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استبعدت احلركة اإلسالمية أي تفكري جدي يف عالقتها 
بالواقع االقتصادي، ونتيجة لذلك ُعومِلْت هذه العالقة 

بطريقة حاسمة.

)احلركة  االقتصادية  الفرضيات  أن  نجد  جهة،  من 
لدى  احلرمان  مشاعر  عن  تعرّب  ألهنا  تتقدم،  اإلسالمية 
واملعادلة  الدنيا(،  واالقتصادية  االجتماعية  الفئات 
»اخلاطئة« بني الضواحي )أو األطراف(، ومغازلة بعض 
احلركات والشخصيات اإلسالمية للعوملة البديلة، تعتمد 

رؤية عاّمية للحركة اإلسالمية.

ومن اجلهة األخرى، نجد أن أقلّية من اليسار واألوساط 
النقابية تتخذ من احلضور الطاغي للحركة اإلسالمية يف 
ما  الطبقات  هذه  أن  عىل  دليالً  الوسطى  الطبقات  كنف 
هي إال عنارص ثابتة ساكنة يف »حركة بورجوازية قوامها 
النضاالت  عىل  فائدة  بأي  تعود  وال  األخالقية  الرتبية 

االجتماعية«1.

باإلمكان  بات  العريب  الربيع  بداية  عىل  سنتني  وبعد 
عالقة  حول  السؤال  عن  التفصيل  من  بمزيد  اإلجابة 

اإلخوان املسلمني املرصيني باملسألة االجتماعية.
التحّول إىل  إن فرضيتنا هنا هي أن اإلخوان كانوا بصدد 
حزب نظام الستاتيكو، غري أن هذا التحّول ال ينبع من خيار 
عقائدي )يرى قسٌم من اليسار أن احلركة اإلسالمية تنحاز 
إىل اليمني عقائديًا ألهنا تقوم عىل خطاب جماعي عاجز 
مصطلحات  بغري  الطبقات  رصاع  مسألة  يف  التفكري  عن 
الفتنة(2 وال من انتساب طبقي )اإلخوان بوصفهم حركة 

طبقات وسطى ميالون إىل الليربالية االقتصادية(3.
انعطفت  قد  املسلمني  اإلخوان  حركة  كانت  ما  إذا  ال، 
نحو اليمني فما ذلك عن سابق قصد بقدر ما هو نتيجة 
ضغوط خمتلفة خضعوا هلا كحزب حاكم، وعىل األخص 
املنظومة  لتثبيت  هبا  قاموا  اليت  التحالفات  لعبة  نتيجة 
السياسية وحتت ضغط الرضورات املالية للدولة. وبتعبري 
أدق، مل يكن التموضع إىل اليمني بناء عىل إرادة سياسية 

1- مقابلة مع جمال البّنا.
http:/ religion. Info/ pdf/ 2009-05-fm-social.pdf :2- هذه إحدى الفرضيات اليت نتناوهلا مع بعض الفوارق الدقيقة يف

http://www.al-akhbar.com/ar/node/69890 :3- اطروحة يتبناها حسام متّام
 http://www.almanaraljadid, com/show,asp?mewid=326918,pageid=24

االقتصادية اإلخوان المسلمون والمسألة االجتماعية - 
)قراءة في تجربة السلطة وما قبلها(

باتريك هرني
خبري يف شؤون احلركات السياسية 

اإلسالمية.
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باحلَْوَكمة  تتعلق  إحدامها  اثنتني،  ديناميتني  نتاج  هو  بل 
واألخرى باحلاكمية.

عىل مستوى احلَْوكمة كان يتعنّي عىل اإلخوان أن يؤّمنوا 
العاجلة، وسياستهم  املالية  السيوالت  الرسعة  عىل وجه 
يف هذا اخلصوص دولية وحملية يف آن. لكن ذلك يدفعهم 
رجال  عىل  االنفتاح  مبادرات  مضاعفة  إىل  عام  بوجه 
األعمال من النظام القديم، وهي مبادرات سهلة نظرًا إىل 
أّن قسمًا من اإلخوان املسلمني ينتمون إىل عامل األعمال 
السياسية  اإلدارة  بزمام  لإلمساك  أصبح  وبذلك  نفسه، 
حاشية، إن مل تكن جماعة ضغط )لويب( مّكونة من رجال 
العامل  من  منبثقة  ضغط  جماعات  تقابلها  ال  األعمال 
الدويل  املرسح  انفتاحهم عىل  ُيسّهل  األمر  النقايب. وهذا 
يف  القديم  احلرس  صنع  من  )االنفتاح(  يكن  مل  الذي 
التنظيم، بل من عمل جيل جديد من 
أعضاء احلزب النافذين املتحدرين يف 

معظمهم من وسط األعمال.
إن هيمنة رجال األعمال هذه تتضح 
انغماسًا  أكرث  منطق  خالل  من 
التحالفات  بلعبة  يتعلق  بالسياسة 
السياسية  املنظومة  تثبيت  بواسطتها  اليت حاول اإلخوان 
احلاكمية  أن  يعتربون  اإلخوان  كان  ملا  سلطتهم:  وتعزيز 
الدولة  )أو  العميقة  الدولة  مع  باملواجهة  أساسًا  تتعلق 
املضادة  الثورة  بني  غالبًا  يمزيون  وال  الدولة(،  داخل 
املرسح  هيملون  تراهم  النقابية،  املهنية  واملقاومات 
ينقلب  أن  معظمه،  أو  كله  يلبث،  ال  الذي  السيايس، 
بني  تدور  الشارع  يف  املواجهة  أصبحت  حني  يف  عليهم، 
شبيبة ذات تفكري جذري إىل هذه الدرجة أو تلك )ويتم 
حتريكها إىل هذا احلد أو ذاك( وحتركات عمالية ال مثيل 
هلا يف السابق من جهة، وبني سلطة سيظهر فيها اإلخوان 
وقسم من املؤسسات األمنية أمام املجتمع الدويل وأمام 

شعبهم عىل أهنم حزب النظام من جهة ثانية.

السيايس  اإلسالم  عىل  تراهن  فهي  الغربية  البلدان  أما 
األبيض  للبحر  اجلنوبية  الضفة  يف  لالستقرار  كعامل 
صعيد  عىل  املحتملة  جتاوزاته  تنتقد  أهنا  غري  املتوسط، 
للرشاكة  تتعّرض  أن  دون  من  الفردية  احلريات 
اإلسرتاتيجية اليت باتت تربطها بالقوة الرئيسية لإلسالم 

السيايس اليوم.
ستكون  واملَُعوملة  املحافظة  التوجهات  هذه  أن  غري 
الرؤية  يف  للنظر  الوراء  إىل  عودة  دون  من  مفهومة  غري 

االقتصادية لإلخوان وعالقتهم باملسألة االجتماعية.

اإلخوان واالقتصاد: معالم تاريخية
مغازلة احلركة اإلسالمية لعامل األعمال

تارخييًا، كان اإلخوان أكرث تركزيًا عىل مسألة اهلوية منهم 
عىل املسألة االجتماعية. غري أن قيادة اجلماعة، وإن كانت 
قليلة الكالم عىل املسألة االقتصادية، عملت تدرجييًا منذ 
هناية حكم عبد النارص عىل تكوين رؤية ليربالية، نتوقف 

عند بعض ذرواتها.

»كل  سياسة  من  اخلروج  اإلخوان  أّيد  بدء،  ذي  بادىء 
االنفتاح  سياسات  ودعموا  النارصية،  للدولة«  يشء 
أو  اإلصالح  وخطط  األسواق  وحترير  االقتصادي، 
الضبط البنيوي اليت َمَش هبا خليفتا  الرئيس عبد النارص، 

أنور السادات وُحسين مبارك.

وإذا ما كان اإلخوان يلّحون عىل الدور االجتماعي لرأس 
اإلحسان،  أو  الصدقة  فريضة  من  عليه  جيب  وما  املال، 
وكانت هلم حتفظات جدية عىل برامج اخلصخصة، فهذه 
اإلخوان  )خيش  وطين  طابع  ذات  كانت  التحفظات 
املرصية(  الصناعة  عىل  األجنيب  املال  رأس  سيطرة  من 
من  أكرث  الربامج(  هذه  لتنفيذ  املالزم  )الفساد  وأخالقي 
كوهنا استجابة العتبارات اجتماعية )خماطر عدم ضمان 

العمل(.

لم يعترض اإلخوان 

على تعديل دستور 

2006 نحو اقتصاد 

السوق.
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4- ذكر يف: شارل، أندريه أودري، وأوال حمدي، »فالحون ضد مالك األرايض«
centre tricontimental,29 juillet 2008,accessible en ligne: http://www.cetri.be/spip.php?article757lange=fr 

5-  ذكر يف: سامر، سليمان »األخالق موحدة لكن االقتصاد منقسم« األهرام األسبوعي، 12/7/2005.
6-  مقابلة أجريت عام 2009.

يف عام 1997، وعىل خلفية انتفاضات فالحية، أّيد اإلخوان 
إىل  النارص  عبد  جمال  عهد  يف  املؤّممة  األرايض  إعادة 
امللكية  يف  الديين  احلق  إىل  واستنادًا  القدامى.  مالّكها 
اخلاصة، وعىل الرغم من إفقار بعض الفئات اهلامشية من 
سكان األرياف، أعلن اإلخوان اخلُلَُّص آنذاك أنه بفضل 
به  املوىص  النموذجي  البنيوي  ْبط  الضَّ أو  اإلصالح  هذا 

من قِبل صندوق النقد الدويل »عدنا إىل رشع اهلل«4.
الدويل  النقد  صندوق  حلول  ليست  ذلك  عن  فضالً 
غريبة عىل اإلخوان، وال سّيما التقليص اجلذري لإلدارة 
املستشار  الغزايل،  احلميد  عبد  كان  وهكذا  الدولة.  يف 
االقتصادي لإلخوان املسلمني، يؤكد عىل وجوب ”إعادة 
بإمكان  وأن  تتطور،  لكي  احلكومية  العاملة  اليد  هيكلة 
الثلثني  عن  وتتّخىل  مستخدميها  بُِثلث  تعمل  أن  الدولة 
وتأمني  العامة  النفقات  خفض  يمكن  بذلك  اآلخرين. 

عدد مرتفع من اليد العاملة للقطاع اخلاص”5.
عام  للجماعة:  املبدئية  التوجهات  تؤكده  املوقف  هذا 
2006، أثناء مناقشة تعديل الدستور، أيد اإلخوان إلغاء 
ومل  للدولة،  االشرتاكي  الطابع  إىل  يشري  الذي  النص 
سة للتحّول نحو  يبدوا أي اعرتاض عىل التعديالت املكرِّ

االقتصاد الرأسمايل للسوق.
وعىل الرغم من عملية اإلفقار اجلارية، ويف املقام األول 
الطبقات اليت سبق تهميشها، ويف جمتمع  تدهور أوضاع 
”مل يبَق فيه سوى طبقة مفقرة متثل غالبية الشعب ونخبة 
مرتبطة بالدولة” يفّضل حممد حبيب، نائب األمني العام 
آنذاك6، التصويب عىل الطابق األعىل، ويرشح نفسه، يف 
بالطبقة  جمددًا  ”النهوض  ملهمة  أولوياته،  تكييف  سياق 

الوسطى”.

وّلد  التوجه  هذا  مثل  أن  السابقني  اإلخوان  أحد  ويذكر 
”قطيعة بني اجلماعة والطبقات الفقرية”.

بشأن هذا التموضع، ال بد أوالً من أن نطرح جانبًا تلك 
الناطق  باعتبارها  املسلمني  اإلخوان  حركة  إىل  النظرة 
املنسّيني واملنبوذين خالل ثالثني سنة من  باسم  املفّوض 

الليربالية االقتصادية.

العواّم  طبقة  من  جزءًا  اإلخوان  يكن  مل  يشء،  كل  قبل 
عىل  السيطرة  بعض  اخلريية  لشبكاتهم  كان  وإن  )حىت 
احلضور  ضعيفة  فاجلماعة  الشعب،  من  الدنيا  الفئات 
اليت  العمالية  أو  و/  الفقرية  األحياء  يف  فاعلة  كعنارص 
توجد  بل  فحسب  هذا  وليس  السلفيون(،  عليها  يسيطر 
كثريًا  استفادت  األعمال  رجال  من  طبقة  رأسهم  عىل 
رؤيتهم  عىل  قوي  تأثري  وهلا  االقتصادية  الليربالية  من 

االجتماعية واالقتصادية.

واألعمال  املشاريع  بعامل  اإلخوان  عالقة  أن  واحلال   
إىل  دعا  قد  البّنا  حسن  وكان  البداية.  منذ  إجيابية  كانت 
تندرج  االقتصادية اإلسالمية  املشاريع  إقامة سلسلة من 
بناء رأسمالية وطنية مستقلة،  املعركة من أجل  يف سياق 
لرؤية  معادية  نقابات  حتّركها  عاملة  طبقة  تأطري  وابتغاء 
اإلخوان. وهكذا أبرصت النور رشكات إخوانية خالصة 
اإلخوان  »رشكة  مثل  املايض  القرن  من  األربعينيات  يف 
للصحافة« و»الرشكة العربية للمقالع واملناجم« و»رشكة 
اإلخوان للطباعة« وخالل سنوات املنفى التالية إّبان حقبة 
القمع النارصي نشأت طبقة إخوانية من رجال األعمال 
يف بلدان اخلليج اليت كانت يف أوج ازدهارها االقتصادي.

وحمل راية اجلماعة يف امليدان االقتصادي، وال سّيما يف 
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قطاعي البناء واالسترياد والتصدير، رجال أمثال يوسف 
ومصطفى  املجيد  عبد  وحلمي  ُلقمة  العزيز  وعبد  ندا 

مؤمن.

به  قام  الذي  املزدوج  االنفتاح  النارصية، ومع  أفول  بعد 
عاد  السوق،  اقتصاد  وعىل  اإلخوان  عىل  السادات  أنور 
املال اإلخواين إىل مرص، وجرى توظيفه بكثافة يف  رأس 

قطاع البناء والعقارات، والصحة، والتعليم، والنقل.

اإلخوان  مال  رأس  كان  حمظورة  اجلماعة  كانت  وملا 
ُيستثمر بواسطة أشخاص من التنظيم يتمتعون بقدر كبري 

من االستقاللية حيال اجلماعة.

أتاح ذلك تشّكل نسيج اقتصادي إخواين يف املجاالت اليت 
تركت خالية من قِبل دولة يف طور إزالة التضخم الوظيفي 
)التعليم، الصحة، العقارات، النقل( 
يف  اإلخوان  بمشاركة  سمح  كما 
بتحرير  اخلاصة  الربامج  وضع 
عبد  خليفتا  هبا  قام  اليت  االقتصاد 

النارص، السادات ومبارك.

