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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة
ت�أ�س�س���ت ع���ام  ،1993ته���دف �إىل دع���م اح�ت�رام مب���ادئ حقوق الإن�س���ان
والدميقراطية ،وحتليل �ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش
ثقافة حقوق الإن�س���ان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل
املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوية عرب توظيف
خمتلف الآلي���ات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز
ب�ش���كل خا�ص على ال�شباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان.
ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�سي���ق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتح���دة ،و�صفة املراق���ب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�س���ان وال�شعوب .املركز
ع�ض���و يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية لتبادل
املعلومات حول حرية الر�أي والتعب�ي�ر (ايفك�س) .املركز م�سجل يف القاهرة وباري�س
وجنيف .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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افتتاحية

امل�سئولية التاريخية لرا�شد الغنو�شي
جتاه املراجعات املنتظرة من “جماعة الإخوان امل�سلمني”

يتناول هذا العدد من “رواق عربي” بع�ض �إ�شكاليات تطور جماعات “الإ�سالم ال�سيا�سي” يف
العامل العربي ،وذلك من خالل حماولة الإجابة عن عدد من الأ�سئلة وثيقة ال�صلة مب�سار جماعة
الإخوان امل�سلمني يف م�رص ،وخا�صة منذ انتفا�ضة يناير .2011
ا�ستعدادا
جترى هذه املناق�شة بينما تخو�ض حركة “النه�ضة” يف تون�س جداالت فكرية عميقة؛
ً
مل�ؤمترها العام التاريخي فى مايو  .2016تتمحور النقا�شات التمهيدية للم�ؤمتر حول م�س�ألة الف�صل
بني ال�سيا�سى والدعوى ،والتوجه نحو التخلي عن ممار�سة الن�شاط الدعوى لتقوم به جمعيات �أهلية
منف�صلة متاما عن حزب “النه�ضة”؛ ومن ثم التحول �إىل حزب “مدنى” �سيا�سى� ،أقرب لنمط
الأحزاب “امل�سيحية الدميوقراطية” فى �أوروبا .يقود هذا ال�رصاع الفكري غري امل�سبوق داخل
جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف العامل العربي منذ ن�ش�أتها �أوائل القرن املا�ضي ،را�شد الغنو�شي املفكر
والزعيم ال�سيا�سي التاريخي “للنه�ضة”(� .)1إذا قدر لهذا التوجه “الثورى” حتقيق انت�صار حا�سم فى
امل�ؤمتر العام  -وهو �أمر مرجح  -ف�إن ذلك �سيعنى بدء م�سرية الألف ميل على طريق يكف فيه
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إلزاميا لربنامج و�سيا�سات وممار�سات
مرجعا �
“الإ�سالم” عن �أن ي�شكل بالن�سبة حلزب “النه�ضة”
ً
ً
احلزب ،وخا�صة فيما يت�صل بنمط نظام احلكم فى تون�س ،والنظام القانوين ،وموقع غري امل�سلمني
والن�ساء فيه ،وغريها من الأمور احليوية ،و�أال ي�شكل “الإ�سالم” �أكرث من م�صدر �إلهام قيمي عام
للحزب “املج ِدد”؛ الأمر الذي قد يف�سح املجال �أمام “النه�ضة” لأن ت�صري تدريجي ًا احلزب ال�سيا�سى
الرئي�سى لليمني املحافظ غري الدينى فى تون�س ،و�أن تعود للحكم ب�أغلبية �أكرب وبقاعدة اجتماعية
ر�سوخا.
�أعر�ض و�أكرث
ً
�سبق للكاتب �أن نوه عدة مرات ،فى �سياق تقدميه للتقرير ال�سنوى ملركز القاهرة لدرا�سات
حقوق االن�سان منذ عام � ،2011إىل الدور احليوى الذى لعبته حركة “النه�ضة”-بو�صفها حركةً
�إ�سالميةً
متطورة ومنفتحةً للتغيري ،مقارنةً مبثيالتها فى العامل العربى -يف الإ�سهام فى �إجناح
ً
“النموذج التون�سى” فى �سياق الربيع العربى ،مثلما �أ�سهم جمود وانتهازية “جماعة االخوان
غنى عن القول� ،إن العامل احلا�سم فى النجاح فى
امل�سلمني” فى �صنع الف�شل املرير فى م�رصٌ .
تون�س ،والف�شل فى م�رص ،كان الختالف الأدوار التى لعبتها نخبة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية فى الدولتني
فى امل�سارين منذ يناير .2011
جدير بالذكر� ،أنه قبل م�ؤمترها العام ب�أكرث من عامني ،قامت “النه�ضة” �أي�ضا بعملية �إعادة
ٌ
بناء على ذلك ،اال�ستجابة
“النه�ضة”،
وقررت
ال�سيا�سى.
ل�سلوكها
عملية
ومراجعة
�شاملة،
تقييم
ً
للمطلب ال�شعبي اجلارف بالتخلى عن احلكم ،ومراجعة ا�سرتاتيجيتها ال�سيا�سية وحتالفاتها ومفردات
خطابها ال�سيا�سى .جرى ذلك فى �ضوء تطورين مهمني؛ الأول هو ت�صاعد املعار�ضة ال�شعبية فى
تون�س �ضد حكومة “الرتويكا” التى كانت قد �شكلتها “النه�ضة”؛ بو�صفها حزب الأغلبية الربملانية.
والثانى هو الف�شل الذريع “جلماعة الإخوان امل�سلمني” فى حكم م�رص ،وانهيار �شعبيتها ،و�إطاحة
اجلي�ش برئي�س اجلمهورية املنتخب.
فى م�رص عجزت “جماعة الإخوان امل�سلمني” حتى عن �أن “تلحظ” ف�شلها ال�سيا�سي اخلا�ص
والذريع� ،أو �أن تدرك الحقا �أ�سبابه ،وم�سئوليتها عنه ،بعد �أن اختزلت االنف�ضا�ض ال�شعبى الهائل
عنها فى م�ؤامرات �أجهزة الدولة العميقة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية .مل يت�أثر هذا اجلمود الفكرى والعجز
ال�سيا�سى بالإطاحة بحكمها بعد عام واحد فقط  ،ومذبحتي “رابعة والنه�ضة” غري امل�سبوقتني فى
تاريخ م�رص احلديث ،واللتني راح �ضحيتهما نحو �ألف �شخ�ص ،غالبيتهم من �أع�ضائها و�أن�صارها،
وال ب�أعمال القمع الأمنى والقانونى والق�ضائى التى اعت�رصت �ألوف ًا �آخرين من �أع�ضائها و�أن�صارها،
بل �أدت هذه التطورات الزلزالية� ،إىل هيمنة �سيكولوجية “ال�ضحية” على ما بقى من “عقل”
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�سواء �أكان
للجماعة ،وانح�رست ت�صورات االجتاهني البارزين فى اجلماعة فى نطاق رد الفعل،
ٌ
“م�سلحا”.
“�سيا�سيا” �أم
ً
ً

بالطبع لي�س من املنطقي مطالبة جماعة الإخوان امل�سلمني ب�أن تن�سخ كل مراجعات حركة
“النه�ضة” و�أن تتبناها ،برغم �أن املراجعات ذات الطابع الأيديولوجي املقرتحة من “النه�ضة”
على م�ؤمترها ،ت�صلح �أي�ضا ك�إطار للمراجعات ذات الطابع الأيديولوجي املنتظرة من كل جماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي “املعتدلة” فى العامل العربى .ورغم �أن كلاً من “النه�ضة” و”اجلماعة” تنتميان
ع�ضوا فى “التنظيم الدويل للإخوان امل�سلمني”
�إىل تيار “الإ�سالم ال�سيا�سي” ،بل كانت “النه�ضة”
ً
حتت قيادة اجلماعة امل�رصية؛ ف�إن هناك اختالف ًا يف م�ستوى تطور املجتمعني امل�رصى والتون�سى،
ورابعا
واختالف ًا �آخر فى البيئة ال�سيا�سية والثقافية ،وثالثًا فى امل�سارات ال�سيا�سية للحزب واجلماعة،
ً
فى طبيعة الأخطاء اجل�سيمة املرتكبة؛ الأمر الذي يفر�ض طابع ًا خا�ص ًا للمراجعات ذات الطابع
ال�سيا�سي ،من املنتظر �أن ت�رشع فيها “جماعة الإخوان امل�سلمني” فى م�رص.
ت�ستوجب الفرتة  25من يناير � 2011إىل  ٣يوليو  2013من “اجلماعة” وكل م�ؤرخ
مو�ضوعى وقفةً خا�صةً ؛ فهى تك�شف بو�ضوح ال التبا�س فيه عن طبيعة اخليارات اال�سرتاتيجية
احلقيقية “للجماعة” ،التى كانت دفينة فى زمن “التقية” قبل الثورة( .)2خالل هذه املرحلة التاريخية
�صارت “اجلماعة” جنم ًا �صاعد ًا ثم ”�سيد ًا” ،تتمتع خاللها ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بوزن
حا�سم يف م�ؤ�س�سات رئي�سية ل�صنع القرار فى م�رص ،مثل جلنة و�ضع تعديالت الد�ستور (مار�س
أخريا الرتبع
 )2011وجمل�سي ال�شعب وال�شورى ،والهيئة الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور ( ،)2012و� ً
على كر�سى رئا�سة اجلمهورية .كانت هناك بالطبع �رصاعات مع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
دائما بتفاهمات
الذى حكم البالد من  ١١فرباير � 2011إىل  30يونيو  .2012ولكنها كانت تنتهى ً
واتفاقات معلنة �أو غري معلنة ،وعلى ح�ساب القوى الرئي�سية التى بادرت بانتفا�ضة  25يناير
.2011
مل يحتدم ال�رصاع بني الطرفني قبل يونيو � 2013إال فى وقت مت�أخر؛ �أى فى ربيع ،2012
عندما تراجعت “اجلماعة” عن تعهدها بعدم تقدمي مر�شح لها فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية .بينما
طوال العامني احلا�سمني التاليني النتفا�ضة  ٥٢يناير كان اخلطاب ال�سيا�سى “للجماعة” ومواقفها
ال�سيا�سية اليومية تقدم امل�ساندة للجبهة التى “يحارب” فيها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة؛ �أى
تروي�ض قوى الإ�صالح والتغيري وتقزميها ،وتقدمي الغطاء ال�سيا�سى للمذابح التى نظمها “املجل�س”
فى ما�سبريو ،وحممد حممود ،و�أمام جمل�س الوزراء وغريها ،وحلمالت الت�شويه �ضد �شباب
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الن�شطاء ال�سيا�سيني واملنظمات احلقوقية ،و�أعمال القمع الأمنى والقانونى والق�ضائى �ضدهم.
فى هذا ال�سياق ،من ال�رضورى “للجماعة” �أن تعود �أي�ضا اىل ت�أمل الربنامج ال�سيا�سى
الوحيد املعلن لها ،الذى �أزيح ال�ستار عنه فى خريف عام � .2007إن �أخطر اجلرائم ذات الطابع
“الأيديولوجي” التي ارتكبتها “اجلماعة” خالل و�ضع د�ستور م�رص  2012حتت هيمنة �أغلبيتها
فى الهيئة الت�أ�سي�سية ،جتد م�صدرها يف هذا الربنامج ،الذي ي�ستوحي منط حكم �شمويل ،يوظف
فيه الإ�سالم ل�ضمان وتكثيف الطابع التوليتارى للحكم( .)3لقد زعمت “اجلماعة” حينذاك� ،أنها
م�ضطرة لتقدمي تنازالت لل�سلفيني من �أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�سية ،ولكن احلقيقة املوثقة �أن “اجلماعة”
كانت حينذاك ت�ستلهم ،وتطبق ب�شكل تدريجي “د�ستورها” املعلن قبل خم�س �سنوات.
الطرف الثاين الذي ح�صل على ما تطلع �إىله يف د�ستور  2012هو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
وخا�صة �ضمان الد�ستور “حلقها” فى حماكمة املدنيني ،وذلك للمرة الأوىل فى تاريخ الد�ساتري
امل�رصية.جدير بالذكر �أنه قبل د�ستور  2012كان يجوز �إحالة املدنيني امل�رصيني  -مبا يف ذلك
ٌ
الإخوان امل�سلمون  -للمحاكم الع�سكرية مبقت�ضى ن�ص قانونى ،ولكن غري د�ستورى .ولذا كانت
هناك طعون حمالة للمحكمة الد�ستورية العليا تطلب �إلغاء الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة املناق�ضة
لد�ستور  .1971وقد قام �أول برملان بعد انتفا�ضة يناير  2011بتعديل تلك الن�صو�ص القانونية.
بيد �أن د�ستور � 2012أعاد االعتبار اىل الن�صو�ص امللغاة ب�إباحته حماكمة املدنيني �أمام هذا الق�ضاء
اال�ستثنائي ،بل �إنه �أف�سح املجال بذلك لإ�ضافة ن�صو�ص قانونية جديدة ،تبيح �إحالة مدنيني ملحاكم
ع�سكرية ،وهو ما قام به بالفعل الرئي�سان عدىل من�صور وعبد الفتاح ال�سي�سى بعد  ٣يوليو .2013
ولعل ذلك يف�رس ملاذا مل ت�سع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل و�ضع د�ستور جديد متاما بعد الإطاحة بالرئي�س
حممد مر�سى وجماعة الإخوان امل�سلمني ،بل حر�صت على �أن تتخذ �شكل عملية “تعديل” لد�ستور
 .2012لقد مكنها ذلك من �أن تبعد مكا�سبها اال�سرتاتيجية منه عن دائرة اجلدال العام ،من �أجل
�أن تركز جهدها فى احل�صول على مكا�سب �إ�ضافية فى الد�ستور “املعدل”/اجلديد� .أما من عار�ضوا
بالتظاهر “د�سرتة” �إحالة املدنيني للمحاكم الع�سكرية ،فما زالوا يق�ضون عقوبة ال�سجن من � ٣إىل 5
�سنوات.
على الأرجح� ،سيكون اخلا�رس الوحيد فى �أى مراجعة جادة( )4تقوم بها جماعة الإخوان
امل�سلمني ،هو هيئتها القيادية التى �أدارت هذه املرحلة التاريخية ،وقادت خاللها اجلماعة فى عملية
انتحار �أخالقي ،قبل �أن ت�صري انتحار ًا �سيا�سي ًا ،لت�صبح �صيد ًا �سه ًال فى مرمى كتائب الإعدام
ال�سيا�سي ،ثم البدين لأجهزة الدولة العميقة� .أما اجلماعة ذاتها ،فقد ُتكتب لها �شهادة ميالد جديدة
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من خالل هذه املراجعة� .ستكون عملية قا�سية ال�شك فى ذلك؛ لأنها �ستتطلب قبل كل �شىء القدرة
على �أن ت�ضع اجلماعة نف�سها وجه ًا لوجه �أمام “املر�آة” .يفاقم من �صعوبة املهمة وق�سوتها ،افتقار
اجلماعة فى هذه اللحظة ،ومنذ زمن طويل ،ل�شخ�صيات قيادية كاريزمية ،تتمتع بات�ساع الأفق،
وم�ؤهلة لإدارة هذه العملية اال�سرتاتيجية ،وقادرة على �إجناز مراجعات جادة بينما ،يف الوقت
نف�سه ،جتري حماكمات متعددة وتع�سفية ممتدة ل�سنوات للقيادة الر�سمية للجماعة ،فى ظروف
احتجاز غري �إن�سانية ،وباتهامات �أغلبها ملفق ،ال ي�صدقها �إن�سان عاقل ،ف�ضال على �أنه ال �صلة لها
باجلرائم احلقيقية التي ارتكبها �أبرز �شخ�صيات هذه القيادة.
خالل املرحلة التح�ضريية للم�ؤمتر العام حلزب «النه�ضة» ،كان للم�ؤلف لقاء خا�ص مع
ال�شيخ را�شد الغنو�شى فى منزله بتون�س العا�صمة ،دار حول بع�ض الإ�شكاليات املثارة فى هذه
االفتتاحية ،وكذلك حول م�سئولياته كمفكر �إ�سالمى جمدد ومتفاعل مع ع�رصه ،جتاه جماعات
و�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سى الأخرى فى العامل العربى.

							
							
						

بهي الدين ح�سن

مدير مركز القاهرة

لدرا�سات حقوق الإن�سان
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الهوام�ش
.1ي�صعب �إطالق �صفة “املفكر” على �شخ�صيات قيادية �أخرى فى
جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي و�أحزابه املعتدلة (ال تنتهج طريق العنف
امل�سلح) فى العامل العربى.
.2يقول ح�سام متام يف بحثه القيم “الإ�سالميون وم�سارات الثورة
امل�رصية” املن�شور يف “ :2011 /2 /7ثمة �شكوك تقليدية فى �أن الإخوان
دوما �أقرب للنظام حتى فى خيالهم ال�سيا�سى ،و�أنهم دائما
يظلون
ً
راغبون� ،أو �أقله قابلون ،فى القرب منه حتى وهم ينتف�ضون �ضده� ،أو
على الأدق ي�شاركون ال�شارع فى االنتفا�ضة».
http://www.transeuropeennes.eu/ar/articles/246
.3انظر يف تقييم هذا الربنامج ،بهي الدين ح�سن “برنامج حزب الإخوان
امل�سلمني فى م�رص من منظور حقوق الإن�سان” يونيو .2008

http://www.cihrs.org/?p=2555

.4هناك عدد من اجلماعات والأحزاب ال�سيا�سية وال�شخ�صيات العامة،
التى ت�صنف نف�سها باعتبارها “ليربالية” �أو “ي�سارية” ،حتتاج �أي�ضا �إىل
ال�رشوع مبراجعة جادة مل�سارها ال�سيا�سى و�سلوكها القيمى ،وخا�صة منذ
الثالث من يوليو .٢٠١٣
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الإخوان  /د .معتز الفجريي.
جماع��ة الإخ��وان امل�سلم��ون بع��د خم���س �سن��وات م��ن ث��ورة يناير/
د�.أحمد عبد ربه .
ال�صراع على قيادة جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر /
د.جورج فهمي.
التمرد الإ�سالمي يف م�صر /خمتار عو�ض وم�صطفى ها�شم.
ت�صاعد
ّ
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املراجعات ال�سيا�سية والفكرية
التي مل جتري بعد داخل جماعة الإخوان
د .معتز الفجريي *

تهدف هذه الدرا�سة �إىل ر�صد وحتليل �أداء جماعة الإخوان امل�سلمني (اجلماعة) يف التعاطي
مع ق�ضايا الدميوقراطية وحقوق الإن�سان يف �أعقاب ثورة  25يناير  ،2011وحتى عزل
الرئي�س حممد مر�سي يف 3يوليو  .2013يكت�سب هذا املو�ضوع �أهميته من النقا�ش اجلاري
حاليا حول م�ستقبل اجلماعة ،واحتماالت وجود خالفات تنظيمية و�سيا�سية حمتدمة داخل تلك
ً
()2
()1
اجلماعة .واجلدل حول حتول بع�ض عنا�رص اجلماعة �إىل ممار�سة العنف وما يرتدد حول
جناح التنظيمات اجلهادية يف جتنيد بع�ض من �شباب ا�ﻹ خوان يف �صفوفها )3(.وقد �أ�سهم التقرير
ؤخرا يف ت�أجيج النقا�ش حول فكر اجلماعة ،وعالقاتها
الذي �أ�صدرته احلكومة الربيطانية م� ً
بالتنظيمات اجلهادية العنيفة؛ حيث و�صف امل�رشوع الفكري للجماعة باملتطرف،الأمر الذي
قد يدفع �أ�صحابه �إىل ممار�سة العنف�.سلط التقرير ال�ضوء على التناق�ض بني �أيديولوجية
اجلماعة وبني قيم احلرية والتعددية والت�سامح وقبول الآخر ،و�أو�صى برف�ض منح ت�أ�شريات
دخول �إىل بريطانيا �ﻷ ع�ضاء اجلماعة �أو املرتبطني بها ممن �صدرت عنهم ت�رصيحات ت�ؤيد �أو
* باحث م�رصي ونا�شط يف جمال حقوق الإن�سان.
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حتبذ العنف والتطرف )4(.كل ذلك يزيد من �أهمية اخلو�ض يف حتليل امل�سار الفكري وال�سيا�سي
للجماعة.
قد يرى كثري من �أع�ضاء اجلماعة �أن الوقت غري منا�سب �ﻹ ثارة مثل هذا النقا�ش و�سط مناخ
نظرا
القمع غري امل�سبوق الذي متار�سه ال�سلطات امل�رصية �ضد قيادات و�أع�ضاء اجلماعة؛ لكن ً
لكون اجلماعة �أحد التنظيمات ال�سيا�سية الكربى ،يف �إطار ما يعرف بتيار ا�ﻹ �سالم ال�سيا�سي،
ومازالت لها قواعد �شعبية يف م�رص وخارجها رغم موجات القمع املتتالية،ف�إنه البد �أن ت�أتي
اللحظة التي �ستعود فيها اجلماعة مرة �أخرى �إىل العمل ال�سيا�سي؛وهو ما يجعل من املراجعة
النقدية ملواقف اجلماعة وقراراتها خالل ال�سنوات الأخرية �رضورة ال غنى عنها.
من ناحية �أخرى ت�شهد اللحظة ال�سيا�سية الراهنة يف م�رص م�أز ًقا دقيق ًا للغاية يف م�سار التغيري
ال�سيا�سي الذي �أطلقته ثورة يناير؛ حيث مت �إف�ساح املجال لإعادة ت�أ�سي�س نظام �سلطوي جديد،
ميار�س القمع ب�شكل غري م�سبوق .وهو ما يزيد من �أهمية �إجراء مثل هذه املراجعات والتقييمات
لي�س فقط مل�سار اجلماعة ،بل هناك �أهمية �أي�ض ًا لتقييم �أداء �سائر القوى ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى.
و�أخري ًا فقد �أطلقت م�ؤخر ًا قيادات اجلماعة دعوات ل�سائر القوى ال�سيا�سية املعار�ضة للنظام
احلايل �إىل اال�صطفاف الثوري معها؛ لكن يبدو �أن كثري ًا من هذه القوى ال�سيا�سية التي تنتقد
جمددا يف عمل �سيا�سي م�ستقبلي،
ال�سجل ال�سيا�سي ال�سابق للجماعة ترف�ض فكرة التعاون معها
ً
بل يدعوها البع�ض �إىل �إجراء مراجعة حقيقة ونقدية لهذا ال�سجل قبل احلديث عن �أي �إمكانية
ال�صطفاف جديد.
يف هذا ا�ﻹ طار تطرح هذه الدرا�سة بع�ض ًا من اخلال�صات النقدية مل�سار اجلماعة ،وعالقتها
بالقوى ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى يف مرحلة ما بعد ثورة يناير ،وتعتمد يف حتليلها و�أحكامها على
م�صادر ووثائق �أولية وثانوية متنوعة ،منها ما هو �صادر ب�شكل ر�سمي عن اجلماعة� ،أو
حزب احلرية والعدالة� ،أو القيادات ا�ﻹ خوانية املعروفة.
اﻻ�ستنتاج الرئي�سي لهذه الورقة �أن �سلوك اجلماعة جتاه �إدارة العملية اﻻنتقالية غلب عليه
اﻻنحياز �إىل تعظيم مكا�سبها ال�سيا�سية على ح�ساب �إجناح عملية انتقالية توافقية ،وعدم الرتدد
يف اﻻلتقاء مع ا�ﻷ جندة ال�سلطوية مل�ؤ�س�سات النظام القدمي ،مادام ذلك يعظّ م من هذه املكا�سب.
من ناحية �أخرى تبنت اجلماعة منظور ًا �إجرائي ًا للعملية الدميوقراطية ،يتناق�ض مع قيم امل�ساواة
والتعددية ،ومار�ست ا�ﻹ ق�صاء عرب توظيف �أدوات الدولة القمعية املتوارثة من ا�ﻷ نظمة ال�سابقة،
و�سعت للهيمنة على م�ؤ�س�سات الدولة خلدمة امل�رشوع ال�سيا�سي والأيديولوجي للجماعة.
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لقد عمقت هذه املمار�سات من امل�سافة بني اجلماعة و�سائر القوى ال�سيا�سية يف م�رص،
كثريا من هذه القوى �إىل ت�أييد الإق�صاء اجلاري للجماعة ،ورف�ض اﻻ�صطفاف معها
ودفعت
ً
يف �أي عمل �سيا�سي منظم �ضد ممار�سات النظام احلايل .على هذا ا�ﻷ �سا�س تخل�ص الورقة �إىل
�أن عودة اجلماعة �إىل احلياة ال�سيا�سية يف امل�ستقبل ،وجتاوز حالة الإق�صاء ،والإق�صاء امل�ضاد
بني اجلماعة وغريها من قوى �سيا�سية ،يتطلب مراجعة �شاملة وجريئة من جانب قيادات
اجلماعة واملنخرطني فيها ملعتقداتهم الفكرية ،وجتربتهم يف احلياة ال�سيا�سية امل�رصية.
لن تتطرق هذه الدرا�سة �إىل ق�ضية اجتاه عدد من كوادر اجلماعة �إىل العنف �ضد الدولة،
�أو االن�ضمام ل�صفوف التنظيمات اجلهادية يف مرحلة ما بعد عزل حممد مر�سي ،لكن �إحدى
خال�صات الورقة �أن العنف قبل �أن يتحول �إىل فعل ،فهو كامن يف فكر جماعة الإخوان
امل�سلمني ،مبا يحمله هذا الفكر من تغذية اﻻ�ستقطاب الديني يف املجتمع بني م�رشوعها ا�ﻹ �سالمي
وبني امل�رشوعات الأخرى ،وت�أجيجه لنزعة الكراهية والتحري�ض �ضد املعار�ضني لهذا
امل�رشوع ا�ﻹ �سالمي واملختلفني دينيا يف املجتمع .وقد مار�ست اجلماعة التحري�ض والعنف
أي�ضا �إىل حتديات ا�ﻹ دارة
�ضد خ�صومها �أثناء توليها ال�سلطة .كذلك لن تتطرق هذه الدرا�سة � ً
الداخلية للجماعة� ،أو ما يعرف بـ «اجلمود التنظيمي» ،لكن جتدر ا�ﻹ �شارة �إىل �أن طريقة �إدارة
اجلماعة ت�ؤثر يف حمتوى ر�سالتها الفكرية ،وا�سرتاتيجيات عملها ،وتفاعلها مع الآخرين .وقد
�أكد بع�ض الدار�سني على �أهمية تعاطي اجلماعة مع هذا امللف يف �إطار النقا�ش حول م�ستقبلها
()5
ال�سيا�سي يف م�رص.

 .1منهج �إدارة العملية اﻻنتقالية
واجهت عملية اﻻنتقال الدميوقراطي حتديات جمة بعد �إجبار الرئي�س ال�سابق مبارك
على تقدمي ا�ستقالته ،وتفوي�ضه املجل�س ا�ﻷ على للقوات امل�سلحة لإدارة �شئون البالد� .أهم
هذه التحديات كانت �أن وجدت القوى ال�سيا�سية التي �شاركت يف الثورة �أن عليها التعامل
والتفاو�ض مع م�ؤ�س�سات النظام القدمي؛ هذه امل�ؤ�س�سات ،وب�شكل �أخ�ص امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
كانت ت�سعى �إىل احلفاظ على املكا�سب وال�ضمانات ال�سيا�سية التي تتمتع بها ،كما �سعت هي
الأخرى �إىل ت�شكيل النظام اجلديد بال�شكل الذي ينا�سب طموحاتها .االختالف اجلذري بني
امل�رشوعات الأيديولوجية وا�ﻷ هداف ال�سيا�سية للقوى واحلركات ال�سيا�سية التي �شاركت يف
التظاهرات واﻻعت�صامات طوال الأيام الأوىل للثورة� ،أعاق قدرة هذه القوى على توحيد
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�صفوفها للح�صول على �أكرب قدر من املكا�سب والتنازالت من م�ؤ�س�سات النظام القدمي ،وعلى
ر�أ�سها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
احتفظت جماعة ا�ﻹ خوان امل�سلمني ب�أجندة ور�ؤية خا�صة لدورها يف مرحلة ما بعد مبارك؛
حيث كانت اجلماعة ترى �أن الفر�صة �سانحة �ﻷ ن حت�صل على �أكرب قدر ممكن من املكا�سب
ال�سيا�سية ،و�أن ت�صوغ ترتيبات اﻻنتقال مبا يخدم م�رشوعها ال�سيا�سي ،حتى و�إن دفعها ذلك
�إىل التفاهم املنفرد مع املجل�س الع�سكري الذي توىل م�سئولية و�ضع ترتيبات مرحلة ما بعد
مبارك .مل تخل القوى ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى من تناق�ضات وت�ضاد �أي�ض ًا يف الر�ؤى و ا�ﻷ هداف
حال بينها وبني احلفاظ على جبهة موحدة طوال املرحلة اﻻنتقالية .لكن يف الوقت الذي
توحدت فيه معظم هذه القوى يف بداية املرحلة اﻻنتقالية على �أهمية التوافق على الد�ستور،
كانت اجلماعة وحلفا�ؤها يف التيار الإ�سالمي ي�سريون يف اجتاه �آخر ،ي�ضمن لهم هيمنة �رسيعة
على م�ؤ�س�سات الدولة الت�رشيعية والتنفيذية؛ ومن ثم التحكم يف كتابة الد�ستور .وقد تطلب
ا�ﻷ مر يف �أحيان كثرية �أن ت�صطف اجلماعة مع املنظومة ال�سلطوية نف�سها التي اندلعت �ضدها
الثورة ،يف مواجهة �سائر القوى ال�سيا�سية .وعندما كانت اجلماعة تتعر�ض �ﻷ زمات نتيجة
توتر عالقتها مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف بع�ض ا�ﻷ وقات كانت حتاول ترميم عالقتها بالقوى
ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى؛ لكن بهدف تكتيكي ومرحلي� ،إذ �رسعان ما كانت تنق�ض �أو تلتف على
اتفاقاتها ،وتعود ملنهجها ا�ﻹ ق�صائي جمددا .ا�ستمر الإخوان يف اتباع هذا املنهج حتى عزل
الرئي�س حممد مر�سي ،بل �إن جتربتهم الق�صرية يف احلكم ك�شفت عن منهجهم اال�ستبدادي
والإق�صائي يف �إدارة البالد.
كانت م�رص بحاجة �إىل بناء منوذج توافقي خالل �إدارة املرحلة اﻻنتقالية ،ت�شارك يف �إطاره
خمتلف القوى ال�سيا�سية يف و�ضع عدد من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية والد�ستورية ،والتوافق على
توفري احلد ا�ﻷ دنى من �ضمانات حقوق الإن�سان وحقوق ا�ﻷ قليات .هذه الرتتيبات وال�ضمانات
كان من �ش�أنها �أن ت�ضمن الوجود ال�سيا�سي جلميع ا�ﻷ طراف ،لكن يف �إطار بع�ض التنازالت
من جميع ا�ﻷ طراف .رمبا كان هذا امل�سار �سيجنب جتربة اﻻنتقال ال�سيا�سي يف م�رص ما �شهدته
فيما بعد من �أزمات �سيا�سية عميقة ،تفاقمت حتت حكم اجلماعة وبعده .مل يكن ا�ستئثار ف�صيل
واحد بو�ضع هذه الرتتيبات اﻻختيار ال�صائب؛ نظرا لوجود تراث طويل من عدم الثقة بني
خمتلف الف�صائل ال�سيا�سية ،وهو ما يتجلى يف العالقة املتوترة بني التيار الإ�سالمي والتيارات
ا�ﻷ خرى ،ووجود خماوف عميقة لدى قطاعات من املجتمع امل�رصي جتاه اجلماعة ،وما متثله
من �أفكار وقيم .ت�سعى الدرا�سة يف ال�سطور التالية �إىل التدليل على هذه اال�ستنتاجات.
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التفاهم على املرحلة اﻻنتقالية مع املجل�س الع�سكري:
تعظيم املكا�سب ال�سيا�سية للجماعة كان العامل ا�ﻷ كرث ح�سما يف عالقتها على مدار تاريخها
بالنخب احلاكمة ،ب�رصف النظر عن طبيعة النظام ال�سيا�سي احلاكم؛ فاجلماعة تعطي وزنا
�أكرب ،عندما تكون الفر�صة �سانحة ،لقبول تفاهمات مع ال�سلطات احلاكمة ،بدال من العمل
على �أجندة تغيري جذرية �أو ثورية .ا�ﻷ مر الذي يجعلها يف كثري من ا�ﻷ وقات ت�صطف مع
ال�سلطات احلاكمة يف مواجهة �سائر القوى ال�سيا�سية .يف عهد الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات،
ارت�ضت اجلماعة ب�أن يكون انفتاح النظام احلاكم حينذاك عليها و�سيلة للت�ضييق على التيارات
الي�سارية والنا�رصية .ورغم ان�ضمام اجلماعة يف عهد مبارك ملطالب �سائر القوى ال�سيا�سية
يف ا�ﻹ �صالح ال�سيا�سي ،فقد كانت حتتفظ لنف�سها با�ستقاللية يف مواقفها عن الآخرين ،مبا ي�سمح
لها بالتو�صل لتفاهمات ،و�إجراء مناورات مع النخبة احلاكمة يف ذلك الوقت؛ فقد تردد كثريا
ا�ستعداد قيادات اجلماعة ،يف �أكرث من منا�سبة وقت حكم مبارك ،لدعم النظام� ،أو املوافقة
على انتقال ال�سلطة �ﻷ حد �أفراده بعد رحيل مبارك� ،إذا كان ذلك من �ش�أنه تعظيم مكا�سبها
ال�سيا�سية .هذا ا�ﻷ مر قلل من �أن تكون جماعة الإخوان امل�سلمني �رشيكً ا ميكن الوثوق به ،و
االعتماد عليه يف �أي عمل �سيا�سي م�شرتك لل�ضغط من �أجل التحول الدميوقراطي .ويف احلقيقة
ف�إن بع�ض ا�ﻷ حزاب ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى يف م�رص� ،سواء كانت ليربالية �أو ي�سارية ،عربت
�أي�ض ًا يف منا�سبات كثرية عن ا�ستعدادها للتخلي عن مبادئها وحلفائها لتحقيق مكا�سب �سيا�سية
خا�صة بها.
قبل الثورة �أعلنت اجلماعة يف بيان لها يوم  19يناير  2011عن عدد من املطالب
ا�ﻹ �صالحية )6(،ومل تعلن ر�سمي ًا عن تبنيها �أو م�شاركتها يف مظاهرات 25يناير؛ لكنها �أكدت
�أنها لن متنع �أع�ضاء اجلماعة من امل�شاركة )7(.بعد ذلك ان�ضمت اجلماعة ر�سميا �إىل املظاهرات
يف ا�ﻷ يام التالية ،بعد ت�صاعد حركة االحتجاجات يف ال�شارع .و�أعلنت اجلماعة �رصاحة يف
بياناتها ال�صادرة �أيام  31يناير  ،2010و1و 2فرباير  2011عن رف�ضها للحوار ،و�سقوط
�رشعية النظام ،و�أكدت عدم قبولها �ﻷ ي �إ�صالحات حمدودة يعلن عنها النظام ،ومت�سكها
برحيل مبارك ،ودعت اجلماهري �إىل التحلي بال�صرب يف امليادين )8(.هذا املوقف تغري فيما بعد،
و�أعلنت اجلماعة عن قبولها باحلوار مع نظام مبارك ،ودعت ملا اعتربته «منهج الإ�صالح
()9
ال�سلمي ال�شعبي املتدرج».
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يف خ�ضم احلراك الثوري يف  31يناير  ،2011فو�ض مبارك نائبه عمر �سليمان للحوار
مع القوى ال�سيا�سية حول خمتلف املطالب التي نادت بها املظاهرات واﻻعت�صامات يف ميادين
م�رص .قوبلت هذه الدعوة بالرف�ض من بع�ض احلركات ال�شبابية وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
القريبة من هذه احلركات ،والني مت�سكت ب�أن رحيل مبارك عن ال�سلطة يف �إطار ترتيبات
انتقالية د�ستورية وم�ؤ�س�سية جديدة البد �أن ي�سبق �أي حوار .عدد �آخر من القوى ال�سيا�سية،
مثل �أحزاب الوفد والتجمع ،وما عرف بلجنة احلكماء ،قبلوا احلوار مع عمر �سليمان،
وتوافقوا على عدد من الرتتيبات اﻻنتقالية التي تتم يف �إطار ا�ستكمال الرئي�س مبارك مدته
الرئا�سية ا�ﻷ خرية .كانت ا�ﻹ خوان من بني هذه القوى التي قبلت هذا احلوار ،بل �إن هناك
معلومات ترددها م�صادر �إخوانية ب�أن عدد ا من قيادات اجلماعة كان قد التقى ب�شكل �رسي
ً
مع عمر �سليمان يوم �أول فرباير ،واتفقوا على �سحب اجلماعة لعنا�رصها من تظاهرات ميدان
التحرير مقابل الإفراج عن عدد من قيادات اجلماعة من ال�سجون ،وعلى ر�أ�سهم خريت
ال�شاطر وح�سن مالك ،وال�سماح للجماعة بت�أ�سي�س حزب �سيا�سي ،وجمعية �أهلية )10(.وقد
دافعت قيادة الإخوان بحما�س يف ذلك الوقت عن نتائج جل�سات احلوار التي متت بني عدد من
()11
القوى ال�سيا�سية وعمر �سليمان.
كثريا من القوى ال�سيا�سية الأخرى التي روجت لنتائج احلوار مع عمر �سليمان
أي�ضا ف�إن
� ً
ً
كانت ترغب يف �أن تتم عملية اﻻنتقال ال�سيا�سي ب�شكل منظم ويف �إطار م�ؤ�س�سات نظام مبارك؛
وحت�سبا لإمكانية هيمنة تيار ا�ﻹ �سالم ال�سيا�سي بقيادة
خوف ًا من احتماالت عدم اﻻ�ستقرار،
ً
()12
اجلماعة ،يف حال متت العملية اﻻنتقالية يف ظل فراغ د�ستوري وم�ؤ�س�سي .مل تنجح خطة
عمر �سليمان يف وقف حركة اﻻحتجاجات واﻻعت�صامات يف ال�شارع ،ومل يكن مبقدور �أي
ف�صيل �سيا�سي يف ذلك الوقت �أن يوقف هدير االحتجاجات الغا�ضبة .تردد �أي�ض ًا �أن قبول
بع�ض القيادات العليا يف اجلماعة للتفاو�ض والتفاهم مع عمر �سليمان ت�سبب يف �إثارة غ�ضب
قطاعات وا�سعة من قيادات اجلماعة و�أع�ضائها ،خا�صة ال�شباب الذين التحموا يف امليادين مع
املجموعات ال�شبابية الأخرى من خارج التيار ا�ﻹ �سالمي.
مرة �أخرى �إىل رف�ض احلوار ،والعودة
بدءا من  7فرباير ،واجتهت ً
تغري موقف اجلماعة ً
()13
للمطالبة برحيل مبارك ،ورف�ض الإ�صالحات اجلزئية التي دعا �إىلها عمر �سليمان .اتخاذ
اجلماعة ملواقف تبدو متناق�ضة طوال �أيام الثورة ،ارتبط بقلق قياداتها من التداعيات ا�ﻷ منية
أي�ضا حر�ص اجلماعة على اتخاذ موقف و�سط ي�سمح لها باملناورة
املحتملة لت�صدرها امل�شهد ،و� ً
مع خمتلف ا�ﻷ طراف ال�سيا�سية .كما ك�شف هذا التناق�ض عن اختالفات يف التقديرات و الر�ؤى
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غريبا يف هذا ا�ﻹ طار �أن
ال�سيا�سية بني قيادات و�أع�ضاء اجلماعة يف هذا الوقت )14(،ولي�س
ً
ت�ستقيل بع�ض القيادات ال�شابة البارزة من اجلماعة بعد الثورة؛ اعرتا�ض ًا على غياب ال�شفافية
يف �إدارة �شئونها و�صناعة واتخاذ القرارات ،واحتجاجا على عدم جتاوب قيادات اجلماعة مع
()15
احلركات ال�شبابية وال�سيا�سية الثورية.
قبول ودعم ا�ﻹ خوان للخطة اﻻنتقالية التي �أعلن عنها املجل�س الع�سكري كانت املحطة الفارقة
التي �أدت �إىل تفاقم اال�ستقطاب بني اجلماعة وحلفائها يف التيار ال�سلفي من جهة ،والتيارات
الليربالية والي�سارية واحلركات ال�شبابية من جهة �أخرى� .شملت هذه اخلطة اﻻنتقالية اﻻ�ستفتاء
على عدد من التعديالت الد�ستورية جتريها جلنة من اخلرباء يعينها املجل�س الع�سكري ،متهيد ًا
�ﻹ جراء انتخابات برملانية ورئا�سية ،على �أن ينتخب الربملان اجلديد جمعية ت�أ�سي�سية تعد م�سودة
د�ستور جديد يطرح بعد ذلك لال�ستفتاء .وبالفعل ت�شكلت جلنة تعديل الد�ستور ،وكانت اجلماعة
الف�صيل ال�سيا�سي الوحيد الذي اختري �أحد قياداته لع�ضوية هذه اللجنة.
التف�سري ا�ﻷ رجح لهذا امل�سار الذي اختارته اجلماعة ،هو اقتناع قياداتها ب�أن هذه اخلطة
اﻻنتقالية �ستدعم هيمنتها على �صياغة الد�ستور اجلديد،وعلى جميع خمرجات العملية اﻻنتقالية.
دافع تيار ا�ﻹ �سالم ال�سيا�سي بقوة عن هذه اخلطة ،و�أخذ على عاتقه مهمة الرتويج لها ،بزعم �أن
أي�ضا على الهوية ا�ﻹ �سالمية للدولة امل�رصية
هذه اخلطة �ست�ضمن اﻻ�ستقرار للبالد ،و�ستحافظ � ً
�ضد �أي حماوالت للم�سا�س باملادة الثانية لد�ستور  ،1971والتي تن�ص على �أن «ا�ﻹ �سالم دين
الدولة ،ومبادئ ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع».
مطروحا من جانب التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية
يف احلقيقة مل يكن تعديل �أو �إلغاء هذه املادة
ً
مب�رص يف ذلك الوقت .وقد بدا وا�ضح ًا من ت�سل�سل ا�ﻷ حداث فيما بعد �أن طموحات اجلماعة
التي �أرادت حتقيقها يف الد�ستور اجلديد ،ويف هند�سة النظام ال�سيا�سي ب�شكل عام ،كانت
تتجاوز �سقف املادة الثانية .اعتماد التيار الإ�سالمي على مربر حماية املادة الثانية كان ي�ضمن
�أي�ض ًا ح�شد منا�رصيه لدعم اخلطة اﻻنتقالية  ،والت�صويت بنعم للتعديالت الد�ستورية يف مار�س
 .2011هذه التعبئة على �أ�سا�س الدين كان لها �أثر بالغ اخلطورة يف �إ�شعال اﻻ�ستقطاب على
�أ�سا�س الدين والهوية� .أ�سهم هذا اﻻ�ستقطاب الديني يف تهمي�ش ق�ضايا �أخرى بالغة ا�ﻷ همية
يف التحول الدميوقراطي ،من �ضمنها �إ�صالح امل�ؤ�س�سات والت�رشيعات املوروثة من النظام
ال�سابق� ،أو التوافق على �إ�صالحات اجتماعية واقت�صادية .كما غري هذا اﻻ�ستقطاب خريطة
التحالفات ال�سيا�سية ب�شكل كامل ،و�شجع يف مرحلة الحقة �أن�صار النظام ال�سابق على �إعادة
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تنظيم �صفوفهم حتت الفتة مواجهة خطر دولة ا�ﻹ خوان ،بل والتحالف مع بع�ض القوى
ال�سيا�سية اجلديدة التي ت�شكلت يف �أعقاب الثورة .وكانت اجلماعة يف بداية املرحلة اﻻنتقالية قد
تعهدت ل�رشكائها يف الثورة ،ب�أنها �سترت�شح فقط على  %25من مقاعد جمل�س ال�شعب ،و�أنها
لن تطرح مر�شح ًا لالنتخابات الرئا�سية؛ حر�ص ًا منها على م�ساهمة جميع القوى ال�سيا�سية يف
بناء امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والد�ستورية يف مرحلة ما بعد مبارك ،لكنها مل تلتزم بهذه التعهدات،
و�سعت طوال املرحلة اﻻنتقالية �إىل �أن تكون �صاحبة النفوذ والهيمنة على الربملان وال�سلطة
التنفيذية.
�سيناريو املبادئ فوق الد�ستورية:
كانت �صيغة ما عرف ب»املبادئ فوق الد�ستورية» مبثابة �أحد املخارج التي اقرتحتها
وروجت لها العديد من القوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين؛ لتجاوز اﻻنق�سام الذي �أحدثته
اخلطة اﻻنتقالية غري التوافقية التي �صاغها املجل�س الع�سكري ،و�أيدها التيار الإ�سالمي .تقوم
هذه ال�صيغة على توافق خمتلف القوى ال�سيا�سية على جمموعة من املبادئ التي يجب �أن تلتزم
بها اجلمعية الت�أ�سي�سية �أثناء �صياغة الد�ستور اجلديد .حتتوي هذه املبادئ على و�ضع �ضمانات
للحقوق واحلريات العامة ،وبناء نظام دميوقراطي ،وال يجوز �ﻷ ي تيار �سيا�سي �أن يتجاوز
هذه املبادئ خالل و�ضع الد�ستور اجلديد .طرح العديد من امل�رشوعات واملقرتحات للمبادئ
فوق الد�ستورية ،منها م�سودة تقدم بها د.حممد الربادعي ،وم�سودة �أخرى تقدم بها حزب
الوفد يف �إطار ما عرف بالتحالف الوطني ،وم�سودة �صاغها ائتالف منظمات حقوق الإن�سان
امل�ستقلة ،وم�سودة علي ال�سلمي ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء حينذاك ،والتي متت �صياغتها
حتت رعاية املجل�س الع�سكري.
�أثارت م�سودة ال�سلمي لغطا كبريا نتيجة احتوائها على عدد من املواد التي تعطي �صالحيات
وا�سعة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية يف النظام ال�سيا�سي ،وحتميها من رقابة الهيئات املدنية املنتخبة.
رف�ضت اجلماعة وعدد �آخر من القوى ال�سيا�سية هذه امل�سودة؛ لكن اجلماعة مل تكن �ضد هذه
امل�سودة فح�سب ،بل كانت �ضد فكرة وثيقة املبادئ فوق الد�ستورية من حيث املبد�أ ،ومت�سكت
بحق الربملان اجلديد يف و�ضع معايري اختيار اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وحق هذه اجلمعية يف �صياغة
أي�ضا االلتزام مبرجعية مواثيق حقوق الإن�سان الدولية ،معتربة �أن
الد�ستور .رف�ضت اجلماعة � ً
هذه املواثيق ت�صطدم بهوية املجتمع امل�رصي وثقافته ا�ﻹ �سالمية ،ومبرجعية ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية
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احلاكمة للد�ستور والدولة.

()16

عدم الوفاء بالتوافقات ال�سيا�سية مع ال�شركاء( :تعهدات فريمونت)
جتددت حماوالت التوافق بني اجلماعة وعدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية العامة واحلركات
ال�شبابية من خارج التيار ا�ﻹ �سالمي ،وذلك قبل �أيام قليلة من ا�ﻹ عالن عن الفائز باالنتخابات
الرئا�سية؛ �إذ كانت اجلماعة يف حاجة �إىل دعم �سيا�سي وا�سع النطاق ،لي�ساعدها يف مواجهة
وجتاوز عدد من ا�ﻷ زمات .كانت اجلماعة تخ�شى احتماالت تزوير اﻻنتخابات ل�صالح املر�شح
القوي �أحمد �شفيق� ،أحد الوجوه البارزة لنظام مبارك .وكان حل جمل�س ال�شعب ،بعد حكم
املحكمة الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ،مبثابة �صدمة
ال ل�سلطات
ال مكب ً
للجماعة .يف الفرتة نف�سها �أ�صدر املجل�س الع�سكري �إعالن ًا د�ستوري ًا مكم ً
و�صالحيات الرئي�س املنتخب ،و�شكل جمل�س ًا للدفاع الوطني ،الع�ضوية ا�ﻷ كرب فيه لذوي
اخللفيات الع�سكرية .كما �أ�صدر وزير العدل قرار ًا مبنح ال�ضبطية الق�ضائية �ﻷ فراد القوات
امل�سلحة؛ ا�ﻷ مر الذي اعترب حينها خطوة متهيدية لإجراءات قمعية من جانب املجل�س الع�سكري،
�ضد التحركات ال�سيا�سية يف ميادين م�رص.
ا�ستمعت اجلماعة خالل هذه اجلوالت �إىل انتقادات الذعة ملنهجها ال�سيا�سي طوال الفرتة
اﻻنتقالية .لكن قيادات اجلماعة وعلى ر�أ�سهم حممد مر�سي ،تعهدوا ب�صفحة جديدة ،وطالبوا
احل�ضور بالتكاتف مع اجلماعة ملجابهة ما و�صفوه بالتهديدات التي تواجه ثورة يناير وامل�ؤ�س�سات
املدنية املنتخبة.عقب جوالت من احلوار واملفاو�ضات توافق امل�شاركون على ما عرف �إعالمي ًا
بتعهدات فريمونت )17(.مبوجب هذه التعهدات؛ تعهد حممد مر�سي �أنه فور �إعالن فوزه بالرئا�سة
�سي�صدر قرارات بـ «ت�شكيل فريق رئا�سي ،وحكومة �إنقاذ وطني من جميع التيارات الوطنية،
ويكون رئي�س هذه احلكومة �شخ�صية وطنية م�ستقلة» .كما تعهد «بال�سعي لتحقيق التوازن يف
د�ستورا لكل امل�رصيني» .وقد �أكدت وثيقة فريمونت على
ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية مبا ي�ضمن
ً
»:ال�رشاكة الوطنية وامل�رشوع الوطني اجلامع الذي يعرب عن �أهداف الثورة وعن �أطياف
وتثل فيها املر�أة وا�ﻷ قباط وال�شباب».حتايل ا�ﻹ خوان على هذه
ومكونات املجتمع امل�رصي ،مٌ
()18
التعهدات ،ومل يلتزموا بها بعد فوز حممد مر�سي بالرئا�سة ،ا�ﻷ مر الذي �أدى �إىل ت�صاعد
ا�ﻷ زمات بني اجلماعة وبني �سائر التيارات ال�سيا�سية واملجتمعية ،وهو ما انتهى بتدخل اجلي�ش،
وعزل الرئي�س حممد مر�سي ،و�إق�صاء جماعة الإخوان امل�سلمني عن احلياة ال�سيا�سية.
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طريقة �إ�صدار د�ستور :2012
ال بطريقة �صدوره ،ثم ثاني ًا مبحتوى الد�ستور ،وما
نقد وثيقة د�ستور  2012يرتبط �أو ً
كفله من �ضمانات لتعزيز الدميوقراطية ،وحقوق الإن�سان.الطريقة التي �أدارت بها اجلماعة
عملية �إعداد د�ستور � 2012أثبتت �صحة املخاوف التي �أبداها كثري من القوى ال�سيا�سية على
خطة الفرتة اﻻنتقالية التي �صاغها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،خا�صة ملا حظيت به اخلطة
من ت�أييد اجلماعة وحلفائها ،وكانت اخلطة قد منحت جمل�س ال�شعب اخت�صا�ص انتخاب �أع�ضاء
اجلمعية الت�أ�سي�سية املنوط بها �صياغة الد�ستور .اعتمد التيار ا�ﻹ �سالمي على �أكرثيته الربملانية
لل�سيطرة على ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية ،والهيمنة بالتايل على خمرجات هذه اجلمعية .ورغم
�أن الق�ضاء ا�ﻹ داري كان قد ق�ضى ببطالن اجلمعية الت�أ�سي�سية ا�ﻷ وىل؛ نظر ًا النتخاب �أع�ضاء
من جمل�س ال�شعب يف هذه اجلمعية ،فلم يغري الإ�سالميون منهجهم ا�ﻹ ق�صائي يف ت�شكيل اجلمعية
الت�أ�سي�سية الثانية ،خالفًا لوعودهم للقوى ال�سيا�سية الأخرى قبل انتخاب الرئي�س حممد مر�سي.
لي�س هذا فح�سب ،بل �إن مترير د�ستور  2012اعتمد على حتايل �صارخ على الرقابة
الق�ضائية على عملية و�ضع الد�ستور .وذلك من خالل �إ�صدار الرئي�س حممد مر�سي ب�شكل
مفاجئ يف  22نوفمرب � 2012إعالن ًا د�ستوري ًا يح�صن جميع قرارات الرئي�س ،ويح�صن
اجلمعية الت�أ�سي�سية وجمل�س ال�شورى من رقابة الق�ضاء� .أقدم الرئي�س �أي�ض ًا مبوجب هذا ا�ﻹ عالن
الد�ستوري على عزل النائب العام ،وتعيني نائب عام جديد ب�إرادته املنفردة ،وذلك باملخالفة
لقانون ال�سلطة الق�ضائية ،وا�ﻹ عالن الد�ستوري ال�ساري يف م�رص يف ذلك الوقت� .أثار �صدور
هذا ا�ﻹ عالن انتقادات دولية وا�سعة؛ فقد اعتربته نايف بالي املفو�ضة ال�سامية حلقوق ا�ﻹ ن�سان
ال ج�سيم ًا حلكم القانون وا�ستقالل الق�ضاء ،وانتقدت طريقة هيمنة
بالأمم املتحدة ب�أنه ي�شكل �إخال ً
احلزب احلاكم على اجلمعية الت�أ�سي�سية.
تزامن �صدور ا�ﻹ عالن الد�ستوري مع ممار�سة جماعة ا�ﻹ خوان امل�سلمني وحلفائها �ضغوط ًا
مبا�رشة على املحكمة الد�ستورية العليا؛ لتعطيلها عن نظر ق�ضايا تتعلق بد�ستورية قانون ت�شكيل
اجلمعية الت�أ�سي�سية .كما �أ�سهمت يف �إ�شعال �أجواء اﻻ�ستقطاب الديني والطائفي ،من خالل تعبئة
التيار الإ�سالمي �ضد ما اعتربته اجلماعة حماوالت القوى ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى ،وا�ﻷ قباط،
امل�سا�س بالهوية الإ�سالمية ومرجعية ال�رشيعة ،ثم و�صل ا�ﻷ مر �إىل �ضلوع قيادات يف اجلماعة
�إىل التحري�ض املبا�رش ل�شباب اجلماعة على االعتداء على التيارات ال�سيا�سية الأخرى التي
كانت معت�صمة وقتذاك �أمام ق�رص اﻻحتادية الرئا�سي )19(.وعلى الرغم من ا�ضطرار الرئي�س
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حتت ال�ضغط املحلي والدويل �إىل �إلغاء ا�ﻹ عالن الد�ستوري يف 8دي�سمرب ،ف�إن ما ترتب على
�صدور ا�ﻹ عالن ،با�ﻹ �ضافة �إىل ممار�سة ال�ضغوط على املحكمة الد�ستورية؛ حققا هدف اﻻنتهاء
من �صياغة الد�ستور وطرحه لال�ستفتاء ال�شعبي ب�شكل �رسيع يف  51دي�سمرب ،بعيدا عن رقابة
الق�ضاء ،ودون تقدمي �أي تنازالت �أمام �سائر التيارات ال�سيا�سية واملجتمعية ا�ﻷ خرى.
اﻻلتقاء مع ا�ﻷ جندة ال�سلطوية مل�ؤ�س�سات النظام القدمي:
واحد من ا�ﻷ هداف التي �سعت اجلماعة �إىل حتقيقها خالل فرتة �صعودها ال�سيا�سي بعد
ثورة يناير هو البدء بالتحالف مع امل�ؤ�س�سات ا�ﻷ منية للنظام ال�سابق ،وحماولة توجيهها خلدمة
م�صاحلها ال�سيا�سية؛ متهيد ًا لل�سيطرة الكاملة عليها ،ال �إ�صالحها ب�شكل �شفاف ودميوقراطي.
يف هذا ا�ﻹ طار تغا�ضت اجلماعة عن اجلرائم واﻻنتهاكات التي ارتكبها �أفراد وزارة الداخلية
والقوات امل�سلحة يف حق املواطنني واحلركات ال�سيا�سية واملعار�ضني للخطة اﻻنتقالية ،والبطء
يف �إ�صالح م�ؤ�س�سات النظام ال�سابق ،و�إعادة �إنتاج ممار�ساته القمعية .قامت اجلماعة يف �أكرث
من منا�سبة ،من خالل قيادتها للربملان ،بالوقوف �إىل جانب امل�ؤ�س�سات ا�ﻷ منية يف مواجهة
القوى املعار�ضة.
كان ال�شغل ال�شاغل للجماعة عام  2011هو ا�ستكمال اخلطة اﻻنتقالية عرب �إجراء اﻻنتخابات
الربملانية والرئا�سية .وكانت ترى جميع ا�ﻷ حداث ال�سيا�سية من خالل هذا املنظور ،وتتجنب
توجيه انتقادات للمجل�س الع�سكري ،لكنها كانت يف كثري من ا�ﻷ حيان ت�ستغل امل�صادمات
الدموية بني املتظاهرين و�أفراد اجلي�ش �أو ال�رشطة ،يف ال�ضغط على املجل�س الع�سكري لتنفيذ
اخلطة اﻻنتقالية ،وت�سليم ال�سلطة �إىل الربملان والرئي�س املنتخبني .كان هذا هو خطاب اجلماعة
يف �أعقاب ما عرف مبذبحة ما�سبريو والتي راح �ضحيتها 25مواطن ًا ،و�أ�صيب الع�رشات ،بعد
جلوء اجلي�ش �إىل القوة يف ف�ض اعت�صام ومظاهرات احتجاجية للأقباط .جتنب بيان اجلماعة
حول �أحداث ما�سبريو توجيه �أي لوم للتعامل العنيف للجي�ش مع احتجاجات ا�ﻷ قباط ،وركز
على �أن ما جرى يف هذا اليوم هو م�ؤامرة لتعطيل عملية انتقال ال�سلطة ،و�إجراء اﻻنتخابات
الربملانية .كما �أ�شار البيان �إىل م�ؤامرة من �أطراف داخلية وخارجية ت�سببت يف حدوث العنف،
واتهم حزب احلرية والعدالة املتظاهرين ا�ﻷ قباط با�ستخدام العنف ،و»تعري�ض م�ؤ�س�سات
()20
الدولة للخطر”.
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جل�أت اجلماعة والتيار ال�سلفي �إىل ال�شارع يف عدد من املنا�سبات فقط لتعلن مت�سكها باخلطة
اﻻنتقالية ،ورف�ضها لتبني ما عرف ب»املبادئ فوق الد�ستورية” .من �أ�شهر هذه التظاهرات
ما عرف �إعالميا بجمعة ال�رشيعة 29يوليو ،ومليونية  19نوفمرب خالل العام ،2011
والتي ان�ضمت فيها اجلماعة �إىل بع�ض احلركات ال�شبابية التي عار�ضت وثيقة علي ال�سلمي
للمبادئ فوق الد�ستورية .لكن اجلماعة حر�صت على �أن تن�أى بنف�سها متام ًا عن املظاهرات
واﻻحتجاجات ال�سيا�سية �ضد وزارة الداخلية واملجل�س الع�سكري فيما عرف ب�أحداث حممد
حممود ،ومن بعدها �أحداث جمل�س الوزراء ،والتي قتل و�أ�صيب فيها العديد من ال�شباب،
()21
والوجوه الثورية املعروفة.
خالل عام  ،2012د�أبت قيادات اجلماعة وقيادات ذراعها ال�سيا�سية حزب احلرية
والعدالة ،على ترديد االتهامات املر�سلة التي كان يرددها املجل�س الع�سكري �ضد املتظاهرين
واحلركات ال�شبابية املعار�ضة لطريقة �إدارة البالد ،ويف �أحيان كثرية اجتهت بع�ض هذه
القيادات �إىل الدفاع عن وزارة الداخلية .كان ذلك رد فعل اجلماعة يف يناير وفرباير
 2012عندما بد�أت املظاهرات واالحتجاجات �أمام جمل�س ال�شعب ،حيث ا�ستعانت اجلماعة
ب�شبابها يف مواجهة املحتجني ،ومنعهم من الو�صول �إىل جمل�س ال�شعب ،فيما عرف �إعالميا
«مبوقعة الكردون» ،واتهم بيان اجلماعة «ه�ؤالء ال�شباب املعار�ضني باحل�صول على متويل
�أجنبي ،وتدريب بوا�سطة جهات �أجنبية للتخريب” )22(.وحتول جمل�س ال�شعب �إىل منرب التهام
()23
املتظاهرين بــ «البلطجة» و»العمالة للخارج”.
النموذج ا�ﻷ برز ال�ستعانة اجلماعة بكوادرها يف ترهيب وتعنيف املعار�ضني لها ،نراه
فيما عرف «ب�أحداث اﻻحتادية»،خالل يومي 25و 26نوفمرب 2011عندما اعتدى جمع
من �أع�ضاء اجلماعة ،بتعليمات وحتري�ض من قيادات اجلماعة واحلزب ،على املتظاهرين
واملعت�صمني �أمام ق�رص االحتادية .وكان االعت�صام ي�ضم املحتجني على الإعالن الد�ستوري
الذي �أ�صدره حممد مر�سي لتح�صني قراراته من رقابة الق�ضاء ،واملعار�ضني لت�شكيل اجلمعية
الت�أ�سي�سية ،وطريقة �صياغة د�ستور  )24(.2012بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أعرب الرئي�س حممد
مر�سي عن �شكره ودعمه لرجال ال�رشطة ( )25يف �أعقاب املواجهات التي اندلعت يف حمافظة
بور�سعيد يف  26يناير  ،2013احتجاج ًا على �أحكام الإعدام التي �صدرت �ضد  21من
�سكان املحافظة التهامهم بقتل ع�رشات من م�شجعي النادي ا�ﻷ هلي يف ا�ستاد بور�سعيد .هذه
املواجهات ،التي �شكر الرئي�س ال�رشطة على التعامل خاللها ،راح �ضحيتها �24شخ�صاً ،بينهم
اثنان من �ضباط ال�رشطة ،وقد اتهمت منظمات حقوق الإن�سان وزارة الداخلية با�ستخدام
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القوه املميتة �أثناء هذه املواجهات.
على الرغم من �أهمية ما �أقدم عليه الرئي�س مر�سي ب�شكل مفاجئ ال�سرتداد �صالحيات
الرئي�س املنتخب من املجل�س الع�سكري ،عرب �إلغاء ا�ﻹ عالن الد�ستوري املكمل ،و�إقالة امل�شري
طنطاوي وزير الدفاع ،والفريق �سامي عنان رئي�س ا�ﻷ ركان ،وهو ما ترتب عليه تعيني
الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي وزيرا للدفاع� ،إال �أن الرئي�س �سعى يف الوقت ذاته �إىل ا�ستمالة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وعدم امل�سا�س بامتيازاتها .اخلطوات التي �أقدم عليها مر�سي يف مواجهة
املجل�س الع�سكري كانت ت�صب بالأ�سا�س يف �صالح الرئي�س وجماعة ا�ﻹ خوان ،وكانت ت�ستهدف
ب�سط ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ب�أكرث مما كانت تهدف �إىل ت�أ�سي�س عالقة متوازنة
دميوقراطية بني ال�سلطات املدنية املنتخبة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية )26(.وقد حافظت اجلمعية
الت�أ�سي�سية املهيمن عليها من جانب التيار ا�ﻹ �سالمي على �صالحيات و�سلطات املجل�س الع�سكري
يف د�ستور  ،2012والتي من بينها املوافقة على حماكمة املدنيني �أمام حماكم ع�سكرية.
كما تبنت اجلماعة خطاب ًا مزدوج ًا يف التعامل مع الهجمة التي با�رشها املجل�س الع�سكري
�ضد منظمات حقوق الإن�سان منذ منت�صف عام  .2012ففي الوقت الذي كانت ت�صدر فيه
اجلماعة بيانات باللغة الإجنليزية للمجتمع الدويل حول �أهمية املجتمع املدين ،و�رضورة
حتريره من القيود ،كانت البيانات التي ت�صدرها باللغة العربية ،وت�رصيحات قيادات اجلماعة
وحزب احلرية والعدالة داخل م�رص ت�أتي م�ساندة للتحقيقات التي جتريها ال�سلطات امل�رصية
�ضد التمويل ا�ﻷ جنبي ملنظمات حقوق الإن�سان ،مرددة االتهامات نف�سها التي كان يوجهها
املجل�س الع�سكري ملنظمات املجتمع املدين )27(.وقد �أيدت اجلماعة فيما بعد �أحكام ال�سجن التي
�صدرت �ضد  34من ن�شطاء الدميوقراطية وحقوق الإن�سان امل�رصيني وا�ﻷ جانب باتهامات
التمويل ا�ﻷ جنبي ،والعمل دون ت�رصيح من ال�سلطات امل�رصية )28(.يف الأ�شهر ا�ﻷ خرية حلكم
الرئي�س حممد مر�سي ،كانت احلكومة ت�ستعد �ﻹ �صدار قانون جديد للجمعيات ا�ﻷ هلية ،يعيد
�إنتاج العديد من القيود املفرو�ضة ،يف ظل القانون رقم  84لعام ، 2002على ن�شاط املنظمات
()29
غري احلكومية امل�رصية والدولية.

