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االفتتاحية

األزم��ة الس��ورّية المس��ت خواتيمها، أو ت��كاد. ما 

بق��ي من ب��ؤر توّت��ٍر، إدل��ب والرّقة في األس��اس، 

تنتظر كسابقاتها مصيرًا تس��وويًّا بين كبار الالعبين. 

احتفاالٌت في جبهة، وجلد ذاٍت في أخرى. لعبُةربٍح 

وخسارٍةمس��تمرٌّة من��ذ فج��ر التاريخ،برامي��ُل م��ن 

الحبر سُتراق لشرح مالبس��اتها والتأصيل لمسّبباتها 

وتداعياتها. في النهاية، هي واحدٌة من نقاط التحّول 

التي لها ما قبلها وما بعدها. 

كثيرًة كانت القضايا اّلت��ي ُوضعت على محّكها، من 

إيران ونفوذها، إلى "الهالل الش��يعّي" ورأس القوس 

في��ه حزب الله، إلى مش��اريع نفٍط وغ��اٍز وخريطة 

أنابيب تتغّي��ر اّتجاهاتها بين عاصمٍة وأخرى... لكن، 

ومهّم��ا تعّددت المقاربات، كان للموقعة الس��ورّية 

عنواٌن وس��ياٌق، يختصران سّت س��نواٍت من الدماء 

والدمار.

أّم��ا العن��وان، ومنذ الّتظاه��رة األول��ى، والرّصاصة 

األولى، فكان مصير الرئيس بّش��ار األسد، اّلذي أعلن 

الجمي��ع، م��ن رأس اله��رم العالمّي )باراك حس��ين 

أوباما وقتها(، إلى أصغر ناش��ٍط في أزّقة دمشق، أّن 

المطلوب رأس��ه قبل البحث بأّيأمٍر آخر. وعليه، فإّن 

مج��رّد بقائه ف��ي موقع القيادة، ه��و إعالن لهزيمة 

مش��روع، بكّل ما يمتلك من عّدة شغل: قوى داعمة 

)عواص��م الغرب ومعها أنقرة والرياض والدوحة وتل 

أبيب(، وأدوات )تنظيمات مس��ّلحة ب��كل تالوينها، 

يتقّدمه��ا "داع��ش" و"النص��رة" ومعهم��ا "اإلخوان 

المس��لمون"( وإيديولوجي��ا )الرّه��ان على موروث 

الّصراع الّسنّي \ الّشيعّي(. 

طبًعا ال يتوّهم أحٌد أّن األمور س��تعود إلى ما كانت 

علي��ه قبل ش��باط 2011. س��نوات كوارثّي��ة تغّيرت 

خاللها س��وريا، أرًضا )دمار ش��امل( وش��عًبا )مجازر 

وتهجي��ر ولجوء وتفّكك بن��ى اجتماعّية وجراح ليس 

معلوًما متى تندمل( ونظاًما )أجهزة أمنّية وعسكرّية 

ودبلوماس��ّية ازدادت صالب��ة وثق��ة بالنفس، ومعها 

ازداد حضور ووطأة األطراف الحليفة خاصة روس��يا 

وإي��ران وحزب الله(. لكّن األكي��د أّن ما انتهت إليه 

األوضاع جاء معاكًسا لكّل ما كان يتمّناه اآلخرون.

يبقى الس��ياق، والمقصود موجة "الربي��ع العربّي" 

اّلتي هّبت من تونس وأطاحت بأنظمٍة وحّكاٍم، قبل 

أن تتكّس��ر على جدران قصر الّش��عب في دمش��ق. 

بل يمك��ن القول، مع ق��دٍر قليٍل م��ن المبالغة، إّن 

الموجات االرتدادّية التي تس��ّبب بها تعّثر "الثورة" 

الس��ورّية، أّدت دوًرا مركزيًّ��ا، في اس��تعادة الدولة 

العميق��ة )مع تحالفاتها( زم��ام المبادرة في كلٍّ من 

مصر وتونس واليمن على األقّل.

وكما في الحالة السورّية، فقد كان لمشروع "الربيع 

العربّي" عّدة شغل: عواصم داعمة تتقّدمها واشنطن 

وأنقرة والدوحة، وأدوات تتصّدرها جماعة "اإلخوان 

 ،NGO المسلمين" ومعها المنّظمات غير الحكومّية

وأيديولوجيا عنوانها “خبز” و”كرامة” و”حّرّية”.

تتعّدد األس��باب والعوامل التي ساهمت في سقوط 

المشروَعين. مقاومة األطراف المتضّررة أحد أبرزها 

)إي��ران وح��زب الله وروس��يا في الحالة الس��ورّية، 

والس��عودّية واإلمارات في الحالة “الثورّية”(، وهذا 

مبحث آخر ال مجال له هنا. لكّن األهّم بينها عامالن 

ال ثالث لهما: 

األّول، التراجع األميركّي، وهذا على ما اّتضح ال عالقة 

له بفق��دان المنطقة ألهّميتها في س��ّلم األولويات 

األميركّية، وال باّتجاه واش��نطن نحو الّش��رق األقصى 

لمقارعة التّنين الصينّي. نفط الشرق األوسط ال يزال 

عصب االقتصاد العالمّي )بغّض النظر عن مدى حاجة 

أميركا له(. وإس��رائيل ستبقى عمليًّا الوالية األميركّية 

ال� 51 إلى ما شاء الله )خالفات الّطرفين تجري تحت 

�إيلي �شلهوب

عنوان “إنقاذ إسرائيل... من نفسها”(.وقد شّكال مًعا، 

الذهب األس��ود والكيان العبرّي، منذ منتصف القرن 

الماضي، عصب مصالح العّم سام هنا.

هو تراج��ٌع مرتبٌط بتقهقٍر بنيويٍّ ف��ي قّوة الواليات 

المّتح��دة، وإن كانت ال تزال تحت��ّل المرتبة األولى 

ف��ي العالم على كّل المس��تويات تقريًب��ا )اقتصادًيا 

وعسكرًيا وعلميًّا وتكنولوجيًّا....(.وضع األصبع عليه 

لم يأت تحلياًل واستشراًفا وبالتالي استنتاًجا لحقيقة 

أّن االقتص��اد األميرك��ّي ل��م يعد قادًرا عل��ى تحّمل 

أكالف االنتشار الكونّي )حصل أمر مشابه مع االّتحاد 

السوفياتّي في آخر سنينه، ما أجبره على ترك مناطق 

نفوذه واالنطواء داخل حدوده(، بل تّم تلّمسه وفق 

نظري��ة “حكمة ما بع��د الفعل”. مؤّش��رات عملّية 

أربعة شّكلت فيصاًل في هذا األمر: تسوية الكيميائّي 

الس��ورّي في 2013 )تراجع أوباما عن وعده بضرب 

دمشق(، وضربة الشعيرات )اّلتي بدت كالجبل الذي 

تمّخ��ض فولد فأًرا(، واش��تباك التن��ف )حيث امتنع 

األميركّي عن ص��ّد تمّدد الجيش الس��ورّي والحلفاء 

نحو الح��دود العراقّية(، وأخيرًا ولي��س آخرًا طريقة 

تعام��ل إدارة دونال��د ترام��ب مع تط��ّورات الملّف 

الك��ورّي الش��مالّي. ناهيك طبًعا عّما كش��فت عنه 

النقاش��ات التي رافقت انتخابات الرئاس��ة األميركية 

األخيرة وصعود ما بات يعرف ب�“اليمين البديل”.

أّما العامل الثاني فكان هزيمة أدوات المش��روعين 

ما وضع األميركّي، خاّصة في الحالة الس��ورّية، أمام 

خيارين: إّما التدّخل المباشر، مع ما يعنيه من تورّط 

في وحول المنطقة حيث مفاعيل “التجربة العراقية” 

ال ت��زال حاضرة ل��دى صّناع القرار في واش��نطن، أو 

التراجع لصالح تس��ويات تبرم عل��ى قاعدة “أفضل 

الممكن”، وهذا ما كان.

وإذا كان��ت اثنت��ان م��ن األدوات الرئيس��ة تل��ك، 

والمقصود “داعش” و”النص��رة”، في طريقهما إلى 

االضمح��الل، يبقى التس��اؤل مش��روًعا ع��ن الثالثة 

بينهما، خاّص��ة وأّن لها حكايًة مختلفًة عن رديفتيها. 

هي أّواًل تس��بقهما حضوًرا بعشرات السنين، خاضت 

خاللها صراعاٍت ال متناهية في السياس��ة والعسكر، 

وجّربت خاللها غياهب الس��جون ومقاعد الس��لطة 

في مرات��ب مختلفة. وهي ثانًيا متجّذرة في نس��يج 

المجتمعات اإلس��المية، بكّل فئاتها وطبقاتها. وهي 

ثالًثا براغماتّية حّت��ى المكيافيلية، إلى الحّد الذي ال 

تمان��ع فيه أن تخّدم على أّي كان )حّتى اإلس��رائيلّي 

بشهادة خالد مش��عل!( تحت عنوان التمكين. وهي 

رابًعا، وهذا األهّم، تش��ّكل في نظ��ر كثيرين الخيار 

اإلسالمّي السّنّي البديل للوهابية. الخيار الذي راهن 

علي��ه اإليرانّي��ون ذات مرّة في معركته��م إلى بيت 

المق��دس، وديموقراطيو أميركا في مرحلة الحقة في 

معركتهم مع السعودّية وتنظيم “القاعدة”، على أمل 

المجتمعات اإلس��المية  قي��ادة 

نحو صلح مع إسرائيل.

ال ش��ك في أّن جماعة “اإلخوان 

المسلمين” تلّقت ضربًة قاصمًة 

في معقلها المص��رّي في تّموز 

2013، وه��ي منذ ذل��ك الحين 

تحاول صّد الصفعات اّلتي تأتيها 

من كل ح��دب وصوب. فصلت 

السياس��ّي عن الدعوي في أكثر 

من قط��ر، وغّي��رت جلدها غير 

مرّة ف��ي غير وكر. وه��ي حالًيا 

تتع��رّض لح��رب ش��عواء، م��ذ 

الراع��ي األميركّي عليها،  انقلب 

وعلى داعَميها التركّي والقطرّي، 

مطلًق��ا العنان لس��عاٍر خليجيٍّ 

تق��وده الرياض وأب��و ظبي يس��تهدف القضاء عليها 

)وعلى اإلس��الم السياسّي بش��كٍل عامٍّ على ما تفيد 

التصريحات والتسريبات(. 

س��عار أعاد ترتي��ب االصطفافات بم��ا يوحي بتراّص 

صف��وف المتضّرري��ن من��ه، ويؤّش��ر إل��ى انبعاٍث 

واحتضاٍن جديدين أليتام حس��ن البّنا من قَبل فريق 

إقليم��ّي، في مقاب��ل محاوالت رديفة إلج��راء تغييٍر 

جوه��ريٍّ في بنيتهم الّتنظيمي��ة واأليديولوجية على 

أمل تدجينهم ومن ثّم احتوائهم. 

ويبقى السؤال السرمدّي: بأّي ثمٍن وألّي غايات؟

أيتام حسن البّنا

يمكن القول، مع قدر قليل 
من المبالغة، اأن الموجات 

االرتدادّية التي ت�سبب بها 
تعثر "الثورة" ال�سورّية، 

ا، في  اأدت دوًرا مركزيًّ
ا�ستعادة الدولة العميقة 

زمام المبادرة في كل م�سر 
وتون�س واليمن على االأقل
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محمد �شالح �لفتيح

¶ �س���ّكل بدء �لّتدخ���ل �لرو�سّي، من���ذ عامين، �أهّم 

تط���ّور�ت هذه �لح���رب، وبد�يًة لف�س���ٍل جديٍد من 
ا بم�ستوي���اٍت جديدٍة من  ف�سوله���ا �ّت�س���م خ�سو�سً
تدوي���ل �لح���رب �ل�ّسورّي���ة، �س���و�ء لناحي���ة حج���م 
�لّتدّخ���ل �لّدول���ّي �لمبا�س���ر في �لمي���د�ن �ل�ّسورّي، 
�أم لناحي���ة �لعالق���ات �ّلت���ي تربط �لق���وى �لدولّية 

�لمختلفة �لمنخرطة في �لحرب �ل�ّسورّية. 
تبدو دم�سق �ليوم وقد تجاوزت مرحلة حب�س �لأنفا�س 
ف���ر«، و�سيناريوه���ات  عن���د �إع���الن »�ساع���ات �ل�سّ
�لح�س���ار و�لإ�سقاط، �إذ ��ُستعيدت حلب، ثاني �أكبر 
�لم���دن �ل�ّسورّية، وُط���ِرد تنظيم »د�ع����س« من قلب 
�سوريا، ف���ي �لبادية �ل�سامّية �لغنّي���ة بالغاز و�لّنفط 
و�لفو�سف���ات، وحيث تم���ّر عقدة �لمو��س���الت �ّلتي 
ترب���ط ما ��سطل���ح ل�سنو�ت على ت�سميت���ه ب� »�سوريا 

�لمفيدة« بال�ّسرق �ل�ّسوري وما بعده، وبعد بعده. 
ت�ساعفت �لم�ساحة �ّلتي ت�سيطر عليها دم�سق خالل 
�لأ�سهر �ل�ّستة �لما�سّية من 40 �ألف كيلومتر مرّبع، 
مطلع �آذ�ر �لما�سي، �إلى �أكثر من 86 �ألف كيلومتر 

مرّب���ع مطل���ع �سهر �أيل���ول �لما�س���ي. و�ستزيد هذه 
�لم�ساحة لت�سبح �أكث���ر من ن�سف م�ساحة �سوريا، 
�لبالغ���ة 185 �ألف كيلومتر مرّبع، مع دخول �لقّو�ت 
�ل�ّسورّي���ة محافظة دير �ل���ّزور �ّلتي تزيد م�ساحتها 
على 33 �ألف كيلومتر مرّبع. تز�من هذ� �لّتقدم مع 
��ستمر�ر �لتز�م �لمعار�سة �ل�ّسورّية باّتفاق مناطق 
خف����س �لّت�سعيد، ومتابعة تركيا للعب دوٍر �إيجابٍيّ 
�إل���ى جانب كّل من رو�سيا و�إي���ر�ن، و�إعالن �لإد�رة 
�لأميركّي���ة عن �إيق���اف برنامج ت�سلي���ح �لمعار�سة 
 ،Timber Sycamore با�س���م  �لمع���روف  �ل�ّسورّي���ة، 
�ّل���ذي كانت تدي���ره وكال���ة �لمخاب���ر�ت �لمركزّية 
�لأميركّية. كّل هذه �لّتطّور�ت ت�سير �إلى �أّن �لحرب 
�ل�ّسورّي���ة قد دخل���ت مرحل���ًة جدي���دًة تماًما، فهل 
�ستخم���د نير�ن �لحرب تماًما، �أخيًر�، �أم �أّن �للهب 

يمكن �أن يندفع من تحت �لرماد مجّدًد�؟ 

١. مو�شكو وو��شنطن:
�لم�شّي �إلى �شفقة �أو مبارزة؟

من���ذ �أُعل���ن �أّن دونال���د تر�م���ب �سيك���ون �ل�ّسي���د 
�لجدي���د ف���ي "�لبيت �لأبي����س"، و�لعال���م يترّقب 

م�سالح���ًة رو�سّية-�أميركّي���ة، تك���ون باكورتها في 
�سوري���ا. �إّل �أّن م�سار �لعالق���ة �لرو�سّية �لأميركّية 
بق���ي متقلًبا ط���و�ل �لأ�سهر �لّت�سع���ة �لما�سية، ما 
�أ�سف���ى �لكثير م���ن �لغمو����س ح���ول م�سير هذه 
�لعالق���ة. فم���ن ناحي���ة �أول���ى، توؤّك���د �لمخابر�ت 
�لأميركّي���ة �أّن �لرئي�س �لرو�سّي ق���د �أمر �سخ�سًيا 
�لأميركّي���ة،  �لرئا�سّي���ة  بالنتخاب���ات  بالّتالع���ب 
كم���ا ل يز�ل �لرئي�س �لأميرك���ّي مو�سوًعا لالّتهام 
بالّتعاون م���ع �لكرملين خالل �لحمل���ة �لنتخابّية 
�لرئا�سّي���ة �لعام �لما�سي، م���ا ي�سعف من حّجته، 
وحّج���ة �لّتّيار �ّل���ذي يمّثله، ب�س���رورة �لّتقارب مع 
مو�سك���و. كم���ا تز�من هذ� مع ت���اأّزٍم في �لعالقات 
�لثنائّية حول �لعديد من �لملفات �لدولّية، وتبادل 
تقلي����س �لبعث���ات �لدبلوما�سّي���ة للبلدين، وفر�س 
و��سنط���ن عقوباٍت �قت�سادّي���ًة ت�ستهدف مو�سكو. 
ولكن من ناحّية �أخرى، وبالّرغم من كّل ما �سبق، 
تمّكن���ت مو�سك���و وو��سنطن من تحقي���ق خروقاٍت 
مهم���ٍة ف���ي �سوري���ا، مث���ل �لّتفاه���م عل���ى مناطق 
���ا ف���ي كّل م���ن درعا  خف����س �لّت�سعي���د، خ�سو�سً

و�لغوطة وري���ف حم�س �ل�سمال���ّي، وقيام "�لبيت 
�لأبي����س" باإيقاف برنام���ج �لمخابر�ت �لمركزّية 
�لأميركّي���ة لت�سلي���ح �لمعار�س���ة �ل�ّسورّية، وكذلك 
تمّك���ن �لطرفان م���ن تجّنب ح�س���ول �أّي ت�سعيد 
بينهم���ا خ���الل �لمناو�س���ات حول م�سي���ر منطقة 
»�لّتنف« �لحدودّية، منت�سف هذ� �لعام، �إذ �أعلن 
�لأميركّيون عن �أّنهم �ّتفق���و� و�لّرو�س على �إن�ساء 
منطق���ة عدم ��ستباك في »�لّتن���ف« - حيث توجد 
قاع���دٌة ع�سكرّيٌة �أميركّيٌة وتنت�س���ر قّو�ت »مغاوير 
�لّثورة«، �ّلتي حّلت محّل »جي�س �سوريا �لجديد« - 
و�أّنه���م طلبو� من مو�سكو نقل �لر�سائل �إلى دم�سق 
ب�سرورة تجّنب �ل�ستب���اك عند »�لّتنف«. لم ينِف 
�لرو����س �لمز�عم �لأميركّية ما �أك���د �سمًنا وجود 

. -رو�سيٍّ تفاهٍم �أميركٍيّ
ولأّن ه���ذه �لخروقات �لإيجابّية في �لملف �ل�ّسورّي 
ه���ي تف�سي���ٌل جدي���ٌد وفري���ٌد ف���ي م�س���ار �لعالقة 
�لرو�سّي���ة �لأميركّي���ة، �لمتاأّزم���ة من���ذ بد�ّية �لعام 
2014، فق���د طغ���ت على م���ا �سو�ها م���ن تر�كماٍت 

�سلبّيٍة، و�أ�سهمت في رو�ج �سردّيٍة تقول بتح�ّسن 

هل خمدت الحرب ال�ّسورّية حّقا؟
مع نهاية هذا ال�صيف، ُتكمل الحرب ال�ّصورّية �صّتة اأعواٍم ون�صف العام من عمرها، 
وكذلك ُيكم��ل الّتدّخل الع�صكرّي الرو�صّي عامه الثان��ي، ليبدو الواقع الع�صكرّي 
، على الأقّل بالمقارنِة مع ما كان عليه  وال�ّصيا�ص��ّي ال�ّصورّي وقد تغّير ب�صكٍل جذرٍيّ
�صي��ف العام 2015. حتى ليخ��ال المرء اأن الحرب ال�صورية قد �صارفت على و�صع 
اأوزاره��ا، بي��د اأن ال�صوؤال يبقى مطروح��ا بقوة: اأخمدت الّنار فع��ا، اأم اأن جمرها 

كامن تحت الرماد؟

سوريانقاط �ساخنة

م�سار 
الأحداث 

في الميدان 
ال�ّسوري 

بات اأ�سيًرا 
للتطّورات 

على م�ساري 
العالقات 

الأميركّية-
الرو�سّية 

والعالقات 
الأميركّية-

الإيرانّية.
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�لدعم و�لّتدريب للف�سائل �لجديدة. وبالّتز�من مع 
ذل����ك بد�أت حركٌة ن�سطٌة لبن����اء �لقو�عد �لأميركّية 
ف����ي �لمنطق����ة، �إذ �أنجزت ف����ي بد�ية �لع����ام 2016 
عملّي����ة تحوي����ل م����دّرج �سغي����ر للطي����ر�ن �لزر�عّي 
ف����ي ري����ف محافظ����ة �لح�سكة �إل����ى م����دّرج لطير�ن 
�ل�سحن �لع�سك����رّي �لأميركّي. لفتت هذه �لخطو�ت 
��ستم����ر�ر  �أّن  �إّل  �لح����ال،  نظ����ر مو�سك����و بطبيع����ة 
�لمع����ارك ب�س����كٍل عنيٍف ف����ي غرب �سوري����ا، لم يتح 
مج����اًل كبيًر� لها لكي تتحّرك ف����ي �ل�سرق �ل�ّسورّي، 
فاكتفت بالعمل على تقديم �لّدعم للقو�ت �ل�ّسورّية 
�لمتو�ج����دة في كّل م����ن مدن �لح�سك����ة و�لقام�سلي 

ودي����ر �ل����ّزور. كم����ا �أّن ت����اأّزم �لعالق����ة �لرو�سّي����ة-
�لّتركّية ف����ي �أعقاب �إ�سقاط تركي����ا لطائرة مقاتلة 
رو�سّية ف����ي ت�سرين �لثان����ي 2015، جعل من »قّو�ت 
�سوري����ا �لديمقر�طّي����ة«، �ّلتي يقوده����ا عملًيّا حزب 
�لديمقر�طّي"، وهو �لف����رع �ل�ّسورّي من  "�لّتح����اد 
"ح����زب �لعم����ال �لكرد�ستان����ي" �لمن����اوئ لتركيا، 
حليًفا طبيعًيا لمو�سكو، ما حال دون ��ستهد�ف هذه 
�لقّو�ت بالّرغم من كونها ح�سان طرو�دة �لأميركّي 
في �ل�ّسرق �ل�ّسورّي. خالل �لعامين �لّتاليين �أن�ساأت 
�لوليات �لمّتحدة ما ي�س����ل �إلى ع�سر قو�عد جوّية 
وبرّية في �سم����ال �سرق �سوريا، كما طلب �لبنتاغون 
م����ن �لكونغر�س، في تّموز �لما�س����ي، �لمو�فقة على 
�إن�س����اء قو�عد ع�سكرّية في كّل م����ن �سوريا و�لعر�ق 
تح�سي����ًر� لمط����اردة تنظي����م »د�ع�����س« ف����ي »و�دي 
�لف����ر�ت«، وهي �لمنطقة �ّلت����ي ت�سمل محافظة دير 
�لّزور ومدن غربّي �لأنبار �لعر�قّية؛ وبّرر �لبنتاغون 
ف����ي طلبه �أّن �لّتفوي�س �لحال����ي ي�سمح فقط باإعادة 

تاأهيل وتو�سعة قو�عد موجودة �أ�ساًل.
لم���اذ� ت�سع���ى وز�رة �لدف���اع �لأميركّي���ة �إلى زيادة 
ا ونوًعا، �إذ� كانت  وجودها �لع�سكري في �سورّيا، كًمّ
و��سنط���ن فعاًل قد ق���ّررت ت�سليم �لمل���ّف �ل�ّسورّي 
لرو�سي���ا؟ قد يق���ول قائل �إّن هن���اك تفاهًما رو�سيًّا 
�أميركيًّا ير�سم حدود �نت�سار كّل منهما، و�إّن زيادة 
�لوج���ود �لع�سكرّي لأّي من �لطرفي���ن �إّنما يح�سل 
�سمن هذه �لح���دود، وبالّتالي تبقى نظرّية �لّتفاق 
�لأميركّي �لرو�سّي �ل�ستر�تيجّي في �سوريا قائمة. 
ربم���ا كانت ه���ذه �لّنظرّية لت�سم���د حّتى منت�سف 
ه���ذ� �لعام، ولكن مع نهاية �ل�سيف يظهر �أّن حالة 
�لّت�ساب���ق �لأميرك���ّي �لرو�سّي ل تلتزم ب���اأّي حدوٍد. 

طلُب وز�رة �لّدف���اع �لأميركّية بناء �لمزيد من 

�لعالقات �لأميركّية �لرو�سّية، على �لأقّل في �لملّف 
�ل�ّسورّي، و�سوًل �إلى �لق���ول باأّن �لوليات �لمّتحدة 

قد �سّلمت رو�سيا �إد�رة �لملّف �ل�ّسورّي بالكامل. 
ول���و و�سعن���ا جانًب���ا تفا�سي���ل �لعالق���ة �لرو�سّي���ة 
�لأميركّي���ة في باق���ي �لملّف���ات، �ّلتي ت���كاد ت�سمل 
جميع قاّر�ت �لعالم، فاإّن �سردّية �لّتفاق �لأميركّي 
�لرو�سّي في �سوريا تجد �ختبارها �لأّول، و�لأهّم، في 
�ل�س���رق �ل�ّسورّي، في محافظة دير �لّزور �ل�ّسورّية. 
كان���ت حالة �لّتناف�س على دير �لّزور، بين �لقّوتين، 
متوّقعًة منذ �أ�سهٍر طويلٍة. وقد و�سفت �سحيفة »ذ� 
تايم���ز« �لبريطانّية دير �لّزور، ف���ي �أّيار �لما�سي، 
باأّنها قد تك���ون برلين �ل�سح���ر�ء �ل�ّسورّية، وذلك 
ف���ي مقارنٍة مهّمٍة م���ع حالة �لّت�سابق بي���ن �لّتحاد 
�ل�ّسوفيت���ي و�لحلف���اء ف���ي نهاّية �لح���رب �لعالمّية 
�لثانّية للو�سول �إلى برلين، عا�سمة �لر�يخ �لثالث. 
تحمل هذه �لمقارنة �لعديد م���ن عنا�سر �لّت�سابه، 
فم���ن ناحي���ٍة �أولى، ه���و تناف�ٌس يطفو �إل���ى �ل�ّسطح 
ريح �أو  بع���د مرحلٍة من �لّتفاه���م �أو �لّتف���اق، �ل�سّ
�ل�سمن���ّي، عل���ى مو�جهة خ�سٍم م�ست���رك، �ألمانيا 
�لّنازّي���ة وتنظيم »د�ع����س« �لإرهابّي، وه���و تناف�ٌس 
يه���دُف �إلى �إعادة ر�سم خر�ئ���ط �لميد�ن، وحدود 
نفوذ �لط���رف �لآخر. ولعّل �لد�فع �لأهّم للّتناف�س، 
ف���ي �لحالتين، هو �لخ�سية من تز�يد نفوذ �لطرف 
�لآخ���ر ولي�س �لّتح���ّرك لتحقيق م�سال���ٍح ذ�تّية – 
فال�ّسب���اق �إلى برلي���ن، �لحقيقّية في حال���ة �ألمانيا 
�لّنازّي���ة، و�لرمزّية في حالة تنظي���م »د�ع�س«، هو 
لقطع �لطريق على �لطرف �لآخر ومنعه من تحقيق 

مكا�سب تغّير من �لّتو�زن ل�سالحه م�ستقباًل. 
مّث����ل �ل�ّس����رق �ل�ّسوري خريف �لع����ام 2015، عندما 
كان����ت م�ساحاٌت كبي����رٌة منه تحت �سيط����رة تنظيم 

»د�ع�����س«، �لفر�س����ة �لمثالّي����ة لو��سنط����ن لإيج����اد 
موطئ ق����دٍم لها لمو�جهة �لّتم����ّدد �لرو�سّي، عندما 
كان����ت �لق����ّو�ت �لّرو�سّية ترّكز جهده����ا على �لغرب 
�ل�ّس����وري، ف����ي �أري����اف �لالذقّي����ة و�إدل����ب وحم����اة. 
فبعد �أي����اٍم على ب����دء �لّتدّخل �لع�سك����رّي �لرو�سّي، 
�أعلن����ت �لإد�رة �لأميركّية عن �إج����ر�ء تغييٍر جذريٍّ 
في �إ�ستر�تيجيتها لمحارب����ة تنظيم »د�ع�س« وذلك 
م����ن خالل �لنتقال من �لعم����ل على ت�سكيل ف�سائل 
�سورّي����ة جديدة وتدريبها بغر�����س محاربة �لّتنظيم 
�إل����ى تقديم �لدعم للف�سائل �لموجودة على �لأر�س 
فع����اًل. وبعدها باأياٍم قليلٍة، �أُعلن عن ت�سكيل »قّو�ت 
�سوري����ا �لديمقر�طّي����ة«، وف����ي �ل�سهر �لّتال����ي �أعلن 
ع����ن ت�سكي����ل »جي�س �سوري����ا �لجديد«. ل����م يكن من 
قبيل �لم�سادف����ة �أن ين�سط كال �لّت�سكيلين، �للذين 
�سيحظي����ان بالدعم �لأميركّي، في �ل�ّسرق �ل�ّسورّي. 
����ة �لأميركّية في  و�سرعان م����ا بد�أت �لقّو�ت �لخا�سّ
�لنت�س����ار في �ل�س����رق �ل�ّسوري تحت غط����اء تقديم 

يبدو اأّن الحرب ال�ّسورّية ل سوريا
تزال بعيدًة عن الإخماد.

تبدو دم�شق اليوم وقد تجاوزت 
مرحلة حب�س الأنفا�س عند اإعالن 
فر«، و�شيناريوهات  »�شاعات ال�شّ

الح�شار والإ�شقاط
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ا تحت���اج للّتو�جد هنا لقطع  �لما�سية. ولكّنها �أي�سً
�لطريق عل���ى �أّي �ّت�ساٍل جغر�ف���يٍّ مبا�سٍر ما بين 
�إي���ر�ن و�لبح���ر �لمتو�ّسط مروًر� بالع���ر�ق. ت�سّدر 
�حتمال ح�سول هذ� �لّت�س���ال �لجغر�فّي �لّنقا�س 
في و��سنطن، في مر�كز �لق���ر�ر ومر�كز �لأبحاث 
على حٍدّ �سو�ء. فبالّرغم من نجاح �إير�ن في تاأمين 
وجوٍد لها على �لحدود �ل�ّسورّية �لعر�قّية، فاإّن تلك 
�لمنطق���ة خالية من �أّي خط���وط مو��سالت يمكن 
�ل�ستف���ادة منه���ا. �سحي���ح �أّن �إير�ن ق���د �أظهرت 
�لقدرة على �سق بع�س �لطرق د�خل �لعر�ق، �إّل �أّن 
ا وتترّكز في �سرق  تلك �لطرق ل تز�ل ق�سيرًة ن�سبًيّ
�لع���ر�ق ولي����س في غرب���ه؛ وقد يكون م���ن �ل�سعب 
حالًي���ا �س���ّق طرٍق جدي���دٍة �إل���ى �لح���دود �ل�ّسورّية 
�لعر�قّية مع حال���ة �لّتذبذب �ّلتي ت�سهدها �ل�ّساحة 
�ل�ّسيا�سّي���ة �لعر�قّي���ة، و�لّت���ي يتوّق���ع �أن تت�ساع���د 
و�سوًل �إل���ى لحظة �لنتخابات �لبرلمانّية في �لعام 
�لمقبل. لهذ� فاإّنه من �لمرّجح �أن يبقى �لطريقان 
�لدولّيان �لمّتجهان �إلى كّل من »�لبوكمال« و»�لّتنف« 
�ل�سرياني���ن �لوحيدين حالًيا، وله���ذ� ت�سعى �إير�ن 
للو�سول �إليهما.  �هتمام �لوليات �لمّتحدة بعرقلة 
هذ� �لو�سول ظهر بو�سوح خالل �لأ�سهر �لما�سية. 
ففي �سهر �أّيار �لما�سي، كانت �لوليات �لمّتحدة قد 
�أخبرت عنا�سر ف�سيل »مغاوير �لّثورة«، �ّلذي كان 
يتمرك���ز في منطقة »�لّتن���ف« بال�ستعد�د لالنتقال 
�إلى منطقة »�ل�سد�دي«، جنوب محافظة �لح�سكة، 
وذل���ك غالًب���ا لأّن تل���ك �لمنطق���ة ق���د �أ�سبح���ت 
منا�سب���ًة �أكث���ر لالنط���الق للهج���وم عل���ى معاق���ل 
تنظي���م »د�ع�س« ف���ي دير �لّزور؛ ولك���ن �سدف في 
�لي���وم �لّتالي ل�سدور تلك �لّتعليمات �أن بد�أ تحّرك 
�لقّو�ت �ل�ّسورّية وحلفائها باتجاه »�لّتنف«، فاأمرت 

�لوليات �لمّتحدة تلك �لقو�ت بالبقاء. ومنذ ذلك 
�لحين و�لّناطقون �لع�سكرّيون �لأميركّيون ي�سيرون 
�إل���ى تل���ك �لمنطق���ة باأّنه���ا »منطق���ٌة �إ�ستر�تيجية 
حيوّية«. كما يج���ب �لإ�سارة هنا �إلى �سعي �لوليات 
�لمّتحدة لل�سيطرة �لمبا�س���رة على �لّطرق �لّدولّية 
ف���ي غرب �لعر�ق – ولي�س فقط �لمعابر �لحدودّية 
– تحت عنو�ن تطوير وتاأمين تلك �لّطرق لدو�فع 
�قت�سادّية بحت���ة، كما ح�سل م���ع �لطريق �لدولّي 

�لمّتجه �إلى �لحدود �لأردنّية. 
يمكن �لقول �إّن نقاط �لخالف بين �لوليات �لمّتحدة 

ورو�سي���ا ف���ي �لملّف �ل�ّس���وري تفوق نق���اط �لّتو�فق، 
ا مع تاأّزم �لعالق���ات بين �لبلدين في باقي  خ�سو�سً
�لملّف���ات �لدولّية، وبع�سها �أكث���ر حيوّية لرو�سيا من 
�لمل���ّف �ل�ّس���ورّي، ما ي�سي���ف �لكثير م���ن �لّت�سكيك 
على �سردّية ت�سليم �لولي���ات �لمّتحدة رو�سيا �إد�رة 
�لمل���ف �ل�ّسوري. وحّتى ل���و وجد �لبل���د�ن نف�سيهما 
ي���ن للّتعاون في �لملف �ل�ّس���وري – في حال  م�سطرَّ
توّفرت مثاًل معلومات حول تخطيط تنظيم »د�ع�س« 
ا  لعملّي���اٍت �إرهابّي���ٍة خطيرٍة تتطّلب تح���ّرًكا ع�سكرًيّ
�أكثر �سرع���ًة على �لأر�س – �ستبقى �لعقدة �لتي في 
�لمن�س���ار هي �لدور �لإير�نّي في �لإقليم، في مرحلة 
ما بعد تنظيم »د�ع����س«. فال�ّسوؤ�ل �لرئي�سّي هنا هو 
ه���ل ت�ستطيع و��سنطن ومو�سكو �لّتو�فق في �لميد�ن 

�ل�ّس���ورّي قبل �لّتو�فق على �لموقف من طهر�ن؟ 

�لقو�ع���د �لع�سكرّية كان ق���د �أعقب �لمناو�سات في 
محي���ط منطق���ة »�لّتن���ف«، و�لتي �نته���ت بالتفاف 
�لجي����س �ل�ّس���ورّي وحلفائ���ه حول منطق���ة »�لّتنف« 
للو�س���ول �إل���ى �لح���دود �ل�ّسورّي���ة �لعر�قّي���ة، ف���ي 
حزي���ر�ن �لما�سي. وف���ي �أعقاب تل���ك �لمناو�سات 
���ا، �سّرح وزي���ر �لّدف���اع �لأميرك���ّي، �لجنر�ل  �أي�سً
ماتي����س، في منا�سبتين، �أّن منطقة »و�دي �لفر�ت« 
�ستكون منطقة عدم ��ستباك Deconfliction، �ساأنها 
�س���اأن منطق���ة »�لّتن���ف«. �لالفت ف���ي ت�سريحات 
�لجن���ر�ل ماتي����س �أّنه���ا ق���د تك���ون �لّت�سريح���ات 
�لوحيدة له، من���ذ توّليه من�سبه، و�لّتي يحّدد فيها 
موقًف���ا �أميركًيا ملزًما حول م�سار تط���ّور ملفٍّ ما. 
�أهمّي���ة ه���ذه �لّنقطة تع���ود لكون �لجن���ر�ل ماتي�س 
من دع���اة ع���دم �لّت�سري���ح بالمو�ق���ف �لأميركّية 
�لم�ستقبلّي���ة، وعدم �إع���الن �أّي تعّهد حول م�ستقبل 
تطّور نز�ع م���ا، لأّن مثل ه���ذه �لّت�سريحات تعني، 
م���ن وجه���ة نظ���ره، �إ�سع���اف �لموق���ف �لأميرك���ّي 
وتقلي����س �لخي���ار�ت �لمتاحة، وكم���ا تتيح �لمجال 

لخ�سوم �لوليات �لمّتحدة للتحّرك. 
لماذ� ق���ام �لجن���ر�ل ماتي����س بمثل ه���ذ� �لموقف 
�ل�ستثنائّي، ول �سّيما �أّنه كان قد �أّكد، في �لمنا�سبة 
نف�سها، �أّن���ه ل يوجد �أّي تن�سيٍق مع �لرو�س؟ بد�ية، 
تقات���ل �لولي���ات �لمّتحدة ف���ي �سوري���ا با�ستخد�م 
قّو�ٍت محلّيٍة، يكاد يكون د�فعها �لوحيد لال�ستمر�ر 
بالقت���ال ه���و �لح�س���ول عل���ى �لّدع���م �لأميرك���ّي 
لم�س���روع �لحكم �لذ�ت���ّي، �أو �لفيدر�لّي���ة، وبالّتالي 
ل ب���ّد من طماأنة هذه �لقوى �إل���ى �أّن �لمناطق �ّلتي 
�ستقوم بتحريرها من يد تنظيم »د�ع�س« لن تنتزع 
منها لحًقا، �سو�ء �أكان من قبل �لجي�س �ل�ّسورّي �أم 
حلفائ���ه �لرو�س. �لقّو�ت �ّلتي تق���وم بمهّمة �لّتقدم 

عل���ى �لأر�س ه���ي »ق���ّو�ت �سوري���ا �لديمقر�طّية«، 
�ّلتي ي�سّكل �لأكر�د مكّونها �لأكبر، �إّل �أّن و��سنطن 
عمل���ت بن�س���اط خ���الل �لأ�سه���ر �لما�سّي���ة عل���ى 
ت�سجيع مكّوناٍت عربّي���ٍة من ع�سائر دير �لّزور على 
�لن�سمام �إليه���ا و�إلى م�س���روع �لفيدر�لّية؛ تحتاج 
ا �إلى �سمان���اٍت �أميركّيٍة للقبول  ه���ذه �لع�سائر �أي�سً
بمخاط���رة قلب ظه���ر �لمج���ّن لتنظي���م »د�ع�س«، 
و�ل�ستع���د�د لمحاربة دم�س���ق. ل تتحّرك �لوليات 
�لمّتح���دة هنا من دو�فع �أخالقّي���ة بطبيعة �لحال، 

ولكّنها تتحّرك من حاجتها لتقوية نفوذها في هذه 
�لمنطقة من �لعالم ولكن من خالل �أقّل ��ستخد�م 
مبا�س���ر للقّو�ت �لأميركّية، وه���ذ� ما ل يتحّقق من 

دون �ل�ستعانة بالقّو�ت �لمحلّية. 
تحتاج �لوليات �لمّتحدة للّتو�جد �لمبا�سر في هذه 
�لمنطق���ة من �لعال���م لأ�سباٍب عدي���دٍة، لي�س �أقّلها 
ت�سكي���ل ثقٍل مقاب���ٍل للّتو�جد �لرو�س���ّي �ّلذي يعتبر 
جن���ر�لت و��سنطن �أّن���ه قد ح�سل ب�سب���ب �لفر�غ 
�ّل���ذي خلقت���ه �سيا�س���ات �أوبام���ا خ���الل �ل�ّسنو�ت 

سوريا

ا اإلى �سماناٍت اأميركّيٍة. تحتاج الع�سائر اأي�سً

منذ اأُعلن اأّن دونالد ترامب �شيكون
ال�ّشيد الجديد في "البيت الأبي�س"،
والعالم يترّقب م�شالحًة رو�شّية - 

اأميركّية، تكون باكورتها في �شوريا
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�أنقرة بتطوير �سناعتها �لع�سكرّية �لمحلّية، ما دفع 
�لأخيرة �أكثر من مّرة للبحث عن �سريٍك يلّبي هذه 
�لّطموح���ات، من خ���ارج �سفوف حل���ف �لأطل�سّي، 
وغالًب���ا ما يكون م���ن خ�سومه. �لّت���اأّزم في عالقة 
تركي���ا مع هذه �لأطر�ف ظه���ر ب�سكٍل و��سٍح خالل 
�لأ�سه���ر �لما�سية وت�سّدرت �لعالق���ة �لمتاأّزمة مع 
�ألمانيا و�جهة �لم�سهد. كما لم تتح�ّسن �لعالقة مع 
و��سنطن بالّرغم من �لّرهانات �لّتركّية على دونالد 
تر�مب، حيث ��ستبقت �إد�رة تر�مب و�سول �لرئي�س 
�لّتركي في زيارته �لأولى �إلى و��سنطن باإعالن �أّنها 
�ستعتمد على "قّو�ت �سوريا �لديمقر�طّية" وحدها 

في عملّية �لرّقة �لمقبلة، وهذ� ما ح�سل فعاًل. 
و�إز�ء توّت���ر عالقاتها مع حلفائه���ا، �ختارت �أنقرة 
�أن تك���ّرر �إ�ستر�تيجيته���ا �لقديم���ة �لمعتم���دة على 
�لنفت���اح على خ�سومها، وهذ� م���ا كانت قد فعلته 
عندم���ا �أنج���زت �لم�سالحة مع مو�سك���و منت�سف 
�لع���ام 2016 عندم���ا كانت و��سنط���ن ت�سّجع قّو�ت 
�سوري���ا �لديمقر�طّي���ة عل���ى عب���ور نه���ر �لف���ر�ت. 
�أثم���رت ه���ذه �لم�سالح���ة ترتيب���ات حلب-�لباب 
نهاي���ة �لع���ام �لما�س���ي، وتابع���ت �أنق���رة �لّتع���اون 
�لإيجاب���ّي مع كلٍّ من طهر�ن ومو�سكو، وهو �لّتعاون 
�ل���ذي �أنجز م�سار �لمفاو�سات في �أ�ستانا و�تفاقّية 
مناطق خف����س �لّت�سعي���د. ولكن بالّرغ���م من كّل 
ه���ذ� لم تتوّق���ف �أنقرة عن �ل�ّسع���ي لإيجاد دور لها 
في �لم�س���روع �لأميركّي، في �لمنطقة عموًما، وفي 

ا.  �سوريا خ�سو�سً
فحّتى في مل���ّف دير �لزور، عمل���ت تركيا، بح�سب 
ما يتوّفر من معلومات، على ت�سجيع بع�س �لع�سائر 
�لعربّي���ة في دي���ر �لّزور لرف�س �لّتع���اون مع »قو�ت 
�سوريا �لديمقر�طّية«. كما ل يخفى �أّن �إ�سر�ر بع�س 

�لف�سائل، �ّلتي تنح���در من دير �لزور، على �لعمل 
ب�س���كٍل م�ستقٍلّ عن "قّو�ت �سوري���ا �لديمقر�طّية"، 
بالّرغ���م م���ن �إعالن و��سنط���ن �ل�سري���ح باأّنها لن 
تدع���م �إّل م�سروع �لعمل تح���ت مظّلة »قو�ت �سوريا 
�لديمقر�طّي���ة«، قد جاء نتيج���ة تحري�ٍس وت�سجيٍع 

تركّي لهذه �لف�سائل. 
وم���ع تعث���ر �إنج���از �لّتفاه���م �لّترك���ّي �لأميرك���ّي، 
ت�ستم���ّر تركي���ا بالّتع���اون �لإيجابّي م���ع رو�سيا في 
�لمل���ف �ل�ّس���ورّي، ف�سم���د �ّتف���اق مناط���ق خف�س 
�لّت�سعي���د، و�أ�س���ارت تركيا �إل���ى تخّليها عن �سرط 
رحي���ل �لرئي�س �ل�ّسورّي و�سغط���ت على �لمعار�سة 
�ل�ّسورّي���ة �ّلتي تقيم عل���ى �أر��سيه���ا. ولكن ما هي 

�لخط���وة �لّتركّية �لمقبلة؟ �إدخ���ال محافظة �إدلب 
و�لمناطق �لمحيطة بها �إل���ى �ّتفاق مناطق خف�س 
�لّت�سعي���د يتطّلب �لّتو�فق عل���ى طريقة �لّتعامل مع 
»هيئة تحرير �ل�ّسام«، وهذ� ما يتطّلب غالًبا تدّخاًل 
ا مبا�سًر� �إلى د�خل �لحدود �ل�ّسورّية  ع�سكرًيا تركًيّ
ف���ي محافظة �إدل���ب – وه���ذ� ما تتد�ول���ه �سحٌف 
تركّي���ة عديدة منذ فت���رة غير ق�سي���رة. مثل هذ� 
�لّتدخل، و�إن كان �إ�سع���اف �أحد �أقوى �أور�ق تركيا 
في �لد�خل �ل�ّسوري �إل �أنه ي�سمح لتركيا بالنت�سار 
�لو��س���ع في ج���زء �آخ���ر م���ن �لأر��س���ي �ل�ّسورّية، 
بالإ�سافة �إلى ريف حلب �ل�سمالّي، �لمح�سور بين 

نهر �لفر�ت وعفرين، وي�سمح لأنقرة بمحا�سرة 

�. فالموقف �لأميركّي �أ�سا�ًسا  يبدو هذ� م�ستبعًد� جدًّ
من �إي���ر�ن، ومن �لطريقة �لمثلى للتعامل معها، لّما 
يح�س���م بعد. وي���كاد �لّنقا�س ف���ي و��سنطن ينح�سر 
بي���ن م�ساري���ن: �لّت�سعيد �س���ّد �إي���ر�ن لدفعها نحو 
�لنخر�ط ب�سكٍل �إيجابٍيّ ف���ي �ل�ّسيا�سات �لأميركّية 
ف���ي �لمنطق���ة، �أو �لّت�سعي���د �س���د �إي���ر�ن، وب�سكٍل 
م�ستمٍرّ ومت�ساعٍد و�سوًل �إلى حّد تبّني خطط تغيير 
�لّنظام في طهر�ن. لم يح�سم �لّنقا�س في و��سنطن 
ا م���ع ��ستمر�ر �سر�ع �لإر�د�ت، �ّلذي  بعد، خ�سو�سً
�أط���اح حّت���ى �لآن بالكثير م���ن �لوج���وه �ّلتي ر�فقت 
�سع���ود تر�مب، وعدم ح�سم �لخي���ار�ت تجاه �إير�ن 
ين�سف �حتمال ت�سليم و��سنطن مو�سكو �إد�رة �لملّف 
�ل�ّس���وري، كما يترك �لب���اب مفتوًحا �أمام �حتمالت 

ت�سعيٍد مقبٍل. 

٢. �لعامل �لّتركّي: 
�لّتمو�شع بين مو�شكو وو��شنطن

ل ي���ز�ل �لموق���ف �لّترك���ّي م���ن تط���ّور�ت �لمل���ّف 
ا. هل هو تغييٌر ��ستر�تيجيٌّ د�ئم �أم  �ل�ّسوري غام�سً

مجّرد من���اورٍة تكتيكّيٍة؟ بد�ّية، ل يخَفى �أّن عالقة 
�أنقرة بكّل من �لوليات �لمّتحدة و�لّتحاد �لأوروبّي 
وحل���ف �سم���ال �لأطل�سّي ل���م تكن خ���الل �ل�ّسنو�ت 
�لما�سي���ة بالم�ست���وى �ّل���ذي ير�س���ي �لطموح���ات 
ا ف���ي �إ�ستر�تيجية  �لّتركّية. تركي���ا لعبت دوًر� مهمًّ
�لرئي����س �لأميرك���ّي ب���ار�ك �أوبام���ا �لقائم���ة على 
�لّتغيي���ر في �ل�س���رق �لأو�سط عبر دع���م �لحركات 
تها من  �لإ�سالمّي���ة �لإخو�نّي���ة، �إّل �أّنها نال���ت ح�سّ
غ�س���ب �أوباما ب�سبب عدم ��ستعد�دها لتحّمل كلفة 
�لم�سروع �لأميركّي ب�سكل مبا�سر، ورف�سها تحديًد� 
��ستعمال جي�سها في �سوريا. كما �أّن �أزمة �لالجئين 
�إلى �لّتح���اد �لأوروبّي ز�دت من تاأّزم عالقة تركيا 
بالّتحاد �لأوروبّي، وه���ي �لعالقة �لمتاأّزمة �أ�سا�ًسا 
ب�سبب ع���دم تلبية �لّتح���اد �لأوروبّي لحل���م �أنقرة 
بالن�سم���ام �إلي���ه، ف�س���اًل ع���ن ��ستم���ر�ر �سل�سلة 
�لنتق���اد�ت �لأوروبّية لممار�سات �لحكومة �لّتركّية 
عيد �لّد�خلّي. �أّما عالقة تركيا بالأطل�سّي  على �ل�سّ
�لّتجاه���ل  ي�ستم���ّر  �إذ  ح���اًل،  بالأح�س���ن  فلي�س���ت 
�لأطل�س���ّي للّطموح���ات �لع�سكرّي���ة �لّتركّي���ة ورغبة 

سوريا

ا. لم تتوّقف اأنقرة عن ال�ّسعي لإيجاد دور لها في الم�سروع الأميركّي، في المنطقة عموًما، وفي �سوريا خ�سو�سً

ل يزال الموقف الّتركّي من 
ا.  تطّورات الملّف ال�ّشوري غام�شً
هل هو تغييٌر ا�شتراتيجيٌّ دائم

اأم مجّرد مناورٍة تكتيكّيٍة؟
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ا.  عفرين من �لغرب �أي�سً
ول �سّك ف���ي �أّن خ�سّية تركيا م���ن �لعامل �لكردّي 
هو �أهّم عو�مل �لّتع���اون �لّتركّي مع كّل من رو�سيا 
و�إير�ن. وربما �إذ� ما قّررت كّل من مو�سكو وطهر�ن 
ودم�س���ق قطع �لعالقة تماًما مع �لأكر�د، و�لّتعاون 
مع �أنقرة �سّدهم، فاإّن هذ� قد يفتح �لمجال �أمام 
�إخماد ني���ر�ن �لحرب �ل�ّسورّي���ة تماًما. ولكن مثل 
ه���ذ� �لّتو�فق لي�س بال�ّسهل �لمن���ال، فعلى �لأقّل ل 
يز�ل لدى هذه �لأطر�ف �لكثير من �ل�سكوك تجاه 
���ا. وقيام مو�سكو عل���ى �سبيل �لمثال  بع�سه���ا بع�سً
باإع���الن منطقة ف����سّ ��ستباك في ت���ّل رفعت في 
�سه���ر �أيلول �أظهر �أّن �لّتو�ف���ق بين هذه �لأطر�ف 
ل ي���ز�ل بعي���ًد�. ناهي���ك عن �أّن���ه م���ن �لم�ستبعد 
�أن ينج���ح تو�فق ه���ذه �لأطر�ف �لأربع���ة، رو�سيا 
وتركي���ا و�إير�ن و�سوري���ا، على ��ستئ�س���ال عو�مل 
�لقّوة �لكردّي���ة من �سمال �سرق �سوريا، في تجاوز 

�لموقف �لأميركّي. 
وبالعودة للموق���ف �لأميركّي، فال ب���ّد من �لّتذكير 
ب���اأّن �أهمّية تركي���ا بالّن�سبة لل�ّسيا�س���ات �لأميركّية 
ر�ع في  تتجاوز �لح���رب �سّد تنظيم »د�ع�س« و�ل�سّ
�سوري���ا، فاأهمّية تركيا بالّن�سب���ة للوليات �لمّتحدة 
تتعّلق ب�س���كٍل مبا�سر باحتو�ء رو�سي���ا نف�سها. �إذ ل 
يمك���ن �حتو�ء �لوجود �لرو�سّي ف���ي �لبحر �لأ�سود، 
وت�سكيل ع���ازل بين رو�سيا ودول �أوروبا �لغربّية من 
دون �إ�س���ر�ك تركيا. كما �أّن حالة �لعد�ء و�لّتناف�س 
بي���ن رو�سيا وتركيا تكاد تكون هي �لحالة �لطبيعّية 
للعالق���ات بين �لبلدي���ن. ولعّل ف���ي ت�سريح رئي�س 
�لأركان �لرو�سّي �لجن���ر�ل غير��سيموف، �ل�سيف 
�لّتركّي���ة- �لم�سالح���ة  �أعق���اب  ف���ي  �لما�س���ي، 

�لرو�سّي���ة، �أّن رو�سي���ا قد نجحت �أخي���ًر� في تعديل 

ميز�ن �لق���ّوة �لبحرّية في �لبحر �لأ�سود ل�سالحها 
بع���د �سنو�ت م���ن �لّتف���وق �لّتركي، تذكي���ًر� بحالة 

�لّتناف�س �لّتركّي-�لرو�سّي. 
وكم���ا �أّن �لعامل �لكردّي يمّث���ل �لعائق �لأكبر �أمام 
�نتق���ال تركيا �لّت���ام للتعاون مع خ�س���وم �لوليات 
�لمّتح���دة في �سوريا، فاإّن ه���ذ� �لعامل هو ما يعيق 
ع���ودة تركي���ا �إلى �لّتع���اون مع �لولي���ات �لمّتحدة. 
فاأهمّي���ة »ق���ّو�ت �سوري���ا �لديمقر�طّي���ة« بالّن�سب���ة 
للولي���ات �لمّتح���دة ه���ي �أهمّي���ة مزدوج���ة. فم���ن 
ناحي���ة �أولى ت�ستخدم ه���ذه �لق���ّو�ت كورقة �سغط 
عل���ى تركيا ومن ناحية ثاني���ة ت�ستخدمها لمحاربة 
تنظيم "د�ع����س" ولتاأمي���ن نفوٍذ �أميرك���ٍيّ مبا�سٍر 
د�خل �سوريا على م�ساحات و��سعة. يرى �لبع�س �أن 
�أحد �ل�ّسبل �لممكن���ة لالحتفاظ بالعالقة �لممّيزة 
مع "ق���ّو�ت �سوري���ا �لديمقر�طّي���ة" وطماأنة تركيا 
ف���ي �لوقت نف�سه هو عبر ن�س���ر �لمزيد من �لقّو�ت 

�لأميركّية على �لأر��سي �ل�ّسورّية. 

3. �لخاتمة 
م���ن �ل�سعب تحدي���د �لم�سار �لّدقي���ق لالأحد�ث في 
�لميد�ن �ل�ّسورّي، �إذ �إّن مثل هذ� �لم�سار بات محكوًما 
ب�س���كٍل �سب���ه تامٍّ بم���ا يح�سل بي���ن �لق���وى �لإقليمّية 
و�لدولّي���ة. ما يمكن قوله بمقد�ٍر كبي���ٍر من �لثقة هو 
�أّن �لولي���ات �لمّتح���دة لم ت�سّلم رو�سي���ا �إد�رة �لملف 
���ا �إّن م�سار �لأحد�ث في  ّ�ل�ّسوري، ويمكن �لقول �أي�سً
�لميد�ن �ل�ّسوري ب���ات �أ�سيًر� للتطّور�ت على م�ساري 
�لعالقات �لأميركّية-�لرو�سّية و�لعالقات �لأميركّية-
�لإير�نّية. ومع ��ستبع���اد ح�سول تهدئة �أو تقارب في 
ا �لثان���ي منهما، يبدو �أّن  هذي���ن �لم�سارين، خ�سو�سً

�لحرب �ل�ّسورّية ل تز�ل بعيدًة عن �لإخماد  ¶

سوريا

�شرغام �لّدليمي

¶ يبدو �لعر�ق في "ربع" �ل�ّسنة �لأخير وكاأنه على 

�أعتاب �لّتحّول مج���ّدًد� �إلى نموذج عام 2003 �إّنما 
وفق "و�سفاٍت" محّدثٍة و�أكثر فتًكا، وهو "�لعر�ق" 
�لمنطلق من "�أ�سفاٍر" �سيا�سّيٍة و�جتماعّيٍة و�أمنّيٍة 
�سامل���ٍة، وتحدي���ًد� في �لّد�ئ���رة �لّت���ي ف�سلت فيها 
�لّدول���ة �لمركزّية ف���ي �لّتحّول �إلى "وع���اٍء" وطنٍيّ 
جام���ع. كّل ذل���ك بمعزٍل ع���ن فارقي���ن �أ�سا�سّيين: 
�لأّول، كان ف���ي تو�ج���د قو�ت �لحت���الل �لأميركّي 
بكام���ل ثقله���ا في نموذج م���ا بعد �لغ���زو، و�لثاني، 
في "�لع�سل���ة" �لع�سكرّية �لمتم���ّددة و"�لمجّمعة" 
�لمحافظ���ات  م���ن  �لقادم���ة  �لف�سائ���ل  لغالبّي���ة 
�لجنوبّي���ة ف���ي نم���وذج ما بع���د "تنظي���م �لّدولة". 
و�لمه���ّم هن���ا قيا����س "�لّن�س���ر" و"�لهزيمة" وفق 

�أ�س����س تفتر�س ف���ي �لع���ر�ق "دولًة" و�ح���دًة تقوم 
وف���ق مح���ّدد�ت �لخريطة �لجيو�سيا�سّي���ة �لمعمول 
���ا. �إذ �إّن غالبّي���ة "�لعناوي���ن" �لم�سّكل���ة  به���ا حالًيّ
لمجم���ل "�لخطابة" �لوطنّية في �لعر�ق، ل تتجاوز 
ف���ي �أكثر �سوره���ا جموًحا، �لحديث ع���ن �لمعركة 

�لكبرى �سّد �لإرهاب فح�سب.
وهنا، ل يفتر�س �لأم���ر �لمقارنة �أو �لمفا�سلة بين 
عنا�س���ر �لّتاأزيم �لمكّون���ة لنخبة ما بعد �لحتالل، 
ول حّت���ى مقارنة "�لّنخبة" ه���ذه بما فعله "تنظيم 
د�ع����س" طو�ل �سن���و�ت �سعوده �لق�سي���رة، و�لّتي 
نجح فيه���ا بتحقيق �ن�س���الٍخ عجز عن���ه �لأميركّي 
م���ن قبل. لك���ّن �لم�ساأل���ة تنح�سر ب�س���رورة �إعادة 
ٍة بالم�سروع  �إنتاج �لعر�قّيين ل�"وحدة" قيا�ٍس خا�سّ
"�لوطن���ّي" �لعر�ق���ّي، يمك���ن من خالله���ا �لبناء 

ا في م�سائل تقدير �لم�سلحة �أو  �لخارجّي �أي�سً

العراق في المهّب: 
زمن التحوالت الكبرى

تحف��ل مرحلة ما قب��ل الق�صاء الّنهائّي على "داع�ش" بح��راٍك عراقٍيّ غير م�صبوٍق، 
اأ�صب��ه بتزلزل ف��ي ال�صفائح الّتكتونّية للبنى ال�ّصيا�صّية القائم��ة، بما ينبئ بتغييراٍت 
هيكلّي��ٍة، من اإرها�صاته��ا تف�ّصخ الّدولة المركزّية، ل �صّك ف��ي اأّن انتخابات 2018 
�صتكون واحدة من محّطاتها، ومعها المح��اولت الكردّية الم�صتميتة باّتجاه مزيٍد 
من ال�صتقالّي��ة والمكا�صب، ل بّد اأن تر�صم معالم العراق المقبل واإن لم تبلغ حد 

النف�صال.

العراقنقاط �ساخنة
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حّتى �سناعة �لخيار�ت. 
�لم�سكل���ة �لأ�سا�سّية �لّتي يعاني �لعر�ق منها �ليوم، 
هي �نق�سام "�لبيئات" ما بين "منت�سٍر" و"مقاتٍل" 
و"مظل���ومٍ" )وف���ق �سياق���اٍت زمنّي���ٍة تتب���ّدل فيه���ا 
���ا(، عل���ى �أن ي�سق���ط "�لّن�سر" على  �لأدو�ر ن�سبيًّ
"�لوط���ن" )�أو �لعك�س( وف���ق �لخطابة �ل�ّسيا�سّية 
�لقائمة. وهي بمثاب���ة "م�ساريع" �سيا�سّيٍة يعتبرها 
�أ�سحابها ناجعًة وجاه���زًة للتعميم، في �سبيل بناء 

عر�ٍق يقوم على "توزيع" �لأوز�ن �لحالّي.
و�إذ� كان "�لمتناق�س���ان ل يجتمعان ول يرتفعان"، 
فكي���ف لت�سدي���ر "�لعر�ق" على �أّن���ه بلد خرج من 
رح���م �لإره���اب وموؤ�م���ر�ت �لّتق�سي���م، �أن ي�ستوي 
على �ل�سفائ���ح ذ�تها مع �نهي���ار �لّدولة �لمركزّية 
بفعل �لأم���ر �لو�قع )رغ���م بقائه���ا �لموؤ�ّس�ساتّي(، 
�إذ �إن �لأط���ر�ف ل تتف�ّس���خ �إّل ف���ي حال���ة غي���اب 
�لر�ب���ط �لمركزّي و�ندث���اره. وهنا ياأت���ي �ل�سعود 

�لقيا�س���ّي لالتجاهات �لنف�سالية، من "�لحر�ك" 
�لكرد�ستانّي �إلى �لمطالبة بنموذٍج م�سابٍه للو�سط، 
و�آخ���ر يطالب ب�س���ّم �لمو�س���ل �إلى تركي���ا، ليقّدم 
"�ل�سياغة"  قيد  �لعر�ق  و�فية عن  "�سورًة" �سبه 
و�لمنفت���ح على �س���اّلت كاملٍة م���ن �لحتمالت في 
م�ستقبل���ه �لقري���ب قب���ل �لبعي���د. وه���ي �حتمالٌت 
تختل���ط فيه���ا �ّتجاه���ات "�لّدينامّي���ات" �لمحلّية 
و�لرعاة �لإقليمّيي���ن و�لّدولّيين، خا�سًة �أّن عنا�سر 
تتجاوز  ل  �لعر�ق���ّي  �لّد�خل  "�ل�ستقط���اب" ف���ي 
�لهوّي���ة �لمذهبّي���ة في �أبع���د تقدي���ر، �إّل في بع�س 

�لحالت "�لعرقّية" �ل�ستثنائّية.

�شر�عات "�لّنخب" و"�نهيار" �لّتحالفات
وبالّت���و�زي م���ع "�لنهي���ار" غي���ر �لم�سب���وق عل���ى 
�لم�ستوى "�لمذهب���ّي"، كان لالنهيار�ت "�لبينّية" 
���ا كلمتها ف���ي �لمرحلة �لحالّية. وه���ي توؤ�ّس�س  �أي�سً

العراق

بذلك لدور�ت نخب���ة د�خلّية تخت�ّس بالمجموعات 
�لمكّونة للجهاز �لحاك���م �لحالّي وللبيئات �لأخرى 
ف���ي �لو�سط و�لغ���رب وحّتى في منطق���ة كرد�ستان 

ا.  �لعر�ق �أي�سً
�لحر�ك �لقائم في د�خل �لأحز�ب و�لقوى �لمكونة 
"لالئت���الف �لوطن���ّي �لعر�ق���ّي" يع���ّد �لأّول م���ن 
نوع���ه، فيم���ا تنفتح �لأم���ور على �حتم���الٍت باأبعاٍد 
تب���دو �لأمور  �لمقل���ب �لآخر،  "قيا�سّي���ٍة". وعل���ى 
�أكثر �سبابّي���ة، في �سر�ع و��سح م���ا بين "�لقوى" 
�لعربّي���ة �ل�ّسنّية �لم�ساركة ف���ي �لعملّية �ل�ّسيا�سّية، 

وتحديًد� "�إخو�ن" �لع���ر�ق و�لّتكّتالت �لقريبة من 
تركيا و�لمملكة �لعربّي���ة �ل�ّسعودّية. على �أّن �لحال 
ف���ي كرد�ستان ل يعّد �سديد �لختالف )بمعزل عن 
ق�سّي���ة �لنف�سال(، �إذ يعّد �لجميع �لعّدة للمرحلة 
ر فيه���ا "زعيم" �أربيل م�سعود  �لقادمة �لّتي يتح�سّ
�لبارز�ني لمعرك���ة "��ستقطاٍب" قا�سيٍة و�سعبٍة مع 

"ورثة" تّيار جالل �لطالباني.
هك���ذ� تتحّول �ل�سه���ور �لقليلة �لمقبل���ة �إلى و�حدة 
من "�أغ���زر" لحظات "�لع���ر�ق �لحدي���ث" �إنتاًجا 
للتحّولت، �إذ تنكّب غالبّية �لأطر�ف على "تح�سين" 
" �ل�سف���وف، �أو  �سروطه���ا �لّد�خلّي���ة عب���ر "ر����سّ
�لمنو�ل  �ل�ّسيا�س���ّي. وعلى هذ�  "تحدي���ث" �لبناء 
تقا�س �لّتبّدلت و�لنقالبات" و�لّتغيير�ت كاّفة. لم 
يعد متاًح���ا �ل�ّسير في "�لمعت���رك" �لقائم �لحالّي 

وف���ق �لأدو�ت �لقديم���ة �لّت���ي �أثبت���ت "ف�سلها" في 
تحقيق ديمومٍة "�سعبوّيٍة". ل���ذ�، تو��سل �لأحز�ب 
و�لح���ركات "�لأ�سا�سّية" وتحديًد� في �لمحافظات 
�لجنوبّي���ة، عملّية "تحدي���ث" عنا�سرها وكو�درها 
عب���ر �لنفتاح عل���ى قطاعاٍت �سبابّي���ٍة و��سعٍة باتت 
له���ا "�سعار�ته���ا" وحّت���ى "حو��سنه���ا" �لبد�ئّي���ة 

كالمنتديات و�لحر�كات �لمدنّية وما �ساكل.
لك���ن قبل �أّي �عتباٍر �آخ���ر، ينطلق "�لعمل" �لقائم 
د�خ���ل "�لّنخبة" �لعر�قّية �إلى مرتكز�ت �أ�سا�سّية، 
لقي���اد�ت  �لق���وّي  �ل�سع���ود  "�حت���و�ء"  قو�مه���ا 
على  �لقياد�ت  ه���ذه  �ل�سعبّي" و�نفتاح  "�لح�س���د 
�لعملّي���ة �ل�ّسيا�سّي���ة، بالّت���و�زي م���ع "�لّتغيير�ت" 
�لإقليمّي���ة �لّت���ي تتن���ّوع ما بي���ن "�سع���ود" �لأمير 
محمد ب���ن �سلمان ورغب���ة �لمملك���ة �ل�ّسعودّية في 
�لبناء ل�"عهٍد" طويل �لأم���د، و��ستعد�د �لإمار�ت 

ا.  لتغييٍر م�سابٍه �أي�سً
"�لّنخبة" �لعر�قّية  "�لّتبدلت" كذلك ت�سري وفق 
عل���ى �لحلف���اء و�لّد�خ���ل، �إذ ل يمك���ن لأح���د �أن 
يتجاه���ل "عر�ق" و"�إير�ن" ما بع���د �ل�ّسيدّين علّي 
�لخامنائي وعل���ّي �ل�ّسي�ستاني، وما يعنيه �لأمر من 
"غي���اب" لحا�سنة �لمرجعّي���ة �لّتقليدّية، و�نفتاح 
"�لبيئ���ة" عل���ى �حتم���الٍت ل ت�س���ّب جميعها في 

م�سلحة "�لقوى" �لقائمة حالًيا.
ل���دى  قناع���ة  لتر�سي���خ  تكف���ي  عنا�س���ر  وه���ي 
�لم�ساهمي���ن في "حك���م" بغ���د�د" �أّن �لبالد باتت 
عل���ى �سفا مرحل���ٍة تاأ�سي�سّيٍة، تر�سم ف���ي نتائجها، 
وتحدي���ًد� ف���ي �نتخاب���ات 2018، نح���و رب���ع ق���رٍن 
مقب���ٍل من م�ستقب���ل �لعر�ق. لكّنه���ا بطبيعة �لحال 
"روؤية" ت�ستبعد عنا�سر �أخرى �أكثر �أهمّية للخروج 

بالّتقدي���ر�ت �لر�سينة، وتكفي لبن���اء "عازٍل" 

الم�سكلة الأ�سا�سّية الّتي يعاني العراق منها اليوم، هي انق�سام "البيئات" ما بين "منت�سٍر" و"مقاتٍل" و"مظلوٍم".

تنكّب غالبّية الأطراف 
على "تح�شين" �شروطها الّداخلّية 

عبر "ر�ّس" ال�شفوف، اأو "تحديث" 
البناء ال�ّشيا�شّي
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منطق���ٍيّ بين "�لف�سل" و"�لّتاأ�سي�س"، وفي مقّدمها 
تغييب "�س���ركاء" �آخرين و��سقاط "خيار�ت" على 

و�قعهم.

"د�ع�س" بعد  لما  تاأ�شي�س  "تحييد" �لو�شط.. 
�لم�ساأل���ة، وبع���د عقٍد ون�س���ٍف من �لحت���الل، لم 
تعد تحتم���ل تاأجياًل �أو �نتظ���اًر�، �أو حّتى محاولت 
�لعربّي���ة  �لبيئ���ة  ف���ي  "�إح���الل" لنخ���ٍب جدي���دٍة 
"�ل�ّسنّية". تلك �لعملّية ف�سلت ف�ساًل ذريًعا، وتحّولت 
�إل���ى "عنو�ٍن" جدي���ٍد ل�"مظلومّي���ة" �أهل �لمناطق 
تل���ك، وباتت من �لأ�سب���اب �لإ�سافّي���ة "�لطاردة" 
لالتجاه���ات غي���ر �لر�ديكالّية في تل���ك �لمناطق، 
�لّدول���ة  ك�"تنظي���م  لتج���ارب  د�ئًم���ا  و�لموؤ�س�س���ة 
�لإ�سالمّية" )�لبغد�دي( وم���ن قبله "دولة �لعر�ق 
�لإ�سالمّية" )�لزرق���اوي( وما بينهما من ع�سر�ت 
�لّتنظيم���ات "�ل�ّسلفّي���ة �لجهادّي���ة" �لّت���ي ت�ستثمر 
�لبيئات �لمنتف�سة خدمًة لأجند�ٍت "مارقٍة" وغير 
منطقّيٍة �أو مفيدٍة. على �أّن "�لمر�وحة" في غالبّية 
�ل�ّسيناريوه���ات �لمتوّقع���ة تبق���ى �سّي���دة �لموقف، 
�إذ ل يوج���د �أّي موؤ�ّسر�ٍت و��سح���ٍة باّتجاه �لنفتاح 
على �لبيئات �لّت���ي يطالها قانون "�جتثاث �لبعث" 
ب�سكٍل مبا�سٍر، وه���ي �لبيئات �لّتي تنتج �أو تحت�سن 
غالبّية �لحالت �لمتمّردة �أو "�ل�ّسلفّية" ومن قبلها 

جماعات "�لمقاومة �لعر�قّية".
وهك���ذ� يبقى �لو�سط بعيًد� ع���ن "روؤية" بغد�د لما 
بع���د �لمرحل���ة �لنتخابّي���ة )ي�ستمّر �لّره���ان على 
�لعنا�س���ر �لمنخرطة بالعملّي���ة �ل�ّسيا�سّية(، مع �أّن 
�لحتالل  بعد  ما  فترة  �سّكل طو�ل  "�لحدث" فيه 
مدخاًل لر�سم �لو�قع �لأمنّي و�ل�ّسيا�سّي و�لع�سكرّي، 
و�س���اء" �لّد�ئم���ة ف���ي �ل�سمال  بمع���زٍل ع���ن "�ل�سّ

���ر�ع �لنف�سالّي  و�لجنوب؛ فعل���ى "هام�َسي" �ل�سّ
�أقط���اب  بي���ن  �لّد�خلّي���ة  و�ل�سر�ع���ات  �لك���ردّي 
�ل�ّسيا�س���ة في �لجن���وب، بقيت "مع�سل���ة" �لوحدة 
�لحقيقّية حي���ث توجد "�لّتحديات" غير �لخا�سعة 
لالحت���و�ء، وحيث يمكن لأّي قّوٍة "مارقٍة" ��ستثمار 
مئات �لآلف من �لع�سكرّيين و�لّتقنّيين و�لمهنّيين 
ة و�أّن  �ل�ّسابقي���ن �لم�سمولين ب�"�لجتث���اث". خا�سّ
�لمرحل���ة �لحالّي���ة تعّد �أعق���د بكثيٍر م���ن �سابقتها 
بد�ي���ة �لغ���زو، �إذ �إّن �لنق�س���ام �لعم���ودّي �لقائ���م 
عل���ى عناوين مذهبّية، بالّت���و�زي مع ناتج �لمعركة 
م���ع "د�ع����س"، يفتح �لأم���ور �أمام "خي���ار�ٍت" قد 
تتجاوز مخاطر �لّتنظيم���ات "�لإرهابّية" �لمارقة، 
وتقود �لعر�ق �إلى �سيناريوهات ياأخذ فيها �ل�سر�ع 

عناوين �أكثر "حّدة".
لك���ّن �ل�ّسيناريوه���ات كاّف���ة �لقائمة ف���ي �لمرحلة 
�لقريبة �لمقبلة، ل يمكن �أن تفتر�س �أّي "�نبعاٍث" 
قريٍب لورثة "تنظيم �لّدول���ة". فالم�ساألة �أ�سبحت 
مج���ّرد خط���و�ٍت تقنّيٍة تق�س���ي على م���ا تبّقى من 
���ة في �لمناطق �لحدودّية  نقاط قّوٍة للتنظيم خا�سّ
م���ع �سوري���ا، بع���د �لنته���اء م���ن تحري���ر �لحويجة 
لط���وٍق ع�سك���رٍيّ يحت���وي  و�لّتاأ�سي����س  وجو�ره���ا، 
بطبيع���ة  و�لحويج���ة  كرك���وك  ق���رب  �لبي�سمرك���ة 
�لح���ال. �إذ �إّن �لّتنظيم فقد قدرت���ه على �لمبادرة 
وبات ير�كم خط���ط �ن�سحاٍب وتهري���ٍب للقياد�ت، 
و�نتق���اٍل �إلى خارج �لحدود ف���ي �أماكن "�آمنٍة" في 
�أفغان�ست���ان وبع����س �ل���ّدول �لأوروبّية، م���ع �إبقائه 
عل���ى جزٍء م���ن منظومت���ه �لأمنّية �لّت���ي يناط بها 
�لقي���ام بعملي���ات "تفجيرّية" تبقي ��س���م �لّتنظيم 
�سم���ن �أجند�ت �لّت���د�ول �لمحلّي، لم���ا لالأمر من 
، يعّزز "تقّدم"  " محلٍيّ �أو دولٍيّ مردوٍد "��ستقطابٍيّ

العراق

�لّتنظي���م وتو�ّسعه في �لجبهة �لأفريقّية وكذلك في 
�آ�سيا �لو�سطى.

�لحاكم "ربيع" �لئتالف 
لم ت�سهد "نخبة" عر�ق ما بعد �لحتالل هذ� �لكّم 
م���ن "�لحركّية" في تاريخها، ب���ل باتت تنفتح على 
�حتم���الٍت م�ستقبلّيٍة تتجاوز نموذج "�لّت�سكيالت" 
�لأمنّي���ة �بان �لحرب �لعر�قّية ���� �لإير�نّية، وكذلك 
نم���وذج "�سعود" م���ا بعد �لغ���زو. �لمرحل���ة �ليوم 
تع���ّد �سديدة �لخت���الف بظروفه���ا و�نفتاحها على 

�حتم���الٍت ل ت�س���ّب ف���ي خانٍة و�ح���دٍة كما ح�سل 
في �لّنم���وذج �لقريب �ل�ّساب���ق. �إذ �قت�سرت قدرة 
�لمن���اورة ل���دى ه���ذه �لأط���ر�ف عل���ى �ل�ّسياق���ات 
ة  و�لمحّدد�ت �لأميركّية وبع����س "�لإير�نّية" خا�سّ
في �لعقد �لأّول �لّتال���ي للغزو، فيما "تنفتح" �ليوم 
وف���ي �لم�ستقبل �لقري���ب على مجموع���ة خيار�ت، 

وبحّيز مناورٍة محليٍّ غير م�سبوٍق. 
وم���ن �س���اأن �لحر�ك ه���ذ�، "�إنتاج" و�ق���ٍع �سيا�سٍيّ 
"�أكثر" تو�زًنا بين �لّد�خل و�لخارج، و�أكثر تو�زًنا 

ا، لكّنه "تو�زن" ينطوي  في �لعالق���ات �لبينّية �أي�سً
عل���ى مخاطر "ح���روب �لأوز�ن" طالما �أّن �ل�ّساحة 
�ل�ستثم���ار  �أ�س���كال  عل���ى  "م�سّرع���ة"  �لعر�قّي���ة 

و�ل�ستقطاب كاّفة.
وعل���ى هذ� �لمن���و�ل، يت�سابق "�ل�ّسّي���د�ن" مقتدى 
�ل�س���در وعّم���ار �لحكي���م، كّل في "رو�ق���ه"، على 
م�ساأل���ة �إتمام "�إع���ادة �لهيكلة" بم���ا ي�سمن �أعلى 
�لمعت���رك �لنتخاب���ّي  "�لوقاي���ة" �أم���ام  درج���ات 
�لمقب���ل، ففي �لمق���ام �لأّول يعتب���ر �ل�ّسّيد �لحكيم 
 " �أّن "قي���اد�ت" �لمجل�س �لأعلى وتحديًد� "�ل�سفًّ
�لقدي���م، بات���ت خ���ارج �لخدم���ة بفع���ل �لّتب���ّدلت 
�لقائم���ة. هي ف�سل���ت ف���ي �إد�رة �لملّف���ات �لأمنّية 
ثّم �لع�سكرّية، و�سّرع���ت �لباب �أمام �سعوٍد قيا�سٍيّ 
لتّي���ار�ٍت يقودها رج���ال دين "�ّسب���ان". وقبل هذ� 
وذ�ك، منع���ت �لحكيم طو�ل �سن���و�ت "�لئتالف" 
م���ن �لإق���د�م عل���ى خط���و�ت تتج���اوز "�لخط���وط 
�لحم���ر" �لإير�نّي���ة، وتعي���د "�نت���اج" مرجعّي���ة �آل 
ا عن �إلحاقها بالمرجعّية �لمركزّية  �لحكيم، عو�سً
في �إير�ن )ولّي���ة �لفقيه(، �أو حّتى مرجعّية �ل�ّسّيد 
عل���ي �ل�ّسي�ستاني في �لّد�خ���ل. وهي عنا�سر جعلت 
من "�لمجل����س �لأعلى" مجّرد حلق���ٍة �سمن مكّوٍن 
�سيا�سيٍّ �أكبر، وهذ� ما لم يتنا�سب يوًما مع �لحجم 

�لّتمثيلّي للحكيم.
ولي�س بعيًد� عن �لحكيم، بد�أ �ل�سدر ياأخذ خطو�ٍت 
عملّيًة توؤ�ّس�س لتغييٍر ج���ذريٍّ في �لخطابة و�لأد�ء، 
تعيد �لقيادّي "�لكاريزمات���ّي" �إلى محّدد�ت عمله 
�ل�ّسيا�س���ّي بد�ي���ة �سع���وده بع���د �لحت���الل. وه���ي 
�ل�سخ�سّية �لّتي تمّكنت من ��ستقطاب بيئاٍت كاملٍة 
ف���ي �لو�س���ط و�لجنوب عب���ر ��ستخ���د�م "خطابة" 

تلتق���ي عليه���ا متناق�س���ات �ل�ّساح���ة �لعر�قّية، 

يبقى الو�سط بعيًدا عن "روؤية" بغداد لما بعد المرحلة النتخابّية.
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ا ع���ن خي���ار�ت �للّتق���اء بالمثي���ل �لمذهبّي  عو�سً
و�لر�ع���ي �لخارجّي. ل���ذ�، بد� خي���ار �لذهاب �إلى 
�لريا�س، �إعالًنا و��سًحا باأّن �لرجل �أ�سبح "كياًنا" 
م�ستق���الًّ و�ساح���ب خي���ار�ٍت تحّدده���ا م�سلح���ة 
"تنظيمه". وكّل هذ� بعيًد� عن "�لمظّلة" �لإير�نّية 
�لّتي ف�سلت في "�ل�ستثمار" �ل�ّسيا�سّي �لقائم على 
�سياغ���ة عر�ٍق حليٍف ومتماٍه م���ع �سيا�سات طهر�ن 
�لإقليمّي���ة، رغ���م تحقيقه���ا نجاح���اٍت م���ن خالل 
�إ�سهامها �لمبا�س���ر في �لحرب على "د�ع�س"، �إلى 

جانب �لرو�س و�لأميركّيين و�لّتحالف �لّدولّي.

عن كرد�شتان وق�شّية �لنف�شال
ل���م تبد منطقة كرد�ستان �لعر�ق من قبل على هذه 
�لمقربة من تحقيق "حل���م" �لنف�سال �لّتاريخّي، 
ة م���ع "�فتر�����س" �لقي���ادة �لكرد�ستانّية �أّن  خا�سّ
�سع���ف �لّدول���ة �لمركزّي���ة �لعر�قّي���ة ب���ات �سديًد� 
ومنفتًح���ا على �مكان���اٍت �أو�سع لال�ستثم���ار. �إذ �إّن 
مغام���رة "د�ع����س" كانت م���ن �لعو�م���ل �لرئي�سّية 
لإنتاج قناعٍة ل���دى �لجميع بمدى "ه�ساهة" بغد�د 
�أم���ام �لّتحّدي���ات �لكبرى، �إ�سافة �إل���ى �ل�ست�سعار 
�لفائق بالقّوة لدى �لقيادة �لكردّية بعد �لّدور �لذي 
�أّدت���ه في �لح���رب على "�لإره���اب". وهكذ�، ر�سم 
"�سق���ف" �لنف�سال مح���ّدد�ت �ل�ّسيا�سة �لكردّية 
ف���ي �لفترة �لمقبل���ة، و�أ�سب���ح "مظّل���ة" تفاو�سّية 
بحكم �لأمر �لو�قع. وهو ما لم يكن متاًحا من قبل. 
م���ا يعن���ي �أن "مح���ّدد�ت" �لنخر�ط ف���ي �لق�سّية 
�لكردّي���ة بات���ت �سدي���دة �لو�س���وح، ولم تع���د معها 
م�ساأل���ة �لنف�س���ال مج���ّرد تهديٍد، ب���ل "�إ�سبارة" 
قائم���ة ومتكامل���ة عل���ى طاول���ة �لب���از�ر �ل�ّسيا�سّي 

�لطويل �لمتوّقع بين بغد�د و�لأكر�د.

ول يعن���ي �ّتجاه �لأكر�د نحو ��ستثم���ار �لم�ساألة في 
تحقيق �لمكا�سب �لّنخبوّي���ة، �أن "�لنف�سال" بات 
م�ساأل���ًة حتمّي���ًة، فه���و لم تك���ن يوًما عام���اًل كرديًّا 
ا تح���ّدده "روؤى" �لقياد�ت  محلًيّا وعن�س���ًر� د�خلًيّ
�أو  �أكث���ر نماذجه���ا  �لكرد�ستانّي���ة. �لم�ساأل���ة ف���ي 
تت�سّم���ن  �أن  يمك���ن  ل  �لمقبل���ة،  �سيناريوهاته���ا 
"�ن�سقاقهم" عن �لوطن  "فر����س" �لكرد لعملّي���ة 
�لعر�قّي، في ظّل مو�زين �لقوى �لقائمة حالًيا، وفي 
ظّل �إحجاٍم �أميركيٍّ و��سٍح عن �إغ�ساب بغد�د، في 
مقابل ق�سّيٍة غير مجزية لالأميركّيين، ت�ساف �إلى 
قر�ءة و��سنطن �لقائل���ة ب�سرورة "تطبيع" �لحياة 
�ل�ّسيا�سّي���ة �لعر�قّي���ة على �ساكلٍة ت�سي���ر نحو تقليم 
�أظاف���ر �إير�ن، �إّنم���ا من دون �للج���وء �إلى خيار�ٍت 
"�لهيكل" على �لجميع، وهذ�  "مجنون���ٍة" قد تهّد 
رّبم���ا يف�ّس���ره �لأد�ء �لأميرك���ّي ف���ي �لح���رب على 
�لّدعم  وكذلك  ح�سًر�(  �لعر�ق  "د�ع�س" )د�خل 

�لمتو��سل للحكومة �لمركزّية.
وف���ي "�لحّدي���ن" �ل�سمال���ّي و�لغرب���ّي للع���ر�ق، ل 
يب���دو �لّتعوي���ل عل���ى �لّدوري���ن �لإير�ن���ّي و�لّتركّي 
مجزًي���ا ف���ي ق�سّية كرد�ست���ان؛ فالّتق���ارب �لّتركّي 
�لكرد�ستان���ّي تمّكن من خلق عالق���ٍة "مّتزنٍة" على 
�لم�ستويي���ن �لأمن���ّي و�لقت�س���ادّي، وه���ذ� ما يهّم 
�أنق���رة. �إذ �ساهم تّيار �لبارز�ن���ي �إلى حدٍّ كبيٍر في 
عملّية �حت���و�ء �لعنا�س���ر �لّد�عمة لح���زب �لعّمال 
�لكرد�ستان���ّي د�خل �لع���ر�ق، �إ�ساف���ًة �إلى تقديمه 
خدماٍت �أمنّي���ٍة مبا�سرٍة لأنقرة �ساهمت في حربها 
عل���ى �لّتنظيم �لذي ت�سف���ه بالإرهابّي. ول يختلف 
�لأمر كثيًر� على �لجانب �لإير�نّي، بل رّبما يتجاوز 
�لّتحال���ف �لبر�غمات���ّي بي���ن �أنق���رة و�أربي���ل، �إلى 
تحال���ف �أكث���ر "رومن�سّية" م���ع �لقي���ادة �لإير�نّية؛ 

العراق

فق���د �ساهم �أكر�د �لعر�ق ب�س���كٍل كبيٍر في �لحرب 
�لعر�قّي���ة - �لإير�نّي���ة �إلى جانب طه���ر�ن، و�أ�ّس�س 
�لأمر لعالقٍة �سبه "متكاملٍة" تمتّد لأكثر من ثالثة 
عقود، على �لرغ���م من �أّن "�ل�سد�قة" هذه �سّبت 

دوًما في خانة تّيار جالل �لطالباني.
و�سم���ن �ل�ّسياق���ات هذه يمك���ن فه���م "�ل�ّسقوف" 
�لعالي���ة �لّتي يو�َجه بها �لأكر�د من قَبل �لإير�نيين 
"دينامّي���اٍت"  للجانبي���ن  �أّن  ���ًة  خا�سّ و�لأت���ر�ك، 
محلّي���ًة كردّي���ًة يتنّوع "و�سعها ما بي���ن "�لحتو�ء" 
و"�لمو�جه���ة" و�لّتحالف. مجّرد تفكي���ر �لّدولتين 
بتنفي���ذ �أيٍّ عم���ٍل مبا�س���ٍر �سّد �أك���ر�د �لعر�ق، من 
�ساأنه فت���ح جبه���ات كردّية محلّية عل���ى �حتمالت 
��ستثماٍر عك�سيٍّ قد ل يمكن �حتو�وؤها، وبالّتالي فاإّن 
���ا لحماية �لوحدة  فر�سّي���ة رف�س �لنف�سال عر�قًيّ

�لإير�نّي���ة و�لّتركّي���ة قد ل ت�س���ّب دوًما ف���ي �ّتجاٍه 
و�حٍد، وهي قد ت�سه���م ب�سغوٍط عك�سّيٍة على قيادة 
�لبلدي���ن. لذ� ل يمك���ن �عتبار �لمو�ق���ف �لإير�نّية 
و�لّتركّية وكذل���ك �لّدولّية عو�مل �سغط "قيا�سّية" 
وحا�سمة في عملّية �سناعة �لقر�ر �لكردّي، بل هي 
مجه���ود "مكّم���ل" للخيار�ت �لمحلّي���ة لدى بغد�د. 
�لّنخبة في �أربيل ل تدير "معركة" �ليوم، ول تطمح 
لأن تدير معركًة في �لغد �لقريب، ول تفتر�س �أّنها 
م �لي���وم وغًد� على خيار�ت "حافة �لهاوّية"، بل  ُتِقّ
هي "�د�رة" لعملّية رهاٍن معّقٍد ل تحيد عن قاعدة 
ر�بح-ر�بح، على �أن "�لخ�سارة" �لوحيدة تكمن في 
�لنتق���ال �لق�سرّي �إلى مرحل���ة �ل�ستقالل وهذ� ما 
يدرك���ه �سا�سة �أربيل، وتلك "مغامرة" ل عالقة لها 

ب�"بر�غماتّية" م�سعود �لبارز�ني ¶

في "الحّدين" ال�سمالّي والغربّي للعراق، ل يبدو الّتعويل على الّدورين الإيرانّي والّتركّي مجزًيا في ق�سّية كرد�ستان.
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عبد�هلل باوزير

¶ جه���دت "�آل���ة" �لإع���الم �لم�ساحب���ة لأط���ر�ف 

�لنز�ع طو�ل �لفت���رة �لما�سية )منذ �نقالب �أيلول 
2014(، على م�ساألة تعوي���م "�سردياتها"، وكذلك 
فر����س نمطّية معّينة في مقارب���ة �لأزمة ت�سّب في 
خان���ة "تحيي���د" �لأ�س���ر�ر �لجانبّي���ة �إل ف���ي و�رد 
��ستثمارها �لعك�سّي. وه���ذ� �لأمر يعد "�آلية" عمل 
طبيعّي���ة في �سناع���ة �لق���ر�ر�ت �ل�سيا�سّية، طالما 
�أن "�لأ�س���ر�ر" قابلة لالحتو�ء في "لو�زم" ما بعد 
�إنه���اء �ل�سر�عات ب�سكل ع���ام )تعوي�سات و�إعادة 
�إعم���ار(. وهكذ� �أ�سبحت عملّي���ة تعد�د "�سحايا" 
�لح���رب، ومو�جه���ة �لأوبئ���ة و�لم�س���اكل �ل�سحّية 
�سورت���ان ملزمت���ان لم���ن �أر�د "�إع���ادة" ت�سدي���ر 
�لخطاب���ة �ل�سيا�سّي���ة �لخا�س���ة بالمنخرطين، بما 
يعن���ي �لأمر من "تحيي���د" �آخر لعنا�س���ر قد تكون 
�أكث���ر ر�ديكالّية على م�ستقبل �لبالد. بعدما �لتقت 
"رعونة" و"�أطماع" �لد�خل بمثيالتها من �لخارج، 

فاأنتجت ��ستثمار� "لتناق�سات" مذهبّية و"وطنّية" 
باتت تتهدد �لخريطة �لقائمة بالحّد �لأدنى.

لم يكن �ليمن �أكثر عر�سة لإعادة �لتق�سيم كما هو 
في هذه �لأيام، فق���د دخلت �لمحافظات �لجنوبّية 
بم���ا ي�سب���ه حكما ذ�تي���ا �أو �نف�سال بحك���م �لو�قع 
)De-Facto(، عل���ى �أن يالق���ي �لو�ق���ع ه���ذ� �تجاه 
�لجنوبّية  �لعنا�سر  ��ستثم���ار  في  "خارجّي" قائم 
"�ل�ستر�كي���ة" �ل�سابق���ة، وهي خط���ة نجحت في 
مرحلتها �لأولى باإخ���ر�ج �لجي�س �ليمني و"�أن�سار 
�هلل" م���ن �لمنطقة �لجنوبّية ث���م نقل �ل�سر�ع �إلى 
�ل�سريط �لح���دودي �لوهمي بين �ل�سمال و�لجنوب 
)خط حرب �سي���ف 1994(. وهنا ل يمكن �لجزم 
بمقبولّي���ة �لنف�س���ال ل���دى رع���اة �لخ���ارج، فق���د 
�قت�سر �لتجاه هذ� �سابقا على �لأد�ء �لإير�ني في 
�لد�خ���ل �ليمني من خالل دع���م �لحر�ك �لجنوبي 
وم�سروع���ه �لنف�سالي وتحديد� في مرحلة ما بعد 
حر�ك 2007 في �لجنوب �إلى ما بعد ثورة �ل�سباب 

في عموم �ليمن 2011. لكن ��ستثمار �لعنا�سر 

اليمن.. في "الربع" االأخير
تج��اوز اليمن في المرحل��ة الحالّية القائم��ة، كونه مجرد واحد م��ن مراكز الثقل 
الخا�صع��ة ل�ص��روط التناف�ش بي��ن "الدينامي��ات" المحلّية والخارجّي��ة، من خال 
تحّول��ه اإلى "بوؤرة" ا�صتن��زاف لل�"محاور" المنخرطة بال�ص��راع القائم على اأر�صه. 
فل��م يعد متاحا الخ��روج هناك بحل يقوم عل��ى اأر�صّية "من�صف��ة" لكل طرف بذل 
اأو بالحد  اإ�صتراتيجية،  اأو  "الغالي والنفي�ش"، في �صبيل الظفر بمكا�صب مرحلّية 
الأدنى لمجّرد تقليم اأظافر الط��رف المقابل. فالم�صاألة هناك اأ�صبحت اإحدى اأكثر 
حلق��ات العنف في العالم اإحراجا للجميع، مع و�صول "الكلفة" الإن�صانّية للحرب 
لم�صتويات غي��ر م�صبوقة يتداخل فيها الوبائي بالغذائ��ي قبل الأمني والع�صكري. 
عل��ى اأن تكون الفاتورة ذات مفعول رجعي يمني ح�صرا، نظرا لم�صتوى اله�صا�صة 
الت��ي و�صلت اإليه��ا العنا�ص��ر المكّون��ة للرابط "الوطن��ي"، و"الط��اردة" للبيئات 
والتجاه��ات النف�صالي��ة في يمن ما بعد وحدة الع��ام 1990، اأو بالحّد الأدنى في 

يمن ما بعد هزيمة الزعيم الجنوبي علي �صالم البي�ش 1994.

اليمننقاط �ساخنة

ت�سكل تقديرات 
الجبهة الجنوبّية 

جزءا اأ�سا�سية 
من عملّية 

ت�سريح التحالف 
ال�سعودي، 

وتبيان الفارق 
الهيكلي في 

الأداء ما بين 
الإمارات 

وال�سعودية.
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ه���ذه وفي زمن "تميي���ع" �ل�سلط���ة �لمركزّية يمنح 
�لنف�س���ال ق���درة ��ستثم���ار عك�سّية تجعل���ه خيار� 

قائما وبقّوة.
وبالت���و�زي م���ع تح���ول �نف�سال �لجن���وب �إلى �سبه 
"�سي���اق" طبيع���ي، تتد�خ���ل �لعو�م���ل �سمال على 
طري���ق �سناعة "�سرخ" غير م�سبوق بين �لمكونات 
�لمذهبّية هن���اك. �إذ �إن ف�س���ل �لتحالف �ل�سعودي 
ف���ي �إيجاد حليف قوي يناف����س �لحوثيين و�لرئي�س 
�ل�ساب���ق عل���ي عب���د�هلل �سال���ح �سم���ن "�لبيئ���ة" 
�لحا�سنة �لو�حدة، تحول �إلى "ت�سخيم" ع�سكري 

غي���ر م�سب���وق لتيار "�لإخ���و�ن �لم�سلمي���ن" ممثال 
ث���م  وم���ن  �لقطرّي���ة(،  )�لروؤي���ة  ب�"�لإ�س���الح" 
�لنتق���ال �إل���ى ��ستثمار عنا�س���ر �أكث���ر ر�ديكالّية، 
عم���ال بالحذر �ل�سعودي ف���ي �لتعاطي مع "�لتجمع 
�ليمن���ي لالإ�سالح"، وكذلك �سير� مع �سياق �لأزمة 
�لخليجّية و�نعكا�سها عل���ى �لتحالف )�إخر�ج قطر 
ومحاول���ة �حت���و�ء حلفائها �ليمنيي���ن(. وبين هذ� 
وذ�ك جاءت �لخالف���ات بين "�لتحالف �ل�سمالّي" 
لتعّمق �حتمالت �لنفجار �لجتماعي �لكامنة، مع 
�إح�سا����س عميق لدى �سنعاء ب���اأن "عبثّية" �لحرب 
�ست�س���ع للمعارك حد�، وتفتح �لأب���و�ب على عملية 
�إع���ادة وزن للجميع، تفتر����س تناف�سا على مفا�سل 

�لدولة �لمقبلة �نطالقا من �للحظة �لقائمة.

�لحزم" "عا�شفة 
�أدرك���ت �لمملكة �لعربّية �ل�سعودي���ة ومنذ �لأ�سابيع 
تعويم���ا  تنت���ج  ل���ن  �لأم���ور  �أن  للمعرك���ة،  �لأول���ى 
ق�سرّي���ا للرئي�س عبدربه من�سور ه���ادي، وبالتالي 
تحول���ت �لعملّي���ة من �سربة حا�سم���ة و�سريعة، �إلى 
�س���ر�ع تختلط فيه "�سور" �لقت���ال ما بين �لحرب 
�لمبا�سرة وبالوكالة وحرب �لأطر�ف �لثالثة. وهي 
عملّي���ة "ع�ّس �أ�سابع" و��ستنز�ف تنتظر "حلحلة" 
ما في �ل�سقوف �لمرتفعة لأي طرف من �لأطر�ف، 
كم���ا تعم���ل ف���ي ذ�ت �ل�سي���اق على من���ع "�رتد�د" 
�لموق���ف عك�سّي���ا، و�إبقاء �لخ�سم ف���ي حالة دفاع 
قائم���ة بالتو�زي م���ع �سعف ف���ي �لإد�رة �لمركزّية 
وعق���م في ت�سيي���ر �لملفات �لقت�سادي���ة. وما بين 
"مقدمة" �لمعركة و�سياقها �لحالي بدت �ل�سعودية 
�أكث���ر �نفتاحا على م�ساأل���ة �لتفاو�س و�لو�سول �إلى 
تفاهمات �أمنّية مرحلّية مع �سنعاء. على �أن ي�سمن 
�لح���ّل �لنهائي "�سر�كة" د�خلّية في �لحكم ت�سمن 
حّيز� عاليا من �لمناورة �لد�خلّية للمملكة )�سمن 

جهاز �لحكم �ليمني(.
وم���ع دخول �لح���رب في �سياقات جدي���دة، و�سعود 
�تجاه���ات ودينامي���ات د�خلّي���ة تتخط���ى م�ساري���ع 
�أكثر قابلّية  "�لمنخرطين" �لأو�ئل، بدت �ل�سورة 
لإعادة �لهيكل���ة و�لتقييم من قبل قي���ادة �لتحالف 
وتحدي���د� في �لريا�س و�أبوظبي. فقد ت�سبب �نهيار 
هدف �إ�سقاط �سنعاء ع�سكرّيا )وهو تقدير خاطئ 
م���ن �لبد�ي���ة( بفع���ل وقائ���ع �لمي���د�ن - و�متن���اع 
�لريا����س ع���ن �لنخ���ر�ط في ح���رب برّي���ة �ساملة 
)�لأكالف ل تتالقى مع �لنتائج(، باقتناع �لمملكة 
ب�سرورة "ت�سويب" �لأم���ور مجدد� بما ينتج �أكبر 

اليمن

قدر ممكن م���ن �لم�سلحة. وهكذ� عززت �لريا�س 
عملها عل���ى خنق طرق �لإم���د�د وت�سديد �لح�سار 
�لبحري، بالتو�زي مع فتح جبهات "�لمو�نئ" وفي 
مقدمها �لحديدة، بما يفر�س �سغوطا قيا�سّية على 
�سنع���اء. وعل���ى �لجبه���ة �لجنوبّية ب���دت �لإمار�ت 
�أكث���ر ح���دة في �إد�رته���ا للملفات، فه���ي تعمل على 
تعزيز "�لإد�ر�ت" �لمحلّية �لمو�لية لها وفي �سباق 

محتدم و��سح.
يعتب���ر �لتحال���ف �لعرب���ي ف���ي �لمرحل���ة �لمقبلة، 
�أن لدي���ه "عنا�س���ر" ق���وة تكفي على طاول���ة �لحّل 

�لنهائ���ي للخ���روج باآلي���ة حك���م ت�سم���ن م�سال���ح 
�ل���دول �لخليجّية. وهذ� ل يعن���ي �أن �لن�سالخ عن 
هو  بل  يح�سل،  لم  �لع�سكرّية  "�أهد�ف" �لعملّي���ة 
موؤ�س���ر �أ�سا�س���ّي عل���ى عم���ق �لف�سل �ل���ذي و�سلت 
�إلي���ه "�سّل���ة" �لأه���د�ف �ل�سهي���رة. وبالتال���ي فاإن 
�سيطرة �لتحالف على �لجنوب �ليمني، وعمله على 
مهاجم���ة �لأماك���ن �لحيوّية �سم���ال وو�سعها تحت 
�لتهدي���د �لد�ئم، يب���دو من �أق���وى �أور�ق �لتحالف 

�لقائم���ة حالي���ا، لكن���ه يتر�فق م���ع �أثم���ان باهظة 
ل���م تدخل ف���ي مخطط���ات �لريا�س �أ�سا�س���ا، وفي 
مقدمها خطر �لتفكك و�لأثمان �لإن�سانّية �لمنتجة 
لحروب �لر�أي �لع���ام. وهذ� يعني �أن �لريا�س على 
�لأقل تج���اوزت ف���ي �لمرحلة �لمقبل���ة فكرة عودة 
للقبول  ��ستع���د�د�  �أكثر  و�أ�سبح���ت  "�ل�سرعّي���ة"، 

بالحلول "�لمنطقّية".
وبالت���و�زي مع �لتق���دم �لإمار�تي �ل�سري���ع جنوبا، 
ب���دت �ل�سعودّية �أكثر �هتماما بالجبه���ة �ل�سمالّية، 
نظر� لقتناعها باأن "�لجبه���ة �لجنوبّية" �أ�سبحت 
تح���ت �ل�سيطرة �سب���ه �لنهائّية للتحال���ف و�أن ثني 
�لإم���ار�ت عن دع���م �لنف�سال يبقى �أم���ر� ممكنا 
�لمحلّي���ة  �لدينامي���ات  يتجاه���ل  �عتب���ار  )لكن���ه 
�لمتخم���ة بال�ستثمار(. وعليه ف���اإن �إنتاج �لريا�س 
لخي���ار�ت بديلة ع���ن "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" يبقى 
�أحد �لأ�ساليب �لمنتجة لحلفاء �أقوياء في �لمناطق 
�ل�سمالّي���ة وتحدي���د� ف���ي تع���ز، �إذ لم يع���د مقبول 
بح�سب �لمملكة تحّكم "�آل �لمخالفي" )وغالبيتهم 
م���ن �لإ�س���الح( بمق���در�ت �لعملي���ات �لع�سكرّي���ة 
ف���ي �لمدين���ة. وكان �لتحالف قد ب���د�أ عملّيا خالل 
�ل�سيف �لمن�سرم )مبا�سرة بعد �لأزمة مع قطر( 
بدعم �لقيادي �لإ�سالمي عادل فارع �لمكّنى ب�"�أبي 
�لعبا����س" و�ساع���ده ف���ي �ل�سيطرة عل���ى �لممر�ت 
و�لطرق���ات بين م���وزع و�لمخا وكذل���ك بين �سمال 
وو�سط محافظة تعز. وهي خطوة ت�سهم في �حتو�ء 
"�لإخو�ن" �سمال لكنها تقّدم "�سيناريوهات" غير 
محبذة ل�سع���ود �إ�سافي للجماعات �ل�سلفّية �سمال 
)وه���ذ� كان من �لأ�سباب �لرئي�سّية للحروب �ل�ست 

بين �لحوثيين و�لرئي�س �سالح(.
"�لمذهبّي���ة"  بالتركيب���ة  �لعب���ث  �س���اأن  وم���ن 

لم يكن اليمن اأكثر عر�شة
لإعادة التق�شيم كما هو في هذه 

الأيام، فقد دخلت المحافظات 
الجنوبّية بما ي�شبه حكما ذاتيا اأو 
)De-Facto( انف�شال بحكم الواقع

التق���ت "رعونة" و"اأطماع" الداخل بمثيالتها من الخارج، فاأنتجت ا�ستثمارا 
"لتناق�سات" مذهبّية و"وطنّية".
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تتداخل العوامل �سمال على طريق �سناعة "�سرخ" غير م�سبوق بين المكونات المذهبّية هناك.

كم���ا �أن وح���دة �ليمن تع���د �سحّي���ة للمتقاتلين في 
�لد�خل كما �لخارج، خا�سة و�أن ر�ية �لنف�ساليين 
�لجنوبيي���ن �نتقلت من �ل�ساحية �لجنوبية لبيروت 
�إل���ى �أبوظب���ي ف���ي ظ���رف �أي���ام م���ن "�نق���الب" 
�لحوثيين في �سنعاء. ما ينزع �لغطاء "�لعقائدي" 
�أو "�لقومي" �أو "�لحقوقي" عن �أي رعاية للحر�ك 
�لجنوبي �أو �أي طرف �آخر يدعو لنف�سال �لجنوب، 
ويدخل �لأمر في "�سّلة" تحالفات تقوم على �لتقاء 
�لم�سال���ح ومن�سوب �لعد�ء مع ح���كام �سنعاء. لذ� 
فاإن���ه من غير �لمجدي �لتعويل على �أي دور �إير�ني 
�لوح���دة، فالمر�هنون على  "عك�س���ي" في م�ساألة 
�لوحدة حاليا هم "�لموؤتمر �ل�سعبي" و"�لإ�سالح"، 
في ظل �نفتاح �لحوثيين على �لحلول �لكونفدر�لّية 
)�إنم���ا وفق ترتيبات ت�ستثن���ي ح�سرموت ول تدخل 
تع���ز وماأرب ف���ي �أي باز�ر تق�سيم���ي(. كما �أنه من 
غي���ر �لمج���دي �لمو�ظبة على "تجاه���ل" �لحر�ك 

�لجنوب���ي وغي���ره م���ن �لق���وى �لمحلّي���ة �لجنوبّية، 
و�عتب���ار �لم�ساأل���ة هن���اك مج���رد �إد�رة �إمار�تي���ة 
وتعوي���م لجهات من دون ثق���ل حقيقي. وهذه وقائع 
ل يغّيرها �لت�سدير �ل�سيا�سّي، فالجبهات �لو�سطى 
وجبه���ات "�لحّد �لجنوبي" بي���ن �ليمن و�ل�سعودية 
عنا�س���ر  م���ن  �لآلف  ع�س���ر�ت  م�سارك���ة  ت�سه���د 
�لح���ر�ك ومن جن���ود و�سب���اط �لجي����س �لجنوبي 

�ل�سابق )جي�س حرب �سيف 1994(.
ت�سكل تقدير�ت �لجبهة �لجنوبّية جزء� �أ�سا�سية من 
عملّية ت�سري����ح �لتحالف �ل�سع����ودي، وتبيان �لفارق 
�لهيكلي ف����ي �لأد�ء ما بي����ن �لإم����ار�ت و�ل�سعودية، 
وح����دود �لنخر�ط �لتي ر�سمته����ا عو��سم �لبلدين. 
فالو��سح �أن �لمملكة �ست�ستمر في �لمرحلة �لمقبلة 
بتعوي����م �لرئي�����س �ليمن����ي عبدربه من�س����ور هادي 
جنوب����ا، وم�ساعدته على �لنت�س����ار حيث لم يتو�جد 

م����ن قب����ل )غالبية �لأط����ر�ف و�لم����دن �لكبرى 

للمناطق �ل�سمالّية، و��ستثم���ار تناق�ساتها �لقائمة 
"متمذه���ب" �إل���ى  بمحي���ط  و�لمرتبط���ة  حالي���ا، 
�أبع���د �لحدود، فت���ح �لب���الد �أمام خط���ر �لنزلق 
نح���و م�ستوي���ات �أكثر ح���دة من �ل�س���ر�ع �لأهلي/

�لخارجي �لقائم حاليا، �نطالقا من تعز وجو�رها 
بم���ا تمثل من "بيئ���ة" �جتماعّية تختل���ف عن تلك 
�ل�سائ���دة في �سنعاء ومدن �أق�س���ى �ل�سمال. وهذه 
تقدي���ر�ت تنف�سل عن �سي���اق "عا�سفة �لحزم" �أو 
�لح���ّل �لنهائي �لممك���ن، �إذ تمتل���ك �لعنا�سر هذه 
���ة، و�سياقاته���ا غي���ر �لملتزم���ة  �سردياته���ا �لخا�سّ

بال�س���رورة بال�س���ور �لكلّي���ة لل�س���ر�ع �لقائ���م في 
�لمنطق���ة. كم���ا يفتر�س له���ا �أن تك���ون �أكثر حدة 
ور�ديكالّي���ة من �لنم���اذج �لقائمة ف���ي �أبين �أو في 
�سح���ر�ء ح�سرموت ذ�ت "�لبيئ���ة" �لو�حدة، لكن 
حدود تاأثيرها �لمرغوب خليجيا، ل يتجاوز تعز بما 
تمث���ل من ثقل �سكاني ومالي في �لقلب �لقت�سادي 
للمحافظات �ل�سمالّية وعل���ى تما�س مبا�سر مع �إب 

و�ل�سالع ولحج، وعلى مقربة من عدن.
�سم���ال �أي�س���ا تبدو �لإم���ار�ت �أكثر ��ستع���د�د� من 
قبل، ل�ستثمار �لتناف�س بي���ن �لحوثيين و"�لموؤتمر 
�ل�سعبي"، وهذ� ما يف�س���ر �رتفاع حدة �لتهديد�ت 
�أن  �لإم���ار�ت  تعتب���ر  حي���ث  لأبوظب���ي.  �ليمنّي���ة 
�لرئي����س �ل�ساب���ق عل���ي عب���د�هلل �سال���ح نجح في 

�إثب���ات "مكانته" وقوته �لد�خلّي���ة �سعبيا وع�سكريا 
و�أمني���ا، لكن���ه ف�س���ل ف���ي �س���رف �لعنا�س���ر هذه 
بال�سيا�س���ة، فتمك���ن "�أن�سار �هلل" م���ن �لح�سول 
عل���ى وزن �لأ�س���د على طاول���ة �لق���ر�ر �ل�سنعاني. 
وهك���ذ� فاإن من �أكث���ر �ل�سيناريوهات ترجيحا، هو 
�أطر�فه  �أحد  )�أو  �لتحال���ف  "�لمجاه���رة" بقبول 
�لفاعلة على �لأقل( بدور �أكبر لتيار �لزعيم �سالح 
في "م�ستقبل" �ليم���ن، ما يعني �نفتاح �لخليجيين 
عل���ى "ترميم" �لعالق���ة مع �لرج���ل �إذ� ما تو��سل 
�لعج���ز ع���ن تفتيته. ما يعن���ي "ن���زع" �لم�سروعّية 
و�حتو�ءه���م مجدد�  �لحوثيي���ن  "�لوطني���ة" ع���ن 
)�سيا�سّي���ا( ف���ي "د�ئرة" عمل �سيا�س���ي ل تتجاوز 

�سعدة وجو�رها.
 