حدوث  عىل  ساعد  ذلك  أن  غري 
اإلخوان  قضية  بني  الطالق  من  نوع 
االقتصادية  واملصالح  السياسية 
يف  نحت  ذاتية  استقاللية  األعمال:  أوساط  يف  ملمثليهم 
عن  اإلخواين  الرأسمال  انفصال  نحو  القطاعات  بعض 
اليت  الرشكات  حالة  يف  األمر  وكذلك  التنظيم.  قضية 
عملية  يف  انطلقت  واليت  البناء  قطاع  يف  إخوان  يديرها 
السياحية يف سيناء، مسامهة بذلك  للقرى  إنشاء جمموعة 
يف صناعة تنظر إليها العقيدة اإلسالمية لإلخوان بتحفظ 

إن مل تقابلها بالرفض )بينما كان اإلخوان يف السبعينيات 
حارضين يف قطاع السياحة، لكن يف جمال السياحة الدينية 

املرتبطة أساسًا بتنظيم رحالت احلجاج(.

ثم إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يملكها اإلخوان 
عىل  االقتصادي  املنطق  تفضيل  إىل  تدرجييًا  متيل  أخذت 
عىل  بناء  ُتعَقد  االلزتامات  وأصبحت  النضالية.  القضية 
كفاءة املنافسة ال بمقتىض التّدين، واملنتجات تتبع قانون 
اسرتاتيجيات  يف  املرسومة  األهداف  وليس  السوق 

.
7
اإلرشاد الديين كما يف حالة عامل الطباعة والنرش

ويف النهاية شّكلت جماعة ضغط )لويب( مكّونة من رجال 
األعمال يف وسط قيادة اإلخوان ُمتحلقة حول أشخاص 
مالك،  وحسن  فريد  وأسامة  الشاطر  خريت  أمثال 

واملستشار االقتصادي لإلخوان عبد احلميد الغزايل.

إىل  يدعو  وبعضها  املواقف،  هذه  تشّكل  أن  من  وبعيدًا 
بالنسبة  الضالل،  أو  املروق  من  نوعًا  النفقات،  خفض 
ن العقلية الرأسمالية  إىل فكر اإلخوان، فإهنا تعرّب عن متكُّ
عامل  يف  املندمج  اإلخوان  فريق  لدى  األعمال  وإدارة 
اإلخوان  من  ُمقّرب  مطّلع  ُيخفي  وال  وقيمه.  املشاريع 
دهشته من أن ”اإلسالميني اجلدد ال يتكلمون مطلقًا عن 
العدالة االجتماعية أو إعادة توزيع الرثوة )...( ودعواهم 
مسلمني  يكونوا  لكي  أغنياء  يصبحوا  أن  عليهم  أن 
إن  ليقولوا:  احلجة  أبدًا  يعكسوا  أن  دون  من  صاحلني، 
أجل  من  يعملون  الذي  أولئك  هم  الصاحلني  املسلمني 

العدالة االجتماعية وإعادة التوزيع”8.

هذه الزنعة املتّولدة من عامل املشاريع يف وسط اإلخوان هي 
اليت سوف ُتسهم يف ضمان انتشار ثقافة إدارة األعمال يف 

7-  أطروحة حممد ُمسعد عبد العزيز مليئة باألمثلة عىل انفصال النشاط االقتصادي لإلخوان عن احليوية النضالية
Mohamed Mosaad Abdel Aziz, islam and post modernity. The New Islamic discourse in Egypt

 أطروحة دكتوراه، اجلامعة األمريكية يف القاهرة 2004.
8-  مصدر سابق ص 102.

برز في الجماعة 

رجال أعمال مثل 

يوسف ندا وحلمي 

عبد المجيد 

ومصطفى مؤمن.
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النصوص  كتابة  وإعادة  املكثفة  الرتجمة  بواسطة  مرص، 
يف  واملؤثرة  األمريكي  األعمال  إدارة  ألدب  املؤسسة 
العديد من كتابات اإلخوان الرئيسية، األساس املعياري 
عمل  آلية  بتثمني  تتمزي  جديدة”  رأسمالية  لـ”عقلية 

الشبكات، وهناية التدّرج اهلرمي، واملرونة.
ُتحدث  سوف  اليت  هي  هذه  األعمال  إدارة  ثقافة  إن 
اإلخوان  لقادة  الرئيسية  الكتابات  بعض  يف  عميقًا  تأثريًا 
يف التسعينيات من القرن املايض. كما أن هذه الزنعة هي 
اليت سوف تتبىّن أُسس العقيدة الليربالية اليت يدافع عنها 

اإلخوان.

الحركة اإلسالمية والعالم العمالي 
أو ُمعِضلة المسألة االجتماعية

يف  يتضح  االجتماعية  للعالقات  املهين  اإلدراك  هذا 
التفاوت املتنامي بني رؤية اإلخوان والواقع االجتماعي 
املرصي املوسوم بتفاقم احلِّدة يف عالقات العمل وتوكيد 
العمل النقايب املستقل عن السلطة واملستعد للصدام منذ 

عام 2005.

جهة،  من  مزدوجة:  حركة  رشك  يف  اإلخوان  وقع  آنذاك 
أن  بعد  والئها،  الكتساب  النقابات  نحو  اإلخوان  اندفاع 
جتاهلوها قرابة عرشين عاماً. لكنهم من جهة ثانية وجدوا 
صعوبة هائلة يف تأييد حركات االحتجاج االجتماعي اليت 
اجتاحت مرص عامة والوسط العمايل خاصة منذ عام 2007.

من  أقل  كانت  للشعب«  اإلخوان  »خسارة  أن  واحلال 
النضالية  احلركة  أن  علمًا  الشعب«9.  »قضية  خسارتهم 
لدى اإلخوان مل تكن عىل ما يرام تقليديًا يف عامل املصنع 
حيث، كما يقول جمال البنا: ”مل يتمكن اإلخوان أبدًا من 
تقنيات النضال النقايب، ال بل كانوا ينظرون إىل النقابات 

باعتبارها عملية شيطانية يقودها زعماء شيوعيون”10.

بالتفاصيل  أَْحَفل  صورة  وتكشف 
الدقيقة أن ما كان حيدث إّبان العرص 
اإلسالمية،  العمالية  للحركة  الذهيب 
بداية  إىل  الثالثينيات  هناية  من  أي 
اخلمسينيات من القرن املايض، ما هو 
إال فعالية عمالية متدنية املستوى. ويف 
الواقع، إذا ما كان اإلخوان بوجه عام 
العمالية،  االحتجاجات  يشجبون 

تعاونوا  بل  ال  اإلسالم”،  لتعاليم  ”خمالفة  يعتربوهنا  اليت 
القرن  من  األربعينيات  يف  اإلرضابات  لكرس  القرص  مع 

املايض11، فإهنم يتضامنون أحيانًا مع قضايا املرضبني.

العمل  العمال:  كفالة  من  نوع  يوجد  ذلك،  عن  فضالً 
عىل التوعية السياسية، دفاع منتظم عن بعض مصاحلهم، 
ضغوط ظرفية لصالح أجورهم، ضد الترسيح من العمل 
أو ضد حماباة العمال األجانب. غري أهنم مل يعرتضوا أبدًا 
أقوى12.  ضغوطًا  يمارسوا  ومل  نفسه  املنظومة  منطق  عىل 

9-  عىل حد تعبري الصحايف كزافييه ترنيسيان يف كتابه: »االخوان املسلمون« باريس، فايار 2005،
10-  االستشهادات املغفلة مستخلصة من مقابالتنا اخلاصة مع األشخاص املذكورين.

11-  حسام احلمالوي
Hossam al-hamalawy,«comrades and brothers«, middle east report, no242, printemps2007. Disponible en ligne:
http://www.merip.org/mer242/hamalawy.html.
بحسب املؤلف تابع اإلخوان املسلمون عملياتهم املعادية حلركات االحتجاج يف بداية العقد األول من هذا القرن مانعني، عىل سبيل املثال، الطالب 

اليساريني من اخلروج من احلرم اجلامعي للتظاهر يف الشارع.
12- »اإلخوان املسلمون والدفاع عن العمال«...

 »les frères musulmans et la defense des ouvriers«,lkhwanonline, 30/01/06 16 voir joel berinin, Zachary lockman, workere 
on the nile, nationalism, communism, islam and the Egyptian working class, )1882-1954(, auc press, 1998.

ثقافة إدارة 

األعمال أحدثت 

في التسعينيات 

تأثيرًا عميقًا في 

كتابات قادة 

اإلخوان.
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والسائد هو النظر إىل العامل العمايل عىل أنه ميدان للتبشري 
الفرع  حدده  الذي  اهلدف  صورة  عىل  وتقريبًا  الديين، 
احلرب  بعد  أُنشئ  الذي  اإلخوان  تنظيم  من  العمايل 
مبارشة، وهو ”بث الدعوة يف النفوس لكي تصبح حافزًا 

حلماسهم حيال التعاليم الدينية”.
هيكلة  إعادة  تبدأ  أن  هذه،  واحلالة  مفاجئًا،  أمرًا  يكن  مل 
يف  النارصي،  القمع  مرحلة  بعد  اإلخوان،  تنظيم 
اجلامعات واالحتادات املهنية وليس يف النقابات العمالية.
وكان ال بد من انتظار عام 1998، كما يقول عبد احلميد، 
وهو برملاين ونقايب، حلصول ”ترتيب أولويات دفعنا نحو 
النقابات املهنية والربملان أوالً ثم نحو عامل العمال خالل 
التسعينيات من القرن املايض”. ويف الواقع أراد اإلخوان، 
النضاالت  من  سنة  عرشين  وبعد  الزمن،  من  عقد  منذ 
املركزة أساسًا يف عامل االحتادات املهنية أن ينفذوا إىل العامل 

العمايل.
بعد جتربة أوىل ناجحة يف عام 1998 حيث تقدم اإلخوان 
اندفاعهم.  يف  امليض  قرروا  جميعًا  انتخبوا  مرشح  بمئيت 
ونظرًا إىل افتقارهم إىل الكفاءات والرجال 
يف العامل العمايل )من هنا دخوهلم اخلجول 
 20 من  تقريبًا   ٪  1 بنسبة   1998 عام  يف 
كّرس  فقد  عليه(.  متنافس  مركز  ألف 
اإلخوان السنوات التالية لتكوين الكوادر 
العمالية وقدموا حوايل 2000 مرشح يف 
عام 2002، أصبح عددهم 2200 مرشح 
إال  النظام  من  كان  فما   ،2006 عام  يف 
يف  كاملعتاد  ومنع،  مساعيهم  عرقل  أن 
أن  غري  اإلخوان.  ترشيحات  االنتخابية،  االستحقاقات 
وسط  يف  هلم  حقيقي  حضور  تأمني  يف  نجحوا  اإلخوان 

العامل العمايل. 
يرتافق  العمايل  بالعامل  املستجد  االهتمام  هذا  أن  ذلك 
السياسية  الثقافة  تناقض  النقايب  للعمل  مهنية  ومقاربة 

اخلالفية واالجتماعية اليت ينتهجها قادة العمال اليساريون 
الذين بعثوا احليوية جمددًا يف العامل العمايل خالل السنوات 

األخرية.

من هذا املنظور الثاين، يتعنّي عىل احلركة النقابية أن تقوم، 
”هيئة  بدور  احلميد،  عبد  والنقايب  الربملاين  يقول  كما 
بدالً  العمال”  ومصالح  املال  رأس  مصالح  بني  للتوفيق 
من الفعالية النقابية التقليدية ”املختصة بالرصاخ العايل”. 
ويذكر إخواين شاب أن االحتجاجات االجتماعية، عىل 
نظر  يف  تزال  ال  ترفعها،  اليت  املطالب  صحة  من  الرغم 

اجلماعة بمثابة ”وسيلة بيد الشيوعيني”.

ويف الواقع ُيعترب اإلرضاب عمالً مرفوضًا من قِبل العديد 
من الشخصيات الدينية مثل الشيخ يوسف بدري، الذي 
إنتاجية  عىل  احلفاظ  باسم  اإلرضاب  رشعية  عدم  يعلن 
نعتوا  الذين  السلفيني  الدعاة  أولئك  قِبل  من  أو  األمة، 

القادة العماليني بزارعي ”الفتنة” أو ”اخلوارج”.

وإسالميًا  نقابيًا  املرء  يكون  لكي  الوحيدة  الطريقة  إن 
هي تبيّن شكل معنّي من األبّوة يكون ُقدوة دينية مهنية، 
ويرى  أجل ظروف عمل فضىل.  من  التفاوض  ثم  ومن 
النقايب اإلخواين من اإلسكندرية أن دعوة اإلخوان  هذا 
العمايل من ثالث ُشعب هي بحسب األولوية:  العامل  يف 
األجور  عن  والدفاع  املهين،  وتكوينهم  العمال،  تثقيف 

وعن  وقت العمل.

العامل عندئذٍ خاضع للقانون بالتأكيد، غري أنه موضوع 
املرشد  نائب  حبيب،  حممد  يعلن  وهكذا  وإرشاد.  ضّم 
العّمال  تأطري  كان  اهلدف  أن  السابق،  لإلخوان  العام 

وليس االنتفاضات العمالية.

اإللكرتوين  املوقع  حترير  رئيس  حمزة،  خالد  ويذكر 
من   80٪ أن   ،”ikhwanweb« باالنكلزيية  لإلخوان 
القادة النقابيني املنتمني إىل اإلخوان هم أشخاص يدينون 

بدأت إعادة 

هيكلة تنظيم 

اإلخوان في 

الجامعات 

واالتحادات 

المهنية.
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بشعبيتهم لنشاطهم الدعوي وليس لنضاليتهم العمالية. 
العامل  يف  اهلامش  عىل  إال  يندرج  ال  »خطاهبم  أن  وعنده 

العمايل«.

إن ترددات اإلخوان حيال اإلرضاب العام يوم 6  نيسان/ 
أبريل 2008 والتحركات التالية له، تربز بوضوح املشكلة 

اليت متثلها هلم املشاركة يف اإلجراءات االحتجاجية.

منظمو  اختاره  الذي  االسم  وهو  الغضب«  »يوم  إن  ثم 
عام  أبريل  نيسان/  من  السادس  يف  العام  اإلرضاب 
شاملة  بصورة  التحرك  يعزتمون  كانوا  الذين   ،2008
احلرية،  وغياب  السياسية،  واالعتقاالت  البطالة،  ضد 

وغالء املعيشة، مل يكن، أو قليالً ما كان، يومًا إسالميًا.