.2املنظور الإجرائي للدميوقراطية
يحلل ويعر�ض هذا اجلزء مل�شكالت فهم وممار�سة جماعة الإخوان امل�سلمني للدميقراطية
.اﻻ�ستنتاج الرئي�سي لهذا اجلزء �أن احلما�سة يف دفاع اجلماعة عن تو�سيع م�ساحة امل�شاركة
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ال�سيا�سية ،وحرية التنظيم ،والتجمع ال�سلمي ،و�إجراء انتخابات تناف�سية ال ينبع من �إميان
حقيقي بالعملية الدميقراطية ك�إطار لإدارة العالقة بني خمتلف اﻻجتاهات ال�سيا�سية والفكرية يف
املجتمع يف �إطار احرتام احلقوق واحلريات العامة .بل �إن فهم وممار�سة اجلماعة للدميقراطية
تتجه �إىل اختزالها يف �سل�سلة من الإجراءات ال�رضورية لتمكينها من هند�سة الدولة واملجتمع
على �أ�س�س م�رشوعها ال�سيا�سي والفكري .هذا الفهم يقوم على ر�ؤية اﻻنتخابات كتفوي�ض
مطلق للحاكم و الأغلبية املنتخبة يف تطبيق م�رشوعها ال�سيا�سي دون التقيد ب�ضمانات حقوق
الأقليات ،وحماية حقوق الإن�سان ،وا�ستقالل م�ؤ�س�سات الدولة العامة عن احلزب احلاكم،
واحرتام التوازن بني ال�سلطات ،وب�شكل �أخ�ص ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .هذا املنظور
الإجرائي وا�ﻷ داتي للدميقراطية ،والذي يفرغها من م�ضمونها القيمي وامل�ؤ�س�سي ،كان من
�ضمن العوامل التي �أججت من معار�ضة قطاعات وا�سعة من املجتمع حلكم اجلماعة ،بل �إن
خوف هذه القطاعات من امل�رشوع الفكري وال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني دفعهم �إىل
التحالف مع النظام ال�سابق يف مواجهة اجلماعة �،أو دعم القوات امل�سلحة للتدخل للإطاحة بحكم
جماعة الإخوان امل�سلمني ،ثم �إق�صائها عن احلياة ال�سيا�سية.
العالقة بني الدين والدولة:
تعطي الد�ساتري امل�رصية منذ د�ستور  1923و�ضع ًا مميزا للإ�سالم باعتباره الدين الر�سمي
للدولة .ت�أثر الت�رشيعات امل�رصية بدرجات متفاوتة بال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية بد�أ منذ بداية �إ�صدار
قوانني حديثة فيما عرف بحركة التقنني .و�أقرت بع�ض ال�سوابق الق�ضائية �أن الت�رشيعات
امل�رصية البد �أن تكون متفقة مع ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية قبل اعتماد املادة الثانية من د�ستور
 .1971ب�شكل عام ا�ستمر تطبيق هذه املادة خا�ضعا ل�سيطرة ال�سلطات احلاكمة ،لكنها فتحت
�آفاقا لتيارات ا�ﻹ �سالم ال�سيا�سي يف تكثيف ال�ضغط على م�ؤ�س�سات الدولة �ﻹ نفاذها )30(،والإ�شارة
�إىلها كمرجعية حاكمة يف مواجهة بع�ض الت�رشيعات ،وتناول العديد من الق�ضايا ،بع�ضها
مرتبط بحقوق املر�أة ،وحرية الر�أي والتعبري ،وحقوق ا�ﻷ قليات الدينية.
احتدمت النقا�شات املجتمعية عقب الثورة حول موقع الدين يف الد�ستور اجلديد .يف ال�سياق
امل�رصي يثري م�صطلح الدولة املدنية التبا�سا يف �ضوء تعدد مدلوالته امل�ستخدمة بوا�سطة القوى
ال�سيا�سية� ،إ�سالمية كانت �أو ليربالية .منذ �سبعينيات القرن املا�ضي بد�أت قوى الإ�سالم
ال�سيا�سي يف م�رص طرح براجمها يف �إطار ما عرف باحلل الإ�سالمي؛ ذلك احلل الذي يقوم
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على منظور �شامل للإ�سالم باعتباره دي ًنا ودولة .يف املقابل برز م�صطلح الدولة املدنية
كنقي�ض للدولة الدينية �أو الإ�سالمية .مفهوم الدولة املدنية عند كثري من م�ستخدميه يعك�س بع�ض
التناق�ضات التي دفعت تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل توظيف املفهوم يف �أدبياتها ال�سيا�سية،
وطرح ما يعرف بنموذج “الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية” )31(.التناق�ض الرئي�سي
الذي يطرحه مفهوم الدولة املدنية هو عدم و�ضوح حدود العالقة بني الدين من ناحية،
والت�رشيع وال�سيا�سات العامة من ناحية �أخرى .فكثري من �أن�صار الدولة املدنية يرف�ضون
اخللط بني الدين والدولة ،ولكنهم يف الوقت ذاته ي�ؤكدون على عدم امل�سا�س باملادة الثانية
من الد�ستور امل�رصي التي تن�ص على �أن “الإ�سالم الدين الر�سمي للدولة ،ومبادئ ال�رشيعة
الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع” .فهم هذه املادة لدى �أن�صار الدولة املدنية يختلف بالت�أكيد
عن فهم تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي لها ،فالقوى املدنية �إما تنظر �إىل مبادئ ال�رشيعة باعتبارها
مبادئ �إن�سانية عامة ،مثل العدالة واحلرية وامل�ساواة التي ال ت�صطدم مع احلقوق واحلريات
العامة� ،أو مبد�أ ال�سيادة ال�شعبية ،مع التزام معظم هذه القوى باحلد الأدنى يف تطبيق �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ،واملعمول بها يف النظام القانوين امل�رصي خا�صة يف �إطار قانون الأحوال
ال بني العالقة بني الت�رشيع والد�ستور والدين،
ال�شخ�صية.هذا الفهم ،الذي ال ي�ضع حد ًا فا�ص ً
�شجع تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي على توظيف م�صطلح الدولة املدنية كنقي�ض للدولة الدينية
التي عرفتها �أوروبا يف الع�صور الو�سطى ،مع الت�أكيد على املرجعية الإ�سالمية .ويف احلقيقة
ف�إن الن�ص على مرجعية ال�رشيعة الإ�سالمية يف الد�ستور يعد هو الآخر ً
منطا للحكم الديني �أو
الثيوقراطي امل�ستند �إىل �سلطة ن�ص ديني يخ�ضع لتف�سري النخبة ال�سيا�سية احلاكمة.
ثالثة انتقادات رئي�سية ميكن توجيهها للن�ص يف الد�ستور على مرجعية ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية.
�أول هذه اﻻنتقادات هو الت�أثري املحتمل لل�رشيعة ا�ﻹ �سالمية على حقوق الإن�سان ،وخا�صة يف
جماالت حرية العقيدة ،حرية الر�أي والتعبري ،حقوق ا�ﻷ قليات الدينية ،وحقوق املر�أة .وقد
عك�ست مداوالت د�ستور  2012هذه املخاوف .ثاني ًا ف�إنه ب�رصف النظر عن حمتوى تف�سريات
ال�رشيعة ف�إن جمرد الن�ص على مرجعية ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية يف الد�ستور ي�ضع ا�ﻷ قليات الدينية،
وحتى امل�سلمني املختلفني مع تف�سريات ال�رشيعة املدعومة من ال�سلطة احلاكمة حتت �ضغوط
م�ستمرة ،وتهم�شهم يف النظام ال�سيا�سي .هذه املادة �أي�ض ًا حتد من املداوالت الدميوقراطية احلرة
امل�ستندة �إىل حجج ميكن للجميع امل�شاركة فيها ب�رصف النظر عن انتمائهم الديني ،كما ي�ؤدي
ال�رصاع حول الهوية الدينية للدولة والد�ستور يف كثري من ا�ﻷ حيان �إىل توترات وا�ستقطابات
()32
جمتمعية على �أ�س�س دينية قد تقود �إىل العنف.
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ثالثاً ،ف�إن وجود مادة تلزم امل�رشع بااللتزام بال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية تفتح باب ًا وا�سع ًا لل�رصاع
بني م�ؤ�س�سات الدولة ،والقوى ال�سيا�سية املختلفة على تعريف وتف�سري املق�صود بهذه ال�رشيعة،
ويف املح�صلة النهائية �ستحدد القوى املهيمنة على الدولة �شكل ومعنى تطبيق ال�رشيعة .يف
ظل د�ستور  1971قدمت املحكمة الد�ستورية �إطار ًا منهجي ًا مرن ًا للتعامل مع املادة الثانية من
الد�ستور ،مكن املحكمة من احلفاظ على اﻻ�ستقرار الت�رشيعي وقت مبارك ،مع الت�أكيد على
بع�ض اجلوانب املحافظة يف فهم وتطبيق ال�رشيعة )33(.طبيعة خمرجات املنهج الذي قدمته
املحكمة الد�ستورية يعتمد على توجهات ق�ضاة املحكمة .رغم �أن املنهج �أكد على اﻻجتهاد يف
تف�سري مبادئ ال�رشيعة يف �ضوء مقا�صد ال�رشيعة دون امل�سا�س فيما يعرف با�ﻷ حكام املنبثقة عن
ن�صو�ص قطعية الثبوت والداللة� ،أو التي عليها �إجماع بني الفقهاء� .إال �أنه ميكن توظيف
املنهج نف�سه من جانب ق�ضاة حمافظني لتقدمي تف�سريات حمافظة للمادة الثانية من الد�ستور.
هذا التف�سري �أي�ض ًا ي�صطدم بالعديد من حقوق الإن�سان ،التي ميكن تقييدها ا�ستناد ًا ملا يعرف
بالن�صو�ص قطعية الثبوت والداللة �أو بالإجماع الفقهي.
�أدخل د�ستور  2012بع�ض التغيريات على مواد ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية ،فقد تراجعت
اجلماعة عن ت�أكيداتها ال�سابقة ،والتي كان �آخرها يف برنامج حزب احلرية والعدالة ،على
�أن ت�ستمر املحكمة الد�ستورية العليا املرجعية يف تف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،طبق ًا للمنهج
الفقهي الذي �أ�س�سته املحكمة يف مرحلة الت�سعينيات .كما �أيدت وجود مادة جديدة يف الد�ستور
تقدم تف�سري ًا للمادة الثانية �أكرث ات�ساع ًا وغمو�ض ًا من التف�سري الذي تتبناه املحكمة الد�ستورية.
وقد اجته بع�ض قيادات اجلماعة ،ومن �أبرزهم د.عبد الرحمن الرب ،ع�ضو مكتب �إر�شاد
اجلماعة ،النتقاد فقه املحكمة الد�ستورية حول املادة الثانية من الد�ستور ،معترب ًا �أن هذا الفقه
ينتق�ص من �أحكام ال�رشيعة )34(.ويف احلقيقة ف�إن التوجه املعادي للمحكمة الد�ستورية انعك�س
�أي�ض ًا يف د�ستور  2012الذي �أقر بتغيريات يف ت�شكيل وطريقة اختيار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية
العليا.
غريبا على �أدبيات اجلماعة،
مل يكن طرح دور لعلماء ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية يف عملية الت�رشيع
ً
�إال �أن اجلماعة مل تكن يف وفاق مع م�ؤ�س�سة ا�ﻷ زهر يف ذلك الوقت .وبرغم ذلك ،فقد جاء
ا�ست�شاريا يف مراجعة الت�رشيعات املت�صلة
دورا
ً
ن�ص الد�ستور ليجعل لهيئة كبار علماء ا�ﻷ زهر ً
بال�رشيعة قبل �صدورها للت�أكد من توافقها مع املادة الثانية .وا�ﻷ رجح �أن دعم اجلماعة لهذا
املقرتح جاء تر�ضية للتيار ال�سلفي الذي مت�سك طوال عملية �صياغة الد�ستور بوجود �أكرب قدر
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من ال�ضمانات التي يعتقد �أنها كانت �رضورية حلماية الهوية الإ�سالمية ،ومرجعية ال�رشيعة
يف الد�ستور والنظام ال�سيا�سي .وكانت اجلماعة قد عار�ضت التعديالت الت�رشيعية التي �أدخلها
املجل�س الع�سكري على قانون ا�ﻷ زهر )35(.و�سعت تلك التعديالت �إىل �ضمان �أن يكون الت�شكيل
اجلديد لهيئة كبار العلماء يف يد القيادة احلالية للم�ؤ�س�سة ،والتي متثل امتداد ًا للتوجه ال�سيا�سي
املناوئ جلماعة الإخوان امل�سلمني .من ناحيتها كانت اجلماعة مع انتخاب مفتوح لقيادة ا�ﻷ زهر
و�أع�ضاء هيئة كبار العلماء ،وذلك نظر ًا لنفوذ اجلماعة داخل امل�ؤ�س�سة ،وقناعة قياداتها ب�أن
هذه اﻻنتخابات �ستمكنهم من زيادة نفوذ اجلماعة داخل ا�ﻷ زهر ،و�إعادة ترتيبه داخلياً.
ا�ﻹ ق�صاء وم�ساعي الهيمنة على م�ؤ�س�سات الدولة:
مل تكتف اجلماعة بحقها يف تويل املنا�صب ال�سيا�سية يف الدولة كقوة �سيا�سية منتخبة،
لكنها �أظهرت ،خالل جتربة حكمها الق�صري ،توجه ًا يف ال�سعي لهند�سة م�ؤ�س�سات الدولة
العامة خلدمة م�رشوعها ال�سيا�سي والأيديولوجي ،وال�سعي �ﻹ ق�صاء �سائر التوجهات الفكرية
وال�سيا�سية ،م�ستفيدة من ا�ﻷ طر الت�رشيعية نف�سها التي كان يوظفها الرئي�س مبارك وحزبه
احلاكم من قبل للغر�ض نف�سه .هذا التوجه الإق�صائي جتلى يف اختيار قيادات امل�ؤ�س�سات
ا�ﻹ عالمية اململوكة للدولة ،ت�شكيل املجل�س ا�ﻷ على لل�صحافة ،ت�شكيل املجل�س القومي حلقوق
الإن�سان ،والتعيني يف م�ؤ�س�سات ا�ﻹ دارة املحلية .امتد هذا النهج �أي�ض ًا لقطاع الثقافة ،فلم يخف
عالء عبد العزيز وزير الثقافة الذي عينه الرئي�س مر�سي يف مايو � ،2013أهدافه يف تطهري
وزارة الثقافة وامل�ؤ�س�سات الثقافية العامة التي ت�رشف عليها الوزارة ممن اعتربهم �أ�صحاب
التوجهات العلمانية املعادية للم�رشوع ا�ﻹ �سالمي )36(،وقد ن�رش املوقع الر�سمي جلماعة الإخوان
امل�سلمني على الإنرتنت العديد من املقاالت الداعمة للوزير ،والتي طالبته بتطهري الوزارة
من التوجهات املعادية للم�رشوع ا�ﻹ �سالمي )37(.مل تقت�رص ال�شكوى من توجهات اجلماعة
وجه
الإق�صائية يف �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة على التيارات الليربالية �أو الي�سارية يف م�رص ،فقد ّ
�أي�ض ًا حزب النور ال�سلفي ،وال�رشيك ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني ،اتهامات �رصيحة
للجماعة ب�سيعها للهيمنة على قطاعات الدولة املختلفة ،بل و�سعيها لتوظيف ذلك �أي�ض ًا لدعم
()38
مكا�سبها يف اﻻنتخابات العامة.
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التعددية ال�سيا�سية والقبول باملعار�ضة:
خالل جتربتها ال�سيا�سية يف موقع املعار�ضة طوال فرتة حكم الرئي�س مبارك ،كانت مطالب
حرية ت�أ�سي�س وتكوين ا�ﻷ حزاب ،وحرية ا�ﻹ عالم ،وا�ستقالل وحرية املجتمع املدين ،وتو�سيع
م�ساحة امل�شاركة ال�سيا�سية من املطالب املطروحة على �أجندة اجلماعة وقياداتها )39(.املمار�سات
ال�سيا�سية للجماعة بعد ت�صاعد نفوذها ال�سيا�سي يف مرحلة ما بعد مبارك� ،أظهر مفهومها
ال�ضيق للتعددية ال�سيا�سية ،وعدم الت�سامح مع املعار�ضة مل�رشوعها ال�سيا�سي والأيديولوجي.
ا�ستغلت اجلماعة القيود املتاحة يف املنظومة القانونية امل�رصية ل�صاحلها يف تعاملها مع ا�ﻹ عالم
امل�ستقل )40(،اﻻحتجاجات ال�سلمية )41(،واﻻحتادات العمالية )42(،وتكثيف ا�ستخدام تهمة ازدراء
ا�ﻷ ديان �ضد معار�ضي التيار ا�ﻹ �سالمي )43(،كما �سعت �إىل �إعادة �إنتاج القيود على املنظمات
غري احلكومية ،وخا�صة منظمات حقوق الإن�سان يف مقرتحها بقانون جديد للجمعيات ا�ﻷ هلية.
()44

بالإ�ضافة �إىل الدوافع ال�سيا�سية للجماعة يف �إق�صاء معار�ضيها ،ال ميكن جتاهل �أن املفهوم
ال�ضيق للتعددية واملعار�ضة ال�سيا�سية لدى جماعة الإخوان امل�سلمني ،له ت�أ�صيله العقائدي
والفكري يف �أديباتها ،والتي تقدم �سند ًا عقائدي ًا معادي ًا ل�سائر التيارات ال�سيا�سية املختلفة عنها،
وب�شكل �أخ�ص التيارات العلمانية .هذا ال�سند العقائدي الذي ترتبى عليه كوادر اجلماعة ،يتحمل
بالت�أكيد امل�سئولية عن ال�سلوك العدائي لكثري من هذه الكوادر جتاه �سائر التيارات ال�سيا�سية يف
م�رص .تتجه معظم امل�صادر الفكرية للجماعة ،ووثائقها الر�سمية �إىل �أن االختالف ال�سيا�سي
امل�سموح به يف الدولة الإ�سالمية يكون يف �إطار القبول بحاكمية و�سيادة ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية يف
النظام ال�سيا�سي .وتر�سم هذه ا�ﻷ دبيات خطوط ًا فا�صلة بني فكرة �سيادة ال�رشيعة و�أي منوذج
�آخر قد يقو�ض من هذه الفكرة ،هذه اخلطوط متيز بني العقيدة الإ�سالمية ،و�أي عقيدة �أخرى
جاهلية وفا�سدة .ال�سلطة ال�سيا�سة طبق ًا لهذا املنظور ال تت�سامح مع ا�ﻷ حزاب �أو اجلماعات التي
ت�سعى لتقوي�ض حكم ال�رشيعة� ،أو الرتويج ملذاهب تتناق�ض مع عقيدة وهوية ا�ﻷ مة امل�سلمة.
ويف هذا ا�ﻹ طار تقدم اجلماعة مفهومها عن حاكمية ال�رشيعة باعتباره التمثيل الوحيد ال�صحيح
()45
للإ�سالم.
كان يتم ا�ستدعاء هذا اخلطاب يف كثري من التعليقات ال�سيا�سية التي كانت ت�صدر عن مفكري
اجلماعة وقياداتها وقت احتدام ا�ﻷ زمات بينها وبني التيارات ال�سيا�سية املعار�ضة لها يف مرحلة
ما بعد مبارك ،مع احتواء بع�ض هذه التعليقات على نربة تكفريية )46(.بل �إن هذا اخلطاب
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ا�ستخدم �أي�ض ًا لتربير الت�ضييق على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان؛
على اعتبار �أن هذه املنظمات ،طبق ًا لبع�ض قيادات اجلماعة ،تخدم امل�رشوع العلماين الغربي،
أي�ضا مت توظيف هذا اخلطاب الديني الإق�صائي يف
وت�سعى لتقوي�ض النموذج ا�ﻹ �سالميً � )47(،
()48
الهجوم على ا�ﻹ عالم.

با�ﻹ �ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املعار�ضة يف �إطار منوذج ال�شورى الإ�سالمية ،طبقا �ﻷ دبيات
كثريا من حرية الر�أي
اجلماعة ،لها �ضوابط و�أحكام �رشعية ،وتطبيق هذه القواعد يحد
ً
والتعبري ،وفكرة املعار�ضة ال�سيا�سية يف ا�ﻷ نظمة الدميوقراطية .فا�ﻷ قلية طبق ًا للجماعة ملتزمة
ديني ًا بالتوقف عن النقد �أو ال�سخرية �أوالتنديد بقرارات احلاكم وممثلي ا�ﻷ مة بعد اتخاذها يف
�إطار عملية ال�شورى ،وهذه ا�ﻷ قلية ت�صبح ملتزمة باخل�ضوع لهذه القرارات ،بل والدفاع
عنها �أي�ضاً )49(.وقد عرب املر�شد العام للجماعة حممد بديع عن ذلك املعني لل�شورى يف �إحدى
ر�سائله ا�ﻷ �سبوعية التي �صدرت عام  2012وقت ا�ﻷ زمات ال�سيا�سية املتتالية بني اجلماعة
()50
والقوى ال�سيا�سية ا�ﻷ خرى.
التعددية الدينية وحقوق املر�أة:

البد من الإ�شارة �إىل �أن ا�ﻷ جندة املحافظة جتاه القبول بالتعددية الدينية ،وحرية العقيدة،
وحقوق املر�أة جتمع جماعة الإخوان امل�سلمني مع غريها من م�ؤ�س�سات الدولة ،وكثري من
القوى ال�سيا�سية غري الإ�سالمية .لكن تتحمل اجلماعة وتيار ا�ﻹ �سالم ال�سيا�سي ،من خالل
ن�شاطهم الفكري و الدعوي وال�سيا�سي ،والذي ازدهر منذ عقد ال�سبعينات من القرن
الع�رشين ،م�سئولية كبرية يف تر�سيخ مفاهيم التمييز الديني ،و التمييز �ضد املر�أة يف املجتمع
امل�رصي .ويف كثري من ا�ﻷ حيان كانت اجلماعة تعار�ض وتقاوم �أي منحي �إ�صالحي حمدود،
تتخذه الدولة يف هذه الق�ضايا ،مثل املواقف التي اتخذتها اجلماعة �ضد حماوالت �إ�صالح قانون
ا�ﻷ حوال ال�شخ�صية لتو�سيع حقوق املر�أة يف جماالت الزواج والطالق منذ عام � )51(.1979أو
رف�ض بنود قانون الطفل عام  2008التي ن�صت على عدم ت�سجيل عقود زواج من هم �أقل من
18عاما ،وجترمي ختان الإناث .وقد ا�ستمرت اجلماعة على نف�س املواقف املعادية لإ�صالح
ً
()52
قانون ا�ﻷ حوال ال�شخ�صية بعد الثورة.
وقد �أكد حممد مر�سي خالل حملته اﻻنتخابية على تعهده بتعديل قانون ا�ﻷ حوال ال�شخ�صية؛
جلعله متم�شي ًا مع ال�رشيعة ا�ﻹ �سالمية ،يف �إ�شارة ب�شكل خا�ص �إىل تقييد نظام اخللع الذي مكن
رواق عربي العدد 70

32

املراجعات ال�سيا�سية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة الإخوان

املر�أة من �إنهاء الزواج دون ا�شرتاط موافقة الزوج ،و�إباحة ت�سجيل زواج الفتيات دون
�سن الثامنة ع�رشة )53(،وقد جاء كثري من ت�رصيحات وتعليقات القيادات الن�سائية يف جماعة
الإخوان ،وحزب احلرية والعدالة م�ؤيدة لهذا التوجه املقيد حلقوق املر�أة )54(.هذا املوقف
املت�شدد من حقوق املر�أة ات�ضح �أي�ض ًا يف البيان الذي �أ�صدرته جماعة الإخوان امل�سلمني يف
مار�س  2013اعرتا�ض ًا على وثيقة حقوقية �صادرة عن م�ؤمتر ا�ﻷ مم املتحدة ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة التي يرتتب على تطبيقها رفع �سن الزواج ،و�إلغاء تعدد الزوجات ،وال�سماح
للم�سلمة بالزواج من غري امل�سلم ،وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف الزواج والطالق ،و�إلغاء
ا�ستئذان املر�أة لزوجها يف ال�سفر �أو العمل �أو اخلروج من البيت ،وهي مطالب جرى تبني
بع�ضها بالفعل يف قوانني بع�ض البلدان العربية ،مثل تون�س واملغرب� ،إال �أن اجلماعة اعتربت
�أنها “و�سائل هادمة مل�ؤ�س�سة ا�ﻷ �رسة ،ومدمرة لكيان املجتمع ،وداعية للعودة �إىل اجلاهلية
ا�ﻷ وىل” )55(.هذا املوقف لي�س بجديد؛ ففي عقد الت�سعينيات اتخذت اجلماعة مواقف نقدية من
امل�ؤمترات الدولية اخلا�صة بحقوق املر�أة مثل م�ؤمتر بكني .ففي �أحد البيانات التي وقع عليها
رموز فكرية قريبة من اجلماعة مثل يو�سف القر�ضاوي ،وحممد الغزايل ،وحممد عمارة،
وعبد احلليم �أبو �شقة ،مت و�صف ن�ضاالت احلركات الن�سائية ب�أنها �صورة من �صور “اجلاهلية
()56
اجلديدة”.
كما تتبنى اجلماعة مواقف فكرية وفقهية ت�ؤ�س�س للتمييز بني املواطنني على �أ�سا�س اﻻنتماء
الديني .حيث حترم منظومتها العقائدية بع�ض ًا من هذه ا�ﻷ قليات من اﻻعرتاف بحقوقها يف
املجتمع مثل البهائيني �أو الطائفة ال�شيعية .وترى اجلماعة يف معظم م�صادرها الفكرية �أن
متتع ا�ﻷ قليات الدينية من �أهل الكتاب باحلماية واحلقوق يف الدولة الإ�سالمية م�رشوط بقبولهم
للخ�ضوع للحكم ا�ﻹ �سالمي )57(.هذا اخلطاب مهد الطريق ،و�سط ت�صاعد �أجواء احل�شد
واﻻ�ستقطاب الديني ،لتبني خطاب ديني و�سيا�سي حتري�ضي �ضد ا�ﻷ قليات الدينية ،عندما كانت
تتخذ مواقف معار�ضة للجماعة وقت �صياغة د�ستور  ،2012ثم مع ت�صاعد االحتجاجات �ضد
الرئي�س حممد مر�سي وحكومته يف يونيو  .2013نتج عن هذا التحري�ض �أعمال عنف وا�سعة
يف م�رص �ضد الكنائ�س ،وا�ﻷ قباط وممتلكاتهم� )58(.أي�ضا ف�إن التحري�ض الطائفي املنهجي �ضد
ال�شيعة ،والذي مار�سه التيار ا�ﻹ �سالمي يف م�رص ،وت�سامح معه الرئي�س حممد مر�سي نتج
()59
عنه �أعمال قتل غري م�سبوقة �ضد �شيعة م�رصيني.
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خال�صات ختامية:املراجعات وم�ستقبل ا�ﻹ خوان
بعد النجاح الكبري الذي حققه مر�شحو جماعة الإخوان امل�سلمني يف اﻻنتخابات الت�رشيعية
ال يف جريدة
لعام  ،2005ن�رش خريت ال�شاطر نائب املر�شد العام جلماعة ا�ﻹ خوان امل�سلمني مقا ً
اجلارديان الربيطانية ،يف �صيغة ر�سالة يطمئن فيها الر�أي العام الغربي ،واحلكومات الغربية
جتاه التوجهات ال�سيا�سية والفكرية للجماعة و�أهدافها يف م�رص ،م�ؤكد ًا �أن كل ما ت�سعى �إىله
اجلماعة هو حتقيق �إ�صالحات دميوقراطية �شاملة ،يف �إطار احرتام حقوق جميع اجلماعات
الدينية وال�سيا�سية )60(.يف هذه الفرتة كان هناك اجتاه متزايد و�سط املحللني والأكادمييني
الغربيني داعم لفكرة م�شاركة جماعة ا�ﻹ خوان امل�سلمني يف العملية ال�سيا�سية يف م�رص ،م�ؤكد ًا
�أن اجلماعة �أظهرت انفتاح ًا جتاه ق�ضايا الدميوقراطية وحقوق الإن�سان .لكن مل يكن هذا
اﻻ�ستنتاج يف احلقيقة مت�سق ًا مع تفا�صيل الر�ؤى ال�سيا�سية والفكرية للجماعة ،والتي ات�ضحت
�أكرث مع �إعالن اجلماعة عن م�سودة برناجمها ال�سيا�سي عام  ،2007والذي ك�شف عن جمود
فكري وفقهي يف ر�ؤية اجلماعة للدميوقراطية ،واحلقوق واحلريات العامة ،خا�صة بالن�سبة
للمر�أة ،وا�ﻷ قليات الدينية )61(.وذلك حتى باملقارنة مع �أقرانها من حركات �إ�سالمية يف بلدان
عربية �أخرى ،مثل تون�س ،حيث كانت تت�سع م�ساحات تالقي حركة النه�ضة مع �سائر ف�صائل
املعار�ضة التون�سية يف ق�ضايا حقوق الإن�سان.
مل يظهر ا�ﻹ خوان تطور ًا يف �أجواء اﻻنفتاح ال�سيا�سي يف مرحلة ما بعد مبارك ،فقد اجتهت
اجلماعة �إىل تعظيم مكا�سبها ال�سيا�سية على ح�ساب �إجناح عملية انتقالية توافقية ،ومل ترتدد يف
اﻻلتقاء مع ا�ﻷ جندة ال�سلطوية مل�ؤ�س�سات النظام القدمي ،وللقوى املعادية للثورة ،مادام ذلك
يعظم من هذه املكا�سب .كما تبنت اجلماعة منظور ًا �إجرائي ًا للعملية الدميوقراطية ،يتناق�ض
مع قيم امل�ساواة والتعددية ،ويكر�س ا�ﻹ ق�صاء عرب توظيف �أدوات الدولة القمعية املوروثة
من ا�ﻷ نظمة ال�سابقة ،وال�سعي للهيمنة على م�ؤ�س�سات الدولة خلدمة امل�رشوع ال�سيا�سي
والأيديولوجي للجماعة .عمق هذا اﻻجتاه من الفجوة بني اجلماعة و �سائر القوى ال�سيا�سية يف
كثريا من هذه القوى �إىل ت�أييد الإق�صاء اجلاري للجماعة ،ورف�ض
م�رص ،الأمر الذي دفع
ً
اﻻ�صطفاف معها يف �أي عمل �سيا�سي منظم �ضد ممار�سات النظام احلايل ،و كما ذكر �أحد
املحللني ف�إن” الإخوان مل يفقدوا ال�سلطة فقط ،ولكنهم فقدوا مقاعدهم و�سط اجلماعة الوطنية؛
()62
�إذ مل يعد يتم اعتبارهم كحليف حمتمل للعمل الوطني املعار�ض الآن �أو م�ستقبالً”.
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قبل �أيام من الذكرى اخلام�سة لثورة  25يناير ،عرب حممود عزت ،القائم ب�أعمال املر�شد
العام جلماعة ا�ﻹ خوان امل�سلمني يف ر�سالته الدورية عن ا�ستعداد الإخوان �أن تراجع نف�سها،
وا�ستعداد قيادتها لالعتذار عن �أخطائها ،بل و�أن حتا�سب على ما ارتكبت من �أخطاء )63(.لكن
لي�س من الوا�ضح بعد مدى جدية هذه الت�رصيحات ،ومالمح وحدود هذه املراجعات،التي
ميكن �أن تقدمها اجلماعة للخروج من عزلتها ال�سيا�سية احلالية ،خا�صة مع ا�ستمرار اختزال
قيادات اجلماعة امل�أزق احلايل للثورة يف اﻻنقالب على �رشعية الرئي�س حممد مر�سي.
قد ال يكون �أمام اجلماعة يف امل�ستقبل �سوى القبول بت�سوية مع الدولة ،ي�ضطر �إىلها
القائمون على احلكم حتت ظروف �سيا�سية ما ،وهو �أمر �أقدمت عليه اجلماعة يف مراحل
تاريخية �سابقة؛ لكن م�سار ًا من هذا النوع لن ينهي اﻻ�ستقطاب الدائر بني الإخوان وغريهم
من القوى ال�سيا�سية ،ولن ي�سهم يف التو�صل مل�ساحات توافق حقيقية بني التيارات ال�سيا�سية
يف م�رص ،حتمي البالد من الدخول يف حلقات مفرغة من ا�ﻹ ق�صاء ،وا�ﻹ ق�صاء امل�ضاد بني
ا�ﻹ �سالميني ومعار�ضيهم .اخليار ا�ﻷ كرث نفع ًا للتيار ا�ﻹ �سالمي ،وللدميوقراطية يف م�رص ،هو
تقبل اجلماعة و�أع�ضائها لالنخراط يف �إجراء عملية مراجعة �سيا�سية وفكرية حقيقية للأ�سباب
التي �أو�صلت اجلماعة �ﻷ زمتها احلالية ،وحدود م�سئولياتها عن �أزمة اﻻنتقال الدميوقراطي يف
م�رص.
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الرئي�س ملحمد مر�سي.
.54انظر على �سبيل املثال حتقيقًا بعنوان قوانني �سوزان مبارك..الهدم
حوارا مع
هو احلل!� ،إخوان �أون الين�20 ،أبريل  ،2011وانظر �أي�ض ًا
ً
كاميليا حلمي م�سئولة املر�أة يف حزب احلرية والعدالة يف جريدة احلرية
والعدالة26 ،دي�سمرب � ،2011ص .15-14
�ﻷ
.55بيان من ا�ﻹ خوان امل�سلمني حول وثيقة مركز املر�أة با مم املتحدة،
13مار�س .2013
.56ر�سالة �إىل ن�ساء العامل :ن�ص الر�سالة التي وجهتها جمموعة من
علماء امل�سلمني مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر املر�أة يف بكني�4 ،أكتوبر .1995
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جماعة الإخوان امل�سلمون
بعد خم�س �سنوات من ثورة يناير
د� .أحمد عبدربه *

مقدمة:
ر�سميا ممثال جلماعة الإخوان امل�سلمني
�سيا�سيا
حزبا
يف �أعقاب �إعالن “احلرية والعدالة”
ً
ً
ً
يف م�رص يف نهاية �أبريل من عام  ،2011كانت الأروقة ال�سيا�سية والأكادميية والإعالمية
ودوليا ت�ؤهل نف�سها ملرحلة جديدة يف املنطقة ،ي�سود فيها حكم اجلماعة ب�شكل خا�ص،
إقليميا
ً
� ً
والإ�سالميون ب�شكل عام ،خا�صة �أن الفاعلني الإ�سالميني قد عادوا �إىل م�شهد ال�صدارة يف
دول عربية �أخرى� ،شهدت ثورات مثل تون�س وليبيا واليمن ،و�أخرى مل ت�شهد ثورات مثل
املغرب ،ف�ضال على وجودهم الدائم يف دول �أخرى مثل الأردن والكويت.
فى م�رص حتديدا كان املراقبون يتابعون بدقة كيف يت�رصف الإخوان امل�سلمون يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي الداخلي والإقليمي ،خالل مرحلة جديدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.هكذا� ،أ�صبح
ر�سميا كجمعية �أهلية يف عام  2013يف مدينة املقطم ،ومقر
مقر اجلماعة التي مت �إ�شهارها
ً
احلزب يف و�سط املدينة ،يعجان بالزائرين من الدبلوما�سيني وال�سيا�سيني والإعالميني
*

مدر�س النظم ال�سيا�سية املقارنة بجامعة القاهرة.
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والباحثني امل�رصيني والعرب والغربيني ال�ساعني �إىل التعرف على والتحالف والت�شبيك مع
اجلماعة التي �ستخلف نظام مبارك ،وتعيد ت�أ�سي�س جمهورية جديدة ،بعدما بدا للكثريين �أن
اجلمهورية الأوىل التي ت�أ�س�ست يف ،1953قد �سقطت.
كانت الأ�شهر القليلة التي تلت �سقوط مبارك حا�سمة يف ت�شكيل انحيازات اجلماعة؛ حيث
تركت الأخرية مقاعد الثورة �رسيعا؛ للبحث عن مقاعد ال�سلطة؛ من�شغلة بال�س�ؤال نف�سه “من
يخلف مبارك؟” .ورغم �أن ال�سيا�سات الأولية للجماعة قد عربت عن وعى بتعقد امل�شهد
امل�رصي ،وتخطيه ملجرد �شغل مقعد �شاغر يف الرئا�سة ،وهو ما عربت عنه اجلماعة يف
قراراتها الأولية يف الإعالن عن عدم الدفع مبر�شح رئا�سي ،والرت�شح على  ٪35فقط من
مقاعد الربملان ،ف�إنها تراجعت
�رسيعا يف طريق البحث عن مقعد مبارك(.)1
ً

عموما ،واجلماعة خ�صو�صا ثالثة مكا�سب ،انتظرتها احلركة
�أعطت الثورة الإ�سالميني
ً
الإ�سالمية طويال:

�أول� :أعطت الثورة اجلماعة �رشعية �سيا�سية وقانونية للوجود واحلركة والتنظيم ،فح�صلت
على �رشعية الوجود من خالل �إعالنها كجمعية �أهلية م�شهرة وفقا للقانون ،تقدم خدمات
دعوية وجمتمعية ،وتبني من خالل ذلك �شبكة عالقات �سيا�سية ،ومن خالل �إعالن حزب
ر�سميا كواجهة �سيا�سية للجماعة ،التي بقيت يف التحليل
�سيا�سيا
حزبا
احلرية والعدالة؛ باعتباره ً
ً
ً
الأخري مركز �صنع القرارات ال�سيا�سية ،لتعمل الأخرية جمتمعيا و�سيا�سيا ب�شكل ر�سمي ،بعد
عقود من احلظر وال�رسية ،للمرة الأويل يف تاريخ اجلمهورية! يف الواقع ان�سحب هذا املك�سب
أي�ضا علي الفاعلني الإ�سالميني؛ حيث متكنت التيارات ال�سلفية بل اجلهادية من ت�أ�سي�س �أحزاب
� ً
�سيا�سية ر�سمية ،وممار�سة ال�سيا�سة ،وتقلد املنا�صب علي امل�ستويني القومي واملحلي لينتهي عهد
خما�صمة ال�سيا�سة وحترميها من جانب العديد من ه�ؤالء الفاعلني(.)2
ثانيا :مكنت الثورة اجلماعة من العودة للعمل �ضمن اجلماعة ال�سيا�سية الوطنية ،وهو اللفظ
ً
املائع الذي كان ومازال ي�ستخدم ليعرب عن جمموعة الفاعلني ال�سيا�سيني الر�سميني و الوطنيني
امل�شكلني لأجندة ال�سيا�سة امل�رصية ،وهو الأمر الذي حرمت اجلماعة منه طويال� ،إىل �أن نالته
�أخريا وب�شكل تدريجي منذ مطلع الألفية الثالثة ،بالعمل مع قوي التغيري املجتمعي وال�سيا�سي
حتى جنحت الثورة يف الإطاحة مببارك واحلزب الوطني ،ومت اعتبار اجلماعة �ضمن قوي
التغيري .وذلك قبل �أن تدب اخلالفات جمددا بني قوي املعار�ضة الليربالية والي�سارية من
ناحية ،والإ�سالمية والإخوانية من ناحية �أخرى ،حتى �أن بع�ض هذه القوي عادت لتعترب
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جماعة الإخوان �إرهابية ،راف�ضني احلديث عن �أي م�صاحلة م�ستقبلية معها(.)3
ثال ًثا :و�صلت اجلماعة ملقاعد احلكم للمرة الأويل من خالل الأكرثية يف جمل�س ال�شعب،
أخريا بالو�صول �إىل مقعد رئا�سة م�رص! كان يعني هذا �أن
والأغلبية يف جمل�س ال�شورى ،ثم � ً
بدءا من م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،مرورا باحلكومة ،و�صوال �إىل املحليات
العمل الت�رشيعي والتنفيذي ً
كثريا من الأرق لأجهزة الدولة وبع�ض
�أ�صبح يف قب�ضة اجلماعة ب�شكل �أ�سا�سي ،وهو ما �سبب ً
القوي ال�سيا�سية التي اتهمت اجلماعة بال�سعي (لأخونة) الدولة.
�أين تقف اجلماعة الآن وبعد خم�س �سنوات من الثورة امل�صرية ؟
ر�سميا بعد ثورة يناير ،حتى و�صلت �إىل �سدة
بال�رسعة نف�سها التي ت�أ�س�ست فيها اجلماعة
ً
احلكم ،انهارت وعادت جمددا �إىل املربع �صفر ،مربع اخلم�سينيات وال�ستينيات ،جماعة
منحلة وف ًقا للقانون ،وحزب منحل وفقا حلكم ق�ضائي ،وبت�أييد د�ستوري ،وقيادات و�أتباع يف
ال�سجون� ،أو يف املنفى؛ هاربني من بط�ش ال�سلطات ،ولعنات املجتمع .خ�رست اجلماعة حتى
تلك املكا�سب التي كانت قد حققتها يف الثمانينيات ،وحتى  ،2005ف�ضال على الفرتة من 2005
ر�سميا  ،يف خالل خم�س
�إىل  ،2011والتي كانت تلعب فيها دور املعار�ضة �شبه املعرتف بها
ً
�سنوات طر�أت التغريات التالية علي جماعة الإخوان امل�سلمني:
�أولاً  :خ�سارة ال�رشعية ال�سيا�سية وامل�رشوعية القانونية :
كانت كربى خ�سائر اجلماعة خالل الفرتة الفائتة هي خ�سارة ال�سلطة ،بالإ�ضافة لفقدان
إرهابيا بحكم
تنظيما �
ال�رشعية ال�سيا�سية والقانونية .فمن الناحية القانونية مت اعتبار اجلماعة
ً
ً
�سيا�سيا كان قد �صدر عن جمل�س الوزراء ،باعتبار اجلماعة
قرارا
القانون� .صحيح �أن
ً
ً
ومهددا
جمرما كل �أن�شطتها ،مبا فيها التظاهر،
منحلة؛ النخراطها يف الأعمال الإرهابية،
ً
ً
بتطبيق قانون الإرهاب عليها()4؛ وهو ما �سبب ً
ود�ستوريا حول ا�ستباق ال�سلطة
قانونيا
لغطا
ً
ً
التنفيذية لأعمال ال�سلطة الق�ضائية� ،إال �أن احلملة الإعالمية ال�رش�سة التي وجهت �ضد اجلماعة،
حقيقيا لهذا
زخما
واعتبارها ال�شيطان الأعظم الذي يقف وراء كل امل�آ�سي امل�رصية ،مل تعط
ً
ً
اجلدل.وقد م�ضت الدولة قدما يف جترمي كل �أن�شطة اجلماعة ،والقب�ض على �أتباعها من خمتلف
م�ستويات القيادة ،و�إغالق مكاتبها الإدارية يف كل املحافظات ،حتى �صدر حكم ق�ضائي من
حمكمة الأمور امل�ستعجلة يف فرباير  2014باعتبار اجلماعة �إرهابية؛ وبناء عليه �أ�صدرت
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حكومة املهند�س �إبراهيم حملب جمموعة من الإجراءات لتفعيل حكم املحكمة علي الأر�ض؛ فتم
اعتبار امل�شاركة يف �أي ن�شاط للجماعة ،مبا فيه الرتويج لأفكارها مبثابة فعل �إرهابي ي�ستوجب
توقيع عقوبة وف ًقا للقانون(.)5
بناء علي ذلك احلكم الق�ضائي� ،أخطرت احلكومة امل�رصية الدول العربية ب�إدراج اجلماعة
كمنظمة �إرهابية وفقا التفاقية مكافحة الإرهاب العربية املوقعة عام  ،1998وهو ما تبنته
أي�ضا �أن اجلماعة قد فقدت م�رشوعيتها القانونية،
أي�ضا؛ الأمر الذي يعني � ً
اجلامعة العربية � ً
حتى خارج الأرا�ضي امل�رصية ،فقد ا�ستجابت دولتا ال�سعودية والإمارات احلليفان الأبرزان
وعربيا بعد الثالثني من يونيو ،واعتربتا اجلماعة �إرهابيةً  ،و�ضيقتا علي كثري
إقليميا
ً
مل�رص � ً
أي�ضا �إىل ت�صاعد ال�ضغوط
من �أتباعها ،لدرجة و�صلت �إىل احلب�س �أو الرتحيل ،وهو ما �أدي � ً
علي قطر احلليف الأبرز للجماعة خالل �سنوات حكمها يف م�رص للتخلي عن الإخوان؛ ما دفع
الأخرية �إىل اال�ستجابة لهذه ال�ضغوط؛ حتى ال تخ�رس جاراتها؛ ومن ثم قررت ترحيل بع�ض
قيادات اجلماعة �إىل تركيا(.)6
�أما داخليا ،فقد مت �سحب ال�رشعية ال�سيا�سية متاما من اجلماعة منذ حلظة ف�ض اعت�صامي
النه�ضة ورابعة العدوية؛ بحيث اعتربت قطاعات �شعبية وا�سعة اجلماعة �إرهابيةً بالفعل،
وهو ما �أ�سهم يف تربير ومترير كل ال�سيا�سات القا�سية التي اتخذتها الدولة �ضد اجلماعة،
وو�ضع �أن�صار حقوق الإن�سان يف م�رص حتت �ضغوط واتهامات وا�سعة ملحاوالتهم الت�أكد
من عدم انتهاك حقوق املنتمني جلماعة الإخوان والإ�سالميني املالحقني ،داعني �إىل توفري
املحاكمات العادلة لهم.اجلماعة الآن خ�رست م�ساحات عديدة كانت قد اكت�سبتها حتى قبل
الثورة ،بل �إن اجلماعة ،حينما متت ت�صفيتها يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،كانت بع�ض الدول
العربية واخلليجية مبثابة منفي اختياري للعديد من �أع�ضائها ،وهو الأمر غري املتوفر الآن!
ثانيا :خ�سارة �صفوف املعار�ضة:
ً
أي�ضا! فاجلماعة منذ
مل يفقد الإخوان فقط ال�سلطة ،بل فقدوا مقاعدهم يف �صفوف املعار�ضة � ً
الثمانينيات والت�سعينيات قبلت لعب دور املعار�ضة ،م�ؤكدة علي التغيري ال�سلمي ،ومعرتفة
ب�رشعية النظام .يف الثمانينيات حاولت اجلماعة دخول جمل�س ال�شعب من خالل التحالفات
امل�شهورة مع حزب الوفد ،ويف الت�سعينيات مل تنخرط اجلماعة يف املوجة الإرهابية التي
انخرط بها بع�ض التيارات الإ�سالمية الأخرى م�ؤكدة دوما علي �سلميتها ،وقدرتها علي
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التغيري التدريجي ،ويف ذلك �أي�ضا فقد خا�ضت اجلماعة معارك �سيا�سية وقانونية �رش�سة
يف النقابات ،خا�صة بعد فر�ض احلرا�سة عليها من قبل الدولة؛ ردا علي �سيطرة الإخوان
علي بع�ض النقابات املهنية ،مثل الأطباء واملهند�سني ،ثم وا�صل الإخوان لعب الدور نف�سه
مطلع الألفية بعد تخفيف بع�ض احل�صار عليها يف انتخابات جمل�س ال�شعب عام .2000
كان التطور الكبري يف دور املعار�ضة الذي لعبته اجلماعة قد �شهده العام  2005،حينما متكن
مر�شحو اجلماعة من ح�صد  ٨٨مقعدا يف جمل�س ال�شعب .متكنت اجلماعة حينها من م�شاك�سة
احلكومة يف �أجندتها الت�رشيعية ،كما متكن بع�ض نواب اجلماعة من ا�ستخدام الأدوات الربملانية
مل�ساءلة بع�ض رجال احلكومة! توازي مع ذلك عودة اجلماعة للمجال العام والإعالم ،وكذلك
قيامهم بالتن�سيق مع عدد من القوي ال�سيا�سية املعار�ضة من غري الإ�سالميني! كما تواجدت
اجلماعة بقوة يف نوادي �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقامت بالتن�سيق مع حركة كفاية واجلمعية
أي�ضا يف املعار�ضة ،وغازلت احلزب الوطني �أحيا ًنا(،)7
الوطنية للتغيري.وتواجدت اجلماعة � ً
والقوي ال�سيا�سية امل�صطفة �ضد نظام مبارك يف �أحايني �أخرى؛ الأمر الذي مكنها من فر�ض
نف�سها كقوة يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،وهو ما ات�ضح يف الأيام الأويل للثورة حيث اال�صطفاف مع
القوي الثورية الأخرى يف امليادين ،ويف قاعات االجتماعات مع النظام( ،)8قبل الولوج �إىل
ال�سلطة الحقا.
يوليو�/أغ�سط�س  2013مل يكن جمرد خروج للجماعة من مقاعد ال�سلطة ،ولكنها حتى
كليا
مل تتمكن من العودة �إىل �صفوف املعار�ضة لثالثة �أ�سباب؛ الأول �آن اجلماعة رف�ضت ً
االعرتاف ب�أي �إجراءات مت اتخاذها بعد الثالث من يوليو 2013؛ وبالتايل اعتربت �أن
كل الإجراءات التي تلت عزل الرئي�س ال�سابق مر�سي “انقالبية” غري �رشعية ،ومن هنا
رف�ضت الدخول يف �أي عملية �سيا�سية قبل �أن تتم �إعادة الرئي�س املعزول ولو لفرتة وجيزة!
�أما ال�سبب الثاين فهو �أن بع�ض القوي ال�سيا�سية املعار�ضة قد قررت �أن تتبني نف�س وجهة نظر
ال�سلطات امل�رصية يف اعتبار جماعة الإخوان كيانا �إرهابيا؛ ومن هنا فقد رف�ضت تلك القوى
لي�س فقط �إمكانية �آن يعود الإخوان �إىل �صفوف املعار�ضة ولكن �أن يكون لهم �أي ن�شاط
جمتمعي �أو �سيا�سي من الأ�سا�س� ،أما ال�سبب الثالث والأخري فهو �أن بع�ض القوي ال�سيا�سية
الأخرى ورغم �أنها حافظت علي م�ساحة املعار�ضة لنظام  ٠٣يونيو ،ودافعت عن حقوق
اجلماعة اجلنائية وال�سيا�سية على الأقل� ،إال �أنها ر�أت �أن اجلماعة ،بعد خربة الفرتة من
� 2011إىل  ،2013كيان ال ميكن الوثوق به للعمل امل�ستقبلي امل�شرتك ،و�أن قياداتها تتمتع
بانتهازية ،دفعتهم ال�ستغالل قوي املعار�ضة ،والتقرب منها وقت �أن كانت اجلماعة ال تتمتع
رواق عربي العدد 70

48

جماعة الإخوان امل�سلمون بعد خم�س �سنوات من ثورة يناير

بالقوة الكافية ،ثم االنقالب عليها وعلي كل تعهدات العمل ال�سيا�سي امل�شرتك ،ف�ضال على
ٍ
مواز.
�آن �آخرين مل ترق لهم فكرة املعار�ضة من اخلارج؛ كت�أ�سي�س حكومة منفي �أو برملان
وهكذا مل يعد �أمام اجلماعة وبعد خم�س �سنوات من الثورة �سوي العودة �إىل العمل ال�رسي
ر�سميا علي ل�سان
الذي ال ميكن معه افرتا�ض ال�سلمية التامة ،وخا�صة بعد �إعالن اجلماعة
ً
بع�ض قياداتها عدم ا�ستبعاد خيار العنف ،وهو ما �س�أرجع له مبزيد من التف�صيل الحقا.
ثال ًثا� :أفول الإ�سالم ال�سيا�سي:
كرثت التحليالت التي تناولت �أثر الإطاحة بحكم جماعة الإخوان امل�سلمني على م�ستقبل
تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ،لي�س يف م�رص وحدها ،بل يف املنطقة العربية ب�أ�رسها ،وبينما ذهب
بع�ض التحليالت �إىل القول �إن جتربة الإ�سالم ال�سيا�سي انتهت للأبد ،ر�أى البع�ض الآخر
�أن الإطاحة باجلماعة هي دفعة جديدة للإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة ،بينما ر�أى تيار ثالث �أن
خروج جماعة الإخوان امل�سلمني من احلكم لن يكون نهائيا ،ولكن العودة لن تكون قريبة
أي�ضا ،و�ست�أخذ م�رص على الأقل ب�ضعة عقود حتى تعود تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل ال�سلطة
� ً
مرة �أخرى!
من امل�ؤكد �أنه وبعد خم�س �سنوات من الثورة ف�إن جماعة الإخوان امل�سلمني قد خ�رست
مقعدها يف قيادة تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ظل مييزها لعقود ،والذي ع�ضدته يف الفرتة
من  2011حتى 2013؛ فبعد انهيار “حتالف دعم ال�رشعية” خ�رست اجلماعة القدرة علي
التن�سيق �أو التحالف ،ف�ضال على القيادة والزعامة للتيارات الإ�سالمية الأخرى التي دفعت
جميعا ثمن �أخطاء الإخوان يف احلكم؛ فتعر�ضت للقمع واملنع واحلظر يف معظمها .و�أدرك
ً
العديد منها ،وخ�صو�صا بعد اخلالفات التي مزقت اجلماعة الح ًقا� ،رضورة اال�ستقالل
عنها ،والبحث عن معادالت جديدة للتعامل مع ال�سلطة ال�سيا�سية احلالية يف م�رص ،بل
�إن �أحد الأع�ضاء البارزين يف التحالف (حزب الو�سط) حاول اتخاذ خطوات وا�ضحة
لالقرتاب من تيارات املعار�ضة الليربالية ،والبحث عن �صيغة توافقية للعمل املعار�ض(.)9
لكن املثري للده�شة �أن حزب النور امل�ؤيد لرتتيبات  30يونيو و  ٣يوليو ،والذي يعد حلي ًفا
لل�سلطة احلالية قد دفع الثمن هو الآخر بخ�سارة مقعده املميز كثاين �أكرب فاعل �إ�سالمي يف الفرتة
من  2011و  ،2013حيث مت حتجيمه هو الآخر بوا�سطة الدولة رغم مغازالت ر�أ�س الدولة
له �رصاحة ،ودعوته حل�ضور جميع احلوارات التي عقدها الرئي�س امل�رصي مع الأحزاب
ال�سيا�سية قبل االنتخابات الربملانية يف نهاية  ،2015ف�ضال على �أن �سائر التيارات ال�سيا�سية
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امل�ؤيدة للثالثني من يونيو �أ�س�ست حتال ًفا لتفعيل املادة  ٤٧من الد�ستور ،واعتربت �أن حزب
النور مبني علي �أ�سا�س ديني ،مبا يخالف املادة امل�شار لها ،وي�ستوجب معه حل احلزب
�أ�سوة بحل حزب احلرية والعدالة( ،)10ف�ضال على لفظ حزب النور من قبل �سائر التيارات
الإ�سالمية ،التي حتى لو حتفظت علي موقف جماعة الإخوان ،ف�إنها مل ت�ست�سغ �أ�صلاً موقف
حزب النور ،حتى �أ�ضحي احلزب ال�سلفي ال ميتلك �سوي ن�سبة ال تتعدي  ٪٢من �إجمايل
مقاعد الربملان احلايل.هكذا دفعت كل التيارات الإ�سالمية دون ا�ستثناء ثمن ف�شل اجلماعة،
و�إن كان مل ميلأ الفراغ الذي تركته الأخرية �أي فاعل �إ�سالمي ،وال يبدو �أن هذا �سيحدث يف
الأجل القريب!
يف الواقع ت�ستبعد هذه ال�سطور الفر�ضية القائلة مبوت “الإ�سالم ال�سيا�سي”؛ لأ�سباب عديدة،
منها الطريقة نف�سها التي خرجت بها هذه التيارات من احلكم ،حيث خرجت بطريقة عنيفة،
تعار�ضت كثريا مع الد�ستور والقانون ومبادئ العدالة ،وو�صلت يف بع�ض الأحيان �إىل القتل
تاريخيا علي الإبقاء
والت�صفية ،وهي �أ�ساليب كفيلة ب�إبقاء املظلومية التاريخية حية وقادرة
ً
علي تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي حا�رضة� ،سواء دخلت ال�سلطة الحقا �أو مل تدخل! كذلك ف�إن
الطبيعة املحافظة للنظام �شبه الع�سكري الذي يحكم م�رص منذ  2013جتعله يف النهاية يدور يف
فلك فر�ضيات وم�سلمات جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي .ومن امل�ستبعد �أن يتحمل طويال املعادلة
ال�صفرية التي يتبعها مع غالبية هذا التيار.

