــح  وهكــذا  شــرعا.  الكفــار 
ــي  ــريرة الت ــداف الش ــة لأله الحقيق
تأسســت مــن أجــل تنفيذهــا جماعــة 
اإلخــوان إلســقاط األنظمــة وتشــويه 
التــي  الســامية  اإلســالم  رســالة 
أساســها الرحمــة والعــدل والحريــة 

والســالم.
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 )هــل لإلخــوان مســتقبل؟(، ســؤال 
اعتبــار  يُمكــن  الطــرح  ُمتكــرر 
مشــاريع  لكافــة  )إدانــة(  طرحــه 
اإلرهــاب  مواجهــة  وتصــورات 
و)اإلخــوان(  عموًمــا  والتطــرف 
والســر  الخصــوص،  وجــه  علــى 
هــذا  أن  هــو  اإلدانــة  هــذه  فــي 
الســؤال عــادة مــا يَْعقُــب )تواتــر 
األخبــار عــن خالفــات أو انشــقاقات 
وهــو  التنظيــم؟(،  داخــل  تحــدث 
ــون  ــن الرك ــة م ــن حال ــر ع ــا يُعب م
إلــى تًحقــق دعــاء العــوام قليلــي 
الحيلــة )اللهــم اضــرب الظالميــن 
بيــن  مــن  وأخرجنــا  بالظالميــن 

ســالمين(!. أيديهــم 

والحقيقــة أنَّ التاريــخ بتعاقــب تواتر 
أخبــار خالفــات اإلخــوان منــذ عهــد 
ــوم  ــا« وللي ــن البن المؤســس »حس
ــا علــى  لــم يمنــح الواقــع رًدا إيجابيً
عــدم وجــود مســتقبل لإلخــوان فــي 
ظــل خالفاتهــم قيــادات أو أفــراد أو 
أفــُرع، وتصدمنــا التجــارب دوًمــا 
بــأن )التنظيــم( أكثــر تماســًكارغم 
ــن  ــالف، وأرســخ حضــوًرا م كل خ
كل إدعــاءات التشــظي، وأقــوى فــي 
بنــاءه مــن أن يتأثر بانشــقاق قيادي 
للتنظيــم  مراقبًــا  كان  وإن  حتــى 
فــي قُطــر كمــا حــدث فــي األردن 
لجناحــه  مســئواًل  أو  لبنــان،  أو 

السياســي كمــا حــدث فــي الجزائــر، 
أوروبــا  فــي  باســمه  ُمتحدثًــا  أو 
كمــا حــدث مــع الدكتــور »كمــال 
الهلبــاوي« فــي لنــدن، أو  حتــى 
نائبـًـا أول للمرشــد العــام تماًما مثلما 
كان مــع الدكتــور »محمــد الســيد 
ــام 2009،  ــر ع ــي مص ــب« ف حبي
أو مثلمــا كان الحــال مــع مســئول 
)اللجنــة اإلداريــة العليــا( الراحــل 
محمــد كمــال عــام 2016، أو مثلما 
ــا مــع أميــن عــام  هــو الحــادث حاليً
التنظيــم الســابق )محمــود حســين( 
القيــادات  كبــار  مــن  وخمســة 
رابــط  مســئول  رأســهم  علــى 
إخــوان مصــر بالخــارج، ومســئول 
مجلــس شــورى إخــوان مصــر فــي 
الخــارج، ومســئول المكتــب اإلداري 

ــارج. ــي الخ ــن ف للمصريي

ــم االنتظــار مــن طــرف  ــذا يحك وهك
المعنييــن والمتابعيــن اإلجابــة علــى 
)هــل  اإلخوانــي  المصيــر  ســؤال 
لإلخــوان مســتقبل؟(، فيمــا يحكــم 
محليًــا  التنظيــم  أجهــزة  العمــل 
ــالف  ــكات االخت ــاوز رب ــا لتج ودوليً
وحتــى  والصــراع  واالنشــقاق 
)الحــدث(  ل  يَُحــّوِ بمــا  الفضائــح، 
ــوة  ــاط ق ــى نق مــن نقطــة ضعــف إل
إضفــاء  فــي  التنظيــم  يســتثمرها 
ضبابيــة على مشــهده إبــان األزمات 

ــة  ــل مســئوليات أي ــن تحم ــه م تُعفي
ــف  ــه والعن ــطة تُدين ــال أو إنش أعم
علــى رأســها، وتمنحــه الفرصــة 
إلعــادة ترتيــب صفــه بمــا يمنــح 
إدارتــة الرســمية كامــل المكاســب 
نحــو االنطــالق لتحقيــق أهدافهــا 

قصيــرة وبعيــدة األمــد. 

شهادة عيان:

هــذه  كاتــب  عاشــه  ُعمــٍر  خــالل 
ــوان(،  ــم اإلخ ــل )عال ــطور داخ الس
ــا علــى أحــداث  ُكنــُت شــاهًدا ومتابعً
خالفــاٍت وانشــقاقاٍت داخــل التنظيــم 
الدولــي مركزيًــا وأفرعــه، حيــث 
القيــادة  فريــق  بيــن  الخالفــات 
»كمــال  والدكتــور  الرســمي 
إلــى  انتهــت  والتــي  الهلبــاوي« 
ــي  ــه ف ــن موقع اإلطاحــة بالرجــل م

أمانــة التنظيــم الدولــي مصحوبًــا 
ــن الشــائعات الُمشــِوَهة،  ــد م بالعدي
إدارة  بيــن  الخالفــات  ومثلــه 

ماذا بعد خالفات »لندن« و »اسطنبول«؟
مستقبل اإلخوان الذي تضمنه نمطية المواجهات المتكررة

     أ/ عبد الجليل الشرنوبي - مفكر مصري وال خبير في شئون الجماعات اإلسالمية
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– لبنــان  فــي  الرســمية  التنظيــم 
والقيــادي  اإلســالمية-  الجماعــة 
والذيــي  يكــن«  »فتحــي  الكبيــر 

انتهــى إلــى خروجــه عــن الجماعــة 
ــات،  ــن االتهام ــد م ــا بالعدي مصحوبً
وكذلــك خالفــات إخــوان »العــراق« 
لهــا  األمريكــي  االحتــالل  بعــد 
ــي  ــم الشــراكة ف ــى اقتســام غنائ عل
بعــده  وِمــن  »بريمــر«،  حكومــة 
خالفــات أجنحــة ورثــة قائــد التنظيــم 
نحنــاح«،  »محفــوظ  الجزائــري 
والتــي انتهــت إلــى انقســام واجهــة 
ــع  ــة مجتم ــم الرســمية )حرك التنظي
الســلم –ِحمْس-(إلــى أربعــة أفــرع.

ــا فــي مصــر فلقــد عايــش كاتــب  أّم
هــذه الســطور فــي مرحلــة االنتقــال 
مــن تبعية )قســم الثانــوي( بمحافظة 
البحيــرة إلى قســم )طــالب الجامعة( 
فــي )أزهــر القاهــرة(، واحــدة مــن 
التنظيــم  عــن  االنشــقاقات  أكبــر 
فــي العصــر الحديــث هــي واقعــة 
األزهــر  جامعــة  مكتــب  انشــقاق 
ــد رشــدي«  ــور »محم ــادة الدكت بقي
– الرســمية  التنظيــم  إدارة  عــن 
مكتــب اإلرشــاد-عام 1992، وهــي 
الواقعــة التــي أحدثــت ربكــة عنيفــة 
نظــًرا  التنظيمــي  الصــف  داخــل 
لخصوصيــة جامعــة األزهــر وتوزع 
علــى  وطالبهــا  تدريســها  هيئــة 

والتــي  الجمهوريــة،  ُمحافظــات 
ــواء قســم الطــالب  ــى احت انتهــت إل
المركــزي بالجماعــة لالنشــقاق عبر 
إشــراٍف مباشــر مــن مشــرفه آن 
ذاك عضــو مكتــب اإلرشــاد الراحــل 
»محمــد مهــدي عاكــف«، وإدارة 
المحنــك  التنظيمــي  القيــادي  مــن 
ــط«  ــن الزاي ــي الدي ــور »محي الدكت
يعــاود  ألنــه  مهــم  االســم  –هــذا 
الظهــور فــي التوقيــت الحالــي-، أما 
المجموعــة المنشــقة والتــي أعلنــت 
ــا  ــل( فتدريجيً أنهــم )اإلخــوان األُصَّ
تالشــت بتالشــي مواردهــا، وصــواًل 
إلــى  نفســه  قائدهــا  عــودة  إلــى 
حاضنــة التنظيــم بعــد عــدة ســنوات.

التســعينات  مرحلــة  شــهدت  كمــا 
عمليــة  الماضــي  القــرن  مــن 
انشــقاق لمجموعــة مكتــب إداري 
باعثهــا  وكان  القاهــرة،  جنــوب 
وكان  باألســاس،  مالــي  خــالف 
ــا آن ذاك شــقيق  ــع قياداته ــن ألم م
القيــادي الدكتــور »عبــد المنعــم أبــو 
الفتــوح« وانتهــت إلــى اســتقالل 
ــم  المجموعــة الُمنشــقة عــن التنظي
واحتفاظهــا ببعض المؤسســات التي 
كانــت مملوكــة للجماعــة، لكنهــا لــم 
ــي  ــان تنظيم ــاء كي ــى إنش ــح إل تجن
مســتقل عــن اإلخــوان، فيمــا يبقــى 
خــالف مجموعــة »الوســط« بقيــادة 
المحامــي »أبــو العــال ماضــي« هــو 
األكبــر فــي األعداد التي انشــقت عن 
ــي  ــتمرت ف ــري واس ــم المص التنظي
ــر واجهــة سياســية هــي  العمــل عب
»حــزب الوســط تحــت التأســيس« 

وهــي الالفتــة التي ظلــت المجموعة 
ــي  ــرة الت ــالل الفت ــا خ ــل عبره تعم
ســبقت ثــورة ينايــر 2011 غير أنَّ 
هــذا االنشــقاق لــم يســتهدف انشــاء 
وإنمــا  لإلخــوان  مــوازي  تنظيــم 
تكويــن جنــاح سياســي ينطلــق مــن 

ــة. ــس المرجعي نف

أمــا االنشــقاق األكبــر الــذي شــهدت 
ــورة  ــل ث ــا قب ــة م ــه مرحل إرهاصات
ينايــر مباشــرةً فــكان قائًما مــا يُمكن 
توصيفــه بـــ )تصفيــة الحســابات( 
بيــن جناحــي )التنظيــم الرســمي( 
الجماعــة  )إخــوان  وجنــاح 
إلــى  انضمــوا  الذيــن  اإلســالمية( 
علــى  بنــاء  الرســمي  التنظيــم 
العــام  المرشــد  عقدهــا  صفقــة 
الثالــث »عمــر التلمســاني« نهايــة 
ــور   ــادة الدكت ــم بقي ــبعينات معه الس
»عبــد المنعــم أبــو الفتــوح«، وهــي 
دخولهــم  ضمنــت  التــي  الصفقــة 
اإلخــوان قــادة يُنافســون برؤاهــم 
الرســمية  القيــادة  االنفتاحيــة 
مــا  وهــو  المتعاقبــة،  بأجيالهــا 
ــو  ــه »أب ــل طرفي ــا مث ــر صراًع أثم
والقيــادي  جهــة  مــن  الفتــوح« 
مــن  الشــاطر«  خيــرت  »محمــد 
جهــة أخــرى وظــل صراًعــا مكتوًمــا 
ــات )مكتــب  ــى تفجــر فــي انتخاب حت
اإلرشــاد 2009( وانتهــى باإلطاحة 
بـــ »أبو الفتــوح« الذي كان مصدًرا 
لإلزعــاج الدائــم للقيــادات الرســمية 
بالنائــب  معــه  التقليديــة، وأطيــح 
»محمــد  الدكتــور  للمرشــد  ل  األوَّ
ــرس  ــذي كان يُك ــب« ال ــيد حبي الس
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كل جهــوده ليكــون المرشــد؟!، ولــم 
ينتهــى الصــراع عنــد هــذا الحــد بــل 
ــورة  ــد ث ــا بع ــة م ــي مرحل ــى ف تنام

.2011 ينايــر 

حالــة الوصــول اإلخوانــي الُمفاجــئ 
إلــى الحريــة  فــي أعقــاب اإلطاحــة 
ــني  ــبق »حس ــس األس ــام الرئي بنظ
مــن  حالــة  إلــى  أدت  مبــارك«، 
الثوريــة داخــل التنظيــم خلفــت عدًدا 

ــرت : ــي أثم ــقاقات الت ــن االنش م

حــزب مصــر القويــة بقيــادة  -1
الدكتــور عبــد المنعــم أبــو 
قطاعــات  ومعــه  الفتــوح 
متعــددة مــن أجيــال الشــباب، 
واســتطاع أن يحظــى بدعــٍم 
فــي  عــدة  اطــراٍف  مــن 
باعتبــاره  الدولــي  التنظيــم 
ــي  ــيًا إخوان ــروًعا سياس مش
المرجعيــة انفتاحــي األدوات 

والخطــاب.
تحــت  -2 النهضــة  حــزب 

التأســيس بقيــادة الدكتــور 
ومعــه  حبيــب  محمــد 
عــدد محــدود مــن األفــراد 
وســرعان مــا تآكلــت الفكــرة 
وانفــض عنهــا المتحمســون 

لهــا.
تحــت  -3 شــبابي  حــزب 

يتحــرك  ظــل  التأســيس 
ــابة  ــوه الش ــن الوج ــدد م بع
اإلخوانيــة لكنــه رغــم نجاحه 
ــض  ــى بع ــول عل ــي الحص ف
الدعــم لــم يســتمر إالَّ كخادًما 
السياســي  التنــوع  لحالــة 

التنظيمــي. المشــروع  داخــل 

يمكننــا  ســريعة  بنظــرة  وهكــذا 
الوصــول إلــى نتيجــة خالصتهــا أن 
ــرة االنشــقاق أو الخــالف داخــل  فك
التنظيــم اإلخوانــي عــادة مــا تكــون 
اقتصاديــة  أو  إداريــة  خلفياتهــا 
مــا  وهــو  عقديــة،  أو  فكريــة  ال 
ــن عــن  ــول الخارجي ــى ذب ــؤدي إل ي
تدريًجــا  الرســمية  التنظيــم  إدارة 
ــاء  ــي فض ــم ف ــتثمار حضوره أواس
ما يُعرف بـ )المشــروع اإلســالمي(.

خالٌف أم اختالف:

ســبقت  التــي  المرحلتيــن  خــالل 
وأعقبــت ثــورة 30 يونيــه 2013، 
حيــث »التمكيــن« المؤقــت عبــر 
الراحــل  األســبق  الرئيــس  حكــم 
ــد مرســي« عضــو  ــور »محم الدكت
كامــل  اإلرشــاد، اصطفــت  مكتــب 
التنظيــم  خالفــت  التــي  الوجــوه 
ــة  ــا متماهي ــذ مواقعً المصــري لتتخ
ــواًء  ــن«، س ــروع »التمكي ــع مش م
أكان هــذا االصطفــاف فــي موقــع 
دعــم الســلطة أو معارضتهــا حســب 
ــذا  ــتهدفة، وهك ــوع األدوار المس تن
انتهــى مشــهد المواجهــات الوطنيــة 
الشــاملةمع التنظيــم المصــري إلــى 
اتســاع جبهــة التنظيــم اإلخوانــي 

مكوناتــه  جــواره  إلــى  لتشــمل 
 – )الوســط  عنــه  انشــقت  التــي 
ــار المصــري(  مصــر القويــة – التي
باإلضافــة إلــى وجــوه شــبابية كانــت 
تُعلــن أنها تابعــة لـ )كفاية – ائتالف 
ــة  ــة متنوع ــورة – حزبي ــباب الث ش
-مســتقلة(، وهــو االصطفــاف الــذي 
ال يُشــير إاّل لكــون االنشــقاق كان 
مــرده خالفــات إداريــة ال اختالفــات 

حــول المنهــج والمشــروع.

أّمــا علــى مســتوى البــدن التنظيمــي 
الرســمي فتُثبــت الوثائــق واألداءات 
ــتثنائية  ــراءات اس ــة أن إج التنظيمي
إلدارة  التنظيمــي  العقــل  حكمــت 
ــه  ــورة 30 يوني ــد ث ــا يع ــة م مرحل
ســيناريو  وضــع  تــم  بحيــث 
ســقوط »التمكيــن« وصــواًل إلــى 
المواجهــات الشــاملة بيــن اإلخــوان 
ــا  ــكل مكوناته ــة ب ــة المصري والدول
)مؤسســات – أجهــزة – جماهيــر(، 
وبالتالــي اتخــذ مكتــب اإلرشــاد قبــل 
شــأنها  مــن  قــراراٍت  يونيــه   30
القيــادي للمرحلــة  تهيئــة الواقــع 
تكيلــف 2  رأســها  علــى  الُمقبلــة 
ــار أعضــاء مكتــب اإلرشــاد  مــن كب
ــين(  ــود حس ــن – محم ــة أمي )جمع
بالخــروج مــن مصــر لتكويــن نــواة 
ــق المجــال  إدارة بالخــارج حــال غل
ــا  ــي وجــه اإلخــوان يدعمه ــام ف الع
مكتــب التنظيــم الدولــي فــي »لندن« 

ــر«. ــم مني ــادة »إبراهي بقي

هــذا االســتباق أثمــر فــي مرحلــة 
مــا بعــد ســقوط »التمكيــن«، تهيئــة 
لمــالذات آمنــة للهاربين مــن مصر، 
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مركزيــة  محاضــن  بنــاء  وإعــادة 
فــي العديــد مــن األقطــار كان علــى 
ــة )الســودان – قطــر  رأســها عالني
– –أمريــكا  لنــدن   – تركيــا   –
الســويد(، وســًرا )المملكــة العربيــة 
 – أفريقيــا  جنــوب   – الســعودية 
ماليزيــا – أندونســيا(، وهكــذا بــات 
علــى التنظيــم أن يطــور مظــالت 
إدارتــه بحيــث تســمح بــإدارة البــدن 
التنظينمــي المصــري فــي الداخــل 
والخــارج وهــو مــا تــم عبــر اآلتــي 

:

المرشــد  -1 بأعمــال  قائــم 
فــي  عــزت  )محمــود 
الداخــل حتــى القبــض عليــه 
ــة  أغســطس 2020( وخليف
إعالنــه  تــم  لــه  احتياطــي 
للمرشــد  نائبًــا  رســميًا 
لنــدن(. فــي  منيــر  )إبراهيــم 

مكتــب إرشــاد عالمــي مقــره  -2
»لنــدن« نائــب المرشــد.

إدارة اإلخوان المصريين : -3
أ اللجنــة اإلداريــة العليــا 	.

)محمــود  الداخــل  فــي 
عبــد  محمــد   – عــزت 
الرحمــن - محمــد كمــال( 

.2016 حتــى 
أ التنظيــم 	. عــام  أميــن 

والخــارج  الداخــل  فــي 
فــي  حســين  )محمــود 
مــع  بالتنســيق  تركيــا( 
و«عــزت«. »منيــر« 

أ مكتــب إخــوان مصــر فــي 	.
الخــارج )الدكتــور أحمــد 

عبــد الرحمــن(
أ مصــر 	. إخــوان  رابطــة 

ــارج )مســئولها  ــي الخ ف
الوهــاب  عبــد  محمــد 
فــي قطــر وتديــر شــئون 
إخــوان مصــر المقيميــن 
فــي الخــارج عموًمــا(.

أ اإلداريــة 	. المكاتــب 
المصريــة  للمحافظــات 
)عــزت(. مــع  وتتواصــل 

خطتــه  التنظيــم  وضــع  حيــن 
يونيــة   30( أعقــاب  فــي  للعمــل 
2013( اســتهدف )إســقاط الدولــة 
ــط )2014 :  ــر خط ــة( عب المصري
2015(، وهــي المعروفــة تنظيميًــا 
بـــ )خطــط المراحــل الثــالث : إربــاك 
ــة – إفشــال  ــة – إنهــاك الدول الدول
تــم  وفيهــا  فإســقاطها(،  الدولــة 
ــلح  ــاص( المس ــام الخ ــاء )النظ إحي
مكتــب  عضــو  اســتدمجها  حيــث 
اإلرشــاد الراحــل »محمــد كمــال« 
ــم تحــت مســمى  ــر التنظي ــل أط داخ
ــذه  ــر أن ه ــة(، غي ــان النوعي )اللج
ــم تســتطع فــي 25 ينايــر  الخطــط ل
2015 إحــداث اإلســقاط المنشــود، 
وبــدأت تتســاقط لجانهــا النوعيــة 
فــي قبضــة األمــن المصــري األمــر 
الــذي دفــع إدارة التنظيــم إلــى اتخــاذ 
)اللجــان  عمــل  بوقــف  قرارهــا 
النوعيــة( وحــل تنظيمهــا وهــو مــا 
أدى إلــى خــالف إداري طغــى علــى 
الســطح ُمصــدًرا صــورة انشــقاق 
يديرهــا  رســمية  جماعتيــن  إلــى 
وغيــر  منير/حســين(   / )عــزت 

رســمية يديرهــا )كمــال فــي الداخــل 
/ أحمــد عبــد الرحمــن فــي تركيــا(، 
وبمــرور الوقــت عــاد »كمــال« إلــى 
ــا تالشــت  حظيــرة التنظيــم وتدريجيً
ممانعــة فريقــه في الداخــل والخارج 
ولــم يبقــى منــه لليــوم ســوى أعــداد 
يصنعــون  الشــباب  مــن  محــدودة 
بعــض الضجيــج اإلعالمــي علــى 
االجتماعــي  التواصــل  صفحــات 
ــي  ــدث اإلعالم ــهم المتح ــى رأس عل

الســابق »محمــد منتصــر«.

طبيعة الخالفات الحالية:

ل(  باســتثناء مرحلــة )التأســيس األوَّ
قواعدهــا  ووضــع  أدارهــا  التــي 
وأدواتهــا  ومناهجهــا  وعقيدتهــا 
فــإن مراحــل  المؤســس »البنــا« 
التأســيس التأليــة ترتبــط بحــاالت 
ــؤدي  ــة ي ــع الدول ــر م ــدام ُمباش ص
بالتنظيــم إلــى الدخــول فيمــا يُســميه 
ــتضعاف(  ــة أو االس ــة )المحن مرحل
ِمــن  التنظيــم  يعانــي  وخاللهــا 

مظاهــر مــن :

مالحقات أمنية .. 1
سجن قياداته وقواعده.. 2
كمــون القيــادات والقواعــد . 3

ــل. ــي الداخ ف
تشــظي جمــوع التنظيــم فــي . 4

الخــارج عبــر التــوزع علــى 
أوطــان اللجــوء )المــالذات 

ــة(. اآلمن
ضعــف الهيــاكل التنظيميــة . 5

التواصــل  وآليــات  القائمــة 
والتنســيق بينهــا.
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تبنــي قطــاع مــن التنظيــم  . 6
تفعيــل خطاباتــه الجهاديــة 
باعتبارهــا  الصريحــة 
فــرض الوقــت فــي مواجهــة 
التــي  األمنيــة  اإلجــراءات 
ــادي هللا  ــة تع ــا )ظالم يرونه

اإلســالمي( والمشــروع 
رفض شعبي نسبي.. 7
تربــص إعالمــي مــن خصوم . 8

. التنظيم 

تبــرز  )المحنــة(  مرحلــة  وخــالل 
قيــادات  مــن  تنظيميــة  ُمبــادرات 
التنظيــم  بنــاء  إعــادة  لـــ  التنظيــم 
تكــون  وعــادة  صفوفــه  وترتيــب 
ــي : ــمة باآلت ــادرات ُمتس ــذه المب ه

أ ــر 	. ــل القُط ــن داخ ــوزع بي الت
وخارجــه.

أ االعتمــاد علــى آليــات البنــاء 	.
اعتمدهــا  التــي  الداخلــي 
 – )األســرة  البنــا  حســن 
االشــتراكات(.  – الكتيبــة 

أ مــع 	. اتصــال  قنــوات  فتــح 
الفــارة  اإلخــوان  فلــول 
الدعــم  علــى  للحصــول 

والتأييــد. المــادي 
أ رمــوز 	. بعــض  اســتهداف 

التنظيــم الدولــي للحصــول 
باعتبــاره  تأييدهــم  علــى 

مشــروعية. دليــل 
أ مــع 	. التواصــل  محاولــة 

القيــادات الرســمية الســجينة 
اعتمادهــم. علــى  للحصــول 

أ تبــادل االتهامــات بالعمالــة 	.
والخيانــة والخــروج علــى 

الُمبــادرات  مــع  الجماعــة 
التــي  األخــرى  الفــرق  أو 
صــدارة  علــى  تُنافســها 

التنظيــم. مشــهد 

هــذه الســمات العامــة كانــت حاكمــة 
لمراحــل الصــدام الُمختلفــة التــي 
حدثــت خــالل تاريــخ اإلخــوان منــذ 
النشــأة ومحطاتهــا الرئيســية فــي 

ــي : الســابق ه

ــل حســن  -1 أزمــة مــا بعــد مقت
البنــا وتوليــة المرشــد الثاني 
)حســن الهضيبــي( 1949.

المواجهــات األولــى  -2 أزمــة 
الناصريــة  الدولــة  مــع 

.1 9 5 4
الثانيــة  -3 المواجهــات  أزمــة 

الناصريــة  الدولــة  مــع 
.1 9 6 5

تحديــًدا  هــي  الســمات  وهــذه 
للحالــة  اآلنــي  للواقــع  الحاكمــة 
التنظيميــة التــي يتهيــأ فيهــا التنظيــم 
للحضــور علــى مشــهد عالــم جديــد 
ــدة  ــا يســتوجب ع ــو م يتشــكل، وه
مشــهد  ترتيــب  تُعيــد  إجــراءات 

: يتــم  بحيــث  التنظيميــة  اإلدارة 

تقديــم كبــاش فــداء تنظيميــة  -1
خطايــا  فواتيــر  تتحمــل 

الســابقة. المرحلــة 
تطيــب خواطــر المختلفيــن  -2

الرســمية  اإلدارة  مــع 
المرحلــة  خــالل  للتنظيــم 

. لمنقضيــة ا
تقديــم وجــوه توافقيــة قــادرة  -3

علــى تجميــع شــتات الصــف 
فــي الداخــل والخــارج.

تأهيــل جيــل جديــد للقيــادة  -4
البعــث  مشــهد  يتصــدر 
الجديــد تحــت إشــراف القلــب 

الخشــن. التنظمــي 
حيويــة  -5 صــورة  تصديــر 

للــرأي  الداخليــة  التنظيــم 
. العــام 

إدارة التحــول الحــادث فــي قيــادة 
تنظيــم اإلخــوان المصــري حاليًــا 
التنظيــم  وثائــق  بحســب  بــدأت 
فــور )إلقــاء القبــض علــى محمــود 
ــر اجــراءات ُمنضبطــة  عــزت(، عب
اســتهدفت مــن اللحظــة األولى تقديم 
»حســين« باعتباره المســئول األول 
ــم  ــا التنظي عــن كل إخفاقــات وخطاي
خــالل الســنوات الثمانــي الماضيــة، 
وصــوال إلــى اإلطاحــة بــه ومعاونيه 

مــن مجموعــة الخمســة وهــم :

األميــن  -1  - حســين  محمــود 
للتنظيــم  الســابق  العــام 
اإلرشــاد. مكتــب  وعضــو 

همــام علي يوســف- مســئول  -2
ــي  ــر ف ــوان مص ــب إخ )مكت

تركيــا(
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الوهــاب  -3 عبــد  محمــد 
)رابطــة  حمــودة- مســئول 
بالخــارج( مصــر  إخــوان 

عضــو  -4 الحــداد–  مدحــت 
العــام  الشــورى  مجلــس 

رجــب البنــا – عضــو مجلس  -5
الشــورى العام

ــروك – عضــو 6-  ــدوح مب  مم
ــام ــس الشــورى الع مجل

فــي حيــن اســتقرت إدارة الداخــل 
والخــارج رســميًا تحــت لــواء :

قائًمــا  -1  – منيــر  إبراهيــم 
المرشــد. بأعمــال 

ــب  -2 ــة إدارة معاونــة لنائ لجن
رأســها  علــى  المرشــد 
. مرحليًــا  الجــزار«  »حلمــي 

فــي  -3 المصرييــن  مكتــب 
ج  ر لخــا ا

ــى  ــادرت إل ــذي ب ــكيل ال ــو التش وه
مــن  واســعة  قطاعــاٌت  تأييــده 
ومحليًــا،  دوليًــا  التنظيــم  قيــادات 
التــي  »العنــاد«  حالــة  أن  غيــر 
»حســين«  شــخصية  بهــا  تتســم 
بـــ  االســتقالل  إلعــالن  دفعتــه 
التنظيــم وموقعــه الرســمي )إخــوان 
ــن –  ــه )وط ــن(، وفضائيتي أون الي
دعــوة(، فضــاًل عــن مســاعيه إلــى 
إحــداث ربكــة فــي مســارات اإلدارة 
المعاونــة لـــ »منيــر« دفــع األخيــر 
الديــن  القيــادي »محــي  لتصديــر 
الزايــط« ليكــون متصــدًرا مشــهد 

القيــادة الداخليــة مرحليًــا الســتثمار 
احتــواء  فــي  الســابقة  خبراتــه 
)انشــقاق جامعــة األزهــر( مطلــع 
بمــا  الماضــي،  القــرن  تســعينات 
ــوف وتجــاوز  ــة الصف يســمح بلملم
أيــة محــاوالت مــن قبــل »حســين« 
لتعطيــل خطــوات الســير بالتنظيــم 
»بعــث  مرحلــة  نحــو  المصــري 

جديــد«.

المشــهد  يكــون  الحــد  هــذا  عنــد 
اســتقر  قــد  المصــري  اإلخوانــي 
يتعامــل وفــق عــدة  قياديًــا وبــدأ 

: هــي  خطتــه-  -بنــص  أهــداف 

لم الشمل. -1
وحدة الصف. -2
تفعيل الطاقات الشابة . -3
إحــداث حلحلــة فــي الموقــف  -4

مــع النظــام المصــري.

ــم  ــوات التنظي ــارع خط ــا تتس وبينم
الجديــدة  إدارتــه  تحقيــق  نحــو 
ألهدافهــا ينشــغل خصومــه بمتابعــة 
مــع  حســين  محمــود  ُمصارعــة 
التنظيميــة،  الهــواء  طواحيــن 
والتــي تضــع لهــا تصــورات اإلدارة 
ــة مســارات هــي: ــة الحالي اإلخواني

علــى  -1 واإلصــرار  العنــاد 
إلعــالن  وصــواًل  الموقــف 
حســين نفســه مرشــًدا وهــو 
فمصيــره  حــدث  إن  مــا 
مصيــر ســوابقه مــن تجــارب 
الذبــول تدريجيًــا مــع نفــاد 

والتمويــالت. المــوارد 
يديــه  -2 تحــت  بمــا  االكتفــاء 

. والركــون  مــوارد  مــن 
االنــزواء حتى تمــر العاصفة  -3

إلــى  تدريجيًــا  العــودة  ثــم 
ــم. ــة التنظي حاضن

المحتملــة  المســارات  كل  وأمــام 
معهــا  التنظيــم  إدارة  تتعاطــى 
علــى حركتهــا  طارئًــا  باعتبارهــا 
عمليــة  عــن  يشــغلها  أال  يجــب 
الســير نحــو )بعــث جديــد( يتناســب 
الــذي  الجديــد  العالــم  ومعاييــر 
عالقــات  مــن  وينطلــق  يتشــكل 
واســعة تحظــى بهــا قيــادات التنظيــم 
العالميــة. واألجهــزة  النظــم  مــع 

وهكــذا واقــع يعــود بنــا إلــى ســؤال 
البدايــة )هــل لإلخــوان مســتقبل؟(، 
ــد نعــم طالمــا  ــة هــي بالتأكي واإلجاب
ــم  ــة التنظي ــط مواجه ــت كل خط بقي
الســطح  تســكين  بحالــة  ُمكتفيــة 
دونمــا  )األمنــي(،  اإلجــراء  عبــر 
تصــورات شــاملة للمواجهــة تتعامل 
ــا مــن شــمولية  ــم انطالقً مــع التنظي
ــات  ــلء الفراغ ــعى لم ــه، وتس عالم
الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة التي تنتشــر 
جراثيــم الفكــر التنظيمــي عبرهــا 
ــن  ــن المخدوعي ــات م ــب المئ لتصي
كل حيــن، وعلــى مــن ينتظــر أن 
تقضــي فـِـرق اإلخــوان فــي »لندن« 
علــى نظيرتهــا فــي »اســطنبول« أال 

ــّن إال نفســه. يلوَم
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مــرت جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة، 
عبــر  األزمــات  مــن  بمراحــل 
تاريخهــا، كادت أن تعصــف بهــا، 
تطلــق الجماعــة علــى هــذه األزمات 
فتــرات المحــن، أقــوى هــذه المحــن 
ــس  ــع الرئي ــرة الصــدام م ــت فت كان
ــام  ــد الناصــر ع ــال عب األســبق جم
54 ، 65،عقــب محاولــة الجماعــة 
ومحاولــة  اغتيالــه،  اإلرهابيــة 
هــدم وتدميــر مؤسســات الدولــة، 
كثيريــن  ضــد  صــدر  إثــره  علــى 
وقياداتــه،  التنظيــم  عناصــر  مــن 
أحــكام بالســجن وإعدامــات كنتيجــة 
لذلك،كمــا حظــرت أنشــطة الجماعــة 
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــل، ومن بشــكل كام
ــات، أســفرت  ــة بأزم ــرت الجماع م
صفــوف  فــي  انشــقاقات  عــن 
أزمــة  بقــوة  تكــن  لــم  التنظيــم، 

مرحلــة عبــد الناصــر.

األزمــة  مرحلــة  إلــى  وصــوال   
الجماعــة،  لحقــت  التــي  الكبــرى 
عقــب عزلهــم مــن حكــم مصــر، وما 
لحقهــا مــن أعمــال عنــف وإرهــاب 
ارتكبــت مــن قبــل الجماعــة، حظرت 
الجماعــة علــى آثرهــا مــرة أخــرى، 
علــى  باإلعــدام  وحكــم  وســجن 

والعناصــر  القيــادات  مــن  بعــض 
التابعــة للتنظيــم، ممــن قامــوا أو 

حرضــوا علــى العنــف.

ترتيبــا علــى ما ســبق؛ توقف نشــاط 
الجماعــة فــي الوقــت الراهن بشــكل 
كامــل داخــل مصر، نتيجــة للمالحقة 
األمنيــة ومحاصــرة وتقويــض شــبه 
الكامــل لمصــادر تمويــل الجماعــة، 
ممــا يدعونــا إلــى إلــي طــرح ســؤال 
رئيســي هــل ســيكون للجماعــة فــي 
المســتقبل القريــب أو البعيــد داخــل 
كيــف  فرعيــة؛  وأســئلة  مصــر؟، 
تــرى العقليــة اإلخوانيــة مســتقبل 
الجماعــة؟، مــا هــو تأصيــل فقــه 
التنظيــم؟،  أدبيــات  فــي  المحنــة 
ــة  ــد الجماعــة فــي المرحل مــاذا تري

ــتقبل؟. ــة والمس الراهن

ضبابية المشهد:

تنظيــم  عناصــر  بعــض  يعيــش 
مــن  حالــة  اإلرهابــي،  اإلخــوان 
ــاط، - بعــد مــرور 8  ــأس واإلحب الي
ــة  ــة بالجماع ــى اإلطاح ــنوات عل س
تحقــق  دون  مصــر-،  حكــم  مــن 
ــة  ــي عالق ــف ف ــو طفي ــدم ول أي تق
فوضــع  الدولــة،  مــع  الجماعــة 
ــر  ــن ينحص ــم الراه ــر التنظي عناص

فــي؛ البعــض فــي الســجون ينفــذون 
أحــكام، والبعــض هاربيــن خــارج 
داخــل  أحــكام  وعليهــم  البــالد، 
مــن  الدولــة  ويحاربــون  مصــر، 
فــي  اآلخــر  والبعــض  الخــارج، 
حالــة ســكون وانكماش،منتظريــن 
مــا ستســفره عنــه الفتــرة القادمــة، 
األجهــزة  مــن  مرصوديــن  وهــم 

األمنيــة.

لهــم  يســمح  ال  فالوضــع  عليــه؛ 
لصالــح  أنشــطة  أي  بممارســة 
األســر  اجتماعــات  مــن  التنظيــم، 
اإلخوانيــة أو معســكرات أو غيــره، 
إال بعــض محــاوالت رعايــة أســر 
مســجونين، شــدا مــن آزر البعــض، 
اإلخوانيــة  األســر  داخــل  خاصــة 
بشــكل  تتمركــز  والتــي  بالكامــل، 
كبيــر فــي بعــض المناطــق، أهمهــا 

ضواحــي الجيــزة والفيــوم . 

علــى الرغــم مــن حــدوث انشــقاقات 
بالجملــة، داخــل صفــوف التنظيــم 
فــي الفتــرة األخيــرة، لكــن هــذه 
التنظيــم  أن  تعنــي  ال  االنشــقاقات 
أصبــح مهلهــل، أو أوشــك علــى 
االندثــار، فــكل المؤشــرات تؤكــد 
أن الضامــن الوحيــد علــى انحصــار 

فقه المحنى عند اإلخوان: هل للجماعة 
اإلرهابية مستقبل وفقًا ألدبياتها؟ 

أسماء دياب - رئيس برنامج التطرف واإلرهاب بمركز رع للدراسات اإلستراتيجية
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نشــاط الجماعــة الحالــي، يتمثــل في 
ــات  ــة، وسياس ــة األمني ــوة القبض ق
مــن  وموقفــه  الحالــي،  النظــام 
خفــت  حــال  ففــي  الجماعــة، 
نشــاط  ســيعود  األمنيــة  القبضــة 
الجماعــة، وربمــا تســتطيع العــودة 
األنشــطة  بعــض  ممارســة  إلــى 

السياســية.