شبيبة  »حركة  من  فريق  هبا  قام  زيارة  وأثناء  البداية،  يف 
مسؤولو  كّرر  اإلرشاد،  مكتب  إىل  إبريل«  من  السادس 
رفضهم  الوطنية  القوى  مع  التنسيق  عن  اإلخوان 
العنيفة  االنتقادات  املشاركة يف اإلرضاب، وعىل خلفية 
يف  بخجل  شاركوا  سلبيتهم  جّراء  هلا  تعّرضوا  اليت 
اإلرضاب العام الثاين يوم 4 أيار/ مايو. وخالفًا ملا جرى 
يف اإلرضاب العام األول حيث كانت مشاركة العمال، 
وال سّيما عمال مصانع املحلة الكربى، قوية جدًا، ُمين 
اإلرضاب الثاين بالفشل. ويف مناسبة االحتفال بالذكرى 
أبريل/  من  السادس  يف  لإلرضاب،  األوىل  السنوية 
مرة  املشاركة  البداية  يف  اإلخوان  رفض   ،2009 نيسان 
أخرى، غري أهنم مل يدينوا اإلرضاب ومل يؤيد اإلرضاب 
إال واحد من أعضاء مكتب اإلرشاد هو عبد املنعم أبو 
قبل  إال  تصّلبها  من  اإلخوان  قيادة  ختفف  ومل  الفتوح. 
طالب  أن  أعلنت  عندما  اإلرضاب  موعد  من  أسبوع 

مضوا  اإلخوان  إن  ثم  وحدهم.  سيشاركون  التنظيم 
نيسان  من  الثاين  يف  وأصدروا  االندفاعة  هذه  يف  ُقدمًا 

بيانًا دعوا فيه الشعب إىل التظاهر »سلميًا«.
يرى مثقف قريب من اإلخوان أن وراء ترددات قادتهم 
نسج  يف  الرتدد  ذلك  مثل  تكتيكي،  بعضها  عدة  عوامل 
شبكة  عىل  معروفني  ناشطني  مع  سياسية  حتالفات 

يف  منهم  أكرث  االجتماعي  التواصل 
هذه  من  اآلخر  والبعض  الشارع، 
العوامل ذو طابع إسرتاتيجي مرتبط 
اجلماهري  عفوية  من  اخلوف  بذلك 
 2008 نيسان  من  السادس  )يف 
ُمّزقت صور للرئيس املرصي حسين 
حكومية(.  مبانٍ  ودّمرت  مبارك، 
ذوبان  من  اخلشية  تلك  دائمًا  وهناك 
يف  كّلية  كقضية  اإلسالمية  القضية 

حركات احتجاج متفرقة ومرتبطة بمصالح خاصة بفئات 
اجتماعية خمتلفة.

بعد الثورة... دينامية تحالفات 
اإلخوان

حّولت الثورة اإلخوان إىل حزب ُحكم يف ظرف انتقايل 
اقتصادية،  وأزمة  قوي،  اجتماعي  باضطراب  يتمزي 
سيولة  أزمة  األفق  يف  تلوح  فيما  مؤسساتية،  وهشاشة 
مالية ال مثيل هلا يف السابق، إضافة إىل املقاومات اإلدارية 

املتغرية عىل مستوى السلطة السياسية لإلخوان.
نتيجة  االقتصادية  االجتماعية/  باملسألة  العالقة  تعد  ومل 
يف  باألحرى  تتشكل  لكنها  طبقي،  أو  عقائدي  اعتبار 
تشوشًا13  وأكرث  هيمنة  أقل  للسلطة  إدارة  استمرار  سياق 

لت الثورة  حوَّ
اإلخوان إلى حزب 
ُحكم في ظرف 
انتقالي يتمّيز 

باضطراب اجتماعي 
قوي.

13- إن اإلخوان الرازحني حتت وطأة متطلبات قاهرة يترصفون بمقتىض احلدث الراهن يف إطار سياسة طوارىء حيث يتبعون سبيل رد الفعل عىل 
تطورات اللحظة وليس تطبيق إسرتاتيجية جيدة اإلعداد أو عقيدة. ويف ذلك يقول أحد كوادر اإلخوان »نحن نتعامل يومًا بيوم، من دون تطبيق سياسة 
واضحة مقررة. لقد أخذتنا الثورة عىل حني غرة: كنا عاكفني كليًا عىل عمل يستهدف املجتمع وها نحن عل رأس دولة«. ويتحدث آخر عن »سياسة 

بقاء« يف وصفه لإلخوان. ويقول ثالث: »إن اإلخوان يستندون إىل اإلسالم ويعتقدون أن هذا هو احلل، لكن اإلسالم مرجع، وليس برناجمًا«.
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احتاج  احلوكمة،  مستوى  عىل  مهّمني:  بعاملني  موسومة 
اإلخوان إىل السيولة املالية واىل النظام، وهم عىل مستوى 
يتمزي  توجه  نحو  يدفعهم  حتالف  يف  مضوا  احلاكمية 
حيال  اجليوسرتاتيجي  والتهيب  االجتماعية  باملحافظة 
مسألة العالقة مع الغرب وإرسائيل، والليربالية يف املسألة 

االقتصادية.

في مواجهة الطبقة الحزبية: 
تبديل إستراتيجية التوافق

نظام  مواجهة  يف  حلفاء  عن  الدوام  عىل  اإلخوان  بحث 
ائتالف  قيام  جتربة  بدأت  بينما  لكن  عزهلم.  إىل  يسعى 
من أجل التغيري ذي أفق إسرتاتيجي، نجد أن التقاربات 
الثورة تنعقد يف إطار تفامهات  اليت قام هبا اإلخوان بعد 
مناسبة تهدف إىل بلوغ أهداف عىل املدى القصري أكرث مما 
السنوات  هذه  ويف  إسرتاتيجية.  أهداف  حتقيق  إىل  ترمي 
سابقًا  احلزبية  الساحة  عىل  اإلخوان  انفتاح  كان  األخرية 
عىل الثورة. وقبيل قيام الثورة نظموا »اللقاءات من أجل 
املعارضة  أحزاب  اإلخوان  إىل  تضم  كانت  اليت  مرص« 
نقاط  إجياد  إىل  تهدف  للحوار  مساحة  وكانت  الرئيسية 
السيايس14.  اإلصالح  أجل  من  منهج  وحتديد  التوافق 
انخراط اإلخوان يف حملة دعم  يندرج  السياق  ويف هذا 

ترشيح حممد الربادعي للرئاسة.
ويف أثناء الثورة سعى اإلخوان إىل أن يبدوا بمثابة مكّون 
يف حركة أوسع بكثري وال يريدون عىل اخلصوص ”أسلمة 

الثورة” عىل حد تعبري أحد كوادرهم.
وعندما بدأت املرحلة االنتقالية استأنف اإلخوان منطقيًا 
التوافقية  اإلسرتاتيجية  هذه  التوافقية.  إسرتاتيجيتهم 

”التحالف  هو  ائتالف،  شكل  يف  تتمأَسس  سوف 
الوفد،  حزب  اإلخوان،  إىل  يضم  الذي  الديمقراطي” 
وخمتلف الفصائل النارصية، وحزب الغد بزعامة املحامي 
واملرشح الرئايس السابق أيمن نور، وعددًا من األحزاب 
إلحداث  ُدعيت  القديم  بالنظام  قليالً  أو  كثريًا  املرتبطة 
عبد  وحيد  التحالف  منّسق  تعبري  حد  عىل  قوي”  ”تأثري 
معارضة  التصّدع،  هذا  مواجهة  يف  يتعنّي،  ”كان  املجيد 
يشمل  لكي  توافقية  بإسرتاتيجية  االستقطاب  دينامية 

التحالف املكونات الرئيسية للمجتمع والدولة”15.

التشكيالت  ليضم  يتسع  أن  بدل  التحالف،  لكن 
الوقت. وما لبث أن  السياسية األخرى، أخذ يضيق مع 
أحدها  انشقاقات:  ثالثة  وبعد  مراحل  ثالث  عىل  اهنار 
بالسياسة  يتعلق  والثالث  باهلوية،  خاص  والثاين  ثوري، 

االنتخابية.

االستقطاب حول مسألة الهوية
نشأ االستقطاب وقت إجراء االستفتاء يف 19 آذار/ مارس 
اإلصالح  جلنة  عمل  ختام  يف  االستفتاء  وجاء   .2011
النص  عىل  خجوالً  تعديالً  اقرتحت  اليت  الدستوري 
الدستوري املوجود ومل ُيرض قسمًا كبريًا من القوى غري 
اإلسالمية اليت كانت تؤيد إجراء قطيعة أوضح وتطالب 
القوى  غالبية  سارعت  املقابل  ويف  تأسيسية،  بجمعية 
اإلسالمية إىل تأييد التعديالت املقرتحة16. وكان حساب 
اإلخوان هو الدفاع عن هذا الدستور ال من أجل مضمونه 
بل من أجل خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية اليت فرضها 
الدستور وتسمح، يف نظرهم، بضمان عودة العسكر إىل 
يف  الدستوري17.  الفراغ  يف  الوقوع  جتنب  مع  ثكناتهم 

14- مثل الوفد، والتجمع، واجلبهة الديمقراطية، والنارصيني، وقد عقدت 6 اجتماعات يف السنوات السابقة عىل الثورة.
15-  مقابلة مع وحيد عبد املجيد، القاهرة، 7 آب 2011.

16- ليس اإلخوان املسلمون وحدهم، بل أيضًا السلفيون وأول حزب إسالمي مستقل وهو حزب الوسط.
17- مقابلة مع حلمي اجلزار، عضو جملس الشورى، القاهرة، آب 2011.
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مواجهة هذه اإلسرتاتيجية وجدِت األحزاب اليت سوف 
)يعين:  بـ”الليربايل”  املسّمى  املعسكر  بعد  ما  يف  تشكل 
غري اإلسالمي( يف سياق ثوري )املطالبة بتشكيل جمعية 
تأسيسية( يرفضه اإلسالميون ألهنم مهتمون باستمرارية 
الشاطر  خريت  وكان  اقتصادي،  واستقرار  مؤسساتية 
اتباع  واجلوهري  املهم  من  أن  مبارك  سقوط  منذ  يعترب 
الوحيدة  الرسمية  املؤسسة  بوصفه  األدىن  باحلد  اجليش 
اليت ال تزال رشعية، وليس من األقل أمهية بالتايل احرتام 
امليل املحافظ للمجتمع الذي يعترب عودة النظام وعجلة 
األعمال إىل الدوران أمرًا جوهريًا: ”هناك ماليني العمال 
دخل  أي  من  وعائالتهم  حمرومني  باتوا  الذين  املياومني 
املزايدة  عن  الناجم  االجتماعي  األمن  غياب  بسبب 

الثورية”18.

أجل  من  والسلفيني  املسلمني  اإلخوان  حملة  أن  غري 
الطابع  منها عىل  اهلوية  تركزيًا عىل  أكرث  كانت  االستفتاء 
من   2 املادة  عن  الدفاع  إىل  تهدف  وكانت  املحافظ، 
أسايس  مصدر  الرشيعة  أن  عىل  تنص  اليت  الدستور 
مؤسسات  عىل  للمحافظة  سعيها  من  أكرث  للقوانني 
الدولة والدستور، وكانت مدعومة بخطاب ديين رّنان19. 
جمربًا  نفسه  الثوري  املعسكر  وجد  االنحراف  هذا  مقابل 
يرى حممد  أيضًا. وهكذا  اهلوية  ميدان  التموضع يف  عىل 
غنيم، القائد املستقل يف املعسكر الليربايل، ”أنه يف سياق 
هذا الصعود القوي لإلسالميني، مدعومني بقوى مدنية 
الفرصة  ُتَتح هلم  مل  مدنية حديثة  قديمة يف مواجهة قوى 
بعد للخروج وتأكيد حضورهم، ال بد من اعتماد سياسة 

الدفاع عن املبادىء األساسية، أي القتال من أجل علمانية 
واملسائل  االجتماعية  العدالة  قضايا  وتأجيل  الدولة 

السياسية العادية يف سبيل الرتكزي عىل مسألة اهلوية”.
آلت هذه الدينامية إىل نشوء اجلبهة الديمقراطية. يف البداية 

كانت هذه اجلبهة القائمة عىل أساس 
اإلسالمية(  احلركة  )نقيض  اهلوية 
متباينة  أحزاب  من  جتّمع  عن  عبارة 
األحرار  املرصيني  حزب  من  تبدأ 
بقيادة رجل األعمال القبطي نجيب 
الشيوعي  احلزب  إىل  ساويروس 
املرصي  باحلزب  مرورًا  املرصي 
يسار  من  الديمقراطي  االجتماعي 

دستورية”20  فوق  بـ”ضمانات  تطالب  وكانت  الوسط، 
يف  للديمقراطية.  مضادة  اإلسالمي  املعسكر  يراها 
مواجهة هذه الدينامية رد اإلسالميون بتظاهرة ضخمة يم 
29 متوز/ يوليو 2011 نظمها اإلخوان واحلركات السلفية 
للقوة  عرضًا  التظاهرة  هذه  وكانت  التحرير.  ميدان  يف 
»الليربايل« كما كانت رسالة موّجهة يف  املعسكر  يف وجه 
التحرك  يف  املستمرة  الشبيبة  ائتالفات  إىل  نفسه  الوقت 
عىل هنج القطيعة وإىل الليرباليني الذين يعارضون خارطة 

الطريق اليت اتفق عليها العسكريون واإلخوان.
يف البداية تردد اإلخوان قبل أن يقرروا املشاركة يف تلك 
عىل  السيطرة  يف  الرغبة  بدافع  ذلك  وكان  التظاهرة. 
السلفي  احلشد  لكن  هبا.  اقتناعهم  من  أكرث  التظاهرة 
وجرى  الدن،  البن  مؤيدة  هتفات  وارتفعت  جتاوزهم. 
التلويح بإعالم القاعدة، مما زاد الضغط عىل ما تبقى من 

18- مقابلة مع خريت الشاطر نيسان 2011.
19- يصف حممد حسني يعقوب االنتصار االنتخايب بغزوة الصناديق. أما حمالوي فيتحدث عن االستفتاء كواجب رشعي.

القديمة  العبارة  بأن حتل حمل  نظر إسالمية وذلك  املادة 2 بحيث تصبح متشددة من وجهة  تعديل  إىل  أن يصار  الليرباليون  ما خيشاه  20- من بعض 
)مبادىء الرشيعة( عبارة جديدة ذات طابع معياري أقوى )تعاليم الرشيعة( تاركة جماالً أضيق للتأويل )مقابلة مع سامر سليمان، أحد كوادر احلزب 

املرصي االجتماعي الديمقراطي، القاهرة، آب 2011(

إئتلف اإلخوان مع 

السلفيين في 

رهانات الهوية 

وأصبحا متنافسين 

انتخابيًا.
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التحالف  اإلخوان:  اصطنعها  اليت  التوافق  لسياسة  أداة 
الديمقراطي. وبعد مرور بعض الوقت عىل تلك التظاهرة 

قرر حزب التجمع االنسحاب من التحالف.
بداية  منذ  انتخايب  ائتالف  إىل  التحالف  حتّول  إن 
 2011 العام  خريف  يف  االنتخابية  للحملة  التحضريات 
عىل  املفاوضات  لعذاب  املسلمني  اإلخوان  أخضع 
حزيب  انسحاب  يف  وتسبب  السياسوية  السياسة  مستوى 
السلفية-  األحزاب  أهم  والنور-  العلماين-  الوفد- 
اللذين عجزا عن إجياد تفاهم مع اإلخوان عىل احلصص 

اليت يطالب هبا كل منهما21.
حزب  من  والسلفيني  اإلخوان  بني  العالقة  بدت  ما  إذا 
النور مذبذية وتتطور بصعوبة فإن طريقة عملها ثابتة يف 
يف  والسلفيون  اإلخوان  يأتلف  املقابل: 
عن  )الدفاع  باهلوية  املتعلقة  الرهانات 
ويصبحان  والسلطة(  الدولة  إسالمية 
االنتخابية.  الرهانات  يف  متنافسني 
الدستوري  االستفتاء  أثناء  حتالفا  هكذا 
نص  صياغة  عند  جمددًا  وحتالفا  األول، 
متنافسنَي  وانقلبا  التأسيسية22،  اجلمعية 
االنتخابات  يف  ومتعارَضني  الربملانية،  االنتخابات  يف 
الرئاسية، وعادا حليفني يف الدفاع عن اإلعالن الدستوري 
الثاين/ نوفمرب 2012 عىل خط  للرئيس مريس يف ترشين 
الدفاع عن سلطة أصبحت إسالمية23، وارتّدا متعارضني 
أثناء التعديل الوزاري الذي مل يعزز حضور السلفيني يف 

احلكومة.
يف  الثقة  من  اإلخوان  رأسمال  تضاؤل  استمر  املقابل  يف 
يوم  ذات  يتمكنون  سوف  أهنم  يف  السلفيني  فكرة  تعزيز 

من الربوز كبديل لإلخوان. ثم إن ارتياب السلفيني من 
وحياولون  سياسيًا،  ُمهيمنني  يعتربوهنم  الذين  اإلخوان 
اللعب عىل انقسامات السلفيني الداخلية ساعني يف املقام 
األول إىل فرض هيمنة ال تدع هلم إال حزيًا بسيطًا24، هذا 
االرتياب قّوى خيارهم يف انتهاج سياسة واقعية دفعتهم 
املنعم  عبد  )مع  الليرباليني  اإلسالميني  مع  التحالف  إىل 
مع  التقارب  أو  الرئاسية(  االنتخابات  أثناء  الفتوح  أبو 
جبهة اخلالص )جرت سلسلة لقاءات بني الرئيس اجلديد 

حلزب النور، يونس خميون، ومسؤولني من تلك اجلهة(.

