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تناقش هذه الورقة مستقبل الوضع االسرتاتيجي جلماعة 
الورقة  تقدم  هذا  أجل  من  مرص.  يف  املسلمني  اإلخوان 
الدائر يف مرص  الرصاع  لفهم موضعهم من  مركبًا  حتليالً 
العربية وخياراتهم اإلقليمية والوطنية. وحتاول  واملنطقة 
 1- مستويات:  عدة  عىل  اإلخواين  الفشل  أسباب  فهم 
مستوى السلطة واحلكم -2 املستوى الشعيب -3 املستوى 
مستويني:  إيل  املستوى  هذا  (وينقسم  اإليديولوجي 
التفصيل  من  بيشء  تتطرق  كما  واخلارجي).  الداخيل 
التنظيمي جلماعة اإلخوان املسلمني وترصد  الوضع  إىل 
الورقة  وحتاول  وتداعياته.  وأسبابه  االنقسام،  أشكال 
رصد التفاعالت املختلفة داخل كل مستوى وتفاعله مع 
القوى  وعالقات  اإلقليمي  املستوى  تفاعل  مثل  اآلخر، 
وتوجهاتها  للجماعة  التنظيمة  البنية  عىل  وتأثريمها  به 
أيضًا  ذلك  تفعل  أن  حتاول  كما  والفكرية،  السياسية 

واخليارات  التنظيم  ألفراد  اإليديولوجي  املستوى  بني 
اإلقليمية املتاحة يف الداخل واخلارج.

أواًل: في سرادق الدولة ألول مرة

ثورة  مثلت  االجتماعية1  احلركات  أدبيات  تشري  مثلما 
اإلخوان  لصعود  السياسية  الفرصة   2011 يناير   25
وبالفعل  التعبئة واحلشد.  عالية عىل  احلكم وقدرة  لسدة 
كامل.  بشكل  السياسية  الفرصة  اجلماعة  استغلت 
وعىل  أغلبيته،  وشكلت  الربملانية  االنتخابات  فحصدت 
االنتخابات  خوض  بعدم  اجلماعة  تعهدات  من  الرغم 
اجلماعة  شورى  جملس  من  قرار  وخروج  الرئاسية، 
الشاطر  خريت  من  كبري  بدفع  اجلماعة  أن  إال  بذلك، 
ليخرج  الشورى  جملس  داخل  التصويت  إعادة  قررت 
الرئاسية.  االنتخابات  خوض  لصالح  املرة  هذه  القرار 
قامت  االنتخابات  جلنة  أن  إال  بنفسه  خريت  وترشح 

عيل الرجال
باحث مرصي يف اجلماعات 

االسالمية والدراسات األمنية

زمن األسئلة الصعبة اإلخوان المسلمون في مصر: 

1 - Donatella della Porta and Mario Diani, Social movements: an introduction, 2nd ed. (UK: Blackwell Publishing, 
2006), P.193

المقدمة:
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بالرتشح  مريس  حممد  وقام  قانونية،  ألسباب  باستبعاده 
بدالً منه كممثل جلماعة اإلخوان املسلمني. كان اجليش 
أميل لدعم حممد مريس، كونه كان مازال يرى يف اإلخوان 
حليفًا جيدًا الستقرار األوضاع، كما أن اإلخوان جاءوا 
برىض أمريكي واضح، وبالتايل كانت اجلماعة هي اخليار 
األنسب يف ذلك الوقت لتسكني الوضع الداخيل وضمان 
وقد  خارجيًا.  العالقات  استقرار 
تضافرت عدة عوامل لنجاح مريس، 
نفسه  الثوري  الشباب  وجد  حيث 
الرضرين،  أقل  اختيار  عىل  جمربًا 
وأيد مريس أغلب الصف اإلسالمي 
القطاعات  وكل  الصوفية،  باستثناء 
النظام  عودة  من  ختوفت  اليت 
املنتمني  من  قطاعًا  أن  إال  القديم. 
كانت هلم خماوف حقيقية  الثورة  إىل 
من وصول اإلخوان للحكم، وهو ما دفع إىل ما يعرف 
باتفاق فارمونت الشهري. ونص االتفاق عىل جمموعة من 
اجلماعة  هيمنة  عدم  أمهها  الثوري  للصف  التطمينات 
يف  الوطنية  القوى  ومشاركة  السلطة  عىل  كامل  بشكل 

احلكم. 

الترشيعية  السلطة  عىل  االستحواذ  يف  اإلخوان  نجح 
املحكمة  حل  بعد  وحده  مريس  يف  ممثلة  والتنفيذية 
الدستورية العليا للربملان يف 2012. إال أن احلكم مل يستقر 
أجهزة  من  التمكن  مريس  يستطع  مل  حقيقي2.  بشكل  له 
مثلما  املرصية،  البريوقراطية  فقلب  جاد.  بشكل  الدولة 
تشري بعض املصادر (من داخل كل من جهاز الدولة نفسه 
يتعاون  مل  وزارة،  من  أكرث  من  أيضًا)  اإلخوان  وجماعة 
اإلخوان كجسد غريب  يرى  البعض  كان  إذ  معه،  جيدًا 

اجلماعة  تقوم  أن  من  وخيىش  املرصية  الدولة  بنية  عىل 
التنظيم، وهو ما  بعملية إزاحة كبرية واستبداهلم بكوادر 
املختلفة  املحاوالت  من  الرغم  وعىل  »باألخونة«.  عرف 
مرص،  يف  القضاة  ود  لكسب  اإلخوان  إليها  سعى  اليت 
فقد باءت هذه املحاوالت بالفشل بعد وصول اإلخوان 
مناورات  بعدة  تقوم  املختلفة  املحاكم  وظلت  للحكم. 
كربى ضد اإلخوان، فقد قلصت حمكمة القضاء اإلداري، 
وتقريبًا قادت عملية شبه ثورية داخل احلقل للتضييق عىل 
صالحيات مريس، مما ُيعرف بأعمال السيادة، والقرارات 
واالتفاقيات اليت تقوم هبا السلطة التنفيذية دون أن ختضع 

لألرشاف القضايئ. 

مرحلتني  نرصد  أن  فيمكننا  الداخلية  مؤسسة  مع  أما 
حلظة  حىت  الثورة  مع  بدأت  األوىل  املرحلة  العالقة.  من 
وما  حزيران  يونيو/   30 إىل  االحتادية  ومن  االحتادية، 
بعدها. يف املرحلة األوىل ساعدت اجلماعة املؤسسة عىل 
يكيل  شخصيًا  مريس  وكان  صورتها،  وحتسني  التعايف 
املديح ملؤسسة الرشطة يف خطاباته املختلفة، وكان أبرزها 
وأكرثها استفزازًا للثوار حينما قال إن »الرشطة يف القلب 
أحداث  بعد  فبدأت  الثانية  املرحلة  أما  يناير«.  ثورة  من 
الرئيس  أطلقه  الذي  الدستوري  اإلعالن  مع  االحتادية، 
حممد مريس وعزل النائب العام. أخذت اجلماعة تستشعر 
ليست  الداخلية  عىل  وسيطرتها  قبضتها  أن  من  القلق 
باملرجوة، خصوصًا بعد عدم قمع الداخلية للمتظاهرين، 
هذا  يف  اإلسالمني  وبعض  اجلماعة  مطلب  كان  الذي 
القرص  بمحارصة  القبول  يمكن  ال  أنه  بحجة  الوقت 
من  خليطًا  كان  األمر  أن  الباحث  رأي  ويف  اجلمهوري. 
املصالح  تكن  فلم  القدرة.  وعدم  القمع  يف  الرغبة  عدم 
العنف  هبذا  معركة  لدخول  تكفي  اجلماعة  وبني  بينهم 

كان الجيش 

أميل لدعم محمد 

مرسي، كونه كان 

مازال يرى في 

اإلخوان حليفًا جيدًا 

الستقرار األوضاع

2 - جلبري االشقر، انتكاسة االنتفاضات العربية اعراض مرضية، (بريوت: دار الساقي، 2016)، ص 84
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اختالفًا  هناك  أن  كما  اجلمهور،  من  واسع  قطاع  ضد 
إيديولوجيًا كبريًا بني اجلماعة والداخلية مل يستطع أفراد 
املؤسسة جتاوزه بسهولة. ويف هذه الفرتة وما تالها بدأت 
املعركة  يف  االنخراط  مبارك  فلول  من  أوسع  قطاعات 
ضد اإلخوان، وهذه القطاعات تربطها مصالح اقتصادية 
جعل  ما  وهو  الداخلية،  بمؤسسة  كبرية  واجتماعية 

املؤسسة تنحاز ضد اإلخوان. 

شهدت هذه الفرتة أمرًا بالغ اخلطورة وكان أحد الدوافع 
اإلخوان.  تنظيم  معاداة  يف  الداخلية  للمؤسسة  املركزية 
اليمني،  بقيادة خريت يف اجلنوح بشدة جتاه  بدأ اإلخوان 
وبناء حلف سيايس واجتماعي قائم عىل ضم اجلماعات 
حول  ما  وهو  اإلخوان.  مظلة  حتت  املتشددة  اإلسالمية 
الرصاع إىل رصاع عنيف عىل الوجود املادي واالجتماعي. 