ــع  ــع ورصــد حســابات ومواق  فبتتب
يالحــظ،  االجتماعــي  التواصــل 
مســيطر  اإلخوانــي  الفكــر  أن 
بعــض  بشــكل ملحــوظ، ويدعمــه 
القواعــد الشــعبية مــن الســلفيين، 
إلــى الحــد الــذي يجعلنــا ال نثــق 
علــى  البعــض  وعــى  قــدرة  مــن 
مجابهتــه، فــالزال أعــداد المتأثريــن 
والمتعاطفيــن، مــع الفكــر والروايــة 
يســتهان  ال  أعــداد  اإلخوانيــة 
الجماعــة  اســتطاعت  فقــد  بهــا، 
اســتقطاب البعــض مــن خارجهــا، 
لــدى  الوعــي  غيــاب  مســتغلة 
ــة، مــن خــالل بعــض  شــريحة معين
ــد  ــوب، تحص ــى اليوتي ــج عل البرام
ــهم  ــى رأس ــاهدات عل ــن المش ماليي
برنامــج جــو شــو،وبرنامج عبــد هللا 

ــدم  ــتهدفان ه ــذان يس ــريف، الل الش
المؤثــرة  والرمــوز  المؤسســات 
ــن خــالل  ــي، م ــدي الوعــي الجمع ل
ــة الوجــدان  محتــوي ســاخر. وتهيئ
لتقبــل أي فكــرة ترســخ لكراهيــة 
مؤسســات الدولــة، علــى رأســها 
والقضــاء  والشــرطة  الجيــش 
واإلعــالم، فضــال عــن المحتــوى 
واألغانــي  لألناشــيد  الضخــم 
ــات  ــي روجــت لرواي ــة، الت اإلخواني
الجماعــة التــي تدعــي المظلوميــة، 
وتــروج للفكــر المتطــرف، الــذي 
يعتبــر الجهــاد ركــن ســادس فــي 
اإلســالم، وفقــا لنــص أناشــيدهم، 
عــدد  نلحــظ  التعليقــات  فبرصــد 
ال  الشــباب  مــن  بهــا  المتأثريــن 

يســتهان بــه.

إعادة تدوير فقه المحنة:

ــرات  ــد وقــراءة وتحليــل عش برص
والمقــاالت  والبرامــج  المواقــع 
ــر  ــادة تدوي ــد أن إع ــة، نج اإلخواني
فقــه التعامــل مــع المحنة فــي أدبيات 
الــذي  بكثافــة،  يتصــدر  الجماعــة 
أصــل لــه ســيد قطــب منــذ أكثــر 

مــن 60 عــام، ومــن قبلــه مؤســس 
ــتدعاء  ــا، فاس ــن البن ــة حس الجماع
رســائل البنــا وكتابــات قطــب، مــادة 
أساســية فــي كل صفحــات ومواقــع 
ومراكــز الدراســات، التابعــة بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر للتنظيــم، 
فالجماعــة أجــادت عبــر تاريخهــا 
إدارة عناصرهــا كقطيــع واحــد، مــن 
ــة  ــادئ عام خــالل وضــع أطــر ومب
وأعــدت  المحــن،  مــع  للتعامــل 
المحــن  لتلــك  مقدمــا  عناصرهــا 

كالتالــي:

ــائل . 1 ــة رس ــتدعت الجماع اس
وتوجيهاتــه  البنــا،  حســن 
ــة،  ــه المحن ــق بفق ــا يتعل فيم
حالــة  احتــواء  لمحاولــة 
التــي  والشــك،  اإلحبــاط 
عناصــر  بعــض  يعانيهــا 
ــا  ــول البن ــث يق ــم، حي التنظي
فــي أحــد رســائله مخاطبــا 
دعوتكــم  إن   « اإلخــوان، 
مــن  كثيــر  عنــد  مجهولــة 
يعرفونهــا  ويــوم  النــاس، 
مراميهــا،  ويدركــون 
خصومــة  منهــم  ســتلقى 
قاســية،  وعــداوة  شــديدة 
كثيــرا  أمامكــم  وســتجدون 
والمشــقات،  العقبــات  مــن 
وفــى هــذا الوقــت وحــده، 
تكونــون قــد بدأتــم تســلكون 
ســبيل أصحــاب الدعــوات، 
النــاس  جهــل  وســيقف 
عقبــة  اإلســالم،  بحقيقــة 
وســتجدون  طريقكــم،  فــي 
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ــاء  ــن والعلم ــل التدي ــن أه م
الرســميين، مــن يســتغرب 
فهمكــم لإلســالم، وســيحقد 
وزعمــاء  حكمــاء  عليكــم 
 ، وجــاه  ســلطان  وذوو 
كل  وجهكــم  فــي  وســتقف 
وســتحاول   ، الحكومــات 
مــن  تحــد  أن  حكومــة  كل 
نشاطكم.....وســتدخلون فــي 
واالمتحــان  التجربــة،  دور 
وتقتلــون،  فستســجنون، 
وتصــادرا  وتشــردون، 
مصالحكــم، وتفتــش بيوتكم، 
ــد يطــول بكــم مــدى هــذا  وق
ــاس  ــان، )أحســب الن االمتح
ــا  ــوا آمن ــوا أن يقول أن يترك
وهــم ال يفتنــون(، ولكــن هللا 
ــه  ــك كل ــد ذل ــن بع ــم م وعدك
ــة  ــن، ومثوب نصــر المجاهدي

. المحســنين«  العامليــن 

البنــا ألعضــاء   هكــذا وضــع 
الجماعــة، أولــى لبنــات التعامــل 
وتوارثتهــا  المحــن،  مــع 
الجماعــة وعلمتهــا ألعضائهــا، 
بحيــث عندمــا يجــدون عالمــات 
يعلمــون   ، الســابقة  المشــقة 
الحــق  طريــق  علــى  أنهــم 
وفقــا لرؤيــة مرشــدهم األول، 
ــدون  ــيعانون ويضطه ــم س وأنه
ويظلمون،  بســبب جهل العامة، 
وتربــص  الحــكام،  وطغيــان 
علمــاء الديــن الرســميين، عليــه 
ــل  ــبقا للتعام ــون مس ــم مؤهل فه

مــع تلــك األوضــاع.

  اســتحضرت الجماعــة فكــر 	. 
فــي  ســيد قطــب، وأحيتــه 
أتباعهــا،  ونفــوس  قلــوب 
المشــهد  علــى  وســيطر 
وقنواتهــا  مواقعهــا  عبــر 
أصــل  الــذي  وصفحاتهــا، 
لفقــه المحنــة بشــكل أكثــر 
ــب  ــدث قط ــث تح ــق، حي عم
عــن الجماعــة المؤمنــة، في 
مواجهــة المجتمــع الجاهلي، 
وأســس لفكــرة مــن داخــل 
فكــرة  وصنــع  الســجن 
»الحاكميــة«، تأثــرا بقــراءة 
كتــاب المصطلحــات األربعــة 
المــودودى،  األعلــى  ألبــى 
إليــه  وصــل  مــا  خالصــة 
يعيــش  العالــم  أن  قطــب، 
جاهليــة،  فــي  كلــه  اليــوم 
ــاب  ــة غي ــى نتيج وصــوال إل
ــع المســلم، وغيــاب  المجتم
وعقيــدة  كديــن  اإلســالم 
يؤكــد  حيــث  وتشــريع، 
قطــب »......وجــود األمــة 
ــع  ــد انقط ــر ق ــلمة يعتب المس
كثيــرة.....«،  قــرون  منــذ 
الفقهــي  التصــور  فوفــق 
».......العصبــة  لقطــب 
المختــارة مــن بني اإلنســان، 
يقــوم  أن  هللا  قــدر  التــي 
وأن  عليهــا،  الديــن  هــذا 
ــام  ــاء النظ ــي إنش ــى ه تتول
ــه  ــل في ــذي يتمث الواقعــي، ال
ــع  ــن«، أن المجتم ــذا الدي ه
قطــب،  عنــد  المســلم 
هــو  ألتباعــه  وضــح  كمــا 

النــواة الصلبــة، لمواجهــة 
ــه  ــي، وعلي ــع الجاهل المجتم
وفقــا لقطــب مــن الضــروري 
العصبــة  هــذه  تحصيــن 
هجمــات  مــن  المؤمنــة، 
ومــن  الجاهلــي،  المجتمــع 
الطاغوتيــة  األنظمــة  كيــد 
وهــذا  لتعبيــره،  وفقــا 
يتطلــب نوعــا مــن العزلــة 
ــذر،  النســبية واالتصــال الح
ويوضــح قطــب ألتباعــه، أن 
الطريــق لــن يكــون معبــد أو 
ســهل فيحــرض قائــال«.....
بــأن  جديــرة  اللفتــة  هــذه 
إلــى هللا،  الدعــاة  يتدبرهــا 
أثنــاء  فــي  يلتفتــون  فــال 
الطريــق الدامــي، المفــروش 
واألشــالء  بالجماجــم 
إلــى   ، والدمــاء  وبالعــرق 
نصــر أو غلبــة، أو فصــل 
فــي  والباطــل  الحــق  بيــن 
ــذا أســس  ــذه األرض« به ه
ــة  ــه المحن وأصــل قطــب لفق
ــاء  ــر مباشــر، أثن بشــكل غي
داخــل  للمحنــة  معايشــته 
ربــط  وربطــه  الســجن، 
ــات  ــر المجتمع مباشــر بتكفي

. والحــكام 
فقــد 	.  ســبق،  لمــا  إضافــة   

امتــألت صفحــات اإلخــوان 
وأتباعهــم، بذكــر أمثلــة مــن 
والصعــاب  المحــن  تحمــل 
اإلســالمي،  التاريــخ  فــي 
و  إبراهيــم  ســيدنا  كقصــة 
ــرك  ــه، وت ــع قوم ــه م معانات
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بــوادي  وولــده  زوجتــه 
غيــر ذي زرع، ومحاصــرة 
ســيدنا محمــد فــي الغــار، 
وأذى قومــه لــه فــي بــدء 
الدعــوى، ومطــاردة فرعون 
وجيشــه لســيدنا موســى.....
وغيرهــا مــن القصــص التــي 
يشــبه بهــا األخــوان أنفســهم 
ويشــبهون  باألنبيــاء، 
المجتمعــات والحــكام بالكفار 

وبفرعــون.
 كمــا يستشــهدون باآليــات 	. 

القرآنيــة، ويســقطونها علــى 
وزورا،  بهتانــا  أوضاعهــم 
محاولــة لتثبيــت عناصرهــم، 
والتأكيــد لهــم دومــا أنهــم 
الصحيــح،  الطريــق  علــى 
ــا  ــا أيه ــى »ي ــال تعال ــل ق مث
ــة  ــم فئ ــوا إذا لقيت ــن آمن الذي

ــة  ــاول الجماع ــوا« تح فاثبت
والثبــات  الثقــة  بــث  هنــا، 
فــي نفــوس أتباعهــا، وقولــه 
أمــر  تعالــى« وإذا جاءكــم 
الخــوف  أو  األمــن  مــن 
ردوه  ولــو  بــه،  أذاعــوا 
إلــى الرســول وإلــى أولــى 
ــن  ــه الذي ــم، لعلم ــر منه األم
ولــوال  منهــم،  يســتنبطونه 
فضــل هللا عليكــم ورحمتــه 
التبعتــم الشــيطان إال قليــال« 
ــا  ــة أتباعه ــوا الجماع ، تدع
اآليــة،  بهــذه  استرشــادا 
القالقــل فــي  أن ال يثيــروا 
يصدقــوا  وأال  صفوفهــم، 
ــم،  ــي قياداته ــوا إال ف أو يثق
ــدم  ــم بع ــوا أتباعه ــا يدع كم
اليــأس والثقــة فــي قــدرة هللا 
علــى نصرهــم، باعتبارهــم 

يمثلــون دعــوة الحــق دون 
ويسترشــدون  غيرهــم، 
باآليــة الكريمــة قــال تعالى« 
مــن كان يظــن أن لن ينصره 
واآلخــرة،  الدنيــا  فــي  هللا 
فليمــدد بســبب إلــى الســماء 
هــل  فلينظــر  ليقطــع،  ثــم 
يذهبــن كيــده مــا يغيــظ«. 
هكــذا توظــف الجماعــة كالم 
ــى عــز وجــل، لخدمــة  المول
ويؤولــون  أيديولوجيتهــا 
وزورا  بهتانــا  اآليــات 
أدنــى  دون  لمصالحهــم، 
خجــل أو شــعور بالخــوف 
مــن هللا، لتأويــل نصــوص 
القــرآن لمصالحهــم عكــس 

مــراد هللا.

نحن جماعة مستهدفة: 
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يــرى  ســبق؛  مــا  علــى  بنــاء 
العنصــر اإلخوانــي ويربــى، علــى 
أنــه مســتهدف مــن قبــل مجتمــع 
علــى  وأنهــم  كافــرة،  وحكومــة 
ــح  ــم الصحي ــم والفه ــق القوي الطري
مســتقيين  لإلســالم،  المتكامــل 
القصــص  ومســتحيين  األمثــال 
ذات  فــي  الموجهــة  والعظــات، 
أن  ألتباعهــم  ليثبتــوا  االتجــاه، 
يجــب  ال  الطريــق  هــذا  أصحــاب 
الثقــة،  فقــد  وال  اليــأس  عليهــم 
بهــذا فقــد نجــح حســن البنــا وضــع 
أســس بنــاء الشــخصية اإلخوانيــة، 
ــات  ــرور بالمحــن بثب المســتعدة للم
هــذا  بــأن  راســخة،  عــن عقيــدة 
الصالحيــن  طريــق  هــو  العنــاء 

. لمصلحيــن ا

ــض  ــى انشــقاق بع ــال يعن ــه؛ ف علي
عناصــر الجماعــة، فــي المرحلــة 
األخيــرة، أن الجماعــة انتهــت أو 
أوشــكت علــى االنتهــاء، فانتهــاء 
الجماعــة لــن يحــدث إال بالقضــاء 
علــى الفكــرة اإلخوانيــة والعقيــدة 
القطبيــة، التــي الزالــت تــروج لهــا 
بمؤسســها  وتحتفــل  الجماعــة، 
ــة  ــة، فالجماع ــا اإلعالمي ــر آلته عب

ــه  ــن بفق ــة كمــون متحصني فــي حال
حيــن  إلــى  ومتربصيــن  المحنــة، 
انتهــاز فرصــة، للعــودة لنشــاطها 
ومــا  واالجتماعــي،  السياســي 
ــاط  ــذه، نش ــر ه ــة النظ ــد وجه يؤك
الخــارج،  فــي  الجماعــة  أعضــاء 
ــم  ــة، رغ ــة المصري ــة الدول لمحارب
ــادام  ــتكينوا م ــات ال يس كل الصعوب
ــة  ــة الداعم ــم، واألنظم ــل قائ التموي
والطريــق  الدعــم،  فــي  مســتمرة 
ممهــد فــي الخــارج، لبــث ســمومهم 

بطريــق مباشــر وغيــر مباشــر.

أخيــرا؛ تطمــح جماعــة اإلخــوان 
الحالــي،  الوقــت  فــى  اإلرهابيــة 
إلــى اســتعادة وضعهــا إلــى مرحلــة 
مــا قبــل 25 ينايــر، ســواء فيمــا 
أو  بالدولــة،  بعالقتهــا  يتعلــق 
المصــري،  بالشــعب  بعالقتهــا 
وفقــا لتصريحــات بعــض قيــادات 
التنظيــم، وفــي المســتقبل تطمــح 
إلــي المشــاركة السياســية، تمهيــدا 
ــى  ــاز فرصــة لالنقضــاض عل النته
الســلطة مرة أخــري، معتمدين على 
ــرة  ــه البعــض مــن ذاك ــع ب ــا يتمت م
ــى  ــي أو عل ــض نس ــمكة، فالبع الس
وشــك نســيان مــا ارتكبتــه الجماعــة 

مــن جرائــم، وبــدأ يتعامــل معهــا 
ويســمع لهــا كجماعــة معارضــة، 
ــارج،   ــن الخ ــم تســوق لنفســها م ك
النظــام  فقــوة  الدولــة  عــن  أمــا 
األمنيــة،  القبضــة  وقــوة  القائــم 
وتشــريعات مكافحــة اإلرهــاب هــي 
الجماعــة  لعــدم عــودة  الضامــن، 
اإلرهابيــة إلــى المشــهد، و الشــعب 
ــدم عــودة الجماعــة  ــن لع ــال ضام ف
اإلرهابيــة، ســوى إعــادة تشــكيل 
ــر  الوعــي الجمعــي، ومجابهــة الفك
ــه الفضــاء  ــج ب ــذي يع المتطــرف ال

الســيبراني.
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يعــد البحــث فــي مســألة مســتقبل 
مــن  المســلمين  اإلخــوان  تنظيــم 
األمــور المركيــة والمعقــدة نظــرا 
لطبيعــة الجماعــة الســرية وغيــر 
القانونيــة، إضافــة لتشــعب عالقــات 
الجماعــة بدوائــر صنــع القــرار فــي 
أوروبــا وأمريــكا والــدول العربيــة، 
التوظيــف  علــى  تقــوم  عالقــة 
والحمايــة، إضافــة لطبيعــة المجتمع 
اإلخــوان  خطــاب  تلقــت  التــي 
ــب  ــذا يصع ــول، له ــلمين بالقب المس
الجــذم بــان الجماعــة قــد انتهــت أو 
ــي  ــة الت ــد نجــت مــن الضرب أنهــا ق

تلقتهــا فــي 2013 ومــا بعدهــا.

  غيــر أن مــا تشــهده الجماعــة 
مــن صراعــات داخليــة علــى قيــادة 
ــا  ــر هويته ــال تغيي الجماعــة واحتم
التنظيميــة والفكريــة، وانقســامها 
الواضــح ألكثــر مــن كتلــة وأكثر من 
قيــادة، جــدد التســاؤل عــن مســتقبل 
الجماعــة وهــل قاربــت علــى إعــالن 
تملــك  زالــت  ال  أنهــا  أم  الوفــاة 
ــع  ــودة  والتموض ــى الع ــدرة عل الق

السياســي واالجتماعــي. 

باســتقراء لحظــة التأســيس وتاريــخ 
فــي  ســواء  السياســي  األخــوان 
ــي  ــة وف ــار والهيمن ــات االنتش لحظ
والهزيمــة،  االنكســار  لحظــات 

أو  اإلخــوان  وجــود  أن  نكتشــف 
عوامــل،  بعــدة  مرهــون  عدمــه 
مثــل: العوامــل الذاتيــة للجماعــة 
التــي منهــا تماســك أو تفــكك البنيــة 
للجماعــة،  والتنظيميــة  الفكريــة 
تجربتهــم  تفهــم  علــى  وقدرتهــم 
األخيــرة، وقدرتهــم علــى التأقلــم 
فــي  العالميــة  المتغيــرات  مــع 
السياســة واالتصــال  وتبادل األدوار 
أخــرى،   كيانــات  مــع  الوظيفيــة 
وظهــور قــوى التــي تحــدث فــي 

العالمــي. المجتمعــات 

الخارجيــة  العوامــل  ومثــل   
موقــف  منهــا  والتــي  المحليــة، 
فــي  السياســية  للســلطة  المحلــي 
مصــر حاليــا، والممانــع ألي دور 
لإلخــوان ســواء علــى المســتوى 
السياســي  أو  والخيــري  الدعــوي 
تقبــل  عــدم  ومنهــا  والحزبــي، 
بعــد  لإلخــوان  المدنــي  المجتمــع 
ثبــوت تعاطيهــم العنــف ومؤازرتهــم 
للعمليــات اإلرهابيــة. ومنهــا عوامل 
المتغيــرة،  العالميــة  السياســية 
عــن  ناجــم  تذبــذب  منهــا  والتــي 
ــددة  ــي دول متع ــوان ف ــد اإلخ تواج
وعالقتهــم باألنظمــة السياســية لتلك 
الــدول التــى يتواجــدون فيهــا وتنوع 
ــن  ــراوح مابي ــي تت ــة الت هــذه العالق

الصــدام الشــديد والحظــر والمالحقة 
و بيــن حــاالت االحتــواء السياســى 
إلــى حــاالت المشــاركة فى الســلطة. 
يخــص  دولــي  هــو  مــا  ومنهــا 
ــوان  ــرى لإلخ ــوى الكب ــف الق توظي
لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا فــي 

الصــراع مــع خصومهــا.

التعــرف علــى العوامــل الكامنــة فــي 
بنيــة التنظيــم اإلخوانــي التي تســمح 
لهــم بالبقــاء والتعــرف علــى مــدى 
قــدرة التنظيــم علــى االســتمرار فــي 
ظــل الرفــض المجتمعــي وفــي ظــل 
الصــدام مــع الدولــة، كمــا يمكــن أن 
تفيــد فــي قــراءة مســتقبل الجماعيــة 
الفكــري واإليديولوجــي، وبالتالــي 
لمواجهــة  القــرار  صانــع  يســتعد 
للتحــول اإلخوانــي القــادم، والتجهــز 
بمــا يكفــي مــن إجــراءات تمنــع 
تدويــر فكــر اإلخــوان فــي المجتمــع 
المصــري مرة أخرى، هذه الدراســة 
محاولــة يمكــن أن تفيــد فــى صناعة 
ــل  ــة قب ــدي وطني ــن بأي ــتقبل آم مس

أن يصنعــه لنــا اآلخــرون.

مستقبل اإلخوان بين النهاية وإعادة التدوير 

 طارق أبو السعد - خبير مصري في شئون جماعة اإلخوان المسلمين
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علــى  المؤثــرة  الذاتيــة  العوامــل 
اإلخــوان: جماعــة  بقــاء 

أوال- نقاط القوة:

1.جــودة التنظيــم وتماســكه: يمتلــك 
يقــوم  تنظيمــي  هيــكل  اإلخــوان 
بحمايــة الجماعــة مــن التــآكل ومــن 
الذوبــان، عبــر خلــق ادوار تربويــة 
ــرة  ــهدته فت ــراده، ش ــة إلف وتنظيمي
والعقــد  والتســعينات  الثمانينــات 
األول مــن القــرن الواحد والعشــرين 
الحضــور القــوي للتنظيــم وســيطرة 
أفــكاره وأولوياتــه علــى عناصــر 
ــوا مــن بســط  ــه تمكن الجماعــة، وب
ــات مصــر  ــي كل محافظ ــم ف حركته

ــا. تقريب

2.القــدرة على التجنيــد: أي جماعة 
أو هيئــة تلــك القــدرة علــى ضــم 
وضــخ عناصــر جديــدة لتنظيمهــا 
مــن المراحــل العمريــة المختلفــة 
والمســتويات االجتماعيــة المتعــددة 
وإذا  االســتمرار  مقومــات  تملــك 

ــدرة . ــك الق ــده تل فق

اســتيعاب  علــى  3.القــدرة 
التنظيــم  جــودة  إن  والتوظيــف: 

ليــس فقــط فــي التجنيــد بــل فــي 
داخــل  الجــدد  األعضــاء  توظيــف 
التنظيــم، وإيجــاد مســارات تربويــة 

للعمــل.  ومســارات 

4.التمويــل الكافــي للتنظيــم: يحتــاج 
تمويــل  مصــدر  إلــى  تنظيــم  كل 
واضــح وكافــي ال ينضــب ينفــق منه 
علــى أنشــطة التنظيــم، وعلــى اســر 
الجماعــة، كمــا يســمح بإقامة بعض 
ــر  ــي توف ــة الت المشــاريع االقتصادي
الجماعــة  لعناصــر  عمــل  فــرص 
أو التنظيــم، وهــذا مــا حظــي بــه 
التنظيــم عبــر العقــود الســابقة وكان 
مصــدرا مــن مصــادر قــوة الجماعــة 
ــاء  ــى االســتمرار والبق ــا عل ودافعه

ــات. ــات والعقب وتحــدي الصعوب

جماهيــري:  خطــاب  5.امتــالك 
تمتلــك للجماعــة خطــاب جماهيــري 
واالحتــرام ســواء  بالقبــول  يحــظ 
ــول السياســية أو  ــا يختــص بالحل م
مــا يختــص بالوعــظ الدينــي أو مــا 
يطهرهــا مــن دنــس اإلرهــاب بزعــم 

المظلوميــة 

ثانيا- )نقاط الضعف(:

1-تفــكك التنظيــم: أصيــب تنظيــم 
مــن  بحالــة  مؤخــرا  اإلخــوان 
التفــكك والتشــظي التنظيمــي نظــرا 
للصــراع الدائــر بيــن قــادة التنظيــم 
الدولــي وقــادة التنظيــم المصــري 
ــادة  ــة، فق ــود الجماع ــن يق ــى م عل
ــهم  ــى رأس ــري وعل ــم المص التنظي
العــام  األميــن  حســين  محمــود 
الســابق للجماعــة والهــارب فــي 

ــا )مجموعــة إســطنبول( وهــم  تركي
ــي  ــم الجماعــة وأن الباق ــرون أنه ي
هــم أفــرع لهــا وال يصــح للفــرع 
قيــادة األصــل، مــع الزعــم أن ثمــة 
مجهــول  مصيــر  مــن  مخــاوف 
ينتظــر الجماعــة فــي حــال ســيطرت 
ــى  ــي وعل ــم الدول ــة التنظي مجموع
رأســهم إبراهيــم منيــر  المقيــم فــي 

ــدن لن

األخالقيــة:  االتهامــات  2-تعــدد 
بيــن  األخيــرة  الخالفــات  خلفــت 
كتلتــي اإلخــوان عــدد مــن االتهامات 
لــن تــزول بالزمــن فهــي تحمــل فــي 
طياتهــا اتهامــات ال تســقط بالتقــادم 
فاالتهــام  باالعتــذار،   تنتهــي  وال 
باختــالس أمــوال الجماعــة واإلنفاق 
والتقتيــر  جوانــب  فــي  المســرف 
ــن  ــر م ــرأي األخ ــاب ال ــى أصح عل
داخــل الجماعــة رســخ تشــكك كبيــرا 
فــي نزاهــة كال الطرفيــن وهــذا لــن 
يتــم عالجــه بســهولة أو فــي فتــرة 

ــرة. ــة قصي زمني

فــي  االنخــراط  عــن  3-التوقــف 
جماعــة  تعرضــت  التنظيــم: 
اإلخــوان علــى حالــة مــن المغــادرة 
الجماعيــة مــن عناصــر اإلخــوان 
خوفــا  إمــا   2013 ثــورة  عقــب 
مــن المالحقــة األمنيــة أو رفضــا 
التــي  الجماعــة  قــادة  لسياســيات 
ــادرة  ــى الهزيمــة، هــذه المغ أدت إل
أضعفــت قــدرة التنظيــم علــى القيــام 
بــأدواره المعتــادة، هــذا التصــدع 
مرشــح للزيــادة فــي ظــل األزمــة 
ــا  ــدا صريح ــد تهدي ــا يع ــة مم الحالي
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الجماعــة. اســتمرار  يمنــع 

4-رفــع الغطــاء عــن الســرية: كانت 
تعتمــد  ينايــر  قبــل 25  الجماعــة 
علــى مبــدأ الســرية المفرطــة، ففــي 
كثيــر مــن األوقــات لــم يكــن يعــرف 
أعضــاء الجماعــة باقــي رفقائهــم 
جمعهــم  مــن  إال  التنظيــم،  فــي 
عمــل مشــترك، وبعــد 25 ينايــر 
مارســت الجماعــة أنشــطتها بــكل 
ــة   ــة العمومي ــدت الجمعي ــة فعق حري
ــاب  ــم االنتخ ــق وت ــعب وللمناط للش
حاولــت  وصريــح،  معلــن  بشــكل 
أخــرى  مــرة  العــودة  الجماعــة 
للســرية ولتماســك التنظيــم  بعــد 
30 يونيــه 2013 لكــن لــم تتمكــن 
نظــرا لرفــع الغطــاء عــن الكثيــر 
مــن الشــخصيات التــي كانــت تعمــل 
ــريع  ــول الس ــا نائمــة، والتح كخالي
العمــل  إلــى  الســري  العمــل  مــن 
المعلــن ســبب الكثيــر مــن اإلضــرار 
التــي تعــد تهديــدا كبيــرا يمنــع مــن 
عــن  فضــال  الجماعــة  اســتمرار 

عودتهــا.

اإلخوانــي:  الخطــاب  5-اهتــزاز 
تســببت قيــادة الجماعــة فــي تفريــغ 
)السياســي/  اإلخوانــي  الخطــاب 
فبعــد  مضمونــه  مــن  الوعظــي( 
لإلخــوان  الترويــج  مــن  ســنوات 
ــف  ــة ال تنتهــج العن كجماعــة دعوي
ــت  ــادة وأعلن ــت القي ــبيال، انتكس س
أدوات  احــد  والقــوة  العنــف  أن 
للحكــم،  الوصــول  فــي  الجماعــة 
ولكــن فقــط كان الخــالف عــن متــى 
يحيــن وقــت اســتخدامها، وكذلــك 

الوجهــة  عــن  الجماعــة  كشــفت 
يســع  كتنظيــم  للجماعــة  الجديــد 
للحكــم عبــر التخفــي وراء العمــل 
الخيــري والدعــوي اإلســالمي، كمــا 
تأثــر الخطــاب الوعظــي بشــدة نظرا 
ــي  ــة ف ــراف العناصــر اإلخواني الحت
ــذه  ــيا وه ــة سياس ــج للجماع التروي
نقطــة ضعــف شــديد قــادرة علــى 
إنهاء مســيرة اإلخوان إذا اســتمرت 
الجماعــة تعمــل دون خطــاب مقبــول 

مــن الجماهيــر. 

المحليــة  الخارجيــة  العوامــل 
جماعــة  بقــاء  علــى  المؤثــرة 

ن: ا إلخــو ا

أوال- نقاط القوة:

اإلســالمي  البديــل  1-غيــاب 
المكــون  لغيــاب  نظــرا  المعتــدل: 
الــذي يمكــن أن يشــغل الحيــز الــذي 
اإلخــوان  جماعــة  تشــغله  كانــت 
المســلمين، يعــد نقطــة قــوة كبيــرة 
الجماعــة  صالــح  فــي  تصــب 
وتســاهم فــي تجهيــز األرض فــي 
حــال ســمحت األحــوال السياســية 
ــة مــن عــودة الجماعــة  واالجتماعي

مــرة أخــرى. 

 2-غيــاب معــارك التجديــد الثقافــى 
التنويــري:  المشــروع  وضمــور 
مــن غيــر المالئــم عــزل ظاهــرة 
تواجــد جماعــات وحــركات اإلســالم 
السياســي وعلــى رأســها جماعــة 
اإلخــوان المســلمين عــن األزمــة 
الثقافيــة وحالــة الجمــود الفكــرى 
والتراجــع الحضــارى التــى يعيشــها 

العالــم اإلســالمى، وخاصــة العربــي 
منــه ممــا يســمح لنا التأكيــد على أن 
وجــود هــذه الحــركات والتنظيمــات 
إنمــا هــى عــرض لمــرض التخلــف 
الثقافــى الــذى يرزح تحتــه المجتمع 
تلــك  مثلــت  وبالتالــى  العربــى، 
الحالــة مــن التراجــع مناخــاً مناســباً 
ــكار فــى  النتشــار وتغلغــل هــذه األف
المجتمعــات العربيــة وفى القلب منه 
المجتمــع المصــرى والتــى صعــدت 
بصــورة  اإلخــوان  جماعــة  فيــه 
ــى الســلطة  ــت إل ــى وصل ــرة حت كبي
فــى عــام 2012 بعــد انهيــار نظــام 
الرئيــس األســبق حســنى مبــارك 
فــى مطلــع عــام 2011 فــكان هنــاك 
ــن  ــي دائمــا بي هــذا التفاعــل اإليجاب
حالــة التــردى الثقافــى وبيــن تواجــد 
ــت  ــة فأبق ــات المتطرف ــذه الجماع ه
ــص  ــى األخــرى، نخل ــا عل كل منهم
مــن ذلــك إلــى أنــه إذا اســتمرت 
ــة مــن التراجــع الثقافــى  هــذه الحال
والجمــود الفكــرى وتخلــف العمليــة 
وانشــغال  مصــر  فــى  التعليميــة 
الرســمية  الدينيــة  المؤسســة 
مطالبــاً  يتجــرأ  مــن  كل  بمالحقــة 
بتنقيــة التــراث، كمــا لــم تتحمــل 
التجديــد  أمانــة  المؤسســة  هــذه 
الدينــى والفقهــى بمــا يتماشــى مــع 
هــذه الثــورات التقدميــة المذهلــة 
خاصــة  العالــم  يشــهدها  التــى 
الطبيعيــة  العلــوم  مســتوى  علــى 
ــة  ــتمرت النخب ــل، وإذا اس والتواص
ــحاب  ــى االنس ــة ف ــة المصري المثقف
مــن الســاحة خوفــاً مــن دفــع ثمــن 
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إحيــاء عمليــة التنويــر والتصــدى 
النتشــار أفــكار التخلــف والظالميــة 
وإذا  المجتمــع،  تضــرب  التــى 
اســتمر ابتعــاد اإلعــالم عــن الجديــة 

واالهتمــام بتوافــه األمــور.

ــة  ــة حاضن ــة مجتمعي ــر بيئ  3-توفي
ــن  ــوان م ــن اإلخ ــوان: إذا تمك لإلخ
التيــار  غيــر  مــن  أنصــار  كســب 
 30 مؤيــدي  ومــن  اإلســالموي، 
دوائــر  مــن  قريبيــن  أو  يونيــه، 
ــدء  ــا بب الحكــم، فســيكون هــذا إيذان
تجهيــز األرض لعودتهــم. إذا تمكــن 
األخــوان مــن إيجــاد وكالء يقومــون 
بنشــر مظلوميتهــم للتغطيــة علــى 
جرائمهــم، إيجــاد أو اســتئجار مــن 
ــر إرهــاب الجماعــة  يقومــون بتبري
بحجــة أنهــا تصرفــات فرديــة وأنهــا 

ــم. ــة للظل نتيج

ثانيا- نقاط الضعف: 

الحاليــة  الســلطة  1-رفــض 
الحــاد  الرفــض  يمثــل  لإلخــوان: 
للســلطة السياســية فــي اعلــي رأس 
لهــا بتوظيــف تنظيــم اإلخــوان أحــد 
أهــم نقــاط الضعــف التــي تواجــه 
اإلخــوان، والتــي تهــدد بقائهــم مــن 
األســاس، فعلــى مــر العقود الســابقة 
األنظمــة  بيــن  العالقــة  تراوحــت 
السياســية وتنظيــم اإلخــوان، مــا 
ــى  ــمى إل ــبه الرس ــد ش ــن التواج بي
مــروراً  الشــديد  الصــدام  حــاالت 
واالحتــواء  الهدنــة  بفتــرات 
الجماعــة  بقــاء  وكان  السياســى، 
طــوال هــذه الســنين مرهونــاً دائمــاً 

ــى رأت  ــة الت ــض األنظم ــإرادة بع ب
فــى الحفــاظ علــى وجــود الجماعــة 
نوعــاً مــن الحمايــة السياســية لهــا 

ومعارضيهــا. أمــام خصومهــا 

تطــور  إن  األمنيــة:  2-المالحقــة 
المالحقــة األمنيــة واالحتــكام إلــى 
اإلخــوان  قضايــا  فــي  القضــاء 
إمــام  بالتقاضــي  لهــم  والســماح 
ــات  ــم وبدرج ــة له القاضــي الطبيعي
ــت  ــي انته ــة والت التقاضــي المختلف
ــخ  ــي تاري ــل ف ــتظل تمث ــة س باإلدان
اإلخــوان نقطــة ســوداء ال يمكــن 
دمويــة  واثبــات  منهــا  التنصــل 
الجماعــة وتنصلهــا مــن أفكارهــا 
ــة  ــطية والدعوي ــن الوس ــردة ع وال
ســيكون مــن العســير ترميــم التنظيم 
أو ترميــم الصــورة الذهنيــة عــن 
ــد  ــة تهدي ــل نقط ــا يمث ــوان مم اإلخ
غايــة فــي األهميــة فــي محاولــة 

الجماعــة. اســتمرار  أو  العــودة 

الشــعبية:  الشــرعية  3-ســحب 
كان اإلخــوان فــي العصــور التــي 
للجماعــة،  األخيــر  الحــل  تلــت 
القانونيــة  بالشــرعية  تنشــغل  ال 
لحصولهــا علــى  نظــرا  الرســمية 
الشــرعية الشــعبية والتــي كانــت 
منــاي  وتحميهــا  اإلخــوان  تظــل 
ــة  ــي صفح ــك أو لط ــة للتفكي محاول
اإلخــوان، وبعــد ســقوط الخطــاب 
اإلخــوان وانكشــاف الحقائق وتبادل 
ــع  االتهامــات عــودة الجماعــة لمرب
ــف، بغــض النظــر عــن ادعــاء  العن
ــاط  ــدم ارتب ــم بع ــوان ومؤيديه اإلخ
ــع  ــف، الواق ــداث العن ــة بأح الجماع

يؤكــد أن األغلبيــة الشــعبية أصبحت 
بالفعــل مقتنعــة تمــام االقتنــاع أنهــا 
»جماعــة إرهابيــة مارســت العنــف 
الكثيريــن  وســقوط  بــه،  وهــددت 
مــن األخــوان أثنــاء زرع القنابــل 
دليــل قاطــع علــى إرهــاب الجماعــة  
وشــرعيته  ثقتــه  الشــعب  ســحب 
مــن اإلخــوان المســلمين، وهــو مــا 
يعــد نقطــة تهديــد ســيبذل اإلخــوان 
ــر فــي ســبيل اســتعادتها مــرة  الكثي

ــة ثاني

فــى  المؤثــرة  الدوليــة  العوامــل 
اإلخــوان: مســتقبل 

 أوال - نقاط القوة:

وتعقــد  الدوليــة  1-التغيــرات 
المصالــح بيــن الدول الكبرى: ســببا 
رئيســيا فــي تنامــي ظاهــرة اإلســالم 
القلــب  فــي  واإلخــوان  السياســي 
اإلخــوان  تنظيــم  أدرك  قــد  منــه، 
أهميــة االقتــراب من متخــذي القرار 
فــي الــدول األوربيــة، فعملــوا علــى 
ترســيخ تواجدهــم وربــط مصيرهــم 
العالميــة،  الرأســمالية  بمصيــر 
وقدمــوا خدمــات مباشــرة لمواجهــة 
ــَل  ــة، قَبِ ــمالية العالمي ــداء الرأس أع
اإلخــوان  بتمــدد  الغربــي  العالــم 
ــا فرصــة  ــم باعتباره ــى أراضيه عل
ومصالحهــم  أهدافهــم  لتحقيــق 
األوســط،  الشــرق  فــى  الحيويــة 
حكمــت المصالــح المشــتركة عالقــة 
ــرات  ــوال عش ــوان ط ــرب باإلخ الغ
لهــذا ســيؤثر  الماضيــة،  الســنين 
علــى اإلخــوان العوامــل العالميــة 

التاليــة :
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اإلخوانــي  التنظيــم  2-وجــود 
بصــورة قانونيــة فــي بعــض البــالد 
العربيــة: إن وجــود أفــرع للجماعــة 
تحظــي بقبــول رســمي مــن ســلطات 
بعــض البــالد العربيــة يعــد نقطــة 
قــوة  للتنظيــم، فهــذا الوجــود يمنــع 
انتهــاء الفكــرة والتنظيــم ويجــدد 
الخطــاب ويعمــل وســاطة سياســية 
وضغــط دولــي علــى دولة التأســيس 
لفــك األزمــة أو حلحلتهــا أو تأجيــل 
اإلنهــاء واإلجهــاز علــى  مرحلــة 

ــة. الجماع

3-الوجــود اإلخوانــي فــي أوروبــا: 
تمكــن اإلخــوان مــن إنشــاء كيانــات 
األوروبــي  االتحــاد  فــي  متعــددة 
ســواء مراكــز إســالمية أو اتحــادات 
أو منظمــات إســالمية، اســتحوذت 
علــى صــوت المســلمين فــي أوربــا 
وتحدثــت باســمهم مــع الســلطات 

وأصبــح التخلــي عن تلــك المنظمات 
صعبــا، نظــرا الن المســلمين مكــون 
ــات  ــات المجتمع ــن مكون أساســي م
األوروبــي، هــذه الســيطرة ســمحت 
باإلتحــاد  باالســتقراء  لإلخــوان 
أعضــاءه  لحمايــة  األوروبــي 
الفاريــن والهاربيــن مــن العدالــة، 
وســمحت أيضــا بالحصــول علــى 
علــى  أنفقــت  عديــدة  تمويــالت  
العالقــة  هــذه  الجماعــة،  أنشــطة 
المركبــة والمتشــابكة تعــد نقطــة 
قــوة لصالــح الجماعــة وتمنــع مــن 
مــن  وتمنــع  إرهابيــة  تصنيفهــا 

اإلجهــاز عليهــا مســتقبال. 