"�لمكّونات" �لجنوبّية
ي�س���كل جن���وب �ليمن ف���ي �لمرحل���ة �لحالية )كما 
ملف���ات �لوح���دة في �لع���ر�ق و�سوريا(، �أح���د �أكثر 
�لق�ساي���ا �إحر�ج���ا لغالبي���ة �لمنخرطي���ن و�لرعاة 
�لإقليميين و�لدوليين. �إذ لم تقترب هذه �لدول من 
�لتق�سي���م "�لحقيقي" كما تفعل حاليا، ما يعني �أن 
"�لمتغنيي���ن" بالنت�سار�ت وعلى كافة �لجبهات، 
ينطلق���ون م���ن �عتبار�ت تتج���اوز �ل���دول �لوطنية 
بحدوده���ا �لقائم���ة، �إل���ى �أخ���رى �أ�س���ّد "�سيق���ا" 
ور�ديكالّية و"�أقلوّية" من �أي �عتبار�ت �أخرى، وقد 
تنح�سر ف���ي "م�سالح" �لرعاة في بع�س �لحالت 
�لأكثر تطرفا. و�أن �لمعركة ب�سلبياتها و�إيجابياتها 
)للمتحاربي���ن( �أنتجت �نهيار� ف���ي مفهوم �لدولة 
�لو�حدة، و�نكبابا عل���ى "هياكل" مجتمعّية وهمّية 
تالق���ي �لخطابة �ل�سيا�سّي���ة و�لإعالمية �لتوجيهّية 

�لمخ�س�سة للجماهير.

اليمن

عززت الريا�س عملها على خنق طرق 
الإمداد وت�شديد الح�شار البحري، 
بالتوازي مع فتح جبهات "الموانئ" 

وفي مقدمها الحديدة، بما يفر�س 
�شغوطا قيا�شّية على �شنعاء
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تبدو الإمارات اأكثر ا�ستعدادا من قبل، ل�ستثمار التناف�س بين الحوثيين و"الموؤتمر ال�سعبي".

�أكثر �سر��سة في جبه���ات �لقتال، و�أكثر قدرة على 
"��ستقطاب" �ل�سبان و"�بتالع" �لبيئات �لحا�سنة.
لذ� فم���ن غي���ر �لمرّج���ح �أن تقدم �لإم���ار�ت على 
خط���و�ت تعزز �لنف�سال بمعزل عن م�سار �لحدث 
�سمال و�لح���رب ب�سكل عام. لكن �لرغبة �لجامحة 
للقوى �لجنوبّية بال�سيطرة على "�قت�ساد" �لجنوب 
ومناف�سته���م "�لحكوم���ة �ل�سرعّي���ة" عل���ى مناطق 
نفطّي���ة ف���ي �سبوة و�س���ول �إل���ى �لمو�ن���ئ �لنفطّية 
م���رور� بالث���رو�ت �لمعدنّي���ة و�لأر��س���ي �لزر�عّية 
و�أحد �أكبر �لحتياطات �لمائّية �لجوفّية في �لعالم 
�لعرب���ي، كل ه���ذ� يفتح �لأج���و�ء �أم���ام �حتمالت 
�س���د�م تقترب في �أ�سبابه���ا وعنا�سرها من �سر�ع 
تحالف �ل�سمال. وبما �أن �ل�سر�ع �لجنوبي ينطوي 
على �حتمالت تتجاوز قدرة �لرعاة على �لحتو�ء، 
ف���اإن �نفتاح���ه على �حتم���ال �ل�س���د�م يبقى قائما 
و�سترتف���ع حظوظه في كل منعط���ف يقّرب �لحرب 

من خو�تيمها. 

�ل�شعبي" �هلل" و"�لموؤتمر  "�أن�شار 
�ل�ست�سع���ار بقرب �نته���اء �لمعرك���ة �لأ�سا�سّية مع 
�لتحال���ف �ل�سع���ودي، ل���م يك���ن خا�سّي���ة خارجّية 
فقط، �إذ تبلورت قناعة لدى �لمنخرطين �ليمنيين 
�لكب���ار ب���اأن "�لعا�سف���ة" �قترب���ت م���ن �لنتهاء، 
و�أن �لبح���ث �لآن ج���ار ع���ن �آلي���ات تدوي���ر �لزو�يا 
و�إر�ساء �لموقعي���ن على �أي وقف للنار. هكذ� وجد 
�لرئي����س �ل�سابق عل���ي عبد�هلل �سال���ح نف�سه �أمام 
مقدم���ات "غي���ر محب���ذة" ليمن ما بع���د �لحرب، 
وذلك بمعزل عن م�س���ار �لأمور جنوبا، �إذ تفتر�س 
�لوقائ���ع �لقائم���ة )ما قب���ل �لخالف �لأخي���ر( �أن 
�إلى قوة  �لتح���ول  �ل�سعب���ي" ف�س���ل في  "�لموؤتم���ر 

ع�سكرّي���ة مو�زي���ة ل�"�أن�سار �هلل" نظ���ر� لإ�سهامه 
�لحربي �لمنخف�س مقارن���ة بالحوثي )وجهة نظر 
�لحوثيين(. وقد ت�سبب �لأمر بتقدم �لحوثيين على 
ح�ساب "�لموؤتمر �ل�سعبي" في غالبية �لملفات وفي 
مقدمه���ا "�سناع���ة �لقر�ر"، ومّك���ن �لحوثيين من 
�لتقدم )�سعبيا( على ح�س���اب "�لموؤتمر �ل�سعبي" 

في بع�س مر�كز �لثقل �لتاريخّية ل�سالح.
�سال���ح �لمقتنع بق���رب نهاية �لح���رب، وجد نف�سه 
م�سط���ر� لإعادة فرد ع�سالته وعلى كافة �ل�سعد، 
فهو يدرك تمام���ا �أن حدود "�نفال����س" �لحوثيين 
ل تختل���ف ع���ن �لخ���ط �لر��س���م للثق���ل �لتمثيل���ي 
ل�"�لموؤتمر". و�أن �لعمل في ذ�ت �لرقعة �لجتماعية 
�ستكون �لغلبة فيه لالتجاه �ل�ساعد "�لرومان�سي" 
و"�لمم���ّول" �لمتمثل ب�"�أن�سار �هلل"، وهكذ� �أطلق 
�سال���ح ور�سة كبرى لإعادة �إنعا����س تياره وفي ذ�ت 
�لوق���ت لحت���و�ء �لحوثيي���ن. وقد نجح ف���ي �لأزمة 
�لأخي���رة ف���ي "تظهير" حجم���ه �لتمثيل���ي وكذلك 
�لع�سكري، عندما ن�سر �آلف �لمقاتلين في قر�هم 
ومدنه���م �أثن���اء �إلقاء خطاب���ه �ل�سهير ف���ي �ساحة 
�ل�سبعي���ن �أمام مئات �لآلف م���ن �لمو�طنين. وهو 
"ح���ر�ك" نجح في �إي�س���ال ر�سالة للحوثيين باأن 
"�بتالع" �لرجل غير ممكن في �لمرحلة �لحالّية، 
ب���ل �إن �ل�سد�م معه قد يكون كارثّيا، و�أن �ل�سنو�ت 
�لثالث �لما�سّية لم تك���ف للخروج بتقدير حقيقي 

عن حجم "�لموؤتمر" وقوته.
تقترن �سيناريوهات �لعالق���ة ما بين �لطرفين في 
�لفت���رة �لمقبلة بعاملي���ن �أ�سا�سيي���ن، �لأول يتمثل 
بطبيع���ة �لق���ر�ءة �لحوثية ل���الأوز�ن �لقائمة حاليا 
وم�ستقبلها، وبالتالي م���دى �سو�بية �ل�ستمر�ر في 

�لتحال���ف مع �لرئي����س �سالح في ظ���ل "ندّية" 

وحت����ى �أجز�ء م����ن محيط ع����دن وقلبه����ا(. �إذ من 
�لمفتر�س �أن تقوم �لريا�س خالل �لأ�سابيع �لقريبة 
�لمقبل����ة بتنفي����ذ مرحل����ة جدي����دة من خط����ة دعم 
�لحر�����س �لرئا�سي، وتح�سيرها لك����ي يكون "نو�ة" 
للجي�����س �ليمني �لمقب����ل )�أو مكّون����ا �أ�سا�سّيا بالحد 
�لأدن����ى(. �أو م����ن خ����الل ��ستثم����اره ف����ي "تمكين" 
�لرئي�����س هادي من فر�س �سيطرة "�ل�سرعّية" على 
�لمحافظ����ات �لجنوبّي����ة، ما يعني عملي����ا تح�سيره 
لمو�جه����ة �أي معركة �نف�س����ال ممكنة )�لحتمالت 
�أق����وى عن����د توق����ف "عا�سف����ة �لح����زم"(، تقودها 
جماعة �لحر�ك �لجنوبي عبر "�لمجل�س �لنتقالي" 
�أو حتى ق����و�ت �لحز�م �لأمني �لت����ي تتبع لزعامات 
متحالف����ة مع �أبوظب����ي. وف����ي �ل�سيناريوهات �لأكثر 
ه����دوءً� �أن تكون �لقو�ت ه����ذه عامل �سغط لمو�زنة 

�لغلبة �لو��سحة لالإمار�ت جنوبا.

هن���ا ل يمكن �لجزم باأن �لخطو�ت �لإمار�تّية تاأتي 
ف���ي �سياق دع���م �لنف�س���ال، خا�س���ة و�أن �إ�سبارة 
�لته���ام ه���ذه ترتك���ز �إلى بن���اء �لإم���ار�ت لقو�عد 
بحري���ة ع�سكري���ة في جزيرت���ي �سقط���رى وميون، 
وقو�عد برّية ثابتة كما في �لمناطق �لأخرى ك�سبوة 
)عب���ر ق���و�ت محلّي���ة �سبو�نّية(. لك���ن �لو��سح �أن 
�لخط���و�ت هذه ما ت���ز�ل ت�سير ف���ي رو�ق �ل�سر�ع 
�لأ�سالي���ب بمع���زل  و�إد�رت���ه بكاف���ة  م���ع �سنع���اء 
ع���ن "�أكالفه���ا" �لوطنّي���ة �لمحلّية. بالت���و�زي مع 
�إد�رة �لإم���ار�ت لحربه���ا �لخا�سة �س���د "�لإخو�ن 
�لم�سلمين"، �إذ تعتبر �أبوظبي �أن �لتيار �ل�ستر�كي 
�لجنوب���ي ممث���ال بعيدرو����س �لزبي���دي وحلفائ���ه، 
يمك���ن �أن ي�سكل )وه���و يفعل حالّي���ا( �آلية ناجحة 
لحتو�ء "�لإ�سالح". وكذلك قوة ع�سكرية محترفة 
وعقائدّي���ة تمتل���ك خا�سّي���ة "�نف�سالّي���ة" تجعلها 

اليمن
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يعتبرها "�أن�سار �هلل" مجحفة بحقهم ول تتالقى 
مع حجم كل ط���رف. وهذ� �أمر تع���ززه "�لخ�سية" 
لدى �لحوثيين من تح���ول "تيار �سالح" في �لفترة 
�لمقبلة �إلى "و�جهة" �سيا�سّية �سرورّية لالنخر�ط 
ف���ي �لحل �لنهائي. لكنه���ا "و�جهة" يجب �أن تعمل 
وقف �لمحدد�ت �لحوثّية، وببعد ن�سبي عن عنا�سر 
�لق���ّوة �ل�سابقة، �لتي قد تف�س���ي �إلى عملّية �حتو�ء 
عك�سّية تقودها �لعنا�سر �لتابعة ل�"�لموؤتمر" د�خل 
�لنخب���ة �لحاكم���ة �لعتي���دة. لذ� فاإن م���ن �لمرجح 
�أن يو��س���ل �لحوثيون "�لتوّغ���ل" د�خل "موؤ�س�سات 

�لدولة" من �لأ�سفل �سعود�. 
�لعامل �لثاني تحدده وجهة �سير ملف "�لم�سالحة" 
ب���دءً�  �لخليجّي���ة  و�ل���دول  �سال���ح  �لرئي����س  بي���ن 
بالإمار�ت، وهي عملّية من �ساأنها ر�سم ن�سق و��سح 
لأي م�ستقبل ممكن ل�سالح ف���ي �لعملّية �ل�سيا�سّية 
�ليمنية م���ا بعد �لحرب. فما يق���ود �إليه �ل�ستنتاج 

�ل�سري���ع هو �سرورة �ل�سد�م م���ع �لحوثيين �إذ� ما 
ت���م �لتعوي���م خليجّي���ا. �إل �أن �لعملّية ه���ذه ت�سوبها 
�لكثي���ر م���ن �ل�س���دوع و�لم�س���اكل، وف���ي مقدمها 
�لملف���ات "�لوطنّية" �لخالفّية. �إذ ل يمكن ل�سالح 
�ل�سي���ر باأي �تفاق ي�سم���ن �ن�سالخ �لجنوب �أو تعز، 
فيم���ا تعج���ز �ل���دول �لخليجّي���ة حت���ى �ل�ساعة عن 
تقديم روؤية و��سحة للملف �لجنوبي تتجاوز �لإد�رة 
�لإمار�تّي���ة �لقائمة. كما �أن �لعالقة �لتاريخّية بين 
�سال���ح و"�لإخو�ن" )بمعزل عن �ل�سر�ع �لحالي( 
توؤه���ل �سالح دوم���ا لحت���و�ء "�لإ�س���الح" و�إعادة 
تطبي���ع �لعالق���ات مع قبائ���ل �لمناط���ق �لو�سطى، 
وبالتالي مو�زنة عنا�سر �لقّوة �لقادمة من �لخارج 
بالدينامي���ات �لتي طالما تغّن���ى �لرجل بت�سييرها. 
وه���ذ� م���ا يعق���د �حتم���الت �ل�س���ر�ع ويجعل من 
�أكثر �ل�سيناريوهات  "�لرتابة" �لقائمة حاليا �أحد 

ترجيحا في �لعالقة ما بين "حلفاء �ل�سمال" ¶

اليمن

من غير المرّجح اأن تقدم الإمارات على خطوات تعزز النف�سال بمعزل عن م�سار الحدث �سمال والحرب ب�سكل عام. 

�ألفرد ريا�شي

¶ هنالك �سوؤ�ٌل هاٌمّ يدور في بال �لكثيرين �أكانو� من 

�لمو�طنين �لعادّيين �أم م���ن �ل�سحافّيين �لمحّللين 
�أم من �ل�سيا�سّيين. وهذ� �ل�سوؤ�ل يتمّثل بالآتي:

من يح���ّدد �ل�ّسيا�سة �لأميركّية عل���ى مد�ر �لإد�ر�ت 
�لمتعاقب���ة -وبمعزٍل عّمن يتبّو�أ �س���ّدة �لحكم �أكانو� 
�لجمهورّيي���ن �أم �لديمقر�طّيين-؟ وما هي �لقّوة �أو 
�لق���وى �لأكثر تاأثيًر� على مقّدر�ت �لقر�ر؟ و�لى �أين 
���ة في منطقتنا �أي  تّتج���ه �ل�ّسيا�سة �لأميركّية وخا�سّ

�ل�سرق �لأو�سط؟
في �لبد�ية ل بّد من �أن ناأخذ بالح�سبان تحليل �لقوى 
�ّلتي ممك���ن �أن يكون له���ا بع�س �لتاأثي���ر �لخارجّي، 
وتب���د�أ م���ن �لمنظومة �لمتمّثل���ة ب���الإد�رة بد�يًة من 
�لّرئي����س وفريق عمله مث���ل "جهاز �لأم���ن �لقومّي" 
و�ل���ذي ي�سرف عل���ى وكالة �ل�ستخب���ار�ت �لمركزّية 

�إي". �آي  "�سي 
 )Department لجه���ة �لثانية ه���ي وز�رة �لخارجّي���ة�
وم�سادره���ا  عمله���ا  فري���ق  لديه���ا  و�ّلت���ي   State(
�لتحليلّي���ة و�لمتمّثلة ب�سكٍل رئي�س���ٍيّ بال�سفار�ت. �أّما 
�لجهة �لثالثة فهي"مجل����س �ل�ّسيوخ" و�لذي ي�سّدق 
�أو �أحياًنا ي�ساهم باإبطال بع�س �ل�ستر�تيجّيات �ّلتي 
ُتقترح من قَب���ل وز�رة �لخارجية. �أّما �لجهة �لّر�بعة 
فهي �لع�سكر و�لمتمّثل بوز�رة �لدفاع �أي"�لبنتاغون" 
و�ّلذي يتاأّثر بع�س �ل�سيء ب�سركات �لأ�سلحة �لكبرى. 

ا بع����س �لقوى  ه���ذ� من ناحي���ٍة، ولك���ن يوج���د �أي�سً
�لموؤّث���رة �لأخ���رى و�ّلت���ي تتمّث���ل بمر�ك���ز �لأبحاث 
غ���ط  �ل�سّ وق���وى  �ل�ستر�تيجّي���ة  و�لّدر��س���ات 
�أي"�للوبيات" )Lobbies( ومن بينها تلك �لمدعومة 

من قَبل �سركات �لنفط.
لقد عّددنا �لم�سادر �لمعلنة و�ّلتي يمكن �أن ت�ساهم 
بع�س �ل�سيء بر�سم بع����س �ل�سيا�سات، ولكن ي�سور 
�س���وؤ�ٌل هو: لم���اذ� ن�ست�سعر �أحياًنا وبن���اًء على وقائع 

ومعطي���ات عّدٍة وج���ود �سيا�س���اٍت غي���ر معلنٍةكانت 
م�سوؤولًة عن �لتوجيه �لفعل���ّي لل�ّسيا�سات �لأميركّية، 

وذلك طبًعا على مد�ر �لعقود �لمن�سرمة؟
لذلك، علينا �أن ندّقق �أكثر بمعرفة �لقّوة �لفعلّية �ّلتي 
تحّدد �لخطوط �لعري�سة لهذه لل�سيا�سة �لأميركّية.

ظهر �لأميركّي���ون كقّوٍة لها وزٌن خارجٌيّ في فترة ما 
بعد �لحرب �لعالمّي���ة �لأولى، حين كان �سنع �لقر�ر 
���ون بالأميركّيين �لأ�سلّيي���ن و�أكثرّيتهم  بيد من ي�سمَّ
ب�"�لو��س���ب"  و�لمعروفي���ن  �لبروت�ستان���ت  م���ن 

)Wasps(. �إّل�أّنه وعلى مد�ر �ل�سنين ومع �زدياد 

توّجهات وتحّديات
ال�سيا�سة االأميركّية الخارجّية

أميركانقاط �ساخنة

ظهر الأميركّيون كقّوٍة لها وزٌن 
خارجٌيّ في فترة ما بعد الحرب 

العالمّية الأولى، حين كان 
ون  �شنع القرار بيد من ي�شمَّ

بالأميركّيين الأ�شلّيين
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على �أ�سا�س���ه ُتر�سم وُتح���ّرك �ل�ستر�تيجّيات، ذلك 
�أّن هذه �لقوى ن�سج���ت تحالفاٍت مع �ليمين �لرو�سّي 
وم���ع فالديمير بوتين منذ فترٍة طويل���ٍة قد تعود �إلى 
ما قبل �أن يتّم �نتخاب���ه رئي�ًسا. وقد بلغ هذ� �لّتعاون 

�أوجه في خالل �لأزمة �لرو�سّية.
�أّم���ا على �سعيد م�سرقنا و�لمت���د�د �ل�سرق �أو�سطّي، 
فاإّن �له���دف �لحالّي كما يمك���ن �أن يكون �لم�ستقبلّي 

تج���اه �لأط���ر�ف يتمّثل بالح���ّد من �لنف���وذ �لإير�نّي 
ومن دون �أن ي�سل �إل���ى �إنهائه �أو�إلى �إ�سقاط �لّنظام 
�لحالّي. وفي �لمو�س���وع �لتركّي فالم�سائل قد تتطّور 
�إل���ى �إعادة ر�س���ٍم للخارط���ة حيث تاأخ���ذ بالح�سبان 
�لأقلّي���ة �لكردّية، وف���ي �لتاريخ �لمنظ���ور �سين�سحب 
�لأم���ر على �لعر�ق وفي وقٍت لح���ٍق �ل�سعودّية، و�ّلتي 
م���ن �لمتوّقع بق���اء �لّنظام �لملكّي فيه���ا، ولكن ذلك 
ي�ستوجب ويتطّلب �أن تّتجه �لمملكة نحو تبّني وتطبيق 
�إ�سالح���اٍت في بني���ان �لموؤ�ّس�سة �لّديني���ة �لوهابّية، 

وكذلك في م�ساألة �لّتعاطي مع �لأقلّية �ل�سيعّية، و�لتي 
�سي�سبح لها يوًما ما نوع من �ل�ستقاللّية �لذ�تّية.

فيم���ا خ�ّس �ليم���ن فالأمور لي�س���ت و��سحة �لمعالم 
بعد، ولكن �أ�سهم �لتق�سيم تبدو مرتفعًة هذه �لأيام. 
ف����ي �سوريا، �لأمور �ستّتجه �إلى تبّني �لّنظام �لفدر�لّي 
با�ستثن����اء �لأك����ر�د و�لذي����ن �سيك����ون له����م ن����وٌع م����ن 
�لفدر�لّية �لمو�ّسع����ة �لتي هي �أقرب �إلى �لكونفدر�لية 
�أو �لنم����وذج �لكردّي في كرد�ست����ان �لعر�ق، وفي �لآن 
نف�سه تاأخذ بعين �لعتب����ار م�ساألة �لعلوّيين و�لحفاظ 
عليهم، ما ق����د يتطّلب بقاء ب�سار �لأ�س����د لمّدٍة معّينٍة 
و�نتقالّيٍة حّتى ت�ستقّر�لأو�ساع فيما خ�ّس هذه �لأقلية.
ا  �أّم���ا ع���ن �لو�س���ع �للبنان���ّي، فه���و �سيبق���ى معّر�سً
لالهتز�ز�ت �لخفيفة حّتى تتط���ّور �لأمور�إيجاًبا في 
�لمنطقة لت�س���ل �إلى تغّير�ت ف���ي �لّد�ستور، ليتحّول 
�لنظ���ام من نظ���اٍم مركزيٍّ �إلى نظ���اٍم فدر�لٍيّ تكون 

. ر�فعته �لقوى �لموؤّثرة وبتو�فق محّليٍّ ودوليٍّ
ّمم���ا ل �س���ّك في���ه �أّنن���ا قادمون عل���ى تغّي���ر�ٍت �سبه 
جذرّي���ٍة تحّتم �للتف���ات �إلى �لأقلّي���ات لن�سل بذلك 
�إل���ى مجتم���ٍع مهّياأ لمناق�س���ة �ّتفاق �س���الٍم قد يكون 

مدخاًل لإنهاء �لحتالل �لإ�سر�ئيلي  ¶

�أع���د�د وبالتالي نفوذ �لكاثولي���ك بد�أت تن�ساأ مالمح 
تحال���ٍف بين �لبروت�ستان���ت �لمحافظين و�لكاثوليك 
�لموؤّثري���ن  بع����س  م���ن  وبرعاي���ٍة  �لمحافظي���ن 
و�لموؤ�ّس�س���ات، ومنه���ا مجموعٌة �سرّي���ٌة تعرف با�سم 
"فر�سان �لهيكل" و�ّلتي �أنتجت تيار�ٍت جديدًة منها 
"�لمحافظ���ون �لج���دد" ومنه���ا �ليمي���ن �لمحافظ، 
وم���ن بين ه���وؤلء: جيم����س دوب�سون، م���ارك ميدوز، 
نيوتغينغريت����س، بيت�سيديفو����س، ري���ك �سانت���وروم، 
بريجيت غابريي���ل، �يريك برن����س، ريت�سارد ويل�س، 
ماي���كل نوف���اك )توّف���ي منذ بع����س �لأ�سه���ر(، دون 
نيكل���ز، غاري بوير، �إ�سافًة �إلى نائب �لّرئي�س مايكل 
بين�س وغيرهم. ولدى هذه �لجهة �أتباٌع موؤّثرون على 
جمي���ع �ل�سعد، �أكانو� ف���ي وز�رة �لدفاع، �أم "�لأمن 
�لقوم���ي"، �أم "�لكونغر����س"... �ل���خ. وي���رى بع����س 
�لمتابعي���ن �أّن ه���ذه �لقوى هي �ّلت���ي ر�ّسحت دونالد 
تر�مب وبد�أت ت�سّوق له عل���ى ليكون �لرئي�س �لمقبل 
في وقٍت كانت حظوظ قبول تر�ّسحه من قَبل �لحزب 

�لجمهورّي �سبه معدومة.
�أجنحة  �أّما في د�خل "�لبيت �لأبي�س" فهناك ثالثة 
�أو ق���وى تتنازع �ّتخاذ �لق���ر�ر، �أّولها ي�سّح �أن ي�سّمى 
بجن���اح �لعائل���ة و�لمتمّث���ل بجاريد كو�سن���ر وزوجته 
�يفان���كا ترمب، وثانيها ت�س���ّم �لموؤ�ّس�سة �لجمهورّية 
وياأت���ي عل���ى ر�أ�سه���ا رين����س بريبو����س �ّل���ذي ت�سّلم 
من�سب رئي�س �أركان موّظفي "�لبيت �لأبي�س" ومعه 
�سون �سباي�سر، ولهذ� �لجن���اح �متد�ٌد خارج "�لبيت 
�لأبي����س" متمّثٌل ببول ر�يان رئي����س مجل�س �لنو�ب، 
وثالث هذه �لقوى ت�سّم وجوه �لتّيار �لقومّي �ل�سعبوّي 
�ّلذي خا�س معركة ترم���ب و�أبرز �سخ�سّياته �ستيف 
بانون م���ع م�ست�سار "�لأمن �لقوم���ّي"، مايكل فلين، 
ل في  و�سيبا�ستي���ان غوركا، و�ستيفن ميل���ر �ّلذي ف�سّ
مرحل���ٍة لحقٍة �ل�سطف���اف �إلى جان���ب كو�سنر بعد 
وقوع �لمو�جهة مع بان���ون. ولكن يبقى �أن تاأثير هذه 
عي���د �لتكتيكّي  �لق���وى وغيرها ه���و تاأثيٌر عل���ى �ل�سّ
ولي����س على �سعيد �له���دف �لع���اّم و�لأ�سا�سّي و�ّلذي 

أميركا

في داخل "البيت الأبي�س" ثالثة اأجنحة تتنازع اّتخاذ القرار.

بداأت تن�ساأ مالمح تحالٍف بين البروت�ستانت المحافظين والكاثوليك المحافظين وبرعايٍة من بع�س الموؤّثرين والموؤ�ّس�سات.

من يحّدد ال�ّشيا�شة الأميركّية
على مدار الإدارات المتعاقبة؟
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جمال محمد

كان���ت �إد�رة ب���ار�ك �أوبام���ا حا�سم���ًة ف���ي تجّن���ب 
�للجوء للخيار �لع�سكرّي لإيجاد حّل للملّف �لنووّي 
�لإير�ن���ّي، مف�سلًة ��ستخد�م مزي���ٍج من �لخيار�ت 
�لدبلوما�سّي���ة، ول�سّيم���ا �لّتفاو����س �لجماع���ّي مع 
�إي���ر�ن، و�لعقوب���ات �لقت�سادي���ة �لخانق���ة. وف���ي 
حلفائه���ا  حفيظ���ة  �أث���ارت  ه���ذه،  �إ�ستر�تيجيته���ا 
�لمحلّيي���ن، دول �لخليج و�إ�سر�ئي���ل. نجحت �إد�رة 
�أوبام���ا ف���ي �إنج���از �لّتف���اق �لن���ووّي، ولك���ّن هذ� 

�لّتف���اق �ّلذي قاد �إلى رفع �لعقوب���ات �لقت�سادّية 
عن طهر�ن، لم يقد �إلى تخفيف �لتاأّزم �لإقليمّي �أو 
�إلى تعاون �أميركي-�إير�نّي في �لمنطقة، كما كانت 
ترغ���ب �إد�رة �أوباما. وبعد نح���و عام ون�سف �لعام 
عل���ى توقيع �لّتفاق �لن���ووّي، و�سلت �إد�رة �أميركّية 
جدي���دة ل تخفي عد�ءها �ل�سري���ح لإير�ن، وت�سّد 
م���ن �أزر حلفائها �لإقليمّيين في وجه �لأخيرة. وقد 
كان �إلغ���اء �لّتف���اق �لن���ووّي �لإير�نّي �أح���د �لوعود 
�لتي قطعها دونالد تر�مب على نف�سه خالل حملته 
�لنتخابّي���ة. ولك���ن حّت���ى �لآن، بعد ثماني���ة �أ�سهر 
عل���ى جلو�س دونالد تر�مب في �لمكتب �لبي�ساوّي، 

ليز�ل �لغمو�س يحي���ط ببالإ�ستر�تيجية�لأميركّية 
تجاه �إير�ن. م�سدر �لغمو����س هذ� هو �لّتباين في 

�لمو�قف من �إير�ن ومن �لّتفاق �لنووّي. 
ف���ي  �لق���وى  ومر�ك���ز  �لأميركّي���ة  �لإد�رة  �أركان 
و��سنط���ن �ليوم يب���دون وكاأنه���م �أبعد م���ا يكونون 
عن �لّتفاق ح���ول �لإ�ستر�تيجية �لو�ج���ب �ّتباعها 
تجاه طه���ر�ن. بد�يًة، هناك نزعة معادية عقائدًيا 
لإي���ر�ن، وللم�سلمي���ن عموًم���ا، تبحث ع���ن متنّف�ٍس 
له���ا ي�سمح بتبّن���ي �سيا�س���ٍة معاديٍة تماًم���ا لإير�ن، 
وتر�م���ب ُيح�س���ب على ه���ذه �لنزعة؛ فه���و و�إن لم 
يق���م باإلغاء �لّتف���اق �لنووّي �لإير�ن���ّي كما وعد �إّل 
�أّن���ه لم يتر�جع عن موقف���ه �لعد�ئّي. ولكن بالّرغم 
من وجود م���ن يخالف توّجهات هذ� �لتّي���ار �إّل �أّنه 
ل���م يظهر ف���ي �لإد�رة �لأميركّية م���ن يحمل موقًفا 
"�أوبامًي���ا Obamasque" من �إي���ر�ن. �أّما �لموؤ�ّس�سة 
�لع�سكرّي���ة �ّلت���ي تنظ���ر بعي���ن �لقل���ق �إل���ى �إير�ن، 
فتوؤّك���د في �لوق���ت نف�سه �أّنها ل تري���د �لندفاع في 
مو�جهة �إير�ن دون خّط���ٍة و��سحٍة. �إّل �أّن �لم�ساألة 

�أعمق من مجّرد خالفات بين تّيارين. 

�لتغيير�ت في و��شنطن
بد�يًة، م���ن �لطبيع���ّي �أن تتاأّخر مالم���ح �ل�ّسيا�سة 
�لخارجّي���ة لأّي رئي����س �أميركي جديٍد ف���ي �لتبلور، 
���ا �إذ� م���ا كان ه���ذ� �لرئي����س قادًم���ا من  خ�سو�سً
تّي���اٍر �سيا�س���يٍّ مخال���ف ل�سلف���ه، ويمّث���ل �نقطاًعا 
م���ع توّجهات���ه وروؤ�ه �ل�سيا�سّية. ل ب���ّد من �لنتظار 
لفت���رة غير ق�سي���رة حّتى تتبلور مالم���ح �ل�سيا�سة 
�لخارجي���ة. في حالة تر�مب تحديًد�، يبدو �أّن هذه 
�لفت���رة قد تمتّد و�س���وًل �إلى نهاية �لع���ام �لحالّي، 

وذلك لأ�سباٍب عديدٍة.  

االإ�ستراتيجية االأميركّية تجاه اإيران
ف��ي عهد دونالد ترامب، انتقلت الوليات المتحدة اإل��ى تبّني موقف اأكثر عدائيًة 
تج��اه اإيران. ولك��ن با�صتثناء اأن موقف ترام��ب يتباين ب�صكٍل تاٍمّ م��ع موقف اإدارة 
ب��اراك اأوباما م��ن اإيران، ل توج��د ت�صريحات ح��ول تفا�صي��ل الإ�صتراتيجية اّلتي 
تعتمدها، اأو �صتعتمدها، اإدارة ترامب في مواجهة هذه الدولة. وما زاد من غمو�ش 
ال�صيا�ص��ة الأميركّية الم�صتقبلّية تجاه اإي��ران هو الّتباين في الروؤى بين مراكز القوى 
ف��ي وا�صنطن، وكذلك مراكز الدرا�ص��ات، حول ال�صبيل الأف�ص��ل للتعامل معها. 
اإّل اأّن ع��دم وجود اإ�صتراتيجي��ة ل يعني اأّن الإدارة الأميركّية تقف مكتوفة اليدين. 
تح��اول ه��ذه الورقة �صرح ما يح�صل في اأروقة وا�صنطن تج��اه اإيران وتحديد بع�ش 

مامح الإ�صتراتيجية الأميركّية تجاهها. 

إيراننقاط �ساخنة

كامل عنا�سر المواجهة في المنطقة موجودة والآمال باّتفاٍق كبيٍر اأو �سل�سلٍة من الت�سويات ال�سغيرة في تراجٍع كبيٍر.

نجحت اإدارة اأوباما في اإنجاز 
الّتفاق النووّي، ولكّن هذا الّتفاق 

اّلذي قاد اإلى رفع العقوبات 
القت�شادّية عن طهران، لم يقد اإلى 

تخفيف التاأّزم الإقليمّي اأو اإلى تعاون 
اأميركي - اإيرانّي في المنطقة، كما 

كانت ترغب اإدارة اأوباما
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تغطي���ة �لجزي���رة لالحت���الل �لأميرك���ّي للع���ر�ق. 
كم���ا �زد�دت �لخالفات ف���ي عهد ب���ار�ك �أوباما، 
ا مع محاولة �أوباما �سبط �إيقاع �لموؤ�ّس�سة  خ�سو�سً
�لع�سكرّي���ة من خ���الل �إطالق �لعن���ان لم�ست�ساريه 
ل�س���وؤون �لأم���ن �لقوم���ّي )وه���م م���ن �لمدنّيي���ن( 
للتدّخل ف���ي �لتفا�سي���ل �لدقيقة لعم���ل �لموؤ�ّس�سة 

�لع�سكرّية.
جن����ر�لت �أوباما خالف����وه في �أكثر م����ن منا�سبة، 
وعل����ى عك�����س حالهم مع بو�����س، فق����د �نتقلو� من 
مخالف����ة وتجاه����ل بع�����س �لأو�م����ر �لفردي����ة �إلى 
ريح عل����ى تقوي�س �ل�سيا�سات  مرحل����ة �لعمل �ل�سّ

�لرئا�سّي����ة بالكام����ل. كتب�سيم����ور هير�����س مطل����ع 
�لع����ام 2016 تحقيًق����ا طوي����اًل �س����رح في����ه كي����ف 
عمل����ت �لمخاب����ر�ت �لع�سكرّي����ة �لأميركّية وهيئة 
قي����ادة �لأركان �لم�ستركة عل����ى تقوي�س �سيا�سات 
�أوبام����ا في �سوري����ا)3(. وف����ي �لع����ام 2016، ظهر 
ب�سكٍل و��سٍح �لخالف بي����ن �أوباما وجنر�لته في 
�سوريا، يوم �أف�سل "�لبنتاغون" �لّتفاق �لأميركّي 
�لرو�س����ّي �لذي تّم �لّتو�سل �إلي����ه في �أيلول 2016، 
عندم����ا قام بق�س����ف مو�قع للجي�����س �ل�سورّي في 
محيط دير �لّزور. ومن بين �لجنر�لت �لبارزين 

((( Seymour M. Hersh، «Military to Military»، Lon-
don Review of Books، 1-7 January 2017

�ليوم، ��ستهر كّل م����ن ماتي�س وكيلي بخالفاتهما 
�لعلنّي����ة م����ع �سيا�س����ات �أوبام����ا. �لي����وم، في عهد 
تر�م����ب، �نتقل �لجن����ر�لت من مرحل����ة مخالفة 
بع�����س �لأو�م����ر، كما ف����ي عهد بو�����س، و�لّتقوي�س 
�لممنهج لبع�س �ل�سيا�سات، كما في عهد �أوباما، 
�إل����ى مرحلة �سياغة �ل�ّسيا�س����ات �لأميركّية ب�سكٍل 
�سب����ه كام����ٍل. �لجن����ر�لت ماتي�سودنف����ورد وكيلي 
وماكما�ستر ه����م قّمة جبل �لجليد فقط، وخلفهم 
تق����ف �لموؤ�ّس�سة �لع�سكرّية و�لأمنّي����ة، وموؤ�ّس�سات 

�أخرى. 
ر�بًع���ا، بالإ�ساف���ة �إل���ى �لتغيي���ر�ت �لكبي���رة ف���ي 
ا  "مجل�س �لأمن �لقومّي"، �لذي ير�سم جزًء� مهًمّ
من �لإ�ستر�تيجية �لخارجية �لأميركّية، برز ب�سكل 
و��س���ح تر�ج���ع دور وز�رة �لخارجي���ة �لأميركّي���ة 
في عه���د ريك����س تيلير�س���ون. تر�ج���ع دور �لوز�رة 
ح�س���ل عل���ى م�ستوي���اٍت ع���ّدٍة: �أّوًل، �لتخفي�سات 
ف���ي ميز�نّية �لخارجّي���ة �لأميركّي���ة ل�سالح زيادة 
�لمو�زن���ات �لع�سكرّي���ة و�لأمنّي���ة وم���ا يمّثل���ه ذلك 
من تعزي���ٍز لخيار�ت �لق���ّوة �لخ�سن���ة على ح�ساب 
�أعلنه���ا  �ّلت���ي  و�ل�ستر�تيجّي���ة  �لناعم���ة،؛  �لق���ّوة 
تر�م���ب للح���رب ف���ي �أفغان�ست���ان هي تاأكي���د على 
عملي���ة ع�سك���رة �ل�سيا�سة �لخارجي���ة على ح�ساب 
ثانًي���ا،  �لقت�سادي���ة)4(.  و�لأدو�ت  �لدبلوما�سي���ة 
�لتغيي���ر�ت �لتي يق���وم به���ا ريك����س تيلير�سون في 
مفا�س���ل �ل���وز�رة و�إد�ر�تها �لمختلف���ة وذلك بدًء� 

م���ن �إلغاء بع�س �لمكاتب وت�سغير حجم كو�در 
وز�رة �لخارجية)5(،

((( Roger Cohen، «Military Valor and Presidential 
Vacillation»، The New York Times، 2( August 2017.
((( David Choi، «Tillerson’s skeleton-crew setup at 
the State Department could be weakening the US»، 

�أّوًل، يحت���اج �أّي رئي����س �أميركي جدي���ٍد �إلى �أ�سهٍر 
ل�ستكم���ال عملّي���ة م���لء �لمنا�س���ب �لجدي���دة في 
�لإد�رة، و�ّلت���ي تعّد بالمئات ويحتاج كثير منها �إلى 
مو�فق���ة "�لكونغر�س". حّتى �لآن، لم ينجز تر�مب 
�س���وى تعيي���ن 33 م�س���وؤوًل من �أ�س���ل 210 منا�سب 
رئي�سي���ة في �إد�رته. بالمقابل كان بار�ك �أوباما قد 
�أنجز تعيين 126 م�سوؤوًل خ���الل �لفترة نف�سها)1(. 
ر�س���م  ف���ي  ي�سارك���ون  �لم�سوؤولي���ن  ه���وؤلء  وكّل 
�لمالم���ح �لدقيقة لل�سيا�س���ة �لأميركّي���ة �لد�خلّية 
و�لخارجّية. و�لمقاومة �ّلت���ي يبديها "�لكونغر�س" 
للتر�سيح���ات �ّلتي يقّدمه���ا تر�مب هي محاولة من 
جان���ب �لكونغر�س لمنع تر�مب من تعيين �أ�سخا�ٍس 

يحملون توّجهاٍت قريبًة من توجهاته. 
عوبة �لتي تو�جهها �لإد�رة �لأميركّية  ثانًيا، �إّن �ل�سّ
�لجدي���دة في �إيج���اد �لمر�ّسحي���ن �لمقبولين من 
قَبل �لكونغر�س ل�سغل �لمنا�سب �لمختلفة تتجاوز 
كونه���ا مج���ّرد �سعوب���ٍة روتيني���ٍة تو�ج���ه �أّي �إد�رٍة 
جدي���دٍة، بل �إّنه���ا تعّبر ع���ن �سر�ع���اٍت عقائديٍة 
عميق���ٍة بين تر�م���ب �لو�فد �لجديد وبي���ن �أركان 
�لق���وى �لتقليدي���ة ف���ي و��سنطن. وق���د ظهر هذ� 
، خ���الل �لأ�سه���ر �لما�سي���ة، ف���ي  ّ ب�س���كٍل خا����سٍ
عملي���ة �لإطاح���ة �لمنهجي���ة بال�سخ�سي���ات �لتي 
�ختارها تر�مب ل�سغل منا�سب "�لبيت �لأبي�س"، 
و�ّلت���ي ل تحتاج �إلى مو�فق���ة "�لكونغر�س"، وعلى 
ر�أ�سه���ا �ل�سخ�سّيات �ّلتي �سّكل���ت "مجل�س �لأمن 
�لقومّي" بدًء� من �لجنر�ل مايكل فلين، م�ست�سار 
�لأمن �لقوم���ّي، مروًر� باأبرز �لأع�ساء مثل كي تي 
(1( Karen Yourish، Gregor AIsch، «The Top Jobs in 
Trump’s Administration Are Mostly Vacant: Who is 
to Blame?»، The New York Times، 20 July 2017.

ماكفارلند، نائبة م�ست�سار �لأمن �لقومّي، ديريك 
هارف���ي، كبي���ر �لم�ست�ساري���ن �لخا����سّ بال�س���رق 
�لأو�سط وع�س���و "مجل�س �لأمن �لقوم���ّي"، �إيزر� 
كوهين-و�تني���ك، مدير �لمخاب���ر�ت في "مجل�س 
�ستيفينبان���ون،  �إل���ى  و�س���وًل  �لقوم���ّي"،  �لأم���ن 
كبي���ر ��ستر�تيجّيي"�لبيت �لأبي����س" و�لع�سو في 
"مجل�س �لأمن �لقومّي". وقد ��ستهر فلين وكّل من 
بانونوهارف���ي وكوهين-و�تني���ك بكونهم معادين 
لإي���ر�ن عقائدًيا، وقد تّمت �لإطاحة بهوؤلء و�حًد� 
تلو �لآخر، وب���رز دور �لجنر�لت ب�سكٍل و��سٍح في 

هذ� �لخ�سو�س)2(.
ثالًث���ا، من �لمالم���ح �لممّيزة لفت���رة حكم تر�مب 
�سع���ود �لجن���ر�لت، وعل���ى ر�أ�سه���م �لجن���ر�لت 
جيم����س ماتي�س وجون كيلي وهيرب���رت ماكما�ستر 
وجوزيف دنفورد. لم يكن �سعود هوؤلء �لجنر�لت 
بالح���دث �لهام�س���ّي �أو �ل�سطح���ّي ب���ل كان تعبيًر� 
ع���ن تغيي���ٍر كبيٍر في ت���و�زن �لقوى ف���ي و��سنطن. 
فق���د بات���ت �لموؤ�ّس�س���ة �لع�سكرّي���ة ف���ي �لولي���ات 
�لمّتح���دة تتمّتع بنفوٍذ متز�يٍد من���ذ نهاية �لحرب 
�لب���اردة، وب�سكٍل و��سٍح من���ذ �أن توّلى جورج بو�س 
�لب���ن �لحك���م. �إذ ب���د�أت �لموؤ�ّس�س���ة �لع�سكرّي���ة 
تخال���ف توّجهات "�لبي���ت �لأبي�س"، و�إن كان على 
نط���اق �سّيق. فعلى �سبيل �لمث���ال، رف�ست �لقيادة 
�لم�ستركة لرئا�سة �لأركان طلب ديك ت�سيني نائب 
�لرئي����س �لأميركّي �إع���د�د در��سٍة لإيج���اد قاعدٍة 
بديلٍة للقاعدة �لأميركّية في قطر، في �لفترة �ّلتي 
تاأّزمت فيها �لعالق���ات �لأميركّية �لقطرية ب�سبب 
(2( Laura Rozen، «Iran hawks، Bannon loyalists 
booted in White House purge»، Al-Monitor، ( Au-
gust 2017.

إيران

اأركان الإدارة الأميركّية 
ومراكز القوى في وا�شنطن اليوم 

يبدون وكاأنهم اأبعد ما يكونون عن 
الّتفاق حول الإ�شتراتيجية الواجب 

اّتباعها تجاه طهران
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باّتج���اه �أوروبا و�لغرب عموًم���ا. موجات �لنازحين 
ه���ذه تهّدد على وجه �لخ�سو����س ��ستقر�ر �لّتحاد 
�لأوروب���ّي، وهذ� ما ي�س���ّكل خطًر� عل���ى �لم�سالح 
�لأميركّي���ة. )هن���ا ��ستهد�ف بلٍد كبي���ٍر مثل �إير�ن 

�سيزيد من حجم �لفو�سى بالمنطقة(. 
ثالًثا، من �أهّم �لأهد�ف �ّلتي على �لوليات �لمتحدة 
تحقيه���ا ف���ي �ل�س���رق �لأو�س���ط �سم���ان ��ستم���ر�ر 
تدّف���ق و�رد�ت �لطاقة عب���ر �لم�سائق �لبحرية في 
�لمنطق���ة )بالّرغم م���ن �أّن �لولي���ات �لمّتحدة لم 
تع���د �لم�ستورد �لأكبر لحو�م���ل �لطاقة من �ل�سرق 
�لقت�سادّيي���ن  �سركائه���ا  �أب���رز  �أّن  �إّل  �لأو�س���ط 

يعتمدون على نفط �لمنطقة(. 
ر�بًع���ا، عل���ى �لولي���ات �لمّتح���دة تبّن���ي مزيٍج من 
�سيا�س���ٍة دفاعي���ٍة تقوم عل���ى �لنخر�ط ف���ي �سوؤون 
�لمنطق���ة ب�سكٍل بر�غماتٍيّ و�نتقائ���ٍيّ وذلك �سمن 
دول  و�سي���ادة  �أر��س���ي  ب�سالم���ة  و��س���ح  �لت���ز�م 

�لمنطقة. 

فيما يخ����سّ �إير�ن تحدي���ًد�، ُيعتق���د بفائدة تبّني 
�سيا�سة ذ�ت جانبين مع �إير�ن. �لجانب �لأّول يقوم 
على دعوة �إي���ر�ن للّتعاون و�لنخر�ط �لإيجابّي في 
بع�س �لملّف���ات )وبما يقّوي بالنتيج���ة �لموؤ�ّس�سات 
�لمعتدل���ة في طهر�ن( �لتي يو�ج���ه �لطرفان فيها 
�أع���د�ء م�ستركين، فيما يقوم �لجان���ب �لآخر على 
غط على �إير�ن في �لبوؤر �لح�ّسا�سة  �ل�ستمر�ر بال�سّ
للولي���ات �لمتح���دة ولحلفائه���ا �لإقليمّيي���ن. م���ع 
��ستم���ر�ر �لعم���ل عل���ى مو�زن���ة �لنف���وذ �لإير�ن���ّي 
�لمتنامي ف���ي �لمنطقة عبر تقديم �لدعم للحلفاء 
�لتقليدّيين ف���ي �ل�سرق �لأو�سط لك���ي يتحّولو� �إلى 
نق���اط مو�زن���ٍة ��ستر�تيجّي���ٍة ف���ي �لمنطق���ة. م���ن 
م�سلح���ة �لولي���ات �لمّتحدة في ه���ذه �لمرحلة �أن 
يك���ون حلفاوؤه���ا في �لمنطق���ة م�ستقّري���ن �سيا�سيًّا 
ومتعاونين ع�سكرًي���ا و�أقوياء �قت�سادًيا لكي يعملو� 
كنق���اط �رت���كاٍز ��ستر�تيجّي���ٍة تمّكنها م���ن �حتو�ء 

�لإرهاب و�ل�سطر�بات �لجيو-�سيا�سية. 

وما يعني���ه ذلك من تر�ج���ع تاأثي���ر �لدبلوما�سّيين 
�لأميركّيي���ن ف���ي �سياغ���ة �ل�سيا�س���ات �لأميركّية، 
وكذل���ك تغيير طبيع���ة �لدور �لذي ي���ر�ه تيلير�سون 

لوز�رة �لخارجية)6(.  
خام�ًس���ا، م���ن �لعو�م���ل كذل���ك ف���ي تاأّخ���ر ر�س���م 
�ل�سيا�س���ة �لخارجي���ة �لأميركّي���ة مناق�س���ة و�إقر�ر 
و�لت���ي  �لفيدر�لي���ة  للميز�ني���ة  �لمختلف���ة  �لبن���ود 
�ستح���ّدد مدى حّرّية �لإد�رة �لأميركّية في �لتحّرك 
خارجًي���ا. �إد�رة تر�م���ب �لي���وم، في �لع���ام 2017، 
تتح���ّرك وف���ق �لحدود �لت���ي ت�سمح به���ا �لميز�نّية 
�لفيدر�لّية �لتي �أقّره���ا �لكونغر�س في عهد �أوباما 
في �سه���ر �أيل���ول 2016، بما في ذل���ك، وعلى وجه 
�لخ�سو����س، �لميز�نّية �لدفاعّي���ة وميز�نّية وز�رة 
�لخارجي���ة وميز�ني���ة مجّمع �ل�ستخب���ار�ت. باتت 
مناق�س���ة �لميز�ني���ة �لفيدر�لي���ة للع���ام �لمقبل في 
مر�حلها �لأخيرة وبح�س���ب ما يتوّفر حّتى �لآن من 
معلوم���ات يظه���ر �أن �لإنف���اق �لدفاع���ّي �لأميركّي 
�سي�سه���د زيادًة كبيرًة تغّط���ي تو�سعة مالك �لقو�ت 
�لم�سلح���ة �لأميركّية و�قتناء �لمزي���د من �لأ�سلحة 
م���ا يعن���ي تقوي���ة �لنزع���ة �لعد�ئّي���ة ف���ي �ل�ّسيا�سة 

�لخارجية �لأميركّية. 
�ساد�ًس���ا، تاأّخ���رت �إد�رة تر�م���ب ف���ي �لّتو�فق على 
ٍة باإي���ر�ن نتيجة بروز عدد  �سيا�سٍة خارجّي���ٍة خا�سّ
من �لملّفات �لحرجة وعلى ر�أ�سها �لأزمة مع كوريا 
�ل�سمالي���ة وتاأّزم �لعالقة مع رو�سي���ا وفتور �لعالقة 
م���ع �ل�سين، ما �أّجل تخ�سي����س �لهتمام للتعامل 

مع �لملف �لإير�نّي.
Business Insider، 27 June 2017.
((( Josh Rogin، «US State Department considers 
dropping ‘democracy’ from its mission statement»، 
The Independent، 1 August 2017.

3. �لمالمح �لمتوّقعة
لل�شيا�شة �لأميركّية تجاه �إير�ن

بالّرغ���م من غي���اب �لأ�س���و�ت �لمنادي���ة بالّتعاون 
م���ع طهر�ن في و��سنطن – على نح���و ما كان �أّيام 
�أوباما، وبروز ما ي���كاد ي�سبه �لإجماع على �سرورة 
تبّن���ي �سيا�سة �أو حزمة من �لإجر�ء�ت �ّلتي تقّل�س 
�لّنف���وذ �لإير�نّي في �لمنطق���ة، �إل �أنه ل يوجد �أّي 
موؤ�ّسٍر على وجود م�ساٍع �أو طروحات �أميركّية للعمل 
على �إ�سقاط �لنظام �لإير�نّي – على نحو ما ح�سل 
ف���ي �لع���ر�ق وليبيا و�سوري���ا. ويمكن �لق���ول �إّن �أّي 
م�ساريع �أميركّية ل�سته���د�ف �لنظام �لإير�نّي هي 

م�ساريع غير موجودة على طاولة �لبحث حالًيا. 
ومع بروز نفوذ �لجنر�لت في و��سنطن كقّوٍة موؤّثرٍة 
في �سياغة �ل�سيا�سة �لخارجية للوليات �لمتحدة، 
وب���روز تاأثير �لجن���ر�لت موؤّخًر� ب�س���كٍل و��سٍح في 
ر�س���م �ل�ستر�تيجي���ة �لأميركّية للح���رب �لأفغانية 
- و�لتي حمل���ت �لتفا�سيل �لدقيق���ة للطريقة �لتي 
يفّك���ر بها، وعّب���ر عنها مف�ساًل، �لجن���ر�ل ماتي�س 
- فيمكن تحدي���د �لمالمح �لتالي���ة لال�ستر�تيجّية 

ة بال�ّسرق �لأو�سط و�إير�ن: �لخا�سّ
�أوًل،عل���ى �لولي���ات �لمتحدة �أن ت���درك محدودّية 
قدرتها عل���ى �لّتاأثير ف���ي �ل�سرق �لأو�س���ط، ولهذ� 
�ل�سبب عليه���ا �أن تختار مو�جهاته���ا و�أن تت�سّرف 

ب�سكٍل دفاعيٍّ ر�دع. 
ثانًي���ا، لي����س م���ن م�سلح���ة �لوليات �لمّتح���دة �أن 
يكون هن���اك �لمزيد من �لدول �لفا�سلة في �ل�ّسرق 
�لأو�س���ط. فغياب موؤ�ّس�سات �لّدول���ة وزو�ل �لحدود 
�لفا�سل���ة بي���ن �ل���دول كّل هذ� ي���وؤّدي �إل���ى تنامي 
�لإره���اب و�زدياد موج���ات �لنازحين من �لمنطقة 

إيران

ل يوجد اأّي موؤ�ّسٍر على وجود م�ساٍع اأو طروحات اأميركّية للعمل على اإ�سقاط النظام الإيرانّي - على نحو ما ح�سل في العراق وليبيا و�سوريا.

4243 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



يتذّكرون �أّن �إير�ن م�سوؤولة عن مقتل 500 جندّي 
�أميركّي في كلٍّ من �لعر�ق و�أفغان�ستان)8(.

�لدع���وة لالإبقاء عل���ى �لّتفاق �لن���ووّي �لإير�نّي ل 
تنطل���ق فقط من �لخ�سية من تفّج���ر �لمو�جهة مع 
طهر�ن على �متد�د �لإقليم بل من �قتناع تّياٍر مهمٍّ 
في و��سنط���ن من عدم وجود بدي���ل حالًيا لحتو�ء 
���ا �أّن �لتطّور�ت  �لملف �لن���ووّي �لإير�نّي، خ�سو�سً
�لجاري���ة في �سبه �لجزيرة �لكوري���ة ت�ستح�سر في 
�لأذه���ان تجربة ج���ورج بو�س �لبن م���ع بيونغ يانغ 

عندما تعّث���ر في �لعام 2002�ّتف���اق �لإطار �لموّقع 
ف���ي �لع���ام 1994 م���ع تلويح ج���ورج بو����س باإعالن 
مخالف���ة كوري���ا �ل�سمالي���ة لالّتف���اق �ل���ذي يجّمد 
برنامجه���ا �لنووّي فكان���ت �لنتيجة �سق���وط �ّتفاق 
�لإط���ار في �لعام 2003 وتحّول كوريا �ل�سمالية �إلى 

دولٍةنووّيٍة في �لعام 2006. 

�لخاتمة
هناك تبايٌن كبيٌر بين �لتّيارين �لأهّم في �ل�سيا�سة 
�لخارجية �لأميركّية، تّيار �ليمين �لمتطّرف، �لذي 

((( Andrew deGrandpre، Andrew Tilghman، «Iran 
linked to deaths of (00 U.S. troops in Iraq، Afghani-
stan»، Military Times، 1( July 201(.

ا م���ن دون �أن يهّم����س تماًما من  ُي�ستن���زف تدريجًيّ
قبل �لتّي���ار �لآخر، تّيار �لجن���ر�لت و�لجمهورّيين 
�لتقليدّيي���ن. �لتّي���ار �لأّول يري���د ع���د�ًء م���ع �إير�ن 
ولكن دون �نخ���ر�ط في �لمو�جهة معها. هي نظرٌة 
قا�سرٌة بكّل تاأكي���ٍد ولكّنها يمكن �أن تتحّقق. �لتّيار 
�لآخ���ر يريد �حتو�ء �إير�ن وتقلي����س نفوذها ولكن 
م���ن دون فتح مو�جهٍة مبا�س���رٍة – بطريقٍة ما هي 
مو�جه���ة على نم���ط مو�جهة �لحرب �لب���اردة بين 

�لوليات �لمتحدة و�لّتحاد �ل�سوفياتّي. 
ولكن �ليوم، كما في تلك �لحرب �لباردة �ل�سابقة، 
�سيح���ّدد جزٌء مهمٌّ م���ن �ل�سيا�س���ة �لأميركّية لي�س 
بناًء عل���ى �ل�سر�ع بين تّيار�ت �لقوى في و��سنطن 
فح�سب بل كذلك بنتيجة �سيا�سات طهر�ن نف�سها. 
بالّرغم من �أّن �لرئي�س �لإير�نّي ح�سن روحاني قد 
ف���از بالنتخابات وتعّر����س ما ُو�س���ف باأّنه مر�سح 
�لمر�ّس���د، �إبر�هيم رئي�سي، لخ�س���ارة مجلجلة، �إّل 
�أّن موقع �لرئي�س روحاني ي�سير نحو �سعف مّطرد، 
م���ع ب���روز هيمنة �لتّي���ار �لمحاف���ظ. �إّن نجاح هذ� 
�لتّي���ار ف���ي �إثبات ح�س���وره على م�ست���وى �لمنطقة 
ق���د يغّي���ر من وتي���رة �لتح���ّركات �لأميركّي���ة، فقد 
يعط���ي �لذريعة لتر�م���ب لإ�سقاط �لّتف���اق �لنووّي 
�أو لفر����س �لمزيد من �لعقوب���ات �لقت�سادية �لتي 
تف���رغ �لّتفاق �لن���ووّي من معناه، و�لت���ي قد تجبر 
�لجن���ر�لت على �نخر�ط �أكبر ف���ي �لمنطقة ووفق 

وتيرة �أكثر ت�سارًعا مما يرغبون. 
وم���ع تو�فر �لم���و�رد، ومنح �س���وء �أخ�س���ر بتوفير 
مو�رد �إ�سافّية لالإنف���اق �لع�سكرّي �لأميركّي، يبدو 
�أّن كام���ل عنا�سر �لمو�جهة ف���ي �لمنطقة موجودة 
و�أّن �لآم���ال باّتف���اٍق كبيٍر �أو �سل�سل���ٍة من �لت�سويات 

�ل�سغيرة في تر�جٍع كبيٍر  ¶

عل���ى �لوليات �لمتح���دة ت�سحيح �س���ورة �لحليف 
�لمتقّلب من خالل تاأكيد ومتابعة �لّتعاون �لع�سكرّي 
و�لأمن���ّي �لكامل مع �لحلفاء �لإقليميين بما ي�سمن 
تقلي���ل �حتم���الت �لأخط���ار �لإرهابية �ّلت���ي تهّدد 
ممالك �لخلي���ج ودول �لمنطقة. كما يجب �أن تعمل 
�لوليات �لمّتحدة على ت�سجي���ع �لقياد�ت �ل�سيعّية 
في �لع���ر�ق �ّلتي تتح���ّرك �نطالًقا م���ن منطلقاٍت 
قومّي���ٍة عر�قي���ٍة عل���ى �لعم���ل �لم�ستقّل بعي���ًد� عن 

طهر�ن.
هن���اك تطابق بي���ن توّجه���ات �لجن���ر�لت و�لتّيار 
�لمحاف���ظ �لتقلي���دّي في و��سنطن �لذي���ن يوؤّكدون 
عل���ى �سرورة تعزي���ز �لعالقة مع حلف���اء و��سنطن 
ف���ي �لمنطقة وعلى �لّتعامل م���ع �لمنطقة على �أّنها 
ملّف���ات يت���ّم �لعمل عل���ى تقلي�س �لنف���وذ �لإير�نّي 
فيها ب���دل �لتوّجه ب�سرب���ٍة مبا�سرٍة نح���و طهر�ن، 
عب���ر �إلغاء �لّتفاق �لنووّي عل���ى �سبيل �لمثال. فما 
يدعو �إلي���ه �لجنر�لت، و�لجمهوريون عموًما )عد� 
�لتّيار �ليمينّي �لمتطّرف �لذي ينتمي �إليه تر�مب( 
هو زيادة �لثقل �لأميركّي في �لمنطقة، في م�سارح 
�لعملّيات في �لع���ر�ق و�سوريا و�ليمن ومياه �لخليج 
�لعرب���ّي، للّت�س���ّدي للنف���وذ �لإير�ن���ّي. �سمن هذه 
�ل�ستر�تيجية �سيكون م���ن �لماألوف �أن نرى عملية 
�إثارة لملفات ح�سا�سة متعددة بهدف ت�سيق �لطوق 
عل���ى �إير�ن ولك���ن من دون تفجي���ر �لعالقة تماًما. 
فمن بي���ن �لملف���ات �لمتوقعة: ملف دع���م وت�سليح 
حزب �هلل، ملف �لميلي�سيات �لممولة من �إير�ن في 
�سوريا، ملف �ل�سو�ريخ �لبال�ستية �لإير�نّية، وملف 
من�ساأة بار�س���ن �لع�سكرية �لح�سا�س���ة �لتي ترف�س 
طه���ر�ن ب�س���دة �ل�سم���اح بتفتي�سه���ا، وكذلك ملف 
�ل�سفق���ات �لقت�سادية مع �إير�ن، ومن بينها ملف 

�سفقات �لطي���ر�ن �لمدني. يبقي هذ� �لتيار �لباب 
مفتوًح���ا �أمام �لتو�سل �إل���ى تفاهم ما مع �إير�ن في 
�لمنطق���ة ول يعتب���ر م���ن �أهد�فه �إ�سق���اط �لنظام 

�لإ�سالمي في طهر�ن.  
ف����ي  �لأب����رز  �لتّياري����ن  بي����ن  �لمهّم����ة  �لمفارق����ة 
�ل�ّسيا�س����ة �لخارجّية �لأميركّي����ة، تّيار �لجنر�لت 
�ليمي����ن  وتّي����ار  �لتقليدّيي����ن،  و�لمحافظي����ن 
�لمتط����ّرف )�أو �ليمي����ن �لبدي����ل( ه����ي �أّن �لتّيار 
�لأّول يدعو لالحتف����اظ بالّتفاق �لنووّي �لإير�نّي 
ولك����ن مع �لعم����ل على تعزيز �لثق����ل �لأميركّي في 
�لمنطق����ة، ومو�جه����ة �لنف����وذ �لإير�ن����ّي و�إعادته 
لحجم يمك����ن �لتعاي�س مع����ه. �أّما �لتّي����ار �لثاني، 
�ل����ذي يمّثله تر�مب، فيدعو �إل����ى �إ�سقاط �لّتفاق 
�لن����ووّي �لأميركّي و�إعادة فر�����س �لعقوبات ولكن 
م����ن دون �لعم����ل لزي����ادة �لثق����ل �لأميرك����ّي ف����ي 
�لمنطق����ة لمو�جهة �لنفوذ �لإير�نّي. من �لبديهّي 
�أّن �لتّي����ار �لثاني، تي����ار تر�م����ب، �إذ� ما نجح في 
م�سع����اه لإ�سقاط �لّتفاق �لن����ووّي �لإير�نّي – وهو 
م����ا يعم����ل عليه ب�س����كٍل علن����ٍيّ م�ستم����ٍرّ من خالل 
مطالبة �لخارجية ومجم����ع �ل�ستخبار�ت باإيجاد 
�أدّلة على مخالفة �إير�ن لالّتفاق �لنووّي ما ي�سمح 
باإلغائ����ه)7( – فاإّن هذ� �سيفت����ح �لباب �أمام �إير�ن 
للتح����ّرك وزي����ادة نفوذه����ا في �لمنطق����ة و�إعالن 
�لح����رب على �لنفوذ �لأميرك����ّي فيها بما في ذلك 
م����ا ي�سف����ه �لأميركّي����ون بممار�سة �لح����رب غير 
�لمتماثل����ة، و��سته����د�ف �لجن����ود �لأميركّيين في 
كّل م����ن �لع����ر�ق و�سوريا. و�لأميركّي����ون ل يز�لون 

(7( Julian Borger، «White House ‘pressing’ intel-
ligence officials to find Iran in violation of nuclear 
deal»، The Guardian، 2( August 2017.

إيران

الدعوة لالإبقاء على الّتفاق النووّي 
الإيرانّي ل تنطلق فقط من الخ�شية 
من تفّجر المواجهة مع طهران على 

امتداد الإقليم بل من اقتناع تّياٍر مهمٍّ 
في وا�شنطن من عدم وجود بديل 

حالًيا لحتواء الملف النووّي الإيرانّي
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الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

د. كمال خلف �لطويل

¶ ه����م �لآن ف����ي لّجة محنٍة �أنزلتهم م����ن ذروة رئا�سة م�سر �إلى قاع �كتظ����اظ ع�سر�ت �لألوف 

منه����م في زر�ئب تدع����ى �سجوًنا، وبتهمة "�لّتج�ّس�س ل�سالح قطر وحما�س" و�للجوء �إلى �لعنف 
�سّد خ�سومهم وهم في �لحكم، و�سّد �لحكم بعدما �أ�سبح خ�سمهم.

ا �أم  �أّول �لأ�سئل����ة: ل����َم هم في �ل�ّسجون، كل عقٍد �أو دزينٍة م����ن �ل�ّسنين؟ و�سو�ء كان �لحكم ملكيًّ
ا"؟ وهل هناك قا�سٌم �سلوكٌيّ م�سترٌك يجعل �أًيا مّمن في �لحكم �أم في "عمقه"  ا �أم "غربًيّ ثوريًّ

ي�ساب بد�ء ل برء منه ��سمه رهاب "�لإخو�ن"؟ 
ولأج����ل �لو�سول �إلى قدرة ��ست�سر�ٍف معقوٍل ينبغي �لعودة �إل����ى �سوؤ�ل: لماذ�؟ ل�ستيفاء �أجوبٍة 

عن �لما�سي و�لحا�سر، حّتى ي�سبح �لو�سل بينها وبين �لقادم �أي�سر �إمكاًنا.
ل، لي�����س هن����اك بال�سرورة قا�سٌم م�ست����رٌك بين تلك �لحقب �لّثالثة م����ن تاريخ م�سر �لحديث 

تجاه "�لإخو�ن".
ف����ي �لملكّي����ة، عا�سو� في �سكينٍة متر��سيٍة مع فاروق خالل دزين����ة �سنين عهده �لأولى، ل �سّيما 

وهم قد �أ�سحو�، مع تعاظم �ساأنهم، قّوة تو�زٍن مع خ�سمه �لأهّم: "�لوفد".
م����ا بّدل �لّر�أي تبدي����اًل عند فاروق كان رعاية �لمر�سد ح�سن �لبّن����ا لنقالب "جمعّية �لأحر�ر" 
في �ليمن على �لإمام �لجديد �أحمد حميد �لدين، عند م�سرع �أبيه يحيى، ما دعا فاروق وعبد 
�لعزي����ز �آل �سعود �إلى �لوق����وف خلف �أحمد ودعم تجيي�س قبائل �لزي����ود �ل�سمالّية للزحف على 
�سنع����اء و�إ�سق����اط �لّنظام �لنقالبّي �لوليد. كان ذلك في �سباط 1948، ثّم لحقه ب�سهوٍر قالئل 

�نخ����ر�ط "�لإخ����و�ن" في حرب 
فل�سطي����ن ونج����اح �سر�ياهم في 
مجهوده����م �لقتالّي، بعد �إخفاق 
�لبد�ية، ما جعل فاروق يتح�ّسب 
فرق����ان  لي����وم  �أعد�ده����م  م����ن 
ف����اروق  �غت����ال  �لقاه����رة.  ف����ي 
مر�سده����م وحب�����س خم�سة �آلف 
م����ن عنا�سره����م و�سّل����ط عليهم 
ع�س����ف �إبر�هي����م عب����د �لهادي، 
رئي�س وزر�ئ����ه وخ�سمهم �لأّول، 
عب����ر �آلٍة �أمنّيٍة �سر�سٍة ��ستعذبت 
طاغي����ٍة.  بثاأرّي����ٍة  تعذيبه����م 
�لمفارق����ة هنا �أّن ف����اروق نف�سه، 
ونّي����ٍف، و�لقامع  لعق����ٍد  �لُمالين 
ب����ال ه����و�دة بع����ده، ع����اد �سيرته 
�لأول����ى في �للي����ن و�لنتفاع عام 
1951، و�إثر عودة خ�سمه �للدود 
"�لوفد" �إلى �لحكم، فاأفرج عن 
جميع من خلف �لق�سبان، وطّبع 
�لح����ال م����ع مر�س����ٍد جدي����ٍد كان 
ل����ه �سلع ف����ي ��ستن�ساب����ه، و�أعاد 
�لُم�سادر، وعادت �لجماعة �إلى 
�لّن�ساط بانتظ����ار �أفٍق جديٍد في 
ع�س����ر عبد �لّنا�س����ر، حين لح، 
ف����ي �سنتي����ه �لأوليَتي����ن، �س����ر�ب 
�ئتالف �لبغية وتقارب �لخلفّية.

لك����ّن فترة �لبّن����ا كانت عند عبد 
�لّنا�سر ق����د �ن�سحبت من ف�ساء 
�لعالق����ة لتح����ّل محله����ا طقو�س 

تعام����ٍل جدي����دٍة م����ن و�س����ع 

ت�سعون: عن "االإخوان"
مثي��رٌة هي اأح��وال الّتنظيم اّلذي بنى مجًدا في 85 عاًم��ا، و�صقط في عاٍم واحٍد 
وكاأّن��ه بوزن الّري�ص��ة، ليجد نف�صه ماحًقا �صريًدا وه��و يقترب من اإطفاء �صمعة 
مي��اده الّت�صعين. ول بّد له من مراجعٍة �صادقٍة واأمينٍة مع نف�صه اأّوًل، ليتبّين اأّي 
م�صتقب��ٍل يحمله له العقد الأخير من قرٍن على الولدة الأولى في اإحدى المدن 

على �صفة قناة ال�ّصوي�ش.

"الإخوان" في العموم لم يمتلكوا بعد ال�سجاعة الفكرّية )ومنذ 54) في �سورة نقٍد ذاتٍيّ منهجٍيّ واأميٍن.
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ديدن �لمجل�س �لع�سكرّي من �أّول لحظة حكٍم ل�سريكه وخ�سمه. "�لإخو�نّي" كان 
ما �لذي جرى لالإخو�ن في م�سر عامي 2012-2013؟ 

دّب �لّرع����ب في �أو�سال ح����ّكام �لخليج -با�ستثناء قطر- ل�سبٍب ب�سي����ٍط هو �أّن حكم "�لإخو�ن" 
، كم�سر �أو �سوريا �أو �لعر�ق �أو حتى بعيد كالجز�ئر، هو خطٌر وجوديٌّ على  لقطٍر عربٍيّ مركزٍيّ
�لأ�س����ر �لحاكمة في �لخليج. �أّما وُهْم في �لمعار�سات فال باأ�س من تحّملهم بل و�لّتعامل معهم 

بالإيجاب هنا وهناك. 
ومن����ذ �لأّول من تّموز 2012 ب����د�أ خالد �لّتويجري بالّتن�سيق مع محمد دحالن -وبمعرفٍة كويتّيٍة 
وبحرينّيٍة- ترتيب �لنقالب على "�لإخو�ن"، و�لّتعاون من �أجله مع �لمجل�س �لع�سكرّي، ورمزه 

وزير �لدفاع �لجديد عبد �لفّتاح �ل�ّسي�سي. 
م����ا �حتاجه ترتي����ب �لّتويجري-دحالن ليتّم ف�سوًل كان تاأمين ع����دم ممانعة و��سنجتن له وهو 
م����ا طال �نتظ����اًر�. ولم يتّم ح�سم جو�به حّت����ى موعد �لنقالب ذ�ته �إذ �ن�سط����رت �إد�رة بار�ك 
�أوبام����ا بين �لبنتاغون �لموؤّيد له بقناعة �أّن �لجي�����س هو �لأد�ة �لموثوقة لمحاربة �لجهادّية و�أّن 
تلك م�سٌبّ لمنبع "�لإخ����و�ن"، فيما باقي �أجهزة 
�لأمن �لقوم����ّي لم تكن ترى لالإطاح����ة �لمبت�سرة 

ب�"�لإخو�ن" عذرًيا كافًيا.
طّيب، م����ا �لذي مّكن ه����وؤلء و�أولئ����ك من تحويل 
�لم����ز�ج �لعاّم م����ن محّب����ٍذ لالإ�سالمّيين )ت�سرين 
ثان����ي 2011 �سهد ح�سولهم على 70% من مقاعد 

�لبرلمان �لجديد( �إلى كارٍه لهم في 30 حزير�ن 2013؟ 
للتحّول هذ� �أ�سباٌب ذ�تّيٌة ومو�سوعّيٌة:

في �لذ�تّي رزمٌة ت�سمل: قطبّية خلفّية �لقيادة �لإخو�نّية بما تعنيه من ميل ل�سو�بيٍة م�ستحكمٍة ل 
تحفل كثيًر� بالغير، عدم �كتفائهم باأغلبّية برلمانّية مع ترك �لّرئا�سة ل�سديق ل لمنتٍم، ثّم لّما 
نالو� �لّرئا�سة بالكاد ر�أو� ح�ّس �سر�كة م�سوؤول ُي�سرك مخالفيه معه في �أّول تجربة حكٍم مدنّيٍة، 
تر�ج����ع �لم�ستوى �لحرفّي لك����و�در "�لإخو�ن" عن �سابقيهم من �أجي����ال لجهة �لخبرة و�لمر�ن 
و�لّروؤي����ة، غياب برنامج عم����ٍل و��سح �لق�سمات في �أيٍّ من جو�نب �ل�ّس����اأن �لعاّم: �لقت�سادّي-

�لجتماع����ّي بالذ�ت، تبّن����ي نموذٍج ر�أ�سمالّي �لّنزوع في بلٍد �أ�سّد م����ا يحتاج �إلى تنميٍة مخّططٍة 
ودول����ة رعاية، �إن�سات �إخو�ن م�سر لتحري�س �أق�سر فروع "�لإخو�ن" نظًر�، �أي �ل�ّسورّي، على 
دع����م �لعنف �لم�سّلح في �سوريا، جبن "�لإخ����و�ن" �أمام نبذ حّكام �لخليج لهم وعملهم �سّدهم 

مقابل تنّمرهم –"�لإخو�ن"- �لمتز�يد على �إير�ن... �إلخ.
هذ� في �لذ�تّي، �أّما في �لمو�سوعّي فما من �سكٍّ �أّن نذر �لّترّب�س و�لّتوّعد بد�أت في �لّتجمع 

خليفت����ه ح�س����ن �له�سيبي تتلّخ�س في عنو�ٍن و�حٍد: طلب �لو�ساّي����ة. ولّما كان عبد �لّنا�سر من 
قما�س����ٍة ل تقبل و�ساية �أح����ٍد فقد �أ�سبح �سبه حتمّي �سد�م �لّرجلي����ن وما يمّثالن. �أح�ّس بذلك 
�لخط����ر عديٌد من قياد�ت "�لإخو�ن" �لعّق����ل فحاولو� �لنقالب على �له�سيبي وف�سلو�، لتر��سِّ 

كادر �لجماعة خلفه على نهج �ل�ّسمع و�لطاعة ل�ساحب �لبيعة.
وكم����ا كان لج����وء �لّنظام �لخا�ّس �إلى �لعن����ف عبر �سنين فاروق �لخم�س����ة �لأخيرة �سمًة ي�ّسرت 
قمع����ه وتقوي�س����ه من قبل �ل�ّسلطة، فاإّن ذه����اب �لّنظام نف�سه -�أو بع�س����ه- �إلى رفع �ل�ّسالح في 
�أكتوب����ر 1954 بق�سد �غتيال عبد �لّنا�س����ر كان ف�سل �لختام لعالقٍة م�سطربٍة ت�سّبب فيها في 

�لمقام �لأّول ح�سن �له�سيبي.
اري كان �حتماء �لفاّرين م����ن قياد�ت "�لإخو�ن" �لبارزة  ����ر�ع �لمفتوح و�ل�سّ م����ا فاقم من �ل�سّ
بال�ّسعودّي����ة و�لأردن وم�سيخات �لخليج وتون�����س: �أماكن �إّما تحت �لإد�رة �لبريطانّية �أو تحكمها 

�أنظمٌة ل تكّن له ولنظامه �إّل كّل عد�ء. �أي بكلمٍة، �إلى ما ي�سفه ب�"�أعو�ن �ل�ستعمار". 
وم����ا ز�د �لّطي����ن بّلًة �أّن "�لإخو�ن" لم يكتفو� باللجوء �إلى ه����ذه �لأنظمة و�إّنما و�سعو� خبر�تهم 
في خدمتها �س����ّده، ل �سّيما ف����ي �لعهد �لفي�سلّي 
)1975-1964(. وكانو� �سو�عد �لحملة �ل�سارية 
علي����ه تح����ت �سع����ار �أّن����ه ع����دّو �لإ�س����الم، بدعوته 

�لعروبّية و�ل�ستر�كّية.
ما تال عبد �لّنا�سر من عهوٍد ل �سلة لها بع�سره، 
بل �لأ�سّح �أّنها ُتح�سب على �لّثورة �لم�سادة عليه، 

من �أول �أنور �ل�ّساد�ت �إلى �آخر عبد �لفتاح �ل�ّسي�سي.
�ل�ّس����اد�ت �أخ����رج بقايا "�لإخو�ن" م����ن �ل�ّسجون و�أذن لمهاجريهم بالعودة بغي����ة �أن يكونو� قّوًة 

مجتمعّيًة �سلدًة �سّد �لّنا�سرّية و�لي�سار، وقد كانو�.
ح�سن����ي مب����ارك مكث في �لمد�ر ذ�ته مع تلّوٍن في �لّتقري����ب و�لّترهيب لتذكرتهم بالبقاء تحت 
خ����ّط �لّتوّتر �لعال����ي. ولما �أرخى �لقب�سة نوًعا ما وجدنا وزنهم �لّتمثيلّي وقد �رتفع �إلى من�سوٍب 
ي�سع����ب على نظامه �لّتعاي�س مع����ه، فاأر�سل بندوله �سوب �لوجهة �لأخرى ف����ي �لمّرة �لّتي تلت 

وكانت خاتمة عهده.
�لم�سي����ر محمد ح�سين طنطاوي حاول �لّتمّل�س من عدم �إعاقة فوزهم في �نتخابات �لبرلمان 
و�لّرئا�سة لكنه �سرعان ما �أدرك �أّن مغالبة �لّتّيار ل بّد مف�سية �إلى كارثة غير م�ستعدٍّ لتدّبرها، 

فاأف�سح �لطريق �أمامهم.
، معطوٍف على تجريبّيٍة �أمريكّيٍة  ولأّن ��ستكان����ة �لمجل�س �لع�سكرّي كانت تعبيًر� عن عجز وقتيٍّ
باديٍة تروم فح�س مدى �إمكانّية �لّتعاي�س مع �إ�سالٍم �سيا�سٍيّ عربٍيّ حاكٍم فاإّن �لّترّب�س بالو�فد 

لم يكتف "الإخوان" باللجوء
اإلى "اأعوان ال�شتعمار" فح�شب، 

ا خبراتهم بخدمة  واإّنما و�شعوا اأي�شً
هوؤلء �شّد عبد الّنا�شر

ثالثة الأثافي كانت �شلة 
كبيرهم في الخارج، �شعيد رم�شان، 

مع العديد من اأجهزة المخابرات 
الغربّية، وتعامله الوظيفّي معهم
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�سل����ة كبيرهم في �لخ����ارج، �سعيد رم�سان، مع �لعديد من �أجهزة �لمخابر�ت �لغربّية، وتعامله 
�لوظيفّي معهم.    

ولع����ّل �إ�ساءة على تناوٍل مغاي����ٍر ل�"�لإخو�ن" لم�ساألة عبد �لّنا�سر ت�س����رح معنى طّي �ل�سفحة: 
ه����و �لفرع �ل�ّسوري م����ا بين 1958 و1967... تبّنى �لوحدة وعار�����س �لنف�سال، وحاول مر�قبه 
�ل�ّسباع����ي �لّتو�ّسط بين مكتب �لإر�ساد �لم�سجون وبين عبد �لّنا�سر، و�متنع خليفته �لعطار عن 

�لإتيان بكلمة �سوء و�حدة عنه.
وعل����ى عك�س �ل�ّسائع عن �أّن هزيم����ة 1967 �أطلقت �لعنان لعنقاء �إخو�نّي����ة فاإّن وقائع �لحو�دث 
تجي����ب باأّنه نعم، لق����د �أحيت تقّرًبا من �لّدين حميًما لكّن ذلك ل����م يعن �سحوة "�لإخو�ن"، بل 

لعّل �لأ�سّح �أّنهم �أو�سكو� على �لنقر��س مع رحيل عبد �لّنا�سر. 
كان ر�س����ا �أن����ور �ل�ّساد�ت بع����ودة منفييه����م، وبالإفر�ج �لّتدريج����ّي عن �لمتبّقين ف����ي �ل�ّسجون 
)وكان����و� مئات( وفق رغبٍة �أبد�ها �لملك في�سل في حزير�ن )يونيو( 1971 من جهٍة، لنعد�م 
خ�سيته منهم، ومن جهٍة �أخرى ليكونو� -على �سعفهم- قّوة تو�جه من يريد �ل�ّساد�ت ته�سيمه، 

�أي �سيرة عبد �لّنا�سر، وهو ما كان غّب �لطلب عند ثاأريتهم.

منذ �للحظة �لأولى من �سنتهم لت�سّكل بها ومعها عو��سف برٍق ورعٍد ثّم ناٍر في عاٍم و�حٍد.
فاإذ� جمعنا عبد �لفّتاح �ل�ّسي�سي مع خالد �لّتويجري ومحمد دحالن، و�إذ� �أ�ساء لهم �لبنتاغون 

بالأ�سفر فالّنتيجة هي �نقالب.
 لكّن �لأهّم هو كيف ��ستطاع �أ�سحاب �لنقالب تهيئة �لفر�سة �ل�سعبّية له؟

 �لإعالم هو �ل�ّسالح �لما�سي �لذي �أنزل ب�"�لإخو�ن" �أّم �لهز�ئم، معطوًفا على �فتعال م�ساكل 
معي�سّية حّتى تبدو من "�سّر �أعمالهم"... وفي �لخلفّية �إ�سكالتهم وق�سور�تهم �لمبّينة �أعاله، 
وف����ي خلفّية �لخلفّية ق����وًى معادية لهم بطبيعتها، ومّمن لم ي�ستط����ع "�لإخو�ن" ترطيب �لمناخ 
معهم لعّلة فيهم، �أي "�لإخو�ن". �لكالم هنا بالّتحديد عن �جتر�رهم �لم�ّس بعبد �لّنا�سر )وما 

�أدر�ك ما �ل�ّستينّيات ... تكريم �أنور �ل�ّساد�ت ... وترفيع جالل هريدي �إلى فريق(.
لق����د تحال����ف �سّد "�لإخو�ن" كل م����ن عاد�هم. حاٌل ندر �أن و�سلت �إليه ق����ّوٌة مجتمعّيٌة ل �سّيما 
وه����ي بحجم وتاريخّي����ة ووزن "�لإخو�ن". في هذ� �لجتماع ذ�ته �أكب����ر �لدللة على عوٍر �سديٍد 
�أ�سابهم، مّكن كّل هوؤلء �سوّيًة من �لّتاألب عليهم. �سحيح �أّن �لّتحري�س متَقن و�أّن �لّر�أي �لعاّم 
�لم�س����رّي قد ُعرف تاريخًيا ب�سال�سة ت�سّكله على 
يد �إعالمه، و�أّن قّوة �لفر�س لي�ست عندهم، لكّن 

نجاح �ل�سيطنة عنى �لف�سل بكّل معانيه.
حرك����ٌة عمرها 85 عاًما ه����وت على وجهها وكاأّنها 
م����ن وزن �لّري�سة. حاٌل لم تكن عليه �لجماعة في 
كان����ون �أّول )دي�سمبر( 1948، ول في ت�سرين �أّول 

)�أكتوبر( 1954 ول في �أيلول )�سبتمبر( 1981.
ُيح�س����ب لالإخو�ن �أّن عامهم 2012-2013 لم ي�سهد ع�سًفا �أو �سلًفا فوق �لعادة. لكن ما �أح�سبه 
�أح����د �أهّم مقاتلهم كان و�سو��س عبد �لّنا�سر عندهم، و�لذي تبّدى في ف�سائياتهم وف�سائيات 

حلفائهم، تطحن وتعجن في �أ�سطو�نٍة م�سروخٍة.
و�لح����ال فاإّن عق����دة عبد �لّنا�سر هي مدعاة �سوء �سمعتهم ما بين 1955 و 1973 عند �لجمهور 
�لعربّي، وكانت من �سنع �أيديهم، فهم، ما بعد �سد�م 1954، قد �سّيعو� كّل فر�س طّي �سفحٍة 
م����ع عب����د �لّنا�سر: ل في باندونغ في ني�س����ان )�أبريل( 1955، ول في ك�س����ر �حتكار �ل�ّسالح في 
�أيلول )�سبتمبر( 1955، ول في تاأميم �لقنال في تموز )يوليو( 1956، ول في �لعدو�ن �لثالثّي 
ف����ي ت�سري����ن �لثاني )نوفمب����ر( 1956، ول ف����ي �إقامة �لوح����دة �لم�سرّية-�ل�ّسورّي����ة في �سباط 
)فبر�ي����ر( 1958. بل جَمدو� على موجودهم لبثين في �سرنقة �لعد�وة و�لثاأرّية. هذ� عّمن في 
�ل�ّسج����ون. �أّم����ا �أولئك �لذين ت�سّرب����و� للخارج فنر�هم دخلو� في خدم����ة ِبالطين متحالفين مع 
�لغ����رب، وتعاونو� م����ع �لحبيب بورقيبة �لمعروف بنفوره من �لإ�سالم. لك����ّن ثالثة �لأثافي كانت 

الإمام ح�سن اله�سيبي المر�سد العام الثاني لجماعة الإخوان الم�سلمين يتو�سط مجموعة من الإخوان ومن ال�سباط الأحرار.

عا�س "الإخوان" في �َشكينٍة مترا�شيٍة 
مع فاروق خالل دّزينة �شنين عهده 

الأولى، ل �شّيما وهم قّوة توازٍن
مع خ�شمه الأهّم: "الوفد"
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مت�سّدديه����م �ل�سب����اب في حماة، ُمعان����ًة بحماقة م�سوؤول����ي �لمدينة –�لمحاف����ظ تحديًد�: عبد 
�لحلي����م خّد�م-، باإي�سال �لمدينة �إل����ى �حتر�ٍب م�سّلٍح مع �لجي�س تحت ر�ية �لّتكفير. ثم تعّمق 
�ل�ّس����رخ بي����ن �أهل �لعتد�ل و�أهل �لّت�سّدد في �لجماعة �إلى �أن بل����غ حّد �لأخدود �إثر هزيمة 67، 
ولنج����د زم����ًر� من �سّبانها يلتحف برد�ء "فتح- �ل�سيوخ"، و�لّتي بدورها �لتحفت بغطاء "فتح"، 
�بتغ����اء تلّق����ي خبرة �لقتال في �لأغو�ر و�لع����ودة بها �لى �سوريا تاأّهًبا لي����وٍم موعوٍد. تو�زى ذلك 
م����ع �ن�سطار �لج�سم �ل�ّسيا�س����ّي للجماعة بين معتدلّي دم�سق )ونثر�ت من خارجها( ومت�سّددي 

�سو�ها، ف�سارت �لجماعة جماعتين، ثم �أ�سحت لحيٍن ثالثة.
م�ست �سنون 70-75 و�سباب �لّت�سّدد �أولئك، وقد غرفو� من منهل �سيد قطب �لفكرّي م�سدًر� 
����ا لز�د �لّر�أ�����س، يعّدون ليوم نز�ل. لك����ّن مفاجاأة �عتقال زعيمهم م����رو�ن حديد �سيف  �أ�سا�سًيّ
75 �أربك����ت تح�سير�تهم ودفعتهم �إلى �لإ�س����ر�ع بخو�سه منذ �سباط 76 )�غتيال �لّر�ئد محمد 
غرة مدي����ر فرع �لمخاب����ر�ت �لع�سكرّي����ة بحماة، 
ومكت�سف �لّتنظيم(، و�إن باإيقاٍع وئيٍد لعامين بعد 

ذلك �لّتاريخ.
ل����م يك����ن لج�س����م "�لإخ����و�ن" – بجناحيه����م، بل 
و�لمحاي����د بينهم����ا- �سل����ٌة ع�سوّي����ة �أو تن�سيقّي����ة 
م����ع �سباب �لّت�س����ّدد �لخارجين م����ن ذلك �لج�سم 
)ولي�����س بع����د �لخارجين عليه(، لكّن �ّط����ر�د وتيرة ووزن عملّياتهم، من����ذ مطالع 78، بعث في 
�أو�س����اط جناح �ل�سمال )�لأكبر و�لأكثر ر�ديكالّية( �إعجاًبا فت�سامًنا فتماهًيا مع "�لخارجين": 
�لطليع����ة �لمقاتل����ة، و�سل مع خريف 79 �إلى ولوج مي����د�ن �لعنف �لم�سّلح، تو�زًي����ا وتناف�ًسا، ثّم 

تكاماًل، مع "�لّطليعة".
كيف ت�سّرفت قيادة "�لإخو�ن" منذ �عتقال حديد )ثّم موته في �ل�ّسجن بعده بعام(؟ 

�نُتخ����ب "�ل�سقر" عدنان �سعد �لدين مر�قًبا عاًما )75(، و�أُذن ل�"حمائمي" فيها: �أمين يكن، 
بالّتو��سل مع �لّنظام، ما �أثمر �إفر�جات عدة ما بين 78 و 80، وعهوًد� بالّتعاي�س و�ل�ّسكينة ونبذ 
"�لّطليع����ة"، و�لع����ودة لّتفاق �لجنتلمان –نهاية 70- ب: "�أن لكم �لّدعوة ولنا �ل�ّسيا�سة" )عقد 
مع جناح �لعطار(. لكّن �لغلبة كانت في �لّنهاّية لل�سقور، ل �سّيما و�نبهار �لقو�عد ب�"�لطليعة" 
ق����د تنامى على �إيقاع قعقع����ة �ل�ّسالح، وعلى خلفّية قر�ءٍة مبت�س����رٍة للم�سهد �لإقليمّي و�لدولّي، 
�أجر�ها مكتب �لإر�ساد في عّمان ربيع 79 - وكان لالأخيرة �سلع رئي�س في �سوغها، مفادها �أّن 
حافظ �لأ�سد �سيرتطم ب�سّد�م ح�سين بعد فترة )كانت عّمان تعرف وقتها ما يعتمل من �سقاٍق 
د�خ����ل �لحك����م �لعر�قّي(، و�ستن�سغل طه����ر�ن بنز�ٍع معه، و�سيكون غريمه����م �لأ�سد على مرمى 
هدف و��سنجتن – و�متد�د�تها �لم�سرّية و�لخليجّية و�للبنانّية - لرف�سه كامب ديفيد، ناهيك 

كانت قد بد�أت في �لّظهور جماعة �سباب �إ�سالمّية ولدت من رحم تي�سير �ل�ّساد�ت لها من قبل 
ت�سرين �أّول )�أكتوبر( 1973، ومن وحي "�إيمانّيات" ت�سرين �أّول )�أكتوبر( ذ�ته. هوؤلء �ل�سباب 
كان����و� قد تبرعمو� وبزغو� مع �سي����ف 1974 و�أخذهم ذلك �إلى جدل: هل نحن �أهٌل لأن نو��سل 
وحدنا نحن �ل�ّسباب �أم هو �أجدى لنا �أن نبحث عن قياد�ت خبيرة؟ �نق�سم �لجمع بين "بحرّي" 

وجدت �ساّلته في دينا�سور�ت "�لإخو�ن" و"قبلّي" ر�أى في نف�سه �لكفاية.
هنا كان �نبثاق "�لإخو�ن" �لجديد، ولول �سباب جماعة "بحرّي" لكان �لندثار بديل �لنبثاق.

�جتناب  هو  "فينقتهم" �لمحظوظة  و�لحال �أّن �لدر�س �لبليغ �لذي خل�س �إليه "�لإخو�ن" مع 
�لعنف، �إذ هو من رج�س �لخيبات و�لمحن.

وفع����اًل كان �لجتناب تاًما، وعك�س ما كان �لح����ال في �أعو�م 1948، 1954 و1965، وحّتى حين 
جّرد �ل�ّساد�ت، ومن بعده مبارك، حمالت �لّتقليم و�لّتاأديب مّرًة ومر�ٍت.

ه����ذ� ع����ن م�سر، �أّما في �سوريا فلق����د "تفّوق" �إخو�نها في: ��ست�سه����ال �للجوء للعنف، ومذهبة 
ر�ع، وتكر�ر �لمنازلة دونما �عتبار للدرو�س �لم�ستفادة. �ل�سّ

ف����ي ربي����ع 64، وبينم����ا قيادتهم ف����ي و�ٍد ناٍء عّم����ا يمور في ح�ساي����ا قاعدتها، قام����ت حفنة من 

تفّوق اإخوان �سوريا في ا�ست�سهال العنف والمذهبية.

الثاأرّية في الحالة الم�شرّية 
هي نامو�س الم�شلك، فيما المذهبّية 

في الحالة ال�ّشورّية هي م�شعر 
الّتجاه

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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ب���ّز �أولئ���ك ف���ي �لأد�ء �إخو�ن �سوري���ا، �لذين لم يكتف���و� بالعمل م���ع حلفاء "�إقليميي���ن" لها بل 
وتخادمو� مع و�سائط و��سنجتن �لمبا�سرة، من �ل�ّسمال و�لجنوب، ول�سنو�ٍت �سّت لم تنق�س بعد.

ي���كاد �لم���رء �أن يخل�س �إلى نتيجة فحو�ه���ا �أّن �لمناعة "�لوطنّية" لكثير م���ن فروع "�لإخو�ن" 
معطوبٌة بفعل تمّلك مذهِب "مباٌح تو�ّسُل كل �لدروب" ذهنها �لجمعّي.

ولع���ّل حكاي���ا "�لّتو�طوؤ" بين و��سنجتن وبين "�لإخو�ن" من���ذ 2009 ُتغفل �لّتفريق بين تجريبّية 
ره���اٍن لالأول���ى على �لثاني يبتغي مر�مَي �أربعة: و�سع �إ�سالم �سّن���ّي عربّي في وجه �إ�سالم �سيعيٍّ 
، قناعة �أّن �لإ�سالم �ل�ّسيا�سي هو ترياق �لجهادّي���ة،  ت�سكيل قطب �إ�سالمّي ي�سّوب على  �إير�ن���يٍّ
م�سلم���ي رو�سيا و�ل�سين، وتروي�س �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي �ل�ّسنّي ليم�سي �إلى �سلح �إ�سر�ئيلّي، وبين 
تو�فٍق على �لأهد�ف و�ل�ّسبل بين �لطرفين، ومثال م�سر2011-2013 ُمعّين: فالّرئي�س �لإخو�نّي 
، و�قترح  ز�ر رو�سي���ا و�ل�سي���ن ولم يزر �لولي���ات �لمّتحدة، ور�ح �إل���ى طهر�ن ولو بل�س���اٍن معوجٍّ
رباعّي���ة ت�سّوي �ل�سر�ع �ل�ّس���وري )ثالثة من محوره: م�سر وتركيا وقط���ر، و�ل�ّسعودّية �لّر�بع(، 
ووقف - ولو بخفٍر - مع حما�س في حربها �لثانّية مع �إ�سر�ئيل، نوفمبر 2012، ولم تم�س�سه بع�س 

لوثٍة �إّل عندما �أن�ست لأقر�نه �ل�ّسورّيين فاأقام مهرجان "جهاد" قبل �إ�سقاطه باأ�سابيع.

�لّنز�ل. �ساعة  دنت  فقد  ثّم  ومن  لبنان؛  في  وجوده  عن تململ "فتح" من 
ه����ذه �لذر�ئعّي����ة �لممطوطة لح����ّد �لبتذ�ل هي نف�س م����ا فعله �إخو�ن م�س����ر- �لخارج )ما بين 
55-70(، ثّم تنظيم قطب- �لد�خل )64-65(، وكاأّن �لثاأرّية في �لحالة �لم�سرّية هي نامو�س 

�لم�سلك، فيما �لمذهبّية في �لحالة �ل�ّسورّية هي م�سعر �لّتجاه.
و�لحا�س����ل �أّن مرحلة نوفمبر80-�سب����اط 82 �ل�ّسورّية كانت فترة �ختالط �لحابل بالّنابل. فكٌلّ 
من عر�ق- �سّد�م، و�أردّن- ح�سين، وفتح- عرفات، وم�سر- �ل�ّساد�ت، وقّو�ت- ب�سير �لجميل، 
و�آخرهم تركيا- �إيفرن، وفي �لخلفّية �سعودّية- فهد، �أ�سهم بدوٍر و�زن في رفد �لّتمرد �لإخو�نّي 
رورة مع �سو�ه، لكّن �أهّم دورين كانا للعر�ق و�لأردّن. �لم�سلح، وكٌلّ لأ�سبابه ولي�س بتن�سيق بال�سّ

وبقيا�س �سر�ع 79-82 على زلز�ل2011-لتاريخه، ي�سّح �لقول �إّن �لفرع �ل�ّسوري ل�"�لإخو�ن" 
ل����م يتعّل����م منه �سيًئ����ا، ل لجهة �لُم�سعر ول بخ�سو�����س �لقر�ءة: �أمٌر يثي����ر �أ�سئلًة بال جو�ب عن 
�لب����ون �ل�ّسا�سع م����ا بين �إخو�ن- ما قبل 63 و�إخو�ن- ما بعده����ا ... هل هو �لبعث �أم �لمذهب؟ 
و�أّي منهما كان حافز �ل�سد�م، هل �لعنف �سبيل خو�سه؟ وهل يبّرر �لّتحالف مع �أبال�سة، وبعلم 

�أّن �لمحتاج ي�سّحي تحت رحمة �لعاطي؟
و�لحا�س����ل �أّن "�لإخو�ن" في �لعم����وم لم يمتلكو� 
بع����د �ل�سجاع����ة �لفكرّي����ة )ومنذ 54( ف����ي �سورة 
نق����ٍد ذ�تٍيّ منهج����ٍيّ و�أميٍن، بل تفّنن����و� في �بتد�ع 
�لمعاذي����ر لأنف�سهم ورمي �لّته����م على خ�سومهم 

وتنزيه جماعتهم عن �أّي خطل، وفي كّل وقت وكّل مكان.
كم����ا هو �لثاب����ت �أّن �لذر�ئعّي����ة، بال بو�سل����ة هادية تحّدد �لع����دو من �ل�سدي����ق و�لمحظور من 

�لممكن، تعدو و�سفة خر�ب للمجتمع و�لكيان، بل ول�"�لجماعة" ذ�تها.
مثال �إخو�ن �لعر�ق د�ّل: ركبو� قطار �لحتالل �لأمريكّي من �أّولى محّطاته، ولبثو� في مق�سورة 

تبدياًل. بّدلو�  وما  خدمته،  �لدرجة �لأولى فيه لحّد �ل�ستغال "�سحو�ت" في 
في �لمقابل، فما �أن �مت�سق �إخو�ن فل�سطين �ل�ّسالح، مطلع 88، �إل و�سّنفتهم و��سنجتن خ�سًما 
ل بّد من تقوي�سه، و�أقّله تحجيمه، ولعّل ح�سار غّزة -عبر دزينة من �ل�ّسنين لم تن�سرم بعد- 

برهان جلٌيّ على �أن ُجرم �لمقاومة عندها ل ُيغتفر.
مقاب����ل �لمقابل، فاإ�سالمّيو �ل�ّسود�ن )وهم ��ستقاق م����ن �إخو�نه يعود �إلى �ل�ّسبعينّيات( نا�سبو� 
بين دعم مقاومة �أقر�نهم في فل�سطين وبين م�سالحة �أعد�ئهم – و�لأّمة - في تل �أبيب، طلًبا 

لمر�ساة و��سنجتن، و�لّتي لأجلها تعاونو� في "�لّربيع" �لليبّي وتطّوعو� في �لحرب �ليمنّية.
�أكث����ر منهم �إخو�ن ليبيا، �لذين قاتلو� تحت بي����ارق �لّناتو عام 2011، وتباهو� به -وبائتمارهم 

بقيادته - حّتى عنان �ل�ّسماء.

اأّن العدّو المركزّي لالأّمة هو الم�سروع ال�سهيونّي في فل�سطين، ونقطة.

طلب "الإخوان" ت�شليم نا�شر 
لهم بالو�شاية، لكّنه كان من قما�شٍة

ل تقبل و�شاية اأحد
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رورة ترياق �لجهادّي من "�إ�س���الم". بل �إّن لكل �ساحٍة نامو�ًس���ا، ولكّل مرحلٍة طبائع،  ه���و بال�سّ
و�أّن دوَري �لفع���ل ورّد �لفع���ل – �أينما كان �ّتجاه �أّيهما- مت�ساوي���ان �أو يكاد�ن، و�أّن �لقيا�س لي�س 
�سارًط���ا )ليت���ه!( و�ل�ستدلل غائم، وفهم �لم�سال���ح �لمر�سلة غير �أكي���د. و�إّل لكان، مثاًل، في 
مق���دور �إخو�ن م�سر: 55-70، ب���ل و�إخو�ن �سوريا: 75-82 )ناهيك ع���ن �إخو�ن2011(، مثاًل، 
�أن يغّلب���و� �لعق���ل على �لغريزة، ل �سّيما و�أّن "�أكابرهم" �سع���و� لذلك، و�أخفقو� ب�"ف�سل" رعونة 

�سقوٍر �أم�سكو� �لدّفة، و�سمع لهم و�أطاع �لكادر.
ولكن! لي�س قبل ��ستيعاب �لدرو�س �لم�ستفادة، هذه �لمّرة، ودوًما بعدها:

1-  �أن �ل�ّسيا�س���ة مناط و�لدعوة مناط مغاي���ر، ول يمكن �لجمع بينهما، لذ� فحّل "�لجماعة" 
�سار �أمر �ليوم، لتقوم مكانها – في كّل قطر- �أحز�ٌب مدنّيٌة، بمرجعّيٍة �إ�سالمّيٍة. 

2-  �أّن �لّتخادم مع قوًى مغالبٍة لالأّمة - وعلى مد�ر قرن- غير مباٍح بحال من �لأحو�ل.
3-  �أّن �للجوء �إلى �لعنف – في �أّي وكّل قطر– مجتٌثّ من قامو�س �أحز�ب �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي 

�إلى �لأبد، ومهما كانت �لمعاذير.
4-  �أّن �لعدّو �لمركزّي لالأّمة هو �لم�سروع �ل�سهيونّي في فل�سطين، ونقطة.

5-  �أّن �لم�ساهم���ة �لفاعل���ة ف���ي نزع تفعيل خط �لفال���ق �ل�ّسنّي- �ل�سيعّي م���ن �أوجب و�جبات 
لب، ناأي �أحز�ب �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي، ل �سّيما في �لأقطار �لمتنّوعة  تلك �لأحز�ب. في �ل�سّ
مذهبًي���ا، �لقاط���ع عن تفعيل �لهوّية �لمذهبّي���ة وتجميع �لّنا�س وفقه���ا، وعن �لّرق�س على 

�سقوق �نق�سامات �لإ�سالم �لمذهبّية.
6-  �أّن �إبط���ال مرجعّي���ة �سّيد قطب �لفكرّي���ة )مرحلة ما بعد 54( رك���ن �أ�سا�سّي في تخلي�س 

�أحز�ب �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي من بر�ثن �لف�سطاطّية �لخال�سّية، ووحد�نّية �سو�بيتها.
7-  �أّن �لّتعاف���ي من و�سو��س عبد �لّنا�سر برهاُن �أّن �أح���ز�ب �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي قد برئت من 
هان �لّنفا�سّي �لجمع���ّي، وت�سالحت مع مرحلة ما كان ينبغ���ي ل�سلفها �أن يكون  و�سم���ة �لُذّ

على �ل�ساطئ �لآخر منها.
8-  �أّن �لوقت قد حان لمر�جعة نقٍد ذ�تيٍّ هادئٍة وج�سورٍة لم�سار "�لجماعة" منذ 54.