كانت عالقة جماعة اإلخوان املسلمني باجليش أقل تعقيدًا 
 ،2011 يناير   25 ثورة  قامت  أكرث ضبابية. حينما  ولكنها 
واستماتت  اجليش.  مع  واضحًا  تعاونًا  اإلخوان  أبدى 
اجلماعة يف الدفاع عنه ضد أي نقد ثوري جتاهه، باألخص 
بعد بدء الرصاع بني مؤسسة اجليش وقطاع كبري من الثوار 
أبريل  نيسان/  يف  تتشكل  األوىل  مالحمه  أخذت  والذي 
2011. بالطبع مل تكن العالقة عالقة حلف متماسك طيلة 
الوقت دون أي رصاع أو احتكاك بني الطرفني. فكالمها 
كان حياول أن يكسب مساحات عىل حساب اآلخر3. كان 
مريس وجماعته يكيلون املديح لرجال اجليش طيلة هذه 
األخرية  اللحظات  وحىت  مريس  حكم  وأثناء  السنوات 
يف  السييس  يصفون  اإلخوان  وكان  هبم.  اإلطاحة  قبل 
صحفهم بأنه وزير دفاع بنكهة الثورة. وحىت بعد اشتعال 

إيل  املالين  وخروج  يوليو  متوز/  من  الثالثني  موجة 
الشوارع وامليادين عرض مريس عىل السييس تويل حقيبة 

رئاسة الوزراء يف الثاين من يوليو 2013.

إدارة رصاعها مع  بالكامل يف  اجلماعة  أخفقت  عىل كل 
مع  يتداخل  عسكري  بانقالب  األمر  وانتهى  اجليش 
موجة ثورية شديدة التناقض والتنافر. ثم انخرط اجليش 

مع  األمر  الحتواء  أولية  حماولة  يف 
احتجازه  من  الرغم  عىل  اجلماعة 
ملريس ووضعه يف مكان غري معلوم، 
رئيس  الكتاتين  دعوة  طريق  عن 
للمشاركة  والعدالة  احلرية  حزب 
ببعض  والقبول  الطريق  خارطة  يف 
التنازل  مقابل  يف  الوزارية  احلقائب 
للجمهورية.  مريس  رئاسة  عن 
رفض الكتاتين هذا الطرح وأرصت 
واشتد  مريس،  عودة  عىل  اجلماعة 
العسكر.  وبني  بينهم  الرصاع 
رابعة  ميداين  يف  اجلماعة  مترتست 

مثل  مذابح  عدة  ووقعت  واجلزية.  بالقاهرة  والنهضة 
قبل  من  عنف  وأعمال  اجلمهوري  واحلرس  املنصة 
انتهى  ثم  عدة،  وحمافظات  مواقع  يف  اإلخوان  جماعة 
األمر بحادثيت رابعة والنهضة حيث حسم اجليش قراره 
وأعلن عن امليض قدمًا يف قمع واستئصال اجلماعة بكافة 
األشكال من القانونية إىل السياسية واألمنية والعسكرية، 

وقام بتهشيم بنية التنظيم وقتل ومطاردة أفراده4.

بدأ اإلخوان 

بقيادة خيرت في 

الجنوح بشدة 

تجاه اليمين، وبناء 

حلف سياسي 

واجتماعي قائم 

على ضم الجماعات 

اإلسالمية 

المتشددة

3 - املرجع السابق، ص 85
4 - املبادرة املرصية، أسابيع القتل: عنف الدولة واالقتتال األهيل واالعتداءات الطائفية يف صيف 2013، متاح عىل الرابط التايل: 

http//:eip.org/report2123/18/06/2014/
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ثانيًا: التموضع اإلقليمي والمأزق السوري

كان للعامل اإلقليمي دور شديد األمهية يف فشل وهزيمة 
اإلخوان عىل مستوى السلطة. وكانت القضية السورية يف 
القلب منه. ظل موقف مرص من سوريا يتسم بالغموض 
والتباين منذ تفجر األزمة واحتدام الرصاع داخل سوريا 
عام 2011. ففي أثناء حكم املجلس العسكري بعد ثورة 
موقف  ظل  يناير  الثاين/  كانون  من  والعرشين  اخلامس 
مرص من األزمة السورية موقفًا عامًا يدعو لوقف العنف 
عام  بشكل  الفرتة  هذه  واتسمت  احلوار.  إىل  والدعوة 
عىل  واالنكفاء  اإلقليمي  دورها  من  مرص  بانسحاب 
الذات. وقبلت القاهرة املبادرة العربية األوىل اليت »دعت 
إىل سحب اجليش السوري من املدن ووقف العنف وإجراء 
حوار مع املعارضة«، بينما اعرتضت عىل قرار اجلامعة يف 
12 ترشين الثاين/ نوفمرب 2011 الذي ّعلق عضوية سوريا 
يف اجلامعة العربية، وسحب السفراء العرب من دمشق. 
اجلامعة  اقرتاح  القاهرة  قبلت   2012 يناير  الثاين/  كانون 
وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل  إىل  دعا  الذي  العربية 
لنائبه  الكاملة  صالحياته  األسد  بشار  الرئيس  وتفويض 
فاروق الرشع. وظلت مرص رافضة ألي تدخل عسكري 
األزمة  حل  إىل  الدعوة  عىل  وأكدت  سوريا  يف  خارجي 

سياسيًا حىت ال يتم تدويل القضية.

جماعة  قدوم  مع  وضوحًا  أكرث  السيايس  املوقف  صار 
احلكم.  سّدة  مريس  حممد  واعتالء  السلطة  إىل  اإلخوان 
لكن موقف اجليش يف ذلك الوقت مل يكن واضحًا. إال أن 
املرصي  اجليش  من  املقربني  والسياسيني  الكتاب  جميع 
قيادة اجليش واألجهزة األمنية  ارتياح  أجمعوا عىل عدم 
األسد.  نظام  وإسقاط  السورية  للمعارضة  مريس  لدعم 
السورية  بالثورة  وصفه  ملا  دعمه  مريس  أعلن  املقابل  يف 
بعنوان مؤمتر دعم سوريا حرضه أغلب  يف مؤمتر حاشد 

القاهرة  يف  املستقلة  والسلفية  اجلهادية  السلفية  قيادات 
اتسمت  اليت  اإلسالمية  اجلماعات  قيادات  وبعض 
والعنف  بالسالح  املرصية  الدولة  ومواجهة  بالتطرف 
كبري  مرسحي  لعرض  أقرب  املؤمتر  كان  التسعينيات.  يف 
يف  سوريا  من  والعقائدي  السيايس  املوقف  بني  جيمع 
للمنطقة  وبل  ملرص  فقط  ليس  موسع  جماهريي  عرض 
خطوط  عىل  تتمرس  كانت  اإلخوان  فجماعة  ككل. 
ود  كسب  وحتاول  وتركيا  قطر  مع  االسرتاتيجي  حلفها 
العمق  متنح  السلفية  اجلماعات  كانت  بينما  السعودية، 
العقائدي املعادي للشيعة ومن يلقبوهم بـ“الروافض“. 

الثاين/  كانون   15 يف  املؤمتر،  قبل  أقدم  قد  مريس  وكان 
يناير، عىل قطع العالقات هنائيًا مع دمشق وسحب القائم 
باألعمال املرصي وإغالق السفارة، وطالب جملس األمن 
موقف  واتسم  سوريا.  فوق  جوي  حظر  منطقة  بفرض 
اإلخوان وحلفائهم بالزنعة الطائفية والتحريض املذهيب 
موقفهم  وبناء  سوريا،  يف  حيدث  ما  لفهم  ارتكاز  كنقطة 
من الزناع هناك والوقوف ضد بشار وحليفه االجتماعي 
لبشار.  الشيعي  والدعم  العلوية  الطائفة  من  املكون 
األول  مستويني؛  عىل  الطائفي  موقفهم  تفسري  ويمكن 
تتسم مع ميل اجلماعة بشكل  للموقف  كتغطية عقائدية 
أكرث  إسالمي  خطاب  عىل  لالرتكاز  الوقت  هذا  يف  عام 
تشددًا ومتسكًا بتطبيق الرشيعة ومواجهة القوى العلمانية 
حماولة  عىل  يرتكز  والثاين  املرصي.  الداخل  يف  والثورية 
اإلخوان بناء استقطاب إسالمي واسع مكّون من القوى 
وحشدها  مرص  يف  للشيعة  وعداء  تشددًا  األكرث  السلفية 
لصالح موقف اإلخوان اإلقليمي من الرصاعات بشكل 

عام.  

بكل  عالقتها  املرحلة  هذه  يف  اإلخوان  جماعة  فقدت 
إمكانية  أي  بتفكيك  قام  ما  وهو  وإيران،  اهلل  حزب  من 
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هذه  مواقف  هدمت  حيث  معهم.  إقليمي  حتالف  لبناء 
يف  احلرب  من  وإيران)  اهلل  وحزب  (اإلخوان  األطراف 
يف  بينهم،  والتشبيك  التواصل  من  طويالً  تارخيًا  سوريا 
إىل  اإلخوان  وصول  حلظة  أن  البعض  ظن  الذي  الوقت 
بينهم  استمرت  لعالقات  تتويج  بمثابة  ستكون  احلكم 
منذ اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران يف هناية السبعينيات 
مع  متسقًا  اإلخوان  موقف  جاء  اخلميين.  اإلمام  بقيادة 
حتالفاتهم االسرتاتيجية األخرية، قبل وبعد الوصول إيل 
اإلقليمي  املستوى  عىل  هبم،  اإلطاحة  بعد  وحىت  احلكم 
من  كل  مع  الرصيح  حتالفها  أعلنت  فاجلماعة  والدويل. 
حاولت  كما  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وقطر  تركيا 
مد جذور التواصل– إال أهنا فشلت متامًا مع السعودية. 
وكل هذه األطراف كانت جممعة عىل إسقاط نظام الرئيس 

بشار األسد. 