األقليــات  قضايــا  4-اشــتعال 
المســلمة: مــن المؤثــرات الخارجية 
ــاء  ــي بق ــاهم ف ــن أن تس ــي يمك الت
التوتــر  بــؤر  اشــتعال  اإلخــوان، 
األقليــات  مناطــق  فــي  الطائفــي 

المســلمة، وعلــى وجــه الخصــوص 
فــي الصيــن، حيــث تتواجــد بهــا 
أقليــة اإليجــور المســلمة، أو مــع 
أقليــة الروهينجــا فــى ميانمــار، كل 
هــذه المناطــق تصلــح ألن تكــون 
ــالم  قضايــا تتبناهــا تنظيمــات اإلس
ــى رأســهم اإلخــوان  السياســى وعل
الغــرب  مــن  بإيعــاز  المســلمين، 
الدولييــن  خصومــه  الســتنزاف 
ممــا  األزمــات.  فــى  وإغراقهــم 
يعنــي إيجــاد دور وظيفــي لإلخــوان 
لهــذا قــد ال تســمح القــوى الدوليــة 

اآلن. اإلخــوان  نهايــة  بوضــع 

ثانيا- نقاط الضعف:

مــن  العالمــي  القلــق  1-ازديــاد 
تنامــي ظاهــرة التطــرف واإلرهــاب: 
ال يمكــن فصــل مــا تشــهده أوروبــا 
مــن عمليــات إرهابيــة عــن اإلخوان 
الدينيــة  فالمظلــة  المســلمين، 



25

والسياســية والمنطلقــات الفكريــة 
اختلفــت  وإن  واحــدة  للجميــع 
التنظيمــات، وازداد أعداد األوربيين 
اإلســالم  لجماعــات  المنتميــن 
السياســي المســلح ومــن ثــم امتــدت 
قلــب  إلــى  العنــف  نيــران  ألســنة 
أوروبــا بعمليــات إرهابيــة، وأصبــح 
يــؤرق مضاجــع السياســيين هنــاك، 
أســلوب  عــن  البحــث  وأصبــح 
أي  طاولــة  علــى  لمواجهتهــم 
مباحثــات. لهــذا بــدأت بعــض الــدول 
األوروبيــة فــي تصنيــف اإلخــوان 
ــا اكتشــفت  ــة بعدم ــة إرهابي كجماع
الجماعــات  وبيــن  بينهــا  العالقــة 
الموســومة باإلرهــاب فعــال، وبعدما 
الجماعــة  عناصــر  اعتنــاق  ثبــت 
لألفــكار اإلرهابيــة، هــذه المخــاوف 
وتلــك التصريحــات والتــي حاصــرت 
الماليــة  حركتهــا  فــي  الجماعــة 
تعــف  نقطــة  تعــد   ، والسياســية 
شــديدة تهــد بقاءهــا وتســاعد علــى 

إنهــاء مســيرتها ســريعا. 

القومــى  اليميــن  2-صعــود 
اليميــن  وصــول  المتطــرف: 
المتطــرف إلــى ســدة الحكــم فى دول 
أوروبيــة مهمــة  ســيكون عامــالً 
ــرة  ــذه الظاه ــى حصــار ه ــراً ف مؤث
ســواء داخــل المجتمعــات األوروبية 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــى  أو 
نظــرا لتقبــل الــدول األوربيــة ألعداد 
ــن حــروب اإلســالميين،  ــن م الفاري

ممــا مثــل عبــئ كبيــر علــى ميزانيــة 
واقتصاديــات تلــك الــدول، فارتفعــت 
أصــوات يمينيــة متطرفــة تطالــب 
الصعــود  هــذا  الالجئيــن،  بطــرد 
دائمــا ضــد اإلســالموية، فتواجــد 
اإلخــوان مرتبــط لحــد كبيــر بشــيوع 
األخــر.  وتقبــل  التســامح  نزعــة 
الســالم  لقيــم  المهجــرون  تهديــد 
ســلبي  بشــكل  يؤثــرا  المجتمعــي 
علــى وجــود اإلخــوان وتقبلهــم فــي 

العقــل الجمعــي الغربــي.

أمريــكا  بيــن  الصــراع  3-تطــور 
ــوذ  ــي النف ــن:  تنام ــيا والصي روس
الدولــى  والعســكرى  السياســى 
لروســيا، خاصــة بعــد فشــل الحــرب 
ــا  ــق أهدافه ــن تحقي ــوريا م ــى س ف
بالنســبة للواليــات المتحــدة ونجــاح 
الــروس فــى فــرض إرادتهــم هنــاك 
مؤشــر ايجابــي لصالــح اإلخــوان 
فــي  اســتخدامهم  يمكــن  حيــث 
روســيا  ضــد  الجانبيــة  المعــارك 
التقــارب  بالمنطقــة  ومصالحهــا 
الروســى – التركــى علــى المســتوى 
السياســى واالقتصادى والعســكرى، 
السياســيات  علــى  خطــرا  يشــكل 
األمريكيــة، فربمــا تبحــث عــن دور 
وظيفــي لإلخــوان بالمنطقــة انتصار 
بــاإلدارة  المخابراتــي  الجنــاح 
حــول  رأيهــا  وفــرض  األمريكيــة 
رســم دور وظيفــي جديــد لإلخــوان، 
ــدي  ــدو التقلي ــيا الع ــة روس لمواجه

ــل.   ــى األق ــا عل ــالميين، دعائي لإلس

الخالصة:

ــي  ــام العالم ــدر حاجــة النظ ــى ق فعل
لوجــود قــوى اإلســالم السياســي 
فــي الحكــم أو فــي المعارضــة أو 
ــن  ــي م ــارع السياس ــي الش ــى ف حت
فــي  أمريــكا  كفــة  ترجيــح  أجــل 
صراعهــا مــع الصيــن ودول شــرق 
ــم  ــدا أن يت ــل ج ــن المحتم ــيا، م أس
ــدم  ــف لإلخــوان المشــروط بع توظي
تجاوزهــم للــدور المرســوم لهــم، 
وهــو بالتحديــد ) الدعاية اإلســالمية 

ــيا (  ــن وروس ــد الصي ض

أن  االعتبــار  فــي  الوضــع  مــع 
المصريــة  الداخليــة  العوامــل 
مازالــت تضغــط برفــض اإلخــوان 
شــعبيا ورســميا، فالجميــع يستشــعر 
خطــر اإلخــوان المباشــر، وان كان 
اإلخــوان  الخطــر  يــدرك  النظــام 

النهائــي.

فهــل ستســتمر العاومــل الداخليــة 
ــرض  ــي تف الرافضــة لالخــوان والت
التكتيكيــة   المواجهــة  ســيناريو 
علــى مســتقبل االخــوان ، ام تفرض 
ــى  ــا عل ــة هيمنهت ــل الخارجي العوام
وظيفــي  بــدور  وتســمج  المشــهد 
هــذا   ، امنــه  بحــدود  لالخــوان  
الصــراع لــن يحســم االن وهللا اعلــم
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إن صناعــة ونشــر األخبــار الزائفــة 
هــي قضيــة قديمــة، وليســت وليــدة 
اللحظــة، لكــن فــي هــذه اآلونــة، 
مــع  خصوصــاً  خطورتهــا  ازداد 
االنتشــار الواســع لوســائل التواصل 
االجتماعــي العابــرة للحــدود، والتي 
أصبحــت تلغــم باألخبــار المضللــة 
وفقــاً لمصالــح معينــة قــد تكــون 
سياســية أو اقتصاديــة أو مجتمعيــة 
أو ضــد أشــخاص بعينهــم، حيــث 
ــم  ــى تضخي ــار عل تعتمــد هــذه األخب
الحقائــق والمبالغــة فيهــا أو محاولة 

ــويهها. تش

وفــى إطــار اعتماد جماعــة اإلخوان 
الفوضــى  بــث  أســلوب  علــى 
والشــائعات ضــد الدولــة المصريــة، 
ثقــة  إضعــاف  تســتهدف  والتــي 
ــة  ــات الدول ــى مؤسس ــن ف المواطني
والنظــام السياســي حتــى تتوقــف 
التــى  التنمويــة  المشــروعات  كل 
تســعى الدولــة المصريــة إلنجازهــا 
ــت  ــن، أطلق ــت ممك ــرع وق ــى أس ف
خــالل الســنوات الماضيــة عشــرات 
الشــائعات، منهــا االختفــاء القســري 
ــع معاشــات  ــاط، ورف ــر األقب وتهجي
ــذ  ــكار مناف ــط، واحت ــكريين فق العس
ــا. ــة وغيره ــش للســلع الغذائي الجي

ورغــم أنــه ليــس أســلوباً جديــداً 
ــة  ــوان اإلرهابي ــة اإلخ ــى جماع عل
وتعتمــد عليــه منــذ ســنوات، إال أنــه 
أصبــح ســالحاً رئيســياً لهــا منــذ بدء 
مسلســل الهبــوط، حيــث تعتمــد تلــك 
الجماعــة، منــذ ثــورة 30 يونيــو 
ــث  ــلوب ب ــى أس بشــكل رئيســي عل
ــع  ــر مواق ــب والشــائعات عب األكاذي
ومنصــات  االجتماعــي  التواصــل 
اإلعــالم المشــبوه التابــع للجماعــة.

ومما ال شــك فيه، أن قضية األخبار 
المزيفــة تبقــى مــن أخطــر األســلحة 
بمــا  والــدول،  بالمجتمعــات  فتــكاً 
ــتقرار  ــى اس ــر عل ــن خط ــكله م تش
وأمــن ووحــدة المجتمــع، وبالتأكيــد 
فــإن منــع تلــك األخبار بصــورة كلية 
يســتحيل تحقيقــه، فــي ظــل تنامــي 
اســتخدام اإلنترنــت وتنــوع أشــكاله 
وتطبيقاتــه، ولكــن هنــاك العديــد من 
صــور الــرد علــى تلــك األكاذيــب 
والمعلومــات المغلوطــة، وفــي هــذا 
الســياق فــي ظــل الحــرص الشــديد 
ــى تدفــق  ــة عل ــة المصري مــن الدول
الصحيحــة  المعلومــات  وتــداول 
قامــت بالعديــد مــن الجهــود فــي هذا 
الشــأن، لكــن قبــل أن نبــدأ فــي ســرد 
لتلــك الجهــود، يجــب أن نعلــم مــدى 
ــار  ــائعات واألخب ــك الش ــورة تل خط

ــة  ــن الدول ــة بي ــى العالق الزائفــة عل
والمواطــن.  

علــى  الزائفــة  األخبــار  خطــورة 
العالقــة بيــن الدولــة والمواطــن: 

الزائفــة  األخبــار  خطــورة  تتمثــل 
اإلخــوان  جماعــة  تبثهــا  التــي 
اإلرهابيــة علــى العالقــة بيــن الدولة 
والمواطــن علــى النحــو التالــي:

فــي  -1 المواطــن  ثقــة  هــز 
وخلــق  الدولــة  مؤسســات 
الثقــة  عــدم  مــن  منــاخ 
ومؤسســاتها  الدولــة  بيــن 
ــن  ــب والمواطــن م ــن جان م

آخــر. جانــب 
والهلــع  -2 الخــوف  إثــارة 

فــي المجتمــع ونشــر روح 
اليــأس وإلحبــاط فــي نفــوس 
المواطنيــن الســيما فــي ظــل 
كورونــا  فيــروس  أزمــة 

العالميــة.
التــي  -3 اإلنجــازات  تشــويه 

مختلــف  فــي  تتحقــق 
المجــاالت ومحاولــة التقليــل 
منهــا بهــدف إحــداث نــوع 
االســتقرار  عــدم  مــن 

خلــي. ا لد ا

اإلخوان والشائعات.. ارتباط يدل على تراجع واضح

د.سهرة القاسم - أستاذ مساعد العلوم السياسية  بجامعة اإلسكندرية
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الوطنــي  -4 االقتصــاد  ضــرب 
ومحاولــة عرقلــة معــدالت 
ظــل  فــي  الســيما  نمــوه 
والنتائــج  المؤشــرات 
اإليجابيــة التــي يحققهــا رغم 
وتأثيرهــا  كورونــا  أزمــة 

.ً لميــا عا
إثــارة الفتــن والخصومــات  -5

بيــن  الخالفــات  وتعميــق 
فئــات المجتمــع، والنيــل مــن 
المصــري  القومــي  األمــن 
مــن  حالــة  إثــارة  بغــرض 
الهلــع والبلبلــة لــدى الــرأي 

العــام.

استراتيجية اإلخوان الخطرة:  

والعناصــر  الجماعــات  هــذه  إن 
والمؤسســات اإلعالميــة المعاديــة 
للدولــة تتبــع طرقــاً وآليــات متعــددة 
للشــائعات  للترويــج  ومختلفــة 
وخــداع المواطنيــن، ولعــل أبــرز 

هــذه اآلليــات:

تــداول فيديوهــات وصــور . 1
ومقاطــع صوتيــة مفبركــة 
ونســبها لجهــات رســمية.

صوتيــة . 2 مقاطــع  تــداول 
ــة منســوبة لمســئولين  مزيف
الصحــة  لمنظمــة  تابعيــن 
ــن  ــر بي ــر الذع ــة تثي العالمي

المواطنيــن حــول فيــروس 
كورونــا.

صوتيــة . 3 رســائل  تــداول 
التواصــل  تطبيقــات  علــى 
عــدم  تزعــم  االجتماعــي 
التطعيمــات  صالحيــة 
فــي  وتســببها  بالمــدارس 
للطــالب. خطيــرة  أمــراض 

الحقائــق . 4 بيــن  الدمــج 
. ت ئعا لشــا ا و

بكافــة . 5 الدراســة  تعطيــل 
بمختلــف  المــدارس 
الجمهوريــة  محافظــات 
األحــوال  ســوء  بســبب 
الجويــة رغــم توقفهــا فــي 
فقــط. المحافظــات  بعــض 

نشــر بعــض وســائل اإلعــالم . 6
أخبــار غيــر موثوقــة دون 

ــر. ذكــر مصــدر الخب
وســائل . 7 بعــض  تــداول 

ــن  ــر بشــأن تعيي اإلعــالم خب
وزيــر جديــد بالحكومــة رغم 
للمنصــب  المرشــح  كــون 
ــالً عــن مصــادر  ــاً، نق متوفي

مجهولــة.
وهميــة . 8 حســابات  إنشــاء 

التواصــل  مواقــع  علــى 
لمســئولين  االجتماعــي 
حكوميــة  لجهــات  أو 
واســتغاللها فــي نشــر أخبــار 
صحيحــة. غيــر  ومعلومــات 

إنشــاء حســابات وصفحــات . 9
التربيــة  لوزيــر  وهميــة 
قــرارات  لنشــر  والتعليــم 
وأخبــار غيــر صحيحــة مثــل 

إلغــاء نظــام التعليــم الجديــد.
وســائل . 10 بعــض  نســب 

ــة  اإلعــالم تصريحــات خاطئ
للجــدل  مثيــرة  ومعلومــات 

ومســئولين. لــوزراء 
ــدث . 11 ــح للمتح ــزاء تصري اجت

التعليــم  اإلعالمــي لــوزارة 
العالــي عــن دمــج امتحانــات 
ــن الدراســيين األول  الفصليي
ــاً  ــات تزامن ــي بالجامع والثان

ــا. مــع أزمــة كورون
استغالل »الشــعار« الخاص . 12

اإللكترونيــة  بالمواقــع 
الموثوقــة لنشــر أخبــار غيــر 

صحيحــة.
تــداول أخبــار غيــر صحيحــة . 13

مــع إضفــاء الشــعار الخــاص 
بإحــدى المواقــع الشــهيرة 
اليــوم  »كموقــع  عليهــا 

الســابع«.
مخادعــة . 14 عناويــن  كتابــة 

وتضخيمهــا. لألخبــار 
وهمــي 51.  هاشــتاج  صنــع   

مواقــع  يتصــدر  وجعلــه 
االجتماعــي  التواصــل 

. » نــد تر «

فــي  المصريــة  الدولــة  آليــات 
المزيفــة:  لألخبــار  التصــدي 

على المستوى التشريعي:

مكافحــة  قانــون  مشــروع   )*(
علــى  ينــص  والــذي  الشــائعات 
»يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن 
6 أشــهر وال تزيــد عــن 3 ســنوات، 
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ــر  ــه وراء نش ــت أن كل شــخص يثب
ــن  ــل ع ــة ال تق ــائعة، وبغرام أي ش
ــاوز 100  ــة وال تتج 10 أالف جني
ألــف جنيــة، أو بإحــدى العقوبتيــن.

)*( قانــون »مكافحــة جرائــم تقنيــة 
 المعلومــات« الصــادر عــام 2018، 
يحظــر  علــى   25 المــادة  نصــت 
نشــر الشــخص عــن طريــق الشــبكة 
المعلوماتيــة أي معلومــات أو أخبــار 
أو صــور، تنتهــك خصوصيــة أي 
ومعاقبتــه  رضــاه،  دون  شــخص 
حــال مخالفــة ذلــك بالحبــس مــدة 
ال تقــل عــن 6 أشــهر، وبغرامــة 
ال تقــل عــن 50 ألــف جنيــه وال 
أو  جنيــه،  ألــف   100 تجــاوز 

بإحــدى العقوبتيــن.

)*( قانــون العقوبــات نصــت المــادة 
رقــم 188 علــى الحبــس مــدة ال 
تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن 
ــى 20  ــد عل ــه وال تزي 5 آالف جني
ــار  ــر أي أخب ــى نش ــه عل ــف جني أل
أو  العــام،  الســلم  تكــدر  كاذبــة 

بإحــدى العقوبتيــن.

ــة  ــم الصحاف ــون تنظي )*( حظــر قان
المواقــع  كافــة  علــى  واإلعــالم 
اإللكترونيــة والوســائل اإلعالميــة 
نشــر أو بــث أيــة أخبــاراً كاذبــة، 
والحســابات  المواقــع  واعتبــر 
ــغ  ــي يبل ــة الشــخصية الت اإللكتروني
عــدد متابعيهــا 5 آالف متابــع أو 
أكثــر وســيلة إعالميــة، وبالتالــي 

تخضــع لهــذا الحظــر.

على المستوى األمني والقضائي: 

)&( فــي عــام 2002 تــم إنشــاء 
الحاســبات  مكافحــة  جرائــم  إدارة 
بــوزارة  المعلومــات  وشــبكات 
الداخليــة وتختــص بضبــط ومكافحة 

جرائــم  اإلنترنــت.

)&( إنشــاء إدارة البيــان والتوجيــه 
ــب  ــي مكت والتواصــل االجتماعــي ف
النائــب العــام، وتســتهدف توضيــح 
ودحــض  العــام  للــرأي  الحقائــق 
ــة حــول مــا تباشــره  ــار الكاذب األخب
ــن اختصاصــات. ــة م ــة العام النياب

العامــة  النيابــة  خصصــت   )&(
أرقــام واتــس آب وأعلنــت عنهــا 
لتلقــي البالغــات عــن الشــائعات.

أمــا علــى المســتوى اإلعالمــي فقــد 
تــم:

)*( إصــدار الحكومــة تقريــرا دوريا 
وتوضيــح  الشــائعات  علــى  للــرد 

ــر 2014. ــذ أكتوب ــق من الحقائ

االتصــاالت  وزارة  إطــالق   )*(
االتصــاالت  قطــاع  )اســتراتيجية 
 )2025 المعلومــات  وتكنولوجيــا 
المجتمــع  إلــى  التحــول  بهــدف 
الرقمــي، لضمــان أمــن المعلومــات 
المعلومــات  انتشــار  مــن  والحــد 

المزيفــة.

)*( قــرار المجلــس األعلــى لتنظيــم 
منــع  مايــو 2018  فــي  اإلعــالم 
نشــر أي أخبــار مجهولــة المصــدر.

)*( فــي عــام 2015، تــم إنشــاء 
المجلــس األعلــى لألمــن الســيبراني 

ــة،  ــار الكاذب ــر األخب ــن نش ــد م للح
ــا  ــن مم ــات المواطني ــرقة بيان أو س
ــة. ــار كاذب ــى انتشــار أخب ــؤدي إل ي

)*( فــي أغســطس 2018 صــدر 
إعالمــي  مركــز  بإنشــاء  قــرار 
ــد  ــى العدي ــوزراء، ليتول ــس ال لمجل
توضيــح  أبرزهــا  المهــام  مــن 

العــام.  الحقائــق  للــرأي 

هــذه  فــي  الشــائعات  ولمواجهــة 
وحــرص  االســتثنائية،  الظــروف 
ــق  ــة علــى توضيــح الحقائ الحكوم
بشــكل فــوري والتواصــل الفعــال 
ــار  ــدي لألخب ــن للتص ــع المواطني م
الزائفــة تــم اتخــاذ عــدة خطــوات 

ومــن بينهــا: 

-قــرر الســيد رئيــس الــوزراء اتخــاذ 
عــدد مــن اإلجــراءات القانونيــة ضد 
ــار  ــر األخب ــي نش ــاهم ف ــن س كل م

الزائفــة.

رقمــي  الحكومــة  -تخصيــص 
 /01155508688( واتســاب 
لإلبــالغ   ،)01155508851
ــروس  ــق بفي عــن أي شــائعات تتعل
غيــره. أو  المســتجد  »كورونــا« 

-إصــدار المركــز اإلعالمــي لمجلــس 
الــوزراء تقريــر دوري منفصل للرد 
والمعلومــات  الشــائعات  كل  علــى 
ــروس  ــول في ــارة ح ــة المث المغلوط
»حقائــق  مســمي  تحــت  كورونــا 
كورونــا«.  شــائعات  علــى  تــرد 
ــي كانــت  ــات الت ــك بجانــب اآللي وذل

ــي: ــل وه ــودة بالفع موج
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لرئاســة  الرســمية  -الصفحــة 
الفيــس  علــى  الــوزراء  مجلــس 
بــوك، تحظــى بمتابعــة مــا يزيــد 
ــع خــالل وقــت  ــون متاب عــن 5-ملي

إصدارهــا. مــن  قليــل 

_ نشــر كافــة البيانــات والمعلومــات 
أجهــزة  بأنشــطة  المتعلقــة 
المختلفــة. الدولــة  ومؤسســات 

 -نشــر االنفوجرافــات والفيديوهــات 
حجــم  توضــح  التــي  والبيانــات 
االنجــازات التــي تتــم داخــل الدولــة.  

 -يتــم مــن خــالل الصفحــة التواصــل 
والــرد علــى استفســارات وتعليقــات 

الــرواد بشــكل فــوري. 

ru� ــي  ــي التال ــد اإللكترون )- البري
 )mors@idsc .ne t .eg
والمخصــص الســتقبال أي شــائعات 
ــى مــدار اليــوم. أو استفســارات عل

الخاصــة  الرســمية  الصفحــات   -
واألجهــزة  الــوزارات  لكافــة 
الحكوميــة المختلفــة والبالــغ عددها 
ــام  ــب األرق ــى جان ــة إل )30( صفح
التليفونيــة للــوزارات والمخصصــة 
للتواصــل مــع المواطنيــن وتلقــي 
ــرد  ــن وال أي استفســارات المواطني

عليهــا. 

المركــز اإلعالمــي لمجلــس الوزراء 
والشائعات:

ــس  ــي لمجل ــز اإلعالم أنشــئ المرك
ــن  ــدد م ــام بع ــدف القي ــوزراء به ال

ــام:  المه

الفعــال . 1 التواصــل  تحقيــق 
وكافــة  الحكومــة  بيــن 
ــالم  ــائل اإلع ــا ووس أجهزته
دحــض  بهــدف  المختلفــة، 
مختلــف  حــول  الشــائعات 
القضايــا وتوضيــح الحقائــق 
للــرأي العــام فــي إطــار مــن 

والمصداقيــة. الشــفافية 

تســويق أنشــطة الحكومــة . 	
مبســط  بشــكل  للمواطــن 
ــة مبســطة  وبصــورة إعالمي

وشــاملة.

ــل . 	 ــة لح ــود الدول ــراز جه إب
المواطنيــن  مشــكالت 
عــن  المعانــاة  وتخفيــف 
المصــري المواطــن  كاهــل 

المضمــون . 	 رصــد وتحليــل 
لدعــم  اليومــي  اإلعالمــي 
يتــم  فيمــا  القــرار  اتخــاذ 

تناولــه

ــاة  ــرة ملق ــاك مســئولية كبي وهن
ــز اإلعالمــي  ــق المرك ــى عات عل
والــرد  للشــائعات  للتصــدي 
عليهــا خلــق حالــة مــن التوعيــة 
باســتخدام  المجتمــع  داخــل 
واآلليــات  الوســائل  مختلــف 

وتتمثــل فــي:

)&( تقرير توضيح الحقائق:

إلــى 	  التقريــر  ويهــدف 
للــرأي  الحقائــق  توضيــح 
كافــة  علــى  والــرد  العــام 
والشــائعات  المغالطــات 

وســائل  بمختلــف  المثــارة 
مــن  إطــار  فــي  اإلعــالم 

. فية لشــفا ا
اإلعالمــي 	  المركــز  أصــدر 

حتــى اآلن )310( عــدداً من 
الحقائــق  توضيــح  تقريــر 
فــي  التقريــر  بدايــة  منــذ 
اآلن. حتــى   2014 أكتوبــر 

دوري 	  تقريــر  إصــدار 
كل  علــى  للــرد  منفصــل 
والمعلومــات  الشــائعات 
حــول  المثــارة  المغلوطــة 
تحــت  كورونــا  فيــروس 
مســمي »حقائــق تــرد علــى 

كورونــا«.  شــائعات 

ــات  ــات والمعلوم ــة البيان )&( إتاح
ــام: ــرأي الع لل

ــة مواجهــة الشــائعات  ــاً بأهمي إيمان
مــن خــالل اســتباق نشــر المعلومات 
والصحيحــة  والمؤثــرة  الســريعة 
التــي  القضايــا  حــول  والدقيقــة 
رأســها  وعلــى  المواطــن  تشــغل 
قضايــا الصحــة والتعليــم والبنيــة 
المركــز  قــام  ولذلــك  التحتيــة، 
اإلعالمــي بتســليط الضــوء علــى 
ــك  ــي تل ــة ف ــة المبذول ــود الدول جه
القطاعــات المســتهدفة بالشــائعات. 

اإلحصائيات خالل عام 2020:

وخطــط  اســتراتيجيات  وفــق 
علــى  قــادرة  ومرنــة  اســتباقية 
والقضــاء  الشــائعات  مواجهــة 
تواصلــت  مهدهــا،  فــي  عليهــا 
ــى مــدار عــام  ــة عل الجهــود الدؤوب
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ــس  ــي لمجل ــز اإلعالم 2020، للمرك
ــر  ــائعات ونش ــوزراء للتصــدي للش ال
ــوي  ــدوره الحي ــتكماالً ل ــق، اس الحقائ
فــي التواصــل الفعــال مــع الــرأي العــام 
بوســائل متعــددة، لتنميــة الوعــي مــن 
خــالل تفنيــد الشــائعات بمــا يقطــع 
الطريــق أمــام مروجيهــا، وعــرض 
المعلومــات الصحيحــة والموثقــة مــن 
وحياديــة  شــفافية  بــكل  مصادرهــا 
وبشــكل فــوري وســريع، فضــالً عــن 
تحليــل هــذه الشــائعات واســتخالص 
مــن  المركــز  تمكــن  التــي  النتائــج 
العمــل  آليــات  ووضــع  تطويــر 

              . لمســتقبلية ا

المركــز  نشــر  الصــدد  هــذا  وفــي 
اإلعالمــي لمجلــس الــوزراء، تقريــراً 
تضمــن انفوجرافــات ســلطت الضــوء 
الشــائعات  مواجهــة  حصــاد  علــى 
ــدار عــام  ــى م ــق عل ــح الحقائ وتوضي

 .2020

 ،2020 عــام  أن  التقريــر  وأظهــر 
الســنوات اســتهدافاً  أكثــر  كان مــن 
األعــوام  مــدار  علــى  بالشــائعات 
بلغــت  بنســبة  الماضيــة،  الســتة 
ــة بـــ 26.1 %  29.9%، وذلــك مقارن
ــي 2018،  ــي 2019، و16.9% ف ف
فــي  و%8.5  فــي2017،  و%12.2 
2016 و4.1% فــي 2015، و%2.3 

 .2014 فــي 

وفيمــا يتعلــق بالشــهور التــي شــهدت 
الشــائعات  مــن  عــدد  أكبــر  تــداول 
أوضــح   ،2020 عــام  مــدار  علــى 
التقريــر أن شــهر أبريــل جــاء فــي 
 ،%11.5 بنســبة  األولــى  المرتبــة 
ــبة %10.5،  ــمبر بنس ــهر ديس ــم ش ث

ــو بنســبة 10.2%، بينمــا بلغــت  وماي
ــو %9.7،  ــر 9.8%، ويوني فــي نوفمب
وســبتمبر %7.8،  وأكتوبــر %8.1، 
ويوليــو 7.6%، وأغســطس %6.8، 
 ،%6 وينايــر   ،%6.5 ومــارس 

 .%5.5 وفبرايــر 

هــذا وقــد كشــف التقريــر أن قطــاع 
القطاعــات  أكثــر  كان  االقتصــاد 
ــبة  ــر بنس ــهر يناي ــالل ش ــتهدافاً خ اس
الصحــة  احتلــت  بينمــا   ،%20.3
الصــدارة علــى مــدار الشــهور الســتة 
التاليــة حيــث وصلــت نســبة الشــائعات 
الخاصــة بهــذا القطــاع فــي فبرايــر 
 ،%39.4 مــارس  وفــي   ،%31.3
 ،%36.5 ومايــو   ،%37.3 وأبريــل 
ويونيــو 28.6%، ويوليــو %21.3، 
بينمــا أصبــح التعليــم األكثــر اســتهدافاً 
 ،%22.4 بنســبة  أغســطس  فــي 
بنســبة %34،  وســبتمبر           
ــن  ــي حي ــر بنســبة 29.4%، ف وأكتوب
عــادت الصحــة للمقدمــة فــي نوفمبــر 
وديســمبر   ،%19.1 بلغــت  بنســبة 

 .%27.3 بنســبة 

وبالنســبة لترتيــب القطاعــات طبقــاً 
الشــائعات، جــاء  اســتهداف  لنســبة 
كانــت  الصــدارة  أن  التقريــر  فــي 
لقطــاع الصحــة بنســبة 24.1%، تــاله 
التعليــم بنســبة 18.4%، واالقتصــاد 
بنســبة 15%، والتمويــن بـــ %9.8، 
واإلســكان   ،%9 بنســبة  والزراعــة 
واآلثــار  والســياحة   ،%4.3 بنســبة 
بنســبة 4.1%، والتضامــن االجتماعي 
والكهربــاء  والوقــود   ،%4 بنســبة 
اإلداري  واإلصــالح   ،%4 بنســبة 
ــبة %3.3.  ــرى بنس ــبة 4%، وأخ بنس

عــدد  نســبة  فــإن  للتقريــر،  ووفقــاً 
ــا  ــة بجائحــة كورون الشــائعات المتعلق
عــدد  إجمالــي  مــن   %51.8 بلغــت 
الشــائعات، مشــيراً فــي الوقــت نفســه 
ــبة  ــاً لنس ــات وفق ــب القطاع ــى ترتي إل
ــث  ــا، حي اســتهدافها بشــائعات كورون
ــة بنســبة  ــي المقدم جــاءت الصحــة ف
51.4%، والتعليــم بنســبة %18.1، 
واالقتصــاد بنســبة 18.1%، والتموين 
واآلثــار  والســياحة   ،%5.2 بنســبة 
ــبة %3.2.  ــرى بنس ــبة 4%، وأخ بنس

ترتيــب  التقريــر  اســتعرض  كمــا 
الشــهور وفقــاً لمعدل انتشــار شــائعات 
كورونــا، مبينــاً أن شــهر أبريــل احتــل 
ومــن   ،%20.1 بنســبة  الصــدارة 
ثــم مايــو بنســبة 16.5%، ويونيــو 
بنســبة  وديســمبر   ،%14.4 بنســبة 
13.7%، ونوفمبــر بنســبة %10.4، 
وأكتوبــر   ،%5.4 بنســبة  ومــارس 
بنســبة  ويوليــو   ،%5.1 بنســبة 
 ،%3.6 بنســبة  وأغســطس   ،%4.2
وفبرايــر   ،%3.6 بنســبة  وســبتمبر 
بنســبة 1.6%، وينايــر بنســبة %1.4. 

هــذا وقــد رصــد التقريــر مجموعــة 
مــن الشــائعات التي اســتهدفت تشــويه 
اإلنجــازات، ومــن بينهــا توقــف العمــل 
بالمبــادرة الرئاســية للقضــاء علــى 
الجراحيــة  العمليــات  انتظــار  قوائــم 
الحرجــة، وإقــرار الحكومــة قانونــاً 
يحصــن »صنــدوق مصــر الســيادي« 
ــة والمســاءلة، وتخفيــض  ضــد الرقاب
اإلداري  الجهــاز  موظفــي  رواتــب 
للعاصمــة  المنتقليــن  غيــر  للدولــة 
خطــة  وتعديــل  الجديــدة،  اإلداريــة 
ــة واســتقطاع  ــة للدول ــة العام الموازن
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100 مليــار جنيــه منهــا لمواجهــة 
تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا. 