9-  �أن يك���ون دي���دن �أحز�ب �لإ�س���الم �ل�ّسيا�سّي تقدي���م روًئ وبر�مج �سيا�سّية ج���اّدة لأزمات 
مجتمعاته���ا، وعلى قاع���دة �أّن �إ�سالمّية مرجعّيتها لي�ست مر�دف���ة ل�"�إلهّية" منتوجها، ول 

مقابلًة ل�"جاهلّية" روؤى خ�سومها في �ل�ّسيا�سة.
�أن ت���درك �أّن تنّوع �لم�سارب �لجتماعّية للنا�س حقيق���ٌة ل ينبغي �لّت�سييق عليها ب�سال�سل   -10

و�أطو�ق.
بجع���ل  كفي���ٌل  بال�سر�ئ���ط،  ت���ز�وج   - فق���ط  و�إْن   - �إْن  �لبق���اء،  رجح���ان  �أّن  قر�ءت���ي  ف���ي 

م�ستقبل"�لإخو�ن"... �أمامهم، ولو بلغو� �لّت�سعين  ¶

م���اذ� بعد؟ ه���ل غ���د� م�ستقبل 
"�لإخو�ن" ور�ءهم؟ 

عن���دي، ف���ي عم���وم، �أْن ما من 
�سب���ٍب يدعوني لعتق���اد ذلك: 

لماذ�؟  ثّم: ولكن!
لم���اذ�؟ لأّن هناك دوًم���ا حّيًز�ٌ 
يمل���وؤه �لإ�س���الم �ل�ّسيا�س���ي في 
�لعربّي���ة  �لمجتمع���ات  حي���اة 
�س���و�ه  مَث���ل  مَثل���ه  و�لم�سلم���ة، 
م���ن تّي���ار�ت �لأّم���ة �لّرئي�س���ة، 
تفك���ٍيّ  و�أي  دونه���ا.  وم���ا  ب���ل 
�إق�سائ���يٍّ �أو ��ستئ�سال���يٍّ نحوه 
ل���ن يغ���دو �إّل و�سف���ة �حت���ر�ٍب 
�أهل���ٍيّ م�سل���ٍح، باأبع���اد �إقليمو-

دولّي���ة، ناهي���ك ع���ن �أّن تحّوله 
 ، عنده���ا م���ن �سيا�س���يٍّ لعنف���يٍّ
" )وفق تعريف  وربما "جه���اديٍّ
للجهادّية �سارم: َمن ذو �أجندة 
محلّي���ة(،  مح����س  ل  كونّي���ة، 

ي�سحي م�ساألة وقت. 
�لمف�س���ل  ه���ذ�  عن���د  يل���زم 
�لّتوقف قلياًل عند �لعالقة بين 
هذه �لأ�سن���اف. و�أ�سارع لأقول 
�لمعتقدي���ن  م���ن  ل�س���ت  �إّنن���ي 
بخيطّي���ة �لّتو��س���ل بي���ن ح�سن 
�لبدري/�أيمن  و�بر�هي���م  �لبّنا 
�لظو�ه���ري، ول م���ن �لقائلي���ن 
بثنائّية �لمنب���ع و�لم�سّب. وفي 
�لمقل���ب �لآخ���ر، فل�س���ت مّم���ن 
ي�ستهويهم منط���ق �أّن �ل�ّسيا�سّي  المر�سد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في موؤتمر �سحفي بالمقطم في 8 دي�سمبر 2012.
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جمال ح�شمت

¶ عندم���ا نتح���ّدث عن جماع���ة "�لإخو�ن �لم�سلمين" ل ب���ّد من �أن نوؤّكد عل���ى �أّن منهجها �ل�سلمّي 

ف���ي �لدعوة و�س���ط �أبناء �لأّمة هو �لمعتمد، و�أّن ��ستخد�م �لقّوة ل���ه قانون لدى "�لإخو�ن" �أو�سحه 
)موؤ�ّس�س �لتنظيم ح�سن( �لبّنا في قوله: "ت�ساءل كثير من �لنا�س: هل في عزم �لإخو�ن �لم�سلمين 
�أن ي�ستخدمو� �لقّوة في تحقيق �أغر��سهم و�لو�سول �إلى غايتهم؟ وهل يفّكر �لإخو�ن �لم�سلمون في 

�إعد�د ثورة عاّمة على �لنظام �ل�سيا�سّي �أو �لنظام �لجتماعّي في م�سر؟"
ول �أريد �أن �أدع هوؤلء �لمت�سائلين في حيرة، بل �إّنني �أنتهز هذه �لفر�سة فاأك�سف �للثام عن �لجو�ب 

�ل�سافر لهذ� في و�سوح وفي جالء. فلي�سمع من ي�ساء.
�أّما �لقّوة: ف�سعار �لإ�سالم في كّل نظمه وت�سريعاته، فالقر�آن �لكريم ينادي في و�سوح وجالء 

﴿و�أع���ّدو� له���م ما ��ستطعت���م من قّوة ومن رباط �لخي���ل ترهبون به ع���دّو �هلل وعدّوكم﴾ ]�لأنفال: 
60[، و�لنب���ّي �سّل���ى �هلل عليه و�سّلم يقول: "�لموؤمن �لقوّي خير من �لموؤمن �ل�سعيف"، بل �إّن �لقّوة 
�سعار �لإ�سالم حّتى في �لدعاء، وهو مظهر �لخ�سوع و�لم�سكنة، و��سمع ما كان يدعو به �لنبّي �سّلى 
ه: "�لله���ّم �إّني �أعوذ بك من �لهّم  ة نف�س���ه ويعّلمه �أ�سحابه ويناجي به ربَّ �هلل علي���ه و�سّل���م في خا�سّ
ين  و�لح���زن، و�أع���وذ بك من �لعجز و�لك�سل، و�أعوذ بك من �لجبن و�لبخل، و�أعوذ بك من غلبة �لدَّ
وقه���ر �لرجال". �أل ترى في هذه �لأدعي���ة �أّنه قد ��ستعاذ باهلل من كّل مظهر من مظاهر �ل�سعف، 
�سع���ف �لإر�دة باله���ّم و�لحزن، و�سعف �لإنت���اج بالعجز و�لك�سل، و�سعف �لم���ال بالجبن و�لبخل، 
و�سعف �لعّزة و�لكر�مة بالّدين و�لقهر. فماذ� تريد من �إن�سان يتبع هذ� �لّدين �إّل �أن يكون قوّيًا في 

كّل �سيء و�سعاره �لقّوة في كل �سيء؟ ف�"�لإخو�ن �لم�سلمون" ل بّد من �أن يكونو� �أقوياء، ول بّد من 
�أن يعملو� في قّوة.

ولك���ّن "�لإخو�ن" �أعمق فكرً� و�أبعد نظرً� م���ن �أن ت�ستهويهم �سطحّية �لأعمال و�لفكر، فال يغو�سو� 
�إلى �أعماقها ول يِزنو� نتائجها وما يق�سد منها وما ير�د بها، فهم يعلمون �أّن �أّول درجة من درجات 
�لقّوة: قّوة �لعقيدة و�لإيمان، ويلي ذلك: قّوة �لوحدة و�لرتباط، ثّم بعدهما: قّوة �ل�ساعد و�ل�سالح. 
ول ي�س���ّح �أن تو�سف جماعة بالقّوة حّتى تتوّفر لها هذه �لمعان���ي جميعًا، و�أّنها �إذ� ��ستخدمت قّوة 
�ل�ساعد و�ل�سالح وهي مفّككة �لأو�سال م�سطربة �لنظام �أو �سعيفة �لعقيدة خامدة �لإيمان فيكون 

م�سيرها �لفناء و�لهالك.
هذه نظرة، ونظرة �أخرى: هل �أو�سى �لإ�سالم – و�لقّوة �سعاره – با�ستخد�م �لقّوة في كّل �لظروف 

و�لأحو�ل، �أم حّدد لذلك حدودً� و��سترط �سروطًا ووّجه �لقّوة توجيها محدودً�؟
ونظرة ثالثة: هل تكون �لقّوة �أّول عالج �أم �أّن �آخر �لدو�ء بالكّي؟ وهل من �لو�جب �أن يو�زن �لإن�سان 
بين نتائج ��ستخد�م �لقّوة �لنافعة ونتائجها �ل�ساّرة وما يحيط بهذ� �ل�ستخد�م من ظروف، �أو من 

و�جبه �أن ي�ستخدم �لقّوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟
هذه نظر�ت يلقيها "�لإخو�ن �لم�سلمون" على �أ�سلوب ��ستخد�م �لقّوة قبل �أن يقِدمو� عليه.

ة في وطن كم�سر  �أم���ا �لثورة، �أعنف مظاهر �لقوّة، فنظ���ر "�لإخو�ن" �إليها �أدّق و�أعم���ق، وبخا�سّ
جّرب حّظه في �لثور�ت فلم يجن منها �إّل وزر ما تعلمون.

وبع���د كّل هذه �لنظر�ت و�لتقدي���ر�ت �أقول لهوؤلء �لمت�سائلين: �إّن "�لإخ���و�ن" �سي�ستخدمون �لقّوة 
�لعملّية حيث ل يجدي غيرها، وحيث يثقون �أّنهم قد ��ستكملو� عّدة �لإيمان و�لوحدة، وهم حين 

قراءة من الداخل
يقّدم القيادّي في تنظيم "الإخوان الم�صلمين" جمال ح�صمت في هذه ال�صطور 
ا�صتعادة لم�صار التنظيم عبر التاريخ، منذ الن�صاأة مروراً ب�صنوات "الربيع العربّي"، 
و�ص��وًل اإلى ا�صت�صراف الم�صتقبل، انطاقًا م��ن روؤية داخلّية، يك�صف فيها عن 

طبيعة ال�صراعات داخل الجماعة.
م�ستقبل الإخوان لن يخرج عن ثالثة �سيناريوهات.
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ولالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل دعونا ننظر �إلى قول �لإمام �لموؤ�ّس�س �لأ�ستاذ ح�سن �لبّنا و�لذي يوّجهه 
لالإخو�ن ملّخ�سًا حقيقة �لجماعة وروعة من ينتمون �إليها عندما يعملون بهذه �لكلمات:

- ه���ل �أنت���م م�ستعّدون لتتعبو� من �أجل �أن يرت���اح �لنا�س؟ هل �أنتم م�ستع���ّدون �أن تجوعو� لي�ستمتع 
�لنا�س؟ هل �أنتم م�ستعّدون لتموتو� من �أجل �أن يحيا �لنا�س؟ 

ويق���ول: �إّن خي���ر �لنفو�س تل���ك �لنفو�س �لطّيبة �لتي ت���رى �سعادتها في �إ�سعاد �لنا����س و�إر�سادهم، 
وت�ستم���ّد �سروره���ا م���ن �إدخال �ل�س���رور عليه���م، وذود �لمكروه عنه���م، وتعّد �لت�سحي���ة في �سبيل 

�لإ�سالح �لعام ربحًا وغنيمًة.
ويق���ول: �إّن �لإ�ساع���ة و�لأكاذيب ل يق�س���ى عليها بالرّد �أو باإ�ساعة مثله���ا، ولكن يق�سى عليها بعمل 
�إيجاب���ّي نافع ي�ستلفت �لأنظ���ار وي�ستنطق �لأل�سنة بالقول فتحّل �لإ�ساع���ة �لجديدة وهي حّق مكان 

�لإ�ساعة �لقديمة وهي باطل. 
ويق���ول: نحن على ��ستعد�د تاّم لتحّمل نتائج عملنا �أيًا كانت. ل نلقي �لتبعة على غيرنا، ول نتم�ّسح 
ب�سو�ن���ا. ونحن نعلم �أّن م���ا عند �هلل خير و�أبقى، و�أّن �لفناء في �لحّق هو عين �لبقاء، و�أّنه ل دعوة 
بغي���ر جهاد، ول جهاد بغي���ر ��سطهاد، وعندئذ تدنو �ساعة �لن�سر ويحي���ن وقت �لفوز، ويحّق قول 
�لمل���ك �لح���ّق �لمبين: )حّتى �إذ� ��ستياأ�س �لر�سل وظّنو� �أّنهم ق���د كذبو� جاءهم ن�سرنا فُنّجي من 

ن�ساء ول يرّد باأ�سنا عن �لقوم �لمجرمين(.
ة فال بّد �أن يعرف حال  وم���ن �أر�د �أن يعرف ماذ� قّدم �لإخ���و�ن للم�سلمين عاّمة وللم�سرّيين خا�سّ

�لأّمة قبل ظهور دعوة �لإخو�ن.
فلق���د �سقط���ت �لخالفة �لإ�سالمّية ف���ي عام 1924م، وبالتال���ي �نفرط �لعقد �لرم���زّي - في ذلك 
�لوق���ت - �لذي كان يجم���ع �لم�سلمين، وكانت كل �لب���الد �لإ�سالمية محتّل���ة -�سغيرها وكبيرها- 
و�أوج���د �ل�ستعم���ار حوله طائفة من �ل�سا�س���ة �لمنتفعين من وجوده، وطائفة م���ن �لمثّقفين تعّلمت 
ف���ي بالد �لغ���رب، فلم تعد ترى من �سبيل لنهو����س هذه �لأّمة �إّل من خالل �لغ���رب، وفكر �لغرب، 
وحي���اة �لغ���رب، مع تطليق بائن لكّل ما تنتمي �إليه هذه �لأّمة م���ن فكر وح�سارة، و�لإ�سالم بالطبع 

في �سد�رتها.
وف���ي خلفّية �ل�سورة �سعوب محتّل���ة متخّلفة �أكل منها �لجهل م���ا �أكل، و�نت�سر �لفقر و�لمر�س بين 

�أبنائها ف�سارو� فري�سًة �سهلًة لالأكلة �لتي تد�عو� �إلى ق�سعتها.
و�سار �لإ�سالم حبي�سًا بين �لم�ساجد �لتي ل يرتادها �إّل كبار �ل�سّن و�لعجزة، ول تقرب �لمر�أة من 

�لم�سجد �أبدً� ل من قريب ول من بعيد �إّل لزيارة �لأ�سرحة و�لمو�لد.
ولم ي�سّذ عن هذه �ل�سورة �إّل بع�س �لأوفياء لهذ� �لّدين وهذ� �لوطن )�أمثال: �ل�سيوخ جمال �لدين 
�لأفغانّي ومحّمد عبده وم�سطفى �لمر�غّى – و�لزعيم م�سطفى كامل – وبع�س �لأدباء من �أمثال: 

م�سطف���ى �س���ادق �لر�فعّى وعّبا�س �لعّقاد لحقًا ومحمود �سامي �لب���ارودي �لخ...(. ولكن ظّل 

ي�ستخدمون هذه �لقّوة �سيكونون �سرفاء �سرحاء و�سينذرون �أّوًل، وينتظرون بعد ذلك، ثّم ُيقدمون 
في كر�مة وعّزة، ويحتملون كّل نتائج موقفهم هذ� بكّل ر�ساء و�رتياح.

و�أّما �لثورة فال يفّكر "�لإخو�ن" �لم�سلمون فيها، ول يعتمدون عليها، ول يوؤمنون بنفعها ونتائجها، 
و�إن كان���و� ي�سارح���ون كّل حكومة في م�سر باأّن �لحال �إذ� د�مت على ه���ذ� �لمنو�ل ولم يفكر �أولو 
�لأم���ر ف���ي �إ�سالح عاجل وعالج �سري���ع لهذه �لم�ساكل، ف�سي���وؤّدي ذلك حتمًا �إلى ث���ورة لي�ست من 
عم���ل "�لإخو�ن" ول من دعوتهم، ولكن من �سغط �لظروف ومقت�سي���ات �لأحو�ل، و�إهمال مر�فق 
�لإ�س���الح. ولي�ست هذه �لم�ساكل �لتي تتعّقد بمرور �لزمن وي�ستفحل �أمرها بم�سّي �لأيام �إل نذيرً� 

من هذه �لنذر، فلي�سرع �لمنقذون بالأعمال.
وحّت���ى ل تختلط �لأمور فت�سعب �لأ�سئلة وتحتار �لنفو����س كان �لأ�ستاذ �لبّنا رحمه �هلل و��سحًا في 

ر�سائله:
"ل يحّب �لإخو�ن �أن يخلطو� �لبناء بهدم.. " ]ر�سالة �لموؤتمر �لخام�س[

"ولي�س���ت �لو�سيلة �لق���ّوة، ومحال �أن تثبت �لدعوة 
ة و�ل�ّسهام،  بالع�سا، �أو ت�سل �إليها عل���ى �سبا �لأ�سنَّ
ولك���ن �لو�سيلة تركيز �لدع���وة وثباتها، �إيمان وعمل 

ومحّبة و�إخاء.. ". ]ر�سالة دعوتنا في طور جديد[
�لثورة - بمعنى �لفو�سى و�لدمار- فال يفّكر  "�أّما 
فيه���ا "�لإخو�ن �لم�سلمون"، ول يعتمدون عليها، ول 

يوؤمنون بنفعها ونتائجها.. ". ]ر�سالة �لموؤتمر �لخام�س[
وينا�سرها عن  �لعاّم  �لر�أي  يفقهها  حّتى  �لن�سر  و�سائل  بكل  �لدعوة  ون�سر  �لإقناع  "و�سيلتنا هي 
عقي���دة و�إيم���ان، ثّم ��ستخال�س �لعنا�س���ر �لطّيبة لتكون هي �لدعائم �لثابت���ة لفكرة �لإ�سالح، ثّم 
�لن�س���ال �لد�ستورّي حّتى يرتفع �سوت هذه �لدعوة في �لأندي���ة �لر�سمية، وتنا�سرها وتنحاز �إليها 

�لقوة �لتنفيذية ". ]ر�سالة �لموؤتمر �لخام�س[
"و�سيلته���م ف���ي ذلك تنح�سر في تغيير �لعرف �لعاّم وتربية �أن�سار �لدعوة على هذه �لتعاليم ". 

]ر�سالة �لموؤتمر �لخام�س[
 ولعّل ذلك من تف�سير�ت ما حدث من عدم �لقدرة على �إد�رة مقّدمات �لثورة في 25 يناير 2011م 

لتتحّول �إلى ثورة حقيقية! حيث تفاجاأ بها �لجميع!
وتلك هي مقّدمة �لدخول في م�ستقبل "�لإخو�ن �لم�سلمين"، حيث كانت فترة �لثور�ت �لعربّية هي 

�لبد�ية �لحقيقّية لإرها�سات �لتغيير �لمرتقب في �لإخو�ن.
هناك �أ�سئلة يجب �أن ت�سبق هذ� �ل�سوؤ�ل: ما هو م�ستقبل جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين"؟ منها:

- لماذ� كانت جماعة "�لإخو�ن"؟ وما دورها منذ �لإن�ساء؟  وهل تغّير �لدور �أو تعّدلت �لمهّمة؟

اأّول درجة من درجات القّوة: 
قّوة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك: 

قّوة الوحدة والرتباط، ثّم بعدهما: 
قّوة ال�شاعد وال�شالح

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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حملة �لم�سروع �ل�سهيو�أمريكّي في �لمنطقة.
ثانيًا، ف�ساًل عن تر�سيخ �لفهم �لو�سطّي �لمعتدل بعيدً� عن �لت�سّدد و�لتطّرف، و�لنهج �ل�سلمّي بعيدً� 
عن �لعنف و�لتدّرج بعيدً� عن �لطفرة و�لنقالب، وهي مقّومات للتو�جد و�ل�ستمر�ر و�لو�سول �إلى 

قلوب �لنا�س وتحقيق �ل�سعادة للب�سرية.

�لم�شتوى �لإجر�ئّي
��ستدع���اء �لمرجعّية �لإ�سالمّية ليحدث �لتو�زن �أو �لتكافوؤ بي���ن �لم�سروعات ذ�ت �لمرجعّيات   -1

�لعقدية بعد غياب قرون.
تبّن���ي �لم�سروع �لح�سارّي �لإ�سالمّي كم�سروع يّتفق وهوّي���ة �لأّمة وثقافتها بدياًل عن �لم�سروع   -2

�ل�سهيو�أمريكّي.
تقدي���م �لم�سروع���ات و�لبر�م���ج �لو�قعية و�لممكن���ة لالإ�س���الح و�لتغيير بعد فت���رة طويلة من   -3

�ّتهامهم بالغياب �لبر�مجّي و�لم�سروعّي.
تقدي���م نم���اذج من �لجيل �لم�سل���م �لوطنّي �لمن�سود �ل���ذي يتمّيز بنظافة �لي���د ونقاء �ل�سمير   -4

وح�سن �ل�سيرة، ف�ساًل عن �لتمّيز �لمهنّي و�لأد�ء �لخدمّي.
تقدي���م نم���اذج موؤ�ّس�سية عملّية لل�سع���ار �لعبقرّي "�لإ�سالم هو �لحّل" ف���ي �لمجالت �لتعليمّية   -5

و�ل�سحّية و�لجتماعّية و�لخدمّية.
�لرتق���اء بالعم���ل �لنقابّي ب�سورة غي���ر م�سبوقة عل���ى �لم�ستوى �لمهنّي و�لخدم���ّي و�لم�ساركة   -6

�لفاعلة في حّل �لم�سكالت �لمحلّية ودعم �لق�سايا �لمركزّية.
�لممار�س���ة �ل�سيا�سّي���ة و�لبرلمانّي���ة �لممّيزة و�لنا�سجة ف���ي �لمجال�س �لبرلمانّي���ة و�لمحّلّيات   -7

لدرجة �أحرجت وك�سفت ف�ساد �لعديد من �لأنظمة �ل�سيا�سّية �لعربّية و�لإ�سالمّية.
�لم�ساركة في �لحكم في بع�س �لبلد�ن وتقديم نماذج نا�سجة من �لوزر�ء و�لم�سوؤولين.  -8

�إحي���اء روح وثقاف���ة �لمقاومة �ل�سلمّي���ة �سّد �لم�ستب���ّد �لفا�سد، وروح �لمقاوم���ة �لم�سّلحة �سّد   -9
�لمحت���ّل �لغا�س���ب، بل وفر�س �لقاعدة �لذهبّي���ة لق�سايانا �لمركزّية و�لمحّلّي���ة �أّنه ل حّل دون 

�لتيار �لإ�سالمّي �لنبت �لطبيعّي لهذه �لمنطقة من �لعالم.
)م���ن بحث �لمكت���ب �لإعالمّي لجماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في ظالل ذك���رى تاأ�سي�س �لجماعة 

مار�س 2017(
وف���ي بحث للدكتور �إبر�هيم غان���م �لبيومي حول �لعقل �ل�سيا�سّي لجماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" �أّن 

دورها ومهّمتها كانا: 
"�لمهّم���ة �لتاريخّي���ة ل� "حرك���ة" "�لإخو�ن �لم�سلمين" �ّلتي ن�ساأت ف���ي م�سر �سنة 1928 و�متّدت 

�أفكاره���ا وفروعه���ا بعد ذلك �سرقًا وغرب���ًا، �سماًل وجنوب���ًا؛ تمّثلت ب�سكل �أ�سا�س���ّي في: �إعادة 

هوؤلء �لأوفياء بعيدين عن د�ئرتي �لتاأثير �لرئي�سّيتين في �أّي مجتمع وهما �ل�سلطة و�لجماهير. 
ولمو�قفهم �ل�سيا�سية و�لفكرية تّم �إبعادهم عن د�ئرة �ل�سلطة، ولأفكارهم �لثقافية �لفوقية –غير 

�لمختلطة بعموم �لنا�س- �بتعدو� عن �لد�ئرة �لثانية.
هكذ� كانت �ل�سورة، �سورة قاتمة ل ُيرى فيها ب�سي�س �سوء ل من قريب ول من بعيد.

ولمحاولة تغيير هذه �ل�سورة �لقاتمة قام �لإمام ح�سن �لبّنا باإن�ساء جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين"، 
جماعة تعيد �لنا�س لالإ�سالم في معينه �ل�سافي �لقر�آن و�ل�سّنة، وتعيد لالإ�سالم مجده، وللم�سلمين 

عزهم.
هك���ذ� كانت �لفكرة ف���ي �لإ�سماعيلّية 
لل�ساّب ذي �لثني���ن و�لع�سرين عامًا؛ 
فا�ستف���اد م���ن �أخط���اء م���ن �سبق���وه 
وخاط���ب �لد�ئ���رة �لثاني���ة – د�ئ���رة 
�لب�سطاء م���ن �لجماهي���ر – وكّلمهم 
عن �لإ�س���الم �لذي يحّبون���ه، ولكّنهم 
ل يعرف���ون كنهه.. يحّبون���ه ولكّنهم ل 
يعملون لرفعت���ه.. يحّبون���ه ولكّنهم ل 

يقّدرونه قدره.
فماذ� قّدم �لإخو�ن؟

وهن���ا يق���ّدم ه���ذ� �لمقال ج���زءً� من 
�لدور �لتاريخّي �لذي قامت به جماعة 
ُت�سبق هذه �لقر�ءة بالتحامل و�لنظرة �ل�سّيئة، ويطالب من يّطلع  �أّل  وياأمل  �لم�سلمين"،  "�لإخو�ن 

عليه �أن يكون حكمًا عدًل متجّردً� مبتغيًا وجه �هلل عّز وجّل.

�لم�شتوى �ل�شتر�تيجّي
�أّوًل، �ساعدت �لجماعة في ��ستعادة وعي وهوّية �لأّمة، وحماية �لعالم �لعربّي و�لإ�سالمّي من ثالث 

موجات متتالية كادت تع�سف ب�سعوب �لأّمة فكرً� و�سلوكًا وعقيدة، وهي:
1- موج���ة �لنح���الل �لأخالقّي و�لعقدّي منذ ع�سريني���ات �لقرن �لما�سي وحّتى فت���رة �ل�ستينّيات 

و�لتي �نتهت بهزيمة 1967.
2- موج���ة �لت�س���ّدد و�لتطّرف و�لتكفير �لتي ب���د�أت في بد�يات �ل�سبعينيات ك���رّد فعل على �لموجة 

�لأولى، وما ز�لت بقاياها م�ستمّرة حّتى �لآن.
3- موج���ة �لعنف و�لنقالب �لتي ظهرت كرد فعل للياأ�س م���ن �لإ�سالح و�لتغيير �ل�سلمّي ورّدً� على 

متظاهرون بميدان ال�سون في المحلة يحرقون �سعار جماعة الإخوان.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�ل���دول �لقائمة �لآن في بالدنا. وبالتالي عندما �أتاحت �لث���ور�ت �لعربّية �لفر�سة للجماعة للتاأثير 
ف���ي �أو�س���اع �لدول وتوجيهها في �ّتجاه���ات جديدة تخدم مطالب �ل�سع���وب �لم�سروعة في �لحّرّية 
و�لكر�م���ة و�لعد�لة، ل���م تجد �لجماعة لديها من �لفكر �لنظ���رّي ول �لتطبيقّي ما ي�سعفها في هذه 

�لمهّمة(.
وم���ع وج���ود تنويعات كثي���رة في مثل هذه �لح���و�ر�ت �لد�ئ���رة، �إّل �أّن �لأمر �لذي ي���كاد يجمع عليه 
�ل���كّل هو �أّن جماع���ة "�لإخو�ن" ل ت�ستطيع �أن تق���وم بهذه �لمهاّم �لجديدة لع���دم منا�سبة �لهيكلة 
�ّلت���ي قام���ت على �ل�سكل �لهرمّي �ّلذي يوّفر �ل�ستقر�ر و�ل�سيط���رة ويمّثل حالة ثبات ي�سعب عليها 
�لنتق���ال ب���ه �إلى حالة تغيير تحتاج �إل���ى تفاعل �سريع قد ل يتوّفر في ه���ذ� �لكيان �ل�سخم، كذلك 
ل تتمّك���ن م���ن �أد�ء هذه �لمهاّم وحدها، و�إّنما ل بّد لها م���ن �أن تكت�سب �لقدرة �لتي �فتقدتها حّتى 
�لآن، عل���ى �لعم���ل مع �لآخرين مّم���ن يقفون معها في �س���ّف و�حد ويتبّنون مطال���ب مت�سابهة، و�إن 
�ختلف���ت �لنتم���اء�ت �لتنظيمّية و�لتف�سي���الت �لجزئّية في ق�سايا تحتمل �لخ���الف. هكذ� جاءت 
موج���ة �لثور�ت ففاجاأت "�لإخو�ن"، كم���ا فاجاأت �لعالم كّله، باأّن هناك قطاعات كاملة من �سباب 
ه���ذ� �لجي���ل، قطاعات و��سعة عري�سة، ق���ادرة على �لعطاء و�لجهاد و�لت�سحي���ة بدرجات و�أ�سكال 
مذهل���ة تحتاج م���ن �لجماعة مجهودً� لتنمية و�إب���ر�ز عقول وقياد�ت فكرّية م���ع علم وعمق �سرعّي 
يط���ّور �أدو�ته���ا �لجتماعّية، مع بذل جهد في �إد�رة حو�ر�ت متعّمق���ة حول ركائز �لنه�سة، ودر��سة 
�أ�سب���اب تاأّخ���ر �لأّمة وكيفّية عالج ذل���ك، وبالتالي تو�فر عق���ل جمعّي مهّياأ لأن يق���ّدم لأّمته قيادة 
فكرّية حركّية مترجمة �إلى بر�مج �إ�سالح وتغيير �جتماعّي نا�سجة ُتعّد من �أهّم متطّلبات �لإحياء 

و�لإ�سالح �لإ�سالمّي في �أّي زمن.
لك���ن يبقي �ل�سوؤ�ل في ظّل هذ� �لتغيير �ل���ذي ياأخذ بتالبيب �لأّمة: هل جماعة "�لإخو�ن" بمهّمتها 
�لحالّي���ة وهيكلها �لتنظيمّي قادرة على حمل هذه �لمهّمة �لجديدة باعتبارها �لف�سيل �لرئي�س في 

�لحركة �لإ�سالمّية؟
نح�س���ب �أّن ه���ذ� �لأمر يتوّقف على ق���درة �لجماعة على تغيير نف�سها، م���ن �أّول تغيير مالمح مهّمة 
ف���ي م�سروعها �لدعوّي �لعاّم، �إلى �أو�ساعها �لتنظيمّية و�لقيادّي���ة، �إلى بر�مج عملها، �إلى �سبكات 
عالقاتها بما فيها �لقدرة على بناء �لتحالفات و�ل�سر�كات �لتي ل غنى لها لإنجاز هذه �لتغيير�ت. 
نح�س���ب �أي�س���ًا �أّن �لأمر يتوّقف عل���ى �إدر�ك �لجماعة �أّن و�حدة من دللت �لث���ورة هي �أّن �لحركة 
�لإ�سالمّية لم تعد تقف وحدها في طليعة ميد�ن مو�جهة �لم�سروعات و�لموؤ�مر�ت �لمحيطة باأّمتنا، 
و�إّنم���ا دخل���ت طاقات كبي���رة ومتنّوعة هذه �ل�ساحة �لعاّم���ة. وبالتالي فاإّن عل���ى �لجماعة �أن تنظر 
لنف�سه���ا، وللحرك���ة �لإ�سالمية كّلها، على �أّنها جزء مهّم من �لطاق���ة �لفاعلة �لمتحّركة �لُم�سلحة 
ف���ي �أّمته���ا، ولكّنها لي�ست �لجزء �لوحي���د. هذه قناعة من �لمهّم ج���ّدً� �أن تر�سخ لدى �لجماعة في 

�لمرحلة �لجديدة. 

تاأ�سي�س �لحّرّي���ات �لفردّية و�لجماعّية بمعايير �لمرجعّية �لإ�سالمّي���ة ل بمعايير �لحد�ثة �لغربّية، 
م���ن جه���ة، ومن جهة �أخرى بذل ما في �لو�سع لجلب �ل�س���و�د �لأعظم من �لمو�طنين �إلى "�لمجال 
�لعاّم"، و�إعادة بناء هذ� �لمجال �لذي �أكلته عملّيات �لتحديث �لفا�سلة. ومن ثّم ردم �لهّوة �لكبيرة 
"�لم�سروعيّ���ة" ممّثلة في  �لت���ي ف�سل���ت "�ل�سعبيّ���ة" ممثلّة في �لمجتم���ع ب�سو�ده �لأعظ���م، عن 
موؤ�ّس�س���ات �لدولة وقو�نينه���ا؛ بجماعتها �لحاكم���ة، وحو��سيها �لنخبوّية وقياد�ته���ا �لبيروقر�طّية 

�ل�سّيقة(
وهنا ن�سل �إلى �ل�سوؤ�ل �لثالث: هل تغّير �لدور و�ختلفت �لمهّمة بعد ثور�ت �لربيع �لعربّي؟

ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل:
نالح���ظ ما ي���دور �لآن من حو�ر�ت بين عدد من �أبناء "�لإخ���و�ن" و�لحركة �لإ�سالمّية، تركز على 
نقط���ة جوهرّية: �أّن �لأمة كّله���ا �لآن تنتقل من مرحلة لمرحلة جديدة، و�أهّم عالمات هذ� �لنتقال 

هو تلك �لحالة �لثورّية باّت�ساعها وموجاتها �ل�سابقة و�لمنتظرة. 
جماع���ة  م���ن  �لجدي���دة  �لمرحل���ة  ه���ذه  تتطّل���ب 
�أن  "�لإخ���و�ن" ومن �لحركة �لإ�سالمّية بوجه عاّم 
تر�ج���ع م�سروعه���ا �لدعوّي �لع���اّم �ل���ذي تبّنته في 
�لفت���رة �ل�سابقة على �لثور�ت، وتعّدل���ه وتطّوره بما 

ينا�سب �حتياجات �لأّمة �لجديدة. 
ولأّن �لثور�ت هي �ّلتي د�ّسنت �لنتقال لتلك �لمرحلة 
�لجدي���دة، يلزم �لأمر من �لإخو�ن �أن يعملو� �لنظر 
ف���ي دللة هذه �لثور�ت ونماذجها �لفكرّي���ة وتطّور�تها �لحركّية، حّتى يكون �لتطوير �لذي يدخلونه 
عل���ى م�سروعهم �لعاّم تطويرً� �سائبًا مو�كبًا للو�قع �لجديد بفر�سه و�إ�سكالته و�حتمالته ليحافظ 

على هوية �لأّمة.
فالثور�ت �لعربية لي�ست هي حالة �لفو�سى و�لعنف �ّلتي حّذر منها �لإمام �لبّنا في �لقرن �لما�سي، 
و�إّنما هي، في �سياق �لو�قع �لمعا�سر، �أف�سل فر�سة لدى �لأّمة و�ل�سعوب ل�ستعادة حّرّيتها وتاأ�سي�س 

حياتها من جديد على �لنموذج �لإ�سالمّي �لذي تدعو �إليه �لجماعة.
وعل���ى وج���ه �لخ�سو����س هناك بين ه���وؤلء �ل�سباب م���ن يرى �أّن ه���ذ� �لم�سروع �لجدي���د يجب �أن 
يك���ون �أ�سرح في مو�جهته لمنظومات �لقم���ع و�لف�ساد و�لتبعّية في بالدن���ا، بم�ستوياتها �ل�سيا�سّية 
و�لجتماعّية و�لثقافّي���ة و�لقت�سادّية كّلها. وعليه بالتالي �أن يقّدم فكرً� وحلوًل جديدً� لالإ�سكالت 
�لت���ي تو�جهن���ا في بالدنا في كّل من هذه �لم�ستويات: حلوًل عملّية قابلة للتطبيق ل مجّرد �سعار�ت 
كاّلت���ي رفعته���ا �لجماعة ف���ي �لفتر�ت �ل�سابق���ة )من نوع �سع���ار �لدولة �لإ�سالمّية �ل���ذي كثيرً� ما 
دع���ت �إلي���ه �لجماعة دون �لتفكير �لمتعّمق في مالمح هذه �لدول���ة وجو�نب �ختالفها وتمّيزها عن 

قام الإمام ح�شن البّنا باإن�شاء جماعة 
تعيد  جماعة  الم�شلمين"،  "الإخوان 

النا�س لالإ�شالم في معينه ال�شافي 
القراآن وال�شّنة، وتعيد لالإ�شالم 

مجده، وللم�شلمين عّزهم

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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لتمنح للب�سرّية �لأمن �لمفتقد و�لأمل �لمرجّو لل�سالم و�ل�ستقر�ر �لحقيقّي. وهذ� ي�ستتبع ��ستعادة 
�لوحدة �لتنظيمّية وتعديالت مطلوبة في �لمهّمة �لحالّية و�لهيكل لينا�سبها بحيث تتحّول من هيكل 
هرم���ّي �إل���ى تو��سل �سبكّي. وقد يوؤّدي ذلك حفاظًا على �لمهّم���ة �لأولى �لتي ل يمكن �أن تنتهي �إلى 
�للج���وء لبع����س �لإجر�ء�ت مثل �لف�سل بي���ن �لدعوّي و�لحزبّي، ول �أق���ول �ل�سيا�سّي لمخالفة ذلك 
لطبيع���ة �لمنه���ج �لإ�سالمّي، مع �لتركيز عل���ى �إتمام تحالفات جديدة للطي���ف �لو��سع من �ل�سباب 
و�لثّو�ر �لذين ك�سفت عنهم �لأحد�ث �لأخيرة بعد �نق�سا�س �لثور�ت �لم�ساّدة على �لموجة �لأولى 

لثور�ت �لربيع �لعربّي.
�لثال���ث: �نق�س���ام د�خ���ل هي���كل 
�لإخ���و�ن �إلى جناحي���ن �أحدهما 
ي�ستمّر ف���ي حمل ل���و�ء �لحفاظ 
عل���ى �لتنظيم ووح���دة �لجماعة 
- كم���ا ي�س���ّرح �أ�سحابها - بال 
�أّي مجهود يبذل في �لمر�جعات 
و�لتعدي���ل و��ستق���ر�ء �لو�قع بما 
ينا�س���ب �لتغّي���ر�ت �لعنيف���ة في 
ملّف �لعالقات �لدولية و�لهيمنة 
�لموق���ف  لّتخ���اذ  �لعالمّي���ة 
�لمنا�س���ب لجماع���ة مثل جماعة 
�لإخ���و�ن تح���اَرب م���ن �لجمي���ع 
ه �سورته���ا وينف����سّ عنها  وت�س���وَّ
كثير من �أبنائه���ا وتفتقد و�سائل 

و�أ�ساليب �لع�سر في مو�جهة �لكو�رث �لتي تحّل بالم�سلمين في كّل مكان. و�لجناح �لثاني �سيخرج 
باأع���د�د �أق���ّل على �أم���ل �أن يعيد �لنظر ف���ي كّل ما جري وي�س���ع روؤية تنا�سب �لو�ق���ع ليعيد �سياغة 
نف�س���ه ويق���ّدم جماعة جديدة تنت�سب �إلى �لإمام ح�سن �لبّنا �أي�س���ا تحيي �أهد�فه وتر�عي تخّوفاته 
وت�ستكم���ل م�س���و�ره في �لنفتاح على �لجميع و�إعد�د جيل يترّب���ى على مفهوم "ثّو�ر ل بغاة" �إ�سافة 

�إلى ��ستمر�ر �لتربية على منهج "دعاة ل ق�ساة".
ول �أعتقد �أّن هناك �حتماًل �آخر ل�سيناريو جديد. لكن ن�ساأل �هلل �أن يقّدر لهذه �لجماعة �ّلتي قّدمت 
�لكثير من �لت�سحيات �لغالية لن�سرة �لإ�سالم وق�سايا �لم�سلمين، ومّثلت حّتى �لآن �لكتلة �ل�سلبة 
�لمقاوم���ة للم�سروع �لمع���ادي لالأّمة �لإ�سالمّية، كّل �لخير لها �أماًل ف���ي ��ستمر�رها بعد مر�جعات 

و�جبة، لعلّ ذلك ينجيها، �إن �ساء �هلل، من �سنّة �ل�ستبد�ل  ¶

�أخيرً�، فاإّن لكّل هذه �لتغيير�ت �لعميقة �لكبيرة �سروطها و��ستحقاقاتها. من �أهّم هذه �ل�سروط �أن 
تتوّف���ر للجماعة �لقدرة على �لتفكير �ل�ستر�تيجي طويل �لأجل، وكذلك �لقدرة على �إد�رة عملّيات 
�لتغيي���ر �إد�رة �حتر�في���ة فعال���ة. بغير هذه �لقدر�ت، يظ���ّل �لكالم عن تطوي���ر �لجماعة وتغييرها 

طموحًا نظريًا و�آماًل ل ي�سّدقها �لو�قع.
�إذً�، في ظل هذه �لروؤية يمكن لنا �أن نقول �إّن م�ستقبل �لإخو�ن رهين باأمور عّدة منها قدرة �لإخو�ن 
عل���ى �إعادة �لتوّح���د �لتنظيمّي وما ي�ستوجبه من �إع���ادة �لنظر من خ���الل موؤ�ّس�سات �لجماعة في 
�لروؤي���ة �لو�جب �ّتباعها �لي���وم، وقد ي�سبقها عمل تقييمّي منهجّي لما ح���دث خالل �لع�سر �سنو�ت 
�لما�سي���ة �أ�سب���ه بالتقارير �لتي ت�س���در عن �لكيانات عق���ب كّل �نت�سار �أو �إخف���اق، ومنها �لقدرة 
عل���ى �ّتخ���اذ مو�قف تجم���ع �أبناءها مع كّل تّيار�ت �لأّم���ة مّمن يّت�سمون بالوطني���ة في �سعيد و�حد 
دعم���ًا للحّرّية و�لكر�مة و�حتر�م���ًا لحقوق �لإن�سان وحقوق �لب�سر في حياة كريمة ت�سمح لهم بتوّلي 
�أمره���م دون تدخ���الت �لخارج، �لتي �أف�سدت عل���ى �لأّمة ما�سيها وحا�سرها ف���ي ظّل غياب �إر�دة 
�سعبّي���ة حقيقّية منّظمة تو�جه �لطابور �لخام�س في 

كّل دولة من دول �لأّمة �لإ�سالمّية.
ولأّن �لإخ���و�ن يمّثلون �لو�سطّية ف���ي �لفكر و�لمنهج 
و�ل�سل���وك ما بي���ن �سلفّي���ة و�سوفّية كّل منه���ا يمّثل 
�ّتجاهي���ن )�ل�سلفّية �لنا�سج���ة ذ�ت �لوعي �لأممّي 
و�ل�سلفّي���ة �لخادمة لأع���د�ء �لأّم���ة وفروعها كثيرة 
و�آثاره���ا و��سحة( و�لآخ���ر )�ل�سوفّي���ة �لروحانّية 
�لمهّذب���ة لالأخالق و�ل�سوفّي���ة �لمبتدعة �لم�ست�سلمة لأع���د�ء �لأّمة باأ�سكالها �لمتع���ّددة( فاإّنه في 

�إطار ما �سبق يمكن �أن نقول �إّن م�ستقبل �لإخو�ن لن يخرج عن ثالثة �سيناريوهات:
�لأّول: ه���و ع���دم �لق���درة على �لتجديد م���ع كثرة �لن�سقاق���ات ل�سالح �سباب لم يج���د في قياد�ت 
�لجماع���ة طو�ل �لفترة �لأخيرة من ير�جع نف�سه و�أد�ءه �أو يلملم �أبناءه �أو يطّور تنظيمه، فان�سحب 
�إل���ى تّيار�ت ع���ّدة �إيذ�نًا بانتهاء �لمهّمة وتفّكك هذ� �لحجم �لكبير لأكب���ر جمعّية �أهلّية في �لعالم 
قام���ت بمهّمته���ا خير قيام، ول���م يكن خَلفه���ا ك�سلفها، مبدعًا ف���ي و�سع �ل�ستر�تيجّي���ات ودر��سة 
�لو�ق���ع وملهمًا في و�سع �لأفكار و�لنظرّيات وموّفقًا في و�سع �لآلّيات و�لإجر�ء�ت وتحمي�س �لأتباع 

وقيادتهم بعقل منفتح حري�س على �لنجاح.
�لثان���ي: �إع���ادة �لتفكي���ر ف���ي ما مّر من �أح���د�ث، و�لبدء ف���ي مر�جع���ات حقيقّية تعي���د �لثقة مّرة 
�أخ���رى ف���ي فكر �لجماعة، ومن ثّم تحدي���د �لمهّمة �لجديدة بعد ع�سر ث���ور�ت �لربيع �لعربّي وفي 
ة  ظّل حمل���ة �سر�سة ت�ستهدف �لإ�سالم نف�سه كعقيدة و�سريعة ومنه���ج و�سلوك وقيم و�أخالق، خا�سّ
و�أّن �لعال���م كّله ف���ي �حتياج �إلى هذه �لمنظومة �لإن�سانّية �لب�سيطة ف���ي �لفهم و�ل�سهلة في �لتنفيذ 

الثورات العربّية هي اأف�شل 
فر�شة لدى الأّمة وال�شعوب ل�شتعادة 
حّرّيتها وتاأ�شي�س حياتها من جديد 

على النموذج الإ�شالمّي الذي 
تدعو اإليه الجماعة

م�ستقبل الإخوان رهين باأمور عّدة منها قدرة الإخوان على اإعادة التوّحد التنظيمّي

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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محمد م�شعد �لعربي

¶ م���ا ز�لت جماع���ة "�لإخو�ن" حا�سرة على �ساح���ة �ل�سيا�سة �لإقليمّية في �ل�س���رق �لأو�سط �لت�ي 

تع���ّج بال�سر�ع���ات �لم�سّلحة و�لنز�ع���ات �لدبلوما�سّية و�لتح���ّولت �لعميق���ة. �إّل �أّن هناك مفارقة 
تكم���ن في حجم �لمخاوف �لت����ي تثيرها �لجماعة لدى �لعديد من �لفاعلين �لإقليمّيين على �لّرغم 
م���ن �ل�سع���ف �ل�سديد �لذي �أ�سابه���ا بعد �ل�سرب���ات �لمتالحقة �لت�ي تعّر�ست له���ا في �لعديد من 
�ساح���ات �ل�سر�ع، ف�ساًل عن �لأزمات �لد�خلية �لت�ي تم���ّر بها �لجماعة من �نق�سامات و�سر�عات 
عل���ى �لقيادة، كما هو في �لحالة �لم�سرّية، وتهمي�س من قَب���ل �لحلفاء �لمفتر�سين، كما في حالة 
�إخ���و�ن �ليم���ن، �أو خ�سارة لموقع �لقيادة في �ل�سر�ع على �لحكم، كما في �لحالة �لليبية، �أو �لتبّروؤ 
من �لجماعة �سيا�سًيا وتنظيًما، كما في حالة حركة حما�س، �أو �لغياب �لكامل عن �ساحة �ل�سر�ع، 

كما في حالة �إخو�ن �سوريا. 
قد يكون �لخوف من �لجماعة مبّرًر� نظًر� لما تحظى به من دعم قد يغّير موقفها من حالة �لتهديد 
�لكامن �إلى �لخطر �لحقيقّي. �إّل �أّن م�ستقبل �لجماعة على م�ستوى �لإقليم ل يحمل موؤ�ّسر�ت قوّية 

على عودة �لدور �لإقليمّي �لذي �أتقنت �لقيام به على �لّرغم من تبدل �لتحالفات و�ل�سياقات. 
جعل���ت �لجماعات نف�سه���ا باأدو�ت و�قتر�ب���ات مختلفة لعًبا ف���ي �سر�عات �لنف���وذ على �لمنطقة 

���ة ف���ي مرحلة ما بعد حرب �لخليج ثّم �أحد�ث �لحادي ع�س���ر من �سبتمبر و�لحرب �لأمريكّية  خا�سّ
عل���ى �لإره���اب، �لت�ي دفعته���ا لل�سعي �إل���ى �لبحث عن حلي���ف �إقليم���ّي ي�ستغّل �سبكته���ا �لتنظيمّية 
و�لأيديولوجّية عبر �لمنطقة في �لوقت �لذي يوّفر لها �لّدعم �لمطلوب ويج�سر �لهّوة �لمّت�سعة بين 
�لجماع���ة و�لإد�رة �لأمريكّي���ة. وبعد عقود من �لتقارب مع �لريا�س ف���ي �ل�سبعينيات و�لثمانينات، 
وج���دت �لجماعة في قطر حليًفا طبيعًيا تتوّفر فيه �ل�ستر�طات �ل�سابقة. و�نطبقت نف�س �ل�سروط 
�أثن���اء ��سطر�بات ما بعد �لثور�ت �لعربّية مع تركي���ا، حيث وجدت حكومة �أنقرة في �لجماعة �أد�ة 
�سالح���ة ومتقاربة معها �أيديولوجًيا على �أر�سّية �لمحافظ���ة �ل�سيا�سّية في ��ستغالل فو�س�ى ما بعد 
�لث���ور�ت ل�ستعادة نفوذها �لتاريخّي على �ساحات مختلفة بد�يًة م���ن �سوريا و�نتهاًء بليبيا. بيد �أّن 
ا  ه���ذه �لتحالفات و�إن منح���ت �لجماعة، �إلى جانب غيرها من �لإ�سالمّيي���ن على �ختالفهم، فر�سً
لل�سع���ود �ل�سيا�س����ّي، �سرعان ما كانت �أحد �أ�سباب �نهيارها مع ف�سله���ا د�خلًيا ب�سبب �سوء �لإد�رة 
�ل�سيا�سّي���ة �أو بتعميق �ل�ستقطاب �لجتماعّي و�ل�سيا�س����ّي �أو �ّت�ساح �إفال�سها �لأيديولوجّي ب�سعود 

�لحركات �لجهادية �لعنيفة �ّلت�ي �أنق�ست كثيًر� من ر�سيدها �لتاريخّي. 
با�ستق���ر�ء ه���ذه �لعو�مل، ي�سع���ى هذ� �لتقرير �إل���ى ��ست�سر�ف م�ستقبل جماع���ة "�لإخو�ن" بو�سع 
�سيناريوهات ه���ذ� �لم�ستقبل �لمحتملة في �سياق جيوبولتيكا �لإقلي���م �لمتغّيرة. و�لتقرير و�إن كان 

�سيرّكز على بع�س �لحالت �لت�ي تو�سح ما �نتهت �إليه �أو�ساع �لجماعة في �لمرحلة �لحالّية، �إّل 

التيه في بحار
ال�سراعات االإقليمية

تعان��ي جماع��ة "الإخ��وان" على امت��داد الإقلي��م من حال��ة غي��ر م�صبوقة في 
تاريخها، يمكن و�صفها بالتيه ال�صيا�ص�ّي. فلم تعد الجماعة تمتلك القدرة على 
التاأثير في اأح��داث الإقليم، في الوقت الذي يبقى م�صيرها مرهوًنا بالتناق�صات 
الت�ي تفرزها ال�صراعات الدائرة فيه. اأما على الم�صتوى الوطن�ّي، فقد اأ�صبحت 
اأو�ص��اع "الإخوان" امت��داًدا لو�صعه��م الإقليمّي، حيث ل زال��ت النق�صامات 

ت�صرب �صفوفهم كما هو الحال مع الجماعة الأم في م�صر.
الجماعة لي�ست في موقع التاأثير على النظام الإقليمّي اأو قادرة على تحديد قواعد اللعبة.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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ة في �لتنظيم �لدولّي بنظرة  �لجماعة، في �لوقت �لذي يحتفظ فيه جيل �لقياد�ت �لتاريخّية خا�سّ
�أكثر بر�غماتّية. 

م���ن ناحية �أخ���رى، من �لمالح���ظ �أّن �لأحز�ب و�لتنظيم���ات �لإ�سالموّية �لأقرب �إل���ى "�لإخو�ن" 
�أيديولوجًيا و�لأكثر �ندماًجا في �سيا�سات بلد�نها �لوطنّية هي �لأبعد عن دينامّيات �لدور �لإقليمّي 
للجماعة. فحزب �لعد�لة و�لتنمية �لحاكم في �لمغرب �أو حركة �لنه�سة �لتون�سّية وحزبها �ل�سيا�س�ّي 
وح���زب �لعمل �لإ�سالمّي �لأردنّي �ّلذي �أعلن موؤّخ���ًر� �نف�ساله عن �لجماعة �لأّم �أقل �نخر�ًطا من 
�ليمن�ّي في  �لإ�سالح  "�لإخو�ن" �ل�سورّية وحزب  "�لإخو�ن" �لم�سرّيين وحركة حما�س وجماعة 
لعب���ة �لأدو�ر �لإقليمّي���ة؛ ومن ث���ّم �أقّل تاأّثًر� بال�س���ر�ع �لإقليمّي على �لنفوذ. ورّبم���ا يلّمح هذ� �إلى 
�لعالق���ة �لعك�سّية بين �لنخر�ط �ل�سلمّي في �سيا�سات �لدول �لوطنّي���ة و�لتوّجهات "�لأممّية" لدى 

ة في ظّل �نهيار �لدولة �أو عدم ��ستقر�رها �سيا�سيًّا.     �لأحز�ب �لإ�سالمّية خا�سّ

تد�عيات �لأزمة �لقطرّية على �إخو�ن �لإقليم
مّثل���ت رعاي���ة قط���ر لجماعة "�لإخ���و�ن" �سبًبا رئي�ًس���ا لن�سوب �لأزم���ة �لدبلوما�سّي���ة بينها وبين 
جير�نه���ا. ترى م�سر و�ل�سعودّية و�لإمار�ت و�لبحري���ن �أّن رعاية �لدوحة للجماعة -�ّلت�ي ت�سّنفها 

هذه �لحكومات على �أّنها �إرهابية- تهّدد �أمن و��ستقر�ر منطقة �لخليج وبقّية �لمنطقة �لعربّية؛ 

�أّن���ه يتعامل مع هذه �لحالت كوح���د�ت تحليل فاعلة على م�ستوى �لتحليل �لأو�سع وهو �إقليم �ل�سرق 
�لأو�س���ط. حيث يفتر�س �أّن م�ستقبل �لجماعة كمعّبر عن تي���ار �لإ�سالموّية �لمعتدلة �إّنما �سيتحّدد 
بالتح���ّولت �ّلت�ي �سينته���ي �إليها �لإقليم و�سر�عاته �لد�ئرة. بي���د �أّن �لم�سار �لذي قد تفر�سه هذه 
�لتحّولت على �لجماعة قد توؤّثر فيها عو�مل �أخرى ل يقينية مثل قدرة �لجماعة على �إعادة تاأ�سي�س 

نف�سها تنظيمًيا و�لقيام بمر�جعات فكرّية تعيد تقديمها �إلى �ل�سيا�سات �لوطنّية و�لإقليمّية. 

�إقليمّي "�لإخو�ن" كفاعل 
تنظ���ر جماع���ة "�لإخو�ن" �إلى نف�سها على �أّنها تنظيم عابر للحدود �لوطنّية و�لقومّية. لقد نجحت 
تفاعالتها د�خل حدود �لدولة �لقومّية �لعربّية في �إدماجها في بنية �لدولة باعتبارها فاعاًل �أ�سا�س�ًيا 
يعّب���ر عن �لإ�سالموّي���ة �لمعتدلة �لت�ي تق���ع على تخوم �لتقليدّي���ة �لمحافظة و�لتجدي���د �لحد�ثّي. 
وق���د �أرغمها هذ� �لإدم���اج على تبّن�ي �أجن���دة �نتخابية ونبذ �لعنف و�لدخول ف���ي لعبة �لمو�ءمات 
ا ف���ي �ل�سعف  �ل�سيا�سّي���ة. ورّبم���ا تجّل���ى ه���ذ� �أي�سً
�لن�سب����ّي لالإط���ار �ل���ذي يع���رف بالتنظي���م �لدولّي 
كاإط���ار فاعل من غير �ل���دول. بيد �أّن �ل�سطر�بات 
�ّلت�ي ع�سف���ت بالمنطقة عقب �لثور�ت �لعربّية وما 
تز�م���ن معها من تغّي���ر ل ز�ل و�قًعا في بنية �لنظام 
�لدول���ّي ودخول �لمنطقة في مرحلة �إعادة �لت�سّكل، 
�أع���اد �إل���ى �لو�جهة ح�سور جماع���ة "�لإخو�ن" كفاعل �إقليمّي ي�سعى �إل���ى تحقيق مكا�سب ل يتعّدى 
�لمعل���ن منها حدود بناء �لنظم �ل�سيا�سّية في �ل���دول �لت�ي ع�سفت بها �لحروب �لأهلّية ك�سوريا �أو 

�ليمن �أو �لدول �ّلت�ي �أطيح بحكم �لجماعة فيها كم�سر. 
بي���د �أّن �لجماع���ة لي�ست في موقع �لتاأثير على �لنظام �لإقليم���ّي �أو قادرة على تحديد قو�عد �للعبة 
ة  �لإقليمّي���ة. فه���ي تتاأّثر �إلى حّد بعي���د بالقو�عد و�لأفعال �لت�ي يقوم به���ا �لفاعلون �لآخرون؛ خا�سّ
فيم���ا يتعّلق ب�سياغة �لتحالفات. وهو ما يجعل تحالفاته���ا �أقرب �إلى �لرعاية �لت�ي ل يت�ساوى فيها 
ي���ن يمكنها �لعتماد  �لطرف���ان. ومن ث���ّم، وجدت �لجماعة في كّل م���ن تركيا وقطر ر�عَيين �إقليميَّ
عليهم���ا في مناطق �سر�عها مع �لنظام �لقائم ف���ي م�سر بعد �أحد�ث يوليو 2013، �أو في �ل�سر�ع 
عل���ى �لدول���ة �لو�قع في كّل م���ن �ليمن وليبي���ا و�سوريا. في �لوق���ت �لذي وجدت في���ه �لدولتان في 
ة في �أو�ساط �لإ�سالمّيين. على �أّن �لجماعة  �لجماعة ر�فعة لممار�سة نفوذهما عبر �لمنطقة خا�سّ
تنظ���ر �إل���ى هذ� �لتحال���ف/ �لرعاية على �أّن���ه يتجاوز �إعادة ترتي���ب �لمنطقة عل���ى �أ�سا�س �لنفوذ 
لي�سب���ح �أ�سا�س تحالف �إ�سالمّي في مو�جهة �لقوى �لأخرى �ّلت�ي ترّوج لم�سروعات �أكثر علمانّية �أو 
ا و�لأكثر ثورّية في �أو�ساط  مدنّية. ت�سود هذه �لنظرة �لأيديولوجّية في �أو�ساط �ل�سر�ئح �لأ�سغر �سًنّ

ت�شعى حكومة الإنقاذ "الإخوانّية" 
اإلى اإيجاد �شيغة للتوافق مع انعكا�س 

الترتيبات الإقليمّية على الحرب 
في ليبيا

ت�ستعمل الدوحة الجماعة كمخلب قّط لزعزعة ال�ستقرار وللتدّخل في �سوؤون الدول العربّية الأخرى.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

7273 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



ل ل�سيغ تو�فقّية حول �لتعامل �لخليجّي مع �إير�ن و�لإ�سالميّين في �لمنطقة.  �لإ�سالميّين، و�لتو�سّ
وفًق���ا له���ذ� �ل�سيناريو، �ستجد �لجماعة �أمامها خيارين؛ �إّما �لتو�ف���ق مع �لّتفاق �لخليجّي �لجديد 
وبالتال���ي محاولة فتح خطوط مع بقّية �لعو��سم �لخليجّية ل�سم���ان بقائها؛ وهو ما يت�سّمن تقديم 
تن���ازلت ج���اّدة وطماأنة ه���ذه �لعو��سم، بما ق���د يدفعها �إلى تغيي���ر �أجندتها �لإقليمّي���ة و�أهد�فها 
�ل�سيا�سّي���ة، �أو �ل�ستمر�ر في �للت�س���اق بالر�عَيين �لقطرّي و�لتركّي، وه���و ما يعن�ي بقاءها تحت 
رحم���ة �لتقّلب���ات �لإقليمّي���ة �ّلت�ي قد تزيد م���ن خ�سارته���ا �أو �لإبقاء على دوره���ا �لم�ساند، دون �أن 

يت�سّمن هذ� دوًر� �أو�سع على م�ستوى �لإقليم. 

�إخو�ن م�شر: �لنق�شام �لم�شتمّر
ُتعتب���ر �لجماع���ة �لم�سرية �لعمود �لفقرّي للتنظي���م �لدولّي لالإخو�ن، وكذل���ك لدورهم �لإقليمّي. 
ف�"�لإخ���و�ن" �لم�سرّي���ون كانو�، ول ز�ل���و� �إلى حّد ما، عن���و�ن �ل�س���ر�ع �لأيديولوجّيفي �لمنطقة 
و�لخيط �لناظم ل�سبكة تحالفات �إقليمّية ووطنّية عبر �لعالم �لعربّي. بيد �أّن �لجماعة نف�سها تعاني 
من �نق�سام لم تفلح �أّية مبادرة في حّله، ولم ينجح �أّي من طرفيه في ح�سمه ل�سالحه. وهو ما يوؤّكد 
�أّن �لجماعة لن تملك في �لأمد �لقريب �لقدرة على �لتاأثير على م�سار �لحياة �ل�سيا�سّية في م�سر 

�أو �سياغة و�سعها �لإقليمّي على نحو م�ستقّل. 
لطالما عرفت �لجماعة قدرتها على تكييف خالفاتها �لد�خلّية، �ّلت�ي تر�وحت على مد�ر عقود بين 
�لقطبّيين و�لإ�سالحّيين، د�خل نطاق �لتنظيم �لمغلق و�لمن�سبط. �إّل �أّن �لأزمة �ّلت�ي تلت �لإطاحة 
بها، وما ترّتب عليها من �عتقال �لجزء �لأكبر من قياد�تها �ل�سيا�سّية و�لتنظيمّية وتقوي�س مو�ردها 
�لقت�سادّي���ة، فّجرت �لخالفات بين ما يعرف بالقياد�ت �لتاريخّي���ة و�ل�سباب حول �آلّيات �لتعامل 
م���ع �لنظام �لم�سرّي. بد�أت �لخالف���ات في فبر�ير 2014، مع �إجر�ء �نتخابات على م�ستوى مكتب 
�لإر�ساد �أّدت �إلى ت�سكيل"�للجنة �لإد�رّية �لعليا" وعلى ر�أ�سها �لقيادّي محمد كمال )قتل لحًقا في 
مو�جه���ات مع �لأمن �لم�سرّي في �أكتوب���ر 2016( لإد�رة �سوؤون �لجماعة بدياًل عن مكتب �لإر�ساد 

�لذي يقوده نائب �لمر�سد محمود عّزت. 
من���ذ ذلك �لحين �أخ���ذت �لأزمة م�سار�ت ع���ّدة كان محورها محاولة �لقي���ادة �لتاريخّية �لت�سييق 
عل���ى م�ساعي �لتّي���ار �لر�ديكالّي لإعادة تثوير �لد�خل �لم�سرّي عبر م���ا يعرف بالإرباك و�لإنهاك 
و�لح�س���م با�ستخد�م تحّركات عنيفة وتخريبّية �سّد �لدول���ة. ر�أت �لقياد�ت �لتاريخّية �أّن مثل ه�ذه 
�لتحّركات �لت�ي كانت تتّم عبر ما يعرف باللجان �لنوعّية لم يحن وقتها، وقد يكون لها �آثار �سلبّية. 
وبالتبعّي���ة، قام���ت باّتخاذ خطو�ت كان م���ن �ساأنها تعطيل مجل�س �سورى �لجماع���ة و�للجنة �لعليا، 
ث���ّم كانت �لخطوة �لأبرز بتجمي���د ع�سوّية محّمد كمال في مجل�س �لإر�س���اد و�إقالة محمد منت�سر 

�لمح�س���وب على جناح كمال من من�س���ب �لمتحّدث �لر�سم�ّي با�س���م �لجماعة. وهي �لقر�ر�ت 

حي���ث ت�ستعمل �لدوحة �لجماعة كمخلب قّط لزعزعة �ل�ستقر�ر وللتدّخل في �سوؤون �لدول �لعربّية 
���ا بالإ�سافة �إلى  �لأخ���رى. وم���ن ثّم كان قط���ع �لعالقات مع �لجماعة ووق���ف دعمها ماّدًيا و�إعالمًيّ
ت�سلي���م �لعديد م���ن �لمطلوبين �لمنتمي���ن �إلى �لجماعة وغيره���ا من �لح���ركات �لإ�سالمّية �ّلذين 
ت�ست�سيفهم �لدوحة؛ وعلى ر�أ�سهم �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي، على ر�أ�س قائمة �لمطالب �ل�13 �ّلت�ي 

قّدمتها �لدول �لأربعة للدوحة في 23 يونيو �لما�س�ي. 
عل���ى �لّرغم من �أّن �لدول �لأربعة لم تنجح حت�ّ���ى �لآن على �لأقّل في �لح�سول على تنازلت كبيرة 
من قبل �لدوحة، و�أعادت �سياغة مطالبها �إلى مبادئ �ستة تلّخ�س �لمطالب �ل�سابقة ول تلغيها )2 
يولي���و(، �إّل �أّن���ه من �لموؤّكد �أّن م�سار�ت �نتهائهاكاّفة لن تكون في �سالح جماعة "�لإخو�ن". ورّبما 
كان���ت �لخ�سارة �لأكبر للجماعة هي نجاح �أبو ظب�ي في دفع �لريا�س نحو �ّتخاذ خطو�ت حاّدة من 
جماع���ة "�لإخو�ن"، وهو �لموق���ف نف�سه �لذي تبّنته �لريا�س تحت قي���ادة �لملك �لر�حل عبد �هلل 
م���ن بعد �لإطاحة بالجماعة م���ن حكم م�سر، ثّم حدث �أن �هتّز هذ� �لموق���ف مع �إر�سال �لريا�س 
�إ�سار�ت متباينة تقّلل من خطر �لجماعة في مقابل 
�لخط���ر �لإير�نّي �ّلذي �أ�سبح يحظى بالأولوّية. كما 
�أّن �لريا�س ��ستغّل���ت �إمكانّية �لتقارب مع �لجماعة 
�أثناء توّتر عالقاتها مع �لقاهرة من حين لآخر. �أّما 
�لآن، وم���ع �سع���ود �لقيادة �لجدي���دة ممّثلة في ولّي 
ا �إقليمًيا  �لعهد محمد ب���ن �سلمان و�لذي يتبّن�ى خًطّ
���ا �أق���رب �إلى �أبو ظب�ي، فق���د خ�سرت �لجماع���ة �إمكانّية �لتو�فق مع �لريا����س. يف�ّسر هذ�  وتحديثًيّ
�أّن �لموق���ف �لأّول���ي من �لأزمة �ل���ذي �ّتخذته �لجماعة �ن�سّب بالأ�سا�س عل���ى رف�س"ما �سدر عن 
م�سوؤولي���ن بال�سعودّية من �ّتهامات بحّق �لجماعة، وو�سمها بالإره���اب و�نتهاج �لعنف". وبالتالي، 
خ�س���رت �لقيادة �لقديم���ة في �لجماعة ورقة �ل�سغط �لأ�سا�سّية �ّلت����ي كانت تعّول على ��ستخد�مها 

لل�سغط على �لنظام �لم�سرّي �أو للت�سالح معه؛ وهي �إمكانية �لت�سالح مع �لريا�س. 
م���ع تعّقد �لأزمة، وعدم وج���ود خطط للت�سعيد من ناحية �أو مبادر�ت ج���اّدة لحّلها من ناحية، قد 
ة مع ��ستغالل  يك���ون من �ل�سعب تخّيل تر�جع �لدول �لمقاطعة �أو خ�س���وع قطر دون �سروط؛ خا�سّ
�لأخي���رة لعدد م���ن �لتناق�سات �لإقليمي���ة و�لدولّية لتخفي���ف �ل�سغط عليها. وعل���ى �لأرجح، فاإّن 
�لأزمة �ستنتهي على نحو تو�فقّي يحفظ ماء �لوجه لالأطر�ف �لخليجّية؛ �أي بتكر�ر �سيناريو �لأزمة 
�لدبلوما�سّي���ة �ل�سابق���ة في مار�س 2014 عندما �سحبت �لعو��س���م �لخليجّية �سفر�ءها من �لدوحة 
قبل �إعادتهم في �سبتمبر من �لعام نف�سه. ويت�سّمن هذ� �ل�سيناريو بناء تو�فق خليجّي-قطرّي حول 
�لنف���وذ على �لإقليم، وتر�جع جزئّي للدعم �لقط���رّي للجماعة �سو�ء �إعالمًيا �أومادًيا بما ي�ستدعي 
ترحي���ل- وربما ت�سليم- بع�س �لأ�سماء �لمطلوبة، وتبن�ّي خّط �إعالمّي �أكثر �عتد�ًل في �لتعامل مع 

تفر�س الح�شابات الخاطئة
ا من  لإخوان اليمن عليهم تهمي�شً
ة جميع اأطراف ال�شراع؛ خا�شّ

الحلفاء المفتر�شين
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وغيره من رجال �لدين �لإير�نّيين. �نُتِقد منيٌر من قَبل جهات �إخو�نّية عديدة على هذه �لم�ساركة، 
���ة من قَبل "�لإخ���و�ن" �ل�سورّيين �ّلذين يّتخذون موقًفا عد�ئًيا م���ن �إير�ن على خلفّية دعمها  خا�سّ
للجي����س �ل�سورّي، وه���و �لّتهام �ّلذي نفته جبهة �لقيادة �لتاريخّية عل���ى ل�سان محمد �سود�ن �أمين 
�لعالق���ات �لخارجّي���ة �ّلذي �أو�سح �أّن �للقاء لم يكن مع م�سوؤولي���ن �إير�نّيين بل كان في �سياق حو�ر 

دين�ّي �عتادت �لجماعة �لم�ساركة فيه. 

حما�س و�لجماعة: تبّروؤ نهائّي �أم تكتيكّي؟
يق���ّدم �إعالن حركة حما�س عن وثيقته���ا �ل�سيا�سّية �لجديدة )1 مايو( نموذًج���ا عن �أثر �لتغّير�ت 
�لإقليمّية على تحّركات "�لإخو�ن" في �لمنطقة. فقد مّثلت �لتقّلبات �لإقليمّية �سغًطا على �لحركة 
دفعه���ا �إلى �إيج���اد �أ�سا�س "د�ستورّي" لبل���ورة �ّتجاهاتها كي تبتعد عن ميثاقه���ا �لذي �أ�سبح بعيًد� 
وغي���ر منا�سب للو�قع �ل�سيا�س�ّي و�لإقليمّي �لحال���ّي. وتمّثلت هذه �ل�سطر�بات �لإقليمّية في تدهور 
عالق���ات �لحركة بمح���ور �لممانعة و�إير�ن في �أعقاب �ندلع �لح���رب �لأهلّية في �سوريا، ثّم �نهيار 
عالقاته���ا بالقاه���رة في �أعقاب �لإطاحة بنظ���ام "�لإخو�ن" في م�سر، وبق���اء �ل�سعودية في موقع 
مت���رّدد من �لحرك���ة، و��ستمر�ر تحالفها مع قطر وتركيا على �أ�سا����س م�سلحّي/ �أيديولوجّي.  ومع 
ة مع مق���دم �إد�رة تر�مب، �أّدت هذه �لتحّولت  خ�سي���ة �لحركة من �لعزل���ة �لإقليمّية و�لدولّية خا�سّ
�لمتتالي���ة �إل���ى تعميق �لحركة لتوّجهاته���ا �لو�قعّية. من ناحية �أخرى، وّجه���ت �لمحاولت �لجارية 
لإحي���اء عملية �ل�سالم �لحركة �إلى �إع���الن �نفتاحها �ل�سيا�س�ّي بعيًد� عن �لخط �لأيديولوجّي �لذي 
يفر�س عليها مقاطعة �لت�سوية �ل�سلمّية وعدم �لعتر�ف باإ�سر�ئيل. لذ�، كان �أهّم ما في �لوثيقة هو 

�ّتجاه �لحركة لتاأكيد �نف�سالها �لأيديولوجّيو�لتنظيمّي عن جماعة "�لإخو�ن". 
على عك�س ميثاق �لحركة �ل�سادر في �لعام 1987، �رتكزت �لوثيقة على مفاهيم قانونّية و�سيا�سّية 
و�قعّي���ة. وفي �لوق���ت �ّلذي �عتبر فيه �لميثاق جزًء� من �لأدبّي���ات �لأيديولوجّية للحركة باعتبارها 
ذر�ًع���ا لالإخ���و�ن �لم�سلمي���ن، من حي���ث كثافة �ل�ست�سه���اد�ت �لدينّي���ة وتبّن�ي �سع���ار "�هلل غايتنا 
و�لر�س���ول قدوتنا"، فاإّن �لوثيقة تخّففت من هذ� �لع���بء و�إن �أّكدت على مرجعّية �لإ�سالم وقرنتها 
بمرجعّي���ات �سيا�سّية وقانونّية دولّية. يبدو هذ� و��سًحا في �نتقال �ل�سر�ع طبًقا للوثيقة من �سر�ع 
بي���ن �لعرب/�لم�سلمين و�ليهود، �إلى �سر�ع مع �لحركة �ل�سهيونّية كحركة ��ستعمارّية، وهو �سر�ع 
ل���ه مرجعّي���ة حقوقّية دولّية، حيث �أّك���دت �لوثيقة على رف�سها كّل �أ�س���كال �لتمييز و�لظلم ومعاد�ة 

�ل�سامّية.
ذك���ر ميثاق �لحركة �لأ�سلّي �أّن حركة �لمقاومة �لإ�سالمّية حما�س جناح من �أجنحة "�لإخو�ن"في 
فل�سطي���ن، �أّم���ا �لوثيق���ة فاأّك���دت عل���ى �أّن حما����س "حرك���ة تح���ّرر ومقاوم���ة وطنّي���ة فل�سطينّي���ة 

�إ�سالمّية،هدفه���ا تحري���ر فل�سطي���ن ومو�جهة �لم�س���روع �ل�سهيونّي، ومرجعّيته���ا �لإ�سالم في 

�ّلت�ي نفتها �للجنة �لعليا. 
وم���ع ت�ساعد �لأزمة �لت�ي تدور ف�سولها ف���ي �لخارج بين ��ستانبول ولندن و�لدوحة، �متّدت �آثارها 
�إل���ى �لمكاتب �لإد�رّي���ة في �لد�خل؛ حي���ث �نق�سمت تبًع���ا للجناحين �لمت�سارعين عل���ى �لقيادة، 
ي���ن لها. وكان �آخ���ر ف�سولها  و�مت���ّدت �إل���ى �لمناف���ذ �لإعالمّية للجماع���ة؛ بظه���ور موقعْين ر�سميَّ
��ستق���الت ما يع���رف بالمجل�س �لثورّي �لم�سرّي في ��ستانبول في فبر�ير 2016، ثّم �إعالن �للجنة 
�لعلي���ا عن ت�سكيل ما يع���رف ب�"�لمكتب �لعاّم" للجماعة كبديل لمكتب �لإر�ساد في دي�سمبر 2016. 
وه���ي �لخط���وة �لت�ي قام على �إثرها �إبر�هيم منير �لقيادي �أمي���ن �لتنظيم �لدولي بتجميد ع�سوية 
�لمزيد من قادة �لجناح �لثورّي. وبين هذه �لف�سول، لم تفلح �لو�ساطات �لت�ي قامت بها رموز مثل 

يو�سف �لقر�ساوي )يناير 2016( في ر�أب �سدع �لجماعة. 
ف�ساًل عن �نعد�م �لروؤية، وعدم قدرة �أّي من �لتياَرين على تنزيل منهجه �لمحافظ �أو �لثورّي على 
�لأر�س، ك�سفت �لأزمة �لممتّدة عن خلل �لبناء �لموؤ�ّس�س�ّي للجماعة وعدم قدرة تّيار�تها �لمت�سارعة 
عل���ى �لحت���كام �إل���ى مرجعّي���ة عم���ل و�ح���دة لحّل 
�لخالف���ات. �إّل �أّن �أهّم �آثاره���ا على �إخو�ن �لد�خل 
�أّنها �ألغت �لوج���ود �ل�سيا�س�ّي للجماعة في �لد�خل، 
�أو بالأح���رى �إمكانّية عودتها كم���ا كانت. فحت�ّى مع 
�عتق���ال �أع�ساء �لجماعة ف���ي �ل�سّتينّيات، لم تفقد 
�لجماع���ة وحدتها عد� �ن�سقاقات �سغيرة وفردّية. وم���ن ثّم، �سيكون من �لع�سير على �أّية قيادة في 
�لخارج �أن تعيد �للحمة �إلى �لكو�در �لأدنى �لت�ي تعاني من حالة تيه وكمون، كما تتخاطفها حالت 
من �لالمبالة �ل�سيا�سّية و�لت�سّلف �أو �لتوّجه �إلى جماعات �لعنف �لعنقودية مثل "�لعقاب �لثورّي" 

�أو رّبما "د�ع�س". 
و�إقليمًي���ا، ي�سع���ف ه���ذ� �لنق�سام من ق���درة �لجماعة عل���ى �لقيام ب���دور �إقليمّي ي�سم���ن بقاءها 
�لم�ستقبل���ّي، كم���ا يقّلل من قدرته���ا على �لمناورة بي���ن �لتحالفات. ومن �لمالح���ظ �أّن �لجناحين 
�لمت�سارعي���ن عل���ى قيادة �لجماعة لي�س ل���دى �أّي منهما بديل عن �لرعاي���ة �لقطرّية �لتركّية، بيد 
�أّن �لقيادة �لتاريخّية كانت تعّول على �إمكانية مّد خطوط �ّت�سال وتو�فق مع �لريا�س لل�سغط على 
�لنظام �لم�سرّي �أو لفتح قنو�ت خلفّية معه؛ وهي �لإمكانّية �لت�ي تقّل�ست باإعالن �لريا�س �لجماعة 
منّظم���ة �إرهابّية في مار�س 2014، ثّم باندلع �أزمة مقاطعة قطر. ومع تعويل تّيار �لقياد�ت �ل�ساّبة 
عل���ى مزيد من �لدعم �لمادّي و�لإعالمّي �لذي تقّدمه �لدوح���ة و�أنقرة، ل ز�لت �لقيادة �لتاريخّية 
تاأم���ل ف���ي �أن توؤّدي �ل�سطر�بات �لإقليمّية �إلى خلق فر�س للتعاون مع �أطر�ف �أخرى، �أو على �لأقّل 
فتح قنو�ت معها. �ّت�سح هذ� مثاًل في م�ساركة �إبر�هيم منير في "موؤتمر �لوحدة �لإ�سالمّية" �لذي 
نّظمته �لحكومة �لإير�نّية في يوليو �لما�س�ي حيث �لتقى بم�ست�سار مر�سد �لجمهورية مح�سن �آر�كي 

اأجبرت �شراعات الإقليم 
حركة "حما�س" على اإنهاء عالقتها 

التنظيمّية بالجماعة

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�لّتف���اق بين �لدول �لأربعة على ع���دم �إدر�ج حما�س �سمن �لجماع���ات �لإرهابّية، لم يزّج با�سمها 
في قائمة �ل�13 مطلًبا. ومع ذلك، �أدركت �لحركة �أّن عالقتها بالدوحة لن ت�ستمّر كما كانت، و�أّنها 
ل���ن تلقى �لدعم نف�سه �ّل���ذي حظيت به في �سكل م�سروعات �لإعمار �ّلت�ي قامت قطر بدعم �لجزء 

�لأكبر منها، �إلى جانب م�ساهمتها في دفع رو�تب �لحركة.  
لذ�، �سارعت حما�س بمزيد من �لحركة في �لّتجاه �ّلذي خطته من قبل؛ �أي مزيد من �لتقارب مع 
م�سر و�لقيادّي �ل�سابق بفتح محّمد دحالن ومن ثّم �لإمار�ت �لت�ي وجدت في �لأزمة فر�سة لطرد 
ل �إلى "تفاهم���ات" بين حما�س و�لقاهرة  �لنف���وذ �لقطرّي و�لتركّي من �لقط���اع. وبذلك تّم �لتو�سّ
و�أب���و ظب�ي ودحالن، يتّم بموجبها تمويل �لإمار�ت لم�سروعات بقيمة 100 مليون دولر لحّل �أزمات 
���ة م�سكلة �لكهرباء، وت�سهيل �لقاهرة للمرور م���ن على معبر رفح �لبّرّي،  �لقط���اع �لأ�سا�سّية؛ خا�سّ
وتفعي���ل �ّتف���اق حما�س دحالن ح���ول �لم�سالح���ة �لمجتمعية في �لقط���اع، وقيام �لحرك���ة بتاأمين 

�لحدود مع م�سر وبناء منطقة �أمنّية عازلة على حدود �لقطاع مع �سيناء. 
ت�س���ّكل ه���ذه �لتفاهمات تاأكيًد� عل���ى �ّتجاه حما�س لمزيد م���ن �لنف�سال عن جماع���ة "�لإخو�ن" 
وخّطه���ا �ل�سيا�س�ّي. وعلى �لّرغم من عدم تعليق �لجماع���ة على وثيقة حما�س، وعلى ما �سبقها وما 
تاله���ا من تحّركات في �ّتج���اه �لمزيد من �لتقارب مع �لخ�سوم �لطبيعّيي���ن للجماعة �إقليميًّا؛ �أي 
�لنظ���ام �لم�سرّي و�لإمار�ت، فم���ن �لموؤّكد �أّن �لجماعة تدرك �أّن �بتع���اد حما�سعن م�سارها يمّثل 
خ�س���ارة لو�سعه���ا �لإقليمّي ومك�سًبا لخ�سومها، حت�ّ���ى و�إن �أبدت تفّهًما لدو�ف���ع حما�س. ويبقى �أّن 
حما����س ظهرت وكاأّنها �أكثر �إجادة لفهم تقّلبات �للعب���ة �لإقليمّية من �لجماعة �لأّم، حيث لم تعّول 
على "رعاية" جهة و�حدة، و��ستطاعت ن�سج تحالفات مت�ساّدة مع خ�سومها �ل�سابقين، مع �إبقائها 

على قنو�ت تو��سل ودعم مع �لقوى �لإقليمّية �لأخرى مثل تركيا و�إير�ن.   

�إخو�ن �شوريا: ف�شل في �لحرب وغياب فيما بعدها
م���ع �ندلع �لأزمة �ل�سورّي���ة، كان "�لإخو�ن" �ل�سورّي���ون بمثابة فر�س �ل�سباق �ّل���ذي �سعت �أطر�ف 
�إقليمّية ودولّية على �لرهان على ربحه بتقديمه كبديل للرئي�س �ل�سورّي عند �سقوطه. بيد �أّن ب�سار 
�لأ�سد �أثبت قدرته على �لبقاء في �لوقت �ّلذي لم يتمّكن فيه "�لإخو�ن" من �إعادة تجذير وجودهم 
ة مع تحّول �لحرب في �سوريا �إلى �ساحة لجذب �لحركات �لر�ديكالّية  ف���ي �لمجتمع �ل�سورّي، خا�سّ
و�لجهادّية �لم�سّلحة، و�ّلت�ي لم تترك م�ساحة ل�"�لإخو�ن" �لذين كانو� حري�سين على �لتاأكيد على 
عدم تكر�ر �لخطاأ �لتاريخّي �لذي �أّدى �إلى �قتالع جذورهم من �سوريا منذ �أحد�ث حماة في �لعام 
1982. وم���ع ذل���ك، �سارك منتمون للجماعة في �لقتال �سّد �لجي����س �ل�سورّي �سمن ما ُعرف دولًيّا 
بالمعار�س���ة �لمعتدلة، و�ّلت�ي �أثبت���ت ف�سلها �أمام �لنظام وحلفائه وكذل���ك �أمام �لتنظيمات �لأكثر 

تطّرًفا وعلى ر�أ�سها "د�ع�س" و"جبهة �لن�سرة- فتح �ل�سام لحًقا". 

منطلقاتها و�أهد�فها وو�سائلها". �عتبر هذ� �تجاًها من حما�س لفّك �رتباطها �لعقائدّي و�لتنظيمّي 
ول���و �سكلًيا بجماعة "�لإخو�ن"، وتاأكيًد� لطبيعتها �لوطنّي���ة �لفل�سطينّية. وبطبيعة �لحال، يخاطب 
ه���ذ� �لتاأكيد �لحكوم���ات �لخليجّية �لمتخّوفة من �رتباطات تنظيم "�لإخو�ن" �لدولّي وم�سر �لت�ي 

ل ز�لت في �سر�ع مرير مع �لجماعة في �لد�خل وفي �لخارج. 
لم يكن هذ� �لتاأكيد جديًد�، حيث د�أبت �لحركة منذ ت�ساعد مو�جهة �لهجوم �لإعالمّي �ل�سعبوّي 
�سّدها في م�سر وت�ساعد توّترها مع �لأجهزة �لأمنية �لت�ي �ّتهمتها بالتعاون مع �لجماعة لزعزعة 
�لأم���ن و�ل�ستقر�ر ف���ي �سيناء وفي �لد�خ���ل �لم�سرّي، عل���ى تاأكيد عدم وجود عالق���ات تنظيمّية 
ة م�سر.  تربطه���ا م���ع "�لإخو�ن" و�أّنها تعتم���د مبد�أ عدم �لتدّخل في �سوؤون �ل���دول �لمجاورة خا�سّ
وبالتالي كان من �ل�سرورّي �أن ت�سمت �لوثيقة �ل�سيا�سّية للحركة عن �أّية �سلة مع "�لإخو�ن" حفاًظا 
عل���ى �لعالقات مع م�سر، و�لت����ي تاأمل �أن ت�ستمّر في �لتح�ّسن في �لم�ستقبل �لقريب. كذلك جاءت 
�لوثيق���ة لتخاطب �لعو��سم �لخليجّي���ة �لمعادية للجماعة وعلى ر�أ�سها �أبو ظب����ي و�لريا�س، و�ّلت�ي 

ا �لتقارب بين حما�س وقطر، و��ست�سافة �لدوحة لقادة �لمكتب �ل�سيا�س�ّي للحركة.  يقلقها �أي�سً
�إّل �أّن �للغ���ة �لحتر�زي���ة �ّلت�ي جاءت به���ا �لوثيقة لم تهّدئ من مخاوف �لأط���ر�ف �لمعنّية. فاأثناء 
قّمة �لريا�س �لإ�سالمّية �لأمريكّية )21 مايو( �لت�ي عقدها دونالد تر�مب مع عدد من قادة �لدول 
�لإ�سالمّي���ة، ج���رى و�سف �لحرك���ة بالإرهاب. �إّل �أّن توّت���ر �لحركة و�سل مبلغه، م���ع �ندلع �لأزمة 
�لقطرّية، حيث �أّكدت �لخارجّية �ل�سعودّية على �لربط بين �لحركة وجماعة "�لإخو�ن" باعتبارهما 
منّظمتْي���ن �إرهابّيتْي���ن. �إّل �أّن �إع���الن حما�س �ل�سريع �سح���ب عدد من قادتها م���ن �لدوحة، ورّبما 

كان "الإخوان" ال�سورّيون بمثابة فر�س ال�سباق اّلذي �سعت اأطراف اإقليمّية ودولّية اإلى الرهان على ربحه بتقديمه كبديل للرئي�س ال�سورّي عند �سقوطه.
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�أّم���ا �لعامل �لثاني �لذي يعك�س ��سطر�بات �ل�سيا�سة �لإقليمّية، فتمّثل في تخفي�س �لريا�س دعمها 
ة منذ �أن �أعلنت "�لإخو�ن" كجماعة �إرهابّية في مار�س 2014. فتوّقفت  �لمال���ّي لهيئة �لدروع خا�سّ
بذل���ك حمالت جم���ع �لتبّرعات �لموّجه���ة نحو "�لإخ���و�ن" �ل�سورّيين؛ ما �أّدى �إل���ى وقوع �لجماعة 
و�ألويته���ا �لع�سكرّي���ة في �أزمات مالّية خانق���ة. كان �أهّم �آثار هذه �لأزم���ة �أن �ّتجه عدد من مقاتلي 
�ألوي���ة �لدروع �إل���ى �لمنّظمات �لم�سّلحة �لأكثر ثر�ًء، فوجدو� م���الًذ� لهم في تنظيمات مثل "جي�س 

ا و"د�ع�س" و"جبهة �لّن�سرة".  �لإ�سالم" �لمدعوم �سعودًيّ
وف���ي ظ���ّل �لتطّور�ت �لأخيرة، �أ�سبح و�سع "�لإخو�ن" في د�خ���ل �سوريا وخارجها �أ�سعب و�أبعد من 
�أن تج���د �لجماع���ة موطئ قدم لها في �سوريا مجّدًد�. فالأزم���ة �لقطرّية جعلت من �لع�سير �لّرهان 
عليها من جديد. كما �أن ت�سوية �ل�سر�ع �ّلت�ي �أ�سبحت و�سيكة �أ�سبحت في �سالح �لّنظام، ومن ثّم 
ل���ن يج���د "�لإخو�ن" �سبياًل لهم في �سوريا ما بعد �لحرب �إّل م���ن خالل �إيجاد �سالت مبا�سرة مع 
ة رو�سيا و�إير�ن، �أو من خالل �لح�سول على دعم من �لإمار�ت  �لدول���ة �ل�سوري���ة  �أو حلفائها؛ خا�سّ
و�ل�سعودّي���ة. وهي م�سار�ت تتطّلب �ّتخاذ قر�ر�ت حا�سم���ة من قبل قيادة �لجماعة وهو ما ل توجد 
���ة من �لحياة  دلئ���ل علي���ه في �لوق���ت �لحالّي. وحّت�ى ل���و ��ستطاع "�لإخ���و�ن" �لح�سول على ح�سّ
رورة ��ستعادة نفوذها �لقديم، نظًر�  �ل�سيا�سّي���ة في �سوريا ما بعد �لحرب، فاإّن هذ� ل يعن����ي بال�سّ
لغيابه���ا عن و�قع �لمجتم���ع �ل�سورّي �سو�ء قبل �لح���رب �أو �أثناءها و�فتقادها �لقي���ادة �لكاريزمية 
ومعاناته���ا م���ن �لخالفات �لد�خلية وفقر مو�رده���ا. يعن�ى هذ� �أّن"�لإخ���و�ن" �ل�سورّيين في �لأمد 
�لقريب �سيعودون �إلى حالة �لكمون �ل�سابقة على �لحرب، حّت�ى تاأذن �لتحّولت �لإقليمّية ب�سيناريو 

�آخر. 

�إخو�ن ليبيا: دور في حّل �ل�شر�ع �أم تعقيده؟
ت�ساب���ه و�سع "�لإخو�ن" في ليبيا مع نظر�ئهم �ل�سورّيين من جهات عديدة؛ �لبتر �ل�سيا�س�ّي لعقود 
و�لخب���رة �لقتالّية �ل�سابقة. �إّل �أّن �إخو�ن ليبيا ��ستغّل���و� �لفو�س�ى �ّلتي �أحدثتها �إطاحة قّو�ت �لناتو 
بنظ���ام �لقذ�ف���ّي و��ستطاعو� �ختر�ق �لبنية �ل�سيا�سّية �له�ّسة ف���ي ليبيا ما بعد �لحرب لي�سلو� �إلى 
�لحك���م في طر�بل�س متحالفين مع ملي�سي���ات �إ�سالموّية وقبلّية، ليعيدو� �إطالق �لف�سل �لأطول في 
�لح���رب �لأهلّي���ة و�لم�ستمّر حت�ّى �لآن. وم���ن �لمالحظ �أّن"�لإخو�ن" �لليبّيي���ن �لممّثلين في حزب 
�لبناء و�سابًقا في "�لجماعة �لإ�سالمّية �لمقاتلة" ي�سّكلون �أقّلّية و�سط ت�سكيالت ملي�سياوّية عديدة 
تت�سارك معها �لميول �لإ�سالموّية �ّلت�ي تميل نحو �ل�سلفّية �لجهادّية، وكذلك �لعد�ء لحكومة طبرق 

و�لجي�س �لوطن�ّي �لليب�ّي بقيادة �لم�سير خلفية حفتر. 
�خت���رق �لإ�سالمّيون وعلى ر�أ�سهم "�لإخو�ن" "�لمجل�س �لوطن�ّي �لعاّم" �لحاكم في طر�بل�س حت�ّى 

بد�ي���ة �لعام 2014. وبدًل م���ن �أن ي�ساهم �لمجل�س في �إعادة بناء �لدول���ة و�ل�سلطة �لمركزّية، 

وجد "�لإخو�ن" �ل�سورّيون �لمنفّيون دعًما من كّل من تركيا وقطر و�ل�سعودّية، و�نعك�س هذ� �لّدعم 
ف���ي حج���م تمثيلهم في �لمجل����س �لوطن�ّي �ل�سورّي �ّل���ذي �أُعلن كممّثل لل�ّسعب �ل�س���ورّي مع تجميد 
ع�سوّي���ة دم�س���ق في �لجامع���ة �لعربّية بعد �سغط �سع���ودّي. �سّكل "�لإخو�ن" وكتل���ة �إ�سالمّية ثانية 
تتاأّل���ف م���ن "مجموعة �ل�74"، ومعظمهم م���ن �لأع�ساء �ل�سابقين في جماع���ة "�لإخو�ن"، بما في 
ذل���ك �لعديد م���ن رجال �لأعم���ال �لأغلبية في �لهيئة ه���ذه. وبا�ستحو�ذها على م���ا يقرب من ربع 
�لمقاعد �ل�310 في �لمجل�س �لوطنّي �ل�سورّي، فاإّن جماعة "�لإخو�ن" هي بالتاأكيد �لف�سيل �لأكبر 
و�لأكث���ر تما�سكًا د�خ���ل �لمجل�س، ما دفع بع�س �لنّق���اد �إلى �لقول �إّنها تمار�س نف���وذً� مفرطًا على 
عملّية �سنع �لقر�ر و�ل�سيا�سات فيه. وفي م�سًعى منها �إلى تهدئة �لمخاوف من هيمنة �لإ�سالمّيين، 
د �لتز�مه���ا بالد�ستور  �أ�س���درت �لجماع���ة وثيق���ة "عهد وميثاق" جدي���دة، في مار����س 2012، تحِدّ
�لمدن���ّي، و�لديمقر�طّية �لكاملة، و�لم�ساو�ة بغ�ّس �لنظر عن �لع���رق �أو �لّدين �أو �لجن�س، وبحّرّية 

�لر�أي و�لمعتقد. 
وعل���ى �لّرغ���م م���ن تاأكي���د �لجماع���ة �أّن���ه ل توجد 
ت�سكيالت ع�سكرّية �سمن "�لثورة �ل�سورّية" �إّل �أّنها 
عملت على ��ستغالل وج���ود تو�فق �أيديولوجّي بينها 
وبين ع���دد من �لألوي���ة �سغي���رة ومتو�ّسطة �لحجم 
�ّلت����ي �أخ���ذت في مهاجم���ة �لجي�س �ل�سورّي في �إدلب من���ذ �أو�ئل �لعام 2013. عرف���ت هذه �لألوية 
ب�"دروع �لثورة �ل�سورّية" و�ّلت�ي �أّكدت في بيانها �لتاأ�سي�س�ّي �عتر�فها بهيئات �لمعار�سة �لمدعومة 
م���ن قبل �لغرب مثل "�لجي�س �ل�سورّي �لحّر" و"�لئت���الف �لوطن�ّي لقوى �لثورة و�لمعار�سة"، كما 
�ّدعت �ّتباعها نهًجا �إ�سالميًّا معتدًل. و�أعاد �لبيان "عهد وميثاق" �لجماعة وتاأكيدها على �لنظام 
�ل�سيا�س����ّي �لمدنّي ذي �لمرجعّية �لإ�سالمّي���ة، وذلك دون �أن يعلن تبعّيته للجماعة. وذكرت تقارير 
�أّن ع���دد �لمنتمي���ن للجماعة �سم���ن �لألوية لم يتخ���ّط �لثمانية�آلف مقاتل. �أّم���ا �لجماعة نف�سها، 

فاأعلنت �أّن �رتباط �لألوية بالجماعة �سي�ستغرق وقًتا من �لتربية و�لإعد�د. 
�إّل �أّن �لوقت لم ي�سعف �لطرفين. فبحلول �لعام 2015، �نخف�ست �لأن�سطة �لع�سكرّية لهيئة �لدروع 
عل���ى نحو كبير، و�نتهى بها �لمط���اف �إلى ثالثة �ألوية تمركزت في حلب قبل �أن ي�ستعيدها �لنظام. 
يع���ود هذ� �لف�سل �إلى عاملين؛ تمّث���ل �لأّول في �إخفاق �ل�سيا�سة �لد�خلّية لالإخو�ن �ل�سورّيين �ّلذين 
ل���م يتخّل���و� في �لمنفى عن �لتناف�س على �لقيادة بين ف�سائل حماة وحلب. وقد �أعاق هذ� �لتناف�س 
تو�سيع �لقاعدة �لع�سكرّية للجماعة فيما ور�ء �ألوية �لدروع؛ حيث وجدت �لأخيرة دعًما من �لمر�قب 
�لع���ام �ل�سابق للجماعة ريا�س �ل�سقفة وهو قيادة حموّية، فيما رف�ست �ألوية حلب �لمتثال للقيادة 
و�أخذت في �لن�سمام �أو دعم جماعات �إ�سالمّية �أخرى مثل "لو�ء �لتوحيد"، ورف�س بع�سها �لعمل 

�لع�سكرّي و�ّتجه للعمل �لدعوّي �أو �لأن�سطة �لخيرّية.

لم تفلح الجماعة في 
اإيجاد موطئ قدم لها في �شوريا 

مع فو�شى الحرب
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�لوف���اق �لوطن�ّي" في �أبري���ل 2016، �إّل �أّنها �سرعان ما عدلت عن قر�رها، و�سيطر �لغويل وحلفاوؤه 
في �لمجل�س �لوطن�ّي على مقاّر �لمجل�س �لأعلى للّدولة في �أكتوبر 2016. و�أعلن �لغويل �إيقاف عمل 
حكوم���ة "�ل�س���ر�ج". وفي خطوة غير متوّقع���ة، دعت حكومة �لإنقاذ في بد�ية �لعام �لحالّي �إلى 

تاأ�سي�س حكومة وحدة وطنية مع حكومة مجل�س �لنّو�ب في طبرق. 
ل يمكن �لجزم ما �إذ� كانت خطوة �لغويل �لأخيرة جاّدة �أو �أّنها تعّبر عن كامل �لطيف "�لإخو�ني" 
في ليبيا، �إّل �أّن هناك ما يبّررها. فمن ناحية، �ّتجه معظم �لّدعم �لمالّي و�لإعالمّي �ل�ّسابق �ّلذي 
كان���ت تحظى به قّو�ت فجر ليبيا وحكومة �لإنقاذ �إلى حكومة �ل�سر�ج و�لملي�سّيات �لمتحالفة معه. 
كم���ا �أّن هناك تو�فًقا �إقليميًّا محوره م�س���ر و�ل�سعودّية و�لإمار�ت، ت�سّذ عنه قطر وحلفاوؤها، يّتجه 
�إل���ى تاأكيد دعم ق���ّو�ت �لجي�س �لوطن�ّي في �سر�عها مع �ل�سر�ج. وي�سعى ه���ذ� �لتو�فق �ّلذي توؤّيده 
فرن�س���ا ورو�سيا �إل���ى تعديل �ّتفاق �ل�سخير�ت ل�سالح �لم�سير حفتر، كم���ا �ّت�سح في �ّتفاق باري�س 
�لأخي���ر. وم���ن ثّم، لم يعد �أم���ام "�لإخو�ن" �لليبّيين خيار�ت كثيرة �س���وى محاولة ر�أب �ل�سدع مع 

�سرق ليبيا ومحاولة �إيجاد مكان في �لترتيبات �ل�سيا�سّية �لمقبلة.

�إخو�ن �ليمن: تهمي�س من قَبل �لحلفاء
منذ �ندلع �لحتجاجات �ل�سعبّية �ّلت�ي �أطاحت بحكم علي عبد �هلل �سالح، يحاول حزب "�لتجّمع 
�ليمن���ّي لالإ�سالح"، ممّث���ل "�لإخو�ن" في �ليمن، �أن يجد �سبياًل للبق���اء و�سط �ل�سطر�بات �ّلت�ي 
�أدت باليم���ن �إل���ى حرب �أهلية و�إقليمّية ت�سّنها �لريا�س على جماع���ة �لحوثّي لإعادة تن�سيب نظام 
من�سور هادي منذ مار�س 2015. �إّل �أّن �لحزب �أ�سبح مّتهًما من جميع �لأطر�ف بمحاولة "�للعب" 
عل���ى متناق�سات �ل�سر�ع ل�سالحه، وهو م���ا �أّدى �إلى تهمي�سه من حلفائه �لإقليمّيين وعلى ر�أ�سهم 
�أب���و ظب����ي �ّلت�ي ت�سعى حالًيا �إلى تهمي�س �لحزب كّلًيا م���ن �أّية ترتيبات قد تنتج عن �لحرب، ف�ساًل 

عن تهمي�س دوره في �لّتحالف. 
ينف���ي "ح���زب �لإ�سالح" �أن يكون له �سلة تنظيمّي���ة بجماعة "�لإخو�ن"، �إّل �أّن���ه من �لثابت �أّن له 
�س���الٍت �أيديولوجي���ًة وتمويليًةبالجماعة ورعاته���ا �لإقليمّيين. كم���ا �أّن �ل�سل���وك �ل�سيا�س�ّي لحزب 
�لإ�س���الح ي�سابه �لكثير من �لأحز�ب "�لإخو�نّية" م���ن حيث �لبر�غماتّية و�سبابّية �لخطاب. فبعد 
تحال���ف �ساب���ق مع نظام عبد �هلل �سالح، �ن�سّم �لحزب �إلى "�لثورة" �ل�سعبّية �ّلت�ي �أطاحت به بعد 
تدّخ���ل �إقليمّي. ووجد �لحزب في نظ���ام عبد �هلل هادي ورعاته �لخليجّيين فر�سة لتحالف يمار�س 

على �أ�سا�سه �سيا�سة �لإق�ساء لالأطر�ف �لأخرى. 
ل����م يّتخ����ذ �لحزب موقًفا حا�سًما في �ل�سطر�بات �ّلت�ي �أّدت �إلى هيمنة جماعة �لحوثّي على �سنعاء 
وطرده����ا حكومة من�سور هادي في �سبتمبر 2014. كما �أّنه ترّدد في تاأييد "عا�سفة �لحزم"، حيث 

�أ�س����در بياًن����ا بعد �سهر من ب����دء �لحملة على �ليمن لتاأييد �لعمليات، بع����د زيار�ت لقادة �لحزب 

ة لمر�جع���ة �لقو�نين �لعاّمة  �أخ���ذ في مم���الأة �لملي�سيات �لإ�سالمّية و�لقبلّي���ة وت�سكيل لجان خا�سّ
وفًق���ا لل�سريع���ة �لإ�سالمّية. كما �أّن���ه تخّطى �ل�سالحيات �لممنوحة له بتمدي���د فترة حكمه، وعدم 
� على  �لعت���ر�ف بالبرلمان �لمنتخب، و�ّلذي �ن�سح���ب �إلى طبرق ليكون حكومة �سرقّي �لبالد. ورًدّ
عملّية �لكر�مة �ّلت�ي �أطلقها قائد �لجي�س �لمو�لي للبرلمان، في مايو 2014، �أعلن �لمجل�س ت�سكيل 
حكوم���ة "�لإنقاذ" في طر�بل����س �ّلت�ي �سيطرت عليه���ا عنا�سر �إخو�نّية وم���ن �لجماعة �لإ�سالمّية 
�لمقاتل���ة �سابًقا. خا�ست حكومة �لإنقاذ مدعومة بكتائب م�سر�تة حرًبا �سرو�ًسا �سّد قّو�ت حفتر 
تح���ت عن���و�ن "فجر ليبيا"، كم���ا دعمت مجل�س �سورى ث���ّو�ر بن�ي غازي في �س���رق ليبيا �سّد قّو�ت 

�لجي�س �لليب�ّي. 
تز�م���ن ن�سوب �لحرب مجّدًد� في ليبيا مع �ل�ستقطاب �ّلذي �أثارته تد�عيات �لإطاحة ب�"�لإخو�ن" 
ف���ي م�س���ر. ر�أى �لنظام �لم�س���رّي �أن �لملي�سيات �لإ�سالموّي���ة في ليبيا ت�سّكل خط���ًر� على �لأمن 
ة م���ع فو�س�ى �لحدود �ّلت�ي لم ت�ستطع حكوم���ة �لمجل�س �لوطن�ّي �سبطها  �لقوم���ّي �لم�سرّي، خا�سّ
طيل���ة فترة حكمها. لذ�، ق���ّررت م�سر و�لإمار�ت دعم عملّية �لكر�مة، ف���ي �لوقت �ّلذي تلّقت فيه 
ق���ّو�ت فج���ر ليبيا و�لملي�سي���ات �لمتحالفة دعًما من قط���ر وتركيا و�لحكوم���ة �ل�سود�نّية. وز�د من 
�لو�س���ع �سوًء�، �ختر�ق �لتنظيم���ات �ل�سلفّية �لجهادّية وعلى ر�أ�سها "د�ع����س" و"�أن�سار �ل�سريعة" 

جبهات �لقتال لتوؤ�ّس�س معاقل لها على �متد�د �لبالد. 
وعل���ى �لّرغ���م من �أّن حكوم���ة �لإنقاذ �أّيدت �ّتف���اق "�ل�سخير�ت" �لمبرم برعاي���ة �أممّية، ورّحبت 
بحكوم���ة �ل�سر�ج في طر�بل�س، و�أعل���ن رئي�سها خليفة �لغويل �لتخّلي ع���ن �لحكم ل�سالح "حكومة 

قوات الأمن الم�سرية ودبابات الجي�س ت�ستنفر ا�ستعدادا لمظاهرات الإخوان الم�سملين �سمن "جمعة الغ�سب" في ال�سكندرية.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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ت�سكي���ل بنيتهم �لتنظيمّي���ة و�لأيديولوجّية لتتنا�سب م���ع مختلف �لظروف، كم���ا �أّن دول �لمنطقة، 
حت�ّ���ى �أكثرها معادة لالإخو�ن وغيرها من �لإ�سالمّيين، قد �ألفت �لإبقاء على دور محّدد ل�"�لعامل 
�لإ�سالم���وّي" ل�ستغالله في ظ���روف و�سياقات مختلف���ة. فالإ�سالموّية قرينة تعّث���ر �لدول �لعربية 
و�سر�عاته���ا، ومن �لمعل���وم �أّن هذ� �لتعّثر و�ل�سر�ع �سي�ستمر�ن �إلى حين، ومعهما �لإ�سالموّية. �إّل 
�أّن �أخطر ما يو�جه "�لإخو�ن" وما يعرف بالإ�سالموّية �لنتخابّية، هو تاآكل �سرعّيتها �لأيديولوجّية؛ 
ا للدولة، و�لتّيار�ت �لمدنّية  حي���ث �أ�سبحت تز�حمها تّيار�ت �ل�سلفّية �لجهادّية �لأكث���ر عنًفا ورف�سً
ا للتقليدية. وعل���ى �لأرجح، فاإّن قادة جماعات "�لإخو�ن" في �لعالم �لعربّي، وهم في  �لأكث���ر رف�سً
خ�سّم �ل�ستقطابات �لإقليمّية و�سر�عات �لنق�سام و�ل�سطر�بات �ل�سيا�سّية، قد تنا�سو� �أّن قو�عد 

ة تلك �ل�ساّبة، تتاآكل. وهو ما يعّمق حالة �لتيه و�أزمة �سرعّيتها.   جماعاتهم، خا�سّ
ق���د تحم���ل هزيمة تنظي���م "د�ع�س" ع�سكريًّا فر�سة �أم���ام "�لإخو�ن"، كي يعي���دو� تقديم �أنف�سهم 
ل���دول �لإقليم باعتبارهم نموذج �لإ�سالم �ل�سيا�س�ّي �لمعتدل �ّلذي تحتاجه هذه �لدول في مو�جهة 
تنظيم���ات �ل�سلفّي���ة �لجهادّي���ة �ّلت�ي تعمل كب���ذور لإعادة �نت�س���ار "د�ع�س" بعد ط���رده من �سوريا 
و�لع���ر�ق. �إّل �أّن ق�س���ر �لنظر �لمزمن �ّلذي تعاني منه قياد�ت "�لإخو�ن"، على �لنحو �ّلذي بّيّناه، 
ة على  يح���ول دون ه���ذ�. وهو ما �سيعّم���ق �أزمة �لثقة �لم�ستحكم���ة بينها وبين دول �لمنطق���ة؛ خا�سّ

�لمدى �لقريب. 
�أّم���ا على �لمدى �لمتو�ّسط، فيمكن �لق���ول �إّن تيار "�لإخو�ن"و�لإ�سالموّي���ة �لمعتدلة �أمامها ثالثة 

�سيناريوهات؛ هي باخت�سار: 
النبع���اث: طبًقا له���ذ� �ل�سيناريو، تجّدد �لجماعة نف�سها كفاعل �إقليمّي ووطن�ّي م�ستقّل وقادر  	•
عل���ى �سياغة �لتفاعالت �لإقليمّية. ويتطّلب هذ� �ل�سيناريو قي���ام �لجماعة في دولها �لمختلفة 
بمر�جعات جريئة تعيد تقديمها لمجتمعاتها؛ ومن ثّم تنقطع �ل�سلة �ل�سائبة بينها وبين �لعنف 

و�لإرهاب وتك�سب ثقة دول �لمنطقة و�لّنظم �لمحلّية من خالل قياد�ت كاريزمّية بارزة. 
التكّي���ف: طبًقا له���ذ� �ل�سيناريو، تتخّلى �لجماعة ع���ن دورها �لإقليمّي، وتقن���ع باأهّمّية �لّدول  	•
�لقومّية كوطن نهائّي، دون محاولة تجاوز �لحدود بحًثا عن تحالفات �أو رعاية، وتتعّلم �لجماعة 
�لماأزومة من تجارب �لإ�سالمّيين �لناجحة في تون�س و�لمغرب و�إلى حّد ما �لأردن؛ و�ّلت�ي تّمت 
بن���اًء على ف�سل بين �لّدعوة و�ل�سيا�سة، ورف�س ت���اّم للعنف �أو �لو�ساية على �لمجتمع، وتحديد 
�لروؤي���ة و�لم�سال���ح �ل�سيا�سّية في �سي���اق وطن�ّي. ويتطّلب هذ� �ل�سيناري���و مقت�سيات �لنبعاث: 

�لمر�جعات و�لقياد�ت �لقادرة على �لقيام بها. 
التيه: وهو �ل�سيناريو �لحالّي �لمرّجح ��ستمر�ره؛ حيث ت�ستمّر �لجماعة في محاولة �إيجاد رعاة  	•
لتحقيق �أهد�ف متعّلقة بالو�سول �إلى �ل�سلطة، في �لوقت �لذي ل تعالج فيه ق�سايا �لنق�سام �أو 

�أزمات �ل�سّرعيّة. ويبقى م�سيرها مرهونًا با�سطر�بات �لمنطقة ¶

للّدوح����ة و�أنق����رة و�لّريا�س، و�إعالن م�ساركة �لملي�سيات �لتابعة ل����ه �لم�ساركة في �لعملّيات �سّد من 
�أ�سم����اه �لتحال����ف "�لنقالبّيين". لم تكن هذه �لخط����وة مو�سع ترحيب ف����ي كّل �سفوف �لحزب، �أو 
�أع�س����اء �لتحال����ف. حيث �ّتهمت �لإمار�ت �لح����زب باأّنه كان عائًقا �أمام ��ستع����ادة �لدولة و�أّن تاأييد 
قادت����ه ل�"عا�سفة �لحزم" ل����م يكن �إّل مناورة تكتيكّية لمت�سا�س نقم����ة �لحلفاء على �لحزب �لذي 
تقاع�س����ت ملي�سيات����ه في مو�جه����ة �لحوثّيين وقّو�ت �سال����ح. كما �ّتهمت �أبو ظب�����ي �لحزب بممار�سة 
�لنتهازّي����ة �ل�سيا�سّي����ة ودفع بع�س �لعنا�س����ر لالن�سمام �إلى قو�ت �لحوثّي ف����ي �سعدة، مع م�ساركته 
�لمتاأّخرة في تحرير بع�س �لمو�قع في �لجنوب وتعز، و�إقامة �سالت مع جماعة �لقاعدة في �لجنوب. 
وموؤّخ���ًر�، وعل���ى وقع �لأزمة �لقطرّية، �أعلنت بع�س �أجنحة �لح���زب وملي�سياته توّقف عملّياته �سّد 
�لحوث���ّي ت�سامًن���ا مع قطر �ّلت����ي �سحبت م�ساركته���ا من �لتحال���ف �لعربّي، و�أخ���ذت في مهاجمة 
�لحرب على �ليمن. و�أعلن �لحزب �أّن هذ� �لقر�ر مرهون بتقديم �لتحالف �سمانات �سيا�سّية لعدم 
�لتنكي���ل بالح���زب بعد �لحرب. يعن�ي ه���ذ� �أّن �لحزب قد �أوقف م�سي���ره وم�ستقبل دوره في �ليمن 
على �لتفاعالت �لإقليمّية وما قد تنتهي �إليه �لأزمة 
�لخليّجية. وفي �لغالب، �سيدفع �لحزب عقب �نتهاء 
�لح���رب ثمن �لح�سابات �لخاطئة ورّبما �لمتناق�سة 
�ّلت�ي حاول من خاللها ك�سب جميع �لأطر�ف. وعلى 
�لأرج���ح، �ستتبع �لريا�س �أبو ظب����ي في ت�سّككها في 
نو�يا �لحزب، خا�سة �أّن �أًيّا من �لعا�سمتين لم تفلح في ح�سم �لحرب �لت�ي �ستنتهي بتو�فق يفر�سه 
و�ق���ع �لمع���ارك �لمتع�ّسرة. ورّبما لن تج���د �لريا�س �أف�سل من حزب "�لإ�س���الح" للومه على ف�سل 

حملتها �لع�سكرية على "�أن�سار �هلل". 