لإلخوان  قوية  انطالق  نقطة  األسد  نظام  إسقاط  مّثل 
تنظيم  اجلماعة  لدى  ناحية  فمن  اإلقليمي.  املستوى  عىل 
تابع هلا داخل سوريا، كما أن سيطرتها عىل سوريا يعين 
إىل سوريا  ليبيا ومرص وصوالً  إىل  تونس  نفوذها من  مّد 
انتصار  بمثابة  ذلك  وكان  التنظيم.  يتصور  كان  مثلما 
حيث  العربية،  املنطقة  يف  اإلخوان  جماعة  حللف  مظفر 
يف  املهمة  والدول  املفاصل  بأغلب  احللف  هذا  يمسك 
املنطقة. ويف هذه األثناء لعب اإلخوان عىل الوتر العاطفي 
لألزمة السورية، وبالفعل استقبلت مرص عددًا كبريًا من 
السورين ومنحتهم حرية التحرك والتواجد وفتح منافذ 

عمل، حتديدًا يف املأكوالت، يف السوق املرصي.  

استنفر موقف اإلخوان من سوريا أجهزة الدولة املرصية، 
أغلب  ضم  الذي  القاهرة  أستاد  مشهد  بعد  باألخص 
اجليش  أشعر  ما  وهو  املتشددة.  اإلسالمية  التيارات 
واملخابرات واألجهزة األمنية املختلفة بقلق شديد. كما 

مؤيدًا  يكن  مل  اآلن  وحىت  البداية  من  مرص  موقف  أن 
لسقوط الدولة السورية. وقبل أن تفقد جماعة اإلخوان 
كل من حزب اهلل وإيران بسبب القضية السورية، كانت 
اضطراب  يف  واإلمارات  السعودية  من  بكل  عالقتها 
الثورة  عىل  رصحية  حربًا  أعلنتا  الدولتني  فكلتا  مزتايد. 
املرصية بشكل عام وعىل جماعة اإلخوان بشكل خاص. 
وعىل الرغم من التوافق بني اجلماعة واململكة واإلمارات 
حيدث  مل  املواقف  نفس  واختاذ  السوري  امللف  حول 
تقارب إقليمي بينهم. وكانت اإلمارات تستضيف اللواء 
أحمد شفيق غريم مريس يف االنتخابات الرئاسية، والذي 
حتول إىل عدو للجماعة بعد وصوهلا للحكم وظل يؤكد 
عىل رشعيته وأحقيته بمنصب رئيس اجلمهورية مما شكل 

تنازعًا حول رشعية مريس. 

إقليميتني:  قوتني  بأهم  عالقتها  اجلماعة  فقدت  أخريًا، 
أحد  يف  تتموضع  أن  تستطع  ومل  وإيران.  السعودية 
الرتكي–  بحلفها  واكتفت  املنطقة،  يف  الكربى  األحالف 
من  كل  قامت  نوعها  من  كبرية  مفارقة  ويف  القطري. 
باإلخوان من احلكم  بمباركة اإلطاحة  إيران والسعودية 

وإرسال التهاين الرسمية للدولة املرصية. 

ثالثًا: تداعيات »الهزيمة« وخيار العنف

اإلخوان  جماعة  تلقتها  اليت  الثقيلة  »اهلزيمة«  ألقت 
بظالهلا الكثيفة عىل عدة مستويات داخل التنظيم أبرزها: 
مستوى التنظيم وانقسامه نفسه، واملستوى اإليديولوجي 
الداخيل للجماعة. وجتسدت التداعيات األوىل للتنظيم يف 
ثالثة أشياء: -1 رضب الصف األول والثاين من قيادات 
التنظيم مما أفقده القدرة عىل القيادة بشكل حمكم ومسيطر 
إىل  البالد  خارج  واهلروب  الشتات   2- املعركة.  خلوض 

تركيا وقطر حتديدًا. -3 انعكاسات ايديولوجية أولية. 
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تارخييًا، نجحت جماعة اإلخوان يف خلق أذرع هلا خارج 
دول عدة.  هلا يف  كاملة  تنظيمات  وبعدها خلقت  مرص، 
يتمتع  كان  كما  األم.  التنظيم  هو  مرص  يف  التنظيم  وظل 
أن  إال  هذه،  حلظتنا  حىت  مرص  خارج  له  أذرع  بوجود 
هذه األذرع اليت تتمثل حتديدًا فيما يعرف تنظيميًا باسم 
التنظيم  إدارة  حتت  ظلت  اخلارج«،  يف  املرصين  »رابطة 
ختضع  وال  اخلارج،  وليس  الداخل  من  وتدار  مرص،  يف 
بال  اجلماعة  وظلت  أخرى.  دولة  يف  اإلخوان  لتنظيم 
قيادة حقيقية بعد فض اعتصام رابعة حيث انتهى مكتب 
عىل  عشوايئ  بشكل  واعتمدت  وماديًا.  عمليًا  اإلرشاد 
عزت  حممود  إعالن  وتم  املختلفة،  اإلدارية  املكاتب 
وتوىل  بنفسه،  حارضًا  يكن  مل  ولكنه  للجماعة،  مرشدًا 
األمر بشكل عميل حممد طه وهدان مسؤول قسم الرتبية 

باجلماعة.

سزتيد  التخبط  من  شديدة  حالة  إىل  اجلماعة  انزلقت   
هذه  ويف  بعد.  فيما  واجلييل  الداخيل  االنقسام  حدة  من 
عدم  وهو  عام،  بخط  متمسكة  اجلماعة  ظلت  األوقات 
العسكري  االنقالب  إسقاط  عن  الزنول  وعدم  الرتاجع 
ومواجهة  الصمود  فكرة  وتسيدت  مريس.  وعودة 
االنقالب حىت النهاية يف أوساط اجلماعة ومن عىل يمينهم 
اخلسارة  من  مزيدًا  اجلماعة  كّبد  ما  وهو  اإلسالمني  من 
عىل املستوى التنظيمي وعىل مستوى األرواح والسجناء 
واملعتقلني. وقد أخطأ اإلخوان يف تقدير مستوى احلصانة 
األمريكية واألوروبية والرتكية منذ ما قبل االنقالب وما 

بعده. 

للشباب  كبريًا  تصعيدًا  االنقالب  بعد  ما  فرتة  شهدت 
يف  املجموعة  هذه  وبدأت  للجماعة5  اإلداري  اهليكل  يف 
التحكم بزمام األمور يف مرص. وبحلول أيلول/ سبتمرب 
وترشين الثاين/ أكتوبر 2014 تقريبًا طبقًا لبعض املصادر 
بالعمليات  ُعرف  ما  عىل  تنظيمي  بشكل  املوافقة  متت 
الشديد  القمع  عىل  ردًا  العمليات  هذه  جاءت  النوعية. 
الذي تعرض له التنظيم من قتل وسجن وحترش بالنساء. 
التغريات  يف  جديدة  حمطة  النوعية  العمليات  وعكست 
الشباب.  صفوف  داخل  وقعت  اليت  اإليدولوجية 
وظهرت عدة جمموعات حتسب عىل شباب اإلخوان مثل 
تبعية  اجلماعة  ونفت  و«جمهولون«،  الثوري«،  »العقاب 

األخرية حتديدًا هلا. 

كل هذه التحوالت جرت وهناك كيان اسمه »التحالف 
لدعم الرشعية« بقيادة اإلخوان وعدة أحزاب وجماعات 
حزب  مثل  قليالً  ويسارهم  اإلخوان  يمني  عىل  إسالمية 
والتنمية،  البناء  حزب  من  الكيان  هذا  تشكل  الوسط. 
حزب  اجلديد،  العمال  حزب  والعدالة،  احلرية  حزب 
الفضيلة، حزب اإلصالح، حزب التوحيد العريب، احلزب 
قد  وكالمها  الوسط  وحزب  الوطن  حزب  اإلسالمي، 
انسحبا يف عام 2014، حزب الراية، حزب العمل، اجلبهة 
السلفية، احتاد النقابات املهنية ويضم 24 نقابة مهنية. إال 
أن الباحث يرى أن هذا التحالف مل يكن أكرث من واجهة 
مواقع، عىل طريقة  أفكار ال حرب  إعالمية تشن حرب 

جراميش6، بال قوة حقيقية عىل األرض. 