رابعا :انهيار �أ�سطورة البديل:
أي�ضا انك�شف اخلواء ال�سيا�سي والفكري للجماعة .كانت الفر�ضية
بعد خم�س �سنوات � ً
كثريا من الناخبني �إىل االنحياز �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني يف االنتخابات
الرئي�سية التي دفعت ً
الربملانية والرئا�سية بعد الثورة هي فر�ضية “�إعطائهم الفر�صة” .كانت اجلماعة ،وما حتمله
من تاريخ طويل يف العمل ال�سيا�سي والدعوي ،ف�ضال على تنظيمها املحكم ،وح�ضورها
املكثف منذ عام  2005يف امل�شهد امل�رصي ،ودورها �أثناء وبعد تنحية مبارك ،كفيلاً ب�إطالق
افرتا�ضات من قبل ال�شعب والنخب علي ال�سواء ،وترديد �أن اجلماعة بالفعل متلك “البديل”!
وذلك يعني �أن اجلماعة لديها �أوال م�رشوع ثقايف �سيا�سي لقيادة م�رص ،والنه�ضة بها ،و�أنها
ثانيا متتلك الكوادر القادرة علي تنفيذ هذا امل�رشوع علي �أر�ض الواقع مبا لهم من �صالت قوية
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مع ال�شعب ،متكنهم من فهم امل�شاكل ،والقيام بحلها ،كما �أنهم ميلكون الأدوات التنفيذية من
خالل التنظيم (احلزب �آو اجلماعة) للقيام بتلك املهمات كلها! مل تكن تلك فقط هي فر�ضيات
أي�ضا؛ ففي دوائر �صنع القرار ال�سيا�سية ،ف�ضال على
الداخل ،بل كانت فر�ضيات اخلارج � ً
الأكادميية والإعالمية ،كان االعتقاد �أن اجلماعة بالفعل لديها من الر�ؤية واخلربة والقدرات
ما ي�ؤهلها للقيام بدور البديل.
ن�سبيا التي وجدت فيها اجلماعة يف حكم م�رص ف�إنها �أظهرت
ورغم الفرتة املحدودة
ً
و�سيا�سيا منقطع النظري ،ومل تثبت يف خالل الفرتة بني  2011و � 2013سوي
فكريا
خواء
ً
ً
�أنها تنظيم �ضخم بال عقل �أو �سيا�سات .فعلي م�ستوي “امل�رشوع” مل يكن ما طرحته اجلماعة
با�سم “م�رشوع النه�ضة”،والذي مثل حجر الزاوية يف دعاية احلملة الرئا�سية للرئي�س حممد
مر�سي� ،إال جمموعة �شعارات و�أهداف عامة ،ال يوجد وراءها �أي ت�صور �أو ر�ؤية �أو �أدوات
تنفيذية! كما �أن اجلماعة مل تطرح �إال يف منا�سبات حمدودة للغاية ما ميكن �أن يطلق عليهم ا�سم
كوادر �سيا�سية �أو تنفيذية لتطبيق هذا امل�رشوع على الأر�ض! حتكم عواجيز اجلماعة يف امل�شهد
ككل ،وظهر يف �سلوكهم حمدودية الأفق وق�رص النظر ،فخ�رسوا بع�ض م�ؤيديهم وحلفائهم،
لي�س فقط من التيارات الليربالية الثورية ،ولكن حتى من بني التيارات الإ�سالمية الذين مل
يروا من اجلماعة �سوى حماوالت لل�سيطرة والإخ�ضاع.
كذلك ف�إن الرهان الأخري للجماعة علي �إمكانية �إيجاد �صيغة للتحالف مع م�ؤ�س�سات الدولة
قد باء بالف�شل .فرغم مغازالت اجلماعة الوا�ضحة للم�ؤ�س�ستني الع�سكرية وال�رشطية� ،سواء عن
طريق احلفاظ على االمتيازات� ،أو رف�ض الإ�صالح امل�ؤ�س�سي لكلتيهما� ،آو بو�ساطة الإ�شادة
بهما يف خطب الرئي�س حممد مر�سي ،ف�إن م�ؤ�س�سات الدولة مل تر يف اجلماعة �سوي خ�صم
مراوغ .وكان وا�ضحا �أن م�ؤ�س�سات الدولة (اجلي�ش ،الق�ضاء ،ال�رشطة ،واجلهاز الإداري)
قد قررت بالفعل الإيقاع باجلماعة ا�ستغالال لتدهور �شعبيتها ،وخواء �سيا�ساتها ،وان�رصاف
�سائر التيارات ال�سيا�سية عنها ،وهكذا مل تعد اجلماعة تداعب خيال العامة باعتبارها “بديال”.
كما يبدو �أنه ،وحتى اللحظة احلالية ،ورغم انهيار التوقعات العالية التي و�ضعت علي
الرئي�س احلايل عبد الفتاح ال�سي�سي ،ورغم غياب �أو غمو�ض �أي م�ستقبل لتيار مدين بديل،
داعما لإعطاء فر�صة م�ستقبلية قريبة جلماعة الإخوان امل�سلمني.
ف�إن املزاج ال�شعبي ال يبدو
ً
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خام�سا :اجلماعة والإرهاب :
حر�صت جماعة الإخوان امل�سلمني طوال فرتة معار�ضتها لنظم م�رص املتعاقبة منذ عهد
عبد النا�رص على الت�أكيد على �أنها جماعة غري عنيفة ،ت�ؤمن بالو�سائل ال�سلمية للتغيري .مع
متكن اجلماعة من تع�ضيد وجودها ال�سيا�سي واملجتمعي يف عهد مبارك ،ورغم الت�ضييقات التي
تعر�ضت لها ،ورغم �أن و�ضعها القانوين مل يتغري �أب ًدا منذ قيام اجلمهورية؛ لكونها “جماعة
حمظورة” ،ف�إن اجلماعة �أكدت يف خطابها العام �أنها جماعة “�إ�صالحية” ،ت�ؤمن بالتغيري
التدريجي ،ولي�س املفاجئ �أو العنيف.
لذلك ظل االنطباع العام عن جماعة الإخوان امل�سلمني حتى وقت قيام الثورة هى �أنها
جماعة “غري عنيفة” ،براجماتية ،تلعب �سيا�سة بقواعد ال�سيا�سة ،وتتفاهم مع �أجهزة الدولة
�إذا ما تطلب الأمر؛ للح�صول علي بع�ض املكا�سب ال�سيا�سية ،و�أن لديها القدرة علي حتمل
بع�ض ال�رضبات املح�سوبة وامت�صا�صها ملوا�صلة العمل ال�سيا�سي مرة �أخرى .ورغم �آن موجة
الإرهاب التي �رضبت م�رص يف ت�سعينيات القرن املا�ضي قد �أ�رضت بكل تيارات الإ�سالم
ال�سيا�سي  ،ف�إن جماعة الإخوان امل�سلمني قد حافظت يف خطابها العام امل�ؤكد علي نبذ العنف،
والتغيري بالو�سائل ال�سلمية ،وهو املبد�أ الذي مل يفارق �أدبيات اجلماعة حتى متت �إزاحتها عن
ال�سلطة يف يوليو .2013
�صحيح �آن تاريخ اجلماعة وعالقاتها بالعنف خمتلف عليه ،وهناك م�ؤ�رشات بالفعل على
�أنها جل�أت �إىله يف مرحلة تاريخية مبكرة قبل �إن�شاء اجلمهورية ،لكن التاريخ احلديث ي�شهد
على وجودها ال�سيا�سي والنيابي ،ف�ضال على الدعوي والأهلي .الآن وبعد � ٥سنوات من
الثورة ،عادت اجلماعة يف ذهنية العامة ملربع العنف ،بغ�ض النظر عن حقيقة ارتباط اجلماعة
مقتنعا متام االقتناع �أنها
ب�أحداث العنف هنا �أو هناك .وثمة قطاع من ال�شعب �صار بالفعل
ً
“جماعة �إرهابية” ،وخا�صة بعد �أن �أكدت الآلة الإعالمية هذا التوجه قبل و�أثناء وبعد ف�ض
اعت�صامات رابعة والنه�ضة .عزز هذا االتهام ت�رصيحات بع�ض قادة اجلماعة من �أن العمليات
الإرهابية يف �سيناء �ستتوقف فور عودة الرئي�س حممد مر�سي �إىل ال�سلطة ،يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل الوقوف وراء العمليات الإرهابية يف �سيناء ،وابتزاز ال�شعب ب�إمكانية توقف الإرهاب
مقابل عودة الرئي�س املعزول ،رغم ذلك فقد �صدرت ت�رصيحات من�سوبة للجماعة ت�ؤكد �أن
تلك الت�رصيحات قد فهمت ب�شكل خاطئ(.)11

رواق عربي العدد 70

52

جماعة الإخوان امل�سلمون بعد خم�س �سنوات من ثورة يناير

تغري اخلطاب الر�سمي للجماعة كثريا بعد ف�ض االعت�صامات؛ �إذ �أ�صبح ي�شري ب�شكل �ضمني �إىل
�إمكانية اللجوء �إىل العنف؛ كحق �أ�صيل يف الدفاع عن النف�س ،قبل �أن تعلن قيادات اجلماعة
�رصاحة تبني الأ�ساليب العنيفة؛ لإعادة ال�رشعية ال�سيا�سية والقانونية للرئي�س املعزول(.)12
�ساد�سا :التفجري من الداخل:
ً

اتبعت �أجهزة الدولة امل�رصية الأ�ساليب التقليدية يف ال�ضغط علي اجلماعة لالنفجار داخليا.
كان هذا وال يزال هو �أ�سلوب الدولة/ال�سلطة يف مواجهة �أي تنظيم �سيا�سي مناوئ ،فقد بد�أت
أول ،وبعد تنحية حممد مر�سي يف عر�ض بع�ض املنا�صب احلكومية علي
ال�سلطات امل�رصية � اً
بع�ض �أع�ضاء اجلماعة �أو املح�سوبني عليها؛ فيما بدا �أنه اختبار لتما�سكها وقبولها للدخول يف
اللعبة اجلديدة ،فردت اجلماعة بالرف�ض ،و�صمدت �أمام هذه املحاولة ،ثم كان االختبار الثاين
بف�ض اعت�صامي النه�ضة ورابعة العدوية بالقوة؛ وهو ما مثل اختبارا جديدا لتما�سك اجلماعة،
ومتكنت الأخرية وبرغم كل ال�رضبات التي وجهت �إىلها �أن ت�صمد ،و�أن تتحدث ب�شكل
جماعي يف حماولة منها المت�صا�ص ال�رضبة  ،ثم �أخريا كان قرار حل اجلماعة ،وتكثيف
ال�رضبات الأمنية ملقراتها و�أتباعها علي م�ستويات خمتلفة من القيادة ،فبد�أت عالمات اخلالف
تظهر داخل اجلماعة ،ومل تتمكن �أبدا من ا�ستيعاب كل هذه ال�رضبات.
جيليا بني القيادات الكهول ،بطيئي احلركة
كانت الفر�ضية الأويل �أن اجلماعة �ستنق�سم
ً
واال�ستيعاب ،وبني ال�شباب الذي قد يتمكن من طرح بدائل ،خا�صة بعد ت�أ�سي�س جماعة جديدة
للإخوان من جمموعة من ال�شباب املن�شق  ،والتي بدت �أنها ت�أخذ منحي خمتل ًفا عن اجلماعة
الأم؛ ولكن اتهامات كثرية وعالمات ا�ستفهام �أكرث حول دور الأمن يف ت�شكيل هذه اجلماعة
اجلديدة ،خا�صة �أن ذلك مت بالتوازي ،مع ا�ستعانة الدولة ببع�ض قيادات اجلماعة التي �أعلنت
“توبتها” يف ك�شف اجلماعة داخليا ،وتوجيه مزيد من ال�رضبات ،و تكثيف ال�ضغوط عليها،
وهو ما �أدى يف النهاية �إىل عدم االلتفات �إىل هذه اجلماعات اجلديدة(.)13
ثبت �أن فر�ضية ان�شقاق ال�شباب لي�ست دقيقة ،فعلى الرغم من الغ�ضب احلقيقي بني
قطاعات ال�شباب؛ ب�سبب طريقة قيادة اجلماعة ف�إن االنق�سام حدث علي م�ستويني �آخرين،
امل�ستوي الأول هو ا�ستخدام ال�سلمية من عدمها ،وهو ما متثل يف ال�سجال الذي دار بني بع�ض
القيادات يف مكتب الإر�شاد ،وما ي�سمي بـ «الهيئة ال�رشعية جلماعة الإخوان امل�سلمني» وبني
بع�ض القيادات يف الداخل واخلارج واملح�سوبني علي “�إدارة قيادة الأزمة” للجماعة ،فبينما
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انحاز الأولون لفكرة “ال�سلمية” ف�إن الأخريين �أكدوا �أن احلديث عن ال�سلمية هو نوع من
التنظري الذي جتاوزته الأحداث ،متبنني ت�أ�صيالت �رشعية ال�ستخدام العنف ،مثل بيان نداء
الكنانة امل�شهور الذي كان مبثابة ت�أكيد علي اجتاه قطاع من اجلماعة
ر�سميا �إىل العنف(.)14
ً
أي�ضا هو �أن ال�رصاع علي �رشعية حكم م�رص ،حتول وبعد
كان املحور الثاين للخالف � ً
�أقل من خم�س �سنوات �إىل �رصاع حول �رشعية حكم وقيادة اجلماعة ،وذلك بعد ت�صارع
فريق املحافظني الإ�صالحيني بقيادة حممود عزت وحممود ح�سني ومنري �إبراهيم،
وبني تيار راديكايل بقيادة حممد كمال وحممد منت�رص .و�صل اخلالف �إىل رف�ض تنفيذ
قرارات �إقالة املتحدث الر�سمي با�سم اجلماعة “حممد منت�رص” بعد قرار �أ�صدرته القيادات
عددا من
التقليدية يف تيار املحافظني ،وما تبع ذلك من �رصاعات �إعالمية علنية ،دفعت ً
متاما من الداخل( !)15وهي نهاية م�أ�ساوية مل يكن
املتابعني �إىل الت�أكيد علي انفجار اجلماعة ً
ليتوقعها �أ�شد املت�شائمني حول م�صري اجلماعة ع�شية تنحي مبارك قبل خم�س �سنوات!
خامتة:
بكل ت�أكيد ف�إن موقف اجلماعة الآن هو �أ�سو�أ بكثري من موقفها ع�شية تنحي مبارك ،بل �إنه �أ�سو أ�
حتى من موقفها يف الت�سعينيات ،والعقد الأول من الألفية الثالثة ،فاجلماعة فقدت الآن موقعها
يف ال�سلطة ،كما فقدت موقعها يف املعار�ضة ،وفقدت قدرتها علي مداعبة خيال العامة واخلا�صة
يف كونها بديلاً ي�صلح للتعويل عليه م�ستقبال! هزمية اجلماعة مل تكن فقط للتنظيم ،ولكنها مثلت
هزمية وهزة قوية ل�سائر تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي؛ �إذ عادت اجلماعة ملربع احلظر والإرهاب،
كما تعر�ضت للتفجري من الداخل بعد اخلالفات احلادة والعلنية التي دبت بني �أع�ضائها!
ال �شك �أن بع�ض �أجهزة الدولة علي الأقل كانت تري يف الثالثني من يونيو  2013فر�صة
متاما علي جماعة الإخوان امل�سلمني،وح�سم ال�رصاع الدائر بينهما منذ ن�ش�أة
للإجهاز
ً
وفكريا
�سيا�سيا
خ�صما
اجلمهورية .كان عدد من املفكرين الذين ر�أوا يف الإخوان امل�سلمني
ً
ً
ً
أي�ضا عن ت�صوراتهم �أن جماعة الإخوان امل�سلمني قد انتهت للأبد ،واحلقيقة �أن
قد عربوا � ً
كل امل�ؤ�رشات تقول �إن التاريخ مل يتم �إعادة هند�سته ،و�إنه فقط يعيد نف�سه! فالدولة جل�أت
لنف�س �أ�ساليب اخلم�سينيات وال�ستينيات للتخل�ص من اخل�صم الإخواين؛ �رضبات قوية ومتتالية
ولكن تعوزها املهارة ،وتعوزها القوة الناعمة ،والأهم تعوزها ال�سيا�سة! فالدولة ال جتيد
�سوي الأ�ساليب الأمنية ،وهي كالعادة �أ�ساليب لديها قوة تدمريية م�ؤقتة� ،رسعان ما ينتهي
مفعولها بعد فرتة ،كما �أن �ضعف الدولة الوا�ضح �أمام ظروف �سيا�سية واقت�صادية و�أمنية غري
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م�ستقرة لن يجعلها قادرة علي حمو اجلماعة من التاريخ حتى لو �أرادت لذلك وخططت له!
الأقرب للتوقع �أن �أمامنا مرحلة انتقالية طويلة�،ست�ستمر اجلماعة يف اخل�سارة والنزيف
فيها لفرتة معتربة قادمة ،ولكن خواء امل�شهد من ال�سيا�سة ومن املهارة ومن احلنكة ،ف�ضال
على ظروف الإقليم والدولة غري امل�ستقرة،وعدم وجود فاعل �سيا�سي �إ�سالمي �آخر
ميلأ الفراغ الذي تركته اجلماعة ،ف�ضال على غياب �أو تغييب بع�ض ال�شبكات االجتماعية
واالقت�صادية التي كانت تقوم بتعوي�ض غياب دور الدولة يف تقدمي بع�ض اخلدمات
ال�صحية والتعليمية،وخدمات التكافل االجتماعي،والذي ي�ضع مزيدا من التوقعات
واقت�صاديا ،جتعل
�سيا�سيا
والطلبات علي كاهل الدولة التي هي بدورها تعاين �أزمات هيكلية
ً
ً
اال�ستجابة لهذه التوقعات والطلبات �شبه م�ستحيلة.النظام ذهب بعيدا يف �شيطنة اجلماعة؛
قدما يف
فلم يعد ممك ًنا الرتاجع و�إال اهتزت �رشعيته،ولكنه مل يعد � ً
أي�ضا قادرا علي امل�ضي ً
تعوي�ض غياب هذه ال�شبكات االجتماعية والت�ضامنية ،كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تغيري
املعادالت م�ستقبلاً ،ولكن لي�س لالنتقال لأو�ضاع �أف�ضل و�إمنا لأو�ضاع مكررة تاريخيا
لتظل قواعد اجلمهورية التي �أ�س�سها جمال عبد النا�رص م�ستمرة لفرتة زمنية معتربة!
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ال�صراع على قيادة جماعة
الإخوان امل�سلمني فى م�صر*
د .جورج فهمي**

حاد على قيادة حركة الإخوان امل�سلمني يف م�رص؛ فالأع�ضاء
ؤخرا �رصاع ّ
ظهر �إىل العلن م� ً
ال�سابقون يف مكتب الإر�شاد ،وهو الهيئة التنفيذية العليا التي ت�ضع �سيا�سات اجلماعة ،يتناف�سون
مع القيادة اجلديدة التي ان ُتخبت يف �شباط/فرباير  ،2014وتتوىل قيادة �أن�شطة الإخوان على
الأر�ض منذ ذلك احلني.
ال�رصاع داخل جماعة الإخوان لي�س باحلدث اجلديد ،حيث متكّ نت اجلماعة من احتواء
اخلالف لأ�شهر ع ّدة؛ كي تتج ّنب �إحلاق الأذى بتما�سكها ومبعنويات �أفرادها على الأر�ض .بيد
�أن التعبري العلني عن اخلالف الذي طال �أمده ُيعترب �أمر ًا جديداً .وقد خرج اخلالف �إىل العلن
حاد بني الف�صيلني يف و�سائل الإعالم.
يف �أيار/مايو  ،2015يف �أعقاب ترا�شق ّ
*تن�رش رواق عربي هذا املقال بت�رصيح من مركز كارنيجي لل�رشق الأو�سط

** باحث زائز -مركز كارنيجي لل�رشق الأو�سط.
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تعاملت و�سائل الإعالم مع ال�رصاع على �أنه خالف ب�ش�أن ا�سرتاتيجيتني متعار�ضتني :نهج
والتوجه نحو العنف الذي اعتمدته القيادة احلالية .بيد �أن هذه
�سلمي تنادي به القيادة ال�سابقة،
ّ
ال�صورة تبدو م�ضلِّلة� .إذ ينطوي اخلالف على �رصاع �أعمق حول القواعد التي حتكم عمل
ال على طبيعة العالقة بني القاعدة ال�شعبية والقيادة ،ودور كل منهما يف عمليات
اجلماعة ،ف�ض ً
�صنع القرار يف اجلماعة.
دفعت الظروف ال�سيا�سية يف م�رص ،منذ الإطاحة بالرئي�س �آنذاك حممد مر�سي يف العام
 ،2013جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل �صياغة قواعد جديدة لتنظيم �أن�شطتها .فالقيادة مل تعد
ال
متلك �سلطة مطلقة يف �إدارة �شئون اجلماعة ،كما كان حالها قبل �آب�/أغ�سط�س  .2013وبد ً
من ذلك ،غالب ًا ماتقود القاعدة ال�شبابية ال�شعبية �أن�شطة جماعة الإخوان على الأر�ض ،حيث
ا�ضطرت القيادة �إىل حتقيق التوازن بني مبادئ اجلماعة ومبادرات قاعدتها .غري �أن القيادة
ّ
القدمية للإخوان امل�سلمني ترى يف ذلك خروج ًا على منط الإدارة الذي اعتادت عليه ،وتهديد ًا
لتما�سك اجلماعة وهويتها.
الإخوان والدولة:
وفّرت االنتفا�ضة ال�شعبية التي �أطاحت بنظام ح�سني مبارك يف �شباط/فرباير  2011فر�ص ًا
تقيد �أن�شطتها ب�ش ّدة حتى ذلك احلني.
جديدة جلماعة الإخوان امل�سلمني ،التي كانت احلكومة ّ
�أن�ش�أت جماعة الإخوان حزب احلرية والعدالة يف ني�سان�/أبريل  ،2011وخا�ضت االنتخابات
الت�رشيعية التي �أُجريت يف نهاية ذلك العام .فاز احلزب بـ 218مقعد ًا من �أ�صل  498مقعداً،
وفاز مر�شحه الرئا�سي حممد مر�سي يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف حزيران/
يونيو .2012
حاد بني جماعة الإخوان امل�سلمني وبني معار�ضيها
خالل فرتة حكم مر�سي ،حدث ا�ستقطاب ّ
حول ق�ضايا احلريات والدميقراطية .كما ازدادت ح ّدة التو ّتر بني جماعة الإخوان وم� ّؤ�س�سات
وال�سيما �أجهزة الق�ضاء والأمن التي حاولت اجلماعة �إحكام �سيطرتها عليها.
الدولة امل�رصية،
ّ

بلغت الأزمة ذروتها يف  30حزيران/يونيو  ،2013عندما �شارك معار�ضو جماعة
الإخوان امل�سلمني يف مظاهرات حا�شدة للمطالبة ب�إجراء انتخابات رئا�سية مبكّ رة .وبدعم من
تدخلت القوات
املتظاهرين ،ف�ض ً
ال عن الق�ضاء واملعار�ضة ال�سيا�سية وممثّلني دينيني بارزينّ ،
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امل�سلحة لعزل مر�سي ،وو�ضع البالد على م�سار �سيا�سي جديد .رف�ضت جماعة الإخوان
امل�سلمني وم� ّؤيدوها هذه الإجراءاتّ ،
اعت�صامني يف ميدان رابعة العدوية وميدان
ونظموا
َ
النه�ضة يف القاهرة؛ للمطالبة بعودة مر�سي للرئا�سة.
برزت اخلالفات بني ّتيارين يف ال�سلطة االنتقالية يف م�رص حول كيفية التعامل مع جماعة
التو�صل �إىل حلّ
ميز النهج الأول بني �إ�سقاط نظام مر�سي ،و�رضورة
الإخوان امل�سلمنيّ .
ّ
�سيا�سي لال�ضطرابات يف البالد من �ش�أنه دمج جماعة الإخوان امل�سلمني يف العملية ال�سيا�سية.
وقد مثّل هذا التيار يف ذلك الوقت نائب الرئي�س حممد الربادعي� .أما التيار الآخر فقد �سعى
نهائياً .وقد
�إىل ا�ستغالل احلركة ال�شعبية املناه�ضة ملر�سي للق�ضاء على جماعة الإخوان امل�سلمني
ّ
مثّل هذا التيار قادة الأجهزة الأمنية املختلفة.
يف البداية ،بدا �أن تيار الربادعي له اليد العليا ،وجنح بالفعل يف ت�أجيل قرار قوات الأمن
التو�صل �إىل حلّ �سيا�سي للأزمة بني الإخوان
اعت�صامي م� ّؤيدي مر�سي .بيد �أن ف�شل
بف�ض
ّ
ّ
َ
ال �أكرب للمناورة.
والدولة منح التيار الآخر جما ً
اعت�صامي جماعة الإخوان
وفرقت بالقوة
ّ
تدخلت قوات الأمن يف �آب�/أغ�سط�س ّ 2013
َ
ال�رسي يف ظل ظروف �أق�سى حتى من تلك التي كانت
امل�سلمني؛ ما دفع اجلماعة �إىل العمل
ّ
�سائدة خالل عهد مبارك .ومثّلت ا�ستقالة حممد الربادعي يف اليوم نف�سه نهاية حماوالت
التو�صل �إىل حلّ �سيا�سي ،وو�ضعت النظام االنتقايل يف مواجهة مبا�رشة مع جماعة الإخوان
ّ
امل�سلمني.
ّ
تدخل اجلي�ش على جماعة الإخوان:
�آثار
تكبدت جماعة الإخوان خ�سائر كبرية خالل مواجهاتها مع الدولة .ف�إ�ضافةً �إىل اال�شتباكات
ّ
جمدت احلكومة
الأمنية يف ال�شوارع وامليادين ،والتي �أ�سفرت عن �آالف القتلى واالعتقاالتّ ،
امل�ؤقتة �أ�صول  1055جمعية خريية دينية يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2013م ّتهمةً �إياها
باالنتماء �إىل جماعة الإخوان� ،أو بكونها داعمة لها� .أ�ضعفت هذه اخلطوة الأن�شطة االجتماعية
والدينية للجماعة .كما �أعلنت احلكومة جماعة الإخوان منظمة �إرهابية يف ال�شهر نف�سه.
وبعد ذلك حلّت املحكمة الإدارية العليا حزب احلرية والعدالة ،الذراع ال�سيا�سية للجماعة،
و�صادرت �أ�صول احلزب يف �آب�/أغ�سط�س .2014
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وجه ت�صاعد املواجهة الأمنية ،واعتقال قادة من جماعة الإخوان �رضبة قوية للجماعة،
ّ
م�ستقر لأ�شهر ع ّدة ،قبل �أن تعود بهيكلية وخطة عمل جديد َتني .على
التي كان و�ضعها غري
ّ
للتكيف مع التغيريات احلا�صلة
امل�ستوى التنظيمي ،بد�أت جماعة الإخوان بو�ضع هياكل جديدة ّ
على الأر�ض ،مثل حاجتها �إىل العمل ال�رسي،وزيادة املواجهات بني �أع�ضائها وقوات الأمن.
�أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية يف �شباط/فرباير  2014و�شكّ لت جلنة لإدارة
عام ًا جلماعة الإخوان ،لكن مت
الأزمة� .أ�سفرت نتيجة االنتخابات عن بقاء حممد بديع مر�شد ًا ّ
تعيني رئي�س لإدارة جلنة الأزمة ،كما مت تعيني �أمني عام للإ�رشاف على �شئون اجلماعة يف
م�رص ،وجرى ت�شكيل مكتب �إداري لإدارة �شئون الإخوان امل�سلمني يف اخلارج برئا�سة �أحمد
عبد الرحمن .كما قامت اجلماعة برتقية العديد من قادتها ال�شباب لقيادة �أن�شطة الإخوان على
الأر�ض.
� ّأدت هذه التغيريات �إىل ا�ستبدال �أكرث من  65يف املئة من القيادة ال�سابقة للجماعة .وق ّدر
�أحمد عبد الرحمن� أن ال�شباب ا�ستحوذوا على  90يف املئة من ن�سبة الـ 65يف املئة املذكورة.
�سمى نهج “ال�سلمية املبدعة املوجعة”،
على امل�ستوى احلركي ،اعتمدت القيادة اجلديدة ُ
ماي ّ
الذي يجمع بني ا�ستمرار الأن�شطة ال�سلمية يف ال�شارع ،وبني العنف املحدود امل�ستخدم يف
عمليات تهدف �إىل ا�ستنزاف قوة النظام ال�سيا�سي .وقد عنى ذلك تنفيذ عمليات من دون
املوجه ،وجت ّنب العنف الع�شوائي.
ا�ستهداف الأبرياء ،وممار�سة الث�أر
ّ

التزم �أع�ضاء جماعة الإخوان مببد�أ ال�سلمية يف املا�ضي .بيد �أن البع�ض اعتقد �أن اخليار
ال�سلمي لن يحقق هدف اجلماعة املتمثّل يف �إ�سقاط النظام ال�سيا�سي احلايل� ،أو على الأقل
ال�ضغط عليه لتقدمي تنازالت �سيا�سية يف ظل احلملة الأمنية التي يقوم بها.

ونتيجةً لذلك ،بد�أ بع�ض الأع�ضاء بتنفيذ �أعمال عنف فردية حمدودة ،مثل حرق �سيارات
ال�رشطة .ولأن القيادة ف�شلت يف منع هذه الأعمال الفردية ،حاولت بعد ذلك تنظيم تلك
قوته.
العمليات؛ بهدف زعزعة النظام وا�ستنزاف ّ

حر�صت القيادة اجلديدة على جت ّنب تنفري �رشائح املجتمع التي عار�ضت حملة القمع العنيفة
�ضد الإخوان ،لكنها قد تعار�ض �أي�ض ًا جلوء اجلماعة �إىل و�سائل عنيفة ملقاومة ال�سلطات.
وطالبت ب�ضبط �إيقاع العمليات متا�شي ًا مع امل�شاعر ال�شعبية يف منطقة معينة .بعبارة �أخرى،
�سمحت جماعة الإخوان بتنفيذ م�ستوى �أعلى من العمليات يف املناطق التي �ساد فيها غ�ضب
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وا�ضح جتاه النظام ال�سيا�سي ،والعك�س بالعك�س.
مع ذلك ،رف�ضت القيادة اجلديدة ال�سماح لأع�ضائها با�ستخدام العنف ع�شوائي ًا �ض ّد قوات
اجلي�ش وال�رشطة .ووفق ًا للقيادة ،ال ينبغي �أن يتم ا�ستهداف الأفراد الذين مل ي�شاركوا يف �أعمال
عنف �ضد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني و�أ�رسهم .كما �أعربت القيادة عن حت ّفظات ب�ش�أن
ا�ستخدام العنف لالنتقام من �أعمال العنف التي ُن ّفذت �ضد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني
ا�ضطرت يف بع�ض احلاالت �إىل املوافقة على تلك املمار�سات .ومع ذلك،
و�أ�رسهم ،لكنها
ّ
أ�رصت على �رضورة �أن تتنا�سب هذه الأعمال االنتقامية مع �أعمال العنف التي ار ُتكبت يف
� ّ
املقام الأول ،و�أن ت�ستهدف فقط ال�شخ�ص الذي �شارك يف �أعمال العنف.
بدا �أن العنف املحدود ميثّل ا�سرتاتيجية منا�سبة للقيادة اجلديدة .فهو قد ي�ساعد يف احلفاظ
على التما�سك التنظيمي ،ومينع الأع�ضاء ال�شباب من �أن ي�صبحوا جزء ًا من املنظمات اجلهادية
الأ�صولية ،يف �ضوء تزايد غ�ضبهم ورف�ضهم اعتماد الو�سائل ال�سلمية .كما ميكن �أن ي�ساعد
التو�صل �إىل
ذلك يف ال�ضغط على النظام ال�سيا�سي لتغيري ميزان القوى ،ومتهيد الطريق نحو
ّ
حلّ �سيا�سي.
�إ�ضافةً �إىل ذلك ،تبدو ن�سبة الأع�ضاء الذين يريدون حمل ال�سالح داخل جماعة الإخوان
امل�سلمني �ضئيلة ن�سبياً .ففي ا�ستطالع للر�أي �أجري يف اجتماع لكوادر �شباب الإخوان يف
�إحدى املحافظات امل�رصيةّ � ،أيد �أقلّ من  30ع�ضو ًا من �أ�صل  300ع�ضو ح�رضوا االجتماع
وف�ضل الآخرون موا�صلة عملهم على الأر�ض با�ستخدام و�سائل غري عنيفة.
العملَ امل�سلّحّ .
و�ضعت القيادة اجلديدة �سيناريوهني مل�ستقبل هذه اال�سرتاتيجية� .إذ ميكن لعمل جماعة
يتطور �إىل ثورة
الإخوان �أن ينجح يف جذب املعار�ضني الآخرين للنظام ال�سيا�سي ،وميكن �أن
ّ
للتحرك على الأر�ض �أن ي�ضعف
�شعبية قد جترب النظام على التخلّي عن ال�سلطة� .أو ميكن
ّ
ميهد الطريق حلدوث
�سيطرة الرئي�س اجلديد عبد الفتاح ال�سي�سي على نظامه ،الأمر الذي قد ّ
انقالب ق�رص ي� ّؤدي �إىل ت�شكيل قيادة جديدة للدولة ،ميكن جلماعة الإخوان �أن تتفاو�ض معها.
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االنق�سام يف القيادة:
غري �أن جميع �أع�ضاء جماعة الإخوان ال ي�شاطرون القيادة اجلديدة ر�ؤيتها؛ حيث �سعى
بع�ض ال�شخ�صيات من القيادة القدمية �إىل فر�ض �سيطرتهم جم ّدداً .ومت احتواء الأزمة داخل
اجلماعة لأ�شهر ع ّدة� ،إال �أنها ظهرت �إىل العلن يف �أيار/مايو  2015يف �أعقاب مقال كتبه� أحد
قادة احلر�س القدمي ،حممود غزالن .يف املقال ،خلّ �ص غزالن ثوابت جماعة الإخوان
امل�سلمني ،ودعا �إىل االلتزام بهذه الثوابت:
“ومن �آمن بدعوة الإخوان فال بد �أن يلتزم بثوابت الإ�سالم العامة ،و�أن يزيد على ذلك
االلتزام بثوابت الإخوان ،وال يجوز له �أن ينكرها �أو يخرج عليها .من هذه الثوابت � :رضورة
العمل اجلماعي ،الرتبية منهجنا يف التغيري  ،ال�سلمية ونبذ العنف �سبيلنا ،االلتزام بال�شورى
ورف�ض اال�ستبداد والفردية �سواء داخل اجلماعة �أو خارجها ،رف�ض تكفري امل�سلمني”.
و�أعقب املقال ت�رصيح �صحايف من حممود ح�سني ،الأمني العام ال�سابق جلماعة الإخوان،
جاء فيه:
“اجلماعة تعمل ب�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها وفق ًا للوائحها وب�أع�ضاء مكتب الإر�شاد ،ودعمت
عملها بعدد من املعاونني وفق ًا لهذه اللوائح ولقرارات م�ؤ�س�ساتها .و�إن نائب املر�شد وفق ًا
للاّ ئحة يقوم مبهام املر�شد العام �إىل �أن يفرج الله عنه ،و�إن مكتب الإر�شاد هو الذي يدير عمل
اجلماعة”.
�أثار مقال غزالن وت�رصيح ح�سني ردود فعل غا�ضبة من ال�شباب الذين يقودون ال�رصاع
على الأر�ض .فقد ر�أوا يف املقال خروج ًا عن النهج الثوري الذي اعتمدته القيادة اجلديدة،
ور�أوا يف كلمات غزالن وح�سني حماوالت من جانب القيادة القدمية  -التي اعتربوها م�سئولة
عما �أ�صاب اجلماعة خالل املرحلة االنتقالية  -لفر�ض ر�ؤيتها على ال�شباب.
�إىل ح ّد كبري ّ

رد املتحدث الإعالمي با�سم جماعة الإخوان امل�سلمني بعبارات ال لب�س فيها ب�أن م� ّؤ�س�سات
ّ
جماعة الإخوان انتخبتها قاعدتها ال�شعبية ،و�أنها تتولىّ �إدارة �شئونها بنف�سها ،و�أن املتحدث با�سم
جماعة الإخوان امل�سلمني وموقعها الر�سمي هما من يتحدثان با�سم اجلماعة فقط ،و�أن حممود
عام ًا للإخوان امل�سلمني ،و�أن اجلماعة انتخبت �أمين ًا عام ًا جديد ًا من امليدان.
ح�سني مل يعد �أمين ًا ّ

التحركات املكثّفة
املع�سكرين التوا�صل فيما بينهم يف حماولة الحتواء الأزمة .لكن
زاد �أع�ضاء
ّ
َ
ال لقوات الأمن ،وجرى اعتقال عدد من القادة البارزين.
للقيادة خالل هذه الفرتة جعلتها هدف ًا �سه ً
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جوهر ال�صراع:
يلخ�ص على �أنه خالف حول ا�ستخدام العنف.
رد القيادة القدمية ميكن �أن َّ
ر�أى البع�ض �إن ّ
جمرد خالف حول االلتزام بالو�سائل ال�سلمية �أو ا�ستخدام
غري �أن ال�رصاع �أو�سع من �أن يكون ّ
العنف �ض ّد النظام .فهو يتعلّق بقواعد �إدارة اجلماعة ،وعمليات ا ّتخاذ القرارات الداخلية،
والعالقة بني القيادة والقاعدة ال�شعبية.
يرف�ض احلر�س القدمي الهام�ش الكبري للمناورة الذي ُمنح �إىل قاعدة الإخوان الأكرث ثوريةً ،
وقدرتها على حتديد �أولوياتها على الأر�ض .يرى اجليل القدمي يف ذلك تهديد ًا لبقاء اجلماعة
التحركات على
كيان ًا متما�سكاً ،وي�شعر باحلاجة �إىل �إحكام القيادة قب�ضتها على اجتاه و�رسعة
ّ
الأر�ض.
تعتقد القيادة اجلديدة �أن الأحداث جتاوزت ر�ؤية احلر�س القدمي ،و�أن ميزان القوى بني
القيادة والقاعدة قد تغيرّ  .ونتيجةً لذلك ،ي�ؤمن القادة اجلدد ب�رضورة �أن ت�ؤخذ �أولويات القاعدة
وير ْون �أن الهدف ينبغي �أن يكون �ضمان ا�ستمرارية احلركة الثورية على
يف عني االعتبارَ .
الأر�ض .ويف حني �أن البع�ض منهم قد ي ّتفق مع خماوف القيادة القدمية ،ال بل ي�شاركها فيها؛
حتى يعتقد القادة اجلدد �أن اخلطر ي�أتي بتكلفة مقبولة.
يعتقد جزء كبري من القيادة اجلديدة �أنه ال ينبغي ا ّتخاذ القرارات داخل مكاتب قيادة
اجلماعة ،و�إر�سالها من القمة �إىل القاعدة ،و�أن اجلماعة يجب �أن تكون �أكرث دميقراطية.
فعلى القاعدة �أن تتولىّ قدر ًا من القيادة ،وعلى القيادة اجلديدة �أن حت ّقق التوازن بني املبادرات
على الأر�ض وبني مبادئ اجلماعة.
تدرك القيادة اجلديدة �أن على القاعدة ال�شعبية �أن تقبل وتر�ضى ب�أي حلّ �سيا�سي يتم
التو�صل �إىله مع النظام .وهي تعرف �أنها لن تكون قادرة على �إقناع القاعدة ب�أي حلّ �سيا�سي
ّ
يلبي توقعاتها.
ال ّ

لكن القيادة القدمية تخ�شى هذا النهج؛ فهي تعتقد �أن هذه الطريقة يف العمل قد تنجح يف احتواء
ويف�ضل القادة القدامى
القاعدة ،لكنها �ستغيرّ �شكل اجلماعة الذي كانت عليه منذ فرتة طويلة.
ّ
�أن يخ�رسوا جزء ًا من القاعدة ال�شعبية على �أن يخ�رسوا اجلماعة التي يعرفونها ،وبنوها على
مدى العقود الأربعة املا�ضية.
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اليزال احلر�س القدمي يعتقد �أن لدى القيادة احلق يف ا ّتخاذ �أي قرار تراه منا�سباً ،و�أن على
القاعدة �أن متتثل لتلك القرارات .وال متانع القيادة القدمية يف خ�سارة بع�ض الت�أييد ال�شعبي
مقابل احلفاظ على �أ�سلوب �إدارتها.
ثمة عن�رص �آخر يعكّ ر �صفو احلر�س القدمي ،ويتمثّل يف الدور ذي الأهمية املتزايدة الذي
ّ
ت�ضطلع به دوائر �إ�سالمية لي�ست ُمنتمية �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني ،ولكنها متعاطفة معها،
يف حتديد م�سار احلركة على الأر�ض .ه�ؤالء الإ�سالميون موجودون يف اخلطوط الأمامية،
حيث يتم �إلقاء القب�ض عليهم �أو ي�صابون خالل اال�شتباكات مع قوات الأمن ،وهم ال ي�شعرون
�أنهم م�ضطرون �إىل االلتزام بقرارات قيادة جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي لي�ست �سوى جزء
من ال�رصاع �ض ّد النظام .ويف حني تعرتف القيادة اجلديدة ب�رضورة اال�ستفادة من �أولئك
الإ�سالميني غري ّ
املنظمني ،حتى لو �سمحت لهم بقدر �أكرب من النفوذ على الأر�ض ،ترى
امل�ستقر خطر ًا على هيكل اجلماعة و�أفكارها.
القيادة القدمية يف هذا الو�ضع غري
ّ

يف الوقت نف�سه ،ت ّتفق القيادتان يف احلقيقة على �رضورة جت ّنب العنف على نطاق وا�سع،
ولكن لأ�سباب خمتلفة� .إذ يرف�ض القادة القدامى امليل نحو العنف؛ لأنه ينتهك مبادئ اجلماعة،
التي يعتربون �أنف�سهم حماتها ول�سان حالها .وترف�ض القيادة اجلديدة االجنرار �إىل العنف
لأ�سباب عملية وبراجماتية ،تتعلّق بحجم الدعم ال�شعبي للنظام،واخل�سائر التي ميكن �أن
تتكبدها اجلماعة يف حال حملت ال�سالح ،وجل�أت �إىل العنف على نطاق وا�سع .ومع ذلك،
ّ
يعرتف القادة اجلدد ب�أنه �إذا كانت هناك موافقة جمتمعية يف مرحلة ما على ا�ستخدام املزيد
عتب ا�ستخدام العنف بالن�سبة �إىل القيادة
وي رَ
من العنف على نطاق �أو�سع ،ف�إنهم �سي�ستخدمونهُ .
اجلديدة خيار ًا ينبغي تقييمه وفق ًا لتحليل التكاليف واملنافع فقط ،وال ينبغي ا�ستبعاده فكري ًا كما
يقول احلر�س القدمي.
الوقع �أن القيادة القدمية لديها ح�سابات �أخرى تتجاوز الو�ضع الداخلي يف م�رص .فاحلر�س
القدمي يدرك �أن خيارات القاعدة على الأر�ض ال تتعلّق بالو�ضع امل�رصي وح�سب ،و�أنه
�ستكون لها �آثار كبرية على حركة الإخوان امل�سلمني يف بلدان �أخرى؛ وبالتايل من �ش�أن اللجوء
ي�رض بحركة الإخوان امل�سلمني وخطابها ال�سلمي خارج م�رص .ويبدو
�إىل مزيد من العنف �أن
ّ
أولويات القيادة اجلديدة ،التي ميلي الو�ضع الداخلي يف م�رص يف املقام
البعد غائب عن � ّ
�أن هذا ُ
الأول حتركاتها.
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التداعيات على اجلماعة والنظام:
ي�ستمر �إىل ما النهاية ،لأن الطرفَني
ال يبدو �أن اخلالف العلني على قيادة الإخوان �سوف
ّ
يدركان الأثر الذي �سيعود به ال�رصاع على اجلماعة وعلى متا�سكها ،وهو �أمر مهم يف ٍ
وقت
ُت ِ
ي�ستمر اخلالف
املرجح �أن
واجه جماعة الإخوان قمع ًا �أكرث ق�سوة من جانب النظام .لكن من
ّ
ّ
الأعمق بني �أن�صار قواعد احلر�س القدمي و�أن�صار القواعد اجلديدة الناجم عن املناخ ال�سيا�سي
ال�سائد منذ العام .2013
احلال �أن نهج كلٍّ من الطرفني لي�س مثالي ًا للجماعة.
العودة �إىل قواعد احلر�س القدمي قد تدفع العديد من �شباب اجلماعة �إىل التخلّي عنها ،بعد
�أن �سئموا من تل ّقي تعليمات مل يتم الت�شاور معهم ب�ش�أنها ،ولكن مطلوب منهم دفع ثمنها على
الأر�ض .فقد ازدادت يف الأ�شهر الأخرية حدة انتقاد بع�ض �شباب اجلماعة للحر�س القدمي
عما حدث للجماعة .ال بل ذهب بع�ض ال�شباب �إىل ح ّد ا ّتهام بع�ض �شخ�صيات
وم�سئوليته ّ
احلر�س القدمي بالتعاون مع �أجهزة الأمن امل�رصية .ويف حني �أن الهدف املعلن ال�سرتاتيجية
التوجه نحو العنف ،قد
احلر�س القدمي هو حماولة ا�ستعادة ال�سيطرة على اجلماعة ملنعها من
ّ
ي� ّؤدي هذا املوقف �إىل نتائج عك�سية متاماً .وقد تكون للعودة �إىل النموذج القدمي لإدارة جماعة
الإخوان عواقب وخيمة على اجلماعة نف�سها ،وعلى اال�ستقرار ال�سيا�سي يف م�رص.
يرف�ض عدد كبري من كوادر ال�شباب هذه القيادة ونهجها امل ِ
يقررون
ُ�سيطر؛ ولذلك فقد ّ
التخلّي عن جماعة الإخوان ،واالن�ضمام �إىل اجلماعات امل�سلحة .وهم ي�شعرون بالإحباط
بالفعل من �أن حتركاتهم على الأر�ض ملدة عامني مل ت�سفر عن �شيء.
اجلهادية ،مثل جبهة الن�رصة يف �سورية،
ال�سلفية
�إ�ضافةً �إىل ذلك ،تتزايد �شعبية احلركات
ّ
ّ
يف �أو�ساط �شباب جماعة الإخوان امل�سلمني .فقد دعا �أمري جبهة الن�رصة جماعة الإخوان
امل�سلمني �إىل التخلّي عن �أ�ساليبها ال�سلمية وحمل ال�سالح ،وهي دعوة وجدت تعاطف ًا لدى بع�ض
�شباب اجلماعة يف م�رص.
جنحت القواعد اجلديدة التي و�ضعتها قيادة الإخوان اجلديدة يف م�رص يف احلفاظ على
متا�سك اجلماعة ،والإبقاء على م�ستوى منخف�ض من العنف ،غري �أنها �أ�ضعفت قدرة القيادة
على تب ّني خيارات �سيا�سية براجماتية ،مثل الذهاب �إىل ت�سوية �سيا�سية مع النظام .ويف حني
التو�صل �إىل ت�سوية
يدرك بع�ض القادة اجلدد �أنه �ستكون هناك حاجة ،يف مرحلة ما� ،إىل
ّ
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�سيا�سية ،الي�ستطيعون طلب ذلك من الأع�ضاء الأدنى مرتبة يف اجلماعة.
ت�ستمر هذه القواعد لفرتة طويلة؛ فوجود قاعدة �أكرث المركزية
عالوة على ذلك ،الميكن �أن
ّ
ميكن �أن ي� ّؤدي �إىل ت�آكل متا�سك اجلماعة ،ويف�ضي �إىل تفكّ كها �إىل جماعات منف�صلة ،تعمل
ب�صورة م�ستقلّة .هذا النهج ميكن �أن مينح القيادة اجلديدة بع�ض الوقت� ،إال �أنه لي�س منوذج ًا
ال لال�ستمرار.
تنظيمي ًا قاب ً
�إذا كانت القيادة اجلديدة تريد احلفاظ على متا�سك اجلماعة ،و�إعطاء الأع�ضاء م�ساحة �أكرب
للعمل ،ويف الوقت نف�سه �ضمان قدرتها على ا ّتخاذ القرارات وتنفيذها حتى لو مل يقبل بها
جميع الأع�ضاء ،فينبغي عليها العمل على و�ضع قواعد تنظيمية جديدة تراعي حتقيق التوازن
مابني الدميوقراطية الداخلية من خالل �إ�رشاك الأع�ضاء الأدنى مرتبة يف عملية �صنع القرار،
و�رضورة الت�أكد من التزام جميع الأع�ضاء بالقرارات ،و�أن الهيكل الالمركزي احلايل ال
مينع القيادة من ا ّتخاذ قراراتها وتنفيذها عند احلاجة.
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درا�سة

التمرد الإ�سالمي
ت�صاعد
ّ
فى م�صر*
خمتار عو�ض -م�صطفى ها�شم**

التمرد الإ�سالمي الأكرث دموية وتعقيد ًا يف تاريخها احلديث.
رجح �أن يكون
ّ
تواجه م�رص ما ُي َّ
فقد � ّأدى عزل حممد مر�سي من الرئا�سة بدعم من اجلي�ش يف متوز/يوليو � ،2013إىل تفتيت امل�شهد
التنب�ؤ بنتائجه بني الإ�سالميني وبني الدولة
ومهد الطريق ل�رصاع ال ميكن ّ
الإ�سالمي يف م�رصّ ،
حتول بع�ض الإ�سالميني ،وحتديد ًا ال�شباب� ،إىل العنف ،وميكن لهذا
امل�رصية .يف هذه البيئةّ ،
تتحول اجلماعات غري اجلهادية العنيفة امل� ّؤيدة للإخوان التي � ّأ�س�سها
ّ
التوجه �أن ي�ستمر .كما ميكن �أن ّ
ثمة خطوات ميكن �أن ت ّتخذها احلكومة وجماعة
ه�ؤالء ال�شباب �إىل ّ
مترد جهادي م�سلّح .ومع ذلكّ ،
التمرد اجلهادي ،وهو يف طور التكوين.
الإخوان امل�سلمني على املدى الطويل لتج ّنب هذا ّ
*تن�رش رواق عربي هذه الدرا�سة بت�رصيح من مركز كارنيجي لل�رشق الأو�سط
**
**

التقدم الأمريكي.
خمتار عو�ض باحثٌ م�شارك مع فريق الأمن القومي وال�سيا�سة الدولية يف مركز
ّ
م�صطفى ها�شم �صحفي يف الق�سم ال�سيا�سي يف �صحيفة ال�رشوق امل�رصية.
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التمرد الإ�سالمي يف م�صر
ت�صاعد
ّ

ت�صاعد وترية ا ل�شقاق والعنف:
•�أ�ضعفت حملة القمع التي �ش ّنتها الدولة على الإخوان امل�سلمني� ،أكرب جماعة �إ�سالمية يف
ومهدت الطريق لفقدان �سيطرتها
م�رص� ،إ�ضافةً �إىل االنق�سامات داخل التنظيم ،قياد َة الإخوانّ ،
على ٍ
عدد متزايد من الأع�ضاء.
و�صوروا
التف ال�سلفيون والإ�سالميون املحافظون املت�ش ّددون حول جماعة الإخوان،
• ّ
ّ
ال�رصاع مع النظام باعتباره �رصاع ًا بني الدولة العلمانية والإ�سالم.
•برزف�صيالن�إخوانيانمتباينانعلىنحومتزايد�،أحدهمايتب ّنىتكتيكاتت�صادميةوالعنف،
يغ�ضون الطرف جتاه
يف حني ي�ؤكّ د الآخر على مبد�أ الالعنف .والواقع �أن الكثري من قادة اجلماعة ّ
ت�صاعد م�ستويات العنف ،لكن مل ي�صل بهم الأمر �إىل ح ّد م�ساندة �أعمال القتل.
املتطرفون العنف ال�سيا�سي باعتباره و�سيلة احتجاج م�رشوعة،
يربر الإخوان وال�سلفيون
• ّ
ّ
�رشعاً،والدفاع
وي�شجعونال�شبابعلىتب ّنيالعنفحتت�ستارالدفاععنالنف�س،والق�صا�ص َّ
املربر ً
ّ
عن الإ�سالم.
تتكون �أ�سا�س ًا من ال�شباب الإ�سالميني،
•بد�أت جماعات العنف غري اجلهادية ،والتي ّ
بعامينْ  ،مل ت�ستمر هذه
باالعتماد على العنف الفو�ضوي بدء ًا من �أواخر العام  .2013وبعد ذلك َ
اجلماعات وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة ،ون ّفذت كمائن م�سلّحة وهجمات بالعبوات النا�سفة
�ضد قوات الأمن.
•حتاول اجلماعات اجلهادية بال كلل اال�ستفادة من م�شاعر الغ�ضب التي تغلي لتجنيد ال�شباب
متردهاالنا�شئ.
الإ�سالمينيل�صالح ّ
درو�س مل�صر وجماعة الإخوان امل�سلمني:
الترب�ؤ من التعذيب ،والتحقيق يف مزاعم االعتداء اجلن�سي ،وو�ضع ح ّد حلاالت
•ميثّل ّ
عموما ،خطوات �رضورية يجب على احلكومة
االختفاء الق�رسي ،وحت�سني �أو�ضاع ال�سجون
ً
املتطرفون من ا�ستغالل هذه الأو�ضاع لتجنيد الأن�صار.
ا ّتخاذها ل�ضمان � اّأل يتمكّ ن
ّ
•ف َْهمامل�شهداجلديداملف ّتتللإ�سالمينيالعنيفني�أمر�رضوريلو�ضعا�سرتاتيجياتمالئمةملكافحة
“فرق ت�سد”؛ للتخل�ص من خمتلف اخلاليا واجلماعات على نحو �أف�ضل.
هذه العنا�رص ،واتباع �سيا�سة ّ
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يحر�ضون
•ينبغي على كبار القادة العقالنيني يف جماعة الإخوان كبح جماح
املتطرفني الذين ّ
ّ
التو�صل �إىل ت�سوية مع الدولة يف نهاية املطاف� .إذ �أن
على العنف؛ بهدف تهيئة قاعدتهم ل�رضورة
ّ
امل�سار احلايل يف ّتت اجلماعة من الداخل ،ورمبا يكون �آخر م�سمار يف نع�ش التنظيم على النحو الذي
ف به منذ وقت طويل.
ُعرِ َ
م�شهد مف ّتت وعنيف:
بعد املظاهرات احلا�شدة التي اندلعت �ضد حكمه ،يف  30حزيران/يونيو ،2013مت عزل حممد
مر�سي ،ع�ضو جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�أول رئي�س منتخب دميقراطي ًا يف م�رص ،يف انقالب
ع�سكري مدعوم �شعبي ًا يف متوز/يوليو  2013على يد وزير الدفاع �آنذاك عبد الفتاح ال�سي�سي ،الذي
ورد ًا على االحتجاجات املزمعة �ض ّد مر�سي� ،أقامت جماعة الإخوان
�أ�صبح رئي�س ًا يف وقت الحقّ .
تو�سعا ب�صورة كبرية يف �أعقاب عزل مر�سي،
و�أن�صارها ّ
خمي َمينْ يف ميدانني يف العا�صمة امل�رصيةّ ،
رِ
معتبين �أن ا�ستعرا�ض القوة من �ش�أنه ،بطريقة �أو ب�أخرى� ،إبطال عزل مر�سي �أو على الأقلّ توفري
قوات
و�ضع تفاو�ضي �أف�ضل لهم .بحلول �آب�/أغ�سط�س  ،2013انهارت املفاو�ضات،
ّ
وتدخلت ّ
خمي َمي الإ�سالميني بعنف ،ما � ّأدى �إىل مقتل � 1000شخ�ص يف يوم واحد .يف الأ�شهر
الأمن لتفريق ّ
التي تلت ذلك� ،أُل ِقي القب�ض على ع�رشات الآالف من الإ�سالميني و�أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني
و�أن�صارها ،ونتيجةً لذلك انهارت تقريب ًا القدرة التنظيمية جلماعة الإخوان يف م�رص ،الأمر الذي
التنب�ؤ بنتائجه.
مهد الطريق ل�رصاع الميكن ّ
ّ

اعتمدت جماعة الإخوان واحلكومة امل�رصية نهج “ال غالب و ال مغلوب” ،ومل تطرحا �أي و�سيلة
ال من ذلك� ،ساعدت حملة القمع القا�سية التي �ش ّنتها احلكومة على
�سيا�سية واقعية لو�ضع ح ّد للم�أزق .بد ً
دوامة من العنف ال تلوح لها
جماعة الإخوان ،والتحري�ض الذي مار�سه الإ�سالميون على �إفراز ّ
نهاية يف الأفق.
القيادة الأ�سا�سية جلماعة الإخوان مبعثرَ ة يف ال�سجون امل�رصية والعوا�صم العاملية ،حيث تتناف�س
الف�صائل على حتديد �أف�ضل م�سار ا�سرتاتيجي ملواجهة املوقف .بد�أت قيادة اجلماعة تفقد ال�سيطرة على
الأع�ضاء الأ�صغر �سناً ،والذين يتوق كثري منهم �إىل املواجهة املبا�رشة مع احلكومة .ه�ؤالء ال�شباب،
�إ�ضافةً �إىل �إ�سالميني مت�ش ّددين �آخرين معار�ضني للحكومة ،هم الذين ي�شكّ لون الأحداث على الأر�ض
حمبذو مبد�أ الالعنف احلقيقي يف قيادة الإخوان� ،إال
مع �أو من دون مباركة القيادة العليا .وهناك ّ
�أنهم اليزالون ملتزمني با�سرتاتيجية غالب ومغلوب ،بينما هناك قادة �آخرون كرث ي�سريون على
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ت�صاعد
ّ

منحدر زلق ،يف�ضي �إىل تربير زيادة ا�ستخدام العنف.
تتمثّل النتيجة املحتملة للتوجهات احلالية يف خلق مالذ من الت�أييد ال�شعبي للعنف والفكر اجلهادي يف
البلد الأكرب من حيث ال�سكان يف العامل العربي.
دخل �إ�سالميون �آخرون مللء الفراغ الناجم عن الغياب �شبه التام للقيادة العقالنية جلماعة
�صور ال�سلفيون املناه�ضون للحكومة ال�رصاع احلايل على �أنه حرب �ض ّد الإ�سالم،
الإخوان .وقد ّ
وا�ستغلّ بع�ض الإخوان ،الذين يرغبون يف ح�شد الت�أييد ال�سلفي ،اخلطاب نف�سه ب�صورة انتهازية،
ماجعل ال�شباب الغا�ضب والعنيف �أقرب �إىل التيار اجلهادي ال�سلفي .والواقع �أنه منذ متوز/يوليو
عدد من العنا�رص الفعالة العنيفة اجلديدة ممن ال ي�ؤيدون ال�سلفية اجلهادية ،مبن فيهم
 ،2013ظهر ٌ
�أع�ضاء يف جماعة الإخوان امل�سلمني و�إ�سالميون �آخرون ،بد�أوا ي�ستهدفون قوات الأمن والبنية
التحتية.
مكونة من ثالث
ت�شكّ ل هذه اجلماعات جزء ًا من امل�شهد
ّ
املتمرد الإ�سالمي املتغيرّ يف م�رص .وهي َّ
مقر ًا لهم ،ولهم
فئات كبرية :اجلهاديون املنتمون �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية الذين ي ّتخذون من �سيناء ّ
ّ
املكتظ بال�سكان على طول دلتا النيل)،
ح�ضور ميداين حمدود يف الرب الرئي�سي يف م�رص (قلب م�رص
واجلهاديون ال�سلفيون يف بر م�رص الذين يغلب عليهم امليل �إىل دعم تنظيم القاعدة �أو ينتمون �إىله،
تتكون من �أن�صار �إ�سالميني وبع�ض �أع�ضاء جماعة
وفئة جديدة من اجلماعات اجلهادية غري ال�سلفيةّ ،
الإخوانامل�سلمني.
مييز هذه الفئة الأخرية هو �أن �أع�ضاءها يق ّدمون �أنف�سهم باعتبارهم “ثواراً” �أو “مقاومني”؛
ما ّ
يربرون العنف الفو�ضوي الذي ين�رشونه .كما �أن �أهدافهم �أ�ضيق من �أهداف اجلهاديني،
وبالتايل ّ
وهي ت�شمل فقط االنتقام من قوات الأمن ،و�إ�سقاط حكومة الرئي�س ال�سي�سي من �أجل �إعادة احلكم
الإ�سالمي يف م�رص.
مكونة من هواة يفتقرون �إىل
غالب ًا ما يتم التغا�ضي عن هذه اجلماعات غري اجلهادية العنيفة ،لأنها ّ
اخلربة القتالية ،ولأنها �أحلقت بالبالد خ�سائر �أقلّ من اجلماعات اجلهادية املعروفة .بيد �أن ا�ستمرار
املحليني على طول
اليتجز�أ من ال�سكان
منوها ومرونتها ميثّل حت ّدي ًا كبري ًا لأمن م�رص ،فهي جزء
ّ
ّ
ا�ستمرت �أعدادها
وادي النيل ،وهو متو�ضع من �ش�أنه �أن يفاقم ال�رضر الذي ميكن �أن تلحقه �إذا ما
ّ
عالوة على ذلك ،عندما ت�صبح هذه اجلماعات �أكرث حنكة ،يزداد احتمال التعاون مع
يف االرتفاع.
ً
الف�صائل اجلهادية املعروفة التي ميكن �أن توفّر لها التدريب والأ�سلحة.
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اخلزان العميق من املج ّندين
بدورها ،ت�سعى اجلماعات اجلهادية بن�شاط للتوا�صل مع هذا
ّ
املحتملني ،وتوحيد جهودها العنيفة؛ بهدف احل�صول على موطئ قدم يف الرب امل�رصي .و�إذا ما
َ
جنحت اجلماعات اجلهادية يف �إن�شاء موطئ قدم لها من خالل جتنيد �إ�سالميني غري جهاديني ،ف�سي�صبح
مرجح ًا �أكرث ف�أكرث.
التمرد امل�سلّح �إىل جيوب �إ�سالمية مناه�ضة للحكومة يف ّ
�سيناريو امتداد ّ
بر م�رصّ ،

التمرد الإ�سالمي اجلديد يف م�رص م�ستم ّدة من ع�رشات
اال�ستنتاجات الواردة هنا حول ديناميكيات ّ
املقابالت التي �أُجريت مع �أع�ضاء وقادة يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�إ�سالميني �آخرين وم�سئولني
يف احلكومة امل�رصية من العام � 2013إىل العام  .2015وبهدف درا�سة جماعات العنف التي ت�شكّ لت
تتبع ن�شاطها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وت�صنيف حوادث العنف
حديثاً ،اعتمد امل�ؤلفان على ّ
كمي للأمناط التي ت�ساعد على ت�سليط ال�ضوء على
وحاالت الوفاة التي مت الإبالغ عنها ،لتقدمي حتليل ّ
امل�شهد احلايل املُبهم.
التمرد الإ�سالمي يف م�صر:
�سابقة
ّ

مترد جهادي منخ�ض امل�ستوى
التمرد الإ�سالمي يف م�رص ال ي�شكّ ل ظاهرة ال �سابق لها .فقد ظهر ّ
ّ
�ضد الرئي�س ح�سني مبارك يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي على طول وادي النيل .يومها
التمرد امل�سلّح ب�سبب قرب العنف من املراكز ال�سكانية الرئي�سة،
تع ّقدت جهود احلكومة يف مكافحة
ّ
املتمردة اجلهادية الكبرية يف ذلك الوقت كانت لها جذور عميقة يف �صعيد
ولأن �إحدى اجلماعات
ّ
التمرد امل�سلّح متاماً.
م�رص .وقد تطلّب الأمر من احلكومة �أكرث من ع�رش �سنوات للق�ضاء على ّ

ال�سيما يف �ضوء املظامل
ثمة ماي�ضمن �أن حت ّقق احلكومة حتى ذلك النجاح البطيء هذه املرةّ ،
لي�س ّ
تعهد كثري
القوية لل�شباب الإ�سالميني ،و�رسعة انت�شار اجلماعات اجلهادية يف ال�رشق الأو�سط .وقد ّ
منالإ�سالمينيباالنتقاممناحلكومةب�سببحملةالت�ضييقالقا�سيةالتيت�شنهاعليهم،و�إ�سقاطحكمهم.

التمرد امل�سلّح هو �أن م�ستويات العنف منذ العام
ولعلّ ما يزيد من تعقيد اجلهود الرامية �إىل مكافحة ّ
املتنوعة للجماعات امل�شاركة فيها غري م�سبوق َتني يف تاريخ م�رص احلديث .على
 ،2013والرتكيبة ّ
للتمرد اجلهادي (من � 1986إىل ُ )1999قتل ما يق ّدر بنحو
مدى ال�سنوات الثالث ع�رشة الأكرث ن�شاط ًا ّ
 1300م�رصي ،يف احل ّد الأدنى ،نتيجةً للن�شاط الإرهابي .من بني ه�ؤالء ،كان هناك ما يقرب
من  391من �أفراد قوات الأمن ،و 385من املدنيني ،والباقون من
املتمردين (انظر الر�سم .)1() 1
ّ
التمرد احلايل ،فقد قتلت الدولة
ومع �أن عدد ًا �أقلّ بكثري من املدنيني ُقتلوا على �أيدي اجلهاديني يف
ّ
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التمرد الإ�سالمي يف م�صر
ت�صاعد
ّ

من املحتجني الإ�سالميني خالل تفريق خميمات االعت�صام يف �آب�/أغ�سط�س  ،2013ما يفوق عدد
ا�ستمر عقد ًا من الزمن .وحتى �آب�/أغ�سط�س
التمرد ال�سابق الذي
ّ
جميع امل�رصيني الذين ُقتلوا خالل ّ
 ،2015قتل اجلهاديون والعنا�رص الفعالة العنيفة الأخرى ما يقرب من 700من �أفراد قوات ال�رشطة
()2
التمرد
عامني فقط ،ما ي�صل �إىل �ضعف عدد �أفراد الأمن الذين قتلوا يف ّ
والقوات امل�سلحة يف غ�ضون َ
ال�سابق تقريب ًا (انظر الر�سم .)2

رواق عربي العدد 70

خمتار عو�ض وم�صطفى ها�شم

73

ُيظهر حتليل البيانات �أنه يف ربيع و�أوائل �صيف العام  ،2014انخف�ضت ن�سبة الوفيات يف �شمال
بر م�رص .ومع ذلك ،وبعد �أن �أعلنت جماعة �أن�صار بيت
�سيناء ب�سبب بروز جماعات �أخرى يف ّ
املقد�س اجلهادية ،التي ت ّتخذ من �سيناء مقر ًا لها ،الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،وجرى تبادل
تكبدت منطقة �شمال �سيناء مرة
الأموال والتدريب بني تنظيم الدولة الإ�سالمية و�أن�صار بيت املقد�سّ ،
�أخرى ن�صيب الأ�سد من ال�ضحايا.
البداية :الإخوان امل�سلمون يفقدون ال�سيطرة:
ميكن �أن ُيعزى جلوء بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل العنف وانت�شار جماعات
جزئيا� ،إىل فقدان جماعة الإخوان ال�سيطرة على �أع�ضائها ،واخلالفات الداخلية العميقة
العنف،
ً
ب�ش�أن اال�سرتاتيجية التي ينبغي تب ّنيها يف �أعقاب حملة القمع احلكومية غري امل�سبوقة .واليوم ،ت�شكّ ل
ممزقة ،يف ظل عدم وجود
العنا�رص الفعالة الإ�سالمية املختلفة املناه�ضة للحكومة معار�ضة �إ�سالمية ّ
قائد واحد �أو ا�سرتاتيجية �شاملة.
ال تزال جماعة الإخوان امل�سلمني متثّل اجلهة الفعالة الإ�سالمية الرئي�سة املناه�ضة للحكومة ،ويف
()3
حني �أدان كبار قادتها علن ًا ال�سري ّ
التمرد امل�سلحّ � ،أيد بع�ضهم علن ًا «ال�سلمية املبدعة».
املطرد نحو
ّ
يحاول هذا امل�صطلح املبتكر تربير �أي �أعمال عنف ال تنطوي على القتل ،غري �أنه ميثّل منحدر ًا زلق ًا يف
ومدمر.
�أح�سن الأحوال و� ّأدى ،ب�صورة قابلة للفهم� ،إىل خالفات تنظيمية وتنافر ا�سرتاتيجي خطري
ّ
والنتيجة هي �أن جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي وقفت على قدميها يف ال�سابق باعتبارها منوذج الوالء
مهم�شة �أكرث ف�أكرث ،بينما
الأعمى واالن�ضباط الهرمي ال�صارم ،وا�ستم ّدت قوتها منه ،جتد نف�سها ّ
ي�سمون ب «لإخوان الثوريني»
تفقد قيادتها املعروفة ال�سيطرة على جيل جديد عنيف وغوغائي ممن َّ
الذين يتعاونون مع جهات فعالة �إ�سالمية ،تتماهى معهم يف امليول والأفكار.
ت�سببت االنق�سامات الداخلية يف جماعة الإخوان يف حالة من الفو�ضى التزال تتفاقم يف �صفوفها.
ّ
()4
للتكيف مع ت�ضييق اخلناق عليها من جانب احلكومة
�إذ
ا�ضطرت اجلماعة �إىل �إعادة هيكلة نف�سها ّ
ّ
ا�ضطرت �إىل �إلغاء مركزية ا ّتخاذ القرار ،لإتاحة املزيد من الديناميكية ،وا�ستبدال جمموعة
كما
ّ
القادة املعتقلني �أو املنفيني .وعلى مدى العامني املا�ضيني ،منحت �سل�سلة االنتخابات الداخلية تدريجي ًا
�صالحياتجديدةلقيادينيمبتدئنيو�أع�ضاءكانوابالفعليفموقعقوةب�سبباحتجاجاتهمعلىالأر�ض
وا�ستخدامهم العنف �أحياناً ،حيث كان الكثري منهم م�ستائني من اال�سرتاتيجيات عدمية اجلدوى للقيادة
القدمية.
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التمرد الإ�سالمي يف م�صر
ت�صاعد
ّ

التحول ،يف مقابلة مع قيادي بارز يف جماعة
التكهن بال�رصاع الداخلي ،الذي �أعقب هذا
مت
ّ
ّ
الإخوان يف املنفى يف منت�صف العام � ،2014إذ قال« :املوجودون يف الداخل لديهم احلرية الكاملة يف
ا ّتخاذ القرارات منه دون ا ّتباع الأوامر من اخلارج...البع�ض يف قاعدتنا يتطلّعون الآن �إىل ماهو
فعالية من االحتجاج ،وخا�صة لغري الإخوان» .ويف �صيف العام  ،2015طفا الأثر الرتاكمي
�أكرث ّ
لهذه التغيريات على ال�سطح عندما حاول عدد من القياديني الكبار كبح النفوذ املتزايد لف�صيل �شبابي
عموما بـ»ا�سرتاتيجيات ثورية» .متت ترجمة هذه املحاولة يف نهاية املطاف �إىل مزيد من
يت�سلح
ً
اخلالفات الداخلية ،وقد �ساعد االنق�سام يف اجلماعة اجلناح الثوري على ت�أكيد مكانته �أكرث ،وانتقاد
خ�صومه يف القيادة العليا باعتبارهم ال يواكبون التطورات وغري م�ؤثّرين.
يربره
ال يكتفي بع�ض القادة يف املع�سكر الثوري بالقول �إن االنتقام من ال�رشطة واجلي�ش له ما ّ
المفر منه �إذا بقي النظام احلايل
مترد م�سلّح �أمر
ّ
كتكتيك وح�سب ،بل يقولون �أي�ض ًا �إن �إمكانية ح�صول ّ
املتطرفة يف مقابل
يربر ا ّتباع ا�سرتاتيجية «مراقبة واحتواء» العنا�رص
يف ال�سلطة .بالن�سبة �إىلهم ،هذا ّ
ّ
املتطرفني ج ّدي ًا وب�صورة
نبذهم من املجتمع .لكن يف احلقيقة ،كان هذا يعني عدم حت ّدي مواقف
ّ
احتواء ذكياً.
متهورة �أكرث منها
ً
مبا�رشة .ومتثّل اال�سرتاتيجية ب�شكلها احلايل �سيا�سة ا�سرت�ضاء ّ

قد ينظر الأ�شخا�ص ممن هم خارج اجلماعة �إىل القيادة العليا باعتبارها �أكرث عقالنية ولكن �إىل ح ّد
ما .اخلطيئة احلقيقية يف نظر الف�صيل الثوري هي �أن كبار القادة يوا�صلون الرتكيز على احتجاجات
ال�شوارع مع بع�ض التغيري يف التكتيكات ،يف حني ي�أملون بنوع من «املدد الغيبي» (مثل انقالب
ويربئون �أنف�سهم من �أي
م�ضاد) لتخلي�صهم من ال�سي�سي .وهم يرف�ضون قبول الواقع ال�سيا�سي،
ّ
م�سئولية عن اللجوء �إىل العنف ،وال يرون �أن هناك �صلة بني �سيا�سة غالب ومغلوب التي ينتهجونها
وبنيا�ستمرارالت�صعيد.
يف البداية على الأقلّ  ،معظم ال�شباب الإ�سالميني الذين تب ّنوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة لالنتقام من
الدولة.