من التوافق على الهوية إلى حزب 
النظام

بعد املخاوف املتعلقة باهلوية، جاءت املخاوف من امليول 
مرشوعًا  ينّفذون  أهنم  ُيعتقد  الذين  لإلخوان  التسلطية 
للسيطرة عىل املؤّسسات. وكانت خشية الليرباليني عندئذ 

من هيمنة فريق ال من فرض مرجعية.
ملريس  الوزاري  اإلعالن  مع  ذروته  بلغ  التخوف  هذا 
اضطرابات  يف  ترجمته  ووجد  نوفمرب  الثاين/  ترشين  يف 
قوية  معارضة  اإلخوان  رأى  حيث  شهر  حوايل  دامت 
كة عىل نحو مدهش تسلك سبيل الشارع  ركة ومتحرِّ ُمحَّ
يف إطار مواجهات متكررة سواء يف ميدان التحرير أو أمام 
الرئايس. غري أن هذا اخلوف من »أْخَونة الدولة«  القرص 
الذي عّم الطيَف السيايس مل ُيسفر عن قطيعة بني اإلخوان 

والسلفيني.
كانت  والسلفيني  اإلخوان  بني  العالقات  أن  واحلال 
عن  وبمعزل  الواقع،  يف  ومتغرية.  ملتبسة  عالقات 
حمور  عىل  والسلفيون  اإلخوان  يتالقى  اهلوية،  مسألة 

21- يالحظ أحد كوادر اإلخوان أنه لعدم وجود جتربة انتخابية سابقة، كان من الصعب حىت ذلك احلني قياس قوة كل من اإلخوان وحزب النور.
22- جدير بالذكر، حسب أحد املشاركني األقباط يف اجلمعية، أن اإلخوان كانوا أقل رغبة يف أسلمة الدستور منهم يف ابتغاء رضا السلفيني.

23- أن الرغبة يف إطاحة مريس تعد بمثابة جتربة مرشوع ليربايل هيدف إىل إسقاط رئيس إسالمي.
24- مقابلة مع كوادر من حزب النور، ترشين الثاين 2012.

ظلت العالقة 

مع السلفيين 

ملتبسة 

بة. ومتقلَّ
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25- سمحت األحكام املنصوص عليها بالضغط عىل الثوريني، وعىل وسائل اإلعالم أيضًا. وبحسب الناشط يف جمال حقوق اإلنسان جمال عيد، فاق 
عدد الدعاوي املرفوعة بتهمة إهانة الرئيس يف رئاسة حممد مريس عددها يف سنوات حكم مبارك. كذلك تضاعف عدد الدعاوى بتهمة اإلساءة إىل 
اإلسالم، ما أثار قلق منظمات حقوق اإلنسان مثل املبادرة املرصية من أجل حقوق الشخص اليت أشارت إىل »تدهور كبري ومستمر حلالة حرية التعبري 
واحلريات الدينية ي مرص«، داعية احلكومة، يف بيان صادر يف 5 حزيران، إىل أن تكون أكرث وضوحًا مذكرة إياها بتعهدها رسميًا بضمان احلرية الدينية 

وحرية التعبري. 
.http://eipr. Org/primt/pressrelease-2013/06/05/1727

يف إحدى ضواحي القاهرة، حث اإلمام حسن الرشبطيل املؤمنني عىل القبول باملرسوم اجلديد للرئيس مريس ضد السلطة القضائية ألن »النيب واخللفاء 
كانوا يعزلون القضاة من دون أن يلقوا معارضة، وبناء عليه من حق مريس أن يفعل اليشء نفسه )مستخلص من الصحف(.

26- وهكذا يرى هذا النقايب القديم، العامل يف صناعة النسيج يف ضاحية شربا اخليمة الصناعية الواقعة يف شمال غريب القاهرة »أن اإلرضابات وعدم 
االستقرار االجتماعي ليست حركة مرشوعة للطبقة العاملة وإنما هي مرشوع لزعزعة االستقرار يقوم به اليسار املمّول من رجال األعمال التابعني 
للنظام القديم وأجهزة املخابرات األجنبية، وأن احللقات الدراسية للتدريب وتوعية العمال هي خطط لزعزعة االستقرار وأن وضع العمال يتحّسن 

إال أهنم يترصفون كاألوالد املدللني...«.

واسعًا  قبوالً  يلقى  )الذي  النظام  هلاجس  كممثلني  ثانٍ 
األسايس  القسم  انضمام  يفرّس  ما  وهذا  كبرية(.  وشعبية 
اليت  القوية  اللهجة  إىل  اإلسالمي  الطيف  مكّونات  من 
يف  الوزاري  إعالنه  أثناء  مريس  حممد  الرئيس  استعملها 

ترشين الثاين/ نوفمرب25.

ُينظر  كان  ما  ضد  للشارع  اجلديد  التحرك  مواجهة  يف 
أنه  املقّربني من اإلخوان، عىل  ُقدامى  إليه، حىت من قِبل 
مرشوع هيمنة أو ”تهديد للديمقراطية” )طارق برشي(، 
مبين عىل مبدأ ”السمع والطاعة” الذي يلزتم به املسؤول 
اجلديد، والذي هياجم شفويًا األشخاص الذين انسحبوا 
وشاجبًا  الفوىض،  بشبح  ملّوحًا  التأسيسية،  اجلمعية  من 

اهلجمات عىل املؤسسات العامة.

إن هذا االئتالف من أجل االستقرار هو بجالء، وبتعبري 
نور(،  إخوان-  )وسط-  إسالمي  ائتالف  رصف،  حزيب 
موضوعه  عن  إياه  حمّوالً  املحيط  االستقطاب  ينّمي  وهو 
املتعلقة  املسائل  عىل  قائمًا  يعد  مل  االستقطاب  إن  املعتاد: 
باهلوية )الدستور، الرشيعة( بل عىل املسألة االجتماعية. 
ويف الواقع نجد أن السلفيني، مثل اإلخوان، يتبنون منطقًا 
عجلة  وإعادة  النظام،  وعودة  االستقرار،  عن  مدافعًا 

االقتصاد إىل الدوران.

وعىل ذلك أصبح هلذا املحور عدو منطقي هو التحركات 
االحتجاج  )حركات  سياسية  أكانت  االجتماعية، 

”الثورية”( أم اقتصادية )التحركات النقابية(.

سياسات اإلخوان الطبقية
ينتهجها  طبقية«  »سياسة  عىل  قياسًا  املحور  هذا  يتأكد 
مع  جذريًا  متساوق  غري  تعامل  يف  تتمثل  اإلخوان 
وكالمها  األعمال،  أوساط  ومع  العمايل  االحتجاج 
يعتربان مهددين ألهنما يشكالن التحالف املوضوعي يف 
قلب الثاليث املؤسس للمرشوع املضاد للثورة: احلركات 
العمالية حيّركها اليسار ويمّوهلا رجال األعمال من النظام 

.
26

السابق

مجابهة وسيطرة: سياسة اإلخوان العمالية

من  املتوّجس  التقليدي  موقفهم  إذًا  اإلخوان  يستعيد 
التحركات العمالية، ويف هذا اإلطار كان إعالن الرئيس 
عن اإلعداد لقانون جديد هيدف إىل »إعادة النظام«، ويف 
هذا القانون، قال الرئيس: »لن يكون هناك جمال إلغالق 

الطرقات وعرقلة اإلنتاج«.

الضغط  إىل  بسعيهم  اإلخوان  اشتهر  ذلك  عىل  عالوة 
عىل الفعالية النقابية: يف الربملان عرقلوا القانون اجلديد 
النقابات  قادة  أعّده  الذي  النقابية  احلريات  بشأن 
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التعددية  يمنع  الدستور  بأن  علمًا  األوىل،  املستقلة 
النقابية.

عىل  اإلخوان  دأب  املختلفة  االجتماعية  الزناعات  إّبان 
الكوادر واملستخدمني ضد االحتجاجات مشيعني  تعبئة 
أحد  يقول  كما  به،  يقوم  الذي  االحتجاج،  ينكر  خطابًا 
عن  عاجزون  نِزقون  »عمال  قادتهم، 
ن الذي  التحيل بالصرب ومعرفة التحسُّ

.
27

طرأ عىل وضعهم منذ قيام الثورة«

عىل  املراهنة  يف  الكامنة  الزنعة  هذه 
الرسمي  الطابع  عليها  أْضفي  النظام 

يف هناية العام 2012.

كان  لكنه  قائمًا  القمع  كان  قبل ذلك 
اإلخوان  لسياسة  نتيجة  ال  واجليش  األمن  أجهزة  عمل 

بَحرْص املعىن.

نوفمرب  الثاين/  مع ذلك حاول اإلخوان يف هناية ترشين 
م يف التحركات العمالية. أن يتكفلوا ال بالقمع بل بالتحكُّ

جتريم  مها:  إسرتاتيجيتني  اعتماد  تم  ذلك  أجل  من 
التظاهرات والسيطرة عىل املنظمات النقابية. 

أوالً، بصدد جتريم التظاهرات ففي اليوم نفسه الذي أذيع 
مريس  الرئيس  فيه  أضفى  الذي  الدستوري  اإلعالن  فيه 
احلصانة عىل املؤسسات السياسية القائمة )الرئاسة، جملس 
قضائية،  مساءلة  كل  ضد  التأسيسية(  اجلمعية  الشورى، 
صّدق الرئيس عىل القانون 96 لعام 2012 املسّمى ”قانون 

 .
28

حماية الثورة”

هذا القانون يقوم أساسًا عىل اخللط بني فئتني من األعمال: 
جتاوزات قوى األمن واالحتجاجات الشعبية. يف الواقع، 
إذا ما كان هذا القانون هيدف يف البداية إىل إنشاء حمكمة 
خاصة مكّلفة بالنظر يف اجلرائم املرتكبة ضد املتظاهرين، 
املحكمة  هذه  إىل  تضيف  نفسه  القانون  من   4 املادة  فإن 
الرغبة يف جتريم  تندرج يف سياق  ُتهم  النظر يف  مسؤولية 
جلهة  أو  التعبري  حرية  مستوى  عىل  إن  السيايس  الشارع 
السيايس  باالحتجاج  املتعلق  النص  وكذلك  التجّمع، 
مثل ”إهانة السلطات ومقاومتها، وتدمري امللكية العامة، 

وعرقلة وسائل النقل، والرتهيب”.
واملؤسسة  الرئيس  ”إهانة  نفسه  القانون  جيّرم  كذلك 
، ثم إّن املادة 6 ال تقل إشكالية وتنص عىل 

29
العسكرية”

أنه ”يف حالة قيام خطر هيدد ثورة 25 يناير/ كانون الثاين، 
أو حياة األمة وأمنها، أو الوحدة الوطنية، أو يمنع ُحسن 
يتخذ اإلجراءات  أن  للرئيس  يمكن  سري مؤسسة عامة، 

الرضورة للتعامل مع هذا اخلطر كما حيدده القانون”.
اللغة  ”أن  ووتش«  رايت  »هيومن  منظمة  اعتربت  وقد 
اليت  تلك  تستدعي  النص  هلذا  والفضفاضة  الغامضة 
الطوارئ  قانون   62 رقم  القانون  من  األوىل  املادة  يف  ترد 
املرصي السّيء السمعة النافذ ملدة 30 عامًا خالل ُحكم 
الطوارئ  حالة  إعالن  اآليت:  عىل  ينص  والذي  مبارك، 
مسموح به حاملا يكون هناك تهديد لألمن والنظام العام 

.
30

عىل أرايض اجلمهورية أو يف أحد أقاليمها”
الضغط  من  جوًا  القانونية  األحكام  هذه  أشاعت  وقد 

.
31

املعنوي والقانوين غالبًا

27- لقياس مدى تعبئة املؤسسات التابعة لإلخوان يف هذا املرشوع اخلاص بـ »إعطاء األولية الستئناف العمل« عىل املطالبة باحلقوق، يذكر أن نقابة 
األطباء، اليت يسيطر عليها اإلخوان، عارضت احلركة االجتماعية يف فروع الصحة العامة )يتقاىض طبيب ذو خربة مدتها ثالث سنوات راتبًا شهريًا 

قدره 700 جنيه مرصي أي حوايل 120 دوالرًا. هنا تبدو املطالبة مرشوعة عىل األقل(.
.http://www.almasryalyoum.com/1261176 28- النص الكامل متوفر عىل

 .http://www.hrw.org/news/2012/11/26/egypt-morsy-decree-undermines-rule-law -29
http://www.hrw.org/news/2012/11/26/egypt-morsy-decree-undermines-rule-law -30

   http://www.hrw.org/news/2012/11/26/egypt-morsy-decree-undermines-rule-law -31

استعاد اإلخوان 

موقفهم 

التقليدي 

المتوّجس من 

التحركات العمالية.
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وكانت الركزية الثانية يف سياسة النظام اليت انخرط فيها 
اإلخوان بقوة هي املرسوم 97 الذي صدر بعد ثالثة أيام 
ما  الثورة. وأول  الدستوري وقانون حماية  من اإلعالن 
قىض به هذا املرسوم هو إحالة املسؤولني يف احتاد النقابات 
العمالية املرصي ممن بلغوا سّن الستني عىل التقاعد. ونص 
عىل أن حيل مكاهنم خلفاؤهم الفائزون يف انتخابات عام 
2006. أما املرشحون الفائزون بالزتكية فقد أعطي وزير 
العدالة  حزب  إىل  املنتمي  أزهري،  خالد  العاملة،  اليد 
واحلرية، صالحية تعيني خلفائهم. وقد أتاح هذا املرسوم 
التعويض عن ضعف نفوذ اإلخوان يف العامل العمايل بتولية 
إخوانيًا   150 احتل  قيادية:  مناصب  أتباعهم  من  العديد 
 ملختلف الفروع القطاعية 

32
مقاعد هلم يف املكاتب التنفيذية

لالحتاد اليت تضم حوايل 500 مقعد، بينما، بعكس االجتاه 
السائد إلنشاء نقابات مستقلة، ال تضم املكاتب التنفيذية 

سوى ثالثة مدافعني عن التعددية النقابية.