اجلماعة  شباب  من  للعنف  اللجوء  نسبة  ارتفاع  أدى 
األقل  عىل  أو  أخرى.  مرة  القديمة  القيادات  تدخل  إىل 

5 - املرجع السابق
6 - Joseph V. Femia, Gramsci›s Political Thought, New York: Clarendon Press. Oxford, 1987
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داخل  بـ«االنقالب  عرف  ملا  املدخل  هذا  استخدام  تم 
أيلول/  يف  خيوطها.  أول  من  القصة  ولنبدأ  اجلماعة«. 
سبتمرب 2013 تم تشكيل ما عرف باللجنة اإلدارية املؤقتة 
ملحاولة ترميم القيادة داخل اجلماعة وإعادة بناء جزء منها 
العنف،  من  األوىل  املوجة  يف  التنظيم  له  تعرض  ما  بعد 
واليت بحلول مذبحة رابعة رضبت وهشمت جانبًا كبريًا 
من التنظيم. نجحت هذه اللجنة يف إدارة الشأن الداخيل 
للجماعة وتصدت لرصاعها مع الدولة. وقد نالت هذه 
انتخابية داخل اجلماعة يف شباط/ فرباير  اللجنة رشعية 
2014 7. وأكدت االنتخابات بقاء حممد بديع يف منصب 
إدارة  للجنة  رئيس  تعيني  وتم  للجماعة،  العام  املرشد 

األزمات وأمني عام للجماعة بدالً من حممود حسني. 

إداري  مكتب  بانتخاب  قامت  اجلماعة  أن  واألخطر 
يف  عنه  اإلعالن  تم  اخلارج  يف  اإلخوان  شؤون  إلدارة 
نيسان/ أبريل 2014. وكانت هذه العملية خطوة سياسية 
مهمة من قبل اللجنة اإلدارية اليت تشكلت عقب أحداث 
فرباير  شباط/  يف  داخلية  انتخابية  رشعية  ونالت  رابعة 
وتفكيك  حسني  بمحمود  اإلطاحة  استكمال  يف   ،2014
هذا  اعتبار  ويمكن  اخلارج.  من  اجلماعة  داخل  نفوذه 
يف  اإلخوان  برابطة  يعرف  ما  إلزاحة  حماولة  املكتب 
الفرتة  اخلارج، ولكنه مل ينجح كما سرنى الحقًا. كانت 
حىت  اجلماعة  شؤون  اإلدارية  اللجنة  فيها  تولت  اليت 
أيار/ مايو 2015 استكماالً لقرار املواجهة الذي انتهجته 
اجلماعة ضد الدولة بعد 3 متوز/ يوليو 2013. إال أن قرار 
املواجهة كان بال خطة أو اسرتاتيجية أو حىت جملة من 
التكتيكات املنظمة ومل يشمل رؤية حمددة لنطاق وحدود 

وآفاق استخدام العنف يف الرصاع مع الدولة؛ وهو األمر 
الذي ستنقسم عليه اجلماعة الحقًا. 

إحدى  السيايس  التغري  وآليات  العنف  سؤال  يعّد 
وتدفعها  باجلماعة  تعصف  اليت  املركزية  اإلشكاليات 
خالفات  يعكس  العنف  سؤال  أن  كما  لالنقسام. 
اجلماعة  صفوف  داخل  كبرية  إيديولوجية  وحتوالت 
عصفت رياحها بقطاع الشباب عىل وجه التحديد، ولكن 
فعمرو  األزمة.  من  تنج  مل  الكبرية  القيادات  بعض  حىت 
دراج، القيادي اإلخواين البارز ووزير التخطيط والتعاون 
الدويل سابقًا، هو واحد من كثريين يشّككون يف جدوى 

انتهجتها  اليت  التقليدية  الوسائل 
ترصحيات  يف  قال  فقد  اجلماعة، 
اليت  األساسية  ”األمثولة  صحفية: 
لن  املتدّرج  التغيري  أن  هي  تعّلمتها 

ينجح بعد اآلن“8. 

عياش،  الرحمن  عبد  الباحث  يذكر 
الثاين/يناير  كانون  أواخر  ”يف 
املايض، أن جماعة اإلخوان املسلمني 
رأى  اإلنرتنت  عرب  بيانًا  أصدرت 

الالعنف: ”إننا  التخيل عن  باجتاه  قويًا  فيه كثريون حتّوالً 
قوتنا،  من  كمن  ما  فيها  نستدعي  جديدة،  مرحلة  بصدد 
وزوجاتنا  أنفسنا  وهنّيئ  اجلهاد،  معاين  فيها  ونستحرض 
ال  طويل  جلهاد  دربنا  عىل  سار  ومن  وبناتنا  وأوالدنا 
كثري  ويعترب  الشهداء“.  منازل  فيها  ونطلب  معه،  هوادة 
حذفه  مع  خاصة  رسميًا،  ليس  البيان  أن  املعلقني  من 
أن  إىل  ويلفتون  الرسمي،  اجلماعة  موقع  الحقًا من عىل 

7 - مرص العربية، تعرف عىل املتنازعني عىل قيادة جماعة اإلخوان، القاهرة، 29 مايو 2015.
8 - عبد الرحمن عياش، القيادة احلالية لإلخوان املسلمني غري قادرة وغري مستعدة إلجياد بدائل سياسية عما يقرتحه الشباب: ”العنف الذكي“، معهد 

كارنيجي، 9 يوليو 2015
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املرصي  العام  النائب  اغتيال  استنكار  إىل  سارع  التنظيم 
يف 29 حزيران/ يونيو املايض، إذ جاء يف بيان صادر عن 
اجلماعة: ”يؤّكد اإلخوان رفضهم ألشكال القتل كافة“. 
التباين يف اآلراء حول  أبعد من تسليط الضوء عىل  لكن 
املسؤولني  أن  إىل  املتناقضة  البيانات  هذه  تؤرّش  املسألة 
مزتايدًا  استعدادًا  يبدون  املسلمني  اإلخوان  لدى  الكبار 
الدولة  ملواجهة  كتكتيك  العنف  تبيّن  إجيابيات  يف  للنظر 

املرصية“9.    

وانقسام  بانقالب  مايو 2015 حممالً  جاء شهر حزيران/ 
التارخيية  بالقيادات  يعرف  ما  كبري داخل اجلماعة10. عاد 
ملحاولة السيطرة عىل حكم اجلماعة 
بانقالب  عرف  فيما  جديد،  من 
القيادات التارخيية عىل القيادات اليت 
الداخيل،  واملشهد  الرصاع  تصدرت 
عزت  حممود  أخرى  مرة  وعاد 
ورجع  طويل،  اختفاء  بعد  للظهور 
كما  للمشهد  أيضًا  غزالن  حممود 
السيطرة مرة  نجح حممود حسني يف 
أخرى عىل رابطة اإلخوان يف اخلارج 
هذه  وقامت  اجلماعة.  عام  وكأمني 
بتوجيه دعوة النعقاد مكتب اإلرشاد  التارخيية  القيادات 
وهو ما رفضته اللجنة اجلديدة وقياداتها. و«عقدت القيادة 
التارخيية للجماعة اجتماعًا داخل البالد وقامت بإعادة ما 
وقانون  دستور  بمثابة  (وهي  الداخلية  بالالئحة  يعرف 
اجلماعة يف إدارة شؤوهنا الداخلية والعالقات التنظيمية) 
السنوات  الالئحة يف  اختفت  أن  بعد  الرصاع  إىل واجهة 

اليت أعقبت املذبحة لتفكك التنظيم بشكل عام والحتدام 
يف  اجتماعها  أن  التارخيية  القيادات  واعتربت  الرصاع. 
أيار/ مايو 2015 صحيح لتوافر النصاب القانوين. وأسفر 
والقرارات  اإلجراءات  من  جديدة  حزمة  عن  االجتماع 
البعد  العام:  والفكري  اإلسرتاتيجي  املستوى  ومنها عىل 
عن العنف والعودة للقواعد الفكرية املؤسسة للجماعة، 
وقد عرّب عن هذا األمر بشكل تفصييل حممود غزالن يف 
مرشوع  »إن  فيه  يؤكد  مرص«  »نافذة  موقع  عىل  له  مقالة 

اإلخوان هو مرشوع املسلم الوسطي«11. 

اإلرشاد  مكتب  للجماعة  التارخيية  القيادات  هاجمت 
اجلماعة  بـ«خطف  واتهمته  منه  الثقة  سحب  تم  الذي 
اجلماعة  بأعضاء  والدفع  الوسطي،  منهجها  عن  واحلياد 
التارخيية  القيادات  ودافعت  العنف«.  استخدام  نحو 
داخل  الصدع  رأب  عىل  تعمل  »أهنا  معتربة  موقفها  عن 
األصيل12«.  ومنهجها  ثوابتها  عن  والدفاع  اجلماعة 
من  تنظيمية  خطوات  بعدة  التارخيية  القيادات  وقامت 
شأهنا حتطيم ما كان يعرف باملكتب اجلديد الذي تشكل 
من رحم اللجنة اإلدارية عىل املستوى التنظيمي واحلركي 

والتوجه الفكري. 