وأيضــاً تضمنــت هذه الشــائعات تراجع 
إيــرادات قنــاة الســويس بنســبة %20 
بالتزامــن مــع اتخــاذ الســفن مســارات 
ــة  ــر المناطــق التاريخي ــة، وتطوي بديل
بالقاهــرة بطــرق عشــوائية، باإلضافــة 
ألهالــي  القســري  التهجيــر  إلــى 
المحافظــات  بمختلــف  العشــوائيات 
منظومــة  وفشــل  تعويضهــم،  دون 
ــن الصحــي الشــامل ببورســعيد  التأمي
وتقليــص  األطبــاء،  لنقــص  نتيجــة 
المخصصــات الماليــة لبرامــج الحماية 
االجتماعيــة بموازنــة العــام المالــي 
2021/2020، فضــالً عــن توقــف 
ــة  ــة القومي ــروعات الهيئ ــل بمش العم

ــا.  ــة كورون ــبب أزم ــاق بس لألنف

التقريــر  وإلــى جانــب ذلــك، رصــد 
مجموعــة مــن أخطــر الشــائعات التــي 
 ،2020 عــام  خــالل  تداولهــا  تــم 
انتقــال عــدوى  فــي  تمثلــت  والتــي 
التبــرع  عمليــة  أثنــاء  الفيروســات 
الحكوميــة،  بالمستشــفيات  بالــدم 
الكلــوي  الغســيل  جلســات  وإجــراء 
المرضــى  مــع  كورونــا  لمصابــي 
اآلخريــن بالمستشــفيات الحكوميــة، 
وعجــز فــي أجهــزة وحــدات الرعايــة 
المركزة أو مســتلزماتها بالمستشفيات 
الحكوميــة، وتوزيــع كمامــات مصنعــة 
مــن مــواد غيــر طبيــة بمستشــفيات 
مــن  والتخلــص  الصحــي،  العــزل 
النفايــات الطبيــة الخاصة بمستشــفيات 

العــزل بطريقــة غيــر آمنــة. 

ومــن بيــن أخطــر الشــائعات كذلــك 

إعالنيــة  الفتــات  الحكومــة  نشــر 
ببعــض محافظــات الجمهوريــة تحمــل 
إلثــارة  يقتــرب«  »الخطــر  عبــارة 
واســتيراد  المواطنيــن،  بيــن  الهلــع 
بفيــروس  مصابــة  لحــوم  شــحنة 
كورونــا، واســتخدام وزارة الصحــة 
ــدرن والحصبــة« للوقايــة  لقاحــي »ال
مــن فيــروس كورونــا، وانتشــار وبــاء 
بمختلــف  الســحائي«  »االلتهــاب 
وعــدم  الجمهوريــة،  محافظــات 
الحريــق  طفايــات  جميــع  صالحيــة 

مصــر.  فــي  المســتخدمة 

بعــض  التقريــر،  عــرض  كمــا 
الشــائعات غيــر المنطقيــة والتــي تعــد 
وفــي  العــام،  مــدار  علــى  األغــرب 
ضحايــا  جثاميــن  حــرق  مقدمتهــا 
عقــود  وإيقــاف  كورونــا،  فيــروس 
الــزواج لمــدة عــام بدايــة ًمــن يوليــو 
حديثــي  األطبــاء  وتكليــف  القــادم، 
ــي نظــام  التخــرج بمهــام التمريــض ف
قــرار  وصــدور  الجديــد،  التدريــب 
بفــرض رســوم علــى الطــالب عنــد 
ــداول منشــور  الدخــول للجامعــات، وت
يزعــم إقــرار خصومــات علــى رواتــب 

ــن جــراء إصابتهــم  ــن المتغيبي المعلمي
كورونــا.  بفيــروس 

وفــي نفــس الســياق، تــم الترويــج 
لشــائعات عــن تجريــع األطفــال حقــن 
كتطعيمــات ضــد شــلل األطفــال تســبب 
العقــم، وإجبــار األهالــي باإلســكندرية 
إلبقائهــم  إقــرارات  توقيــع  علــى 
بالمنــازل الُمعَرضة للســقوط، وتحويل 
المكتبــات المدرســية لفصــول دراســية 
مراعــاة لقواعــد التباعــد االجتماعــي 
بالمــدارس، واســتبعاد المواطنيــن مــن 
ــم  ــدان الرق ــال فق ــي ح ــم التموين الدع
الســري للبطاقــة التموينيــة، وتحميــل 
وتطهيــر  تعقيــم  نفقــات  المواطنيــن 

ــاجد.  المس

ــض  ــى بع ــر إل ــار التقري ــراً، أش وأخي
ــا  ــم نفيه ــررت وت ــي تك ــائعات الت الش
ــرض  ــا، ف ــن بينه ــرة وم ــن م ــر م أكث
ــح  ــى تصاري ــة 150 جنيهــاً عل ضريب
دفــن الموتــى، وبيــع عــدد مــن اآلثــار 
أجنبيــة،  جهــات  لصالــح  المصريــة 
لخســائر  الســويس  قنــاة  وتعــرض 
كورونــا،  أزمــة  نتيجــة  فادحــة 
فاســدة  دقيــق  شــحنات  واســتخدام 
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ــور  ــم، وظه ــز المدع ــاج الخب ــي إنت ف
ــور  ــزا الطي ــدة مــن أنفلون ســاللة جدي

ــر.  ــي مص ف

ــك،  ــررة كذل وشــملت الشــائعات المتك
تأجيــل صــرف منحــة العمالــة غيــر 
المنتظمــة، ووقــف تــداول العمــالت 
ــدار  ــدء إص ــع ب ــن م ــة بالتزام الورقي
وفــرض  البالســتيكية،  العمــالت 
المصرييــن  ودائــع  علــى  ضرائــب 
بالبنــوك، وتســريح عــدد كبيــر مــن 
ــذ  ــة بالتزامــن مــع تنفي ــي الدول موظف
خطــة التأهيل اإلداري تمهيــداً لالنتقال 
للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، وانتشــار 
أســراب مــن الجــراد األســود بالمناطق 

المصريــة. الحدوديــة 

للتصــدى  المجتمعيــة  المســئولية 
اإلخــوان: لشــائعات 

مــن المؤكــد أن مواجهــة الشــائعات 
ليســت مســئولية الدولــة وحدهــا، بــل 
هــي مســئولية البــد أن يتشــارك فيهــا 
الجميــع مــع مؤسســات الدولــة وعلــى 
رأســها وســائل اإلعــالم والمؤسســات 
والثقافيــة  والتعليميــة  الدينيــة 
ــائل  ــا أن وس ــي، كم ــع المدن والمجتم
اإلعــالم تلعــب دوراً هامــاً فــي تشــكيل 
علــى  يقــع  لــذا  المواطنيــن،  وعــي 
عاتقهــا مســئولية كبيــرة فــي مكافحــة 

ــالل: ــن خ ــك م ــم ذل ــائعات، ويت الش

معلومــات . 1 أي  نشــر  عــدم 
مصادرهــا  خــالل  مــن  إال 
ــدي  ــن م ــد م ــمية والتأك الرس

. قيتهــا ا مصد
الجمهــور . 2 وتعريــف  توجيــه 

بمخاطــر الشــائعات وتأثيراتها 

المجتمــع  علــى  الســلبية 
مــن  لهــا  التصــدي  وكيفيــة 
المســئولين  ظهــور  خــالل 
هــذا  فــي  والمتخصصيــن 

المجــال.
ــة بهــدف . 3 ــة وقائي ــم توعي تقدي

التنبــؤ بالشــائعات ممــا يســاهم 
الشــائعات  بعــض  منــع  فــي 

ــا. ــل وقوعه قب
التنســيق مــع مختلــف الجهات . 4

داخــل الدولــة والتــي يمكــن 
االســتفادة منهــا فــي الحــد مــن 

مخاطــر الشــائعات.

أمــا بالنســبة للمؤسســات التعليميــة 
ــا: ــب عليه فيج

)*( رفــع المســتوى الثقافــي للعامليــن 
فــي المؤسســات التعليميــة بمخاطــر 

الشــائعات.

الدراســية  المناهــج  تضميــن   )*(
بمختلــف المراحــل التعليميــة مــواداً 
عــن الشــائعات وكيفيــة التعامــل معهــا 

والتصــدي لهــا.

ــة  ــطة طالبي ــدوات وأنش ــم ن )*( تنظي
الطــالب  توعيــة  بهــدف  مختلفــة 
بمخاطــر وســائل التواصــل االجتماعي 

فــي تــداول الشــائعات.

وبالنسبة للمؤسسات الدينية فيجب: 

ــي  ــة المســاجد ف ــل دور أئم )&( تفعي
تنميــة قيــم المصداقيــة والتحقــق مــن 
ــث تكــون جــزءاً مــن  المعلومــات بحي

ــي. الخطــاب الدين

)&( تنظيــم نــدوات دينيــة وقوافــل 
ــر  ــي األئمــة للتحذي ــة ف ــة ممثل توعوي

مــن مخاطــر الشــائعات علــى أمــن 
كيفيــة  مــع  المجتمــع  واســتقرار 

لهــا. والتصــدي  مواجهتهــا 

)&( تواجــد األئمــة وعلمــاء الديــن 
المختصيــن مــن األوقــاف واألزهــر 
عبــر المنصــات اإللكترونيــة ووســائل 
االتصــال الحديثــة مــن أجــل الوصــول 
معهــم  والتواصــل  للشــباب،  إلــى 
ــكار المغلوطــة.  ــم ضــد األف وتحصينه

هنــاك  أن  مــن  بالرغــم  وأخيــراً 
لجماعــة  الدولــي  التواجــد  تراجــع 
الســاحة  علــى  المســلمين  اإلخــوان 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  الدوليــة 
ــة  ــادات الجماع ــن قي ــامات بي واالنقس
وتشــتتهم وصراعهــم  الخــارج  فــى 
علــى الُســلطة داخــل الجماعــة، األمــر 
الــذي أفقــد المجتمــع الدولــي الثقــة 
فيهــم وبــدأ فــى االســتغناء عنهــم، 
ممــا دفعهــم إلــى تكثيــف تواجدهــم 
ــيال  ــع االفتراضــي والسوش ــى الواق ف
ميديــا، وهنــا يتطلــب األمــر بجانــب 
جهــود الدولــة المصريــة فــي مواجهــة 
تلــك المعلومــات الزائفــة، فــإن هنــاك 
مســئولية ملقــاة أيضــاً علــى عاتــق 
المواطنيــن، ومــن الضــروري التحقــق 
والرجــوع  المعلومــة  مصــدر  مــن 
للمصــادر الرســمية والموثوقــة، قبــل 
ســواء  أخبــار  أي  تــداول  أو  نشــر 

كانــت صحيحــة أو مغلوطــة. 
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تقديم:

تُعتبــر حركــة النهضــة التونســية 
الفصيــل األقــوى فــي تيــار اإلســالم 
السياســي. فهــي تنظيــم إخوانــي 
 1970 ســنة  تونــس  فــي  نشــأ 
تحــت اســم »الجماعــة اإلســالمية«  
ثــم أصبــح يُســّمى »حركــة االتجــاه 
ثــم   1981 ســنة  اإلســالمي« 
»حركــة النهضــة » فــي 1989. 
مــن 2011  الحكــم  إلــى  وصعــد 
ــذا  ــف كان أداء ه ــى 2021. فكي إل
الحــزب خــالل هــذه الفتــرة؟ وكيــف 
ســيكون موقعــه بعــد حــراك 25 
ومــا  2021؟  يوليــو  جويليــة/ 
ــل  ــي ظ ــي ف ــتقبله السياس ــو مس ه
واإلقليميــة؟ المحليــة  المتغيــرات 

أوالً-  حركــة النهضــة بعــد 2011: 
أداء محــل جــدل:

أْن  النهضــة،  لحركــة  يســبق  لــم 
كانــت لهــا مشــاركة سياســية، فــي 
هيــاكل الدولــة )حكومــة أو برلمان( 

قبــل 2011.

»الربيــع  انتفاضــة  فبعــد  لذلــك، 
ــها  ــدْت الحركــة نفس العربــي« وج
فجــأة – وخاصــة بعــد انتخابــات 
ــم،  ــتحقاقات الحك ــام اس 2011- أم
حكومــة  تشــكيل  منهــا  مطلــوب 

الفائــز  باعتبارهــا  البــالد  إلدارة 
ــات، بنســبة 37  ــي االنتخاب األول ف
ــن  ــي م ــد برلمان ــة و89 مقع بالمائ
أصــل 2017 ،)انظــر مقــال بموقــع 
ــات  ــة ، االنتخاب ــو الدولي ــت كارل من
الســابقة فــي تونــس منــذ ثــورة 
2011، بتاريخ 05/04 / 2018. 
ــن  ــى  أن الناخبي ــارة إل ــدر اإلش يج
التونســيين صوتــوا بكثافــة لحركــة 
النهضــة لثالثــة أســباب: الســبب 
مضطهــدة  حركــة  ألنهــا  األول. 
وفقــا لرؤيــة البعــض، ولــم تمــارس 
والقانونــي،  السياســي  النشــاط 
فــي عهــدي الرئيســين األســبقين 
ــب  ــي، ممــا ترت بورقيبــة وبــن عل
عليــه تعاطــف بعض الناخبيــن معها 
تلقائيــا. والســبب الثانــي. أن حركــة 
النهضــة التــي بقيــت 41 ســنة فــي 
بهــا  المعتــرف  غيــر  المعارضــة 

تنــادي  كانــت   ،)2011�1970(
بالفســاد وغــالء  تنــدد  بشــعارات 
األســعار، وأْخلقـَـة الحيــاة السياســية 
لكســب أصــوات الناخبيــن، فــأراد 
الناخبــون اختبــار، مــدى تحقيــق 
هــذه الشــعارات، علــى يــد النهضــة 
ــث.  ــات. والســبب الثال ــد االنتخاب بع
النخبــة،   وخاصــة  الناخبيــن  أراد 
ــدرة  ــة وق ــدى إمكاني ــن م ــد م التأك
أن  مــن  إســالموي،  حكــم  نظــام 
يكــون نظامــا سياســيا ودينيــا فاعل، 
فــي نفــس الوقــت؟، ومــدى إختالفــه  
عــن األنظمــة السياســية الســائدة 

؟ )الليبراليــة واالشــتراكية( 

بعــد  مــا  حكومــة  تشــكيل  بعــد 
انتخابــات 2011 برئاســة حــزب 
حركــة النهضــة، اتضــح أن هــذا 

مستقبل اإلسالم السياسي في تونس بعد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
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الحــزب، لــم يكــن يملــك ال برنامجــا 
واجتماعــي  )اقتصــادي  للحكــم 
ــية  ــة سياس ــوص(، وال رؤي بالخص
لمرحلــة االنتقــال الديمقراطــي، بــل 
فــي  األحــزاب  تُرددهــا  شــعارات 
بيــن  ومــن  االنتخابيــة.  حمالتهــا 
الشــعارات أو المطالــب التــي رفَعَتْها 
حملتهــا  فــي  النهضــة،  حركــة 
ــغيل  ــنة 2011 ، تش ــة س االنتخابي
العمــل،  عــن  عاطــل  ألــف   400
ــة  ــنوات، والنتيج ــدى 5 س ــى م عل
التــي تحققــت ارتفــاع نســبة البطالة 

عمــا كانــت عليــه قبــل 2011.

نتيجــة لذلــك؛ فهــم الناخبــون أن 
أُتيحــت  الــذي  النهضــة،  حــزب 
مــرة،  ألول  الحكــم  فرصــة  لــه 
ــم  ــوات، ل ــن األص ــرة م ــبة كبي بنس
ــى تحســين الوضــع  ــادرا عل ــن ق يك
الــذي  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
قامــت االنتفاضــة من أجلــه، وحاول 
ســد الفــراغ والفجــوة فــي برنامجه، 
الهويــة  مســألة  علــى  بالتركيــز 
العربيــة اإلســالمية، واالصطفــاف 
التركــي.  القطــري  المحــور  فــي 
التونســي،  الناخــب  ينســى  ولــن 
حكــم  زمــن  تونــس  أصبحــت  أن 
اإلســالميين، منطقــة تســفير آلالف 
ســوريا،  فــي  للقتــال  التونســيين 
وداعــش،  القاعــدة  صفــوف  فــي 
ــر  ــة أكث ــات اإلرهابي ــت العملي و بلغ
 �2011 بيــن  عمليــة   70 مــن 
2021.  مــا دفــع الناخبيــن إلــى 
ــي  ــدوق ف ــة، بالصن ــة النهض معاقب
حصلــت  إذ  التاليــة،  االنتخابــات 

الحركــة فــي انتخابــات 2014 على 
960 ألــف صــوت، حيــث خســرت 
ثــم  االنتخابــي،  خزانهــا  ثلــث 
ــي  ــى ثلث ــذه الخســارة إل ــت ه ارتفع
خزانهــا االنتخابــي فــي انتخابــات 
علــى  فحصلــت  األخيــرة،   2019
اكثــر مــن 500 ألــف صــوت بقليــل، 
اتضــح بعــد ذلــك أن هــذه األصــوات 
األخيــرة، لــم تــأت ضمــن انتخابــات 
محكمــة  قــررت  حيــث  شــفافة، 
المحاســبات فــي تونــس، أن بعــض 
ــة،  ــة النهض ــا حرك ــزاب ومنه األح
فــي  التمويــل األجنبــي  اســتعملت 
ــتوجب  ــا اس ــة، م ــا االنتخابي حملته
القانــون  حســب  قائمتهــا  إســقاط 
ــي  ــم قضائ ــي، بموجــب حك االنتخاب

ــاّت. ب

ــي  ــة النهضــة ف ــد كان أداء حرك لق
ــات  ــق عــن انتخاب ــان، المنبث البرلم
واْعتُبــر  للجــدل.  مثيــرا   2019
األداء الســيء للغنوشــي بالمؤسسة 
التشــريعية، أحد األســباب الرئيســية 
فــي انــدالع حــراك 25 جويليــة/ 

يوليــو 2021.

 2021 يوليــو   25 حــراك  ثانيــاً- 
تونــس:  فــي  وتداعياتــه 

 الحصيلــة األمنيــة لفتــرة حكــم حركة 
النهضــة وحلفائهــا، ثــالث اغتيــاالت 
سياســية وأكثــر مــن ســبعين عمليــة 
إرهابيــة، وآالف مــن الشــباب تــّم 
إرســالهم للقتــال فــي ســوريا، فــي 
صفــوف القاعــدة وداعــش، بعضهــم 
عــاد إلــى البــالد ُمتخفّيــا بتواطــؤ 
والبعــض  األجهــزة،  بعــض  مــن 
ســفر  بجــوازات  عــاد  اآلخــر 
مــزورة، وهنــاك قضايــا مرفوعــة 
ــع  ــلّمها وانتف ــْن س ــق َم ــي ح اآلن ف
ــالد  ــراق الب ــى إغ ــة إل ــا، باإلضاف به
بجمعيــات خيريــة ودعويــة، وكأّن 
انتفاضــة 2011 ، جــاءت ألســلمة 
الطريقــة  الدولــة والمجتمــع علــى 
اإلخوانيــة، فــي حيــن أّن المجتمــع 
ــب  ــد المذه ــلم، وُموحَّ ــي مس التونس
ــى  ــص عل ــه تن ــرون، وقوانينُ ــذ ق من
احتــرام األقليــة العرقيــة والدينيــة. 
نتيجــة لذلــك تــم حــّل وتجميــد الكثيــر 
ــد 2015 ،  ــات بع ــذه الجمعي ــن ه م
بعُضهــا ال يــزال محــل تحقيق قضائي 

إلــي حينــه )ديســمبر 2021(.
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الحصيلــة  ســبق؛  لمــا  إضافــة   
بكثيــر  أســوأ  فهــي  االقتصاديــة، 
اإلفــالس.   مــن  البــالد  إقتربــت 
علــى  البطالــة  نســبة  قاَربَــْت 
وارتفعــت  بالمائــة،  العشــرين 
التضخــم  األســعار، وزادت نســبة 
وتجــاوز  لالنتبــاه،  مثيــر  بشــكل 
ــر  ــة )انظ ــام 116 بالمائ ــن الع ْي الدَّ
اندبندنــت عربيــة 1 جــوان/ يونيــو 
ْيــن 44  الدَّ 2021(، ويبلــغ هــذا 
مليــار دوالر ســنة 2021 ، حســب 
التونســي  االقتصــادي  الخبيــر 
)المصــدر  ســعيدان  عزالديــن 
الطبقــة  وازدادت  الســابق(. 
الوســطى تفقيــرا، وهــي التــي كانــت 
ــة 2011.  ــيا النتفاض ــا رئيس داعم
ــل  ــح االقتصــاد المــوازي يحت وأصب
45 بالمائــة مــن مجمــوع األنشــطة 
ــة )انظــر النهــار العربــي  االقتصادي

.)2021 ينايــر  جانفــي/   14

ــية،  ــة السياس ــوص الحصيل وبخص
مــن  للعديــد  الفتــا  غيابــا  نجــد 
ــا  ــن أبرزه ــات الدســتورية، م الهيئ
كان  التــي  الدســتورية،  المحكمــة 
مــن المفــروض إنشــاؤها حســب 
لكــْن   ،2015 ســنة  الدســتور 
ضيقــة،  سياســوية  لحســابات 
امتنعــت حركــة النهضــة وحــزب 
الفتــرة  تلــك  فــي  تونــس،  نــداء 
عــن إنشــائها. باإلضافــة إلــى عــدم 
االســتقرار الحكومــي )8 حكومــات 
والمواجهــة  ســنوات(،   10 فــي 
المفتوحــة بيــن رئيــس البرلمــان 
ــة  ــس الدول ــد الغنوشــي، ورئي راش

قيــس ســعيد. وانــدالع نــزاع داخــل 
إدانــة  بعــد  القضائيــة،  الســلطة 
وقــع  َمــْن  منهــم  كبــار،  قُضــاة 
الجهــاز  علــى  بالتســتّر  اتّهامــه، 

النهضــة.  لحركــة  الســّري 

َوَصــَف عــدد مــن الباحثيــن هــذه 
ــروا أّن  ــة، واعتب ــة بالكارثي الحصيل
حــدوث حــراك يــوم 25 جويليــة/ 
يوليــو 2021، كان أمــرا محتومــا، 
بــأن أركان الدولــة  وعللــوا ذلــك 
كانــت مهــددة. واعتبــروا أن اتخــاذ 
المعلــن  االســتثنائية  اإلجــراءات 
لتفــادي  ضروريــا،  كان  عنهــا 
رأيهــم  معلليــن  الدولــة،  ســقوط 
بــأن الــذي حــدث فــي 2011 ،هــو 
الرئيــس  نظــام  النظــام،  ســقوط 
ــي،  ــن عل ــن ب ــن العابدي األســبق زي
فــي حيــن أّن مــا حــدث فــي 25 
يوليــو2021  كان لحمايــة الدولــة، 
التــي أصبحــت مهــددة بالســقوط. 
يؤكــدون  الباحثيــن  هــؤالء  لكــن 
علــى ضــرورة تســقيف هــذه الفتــرة 
ــي  ــقف زمن ــع س ــتثنائية )وْض االس
لهــا(، تنتهــي بإصالحــات دســتورية 
ج  وسياســية واقتصادية كبــرى، تُتَوَّ
بانتخابــات عامــة، بعــد ســّن قانــون 
جديــد  وقانــون  جديــد،  انتخابــي 
للجمعيــات، وقانــون لألحــزاب يمنــع 
إْنشــاَءها علــى أســاس عرقــي أو 

دينــي أو لغــوي. 

ــاً- مســتقبل اإلســالم السياســي  ثالث
فــي تونــس بعد 25 يوليــو 2021:

نشــير إلــى أّن ابــرز القــرارات التــي 

ســعيد،  قيــس  الرئيــس  اتخذهــا 
االســتثنائية،  الفتــرة  هــذه  فــي 
والعمــل  البرلمــان  نشــاط  تجميــد 
عوضــا  الرئاســية،  بالمراســيم 
للقوانيــن الصــادرة عــن البرلمــان، 
 25 قبــل  مــا  حكومــة  وحــّل 
هشــام  )حكومــة   2021 يوليــو 
ــة  ــرت قريب ــي اْعتُب المشيشــي(، الت
ــي  ــن  ف ــة النهضــة، وَعيّ ــن حرك م
11 أكتوبــر 2021 حكومــة جديدة، 
ــها  ــرافه المباشــر، تترأُّس ــت إش تح
ألول مــرة فــي تونــس وفــي العالــم 
العربــي امــرأة، وهي الســيدة نجالء 
بــودن، التــي تَدّرجــت فــي عديــد 
التونســية.  بالدولــة  المســؤوليات 
ــداد  ــس ســعيد بإع ــد الرئي ــد وع وق
حزمــة مــن اإلصالحــات، ســتُْعرض 
عبّــر  كمــا  عــام،  اســتفتاء  علــى 
اعتزامــه  عــن  ســعيد  الرئيــس 
جديــد،  قانــون  مشــروع  إعــداد 
للمجلــس األعلــى للقضــاء، باعتبــار 
أن المجلــس الحالــي حســب بعــض 
ــة النهضــة،  ــوال لحرك ــن ُم المحللي
)انظــر تصريــح ســامي بــن ســالمة 
ــا  ــة العلي العضــو الســابق فــي الهيئ
لالنتخابــات فــي موقع راديو شــمس 
  ،)2021/12 /7 بتاريــخ  أم/  أف 
فكيــف تفاعلــت حركــة النهضــة مــع 

هــذه اإلجــراءات؟ 

رفضــت حركــة النهضــة اإلجــراءات 
ــا  ــي أعلنهــا الرئيــس، واعتبرتْه الت
ــن  ــي حي ــى الدســتور، ف ــا عل انقالب
األجنبيــة،  الــدول  كل  أحجمــت 
ــس  ــي تون ــل ف ــا حص ــت م ــن نَْع ع
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بالتأكيــد  واكتفــوا  باالنقــالب، 
علــى ضــرورة تســقيف المرحلــة 
االســتثنائية، والعــودة إلــى المســار 
ببرلمــان  الطبيعــي،  الديمقراطــي 
ــدة. ويكمــن رفــض  وانتخابــات جدي
حركــة النهضــة لهــذه اإلجــراءات 
فــي أنهــا، إذا مــا ُطبّقــت فلــن تحظى 
فــي  متقدمــة  بمرتبــة  النهضــة 
ــق  ــة، وألن تطبي ــات القادم االنتخاب
اإلجــراءات الجديــدة، ربمــا يفتــح 
منســوبة  ملفــات مســكوت عنهــا 
ــات  ــتوجب تحقيق ــواء تس ــا، س إليه
المالــي.  أو  األمنــي  الجانــب  فــي 
عنهــا  ســينجّر  المحاســبة  وهــذه 
ثالثــة أشــياء: أوال، صــدور أحــكام 
وثانيــا،  قيادييهــا،  ضــد  قضائيــة 
إقالــة أو إبعــاد الكثير مــن الموظفين 
ــوبين  ــة المحس ــي الدول ــامين ف الس
ــد  ــن العدي ــّم تعيي ــذي ت ــا، وال عليه
ــوالء، ال  بمنطــق  ــم بمنطــق ال منه
مديريــن  كانــوا  ســواء  الكفــاءة، 
المركزيــة  بــاإلدارات  عاميــن 
الســفراء  مــن  أو  والجهويــة 
والقناصــل، وقــد تّمــت هــذه اإلقاالت 
ــا وخاصــة  ــوزارات تقريب فــي كل ال
كالداخليــة  الســيادة  وزارات  فــي 
ستخســر  ألنهــا  العدل.وثالثــا،  و 
موقعهــا فــي الســلطة التنفيذيــة )أي 
فــي الحكومــة وهياكلهــا المركزيــة( 

لمــدة طويلــة. 

ــوم 25  ــالميون ي ــئ اإلس ــد فوج لق
الشــعبي،  الغضــب  بحجــم  يوليــو 
الــذي وصــل إلــى حــّد الهجــوم علــى 
مقــرات حركــة النهضــة، ومحاولــة 

إحــراق البعــض منهــا. وقــد صــّرح 
بعــض قياديــي الحركــة، أنــه يجــب 
اســتخالص العبــرة مــن هــذا الغضب 
ــوات  ــت أص ــم، وعل ــعبي ضده الش
التنظيــم،  داخــل  مــن  المحاســبة 
ــوا  ــة، وطلب ــادة الحرك بمحاســبة قي
مــن الغنوشــي التخلــي عــن رئاســة 
ــة. والمالحــظ أن حــراك 25  الحرك
يوليــو كان لــه تداعيــات أبرزهــا: 
انقســمام الحركــة إلــى ثالثة أقســام: 
قســم غــادر التنظيــم نهائيــا فيمــا 
ُعــرف بمجموعــة الـــ 131 ، ومــن 
ــف  ــد اللطي ــو وعب ــا ســمير ديل بينه
حــزب  إنشــاء  ويعتــزم  المكــي 
جديــد، وقســم ينتظــر وبــادر مؤخــرا 
الهيــاكل  داخــل  نشــاطه  بتجميــد 
مــن  نجــد  والجهويــة  المركزيــة، 
بينهــم قيادييــن مــن الصــف األول 
تأســيس  الغنوشــي، منــذ  رافقــوا 
التنظيــم مثــل صالــح بــن عبــدهللا 
وقســم  إلــخ،  القاســمي  والعربــي 
يتمســك بالبقــاء فــي التنظيــم وإدارة 
ــر  ــد المؤتم ــة عق ــى غاي شــؤونه إل
ــل عــدة  ــذي تأّج ــة، ال ــادم للحرك الق
الغنوشــي  رأســه  وعلــى  مــرات 
والعريــض )حــول هــذه االنشــقاقات 
 25 األوســط   الشــرق  انظــر، 
أيلــول 2021، واليــوم  ســبتمبر/ 

الســابع، 14 أكتوبــر 2021(. 

اإلســالم  تجربــة  فشــل  رابعــاً- 
السياســي: هــل هــو فشــل الرمــز 
النمــوذج؟: فشــل  أم  )الزعيــم( 

بالنســبة للحالــة التونســية، يمكن القول 
ــزدوج  ــه فشــل اإلســالم السياســي م أن

للرمــز وللنمــوذج معــا، بالنســبة لفشــل 
الرمــز؛ فالغنوشــي قّضــى أربعيــن ســنة 
ــي  ــر ســنوات ف ــي المعارضــة، وعْش ف
الحكــم، وكانــت النتيجــة أنــه أصبــح 
ــه  ــل خصوم ــن أنصــاره، قب ــاردا م مط
السياســيين، واألســباب متعــددة: ُســوء 
إدارة الحركــة، احتــكار ســلطة القــرار، 
ــدم  ــاك مــن اتهمــه مــن الداخــل بع وهن
الماليــة  المســائل  فــي  الشــفافية، 
لــم  الحقيقــة  وفــي  الحركــة.  داخــل 
يكــن الغنوشــي وحــده محــل اتهــام، 
دول  فــي  يتكــرر  نفســه  الســيناريو 
آخــري، مــع رمــوز التنظيــم اإلخوانــي 
ــر  ــم مني ــة إبراهي ــر )مجموع ــي مص ف
ومجموعــة محمــود حســين(، ورمــوز 
المغــرب  فــي  السياســي  اإلســالم 
)انســحاب ســعد الديــن العثمانــي، مــن 
ــد  ــة، بع ــة والتنمي رئاســة حــزب العدال
االنتخابــات  فــي  المدويــة  خســارته 
ســبتمبر/  فــي  األخيــرة،  البرلمانيــة 
مرشــحة  والقائمــة   )  2021 أيلــول 
حــركات  داخــل  أخــرى  لصراعــات 
اإلســالم السياســي، فــي العالــم العربــي.

النمــوذج؛  فشــل  عــن  الحديــث  أمــا 
نجــد أن فتــرة حكــم حركــة النهضــة 
المنقضــى، أطــول فترة حكــم فيما ُعرف 
بانتفاضــة الربيــع العربــي، إْذ تقلــد هــذا 
فــي  الســامية  الوظائــف  كل  الحــزب 
الدولــة، )رئاســة الحكومــة ووزارات 
الداخليــة والخارجيــة والعــدل والماليــة 
ــذا  ــة ســلبية، فه ــت الحصيل ــخ( وكان إل
ــة  ــا وال رؤي ــك برنامج ــم ال يمتل التنظي
وال إســتراتيجية للحكــم. وهنا نتســاءل: 
هــل الســبب ظرفــي، )عــدم التمكــن 
ــابقا(، أم  ــية س ــاركة السياس ــن المش م
ــول  ــدد ح ــور مح ــق بتص ــي )يتعل هيكل
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طبيعــة الدولــة، وحــول مفاهيــم المدنيــة 
والمواطنــة والحداثــة(؟. وفــي الحقيقــة 
ــار اإلســالم السياســي،  ــات تي ــإن أدبي ف
ــة العمــق،  ــا قليل فــي مثــل هــذه القضاي
ــد  ــم نج ــي ل ــا متناقضــة. وبالتال وأحيان
إلــى اآلن تجربــة ناجحــة، لحكــم التيــار 

ــي. ــم العرب ــي العال ف

إن معضلة تيار اإلســالم السياســي، أنه 
بنــى منظومتــه فــي الحكــم منــذ البدايــة، 
علــى فكــر الصحــوة اإلســالميةK التــي 
والتــي  القرضــاوي،  فكــر  أسســها 
تعتبــر أن األمــة اإلســالمية والدولــة 
ــب  ــذي يج ــدف ال ــي اله ــالمية، ه اإلس
ــة  ــة الوطني ــه، وأن الدول ــول إلي الوص
والهويــة الوطنيــة مســألة ثانوية، وهي 
مجــرد جســر للعبــور إلــى الخالفــة، أو 
ــر  ــد كث ــرى، وق ــة اإلســالمية الكب الدول
الحديــث بعــد 2011 ، لــدى هــذا التيــار 

ــدة. ــة الجدي عــن مشــروع العثماني

اإلســالم  تيــار  مســتقبل  عليــه؛ 
السياســي فــي تونــس والعالــم العربــي، 
ــا  ــش حالي ــو يعي ــه الغمــوض. فه يكتنف
حالــة مخــاض عســيرة، بدليــل أن شــقا 
ــرا  ــون مؤخ ــن إخــوان مصــر، يطالب م
بفتــح حــوار مــع الســلطة، واســتعدادهم 
لتقديــم العديــد مــن التنــازالت، أمــا فــي 
تونــس فــإن قيــادات ســابقة بالحركــة، 
ــي  ــرا ف ــون )كان وزي ــي زيت ــل لطف مث
 ،)2020 فــي  الفخفــاخ  حكومــة 
»اإلســالم  مصطلــح  علــى  يعتــرض 
الديمقراطــي«، الــذي يحــاول الغنوشــي 
تســويقه، بــدال عــن اإلســالم السياســي، 
ــن  ــا الدي ــن قضاي ــع بي ــرا أن الجم معتب
وقضايــا الحكــم، فــي منظومــة واحــدة، 
عــودة ُمقَنَّعــة لمنظومــة حكــم اإلســالم 

ــا  ــار حالي ــذا التي ــش ه السياســي. ويعي
ــل  ــة تتمث ــى. محلي ــالث أزمــات: األول ث
العــام  الــرأي  إقنــاع  صعوبــة  فــي 
بخياراتــه، فــي أي انتخابــات قادمــة، 
نتيجــة الحصيلــة الســلبية التــي أدت 
ــة  ــة. أزم ــم. الثاني ــن الحك ــه م بخروج
إقليميــة باعتبــار أن التنظيــم الدولــي 
ــم يعــد قــادرا علــى فــرض  لإلخــوان، ل
االنضبــاط، داخــل وكالئــه وفروعــه فــي 
الخــارج، وقــد تزامــن ذلــك مــع تغييــر 
تجــاه  أردوغــان،  لسياســة  جــذري 
حــركات اإلســالم السياســي. الثالثــة. 
ــف إدارة  ــَر موق ــد تَغيَّ ــة فق ــة دولي أزم
مقارنــة  بايــدن،  األمريكــي  الرئيــس 
لمــا كان عليــه زمــن الرئيــس أوبامــا، 
وكذلــك أوروبــا تجــاه جماعــات اإلســالم 
ــس  ــر رئي ــي بلي ــل أن تون السياســي، ب
وزراء بريطانيــا األســبق، اعتبــر أن 
اإلســالم السياســي، ال يقــل خطــورة 
عــن التيــارات التكفيريــة والجهاديــة 
بــل جــزء منهــا. بالتالــي لــم يحــدث منــذ 
تأســيس حســن البنــا لجماعــة اإلخــوان 
المســلمين، أن تظافــرت هــذه العوامــل 
الثــالث المحليــة واإلقليميــة والدوليــة،  
السياســي،  اإلســالم  تيــار  لمناهضــة 
ومحاصــرة نشــاطه فــي العــال العربــي 
واإلســالمي، وفــي أوروبــا وأمريــكا.