ظهور  كبح  حياولون  اإلخوان  أن   
33

بينني جويل  ويرى 
انخراطهم  أو بسبب،  بالرغم من،  نقابية مستقلة،  حركة 
القضية  املدافعة عن  الكربى  النضالية  يف غالبية اجلبهات 
العام-  النقل  عمال  معارك  الثورة:  قيام  بعد  العمالية 
مصانع  عمال  القاهرة،  يف  اإلنفاق-  ومرتو  باصات 

الفوالذ، وصناعة السرياميك، الخ...

إن هدفهم هو االستبدال والسيطرة: يستبدلون اآلخرين 
البرشية  املوارد  يمتلكون  ال  وألهنم  رجاهلم،  ويضعون 
وبذلك  القديم  النظام  رجال  مع  يتحالفون  الكافية 

يعيدون إنتاج أساليب السيطرة العائدة ملا قبل الثورة.

بوجه خاص  يستخدموهنا  اليت  الوسيلة  هو  الدستور  إن 

يف سعيهم إىل احليلولة دون انبثاق تعددية نقابية أصبحت 
نقابة  ألف  نحو  ظهور  يف  تتجىّل  حقيقة  الواقع  بحكم 
بأكرث من 4 آالف حتّرك عمايل  الثورة قامت  مستقلة منذ 
املركز  حسب   ،2012 و   2011 عامي  بني  احتجاجي 

املرصي من أجل احلقوق االقتصادية واالجتماعية.
تأليف  حرية  تضمن   52 املادة  كانت  ما  إذا  الواقع،  ويف 
 35 القانون  احرتام  هو  رشطًا  لذلك  تضع  فإهنا  نقابات 
االمتياز  املرصي  النقابات  احتاد  يعطي  الذي   1976 لعام 

احلرصي يف تنظيم النقابات.
أمنوية  إدارة  سياسة  من  النقابات  تشكو  السياق  هذا  يف 
املرّبح،  للرضب  املتظاهرين  تعّرض  )اعتقاالت،  قاسية 
كان  مما  أكرب  بدرجة  النقابيني  يطاول  العمل  من  رصف 

يؤكدها   
34

مبارك( عهد  يف  حيصل 
من  إصالح  يف  رغبة  وجود  عدم 
شأنه السماح بتوسيع طيف احلريات 
القانون  إصالح  سيما  وال  النقابية، 
أحكاُمه  متنع  الذي   1976 لعام   35
اإلرضاب  وحق  النقابية  التعدديَة 
مرص،  أن  كاشفًا  أمرًا  كان  وقد  معًا. 
املوضوعة منذ زمن طويل عىل القائمة 
السوداء ملنظمة العمل الدولية، كانت 

التابعة  املنظمة  قبل  من  تعاطف  التفاتة  من  استفادت  قد 
اليد  وزير  أصدره  مبادىء  إعالن  إثر  عىل  املتحدة  لألمم 
آذار/   12 يف  الرُبعي،  أحمد  السابق،  املرصي  العاملة 
مارس 2012 حول احلريات النقابية، متعهدًا بنوع خاص 
عدم  أن  غري  النقابية.  احلريات  بشأن  جديد  قانون  نرش 
االستجابة من قِبل احلكومة املرصية، واإلبقاء عىل قانون 

تجريم التظاهر 

في اإلعالن 

الدستوري 

وإرساء حصانة 

على المؤسسات 

السياسية القائمة.

Dina bishara, »Egyptian ;labor between morsi and Mubarak« the middle east channel,28-11-2012 -32
 Joel beinin »all unionized and nowhere to go« sada analysis on arab reform, Carnegie endowment for international -33

.peace, 8.1.2013
34- حسب كمال عطية، يف مقابلة مع »البوابة نيور« جرى ترسيح 65 نقابيًا يف السنوات اخلمس السابقة عىل الثورة عام 2011.
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والنقابات  اإلرضاب  جتريم  حيث  من  هو  كما   1976
املستقلة، دفع املنظمة الدولية إىل إعادة النظر يف موقفها، 
وذلك أثناء اجتماعها السنوي يف عام 2013، فقررت أن 
الدول  اليت تضم  السوداء  قائمتها  تضع مرص جمددًا عىل 
اليت ال حترتم االتفاقات الدولية وال سيما اتفاقييت 87 و 

.
35

98 اخلاصتني باحلريات النقابية
التجريم  يف  مزدوجة  رغبة  تتملكهم  الذين  اإلخوان  إن 
موسومة  عمالية  سياسة  وجهة  يعكسوا  مل  والسيطرة 
املناضلني،  عرشات  واعتقال  اإليديولوجي،  باالرتياب 

وغياب اإلصالح القانوين.
وإذا ما كان لالرتياب اإليديولوجي دور يف هذا املوقف، 
فإن اخليار الليربايل لإلخوان )إطالق عجلة اإلنتاج وإعادة 
مأسسة اللعبة السياسية(، والرغبة يف طمأنة املستثمرين، 
مفاوضات  إطار  يف  االجتماعية  اجلبهة  تطهري  ورضورة 
مع صندوق النقد الدويل، هي أمور ملزمة حلَْوكمة تدفع 

اإلخوان إىل اعتماد سياسة جماهبة وسيطرة مع العمال.
وعىل العكس من سياسة املجاهبة والسيطرة هذه املطّبقة 
حيال العامل العمايل، تطغى سياسة التسوية واملصاحلة عىل 

العالقة بني الرئاسة واإلخوان وعامل األعمال.

تسوية ومصالحة: إدارة العالقة مع 
عالم األعمال

كانت العالقة مع رجال األعمال أقل ِحّدة بسبب التقارب 
الطبقي أو الرضورة اإلدارية عىل السواء. وتارخييًا كانت 

لإلخوان قدم راسخة يف عامل املشاريع اليت كان ينظر إليها 
رجال  وليس  الرضا.  بعني  البنا  حسن  املؤسس  األب 
اجلماعة  برجل  ابتداء  اإلخوان  قيادة  يف  بقلة  األعمال 

القوي خريت الشاطر نفسه.
وملا كان اإلخوان مدفوعني سياسيًا بالرغبة يف حتييد أولئك 
الذين يرون فيهم عنرصًا من عنارص القوة الرئيسية للثورة 
خزائن  مللء  اقتصاديًا  أمرهم  من  عجلة  وعىل   ،

36
املضادة

الدولة، وهو ما حيملهم عىل انتهاج سياسة ليربالية تقليدية 
بمحاوالت  القيام  إىل  سارعوا  فقد  املستثمرين،  جلذب 
من  األعمال  رجال  لطمأنة  االجتاهات  جميع  يف  إغراء 
التسويات واتفاقات الرتايض  القديم مكرثين من  النظام 
املفاوضات  وعرب  أحيانًا  إفرادية  بصورة  املال  أرباب  مع 
 
37

اجلماعية عىل املستوى املحيل مثل لقاءات اإلسكندرية
أحيانًا أخرى. وشكلوا فريق حوار لطمأنة رجال األعمال 

األقباط خاصة.
األعمال  رجال  مع  والصفقات  املفاوضات  بإدارة  وقام 
ونادي  التواصل”،  ”جلنة  القديم  بالنظام  املرتبطني 
رجال  أحد  مالك،  حسن  أنشأه  الذي  املرصي  األعمال 
من  عددًا  ضمَّ  والذي  اإلخوان،  إىل  املنتمني  األعمال 
رجال األعمال اإلسالميني )أسامة فريد( ورجال أعمال 
مثل  والزناهة  الثقة  أهل  من  ُمعَتربين  القديم  النظام  من 
حممد فريد خميس، أو صفوت ثابت، أو منصور عامر، 
مع فاعلني ليس هلم حضور معترب إال أهنم معروفون عىل 

شبكات التواصل االجتماعي.

http://www.anhri.net/?p=78146 -35
36- إن كوادر اإلخوان مقتنعون بأن املال السيايس لرجال األعمال يلعب دورًا رئيسيًا يف عدم االستقرار السيايس. وهكذا يرى رجل األعمال هذا 
بواسطة  استمالتهم  إىل  بعد  نتوصل  ومل  الدوالرات،  من  مليارات  بضعة  يملكون  الذين  األعمال  رجال  من   300 إىل   200 »أن  اإلخوان  إىل  املنتمي 
التسويات، يمكنهم بمساعدة بعض الشبكات يف اجلهاز األمين أحيانًا العمل عىل خلق حالة من عدم االستقرار االجتماعي والسيايس بغية جعل النظام 

السيايس واملؤسسايت أكرث هشاشة والتشجيع عىل أن يتوىل اجليش زمام األمور وهو املستعد لذلك إذا ما أُُحرج.
اإلخوان  من  بعضهم  املدينة،  يف  األعمال  رجال  من   60 حوايل  مع  اللقاءات  من  سلسلة  مالك  حسن  ينظم  املثال،  سبيل  عىل  اإلسكندرية  يف   -37
مشاريع  إلنشاء  موارد  وحتريك  املدينة  يف  االستثمار  عىل  األعمال  رجال  حث  إىل  هيدف  واحلوار  الديمقراطي.  الوطين  احلزب  يف  أعضاء  وآخرون 
http://shorouknews.com/news/view. .ذات منفعة عامة، األمر الذي أفسح املجال حلصول مزايدات يف تقديم اهلبات من قبل املشاركني

aspx?cdate=06032013&id=e974055a-e361-47d6-9e00-6a8536506818
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ساويرس،  عائلة  مع  ترتيبات  عقد  من  متكنوا  بذلك 
سامل  حسني  مع  أو  الشييت،  وحميد  منصور،  وياسني 
، وأمكن هلؤالء أن يعودوا من املنفى مقابل خطط 

38
أيضًا

متنّوعة  وضمانات   
39

الرضيبية املتأخرات  لسداد  خمتلفة 
تتعلق بوضعهم القانوين وسري أعماهلم. كذلك استمرت 
وحممد  جرب،  منري  جمموعة  رشكات  مع  املفاوضات 

.
40

منصور، وأحمد املغريب، وأحمد ِعز
دينامية  مضت  حذرهم،  عىل  األعمال  رجال  بقي  وفيما 
حتصيل  جمال  يف  حىت  ُقدمًا،  سبيلها  يف  االمتصاص 

الرضائب.
من جهة، هناك رجال أعمال يميلون إىل القبول بالنظام. 
املرصية  اجلمعية  رئيس  صبور،  لعمرو  يمكن  وهكذا 
اإلخوان  ”هيمنة  أن  يعترب  أن  الشبان،  األعمال  لرجال 
كثريًا  ألن  أعمال،  رجال  بصفتنا  ختيفنا  ال  الربملان  عىل 
يتخذون  وال  ناجحون  أعمال  رجال  هم  اإلخوان  من 
خيش  الذي  هو  وحده  السياحة  قطاع  إن  مؤملة.  قرارات 
من اإلخوان، لكنهم أعلنوا أنه لن يكون هناك ال تغيريات 
.”

41
وال تقييدات حلرية السياحة وهو ما طمأن املستثمرين

رجال  مع  ”املصاحلة  أن  اإلخوان  يرى  ثانية،  جهة  ومن 
لتحريك  القديم خطوة جيدة  بالنظام  املرتبطني  األعمال 
حسن  ويذهب   ،

42
ثرواتهم من  واإلفادة  اإلنتاج  عجلة 

مالك إىل حد القول أنه ”ال يوجد رجال أعمال ”فلول” 

بالنظام  عضويًا  مرتبطون  أو  القديم(  النظام  بقايا  )من 
.

43
القديم، حىت وإن كانت هلم مصالح مشرتكة معه”

لدى  الشكوك  إثارة  دون  من  يمّر  مل  التقارب  أن  غري 
املتواطئني اجلدد. هكذا يرى خالد علم الدين، املستشار 
السابق لرئيس اجلمهورية وقيادي يف حزب النور السلفي، 

عن  ختلوا  والرئاسة  اإلخوان  ”أن 
جميع الشخصيات الثورية والوطنية 
الذين دعموهم وأتاحوا هلم  البارزة 
يندفعوا  لكي  االنتخابات،  يف  الفوز 
يف املصاحلة مع وجوه النظام القديم 
التقارب  لكن   

44
األعمال” ورجال 

حيقق نجاحًا بوجه عام.
تنفيذ  بدء  عىل  األمر  يقترص  وال 
سداد  وخطط  التطبيع  إجراءات 

.
45

املتأخرات الرضيبية، بل ثمة مشاريع رشاكة تبرص النور
إن حاشية الرئاسة ُتربز بوضوح األولويَة املعطاة للَحْوكمة 
القوي لرجال األعمال يف دوائر  السياسة والصعود  عىل 

القرار اإلخوانية. 
اإلعالميني  املستشارين  أوائل  جانب  إىل  نجد  الواقع  يف 
تواصل”  إطار إسرتاتيجية  قبل كل يشء ”يف  احلارضين 
اإلخوان،  من  قريب  اإلسالمية  احلركة  يف  خبري  بحسب 
ظهورًا،  أقل  فريق  من  املؤلفة  للرئيس  احلقيقية  احلاشيَة 

http://alhayat.com/details/510232  -38 املبالغ ضخمة فقد تعهد نجيب ساويروس وحده بإعادة 7,1 مليار جنيه عىل خمس سنوات.
http://alhayat.com/details/510232 -39 بعد أن تعرض رجل األعمال القبطي هذا حلملة إعالمية شعواء استقبل بحفاوة لدى عودة أرسته من 
املنفى، وقدم له ممثل للرئاسة باقة من األزهار، يراد هبا كما قال الناطق باسم الرئاسة »توجيه رسالة إجيابية، مفادها أن مرص سوف تستقبل جميع رجال 

األعمال املستعدين خلدمة األمة وال يتأخرون يف ترتيب أوضاعهم مع الدولة ويفتحون آفاقًا جديدة لالستثمار من أجل انبعاث االقتصاد الوطين«
.http://www.almasryalyoum.com/1261176 -40

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=810078&eid=810 -41
http://www.almasryalyoum.com/print/1744141 -42

43-  2/3/2013، الوطن، حسن مالك، ال وجود لرجال أعمال »فلول« حىت وإن كانت هلم مصالح خاصة مع النظام.
http://www.almasryalyoum.com/print/1744141 -44

45- مثل ما بني جمموعة مستثمرين من االخوان وعائلة ساويروس يف »املرشوع املثري للجدل، التنمية قناة السويس« يف املقال نفسه يعلن املوقع االلكرتوين 
http://www.elmesryoon.com/permalink/129867.html .ذو االجتاه السلفي »املرصيون« عن مشاركة بني رامي لقح واإلخوان

المادة 52 تضمن 

حرية تأليف نقابات 

بشرط احترام 

االمتياز الحصري 

التحاد النقابات 

في تنظيمها.
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السيايس  مرّكز حول كوادر إخوانية شابة تؤلف احلرس 
الرئاسية  حملته  حمّركي  وكانوا  الشاطر  لَِخريت  املقّرب 
شبان  وهم  للرتشح،  أهليته  عدم  القضاء  يعلن  أن  قبل 
تعليمهم يف اخلارج  االنكلزيية بطالقة، وتلقوا  يتكلمون 
وهم  وكندا،  املتحدة  الواليات  يف  سيما  وال  غالبًا، 
متضلعون يف علوم إدارة األعمال أو تنمية املوارد البرشية 

وعىل اتصال بدوائر األعمال العاملية.