داخل  الوضع  تفجري  يف  املذكورة  القرارات  تسببت 
اجلماعة واالنقسام عىل جبهتني. فاملكتب الذي تم انتخابه 
عام 2014  وجمموعات كبرية من شباب اإلخوان رفضت 
االعرتاف  رفضت  كما  التارخيية،  القيادات  قرارات 
أخرى  مرة  تشكيله  تم  الذي  اإلرشاد  مكتب  برشعية 
متحدثان  للجماعة  وأصبح  عزت.  حممود  خالل  من 
رسميان. ومثلما انقسم التنظيم داخليًا انقسمت مكاتب 

9 - املرجع السابق
10 - مرص العربية، انقالب داخل جماعة اإلخوان املسلمني، 28 مايو 2015

11 - املرجع السابق
12 - املرجع السابق
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املحافظات هي أيضًا. وحاول الشيخ يوسف القرضاوي 
انتهى  ما  وهو  األزمة  حلل  املبارش  بتدخله  الصدع  رأب 
ا  أن تغري شيًئا جوهريًّ إىل تشكيل جلنة وساطة مل تستطع 
أنفسهم  عىل  اخلارج  إخوان  أيضًا  وانقسم  املشهد.  يف 
وجتىل  هلا.  ورافض  القديمة  القيادات  لعودة  مؤيد  بني 
من  كبريًا  تستضيف عددًا  اليت  تركيا  كبري يف  بشكل  هذا 
قنوات إعالمية تعمل من هناك.  الذين شكلوا  اإلخوان 
ولكن  القديم.  احلرس  بخلع  اجلديد  املكتب  قام  كما 
هذا األمر مل يتحقق بشكل جاد ماديًا حيث- حىت حلظة 
تثبيت  القديمة  القيادات  السطور- استطاعت  كتابة هذه 
أركاهنا. ويشري الصحفي عبد الرحمن يوسف إىل أن كال 
الفريقني رفعا شعار ”الرشعية“ إلدارة اخلالفات اإلدارية 
واالنقسام  اجلماعة  شهدتها  اليت  والفكرية  واملنهجية 

حوهلا13. 

مكتب  إىل  الشباب  من  كبري  قطاع  ميل  من  الرغم  وعىل 
أن  إال  معهم  حمافظات  عدة  ووجود  اجلديدة،  القيادات 
(التمويل،  املادية  القوة  مفاتيح  من  لدهيا  القديمة  القيادة 
شبكة العالقات الدولية، التنظيم الدويل) ما جيعلها أكرث 
املناورة والتحكم. وبالفعل استطاعت »رابطة  قدرة عىل 
مكتب  إزاحة  أموال  من  متلكه  وما  اخلارج«  يف  اإلخوان 
اخلارج التابع للقيادات اجلديدة. وقادت هذه االنقسامات 

يف  املرصية  األزمة  إدارة  »مكتب  بني  رصاع  حدوث  إىل 

اخلارج« ومركزه إسطنبول، وبني مكتب لندن املعرّب عن 

التنظيم الدويل14. وأّدى تقرير احلكومة الربيطانية الصادر 

إىل  خلص  الذي   15 ديسمرب2015  األول/  كانون   17 يف 

يعّد مؤرشًا  أن  االرتباط هبا جيب  أو  احلركة  أن »عضوية 

ممكنًا للتطرف«16، إىل تعزيز االنقسام الداخيل واخلارجي 

حظر  قرار  إن  كامريون  احلكومة  رئيس  وقال  للجماعة. 

اجلماعة من عدمه يف بريطانيا مازال قيد املراجعة. وأكد 

أفكار  يف  والفحص  بالتدقيق  ستقوم  احلكومة  أن  عىل 

اجلماعة وأعضائها يف بريطانيا، كما أن بريطانيا ستمتنع 

الذين  اجلماعة  ألعضاء  السفر  تأشريات  إصدار  عن 

يدلون بترصحيات متطرفة“17.

دوليًا  حرج  وضع  أمور:  عدة  عىل  التقرير  نتائج  تؤكد 

الداعم  الرتكي  القطري  احللف  قدرة  عدم  لإلخوان، 

وجعل  الدويل  املستوى  عىل  بقوة  دعمهم  عىل  لإلخوان 

للتنظيم.  وخارجي  داخيل  إرتباك  صاحلهم،  يف  الكافة 

واخلارج،  الداخل  يف  الفريقني  بني  اجلماعة  وانقسمت 

السجون  داخل  االنقسام  ويعد  السجون.  داخل  وأيضًا 

األكرث  وهو  وكثافته،  الرصاع  عن  تعبريًا  األكرث  هو 

وضوحًا لفهم انقسامات اجلماعة. 

13 - املرجع السابق، ص 12
14 - Abdelrahman Ayyash and Victor J. Willi,  The Egyptian Muslim Brotherhood in 2016, German Council on Foreign 
Relations , Nr. 9 / March 2016    
15 - UK GOV,  Muslim Brotherhood Review: Main Findings, 17 December 2015, available at: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486932/Muslim_Brotherhood_Review_Main_
Findings.pdf  

16 - املرجع السابق
17 - ب ب يس عريب، احلكومة الربيطانية: االرتباط باألخوان مؤرش حمتمل عىل التطرف لكن اجلماعة لن ُتحظر، 17 ديسمرب 2015، متاح عىل: 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015151217/12/_uk_muslim_brothers_report
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رابعًا: حديث المصالحة

من  أكرث  والتمنيات  باألقاويل  ميلء  املصاحلة  حديث 
السعودي  الدور  عزل  جيب  أوالً،  واملبادرات.  الوقائع 
والدولة  السييس  عىل  سلمان  امللك  يضغط  أن  وإمكانية 
من  املصاحلة  أجل  من  املرصية 
حلظة  حىت  األقل  عىل  أو  التحليل، 
الوضع  السطور ويف ظل  كتابة هذه 
مرص  يف  فالنظام  الراهن.  اإلقليمي 
التصالح  عىل  جمربًا  ليس  اآلن  حىت 
عن  بل  إقليمية،  رضورات  حتت 
احللف السعودي–اإلرسائييل اجلديد 
لالستمرار  جديدة  نافذة  له  فتح 
والعمل بحرية أكرث، كما أن »إرسائيل« واإلمارات تدافع 
عىل  رصيح  ضغط  بممارسة  وتقوم  دوليًا  السييس  عن 
النظام األمريكي واالحتاد األورويب لالستمرار يف القبول 
بالسييس والنتائج اليت ترتبت عىل االنقالب العسكري يف 

3 متوز/ يوليو 2013. 

واألهم أن تطورات اإلرهاب يف املنطقة ودخول السييس 
الطاقة  فرنسا، وصفقات  يف صفقات سالح ضخمة مع 
ما  وهو  أكرث،  ورشعيته  وجوده  من  رسخت  أملانيا،  مع 
أوالند  الفرنيس  الرئيس  زيارة  بعد   2016 عام  يف  اتضح 
للقاهرة، وقبلها أثناء افتتاح تفريعة قناة السويس اجلديدة 
أخرى  زيارة  القاهرة  شهدت  نفسه  الوقت  ويف  بنفسه، 
لنائب املستشارة األملانية. واألمر كان رصحيًا للغاية وهو 
اإلرهاب  لدحر  معه  ويتعاونون  السييس  يدعمون  أهنم 

ودفع االستقرار يف املنطقة.

يقول املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية الفرنسية: 
له  نبدي  بالطبع  نحن  لنا.  حليف  املرصي  »النظام 
مالحظاتنا عن مشكالت حقوق اإلنسان يف مرص، لكننا 
ونرى  األسد،  مثل  السييس  الرئيس  نرى  ال  النهاية  يف 
باختصار  عليه.  احلفاظ  وعلينا  اإلرهاب  حيارب  النظام 
ال نريد ملرص املصري الذي واجهته ليبيا وسوريا والعراق. 
يف  الوضع  لتدهور  سيؤدي  واهنيارها  كبرية،  دولة  مرص 
سيمزن  رشكة  مع  الطاقة  صفقة  كله«18.  األوسط  الرشق 
هي األكرب يف تارخيها، كما أن صفقات الرافال وامليسرتال 
مع فرنسا أنعشت الصناعة العسكرية الفرنسية بعد ركود 
طويل ويف املايض ”وقّعت مرص عقوًدا عسكرية مع فرنسا 
الرافال  وطائرات  العسكريتني  سفينيت امليسرتال  لتوريد 
املقاتلة يف صفقات بلغت قيمتها 950 مليون يورو و5،6 
الفرنسية  للحكومة  أن  إىل  ما يشري بوضوح  يورو،  مليار 

رهانًا اسرتاتيجيًا عىل النظام املرصي«19.  

مرهون  أمر  واإلخوان  املرصي  النظام  بني  املصاحلة  إن 
إما بانفجار إقليمي كبري جيعل لإلسالميني اليد العليا يف 
النرصة وداعش يف سوريا والعراق،  تنترص  املنطقة، كأن 
ليبيا،  عىل  قبضتهم  واإلسالميون  اإلخوان  وُيحكم 
ويتفوق احللف الرتكي القطري يف انتصار مظفر إقليميًا. 
وهي أمور مستبعدة هبذا الشكل إىل حد بعيد. أو أن حيدث 
بتصدعات  مصحوب  املرصي  الداخل  يف  كبري  اهنيار 
واسعة  اجتماعية  إرضابات  مثل  السلطة،  بنية  يف  كربى 
وانقالبات داخل الدولة. ويف هذه احلالة يمكن لإلخوان 
أن جيدوا أطرافًا داخل الدولة للتحالف معها مثل أجنحة 
داخل اجليش واألجهزة األمنية. وحىت اآلن يبدو أن كل 

هذه األمور مستبعدة وال يوجد مؤرشات عليها. 