�شيناريوهات م�شتقبل �لجماعة
كم���ا �ّت�سح م���ن �ل�ّسرد �ل�ساب���ق، �أ�سبح �لع�سير �لآن �لتح���ّدث عن "جماعة �لإخ���و�ن"، فالتنظيم 
�لإ�سالم���وّي �لأطول تاريًخ���ا و�لأعمق تاأثيًر� في �سيا�سات دول �لإقلي���م �أ�سبح �لآن في حالة �سيولة 
تنظيمّي���ة و�أيديولوجّية �أحدثتها �لإخفاقات �لمتو�لية في �لحكم �أو في �لمعار�سة، �أو حت�ّى �لحرب، 
وح�سلت �لنق�سامات �سربت �أجنحته في حالت عديدة. دفعت هذه �لأو�ساع "�لجماعة" في حالة 
م���ن "�لّتي���ه" �ّلذي ل ت�ستطيع معه �أن تح���ّدد م�سار تاأثيرها على �لأمور �س���و�ء في �لد�خل �لوطن�ّي 
�أم عل���ى م�ستوى �لإقلي���م. ومن ثّم، �أ�سبح "�لإخ���و�ن" �لم�سلمون في عموم �لعال���م �لعربّي عر�سة 
لتقّلب���ات �ل�سيا�سة �لدولّية و�لإقليمّية دون �أن يطمحو� �إلى ��ستق���الل �لدور �أو �لروؤية ب�سبب �سعيها 

�إلى �لح�سول على �لرعاية ل بناء �لتحالفات. 
ل يعن����ي تيه �لجماعة �أّن دوره���ا �لإقليمّي قد �نتهى، فقد �أتقن "�لإخو�ن" عبر تاريخهم �أن يعيدو� 

ل يبقى اأمام الجماعة من 
�شيناريوهات �شوى النبعاث

اأو التكّيف اأو ال�شتمرار في التيه
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غ���ط و�لّت�سويات من خالل م�ساركة  �ل�سورّي���ة ��ستر�تيجّيتان رئي�ست���ان، �لأولى �أن يتّم �لّتغيير بال�سّ
و�إ�سقاط �لّنظام بال�سيا�سة، وهذ� ما ��ستغلت عليه تركيا وحلفاوؤها، وعّبر  "�لإخ���و�ن" في �لحكم، 
عن���ه �أحمد د�ود �أوغلو خ���الل لقاء�ته بالّرئي�س �ل�ّس���ورّي ب�ّسار �لأ�سد في بد�ي���ات �لأزمة )9 �آب/

�أغ�سط�س 2011(، و�إّل فالثانية وهي �لعمل على �إ�سقاط �لّنظام بالقّوة. 
مّثل���ت �لأزمة، من منظور "�لإخ���و�ن"، فر�سًة �سانحًة للعمل على تحقيق هدفه���م �لعتيق باإ�سقاط 
�لّنظ���ام و�لقب�س على �لحكم، و�إعالن دولٍة �إ�سالمّيٍة في �سوري���ا، وهذ� يتو�فق مع �أهد�ٍف �إقليمّيٍة 
وغربّيٍة ب�ساأن �إعادة ت�سكيل �سوريا على نمٍط مختلٍف، وقد قيل �لكثير ب�ساأن خطوط �لّنقل و�إمد�د�ت 

�لّطاقة، و�إعادة ر�سم �لحدود و�لخر�ئط، و�إقامة تحالفاٍت جديدٍة. 
كان "�لإخ���و�ن" ف���ي طليعة �لم�ساركي���ن و�لمنّظمين للحر�ك ف���ي �سوريا، �إّل �أّنهم ل���م ي�ساوؤو� في 
�لبد�ي���ة �حتالل و�جه���ة �لم�سهد، وهكذ� لم يتوّلو� قيادة "�لمجل�س �لوطن���ّي �ل�سورّي" على �لّرغم 
م���ن �أّنه���م كانو� �لثقل �لحا�سم في���ه، وكانو� �لفاعل �لرئي�س تقريًبا ف���ي ت�سكيل ودعم �لمجموعات 
�ل�ّسيا�سّي���ة للمعار�س���ة و�لميلي�سيات �لم�سّلحة، تنظيًما وتموياًل وت�سليًح���ا، وقامو� بكّل �سيٍء ممكٍن 
م���ن �أجل �لّدفع بالأمور �إلى نهاي���اٍت �سريعٍة وحا�سمٍة، و�لإم�ساك بالحكم، على �عتبار �أّنهم �لبديل 

�لأكثر تنظيًما وقدرًة في �ساحة �لمعار�سة، م�ستفيدين من لحظٍة �إقليمّيٍة ودولّيٍة مو�ئمٍة.
ح���اول "�لإخ���و�ن" �إعد�د بنًى �سيا�سّي���ٍة وتنظيمّيٍة و�جتماعّي���ٍة وخدمّيٍة بديلٍة، وق���ّررو� في �أيلول/

�سبتمب���ر 2011 توفي���ر �لمال و�ل�ّس���الح للجماع���ات �لم�سّلح���ة، و�لم�ساركة مع فو�ع���ل وتنظيماٍت 
�سيا�سّيٍة وع�سكرّيٍة م�ستحدثٍة وطارئٍة، وقامو� �إلى ذلك بت�سكيل �أذرٍع و�سبكاٍت تابعٍة للّتنظيم �أو 

عقيل �شعيد محفو�س

¶ ل يح���اول ه���ذ� �لن����سّ �لإجابة عن كّل �لأ�سئل���ة �لمتعّلقة بالإخو�ن في �سوري���ا، فهي �أكثر من �أن 

تح�سر ف�سال عن �أن يجاب عليها، �إّنما ي�سع �لأ�سئلة �لمذكورة �أعاله في �سياق متو��سٍج ومتعا�سٍد، 
ف���ي محاولٍة لالإ�ساءة على �لتحّديات �ّلتي تو�جه �لإخ���و�ن و�لكيفّية �ّلتي من �لمحتمل �أن يتعاملو� 

بها مع تطّور�ت �لأزمة �ل�سورّية. 
�لرهان على "�لإخو�ن"

كان "�لإخ���و�ن �لم�سلم���ون" �إحدى �أور�ق �لّره���ان على تغيير �لّنظام، وقد ب���رزت في بد�ية �لأزمة 

"اإخوان" �سوريا
وا�ستراتيجّيات الّتمكين 

ثّمة ف��ي و�صع تنظيم "الإخوان  الم�صلمين" في �صوريا نقاٌط ملتب�صٌة ن�صبًيا، من 
قبيل: كيف كان انخراطهم في الأزمة ال�صورّية؟ وهل تّم ترتيب ذلك م�صبًقا مع 
حلفائهم؟ وما هو وزنهم الن�صبّي ال�صيا�صّي والع�صكرّي في ف�صاء المعار�صة وفي 
الم�صهد ال�ص��ورّي؟ وكيف قام حلفاوؤه��م الإقليمّيون والّدولّي��ون بتغيير الّنمط 
واآلّي��ة الّتعام��ل معهم؟ ولم��اذا يتنّحى "الإخ��وان" عن واجه��ة الم�صهد؟ وهل 
اأُكره��وا على ذلك من قَبل حلفائهم اأم اأّن اإكراهات الحدث وتقديراتهم لاأمور 
هي اّلت��ي اأملت عليهم ذلك؟ وما طبيعة عاقته��م بفواعل العمل الم�صّلح مثل 
الإ�صام" والّتنظيمات  ال�صام" و"جي�ش  الّن�صرة" و"داع���ش" و"اأحرار  "جبهة 
والجماع��ات الأخرى اّلتي زاد عددها ح�صب بع�ش الّتقديرات على الألف؟ ثّم 
ما هي الّدينامّية المحتملة لعمل الّتنظيم مع تحّديات اأو �صدوع الأزمة ال�صورّية 

في المرحلة المقبلة؟ 

�سدوع الحدث ال�سورّي وتداعياته الإقليمّية والدولّية انعك�ست �سدوًعا في قدرة "الإخوان" على العمل.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

8687 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



�ل�ّسورية. �لأزمة  من  و�لدولّي  �لإقليمّي  �لموقف  تغّير  	•
ة بعد �إ�سقاط حكم �لتنظيم في م�سر. "�لإخو�ن" عموًما، وخا�سّ تنظيمات  �لموقف من  تغّير  	•

و�لتوتّر�ت بين تركيا وعدد من دول �لخليج. �لخليجّي  �لنز�ع  تاأثير  	•
تغّير موقف �إد�رة تر�مب من "�لإخو�ن"، خالًفا لموقف �إد�رة �أوباما. 	•

و�إير�ن. رو�سيا  مع  للّتن�سيق  تركيا  �ّتجاه  	•
بروز فو�عل �سيا�سّيٍة وع�سكرّيٍة معار�سٍة في �سوريا ذ�ت مرجعّياٍت وجاذبّياٍت جهادّيٍة مناف�سٍة. 	•

�ل�سورّية وحلفائها على �لمو�جهة وت�سّلم زمام �لمبادرة بعد تر�جٍع لفترٍة طويلٍة  قدرة �لحكومة  	•
ا.  ن�سبًيّ

�لم�سهد  "�لإخو�ن" للهيمنة على  نزوع  �لمعار�سة من  �لمجموعات  لدى  �لمتز�يدة  �لمخاوف  	•
�لمعار�س.

�أو   ، بتاأثير عو�مل تغلغٍل مال���ٍيّ و��ستخبار�تٍيّ "�لإخو�ن"،  �أو تنظيم���اٍت عن  �بتع���اد جماعاٍت  	•
لأ�سباٍب �سيا�سّيٍة وجهادّيٍة، ومنها ما �ن�سّق �أو �نف�سل عنها عندما وجد م�سادر تمويل �أف�سل. 
�أو  �لّتنظيم،  "�لّتمايز" و"�ل�ستقالل" عن ج�سم  ل�  "�لإخو�ن" ذ�ت نزعٍة  تّيار�ٍت د�خل  بروز  	•
�أقّل تو�فًقا و�ن�سجاًما مع قيادته، ومثل ذلك لدى �لموؤ�ّس�سات و�لأذرع �لّتابعة له وتلك �لمرتبطة 

به.

ا  مرتبط���ٍة به، مثل "هيئة حماية �لمدنّيين"، و"هيئة دروع �لّثورة"، وكان لهم جهٌد موؤ�ّس�ٌس تنظيمًيّ
���ا لجماع���اٍت م�سّلحٍة عديدٍة، مثل "كتائ���ب �لفاروق"، وع�س���ر�ت �لجماعات �ّلتي  ���ا ولوج�ستيًّ ومالًيّ
حمل���ت ت�سمي���ات "لو�ء" �أو "درع" �ّلتي �نت�سرت في مناطق مختلف���ٍة من �سوريا، )�نظر �لجدول(؛ 

وكذلك �لأمر بالّن�سبة لجماعاٍت �أخرى مثل "�سقور �ل�سام" و"�أحر�ر �ل�سام" وغيرها.

�إدلب1

ل���و�ء درع هنانو، لو�ء درع �لجبل، ل���و�ء درع �ل�ساعقة، لو�ء درع خان �سيخون، 
ل���و�ء درع �إدلب، ل���و�ء درع �ل�سحابة، لو�ء درع بيرق �لحرية، لو�ء درع �لحرية، 
ل���و�ء درع �لثورة، ل���و�ء درع �أحر�ر �ل�سام، لو�ء درع �لإيم���ان، درع �سر�يا علماء 
�ل�س���ام، لو�ء درع فر�س���ان �لحق، ل���و�ء درع �أبو بكر �ل�سديق، ل���و�ء درع �سهام 
�لح���ق، لو�ء درع �لعا�س���ي، كتيبة درع �أحر�ر 15 �آذ�ر، لو�ء درع ثو�ر �إدلب، لو�ء 

درع �لتوحيد، لو�ء درع �لجزيرة.

ل���و�ء درع �لحق �لمقاتل، لو�ء درع �ل�سّديق، ل���و�ء درع حماة، لو�ء درع �أفاميا، حماه2
لو�ء درع �لإخال�س، كتائب درع �لحق، لو�ء درع �سر�يا �لن�سر.

لو�ء درع �لوفاء، لو�ء درع حلب �ل�سهباء، لو�ء درع �لر�ية، لو�ء �لتوحيدحلب3
لو�ء درع �أحر�ر حم�س، لو�ء درع �لحق، لو�ء درع �لحدودحم�س4

دم�سق 5
وريفها

ل���و�ء درع �ل�سام، لو�ء درع �لعا�سمة، ل���و�ء درع �لفاروق، لو�ء درع �لعد�لة، درع 
�سر�يا علماء �ل�سام

كتيبة بابا عمرو، كتيبة �لمهام �لخا�سة، �لكتيبة �لخ�سر�ء، كتيبة �لم�سطفى.درعا6
درع �لحفة�لالذقية7

مالحظة: حدثت تغيرات كبيرة، بفعل اندماج جماعاٍت م�سّلحٍة باأُخرى، اأو ان�سقاق بع�سها عن "هيئة الدروع" والن�سمام اإلى تنظيمات مثل "جبهة 
الن�سرة" اأو "داع�س" اأو غيرهما.

الم�سدر: اأرون لوند، "ال�سراع من اأجل التكُيّف: جماعة الإخوان في �سوريا الجديدة"، في: 
http://carnegie-mec.org/201(07/0(//ar-pub-(171(

ريح، ولم  ل���م يطال���ب "�لإخو�ن" �لجماعات �ل�ّسيا�سية و�لم�سّلحة –خال حالٍت قليلٍة- بالولء �ل�سّ
يفر�سو� عليها ذلك، وكان مقت�سى �لم�سلحة ومقا�سد �لعمل يتطّلبان منهم �إظهار  قدٍر كبيٍر من 
�لّت�ساهل في �ل�ّسكل، طالما �أّن ذلك ي�ساعد في تخفيف �لمخاوف من نزعة �لهيمنة لدى �لجماعة.

من �لفر�شة �إلى �لّتهديد
���دوع في م���د�رك و�سيا�سات �لأزم���ة �ل�سورّية، عو�مل �سغ���ٍط على تنظيم   مّثل���ت �لتغّي���ر�ت �أو �ل�سّ
"�لإخ���و�ن" ودوره���م وطريق���ة ��ستجابتهم لما كان فر�سًة بالن�سبة له���م، ثّم ما لبث �أن تحّول �إلى 

تبدي الجماعة موقًفا موارًبا تجاه "داع�س" و"جبهة الن�سرة"؟تهديٍد. ويمكن تركيز �لموقف في �لّنقاط �لّرئي�سة �لتالية: 
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�إ�سالموّية تقترب �أحياًنا من �ل�سلفّية �لجهادّية. 
مع �لفو�عل �لدولّية من دوٍل و�سبكاٍت جهادّيٍة ومنّظماٍت دوليٍة وغيرها، من  �لّت�سبيك  مو��سلة  	•
�أج���ل تقدي���م نف�سها تنظيًما يمكن �لّتعويل عليه في �لت�سوي���ة و�لم�ساركة في �إعادة بناء �لّنظام 

�ل�سيا�سّي و�لّدولة.
، �إلى حالة جمعيٍة �أو تّياٍر ي�سري في  تنظيٍم �سيا�سيٍّ وع�سكرٍيّ من  �لجماعة  تحويل  على  �لعمل  	•
ف�س���اء �لمعار�سة، �لإ�سالموّية وغي���ر �لإ�سالموّية، �أو �ل�سنّية وغير �ل�سنّية، وقد تمّكنت منذ ما 

قبل �لأزمة من �إقامة تحالفاٍت مع �لتّيار�ت �لقومّية و�لي�سارّية �لخ.
�إكر�هات �لحدث، وقد ل تجد �سعوبًة كبيرًة في ذلك، نظًر�  مر�جعة لتجربتها وتكييفها مع  	•
ل�سيا�سات �لإخو�ن �لمعروفة بالبر�غماتّية و�لنحناء �أمام �لتحّديات. وقد �أظهر �لّتنظيم مهارًة 
ن�سبيًة في تقديم ن�سو�ٍس وبياناٍت جريئٍة بخ�سو�س 
طبيعة �لنظام �ل�سيا�س���ّي و�لّديمقر�طية و�لتعّددية 

وطبيعة �لدولة، ولو �أّن ذلك قوبل بت�سكيٍك كبيٍر. 
ترتيب���ات ومتطّلبات  م���ن  �ل�ستف���ادة  •		محاول���ة 
���ة �أّن حلف���اء �لّتنظيم مث���ل تركيا  �لت�سوي���ة، وخا�سّ
وخ�س���وم �لّنظام مثل �لولي���ات �لمّتحدة وعدٍد من 
دول �لخلي���ج، ق���د يجدون �لتنظيم �أق���رب �لفو�عل �ّلتي يمكنهم �لتعويل عليه���ا و�لّدفع بها �إلى 

�لو�جهة في م�سهد �لّت�سويات �لمحتملة.
مو��سل���ة تاأ�سي����س تنظيماٍت �سيا�سّيٍة و�أح���ز�ب تابعٍة �أو مرتبط���ٍة �سمًنا بالّتنظي���م، �أو تّيار�ٍت  	•

مختلفٍة بال�سكل متو�فقٍة في �لم�سمون، كما فعل في "�لمجل�س �لوطنّي" و"�لئتالف". 
�لإبق���اء عل���ى دينامّي���ة �لتّيار�ت �لمختلفة د�خ���ل �ل�سبكة �لإخو�نية، �إذ ثّم���ة مرجعّياٌت معتدلٌة  	•
و�أخ���رى متطّرف���ٌة، وثالث���ٌة �سلفّيٌة، ور�بع���ٌة �سوفّيٌة، وخام�س���ٌة حد�ثّيٌة، �لخ على مب���د�أ �لأبو�ب 

ا. �لدّو�رة �أو �لمفتوحة، م�سار�ٌت يع�سد بع�سها بع�سً

"�أمل بال تفاوؤل"
�إّن تغّي���ر مد�رك و�سيا�سات �لأزمة �ل�سورّي���ة يخلق تحّدياٍت وجوديًة لجماعة "�لإخو�ن" �ّلتي وقعت 
�سحّي���ة تقدي���ر�ٍت مت�سّرعٍة باأّن �للعبة ل���ن تطول و�أّن �لّنظام �آيٌل لل�سقوط. وم���ع ذلك فاإّن دينامّية 
�لجماع���ة وتجربتها، وبر�غماتيتها، وتحالفاتها �لد�خلّي���ة و�لإقليمّية و�لدولّية، تمّكن �لجماعة من 
�لمحافظ���ة عل���ى موق���ٍع ودوٍر موؤّثٍر في �لم�سهد �ل�س���ورّي، ورّبما تحيي لديها �لأم���ل في �لم�ستقبل، 
كجزٍء من متطّلبات �لّت�سوية �ل�سيا�سّية لالأزمة، ولو �أّن ذلك دونه �سعوباٌت كبيرٌة، ما يجعله "�أماًل 

بال تفاوؤٍل" بتعبير تيري �إيجلتون  ¶

ديناميات �حتمالّية
ثّم���ة حال���ٌة من "�ل���ال يقي���ن" �أو "عدم �لتعيي���ن" في �لم�سه���د �ل�س���ورّي، خلقت �سعوب���اٍت كبيرًة 
ف���ي تقدي���ر �لم�س���ار�ت �لمحتملة لم�ستقبل تنظي���م "�لإخو�ن". ذل���ك �أّن �سدوع �لح���دث �ل�سورّي 
وتد�عيات���ه �لإقليمّي���ة و�لدولّية �نعك�س���ت �سدوًعا في قدرة "�لإخو�ن" عل���ى �لعمل، و�سر�ًعا د�خل 
�لجماع���ة و�ل�ّسب���كات و�لفو�ع���ل �لمرتبط���ة بها، ح���ول كيفّية مو�جه���ة �لتحّديات د�خ���ل �لمجال 
�لمعار����س، وحول �لهوّية، و�سورة �لّتنظيم، و�أنماط عمله، �ل�سيا�سّي و�لع�سكرّي، و�أنماط تحالفاته 

ومناف�ساته، و�لأهّم هو مو�جهة حالة من "�لغمو�س �لثقيل" تجاه �لم�ستقبل. 
ف���ي ظّل �إكر�هات �لحدث �ل�س���ورّي، و�إكر�هات حالة "�لإخو�ن"، من �لمتوّق���ع �أن يو��سل �لّتنظيم 
�سيا�س���ة �لّنف�س �لطوي���ل و�لبر�غماتّي���ة �لن�سطة –
�لمفرط���ة �أحياًنا- في �لّتعاطي مع تطّور�ت �لأزمة، 
�ن�سجاًما مع مبد�أ "�لّتمكين"، بمعنى محاولة �إد�رة 
م�س���ادر �لّتهديد-�لفر����س، و�لحر����س عل���ى �أكبر 
قدٍر م���ن �لمكا�سب و�أقّل قدٍر م���ن �لخ�سائر، وتبّني 
مقارب���ٍة �حتمالّي���ٍة لتط���ّور�ت �لأم���ور، و�لعمل وفق 

م�سار�ٍت متو�زيٍة، بمعنى:
�لإق���د�م و�لإحجام د�خ���ل �لمج���ال �لمعار����س، �سيا�سيًّا  بي���ن  �لمو�زن���ة  مو��سل���ة �سيا�س���ة  	•
���ا، بمعن���ى �لإقد�م حيث يجد ذلك ممكًنا، و�لإحج���ام حيث يجد �لمخاطرة �أكبر من  وع�سكرًيّ

�لعائد �لمتوّقع.
�لبتعاد عن و�جهة �لم�سهد �لمعار�س، وتفادي خو�س مو�جهٍة مبا�سرٍة مع �لّنظام �ل�سيا�سّي  	•
و�لّدول���ة، علًم���ا �أّن "�لإخو�ن" ذهبو� �أبعد من �لمتوّقع ف���ي �ل�سطفاف خلف تركيا خالل �أزمة 
�إ�سق���اط �لّطائرة �لرو�سّية، لدرجة �أّنهم �أعلنو� �لجهاد �سّد �لّرو�س، لكنهم "�سكتو�" بعد ذلك 
عندم���ا تح�ّسنت �لعالقات بين رو�سيا وتركيا. كما �أّنهم فّرطو� في ق�سايا تتعّلق بالحدود ولو�ء 
ا و�أهله  ��سكندرون، عندما قال �لمر�سد �لعاّم �ل�ّسابق محمد ريا�س �ل�ّسقفة �إّن �للو�ء لي�س �سورًيّ

لي�سو� �سورّيين. )ت�سريحات: 14 حزير�ن/يونيو 2014(.
مو��سلة �سيا�ستهم في �لّت�سبيك مع فو�عل �لمعار�سة، �ل�سيا�سّية و�لع�سكرّية، وعدم �لقطع مع  	•
�أّي منها، بما في ذلك �لم�سّنف �إرهابًيا، وتبدي �لجماعة موقًفا مو�رًبا تجاه تنظيماٍت م�سّنفٍة 

�إرهابّيًة مثل "د�ع�س" و"جبهة �لن�سرة". 
�أو تاأويلٍيّ بين حد�ثّيٍة مطلوبٍة  محاول���ة تقديم م�سروع هجين، ينط���وي على �لتبا�ٍس ق�سدٍيّ  	•
���ا ودولًيّا، يطمئن �لتّيار�ت و�لتكوينات غير �لإ�سالموّي���ة وغير �ل�سنّية، وبين �أ�سولوّية �أو  �إقليميًّ

كان "الإخوان" في طليعة 
الم�شاركين والمنّظمين للحراك في 

�شوريا، اإّل اأّنهم لم ي�شاوؤوا في البداية 
احتالل واجهة الم�شهد

مّثلت الأزمة من منظور "الإخوان" 
فر�شًة �شانحًة للعمل على تحقيق 

هدفهم العتيق باإ�شقاط الّنظام 
والقب�س على الحكم واإعالن دولٍة 

اإ�شالمّيٍة في �شوريا

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�لّتابع���ة له، لكّن���ه في �لوقت ذ�ته ل���م يظهر ح�سًما في مالحق���ة رموزه )�كتفى باعتق���الٍت موؤّقتٍة 
و�إقفاٍل للمقاّر(. فقد �ساهمت "�لفجو�ت" �لأمنّية و�ل�ّسيا�سّية هذه، في �نطالق �لحزب �لإ�سالمّي 
بور�س���ة ��ستقط���اٍب تعمل في �لم�ستوي���ات �لّدعوّية و�لجتماعّية، وهي من �آلي���ات "تركيز" عنا�سر 
�لق���ّوة لدى غالبّي���ة ت�سكيالت �لحركات �لإ�سالمّية، بما ي�س���ّكل دورًة كاملًة "للّنخب" �لمجتمعّية ل 
ت�سبطه���ا �لمحّدد�ت �لقائمة في �لأمن و�ل�ّسيا�سة. لي�ستم���ّر �لإخو�ن على هذه �لطريق حّتى ت�سّلم 

حزب �لبعث لل�سلطة و�إنهاء �لحياة �ل�ّسيا�سّية في �لعر�ق خارج �لحزب.

"�لجماعة" في مو�جهة �لبعث
ج���اء زم���ن "�لبعث" لير�سم ن�سًقا جديًد� في عمل "�إخ���و�ن" �لعر�ق، �إذ لم يخطر على بال �لقيادة 
�أّن �لجماع���ة باتت على طريق تحّولٍت جذرّيٍة في �لأد�ء، بما يتجاوز �لحركة  "�لولي���دة" وقتها 
�لّدعوّية. فغياب �لهو�م�س �ل�ّسيا�سّية و�لجتماعّية في زمن �لحركة �لقومّية، ي�ساف �إليه ��ست�سعار 
�لق���ّوة �لهائل ل���دى �لّتيار �لإ�سالمّي في مرحل���ة �ل�ّسبعينّيات )مو�جهة �لأنظم���ة "�لقومّية"(، بد�أ 
���ر�ع �لمحتدم عل���ى "�لّنظ���ام" و"هوّيته". عل���ى �أّن �لعامل  بنق���ل �لإخ���و�ن تباًع���ا �إل���ى مثّلث �ل�سّ

�لحا�س���م كان في غياب �ل�ستق���ر�ر عن �لقيادة �لعر�قّية في �سنو�ته���ا �لأولى، �لأمر �لذي فتح 

عبد�هلل زغيب

ث���الث �سنو�ت "م�سرّية" كانت كافيًة لبن �لمو�سل محمد محم���ود �ل�سّو�ف، على طريق �سناعة 
�إح���دى �أعقد تجارب "�لإخو�ن �لم�سلمين"، و�أكثرها �إنتاًج���ا للتناق�سات. �لّتلميذ "�لمعجزة" كما 
�سّم���اه �سيخ �لأزه���ر وقتها م�سطفى عبد �لرز�ق �سنة 1946، و�ظب عل���ى متابعة در��ساته �لفقهّية 
�لعلي���ا، كما "تعبئت���ه" �ل�ّسيا�سّية على يد موؤ�ّس����س �لجماعة ح�سن �لبّنا في �لمق���ّر "�لأم" بمنطقة 
�لحلمّي���ة. وهكذ� �نطلق "�لمر�قب �لعاّم" �لعر�قّي �لأّول في عمله �ل�ّسيا�سّي مرتكًز� �إلى �أ�سا�سّيات 
"�لمر�سد �لعاّم" �لأّول �ل�ّسيخ �لبّنا، فاأن�ساأ جمعّية �لأمر  �لّنهج �لعملّي لدى  "قيامة" �لجماعة في 
بالمع���روف و�لّنه���ي ع���ن �لمنكر، ث���ّم �أ�ّس�س جمعّية �لأخ���وة �لإ�سالمّي���ة عام ثماني���ة و�أربعين بعد 
��ستقطابه لعالم �لّدين �أمجد �لزهاوي، وتلك كانت �لّلبنة �لأخيرة على طريق تاأ�سي�س كياٍن �سيا�سٍيّ 
ر�سميٍّ لالإخو�ن في �لعر�ق عام 1960 رغم �لخالف مع قيادة "ثورة" عام ثمانية وخم�سين ولجوء 

�ل�سّو�ف �إلى تركيا.
وعلى هذ� �لمنو�ل "�لإ�سكالّي" �نطلقت �لجماعة في ن�ساطها �ل�ّسيا�سّي �لمبا�سر، و�إن ��ستمّر �لأمر 
لب�سعة �سهور فقط، حيث حّل نظام عبد �لكريم قا�سم "�لحزب �لإ�سالمّي" ومنع �أن�سطة �لجمعّيات 

العراق:  "الجماعة" في 
باقية وتتمدد

بداأ الفرع العراقّي لجماعة "الإخوان" مواجًها للرفاق في "حزب البعث"، قبل 
اأن يرك��ب قط��ار العملّية ال�ّصيا�صّي��ة اّلتي اأعقبت الحت��ال الأميركّي في العام 
2003، ليظهر وكاأّنه متوافق تماًما وخرائط ال�ّصرق الأو�صط الجديد ومخّططاته، 
قبل اأن تاأت��ي الّرياح بتعقيداٍت جديدٍة، وينقلب على الجماعة كثيرون، لتبقى 
على ر�صي��ف الم�صتقبل المجهول في البلد اّلذي يواج��ه اليوم اأكثر من تهديٍد 

. وجودٍيّ

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

اآثرت الجماعة اأن تكون �سريًكا كاماًل لالأميركّي في العملّية ال�ّسيا�سّية ف�ساهمت في "مجل�س الحكم النتقالّي".

9293 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



ب�سرعٍة قيا�سّيٍة، وبد�أت بالنفتاح على ق�سايا تتجاوز "حدود" �نخر�طها �ل�ّسابق. فكان لها موقٌف 
و��س���ٌح �إل���ى جانب �إير�ن �إبان �لحرب م���ع �لعر�ق، وهو يتقاطع مع دعم �لّنظ���ام �لإير�نّي للتنظيم 
�لمرك���زّي في م�س���ر، وكذلك في عدٍد من دول �لخلي���ج �لعربّي. لكّنه قبل كّل �س���يٍء قّدم نموذًجا 
مبا�س���ًر� لطبيعة "�لإ�سبارة" �لوطنّية �ّلتي تت�سّرف �لجماعة على �أ�سا�سها، و�لّتي تتجاوز �لحدود 
ا لم�سلحتها، يقوم على "�عتبار�ٍت" "مركزّيٍة" لدى  �لجيو�سيا�سّية �لقائمة، وتقّدم "تقديًر�" خا�سًّ
"�لمر�سد �لعاّم". وهذه كانت من �لأ�سباب �لأ�سا�سّية لل�سد�م �لبعثّي-�لإخو�نّي )�سوريا و�لعر�ق( 
وقبل���ه �لّنا�سرّي-�لإخو�ن���ّي. �إذ �إّن �لهوّي���ة "�لإ�سالمّية" �لمتخّطية لالأقط���ار �لقومّية ومحّدد�تها 
 ،" �لوطنّية، تخلق -كما "�ل�ّسيوعّية" في زمن �ل�ّسوفيات– "�أنظمًة" ذ�ت �متد�ٍد عقائدٍيّ "خارجٍيّ

تقوم على هرمّيٍة "تنظيمّيٍة، وعلى طبيعٍة "وظيفّيٍة" �سبه د�ئمٍة.

�لجديد �لأو�شط  "�إخو�ن" �ل�ّشرق 
في عر�ق ما بعد غزو 2003، بد�أت "�سخ�سّية" �لإخو�ن بالّتبلور هناك وفًقا للمتغّير�ت �ّلتي طر�أت 
ة �أّن �لمعطيات �لمحلّية كانت �سديدة �لّتعقيد و�سعبة  على عمل �لجماعة في �لّد�خل و�لخارج. خا�سّ
�له�س���م على غالبّية �لأطر�ف �ّلتي �ساركت �لأميركّي ف���ي حربه و�ساهمت في �لمرحلة �لّتاأ�سي�سّية 
لم���ا بعد �سقوط بغد�د. لذ� �آثرت �لجماع���ة �أن تكون �سريًكا كاماًل لالأميركّي في �لعملّية �ل�ّسيا�سّية 
ف�ساهم���ت ف���ي "مجل�س �لحكم �لنتقالّي" م���ن خالل �لقيادّي في �لح���زب �لإ�سالمي مح�سن عبد 
�لحمي���د و�لقي���ادّي �لإخو�نّي �لكردّي �سالح �لّدين بهاء. وهي عملت ف���ي �لوقت ذ�ته على تاأ�سي�س 
"�لجبهة �لإ�سالمّية للمقاومة �لعر�قّية" ومن ف�سائلها "حما�س �لعر�ق" و"كتائب ثورة �لع�سرين" 
و"كتائ���ب �س���الح �لّدين" و�لّتي عملت لفترٍة قليلٍة �إلى جانب ف�سائل "�لمقاومة" �إلى �أن �نتهى بها 

حو�ت". �لأمر على �لجانب �لآخر �سمن ما ُعرف لحًقا ب�"�ل�سّ
وق���د ج���اء "�نخ���ر�ط" �أجنح���ة �لإخ���و�ن في �لعم���ل �لع�سك���رّي كما �أظه���رت �ل�ّسياق���ات �لالحقة 
لتل���ك �لم�ساأل���ة، بمثاب���ة �لّتاأ�سي�س لح�سوٍر قويٍّ ف���ي �لبيئات �لحا�سن���ة �أو "�لمحتملة" في �لو�سط 
و�لغ���رب حّتى كرد�ستان، نظ���ًر� لمعرفتها �لعميقة بالمنطقة "�لمجهولة" حّتى �ليوم لكامل �لّنخبة 
تها �لمحلّية  �لعر�قّي���ة �لحاكمة في عر�ق ما بع���د �لغزو. وهكذ� �أخذت "�لجبه���ة �لإ�سالمّية" ح�سّ
بع���د م�ساركاٍت من خالل "كتائب ث���ورة �لع�سرين" في عملياٍت ع�سكرّيٍة مبا�سرة �إلى جانب تنظيم 
"�لقاعدة" في محيط بغد�د وفي �لفلوجة تحديًد�. �إلى �أن و�سل �لأمر ب�سرورة لملمة �لمغامرة 
حو�ت"  �لع�سكرّي���ة �لق�سيرة، وح�سد غاللها عبر ��ستثماٍر عك�سٍيّ مبا�س���ٍر، فكانت "مجال�س �ل�سّ
باك���ورة "و�سوح" �لروؤية �لإخو�نّية للع���ر�ق "�لحديث"، �إذ �ساهم �لإخ���و�ن عبر "حما�س �لعر�ق" 

ب�سكل فاق جميع �لمنخرطين في �ل�سحو�ت ومنهم "�أبو ري�سة".
وبه���ذه �لطري���ق "�ل�ّسائكة" و�لطويل���ة، "��سترى" �إخو�ن �لع���ر�ق "مظّلًة" �أميركّي���ًة و"�سنًد�" 

باب �ل�ستثمار و�لطموحات، وتحديًد� لدى �لجماعة �ّلتي "تفتر�س" �أّنها ت�سّكل �متد�ًد� "طبيعيًّا" 
للبيئة �لحا�سنة �ّلتي ترتكز عليها �لّنخبة �لعر�قّية �لحاكمة، وعلى ثالث مر�حل منذ �لثورة �لأولى 

على �لّنظام �لأميرّي في بغد�د.
�أثب���ت "�إخ���و�ن" �لعر�ق في �لعقدي���ن �ل�ّسابقين لحرب �لخلي���ج �لأولى، �أّنهم بات���و� تنظيًما محليًّا 
�لخا�ّس  �لّتنظيم عل���ى حّيزه  �لّظ���روف وح�سول  ق���ادًر� عل���ى "�لّتجّمع و�لجتماع" عن���د ن�سوج 
للمن���اورة و�لعم���ل �لعلنّي. وقد �أ�ّس�س "�لإخو�ن" لذلك عبر خط���و�ٍت معّقدٍة �أف�ست �إلى �لّتوّغل في 
كام���ل "�لبيئات" �لعر�قّية وتحديًد� �لعربّية-�لكردّية-�لّتركمانّية، ما يعني �أّن "�لجماعة" نجحت 
في ��ستثمار "�لفجو�ت" �لجتماعّية �ّلتي �أنتجها ��سطد�م "حزب �لبعث" بالمجتمعات �لمحلّية، 
و�أوج���دت لنف�سها دينامّي���ات "تاأ�سي�سّية" تنتظر "حتمّي���ة" ت�سّظي �لبعث وف���ق �ل�ّسياقات �لقائمة 
ا  وقته���ا. لك���ّن ه���ذ� لم يع���ن "��ستكان���ًة" د�ئمًة من بغ���د�د، وه���ي �ّلتي و�جه���ت "�لإخ���و�ن" �أمنيًّ
���ا )م���ع ف�سٍل �جتماع���ٍيّ و��سٍح(. وقد ظهر �لأم���ر جليًّا في �إعد�م �أع�س���اء "خلّية �سرمد"  و�سيا�سيًّ
�لإخو�نّية �ّلتي �أ�ّس�سها �سرمد �لّدوري، و�إعد�م و�سجن �أع�ساء "تنظيم �لمقد�دّية" �لإخو�نّي بد�ية 
�لح���رب �لعر�قّية �لإير�نّية، و�سوًل �إلى تنظي���م "عبد �لمجيد �ل�ّسامر�ئي" عام 1987 �لذي �عتقل 

على �إثره �لمئات.
وم���ا بين �لعمل �لأمنّي و�ل�ّسيا�سّي، و�لرتكاز على �لّن�ساط �لّدعوّي، تطّورت "�لجماعة" في �لعر�ق 

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

يدرك اإخوان العراق في المرحلة الحالّية، اأّن الج�سم الّتنظيمّي المتعّدد الوجوه، لم يعد ناجًعا في زمن ما بعد "تنظيم الدولة".
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كام���ل طاقاتهم لتاأمين "نقاط" قّوٍة �سبه د�ئمٍة ف���ي بيئتهم �لحا�سنة. وهي من متطّلبات م�ساركة 
�أو مو�جه���ة �أي ت�سوّي���ة "تق�سيمّية" ممكنة، م���ع �لبقاء �إلى جانب بغد�د ف���ي �أّي �سر�عاٍت مرتقبٍة، 

بالّتو�زي مع �لمناف�سة �لمحتدمة �لقادمة من �سا�سة �لمو�سل ومحيطها.
وق���د ب���د� و��سًحا في �لفترة �لقريبة �لما�سّية �سعي �لإخو�ن لإنج���اح موؤتمر بغد�د �لذي تّم تاأجيله 
���ٍة" �سيا�سّيٍة للمناطق �لو�سطى و�لغربّية، يمك���ن لها �أن تتحّول �إلى  لحًق���ا، ف���ي �سبيل �إن�ساء "من�سّ
"�سريٍك" كامٍل على �لطاولة �لعر�قّية �إّنما وفق روؤية تنظيم �لإخو�ن بمحّدد�تها �لمحلّية و�لإقليمّية. 
وق���د �سّكلت عملّية �لبحث ف���ي �إقامة �لموؤتمر على �لأقّل منا�سبًة للخو�س في تحالٍف �سيا�سٍيّ يمكن 
ل���ه �أن ينع����س حظوظ �لإخو�ن في �لمرحلة �لمقبلة، و�إن ت�سّبب �لأمر باإحر�ٍج بل وحّتى خالفاٍت مع 
�لحكوم���ة، نظًر� ل�ستيعاب �لجبوري عدًد� من �ل�ّسخ�سي���ات غير �لمرغوب فيها د�خلًيا، وتحديًد� 
�ل�ّسخ�سيات �ّلتي تعّر�ست لمالحقاٍت ق�سائّيٍة في زمن رئي�س �لوزر�ء �ل�ّسابق نوري �لمالكي ومنها 

وزير �لمالّية �ل�ّسابق ر�فع �لعي�ساوي �لمالحق بتهم ف�ساٍد منذ عهد �لمالكي.

�لإخو�ن "�لمنقلبون" على 
ومع ما يحظى به �لجبوري من رعايٍة قطرّيٍة-تركّيٍة )ظهرت في فر�سه على موؤتمر �أنقرة(، يّتجه 

�لّرج���ل خ���الل �لفترة �لحالّي���ة و�لقريبة �لمقبلة، �إل���ى تو�سيع تحالفاته كي ت�س���ل �إلى م�ستوى 

���ا م�ساعًفا في م�ساهمته���م �لأ�سا�سّية في �لق�ساء على "دولة �لع���ر�ق �لإ�سالمّية" بن�سختها  �إير�نًيّ
"�لقاعدّي���ة"، �إ�ساف���ة �إلى �سرب ع�سر�ت �لّت�سكيالت �لع�سكرّية �لمناه�سة لالحتالل �لأميركّي 
���رر �لعك�سّي، عبر  ا لل�سّ م���ن خ���ارج "د�ئ���رة" �لقاعدة، وعب���ر �آلّيات عمل ت�سمن "�حت���و�ًء" قيا�سيًّ
تعوي���م �سخ�سّي���اٍت ع�سائرّيٍة )بالّتعاون مع بغ���د�د( على �أّنها �ساحبة �لم�س���روع و"�لهبة" ح�سًر� 
وف���ي مقّدمها �ل�ّسيخ معاوي���ة �لجبارة و�ل�ّسيخ عب���د �ل�ّستار �لري�ساوي )�أبو ري�س���ة(. لكن قبل هذ� 
وذ�ك، جاء هذ� �ل�ّسياق لي�سمن لالإخو�ن مقعًد� د�ئًما على طاولة �سنع �لقر�ر، وممّثاًل �سبه وحيد 
لمناطق �لو�سط و�لغرب، وليتحّول �لحزب �لإ�سالمّي �أو �أّي نموذٍج �إخو�نيٍّ محّدٍث �إلى �سريٍك د�ئٍم 

في �ل�ّسلطة بل حّتى �سانٍع لبع�س �ل�ّسيا�سات.

ر�ع على "�لّرعاة" �لهيكلة" و�ل�شّ "�إعادة 
ي���درك �إخو�ن �لعر�ق في �لمرحلة �لحالّي���ة، �أّن �لج�سم �لّتنظيمّي �لمتع���ّدد �لوجوه، لم يعد ناجًعا 
ف���ي زمن ما بعد "تنظي���م �لدولة". �إذ تثبت �ل�ّسياقات تباًعا قي���ام غالبّية �لمنخرطين في �لعملّية 
�ل�ّسيا�سّي���ة �لعر�قّية بحم���الٍت وم�ساري���ع عملياتّيٍة 
لك���ّن  "موؤ�ّس�ساته���م" �ل�ّسيا�سّي���ة.  لإع���ادة هيكل���ة 
خ�سو�سّي���ة �لإخو�ن هن���ا، تكمن ف���ي �أّنهم "ورثة" 
بالق���ّوة و�لفعل للبيئ���ة �لعر�قّية �لو�سط���ى، لكونهم 
"عن�سًر� عاقال" في �لأجند�ت �لمحلّية )�لئتالف 
�لحاكم( وكذلك لدى �لرعاة �لّدولّيين و�لإقليمّيين 
)با�ستثناء �ل�ّسعودّية و�لإم���ار�ت(، ول�سمول غالبّية 
�لبد�ئ���ل "�ل�ّسعبّية" من �لإخو�ن ف���ي بوتقة قو�نين 
�لأكثر  وم�سّمياته���ا  ب�سوره���ا  "�جتث���اث" �لبع���ث 
تحديًث���ا. ل���ذ� تب���دو "�لحركّية" �لّد�خلّي���ة �لقائمة حالًيا، �أكث���ر مر�حل �لجماع���ة "�نفتاًحا" على 
�لخيار�ت "�لّتمّددّية" في �لّد�خل، وبغياب "مفتر�س" للمناف�سة �لمحلّية، �ّلتي غالًبا ما تقوم على 

جماعاٍت تدور في فلك "�لبعثّيين" �أو "�لجهاديين".
وهك���ذ� ين�سط "زعيم" �لّتي���ار �لإخو�نّي في �لعر�ق �سليم �لجبوري خالل �لفترة �لحالّية في عملّية 
بناٍء معّقدٍة للتحالف���ات، ي�سبقها تر�سيخ كيان �لإخو�ن �لحزبّي �لجديد �لمتمّثل ب�"�لّتجّمع �لمدنّي 
لالإ�س���الح"، وه���ي عملّية تقوم عل���ى تميي���ع �لّتاريخ �لقريب للح���زب �لإ�سالم���ي، و�لنطالق نحو 
�لّتناف�س على �لبيئات �لمحلّية من خالل مقاربات تختلف في �ل�ّسكل على �لأقّل، لكّنها ل تخرج عن 
ة و�أّن �لّتجاه "�لنف�سالّي "�سمال"  "محّدد�ت" �لعمل �ل�ّسيا�سّي في ظّل عر�ق ما بعد �لبعث. خا�سّ
ل���م ي�سهد �سع���وًد� وندّية لم�سروع �لّدول���ة �لو�حدة كما يح�سل �لآن، ما يفر����س على �لإخو�ن بذل 

الّتناف�س فيما يتعلق باإعادة الإعمار 
والح�شول على "رعاياٍت" خارجّيٍة 
اإ�شافّيٍة، يترّكز في الفترة القريبة 

المقبلة على عدد من ال�ّشخ�شيات 
اّلتي تمّكنت من "تحييد" ق�شم من 
جماهير الإخوان وا�شتقطابهم في 

مرحلة اأخرى

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

ل "يعّول" في الّدولة "الوطنّية" على من يرفع "الأممّية" الإ�سالمّية �سعاًرا في النّ�ساطين الجتماعّي وال�ّسيا�سّي.
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"�لح�س���د �لع�سائ���رّي" بمحافظ���ة �سالح �لّدين بحيث يقود يزن �لب���ن �لأكبر للجبوري �إحدى هذه 
�لف�سائل.

وبمع���زل عن �لعناوين �لكب���رى للتمو�سع �ل�ّسيا�سّي، فاإّن "�لم�ستوى" �لثاني بعد �ل�ّسر�كة �ل�ّسيا�سّية 
�لكاملة �ّلتي يطلبها �لّتحالف �لإخو�نّي هذ� عقب �لنتخابات، يترّكز حول �لحر�ك �لمحلّي. وهكذ� 
ف���اإّن عم���ل �لإخو�ن ين�سّب في �لفترة �لمقبلة على نقاٍط عّدٍة "مفتاحّيٍة" فيما يتعّلق باأمو�ل �إعادة 
�لإعم���ار وتدّفقاتها م�ستقباًل، وتحديًد� في محافظة �لأنبار باأق�سيتها �لرمادي وحديثة و�لفلوجة. 
وهي من �لمناطق �ّلتي عادًة ما تكون �أولى �لجبهات "�ل�ّساقطة" في �ل�سر�ع مع "�لّتمّرد" �لو�رث 
للمقاوم���ة �لعر�قّية �سابًقا وبع�س �لّتنظيمات �لّتكفيرّي���ة. ومن هنا فاإّن "�لكتلة �لّنقدّية" �لإخو�نّية 
ل���ن تتح���ّرك عر�قًيا �إّل وفق �أجند�ت و�أدو�ت �لإخو�ن ف���ي �لّد�خل، وهي ورقة "قوٍة" يمكن للحزب 
�لإ�سالم���ّي �أو �لإ�سالح �أو مهما كانت �لّت�سمية، 
��ستثماره���ا ف���ي �لّتقا�سم �ل�ّسيا�س���ّي مع بغد�د 
وتحديًد� ف���ي �لفترة �ّلتي �ستظهر فيها �لأمو�ل 

�لقطرّية و�لّتركّية وما ي�سابهها "وجًها".
عل���ى �أّن �لّتناف����س فيما يتعلق باإع���ادة �لإعمار 
و�لح�س���ول على "رعاياٍت" خارجّي���ٍة �إ�سافّيٍة، 
يترّكز ف���ي �لفت���رة �لقريبة �لمقبل���ة على عدد 
م���ن �ل�ّسخ�سي���ات �ّلت���ي تمّكنت م���ن "تحييد" 
ق�س���م من جماهي���ر �لإخ���و�ن و��ستقطابهم في 
مرحلة �أخ���رى. لكّنها جماعات ل���م تتمّكن من 
"�إثب���ات" �ّت�س���اع رقعة �لّتمثي���ل �ل�ّسعبّي هذ�، 
و�عتم���دت ف���ي مخّططه���ا لل�سع���ود �ل�ّسيا�سّي 
�لمقبل على م�ساألة حفظ م�سالح بع�س �لرعاة 
�لخارجّيي���ن. ويمّث���ل �أ�سام���ة �لّنجيف���ي قيادة 
�سد�قة  �إل���ى  يرتكز  و�ل���ذي  "�لّتج���اه" هذ�، 
قوّية م���ع �لمملك���ة �لعربّية �ل�ّسعودّي���ة، و�أخرى 
"�سخ�سّي���ٍة تاريخّيٍة" م���ع تركيا )يتبّنى طرح 
و�لّده �سّم �لمو�سل لتركيا(، رفعت من �أ�سهمه 
في مو�جه���ة "�سديقه �للدود" �سليم �لجبوري. 
�إل���ى جان���ب �سخ�سّياٍت تب���دو �أّنه���ا تّتجه نحو 

ت�سكيل تحال���ٍف �سيا�سٍيّ مو�ج���ٍه لالإخو�ن، 

"�لئتالف �لوطنّي" على �لمقلب �لآخر. وقد تجاوز �لّنجيفي �لكثير من "�لعتبار�ت" في عملّية 
�لّتح�سير لهذه �لّتحالفات، �ّلتي �سيكون من �أعمدتها �لرئي�سّية �سريكه �لجديد محمود �لم�سهد�ني 
ة �ّلتي لم تحظ  بحي���ث يتمّكن �لرجالن من جمع �سخ�سّياٍت و�ّتجاه���اٍت كان لها م�ساريعها �لخا�سّ
ب���الأوز�ن �لمنا�سب���ة. حيث تمّك���ن �لم�سهد�ني من جمع �آخري���ن كم�سعان �لجب���وري و�أحمد كيارة 
�لجب���وري و�سع���دون �لّدليمي و�سع���الن �لكريم وعب���د �لرحمن �للوي���زي وعبد �لرحي���م �ل�ّسمري، 
وبالّتاأكي���د "ذر�ع���ّي" �لم�سهد�ني ح�سين �لفلوج���ي ومحمد �سلمان �لطائي، �إ�ساف���ًة للوزير قا�سم 

�لفهد�وي ورئي�س ديو�ن �لوقف �ل�ّسني لطيف هميم )بمعزل عن �لخالف حول وقف �لأنبار(.
ة حول م�ستقبله و�لّتي  ل يمكن �لجزم بنجاح �لّتحالف بين �لطرفين نظًر� لروؤّية �لم�سهد�ني �لخا�سّ
دفعت���ه لتحري���ك نحو 20 نائًبا في حركٍة "�عتر��سّيٍة" على بع�س عناوين موؤتمر �لجبوري �لموؤّجل، 

وكذلك نظ���ًر� للخلفّي���ة "�ل�ّسلفّية" �ّلتي 
يملكه���ا �لم�سهد�ني، وهي �ّلت���ي ت�سّببت 
ب�سجنه ثّم ط���رده من �لطبابة �لع�سكرّية 
في �لجي�س �لعر�ق���ي �ل�ّسابق بتهمة تبّني 
�لقائل  �لو�قع  لك���ّن  تكفيرّيٍة".  "�أف���كاٍر 
بحتمّية �لمناورة �سم���ن تكّتالٍت كبيرٍة، 
�إ�ساف���ًة للف�سل �لهائ���ل للنخب���ة �لعربّية 
�لفت���رة  ط���و�ل  و�لغ���رب  �لو�س���ط  ف���ي 
�لما�سي���ة، قد يحّتمان عل���ى �لم�سهد�ني 
وم���ا يملك���ه م���ن عنا�س���ر ق���ّوٍة محلّي���ٍة 
وخارجّي���ٍة )تركي���ا( �ل�ّسي���ر ف���ي �لرو�ق 
ة و�أّن  �لإخو�نّي �إل���ى �آخر �لمطاف. خا�سّ
�لجبوري وحزب���ه �لجديد )�لذي �سيرث 
�لإ�سالمّي(  للح���زب  �لّتمثيل���ّي  �لحج���م 
يمتل���ك �لقدرة عل���ى �لّتاأثير ف���ي حلفائه 
�لإقليميي���ن وتحدي���ًد� قط���ر، ف�ساًل عن 
عالقت���ه �لممتازة مع �إي���ر�ن وتحالفه مع 
ا، �إذ يعّد �لحزب  �أ�سدقاء لطه���ر�ن �أي�سً
�لإ�سالمّي من �أقرب �لّتكوينات لع�سائب 
جماع���ات  ت�س���ارك  كم���ا  �لح���ّق،  �أه���ل 
ف���ي  �لجب���وري  وم�سع���ان  �لم�سهد�ن���ي 

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

ل "يعّول" في الّدولة "الوطنّية" على من يرفع "الأممّية" الإ�سالمّية �سعاًرا 
في النّ�ساطين الجتماعّي وال�ّسيا�سّي.
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كاّفًة �لمتعّلقة بمرحلة ما بعد �لحتالل، من "�لجتثاث" �إلى "�لّتحّرر" من "تنظيم �لدولة"، وفي 
�سبيل �لخروج بم�سروٍع متكامٍل ي�سبه �لم�سروع �لكردّي في بد�ياته وقبل تحّوله من حكم ذ�تيٍّ �إلى 

. م�سروٍع �نف�ساليٍّ
ل "يع���ّول" ف���ي �لّدول���ة "�لوطنّي���ة" على من يرف���ع "�لأممّي���ة" �لإ�سالمّي���ة �سعاًر� ف���ي �لّن�ساطين 
�لجتماع���ّي و�ل�ّسيا�سّي. ورّبما كانت �لّنقطة من �أ�سّد عنا�س���ر �لخالف حّدًة بين �لإخو�ن وغالبّية 
�لمكّونات �ل�ّسيا�سّية في �لرقعة �لجغر�فّية ذ�تها. وهم بطبيعة �لحال ل يقّدمون "نموذًجا" مختلًفا 
ف���ي �لحال���ة �لعر�قّية ع���ن باقي "مكّونات" �ل�ّساحة في مرحلة ما بع���د �لّنظام �لبعثّي. وهذه ق�سّية 
���ا لالأ�سلمة �ل�ّسيا�سّية، بل هي �س���د�ٌم طبيعٌيّ مع  ���ا" �أو ��ستر�كيًّا مناه�سً ل تتطّل���ب نموذًج���ا "قوميًّ
"م�ساريع" تمتلك �أدو�ت قيا�س وبناء للقر�ر�ت تّت�سع عن �لمدى �لحيوّي للجغر�فيا �لوطنّية. وهكذ� 
ل يمك���ن �لجزم �إطالًق���ا في �لفت���رة �لم�ستقبلّية بحجم م�ساهم���ة �لإخو�ن في �أّي نم���وذٍج عر�قيٍّ 
�سينبث���ق عن �لمرحلة �لحالّية. لك���ّن �ل�ّسيناريو �لغالب ل يحيد عن "�لخي���ار�ت" �لّترقيعّية ب�سكٍل 
، و�لّتي تقوم على �أ�سا�س ترحيل �لخالفات، وتاأجيل �لبّت بالق�سايا �ّلتي ي�سّكل �لخالف عليها  عاٍمّ

مجمل �لوعي �لوطنيّ �لقائم في �لمرحلة �لحالّية ¶

ومنه���م خمي�س �لخنجر وعبد �هلل �لياور ور�ف���ع �لعي�ساوي و�سعد �لبز�ز ف�ساًل عن �سقيق �لّنجيفي 
�أثيل �لذي يقود "�لح�سد �لوطنّي". 

ي�ساف �إلى هذه �لأطر�ف مجموعة من �لكيانات �لأقّل حجًما وفق قيا�س ما قبل "تنظيم �لدولة"، 
منه���ا تّيار �سالح �لمطلك )�لحو�ر �لوطنّي( وكذل���ك )�لوطنّية( بزعامة �إياد عالوي و�لّتي تمتلك 
ا" في �لبيئة �لو�سطى و�لغربّية، لكّنه���ا ل ت�سّكل "تهديًد�" مبا�سًر� لأيٍّ من "طرفي"  تمثي���اًل "ن�سبًيّ

�لثنائّية �لجديدة �لمت�سّدرة للو�جهة �لعربّية �لعر�قّية خارج مناطق �لجنوب.

"�أجندة" �لجماعة في  "وحدة" �لعر�ق 
�لمختل���ف �لو��سح �ليوم وم�ستقباًل هو �لأزمة �لخليجّية �ّلت���ي �نعك�ست ب�سكٍل مبا�سٍر على �لعالقة 
م���ع تركيا، وبطبيعة �لحال م���ع �لأطر�ف �لثانية و�لثالثة في �سّلم �لرعاية. فلم يعد بالإمكان �لقول 
"مّتحدون"  �أن ت�سيطر على ن�سق  �لّتركّية-�لإير�نّية يمكن  �إّن �ّتجاه���ات "ترعاها" �لبر�غماتّي���ة 
ف���ي مقارب���ة ما بع���د تنظي���م �لدولة، وه���ي مقاربة 
تحف���ظ "�لإخو�ن" على �لجانب �لآخر. بل �إّن �لأمر 
ع���اد و�نفتح مجّدًد� على �ّتجاه���ات �أكثر ر�ديكالّية 
في تقارب وربم���ا تحالف �لّنجيفي م���ع �سخ�سيات 
كخمي����س خنج���ر �لعي�س���اوي. وه���ذ� وح���ده يعطي 
�نطباًع���ا ب���اأّن �أحًد� طّوع �لآخر ف���ي م�سروع ما قبل 
�لنتخابات، فاإّما �أّن �لّنجيفي دّجن خنجر عر�قًيا، 
�أو �أّن �لأخي���ر نج���ح ف���ي فر�س روؤيت���ه �لقائمة على 
. وهذ�  �س���رورة منح �سّنة �لعر�ق منطقة حكٍم ذ�تيٍّ
م���ن غير �لم�ستبعد، بل ه���و �ل�ّسيناريو �لأكثر ترجيًحا مع �لحما�سة �ل�ّسعودّية �لمنقطعة �لّنظير في 
���ٍة �سيا�سّيٍة م�ستركٍة في فترة ما بعد ��ستحقاقات  �لجم���ع ما بين �لطرفين، ونقل عملهما �إلى من�سّ

عام 2018.
وف���ق ه���ذه �لمعطيات و�لمرتكزة �أ�سا�ًس���ا �إلى خالٍف خليجٍيّ حاٍد، وقر�ٍر حا�س���ٍم من �لريا�س و�أبو 
ظب���ي بمو�جه���ة "م�سروع" "�لإخ���و�ن" )�لمناف�س في �لبيئات �لمحلّية( ف���ي �لمنطقة، يبدو �لّتيار 
هذ� من �أكثر �لمحظوظين بنيل �لرعاية �لمفتوحة من �لمملكة )بمعزل عّما يح�سل جنوًبا(، وفق 
�آلّي���ة تعمل على �إف�س���ال �لإخو�ن في محاولة �لح�سول على �سوٍت و�زٍن في عر�ق "�إعادة �لإعمار"، 
ووف���ق �آلّيات "�حتو�ء" �لّتي���ار�ت �لإخو�نّية وتحديًد� في بلد كالعر�ق. وعلى �لمنو�ل ذ�ته وفي حال 
ف�س���ل �لّتقارب �لإير�نّي �ل�ّسع���ودّي، قد ت�سبح �لجبهة هذه �لأكثر عد�ًء لإير�ن في �لّد�خل �لعر�قّي 
)�عتر��س �سيا�سّي غير ع�سكرّي(، وبالّتالي تنفتح �لأمور على ��ستثمار �لبيئة �لعر�قّية ب�"تركاتها" 

ال�ّشيناريو الغالب ل يحيد 
عن "الخيارات" الّترقيعّية ب�شكٍل 

، والّتي تقوم على اأ�شا�س ترحيل  عاٍمّ
الخالفات، وتاأجيل البّت بالق�شايا 
اّلتي ي�شّكل الخالف عليها مجمل 

الوعي الوطنّي القائم في 
المرحلة الحالّية

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

بدا وا�سًحا في الفترة القريبة الما�سّية �سعي "الإخوان" لإنجاح موؤتمر بغداد الذي تّم تاأجيله لحًقا.
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�أح���د�ث 1958 ف���ي زم���ن �لرئي�س كميل �سمعون وم���ا �ساحبها من فرز وطنيٍّ وطائف���يٍّ على خلفّية 
ر�ع �لعرب���ّي �لإ�سر�ئيلّي، كان  �لموقف م���ن �لوحدة �لعربّية وم�سروع �إيزنه���اور وحلف بغد�د و�ل�سّ
لجماع���ة "عباد �لرحم���ن" بطر�بل�س موقٌع �سيا�س���ٌيّ وع�سكرٌيّ و��سح، فاأن�س���اأت مع�سكًر� للتدريب 
و�أقام���ت محطة �إذ�عة "�سوت لبنان �لحّر". وقع �لخالف بين جماعة "عباد �لّرحمن" في بيروت 
�ّلتي كانت ت�سّر على �أن يكون عملها بعيًد� عن �ل�سيا�سة وبين فرعها في طر�بل�س �ّلذي كان �سديد 

�لتاأّثر باأفكار "�لإخو�ن �لم�سلمين" �إلى �أن وقع �لنق�سام. 
ث���ّم عام 1964 برزت "�لجماعة �لإ�سالمية" ب�س���كٍل ر�سمٍيّ بموجب علٍم وخبٍر رقم 224، و�فتتحت 
مركزه���ا ف���ي بيروت، و�أ�س���درت مجلة "�ل�ّسهاب" ف���ي 1 كان���ون �لأول 1966، وكان �أّول �أمين عاّم 
للجماعة هو فتحي يكن. وبّررت ن�سوءها بن�سرٍة معنونٍة "�لجماعة �لإ�سالمية".. مبادئ و�أهد�ف" 
ج���اء فيه���ا: "من مب���ّرر�ت قيام "�لجماع���ة �لإ�سالمية" جه���ل �لم�سلمين بالإ�س���الم وبعدهم عنه 
وتخّليهم عن قيادته، وبالتالي �رتماوؤهم في �أح�سان �لّتجاهات �لماّدّية و�لمذ�هب �لو�سعّية، مّما 

جعل بالدهم ومجتمعاتهم توؤول �إلى قياد�ٍت غير �إ�سالمّيٍة".
م���ا �إن دخل عقد �ل�سبعينّيات حّت���ى تمّكنت �لجماعة من �لنت�سار في �أغل���ب �لمناطق �ل�سنّية على 
�متد�د م�ساحة لبنان، �لأمر �لذي منحها �لجر�أة على خو�س �أّول تجربٍة �نتخابّيٍة نيابّيٍة من خالل 

تر�سيح �لمحامي محمد علي �سّناوي في مدينة طر�بل�س عام 1972.
وعل���ى خلفّي���ة �ل�سد�مات بين "�لإخ���و�ن" ونظام جمال عب���د �لّنا�سر ثّم كتاب���ات �سّيد قطب 

محمد علو�س

¶ ل�"�لجماع���ة �لإ�سالمّي���ة" في لبن���ان منت�سبون و�أن�سار ف���ي �أغلب �لمناط���ق �ل�ّسّنّية على �متد�د 
م�ساح���ة لبن���ان. ولي�س هناك معلوم���اٌت موثوقٌة حول ع���دد كو�درها ول حجمها �لتنظيم���ّي، �إّل �أّن 
�ل�ستق���ر�ء بن���اًء على �لنتخابات �لنيابّي���ة و�لختيارّية �ّلتي جرت خالل �ل�ّسن���و�ت �لما�سّية ت�سير 
�ل���ى �أّن �لّثق���ل �لأ�سا�سّي للجماعة يكمن غالًبا في �لمدن �ل�ّسنّية �لكبيرة مثل طر�بل�س و�سيد� و�لى 
ح���دٍّ م���ا في �لعا�سمة بي���روت ل �سّيما في �لأماك���ن �ل�سعبّية منها. ولها ح�سوٌر لف���ٌت في �لمناطق 
�ّلت���ي فيها �ختالٌط طائفٌيّ ومذهبٌيّ مثل �إقليم �لخّروب و�لق���رى �لحدودّية �لجنوبّية. وهي تحظى 
بح�سوٍر لفٍت في محافظة عّكار �سمال لبنان. وفي �ل�سنو�ت �لأخيرة بد� �أّن ح�سورها �ل�ّسيا�سّي في 
�لأري���اف �أكثر منه في �لمدن �ّلت���ي تر�جع نفوذها فيها، وتقا�سم موؤّيديها كلٌّ من "تّيار �لم�ستقبل" 

و�لّزعامات �ل�ّسنّية ثّم �لّتّيار�ت �ل�سلفّية و�لإ�سالمّية �لأخرى.

مرحلة �لتاأ�شي�س
خرج���ت "�لجماع���ة �لإ�سالمية" من رحم جماعة "عباد �لرحمن" �ّلت���ي �أ�ّس�ست �أّول مركز لها في 
مدينة طر�بل�س عام 1956، متاأثرًة بفكر جماعة "�لإخو�ن" ل �سّيما �لمر�قب �لعاّم لفرع �لتنظيم 
ف���ي �سوري���ا م�سطفى �ل�سباعي �ّلذي فّر �ل���ى لبنان هروًبا من �لحكم �لع�سك���رّي. وعندما �ندلعت 

لبنان: االإ�سالمية" في  "الجماعة 
اإكراهات الحا�سر وتحّديات الم�ستقبل

انك��ّب الدكت��ور محم��د علو�ش طوي��ا عل��ى البحث ف��ي واق��ع الإ�صاميين 
وم�صتقبله��م، وذل��ك بمختلف تنويعاتهم، وق��دم للمهتمين م��ادة جديدة عبر 
برنامج "اإ�صاميون وبعد" الذي بثته �صبكة "الميادين" الف�صائية. وهو يقدم هنا 
قراءة ج�ص��ورة لواقع وم�صتقبل "الجماعة الإ�صامي��ة"، فرع "جماعة الإخوان 

الم�صلمين" في لبنان.
واقع "الجماعة الإ�سالمية" اليوم ل تح�سد عليه.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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بع���د �لطائف، لكّنها لم تنجح �إّل بمقعد و�حد )خالد �ساهر عن عّكار �سمال لبنان( في �نتخابات 
ع���ام 1996، ب�سب���ب عدم قبولها بالكتفاء بتر�سيح �ثنين بدًل من ثالثة للمجل�س �لّنيابّي كما كانت 
رغبة "�لّنظام �ل�سورّي-�للبنانّي"، �ّلذي حر�س على ت�سييق �لخناق �ل�ّسيا�سّي و�لأمنّي عليها، وبلغ 
ذروته عام 2000؛ حيث �نتهى �لأمر باأن خرجت �لجماعة من �لمجل�س �لنيابّي في حينه لتعود في 

�نتخابات 2009 �إلى �لبرلمان بعد فوز مر�ّسحها �لوحيد عن مدينة بيروت عماد �لحوت.
�أّم���ا عل���ى �سعي���د �لنتخابات �لبلدّي���ة و�لختيارّي���ة فقد كانت حظ���وظ �لجماعة �أف�س���ل منها في 
�لحي���اة �لنيابّية. و�إذ� ما قارّنا عدد �لبلديات �ّلتي ف���ازت فيها �لجماعة ب�سكٍل كامٍل �أو تمّكنت من 
خرقه���ا، �إ�سافًة �ل���ى عدد �لمخاتير �لمح�سوبين عليها على �مت���د�د م�ساحة �لوطن مع عددها في 
�لبرلم���ان �لمقت�سر على نائٍب و�حٍد، نج���د �أّن ق�سوًر� وخلاًل كبيرين ينّمان عن ف�سل للجماعة في 
ترجم���ة قّوته���ا �لب�سرّية �لى طاقٍة �نتخابّي���ٍة فاعلٍة في �لبرلمان. ويرجع ه���ذ� - في تقديري- �لى 
جمل���ة �أموٍر منها: ق�سور �لروؤي���ة �ل�سيا�سّية للجماعة في قر�ءة �لّتو�زن���ات �لمحلّية، �أو ��ست�سر�ف 
�لمتغّير�ت �لإقليمّية ذ�ت �لتاأثير �لمبا�سر على �لو�سع �للبنانّي �لد�خلّي، و�لقو�نين �لنتخابّية غير 
�لعادل���ة �ّلتي ُتج���رى بموجبها �لنتخابات �لنيابّية في كّل دورة، وعجز �لجماعة عن ن�سج تحالفاٍت 
حقيقّي���ٍة وقوّيٍة عل���ى �متد�د م�ساحة �لوطن تمّكنها من ��ستثمار ذلك ف���ي �لنفوذ �ل�سيا�سّي، ودعم 
"حزب �هلل" في �لمناطق �لمختلطة مذهبًيا للقوى و�لتّيار�ت �لمناف�سة للجماعة، وهيمنة "تّيار 
�لم�ستقب���ل" وتاأثيره �ل�سلبّي عل���ى �لجماعة تحت يافطة مو�جهة "ح���زب �هلل" و�لقوى �لمناه�سة 

ل�ستقالل �لقر�ر �ل�ّسيا�سّي �للبنانّي عن �لنفوذ �لخارجّي. 

حقبة �لرئي�س �لحريري وما تالها
حكم���ت عالق���ة "�لجماع���ة �لإ�سالمية"م���ع �لّرئي�س رفي���ق �لحريري،�ّل���ذي كان من �أه���ّم و�أقوى 
�ل�سخ�سّي���ات �ل�سنّي���ة �ّلتي �سغلت من�سب رئا�س���ة �لحكومة، �أ�سلوب �لم�سلح���ة �لموؤّقتة، ولم تكن 
�لعالق���ة م�ستقّرًة وذ�ت طبيعة و�حدٍة عل���ى طول م�سارها. فهي كانت محّل تناف�س ل�ستر�كهما في 
نف����س �ل�ّساح���ة �لنتخابّية، ثّم �هتّزت لم�ساري���ن: �لأّول، �عتماد �لحريري"عل���ى رفقاء �سبابه من 
"منّظمة �لعمل �ل�سيوعّي"، و�لثّاني، �لتز�مه بالم�سار �لعربّي �لر�سمّي تجاه فل�سطين؛ �أي منظومة 

�ل�ّسالم ل �لجهاد بكل و�سائله. وهكذ� بقّية �لزعامات �لتقليدّية")2(.
بع����د �غتي����ال �لحريري ع����ام 2005، كان موقف "�لجماع����ة �لإ�سالمية" مت����رّدًد� بين قوى 14 
�آذ�ر وق����وى 8 �آذ�ر. فهي �ساركت �لى جان����ب "حركة �أمل" و"حزب �هلل" في تظاهر�ت "�سكًر� 
�سوري����ا"، كما �ساركت ف����ي �لّتظاهر�ت �ّلتي خرج����ت د�عيًة �لى ��ستقالل لبن����ان عن �لو�ساية 

�ل�سورّي����ة. 

)2) محمد خير علي فرج، قراءة في كتاب: "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان 1975-2000، مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات.

ح���ول �لجاهلّية و�لحاكمّي���ة وتكفير �لّنظم، �سرعت �أو�ساط �لجماعة من���ذ عام 1972 عبر مجّلتها 
"�ل�ّسه���اب" بالح���و�ر �ّلذي �نتهى فيه �لموقف ب���اأّن "�لجماعة �لإ�سالمية"في لبنان هي جماعة 
�ّلتي  �لّدخ���ول في �سر�عاٍت مع �لقوى �لقومّي���ة و�لي�سارّية  "دع���اة ول�سن���ا ق�ساة" و�أّنها تتجّنب 
ت�سّعب���ت و�نت�سرت ف���ي �لعالم �لعربّي، كما تتجّن���ب �ل�سر�ع �لفكرّي و�لمذهبّي م���ع �لتّيار�ت �ّلتي 

�أّطرت نف�سها تحت عناوين �سوفّية �أو �سلفّية". 
ر�ع مع عبد �لّنا�سر دون دعمهم و�إبر�ز ق�سّيتهم،  ولم َيُحل موقفهم �لمغاير لإخو�ن م�سر في �ل�سّ
وتقدي���م روؤيتهم للعال���م، فاأ�سحت مجل���ة "�ل�ّسهاب" في بي���روت �ل���ّذر�ع �لإعالمّيةللجماعة �لأّم 
وغيره���ا من �لف���روع،وكان من كّتابها: يو�س���ف �لقر�ساوي، �أبو �لأعلى �لم���ودودي، يو�سف �لعظم، 
وعب���د �هلل �لنفي�سي، ف�ساًل عن رموز �لحرك���ة �أنف�سهم، مثل: في�سل مولوي وفتحي يكن و�إبر�هيم 

�لم�سري و�سو�هم)1(.
وقد �أقامت �لجماعة موؤ�ّس�ساٍت تربوّيًة وتعليمّيًة، و�أخرى طبّيًة و�جتماعّيًة عنيت بالخدمات �لعاّمة 
و�إغاث���ة �لمنكوبي���ن خالل �لأزم���ات، ور�بطًة للطاّلب �لم�سلمي���ن لها مجّلته���ا و�أن�سطتها، وجمعّية 

ن�سائّية �جتماعّية.
خالل عقد �لثمانينّيات �ساهمت �أحد�ٌث عّدٌة بتو�ّسع 
عم���ل "�لجماعة �لإ�سالمية": �أّوله���ا �نت�سار �لّثورة 
�لإ�سالمّي���ة في �إير�ن وقيام �لجمهورّية عام 1979، 
و�نطالق �سعلة �لجهاد �لمدع���وم �أمريكيًّا وخليجيًّا 
�س���د �لغزو �ل�ّسوفيات���ّي لأفغان�ستان �آخر عام 1979 
م. ث���ّم ق���ر�ر "�لإخ���و�ن" ف���ي فل�سطي���ن بتاأ�سي����س 
"حركة �لمقاومة �لإ�سالمّية" )حما�س( وجناحها �لم�سّلح بعد �لإفر�ج عن �ل�ّسيخ �أحمد يا�سين في 

تبادل �لأ�سرى عام 1985، ما مّهد لتفجير �لنتفا�سة �لأولى �أو�خر عام 1987.
وق���د �سب���ق للغزو �لإ�سر�ئيلّي للبن���ان عام 1982 �أّن حّف���ز �لم�سروع �لمقاوم للجماع���ة ل �سّيما في 

منطقة �سيد� ومحافظة �لجنوب. 
تز�من تطّور عمل �لجماعة مع تفّجر �ل�سر�ع بين حركة "�لإخو�ن" في �سوريا و�لرئي�س حافظ �لأ�سد، 

�لأمر �ّلذي ترك �لأثر على طبيعة �لعالقة بين �لوجود �ل�سورّي في لبنان و"�لجماعة �لإ�سالمية".

�لعمل �ل�شيا�شّي �لعاّم
ف���ازت "�لجماع���ة �لإ�سالمية" بثالثة مقاعد نيابّية )فتحي يكن ع���ن طر�بل�س، زهير �لعبيدي عن 
بيروت، �أ�سعد هرمو�س عن �ل�سنّية �سمال لبنان( في �نتخابات عام 1992، وهي �لأولى �ّلتي ُتجرى 

)1) اأم���ل عيتاني، واآخرون، "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان منذ الن�ساأة حتى 1975، من�سورات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات، بيروت، 
2009، �س 98.

كانت الجماعة منذ ن�شاأتها م�شكونة 
اإلى حدٍّ بعيٍد ل �شّيما في �شنوات ما 
قبل الّتحرير عام 2000م، بق�شايا 
الأ�شلمة و�شرعّية الحكم واإ�شالمّية 

الق�شّية الفل�شطينّية
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جي���ل �لموؤ�ّس�سي���ن، و�س���ط تحّدياٍت د�خلّي���ٍة وخارجّيٍة غي���ر م�سبوقٍة على �سعيد ح���ركات �لإ�سالم 
�ل�سيا�س���ّي وتف�ّسي ظاهرة �لّتطّرف �لمذهبّي، و�إ�سر�ٍر �سدي���ٍد عند �لّنظم �لعربّية في قمع وتفتيت 

ومحاربة كّل �أ�سكال تّيار�ت �لإ�سالم �ل�سيا�سّي.
ولأّول م���ّرٍة، ت�سهد "�لجماعة �لإ�سالمية" تملماّل كبيّر� و�سط قط���اع �ل�ّسباب فيها �ّلذي �أّثرت فيه 
موج���ة �لنتفا�سات �لعربّية ف���ز�دت تطّلعاته، وكبرت طموحاته، وكان لنج���اح عن�سر �ل�ّسباب في 
تفجي���ر �لّث���ور�ت وقيادتها، كما كان للّث���ورة �لّتكنولوجّية في عالم �لّتو��س���ل و�لّت�سالت دوٌر فّعاٌل 
وغي���ر م�سب���وٍق في �لّتاأثي���ر على طبيعة و�آلّي���ات �لّتفكير عن���د �سباب �لجماعة. وق���د �نعك�ست هذه 
�لمتّغي���ر�ت بو�س���وٍح في دعو�ت �ل�ّسباب �ل���ى �لّتمّرد على �ل�ّسيوخ، و�لخروج ع���ن �لّطاعة �لماألوفة 
ع���ادًة، و�لمناد�ة باإز�حة �ل�ّسي���وخ و�إف�ساح �لمجال �أمام �ل�ّسباب لتوّل���ي �لم�سوؤولّيات �لكبيرة. ولّما 
ل���م ي�ستج���ب �ل�ّسيوخ لتلك �لن���د�ء�ت �ل�سبابّية نّفذ �ل�سب���اب ما ي�سبه �لع�سيان عل���ى �ساكلة بع�س 
�لعت�سام���ات �ّلت���ي جرت �أم���ام مقّر �لجماعة في مدين���ة طر�بل�س ب�سكٍل ل���م تعرفه �لجماعة من 
ة �أّنها تكاد تكون ع�سّيًة تماًما على �لنق�سام �أو �لتمّرد �لد�خلّي وتتمّتع بهرمّيٍة تنظيمّيٍة  قبل، خا�سّ
محكم���ٍة. بعد ذلك ح�سل خالٌف بي���ن قياد�ت �لجماعة و�أمينها �لع���اّم �لأ�سبق فتحي يكن، �نتهى 
بخ���روج بع�س �ل�سخ�سّيات من رحم �لجماعة و�للتحاق ب���� "جبهة �لعمل �لإ�سالمّي" �ّلتي �أ�ّس�سها 

�لر�حل يكن دون �إحد�ث �سرٍخ حقيقٍيّ في ج�سم �لجماعة.

كانت "�لجماعة �لإ�سالمية" مترّددًة بين �لفريقين، وتعي�س تحت �سغط جمهورها و�لمز�ج �ل�سنّي 
�لعاّم �ّلذي كان يحّمل �سوريا وحلفاءها �لد�خلّيين م�سوؤولّية �غتيال �لحريري. 

م���ا كان يقلق "�لجماعة �لإ�سالمي���ة" حّتى حينه هو �أطروحات بع�س �ليمي���ن �لم�سيحّي �لذي ر�ح 
ي�س���ّكل �أغلب �لقوى �لفاعل���ة في 14 �آذ�ر. فتاريخ �ليمين �لم�سيحّي في نظر "�لجماعة �لإ�سالمية" 
م�س���يء لعروبة لبنان و�إ�سالمّيته كما هو م�سيء للق�سّية �لفل�سطينّية وللق�سايا �لعربّية و�لإ�سالمّية 
ب�س���كل ع���اّم ل �سّيما فيما يتعّلق بالعالقة �ّلت���ي جمعت �ليمين �لم�سيحّي م���ع �إ�سر�ئيل في مو�جهة 

�لوجود �لفل�سطينّي في لبنان و�لتاآمر على ق�سيته.
بع���د ��ستيعاب �لجماعة �سدمة �لغتيال، وجدت نف�سها منح���ازًة بقّوٍة �لى �ل�ّسارع �ل�سنّي �لغا�سب 
بعموم���ه، حيث �عتبر �لغتي���ال ��ستهد�ًفا لحقوق �لطائفة �ل�سنّية و�لني���ل منها ولي�س فقط �غتياًل 

ل�سخ�سّية �سيا�سّية لبنانّية وح�سب. 
ٍة م�ستقّلٍة  وق���د حاولت "�لجماع���ة �لإ�سالمية" منذ عام 2005 �أن تك���ون ذ�ت طبيعٍة وهوّي���ٍة خا�سّ
ومتماي���زٍة ع���ن �ل�سطفافات �ل�سيا�سّي���ة في لبنان 
رغ���م �لمغريات �ّلت���ي قّدمها لها "ح���زب �هلل" من 
���ا �لّت�سهي���الت �ّلتي ب���د�أ "تّيار  ناحي���ٍة، ورغ���م �أي�سً
�لم�ستقب���ل" يعر�سه���ا �أمامه���ا للوق���وف خلف���ه في 

مو�جهة "حزب �هلل".
و"�لجماع���ة  �هلل"  "ح���زب  بي���ن  �لفت���ور  �زد�د 
�لإ�سالمية" مع �زدياد �لأحد�ث �ل�سيا�سّية و�لأمنّية 
حيث حّملت "�لجماعة �لإ�سالمية" حزب �هلل -رغم �لوقوف �لى جانبه ودعم مقاومته- م�سوؤولّية 
�لع���دو�ن �ل���ذي �سّنته �إ�سر�ئيل على لبنان ع���ام 2006. وكانت �لجماعة مرتاب���ًة من �سلوع �لّنظام 
�ل�س���ورّي وحلفائ���ه في �أح���د�ث نهر �لبارد ع���ام 2007 لخلق �أزم���اٍت �أمنّيٍة و�سيا�سّي���ٍة تق�سي على 

محاولة لبنان بدء �سفحة جديدة من ��ستقالله �ل�سيا�سّي. 
ل���م تقط���ع "�لجماعة �لإ�سالمية" �لعالقة مع "حزب �هلل"، ولم تنح���ز كلّيًة �لى قوى 14 �آذ�ر حّتى 
وقع���ت �أح���د�ث 7 �أيار 2008 حيث �عتب���رت �لجماعة �أّن �لحزب قد تمادى ف���ي تعّديه على �ل�سارع 
�ل�ّسنّي في بيروت وهو ل يتوّقف عن ه�سم �لّدولة و�ل�ّسيطرة على موؤ�ّس�ساتها وفر�س قر�ره �ل�سيا�سّي 

عليها. 

ا عّز�م �لأّيوبي �أميًنا عامًّ
���ا للجماعة �لإ�سالمّية خلًف���ا لإبر�هيم �لم�سري، بعد  �نتخ���ب ع���ّز�م �لأّيوبي عام 2016 �أميًنا عامًّ
مخا����سٍ ع�سيٍر للّثور�ت و�لنتفا�سات �لعربّية. فالأّول م���رٍة ياأتي �أحد �لى هذ� �لمن�سب من خارج 

تقّل�س طموح "الجماعة" في ال�شنوات 
الأخيرة من م�شروٍع حزبيٍّ راغٍب 
بعبور الطوائف اإلى جماعٍة دينّيٍة 
حري�شٍة على مكت�شبات الطائفة 

ال�شّنّية �شيا�شًيا في الدولة والمجتمع

قوات الفجر - الجناح الع�سكري للجماعة الإ�سالمية.
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�لعم���ل �لموؤ�ّس�ساّت���ي و�لنف���وذ �ل�سعّبي �لعري����س على �مت���د�د �ل�ساحة �ل�ّسنّية، م���ا يجعل �لجماعة 
تتعام���ل مع �لمعطيات �ل�سيا�سّية �لد�خلّي���ة محكومًة باأمرين: تحالٍف مو�سع���ٍيّ ومناطقٍيّ يتنا�سب 
م���ع كّل منطقٍة على حدٍة، �أي تحالف���ات تكتيكّية �نتخابّية ولي�ست تحالًف���ا �سيا�سًيا و��سًعا، و�ل�ّسعي 
�ل���ى ��ستنها�س �ل�سارع �ل�سّنّي ومحاول���ة توحيده في وجه ما تر�ه تهديًد� حقيقيًّا لمكا�سب �لطائفة 
�ل�ّسنّي���ة في �لّد�ستور و�لحي���اة �ل�ّسيا�سّية �ليومّية لك�سر �لنفوذ �لخارجّي عل���ى �لقياد�ت �ل�سنّية �أو 

ذ�ك �لد�عم للقوى �لمناف�سة في �لمقلب �لآخر. 
و�أخ���ًذ� بالتحّولت �لإقليمّي���ة �ّلتي بدت تميل ل�سالح �لمحور �لإير�نّي ف���ي �لمو�جهة �لمفتوحة في 

�سوري���ا و�لع���ر�ق و�ليم���ن ولبنان، 
�أع���اد �لأّيوبي �لنفتاح ب�سكٍل ن�سبيٍّ 
وح���ذٍر عل���ى �إير�ن و"ح���زب �هلل" 
م���ن جديٍد في �لوق���ت �ّلذي م�سى 
في���ه �ل���ى تعزي���ز �أو��س���ر �لعالقة 
مع تركي���ا وقطر، ومحاول���ة تنمية 
�لعالق���ات م���ع �ل�ّسعودّي���ة �ّلتي لم 
تنقطع يوًم���ا �إّل �أّنه���ا كانت تر�وح 
لأولوّي���ات  تبًع���ا  م���دٍّ وج���زٍر  بي���ن 

�ل�سيا�سة �ل�سعودّية نف�سها.

روؤية وطن
نجد �س���دًى للهو�ج�س �ّلتي حكمت 
فترة عّز�م �لأّيوبي في "روؤية وطن" 
�ّلت���ي تقّدمت بها �لجماعة. �إذ بعد 

م���رور 10 �أ�سهر تقريًبا على �نتخاب ع���ّز�م �لأيوبي �أميًنا عاًما، خرجت "�لجماعة �لإ�سالمية" في 
لبن���ان بوثيقتها �لجديدة �ّلتي حملت عنو�ن "روؤية وطن"، في موؤتمرها �لعاّم �لذي ُعقد في �لر�بع 
ع�س���ر من �أيار2017 في �لعا�سمة بي���روت حيث قّدمت �لجماعة روؤيته���ا �ل�سمولّية �لجديدة �سمن 
محاور �أ�سا�سّية �أربعة: هي �لبناء �لقيمّي، و�لبناء �لموؤ�س�سّي، و�لبناء �لمجتمعّي، وبناء �لّدولة، غير 

متنا�سيٍة لدور �لمر�أة �أو �ل�سباب في م�سروعها.
يلّخ����س رئي�س �لمكتب �ل�سيا�سّي للجماعة �أ�سعد هرمو�س في حو�ر مع وكالة "�لأنا�سول" م�سمون 
�لتوّج���ه �ل�سيا�سّي �لجدي���د للجماعة �ّلتي �ستحر�س على �لعمل في ثالث دو�ئر: �لّد�ئرة �لأولى من 

" ينتج  حي���ث �لأهمّي���ة و�لأولوّية هي �لّد�ئ���رة �لوطنّية، �أماًل ف���ي �سوغ "عقٍد �جتماع���يٍّ وطنيٍّ

تح���ّرُك �ل�سب���اِب �ّلذين �قت�سر دورهم ف���ي �لما�سي على تنظيم �لحتف���الت وجمع �لتبّرعات 
و�لهتاف���ات في �لّتظاهر�ت، كان مبعثه �لخوف من تح���ّول "�لجماعة �لإ�سالمية" �إلى عجوٍز ل 
قدرة لها على �لحركة و�لمبادرة، في �لوقت �ّلذي ياأمل �سبابها باأن تكون حيوّيًة مبادرًة متقّدمًة 
عل���ى �سورة �سبابه���ا ل تهد�أ ول ت�ستكين، ت�س���ارك بفاعلّيٍة في كّل �سغي���رٍة وكبيرٍة، و"حا�سرة 
بق���ّوة عل���ى �ل�ّساحة �ل�ّسيا�سّية ب�س���كٍل م�ستقٍلّ ل ملحقة بهذ� �لفري���ق ول متخاذلة �أمام �لفريق 

�لآخر")3(.
�أم���ام ه���ذه �لتحّديات كان على �لأمي���ن �لعاّم �لجديد �ل�سع���ي �لحثيث نحو �إع���ادة تفعيل مجال�س 
�لإد�رة و�لمجال�س �لدعوّية و�لتنظيمّية و�ل�سيا�سّية للجماعة و�إعادة در��سة �أد�ء موؤ�ّس�ساتها �لّتنموّية 
و�لخدمّي���ة �لمختلفة، مع �إف�ساح �لمجال للجي���ل �لجديد من �ل�سباب في توّلي �لم�سوؤولّيات وتو�سيع 
د�ئ���رة �لّت�ساور و�لّتن�سيق معهم فيما يتعّلق بالق���ر�ر�ت �لكبرى للجماعة وفي عالقاتها وتحالفاتها 

�ل�سيا�سّية. 
���ا عبر �إعادة �لّتما�س���ك بين �ل�سباب و�ل�سي���وخ وزرع �لّثقة  و�سع���ى �لأّيوب���ي لتطوير �لجماعة د�خليًّ
ف���ي ك���و�در �لجماع���ة وتفعيل �لعم���ل �لتنظيم���ّي و�لإد�رّي و�لدعوّي و�إي���الء �لبعد �لدع���وّي مزيًد� 
م���ن �لرعاي���ة بعد �لتر�خي في���ه �إلى حدود �ّتهام �لجماع���ة باأّنها جماعة ل تبغي م���ن ��سمها �سوى 
. هذ� �ل�سعي كان  �ل�سيا�سية و�لحر�س على مقعٍد نيابيٍّ �أو بلدٍيّ ما �أمكن في �أّي ��ستحقاٍق �نتخابيٍّ
�أم���اًل في تح�سين �سباب �لجماعة من �لنحر�ف �لفكرّي و�لتطّرف و�لحّد من �لت�سّرب �لتنظيمّي 
ومن���ح �لقّوة �ل�ساّبة �لطاقة �لالزمة لتحّمل م�ساّق �لّدعوة و�لّتحم�س لأطروحة �لجماعة في �لتغيير 

�لمجتمعّي.
وو�س���ع �لأّيوب���ي لجماعته هدًفا ه���و توحيد �لق���وى �لإ�سالمّية �ل�سنّي���ة عبر تعزي���ز �لّتو��سل معها 
و�لّتن�سي���ق لجهة �لخروج بمو�قف �سيا�سّيٍة موّحدٍة تحمي �لتوّج���ه �لإ�سالمّي في لبنان،مع �لتركيز 
عل���ى ملّف���اٍت ذ�ت طبيعة مظلومّية لأهل �ل�سّن���ة مثل �لحتجاز �لجائر ل�سن���و�ٍت لكثير من �ل�سباب 

�لإ�سالمّي بتهم �لإرهاب و�لّتخريب و�لّتطّرف دون عقد جل�سات محاكمٍة لهم.
كم���ا توّجه �لأيوبي نحو �لنفتاح ب�سكاٍلأكبر على �لق���وى و�لأحز�ب �لوطنّية خارج �لف�ساء �ل�سّنّي ل 
�سّيم���ا تلك �ّلتي ت�سعى لجع���ل لبنان م�ستقالًّ في قر�ره �ل�سيا�سّي عن �ل�سغوط �لخارجّية في �لوقت 

�ّلذي ل يخرج فيه عن �لإجماع �لعربّي.
وم�س���ى �لأيوبي ف���ي �سل�سلة مر�جعاٍت وتن�سيق مو�قف تتنا�سب مع �لمتغّي���ر�ت �ل�سيا�سّية �لمحلّية. 
ف�سعد �لحريري حليف مرحلة وغير موثوق به د�ئًما لأّنه يرغب �أن تكون �لجماعة ملحقًة به ولي�ست 
�سريك���ة، في حي���ن ل تلبي �لقياد�ت �ل�ّسنّي���ة �لأخرى طموح �لجماعة. فه���ي زعامات فردّية تفتقد 

)3) م�سطفى العويك، هل �ساخت "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان؟، �سحيفة النهار اللبنانّية، تاريخ الدخول: 27-8-2017، الرابط:
هل-�ساخت-الجماعة-الإ�سالمّية-في-لبنان-ا�ستيان-ا�ستياء-بين-كوادرها-م���ن-  https://newspaper.annahar.com/article/1(1902

طريقة-العمل-وقلة

�سعار الجماعة الإ�سالمية.
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وترّتب �أولوياتها �ل�سيا�سّية �لد�خلّية على �لو�سول �لى روؤية م�ستركة على �سعيد �ل�ّساحة �لإ�سالمّية 
�أوًل لح�س���ده في "جبه���ٍة و�حدٍة.. تعمل على تكامل �لعمل �لإ�سالمّي وتن�سيقه"، ثّم "مّد يد �لّتعاون 

و�لّتن�سيق �إلى كاّفة �أطر�ف �ل�ساحة �لوطنّية على قاعدة �لحتر�م �لمتبادل".
في �لمجال �لقت�سادّي، ل يمكن �لحديث عن مقاربٍة �قت�سادّيٍة �أو و�سفٍة طبّيٍة للو�سع �لقت�سادّي 
�للبنان���ّي، وغالب ما تدعو �إليه ه���و تعزيز �لمكننة ومكافحة �لف�س���اد �لإد�رّي وتر�سيد �ل�ستهالك 
، تقارب �لم�سائل  ودع���م قط���اع �لزر�عة، و�لحّد من �لحت���كار، وتعزيز �لمر�قبة. وهي ب�سكٍل ع���امٍّ
�لجتماعّي���ة و�لقت�سادّي���ة م���ن ز�وي���ة �لّتوزيع �لع���ادل �لهادف لتحقي���ق "�لعد�ل���ة �لجتماعّية". 
و�لمدّق���ق فيم���ا تبديه من �عتر��س���اٍت �أو ما تر�فع عنه يرى �أّنه ل ينطلق م���ن خلفّياٍت �أيديولوجّيٍة 

دينّيٍة بقدر ما هو قائم على ت�سخي�سٍ عامٍّ لالأمور �لقائمة.
فيم���ا يخ�ّس �لّتعليم تت�سّدد �لجماعة في مو�سوع "توحيد �لمناهج �لمدر�سّية، و�إنجاز كتاٍب موّحٍد 
للّتاري���خ و�لتربية �لوطنّية، بما يحّقق تخريج �أجياٍل مرتبطٍة بثقافتها وجذورها �لعربّية، بعيًد� عن 

�لتوّجهات �لتغريبّية �أو �لعن�سرّية �ل�سوفينّية".
و�لجماع���ة متقّدمة ن�سبًيا فيما يتعّل���ق بتنمية �لمر�أة �ّلتي هي)5(  "ن�سف �لمجتمع ومرّبية �لن�سف 
�لآخ���ر، وهي معنّي���ة بالّتكليف و�لم�سوؤولّية �ل�سرعّية و�لمدنّية كالرج���ل. ومن حّقها ممار�سة �لعمل 
و�بط  �ل�سيا�س���ّي و�لم�سارك���ة في �لنتخاب���ات عل���ى كّل �لم�ستويات تر�سيًح���ا و�نتخاًبا �سم���ن �ل�سّ

�ل�ّسرعّية". 
على �لم�ستوى �لطائفّي، بّددت �لجماعة �سورة �لم�سلم �لطائفّي بحمايتها لمن تبّقى من �لم�سيحّيين 

في �سرق �سيد� وفي قبول فكرة �لئتالف مع غير �لم�سلمين في �نتخابات بلدّية بيروت)6(.
 ، عل���ى �لم�ستوى �لمذهب���ّي، ل تتحّدث "�لجماعة �لإ�سالمية" في �أدبّياتها عن �نتماٍء �سّنٍيّ �أو �سيعٍيّ
ب���ل هي "تمّثل �نتماًء �إ�سالميًّا جامًعا يتجاوز �لخالف �لمذهبّي �سعًيا �إلى تنمية نقاط �للتقاء بين 
�ل�سّنة و�ل�سيعة". و�لجماعة كانت "جزًء� من وفود �إخو�نّية قابلت �لخميني في منفاه ومنهم �ل�سيخ 
في�س���ل مولوي، وربطت �لجماعة عالق���ٌة جّيدٌة بطهر�ن بعد �نت�سار �لث���ورة ولم تتعامل معها من 

وجهة نظٍر طائفّيٍة")7(. 
وق���د بد�أت �لعالقة)8( مع �لحر�س �لثورّي �لإير�نّي و�لأمين �لعام �ل�سابق ل�"حزب �هلل" �ل�سيد عّبا�س 
�لمو�سوي في مخّيم �لجليل )�سمال لبنان(، عام 1982، وكانت ممّيزًة مع حزب �هلل وكان بينهم لجنة 
تن�سي���ق، كان جزًء� منها عّبا�س �لمو�سوي و��ستمّرت �للجنة 5 �أع���و�م. و�أثمرت �لعالقة �لإيجابّية مع 

بت مخّيم �لجليل ح�سار حركة �أمل له في حرب �لمخّيمات )1985-1987(. �لمو�سوي �أّنها جنَّ

http://www.al-jamaa.org :5) انظر: الم�سروع ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمّية في لبنان، على الموقع الر�سمي للجماعة، الرابط(
))) محمد خير علي فرج، قراءة في كتاب: "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان 1975-2000، مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات.

)7) اأم���ل عيتاني، واآخرون، "الجماعة الإ�سالمية" في لبن���ان: 1975-2000، من�سورات مركز الزيتونة للدرا�س���ات وال�ست�سارات، بيروت ، 
2017، �س 88.

)8) المرجع ال�سابق، �س 83.

قان���ون �نتخاب �أكثر تمثياًل لإر�دة �ل�ّسعب �للبنانّي مع تفعيل "�ّتفاق �لّطائف"، ورف�س كّل "حالت 
�لتطّرف و�لعنف و�لخروج �لم�سّلح عن �لّدولة و�لّنظام �لعاّم".

�لثانّية هي �لد�ئرة �لقومّية، يبرز فيها �هتمام "�لجماعة �لإ�سالمية" بعالقة لبنان بمحيطه �لعربّي، 
ورف�����س محاولت زعزعة �أم����ن �لعالم �لعربّي �أو تغيي����ر هوّيته �لجتماعّية و�لثقافّي����ة و�لدينّية. في 
حدود هذه �لد�ئرة ياأتي دعمها �إقامة دولٍة فل�سطينّيٍة م�ستقّلٍة مع حّق �لعودة لاّلجئين �سمن �سقف 
�لمبادرة �لعربّية لل�سالم �ّلتي �أعلنتها جامعة �لدول �لعربّية من بيروت عام 2002. في حين تكّر�س 

�لد�ئرة �لثالثة لالهتمام ب� "�لق�سايا �لإ�سالمّية و�لعالقة مع كّل �لأحر�ر و�ل�ّسرفاء في �لعالم".
"روؤي���ة وط���ن" ل تختلف ف���ي جوهرها عن �ل�سياق �لعاّم للروؤى �ّلت���ي تدلف حديًثا �إلى طرحها 
وتتبّناه���ا فروع "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في �لعال���م. فالجماعة لي�ست بدًعا بي���ن �أخو�تها، �أو خارج 
�لظاهرة �لم�ستجّدة بين �لحركات �لإ�سالمّية في �لّتاأكيد على �لخ�سو�سّية و�ل�ستقاللّية �لتنظيمّية 
عن "�لجماعة �لأّم"، و�إن كانت ل تنفي �لّنهل من معينها دوًما و�لفتخار بالوعاء �لفكري لموؤ�ّس�سي 
�لجماعة باعتباره تج�سيًد� �أميًنا للت�سّور �لإ�سالمّي �ل�سمولّي في نظرته للّدولة و�لإن�سان و�لمجتمع.
م���ن خ���الل "روؤية وطن" يح���اول �لأمي���ن �لعاّم �لجدي���د �سّخ دم���اٍء جديدٍة في ج�س���د "�لجماعة 
�لإ�سالمي���ة". كم���ا يحاول ��ستيع���اب �سريحة �ل�سباب من خ���الل �إ�سر�كهم في �لق���ر�ر �ل�سيا�سّي، 
وتو�سي���ع د�ئرة �نخر�طهم في �لأق�س���ام �لّدعوّية و�لتّربوّية و�لّتنظيمّي���ة و�لإد�رّية، �لأمر �لذي من 
�ساأن���ه �أن يح���ّد من �ل�سر�ع �لد�خلّي، ويخلق لحمًة قوّيًة بي���ن �أقطاب �لجماعة، ويخّفف من حجم 
�لت�سّرب �لتنظيمّي. وقد ي�ساعد في �إعادة تو�ّسعها �أفقًيا ب�سكٍل طفيٍف بعدما �نكم�س ح�سورها حّتى 

في معاقلها �لتاريخّية)4(. 

�لروؤية �ل�شيا�شّية للجماعة في �إد�رة �لدولة و�لمجتمع 
توؤمن �لجماعة بالعمل �لديمقر�طّي في بناء �لمو�طنة وتعزيز �لّدولة. وترى �لف�سل بين �ل�ّسلطات 
�لم�ستم���ّدة م���ن �ل�سعب و�لخا�سع���ة لمحا�سبته ومر�قبته ه���ي �لتطبيق �لأمثل للت�س���ّور �لإ�سالمّي 

وتحقيق مقا�سد �لّدولة في �لإ�سالم. 
وُتق���ّدر �أّن "�لعي�س �لم�سترك مع �لم�سيحّيين في لبن���ان، ي�ستدعي �لو�سول �إلى �سيغٍة مقبولٍة لهذ� 
�لتعاي����س، محكوم���ٍة بال�سو�بط �ل�سرعّي���ة، تلحظ خ�سو�سّي���ة كّل طائفة في �أحو�له���ا �ل�سخ�سّية 

ومعتقد�تها". 
وه���ي تق���ّدم و�سفًة غريبًة نوًعا ما عّما ه���و معروف في �لعمل �ل�سيا�سّي لع���الج �لطائفّية حيث "ل 
يك���ون �إّل بالتدّين �ل�سحيح، و�لم�سكلة تكمن بتّجار �لطائفّية ودعاة �لعلمانّية �لمتعار�سة مع قيمنا 

و�أخالقنا". 

)4) محمد علو�س، "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان: مراجعات وتحديات، الميادين نت.
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موقف �لجماعة من �لعنف �ل�شيا�شّي
ترف�س �لجماعة ممار�سة �لعنف و�لّترويج له. وين�ّس م�سروعها �ل�سيا�سّي �سر�حًة دون �أّي �لتبا�ٍس 
عل���ى �لّرف�س "بالمطلق ظاهرة �لخروج �لم�سّلح على �لمجتمع و�لّدولة، وندعو �إلى نبذ �لعنف بكّل 
�أ�سكال���ه.. و�أّن �لحو�ر هو �ل�سبيل لتر�سيخ �ل�سلم �لأهلّي و�لحياة �لم�ستركة... وندعو �إلى �لو�سطّية 

في �لموقف و�لكلمة و�لتوّجه".
و�لجماع���ة تنبذ �لعن���ف �إّل في مو�جهة �لعدّو �لمحتّل حين يكون �لجهاد و�جًبا �سرعيًّا ووطنيًّا. �أّما 
ف���ي ميادين �لأد�ء �لدع���وّي �أو �ل�سيا�سّي فاإّن �لجماعة تعتمد �لّدع���وة بالحكمة و�لموعظة �لح�سنة 
�لتز�ًم���ا بق���ول �هلل تعال���ى )�أدع �إلى �سبيل ربك بالحكم���ة و�لموعظة �لح�سن���ة وجادلهم بالتي هي 

�أح�سن(، و�لحو�ر �لهادئ �سبياًل �إلى توفير �لقناعة بفكرها وخّطها �ل�سيا�سّي)10(. 
ول���م يمن���ع هذ� �لميث���اق من ت���وّرط �لجماعة في �لعم���ل �لم�سل���ح �لد�خلّي خالل �لح���رب �لأهلّية 
�س في �سياق  �للبنانّي���ة. لكّن دورها �لع�سكرّي ت�ساعد في مو�جهة �لحتالل �لإ�سر�ئيلّي بعدما تاأ�سَّ
�لح���رب �لأهلّي���ة، مع �لأخذ بالعتب���ار �أّن ولدة �لمقاوم���ة �لوطنّية �للبنانّية �س���ّد �إ�سر�ئيل جاءت 
ملتب�س���ًة مع �لحرب �لأهلّي���ة �للبنانّية ومعتركها؛ فبد�أت �لجماعة عملها �لع�سكرّي "بغية درء خطر 

�لقوى �لع�سكرّية �لمارونّية")11(. 
وقد �أ�ّس�ست �لجماعة عام 1975 تنظيم "�لمجاهدون"، �ّلذي �نت�سر في كلٍّ من طر�بل�س و�ل�ّسمال، 
ث���ّم في بيروت، وف���ي �سيد�. وعمل في �أكثر م���ن منطقٍة لبنانّيٍة �إلى جانب "�لق���وى �لوطنّية".كما 
�أطلق���ت �إذ�عة "�س���وت �لمجاهدون" في �ل�ّسمال �ل���ى جانب مجّلة "�ل�ّسه���اب". وقد دخل تنظيم 
"�لمجاهدون" في مو�جهٍة مع �لجي�س �ل�سورّي عام 1976، وهو عام دخول �لجي�س �ل�ّسوري �إلى 
لبن���ان ثّم "�نح�سرت مهّمت���ه )�أي �لّتنظيم( في �لحماي���ة �أو م�ساركة �لآخرين ف���ي حماية �لّثغور 

.)12(" ا �ل�ّساحل �لذي كان مفتوًحا �أمام �أّي �عتد�ٍء �إ�سر�ئيليٍّ خ�سو�سً
ث���ّم خا�س �لّتنظي���م في �لثمانينّيات مو�جهًة ع�سكرّيًة �لى جانب ق���وًى �أخرى �سّد �لجي�س �ل�سورّي 

لبنان)13(. �سمال  طر�بل�س" في  مدينة  عن  "دفاًعا 
وق���د ر�أت �لجماعة نف�سه���ا معنّيًة بالّدفاع عن مناط���ق �لتوّتر �لد�خلّي ف���ي �ل�سمال ب�سبب "حزب 
�لكتائب" �لذي ُو�سف بالنعز�لّي. وتعاونت مع "حزب �هلل" في �لت�سّدي له.  كما تعاونت �لجماعة 
ا على محور  م���ع "�لحزب �لتقّدم���ّي �ل�ستر�كّي" �ّلذي يمتلك �لأ�سلح���ة �لثقيلة و�لفّعال���ة خ�سو�سً

برج���ا وتالله���ا �لم�سرفة عل���ى "�لجّية" حيث منطقة �لعم���الء؛ فنّفذت دورّي���ات ��ستطالٍع مع 

http://www.al-jamaa.org 10) انظر الموقع الر�سمي للجماعة الإ�سالمّية في لبنان، الرابط(
)11) امل عيتاني، واآخرون، "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان: 1975-2000، مرجع �سابق، �س 133.