تعر�ض جماعة الإخوان �إىل الت�ص ّدعات ،هو قرار القيادة املبكّ ر العمل حتت
ولعلّ ما زاد من ّ
�ستار «التحالف الوطني لدعم ال�رشعية» ،وهو حتالف طموح ،لكنه �ضعيف ،من الف�صائل الإ�سالمية
الأ�صغر حجم ًا والذي انهار يف وقت الحق .بد�أ ت�شكيل هذا التحالف قبل عزل مر�سي يف متوز/
يوليو  2013حيث كان ال�سلفيون املت�ش ّددون يف اخلطوط الأمامية يدافعون عن نظام مر�سي .وكان
ا�ستباقيا
اعت�صام «ميدان رابعة العدوية» ،الذي بد�أ يوم 28حزيران/يونيو ،يف الواقع خميم احتجاج
ً
لإثبات قوة الإ�سالميني قبل االحتجاجات احلا�شدة يوم  30حزيران/يونيو والإطاحة مبر�سي يف
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متوز/يوليو� .ساعد ال�سلفيون يف �إثارة غ�ضب احل�شود يف خميمات االحتجاج بخطاب ناري وطائفي
ومت�صلّب� .أ�سفر قرار التحالف مع هذه الف�صائل عن نتيجة غري مق�صودة ،متثّلت يف منح �أ�شخا�ص
من خارج اجلماعة القدرة على القيادة ،والتحدث نيابة عن قاعدة جماعة الإخوان يف حلظة حرجة
()5
تطرف ًا من وجهات
للغاية .كان كثري من ه�ؤالء ال�سلفيني يحملون منذ فرتة طويلة وجهات نظر �أكرث ّ
ال �إىل التيار ال�سائد ،وقد �ساعدوا يف تقوية الف�صيل الثوري يف جماعة الإخوان
نظر الإخوان الأكرث مي ً
لأن كال الفريقني كان ي�سعى �إىل املواجهة.
تطرف ال�شباب الإ�سالميني:
ّ
يف البداية على الأقلّ  ،معظم ال�شباب الإ�سالميني الذين تب ّنوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة لالنتقام
من الدولة ،ب�سبب مقتل املتظاهرين الإ�سالميني يف «ميدان رابعة» ،ومناطق �أخرى يف الأ�شهر
التحول بني ع�شية و�ضحاها �إىل تيار ال�سلفية اجلهادية �أو
التي تلت الإطاحة مبر�سي ،ولي�س نتيجة
ّ
ال�شعور باملرارة على خ�سارة مر�سي .وبينما �أفادت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» �أن عدد الوفيات
�ضخم بع�ض الإ�سالميني الرقم �إىل مابني 2500
يف رابعة و�صل �إىل نحو � 1000شخ�ص )6(،فقد ّ
و� 5000أو حتى �أكرث )7(.ويروي الإ�سالميون تفا�صيل ذلك اليوم بالرتكيز على اجلوانب الأكرث
الت�صورات،
ب�شاعة ،مثل اجلثث املحرتقة ،واجلراح الغائرة الناجمة عن الأعرية النارية .هذه
ّ
ال على حقيقة �أن ع�رشات الآالف من الإ�سالميني اعتقلوا يف الأ�شهر التي تلت عزل مر�سي يف
ف�ض ً
ظروف �سجن رهيبة� ،أغ�ضبت �آالف الأ�رس من احلكومة.
مربر ًا من قوات الأمن ،بتنظيم
ممن يرغبون يف ممار�سة العنف ،فيما اعتربوه انتقام ًا َّ
بد�أ بع�ض ّ
�أنف�سهم على مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي ،على �أمل �أن ا ّتباع نهج غري �أيديولوجي من �ش�أنه
«ول َّْع» ،مهمتها يف الفو�ضى
�أن ي�صل �إىل جمهور �أو�سع .بد�أت جماعات ،مثل «مولوتوف» و َ
واالنتقام ب�أن�شطة مثل �إ�شعال النار يف �سيارات ال�رشطة )8(.و�شجعوا الآخرين على �أن يحذوا حذوهم،
مو�ضحني �أن �أي هدف بال «روح» هو هدف م�رشوع ،حيث اعتربت �سيارات و�أق�سام ال�رشطة
و�أمالك �ضباط ال�رشطة اخلا�صة �صيد ًا �سهالً .لكن كما هو متو َّقع ،كانت تلك جمرد �صيحة يف ٍ
واد
وبال �أي معنى� .إذ �أعلنت بع�ض هذه اجلماعات م�سئوليتها عن قتل �أ�شخا�ص ،زعمت �أنهم «بلطجية»
م�ست�أجرون من النظام يف �أوائل العام  ،2014وهاجمت �رشكات ،زعمت �أنها كانت ت�ساعد ه�ؤالء
«البلطجية».
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�شكّ لت اجلامعات امل�رصية حا�ضنة لهذا النوع من العنف االنتقامي .فعندما مت �إغالق �سبل
االحتجاج الأخرى ،يف �أعقاب حملة القمع التي �ش ّنها النظام يف العام ،2013بد�أ الطالب الإ�سالميون
ردت ال�سلطات با�ستخدام جرعة �أكرب
و�أن�صارهم مظاهرات مناه�ضة للحكومة يف احلرم اجلامعيّ .
من العنف )9(،و�رسعان ما �أ�صبحت االحتجاجات اجلامعية حدث ًا يومياً .وبدافع االنتهازية ال�سيا�سية،
حر�ضت جماعة الإخوان على هذا ال�سلوك داخل احلرم اجلامعي ودعمته .وجرى ت�شجيع ال�شباب
ّ
على ال�صمود وعدم الرتاجع ،واالحتفاء بهم ب�سبب «مقاومتهم ال�شجاعة» لل�سلطات.
وحر�ضن على االعت�صامات ،وبد�أن
انخرطت ال�شابات الإ�سالميات يف االحتجاجات �أي�ضاً،
ّ
�أعمال ال�شغب �أحياناً�ُ .ألقي القب�ض على الكثريات ،و�رسعان ما انت�رشت على الإنرتنت ال�صور
يتعر�ضن ل�سوء املعاملة .و�ساعدت االتهامات الالحقة
التحري�ضية لفتيات باحلجاب والنقاب ،وهن ّ
بحدوث اعتداءات جن�سية على �إذكاء العنف ،حيث جرى حتري�ض الطالب �أكرث على الن�ضال من
�أجل ما يعتقدون �أنه �رشف زميالتهم الإناث.
وفق ًا جلماعة حقوقية تتابع �أو�ضاع ال�ضحايا من الطالب ،قتلت ال�رشطة يف جميع �أنحاء م�رص191
طالباً ،واعتقلت  1671بني  3متوز/يوليو 2013 ،و 25ني�سان�/أبريل  )10( .2014نحو  48يف املئة
�سجلني يف اجلامعات يف القاهرة الكربى ،و 93يف املئة منها لطالب يف
من الوفيات كانت لطالب ُم َّ
جامعة الأزهر ،وهي اجلامعة التي �شهدت االحتجاجات الأكرث ن�شاط ًا خالل العام الدرا�سي -3102
 .4102بد�أ العام الدرا�سي  5102-4102مبوجة من العنف ،حيث قام الطلبة ب�أعمال �شغب �ضد
�رشكة �أمن خا�صة ،ا�ست�أجرتها احلكومة ل�ضبط حرم اجلامعات)11(.ومع ذلك� ،رسعان ماتال�شى
حتول ال�شوارع مرة �أخرى
الن�شاط يف حرم اجلامعات ،حيث � ّأدى انت�شار اجلماعات اجلديدة �إىل ّ
�إىل ب�ؤرة لالحتجاجات.
اجلماعاتغرياجلهاديةالعنيفةوعنفالإخوان:
مع ت�صاعد العنف يف اجلامعات يف خريف العام  2013وربيع العام  ،2014يف �أعقاب عمليات
القتل اجلماعي يف «ميدان رابعة» ،بد�أت جمموعات من �أع�ضاء جماعة الإخوان و�أن�صارهم يف
تكثيف عمليات اجلماعات الفو�ضوية اجلديدة .وقد ا�ستفاد الن�شطاء اجلدد الذين جل�أوا �إىل العنف من
التجارب يف �أماكن �أخرى ،وا�ستخدموا تكتيكات ح�صلوا عليها من من�شورات على �شبكة الإنرتنت
حول املقاومة العنيفة .كان وا�ضحاً ،على �سبيل املثال� ،أن «حركة مولوتوف» ت�أثّرت بتكتيكات
اجلماعاتال�شبابيةال�شيعيةاملت�ش ّددةيفالبحرين.جرتدرا�سة�أ�رشطةفيديوال�شبابالبحرينيامل�ؤثّرة
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حول مهاجمة قوات الأمن بوابل من الزجاجات احلارقة على نطاق وا�سع )12(.ويف كانون الثاين/
يناير  ،2014تزايد ن�شاط الن�شطاء امل�رصيني امل�ؤيدين للعنف على الإنرتنت؛ وبد�أوا تبادل وثائق
مثل ورقة تعليمية بعنوان «تنظيم املقاومة» ،و ُتعطي تعليمات وا�ضحة حول كيفية ت�شكيل ال�شبكات
()13
ال�رسية ،وا�ستخدام الزجاجات احلارقة ،و�أجهزة �أخرى حملية ال�صنع ك�أ�سلحة.
ّ

�رسعان ما ظهرت «كتائب ال�شهداء»؛ بهدف ت�صعيد العنف �إىل عمليات م�سلحة �ضد ال�ضباط.
وتعهدت جماعة تطلق على نف�سها ا�سم حركة «�إعدام» با�ستهداف �ضباط ال�رشطة والبلطجية امل�شتبه
ّ
بقتلهم متظاهرين� ،أو ارتكاب اعتداءات جن�سية على ال�سجينات .ووفق ًا لأحد ال�شباب الإ�سالميني،
بد�أت جماعات مثل حركة «�إعدام» بقتل البلطجية على النحو امل�شار �إىله �سابق ًا وحرق املمتلكات
التمرد
احلكومية .و�أو�ضح �شاب �إ�سالمي �آخر ،وهو ع�ضو �سابق يف جماعة الإخوان ومدافع عن
ّ
تربر ا�ستهداف ال�ضباط كو�سيلة لردع ال�رشطة عن ممار�سة �أكرث �أ�شكال
العنيف� ،أن اجلماعات ّ
تع�سف ًا �ضد املعتقلني الإ�سالميني .كانوا يعتقدون �أن اجلهاديني الأكرث ت�ش ّدد ًا تل ّقوا معاملة �أف�ضل
التعذيب ّ
ن�سبي ًا يف ال�سجن ب�سبب خ�شية ال�سلطات من االنتقام.

كانت هذه اجلماعات العنيفة يف البداية غري ّ
منظمة عموماً ،وكان يعتقد �أنها ظاهرة عابرة.
واحلقيقة �أنها مل ت�ستمر وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة.
كانتهذهاجلماعاتالعنيفةيفالبدايةغري ّ
منظمةعموماً،وكانيعتقد�أنهاظاهرةعابرة.واحلقيقة
�أنها مل ت�ستمر وح�سب ،بل �أ�صبحت �أي�ض ًا �أكرث حنكة .ومع زيادة انت�شار هذه اجلماعات ،ازداد كذلك
تورط بع�ض قيادات و�أع�ضاء جماعة الإخوان يف العنف .وقد �أظهرت مقابالت �أجريت مع �أع�ضاء
ّ
يف جماعة الإخوان ،وحتى قياديني من امل�ستوى املتو�سط� ،أن الأع�ضاء ال�شباب بد�أوا باللجوء �إىل
العنف يف �أواخر العام  2013حتى �أوائل العام  .2014يف البداية ،حملوا الأ�سلحة النارية؛ بحجة
()14
حماية مظاهراتهم يف مواجهة تفريق ال�رشطة لهم وكذلك البلطجية بزعم �أن النظام ا�ست�أجرهم.
ولكن يبدو �أن ذلك ت�صاعد �إىل عنف ن�شط يف الذكرى ال�سنوية الأوىل لعزل مر�سي وجمزرة «ميدان
ثمة �شك حالي ًا لدى ّ
املطلعني
رابعة» ،عندما انفجرت قنابل �صغرية ع ّدة يف جميع �أنحاء البالد .ولي�س ّ
على حقيقة ال�رصاع �أن بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان لعبوا دور ًا يف هذه الهجمات وهجمات �أخرى
ت�رصفوا مبفردهم �أو بتعليمات من
على البنية التحتية ،على الرغم من �أنه لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانوا قد
ّ
القيادةالعليا.
تورط الإخوان
ومبا �أن قيادة التنظيم ال جتيز املقاومة امل�سلحة ر�سمياً ،ف�إن من ال�صعب تقييم مدى ّ
يف �أعمال العنف� .إذ تزعم وزارة الداخلية �أن �أع�ضاء اجلماعة م�سئولون عن تدمري خطوط
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ّ

الكهرباء ،وتنفيذ هجمات مماثلة ،غري �أنه ال ميكن حتديد انتماءات مرتكبي هجمات �أخرى عديدة
ت ّدعي الوزارة �أنها من تنفيذ �أع�ضاء يف جماعة الإخوان ب�شكل حا�سم .مع ذلك ،تزعم الوزارة �أن
جمرد خاليا �أن�ش�أتها جماعة الإخوان امل�سلمني .وعلى الرغم
كل اجلماعات غري اجلهادية العنيفة هي ّ
�رسي
من عدم وجود �أدلّة دامغة على ذلك ،ف�إن من امل�ستبعد �أن يتم تقدمي دليل على وجود توجيه ّ
بتنفيذ هجمات ،حيث ي�شري الواقع على الأر�ض �إىل �أن القيادة هي �إما غري راغبة �أو غري قادرة على
التحتية،
التورط يف �أعمال العنف ،مثل ا�ستخدام متفجرات �صغرية �ضد البنية
منع الأع�ضاء من
ّ
ّ
�أو التعاون مع جماعات العنف التي مل تت�شكّ ل بال�رضورة مبباركة �أو موافقة من جماعة الإخوان
امل�سلمني.
�شملت الهجمات التي ُيزعم �أن �أع�ضاء يف جماعة الإخوان ارتكبوها �أي�ض ًا ا�ستهداف من�ش�آت
ال�رشطة الأقلّ حرا�سة ،واملحاكم مبا ي�سمى «القنابل ال�صوتية» ،التي تعترب غري قاتلة ،وال يكلّف
�صنعهاالكثري،لكنها ُتبقيعنا�رصال�رشطةيفحالةمناال�ضطراب،وجتعلال�سكاناملحلينيي�شعرون
املتعمدة التي ت�ستهدف البنية
ب�أنهم غري �آمنني )15(.وكانت هناك طريقة �أخرى متثّلت ب�أعمال احلرق
ّ
توجه ر�سالة
التحتية .ويف حني �أن الهجمات نف�سها ال جتعل احلكومة �أقرب �إىل االنهيار ،ف�إنها ّ
ّ
وتعطل احلياة اليومية .ويعتقد من ّفذو تلك الهجمات �أن احلكومة و�ضباط ال�رشطة مذنبون
مقاومة،
مربرة.
جماعي ًا بارتكاب �أعمال القتل �أو القيام بانتهاكات؛ �أخرى ولذلك ف�إن الهجمات َّ

على الرغم من �أنه ُي�صعب �إثبات مزاعم الوزارة ،فقد وقع احلادث الذي �أ�شار بو�ضوح �أكرث �إىل
تورط الإخوان يف متوز/يوليو  ،2014عندما ُق ِتل �أربعة �أ�شخا�ص على الأقلّ ينتمون �إىل جماعة
ّ
الإخوان بعد �أن انفجرت عبوات نا�سفة �صغرية بطريق اخلط�أ يف مزرعة يف حمافظة الفيوم حيث
يخزنها القيادي الإخواين املحلي� ،أحمد عرفة عبدالقادر )16(.ويف ال�شهر نف�سه� ،أ�سفر انفجار
كان ّ
عبوة نا�سفة �صغرية ا�ستهدفت عربة قطار عن مقتل طفل يف الإ�سكندرية .وق ّدم امل�شتبه فيهم ،الذين
مف�صالً ،ي�شري �إىل �أن واحد ًا منهم على الأقل كان ع�ضو ًا يف
�صدمتهم النتيجة غري املتوقعة ،اعرتاف ًا ّ
()17
«�أ�رسة» �إخوانية ،وهي الوحدة املحلية الأ�سا�سية للتنظيم.
يندرج الكثري من �أعمال العنف التي ارتكبتها هذه املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �ضمن
�سمى ال�سلمية املبدعة �أو الدفاعية.
تعريف ما ُي ّ

يندرج الكثري من �أعمال العنف التي ارتكبتها هذه املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �ضمن
�سمى «ال�سلمية املبدعة» �أو الدفاعية .فقد قال القيادي الإخواين �أ�رشف عبد الغفار يف
تعريف ما ُي ّ
مقابلة تلفزيونية �إن هناك «م�ستويات من الالعنف» ،وميكن اعتبار ا�ستهداف البنية التحتية جزء ًا من
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تلك امل�ستويات )18(.واعرتف قيادي �إخواين �آخر ب�أن ال�شباب الإ�سالميني ال ي�ستهدفون ال�ضباط يف
بدل من ذلك )19(.وحتى
الواقع ،ولكن «املجرمني الرئي�سيني» منهم فقط ،و�أو�ضح �أنه ين�صح بال�صرب اً
ت�رصح بذلك عالنية ،حيث يظهر تاريخ
قررت جماعة الإخوان تب ّني �أعمال العنف ،ف�إنها لن
ّ
لو ّ
()20
ال�رسية،والعنفبالوكالة.
اجلماعةتف�ضيلهاللعمليات ّ

�ساعدت احلملة القا�سية التي �ش ّنـتها ال�سلطات يف البداية يف كبح عنف هذه العنا�رص الفعالة غري
احتج الن�شطاء الإ�سالميون يوم  25كانون الثاين/يناير  ،2014يف
اجلهادية اجلديدة .وعندما
ّ
الذكرى الثالثة للثورة ،عن طريق �إحراق الع�رشات من �سيارات ال�رشطة ،وامل�شاركة يف �أعمال
تخريب �أخرى ،قتل العديد منهم .وعندما ن�رش امل�شاركون قدر ًا كبري ًا من معلومات حتديد الهوية
على مواقع و�سائل التوا�صل االجتماعي ،متكّ نت ال�رشطة من تع ّقب واعتقال الن�شطاء الذين �أفلتوا
�رسية ،مت فيها احتجاز وتعذيب امل�شتبه
أولية� .أُر�سل العديد منهم �إىل �سجون ّ
من عمليات االعتقال ال ّ
فيهم )21(.وقد �أكّ د نا�شط �إ�سالمي انخرط يف هذه اجلماعات غري اجلهادية العنيفة ،وجرى اعتقاله �أن
االعتقاالت والتعذيب املمنهج قلّ�ص ب�صورة م�ؤقتة العنف املناه�ض للحكومة .وقال« :التعذيب داخل
مروع؛ والبع�ض يق ّدمون معلومات عن زمالئهم نتيجة للتعذيب» .وعلى الرغم من �أن
ال�سجون ّ
ت�شجع �أعمال العنف واملقاومة
ذلك � ّأدى �إىل ردع الن�شطاء لفرتة ق�صرية ،فقد ظهرت جماعات جديدة ّ
املرجح �أن ي�ستمر
امل�سلحة ب�صورة �أكرث �رصاحة .وت�ؤكّ د البيانات �أن هذا العنف قد حدث ،و�أن من ّ
تتميز بالن�شاط املكثّف ،و�أخرى بالهدوء عندما تنت�رص قوات
على �شكل موجات ،مع وجود فرتات ّ
الأمن.
تطور اجلماعات اجلهادية غري ال�سلفية العنيفة:
ّ
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2014وبالتزامن مع الذكرى الأوىل لتفريق اعت�صام «ميدان رابعة»،
حتول الفو�ضويون
ظهرت جمموعة جديدة من اجلماعات العنيفة على نحو �أكرث جر�أة يف ّ
بر م�رصّ .
حت�ض على املقاومة امل�سلحة ،كانت �أوالها
الذين يلقون الزجاجات احلارقة �إىل جماعات متميزة
ّ
«حركة املقاومة ال�شعبية» .و�أظهر املوقع الإلكرتوين للجماعة �أ�رشطة فيديو لهجمات بعبوات نا�سفة،
وادعت م�سئوليتها عن عمليات اغتيال رجال ال�رشطة )22(.و�أُلقي القب�ض
ت�ستهدف مراكز ال�رشطةّ ،
بر م�رص هذا
على بع�ض الأع�ضاء الأ�سا�سيني ،لكن اجلماعة ا�ستمرت ،وتب ّنت جماعات منفردة يف ّ
ح�س ًا جديد ًا بالهدف املن�شود.
اال�سم ،ووجدت يف ر�سالة املقاومة امل�سلحة ّ
�أ�شار بع�ض �شباب الإخوان والإ�سالميني �إىل رغبتهم يف ت�شكيل جمموعات مقاومة �شعبية حملية
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لل�ضغط على جماعة الإخوان؛ كي «ت�صلح نف�سها ،وت�صبح حركة مقاومة» ،كما قال �أحد من متت
مقابلتهم .و�أو�ضح قيادي �إخواين �شاب «ال�صعوبات التي تواجه القوى املناه�ضة لالنقالب يف تنفيذ
أهمها حماية هذه املجموعات من اخرتاق الدولة لها،
خطة ت�شكيل جمموعات املقاومة ال�شعبيةّ � ،
�إ�ضافةً �إىل �ضمان متا�سكها الإداري والأيديولوجي[ ...فهذه اخلطوات �رضورية لزيادة] قدرة
جادة لإخ�ضاع �أجهزة الدولة ،ورمبا تتعاون مع اجلماعات الي�سارية
املجموعات على و�ضع خطة ّ
[لتحقيق هذا الهدف] .والتح ّدي الآخر هو متويل هذه املجموعات ،و�أخري ًا املدى الذي �ستم�ضي �إىله
جماعة الإخوان ...يف دعم هذه الهيئة الثورية».
يف الوقت نف�سه تقريباً ،ظهرت جماعة م�سلحة �أخرى لفرتة وجيزة با�سم «كتائب حلوان» .رمبا
ف�شلت اجلماعة نف�سها يف توجيه �رضبة للحكومة ،غري �أنها ق ّدمت �أول مثال وا�ضح على حيازة �أ�سلحة
متطورة عندما ن�رشت على الإنرتنت �رشيط فيديو ق�صري ًا ل�شبان عاديني من حي حلوان حتدثوا بلغة
عربية ب�سيطة ،ومل يبد عليهم �أنهم من عتاة املجرمني �أو اجلهاديني ،وكانوا يرتدون مالب�س �سوداء
ويلوحون ببنادق هجومية� .رصف العديد من املراقبني النظر عن الفيديو؛ نظر ًا �إىل
و�أقنعة تزلّجّ ،
طبيعته التي توحي ب�أنه من �صنع هواة ،لكن حقيقة �أن الهواة قد بد�أوا بحمل البنادق ،هي بال�ضبط
التي كان ينبغي �أن تثري القلق� .إذ قال ن�شطاء �إ�سالميون من حلوان �إنه مل يكن م�ستغرب ًا �أن تظهر هذه
تطور عالقة متو ّترة �أكرث
الأ�سلحة يف املنطقة ،وهي منطقة يقطنها �أبناء الطبقة العاملة �أ�سا�ساً ،و�شهدت ّ
ف�أكرث بني ال�رشطة والإ�سالميني املناه�ضني للحكومة.
دموية وفتك ًا �إىل الآن ،حيث �أعلنت عن
�أحدث اجلماعات« ،العقاب الثوري» ،هي �أي�ض ًا الأكرث
ّ
وجودها يف كانون الثاين/يناير  2015تزامن ًا مع الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاين/يناير .2011
وهذا مو�ضوع م�شرتك بني هذه اجلماعات؛ لأنها حتاول تقدمي نف�سها على �أنها امتداد لثورة 2011
ال�شعبية بهدف �إ�ضفاء مزيد من امل�رشوعية على ممار�ساتها .كانت �أول عملية تنفذها اجلماعة هي
دل على �أنها حتمل مدافع ر�شا�شة .ويف �أيلول�/سبتمرب،2015
�إطالق النار من مركبة م�رسعة ،وهذا ّ
ن ّفذت اجلماعة نحو  150هجوم ًا يف �ست ع�رشة حمافظة .وهي ت ّدعي �أنها قتلت  157على الأقلّ
من �أفراد قوات الأمن ،على الرغم من �أنه ال ميكن التح ّقق من ذلك ب�صورة م�ستقلة )23(.تراوحت
الهجمات بني زرع عبوات نا�سفة ت�ستهدف البنية التحتية وقوافل ال�رشطة ،وتنفيذ كمائن م�سلحة عند
نقاط التفتي�ش التابعة لل�رشطة ،واغتيال كبار �ضباط ال�رشطة .و�أعلنت اجلماعة �أي�ض ًا م�سئوليتها عن
�إعدام اثنني على الأقلّ من املخربين املزعومني ،وتفجري منزل علي جمعة ،املفتي ال�سابق واخلطيب
البارز امل� ّؤيد للحكومة يف حمافظة الفيوم .وعلى الرغم من �أن اجلماعة توا�صل االمتناع عن تب ّني
خطاب �إ�سالمي علني ،ف�إن �أحد �أ�رشطة الفيديو الذي ن�رشته ،والذي يظهر عملية �إعدام �أحد املخربين
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املزعومني ،يحوي �أنا�شيد جهادية يف اخللفية ،و�أ�سلوب مونتاج يبدو وا�ضح ًا �أنه م�ستوحى من �أ�رشطة
الإعدام التي ين�رشها تنظيم الدولة الإ�سالمية .و ُتع ّد جماعة العقاب الثوري �أي�ض ًا الأكرث تنظيم ًا بني
�سجلت بد ّقة كل هجوم قامت به ،ما ي�شري �إىل احتمال وجود
اجلماعات اجلديدة يف ّ
بر م�رص ،حيث ّ
قيادة مركزية لها ،والأهم من ذلك� ،إمكانية و�صولها �إىل �شبكة لوج�ستية ،وح�صولها على متويل.
يك�شف حتليل هجمات اجلماعة ،ا�ستناد ًا �إىل البيانات التي جمعها م�ؤلّفا هذه الدرا�سة،عن �أن 44
يف املئة من الهجمات حتى �آب�/أغ�سط�س  ،2015حدثت يف حمافظة الفيوم (انظر الر�سم  .)3وهذه
املنطقة معروفة ب�أنها معقل للإ�سالميني ،وق ّدمت با�ستمرار بع�ض �أعلى النتائج يف االنتخابات ل�صالح
الإ�سالميني .كانت الفيوم �أي�ض ًا موطن ًا جلماعة «ال�شوقيني» ،وهي واحدة من اجلماعات العنيفة التي
ين�ضم �إىل
التمرد ال�سابق .وب�سبب نوعيتها الفريدة من التكفري التي تعترب كل من مل
ظهرت خالل
ّ
ّ
()24
تطرف ًا يف م�رص .كانت الطبيعة الطائفية
اجلماعة كافراً ،ف�إنها تعترب واحدة من �أكرث اجلماعات ّ
والتكفريية العنيدة جلماعة «ال�شوقيني» هي امل�سئولة عن �إحدى �أ�سو�أ موجات الهجمات الطائفية
التمرد )25(.وعلى الرغم من �أنه ال دليل على �أن من تب ّقى
الفظيعة التي ا�ستهدفت امل�سيحيني خالل ذلك ّ
من ال�سلفيني اجلهاديني يف الفيوم الذين ا�ستلهموا �أفكار ال�شوقيني �ساعدوا يف ت�شكيل جماعة «العقاب
أمر مثري للقلق.
الثوري» ،ف�إن احتمال �أن ت�ؤثّر اجلماعة على �أع�ضاء جماعة الإخوان � ٌ
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املطرية �شمال القاهرة ،الذي ن�شط خ�صو�ص ًا يف
ميكن مالحظة هذا النوع من الت�أثري يف حي
ّ
املتطرف
ظل االحتجاجات الإ�سالمية واملواجهات مع ال�رشطة .كانت املنطقة قاعدة للداعية ال�سلفي
ّ
الراحل رفاعي �رسور« ،فيل�سوف اجلهاد» ،الذي قاد جمموعة م�سلّحة �شائنة هي جماعة اجلهاد
الإ�سالمي (كان زعيم تنظيم القاعدة احلايل �أمين حممد الظواهري ع�ضو ًا فيها) ون�شطت خالل
التمرد الإ�سالمي ال�سابق )26(.ويع ّد بع�ض تالميذ �رسور ،الذين يطلق عليهم «ال�سلفيون الثوريون»،
ّ
امل�شجعني للجماعات العنيفة اليوم ،الذين انخرطوا يف �أعمال العنف ،ما�ساعد على
من بني �أن�شط
ّ
()27
متطرفة خمتلفة وبنوع
ت�أجيج الو�ضع يف مدينة املطرية .تغر�س ال�سلفية الثورية �أفكار ًا �إ�سالمية
ّ
من الرتكيز الثوري على تعبئة جماهري امل�سلمني لت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية .يتج ّنب �أتباع ال�سلفية الثورية
الهياكل التنظيمية جلماعات مثل جماعة الإخوان امل�سلمني ،ومع ذلك فهم ال يزالون يدعمون
الأهداف النهائية لتلك اجلماعة ،ويلتزمون مبحاربة نظام ال�سي�سي .وهذا مايف�رس ملاذا وقف ال�سلفيون
الثوريون مع الإخوان يف �أعقاب عزل مر�سي.
�صبالزيتعلىالنار :م�شايخال�سلفيةوالدعايةالإخوانية:
ّ
توفّر البيئة ال�سيا�سية يف مرحلة مابعد عزل مر�سي �أر�ض ًا خ�صبة لبع�ض الدعاة ال�سلفيني وو�سائل
مربر ديني للعنف املناه�ض
الإعالم امل� ّؤيدة جلماعة الإخوان لت�أجيج غ�ضب الإ�سالميني ،وتقدمي ّ
�صب الزيت على النار خليط ًا من عملية �إعالمية �أن�ش�أها �إ�سالميون
للحكومة� .شملت �إحدى و�سائل ّ
م� ّؤيدون للإخوان وبع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان عرب �إطالق قنوات تلفزيونية ف�ضائية يف تركيا.
()28
(ميولها
وهذه القنوات هي «م�رص الآن» (ترتبط بجماعة الإخوان امل�سلمني) ،وقناة «ال�رشق» ّ
«مكملني» (يزعم �أنها تبث بتمويل من رجل �أعمال
�إ�سالميون م�رصيون ،من غري الإخوان) ،وقناة
ّ
خليجي) ،و»الثورة» (كانت ت�سمى �سابق ًا رابعة ،وم�صادر متويلها غري وا�ضحة) .وعلى الرغم من
�أن هذه القنوات تعاين بانتظام من نق�ص يف التمويل ،ومت �إغالق بع�ضها ،و�إعادة �إطالقها ب�أ�سماء
خمتلفة ب�سبب خالفات تنظيمية داخلية� ،أو �ضغوط من احلكومة امل�ضيفة ،فقد كانت للقنوات الواردة
�أ�سما�ؤها هنا فرتة متوا�صلة عموم ًا من الن�شاط من ربيع العام 2014حتى �صيف العام .2015وي�شري
يتكيفون مع حملة
ت�شغيل هذه القنوات �إىل �أن جماعة الإخوان والن�شطاء الإ�سالميني الآخرين باتوا ّ
طويلة من املعار�ضة للحكومة لإبقاء جذوة املقاومة م�شتعلة.
املتطرفون هذه القنوات .وعلى الرغم من �أنهم لي�سوا جزء ًا من �سل�سلة
كثري ًا ماي�ستغلّ ال�سلفيون
ّ
قيادة الإخوان ،وال يلتزمون مببادئ اجلماعة املعلَنة ب�ش�أن عدم اللجوء اىل العنف ،ف�إنهم يتم ّتعون
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بعالقة قوية مع الإخوان ،وبالتايل يح�صلون على منرب على هذه القنوات .لكن ولأن ه�ؤالء
يهم�شون من لديهم مظامل �سيا�سية
املتطرفني يرغبون يف تهيئة بيئة مواتية
ال�سلفيني
ّ
ّ
للتمرد ،ف�إنهم ّ
مبربرات دينية
م�رشوعةّ ،
مكررة ّ
يودون التعبري عنها ،والنتيجة النهائية لذلك هي �أفكار �إ�سالمية ّ
متزايدةللعنف.
وت�شجع بع�ض ال�شخ�صيات ال�سلفية التي تظهر على هذه القنوات ،املقاومة العنيفة ،وت�ساعد
ّ
على خلق بيئة عامة من الكراهية .وهذا يفتح بدوره فر�ص اال�ستغالل من جانب ّ
منظري التيار
اجلهادي .فقد ا�ستخدم ال�شيخ ال�سلفي حممد عبد املق�صود قناة الثورة (رابعة) ليعلن �أنه يجوز حرق
�سيارات ال�رشطة .ويف مقابلة �أجريت معه �أو�ضح عبد املق�صود مراده بالقول« :نحن نحاول �إرهابهم
[قوات الأمن]� .إما عن طريق حرق �سياراتهم� ،أو تهديدهم �أو حرق منازلهم ،وهذا بالتحديد بهدف
()29
الردع ،من دون احلاجة للذهاب �إىل مواجهة م�سلحة �رصيحة».
ف�ض
�أعلن وجدي غنيم ،وهو �سلفي �آخر يظهر على هذه القنوات� ،أن ال�سي�سي مرت ّد حتى قبل ّ
وبرر الع�ضو يف جماعة الإخوان ع�صام تليمة قتل املفتي والق�ضاة على
اعت�صام «ميدان رابعة»ّ .
تن�ص على �أن �أي م�سلم يف املجتمع ميكنه الق�صا�ص من «البلطجية»،
�أ�س�س دينية ،م�شري ًا �إىل فتوى ّ
وت�ساوي هذه الفتوى امل�سئولني الظاملني بالبلطجية( )30(.التمييز مهم هنا؛ لأنه وفق ًا لل�رشيعة الإ�سالمية
ف�إن �أ�رسة �أو �أولياء املجني عليه هم الذين ي�سعون �إىل الق�صا�ص ،ولي�س املجتمع ب�أكمله) .وقد �أ�صدر
امل�سئول ال�سابق يف حكومة مر�سي ،ال�شيخ �سالمة عبدالقوي ،فتوى تتغا�ضى حتديد ًا عن قتل ال�سي�سي،
وت�شجع املجندين على عدم احل�ضور �إىل مواقعهم يف �سيناء )31(.ولعلّ ال�صوت الأكرث تطرفاً ،هو
ّ
�صوت ال�سلفي الثوري حممود فتحي ،رئي�س حزب الف�ضيلة .يدعو فتحي ،الذي يقيم يف �إ�سطنبول،
()32
بال كلل �إىل «املقاومة ال�شعبية» ،ويتح ّدث عن حرب ال�سي�سي على الإ�سالم».
ت�ساعد هذه القنوات �أي�ض ًا يف ت�شجيع اجلماعات العنيفة اجلديدة ،مثل جماعة «العقاب الثوري».
على �سبيل املثال ،دعا �أحد �ضيوف قناة «م�رص الآن» هذه اجلماعات �إىل حتويل بنادقها باجتاه
متطرفني مثل �شهيد بول�سن ،الذي �ساعد يف
الإعالميني املوالني للنظام )33(.كما ا�ست�ضافت القنوات
ّ
�أوائل العام  2015يف ت�شجيع اجلماعات العنيفة على ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات التجارية قبل انعقاد م�ؤمتر
()34
اقت�صاديكبري.

متطرفة على الإنرتنت تقرتب من التحري�ض على
كما ن�رشت جماعة الإخوان و� ّأيدت ،بيانات
ّ
عينته اجلماعة يف العام  ،2015وي�ستخدم اال�سم
العنف .فقد ا�ستخدم املتحدث با�سم ال�شباب الذي ّ
امل�ستعار حممد منت�رص ،والذي يقول ّ
مطلعون �إنه يف الواقع عدد من الأفراد ،اللغة التحري�ضية
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جتتز الرءو�س من فوق �أج�ساد عفنة» يف
مرار ًا وتكراراً ،ودعا يف �أحد الت�رصيحات �إىل «ثورة
ّ
�إ�شارة �إىل م�سئويل النظام.
وكثري منهم لهم
و ّقع  159من علماء الدين �أخطر و�أهم بيان حتى الآن بعنوان «نداء الكنانة»،
ٌ
عالقات وثيقة مع جماعة الإخوان )35(.ذكر البيان �أن من واجب امل�سلمني الديني مقاومة النظام
عدو للإ�سالم ،والعمل على «الق�ضاء عليه بكل الو�سائل امل�رشوعة».
احلايل ،الذي و�صفه ب�أنه ّ
و�أ�ضاف البيان�« ،أي احلكام والق�ضاة وال�ضباط واجلنود والإعالميني وال�سيا�سيني ،وكل [�آخر]
من يثبت يقين ًا �أنهم ا�شرتكوا (ولو بالتحري�ض) يف انتهاك الأعرا�ض ،و�سفك الدماء الربيئة ،و�إزهاق
الأرواح بغري حق [كل ه�ؤالء] حكمهم يف ال�رشع �أنهم قتلة ،ت�رسي عليهم �أحكام القاتل ،ويجب
الق�صا�ص منهم ب�ضوابطه ال�رشعية )36(.عقوبة القتلة يف ال�رشيعة هي القتل .وقد � ّأيدت جماعة الإخوان
()37
البيان.
عالوة على ذلك ،عمد كتاب بعنوان «فقه املقاومة ال�شعبية لالنقالب» )38(،ن�رشته هيئة �رشعية
ً
متحالفة مع جماعة الإخوان امل�سلمني يف �أوائل العام  ،2015وي� ّؤيده الف�صيل الثوري يف اجلماعة
التو�سع �أكرث ب�ش�أن جواز ا�ستخدام القوة �ضد قوات الأمن ،وح ّدد بع�ض القيود ،مثل منع
فقط� ،إىل
َّ
املتعمدة على قوات الأمن ،وهي قيود ال معنى لها عملياً.
الهجمات الع�شوائية ّ

كانت فكرة «احلرب على الإ�سالم» حا�رضة يف كل و�سائل الإعالم واخلطاب الإ�سالمي الأو�سع
يربر ا�ستهداف احلكومة من �أجل
يف العام  .2015وجود مثل هذا اخلطاب �أمر خطري جداً ،لأنه ّ
ويقو�ض هذا النوع من اخلطاب �أي ّادعاءات
«الدفاع عن الإ�سالم» ،وهو يغذّي ر�سالة اجلهادينيّ .
جدية �أدىل بها الإ�سالميون املناه�ضون للحكومة ب�أنهم يقاتلون من �أجل الدميقراطية ولي�س لعودة
ّ
حكمالإ�سالميني.
َّ
امل�ضطردة نحو الفكر اجلهادي:
امل�سرية

املتطرفني �إىل �إ�ضافة
يف هذا امل�شهد املتغيرّ من القمع والتحري�ض ،ي�سعى بع�ض الإ�سالميني
ّ
بو�صلة �أيديولوجية لهذه اجلماعات العنيفة اجلديدة؛ بهدف �إ�سقاط الدولة العلمانية ،وا�ستبدالها بدولة
�إ�سالمية .فمن ناحية ،هناك اجلماعات ال�سلفية اجلهادية التقليدية التي حتاول جتنيد ال�شباب الإ�سالميني
متمر�سني .ومن ناحية �أخرى ،هناك �أي�ض ًا
العاديني ب�صورة مبا�رشة كي ي�صبحوا �سلفيني جهاديني ّ
�ساللة جديدة من ال�سلفيني الثوريني الذين ي�سعون �إىل اجلمع بني الر�سالة ال�شعبية واجلهادية؛ لإيجاد
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م�سار �أكرث جاذبية للإ�سالميني امل�رصيني الذين قد تكون لديهم حت ّفظات على االن�ضمام �إىل جماعات
مثل تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية.
قابلية للتو�صيل �إىل
حملية يف الأغلب بالن�سبة �إىل م�رص ،ف�إنها �أكرث ّ
ومبا �أن الر�سالة ال�سلفية الثورية ّ
املواطنني النا�شطني .اجلماعة الأبرز التي تب�شرّ بهذه الر�سالة حالي ًا هي «حركة �أحرار» وهي جماعة
من ال�شباب الإ�سالميني
املتطرفني  )39(.وقد اجتذبت «حركة �أحرار» ،التي ت�شكّ لت يف العام ،2012
ّ
م�ستوحى من املر�شح الرئا�سي ال�سابق ال�شيخ حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل،
خليط ًا غريب ًا من ال�سلفيني
ً
ومثريي ال�شغب العنيفني الذين يطلق عليهم «�ألرتا�س» ،والذين لعبوا دور ًا حا�سم ًا يف �أعمال العنف
يف ال�شوارع التي ابتليت بها م�رص بعد ثورة العام  .2011تكمن �أهمية «حركة �أحرار» يف تنظريها
الأيديولوجي الوارد يف بيان اجلماعة« ،معركة �أحرار» ،وعلى موقعها على �شبكة الإنرتنت ،الذي
()40
يح�ض على الن�شاط والعنف من خالل العمل على تطبيق الأفكار ال�سلفية الثورية.
ّ
املتطرفني �إىل �إ�ضافة بو�صلة �أيديولوجية لهذه اجلماعات العنيفة اجلديدة؛
ي�سعى بع�ض الإ�سالميني
ّ
بهدف �إ�سقاط الدولة العلمانية ،وا�ستبدالها بدولة �إ�سالمية.
بالن�سبة �إىل حركة �أحرار ،املعركة احلالية لي�ست معنية مبر�سي �أو جماعة الإخوان امل�سلمني.
وعلى الرغم من �أن اجلماعة متقت الطرفني كليهما؛ ب�سبب �إميانهما بالعملية الدميقراطية ،وتعاونهما
مع اجلي�ش �أثناء حكم مر�سي ،ف�إنها تعترب الدولة امل�رصية نف�سها وجي�شها العدو احلقيقي لها .ترف�ض
اجلماعة احلدود الوطنية ،وت�سلّط ال�ضوء على الواليات املتحدة ونظامها العاملي باعتباره العدو الذي
ي�ستعمر العامل الإ�سالمي من خالل �أنظمة عميلة كالنظام يف م�رص .يف ظل ظروف مغايرة ،ميكن
�رصف النظر عن مثل هذه الآراء ،باعتبارها ت� ّأمالت �شباب �إ�سالمي ي�شعر باخلذالن وخيبة الأمل،
غري �أنه وب�سبب املناخ احلايل يف م�رص ،ميكن حلركات مثل «�أحرار» �أن تلهم جماعات عنيفة
مناه�ضة للحكومة بالفعل كي ت�صبح �أكرث عنفاً .ولتفكيك الدولة ِ
تعد اجلماعة بحملة من مرحلتني:
�أوال «التوعية» ،كما تقول اجلماعة ،ومن ثم تعبئة اجلماهري نحو تب ّني املقاومة امل�سلحة .وبعبارة
�أخرى ،ر�سالتها هي �إعادة �صياغة الر�سالة اجلهادية الأ�سا�سية جلماعات مثل تنظيم القاعدة ،على
الرغم من �أن حركة �أحرار تغلّف ر�سالتها ب�أ�سلوب ر�شيق وحديث و�شبه فكري ،وتق ّدمها من خالل
ن�شطاء يتم ّتعون بالبالغة.
التطرف ال يجب بال�رضورة �أن يكون
املتطرفة يف م�رص بو�سائل جديدة؛ �أي �أن
تزدهر الأفكار
ّ
ّ
مرتبط ًا فقط بتجنيد ال�شباب يف تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية .فال�سلفية الثورية لديها القدرة
حالي ًا على �إلهام طبقة جديدة من اجلهادية الإ�سالمية )41(.تتجاوز قوة هذه الأفكار نفوذ اجلماعات التي
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حتاول ن�رشها .فحركة �أحرار ،على �سبيل املثال ،بالكاد موجودة كجماعة على الأر�ض ،نظر ًا
�إىل �أن ال�سلطات اعتقلت �أع�ضاءها بعد وقت ق�صري من ت�أ�سي�سها� .إال �أن الأفكار التي �ساعدت على
انت�شارها م�ستمرة ،و�ست�ستمر يف التطور �إذا ماتب ّنتها اجلماعات العنيفة غري اجلهادية بدل االن�ضمام
�إىل تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية.
اجلهاديون املحليون وجتنيد اجلهاديني:
التمرد الإ�سالمي .وعلى الرغم من �أنها كانت ن�شطة
ظهرت جماعات جهادية عدة كطليعة حلركة ّ
منذ العام 2011وم�سئولة عن هجمات كربى يف بر م�رص منذ متوز/يوليو ،2013ف�إن �إعالن جماعة
عزز مكانة
«�أن�صار بيت املقد�س» عن الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف ت�رشين الثاين/نوفمربّ 2014
التمرد اجلهادي املتوا�صل يف م�رص .ومنذ �إطالقها ا�سم ًا جديد ًا على نف�سها هو
هذه اجلماعة يف قلب ّ
�شك واحدة من �أن�شط الفروع
«والية �سيناء» التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،كانت اجلماعة بال ّ
العاملية التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،و�أ�صبحت �أكرث فتكاً .ويقود جماعة «املرابطون» ،وهي
جماعة بارزة �أخرى (تابعة لتنظيم القاعدة) ،ال�ضابط ال�سابق يف القوات اخلا�صة ه�شام ع�شماوي،
ين�شق
الفعالية القتالية جلماعة «�أن�صار بيت املقد�س» قبل �أن
الذي يعتقد �أنه كان م�سئو ً
ّ
ال عن حت�سني ّ
()42
عن تلك اجلماعة.
على الرغم من �أن التناف�س املحتمل بني القاعدة وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف م�رص على التمويل
�شك �إىل املزيد من العنف ،ف�إن من امل�ستبعد �أن ت�شكّ ل هذه اجلماعات واحلالة
واملجندين �سي� ّؤدي بال ّ
هذه� ،سواء جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء �،أو جماعة «املرابطني» التي ال تزال �صغرية،
تهديد ًا وجودي ًا للحكومة امل�رصية ما مل تتمكّ ن من اال�ستفادة بنجاح من غ�ضب الإ�سالميني الأو�سع
بر م�رص ،وبالتايل ت�أ�سي�س موطئ قدم لها يف املراكز ال�سكانية الكربى� .أما اجلائزة احلقيقية
يف ّ
فهم �آالف املج ّندين املحتملني من التوليفة احلالية من ال�شباب غري اجلهادي العنيف �إىل الآن ،ومن
�صفوف جماعة الإخوان امل�سلمني ،والإ�سالميني الآخرين املناه�ضني للحكومة.
ال تزال جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف �سيناء ،غري �أنها جنحت با�ستمرار يف جتنيد م�رصيني،
بر م�رص .فقد وقعت مواجهة م�سلحة مع الأمن امل�رصي يف �آذار/مار�س
�صغار ًا وكباراً ،من ّ
 ،2014على بعد خم�س ع�رشة دقيقة بال�سيارة من حدود القاهرة ،يف قرية «عرب �رشك�س»
مبحافظة القليوبية .ا�شتبك �أربعة ع�رش م�سلح ًا هناك-بع�ضهم يحمل �أحزمة نا�سفة-مع قوات الأمن
ملدة �سبع �ساعات .و�أ�سفرت العملية عن مقتل اثنني من ال�ضباط و�ستة من الإرهابيني .و�أظهرت
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�صورة ن�رشتها جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» الوجوه ال�شابة لبع�ض الإرهابيني ،وك�شف بيان �أن �أب ًا
وابنه كانوا �أع�ضاء يف اخللية .بعدها متت م�شاركة ال�صورة على نطاق �أو�سع على �شبكة الإنرتنت من
جانب اجلهاديني لتبني لأولئك الذين قد يكونون على احلياد �أنه ميكن لأي �شخ�ص �أن يجاهد.
ا�ستمرت جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» يف و�ضع اال�سرتاتيجيات كي جتذب ال�شباب يف م�رص،
وتوجه غ�ضب ال�شباب للقتال من خالل اجلهاد .وقبيل �ساعات فقط من تفجري مديرية �أمن القاهرة يوم
ّ
ال �صوتي ًا لأحد قادتها� ،أبو �أ�سامة امل�رصي،
 24كانون الثاين/يناير � ،2014أ�صدرت اجلماعة ت�سجي ً
ُحبطني الذين �أ�شار �إىلهم بذكاء على �أنهم «ثوار»:
نا�شد فيه ال�شباب غري اجلهاديني امل َ

متردوا من �أجل �رشع الله� ،أيها
[ر�سالتنا] هي لإخواننا الثوار �ضد الطغيان� :أيها الثوار ّ
تقبل الله الذين قتلوا منكم�...إخواين
الأبطال دافعوا عن الإ�سالم� .أيها الثوار الأبطالّ ...
()43
الثوار :اعلموا �أن �إخوانكم املجاهدين يعانون ب�سبب معاناتكم ...فا�ستمعوا �إىلنا.
�أحجم امل�رصي عن انتقاد ال�شباب الفو�ضويني ب�سبب عدم رفع راية ال�رشيعة يف احتجاجاتهم،
ونا�شدهم بدل ذلك ،قائالً�« :إن املعركة اليوم لي�ست �ضد فرد �أو �شخ�ص �أو جماعة ،املعركة اليوم
هي �ضد الإ�سالم» .وا�ستمرت جهود التجنيد التي قامت بها جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» ،عقب
�إعالنها الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،يف الرتكيز على الو�صول �إىل الإ�سالميني ال�ساخطني ،حيث
مميزة،
بر م�رص ب�صورة ّ
تظهر �أ�رشطة الفيديو الأخرية على نحو متزايد مقاتلني يتحدثون بلهجات ّ
بر م�رص.
�أو يتخذون لهم �أ�سماء حركية ،ت�شري �إىل �أنهم قدموا من ّ

االعتداءات اجلن�سية املزعومة لرجال ال�رشطة على الن�ساء املحتجزات ،والتي تعترب خط ًا �أحمر
بالن�سبة �إىل الإ�سالميني ،من بني العوامل التي تلعب دور ًا مهم ًا يف امل�ساعدة على جتنيد ال�شباب.
فقد ّادعى نا�شط �إ�سالمي م� ّؤيد للعنف قائالً« :لقد وثَّقت �شخ�صي ًا اثنتي ع�رشة حالة لفتيات حملن [يف
ال �إن «معظم من يحملون �أ�سلحة يفعلون ذلك ملواجهة طاغية [ال�سي�سي] قتل
ال�سجن]» .و�أو�ضح قائ ً
ودمر قرى ب�أكملها ..والآن يعتدي جن�سي ًا على املحتجزات».
[�آالف] الأ�شخا�ص يف يوم واحدّ ،

ي�ستغلّ اجلهاديونق�ضيتياالعتداءاجلن�سيوالتعذيبلال�ستفادةمنغ�ضبال�شباب.وهميدركون
�أن ق�ضية االعتداء اجلن�سي قد تدفع الن�شطاء الذين يقفون على احلياد �إىل �أن يفقدوا �صوابهم ،ولذلك
فقد ربطوا هجماتهم بهذه االنتهاكات مبا�رشة .يف �آذار/مار�س � ،2014أعلنت جماعة جهادية
تدعى «�أن�صار ال�رشيعة يف �أر�ض الكنانة» م�سئوليتها عن اغتيال �أكرث من ع�رشين فرد ًا من قوات
ال على �أن جماعة
الأمن .و�أك ّدت وزارة الداخلية يف وقت الحق مقتل الأفراد ،وقالت �إن لديها دلي ً
وبررت جماعة �أن�صار ال�رشيعة عمليات القتل
«�أن�صار بيت املقد�س» هي التي �أن�ش�أت اجلماعةّ .
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باالدعاء ب�أنها قامت بها «انتقام ًا ل�رشف حرائرنا» .وقال نا�شط �إ�سالمي يف مقابلة« :كان
حتديد ًا ّ
تعر�ضن لالعتداء من
ا�ستهداف مديرية الأمن يف املن�صورة انتقام ًا للفتيات الالتي قتلن ،و�أخرىات ّ
بلطجيةالنظام».
مبدئياً ،قد ي�ضع املج ّندون اجلدد جانب ًا خالفاتهم حول الأهداف الأيديولوجية النهائية ،ومي�ضون
متهد الطريق
قدم ًا يف �أعمال العنف من �أجل امل�شاركة يف هذا النوع من االنتقام .هذه الديناميكيات ّ
للتطرف ،و�صعود اجلماعات اجلهادية املحلية يف م�رص.
ّ

�إحدى �أهم هذه اجلماعات املحلية هي «�أجناد م�رص» ،التي �أعلنت م�سئوليتها عن العديد من
الهجمات التي ت�ستهدف ال�رشطة� .إذ كان م� ّؤ�س�س اجلماعة الراحل قد قاتل �سابق ًا يف العراق و�سيناء،
وا�ستخدم ما تعلّمه يف هذين امليدانني لت�أ�سي�س «�أجناد م�رص» .وعلى الرغم من �أن اجلماعة مل تعلن
ر�سمي ًا الوالء لتنظيم القاعدة ،ف�إنها �أقرب �إىل تلك اجلماعة منها �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية )44(.يف
معينة� ،أ�شارت جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» �إىل �أع�ضاء اجلماعة ب�أنهم «�إخوة» ،ولكن
مرحلة ّ
حدث انق�سام �أيديولوجي بعد �إعالن «�أن�صار بيت املقد�س» الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية.
تزايدت هجمات جماعة «�أجناد م�رص» ب�شكلٍ ّ
وتطورها يف العام
مطرد ،من حيث خطورتها
ّ
()45
 .2014ويوحي حتليل موقع الهجمات ب�أن اجلماعة ت ّتخذ من اجليزة مقر ًا لها .يف �أوائل ني�سان/
�أبريل  ،2014زرعت اجلماعة ثالث عبوات نا�سفة خارج جامعة القاهرة؛ ما �أ�سفر عن مقتل عميد
يف ال�رشطة كان ي�شغل من�صب رئي�س مباحث اجليزة .و�أ�سفر هجوم �آخر يف �أيلول�/سبتمرب 2014
عن مقتل �ضابطني وجم ّند قرب وزارة اخلارجية.
ال �آخر
متثّل العودة النهائية للجهاديني
املتجولني الكرث (رمبا ي�صل عددهم �إىل ب�ضعة �آالف) عام ً
ّ
املرجح �أن يزيد عمليات جتنيد اجلهاديني لل�شباب الإ�سالميني.
من ّ

بيانات جماعة «�أجناد م�رص» حول م�سئوليتها عن هذه الهجمات ركّ زت حتديد ًا على الق�صا�ص
ملن قتلوا يف اعت�صام «ميدان رابعة» واالعت�صامات الأخرى ،واالنتقام ل�رشف الإ�سالميات الالتي
تعر�ضن �إىل االعتداء اجلن�سي .والواقع �أن اجلماعة �أطلقت على حملتها ا�سم «ولكم يف الق�صا�ص
ّ
حياة» ،وهذه العبارة جزء من �آية قر�آنية .ميثّل فكر هذه اجلماعة مزيج ًا �سام ًا من ال�سلفية الثورية
وال�سلفية اجلهادية ،وهو م�ؤ�رش يبعث على القلق من التوجه النا�شئ للجهاديني امل�رصيني املحليني الذين
رمبا ي�شرتكون يف الأفكار الثورية ال�سلفية ،لكنهم تخلّوا عنها ب�سهولة ،و�ساروا يف طريق ال�سلفية
اجلهادية.
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ركّ زت اجلماعة �أي�ض ًا على ن�رش �أفكارها ،ون�رش مبد�أ اجلهاد .ا�ستثمرت املوارد يف �إطالق عملية
املربرات
ت�شجع على اجلهاد ،وت�ضع ّ
�إعالمية على �شبكة الإنرتنت با�سم «الكنانة» تن�رش مقاالت ّ
يربره .وقد فقدت اجلماعة
الدينية التي تو�ضح ال�سبب يف �أن اجلهاد يف م�رص يف العام  2015له ما ّ
الأمل يف اال�ستمرار بعد �أن قتلت قوات الأمن م� ّؤ�س�سها ،والعديد من عنا�رصها ،ومعظمهم من
بعبوة نا�سفة يف �أحد �أحياء
�صغار ال�سن .وعلى الرغم من هذه النك�سات ،فقد قتلت اجلماعة �ضابط ًا ّ
القاهرة يف �آب�/أغ�سط�س  )46( .2015قد يكون م�صري هذه اجلماعة بعينها جمهوالً ،وقد ال تقوم لها
بر م�رص بعد عزل مر�سي،
قائمة �أبداً ،لكنها �ست�ستمر يف كونها �أول جماعة جهادية ناجحة تظهر يف ّ
املرجح �أن تكون مبثابة م�صدر �إلهام جلماعات �أخرى
ّ
وتت�رصف ب�صورة م�ستقلّة �إىل ح ّد كبري .ومن ّ
يفامل�ستقبل.
املتجولني امل�صريني:
عودة اجلهاديني
ّ
ال �آخر
متثّل العودة النهائية للجهاديني
املتجولني الكرث (رمبا ي�صل عددهم �إىل ب�ضعة �آالف) عام ً
ّ
تتحول اجلماعات
املرجح �أن يزيد عمليات جتنيد اجلهاديني لل�شباب الإ�سالميني واحتمال �أن
من
ّ
ّ
بر م�رص �إىل خاليا ن�شطة تابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية والقاعدة .وهناك �سابقة لذلك.
العنيفة يف ّ
فعندما عاد املقاتلون امل�رصيون من اجلهاد يف �أفغان�ستان يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي،
التمرد الإ�سالمية ال�سابقة.
عجلت �أعمالهم بقدوم ال�سنوات الأكرث دموية حلركة ّ
ّ

�ألهم تنظيم الدولة الإ�سالمية الوح�شي والناجح العديد من ال�شباب الإ�سالميني للجهاد ،وخا�صة بعد
والت�سبب يف وقوع �إ�صابات كبرية يف �صفوف اجلي�ش
االنت�صارات التي حققها يف العراق و�سوريا،
ّ
امل�رصي .وقد ان�ضم عدد متزايد من الإ�سالميني �إىل �صفوف التنظيم ،وقاتل �آخرون حتت لواء
اجلماعات اجلهادية يف ليبيا .واليزال تنظيم القاعدة �أي�ض ًا يحظى ب�شعبية كبرية بني من يرف�ضون
دعوة تنظيم الدولة الإ�سالمية ب�إقامة اخلالفة ،ووح�شيته الفظيعة .ويعترب فرع القاعدة يف �سوريا،
«جبهة الن�رصة» ،منوذج ًا ناجح ًا �آخر من وجهة نظر ال�شباب الإ�سالميني ،وقد �سافر بع�ض امل�رصيني
لالن�ضمام�إىل�صفوفها.