لذلــك؛ المشــكل القائــم  لــدى إخــوان 
يعتقــدون أن  أنهــم مازالــوا  تونــس، 
وأن  ســقط،  قــد  الزعيــم  أي  الرمــز 
النمــوذج لــم يســقط، )ما عــدا مجموعة 
صغيــرة جــدا، تعتقــد عكــس ذلــك، مثــل 
لطفــي زيتــون الــذي يعتقــد أن اســتبدال 
مصطلــح اإلســالم السياســي، باإلســالم 
ــي  ــه (. وبالتال ــى ل ــي ال معن الديمقراط
ديــن  والمجمَّ المنشــقين  أغلبيــة  فــإن 

مــن حركــة النهضــة، يطالبــون برحيــل 
ــم يُشــككوا  الزعيــم الغنوشــي، لكنهــم ل
صــرح  وقــد  النمــوذج،  صحــة  فــي 
ــر  ــي الوزي ــف المك ــد اللطي ــرا عب مؤخ
ــقيين  ــن المنش ــد القياديي ــابق، وأح الس
الحــزب  أّن  النهضــة،  حركــة  عــن 
الجديــد، الــذي يريــدون إنشــاءه حــزب 
محافــظ، لــه مرجعيــة إســالمية. ونشــير 
هنــا أن األســس اإليديولوجيــة، التــي 
قــام عليهــا تيــار اإلســالم السياســي فــي 
تونــس، لــم تتغيــر إلــي اآلن، وأن تَغَيـُـر 
ـر المضاميــن،  األســماء ال يعنــي تَغَيُـّ
ــدار  ــن إص ــد م ــار ال ب ــذا اإلط ــي ه وف
قانــون جديــد لألحــزاب كمــا أســلْفنا، 
ــي أو  ــى أســاس عرق ــا عل ــع قيامه يمن

ــوي،  ــي أو لغ دين

اإلســالم  تيــار  أن  نقــول  وختامــا؛ 
السياســي فــي تونــس والعالــم العربــي 
لــم يعــد ضحيــة سياســية مضطهــدة، 
كمــا كان يُســّوق لنفســه فــي الســابق، 
فهــا هــو قَــْد حكــم ثالثــة عقــود فــي 
الســودان، وأكثــر من عقــد في المغرب، 
وعقــد كامــل فــي تونــس، وكان شــريكا 
ــا،  فــي الســلطة لعــدة ســنوات فــي ليبي
ــم  ــخ، ول ــن إل ــي مصــر واليم ــنة ف وس
ــدول التــي  ــة، فال ــة إيجابي يتــرك حصيل
حكمهــا إمــا علــى بــاب اإلفــالس، أو 
علــى بــاب التفــكك لهياكلهــا وأجهزتها، 
كمــا أن هــذا التيــار أصبــح مطــاردا فــي 
ســيدخل  وبالتالــي  الغربيــة،  البلــدان 
تيــار اإلســالم السياســي فــي مراجعــات 
طويلــة، قــد تســتغرق عقــدا أو اثنيــن، 
ربمــا تــؤدي بــه يومــا مــا، لتغييــر 
ــة  ــية وخاص ــه السياس ــذري لمقوالت ج

ألرضيتــه اإليديولوجيــة. 
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عقديــن  مــن  أكثــر  منــذ 
الحــركات  فــي  والمتخصصــون 
اإلســالمية المسيّســة يتنبئون بقرب 
نهايــة اإلســالم السياســي، وبــأن 
المجتمعــات العربيــة علــى موعــد 
ــد االســالماوية.  ــة مــا بع مــع مرحل
وقــد حــاول هــؤالء الباحثيــن جمــع 
أكبــر قــدر مــن الشــواهد الميدانيــة 
للتأكيــد علــى رجاحــة هــذا الطــرح؛ 
ــج أحــزاب  ــا تراجــع نتائ ــر منه نذك
جماعــة اإلخــوان فــي عديــد األقطار 
والجزائــر(،  المغــرب   ( العربيــة 
ــس  ــي )تون ــم السياس ــوء أدائه وس
ومصــر(، وجهلهــم بفقــه الموازنات 
مــن  واألخطــر  واألولويــات، 
السياســي  بالتــراث  جهلهــم  ذلــك 
اإلســالمي وفــي مقدمتــه الســيرة 

النبويــة. 

حــزب  علــى  ينســحب  مــا  وهــذا 
الجزائــر  فــي  اإلخــوان  جماعــة 
الذيــن تراجعــت نتائجهــم فــي عديــد 
االنتخابــات البرلمانيــة والمحليــة، 
يونيــو   12 انتخابــات  وأخرهــا 
وانتخابــات  التشــريعية   2021

 .2021 نوفمبــر   27 البلديــة 

ــة  ــذه الورق ــالل ه ــن خ ــنحاول م س
ــي  ــوان ف ــتقبل اإلخ ــراف مس استش

أدائهــم  مــن  انطالقــاً  الجزائــر، 
علــى  قدرتهــم  وعــدم  السياســي 

التجــدد. 

ــي :  ــا ه ــار هن ــذي يث ــؤال ال  والس
مــا هــي أســباب تراجــع اإلخــوان 
المســلمين فــي الجزائــر؟ وهــل مــا 
ــد  ــى تجدي ــن عل زال اإلخــوان قادري
بيئــة  فــي  واالســتمرار  أنفســهم 

محليــة وإقليميــة ترفضهــم؟ 

ــر  ــود غي أوالً- حــزب اإلخــوان مول
السياســية  للتعدديــة  دســتوري 

:1989

تعتبــر أحــداث أكتوبــر 1988 أهــم 
ــذ  ــر من ــي الجزائ ــي ف ــدث سياس ح
النظــام  االســتقالل، ألنهــا جعلــت 
يــدرك بــأن النمــوذج التنمــوي الــذي 
ــي الســتينيات والســبعينيات  ســاد ف
مــن القــرن المنقضــي قــد وصــل 
فقــد  ثمــة  ومــن  نهايتــه،  إلــى 
بــات لزامــاً علــى صنــاع القــرار 
ــية  ــات سياس ــو إصالح ــاب نح الذه
ــة تقــي النظــام السياســي  واقتصادي
يمكنــه  الســوء حيــن ال  مصــارع 
إســكات االحتجاجــات االجتماعيــة 
بعــد انهيــار أســعار البتــرول فــي 
العالميــة؛ فقــد تهــاوى  األســواق 

ســعر البرميــل إلــى 9 دوالر عــام 
1986. وكان االتفــاق بيــن دوائــر 
الحكــم يقضــي بالســماح لمختلــف 
ــارات  ــة والتي ــات االجتماعي التنظيم
فــي  الموجــودة  األيديولوجيــة 
المجتمــع الجزائــري مــن التعبيــر 
عنهــا نفســها وممارســة السياســة. 

عشــرات  الجزائــر  فــي  وظهــرت 
مطلــع  السياســية  األحــزاب 
التســعينيات؛ حيــث بلــغ عددهــا مــا 
ال يقــل عــن ســتين حزبــاً، منهــا 
أحزاب إســالمية )ســلفية وإخوانية( 
ــة، بالرغــم مــن أن  وأحــزاب جهوي
تأســيس أحــزاب  الدســتور يمنــع 
أو  دينــي  أســاس  علــى  سياســية 
ــاؤالت  ــر تس ــا يثي ــو م ــي. وه عرق
حــول الدوافــع الحقيقيــة للســلطة 

الدســتور.  لمخالفــة 

غــرض  أن  الحقــاً  تبيّــن  وقــد 
الســلطة مــن وراء إقــرار التعدديــة 
 1989 دســتور  فــي  السياســية 
المجتمــع  مكونــات  كل  دمــج  كان 
ــن أجــل إدارة  ــة، م ــل الدول ــي حق ف
الجزائــر  فــي  السياســية  الحيــاة 
بطريقــة ســلمية، فــي إطــار مــن 
الديمقراطيــة المقيــدة أو ديمقراطيــة 

مسألة وقت: هل اقتربت نهاية جماعة اإلخوان في الجزائر 
في ضوء األداء السياسي؟

د. فتحي بولعراس - مدير مخبر »الدراسات السياسية والدولية«، الجزائر
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فقــد  أخــرى،  وبعبــارة  الواجهــة. 
كان التحــدي األكبــر للســلطة هــو 
تكريــس الديمقراطيــة االنتخابيــة ال 
يكــون التيــار اإلســالمي الراديكالــي 
أحــد مكوناتهــا، مــع الســماح للتيــار 
دور  بلعــب  المعتــدل  اإلســالمي 

الســلطة.  إســتراتيجية  ضمــن 

ووفقــاً لهــذا المعنــى، فــإن خيــار 
الســماح لجماعة اإلخوان بممارســة 
النشــاط السياســي كان مقصــوداً، 
تحقيــق  لغايــة  يكــن  لــم  لكنــه 
التــداول علــى الحكــم أو مــا يعــرف 
بتدويــر النخــب السياســية؛ بــل كان 
تتعلــق  إســتراتيجية  العتبــارات 
ببقــاء واســتمرار النظــام السياســي 
ــوالت  ــة شــهدت تح ــة دولي ــي بيئ ف
عميقــة تمثلــت فــي اختفــاء االتحــاد 
المعســكر  وتفــكك  الســوفييتي 
االشــتراكي الــذي كانــت الجزائــر 

أحــد مكوناتــه الفاعلــة. 

وكانــت المهمــة األساســية لإلخــوان 
بممارســة  لهــم  الترخيــص  بعــد 
اســتقطاب  فــي  تتمثــل  السياســة 
الناخبيــن للمشــاركة فــي مختلــف 
ــول  ــل الحص ــي مقاب ــات، ف االنتخاب
علــى حقائــب وزاريــة أو مقاعــد 

المنتخبــة.  المجالــس  فــي 

ويمكــن تفســير ذلــك بــأن اإلخــوان 
وخالفــاً للجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ 
ال يمانعــون أن يكــون الجيــش هــو 
مصــدر الســلطة فــي الجزائــر. ومــن 
ثمــة  فهــم ال يشــكلون أي خطــر 
ــا  ــو م ــام السياســي، وه ــى النظ عل

ــون  ــد تب ــد المجي ــس عب ــده الرئي أك
لوبــوان  مجلــة  مــع  حــوار  فــي 

الفرنســية.  

واالختــراق  اإلخــوان  ثانيــاً- 
الشــرعي والدســتوري لمؤسســات 

الدولــة: 

يعــود تاريــخ اإلخــوان المســلمين 
وكتنظيــم  كجماعــة  الجزائــر  فــي 
الماضــي  القــرن  ســتينات  إلــى 
ــي  ــار اإلصالح ــرازات التي ــد إف كأح
ــلمين  ــاء المس ــة العلم ــادة جمعي بقي
الجزائرييــن التــي يعتبرهــا اإلخــوان 
أحــد مكونــات مرجعيتهــم الفكريــة. 

فاإلخــوان المســلمين قدمــوا خدمات 
جليلــة للنظــام فــي الجزائــر فــي 
التصــدي للمــد الســلفي التكفيــري 
اإلســالمية  الجبهــة  فــي  ممثــالً 
ــدور األول  ــازت بال ــي ف ــاذ الت لإلنق
فــي  البرلمانيــة  االنتخابــات  مــن 
أن  قبــل  مقعــداً،  بـــ188   1992
الــدور  ويلغــي  الجيــش  يتدخــل 
الجبهــة  أن  بدعــوى  الثانــي 
لإلنقــاذ تشــكل خطــراً  اإلســالمية 
علــى النظــام الجمهــوري. وبعبــارة 
اإلنقــاذ  جبهــة  رفــض  أخــرى، 
كمصــدر  بالجيــش  االعتــراف 
ــر هــو الســبب  ــي الجزائ للســلطة ف
الرئيــس لوقــف العمليــة االنتخابيــة. 
بــل إن هنــاك مــن يــرى بأنــه حتــى 
ــي مــكان  ــي ف ــو كان حــزب علمان ل
ــراف  ــض االعت ــاذ ورف ــة اإلنق جبه
يقــوم  التــي  الذهبيــة  بالقاعــدة 

عليهــا النظــام السياســي الجزائــري 
ــات  ــى االنتخاب ــش وألغ لتدخــل الجي

البرلمانيــة. 

 فقــد أيّــد اإلخــوان المســلمون أو 
اإلســالمي«  المجتمــع  »حركــة 
آنــذاك وقــف العمليــة االنتخابيــة، 
وهــو مــا اعتبــره بقيــة اإلســالميين 
وقدمــوا  الظهــر.  فــي  طعنــة 
للســلطة كافــة المبــررات السياســية 
االنتخابــات  إللغــاء  والشــرعية 
فيهــا  تحصلــت  التــي  البرلمانيــة 
حركــة المجتمــع اإلســالمي علــى 

األصــوات.  مــن   %  5.3

التاريخــي  الموقــف  هــذا  وكان   
بمثابــة الخطــوة األولــى لإلخــوان 
المســلمين علــى طريق إســتراتيجية 
»المشــاركة في مؤسســات الدولة« 
التــي رســمتها الحركــة والتنظيــم 
الدولــي لإلخــوان المســلمين مــن 
الحكــم  منظومــة  الختــراق  أجــل 
شــرعية  بطريقــة  الجزائــر  فــي 
تنفيــذ  ثمــة  ومــن  ودســتورية، 
مأموريــة أســلمة الدولــة والمجتمع. 

ثالثــاً- اإلخــوان المســلمون ودور 
حــزب – الضغــط: 

السياســية  التعدديــة  إقــرار   منــذ 
الســاحة  الفعليــة  الســلطة  أدارت 
اللعــب علــى  السياســية بأســلوب 
التناقضــات الســائدة بيــن العلمانيين 
صــورة  فــي  واإلســالميين 
بوجــود  توحــي  كاريكاتوريــة 
ووضعــت  حقيقيــة.  ديمقراطيــة 
اللعبــة  قواعــد  الفعليــة  الســلطة 
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ــي  ــراء الت ــوط الحم ــمت الخط ورس
الفاعليــن  جميــع  علــى  يحظــر 
ــى رأســها المســاس  ــا وعل تجاوزه
إليــه  اإلســاءة  أو  بالجيــش 
وللمؤسســات الســيادية فــي الدولة، 
فــي مقابــل الســماح لهــم بانتقــاد 
والجهــاز  والــوزراء  الحكومــة 
ــع عليهــم. مــع  ــذي، لكــن يُمن التنفي
ضــرورة أن يلتــزم جميــع الالعبيــن 
بدعــم وتأييــد خيــارات المؤسســة 
العمــود  باعتبارهــا  العســكرية 
الفقــري للنظــام السياســي ومصــدر 

لســلطة.   ا

المســلمون  اإلخــوان  حــدد  لقــد 
ــرك  ــم المعت ــذ دخوله ــاً من ــم هدف له
ــة  ــة دول ــي إقام ــل ف السياســي يتمث
إســالمية فــي ظــل احتــرام موازيــن 
الدولــة.  حقــل  داخــل  القــوى 
ــية  ــم األساس ــة حزبه ــت وظيف وكان
قبــل دوائــر  لــه مــن  المرســومة 
صنــع القــرار، فــي إطــار اللعب على 
التناقضــات، هــي انتقــاد أي إجــراء 
يمــس بالطابــع اإلســالمي للدولــة 
فــي الجزائــر، وفضــح ممارســات 
ــذ  ــري المتنف ــو- برب ــي الفرنك اللوب
الدولــة والمجتمــع،  فــي مفاصــل 
إلــى  التصــدي  إلــى  باإلضافــة 
ــة واإلدارة  ــة الدول ــاوالت فرنس مح
ــذا التصــور،  ــاً له ــة. ووفق الحكومي
فقــد لعــب اإلخــوان المســلمون دور 
تعبئــة  مهمتــه  الضغــط   – حــزب 
فــي  والتعريــب  الديــن  أنصــار 
اإلدارة الحكوميــة وفــي المجتمــع 
ــي  ــي الفرنكفون ــار العلمان ــد التي ض

مفاصــل  مختلــف  فــي  المتغلغــل 
الدولــة. 

رابعاً- نتائج متذبذبة في االنتخابات 
وقاعدة حزبية متقلبة:  

ــي  ــف الباحــث الفرنســي أوليفي صن
حــزب   )Olivier Roy( روا 
فئــة  ضمــن  المســلمين  اإلخــوان 
أحــزاب األصوليــة الجديــدة التــي ال 
ــم  ــام القائ ــقاط النظ ــى إس ــعى إل تس
وإقامــة نظــام إســالمي بديــالً منــه. 
تقــوم  السياســية  لكــن مأموريتــه 
السياســية  الحيــاة  أســلمة  علــى 
آليــة  عبــر  العــام؛  والمجــال 
ــي  ــع ف ــه التموق ــح ل دســتورية، تُتي
مؤسســات الدولة لنشــر مشــروعها 

لمجتمعــي.  ا

السياســي  للمســار  والمتتبــع 
فــي  ســواء  المســلمين  لإلخــوان 
ــع اإلســالمي«، أو  ــة المجتم »حرك
ــظ  ــلم«، يالح ــع الس ــة مجتم »حرك
اإلخــوان  حــزب  نتائــج  تذبــذب 
مــن انتخابــات إلــى أخــرى وهــو 
ثالــث  ال  تفســيرين  يحتمــل  مــا 
ــة  ــدة النضالي ــا؛ األول أن القاع لهم
للحــزب متقلبــة ومــرد ذلــك عــدم 

المشــاركة  رضاهــا عــن سياســة 
والثانــي  الحكــم.  مؤسســات  فــي 
أن الحــزب ال يمانــع مــن أن تُــزور 
االنتخابــات لصالــح أحــزاب النظــام 
)جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمــع 
كثمــن  الديمقراطــي(،  الوطنــي 
السياســية  الســاحة  فــي  لبقــاءه 
وحصولــه علــى حقائــب وزاريــة 

المتعاقبــة.  الحكومــات  فــي 

ارتبــط تاريــخ اإلخــوان فــي الجزائر 
بالمؤســس الشــيخ محفــوظ نحنــاح 
)1938�2003(، الــذي لبــى نــداء 
ــق  ــام 1995 وواف ــي الع ــة ف الدول
ــال  ــة االنتق ــى إعــادة بعــث عملي عل
الديمقراطــي بعــد أن وأدهــا الجيــش 
ــارك مؤســس  ــد ش ــي 1992. فق ف
 1995 رئاســيات  فــي  الحركــة 
وتحصــل علــى 25.38 %، وحــّل 
ــح  ــد مرش فــي المرتبــة الثانيــة بع
الجيــش الجنــرال الياميــن زروال. 

وفــي عــام 1997 اضطــر اإلخــوان 
لتغييــر اســم الحركــة  المســلمون 
مــن »حركــة المجتمــع اإلســالمي 
الســلم«،  مجتمــع  »حركــة  إلــى 
الــذي  األحــزاب  قانــون  بموجــب 
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سياســي  اســتغالل  كل  يحظــر 
لإلســالم. كمــا تخلــوا عــن شــعارهم 
المعــروف »اإلســالم هــو الحــل« 
وتبنــوا شــعاراً جديــداً هــو »الســلم 
االنتخابــات  وفــي  الحــل«.  هــو 
البرلمانيــة 1997 تحصــل اإلخــوان 
المســلمون علــى المرتبــة الثانيــة 

مقعــداً. ب69 

اإلخــوان  شــارك   1997 ومنــذ 
ــة  ــات المتعاقب ــف الحكوم ــي مختل ف
)1996� 2011(، رفضاً لسياســة 
إطــار  وفــي  الشــاغر،  الكرســي 
إســتراتيجية االســتمرار والبقــاء.  

اإلخــوان  انضــم   2003 وفــي 
المســلمون إلــى التحالــف الرئاســي 
الــذي يضــم جبهــة التحريــر الوطني 
الديمقراطــي  الوطنــي  والتجمــع 
ــة  ــة البرلماني وهــي أحــزاب األغلبي
عبــد  الســابق  للرئيــس  المؤيــدة 
العزيــز بوتفليقــة. وفــي التحالــف 
اإلخــوان  احتــك  الرئاســي 
خــارج  مــن  بأحــزاب  المســلمون 
الحركــة اإلســالمية، األمــر الــذي 
ــوان  ــر إدراك اإلخ ــه تغيّ ــب علي ترت
ــر،  ــي الجزائ ــلطة ف ــلمين للس المس
ودفــع بهــم إلــى الدخــول فــي عصــر 
وأكســبهم  السياســي  االحتــراف 
القــدرة علــى التكيـّـف مــع التغيــرات 
برامجهــم  وتكييــف  السياســية، 
ــات  ــة للحكوم ــع السياســات العام م
خطابهــم  وتجديــد  المتعاقبــة، 
البعــد  عــن  وتخليهــم  السياســي، 
سياســية  قضايــا  لفائــدة  الدينــي 

ــا جعلهــم أصحــاب  محضــة. هــذا م
هويــة إســالمية جــد مرنــة. 

مســتنقع  فــي  تورطهــم  وبســبب 
اإلخــوان  يعانــي  السياســة 
مــن  الجزائــر  فــي  المســلمون 
ــة  ــن جه ــة؛ فم ــر مزمن ــة ضمي أزم
غاياتهــم  أســمى  بــأن  يجاهــرون 
هــي الحكــم بمــا أنــزل هللا. ومــن 
ــم  ــى حك ــون إل ــة، يتطلع ــة ثاني جه
الجزائــر فــي يــوم مــن األيــام وفقــاً 
الوضعيــة.  والقوانيــن  للدســتور 
كمــا أن المعضلــة الحقيقيــة التــي 
يواجهونهــا تتمثــل فــي كيفيــة القيام 
بــدور الحــزب اإلســالمي المعــارض 
وفــي الوقــت ذاتــه االنخــراط فــي 
خيــارات الســلطة. ويعانــي اإلخــوان 
مــزدوج،  قيــد  مــن  المســلمون 
أحــده خارجــي ويتمثــل فــي التكيّــف 
ــة،  ــج الدول ــع برام ــي م األيديولوج
بأزمــة  ويتعلــق  داخلــي  واألخــر 

التقليــدي.  اإلســالمي  النمــوذج 

ــي  ــلمون ف ــوان المس واشــتهر اإلخ
الجزائــر باالنتهازيــة وبازدواجيــة 
وغمــوض  السياســي  الخطــاب 
ــون  ــم وطني ــا. فه ــف وتقلبه المواق
حيــن تكــون أســهم التيــار الوطنــي 
مرتفعــة. وإســالميون حيــن يحقــق 
البــالد  فــي  اإلســالمي  التيــار 
ــر  ــرة. األم ــارات كبي ــة انتص العربي
البســيط  المواطــن  جعــل  الــذي 
ــز  ــي التميي ــرة ف ــة كبي ــد صعوب يج
ــوان  ــي لإلخ ــاب السياس ــن الخط بي
ــن خطــاب األحــزاب  المســلمين وبي
اليســارية أو الليبراليــة حيــن يتعلــق 

سياســات  مــن  بالموقــف  األمــر 
حــزب  جعــل  مــا  وهــو  النظــام. 
اإلخــوان ال يختلــف فــي شــيء عــن 

النظــام.  أحــزاب 

يكــن  لــم  التحــول  هــذا  أن  بيــد 
القواعــد  علــى  انعكاســات  بــال 
الحزبيــة لإلخــوان المســلمين الذيــن 
أفســدتهم السياســة، بعــد تخليهــم 
والتربــوي  الدعــوي  العمــل  عــن 
الجمعــوي لمصلحــة العمــل الحزبــي 
والبرلمانــي، واألخطــر مــن ذلــك 
والمناضليــن  األتبــاع  نظــر  فــي 
دعمهــم للسياســات الحكوميــة حتــى 
لــو كانــت ضــد مصلحــة الشــعب.  

فدفاعهــم عــن القيــم اإلســالمية أتاح 
لهــم الظهــور بمظهــر المدافــع عــن 
األخــالق اإلســالمية دون أن يكــون 
لذلــك مخاطــر سياســية، ألن هــذا 
ــريحة  ــم ش ــمه معه ــف تتقاس الموق
ــا أن  ــن. كم ــن الجزائريي ــعة م واس
الدفــاع عــن القيــم اإلســالمية يتيــح 
لإلخــوان اكتســاب بعــض الشــعبية 
خصوصــاً فــي المواعيــد االنتخابية. 

 أمــا البرنامــج السياســي لحــزب 
غيــر  فيظــل  المســلمين  اإلخــوان 
يولــي  إذ  للدقــة.  ويفتقــد  واضــح 
أهميــة كبيــرة ألســلمه المجتمع عبر 
والتشــريعي،  المؤسســاتي  العمــل 
حتــى لــو تطلــب األمــر التحالــف مــع 
الشــيطان علــى حــد تعبير المؤســس 
الشــيخ محفــوظ نحنــاح. غيــر أن 
بالغــة  صعوبــة  يجــدون  األتبــاع 
ــة  ــع أيديولوجي ــتيعاب تقاط ــي اس ف
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حزبهــم مــع مواقــف السياســة الدينية 
وهــذا  األوقــاف،  ووزارة  للحكومــة 
ــج  ــي البرنام ــوض ف ــر الغم ــد مظاه أح
السياســي لإلخــوان المســلمين. وعلــى 
العمــوم يوصــف برنامجهــم بأنــه عبارة 
ــة  ــكار عام ــة وأف ــوط عريض ــن خط ع
حــول العدالــة االجتماعيــة والليبراليــة.  

خامســاً- الحصــاد الُمر لألداء السياســي 
لإلخــوان.. انقســامات داخليــة وعــدم 

القــدرة علــى التجــدد: 

يمكــن تصنيــف مشــاركة اإلســالميين 
السياســي  العمــل  فــي  الجزائــر  فــي 
راديكالــي  تيــار  األول  إلــى صنفيــن؛ 
متطــرف حــاول إســقاط النظــام وإقامــة 
نظــام شــمولي بــدالً منــه بقــوة الســالح. 
وهــو مــا أدى إلــى نشــوب حــرب أهليــة 
أســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل ربــع 
ماديــة  وخســائر  جزائــري،  مليــون 
حســب  دوالر  مليــار  بـــ30  قــدرت 

إحصائيــات رســمية. 

والتيــار الثانــي هــو اإلســالم السياســي 
ممثــالً فــي حــزب اإلخــوان المســلمين، 
المشــاركة  إســتراتيجية  تبنــى  الــذي 
 2002 منــذ  وتحصــل  الحكــم،  فــي 
ــة )وزارة  ــب وزاري ــى خمســة حقائ عل
والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
الصيــد،  وزارة  الصناعــة،  وزارة 
وزارة األشــغال العموميــة، إلــى جانــب 
منصــب كاتــب دولــة بــدون وزارة(. 
عشــرات  علــى  حصولهــم  أن  غيــر 
المقاعــد فــي البرلمــان ليــس أمــراً ذي 
قيمــة فــي الحقــل السياســي الجزائــري، 
ألن ســلطة البرلمــان ال تعــدو أن تكــون 

ــة  ــول الســلطة التنفيذي ــام تغ شــكلية أم
بقيــادة رئيــس الجمهوريــة، كمــا أن 
قواعــد اللعبــة ال تســمح بفــوز ســاحق 

لإلســالميين.

بــدأت نتائــج إســتراتيجية المشــاركة 
ــر  ــوان المســلمين تظه السياســية لإلخ
البرلمانيــة 2002؛  االنتخابــات  منــذ 
فقــد تحصلــوا علــى 7 % مــن األصــوات 
أي 38 مقعــداً )نصــف مقاعد 1997(. 
البرلمانيــة 2007  االنتخابــات  وفــي 
تحصــل اإلخــوان المســلمون علــى 52 
مقعــداً، حيــث عرفــت هــذه االنتخابــات 
 .%  36.5 مشــاركة  نســبة  أضعــف 
وفــي االنتخابــات البرلمانيــة 12 جــوان 
2021 تحصلــت حركــة مجتمــع الســلم 
مــن   %  6.09 أي  مقعــداً   34 علــى 

ــوات.  األص

حــاول اإلخوان المســلمون فــي الجزائر 
اســتغالل أحــداث »الربيــع العربــي« في 
2011 )تونــس، مصــر(، والعــودة إلى 
لعــب دور الحــزب المعــارض مــن خــالل 
التخلــي عــن إســتراتيجية المشــاركة 
ــة  ــم، وتبرئ ــام الحك ــي نظ ــية ف السياس
أنفســهم مــن أي مســؤولية عــن األزمــة 
ــر.  ــة والسياســية فــي الجزائ االقتصادي
وفــي 2012 قــرروا مغــادرة التحالــف 
الرئاســي  والتوقــف عــن تأييــد الرئيس 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة. بيــد أن 
هــذه المحاولــة بــاءت بالفشــل ألنهــا 
ــآكل  ــد ت ــاً بع ــرة خصوص ــاءت متأخ ج
قدرتهــم  وعــدم  االنتخابــي،  وعائهــم 
علــى التجديــد وإعــادة انتــاج أنفســهم. 

الداخليــة  االنقســامات  زادت  كمــا 
ــم،  ــن متاعبه ــة م ــات الحزبي والتصدع

مجتمــع  حركــة  انقســمت  أن  بعــد 
الســلم إلــى »جبهــة التغييــر الوطنــي« 
الوطنــي«، بســبب  البنــاء  و«حركــة 
الصــراع علــى قيــادة الحــزب، ورفــض 
العــودة إلــى دور الحــزب المعــارض 
ــلطة.  ــوار الس ــي ج ــاء ف ــل البق وتفضي

الشــعبي  الحــراك  اندلــع  لمــا  وحتــى 
للرئيــس  رئاســية  لواليــة  الرافــض 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، كان 
لإلخــوان المســلمين دور ســلبي إزاء 
األزمــة التــي عرفتهــا البــالد آنــذاك. فقد 
عارضــوا خارطــة الطريــق الدســتورية 
التــي اقترحتهــا رئاســة أركان الجيــش، 
ــية  ــة سياس ــا ورق ــدالً منه ــوا ب واقترح
ــابق  ــس الس ــد للرئي ــى التمدي ــوم عل تق
وإعــالن مرحلــة انتقاليــة محــدودة فــي 
الزمــن إلــى غايــة التوصــل إلــى توافــق 
ــت  ــي حظي ــة الت ــي الرؤي سياســي، وه
ــا  ــن وراءه ــة وم ــة العميق ــم الدول بدع
فرنســا، لكــن قيــادة الجيــش رفضتهــا.  

 ختامــاً، يمكــن القــول إن نهاية اإلســالم 
فــي  ممثــالً  الجزائــر  فــي  السياســي 
حــزب اإلخــوان المســلمين باتت مســألة 
وقــت فقــط، فاإلخــوان اليــوم بعــد قرابة 
ــاركة  ــة المش ــن سياس ــود م ــة عق ثالث
السياســية صــاروا غيــر قادريــن علــى 
ــد  ــهم، بع ــاج أنفس ــادة إنت ــدد وإع التج
االجتماعيــة  التنظيمــات  أضاعــوا  أن 
واالتحــادات  المهنيــة  كالنقابــات 
اإلخــوان  معضلــة  إن  الطالبيــة. 
ــن  ــون ثم ــم يدفع ــوم أنه ــلمين الي المس
دعمهــم لسياســات حكوميــة منبــوذة 
ــي  ــا ف ــم يشــاركوا يوم ــم ل شــعبياً لكنه

رســمها أو صياغتهــا. 
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 حــرص العاهــل المغربــي محمــد 
الســادس، منــذ توليــه الحكــم خلفــا 
ــو  ــي يولي ــي ف ــده الحســن الثان لوال
مــن عــام 1999، علــى أن يتــم 
إجــراء المحطــات االنتخابيــة بشــكل 
منتظــم وفــي مواعيدهــا كل خمــس 
مــن  ذلــك  يشــكله  لمــا  ســنوات، 
النظــام  فــي  لالســتقرار  مظاهــر 
السياســي، وعلــى أن تخلــو مــن 
الطعــن فــي النتائــج االنتخابيــة مــن 
طــرف القــوى الحزبيــة، لمــا يمثلــه 
ذلــك مــن تشــكيك فــي مصداقيــة 
ــه مــع  ــي تعاطي النظــام السياســي ف
انتخابــات  ومنــذ  العــام.  الشــأن 
ــده،  ــي عه ــى ف ــام 2002، األول ع
هنــاك  يكــون  أن  علــى  حــرص 
نــوع مــن االنفتــاح السياســي رغــم 
وجــود البلــد فــي محيــط مضطــرب، 
اإلســالميين،  ناحيــة  خصوصــا 
الذيــن كان يُنظــر إليهــم فــي بلــدان 
مــن  بكثيــر  المغاربيــة  المنطقــة 
التوجــس والحــذر، بســبب الخلفيــة 

األيديولوجيــة.

ــكل  ــرة، وبش ــرت ألول م ــذا ج وهك
غيــر مســبوق، ثــالث انتخابــات فــي 
يــوم واحــد هــو الثامن من ســبتمبر/ 
أيلــول، هــي التشــريعية التــي همــت 
والجهويــة،  بمجلســيه،  البرلمــان 
حــرص  مــن  انطالقــا  والمحليــة، 

االنتخابــات  إجــراء  علــى  الدولــة 
الدســتورية،  مواعيدهــا  فــي 
خصوصــا وأنهــا هــذه المــرة جــرت 
فــي منــاخ سياســي مختلــف، يتميــز 
بالشــروع فــي تنزيــل »النمــوذج 
كان  الــذي  الجديــد«  التنمــوي 
ــام  ــه الع ــى وضع ــد دعــا إل ــك ق المل
ملكيــة  لجنــة  وشــكل  الماضــي، 
إجــراء  علــى  أشــرفت  خاصــة 
عشــرات المقابــالت واالجتماعيــة 
السياســيين  الفاعليــن  مــع 
ــن والشــباب  ــن والجمعويي والنقابيي
المملكــة،  ربــوع  مختلــف  عبــر 
مــن أجــل صياغــة مشــروع وطنــي 
ــة،  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي للتنمي
وكان مــن بيــن أهــداف االنتخابــات 
ستشــرف  التــي  الحكومــة  إفــراز 
علــى تنزيــل ومواكبــة هــذا الــورش 

الملكــي.

اختبار كاشف: 

ويبــدو أن الدولــة قــررت مــن خــالل 
هيكلــة  إعــادة  االنتخابــات  هــذه 
المشــهد السياســي مــن جديــد، بعــد 
ــا  ــي أفرزته ــة الت ــة االنتقالي المرحل
حيــث  العربــي،  الربيــع  حقبــة 
جديــدا  انتخابيــا  قانــون  وضعــت 
يحتســب  انتخابيــا  قاســما  يعتمــد 
المقاعــد علــى أســاس المســجلين 

علــى اللوائــح االنتخابيــة، وليــس 
ــن كمــا جــرت  ــى أســاس الناخبي عل
العــادة فــي المحطــات االنتخابيــة 
الســابقة. وفيمــا رحبــت مختلــف 
بالقاســم  السياســي  األحــزاب 
ــة  ــا فرص ــه يعطيه ــي، كون االنتخاب
بالنســبة  خاصــة  للفــوز،  أكبــر 
ــده حــزب  ــرة، انتق لألحــزاب الصغي
العدالــة والتنميــة واعتبــر نفســه 
المســتهدف الرئيســي منــه، للحــد 
مــن نفــوذه االنتخابــي والحيلولــة 
دون تكــرار ســيناريو مــا حصــل 

.2016 و   2011 عامــي 

والتنميــة  العدالــة  حــزب  دخــل   
رافعــا  االنتخابــات  هــذه  غمــار 
ــة  ــة والديمقراطي شــعار »المصداقي
ــة  ــه االنتخابي ــي حملت ــة« ف والتنمي
باهتــة  أجــواء  فــي  مــرت  التــي 
بســبب وبــاء كورونــا، بينمــا أعلــن 
أن برنامجــه »يهــدف إلــى إقــرار 
ــة اإلصالحــات  ــم ومتابع ــام الحك نظ
وفــي  الصلــة«.  ذات  الهيكليــة 
حيــن كان الكثيــرون داخــل الحــزب 
تلــك  فــي  بهزيمتــه  يتكهنــون 
االنتخابــات، لــم يكــن أحــد حتــى مــن 
خــارج الحــزب  يتوقــع أن تكــون 
هزيمــة كبيــرة الحجــم بمثــل مــا 

المغرب... هل هي نهاية اإلسالم السياسي؟

د. إدريس الكنبوري - خبير المغربي في الحركات اإلسالمية
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ــات تشــير  ــت التوقع حصــل، إذا كان
ــة  ــة الثاني ــل الرتب ــد يحت ــه ق ــى أن إل
أو الثالثــة علــى أبعــد تقديــر، نظــرا 
لوزنــه السياســي، وصمــوده فــي 
ــات 2016، رغــم الســلبيات  انتخاب
للحكومــة  تدبيــره  طبعــت  التــي 
وقيادتــه   ،2011 انتخابــات  بعــد 
للحكومــة مرتيــن متتاليتيــن، األمــر 
الــذي لــم يســبق ألي حــزب سياســي 
البــالد،  تاريــخ  عبــر  مغربــي 
فــي  الكاملــة  شــبه  وســيطرته 
ــام 2015. ــة لع ــات المحلي االنتخاب

أظهــرت النتائــج أن الحــزب لــم يفــز 
ســوى بأربعــة مقاعــد فــي الدوائــر 
ــاز  ــا ف ــة، بينم ــة البرلماني االنتخابي
الكوتــا  بفضــل  مقاعــد  بتســعة 
النســائية، فــي أكبر هزيمــة انتخابية 
يمنــى بهــا حــزب مغربــي منــذ أول 
ــام  ــالد ع ــي الب ــت ف ــات نظم انتخاب
التجمــع  حــزب  وحــاز   ،1963
الوطنــي لألحــرار، الليبرالــي، علــى 
علــى  بحصولــه  األولــى  الرتبــة 
102 مقعــدا، يليــه حــزب األصالــة 
االســتقالل،  والمعاصــرة، وحــزب 
بينمــا احتــل حــزب العدالــة والتنميــة 

ــة. ــة الثامن الرتب

شــكلت تلــك الهزيمــة ضربــة قويــة 
للحــزب، الــذي كان إلــى األمــس 
ــالد،  ــي الب ــزب األول ف ــب الح القري
فــي  األولــى  السياســية  والقــوة 
المشــهد السياســي خــالل العشــرية 
األكثــر  والحــزب  الماضيــة، 
تنظيمــا فــي المغــرب. وفــور بدايــة 
ــة التاســع مــن  ــج، ليل تســرب النتائ

العامــة  األمانــة  قدمــت  ســبتمبر، 
تقريريــة  هيئــة  أعلــى  للحــزب، 
بعــد المؤتمــرـ اســتقالتها الجماعية، 
وأصــدرت بيانــا قالــت فيــه إن نتيجة 
االنتخابــات »غيــر مفهومــة وغيــر 
ســنة  مهلــة  ومنحــت  منطقيــة«، 
ــي للحــزب  لإلعــداد للمؤتمــر الوطن

ــدة. ــادة جدي ــرز قي ــل ف ــن أج م

ــى  ــدا واضحــا أن الحــزب تلق ــد ب لق
ــا  ــن يتوقعه ــم يك ــة ل ــة موجع ضرب
يستســغ  لــم  إذ  اإلطــالق،  علــى 
تراجعــه بشــكل مفاجــئ مــن المرتبة 
ــة خــالل خمــس  ــى الثامن ــى إل األول
ســنوات فقــط مــن قيادتــه للحكومــة 
الثانيــة. بيــد أن مــا حصــل يجــد 
تفســيره فــي السياســات االجتماعية 
التــي نهجهــا الحــزب خــالل واليتــه 
الحكوميــة األخيــرة، وغيــاب القــدرة 
ــة  ــة مــع الشــارع، والحمل التواصلي
قــام  التــي  الضعيفــة  االنتخابيــة 
ــا،  ــاء كورون بهــا بســبب تبعــات وب
ــزل  ــي ن ــع الوطن ــا حــزب التجم فيم
بــكل ثقلــه فــي الحملــة، مســتغال 
ووســائل  اإلمكانيــات  جميــع 
بمختلــف  االجتماعــي  التواصــل 

مســتوياتها، وهــو مــا أهلــه للفــوز 
مــن  مســتفيدا  األولــى،  بالمرتبــة 
حــزب  ضــد  العقابــي  التصويــت 
ــاع نســبة  ــة، وارتف ــة والتنمي العدال
فــي  تكــن  لــم  التــي  المشــاركة 
صالــح اإلســالميين، الذيــن كانــوا 
انتخابــي  وعــاء  مــن  يســتفيدون 
شــبه مســتقر، تــآكل بســبب قيادتــه 

متتاليتيــن. لحكومتيــن 

ــران حــاول  ــه بنكي ــد اإلل ــد أن عب بي
بهــدف  لصالحــه،  الفشــل  تجييــر 
العــودة بقــوة إلــى قيــادة الحــزب 
مــن موقــع قــوة، كبديــل عــن ســعد 
ــذي ألصقــت بــه  الديــن العثمانــي ال
ــاره -  ــع أســباب الفشــل، باعتب جمي
أي بنكيــران - الرجــل الوحيــد الــذي 
يســتطيع بمــا يتمتــع به مــن كاريزما 
إخــراج الحــزب مــن عنــق الزجاجــة 
المفقــودة.  شــعبيته  واســتعادة 
االنتخابيــة،  النتائــج  وغــداة 
ــو  ــي شــريط فيدي ــران ف ــرج بنكي خ
ينتقــد العثمانــي واألمانــة العامــة 
وقــع  مــن  ويقلــل  المســتقيلة، 
ــى أســاس  ــة، عل الهزيمــة االنتخابي
الديمقراطيــة«  هــي  »هــذه  أن 
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كمــا قــال، ويرفــض مهلــة ســنة 
ذلــك  للمؤتمــر؛  لإلعــداد  كاملــة 
أنــه فهــم مــن ذلــك التأجيــل إبعــاده 
عــن القيــادة وتقليــل فرصــه فــي 

الوصــول إلــى رئاســة الحــزب. 