األصلية  الشخصية  يف  خاصة  بصورة  امليل  هذا  يتجّسد 
وهو  للرئيس،  األول  املستشار  حداد،  لعصام  املَُعوملة 
إنكلرتا،  من  الطب  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حاصل 
العاملية،  اإلسالمية  اإلغاثة  ملنظمة  مشارك  ومؤسس 
املعارض  واحتاد  للتنمية،  العربية  املجموعة  يف  وعضو 
الصناعة  وغرفة  العاملي،  األعمال  ومنتدى  العربية، 
والتجارة األملانية- العربية، كما أسس رشكة البناء البيين 

.
46

املرصية أكرب معرض يف مرص لصناعة البناء

إن هشام قنديل ينتمي إىل الفصيلة نفسها وقد أدهش عىل 
مندهشني،  ”كنا  بأسلوبه:  األجانب  الدبلوماسيني  الفور 
يقول دبلومايس فرنيس عنه، لرؤية أحد اإلخوان يقرتح 
ُلكنة كاليفورنية رؤية اقتصادية  علينا بلغة إنكلزيية ذات 
النقد  صندوق  إليه  يدعو  الذي  اخلط  مع  متامًا  تنسجم 

.
47

الدويل”

عرب  برسعة،  نجحوا  قد  األعمال  رجال  كان  ما  وإذا 
جمعيتهم، يف تشكيل ُقطب نافذ حول اإلخوان والرئاسة 

فاجلدير بالذكر أن ال وجود ألي قطب معادل قيد التشكل 
مّكونة  ضغط  جماعة  تشكل  بني  وما  العمايل.  العامل  يف 
من رجال األعمال، وخطاب ديين ُمعادٍ لكل شكل من 
أشكال االحتجاج االجتماعي بوصفه ممّزقًا لوحدة األمة 
علوم  يف  غالبًا  خمتصة  معوملة  سياسية  وكوادر  املسلمة، 
لإلخوان  االقتصادي”  ”املنحدر  يبدو  األعمال،  إدارة 

مقدرًا له سلفًا أن يميل إىل اليمني.

إن عالقة اإلخوان بمؤسسات الدولة تؤكد هذا امليل كل 
التأكيد.

معركة الدولة داخل الدولة
أخفق اإلخوان يف إسرتاتيجيتهم التوافقية: إن االستقطاب 
املنشط  السلفي  التيار  التفاهم مع  حول اهلوية، وصعوبة 
االنتخابية،  االستحقاقات  يف  احلشد  عىل  بقدراته 
لدى  وكذلك  الليربالية  القوى  لدى  املزتايدة  واملخاوف 
دفع  ذلك  كل  الدولة،  »أخونة«  من  السلفيني  من  قسم 
اإلخوان منذ صيف 2012 إىل اعتماد إسرتاتيجية السيطرة 
عىل أجهزة الدولة، معتربين أن املعركة احلقيقية لن تكون 
، بل مع ”الدولة داخل الدولة” )أو الدولة 

48
مع األحزاب

العميقة( اليت تقود ”ثورة مضادة” ضد اإلخوان.

هذه املعركة اجلديدة خاضها اإلخوان وحدهم، معتربين 
األحزاب األخرى ضعيفة- أو منبثقة من مرسح سيايس 
الرئيس  ”غري ناضج” عىل حد تعبري موظف مقّرب من 
يرى أن ”البنية التحتية للدولة هي اليت تبقي مرص جمتمعة. 

وكل بديل آخر يعين الفوىض”

washington institute: http:/www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/whos-صفحات عىل  الكاملة  سريته   -46
.who-in-the-muslim-brotherhood#essamalhaddad

47- يشار إىل أن صعود مديري املؤسسات وتقدمهم عىل العقائديني بات ِسمة ممزية للسلفيني كما لإلخوان. وهم حيملون رؤية براغماتية أو عملية 
تلتقي ورؤية اإلخوان. يقول حممد نور: »كنا نظن أن الرشيعة هي برنامج فإذا بنا نكتشف أهنا ليست سوى مرجع«

48- يف ترشين األول 2012، كان أحد زعماء اإلخوان يرى أن احلوار إذا ما حصل فيجب أن يكون مع مراكز السلطة يف إدارات اخلدمة العامة.
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بني  اإلخوان  وازن  الدولة  مؤسسات  مع  املواجهة  يف 
تبعًا  تفاهم  نقاط  عن  والبحث  التوتر  اسرتاتيجيات 

للزناعات املفرتضة، وقد وضعت لذلك عدة خمططات:
ذلك،  أمكنهم  حيث  اإلخوان  سعى  يشء،  كل  قبل 
تبدهيا  اليت  املمانعة  درجة  بحسب  موظفيهم  تعيني  إىل 
اإلدارات املعنية. لكنهم يفتقرون إىل موظفني أكفاء لبسط 
سيطرة واسعة فيضطرون إىل عقد صفقات مع شبكات 

النظام القديم.
وبالتايل حيث تكون املمانعة قوية، لكنها ال تكّلف كثريًا 
بوجه  جيعلهم  )ما  يستسلمون  فإهنم  احلكم،  صعيد  عىل 

خاص قلييل الرغبة يف االشتباك مع األجهزة األمنية(.
أخريًا، حيث تكون املقاومات قوية، لكنها مرتفعة الكلفة 
)مع  الزناع  باب  يفتحون  فإهنم  احلوكمة،  صعيد  عىل 
خللق  الوسائل  دستوريًا  يمتلكون  القضاة  ألن  القضاة، 

فراغ دستوري(.

في دوائر المؤسسات العامة 
الضعيفة: أخونة الدولة

الرسمية(  املمانعة ضعيفة )وسائل اإلعالم  تكون  حيثما 
أو حيث يكون التفاهم العميق مع اإلخوان قويًا )وزارة 

األوقاف( تصبح اسرتاتيجيات السيطرة حقيقية.
)يطلقه  حتقريي،  تعبري  وهو  األخونة،  مصطلح  إن 
اليت  العالقة  كامل  بفهم  يسمح  ال  اإلخوان(  معارضو 
تربط اإلخوان بالدولة، لكنه يتيح بالتأكيد فهم عالقتهم 

باملؤسسات العامة الضعيفة.
قويًا  ضغطًا  اإلعالم  وزير  مارس  اإلعالم،  قطاع  يف 
ثالث  تطبيق  وجرى  الرسمية.  اإلعالم  وسائل  عىل 
اسرتاتيجيات لوضع اليد عىل وسائل اإلعالم قامت كلها 

عىل صيغة يف دفع األجور موروثة من عهد مبارك: 

متنح  اليت  العمل،  مكافآت  التحكم يف  إىل  اللجوء  أوالً، 
اإلخوان  ألغى  املجال  هذا  ويف  األجور.  عىل  عالوة 

مكافآت لبعض الصحافيني كبرية التفاوت.
لبعض  العامة  الوظيفة  يف  العمل  عقود  جتديد  ثانيًا، 

املديرين الذين جتاوزت أعمارهم الستني سنة.
من  الفئة  هبذه  اخلاصة  اإلسرتاتيجية  تطبيق  أمكن  حيثما 
والنقابات  القضايئ،  واجلهاز  الصحافة،  )يف  املوظفني 
اجليش:  يف  املطبّقة  نفسها  اإلسرتاتيجية  »نجد  العمالية( 
عىل  القدماء  إحالة  الشباب،  عنرص  لتعزيز  التدريب 
التقاعد. وقد سمح ذلك لإلخوان بالتخلص من أركان 
مع  والتفاوض  الشباب،  حضور  وتعزيز  القديم،  النظام 

.
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بعض املوظفني دون اآلخرين«
بعض  اإلجراء  هذا  أصاب  وقد  النرش،  منع  ثالثًا، 

.
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الصحافيني واملثقفني
هكذا متكن اإلخوان، من دون أن يفرضوا سيطرتهم، من 
الدولة.  وتلفزيون  الرسمية  الصحف  عىل  نفوذهم  بسط 
ويف هذا الصدد تقول مقدمة برامج ثقافية يف القطاع العام: 
املوظفني  بعض  لدى  تدرجييًا  نرى  رصنا  الثورة،  ”بعد 
ميوالً إسالمية. والحظنا بوجه خاص أن بعض املديرين 
بدأوا يمارسون الضغوط لفرض ممثلني عن اإلخوان يف 
الربامج أي صلة  لتلك  الربامج حىت وإن مل تكن  جميع 

بالدين أو السياسة”.
وضع  جرى  األوقاف(  )وزارة  الدينية  املؤسسات  يف 
املناقالت  حركة  نشطت  حيث  وساق،  قدم  عىل  اليد 
حقيبة  وكانت  الصوفية(.  )ضد  املحافظة  واإلجراءات 
رئيس  نائب  هو  سلفّي،  إىل  أُسندت  قد  األوقاف  وزارة 
بالقوانني واإلصالح،  تعىن  اليت  ملنظمة ”رشعي”  سابق 

وموظف كبري يف اجلمعية الرشعية.

49- مقابلة مع أحد الكوادر الشابة من اإلخوان.
50- مقابلة مع نبيل عبد الفتاح.
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وكان أول ما قام به الوزير اجلديد، باالتفاق مع اإلخوان، 
بينهم  الوزارة،  يف  املوظفني  كبار  من  عرشة  رصف  هو 
مستشارون  مكاهنم  وحل  اجليش،  يف  كبريان  ضابطان 
أمثال حممد الُشجري، رئيس الكتلة النيابية لـ ”حزب البناء 

والتنمية” )أسسه جهاديون سابقون(.

يف  عضو  وهو  القوي،  عبد  سالمة  بالشيخ  استعان  كما 
تنظيم اإلخوان املسلمني، كناطق باسم الوزارة ومسؤول 
وهو  نوفل،  حسني  حممد  الشيخ  وعنّي  احلج.  ملف  عن 
أسيوط،  وإمام مسجد يف  النور،  نائب سلفي من حزب 

مديرًا عامًا إلدارة األوقاف يف الوادي اجلديد.

يف املقابل، ُنقل الشيخ أحمد عبد املنعم، إمام كفر الشيخ، 
الذي كان قد انتقد اإلخوان والسلفيني، إىل عمل إداري 
من دون أي حتقيق إداري أو نقاش فقهي. ويعاين الشيخ 
صربي عبادة، وهو خصم آخر لإلخوان والسلفيني، من 
اجلليل  عبد  سامل  الشيخ  وكذلك  جدية،  إدارية  مشاكل 
الذي يرى أن اإلدارة اجلديدة متعصبة جدًا وغري وسطية.

األولياء،  بأعياد  االحتفال  جّمد،  أو  الوزير،  حظر  وقد 
املتعلقة  القواعد  باحرتام  متذرعًا  الصوفية،  املؤمترات  أو 
اجلنسني،  واختالط  )اخلزعبالت(،  باالنحرافات 

والتقاليد املسيئة إىل الدين.

نقابة  رئيس  البسطاوييس،  عثمان  حممد  الشيخ  ويؤكد 
اإلخوان  أن  قوله(  حسب  عضو  )ألف  املستقلني  الدعاة 
يمارسون الرقابة عىل الدعوة يف وزارة األوقاف. ويقول 
إنه ال يعارض ”جتديد اهليئات القيادية” لكن ال جيب أن 

.
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يكون هذا التجديد ذريعة للَسْلَفنة أو األخونة

في دوائر الدولة القوية: دوام 
الدولة داخل الدولة

قامت يف األجهزة األمنية تفامهات تؤكد استمرار بعض 
شبكات النظام القديم، و ذلك أن وزير الداخلية، جمال 
الدين، هو أحد اجلرناالت الذين كانوا يشكلون احلرس 
املقّرب لوزير الداخلية السابق حبيب العاديل »الذي كان 
الرجل  وهو  الثورة،  انفجرت  عندما  أسيوط  أمن  رئيس 
شوارع  يف  العام  املرشد  زوجة  بعنف  جّر  الذي  نفسه 

.
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أسيوط بتاريخ 26 كانون الثاين/ يناير«

زكي،  حممد  اجلرنال  الثوري،  للحرس  اجلديد  القائد  أما 
فهو الرئيس السابق لوحدات املظليني، ومتوّرط مبارشة 
املناوشات  أثناء  الوزراء  جملس  أمام  املتظاهرين  قمع  يف 
األزهري  الشيخ  مقتل  عن  خاص  بوجه  أسفرت  اليت 

عماد ِعّفت.

وأما نائب رئيس الوزراء، خالد جرابا، فكان قائد الرشطة 
”شهيد”  أول  بالل،  سعيد  ُقتل  عندما  اإلسكندرية  يف 
يناير  الثاين/  كانون   28 تظاهرات  قمع  وأثناء  سلفي، 

.2011

حد  إىل  حاهلا  عىل  بقيت  األمنية  املؤسسة  أن  واحلال 
السابقني  الرؤساء  حاشية  من  أركاهنا  تستمد  بعيد، 
صعيد  عىل  جدي  انخراط  أي  وترفض  املؤسسة،  هلذه 
اإلصالح املؤسسايت: ”يف الواقع عمد الربملان إىل وضع 
رجله يف أي مسألة ارتبطت بإعادة هيكلة وزارة الداخلية 

.
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و”العدالة االنتقالية”
اإلخوان  استخدام  إىل  اإلشارة  اإلطار  هذا  يف  ويمكن 
اإلطار الرشعي إلنتاج نوع من التسلُّط: هكذا عمد وزير 

.http://arabist.net/blog/2012/12/1/in/ttranslation-dismantling-the-brothere-evolutionary-self-j-html -51
.Ibid -52

https://www.facebook.com/karim.ennarah/posts/10151281717320914 -53
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قانون  لِسّن  قوي  ضغط  ممارسة  إىل  مكي  أحمد  العدل 
للمناورة  أوسع  هامشًا  الرشطة  إلعطاء  جديد  طوارىء 
يف جمال القمع ”أحمد مكي مقيم دائمًا يف األمن اجلنايئ. 
إصالح  عن  أكاديمي  مؤمتر  تنظيم  نحاول  كنا  عندما 
العدل،  وزارة  مع  بالتعاون  اجلنايئ”،  العدل  ”جهاز 
استعمال  عن  عدا  ”إصالح”  كلمة  استعمال  رفض 
كلمة ”تطهري” وأخربنا: ”لنطِهر أنفسنا من كره )جهاز( 

.
54

األمن” )هذا االقتباس بحرفيته(

التوقيف  سلطة  اجليش  الرئايس  املرسوُم  خّول  وقد 
الدستوري  االستفتاء  إجراء  حىت  للمدنيني  القضايئ 
عام  يف  طلب  قد  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  )كان 
2011 هذه الصالحيات مثريًا ردة فعل معادية من القوى 
سياق  يف  التدبري  هذا  ويندرج  واإلخوان(.  السياسية 
ميل مزتايد إىل اختاذ إجراءات استثنائية تعزز املؤسسات 

األمنية.