الكثري من اجلهاديني امل�رصيني الذين غادروا يف ثمانينيات القرن املا�ضي ظلوا يف اخلارج للقتال
يف مناطق مثل املغرب العربي ،حيث ي�شري تقدير و�ضعه مركز م� ّؤيد للحكومة ،ويديره �ضابط كبري
متقاعد� ،إىل �أن عدد ه�ؤالء يرتاوح بني  8و� 10آالف م�رصي ،على الرغم من �أنه ال ميكن التح ّقق
من هذه الأرقام ب�صورة م�ستقلة )47(.وتزعم ال�سلطات امل�رصية �أن � 3آالف م�رصي على الأقلّ
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�سافروا لاللتحاق باجلهاد يف �سوريا منذ العام  ،2012وهو الرقم الذي بلغ ذروته خالل رئا�سة
ال م�رصي ًا يف �صفوف تنظيم
مر�سي )48(.ومن امل�ستحيل �أي�ض ًا التح ّقق من هذا الرقم ،غري �أن مقات ً
املرجح �أن عدد
الدولة الإ�سالمية يف �سوريا �أكّ د يف مقابلة �أجريت معه خ�صي�ص ًا لهذه الدرا�سة �أن من ّ
امل�رصيني ي�صل �إىل ب�ضعة �آالف.
�شجع الدعاة املعتمدون من احلكومة
عندما ت�صاعدت ح ّدة احلرب يف �سوريا خالل فرتة مر�سيّ ،
امل�رصيني على ال�سفر �إىل �سوريا )49(.ويف حزيران/يونيو  2013قال �أحد كبار امل�سئولني يف حكومة
مر�سي �إن م�رص لن تعاقب املقاتلني العائدين من �سوريا ،ورف�ض الفكرة القائلة �إنهم ميكن �أن ي�شكلوا
تهديداً )50(.وقد �أثبت هذا النفي �أنه خمادع ،لأن اجلهاديني امل�رصيني العائدين من اخلارج �شاركوا
بالفعل يف هجمات .ظهر املثال الأبرز على ذلك عندما ن ّفذ رائد �سابق يف اجلي�ش امل�رصي� ،سبق �أن
�شارك يف �أعمال جهادية عاملية ،هجوم ًا انتحاري ًا يف م�رص ،متثّل يف حماولة اغتيال وزير الداخلية
يف �أيلول�/سبتمرب  .2013كما قاتل زعيم جماعة «�أجناد م�رص» يف اخلارج ،كما ذُكر �سابقاً،
وهناك مزاعم ب�أن �أع�ضاء �آخرين يف اجلماعة �سافروا �إىل �أماكن مثل اليمن.
يعود بع�ض اجلهاديني الآخرين �إىل م�رص ظاهري ًا ب�أوامر من م�رصيني تقلّدوا منا�صب قيادية يف
تنظيم القاعدة �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية ،ويرغبون يف امل�ساهمة فيما يعتربونه جهاد ًا م�رصي ًا واعداً.
وحتى قبل �أن تعلن جماعة «�أن�صار بيت املقد�س» الوالء لتنظيم الدولة الإ�سالمية ،كانت الروابط
بني اجلهاديني يف اخلارج والعمالء داخل اجلماعة قوية ،لدرجة �أنه قيل لأحد ال�شباب الإ�سالميني
الذين متت مقابلتهم ،والذي حاول االلتحاق بجماعة «�أن�صار بيت املقد�س»� ،إنه يف حاجة للعثور
على جهادي م�رصي يف �سوريا كي ي�شهد له .ووفق ًا ملا جاء يف مقابلة مع قيادي �إخواين من امل�ستوى
املتو�سط يف اجليزة ،فقد �سافر بع�ض �أع�ضاء جماعة الإخوان �إىل �سوريا يف العام  2012و�أوائل
العام  ،2013وعاد الذين التحقوا باجلماعات املت�ش ّددة �إىل م�رص بعد عزل مر�سي ،وهم يتوقون �إىل
ممار�سة ما تعلّموه.
لقد�ألهمتقدرةتنظيمالدولةالإ�سالميةعلىانتزاعالأرا�ضيمن�سوريةوالعراق،اجلمهوريتني
العربيتني القويتني �سابقاً ،بع�ض الإ�سالميني لالعتقاد ب�أن ال�شيء نف�سه ميكن �أن يتح ّقق يف م�رص� .إذ
�أملح بع�ض الن�شطاء الذين قابلتهم �إىل �أن اخلطوة املقبلة يف ت�صعيد املعركة �ضد الدولة امل�رصية هي
معينة ،وخا�صة يف املناطق التي ت�سكنها الطبقة العاملة مثل حلوان.
حماولة ال�سيطرة على �أحياء ّ
وكانت حماوالت القيام بذلك قد ف�شلت يف املا�ضي ،غري �أن �إعالن تنظيم الدولة الإ�سالمية عن
خالفته ،وجناح اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة يف اال�ستيالء على الأرا�ضي ميكن �أن يلهم البع�ض
()51
لكي يعيد املحاولة.
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هل ميكن تقلي�ص حدّ ة
ّ
حتى كتابة هذه ال�سطور ،مل ت ّتخذ احلكومة وال جماعة الإخوان امل�سلمني �إجراءات ميكن �أن تخ ّفف
من ت�صعيد التمرد امل�سلّح ،ونقل م�رص �إىل م�سار �أكرث �إيجابية .من جانبها ،مل تقدم احلكومة امل�رصية
ال من ذلك ،وا�صلت احلكومة ت�ضييق اخلناق على
�أي ا�سرتاتيجية مقنعة لكبح جماح
التطرف .وبد ً
ّ
التمرد امل�سلّح يف مهده .ورمبا
كل الإ�سالميني ،وراهنت يف الواقع على جدوى القوة الغا�شمة لو�أد ّ
التحول نحو العنف ،كما تظهر الأدلّة .ولكن �إذا قامت
تتحمل جماعة الإخوان جزء ًا من م�سئولية هذا
ّ
ّ
احلكومة بتفكيك �شبكة الإخوان ،وا�ستمرت بتوجيه االتهام �إىلها يف �أعمال العنف التي يرتكبها
اجلهاديون ،فال ميكنها �أن تتو ّقع �أن تكون لدى قيادة اجلماعة القدرة �أو الرغبة يف كبح جماح
�أع�ضائهاعنداحلاجة.
عدوان لدودان يخو�ضان �رصاع ًا احل�صيلة �صفر ،ف�إن احلكومة وكبار قادة
على الرغم من �أنهما ّ
التمرد اجلهادي النا�شئ ،بقدر ما يبدو هذا
الإخوان العقالنيني لهم م�صلحة م�شرتكة يف حتييد هذا
ّ
امل�ضي قدم ًا يف الإ�صالحات
الأمر م�ستبعداً .نظام ال�سي�سي يريد بطبيعة احلال اال�ستقرار من �أجل
ّ
االقت�صادية و�أمن النظام� .أما بالن�سبة �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني ،ف�إن وجود ّتيار جهادي يف
موحد .ويرف�ض ال�سلفيون اجلهاديون �أيديولوجية
�صفوفها ي�شكّ ل تهديد ًا لبقاء اجلماعة كتنظيم ّ
الإخوان الأ�سا�سية للم�شاركة ال�سيا�سية والتغيري التدريجي ،ويرون �أنها مرت ّدة ،يف حني ينظر كثري
من الأع�ضاء العنيفني يف جماعة الإخوان �إىل قيادة اجلماعة ،باعتبارها عاجزة وغري ممُ ثِّلة لقواعد
للتمرد عليها.
اجلماعة ،وكما تظهر الأحداث الأخرية ،ف�إنهم على ا�ستعداد ّ

ومبا �أنه ال توجد �أي م�ؤ�شرّات لدى الطرفني على تخلّيهما عن نهج احل�صيلة �صفر جتاه ال�رصاع
امل�ستمر ،ف�إن احلديث عن امل�صاحلة ال�سيا�سية يبدو �سابق ًا لأوانه يف �أح�سن الأحوال .بيد �أن هناك
بع�ض اخلطوات التي ميكن �أن ي ّتخذها كل طرف للتخفيف من ت�صعيد ال�رصاع امل�ستمر واحتواء
العنف.

التطرفامل�ستمر،عنطريقت�صحيحالأو�ضاع
حتتاجاحلكومة�إىلالت�صديللدورالذيلعبتهيف
ّ
ال �إجرامية ،ووقف ممار�سات
املزرية يف ال�سجون ،والإفراج عن املحتجزين الذين مل يرتكبوا �أعما ً
مثل االختفاء الق�رسي وعمليات القتل املزعومة خارج نطاق الق�ضاء ،واالعتداءات اجلن�سية التي
توفّرللجهاديني�أداة�أ�سا�سيةللتجنيد.
كما يتعينّ على احلكومة معاجلة الق�صور يف حتليل التهديدات التي جتمع الإخوان ال�شباب مع
املتمر�سني .ذلك �أن هذا النهج القائم على مقولة «حلّ واحد ي�صلح للجميع»
ال�سلفيني اجلهاديني
ّ
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ّ

التطرف ،يف املقام الأول ،لأنه ال ي�ستغل اخلالفات املحتملة التي قد ت�سمح
م�صريه الف�شل يف مكافحة
ّ
للحكومة بتفريق هذا املزيج املع ّقد من العنا�رص الفعالة العنيفة واالنت�صار عليها .ويتعينّ على احلكومة
ال للإ�سالميني
�أن ت�ستخدم امل�شهد املتفكك لتيار الت�ش ّدد الإ�سالمي ل�صاحلها ،وتوفّر م�سار ًا �سيا�سي ًا بدي ً
غري العنيفني الذين ال يوافقون على امل�سار احلايل ،ويرغبون يف القفز من ال�سفينة قبل �أن تغرق.
وينبغي �أن تكون احلكومة واثقة من موقفها القوي عند ا ّتخاذ هذه التدابري؛ ذلك �أن توفري م�سار
يف�ضي �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية ،وتخفيف التكتيكات الأمنية الأق�سى والأكرث ع�شوائية لن يكون
ت�شجع على املزيد من الدعم الدويل.
عالمة على ال�ضعف ،بل ا�سرتاتيجية ذكية من �ش�أنها �أن ّ

يجب على جماعة الإخوان �أن تت�صالح مع واقع النظام ال�سيا�سي يف مرحلة ما بعد مر�سي،
بالتهور يف حتميل احلكومة امل�سئولية الكاملة عن اللجوء �إىل العنف وم�أزق الإخوان
واالعرتاف
ّ
املحر�ضني الداخليني ،وترف�ض اال�ستماع �إىل الأ�صوات
احلايل .كما �أن عليها �أن تكبح جماح
ّ
م�ضاد �أو ح�صول مواجهة دموية لت�سوية ح�ساباتها مع
ال من انتظار وقوع انقالب
املتطرفة .وبد ً
ّ
ّ
النظام ،يجب �أن ت�سعى اجلماعة للتو�صل �إىل ت�سوية معه .وينبغي على املحاورين الغربيني الذين ال
يزالون على توا�صل مع قيادة الإخوان تعزيز هذا الواقع� .إذ ميكن للقيادة العليا للجماعة ا�ستغالل
التو�صل
ثقلها ومعرفتها بالتنظيم وم�صادر متويله ملواجهة �صعود املجموعة الثورية .وبقدر ما يبدو
ّ
ال لع�رشات ال�سنني �إذا ما انت�رص الف�صيل
�إىل ت�سوية �سيا�سية �أمر ًا م�ستبعد ًا اليوم ،فقد يكون م�ستحي ً
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مقال

داع�ش فى العامل..
الآثار احلقوقية وال�سيا�سية
لظهور كائن جمنون
يا�سني احلاج �صالح *

من باب تنظيم التفكريُ ،تعنى هذه املقالة بتق�صي �أثر �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية،
إعالميا با�سم داع�ش ،على الأو�ضاع احلقوقية وال�سيا�سية يف املجال العربي ،والعامل،
املعروف �
ً
وذلك بالن�سب �إىل ثالثة م�ستويات لذلك الأثر :م�ستوى �أول يخ�ص �أو�ضاع الواقعني حتت
�سلطة داع�ش مبا�رشة ،وم�ستوى ٍ
ثان يت�صل بنمط تفاعل احلكومات املحلية مع هذا ال�صعود،
ثم م�ستوى ثالث يتمثل يف تغريات �سلوك القوى الدولية النافذة نتيجة ل�صعود الكيان الإرهابي.
على �أن املقالة �ستبد�أ مبحاولة ر�سم مالمح �أولية لداع�ش؛ مبا ميهد لال�ستدالل على الأو�ضاع
احلقوقية وال�سيا�سية املراد تناولها.

*

مفكر �سوري.
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يف �أ�صول داع�ش وبنيتها:
ال�س ِّنية ،املتماهية مع نظام
تولدت داع�ش من التقاء منظمة القاعدة بالبعثية العراقيةُّ ،
�صدام ح�سني ،وذلك يف املخترب العراقي بعد االحتالل الأمريكي للبلد عام  .2003القاعدة
ذاتها ،على نحو ما تخلقت يف املخترب الأفغاين ،هي نتاج التقاء الوهابية ال�سعودية مع ال ُقطبية
امل�رصية ،وهو ما يرمز �إىله قائدا القاعدة ،ال�سعودي �أ�سامة بن الدن ووريثه امل�رصي �أمين
الظواهري .من الوهابية التي ن�ش�أت يف جند يف القرن الثامن ع�رش �أخذت القاعدة �شكال �أوليا
من عقيدة احلاكمية الإلهية ،ورف�ضا لـ»الو�سائط»� ،أي رف�ضا عمليا للفن والثقافة والتاريخ،
قتاليا ،ومتركزا حول الإ�سالم ،وال�سني منه حتديدا .ومن القطبية امل�رصية �أخذت
ً
ومنزعا ً
القاعدة نزعة اخلروج على احلكم املو�صوم باجلاهلية ،و�صيغة �أكرث ت�شددا من احلاكمية
الإلهية ،التي تعني اخت�صا�ص الله بالت�رشيع ،وتكفري الدول واملجتمعات التي ال حتتكم �إىل «ما
�أنزل الله» .ومنهما معا ت�شكل امليل املعا�رص �إىل العي�ش داخل الدين ،داخل عامل مفرط التنظيم
حيز هذا العامل بالقوة« /اجلهاد»،
واحل�رص من الأوامر والنواهي الدينية ،و�إرادة تو�سيع ّ
لي�شمل بلدان امل�سلمني ،والعامل ككل يوما .وهو ما مل يلق �إال التعزيز� ،إذ �إن العي�ش يف الدنيا
مل يوفر مل�سلمني كثريين ،ويف الربع الأخري من القرن الع�رشين على نحو خا�ص ،كرامة �أو
عدالة� ،أو ر�سوخا يف العامل.
وكي ندرك �أهمية نقطة «العي�ش يف الدين» تفيد الإ�شارة �إىل �أن تاريخ الإ�سالم خالل
�أربعة ع�رش قرنا هو ،يف وجه �أ�سا�سي من وجوهه ،تاريخ امتالك امل�سلمني لدينهم يف غيبة �أية
�سلطات �إ�سالمية� ،أو بعيدا عنها وخارجها ،وبالنفور منها غالبا .كانت هذه يف الغالب �سلطات
خارجية ،تنهب و ُت ِ
خ�ضع ،وقلما يتعرف عموم امل�سلمني على �شيء يخ�صهم فيها .وكان امتالك
حوروه لينا�سب حياتهم ،و�أن يعي�ش الدين يف داخل النا�س ،وهذا خالفا
امل�سلمني للدينيعني �أن ُي ّ
للدين /ال�سلطة الذي يعي�ش النا�س يف داخله ،والذي متتلكه ال�سلطة وتقرر �صحيحه ،وحتكم
النا�س به .الوجهة التاريخية للإ�سالميني جميعا ،وال�سلفيني اجلهاديني بخا�صة ،هي نزع الدين
من النا�س ،و�إخ�ضاعهم له ك�سلطة خارجية.
يف العراق ،تلونت القاعدة بلون عراقي ،ي�ضاف �إىل لونيها النجدي وامل�رصي ،م�صدره
�ضباط خمابرات وجي�ش �صدام ح�سني من ذوي الأ�صول ال�سنية الذين وجدوا �أنف�سهم مق�صيني
خارج احلكم ،جمردين ،لي�س من امتيازات غري عادلة فقط ،و�إمنا كذلك من فر�ص العمل
وامل�شاركة يف احلياة العامة يف العراق اجلديد ،ويف �سياق طائفي �صاعد ُيح ِّقر مرحلتهم
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وبيئاتهم .وتقاطع هذا ال�رشط مع خمرية القاعدة التي �سهل ت�رسبها �إىل البلد حل الدولة
واجلي�ش العراقي؛ وهو ما �سهل اندفاعهم يف اجتاهات مت�شددة ،كان ال�سري على دربها قد بد�أ
من ت�سعينيات القرن الع�رشين على يد �صدام ح�سني �شخ�صيا.كانت البعثية العراقية وقتها توغل
يف االنحطاط ،متجردة من �أي م�ضمون اجتماعي حترري ،ومكت�سبة ،باملقابل ،نزعات
بدوي َا على ال�صعيد االجتماعي والقيمي.
عرقية �أو عن�رصية عربية ،ونكو�صا
ّ

و�أ�سهم يف تغذية الق�سوة الوح�شية التي مل تكن غريبة على �أجهزة نظام �صدام واقعة وفود
جماهد �أردين �سفاح بكل معنى الكلمة� ،أبو م�صعب الزرقاوي الذي �أعلن دولة العراق
الإ�سالمية عام  .2006بعد �سرية جانحة وجتربة �سجن ،تدرب الرجل على «اجلهاد» يف
�أفغان�ستان ،ومنها جاء �إىل العراق بعد االحتالل الأمريكي ،وكان يذبح بيديه رهائن غربيني
وغريهم ،ويهاجم م�ساجد �شيعية ،ويقتل كل مرة الع�رشات من ال�شيعة ،على نحو �أثار حفيظة
�أ�سامة بن الدن نف�سه.

�شابا يف �سنوات �صدام� ،أ ِلف ق�سوة عامله ،ثم خرب
وقادة داع�ش اليوم هم من جيل كان ً
ق�سوة ممزوجة بالكراهية على يد املحتلني الأمريكيني واحلكام ال�شيعة اجلدد� .إنهم �سليلو عامل مل
يعرف �سيا�سة وال ثقافة وال بهجة عي�ش ،ولدوا يف �سبعينيات القرن الع�رشين حني كان العراق
يغرق تدريجيا يف الظالم ال�سيا�سي ،ويف ريوع النفط ويف احلروب .وخرج غري العراقيني
من جماعة داع�ش من بيئات ال تختلف كثريا� ،أعمارهم تتدنى عن اخلم�سني ،ويبدو �أن �أكرث
القادة �أربعينيون وثالثينيون .ويف �سرية كثريٍ منهم جتارب �سجن.
ويجمع بني اجلذرين القاعدي وال�ص ّدامي املخيلة االمرباطورية الإ�سالمية التي جرى
تعريبها يف القرن املا�ضي ،وكانت تعممها املدار�س وو�سائل الإعالم ،ومل يطلها نقد جدي
يف �أي وقت� .أفكار الفتح والقوة واملجد احلربي واال�ستيالء على البلدان والأرا�ضي اعتربت
غالبا م�صدر فخر قومي عربي(بعثي بخا�صة) وديني �إ�سالمي ،قدر الأمة ب�صورة ما ،ولي�س
�شيئا من عوار�ض التاريخ املحرجة .داع�ش والقاعدة ذاتها هي قوة تو�سع و�سيطرة حربية،
وفر�ض �سيادة دينية يف مواقع �سيطرتها.
وعلى نحو ما تظهر يف �سوريا على الأقل ،حيث هي �أكرث وح�شية ،رمبا لكونها خارج
بيئتها و�شبكات روابطها االجتماعية ،جتمع داع�ش بني املنظمة الإرهابية والدولة ال�شمولية
واال�ستعمار اال�ستيطاين .ي�أخذ التنظيم الإرهابي من جذره القاعدي التمرد على العامل ،لي�س
كقوى ودول ،وال حتى كقوانني تعك�س تف�ضيالت الأقوياء النافذين وم�صاحلهم ،ولكن �أي�ضا
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كمفهوم ملجال الإن�سان .العامل لي�س م�صلحة عامة ،ميكن االعرتا�ض على نظامه يف كل وقت
با�سم هذه امل�صلحة بالذات ،ومن �أجل تعبريات �أكرث عدالة ودميقراطية عنها.على العامل �أن
يخ�ضع لنظرة التنظيم وقواعده كي يكون مقبوال .ت�ستوي يف هذه النظرة املنظمات الإ�سالمية
واملنظمات الإرهابية الي�سارية يف جيل �سابق .لكن داع�ش ،وبحكم العن�رص املخابراتي
ال�صدامي يف تكوينه ،هو �أقرب �إىل جهاز خمابرات كبري منه �إىل منظمة �إرهابية («جبهة
الن�رصة» ،باملقابل ،منظمة �إرهابية �أكرث) ،وهو لذلك ٍ
معاد للمجتمع الذي ي�سيطر عليه ،ولي�س
فقط للدولة ومن ميثلونها.ومنهج التنظيم يف احلكم يبدو موروثا عن منهج نظام �صدام ،البدء
بالقتل من باب ك�رس عني وظهر املجتمع ،واحليلولة دونه ودون �أي مقاومة .معلوم �أن من
�أول ما فعل �صدام وقت �إزاحته �أحمد ح�سن البكر عام  ،1979كان قتل العديد من رفاقه يف
قيادة حزب البعث احلاكم ،وهذا يف �سياق اجتمع فيه �أي�ضا البط�ش بال�شيوعيني العراقيني،
وبحزب الدعوة ال�شيعي ،ثم بعد حني ،ومبوازاة احلرب مع �إيران ،حرب «الأنفال» �ضد
الكرد ،وجمزرة حلبجة الكمياوية .1988
ومن هذا الباب ،ولكن �أي�ضا على �أر�ضية عقيدة احلاكمية الإلهية التي �صاغها �أبو الأعلى
املودودي يف �أربعينيات القرن الع�رشين ،مت�أثرا بنموذج الدولة ال�شمولية ال�شيوعي والنازي،
يعر�ض داع�ش �سمات حكم �شمويل ،ال ف�ضاءات عامة فيه ،وال �أج�سام و�سيطة ،وال ف�صال بني
احلياة اخلا�صة واحلياة العامة .ومثل كل الدول ال�شمولية يجري ت�سخري التعليم للتلقني العقدي،
وجتري ع�سكرة التعليم ،و�إعداد ال�صغار ليكونوا جنودا للدولة ،و�أداة لإخ�ضاع ال�سكان يف
الداخل ،والتو�سع يف اخلارج .ومثل النظم ال�شمولية لدى داع�ش عقيدة «علمية» مع�صومة،
ال�سلفية اجلهادية ،وي�سميها �أهلها «الإ�سالم» ،ويفر�ض على ال�سكان العي�ش يف عاملها املغلق،
مع احلر�ص على �أال يت�رسب �إىلهم تلوث من اخلارج .من هنا التحكم باالت�صاالت ،وقد �ألغى
داع�ش م�ستقبالت الإنرتنت امل�ستقلة يف الرقة يف متوز  ،2015و�صار االت�صال بال�شبكة مير
تحكَّ م بها كليا .يجري تفريغ اللغة �أي�ضا من اخل�صو�صية،
وم َ
ح�رصا عرب مراكز �إنرتنت مراقبة ُ
وتفر�ض قوالب لغوية �أجنبية عن جتارب النا�س وحياتهم ،على نحو كان مميزا لالحتاد
ال�سوفييتي وما �شابهه من دول ،ول�سوريا البعثية ذاتها.
وتت�صل بال�شمولية خا�صيتان �إ�ضافيتان� :أوالهما احلركة امل�ستمرة وال�رصاع امل�ستمر
و»الثورة» امل�ستمرة �ضد احلياة العادية ،ومن ذلك الإعدامات امل�شهدية ،واال�ستعرا�ضات
القتالية التي من �أهدافها �إبقاء املحكومني مرتاعني ،مك�سوري العزائم .هذا املهرجان الدائم،
ا�ستعرا�ض ال�سلطة الدائم لنف�سها �أمام �أنظار املحكومني� ،رشط وجود و�رشط فعالية عند
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الدول ال�شمولية .وثانيتهما احلرب والتو�سع اخلارجي ،والرف�ض املبدئي لل�سلم .ميكن �إجمال
هذين ال�رشطني ،وقد �أ�شارت �إىلهما معا حنة �آرندت يف كتابها عن «�أ�صول التوتاليتارية»،
بالتو�سع:التو�سع الداخلي والتو�سع اخلارجي .ال�شمولية ،يف ر�أيي� ،إمربيالية داخلية تت�سع نحو
الداخل ،على ح�ساب املجتمع و�أج�ساد النا�س ،وتتو�سع يف اخلارج حيثما �أمكنها .و�أ�سطورة
اخلالفة الإ�سالمية التي ُت ِع ّز امل�سلمني ،وت�شفي غليلهم ،وتذل خ�صومهم هي العقيدة امل�رشعة
لهذا الكيان ،مثلما كانت ال�شيوعية هي العقيدة امل�رشعة لالحتاد ال�سوفييتي.
ويف املقام الثالث ،داع�ش ا�ستعمار ا�ستيطاين قائم على التو�سع والإحالل ،مثل �إ�رسائيل
وخالفا للفرن�سيني يف اجلزائر الذين مل يطردوا اجلزائريني من �أر�ضهم .الدواع�ش لي�سوا
�أهايل �إقليم �أو �سكان دولة ،بل هم كيان معومل ،بالغ احلداثة والت�صنيع ،طوعي التكوين،
ولي�س ع�ضويا وراثياً ،كادر داع�ش الع�سكري والديني بخا�صة وافد من ع�رشات البلدان.
ويف الوقت نف�سه يقوم التنظيم على التخل�ص من غري ال�صاحلني من ال�سكان� ،إن بالتهجري
�أو القتل .والأمر يتعلق يف �سوريا بظاهرة تبدالت �سكانية كبرية ،هي مبثابة تطهري عرقي،
مع اال�ستيالء على �أمالك املهجرين واملقتولني ،و�إ�سكان امل�ستوطنني املجلوبني مكانهم .جرى
اال�ستيالء على بيت �أ�رستنا يف الرقة يف عام  ،2014و�أ�سكن فيه «جماهد» من �أوزبك�ستان،
ومثل ذلك كان م�صري بيت �أخي ،وبيوت �أ�صدقاء معارف كثريين.
�أحوال ال�سكان يف دولة داع�ش:
تلقي املعطيات والتقديرات املذكورة �آن ًفا فكرة �أولية عن �أحوال ال�سكان يف ظل حكم داع�ش.
وفيما يلي معطيات �إ�ضافية.
بدايةً  ،هناك ف�صل �صارم بني اجلن�سني ،مع حظر خروج املر�أة من بيتها وحيدة ،ف�إن كان
معها مرافق وجب �أن يكون من «حمارمها» .الن�ساء يرتدين ،ح�رصا وق�رسا ،لبا�سا �أ�سود مع
نقاب �أ�سود م�سدل على وجوههن ،ويجب �أن يكون م�ضاعفا فال ي�شف عن وجوههن .وهو ما
يطبق �أي�ضا على غري امل�سلمني من «�أهل الكتاب»� ،أ�رسة �أرمينية �أو �أ�رستان ،م�سيحيون دينا،
باقون يف املدينة .الرجال ملزمون ب�إرخاء حلاهم ،وحمالت احلالقة الرجالية ممنوعة .لي�س
للرجال �شكل قيا�سي ،لكن الطبيب ال�ستيني الذي كان يرتدي ربطة عنق وجد نف�سه مم�سوكا
من ربطة عنقه على يد داع�شي تون�سي يف ع�رشينات عمره ،كان يزعق يف وجهه :ملاذا ت�ضع
ر�سنا يف رقبتك� ،شيخ؟
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التعليم �ألغيت منه العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية ،ويقت�رص على مواد دينية متنوعة
واللغة العربية واحل�ساب ،وبالطبع التدريب الديني الع�سكري .عمليات القتل يتواتر �أن جتري
يف �ساحات عامة بحيث يراها �أكرب عدد من النا�س .و�أ�شكال التعذيب مبتكرة ،وت�ستعاد �أ�شكال
قدمية من القتل مثل قطع الرءو�س وال�صلب والرمي من مواقع مرتفعة ،و�أ�شكال جديدة �أي�ضا
من القتل والدفن :رمي نحو � 3000شخ�ص يف جتويف �أر�ضي �سحيق �شمال الرقة ،ا�سمه
الهوتة ،وبع�ض من رموا فيها كانوا �أحياء.
ال يعاين النا�س عموما من �شح يف الطعام ،لكنهم ال يتمتعون ب�أية حقوق �سيا�سية �أو
اجتماعية ،وال حتى حق م�ضمون يف احلياة .عامل داع�ش خارج احلق ،وقتل النا�س �أ�سهل
من �رشبة املاء عند الدواع�ش.
على �أن امللمح الأبرز لداع�ش يت�صل باحلياة الدينية .للوهلة الأوىل يبدو �أن داع�ش انت�صار
الإ�سالم و�سلطانه .يف واقع الأمر حتول الإ�سالم �إىل �أداة حكم� ،أو �أداة احلكم الرئي�سية ،مع
كونه يف الوقت نف�سه الأ�سا�س اللغوي الأيديولوجي لعامل داع�ش .الإ�سالم ك�إميان �شخ�صي حي
وكعالقة اجتماعية م�ستقلة بني النا�س يزول كليا مل�صلحة الدين ك�سلطة وقوة خارجية .وبينما
قد يبدو �أنه جرى ت�أميم الدين ،ف�إن ما يجري فعليا هو العك�س متاما :نزع ملكية الدين من
«الأمة» ،عموم امل�سلمني ،وامتالكه اخلا�ص من قبل ال�سلطة الداع�شية .وبعد �أن كان الدين
يعي�ش داخل امل�سلمني امل�ؤمنني ،يفر�ض على اجلميع اليوم �أن يعي�شون ق�رسا داخل الدين ك�سلطة
خارجية �إكراهية� ،أي داخل العامل اللغوي الرمزي ال�سيا�سي الذي يفر�ضه داع�ش .وهذا عامل
ثابت ال يتغري وال يت�أثر مبر الزمان ،فقاعة يختنق النا�س يف داخلها� ،سجن .وحماية هذا
ال�سجن هي حماية �سلطة داع�ش.
ومثلما ال حقوق يف هذا العامل ،ال �سيا�سة �أي�ضا ،وال ثقافة وال اجتماع ،وال �إميان .وهو
لذلك منا�سب للم�أفونني من مافياوات الدين وال�سلطة وجمانينهما ،من طغاة م�ؤلهني لأنف�سهم
(نفي الو�سائط يفتح الباب لت�أله النا�س ال لأن�سنتهم) .هنا الدرجة �صفر من الإن�سانية ،على
نحو يتجاوز �أمثلة الأنظمة ال�شمولية التي عرفها القرن الع�رشون ،لي�س لكونه يجمع �إىل
ال�شمولية التنظيم املخابراتي والإرهابي واال�ستعمار اال�ستيطاين الإحاليل فقط ،و�إمنا كذلك
لأننا حيال �شمولية دينية ،مل يكن لها م�ضمون حترري يف �أي وقت ،و�أفقر ثقافيا مبا ال يقا�س
من ال�شموليات العلمانية ،و�أدنى قدرة علمية وتكنولوجية مبا ال يقا�س ،وهو ما قد يحد من عدد
�ضحاياها يف املح�صلة ،دون �أن ينال يف �شيء من طاقتها الإبادية الكامنة .ثم �إن هذا ال�رضب
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من ال�شمولية ،حتى على امل�ستوى الديني ذاته ،ي�ست�صلح �صيغة من الإ�سالم ال�سني ،هي الأ�شد
فقرا وعدوانية و�سلطوية ،وبدائية.
والواقع �أننا فور ا�ستعرا�ض هذه الأوجه من احلياة يف ظل كيان داع�ش جنازف ب�أن
نعتربها مو�ضوعا للمعرفة مثل غريه ،معقوال ،فيفوتنا الإح�سا�س مبدى جنون هذا الكائن وال
معقوليته ،ويفوتنا �أكرث الإح�سا�س بهول ما نحن فيه� ،أعني ال�سوريني �أ�سا�سا ،لكن كذلك عموم
امل�سلمني الذين ال ي�ستطيعون �إنكار �رضب من الأبوة لهذا الغول الفتاك الذي يريد �أن يكون
�أباهم كلهم.
داع�ش نتاج جنوننا� ،أو لنقل �إنه وليد قلة العقل والعدل يف جمتمعاتنا احلديثة واملعا�رصة.
�إنه ا�ستح�ضار املا�ضي الذي ال ي�صلح يف حا�رض غري �صالح� .أرواح املا�ضي حني تظهر يف
احلا�رض تظهر على �شكل �أ�شباح �أو �أرواح �رشيرة� ،شياطني .داع�ش من هذه الكائنات التي
حولت ما يفرت�ض �أنه خري امل�سلمني العام ،دينهم� ،إىل �رش عام ،قوة اغت�صاب وقتل و�إكراه
وكراهية وكذب و�رسقة.
من وجه �آخر داع�ش نتاج العامل احلديث واملعا�رص ،حيث تقع مراكز القوة يف الغرب،
وتقوم برعاية �أو�ضاع وممار�سات غري عادلة وال عقالنية ،وهي ال�صانعة ملعايري العقل
والعدل يف عامل اليوم.
لي�س هذا من باب توزيع امل�سئوليات بالق�سط ،فال�صحيح من وجهة النظر العملية �أن ننطلق
من �أن هذا اجلنون الديني نتاجنا اخلا�ص ،نتاج ق�صورنا وخورنا ،و�أن يجري ال�رشوع
الآن يف مواجهة �أوجه ق�صور عقلنا وعدلنا دون انتظار تغري العامل �أو تغري يف العامل .تغيري
حالنا ،ونحن جزء كبري من العامل ،هو م�ساهمتنا يف تغيري العامل .هذا من باب حتمل امل�سئولية،
و�إظهار الن�ضج واجلدية يف مواجهة �رشنا و�شياطيننا .لكن لعلنا ال نخطئ ،من وجهة نظر
التحليل ،بالقول �إن كيان داع�ش املعلوم هو نتاج معومل ،نتاج الغرب وال�رشق ،واحلا�رض
واملا�ضي ،و�إن العامل الذي ظهرت داع�ش يف ظله و�شكلت منوذجا جاذبا يف مناطق متعددة
يف �آ�سيا و�إفريقيا ،واجتذبت �أوروبيني و�أمريكيني ورو�ساً ،هذا العامل لي�س هو احلل لظواهر
جمنونة مثل داع�ش .هو نف�سه جمنون ب�صورة ما ،و�إن كان جنونه مغايرا .داع�ش جنوننا
نحن ،لغته من لغتنا ،و»عقله» من عقلنا ،و�ضمريه من �ضمرينا.
معلوم على كل حال الدور الأمريكي يف بناء اجلذع الأفغاين حلركة اجلهاد املعا�رصة .ثم
يف تهيئة خمتربها العراقي.وقبل كل ذلك ،هناك جهاز التخمري ال�سعودي واخلليجي الدائم:
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املال الريعي الكثري الذي ي�رصف ب�سفه متعدد الوجوه ،منها �سفه موائد القمار ،و�سفه �رشاء
�سالح ال يلزم ي�شغل معامل الأمريكيني والأوروبيني ،و�سفه اقتناء الأ�شياء وحيازة امللكيات
الكبرية ،ولي�س من �صنف مغاير ال�سفه الديني ،متويل حركات دينية جمنونة مثل القاعدة،
التي هي جذع داع�ش.
داع�ش والدولة الأ�سدية:
زود �صعود داع�ش يف �سوريا الدولة الأ�سدية بق�ضية تتجاوب مع غرائزها الأ�سا�سية،
و�أولها غريزة حفظ ال�سلطة ،وحماولة نيل �رشعية دولية لها� ،أعني �رشعية ر�ضا الأقوياء،
متييزا عن ال�رشعية امل�ستمدة من ر�ضا ال�سوريني �أو املبنية عليه .وعلى الفور تقريبا انعك�س
ظهور داع�ش و�صعودها ب�رضب من �إعادة اعتبار دولية جزئية لدولة الأ�سديني ،وحتدي ًدا
من قوى بدت لبع�ض الوقت �أميل �إىل نزع ال�رشعية عن تلك الدولة .كان انق�ضى �أكرث بقليل
من �أربعة �أ�شهر على ا�ستقالل «داع�ش» عن القاعدة وقت وقعت املجزرة الكيماوية يف غوطة
دم�شق يف � 21أغ�سط�س  ،2013و�سقط خالل �ساعة واحدة نحو  1500من ال�سوريني ،ثلثهم
ع�سكريا ،مت�سك الأمريكيون مبخرج رو�سي،
�أطفال .وبعد تهديدات مرتددة مبعاقبة النظام
ً
ترخي�صا بقتل ال�سوريني
يق�ضي بت�سليم النظام �سالحه الكيماوي .كانت هذه ال�صفقة امل�شينة
ً
�سهل من �أمرها وجود كائن م�ستحيل مثل داع�ش .بهذا املعنى �أنقذ داع�ش
ب�أ�سلحة �أخرىّ ،
الدولة الأ�سدية ،وعلى ثالثة م�ستويات ال على م�ستوى واحد .من جهة �أ�ضفت طابعا ن�سبيا
على جرائمها ما دام هناك جمرم �آخر ،تبدو جرائمه �أكرث وح�شية ،وحتر�ص داع�ش نف�سها
على تثبيت تلك ال�صورة بطريقة ت�شري �إىل دوافع ا�ستعرا�ضية وا�ستعرائية قوية يف تكوين
الدواع�ش ،لعلها ت�ضمر �شعورا مت�أ�صال بال�ضعف وقلة ال�ش�أن (الأ�سديون باملقابل متكتمون يف
جرائمهم ،ويثابرون على �إنكارها ،حتى حني ال ي�شك �أحد يف العامل ب�أنهم مرتكبوها)؛ ومن
جهة ثانية ،تراجعت ال�ضغوط الدولية على دولة الأ�سديني ،وقد كانت مرتددة يف الأ�صل
بفعل الدور الأمني املهم الذي تقوم به الدولة ،لإ�رسائيل بخا�صة؛ ومن جهة ثالثة و�أهم وجد
�سوءا :ال ي�ستطيعون خو�ض مواجهة على جبهتني (ال
جمهور الثائرين �أنف�سهم يف و�ضع يزاد ً
يقدرون) ،وال ي�ستطيعون خو�ض مواجهة على جبهة واحدة (ال ميكنهم ،و�إال خ�رسوا ق�ضيتهم
ذاتها) .وحتى لو تركوا داع�ش بحال �سبيله ،ف�إن داع�ش ،وهو قوة تو�سع داخلي وخارجي
كما �سبق القول ،ال يرتكهم بحالهم .هذا الو�ضع امل�ستحيل قاد �إىل حتلل ما كان بقي من اجلي�ش
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احلر املهمل ،و�إىل ت�آكل املعار�ضة ال�سيا�سية ال�سورية نف�سها .كانت هذه تعرف نف�سها مبعار�ضة
كافيا على الأقل.
الدولة الأ�سدية ،مع ظهور داع�ش مل يعد هذا ً

وعرب كل ذلك وفر داع�ش للنظام ق�ضية ،لدى القوى الغربية ،والأمريكيني بخا�صة،
ا�ستعداد طيب لتبنيها :مكافحة الإرهاب .يف خطابه يف يوليو  2015ذكر ب�شار الأ�سد الإرهاب
قول
مرارا وتكرارا ،ومل يذكر داع�ش قط وال القاعدة .كان ظاهرا �أن الرجل ال�صغري يريد اً
يخاطب كبار عامل اليوم� :إن الإرهاب هو كل من يعرت�ض على نظامه القاتل ،و�إنه �رشيك يف
حماربته!
ومعلوم �أن الأو�ضاع احلقوقية وال�سيا�سية التي تقرتن مع احلرب �ضد الإرهاب هي
�أو�ضاع اال�ستثناء ،مع كفالة دولية ال�ستباحة ال�سكان .قد يقال �إنه ال حقوق للنا�س ،وال �سيا�سة
يف �سوريا �أ�صال .نعم ،ولكن ال ريب يف �أن اندراج الدولة الأ�سدية فيما ي�سمى احلرب على
الإرهاب هو القوة اخلفية وراء عدم ر�ؤية التفظيع بال�سوريني وقتل الع�رشات منهم كل يوم
بالرباميل املتفجرة ،وحتت التعذيب واحل�صار واجلوع.
و�صحيح �أنه مل يكن ينق�ص الدولة الأ�سدية ذرائع للتوح�ش يف مواجهة حمكوميها� ،إال
�أن داع�ش وفر �أ�سبابا �رشعية لغري طرف حملي للت�شدد يف التعامل مع ال�سكان .الوحدات
الع�سكرية لتنظيم االحتاد الدميقراطي الكردي ،وهو مبثابة فرع �سوري لتنظيم (بي كي كي)
الكردي يف تركيا ،يتو�سل مواجهة داع�ش للتحكم بحركة ال�سكان العرب وعموم غري الكرد،
والكرد ذاتهم ،يف املناطق التي ي�سيطر عليها ،وبخا�صة يف منطقة تل �أبي�ض التي انتزعت يف
كردا ،وا�ستوىل على ملكياتهم ،وقتل منهم
هجر �سكانا ً
يونيو  2015من يد داع�ش الذي كان ّ
كثريين .الذريعة اجلاهزة العتقال �أفراد ،وملنع عودة �أ�رس �إىل بيوتها ،و�سكان �إىل قراهم،
ولنهب ممتلكات �سكان ،هي العالقة مع داع�ش ،وهذا يف غياب �أي جهة ميكن ال�شكوى �إىلها،
�أو ال�سماح بدخول و�سائل �إعالم م�ستقل �أو جهات حقوقية حملية �أو دولية .هذا مع وجود عدد
كبري من املقاتلني الكرد من تركيا وغريها ،ومع مركز قيادة �سيا�سي ع�سكري يوجه الأمور
من جبال قنديل (بني تركيا والعراق) ،والرءو�س الكبرية فيه من كرد تركيا ،ومع تن�سيق
ع�سكري مع قوات التحالف الدويل ،الأمريكيني على نحو خا�ص .للأمر تبعات وعواقب ،ال
ي�ستبعد �أن تكون خطرية يف ال�شهور وال�سنوات املقبلة ،وهذا يف منطقة مل ي�سبق �أن عرفت يف
تاريخ �سوريا املعا�رص �رصاعا بني �سكانها خمتلفي املنابت الأهلية.
ومثل ذلك يقوم به «جي�ش الإ�سالم» ،وهو تكوين �سلفي جهادي ،لكن له تبعية �سعودية،
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عا�صمته هي دوما يف الغوطة ال�رشقية ،وله قوات يف القلمون و�شمال �سورية .هذا الت�شكيل
�أي�ضا يتحكم باملجتمع املحلي يف الغوطة ال�رشقية؛ بذريعة مواجهة داع�ش .لي�ست الذريعة
خمرتعة متاما ،فقد كان لداع�ش بالفعل جيوب يف املنطقة ،لكنها �صارت احلجة التي تتيح
لزهران علو�ش وم�سانديه ال�سيطرة على املنطقة ،و�رضب �أي جمموعات ع�سكرية �أو مدنية
م�ستقلة عنهم ،على نحو ما جرى فعال يف مواجهة «جي�ش الأمة» يف مطلع هذا العام (وجي�ش
الأمة ت�شكيل ع�سكري حملي ،تكون من جمموعات لها الف�ضل يف حترير دوما من الدولة
الأ�سدية يف خريف  ،)2012ثم �إعدام ترهيبي يف �ساحة عامة يف دوما لأحد الأبطال ال�شعبيني
�ضد النظام� ،أبو علي ِخ ِّب ّية ،مع �أربعة �آخرين ،وهذا يف انف�صال عن ا�سرتاتيجية وا�ضحة
لتوحيد القوى ومواجهة النظام .يف �أغ�سط�س 2015خرجت مظاهرات �شارك فيها �ألوف يف
بلدة �سقبا القريبة من دوما منددة بت�سلط ميلي�شيا «جي�ش الإ�سالم».
ويف غري النطاق املحلي وجدت قوى �إقليمية ،بخا�صة م�رص ،منا�سبا �أن تدعم نظام ب�شار
الأ�سد� ،سيا�سيا وبالعتاد الع�سكري؛ بذريعة داع�ش والإ�سالميني .لدى نظام ال�سي�سي الذي
تولد من انقالب على حكم جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص� ،أ�سبابه اخلا�صة لدعم نظام
يطبع نف�سه بذلك .ويف الوقت نف�سه يجري تخويف امل�رصيني من م�صري
قاتل� ،أهمها �أنه بذلك ّ
�سوري �أو عراقي من �أجل �أن ي�ست�سلموا حلكم ع�سكري ،يطور مالمح فا�شية .وال ريب يف �أن
داع�ش ،ذلك املزيج من منظمة �إرهابية ،وا�ستعمار ا�ستيطاين �إحاليل ،ودولة فا�شية كما �سبق
القول ،يوفر ذريعة قوية لت�ضامن الطغاة.
داع�ش يف العامل:
�سلبا حيال الثورة ال�سورية وتطلعات ال�سوريني
على امل�ستوى الدويل �أثر �صعود داع�ش ً
التحررية .الواقع �أن هذا امليل كان �سابقا ل�صعود داع�ش ،ولظهوره ذاته ،لكنه تلقى التعزيز
القوي منهما .الوكاالت الدولية املعنية بو�ضع الالجئني ال�سوريني �شكت على الدوام �شح
املوارد .وتدهورت �أو�ضاع الالجئني يف لبنان والأردن على نحو ي�ستفيد من �ضعف التعاطف
الدويل مع ال�سوريني ،وقلة االهتمام الدويل مبا ي�صيبهم بف�ضل الوظيفة الأمنية الإقليمية
للدولة الأ�سدية ،ولظهور كيان داع�ش الإجرامي .وعملت �أوربا على رفع �أ�سوارها القانونية
وال�سيا�سية والأمنية يف وجه موجة الالجئني ال�سوريني املت�صاعدة� .أما موجة االهتمام بو�ضع
الالجئني والت�ضامن معهم يف بلدان �أوروبية (خالل �صيف  )2015فهي عار�ضة يف تقديري،
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و�سيبقى امليل العام �سائرا نحو التقييد ورفع الأ�سوار.
كان �أكرثية ال�سوريني الالجئني ،وعموم ال�سكان يف �سوريا ،ال ميلكون وثائق �سفر.
روتينيا لل�سوريني ،وكانت الدولة الأ�سدية ت�ستخدمه
ومعلوم �أن جواز ال�سفر مل يكن ح ًقا
ً
ا�ستخداما عقابيا� .سيا�سة الأمم املتحدة والقوة الدولية كانت ا�ستمرارا ل�سيا�سة الأ�سديني يف هذا
ال�ش�أن ،من حيث �إنها مل حتاول توفري حماية خا�صة ملن تقطعت بهم ال�سبل� ،أو ت�سهل حتركهم
بني الدول .ويل �شخ�صيا غري جتربة ال ت�رس بهذا اخل�صو�ص ،لكوين ال �أملك جواز �سفر .لكني
رغم ذلك من قلة حمظوظة ت�ستطيع ال�سفر بوثائق خا�صة �أحيانا ،والعودة �إىل م�ستقر م�ؤقت.
وحيث جرى االهتمام بق�ضية الالجئني ال�سوريني ،وعددهم وقت كتابة هذه ال�سطور فوق
متاما ،واختزلت �إىل بعد �إن�ساين حم�ض.
�أربعة ماليني الجئ ،فقد نزعت عنها بعدها ال�سيا�سي ً
هذه هي ال�سمة العامة ملوجة التعاطف الأوروبي ،النم�ساوي الأملاين بخا�صة ،التي �أعقبت
اكت�شاف مقتل  71الجئا ،معظمهم من ال�سوريني ،يف �شاحنة مغلقة على طريق دويل يف النم�سا
يف �أغ�سط�س  ،2015ثم ال�صورة امل�ؤثرة جدا للطفل ال�سوري �إيالن كردي (� 3سنوات) ،وقد
جرفت �أمواج املتو�سط ج�سده ال�صغري امليت نحو ال�شواطئ الرتكية ،التي كان قد غادرها مع
�أ�رسته باجتاه اليونان يف طريق الذهاب �إىل �أوربا .هذا التعاطف الوا�سع ينظر �إىل الالجئني
ك�ضحايا بحاجة �إىل امل�ساعدة ،ويقدم لهم م�ساعدات فعال ،لكنه ال يكاد يقول �شيئا عن اجلذر
ال�سيا�سي لأو�ضاعهم؛ فك�أنهم هجروا بلدهم ب�سبب زلزال� ،أو �رشط طبيعي من نوع ما.
الواقع �أن التيار ال�سائد يف الغرب عموما ينظر �إىل �صعود داع�ش بهذا املنظار؛ �أعني ك�شيء
مت�صل بطبائع امل�سلمني وتكوينهم� ،أو مب�شكالت داخلية يف جمتمعاتهم ،ولي�س ك�شيء ي�رشح
بلغة الإن�سانيات والتاريخ الدنيوي.
والأثر ال�سيا�سي الأو�ضح ل�صعود داع�ش متثل يف تراجع التعامل مع الأطر الر�سمية
للمعار�ضة ال�سورية ،وعمل القوى الغربية على ا�ستغالل انق�سامات املعار�ضة لإ�ضعاف
اجلميع ،وهو ما توافق مع اعتبار ب�شار الأ�سد ،باملقابل� ،رشيكا حمتمال يف الرتتيبات ال�سيا�سية
مل�ستقبل البلد.
وقبل ذلك كان الأمريكيون قد فرغوا جمموعة «�أ�صدقاء ال�شعب ال�سوري» التي ت�شكلت يف
الأ�صل لتوفري �إطار لدعم ال�سوريني خارج جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،وقد عطل الفيتو
الرو�سي وال�صيني املتكرر �أي فعالية لها يف معاجلة امل�شكلة.
ومثلما �أعاد �صعود داع�ش املركزية ال�سيا�سية والقانونية ملدركات مثل الأمن واال�ستقرار،
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�أمن م�صالح القوى املحلية والدولية النافذة وا�ستقرارها،مبا يقارب تعومي طغمة قاتلة .ينبغي
غريبا :القوى التي ينظر �إىلها عموما ب�أنها م�سيطرة يف العامل ،وال مناف�س
�أن يبدو امل�شهد
ً
لها تت�رصف ب�صورة متلكئة وغريبة بحيث ينمو كائن خطر حتت �أنظارها ،ثم ت�شغل نف�سها
كثريا مبواجهة هذا الكائن ،وتوحي للجميع بوجوب االرجتاف �أمامه هلعا .ف�إما �أنها حمدودة
الكفاءة ،فوق حمدوديتها الأخالقية ،و�إما �أنها كانت بحاجة �إىل ظهور هذا الكائن املرعب كي
تتحكم بال�سكان يف منطقتنا ،ويف بلدانها ذاتها .ميكن التفكري يف تف�سري خمتلف عن هذا وذاك:
�إن تكوين النخب وامل�ؤ�س�سات التي تنتج ال�سيا�سة وال�سيا�سيني يف العامل مل يعد ي�سمح مبا يتجاوز
نهج �إدارة الأزمات ،لي�س يف �سوريا وحيال ال�رصاع ال�سوري وحده ،بل يف العامل ككل.
تكوينيا الأبعاد الأخالقية لل�رصاعات ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�إمنا هو
وهذا لي�س منهجا يهم�ش
ً
يهم�ش �أبعادها ال�سيا�سية بالذات .الواقع �أنه ُي ِحلُّ «اخلبري» حمل ال�سيا�سي ،ويرد ال�سيا�سة �إىل
تكنولوجية حتكم بال�سكان واجلماعات الب�رشية.
ويبدو يل �أن هذا منعطف كبري يف �سيا�سة العامل ككل .وهو خطري على الدميقراطية يف
الدميقراطيات الأعرق بقدر ال يقل عن خطره على فر�ص التحول الدميقراطي يف بلدان
�أخرى .قد ميكن تلخي�ص الأمر م�ؤقتا على الوجه التايل :الغرب متقدم ودميقراطي ال يزال،
لكنه مل يعد قوة تقدم عاملية .هناك دول دميوقراطية يف العامل ،لكن لي�س هناك نظام دويل
دميقراطي ،وال دينامية دميقراطية عاملية .هذا الركود قد ال يحتاج �إال �إىل �أزمة كبرية �أخرى
مثل الأزمة ال�سورية كي ينقلب �إىل نكو�ص عاملي عن الدميقراطية� ،أو �إىل دميقراطية ت�سلطية،
يتخلى فيها ال�سكان املتعبون عن حقوقهم لنخبة �سيا�سية �أمنية قديرة ،مرتبطة بامل�شاريع الكربى
وال�صناعات الع�سكرية والأمنية.
وغري الآثار ال�سيا�سية والأمنية واحلقوقية ل�صعود داع�ش و�شبيهاتها ،يبدو يل �أن هناك
�آثارا ثقافية وفكرية ال تقل خطورة ،وتتمثل يف موجة �أخرى من الثقافوية والعن�رصية� ،أو
يف متديد عمر املوجة ال�سابقة التي كانت تلقت دفعا قويا من هجمات � 11سبتمرب الإرهابية ،بعد
�أن كانت انطلقت �أ�صال من نهاية احلرب الباردة .تت�ضافر للدفع يف هذا االجتاه خماطر جديدة
من نوع داع�ش ،وموجة جديدة من ال�سلفية اجلهادية الإ�سالمية ،ثم حاجات النخب امل�سيطرة
ؤ�س�سيا يت�صل بعامل اخلرباء ومراكز الأبحاث ومنهج �إدارة
يف الغرب ،وهي تعر�ض تكوي ًنا م� ً
الأزمات ،وتكوينا اجتماعيا يت�صل بالربجوازية العليا ،و�أمناط عي�شها وا�ستهالكها �أكرث مما
يت�صل بعامل «ال�شعب» والطبقات وال�رصاعات االجتماعية والدولية ،ثم حالة توقف التقدم
انكفاء على النف�س ،و�رضبا من
العاملي وفقدان الوجهة و»انتهاء التاريخ» ،وهي رمبا تزكي
ً
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دوليا .كانت املوجة الثقافوية ال�سابقة قد حدت من الإح�سا�س
الداروينية االجتماعية املعممة
ً
بالغري ،من القدرة على الت�ضامن معهم ،ويف املح�صلة من تباعد الإن�سان عن الإن�سان وقت
كان يبدو �أن العامل يتحول �إىل «قرية �صغرية» (مار�شال ماكلوهان) يبدو و�ضع عامل اليوم
مفارقا :يختلط النا�س ببع�ضهم البع�ض �أكرث من �أي وقت �سبق ،لكن التفاعل بينهم حمدود ،وال
تكاد تت�شكل قوى وتيارات فكرية وم�ؤ�س�سات عاملية ت�ستثمر يف التقارب الإن�ساين ،وحتوله �إىل
قوة �سيا�سية عاملية.
ودوليا ،هي من ال�صنف
حمليا
يف املجمل يبدو �أن �صيغ التفاعل مع ظهور �صعود داع�ش،
ً
ً
الداع�شي� ،أعني من �صنف اال�ستجابات التي تعزز داع�ش ،وال ت�شكل قطيعة مع البيئة
وال�رشوط ال�سيا�سية والأخالقية التي �أف�ضت �إىل ظهورها .لي�س الغر�ض لوم العامل �أو اتهامه،
ولكن الت�شكك يف �أن �رضوب اال�ستجابة املالحظة لظهور داع�ش ،لي�س فقط ال ت�ؤثر على هذا
الكائن ،بل هي من ال�صنف الذي ي�شجع ظهور كائنات مثله .داع�ش من هذا العامل ،ال من عامل
�آخر .وهذا اجلنون هو من هذا العقل وهذا العدل ،ولي�س من خارجهما.
�صحيحا على كل حال �أن ا�ستجابات الدولة الأ�سدية �أو القوى الإقليمية والدولية
ولي�س
ً
لظهور داع�ش ت�ستحدث �شي ًئا جدي ًدا .كلها اجتاهات �أقدم� ،سابقة لداع�ش ،وحمتاجة �إىله� ،أكرث
مما هي ا�ستجابات �آ�سفة لظهوره ،وم�ضطرة مل�سالك ا�ستثائية يف مواجهته.
يف مواجهة داع�ش والداع�شية:
�إذا كانت التقديرات ال�سابقة قريبة من ال�صواب ،ف�إنه يرتتب عليها وجوب بذل اهتمام �أكرب
بثالثة جماالت عمل ملنظمات حقوق الإن�سان ،وملجمل املعنيني بق�ضايا العدالة والأخالقيات يف
العامل العربي.
�أولها� :رضورة توفري حتليالت �أف�ضل لل�رشط ال�سيا�سي الثقايف الدويل ،و�إعادة بناء
فل�سفة حقوق الإن�سان حول الو�ضع العاملي وو�ضع النزعة الإن�سانية يف عامل اليوم.هذا العامل
لي�س �صديقا ملبادئ حقوق الإن�سان ولت�ساوي الب�رش يف الكرامة الإن�سانية .وهو ما يوجب
تفكريا متجددا يف مبادئ حقوق الإن�سان ذاتها .على �سبيل املثال �أثار النقا�ش ال�سوري خالل
العامني الأخريين ق�ضايا ت�ستحق نقا�شا م�ستفي�ضا :احلق يف �صورة كرمية (جتمع «�أبو ن�ضارة»
ال�سينمائي) ،احلق يف قرب �شخ�صي ،احلق يف الدين مما �س�أتكلم عليه �أكرث الح ًقا ،واحلق يف
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اللجوء ويف فتح احلدود �أمام الالجئني ،ونيل حقوق الالجئني املقررة دوليا .و�ضع الالجئني
ال�سوريني يف البلدان العربية بخا�صة ف�ضيحة �أخالقية و�سيا�سية .وهو �أمر غري مت�صل بحال
ب�صعود داع�ش .كان الو�ضع غري كرمي قبل داع�ش ،و�صار م�شينا بعده.
ثانيها :الربط بني ال�سيا�سة وحقوق الإن�سان ،ومقاومة الف�صل بني املجالني ،لي�س فقط لأن
معظم انتهاكات حقوق الإن�سان �سيا�سية ،ولكن لأن �أن�سنة ال�سيا�سة تقت�ضي �سيا�سة الإن�سانية،
�أي ت�سيي�س �أو�ضاع الإن�سان ،واعتبارها نتاج ال�سيا�سة يف كل مكان ،وم�سئولية �سيا�سية عامة،
والنظر �إىل معاناة الب�رش يف كل مكان بعني ال�سيا�سة .و�إذا كان ال يجوز ممار�سة ال�سيا�سة يف
حقوق الإن�سان ،بحيث يعترب بع�ض النا�س �أكرث �إن�سانية من بع�ض ،وبع�ض االنتهاكات �أوىل
باالهتمام من بع�ضها ،انتهاكات داع�ش �أخطر من انتهاكات ب�شار الأ�سد مثال� ،أو العك�س،
ف�إن �أن�سنة ال�سيا�سة توجب الكف عن ممار�سة ال�سيا�سة يف ال�سيا�سة �أي�ضا� ،أي ترتيب �أولويات
ال�سيا�سة حول اعتبارات النجوع والفعالية� ،أو الأمن واال�ستقرار ،وعلى نحو يلحق ال�رضر
مببد�أ العدالة والكرامة الإن�سانية.
ثالثها :ويف املجال العربي والإ�سالمي احلاجة قوية �إىل �شغل فكري و�سيا�سي وحقوقي على
االنتهاكات الدينية حلقوق الإن�سان ،مبا فيها حق الإن�سان واملجتمع يف الدين ،وهو حق ال تكف
عن انتهاكه املنظمات ال�سيا�سية الدينية التي تتمثل فل�سفتها بالكامل يف امتالك الدين ،و�إ�شهاره
يف وجه ال�سكان ك�سلطة مطلقة مقد�سة ،و�إجبارهم على العي�ش يف حظريته مثلما يجرب الرعاة
موا�شيهم على دخول احلظائر يف الليل .هل احلياة الدينية للم�سلمني يف ظل داع�ش �أف�ضل من
احلياة الدينية يف تركيا العلمانية مثال؟ وال ب�أي حال من الأحوال يف ر�أيي .لكن لي�س هذا
هو امليدان الوحيد للدفاع عن حقوق النا�س .يلزم الك�شف عما جعل الداع�شية ممكنة يف الفكر
الإ�سالمي والنظام احلقوقي الإ�سالمي وال�رشيعة ،ويف املخيلة الإ�سالمية اخلا�صة بالثواب
والعقاب �أي�ضا .الإ�سالم لي�س داع�ش ،لكن داع�ش من الإ�سالم .حني يكون من العقاب
تعذيب �أبدي يف جهنم ،كيف ميكن ال�ستنكار �سجون تعذيب يف �سوريا �أو م�رص �أو غريهما
�أن يكون مت�سقا �أخالقيا؟ وكيف ال تكون داع�ش ممكنا قويا من ممكناتنا؟ هناك �أي�ضا م�شكالت
«احلدود» والتمييز بني الن�ساء والرجال يف الزواج واملرياث واحل�ضانة وال�شهادة .ويبدو يل
�أن الأر�ضية ال�سيا�سية -احلقوقية الأ�صلح ملعاجلة هذه امل�شكالت هي الدفاع عن حق النا�س،
عموم النا�س ،يف الدين� ،أعني يف امتالك النا�س (ال الدولة) للدين ،بو�صفه الركن الأ�سا�سي
يف احلرية الدينية ،وهو ما يتوافق مع ال�سري التاريخي الفعلي للأمور يف جمتمعاتنا خالل
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 1400عام ،ومع مبد�أ التاريخية ذاته دون �صعوبة كبرية .تنه�ض امل�شكالت يف وجه مبد�أ
التاريخية من اخلطط ال�سيا�سية المتالك الدين� ،سواء با�سم العلمانية �أو با�سم الإ�سالمية .والنقد
دوما بالدفاع عن حق النا�س يف
الواجب لالنتهاكات الدينية حلقوق الإن�سان ينبغي �أن يقرتن ً
الدين وعن كرامة النا�س .لي�س للنقد با�سم الكرامة الإن�سانية �أن ي�ستهدف على نحو متييزي
كرامة الإ�سالم �أو �أي دين ،لكن لي�س له �أن يجامل ت�صور الإ�سالميني النخبوي لكرامة الدين،
وهو ت�صور موجه �ضد النقد با�سم الإن�سانية من جهة ،ويف�صل كرامة الإ�سالم عن كرامة
امل�سلمني وكرامة عموم النا�س ،وي�ضع تلك فوق هذه من جهة ثانية.
وعرب احلق يف الدين ،يت�أ�س�س مبد�أ الكرامة الإن�سانية على مركزية الإن�سان ،ونقد الدين
التوحيدي ،وتبعية الإن�سان الأ�سا�سية فيه .ت�أليه الإن�سان و�سيادته غري املقيدة تكاد تودي
بالكوكب ،لكن تبعية الإن�سان من النموذج الإ�سالمي ال�سيا�سي والع�سكري تقود �إىل تدمري
الإن�سان ،و�إىل �أ�شكال منحطة من احلياة الب�رشية ،تقرتن بت�أله بع�ض الب�رش با�سم الدين على
�سوادهم .اجلمع بني حق العموم يف الدين واحلق يف نقد الدين هو ما ميكن �أن ينفتح على
�أو�ضاع �أكرث حتررية وعدالة.
ختاما� ،شغلت �أن�شطة حقوق الإن�سان م�ساحة مهمة من االن�شغال بال�ش�أن الأخالقي يف
ً
جمتمعاتنا على �أر�ضية غري دينية .من املهم ونحن يف املنعطف احلايل؛ حيث تلتقي م�شكالت
تت�صل مبفهوم حقوق الإن�سان ومرجعياته الغربية من جهة ،وم�شكالت تت�صل ب�صعود كائنات
متوح�شة وجمنونة مثل داع�ش من جهة ثانية ،ثم م�شكالت تت�صل بالفقر الأخالقي للعلمانية
العربية من جهة ثالثة� ،أعني �ضعف �شواغلها املت�صلة بالعدالة واحلرية وامل�ساواة بني النا�س
واالحرتام املتبادل ،و�ضعف املكون الأخالقي يف ثقافتنا ،من املهم يف ظل هذه ال�رشوط �أن
يجري العمل على حترير الت�أمل الأخالقي واحلقوقي من �أ�رس املرجعيات الإ�سالمية والغربية،
و�أن نعطي انتباها �أكرث لتجاربنا ،وهي �إن مل تكن �أق�سى التجارب الإن�سانية يف عامل اليوم ف�إنها
من �أق�ساها .ولي�س لنا �أن نخدع �أنف�سنا يف الإن�سانية اجلاهزة ،وال�صالحية اجلاهزة للمرجعيات
الفكرية والتاريخية ملفهوم حقوق الإن�سان الذي تكونت حوله املنظمات العربية مثل غريها.
نح�سن �إىل �أنف�سنا ،ونح�سن �إىل غرينا بالقدر نف�سه على الأقل� ،إن قلنا �إن مفاهيم احلقوق
والأخالقيات تاريخية ،وهي بنت التجارب واملحن التاريخية ،و�إن لدينا من التجارب واملحن
ما ي�ضعنا يف موقع من يبادر �إىل �إعادة النظر يف �أجندة حقوق الإن�سان الدولية ،على م�ستوى
املفاهيم والقيم ،وعلى م�ستوى ال�سيا�سات والقوى والتنظيم.
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امل�س�ألة لي�ست م�س�ألة �أ�صالة وهوية ،لي�ست م�س�ألة �أن تكون لنا كلمة عربية �أو �إ�سالمية يف
هذه ال�شئون ،بل هي م�س�ألة جتارب الإن�سانية وت�شكالتها املختلفة.وبف�ضل داع�ش ،نحن منثل
اليوم �صيغة ق�صوى من الال�إن�سانية والإن�سانية معا.يقول وولرت بنيامني �إنه لي�س هناك وثيقة
من وثائق احل�ضارة لي�ست يف الوقت نف�سه وثيقة من وثائق الرببرية.الوثيقة الزمة حتما
من �أجل ال�شهادة ،ال�شهادة على الفظاعة ،وال�شهادة على مقاومة الفظاعة .الوثيقة هي �أن
نفكر،و�أن نكتب ،و�أن ن�شهد.تكفرينا التاريخي عن داع�ش يتمثل يف م�ساهمتنا يف تغيري �أجندة
النقا�ش العاملي ،ويف تغيري العامل ذاته بحيث ال يكون وجود داع�ش ممك ًنا.
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بيان من الإخوان امل�سلمني
فى اليوم احلادي ع�شر
من الثورة ال�شعبية املباركة *
 5فرباير 2011