)12) الرجع ال�سابق، �س 149.
)13) المرجع ال�سابق، �س 141.

�أّم���ا في �لمو�قف �لإقليمّية فالجماعة تدعو �لى دعم �لمقاومة في لبنان وفل�سطين حيث "مو�جهة 
�لم�س���روع �لإ�سر�ئيل���ّي في مقّدم���ة �هتماماتنا م���ن خالل �لّتن�سي���ق �لكامل مع )حرك���ة حما�س( 
ودعم كّل �لقوى �لمجاه���دة، و�لحر�س على �إبقاء �ل�ّساحة �للبنانّية ك�ساحة مو�جهٍة �سّد �لحتالل 
�لإ�سر�ئيل���ّي"، و�لإيم���ان ب���اأّن "لبنان ج���زء ل يتجّز�أ م���ن �لأّمة �لعربّي���ة، حيث �إّن �لعم���ق �لعربّي 

و�لإ�سالمّي يمّثل �لبعد �ل�ستر�تيجّي للبنان".
وقد �سعت �لجماعة �لى �لّتمكين في �لّدولة و�لّدين و�لمجتمع)9(: 

�لجمعّيات  و�ل�ستر�ك في  �لّنقابّي  �لعمل  �لنخر�ط في  �لجتماعّي من خالل  �لم�ستوى  على  	•
�لأهلّية و�للجان �لثقافّية وتكثيف �لح�سور في �لعمل �لنقابّي. 

عل���ى �لم�ست���وى �لدينّي تعزيز �لح�سور ف���ي �لموؤ�ّس�سات �لدينّية مث���ل )�لأوقاف - �لمجل�س  	•
�ل�سرعّي - د�ر �لفتوى - �لخطباء - �لأئّمة..( 

على م�ستوى �لّدولة: �لم�ساركة بكثافٍة في �لنتخابات �لبلدّية و�لختيارّية و�لنيابّية وتكثيف �لوجود  	•
ف���ي �لّدو�ئر و�لموؤ�س�س���ات �لّر�سمّية، وذلك به���دف "مقاومة نهج �لظلم و�ل�ستب���د�د �ل�سيا�سّي، 
ة ومنع ع�سكرة �لمجتمع وتفكيك  ومحارب���ة �لف�ساد في �لإد�رة" وتعزيز �لحّريات �لعاّمة و�لخا�سّ
 ." "�لطائفّية �ل�سيا�سّية، باعتبارها �لمخرج من �لماأزق �لقائم �أمام �أّي �إ�سالٍح �سيا�سٍيّ �أو �إد�رٍيّ

http://www.al-jamaa.org :9) انظر: الم�سروع ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمّية في لبنان، على الموقع الر�سمي للجماعة، الرابط(

من مهرجان للجماعة الإ�سالمية في لبنان - طرابل�س ت�سامنًا مع "الثورة ال�سورية".
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�عتباره عبًئا، مع لحظ �إمكانّية تعّثره وخطئه كما �سائر �لأعمال �لدعوّية �لأخرى". 
مقاربة الق�صايا ال�صيا�صّية المحلّية والإقليمّية من زاويٍة اأيديولوجّيٍة، حيث "تحديد م�سامين 
عبة بين و�قع  �لم�س���روع �ل�سيا�س���ّي للجماعة �لإ�سالمّية في لبن���ان، يكمن في عملّية �لمقارب���ة �ل�سّ
�لحياة �ل�سيا�سّية �للبنانّية، وخ�سو�سّياتها وتد�خالتها �لّطائفّية و�ل�ّسيا�سّية �لإقليمّية و�لدولّية من 
جهة، وتو�فق ذلك مع منطلقاتنا �لفكرّية و�لعقائدّية". ونجد مثاًل لذلك موقف �لجماعة وطريقة 
تقييمها للو�سع �للبنانّي. وتعاني "�لجماعة" �لرتباك �ل�سيا�سّي فيما يخ�ّس �لمو�زنة بين �لنتماء 
�لأيديولوجّي وما تتطّلبه �لبرغماتّية �ل�سيا�سّية لأّي حزٍب �سيا�سيٍّ و�سط متغّير�ٍت �سريعٍة وح�سابات 
دقيقٍة لمن �أر�د �لح�سور �أو �للعب في �لحياة �ل�سيا�سّية �للبنانّية. وقد برز �لرتباك �ل�سيا�سّي فيما 
خ����سّ عالقة "�لجماعة" م���ع �لأحز�ب �للبنانّية �لأخرى، حيث ب���د� �أّن "�لجماعة" تقّوم عالقتها 
�لد�خلّي���ة م���ع �أّي طرٍف �سيا�سيٍّ �نطالًقا م���ن تقارب �لأحز�ب مع مو�قفها ف���ي �لق�سايا �لإقليمّية 
مث���ل �لموق���ف من �لّثور�ت �أو م���ن حكم "�لإخو�ن" في �لّدول �ّلتي و�سل���و� �إليها �أو من موقفهم من 

�لنقالب في م�سر بعد �عتالء عبد �لفتاح �ل�سي�سي �لحكم فيها عام 2013.
التقّل����ض: و�ق���ع "�لجماعة �لإ�سالمي���ة" �ليوم ل تح�سد عليه. ولالإن�س���اف، فحالها ل يختلف عن 
ح���ال �أّي حزٍب �سيا�س���يٍّ لبنانيٍّ مهما �ختلفت �أيديولوجّيته. فهناك م���ا ي�سبه �لملل و�لقرف �سعبًيا 
م���ن جميع �لأحز�ب �ل�سيا�سّية �ّلتي تنكم�س على ذ�ته���ا عديًد�. وبا�ستثناء "حزب �هلل" �ّلذي يجد 
ا وقومًيّا حوله لأ�سباب ل عالقة لها بالو�قع �ل�سيا�سّي �لد�خلّي، يمكن �لقول �إّن جميع  �لتفاًفا �سيعًيّ

�لأح���ز�ب �للبنانّية تعاني م���ن �لنكما�س و�لتقوقع و�لعجز عن �لو�سول �ل���ى �سر�ئح �جتماعّيٍة 

كمائن في عمق مناطقهم)14(.
وتعتب���ر "�لجماعة �لإ�سالمية" نف�سها �أحد �لموؤ�ّس�سين �لفعلّيين "للمقاومة �لإ�سالمّية" حيث ُيعتبر 
مع�سك���ر "ب���در"، "هو �لمدر�سة �لتاأ�سي�سّية �لأولى ل�سباب �لحزب �ّلذي���ن تلّقو� فيه �أهّم �لّتدريبات 
لتهم لتاأ�سي�س �نطالقتهم �لأولى"، و�أّنه بعد �لجتياح �لإ�سر�ئيلّي للبنان في يونيو/حزير�ن  �ّلتي �أهَّ
ل���ه "�لجماعة �لإ�سالمية" في �سيد� عبر  1982 تمّثل���ت �لمقاومة �لإ�سالمّية بجناحين، "�لأول تمثِّ
جناحه���ا �لع�سكرّي "قّو�ت �لفجر"، و�لثاني: �سباب ح���زب �هلل في مناطق �لجنوب �لأخرى، وكان 
�لّتن�سي���ق و��سًحا في عدٍد م���ن �لعملّيات، وفي �لعالقة بقادة �لحر�س �لثورّي �لإير�ّني �إلى �أن جرى 

�إطالق حزب �هلل ر�سميًّا �سنة 1983")15(. 
وكان �أّول �س���د�ٍم م�سل���ٍح للجماعة مع �لحت���الل �لإ�سر�ئيلّي خا�سه �ثنان م���ن �سباب �لجماعة في 
�سي���د� مع دورّية للعمالء يوم 15 �أيلول 1982. �إّل �أّن ن�س���اط �لجماعة �لم�سلَّح و"�لمقاِوم" �نح�سر 

ا و�إقليميًّا ودوليًّا عام 1989. نهائيًّا بعد تعزيز �ّتفاق �لطائف لبنانيًّ

من م�شاكل �لجماعة
ق�ص���ايا الأ�ص���لمة: كان���ت �لجماعة منذ ن�ساأته���ا م�سكونة �إلى حدٍّ بعيٍد ل �سّيما ف���ي �سنو�ت ما قبل 
�لّتحري���ر عام 2000م، بق�ساي���ا �لأ�سلمة و�سرعّية �لحك���م و�إ�سالمّية �لق�سّي���ة �لفل�سطينّية، �لأمر 
�ل���ذي حال دون ترتيب و��س���ح لالأولوّيات �لّد�خلّية 
عل���ى �أجندته���ا �ل�سيا�سّي���ة م���ا �نعك����س �سلًب���ا على 
�أد�ئه���ا �ل�سيا�س���ّي، حيث ل���م تكن لعًبا ف���ي �ّتفاق 
�لطائ���ف عام 1989. وتعّر�ست خ���الل �لت�سعينّيات 
لمالحق���ٍة ق�سائّيٍة و�أمنّيٍة، ولم ت�ستطع �لّدخول �إلى 
ح���رم �ل�ّسلطة في �لّدولة �للبنانّية؛ لأّنها �سعت للنيابة دون �لوز�رة، و�لأخيرة في لبنان هي �ل�سبيل 
لالأول���ى ولي�س �لعك����س، ولم تاأخذ مكاًنا متقّدًما ف���ي �لتغيير�ت �ّلتي �أعقبت �لخ���روج �ل�سورّي من 

لبنان ب�سبب قّلة �لخبرة بالو�قع �ل�سيا�سّي �للبنانّي و�سعف �لندماج فيه.
تديين ال�صيا�صة: وهي �سمة تعاني منها حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سّي جميعها. وهذ� �لتديين ل توجد 
ل���ه معايير محّددٌة ول م�ساح���ٌة و��سحٌة�أو طريقٌة ما يمكن �لحتكام �إليها. يقت�سر �لأمر فقط على 
ه: "نوؤمن  �لقي���م �لأخالقّية في �لعمل �ل�سيا�سّي. وقد جاء في �لم�س���روع �ل�سيا�سّي للجماعة ما ن�سّ
ف���ي عقيدتنا ووعين���ا �أّن �لعمل �ل�سيا�سّي عب���ادة �إذ� كان محكوًما ب�سو�بط �ل�ّس���رع و�أحكامه، مّما 
يحّت���م علينا �إحالل �لعمل �ل�سيا�سّي مكان���ه �لالئق في تربيتنا �لأ�سرّي���ة وتر�تبّيتنا �لدعوّية وعدم 

)14) محم���د خير علي فرج، قراءة في كت���اب: "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان 1975-2000، مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات، مرجع 
�سابق.

)15) امل عيتاني، واآخرون، "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان: 1975-2000، مرجع �سابق، �س 83.

تقارب الجماعة الق�شايا ال�شيا�شّية 
المحلّية والإقليمّية من زاويٍة 

اأيديولوجّيٍة
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اأحد مكاتب الجماعة في لبنان.
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عديدٍة لن ي�ستمّر طوياًل حيث �إّن �لّريا�س يبدو �أّنها تّتجه لمحاربة كّل حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سّي، 
وعالقاته���ا تتنّقل مع تركيا من �لّتعاون �لحذر �لى �لّتناف�س و�لفتور في وقٍت تتقارب �إير�ن وتركيا، 
�لأم���ر �ل���ذي ينعك�س على مجم���ل �لتح���ّولت �لإقليمّية في �لمنطق���ة. و�سط ه���ذه �لمتغّير�ت لي�س 
"ح���زب �هلل" و�إير�ن �إلى �سابق عهدها  �أم���ام "�لجماع���ة �لإ�سالمية" �سوى �إعادة �لعالقات مع 
م���ع �لحفاظ عل���ى عالقاٍت ثابتٍة مع تركيا وقط���ر دون ��ستفز�ز �ل�سعودّية �ّلت���ي تملك �لقدرة على 
�لتجيي����س �س���ّد �لجماعة في �ل�سارع �ل�ّسنّي. و�إذ� كانت �لّظروف لم ت�سمح للجماعة باّتخاذ موقف 
محاي���د من �ل�سطفافات �ل�سيا�سّي���ة �لد�خلّية منذ عام 2005، فاإّن �لوقت �ليوم قد حان لالإف�ساح 

في �لمجال �أمام �لنفتاح على �لتّيار�ت و�لأحز�ب �ّلتي تريد �لّتمو�سع �لد�خلّي و�لعمل فيه.
التط���رف والإ�ص���الموفوبيا: لق���د خ�سرت "�لجماع���ة �لإ�سالمي���ة" �لتمثيل �ل�سيا�س���ّي �لتاريخّي 
لالإ�سالمّيين في لبنان، حيث ُوجدت كياناٌت جديدٌة �أّن م�سلحتها لي�ست مع "�لجماعة �لإ�سالمية" 
ًة بها، و�أ�سحت �لجماعة مجّرد حركٍة من حركاٍت وتّيار�ٍت �إ�سالمّيٍة  وبنت تحالفاٍت �سيا�سّيًة خا�سّ
عدي���دٍة تن�س���ط عل���ى �ل�ّساحة �ل�سنّي���ة. ولم تع���د تز�حم د�ر �لفت���وى في حماية حق���وق �لم�سلمين 
و�لمنافح���ة عنه���م ل �سّيما �لمتدّين���ون منهم. وهذ� تحدٍّ كبي���ٌر �أمام �لجماعة ف���ي كيفّية ��ستعادة 
دورها �لتاريخّي، ي�ساف له تحدٍّ من نوٍع �آخر وهو في كيفّية مو�جهة �لتطّرف و�لعنف �لمنت�سر في 
�ل�سارع �ل�سّنّي كما عليها مو�جهة �لإ�سالموفوبيا �ّلتي تبالغ من حجم �لتطّرف وتخلط بين �لإ�سالم 

كدين وبين تّيار�ٍت �أيديولوجّيٍة.

�لخاتمة
عيد �لفكرّي �أمر ل يعتبر �سيًئا يعتّد به �لمو�طن �للبنانّي  ما تطرحه "�لجماعة �لإ�سالمية" على �ل�سّ
�لي���وم، هذ� �لمو�طن �ّلذي تجاوز �لأطروحات �لأيديولوجّي���ة لالأحز�ب على �ختالف مرجعّياتها، 
ول���م يعد يفّرق بين جماع���ٍة و�أخرى �أو حزٍب و�آخر بقدر ما ي�ستميل قلبه وعقله �لجهة �لقادرة على 

حمايته �أو مّده بالّنفوذ �ل�سيا�سّي �أو توفير فر�سة عمل له �أو لأحد من عائلته.
ول �أظ���ن �أنه في ظّل �لحم���الت �ل�سيا�سّية و�لإعالمّية �لمنّظمة �سّد �لح���ركات �لإ�سالمّية، ولبنان 
م���ن �سمن هذ� �لمحيط �لمتاأّثر بهذ� �لتوّجه، �ستقدر "�لجماع���ة �لإ�سالمية")16(  �أن تحّقق خرًقا 
حقيقًي���ا ف���ي �ل�ّسارع �ل�سّن���ي على �سعيد �ل�ستقط���اب و�لتاأطير، ف�ساًل عن كونه���ا غير قادرٍة على 
تقديم �أطروح���اٍت �سيا�سّيٍة تتجاوز �لم�سّلمات �لفكرّية �لثابتة عند كّل جماعات �لإ�سالم �ل�سيا�سّي 
�لمتمّثلة في �لموثوقّية �لمطلقة و�ل�سمولّية �لكاملة. وهو �أمر �إن فعلته �سيفقدها هوّيتها �لمرجعّية، 
و�إن تغا�س���ت عن���ه فاإّنها �ستخ�سر �لمرون���ة �ل�سيا�سّية �لمطلوبة لمو�كبة �لمتغّي���ر�ت �لجتماعّية ل 

�سّيما عند جيل �ل�ّسباب �ليوم ¶

))1) محمد علو�س، "الجماعة الإ�سالمية" في لبنان: مراجعات وتحديات، الميادين نت.

جدي���دٍة، �أو ��ستدر�ج كو�در �ساّبة.  وقد تقّل�س طموح "�لجماعة �لإ�سالمية" في �ل�سنو�ت �لأخيرة 
م���ن م�سروٍع حزبيٍّ ر�غٍب بعبور �لطو�ئف و�لمذ�هب �إلى جماع���ٍة دينّيٍة حري�سٍة على حماية هوّية 
ومكت�سب���ات �لطائفة �ل�سّنّية �سيا�سًي���ا في �لدولة و�لمجتمع. وعلى �لّرغم م���ن مقاومتها لأّية تبعّية 
�سيا�سّية �أو �إلحاقّية باأّي م�سروع يناق�س توّجهاتها ومبادئها �لفكرّية و�ل�سيا�سّية، فاإّنها تجد نف�سها 
م�سط���ّرًة للخ�سوع لقو�عد �للعبة �ّلتي ت�سّنها �لأقطاب �ل�سيا�سّي���ة �أو تفر�سها �لّتحالفات �لمتبّدلة 
ًة �سيا�سّي���ًة. ولعّل �لتحّدي �لأكبر للجماعة �لإ�سالمّية هو في  �إذ� م���ا �أر�دت �أن ت�سمن لنف�سها ح�سّ
كيفّي���ة �لو�س���ول �إلى �سر�ئح جّي���دٍة من �ل�سباب �للبنان���ّي و�لقدرة على خلق ح���زٍب �سيا�سيٍّ بعيدة 
ع���ن �لإ�سالموّية، �أي ح���زب محافظ يتبّنى �لقي���م �لإ�سالمّية �لجتماعّية ف���ي م�سروعه �ل�سيا�سّي 
�إذ� م���ا �أر�دت �لّتناف�س على ك�سب �ل�س���ارع �لإ�سالمّي �أمام �ل�سخ�سّيات و�لتّيار�ت �لمدعومة ماليًّا 

و�سيا�سيًّا ولديها تر�ث من �لهيمنة و�لتاأثير على �لعائالت و�لمناطق.
المرون���ة ف���ي التعامل مع المتغّي���رات الإقليمّية: تجد "�لجماعة �لإ�سالمي���ة" نف�سها �ليوم �أمام 
م���ا يمكن �أن ن�سّميه �نت�سار "�لمحور �لإير�نّي" في �سوريا و�لعر�ق و�ليمن ولبنان. وهو �إحر�ج لها 
في �سارعها يحول دون �إعادة تدعيم �لعالقة مع �إير�ن و"حزب �هلل" �لحري�سين على �لّتقارب مع 
ر�ع �لمذهبّي  �ل�ّس���ارع �ل�سّنّي ل�سرب �ل�سردّية �لطائفّية في تف�سي���ر �ل�سر�ع، ونقله من د�ئرة �ل�سّ

ر�ع �ل�سيا�سّي.  �لى د�ئرة �ل�سّ
كم���ا �أّن دع���م "�لجماع���ة �لإ�سالمية" للنف���وذ �ل�ّسعودّي في لبن���ان ولموقف �ل�سعودّي���ة في ق�سايا 

موؤتمر "روؤية وطن"... نقطة مف�سلية في تاريخ "الجماعة الإ�سالمية".
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وفي حين يمكن للبع�س �عتبار كّل ما �سلف في �سياق �لّتكتيكات �ّلتي تقوم بها �لحركة في �لّتعامل 
م���ع جملة �أزماٍت �أنتجها �لظرف���ان �لذ�تّي و�لمو�سوعّي خالل �ل�ّسن���و�ت �لقليلة �لما�سية، كما في 
، يميل �آخرون �إلى �أّن بع�س خطو�ت "حما�س" رّبما  �سي���اق متابعة �سيا�سات تحتاج �إلى تعامٍل يومٍيّ
ة مع قيام ��سماعي���ل هنّية بزيارة �إلى  ، ومّما يمكن �لبناء علي���ه، خا�سّ تك���ون ذ�ت طاب���ٍع تاأ�سي�س���ٍيّ

�لقاهرة على ر�أ�س وفٍد كبيٍر من "حما�س"، يتوّقع �أن يقوم بجولٍة عربّيٍة و�إ�سالمّيٍة.
ثّم���ة موؤ�سر�ٌت �إل���ى �أن كثيًر� من 
�لّتوّجهات �لجديدة تنطوي على 
�سع���ي لتحدي���د تمو�س���ٍع جديٍد، 
ربم���ا يك���ون ناتًجا ع���ن �سغوط 
وتبّدلت ف���ي �لمحي���ط، ود�خل 
�لحرك���ة نف�سها، �ّلت���ي �أ�سدرت 
�سيا�سّي���ًة  وثيق���ًة  �أ�سه���ر  قب���ل 

جديدًة. 
�سيرة حركة، مقّدمات �لولدة:

في ع���ام 1945، �فتت���ح �أّول فرٍع 
لجماع���ة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" 
في فل�سطي���ن. و�سارك "�إخو�ن" 
متطّوع���ون م���ن �أقط���اٍر عربّي���ٍة 
متعّددٍة في حرب 1947- 1948، 
و�لّت���ي �نته���ت بنكب���ة فل�سطين، 
وتق�سي���م �لجغر�فيا �لفل�سطينّية 

�إلى ثالثة �أجز�ء، �لجزء �ّلذي قامت عليه "دولة �إ�سر�ئيل" و�ل�سّفة �لغربّية وقطاع غّزة.
��ستاأنف���ت �لجماعة ن�ساطها في �ل�سّف���ة و�لقطاع، و�أ�سبح �إخو�ن �ل�سفة ج���زًء� من �إخو�ن �لأردن 
بعدم���ا جرى �س���ّم �ل�سّفة �إل���ى �لأردن عام 1950، وعمل �إخ���و�ن �لقطاع من خ���الل مكتٍب �إد�ريٍّ 
وثي���ق �ل�سلة باإخو�ن م�سر. وغلب على �سلوك �لجماعة في �لمنطقتين �لطابع �لّتقليدّي عاّمًة، ما 
ع���د� بع�س �لمحّطات �ّلتي �حتّج فيها �إخو�ن �لأردن على وج���ود �ل�سّباط �لبريطانّيين في �لجي�س 
�لأردنّي، وتظاهر�ٍت و�أن�سطٍة �أخرى محدودٍة لإخو�ن غّزة، حّتى وقع تطّور�ن هاّمان: �ل�سد�م بين 
"�لإخو�ن" و�لّثورة �لم�سرّية، وتمّرد مجموعاٍت من �لإخو�ن على قر�ر �لحركة بتاأجيل �لقتال �سّد 

�لحتالل.
ُي���روى �لكثير ع���ن عالقة ث���ورة يوليو �لم�سرّي���ة بجماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمي���ن". وهذ� مد�ر 

نافذ �أبو ح�شنة

¶ �ل�سي���ادة ف���ي �لم�سهد �لفل�سطيني هي بال �سّك للخالف �لمزمن م���ع رئي�س �ل�ّسلطة �لفل�سطينّية 
ا على مو�طنيه.  محمود عبا�س، ومو�جهة �لإجر�ء�ت �ّلتي �عتمدها �سّد قطاع غّزة، و�نعك�ست �سلبًيّ
وظهرت �إلى �ل�ّسطح �لخالفات �لم�ستجّدة مع "�لجماعات �ل�ّسلفّية �لجهادّية" -"د�ع�س" و�أمثالها- 
و�لّتي ��ستهدف �نتحارّي منها دورّيًة تابعًة لكتائب "�لق�سام". وكذلك مو�جهة �حتجاجات متنّوعٍة، 
منخف�سة �لمن�سوب حّتى �لآن، مع ر�ف�سين لطريقة �إد�رة "حما�س" لقطاع غّزة. مع بقاء �لّتوّقعات 

بحرٍب �إ�سر�ئيلّيٍة �أخرى على �لقطاع قائمًة. 

المتكّررة "حما�س" والّتكّيفات 
خال اأياٍم قليلٍة، وبفوارق زمنّيٍة ل تكاد تحت�صب، ظهرت ثاثة م�صاهد ت�صّكل 
جانًبا اأ�صا�صيًّا من الإطار اّلذي تظهر فيه حركة "حما�ش" في عاقاتها الإقليمّية 
وبع�ش المحلّي��ة. في الم�صهد الأّول لقاء يجمع بين رئي���ش المكتب ال�صيا�صّي 
ل�"حما���ش" في قطاع غزة يحيى ال�ّصنوار، وبين وفد يمّثل القيادّي المف�صول 
م��ن "فت��ح" محمد دح��ان، ورّبما دح��ان نف�صه ف��ي القاهرة. وف��ي الم�صهد 
الثان��ي يجل�ش �صالح العاروري ع�صو المكت��ب ال�صيا�صّي ل�"حما�ش"، والمبعد 
م��ن تركيا ثّم من قطر، اإلى جانب اأمير عبد اللهي��ان الم�صوؤول الإيرانّي الرفيع، 
بمق��ّر ال�ّصف��ارة الإيرانّية ف��ي بيروت. اأّم��ا الم�صهد الثالث ففي طه��ران بالذات 
حي��ث تراأّ�ش ع�ص��و المكتب ال�صيا�صّي للحركة عزت الر�ص��ق، وفًدا جال على 
كبار الم�صوؤولين الإيرانّيين. ه��ذه الم�صاهد الثاثة تاأتي في خلفية ا�صتحقاقين 
فروع  فل�صطي��ن، و�صراعات  ال�صلطة في  حاكمي��ن: ال�صراع مع "فتح" ح��ول 
المت��داد. وهذان ال�صتحقاقان هم��ا المحددان لم�صير  بلدان  "الإخ��وان" في 

لم تكن "حما�س" وحدها تظهر في �سلوكها حجم الفتراق بين الخطاب المعلن والممار�سة الواقعّية.الفرع الفل�صطيني للجماعة.
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�أثرها على حجم �لّتاأثير �لّتنظيمّي للجماعة عاّمة في مختلف �أنحاء �لوطن �لعربّي.
ع���اد �لإخو�ن �إلى �لّن�س���اط �ل�سيا�سّي و�لدعوّي، في غّزة، بعد نك�سة حزي���ر�ن عام 1967. ثّمة من 
ي�سرد حكايات عن "�سماتة �لإخو�ن" بعبد �لّنا�سر. ولكن باحًثا فل�سطينيًّا و�حًد� على �لأقّل، ي�سير 
�إل���ى رف�س �لإخو�ن �ل�ستر�ك في ت�سكيل �لجبهة �لوطنّي���ة �لمّتحدة في �لقطاع لمقاومة �لحتالل 

في �لقطاع لأ�سباٍب �أيديولوجّيٍة.
�ساركت مجموعات من �لإخو�ن في �لكفاح �لم�سّلح �سمن "حركة فتح" وفي ما عرف ب� "مع�سكر�ت 
�ل�ّسي���وخ"، ولك���ّن �لّتجربة لم ت�ستمر طوياًل. على �أّن "حركة فتح" ف���ي �نطالقتها �لأولى )1965( 

ًة.  و�لثانية )1967( ��ستقطبت عدًد� كبيًر� من قياد�ت وكو�در "�لإخو�ن" في غّزة خا�سّ
بعد عام 1967، توّحد �إخو�ن �ل�سّفة و�لقطاع في �إطار "�لإخو�ن �لم�سلمون في �لأردن وفل�سطين" 
و�سار �لّتوجيه �لأ�سا�سّي لالإخو�ن متّركًز� في عّمان. ولكن �لّن�ساط و�لّتو�ّسع �سهد� ما ي�سبه �لقفزة 
�لكبي���رة، منذ �أو��سط �لّن�سف �لأّول م���ن �ل�ّسبعينّيات، وز�د� كثيًر� ف���ي �لّن�سف �لثاني من �لعقد 
نف�سه. وقد �أن�ساأت �لجماعة عدًد� من �لجمعّيات و�لأطر لعّل �أبرزها "�لمجّمع �لعلمّي �لإ�سالمّي في 
غ���ّزة"، �إل���ى جانب جمعّيات في �ل�سّفة مثل "�لجمعّيات �لإ�سالمّية �ل�سرعّية في �لخليل" و"جمعّية 
�ل�سّب���ان �لم�سلمين" في �لقد����س، وغيرها. وقامت هذه �لجمعّيات بالإ�س���ر�ف على مد�ر�س دينّيٍة 

وريا�س �أطفال كانت ملحقًة بالم�ساجد، وكذلك على �لمكتبات و�لّنو�دي �لريا�سّية.
ي���ورد باحثون جملة عو�م���ل مت�سافرة �ساهمت في �سعود "�لإخ���و�ن" وتو�ّسع ن�ساطهم، من �لفورة 
ا ف���ي �لمرحلة �لّتالّي���ة لعتماد �لبرنامج  �لّنفطّي���ة �إل���ى تر�جع دور "منّظم���ة �لّتحرير" -خ�سو�سً
�لمرحل���ّي و�لنق�سام���ات في �سفوفها، ثّم في �لمرحلة �لّتالية لجتي���اح لبنان 1982- مروًر� ب�سعي 
�أنور �ل�ّساد�ت �إلى مو�جهة �لي�سار و�لقوى �لقومّية من خالل �لحركة �لإ�سالمّية، و�سوًل �إلى �لّثورة 
�لإ�سالمّي���ة في �إي���ر�ن، وهي جميًعا عو�مل �ساعدت في ن�سوء وتو�ّسع "موجة �لمّد �لإ�سالمّي"، على 

ما يبدو من تناق�ٍس في تعيين �لعو�مل �لم�ساعدة عليها.
عل���ى �ل�سعي���د �لفل�سطينّي، كانت هن���اك مو�جه���ة لعملّية �لّت�سوي���ه للقيم �ّلتي يحمله���ا �لمجتمع 
�لفل�سطين���ّي، م���ن قبل �لحتالل، و�لذي قام ف���ي �لمقابل ب�"غ�ّس �لّطرف" ع���ن �لأن�سطة �لدينّية 
و�لدعوّية للجماعة �ّلتي لم تطرح في عملها �لمو�جهة �لعنيفة �أو غير �لعنيفة لالحتالل، حيث رّكز 

�لأخير جهوده ومالحقته على �لقوى �لوطنّية �لفل�سطينّية.
تح���ّول "�لمجّم���ع �لعلمّي �لإ�سالمّي" �ّل���ذي تاأ�س�س في غّزة عام 1973، كو�جه���ٍة علنّيٍة، �إلى مركز 
��ستقطاٍب قويٍّ لالإخو�ن �لذين مار�سو� ن�ساطاتهم كاّفة من خالله. وقد حاز �لمجّمع على ترخي�س 
ع���ام 1979، و�أد�ر عياد�ٍت طبّيًة ونو�دَي ولجان زكاة، وفرَق �أفر�ٍح �إ�سالمّيًة، ومر�كز تاأهيل ف�ساًل 

عن �لجامعة �لإ�سالمّية في غّزة.
ف���ي ني�سان/ �أبريل 1984، �عتقلت قو�ت �لحتالل رئي����س �لمجّمع �ل�سيخ �أحمد يا�سين، بتهمة 

بح���ٍث طويٍل. م���ا يهّمن���ا هنا �أّن 
توّت���ر �لعالق���ة بي���ن "�لإخو�ن" 
و�لث���ورة �لم�سرّي���ة ق���د �نعك�س 
عل���ى �لجماعة في قط���اع غّزة، 
و�لّت���ي �سارك���ت م���ع �ل�سيوعّيين 
�لمظاه���ر�ت  ف���ي  و�لبعثّيي���ن 
�ل�ساخبة �ّلت���ي �سهدها �لقطاع 
�سّد م�ساريع �لّتوطين وللمطالبة 
لمو�جه���ة  �لغّزّيي���ن  بت�سلي���ح 
�لعت���د�ء�ت �لإ�سر�ئيلّي���ة عل���ى 

غّزة عام 1955.
وقع���ت �عتق���الت طال���ت ق���ادة 
�لمظاه���ر�ت. بينم���ا كان بع�س 
�سّب���ان "�لإخو�ن" ق���د �ن�سحبو� 
من �سفوف �لجماعة على خلفّية 
رف�سه���ا تنظيم �أن�سط���ٍة م�سّلحٍة 
لمقاومة �لحت���الل. وُيحكى هنا 
ع���ن مذّكرٍة رفعه���ا خليل �لوزير 
�ّل���ذي �سارك لحًقا ف���ي تاأ�سي�س 
حرك���ة فتح �إلى قي���ادة �لجماعة 
في غّزة عن تنظيم عمٍل م�سّلٍح، 

وتلّقى �إجابًة بالّرف�س.
ن�س���اط  تر�ج���ع  �لمجم���ل  وف���ي 
�لإخ���و�ن كثي���ًر� ف���ي غ���ّزة بعد 
عب���د  �لرئي����س  م���ع  �ل�س���د�م 
�لّنا�سر، و�سع���ود �لمّد �لقومّي، 
بينم���ا ب���د� �إخ���و�ن �لأردن -في 
�ل�سّفتين- ملت�سقين ب�سيا�سات 
�لّنظ���ام �لأردنّي. م���ع �أّن موجة 
�لم���ّد �لقومّي �لع���ارم قد تركت  حّققت "حما�س" ح�سوًرا كبيًرا في الم�سهد الفل�سطينّي، خالل وقت ق�سير ن�سبيًّا.
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� بالّظروف �ّلتي �أحاطت  م���ن "منّظم���ة �لّتحرير �لفل�سطينّي���ّة. ومّما جاء في هذه �لماّدة "..وتاأث���رًّ
بتكوي���ن �لمنّظم���ة، وما ي�سود �لعالم �لعربّي من بلبلٍة فكرّيٍة، نتيج���ًة للغزو �لفكرّي �ّلذي وقع تحت 
تاأثي���ره �لعالم �لعربّي منذ �ندحار �ل�سليبّيين، وعّززه �ل�ست�سر�ق و�لّتب�سير و�ل�ستعمار، ول يز�ل، 
تبّنت �لمنّظمة فكرة �لدول���ة �لعلمانّية وهكذ� نح�سبها. و�لفكرة �لعلمانّية مناق�سٌة للفكرة �لدينّية 

مناق�سًة تاّمًة، وعلى �لأفكار ُتبنى �لمو�قف و�لّت�سّرفات، وُتّتخذ �لقر�ر�ت.
ومن هنا، مع تقديرنا ل�"منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية" -وما يمكن �أن تتطّور �إليه- وعدم �لّتقليل من 
دورها في �ل�سر�ع �لعربّي �لإ�سر�ئيلّي، ل يمكننا �أن ن�ستبدل �إ�سالمّية فل�سطين �لحالّية و�لم�ستقبلّية 

لنتبّنى �لفكرة �لعلمانّية، فاإ�سالمّية فل�سطين جزء من ديننا، ومن فّرط في دينه فقد خ�سر. 
وي���وم تتبّنى "منّظم���ة �لّتحرير �لفل�سطينّي���ة" �لإ�سالم كمنهج حياة، فنح���ن جنودها ووقود نارها 
�ّلت���ي تحرق �لأع���د�ء. فاإلى �أن يتّم ذلك -ون�س���األ �هلل �أن يكون قريًبا- فموق���ف "حركة �لمقاومة 
�لإ�سالمّي���ة" من "منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية" هو موقف �لبن من �أبيه و�لأخ من �أخيه و�لقريب 
م���ن قريب���ه، يتاأّلم لألم���ه �إن �أ�سابته �سوك���ة، وي�سّد �أزره ف���ي مو�جهة �لأعد�ء، ويتمّن���ى له �لهد�ّية 

و�لر�ساد."
ظ���ّل �لميث���اق محّل نقا����س. فقد �ساغته قيادة "�لإخ���و�ن" في قطاع غّزة، ولذل���ك لم ُيظهر بع�س 
�أع�ساء �لجماعة خارج �لقطاع ر�سى كاماًل عّما جاء فيه وما ت�سّمنه من فقر�ٍت، ومنها ما يّت�سل 

ا. بالموقف من �ليهود و�ل�سهيونّية، وغير ذلك. ولكّن هذ� يحتاج نقا�ًسا �آخر مف�سلًيّ

�لم�شهد �لفل�شطينّي "حما�س" في 
حّقق���ت "حما�س" ح�سوًر� كبيًر� في �لم�سهد �لفل�سطينّي، خ���الل وقت ق�سير ن�سبيًّا، وو�سل �لأمر 
ببع����س و��سعي �أدبّياتها حّد �لّدعاء ب���اأّن �لحركة هي من خّطط لالنتفا�سة �ل�سعبّية �لفل�سطينّية، 
وح���ّدد موع���د �نطالقتها، ويتوّلى قيادتها. م���ع �أّن كثيًر� من �لّت�سريح���ات �ل�سادرة عن �لقياد�ت 

�لأ�سا�سّية للحركة �إّنما تحدّثت عن �لّدخول في مرحلٍة جديدٍة.
كثيرٌة هي �لعو�مل �ّلتي �أ�سهمت في هذ� �لح�سور �لقوّي للحركة، و�لّتي تحّولت مناف�ًسا قوًيا ل�"حركة 
فتح" و"منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية"، وذلك في �لوقت �ّلذي كانت فيه �لق�سّية �لفل�سطينّية تعود 
�إل���ى مكانتها �لاّلئقة بفعل �نتفا�سٍة �سعبّيٍة غير م�سبوقٍة. لق���د عرفت �ل�ّساحة �لفل�سطينّية مفهوم 
�لّتنظي���م �لثاني، وكان يعني �لف�سيل �ّلذي يحوز ح�س���وًر� قوًيا بعد "حركة فتح"، ولكّن "حما�س" 
� للحركة �لّتاريخّية �لفل�سطينّية. و�لو�قع  ل���م تقف في هذه �لمرتبة طوياًل و��ستطاعت �أن تكون ن���دًّ
�أّن���ه خالًفا لّلغ���ة �لودودة �ّلتي حمله���ا �لميثاق، فقد خا�س���ت حركة "حما�س" تناف�ًس���ا ثم �سر�ًعا 
م���ع "منّظم���ة �لّتحرير �لفل�سطينّي���ة". فقد قام���ت �لحركة بتوجي���ه فعالّيات �لنتفا�س���ة �ل�سعبّية 

، غير من�سجٍم مع �لم�سار �ّلذي تبّنته "�لقيادة �لوطنّية �لموّحدة"  �لفل�سطينّية وفق م�ساٍر خا�سٍّ

"�لنتماء �إلى تنظيٍم معاٍد وحيازة �أ�سلحة"، وحكمت عليه بال�ّسجن لمدة 12 عاًما. ولكّنه تحّرر من 
�لعتقال مع مئات من �لمعتقلين �لفل�سطينّيين من �سجون �لحتالل �إثر عملّية �لّتبادل �ّلتي قامت 
به���ا �لجبهة �ل�سعبّي���ة لتحرير فل�سطين – �لقيادة �لعاّمة مع �سلط���ات �لحتالل. وبعد خروجه من 
�ل�ّسج���ن، ق���ّرر �ل�سيخ يا�سي���ن "�لّتخلي عن فكرة �لعمل �لم�سّلح، و�لعمل م���ن خالل �لّتربية و�لعمل 
�لجتماع���ّي بين �ل�ّسكان". وج���رى �لّت�سريح باأّن "�أهّم �أولوّيات �لمجّمع �ليوم هو �إ�سالح �لمجتمع 

�لفل�سطينّي من �لّد�خل ومحاربة �لّتجاه �لعلمانّي، كمقّدمٍة للمو�جهة مع �إ�سر�ئيل".
ف���ي �أو�خ���ر �ل�ّسبعينّي���ات و�أو�ئ���ل �لثمانينّي���ات �نخرط �لإخ���و�ن في �ل�س���ر�ع �لّنقابّي ف���ي �لجامعات 
و�لموؤ�ّس�س���ات و�لأط���ر �لأخرى، وحّقق���و� مكا�سب لفتًة ف���ي مو�جهة قو�ئم "فت���ح" و"منّظمة �لّتحرير 
ًة في �لجامعات في �ل�سّفة �لغربّية. ولكّن هذ� �لّتقّدم �لقوّي �سهد تر�جًعا بعد عام  �لفل�سطينّية"، خا�سّ

1985، مع ولدة "حركة �لجهاد �لإ�سالمّي"، و��ستعادة منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية عافيتها جزئيًّا.

قيام "حما�س"
ثّم���ة رو�ياٌت عديدٌة عن �لولدة �لأولى ل� "حرك���ة �لمقاومة �لإ�سالمّية -"حما�س""، فالبع�س يعيد 
�لبد�ي���ات �إل���ى مطالع �لثمانينّيات ورّبما �إلى ما قبل ذلك، وي�س���رد وقائع عن تح�سير�ٍت و�أن�سطٍة. 
لكّن �لإع���الن �لر�سمّي عن قي���ام �لحركة �إّنما جاء 
من خ���الل �لبي���ان �لأّول �ل�سادر با�س���م "حما�س" 
ف���ي �سهر كان���ون �لثاني/ يناير ع���ام 1988 �أي بعد 
نحو �سهر من قيام �لنتفا�سة �ل�سعبّية �لفل�سطينّية 
ق���وى  فيه���ا  �نخرط���ت  و�لّت���ي   )1987/12/9(
وقطاع���ات �ل�سع���ب �لفل�سطين���ي كاّفة. وف���ي �آب/ 
�أغ�سط�س من �لعام نف�سه، �أ�سدرت حركة "حما�س" 
ميثاقه���ا، �ّل���ذي جاء بمثابة وثيقة �سيا�سّي���ة فكرّية وبرنامج عمل للحركة �لولي���دة، وهو يتاأّلف من 
مقدمة و�س���ّت وثالثين ماّدة موّزعة على خم�سة �أبو�ب. عر�ست �لمقّدمة ظروف �نطالق �لحركة، 
ح  وكتابة �لميثاق �ّلذي قالت �لمقّدمة �إّنه "يجلي �سورتها ويك�سف عن هوّيتها، ويبّين موقفها، ويو�سّ
تطّلعه���ا، ويتحّدث عن �آمالها، ويدعو �إلى منا�سرتها ودعمه���ا، و�للتحاق ب�سفوفها، فمعركتنا مع 
يه���ود جّد كبيرٌة وخطيرٌة". وبّي���ن �لميثاق �سلة "حركة �لمقاوم���ة �لإ�سالمّية" "حما�س" بجماعة 
"�لإخو�ن �لم�سلمين"، و�أظهر في ��ستر�تيجّية حركة �لمقاومة �لإ�سالمّية "�أّن فل�سطين �أر�س وقٍف 
"، و�أّن "�لجهاد لتحرير فل�سطين فر�س عين"، �إ�سافًة �إلى �لموقف من �لكيان �ل�سهيونّي  �إ�سالميٍّ
و�لّنظرة �إلى �لعالمين �لعربّي و�لإ�سالمّي و�لعالقات �لمحلّية و�لعربّية و�لإقليمّية، وكذلك �لموقف 
من �لمر�أة و�لفنون. لكن ما هو مهّم هنا تخ�سي�س �لميثاق �لمادة �ل�ّسابعة و�لع�سرين منه للموقف 

اأظهرت بع�س قيادات "جماعة الإخوان 
الم�شلمين" رغبًة في اأن توقف 

ال�شت�شهادّية  "حما�س" العملّيات 
حّتى ل تت�شاعد موجة اّتهامها 

بـ "الإرهاب"

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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من جانٍب، ولإعاقة تنفيذ �لّتفاق على �لأر�س من جانٍب �آخر.
�سّكل���ت �سلط���ة �لحكم �لذ�تّي �سبكًة من �لأجهزة �لأمنّية �أبرزها "جه���از �لأمن �لوقائّي". ترّدد �أّن 
�ختيار قائدي �لجهاز كان بتو�سيٍة �أمريكّيٍة-�إ�سر�ئيلّيٍة، و�أّنه جرى �إير�د �لّتو�سية و�لمو�فقة عليها 
ف���ي و�حدة من �لملحق���ات �ل�ّسرّية لّتفاق �أو�سلو. توّلى "جبريل �لرّجوب" قيادة �لجهاز في �ل�سفة 
�لغربّي���ة، وتوّلى "محمد دحالن" قيادة �لجهاز ف���ي غّزة. كان �لرجالن من قياد�ت "فتح" �ل�ساّبة 
ا �لأخير  �ّلت���ي لعبت دوًر� في �لنتفا�س���ة، وهما �أ�سير�ن �سابقان، �سوف يحت���ّل ��سماهما وخ�سو�سً

�سد�رة �لم�سهد في عالقة �ل�ستباك �لقائمة بين كّل من "فتح"-�ل�ّسلطة و"حما�س".
م���ع بدء تنفيذ �لّتفاق )�إع���ادة �لنت�سار لقو�ت �لحتالل في مناطق �ألف ح�سب بنود �أو�سلو( �سّعدت 
"حما�س" و"�لجهاد" عملهما �لع�سكرّي �سّد �أهد�ٍف للعدّو في �لعمق، د�خل �لأر��سي �لمحتّلة عام 
1948 وف���ي �لقد�س. طالب���ت "�إ�سر�ئيل" �ل�ّسلطة بمو�جهة موجة "�لعملي���ات �ل�ست�سهادّية"، ف�سّنت 
�ل�ّسلطة حمالت �عتقاٍل و��سعًة نّفذها "جهاز �لأمن �لوقائّي"، وطالت قياد�ت "حما�س" و"�لجهاد". 

كما �ساركت �ل�ّسلطة في موؤتمر عقد في �سرم �ل�ّسيخ ل� "مو�جهة �لإرهاب" )�آذ�ر/مار�س 1996(.
�أظه���رت بع����س قي���اد�ت "جماعة �لإخ���و�ن �لم�سلمي���ن" رغبًة ف���ي �أن توقف "حما����س" �لعملّيات 
�ل�ست�سهادّي���ة حّت���ى ل تت�ساعد موجة �ّتهامها ب� "�لإرهاب". وكان���ت قياد�ت �أخرى من "حما�س" 
تحم���ل توجًه���ا �إلى �لّتكّيف م���ع معطى وجود �سلط���ٍة فل�سطينّيٍة على �لأر�س. �سّكل���ت �لحركة حزًبا 
ا ف���ي 1996/3/21- ليكون  با�س���م "ح���زب �لخال�س �لوطنّي �لإ�سالم���ّي" -�أعلن عن قيامه ر�سميًّ
���ا للحركة، ولكن دون �إجماع حوله ف���ي �سفوفها �لقيادّية.  وعندم���ا �أعلنت �ل�ّسلطة  ذر�ًع���ا �سيا�سيًّ
�لفل�سطينّي���ة ع���ن �إج���ر�ء �نتخاب���اٍت للمجل�س �لّت�سريع���ّي تر�ّس���ح قيادّيون من "حما����س" -بينهم 
�إ�سماعي���ل هنّية- لالنتخابات. رف�ست قيادة �لحركة �لّتر�سيحات فان�سحب �لبع�س، و�أ�سّر �آخرون 

عليها مغادرين �سفوف "حما�س" نهائًيا.
���ا �سّكلت �لفترة ما بين  ظّل���ت �لح���و�ر�ت �ّلتي تعقد بي���ن �ل�ّسلطة و"حما�س" مّت�سمًة بالّتعّثر. وعمليًّ
ًة ب�سبب  1994 و2000 ذروة خ���الف "حما����س" مع �ل�ّسلطة و"حركة فت���ح" حّتى ذلك �لوقت، خا�سّ

�لعتقالت وحالت �لّتعذيب �ّلتي �ُسّجلت في �سجون "�لأمن �لوقائّي".

�نتفا�شة �لأق�شى، فر�شٌة لم تكتمل
ف���ي نهايات �أيلول/ �سبتمبر 2000، �ندلعت �نتفا�سة �لأق�سى. كانت "حما�س" �أّيدت ن�سبيًّا موقف 
عرفات في مفاو�سات "كامب ديفيد". وكانت تدعو �إلى �لإفادة من �لمناخات �ّلتي خّلفها �ندحار 
�لحتالل من جنوب لبنان �أيار/مايو 2000- دون قيٍد �أو �سرٍط تحت �سغط �لمقاومة، وترى �إمكان 

�عتماد �لطريق ذ�ته.
فر�س���ت �لنتفا�سة، ف���ي مر�حلها �لأولى، نوًعا من �لّتن�سيق �أو قل �لوحدة �لميد�نّية. �أُفرج عن 

�ّلتي ت�سّم ف�سائل منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية. وبد� �لنق�سام و��سًحا بين دعوة �لقيادة �لموّحدة 
�إلى "عقد موؤتمٍر دوليٍّ لل�ّسالم، و�إقامة دولٍة فل�سطينّيٍة م�ستقّلٍة عا�سمتها �لقد�س" دعت "حما�س" 

�إلى "تحرير فل�سطين كاملة، و�إقامة دولٍة �إ�سالمّيٍة عليها".
عود �لق����وّي لالنتفا�سة، لم يكن م�سار �لكفاح �ليومّي ي�سم����ح بكثيٍر من �للّتفات لهذ�  ف����ي �آونة �ل�سّ
د�مات بين "فتح" وقوى �لمنّظمة وبين �لّتّي����ار �لإ�سالمّي، لم تكن غائبًة  �لّتناق�����س، علًما ب����اأّن �ل�سّ
عن �لجامعات وبع�س �لموؤ�ّس�سات قبل �لنتفا�سة. ولكن عندما كانت تطرح مبادر�ت �سيا�سّية كانت 
�لخالفات تظهر بقّوٍة )م�سروع �سامير، نقاط مبارك وغيرها(. وقد جرت حو�ر�ٌت ولقاء�ٌت عديدٌة 
بي����ن قي����اد�ت "فت����ح" و�لمنّظمة من جانٍب وقي����اد�ت "حما�س" من جانٍب �آخر، �نته����ت �إلى �لف�سل. 
قي����ل حينها �إّن "حما�س" طالبت عرفات بالح�سول على ن�سبة �لّن�سف ز�ئد و�حد في كّل موؤ�ّس�سات 
ا قاطًعا. منّظمة �لّتحرير ومنها "�لمجل�س �لوطنّي �لفل�سطينّي"، ورف�س عرفات هذه �لطلبات رف�سً
م���ع �جتي���اح �لع���ر�ق للكويت ب���د�أ نج���م �لنتفا�سة 
يخب���و. وتال ذل���ك عق���د "موؤتمر مدري���د لل�سالم" 
و�لمفاو�س���ات �لثنائّي���ة وتل���ك متع���ّددة �لأطر�ف. 
وقف���ت "حما�س" م���ع غالبّي���ة �لق���وى �لفل�سطينّية 
ا �سّم  �سّد "موؤتمر مدري���د"، وقادت تحالًفا عري�سً
ق���وى موؤ�ّس�سة في "منظم���ة �لّتحرير"، ومن �لي�سار 

�لفل�سطينّي لمو�جهة �نعكا�سات �لموؤتمر و�لّنتائج �ّلتي يمكن �أن تتمّخ�س عنه.
عف �ّلذي �عترى "منّظم���ة �لّتحرير" ب�سبب نتائج حرب  ��ستف���ادت "حما�س" مّرًة �أخ���رى من �ل�سّ
�لعر�ق على �لكويت، و�نخر�ط �لمنّظمة في �لّتفاو�س �سمن وفٍد موّحٍد مع �لأردن في مدريد. وبدت 
ق���ّوًة قادرًة على �لّتعاون مع �لقوى �لوطنّي���ة و�لعلمانّية �لفل�سطينّية من خالل �لّتحالف �لفل�سطينّي 

�ّلذي قادته. وبد�أت عالقاتها مع دم�سق وطهر�ن تتقّدم ب�سرعٍة كبيرٍة جًد�.
في �لأثناء �نخرطت �لمنّظمة في م�سار مفاو�ساٍت �سرّيٍة في �لعا�سمة �لّنرويجّية �أف�ست �إلى توقيع 
"�ّتفاق �أو�سلو"، و�لذي جاء �أ�سو�أ مّما كان متوّقًعا بكثير. كانت لحظة توقيع �لّتفاق �إيذ�ًنا ب�سعود 
"حما�س" �إلى �سد�رة �لم�سهد �لفل�سطينّي، وقيادة �إطار �أو�سع للقوى �لمعتر�سة عليه فل�سطينيًّا، 

ون�سج تحالفات قوّية مع �لمعتر�سين عربًيا وفي طليعتهم �سوريا.
دخ���ل يا�سر عرف���ات �إلى قطاع غ���ّزة، )1994/7/1( ومعه وح���د�ت من �لمقاتلي���ن �ل�ّسابقين في 
"فتح" با�سم "�لأمن �لوطنّي �لفل�سطينّي"، لتطبيق �ّتفاقّية �لحكم �لذ�تّي �لمحدود. وبد�أ �لم�سهد 
بالّتبدل. ��ستمّرت "حما����س" و�لقوى �لأخرى بالمعار�سة �ل�سديدة لالّتفاق. ولكّنها وجدت نف�سها 
�أم���ام ماأزق �ل�سد�م �لمحتمل مع "فت���ح" �لمندفعة لتطبيق مندرجات �لّتفاق، ومنها �لكثير �ّلذي 
ا، فاختارت بدًل من ذلك ت�سعيد �لمقاومة في مو�جهة �لحتالل، لإحر�ج عرفات  يحمل طابًعا �أمنًيّ

ُيعتبر دخول انتخاباٍت ت�شريعّيٍة 
في ال�ّشلطة الّناتجة عن اأو�شلو نوًعا 

من القبول بنتائجه، مهما كان حجم 
العترا�س اللفظّي
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نج���ح محم���ود عبا�س ف���ي �نتز�ع �ّتف���اق �آخر "للتهدئ���ة" من �لف�سائ���ل وفي طليعته���ا "حما�س"، 
و�أعل���ن عن �إجر�ء �نتخاباٍت رئا�سّي���ٍة وت�سريعّيٍة، جرت في مطلع عام 2006. فاز عّبا�س بالرئا�سة. 
و�لقط���اع. وفي غمرة  �ل�سّفة  �لّت�سريع���ّي" في  "�لمجل�س  و�كت�سح���ت "حما����س" غالبّية مقاع���د 
�لن�سغ���ال به���ذ� �لّتحّول �لكبير لم يكن �للتفات كافًيا �إلى حج���م �لّتكّيف �ّلذي قامت به "حما�س" 
م���ع �لو�قع �لقائم. ففي �آخر �لأمر ُيعتبر دخول �نتخاب���اٍت ت�سريعّيٍة في �ل�ّسلطة �لّناتجة عن �أو�سلو 
نوًع���ا م���ن �لقبول بنتائجه، مهما كان حجم �لعتر��س �للفظّي �ّل���ذي ثابرت عليه "حما�س"، حّتى 

بعد فوزها بالنتخابات.
ل���م تك���ن "حما�س" وحدها تظه���ر في �سلوكها حج���م �لفتر�ق بي���ن �لخطاب �لمعل���ن و�لممار�سة 
�لو�قعّي���ة، ف�"فتح" �ّلتي خ�س���رت �لنتخابات، ورّحبت بفوز غريمتها، �ّتخ���ذت قر�ًر� بتفريغ �لفوز 
م���ن محتو�ه. رف�ست "فت���ح" و�لف�سائل �لأخرى �لمن�سوية في �إطار منظمة �لّتحرير �لم�ساركة مع 
"حما�س" في �لحكومة �ّلتي �أر�دت ت�سكيلها. وعرقلت بعد ت�سكيل �لحكومة برئا�سة �إ�سماعيل هنّية، 
عملّي���ة �لّت�سلم و�لّت�سليم، و�أكثر من ذلك �أر�دت �ل�ستمر�ر ف���ي �لحكم عبر �ل�ّسيطرة �لكاملة على 

، ومناو�ساٌت م�سّلحٌة في قطاع غّزة. �لمفا�سل �لإد�رّية و�لأمنّية، ما نتج عنه ��ستباٌك كالميٌّ
ب���دت �لحكومة �ّلت���ي �سكلتها "حما�س" "معزولة". طالبت �لرباعّي���ة �لدولّية �لحركة بالعتر�ف ب� 
" �إ�سر�ئيل" و�سعت "فتح" �إلى �ل�ستثمار في �لعزلة. وّثقت "حما�س" عالقتها بدم�سق وطهر�ن. 
��ستقبلت �لعا�سمتان �إ�سماعيل هنّية بو�سفه رئي�ًسا للحكومة �لفل�سطينّية، ولكن "حما�س" لم تنجح 
ًة وهي تعاني �أ�سكال ح�سار مختلفة. وهنا �ختارت �أن تذهب خطوة  كثيًر� في ت�سويق حكومتها خا�سّ
�أخ���رى في تكيي���ف �أو�ساعها فو�فقت على وثيقٍة �سيا�سّيٍة عرفت با�س���م "وثيقة �لأ�سرى"، وقيل �إّن 
معتقلي���ن فل�سطينّيين من تنظيماٍت مختلفٍة قامو� ب�سياغتها د�خل �ل�ّسجون. تت�سّمن �لوثيقة �ّلتي 
ج���رى �لّتوقي���ع عليها م���ن �لف�سائل �لفل�سطينّية كاّف���ًة -عد� حركة "�لجه���اد"- مو�فقًة على دولٍة 
فل�سطينّي���ٍة ف���ي �لأر��س���ي �لفل�سطينّية �لمحتّلة ع���ام 1967 وعا�سمتها �لقد����س. و�سدرت �لوثيقة 
با�س���م فخ���م: "وثيقة �لوف���اق �لوطنّي �لفل�سطين���ّي" )2006/6/27( كي ت�س���ّكل برنامًجا �سيا�سيًّا 
، بي���ن "حما�س" و"فتح"،  ���ا معتم���ًد�. وبدل �أن ت���وؤّدي وثيقة �لوفاق �إل���ى تو�فٍق فل�سطينيٍّ فل�سطينًيّ
�ندلع���ت ��ستب���اكاٌت م�سّلحٌة بين �لطرفين، ث���ّم توّقفت بعد �ّتفاق مّك���ة )2007/2/8( �ّلذي رعاه 

�لملك �ل�ّسعودّي عبد �هلل بن عبد �لعزيز. 
�سمد �لّتفاق لوقٍت ق�سيٍر قبل �أن تقّرر "حما�س" �لقيام بما و�سفته بالح�سم �لع�سكرّي، و�عتبرته 
رئا�س���ة �ل�ّسلط���ة �نقالًبا عليها. فف���ي 2007/7/10 �سّن���ت كتائب "�لق�ّسام" هجوًم���ا على مقّر�ت 
�لأجه���زة �لأمنّي���ة �لّتابعة لدحالن ومق���ّر�ت �ل�ّسلطة و�أجهزتها �لأمنّية �لأخ���رى. وبعد نحو �أ�سبوع 
م���ن �ل�ستب���اكات �نف���ردت "حما����س" بال�ّسيط���رة على �لقط���اع، وبد�أ م���ا بات يع���رف بالنق�سام 

�لفل�سطينّي، وم�سل�سل جل�سات �لم�سالحة �لممّل و�لطويل.

ك���و�در "حما�س" �لمعتقلين في �سج���ون �ل�ّسلطة وت�سّكل في غّزة و�ل�سّف���ة �إطار حمل ��سم "�لقوى 
�لوطنّية و�لإ�سالمّية" لقيادة �لنتفا�سة وتوجيهها �سيا�سيًّا. �سحيح �أّن "فتح"، وحّتى غالبّية منت�سبي 
�لأجه���زة �لأمنّية كانو� منخرطين في �لنتفا�سة، لك���ّن �لروؤّية �ل�سيا�سّية لل�ّسلطة، بعيدٌة جدًيا عن 
تل���ك �ّلتي تطرحها "حما�س". كم���ا �أّن �لخالف حول و�سائط �لمقاومة وطرقها كان حا�سًر�، حّتى 
مع قيام "كتائب �سهد�ء �لأق�سى" �لّتابعة ل�"فتح" بتنفيذ �سل�سلة "عملّياٍت ��ست�سهادّيٍة" ت�سبه تلك 

�ّلتي كانت تقوم بها كتائب "�لق�سام" )"حما�س"( و"�سر�يا �لقد�س" )"�لجهاد"(.  
وقع���ت تفجير�ت برجي �لّتجارة في نيويورك. �أر�دت "�إ�سر�ئيل" �إدر�ج �لمقاومة �لفل�سطينّية كّلها 
ف���ي خان���ة "�لإرهاب". �سعت �ل�ّسلطة �إل���ى �لّظهور بمظهر �ل�سريك �لدولّي ف���ي محاربة �لإرهاب، 
فع���ادت �إل���ى تنفيذ �عتق���الت، و�سفته���ا "�إ�سر�ئي���ل" ب���� "�سيا�سة �لب���اب �ل���دو�ر" �أي: �عتقالت 
و�إفر�ج���ات. ب���د� �لم�سه���د غريًبا: "فت���ح" و"حما����س" تقاتالن في �لمي���د�ن. تختلف���ان كثيًر� في 
�ل�ّسيا�سة. رئي����س �ل�ّسلطة محا�سر. و�سارون ينّفذ عملّية �قتالٍع لل�ّسلطة. و�لّنظام �لر�سمّي �لعربّي 
�لمرتب���ك و�لخائف ف���ي معظمه، ب�سبب �لّتفجير�ت ف���ي �أمريكا، يطرح مبادرة �س���الم تمّثل تاآكاًل 

جديًد� للحقوق �لوطنّية �لفل�سطينّية.
ب���د�أت �لنتفا�سة �لثانّي���ة تخبو، وكما في �لمرة �لأول���ى كانت �لبد�ية من �لع���ر�ق. و��سنطن تّتهم 
بغ���د�د بالم�سوؤولّية ع���ن �لإرهاب، وحي���ازة �أ�سلحة دماٍر �سام���ٍل وتريد تدمي���ره، ولحفظ ماء وجه 
�لبع�س �لعربّي تطرح م�سروًعا جديًد� للّت�سوية با�سم "خارطة �لطريق" ينّفذ بعد �إ�سقاط �لعر�ق. 
�أحبط���ت �لّتفجي���ر�ت ف���ي �أمريكا، و�لع���دو�ن �لأمريكّي على �لع���ر�ق �لفر�سة �ّلت���ي كادت تقّدمها 
�نتفا�س���ة �لأق�سى للفل�سطينّيين على نحو يمكّنهم من تحقيق �إنجاٍز كبيٍر في عالقاتهم �لد�خلّية، 

وعلى �سعيد �سر�عهم �سّد �لحتالل.
ر�أى بع����س �لفل�سطينّيين في خارطة �لطريق �إلى دولٍة فل�سطينّيٍة فر�سًة. �ساركو� مع �لإ�سر�ئيلّيين 
و�لأمريكّيي���ن ف���ي �سيطنة يا�سر عرفات وعزله. وو�فقت "حما����س" و�لف�سائل في �جتماع عقد في 
�لقاه���رة بح�س���ور محمود عبا�س على وقف �إط���الق �لّنار و�لدخول في تهدئة م���ع �لحتالل. �نهار 
ر�ع د�خ���ل فتح، و�أبرز �إمكانّية  وق���ف �إطالق �لّنار بعد وقٍت ق�سي���ٍر، ولكّنه �أتاح تفّرًغا لإنهاء �ل�سّ

دخول "حما�س" في بع�س �لّتكّيفات مع طروحات �لّتهدئة و�لهدنة.

�ل�ّشلطة �إلى  �لّتكّيف  "حما�س" من 
��ست�سه���د يا�سر عرفات م�سموًم���ا )2004/11/11(. وتوّلى محمود عبا����س �لمهّياأ �سلًفا، منا�سبه 
كاّف���ًة ف���ي �ل�ّسلط���ة و�لمنظم���ة. و�ساعت فر�س���ة �لف�سل بي���ن رئا�س���ة �ل�ّسلطة ورئا�س���ة "منّظمة 
�لّتحري���ر". قام���ت "�إ�سر�ئي���ل" بتنفيذ �ن�سح���اب من جانٍب و�حٍد من قطاع غ���ّزة )مطلع 2005(، 

وو�سعت �تفاقّية فاو�س عليها محمد دحالن لإد�رة �لمعبر بين غّزة وم�سر.
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�س���اد �نطباٌع في �سف���وف �لحركة �لإ�سالمّي���ة �لفل�سطينّية �أّن �سقيقاتها �سوف ت�س���ل �إلى �ل�ّسلطة 
ف���ي كّل �ل���دول �لعربّية �ّلتي ت�سهد ه���ذه �لّتحّركات. وهذ� �سوف يوؤّمن له���ا حا�سنًة متينًة، وحمايًة 
قوّي���ًة. و�سل "�لإخو�ن" �إلى �ل�ّسلط���ة في م�سر وتون�س، وتوّلو� رئا�س���ة �لحكومة في �لمغرب. وبد� 
�أّن �لأم���ر �س���وف يتكّرر في دوٍل �أخرى. ومن �لالفت �أّن تلك �لقوى، وحين و�سولها �إلى �ل�ّسلطة، لم 
تظهر �لهتمام �لمتوّقع بفل�سطين، فقد �عتبر "ر��سد �لغنو�سي" �أّن تون�س ل تملك �لوقت لالهتمام 
���ر�ع �لفل�سطينّي-�لإ�سر�ئيل���ّي، و�أّن على �لجانبين حّل م�سكالته���م بالحو�ر. ولم يكن موقف  بال�سّ
محم���د مر�سي رئي�ًسا لم�س���ر مختلًفا عّمن �سبقه حين تعّر�ست غّزة لعدو�ٍن �إ�سر�ئيلٍيّ عام 2012. 
م���ّرت ت�سريح���ات �لغنو�سي دون تعليٍق، وج���رى تقديم محمد مر�سي بو�سف���ه بطاًل �أوقف �لحرب 

على غّزة!
�ن�سحب���ت "حما�س" من �لمحور �ّلذي بقيت في���ه ل�سنو�ٍت طويلٍة، وحظيت بدعٍم قوٍيّ منه. غادرت 
قيادته���ا دم�س���ق �ّلتي كانت ح�سًنا �سديد �ل���دفء وبالغ �لحت�سان للحركة، �إل���ى �لّدوحة. و�سارك 
بع�س منا�سريها و�أع�سائها في �لحرب، �إلى جانب �لجماعات �لم�سّلحة في �سوريا، ما �ألحق �سرًر� 
بالًغا بعالقات "حما�س" مع �أطر�ف �لمحور كّله رغم بقاء �ّت�سالٍت فاترٍة مع طهر�ن وحزب �هلل.

ل���م يط���ل بقاء �لإخو�ن في �ل�ّسلط���ة في م�سر، وتر�جع دوره���م في تون�س، و�أُغرق���ت بلد�ٌن عربّيٌة 
في حروٍب دموّيٍة قا�سي���ٍة. وتعّر�ست �سوريا لحرٍب مفتوحٍة، ولتهديد�ٍت بالعدو�ن �لأمريكّي عليها، 
وبرزت �لقوى �لإرهابّية �لمتطّرفة في �سد�رة �لم�سهد حّتى في غّزة نف�سها. وبد� �لرتباك ظاهًر� 
ًة بعدما �أُبعد بع�س قادتها من تركيا، وبد�أ �لّتلويح ثّم �لّتطبيق �لعملّي من  في �سلوك "حما�س"، خا�سّ
قب���ل �لبع�س في �عتبار "جماعة �لإخو�ن �لم�سلمين حرك���ًة �إرهابّيًة". )كانت �ل�ّسعودّية و�لإمار�ت 
عيد(. وكان من �لي�سير مالحظة مكانة �لق�سّية �لفل�سطينّية ومعها  �لعربّية �سباقَتين على هذ� �ل�سّ
مكانة "حما�س"، حين �سّنت "�إ�سر�ئيل" عدو�ًنا قا�سًيا على غّزة عام 2014، ��ستمّر ثالثة وخم�سين 
يوًم���ا، و�ألحق دماًر� هائاًل بالقطاع وبناه �لّتحتّية. �سحيح �أّن "حما�س" و"�لجهاد" وقوى �لمقاومة 
�لفل�سطينّي���ة �لأخرى قد �سمدت في مو�جهة هذ� �لعدو�ن و�أف�سل���ت �أهد�فه، لكّن �لمتعاطفين مع 

غّزة و"حما�س" كانو� قّلًة هذه �لمّرة. 

�لّتكّيف من موقع مختلف
ف���ي �أيار/ ماي���و 2017، �أ�سدرت" حما����س" وثيقًة �سيا�سّي���ًة �أطلقت عليها ��س���م "وثيقة �لمبادئ 
و�ل�ّسيا�س���ات �لعاّمة" و�لّتي تحمل روؤي���ة �لحركة �ل�سيا�سّية و�لفكرّي���ة للمرحلة �لقادمة. وقد جاء 
�لإع���الن ع���ن �لوثيقة في �لعا�سم���ة �لقطرّي���ة )�لدوحة( وعلى ل�س���ان رئي�س �لمكت���ب �ل�سيا�سّي 
للحرك���ة ف���ي حين���ه خالد م�سعل، وذل���ك بعدما تعّم���دت "حما�س" ت�سري���ب �أف���كار �أ�سا�سّية منها 

عب���ر و�سائل �لإعالم، ما �عتبر محاول���ًة لج�س �لّنب�س �إز�ء ردود �لأفع���ال �لمحتملة على تلك 

�شلطتان ومحور�ن
"حما�س" مع �لف�سائل  �لّنير�ن. و�جهت  ��ستغّلت "�إ�سر�ئيل" ما حدث، وو�سعت غّزة في مرمى 
�لأخ���رى �لعتد�ء�ت �ل�سهيونّية، وتلّقى �لمحور �ّل���ذي تنتمي �إليه -محور �لمقاومة- دفعًة معنوّيًة 
كبي���رًة بهزيمة �لعدو�ن �ل�سهيون���ّي على لبنان عام 2006. كما نجح���ت "حما�س" في �أ�سر جنديٍّ 

، ونجحت في �إخفائه. �سهيونيٍّ
ن�س���اأت �سلطتان و�حدٌة في غّزة بقي���ادة "حما�س"، وو�حدٌة في �ل�سّفة بقيادة "فتح". كانت �لأولى 
ف���ي "مح���ور �لمقاوم���ة و�لممانع���ة" و�لثانّية في "مح���ور �لعت���د�ل"، فاأكمل �ل�سطف���اف �سورة 
�لم�سه���د. لكّن طبيعة �ل�سطفاف وعمق �لخالف لم يوقف "تمارين �لحو�ر" -في �لقاهرة �أ�سا�ًسا 
و�سو�ه���ا- من �أجل �لم�سالح���ة و�لّتي ما ز�لت منعدمًة حّتى �لآن. و�لالف���ت لالنتباه �أّن "حما�س" 
لم تعمد، �إّل فيما ندر، لتكييف خطابها �ل�سيا�سّي مع م�سمون "وثيقة �لوفاق" و�لّتي بد� من خالل 
�أد�ء "حما����س" �أّنها ل توليها �أّي �هتماٍم، ل ب���ل �إّن كثيًر� من �لّت�سريحات �لحاّدة قد �نتقدت �أد�ء 

�ل�ّسلطة ومو�فقتها على دولة في حدود 1967.
ع���ّززت "حما�س" بدعم �إير�نيٍّ و�س���ورٍيّ قّوتها �لع�سكرّية في قطاع غّزة. قّررت "�إ�سر�ئيل" "تغيير 
�لو�سع �لقائم في �لجنوب" و�أر�دت ��ستعادة �لهيبة �لمفقودة منذ 2006 �أمام �لمقاومة في لبنان، 
ف�سّن���ت عدو�ًنا و��سع �لّنطاق على قطاع غ���ّزة )نهاّية 2008/ بد�ّية 2009( ��ستمّر ثالثة وع�سرين 
يوًما، و�نتهى �إلى �لف�سل في تحقيق �أيٍّ من �أهد�فه. �أكثر من ذلك �أدخل "حما�س" �أكثر من �أّي وقٍت 
م�سى في ح�سابات �لإقليم، فازد�د �لدعم �لإير�نّي و�ل�ّسورّي، وتجّددت محاولت عقد �لم�سالحة 
ال ع���ن موجة تعاطٍف �سعب���ٍيّ كبيٍر، عربّية  �لوطنّي���ة، ومح���اولت تو��س���ل �أوروبّية مع �لحركة، ف�سً

و�إ�سالمّية وعالمّية مع قطاع غّزة �ّلذي ق�سف بوح�سّيٍة �سديدٍة من قبل جي�س �لحتالل.
غوط �لدولّية من �أجل �لعت���ر�ف ب� "�إ�سر�ئيل" بدت "حما�س" مكتفيًة بالقدر  ورغ���م ��ستمر�ر �ل�سّ
�ّل���ذي �أظهرته م���ن �لّتكّيفات عبر وثيق���ة �لوفاق �لوطن���ّي، وت�سريباٍت محدودٍة ح���ول �لقبول بحّل 
�لّدولتي���ن دون �لعتر�ف �أو �أّية �سروٍط �أخرى. لقد كانت �لحركة ت�سعر باأّنها تحظى بحا�سنٍة قوّيٍة 

. عربّيٍة و�إ�سالمّيٍة و�إن�سانّيٍة وتنتمي �إلى محوٍر �ساعٍد وقوٍيّ

غلبة �لأيديولوجيا
ف���ي نهاية ع���ام 2010 بد�أت تحّركاٌت �سعبّيٌة عربّيٌة في تون�س تلته���ا م�سر. �أطلق �لبع�س على هذه 
�لّتحّركات و�سف "�لّربيع �لعربّي". دون �لدخول في تفا�سيَل كثيرٍة، غّلبت "حما�س" �لأيديولوجيا 
ف���ي موقفها من هذه �لّتحّركات ونتائجها. فق���د كان "�لإخو�ن �لم�سلمون" في م�سر وفروعهم في 

�لدول �لأخرى في �سد�رة تلك �لّتحّركات.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

128129 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



يمكن �أن يتبّين للمتابع ب�سهولة �لأثر �لمنخف�س لهذه �لوثيقة، وما �عتقدت "حما�س" �أّنها �ستجابهه 
من خالل وثيقتها �لجديدة تعّمق و�زد�د. فقد �ُسّجلت �سغوط �سعودّية وم�سرّية و�إمار�تّية م�ستمّرة 
على "حما�س". ولم يتلّقف �لأوروبّيون �لفقرة رقم 20 على نحو ما كان متوّقًعا، ولم يبُد �لأتر�ك 
قادري���ن عل���ى ت�سوي���ق �لوثيقة. ورفع محم���ود عبا�س وتي���رة �لّت�سعيد �سّد �لحركة ف���ي غّزة. وفي 

�لمقابل �أبدت طهر�ن تفّهًما للوثيقة، و�أبقت �ليد ممدودًة نحو "حما�س".
ف���ي �لأثناء جرت �نتخاباٌت جديدٌة في �سفوف �لحرك���ة وهيئاتها �لقيادّية. حّل هنّية محّل م�سعل، 
ف���ي رئا�سة �لمكتب �ل�سيا�سّي، وبرزت �سخ�سّي���ٌة قوّيٌة تقود �لحركة في قطاع غّزة: �لأ�سير �لمحّرر 

�ل�ّسنو�ر". "يحيى 
ي�س���ار �إل���ى �لّرج���ل عادًة باأّن���ه مقّرب من "كتائ���ب �لق�ّسام". وتتح���ّدث م�س���ادر فل�سطينّية قريبة 
مّم���ا ي���دور د�خل "حما�س" ع���ن �أّنه �أجرى "حركة تبدي���الٍت ومناقالٍت منذ �نتخاب���ه م�سوؤوًل �أّول 
ة �لأمنّية  ل�"حما����س" ف���ي �لقطاع، على نحو �سمن فيه �سيطرته على كاّفة مفا�س���ل �لحركة وخا�سّ

و�لع�سكرّية منها".

�لجديدة "حما�س" و�لّتوجهات 
ا ف���ي توّجهات  لطالم���ا ذه���ب كثيرون م���ن �لمتابعي���ن �لفل�سطينّيين �إل���ى �عتب���ار �أّن تغييًر� جّديًّ
"حما�س"، لن يحدث قبل مغادرة رئي�س �لمكتب �ل�سيا�سّي للحركة خالد م�سعل موقعه. وب�سرف 
�لّنظ���ر عن مدى دّقة ه���ذ� �لأمر، يمكن على �لأقّل �أن ن�سير �إلى حقائ���ق تّت�سل برف�س دول وقوى 
ل �لم�سوؤولّية عن �سيا�ساٍت �أف�س���ت �إلى قطع �سلة "حما�س" بقوى  �لّتعام���ل م���ع م�سعل، �ّلذي يتحمٍّ

ودول.
و�جه���ت �لقي���ادة �لجديدة ل�"حما����س" جملة تعقيد�ٍت تب���د�أ من �لو�سع �لد�خلّي ف���ي �لقطاع، ول 
تنتهي عند �لّتهديد�ت �لإ�سر�ئيلّية �لمتو��سلة بالحرب، وما بينهما: توّتر مع "فتح" و�ل�ّسلطة يعمل 
عّبا����س على ت�سعيده، وتوّتر في �لعالقة مع م�سر على خلفّية ملفاٍت عديدٍة، وفتور في �لعالقة مع 
طهر�ن، وعد�ء �إمار�تّي �سعودّي فاقمته �لأزمة �لخليجّية بين �لدول �لأربع )�ل�ّسعودّية/�لإمار�ت/

م�سر/�لبحرين( وقطر.
كثي���ٌر من ه���ذه �لّتعقيد�ت مت�سابٌك عل���ى نحٍو كبيٍر. �لو�س���ع �لد�خلّي يتاأّث���ر بالح�سار �لمفرو�س 
عل���ى �لقط���اع، و�إقفال معب���ر رفح. هنا يلع���ب �أكثر م���ن عامل. محم���ود عّبا�س ي�سّع���د �إجر�ء�ته 
لخن���ق "حما�س"، وتاأليب �لر�أي �لع���اّم �سّدها ول ت�ستطيع "حما�س" فر����س مزيد من �لإجر�ء�ت 
م���ع ت�ساعد حالة �لغ�سب في �ل�سارع، بينما تريد م�سر ت�سلي���م مطلوبين و�لّت�سّدد في �لإجر�ء�ت 
�لأمنّي���ة وت�سلي���م �لمعب���ر �إلى جهٍة موثوق���ٍة من �لقاهرة. وم���ا تطلبه �لأخيرة ي�س���ع "حما�س" في 

مو�جه���ٍة مع "منا�س���ري د�ع�س"، و�لذين يطلقون �سو�ريخ عل���ى "�إ�سر�ئيل" �ّلتي ترّد بق�سف 

�لأفكار. وقد لوحظ �أّن رد �لفعل �لإعالمّي على �لّت�سريبات كان �أكبر من ذلك �ّلذي ر�فق و�أعقب 
ا للحركة �لفل�سطينّية ذ�ت �لمرجعّية  ���ا وفكريًّ �إط���الق �لوثيقة، و�لّتي ت�سكل منهاًجا نظرًيا �سيا�سيًّ

�لإ�سالمّية.
ف�ساًل عن �لّظروف �لم�سار �إليها �أعاله وتغّير �لبيئات حول "حما�س"، تتعّر�س �لحركة منذ �سنو�ت 
ل�سغوط من �أجل �لقيام بتغيير في خطابها �ل�سيا�سّي. و�سع �لمت�سلون ب�"حما�س" من �لأوروبّيين 
ومعه���م �لأتر�ك عنو�ًنا يقول باأن تعت���رف "حما�س" بدولة �إ�سر�ئيل، وهو ما رف�سته �لحركة ب�سكٍل 
د�ئٍم في كّل تلك �لّت�سالت، و�عتبرت �أّنها حين تو�فق على دولٍة فل�سطينّيٍة في حدود عام 1967، 

ل لزوم لمو�فقتها على �لعتر�ف �لمبا�سر بدولة �إ�سر�ئيل.
غط  تعّث���رت �لّت�سوية بين �ل�ّسلطة �لفل�سطينّية وحكوم���ة "�إ�سر�ئيل". ز�دت �ل�ّسلطة وم�سر من �ل�سّ
عل���ى غّزة، وعادت ق���وًى عربّيٌة ودولّيٌة للحديث عن �إم���كان �إطالق عملّية ت�سوي���ٍة �سيا�سّيٍة جديدٍة 
ف���ي فل�سطين. وهنا بد�أت �لّت�سريبات عن وثيق���ٍة جديدٍة لحركة "حما�س"، �سوف تحمل تغييًر� في 

�لروؤّية، وو�سائل �لعمل. 
ج���اءت �لوثيقة، في �لو�قع، نقلًة نوعّيًة في �لخطاب 
�ل�سيا�س���ّي و�لفك���رّي للحركة، وذل���ك بالقيا�س �إلى 
 ،1988 عام  في  �أ�سدرت���ه  كانت  "�لميث���اق" �ّلذي 
���ا بالقيا����س �إل���ى مكّونات خطابه���ا �ل�سيا�سّي  و�أي�سً
و�لفك���رّي على مدى �ل�ّسن���و�ت �لمن�سرمة من عمرها، بحيث باتت ف���ي وثيقتها �لجديدة، تقترب 
من �لبرنامج �ل�سيا�سّي ل�"منّظمة �لّتحرير �لفل�سطينّية"، و�لذي �أُقّر في ن�سخته �لأولى عام 1974، 
و�لقائ���م على �لّتفاو����س من �أجل �إقامة دول���ٍة فل�سطينّيٍة ف���ي �لأر��سي �لفل�سطينّي���ة �لمحتّلة عام 
ًة لجهة �لمو�فقة في �لبند �ّلذي يحمل �لرقم 20 من �لوثيقة على دولٍة فل�سطينّيٍة في  1967، وخا�سّ

�لأر��سي �لمحتلة عام 1967 وعا�سمتها �لقد�س.
وتعي���د �لوثيق���ة تو�سيف حركة "حما�س"، وتعّي���ن روؤيتها لنف�سها ولمرجعّيتها، حي���ث تلجاأ �إلى لغٍة 
�سيا�سّي���ٍة مبا�س���رٍة، وتخّفف من �لخطاب �لدينّي �ّل���ذي �سيطر على معظم فق���ر�ت وبنود �لميثاق 
�لقدي���م. وت�سف نف�سها كحركٍة وطنّي���ٍة فل�سطينّيٍة. وكذلك تعيد تعيين موقفه���ا وروؤيتها لمكّونات 
�لحرك���ة �لوطنّي���ة �لفل�سطينّي���ة، كما تعّين روؤيتها لالأ�سدق���اء و�لأعد�ء، في ن����سٍّ مغايٍر لما د�أبت 
ا مع �لما�سي، فاإّنه���ا تحمل نقلًة كبيرًة  علي���ه، وبم���ا يعن���ي �أّن �لوثيقة و�إن كانت ل ت�سّكل قطًع���ا تامًّ

ونوعّيًة في خطاب "حما�س" �ل�سيا�سّي و�لفكرّي.
تتاأّل���ف �لوثيقة م���ن مقّدمٍة و42 بن���ًد�. ج���اءت �لمقّدمة على �سكل فق���ر�ٍت ق�سيرٍة مكّثف���ٍة �أ�سبه 
بالمان�سي���ت، وتطّرق���ت �إلى مو�سوعاٍت هاّمٍة بطريقٍة برقّيٍة مكّثف���ٍة، مثل: "فل�سطين �أر�س �ل�سعب 

�لفل�سطينّي �لعربّي. فل�سطين �أر�س �أعلى �لإ�سالم مكانتها. فل�سطين روح �لأمة".

الأوراق.  خلط  اإلى  "حما�س" عمدت 
وفي هذا احتمالت للّربح توازي 

احتمالت الخ�شارة
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ورّبم���ا تك���ون زيارة "هنّية" �إلى م�سر دلًي���ال على �سير �لأمور في �لّتجاه �ّل���ذي يدفع بالّتفاهمات 
قدًما �إلى �لأمام. 

ولك���ن هناك م���ن يرى �أّن �لأم���ور لي�س���ت بال�ّسال�سة �ّلت���ي تبدو عليه���ا ظاهريًّا. بح�س���ب م�سادر 
فل�سطينّية هناك �سكوى من تفّرد �ل�ّسنو�ر- هنّية بالقر�ر د�خل �لحركة. وقد تعّمدت �سحٌف عربّيٌة 
ن�س���ر مط���ّولت عن �لخالفات د�خل �لحركة عل���ى خلفّية تحّركاتها �لأخي���رة.  وكان للهجوم �ّلذي 
�سّن���ه �سحافّي مقّرب من "حما����س" على د. نا�سر �ل�ساعر �أحد �لقي���اد�ت �لبارزة ل�"حما�س" في 
�ل�سّف���ة، عل���ى خلفّية قيامه بزيارة �لرئي�س عبا�س في �لمقاطع���ة وحديثه عن مبادرة �سوف تتقّدم 
به���ا "حما�س" للم�سالح���ة، �أثٌر �سلبيٌّ د�خل "حما�س" نف�سها. فال�ساعر �سخ�سّيٌة مرموقٌة وتحظى 
ا لم يتّم تقديم �لمبادرة. ويترّدد �أّن �ل�ّسنو�ر-هنّية  بالحتر�م من قطاعاٍت فل�سطينّيٍة و��سعٍة. عملًيّ

منعا �ل�ساعر من �لقيام بهذه �لخطوة.
ب���ط. يقولون: هي تريد قط���ر وتريد م�سر وتريد  وهن���اك م���ن يت�ساءل عّم���ا تريده "حما�س" بال�سّ
ا، وتريد �لّلجنة �لإد�رّية، وتريد حّل �لّلجنة �لإد�رّية  �إير�ن وتري���د �لإمار�ت و�ل�ّسعودّية وتركيا �أي�سً
�إذ� قام عبا�س بوقف �لإجر�ء�ت �سّد �لقطاع. ويخل�سون من كّل ذلك �إلى ��ستنتاج وجود حالٍة من 

�لفو�سى و�لّتخّبط.
قب���ل ترجي���ح �أّي من �لحالين هو �لأق���رب �إلى �لو�قع، تتوّجب �لإ�سارة �إل���ى نقطة على درجٍة كبيرٍة 

م���ن �لأهمّي���ة وتّت�سل بملّف "�ل�ّسلفّية �لجهادّية" في غّزة. ل حّل مع م�سر دون مو�جهٍة قا�سيٍة 

مو�ق���ع "حما�س". وترتب���ط "حما�س" بعالقٍة وثيقٍة مع قطر وتركي���ا، بينما عالقة �لبلدين بم�سر 
�سديدة �لّتوّتر. وهكذ�.

م���ن �لمت�سّور �أّن تحّركات "حما�س" �لأخيرة وف���ي �أكثر من �ّتجاه دفعًة و�حدًة جاءت على طريقة 
"قل���ب �لطاول���ة" �أو "خل���ط �لأور�ق". وهنا تح�س���ر �لّت�ساوؤلت عّما �إذ� كان���ت �ست�سّجل نجاًحا، �أم 

تذهب نحو تعميق �لماأزق �لفل�سطينّي.
تدرك "حما�س"، �ّلتي �سّكلت لجنة �إد�رّية لت�سريف �سوؤون قطاع غّزة، �أّن رئي�س �ل�ّسلطة �لفل�سطينّية 
محمود عّبا�س ل يريد �ل�ّسير في خطو�ت للم�سالحة �لمتعّثرة منذ ع�سرة �أعو�م، و�أّنه يريد منها ما 
ي�سبه ��ست�سالًم���ا كاماًل، وتدرك بالمقابل �أّن �لع�سب �لموؤلم للرئي�س �لفل�سطينّي يتمّثل ب� "محمد 
دح���الن" ع�سو �للجن���ة �لمركزّية �ل�ّسابق ل�"حرك���ة فتح"، ومتزّعم تّياٍر لالإ�س���الح فيها، وهو �إلى 
ذل���ك يتمّتع بعالقاٍت قوّيٍة مع �لّرئي�س �لم�سرّي عب���د �لفّتاح �ل�ّسي�سي، ويعمل م�ست�ساًر� �أمنيًّا لولّي 

عهد �أبو ظبي محّمد بن ز�يد. 
ل���م تكن �ل�سلة منقطع���ًة بالكامل بين "حما�س" ودح���الن. جرى عقد تفاهم���اٍت موؤّقتٍة في �سياق 
�س���ر�ع "حما�س" مع رئي����س �ل�ّسلطة محمود عّبا�س، �سمح لموؤ�ّس�س���ة تديرها زوجة دحالن بتقديم 
معون���اٍت في غّزة، و�سم���ح لأن�ساره بالّتظاهر �سّد رئي�س �ل�ّسلطة. وعل���ى هذه �لّتفاهمات �لجزئّية 

جرى بناء �لّتفاهم �لأو�سع في �لآونة �لأخيرة.
تري���د "حما�س" �أن ت�سرب �أكث���ر من ع�سفور بحجٍر و�حٍد، وفق �لأ�س�س �لآتّية: ل تريد �لّتخّلي عن 
�سيطرته���ا عل���ى قطاع غّزة، وتريد �إرب���اك محمود عبا�س، وتريد عودة �لعالق���ات مع م�سر، وفتح 

معبر رفح، وكذلك تقييد حركة محمد دحالن في غّزة، حّتى ل ينقلب عليها.
ويري���د محمد دحالن �لح�سور ف���ي غّزة تمهيًد� لمر�حل قادمٍة، -ترتب���ط في جانٍب منها بخالفة 
ا م���ن �لغا�سبين على محمود  �لرئي����س �لفل�سطين���ّي- حيث يتمّتع بتاأيي���ٍد قوٍيّ من منا�سريه، و�أي�سً
عبا����س و�إجر�ء�ت���ه �لأخيرة �سّد �لقطاع، ول يريد عودة "�لحر�س �لرئا�سّي" �إلى معبر رفح، ويريد 

�أن يبعد "حما�س" عن قطر وتركيا.
ج���رى �لإعالن من قبل "حما����س" بالو��سطة عن �لّتفاهمات مع دح���الن. �لجانب �لم�سرّي �أخبر 
ق���وًى فل�سطينّي���ًة �أن ل دخ���ل ل���ه بالّتفاهمات �ّلت���ي عقدها �لطرف���ان. تدرك "حما����س" �أّن هناك 
ر�ف�سين كثًر� ومعار�سين ب�سّدة للّتفاهم مع �لّرجل �ّلذي يملك تاريًخا �سّيًئا بالّن�سبة �إليهم. ويريد 
�لم�سري���ون �لّتحّقق من تنفي���ذ مطالبهم ومنها: ت�سليم مطلوبين م�سرّيي���ن في �لقطاع، وت�سديد 

�لإجر�ء�ت �لأمنّية من �لجانب �لفل�سطينّي.
�أعلنت "حما�س" عن �إجر�ء�ٍت �أمنّيٍة على �لجانب �لمقابل لرفح �لم�سرّية من �لجهة �لفل�سطينّية. 
م���ن �لدلئل على جدّية �لإج���ر�ء�ت قيام �إرهابيٍّ بتفجير نف�سه بدورّي���ة ل�"حما�س" قرب �لحدود. 
و�لّتفاهم���ات مع دحالن تقطع �أ�سو�ًطا �إ�سافّيًة حيث بد�أت لجن���ة �لم�سالحات �لمجتمعّية عملها. 

وفد من "حما�س" ي�سارك في حفل اإفطار الإخوان الم�سلمين بالقاهرة.
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ولكّن هذ� �لخيار ينطوي على جملٍة من �لمخاطر. فهو �سوف ينعك�س �سلًبا على �لعالقات �لد�خلّية 
ف���ي "حما����س" �ّلتي ترف�س قطاعات منها ه���ذه �لّتفاهمات، وتتخّوف من �لأه���د�ف بعيدة �لمدى 
لتمو�س���ع دحالن ف���ي �لقطاع، م���ا يحمل خطًر� عل���ى �سالح �لمقاوم���ة، ومز�حمًة �سدي���دًة لنفوذ 
�أّن���ه �سوف ينه���ي �أّي �أم���ٍل بالم�سالحة مع رئي����س �ل�ّسلطة و�إع���ادة ترتيب �لبيت  "حما����س". كم���ا 
�لفل�سطين���ّي، و�سوف يوؤّثر على عالقة "حما�س" مع قطر طالم���ا ��ستمّرت �لأزمة �لخليجّية، وعلى 

عالقاتها بتركيا.
ترغ���ب "حما����س" ب�سّدة في بناء عالقاٍت قوّيٍة مع م�سر. وللقاه���رة جملة طلبات ذ�ت طابٍع �أمنٍيّ 
ف���ي �لمقام �لأّول و�سيا�سيٍّ في �لمقام �لثاني. و�إذ� كانت �لمخاطر �ل�سيا�سّية مّما يمكن �حتماله �أو 
�لّتعاي�س معه، عبر �لقول بحر�س �لحركة على عالقاٍت �سليمٍة مع كّل من يدعم �لحقوق �لفل�سطينّية، 
تبق���ى �لمخاطر �لّناجمة عن �لمطالب �لأمنّية على نحو ما �أ�سرنا �إليه، فقد تجد "حما�س" نف�سها 
ف���ي مو�جهة مع �ل�ّسلفّيي���ن �لجهادّيين، ولهذ� كلفته �لعالّية. ثّم �إّن هن���اك من يتحّدث عن طلباٍت 
م�سرّي���ٍة يمتزج فيها �لأمنّي بال�سيا�س���ّي، ولهذ� �نعكا�ساته على �س���ورة "حما�س" وطبيعة �لمحور 

�ّلذي �ستجد نف�سها متمو�سعًة فيه.
و�لو�ق���ع �أّن �لخط���وة �لأكث���ر �سال�س���ًة مّما قامت به "حما����س" موؤّخًر� كانت في ع���ودة �لدفء �إلى 
عالقاتها مع طهر�ن �ّلتي لم تقطع �ل�سلة يوًما بالحركة حّتى وهي تاأخذ مو�قف ت�سّبب �لغ�سب في 
�إي���ر�ن. وبهذه �لعودة ت�سّجل "حما�س" مكا�س���َب كثيرًة، فهي بد�ية �لطريق في عودتها �إلى �لمحور 
�ّلذي تنتمي �إليه، ب�سرف �لّنظر عن �لّتعبئة �ل�ّسلبّية �ّلتي �سادت خالل �ل�ّسنو�ت �لما�سّية، وهو ما 
يعطي �لحركة ثقاًل في �سوغ عالقاتها �لأخرى. وعند �لحديث عن �لمخاطر، ف�"حما�س" تو�جهها 
�س���و�ء �أكانت عادت �إلى طه���ر�ن �أم ل. وبكلماٍت �أكثر تحديًد�: ل �أم���ل ل�"حما�س" بتح�ّسن �لّنظرة 
�ل�ّسعودّي���ة �إليها، �إّل في حال تغيُّر "حما����س" نف�سها، �أي �لّتحّول �إلى �أخرى، وهذ� غير ممكن حّتى 

�لآن.
ربما ينظر كثيرون �إلى ما تقوم به "حما�س" على �أّنه �نعطافات حاّدة وغير معتادة. ولكّن �لّتجربة 
معها ومع �سقيقاتها تظهر �أّن لدى "�لجماعة" �إجماًل " بر�غماتّيًة و��سحًة"، حّتى مع خطاب يبدو 
� وغير قابل للتحّولت، وعليه يمكن �لفتر��س بقدرتها على تكييف  ف���ي بع�س مكّوناته قطعيًّا وحادًّ
�أو�ساعه���ا وفق معطي���ات �لو�قع وحقائق���ه �لعنيدة. ح�سًنا فعل���ت "حما�س" باإع���ادة تعيين نف�سها 
حرك���ًة وطنّيًة فل�سطينّي���ًة. ويكون ح�سًنا �أكثر حين يت���ّم تقديم �لم�سلحة �لوطنّي���ة على �عتبار�ت 

�لأيديولوجيا، و�لّتي لم ياأِت �لنت�سار لها بنتيجٍة تفيد فل�سطين وق�سّيتها و�سعبها.
وتظ���ّل حا�س���رًة �أهمّية �لع���ودة بق�سّية فل�سطين �إل���ى مكانتها �ّلتي يجب �أن تك���ون عليها. مثل هذه 
�لعودة ل تتحّقق بمجّرد �لّتفكير ب� "حماية �لر�أ�س" فقط، بل عبر �لّتمو�سع حيث تكون �لطريق �إلى 

فل�سطين �أكثر و�سوًحا ¶

م���ع هوؤلء. ولك���ّن �لمو�جهة قد تغرق غّزة في دٍم كثيٍر، وقد تت�سّبب ب� "هجرة بع�س �أع�ساء �لذر�ع 
ًة مع وجود �سابقة من هذ� �لّنوع، تمّثلت بخروج  �لع�سك���رّي ل�"حما�س" �إلى تلك �لّتنظيم���ات" خا�سّ
���ا با�سم "جلجلت". وعليه فقد تكون �لطلبات  مجموع���ٍة م���ن "�لق�ّسام" �سكلت جناًحا �سلفيًّا جهاديًّ
�لم�سرّي���ة ف���وق طاقة �لحركة �أمنيًّا ولوج�ستيًّا، مع �لإ�سارة �إلى �أّن بع�س �لقبائل �ّلتي تقاتل �لدولة 

�لم�سرّية في �سيناء، تملك �متد�ًد� قبليًّا د�خل �لقطاع.
�أّم���ا �لّنقطة �لأخرى و�ف���رُة �لّتعقيد فتتعّلق بال�سائقة �لمعي�سّية �سدي���دة �لوطاأة في �لقطاع، و�لّتي 
ل ت�ستطي���ع "هبات" دحالن �لمحدودة �لّتعامل معه���ا، ف�ساًل عن �إيجاد حلول لها. وهذ� ما يدركه 
غط على "حما�س" ومطالبتها بحّل �للجنة  غط على �لغزّيين با�سم �ل�سّ عّبا�س فيعمد �إلى زيادة �ل�سّ

�لإد�رّية.

تخبط �أم �إجابة على �لأزمة؟
يتن���ّدر �أحده���م بالقول: لو كان���ت �لأزمة �لخليجّية لم تق���ع، ولو كانت م�سر عل���ى عالقٍة طّيبٍة مع 
تركيا وقطر ل�ستطاعت "حما�س" عقد �سفقٍة ناجحٍة مع دحالن، وو�سع محمود عّبا�س في موقٍف 
ل يح�س���د علي���ه. ولك���ن "لو" و�ح���دًة تمّث���ل م�سكلًة 

عوي�سًة فكيف مع "لو" مكّررة؟
وثّم���ة م���ن يربط على نح���ٍو ج���اٍدّ بين �لأزم���ة �ّلتي 
ت�سهده���ا �لق�سّي���ة �لفل�سطينّي���ة كّله���ا، وبي���ن هذ� 
�لم�سه���د �لمثي���ر للرث���اء �ّل���ذي يبدو علي���ه �لو�سع 
�لفل�سطين���ّي في غ���ّزة وفي غير غّزة في �لو�ق���ع. وهنا فالأزمة لي�ست �أزم���ة "حما�س" وحدها، بل 
هي �أزمة �لم�سروع �لوطنّي �لفل�سطينّي كّله. فالنق�سام م�ستمّر، و�ل�ّسيا�سات تد�ر بكيدّيٍة و��سحٍة، 
وفيها كثير من �سمات �لثاأر و�لّت�سّفي �ّلذي ل يقيم �عتباًر� للم�سلحة �لوطنّية، بقدر ما يتحّرك في 

�سوء �لم�سالح �ل�سخ�سّية �أو �لحزبّية في �أح�سن �لأحو�ل.
ف���ي كّل ح���اٍل نعيد �لّتاأكيد على حقيقة �أّن "حما�س" عم���دت �إلى خلط �لأور�ق. وفي هذ� �حتمالت 
للّرب���ح تو�زي �حتمالت �لخ�سارة. مع �أّن �لبع�س يرى �سرورة للتحّرك، وعدم ترك �ل�سغوط تفعل 

فعلها دون �أّي رّد من جانب �لحركة. 
ف���ي حال نجحت �لّتفاهمات مع دحالن، و�لّتي ترّجحها "حما�س"، ب�سبب �لن�سد�د في �لعالقة مع 
رئي�س �ل�ّسلطة �لفل�سطينّية، وعدم �لقدرة على �لّتجاوب مع طلباته �إن كان يريد �لم�سالحة �أ�ساًل، 
تك�س���ب "حما����س" متنّف�ًسا د�خ���ل �لقطاع يخّفف من �ل�سائق���ة �ّلتي يعي�سها �لغّزّي���ون �إلى حدٍّ ما. 
و�س���وف يوؤّث���ر ذلك على �لعالقة مع م�سر، وهذ� ما ينعك����س �إيجاًبا على حركة معبر رفح، ويخّفف 

�ل�سغوط �لم�سرّية و�ل�ّسعودّية و�لإمار�تّية على �لحركة.

عّززت "حما�س" 
بدعم اإيرانيٍّ و�شورٍيّ قّوتها 

الع�شكرّية في قطاع غّزة
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للدع���م �لر�سم���ّي و�ل�سعب���ّي، وطلًبا لفتح ف���روع ومكاتب للجماع���ة في هذه �لمناط���ق. ومّما �ساعد 
عل���ى رو�ج �لم�سروع �لإخو�ني، ت�سّرب �لطاّلب ورجال �لأعم���ال �لخليجّيين �لذين ز�رو� م�سر في 
�لأربعينّي���ات لأف���كار �لجماع���ة، و�سّيلوها في م�ساري���ع حركّية ودعوّية في �أوطانه���م. فكانت �سبكة 
جمعّي���ات �لإ�س���الح �لجتماعّي في �لخليج، ما ع���د� �ل�ّسعودّية، �لمد�ميك �لأول���ى لم�سروع متعّدد 
���ة �لأولى لإطالق �لم�سروع  �لوظائ���ف، لي�س �لكون���ّي مغفوًل فيه، حيث �سّكلت بلد�ن �لخليج �لمن�سّ

�لأممّي لالإخو�ن، جنًبا �إلى جنب �لم�ساريع �لمحلّية. 
ة حول �لبد�ية �لفعلّية لن�ساط  وبالّرغ���م م���ن تفّرد كّل بلد من بلد�ن �لجزيرة �لعربّية برو�ي���ة خا�سّ
�لجماع���ة، وطبيعة �لت�سكيالت �لحركّية بح�س���ب �أو�ساع كّل بلد، فاإّن دول مجل�س �لتعاون �لخليجّي 
�سّكل���ت نطاًق���ا جغر�فًي���ا موّحًد�، من حيث �ل�سم���ات �لم�ستركة لتنظيمات "�لإخ���و�ن" في كّل بلد، 

فو�علها �لجتماعّية، و�لثقافّية، و�ل�سيا�سّية، وم�سروعاتها، و�لى حدٍّ كبيٍر ماآلتها. 
ف���ي �لقر�ءة �لأولى، ثّمة تو�فق عل���ى �أّن �لبو�بة �ّلتي عبرت منها قو�ف���ل "�لإخو�ن" �إلى مجتمعات 
�لخليج و�لجزيرة �لعربّية كانت �لتعليم �أّوًل وتالًيا �لق�ساء. تعاظم حاجة �لدول �لخليجّية �لنا�سئة 
�إل���ى تحديث موؤ�ّس�ساتها وتطويرها بم���ا يتنا�سب وحاجاتها �لمبا�سرة �أمل���ى عليها جذب �لخبر�ت 

و�لكفاء�ت �لعربّية �أوًل. 

فوؤ�د �إبر�هيم

¶ تع���ود جذور جماع���ة "�لإخو�ن" في �لجزي���رة �لعربّية �إلى �لمرحلة �لمبك���رة من عمر �لجماعة 

ف���ي بلد �لمن�ساأ، م�سر، حين ج���اء �ل�سيخ ح�سن �لبّنا، �لموؤ�ّس�س و�لمر�س���د �لعاّم، �إلى �لحجاز في 
ثالثينّي���ات �لقرن �لما�سي. في مّكة �لمكّرمة، كان يلتقي �لبّن���ا خالل مو��سم �لحّج بقادة وروؤ�ساء 
ا، تب�سيًر� بفكرته، و��ستدر�ًجا  �لوفود من مناطق متفّرقة من �لجزيرة �لعربّية، ومن خارجها �أي�سً

"اإخوان" الخليج 
وال�سردّيات الثالث

التباين��ات قائمة بو�صوح ف��ي تجارب التنظيمات الإخوانّية ف��ي بلدان الجزيرة 
العربّي��ة عموًم��ا، نظرا للتباع��د بين م�صتوي��ات الخطر الأمنّي ل��كلٍّ منها داخل 
بلدانه��ا. وعليه، ل يمكن الحديث ع��ن اإطاٍر واحٍد لل��دول، ول مقاربٍة واحدٍة 
لتنظيمات "الإخوان" في الخليج والجزيرة العربّية، بالرغم من النزوع المتعاظم 
ل��دى ال�ّصعودّي��ة والإم��ارات على وج��ه الخ�صو�ش نح��و توحي��د اإ�صتراتيجية 
المواجه��ة �ص��ّد "الإخ��وان" ف��ي عم��وم المنطق��ة، ب��ل وف��ي العال��م باأ�ص��ره. 
وباخت�ص��ار، فاإّن الموقف م��ن اأّي تنظيٍم اإخوانٍيّ في اأّي بل��ٍد خليجيٍّ ل يتحّدد 
 ، م��ن خال ال�صورة الإجمالّي��ة والنمطّية عن "الإخوان" عموًم��ا كتنظيٍم دوليٍّ
واإّنم��ا م��ن خال �صيا�صات كّل دول��ة. فنحن اأمام اأكثر م��ن �صردّيٍة في الخليج، 
�صردّي��ٍة قطرّيٍة ونقي�صه��ا ال�ّصردّية ال�ّصعودّية والإماراتي��ة، و�صردّية ٍثالثٍة كويتّيٍة، 
والى حدٍّ ما بحرينّي��ٍة، على قاعدة ال�صراكة ال�صيا�صّية بالن�صبة لاأولى والّتحالف 
ف��ي الثانية، فيما يل��ّف ال�صردّية العمانّية غمو�ش اإيجاب��ّي، بعد قرار "الإخوان" 

تخفي�ش �صقفهم ال�صيا�صّي والكتفاء بالدعوّي �صمن الم�صموح به.