بني  التفاوت  من  اإلفادة  من  اإلخوان  اجليش، متكن  مع 
احلد  تفاهم  من  نوع  لنسج  الرؤى  واختالف  األجيال 
بما  متني  لكنه  اجلهتني  من  الدائم  باحلذر  مشوب  األدىن 
مهما  تالفيه  يف  الطرفني  كال  يرغب  نزاع  لتجنب  يكفي 

كان الثمن.

باالرتياب  تتسم  واجليش  اإلخوان  بني  العالقة  كانت 
مسبقًا. يف بداية الثورة كان اإلخوان يرون يف اجليش دعامة 

مؤسسة  استمرارية  عىل  للحفاظ 
يشاركون  اإلخوان  إن  ثم   .

55
الدولة

 ويريدون 
56

اجليش يف اهتمامه بالنظام
أي  وجود  نفيهم  مع  وهم  مراعاته: 
يذّكرون  كانوا 

اجليش57  مع  اتفاق 
احرتام  عىل  باتفاقهم  مرة  كل  يف 
حقيقة  أو   ،

58
ديفيد كامب  اتفاقات 

أهنم لن يتقدموا بمرشح يف االنتخابات الرئاسية.

غري أن عرض القوة الذي قام به اإلسالميون أثناء التظاهرة 
الضخمة اليت جرت يف متوز/ يوليو 2011 أقلق املجلس 
حول  االستقطاب  غمرة  ويف  املسلحة،  للقوات  األعىل 
اهلوية مالت القيادة العسكرية إىل التالقي مع الليرباليني 
ضد اإلسالميني. وهكذا أعلن سامي عنان، رئيس أركان 
جمموعة  مع  آب  مطلع  عقده  لقاء  أثناء  املرصي،  اجليش 
من املثقفني، أن ”الُبعد املدين للدولة هو قضية أمن قومي 

.
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جيب التمسك هبا”
ثم إن العسكريني جتاوزوا من جهتهم خطًا أحمر رسمه 
 
60

دستورية فوق  مبادىء  فرض  اختاروا  عندما  اإلخوان 

54- يقول خريت الشاطر عن اجليش: »هو املؤسسة األحرص عىل مؤسسات الدولة. هذه املؤسسة اليت اختارت أال تطلق النار عىل أحد إبان الثورة، 
قررت أن تفضل بقاء الدولة عىل دوام النظام«.

النشاط  واستئناف  اهلدوء  عودة  يشء  كل  قبل  هيمها  ثورية  غري  صامتة  أكرثية  ومسايرة  وعىل  العسكريني،  مراعاة  عىل  احلريصني  اإلخوان  إن   -55
االقتصادي )مقابلة مع خريت الشاطر، القاهرة، نيسان 2011( رسعان ما عدلوا عن تضامنهم مع ائتالفات الشبيبة الثورية الذين يعتقدون أن »الوسيلة 
الوحيدة للحصول عىل تنازالت من قبل اجليش هي جلوئنا إىل ساحة التحرير« )مداخلة يف ندوة ألحد زعماء االئتالفات الثورية، القاهرة، ترشين األول 
2011(، هكذا قام اإلخوان بتنازالت عدة لتجنب اإلخالل بالنظام العام، )ومن ذلك مثالً تراجعهم للمرة األوىل عن تنظيم تظاهرات إحياء لذكرى 
النكبة(. كما أهنم ال يؤيدون التظاهرة الرامية إىل ممارسة الضغط عىل اجليش )مثل التظاهرة املفتوحة يف 8 متوز 2011 )...( أو تظاهرة 9 كانون األول 

املطالبة بإبطال اللجوء إىل املحاكم العسكرية.
Ahram Online، 28   -56 أيلول 2011.

57- مقابلة مع حممد مريس، القاهرة نيسان 2011.
58- مقابلة مع خريت الشاطر، القاهرة، نيسان 2011.

59- ذكر يف:املرصي اليوم، 18 آب 2011
60- توىل اإلعالن عن إقرار املبادئ فوق الدستورية نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية عيل السلمي.

أدهش هشام 

قنديل الفرنسيين 

في دفاعه عن 

وصايا صندوق 

النقد الدولي.
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فيما كان اإلخوان يرفضون صياغة دستور ما مل يكن ثمرة 
العمل احلر املتخلص من أي عراقيل الذي تقوم به جمعية 

تأسيسية منتخبة من قبل الربملان.

التوتر،  بالغة  العسكريني  مع  العالقة  أصبحت  وهكذا 
انقالب  وظل اإلخوان حىت صيف 2012 خيشون وقوع 

عسكري.

لكن فيما كانت العالقات بني اإلخوان والقوى السياسية 
إحالة  الرئيس مريس  أعلن  التدهور،  األخرى ماضية يف 
ونائبه  الدفاع،  وزير  طنطاوي،  حسني  املشري  من  كل 
من  ضابط  وتعيني  التقاعد،  عىل  عنان،  سامي  اجلرنال 
احلرس الشاب هو الفريق أول عبد الفتاح السييس وزيرًا 

للدفاع بدالً من طنطاوي.

متت هذه التنحية عىل خلفية توتر داخيل يف وسط اجليش، 
جيد  تفاهم  عىل  احلفاظ  يف  األمريكية  الرغبة  ظل  ويف 
متمثالً  يبقى  الذي  بامتياز  االسرتاتيجي  رشيكها  بني 
البيت  بات  الذين  اإلخوان  وبني  العسكرية  املؤسسة  يف 
أو األقل  الفضىل،  القوى  باعتبارهم  إليهم  ينظر  األبيض 
سوءًا، القادرة عىل ضمان االستقرار 
االضطراب  جيتاحها  اليت  البالد  يف 

السيايس مع الربيع العريب.

قبل كل يشء، كان من شأن اإلعالن 
الوزاري ملريس، الذي كانت شعبيته 
مع  املتكرر  الزناع  بتأثري  تتآكل 
املؤسسة العسكرية، أن كّرس تفاهم 
واحلرس  الرئاسة  بني  التحالف،  وليس  األدىن،  احلد 
الشاب من ضباط اجليش بقيادة عبد الفتاح السييس. وقام 
هذا التحالف عىل نقاط عدة: أوالً، حقيقة أن اجليش يأخذ 

استقرار،  قوة  يكونوا  أن  اإلخوان  بوسع  أن  االعتبار  يف 
ثم حقيقة أن اجليل اجلديد من الضباط خلف عبد الفتاح 
كان  السياسية  العملية  يف  االنخراط  أن  يرون  السييس 

.
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خطأ
مع  غالبًا  املواجهات  أو  االلزتامات  تكرار  إن  وأخريًا، 
الشبيبة الثورية أهنك اجليش ونال جديًا من رصيده عند 

الشعب.
واحلال أن التفاهم بني اإلخوان وهذا اجليل من الضباط 
ارتباط  فك  تأمني  يف  املشرتكة  اإلرادة  أساس  عىل  قام 
عىل  احلفاظ  مقابل  يف  السياسية  العملية  مع  اجليش 
الدستور  كّرسه  ما  )وهو  وامتيازاته  اجليش  استقاللية 
واضعًا  العسكرية  املؤسسة  مزيانية  ن  حصَّ الذي  اجلديد 
كل  عن  بمنأى  الوطين  الدفاع  جملس  مراقبة  حتت  إياها 
العسكرية  باملحاكم  االحتفاظ  تم  كما  برملانية.  مراقبة 

للمدنيني(.
التوجه  براغماتية  بسبب  ممكنًا  التفاهم  هذا  وكان 
باعتبارها  اإلسالمية  احلركة  حيال  والغريب  األمريكي 
يف  االستقرار  تثبيت  عىل  القادرة  الوحيدة  احلقيقية  القوة 
الثالثة  احلمراء  اخلطوط  مقتضيات  تليّب  واليت  املنطقة، 
اليت كانوا قد رسموها )ليربالية اقتصادية، احرتام إجرايئ 
اليت  الدولية  االلزتامات  احرتام  التمثيلية،  للديمقراطية 

عقدها املسؤولون السابقون(
العسكريني  يعتربون  زالوا  ما  الذين  األمريكيني  إن  ثم 
إىل  حاجة  يف  كانوا  احلقيقيني  االسرتاتيجيني  رشكاءهم 

تفاهم حد أدىن بني اجليش واإلخوان.
مشرتكة  رؤية  عىل  واجليش  اإلخوان  تالقى  ما  إذا  لكن، 
ومرص  منجزة،  باتت  )الثورة  الداخيل  األمن  بخصوص 
لتحريك  هي  واألولوية  يشء،  كل  قبل  النظام  إىل  حتتاج 

السياسية كما يدل عىل ذلك  العملية  إدارة  البقاء يف موقع خيوهلما  العليا يف اجليش، ويريدان  الكوادر  61- لطنطاوي وعنان شبكات كثرية يف وسط 
اإلعالن الدستوري الذي يفّوض اجليش إدارة الشؤون السياسية.

التفاهم مع 

الجيش جرى على 

أساس حماية 

امتيازاته بتوّجه 

أميركي.
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عجلة االقتصاد، والثوريون هناك من حيّركهم ومطالبهم 
خمتلفة  نقاط  عند  يفرتقون  فإهنم  باطلة(،  أو  رشعية  غري 
قاموا  اإلخوان  أن  واحلق  القومي،  باألمن  تتعلق 
منطق  يف  راسخة  القومي  األمن  إىل  لرؤية  باخرتاقات 
الدولة املرصية وتتعلق بقطاع غزة وقناة السويس وقضية 

احلدود.

كان اجليش يبدي حتفظات عىل موقف مريس من اخلالف 
احلدودي مع السودان )حول مدينيت حاليب وشالتني(، 
السويس، وهو  قناة  كما كان يرى يف موقفه من مرشوع 
مرشوع طموح للتنمية االقتصادية والتكنولوجية يف ثالث 
حمافظات جماورة لقناة السويس )السويس،  إلسماعيلية، 
بور سعيد( يقوم عىل مبدأ الرشاكة بني القطاعني اخلاص 
والعام، نوعًا من املساس، ولو من وجهة نظر قانونية عىل 

.
62

األقل، بالسيادة املرصية عىل سيناء

ويف ما يتعلق باملسألة الفلسطينية أثار قرار اجليش بتدمري 
الرئاسة  قبل  من  قوية  فعل  ردة  ومرص  غزة  بني  األنفاق 

واإلخوان.

يوجهها  اليت  االتهامات  األخرى:  اخلالف  نقاط  ومن 
 16 مقتل  عن  مسؤوليتها  حول  ”حماس”  إىل  اجليش 

جنديًا مرصيًا يف رفح يف آب/ أغسطس 2012.

منح  من  املتشدد  الدفاع  وزارة  موقف  يكشف  كذلك 
فلسطيين  أحدمها  أبوين  من  لألوالد  املرصية  اجلنسية 
اإلخوان  يبديه  ملا  اجلانني  بني  توتر  عن  مرصي  واآلخر 
من تضامن عريب- إسالمي ولرغبة اجليش يف إبقاء منطق 

احلدود عىل حاله.

هكذا نرى أن اجليش إذا ما التقى مع اإلخوان عىل اهتمام 
رهانات  عىل  االختالف  إىل  يميالن  فإهنما  بالنظام  عام 

عدة تتعلق بمسألة األمن القومي.

إن اجليش، من دون أن يقطع حىت حزيران/ يونيو 2013 
حكم  بني  تفاوتًا  ثمة  أن  اعتبار  إىل  ”مال  األخوان  مع 
اإلخوان ومنطق الدولة. وبناء عليه، قام اجليش يف حتجيم 

سيطرة اإلخوان عىل مؤسسات الدولة. 

عدم الخلط بين ثورة مضادة ورد 
فعل مهني

النزاع مع القضاة

ُيربز الزناع مع القضاة عىل نحو ساطع أحد االلتباسات 
ينتهجها  اليت  اليد  وضع  سياسة  تكتنف  اليت  األساسية 
اإلخوان: ينظر اإلخوان إىل عدم والء أجهزة الدولة إىل 
اإلخوان عىل أهنا اسرتاتيجيات مضادة للثورة تهدف إىل 
إفشال جتربة احلكم اليت يقومون هبا. عىل اجلانب اآلخر، 
إذا أمكن هلذا امليل أن يوجد يف بعض األماكن فإن املقاومة 
غالبًا ما كانت ذات طابع مهين يف مواجهة ما كان ُيعترب 

وضَع يدٍ لكن حتت وصاية مؤسسات عامة »إسالمية«

نطاق  عىل  لإلخوان  معارضة  فبقيت  القضائية  اهليئة  أما 
مقاطعتها  القضاة  من  العظمى  الغالبية  )أعلنت  واسع 
بحل  القضاة  قرار  وكان   .