وثائق

�إن الإخوان امل�سلمني انطال ًقا من حر�صهم على حتقيق م�صالح
ال�شعب كاملة ،وحر�صهم على وحدة القوى الوطنية كلها ،واعرتافًا
منهم بالدور العظيم الذى قام به �شباب الأمة وت�ضحياته اجلليلة فى تفجري
وا�ستمرار الثورة املباركة ،ورغبة منهم فى احلفاظ على م�صالح الأمة
وم�ؤ�س�ساتها ومرافقها،ومن حر�صهم على ا�ستقالل وطننا ،ورف�ضهم
�أي تدخل دويل �أو �إقليمي يف �شئونه الداخلية ،فقد قررنا الدخول يف جولة
حوار ،نتعرف فيها على جدية امل�سئولني �إزاء مطالب ال�شعب،ومدى
ا�ستعدادهم لال�ستجابة لها ،وهذا ما يت�سق مع مبدئنا فى احلوار اجلاد
املخل�ص البناء .
ولهذا فنحن نلتزم ب�أن يكون هذا احلوار �شامال ،ي�ستوعب كل القوى
الوطنية واجلماعات ال�سيا�سية والأحزاب ،وعلى ر�أ�سهم وفى مقدمتهم
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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ممثلون حقيقيون لل�شباب –�صاحب الف�ضل فى هذه الثورة– حتى ن�سمع �صوتنا و�صوت الأمة
للم�سئولني ،ونحدد لهم مطالبنا امل�رشوعة العادلة.
ونحن نرى �أن هذا احلوار البد �أن يتم فى مناخ خمتلف عن املناخ الذى نعي�ش فيه ،وي�شعر
به اجلميع ،وذلك يقت�ضى الت�أكيد على احرتام احلريات العامة،والتنفيذ الفورى لأحكام
الق�ضاء املعطلة بوا�سطة ال�سلطة ،ووقف احلمالت الإعالمية احلكومية التى ترمى لت�شويه
ثورة ال�شعب ،و�إتاحة فر�ص متكافئة فى جميع و�سائل الإعالم القومية،والإفراج الفورى
عن امل�سجونني ال�سيا�سيني واملعتقلني،وال �سيما الذين اعتقلوا فى �أحداث التظاهرات الأخرية .
كما ي�ؤكد الإخوان امل�سلمون� إ�رصارهم على التم�سك مبطالب ال�شعب ،والتى �أعلنها
املاليني فى تظاهراتهم العديدة امل�ستمرة فى م�رص والعامل �أجمع ،وعلى ر�أ�سها تنحى رئي�س
الدولة،وحماكمة امل�سئولني عن �إراقة الدماء فى التظاهرات ال�سلمية،وحل املجال�س النيابية
املزورة،والإلغاء الفوري حلالة الطوارئ ،وت�شكيل حكومة وطنية انتقالية تتوىل ال�سلطة
التنفيذية ،حتى تتم االنتخابات النيابية بطريقة نزيهة حرة حتت �إ�رشاف ق�ضائي كامل،
و�رضورة الف�صل التام بني ال�سلطات ،و�إطالق حرية ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات،
وحرية �إ�صدار ال�صحف واملجالت و�ضمان حرية الإعالم.
كما ي�ؤكد الإخوان امل�سلمون على �رضورة ت�أمني املتظاهرين ،وكفالة حريتهم يف التظاهر
ال�سلمي؛ حتى تتحقق مطالبهم امل�رشوعة.
والإخوان امل�سلمون� إذ ي�شاركون كل القوى ال�سيا�سية والوطنية وال�شبابية فى هذا احلوار
لي�أملون �أن ي�سمع املحاورون لهم نداءهم ،و�أن يتفهموا مطالبهم،وي�ضعوا امل�سئولني �أمام واجبهم
لتنفيذ تلك املطالب التي �أجمعت عليها الأمة ،حفاظا على م�صلحة م�رص وامل�رصيني جميعا.
حفظ الله م�رص من كل �سوء ،وبلغها �آمالها ،وحفظ �أهلها و�شبابها ،ورفع يف العامل
الغ ْي ِب
ون �إلىَ َعالمِ ِ َ
و�سترُ َ ُّد َ
ور ُ�سول ُُه والمْ ُ�ؤْ ِم ُن َ
قدرها( ..و ُقلِ ْ
اع َملُوا ف ََ�سيرَ َ ى ال َل ُّه َع َملَكُ ْم َ
ون َ
ُون).
َّ
وال�ش َه َاد ِة ف َُي َن ِّب ُئكُ م بمِ َ ا كُ ن ُت ْم َت ْع َمل َ

				�أ.د .حممد بديع
			

املر�شد العام للإخوان امل�سلمني

القاهرة :يف  2من ربيع الأول 1432هـ املوافق  5من فرباير 2011م
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بيان من الإخوان امل�سلمني
حول جل�سة احلوار التى متت اليوم بني
القوى ال�سيا�سية والوطنية وال�شبابية
ونائب رئي�س اجلمهورية *
 6فرباير 2011

وثائق

�إحلا ًقا بالبيان الذي �أ�صدرناه بالأم�س ،و�رشحنا فيه موقفنا من احلوار
من حيث املبد�أ واملناخ وال�شكل واملو�ضوع ،وبعد �أن متت جولة احلوار
الأوىل ،ف�إنه التزاما منا بحق ال�شعب والر�أى العام امل�رصى �صاحب
ال�سيادة فى تقرير م�صريه وم�ستقبله نعر�ض ومبنتهى ال�صدق وال�شفافية
موقفنا ،وما مت يف هذه اجلولة.
• ن�ؤكد �أننا جزء من �شعب م�رص العظيم،ال ميكن �أن ننف�صل عنه ،وال
نت�أخر يف حتمل م�سئوليتنا �أو واجبنا يف م�شاركته يف ال�رساء وال�رضاء
والت�ضحية والفداء.
• �إننا مل نغري موقفنا من التم�سك باملطالبة بجميع مطالب ال�شعب الذي
نحن جزء من ن�سيجه.
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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• �إننا قبلنا الدخول يف جولة احلوار رغبة يف تو�صيل هذه املطالب مبا�رشة للم�سئولني اجلدد
حتى نخترب جديتهم يف اال�ستجابة لها ،وحتى جننب �شعبنا وبلدنا مزيدا من اخل�سائر نتيجة
ت�صلب النظام وعناده
• �إن دخولنا هذا احلوار �إمنا هو مل�صلحة الثورة ومل�صلحة ال�شعب والوطن ،ونحن مع
ا�ستمرارها حتى نراقب ونت�أكد من حتقيق مطالبها .
• �إننا حري�صون على وحدة القوى الوطنية وال�سيا�سية وال�شعبية وال�شبابية؛ ولذلك ا�شرتطنا
�أن يتم هذا احلوار جماعيا بحيث متثل فيه كل �أطياف قوى الوطن ،وعلى ر�أ�سهم ال�شباب –
�صاحب الف�ضل يف هذه الثورة املباركة– حتى ي�سمع امل�سئولون ر�أى ال�شعب ومطالبه املوحدة
واملجمع عليها ،و�إذا كان بع�ض هذه القوى قد غاب هذه املرة عن احلوار فالبد من تدارك
ذلك يف امل�ستقبل .
• طلبنا �أن يتم تغيري املناخ الذي يتم فيه احلوار عن املناخ احلايل لبعث قدر من الثقة املفقودة
بني ال�شعب والنظام؛ ولذلك طلبنا تنفيذا فوريا لكثري من الإ�صالحات التي ال حتتاج لإجراءات
د�ستورية وقانونية لطم�أنة ال�شعب ولإثبات اجلدية وح�سن النية يف اال�ستجابة لباقي املطالب .
•لي�ست لنا �أجندة خا�صة ،وال نريد ركوب املوجة كما يدعى املبطلون،ولقد كررنا كثريا �أننا
ل�سنا طالب �سلطة ،وال متطلعني �إىل من�صب وال جاه ،وكذلك فلن نر�شح �أح ًدا منا لرئا�سة
الدولة.
من �أهم النقاط التى مت االتفاق عليها فى هذا احلوار:
1 .1الإقرار ب�أن حركة ال�شعب والتى بد�أت فى  25يناير املا�ضى حركة وطنية و�رشيفة.
�2 .2رضورة احلفاظ على �سالمة املتظاهرين ،والإقرار بحقهم الكامل فى التظاهر ال�سلمى فى
�أى وقت ملراقبة تنفيذ مطالبهم ،والتعبري عن ر�أيهم .
�3 .3إنهاء حالة الطوارئ مبجرد حت�سن الظرف الأمنى وقبل �إجراء �أية انتخابات قادمة.
4 .4تعديل املواد ( )88(،)77(،)76وما يلزم من تعديالت د�ستورية �أخرى تتطلبها عملية
االنتقال ال�سلمى لل�سلطة .
5 .5ت�شكيل جلنة ت�ضم �أع�ضاء من ال�سلطة الق�ضائية وبع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية،تتوىل درا�سة
واقرتاح التعديالت الد�ستورية وما تتطلبه من تعديالت ت�رشيعية لبع�ض القوانني املكملة
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للد�ستور فى ميعاد ينتهى فى الأ�سبوع الأول من مار�س .
6 .6مالحقة الفا�سدين،والتحقيق مع املت�سببني فى االنفالت الأمنى،والآمرين واملنفذين
فورا .
لإطالق النار على ال�شباب وحماكمتهم ً

7 .7حترير و�سائل الإعالم واالت�صاالت ،وعدم فر�ض �أية قيود على �أن�شطتها تتجاوز �أحكام
القانون؛ ومن ثم وقف احلمالت الإعالمية املوجهة لت�شويه ثورة ال�شعب.
8 .8ت�شكيل جلنة وطنية للمتابعة ،ت�ضم �شخ�صيات عامة وم�ستقلة وممثلني عن احلركات
ال�شعبية ،تتوىل متابعة التنفيذ الأمني ملا مت التوافق عليه .
1 .1هذا وقد حدث خالف فى الر�أى حول بقية املطالب التي يطالب بها ال�شعب ،ونحن نتم�سك
مبطالب ال�شعب ،فالكلمة النهائية للجماهري.
�إننا دخلنا هذا احلوار من مركز متكافئ مع الطرف الآخر ،ووفق �إرادة حرة وا�ستجابة
النظام للمطالب ال�شعبية هى التى �ستحدد �إىل متى �سي�ستمر احلوار ،كل ذلك والتظاهر ال�سلمي
بوا و�صَ اب ُِروا ورَاب ُِطوا وا َّت ُقوا
(يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ا�ص رِ ُ
املليوين م�ستمر لتحقيق مطالب ال�شعب َ
ين � َآم ُنوا ْ
ون)
ال َّل َه ل ََع َلّكُ ْم ُت ْف ِل ُح َ

						
					
						

الإخوان امل�سلمون
القاهرة فى  3 :من ربيع الأول 1432هـ
 6من فرباير 2011م
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خطورة التمويل الأجنبي*
� 7أغ�سط�س 2011

وثائق

على م�ستوى الو�ضع الداخلى كرث اجلدل حول ق�ضية الد�ستور ,كما
تفاعلت ق�ضية التمويل اخلارجى لبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات
حقوق الإن�سان وبع�ض ال�شخ�صيات� .أما على امل�ستوى الإقليمى ي�شكل
ا�ستمرار اجتياح اجلي�ش ال�سورى للمدن وا�ستباحة الالجئني الفل�سطينيني
حتديا مل�شاعر الأمة الإ�سالمية .كما �أن هناك �أهمية ق�صوى لتطوير
ً
العالقات امل�رصية–ال�سودانية لتحقيق التكامل على م�ستوى �رشق
�إفريقيا.
ويو�ضح الإخوان امل�سلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلى:
�أوال -ال�ش�أن الداخلى:
بالن�سبة لق�ضية الد�ستور و�إ�رصار البع�ض على �إ�صدار �إعالن
د�ستورى جديد يت�ضمن مواد حاكمة للد�ستور ,فقد عرب الإخوان عن
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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موقفهم الثابت �إزاء هذه الق�ضية فى بيان �أ�صدروه يوم ال�سبت املا�ضى ون�رشه عدد من و�سائل
الإعالم.
�أما ق�ضية التمويل اخلارجى فقد بد�أ الإعالن عنها منذ عدة �أ�شهر عندما �أعلنت ال�سيدة �آن
باتر�سون املر�شحة �سفرية لأمريكا فى القاهرة �أمام الكوجنر�س �أن �أمريكا �أنفقت  40مليون
دوالر مل�ؤ�س�سات خمتلفة فى م�رص منذ  25يناير 2011م بهدف دعم الدميقراطية ,ثم
ذكرت للواء الع�صار �أن املبلغ �سيزيد �إىل  105ماليني دوالر ,ووقتها ت�ساءلنا عن املنظمات
وال�شخ�صيات التى تلقت هذه الأموال ,وهل مت هذا الأمر فى �إطار القانون؟ وكيف مت
الت�رصف فيها؟ وما هى مظاهر دعم الدميقراطية التى يزعمونها؟ وطالبنا بالتحقيق و�إعالن
النتائج مبنتهى ال�شفافية ,والآن بد�أ التحقيق مع عدد من الأحزاب واملنظمات بتهمة تلقى �أموال
خارج �إطار القانون ,وفوجئنا بال�سيدة باتر�سون بعد قدومها �إىل القاهرة بثالثة �أيام وقبل
�أن تقدم �أوراق اعتمادها تذهب �إىل املجل�س الع�سكرى وتطلب �إيقاف التحقيقات بزعم �أنها
تكر�س الكراهية لأمريكا ,وهو م�سلك فى غاية الغرابة واخلطورة لأنه ميثل تدخال �سافرا فى
�شئون م�رص الداخلية ,وهو ما نرف�ضه ويرف�ضه جميع امل�رصيني ,فقد �سقط النظام الذى كان
يذعن لكل الأوامر الأمريكية� ,إ�ضافة �إىل �أننا نعترب �أن �إنفاق الأموال الأمريكية �إف�ساد للحياة
ال�سيا�سية فى م�رص ,و�إف�ساد للذمم و�رشاء لوالءات ,ونحن نرب�أ بكل الوطنيني ال�رشفاء �أن
يتلقوا هذا املال احلرام.
ثانيا -ال�ش�أن الإقليمى:
ت�صاعدت حدة الأزمة فى �سوريا ,وب�شكل غري م�سبوق فى التاريخ ,حيث ي�شن النظام
احلاكم حرب �إبادة �ضد املجتمع ال ت�ستثنى �شيخا �أو امر�أة �أو طفال ,وقد ات�سع نطاق احلرب
لت�أتي املباغتة من البحر �ضد «الالذقية» وكان من الالفت �أن هذه احلرب املدمرة طالت
الالجئني الفل�سطنيني الذين ذاقوا الكثري من ويالت احلروب والتهجري ,وهذه الأحداث تك�شف
عن �أن البعث ال�سورى مل يكن خمل�صا للقومية العربية �أو القطرية كما كان يدعي ,و�أنه قاد
املتاجرة بها على مر الزمان ,و�أن الت�رصفات احلالية متثل قمة الطغيان التى تدمر كل �شئ,
وي�سعى نظام «الأ�سد»من وراءها لإ�شعال �رصاع �إقليمى ي�أتى على مقدرات �شعوب املنطقة,
ولذا يدعو الإخوان امل�سلمون لنفرة �إ�سالمية وعاملية لوقف العدوان الذى يقوم به البعثيون فى
�سوريا لتخريب البالد.
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فى ظل الأجواء احلالية ت�شهد العالقات امل�رصية–ال�سودانية تفاعالت مهمة على امل�ستويني
الر�سمى وال�شعبى ,وخالل فرتة ما بعد ثورة يناير انفتحت م�سارات جديدة للتعاون بني البلدين
وخا�صة على امل�سار االقت�صادى والتن�سيق ب�ش�أن مياه النيل .وفى هذا ال�سياق يرى الإخوان
امل�سلمون �أهمية تو�سيع نطاق ال�سيا�سة امل�رصية نحو التعاون ال�سيا�سى والتكامل االقت�صادى
ملنطقة �رشق �إفريقيا مبا فيها القرن الإفريقى ,حيث �إن بروز هيكل للتكامل فى هذه املنطقة
ي�ساعد فى حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والب�رشية ب�شعوب هذه املنطقة ,كما ي�ساعد
�أي�ضا فى املواجهة الفعالة للكوارث والأزمات االقت�صادية ومكافحة اجلفاف والت�صحر.
ثالثا -ال�ش�أن الدوىل:
�شهد الأ�سبوع اجلارى ت�رصيحات مل�سئولني �أوروبيني تتناول ت�صور بلدانهم للعالقة
مع م�رص فى حقبة ما بعد الثورة ,وقد كان االجتاه العام حلديث الأوربيني فى هذا ال�ش�أن
هو ما يتمثل فى الت�أكيد على عدم وجود �أجندة خفية لدى االحتاد الأوروبى جتاه العالقات
الأوربية–امل�رصية ,و�أن العالقة تقوم على ال�شفافية واالحرتام املتبادل ,وعدم التدخل فى
ال�شئون الداخلية ,وهذا �أمر نرحب به ,وندعو ملزيد من التعاون فى كافة املجاالت مبا يخدم
م�صالح ال�شعوب.
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بيان حول مقرتح �إعالن املباديء الد�ستورية *
� 6سبتمرب 2011

وثائق

طالع احلزب ما ن�رش على موقع اليوم ال�سابع بخ�صو�ص مقرتح
ب�إعالن املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور ,واملن�سوب للجنة التابعة لنائب رئي�س
الوزراء.
وبرى احلزب �أن املقرتح املن�شور ,ت�ضمن جتاوزا كامال للإرادة
واحتقارا ل�شعب م�رص العظيم ,فالبيان الذى
ال�شعبية ,بل مثّل �إهانة
ً
ين�ص على �أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات ,ي�ضع مبادئ د�ستورية غري
قابلة للتعديل لي�س فقط من �شعب م�رص ,بل ومن كل الأجيال القادمة,
ومل يكتف البيان بو�ضع مبادئ د�ستورية �أبية حم�صنة �ضد الإرادة
ال�شعبية ,بل جعل هذه املبادئ خا�ضعة للتف�سري من خالل الإعالنات
تابعا للوثائق الدولية,
ن�صا
ً
د�ستوريا ً
الدولية حلقوق الإن�سان ,مبا يجعلها ً
والتى ت�صدر فى غالبها مطابقة للر�ؤى الغربية والتى حتفظت على العديد
*نقال عن موقع «حرية دوت كوم» بتاريخ  21مايو .2012

رواق عربي العدد 70

130

بيان حول مقرتح �إعالن املباديء الد�ستورية

ت�صورا لكيفية ت�شكيل اللجنة
منها احلكومات امل�رصية املتعاقبة ,بل �إن امل�رشوع املقرتح ,و�ضع
ً
الت�أ�سي�سية التى �سوف ت�ضع الد�ستور ,ب�صورة ال جتعل ملجل�سى ال�شعب وال�شورى املنتخبني
�أى دور على الإطالق ,مبا يعنى �أن ال�سلطة املنتخبة واملمثلة لل�شعب مل يعد لها دور ,و�أ�صبح
�صياغة الد�ستور اجلديد فى يد قلة ,تت�صور �أن لها احلق فى ال�سيطرة على مقدرات هذا البلد,
ور�سم �صورة امل�ستقبل له.
خروجا على نتائج و�إجنازات
�إن حماوالت البع�ض لفر�ض د�ستور على ال�شعب امل�رصى ,تعد
ً
ثورة يناير ,فهذه الثورة حررت ال�شعب امل�رصى ,ولن يعاد ا�ستعباده مرة �أخرى ,وكل
حماوالت البع�ض لفر�ض ا�ستبداد جديد على ال�شعب امل�رصى لن تنجح.
�سافرا على ال�شعب
تعديا
وحزب احلرية والعدالة ,يرى �أن ما يقوم به البع�ض ,يعترب
ً
ً
امل�رصى ,وحماولة لبناء نظام م�ستبد جديد ,وي�ؤكد احلزب �أنه �سوف يقف �ضد كل هذه
املحاوالت ,و�سيقوم بدوره فى حماية حرية وحقوق ال�شعب امل�رصى ,ولن يوافق على
�أى جتاوز للإرادة ال�شعبية احلرة ,ولن ي�سمح ب�صدور �أى قيد يقيد حقوق ال�شعب امل�رصى
وحرياته ,وحقه فى اختيار د�ستوره وم�صريه وم�ستقبله.
لذا ي�ؤكد حزب احلرية والعدالة� ,أنه لن يقبل ب�أى قيد يقيد جمل�س ال�شعب وال�شورى القادم,
ولن يقبل ب�أى قيد يقيد اللجان الت�أ�سي�سية التى �سوف ت�ضع الد�ستور اجلديد ,ولن يقف مكتوف
الأيدى �أمام �أى حماولة لتجاوز الإرادة ال�شعبية احلرة ,بل و�سيدعو ال�شعب وكل القوى
م�صدرا لل�سلطات وال�رشعية ,وحقه فى �أن
الوطنية للدفاع عن حق ال�شعب فى �أن يكون
ً
يخ�ضع اجلميع لإراداته.
مدافعا عن حق ال�شعب
أخريا يتعهد حزب احلرية والعدالة لل�شعب امل�رصى ,ب�أن يظل
و� ً
ً
امل�رصى فى حتقيق احلرية الكاملة غري املنقو�صة ,وفى حتقيق الدميقراطية احلقيقية غري
املزيفة.
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نداء من الإخوان امل�سلمني للعقالء
للخروج من �أزمة �أحداث ما�سبريو*
� 10أكتوبر 2011

وثائق

�أ�صدرت جماعة الإخوان امل�سلمون بيانا للتنديد ب�أحداث ما�سبريو،
طالبت فيه العقالء بالتدخل لإطفاء نريان الغ�ضب ،و�إحياء روح الأخوة
التي �صاحبت ثورة  25يناير ،وعودة اللحمة للن�سيج الوطني الواحد الذي
يربز عظمة ال�شعب امل�رصي عرب التاريخ ,وطالب البيان الن�صارى يف
م�رص بعدم �إعطاء الفر�صة لأعداء الوطن يف الداخل واخلارج لإثارة
الفنت والقالقل.
وهذا ن�ص بيان الإخوان:
نداء من الإخوان امل�سلمني �إىل العقالء
هل ما حدث ليلة �أم�س عند ما�سبريو �شيء معقول؟ وبني �أنا�س كانوا
يتعاقبون يف ال�صالة كل جمعة يف ميدان التحرير ،وكان امل�سيحيون
ي�صبون املاء على �إخوانهم امل�سلمني للو�ضوء ،وممن ينتمون �إىل دينني
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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ي�أمران باملحبة وال�سالم والرب والق�سط؟ وب�سبب حادثة �صغرية يف �أق�صى جنوب البالد ،كان
وديا ،فقد كان من املمكن �أن ينظر الق�ضاء يف الوثائق
حلها �أي�رس ما يكون �إذا مل ميكن حلها ًّ
ترخي�صا ببناء كني�سة �أمر ببنائها ك�أح�سن ما يكون البناء ،و�إن مل يجد
وامل�ستندات ،ف�إن وجد
ً
فعلى اجلميع �أن يحرتم النظام والق�ضاء؟
�إن عدد القتلى واجلرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع ب�أن هذه الأحداث لي�ست وليدة
م�شكلة كني�سة �أ�سوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية ،تبغي �إجها�ض الثورة
وتعويق م�سريتها نحو احلرية والعدل والدميقراطية ،ولو �أدى الأمر �إىل حرب �أهلية بني
�إخوة الوطن والدم والتاريخ ،كما �رصح البع�ض بغري مواربة.
�إن املطالب امل�رشوعة لها قنواتها ،ولها طريقتها ،ولها وقتها الذي ينا�سبها ،وال�شعب
امل�رصي كله له مطالبه امل�رشوعة ولي�س الإخوة الأقباط فقط ،ويقي ًنا لي�س هذا هو الوقت
املنا�سب للمطالبة بها؛ فاحلكومة احلالية حكومة م�ؤقتة ،والظروف العامة غري طبيعية،وحتى
لو �صدرت مرا�سيم بقوانني ف�سوف يعاد النظر فيها فور ت�شكيل الربملان املنتخب،فاحلكمة
تقت�ضي ال�صرب والت�أين ،وانتظار احلكومة املنتخبة من ال�شعب ،التي ت�ستمد �رشعيتها منه،
وتدين بالوالء له ،وتلبي مطالبه العادلة وامل�رشوعة ،ال �سيما ونحن على �أعتاب االنتخابات
احلرة التي طاملا تطلَّعنا �إليها ،فينبغي التعجيل ب�إجرائها؛للو�صول بالبالد �إىل حالة اال�ستقرار
وال�رشعية ال�شعبية والد�ستورية و�إقامة حياة دميقراطية �سليمة.
�إننا نعلم �أن هناك احتقا ًنا لدى �إخواننا الأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم وتهمي�ش ،و�أن
هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فا�سد م�ستبد ،مل يحرتم الدين وال الأمانة ،وطال هذا الظلم
جميعا ،وال يخفى على �أحد �أن الإخوان امل�سلمني تعر�ضوا لأ�ضعاف �أ�ضعاف ما
امل�رصيني
ً
تعر�ض له الآخرون؛ ومن ثم ال يجوز �أن تكون هذه الفرتة احلرجة من تاريخ البالد ظرفًا
لتنفي�س االحتقان �أو ت�صفية احل�سابات ،ومن نظام حايل م�ؤقت مل يكن هو ال�سبب فيما جرى
يف املا�ضي.
�إننا نرف�ض وندين ما ن�سب �إىل ال�سيدة كلينتون من عر�ضها امل�ساعدة بقوات �أمريكية حلماية
الكنائ�س واملناطق احليوية يف م�رص ،ونعترب هذا العر�ض امل�شبوه حماولة �رصيحة الحتالل
مبا�رشا ،فما زلنا نذكر �أن االحتالل الربيطاين مل�رص �سنة 1882م مت حتت
ال
م�رص احتال ً
ً
دعوى حماية الأقليات العرقية على �إثر م�شاجرة حدثت بني �أحد امل�رصيني ومواطن مالطي
عاما ،ونخ�شى �أن تكون هذه الرغبة
يف الإ�سكندرية ،وا�ستمر هذا االحتالل �أكرث من ثمانني ً
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العدوانية الأمريكية وراء الأحداث امل�ؤ�سفة التي وقعت بالأم�س ،و�إذا فكرت �أمريكا يف تنفيذ
ذلك فلتعلم �أن ال�شعب امل�رصي كله �سيقاوم هذا العدوان بكل ما �أوتى من قوة ،و�إن كانت تريد
م�صلحة الإخوة الأقباط فلتعلم �أنهم �إخواننا وهم �أقرب �إلينا منهم ،ونحن م�أمورون بحمايتهم،
وحماية كنائ�سهم بن�ص القر�آن الكرمي.
�إننا نطالب مبا ي�أتي:
نطالب العقالء بالتدخل لإطفاء نريان الغ�ضب ،و�إحياء روح الأخوة التي �صاحبتثورة 25يناير ،وعودة اللحمة للن�سيج الوطني الواحد الذي يربز عظمة ال�شعب امل�رصي عرب
التاريخ.
نطالب ب�رسعة التحقيق فيما جرى و�إعالن النتائج مبنتهى ال�شفافية ،و�إعالء �سيادة القانونفوق كل الأ�شخا�ص وكل االعتبارات؛ حتى ينال كل خمطئ جزاءه العادل.
ونطالب الإخوة الأقباط بعدم �إعطاء الفر�صة لأعداء الوطن يف الداخل واخلارج لإثارةالفنت والقالقل.
نطالب بالذهاب �إىل االنتخابات و�إجرائها وفق جدول زمني منا�سب ،تتفق عليه القوىوحتمل امل�سئولية وعودة اال�ستقرار ب�إيجابياته العديدة.
الوطنية؛ للتعجيل بنقل ال�سلطة
ُّ
نطالب الإعالم ب�أن يتقي الله يف ال�شعب والوطن ،و�أن يتحلَّى بامل�صداقية والأمانةوال�شفافية والدقة.
نطالب ب�رسعة �إ�صدار قانون العزل ال�سيا�سي لكل من �أف�سد احلياة ال�سيا�سية؛ حتى جن ِّنبخ�صو�صا �إبان �إجراء االنتخابات.
البالد البلطجة والفو�ضى؛
ً

نطالب ببذل كل اجلهود من القوات امل�سلحة والأمن حلماية العملية االنتخابية،والإخوانامل�سلمون على ا�ستعداد كامل لت�شكيل جلان �شعبية �أو امل�شاركة يف جلان �شعبية للم�ساعدة يف
حتقيق هذا الهدف الوطني النبيل.
أخريا نذكِّ ر النا�سني مبا قاله اجلرنال عامو�س يادين ،الرئي�س ال�سابق لال�ستخبارات
و� ً
احلربية ال�صهيونية “�أمان” ون�رشته ال�صحف يف 2010/11/2م؛ �أي قبل قيام الثورة،
قال”:م�رص هي امللعب الأكرب لن�شاطات جهاز املخابرات احلربية ال�صهيوين ،و�إن العمل
يف م�رص تطور ح�سب اخلطط املر�سومة منذ عام 1979م ،لقد �أحدثنا االخرتاقات ال�سيا�سية
وجنحنا يف ت�صعيد التوتر واالحتقان
والأمنية واالقت�صادية والع�سكرية يف �أكرث من موقع،
ْ
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دائما ومنق�سمة �إىل �أكرث من �شطر؛ يف
الطائفي واالجتماعي؛ لتوليد بيئة مت�صارعة متوترة ً
�سبيل تعميق حالة االهرتاء داخل البنية واملجتمع والدولة امل�رصية؛لكي يعجز �أي نظام ي�أتي
بعد ح�سني مبارك يف معاجلة االنق�سام والتخلف والوهن املتف�شي يف م�رص”؛ فهل يفيق العقالء؟!
ووحد كلمتها ،وهدى �شعبها وقادتها ملا فيه خري البالد والعباد
حفظ الله م�رص،
َّ

					
		

الإخوان امل�سلمون

القاهرة يف 12 :من ذي القعدة 1432هـ ،املوافق  10من �أكتوبر 2011م
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حول ال�شريعة الإ�سالمية وهوية الأمة*
� 31أكتوبر 2012

وثائق

قامت جماعة الإخوان امل�سلمني لإحياء روح الإ�سالم و�إيقاط
الإميان فى نفو�س �أبناء املجتمع ,باعتبار ذلك هو ال�سبيل �إىل نه�ضة الأمة
وا�ستعادة مكانتها ودورها التاريخى وحتقيق واجبها ال�رشعى ,وقد
حدد الأ�ستاذ الإمام ح�سن البنا -رحمه الله -مهمة الإخوان امل�سلمني فى
�أنها �إر�شاد الإن�سانية كلها �إىل نظم الإ�سالم ال�صاحلة وتعاليمه القيمة التى
بغريها لن ي�سعد الإن�سان .
ومما ال ريب فيه �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هى �أهم املكونات لل�شخ�صية
امل�رصية ,و�أهم املحددات للهوية امل�رصية باعتبارها بالن�سبة للم�سلمني
دينا ,ولغري امل�سلمني ثقافة وح�ضارة ومواطنة على قدم امل�ساواة.
ومفهومنا لل�رشيعة �أنها نظام �شامل حلياة ي�سعى �إىل تكوين الفرد
املواطن ال�صالح �صاحب ال�ضمري احلى واملحب لوطنه واملخل�ص لأمته
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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والراغب فى تقدمي اخلري للنا�س من حوله ،وتكوين املجتمع املتعاون املتكافل القائم على امل�ساواة
والعدل واالحرتام املتبادل ،و�إقامة احلكم الر�شيد القائم على خدمة الأمة وحتقيق العدل بني
املواطنني و�إقامة عالقات دولية متوازنة وم�ستقلة ت�سعى لإقرار ال�سلم والتعاون الإن�سانى,
وت�أكيد حقوق الإن�سان ,من منطلق قوله تعاىل« :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى
وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند الله �أتقاكم �إن الله عليم خبري» (احلجرات).
ونظام ال�رشيعة يقوم على �إيقاظ الإميان و�إ�صالح ال�سلوك وتغيري املناخ �إىل الأف�ضل
وتتميم مكارم الأخالق عرب الإقناع والتوعية ,من غري جرب وال �إرغام وال �إكراه.
وحلماية هذا املجتمع الراقى الذى ت�صنعه ال�رشيعة الغراء ف�إنها جعلت نظام العقوبات فى
منتهى العدل والإحكام ,فال عقوبة �إال على جرمية ,بعد ا�ستيفاء كل �رشوط حتقق اجلرمية,
ومن ذلك تهيئة املجتمع �أوال لفهم ال�رشيعة وقبولها ,والتدرج العلمى فى تطبيقها ,وحتقيقها
للمقا�صد الكلية التى ال غنى للإن�سان واملجتمع عنها ,وهى احلفاظ على الدين ,والنف�س,
والعقل ،واملال ،والعر�ض .مبا يحقق الأمن النف�سى واملادى فى املجتمع.
كما �أن نظام ال�رشيعة يقوم على مبادئ �أ�سا�سية تتميز بها ال�رشيعة عن كل القوانني الو�ضعية,
فهو يقوم على التي�سري ال التع�سري ,وعلى رفع احلرج و�إزالة ال�رضر عن الفرد واملجتمع
وتقدمي امل�صلحة العامة على اخلا�صة ,وتقدمي دفع املفا�سد على جلب املنافع ,والتوازن بني
حقوق الفرد واملجتمع� ,إىل �آخر مبادئ ال�رشيعة املعروفة والتى من �ش�أن بناء القوانني عليها
�أن حتقق الأمن والرخاء واال�ستقرار للمجتمعات.
كما �أن نظام ال�رشيعة يدعو �إىل التوا�صل مع كل الثقافات واحل�ضارات مبل يكفل للفرد
واملجتمع اال�ستفادة من كل جديد ومفيد �إن�سانى � ًأيا كان من�ش�ؤه ,فاحلكمة �ضالة امل�ؤمن �أنى
وجدها فهو �أحق النا�س بها ,وبهذا االنفتاح على كل الثقافات واحل�ضارات يتقدم املجتمع
با�ستمرار ,فهى حتفظ حقوق غري امل�سلمني ,وتعطيهم احلق الكامل فى ممار�سة �شعائرهم
والتحاكم �إىل �رشائعهم فى �أحوالهم ال�شخ�صية و�شئونهم اخلا�صة ,وهو ما دعا البابا �شنودة
ال و�أكرث �أمناً� ..إننا تواقون
الراحل �إىل القول�« :إن الأقباط يكونون فى ظل ال�رشيعة �أ�سعد حا ً
�إىل �أن نعي�ش فى ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
ثم �إن نظام ال�رشيعة يرف�ض متاما مفهوم احلكومة الدينية �أو الكهنوتية �أو التقدي�س حلاكم
�أو فئة �أيا كانت ،ويرف�ض �أن يحتكر �أحد �سلطة الت�رشيع ،فال�شعب وحده هو م�صدر ال�سلطات
وم ِ
ن�شئها باختياره احلر انطالقا من مبادئ ال�رشيعة دون و�صاية من فرد �أو فئة عليه.
املختلفة ُ
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ذلك هو جانب من مفهومنا نحن الإخوان امل�سلمني لل�رشيعة الإ�سالمية ,التى هى �أهم
الق�ضايا التى نن�شغل بها ون�سعى لرت�سيخها فى املجتمع ,وتعر�ض �إخواننا لال�ست�شهاد وال�سجن
واالعتقال فى �سبيل ذلك عرب عقود من الزمن ,وال ميكن بحال من الأحوال التفريط فى
املطالبة بهذه ال�رشيعة الغراء.
وملا كان الد�ستور هو القانون الأ�سا�سى الذى تن�ش�أ عنه القوانني ,ويت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية
للعالقات بني ال�سلطات املختلفة,ويحدد حقوق املواطنني و�ضمانات املواطنة ال�سليمة ,فقد
حر�ص الإخوان امل�سلمني دائما على �أن تكون ال�رشيعة فى مو�ضعها الالئق من هذا الد�ستور,
مبا ي�ساعد الربملان على و�ضع قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية مو�ضع التقنني �إن �شاء الله.
من هذا املنطلق كانت املادة الثانية فى الد�ستور تن�ص على �أن مبادئ ال�رشيعه الإ�سالمية
امل�صدر الرئي�سى للت�رشيع ,ومت التوافق بني كل القوى ال�سيا�سية على �إ�ضافة مادة فى الأحكام
العامة تن�ص على ما يلى« :مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ت�شمل �أدلتها الكلية وقواعدها الأ�صولية
والفقهية وم�صادرها املعتربة فى مذاهب �أهل ال�سنة واجلماعة» ,واملق�صود ب�أدلتها الكلية كل ما
جاء فى القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ,واملق�صود بالقواعد الأ�صولية والفقهية :القواعد امل�ستنبطة
من عموم الأدلة ال�رشعية التى ال اختالف عليها والتى حتقق مقا�صد ال�رشيعة ,واملق�صود
بامل�صادر املعتربة :القر�آن والإجماع والقيا�س ,وبهذه املادة ينقطع اجلدل الدائر حول تف�سري
مبادئ ال�رشيعة ب�شكل كامل.
وفيما يتعلق بالأ�رسة واملر�أة فقد ن�صت املادة ()68على امل�ساواة بني الرجل واملر�أة دون
الإخالل ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ,وذلك حتى ال يكون للمعاهدات الدولية التى تدعو �إىل
خمالفة �شئ من ال�رشيعة جمال لتحقيق �أغرا�ضها ،كمحاولة تقنني ال�شذوذ �أو العالقات اجلن�سية
خارج �إطار الزواج ال�رشعى ,ونحو ذلك.
كما ت�ضمنت امل�سودة كثريا من املبادى ال�رشعية كالن�ص فى املادة ( )71على حترمي كل
�صور ا�سرتقاق الإن�سان والبغاء والعمل الق�رسى وانتهاك حقوق الإن�سان� .إىل جوانب مواد
كثرية يت�ضمنها م�رشوع الد�ستور حلماية احلقوق واحلريات وكلها م�أخوذة ومتوافقة مع مبادئ
ال�رشيعة الإ�سالمية.
ومن املالحظ �أن ثمة حملة غري من�صفة ت�ستهدف الهوية الإ�سالمية مل�رص ,وحتاول �إيقاف
العمل لالنتهاء من الد�ستور الذى �سيحقق اال�ستقرار وقيام امل�ؤ�س�سات فى البالد ,ما �سيرتتب
عليه تعويق عملية التحول الدميقراطى وعملية التنمية التى ن�سعى جميعا لدفعها �إىل الأمام.
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ولذلك ندعو اجلميع �إىل تغليب امل�صلحة العليا للوطن ودعم العمل على �إجناز الد�ستور,
الذى يحقق الهوية الإ�سالمية للدولة امل�رصية وتقدمي املقرتحات النافعة بدال من االعرتا�ض
ملجرد االعرتا�ض ,ونحن على يقني من وعى ال�شعب امل�رصى وحر�صه على تدعيم حرياته
وم�شاركته الفعالة والبناءة فى �إجناز هذا امل�رشوع الد�ستورى �إن �شاء الله تعاىل.
				
		

الإخوان امل�سلمني

القاهرة يف  15من ذي احلجة 1433هـ املوافق � 31أكتوبر 2012م
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بيان من جماعة الإخوان امل�سلمني
حول �أحداث جمل�س ال�شعب
فى  31يناير * 2012
 1فرباير 2012

وثائق

قامت الثورة املباركة فى م�رص من �أجل تغيري النظام الفا�سد
تغيريا جذريا,وا�ستعادة احلرية وال�سيادة والكرامة فى ظل دميقراطية
حقيقية ,ومتت عدة �إجنازات كان �أهمها �إجراء انتخابات جمل�س لل�شعب
بطريقة نزيهة �شارك فيها ثالثون مليونا من امل�رصيني ,و�أ�صبح �أهمها
املجل�س هو املمثل احلقيقى لل�شعب امل�رصى,وعقد عدة جل�سات رائعة
تبنى فيها مطالب الثورة وعلى ر�أ�سها حماكمة قتلة ال�شهداء وتعوي�ض
�أهلهم ورعاية امل�صابني,وكذلك وقف ب�شدة فى وجه حماولة �سلبه بع�ض
اخت�صا�صاته الت�رشيعية ب�إ�صدار قانوين الأزهر ال�رشيف ,واالنتخابات
الرئا�سية قبل اجتماعه ب�أيام قالئل.
ولكن ذلك مل يرق لبع�ض الأفراد واملجموعات ،بع�ضها ادعى
بطالن جمل�س ال�شعب وعلو �رشعية امليدان على �رشعية الربملان ,ومن
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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ثم قر�أنا و�سمعنا من يتنادى منهم مبنع �أع�ضاء الربملان من دخوله ,ومنهم من هدد بالعدوان
عليهم ,ومنهم من ادعى �أنه �سوف ي�صدر �أمر تكليف لنواب ال�شعب بتنفيذ مطالب الثورة فى
مزايدة �إعالمية وا�ضحة ,وا�ستغلوا فى هذه املجاالت �شعارات متفق عليها من ال�شعب كله
مثل «الق�صا�ص لل�شهداء» ورحيل املجل�س الع�سكرى ,وهذا الأمر الأخري حمل خالف فى
توقيته فقط ،فهم يطالبون برحيله الآن فورا ,والآخرون ونحن منهم نطالب برحيله بعد
ا�ستكمال �سائر امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ليت�سنى ت�سليم ال�سلطة مل�ؤ�س�سات �رشعية ،كمان �أن رحيله
الفورى �سوف يرتك فراغا �أمنيا يكون �ساحة لفو�ضى عارمة فى البالد ,خا�صة فى غياب
دور ال�رشطة الفعال وتطهري وزارة الداخلية لتكون حامية لل�شعب وفى خدمته بحق ,ونحن
مع �ضغط الفرتة االنتقالية الباقية �إىل �أقل مدة ممكنة �رشيطة �أن تتوافق الإجراءات مع مواد
الإعالن الد�ستورى الذى ا�ستفتى عليه ال�شعب فى مار�س 2011م.
والغريب �أن ه�ؤالء الذين يطالبون الآن برحيل املجل�س الع�سكرى فورا هم الذين كانوا
يتو�سلون له �أن يبقى ملدة �سنتني �أو ثالث لأنهم غري جاهزين لالنتخابات والإخوان فقد هم
اجلاهزون ,وكانوا يطالبون بالد�ستور �أوال قبل االنتخابات والآن يطالبون بانتخابات الرئا�سة
�أوال قبل الد�ستور ,ويهاجمون الإخوان وي�سبونهم وفى نف�س الوقت يطالبون بت�سليم رئا�سة
الدولة لرئي�س جمل�س ال�شعب ,ونحن على يقني ب�أنه حتى لو ا�ستجيب لكل طلباتهم ال�ستحدثوا
�أ�سبابا جديدة الفتعال امل�شكالت والأزمات وتعويق م�سرية الدميقراطية والثورة مادامت مل
ت�أت فى الربملان مبن يريدون.
�إننا نطالب املجل�س الع�سكرى ووزارة الداخلية لتحمل م�سئولياتهما فى حماية الربملان
و�سائر م�ؤ�س�سات الدولة التى تتبنى بع�ض تلك املجموعات نظرية وجوب هدمها جميعا ،مبا
فيها م�ؤ�س�سة اجلي�ش قبل �إعادة بناء الدولة.
كما نطالب املجل�س الع�سكرى ووزير العدل بالإ�رساع باتخاذ الإجراءات القانونية ون�رش
املعلومات التى مت التو�صل �إليها من التحقيقات التى طالت مدتها بخ�صو�ص ه�ؤالء الأفراد
واملجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى اخلارج من دول �أجنبية ويتم ا�ستخدامها حتى
الآن فى متويل عمليات الفو�ضى والعدوان والتخريب ,ويتم التن�سيق بينها ب�صورة ملحوظة
فى كل �سيناريو ف�إن الت�سرت على هذه املعلومات تفريط فى حق م�رص و�شعبها وت�شجيع على
ا�ستمرار عمليات الهدم ,ال �سيما وقد �سمعنا من كثري من امل�سئولني ع�رشات الوعود بالك�شف
عن هذه املخططات.
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�إن هناك كثريا من و�سائل الإعالم ,ال �سيما تلك التى ميتلكها بع�ض رجال �أعمال لهم
�صلة بالنظام البائد ت�ؤجج نريان هذه الفتنة وتنفخ فيها وتروج فيها الإفك فى حماولة لتوجيه
الر�أى العام امل�رصى �ضد الربملان و�ضد الإخوان امل�سلمني ،نظرا لتوجهات بع�ض الإعالميني
العلمانية والليربالية والي�سارية ,الأمر الذى يثبت كراهيتهم للدميقراطية التى طاملا تغنوا بها
وعدم احرتامهم خليار ال�شعب و�إرادته.
وفى النهاية ف�إننا نتوجه �إىل ال�شعب امل�رصى احلبيب �أن يتم�سك بثورته و�أهدافة ومبادئه
ويحميها برف�ض �أ�ساليب الهدم والتخريب والعدوان وعدم االنخداع بال�شعارات الرنانة
التى هى من قبيل احلق الذى يراد به باطل ,و�أن يحر�ص على �إمتام امل�سرية الدميقراطية
ونقل ال�سلطة بطريقة �سلمية هادئة للتحول �إىل حالة اال�ستقرار التى هى �رشط للبناء والنه�ضة
والتقدم ,و�إن الإخوان امل�سلمني الذين طوقتهم �أعناقهم بثقتكم الغالية لن يفرطوا فى الأمانة
ولن يحيدوا عن الطريق ولن يتخلوا عن الأهداف واملطالب من �أجل م�رص ومن �أجل �شعبنا
العظيم ،مهما نالنا من �أذى مادى ومعنوى و�شعارنا ملن �أذونا (ولن�صربن على ما �أذيتمونا
وعلى الله فليتوكل املتوكلون).
				
		

الإخوان امل�سلمون

القاهرة فى  9:ربيع الأول  1433ه املوافق  1من فرباير  2012م
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بيان من جماعة الإخوان امل�سلمني
حول وثيقة مركز املر�أة بالأمم املتحدة*
 13مار�س 2013

وثائق

بيان من الإخوة امل�سلمني حول وثيقة مركز املر�أة بالأمم املتحدة
التى تنتهك كل ثوابت ال�رشيعة الإ�سالمية واملجتمع الإ�سالمة
تعقد جلنة مركز املر�أة بالأمم املتحدة فى الفرتة من  15-4مار�س
 2013م�ؤمتر ًا لإقرار وثيقة بعنوان (�إلغاء ومنع كل �أ�شكال العنف
الن�ساء والفتيات) وهو عنوان خادع يت�ضمن بنودا تت�صادم مع مبادئ
الإ�سالم وثوابته املقررة بالقر�آن وال�سنة واالجماع ,وتق�ضى على
الأخالق الإ�سالمية ,وت�سعى لهدم م�ؤ�س�سة الأ�رسة التى �أكد الد�ستور
امل�رصى �أنها لبنة املجتمع ,ومن ثم يتحقق تفكيك املجتمع ,وتكتمل �آخر
خطوات الغزو الفكرى واحل�ضارى والثقافى ,وتنتفى اخل�صو�صية
التى حتفظ مقومات جمتمعاتنا الإ�سالمية ومتا�سكها.
ويكفى �أن ننظر نظرة فاح�صة فى هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا,
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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وهذه البنود هى:
1 -1منح الفتاة كل احلرية اجلن�سية ,بالإ�ضافة �إىل حرية اختيار جن�سها وحرية اختيار جن�س ال�رشيك
(�أى تختار �أن تكون عالقتها اجلن�سية طبيعية �أو �شاذة) مع رفع �سن الزواج.
2 -2توفري و�سائل منع احلمل للمراهقات وتدريبهن على ا�ستخدامه ،مع �إباحة الإجها�ض للتخل�ص من
احلمل غري املرغوب فيه حتت ا�سم احلقوق اجلن�سية والإجنابية.
3 -3م�ساواة الزانية بالزوجة وم�ساواة �أبناء الزنا بالأبناء ال�رشعيني م�ساواة كاملة فى كل احلقوق.

�4 -4إعطاء ال�شواذ كل احلقوق وحمايتهم واحرتامهم ,و�أي�ضا حماية العامالت فى البغاء.

�5 -5إعطاء الزوجة كل احلق فى �أن ت�شتكى زوجها بتهمة االغت�صاب �أو التحر�ش ,وعلى اجلهات
املخت�صة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة ملن يغت�صب �أو يتحر�ش ب�أجنبية.

6 -6الت�ساوى فى املرياث.

7 -7ا�ستبدال ال�رشاكة بالقوامة ,واالقت�سام التام للأدوار داخل الأ�رسة بني الرجل واملر�أة مثل:
الإنفاق ,رعاية الأطفال ,ال�شئون املنزلية.

8 -8الت�ساوى التام فى ت�رشيعات الزواج مثل� :إلغاء كل من التعدد ,والعدة ,والوالية ,واملهر ,و�إنفاق
الرجل على الأ�رسة ,وال�سماح للم�سلمة بالزواج بغري امل�سلم وغريها.
�9 -9سحب �سلطة التطليق من الزوج ونقلها للق�ضاء ,واقت�سام كل املمتلكات بعد الطالق.

�1010إلغاء اال�ستئذان للزوج فى :ال�سفر �أو العمل �أو اخلروج �أو ا�ستخدام و�سائل احلمل.

هذه هى الو�سائل الهادمة مل�ؤ�س�سة الأ�رسة واملدمرة لكيان املجتمع ,والداعية للعودة للجاهلية الأوىل.

والإخوان امل�سلمون يهيبون بحكام الدول الإ�سالمية ووزراء اخلارجية فيها وممثليها فى هئية
الأمم املتحدة �إىل رف�ض هذه الوثيقة و�إدانتها ,بل ودعوة هذه املنظمة �إىل ال�سمو واالرتقاء �إىل امل�ستوى
الطاهر النظيف للعالقات الأ�رسة التى قررها الإ�سالم.

كذلك يهيب الإخوان امل�سلمون بالأزهر ال�رشيف للقيام بدوره الرائد وا�ستنكار هذه الوثيقة وبيان
موقف الإ�سالم من تفا�صيلها ,فهو املرجعية العلمية للم�سلمني .
وكذلك دعوتنا ل�سائر اجلماعات واجلمعيات الإ�سالمية �إىل اتخاذ موقف حا�سم من هذه الوثيقة
و�أ�شباهها.

ودعوتنا للمنظمات الن�سائية �أن تتم�سك بدينها و�أخالق جمتمعاتها ومقومات حياتها ,و�أال تغرها
دعوات التح�رض اخلادعة واملناهج املطلة والهادمة.
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غربة الإ�سالم وال�شريعة*
د .عبد الرحمن الرب
 17نوفمرب 2012

وثائق

�أخرج الإمام م�سلم يف �صحيحه �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
قال« :بد�أ الإ�سالم غريبا و�سيعود غريبا ،فطوبى للغرباء» ،وزاد
ابن ماجة« :قيل :ومن الغرباء؟ قال ال ُن ّزاع من القبائل» ،ويف رواية
للرتمذي« :فطوبى للغرباء الذين ي�صلحون ما �أف�سد النا�س من بعدي من
�أمتي».
هذا احلديث اجلليل الذي خرج من فم �أ�صدق من �أقلت الأر�ض
و�أظلت ال�سماء ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،فيه معان كرمية وجليلة
تف�رس كثريا مما نراه اليوم ونعي�شه.
فمعنى «بد�أ الإ�سالم غريبا ،و�سيعود غريبا»� :إن الإ�سالم يف �أول
�أمره ملا كان امل�ؤمنون به يف بداية الأمر قلة ،غدوا كالغرباء بني �أهلهم،
و�سيعود يف �آخر الزمان غريبا ،يقل �أهله امل�ستم�سكون به كما كانوا قلة
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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الله العظيم حيث يقول( :والله يريد �أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون ال�شهوات �أن متيلوا
ظهوره.
عند و�صدق
عظيما).
بع�ض العلماء� :أنه بد�أ غريبا عن البلد التي ن�ش�أ فيها �صاحب الر�سالة �صلى الله عليه
ميالويرى

و�سلم ،وهى مكة ،فكان انت�شاره وظهوره من املدينة حني هاجر �إليها النبي �صلى الله عيه
و�سلم ،بن�رصة الأو�س واخلزرج ،و�سيعود يف �آخر عمره �إىل مثل ذلك حني يجمع الله
لن�رصته والدعوة �إليه �أمثال الأو�س واخلزرج يف قوة الإميان و�شدة الب�أ�س:
		
ولئن عرف التاريخ �أو�سا وخزرجا

فلله �أو�س قادمون وخزرج

			
و�إن كنوز الغيب لتخفى طالئقا

�صابرة رغم املكائد تخرج

ويرى بع�ض العلماء �أن معنى احلديث �أن مبادئ الإ�سالم كانت بالن�سبة للقوم الذين ظهر
فيهم م�ستغربة يعجبون منها؛ �إذ �أنهم كانوا على ال�رشك فلما جاءهم النبي بدعوة التوحيد قالوا:
إلها واح ًدا �إن هذا ل�شئ عجاب» وانطلق امللأ منهم �أن ام�شوا وا�صربوا على
(�أجعل الآلهة � ً
�آلهتكم �إن هذا ل�شئ يراد) وكانوا يرون �أن النا�س فئات بح�سب �أن�سابهم و�أح�سابهم ،فجاء
الإ�سالم ليقول (�إن �أكرمكم عند الله �أتقاكم) فا�ستغربوا هذا ،وهكذا كانت كل معاين اخلري
والرحمة والكرامة الإن�سانية التي دعا �إليها الإ�سالم غريبة على �أبي جهل و�أمثاله الذين �ألفوا
�ألوان ال�رشك املختلفة وفنون الظلم والف�ساد ،والذين مل ي�سمعوا من قبل بالتوحيد اخلال�ص،
والذين �أذهلم �أن ت�ساوي الدعوة بني بالل احلب�شي و�أبي جهل القر�شي ،و�أن تنادي باحلرية
وامل�ساواة بني اخللق ،و�أن تهتم برت�سيخ مبادئ العفة والطهارة وترك اخلمور واملنكرات،
و�سيكون ذلك يف �آخر الزمان عند خلفاء �أبي جهل الذين ي�ستغربون مبادئ اال�سالم ويعجبون
منها ،ويراها بع�ضهم خارج الزمان والع�رص ،ل�شدة ما درجوا عليه من الف�ساد.
ويرى بع�ض العلماء �أن املعنى� :أن �أهل الدين يف ال�صدر الأول كانوا غرباء ينكرهم
النا�س ،بل يقاطعونهم ويدعون �إىل مقاطعتهم ،وكذلك يف �آخر الزمان �سوف يتكالب الأعداء
واخل�صوم ويحاولون �أن يحا�رصوا امل�ؤمنني بهذا الدين وي�ضيقوا عليهم ويقاطعوهم فيكونون
غرباء.
غريبا يف �رسعة انت�شاره ،فلم مي�ض على
ويرى فريق من �أهل العلم �أن الإ�سالم كان
ً
ظهوره ربع قرن حتى �أ�صبح ميلأ اجلزيرة العربية كلها ،و�أجزاء كبرية من الإمرباطوريتني
عجيبا� ،إذ القت �أفكاره قبوال عجيبا
غريبا
أمرا
ً
ً
العظيمتني (فار�س والروم) وكان غزوه للنفو�س � ً
عند كل فئات و�أجنا�س النا�س املختلفة فكان ذلك غريبا ،وهكذا يكون الأمر يف �آخر الزمان.
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�أول�ست معي يف �أن كل هذه املعاين �صحيحة ،خ�صو�صا ونحن نرى من بني ديننا وجلدتنا
من يتعجبون من الدعاة �إىل الرجوع �إىل املنبع ال�صايف وال�رشيعة العادلة ،وي�سمونها �أحيانا
رجعية ،وي�سمونها �أحيانا بالتخلف ،ويتهمون الإ�سالم بالإرهاب ،ويتعجبون �أنها مازال
هناك نا�س ي�ؤمنون مببادئ العفة والطهارة ويقد�سون الأخالق الكرمية وير�ضون الأخالق
النفعية ،ويحرتمون القيم التي �أمر الله بها� .أول�ست معي �أن ثمة طوائف كثرية جدا من بع�ض
�أبناء الإ�سالم اجلاهلني به ومن �أعدائه املرتب�صني له تعادي اال�سالم وتخا�صم �رشيعته وتواجهه
وتعر�ضه مل�آ�سي و�ضغوط من داخل بالد الإ�سالم ومن خارجها� ،إال �أنه رغم ذلك ي�شق طريقه
�إىل قلوب النا�س يف بالد الإ�سالم �أو يف غريها.
أول ،وب�رسعة
آخرا كما عال � اً
�أول�ست ترى معي �إذن �أن يف احلديث ب�شارة بعلو الإ�سالم � ً
آخرا كما تغلب
آخرا �إن �شاء الله كما كان � اً
أول ،وب�أنه �سيتغلب على كل من يواجهونه � ً
انت�شاره � ً
أول ،و�سيكتب الله له الغلبة واالنت�شار رغم �أنف احلاقدين والكارهني.
على كل من ت�صدى له � اً
�أما معنى قوله �صلى الله عليه و�سلم «فطوبى للغرباء» ،فهو ب�شارة لكل الغرباء الذين
يتعر�ضون لكل هذه املوجات من الإرهاب والت�شكيك والغمز واللمز واال�ستغراب من النا�س،
وقد جاء يف بع�ض الروايات �أنهم �أنا�س �صاحلون يف �أنا�س �سوء كثري ،من يع�صيهم �أكرث
ممن يطيعهم ،وقد ف�رسهم احلديث ب�أنهم «ال ُن ّزاع من القبائل» وهم الذين نزعوا عن �أهلهم
وع�شريتهم ،وكانوا �أ�صنافا من قبائل �شتى ال يحدهم جن�س وال لغة وال طائفة ،ينت�رشون على
امتداد هذه الدنيا ،يحملون ر�سالة واحدة هى الإ�صالح ،فهم الذين ي�صلحون ما �أف�سد النا�س من
�سننه �صلى الله عليه و�سلم ،وال يعرفون الفوارق التي �صنعها اال�ستعمار بني بالد الإ�سالم،
فكل امل�سلمني �إخوانهم وكل بالد الإ�سالم بالدهم.
ول�ست �أرى �سوى الإ�سالم وطنا		

ال�شام فيه ووادي النيل �سيان

			�أعدت �أرجاءه من لب �أوطاين
وحيثما ذكر ا�سم الله يف وطن
هكذا يفهم حملة ر�سالة الإ�سالم اليوم الإ�سالم دي ًنا ال يتحيز جلن�سية وال لع�صبية وال للغة،
�إمنا هو دين عاملي يدخله ويحمله كل النا�س من قبائل �شتى ومن نوازع متفرقة ،وهذه عالمة
�صحة الدعوة الإ�سالمية الآن.
نعم ،يف و�سط هذا اجلو امللبد بالأعداء ،وامللبد بامل�ؤامرات على اال�سالم و�أهله وقيمه
ومبادئه� ،سواء من امل�سلمني اجلاهلني �أو من املنافقني �أو من �أعداء امللة والدين الذين يتكالبون
رواق عربي العدد 70

148

غربة الإ�سالم وال�شريعة

على مواجهة املد الإ�سالمي وعلى منع انت�شار روح الإ�سالم ومبادئه بني الأمة ،جند حملة
ر�سالة الإ�صالح ي�شقون طريقهم وي�رضبون ب�أنوارهم كل ظلمات الف�ساد والغوغائية،
لي�رشحوا للنا�س حقيقة الإ�سالم ويجمعوا النا�س على طريق الله تبارك وتعاىل ،ي�صلحون ما
�أف�سد النا�س ،متجملني بال�صرب والثبات والت�صميم على حمل ر�سالة اال�سالم ،واثقني من ن�رص
الله تبارك وتعاىل ،ال يهمهم �أن ي�ستغرب النا�س عودتهم ،وال �أن تتكالب عليها كل القوى،
وال �أن تكرث امل�ؤامرات التي حتاك لهم ،فهم ما�ضون حتى يبلغ الله بهم �أمره ،وهم الطائفة
الظاهرة الذين ال ي�رضهم من خذلهم حتى ي�أتي �أمر الله وهم كذلك.
�إنها لي�ست الغربة الدالة على القلة والذلة ،بل هى الغربة املب�رشة بعلو هذه الراية وبن�رص
هذه الر�سالة �إن �شاء الله ،وقد بدت تبا�شريها بانت�صار وانت�شار ثورات الربيع العربي ،وها
هى �أ�سود كتائب الق�سام و�رسايا اجلهاد وكل ف�صائل املقاومة احلرة تكتب �صفحات م�ضيئة يف
هذه العودة املظفرة للإ�سالم و�رشيعته وقيمه وتقدم �أرواح ودماء قادتها وقودا يذكي حرارة
الإميان بني يدي الفجر البا�سم الذي بزغت �أدواره ،و�شعارهم اخلالد�« :إنه جلهاد ..ن�رص �أو
ا�ست�شهاد».
قب�سات من روح �شيخنا جابر قميحة رحمه الله:
«�إن الكلمة عر�ض ال�شاعر ..ف�إذا مالت نحو الدرك الأدنى ال�سافل ..يف م�ستنقع مدح
داعر ..بنفاق ال�سلطات اجلائر ..كانت لعنة ..تطرد �صاحبها مذموما ..من فردو�س الله
الأعظم.
و�أنا ع�شت لقلمي �شاعر ..ع�شت لقلمي ..لي�س بقلمي ع�شت ..عزيز النف�س � ًأبيا ..عاتي
ال�رضم ..حتى يف ظلمات الأمل ..ع�شت �أني�سي �صوت الله ..من عزته �أجني اجلاه..
وب�إح�سا�سي ب�أعماقي كنت �أراه».
والكتاب �أي�ضا �أن الكملة عر�ض الكاتب ،وهل يعي جنوم
ترى هل يعي كل املنافقني
ُّ
الف�ضائيات �أن الكلمة عر�ض القائل؟!
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رفيق جبيب :التمويل اخلارجي
يدعم العلماين �ضد الإ�سالمي*
تقرير� :إ�سالم توفيق
 12يناير 2013

وثائق

ا�ستنكر د .رفيق حبيب ,نائب رئي�س حزب احلرية والعدالة ,ما
�أعلنته ال�سفارة الأمريكية عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت ,عن فتح
الباب للراغبني من منظمات املجتمع املدنى فى م�رص وتون�س ,وبقية
دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ,للح�صول على منح مبوجب
برنامج مبادرة ال�رشاكة فى ال�رشق الأو�سط (مابى).
وقال فى ت�رصيح �صحفى و�صل (�إخوان �أون الين)« :الأ�صل �أن
تكون الأن�شطة ال�سيا�سية والق�ضايا اخلا�صة بعملية التحول الدميقراطى
خالية من �أى متويل �أجنبى ,ل�ضمان عدم انحياز اجلهة املمولة لأى
�ضغوط �أجنبية».
و�أ�ضاف« :دائما ما تكون الإدارة الأمريكية منحازة �إىل اخليار
ال�سيا�سى الإ�سالمى ,وبالتاىل ح�صول بع�ض منظمات املجتمع املدنى
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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على دعم �أمريكى لدعم التحول الدميقراطى يعنى بال�رضوة م�ساندة طرف على ح�ساب
الأخر ,في�صبح بذلك ماال �سيا�سيا بامتياز».
و�شدد على �أهمية متويل منظمات املجتمع املدنى من �أموال ال�شعب امل�رصى ,ل�ضمان حيادية
هذه املنظات ,وعدم خ�ضوعها لأى �ضغوط حكومية �أوخارجية ,خا�صة �أن االنتخابات
وتوعية املواطنني ال حتتاج �إىل �أموال كثرية ,ومعظم املنح اخلارجية التى حت�صل عليها
املنظمات ت�رصف على الرواتب واملكافات.
وكانت ال�سفارة الأمريكية �أعلنت –عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت– عن فتح الباب
للراغبني من منظمات املجتمع املدنى فى م�رص وتون�س وبقية دول ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا للح�صول على منح مبوجب برنامج مبادرة ال�رشاكة فى ال�رشق الأو�سط (مابى).
وبح�سب بيان ال�سفارة ف�إن هذا الربنامج يحقق التزام الرئي�س الأمريكى باراك �أوباما
ووزيرة اخلارجية الأمريكية هيالرى كلينتون ,بالعمل على �إن�شاء جمتمات ديقراطية,
وجمتمع مدنى قوى ,فى منطقة �شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط� ,ضمن �سعى الواليات املتحدة
لإ�رشاك ال�شعوب العربية فى عملية �صنع القرار بجانب احلكومات.
ويتمركز فريق العمل اخلا�ص بربنامج ال�رشاكة فى ال�رشق الأو�سط (مابى) فى عا�صمة
الإمارات «�أبو ظبى» ,كما يوجد لها مكتب �آخر فى تون�س العا�صمة ,عالوة على املركز
الرئي�سى فى العا�صمة وا�شنطن ,بجانب �سفارات �أمريكا املنت�رشة فى املنطقة.
ويقدر مبلغ املنحة الذى يقدمه برنامج امل�شاركة للمنظمة الواحدة -ح�سب موقع ال�سفارة
الأمريكية– ما بني � 25ألف دوالر و� 100ألف دوالر ,وقد قام الربنامج منذ ت�أ�سي�سه فى
الن�صف الثانى من الت�سعينيات بتقدمي نحو  250منحة ,وي�شرتط الربنامج �أن تكون اجلهة
املتقدمة منظمة غري حكومية ,تنتمى ملا ي�سمى مبنظمات املجتمع املدنى ,وعليها �أن تقدم
م�رشوعا تف�صل فيه �أهدافها عند احل�صول على املنحة من الدبلوما�سيني الأمرييكن املوجودين
فى ال�سفارات الأمريكية لهذا العر�ض.
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م�شكلة العلمانيني*
عبد القادر �أحمد عبد القادر
 2دي�سمرب 2012

وثائق

ف�صل الدين الإ�سالمى -حتديدا -عن دنيانا هو لب الهجوم
العلمانى�/سيكيوالرزم (�)msiralucesأو الليرباىل ( )liberalismعلى
ال�صحوة �أو النه�ضة الإ�سالمية فى بلدان العامل الإ�سالمى عامة,وفى
م�رص,خا�صة بعد ثورة 25يناير 2011م فى حماولة المتطائها!!
و�إف�ساد التجلى الإميانى للم�رصيني فى عهد احلرية.
الهجوم العلمانى ي�شخ�ص م�شكلة العلمانية -والليرباليون ف�صيلهم-
جتاه الإ�سالم,فهى م�شكلتهم ولي�ست م�شكلة امل�سلمني العاملني من �أجل
العودة الكاملة �إىل الإ�سالم,وما دامت هى م�شكلتهم املت�أ�صلة فى �أفكارهم
امل�ستوردة�,أو من جهلهم وجاهليتهم,فحري بنا �أن نواجههم بت�شخي�ص
علتهم لعلهم يفهمون,ثم لعلهم يهتدون,ف�إن مل يفهموا ومل يهتدوا فقد
�أُعذرنا �إىل الله� ,إن كانوا يعرفون الله كما يحب الله �أن يعرف «�أال
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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له اخللق والأمر» (الأعراف :من الآية�« ,)54أال يعلم من اخللق وهو الللطيف اخلبري»
(امللك,من الآية .)14
�ضوابط:
�أريد بهذا املقال �أن �أ�ضع �ستة �ضوابط للفهم,لتكون حمددات مل�سار النزال ال�ساخن فى بلدان
امل�سلمني الآن بني الالدينيني وجمتمعاتهم الإ�سالمية� ...ضوابط للفهم,ولإدارة احلوار,
ول�ضبط م�سار احلديث والنقا�ش بني الفريقني,ليكونوا على بيئة من الأمر:
ال�ضابط الأول -حتى ال تنفلت الأمور:
قل � :إن العلمانية وثنية ت�رشيعية,وكفر و�رشك...
وال تقل للعلمانى� :أنت وثنى,وال تقل� :أنت م�رشك...
مثلما يقال� :إن الذبح لغري الله �أو النذر�,أو الطواف بغري البيت احلرام� ,أو احللف بغري الله
ونحو ذلك �رشك ,وال يقال للفاعل �أنت كافر �أو م�رشك...
احلكم على ذوات الأ�شخا�ص من اخت�صا�ص القا�ضى �أو الفقيه,من �أجل ما يرتتب على
احلكم من �آثار ...لذلك يجب على �أحاد النا�س �أال يحكم بع�ضهم على بع�ض و�إال انفلتت
الأمور...
ال�ضابط الثانى� -آيات الذكر احلكيم ت�صف وت�شخ�ص:
�إنها الآيات التى ت�صف الفكر العلمانى بدقة متناهية –ومثلة الليرباىل الفو�ضوى– �آيات
ت�صف الفكر,وت�صف الفعل ,وت�صف حقيقة العالقة بني العلمانى وبني الله,فلنقر�أ ولنتدبر:
قال العليم احلكيم�« :أفتومنون ببع�ض الكتاب وتكفرون ببع�ض فما جزاء من يفعل ذلك �إال
خزى فى احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون �إىل �أ�شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون»()85
(البقرة).
ويقول جل وعال�« :إن الذين يكفرون بالله ور�سله ويريدون �أن يفرقوا بني الله ور�سله
ويقولون ن�ؤمن ببع�ض ونكفر ببع�ض ويريدون �أن يتخذوا بني ذلك �سبيال (� )150أولئك هم
عذابا مهي ًنا» ((.)151الن�ساء).
الكافرون حقا واعتدنا للكافرين ً

وي�صف القر�آن حال الذين يريدون االنفراد بال�ش�أن ال�سيا�سى ,بل ب�شئون احلياة العديدة عن
ل�شئ عجاب» (�(.)5ص) ,العلمانيون
إلها واح ًدا �إن هذا ٌ
�رشع الله,قال تعاىل�« :أجعل الآلهة � ً
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�أو الليرباليون الفو�ضويون يريدون احلياة الدنيا بعيدة عن الله,تابعة لإله الأهواء «�أفرايت
من اتخذ �إلهه هواه و�أ�ضله الله على علم ( )...اجلاثية :من الآية .)23
ال�ضابط الثالث -وثنية الت�رشيع:
حماورة مع النبى –�صلى الله عليه– تف�ضح عن وثنية الت�رشيع ...روى الرتمزى
والبيهقى وغريهما عن عدى بن حامت –ر�ضى الله عنه -قال� :أتيت النبى – �صلى الله عليه
أربابا من دون الله)(براءة:من
و�سلم – وهو يقر�أ فى �سورة براءة( :اتخذوا �أحبارهم ورهبانهم � ً
الآية )31فقال �صلى الله عليه و�سلم�« :أما �إنهم مل يكونوا يعبدونهم,ولكنهم كانوا �إذا �أحلوا لهم
�شيئا ا�ستحلوه,و�إذا حرموا عليهم �شيئا حرموه».
وعند الرتمذى و�أحمد وغريهما« :فقدم عدى املدينة,وكان رئي�سا فى قومه «طئ» ,و�أبوه
حامت الطائى امل�شهور بالكرم ,فتحدث النا�س بقدومه ,فدخل على ر�سول الله �صلى الله عليه
�سلم،وفى عنق عدى �صليب من ف�ضة وهو –�أى النبى -يقر�أ هذه الآية( :اتخدوا �أخبارهم
أربابا من دون الله).
ورهبانهم � ً
قال عدى :فقلت� :إنهم مل يعبدوهم.