ــه  ــران، مــن خــالل كلمت ســعى بنكي
تلــك وبدهائــه السياســي مســتغال 
ــة  ــزب، الحيلول ــل الح شــعبيته داخ
دون أي صــدام مــع الدولــة، بعــد أن 
ــة  ــى قناعــة داخلي ــات الحــزب عل ب
تلــك  وراء  مؤامــرة  هنــاك  بــأن 
النتائــج التــي ال يمكــن أن تكــون 
لصناديــق  يمكــن  ال  كمــا  بريئــة، 
ــك الحــد  ــى ذل ــراع أن تصــل إل االقت
مــن »العقــاب السياســي«. وقد أراد 
بنكيــران أن ال يذهــب التفســير إلــى 
ذلــك الحــد مــن التأويــل، داعيــا إلــى 
االنضبــاط واالســتمرار فــي »خدمــة 
أســابيع  بضعــة  وبعــد  الدولــة«. 
عقــد الحــزب مؤتمــرا اســتثنائيا، 
وانتخــب بنكيــران بأغلبيــة كاســحة 
ــر الماضــي. ــي أكتوب ــه ف ــا ل رئيس

غيــر أن قرائــن عــدة تشــير إلــى 
عــدم إمكانيــة النهــوض بالحــزب 
مجــددا، بالرغــم مــن عــودة بنكيران 
بخطابــه الشــعبوي وقدرتــه علــى 
أن  ذلــك  السياســية،  المنــاورة 
الحــزب أضــاع الكثيــر مــن شــعبيته 
ــن، بســبب  ــن حكوميتي خــالل واليتي
السياســات الالشــعبية التــي نهجها، 
والعصبويــة  للزبونيــة  وتكريســه 
والتفريــط  اإلخوانيــة،  والنزعــة 
التــي  والمبــادئ  الشــعارات  فــي 
كان يرفعهــا وهــو فــي المعارضــة. 

ــزال  ــران ال ي وبالرغــم مــن أن بنكي
يملــك الحظــوة داخل الحــزب، إال أن 
شــعبيته في الشــارع تراجعت بشــكل 
للقــدرة  اســتهدافه  بســبب  كبيــر، 
الشــرائية للمواطــن خــالل رئاســته 
 ،2016�2012 بيــن  للحكوميــة 
واســتفادته مــن تعويضــات شــهرية 
مــن الدولــة »دون عمــل«، وهــو 
مقابــل  شــعار«األجر  رفــع  الــذي 
العمــل« عندمــا قــرر االقتطــاع مــن 
أجــوار العامليــن والموظفيــن الذيــن 
خــالل  اإلضرابــات  فــي  شــاركوا 

ترؤســه للحكومــة عــام 2015.

وعــالوة علــى هــذا، فــإن اســتمرار 
الحــزب،  قيــادة  فــي  بنكيــران 
وهــو الــذي قــاد حركــة التوحيــد 
ــات،  ــة الثمانين ــذ بداي واإلصــالح من
يشــير إلــى أن الحــزب يعيــش أزمــة 
ــع  ــى التعاطــي م ــادرة عل ــادات ق قي
المرحلــة السياســية، األمــر الــذي 
بنكيــران،  إلــى  الحاجــة  يفــرض 

رغــم تداعــي شــعبيته. 

األسلوب الديمقراطي بديال:

منــذ أول مشــاركة لــه فــي العمليــة 
تمكــن   ،1997 عــام  السياســية، 
مــن  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
كل  مــع  مضطــرد  نمــو  تحقيــق 
عمليــة انتخابيــة، بشــكل تصاعــدي، 
ــي  ــل مــن تســعة مقاعــد ف ــد انتق فق
 42 إلــى   1997 عــام  البرلمــان 
 2002 انتخابــات  فــي  مقعــدا 
ــة،  ــية الثالث ــوة السياس ــح الق ليصب
انتخابــات  فــي  مقعــدا   49 ثــم 
2007 ليصبــح القــوة السياســية 

القــوة  أصبــح  أن  إلــى  الثانيــة، 
السياســية األولــى فــي انتخابــات 
 105 علــى  بحصولــه   2011
ــي  ــه ف ــى موقع ــظ عل مقاعــد، وحاف
انتخابــات 2016 بحصولــه علــى 

مقعــدا.   125

هــذا التصاعــد كان مــن الطبيعــي 
أن يشــكل مصــدر إزعــاج للدولــة 
وللهيئــات السياســية فــي المغــرب، 
التــي رأت أن االســتثناء الــذي منحه 
الربيع العربي لإلســالميين ســرعان 
اربكــت  قاعــدة  إلــى  تحــول  مــا 
شــئون البــالد المجــاورة وأدت إلــى 
ــد  ــك كان ال ب ــكالتها، لذل ــم مش تفاق
ــد  ــي جدي ــي ســيناريو ترك ــن تالف م
انتصــار  علــى  الحــزب  بحصــول 
انتخابــي للمــرة الثالثــة، وذلــك عبــر 
صناديــق االقتــراع -حقــل المواجهة 
ــد  ــي بل ــدام، ف ــدل الص ــة- ب الصامت
ــدة، بســبب  ــة فري ــز بخصوصي يتمي
للمؤسســة  المركــزي  الموقــع 
إمــارة  ومركزيــة  الملكيــة، 
المؤمنيــن، كآليــة لتدبيــر الشــأن 

الدينــي بعيــدا عــن اإلســالميين.

ــى أي  ــم ينحــز إل ــد أن المغــرب ل بي
كانــت  التــي  الســيناريوهات  مــن 
ــار  ــى الخي ــل انحــاز إل مطروحــة، ب
الديمقراطــي بوصفــه واحــدا مــن 
ــر  ــم أظاف ــة لتقلي االحتمــاالت الممكن
وتحجيمــه،  السياســي  اإلســالم 
ــر  ــذا األخي ــعبة ه خصوصــا وأن ش
التدبيــر  بســبب  للتــآكل  تعرضــت 
الحكومــي الســيء الــذي جــر علــى 
الحــزب انتقــادات شــعبية واســعة 
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مــن لدن مختلــف األطــراف، وبوجه 
خــاص في الشــق االجتماعــي، وهو 
مــا جعــل المؤسســة الملكيــة تنخــرط 
بقــوة مــن خــالل تعيين لجنــة خاصة 
التنمــوي  »النمــوذج  لصياغــة 
الجديــد« فــي العــام الماضــي، مــن 
وتــدارك  الوضــع  اســتدراك  أجــل 

الكارثــة االجتماعيــة. 

نهاية اإلسالم السياسي:

العدالــة  حــزب  ســقوط  يكــن  لــم 
ظــل  الــذي  المغربــي،  والتنميــة 
اإلســالمية،  بمرجعيتــه  يتحجــج 
ســقوطا لتنظيــم سياســي مــأل الدنيــا 
كاملــة  لعشــرية  النــاس  وشــغل 
مــن التاريــخ الحزبــي الحديــث فــي 
انهيــارا  كان  مــا  بقــدر  المغــرب، 
نمــوذج  هــو  بكاملــه،  لنمــوذج 

السياســي. اإلســالم 

بعــد  ســنوات  أن عشــر  والواقــع 
مضــي مــا يســمى بالربيــع العربــي 
أظهــرت أن هــذا النمــوذج ليســت 
ــى المــدى  ــاة عل ــة للحي ــه القابلي لدي
الكثيــرون  كان  كمــا  الطويــل، 
النمــوذج  مثــل  يعتقــدون. ومثلــه 
ســاد  الــذي  العربــي  الماركســي 
نمــوذج  فشــل  أظهــر  بــاد،  ثــم 
النزعــات  أن  السياســي  اإلســالم 
األيديولوجيــة آيلــة إلــى الــزوال، 
مهمــا  األيديولوجــي  الحــزب  وأن 
لعافيــة  ال  فيــه  فلمــرض  تضخــم 

لديــه.

حصــل  مــا  بــأن  القــول  ويمكــن 
فــي  السياســي  اإلســالم  لتيــارات 

عــدد مــن البلــدان العربيــة بــات 
مرشــحا لكــي يشــجع علــى مناهــج 
ــرة  ــم تفســيرية مغاي ــدة ومفاهي جدي
حقــل  علــى  هيمنــت  التــي  لتلــك 
دراســات اإلســالم السياســي فــي 
الســتينات  منــذ  العربــي  العالــم 
ــك  ــل عشــر ســنوات، تل ــا قب ــى م إل
أن  تــرى  كانــت  التــي  المفاهيــم 
الديمومــة  عناصــر  اإلســالم  فــي 
وأنــه المنافــس الرئيســي لألحــزاب 
علــى  وقــادر  القائمــة  السياســية 
خلــق البديــل وأن الشــعوب العربيــة 
الحتضانــه،  االســتعداد  لديهــا 
لمجــرد أنهــا شــعوب مســلمة، وهــي 
كلهــا مفاهيــم وعناصــر تفســيرية 
ــة  ــوث الغربي ــز البح ــاهمت مراك س
بشــكل كبيــر فــي ترويجهــا، وأعــاد 

الباحــث العربــي طحنهــا.

لقــد أظهــرت التجربــة مــع اإلســالم 
أن  المغــرب  فــي  السياســي 
الممارســة السياســية ميدانيــا تنــزع 
مــن الفاعــل اإلســالمي تلــك العذرية 
والطهرانيــة اللتيــن تشــكالن عصب 
وأن  الحكــم،  خــارج  وهــو  قوتــه 
ــة بتقزيــم حجمــه  الديمقراطيــة كفيل

ألن الممارســة تضعــه وجهــا لوجــه 
مــع مطالــب النــاس وطموحاتهــم 
يحفــل  عصــر  وفــي  اليوميــة. 
بالتحديــات علــى أكثــر مــن صعيــد، 
فــي  السياســي  اإلســالم  يبــدو  ال 
التجــاوب مــع حاجيــات  مســتوى 
ــد  ــا بع ــد يوم ــي تتزاي ــر الت الجماهي
التعايــش  متطلبــات  ومــع  آخــر 
تدبيــر  صــار  أن  بعــد  العالمــي، 
مــع  متداخــال  المحليــة  السياســة 
ــة وصــارت  ــات الدولي ــر العالق تدبي
سياســات الخــارج تؤثــر بشــكل كبير 
فــي السياســات الداخليــة للــدول.

المغــرب اختــار منــذ النصــف األول 
مــن التســعينات، فــي الوقــت الــذي 
كانــت فيــه الجزائــر القريبــة تعيــش 
المتطرفيــن  بيــن  داخليــة  حربــا 
والنظــام الحاكــم، أن يدمــج الفاعــل 
اإلســالمي فــي البنيــة السياســية، 
بــدل أن يمنحــه فرصــة التضخــم 

بوجــوده علــى الهامــش.

التــي  الكبــرى  األســاطير  إحــدى 
ــات هــي  ــذه االنتخاب ــي ه ســقطت ف
أن التيــار اإلســالمي يتمتــع بقاعــدة 
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وهــي  ومســتقرة،  ثابتــة  ناخبــة 
نطــاق  علــى  انتشــرت  أســطورة 
ــي الداخــل  ــن ف ــن المحللي واســع بي
 .2011 العــام  منــذ  والخــارج 
لديــه  الحــزب  إن  يقــال  كان  فقــد 
رصيــد انتخابــي ال ينضــب، وفــي 
الوقــت الــذي كانــت فيــه شــعبية 
فــي  الكبــرى  التقليديــة  األحــزاب 
ظاهــرة  وهــي  تتراجــع،  البــالد 
ــات  ــي الديمقراطي ــى ف ملحوظــة حت
الغربيــة العريقــة، كان اإلســالميون 
يعتقــدون بــأن شــعبيتهم ال يمكــن أن 
ــر  ــة تثي ــر، ألن قاعدتهــم الناخب تتأث
االطمئنــان. بيــد أن ما حصل عشــية 
الثامــن مــن ســبتمبر الجــاري شــكل 
صدمــة قويــة لهــم، حيــث أبانــت 
النتائــج أنــه ال وجــود لتلــك القاعدة، 
وأن الناخــب كائــن متطلــب يــدور 
طــردا  المعيشــيّة  مصالحــه  مــع 
ــوق  ــه ف ــن خداع ــا، وال يمك وعكس

واليتيــن.

وقــد دلــت القرائــن، منــذ انتخابــات 
أن  علــى  بالمغــرب،   2002
العــزوف السياســي عــن المشــاركة 
فــي االقتــراع يصــب فــي صالــح 
اإلســالميين، وعلــى أن المقاطعــة 
بينمــا  اإلســالمي  التيــار  تخــدم 
ارتفــاع حجــم المشــاركة يضعــف 
رصيــده االنتخابــي. وبمقارنة نســبة 

المشــاركة فــي انتخابــات 2016، 
بـــ125  اإلســالميون  فــاز  حيــث 
مقعــدا فــي البرلمــان، بنســبتها فــي 
االنتخابــات األخيــرة التــي فــازوا 
ــون  ــدا، يك ــر مقع ــة عش ــا بثالث فيه
أثــر بشــكل  حجــم المشــاركة قــد 
قــوي فــي النتائــج المتحصــل عليها. 
المعطــى  هــذا  تحليــل  أردنــا  وإذا 
علميــا جــاز لنــا القــول بــأن ارتفــاع 
هــو  السياســي  الوعــي  منســوب 
ــي. ــر لإلســالم السياس العــدو األكب

بحــق  المغربيــة  التجربــة  تشــكل 
نموذجــا فريــدا فــي التعاطــي مــع 
فقــد  السياســي،  اإلســالم  ظاهــرة 
اختــار المغــرب منــذ النصــف األول 
مــن التســعينات، فــي الوقــت الــذي 
كانــت فيــه الجزائــر القريبــة تعيــش 
المتطرفيــن  بيــن  داخليــة  حربــا 
والنظــام الحاكــم، أن يدمــج الفاعــل 
اإلســالمي فــي البنيــة السياســية، 
بــدل أن يمنحــه فرصــة التضخــم 
بوجــوده علــى الهامــش. فقــد أدرك 
المغــرب أن هنــاك طريقتيــن فــي 
الصــدام مــع التيــار اإلســالمي، إمــا 
الصــدام  أو  الدولــة  مــع  الصــدام 
المنهجيــة  مــع  أي  الناخــب،  مــع 
ــار المغــرب  الديمقراطيــة، وقــد اخت
الذيــن  أن  ذلــك  الثانــي.  الحــل 
ــة السياســية  يوجــدون خــارج اللعب

االحتجــاج،  فــن  يتقنــون  دائمــا 
ــة بتهميشــهم وعــدم  متهميــن الدول
إتاحــة الفرصــة لهــم فــي العمــل 
السياســي، أمــا بعــد أن يدخلوهــا 
فإنهــم  منهــا  جــزءا  ويصبحــوا 
مختلفــة،  مهمــة  أمــام  يصبحــون 
إقنــاع  أجــل  مــن  الحجــاج  وهــي 

الناخــب.

الدولــة  أن  علــى  التأكيــد  يمكــن 
ــة  ــى مرحل ــت إل ــرب وصل ــي المغ ف
اإلســالميين  فيهــا  تعتبــر  باتــت 
عنصــر قلــق أو اضطــراب، فهــي 
وفــي  عليهــم  القضــاء  تريــد  ال 
يكــون  أن  تريــد  الوقــت ال  نفــس 
يســتحقونه.  الــذي  الحجــم  لهــم 
فــي  السياســي  النظــام  ولكــون 
مــن  مشــروعيته  يســتمد  البــالد 
إلــى  يحتــاج  فإنــه  اإلســالم، 
ــة  ــوة مقابل ــكلوا ق ــالميين ليش اإلس
للتيــار العلمانــي والفرانكوفونــي، 
تحقيقــا للتــوازن السياســي، كمــا 
ــة  ــر لمناكف ــذا األخي ــى ه ــاج إل يحت
نفوذهــم،  وتحجيــم  اإلســالميين 
وهــو مــا يتجــاوب مــع أطروحــة 
بهــا  يقــول  التــي  »االنقســامية« 
ــن  ــن األنثروبولوجيي ــض الباحثي بع
األجانــب وعلــى رأســهم إرنســت 
الوضعيــة  توصيــف  فــي  غيلنــر، 
بالمغــرب. والثقافيــة  السياســية 
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حــرص الغنوشــي رئيــس حركــة 
ــه  ــى قيام ــس عل ــي تون ــة ف النهض
ــس  ــه ورئي ــددة جمعت ــاءات متع بلق
الــذراع  والبنــاء  العدالــة  حــزب 
فــي  اإلخــوان  لتنظيــم  السياســي 
ليبيــا، محمــد صــوان، وقبلــه خالــد 
المشــري القيــادي البــارز بالتنظيــم، 
والــذي شــغل منصــب مــا يعــرف 
برئيــس المجلــس األعلــى للدولــة 

ــا. ــي ليبي ف

ويحــاول   2011 عــام  فمنــذ 
حركــة  نمــوذج  تعميــم  الغنوشــي 
وطريقــة  تونــس  فــي  النهضــة 
كل  فــي  الســلطة  فــي  مشــاركتها 
كان  وإن  العربــي،  المغــرب  دول 
الغنوشــي فشــل فــي تحقيــق هــذا 
فــي الجزائــر، لكــن ربمــا لقــي قبــول 
ــوان  ــم اإلخ ــادات تنظي ــل قي ــن قب م
ســبق  كمــا  وأهمهــم  ليبيــا،  فــي 
القــول خالــد المشــري، حيــث التقيــا 
أكثــر مــن مــرة مجتمعيــن داخــل 

التركيــة. األراضــي 

ربمــا يكــون توقيــت تحويــل تنظيــم 
اإلخــوان فــي ليبيــا إلــى جمعيــة 
والتجديــد(  اإلحيــاء   ( بـــ  تعــرف 
يؤكــد أن تنظيــم اإلخــوان يســعى 
ــوذج التونســي  ــة” النم ــى “كربن إل
)غنوشــة ليبيــا( وبالتالــي، قــد تظــل 

جماعــة اإلخــوان فــي ليبيــا فــي حال 
مشــاركتهم فــي العمليــة االنتخابيــة 
والبرلمانيــة  الرئاســية  بشــقيها 
ــي دوام االســتقرار،  ــب ف حجــر صل
وتظــل مهــدد دائــم الســتقرار النظــام 
ــة  ــك الدول ــد فــي تل السياســي الجدي
وأن  خاصــة  تشــكله،  حالــة  فــي 
فكــرة التمكيــن التــي اتبعتهــا حركــة 
النهضــة فــي تونــس، والتــي حققــت 
أغلبيــة وازنــة لهــا فــي مجلــس 
فــي  متحكمــة  جعلتهــا  النــواب، 
مجلــس  وإدارة  الحكومــة  تشــكيل 
ــى  ــواب الشــعب، وهــو مــا أدى إل ن
ــا  ــص منه ــم يتخل ــة مســتمرة ل أزم
رئيــس مدنــى منــذ ثــورة الياســمين 
الباجــى  الراحــل  الرئيــس  ســواء 
السبســي أو الرئيــس الحالــي قيــس 
ســعيد، الــذي مــازال فــي صــدام 
مــع تلــك الحركــة بســبب محــاوالت 
قياداتهــا المســتمرة إلربــاك المشــهد 
السياســي فــى الداخــل التونســي.

ليبيــا  إخــوان  تحــركات  تشــير   
فــي الداخــل والخــارج منــذ مايــو 
انعقــاد  تاريــخ  وهــو   ،2016
ــة النهضــة  ــر لحرك ــر العاش المؤتم
ــة الجماعــة  ــى محاول التونســية، إل
فــي  السياســي  تموضعهــا  إعــادة 
الداخــل الليبــي مــن خــالل ذراعهــا 

الوقــت،  ذلــك  فــي  السياســي 
حــزب العدالــة والبنــاء، أي قبــل 
ــاء  ــم “اإلحي ــن جمعيته ــالن ع اإلع
النشــاط  يــدل  حيــث  والتجديــد”. 
السياســي للجماعــة، المتمثــل أهمــه 
ــد المشــري، عضــو  ــي تمكــن خال ف
المكتــب التنفيــذي لحــزب الجماعــة 
األعلــى  المجلــس  رئاســة  مــن 
 %58.7 بلغــت  بنســبة  للدولــة 
ــي  ــي عــدد األصــوات، ف ــن إجمال م
انتخابــات جــرت فــي مايــو 2018� 
علــى أن الجماعــة تســعى منــذ هــذا 
ــد  ــع جدي ــق واق ــى تحقي ــخ إل التاري
التــي  السياســية،  المعادلــة  فــي 
االنتهــاء  يتــم  أن  المحتمــل  مــن 
ــل 24  مــن مســاراتها الرئيســية قب

المقبــل. ديســمبر 

الصريــح  اإلعــالن  ســبق  لقــد 
لجماعــة إخــوان ليبيــا عــن ســعيهم 
لتحقيــق مكاســب سياســية، وهــو 
مــا أكــده بيــان التحــول إلــى جمعيــة 
فــي بدايــة مايــو الجــاري، حيــث 
ــم  ــر االس ــان أن ” تغيي ــن البي تضم
ــاء  ــى اإلحي ــاء إل ــة والبن ــن العدال م
والتجديــد جــاء مــن أجــل التحضيــر 
لالنتخابــات الرئاســية المقبلــة ومــن 
منطلــق متطلبــات الواقــع الجديــد”- 

ليبيا.. هل لإلخوان مستقبل بعد تحولهم إلى جمعية؟ 

د. أبوالفضل اإلسناوي - مدير تحرير مجلة السياسة الدولية باألهرام
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الجماعــة ”  حــزب  قيــادات  قيــام 
ــى  ــر إل ــذي تغي ــاء” ال ــة والبن العدال
جمعيــة كمــا ســبق القــول، بجــوالت 
مكوكيــة فــي دول الشــمال المغربي، 
ــدول اإلقليميــة والدوليــة  وبعــض ال
بأنهــا-  األطــراف  هــذه  لإلقنــاع 
أصبحــت  ليبيــا-  إخــوان  جماعــة 
جــزءاً مــن الحــل وتســاهم بدورهــا 
فــي ضبــط الحالــة العامة فــي الداخل 
الليبــي. كمــا كشــفت لقــاءات قيادات 
زعيــم  “الغنوشــي”  بـــ  الحــزب 
ــي  ــة النهضــة التونســية، والت حرك
تمــت خالل أعــوام 2016 و2017 
و2018 وربمــا بعدهــم، عــن أن 
ــا تســعى  جماعــة اإلخــوان فــي ليبي
إلــى تطبيــق النمــوذج التونســي، 
وتســير علــى درب حركــة النهضــة، 
وذلــك تنفيــذا لتوصيــات الغنوشــي، 
علــى  العمــل  أهمهــا،  يعــد  التــي 
ــن الدعــوى والسياســي،  الفصــل بي
ــراف  ــي واألط ــل الليب ــاع الداخ إلقن
إصالحيــة  بتحــوالت  الخارجيــة 
فــي الجماعــة تنتهــي بالفصــل بيــن 
ــزام  ــة والحــزب، وعــدم االلت الحرك
بأيديولوجيــة الجماعــة فــي المســار 

السياســي.

فــي  للجماعــة  الميدانــي  الوضــع 
ليبيــا:

التموضــع  مفهــوم  مــن  انطالقــاً 
تكيــف  يعنــى  الــذي  السياســي، 
ــذ  ــي تأخ ــية، الت ــة السياس الممارس
أشــكاال متعارضة لسياســات سابقة، 
باالنتهازيــة  الغالــب  فــي  مقترنــة 

ــق أهــداف  السياســية، بهــدف تحقي
خاصة- يمكن القول أن كشــف أبعاد 
فــي  اإلخــوان  جماعــة  محــاوالت 
ليبيــا إلعــادة تموضعهــا السياســي، 
ــب  ــهد، يتطل ــي المش ــب دوراً ف ولع
إلقــاء الضــوء علــى مكانــة الحركــة 
فــي الداخــل الليبــي بعــد ثــورة 11 
فبرايــر 2014، ووضعهــا الراهــن 
ــا  ــول ذراعه ــى تح ــى إل ــذي انته ال
السياســي إلــى جمعيــة، وهــذا يمكن 

ــي: ــو التال ــى النح ــه عل تناول

قبــل  السياســي  الوضــع   )&(
كانــت  فبرايــر:  ثــورة 11  وبعــد 
ــزء  ــا ج ــي ليبي ــوان ف ــة اإلخ جماع
مــن مشــروع ليبيــا الغــد، الــذي 
ــل  ــاه ســيف اإلســالم القذافــي قب تبن
ــذي  ــر 2012، وال ــورة 11 فبراي ث
انتهــى بإطــالق ســراح الســجناء 
اإلســالميين مــن الســجون الليبيــة. 
والجديــر بالذكــر أن مشــروع ســيف 
الطلقــاء  فيــه  شــارك  اإلســالم، 
جماعــة  تنظيــم  مــن  والهاربــون 

اإلخــوان، ومــن الجماعــة الليبيــة 
رأســهم  علــى  وكان  المقاتلــة، 
المراقــب العــام الســابق للجماعــة 
عبــد هللا عــز الديــن، والــذي كان 
محكــوم عليــه باإلعــدام. وقد دعمت 
جماعــة اإلخــوان هــذا المشــروع 
فــي ذلــك الوقــت، وأعلنت اســتعداها 
خروجهــم  ســبيل  فــي  للمشــاركة 
إلــى  وعودتهــم  المعتقــالت،  مــن 

وتعويضهــم. وظائفهــم 

وبعــد الثــورة 11 فبرايــر، حــدث 
تحــول فــي موقــف الجماعــة كغيرها 
مــن التيــارات الدينيــة فــي المنطقــة 
التقيــة  مبــدأ  العربيــة، ومارســت 
الجماعــة  مؤســس  أرســاه  الــذي 
األم حســن البنــا، وتراجعــت عــن 
مراجعاتهــا، وعــادت لحمــل الســالح 
بعــد  مــا  واقــع  مــن  لالســتفادة 
نوفمبــر 2014. فعلــى المســتوى 
السياســي شــاركت الجماعــة فــي 
أجريــت  تشــريعية  انتخابــات  أول 
بعــد الثــورة، وحصلــت علــى 17 
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مقعــد فــي المؤتمــر الوطنــي الليبي، 
الــذي كان يمثــل الســلطة التشــريعية 
المؤقتــة والمنتخبــة للدولــة الليبيــة 
فــي المرحلــة االنتقاليــة، باإلضافــة 
العــزل  بمشــروع  دفعهــم  إلــى 
السياســي فــي الحكومــة االنتقاليــة، 
كانــت  الــذي  عليــه،  وتصويتهــم 
ــل  ــن عم ــزل كل م ــه ع ــم مالمح أه
ــي خــالل الخمســة  مــع نظــام القذاف
الثــورة.  ســبقت  التــي  ســنوات 
كمــا دفــت الجماعــة بعــد 2011 
بـــمرشحها علــى زيــدان لرئاســة 
ــات  ــي الحكوم ــت ف ــة، ومثل الحكوم
االنتقاليــة التــي تلــت الثــورة بثالثــة 
حقائــب وزاريــة، هــم نائــب رئيــس 
الــوزراء، ووزيــر الكهربــاء، وزيــر 

الشــئون االجتماعيــة.

للجماعــة:  الراهــن  الوضــع   )&(
ــي  ــوان ف ــم اإلخ ــول تنظي يشــير تح
ليبيــا لجمعيــة إلــى وجــود رغبــة 
جارفــة لديــه للتموقــع فــي المعادلــة 
السياســية المنتظــرة نهايــة العــام 
العزلــة  لتفــادى  وذلــك  الجــاري، 
ــي تعيشــها الجماعــة  السياســية الت
للعمليــة  اإلعــداد  مراحــل  خــالل 
السياســية المنتظــرة. حيــث يوصف 
الوضــع السياســي الراهــن للجماعة 
مــن 367  عددهــا  يقتــرب  التــي 
فــرد بيــن عضــو وكادر- بالواقــع 
ــض  ــذي ينتف ــأزوم ال ــي الم السياس
للتخلــص مــن كبوتــه، خاصــة بعــد 
ــذي  تراجــع النشــاط االجتماعــي، ال
غــرب  منطقــة  فــي  ملحــوظ  كان 
ليبيــا تحديــداً، ســواء عبــر حمــالت 

خيريــة، أو قوافــل طبيــة، باإلضافــة 
إلــى دورات تدريبيــة للشــباب.

ويُحــدد النشــاط السياســي للجماعــة 
فــي  الخارجــي  المســتوى  علــى 
تحــركات ذراعهــا السياســي “حزب 
أو  حلــه  قبــل  والبنــاء”  العدالــة 
تغييــره. وعلــى المســتوى الداخلــي 
تُمثــل الجماعــة بعــدد 23 عضــو 
فــي مــا يعــرف بمجلــس الدولــة 
األعلــى مــن إجمالــي 115 عضــوا، 
المجلــس  رأس  علــى  وتتموقــع 
ــو  ــري، عض ــد المش ــوز خال ــد ف بع
المكتــب التنفيــذي لحــزب الجماعــة 
ــات  ــي االنتخاب ــس ف ــة المجل برئاس
ــل 2018،  ــي أبري ــت ف ــي أجري الت
حيــث حصــل المشــري علــى 64 
ــد  ــه عب ــل منافس ــا حص ــاً فيم صوت
الرئيــس  الســويحلى  الرحمــن 
الســابق للمجلــس علــى 45 صوتــاً. 
هــذا باإلضافــة إلــى تمثيــل الجماعــة 
بخمســة نــواب فــي مجلــس النــواب 
الليبــي، ظلــوا يقاطعــون جلســاته 
منــذ منتصــف 2017 تقريبــاً. هــذا 
الســالم  عبــد  تولــى  جانــب  إلــى 
حــزب  مؤسســين  أحــد  كاجمــان، 
أعلــن  والــذي  والبنــاء،  العدالــة 
ــر  ــي فبراي اســتقالته مــن الحــزب ف
المجلــس  لرئيــس  نائــب   ،2018

الرئاســي الليبــي الســابق.

أمــا علــى مســتوى عالقــة جماعــة 
القــوى  ببعــض  الليبيــة  اإلخــوان 
المعلــن  ففــي  األخــرى،  الدينيــة 
ــا  ــة لتحالفاته ــع الجماع ــظ قط يالح
مــع كافــة األحــزاب الدينيــة، ســواء 

حــزب الوطــن، الــذي لــم يفــز بــأي 
 2012 انتخابــات  فــي  مقاعــد 
التشــريعية، أو حــزب األمــة الوســط 
تشــدداً،  األكثــر  الثانــي،  الكيــان 
والــذي انضــم لــه أغلــب أعضــاء 
ــادة ســامي  ــك الجماعــة تحــت قي تل
الســعدى، وهــو ممثــل بمقعــد واحــد 
فــي انتخابــات 2012، أو حــزب 
األصالــة الســلفي، أو األحــزاب التي 
اإلخــوان  عــن  منشــقون  أسســها 
وحــزب  اإلســالمي  الحــزب  مثــل 
اإلصــالح والتنميــة. لكــن واقعيــاً 
يبقــى التناغــم بيــن جماعــة اإلخوان 
وتلــك األحــزاب اإلســالمية، أمــراً ال 
مفــر منــه، حيــث أن اإلســالميين في 
ليبيــا رغــم انقســامهم إلــى تيــارات 
وأحــزاب وجماعــات تبــدو عــن بعــد 
غيــر متجانســة، فإنهــم علــى تناغــم 
متفــاوت مــع االقتراحــات السياســية 
لحــزب العدالــة والبنــاء بمــا فــي 
ــم  ــي ل ــرة الت ــزاب الصغي ــك األح ذل

ــل. ــن قب ــل تشــريعياً م تمث

ــذا  ــول إن ه ــن الق ــبق، يمك ــا س مم
الواقــع القديــم والجديــد لجماعــة 
اإلخــوان فــي ليبيــا يدفعهــم للرغبــة 
فــي التموقــع في المعادلة السياســية 
ــازالت  ــل تن ــو مقاب ــى ل ــة حت الجدي
فــي  الرئيســية  لألطــراف  تقــدم 
ــون  ــد يك ــي ق ــي، والت ــل الليب الداخ
أهمــا الترويــج بقطــع عالقاتهــا مــع 
فــي  األخــرى  اإلســالمية  القــوى 
الداخــل الليبــي، والترويــج أيضــاً 
باســتقاللها عــن التنظيــم الدولــي 
الجماعــة  بقايــا  لإلخــوان، وعــن 
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األم فــي مصــر.