18 - عمر السعيد، هلذا اختارت فرنسا النظام املرصي حليفا له، القاهرة: مدى مرص ، 24 ديسمرب 2015، 
19 - عمر السعيد، مرص وفرنسا: سياسة واقتصاد وبعض حقوق اإلنسان، القاهرة: مدى مرص، 17 أبريل 2016
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بداخله  ويوجد  كاملة  داخيل  استقرار  حالة  يف  اجليش 
داعش  عنارص  لبعض  اخرتاقات  مثل  التقلبات،  بعض 
البحرية  اللنشات  قضية  من  اتضح  مثلما  صفوفه  يف 
بدمياط، أو القضية املنظورة أمام القضاء العسكري واليت 
حياسب فيها جمموعة من الضباط من رتب خمتلفة بتهمة 
كبرية  قدرة  يبدي  النظام  يظل  ولكن  االنقالب.  حماولة 
عىل السيطرة عىل هذه األمور وال يبدو أهنا ترقى لدرجة 
انشقاقات داخل جسد اجليش واألجهزة األمنية، بل يبدو 
أن السييس نجح يف توحيدهم يف معركته ومعركتهم أيضًا 
ضد اإلخوان والتنظيمات اجلهادية. وعىل الرغم من أن 
ليس  هذا  أن  إال  كبري،  اقتصادي  اهنيار  من  يعاين  النظام 
بالرضورة مؤرشًا يدفع إىل املصاحلة، فاملصاحلة لن تقدم 
حالً اقتصاديًا، ومل يعد لدى اإلخوان من القوة املادية عىل 
أو اضطراب،  التنظيم قوة استقرار  األرض ما جيعل من 
فاحتجاجاتهم أصبحت ال تذكر، وانقساماتهم الداخلية 

كبرية، وال يشكلون مصدرًا حقيقيًا للتهديد األمين. 

يف  املختلفة  بأجنحتهم  أنفسهم،  اإلخوان  حديث  أما 
حمددة  برشوط  للمصاحلة  قبوهلم  عن  واخلارج،  الداخل 
ترقى  سياسية  ومتنيات  ضعف  موقف  من  حديث  فهو 
السييس  يشرتط اإلخوان حماسبة  فمثالً  األوهام.  لدرجة 
وعودة  للشهداء،  والقصاص  االنقالب،  قيادات  وكافة 
الرئيس مريس، وإجراء انتخابات جديدة، واإلفراج عن 
هبذا  النظام  يقوم  ملاذا  نتساءل  أن  جيب  وهنا  املسجونني. 
األمر؟ واإلجابة أنه ال يوجد عامل واحد قادر عىل دفع 
النظام لفعل هذه األمور ضد نفسه يف ظل القيادة احلالية.

يبقى أمر واحد وهو الذي تلمح إليه بعض قيادات الدولة 

من حني آلخر مثل حديث وزير الشؤون القانونية حممد 
يونيو  حزيران/  يف  السابع«  »اليوم  لصحيفة  العجاتيب 
اإلخوان  مع  التصالح  إمكانية  إىل  فيه  أشار  الذي   2016
حقيقة  هنا  املهم  ليس  بالدماء20.  أيدهيم  تلوث  مل  الذين 
الرشوط  هي  ما  األهم  ولكن  ال،  أم  مصاحلة  وجود 
الظن  أغلب  لعمل مصاحلة.  الدولة  اليت تضعها  البنيوية 
هذا  ففي حالة حتقيق  الكامل.  باإلذعان  يرتبط  األمر  أن 
أخرى  مرة  القبول  للدولة  يمكن  التنظيم  قبل  من  األمر 
العودة  هذه  شكل  تفصيل  يتم  وبعدها  له،  جزئية  بعودة 
مناصب  أي  عن  عزهلم  عن  يتحدث  والبعض  وآلياتها، 
سياسية لعرش سنوات، والبعض يطالب باعتذار رسمي 
ال  تفاصيل  األمور  هذه  وكل  املرصية،  والدولة  للشعب 
يف  للصياغة  قابلة  ولكنها  اآلن،  حقيقتها  معرفة  يمكن 
حالة ارتىض اإلخوان اإلذعان الكامل للدولة واإلقرار بـ 
بما  ترتبت عليهما  اليت  النتائج  يوليو وكل  يونيو و3   30

فيها السييس كرئيس للجمهورية. 

يبدو أن القيادات التارخيية للجماعة بقيادة حممود عزت 
مع  التصالح  من  ما  صيغة  إلجياد  أقرب  حسني  وحممود 
الدولة. حىت اآلن ال يوجد حديث مبارش عن ذلك ولكن 
التهدئة  إيل  بوضوح  يدعو  القيادات  هلذه  العام  التوجه 
قيادات  تؤكد  كما  النظام،  العنيف ضد  التصعيد  ووقف 
ميل  والتقارير  الصحافيني  وبعض  اجلماعة  داخل  عدة 
هذا اجلناح إلجياد تسوية ما. ولكن إذا نجحت القيادات 
التارخيية يف إجياد صيغة ما من التصالح مع النظام القائم 
فال شك أن هذا األمر سيدفع إىل انقسامات وانفجارات 
جديدة داخل اجلماعة، واألقرب أن الشباب لن يوافقوا 

20 - حممد جمدي السييس، جمدى العجاىت وزير الشئون القانونية لـ»اليوم السابع«: الرئيس وجه باستيعاب الشباب وتعديل قانون التظاهر.. التصالح 
ممكن مع اإلخواىن إذا مل تتلوث يداه بالدماء.. وقانون العدالة االنتقالية يستهدف وحدة املجتمع ، 11 يونيو 2016، متاح عىل:

http//:www.youm7.com/story/11/6/2016/
جمدى-العجاىت-وزير-الشئون-القانونية-لـ»اليوم-السابع«-الرئيس-/2756943#
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دفعات  انشقاق  يعين  أن  يمكن  ما  وهو  األمر،  هذا  عىل 
كبرية منهم عن التنظيم.

خامسًا: أحالف متداخلة وإقليم مضطرب

العربية  اململكة  متثله  بني: حلف  اإلقليمي  املشهد  ينقسم 
بقيادة  مرص  جواره  إيل  ويضم  واإلمارات،  السعودية 
وقوى  اهلل  وحزب  وسوريا  إيران  متثله  وحلف  اجليش، 
عراقية من العراق واليمن، وحلف آخر يضم كل من قطر 
يتفق  املسلمون.  اإلخوان  لوائه  حتت  وينضوي  وتركيا 
احللف الرتكي والسعودي يف عدة ملفات منها ليبيا نسبيًا 
والعراق وسوريا واليمن وخيتلفان عىل مرص، فالسعودية 
أكتوبر  األول/  ترشين  (حىت  قوة  بكل  السييس  دعمت 
ال  بالطبع  واألحالف  قوة.  بكل  تعاديه  وتركيا   (2016
تتسم بتماسك ميكانيكي ولكن هناك ديناميكية كبرية يف 

احلركة بني األحالف املختلفة. 

ولنبدأ باحللف الذي يتموضع فيه اإلخوان وهو الرتكي 
القطري. مل ينجح هذا احللف يف زعزعة نظام السييس حىت 
اآلن، ومل ينجح يف فرض طوق دويل عليه، كما أن جهود 
اإلعالم اإلخواين يف تركيا (قنوات مثل مكملني والرشق 
وقنوات أخرى) وقناة اجلزيرة يف تركيا، مل تنجح يف تقليب 
العام عىل السييس واجليش املرصي. إىل هذا احلد  الرأي 
يمكن القول بأن جهود احللف اإلخواين حىت اآلن باءت 
بالفشل. بقي دور السعودية وهو دور حموري يف العالقة 
مع اإلخوان. بعد تربع امللك سلمان عىل عرش اململكة، 
مصاحلة  باجتاه  يدفع  مراحل  عدة  يف  األقاويل  تفجرت 
بني اإلخوان والدولة املرصية، وتكوين حلف سين كبري 
فيه.  اإلخوان  وجود  يشرتط  احللف  هذا  وأن  املنطقة  يف 
واحلقيقة أن الوقت وواقع املنطقة والتفاعالت اليت تؤكد 

تهافت هذا احلديث وأنه مل يكن مستندًا إيل يشء. واملثري 
و2015   2014 يف  املسلمني  اإلخوان  بيانات  أن  األمر  يف 
للملك  وتهليل  للسعودية  كامل  انبطاح  بيانات  كانت 
(رفض  واليمن  سوريا  من  مرص  موقف  ويدّل  سلمان. 
التدخل العسكري بشكل كبري يف اليمن، ورفض إسقاط 

بشار األسد) عىل وجود خالف كبري بني امللك واملشري. 

هذه  يف  إقليميًا  اإلخوان  لقوة  رسيع  بمسح  ولنقم 
اللحظة. يف سوريا، قوة اإلخوان ضعيفة بل يمكن القول 
إهنا تالشت لصالح التنظيمات اجلهادية اليت تقاتل هناك 
يبدو  ال  اليمن،  يف  األكراد.  أو  داعش  أو  النرصة  سواء 
فهو  دور  هناك  كان  وإن  اآلن،  قوي حىت  دور  لإلخوان 
يف  سياسية.  رشعية  اإلماراتية  السعودية  احلرب  إكساب 
كبري  حد  إىل  ومهزوم  نفسه  عىل  منقسم  التنظيم  مرص، 
جدًا أمنيًا وعسكريًا باإلضافة إىل ما تعرض له من أزمات 
قوي  التنظيم  تونس،  يف  وفكرية.  واجتماعية  سياسية 
ولكن ال يملك أي أدوات للتأثري عىل الوضع اإلقليمي، 
وكذلك احلال يف املغرب والعراق. يف اإلمارات، تم كرس 
حرب  يف  متعرث  التنظيم  ليبيا،  يف  وأخريًا  متامًا.  التنظيم 

أهلية طاحنة وعدم استقرار سيايس وأمين كبري. 