فقال �صلى الله عليه و�سلم« :بلى� ,إنهم حرموا عليهم احلالل ,و�أحلوا لهم احلرام فاتبعوهم,
فذلك عبادتهم �إياهم».
قال الألو�سى فى تف�سريه:
«الأكرثون من املف�رسين قالوا :لي�س املراد من الأرباب �أنهم �آلهة العامل,بل املراد �أنهم
�أطاعوهم يف �أوامرهم ونواهيهم».
وقال امل�ستظل بالقر�أن «�سيد قطب»-رحمه الله« :ومن الن�ص القر�آنى الوا�ضح
الداللة,ومن تف�سري ر�سول الله �-صلى الله عليه و�سلم -وهو ف�صل اخلطاب,ثم من مفهومات
املف�رسين الأوائل واملت�أخرين,تخل�ص لنا حقائق فى العقيدة والدين ذات �أهمية بالغة ن�شري �إليها
بغاية االخت�صار:
�أن العبادة هى االتباع فى ال�رشائع بن�ص القر�آن,وتف�سري ر�سول الله �صلى الله عليهو�سلم.
�أن الن�ص القر�آنى ي�سوي فى الو�صف بال�رشك واتخاذ الأرباب من دون الله بني اليهودرواق عربي العدد 70
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الذين قبلوا الت�رشيع من �أحبارهم و�أطاعوهم واتبعوهم,وبني الن�صارى الذين قالوا ب�ألوهية
امل�سيح اعتقادا,وقدموا �إليه ال�شعائر فى العبادة,فهذه كتلك �سواء فى اعتبار فاعلها م�رشكا
بالله,ال�رشك الذى يخرجه من عداد امل�ؤمنني,ويدخله فى عداد الكافرين.
�أن ال�رشك بالله يتحقق مبجرد �إعطاء حق الت�رشيع لغري الله من عباده,ولو مل ي�صحبه�رشك فى االعتقاد ب�ألوهيته,وال تقدمي ال�شعائر التعبدية له»�.أ.هـ
متيع مرفو�ض :
ويقول امل�ستظل بالقر�آن« :والأمر جد,ال يقبل هذا التمييع فى اعتبار من يتبعون �رشائع
غري الله امل�ؤمنني بالله! م�سلمني ملجرد �أنهم يعتقدون ب�ألوهية الله �سبحانه ،ويقدمون له وحده
ال�شعائر ..وهذا التمييع هو �أخطر ما يعانيه هذا الدين فى هذه احلقبة من التاريخ,وهو
�أفتك الأ�سلحة التى يحاربه بها �أعدا�ؤه الذين يحر�صون على تثبيت الفتة «الإ�سالم» على
�أو�ضاع,وعلى �أ�شخا�ص يقرر الله �سبحانه فى �أمثالهم �أنهم م�رشكون ال يدينون دين
أربابا من دون الله.
احلق,و�أنهم يتخذون � ً

و�إذا كان �أعداء هذا الدين يحر�صون على تثبيت الفتة»الإ�سالم»على تلك الأو�ضاع
وه�ؤالء الأ�شخا�ص,فواجب حماة هذا الدين �أن ينزعوا هذه الالفتات اخلادمة,و�أن يك�شفوا ما
حتتها من �رشك وكفر واتخاذ �أرباب من دون الله»�.أ.هـ
ت�صريح قر�أنى:
بخ�صو�ص ه�ؤالء املانعني احلقائق,ويدل�سون الأو�صاف يقول ربنا العليم احلكيم« :فال
حرجا مما ق�ضيت
وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك فيما �شجر بينهم ثم ال يجدوا فى �أنف�سهم
ً
وي�سلموا ت�سليما»(( )65الن�ساء).
الآن نتذكر عبارة قالها �أحد الدعاة وفقهاء القانون م�ؤخرا« :ال يوجد م�سلم �شيوعى,والم�سلم
علمانى �أوليرباىل».ال ف�ض فوه.
ال�ضابط الرابع -ما حكم املخالف فى جمال الت�رشيع؟
هذه �أربعة ن�صو�ص �أ�سجلها بال تعليق,ولريجع امل�ستفهم �إىل مراجع التف�سري و�أحكام القر�آن الكرمي.
رواق عربي العدد 70

وثيقة

155

قال العزيز احلكيم« :ومن مل يحكم مبا �أنزل الله ف�أولئك هم الكافرون» (املائدة:منالآية.)44
وقال جل �ش�أنه« :ومن مل يحكم مبا �أنزل الله ف�أولئك هم الظاملون»(( )45املائدة).وقال عز وجل« :ومن مل يحكم مبا �أنزل الله ف�أولئك هم الفا�سقون» (( )47املائدة).
حكما لقوم يوقنون» ()50
وقال عز وعال�( :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن �أح�سن من الله ً
(املائدة).
ال�ضابط اخلام�س -فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�س!
يقولون� :إن فى ال�شيوعية مب�سمياتها املارك�سية�,أو اال�شرتاكية كفاية وعدل....
ويقول الآخرون� :إن فى الليربالية عمل و�إنتاج وتنمية للمال وللقدرات الإبداعية للإن�سان
احلر ,ويرفعون �شعار (دعه يعمل دعه مير)....
ولو اتفقنا على ما فى املذهبني من منافع,وهما فى واقعهما وجهان للعلمانية (الدنيوية-ال
دين فى ال�سيا�سة) ف�إنهما كاخلمر واملي�رس بالتعبري القر�آنى (فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�س و�أثمهما
�أكرب من نفعهما) (البقرة :من الآية .)219
ال�ضابط ال�ساد�س-اللغو الدميقراطى:
الدميقراطية ناجت علمانى,ولي�ست من م�صطلحات ال�رشيعة,وتعريفها ي�صطدم
بعقيدتنا,فيقال :هى «حكم ال�شعب مل�صلحة ال�شعب»,وبع�ض مكوناتها ي�صطدم بال�رشيعة
مروعا,ولكن بع�ض �آلياتها من املباحات,فلنا اخليار فى الأخذ مبباحاتها�,أو فلنبتكر
ا�صطداما
ً
ً
مما ي�سمو عليها  ...فى الآونة الأخرية كرث ترديد كلمة دميقراطية,حتى مللنا من تكرارها,بل
�أ�صابنا القرف واال�شمئزاز من بلدانها حيث الإباحية اجلن�سية وال�شذوذ والإفال�س,والإجرام
فى حقوق �شعوبنا...
•�ألي�س احلكام الفا�سدون فى بلداننا ب�شتى �صنوف الف�ساد من نواجت الدميقراطية الأوربية
والأمريكية؟!
•�ألي�س الكيان ال�صهيونى من نواجت الدميقراطية الأوربية والأمريكية؟!
•�ألي�س الواقع املزرى للبلدان الفقرية من نواجت الدميقراطية الأوربية والأمريكية؟!
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خال�صة القول :لي�س علينا للدميقراطية حق دنيوى وال �أخروى,ولكن علينا لل�شورى حق
دنيوى و�أخروى,قال العليم احلكيم« :و�شاورهم فى الأمر» (�آل عمران:من الآية .)159
«و�أمرهم �شورى بينهم» (ال�شورى :من الآية .)38
والآن,وبعد هذه ال�سياحة فى �أجواء الآيات القر�آنية واحلديث النبوي ن�ستخل�ص خال�صة
مفادها �أن م�شكلة العلمانيني والليرباليني �إمنا فى �أنف�سهم,فى عقولهم,فى �ضمائرهم  ..م�شكلتهم
فى كونهم �إما ال يعرفون الدين احلق (جهال),و�إما فى كونهم يعرفون احلق ثم يحيدون عنه
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املف�سدين» (( .)14النمل ).
«وجحدوا بها وا�ستيقنتها �أنف�سهم ً

�ستنهزم العلمانية فى ديار الإ�سالم ,مثلما انهزمت املاذك�سية ...فلم يبق من العلمانية فى
ديار الغرب –�أوربا و�أمريكا و�أذيالها– �إال �شوارد حتت�رض,خا�صة بعد االنهيارات االقت�صادية
فى الأعوام الأخرية ,وانهيارات حقوق الإن�سان فى بالد املنبع الفا�سد ,وانهيارات الواليات
املتحدة الأمريكية بالأعا�صري.
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التطهري العرقي فى الثقافة؟!*
د .حلمي القاعود
 5يونيو 2013

وثائق

قال �شخ�ص يتعاطى كتابة الرواية الإباحية وال�شذوذ ،وت�شويه
�صورة امل�سلمني و�شيطنتهم� ،إن ما يقوم به وزير الثقافة اجلديد هو
تطهري عرقي!!
وزير الثقافة يقوم بعميلة تطهري للف�ساد الثقايف امل�ستوطن يف الوزارة
منذ �ستني عاما ،والذي منا وت�ضخم وجتذر يف فرتة الوزير الأ�سبق
فاروق ح�سني ،وهو من فاخر ب�أنه �أدخل املثقفني �إىل احلظرية ،ومل يكن
�صادقا متاما فيما قال لأنه �أدخل ال�شيوعيني والنا�رصيني والليرباليني
واالنتهازيني وحدهم �إىل حظريته ،وبقى ال�رشفاء خارجها يرتفعون
عن عطاياه امللوثة ،ويرف�ضون هداياه امل�سمومة ،فتخلفت م�رص ثقافيا،
وفقدت ما ي�سمى قوتها الناعمة ،و�أ�ضحت طريدة الفكر ال�سطحي املبتذل
الذي يدعم رموزه طاغية البالد ويقد�سونه وميجدونه ،لدرجة �أن
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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�أحدهم مل ي�صدق نف�سه حينما و�ضع الطاغية يده على كتفه فراح يتيه فخرا وفرحا ب�أن الطاغية
قال له� :إزيك يا!...
الوزير اجلديد حني �أعلن �أنه �سيطهر الثقافة من الف�ساد و�سيجعلها لكل �ألوان الطيف الثقايف
امل�رصي ،مل يعجب ذلك �شبيحة احلظرية ،ف�أعدوا احلرب على الوزير واتهموه بتجريف
الثقافة و�أخونتها ،وقالوا �إنه ي�ضحي بقامات م�رص الثقافية ل�صالح التخلف ،و�أن الإخوان ال
مبدعا ،وقال م�شخ�صاتي عجوز ف�شل �أن يقدم دورا �إن�سانيا واحدا يذكره
ميكن �أن يقدموا
ً
النا�س� :إن الوزير يقوم مبخطط �إرهابي لتدمري الثقافة امل�رصية وطم�س هويتها والق�ضاء عليها
نهائيا ،وكان ذلك وا�ضحا بداية توليه الوزارة وو�صف امل�شخ�صاتي العجوز قيادات وزارة
الثقافة �أنها �أعلى من الوزير قيمة وتاريخا وثقافة ،وهم �أ�صحاب فكر ور�ؤية وا�ضحة ،وما
يفعله �إمنا هو عبث مبقدرات م�رص الثقافية وقوتها الناعمة! و�شتم �آخرون الوزير و�سبوه مبا
�شاء لهم معجمهم الهجائي الرخي�ص!
�إن جتريف الثقافة بد�أ عندما انفرد الف�صيل ال�شيوعي املخا�صم للإ�سالم بالوزارة ،وعدها
ملكية خا�صة ،و�أق�صى �أ�صحاب املواهب احلقيقية واملثثقفني احلقيقيني ،وحولها �إىل �سبوبة متلأ
اجليوب والبطون باملال احلرام الذي يتم �رصفه وفقا للقانون .لقد جرف الف�صيل ال�شيوعي
و�أتباعه الثقافة امل�رصية من الإ�سالم والقيم العليا واملثل الرفيعة .وفتح املجال وا�سعا �أمام
ال�سطحية واالبتذال والإباحية والتجديف يف حق الذات الآهلية با�سم حرية الإبداع وحق
التفكري .لقد �أخفق الف�صيل الفا�شي امل�ستبد الذي جرف الثقافة احلقيقية من �إن�شاء جملة حمرتمة
�أو ن�رش كتاب ذي قيمة �أو تقدمي �أديب له وزنه ،لدرجة �أن �إمارات اخلليج �صارت مركز
احلركة الأدبية يف العقود الأخرية.
يتحدثون عن الأزمات الثقافية التي فرط فيها الوزير اجلديد ،وتنا�سوا �أن هذه القامات
�صنيعة النظام امل�ستبد الفا�شي مل تكن �إال �أبواقا رخي�صة الثمن والقيمة .ومعظمهم �شبه �أمي
�أو �شبه متعلم دخل املجال الثقايف بو�صفه �شبيحا يدافع عن النظام الهمجي وي�سوغ جرائمه
�ضد ال�شعب� .أمل ي�صنعوا له الأوبريتات يف كل عام لتفخر ب�صاحب ال�رضبة اجلوية وجتاهلوا
الأبطال احلقيقيني حلرب رم�ضان؟ �أمل يقولوا له ب�أغانيهم الركيكة ال�سمجة�« :إحنا اخرتناك؟»،
�أمل ي�سموه الن�رس الأعظم؟ هذه هى القامات التي ت�صدرت امل�شهد الثقايف طوال �ستني عاما
و�إجنازاتها الثقافية ،ونتيجة لذلك انتقلوا من ال�سطوح �إىل الق�صور يتقدمهم نفاقهم وتقلبهم يف
الوالء من عهد �إىل عهد.
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يرد �شبيحة احلظرية مقولة �أطلقها منافق كبري من عهد الطاغية املهزوم دائما جمال عبد
النا�رص ب�أن االخوان ال ميكن �أن يقدموا مبدعا كبريا �أو �صغريا ،هم يف احلقيقة يريدون �أن
يقولوا �أن الإ�سالم �ضد الإبداع ولأنهم �أتقنوا فن الكذب والت�ضليل ف�إن النه�ضة الأدبية الفنية
احلديثة وما رافقها من ن�ضال حقيقي قامت على �أكتاف �أدباء �إ�سالميني وموالني للإ�سالم ولي�س
ال�شيوعية �أو النا�رصية �أو الليربالية :هل نذكرهم بالبارودي و�شوقي وحافظ وحمرم وعلي
حممود طه وحممود ح�سن �إ�سماعيل ،واملنفلوطي والراعي والزيات والب�رشي و�سيد قطب
وحممد عبد احلليم عبد الله وعبد احلميد جودة ال�سحار وعلي �أحمد باكثري وحممود حممد �شاكر
وجنيب الكيالين..؟
�إن تطهري وزارة الثقافة من الل�صو�ص الذي ي�رسقونها بالقانون بعد حتويلها �إىل عزبة
ال يقرتب منها غريهم ،ومن �أحال�س املقاهي واحلانات ،عمل �شجاع يجب �أن ن�ؤيد الوزير
الذي يقوم به ،ون�شد على يديه .فالتطهري لي�س خمططا �إرهابيا كما يزعم من فقدوا بريق
النجومية الزائفة التي عربت عن نف�سها يف �أفالم الهل�س واللقطات الإباحية يف �أوكار العهر
بلبنان و�أماكن �أخرى.
املفارقة �أن بوقا م�أجورا وجاهال كان يبكي على مبارك ليلة تنحيه ،ي�صف الثقافة امل�رصية
حتت التطهري ب�أنها �أ�صبحت مثل اجليتار املحطم! ا�ستوقفني الت�شبيه وعالقته ب�صاحبه ،ف�أنا
�أعرف �أنه فالح مثايل ال يعرف غري الناي والطبلة والدف ،ولكنه يريد �أن يثبت �أنه رجل
متح�رض ومثقف ،ولي�س فالحا متخلفا حني ا�ستخدم لفظة اجليتار و�شبه به الثقافة امل�رصية!
�إن قيادات وزارة الثقافة التي تعفنت يف منا�صبها �أو تكل�ست وذاقت حالوة النهب بالقانون
ال متثل قيمة ا�ستثنائية .رحم الله الفتى احل�سيني �أبو �ضيف الذي مرغه النا�رصيون يف الرتاب
كي يعني بخم�سمائة جنيه يف ال�شهر قبل �أن يقتل �أمام االحتادية ،حيث ك�شف يف مدونته ف�ضيحة
واحد من هذه القيادات يحمل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية ويخطئ يف الإمالء ويكتب
«با�صتحاب (بالتاء) فرقة �أبو قري» بدال من ا�صطحاب ،ويكتب «لأختار (بالتاء) ال�شاكي
تليفونيا» بدال من لإخطار .ويكتب كلمة «مكافئة» بدال من «مكاف�أة» وال يعرف �أن ال�رشقية
حمافظة ولي�ست مدينة ،وغري ذلك!
هذه قامة من يحلمل الدكتوراه ويتوىل من�صبا رفيعا يف الوزارة� ،أما من ال يحملون
�شهادات �أو �أ�شباه �أميني �أو �أ�شباه متعلمني فحدث وال حرج ،ولكنهم مع ذلك ال يتوروعون
عن الغطر�سة والعنجهية حني يتحدثون عن املثقفني احلقييني والعلماء العظام ب�أنهم نكرات
رواق عربي العدد 70

160

التطهري العرقي فى الثقافة

وجمهولون ،وتنا�سوا �أن ال�شهرة لي�ست مقيا�سا للجودة ،وعتاة املجرمني �أ�شهر من كبار
ال�صاحلني والزاهدين.
ي�أتي بعد ذلك وقبله من ي�صف تطهري وزارة الثقافة من الفا�سدين و�أعداء الثقافة احلقيقية
للأمة ،ب�أنه تطهري عرقي ،دون �أن يدري مفهوم التطهري العرقي الذي يعني الق�ضاء على
عن�رص ب�رشي ال ينتمي �إىل العن�رص الذي ميلك القوة.
واجب الإ�سالميني �أن يهتموا بال�ش�أن الثقايف و�أال يرتكوه للأقلية املارك�سية والنا�رصية
والليربالية التي ال تتوقف عن طم�س الإ�سالم وا�ستئ�صاله وتغييبه ومطاردته .يجب على
الإ�سالميني �أن يتداركوا خط�أ كبريا وتق�صريا عظيما مكن �أعداء الإ�سالم من خمهم ودماغهم
وعقولهم بال�سيطرة على وزارة الثقافة والإعالم والتعليم.
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الإعالم الر�سمي
�ضد الرئي�س والإ�سالم*
د .حلمي القاعود
 5دي�سمرب 2012

وثائق

�أفهم �أن يكون �إعالم الل�صو�ص الكبار والطائفيني واملرتزقة
واملعادين للإ�سالم من ال�شيوعيني والنا�رصيني والليرباليني� ,سواء
كان مرئيا �أو م�سموعا �أو مقروءا �ضد الرئي�س والإ�سالم والوطن فهذه
م�س�ألة طبيعية ،لأن هذا الإعالم يدرك جيدا �أن النظام الدميقراطى
�سيقوم بدوره عاجال �أو �آجال فى مقاومة الف�ساد وحما�سبة الفا�سدين الذين
تربوا وتغذوا و�سمنوا حتى ب�شموا فى عهد احلكم الع�سكرى البولي�سى
الفا�شى طوال �ستني عاما ،ومل يحا�سبهم �أحد �أو يعرقلهم �أحد عن ال�سلب
والنهب با�سم القانون ،الذى كانوا ي�صنعونه على �أيديهم وب�أيدى ترزية
متخ�ص�صني فى تف�صيل القوانني التى تتيح لهم املزيد من الك�سب احلرام
دون �أن يقعوا حتت طائلة احل�ساب!

*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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فاملال احلرام مكن �أ�صحاب هذا الإعالم من اختيار الكوادر املاهرة فى التدلي�س والت�ضليل
والكذب و�إلبا�س احلق بالباطل والعك�س وحتريف الكلم عن موا�ضعه ،و�إقناع املتلقى ب�صدق
ما يقولون وهو يعلمون �أنهم منافقون وال يقولون احلق من قريب �أو بعيد.
باملال احلرام ا�ستطاعوا �أن يجندوا كبار الكتاب والأدباء واملفكرين واملثقفني ممن ال
يذكرون الله وال يعرف �ضمريهم معنى احلق والباطل �أو االهتزار ملا يراه حقا �أو باطال� ،إنهم
�أ�صحاب ال�ضمري امليت الذى يقول ما يريده �صاحب املنرب الإعالمى �أو يمُ ِّ يع احلقيقة �أو مي�سك
الع�صا من املنت�صف فى �أف�ضل الأحوال.
وقد ر�أينا فى ال�شهور املا�ضية ومنذ اال�ستفتاء على الإعالن الد�ستورى فى مار�س2011
�سيال من الأكاذيب وقلب احلقائق والت�شهري بالإ�سالم وامل�سلمني ما مل نره من قبل ،حيث كانت
الأمور �إىل حد ما بعيدة عن هذا ال�سعار املجنون الذى �أ�شعلته نتيجة اال�ستفتاء املذكور و�ألهبته
نتائج االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية ب�صعود التيار الإ�سالمى �إىل موقع امل�سئولية ،وك�أن كل
من يقول ال �إله �إال الله يجب عليه �أن يبتعد عن موقع امل�سئولية وال يقرتب منها ،لأنها ال تليق
به وال يجوز له �أن ي�شارك فى العمل العام ،فهو ال ي�صلح وينبغى له �أال يتطلع �إىل ذلك ،بدليل
�أن �أحدهم حتدث فى حيثيات رف�ضه للجمعية الت�أ�سي�سية ب�أن بع�ض �أع�ضائها ال يحبون املو�سيقى
وال يعرتفون بالهولوك�ست ،ومل يقل �أي�ضا �إن هناك من ال يوافقون على عبادة ال�شيطان!.
لقد ا�ستنفد �إعالم غ�سيل الأموال كل ما فى القامو�س البذيء من م�صطلحات و�صف بها
الرئي�س والإخوان وال�سلفيني وبقية التيار الإ�سالمى ،وللأ�سف ف�إن هذا القامو�س انتقل �إىل
الإعالم الر�سمى الذى متلكه الدولة ويقوده وزير �إ�سالمى ويفرت�ض �أن يكون حمايدا �أو
على الأقل ميلك لغة مهذبة تليق ب�إعالم يخاطب العقل واملجتمع ويحاول �أن ي�صل �إىل احلقيقة
من خالل عر�ض الأفكار املتنوعة ومناق�شتها ب�شكل متكافئ ي�ساعد املتلقى على الفهم والتمييز
واالختيار.
مل �أفهم مثال �أن تعر�ض قناة النيل الإخبارية مل�ؤمتر نادى الق�ضاة ملدة �أربع �ساعات تقريبا
وكانت توجه فيه �إىل الرئي�س والإخوان وغريهم ,القذائف امللتهبة والهتافات املعادية التى ال
تليق بالنخبة الق�ضائية والقانونية ،وفى الوقت نف�سه ف�إن القناة الر�سمية املذكورة تخ�ص�ص �أقل
من �أربع دقائق مل�ؤمتر من �أجل م�رص الذى �أيد الرئي�س والنظام الثورى وك�شف تناق�ضات
امل�ؤمتر الأول وعر�ض وجهة نظر مغايرة.
مل �أفهم �أن ت�ست�ضيف هذه القناة وغريها من القنوات الر�سمية �ضيوفا مزمنني من عهد املخلوع
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الفا�سد معظمهم من ال�شيوعيني والنا�رصيني والليرباليني ،ليلعنوا النظام وينتقدوا الرئي�س
وي�شوهوا بالباطل كل ما يتخذه من خطوات ،ودون �أن يكون فى مواجهتهم من يدح�ضون
افرتاءاتهم و�أكاذبيهم وترهاتهم وتدلي�سهم وت�ضليلهم  ..بل �إن مذيعى القنوات والإذاعات
الر�سمية ال يحرتمون لغة احلياد وااللتزام املهنى وكثري منهم ي�سفر عن عداء رخي�ص غري
م�سوغ للرئي�س والإ�سالم ،و�أب�سط ما يفعله بع�ضهم �أن يرتك خ�صم الرئي�س يتكلم طويال دون
مقاطعة� ،أما امل�ؤيد �أو من يتحدث مبو�ضوعية ف�إنه يقاطعه مرات عديدة وي�شتت �أفكاره �أو
يخرج �إىل فا�صل �أو يذيع نب�أ عاجال وهو ال�شئ نف�سه الذى يفعله مذيعوا ومذيعات القنوات
الطائفية وغ�سيل الأموال مع ال�ضيوف �أنف�سهم...
عند كتابة هذه ال�سطور كانت قناه النيل الثقافية وهى قناة متخ�ص�صة حمدودة امل�شاهدة تقدم
برناجما بعنوان «ال�شعب يريد» وكان املذيع ال�شاب الذى ال �أعرف ا�سمه يدخل فى و�صلة
هجاء رخي�ص للإعالن الد�ستورى وللإخوان والرئي�س ويتحدث عن الرئي�س الإله والإخوان
�أ�صحاب الدم الأزرق الذى يختلف عن دماء بقية املواطنني وعن العناد الذى ميثله النظام
وعن �إرادة ال�شعب الذى �أ�سقط ح�سنى مبارك فى ثورة يناير وعن اجلماهري التى جتمعت
باملاليني فى ميدان التحرير وتنادى ب�إ�سقاط النظام احلاىل وعن  ....وعن.....
ومل يكتف املذيع ال�شاب املتحم�س �ضد الرئي�س والنظام والإعالن الد�ستورى بالهجاء بل
ا�ستدعى الرئي�س الأ�سبق جمال عبد النا�رص بو�صفه الرئي�س امللهم الذى اهتم بالفالحني والفقراء
وخ�ص�ص لهم الأرا�ضى ومنحهم الكرامة واحلرية و .....وبالطبع مل يقل الفتى املتحم�س فى
التلفزيون الر�سمى جلمهورية م�رص العربية �أن جمال عبد النا�رص اهتم باملعار�ضني ف�ألقى بهم
وراء ال�شم�س وعذبهم عذابا وح�شيا غري م�سبوق كانت الكالب البولي�سية املدربة �إحدى �أدواته
وكان النفخ وال�صعق بالكهرباء وت�سمية الرجال ب�أ�سماء الن�ساء بع�ض �صوره ...ثم �أتى ب� ٍ
أغان
وت�سجيالت ت�شري �إىل �أن الفتى يفعل ماي�شاء دون �أن يدرك �أن مهنته «�إعالمي» يقدم الوقائع
دون �أن ينحاز �إىل هذا التيار �أو ذاك ،ولكنه �أخربنا بعد قليل �أنه يوجه ال�شكر �إىل رئي�س القناة
التى يبث من خاللها ورئي�س قطاع القنوات املتخ�ص�صة على ما يبذالنه من تغيري فى الأداء
الإعالمي املواكب للأحداث!
لن �أتكلم عما يقوله ال�شيوعيون والنا�رصيون الذين تتم ا�ست�ضافتهم بكرثة فى الإذاعة
ويقولون كالما م�سموما وم�ضلال دون �أن يجدوا �صدا �أو ردا من �ضيوف مناظرين �أو من
املذيعني واملذيعات الذين ي�ست�ضيفونهم!
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هل هذه حرية �إعالمية حقيقية �أم هى عني واحدة يتحدث بها الإعالم الر�سمى الذى ميثل
الدولة ويعلم �أن �أكرث من  %70من ال�شعب امل�رصى على الأقل ترف�ض حكم الأقليات والف�ساد
وت�ؤيد خطوات الرئي�س �ضد م�ؤامرات هذه الأقليات ومعها الفلول و�أتباع النظام الذى �سقط
ر�أ�سه ومل ت�سقط جذوره؟
حياء وخل ًقا ،ولكن هل مينعه ذلك من �إقناع العاملني فى دولة
�أعلم �أن وزير الإعالم ميلك ً
ما�سبريو بالقانون �أن يكونوا مهنيني ،قبل �أن يكونوا نا�رصيني �أو �شيوعيني �أو موالني للرائد
موافى؟
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امل�شروع الإ�سالمي يزعج اخل�صوم*
د .حلمي القاعود
 7مايو 2013

وثائق

يعتمد خ�صوم امل�رشوع الإ�سالمى على ال�صوت العاىل والتدلي�س
والت�ضليل فى التعبري عن رف�ضهم له ,و�إنكار �أى �إجناز يحققه م�سئول
ينتمى �إىل الإ�سالم ,وكان من املفارقات �أن تطالب جبهة املناه�ضة ب�إقالة
�أف�ضل وزير فى احلكومة احلالية وهو وزير التموين با�سم عودة ,لأنها
ال تريده �أن ي�ؤكد جناحه ويثبت �أن الإ�سالميني ميكن �أن يحققوا جناحا
ال من الف�ساد والديون واملتاعب.
ملمو�سا فى دولة ورثت ركام ًا هائ ً
خ�صوم امل�رشوع الإ�سالمى يعلمون �أن الأمور لو �سارت فى طريقها
الطبيعى ,ف�إن عجلة النهو�ض من العرثات �ست�سري بوترية �أف�ضل ,ولذا
مل يتورعوا منذ اال�ستفتاء فى مار�س � 2011أن ي�شنوا حرب ًا �ضد احلركة
الإ�سالمية بكل عنا�رصها ,وا�شتدت احلرب �رضاوة بعد انتخابات
جمل�س ال�شعب (املغدور!) الذى فاز فيه الإ�سالميون بالأغلبية الكربى,
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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وهى احلرب التى انتهت بحله فى ظروف مريبة ت�أديب ًا للإ�سالميني الذين يتحركون لإ�صالح
حال الوطن ,ومنذ �أعلن عن فتح باب الرت�شيح برئا�سة اجلمهورية ازدادت احلرب �رشا�سة
ووح�شية وبذاءة ,ومل تزل حتى اليوم م�ستهدفة رئي�س اجلمهورية املنتخب والإ�سالميني ب�صفة
عامة ,بغر�ض �إ�سقاط الدولة ومنع الرئي�س من �إنهاء املرحلة االنتقالية و�إقامة امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية التى ت�رشع وحتمى الوطن واملواطنني بالقانون وال�رشطة والق�ضاء.
الت�آمر على الدولة التى ي�شارك الإ�سالمييني فى بنائها مل يتوقف� .سواء كان من العنا�رص
التى �شعرت باليتم والرتمل بعد �سقوط املخلوع� ,أو العوا�صم الإقليمية والدولية التى ي�ؤملها
ال
�أن تكون م�رص حرة م�ستقلة متلك قرارها و�إرادتها ,ولذا ال يتوقف التحري�ض الإعالمى لي ً
ونهار ًا �ضد اال�سالميني والإ�سالميني فى الف�ضائيات امل�أجورة وال�صحف الكذوب لت�شويه كل
خطوة بل كل كلمة ينطق بها �إ�سالمى �أو منتم �إىل الإ�سالم!.
مل يذكر املناه�ضون �شيئا عن ما �أجنزه الرئي�س امل�سلم املنتخب �أو الإ�سالميون العاملون فى
الدولة ,بل �أنهم كانوا ومازالوا ي�سخرون من كل �إجناز يحققه الإ�سالميون فى الظروف ال�سيئة
التى �أن�شاتها الثورة امل�ضادة ,لتعطيل الإنتاج ,و�إثارة الفو�ضى واالنفالت الأمنى ووقف حال
النا�س ,ف�ضالًعن املظاهرات التى تنتهى بهجوم على املطالح احلكومية و�إحراقها ,وا�ستخدام
اخلرطو�ش واملولوتوف واحلجارة وك�رس الرخام.
لقد حقق الرئي�س املنتخب مل�رص �أعظم �إجناز فى الع�رص احلديث حني �أنهى �ستني عاما من
احلكم الع�سكرى والبولي�سى ,وا�ستطاع �أن ينجز د�ستورا �شاركت فيه �أطياف ال�شعب املختلفة
ليقر حرية امل�رصى وكرامته وم�ساواته ببقية املواطنني ,وفتح املجال �أمام حرية التعبري �إىل
�أق�صى مدى لدرجة �أن عبيد مبارك وخدام بيادته و�أجهزته ارتدوا ثياب البطولة ,و�رشبوا
م�سحوق ال�شجاعة ل�سبه و�شتمه و�إهانته على �صفحات �صحفهم امل�أجورة و�شا�شات الل�صو�ص
الكبار!.
فى عهد الرئي�س املنتخب �أ�صبح متاح ًا للأفراد وال�رشكات وغريهم حق �إ�صدار ال�صحف,
و�إن�شاء املحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية ,واجلمعيات الأهلية والأحزاب ال�سيا�سية
مبجرد الإخطار ,ومل يعد �إ�صدار �صحيفة مثال يتطلب انتظار �سنوات طوال ,وتنفيذ ا�شرتاطات
ت�شبه احل�صول على لنب الع�صفور.
لقد �صار عهد الثورة وفى ظل قيادة الرئي�س املنتخب هو عهد االنتخابات بامتياز التى يختار
فيها النا�س ما يريدون مبح�ض �إرادتهم ,ولعل اختيار قيادات اجلامعة متثل النموذج الذى �أعاد
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الكرامة للأ�ساتذة بعد عقود من الهوان واخل�ضوع لإرادة �ضابط �أمن الدولة الذى كان يحكم
الكليات واجلامعات ,ويقرر هو من يكون رئي�س الق�سم ومن يكون وكيل الكلية وعميدها,
ومن يكون رئي�س اجلامعة ,وي�ستبعد من ي�شاء ويقرب من يختار .الآن �صارت كل املنا�صب
تتم وفقا لالختيار احلر من جانب الأ�ساتذة ومعاونيهم.
ق�س ما يجرى فى اجلامعة على النقابات والتنظيمات الأهلية والأحزاب ,حيث �أ�صبح
�صوت الفرد هو املرجح ملن يقود �أو ينه�ض باملهمة املوكولة �إليه .مل يعد املقرب من احلكومة �أو
من ير�ضى عنه �أمن الدولة هو الذى يتقدم ويقود.
على امل�ستوى االجتماعى ,فقد كانت هناك خطوات م�ؤثرة ل�صالح النا�س ,من تثبيت
للعمالة امل�ؤقتة ,وتدريب �آالف ال�شباب وتعيينهم فى امل�صانع وال�رشكات وزيادة فى مرتبات
جميع العاملني فى الدولة ,وتخفي�ض املرتبات الفلكية لبع�ض املحظوظني من العاملني فى ال�سلك
احلكومى ,و�إلغاء الديون �-أقل من ع�رشة �آالف جنيه -امل�ستحقة على الفالحني ,وقد �شمل
ال
هذا الإعفاء �أربعة و�أربعني �ألف فالح متعرث كانوا مدينني مبليار ون�صف مليار جنيه .ف�ض ً
عن تخ�صي�ص معا�شات ا�ستثنائية لأ�رس ال�شهداء وم�صابى الثورة ,وزيادة معا�ش ال�ضمان
االجتماعى �إىل ثالثمائة جنيه واالهتمام باملر�أة املعيلة.
وعلى امل�ستوى االقت�صادى فقد مت توقيع ع�رشات االتفاقيات لال�ستثمار فى خمتلف مناطق
اجلمهورية ,مع العديد من دول العامل التى زارها الرئي�س وفى مقدمتها تركيا وقطر وال�صني
ورو�سيا وال�سودان بلغت ع�رشات املليارات من اجلنيهات ,والإعالن عن وقف اخل�صخ�صة
ورف�ض ف�صل العمال واملهند�سني حتت م�سمى املعا�ش املبكر ,والعمل على �إعادة ال�رشكات
ال�صناعية الكبرية �إىل م�ستواها ال�سابق وزيادة �إنتاجها وت�شجيع عمالها فى العديد من ال�رشكات,
مثل� :رشكة احلديد وال�صلب و�رشكات الغزل والن�سيج والنحا�س والأملونيوم ,و�إعادة ت�شغيل
م�صنع الن�رص لل�سيارات لإنتاج ال�سيارات امل�رصية ,والرتخي�ص لل�رشكة امل�رصية لالت�صاالت
بو�صفها �أول �رشكة م�رصية لت�شغيل �شبكة املحمول الرابعة داخل م�رص ,و�إن�شاء م�صانع
ال
للإلكرتونيات وبناء ال�سفن والبدء فى تنفيذ م�رشوع تطوير قناة ال�سوي�س ,والذى �سيدر دخ ً
�سنوي ًا قدره  200مليار دوالر ,وتوقيع عقد م�رشوع تنمية �شمال غرب خليج ال�سوي�س على
م�ساحة  6كيلو مرتات ,ويوفر نحو � 40ألف فر�صة عمل ,با�ستثمارات مقدارها  1.5مليار
دوالر.
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ثم هناك التو�سع فى ا�ست�صالح الأرا�ضى وزيادة �إنتاج القمح عن طريق �رشائه من الفالح
بال�سعر العاملى مما يقلل عملية ا�سترياده من اخلارج ,والتخل�ص من فر�ض �رشوط الدول
امل�صدرة.
فى ظل الق�صف الإعالمى الفاجر ,واخلروج �إىل ال�شارع باملولوتوف واخلرطو�ش
واحلجارة ,ومكر الدولة العميقة التى تخرب وتعوق احلركة ,يقوم الرئي�س ومن معه بالعمل
والإجناز الذى ي�سخر منه عبيد مبارك وخدام البيادة ,حيث ال يتوقفون عن تب�شرينا باجلوع
واحلرب الأهلية ودعوة اجلي�ش لالنقالب على ال�رشعية والدميقراطية ,ولكن الله غالب على
�أمره.
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نزع الهوية*
د .حلمي القاعود
 9يناير 2013

وثائق

فى الفرتة املا�ضية عقدت احلظرية الثقافية جمموعة من املهارج –ال
�أعرف كم تكلفت وال دوافع �إقامتها فى هذا الظرف ال�صعب الذى حتتاج
فيه م�رص �إىل كل قر�ش يذهب فى الهواء– وال �أدرى ما هو العائد منها
على ال�شعب املظلوم الذى يتهمونه باجلهل والأمية بل ي�ضعونه �أحيانا فى
�صف البهامن!
فى افتتاح ن�شاطات مهرجان الأفالم الت�سجيلية والق�صرية والر�سوم
املتحركة «كام» فى دورته الثانية ,قال موالنا الذى فى احلظرية� :إنه ال
ميكن لهذا الوطن �أن يت�أثر فنه و�إبداعاته بالظروف التاريخية التى مير
بها الآن ،ولن ي�ستطيع �أى ف�صيل �أو تيار �أو فئة �أن ينتزع منا هويتنا.
لأنها لو انتزعت منا لتحولنا �إىل جثة بال روح ,وي�ستحيل لهذا الوطن �أن
يتحول �إىل جثة بال روح ,ف�ستبقى م�رص دائما بفنها وثقافتها و�إبداعها».
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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وكالم موالنا الذى يف احلظرية �صحيح �إذا كان يق�صد ثقافتنا الإ�سالمية والعربية التى
�أ�سا�سها القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية والرتاث العظيم الذى خلفه الآباء والأجداد ال�صاحلون,
�أما �إذا كان يق�صد ثقافة «الهي�شك ب�شك» �أو ثقافة الهل�س �أو فن الت�سطيح واالبتذال فهذا لي�س من
ثقافتنا وال من هويتنا ،وال ينت�سب �إلينا ب�سبب من الأ�سباب.
وال ريب �أن موالنا الذى فى احلظرية يحاول �أن يبدو ثائرا وهو �إبن حظرية النظام الفا�سد
التى ا�ستمرت ربع قرن من الزمان فقد �أ�ضاف قائال� :إن �صعوبة مهرجان كام ال�سينيمائي
الدويل وحتى فى دورته ال�سابقة تكمن فى هذا احلراك الثقافى وال�سيا�سى واالجتماعى وهذه
الروح الثائرة اجلديدة فى حياتنا وهذا الهدير املتوا�صل الذى ن�أمل من خالله �أن ي�ستقر هذا
الوطن و�أال يتعار�ض التعبري من خالل �أى �شكل من �أ�شكال التعبري املحرتم �سواء فى الكتابة �أو
التظاهر مع حرية الفن والإبداع.
وهذا الكالم على ركاكته ال يعرب عن ثورة ,ولكن يدور فى دائرة ال�سيولة والرخاوة التى
�صنعتها عقود الف�ساد املجرم التى ا�ستمرت �ستني عاما ,ويزيد عليها هذا الإنفاق ال�سفية الذى
ال مربر له.
وفى افتتاح ما ي�سمى م�ؤمتر «الدين وال�سيا�سة» الذى انعقد م�ؤخرا باملجل�س «الأعلى
للثقافة» عرب �أحدهم عن ا�ستيائه ال�شديد من تباط�ؤ �إدارة املجل�س فى تنظيم الندوات والفعاليات
والأن�شطة و�أعدادها ,وهوما �أدى �إىل ت�أخر امل�ؤمتر ،وت�ساءل« :هل هذا متعمد لأن الندوة
حول «الدين وال�سيا�سة»؟ ،ووا�ضح �أن ح�سن نية الرجل جعله يرجح الإهمال الرتباط امل�ؤمتر
بالدين وال�سيا�سة ,فالدين الذى هو الإ�سالم ال مكان له فى املجل�س الأعلى للثقافة ,و�سبق �أن
قال �أمينه احلاىل �إنه لن ي�سمح بتديني الأدب وال �أ�سلمة الفن.
والأعجب من ذلك �أن �أبرز امل�شاركني فى امل�ؤمتر من �أ�شد اخل�صوم عداء للإ�سالم ,و�إن
كانوا �أكرث مودة لغريه من العقائد ،لقد قال �أحدهم وهو مارك�سى قدمي يو�صف ب�أنه �أ�ستاذ
التاريخ الإ�سالمى�« :إننا نعي�ش فى حالة من الفو�ضى الدينية نتيجة �أن التفا�سري القر�آنية
والأحاديث النبوية ممتلئة بالإ�رسائيليات فيما عدا تفا�سريى الزخم�رشى وابن الرازى».
ويبدو �أن ح�رضته مل ي�سمع قط عن اجلهود الإ�سالمية ال�ضخمة التى بذلت فى القدمي
واحلديث والدرا�سات التى و�ضعت ملعاجلة مو�ضوع الإ�رسائيليات وك�شفها والتحذير منها.
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مل يكتف �صاحبنا املارك�سى القدمي مبا ادعاه عن الإ�رسائيليات ,ف�أ�ضاف �إليه �أن العرب
قدميا كانوا يلجئون �إىل يهود املدينة املنورة فى تفا�سريهم للقر�آن الكرمي ،مو�ضحا �أن ذلك يعد
�أحد �أ�سباب حالة الفو�ضى الدينية التى نعي�شها الآن فى م�رص.
�إن الرجل ي�شطب جهود �أمة ب�أكملها ليف�رس الفو�ضى الدينية –كما ي�سميها– التى تعي�شها م�رص
الآن ،ولو �أنه كان باحثا يربط الظواهر ب�أ�سبابها ،لعرف �أن ما ي�سميه فو�ضى دينية حم�ض
�ص ما تعي�شة الأمة الآن ب�أنه فقر فى
هراء ،لأن اختالف النا�س فى الفهم �أمر طبيعى,
ّ
ول�شخ َ
احل�صيلة املعرفية الإ�سالمية لأ�سباب منها :انهيار الأزهر الذى خربه امل�ستبدون ،وف�ساد املناهج
التعليمية التى خلت عمليا من تعليم الدين ،وتوح�ش الإعالم العلمانى وحربه ال�رش�سة �ضد
الإ�سالم على مدار ال�ساعة ،وعدوان احلظرية الثقافية الدائم على الإ�سالم وامل�سلمني.
�إن امل�ؤمتر الذى مل ي�ضم عاملا واحدا من علماء اال�سالم واقت�رص على احلظائريني ومن
�شابههم ،ي�أتى فى �إطار ت�شويه الثقافة الإ�سالمية وتفريغها من م�ضمونها ،بل يعرب فى بع�ض
جوانبه عن خلل فكرى وا�ضح فى فهم الإ�سالم ،وها هو �صاحبنا يطالب املنادين بتطبيق
ال�رشيعة �أن يقوموا بتطبيقها مثلما فعل العز بن عبد ال�سالم ،ومبدئيا نحن نوافقه على ذلك،
ولكن هناك �س�ؤاال :هل ال�رشيعة مل تكن مطبقة قبل العز بن عبد ال�سالم؟ �أمل يكن هناك م�سلمون
كرث طبقوا ال�رشيعة الإ�سالمية قبل العز وبعده؟ و�أين يقف هو وهو �أ�ستاذ تاريخ �إ�سالمى من
تطبيق ال�رشيعة؟ هل ي�ؤمن بها حقا؟ �أو �إنه يك�شف عن عدائه لل�رشيعة والدين حني يزعم �أن كل
تاريخيا
الدول التى مرت بالتجربة الثيوقراطية �أى خلط الدين بال�سيا�سة –كما يدعى– �أثبتت
ً
�أن «الدين» كان «ركوبة» من �أجل الو�صول �إىل ال�سلطة ولتحقيق �أغرا�ض ت�سيئ للدين وال
أغرا�ضا بعيدة عن الدين.
حتقق �إال �
ً
والثيوقراطية –لو �سمح ىل ال�شيوعى القدمي– هى حكم رجال الإكلريو�س ولي�س جمرد
خلط الدين بال�سيا�سة.
�إنهم يحكمون بالدين غري الإ�سالمى ،ويفر�ضون احلرمان ويتف�ضلون بالغفران،
والإ�سالم لي�س فيه �إكلريو�س ،وال حرمان وال غفران ،الإ�سالم فيه �أحكام ت�شمل الأوامر
والنواهى التى يقبلها كل م�ؤمن بالإ�سالم ومنتم �إليه.
وفى النهاية تبقى احلظرية الثقافية وما تقيمه من مهارج وم�ؤمترات معادية للإ�سالم
ورا�ضية له متار�س �سلوكا همجيا يجب الت�صدى له وت�صحيحه ،فالوزارة ملك للدولة �أى
لل�شعب امل�سلم الذى ينفق عليها ويتكفل مبوازنتها.
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�إنها متاكدة فى �أعماقها �أن الإ�سالم هو ثقافة الأمة و�أ�سا�س �إبداعها وفنونها ...ولكن
احلظائريني ي�رصون على احلرب �ضد الإ�سالم م�ستخدمني الو�سائل امللوثة وما بالك ب�صعلوك
من �صعاليك احلظرية يرى �أن علماء الإ�سالم هو �سبب االحتالل ال�صليبى وهجوم التتار
الوح�شى على بالد امل�سلمني؟ ثم يزعم �أن ما نراه الآن من تنحية كل مفاهيم العلم احلديث،
ومناهج التفكري والبحث القومي ،واكت�شافات واخرتاعات وتطوير هو رغبة «علماء الدين
والدعاة» هل �سمعتم عن ذلك فى م�رص يا قراء؟.
لقد �آن الأوان للت�صدى للحظرية الثقافية ،وتطهريها من خ�صوم الإ�سالم ،و�أن�صار النظام
امل�ستبد الفا�شى الذى �سقط ر�أ�سه ومل ت�سقط �أذرعه بعد!
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�شبيحة احلظرية يحتلون الوزارة*
د .حلمي القاعود
 12يونيو 2013

وثائق

مل يرتدد �شبيحة احلظرية الثقافية يف احتالل مكتب الوزير
بالزمالك ،منعوا الوزير وامل�سئولني من دخول الوزارة وممار�سة
عملهم ،و�شهدت الغرف التي يعمل فيها الوزير وم�ساعدوه مناظر
غرائبية للغزاة التقدميني امل�ستتنريين ،تدل على ا�ستهانة فا�ضحة باملكان
الذي يحتلونه واملكانة التي ميثلها.
مريبا .ترك لهم احلبل على الغارب ليعيثوا يف
الأمن كان موقفه
ً
املكان ي�ضاف �إىل ف�سادهم املزمن العتيق ،مل يتحرك �أحد لريد ه�ؤالء
الغزاة املعتدين ،وعندما ذهب بع�ض ال�شباب الراف�ض لف�ساد الوزارة
لالحتجاج على �سلوكهم وت�أييد الوزير يف مكافحة الف�ساد ،انهال عليهم
و�سلبا ب�أقذع �ألفاظ البذاءة وال�شتائم ،مما ال
�رضبا
التقدميون امل�ستنريون
ً
ً
�أ�ستطيع كتابته ،وقد طالت البذاءات رئي�س الدولة والوزير واحلركة
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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الإ�سالمية جميعا.
لقد تنادى احلظائريون ال�شيوعيون الدمويون الحتالل الوزارة ،وتوارد عليهم �أ�شياعهم
من الطبالني والزمارين وامل�شخ�صاتية واملهرجني وجتار الهل�س و�أبواق الإعالم الداعر،
واملحظيات الالتي يتمرغن يف املاليني احلرام التي �أغدقها عليهم �أعوان النظام الفا�سد ال�سابق،
ف�ضال عن مثقفي نظام مبارك الذين �ألهوه وفرعنوه و�سوغوا جرائمه وتنكيله بال�شعب امل�رصي،
و�أ�شادوا بديكتاتوريته وطغيانه وعاونوه يف حربه على الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أ�شاعوا فكر
الإباحية والفح�ش والزندقة والإحلاد ،ودافعوا عن ال�شيوعي ال�سوري الذي �سب الذات الإلهية
يف «وليمة لأع�شاب البحر» ،و�أق�صوا كل �صوت ينحاز �إىل دين الأمة وثقافتها وقيمها.
ه�ؤالء املعادون ملنهج الله مل ي�ستجيبوا لإرادة ال�شعب امل�رصي وامل�سلم بالتعبري عن ثقافته
وعقيدته ،بل حالوا بينه وبني ذلك بكل وح�شية و�صفاقة يف الو�سائط التي ت�صدرها الوزارة
ب�أموال امل�سلمني ،وراح بع�ضهم يف كذب مف�ضوح يدعي �أن الوزير اجلديد جاء لإحالل ثقافة
الإخوان امل�سلمني حمل الثقافة امل�رصية.
ه�ؤالء اخلرا�صون يتجاهلون �أنه ال يوجد �شئ ا�سمه ثقافة الإخوان امل�سلمني ..هناك ثقافة
�إ�سالمية ينهل منها امل�سلمون والب�رشية كلها ،وهى ترقي على الثقافات الأخرى التي و�ضعها بنو
الإن�سان ،ومنها ما يدعو �إليه �شبيحة احلظرية زعما ب�أن الثقافة امل�رصية هى الثقافة الفرعونية
الوثينية التي تعبد الفرعون من دون الله ،ه�ؤاء ال�شبيحة متخلفون يريدون �أن يفر�ضوا علينا
ثقافة الفراعنة الوثنية وميحوا الثقافة الإ�سالمية ،ولكن هيهات!! فثورة يناير قامت لتحرير
الإ�سالم يف م�رص من وثينة العلمانية وال�شيوعية والنا�رصية والليربالية ،ولن ت�سمح بعودة
الوثنية مرة �أخرى لتحتل الدماغ امل�سلم ،وتفر�ض عليه �أن ي�ست�أ�صل �إ�سالمه و�رشيعته وقيمه،
دون ذلك خرط القتاد!
قال �أحدهم �إن قيام وزير الثقافة ب�إلقاء خطبة يف م�سجد رابعة العدوية هو ت�رصف غري
عاقل باملرة ،لأنه ا�ستخدم بيوت الله لالحتماء من غ�ضب املثقفني!! هل بيوت الله �ضد الثقافة
ياهذا؟ �أمل ت�سمع عن املحا�رضات الثقافية التي تلقي يف الكنائ�س والكن�س؟ ثم من �أنتم؟ ومن الذي
منحكم و�صف املثقفني دون غريكم؟
و�صف حظائري �آخر الوزير اجلديد بـ «قطعة ال�شطرجن» التي يحركها مكتب الإر�شاد
بجماعة االخوان امل�سلمني لأهدااف معينة ..كالم م�ضحك ..هل �صارت حماربة الف�ساد
وتطهري الوزارة الفا�سدة من الأمور التي يحركها مكتب الإر�شاد؟ ما هذا التفكري ال�سخيف الذي
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ي�صدر عمن نهبوا الوزارة و�أموال الفقراء على مدى ربع قرن من الزمان؟ الغريب العجيب
�أن بع�ضهم يدعي �أن جماعة الإخوان امل�سلمني على عداء مع الثقافة امل�رصية منذ �إن�شائها،
وين�سى ه�ؤالء �أن كوادر الإخوان وبقية احلركة الإ�سالمية وهم مئات الألوف معظمهم من
�أ�صحاب امل�ستوى الرفيع يف الثقافة العملية والأدبية ،وهو ما ال يتوفر ل�شبيحة احلظرية الذين
ال يجاوزون الع�رشات وال يفقهون غري حفظ امللخ�صات عن املذاهب املادية وخا�صة املذهب
ال�شيوعي الدموي الإجرامي!
لقد زعم الفا�شيون �أن�صار اال�ستبداد �أن وزير الثقافة اجلديد �أتى لي�شعل النريان يف �صفوف
املثقفني امل�رصيني عقل الأمة و�ضمريها احلي حتت دعاوى التطهري ومل يرتدد الوزير اجلديد
يف الإعالن عن خططه لإق�صاء جميع التيارات الثقافية والفكرية .ويتنا�سى ه�ؤالء �أن من
ي�سمون باملثقفني امل�رصيني مل يكونوا يف يوم ما عقل الأمة و�ضمريها ،وما هم �إال دمي حركها
النظام الفا�سد نظري نهبها لأموال الوزارة ،ويف �سبيل ذلك قاموا ب�أب�شع عملية �إق�صاء ملن
يخالفهم الر�أي والفكر ،ويكفي �أنهم �أق�صوا اال�سالم عن وزارة الثقافة وحاربوه ،وعملوا
وفكرا و�سلوكً ا.
منهجا
على ا�ستئ�صاله وتغييب كل من ي�ؤمن به
ً
ً
لقد �أعلن الوزير �أنه جاء لتكون الوزارة جلميع التيارات ،مبا فيها �أهل احلظرية ،ولكن
القوم ي�رصون على �أن الوزارة ملكية خا�صة لهم ،ال يجوز للوزير �أو الرئي�س �أن يقرتب
منها ،وك�أنهم �سجلوا منا�صبهم يف ال�شهر العقاري لي�ستمروا يف الإف�ساد والنهب با�سم الثقافة.

لقد طرح الوزير بع�ض الأمثلة للتدليل على الف�ساد الذي �صنعه احلظائريون ،ومنها:
موتور يف هيئة الكتاب يتم �إ�صالحه بـ� 57ألف جنيه .جملة «�إبداع» تبيع  %7من املطبوع
وميثل املرجتع  .%93م�رسح �سيد دروي�ش بالإ�سكندرية يبيع يف حفلة  8تذاكر من  .620جملة
تتكلف � 85ألف جنيه وتبيع مببلغ  3140جنيها .جريدة «القاهرة» توزع  %33من �إجمايل
املطبوع .ملف �أكادميية روما بال �أ�صول وبال �ضوابط ،وفيه �أرقام ح�سابات غريبة وفيه
تالعبات �أغرب.
هذه جمرد �أمثلة ب�سيطة ال تتطرق �إىل مغارة التفرغ وال�سينما وامل�رسح وال�صناديق �إياها
واملجل�س الأعلى واجلوائز وامل�ؤمترات واملهارج وغريها ،ولكن �أرامل مبارك ي�رصون �أن
تكون وزارة الثقافة امل�رصية التي ينفق عليها ال�شعب امل�رصي امل�سلم عزبة خا�صة ين�رشون من
خاللها ال�شيوعية والإحلاد والإباحية ،ويحاربون الإ�سالم وعقيدته و�رشيعته.
الوزير مل ي�أت با�سرتاتيجة وا�ضحة للق�ضاء على الفنون والثقافة يف البالد كما يزعم الكذبة،
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ولكنه جاء ليق�ضي على الف�ساد والإق�صاء ،ونهب �أموال الدولة بغري حق ،و�إهدارها يف الهواء.
�إن �أرامل مبارك الذين يبحثون �آليات الت�صعيد داخيا وخارجيا ،ويقف معهم الإعالم
الداعر الذي يتيح لهم م�ساحات زمنية طويلة و�صفحات ورقية وا�سعة ،لن يحققوا غاياتهم .فقد
حترر اال�سالم يف م�رص –بف�ضل الله -ولن يعود �إىل القيود ،ولو تخاذل �أهله وتقاع�سوا عن
ن�رصة الوزير ،وقعدوا يف بيوتهم ،واهتموا بق�ضايا �أخرى ،وتركوا املجال وا�سعا وف�سيحا
للحظائريني الفا�سدين يلعبون وميرحون وي�رضبون ويكذبون� ..سوف تنت�رص ثقافة الإ�سالم
الإن�سانية على ثقافة ال�شيوعيني الدموية �إن �شاء الله تعاىل ،ولله جنود ال�سموات والأر�ض.