للتحــرك  جديــدة  اســتراتيجية 
: قــع لتمو ا و

تاريــخ  وهــو  عــام 2018،  منــذ 
المبعــوث  ســالمة  غســان  دعــوة 
األممــى الســابق إلجــراء انتخابــات 
مبعوثــة  إعــالن  حتــى  تشــريعية 
األمــم المتحــدة بالوكالــة إلــى ليبيــا 
نوفمبــر  فــي  وليامــز  ســتيفاني 
ــاق  ــى اتف 2020، عــن التوصــل إل
علــى تنظيــم “انتخابــات وطنيــة” 
فــي 24 ديســمبر 2021- تحــرص 
إعــادة  الليبيــة  اإلخــوان  جماعــة 
ــاع األطــراف  هندســة نفســها، وإقن
ــارج  ــي الخ ــي وف ــل الليب ــي الداخ ف
بإجرائهــا تغيــرات تنظيميــة وفكريــة 
تســمح لهــا بالتكيــف مــع الواقــع 
العمليــة  الجديــد والمشــاركة فــي 
السياســية، ويمكــن توضيــح ذلــك 

ــي: ــو التال ــى النح عل

الداخلــي  الوضــع  هندســة   )*(
للجماعــة: يقــوم الجانــب الرئيســي 

المشــاركة  اســتراتيجية  فــي 
السياســية لجماعــة إخــوان ليبيــا 
الداخلــي  الشــكل  هندســة  علــى 
للجماعــة، إلرســال صــورة للداخــل 
عــن  انفصلــت  بأنهــا  والخــارج 
جماعــات العنــف في ليبيــا، واتخذت 
ــر لجماعــة اإلخــوان فــي  خــط مغاي
مصــر. ففــي العلــن أعلنــت الجماعة 
اإلحيــاء   ( جمعيــة  إلــى  تحولهــا 
ــاركة ال  ــل المش ــن أج ــد( م والتجدي
المغالبــة. أمــا فيمــا هــو غيــر معلن، 
فيبــدو أن الجماعــة فــي ليبيا تســعى 
النهضــة  نمــوذج  لنقــل  الجماعــة 
بعــض  أجــراء  مــع  التونســية، 
ــدالً مــن فصــل  التعديــالت، منهــا فب
العدالــة والبنــاء( عــن  الحــزب ) 
الحركــة الدينيــة، وإعــادة ترســيم 
يســتخدمه  الــذي  بالتغيــر  نفســها 
ــر  الغنوشــي فــي تونــس، أي تصدي
ــا يعــرف بـــ ” بحــركات اإلســالم  م
بتحويــل  قامــت  الديمقراطــي”- 
ويرجــع  جمعيــة،  إلــى  الحــزب 
ــى  ــام الجماعــة بهــذه الخطــوة إل قي
ــي المشــهد  الخــوف مــن عزلتهــا ف
الــذي هــو قيــد التشــكل، وإحساســها 
بالقلــق حيــال قضيــة التعايــش بيــن 

واالجتماعيــة. الدينيــة  األوجــه 

المؤكــد أن فكــرة رســم خــط فاصــل 
ــم  ــي ت ــن الجماعــة والحــزب، الت بي
فكــرة  وتصديــر  مؤخــرا  تبديلهــا 
مــن  الجماعــة  أيديولوجيــة  خلــع 
الممارســة السياســية، تــم هندســتها 
فــي تونــس بالتنســيق مــع راشــد 
الغنوشــي زعيــم حركــة النهضــة 

ــات  ــدت تصريح ــد أك ــية. فق التونس
لرئيــس حــزب العدالــة والتنميــة، 
محمــد صــوان فــي نوفمبــر 2017، 
أن أهــم مــا تضمنــه لقــاء جمعــه 
ــرة  ــس الدائ ــوان، رئي ــزار كع مــع ن
السياســية للعدالــة والبنــاء وراشــد 
ــو  ــر، ه ــزل األخي ــي من الغنوشــي ف
التجربــة  مــن  االســتفادة  آليــات 
الوفــاق  إحــالل  فــي  التونســية 
ــل  ــى أن التواص ــيراً إل ــي، مش الليب
العدالــة  حــزب  بيــن  مســتمر 
فــي  النهضــة  وحــزب  والتنميــة 
تونــس. وتتضمن رســالة الغنوشــي 
تناولتهــا  التــي  صــوان  لمحمــد 
بعــض الصحــف الليبيــة بعــد اللقــاء 
المشــار إليه ســابقاً، أن يقــوم تنظيم 
اإلخــوان فــي ليبيــا بتقديــم تنــازالت 
والتنصــل مــن الجماعــات المصنفــة 
إرهابيــة، وحــل األذرع العســكرية 
واالنخــراط  للجماعــة،  التابعــة 
فــي الترتيبــات الجديــدة، ونصــح 
الغنوشــي قيــادات الحــزب باألخــذ 
فــي  اإلخــوان  تنظيــم  بنمــوذج 
تونــس لتفــادى مخاطــر المرحلــة 
القادمــة التــي تديرهــا أطــراف علــى 
ــة  ــع الجماع ــة ســوية م ــر عالق غي

األم.

ــاوالت  ــة ومح ــركات خارجي )*( تح
فــي  الرئيســة  القــوى  إلرضــاء 
الداخــل: لــم تقتصــر اســتراتيجية 
ــى  ــا عل ــي ليبي ــوان ف ــة اإلخ جماع
ــالح  ــاوالت اإلص ــن مح ــالن ع اإلع
هــذا  مــع  تواكــب  بــل  الداخلــي، 
تحــركات خارجيــة ومحــاوالت إقناع 
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األطــراف الداخليــة بهــا، لدرجــة أن 
هنــاك تصريحــات ســابقة لقادتهــا 
ــة  ــي خليف ــش الليب ــد الجي ــاه قائ تج
حفتــر، أخــذت اتجــاه معاكــس تمامــاً 
ونتطــرف  الجماعــة.  تخفيــه  لمــا 
الخارجيــة  التحــركات  إلــى  أوالً 
للجماعــة، ثــم نتنــاول محاوالتهــا 
الداخليــة  األطــراف  إلرضــاء 
المؤثــرة فــي المشــهد الليبــي، علــى 

النحــو التالــي:

)-( التحــركات الخارجيــة للجماعــة، 
قياداتهــا:  جــوالت  فــي  متمثلــة 
الجــوالت الخارجيــة التــي قــام بهــا 
قيــادات حــزب العدالــة والبنــاء قبــل 
اإلعــالن عــن تحولــه لجمعيــة لم تتم 
بمعــزل عــن الجماعــة، حيــث تمــت 
ــت بهــدف التســويق  ــك الوق ــي ذل ف
الوضــع  هندســة  إلعــادة  المبكــر 
ــة  ــة، ومحاول ــي الجماع ــي ف الداخل
االســتفادة مــن فــوز خالــد المشــري 
ــة  ــى للدول ــس األعل ــة المجل برئاس
التحــركات  أهــم  وتحــدد  الليبيــة. 
ــي قامــت بهــا جماعــة اإلخــوان  الت
باإلضافــة  الخــارج،  فــي  الليبيــة 
لحركــة  الدائمــة  الزيــارات  إلــى 
ــي مســتويين،  ــس، ف النهضــة بتون
أحدهمــا إقليمــي، واألخــر دولــى. 
فعلــى المســتوى اإلقليمــي، كانــت 
أهــم جــوالت الجماعــة فــي الجزائر، 
ــة  ــا رئيــس حــزب العدال حيــث التقي
والبنــاء ورئيــس الدائــرة السياســية 
فبرايــر  منتصــف  فــي  بالحــزب 
ــة  ــر الشــئون المغاربي 2017، وزي
واالتحــاد األفريقــي وجامعــة الــدول 

القــادر مســاهل(،  العربيــة )عبــد 
وجهــات  بتبــادل  اللقــاء  وانتهــي 
ــم  ــبل لدع ــل الس ــول أفض ــر ح النظ
ليبيــا.  فــي  التوافقــي  المســار 
ويرجــع اســتهداف الحــزب للجزائــر 
والتــي  لتونــس،  زيارتــه  بعــد 
ــى  ــاً، إل ــام تقري ــرة أي ــبقتها بعش س
محاولــة الجماعــة وضــع نفســها 
الليبيــة  األطــراف  خريطــة  علــى 
التــي اســتقبلتها الجزائــر مــن قبــل، 
ــى  ــل تول ــر قب ــدت الجزائ ــث عق حي
ــالد  ــة الب ــون رئاس ــد تب ــد المجي عب
سلســلة مــن اللقــاءات مــع عــدد 
مــن األطــراف الليبيــة، كان أهمهــم 
الدفــاع  وزيــر  جويلــي  أســامة 
خليفــة  إلــى  باإلضافــة  الســابق، 
ــي  ــواب مجلس ــن ن ــدد م ــر وع حفت

النــواب والدولــة.

وإلــى جانــب تحــركات اإلخــوان فــي 
ــل  ــي األزمــة مث ــدول الوســيطة ف ال
الجزائــر، نجــد هنــاك جســور ممتــدة 
مــع تركيــا. فتــرى تركيــا أن تدخلهــا 
لمســاعدة إخــوان ليبيــا ضــرورة 
ال بــد منهــا، حيــث أكــد المبعــوث 
ــي تصريحــات  ــا ف ــى ليبي ــي إل الترك
ســابقة، إن “اإلســالميين فــي ليبيــا 
حقيقــة  إنهــم  إرهابييــن..  ليســوا 
سياســية. نكرانهــم يعنــي أنــه ليــس 
مــن الممكــن إقناعهــم بالتفــاوض”. 
هــذا باإلضافــة إلــى ســعى علــى 
الصالبــي مــن داخــل تركيــا إلــى 
ــة المختلفــة  ــع المحــاور الثالث تجمي
ــوان  ــوان )اإلخ ــة اإلخ ــل جماع داخ
المعارضــون التفــاق الصخيــرات، 

عليــه،  الموافقــون  واإلخــوان 
والجماعــة الليبيــة المقاتلــة(، ثــم 
تصعيــد وجــوه جديــدة منهــم فــي 

االنتخابــات المقبلــة.

وعلــى مســتوى التحــركات الدوليــة 
واألمميــة، قامــت جماعــة اإلخــوان 
ــد  ــن موع ــالن ع ــل اإلع ــة قب الليبي
ــريعية  ــية والتش ــات الرئاس االنتخاب
المقــرر فــي نهايــة عــام 2021، 
ــاء  ــا: لق ــد أهمه ــوالت، يع ــدة ج بع
والبنــاء،  العدالــة  حــزب  قيــادات 
الدائــرة  رئيــس  كعــوان  نــزار 
ــالم  ــد الس ــزب، وعب ــية للح السياس
الصفرانــي رئيــس كتلــة الحــزب، 
بعثــة  مــع  الحصــادى  ومنصــور 
ديســمبر  فــي  األوربــي  االتحــاد 
ــد  ــان التأكي 2017، وحــاول القيادي
علــى أن الجماعــة تدعــم المســار 
الديمقراطــي، وأنهــا جــزء رئيســي 
وأنهــا  السياســية،  العمليــة  فــي 
التنــازالت  ترغــب فــي تقديــم كل 
اتفــاق  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن 
يراعــي مبدئــي التــوازن والشــراكة. 
ويأتــي مــن أهــم تحــركات الجماعــة 
بيــن  جمــع  لقــاء  الخارجيــة، 
قيــادات بتنظيــم اإلخــوان فــي ليبيــا 
المجلــس  مســئولي  مــن  وعــدد 
ــة  ــئون العام ــي للش ــي األمريك الليب
)البــاك(، فــي يوليــو 2017، حيــث 
ســعت الجماعــة مــن خاللــه إلــى 
التأكيــد علــى مــا وصفــوه- بالــدور 
التخريبــي للمشــير خليفــة حفتــر، 
باإلضافــة إقنــاع المجلــس بقبولهــم 

كجــزء مــن العمليــة السياســية.
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األطــراف  إقنــاع  محــاوالت   )-(
ــوان  ــة اإلخ ــذ جماع ــة: تأخ الداخلي
ــع  ــة م ــف متعارض ــا مواق ــي ليبي ف
األطــراف  مــن  الثابتــة  مواقفهــا 
مواقــف  أو  الرئيســية  الليبيــة 
إيديولوجيــة  مــع  كليــاً  تتعــارض 
ــبيل  ــي س ــوان األم، ف ــة اإلخ جماع
ــم  ــي ل ــا الت ــاع الداخــل بتحوالته إقن
تكتمــل. فقــد تُضحى الجماعة ببعض 
األكثــر  والتنظيمــات  الشــخصيات 
ــا،  ــن يدعمونه ــا، والذي ــدداً منه تش
لالســتفادة مــن ترتيبــات المشــهد 
السياســي الجديــد، وتحولهــا إلــى 
جمعيــة، وقبلــه فــوز خالــد المشــري 
ــة  ــى للدول ــس األعل ــة المجل برئاس
محــاوالت  أهــم  وكان  الليبيــة. 
الجماعــة إلقنــاع األطــراف الداخليــة 
بهــا، هــي إعــالن الجماعــة تبرؤهــا 
ــد  ــازي بع ــس شــورى بنغ ــن مجل م
تقاريــر أمريكيــة ودوليــة صنفتــه 
كأحــد فــروع داعــش، حيــث رفــض 
أحمــد عبــد هللا الســواقي، المســئول 
العــام للجماعــة فــي ليبيــا، الــزج 
مجلــس  ضمــن  الجماعــة  باســم 

الشــورى وداعــش والقاعــدة.

محــاوالت  أهــم  مــن  أيضــا  وكان 
األطــراف  إلقنــاع  ليبيــا  إخــوان 
ســبقت  التــي  بهــم،  الداخليــة 
للعمليــة  األخيــرة  الترتيبــات 
السياســية بقيــادة المبعوثــة األمميــة 
اإلنابــة ســتيفاني وليامــز، والتــي 
اإلخــوان-  محــاوالت  اعتبرهــا- 
تشــكل  بأنهــا  المراقبيــن  بعــض 
فــي  الجماعــة  قبــل  مــن  مفاجــأة 

ذلــك الوقــت، هــي إشــادة رئيــس 
حــزب العدالــة والبنــاء بــدور قــوات 
محاربــة  فــي  وعائالتهــم  حفتــر 
ــي  ــوان ف ــال ص ــث ق ــاب، حي اإلره
 ،21 عــرب  لموقــع  تصريحــات 
فــي منتصــف أبريــل 2018 بــأن 
قيــادة خليفــة  المقاتليــن تحــت   ”
كانــوا  الذيــن  وعائالتهــم  حفتــر 
يحاولــون محاربــة اإلرهــاب فــي 
فــي  أخــرى  ومناطــق  بنغــازي 
ــم  ــب به ــيتم الترحي ــا س ــرق ليبي ش
لتضحياتهــم، وأضــاف، نعتقــد أنهــم 
مــن الشــهداء”. هــذا التصريــح فــي 
ــعى  ــة س ــد بمثاب ــت، يع ــذا التوقي ه
الحــزب للتقــرب وخلــق صداقــة مــع 
قائــد الجيــش الليبــي، الــذي يرفــض

 

وجودهم 
من األصل في 

المعادلة الليبية.

لتموقــع  محــددة  عوامــل 
عــة: لجما ا

إخــوان  جماعــة  حاولــت  مهمــا 
ــا  ــا وإطاره ــر فكره ــا وتغيي ليبي
الهيكلــي أو ذراعهــا السياســي، 

وتحولهــا مــن حــزب إلــى جمعيــة، 
اإلقليميــة  القــوى  موقــف  يظــل 
والدوليــة، باإلضافــة إلــى األطــراف 
ــي  ــية ف ــدة والرئيس ــة الجدي الداخلي
معادلــة مــا بعــد نوفمبــر 2020، 
ــة  ــدرة جماع ــدى ق ــدد لم ــى المح ه
اإلخــوان فــي ليبيــا علــى تحقيــق 

السياســي،  التموقــع  اســتراتيجية 
وتفاديهــا العزلــة السياســية. وتعــدد 
تمكــن  لمــدى  المحــددة  العوامــل 
هدفهــا،  تحقيــق  مــن  الجماعــة 
ويمكــن تحديــد أهمهــا علــى النحــو 

التالــي:

الخارجيــة:  األطــراف   )&(
بعــض األطــراف الخارجيــة تــرى 
محــدود  دور  وجــود  ضــرورة 
المشــهد  فــي  اإلخــوان  لجماعــة 
السياســي الليبــي، علــى اعتبــار أن 
أيديولوجيــة اإلخــوان غيــر متجــذرة 
عنــد الجماعــة فــي ليبيا مثــل إخوان 
دوائــر  وهنــاك  وتونــس.  مصــر 
دوليــة ال تدعــم هــذه الرؤية، خاصة 
فــي ظــل تصــور قانــون االنتخابــات 
التشــريعية المقتــرح. مــن الســابق، 
القــوى  اتفــاق  أن  القــول  يمكــن 

الخارجيــة  الفاعلــة 
الواليــات   (
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والجزائــر،  وإيطاليــا،  المتحــدة، 
وتركيــا، وقطــر، وكذلــك روســيا 
ــا(، أو  ــارات، وفرنس ــر واإلم ومص
أهــم  مــن  اتفاقهــا ســيكون  عــدم 
العوامــل المحــددة لفــرص الجماعة.

ــة:  ــوى الداخلي ــراف والق )&( األط
إذا كانــت بعــض األطــراف الدوليــة، 
حــزب  مشــاركة  تؤيــد  كانــت 
العدالــة والبنــاء قبــل تعييــر أســمه، 
المقبلــة  السياســية  العمليــة  فــي 
فــي ليبيــا، بالنظــر إلــى أرشــيف 
الحــزب، باعتبــاره ســاهم بقــوة فــي 
المفاوضــات التــي ســبقت توقيــع 
اتفــاق الصخيــرات فــي أغســطس 
األطــراف  موقــف  فــإن   ،2015
الرئيســية فــي ليبيــا يظــل حائــط 
صــد أمــام طمــوح الجماعــة، خاصة 
الجديــدة،  الليبيــة  القيــادات  فــي 
حفتــر،  خليفــة  موقــف  وثبــات 
ــد  ــة. فق ــلفية المدخلي ــاءه الس وحلف
أكــد حفتــر فــي حــوار أجرتــه معــه 
ــك” الفرنســية  ــة ” جــون أفري مجل
 ” علــى   ،2018 فبرايــر  فــي 

ضــرورة قطــع الطريــق علــى تنظيــم 
اإلخــوان، وقــال، يجــب أال تضطلــع 
ــن  ــئولة ع ــوان، المس ــة اإلخ جماع
وصــول اإلرهابييــن فــي ليبيــا، بــأي 
مســئولية فــي العمليــة االنتخابيــة”.

نفســها،  الجماعــة  مرونــة   )&(
تحدياتهــا  تفــادى  علــى  وقدرتهــا 
الداخليــة: مــن الواضــح أن جماعــة 
ــة  ــاول بكاف ــا تح ــي ليبي ــوان ف اإلخ
الســبل تعزيــز ثقة األطــراف الدولية 
ــة، وهــذا كان واضحــاً فــي  والمحلي
 2 فــي  األخيــر  بيانهــا  مضمــون 
مايــو الجــاري، حيــث قــال بيــان 
الجماعــة أن ” تحــول التنظيــم إلــى 
جمعيــة جــاء مراعــاة مــع متغيــرات 
الواقــع، وهــو أمــر تقتضيــه الحكمة 
وأن  العقــل،  منطــق  ويفرضــه 
الجماعــة تتعامــل مــع كل مرحلــة 
بمــا تســتحقها مــن مطالــب االجتهاد 
ــى  ــذا يعن ــر”.، وه ــات التغيي وواجب
البيــان  لهــذا  أن الجماعــة، وفقــاً 
ــى تحســين صورتهــا فــي  تســعى إل
الشــارع الليبــي. لكــن رغــم محاولــة 

ــة  إظهــار الجماعــة نفســها بالمرون
ــي  ــك ف ــدى ذل ــا ب ــي مواقفهــا، كم ف
ــإن  ــه، ف ــزء من ــور ج ــان المذك البي
الشــروط،  مــن  مجموعــة  هنــاك 
الخلــل فــي تنفيذهــا يحــد مــن فــرص 
الجماعــة السياســية، وهــي: مــدى 
قــدرة الجماعــة علــى تســويق فكــرة 
فصــل الديــن عــن السياســة، وحجــم 
ــه  ــتقدمها لطمأن ــي س ــازالت الت التن

ــارج. ــل والخ ــراف الداخ أط

فــي النهايــة يمكــن القــول، أن عودة 
جماعــة اإلخوان للمشــهد السياســي 
فــي ليبيــا، تواجهــه تحديــات كثيــرة، 
ــا  ــا م ــى، ومنه ــو داخل ــا ه ــا م منه
يرتبــط بمواقــف أطــراف إقليميــة 
ودوليــة مؤثــرة فــي معادلة المشــهد 
ــل اســتراتيجية  ــي تظ ــي. بالتال الليب
العمليــة  فــي  الجماعــة  تموقــع 
السياســية المقبلــة بالدولــة الليبيــة، 
موقــف  حلحــل  بحــدود  مرهونــة 
الداخــل  فــي  الرئيســة  األطــراف 
ــا. ــي مــن الجماعــة وخطورته الليب
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تقديم:

مــن الصعوبــة بمــكان الحديــث عــن 
مســتقبل جماعة اإلخوان المســلمين 
فــي البيئــة السياســية واالجتماعيــة 
الخليجيــة بشــكل عــام، حيــث أن 
الوجــود اإلخوانــي فــي كل دولــة 
خليجيــة جــاء مختلفــاً مــن دولــة 
قواســم  جمعتهــم  وإن  لألخــرى، 
مشــتركة، لذلــك ســنجد أن التجربــة 
فــي  مســاحة  القــت  اإلخوانيــة 
بعــض دول الخليــج، بينمــا القــت 
أخــرى، ومــن  فــي دول  مقاومــة 
ــتقبل  ــن المس ــث ع ــإن الحدي ــا ف هن
ــي  ــتدعي بالضــرورة الوضــع ف يس
ــة  ــة المحلي ــياقات البيئ ــار س اإلعتب
ــة  ــي كل دولــة خليجيــة، باإلضاف ف
المشــتركة،  الخليجيــة  للســياقات 
والدوليــة،  اإلقليميــة  والســياقات 
التــي قــد تشــكل فرصــة للحركــة 
إلســتمرار  ومانــع  مكبــل  قيــد  أو 
الوجــود اإلخوانــي بالخليــج، اتســاقاً 
مــع حالــة التراجــع العامــة التــي 
بســبب  عالميــاً  التنظيــم  يشــهدها 
اإلنقســامات بيــن األجنحة الرئيســية 
لنــدن(  تيــار  اســطنبول/  تيــار   (
الجماهيريــة  اإلنتكاســات  وبســبب 
التــي تعــرض لهــا التنظيــم فــي عــدد 

ــى رأســها  ــدان المهمــة عل مــن البل
مصــر وتونــس وليبيــا وغيرهــا.

المقاربة التحليلية:

فرضيــة  األدبيــات  بعــض  تطــرح 
مهمــة متعلقــة بوضــع ومســتقبل 
دول  فــي  المســلمين  اإلخــوان 
هــذه  تحــاول  حيــث  الخليــج، 
األدبيــات اعتبــار دول الخليــج حالــة 
ــق باإلســالم  اســتثنائية فــي مــا يتعلّ
دولــة  نظريــة  وفــق  السياســي، 
الرفاهيــة، خاصــة مــن حيــث قــدرة 
الجماعــة علــى تقديــم منافــع رعايــة 
ســخيّة علــى أفرادهــا، عــالوة علــى 
مجــاالت الهيمنــة علــى المجالــس 
تأميــن  وعلــى  الوطنيــة  النيابيــة 
ــة، اســتغالالً  ــة بديل شــبكة اجتماعي
ــي  ــي ف للوضــع اإلجتماعــي والثقاف
هــذه البلــدان، والــذي تلعــب فيــه 
الخاصــة”  المجالــس   “ فكــرة 
الدولــة  ورجــال  األعيــان  لكبــار 
وشــيوخ القبائــل دوراً غيــر رســمياً 
السياســية  القضايــا  طــرح  فــي 
واالجتمعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا، 
واالختــالف  التوافــق  وقيــاس 
حولهــا، بمــا يشــبه مؤشــر لقيــاس 
ــدول  ــي ال ــام ف ــرأى الع ــات ال توجه

الديمقراطيــة. 

ــن  ــد م ــي يع ــل الثقاف ــا أن المدخ كم
ــاس  ــير وقي ــة لتفس ــل المهم المداخ
مســتوى الحضــور اإلخوانــي فــي 
دول الخليــج، إذ تقــّدم هــذه الحركات 
خطابــاً مؤدلجــاً ، وتطرحــه علــى 
أنــه وســيلة للحفــاظ علــى القيــم 
الثقافيــة المحافظــة بطبيعتهــا فــي 
المجتمعــات الخليجيــة، خاصــة مــع 
ــب  ــرة مــن األجان وجــود أعــداد كبي
فــي هــذه الــدول بنســب تصــل أحيانا 
ــن )  لضعــف عــدد الســكان األصليي
ــال  ــال مث ــو الح ــا ه ــن( كم المواطني

ــت. ــر والكوي ــي قط ف

نظــرة تاريخيــة علــى تطــور الوجود 
اإلخوانــي فــي دول الخليج:

الوجود األخواني في السعودية:

فــي ظــل الفتــرة التــي شــهدت نــوع 
مــن التوتــر فــي العالقــة المصريــة 
السياســات  بســبب  الســعودية، 
الناصــر  عبــد  للرئيــس  التقدميــة 

سياقات مضادة: أي مستقبل لتنظيم اإلخوان في البيئة 
السياسية واالجتماعية في دول الخليج

 د. أكرم حسام - أستاذ العلوم السياسية –نائب مدير مركز رع
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ــك الفتــرة، والتــي اعتبرتهــا  فــي تل
الســعودية تهديــداً ألنظمــة الحكــم 
توصــف  كانــت  التــي  الملكيــة، 
بالرجعيــة مــن جانــب الرئيــس عبــد 
ــى  الناصــر خــالل الخمســينات وحت
وقــوع نكســة يونيــه 1967، حظــي 
األخــوان برعايــة مــن الســعودية 
مــن  كنــوع  الفتــرة،  تلــك  خــالل 
مصــر  فــي  السياســية  المكايــدة 
ــة  ــر أن العالق ــد الناصــر”، غي “عب
بيــن الســعودية والتنظيــم شــهدت 
الثــورة  بعــد  مهــم  وتغيــر  توتــر 
اليمنيــة التــي تمايــزت فيهــا مواقــف 
ــد  ــد أن أي اإلخــوان والســعودية، بع
كتعبيــر  اليمــن،  ثــورة  اإلخــوان 
وخططهــم  نواياهــم  عــن  حقيقــي 
ــة. ــة القائم ــة العربي ــر األنظم لتغيي

وفــي عــام 1971 شــهد الوجــود 
تطــوراً  الخليــج  فــي  اإلخوانــي 
قــام  حيــث   ، مهمــا  تنظيميــاً 
ــارة  ــي بزي مرشــد األخــوان الهضيب
اجتماعــا  وعقــد  للســعودية، 
فيــه  تشــكلت  لإلخــوان،  موســعا 
مالمــح التنظيــم اإلقليمــي، الــذي 
ــا آخريــن مــن البحريــن  ضــم إخوانً

والكويــت،  واإلمــارات 

وبــدأت مالمــح للتنظيــم المؤسســي 
فــي الســعودية فــي الظهــور عقــب 
تلــك الفتــرة تمثلــت فــي ظهــور مــا 
عــرف بإخــوان الحجــاز، وكانــوا 
ــاض  ــا، وإخــوان الري ــر تنظيم األكث
أو القيــادة العامــة، وإخــوان الزبير. 
قــد  التنظيــم  القــول أن  ، ويمكــن 
البدايــة  فــي  الســعودية  اســتغل 

كقاعــدة لعقــد اجتماعــات خاصــة 
الدولــي، خاصــة خــالل  بالتنظيــم 
موســم الحــج والعمــرة ، وهــذا مــا 
أكــده يوســف القرضــاوي  نفســه 

ــه. ــد تصريحات ــي أح ف

مــن  األخــوان  موقــف  كان  وقــد 
نقطــة  للكويــت  العراقــي  الغــزو 
مســار  فــي  أيضــاً  مهمــة  تحــول 
لألخــوان،  الخليجــي  االحتــواء 
حيــث أيــد األخــوان الغــزو وتنكــرو 
لأليــادي الخليجيــة التــي قدمــت لهــم 
ــم  ــم له ــون والمســاعدة ووفرته الع
المــالذ اآلمــن. ويبدو أن هذا ســلوك 
ــي  ــا ســيبدو ف ــرر، كم ــي متك أخوان
مواقــف أخــرى الحقــة.وأدى لتوتــر 
الســلطات  وبيــن  بينهــم  العالقــة 
بهــم  انتهــى  أن  إلــى  الســعودية، 
الحــال خــالل العقديــن الماضييــن 
وتنظيميــاً،  فكريــاً  تراجعهــم  إلــى 
المجتمــع  مــع  تفاعلهــم  وتعطــل 
مــن  مجموعــة  إلــى  وتحولهــم 
األجنحــة الهشــة بفعــل الشــيخوخة 
وغيــاب الدمــاء الجديــدة،  حتــى 
تعبــره  جســراً  اإلخــوان  أضحــى 
التيــارات األخــرى بســبب غيــاب 

الفاعليــة.

وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة 
 “ عــرف  مــا  عقــب  وتحديــداً 
بالثــورات العربيــة، والصــدام الــذي 
المصريــة  الســلطات  بيــن  حصــل 
الشــعب  مــن  واســعة  وأطيــاف 
المصــري واغلــب القــوى السياســة 
فــي  األخــوان  وتنظيــم  المدنيــة 
مصــر عقــب ثــورة يونيــو 2013، 

اتخــذت المملكــة مواقــف مضــادة 
ليــس  اإلخــوان  لتنظيــم  بالكامــل 
فقــط علــى المســتوى الداخلــي، لكن 
أيضــاً علــى المســتوى اإلقليمــي، 
أكــد   11/02/2015 فبتاريــخ 
وزيــر الخارجيــة الســعودي الراحــل 
األميــر ســعود الفيصــل أنــه ال توجــد 
وجماعــة  المملكــة  بيــن  مشــكلة 
اإلخــوان المســلمين، التــي صنفتهــا 
جماعــة  أنهــا  علــى  الســعودية 
إرهابيــة، “ليــس لنــا أي مشــكلة 
مــع اإلخــوان المســلمين، مشــكلتنا 
ــذه  ــي له ــة تنتم ــة قليل ــع فئ ــط م فق
الجماعــة، هــذه الفئــة هــم مــن فــي 

رقبتهــم بيعــة للمرشــد”.

وللتعــرف علــى الموقــف الســعودي 
نرجــع  اإلخــوان،  مــن  الراهــن 
لتصريحــات ولــي العهــد الســعودي 
ســلمان”  بــن  “محمــد  األميــر 
فــي تصريحاتــه لوســائل اإلعــالم 
ــاء  ــالل لق ــة.  فخ ــة واألجنبي المحلي
أجــراه اإلعالمــي “داوود شــريان” 
مــع ولــى العهــد الــذي صــرح بــأن 
إعــالم جماعــة اإلخــوان المســلمين 
ــة  ــي العالق ــو المســبب للشــرخ ف ه
واتهمهــم  الســعودية،  المصريــة 
ــن  ــك فيصــل ب ــال عمــه “المل باغتي
عبــد العزيــز”. كمــا صــرح ولــى 
العهــد لصحيفــة “ نيويــورك تايمــز 
“ األمريكيــة قائــال  “بــأن اإلخــوان 
ــو  ــاب “ ل ــاس اإلره ــا أس ــم دائم ه
نظرت إلى أســامة بن الدن، فســتجد 
أنــه كان مــن اإلخــوان المســلمين... 
ــم  ــي تنظي ــدادي ف ــرت للبغ ــو نظ ول
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داعــش فســتجد أنــه أيضــا كان مــن 
اإلخــوان المســلمين. فــي الواقــع لو 
نظــرت إلــى أي إرهابــي، فســتجد 
أنــه كان مــن اإلخــوان المســلمين... 
ــل  ــي جع ــل ف ــس يتمث ــم الرئي هدفه
المجتمعــات اإلســالمية فــي أوروبــا 
متطرفــة، فهــم يأملــون بــأن تصبــح 
 30 بعــد  إخوانيــة  قــارة  أوروبــا 
ــوا  ــدون أن يتحكم ــم يري ــا، وه عام

ــا”. ــي أوروب ــلمين ف بالمس

التعليــم  وزيــر  صــرح  كمــا 
ــى  ــل عل ــالده تعم ــعودي “إن ب الس
تجديــد مناهجهــا التعليميــة للقضــاء 
جماعــة  لنفــوذ  أثــر  أي  علــى 
هــذا  كان  المســلمين،  اإلخــوان 
التأثيــر  بحجــم  واضحــاً  اعترافــاً 
تمكنــت  الــذي  والتغلغــل  والنفــوذ 
ــه جماعــة اإلخــوان المســلمين،  من
ليــس فقــط فــي المجتمــع الســعودي 
ولكــن فــي المجتمــع الخليجــي ككل. 
وأضــاف الوزيــر أن “وزارة التعليم 
الســعودية بدأت أيضــا بإبعاد كل من 
يتعاطــف مــع الجماعــة أو فكرهــا أو 
رموزهــا مــن أي منصــب إشــرافي 
ــم  أو تدريســي”، وأن “الســلطات ل
ــي  ــوان إال ف ــر اإلخ ــى خط ــه إل تتنب
وقــت متأخــر، حيــث بــدأت الجهــود 
وال تــزال لتخليــص النظــام التعليمي 

ــة”. ــج الجماع ــوائب منه ــن ش م

الوجود اإلخواني في اإلمارات:

ــلمين  ــوان المس ــات اإلخ ــود بداي تع
فــي اإلمــارات إلــى أوائــل ســبعينيات 
حــاول  حيــث  الماضــي،  القــرن 

مصــر  مــن  العائــدون  الطــالب 
ــم  ــت إنشــاء مؤسســة تمثله والكوي
بجمعيــة  أســوة  اإلمــارات  فــي 
اإلصــالح الكويتيــة. ونجحــوا فــي 
والفجيــرة.  الخيمــة  ورأس  دبــي 
ــيس  ــن تأس ــوا م ــم يتمكن ــم ل ولكنه
والشــارقة.  أبوظبــي،  فــي  فــرع 
وهنــاك بعــض المصــادر تتحــدث 
عــن دور لتنظيــم قطــر فــي تأســيس 
اإلمــارات،  فــي  التنظيــم  فــرع 
وتمكنــوا مــن اســتقطاب الطــالب 
والناشــئة، واســتهدفوا مؤسســات 
علــى  أتباعهــا  وســيطر  التعليــم، 
األنشــطة الطالبيــة، وفــي 1988 
المســلمون  لإلخــوان  أصبــح 
مؤسســات  فــي  واضــح  حضــور 
جامعــة  وفــي  التعليميــة  الدولــة 
اإلمارات.تزامــن ذلــك مــع وجــود 
ذراع إعالميــة نشــطة هــي مجلــة 
نقــض  فــي  وكعادتهــا  اإلصــالح. 
عبــر  الجمعيــة  قامــت  العهــود،  
مناشــطها بحملــة تشــويه للنظــام 
التعليمــي الحكومــي، وقــد اعتمــد 
اإلخــوان أســاليب خطابيــة عاطفيــة، 
ممــا أضطــر الدولــة اإلماراتيــة إلــى 
حــل مجلــس إدارة الجمعيــة وتقييــد 
ــا  ــراف عليه ــناد اإلش ــا وإس مجلته
إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة. 

فــي عــام 1994، أحلــت حكومــة 
ــة  ــوان )جمعي ــة اإلخ ــاد واجه االتح
االجتماعــي(،  للتوجيــه  اإلصــالح 
وجــاء ذلــك بنــاء علــى لقــاء تــم بين 
الرئيــس المصــري حســني مبــارك، 

الشــيخ  الراحــل  الدولــة  ورئيــس 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حينمــا 
وجهــت األجهــزة األمنيــة المصريــة 
اتهامــاً للجمعيــة بدعــم جماعــات 
ــات  ــد التحقيق ــف المصرية.وبع العن
األمنيــة اإلماراتية توصلــت الجهات 
الرســمية لحــل الجمعيــة، وإســناد 
الشــؤون  وزارة  إلــى  اإلشــراف 
االجتماعيــة، لينهــي القــرار فصــول 
قصــة اســتمرت لمــا يقــارب واحــداً 
وعشــرين عامــاً من إنشــاء اإلخوان 
اإلصــالح  لجمعيــة  اإلماراتييــن 
والتوجيــه االجتماعــي، ومــا تبعهــا 
مــن فصــل لمنتســبي الجماعــة فــي 
وزارة التربيــة والتعليــم اإلماراتيــة 
إلعــادة السياســة التعليميــة التــي 
ســيطر عليهــا اإلخــوان، ومــا تبعتــه 
ــة  ــارة إعالمي ــن إث ــة م ــذه القضي ه
واحتجاجــات”، واســتمرت الجماعة 
طــوال هــذه الفتــرة ومــا بعدهــا فــي 
ــن  ــا، م ــاع عــن وجوده ــة دف مرحل
خــالل نفــي أن يكــون للجماعــة أي 
برنامــج  وال  خارجيــة  ارتباطــات 

خــاص أو ســري،  
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وفــي عــام 2003 حاولــت اإلمارات 
التعامــل بنهــج مختلــف مــع اإلخوان 
مــن خــالل محاولــة دمــج الجماعــة 
فــي المجتمــع، مقابــل صفقــة تقــوم 
علــى حــل الجماعــة، لكــن اإلخــوان 
بحجــة  الصفقــة،  هــذه  رفضــوا 
بشــعبية  تحظــى  جماعــة  أنهــم 
فــي داخــل  التأثيــر  وقــدرة علــى 
ــم  ــا، وأن حــل تنظي ــالد وخارجه الب
مــا  وهــو  وارد.  غيــر  الجماعــة 
ــر مــن  ــة تغي ــة اإلماراتي جعــل الدول
مقارباتهــا مــن الدمــج للمواجهــة 
ــا  ــة مخاوفه ــدت الحكوم ــث أب ، حي
البيعــة واعتبــرت  إجــراءات  مــن 
أو  الجماعــة  ألميــر  يؤديهــا  مــن 
مرشــدها متهًمــا بازدواجيــة الــوالء 
لوطنــه.  انتمائــه  فــي  ومطعونًــا 
ــى  ــا تشــير بعــض المصــادر إل بينم
ــوا  أن اإلخــوان فــي اإلمــارات توقف
بالفعــل عــن مســألة البيعــة منــذ 
2003، وفــق إلفــادات مــن قيــادات 

إخوانيــة إماراتيــة.

 ،  2011 بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
مــع  اإلماراتيــة  العالقــة  تحولــت 
ــث  ــة، حي ــرب فعلي ــى ح ــم إل التنظي
خطــوط  مــن  اإلمــارات  غيــرت 
اإلطــار  مــن  ونقلتهــا  المواجهــة 
ــي لإلطــار اإلقليمــي  ــي المحل الداخل
مــع  بالتنســيق  خاصــة  الداعــم، 

مصــر.