من غير الممكن، في الوقت الراهن، الف�سل بين جغرافّيات "الإخوان"

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�لملّف���ات �لإقليمّي���ة. وحين وّجه���ت �لحكوم���ة �لم�سرّية في �سب���اط 2015 �ّتهام���اٍت لقطر بدعم 
�لإره���اب ف���ي ليبيا، �نبرى �لأمي���ن �لعام لمجل�س �لتع���اون �لخليجّي عبد �للطي���ف �لزياني للدفاع 
عنه���ا، وق���ال باأن �لّتهام���ات "ل �أ�سا�س لها من �ل�سح���ة، وتتناق�س مع �لو�ق���ع، وتتجاهل �لجهود 
�ل�سادق���ة �ّلتي تبذلها قط���ر ودول مجل�س �لّتعاون �لخليجّي و�ل���دول �لعربّية في مكافحة �لإرهاب 
و�لتط���ّرف على جميع �لم�ستويات". تر�ج���ع �لزياني عن ت�سريحه في �ليوم �لثاني بطريقة حاذقة 

ير�د منها �لمو�زنة في �لمو�قف بين م�سر وقطر.
�إ�س���اد�ت �لزياني �لمتو�ترة ف���ي �فتتاحّيات �لمجل�س �لرئي�سّية و�لفرعّي���ة �سملت قطر هذه �لمّرة، 
حي���ن و�سف "�لجهود �لمتمّيزة" لدولة قط���ر خالل تروؤّ�سها للدورة �لخام�س���ة و�لثالثين للمجل�س 
�لأعل���ى لمجل����س �لتع���اون، و"�لم�ساع���ي �لمخل�س���ة" �ّلتي تقوم به���ا "من �أجل دف���ع م�سيرة �لعمل 
�لخليج���ّي قدما �إلى �لأمام، م���ا كان له �أبلغ �لأثر في �لنتائج �لبّناءة �ّلتي �أ�سافت �لكثير لإنجاز�ت 
مجل����س �لتع���اون". �إ�سادٌة لم ت�س���ع نهايًة حا�سمًة لخ���الف ت�سطرم نير�نه خل���ف �لكو�لي�س، وفي 
�لغرف �لمغلقة، وهو ما ك�سف عنه �لف�سل �لثاني من �لأزمة �لخليجّية �لباردة ب�سر�وة �أكبر، حيث 
ا بعد �أن �متّدت �لأزمة �إلى �لقو�عد  ت�سّققت عن خالفاٍت عميقٍة ي�سعب تطويقها ب�سهولة، خ�سو�سً
�ل�سعبّية. فبعدما كانت �لأزمة في ف�سلها �لأّول مقت�سرًة على �لحكومات، نزلت في �لف�سل �لثاني 
�إل���ى �ل�سارع، وكان �لإعالم ومو�قع �لتو��سل �لجتماعّي م�سرًحا مفتوًحا لن�سر تفا�سيل �لأزمة بكّل 

تفا�سيلها �لهابطة.
ويمكن هنا ر�سد خم�سة �سيناريوهات لم�ستقبل �إخو�ن �لخليج:

�لأّول ـ �ل�شمحالل �لتاّم
من بين �ل�سيناريوهات �لمطروحة في مقاربة ملف "�لإخو�ن"، وجرى �لعمل عليها � حّتى �لآن � هو 
خروجه���م م���ن �لحياة �ل�سيا�سّية طوًعا �أو كرًها، �أي بقر�ر من �لجماعة نف�سها �أو من خالل ت�سكيل 
تحال���ف حكوم���اٍت م�سّمٍم لإرغام �لجماع���ة على �لخروج من �لحي���اة �ل�سيا�سّية بالق���ّوة. بطبيعة 
�لح���ال، فاإّن �سيناري���و من هذ� �لقبيل دون���ه خرط �لقت���اد، و�سعوبات جّمة لوج�ستّي���ة، وميد�نّية، 

و�جتماعّية، وثقافّية. 
بالنظ���ر �إلى �لقاعدة �لتنظيمّية �لعري�سة للجماعة، فاإّن �لحديث يدور حول �أكبر حركات �لإ�سالم 
�ل�سيا�س���ّي في �لعالم و�أقو�ها، بمجم���وع �أع�ساء ي�سل �إلى 100 مليون ع�س���و، بح�سب �لكاتبة بتر� 

ر�م�ساور، وهوؤلء منت�سرون في قاّر�ت �لعالم كاّفًة �إ�سافًة �إلى 75 فرًعا في �أوروبا وحدها. 
ا عدم �لتقليل م���ن �ساأن �لحملة �لو��سع���ة �ّلتي ت�سته���دف منظومة "�لإخو�ن"  م���ن �لمنطق���ّي �أي�سً
عالمًي���ا، كونه���ا �أ�سّد خطورًة من �لحم���الت �ل�سابقة �إذ لم ت�ستهدف مجّرد ق���ادة وكو�در �لتنظيم 

�أو حّت���ى �لموؤ�ّس�س���ات، بل كانت م�سّممة لقتالع �لبنى �لتحتّية �ّلت���ي ت�سّكل �لأ�سا�س �ّلذي تقوم 

لقد تطابقت حاجة دول �لخليج �إلى رفد موؤ�ّس�ساتها �لتعليمّية و�لتربوّية و�لق�سائّية زمانًيا مع منازلة 
�سيا�سّي���ة و�إيديولوجّية بين م�سروعين �إ�سالمّي وقومّي، محموَلين على مبد�أ �أيزنهاور �لمعلن في 5 
كان���ون �لثاني �سنة 1957 في مكافحة �ل�سيوعّية �بتد�ًء، و�لم�سروع �لقومّي �لنا�سرّي �نتهاًء. كانت 
وتي���رة �لعد�ء �لإيديولوجّي و�ل�سيا�سّي بين �ل�ّسعودّي���ة وم�سر تت�ساعد منذ منت�سف �لخم�سينّيات 
و�س���وًل �إلى نهاّي���ة �ل�ّستينّيات، ومعها كانت وتي���رة هجرة "�لإخو�ن" �إلى بل���د�ن �لخليج، �ّلتي هي 

�لأخرى لم تتوّقف منذ �نطالقتها ب�سورة فعلّية وجماعّية �سنة 1954. 
ولعّل���ه م���ن غير �لممكن، في �لوق���ت �لر�هن، �لف�سل بي���ن جغر�فّيات "�لإخو�ن"، فق���د بتنا �أمام 
مّتح���ٍد جغر�ف���يٍّ ل ف���رق فيه بين �إخ���و�ن م�سر و�سركائهم ف���ي �لخليج بل وف���ي �أّي منطقٍة �أخرى 
م���ن �لعال���م. فال�سيا�سة �لمر�سومة في �لتعامل مع ملّف "�لإخو�ن" توّحدت كما تك�سف عنها حزمة 
�لإجر�ء�ت �لم�ستركة �ّلتي �أقّرها �لتحالف �لرباعّي )�ل�ّسعودّية، �لإمار�ت، �لبحرين، م�سر( �سّد 

قطر منذ 22 �أيار 2017.
ع���وًد� �إل���ى �لف�س���ل �لأّول م���ن �لأزم���ة �لخليجّي���ة 
�لب���اردة، تبّن���ت �ل�ّسعودّي���ة و�لإم���ار�ت و�لبحري���ن 
موقًف���ا جماعًي���ا �إز�ء م���ا تعتقده ف�س���اًل قطرًيا في 
�للت���ز�م بالمطال���ب، وف���ي �سميمه���ا �لقطيعة مع 
�سفر�ئها  �سحب  فقّررت  قادتها،  "�لإخو�ن" وطرد 
من �لّدوحة ف���ي 5 �آذ�ر 2014. وبح�سب بيان �سادر 
عن �لدول �لثالث نقلته وكالة �لأنباء �ل�ّسعودّية )و��س( �إّن �لدول �لثالث بذلت جهوًد� "لإقناع قطر 
ة مبد�أ عدم �لتدّخل في �ل�سوؤون �لد�خلّية  باللت���ز�م بمبادئ ميثاق مجل�س �لتعاون �لخليجّي، خا�سّ
لل���دول �لأع�س���اء، وعدم دعم كّل من يعمل عل���ى تهديد �أمنها و��ستقر�رها م���ن منّظمات �أو �أفر�د 
وع���دم م�سان���دة �لإعالم �لمع���ادي".  ثّمة �عتقاد لدى �سريح���ة و��سعة من �لمتابعي���ن �أّن من �أهّم 
دو�ف���ع قر�ر �سحب �ل�سف���ر�ء هو دعم قطر لجماعة "�لإخو�ن". وكان���ت �لإمار�ت قد حكمت في 2 
�آذ�ر م���ن �لعام نف�سه على قطريٍّ بال�سجن �سبع �سنو�ٍت بدعوى دعم )جمعّية �لإ�سالح( �لإخو�نية 

في �لإمار�ت.  
ف���ي ت�سرين �لثاني من �لع���ام نف�سه، عاد �سفر�ء �لريا�س و�أبو ظب���ي و�لمنامة، بعدما طردت قطر 
�سبع���ة م���ن كبار قادة "�لإخو�ن"، م���ع تعّهد بوقف �لحملة �لإعالمّية على م�س���ر �ّلتي تقودها قناة 
)�لجزيرة(، ومنع �ل�سيخ �لإخو�ني يو�سف �لقر�ساوي من �لظهور على �سا�ستها. وغاب �لقر�ساوي 
ع���ن �سالة �لجمعة لأكثر من مرة، وو�سع ذلك في �سي���اق �لتهدئة �لقطرّية مع �لإمار�ت �ّلتي وّجه 

�ل�سيخ �لقر�ساوي �نتقاد�ت لها في وقٍت �سابٍق.
تح�سّن���ت �لعالقات بين �لريا�س و�لدوح���ة، وتبادل م�سوؤولو �لبلدين �لزي���ار�ت، وعاد �لتن�سيق في 

البوابة اّلتي عبرت منها قوافل 
الخليج  مجتمعات  "الإخوان" اإلى 
والجزيرة العربّية كانت التعليم

اأّوًل وتالًيا الق�شاء

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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وُت�سنَّف �لدعوى �سمن "�لجر�ئم �لمن�سو�س عليها 
في �لم���و�ّد )1، 9، 14( من قانون مكافحة �لجر�ئم 
�لإرهابّية، و�لمو�ّد )28، 29(". وبح�سب �لماّدة رقم 
)9( م���ن �لقان���ون: )يعاقب بالإع���د�م كّل من حاول 
�أو �س���رع �أو قام بالعتد�ء عل���ى �سالمة رئي�س �لدولة 
�أو نائب���ه �أو �أحد �أع�ساء �لمجل����س �لأعلى لالّتحاد �أو 
�أولياء عهوده���م �أو نّو�بهم �أو �أفر�د �أ�سرهم، �أو تعّمد 
تعري����س حياته���م �أو حّرّيته���م للخط���ر، وكان ذل���ك 

  .) لغر�ٍس �إرهابٍيّ
تقلي����س �لهام����س �لديمقر�طّي: وفيم���ا تم�ّسكت   � 3
�ل�ّسعودّية و�لإمار�ت بخيار تعطيل �لحياة �ل�سيا�سّية، 
جنح���ت �لكوي���ت و�لبحري���ن �إل���ى �لحّد م���ن �لحياة 

�لبرلمانّية �إلى �أق�سى حدودها..
فقد قاطعت �لحركة �لد�ستورّية �لإ�سالمّية )حد�س( 
�لنتخاب���ات بعد قي���ام �لأمير �ل�سيخ �سّب���اح �لأحمد 
ف���ي ت�سري���ن �لأول 2012 باإج���ر�ء "تعدي���ٍل جزئ���ٍيّ 
ف���ي �لّنظ���ام �لنتخابّي يعال���ج �آلّية �لت�سويت في���ه". وبخالف قانون 2006 حيث يح���ّق لكل ناخٍب 
�لت�سوي���ت لأربعة ن���و�بٍّ كحدٍّ �أق�سى، فاإّن �لتعديل �لجزئّي يقّل�س عدد �لنو�ب �لذين ينتخبهم كّل 
ناخب �إلى نائٍب و�حٍد �أو �ثنين. وعّدت )حد�س( وجمعيات �سيا�سّية �أخرى م�سّنفة على �لمعار�سة 
�لتعدي���ل م�سّوًب���ا �إليه���ا، و�أّن "�أّي تعدي���الت للقان���ون �ستعّد محاول���ة لتقلي�س فر�سه���م في �لفوز 

بالأغلبّية في �لنتخابات �لبرلمانّية �لقادمة". 
على �أّية حال، �إّن قر�ر "حد�س" بالمقاطعة كان مكلًفا، �إذ حرمها من مكا�سب حّققتها في �لدور�ت 
�لت�سريعّي���ة �ل�سابقة، �سو�ء على م�ستوى �لت�سريعات، �أم �لعق���ود، �أم �لإير�د�ت �لحكومّية، وحرمها 
ة برلمانّية لمو�جهة مخّطط �لدولة �لر�مي �إلى تقلي�س نفوذ "�لإخو�ن" �إلى �أق�سى  ا من من�سّ �أي�سً

حدٍّ في وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمّية، وكذلك �لأن�سطة �لخيرّية عموًما..
بالتز�م���ن مع �لإج���ر�ء�ت �لعقابّية �ّلتي كانت تجري على نطاق و��سع �س���ّد جماعة "�لإخو�ن" في 
م�س���ر، �أعلنت �ل�ّسعودّي���ة في 4 �آذ�ر 2014 عن �إدر�ج �لجماعة على لئح���ة �لتنظيمات �لإرهابّية، 
وفر�س���ت قي���وًد� �سارمة عل���ى كّل �أ�سكال �لدع���م �لمحّلّي لها، مالًي���ا وثقافًيا، وتب���ع ذلك قر�ر�ت 

بم�سادرة كتب رموز "�لإخو�ن". 
وعل���ى �لرغم م���ن تماهي �إخو�ن �لبحرين مع �لأ�س���رة �لمالكة بوجه �لنتفا�س���ة �ل�سعبية، فاإّن 

عليه �لجماعة، وبها ت�ستعيد بناء ذ�تها حين تدهمها 
�لخطوب.

لتو�سي���ح م���ا �سب���ق، ف���اإّن ل���دى "�لإخ���و�ن" �آلّيات 
كال�سيكّية جرى تطويره���ا وتوظيفها في �ل�سيرورة 
�لتنظيمّية للجماعة. وقد جرى �لرتكاز على مفهوم 
�لأ�س���رة لتكون نو�ة مجتمع �لجماع���ة، ويتّم �لترويج 
لنم���وذج �لأ�سرة، كم���ا يت�سّوره "�لإخ���و�ن"، وتوفير 
كّل متطلب���ات �لأ�س���رة م���ن در��س���ٍة، و��ستطب���اٍب، 
، ون�ساطاٍت  وعالقاٍت �أ�سرّيٍة، وغ���ذ�ٍء روحٍيّ وتربوٍيّ
ترفيهّي���ٍة، وف���ق خط���ٍط ممنهج���ٍة تخ���دم �أه���د�ف 
�لجماع���ة، ول تتعار�س مع متطّلبات �لأ�سرة بما هي 
مك���ّون مجتمع���ّي. و�أع�ساء �لأ�سرة ه���وؤلء ل ينتمون 
بال�سرورة �إلى ف�سيٍل عائلٍيّ و�حٍد، بل قد يتحّدرون 
م���ن خطوط عائلّي���ة متعّددة، وهي �أ�سب���ه بالخاليا، 
ولك���ن ي�سب���غ عليه���ا م�سّمى �لعائل���ة لإ�سف���اء طابع 
�لحميمّية بين �أفر�دها �لذين يكثرون ويقّلون بح�سب 

�لظروف �لأمنّية غالًبا. وقد جرى تفكيك �لمئات من هذه "�لأ�سر". 
ا، وكانت في �لوقت نف�سه فّعالة �إلى حد   خّط���ة تقوي����س "�لإخو�ن" ف���ي �لخليج تكت�سب طابًعا خا�سً
كبير، فقد تحّول �لخليج �إلى ديناميكّية �إقليمّية مع �إطاحة نظام "�لإخو�ن" في 3 تموز 2013، وتّم 

توظيف �آلّيتين فاعلتين لمحا�سرة �لتنظيمات �لإخو�نية في �لخليج:
�لتفاقّية �لأمنّية بين دول مجل�س �لتعاون �لخليجّي، و�لتي تّم �إقر�رها جماعًيا، دون �لعودة �إلى   � 1

�لموؤ�ّس�سات �لد�ستورّية.
قان���ون مكافحة �لإرهاب، و��ستغالله في �لمالحقة �لق�سائّية، وتفعيله بما يجعل �إخو�ن �لخليج   � 2

تحت �لخطر �لد�ئم.
ف���ي �لكوي���ت، حيث لم ي�سدر ت�سري���ع خا�ّس بالإرهاب، ف���اإّن �لتفاقّية �لأمنّي���ة �لخليجّية �ّلتي تّم 
�لتوقيع عليها في 13 ت�سرين �لثاني 2012 �أ�سبحت بدياًل بالرغم من �أّن �لّتفاقّية لم ي�سادق عليها 
مجل����س �لأّمة، وفق �لد�ست���ور �لكويتّي. وقد و�جه �أع�ساء في جماع���ة "�لإخو�ن" في �لكويت خطر 
ت�سلي���م محتمل بعد ق�سّية رفعتها �ل�سلط���ات �لإمار�تّية مّتهمًة �إّياهم بتقديم دعٍم مادٍيّ ل� "جمعّية 
�لإ�س���الح" �لإمار�تّي���ة. وفي �أو�خر كان���ون �لأّول 2014، رفعت دعوى �سّد �لنائ���ب �ل�سابق مبارك 
�لدويل���ة، �لمح�س���وب على �إخو�ن �لكويت، عل���ى خلفّية �نتقاده ولّي عهد �أبو ظب���ي محمد بن ز�يد. 

الجتثاث التاّم لتنظيمات "الإخوان" غير واقعّي.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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تق���ّدم �لباحث���ة "�ألي�سون بارجتر" مقارب���ًة عميقًة في قر�ءة �أ�سباب �سق���وط "�لإخو�ن" في �ختبار 
�ل�سلط���ة، بن���اًء على قر�ءة ف���ي ��ستر�تيجّية �لتدّرج �ل�سلم���ّي �لمعمول بها ل���دى "�لإخو�ن"، و�ّلتي 
�أّدت �إل���ى �إخفاقه���ا �ل�سيا�سّي. ولكن ف���ي �لوقت نف�سه، توؤّك���د �أّن �لإخفاقات �ّلت���ي تمّر بها جماعة 
"�لإخ���و�ن" ف���ي عدد من دول �لربيع �لعربّي بعد فترة من �ل�سعود �لق�سير، ل يعني نهايتها؛ لأّن 
ا، هم �أّوًل وقبل كّل �س���يء حركٌة �جتماعّيٌة، حيث تبّنت  �لإ�سالمّيي���ن عموًما، و"�لإخو�ن" خ�سو�سً
ا قبل �أن  �لتغيي���ر �لجتماعّي �أ�سا�ًسا للتغيير �ل�سيا�سّي و�سرًطا ل���ه، و�أّن قوتهم قد تجّذرت �جتماعًيّ

تتجّذر �سيا�سًيا، ما يجعل نهاّية تيار "�لإ�سالم �ل�سيا�سّي" �أمًر� م�ستحياًل.
حّت���ى �لآن، لي����س هن���اك من ترجي���ح ل�سيناريو �إخو�ن عم���ان �أو قطر، �أي "ح���ّل �لّتنظيم" طوعًيا، 
ا، و�لقت�سار على �لن�ساط �لدعوّي �لفردّي،  ا �أو حّتى جمعًيّ و�لتخّلي عن �أي �إطاٍر يحمل طابًعا حركًيّ
ف���ي دول �لخليج �لأخ���رى. ولم ي�سدر عن �إخ���و�ن �ل�ّسعودّية و�لإمار�ت ما يفي���د بمر�جعة تخل�س 
�إل���ى تحّوٍل منهجٍيّ �أو تغييٍر ف���ي ��ستر�تيجّية �لعمل. و�أّما بالن�سب���ة للكويت و�لبحرين فلي�س هناك 
م���ا يدعو لمثل هذ� �ل�سيناريو في ظ���ّل هام�س مناورة يتيح لحركة )حد����س( و)�لمنبر( �لتمو�سع 

�ل�سيا�سّي �لمريح.

�لثاني: �لم�شالحة و�ل�شتيعاب
ج���رى �لحديث في كانون �لثاني 2015 عن م�سالحة بي���ن "�لإخو�ن" و�ل�سي�سي تت�سّمن �لعتر�ف 
ب�سرعّي���ة �لأخير، مقابل عودة "�لإخ���و�ن" للحياة �ل�سيا�سّية و�لإفر�ج عن �لمعتقلين. ويوؤّكد مختار 
غبا�س���ي، نائب رئي�س �لمركز �لعرب���ّي للدر��سات �ل�سيا�سّي���ة و�ل�ستر�تيجّية، على حاجة �لطرفين 
ة. فجماعة "�لإخ���و�ن" "تحتاج �إلى ف���ّك �لح�سار عنها عبر  للم�سالح���ة، وكلٌّ ل���ه �أ�سباب���ه �لخا�سّ
�لإف���ر�ج عن �لمعتقلين وعودتها للحياة �ل�سيا�سّية"، و�لّنظام بحاجة �إلى �ل�ستقر�ر من �أجل �إقناع 

�لدول �لغربّية بالم�ساعد�ت و�ل�ستثمار.
ي�س���ري �لعزباوي، �لباحث في )مركز �لأهر�م للدر��س���ات �ل�سيا�سّية و�ل�ستر�تيجّية(، ينفي وجود 
�أّي م�سع���ى للم�سالح���ة، ويذك���ر �أّن "�لإخ���و�ن" هم من يرّوج���ون لأخبار من ه���ذ� �لقبيل، لإثبات 

على �لأر�س" موؤّكًد� "�نعد�م �أثرهم �ل�سعبّي". "تاأثيرهم 
عر����س �آخر، قيل �إّن م�ست�سار �ل�سي�سي لالأم���ن �لقومّي، �أحمد جمال �لدين، حمله �إلى محمد بديع 
وخي���رت �ل�ساطر في �ل�سجن، على خلفّية "ت�س���ّوٍر بوجود رغبٍة �إخو�نّيٍة في �لتهدئة، ب�سبب �لكلمة 
�ّلتي �ألقاها بديع في محاكمته و�متدح فيها �لق�ساء �لم�سرّي"، ومطالبة مر�سي بعقد جل�سة �سّرّية 
مع قادة �لقّو�ت �لم�سلحة، بدًل من �لحديث مبا�سرة للر�أي �لعاّم، معطوًفا على "�إجر�ء�ت تجميد 
�أم���و�ل وممتل���كات "�لإخو�ن"، �ّلتي ت���ّم �ّتخاذها، في هذ� �لتوقيت بال���ذ�ت، وبعد فترة طويلة من 

�حتد�م �ل�سر�ع، حيث جاءت رّد فعل على ف�سل مبادرة �ل�سلح".

�لحكوم���ة �أعادت تق�سيم �لدو�ئر �لنتخابّية في �أيل���ول 2014، باإلغاء �لمحافظة �لو�سطى، وق�ّسمت 
مملك���ة �لبحري���ن �إلى �أرب���ع محافظات ه���ي: محافظة �لعا�سم���ة، محافظة �لمح���ّرق، �لمحافظة 
�ل�سمالّي���ة، �لمحافظ���ة �لجنوبّي���ة، موّزعة عل���ى 40 د�ئ���رة �نتخابّية، وهو ما لم يك���ن في م�سلحة 

�لجماعة.
�إّن دو�ف���ع ما يمك���ن ت�سميته )�جتثاث "�لإخو�ن"( من �لخليج، تعود �إلى قلق �أنظمة �لخليج �لد�ئم 
من م�سروع "�لإخو�ن" حّتى بعد �إطاحة مر�سي في م�سر، �إذ ل ز�لو� يمّثلون تهديًد� وجودًيا لكيانات 
�س في �لتاريخ �ل�ّسعودّي، فاإّن  �لخلي���ج. من وجهة نظر غيودو �ستنبرغ، �لباحث �لألمان���ّي �لمتخ�سّ
�لخلفّي���ة �ّلتي تنطلق منها �ل�ّسعودّية و�لإم���ار�ت و�لكويت تعود �إلى �لخم�سينّيات و�ل�ستينّيات، حين 
تح���ّدى جمال عبد �لنا�سر �لملكّيات �لخليجّية عبر �لتب�سي���ر بالقومّية �لعربّية و�ل�ستر�كّية كبديل 
قوّي للملكّيات في �لجزيرة �لعربّية. وبفعل هذه �لأفكار، جزئًيا على �لأٌقّل، ت�ساقطت �لملكّيات في 
�لع���ر�ق )1958(، و�ليمن )1962(، وليبيا )1969(، على يد �ل�سّب���اط �لوطنّيين. وفي �ل�ّسعودّية 
كان���ت هناك محاولة �نقالبّية في 1969.  وتخ�سى �لدول �لخليجّية من تكر�ر �ل�سيناريو ذ�ته ولكن 

على �لطريقة �لإ�سالمّية.
وتلفت ل���وري بوغارث م���ن )معه���د و��سنطن( �إلى 
�رتباط مخاوف �لإمار�ت م���ن )جمعّية �لإ�سالح( 
�لإخو�ني���ة ب�سعود �لإ�سالمّيين عب���ر �أنحاء �ل�سرق 
�لأو�سط ف���ي �أعقاب �لنتفا�سات �لعربّية، ول �سّيما 
في ما يتعّلق بم�سر، م�سقط ر�أ�س »�لإخو�ن« ونو�تها. 
�إذ ت�سع���ر �أب���و ظبي بالقلق من �أن ت�سعى دعوة "�لإ�سالح" �إلى تحقيق �لهدف �ل�سيا�سّي نف�سه �ّلذي 
حّققه "�لإخو�ن" في م�سر، بتوّليها �ل�سلطة بعد �لإطاحة بالحكومة. وتعّزز ر�أيها بال�ستناد �إلى ما 
ذك���ره قائد �سرطة دبي �ساحي خلفان بوجود �أدّلة لدى �لحكومة باأّن "�لجماعة" تخّطط لالإطاحة 
بحّكام �لخليج، و�أّن �لأفر�د �لذين يحاكمون حالًيا قد و�سلو� �إلى مرحلة متقّدمة في خططهم..". 
وكان خلف���ان قد �سّرح ل�سحيفة )�لقب�س( �لكويتّية في 25 �آذ�ر 2012 �أّن "�لإخو�ن" يّتجهون نحو 
تغيي���ر �لأنظم���ة في �لخليج". و�أ�ساف: "�أّن �لقادم هو جع���ل حكومات �لخليج تملك ول تحكم، و�أّن 

�لبد�ّية �ستكون من �لكويت عام 2013 وفي بقّية �لخليج عام 2016".
 مهم���ا يكن، فاإّن �سيناريو �لجتثاث �لت���اّم لتنظيمات "�لإخو�ن"، بالرغم من �لإمكانّيات �ل�سخمة 
�لمر�سودة له، غير و�قعّي، و�إّن مجّرد كمون كو�در "�لإخو�ن" في �لخليج وت�سّتت قادتهم في �أماكن 
�أخ���رى ل يعن���ي مطلًقا فناء �لجماعة. �إّن فد�حة �لخ�سارة �ّلت���ي تكّبدتها �سبكة "�لإخو�ن" م�سرًيا 
���ا قد توؤّجل زمن معافاتها، ولكن لن تجتّثه���ا، فلديها عدد من �لخاليا و�لموؤ�ّس�سات �لقابلة  وخليجيًّ

لتوليد بد�ئل مكانّية و�لعمل في ظروف �سيا�سّية و�أمنّية متغّيرة.

بتنا اأمام مّتحٍد جغرافيٍّ 
ل فرق فيه بين اإخوان م�شر 

و�شركائهم في الخليج بل وفي
اأّي منطقٍة اأخرى من العالم

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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م�سّمًى.
في �لأيام �ّلتي تلت محنة �ل�سجن 
في ت�سعينّيات �لق���رن �لما�سي، 
�أعيد دمج م�ساي���خ �ل�سحوة في 
�لمجالين �لدين���ّي و�لجتماعّي، 
مع تعّهد بتجّنب �نتقاد �لحكومة. 
جاء ذلك مع غياب �أقطاٍب كباٍر 
ف���ي �لموؤ�ّس�سة �لدينّي���ة �لوهابّية 
مثل �بن باز و�بن عثيمين، وكان 
على �لأ�سرة �لمالكة �لتعويل على 
دور �ل�سحوّيي���ن، �لذي���ن حظو� 
ب�سعبّي���ٍة و��سعٍة في �لت�سعينّيات، 
"�لقاع���دة"،  خط���ر  لمو�جه���ة 
�ّلت���ي قادها محلًيا عنا�سر كانو� 
ف���ي وق���ٍت �ساب���ٍق ف���ي �سف���وف 
�لحا�سرين تح���ت منابر م�سايخ 

�ل�سحوة.
�لم�سالح���ة و�لعالقة �لمنفرجة 
بين �لحكومة �ل�ّسعودّية وم�سايخ 
�ل�سحوة في نهاّية �لت�سعينّيات، 
ا عل���ى �لعالقة  �نعك�س���ت �إيجابًيّ
مع تّيار "�لإخ���و�ن" في �لمملكة 

و�لخليج عموًما.
�لعرب���ّي،  �لّربي���ع  مرحل���ة  ف���ي 
�لتّي���ار  بي���ن  �لعالق���ة  �سه���دت 
�ل�ّسعودّية  و�لحكوم���ة  �ل�سحوّي 
�نتكا�س���ًة مفاجئ���ًة، عل���ى خلفّية 
�إز�ء  �لمو�ق���ف  ف���ي  �لتناق����س 
ف���ي م�س���ر  �ل�سعبّي���ة  �لّث���ور�ت 

و�ليم���ن.  وليبي���ا  وتون����س 

ويظه���ر من م�س���ادر �أخرى �أّن فكرة �لم�سالح���ة غير و�ردة لدى �ل�سي�س���ي، بح�سب طارق �لزمر، 
رئي����س حزب "�لبن���اء و�لتنمية" �لذر�ع �ل�سيا�سّي���ة ل� "�لجماعة �لإ�سالمّي���ة"، و�سبب ذلك "كونها 
تخال���ف رغبته في �لهيمنة على �لم�سهد وتناق����س �لثورة �لم�ساّدة �لتي قادها في �لثالث من يوليو 
2013"، و�أّنه لن يقدم على خيار �لمفاو�سات "�إّل �إذ� �سعر بمخاطر �سديدة على نظامه �أو تعّر�س 

ل�سغوط مكّثفة من حلفائه".
توؤّك���د م�س���ادر عديدة �أّن �لّت�سال بي���ن "�لإخو�ن" و�ل�سلطة لم ينقطع حّت���ى في �أحلك �لظروف، 
ولك���ن ل يعني ذلك �لم�سالحة �ّلت���ي بقيت تترّدد حتى نهاّية 2016، و�ل�سبب في ذلك �أّن �لطرفين 
)�ل�سي�س���ي و"�لإخو�ن"( غير م�ستعّدي���ن للمفاو�سات، فال�سي�سي لي�س لدي���ه رغبة بت�سوية �لأزمة، 
لعتق���اده باأّن���ه م�سيطر على �لو�س���ع، وتر�ّسخت لديه ه���ذه �لقناعة مع و�سول دونال���د تر�مب �إلى 
�لرئا�س���ة، وفي �لمقل���ب �لآخر، ينظر "�لإخو�ن" �إلى �ل�سي�سي على �أن���ه خيار غير ماأمون، وقد قاد 

، �أي مر�سي، وقتل عنا�سرهم، و�عتقل قادتهم. �لنقالب على رئي�ٍس �سرعٍيّ
عل���ى �أّي���ة حال، ف���اإن �إرث �ل�سفقات في تاريخ "�لإخو�ن" مع �لّنظام يفت���ح باب �لحتمالت و��سًعا 

بوقوعها في لحظٍة ما. فالم�سالحة حتمّية ولكّن توقيتها لم يحن.
�إّن و�ح���دة م���ن �ل�سيغ �لجّدّية، �ّلتي �سّكلت �أ�سا�ًسا للتفاو����س بين "�لإخو�ن" ونظام �ل�سي�سي، هي 
�لع���ودة �إل���ى �ل�سيغة �لمعمول بها في عه���د �لرئي�س �لأ�سبق ح�سني مب���ارك، و�لقائمة على �أ�سا�س 
�إبق���اء �لحظر �لمفرو�س على �لن�ساط �ل�سيا�س���ّي للجماعة، مع �ل�سماح لها بمز�ولة �لعمل �لدعوّي 
�لثقاف���ّي، و�لخيرّي، و�لجتماعّي، وفي �لوقت نف�سه �ل�سماح لمر�ّسحين مح�سوبين على "�لإخو�ن" 

بالدخول في �لبرلمان على قو�ئم �أحز�ٍب �أخرى.
ق���د تت�سّمن �ل�سيغة �لمعمول بها في عهد مب���ارك، �لدمج �ل�سيا�سّي �لمحدود لجماعة "�لإخو�ن" 
كاأم���ٍر و�قٍع م�سموح به �سم���ن خطوط حمر معّينة و�سعها �لّنظام. يمك���ن �أن ي�سّكل هذ� �ل�سيناريو 
و�سًعا مربًحا لكلٍّ من �لدولة وجماعة "�لإخو�ن" على حدٍّ �سو�ٍء. فالدولة �سترتاح من عبء �لحفاظ 
ق �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سّي و�لقت�سادّي �ّلتي  على تكتيكاتها �لقا�سية �سّد جماعة "�لإخو�ن"، وقد ُتحقِّ
ه���ي في �أم�ّس �لحاجة �إليه، كما يمك���ن لهذ� �ل�سيناريو �أن يتيح للنظام تجّن���ب �نت�سار �لإ�سالموّية 

�لمتطّرفة في م�سر. 
عل���ى �أّية حال، فاإّن تجربة �لحكم �لإخو�ني �أخفقت ف���ي تطبيق مبد�أ �لتعددّية �ل�سيا�سّية، وجنحت 
�لجماع���ة �إلى �إعادة �إنتاج �لّنظام �ل�سمول���ّي �لفئوّي، تماًما كما ف�سل نظام مر�سي في �لرتقاء �إلى 

. م�ستوى تطلعات �ل�سعب �لم�سرّي في �إر�ساء �أ�س�س نظاٍم ديمقر�طٍيّ تعّدديٍّ
�إلحاًقا بما �سبق، ُيطرح �ل�سوؤ�ل �لخليجّي: هل خيار �لم�سالحة بين تنظيمات "�لإخو�ن" وحكومات 
�لخلي���ج و�رد؟ مع �لتذكير مّرًة �أخرى بالّتباين بين تجارب "�لإخو�ن" في �لخليج بح�سب كّل دولة. 
نموذج من الدعاية المعادية لقطر في ملف "الإخوان".فال�ّسعودّية، على �سبيل �لمثال، ل تعترف بوجود كياٍن �إخو�نٍيّ معترٍف به ب�سفٍة ر�سمّيٍة، وتحت �أّي 
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ف���ي 8 �آب 2013، ُن�ِسر بي���اٌن وّقعه 56 من �لم�سايخ، بع�سهم معروف بقربه من "�لإخو�ن"، طابقو� 
في���ه مو�ق���ف �لعم���ر، وجاء فيه: "�إّن م���ا وقع في م�سر من ع���زل �لرئي�س �لمنتخ���ب من قبل وزير 
�لدف���اع هو �نق���الب مكتمل �لأركان. وهذ� عمل مح���ّرم مجّرم، نرف�سه باعتب���اره خروًجا �سريًحا 
عل���ى حاكٍم �سرعٍيّ منتخ���ٍب، وتجاوًز� و��سًحا لإر�دة �ل�سعب، ونوؤّكد بط���الن كّل ما ترّتب عليه من 
�إجر�ء�ت". ووّجهو� نقًد� غير مبا�سر لحكومة بالدهم كونها �أّيدت �لنقالب، وخل�سو� �إلى �لتالي: 
"ن�سّجل �عتر��سنا وده�ستنا من م�سلك بع�س �لدول �ّلتي بادرت بالعتر�ف بالنقالب، مع �أّنه �سّد 
�إر�دة �ل�سعب �لم�سرّي، وخروٌج على حاكم �سرعيٍّ منتخٍب، وهذ� من �لّتعاون على �لإثم و�لعدو�ن 

�لمنهّي عنه �سرًعا، و�سيكون لهذ� �لموقف �آثار �سلبّية خطيرة على �لجميع..".
حمل���ة �لت�سام���ن على مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعّي في �لمملك���ة �ل�ّسعودّية مع مر�س���ي و"�لإخو�ن" 
ك�سف���ت �لمن�سوب �لمرتفع من �لتعاطف معهم، ودرجة ح�سوره���م �لثقافّي و�لحركّي في �لجزيرة 
�لعربّي���ة. م���ا يلف���ت �أّن �لآلف م���ن �لمح�سوبين عل���ى �لتّيار �ل�سلف���ّي �ل�سحوّي هم م���ن �ل�سباب، 
�أي �لذي���ن ل���م ي�سهدو� حقبة "�لإخ���و�ن" في �لمملكة ف���ي �أوج �سطوتها �لثقافّي���ة و�لحركّية، �ّلذي 
يوؤ�ّس���ر �إلى وجود تّياٍر �إخو�نيٍّ بقي يتفاعل بمرور �ل�سن���و�ت، ول يز�ل يمّثل �لمخزون �ل�ستر�تيجّي 

�لحتياطّي للجماعة.
���ا، فقّرر زيادة دعمه   لق���د �أّكدت هذه �لظاه���رة مخاوف �لّنظام �ل�ّسع���ودّي، وكان رد �لفعل جذريًّ
لنظام �ل�سي�سي. وبخالف ما يذهب �إليه لكرو� من �أّن "�لإخو�ن" لو خّيرو� بين �إير�ن و�ل�ّسعودّية، 
ف�س���وف يختارون �إير�ن، فاإّن �لّر�سائ���ل �ّلتي �أو�سلها مر�سي في بد�ّية عهده لل�سعودّية، وهي ر�سائل 
�سبيهٌة بما قّدمه قادة حركة �لّنه�سة �لتون�سّية، و�لمبادر�ت �لالحقة بما في ذلك �ل�سماح لم�سايخ 
�لوهابّي���ة باإلق���اء خطب ف���ي جو�مع �لقاه���رة، و�لزيار�ت �لمتبادل���ة بين رجال �لدي���ن �لوهابّيين 

و�لأزهر، توؤكد �أن "�لإخو�ن" �سيختارون �ل�سعودية بال �سّك.
 �أولوّي���ة �ل�ّسعودّية في �لأجن���دة �لإخو�نية ظهرت، بو�سوٍح، في �لّزي���ارة �لخارجّية �لأولى لمر�سي، 
�ّل���ذي �ختار �لريا�س ولي�س طه���ر�ن، بما �عتبره �لمر�قب���ون ر�سًما لأولوّي���ات �ل�سيا�سة �لخارجّية 
�لم�سرّي���ة م���ع �لخلي���ج و�إير�ن "ف���ي �ّتج���اه ��سطفاٍف م�س���رٍيّ د�خ���ل "�أهل �ل�سن���ة و�لجماعة" 
�لذي���ن تقودهم �ل�ّسعودّي���ة". ثّم في �رتفاع من�سوب �لخطاب �لطائف���ّي في م�سر في عهد مر�سي، 
���ا كلمت���ه ف���ي موؤتمر عدم �لنحياز في طه���ر�ن في 30 حزير�ن 2012، بم���ا ت�سّمنته من  وخ�سو�سً
عب���ار�ٍت ��ستفز�زّيٍة يمكن �إدر�جها ف���ي "�لخطب �لدينّية ولي�س �ل�سيا�سّية في موؤتمر يح�سره كثيٌر 
ا في كلمة  م���ن �لدول غي���ر �لإ�سالمّية" بح�سب �لرو�ئ���ّي و�لناقد �لم�سرّي �إبر�هيم عي�س���ى. و�أي�سً
مر�س���ي في )موؤتمر �لأّم���ة �لم�سرّية لدعم �لثورة �ل�سورّية( في 15 حزير�ن 2013، و�لتي ت�سّمنت 
�نتق���اد�ٍت لذعّة للنظام �ل�سورّي ولحزب �هلل، و�لتي ُو�سعت في �سياق �لتقارب مع �ل�ّسعودّية ودول 

ا ل�سرف �لأنظار عن �لأو�ساع �لد�خلّية �لمتاأّزمة في م�سر، ودعو�ت �سريحة ب�  �لخليج، و�أي�سً

وق���د �سارك م�سايخ �ل�سحوة في بيان���ات تدعو لالإ�سالحات �ل�سيا�سّي���ة، و�سّنف �ل�سيخ �ل�سحوي 
�سلم���ان �لع���ودة كتاًبا بعنو�ن )�أ�سئلة �لث���ورة(، يعيد فيه �إنتاج �أفكار منّظ���ري �لثور�ت �لعالمّية مع 
�إ�سف���اء �سبغٍة �إ�سالمّيٍة، فيما �س���ارك �لرمز �ل�سحوّي �لبارز �سفر �لحو�ل���ي عبر �لنائب �لكويتّي 
ولي���د �لطباطبائ���ي، ممثاًل عنه، في �لذك���رى �ل�سنوّية للثورة �لتون�سّية، و�ألقى كلم���ًة بالّنيابة يدعو 
فيه���ا حكومات �لخليج �إلى تبّني �لخيار �لديمقر�طّي ويح���ّذر من عو�قب �لّتجاهل. وقال �لحو�لي: 
"ثور�ت �لربيع �لعربّي ب�ّسرت بعهٍد جديٍد"، وهي "�لخير و�لبركة". و�أ�سار �إلى �أّن �لثورة "�نطلقت 
ف���ي تون����س ولن تنتهي �إّل بعد �أن تقتلع كّل �لطغاة"، د�عًيا �إلى "فتح �لمجال لقيام �أحز�ب �سيا�سّية 

ونقابات مهنّية و�إقامة �نتخاباٍت حّرٍة ونزيهٍة، ومحاربة �لف�ساد".
م���ن �س���اأن دعو�ت من هذ� �لقبي���ل �أن تبعث هو�ج�س �لّنظ���ام �ل�ّسعودّي �إز�ء خ�س���م ت�ساكنت معه 
لبع�س �لوقت، ثّم ما لبث �أن �أعاد �ل�سحوّيون �لكّرة على �لحكم �ل�ّسعودّي في ��ستد�رٍة عاجلٍة �إلى 

مرحلة �لت�سعينّيات، ولكن هذه �لمّرة بخطاٍب �سيا�سٍيّ بنكهٍة حد�ثوّيٍة. 
دخ���ل �لتّي���ار �ل�سحوّي ومعه تّيار "�لإخو�ن" في ف�سل جديد من �لمخا�سمة مع �لّنظام �ل�ّسعودّي، 
و�س���ار خيار �لم�سالحة و�ل�ستيعاب �أ�سّد �سعوبًة حينئ���ٍذ، مع �إ�سر�ر �ل�سحوّيين و"�لإخو�ن" على 
حدٍّ �سو�ٍء على �ل�سير في خيار تغيير �أنظمة �لحكم.

ف���ي ��ستع���ادة م�سه���د ما بع���د ث���ورة 25 يناير، كان 
مر�سي ي���درك تماًما �س���رورة ��ستر�س���اء �لريا�س 
وتهدئ���ة مخاوفه���ا، من �أج���ل �لح�س���ول على دعم 
�لمملكة لالقت�ساد �لم�سرّي، ولذلك �ختار �ل�ّسعودّية في �أول زيارٍة ر�سمّيٍة له خارج م�سر. وفيما 
يب���دو، فاإّن ر�سائل �لّطماأنة لم تحدث �أدنى تغييٍر في قناع���ات �لقيادة �ل�ّسعودّية، و�إّن عملّية �لفرز 

بين �لخيار�ت �ل�ّسعودّية ُح�سمت على نحو عاجل.
م���ن منظ���ور �لتّيار �لإخو�ني ف���ي �لخليج، �إّن �لنقالب عل���ى مر�سي، بكونه رئي�ًس���ا منتخًبا، يجعل 
�لم�سالح���ة غي���ر ذ�ت �سلة، و�إّن �لحل ينح�سر في �إعادة �لأمور �إل���ى ن�سابها. وكان �لبع�س، مثل 
نا�س���ر �لعم���ر، ي�سدر في موقف���ه �إز�ء �نقالب �ل�سي�سي ف���ي 30 حزير�ن، وتالًيا ع���زل مر�سي في 
3 تم���وز، ع���ن روؤية دينّية كال�سيكّية في �لأح���كام �ل�سلطانّية. فهو في �لوقت �ّل���ذي يحتّج باأّن "من 
لطان �لم�سلم، وحرمة ن���زع �ليد من طاعته"،  ِر في �ل�سريع���ة َعَدُم جو�ِز �لخروِج عل���ى �ل�ُسّ �ل�ُمَق���َرّ
يوّجه دعوًة �سريحًة لثورٍة م�ساّدٍة على قادة �لنقالب بقوله: "و�لو�جب �إز�ء هذه �لفتنة دروؤها قدر 
�ل�ستطاعة بمنع ��ستقر�ر �لأو�ساع للباغين �لظالمين، ول يجوز تركها مع �لُقْدَرة ول �عتز�ُلها، بل 

يجب ن�سرة �لمظلوم، و�لوقوف معه، حّتى يعود �لحّق �إلى ن�سابه". 
م���ا يلفت في بي���ان �لعمر �لمز�وجة بين خطابين: تقليدّي ي�سجب �لخ���روج على �لحاكم، وليبر�لّي 

ديمقر�طّي يقّر فيه مبد�أ �نتخاب �لحاكم، ويجعله �لأ�سا�س لم�سروعّية �ل�سلطة. 

من اأهّم دوافع قرار �شحب ال�شفراء 
هو دعم قطر لجماعة "الإخوان"
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�لمعلن عنه فجر �لخام�س ع�سر من كانون �لأول 2015 في �لريا�س من قبل وزير �لدفاع �ل�ّسعودّي 
. محمد بن �سلمان، ولّي ولّي �لعهد )يومها(، يندرج في �سياق بناء تحالٍف �سّنٍيّ

�لثالث: �لمر�جعة.. �إعادة �لّتمو�شع
وتاأخذ �أ�سكاًل، �لأق�سى منها: 

�أ ـ �إعادة �لّتمو�شع �ل�شيا�شّي، �أي �لمر�جعة �لإيديولوجّية �لممّهدة لإعادة �لتمو�سع �ل�سيا�سّي. 
في كتابها )م�ستقب���ل "�لإخو�ن".. ��ستر�تيجيتهم �ل�سّرّية و�سبكتهم �لعالمّية(، ترى بتر� ر�م�ساور 
�أّن �لجماع���ة تق���ف �لآن ف���ي مفترق طرق بي���ن �لتطّرف و�لحد�ث���ة. وتنطلق ر�م�س���اور من �نت�سار 

فرًعا لالإخو�ن �لم�سلمين في بلد�ن كثيرة.  79 تر�سد  �إذ  �أوروبا،  �أرجاء  في  "�لإخو�ن" �لو��سع 
وي���رى مر�قبون �أن ّ�أهّمّية �لتنظيم �لدولّي قد ز�دت بع���د �ل�سربة �لموجعة لالإخو�ن �لم�سلمين في 
م�س���ر. وترى ر�م�ساور �أّن �لّتعاون �لدولي �ّلذي يح���دث �لآن م�سابه للو�سع في 1994، حيث يوجد 
في كّل بلد مجل�س �سورى ينتخب �لمر�قب �لعام. وهناك مجل�س �سورى دولّي موؤّلف من 130 ع�سًو� 
لختي���ار �لقائد �لعاّم. ويقوم بن���ك �لّتقوى بفروعه �لمنت�سرة في �لعالم بم���ا فيها �سوي�سر� بتمويل 

ناجحٍة.  مالّيٍة  "�لإخو�ن" كموؤ�ّس�سٍة 
مهما يكن، فاإّن ف�سل تجربة �لحكم، وتالًيا تجربة �لحتجاجات �ل�سعبّية �ّلتي تر�جعت وتيرتها على 
نح���و لفت، ل بد ّمن �أن يو�سل قادة �لتجاه �لعاّم في �لجماعة �إلى قناعٍة ب�سرورة خو�س مر�جعة 
�سامل���ة في م�ستوَيي���ن: �إيديولوجيا �لجماعة و��ستر�تيجّية عملها. بطبيع���ة �لحال، �إّن هذه �لقناعة 
نين على  ا لدى �لتّي���ار �ل�سّ تتر�ّس���خ ل���دى �لتّيار �لر�غب ف���ي �لعودة �إلى �لحي���اة �ل�سيا�سّي���ة، و�أي�سً
�لجماع���ة من �أن يطاولها خطر �لتف���ّكك و�ل�سمحالل كما يخّطط له �لّنظام وحلفاوؤه �لخليجّيون. 
وعليه، فاإّن تجديد هياكل وخاليا "�لإخو�ن" يتطّلب "نقًد� ذ�تًيا" �ساماًل لتجربتها في �لحكم وفي 

�لمعار�سة.
ا �لعودة �إلى �لحياة  ت�س���ي تجارب �لجماعة بقدرتها على خو�س تجربة "�لمر�جع���ة" بنجاح، و�أي�سً
�ل�سيا�سّي���ة باقتد�ٍر. في �لمقابل، هن���اك �رتياباٌت م�سروعٌة في جمود �لّنظ���ام �ل�سيا�سّي و�نغالقه 
على مدياٍت بعيدٍة �سو�ء في �لمركز )م�سر( �أم في �لمناطق �ّلتي ينت�سر فيها "�لإخو�ن" ول �سّيما 
ف���ي منطقة �لجزي���رة �لعربّية. فالدنياميكّيات �لحالّية في م�سر ل تنبىء عن �إمكانّية فعلّية لتطّور 
تجرب���ٍة ديمقر�طّيٍة، وهذ� �سوف ينعك�س على �أد�ء ومناهج تفكير لي�س جماعة "�لإخو�ن" فح�سب، 
ب���ل وكّل �لأحز�ب �ل�سيا�سّي���ة �لديمقر�طّية. وهذ� �لأمر ين�سحب حكًما عل���ى تنظيمات "�لإخو�ن" 
ا، حي���ث �لجم���ود �ل�سيا�سّي بلغ درج���ة �نعد�م �لثقة بي���ن �لجماع���ات �ل�سيا�سّية  ف���ي �لخلي���ج �أي�سً
)�لإ�سالمّية و�لوطنّي���ة( و�أنظمة �لحكم، ول منا�س من �إر�ساء�ٍت جديدٍة متينٍة �سيا�سّيٍة، وثقافّيٍة، 

ا.. وهيكلّيٍة ت�سمح للجماعات بمر�جعة خطابها، وخيار�تها �أي�سً

نظام �لأ�سد وحزب �هلل و�إير�ن، بما تنطوي عليه من �إ�سار�ٍت طائفّيٍة  لقتال  �سوريا  "�لجهاد" في 
غير مغفولٍة. 

ف���ي حقيقة �لأم���ر، �إّن �ل�سوؤ�ل �ّلذي يلزم طرحه هو: �أّيهما �أخطر من �لآخر في �لت�سّور �ل�ّسعودّي: 
�إز�ء حكم  �إير�ن؟ وجو�ب ذلك يكمن ف���ي �لأد�ء �ل�سيا�سّي �ل�ّسعودّي  �أم  "�لإخ���و�ن" �لم�سلم���ون 
"�لإخ���و�ن" �أّوًل، ث���ّم في �لحملة �لو��سعة �لّنطاق �س���ّد تّيار �لإخو�ن في �لخليج بالرغم مّما �أحدثه 
م���ن �ن�سع���اٍب كبيٍر في �لمجتمع �ل�سلفّي، وف���ي �لمجال �ل�سّنّي عموًما. وهن���ا ي�سبح كالم �لمثّقف 
�ل�ّسع���ودّي �سائًب���ا من حي���ث �إّن "�لّنظام ينظر �إلى "�لإخو�ن" على �أّنه���م �إ�سالمّيون قبل �أن يكونو� 

�سّنًة".
كان �إخ���و�ن �لخليج عموًما يتطّلعون مع و�سول �لملك �سلمان �إلى �سّدة �ل�سلطة �إلى �لعمل على بناء 
تحال���ٍف �سّنٍيّ يجمع )�ل�ّسعودّية، م�س���ر، تركيا، باك�ستان(، في مو�جهة ما يعتقدونه تحالًفا �سيعًيا 
تق���وده �إي���ر�ن وي�ستوعب �لع���ر�ق و�سوريا وحزب �هلل في لبن���ان و�أن�سار �هلل في �ليم���ن. موؤ�ّسر�ت 
�لم�سع���ى �ل�ّسعودّي في بناء �لتحالف ظهرت في بد�ّية عه���د �لملك �سلمان و�لّزيار�ت �ّلتي قام بها 
م�سوؤول���ون �سعودّيون �إلى كلٍّ م���ن �لقاهرة و�أنقرة لت�سوّية �لخالف بينهما بعد �إطاحة مر�سي. ولكّن 
�لخالف���ات �لعميقة بين �لبلدين �أجه�س���ت �لم�سعى �ل�ّسعودّي، و�إّن �لتحال���ف �لع�سكرّي �لإ�سالمّي 

ال�سوؤال اّلذي يلزم طرحه هو: اأّيهما اأخطر من الآخر في الت�سّور ال�ّسعودّي: "الإخوان" الم�سلمون اأم اإيران؟

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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اأول- الإ�ص���الح م���ن الداخ���ل: �إعادة �لتفكير ف���ي �لتالي: ماذ� ُيق�سد ب�"�لإخ���و�ن" �لم�سلمين"؟ 
وم���اذ� تمّثل���ه �للحظة �لر�هنة لهم؟ وترى �سعوب���ًة في نجاح �لمهّمة "لأّن جماع���ة "�لإخو�ن" مثل 

�لعديد من �لكيانات �ل�سلطوّية، ل تميل �إلى �لمر�جعة �لذ�تّية �أو �لإ�سالح".
 ثانًي���ا- اإج���راءات ا�ص���تعادة الّثق���ة: ت���رى �لموؤلفة �أّن عل���ى "�لإخو�ن" �ّتخاذ عدٍد م���ن �لإجر�ء�ت 
ل�ستع���ادة �لّثق���ة على �لم�ست���وى �لجماهي���رّي و�ل�سيا�سّي، مثل بن���اء تحالفات �سيا�سّي���ة تقوم على 

مطالب و�سعار�ت وبر�مج عامة تتجاوز ثنائّية �لمدنّي/�لدينّي.
ق���د يكون خيار �إع���ادة �لتمو�سع في �لنط���اق �لخليجّي متع���ّذًر�، فبا�ستثناء �لتجربتي���ن �ل�ّسعودّية 
و�لإمار�تي���ة �لّلتي���ن يخو�س فيهما "�لإخو�ن" �سر�ًعا من �أج���ل �لبقاء، �أي �لتنّف�س �ل�سيا�سّي ولي�س 
�لتناف����س �ل�سيا�س���ّي �لمحظور ب�س���ورٍة ر�سمّيٍة، ف���اإّن �إخو�ن ُعم���ان وقطر قد �خت���ارو� �ل�ستقالة 
�ل�سيا�سّي���ة، و�لتخّل���ي طوعًيا ع���ن حّق �لتجّمع، فيما ل ي���ز�ل �إخو�ن �لكوي���ت و�لبحرين محكومين 

باللعبة �لديمقر�طّية بالرغم من عيوبها �لفادحة في �لمثال �لبحرينّي على �لأقّل.
ب ـ �إعادة �إنتاج �لمرحلة �لدعوّية

�ص���يناريو: �لن�سح���اب �لتاّم من �لحي���اة �ل�سيا�سّية و�لعودة �إلى �لمجال �لدع���وّي �لتقليدّي. ويبقى 
�ل�س���وؤ�ل: ه���ل ه���ي عودة تكتيكّية ف���ي �سياق �إع���ادة تمو�سع �أم هي ع���ودة �إ�ستر�تيجي���ة ناجمة عن 
مر�جع���ة، وبالتالي طلًبا لل�سالمة و�إنقاًذ� للم�سروع �لإ�سالمّي، وبذلك يكون �لن�سحاب �سرط بقاء 

ل �سرط قتال؟
ا، لإرٍث �أيديولوجٍيّ غنيٍّ مبنيٍّ  ا، �إن لم يك���ن تقوي�سً ولك���ّن �سيناريو من هذ� �لقبيل يتطّلب تخفي�سً
عل���ى �لروؤّية �ل�سمولّية لالإ�سالم، �ّلتي تجعل �ل�سيا�سة و�أ�س���ول �لحكم في �سميم ��ستر�تيجّية عمل 
�لجماع���ة. و�إذ� كانت �لأخيرة �أجه�ست في مر�ح���ل �سابقة محاولت "ردكلة" �لإ�سالم باعتبار �أّن 
ر�سالت���ه د�ئًما كانت �لت�سام���ح و��ستيعاب �لآخر ل نبذه، و�أّن �لمنتمين للجماعة هم دعاة ل ق�ساة، 
ا عار�س���ت تخفي�س �لإ�سالم �إلى مجّرد  كم���ا ذهب �له�سيبي���ان )ح�سن ونجله ماأمون(، فاإّنها �أي�سً

جماعٍة دعوّيٍة معزولٍة عن �لمجال �لعاّم، وعن �ل�سّق �ل�سيا�سّي منه على وجه �لخ�سو�س.
�إّن �لكمون �ل�سيا�سّي �ّلذي عا�سته �لجماعة في عهد �لرئي�س عبد �لنا�سر، نتيجة تبعثرها، لم يوقف، 
تماًما، دورة �لتنظير �ل�سيا�سّي �أو حّتى محاولت �لو�سول �إلى حلبة �ل�سلطة عبر �لمناف�سة �لنتخابّية.

ا، فاإّن بروز تنظيماٍت متطّرفٍة في �لمجال �لإ�سالمّي �ل�سّني يعّزز �سعور "�لإخو�ن" بالم�سوؤولّية  و�أي�سً
�لتاريخّية، و�لإيديولوجّية، و�لمعنوّية لناحية درء �لمالب�سات �ّلتي تعلق باأذهان �لأقربين و�لأبعدين 
بتمثي���ل هذه �لتنظيم���ات لالإ�سالم. �إّن قلق �لختط���اف و�لم�سادرة لالإ�سالم �ل�سّن���ي ي�سّكل د�فًعا 
���ا للفعالّية �لجتماعّية و�ل�سيا�سّية للجماعة. وقّد عّبر رئي����س حركة "�لنه�سة" �لتون�سّية ر��سد  قويًّ
�لغنو�سي عن هذ� �لقلق بو�سوح في تحذيره من �أّن �لنموذج �لبديل عن �لعتد�ل �لإ�سالمّي �سوف 

يكون "د�ع�س".

تّم���وز 2013 حّتى �ليوم، لم يقّدم���و� ما يمكن و�سفه  من���ذ �إخ���ر�ج "�لإخو�ن" م���ن �ل�ّسلطة في 
نموذًج���ا جدي���ًد� ومتما�سًكا يخبر ع���ن مر�جعٍة للما�سي وتطّوٍر ملحوٍظ ف���ي تفكير �لجماعة. ومن 
غي���ر �لو��سح م���ا �إذ� كان بو�سع "�لإخو�ن" خو����س ذلك �لتحّدي في �لوق���ت �لر�هن على م�ستوى 
�لجماع���ة فك���ًر�، وتجربًة، وبرنامًج���ا �سيا�سًيا. ل �س���ّك �أّن تغيير�ٍت بنيوّي���ًة وجوهرّيًة �سوف تترك 
تاأثيرها �لمبا�سر على وحدة �لجماعة و�متد�د�تها �لإقليمّية. �سوف يبقى �ل�سوؤ�ل قائًما: هل خا�س 
"�لإخو�ن" �لمر�جعة �ل�سرورّية لإنتاج �لنموذج �لمت�سالح مع �سروط �لبقاء و�ل�ستمر�ر، بما في 

ذلك �لقبول بالآخر �ل�سيا�سّي و�لفكرّي، و�لتعاي�س معه ومقا�سمته �ل�سلطة؟
بطبيع���ة �لح���ال، لي�س "�لإخو�ن" وحدهم من �س���وف يحدثون �لتغيي���ر�ت �لمطلوبة في م�سيرهم 
ف���ي �لمنطقة، فهناك �سياقاٌت �إقليمّي���ُة تفر�س نف�سها، وعو�مل د�خلّيٌة ثقافّيٌة و�سيا�سّيٌة تلعب دوًر� 
محورًي���ا في تقرير �لم�س���ار �ّلذي ي�سلكه �لإ�سالم �ل�سيا�سّي عموًم���ا، وجماعة "�لإخو�ن" على وجه 

�لخ�سو�س.
ولذل���ك، ف���اإّن �س���وؤ�ل �لمر�جعة يعقبه �س���وؤ�ل وحدة �لجماع���ة، �إذ حينئٍذ �سوف يك���ون �ل�سوؤ�ل عن 
م�ستقبل �أّي جماعٍة في �لجزيرة �لعربّية، فقد يكون هناك �أكثر من جماعة. �إّن �لتمايز بينها لي�س 
بال�سرورة فكرًي���ا، بقدر ما هو مندّك في �لبرنامج 
�ل�سيا�س���ّي، بالرغ���م م���ن ��ستن���اده �إلى ت�س���ّور�ٍت 
فكرّي���ٍة وعقدّيٍة. وبح�سب �لباحث �لم�سرّي �أ�سرف 
�ل�سريف، فاإّنه �إذ� كان بع�س �لأجنحة في �لجماعة 
ينوي �لنخر�ط في عملّية مر�جعٍة ذ�تّيٍة �إيديولوجّيٍة جاّدٍة، فاإّن �لكثيرين يتبّنون على نحٍو متز�يٍد 

و�سعبوًيا ور�ديكالًيا ومت�سّلًبا على يمين �لجماعة". ��ستقطابًيا  "نقًد� 
زي���ادة وتي���رة عن���ف �لّنظام �س���د "�لإخو�ن" بعث���ت �لقلق �لوج���ودّي �لقديم لديه���م باأّنهم �أمام 
�متح���ان �لم�سير، و�أّن �ل�سي�سي لي�س �سوى �لو�رث لعبد �لّنا�سر �ّلذي �أر�د تمزيق �سمل �لجماعة 
ا في �لمرحلة �لأول���ى على �لأقّل بلملمة  ���ا. ولذلك، �أولى "�لإخ���و�ن" �هتماًما خا�سًّ و�إفناءه���ا كّليًّ
�سمله���م، وتوفير م�سلتزمات و�سروط �لبقاء، فالخائف قد يتر�ج���ع ولكن لي�س بال�سرورة ير�جع 
قناعات���ه، على �لنح���و �ّلذي يوؤ�ّس�س لحركٍة جديدٍة. وجود ق���ادة "�لإخو�ن" في �ل�سجون، وتحت 
وطاأة �لأح���كام �لق�سائّية �لقا�سية، جعل مهّمة �لمر�جعة �لإيديولوجّية و�لبر�مجّية �لعاجلة �أمًر� 

بالغ �ل�سعوبة.
متغّي���ٌر �آخ���ر لعب دور �لعائق في �إنجاح مهّمة �لمر�جعة هو و�س���ول �لجماعة �إلى �ل�سلطة لأّول مّرة 
في تاريخها، وه���ي ذروة تطّلعاتها، وخ�سارتها لها ح�سلت بطريقة �غت�سابّية، �لأمر �ّلذي �أذهلها 

لبع�س �لوقت عن �لتفكير في م�ستقبلها دون �ل�ّسلطة.
تتحّدث �ألي�سون بارجتر عن �سروط عودة "�لإخو�ن" �إلى �لحياة �ل�سيا�سّية: 

يمكن ر�شد خم�شة �شيناريوهات 
لم�شتقبل اإخوان الخليج
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�لجماعة �لعمل في �لهو�ء �لطلق، و�إّن خيار �ل�سّرّية ينطوي على �أ�سر�ٍر فادحٍة بوجودها، و�سورتها، 
و��ستر�تيجّيات عملها. 

�لخام�س: لعبة �لأخيار و�لأ�شر�ر
�لتغيي���ر�ت �لهيكلّية و�لتنظيمّية ف���ي �أّي جماعة تعك�س، في حالٍت محّددٍة، تح���ّوًل �إيديولوجًيا، �أو 
ا �إيديولوجًيا، حيث �لع���ودة �إلى �لأ�سئلة �لوجودّي���ة �لتاأ�سي�سّية للجماعة �لمرتبطة  بالأح���رى نكو�سً
بهوّيته���ا، وروؤيته���ا �لكونّية، وت�سّورها عن �لآخر، ث���ّم �لنتقال �إلى �لم�س���روع �لحركّي �لقائم على 
�لعقي���دة �ل�سطفائّية ب�سع���ار )�لإ�سالم هو �لحّل(، بالرغم مّما ينطوي علي���ه من نزعٍة �حتكارّيٍة 

للحقيقة و�إق�سائّيٍة لالآخر.
ل ب���ّد م���ن �لإ�سارة هنا �إلى �لنق�سامات �لحا�سلة في ج�س���د "�لإخو�ن" منذ �إطاحة مر�سي، وبروز 
�ّتجاهي���ن رئي�سي���ن: معت���دل يعار����س مب���د�أ �لم�سادمة م���ع �ل�سلطة، وين���زع نحو �لنفت���اح عليها 
و�لم�سالحة معها، ومت�سّدد يرى في �لحو�ر مع نظام �ل�سي�سي "خيانة لأرو�ح �سهد�ء ر�بعة، وتنازًل 

عن ثو�بت �لجماعة، و�عتر�ًفا بالنقالب". 
في �لنتائج، �ن�سقاق "�لإخو�ن" �إلى ت�سكيالٍت �سيا�سّيٍة متفاوتة �لميول قد يكون �لأول من نوعه، 

على �أّية حال، ثمة ديناميكّياٌت �سيا�سّيٌة، و�جتماعّيٌة، وثقافّيٌة، 
و�قت�سادّي���ٌة ت�سه���م بدرج���ة رئي�سة ف���ي تقرير م�ست���وى قبول 
�لمجتمع���ات �لخليجّي���ة للخط���اب �لإخو�ني، في ظ���ّل تو��سل 
�لحمل���ة �لقمعّي���ة، و�لح�س���ار �لمال���ّي، و�لمقاطع���ة �لثقافّية، 
و�لتو�سي���م �لجتماع���ّي للجماع���ة، �ّل���ذي ي�س���ع م�سروعه���ا 
و�لم�س���روع �لإ�سالم���ّي عموًم���ا عل���ى �لمحّك، بم���ا يعيد طرح 

�ل�سوؤ�ل �لتقليدّي: َمن يريد حكم �لإ�سالم؟
لقد جرت مر�جعات جزئّية لدى فروع "�لإخو�ن" في �لخليج، 
وفيم���ا �ختار �إخو�ن عم���ان �لتماهي مع �لدول���ة، ح�سم �إخو�ن 
 ، قطر خيارهم باأن يكونو� مجّرد جماعٍة دعوّيٍة بال �إطاٍر حركٍيّ
و�أما �إخو�ن �لكويت و�لبحرين فاعت�سمو� بالآلّيات �لد�ستورّية 
ب�سرف �لنظر عن مفاعيلها، فكانت مر�جعة كّل منهم تجري 
في �إطار �للعبة �لديمقر�طّية ح�سرًيا، ويبقى �إخو�ن �ل�ّسعودّية 
و�لإم���ار�ت �لذين ل���م ي�سدر عنهم ما يفي���د بمر�جعة من �أّي 

نوٍع، بالرغم من �رتفاع م�ستوى �لمو�جهة مع �ل�سلطة.

�لر�بع: �لعمل �ل�شرّي
�إّن ��ستخد�م و�سائل �لعنف باأنو�عها قد ي�سعف �لجماعة ويعيدها �إلى �لعمل �ل�سّرّي، وينعك�س ذلك 
���ا عل���ى �متد�د�تها في �لخارج، ف���ي �لخليج على وجه �لخ�سو�س حيث يج���ري تطبيق �سيا�سٍة  �أي�سً
مماثل���ٍة لناحي���ة تقوي�س فروع �لجماع���ة وقو�عدها �ل�سعبّي���ة. ولكن من �لمجازف���ة بمكان ترجيح 
�سيناري���و �لعم���ل �ل�سّرّي، فه���ذ� يتطّلب �أكثر من مج���ّرد �لقمع، بالنظر �إلى تج���ارب �سابقٍة مّزقت 
�لجماعة ولم تقبرها. و�إّن �لّنظام �لخا�ّس �أو �لجهاز �ل�سّرّي، بالرغم مما حكي عن دوره �لمركزّي 
ٍة  في تجربة �لجماعة ون�ساطها، كان م�سّمًما لمو�جهة عدو�ٍن خارجٍيّ ولي�س للقيام بمهّماٍت خا�سّ

د�خلّيٍة. 
ومهم���ا يك���ن، فاإّن �لعم���ل �ل�سّرّي ي�سبح خي���اًر� ناجًز� في غي���اب بد�ئل �أخرى فاعل���ة، �إذ ل تز�ل 
هناك مالذ�ت �آمنة، وحو��سن �جتماعّية تبقي �لجماعة على قيد �لحياة، وقد تعيدها في �للحظة 
�لمنا�سبة �إلى �سميم �لمناف�سة �ل�سيا�سّية. تركيا، تون�س، قطر، ل تز�ل دوًل حا�سنة لالإخو�ن، فيما 

يت�سّدر �أ�سياعهم في �لمغرب �لعربّي �لم�سهد �ل�سيا�سّي.
وب�س���ورة �إجمالّية، فاإّن جماعة بخا�سّية �لنت�سار �لكون���ّي �لعابر للحدود بالمعنى �لمفتوح للكلمة، 
ي�سبح �لبعد �ل�سّرّي في ��ستر�تيجّية عملها ثانوًيا �إن لم يكن �سئيل �ل�ساأن. باخت�سار، لقد �عتادت 

ا العودة اإلى الحياة ال�سيا�سّية باقتداٍر. ت�سي تجارب الجماعة بقدرتها على خو�س تجربة "المراجعة" بنجاح، واأي�سً
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�ل�شاد�س: �لردكلة و�لعنف
�عتناق ��ستر�تيجّية �سد�مّية و�لدخول في مرحلة �لعنف �لثورّي �لم�سّلح، طرح كخيار ر�جح في رّد 

فعل على عنف �لدولة، فكانت �لجماعة �أمام طريقين:
�أ � �لن�سو�ء تحت مظّلة �ل�سلفّية �لجهادّية

ب � �إحياء �لتر�ث �لقطبّي
مّم���ا ل �س���ّك فيه �أّن �لجه���د �لكبير لناحية �سيطن���ة جماعة "�لإخو�ن" من �ساأن���ه ��ستدر�جها نحو 
�لعن���ف. فحي���ن ل تمّيز �لحكومة بين "�لإخو�ن" و�لم�سّلحين ف���ي �سبه جزيرة �سيناء، �لذين كّثفو� 
�لهجم���ات �س���ّد �لجنود و�ل�ّسرطة منذ �إطاحة مر�سي، وتوّجه �لحكوم���ة تهمة �لّتماهي مع �إرهابّيي 

عنا�سر "�لإخو�ن" يفكر على هذ� �لنحو. بع�س  تجعل  �إيحائّية  بيئة  بذلك  توّفر  "د�ع�س"، 
مهم���ا يكن، ف���اإّن �سيناريو �لخيار �لم�سّلح طرح ب�سورة �نفعالّية بع���د �إطاحة مر�سي، ولكن ما لبث 
�أن تر�جع �سريًعا، وتبّين لحًقا �أّنه مجّرد رّد فعٍل على �سدمة �لخ�سارة �لمفاجئة لمك�سب �ل�سلطة، 
ودو�مة �لعنف �لمنفلتة �لتالّية لحدث �إطاحة مر�سي، ولم يكن ذلك خياًر� مندغًما في ��ستر�تيجّية 
�أو روؤية �لجماعة. فلي�س هناك من دليل على �ن�سمام �أع�ساء من جماعة "�لإخو�ن" �إلى �لجماعات 
�لمتطّرفة، ولكّن �ل�سلطات �لم�سرّية تنزع في �سياق "�سيطنة" �لجماعة �إلى ت�سنيفها في منظومة 

�لإرهاب. 
�إّن م���ا يجع���ل �لعمل �لم�سّلح خياًر� محتم���اًل، نظرًيا على �لأقّل، هو غياب قن���و�ت �لتوجيه �لثقافّي 
، بما ي�سمح بتفّجر  و�لترب���وّي �أو تر�جع دورها في �لحياة �ليومّية كاأدو�ت �سبط �سيا�سٍيّ و�جتماعيٍّ

ميوٍل ر�ديكالّيٍة كامنٍة كما ح�سل في �لخم�سينّيات و�ل�ستينّيات. 
وبالرغ���م م���ن ت�سمين لئحة �لّته���ام �سّد �إخ���و�ن �لإمار�ت �إن�س���اء "جناٍح ع�سك���ريٍّ يم�ّس �لأمن 
ومب���ادئ قي���ام �لدولة"، �إّل �أّن ثمة �سعوبًة بالغًة في �لتحّقق من �لتهمة في غياب �أدلٍة يمكن �لوثوق 

 . بها على نحٍو يقينٍيّ
وب�س���ورٍة �إجمالّيٍة، لي�س في تجارب تنظيمات "�لإخو�ن" في �لخليج ما يمكن و�سفه بجولت عنٍف 
م���ن �أّي نوٍع �سّد موؤ�ّس�سات �لدولة. وبالرغم من �إطالق بع�س �ل�سخ�سّيات �لمقّربة من "�لإخو�ن" 
دعو�ت �لجهاد، فاإنها كانت موّجهة �سد �لخارج، وعلى وجه �لتحديد �سّد دول م�سّنفة على �أ�سا�ٍس 
مذهبٍيّ مثل �لعر�ق و�سوريا. ما عد� ذلك، وبالرغم من �لتهويل �لإعالمّي �لكثيف �سّد "�لإخو�ن" 
ف���ي �لخلي���ج، ل يمكن �لعث���ور على فتوى و�حدٍة من�سوب���ٍة لأحٍد من دعاة "�لإخ���و�ن" تدعو للخروج 
�لم�سّلح �سّد �أيٍّ من �أنظمة �لحكم �لخليجّية. ول يجب �لخلط بين �ل�سيوخ �لتكفيرّيين �لذين تبّنو� 
عقي���دة تكفير �ل���دول �لخليجّية، وهم من �أتباع �ل�سلفّية �لوهابّية، وبي���ن "�لإخو�ن" �لذين �قت�سر 

ن�ساطهم على �لدعو�ت �لإ�سالحية في �أنظمة �لحكم ¶

ول يدخ���ل ف���ي �إطار "تقا�سم �لأدو�ر"، وف���ي �لوقت نف�سه ل يوؤثر على �لج�س���د �لتنظيمّي �لرئي�سّي 
لالإخو�ن.

وبالرغ���م من عدم تبلور مثل هذ� �لتباين د�خ���ل تنظيمات "�لإخو�ن" في �لخليج، فاإّن ثمة مالمح 
تنب���ىء عن �إمكانّية ح�سول ذلك. فبالرغم من �نتم���اء �ل�سيخ �سلمان �لعودة و�ل�سيخ نا�سر �لعمر، 
حوة �ّلذي بزغ في �لت�سعينّيات، فاإّن �لنتاجات �لثقافّية، و�لمو�قف  على �سبيل �لمثال، �إلى تّيار �ل�سّ
�ل�سيا�سّي���ة لكلٍّ منهما منذ مطل���ع �لألفّية �لثالثة، في �لحد �لأدنّى، تتباي���ن ب�سورٍة و��سحٍة، وهذ� 
م���ا يف�ّس���ر غياب ��سم �لعودة في �أغلب �لبيانات �ّلتي ت�سدر ع���ن م�سايخ �ل�سلفّية بخ�سو�س �سوؤون 
�إقليمّي���ة، ويق���ف ور�ءها ف���ي �لغالب �لعمر. ف���ي حقيقة �لأم���ر، �إّن خطوط �لفت���ر�ق د�خل �لتّيار 
�ل�سح���وّي برزت بو�سوح في �ل�سنو�ت �لأخيرة، في م���ا يرتبط بق�سايا خالفّيٍة: �لمر�أة، �لم�ساركة 

�ل�سيا�سّية، �لموقف �لعقدّي من �ل�ّسيعة، �لغناء، �لح�سارة �لغربّية..�لخ. 
وفيم���ا يتم�ّسك بع�س �لأجنحة �لإخو�نية في �لخليج بميول �سلفّية في �متثاٍل �أميٍن للعقيدة �ل�سلفّية 
�لموروثة، تنزع �سخ�سّيات �إخو�نّية في �لخليج، وعلى وجه �لخ�سو�س في �لكويت، قطر، �ل�ّسعودّية، 
�لإم���ار�ت، �ل���ى �لتمو�سع �سم���ن م�ساٍر حد�ثوٍيّ منخف����س �لتوّتر، �أي بم���ا ل يخرجهم عن كونهم 
�إ�سالمّيين، ول يحرمهم من ف�سيلة �لمو�كبة �لفكرّية، دون ��ستبعاد، عن�سر �لمر�وغة �لمد�سو�سة 

، يالم�س منهج �لتفكير �أّوًل.  في �أّي مو�كبٍة ل تف�سح عن تحّوٍل بنيوٍيّ حقيقٍيّ

اإّن ما يجعل العمل الم�سّلح خياًرا محتماًل، نظرًيا على الأقّل، هو غياب قنوات التوجيه الثقافّي والتربوّي.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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"اإخوان" الجزائر:
الواقع والماآالت

كان��ت بداي��ة الظهور المنّظ��م ل�"الإخ��وان الم�صلمين" في الجزائ��ر مع جماعة 
دون" بقيادة محفوظ نحناح ف��ي منت�صف ال�صبعينّيات،  اأ�ْصَم��ت نف�صه��ا "الُموحِّ
ا رف�صت فيه الّنهج ال�صتراكّي اّلذي كّر�صه ميثاق 1976  والتي اأ�صدرت بياًنا حادًّ
بعنوان "اإلى اأين يا بومدين؟". ثّم حاول الّتنظيم وارثة "جمل ال�صلطة بما حمل" 
ا  على �صاطئ نهر دماء الحرب الأهلّية في الت�صعينّيات، ليخرج منها مفل�ًصا �صعبيًّ

واأخاقيًّا، ولم تنع�صه �صنوات "الربيع العربّي" مثقال ذّرة.

بعد «الّربيع العربّي»، اختار اإخوان الجزائر تموقًعا �سيا�سًيّا جديّدا م�سمونه المعار�سة ورف�س الم�ساركة ال�سيا�سّية.

عبد �هلل بن عمارة

¶ �إْن كان بع�س �لباحثين مثل مايكل ويلي�س يتحّدث عن بد�يات تنظيمّية لالإخو�ن في �ل�ستينّيات، 
خ���الل حكم �أحمد ب���ن بّلة، فاإن �ل�سهاد�ت و�لوقائع ل تدعم هذ� �ل���ر�أي. لم يكتف هذ� �لتنظيم 
بالتعبي���ر ع���ن رف�سه �لجذرّي لخيار�ت �لّرئي�س هو�ري بومدي���ن �لأيديولوجّية ببيان "�إلى �أين يا 
ا بحّدة للّنهج �ل�ستر�كّي، عن تنظي���م "�لموّحدون" برئا�سة محفوظ  بومدي���ن؟"، �ل�سادر رف�سً
نحن���اح منت�سف �ل�سبعينّيات، ب���ل ج�ّسده باأعمال عنفّية،  �أبرزها: 1- تقطيع �لأ�سالك �لهاتفّية، 
كما ورد في �سهادة م�سطفى بلمهدي لقناة جز�ئرّية، و�لتي َقاَدْت �أع�ساءه  �إلى �ل�سجون باأحكام  
ق�سائّي���ة ف���ي �ل�سنة ذ�ته���ا )1976(، كان �أق�ساها لزعيمه نحناح ب� 15 �سن���ة،  ق�سى منها �أربع 
�سن���و�ت لُيْطَلق �سر�حه في فترة حكم �ل�ساذلي بن جدي���د، �ّلذي �نتهج �سيا�سات معاك�سة ل�سلفه 
على �ل�سعيد �لقت�سادّي و�ل�سيا�سّي،  2- �لّتخطيط لت�سفية �سخ�سّيات بارزة في �لّدولة �آنذ�ك 
عل���ى ر�أ�سه���ا �لّرئي�س ه���و�ري بومدين ووزي���ر خارجّيته �لرئي����س �لحالّي عبد �لعزي���ز بوتفليقة،  
كم���ا ورد ف���ي �سه���ادة بوجمعة عّياد �أح���د قيادّيي �لجي���ل �لأّول لإخ���و�ن �لجز�ئ���ر و�لُمقّرب من 

نحناح. 
وف���ي �سياق ت�ساعد �لمّد �ل�ّسعبّي للحركة �لإ�سالمّية بمختلف تّيار�تها تحت تاأثير عو�مل د�خلّية 
)ت�سجي���ع �ل�ّساذلي، على �لطريقة �ل�ساد�تّية،  للتّي���ار�ت �لمحافظة و�ل�سالمّية  لمو�جهة �لقوى 
���دى �لكبير �ّلذي  �لي�سارّي���ة و�لر�ف�س���ة لالنقالب على م�سروع بومدي���ن( وخارجية �أبرزها �ل�سّ
�أحدث���ه �نت�سار �لثورة �لإ�سالمّية في �إير�ن،  بد�أ نحناح  ورفاقه ن�ساطهم �لدعوّي لإيجاد موطئ 
ق���دم لجماعت���ه �لُممِثّلة للفكر �لإخو�ن���ّي في "�ل�ساح���ة �لإ�سالمّية" من جه���ة،  وتوطيد �لعالقة 
م���ع �لجماع���ة �لأّم )عالقة �لبيعة( وباقي ف���روع �لإخو�ن في �لعالم �لعرب���ّي من جهة �أخرى، ما 
نه���ا م���ن "�فتكاك" �لتمثي���ل �لح�سرّي لالإخو�ن ف���ي �لجز�ئر، على ح�س���اب جماعات �أخرى  مكَّ
حمل���ت �لفك���ر ذ�ته )جماعة عبد �هلل جاب �هلل نموذًجا(، وبد�أت �لجماعة تبتعد عن �أّي مقاربة 
لة لتياٍر و�سطٍيّ معتدل يناأى بنف�سه  ر�ديكالّية في خطابها �ل�سيا�سّي و�لدعوّي وتطرح نف�سها كممثِّ
د�م �لم�سّل���ح �ّلذي حدث �سن���ة 1986 بين  ���د�ٍم عني���ٍف مع �ل�سلط���ة، على غ���ر�ر �ل�سّ ع���ن �أي �سِ
جماع���ة م�سطفى بويعلي و�ّلدولة، وُتمِيّز نف�سها عن باقي تّيار�ت �لإ�سالم �ل�سيا�سّي �لجز�ئرّي، 
دين �أ�سا�سَين هما �أوًل �رتباطها بم���ا ُت�سّميه "عالمية �لدعوة "، و�ّلتي ُتحيل  بتاأكيده���ا عل���ى ُمحدِّ
�إل���ى �أولوّي���ة �لرتباط بالّتنظيم �لدولّي لالإخ���و�ن �لم�سلمين، وهو ما جّر عليه���ا ت�سمية "جماعة 
�لإخو�ن �لعالميين" ذ�ت �لدللة �لو��سحة في مقابل جماعات "�لإخو�ن �لمحلّيين"، �لتي تنطلق 
م���ن �س���رور�ت �لو�قع �لجز�ئ���رّي للو�سول �لى هدف �إقامة "�لدولة �لإ�سالمّي���ة "،  وثانًيا �نتهاج 

�سيا�س���ة  �لم�ساركة �ل�سيا�سية خ�سو�س���ًا بعد �لنفتاح �ل�سيا�سّي �ل���ذي �أعقب �أحد�ث �أكتوبر 
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ف���ي ما ُيعرف في �لجز�ئ���ر ب�"�لع�سرّية �ل�سود�ء 1992-2002" دفع���ت حركة حم�س )ككّل �لفئات 
�ل�سيا�سّي���ة  و�لجتماعّية �لجز�ئرّية( �أثماًنا باهظة م���ن �أرو�ح �أبنائها، كان �أبرزهم �لّرجل �لثاني 
في جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" محمد بو�سليماني  �ّلذي ذبحته "�لجماعة �لإ�سالمّية �لم�سّلحة". 
�إّل �أّن �لحرك���ة بع���د خم�س �سنو�ت من وفاة نحناح مّرت باأّول �ختباٍر حقيقّي لقدرتها على �لحفاظ 
عل���ى �ن�سجامها، فحدث �لنق�سام وخرج���ت حركة "�لّدعوة و�لتغيير" من حركة حم�س في 2008، 
وه���و ما �أعاد �ل���ى �لو�جهة �لنقا�س حول �لعالق���ة بين �لدعوّي و�ل�سيا�سّي وح���ول حدود �لم�ساركة 
�ل�سيا�سّي���ة. ولكّن تتبُّع م�سار �لخالفات �لتي تفّجرت في �لموؤتمر �لّر�بع للحركة، ُيحيل �إلى �ل�ّسبب 
�لرئي�س���ّي لها، وه���و عدم قدرة �لقياد�ت �لجدي���دة على ملء �لفر�غ �لذي �أحدث���ه غياب �لموؤ�س�س 
نحن���اح، وك���ذ� �لطموح �لذي �أْبَدته،  للو�س���ول للمكانة نف�سها �ّلتي تمّتع بها ف���ي �لّزعامة �لمعنوّية 

للحركة وفي �ل�ستحو�ذ على �سفة "�لتمثيل �لر�سمّي" لجماعة �لإخو�ن �لم�سلمين �لأّم. 

"جمعّية �لإر�ساد  و�لإ�سالح"  نها م���ن �لنتظام في هيكٍل "دعوّي خيرّي" هو  1988، و�ل���ذي مكَّ
�سنة 1989،  ثّم �سيا�سّي �ُسّمي "حركة �لمجتمع �ل�سالمّي -حما�س-" �سنة 1990.

خيار �لم�شاركة في مو�جهة خيار �لُمغالبة 
ف���ي ذروة �ل�سع���ود �لجماهي���رّي ل�"�لجبهة �لإ�سالمّي���ة لالإنق���اذ" )1989-1992(، �ّلتي �نتهجت 
�سيا�سة "�لُمغالبة" بخطاٍب �حتجاجّي ذي طابٍع �سعبوّي،  تمّيزت حركة "حما�س" بقيادة محفوظ 
نحن���اح بمقاربة مناق�سة �أ�سا�سها �لم�ساركة �ل�سيا�سّية و�نتهاج �أ�سلوٍب مرن في �لّتعامل مع �لّنظام 
�لجز�ئ���رّي، و�أ�سبح �لّتنظير لهذه �لإ�ستر�تيجّية ياأخذ موق���ع �لثابت و�لمبدئّي في خطاب �لحركة 
�لفك���رّي، كم���ا في �أد�ئه���ا �ل�سيا�سّي. و�لم�سارك���ة �ل�سيا�سّية ف���ي فكر نحناح تاأتي ف���ي �إطار فهمه 
ل ع���ن طريقه �لى  للديمقر�طّي���ة كطريق���ة �إجر�ئّي���ة )ولي�ست عقيدة �سامل���ة( ونظام يتم "�لتو�سّ

�لقر�ر�ت �لملزمة د�خل �لمجتمع، من خالل �سمان حّق �لمو�طنين في �لم�ساركة �لفّعالة".
 وبع���د �إلغ���اء �لنتخابات �ّلتي ف���ازت فيها "�لجبهة 
�ل�سالمّية لالإنقاذ" في �سنة 1992، لم يعد للحركة 
م���ن مناف����سٍ فّع���ال عل���ى "�ل�ساح���ة �لإ�سالمّية"، 
ل ه���ذ� �لو�سع �لُم�ستجّد �ل���ى فر�سة لتج�سيد  وَتحَوّ
���ا لتوطي���د  �إ�ستر�تيجّيته���ا �لت�ساركّي���ة، ولك���ن �أي�سً
ا جهازه  �لعالق���ة مع �لّنظ���ام �لجز�ئ���رّي، خ�سو�سً
�لأمنّي، وب���د�أت �لحركة في ت�سجي���ل ح�سورها في 
�لهيئ���ات �لنتقالّي���ة �لت���ي ُ��ستحدث���ت بع���د توقيف 
�لم�سار �لنتخابّي )م�ساركته���ا بخم�سة �أع�ساء في 
"�لمجل�س �لوطنّي �لنتقالّي"، وهو �لهيئة �لت�سريعّية �ّلتي حّلت محّل �لبرلمان( وفي �ل�ستحقاقات 
�لنتخابّي���ة، بم���ا فيها �لرئا�سّية ف���ي 1995 و�ّلتي تر�ّسح فيها محفوظ نحن���اح وحاز على ن�سبة  25 
بالمئة من �لأ�سو�ت.  وحّتى بعد �سدور د�ستور 1996، �لذي ن�سَّ على منع قيام �لأحز�ب �ل�سيا�سّية 
عل���ى �أ�س����سٍ دينّية، حافظت �لحركة على نهجها �لت�ساركّي )حّت���ى و�إن ��سطّرت لتغيير ��سمها �لى 
"حرك���ة مجتم���ع �ل�سلم-حم�س"( و�سّجلت في �ل�ّسنة ذ�ته���ا �أّول م�ساركة لها في �لحكومة بوزيرين 
ودخل���ت في ت�سريعّيات �سنة 1997 لأّول مّرة ف���ي تاريخها  لتزيد بعد ذلك من حجم م�ساركتها في 
�لحكوم���ة، و�أّيدت تر�ّسح بوتفليقة لالنتخابات �لرئا�سّية �سن���ة 1999 ليتر�ّسخ �لتحالف مع �ل�سلطة 
ف���ي فترة حكمه. وبعد وفاة نحناح في 2003 و��س���ل خلفه �أبو جّرة �سلطاني �لنهج ذ�ته، ودخل في 
تحال���ٍف رئا�سّي مع �أح���ز�ب �ل�سلطة، مّكن �لرئي�س بوتفليقة من �لف���وز بوليتين رئا�سّيتين )2004 
د�م بين �لجماعات �لإ�سالمّية �لم�سّلحة وبين �لّدولة و�لمجتمع،  و2009(. وف���ي ذروة �لعنف و�ل�سّ

تمّيزت الجماعة، بعد خروج قادتها 
من ال�شجون في بداية الثمانينّيات، 

عن باقي التّيارات الإ�شالمّية، 
بالرتباط بالّتنظيم الدولّي، 

وبالتنظير للم�شاركة ال�شيا�شّية 
في مواجهة "خيار الُمغالبة" اّلذي 

كان ل�"الّربيع العربّي"،  بدًءا من تون�س و�سوًل اإلى م�سر وليبيا واليمن، التاأثير الأكبر على الأداء ال�سيا�سّي لالإخوان الم�سلمين الجزائرّيين.انتهجته "الجبهة الإ�شالمّية لالإنقاذ". 
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مر�جعات �لحركة: �لثابت و�لمتحّول في �لخطاب �ل�شيا�شّي و�لفكرّي لإخو�ن �لجز�ئر
كما �سبق و�أ�سرنا في هذه �لورقة فاإّن �لمر�جعات �لفكرّية لحركة "�لإخو�ن �لم�سلمين" في �لجز�ئر 
ق���د ��ستقّرت،  منذ خ���روج نحناح  من �ل�سجن في �أو�ئل �لثمانينّيات �لى مرحلة �لنفتاح �ل�سيا�سّي 
وَتَهْيُكِله���ا في ح���زب �سيا�سّي ُمعتمد ف���ي بد�ية �لت�سعينّيات عل���ى �لم�سارك���ة �ل�سيا�سّية و�لرتباط 
د�ن في موق���ع �لثو�بت �لناظمة  بالّتنظي���م �لدول���ّي لالإخو�ن �لم�سلمي���ن. لقد �أ�سبح ه���ذ�ن �لُمحدِّ
ز �لخط �لفك���رّي لما ُي�سّم���ى ب�"مدر�سة محفوظ  لالإيديولوجي���ا �لإخو�نّي���ة �لجز�ئرّي���ة، و�ّلتي ُتميِّ
نحناح".  �إّل �أّن �لتغيُّر �لكبير �ّلذي ح�سل  في �أد�ء حركة حم�س في �أعقاب "�لنتفا�سات �لعربية" 
و�لنتائج �ل�سيا�سية لتجارب حكم �لإخو�ن في �أكثر من بلٍد عربّي، وّلد بع�س �لنقا�سات �لفكرّية في 
د�خل �لحركة -تتماهى مع ما ح�سل، ول يز�ل، د�خل حركاٍت �سيا�سّيٍة ذ�ت مرجعّية �إخو�نّية �سو�ء 
في �لمغرب �لعربّي -�لعد�لة و�لّتنمية في �لمغرب و�لّنه�سة في تون�س، �أو في تركيا-  تمحورت حول 
م�سائل ُ�عتبرت �لى �أمٍد قريب من �لثو�بت من قبيل: �لم�ساركة �ل�سيا�سّية، �لرتباط بالجماعة �لأّم 

وعالقة �لو�سل بين �لدعوّي و�ل�سيا�سّي.
ف����ي �لموؤتم����ر �لخام�س لحركة حم�س في 2013 تمَّ طرح ما �ُسّم����ي "مر�جعات نقدّية " لم�سار حركة 
ر في "ر�سالة �لموؤتمر �لخام�س"  حم�����س �ل�سيا�س����ّي،  فالرئي�س �ل�سابق للحركة �أبو جّرة �سلطان����ي عبَّ
ع����ن �ل�سرورة �لُملّح����ة لإجر�ء مر�جعات عميقة من �أجل �أن تتمّك����ن �لحركة من ��ستيعاب �لمرحلة 
�لقادم����ة وتفعيل "�لعمل �ل�سالمّي" �لو�عي �ّل����ذي يتطّلب فكًر� تجديدًيا ُيو�كب �لع�سر. وكان لفًتا 
ِذْكره، في معر�س �سرده للعو�مل �ّلتي منعت �لحركة من �لُم�سّي ُقُدًما نحو تحقيق �أهد�فها،  للمبالغة 
ف����ي �لرتباط بالفكرة �لعالمّية عل����ى ح�ساب �لدولة �لوطنّية، و�نتق����اده لخطاب �لحركة "�لنمطّي" 
�لمرتبط بالجيل �لموؤ�ّس�س �لأّول �لذي َيعتقد �أّنه وحده "�لجماعة �لمن�سودة لإقامة �ل�سهادة و�لتفرد 
بالقي����ادة"،  ولبع�����س �لخيار�ت �ّلتي �أحدثت خلاًل في عالقة �لحرك����ة بال�ّسلطة، وبعالقتها مع باقي 
اًل  عتها، ح�سب ر�أيه،  بين مطرقة �ل�ّسلطة �ّلتي تعتبرها ُممثِّ �لف�سائل في "�ل�ّساحة �لإ�سالمّية" و�سَ
لالإ�سالمّيين و�سند�ن باقي �لإ�سالمّيين،  �ّلذين يعتبرونها تابعًة لل�سلطة. �إّل �أّن ما كتبه عبد �لرّز�ق 
مق����ري، �ّل����ذي خلفه ف����ي قيادة �لحركة، ف����ي كتاب "�لبيت �لحم�س����ّي: م�سار�ت �لتجدي����د �لوظيفّي 
ف����ي �لعمل �ل�سالم����ّي" كان �أكثر ج����ر�أة لجهة �نتقاد �لخط����اب �لفك����رّي و�لأد�ء �ل�ّسيا�سّي لجماعة 
ِرها في تاأ�سي�س ح����زٍب �سيا�سيٍّ جعلها في  �لإخ����و�ن ف����ي �لجز�ئر ولموؤ�ّس�سها محفوظ نحن����اح، كتاأخُّ
ر�ع �لثنائّي بين نظام  مو�سع �لمتفّرج �ّلذي يقت�سر �أد�وؤه على ردود �لأفعال �ّلتي كان ي�سنعها �ل�سّ
�لحك����م و�لجبهة �لإ�سالمّي����ة لالإنقاذ و��سطفافها م����ع �لّنظام في �سر�عه معه����ا. كما �نتقد مقري 
تبّن����ي �لحركة �لُمبكر ل�سيا�س����ة �لم�ساركة �ل�سيا�سّية  ُمعتبًر� �أّن نتائجه����ا لم تكن ل�سالح �لجماعة، 

�س �لوظيف����ّي د�خل �لحركة �لإ�سالمّية -ق�ّسم �لوظائ����ف �إلى دعوّية/تربوّية،  وي����رى �أّن �لّتخ�سّ

�إخو�ن �لجز�ئر �أمام زلز�ل "�لّربيع �لعربّي"... �لعودة عن خيار �لم�شاركة؟ 
كان ل�"�لّربي���ع �لعرب���ّي"،  ب���دًء� من تون�س و�سوًل �إل���ى م�سر وليبيا و�ليم���ن، �لتاأثير �لأكبر على 
�لأد�ء �ل�سيا�س���ّي لالإخ���و�ن �لم�سلمين �لجز�ئرّيي���ن،  ُممَثّلين في حركة حم����س، �إلى �لحّد �لذي 
�أح���دث تغيي���ًر� جذرًيا في خطاب  �لحرك���ة،  نقلها من موقع �لّتحالف م���ع �ل�ّسلطة -في �إطار ما 
�ُسّمي �لّتحالف �لرئا�سّي- �إلى موقع �لمعار�سة. لقد و�سل �لإخو�ن في �لجز�ئر �إلى قناعة ر��سخة 
نع��ت بي���ن 2011 و2013 �خت��ارت توّجًها جديد� يدفع �إلى �لمعار�سة  مفاده���ا �أّن "�لبيئ���ة �ّلتي �سُ
و�إل���ى ر�س���م خّط جدي���د في �لخط�����اب و�لممار�سة" كما �س���ّرح لحًقا �أبو ج���ّرة �سلطاني،  �لذي 
� باأّن:  تزّع���م �لحركة ف���ي تلك �لفترة -وهو من �أب���رز موؤّيدي خيار �لم�ساركة في �لحرك���ة- ُمقرًّ
"بين 2014 و2016 تغّي����رت �لمعطيات على �لأر�س و�قتنع �أبناء �لحركة �أّن ما كانو� يت�س�ّورونه 
م���ن طم���وح ... تال�س���ى �لي���وم و�بتع���د". لم يكن 
�سلطاني يق�سد ب�"�لمعطيات على �لأر�س "، �سوى 
�سقوط حكم "�لإخ���و�ن" في م�سر وما �أحدثه من 
تد�عي���ات م�ّست فروعهم في �أكث���ر من بلد عربّي، 
وقب���ل ذل���ك، �لف�سل �لذري���ع �ّلذي لح���ق بم�سروع 
�إ�سق���اط �سوري���ا، و�ل���ذي كان �لإخ���و�ن �لم�سلمون 
ورعاته���م �لإقليمي���ون جزًء� �أ�سا�سًيا فيه. بل و�عتبر في ت�سري���ح لجريدة جز�ئرية في 2013 �أّن 
"ربي���ع �لجز�ئر تّم تاأجيله حّتى �إ�سعاٍر �آخ���ر و�أّنه �سيحدث ل محالة".  وكانت �لحركة -متحالفة 
مع تنظيماٍت �إ�سالميٍة �أخرى- �لتي دخلت ت�سريعّيات 2012  �لتي ُنّظمت في ظّل �إطالق �لرئي�س 
بوتفليق���ة لحزمة �إ�سالحات �سيا�سّي���ة كان على ر�أ�سها تعديل �لد�ستور و�إلغاء حالة �لطو�رئ،  قد 
�سّجل���ت قو�ئمها تر�جًعا ملحوًظا، ورف�ست بعد ذل���ك �لم�ساركة في �لحكومة  و�أعلنت مقاطعتها 
لالنتخاب���ات �لّرئا�سّي���ة ل�سن���ة 2014 ورف�سه���ا تر�ّسح بوتفليق���ة لولية رئا�سية ر�بع���ة، في تتويج 
لمرحل���ة ما بعد "�لّربيع �لعربّي"، عنو�نه���ا �لّتر�جع عن �لخطاب �ل�سيا�سّي �لّت�ساركّي �لذي طبع 
م�س���ار �لإخو�ن من���ذ �لموؤتمر �لأّول لهيكله���م �ل�سيا�سّي �سنة 1991. وف���ي ت�سريعّيات 2017 �ّلتي 
�سارك���ت فيه���ا حركة "حم�س" بقو�ئم م�ستركة مع "جبهة �لتغيير"، �لتي �ن�سّقت عنها في 2008، 
ل���م تتمّكن م���ن �لح�سول على �أكثر من 33 مقعًد� ورف�ست ُمج���ّدًد� �لم�ساركة في �لحكومة. وفي 
22 حزي���ر�ن يونيو 2017 نّظمت موؤتمًر� ��ستثنائيًّا -بح�سوٍر لف���ٍت ل�سخ�سّيات �إخو�نية كمحّمد 
�لح�س���ن �لددو من موريتانيا و�سامي �أبو زهري من حركة حما�س �لفل�سطينّية- �أُعلن فيه �ندماج 
حركت���ي "حم�س" و"جبهة �لتغيي���ر". وبد� �أّن �أ�سحاب �لخيار�ت �لجدي���دة هم �لأكثر نفوًذ� في 

�لحركة، لجهة �لعودة نهائًيا عن خيار �لم�ساركة �ل�سيا�سّية.

ج�ّشدت الجماعة 
�شيا�شتها الّت�شاركّية بدخولها 

للحكومة وم�شاركتها في
كّل ال�شتحقاقات النتخابّية

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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فكرّي����ة، �جتماعّية و�سيا�سّية  د�عًيا لإطالق م�ساريع لخدمتها- هو حتمّي لحّل �إ�سكالّية �لعالقة بين 
�س" �أّولًيا في  رورة �لو�قعّية لل�ّسيا�سة". ويتج�ّسد ه����ذ� "�لّتخ�سّ ����رورة �لمبدئّية للّدع����وة و�ل�سّ "�ل�سّ

تكري�س "جمعّية �لإر�ساد و�لإ�سالح" كاإطاٍر دعويٍّ منف�سٍل عن �ن�سغالت �لحركة �ل�سيا�سّية.
�أظهرت حركة حم�س في �ل�سنو�ت �لأخيرة مرونًة  كبيرًة في �ختيار "َتَمْوُقِعها �ل�سيا�سّي"، و�أعطت 
ل" -قر�ءتها للظروف- على "�لّثابت �ليديولوجّي"،  فتبّين �أّن �لبر�غماتّية  �لأولوّية "لالآنّي �لُمتحوِّ

هي �لّثابت �لفعلّي عند �إخو�ن �لجز�ئر. 

ماآلت �لم�شتقبل
عل���ى �سوء ما �سبق م���ن �سرٍد تاريخيٍّ وتو�سيٍف للو�ق���ع �ل�ّسيا�سّي و�لفكرّي �لحال���ّي، فاإّن باإمكاننا 
د �لرئي�س  �لقول �إّن "�لمر�جعات �لنقدّية" �لحا�سلة، مهما بلغت درجة "جر�أتها"، لي�ست هي �لُمحِدّ
لمعرف���ة م�ستقب���ل جماعة �لإخ���و�ن ف���ي �لجز�ئر، 
�سة  لأّنه���ا ل يمكن �أن تتجاوز �لبني���ة �لفكرّية �لُموؤ�سِّ
لخطاب �لجماعة، �ّلتي تفهم �لإ�سالم فهًما �سمولًيا 
ُيوّج���ه كّل مناح���ي �لمجتمع. فالتح���ّول �إلى "حزٍب 
�س �لوظيفّي، و�إّنما  " ل يتّم بالتخ�سّ �سيا�س���ٍيّ مدنيٍّ
بالح�س���م �لفك���رّي ف���ي �إ�سكالّية �لعالقة بي���ن �لّدين و�لّدولة. وف���ّك �لرتباط م���ع �لجماعة �لأّم ل 
يك���ون با�ستح�ساٍر ُم�ستج���ٍد لخطاب �لإ�سالحّية �لجز�ئرّية ورموزه���ا، و�إّنما بالقطيعة �لفكرّية مع 
�لمرجعّية �لإخو�نّية. وهذ� ما ل يوجد �أّي موؤ�ّسر له، فالح�سور �لإخو�نّي �لعالمّي ل يز�ل ملحوًظا.
د �لكفيل  �لُمحِدّ �إّنم���ا ثابت �لبر�غماتّية، �ّلذي يعني ق���ر�ءة �لّظروف و"�لَتَمْوُقع" من خاللها، هو 
با�ست�سر�ف ماآل �لجماعة، �ّلتي يبدو �أّنها تر�هن على �ل�سعوبات �لمالّية و�لقت�سادّية �ّلتي تعرفها 
�لجز�ئ���ر من���ذ �نخفا�س �أ�سعار �لبترول في نهاية 2014، لحدوث �نهي���اٍر ماليٍّ ت�سقط معه �لّدولة. 
وُتط���رح ت�ساوؤلت عن قدرة بوتفليقة على مو��سل���ة �سيا�ساته �لجتماعّية -�ّلتي ت�ستفيد منها فئات 
�سعبّي���ة عري�س���ة-  و�لقت�سادّية �لتي ُيمّيزه���ا "�لوطنّية �لقت�سادّية" -�ّلت���ي تدعو �لجماعة �لى 
�إلغاء �أهّم موؤ�ّسر لها وهو قاعدة �ل�ستثمار )51/49( �ّلتي تعطي للّدولة �لأف�سلّية مقابل �ل�ّسركات 

�َسَمت بال�سطر�ب. نته من �لحفاظ على �ل�ستقر�ر في ظروف �إقليمّية �تَّ �لأجنبّية -�ّلتي مكَّ
ف���ي ظ���ّل مثل هذه �لمقاربة للو�سع،  فاإّنه من غير �لمتوّق���ع �أن تعود �لجماعة لنهج �لم�ساركة، فهي 
�ستتحّي���ن فر�س���ة تحّقق رهاناتها،  وفي �لوقت ذ�ته ل يمك���ن �أن تتد�رك تر�جعها �ل�سعبّي، في ظّل 
عوبات �لمالّية،  على مو��سلة  ، و�إ�سر�ر �لدولة، عل���ى �لّرغم من �ل�سّ ع���دم تبّنيها  لبديٍل �جتماعٍيّ
ْلم �لجتماعّي وتوفر  ّحة و�لتعليم، �ّلتي ل تز�ل تحمي �ل�سِّ خيار�ته���ا �لجتماعّية،  في �ل�ّسكن و�ل�سّ

لها قاعدة �سعبّية موؤّيدة  ¶

ُتراهن الجماعة على �شيناريو �شقوط 
الّدولة ب�شبب ال�شعوبات القت�شادّية 

التي �شّببها انخفا�س اأ�شعار البترول

جعفر �لبكلي

¶ �سهد حزب "حركة �لّنه�سة" �لّتون�سّي تقّلباٍت عّدًة في م�سيرته وخطابه ومرجعّياته، منذ �أن برز 

في �ل�ّساحة �لجتماعّية، مطلع �سبعينّيات �لقرن �لما�سي، كتنظيٍم ي�سّميه �لمنت�سبون �إليه "�لجماعة 
�لإ�سالمّية")1(، ويّتخذ في ن�ساطه طابع �لحركة �لّدعوّية �لّدينّية �ّلتي ت�ستخدم �لم�ساجد ف�ساء�ٍت 
للخطاب���ة وتحفيظ �لق���ر�آن و�لأحاديث �لّنبوّي���ة و�لأدعّية، ولالأمر بالمع���روف و�لّنهي عن �لمنكر. 
وتاأّث���ر �إ�سالمّيو تون�س، ف���ي بد�ية �أمرهم، بنهج جماعة "�لّتبليغ و�لّدع���وة")2( وطرقهم �لّتب�سيرّية 
ف���ي ��ستقط���اب �لم�سلمين، ووعظ غي���ر �لمتّدينين، وتب�سي���ر �لّنا�س بر�سالة �لإ�س���الم. ثّم طفقت 

باأدبّيات  وتتاأّثر  �لم�سلمين"،  "�لإخو�ن  �أطروحات  تنهل من  تون�س  �لإ�سالمّية" في  "�لجماعة 

)1) "الجماعة الإ�سالمّية" هو ال�سم الأول الذي اختاره ال�سيخ را�سد الغنو�سي مع اإخوانه ليطلقوه على تنظيمهم. وتم تبنّي هذا ال�سم ر�سميًّا خالل 
انعق���اد الموؤتم���ر الّتاأ�سي�سّي بين اأيام 11 و13 اآب/ اأغ�سط�س 1979. ثّم لم ُيبق الّتنظيم طوياّل على هذه الّت�سمّية، فغّير قادته م�سّماه، بعد عامين في 
) حزي���ران/ يوني���و 1981، اإلى "حركة التجاه الإ�سالمّي". واأخيًرا اعتمدوا ت�سمية "حركة النّه�س���ة" في �سهر �سباط/ فبراير 1989، متجاوزين 
عن نعتها ب�"الإ�سالمّية" لكي يتالءم ذلك مع قانون الأحزاب الذي كان يمنع قيام الّتنظيمات على اأ�س�س دينّية اأو عرقّية اأو جهوّية... وبعد اأن نالت 

النّه�سة الّت�سريح القانونّي للن�ساط ال�ّسيا�سّي، في 1 اأذار/ مار�س 2011، �سار ا�سمها الر�سمي "حزب حركة النّه�سة".
)2) "الّتبلي���غ والّدع���وة" جماعة اإ�سالمّية تب�سيرّية ن�ساأت في الهند على يد ال�سيخ محم���د اإليا�س الكاندهلوي �سنة )192، ثم امتّد ن�ساط فروعها في 
مختل���ف اأرج���اء العالم الإ�سالمّي. واأ�سلوب عملهم يناأى بنف�سه عن ال�ّسيا�سة، ويقوم على وع���ظ الم�سلمين كي يتم�ّسكوا باأركان دينهم، وتبليغ غير 

الم�سلمين مبادئ الإ�سالم.