رواق عربي العدد 70

وثيقة

177

اجلل�سة « »57للجنة مركز املر�أة..
ا�ستمرار ملحاوالت هدم الأ�سرة*
كاميليا حلمي
 12مار�س 2013

وثائق

ت�سعى العلمانية العاملية بكل ما متلكه من �أدوات مادية ومعنوية لهدم
الأ�رسة وت�ضييع حقوق املر�أة التى وهبها الله عز وجل �إياها ,وذلك من
خالل عقدها مل�ؤمترات تعقبها م�ؤمترات ,ووثائق تتبعها وثائق...
ت�صدرها جلنة مركز املر�أة بالأمم املتحدة بدعوى حماية حقوق املر�أة.
ومع قليل من الدرا�سة املو�ضوعية لهذه الوثائق جندها بعيدة كل
البعد عن حماية حقوق املر�أة ,كما �أنها ال حترتم التنوع الدينى والثقافى
ل�شعوب الأر�ض ,وتعمل على فر�ض منط ثقافى (�أوحد) عليها,
فهى تفر�ض علينا واقع ال ميت ملجتمعاتنا ب�أى �صلة ,ثم تفر�ض علينا
من منظورها حلوال لهذا الواقع االفرتا�ضى الذى لي�س له وجود فى
جمتمعاتنا.
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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فالأمم املتحدة ت�سعى من خالل هذه الوثائق �إىل التدخل فى �أدق خ�صو�صيات احلياة
الأ�رسية حتى �أنها لتتدخل فى العالقة �شديدة اخل�صو�صية بني الزوج وزوجته ,وبني الأب
و�أبنائه بدعوة حماية املر�أة والفتاة من العنف!!.
وفى �سبيل �سعيها لهذا التدخل ,ف�إنها تعقد م�ؤمترا �سنويا فى مقرها بنيويورك ,بهدف متابعة
احلكومات فى تطبيق االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملر�أة والطفل (اتفاقية �سيداو ,وثيقة بكني,
وغريها) ,حيث تطرح فى كل مرة وثيقة جديدة بغر�ض موا�صلة ال�ضغوط عليها لتت�أكد من
التزام احلكومات بالتطبيق الكامل والفورى لتلك الوثائق.
ت�ساو مطلق:
ٍ
وفى جل�سة هذا العام (اجلل�سة  )57للجنة مركز املر�أة بالأمم املتحدة ,والتى تعقد فى الفرتة
 15-4مار�س  ,2013تطرح وثيقة بعنوان� :إلغاء ومنع كافة �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء
والفتياتagainst violence of forms all of prevention and Elimination“.
”girls and women
ومن خلف ذلك ال�شعار الرباق الذى تطرحه ,ت�أتى املطالبة باحلريات اجلن�سية للفتيات,
وحقوق ال�شواذ ,وذلك من خالل م�صطلح «العنف املبنى على اجلندر (النوع)» ,لأن جندر
تعنى رجل وامر�أة و�آخرين من ال�شواذ ,وبالتاىل ف�إن املطالبة مب�ساواة اجلندر ت�شمل م�ساواة
ال�شواذ بالأ�سوياء ,كما ت�شمل �إلغاء ملء الفوارق بني الرجل واملر�أة داخل الأ�رسة وخارجها.
وت�صبح �أى فوارق فى املعاملة تندرج حتت م�صطلح «العنف املبنى على اجلندر“Gender
 ,”violence baseوللق�ضاء على ذلك «العنف» ينبغى حتقيق الت�ساوى فى املعاملة بني كل
الأنواع ,فال يجب معاقبة ال�شواذ ,بل لهم احلق فى ممار�سة �شذوذهم باعتباره حرية �شخ�صية
ال يجب التعدى عليها ,وينبغى حتقيق الت�ساوى املطلق بني الرجل واملر�أة ,فى الأدوار
احلياتية ,وفى الت�رشيعات!.
مطالبات الوثيقة:
ولذلك ف�إن الوثيقة اجلديدة التى تطرحها الأمم املتحدة فى جل�ستها هذا العام ت�شتمل على
املطالب التالية:
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-1

1ا�ستبدال ال�رشاكة بالقوامة ,واالقت�سام التام للأدوار داخل الأ�رسة بني الرجل واملر�أة
مثل :الإنفاق ,رعاية الأطفال ,ال�شئون املنزلية.

-2

2الت�ساوى التام فى ت�رشيعات الزواج مثل� ،إلغاء كل من :التعدد ,والعدة ,والوالية,
واملهر ,و�إنفاق الرجل على الأ�رسة ,وال�سماح للم�سلمة بالزواج بغري امل�سلم وغريها.

-3

3الت�ساوى فى الإرث.

-4

�4إلغاء ا�ستئذان الزوج فى :ال�سفر �أو العمل �أو اخلروج �أو ا�ستخدام و�سائل منع احلمل.

-5

�5سحب �سلطة التطبيق من الزوج ونقلها للق�ضاء ,واقت�سام كافة املمتلكات بعد الطالق.

-6

�6إعطاء الزوجة احلق فى �أن ت�شتكى زوجها بتهمة :االغت�صاب �أو التحر�ش ,وعلى
اجلهات املخت�صة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغت�صب �أو يتحر�ش
ب�أجنبية.

-7

7منح الفتاة كل احلريات اجلن�سية ,بالإ�ضافة �إىل حربة اختيار جن�س ال�رشيك� ,أى �أن
تختار �أن تكون عالقاتها اجلن�سية طبيعية �أو �شاذة ,مع رفع �سن الزواج �إىل الثامنة
ع�رش.

-8

8توفري و�سائل منع احلمل للمراهقات ,وتدريبهن على ا�ستخدامها ,مع �إباحة الإجها�ض
للتخل�ص من احلمل غري املرغوب فيه حتت م�سمى احلقوق اجلن�سية والإجنابية.

-9

9م�ساواة الزانية بالزوجة ,وم�ساواة �أبناء الزنا بالأبناء ال�رشعيني م�ساواة كاملة فى
كل احلقوق.

�1010إعطاء ال�شواذ كافة احلقوق وحمايتهم واحرتامهم ,و�أي�ضا حماية العامالت فى البقاء.
لعبة «تعلية ال�سقف»:
ول�ضمان مترير هذه الوثيقة -وغريها من الوثائق– يتم فتح الباب للإ�ضافات والتعديالت
فتبد�أ �أمريكا واالحتاد الأوروبى وغريهما فى �إدخال بع�ض الإ�ضافات التى تت�سم باجلر�أة
والوقاحة ,حتى لي�صبح الن�ص الأ�صلى للوثيقة ن�صا مالئكيا �إذا ما قورن بتلك الإ�ضافات..
ثم تبد�أ املفاو�ضات لتخفيف حدة تلك الإ�ضافات ,و�إدماجها �ضمن الن�ص الأ�صلى ,فى مقابل
التوقيع على الوثيقة النهائية.
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ومن �أمثلة ذلك �أن الواليات املتحدة �أ�ضافت فقرة كاملة عن حقوق ال�شواذ والعامالت فى
الدعارة ,حيث �أدانت ... :جميع �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء والفتيات ,مبا فى ذلك ال�شواذ
( )LGBTوالعامالت فى اجلن�س التجارى» (املادة.)5
ومن �أمثلة ذلك �أي�ضا ا�ستبدال كلمة ( )LGBTبكلمة ( )Homosexualsبناء على طلب
ال�شواذ �أنف�سهم لي�صبح امل�صطلح اجلديد لل�شواذ هو ( ,)LGBTوالتى تعنى :ال�سحاقيات
( ,)LESBIANS:Lوال�شواذ من الرجال ( ,)GAY:Gثنانيو املمار�سة (,)Bisexual:B
املتحولون ( ,)Transgender:Tوذلك بهدف الت�أكيد على متثيل كل فئة منهم ب�شكل وا�ضح
فى االتفاقيات الدولية!
املراقبة وامل�ساءلة:
وتتكرر عرب هذه الوثيقة املطالبة باملراقبة والتقومي وامل�ساءلة (evaluating, Monitoring
 )accountabilityفى موا�ضع عدة ,مبا يعد انتهاكا �رصيحا ل�سيادة احلكومات ,وفر�ض
للرقابة الدولية عليها والتدخل فى �شئونها الداخلية ,بل فى �شئون الأفراد الداخلية �شديدة
اخل�صو�صية.
بل �إن الأمر و�صل �إىل مطالبة االحتاد الأوروبى ( )EUبتحويل ما �أطلق عليها «جرائم
العنف املبنى على اجلندر»�إىل حمكمة اجلرائم الدولية ( ,)ICCولن يقت�رص الأمر هنا على
جرائم االغت�صاب املمنهج �أثناء احلروب ,و�إمنا نظرا لتعميم مفهوم «جرائم العنف املبنى على
اجلندر» فى الوثيقة ,ف�إن �أى ممار�سة تدخل فى نطاق ذلك التعريف� ,سيتم حتويلها-وفقا
لتلك الإ�ضافة� -إىل اجلرائم الدولية ( ,)ICCوب�صفة خا�صة ما اطلقوا عليه «العنف اجلن�سى
 ,»Violence Sexualوالذى ي�شمل �أي�ضا العالقة اخلا�صة بني الزوج وزوجته.
وهنا مكمن اخلطر ,فحتى هذه اللحظة ,مل يكن يرتتب على خمالفة اتفاقية (�سيداو) �أى
عقوبات دولية� ..أما �إذا مت حتويل ما ي�سمى بـ»جرائم العنف املبنى على اجلندر» �إىل تلك
املحكمة� ,إىل تلك املحكمة ,تكون (�سيداو) قد حتولت بالفعل �إىل �إلزام حقيقى ,يرتتب على
عدم الوفاء عقوبات دولية.
ونحن ك�شعوب ثارت على �أنطمة ا�ستعبدتها ع�رشات ال�سنني نرف�ض �أن نوا�صل العبودية
لهيئات دولية حتاول �أن ت�سلبنا احلرية والكرامة ,وتنتهك �أعرا�ضنا ..فمتى منتلك حقا �إرادتنا
ونقول ال لكل ما يتعار�ض مع �رشيعتنا وقيمنا و�أخالقنا؟
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رئي�س منتخب ود�ستور �شعبي
وقلة م�شاغبة*
عامر ال�شماخ
 2دي�سمرب 2012

وثائق

نحن الآن �أمام م�شهد ملتب�س ,هناك �رشعية ثورية متمثلة فى
رئي�س دولة منتخب انتخابا نزيها وفق �إرادة �شعبية حرة ,وهناك
م�رشوع د�ستور ينتظر توقيع ال�شعب عليه ,وهو من �أعظم د�ساتري
العامل و�أف�ضلها ..وفى مقابل ذلك هناك قلة م�شاغبة تريد �إف�ساد امل�شهد
و�إهالة الرتاب على ما مت ويتم من �إجنازات ,وال تكتفى بذلك –والذى
ميكن اعتباره من قبيل �شطط املعار�ضة -بل تريدها فو�ضى وتود لو
�أعيدت م�رص �إىل الوراء بف�سادها وخيبتها واختفائها من قائمة دول العامل
املحرتم.
و�إزاء ما يجرى من �إ�رصار على تخريب البلد وال�رشوع فى تق�سيمه
على يد هذه القلة التى تعاونها �أطراف عربية وغربية ومتدها باملال
والإعالم ال يحق لرئي�س اجلمهورية املنتخب �أن يقف مغلول اليدين
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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�سلبى القرار ,بل الواجب املفرو�ض عليه -مبقت�ضى اختيار ال�شعب له� -أن يحفظ �أمن الوطن
ويرعى ا�ستقراره ,ويقف فى وجه ه�ؤالء الفا�سدين الذين مل يقدروا ظرف البلد وال �أو�ضاعه
الع�صيبة وال احلالة النف�سية لأبنائه الذين �ساءهم ما يجرى لبلدهم وو�ضعوا �أيديهم على قلوبهم
ال يدركون ماذا يجرى غدا �أو بعد غد.
لقد �أ�صاب الرئي�س فى قراراته التى اتخذها فيما عرف بـ «الإعالن الد�ستورى» ولو فعل
غري ذلك خلا�صمه ال�شعب كله �إال تلك الفئة ال�شاردة ,لأنه ال تطهري لدولة الف�ساد والق�ضاء على
�آخر معاقلها �إال ب�إقالة النائب العام ,ولن ينجح القرار �إال بحزمة ت�رشيعية �صغرية ت�ضمن �أال
ينقلب ه�ؤالء الثعابني عليه ،كما انقلبوا من قبل .لكن �أن ت�ستغل هذه الطائفة هذه القرارات
الثورية ,وتخرج -دون منطق خلروجها -كى تك�رس وتخرب وتعطل املرور وتعتدى على
املواطنني وحترق مقرات الأخوان وتقتل وت�صيب �شبابهم ،فهذا ما ال يجب ال�سكوت عنه,
ويحتاج -من الآن– �إىل قرارات �رسيعة و�إرادة ناجزة حتمى البالد والعباد من �رشور ه�ؤالء
املرتزقة.
وهذا �أي�ضا دور رئي�س اجلمهورية الذى يجب �أن يعرب عن �شعبه ويحقق رغباته,
ويلبى طموحاته ,وال�شعب يريد جلم ه�ؤالء و�إعادتهم �إىل ال�صواب وتعليمهم معانى الوطنية
واالنتماء ,و�أن يقدموا م�صالح الوطن على م�صاحلهم ال�شخ�صية التافهة ,و�أال ي�ضعوا �أيديهم
يف �أيدي من يعادى بالدهم ,و�أال يح�صلوا على متويل ممن تلطخت �أيديهم بدماء مواطينهم
امل�رصيني ...وهذا �أقل ما ميكن فعله مع ه�ؤالء القلة� .إن الت�أخري عن �ضبط ال�ساحة ال�سيا�سية
ومعرفة الداخل واخلارج فيها ,وال�سيطرة على حالة الفو�ضى التى �صارت عارمة ,لن جننى
من ورائه �سوى وطن مهلهل �أو �صومال �آخر –ال ي�سمح الله -وهذا �ضد رغبة ال�شعب الذى
خرج باملاليني منذ ظهر ال�سبت املا�ضى حتى م�ساء الأحد يطالب بحماية ال�رشيعة وال�رشعية,
ويبدى ا�ستعداده لفداء بلده وحماية مقدراته ..وال �أظن �أن هناك رئي�س دولة لديه كل هذا
الت�أييد وميتنع عن املبادرة ب�أخذ قرار هنا �أو هناك �أو �سن قانون رئا�سى ,ل�ضمان خروج البلد
�آمنا من هذا امل�أزق الذى و�ضعته فيه قلة منزوعة الوطنية وال�ضمري..
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فيهم الكفار واملنافقون*
د .حممد عبداللطيف
 19يونيو 2013

وثائق

املداهنة ال�سيا�سية ال ميكن �أن تكون على ح�ساب الثوابت الإ�سالمية،
وتخطئة بع�ض الإعالميني ومتاجرة بع�ض ال�سيا�سيني بت�رصيح
�أحد العلماء الذي قال فيه �إنه يوجد فيمن �سينزل يوم  30يونيو كفار
ومنافقون� ،أمر ال ي�سع علماء الإ�سالم ال�سكوت عنه �أو متريره ،لأن
ما قاله هذا العامل اجلليل يتوافق مع �رصيح القر�آن الكرمي و�صحيح ال�سنة
النبوية.
فال يخفى على �أحد �أن قطاعا عري�ضا من غري امل�سلمني �سينزلون
يوم  30يونيو بدافع طائفي ،وبتحري�ض من رجال دينهم الذين وقعوا
على ا�ستمارة «مترد» داخل دور عبادتهم وبت�شجيع من �صحف وقنوات
رجال �أعمالهم التي عودتنا على متابعة م�سرية �شربا احلا�شدة ،التي
تخرج رافعة �صلبانها عند كل دعوة �إىل �إ�ستقاط الرئي�س املنتخب.
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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و�أقرر بو�ضوح ال لب�س فيه� ،أنه ال ميكن لأي �سلفي �أو �أزهري �أو م�سلم لديه درا�سة
ب�أولويات الإ�سالم ون�صو�صه وحقائقه� ،أن يزعم خط�أ القول بكفر غري امل�سلمني و�ضاللهم،
دون �أن يرتتب على ذلك �أي انتهاك حلرماتهم ال�شخ�صية �أو انتقا�ص حلقوقهم الدينية
والد�ستورية ،فهذه م�سلمات وا�ضحة يف �رصيح القر�آن الكرمي وثوابت الإ�سالم الذي يعتنقه
غالبية امل�رصيني ،ولي�س يف و�سع �أي عامل من علماء الإ�سالم �أن ي�ستنكر هذا الكالم �أو �أن
يطالب قائله بالرتاجع عنه.
والغريب �أن املرتزقة من الإعالمني واملداهنني من ال�سيا�سيني يعلمون علم اليقني �أن غري
امل�سلمني يف م�رص يعتقدون �أن امل�سلمني كفار و�ضالون ،بل �إنهم يعتقدون �أن �أبناء املذهب
املخالف داخل ديانتهم ،كفار ال حظ لهم يف اخلال�ص ،لهذا يفرقون بني الرجل وزوجته �إن
انتقل �إىل مذهب غري مذهبهم ،ومع ذلك فنحن نرى الأ�شاو�س من الإعالميني وال�سيا�سيني
يتبجحون على علمائنا فقط ،فيما يتعاملون باحرتام بالغ ،بل وبفخر بع�ضهم باالنحناء ليطبع
قبالته على �أيدي علماء غرينا.
�أما عن و�صف العامل اجلليل بع�ض من �سيخرجون يوم  30يونيو ب�أنهم منافقون فهو و�صف
موافق ل�صحيح القر�آن الكرمي الذي ال ميكن ت�أويله �أو حتريف مدلوله.
فه�ؤالء الذين يت�سمون ب�أ�سماء امل�سلمني ثم يعلنون �رصاحة �أن ال�رشيعة مل تعد �صاحلة للتطبيق
يف زماننا ،ويهدفون من خروجهم يوم  30يونيو ،لي�س لإ�سقاط الرئي�س فقط ،بل �إىل تغيري
الد�ستور الذي وافق عليه ال�شعب ،وخ�صو�صا تلك املواد التي حتفظ للدولة امل�رصية احلد الأدنى
من هويتها الإ�سالمية� ،أو التي تفر�ض �أن تكون القوانني غري خمالفة لل�رشيعة الإ�سالمية..
ه�ؤالء قوم منافقون ،ومعهم يف �سلك النفاق كل من ي�ؤيدهم وقد عرف حقيقة مق�صدهم..
نقولها مبلء �أفواهنا ،وال نخ�شى لومة �إعالمي مرتزق� ،أو �سيا�سي مداهن� ،أو �أزهري �أعماه
بغ�ضه للتييار الإ�سالمي عن حقائق القر�آن ون�صو�صه النا�صعة .ومن هذه الن�صو�ص قوله
ون �أَ َّن ُه ْم � َآم ُنوا بمِ َ ا �أُنزِ َل �إِل َْي َك َو َما �أُنزِ َل ِمن
ين َي ْز ُع ُم َ
تعاىل يف �سورة الن�ساء�( :أَلمَ ْ َت َر �إِلىَ ا َّل ِذ َ
اغ ِ
َّ
ان َ �أن ُي ِ�ضل َُّه ْم
ون �أَن َي َت َحاكَ ُموا �إِلىَ
وت َو َق ْد �أُ ِم ُروا �أَن َيكْ ُف ُروا ب ِِه َو ُيرِ ي ُد َّ
الط ُ
ال�ش ْيطَ ُ
َق ْب ِل َك ُيرِ ي ُد َ
الر ُ�س ِ
ون
نز َل الل َُّه َو�إِلىَ
�ضلاَ اًل َب ِعي ًدا(َ )60و�إِذَ ا ِقيلَ ل َُه ْم َت َعال َْوا �إِلىَ َما �أَ َ
َ
ني َي ُ�ص ُّد َ
ول َر�أَ ْي َت المْ ُ َنا ِف ِق َ
َّ
َ
َ
َ
ون بِالل َِّه �إ ِْن �أ َر ْد َنا
�ص َاب ْت ُهم ُّم ِ�ص َيبةٌ بمِ َ ا َق َّد َم ْت �أ ْي ِديهِ ْم ث َُّم َج ُاء َ
َع َ
نك ُ�ص ُد ً
وك َي ْح ِل ُف َ
ودا( )61فَكَ ْي َف �إِذَ ا �أ َ
�ض َع ْن ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُقل ل َُّه ْم فيِ
ين َي ْعل َُم الل َُّه َما فيِ ُقلُوبِهِ ْم َف�أَ ْعرِ ْ
�إ اَِّل �إ ِْح َ�سا ًنا َو َت ْو ِفي ًقا(� )62أُو َل ِئ َك ا َّل ِذ َ
�أَن ُف ِ�سهِ ْم َق ْو اًل َب ِل ًيغا(َ )63و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا ِمن َّر ُ�س ٍ
اع ِب�إِذْ ِن الل َِّه).
ول �إ اَِّل ِل ُيطَ َ
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قال ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،وهو من رواد الإ�صالح الإ�سالمي يف عرف العلمانيني:
«والآية ناطقة ب�أن من �صد و�أعر�ض عن حكم الله ور�سوله عم ًدا ،وال �سيما بعد دعوته �إليه
وتذكريه به ،ف�إنه يكون منافقا ال يعتد مبا يزعمه من الإميان وما يدعيه من الإ�سالم ،وهى
حجة الله البالغة على املقلدين لبع�ض النا�س فيما ا�ستبان حكمه يف الكتاب وال�سنة ،وال �سيما �إذا
دعوا �إليه ووعظوا به».
وقال الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،وهو �أحد دعاة الإ�صالح الديني يف عرف العلمانيني:
«�إن احلامل لهم على هذا ال�صدود هو اتباع �شهواتهم ،و�ألفتهم للباطل ،وعدو احلق يعر�ض
عنه �إعرا�ضا �شديدا».

�ض َع ْن ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُقل ل َُّه ْم فيِ �أَن ُف ِ�سهِ ْم
ومن هنا ندعو امل�رصيني بدعوة القر�آن الكرميَ ( :ف َ�أ ْعرِ ْ
َق ْو اًل َب ِل ًيغا) ..ندعوهم �أن يحرتموا كل تعبري �سلمي يف معار�ضة ال�سلطة ،و�أن ي�ستفهموا غ�ضب
البع�ض من �أوجه الق�صور التي ال ميكن �إنكارها ،و�أن يعر�ضوا يف الوقت ذاته عن دعوة
املنافقني التي تهدف �إىل طم�س هوية م�رص الإ�سالمية ،ويك�شفوا الغطاء عن �سعيهم لالنقالب
على الإرادة ال�شعبية ،والتحري�ض على العنف ،وتوفري الغطاء الإعالمي وال�سيا�سي ملن
ميار�سونه.

�ض َع ْن ُه ْم» لأننا نريد
قال ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يف تف�سريه للآية ال�سابقةَ « :ف�أَ ْعرِ ْ
أنا�سا مد�سو�سني بينهم ،لذلك
�أن ُنظهر منهم يف كل فرتة �شيئا ل ُنعلّم املجتمع اليقظة �إىل �أن هناك � ً
البد من احلذر» ..وال�شيخ ال�شعراوي ال ميكن �أن يقال عنه �إنه �سلفي �أو �إخواين.
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هل تتكرر غزوة الأحزاب؟!*
خالد �إبراهيم
 22يونيو 2013

وثائق

ال �شك �أن التاريخ يعيد تكرار الأحداث ذاتها و�إن اختلفت �أ�سماء
ال�شخ�صيات الالعبة �أو امل�ؤثرة يف هذه الأحداث اختالفًا طفيف ال ي�ؤثر
يف جمملها.
عجيبا �أن يتحدث القر�آن الكرمي عن ق�ص�ص الأقوام
لذلك مل يكن
ً
ال�سابقني وبخا�صة بني �إ�رسائيل يف ع�رشات املوا�ضع من �سوره الكرمية،
وذلك كي ي�أخذ منها امل�ؤمنون العرب والعظات ،وغالبا ما يدور ال�رصاع
يف تلك الق�ص�ص بني احلق والباطل ،بني حزب الله وحزب ال�شيطان،
بني الذين خلقهم الله �أحرارا والذين ارت�ضوا الذل والعبودية للب�رش �أو
املال ،بني الذين �سمت نفو�سهم للعلياء والذين انحطت �أخالقهم واتبعوا
ال�شهوات.
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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وقد ر�أينا �أن الثورة الفرن�سية التي يتغنى الكثريون اليوم ب�شعاراتها (احلرية والإخاء
وامل�ساواة) قد وجدت من يحاربها من الفرن�سيني ،و�شهدت �رصاعا مريرا بني �أن�صارها
و�أن�صار املا�ضي البائد وا�ستمر هذا ال�رصاع �سنوات طويلة حتى مت ح�سمه.
ور�أينا �أن احلرب الأهلية الأمريكية حدثت نتيجة حملة الرئي�س الأمريكي �إبراهام لنكولن
لتحرير العبيد ،وتعترب هذه احلرب الأكرث دموية يف التاريخ الأمريكي ،حيث �أدت اىل مقتل
وعددا غري معروف من ال�ضحايا املدنيني.
جنديا
620.000
ً
ً
م�ؤخرا� ،سمعت ق�صة مفادها �أن زوجة �أحد الر�ؤ�ساء املحرتمني زارتها بع�ض �صويحباتها
القدامى ،وا�شتكني لها من �سوء الأحوال وطلنب �أن تنقل لزوجها الرئي�س �صورة الأو�ضاع
ال�سيئة ،ف�إذا بالرئي�س يطلب منها �أن تخربهن �أن يقر�آن �سرية النبي –�صلى الله عليه و�سلم-
جيدا ف�سيجدن ما ي�شفي �صدورهن.
قلت يف نف�سي وملاذا ال �أحاول �أنا �أي�ضا �أن �أعيد قراءة ال�سرية رغبة يف �إراحة �صدري ،وال
�أدري ملاذا بد�أت �أ�ستغرق يف قراءة غزوة الأحزاب �أو غزوة اخلندق والعي�ش يف �أحداثها.
وبعد االنتهاء من القراءة ت�ساءلت فيما بيني وبني نف�سي :هل من املمكن �أن تتكرر �أحداث
غزوة الأحزاب؟!
هل �سرنى اليهود -من وراء �ستار– يجمعون �شتات الأحزاب من حدب و�صوب وي�ؤلفون
بني من كانت له عداوات ظاهرة وحروب طاحنة ،يغرون فئة بالأخذ بالث�أر ممن هزمهم
يف ال�سابق ،ويغرون فئة ثانية ب�أموال وغنائم ،ويغرون فئة ثالثة ب�إزاحة من �ضيق عليهم
ومنعهم من الإف�ساد يف الأر�ض ،وذلك ال�ستئ�صال امل�ؤمنني عن بكرة �أبيهم؟!
هل �سرنى بع�ض اجلبناء ي�ؤثرون ال�سالمة وال يخرجون للدفاع عن املظلومني �ضد الفئة
الباغية ويتعللون بحجج واهية ويقولن �إن بيوتنا عورة؟!
هل �سرنى املنافقني ي�سارعون لو�ضع �أيديهم واالن�ضمام للأحزاب املت�آمرة خ�شية �أن ت�صيب
امل�ؤمنني دائرة ،وين�سون العهود التي قطعونها مع الله وي�شرتوا بها ثمنا قليال؟!
ويف املقابل هل �سرنى �أهل احلق يجتمعون على قلب رجل واحد ويت�شاورون فيما يفعلون
وي�ضعون خطة ملواجهة الأحزاب ويبذلون جهدهم و�أموالهم و�أرواحهم وكل ما يف و�سعهم
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دفاعا عن احلق و�أهله؟!
هل �سرنى امل�ؤمنني يبتلون ويزلزلون وميح�صون وتبلغ قلوبهم احلناجر ويخ�شون �أن
يتخطفهم النا�س حتى �أن بع�ضهم يقبل �أن يعطي الأحزاب بع�ض ما يطلبون ،كي يعودوا
وبع�ضهم يرف�ض �إعطاء الدنية؟!
هل �سرنى «نعيم بن م�سعود» �آخر وهو يخذِّل عن امل�ؤمنني ويقوم بالوقيعة بني الأحزاب
حتى يدب بينهم ال�شقاق وينف�ضوا ويعودوا من حيث �أتوا؟!
و�أخريا هل �سرنى ن�رص الله وت�أييده ينزل على امل�ؤمينن الذين بذلوا ما يف و�سعهم ومل يعد
لهم من ملج�أ �سوى ربهم؟!
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الو�ضع الراهن فى ظالل القر�آن*
خالد �إبراهيم
 30يونيو 2013

وثائق

عندما نقف عند �آيات الله بتمعن وتدبر جند فيها نربا�سا ي�ضئ لنا
الطريق وير�شدنا للطريق القومي .وجند ذلك بو�ضوح عند ال�صعاب
وامللمات ،حيث ن�ست�شعر �أن الآيات وك�أنها نزلت الآن وبخ�صو�ص هذا
احلدث �أو ذاك.
فيظل القر�آن هو منهاجنا ود�ستورنا ومالذنا والبو�صلة احلاكمة
لت�رصفاتنا وحلركة املجتع والعامل من حولها و�صدق امل�صطفى الأمني
حني قال:

«كتاب الله فيه خرب ما قبلكم ونب�أ ما بعدكم وحكم ما بينكم .هو الف�صل
لي�س بالهزل ،هو الذي ال تزيغ به الأهواء ،وال ي�شبع منه العلماء ،وال
يخلق عن كرثة رد ،وال تنق�ضي عجائبه ،هو الذي من تركه من جبار
ق�سمه الله .ومن ابتغى الهدى يف غريه �أ�ضله الله ،هو حبل الله املتني
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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وهو الذكر احلكيم ،وهو ال�رصاط امل�ستقيم ،هو الذي من عمل به �أجر ،ومن حكم به عدل،
ومن دعا �إليه هدى اىل �رصاط م�ستقيم».

وعند ا�ستعرا�ض مامتر به م�رص الآن من حتديات عديدة وحالة ا�ستقطاب حادة م�صطنعة
وخمتلفة جند �أن يف كتاب الله احلكيم ال�رشح الوايف واحلل الأمثل والتو�ضيح الكا�شف واحلقيقة
املطلقة املبينة لكل ما متر به ،و�أ�ستعر�ض بع�ض الآيات الكرمية التي ا�ستوقفتني بهذا اخل�صو�ص
وعلى كل منا �سواء م�ؤيدين �أو معار�ضني �أن نعر�ض �أنف�سنا على تلك الآيات ونرى �أين نحن
منها �أو من �أي منها وهل ينطبق �إحداها �أو بع�ضها �أو كلها على �أي منا؟ ولي�س �أ�صدق من كتاب
الله لنقي�س �أنف�سنا و�أعمالنا عليه.
�رشع الله وحكمة خلق الإن�سان:
وحا َوا َّل ِذي �أَ ْو َح ْي َنا �إِل َْي َك َو َما َو َّ�ص ْي َنا ب ِِه �إ ِْب َر ِ
(�شرَ َ َع لَكُ م ِّم َن ال ِّد ِ
و�سى
ين َما َو َّ�صى ب ِِه ُن ً
يم َو ُم َ
اه َ
وه ْم �إِل َْي ِه الل َُّه َي ْج َتبِي �إِل َْي ِه َمن
ين َو اَل َت َت َف َّر ُقوا ِف ِيه كَبرَُ َعلَى المْ ُ�شرِْ ِك َ
َو ِعي�سَ ى �أَ ْن َ �أ ِق ُيموا ال ِّد َ
ني َما َت ْد ُع ُ
ال ِل َي ْع ُب ُد ِ
ون َما �أُرِ ي ُد ِم ْن ُه ْم ِم ْن رِ ْز ٍق َو َما
�س �إِ َّ
َي َ�شاء َو َي ْه ِدي �إِل َْي ِه َمن ُي ِن ُ
(و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالأِ ْن َ
يب) َ
�أُرِ ي ُد �أَ ْن ُي ْط ِع ُم ِ
ون)
اال�ستخالف يف الأر�ض:

ال�صالحِ ِ
الَ ْر ِ
َات ل ََي ْ�س َت ْخ ِل َف َّن ُه ْم فيِ ْ أ
ين
ا�س َت ْخل ََف ا َّل ِذ َ
(و َع َد الل َُّه ا َّل ِذ َ
ين � َآم ُنوا ِمنكُ ْم َو َع ِملُوا َّ
�ض كَ َما ْ
َ
ِ
ِ
ِ
هِ
ار َت َ�ضى ل َُه ْم َول َُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم �أَ ْم ًنا َي ْع ُب ُدو َن ِني اَل
ي
ذ
ل
ا
م
ه
ن
ي
د
م
َه
ل
م
َي
ل
و
م
ل
ب
َّ
ْ
ِمن َق ْ ْ َ ُ َ كِّ ننَ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ون بِي َ�ش ْي ًئا)
ُي�شرْ ِ كُ َ
الدعوة �إىل الله:

(اد ُع �إِلىَ َ�سبِيلِ َر ِّب َك ِبالحْ ِ كْ َم ِة َوالمْ َْو ِعظَ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َج ِادل ُْه ْم بِا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن �إ َِّن َر َّب َك ُه َو �أَ ْعل َُم
ْ
�ضلَّ َع ْن َ�سبِي ِل ِه )
بمِ َ ْن َ

نت ف َّظ ًا َغ ِل َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم
نت ل َُه ْم َول َْو كُ َ
( َفب َِما َر ْح َم ٍة ِّم َن الل ِّه ِل َ
يظ ا ْل َقل ِْب الَن َف ُّ�ضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك ف ْ
ني)
ا�س َت ْغ ِف ْر ل َُه ْم َو َ�شاوِ ْر ُه ْم فيِ الأَ ْمرِ َف�إِذَ ا َع َز ْم َت َف َت َوكَّ لْ َعلَى الل ِّه �إ َِّن ال ّل َه ُي ِح ُّب المْ ُ َت َوكِّ ِل َ
َو ْ
�سنة االبتالء:

ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم
ون (َ )2و َل َق ْد َف َت َّنا ا َّل ِذ َ
ا�س �أَن ُيترْ َ كُ وا �أَن َي ُقولُوا � َآم َّنا َو ُه ْم اَل ُي ْف َت ُن َ
امل(� )1أَ َح ِ�س َب ال َّن ُ
ال�س ِّي َئ ِ
ات �أَن َي ْ�س ِب ُقو َنا
ين َي ْع َمل َ
ِني (� )3أَ ْم َح ِ�س َب ا َّل ِذ َ
�ص َد ُقوا َول ََي ْعل ََم َّن الْكَ ِاذب َ
ۖ َفل ََي ْعل ََم َّن الل َُّه ا َّل ِذ َ
ُون َّ
ين َ
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ون
َ�س َاء َما َي ْحكُ ُم َ
�سنة الدفع:

�ص َو ِ
(ول َْوال َدف ُْع ِ
ات َو َم َ�س ِ
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ب َِب ْع ٍ
يها
�صل ََو ٌ
اج ُد ُيذْكَ ُر ِف َ
الله ال َّن َ
ام ُع َوب َِي ٌع َو َ
�ض ل َُه ِّد َم ْت َ
َ
يز)
� ُ ُه �إ َِّن ال َّل َه َل َقوِ ٌّي َعزِ ٌ
� َ َّن الل َُّه َم ْن َي ْن صرُ
ا�س ُم الل َِّه كَ ِثري ًا َول ََي ْن صرُ
ْ
الظاملون واملكر ال�سيئ:

ال َع َّما َي ْع َملُ َّ
ار ()42
ال تحَ ْ َ�سبنَ َّ ال ّل َه َغا ِف ً
َو َ
الظالمِ َ
�ص ِف ِيه الأَ ْب َ�ص ُ
ُون �إِنمَّ َ ا ُي�ؤَ ِّخ ُر ُه ْم ِل َي ْو ٍم َت ْ�ش َخ ُ
ني ُم ْق ِن ِعي ُر ُء ِ
ال َي ْر َت ُّد �إِل َْيهِ ْم َط ْرف ُُه ْم َو�أَ ْف ِئ َد ُت ُه ْم َه َواء ()43
و�سهِ ْم َ
ُم ْه ِط ِع َ
ون �إ اَِّل ُ�س َّن َت َْ أ
ني َفل َْن تجَ ِ َد ِل ُ�س َّن ِت ال َل ِّه َت ْب ِديلاً
ال َّو ِل َ
ال�س ِّي ُئ �إال َب�أَ ْه ِله ف ََهلْ َي ْن ُظ ُر َ
(وال َي ِح ْي ُق املَكْ ُر َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َول َْن تجَ ِ َد ل ُ�س َّنت ال َلّه تحَ ْ وِ يلاً )
ول ِم ْن ُه الجْ ِ َب ُ
ان َمكْ ُر ُه ْم ِل َت ُز َ
ال( )46فَلاَ تحَ ْ َ�سبنَ َّ
(و َق ْد َمكَ ُروا َمكْ َر ُه ْم َو ِعن َد الل َِّه َمكْ ُر ُه ْم َو�إِن كَ َ
َ
ام)
ال َّل َه مخُ ْ ِل َف َو ْع ِد ِه ُر ُ�سل َُه �إ َِّن ال َّل َه َعزِ ٌ
يز ذُ و ان ِت َق ٍ
ال�شيطان وتزيني الأعمال:

ان َما
(و َز َّي َن ل َُه ُم َّ
(و َز َّي َن ل َُه ُم َّ
ال�ش ْيطَ ُ
ال�سبِيلِ ف َُه ْم اَل َي ْه َت ُد َ
ال�ش ْيطَ ُ
َ�ص َّد ُه ْم َع ِن َّ
ان �أَ ْع َمال َُه ْم ف َ
ون) َ
َ
ُون)
ل
م
ع
ي
كَ ا ُنوا َ ْ َ َ
الف�ساد والإف�ساد:

ال ُت ْف ِ�س ُدو ْا فيِ الأَ ْر ِ
ون
َو�إِذَ ا ِقيلَ ل َُه ْم َ
ون (� )11أَال �إِ َّن ُه ْم ُه ُم المْ ُ ْف ِ�س ُد َ
�ض َقالُو ْا �إِنمَّ َ ا َن ْح ُن ُم ْ�ص ِل ُح َ
َول ِ
ون ()12
َـكن َّ
ال َي ْ�ش ُع ُر َ
َو ِم َن ال َّن ِ
ام َو�إِذَ ا
ا�س َمن ُي ْعجِ ُب َك َق ْول ُُه فيِ الحْ َ َي ِاة ال ُّد ْن َيا َو ُي ْ�شهِ ُد ال َّل َه َعلَى َما فيِ َق ْلب ِِه َو ُه َو �أَ َل ُّد الخْ ِ َ�ص ِ
َتولىَّ َ�س َعى فيِ ْ أَ
ال ْر ِ
يها َو ُي ْه ِل َك الحْ َ ْر َث َوال َّن ْ�سلَ َوالل َُّه اَل ُي ِح ُّب ا ْل َف َ�س َاد (َ )205و�إِذَ ا ِقيلَ
�ض ِل ُي ْف ِ�س َد ِف َ
َ
َ
ِ
ِ
ل َُه ا َّت ِق ال َّل َه �أ َخ َذ ْت ُه الْع َّز ُة ب ْ إِ
�س المْ َه ُاد ))206
ِالث ِْم ف ََح ْ�س ُب ُه َج َه َّن ُم َو َل ِب ْئ َ

(و َم ْن �أَ ْظل َُم ممِ َّ ن َّم َن َع َم�سَ ِ
ان ل َُه ْم
ا�س ُم ُه َو�سَ َعى فيِ َخرَاب َِها �أُ ْولَـ ِئ َك َما كَ َ
اج َد الل ِّه �أَن ُيذْكَ َر ِف َ
يها ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َع ِظيم)
ذ
ع
ة
ر
آخ
ل
ا
م
َه
ل
و
ي
ز
خ
ا
ي
ن
د
ال
م
له
ني
ف
ئ
�
آ
خ
ال
�
إ
ا
ُوه
ل
خ
�أَن َي ْد
َّ
ْ
ْ
فيِ
فيِ
َ
ُ
َ
َ َ ٌ
ُّ َ
ٌ َ ُْ
َ ُْ
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الو�ضع الراهن يف ظالل القر�آن

�سنن الن�رص:
ان َح ّق ًا َعل َْي َنا
(و َما ال َّن�صرْ ُ �إ اَِّل ِم ْن ِع ْن ِد ال َل ِّه ال َْعزِ يزِ الحْ َ ِك ِيم) (ولين�رصن ُ
(وكَ َ
الله من ين�رصه) َ
َ
ِ
ِ
ني)
ن
م
�
ؤ
ا
ُ
لمْ
َن�صرْ ُ ْ َ
تقوى الله:

(ومن يتق الله يجعل له خمرجا)( ،ومن يتق الله يجعل له من �أمره ي�رسا)( ،ومن يتق الله
يكفر عنه �سيئاته ويعظم له �أجرا).
ال�صرب وطاعة الله ور�سوله:
(و�أطيعوا الله ور�سوله وا تتنازعوا فثتف�شلوا وتذهب ريحكم وا�صربوا �إن الله مع
ال�صابرين)( ،يا �أيها الذين �آمنوا ا�صربوا و�صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)،
(فا�صرب �إن وعد الله حق وا�ستغفر لذنبك و�سبح بحمد ربك بالع�شي والإبكار).
الإخوة:
(�إمنا امل�ؤمنون �إخوة ف�أ�صلحوا بني �أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)( ،و�ألف بني قلوبهم
لو �أنفقت ما يف الأر�ض جميعا ما �ألفت بني قلوبهم ولكن الله �ألف بينهم �إنه عزيز حكيم).
حقائق وثوابت:
(والله غالب على �أمره ولكن �أكرث النا�س ال يعلمون)
(ف�إن مع الع�رس ي�رسا (� )5إن مع الع�رس ي�رسا)
(�إن الله ال ي�صلح عمل املف�سدين)
(�إن الله يدافع عن الذين �آمنوا)
العاقبة للمتقني:
ف�سادا والعاقبة للمتقني)
علوا يف الأر�ض وال ً
(تلك الدار الآخرة جنعلها للذين ال يريدون ً
م�رص:

(ادخلوا م�رص �إن �شاء الله �آمنني).
		

حفظ الله م�رص و�شعبها ورئي�سها من كل مكروه و�سوء.
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حني يهبط اخلطاب الليربايل*
م .نبيه عبداملنعم
 12يناير 2013

وثائق

ل�ستم �أكرث منا �إ�سالما ،نحن م�سلمون و�أنتم م�سلمون فال حتتكروا
الدين وال تتحدثوا با�سم الإ�سالم ،مرجعيتكم �إ�سالمية وهل نحن كفار.
كلمات ن�سمعها ليل نهار من الليرباليني والعلمانيني يحاولون بها
خداع النا�س ...وهل كفركم �أحد ..هل طعن �أحد فى �إ�سالمكم� ..إننا
مل ن�سمع �أح ًدا وخا�صة بعد الثورة يكفر �أح ًدا �أو يطعن فى �إ�سالمه ,وال
ميل الإ�سالميون من تكرار ذلك فى كل قناة وبكل و�سيلة ,والآخرون
م�رصون على تكرار نف�س الأ�سطوانة امل�رشوخة فى وجوه املنادين
باملرجعية الإ�سالمية.
ح�سنا يا �صديقى الليرباىل �أنا حمب للدين و�أنت كذلك و�أ�صدقاءك,
و�أنت حمب للقر�أن مثلى ...لكنى �أنادى باتخاذ هذا الإ�سالم الذى
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.
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حتبه مثلى مرجعية و�أنت ت�أبى ,و�أنا �أقول �إن الت�رشيعات و�أحكام القر�آن الذى حتبه مثلى
ت�صلح ليحكم بها زماننا ،و�أنت ال ت�صدق ذلك ،وال تقتنع به ،وتر�ضى ب�أى �شئ غري الإ�سالم
و�رشيعته لتحكم بني النا�س ،وتقف فقط فى وجه هذه املرجعية ،دون املرجعيات الأخرى،
عداء ي�صل �إىل درجة القتال.
والأفكار الأخرى مبرجعية الإ�سالم الذى تدعى حبه
ً
لكن املعادين للفكرة الإ�سالمية �أنواع ودرجات:

�أوال� :أنا�س خدعهم الإعالم ب�أنهم ليكونوا فى خانة املثقفني �أو الثوريني يجب �أن يكونوا
معار�ضني للمرجعية الإ�سالمية رمبا على �سبيل املو�ضة عند البع�ض ،عملية �شبيهة مبو�ضة
غريبة فى ال�ستينيات هى مو�ضة الإحلاد التى كان يفخر بها البع�ض دون �أن يدركوا معناها,
وهوالء �أي�ضا ال يدركون معنى وال فحوى املرجعية الإ�سالمية التى يعار�ضوها.
وهذا يتطلب من الإ�سالميني مزيدا من اجلهد الدعوي بتعريف ه�ؤالء بحقيقة الفكرة
الإ�سالمية.
ثانيا :البع�ض يعادى الفكرة الإ�سالمية نظرا لث�أرات وخالفات �شخ�صية جتاه احلاملني
للفكرة ,وذلك نتيجة معامالت دنيوية يومية عادية ..وهذا يتطلب من احلاملني لفكرة املرجعية
الإ�سالمية �أن يتحروا ح�سن املعاملة التى و�صى بها النبى �صلى الله عليه و�سلم وال�سماحة ,ولو
و�صل الأمر للتنازل عن �شئ من حقوقهم لله لأنهم فى النهاية �إما ي�أ�رسوا النا�س ب�أخالقهم و�إما
�سببا فى نفورهم من الفكرة التى يحملونها ويحبونها.
�أن يكونوا ً
ثالثا :كارهني للفكرة و�أ�صحابها ،نتيجة دخولهم كمر�شحني فى جوالت انتخابية �ضد
الإ�سالميني وخ�سارتهم �إياها �سواء فى النقابات �أو املجال�س النيابية ,ما �سبب عق ًدا �شخ�صية
جتاه الفكرة و�أ�صحابها ,والغريب �أن �أحدهم رمبا يكون ترتيبه ال�سابع �أو الثامن فى قائمة
النتائج وال ي�صب غ�ضبه �إال على الفائز ..املر�شح الإ�سالمى.
وه�ؤالء �سيتعلمون �أ�صول االختالف مع الوقت ومع كرثة املمار�سات الدميقراطية.
رابعا :ال�رشيحة الأكرب من املعار�ضني للمرجعية الإ�سالمية ه�ؤالء الذين حني ي�سمعون
إراديا يتح�س�سون �أيديهم خوفًا عليها من القطع ,طائفة كبرية من الهبا�شني
بال�رشيعة ف�إنهم ال � ً
والن�صابني وال�سارقني ,لي�سوا الل�صو�ص التقليديني الذين ميار�سون الن�شل فى الأتوبي�س
و�رسقة ال�شقق� ,إمنا هم ل�صو�ص من وجهاء املجتمع.
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جنوم ال�سيا�سة فى النظام ورجال املال ورجال الدولة وجنوم الفن والإعالم ,ه�ؤالء
الذين ظلوا �سنني طويلة ي�رسقون هذا البلد �رسقة مقنعة تتخفى فى ثياب هدايا ,فى ثياب حوافز
وبدالت من ال�صناديق اخلا�صة ,فى ثياب معامالت م�شبوهة بني رجال الأعمال وموظفني
كبار فى الدولة ,فى ثياب �أنواع خمتلفة من �رسقة البلد �أرا�ضيها وعقاراتها و�رشكاتها وثرواتها
من الغاز والبرتول والآثار والذهب� ,رسقة الوظائف املرموقة فى ال�رشطة والنيابة والق�ضاء
أي�ضا� ,أال تتحول هذه
والإعالم واخلارجية من م�ستحقيها من العقول النابهة ..نعم هذه �رسقة � ً
الوظائف امل�رسوقة �إىل �أموال فى النهاية.
�إنها ع�صابات كبرية و�شبكات وا�سعة من ال�سارقني امل�ستحقني لقطع اليد يتح�س�سون �أيديهم
كلما �سمعوا بال�رشيعة خوفا من قطع اليد ,يقفون �أمام امل�رشوع الإ�سالمى بكل طريق يثريون
قنابل الدخان حول �أنف�سهم يوهمون النا�س �أن اخلالف �سيا�سى فكرى ،لكنه لي�س كذلك �إمنا
هو اخلوف من حتقق الكابو�س� ,أن ي�ستيقظوا يوما فيجدوا �أنهم مل يعودوا يحملون �أيديهم.
وله�ؤالء و�أولئك من ال�سارقني وامل�رسوقني ..من الظاملني واملظلومني قامت الثورة ,لكل
ه�ؤالء كانت ال�رشيعة لتعيد احلق من غا�صبه �إىل �صاحبه فى الدنيا ثم بعد ذلك يحكم الله بني
اجلميع يوم القيامة.
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متى كان العلمانيون يجلون الأزهر؟!!!*
�أبو احل�سن اجلمال
 19يناير 2013

وثائق

يتباكى العلمانيون اليوم على الأزهر وتخوفهم الدائم من حماولة
الفزاعات املغر�ضة واملري�ضة ,ومل
�أخونته و�سلفنته ووهبنته �إىل �آخر ّ
يكن هذا عن �إميان مبكانة الأزهر ,و�إمنا هو تكتيك م�ؤقت ملهادنته
وحتييده فى �رصاعهم مع التيار الإ�سالمى ,واحلقيقة �أن الأزهر قد نال
الكثري من االفرتاءات على �أيدى العلمانيني الذين يكرهون �أ�صال تعاليم
الدين اال�سالمى وال يطيقونها ,التى تقف حائل دون حتقيق ما ي�صبون
�إليه ,فكالوا له ولرجاله التهم جزافا دون دليل مقنع ,فقد اتهموا رجاله
و�شبهوهم كرجال الدين امل�سيحى فى �أوروبا فى القرون الو�سطى الذين
�أذاقوا جمتمعاتهم الويل والثبور حتت م�سمى «الدولة الدينية» ,وادعوا
مرارا �أن الأزهر كان ال�سبب فى تخلف املجتمع ,وكذلك نزعوا عنه
كل ميزة وكل جهاد �ضد اال�ستعمار ،فى حني �أنهم مدحوا اال�ستعمار
*نقال عن موقع �إخوان �أون الين.

رواق عربي العدد 70

200

متى كان العلمانيون يجلون الأزهر؟!

نف�سه وزعموا �أنه ما جاء �إال لينري العقول التى �أظلمها الأزهر ,و�أرادوا دون حياء �أن يحتفلوا
مبرور مائتى عام على جميئه (الحظ دعوتهم باالتفاق مع وزير الثقافة الأ�سبق فاروق ح�سنى
لالحتفال مبرور مائتى عام على مرور احلملة الفرن�سية �سنة  ,)1988وكاد م�سعاهم �أن يتم
لوال وقوف نفر من هذا ال�شعب الذى قطع ال�سبيل �ضد �أعماالهم امل�شبوهة ,كذلك �أعادوا ن�رش
الكتب القدمية التى تعادى الفكرة الإ�سالمية مثل كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» ,و»فى
ال�شعر اجلاهلى» ,وكتب فرح �أنطون ,وين�رشون �أعمال حممد عبده مبتورة لتت�سق مع �سياق
فكرهم املنحرف ,فعندما ن�رش كتاب حممد عبده «الإ�سالم وامل�سيحية بني العلم واملدنية» نزعوا
توددا
منه اجلزء اخلا�ص بامل�سيحية ,ومت ن�رشه حتت عنوان «الإ�سالم بني العلم واملدينة»,
ً
للغرب ال�صليبى وهذه الف�ضيحة تتنافى مع �أب�سط قواعد املنهج العلمى ال�سليم ,وعندما ظهر فى
الأيام الأخرية اختالفا م�ؤقتا بني الأزهر وبع�ض التيارات ال�سيا�سية حول «قانون ال�صكوك
الإ�سالمية» نفخوا ه�ؤالء ليزيدوا من هوة هذا االختالف ويحولونه �إىل �رصاع مت�أجج,
وتباكوا على الأزهر ودوره التاريخى التى تريد فئة معينة �أن تعتدى عليه وت�سحب الب�ساط
منه وتباكوا طوال الوقت وا�ستغلوا الو�ضع للهجوم على هذا الف�صيل الوطنى الذى تخرج
معظم رجاله من الأزهر ويحرتمون تاريخه ورجاله.
�أمل ين�سى ه�ؤالء هجومهم امل�ستمر على الأزهر طوال املائة �سنة الأخرية واتهامهم ب�أنه ميثل
الطاغوت الذى يهدد البالد ويزرع ال�شقاق بني �أفراد املجتمع و�أنهم جتار دين؟!!!
ي�شبهون �شيخه ببابا روما فى الع�صور الو�سطى ..هو احلائل دون قيام مدنية حقيقية تنبذ
التع�صب القائم فى الأزهر .وفى هذه ال�سطور نقتطف بع�ض �أقوال ه�ؤالء الذين يتباكون الآن
على الأزهر املهدد من التيارات الإ�سالمية ,ويخ�شون وهبنته و�سلفنته و�أخونته ..فقد زعم
�أحدهم (جابر ع�صفور) فى تقدميه للطبعة الأخرية من كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» ,الذى
مت طباعته فى م�رشوع «ماما �سوزان» ,فقال« :كان د�ستور 1923على وجه اخل�صو�ص
جت�سي ًدا لكل ما حققته دعوات الدولة املدنية ال�سابقة من تقدم ,وما طرحته �أفكار املجتمع املدنى
من �صيغ ل�صورة امل�ستقبل ,ولقد انطوت جلنة الثالثني (التى �صاغت الد�ستور) نف�سها على
إيجابا ف�ضمت �إىل جانب العلمانى داعية الدولة املدنية,
�سلبا و� ً
تناق�ضات هذا امل�سار ال�صاعد ً
رجال الدين الأزهرى التقليدى النقلى الذى ظل يفكر فى الدولة الدينية الت�سلطية»!!!
و�إين �أ�سال و�أقول متى كان الأزهر مت�سلطا �أو م�شاركا فى احلكم وفى �أى ع�رص يا
ع�صفور؟ ,لقد افرتيت فى معظم كتبك ومقاالتك على الأزهر ورجاله وتاريخه ,وقد انتقدت
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موقف ال�شيخ العالمة حممد بخيت املطيعى مفتى الديار امل�رصية ,الذى مت�سك باملادة  149من
هذا د�ستور  1923التى تن�ص على �أن الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الر�سمية,
وزعمت �أن هذا يهدد املواطنة وحرية االعتقاد و�أ�س�س الدولة املدنية ,ونقول له وهل مت�سك
ملك بريطانيا برعاية الكنائ�س الإجنيلية فى العامل ,هل هذا هدد الدميقراطية الغربية التى تعتز
بها؟� ,أم �أنك ت�ؤمن ببع�ض الكتاب وتكفر ببع�ض ،وملا ال تناق�ش �أى مو�ضوع تطرحه من كل
الزوايا؟ ال من زاوية واحدة �ضيقة تثبت فى النهاية �أن «الدين هو �أفيون ال�شعوب».
ويقف الدكتور طه ح�سني الذى افرتى على االزهر كثري ًا فى كتبه مثل»:الأيام»,
و»م�ستقبل الثقافة فى م�رص» يهلل لإلغاء املحاكم ال�رشعية عام  ,1956ويكتب حتت عنوان
«اخلطوة التالية» ,مطالبا ال�سلطات الع�سكرية احلاكمة ب�إلغاء الأزهر حتت زعم توحيد التعليم
كما وحد الق�ضاء ,ه�ؤالء الذين مدحوا �أتاتورك وما يزالون ,لأنه طبق �أفكاره املنحرفة بالقوة
والغ�شم .
وفى �أوائل الأربعينيات تقرر كلية الأداب رواية الكاتب الإجنليزى جورج برنارد �شو
(جان دارك),وفيها بع�ض التهم التى تكال �ضد الإ�سالم ,فيقف دور علماء الأزهر �ضد
الرواية ويطالبون اجلامعة بوقف تدري�سها ,فيقف توفيق احلكيم يكيل التهم للأزهر و�شيخه
الذى اتهمه ب�أنه يريد �أن ميثل دور بابا روما فى الع�صور الو�سطى ويريد �أن يرجعنا �إىل
حماكم التفتي�ش التى ت�ضطهد الفكر والإبداع ,و�أنه ال حجر على الإبداع والفكر!!.
وعندما �صدر كتاب «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» لل�شيخ على عبد الرزاق ,وقف ه�ؤالء
يهاجمون الأزهر ويتهمون علمائه ب�أنهم �سدنة الطاغوت «امللك ف�ؤاد» ,وقال كبريهم �أحمد
بهاء الدين ،يفرتى على هذا املعهد العريق الذى زعم فى كتابه «�أيام لها تاريخ» يتهم علماء
الأزهر مبوالتهم للملك ف�ؤاد فيقول� :أدرك الق�صة (ق�صة اخلالفة) الأذناب وجتار الدين فبدءوا
يبثون الدعوة للخالفة اجلديدة التى علقوا بقيامها �رشف الإ�سالم ,واملدركون لهذه امل�ؤامرة
ال يتكلمون,ال �أحد ي�ستطيع �أن ينطق بكلمه �ضد ف�ؤاد ,وال �أحد يج�رس على �أن يح�صب كهنة
الدين بح�صاة ...مل يكد يخرج �إىل النور حتى هبت فى وجهه الزوابع من جميع االجتاهات,
امللك و�أذنابه لأن الكتاب فيه حملة هائلة على امللوك ,وحتطبم حللم �شامل حللم اخلالفة الرباق
ورجال الدين ثاروا ،لأنهم ر�أوا فى هذا املنطق ما يزعزع �سلطانهم ,ويعقل منافعهم فى
االجتار بالدين ,ويك�شف عن هذه العمائم التى ال ترتفع �إال لت�سرت وراءاها الظلم واال�ستبداد»,
ويرد عليه الدكتور حممد رجب البيومى قائالً« :و�إنى لأ�ساله �أين �سلطان رجال الدين
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الإ�سالمى الذين يخافون عليه؟ �أكان فى الإ�سالم كما فى الكني�سة �سلطان لرجال الدين؟ ومتى
كان لهم فى م�رص حني �صدر الكتاب؟!! �ألي�س �شيخ الأزهر وهو رئي�س ه�ؤالء موظفا يوىل
ويعزل ك�سائر املوظفني ف�أين �سلطانه �إذن؟ ومتى اجتر الأزهريون بدينهم وفى �أى ق�ضية
عا�رصها الكاتب» .وه�ؤالء العلمانيون الذين مازالوا ين�رشون الكتاب ويتجاهلون رجوع
امل�ؤلف على با�شا عبد الرزاق �سنة  1951عن �أفكاره التى نادى �إليها فى كتابه فى حوار مع
املفكر الكبري �أحمد �أمني فى جملة «ر�سالة الإ�سالم» ,كما لفت نظرى االحتفاء من قبل جملة
«�أدب ونقد» التى ي�صدرها حزب «توتو» بكتاب «من هنا نبد�أ» للمفكر الإ�سالمى خالد حممد
خالد ,الذى تراجع عنه و�ألف كتاب «الدولة فى الإ�سالم» عام  ,1981و�أثبت �أن الإ�سالم
دين ودولة.
وموقف �أخر ي�ستحق الذكر هو قال ال�شاعر �صالح جاهني «لو كنت مكان نابليون ما اكتفيت
بهدم الأزهر ولكن لرميت برجاله فى البحر» وقال �أي�ض�أً فى ق�صيدة له «على ا�سم م�رص»:
زحف الفرن�سي�س وزحفت قبلهم جوا�سي�س
غاي�صني لقاعها وعارفني باعها من باري�س
و�إي�ش عمل ق�صري الباع ..فى القمة
العمة ملا اتكلمت وتن �صوتها حبي�س
غري ملا قال البولي�س نوروا الفواني�س
وده كفر طبعاً .وال يدخل لنا فى ذمة
�أطمن الغرب �أن فى بلدنا نا�س رمة
وانه�ش ياديب فينا واق�ضى مبنتهى الهمة....
على ا�سم م�رص
�أنا لو «نابليون» لكنت عدمتهم تقتيل
ما دمت �أقدر �أ�سيح دمهم فى النيل
و�أخلع ذقونهم و�أبني �أنها ت�ضليل
ويعلق ف�ضيلة الدكتور يو�سف القر�ضاوى على هذا الهذر امل�سمى �شعرا�« :أهكذا يكون تزوير
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الواقع ,وت�شييع �شهداء املقاومة ال�رشيفة؟ ومل هذا كله؟ لتثبت بطريق اخلداع �أن الدين «�أفيون
ال�شعوب» وهو مذهب ال�شاعر الفكرى والعقدى ...وجنىء �أي�ضا للق�صة ال�سمجة ,ق�صة �أن
علماء الأزهر قاوموا بتعليق امل�صابيح على البيوت :لأن الظلمة طاعة ,وال�ضوء مع�صية!
كما يذكر هذا اجلهول الذي �شوه م�ضمون الق�صة ليثبت �أن نابليون ما جاء القاهرة �إال لينري
�شوارعها وعقول رجالها!!! وخلف من بعده قوم رفلوا فى عز مبارك ,و�أرادوا االحتفال
مبرور مائتى عام على قدوم احلملة عام  ,1998لوال معار�ضة الأمة وعلى ر�أ�سها الأزهر,
فى حني جتاهلوا عن عمد تزامن مرور  14قرنا على دخول الإ�سالم م�رص ,لري�ضوا (ماما
�سوزان) راعية نوادى الروتارى ال�صهيونية على �أر�ض م�رص.
ال �أقوال �أ�سالفهم التى
ه�ؤالء الذين يتباكون على الأزهر اليوم ,عليهم �أن يراجعوا �أو ً
حولت هدمه واجتثاثه ونعته ب�أ�سو�أ ال�صفات ,ولكن ذهبوا وبقى الأزهر مرجعية لكل التيارات
الإ�سالمية جميعاً ,وليبني ىل ه�ؤالء القوم �أن هناك اختالف بني العلوم التى يحملها التيار
الإ�سالمى وبني العلوم التى تدر�س فى الأزهر؟ و�أين مكمن اخلالف؟ هل للتيار الإ�سالمى
قر�آن و�سنة غري القر�آن وال�سنة الذى يتخذه الأزهر؟
هل ي�ستمدون ه�ؤالء وه�ؤالء ب�شئ غري القر�آن وقول ال�سلف ال�صالح وي�ؤمنون ب�أحداث
التاريخ الإ�سالمى و�أن الإ�سالم دين ودولة؟
هل ينكر الأزهر �أن الإ�سالم دين ودولة؟ هل ينكر الأزهر مرجعية ال�رشعية الإ�سالمية؟
هل ير�ضى الأزهر عن �شطحات العلمانيني واملارك�سيني الذين حاربهم فى املا�ضى وت�صدى
ملخططاتهم؟ فيجيبنا ه�ؤالء بالنفى �إن كان لديهم برهان �أو دليل.
والواقع يقرر �أن معظم �أبناء التيار الإ�سالمى وكبار رجاله هم من علماء الأزهر ,بل �إن
بع�ض القيادات التى مل تتخرج فى الأزهر عادت �إليه لتح�صل على �شهادة منه ,مثل الدكتور
ع�صام العريان ,بل �إن الإمام ال�شهيد البنا كان دائم الرجوع لعلماء الأزهر �إذا وجد اعوجاجا
يتهدد املجتمع ,ون�شاط جماعات التب�شري والتن�صري فى الع�رشينيات ,كما خاطب الكثريون
منهم مثل ال�شيخ الدجوى ,والإمام الأكرب حممد م�صطفى املراغى �شيخ الأزهر الذى �شكره
على غريته فكتب فى (جملة املنار) اجلزء اخلام�س والثالثني عام 1939م يقول «�إن الأ�ستاذ
البنا رجل م�سلم غيور على دينه ,يفهم الو�سط الذى يعي�ش فيه ,ويعرف موا�ضع الداء فى ج�سم
الأمة الإ�سالمية ويفقه �أ�رسار الإ�سالم ,وقد ات�صل بالنا�س ات�صاال وثيقا على اختالف طبقاتهم,
و�شغل نف�سه بالإ�صالح الدينى واالجتماعى على الطريقة التى ير�ضاها �سلف هذه الأمة» .كان
رواق عربي العدد 70

204

متى كان العلمانيون يجلون الأزهر؟!

البنا وقادة الإخوان من بعده يحرتمون الأزهر وعلمانه ,فقد قال الإمام ال�شهيد�« :إن الأزهر
ال�رشيف هو �أمل امل�سلمني الباقى ,وهو مظهر الإ�سالم ,وله من ما�ضيه وحا�رضه و�آثاره ما
يجعله كذلك :ف�إعزازه �إعزاز للإ�سالم ,والنيل منه نيل من الإ�سالم ،فموقف الإخوان امل�سلمني
منه املحافظة التامة على جمده وكرامته ,والعمل الدائب على �إعزازه و�إعالء �ش�أنه وت�أييده فى
كل خطة يراد بها خدمة الإ�سالم وامل�سلمني» ,ولك �أن تلحظ �أن امل�ؤمترات اجلماهريية التى
يعقدها التيار الإ�سالمى ,يكون �أغلب احل�ضور منهم من القاعدة العري�ضة لرجال الأزهر,
وهذا ما �شاهدته بنف�سى فى مليونية ال�رشعية وال�رشيعة فى مطلع دي�سمرب املا�ضى ,فقد وجدت
�آالف العمائم ,تزين املكان ,ويكاد �أن يتلون باللون الأحمر.
�صيحتى لكم �أيها العلمانيون :العبوا غري هذه اللعبة التى ال تخيل حتى على الب�سطاء ,وال
تفرحوا ب�إعجاب ال�شيخ احلاىل بكم.
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