الوجود اإلخواني في البحرين:

تاريــخ  المصــادر  معظــم  توثــق 
بالبحريــن  اإلخوانــي  الوجــود 

باللقــاء الــذي تــم بيــن عبدالرحمــن 
األخــوان  أقطــاب  مــن   ( الجــودر 
المؤسســين فــي البحرين(ومرشــد 
أن  غيــر  ـا،  البنَـّ حســن  اإلخــوان 
ــم  ــن ل ــي البحري ــوان ف ــوة اإلخ دع
ــرة،  ــك الفت ــي تل ــول ف ــى بالقب تحظ
بالمجتمــع  مبكــراً  واصطدمــت 
ــي  ــذي كان متحمســاً ف ــي ال البحرين
الناصريــة  للتيــارات  الفتــرة  تلــك 
والقوميــة. مــع ذلــك تمكــن إخــوان 
بعــض  اســتعادة  مــن  البحريــن 
اإلخوانــي  الوجــود  مــن  الزخــم 
بالكويــت، خاصــة فــي الفتــرة التــي 
شــهدت تراجــع للتيــارات اليســارية 
ظــروف  توافــر  مــع  والقوميــة، 
انتصــار  منهــا  مســاعدة  إقليميــة 
الثــورة الخمينيــة اإليرانيــة، والغزو 
ــتان )1979(،  ــوفييتي ألفغانس الس
ممــا مكــن اإلخــوان المســلمين فــي 
قاعدتهــم  توســيع  مــن  البحريــن 
ضعــف  مســتغلين  الجماهيريــة، 
المنافســين مــن التيــارات الســنية 
تمكــن  الســنين  األخرى.وبمضــي 
اإلخــوان مــن الســيطرة علــى التعليم 

فــي البحريــن بصــورة كبيــرة.

وفــي مرحلــة مــا بعــد تبنــي البحرين 
لسياســة االنفتــاح السياســي فــي 
2001 تــم تأســيس ذراع سياســية 
الوطنــي  المنبــر  أســم  تحــت 
أن  القــول  ويمكــن  اإلســالمي. 
إخــوان البحريــن كانــوا لونــاً مختلفاً 
ــن فــي  عــن ســائر اإلخــوان اآلخري
دول الخليــج، وقــد مّكنتهم عالقاتهم 
وحساســية  الحكــم  مــع  الجيــدة 

الوضــع الطائفــي فــي البحريــن مــن 
القــرار،  مفاصــل  إلــى  الوصــول 
التضييــق  مصيــر  ذلــك  وجنبهــا 

الــذي عانــت منــه مثيالتهــا.

ســلطنة  فــي  اإلخوانــي  الوجــود 
عمــان:

اإلخــوان  تجربــة  تحظــى  لــم 
ــدر  ــان بالق ــلطنة عم ــلمين بس المس
الكافــي، مــن التحليــل، بــل تتجاهلها 
بعــض المصــادر التــي تتحــدث عــن 
الخليــج،  فــي  اإلخوانــي  الوجــود 
التجربــة  ضعــف  بســبب  ربمــا 

أخــرى. بــدول خليجيــة  مقارنــة 

أن  نجــد  للبدايــات  وبالرجــوع 
ــاالً  ــن مج ــم تك ــة ل ــاحة العماني الس
ســهالً لإلختــراق مــن جانــب جماعة 
ــدة أســباب  اإلخــوان المســلمين، لع
ــل  ــر متأص ــار أخ ــود تي ــا وج أهمه
فــي المجتمــع العمانــي وهــو حركــة 
ــع  ــا التاريخــي، م ــة بامتداده اإلمام
ــد  ــك اســتطاعت الجماعــة أن تج ذل
األراضــي  فــي  قــدم  مــوطء  لهــا 
التــي  الطريقــة  بنفــس  العمانيــة، 
دخلــت بهــا لباقــي دول الخليج، عبر 
التســلل الفــردي، والوصــول إلــى 
مواقــع مؤثــرة ثقافيــاً وإجتماعيــاً 
وتمكنــت  واإلعــالم،  كالتعليــم 
الجماعــة مــن اســتقطاب عناصــر 
داعمــة ومؤيــدة مــن أبنــاء المذاهب 
المختلفــة فــي الســلطنة، بمــا فيهــم 
المذهــب اإلباضــي، وربمــا كان ذلــك 
مدخــالً فيمــا بعــد لنســج عالقــات 
بيــن التنظيــم وبعــض الجماعــات 
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والتيــارات الفكريــة القريبــة مــن 
المذهــب الشــيعي.

ــت  ــت جماعــة اإلخــوان اخترق تمكن
العُمانــي  المجتمــع  شــرائح 
ــة  خصوصــاً بعــض النخــب التجاري
وكان  والحكوميــة،  والقبليــة 
فتــرة  خــالل  الحقيقــي  نشــاطها 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
بخطــة ال تصطــدم بالســلطات، عــن 
طريــق تبنــي المنهــج اإلصالحــي 
والشــريط  الكتــاب  نشــر  بدعــوى 
الرعايــة  وجمعيــات  اإلســالمي 
الشــبابية بمحافظــة مســقط وظفــار 
ومنطقــة  الشــرقية  والمنطقــة 
جماعــة  تمّكنــت  الباطنة.وبهــدوء 
اإلخــوان مــن االنتشــار فــي ســلطنة 
ُعمــان كغيرهــا مــن أجــزاء الخليــج 
المعلميــن  طريــق  عــن  العربــي؛ 
وبعــض  المصرييــن،  والحرفييــن 
أن  قبــل  الســوريين،  المهاجريــن 
تستشــعر الدولــة خطــر اإلخــوان 
وســرعة تنامــي حركتهــم التنظيميــة 
ــا  ــعبية ، مم ــم الش ــع قاعدته وتوس
تســارع  العُمانيــة  الدولــة  جعــل 
بتوجيــه ضربــة اســتباقية للجماعــة 

التســعينات. بدايــة  فــي 

ويعــد العــام 1992 عــام التغييــرات 
اإلخــوان  تنظيــم  فــي  الجذريــة 
رؤيــة  وضــع  تــم  إذ  ؛  العُمانــي 
ببرنامــج  مبرمجــة  إســتراتيجية؛ 
زمنــي للنشــاط والفعاليــات، كمــا تــم 
اعتمــاد بنيــة تنظيمية جديــدة راعت 
واإلقليميــة  المحليــة  التطــورات 
للجماعــة. وفــي العــام 1994 ألقــت 

ــة  ــى مجموع ــض عل ــة القب الحكوم
مــن العُمانييــن المنتميــن لتنظيــم 
اإلخــوان يزيــد عددهــم علــى 120 
شــخصاً بتهمــة “محاولة قلــب نظام 
الحكــم بقــوة الســالح”، وبحســب 
تصريحــات حكوميــة فــإّن “أعضــاء 
ــروا  ــم الســري المحظــور تأث التنظي
بمنظمــة عالميــة لهــا فــروع فــي 
المنظمــة  دول عربيــة، وأن هــذه 
خليجيــة”،  دول  فــي  وجــود  لهــا 
فــي إشــارة واضحــة إلــى تنظيــم 
اإلخــوان المســلمين ووجــوده، فــي 

ــعودية. ــي الس ــرة، ف ــك الفت تل

صــدرت بحــق المتهميــن، الذيــن 
كان مــن بينهــم ســفير ســابق لــدى 
الواليــات المتحــدة، وقائــد ســابق 
ــن وكالء  ــان م ــو، واثن ــالح الج لس
أحــكام  الحكومــة،  فــي  الــوزراء 
والســجن  ســنتين  بيــن  تراوحــت 
واإلعــدام  للمدنييــن،  المؤبــد 
تكويــن  بتهمــة  للعســكريين، 
للدولــة،  مناهــض  ســري  تنظيــم 
الســلطان  أصــدر   ،1995 وفــي 
قابــوس بــن ســعيد عفــواً عــن هــذه 
القيــادات، ليســتقر الحــال بالجماعــة 
للتحــول إلــى تيــار فكــري، ليــس لــه 

وجــود رســمي.

ــورات  ــا يعــرف بالث ــدالع م ومــع ان
يكــن  لــم   ،2011 العــام  العربيــة 
طابــع  ذي  حضــور  أي  هنــاك 
إســالمي منظــم فــي االحتجاجــات 
ــر  ــن يناي ــت م ــي حصل ــة الت العُماني
إلــى مايــو 2011.ويشــار إلــى أنّــه 
ــي العشــرين مــن أغســطس عــام  ف

اتجــاه  مــع  وبالتزامــن   ،2014
عــدد مــن الــدول العربيــة إلــى حظــر 
الجماعــات واألحــزاب اإلســالمية، 
نشــاطها،  مســاحة  مــن  والحــّد 
الرســمية  الجريــدة  فــي  صــدر 
الجنســية  إســقاط  حكــم  العُمانيــة 
عــن “كل ُعمانــي يثبــت انتمــاؤه 
حمــل  مــا  اإلخــوان”،  لتنظيــم 
داللــة واضحــة علــى تأكيــد الدولــة 
ــب  ــدم الترحي ــتمرار ع ــة اس العُماني
بالتنظيمــات اإلســالمية، والتعامــل 
معهــا باعتبارهــا مصــدر تهديــد.

الوجود اإلخواني في الكويت:

ــل جماعــة اإلخــوان المســلمين  تمث
ــا  ــا وصعب ــا مهم ــت رقم ــي الكوي ف
الدولــي  التنظيــم  معادلــة  فــي 
تعمــل  وأنهــا  خاصــة  للجماعــة، 
ضمــن المؤسســات الرســمية للدولة 
البرلمــان،   فــي  ممثليــن  ولهــا 
ــت  ــي الكوي ــم ف ــوة التنظي ــن ق وتكم
ــي  ــالح االجتماع ــة اإلص ــي جمعي ف
وذراعهــا السياســي الــذي يعمــل 
داخــل  والقوانيــن  اللوائــح  وفــق 
الكويــت، فضــال عــن قوتهــم الماليــة 
واالقتصاديــة التــي تعــد قــوة ضاربة 
ــي  ــات محاصــراً ف ــذي ب ــم ال للتنظي

عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة.

فــي  كبيــراً  تداخــالً  ثمــة  هنــاك 
الحاكــم  النظــام  بيــن  العالقــة 
وتنظيــم  “الكويــت”  دولــة  فــي 
النظــام  أن  خاصــة  “اإلخــوان”، 
ــدرك تمامــاً  الحاكــم فــي الكويــت، ي
أن “اإلخــوان” هــي الحركــة األكبــر 
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الناحيــة  مــن  تنظيًمــا  واألكثــر 
والسياســية،ويمكن  االجتماعيــة 
ــي  ــوان ف ــة اإلخ ــأن جماع ــزم ب الج
الكويــت مهادنــة للســلطة، حيــث لــم 
يدخــل اإلخــوان فــي صراع سياســي 
حقيقــي مــع الســلطة فــي الكويــت، 
اللهــم علــى اســتحياء، بعدمــا وقــع 
ــى “مشــروع اإلصــالح  ــم عل التنظي
إلــى  يســعى  الــذي  الوطنــي” 
تغييــر النظــام السياســي إلــى نظــام 
برلمانــي كامل.العالقــة بين الســلطة 
فــي الكويــت و”اإلخــوان”، وصلــت 
إبــرام  إلــى  األوقــات  بعــض  فــي 
ــة  ــات، لمواجه ــن التفاهم ــر م الكثي
واليســارية  العلمانيــة  التيــارات 
ــح  ــت المصال ــث تالق ــة، حي والقومي
أحيانــاً. ويعتبــر ذلــك مــن أشــكال 
فــي  الســلطة  بيــن  التفاهمــات 
ــك  ــت و”اإلخــوان”، ولعــل ذل الكوي
ــة  ــض الحكوم ــي رف ــبب ف ــو الس ه
“إخــوان  إدراج  حاليــاً  الكويتيــة 
علــى  إرهابيــاً  تنظيمــاً  الكويــت” 
الحكومــة  بــه  قامــت  مــا  غــرار 
المصريــة والســعودية فــي إدراجهــا 

إرهابيــاً. تنظيمــاً 

ــخ  ــي تاري ــة ف ــات مهم ــاك محط هن
الوجــود والنشــاط اإلخوانــي فــي 
ــام 1989،  ــي ع ــا ف ــت اهمه الكوي
الكويــت  إخــوان  أعلــن  عندمــا 
ــة الدســتورية” –  تأســيس “الحرك
حــدس – ليكــون ذراعهــا السياســي 
 ،1991 وفــي  الكويــت،  فــي 
بعــد تحريــر الكويــت مــن الغــزو 
تأســيس  إعــالن  تــم  العراقــي، 

لتكــون  الدســتورية”  “الحركــة 
واجهــة سياســية لجماعــة اإلخــوان 
المســلمين فــي الكويــت، وتتبنــي 

السياســي. اإلســالمي  الخــط 

ــت  ــن إخــوان الكوي ــدأ الخــالف بي ب
ــة  ــدء تدشــين حمل ــع ب والســلطة م
ضمــت  التــي  خمــس”  “نَبِّيهــا 
السياســية،  التيــارات  مختلــف 
وبــرزت فيهــا وألول مــرة مجاميــع 
ــي،  ــراك السياس ــدأت الح ــبابية ب ش
وطالبــت بتغييــر الدوائــر االنتخابيــة 
مــن 25 إلــى 5 دوائــر علــى خلفيــة 
تفشــي المــال السياســي فــي شــراء 
للبرلمــان  للوصــول  األصــوات 
ونجحــت فــي ذلــك ســنة 2007.

ومنهــا  المعارضــة،  قاطعــت 
حــدس، انتخابــات 2012 الثانيــة 
خلفيــة  علــى   2013 وانتخابــات 
تدخــل الســلطة الحاكمــة بالحيــاة 
المعارضــة  ورفعــت  السياســية، 
ــي  ــر النهــج السياس مطالبهــا لتغيي
ــام سياســي  ــاد نظ ــي، وإيج الحكوم
توافقــي جديــد تتقلــص فيــه ســلطة 
ــح الشــعب،  ــة لصال األســرة الحاكم
إال أن المعارضــة لتنوعهــا الفكــري 
والسياســي واالجتماعــي )إخــوان 
مســلمين، مجموعــة من الســلفيين، 
إســالميين مســتقلين، تكتــل شــعبي، 
ــن،  ــن الليبراليي ــدًدا م ــاريين، ع يس
عــدًدا مــن المجاميــع الشــبابية( لــم 
ــوات اإلصــالح  ــد خط ــتطع تحدي تس
السياســي، علــى الرغــم مــن اتفــاق 
البعــض منهــم علــى مــا ُعرف باســم 

السياســي  اإلصــالح  “مشــروع 
الوطني”والــذي يســعى إلــى “إقامة 
نظــام ديمقراطــي برلمانــي كامــل”.

ــا  ــة وم ــروف اإلقليمي ــزت الظ وحف
يميزهــا مــن تهديدات أمنيــة الكويت 
علــى انتهــاج الصرامــة فــي مراقبــة 
الدينيــة  الهيئــات  بعــض  عمــل 
الطابــع  ذات  الجمعيــات  وأيضــا 
ــي وخصوصــا الناشــطة منهــا  الدين
فــي مجــال جمــع التبّرعــات مخافــة 
ــل اإلرهــاب. ــر نشــاطها لتموي تجيي

الفــرع  2017، كثــف  فــي مايــو 
اإلخــوان  لجماعــة  الكويتــي 
لحمايــة  جهــوده  مــن  المســلمين 
وزارة  فــي  القياديــة  مواقعــه 
برامــج  تنفيــذ  ومنــع  األوقــاف، 
الــوزارة  لتنقيــة  حكوميــة هادفــة 
مــن  لهــا  التابعــة  والمؤسســات 
المنتميــة  المتشــددة  العناصــر 
للجماعــة ولغيرهــا مــن الحــركات 
الدينيــة، والتــي تمكنت طيلــة الفترة 
الماضيــة مــن التســرب إلــى تلــك 
المؤسســات ذات التأثيــر االجتماعي 
والدينــي الكبيــر وتجييشــها لخدمــة 
ألفكارهــا. والدعايــة  الجماعــة 
فــي  الممثلــة  الجماعــة  وتحــاول 
بـ”الحركــة  يعــرف  بمــا  الكويــت 
-حــدس”  اإلســالمية  الدســتورية 
مجلــس  فــي  موقعهــا  اســتغالل 
الحكومــة  علــى  للضغــط  األمــة 
بهــدف  وضعتــه  برنامــج  لوقــف 
تطهيــر الــوزارة مــن المتشــّددين 
وترشــيد الخطــاب الدينــي لتجنــب 
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محاذيــر الطائفيــة ودعــم اإلرهــاب، 
الجمعيــات -بمــا  ولمراقبــة عمــل 
فــي ذلــك اإلخوانيــة- العاملــة تحــت 
لجمــع  الخيــري  العمــل  يافطــة 
تمويــالت ألنشــطة سياســية وحتــى 

إرهابيــة.

الوجود اإلخواني في قطر:

اإلخوانــي  الوجــود  تاريــخ  يعــود 
مــع   ،1961 لعــام   قطــر  فــي 
القرضــاوي  يوســف  وصــول 
إلــى قطــر وتوليتــه إدارة المعهــد 
ــة  ــه كلي ــوي، وتأسيس ــي الثان الدين
الشــريعة بجامعــة قطــر، وقدرتــه 
ــلطة  ــن الس ــة م ــازة  الثق ــى حي عل
القطريــة فــي حينــه، ومــع منتصــف 
الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينات 
الشــباب  مــن  مجموعــة  شــرعت 
القطــري، ال تتعــدى المائــة، فــي 
ــوان«  ــاص لـ»اإلخ ــم خ ــاء تنظي بن
فــي قطــر، وتركــز أغلــب نشــاط هذه 
ــى النشــاط الدعــوي  المجموعــة عل
والتربــوي. وبقــي التنظيــم فــي قطر 
طــوال الثمانينــات والتســعينات فــي 

التخبــط والمراجعــة  مــن  مرحلــة 
والمراقبــة لســير األحــداث فــي دول 
أخــرى خاصــة مصــر، بعــد أن دخــل 
التنظيــم فــي مواجهــة مــع الســلطات 
المصريــة أكثــر مــن مــرة، واســتمر 
الجماعــة  فــي  الداخلــي  الجــدل 
القطريــة، وانتهى فــي عام 1999م 
إلــى قــرار حاســم اتخــذه مجلــس 
شــورى الجماعــة بحــل الجماعــة 
فــي  أفرادهــا  واندمــاج  لنفســها، 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
إســالمي  تيــار  وتكويــن  القائمــة 
ــة  ــي هرمي ــاء ف ــدل البق نهضــوي ب
تنظيميــة. هــذا القــرار الــذي أحــدث 
جــدال كبيــرا، اتخــذ )بحســب الرواية 
ــي  ــر داخل ــرار ح ــر ق ــائدة( عب الس
لمراجعــات  وتتويجــا  للجماعــة، 
ــق، إال أن  ــي عمي ــد ذات ــة ونق طويل
ــرى،  ــة أخ ــرد رواي ــن يس ــاك م هن
وهــي أن بعــض القيــادات اإلخوانيــة 
تخوفــت ممــا يحصــل فــي المنطقــة 
ــوان،  ــات اإلخ ــة لجماع ــن مالحق م
تجنــب  هــو  األفضــل  أن  ورأى 
ــنوات  ــر س ــالل العش ــة. خ المواجه
قلعــة  قطرهــي  تعتبــر   ، األخيــرة 
ــوان  ــم اإلخ ــة لتنظي ــة حصين خليجي
المســلمين، خاصــة فــي الفتــرة التي 
 2017 وحتــى   ،  2011 اعقبــت 
ــدة  ــذي شــهد واح ــخ ال ــو التاري وه
مــن أكبــر األزمــات الخليجيــة وهــي 
دول  ثــالث  مــن  قطــر  مقاطعــة 
ــم  ــر، فرغ ــة لمص ــة باإلضاف خليجي
المصالحــة الخليجيــة والتــي مــن 
ــت حــداً  ــون وضع ــرض أن تك المفت
ــار  لمســألة مســاندة قطــر لهــذا التي

بوابــة  لكونــه  ودوليــاً،  إقليميــا 
ــإن  ــي. ف للتدخــل فــي الشــان الداخل
يــزال  ال  اإلتفاقــات  هــذه  مصيــر 

محــل شــك حتــى اآلن .

مســألة  عــن  النظــر  وبغــض 
تقديــم دعــم  فــي  اســتمرار قطــر 
اإلقليمــي،  اإلخوانــي  للوجــود 
ــع  ــو الوض ــا ه ــا هن ــا يعنين ــإن م ف
الداخلــي الراهــن للوجــود اإلخوانــي 
ــه  ــم يطــرأ علي ــذي ل ــي قطــر، وال ف
حــل  تاريــخ  منــذ  كبيــر  تغييــر 
التنظيــم فــي 1999م، والمســتقر 
يحظــى  يــزال  ال  القــرار  هــذا  أن 
ــن، وبتفاهــم  ــرام مــن الطرفي باالحت
مــع الســلطات القطريــة ، اتســاقاً 
ــة فــي  ــة الحكومــة القطري مــع رغب
احتــرام خصوصية الواقــع القطري، 
المحافــظ باألســاس واألقــرب فــي 
معظمــه للتيــار الســلفي ) الوهابــي( 
أمــا مــن ناحيــة تيــار اإلخــوان فقــد 
فضلــوا عــدم الصــدام مــع الحكومــة 
ــي االســتفادة  ــة، لرغبتهــم ف القطري
المــادي  والدعــم  المــوارد  مــن 
الواســعة  اإلعالميــة  والســاحة 
التــي وفرتهــا قطــر للتنظيــم مــن 
ــك فضــل  ــرة، لذل ــاة الجزي خــالل قن
اإلخــوان التحــول إلــى تيــار، بعيــداً 
ــي رأوا  ــم الت ــات التنظي ــن متطلب ع
أنهــا قــد تــؤدي بهــا لصــدام مــع 
الواقــع القطــري، كمــا حــدث فــي 

أخــرى. خليجيــة  دول 
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التعامــل  ومقاربــات  الخليــج  دول 
مــع التيــار اإلخوانــي:

االســتعراض  مــن  الواضــح  مــن 
التيــار  بيــن  للعالقــة  التاريخــي 
الخليجيــة  والســلطات  اإلخوانــي 
الــدول الســتة، أن الجماعــة  فــي 
واجهــت بيئــة أقــل تســامًحا فــي 
منطقــة الخليــج خاصــة منــذ أحــداث 
زادت  إذ   ،2001 ســبتمبر   11
ــركات  ــي للح ــق الدول ــة التدقي عملي
بشــكل  وتمويلهــا  اإلســالمية 
ــر  ــدأت األس ــا ب ــبوق، كم ــر مس غي
ــة  ــا مراجع ــة أيًض ــة الخليجي الحاكم
حســاباتها السياســية، فعلــى ســبيل 
أصبــح   2002 عــام  فــي  المثــال 
واضًحــا أن العائلــة الحاكمــة فــي 
الســعودية تعــرب عــن اســتيائها من 
جماعــة اإلخــوان المســلمين مــن 
خــالل التعليقــات لوزيــر الداخليــة 
آنــذاك “نايــف بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود”، ُمحّمــالً جميــع المشــاكل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
لـ”خيانــة“ اإلخوان المســلمين، كما 
ــدة  ــادة السياســية الجدي ــرت القي غي
ــي كل  ــور ف ــام األم ــت زم ــي تول الت
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن 
والكويــت مــن توجههــا وتعاملهــا 
ــدت  مــع جماعــة اإلخــوان، حيــث ب
كال منهــا أقــل تعاطفـًـا بشــكل ملحوظ 
نحــو تنظيــم اإلخــوان المســلمين.

أكبــر  بشــكل  العالقــة  وتدهــورت 
عندمــا ظهــرت مــا ســمي بالثــورات 
العربيــة، حيثســعت جماعة اإلخوان 
فــي عــدة دول خليجية إلى اســتخدام 

هــذا الزخــم الشــعبي واإلقليمــي مــن 
للحصــول  الشــعبية  التعبئــة  أجــل 
بعــض  وفــرض  مكاســب  علــى 
القيــود السياســية أنظمــة الحكــم في 
ــج والحــد بشــكل مباشــر  دول الخلي
الحاكمــة  األســر  شــرعية  مــن 
الممنوحــة  الواســعة  والســلطات 
فعلــى  وعرفيــاً.  دســتورياً  لهــا، 
ســبيل المثــال أيضــاً أنضــم أعضــاء 
الجماعــة نضمــوا إلــى العرائــض 
اإلمــارات  دولــة  فــي  العامــة 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تطالــب بإصالحــات 
سياســية تشــمل انتخابــات المجلــس 
ومجلــس  االتحــادي  الوطنــي 
فــإن  الكويــت؛  وفــي  الشــورى، 
اإلخــوان المســلمين كانــوا دائمــا 
ضمــن ائتــالف الجمعيات السياســية 
المحتجــة فــي البدايــة علــى اســتقالة 
رئيــس الــوزراء، وفــي وقــت الحــق 
علــى التعديــالت الدســتورية لزيــادة 
إنشــاء  نحــو  البرلمــان  تفويــض 

ــل. ــي كام ــي برلمان ــام ملك نظ

منطقــة  ،تتنــازع  عــام  وبشــكل 
فــي  مقاربتــان  العربــي  الخليــج 
ــي التعاطــي مــع  ــدول ف توجهــات ال
تنظيــم اإلخــوان المســلمين: مقاربــة 
ــى  ــوم عل ــر وتق ــا قط ــى تعتمده أول
سياســة األبــواب المفتوحــة والدعــم 
الواســع،  واإلعالمــي  المالــي 
والمقاربة الثانيــة تعتمدها اإلمارات 
العربيــة والســعودية ومعهمــا باقــي 
دول الخليــج وتقــوم علــى الحصــار 
األمنــي والمالحقــات، وتقــوم علــى 

ــر  ــي مص ــوان ف ــار اإلخ ــار تي اعتب
ودول  وليبيــا  والمغــرب  وتونــس 
علــى  مســتطيرا  خطــرا  أخــرى، 
دول  واســتقرار  وأمــن  أنظمــة 
الكويــت  تعتمــد  بينمــا  المنطقــة. 
فيهــا  تمســك  بينيــة،  مقاربــة 
العصــا مــن المنتصــف، اتســاقاً مــع 
الديمقراطيــة  التجربــة  مقتضيــات 

فــي الكويــت.

ويرجــع البعــض هــذا االختالفات في 
ــى اختــالف  ــة إل ــات الخليجي المقارب
التوجهــات  صياغــة  فــي  األدوار 
السياســية األمريكيــة فــي المنطقــة. 
فقطرتلعــب دوراً وظيفيــاً فــي بلــورة 
ــا  ــي تبناه ــة الت ــات األمريكي التوجه
ــي الســابق  ــس األمريك ــق الرئي فري
تراجعــت  والتــي  أوبامــا،  بــارك 
ــادت  ــب، وع ــد ترام ــي عه ــراً ف كثي
مــرة أخــرى مــع اإلدارة األمريكيــة 
الحاليــة لفريــق جوبايــدن، والقائمــة 
التيــارات  إشــراك  فكــرة  علــى 
اإلســالمية “المعتدلــة” مــن وجهــة 
 ، الحكــم  فــي  األمريكيــة  النظــر 
العديــد  تصنيــف  بذلــك  متجاهلــة 
مــن الــدول العربيــة الكبــرى ومنهــا 
واإلمــارات  والســعودية  مصــر 
كجماعــة  المســلمين  لألخــوان 
إرهابيــة ، خاصــة بعــد تورطهــم 
فــي  المباشــر  وغيــر  المباشــر 
أعمــال العنــف التــي شــهدتها مصــر 
ودول أخــرى فــي المنطقــة، ســواء 
بالتحريــض،  أو  المباشــر  بالفعــل 
أو بالوكالــة ، عبــر تحالفــات مــع 
كمــا  مواليــة،  محليــة  جماعــات 
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ظهــر فــي ليبيــا وتونــس وغيرهــا.

آفــاق النشــاط اإلخوانــي فــي دول 
الخليــج العربــي: رؤيــة مســتقبلية:

تخلــص هــذه الورقة إلــى أن جماعة 
اإلخــوان المســلمين مــا زال لهــا 
ــة،  ــج العربي ــي دول الخلي ــود ف وج
داخليــاً  مؤثــرة  لمتعــد  أنهــا  إال 
الكويــت،  باســتثناء  أغلبهــا،  فــي 
ــى  ــدرة عل ــرة الق ــت فك ــا تالش بينم
الوصــول إلــى الســلطة والنفــوذ، 
أخــرى.  بلــدان  فــي  فعلــت  كمــا 
أن  إلــى  باألســاس  ذلــك  ويرجــع 
مواطنــي  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
الخليــج يؤمنــون بالفعــل بالمعتقدات 
اإلســالمية المحافظــة، ويعيشــون 
فــي بيئــة إســالمية، تعمــل بدورهــا 
كحائــط صــد ضــد محــاوالت جماعــة 
اإلخــوان المســلمين التســلل إلــى 
تشــير  الخليجية.لذلــك  الــدول 
الطويــل  المــدى  علــى  التوقعــات 
يكــون  وقــد  باهــت  لمســتقبل 
فــي  اإلخوانــي  للتيــار  زوال  إلــى 
المتوقــع  التقــدم  بســبب  الخليــج، 
لنمــو القاعــدة الشــعبية للمســتقلين 
ــة  ــي منطق ــن ف ــن والوطنيي والقبليي
ممثلــي  حســاب  علــى  الخليــج 
فــي  خاصــة  السياســي،  اإلســالم 
فعمظــم  المتعلــم،  الشــباب  فئــات 
وأبنــاء  حاليــاً  الخليــج  أبنــاء 
بالتحديــد  الميســورة  الطبقــات 
التعليــم  أنــواع  أفضــل  تلقــوا  قــد 
أفضــل  فــي  الغربيــة  والثقافــة 
األمريكيــة  والمعاهــد  الجامعــات 

والغربيــة، التــي تركــز علــى الفكــر 
ــر،  ــى األخ ــاح عل ــي واالنفت الليبرال
المقيتــة،  االيدلوجيــات  ورفــض 
والدعــوة نحــو تكريــس مبــادىء 
فصــل الديــن عــن السياســة، وهــذه 
التوقعــات ســتطول كل دول الخليــج 

متفاوتــة. بنســب 

 مــع ذلــك فــإن اإلخــوان المســلمين 
العمــل  علــى  قــادرون  ســيظلون 
ــى المــدى المتوســط فــي بعــض  عل
دول الخليــج خاصــة الــدول التــي 
تســمح لهــا باالندمــاج السياســي 
ــة  ــث ال توجــد أي ــت، حي ــل الكوي مث
احتمــاالت لفرضيــات إقصــاء التيــار 
السياســي  العمــل  مــن  اإلســالمي 
ــب والمتوســط  ــن القري ــى المديي عل
بقــاء  مــع  الكويــت.  فــي  خاصــة 
تحديــات متصاعــدة تتمثــل فــي تآكل 
ــة  ــن فئ ــي بي ــار اإلخوان شــعبية التي
الشــباب بســبب بدايــة فقــدان تأثيــر 
ــد  ــى القواع ــة” عل ــاب “األدلج خط

الشــعبية.

اإلخوانــي  التيــار  محاولــة  إن 
خاصــة  الخليــج  دول  بعــض  فــي 
فــي الكويــت الجمــع بيــن مهمــة 
االيدلوجيــة  وفــق  اإلصــالح 
ــة ،واالســتجابة  االســالمية اإلخواني
لمعاييــر الحداثــة الليبراليــة تثيــر 
وســلبية  األداء  فــي  تناقضــات 
فــي النتائــج المرجــوة. حيــث لــم 
ــباب  ــن الش ــر م ــزء كبي ــتطع ج يس
فــي  التناقضــات  هضــم  الصاعــد 
فالخطــاب   ، السياســي  األداء 

المعتمــد  الشــعبوي  الكالســيكي 
ذوي  المعارضيــن  بيــن  خاصــة 
ومراوحــة  اإلســالمية  المرجعيــة 
ــدف  ــى ه ــاظ عل ــن الحف ــم بي بعضه
ــة  ــدم معارض ــع وع ــلمة المجتم أس
االنفتــاح علــى قيــم الحداثــة لــم يعــد 
يســتقطب الكثيــر من الشــباب ويلهم 
حماســهم، والمرجــح أنــه ســيفقد 
بريقــه ومصداقيتــه خاصــة بيــن فئة 
الناخبيــن الشــباب مســتقبالً بالنظــر 
لضعــف حصيلــة نتائــج مشــاركة 
هــدف  تحقيــق  فــي  اإلســالميين 
ــالد ســواء فــي صفــوف  نهضــة الب
المعارضــة أو فــي الســلطة طيلــة 
تركــزت  اذ  األخيــرة.  الســنوات 
المشــاركة على الدخــول في خالفات 
ــة  ــارات العلماني ــلطة والتي ــع الس م
حــول قضايا خالفيــة أيدولوجية. إن 
مشــاريع التحديــث فــي دول الخليج، 
التــي  الســعودية،  فــي  خاصــة 
نعتبرهــا قاطــرة للحركــة الثقافيــة 
والسياســية واالجتماعيــة الخليجيــة 
الســكاني  وثقلهــا  موقعهــا  بحكــم 
واالســتراتيجيات  والحضــاري، 
السياســة  القيــادة  تتبناهــا  التــي 
األميــر  ورائهــا  ويقــف  الراهنــة 
محمــد بــن ســلمان، والقائمــة علــى 
تجــاري  لمركــز  التحــول  فكــرة 
ومالــي وثقافــي وترفيهــي إقليمــي، 
والرهــان علــى استشــراف المرحلــة 
االســتثمار  زيــادة  عبــر  المقبلــة 
فــي المعرفــة والثقافــة واالنفتــاح 
ــد  ــي الح ــرى ف ــي األخ ــاهم ه ستس
للتيــار  االيدلوجــي  الوجــود  مــن 
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اإلخوانــي فــي الســعودية، وهــو مــا 
يرجــح تقهقــر موقــع اإلســالميين 
فــي قيــادة هــذه المرحلــة مســتقبال. 
جديــدة  عوامــل  تبــرز  حيــث 
ــاح الخليجــي  ــر االنفت ضاغطة.فتأثي
علــى مســار تبنــي قيــم الحداثــة، 
فضــالً عــن زيــادة نســبة المتعلميــن 
ــن  ــك ع ــج، ناهي ــة الخلي ــي منطق ف
المجتمــع  لــدور  مرتقــب  تحســن 
المدنــي بضغــط مبــادرات اإلصــالح 
والتفاعــل الشــعبي علــى منصــات 
كلهــا  االجتماعــي،  التواصــل 
عوامــل قــد تقلّــص مــن حظــوظ 
تمــدد شــعبية الحــركات والمنظمــات 
ذات  األيديولوجيــة  اإلســالمية 
واإلصــالح  السياســية  األهــداف 
خــالف  علــى  والتــي  االجتماعــي 
بقيــة الحــركات اإلســالمية العربيــة 
ــي  ــا ف ــكها وحضوره ــع بتماس تتمت
المؤسســات ومراكــز صنــع القــرار.

مــع ذلــك نؤكــد أن هنــاك فــرص 
متاحــة إلســتمرار النشــاط اإلخواني 
فــي بعــض دول الخليــج، ارتباطــاً 
بهــا  ســتدير  التــي  بالكيفيــة 
اإلخــوان عالقتهــا مــع الســلطات 
المهادنــة  بيــن  الخليــج، مــا  فــي 
والمراوغــة ، للحفــاظ علــى عالقــة 
ــا  ــرار، كم ــز الق ــع مراك مســتقرة م
ــى  ــة عل ــارات اإلخواني ــتعمل التي س
ــع  ــا م ــط تياراته ــتفادةمن تراب االس
فــي  المؤثــرة  القبليــة  المنظومــة 
هويــة المجتمــع الخليجــي ووحدتــه، 
محفــوف  االســتقرار  هــذا  ان  اال 
بالمخاطــر بســبب التوجــه الخليجــي 
العــام لترســيخ قيــم المواطنــة علــى 

حســاب القبيلــة.

ســيظل العائــق األكبــر أمام مســتقبل 
ــة  ــو طبيع ــج ه ــي الخلي ــوان ف اإلخ
نظــم الحكــم وشــرعيتها المتأصلــة، 
اإلســالمية  الجماعــات  وتعــدد 

المنافســة، لهــم كالســلفيين، عــالوة 
والتعليــم  الدخــل  مســتوى  علــى 
واالنفتــاح االجتماعــي، كما ســيكون 
مهمــاً  دوراً  اإلقليميــة  للســياقات 
فــي تقليــص نشــاطهم فــي المنطقــة 
بشــكل عــام وفي دول الخليج بشــكل 
خــاص، خاصــة مســألة المصالحــة 
قطــر  التــزام  ومــدى  الخليجيــة 
ــارب  ــرص التق ــك ف بشــروطها، كذل
والســعودية  مصــر  مــع  التركــي 
علــى  القــدرة  ومــدى  واإلمــارات 
أي  أو  أردوغــان(  تركيــا)  إقنــاع 
ــي  ــى التخل ــر عل ــي أخ ــس ترك رئي
ــار اإلســالم السياســي  عــن دعــم تي
ــي  ــل ف ــدم التدخ ــة، وع ــي المنطق ف
الشــأن الداخلي، واســتغالل اإلخوان 
كحصــان طــروادة للقفــز – متــى 
تحينــت الفــرص- علــى الســلطة فــي 
العربيــة، وربطهــا  الــدول  بعــض 

بالمشــروع التركــي.
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