حركة »الّنه�سة« الّتون�سّية: ماأزق الموازنة 
ورة الحداثّية بغة االأ�سولّية وال�سّ بين ال�سّ

تبحث ه��ذه الورقة في مامح الّتغيي��ر والمراجعة، ومعال��م الّتجديد والإ�صافة 
اّلت��ي اأدخلته��ا حرك��ة "الّنه�ص��ة" الّتون�صّي��ة عل��ى منظوم��ة الأف��كار والّتعاليم 
الإخوانّية الّتقليدّية، اّلت��ي ا�صتقت منها خطابها واأدبياتها، منذ ن�صاأتها في اأوائل 
ال�ّصبعينّيات من القرن الما�صي. وت�صتك�ص��ف الّتحّديات اّلتي تعتر�ش الم�صيرة 
ا وقد �ص��ارت ال�ّصاحة الإ�صامّي��ة في الباد  الراهنة لإخ��وان تون���ش، خ�صو�صً
تتجاذبه��ا تّياراٌت اأ�صولّيٌة جديدٌة اأخرى تح��اول اإثبات قّوتها و�صرعّيتها بو�صائل 

�صلمّيٍة حيًنا، وعنفّيٍة في اأحياٍن كثيرٍة اأخرى.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�لطاهر بن عا�سور و�بنه محمد �لفا�سل بن عا�سور، ول على �أدبّيات رّو�د حركة �لإ�سالح �ل�ّسيا�سّي 
و�لّدين���ّي و�لجتماع���ّي في �لب���الد، كال�ّسيخ عبد �لعزي���ز �لّثعالبّي �ساحب كت���اب "روح �لّتحّرر في 
�لق���ر�آن"، و�أّول رئي����س للحزب �لّد�ست���ورّي �لّتون�سّي، �أو �لوزير خير �لّدي���ن �لّتون�سّي �ساحب كتاب 
"�أقوم �لم�سالك في معرفة �أحو�ل �لممالك" �ّلذي دعا فيه �إلى �سرورة تاأ�سي�س �لّدولة على دعامتي 
�لحرّي���ة و�لعدل، مع �لأخ���ذ باأ�سباب �لّتجديد و�لجته���اد في �ل�ّسريعة �لإ�سالمّي���ة، بما يتالءم مع 
ظ���روف �لع�سر و�أح���و�ل �لم�سلمين، و�س���رورة ��ستلهام �لمعارف و�أ�سباب �لعم���ر�ن �لموجودة في 
�أوروب���ا من �أجل تكوين �أّمٍة و�عيٍة م�ستنيرٍة ت���درك م�سوؤولّياتها، وتح�سن ممار�سة حّرّيتها، وتر�قب 
�سي���ر �أمور �لحكم، وتطالب بما له���ا من حقوق...  كّل هوؤلء �لم�سلحين �لّتون�سّيين �أغفلتهم حركة 
�إليها، وم�ست تفّت�س  ت�ستن���د  �يديولوجّية  �لإ�سالمّي" ف���ي بد�يات بحثها عن مرجعّية  "�لّتج���اه 
ف���ي �أدبّي���ات "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في �لم�س���رق �لعربّي عن �سن���ٍد فكرٍيّ تتوّكاأ علي���ه. لأجل ذلك 
لو� ح���زب "�لّنه�سة" بتّيار  يح���ّق لبع�س �لباحثين في �س���وؤون �لحركة �لإ�سالمّي���ة �لّتون�سّية �أن َي�سِ
"�لإخو�ن"، على �لأقّل من �لّناحية �لفكرّية؛ رغم �عتر��س بع�س قادة �لحزب على هذ� �لو�سل. 
فمن �لّتعاليم �لإخو�نّية ��ستمّد �لغنو�سي وجماعته معظم مو�قفهم �لأولى و�أدبّياتهم ومنهجهم، بل 

وحّتى هيكل تنظيمهم.
عل���ى �أّن �ل�سلة �لقديم���ة بين "�لّنه�سة" في تون�س، وبين "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في م�سر، لم 

ح�سن �لبّنا و�سّيد قطب وعبد �لقادر عودة في م�سر، وفتحي يكن في لبنان، و�سعيد حوى وع�سام 
ا من كتب �لّد�عية �لباك�ستان���ي �أبو �لأعلى �لمودودي. و�سيًئا ف�سيًئا بد�أت  �لعط���ار في �سورّيا، و�أي�سً
�لحرك���ة �لإ�سالمّي���ة �لّتون�سّية ذ�ت �لمرجعّية �لإخو�نّية ف���ي �يديولوجّيتها، تنتظم في هيئٍة حزبّيٍة 
ذ�ت م�سروٍع �سيا�سٍيّ يهدف �إلى تغيير نمط �ل�ّسلطة �لحاكمة في �لبالد نحو �سبغة �إ�سالمّية تّتخذ 
من �لعودة �إلى �أ�سول �لّدين �أ�سا�ًسا للحكم و�إد�رة �سوؤون �لّدولة، ومنهًجا لت�سيير �لمجتمع وتثقيفه. 
ح���دث هذ� �لّتحول ف���ي �لّتنظيم �لّتون�س���ّي غد�ة نجاح �لّث���ورة �لإ�سالمّية في �إي���ر�ن، في �سباط/ 
فبر�ير 1979، وتحت تاأثير �لنبهار بوقائعها وزخمها و�سعار�تها. وفي منت�سف تلك �ل�ّسنة، عقدت 
"�لجماعة �لإ�سالمّية" �أّول موؤتمٍر تاأ�سي�سيٍّ لها في 11 �آب/ �أغ�سط�س 1979، و�نتِخب ر��سد �لغنو�سي 
�أمي���ًر� للجماعة. وبعد عامين، في 6 حزير�ن/ يونيو 1981، �أعلنت �لجماعة عن نف�سها في موؤتمر 
�سحفيٍّ كبيٍر، مّتخذًة ��سم "حركة �لّتجاه �لإ�سالمّي"، ومطالبًة �لحكومة �لّتون�سّية بالّت�سريح لها 
بالّن�س���اط كحزٍب �سيا�س���ٍيّ معار�ٍس في �لبالد. ولم 
يلب���ث �لإ�سالمّي���ون - �ّلذين لّقبته���م �أجهزة دعاّية 
�لّنظ���ام ب�"�لإخو�نجّي���ة"-  �أن دخل���و� ف���ي �سل�سلٍة 
د�م���ات �لعنيف���ة م���ع �ل�ّسلط���ات  متتالي���ٍة م���ن �ل�سّ
�لّتون�سّي���ة �ّلتي لم ترف�س �لعت���ر�ف بهم فح�سب، 
بل قمعتهم ب�س���ّدٍة، في �أو�خر عهد �لّرئي�س �لحبيب 
بورقيب���ة، وبد�ية حكم �سلفه زين �لعابدين بن علي. 
وكّل تلك �لمو�جهات و�لم�سادمات، بما جّرته على 
�لإ�سالمّيي���ن م���ن قمٍع و�سج���ٍن ونف���ٍي وت�ستيٍت، لم 
ا بهم في �لعم���ل �ل�ّسيا�سّي، �أو ليكّون���و� نظرّيًة وفكًر�  ُتِعنه���م لك���ي ي�سنعو� لأنف�سهم منهًج���ا خا�سً
م�ستق���اًلّ بذ�ت���ه عّما يطرحه "�لإخو�ن" ف���ي �لم�سرق �لعربي، فظّلو� حّتى وق���ٍت غير بعيٍد يجتّرون 
�لأطروح���ات �لإخو�نّي���ة نف�سها �ّلتي توؤّكد عل���ى "�سمولّية �لإ�سالم باعتباره ديًن���ا ودولًة، فهو لذلك 
ي�سل���ح للحاكمّية ف���ي كّل زماٍن ومكاٍن، وهو يمّث���ل �لحّل �لرّبانّي لكّل �لمع�س���الت و�لم�سكالت في 
ا ينهل  هذه �لحياة". و�لملفت عند "�لّنه�سوّيين" في تون�س، �أّنهم برغم �عتمادهم خطاًبا �إ�سالمًيّ
م���ن �لفكر �لإخو�نّي ب�سّدٍة، كانو� يتجّنبون ربط �أنف�سهم بالجماعة �لأّم، ويوؤّكدون على ��ستقاللهم 

عنها)3(.
و�لأم���ر �لّثاني �ّلذي يلفت �لنتباه في ن�ساأة تّيار "�لإ�س���الم �ل�ّسيا�سّي" في تون�س، هو عدم �عتماده 
عل���ى �لإرث �لّدين���ّي و�لّن�سالّي �ّلذي خّلفه كبار م�سايخ جامع �لزيتون���ة من �أمثال �ل�سيخين محّمد 
)3) انظر مقابلة ال�سيخ عبد الفتاح مورو نائب رئي�س حركة "النّه�سة"، مع جريدة "الأخبار" اللبنانّية، بتاريخ 23 كانون الّثاني/ يناير )201، والّتي 

اعتبر فيها اأن "ل عالقة ع�سوّية "للنه�سة" مع "الإخوان"، منذ 1978، حين تّم النف�سال الع�سوّي بينهما.
http://www.al-akhbar.com/node/2(0((2

يتوق قادة حركة "الّنه�شة" اإلى 
ورة  اأن ينالوا من الغربّيين قبوًل بال�شّ

اّلتي يرّوجون لها عن "الإ�شالمّي 
الجديد" اّلذي يتاأقلم مع مفاهيم 
الحداثة، لكّن المفارقة اأّنهم كّلما 

حظوا با�شتح�شان قليل من الغرب، زاد 
قلق جمهورهم الإ�شالمّي المحافظ

منذ عقد من الزمن �سار انزياح الإ�سالمّيين نحو الّت�سّدد ال�ّسلفّي ظاهرًة ملفتًة.
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وهوؤلء جميًعا متوّج�سون من تغيير �لخطاب �لإ�سالمّي �لّتقليدّي، وتبديله بخطاٍب جديٍد ي�ستر�سي 
�لعلمانّيين، ويتحالف مع �لبورقيبّيين، ويت�سامح مع �لملحدين، بل وحّتى مع �لمثلّيين جن�سًيا. ذلك 
هو ماأزق �لّنه�سة �إًذ�: كيف يمكن لها �أن تو�زن بين �سبغتها �لإ�سالمّية �ّلتي ترّبى عليها جمهورها 

ورة �لحد�ثّية �ّلتي ترغب �أن تكت�سبها وتكّر�سها في �لّد�خل و�لخارج؟ �لأ�سولّي، وبين �ل�سّ

�أن تز�وج بين �لأ�شولّية و�لحد�ثة، ذلك هو �لماأزق �لكبير للّنه�شة
تبّن���ت حرك���ة "�لّنه�س���ة"، منذ �نعق���اد موؤتمرها �لر�بع في كان���ون �لأول/ دي�سمب���ر 1986، وثيقًة 
مرجعّي���ًة للحركة �أطلقت عليها ��سم "�لروؤية �لفكرّية و�لأ�سولّية لحركة �لّتجاه �لإ�سالمّي". وجاء 
في م�ستهّل هذه �لوثيقة ت�سّور "�لّنه�سة" لطبيعة �لعمل �ل�ّسيا�سّي كجزء من �لإ�سالم �ل�سامل، حيث 
يرد �لّن�س �لّتالي؛ "�نطالًقا من مبد�أ �لّتعامل �ل�سادق و�لم�سوؤول مع ديننا �لحنيف، و�عتماًد� على 
مبد�أ �ل�ّسمول في فهم �لإ�سالم ب�سكٍل ل يح�سره في مجال �لعقائد و�ل�سعائر بل يتعّد�ه لي�سمل �إلى 
جان���ب ذلك �لحّيز �لجتماعّي و�ل�ّسيا�سّي و�لقت�سادّي…")5(. وطيلة �لّثالثين عاًما �لأخيرة من 
عمر �لحركة، ومنذ �أن �سيغت هذه �لروؤية �لأ�سولّية للّتنظيم �لذي يعمل "في �إطار �لإ�سالم �لجامع 
�إّل في �لموؤتمر �لعا�سر �ّلذي �نعقد  �ل�ّسامل"، لم يتّم �لّتر�جع عن هذ� �لمفهوم للعمل �لحزبّي، 
ف���ي 20 �أي���ار/ مايو 2016، حين دع���ا �ل�سيخ ر��سد �لغنو�س���ي �إلى �لف�سل بي���ن �لجانبين �لّدعوّي 
و�ل�ّسيا�س���ّي في عمل حزبه ون�ساطه. وقد �أثار هذ� �لإعالن لغًطا لدى �لأو�ساط �ل�ّسيا�سّية �لّتون�سّية 
و�لأجنبّي���ة حين �عتبره �لبع�س دعوًة �سمنّيًة �إلى تبّن���ي "�لّنه�سة" لخطاب �لعلمانّية �ّلذي يف�سل 
بي���ن �لّدين و�ل�ّسيا�س���ة، وذلك في �إطار �لنفكاك م���ن �ل�سيغ �لإخو�نّية �لقديم���ة، وتتّبًعا لمو�قف 
�لإ�سالمّيي���ن في تركيا وتجربتهم. وقد �أحدث هذ� �لإعالن بلبلًة في �سفوف �لقاعدة �لجماهيرّية 
للحرك���ة �لإ�سالمّية �لّتون�سّية، وت�سّيد �ل�ّسلفيون هذه �لمنا�سبة لك���ي يعايرو� "�لّنه�سة"، ويرّوجو� 
�أّنه���ا تخّل���ت عن �لإ�س���الم وتبّنت �لالئكّية خي���اًر� جديًد� لها، م���ا دعا �ل�سيخ ر��س���د �لغنو�سي �إلى 
تو�سي���ح �لموقف �لجديد لحركته، قائاًل: "فل�سفيًّا لي�س هناك ف�سل بين �لّدين و�لّدنيا، ولكن كون 
ا �سامل���ًة، ف�سمولّية  �لإ�س���الم ر�سال���ًة �ساملًة ل يعن���ي �أّن �لأدو�ت �ّلتي تخدمه ينبغ���ي �أن تكون �أي�سً

�لفكرة ل تعني �سمولّية �لّتنظيم")6(.
�إّن ه���ذ� �لّتو�سيح �ّل���ذي ف�ّسر به ر��سد �لغنو�سي روؤيته للف�سل بي���ن �لجانبين �لّدعوّي و�ل�ّسيا�سّي، 
يلق���ي �ل�سوء عل���ى �لخالفات �ّلتي بد�أت ت�س���ّق جمهور حركة "�لّنه�سة" ولحمت���ه �لّد�خلّية. وتعّبر 

ع���ن هذ� �لّتملم���ل مو�قف �سريحٌة ي�سّجلها كثير من �لمنا�سرين لحزب "�لّنه�سة"، في و�سائل 

)5) انظر مقدمة الروؤّية الفكرّية والمنهج الأ�سولّي لحركة النّه�سة.
/”/http://www.ennahdha.tnHYPERLINK ”http://www.ennahdha.tn

))) ورد تو�سي���ح را�س���د الغنو�سي للموقف الذي اأعلن فيه ف�سل الجانب الّدعوّي عن ال�ّسيا�سّي في حزبه، �سمن حوار اأجرته معه جريدة "ال�سروق" 
الّتون�سّية، بتاريخ 20 ماي )201

تظّل طيلة �لوقت وطيدًة متما�سكًة. فلقد حدثت مجموعة من �لّتحّولت �لمتتالية في م�سيرة حركة 
"�لّنه�سة" �لّتون�سّية، جعلتها تر�جع بع�س مو�قفها �لإ�سالمّية �لقديمة في �سوؤوٍن كثيرٍة، من قبيل 
م���ا يتعّلق بو�سعّية �لمر�أة ف���ي تون�س مثاًل، فقبلت في �أو�خر �لّثمانينّيات من �لقرن �لما�سي بمجّلة 
�لأحو�ل �ل�سخ�سّية �لّتون�سّية)4( �ّلتي منحت �لّن�ساء �لّتون�سّيات حقوًقا تقدمّيًة تتعار�س مع �لّت�سريع 
�لإ�سالم���ّي )من���ع تعّدد �لّزوجات مثاًل(. وقبل���ت قيادة "�لّنه�سة" في �سن���و�ت منفاها في �أوروبا، 
�لّتحال���ف مع بقّي���ة مكّونات �لمعار�س���ة �لّتون�سّية بم���ا فيها خ�سومها �لألّد�ء ف���ي �أق�سى �لي�سار، 
�ّلذي���ن يمّثلهم حزب "�لعّمال �ل�سيوعّي �لّتون�سّي"، في �إطار "جبهٍة ديمقر�طّيٍة" و�حدٍة تعمل �سد 
نظام بن علي. و�أم�ست "�لّنه�سة"، �سمن هذ� �لّتحالف �لمعار�س �ّلذي �سّمي "هيئة 18 �أكتوبر"، 
تبّنيه���ا للحق���وق و�لحّرّي���ات �لمتعّلقة بالم�ساو�ة بي���ن �لجن�سين وحرّية �لمعتق���د. كما قبلت كذلك 
بع���دم �لحتكام �إل���ى �ل�ّسريعة �لإ�سالمّي���ة. ثّم كان 
�لمنعرج �لحا�سم في م�س���ار "�لّنه�سة" وتفكيرها، 
بع���د �أن فازت بانتخابات �لمجل����س �لّتاأ�سي�سّي �ّلتي 
�أجري���ت ي���وم 23 ت�سري���ن �لأّول / �أكتوب���ر 2011، 
ونجح���ت ف���ي �لو�سول �إل���ى �لحكم، حي���ث و�جهت 
�لحرك���ة �لإ�سالمّية تعقي���د�ت �ل�ّسيا�س���ة �لّد�خلّية 
�لجتماعّي���ة  �لطبق���ات  ومتطّلب���ات  و�لخارجّي���ة، 
�لمت�سارعة، و�نحد�ر �لقت�ساد و�لمو�زنة �لمالّية، 
وحمالت �لإعالم و�لمثّقفين، و�إرهاب �لّتكفيرّيين، 
ومز�ي���د�ت �ل�ّسلفّيي���ن، و�سغوط �لّنقاب���ات، ومناور�ت �لأح���ز�ب و�ل�ّسيا�سّيين... فب���د�أت �لأفكار 
�ل�ّساذج���ة �لقديمة عن "�لحّل �لإ�سالمّي" تتبّدل بفعل �حتكاكها بالو�قع، ونزولها من عالم �لمثال 
ا �أّن حركة "�لّنه�سة" �لّتون�سّية تحاول جاهدًة �لنعتاق  و�لأوهام. وفي �ل�ّسنو�ت �لأخيرة، ظهر جليًّ
م���ن "�لجلب���اب" �لإخو�نّي �لقدي���م، و�لّتطّلع �إل���ى �أنماٍط وتجارب �أخ���رى في �ل�ّسيا�س���ة و�لّتفكير 
و�لّتخطيط، ل �سّيما تجربة حزب "�لعد�لة و�لّتنمّية" في تركيا �ّلذي ير�أ�سه رجب طيب �أردوغان. 
لك���ّن ماأزق "�لّنه�سة" �أّنها ما ز�لت حائرًة بين خياري���ن متنافرين: فهناك من جهة م�ساٌر تقدمٌيّ 
فه���م ق���ادة "�لّنه�سة" منافع���ه، ويحاولون جاّدين �أن يخط���و� �إليه، وهناك من جه���ٍة ثانيٍة، خ�سّيٌة 
ا  حقيقّي���ٌة م���ن �أن تخ�س���ر "�لّنه�سة" جزًء� غي���ر ي�سير من قاعدة جمهورها �لمحاف���ظ )وفيه �أي�سً
قي���اد�ت �أ�س�ّست �لحرك���ة، وتر�أّ�ستها في فتر�ٍت من تاريخها مثل �ل�س���ادق �سورو و�لحبيب �للوز(، 

)4) انظر مقابلة را�سد الغنو�سي رئي�س حركة النّه�سة مع برنامج “�سيف المنت�سف” في قناة "الجزيرة" القطرّية، بتاريخ 22 كانون الّثاني 2011، 
والّتي عّبر فيها عن تاأييده لمجلة الأحوال ال�سخ�سّية الّتون�سّية باعتبارها اجتهاًدا فقهًيّا اإ�سالمًيّا، واأنه ل يريد فر�س ال�سريعة على اأحد.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.beHYPERLINK
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rJdX(W2TnVs“&HYPERLINK“

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rJdX(W2TnVs“v=rJdX(W2TnVs“

ما اأعلنه را�شد الغنو�شي في الموؤتمر 
العاّم الأخير لحركة "الّنه�شة"، من 
ف�شل الجانب الّدعوّي عن ال�ّشيا�شّي 
في عمل "الّنه�شة" لم يكن يق�شد 
به تبّني ف�شل الّدين عن ال�ّشيا�شة، 
بل ق�شد الف�شل الوظيفّي في عمل 

معطّيين يخدمان م�شروًعا واحًدا
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�أّن �ل�ّسلفيين يحاربون م�سروع "�لّنه�سة" )وكّل م�سروٍع �سيا�سيٍّ �آخر يخالفهم( دون �لّتز�م بقو�عد 
�أو �آد�ٍب �أو هيئ���اٍت تنّظم عملهم وتجمعهم �أو تنطق با�سمهم...  ومظاهر قّوة �لمارد �ل�ّسلفي تكمن 
كذل���ك في �سبغة قيادته "�ل�سبحّية" مع �لقدرة �لمتناهّية عل���ى تعزيز �ل�سفوف بخّز�ن ل ين�سب 
م���ن �ل�سباب �لغّر �لمتحّف���ز لإثبات نف�سه عبر �لم�ساركة ف���ي �أن�سطٍة متنّوعٍة: تعبوّي���ٍة، و�إعالمّيٍة، 
و�سجالّيٍة، وخدمّيٍة... ون�سر قناعاته �لمت�سّددة في كّل مكان، وتعديتها �إلى كّل من ي�سهل ��ستقطابه 
من �لّنا�س، بل و�لإقد�م على حمل �ل�ّسالح �إن ُوجد في �سبيل تلبية نزعة �لجهاد في �سبيل �لإ�سالم 
وخالفته و�إعالء ر�يته و�سريعته. وماأزق �لّنه�سة يتمّثل في �أّنها كّلما حر�ست على ��ستر�ساء �لقوى 
�لعالمّي���ة، ونيل �سه���اد�ت ��ستح�سان من موؤ�ّس�ساتهم �لّدولّية، و��ست�س���د�ر �سرعّية خارجّية منهم، 
كّلم���ا خ�سرت قطاعاٍت متذمرًة م���ن جمهورها �لمتحّفظ ل�سالح �لمت�سّددي���ن �لإ�سالمّيين. وكّلما 
�سع���ت عند �لغربيين  لن�سر  �سورتها ل�"�لإ�سالم���ّي �لجديد" �لمتاأقلم مع مفاهيم �لحد�ثة، و�لذي 
يحّث �لخطى ب�سرعٍة نحو �لعلمانّية، فاإّنها ب�سنيعها ذ�ك ت�سّب ماًء جديًد� في طاحونة �ل�ّسلفّيين! 
و�لمفارق���ة �ّلت���ي تزيد من حّدة ماأزق "�لّنه�سة" �ل�ّسيا�س���ّي، �أّنها برغم كّل ما تطرحه من تنازلٍت 
عن مبادئها �لّتقليدّية، فهي ل تحظى عند معظم �لجمهور �لآخر �لذي تحاول ��ستر�ساءه ومغازلته 
�إّل بقب���وٍل ي�سي���ٍر، وبحذٍر وتوّج�ٍس وت�س���ّكٍك كثيٍر. ولطالم���ا �أل�سق خ�سومه���ا بم�ساعيها للت�سالح 
و�لّتق���ارب مع �لق���وى �لعلمانّية �لمحلّية �أو �لخارجّية، نعوًتا من قبي���ل: "�لّنفاق و�لمخاتلة و�لخد�ع 
و�لّتقّي���ة �ل�ّسيا�سّي���ة". ف���ال قادة "�لّنه�س���ة"، حينئذ، ُوّفقو� ف���ي م�ساعيهم ل�ستئنا����س �لعلمانّيين 

�لمحلّيين و�لغربّيين، ول هم �أر�سو� كتل منا�سريهم من �لمحافظين و�لمتدّينين!
وهنال���ك م���اأزق �آخر ل يقّل ق�س���اوًة عّما �سبق ذكره، و�جهته حركة "�لّنه�س���ة" حينما توّلت �لحكم 
في �لبالد لفترٍة ق�سيرٍة، بين �سنتي 2012 و2013، �أل وهو �سد�مها غير �لمعلن مع كو�در �لإد�رة 
�لّتون�سّي���ة �لذي���ن �أف�سل���و� تماًما م�ساعيها ف���ي �لّتغيير و�لّتحك���م وفر�س و�قٍع جدي���ٍد على دو�ليب 
�لّدول���ة �لّتون�سّي���ة. فمن���ذ �أن ت�سّكل���ت "دولة �ل�ستق���الل" في تون����س، �سن���ة 1956، كان �لإد�رّيون 
جهازه���ا �لبيروقر�ط���ّي �لأمين �ّلذي �أخ���ذ على عاتقه ب���ّث �سيا�سة بورقيبة، ور�ّس���خ هيمنة حزبه 
"�لّد�ستورّي" وطرق ت�سييره ل�سوؤون �لّدولة. وكذلك تكّونت، على مّر �لعقود �لما�سية، فئٌة نافذٌة 
مرتبطٌة �رتباًطا وثيًقا بال�ّسلطة �لقائمة، هي فئة �لإد�رّيين. ومّثل كبار �لكو�در من بينهم ما ي�سبه 
ة، �أو لتلبية ما يطلب منه  "�للوب���ي" �ّل���ذي ي�ستطيع �أن ي�سغط متى ي�ساء لتحقي���ق م�سالحه �لخا�سّ
م���ن �لأم���ور �ّلتي تّتخذها �ل�ّسلط���ة �لّتون�سّية. وكان رئي����س �لّدولة ) بورقيبة، وم���ن بعده بن علي( 
ولته  وكثيًر� من  م�ست�ساريه،  وبع�س  �لّتكنوقر�ط،  وزر�ءه  يختار من بين هذ� "�لمخزن" �لإد�رّي 
ومعتمدي���ه... ثّم ت�سّكلت في �لعقد �لأخير من عهد زين �لعابدين بن علّي �سبكة عالقاٍت وم�سالح 
بي���ن بع�س كبار �إد�رّيي �لّدول���ة وحا�سية �لرئي�س و�أعو�نهم، و�سار هذ� �لّتحالف �لجديد �أقرب �إلى 

عم���ل "�لمافيات �لمالّية" �ّلتي تح���اول �بتالع كّل ما تجده في طريقها، �بتد�ًء باأر��سي �لّدولة، 

�لّتو��س���ل �لجتماعّي، وجّله���ا ينّدد بهذ� �لّتخّلي عن �إط���ار �لّدعوة �لإ�سالمّي���ة، ويوؤّكد على رف�س 
ف���ّك �نتم���اء �لحزب بمرجعّيت���ه �لّدينّية. ولع���ّل هذ� �للغط، ه���و �لذي دفع �ل�ّسيخ ر��س���د �لغنو�سي 
�إل���ى �لّتاأكيد من جديٍد لجمهوره م���ن �لإ�سالمّيين، على قناعاته �ل�ّسابق���ة ب�سمولّية �لإ�سالم، و�أّنه 
ل���م يك���ن يق�سد بما طرحه تبّني ف�سل �لّدي���ن عن �ل�ّسيا�سة، بل ق�سد �لف�س���ل �لوظيفّي في عمل 
معطيين يخدمان م�سروًعا و�حًد�. ويرّدد �أن�سار �لغنو�سي �أّن ف�سل �لجانب �لّدعوّي عن �ل�ّسيا�سّي 
ف���ي �لّتنظيم، يخدم �لّدعوة، ويحّررها من �للّتز�م���ات و�لإكر�هات �ل�ّسيا�سّية، ويجعلها �أقدر على 
�لّتعبئة و�ل�ستقطاب، و�أخّف حماًل في مو�جهة �أطروحات �ل�ّسلفّيين �لمناف�سة �ّلتي �سارت تكت�سح 

ف�ساء�ت �لم�ساجد، وت�ستحوذ على قطاعاٍت و��سعٍة من موؤّيدي �لحركة.
وتعتبر �لمناف�سة مع �لّتيار �ل�ّسلفّي �ّلذي �أخذ يتو�ّسع ب�سكل مّطرد في �ل�ّساحة �لإ�سالمّية �لّتون�سّية، 
في �لعق���د �لأخير، �أحد �لرهانات �لأ�سا�سّية لحركة "�لّنه�س���ة"، ولم�ستقبلها �ل�ّسيا�سّي في �لمدى 
�لقريب. ولقد �سار ميد�ن �لإ�سالم �ل�ّسيا�سّي �ّلذي لطالما كان حكًر� على حركة " �لّنه�سة" مرتًعا 
لمناف�سين �أ�سّد�ء، منذ �أن ولج �إليه �ل�ّسلفّيون، ون�سطت �آلة دعايتهم في �جتذ�ب �لجمهور �لمتدّين، 
عب���ر و�سائل متنّوعٍة �أبرزها: بّث ع�سر�ت �لقنو�ت �لّتلفزّي���ة �لّتب�سيرّية، وخدمات مئات �لجمعّيات 
�لّدينّية �لّتعليمّية، ومو�عظ �آلف �لم�ساجد و�لخطباء، وتكّتل عدد ل محدوٍد من �سفحات �لّتو��سل 
�لجتماعّي، من �أجل ن�سر تعاليم �ل�ّسلفّية... و�أخطر من �لمناف�سة على جذب �لجمهور �لإ�سالمّي، 

من اإحتفال حركة النه�سة بالذكرى الخام�سة للثورة في تون�س.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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قرٍن، وهو يغازل �لآن �سبكة كبار �لإد�رّيين في �لّدولة، وهم �أقوى �أجهزة �لّنظام. ثّم �إّن "�لّنه�سة" 
تعّلمت �أّل تتعّجل �إلى قيادة دو�ليب �لّدولة دون �أن تكت�سب خبر�ت �ل�ّسياقة ومهار�تها، وذلك ما جّر 
عليه���ا خيبة �لّنا�س �لذين �أو�سلوها �إل���ى �لحكم �سابًقا و�سخط �لذين توّج�سو� من تهافتها ونزقها. 
ولق���د تعّل���م قادة "�لّنه�سة" �أن يجل�سو� في "�لكر�سّي �لخلفّي لل�سّيارة"، وير�قبو� من �لخلف كيفّية 
قيادة هياكل �لّدولة و�أجهزتها، في�ستوعبو� حينئٍذ �آلّيات �إد�رتها، ويح�سلو� من خالل جلو�سهم في 
مرك���ب �ل�ّسلطة على منافعها، م���ن دون �أن يتعر�سو� لكثير �للوم �إن ف�سل �لقادة �لجدد في تحريك 

�لّدفة �إلى �لأمام.
�أهّمها �نح�سار جماهيرّيتها �لإ�سالمّية، بفعل  تق���ف "�لّنه�سة" �أمام تحّدياٍت م�ستقبلّيٍة كثي���رٍة، 
مو�قفها �لجديدة وتحالفها مع �سلطة نّكلت في �ل�ّسابق بهم، ول يفهم كثير من �لمنا�سرين جدوى 
�لّتحال���ف معها، لكّن خطط "�لّنه�سوّيين" يبدو "بما ت�ستهي���ه �سفنهم"، فالّتحالفات �لجديدة مع 
محاور �إقليمّيٍة ودولّيٍة �سارت تقّوي من ع�سد "�لّنه�سة" �سيا�سيًّا وماليًّا و�إعالميًّا. و�أما �لّتحالفات 
�لمحلّي���ة مع �أقطاب �لّنظام �لقديم ورجالت���ه و�أجهزته، فهي تقّربها �سيًئا ف�سيًئا من تقّلد �ل�ّسلطة 
عّم���ا قري���ب. وهذ� �أمر لن يكون �لبّت���ة في �سالح �لّديمقر�طّية �لوليدة ف���ي تون�س.  فالّتحالف بين 
�لإ�سالمّيي���ن �لم�ستعّدين لتقديم �لّتنازلت ولو على ح�ساب قناعاتهم �لّدينّية �ل�ّسابقة، مع �لطبقة 
�ل�ّسيا�سّي���ة �لفا�سدة �لحاكمة، لن يج���ّر �سوى �إلى �ن�سهار "�لّنه�سوّيين" د�خ���ل �لّنظام �ل�ّسيا�سّي 

�لقديم، وتبّني �إرثه �ل�ستبد�دّي غير �لّديمقر�طّي في تون�س ¶

م���روًر� بالموؤ�س�س���ات �لّناجحة �أو �لمجدي���ة، و�سوًل �إلى �لّتهري���ب و�سناع���ة �أركان �قت�ساٍد مو�ٍز. 
وحينم���ا و�سلت حركة "�لّنه�سة" �إلى �لحك���م حاولت �أن ت�سع عنا�سرها �لموثوقة، �سمن منظومة 
�لإد�رة �لّتون�سّية على �أمل �أن تخترقها في يوٍم من �لأيام. لكّن جهود "�لّنه�سة" ف�سلت ف�ساًل ذريًعا 
ف���ي ما �سعت �إلي���ه، فكو�در �لإد�رة �لّتون�سّية كان���و� من �لّتنظيم و�لقوة و�لإ�س���ر�ر و�لّتكافل، �أ�سبه 
ب�"لوبي" من �أ�سحاب �لم�سالح �ّلذين تجمعهم بيئٌة �جتماعّيٌة متقاربٌة، وخلفّيٌة ثقافّيٌة متماثلٌة، 
و�رتباط���اٌت �سيا�سّيٌة متجان�سٌة، وعالقاٌت �جتماعّيٌة مت�سابكٌة. ولم ت�ستطع �ل�ّسلطة �لجديدة، طيلة 
ذل���ك �لوق���ت، �أن تنّفذ �أو�مرها �أو قر�ر�تها �أو �سيا�ساتها، وكان���ت تجابه بتو�طوؤ يكاد �أن ي�سل �إلى 
ح���ّد �لع�سيان �لإد�رّي. و�ساهمت هذه �لطبقة من ك���و�در �لإد�رة �لّتون�سّية في �إنجاح حزب "ند�ء 
تون����س" و�إي�ساله �إل���ى �لحكم �سن���ة 2014، حينما 
ق���ّدم نف�سه على �أّن���ه �متد�ٌد للنظ���ام �لقديم �ّلذي 

�أ�ّس�سه بورقيبة، وكّر�سه بن علي..
ويب���دو �أّن حركة "�لّنه�س���ة" ��ستوعبت �لّدر�س من 
ف�سلها �ل�ّسيا�سّي في �إد�رة �لّدولة، و�ختر�ق �لج�سم 
�لإد�رّي د�خله���ا. وذلك يف�ّسر �أح���د �أ�سباب �سعيها 
�إلى تكوين تحالٍف �سيا�سٍيّ مع حزب "ند�ء تون�س". 
ومخّط���ط "�لّنه�س���ة" يتلّخ�س في �إم���كان �لّنجاح 
ه���ذه �لمرة في �ختر�ق جد�ر �لإد�رة �لّتون�سّية �ل�ّسميك بو��سط���ة حليفها �لجديد، وعبر ما تن�سئه 

من عالقاٍت وم�سالح مع رجال �لأعمال �لّنافذين بعالقاتهم في �أو�سال �لإد�رة �لّتون�سّية.

�إليها؟ �لحكم  ��شترجاع  ما مدى �إمكانّية "�لّنه�شة" في 
ل �س���ّك �أّن �له���دف �لأ�سا�س���ّي لحركة "�لّنه�سة" هو �لو�سول �إلى �لحكم م���ن جديد، و�أّما �سعار�ت 
"�إعالء كلمة  "�لّث���ورة"، و"تكري�س �لّديمقر�طّية"، و"تغيير �لو�قع �لإن�سانّي �لبائ�س"، بل وحّتى 
�لإ�س���الم"... ف���كّل ذلك ل ياأتي �سم���ن �أولوّياته���ا. و�لغنو�سي �لذي �سّرح، �سم���ن �إطار �لحمالت 
�لنتخابّية، قبل قر�بة ثالث �سنو�ت، باأّنه ل يرى مانًعا من �أن ترتدي �لمر�أة �لّتون�سّية "�لبيكيني"، 
ا �أّنه بارع في "مغازلة" كّل من يخّيل  ول ي�سي���ره �أن يقيم �لمثلّي���ون عالقاتهم �لجن�سّية... ثبت جليًّ
�إليه �أّنه قد يقّربه �إلى �ل�ّسلطة، ولو كانت تلك "�لمغازلة" على ح�ساب مبادئه �لقديمة �لإ�سالمّية. 
لك���ّن "تكتيكات" �لغنو�س���ي و�إخو�نه �لّتون�سّيي���ن، و�إن بدت �أحياًنا �أقرب �إل���ى "�لبهلو�نّيات"، فهي 
ا. و�لرجل �لذي يحاول �أن يتتّب���ع م�سار �أردوغان �لّتركّي، نجح  ل تخل���و من �لحنك���ة �ل�ّسيا�سّية �أي�سً
طيل���ة �ل�ّسنو�ت �لفارطة، ف���ي ن�سج عالقاٍت وطيدٍة مع بع�س كبار رجال �لمال و�لأعمال في تون�س، 
وربط تحالفاته �ل�ّسيا�سّية مع �أقطاب �لّنظام �لّتون�سّي �لقديم �لذين �سّيرو� �لّدولة لأكثر من ن�سف 

تعّلمت حركة "الّنه�شة" من خالل 
تجربتها الفا�شلة في الحكم، اأّن 

ا�شطدامها مع الكوادر العليا لالإدارة 
الّتون�شّية هو اّلذي عرقل م�شروعها 
ال�ّشيا�شّي، فاعتمدت حينئٍذ �شيا�شة 

الّتحالف بدل �شيا�شة الّت�شادم

رئي�س حركة النه�سة في تون�س را�سد الغنو�سي: ل م�سلحة للنه�سة بفر�س و�سايتها على الدين.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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محمد �شهاب �لإدري�شي

ا في  ¶ عل���ى خالف ما يتر�ءى للناظر من بعيد، ف���اإّن �إخو�ن �لمغرب من فروع �لجماعة �لأقّل حظًّ

بل���د�ن �نت�ساره���ا، ومرّد ذلك �إل���ى ��سطد�مهم بنزع���ٍة محافظٍة لدى �ل�ّسعب ل تقب���ل عن تدّينها 
ًا بهم وحدهم، بل هي  �لّتقلي���دّي بدياًل، وبوج���ود دولة ل تترك لهم �ل�ّسرعّية �لّدينّية ميد�ًن���ا خا�سّ

�سبقتهم �إليه و�أّممته... منذ �ألف ومئتي عام، بل ويزيد.
�أم���ا لجهة �ل�ّسع���ب، فقد �سرح �لّدكتور عبد �لغني منديب عبر در��س���ة ميد�نّية �عتر��س �لحركات 
�لإ�سالموّية على �لّنمط �لعام للتدّين في �لمغرب، �إذ تر�ه "خاطًئا ومنافًيا لجوهر �لعقيدة ومجانًبا 
لالإ�سالم �ل�سحيح")1(. وهو ما تقابله �لجموع �ل�ّسعبّية بنفور من "�أولئك �لملتحين �لذين يريدون 

�أن ي�سبح �لجميع على هيئتهم."
���ح �لكاتب �أّن تدّين �لمغارب���ة �ل�ّسعبّي، كما يعك�سه �لّتدّين في مجتم���ع �لّدر��سة، "يقوم على  ويو�سّ
�أ�سا����س تو�فق���ه مع �لح����سّ �لم�سترك و�لّتنظي���م �لجتماع���ّي �ل�ّسائدين... وعليه ف���اإّن �لّت�سّور�ت 
ا مع �لح�ّس �لم�سترك ول تتو�فق مع تنظيمهم  �لّدينّية و�لممار�سات �لمرتبطة بها �لّتي تبدي تعار�سً
�لجتماع���ّي تلق���ى مو�جهة عنيفًة ومقاوم���ًة �سديدًة تجعل فر�سه���ا في �لوج���ود و�لنت�سار �سعيفًة 

و�سيقًة")2(. 
ا تنظر �إلى كتل���ة �لإ�سالموّيين على �أنها تب�ّسر بدي���ٍن جديٍد، �أو �أّنها  جم���وع �لمتدّيني���ن تدّيًنا �سعبًيّ
تح���اول �أن تدخ���ل �لّنا�س في �لإ�سالم م���ن جديد، على �عتبار ما ترميهم به م���ن �أنو�ع �لمخالفات 
�لكفرّي���ة و�ل�ّسركّي���ة، -في بلد �لمئة �ألف �سريح- �أو على �أقّل تقدير فهي تدعوهم "�إلى فهم جديد 

لهذ� �لّدين... يجده �لّنا�س غريًبا وغير مالئم لهم")3(.
وتقف �لزو�يا و�لأ�سرحة بين �لإ�سالموّيين وعموم �لّنا�س، ف�ساًل عن �أّن �لم�ساجد بمعظمها تنافح 
ع���ن �لّتدّين �لّتقليدّي، فهي عائ���دة �إلى وز�رة �لأوقاف �أو �إلى �لقياد�ت �لّدينّية �لّتقليدّية، و�لقديم 
منه���ا بمجّرد وجوده يغلق �لباب رمزًيا عل���ى �لّتب�سير �لجديد: كان �أجد�دنا م�سلمين قبل �لجماعة 
و�لح���زب و�لحرك���ة، ونحن ل�"�إ�سالمهم" مّتبعون. وهو "�لإ�سالم �لحقيقّي" �لذي نوؤمن به، ل ذلك 

�لذي يب�ّسر به �لإ�سالموّيون.
�أّم���ا �لّدول���ة، فال �سرعّية وج���ود ت�ستقيها �إّل من �لإ�س���الم، عقد بيعة حاكمها مبن���ّي على �لحديث 
�لّنبوّي "من مات ولي�س في عنقه بيعة مات ميتة جاهلّية"، ور�أ�سها معّرف باأّنه "حامى حمى �لمّلة 
ُتلق���ى خطب �لجمعة با�سمه، وتعّقب �ل�سلو�ت �لخم�س ف���ي �سائر �لم�ساجد بالّدعاء  و�لّدي���ن"، 

ل���ه بالّن�سر، ومّد �لبركة في عمره، وتوفيقه للخير و�إعانته عليه. يعّين ر�أ�س بعثة �لحّج �لأكبر، 

)1) عبد الغني منديب، "الّدين والمجتمع"، من�سورات اإفريقيا ال�ّسرق، الّدار البي�ساء، )200، �س 7.
)2)  المرجع ال�ّسابق، �س 178.
)3) المرجع ال�ّسابق، �س 182.

اأيام ع�سيبة "اإخوان" المغرب: 
تتهدد الّتنظيم والم�سروع

يمّر"ح��زب العدالة والّتنمية" المغرب��ّي باأ�صعب الفترات ف��ي تاريخه، لدرجة 
اأّنه��ا اأكبر من المحنة اّلت��ي واجهها حين طالبت جهات �صيا�صّي��ة واأجهزة اأمنّية 
بحّله، اإثر الّتفجيرات الإرهابّية الّتي �صربت مدينة الّدار البي�صاء في 16 اأيار مايو 
2003، باعتب��اره "يتحّم��ل م�صوؤولّيتها المعنوّية".خطٌر خارج��ٌيّ هّدد الجماعة 
حين��ذاك فوّحدها، اأّما الي��وم ف�صقاٌق داخلٌيّ ينال من وحدته��ا، اأو من �صدقّيتها 

على اأقّل تقدير.

ا في بلدان انت�سارها. اإخوان المغرب من فروع الجماعة الأقّل حظًّ

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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بنكي���ر�ن �أ�سبه برجب طيب �أردوغ���ان، فالأردوغانّية مزيج �لبرغماتّية م���ن �لطور�نّية و�لأطل�سّية 
و�لإخو�نّية. و�لأخيرة في �لمرتبة �لأدنى لأّنها �لو�سيلة لختر�ق �لبالد �لعربّية، و�لطريقة �لوحيدة 
ل�ستمال���ة �لكرد في كرد�ستان �ل�ّسمالّية، عندما يقلع هوؤلء عن ت�سديق �أّنهم "�أتر�ك �لجبل". �أّما 
�لّطور�نّية فهي �لغاية �لعليا حين تاأ�سي�س �لإمبر�طورّية �لعثمانّية �لجديدة. ولم تكن �لو�سيلة يوًما 
كالغاية. �أّما �لأطل�سّية فهي عمود �لم�سروع، بها ي�ستقوى على �لجير�ن �لعرب، وعلى �لعدّو �لرو�سّي 
مانتان �لحاميتان من نو�ئب �لزمان. قد يح�سل  �لمزم���ن، وهي و�لعالقة �لوثيقة مع �إ�سر�ئيل �ل�سّ

�أن يوؤتى �لحذر من ماأمنه... لكّن ذلك مبحٌث �آخر.
�أم���ا �لبنكير�نّي���ة فهي مزيج �لبرغماتّي���ة من �لإخو�نّي���ة و�لمخزنّية. بنكير�ن)4( ه���و �بن �لمخزن 
�ل���ذي �أ�ّس�س لالإ�سالميين حزبهم برفقة مخزنّي �آخر، �لّدكتور عبد �لكريم �لخطيب. في �لمقابل، 
ل���م يترك �لرج���ل منا�سبة �أو فر�سة ليربط نف�سه و�سلوكه وم�سروع���ه باأكثر �لخ�سائ�س �لمغربّية، 
دفًع���ا ل�سبه���ة "�لّتب�سير بدي���ن جديد" �أو لتهمة "��ستي���ر�د �لمرجعيات �لأجنبّي���ة"، و�إن طفت منه 
ا على �لّدو�م على �إبد�ء  رغًم���ا عنه، ��ست�سهاد�ت �أحمد بن عب���د �لحليم �لحّر�ني. وقد كان حري�سً
�لحتر�م �لبالغ للموؤ�ّس�س���ة �لملكّية، و�لّتقدير �لو��سع لّت�ساع �سلطاتها وقّوتها في �لبالد، و�للتز�م 

�ل�سارم بقو�عد �للعبة �ل�ّسيا�سّية �لّد�خلّية.

ا على "الجماعة الإ�سالمّية"، ر�سالة اإلى وزير الّداخلّية اإدري�س الب�سري، هذا ن�سها: )4) بعث عبد الإله بنكيران، اإذ كان رئي�سً
في 17 مار�س )198 بالرباط:

"ال�ّسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته وبعد،
ي�سرن���ي اأن اأرف���ع اإلى جنابكم هذه الر�سالة الّتو�سيحّية حول جمعّية الجماعة الإ�سالمّية وظروف ن�ساأتها وواقعها الحالي وما نرجو الّله اأن ينعم به علينا 

من خير على يدكم والّله الم�ستعان.
وزيادة في الّتو�سيح، معالي الوزير، فاإني �ساأق�سم هذه الر�سالة اإلى ق�سمين اأولهما عن ال�ّسبيبة باعتبارها الجمعّية الأولى الّتي عملنا في اإطارها وثانيهما 

عن جمعّية الجماعة الإ�سالمّية.
ن�س���اط هذه الجمعّية يق���وم على دعوة النّا�س عامة وال�ّسباب خا�سة اإلى اللّتزام بالإ�سالم باعتباره �سام���اًل لحياة الإن�سان والمجتمع من حيث العقيدة 
ا بعد اأن ت�سّدى ال�ّسباب الم�سلم الملتزم  والعب���ادات والأخالق والمعامالت، ووج���دت هذه الّدعوة في تلك الأيام اإقباًل كبيًرا من ال�ّسباب وخ�سو�سً
لل�سب���اب الي�سارّي في الثانوّيات والجامع���ات ورجعت الثقة بالنّف�س اإلى ال�ّسباب المتدّين عاّمة واأقبلوا عل���ى جمعّيةال�ّسبيبة الإ�سالمّية في كّل اأطراف 
البالد، فعمد رئي�س الجمعّية اإلى تنظيم هوؤلء ال�ّسباب في مجموعات يلتقي اأفرادها بانتظام يتدار�سون القراآن الكريم واأحاديث الر�سول �سلى الّله عليه 

و�سّلم وبع�س كتب الثقافة الإ�سالمّية المتوّفرة في المكتبات.
وا�ستم���ّر نم���ّو هذه الجمعّية مطّرًدا اإلى اأن وقع اغتيال عمر بن جلون مدير جريدة المح���رر، وذكر اأثناء النّظر في هذه الحادثة ا�سم ال�ّسبيبة الإ�سالمّية 

وا�سم عبد الكريم مطيع الذي كان قد غادر البالد بينما تّم اعتقال اإبراهيم كمال وكان ذلك في اأواخر دجنبر 1975.
انت�سب���ت اإلى ال�ّسبيب���ة الإ�سالمّية �سنة )197 ووجدت اأع�ساءها � والحّق يقال � على ح�سن التزام بالإ�س���الم واقتناع باأنه لي�س دين الم�سجد فقط بل 

ا في �سفوف الطلبة. ي�سمل كّل مواقف الحياة، وكذا وجوب توقيف مّد الإلحاد الموؤّدي اإلى الف�ساد وخ�سو�سً
معال���ي الوزي���ر، اإّن كثيًرا من ال�ّسباب تهفو قلوبهم اإلى النت�س���اب اإلى جمعيتنا والعمل في اإطارها المعتدل ال�ّسلي���م اإن �ساء الّله، ولكن ما وقع علينا 
م���ن حظر من طرف ال�ّسلطات المحلّية في �سيف 1984 وتوقيف اأن�سطتنا العامة ف���ي مركز الجمعّية يحول دون التحاقهم بنا مّما يوؤدي ببع�سهم اإلى 
النح���راف والّتطّرف، واإّننا ناأمل اأن تتداركنا عناية الّله على يدك���م في�سمح لنا من جديد بممار�سة ن�ساطنا وال�ستمرار في القيام بواجبنا في الّدعوة. 
وم���ن الواج���ب في راأينا اأن يقوم بين الم�سوؤولين والّدعاة تعاون قوّي لما في���ه خير بالدنا. اأما النّزاع وال�ّسقاق فال ي�ستفيد منه اإل اأعداء الّدين واأعداء 
الوط���ن. واإن ال�ّسب���اب المتدّين لما اأكرمه الّله به من ورع و�سالح ح�سب ما نعلمه عنه موؤّه���ل لخدمة دينه وبلده اأف�سل الخدمات، واأن اأف�سل و�سيلة 
� ف���ي نظرن���ا � لقطع طريق على من يريد �سوًءا ببلدنا ومقّد�ساته هي فتح المجال اأم���ام الّدعاة المخل�سين الذين يعتبرون اأّن من واجبهم اإر�ساد ال�ّسباب 

وتقويم اأّي انحراف يغّذيه اأ�سحاب الأغرا�س والأهواء.
�ستم جزًءا من وقتكم ل�ستقبالنا والّتعرف علينا، وذلك �سي�ساعدنا باإذن الّله على  اإّننا معالي الوزير، �سنكون م�سرورين و�ساكرين لكم �سنيعكم اإذا خ�سّ

مزيد من الّتفّهم والو�سوح، والّله ن�ساأل اأن يوّفقكم لما فيه الخير ويهدينا واإّياكم اإلى ما يحّبه".
الخادم المطيع والّداعي لكم بال�سالح والّتوفيق في كّل حين

عبد الإله بنكيران
http://www.maghress.com/andaluspress/(2(((

وتعل���ن وز�رته لالأوق���اف مو�قيت دخول �لأ�سهر �لهجرّية، كذلك تفعل مع مو�قيت �ل�سالة، وترعى 
�أوق���اف �لم�سلمي���ن و"�أمنهم �لروحّي". ياأذن بنحر �لأ�ساحي في �لعيد �لكبير، وياأمر باإ�سعال �لّنار 
ف���ي �ساحة �لق�سر في ليلة عا�سور�ء. هو رئي����س �لمجل�س �لعلمّي �لأعلى، �سلطة �لإفتاء في �لبالد. 
ة بالأحو�ل �ل�ّسخ�سّية،  �أّم���ا �لأحكام �لق�سائّية �لم�ستقاة من �ل�ّسريع���ة �لإ�سالمّية، ل �سّيما �لخا�سّ
فيطلبه���ا نائب عاّم يدعى "وكيل �لملك"، وينظر فيها قا����سٍ ثّم ي�سدرها "با�سم جاللة �لملك"، 
كم���ا هي �سائر �أح���كام �لق�ساء. بايعه �ل�ّسع���ب حاكًما ب�سفته �سليل �آل �لبي���ت، وعقُد �لبيعة ُيخّط 
كتاب���ًة لُيحفظ في �سريح �إدري�س �لأزهر، موؤ�ّس�س فا�س و�لموؤ�س����س �لثاني للدولة �لمغربّية، تاأكيًد� 
عل���ى �ل�ستمر�رّية، وعل���ى �سرعّية حكم �ل�ّسرفاء. هذه �ل�ّسرعّية �لطاع���ن فيها في حكم �لخو�رج، 
�لمفارقي���ن لجماع���ة �لم�سلمي���ن. وكاد �أن ي�ستعمل 
هذ� �لمفهوم في �لقرن �لع�سرين بوجه معار�سين.

لي����س في �لمغ���رب �سلطة ي�سهل �أن ُترم���ى ب�"�إلحاٍد 
" �أو "علمانّية منافحة للدي���ن" �أو "وطنّيٍة  �سيوع���ٍيّ
�أو قومّي���ٍة وثنّي���ٍة ُتعلي ر�بطة �لّت���ر�ب على �لر�بطة 
�لإ�سالمّي���ة" مّم���ا تزخر ب���ه �أدبّي���ات �لإ�سالمّيين. 
لع���ّل من �أ�سباب �سهولة ح�س���د "�لّنه�سة" ومن على 
يمينها لالأن�سار في تون�س، حّتى �أ�سبحت �لخ�سر�ء 
�أحد �أبرز موّردي "د�ع�س" بالعنا�سر، �أّن �سلطة �لّرئي�س �لأ�سبق زين �لعابدين بن علي تركت �سعار 
�لإ�سالم و�ساحة �لّدين لخ�سومها، فحملو� �ل�ّسعار وحدهم، و��ستقّلو� في �ل�ّساحة بمفردهم. ولي�س 

�لأمر كذلك في مغرب �لقروّيين و�ل�ّسرفاء �لعلوّيين.

"�لبنكير�نّية"
�لم���اأزق �لمزدوج لالإ�سالمّيين، بوج���ه �ل�ّسعب و�لّدولة في �لمغرب، ��ستطاع �إلى حدٍّ ما �ل�ّسيخ عبد 
�ل�ّس���الم يا�سي���ن �لّتحايل عليه، بدعوٍة حركّي���ة طرقّيٍة مغربنٍة، فيما قفز فوق���ه بر�ساقٍة عبد �لإله 

بنكير�ن، فطرح نف�سه للق�سر كاأخل�س رعاياه، ولل�سعب كو�حد من �أبنائه �لأ�سالء. 
بنكي���ر�ن لي����س مجّرد �سيا�س���يٍّ �أتت به �سدف �لزم���ان ومتقّلبات �لأيام على ر�أ����س حزب "�لعد�لة 
و�لّتنمية". �لرجل �أكبر من �لحزب مهما �أبدى من تو��سع. لي�س من مهّمة �لباحث ول في �سعته �أن 
يك�سف �سدق هذ� �لّتو��سع �أم زيفه. تلك من بو�طن �لّنفو�س وع�سير �إخر�جها، وقد �سبق �لقول من 

�أهل �لعرفان: "من تو��سع ملتفًتا �إلى تو��سعه فهو في عين �لكبر".
ف���ي �سيرة بنكير�ن تن���زوي �إيديولوجيا "�لإخو�ن". هي حا�سرة ولكْن لي����س �لح�سور كّله. �لحزب 

قائم كو�سيلة، ولكّنه لي�س �لو�سائل كّلها. �لّتنظيم ح�سان، ي�سونه �لفار�س ما �سانه.

في �شيرة بنكيران تنزوي 
اإيديولوجيا "الإخوان". هي حا�شرة 
ولكْن لي�س الح�شور كّله. الحزب 

قائم كو�شيلة، ولكّنه لي�س الو�شائل 
كّلها. الّتنظيم ح�شان، ي�شونه 

الفار�س ما �شانه

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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"�لربي���ع �لعرب���ّي" في �لعام 2011، -و"حركة 20 فبر�ير" �سر�رته �لمحّلّية في �لمغرب-. دفع 
�إخ���و�ن �لمغ���رب بف�سيلهم "حركة بار�كا" )�أي كفى( �سم���ن �لحر�ك، ونزل حلفاوؤهم �لملتب�سون 
في "�لعدل و�لإح�سان" معهم، و�ن�سحب �لجميع بعد �لطمئنان �إلى فتح �لطريق للحركة �لإخو�نّية 

�إلى رئا�سة �لحكومة، �لمو�ّسعة �سالحياتها.
�سع���د بنكير�ن �إلى رئا�سة �لحكومة في �لوقت نف�سه �ّلذي ح�سد فيه �إخو�نه �لنت�سار�ت وكر��سي 
ر�ع �ل�ّس���ورّي و�ليمنّي، فيما �عت�سمو�  �ل�ّسلط���ة في م�س���ر وتون�س وليبيا، وتقدمو� في ميد�َني �ل�سّ

ور�ء �لّنظام في �لبحرين، محافظين على �سلطاتهم �ل�ّسابقة في �ل�ّسود�ن وقطاع غّزة.
ل���م ي���دم "ربيع �لإخو�ن" طويال، فاأ�سقطت �لنتفا�سة �ل�ّسعبّي���ة نظام "�لإخو�ن" في م�سر في 30 
يوني���و 2013، ث���ّم تتالى �سقوط �لف���روع �لإخو�نّية في تون�س وليبيا بفع���ل �لنتخابات �لمبا�سرة. بل 
وخ�س���ر �أردوغ���ان نف�سه �لأغلبّية �لبرلمانّية، قبل �أن ي�ستعيدها ب�س���ّق �لأنف�س في �نتخاباٍت مبكرٍة. 
�أّما �إخو�ن �سوريا و�ليمن فتقّطعت بهم �ل�ّسبل في قعر بحَري �لحربين �لّد�ئرتين فيهما. �أّما �إخو�ن 
�لبحري���ن فم���ا وجدو� لق���اء خدمتهم �لّنظام ج���ز�ًء ول �سك���وًر�، ل �سّيما بعدما �أعلن���ت �ل�ّسعودّية 
و�لإم���ار�ت حرًب���ا خليجّيًة على �لجماعة -�لمّرة �لأولى في عهد �لمل���ك عبد �هلل، و�لثانّية �لأق�سى 

�سيف 2017 في عهد �لملك �سلمان و�بنه محمد-.
وكما عال �س���ر�ع "�لعد�لة و�لّتنمية" برياح �سعود "�لإخو�ن"، �نط���وى بذهابها، فمبا�سرًة بعد 

وي�ست���رك بنكير�ن و�أردوغان في �ل�ّسعبوّية و�ل�ّسعي �لمحموم �إل���ى �لمجد �ل�ّسخ�سّي. ول غر�بة �أن 
تك���ون �لطريق �إليه معّبدة بالنقالب���ات، فاأردوغان �نقلب على نجم �لّدين �أربكان ثّم على فتح �هلل 
ا في �لّنجاة  غولن، في حين �نقلب بنكير�ن على عبد �لكريم مطيع. بيد �أّن �أردوغان كان �أ�سعد حظًّ
م���ن �نقالب عبد �هلل غول، ثّم من �لأخطر، �نق���الب �لجي�س، فيما �سقط بنكير�ن في �نقالب من 

��ست�سعفه، �سعد �لّدين �لعثماني.

�لعذرّية�ل�ّشيا�شّية
�إز�ء دّقة �لماأزق �لإ�سالموّي في �لمغرب، لعب بنكير�ن باإ�ستر�تيجيتين متو�زيتين: �لّتوّجه بخطاٍب 
���ة �لمتجّمعين في "حركة �لّتوحي���د و�لإ�سالح". وهنا  �إ�سالم���وٍيّ و�لعمل بع���ّدة �إخو�نّية مع �لخا�سّ
ُت�ستح�س���ر �سائ���ر �سع���ار�ت �لّتنظيم���ات �لإخو�نّية 
كما هي في �سائر �أنح���اء �لعالم، بدًء� من �لخالفة 
و�لأ�ستاذّية و�لم�سروع �لإ�سالم���ّي، و�نتهاء باأ�سابع 
"ر�بعة". �أّما �لعاّمة من غير �لإخو�نّيين في "حزب 
�لعد�لة و�لّتنمي���ة" و�لجمهور من �لمغاربة فالّتوّجه 
�إليهم بخط���اب ل يبتغي �إّل �لّتنمية للوطن و�لعد�لة 
للمو�طني���ن، و�لإ�س���ارة �لمقت�سبة �إل���ى �لمرجعّية �لإ�سالمّي���ة، لي�س باأكثر مّما ت�سي���ر �إليه �أحز�ب 
�أخ���رى، م���ع �سّمها �إلى �لموؤ�ّس�س���ة �لملكّية و�لوح���دة �لّتر�بّية و�لخيار �لّديمقر�ط���ّي كثو�بت �أربعة 

لالأّمة. و�لحر�س كّل �لحر�س على عدم �لفتئات على �إ�سالمّية �لّدولة �أو �ل�ّسعب.
ابط و�لع�سب  - دور �ل�سّ يلعب �أهل "�لّتوحيد و�لإ�سالح" -و�لأول عقيدٌة دينّيٌة و�لثاني تكليٌف دينٌيّ

�سمن جماعة "�لعد�لة و�لّتنمية" -و�لمفهومان ن�ساطان زمنّيان-. 
���ة �أهل �ل���ّد�ر و�أ�سحابها، وغيره���م �سيوف �لح���زب و�إن �متلكو� بطاقات���ه، �أو حّتى دخلو�  �لخا�سّ

�لبرلمان با�سمه يوم �حتاج �لحزب �إلى حيثّياتهم �لجتماعّية �أو قدر�تهم �لمالّية.
�س���ّوت �لقط���اع �لأو�س���ع من ناخب���ي "�لعد�لة و�لّتنمي���ة" على �لحزب م���ن باب تمّتع���ه ب�"�لعذرّية 
�ل�ّسيا�سّي���ة"، ف���ال هو كان في موقع م�سوؤولّية من قبل، ول ُعرف عن �أغلب �أع�سائه �سيٌء مّما يطعن 

في "نظافة �لكّف". فح�سد �لحزب مقاعد نيابّيًة تكاثرت دورًة بعد دورٍة.

�ل�ّشياق �لإقليمّي
منذ �أُ�ّس�س �لحزب كان و��سًحا �أّن دوره في تروؤّ�س �لحكومة قادم، في �إطار �لهند�سة �ل�ّسيا�سّيةو�إخفاء 
�لأور�ق �لبي����س لالأيام �ل�ّسود، �لّتي يحترفها مدّبرو �ل�ّسيا�س���ة �لمحلّية. لكّن �سعود نجم "�لعد�لة 
و�لّتنمي���ة" فعليًّا كان يتطّلب لحظ���ًة �إقليمّيًة موؤ�تيًة، وم�سروًعا دوليًّا بتمكي���ن "�لإخو�ن"، وّفرهما 

ي�شترك بنكيران واأردوغان في 
ال�ّشعبوّية وال�ّشعي المحموم اإلى 

المجد ال�ّشخ�شّي. ول غرابة اأن تكون 
الطريق اإليه معّبدة بالنقالبات

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

الأردوغانّية مزيج البرغماتّية من الطورانّية والأطل�سّية والإخوانّية.
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ون�س���ف كتلة �لحزب �لثاني، ��سترط لدخول �لّتحالف نيل رئا�س���ة مجل�س �لّنّو�ب، وخم�س وز�ر�ت 
بينه���ا �لمالّي���ة و�لع���دل، وث���الث وز�ر�ت �أ�سا�سّي���ة. لكْن ح���دث �أن ��ستبع���د �لّتحالف مع���ه ب�سبب 

ت�سريحات لزعيمه عّدت م�سيئًة لل�سيادة �لموريتانّية.
كان���ت �لّنتيج���ة ل���كّل ذلك �أن يلتجئ بنكي���ر�ن �إلى �لأح���ز�ب �لّتي ح�سدت �لمر�ت���ب، من �لر�بعة 
فم���ا دونها، لت�سكي���ل �أغلبّيته �ل�سعبة، و�نتخب منها ثالثة "�لّتجّم���ع �لوطنّي لالأحر�ر" و"�لحركة 
�أّن  بيد  �ل�ّسعبّي���ة" و"�لّتح���اد �لّد�ست���ورّي"، ف�ساًل ع���ن حليفه �لمزمن "�لّتق���ّدم و�ل�ستر�كّي���ة". 
�لأح���ز�ب �لثالث���ة �لأولى ��سترطت علي���ه �إدخال �سريكها ف���ي "�لّتحالف �لرباع���ّي"، وهو "حزب 
�لّتحاد �ل�ستر�ك���ّي"، وهو ما عّده بنكير�ن �فتئاًتا على �سالحياته كرئي�س مكّلف للحكومة وزعيم 
لالأغلبّي���ة، ولم ين�س �أن�ساره ��ستح�سار �سع���ار�ت "�ل�ّسرعّية �ل�ّسعبّية و�لنتخابّية" �لّتي ��سُتهر بها 

�لرئي�س �لم�سرّي �لمخلوع محمد مر�سي.
بيد �أّن تطّور�ٍت كثيرًة)6( تر�كمت، ع�سّية �لنتخابات وبعدها، �أّدت �إلى �إحر�ق مركب بنكير�ن، عبر 
ترك���ه ي�س���ارع �لأمو�ج، وذلك بتركه ي�سطدم باأزمة "حزب �ل�ستقالل" �لموريتانّية، ثّم بال�ّسكوت 
عل���ى ت�سكيل تحال���ٍف رباعٍيّ بوجهه من �أربعة �أحز�ب، ي�سيطر على مقالي���د �لغالبّية �لّنيابّية -بعد 
ليتحّدث  �أخنو�س  �لملياردير عزي���ز  وي�سّم���ي  ��ستبع���اد "�لأ�سال���ة و�لمعا�س���رة" و"�ل�ستقالل"- 

با�سمه، وليكون "�سوبر وزير"، بل ورئي�ًسا ثانًيا للحكومة.
و�لو�ق���ع �أّن بنكي���ر�ن قبل �نتخابات 7 �أكتوبر هو غيره بعدها، فبين بنكير�ن �ّلذي دخل على �لملك 
���ا ر�أ�سه ناطًقا بعب���ارة "نعم �سّيدي �أع���ّزك �هلل"، وجال�ًس���ا على طرف  ف���ي �لع���ام 2012، خاف�سً
�لكر�س���ّي ينتظ���ر تعيينه رئي�ًسا للحكوم���ة، وبين بنكي���ر�ن 2016 �لذي دخل على �لمل���ك و�ثًقا من 
نف�س���ه �سانًد� ظهره بثقة �إلى م�سند �لكر�سّي �أمام �لملك، �أربع �سنو�ت من �لّزمن، وثقة في �لّنف�س 
، حّتى ما ع���اد هو نف�سه �لقارئ بدّق���ة لميز�ن �لقوى ف���ي �لّد�خل، و�إبرة  ت�ساع���دت ب�س���كٍل ر�أ�سيٍّ

�لميز�ن موؤ�ّس�سة �لعر�س.

))) بح�سب مراقبين، ارتكب بنكيران ما عّده الق�سر عدًدا من الموبقات الخطيرة:
اّدعاوؤه المتبّجح في اإحدى خطبه: "اأنا من حميت الملكّية من الربيع العربّي"  -

هجومه على م�ست�سار الملك وموؤ�ّس�س "الأ�سالة والمعا�سرة" فوؤاد علي الهمة، الذي اختتمه بالعبارة الّتي طالت �ساكن الق�سر مبا�سرة، "انت�سرنا   -
على الهمة، و�سداقة الملك لم تنفعه"

حديثه عن الملك في اأحد خطاباته، وختام الحديث بالّدعاء للملك "ليهده الله"  -
امن لها، بما يعني ذلك من تكذيب مبا�سر للملك وطعًنا في �سدقّيته الّت�سكيك في نزاهة النتخابات، الّتي اأعلن الملك �سراحة اأّنه ال�سّ  -

حديثه المتكّرر عن "ال�ّسرعّية ال�ّسعبّية" و"ال�ّسرعّية النتخابّية" وكاأّنه رئي�س منتخب من ال�ّسعب  -
ا�ستقباله لزعماء الأحزاب ال�ّسيا�سّية في بيته، بدًل عن مقر رئا�سة الحكومة  -

ا على �سوؤال حول اإعالن ترامب الحرب على الإ�سالم ال�ّسيا�سّي  حديثه عن الرئي�س الأميركّي دونالد ترامب بطريقة مهينة: "اإّنه ل يخيفني"، ردًّ  -
الإخوانّي، الذي رعاه �سلفه باراك اأوباما

ت�سريحات���ه حول اأّن "رو�سيا تدّمر �سوري���ا وتقف اإلى جانب النّظام ال�ّسوري"، وهي الّت�سريحات الّت���ي �سّفهتها ب�سكل ر�سمّي وزارة الخارجّية   -
المغربّية، اإذ قالّت اإّن المغرب "يحترم دور فيدرالّية رو�سيا بخ�سو�س الملف ال�ّسورّي"

رجلته اإلى قطر، الّتي التقى فيها ال�ّسيخ تميم بن حمد اآل ثاني، مع اأّنه كرئي�س لحكومة ت�سريف الأعمال، ل يمتلك �سالحيات كبيرة  -
النّقاط ال�ّستة الأولى مرتبطة باحترام الملك، والحدود الّتي يجب اأن تحترم في الّتعامل معه، اأما النّقاط الثالثة الأخيرة فمرتبطة بناحية بالعتداء على 
�سلط���ات المل���ك ك�سوت وحيد لل�سيا�سة الخارجّي���ة المغربّية، ومن جهة اأخرى تعّبر عن نزق �سخ�سّي من بنكي���ران قد يورط الّدولة الّتي تقود 

مقاربات ح�سا�سة مع المجتمع الّدولي، ب�ساأن ق�سّية ال�سحراء.

�نتفا�س���ة 30 يونيو �لم�سرّي���ة، فقَد بنكير�ن �أرجحّية حزبه في �لحكومة، ومعها حقيبة �لخارجّية، 
كما حّقق نتائج �أقّل مّما كان ياأمل في �لنتخابات �لبلدّية في �لعام 2015.

�لفوز �لمفّخخ
ف���ي 7 �أكتوب���ر 2016، �أُجري���ت �لنتخاب���ات �لّنيابّية �لثانية بع���د "�لّربيع �لعربّي"، وح���ّل "�لعد�لة 
و�لّتنمي���ة" مت�سّدًر�، وز�د ع���دد مقاعده بن�سبة 20% عّما كان عليه ف���ي �لبرلمان �ل�ّسابق. وخا�س 
�لح���زب �ل�ستحقاق ببقّية من �سرعّيٍة، وهي لي�ست ب�سرعّية �إنجاٍز، و�إّنما �سرعّية �سدقّيته في عين 
رب���ع �لم�ساركين في �لّت�سويت- وقد �سارك في �ل�ستحقاق �أق���ل من ربع �لّناخبين �لموؤهلين-. �إذ 
�إّن هوؤلء �سّدق���و� �سردّية �أّن �لحزب كان �إ�سالحًيا 
يحارب���ه �لفا�س���دون، و�أّن���ه ينوء بثق���ل 50 �سنة من 

�ل�ّسيا�سات �لفا�سلة و�لبائ�سة.
ة "�لّتوحي���د و�لإ�سالح"  غن���ّي عن �لبي���ان �أّن خا�سّ
�سّوت���و� ه���ذه �لم���ّرة كما كّل م���ّرة لأج���ل �لم�سروع 
�لإ�سالم���ّي، فيما عاّمة "�لعد�ل���ة و�لّتنمية" �سّوتت 
�سد "طاحون���ة �لّتحك���م")5(. �لزدو�جّية هنا وفاء 

لإ�ستر�تيجية �لح�سد �لمزدوجة للّزعيم بنكير�ن.
"�لعد�ل���ة  فاأبن���اء  مفّخًخ���ا،  كان  �لف���وز  �أّن  بي���د 
و�لّتنمي���ة"، �لذي���ن و�إن رفعو� عدد مقاعدهم من مئة ومقعَدي���ن �إلى 126 مقعًد�، بقو� بعيدين 
كثي���ًر� عن تحقي���ق �أغلبّية �لّن�س���ف ز�ئًد� و�حًد�، من مجم���ل مقاعد �لبرلمان �ل���� 395، ما يجعل 
فوزه���م هذ� مفّخًخا بارتهانه���م لالأحز�ب �ل�سغرى �لّت���ي �سحذت مبكًر� �سكاكي���ن �لبتز�ز بحّق 
���ة مع �كت�ساح حزب "�لأ�سال���ة و�لمعا�سرة" باقي �لمقاعد �لّت���ي �أخفق "�لعد�لة  �لمت�س���ّدر، خا�سّ
و�لّتنمي���ة" في �لف���وز بها، �إذ فاز ب� 103 مقاع���د، ر�فًعا عدد مقاعده بن�سب���ة 120% عما كان عليه 

في �لبرلمان �ل�ّسابق.
وم���ع �ل�ستبعاد �ل�ّسريع لخي���ار ت�سكيل حكومة �لحزبين، �أ�سبحت مهّمة تكوي���ن �أغلبّية نيابّية �أمًر� 
�سعًب���ا، في �سوء �سرورة �لّتحالف مع ثالثة �أح���ز�ب من �لأ�سغر، وهذه �لأحز�ب ملتفتة �إلى ماأزق 
�إمالء  �لقادر على  "�لعد�لة و�لّتنمية" �أ�سحت، وهي �لخا�سرة وحدها في �لنتخابات، في موقع 

�ل�ّسروط على "�لمنت�سر".
"ح���زب �ل�ستق���الل" مثاًل، وه���و �لذي حّل ثالًثا، ولدي���ه كتلة تعادل تقريًبا ثل���ث كتلة �لمت�سّدر، 

)5) محمد �سهاب الإدري�سي، النتخابات المغربّية: «العدالة والّتنمية» وحرب الطواحين، �سحيفة "ال�ّسفير"، 10/20/)201
https://www.msn.com/ar-eg/news/northafrica/النتخابات-المغربّية-«العدالة-والّتنمية»-وحرب-الطواحين/ar-AAja7Ck

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

لعّل من اأ�شباب �شهولة ح�شد 
لالأن�شار  يمينها  على  "الّنه�شة" ومن 
في تون�س، اأّن �شلطة الّرئي�س الأ�شبق 
زين العابدين بن علي تركت �شعار 
الإ�شالم و�شاحة الّدين لخ�شومها، 

فحملوا ال�ّشعار وحدهم، وا�شتقّلوا في 
ال�ّشاحة بمفردهم
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تروؤّ����س �لحكومة، �لّت���ي �أمهل لت�سكيلها خم�سة ع�س���ر يوًما فقط، خرق نهج بنكي���ر�ن �أوًل باإ�سر�ك 
"�لأ�سال���ة و�لمعا�سرة" في �لمفاو�سات -و�خت���ار �لأخير �سّفة �لمعار�سة- و�أنهى نهج بنكير�ن 
رب���ة �لقا�سّي���ة حين �أعل���ن �أّنه �سي�س���رك "�لّتحاد �ل�ستر�ك���ّي" في ركب �لأغلبّي���ة، ر�سوًخا  بال�سّ

ل�سرط "�لّتحالف �لرباعّي".
كان جوه���ر موقف بنكير�ن ورفاقه في �لأمان���ة �لعاّمة، هو دعم �لعثماني رئي�ًسا للحكومة، وحفاظ 
�لخل���ف على �سروط �ل�ّسل���ف نف�سها، لجهة �سروط تكوين �لغالبّية �لّنيابّية.بيد �أّن ما فعله �لعثمانّي 
لم يكن �سوى �لأخذ بن�سف �ل�سفقة، ون�سف ن�سفها �لآخر بالكامل، ما يعني �نقالًبا على بنكير�ن 

و�إنهاء �إرثه، بح�سب تعبير �لقيادي م�سطفى �لرميد: "مرحلة بنكير�ن �نتهت".
�أكث���ر م���ن ذلك، بد�أ �لحديث عن �إبعاد عبد �لإله بنكي���ر�ن عن قيادة �لحزب، ل �سّيما �أّنه لم يعهد 
في تاريخ �لحكومات �لمغربّية، �أّل يكون رئي�س �لحكومة هو نف�سه �أعلى م�سوؤول في حزبه.ولم يكن 
ينق����س �لح���زب �سوى �لّت�سري���ب �لذي يعتقد �أّن بنكي���ر�ن خ�ّس به �ل�سحافي عل���ي �أنوزل، و�ّتهم 
في���ه خ�سوم���ه د�خل �لحزب، �أي �لعثماني ورفاقه، بتدبير �نق���الب �سّده، حيكت خيوطها في ليل، 
�)7(. ويعتقد �أّن �لنتقاد�ت �لحاّدة �لّتي وّجهته���ا جريدة "�ليوم 24"، �ل�سحيفة  وب�س���كٍل مبك���ٍر جدًّ
غي���ر �لر�سمّي���ة لحزب "�لعد�ل���ة و�لّتنمية" �إل���ى وزر�ء �لحزب في حكومة �لعثمان���ي �إّنما تعّبر عن 

موقف �لأمين �لعاّم عبد �لإله بنكير�ن.

م�شتقبل �لحكومة �لملتحية و�لأيام �لع�شيبة
ل تبدو �لحكومة �لملتحية �لثالثة مقبلًة على تحّديات تهّدد حياتها، ل �سّيما �أّنها بت�سكيلتها �لحالّية، 
ومو�زي���ن �لق���وى د�خلها �لمائلة لغير �سال���ح �لف�سيل �لإخو�نّي، تعّد �أح�س���ن �لممكن بالّن�سبة �إلى 
ة �أّن �لأخي���ر ل يتمّتع ب�سعبّية بنكي���ر�ن و�سعبّويته على حدٍّ �س���و�ء. كما �أّن  خ�س���وم �لح���زب. خا�سّ
ا �أن يدفع �لحزب ثمن ف�سل حكومته باهًظا. �آخر ��ستطالعات �لر�أي �أ�سارت �إلى �أّن  �لمطلوب �أي�سً

86% من �لم�ستطلعة �آر�وؤهم عّدو� �أد�ء حكومة �لعثماني �سعيًفا)8(.
بيد �أّن �لحزب �لإخو�نّي يعي�س �أكثر �أّيامه �سو�ًد�. وقد طفت �لّتهامات �لمتبادلة بين قياد�ته على 
�أ�سط���ح �لجر�ئد و�سفح���ات مو�قع �لّتو��سل �لجتماعّي، مت�سّمنة �لكثي���ر من �لغمز و�للمز و�سوًل 
ة ت�سكي���ل �لحكومة" و"ليل���ة دخول �لّتحاد  �إل���ى �لّتكذي���ب �لو��س���ح للرو�ي���ات �لمتد�ولة عن "ق�سّ

�ل�ستر�كّي �إلى مخدع �لأغلبّية �لّنيابّية"، و�أع�ساء �لأمانة �لعاّمة للحزب نيام.
�لّتهامات �لمتبادلة ل تقف عند رمي �لآخرين في �لحزب بالّتخاذل �أو تقديم �لّتنازل، �أو �لّتهافت 
عل���ى �لمنا�س���ب، بل و�سلت �إلى ح���ّد �لّت�سكيك في مدى تطبيق �لعثمان���ي لبرنامج �لحزب ووعوده 

ف���ي محاربة �لف�ساد، و�سوًل �إل���ى رمي قياد�ٍت كبيرٍة بالغدر و�لطعن ف���ي �لّظهر. ول ظهر هنا 

html.2(17(/اأجنا�س-كبرى/تحقيق/http://lakome2.com - 2 7) علي اأنوزل، خيوط النقالب الّداخلي على بنكيران، موقع لكم(
((( http://www.hespress.com/politique/((09((.html

ت���رك بنكير�ن يناطح زعماء �لأحز�ب، �لذين ما تقّب���ل يوما �أن يكونو� له قرناء، فيما هو يذّكر كل 
يوم بنتائج 7 �أكتوبر، وب�سرعّية �ل�سناديق، ويرنو لأن يعّد نّد� لرجل و�حد في �لبالد.

وبع���د �أ�سهر �سبعة، �أ�س���دل �لّديو�ن �لملكّي �لمغربّي �ستارة �لّنهاية عل���ى رئا�سة بنكير�ن للحكومة. 
ولم تكن هذه �لّنتيجة م�ستبعدًة �أو م�ستغربًة، و�إن كانت مفاجئًة في طريقتها غير �لمعهودة، �إذ �أنها 
ُغّم�س���ت بالإذلل تجاه رئي�س �لحكومة �لمعزول، فلم يحظ �لأخير با�ستقباٍل ملكٍيّ يبلغه فيه رئي�س 
�لّدول���ة باإعفائه، كما حدث يوًما م���ع عبد �لرحمن 
�ليو�سف���ي، بل لم يجد بنكير�ن ف���ي ��ستقباله �سوى 
ب�سعٍة من م�ست�ساري �لملك �أبلغوه باإعفائه، قبل �أن 

ي�سدر �لّديو�ن �لملكّي بالًغا بالخطوة ذ�تها.
�أّم���ا �لّنتيجة �لمتوّقع���ة فهي نتيج���ة مقّدمة "�لفوز 
�لمفّخ���خ" �ل���ذي نال���ه �لح���زب ف���ي �نتخاب���ات 7 
�أكتوب���ر، و�أّما �لطريقة �لمذّل���ة فلي�ست �سوى عاقبة 
لرتكاب �لمعزول لعدد من �لموبقات تجاوز خاللها 

�لخطوط �لحمر�ء.
وبمج���ّرد �إع���الن �لق�س���ر �إعف���اءه لبنكي���ر�ن م���ن 
رئا�س���ة �لحكومة، �أعلنت �لأمان���ة �لعاّمة ل�"�لعد�لة 
و�لّتنمية" دعوة �لمجل�س �ل�ّسيا�سّي للحزب لالجتماع، لأجل �لبّت في ��سم رئي�س �لحكومة �لبديل، 
بي���د �أّن �لق�سر �لملكّي �س���ارع، قبل موعد �جتماع �لمجل�س �ل�ّسيا�س���ّي بيومين، �إلى �إعالن ت�سميته 
ل�سعد �لّدين �لعثماني رئي�ًسا جديًد� للحكومة، �لأمر �لذي حّول مهمة �لمجل�س �ل�ّسيا�سّي من تعيين 

�لبديل، �إلى مجّرد �لّت�سفيق للقر�ر �لملكّي.
م���ن خ���الل ��ستب���اق "قر�ر" �لمجل�س �ل�ّسيا�س���ّي، �أّكد �لملك مجدًد� بال ما ل ي���دع مجاًل لل�سّك �أّن 
�لأم���ر له، وم���ا د�م �أن �لّد�ستور ين�ّس على �أّن له تعيين رئي�س �لحكوم���ة من �لحزب �لفائز، فلي�س 
هو بو�رد �أن يترك تعيينه لأيٍّ كان، بما في ذلك �لمجل�س �ل�ّسيا�سّي للحزب �لمت�سّدر، ولو من باب 

�لّد�خلّية لالأحز�ب". �لّديموقر�طّية  "ت�سجيع 

�لعثماني: عبد �هلل غول �لمحظوظ
��ستقب���ل �لمل���ك �سع���د �لّدين �لعثمان���ي، �ّلذي ي�سغل موق���ع رئي�س �لمجل����س �ل�ّسيا�س���ّي ل�"�لعد�لة 
و�لّتنمية"، وعّينه رئي�ًسا للحكومة، و�أمهله خم�سة ع�سر يوًما فقط لت�سكيل �لحكومة. ومع �أّن �لأمانة 
�لعام���ة للح���زب �أ�س���درت بياًنا قالت في���ه �إّن �لرئي�س �لجدي���د للحكومة �سي�سير ف���ي �لمفاو�سات 
�لحكومّي���ة عل���ى نهج �سلف���ه بنكي���ر�ن، �إّل �أّن �لعثماني، مدفوًع���ا بالرغبة في ع���دم ت�سييع فر�سة 

لم يدم "ربيع الإخوان" طويال، 
فاأ�شقطت النتفا�شة ال�ّشعبّية نظام 

يونيو   30 في  م�شر  "الإخوان" في 
2013، ثّم تتالى �شقوط الفروع 
الإخوانّية في تون�س وليبيا بفعل 
النتخابات المبا�شرة. بل وخ�شر 

اأردوغان نف�شه الأغلبّية البرلمانّية، 
قبل اأن ي�شتعيدها ب�شّق الأنف�س في 

انتخاباٍت مبكرٍة

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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�ل�ّسيا�سّي���ة" للح���زب. خطو�ت �أخرى من قبيل م���ا �سبق ع�سّية �لنتخابات م���ن ف�سح �لعالقة بين 
�لقيادّي و�لقيادّية في �لقلب �لّدعوي للحزب �إّنما كانت ت�ستهدف �لجنبة �لأخالقّية.

عف على �لحزب و�سدقّيته، كانت خ�سارته لمقعٍد نيابٍيّ في �لنتخابات �لجزئّية  �أولى عالمات �ل�سّ
لها م���ن 22 �ألًفا �إلى �سبعة �آلف  ف���ي �إقلي���م �لجديدة، �لذي �نخف�س فيه ع���دد �لأ�سو�ت �لّتي ح�سّ

فقط، وهي خ�سارة قيا�سّية خالل �سّتة �أ�سهر فقط.
وغن���ّي عن �لبيان �أّن �لمحن���ة �لحالّية �أ�سعب من كل �لماآزق �لّتي عا�سه���ا �لحزب ع�سّية �نتخابات 
�لخريف �لما�سي، وخالل �سهور �لعجز عن ت�سكيل �لحكومة بعدها، ذلك �أّن كّل هذه �ل�ستحقاقات 

�لح���زب  مو�جه���ة  ف���ي  تمّثل���ت 
، �إن كان يم�ّس  لتهدي���ٍد خارج���يٍّ
�ل�ّساح���ة  ف���ي  �لح���زب  بموق���ع 
���ا يوّح���د  �ل�ّسيا�سّي���ة، فاإّن���ه �أي�سً
ويع���ّزز  �لّد�خلّي���ة،  �لجبه���ة 
"�لإخو�ن".�أّما  بي���ن  �لّت�سام���ن 
في �لمحن���ة �لحالّية، فتت�ساعد 
كتد�عي���اٍت  د�خلّي���ة،  توّت���ر�ت 
�لحالّي���ة،  �لحكوم���ة  لت�سكي���ل 
و"�لّر�سوخ  ببنكير�ن"،  و"�لغدر 
لكّل �سروط عزيز �أخنو�س، �لذي 
غ���د� وزيًر� فوق �لع���ادة و�سريًكا 

في قيادة �لحكومة".
ترّجل بنكير�ن عن فر�س رئا�سة 
�لحكومة، وي���ر�د له �لّترّجل عن 

�سه���وة زعامة �لحزب، ويتحّلق حول �لثني���ن م�ساة ل يرون للخّيالة عليهم �متي���اًز�، ويقولون �إّنما 
كان���ت �لخي���ل ميزتهم. يخ���ّف وهج �لإخو�نّية ف���ي �لمغ���رب، و�لبنكير�نّية تحافظ عل���ى جاذبّيتها 
�ل�ّسعبوّي���ة كّلما �أعطي �ساحبه���ا مكّبًر� لل�سوت. �لحكومة و�لإيديولوجي���ا و�لّتنظيم و�سائل في يده 
ولي�س���ت �سدرة �لمنتهى. غريمه يح�سب �أّنه بتمّكنه من رئا�س���ة �لحكومة قد لم�س بكّفه �لفرقدين. 
ي���روي �ب���ن عبد رّب���ه �لأندل�سّي في "�لعقد �لفري���د" )�لجزء �لأّول(: "بعث عم���ر بن �لخطاب �إلى 
م�سامة، فبعث به �إلي���ه، فلما �سرب  عم���رو بن مع���د يكرب �أن يبعث �إلي���ه ب�سيفه �لمع���روف بال�سّ
ب���ه وج���ده دون ما كان يبلغ���ه عنه، فكتب �إليه في ذلك، ف���ّرد عليه: �إّنما بعثت �إل���ى �أمير �لموؤمنين 

بال�ّسيف، ولم �أبعث بال�ّساعد �لذي ي�سرب به" ¶

ُيق�سد �سوى ظهر بنكير�ن. �أّما �أق�سى عبار�ت �لّتوبيخ فكانت و�سم حكومة �لعثماني باأنها "حكومة 
�لإهان���ة": �إهانة بنكير�ن ومليون ون�سف مليون �سوت ناله���ا �لحزب تحت قيادته، في �لنتخابات 

�لّت�سريعّية �لما�سية في �ل�ّسابع من �أكتوبر/ت�سرين �لأّول �لما�سي.
�لعثماني كان نادى في �جتماع حزبيٍّ د�خليٍّ بالّتوّقف عن ن�سر غ�سيل �لخالفات في �لخارج، ودعا 
�إل���ى ح�سر �لّنقا�س د�خل �لأط���ر �لحزبّية، و��ستدعى من �لّتر�ث �لإ�سالمّي م�سطلًحا معبًر�، وهو 
"بي�س���ة �لإ�س���الم"، �لذي يدّل على قل���ب �لّدولة �لإ�سالمّية وحو��سره���ا �لأ�سا�سّية، في قبال د�ر 
�لحرب، وثغور د�ر �لإ�سالم، و��ستعمله في �لّدعوة �إلى حفظ ما �أ�سماه "بي�سة �لّتنظيم"، بما يعني 
�أّن �لأزمة تهّدد �أ�سل وجود �لحزب، تماًما كما �أّن تهديد "بي�سة �لإ�سالم" يعني �لّتهديد �لوجودّي 

لالإ�سالم و�لمجتمع �لإ�سالمّي، بما يحّول �لجهاد من فر�س كفاّية �إلى فر�س عين.
ف�س���اّل ع���ن مدلول �لّدعوة ولغتها لجه���ة "�لّنف�سّية �لحركّية" للطبيب �لّنف�س���ّي �لذي �أ�سبح رئي�ًسا 
للحكوم���ة، لم ت���وؤّد دعوة �لعثماني �إل���ى �لكتمان �سوى �إل���ى نتيجٍة �سريالّيٍة، فقد خ���رج عليه زميله 
عب���د �لعال���ي حامي �لّدين، بمقاٍل �سحافٍيّ �ساخٍر، قال في���ه �إّنه "من غير �لطبيعّي �ختز�ل مفهوم 
�ل�ّسيا�س���ة -من قَبل �لعثماني و�سحبه-  في تدبي���ر �لعالقة مع �ل�ّسلطة �أو �ل�ّسعي �إلى �إر�سائها باأّي 
ثم���ن. )لأنه( �آنذ�ك �ستفقد �لفكرة �لإ�سالحّية بريقه���ا، وي�سبح حزب �لعد�لة و�لّتنمية رقًما من 

�لأرقام، ول فائدة معها من �لحفاظ على بي�سة �لّتنظيم.. لأنها بالّتاأكيد �ستكون بي�سة فا�سدة".
ول يعني هذ� �لرّد �لممعن في ق�سوته وعالنيته و�سر�حته، �سوى �أّن "حزب �لعد�لة و�لّتنمية" قد دخل 
عف �لّد�خلّي وت�سارع �لأجنحة، بما �سيوؤّدي في �لحّد �لأدنى �إلى �سرب م�سد�قّيته في  مرحلة �ل�سّ
ّيق، وفي �لحّد �لأعلى �ن�سقاقه �إلى �أحز�ٍب �أو تّيار�ٍت مت�سارعٍة ومتناق�سٍة.  �سارع���ه �لإخو�نّي �ل�سّ
وهذ� لي�س مختلًفا عّما �سهدته �لبيوت �لإخو�نّية من �سر�عات د�خلّية، �سو�ء في م�سر �أو تركيا �أو 
�لجز�ئ���ر �أو �لأردن...  ولي�ست �لن�سقاقات م���ن بدع �لزمان حين يتعّلق �لأمر بالأحز�ب �لمغربّية، 
فقد �سهدت في تاريخها �ن�سقاقاٍت متتاليًة، ولطالما تعّر�ست �لن�سقاقات نف�سها لنق�سامات تالّية. 
ولول حركّية �لن�سقاق �لمزمن هذ� لما فاق عدد �لأحز�ب �لمغربّية حاجز �ل�ّستة و�لثالثين.لهذ�، 

ات �لمتتالية د�خل عدٍد من �لأحز�ب �لمغربّية �أّي مفاجاأٍة من �أّي نوٍع.  ل ت�سّكل �لخ�سّ
�أّم���ا �لجمه���ور �لعام �لذي تلّق���ى �لف�سيل �لإخو�ن���ي ب�"قبول ح�س���ن" لعذرّيت���ه �ل�ّسيا�سّية ونظافة 
�أك���ّف �أبنائ���ه، فالّدولة �لعميقة حا�سرة لت�سويب نظره. �أربعون نائًب���ا برلمانًيّا من "حزب �لعد�لة 
و�لّتنمي���ة" تلّق���و� �إنذ�ًر� م���ن قبل ق�ساة �لمجل����س �لأعل���ى للح�سابات بعد وجود �خت���الف بين ما 
قّدم���وه من وثائق وبيانات تتعّلق بجرٍد تف�سيلٍيّ لم�ساريف حملتهم �لنتخابّية، وما قّدمه حزبهم.

�لبرلمانّيون مهّددون بفقد�ن مقاعدهم �لنتخابّية جر�ء ذلك)9(.
من نافل �لإ�سارة �لّتاأكيد على �أّن مر�مي هذ� �لإجر�ء �سرب جنبة �ل�ستعفاف �لمالّي من "�لعذرّية 

(9( http://assabah.ma/2(((01.html
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ذر�عه���ا �ل�سيا�س���ّي، و�ل���ذي �ّتبع في تاأ�سي�س���ه خطى "حزب �لحرّي���ة و�لعد�لة" �ل���ذر�ع �ل�سيا�سّي 
لالإخو�ن �لم�سلمين في م�سر، وهو ما يعني �أّن جماعة ليبيا كانت تقتفي �أثر �لجماعة �لمركزّية في 
�لقاه���رة. ولكن ب�سفٍة عاّمٍة ُنظ���ر �إلى هذ� �لحزب عند تاأ�سي�سه كاأكثر �لأحز�ب �ل�سيا�سّية �لليبّية 
تنظيًم���ا)3(. وقد �سعى �لحزب عقب تاأ�سي�س���ه �إلى تفعيل وجوده، ف�سارك في �لنتخابات �لّت�سريعّية 
�لت���ي �أجريت في يوليو 2012؛ حيث كان هناك �عتقاد ل���دى �لعديد من �لمر�قبين باأّن �لحزب قد 
يف���وز باأغلبّي���ٍة �ساحق���ٍة في تلك �لنتخاب���ات، غير �أّنه لم يف���ز �إّل ب�سبعة ع�سر مقع���ًد� من �إجمالي 

�سة لالأحز�ب، ومن ثم جاء �أد�وؤه مخّيًبا لالآمال)4(.  �لثمانين مقعدً� �لمخ�سّ
      وق���د ب���د� ب�س���دة �رتكا�س "�لإخو�ن" في ليبيا �إبان �لنتخاب���ات �لّت�سريعّية �لتي جرت في �أو�خر 
يونيو 2014، حيث �أبلى حزب "�لعد�لة و�لبناء" -و�لأحز�ب �لإ�سالمّية �لأخرى- بالًء �سّيًئا، وهو ما 
ُعّد دلياًل على �رتكا�س �سعبّيتهم. وعلى �لّرغم من هذه �لنتائج �لمخّيبة لالآمال، فقد باتت جماعة 
"�لإخ���و�ن" �لليبّية منخرطًة بعمٍق في مر�كز �لقوى �لنا�سئة هناك، كما �أّنها �أ�سبحت هدًفا رئي�ًسا 
وطرًف���ا في �لم�سهد �ل�سيا�سّي �لليبّي، �لمنق�سم ب�سّدة منذ �سقوط �لقّذ�في، وبذلت جهوًد� م�سنية 

للحفاظ على موقف �سيا�سيٍّ و�جتماعيٍّ ُمت�سٍق ومتناغٍم مع �لقوى �لوطنية �لليبّية �لأخرى)5(.  
)3) )الإخوان الم�سلمون ي�سكلون حزًبا في ليبيا، موقع �سوت رو�سيا، 4 مار�س 2012، على رابط:

https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_0(_0(/(7((19(0/
)4) هارون زيلين: مرجع �سابق.   

)5) م���ارك لين�س: اآف���اق مجهولة: الأحزاب الإ�سالمية ما بعد جماعة الإخوان، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدولي، )1 دي�سمبر )201، على رابط:  
http://carnegie-mec.org/201(/12/1(/ar-pub-(((11

�شامي �شبري عبد �لقوي

عق���ب ��ستعال �لتمّرد �سد نظام معّمر �لقّذ�في في 17 فبر�ير 2011، بد�أ "�لإخو�ن" بليبيا مرحلة 
�لجه���ر بن�ساطهم، بعد عقوٍد عّدٍة م���ن �لحظر و�لعمل �ل�سرّي و�لمالحق���ات �لأمنّية من قَبل ذ�ك 
�لنظ���ام، فقد عقدو� �أّول موؤتمٍر علنٍيّ لهم في �لأر��س���ي �لليبّية في نوفمبر 2011 بمدينة بنغازي، 
حي���ث ��سُتخدم �لموؤتم���ر لإظهار نبرٍة و�سطّيٍة د�عيٍة �لى جهوٍد وطنّيٍة لإعادة �لبناء، بتكاتف جميع 
�لتّي���ار�ت �لليبّية)1(. وقد �أ�سارت �لتقدير�ت �إبان تلك �لفت���رة �إلى وجود �ألف ع�سو من "�لإخو�ن" 
د�خ���ل ليبي���ا ونحو مائتين �آخرين في �لمنفى. ولكن في دي�سمبر 2012، ذكرت م�سادر �إخو�نّية �أّن 
ليبيا" �أ�سحت ت�سّم �أكثر من ع�سرة �آلف ع�سٍو، باإ�سارتها �إلى نجاحها في ك�سب موؤّيدين  "جماعة 

جدٍد، بعد نحو عامين من �ندلع �لتمّرد)2(.  
وق���د �سعت جماعة "�لإخو�ن" �إل���ى �لنت�سار في �لمدن �لليبّية �لمختلف���ة، من خالل �إن�ساء مكاتب 
تمثي���ٍل لها فيها؛ بهدف تعزيز وجودها بين �لجماهير، وما لبثت �أن �أقدمت على خطوٍة بدت مهمًة 
للغاي���ة، وذل���ك باإن�ساء حزٍب له���ا في مار�س 2012، تح���ت م�سّمى "حزب �لعد�ل���ة و�لبناء" ليكون 
)1) فران�سوا ميرفي: الإخوان الم�سلمون يظهرون في العلن ويعقدون اأول موؤتمر في ليبيا، موقع �سحيفة عدن الغد، 18 نوفمبر 2011، على رابط:  

 http://adenghd.net/news/(129
)2) هارون زيلين: التيار الإ�سالمي في ليبيا، موقع معهد وا�سنطن، اأبريل 2013، على رابط:

  http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/islamism-in-libya

 "اإخوان" ليبيا 
بين الّتمو�سـع واالإق�سـاء

تمثل جماعة "الإخوان" في ليبيا اأكثر حالت الّتنظيم تاأّثًرا ب�صقوط المركز الأّم 
في القاهرة، �صيم��ا منذ انطاق "عملّية الكرامة"؛ التي قابلتها الجماعة بمقاربة 
المراجع��ات والّت�صحي��ح؛ بهدف الحفاظ على كيانها وا�صتم��رار تمو�صعها في 

الم�صهد الليبّي الماأزوم، والمفتوح على عدة احتمالت.
تحظى جماعة "الإخوان" بليبيا بدعٍم اإقليمٍيّ من قَبل قطر وتركيا وال�سودان.

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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ل�سغ���وٍط د�خلّيٍة رمت �إلى �لإجه���از عليها و��ستئ�سالها. وقد تمّثل ذلك ف���ي عملّية "�لكر�مة" في 
ماي���و 2014، �لت���ي قادها �للو�ء خليف���ة حفتر- و�ّلذي ُعّين فيما بعد من قب���ل برلمان طبرق قائًد� 
للجي����س �لليب���ّي- هادًف���ا ح�سب تعبي���ره �إلى "تطهي���ر ليبيا من "�لإخ���و�ن" و�لتّي���ار�ت �لإ�سالمّية 
�لمو�لي���ة لهم"، �ّلذي���ن يعّده���م "م�سدر �لأ�س���ر�ر في مختلف �ل���دول". غي���ر �أّن "�لإخو�ن" من 
جهتم، عّدو� ما قام به حفتر �نقالًبا ع�سكرًيا على �ل�ّسرعّية، موؤّكدين حر�سهم على نجاح �لم�سار 
�لديمقر�ط���ّي و�لتم�ّسك به، و�ّتباع �آلّيات �لّتد�ول �ل�سلمّي على �ل�ّسلطة)9(. وكان هذ� بمثابة ر�سالٍة 
لأط���ر�ٍف د�خلّي���ٍة وخارجّيٍة عّدٍة بعدم تبّنيها خي���ار �لعنف، ومن ثّم نفي �سف���ة ممار�سة �لّتطرف 
و�لإره���اب عنها. ورغم ذلك �س���ّم حفتر جماعة "�لإخو�ن" �إلى قائم���ة �أهد�فه، ب�سرورة �لإجهاز 

عليهم و�لتخّل�س منهم.
وبع���د �إ�سد�ر �لد�ئرة �لد�ستورّية للمحكمة �لعليا �لليبّي���ة حكًما في 6 نوفمبر 2014، يق�سي بعدم 
د�ستورّي���ة �لفقرة �لحادية ع�سرة من �لّتعدي���ل �لد�ستورّي �ل�ّسابع، وما ترّتب عليه من �آثار، ُف�ّسرت 
عل���ى �أّنه���ا حّل لمجل����س �لنو�ب �لمنتخ���ب و�لمّتخذ من طبرق مق���ًر� له، تفاقمت ح���ّدة �لنق�سام 
�ل�سيا�س���ّي �لد�خل���ّي بين موؤّيٍد ومعار����سٍ للحكم، وهو �لجانب �لذي ركن���ت �إليه جماعة �لإخو�ن. 
ر�ع، �لأّول؛ هو حكوم���ة طر�بل�س برئا�سة خليفة  وبن���اًء عليه، �أ�سحى هناك طرف���ان رئي�سان لل�سّ
�لغوي���ل وبرلمانه���ا �لمتمّثل ف���ي �لموؤتمر �لوطنّي، ويدعم���ه عدد من �لف�سائ���ل �لليبّية �لم�سّلحة. 
�لثاني؛ هو حكومة عبد �هلل �لثني �لممّثل لبرلمان طبرق �لمعترف به دولًيا ولكّنه غير معترف به 

محّليًّا)10(.
و�إز�ء ه���ذ� �لو�س���ع كان���ت جل�س���ات �لح���و�ر �ّلتي رعته���ا بعثة �لأم���م �لمّتح���دة �إلى ليبي���ا برئا�سة 
"برناردينو ليون". وبعد جل�ساٍت عّدٍة للبعثة مع �لأطر�ف �لرئي�سة، تّم طرح خم�س م�سوّد�ت للحّل 
�ل�سيا�س���ّي. ورغم �لّت�سكك في �لنو�ي���ا �لأممّية، فاإّن حزب �لعد�لة و�لبناء ل���م ياأخذ موقًفا جامًد� 
م���ن كّل مقترحات لي���ون، �أي �أّنه �ّتخذ موقًف���ا متو�زًنا، وهو �أثار خالًفا حّتى بي���ن حلفاء �لجماعة    
�ل�سيا�سّيي���ن)11(. عل���ى �أّية حاٍل، بعد �أربعة ع�س���ر �سهًر� من �لمفاو�س���ات �ل�ّساّقة، وّقعت �لأطر�ف 
�لليبّي���ة �لم�سارك���ة فيه عل���ى �لّتفاق �ل�سيا�س���ّي �لمعلن من قبل بعث���ة �لأمم �لمّتح���دة، في مدينة 
"�ل�سخير�ت" �لمغربّية في 17 دي�سمبر 2015، و�ّلذي ن�ّس على ت�سكيل حكومة وحدٍة وطنّيٍة تقود 

مرحلًة �نتقالّيًة من عامين، تنتهي باإجر�ء �نتخاباٍت ت�سريعّيٍة)12(. 
وق���د تحّفظت جماع���ة "�لإخو�ن" ن�سبًيّا على هذ� �لّتفاق، وهو ما ب���د� من بيانها بهذ� �ل�ّساأن، 

)9) الإخوان الم�سلمون في ليبيا.. معركة الرمق الأخير في طرابل�س، موقع بوابة الحركات ال�سالمية، 29 مايو 2014، على رابط:
 http://www.islamist-movements.com/2(77.
)10) اإيمان اأحمد: عوائق الح���وار الليبّي.. ومواقف الإخوان الم�سلمين، موقع المعهد الم�سري للدرا�سات ال�سيا�سية وال�ستراتيجية، 25 دي�سمبر 

 http://www.eipss-eg.org :2015، على رابط
)11) نف�س المرجع ال�سابق. 

)12) توقيع "اتفاق ال�سخيرات" بين الأطراف الليبّية، موقع �سكاي نيوز عربية، 17 دي�سمبر 2015، على رابط:
https://www.skynewsarabia.com

�نعكا�س �شقوط �لمركز على �إخو�ن ليبيا
تع���ّد تجرب���ة جماعة "�لإخو�ن" في م�س���ر مركزّيًة لمنّظم���ات "�لإخو�ن" في بقي���ة �أنحاء �ل�سرق 
�لأو�س���ط، حيث ت�ستمّد منها �لتوجيه و�لدع���م، ومن ثّم طرحت �لنجاحات و�لنك�سات �لتي �أ�سابت 
�لجماع���ة �لم�سرية، مجموعًة من �لفر����س و�لقيود �لوطنّية و�لإقليمّي���ة لجماعات "�لإخو�ن" في 
بل���د�ن �أخ���رى. بيد �أّن �ل�سق���وط �لمفاجئ لالإخو�ن م���ن �ل�ّسلطة في م�سر منت�س���ف عام 2013، 
�أ�سع���ل حمل���ة قمع عنيف���ة �سّد هذه �لجماع���ة في ط���ول �لمنطقة وعر�سه���ا، و�أّدى �إل���ى َقلَب هذه 
�لعالق���ة �لر��سخ���ة مع جماع���ات "�لإخو�ن" في تلك �لبل���د�ن، �لتي �ن�سّب���ت خيار�تها لحًقا على 
�سياق���ات تحّددها �لّتفاعالت �لمحّلّية و�لإقليمّية و�لد�خلّي���ة �لإ�سالمّية، �أي على تفاعالٍت تنطوي 
ا و�سريًعا باهت���ز�ز نفوذهم في تون�س �إثر  عل���ى �أح���د�ث م�سر وم�ساعفاتها)6(. وقد بد� ذل���ك جلًيّ
�لحتجاج���ات �لمناه�سة للحكومة، و�هتز�ز مماثل 
في �ل�سود�ن، و�رتكا����س و��سح في �سوريا جاء على 
ح�ساب تق���ّدم �لتنظيمات �لجهادّي���ة. ومن ثّم ُنظر 
�إل���ى ليبي���ا حين���ذ�ك -�أي عق���ب �سق���وط �لمركز- 
باعتبارها ب�سي�س �لأمل �لوحيد �أمام �لّتنظيم)7(. 
وبناًء على هذه �لمتغّير�ت �لمركزّية، فقد مو�سعت 
جماع���ة "�لإخ���و�ن" بليبي���ا -وذر�عه���ا �ل�سيا�سّي-  
نف�سه���ا بين �لجماع���ات �لعلمانية وبين �لجهادّيين في �سياق نز�ع���اٍت متعّددة �لأقطاب، ما جعلها 
ح�س���ب تعبير �لباحث مارك لين�س "عالقًة بين مطرق���ة �لتّيار�ت �لجهادّية �ل�ساعدة وبين �سند�ن 
�لهجوم �لمناوئ لالإ�سالميين، �ّلذي تدعمه �لإمار�ت �لعربّية �لمّتحدة وم�سر. بيد �أّن بروز تهديد 
"�لإخو�ن" بليبي���ا با�ستعادة بع�س �لجاذبية من خالل تمو�سعها د�خل  "د�ع����س" �سمح لجماعة 
�ئتالف معار�س و�إلى جانب حكومة وفاٍق وطنٍيّ مدعومة دوليا")8(. وهو ما حافظ بقدر كبير على 

كيانها وتما�سكها.