إذًا، تبقى قوة اإلخوان يف حلفهم مع قطر وتركيا. وكما 
أرشت آنفًا أسفرت جهود هذا احللف يف زعزعة النظام 
املرصي عن ال يشء. فوضع تركيا إقليميًا قبل 30 كانون 
فإن قوة  ثم  بعده، ومن  يونيو 2013 غري وضعها  الثاين/ 
احللف الذي تعتمد عليه جماعة اإلخوان أصيب يف مقتل 
الوضع  فرنيس  سيايس  يصف  اإلقليمي.  املستوى  عىل 
مسبوق«،  »غري  بأنه  يونيو   30 قبل  املنطقة  يف  الرتكي 
»ويستكمل: »إن ترصحيات وزير اخلارجية الرتكي حينها 
أحمد داود أوغلو عن إمكانية عودة حلم اإلمرباطورية 



اإلخوان المسلمون في مصر: زمن األسئلة الصعبة213

موضع  تأخذ  باتت  اجلدد،  العثمانيني  بقيادة  العثمانية، 
اإلمكانية املطروحة بقوة. كانت منطقة الربيع العريب كلها 
هؤالء  وعرب  املسلمني،  اإلخوان  يد  يف  وقعت  قد  تقريًبا 
غري  غطرسة  واكتسبت  نفوذها،  قّمة  إىل  تركيا  وصلت 
بشكل  سوريا  يف  داعش  تنظيم  رجال  تساعد  مسبوقة؛ 
هلم  وتفتح  اجلدد،  واملتطوعني  السالح  هلم  ومترر  علين 
احلدود لتحقيق حرية احلركة، وتشكل منفًذا رئيًسا لبيع 
نفط داعش يف السوق السوداء«21. واإلخوان مل يعد لدهيم 
السعودية  أن  ولنفرتض  قوى.  ألي  إقليميًا  يقدمونه  ما 

أرادت اإلخوان يف هذا احللف السين املزعوم فماذا لدى 

اجلماعة لتقدمه عمليًا عىل األرض؟ 

مربوطًا  إقليميًا  اإلخوان  قوة  عن  احلديث  يظل  أن  جيب 

ومرهونًا بقوة التنظيم األم يف مرص. إذا فقد التنظيم قوته 

يف مرص قل الثقل اإلخواين إقليميًا. ال يمكن ملجموعات 

من املهاجرين قرسًا يف تركيا وقطر أن تلعب دورًا مركزيًا 

يف رصاع شديد الدموية والعنف مثل الذي تشهده املنطقة 

اآلن.

21 - عمر السعيد، 30 يونيو بعد 3 سنوات: نقطة حتول يف الدبلوماسية املرصية، القاهرة: مدى مرص، 30 يونيو 2016

خالصات واستنتاجات 

ُمنيت جماعة اإلخوان املسلمني هبزيمة كربى، يراها بعض 

املحللني األكرب واألثقل يف تارخيها. وتتنوع خطوط اهلزيمة 

واإلقليمي  والدويل  والعسكري  السيايس  بني  وتتضافر 

وكل  واإليديولوجي.  التنظيمي  املستوى  عىل  واألخطر 

مصحوبة  اإليديولوجي  املستوى  عىل  وهزيمة  حتول 

بتحول وهزيمة عىل املستوى التنظيمي ومزيد من التفكك 

واالنقسام. وال شك أن مفردات العرص احلديث والعوملة 

التنظيم وهزائمه وانشقاقاته  جتعل من التغطية عىل عوار 

الداخلية أمرًا مستحيالً. ثم أن تفاصيل اجلماعة أصبحت 

علنية هو أمر يزيد من ارتباك التنظيم ويفقده قدرته عىل 

وال  هرميًا  تنظيمًا  واعتباره  الداخلية  أزماته  مع  التعامل 

يتمتع بأي مرونة جتاه فقدان القيادة والسيطرة، والرتاتبية 

أمر مركزي فيه. 

اإلستنتاج األول

اجلماعة تشهد حتوالً كبريًا لن يرتكها عىل ما هي عليه، وهي 
القيادة  مستوى  عىل  كربى  انقسام  حلالة  تتعرض  بالفعل 
لتنظيمات  وانضمامه  شباهبا  من  عدد  خروج  وتشهد 
تنظيم  وجود  عدم  أن  إال  داعش.  مثل  متشددة  جهادية 
يقلل من حظوظها  الوادي يف مرص  قوي لداعش داخل 
يف ابتالع قطاع كبري من الشباب اإلخواين لصاحلها. وهو 
غري  من  أنه  إال  السجون.  داخل  حمصورًا  األمر  جيعل  ما 
وانشقاقاتها  الداخيل  اجلماعة  نزيف  يتوقف  أن  املرجح 
عىل  السيطرة  يف  القديمة  القيادات  نجحت  لو  حىت 
األمور واحلكم يف داخل اجلماعة. ويف حالة نجاح هذه 
القيادات يف الوصول لتسوية مع نظام السييس سيتعرض 
التنظيم لتفّجر داخيل آخر قد يرقى لدرجة التمرد من قبل 

الشباب. 
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والقيادة،  التنظيمي  لالتزان  فقدان  حالة  يف  اجلماعة 
قدرة  قّلت  واملعركة بني شباهبا وشيوخها ستتعمق كلما 
وهذه  النظام.  ومواجهة  امليدانية  احلركة  عىل  التنظيم 
معركة عىل خطوط اإليديولوجيا. وتقييم جتربة اجلماعة 
حكم  وسنة  الثورة  سنوات  خالل 
واشتدت  الوقت  مر  وكلما  مريس. 
ولوم  نقد  ازداد  اهلزيمة  وطأة 
اللغة  الشباب للشيوخ وزادت حدة 
التنظيم  داخل  واللغة  املستخدمة. 
اإلخواين أمر شديد األمهية ويعكس 
التنظيم.  متاسك  أو  تفكك  مدى 
والثقة  الطاعة  عىل  ينبين  فتنظيم 
لغة  يتحمل  ال  القيادة  يف  العمياء 
نقدية فضالً عن عدم حتمله للغة نقدية وساخرة ومتهكمة 
السلطة  بنية  يف  حقيقي  وتصّدع  رشخ  وجود  يعين  فهذا 
بالفعل  متحققًا  أمر صار  التنظيم. وهو  داخل  وتراتبيتها 

ويعكس فشل التنظيم عىل مستوى السيطرة عىل ذواته. 

للمستوى  الفرد  رؤية  بمعىن  اإليديولوجي،  املستوى 
التيقن  يمكن  ال  ضخمة.  بتحوالت  يمر  للعامل،  املتخيل 
ما  ولكن  القريب.  املستقبل  يف  احلال  هبا  سيستقر  أين 
املختلفة  املراحل  عرب  رصده  يمكن  وما  اآلن  حىت  لدينا 
من الرصاع هو كاآليت: كفر بالعملية الديمقراطية، مزيد 
املؤامرة، مزيد  الفعالة، ترسيخ رؤية  الراديكالية غري  من 
واجلموح  اإلسالمية  اهلوية  خطوط  عىل  التمرتس  من 
يمينًا، عدم إيمان بقدرات التنظيم وقياداته. سيستمر املد 
الذي  اخلليط  (هذا  املسريية  بالقطبية  يسمى  ملا  الفكري 
بأعمال  املهتمني  اإلسالميني  شباب  من  جمموعة  بدعه 
عبد الوهاب املسريي وسيد قطب) داخل شباب التنظيم، 
ومناهج  أدوات  وتستخدم  احلداثة،  ترفض  رؤية  وهى 

التفكري احلديثة يف رفضها ومترتسًا أكرث حول التصورات 
االستمرار  يف  األمر  هذا  نجح  وإذا  العامل.  عن  الثنائية 
فقد نشهد ميالد  تنظيميًا  التعبري عنه  يستطيع  ووجد من 
مع  اإلخوان  شباب  من  كبريًا  قطاعًا  يضم  جديد  تنظيم 

قطاعات من السلفية املستقلة والسلفية اجلهادية. 

كبريًا  شعورًا  خلق  إليها  الوصول  بعد  السلطة  خسارة 
بالضغينة واملرارة جتاه العملية السياسية، إال أن الوصول 
كوادره  واستعالء  التنظيم  صلف  من  فاقم  السلطة  إىل 
وجموحهم يمينًا، وعىل عكس ما كان سائد يف األدبيات 
من  ستهذب  الديمقراطية  بأن  اإلسالمني  تتناول  اليت 
عن  للتخيل  ميالً  أكرث  وستجعلهم  اإلسالميني  سلوك 
األفكار املتعلقة بتطبيق الرشعية وأكرث قبوالً باالختالف 
والتنوع، فما حدث يف مرص هو أن اإلخوان بعد الوصول 
إىل السلطة صارت لغتهم أكرث متسكًا بمفردات الرشيعة 
يف  أوسع  مساحة  لتحتل  قطب  سيد  أفكار  وعادت 
تغريًا  ما أحدث  لدهيم. وهو  السيايس  الوجدان واخليال 
عن  اإلسالميني  وغري  اإلسالمني  تصورات  يف  كبريًا 
للتنوع  سعة  أقل  أصبح  فكالمها  الديمقراطية،  العملية 
اآلخر  بحضور  كفرًا  أكرث  صار  وكالمها  واالختالف، 
والعلمانيني  الليرباليني  فبعض  الديمقراطية.  العملية  يف 
واليساريني أصبحوا يرون رضورة إقصاء التيار اإلسالمي 
عن العملية الديمقراطية، وعىل اجلانب اآلخر يرى قطاع 
بناء  رضورة  يمينهم  عىل  ومن  اإلخوان  شباب  من  كبري 

شورى وديمقراطية مغلقة عىل اإلسالميني فقط. 