63
االنتخابات( عىل  لإلرشاف 

اجلمعية التأسيسية منتظرًا منذ سنة. وهلذا القرار قراءتان، 
إحدامها لإلخوان وهي قراءة سياسية ُمفادها أن القضاة 

62- حسب القانوين اإلسالمي املقرب إىل اإلخوان سابقًا، طارق البرشي:”يتضمن القانون ثالثني مادة تستثين املنطقة من التنظيمات املعمول هبا يف 
مرص. وهذه التنظيمات ال تقدم أي بديل لتنظيم النشاطات يف هذه املنطقة. )الرشوق، 13/5/2013(

63- هنا أيضًا تعمل املهنية عملها، حيث نرى، قياسًا عىل مواقف خمتلف اهليئات القضائية، تلك اليت أعلنت أهنا سرتاقب االستفتاء )املجلس األعىل 
للقضاء )لقضاة املحاكم العادية(، جملس الدولة )حماكم إدارية(، دعاوى الدولة، املحكمة اإلدارية. يف املقابل نجد أن نوادي القضاة مع املحاكم العادية، 
وجملس الدولة واملحكمة اإلدارية، دعت إىل املقاطعة. نالحظ إذًا أن املؤسسات الرسمية أذعنت لتعليمات الدولة، بينما عارضتها اجلمعيات االحرتافية 

املمثلة للمهنة.
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جتربة  إفشال  ويريدون  املضادة  الثورة  أقطاب  أحد  هم 
عىل  يسمح،  دستوري  فراغ  بخلق  احلكم  يف  اإلخوان 
بإحكام  والسيايس،  االجتماعي  االستقرار  عدم  خلفية 

اجليش قبضته عىل البالد.
والقراءة الثانية مهنية مفادها أن القضاة كانوا منذ انتخاب 
الربملان اجلديد موضع اتهام من قبل النواب اإلسالميني. 
إعادة  مريس  )حاول  قراراتهم  الرئاسة  جتاهلت  وقد 
إضعافهم  إىل  اجلديدة  السلطة  وتسعى  املنحل(،  الربملان 
منصبه،  من  حممود  املجيد  عبد  لعزل  حماوالت  )جرت 
مما هدد مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، وتاليًا استقاللية 
القضاء. وجرى ختفيض عدد أعضاء املجلس الدستوري 
يف  عضوًا   11 إىل   19 من  األعىل 
مرشوع الدستور اجلديد( وتعمل عىل 

ترهيبهم.
كان القضاة إذًا معادين بقوة لإلخوان 
منذ  سياسيًا  كذلك  كانوا  ألهنم  ال 
النظام  من  قرهبم  بسبب  البداية 
شعروا  ألهنم  أيضًا  ولكن  فحسب 
قبل  من  مهنة،  أهل  بوصفهم  للهجوم،  ُعرضة  بأهنم 
شجبوا  اإلسالميني  القضاة  من  كثريًا  أن  )يذكر  الرئاسة 
اإلعالن الدستوري الصادر يف 22 ترشين الثاين/ نوفمرب، 
السيايس  الوالء  عىل  املهين  التضامن  تغّلب  أيضًا  وهنا 

)أيدت التيارات اإلسالمية الرئيسية هذا اإلعالن(.
ثم إن القضاة هم، من وجهة نظر دستورية، ”استقالليون” 
مبدأ  عن  املايض  القرن  ثمانينيات  منذ  دافعوا  ولطاملا 
األحزاب،  ومرشحي  املستقلني  املرشحني  بني  املساواة 
واحرتامًا هلذا املبدأ أبطلوا قوانني انتخابية خمالفني يف ذلك 
رأي النظام )عام 1987(. وكان اإلخوان منذ اإلعالن عن 
النيابية، عىل علم  قبل االنتخابات  قانون االنتخاب، أي 
طريقة  يبطل  سوف  الدستورية  املحكمة  إىل  اللجوء  بأن 

االقرتاع.

أعضاء  بانتخاب  سمح  االنتخاب  قانون  أن  واحلال 
كان  وملا  الشورى.  جملس  ثم  الشعب(  )جملس  الربملان 
كان  الربملان  قِبل  من  معّينني  التأسيسية  اجلمعية  أعضاء 
وعىل  مبارشة:  غري  بصورة  القانون  هبذا  مرتبطًا  املجلس 
يطعن  دستوري  غري  القانون  هذا  أن  فاإلعالن  ذلك 
عملية  يف  أساسية  سياسية  مؤسسات  ثالث  وجود  يف 

االنتقال، وجميعها حتت سيطرة اإلسالميني.
اخلطر  مصدر  العليا  املحكمة  كانت  السياق  هذا  يف 
الراهن احلافل  األكرب عىل اإلخوان خصوصًا يف الظرف 
باالضطرابات اجلارية حاليًا )تعبئة ثورية مستمرة، وتعبئة 
الثالثة  األشهر  يف  إرضابًا   1030 مع  قوية  اجتماعية 
النقد  صندوق  قرض  عىل  )املصادقة  والقادمة  األخرية( 
أن  اكتشفنا  ”لقد  اإلخوان  أحد  يقول  ذلك  ويف  الدويل( 
الدولة  من  أخطر  البريوقراطية  الدولة”  داخل  الدولة 

داخل الدولة األمنوية”.
لكنهم  السياسية  القوى  معظم  اإلخوان  خاصم  لقد 
نجحوا يف املقابل يف نسج تفامهات طبقية )مع طبقة رجال 
األعمال وضد الطبقة العمالية( مسرتدين يف الوقت نفسه 
بفضل  بعضها  مع  متفامهني  أو  أخرى،  قوى  وحمّيدين 
وهم  واجليش(  األمنية  )لألجهزة  أحيانًا  مهمة  تنازالت 

بالتايل ليسوا معزولني.
اإلسرتاتيجية  جبهة  نفسها  هي  تعد  مل  اجلبهة  أن  غري 
خلسة  العبور،  تم  لقد  املقاصد:  واختلفت  األصلية 
إىل  التوافق  إسرتاتيجية  من  ختطيط،  وال  تنظري  دون  من 
املؤسسات  إصالح  هو  الرهان  يعد  مل  حيث  االئتالف 

السياسية بل إبقاء االقتصاد عائمًا.

من إستراتيجية التوافق إلى 
االئتالف من أجل الضبط البنيوي

األعمال  عجلة  إطالق  عىل  يركزون  الذين  اإلخوان  إن 
يف البالد، مؤسسات وجمتمعًا، يريدون حكمًا جيدًا. من 

القضاء كان عرضة 

لهجوم اإلخوان 

بصفته تنظيمًا 

مهنيًا مستقاًل.
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أجل ذلك يبدو احلوار مع األحزاب مشكلة. ويف الواقع 
ليست األحزاب املعتربة غري ذات أمهية ال خصمًا حقيقيًا 
هلذا  حمتمالً  حليفًا  وال  االقتصادي  النهوض  ملرشوع 
 ،

64
املرشوع، ثم إن جتزئة املجموعات املنشقة عن اإلخوان

عىل  اجلذري  وانقالهبا  الثورية  االئتالفات  وخمول 
غري  لألحزاب  مزتايد  باستقطاب  مصحوبًا  اإلخوان 
، كل ذلك يؤّكد حدس هؤالء: 

65
اإلسالمية ضد اإلخوان

جهة،  من  السلفيون  هم  الشأن  ذات  الوحيدة  القوى  أن 
واألجهزة  اإلدارات،  وسط  يف  السلطة  أقطاب  وخمتلف 

األمنية، واجليش، واألعمال، من جهة ثانية.
ودعم  انتخايب  تنافس  بني  املتذبذبون  السلفيون،  أما 
الدفاع عن   ،

66
اهلجومي موقف مريس  )دعم  إسرتاتيجي 

صيغة  عىل  التفاهم  العسكريني،  مع  تنازعية  ال  سياسة 
غري ليربالية للدستور( فيلتقون مع اإلخوان يف توجههم 
االسرتاتيجي الذي يفّضل احلوكمة والنظام عىل إصالح 
النقد  صندوق  قرض  أن  نجد  هكذا  السلطة.  عمل  آلية 
قبل  من  مزدوجًا  رفضًا  واجه  أن  سبق  الذي  الدويل، 
يلق  مل  الفائدة(  ورفض  الوطنية  السيادة  )باسم  اإلخوان 
تأييدًا يف الساحة السياسية املرصية إال من القوى اإلسالمية 
)إخوان، سلفيو حزب النور وحزب الوسط الذي يضم 
إخوانًا سابقني حتالفوا مع هؤالء(: أصدر مفيت اإلخوان، 
الذي سخر منه الليرباليون، فتوى توضح أن هذا القرض 
ليس قرضًا بفائدة لكنه قرض مع ”نفقات إدارية” وتابعه 
حجة  إىل  آخرون  وسيستند  برمهي.  يارس  االجتاه  هذا  يف 

الرضورة الفقهية )اليت تبيح املحظور(.

الرغبة  من  ينطلق  دائم  منحدر  يف  ُقدمًا  اإلخوان  مىض 
احلقيقية يف بناء نوع من الكتلة التارخيية، أو ائتالف توافقي 
للمرحلة االنتقالية، نحو عزلة متفاقمة عىل املرسح احلزيب 
قبل أن جيدوا أنفسهم جمددًا يف حتالف إسرتاتيجي ثابت 

مع قسم من السلفيني.

داخل  الدولة  جتزئة  عىل  عملت  اإلسالمية  الكتلة  هذه 
رجال  من  )قسم  منها  جزء  ضّم  يف  املرصية،  الدولة 
األعمال، اجليل اجلديد من الضباط، املؤسسات الدينية( 
الدويل  املرسح  عىل  مقبولّيتها  تدرجييًا  عززت  فيما 
لتشكيل   .

67
املتحدة( والواليات  األوروبية  )احلكومات 

ائتالف جديد من أجل الضبط البنيوي الذي حيبذه كلُّ من 
اإلسالميني، وصندوق النقد الدويل، وأوساط األعمال، 

واملجتمع الدويل.

إن عرض القوة الذي قام به مريس )اإلعالن الدستوري 
قد  فراغ دستوري  بداعي اخلشية من  يكن  مل  يف 11/22( 
تقودها  مضادة  لثورة  التنسيق  حمكم  مرشوع  عن  ينجم 
دولة داخل الدولة رأينا أن جزءًا منها انضم إىل اإلخوان، 
مبارشة  مرتبط  طارىء  إجراء  سياق  يف  يندرج  ما  بقدر 
بمسألة الضبط البنيوي: أن يصار، ولو عن طريق القوة، 
لتسويغ  نقايب  واجتماعي-  مؤسسايت  انتظام  تأمني  إىل 
واملتمثل  مستقبالً  ابتالعه  من  بد  ال  الذي  املّر  الُقرص 
الدويل  النقد  بقرض صندوق  املرتبط  البنيوي  الضبط  يف 

)بقدر ارتباطه برؤية اإلخوان االقتصادية(.

64- منضوية يف أربعة أحزاب من دون رؤية واضحة قادرة عىل متيزيهم عن اإلخوان، ومنقسمون عىل قاعدة التنافس الشخيص.
65- مل يفلحوا يف التحول إىل حزب سيايس ورؤيتهم السياسية تقوم عىل حترير الفرد من كل سلطة، وقدرتهم عىل التعبئة ال تزال قائمة غري أهنم يشغلون 

حزيًا يف حميط سكاين معاد هلم.
66- خيش السلفيون من هيمنة اإلخوان، غري أن أولويتهم هي إجهاض ”إعادة تشكيل احللف القديم بني الدولة العميقة )الدولة داخل الدولة( وقسم 

من اليسار والليرباليني ضد التيار اإلسالمي”.
.http://www.youtube.com/watch?v=6gx-3uijzho  -67
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عندما ال تكفي الَحْوكمة
حيظى أداء احلكم بأولوية مطلقة عند اإلخوان. ومقارنة 
لديه  آخر  مرشوع  وال  ناضج«  »غري  يعترب  حزيب  بمشهد 
الوحيدة  السياسية  القوة  اإلخوان  بقي  إفشاهلم،  غري 

القادرة عىل قيادة املرحلة االنتقالية.
الذي  الشعب  أن  جزئيًا،  صواب  عن  اإلخوان،  اعتقد 
واحلراك  االستقرار،  وعدم  االضطرابات،  أرهقته 
بوسعهم  أن  أيضًا  ويدركون  جانبهم.  إىل  يقف  الثوري، 
الغربية  للدول  االسرتاتيجي«  »الصرب  عىل  االعتماد 
خيشون  بالنظام  املهتمني  اإلخوان  أن  أيضًا  هي  املدركة 
هم  اإلخوان  أن  وتعتقد  اجلهادية،  واحلركات  الفوىض 

.
68

أفضل رشيك لتاليف التطّرف والفوىض
بكل  راهنوا  بالتطبيع،  انشغاهلم  يف  اإلخوان،  أن  غري 
والبحث  االقتصادي  واالنتعاش  احلكم،  عىل  يشء 
املالية. ومثاهلم األعىل هو ”العودة  السيولة  املحموم عن 
إىل العمل”، واالستقرار وعودة اهلدوء، ومن أجل ذلك 
حيتاجون إىل إطار مؤسسايت وإىل حد أدىن من االستقرار. 
لكن االستقرار ال ُينظر إليه من منظور احلاكمية، أي أن 
الطبقة  عىل  واالنفتاح  التشاور  بواسطة  حتقيقه  باإلمكان 

السياسية، وإنما ُيرى من منظور احلوكمة فقط.
صيف  منذ  املستقوين  اإلخوان،  أن  ذلك  أثر  من  وكان 
مرارًا  رفضوا  العسكريني،  مع  اجلديد  بالتفاهم   2012
الوساطات واملحاوالت الرامية إىل وضع برامج حوارية 
مع القوى السياسية األخرى، بما يف ذلك تلك الصادرة 
عن املؤسسة العسكرية )كانون األول/ ديسمرب 2012(، 
املؤسسات  بعض  أو  التوافقية،  السياسية  والشخصيات 

اخلاصة.
الطبقة  السلفيني، نظر اإلخوان باستعالء إىل  ويف ما عدا 
السياسية وكأهنا زبد متمّوج عىل السطح ال تأثري له عىل 

التيارات العميقة اليت ترسي يف األحشاء السياسية للدولة 
داخل الدولة.

يلقيها اإلخوان عىل  اليت  األبوية  النظرة  حىت وإن كانت 
للقلق،  الناضج” يف رأهيم مثرية  السيايس، ”غري  املرسح 
االستبداد  نزعة  يف  تكمن  ال  األساسية  مشكلتهم  فإن 
التسلطية بل يف مراهنتهم بكل يشء عىل احلكم وبأقل مما 
مالية  ليس قضية سيولة  فاالستقرار  احلاكمية،  جيب عىل 
وأرقام نمّو فحسب وإنما هو أيضًا ثمرة اعرتاف بتطلعات 
داخل  الدولة  يف  تتلّخص  السياسية  أن  ظّنوا  لقد  أعمق. 
أو  به من واقعية  يتصفون  ما  الدولة، والغريب أهنم عىل 

براغماتية مل يقّدروا السياسة حق قدرها.

كثريًا  الدولة ركزوا  داخل  الدولة  مع  أوالً، يف معركتهم 
قبل  من  املهين  الفعل  رد  أمهية  من  وقّللوا  اجليش  عىل 

القضاة ومل يروا فيه إال أنه مؤامرة وعمل مضاّد للثورة.

كانوا يعتقدون أن األكرثية الصامتة، الباحثة عن االستقرار 
جانبهم.  إىل  تقف  االقتصادي،  والنهوض  االجتماعي 
املكتسبات  يف  جوهري  عنرص  تقدير  اإلخوان  أساء  هنا 
”الثقافية” العائدة لشهر كانون الثاين/ يناير 2011: وهو 
وبني  بمكان،  الصعوبة  من  باتت  االستبداد  عودة  أن 
يتغلب  لالستبداد،  املضاد  الفعل  ورد  النظام  إىل  احلاجة 
هذا األخري، عىل الرغم من األزمة، وجزئيًا بسبب األزمة، 

اليت ُتلقى مسؤوليتها عىل اإلخوان من اآلن فصاعدًا. 

مرحلة  يف  اإلخوان  تطّور  تأّملنا  ما  إذا  أننا  واخلالصة 
يف  املتمثلة  املفارقة  هذه  أمام  أنفسنا  نجد  الثورة  بعد  ما 
حزب عقائدي يميل إىل اليمني نتيجة براغماتيته املُفِرطة، 
أشمل  مقاربة  عىل  عنده  تتغلب  احلكم  حسابات  ألن 

للحاكمية.

68- إذا كانت احلكومات الغربية تأسف للرتاجع عىل صعيد احلريات فإهنا أخذت يف االعتبار أيضًا وجوب التحيل بـ”الصرب االسرتاتيجي” حيال 
اإلخوان، عىل حد تعبري دبلومايس أورويب.