منهجية  فكرية  مراجعات  أي  حتدث  مل  اآلن  حىت  لكن 
حسن  فرسائل  للجماعة.  املؤسسة  لألدبيات  ومنظمة 
البنا، اليت تشكل املكون الرئييس لتصورات وإيديولوجيا 
يمكن  قد  ما  وهو  بعيد.  أو  قريب  من  متس  مل  اجلماعة، 
اجلماعة، إذا أستطاعت التغلب عىل انقساماتها الداخلية، 

بعض الليبراليين 

والعلمانيين 

واليساريين أصبحوا 

يرون ضرورة إقصاء 

التيار اإلسالمي 

عن العملية 

الديمقراطية
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من إعادة ترميم البناء الفكري والوجداين لقطاع كبري من 
جسدها الرئييس أو ربما يف أفضل األحوال يف القطاعات 

غري الشبابية، حتديدًا يف من هم فوق األربعني.

أخريًا، صارت عملية اإلدماج السيايس لإلخوان يف أُطر 
احلداثة والديمقراطية أمرًا شديد الصعوبة والتعرث، حىت 
يف  السلطة  بنية  يف  كبرية  سياسية  حتوالت  حدوث  مع 

مرص. 

االستنتاج الثاين

املستوى  عىل  جدًا  ثقيلة  هلزيمة  اإلخوان  تعّرض 
االجتماعي، وأصبح هناك كره وعداء ودماء بينهم وبني 
هبذا  التنظيم  تصادم  أن  قبل  من  حيدث  مل  بعينها.  مناطق 
الشكل العنيف مع قطاعات ورشائح خمتلفة من املجتمع 
صارت  بل  فقط  شعبيته  التنظيم  يفقد  ومل  املرصي، 
قطاعات كثرية تراه كجسد غريب وخطر عىل االجتماع 

املرصي.

املجتمع  حتدي  إعالنه  من  الرغم  عىل  التنظيم،  هزيمة 
جعلته  شامل،  بشكل  املواجهة  بخوض  وقراره  والدولة 
يفقد هيبته وسطوته االجتماعية، هذا باإلضافة إىل الدور 
اإلخوان  شيطنة  يف  املرصي  اإلعالم  لعبه  الذي  الكبري 
والتنكيل هبم. هذه اهلزيمة وقبلها املعركة جعلت اجلميع 
ما  وهو  اإلخوان.  عىل  يتجرأ  السلطة  وخارج  داخل 
يدفعنا للقول بأن عودتهم كقوى اجتماعية مهيمنة مثلما 
جتاوز  يف  سينجح  التنظيم  أن  افرتاض  مع  احلال–  كان 
خالفاته وانشقاقاته الداخلية- أمر عسري، وحيتاج لعقود 
من الرتميم والبناء االجتماعي الستعادة املكانة والسطوة 

االجتماعية. 

اإلسالم  جعل  الرصاع  واشتعال  االجتماعي  التصادم 
التارخيية،  حربته  كرأس  باإلخوان  ممثالً  كله،  السيايس 

والسيايس  الفكري  املستوى  عىل  كبرية  هلزيمة  يتعرض 
عىل  التنظيم  قدرة  فإن  وبالتايل  والثقايف.  واالجتماعي 
توليد خطاب ورسدية كربى قادرة عىل التمفصل أصبحت 
معدومة. وهذه اهلزيمة فتحت الباب عىل مرصاعيه لكل 
فنهاية  داعش.  مثل  املتشددة  والتنظيمات  العسكر  من 
اإلسالم السيايس هي نافذة عىل أفق آخر. بالطبع فتحت 
للتيارات  أيضًا  الباب  واالجتماعية  الفكرية  اهلزيمة 
التحررية واليسارية، ولكن الصدام الدموي بني العسكر 
واإلسالمني يغلق هذا الباب من زاوية أخرى وجيعل من 
االستثناء والطوارئ مفردات للحياة اليومية، ويعيد إنتاج 
اخلوف من أجل إحكام سيطرة الدولة وأجهزتها األمنية 

والعسكرية. 

لإلسالميني  السيايس  اخليال  املتعددة  اهلزيمة  هذه  قادت 
إىل أزمة وجودية. فاألندلس مل تعد بعد وصول اإلسالمني 
للحكم، بل حىت عىل مستوى القوة والسلطة كان واضحًا 
للجميع عدم قدرتهم عىل إدارة الدولة واستيعاب ماكينة 
احلداثة وتطويعها لصاحلهم، أو تدمريها لصالح نموذج 
جديد فعال وكفؤ. ولكن قرص جتربة احلكم دفعت البعض 
للقول بأننا مل نجد متسعًا من الوقت لنظهر أي قدرات، 
ولكن  التجربة  إنتاج  إعادة  حماولة  من  سيجعل  ما  وهو 
من  كبرية  لقطاعات  األقرب  وحدة  عنفًا  أكرث  بأشكال 
اإلسالمني. كما أن اإلخوان فقدوا موقعهم االجتماعي 
وللفصائل  للمجتمع  يمكن  معتدلة  كقوة  والسيايس 

السياسية املختلفة التعايش والتواصل والتشبيك معها.  

مل ينهر االجتماع املرصي بعد اقتالع التنظيم مثلما ادعى 
الصمود  يستطيع  لن  املجتمع  بأن  جمادلني  اإلخوان 
وسينفجر يف وجه السلطة يف حال مصادرة أموال اجلماعة 
اقتالع  جيعل  ما  وهو  واخلدمية.  اخلريية  ومؤسساتها 
اإلخوان أو امليض قدمًا بدوهنم أمرًا واردًا لدى قطاعات 
كبرية من املرصيني. وبالتايل تبني عدم دقة إدعاء اإلخوان 
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بكون اجلماعة  قوية وشديدة التجذر يف أوصال األرضية 
املؤسسة  االدعاءات  أحد  وهو  والشعبية،  االجتماعية 

للنفوذ اإلسالمي منذ الصحوة يف السبعينيات.    

االستنتاج الثالث

أماكن  موارد،  (كوادر،  التحتية  البنية  وتهشيم  رضب 
أهلية،  ومنظمات  جمعيات  واالجتماعات،  اللقاءات 
والثاين  األول  الصف  من  القيادات  وهروب  سجن 
وطالت احلملة األمنية الشعب واألرس) للتنظيم، وسقوط 
للجماعة،  الداخلية  واالنقسامات  الشعبية،  األرضية 
النظام  املناورة ومواجهة  كل ذلك جيعل من قدرتها عىل 
والدولة يف مرص شبه معدومة. وليس ثمة أفق لالنتصار 
عرب  مرص  يف  النظام  عىل  البعيد  أو  القريب  الوقت  يف 
اإلقليمي  الوضع  إن  بل  املواجهة.  يف  اجلماعة  استمرار 
داعش،  يقودها  اليت  العاملية  اإلرهاب  وموجة  والدويل، 
تعزز موقع النظام واستمرار السييس يف احلكم. الفرصة 
الوحيدة املتاحة هي قيام ثورة شعبية (بعيدًا عن التنظيم) 
االجتماع  يف  وموقعهم  اإلخوان  دور  صياغة  وإعادة 

املرصي واملجال السيايس. أو أن يعود جناح من اإلخوان 
مرة أخرى عرب رشط اإلذعان الكامل للنظام احلايل.

االستنتاج الرابع

غياب اإلخوان كقوة إقليمية. ال يرى الباحث أن أي دولة 
جلماعة  وقوي  فّعال  دور  عىل  تعّول  أن  يمكن  حركة  أو 
يف  موقعهم  ظل  إذا  اإلقليمي،  املستوى  عىل  اإلخوان 
ذلك  من  أبعد  هو  ملا  يذهب  بل  عليه.  هو  ما  عىل  مرص 
عىل  عبء  إىل  يتحولوا  أن  يمكن  اإلخوان  أن  ويرى 
القوى عىل  إذا ظلت األوضاع وعالقات  الرتكية  الدولة 
الوضع  سيولة  من  الرغم  وعىل  اإلقليم.  يف  عليه  هي  ما 
اإلقليمي فإن احتماالت عودة اإلخوان يف مرص عرب هذه 
برضورة  سريتبط  األمر  ألن  جدًا،  ضعيفة  تظل  البوابة 
مرص،  يف  احلكم  من  والسييس  العسكري  النظام  اقتالع 
وإحداث تغيري راديكايل عند أغلب القوى اإلقليمية مثل 
إيران والسعودية والقوى الدولية مثل الواليات املتحدة 

األمريكية والدول األوروبية.   