�لد�خلّي �لّتو�فق  بر�غماتّية  "�لإخو�ن" و 
ب���د� جلًيا �أّن جماع���ة "�لإخو�ن" بليبيا �ّتجهت بع���د �مت�سا�س �سدمة �سقوط �إخ���و�ن �لمركز �إلى 
�لّتعاط���ي ببر�غماتّي���ة و�لّتاأقلم مع �لو�قع �ل�سيا�سّي �لد�خلّي، مع �إع���الن عدم حيادها عن �لم�سار 
�لديمقر�طّي ك�سبيٍل للّتو�فق �لد�خلّي و�لخروج بليبيا من عثرتها. �إّل �أّن ذلك لم يحل دون تعّر�سها 

))) نف�س المرجع ال�سابق. 
)7) الإخوان في ليبيا ي�سعون لتعوي�س خ�سارة التنظيم في م�سر، موقع العربية، 10 اأكتوبر 2013، على رابط:

 http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/201(/10/10.
)8) مارك لين�س: مرجع �سابق.

م�شتقبل جماعة "الإخوان" في ليبيا 
يتاأرجح بين �شيناريوهين؛ يرتبط 

اأحدهما بالتطّورات الع�شكرّية على 
الأر�س، والآخر بمبادرات الحلحلة 

ال�شيا�شّية  لالأزمة
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وجودهم���ا ف���ي �لقاهرة في فبر�ير 2017 )18(. كما �أّنه من �لمرج���ح �سعي حفتر لدى �لقاهرة لو�أد 
ًة �أّن حزب �لعد�لة و�لبناء يمّثل باأّي حال �لجناح �ل�سيا�سّي لجماعة �لإخو�ن. �لفكرة، خا�سّ

�إخو�ن ليبيا ومقاربة �لمر�جعات
مو�كب���ًة لتلك �لأحد�ث �لمت�سارع���ة �ّلتي يمّر بها �لد�خل �لليبّي و�لحمالت �لممنهجة �ّلتي تتعّر�س 
له���ا جماعة �لإخو�ن، ل �سّيما بع���د �لإجهاز على �لمركز بم�سر؛ بد�أت جماع���ة "�لإخو�ن" �لليبّية 
حال���ًة من �لمر�جع���ات لم�سيرة عمله���ا، جمعت له���ا �أبرز نخبه���ا، و�ّلذين و�سعو� ن�س���ب �أعينهم 

خب���ر�ت �لح���ركات �لإ�سالمّي���ة 
�لمختلفة. لكّن هذه �لمر�جعات 
ت�سي���ر بب���طٍء �سدي���ٍد، وه���و م���ا 
ع���اد ح�س���ب تعبيره���ا "باأ�سر�ٍر 
كارثّي���ٍة على �لجماع���ة، وحّملها 
تبعاٍت كانت في غنى عنها")19(. 
ويب���دو �أّن تل���ك �لمر�جع���ات قد 
�أ�سفرت عن �أفكاٍر مبدئيٍة عّدٍة، 
جرت بلورته���ا على مد�ر عامين 
لق���اء�ٍت  �إج���ر�ء  بع���د  تقريًب���ا، 
ونقا�س���اٍت قيادّيٍة عل���ى م�ستوى 
قو�عدها. فخالل �لموؤتمر �لعام 
"�لإخ���و�ن"  لجماع���ة  �لعا�س���ر 
�لليبّي���ة، ف���ي �أكتوب���ر 2015، تّم 

�عتم���اد تو�سي���اٍت تتعّلق ب�سرورة "�لّتمحي����س و�لّنقد و�لمر�جعة و�ل�ست���در�ك و�لمحا�سبة"، كما 
تّم���ت مناق�سة عدٍد من �لمبادر�ت �لر�مي���ة �إلى �لّت�سويب و�لّتجديد، كذل���ك تبّنى �لموؤتمر توّجًها 
���ا للّتطوير، حظ���ي بمو�فقة معظم �لموؤتمرين)20(. وقد تناولت تل���ك �لمر�جعات، في مجملها،  عامًّ
طبًقا لما ذكره �لمر�قب �لعاّم للجماعة �أحمد �ل�سوقي؛ تطوير �آلّيات وطرق عمل �لجماعة وبنيتها 

�لّتنظيمّي���ة، وتطوي���ر �للو�ئح و�لّنظم �لموجودة، و�سورة تلم����س دور �لجماعة �لدعوّي و�لنفعّي 

)18) الحالة الليبّية، تقرير �سهر فبراير 2017 : المنظمة الليبّية لل�سيا�سات وال�ستراتيجيات، 13 مار�س 2017، على رابط:
http://loopsresearch.org/projects/view/17(/?lang=ara

)19) جماعة الإخوان الم�سلمين بليبيا تدخل مرحلة التفكك والنهيار، موقع عين ليبيا، 24 يناير 2017، على رابط:
 http://www.eanlibya.com/archives/107(((
)20) بي���ان لجماع���ة الإخوان الم�سلمين بخ�سو�س انعقاد الموؤتمر العام العا�سر، موقع جماعة الإخ���وان الم�سلمين الليبّية،  4 اأكتوبر 2015، على 

  http://ikhwanlibya.org :رابط

و�ّل���ذي �سيغ على نح���ٍو بد� منه جنوحها �إلى �لّتو�ف���ق �لعاّم من خالل �إب���د�ء ترحيبها باأّي حكومٍة 
يتو�ف���ق عليها �لليبّي���ون، �أي �أّنه حمل في طّياته ق���دًر� كبيًر� من �لمر�وغة �ل�سيا�سّي���ة)13(. غير �أّن 
حزبه���ا كان �أكثر و�سوًحا ف���ي موقفه؛ حيث عّد �ّتفاق �ل�سخير�ت حاًلّ و�سًطا يحّقق �لحّد �لمقبول 
م���ن لدن جميع �لأطر�ف، وي�سّكل مخرًجا لحلحلة �لأزم���ة �لليبّية)14(. وقد� بد� من ذلك �أّن هناك 
ه���ّوًة في وجه���ات �لّنظر بي���ن �لجماعة و�لحزب حي���ال هذ� �لّتف���اق، ز�د منه ��ستم���ر�ر م�ساركة 
�لحزب عبر رئي�سه محمد �سّو�ن في فريق �لحو�ر �ل�ّسيا�سّي �لهادف �إلى �إجر�ء تعديالٍت في �ّتفاق 
ا على  �ل�سخي���ر�ت، وه���و ما �أّدى �إلى �ن�سحاب �أع�ساء من جماعة "�لإخو�ن" من �لحزب، �عتر��سً
ه���ذه �لم�ساركة، �إ�ساف���ًة �إلى ق�سايا خالفّيٍة �أخرى. ويبدو �أّن �لخ���الف بين �لحزب و�لجماعة بلغ 
، ما دفع محمد �سّو�ن �إل���ى �لت�سريح في يناير 2017، بقوله:  � ��ستدع���ى ح�سمه على نحٍو جلٍيّ ح���ًدّ
"�إّن جماع���ة "�لإخ���و�ن" تّتخ���ذ من �لّدع���وة منهًجا لها"، في �إ�سارٍة منه �إل���ى �نف�سال �لحزب عن 
�لجماع���ة ف���ي �لعمل �ل�سيا�س���ّي، وتاأكيًد� لعزمه �ل�ستم���ر�ر في تاأييد �لّتف���اق �ل�سيا�سّي بعيًد� عن 
موق���ف �لجماعة. وم���ن ثّم؛ م���ن �لمتوّق���ع �أن توؤّثر 
تل���ك �لخالف���ات عل���ى تما�س���ك �لح���زب وفعالّيته 
خ���الل �لفت���رة �لقادم���ة)15(، في وقت ل���م تنته فيه 
حال���ة �لنق�سام �لليب���ّي، رغم تاألي���ف حكومة وفاٍق 
وطنٍيّ في طر�بل�س كنتيجٍة لهذ� �لّتفاق، حيث بات 
هناك �سر�ع بي���ن تلك �لحكومة �لنا�سئة �لمدعومة 
م���ن �لعد�لة و�لبناء، و�لموؤ�ّس�س���ات �لمناوئة لها في �سرقّي �لبالد �لخا�سع���ة ل�سيطرة حفتر؛ حول 

�ل�سيطرة على �لموؤ�ّس�سات، ل �سّيما تلك �لمت�سّمنة في �ّتفاق �ل�سخير�ت)16(. 
���ا �أّن م�سر حاولت �ختبار ه���ذ� �لخالف بين �لجماعة و�لح���زب و�ل�ستفادة منه، على  ويب���دو جليًّ
خلفّي���ة دبلوما�سّيتها �لهادفة �إلى �لّتو��سل مع �أغلب �لطيف �ل�سيا�س���ّي و�لجهوّي �لليبّي �لمت�سارع 
�سيا�سًيا و�لمت�سادم ع�سكرًيا. وفي �سوء ذلك وّجهت دعوًة غير ر�سمّيٍة لمحمد �سّو�ن رئي�س حزب 
�إذ�  لتلبيتها  ��ستعد�ده  �أّكد  �سّو�ن  �أّن  ورغم  �لقاهرة.  لزيارة   2017 يناير  و�لبناء" في  "�لعد�لة 
كانت �ستعود بالفائدة على �لق�سّية �لليبّية)17(؛ غير �أّنه من �لمرجح �أّنها لم تتّم؛ ل �سّيما بعد ف�سل 
م�س���ر في �إقناع حفتر بالجلو�س مع رئي�س �لمجل����س �لّرئا�سّي لحكومة �لوفاق فايز �ل�سر�ج، خالل 

 http://ikhwanlibya.org :13) بيان جماعة الإخوان بليبيا 17 دي�سمبر 2015، موقع الجماعة على رابط(
)14) محمد ح�سن �سوان: حزب العدالة والبناء الليبّي.. جنوح للتوافق وانحياز لم�سالح الوطن، موقع الجزيرة نت 3 �سبتمبر )201، على رابط:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/-+201(/9/(/
)15) الحال���ة ال�سيا�سي���ة الداخلية في ليبيا، تقرير �سه���ر يناير 2017: المنظمة الليبّية لل�سيا�سات وال�ستراتيجي���ات، )1 فبراير 2017،على رابط: 

     http://loopsresearch.org/projects/view/1((/?lang=ara
(1(( Toaldo, Mattia: Libya’s competing centers of power and the West’s priority: support the political process, 
Mideast Flashpoints, ( May 201(, Site of Aspen Institute Italia, Link: https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online.

)17) الحالة ال�سيا�سية الداخلية في ليبيا، تقرير �سهر يناير 2017: مرجع �سابق.

تعّد تجربة جماعة "الإخوان" في 
م�شر مركزّيًة لمنّظمات "الإخوان" 
في بقية اأنحاء ال�شرق الأو�شط، حيث 

ت�شتمّد منها التوجيه والدعم

�س في عملها الدعوّي، واأن تترك لأفرادها الخيار في النتظام بالعمل ال�سيا�سّي. الجماعة قّررت اأن تتخ�سّ
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عام���ي 2011 و2014، في حين �أّن مر�جعات �إخو�ن ليبيا نبعت بالأ�سا�س من تجربة �إخو�ن �لمركز 
و�سقوطهم �لمفاجئ. ورغم �أّنه كان من �لأحرى �أن تكون �لحركة �لمركزّية هي �لبادئة و�لم�سّدرة 
لفك���رة �لمر�جع���ات، �إّل �أّن هذ� لم يحدث في ظّل ما تعانيه حرك���ة "�لإخو�ن" بم�سر من ت�سّلٍب 
وجم���وٍد يكاد يق�سمها ويق�سمها، بين تّياري "�ل�سق���ور" و"�لحمائم"، وبين �ل�سيوخ و�ل�سباب)24(، 
وه���و ما �أّدى �إل���ى تاأّخر طرح فكرة �لمر�جعات �ل�ّساملة لديها حّت���ى عام 2016، بعد ثالث �سنو�ٍت 
من �إز�حتهم عن �ل�ّسلطة)25(. وعلى نحٍو �أو �آخر ي�سير ذلك �إلى �أّن �إخو�ن ليبيا يّت�سمون بقدٍر كبيٍر 

من �لمرونة و�لو�قعية، وهو ما حافظ على توّحد جبهتهم قيا�ًسا بالمركز. 

�إخو�ن ليبيا و�لتجاذبات �لإقليمّية
يمّث���ل �ل�سياق �لإقليمّي محّدًد� مهًما لفهم و�سعّية وم�ستقبل جماعة "�لإخو�ن" بليبيا. وهو ما يبدو 
عل���ى قدر م���ن �لأهّمّية، ل �سّيما م���ع تو��سل �ل�ستقطاب ف���ي �ل�سرق �لأو�سط ح���ول �لق�سايا ذ�ت 
لة بالإ�سالم �ل�سيا�سّي. وفي �إطار ذلك؛ غالبًا ما يميل �لمر�قبون �إلى قر�ءة �لأو�ساع في ليبيا  �ل�سّ
عل���ى �أّنها �سر�ٌع �سيا�سيٌّ بي���ن �لإ�سالمّيين و�لليبر�لّيين: جماعة "�لإخ���و�ن" و�لف�سائل �لجهادية 
�لّر�ف�س���ة مث���ل "�أن�س���ار �ل�سريعة"، مقاب���ل "�لليبر�لّيين" �لمن�سوين تحت ل���و�ء تحالف �لقوى 
ا ل تملك �لأحز�ب �ل�سيا�سّية �لرئي�سة في ليبيا �أجنحًة م�سّلحًة  �لوطني���ة �لّد�عم لّلو�ء حفتر. و�قعًيّ
���ًة بها؛ بيد �أّنها ترتبط بالجماعات �لم�سّلح���ة، حيث تحظى تلك �لرتباطات بالعتر�ف على  خا�سّ
ا –بل ودوليًّا- �إّما  نطاٍق و��سعٍ. وقد تطّور هذ� �ل�سر�ع �لد�خلّي بدرجاٍت عاليٍة، لياأخذ بعًد� �إقليمًيّ
لأط���ر�ٍف ذ�ت �سلٍة بال�ساأن �لليب���ّي وتتاأّثر بتطّور�ت �لأو�ساع فيه؛ و�إّم���ا لأطر�ٍف ترتبط بم�سالح 

ة[ بالتّيار�ت �لليبّية �لمت�سارعة.  خا�سّ
���ا يحظى حفت���ر بدعم م�سر و�لإمار�ت �لعربّي���ة �لمّتحدة -وعلى نحٍو مّط���رٍد من رو�سيا-  فر�سمًيّ
و�للتي���ن كّثفت���ا �نخر�طهم���ا ف���ي ليبي���ا عق���ب عملّي���ة "�لكر�م���ة"، ووّحدت���ا جهودهم���ا مًع���ا �سّد 
�لإ�سالمّيي���ن، وخ�سو�س���ًا جماعة "�لإخو�ن")26(. وعلى نحٍو من �لدّقة؛ ت���رى م�سر �أّن �لجماعات 
�لإ�سالمّي���ة �لم�سّلحة على �لحدود �ل�سرقّية ت�سّجع �نتقال �لأمو�ل و�لأ�سلحة و�لمقاتلين �لجهادّيين 
عبر �أر��سيها، و�ّتهمت �لإ�سالمّيين في ليبيا بدعم جماعة "�لإخو�ن")27(، بل �إّن �لرئي�س �لم�سري 
عب���د �لفّت���اح �ل�سي�سي �سّرح على نح���ٍو مبا�سٍر عقب �لّتوقي���ع على �ّتفاق �ل�سخي���ر�ت، �أّنه ل يريد 

�إ�سالمّيين في �ل�ّسلطة في طر�بل�س. وقد �نتهزت روما �لفر�سة، لتفاجئ �لقاهرة برٍدّ يت�سادم 

)24) هان���ي ن�سي���رة: «نه�سة» تون�س و«اإخوان» م�سر» على المح���ك.. مراجعات قوى «الإ�سالم ال�سيا�سي» بين التط���ور والجمود، �سحيفة ال�سرق 
الأو�سط، 30 مايو )201.

)25) عمرو دراج: مراجعات �سيا�سية.. بين الدعوي والحزبي، موقع ال�سراج الإخباري، 12 مار�س )201، على رابط:
http://www.essirage.net/node/(((0 
))2) فريدري���ك وي���ري: اإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا: التوفيق بي���ن ال�سيا�سة واإعادة بناء الأمن، موؤ�س�سة كارنيغ���ي لل�سالم الدولي ، 24 �سبتمبر 

 http://carnegie-mec.org/201(/09/2(/ar-pub-((9((  :2014، على رابط
)27) نف�س المرجع ال�سابق.

�لع���اّم. �إ�سافًة �إل���ى �لّتاأكيد على �لف�سل بي���ن �ل�سيا�سّي و�لدعوّي، من منظ���ور �أّن خلط �ل�سيا�سّي 
بالدعوّي يمّثل خًطاأ فادًحا في حّق �لعمل �لدعوّي �سيوؤول �إلى �نهياره حتًما. وهذ يعني �أّن �لجماعة 
�س في عملها �لدعوّي، و�أن تترك لأفر�دها �لخيار في �لنتظام بالعمل �ل�سيا�سّي  ق���ّررت �أن تتخ�سّ
م���ن خ���الل �لأحز�ب �لقائمة، دون �إل���ز�م �أع�سائها �للتحاق بحزٍب معّيٍن، بم���ا ير�ّسخ كونه عماًل 
مدنًيا، ل دخل لالأيديولوجيا فيه، وهو ما يعّد تطّوًر� لمفهوم �لعمل �ل�سيا�سّي لدى �لجماعة، �إ�سافًة 

�إلى ربطه �ل�سارم بمرجعّية �لقو�نين �لمحّلّية و�لّد�ستور)21(. 
و�ستتبّنى عملّية �لمر�جعات و�لت�سحيحات –طبًقا لل�ّسوقي- �سناعة ثقافٍة جديدٍة د�خل �لجماعة 
تمّكنه���ا م���ن تحقي���ق نجاح���اٍت 
في و�قعه���ا �لمجتمع���ّي، �إ�سافًة 
�إل���ى �بتعاده���ا ع���ن �لمناكفات 
�ل�سيا�سّي���ة �لتي تعّمق �لخالفات 
ف���ي �لمجتمع)22(، حي���ث �سّتتجه 
�إلى �إعادة �سياغ���ة خطابها بما 
يب���رز �سفته���ا كحرك���ٍة وطنّي���ٍة 
ليبّيٍة، �إ�ساف���ًة �إلى �إعادة �لنظر 
ف���ي �أ�س����س عالق���ة �لمنّظم���ات 
�ل�سبيه���ة في �لمحي���ط �لإقليمّي 
عل���ى  �لّتركي���ز  م���ع  و�لعال���م، 
و�سينتج  �لليبّي���ة.  �لخ�سو�سّي���ة 
�ّلت���ي  �لمر�جع���ات  ه���ذه  ع���ن 
�ست�س���ل �إلى محّطته���ا �لنهائية 
نهاية هذ� �لعام )2017(؛ �إحد�ث تغيير�ٍت كبيرٍة وعميقٍة تتعّلق بال�سم و�ل�سعار)23(. ومن �لمتوّقع 
�أن توؤّثر هذه �لمر�جعات على نحٍو ملمو�ٍس على �لمز�ج �لعاّم في ليبيا تجاه �لجماعة، بعد �أن باتت 

تو�جه �تهاماٍت باأّنها �أحد �أ�سباب �لأزمة �لعاّمة في ليبيا. 
       وم���ن �لمعتق���د �أّن جماع���ة �إخ���و�ن ليبي���ا في تبّنيها فك���رة �لمر�جعات، قد تاأّث���رت بمر�جعات 
"حركة �لّنه�سة" �لتون�سّية �ّلتي مار�ست فيها نقًد� ذ�تًيّا، نتج عنه �إفر�ز روؤيٍة جديدٍة حول �سرورة 
لة �ّلتي �أفرزتها مر�جعات �إخو�ن ليبيا، مع  ف�سل �لجانب �لدعوّي عن �ل�سيا�سّي. وهو نف�س �لمح�سّ
ف���ارق رئي����س وهو �أّن مر�جعات "�لّنه�سة" جاءت بعد �لإرث �لثقيل لتجربة �لحركة في �لحكم بين 

)21) جماعة الإخوان الم�سلمين بليبيا تدخل مرحلة التفكك والنهيار: مرجع �سابق.
)22) الحالة الليبّية، تقرير �سهر فبراير 2017 :مرجع �سابق.

)23) جماعة الإخوان الم�سلمين بليبيا تدخل مرحلة التفكك والنهيار: مرجع �سابق.

تحظى جماعة "الإخوان" بليبيا بدعٍم اإقليمٍيّ مواٍز من قَبل ال�ّسودان وقطر وتركيا.
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غط على م�سر لتحجيم دعمها لّلو�ء  تون����س وم�سر)34(؛ ومن �لمعتقد �أّن �لهدف من ذلك ه���و �ل�سّ
حفتر.

�إخو�ن ليبيا.. �شيناريوهات محتملة
ف���ي �سوء ما �سبق، يمكن �لقول �إّن م�ستقبل جماعة "�لإخو�ن" في ليبيا يتاأرجح بين �سيناريوهين؛ 

بالتط���ّور�ت  �أحدهم���ا  يرتب���ط 
�لع�سكرّية عل���ى �لأر�س، و�لآخر 
�ل�سيا�سّية   �لحلحل���ة  بمب���ادر�ت 

لالأزمة.
١- �شيناريو �لإق�شاء 

ينطلق ه���ذ� �ل�سيناريو من و�قع 
�ن�س���د�د �أف���ق �لح���ّل �ل�سيا�س���ّي 
لالأزمة �لليبّية، وتجّلي موؤ�ّسر�ت 
�ن���دلع مو�جهاٍت م�سّلحٍة و��سعٍة 
�لط���رف  ب���ات  �أطر�فه���ا؛  بي���ن 
�لل���و�ء  جّله���ا  ف���ي  �لمنت�س���ر 
حفت���ر، �ّلذي �أ�سحى �ل�سخ�سية 
�لأق���وى في ليبي���ا و�أكثرها �إثارًة 
تمّك���ن  بعدم���ا  لال�ستقط���اب، 
�لعدي���د  عل���ى  �ل�ّسيط���رة  م���ن 
م���ن �لمناط���ق �لليبّي���ة، ل �سّيما 

�ل�س���رق، �ّلذي �أ�سبح �سّيده بال منازع. فرغم وجود حكومة وفاٍق معترٍف بها دولًيّا، غير �أّن �لقر�ر 
فعلًي���ا ب���ات ي�سنع في مقّر حفتر �لع�سكرّي في "�لمرج" بال�ّسرق، بل �أ�سحى �بنه "�سّد�م" ي�سطلع 
ة في �سرقّي  ���ا. وتعود �سعبّية حفتر، وخا�سّ ا �أو د�خليًّ ب���دور تتز�يد �أهّميّته بمرور �لوقت �سو�ء محّلًيّ
ليبي���ا، �إل���ى عو�مل عّدٍة متباينٍة: �أّولها؛ �أّن���ه ُينظر �إليه كتج�سيٍد لفكرة جي����سٍ وطنٍيّ و�حٍد يحارب 
�لميلي�سي���ات ويتمّكن م���ن �لتغّلب عليها. ثانيها؛ �أّن برنامجه للتخّل�س م���ن تّيار �لإ�سالم �ل�سيا�سّي 
وجماعات���ه �لم�سّلحة، يعّول على �سطٍر كبيٍر فيه، على �عتقاده بعدم ثقة �لمو�طنين في هذ� �لتّيار. 

ثالثها؛ �أّن حفتر ُينظر له لدى قطاٍع من �لليبّيين، على �أّنه رجل �لقانون و�لّنظام في دولٍة تفتقر 

)34) �سالح الحامدي: اآخر م�ستجدات الو�سع الجيو�سيا�سي في ليبيا وتداعياتها على منطقة ال�ساحل ال�سحراوي و�سمال اإفريقيا، موقع مجلة ليدرز 
 http://ar.leaders.com.tn/article :العربية الإلكترونية، 17 مار�س 2017، على رابط

مع �ل�سيا�سة �لم�سرّية تجاه ليبيا؛ باإعالنها دعم �ّتفاق "ت�ساُرك �ل�ّسلطة"power-sharing في ليبيا؛ 
يت�سّم���ن �أع�س���اء من "�لإخو�ن" �إلى جانب �آخرين، وهو �لرّد �ل���ذي �أغ�سب �لقاهرة)28(. �أّما دولة 
�لإم���ار�ت �لعربّي���ة �لمّتح���دة، فيكمن جزٌء كبيٌر م���ن د�فعها من هذ� �لنخ���ر�ط؛ في �لتخّوف من 
�سع���ود "�لإخ���و�ن" في �لمنطقة، ومن ثّم دعمت حفتر ع�سكرًيا، ولكن م���ع �لتز�ٍم �سيا�سٍيّ �أقّل من 

جانبه تجاه �أبو ظبي)29(. 
ف���ي �لمقاب���ل؛ تحظى جماعة "�لإخو�ن" بليبيا بدعٍم �إقليم���ٍيّ مو�ٍز من قَبل �ل�ّسود�ن وقطر وتركيا، 
فهن���اك �ّتهام���اٌت ليبّي���ٌة ر�سمّي���ٌة �إلى �ل�ّس���ود�ن بوجود نفوٍذ له���ا د�خل ليبيا "عبر دع���م جماعاٍت 
�إ�سالمّيٍة كالإخو�ن، وجهادّيٍة كاأن�سار �ل�سريعة". �إ�سافًة �إلى �ّتهاٍم مماثٍل لقطر بدعم "�لإخو�ن" 
ا. فح�سب �لمتحّدث �لر�سمّي با�سم �لجي�س �لليبّي،  ا و�إعالمًيّا، وع�سكرًيّ ا ومالًيّ ���ا و�قت�سادًيّ �سيا�سًيّ
قام���ت قط���ر بتهريب �لأ�سلحة �إل���ى تنظيماٍت متطّرفٍة ع���ّدٍة، منها ما �أُطلق علي���ه "تنظيم �لدروع 
�لإخو�نّي���ة" �لتابعة لجماعة �لإخ���و�ن)30(. �أّما تركيا فقد وّجهت لها �نتق���اد�ت حاّدة بتدّخلها "في 

�ل�سر�ع �لليبّي- �لليبّي ودعمها لإخو�ن ليبيا، وت�سليح �ل�سالمّيين �لمت�سّددين فيها)31(.
وق���د �أّك���د �لّتقرير �لّنهائ���ّي لفريق خبر�ء �لأمم �لمّتح���دة في ليبيا، �ل�سادر ف���ي 8 مار�س 2016؛ 
�س���روع كلٍّ من �لإمار�ت وم�سر وقطر وتركيا و�ل�ّسود�ن –بالإ�سافة �إلى �أفر�ٍد و�سركاٍت- بانتهاك 
حظر �ل�سالح �لمفرو�س على ليبيا منذ 2011، عن طريق نقل �لأ�سلحة �أو �لّذخائر �أو �لّطائر�ت �أو 
�لمركب���ات �لمدّرعة �إلى �أطر�ف �ل�سر�ع)32(. ويّت�سح من ذلك تدّخل �لأطر�ف �لإقليمّية وتوّزعها 

على �لقوى �لمت�سارعة في ليبيا؛ كّل ح�سب غايته.  
���ٍة، للجي�س �لليبّي بقيادة حفت���ر، جماعة "�لإخو�ن" بها  وق���د �أقل���ق �لدعم �لم�سرّي، ب�سفٍة خا�سّ
فطالب���ت ف���ي يوني���و 2017؛ �لجز�ئر بلع���ب دوٍر �أقوى ف���ي ما �أطلق���ت عليه "رف�س ومن���ع �لتدّخل 
�لع�سكرّي �لم�سرّي و�لأجنبّي في ليبيا". حيث �عتبر حزب �لجماعة �أّن ذلك يعّد محاولًة لت�سدير 
�لم�س���اكل �لم�سرّية �إلى ليبي���ا، ��ستغالًل للظروف �ل�ستثنائية �لتي تعي�سه���ا)33(.  وربما كان �سبب 
مطالب���ة �لجز�ئر، مرجع���ه �إلى �أّنها ع�سو في �لمبادرة �لثالثّية لل�ّسالم في ليبيا و�ّلتي �نطلقت في 
19 فبر�ي���ر 2017، بمب���ادرٍة من �لّرئي�س �لتون�س���ّي �لباجي �ل�سب�سي، وت�سّم �إل���ى جانب �لجز�ئر، 

(2(( Toaldo, Mattia: Libya’s competing centers of power, Op. Cit. 
(29( Ibid.
)30) الم�سماري: قطر وال�سودان دعموا الإخوان فى ليبيا وتعاونوا ل�سرقة مخازن الجي�س الليبّي، موقع اإيوان ليبيا، 24 يونيو 2017، على رابط:
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=1191((
انظر كذلك: الجي�س الليبّي: قطر مولت اأخوان ليبيا ودعمت 4 تنظيمات اإرهابية، موقع 24 للدرا�سات العالمية، 24 يونيو 2017، على رابط:
http://2(.ae/article 

)31) تركيا الراعية لإخوان ليبيا ت�ستعجل اعادة فتح �سفارتها في طرابل�س، موقع ميدل اي�ست اأونالين، 30 مايو )201، على رابط:
http://www.middle-east-online.com/?id=22(9((
((2(   Libya: Events 201(, Human Rights Watch, Jan 2017, P. (، Link:
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/libya

)33) حزب العدالة والبناء الليبّي يدعو الجزائر بمنع التدخل الع�سكري الم�سري، موقع الجزائر اليوم، 3 يونيو 2017، على رابط:
   http://aljazairalyoum.com

�سالم اأبوحنك ع�سو مجل�س �سورى جماعة "الإخوان الم�سلمين" الليبية.
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�لثالثّي���ة لح���ّل �لأزم���ة �لليبّية، �ّلت���ي ترعاها تون����س و�لمدعومة دولًي���ا، على نحٍو متف���اوٍت، حيث 
ينظ���ر �إليها بعّده���ا �لحّل �لأنموذجّي لتحقيق �ل�ستق���ر�ر و�ل�ّسالم لل�ّسعب �لليب���ّي؛ نظًر� لترّكزها 
" من خالل م�سالح���ٍة �ساملٍة لكّل �لفرقاء  -ليبيٍّ عل���ى �سرورة �لّدفع في �تج���اه حلٍّ �سيا�سيٍّ "ليبيٍّ
ب���دون �أّي �إق�ساٍء. �لملف���ت في هذه �لمبادرة �لإقليمّية؛ ولوج �لدبلوما�سّي���ة "�ل�سعبّية" �أو �لمو�زية 
عل���ى �لخّط من خ���الل زيارة رئي�س حزب حركة "�لنه�سة" �لتون�سّي���ة ر��سد �لغنو�سي للجز�ئر في 
فبر�ي���ر 2017 في �إط���ار م�سعًى لإقناع �أطر�ف ليبّيٍة مح�سوبٍة على �لإ�س���الم �ل�سيا�سّي بالم�ساهمة 
في �لمبادرة)39(. ومن �لمعتقد �أّن �لمق�سود بهذه �لأطر�ف جماعة "�لإخو�ن" وجناحها �ل�سيا�سّي 
على نحٍو محّدٍد، حيث �إّن رئي�س حزب "�لعد�لة و�لبناء" كان في زيارة للجز�ئر في �لّتوقيت نف�سه؛ 

لبحث �سبل تحريك �لمياه �لّر�كدة لالّتفاق �ل�سيا�سّي)40(. 
وم���ن �لمعتق���د كذل���ك �أّن �لجز�ئر-بمو�فقٍة ر�سمّيٍة تون�سّي���ٍة- هي �ّلتي دع���ت �لغنو�سي لأد�ء هذه 
�لمهّمة، ويو�سف �لغنو�سي ب� "دينامو" �لدبلوما�سّية �لتون�سّية �لخفّي، �إ�سافًة �إلى عّده �إحدى �أدو�ت 
�لّتاأثير �لمهّمة على �إخو�ن ليبيا و�لذين يتقاربون مع �إخو�ن تون�س من حيث عالقة �لّتاأثر و�لّتاأثير. 
و�سبق �أن ��ستعانت �لجز�ئر به في نوفمبر 2016، بناًء على مطالب �سخ�سّياٍت مح�سوبٍة على نظام 
�لقّذ�ف���ي؛ كو�سيط ف���ي مهّمة تق�سي بتليين مو�قف �إخو�ن ليبي���ا، و�إ�سر�كهم في ترتيبات �لمرحلة 
�لمقبل���ة؛ بعّده���م، ح�سب و�سف تلك �ل�سخ�سّي���ات، "قّوًة ل يمكن تجاهله���ا" لإحد�ث �ختر�ق في 

�لملف �لليبّي و�إنهاء حالة �لنق�سام �ل�سيا�سّي)41(.
ه���ذ� �ل�سيناريو �لخا�ّس با�ستمر�ر تمو�سع "�لإخو�ن" وعدم تغييبهم عن �لم�سهد �ل�سيا�سّي �لليبّي 
ل تعار�س���ه معظ���م �لقوى �لّدولية �لمعنية بال�ساأن �لليبّي، رغم �ختالف �أجندتها، بل �إّن بع�س تلك 
�لق���وى �ّلتي تطالب باإيجاد موقٍع يرت�سيه حفت���ر في �لمجل�س �لرئا�سّي؛ ت�سترط �أّل يغالب به �سائر 
�لخ�س���وم. �إ�ساف���ًة �إلى ذلك فاإّن هذ� �ل�سيناريو من �لمرّج���ح �أّل يلقى معار�سًة �إقليميًة، �سوى من 

، لأ�سباٍب بدت معروفًة. م�سر و�لإمار�ت �لمناه�ستين لجماعة "�لإخو�ن" على نحٍو عاٍمّ
مجم���ل �لق���ول؛ من �لمعتقد �أّن جماعة "�لإخ���و�ن" في بليبيا، لديها من �لأجن���د�ت ما يمّكنها من 
�لتعاط���ي مع �ل�سيناري���و �لأ�سو�أ، �ّل���ذي عا�سته و�قعًيا �إبان فت���رة نظام �لقّذ�ف���ي، و�ّلذي نّكل بهم 
و�عتق���ل �لعدي���د منهم و�س���ّل ن�ساطهم تماًم���ا، ورغم ذلك لم تنت���ه، بل تمّكنت ُبعي���د �سقوطه من 
��ستجم���اع قو�ها و�لعودة للم�سهد �لليبّي. �إ�ساف���ًة �إلى ذلك، فاإّن عملّية �لمر�جعات و�لّت�سحيحات 
، �سيمّكنها م���ن �لّتكّيف مع مختلف تطّور�ت �لأزمة  �لآنّي���ة، �ّلت���ي تجريها �لجماعة على نحٍو طوعيٍّ

�لليبّية، وهو ما �سيحافظ على تمو�سعها على نحٍو نوعيٍّ د�خل �لم�سهد �ل�سيا�سّي ¶

)39) �سالح الحامدي: مرجع �سابق.
)40) الحالة الليبّية، تقرير �سهر فبراير 2017: مرجع �سابق.

)41) الغنو�سي يتو�سط للم�سالحة بين الخوان الم�سلمين والنظام ال�سابق في ليبيا، موقع اإيوان ليبيا، )1 نوفمبر )201، على رابط:
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?

للقانون على نحٍو متز�يٍد)35(. 
، حّتى  حقيقًة، يحمل حفتر قدًر� كبيًر� من �لمقت و�لزدر�ء لالإ�سالمّيين �ل�سيا�سّيين على نحٍو عامٍّ
�أّنه �أّكد بجالٍء موقفه منهم بقوله: "هناك ثالثة خيار�ٍت �أمام هوؤلء: تحت �لّتر�ب، �أو في �ل�ّسجن، 
�أو خ���ارج �لب���الد")36(.  وبم���ا �أن حفتر يعّد جماع���ة "�لإخو�ن" عل���ى ر�أ�س �لّتنظيم���ات �لإرهابّية 
�لعامل���ة ف���ي ليبيا، و�ل�ّساعّية �إلى بلقنتها، لذ� فاإّنه في حال تمّكنه من ح�سم �لأمور و�ل�سيطرة على 
�لمناط���ق �لليبّية كاّفَة، و�لو�سول �إلى �سّدة �لحكم، فاإّن خيار�ته �لثالثة �ستكون مو�سع �ختبار على 
ه���ذه �لجماعة، على نحٍو يوؤّدي �إل���ى �إق�سائها تماًما من �لم�سهد �لليب���ّي برّمته، على غر�ر �لحالة 

�لم�سرّية.
ويته���ّدد تحقي���ق هذ� �ل�سيناريو في �إطاره �لع���اّم )�أي في ما يتعّلق بو�سول حفت���ر لل�ّسلطة( عو�مل 
ع���ّدة؛ منها �أّن �لعديد من �لق���وى �لوطنّية �لد�عمة له بد�أ ي�ساورها �لقلق من طموحاته �ل�سيا�سّية، 
و�سعف كفاءته �لع�سكرّية، وقدرته على ن�سر �ل�ستقر�ر في ليبيا عن طريق حكمه �لع�سكرّي؛ و�ّلذي 
قد ي���ودي بطبيع���ة �لحال �إل���ى حياده ع���ن �لم�سار 
�لديمقر�ط���ّي و�لنزلق �إل���ى �سلطوّيٍة جديدٍة، حال 
و�سوله �إلى قّمة �لهرم، ما يعني �إعادة �إنتاج قذ�في 
�آخر)37(. ومن ناحية �أخرى، من �ل�سعوبة بمكان �أن 
تدعم �لق���وى �لكبرى -ل �سّيما �لولي���ات �لمّتحدة 
و�لّتح���اد �لأوروب���ّي- مثل هذ� �ل�سيناريو، و�ّلذي ترى فيه و��سنط���ن �أّنه بمثابة تعبيد للّطريق �أمام 
ح�سول رو�سيا على نفوٍذ مطلٍق في ليبيا، مقابل تر�جع لدورها �أو دور حلفائها �لأوروبّيين، ومن ثّم 
تهدي���د م�سالحهم���ا فيها. �إ�سافًة �إلى �أّن �لوليات �لمّتحدة تدع���م �أ�سا�ًسا مبد�أ �أن تكون �لموؤ�ّس�سة 
�لع�سكرّية �لليبّية، �لخا�سعة لقيادة حفتر؛ تحت قيادة �سلطة �لمجل�س �لرئا�سّي وحكومته �لمعترف 
ا)38(، ومن ثّم فاإّنه في ح���ال و�سوله لل�ّسلطة، �سيعّد ذلك �نقالًبا؛ وهو ما �سي�سعف من  بهم���ا ر�سمًيّ

فر�س �لعتر�ف به دوليًّا، ما �سيوؤّدي �إلى ف�سل مخّططه �لإق�سائّي.
٢- �شيناريو ��شتمر�ر �لتمو�شع

يرتب���ط ��ستمر�ر تمو�س���ع جماعة "�لإخو�ن" في �لم�سهد �ل�سيا�سّي �لليبّي على نحٍو كبيٍر، بان�سو�ء 
"�لإخو�ن" في مبادرة �سالٍم �أ�سمل و�أعّم من م�سار �ّتفاق �ل�سخير�ت، �لذي ي�ستثني �أطر�ًفا ليبّيًة 
فاعلًة من �لم�ساركة فيه �أو في تعديل بنوده. وفي هذ� �لإطار يمكن للجماعة �لتعاطي مع �لمبادرة 

(((( Toaldo, Mattia: The Haftar factor in Libya’s puzzle, Mideast Flashpoints, 2( June 2017, Site of Aspen Institute 
Italia, Link: https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online

))3) فريدريك ويري: هل تّتجه ليبيا نحو قذافي اآخر؟، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدولي، 1 اأكتوبر 2015، على رابط:
  http://carnegie-mec.org/201(/10/01/ar-pub-(2(9(

)37) نف�س المرجع ال�سابق.
)38) الحالة الليبّية، تقرير �سهر فبراير 2017: مرجع �سابق.

بات اللواء حفتر الطرف المنت�شر 
في جّل المواجهاٍت الم�شّلحٍة، 
وال�شخ�شية الأقوى في ليبيا 
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"اإخوان" ال�سودان: 
من التمّدد اإلى االنكفاء

اكت�صب��ت جماعة "الإخ��وان الم�صلمين" في ال�ص��ودان زخًما كبي��ًرا في اأعقاب 
"الربيع العربّي"، وت�صّخمت اآمالها في الفوز منفردًة بحكم ال�صودان بعد و�صول 
الجماعة للحكم في م�صر وتون�ش وتحقيقها مكا�صب �صيا�صيٍة ملمو�صٍة في ليبيا. 
غي��ر اأّن ال�صدمات اّلتي تلّقتها الجماعة واأذرعها ال�ّصيا�صّية �صواء في م�صر، اأو في 
تون�ش، اأو في ليبيا، دفعت جميعها "الإخوان" في ال�صودان اإلى ا�صت�صعار الخطر 
وانك�ص��اف الحج��م الحقيقّي للجماع��ة داخل ال�ص��ودان. وج��اءت وفاة ح�صن 
التراب��ّي لت�ص��ع الجماعة اأم��ام مفترق طريق حقيق��ّي لم تح�صمه بع��د. وفي ظّل 
ا فاإّن م�صتقبل الجماعة، اّلتي  ��ا واإقليمًيّ عبة اأمام نظام الب�صير داخلًيّ الخي��ارات ال�صّ
ان�ص��وى العديد من عنا�صرها في بنية هذا الّنظ��ام ويعرفون با�صم "نا�ش الق�صر"، 
يواج��ه خي��اراٍت اأ�صعب تتعّلق بالقب��ول ال�صعبّي ال�صودان��ّي "ال�صوفّي" للتنظيم 
وتغّير مزاج الت�صامح اإزاءها، وا�صتمرار اعتماد الّنظام على الجماعة كورقة �صغٍط 
��ا، وقبل كّل ذلك ت�صّو���ش الروؤية عقب رحيل  ا اأم اإقليمًيّ وم�صاوم��ٍة �ص��واء داخليًّ
الأب الروحّي للجماعة )الترابّي( وخلّو �صفوفها من قيادة م�صابهة اأو قريبة منه.

كان عمل اإخوان ال�ّسودان مقارنًة باإخوان م�سر اأقّل حداثًة وتنظيًما.

�لإ�سالمّي���ة  �ل�ّسريع���ة  تطبي���ق 
ف���ي �ل�ّس���ود�ن. و�أ�ّس�ست جماعة 
�لم�سلمين" �لم�ستقّلة  "�لإخو�ن 
ف���ي �ل�سود�ن ف���ي �لع���ام 1954 
��ستق���الل  تحّدي���ات  وو�جه���ت 
�ل�سود�ن )�ّل���ذي تقّرر حينذ�ك 
ف���ي �لع���ام 1956( وم���ا بع���ده. 
وتمّتعت �لجماعة بفر�سة كبيرة 
�أّن �لنخب���ة  ف���ي �لنم���ّو خا�س���ًة 
�لمتعّلمة كانت محدودًة، وكانت 
�لّرئي�س���ة  �ل�ّسيا�سّي���ة  �لأح���ز�ب 
خا�سع���ًة لإح���دى �لمجموعتي���ن 
�لمتناف�ستين وهما �لأن�سار �ّلتي 
تنتمي لعائلة �لمهدّي، و�لختمّية 
�ّلت���ي تقودها عائل���ة �لميرغني. 
هاتي���ن  �سب���كات  وكان���ت 
�لمجموعتي���ن تمار����س �سيا�س���ًة 
�إ�سالمّي���ًة بالفعل وتربط �لتعليم 
و�للتز�م �لدينّي في مجتمعاتهم 
�لمحلّي���ة ب�سياغ���ة �ل�ّسيا�س���ات 

على �لم�ستوى �لوطنّي.
�ل�ّس���ود�ن  �إخ���و�ن  عم���ل  وكان 
مقارنًة باإخو�ن م�سر �أقّل حد�ثًة 
وتنظيًما. و�خت�سر �لبع�س مهّمة 
�إخو�ن �ل�ّس���ود�ن )في ظّل وجود 
عقبة �لختمّي���ة و�لأن�سار( على 
�أّنها زعزع���ة �لهيمنة �لإ�سالمّية 
�ل�ّسائدة ف���ي �لمجتمع �ل�سود�نّي 
فك���ر  ل�سال���ح  بنائه���ا  و�إع���ادة 

�إدخال  ولي����س  "�لإخ���و�ن"، 

محمد عبد �لكريم

ا في �ل�ّسود�ن في �لعام 1949، وظهرت من �لّطلبة �ّلذين  تكّونت جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" ر�سمًيّ
بد�أو� في تنظيم �لجماعة في �لجامعات خالل �لأربعينّيات. وظّلت مجموعات �لطاّلب �لجامعّيين 
�لعم���اد �لأ�سا�س���ّي للجماع���ة. وكان���ت �لجماعة ترّك���ز بالأ�سا�س عل���ى ق�سّية كبيرة وه���ي ماأ�س�سة 
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�لتر�بّي في موؤتمر للقادة �لإ�سالمّيين في �لكويت في �لعام 1989 وتو�سية هذ� �لموؤتمر بوجوب �أّل 
ت�ستغّل �لحرك���ة �لإ�سالمّية �لنقالبات �لع�سكرّية كو�سيلة لال�ستيالء على �ل�ّسلطة وكفالة �لحّرّيات 
كقيمة �أ�سا�سّية لالإن�سان فاإّنه نّحى هذه �لّتو�سيات جانًبا في �لعام نف�سه وقّرر �لم�ساركة في "ثورة 

يونيو 1989")4(. 
و��ستطاع���ت جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" لأّول مّرة في تاريخها �لو�سول لل�ّسلطة في �نقالب يونيو 
1989، وكان �لأم���ر مباغًت���ا لكثير م���ن �ل�ّسود�نّيين �ّلذين لم يت�سّور �أحده���م و�سول هذ� �لّتنظيم 
�إل���ى �لحك���م من قبل، �إذ كان ه���ذ� �لتّيار -حّتى مرحل���ة �ل�ستينّيات- مجّرد تنظي���م هام�سّي لي�س 
لدي���ه وزن، لكّن���ه تمّكن عبر ت�سّلقه �لأنظمة �لّديكتاتورّية �أن تكون له قاعدة وتهّياأت له �لّظروف �أن 
ي�س���ل لل�ّسلطة في �ل�ّس���ود�ن. وفي حين كانت �لجماعة مقّربًة من ر�أ����س �لّنظام -�ّلذي �أّكد مر�ًر� 
عل���ى ��ستقاللّي���ة �لجماعة و�أّنها ل تنتمي للتنظيم �لعالمّي بل �إّنها "جماعٌة �سود�نّيٌة وطنّيٌة"- نظر 
�أغل���ب �لمعار�سين للجماعة لها على �أّنه���ا ج�ّسدت "تجربة �ل�ستبد�د و�لديكتاتورّية معًا"من حيث 
�إّن �ل�ستب���د�د يقوم �أ�سا�ًسا على تفكيٍر دينٍيّ مطل���ٍق يتاأ�ّس�س على �إ�سد�ر �لأو�مر �لتع�سفّية ��ستناًد� 
لت�س���ّور�ت ديني���ٍة. وتقوم �لّديكتاتورّي���ة بتكري�س دور �لحاك���م ��ستناًد� �إلى مفهومّي���ات �ل�ستبد�د 
ب�سكل���ه �لّدين���ّي و�لمدن���ّي �ّلذي يتج�ّسد ف���ي �لتحّكمّية ف���ي ممار�سة �ل�ّسلطة وق�سره���ا على �أفر�د 
�لّتنظي���م، و�إلغاء �لموؤ�ّس�س���ات �ل�ّسيا�سّية و�لجتماعّي���ة كاّفًة، و�إلغاء �لحّري���ات �لمدنّية وتقييدها، 
و�سيطرة �لنفعالّية و�لندفاعّية على عملّية �سنع �لقر�ر، وقتل �لمعار�سين و�لّتخويف بكّل �لو�سائل 

من �أجل ��ستمر�ر �لحكم وغيرها)5(.
وعل���ى �لّرغم من �لوقائع �ّلتي ي�ستن���د لها مثل هذ� �لّر�أي فاإّنه يحّمل جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" 
�ل���ّدور �لأكب���ر في توجيه نظام �لب�سير، وهو �أمٌر يفتقر �إلى �لّدّقة، فالمالحظة �لأ�سا�سّية ت�سير �إلى 
�أّن عم���ر �لب�سي���ر ل ينتم���ي لجماعة "�لإخو�ن �لم�سلمي���ن" ولي�س قريًبا من �أفكاره���ا، و�أّن �لّرئي�س 
�ل�سود�ن���ّي نجح طو�ل حكمه �ّلذي يقترب من عامه �لثالثين في تحييد جماعاٍت وتيار�ٍت �سيا�سّيٍة 
و�أيديولوجّي���ٍة ل�سالح �لّنظ���ام وفي قلبه "حزب �لموؤتمر �لوطنّي" )ورّبما في تنحية �أّية قيادٍة تبرز 
حول���ه بدًء� من نائبه �لّر�حل �لّزبير محمد �سالح �ّل���ذي لقي م�سرعه في حادث طائرة �سهير في 
فبر�ي���ر 1998 و�أثيرت حوله �أقاويل كثيرٌة، و�إقالة رئي����س مكتبه �لفريق طه عثمان في يونيو 2017 
عل���ى �لّرغم من �سهرته في ظ���ّل �لب�سير ورجل �لخليج في �لخرط���وم( . و�أّن"�لإخو�ن �لم�سلمين" 
ا. ول يجب �أن تتجاوز �لروؤية  ا �أم �إقليمًيّ ظّلو� ورقًة هاّمًة في يد هذ� �لّنظام لل�سغط بها �سو�ء محّليًّ

�لمدّققة في جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" حدود هذ� �لدور.
وبالتال���ي ف���اإّن �لجماعة كانت ف���ي مرتبة "�أعو�ن" نظ���ام �لحكم ولي�ست �لجه���ة �ّلتي تحّركه. 

(((  Omer M Shurkian, The early days of Inqaz regime in Sudan, Op. Cit.
.http://www 2017 5) اأحمد محمود اأحمد: الأخوان الم�سلمون في ال�سودان-اأو تهافت التهافت، موقع حريات، 8 يونيو(

hurriyatsudan.com/?p=22(((0 

�لّدين في نظاٍم �سيا�سٍيّ علمانيًّ ب�سكًل كبيًر كما كان �لحال في م�سر)1(.
وكان ح�سن �لتر�بّي �لأميّن �لعام للجماعة منذ �لعام 1964 وبد�أ في �لعمل مع نميري في منت�سف 
�ل�سبعينّي���ات حيث ب���د�أ "�لإخو�ن �لم�سلمون" �لعمل لال�ستيالء على �ل�ّسلطة ع�سكرًيا منذ ما عرف 
ا في �لع���ام 1983 ولعب دوًر�  بالم�سالح���ة �لوطنّي���ة في �لع���ام 1977. و�أ�سب���ح �لتر�بّي نائًب���ا عامًّ
رئي�ًس���ا في تطبيق �ل�ّسريعة في عه���د جعفر نميرّي. وقّرر �لإ�سالمّي���ون �ل�ستيالء على �ل�ّسلطة في 
�لع���ام 1985 عندم���ا تدهور زو�جهم �ل�ّسيا�سّي مع نظام نميرّي. غير �أّن ت�سارع �لأحد�ث و�ل�ّسقوط 
�لمباغ���ت للّرئي�س نميري في �لنتفا�س���ة �ل�ّسعبّية في �أبريل 1985 �أجبرتهم على تاأجيل مغامرتهم 
وكب���ح جماحه���م. ثّم ج���اء توّلي 
عب���د �لّرحم���ن �لح�س���ن �س���و�ر 
�لّدهب من�س���ب رئي�س �لمجل�س 
�لع�سكرّي �لنتقالّي، وهو ما كان 
�أم���ًر� مر�سًيا للجبهة �لإ�سالمّية 
�لوطنّي���ة، و�ّلتي �خت���ارت �لبناء 
���ا وع�سكريًّا على  ���ا وماليًّ �سيا�سيًّ

وجود �سو�ر �لّدهب)2(. 
وبع���د �سق���وط �لّرئي����س نمي���ري 
كان �لتر�ب���ّي فاع���اًل ف���ي جبهة 
�لخا�سع���ة  �لوطن���ّي  �لإنق���اذ 
بدورها لهيمنة جماعة "�لإخو�ن 
�لم�سلمي���ن" و�سّمت �لعديد من 
�لأح���ز�ب �لإ�سالمّي���ة �ل�سغيرة 
ونجح���ت ف���ي تحقيق �نت�سار�ٍت لفت���ًة في �لنتخاب���ات �ل�سابقة على �نقالب يوني���و 1989. و�ألقى 
�لب�سي���ر عقب �لنقالب �لقب�س على �لتر�بّي وق���ادة �لأحز�ب �ل�ّسيا�سّية �لأخرى، وظّل قيد �لإقامة 
�لجبرّي���ة ل�سهور عّدة. ولم تنجح هذه �لخطوة في �إقناع �ل�سود�نّيين بوجود تعاون كبير بين كلٍّ من 
�لتر�بّي وجبهة �لإنقاذ �لوطنّي من جهٍة ومجل�س قيادة �لّثورة من جهٍة �أخرى؛ فقد كان تاأثير جبهة 
�لإنق���اذ د�خل �لحكوم���ة و��سًحا في �سيا�ساتها، كم���ا دخل �لعديد من �أع�س���اء �لجبهة في ت�سكيل 
�ل���وز�ر�ت �لمتعاقب���ة)3(. وكان من �لاّلفت في ر�أي مر�قبين �سود�نّيين �أّنه على �لّرغم من م�ساركة 

(1(  Mohammed Zahid and Michael Medley, Muslim Brotherhood in Egypt & Sudan, Review of African Political 
Economy, Vol. ((, No. 110, Religion, Ideology & Conflict in Africa (Sep., 200((v p. (9(.
(2(  Omer M Shurkian,  The early days of Inqaz regime in Sudan,  Sudan Tribune,  August 12,  2017 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article((227
(((   The Muslim Brotherhood، US Library of Congress http://countrystudies.us/sudan/70.htm
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�لّتعدي���الت �لمقترحات �ّلتي قّدمتها �لقوى �ل�ّسيا�سّية �لم�ساركة في �لحو�ر �لوطنّي �أو حو�ر �لوثبة 
و�ّلتي دعت �إلى تقليل �سالحيات �أجهزة �ل�ستخبار�ت و�لأمن وتحديد وظائف جهاز �ل�ستخبار�ت 
و�لأمن �لوطنّي في جمع �لمعلومات وتحليلها. وفي هذ� �ل�ّسياق طرحت دعوة لحّل �لحزب �لحاكم 
-ل���م تن�سّم لها جماع���ة "�لإخو�ن �لم�سلمين")7(- قبل �إجماع �لق���وى �ل�ّسيا�سّية على �إقر�ر د�ستور 
ا في �ل�ّسود�ن  د�ئم، وهي �لّدعوة �ّلتي بّررها �أ�سحابها بعدم تحقيق نظام �لب�سير حكًما ديمقر�طًيّ
تخّوًف���ا من �أن ي�سّكل ذل���ك تهديًد� لعمر �لب�سير �ّل���ذي تطلب �لمحكمة �لجنائّي���ة �لدولّية �عتقاله 

ومحاكمته في بر�غ، كما حدث للور�ن جباجبو وح�سين حبري وجيرمينكاتنجا)8(.
ويّت�س���ح م���ن ه���ذ� �لتباي���ن في 
موق���ف �لجماع���ة �أّن مو�ءم���ات 
�لجماع���ة لمو�قفه���ا ف���ي �ل�ساأن 
�لد�خل���ّي ل تج���روؤ عل���ى تجاوز 
�لّنظام �ّلذي �ساهمت في دعمه 
�لع���ام 1989  ف���ي  من���ذ قيام���ه 
و�ساهم���ت كذلك ف���ي ��ستمر�ره 
حّتى ه���ذه �للحظة وهيمنته على 
�ل�ّس���ود�ن ب�سكل  ف���ي  �ل�ّسيا�س���ة 

�سبه مطلق)9(. 
جماع���ة  م�ستقب���ل  ويرتب���ط 
بحزب  �لم�سلمي���ن"  "�لإخ���و�ن 
�ل�سعب���ّي"، �لمناف�س  "�لموؤتم���ر 
�لأّول لحزب "�لموؤتمر �لوطنّي" 

�لحاك���م من حي���ث �لقاعدة �لجماهيرّية، بغ�ّس �لّنظر عن �لتقدي���ر�ت �ّلتي ي�سعها "حزب �لأّمة" 
لنف�س���ه، وهي تقدير�ت مبالغ فيه���ا ب�سكل و��سح -يرى بع�س عنا�سر ح���زب �لأّمة �أّنه �إذ� �أجريت 
�نتخابات نزيهة فاإّن �لأّمة �سيفوز بن�سبة 60-70% من �لأ�سو�ت- كما �أّنه ي�سّكل �لمظّلة �ل�ّسيا�سّية 
�لأب���رز لتّي���ار �لإ�سالم �ل�ّسيا�س���ّي في �ل�س���ود�ن بف�سل �لقي���ادة �لتاريخّية لزعيم���ه �لر�حل ح�سن 
�لتر�ب���ّي و�ّلذي كان���ت له �سبكة عالقات و��سعة مع قياد�ت جماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في �سّتى 

�أنحاء �لعالم و�أبرزهم يو�سف �لقر�ساوي ور��سد �لغنو�سي وعنا�سر �لجماعة في م�سر. 

(7(  The NCP in Sudan، https://www.counterextremism.com/content/ncp-sudan
(((  Mahmoud A. Suleiman, Permanent constitution for Sudan requires the demise of Bashir regime, Sudan 
Tribune, August 1, 2017 http://www.sudantribune.com/spip.php?article((1((
(9(  Muslim Brotherhood in Sudan, Oxford Islamic Studies Online, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/
opr/t12(/e1((1 

ة بعد خروج  ويتوّق���ع بطبيعة �لحال تر�جع دور �لجماعة في �لفترة �لمقبل���ة تر�جًعا ملمو�ًسا، خا�سّ
�أعد�د متز�يدة على �لجماعة ومطالبتهم بتغيير ��سمها لتفادي مزيد من �ل�سغوط عليها.

� عل���ى هذه �لم�ساعي �أّكد �لمر�قب �لع���اّم في �ل�سود�ن �ل�سيخ علي محمد جاوي�س في منت�سف  ورًدّ
ن �ل�سم "له دلل���ٌة وقيمٌة ثقافّيٌة  يوني���و 2017 �أّن �لتنظي���م ل���ن يغّير ��سم���ه في ظّل �أّية ظ���روف، لأّ
وتاريٌخ طويٌل منذ �أن �أُ�ّس�ست �لجماعة كامتد�د للحركة �لم�سرّية �ّلتي �أ�ّس�سها ح�سن �لّبنا، و�أّن ��سم 
"�لإخو�ن �لم�سلمين" يوجد في �أكثر من ثمانين دولًة، بالّرغم من �لقبول بحقيقة �أّن �لخارجين 
ع���ن �لجماعة يحاول���ون تغيير ��سمها ليتمّكنو� م���ن �لم�ساركة في �أن�سطة خيرّي���ة. وقّلل من �أهّمّية 
هوؤلء �لخارجين على �لحركة معتبًر� �أّن �لأن�سطة �لخيرّية و�لجتماعّية جزء موروث في "�لإخو�ن 
�لم�سلمي���ن". كم���ا �أّن �لجماعة م�سّجلة ف���ي �ل�سود�ن، ولها د�ستورها �ّل���ذي ينظم عملها ولم يقّدم 
لها طلب لتغيير ��سمها. و�أكد �أّن �لجماعة لن تخون 
دم وت�سحيات �سهد�ئه���ا �ّلذين بذلو� �لمال و�لّروح 
و�سّردو� من منازله���م للدعوة لالإ�سالم تحت مظّلة 

�لإخو�ن)6(. 

م�شتقبل "�لإخو�ن �لم�شلمين" في 
�ل�شود�ن: �ل�شياقات �لمحّلّية و�لإقليمّية

تدخل �ل�سود�ن –و�سط �ل�سطر�ب �لإقليمّي �لمحيط بها في �لخليج �لعربّي وليبيا وجنوب �ل�ّسود�ن 
وعالق���ة ملتب�س���ة مع م�سر- في مرحلة هاّمة و�سط تكّهنات قوّي���ة بقرب �سقوط نظام �لب�سير على 
�لّرغ���م من �إعالن �لّرئي�س �ل�ّسود�نّي نّيته �لتر�ّسح في �لنتخاب���ات �لّرئا�سّية �لقادمة. وو�سط هذه 
�لحال���ة �لماألوفة من �لّترّقب في �ل�ّساأن �ل�سود�نّي ب�سكل ع���اّم تطرح جماعة "�لإخو�ن �لم�سلمين" 
)�لت���ي تنظر لنف�سها كقائدة للتّيار �لإ�سالمّي في �ل�ّسود�ن( نف�سها مجّددً� على �أّنها �لوريث �لقوّي 
�ّلذي ي�ستطيع ور�ثة نظام �لب�سير وقيادة �ل�ّسود�ن في �لمرحلة �ّلتي تلي �لب�سير على �لّرغم من �أّن 

�لو�سع �لد�خلّي و�لإقليمّي ل يوؤّدي �إلى هذه �لفر�سّية.
�لمحّلّي: •	�ل�ّشياق 

لق���د ب���رز و�حد من �أهّم �لتحّدي���ات �لّد�خلّية �أم���ام �لجماعة، في نهاية �أبري���ل 2017 عندما مّرر 
�لبرلمان �ل�ّسود�نّي قر�ًر� بتعديالٍت د�ستورّيٍة على �لحّرّيات �لعاّمة حيث �ّتخذت جماعة "�لإخو�ن 
�لم�سلمين")�ّلت���ي ت�س���ّكل ف�سياًل في "�لموؤتمر �ل�سعبّي"( موقف �لتب���ّروؤ منه بالّرغم من مو�قفها 
�لّد�عمة للحو�ر �لوطنّي ومخرجاته. وقد ��سطّرت �لجماعة �إلى مقاربة هذ� �لموقف ب�سبب تجاوز 

((( No plan to change name of Muslim Brotherhood in Sudan, Middle East Monitor, June 1(, 2017
https://www.middleeastmonitor.com/20170(1(-no-plan-to-change-name-of-muslim-brotherhood-in-sudan/

يتوّقع تراجع دور الجماعة 
في الفترة المقبلة تراجًعا ملمو�ًشا، 
ة بعد خروج اأعداد متزايدة  خا�شّ

عليها ومطالبتهم بتغيير ا�شمها 
لتفادي مزيد من ال�شغوط عليها

ال�سادق المهدي لل�سي�سي: اجتثاث الخوان بالمفهوم الأمني م�ستحيل.
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و�لمخابر�ت، وق�سرها على جمع وتحليل �لمعلومات، و�إتاحة �لحّرّيات كاّفة. �إّل �أّن �لبرلمان �ّلذي 
ي�سيط���ر عليه �لح���زب �لحاكم -�لموؤتمر �لوطن���ّي-، ويحوز د�خله �أغلبّية مطلق���ة، �أجاز تعديالٍت 
د�ستورّي���ًة و�ّسع���ت �سالحيات �لأمن، وجعلت منه "قّوة نظامّية" �أ�س���وًة بالجي�س و�ل�ّسرطة، و�أعطته 
�سلط���ة "�نتهاك �لخ�سو�سّية".وعل���ى �لّرغم من �لإطاحة ب�سرطه �لمتعّل���ق بالحّرّيات فاإّن �لأمين 
�لعاّم للحزب �أعلن م�ساركته في �لحكومة بثالثة منا�سب وز�ريٍة، و�سبعة برلمانّيين عّينهم �لب�سير.

�لإقليمّي: •	�ل�شياق 
ل تز�ل م�ساألة "�لإخو�ن �لم�سلمين" ق�سّيًة �سائكًة في �لعالقات بين م�سر ونظام �لب�سير. فالقاهرة 
تنظ���ر �إلى بتر �لجماعة م���ن جذورها �أولوّيًة لتحقيق �لق�ساء على "ج���ذور �لإرهاب" في �لمنطقة 
و�لعال���م �أجم���ع، وينظر لل�ّسود�ن على وجه �لخ�سو�س على �أّنه "م���الٌذ �آمٌن" لعنا�سر �لجماعة في 
م�سر. بينما يعتبر نظام �لب�سير م�ساألة "�لإخو�ن �لم�سلمين" ورقًة ر�بحًة في يده لمناورة �لقاهرة 

بين �لحين و�لآخر.
وف���ي حين تدفع م�سر باّتج���اه ت�سنيف �لوليات �لمّتحدة لجماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" كتنظيٍم 
�إرهاب���يٍّ فاإّن �لخارجّية �لأمريكّية -وباإيعاٍز �أو ن�سيح���ٍة من �لأردّن ح�سب تقارير �أمريكّية-ترى �أّن 
ه���ذ� �لإجر�ء و�سموله ل���كّل مكّونات جماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" �سوف يعّق���د عالقات �لوليات 
ًة �أّن �لجماعة �ّلتي يزيد عدد �أع�سائها عن خم�سة ماليين فرٍد  �لمّتحدة مع حكوماٍت �أجنبّيٍة، خا�سّ
ح���ول �لعال���م مق�ّسمة �إلى مجموعاٍت عديدٍة وبع�سهم يتقّلد منا�س���ب ر�سمّيًة في بلد�نهم -كما في 
تركيا و�لبحرين بح�س���ب وزير �لخارجّية �لأمريكّي رك�س تيلر�سون، و�ل�ّسود�ن كمثل �آخر لم يذكره 
وزي���ر �لخارجّية �لأمريك���ّي-. وقد �أ�سافت �لخارجّية �لأمريكّية تنظيم���اٍت عّدًة على �سلٍة بجماعة 

�لإخو�ن ثبت قيامها باأعمال عنف و�إرهاب)10(. 
ويبدو �أّن جهود م�سر في هذ� �لّتجاه لن ت�سل لنتيجٍة "�إيجابّيٍة" قريًبا في ظّل ح�سابات و��سنطن 
لمكا�س���ب و�أ�س���ر�ر ت�سنيف �لجماعة "�إرهابيًة" وميلها �إلى �لحفاظ عل���ى �لو�سع �لقائم و�لّتعويل 

على �لجماعة كورقٍة �سغٍط قويٍة بين حين و�آخر)11(. 
وهن���اك مح���ّدٌد �إقليميٌّ �آخ���ر �سي�سّكل تحّدًي���ا للجماعة وهو �لأزم���ة �لعربّية ف���ي �لخليج بين قطر 
ا و�سيا�سًيّا- ودوٍل عربّيٍة عّدٍة. وفي حي���ن �عتبر �أّي موقف لل�ّسلطة  -�لّد�ع���م �لبارز للجماع���ة مالًيّ
ا �سوف  �لحاكمة بالوقوف لجانٍب في �لأزمة، �سوف ُيخ�سرها �لجانب �لآخر، و�أّن موقف �لحياد �أي�سً

يقّلل من مكانتها عند �لجانبين مّما �سينعك�س في �لم�ساعد�ت �ّلتي تقّدمها في �ل�ستثمار �ّلذي 

(10( Washington is ‘watching’ the Muslim Brotherhood, but blacklisting it ‘complicates matters’, Middle East 
Monitor, June 1(, 2017 https://www.middleeastmonitor.com/20170(1(-washington-is-watching-the-muslim-
brotherhood-but-blacklisting-it-complicates-matters/
(11(  US slashes military and economic aid to Egypt, citing poor human rights record, France 2(, August 2(, 2017 
http://www.france2(.com/en/20170(2(-us-slashes-military-economic-aid-egypt-citing-poor-human-rights-
record

 وق���د �ن�سّق "حزب �لموؤتم���ر �ل�ّسعبّي" عن حزب "�لموؤتمر �لوطن���ّي" �لحاكم في �لعام 2000 بعد 
خالف���ات بين �لب�سي���ر وح�سن �لتر�بّي. وقد ��ستهر زعيم �لحزب �ل�ساب���ق ح�سن �لتر�بّي بالحر�س 
عل���ى �لّتاأكي���د على تبّنيه مق���ولت تجديدية خارج �إطار جماع���ة "�لإخو�ن �لم�سلمي���ن" �لتقليدّي، 
و�إن�س���اء ر�بطة عاّمة لجمي���ع �لحركات �لإ�سالمّية، مع �لّدعاء �أّن���ه وحركته يتجاوز�ن �لت�سنيفات 
�لتاريخّي���ة، فال يعترفان بم�سّمي���ات "�سّنة" و"�سيعة"، وظهر ذلك في حر�سه على �سالٍت قوّيٍة مع 
�إي���ر�ن، منذ مطل���ع �لثمانينّيات. وفي فترة نف���وذه في �لت�سعينّيات، جم���ع كّل �لحركات �لإ�سالمّية 
ف���ي موؤتم���ر �أ�سماه "�لموؤتمر �ل�سعبّي �لإ�سالمّي"، وخّط���ط قبيل وفاته )مار�س 2016( ل�سّم جميع 

�لّتّيار�ت �لإ�سالمّية في �ل�ّسود�ن تحت مظّلة تنظيٍم حركيٍّ و�حد. 
وبع���د مرور عاٍم على وفاة �لّتر�بّي �نتخب )مار����س 2017( د.علي �لحاّج �أمينًا عاّمًا للحزب -وهو 
مّم���ن �نح���ازو� للتر�بّي �س���ّد �لب�سير بع���د �نقالب 
1989 - وجاء �ختياره خالًفا للّتكّهنات �ّلتي �أجمعت 
قبل �لموؤتمر على �ختيار �إبر�هيم �ل�ّسنو�سّي �لأمين 
�لع���اّم �ل�ّسابق في �س���وء خبرت���ه �لميد�نّية ومكوث 
مناف�سه في منفاه �لختي���ارّي باألمانيا لمّدة خم�سة 
ع�سر عاًما متو��سلة قبل �لعودة لل�سود�ن، بعد دعمه 
من �لمر�سحْين �لّلذْين �عتمدتهما �إلى جانبه هيئة �سورى �لحزب، كما �عتمد �لموؤتمر "�لمنظومة 
�لخالف���ة �لمتجّددة" و�ّلت���ي تبلور ت�سّور �لّتر�بّي لقي���ام كيان جامع لأطياف �لتّي���ار �لإ�سالمّي في 

�ل�ّسود�ن من �أجل تمكين �لحركة �لإ�سالمّية من �لحكم. 
وبع���د �نعقاد �لموؤتمر �لعاّم �لأّول للحزب عقب وفاة �لّتر�بّي، وما تنطوي عليه "�لمنظومة �لخالفة 
�لمتجّددة" من �إعادة تفكيك �لمعار�سة �لإ�سالمّية -بغ�ّس �لّنظر عن مقارباتها مع �لّنظام و�أخًذ� 
ف���ي �لعتبار �سبكة �لم�سالح �ّلتي لم تنقطع بين �أطياف نظام جبهة �لإنقاذ و�أهّمها �لجي�س وتيار 
�لتر�بّي-، بادر ح���زب "�لموؤتمر �ل�سعبّي" �إلى قبول �لم�ساركة في حكومة �لوفاق �لوطنّي-برئا�سة 
�لفري���ق �أّول رك���ن بكري ح�س���ن �سالح �لنائب �لأّول لرئي����س �لجمهورّية- �ّلتي �أعل���ن عنها �لب�سير 
تنفي���ًذ� للحو�ر �لوطنّي بين �لق���وى �ل�ّسيا�سّية، و�لوثيقة �لوطنّية �لمنبثق���ة عنه، و�ّلتي �سارك فيها 
ووّق���ع عليها 79 حزًب���ا و34 حركًة �سيا�سّيًة من بينها حزب �لموؤتمر �ل�سعبّي و�أّدت �ليمين �أمامه في 
ماي���و �لما�س���ي. وقد �أثارت هذه �لخطوة ما يمكن ت�سميته بجن���اح �ل�سباب د�خل �لحزب، و�أطياف 
�لمعار�س���ة �ل�ّسود�نّية �ّلتي ر�أت فيها ��ستمر�ًر� لنه���ج �لميكافيلّية �ل�ّسيا�سّية و�لمر�وغة �ّلتي �عتاد 

عليها حزب �لتر�بّي.
وق���د �حتّج �ل�سباب على خطوة �لم�ساركة في �لحكومة لأّن �لحزب نف�سه كان يرهن هذه �لم�ساركة 
باإج���ازة حزمة تعديالٍت د�ستورّيٍة تتيح �لحّرّيات �لعاّم���ة، وتقّل�س �سالحيات جهاز �لأمن �لوطنّي 

يالحظ ب�شكٍل عامٍّ تطابق خطاب 
جماعة "الإخوان الم�شلمين" وحزب 

"الموؤتمر ال�شعبّي" مع خطاب الحزب 
الحاكم وم�شالحه وانحيازاته

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"
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���ا. وتر�وح دور �لجماعة بي���ن �لحتو�ء و�لتوظيف، وهو ما يّت�سح ف���ي بر�مجها و�سيا�ساتها  و�إقليمًيّ
�ّلت���ي لم تخرج عن �لإطار �لع���اّم ل�سيا�سات �لحزب �لحاكم. فح���زب "�لموؤتمر �ل�سعبّي"-�لّظهير 
�ل�ّسيا�س���ّي للجماعة-يعتبر �لمرحل���ة �لحالّية �نتقالّيًة في م�سيرة �لعم���ل �ل�ّسيا�سّي ويجاهر ب�سعيه 
لتنفي���ذ و�سّي���ة �لتر�ب���ّي بتفعيل فكرت���ه �لمعروفة با�س���م "�لمنظومة �لخالفة �لمتج���ّددة" �ّلتي قد 
يتجاوز موعد �إنجازها-في حال جّدّية �لم�ساعي وحدوث ��ستجابة ملمو�سة- �لنتخابات �لرئا�سّية 
�لقادمة، وهو ما يعني تعطيل �لعمل �ل�ّسيا�سّي "�لمعار�س" فعلًيا و�إتاحة �لمجال �أمام نظام �لب�سير 

لإعادة �إنتاج �سلطته بدعم مبا�سر من �لتّيار �لإ�سالمّي بقيادة "�لإخو�ن �لم�سلمين".
وتوؤّك���د "�لمنظوم���ة �لخالفة �لمتجّددة" على توظيف �لمعار�س���ة �لإ�سالمية لخدمة نظام �لب�سير، 
فه���ي فكرٌة عاّم���ٌة ف�سفا�سٌة ُت�سبع ولع ح�س���ن �لّتر�بّي بالّتنظير و�إظهار تبّح���ره في �لعلم، في ر�أي 
معار�سي���ن، و�أّنه���ا م���ن قبيل �لعبار�ت �ّلت���ي درج �لر�حل "�لتر�بّي" على �أن يدف���ع بها �إلى �لو�سط 
�ل�ّسيا�س���ّي و�لإعالم���ي مثل م�سطلح )�لّتو�ل���ي �ل�ّسيا�سّي( �ّل���ذي طرحه في �لع���ام 1998 لتعديل 
�لّد�ست���ور. وجاءت �لفكرة في �س���كل ورقٍة طرحها "�لموؤتمر �ل�سعبّي" في مد�ولت �لحو�ر �لوطنّي، 
تق���وم على تذويب �لتّي���ار�ت �لإ�سالمّية و�لأخ���رى ذ�ت �لخلفّيات �لإ�سالمّي���ة -بما في ذلك حزب 
�لموؤتم���ر- في حزٍب و�حٍد. كما ح���ّددت �أهد�فها بخلق تحالٍف عري�ٍس ف���ي �سكل حزٍب و��سٍع وفي 

�إطار �سر�كٍة �سيا�سّيٍة جديدٍة ت�سّم �لإ�سالمّيين بطو�ئفهم �لمختلفة، بمن فيهم ذوو �لخلفّيات 

تر�هن عليه �سلطة �لإنقاذ في تح�سين �لو�سع �لقت�سادي؛ وهو �ّلذي جعل �لنخبة �لحاكمة تنق�سم 
عل���ى نف�سها، بع�ٌس-وفي مقّدمته جماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين"-يريد �لوقوف مع قطر �ّلتي ظّلت 
تدع���م �لّنظام منذ و�سول �ل�سيخ حم���د لل�ّسلطة، ومجموعٌة تعتقد �أّن �ل�ّس���ود�ن يقف مع م�سالحه 
وم���ع تحالف �ل�ّسعودّية �لإمار�ت، وهناك تّي���اٌر ثالٌث يريد �لوقوف على �لحياد، وهذ� �لتّيار �لغالب 

�ّلذي يقف على ر�أ�سه �لرئي�س �لب�سير، ولكّنه موقٌف ُي�سعف موقف �ل�سود�ن في �لجانبين)12(.
في ظّل �لتقّلبات �لإقليمّية �لحالّية �ّلتي يعاني منها نظام �لب�سير و�نحياز ف�سيل من تّيار �لإ�سالم 
�ل�ّسيا�س���ّي لنتهاج �لخرط���وم موقًفا محايًد� من �لأزمة �لخليجّية بين قط���ر و�ل�ّسعودّية و�لإمار�ت 
، و�لّتهامات �ّلتي وّجهت لنظام �لب�سير بدعم جماع���اٍت �إرهابّيٍة م�سّلحٍة في ليبيا،  ب�س���كل �أ�سا�سيٍّ
و�لخالف���ات �لمت�ساعدة مع م�سر، وكذلك �لهاج�س �لأّول لنظ���ام �لخرطوم وهو ��ستمر�ر تاأجيل 
رف���ع �لعقوب���ات �لأمريكّية، فاإّن حزب "�لموؤتمر �ل�سعبّي" رف�س بقّوة قائمة �لإرهاب �ّلتي �أ�سدرتها 
ا. و�عتب���ر �لأمين �لع���اّم �لجديد للحزب  �ل���دول �لمقاطعة لقط���ر، ورف�س قائم���ة �لمطال���ب �أي�سً
عل���ي �لح���اّج محّم���د �أّن ت�سنيف �ل���ّدول �لمقاطعة 
للجماعات و�لأفر�د ف���ي قائمٍة لالإرهاب بمثابة دقٍّ 
لطب���ول �لح���رب، و�أّن ما يحدث لي����س في م�سلحة 
�لجمي���ع. و�نتقل �لأمين �لعاّم �إلى �لتلميح لم�ساركة 
�ل�ّسود�ن في ق���ّو�ت �لتحالف �لإ�سالم���ّي في �ليمن 
وتعّه���د �لخرطوم مع �لكويتّيين و�لأمريكّيين و�لأوروبّيي���ن وغيرهم لت�سوية �لأزمة، معتبًر� �أّن قطر 

هي �لدولة �لوحيدة �ّلتي دعمت �ل�سود�ن في �أزمة د�رفور)13(. 
و�ستوؤّث���ر مخرج���ات هذه �لأزمة وم���ا �ستوؤول �إليه عل���ى م�ستقبل جماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" في 
�ل�سود�ن. وفي حالة ر�سوخ قطر للمطالب �ل�سعودّية و�لإمار�تّية، فاإّن و�سع �لجماعة د�خل �لّنظام 
�لحاك���م �سوف يتدهور كثي���ًر�، ورّبما ي�سّحي �لب�سير بمكانت���ه �إر�ساًء لل�ّسعودّي���ة و�لإمار�ت ورّبما 

م�سر.

م�شتقبل "�لإخو�ن �لم�شلمين": طور �لنكفاء؟
يالح���ظ ب�س���كٍل عامٍّ تطاب���ق خطاب جماعة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين" وحزب "�لموؤتم���ر �ل�سعبّي" مع 
خط���اب �لح���زب �لحاكم وم�سالحه و�نحياز�ت���ه. وفي �أ�سو�أ �لفرو�س ف���اإّن �لمو�قف "�لم�ساك�سة" 
من قَبل �لجماعة وحزب "�لموؤتمر �ل�سعبّي" �سّد �لّنظام �لحاكم عّززت و�سع نظام �لب�سير محّلًيّا 

)12)  زين العابدين �سالح عبد الرحمن: اأزمة الخليج اإنعكا�ساتها علي الأخوان و ال�سودان، موقع حريات ال�سوداني، 12 يونيو 2017.
http://www.hurriyatsudan.com/?p=22((((
(1((  Sudan’s PCP rejects Gulf terror list، hails Qatar support for Khartoum, Sudan Tribune, June 10, 2017.
http://www.sudantribune.com/spip.php?article(2(((

يعتبر نظام الب�شير م�شاألة "الإخوان 
الم�شلمين" ورقًة رابحًة في يده 

لمناورة القاهرة بين الحين والآخر

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

اأ�سبح الحديث عن م�سير نظام الب�سير مطروًحا بقّوٍة لدى دوائر كثيرٍة.

204205 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



�أ�سب���ح �لحدي���ث عن م�سي���ر نظام �لب�سي���ر مطروًحا بق���ّوٍة لدى دو�ئ���ر كثيرٍة، فال�س���ود�ن يعاني 
��سطر�ب���اٍت ملمو�س���ًة وذل���ك مع �ّت�س���اع نط���اق �لتوّت���ر�ت �ل�سيا�سّي���ة و�لأمنّية، وت���رّدي �لأو�ساع 
�لقت�سادي���ة، و�لتخّب���ط في �لعالق���ات �لخارجّي���ة لل�ّسود�ن. ولم ينق���ذ �لّنظام �لحال���ّي من هذه 
�لتهديد�ت �سوى قدرته على �لمناورة و�لتحّول و�لتغّير و�إعادة ترتيب �لأولوّيات. فقد مّر من مرحلة 
نظ���ام �لإنق���اذ �إلى مرحلة �لنف�سال ع���ن �أيديولوجيا �لتر�بّي �إلى مرحلة تكوي���ن �لموؤتمر �لوطنّي 
�إل���ى مرحلة �إجر�ء �لحو�ر �لوطنّي، ول يز�ل قادًر� على �لمن���اورة. فعلى �لم�ستوى �لد�خلّي، ي�سهد 
�ل�سود�ن حاليًا ��ستقطابًا حاّدً� في �لمو�قف بين �لحزب �لحاكم و�لمعار�سة �ل�سيا�سّية و�لم�سّلحة، 
ًة مع �ن�سق���اق بع�س قادة �لحزب  بعدم���ا �ّت�سعت �لفج���وة بين �لطرفين ب�سكٍل غي���ر م�سبوٍق، خا�سّ
�لحاك���م، و�ن�سمامهم ل�سفوف �لمعار�سة، وتاأ�سي����س كياناٍت حزبّيٍة جديدٍة. بالإ�سافة �إلى تكوين 
�لمعار�سة لما ي�سّمى بالجبهة �لثورّية، بهدف �إ�سقاط �لنظام �لحاكم، با�ستخد�م �لآلّيات �لمتاحة 
كاّفًة، ب���دءً� بالّتظاهر�ت �ل�سعبّية، م���رورً� بالع�سيان �لمدنّي، و�سوًل �إلى �لق���ّوة �لم�سّلحة، وذلك 
�نطالًقا من �أّن �لأزمة �لر�هنة في �ل�ّسود�ن هي نتاٌج لتر�كم �سيا�سات نظام �لإنقاذ، و�إ�سر�ره على 

�لمناور�ت وك�سب �لوقت، لقطع �لطريق �أمام �لتغيير �لجذرّي.
ويطرح وجود م�سارين محتملين للجماعة في �لفترة �لمقبلة، �أّولهما نجاح �لجماعة في ح�سد �لتّيار 
�لإ�سالم����ّي ور�ء �أجندة �لتر�ب����ّي، و�لّنجاح في هذ� �لح�سد دون �ن�سمام �لحزب �لحاكم –تكتيكًيّا- 
لهذه �لم�ساعي، وتكوين �لف�سائل �لإ�سالمّية �لمن�سوية في "�لمنظومة �لخالفة �لمتجّددة" -و�لتي 
ا بها  ينب����ري �أع�س����اء حزب "�لموؤتم����ر �ل�ّسعبّي" في تف�سيره����ا و��ستنطاقها و�إك�سابه����ا منطًقا خا�سً
كن�����سٍّ مقّد�����سٍ يحتمل تاأويالٍت عّدًة- لكتل����ٍة �إ�سالمّيٍة كبيرٍة-تتقاطع بطبيع����ة �لحال مع �لخلفّيات 
وفّية د�خل �لمجتمع �ل�ّسود�نّي �ّلذي ينتمي �أغلبه للّطرق �ل�سوفّية- تكون  �لع�سكرّي����ة و�لقبلّية و�ل�سّ
د�عم����ًة لنظام �لب�سير وتحقيق روؤيته لالنتق����ال، �إّما بالتمديد لعمر �لب�سي����ر لمرحلة رئا�سٍة جديدٍة 
�أو لنق����ٍل �سل�����سٍ لقيادة �لّنظام �إلى �سخ�سٍ من د�خل �لّد�ئرة �لحاكم����ة. ويعّزز هذ� �ل�ّسيناريو حالة 
�لنق�س����ام �لكبير في بقّية طيف �لمعار�س����ة �ل�ّسود�نّية وعدم �ّتفاقها عل����ى �آلّيات محّددٍة لالإطاحة 
بالّنظ����ام، �س����و�ء في �إطار �لجبهة �لثورّي����ة �أو تحالف �لإجماع �لوطنّي، ونج����اح �لب�سير في م�ساعيه 
لدعم نظامه بتعيين نائَبين له هما بكري ح�سن �سالح من �لموؤ�ّس�سة �لع�سكرّية، وح�سبو محّمد عبد 
�لرحمن-�ل����ذي ينت�سب لقبيلة �لرزيقات ذ�ت �لّنفوذ �لكبير ف����ي �لبالد-. كما يعّززه نجاح �لّنظام 
ف����ي �ل�ّسيطرة على �لحركة �لإ�سالمّي����ة وتروي�سها، �إّما من خ����الل �لمحا�س�سة �أو من خالل تفعيل 
�لقب�س����ة �لأمنّي����ة. كما يعّزز هذ� �ل�ّسيناري����و جنوح جماعة "�لإخو�ن" للتق����ارب مع �لحزب �لحاكم 
وتمري����ر �أجندته دون �أّي����ة مر�جعٍة. غير �أّن �لبع�س يربط هذ� �لنج����اح بقدرة �لّنظام على �لحفاظ 
ًة �لجي�س، و��ستم����ر�ر �ختر�ق �سفوف  عل����ى �سبكة �ل����ولء �لإثنّي، وتما�سك موؤ�ّس�س����ات �لّدولة، خا�سّ

�لمعار�سة وتق�سيمها، مع �إدخال �إ�سالحات �سيا�سّيٍة و�قت�سادّيٍة و�إن كانت على م�ستوًى محدوٍد.

�لإ�سالمّي���ة كال�ّسلفّيي���ن و�لتّي���ار�ت �ل�سوفّية و�لأح���ز�ب �لطائفّية. و�س���ّددت �لورقة عل���ى �أهّمّية 
�ل�ستف���ادة م���ن تجربة �لإ�سالمّيين، ف���ي ما يّت�سل بق�ساي���ا �لحّرّيات و�لتنّوع، عب���ر �لتركيز على 

�لإيجابّيات وتطويرها وتالفي �ل�سلبّيات بما يتنا�سب و�لتطّور �لطبيعّي للحياة. 
وكان ح���زب "�لموؤتمر �ل�سعبّي" قد �أعلن في منت�سف يوليو �لما�سي عزمه تقديم مبادرٍة للّرئا�سة 
�ل�ّسود�نية تهدف لإيقاف �لحرب، و�أّنه �سيقوم بطرحها للقوى �ل�ّسيا�سّية للتفاكر حولها، و�أّن عالقة 
�ل�سعب���ّي مع �لأحز�ب �ل�ّسيا�سّية �ستكون و��سحًة ومنفتحًة عل���ى �ل�ّساحة �ل�ّسيا�سّية لخلق وفاق لكّل 
�أه���ل �ل�سود�ن، و"�أّن �أولوّيات حكومة �لوفاق �لوطنّي-�ّلتي ي�س���ّكل حزب "�لموؤتمر �ل�سعبّي" جزًء� 
�أ�سي���اًل منه���ا، ودون توّجهاٍت معار�س���ٍة د�خل �لّنظام نف�س���ه �أو نّيٍة لت�سحي���ح �لأد�ء- هي �إيقاف 
�لح���رب وتحقيق �ل�سالم، و�إ�سالح معا����س �لنا�س لأّنها مرتبطٌة بتنفي���ذ مخرجات �لحو�ر وتنفيذ 
�لحّرّي���ات �لكامل���ة. و�أكد �لحزب "�أّن �لبرلم���ان �لمنتخب من �ل�سعب بانتخاب���اٍت حّرٍة ونزيهٍة هو 
�أمر  �ّل���ذي يجي���ز �لد�ستور". وحول ق���ر�ر �لّرئي�س �لأميرك���ّي دونالد تر�مب بتاأجي���ل �لّنظر في 
�لعقوب���ات �لقت�سادّية على �ل�سود�ن لمّدة ثالثة �سهور، �أعلن �لحزب رف�سه للقر�ر، د�عيًا �لإد�رة 
ناعة  �لأميركّية �إلى رفعها فورً�.و�أو�سح �أّن �لعقوبات �أّثرت ب�سكٍل كبيٍر على حياة �لنا�س وقطاع �ل�سّ

و�لّزر�عة و�لّنقل �لجوّي و�لتحويالت �لم�سرفّية، مطالبًا برفعها لتخفيف معاناة �ل�ّسعب)14(.

)14) )ال�سعبي) يطرح على الرئا�سة والأحزاب مبادرة لوقف الحرب، �سودان تريبون، 13 يوليو 2017.
http://www.sudantribune.net/

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

الجماعة تمّر فعاًل في طور النكفاء والتقوقع على الّذات وارتهان مواقفها ب�سيا�سات نظام الب�سير.

206207 العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7العدد ٢ - ت�صرين الأول )اأكتوبر( - ٢٠١7



املكتبة �أّم���ا �ل�سيناري���و �أو �لم�سار �لثان���ي فاإّنه يطرح فكرة ق���درة �لجماعة وحزب �لموؤتم���ر �ل�سعبّي على 
�لح�س���د ل�سال���ح م�سروع���ه و�لنج���اح في خلق كياٍن ق���ادٍر على ت�سّل���م �لحكم من ح���زب "�لموؤتمر 
�لوطن���ّي"، �أو �لّنجاح في دمجه في "�لمنظومة �لخالف���ة �لمتجّددة". ويرى �أن�سار هذ� �ل�سيناريو 
�أّن ح���زب "�ل�سعب���ّي" يدي���ر حالًيا مفا�س���ل هامة عّدًة في �لّدول���ة و�أّن �لحزب ور�ء ق���ر�ر �لّرئي�س 
�لب�سي���ر �إقالة رجله �لقوّي ف���ي �لق�سر �لرئا�سّي �لفريق طه عثمان قبل �أ�سه���ٍر قليلٍة. ويدّلل هوؤلء 
عل���ى ذل���ك بق�سّية �سهاد�ت وزير �لع���دل �ّلذي لم يوؤّد �لق�س���م �أبوبكر حمد �ّل���ذي �سّمى منت�سبين 
ل�"�ل�سعب���ّي" باأّنه���م ور�ء �إثارة ق�سّية �سهاد�ت���ه �لجامعّية ما حال بينه وبي���ن �لمن�سب �لتنفيذّي، 
وكذل���ك ب�سك���وى �لأحز�ب �لمحاورة �سّد "�ل�سعبّي" و�ّتهام���ه بمحاولة �ختطاف مخرجات �لحو�ر 
ل�سالحه. ويعّزز هذ� �ل�ّسيناريو ما قد تقِدم عليه �لمعار�سة �لإ�سالمّية من �نتهاز ثورة �لإحباطات 
�ّلت���ي �أ�ساب���ت قطاعاٍت عري�سًة م���ن �ل�ّسعب و�لق���وى �ل�ّسيا�سّية و�لمجتمع �لمدن���ّي، و�لنق�سامات 
�ّلت���ي �أ�ساب���ت ج�سد �لح���زب �لحاكم، وعدم وج���ود برنامج و��س���ح �لمعالم لالإ�س���الح �ل�سيا�سّي 
و�لقت�سادّي، وتعّث���ر �لو�سول �إلى ت�سوياٍت �سيا�سّيٍة 
ل�سر�عات جنوب كردفان و�لّنيل �لأزرق ود�رفور-
معق���ل "�لإخو�ن �لم�سلمين" ف���ي �ل�سود�ن-، وعدم 
ًة  ح�سم �لق�ساي���ا �لعالقة مع جنوب �ل�سود�ن، خا�سّ
بعد �سر�ع �ل�ّسلطة �لّد�ئر حاليًا في �لجنوب. بينما 
�سون باأّن �ل�سر�ع بي���ن �لّنظام و�لمعار�سة  يه���ّدد ه���ذ� �ل�سيناريو �حتماٌل و�قعيٌّ �أ�سار ل���ه متخ�سّ
ق���د يتحّول �سريًعا �إل���ى �سر�ٍع د�خل �أجنح���ة �لمعار�سة ذ�تها، حيث ل يمل���ك �لمعار�سون -�سو�ء 

�لمعار�سة �لم�سّلحة �أم �ل�ّسيا�سّية- �أجندًة حقيقّيًة لمو�جهة مرحلة ما بعد �سقوط نظام �لب�سير.
ومن هنا فاإّن �لجماعة تمّر فعاًل في طور �لنكفاء و�لتقوقع على �لّذ�ت و�رتهان مو�قفها ب�سيا�سات 
نظ���ام �لب�سي���ر �ّلذي ي�سّكل ح�سًنا ح�سيًنا للجماعة. وفي حالة �سق���وط �لب�سير نف�سه وتوّلي بكري 
ح�سن �سالح -رئي�س �لوزر�ء �لحالّي- رئا�سة �لبالد -كما يتوّقع كثيرون في �ل�ّسود�ن- فاإّن �لجماعة 
ًة مع تر�جع نفوذ �لإخو�ن د�خل "�لق�سر" �إّما من خالل عامل �لزمن  �ستو�جه خيار�ٍت �سعبًة خا�سّ
حي���ث �إّن �أغل���ب �لإخو�ن في �لّنظام �لحاكم هم من جي���ل �لتر�بّي �أو من رعيله �لأّول، �أو من خالل 
تخّل���ي عدٍد من هذه �لعنا�سر عن �لفكر �لإخو�ن���ّي وتغليب �لنتماء لموؤ�س�سة �لحكم، وكذلك عامٌل 
� يلّمح له كثيرون وهو �ختالف �سخ�سّية بكري �سالح ع���ن �لب�سير؛ فالأّول له روؤية تغليب  ه���امٌّ ج���دًّ
�أه���ل �لكفاءة عل���ى �أهل �لّثقة، وي�سّبهه كثير م���ن �ل�سود�نّيين بنائب �لرئي����س �لزبير محمد �سالح 
- من حيث �متالكه روؤي���ًة متفتحًة على  -�ّل���ذي لق���ي م�سرعه في �لع���ام 1998 في حادٍث غام����سٍ
ا د�عمًا ولي�س  بقّية �لتّيار�ت �لوطنّية في �ل�ّسود�ن -خارج �لتّيار �لإ�سالمّي- و�متالكه ظهيًر� �سعبًيّ

مقت�سًر� على ظهير قبلّي، �إ�سافة �إلى �أّنه "دنقالوّي" يمّثل قلب �ل�ّسود�ن ولي�س من �أطر�فه  ¶

الملف ¶ "الإخوان الم�سلمون"

ال�شودان في مرحلة هاّمة 
و�شط تكّهنات قوّية بقرب �شقوط 

◄ "اإلخوان المسلمون" وآل سعود: نظام الب�شير
    من الّتخادم إلى الّتصادم

◄ أميركا والصين و"الحرب الحتمية"

◄ روسيا وعالمها اإلسالمّي

◄ حرب أميركا ألجل الّشرق األوسط الكبير

◄ الحرب المقبلة بين إسرائيل ومصر

◄ تدمير أّمة: الحرب األهلّية في سوريا

◄ الحرب مع روسيا



مكتبة

"اإلخوان المسلمون" وآل سعود: 
من الّتخادم إلى الّتصادم

مي�شا �شليمان

خ���الل �لمرحل���ة �لح�ّسا�سة �ّلتي م���ّرت بها �لبالد 
�لعربّي���ة و�لإ�سالمّية خ���الل �ل�ّسن���و�ت �لما�سّية، 
�لم�سلمي���ن"  �لإخ���و�ن  "جماع���ة  م���ن  كّل  �س���ّكل 
و�لمملك���ة �لعربّي���ة �ل�سعودّية قطبي���ن �أ�سا�سّيين، 

تتحّرك �لمنطقة على وقعهما. 
وف���ي �لعالق���ة بي���ن �ل�سعودّي���ة و�لجماع���ة، �أ�سئلٌة 
جّم���ٌة ومقارباٌت �سّت���ى، �رتاأى "معه���د �لدر��سات 
�لم�ستقبلّية"، �سم���ن مهّمته �لمكّر�سة ل�ست�سر�ف 
�لم�ستقب���ل في جمي���ع �إنتاجاته �لبحثّي���ة، �أن يقر�أ 
�ل�ّسياق���ات �ّلت���ي تمو�سع���ت فيه���ا ه���ذه �لعالقة، 
في �سوء متح���ّولٍت جيو�سيا�سّي���ٍة �إقليمّيٍة ودولّيٍة، 
العة في ت�سيير دّف���ة �لعالقة، فولد  و�لعو�م���ل �ل�سّ
هذ� �لكتاب تحت عنو�ن: "�لإخو�ن �لم�سلمون و�آل 

�سعود: من �لّتخادم �إلى �لّت�سادم".
بجهود �لدكتور فوؤ�د �بر�هيم، �لباحث في �ل�ّسوؤون 
و�لّدر��سات �ل�ّسرقّية و�ل�سرق-�أو�سطّية، �سدر هذ� 
�لإنت���اج ليحاول قدر �لإمكان �س���ّد �لنق�س �لفادح 
في �لمعلومات حول �لمرحلة �لتاأ�سي�سّية من �سيرة 
�لجماع���ة، خا�سًة و�أّن �سردّية "�لإخو�ن" لم ُتكتب 
ب�س���ورٍة كاملٍة في مرحلٍة زمنّي���ٍة و�حدٍة، كما �أّنها 
كتبت باأقالم قياد�تها و�سخ�سّياتها �لبارزة، فكان 
ل ب���ّد من م�سادر �أخرى محاي���دٍة لإثبات �سّحتها 

�أو �سقمها.
م���ن ه���ذه �لنقط���ة بالّتحدي���د، ينطل���ق �لموؤّل���ف 
�ل�سعودّيف���ي رحل���ة تفكيك ه���ذ� �لعالق���ة �لثنائّية 
�لمعّقدة. ف���ي ف�سله �لأّول تحت عنو�ن "�لإخو�ن، 

�لتاأ�سي����س و�لموؤ�ّس����س" ي�سترجع �لكات���ب تاريخًيا 
بدء �س���وغ �لولدة ما بعد �سقوط �لدولة �لعثمانّية، 
�لُقطرّي���ة  �لدول���ة  لمرحل���ة  بالتنظي���ر  و�لب���دء 
�لإ�سالمّي���ة، وكي���ف �عتنق "�لإخ���و�ن" في بد�يته 
�إ�ستر�تيجية �لتمرحل، و�لتغيير �لبطيء، و�لهادئ، 
وناأو� باأنف�سهم ع���ن �ل�ستباك �ل�سيا�سّي �لمبا�سر، 
وكيف كان���و� على ��ستعد�د للعمل في ظّل حكوماٍت 
�لمرحلة  �لكاتب  ل  يف�سّ ومن هنا،  دينّيٍة".  "غير 
�لدينّي���ة  و�ل�ّسخ�سّي���ات  �لّدع���و�ت  م���ن  �لأّولّي���ة 
�لب���ارزة �ّلتي تناف�ست على تب���ّووؤ من�سب "خالفة 
، وت�سارب  �لم�سلمين" وفكرة �إحيائه���ا ب�سكٍل عاٍمّ
��سطد�مه���ا  ح���ّد  �إل���ى  حوله���ا،  �لفقهّي���ة  �لآر�ء 
بوقائع جيو�سيا�سّيٍة ع���ّدٍة، و�سوًل �إلى تو�ري فكرة 

"�لّدولة". فكرة  "�لخالفة" وتر�سيخ 
وع���ن �لن�س���اأة �لأول���ى لالّت�سال بي���ن "�لجماعة" 
و�لمملكة، يذكر�إبر�هي���م رو�ياٍت عديدًة، تت�سّمن 
مر��س���الٍت بين �لإخ���و�ن و�سخ�سّياٍتم���ن �لمملكة 
�لعربّي���ة �ل�سعودّية، وفحوى �للق���اء�ت �لأولّية �ّلتي 
ح�سل���ت بين �لطرفي���ن، ودور �ل�ّسي���خ ح�سن �لبّنا 
ل���ة لتطّور  في ه���ذه �لم�ساع���ي، و�لمر�حل �لمف�سّ
ه���ذه �لعالق���ة، في ظ���ّل ظ���روٍف �إقليمّي���ٍة �أبرزها 
توّت���ر �لعالق���ات �لم�سرّي���ة –�ل�سعودّي���ة �آنذ�ك، 
وكيفّية ب���دء �لإخو�ن �سيا�سة �لنفتاح على �لخارج 
و�لب���دء بت�سكيل فروٍع للجماعة، وتطّور�ت �لق�سّية 
�لفل�سطينّية، و�لّدور �لبريطانّي �لبارز في ماأ�س�سة 

�لعالقة. 
ومن هن���ا ر�س���د �لكاتب حدثي���ن رئي�َسي���ن �سّكال 
مف�ساًل تاريخًيا بال���غ �لح�سا�سّية في �لعالقة بين 

�لم�ساألة  �لعزي���ز، وهما  "�لإخ���و�ن" و�لملك عبد 
�لفل�سطينّية، و�لم�ساألة �ليميّنة، و�سوًل �إلى مرحلة 
م���ا �سّم���اه "�ل�سربة �لأول���ى" �لمتمّثل���ة بقر�ر حّل 
ًة  جماعة �لإخ���و�ن، وما تبعه م���ن تد�عيات، خا�سّ

بعد تعاظم قوى �لجماعة د�خلًيّا وخارجًيّا. 
ف���ي ف�سله �لثاني، يو�كب كت���اب �لدكتور �إبر�هيم 
مرحل���ة م���ا بع���د �إبط���ال ق���ر�ر �لح���ّل، وم���ا بعد 
مرحل���ة �غتيال �لمر�سد �لعاّم ح�س���ن �لبّنا، وحال 
�لنق�سامات و�لن�سقاق���ات و�ل�سر�عات �لد�خلّية 
لتبّووؤ من�سب خليفة �لبّنا. وي�سرح هنا �لعالقة �ّلتي 
جمعتهم بقادة ثورة 1952، و�لّرو�يات �لمت�ساربة 
ة حول �لعالق���ة بالّرئي�س �لّر�حل جمال عبد  خا�سّ
�لّنا�سر، وتاأرجح هذه �لعالقة �سعوًد� ونزوًل، بين 
و�لغتيالتو�لعتق���الت،  �لر�سمّي���ة،  �لّتفاقي���ات 
وذل���ك ب�سه���ادة �سخ�سّياٍت م�سرّيٍة ع���ّدٍة �أبرزها 

�سّيد قطب.

وتحت عن���و�ن "�لهج���رة �لأولى"، ي�س���رح �لكاتب 
خلفّي���ات وفل�سف���ات و�أ�سب���اب �ختي���ار �ل�سعودّي���ة 
مكاًن���ا لحّط رح���ال �لجماع���ة �لإ�سالمّي���ة، و�ّلتي 
مّهدت، بعد �لخ�سومة م���ع عبد �لّنا�سر، لتحالٍف 
�لأيديولوجي���ا  مو�جه���ة  ف���ي  �إخو�ن���يٍّ   - �سع���وديٍّ
فلكه���ا،  ف���ي  �لد�ئ���رة  و�لأيديولجي���ات  �لقومّي���ة 
�لي�سارّي���ة بعمومه���ا. وم���ن هن���ا، يفت���ح �لج���دل 
ح���ول ما �سّم���اه "�ل�سلفّي���ة �لوهابّي���ة" وتطّور�تها، 
و�ختالف �لتّيار�ت �لدينّية د�خل �لجماعة نف�سها، 
�لمرك���ز  بي���ن  �ل�سيا�سّي���ة  �لمو�ق���ف  وتناق�س���ات 
و�لأط���ر�ف �ّلذي فر����س تباعًد� ن�سبًي���ا. وبالعودة 
�إل���ى �لعالقة بي���ن "�لإخو�ن" ونظ���ام "�لمملكة"، 
���ا ف���ي م�ساري���ن متو�زَيين  يق���ر�أ �لكات���ب تف�سيليًّ
لن�سج ه���ذه �لعالقة،وهما: توظيف �لمنهج �لدينّي 
�لتجدي���دّي ل���دى �لإخو�ن ف���ي تطوي���ر موؤ�ّس�سات 
�لدول���ة �ل�سعودّي���ة، وتوظيف �لخط���اب �لإ�سالمّي 
�لإخو�نّي في مو�جهة �لخطاب �لقومّي �لّنا�سرّي، 
م�سيًئا على �لّدور �لب���ارز و�لموؤّثر و�لمف�سلّياّلذي 

لعبه �ل�سيخ مّناع �لقّطان في قولبة هذه �لعالقة.
�لإخ���و�ن  ل�"جماع���ة  �لثانّي���ة"  و�أّما"�لهج���رة 
�أن���ور  �ل�ّساب���ق  �لّرئي����س  عه���د  �لم�سلمي���ن" ف���ي 
�ل�ّس���اد�ت، فله���ا �أ�سباٌباقت�سادّيٌة �سب���ه خال�سة، 
كما و�سفها �لدكتور �إبر�هيم، ولعب �لمر�سد �لعام 
�لأ�سب���ق للجماعة ماأم���ون �له�سيبي دوًر� بارًز� في 
و�س���ع ت�س���ّور�ت �لجماعة ف���ي �لّدي���ن و�ل�ّسيا�سة 
و�لموقف من �لآخر، و�س���وًل �إلى و�سع "�لإخو�ن" 
ف���ي مج���الت  �لمعتم���دة  �أور�قه���م  ع���ام 1994، 
�ل�ّسورى و�لمر�أة و�لم�ساركة في �لحياة �ل�سيا�سّية. 
وم���ن هنا، كان ل بّد م���ن �إطاللٍة و��سع���ٍة في هذ� 
�لف�س���ل عل���ى �سيرة �أه���ّم �لرم���وز �لإخو�نّية �لتي 
هاجرت �إلى �ل�سعودّية منذ منت�سف �لخم�سينّيات 

وف���ي مطل���ع �ل�سعبينّي���ات، وترك���ت ب�سم���اٍت 
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مكتبة

و��سحًة في مجالت �لّتعليم و�لق�ساء و�لّتنظيمات 
�لدعوّية ذ�ت �لطابع �لدولّي.

وف���ي ف�سلي���ه �لخام����س و�ل�ساد����س، يّتجهالكتاب 
���ا، م�سترجًعا تجربة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين"  �إقليميًّ
ا بعد مرحلة  في كلٍّ من �سوريا و�لع���ر�ق، خ�سو�سً
وخي���ار بع�س "�إخو�ن �سوريا" �لهجرة  "�لوحدة"، 
�إل���ى �ل�سعودّية، ر�وًيا في هذ� �ل�سي���اق �سيرة �أبرز 
وجوهه���م، �ل�سيخ محمد �لمج���ذوب و�سعيد حّوى، 
بي���ن �لعت���د�ل و�لر�ديكالّي���ة. و�أّما ف���ي �لتجربة 
�لعر�قّية، فثمة فرٌز و��سٌح للتجربة �لإخو�نّية، �أتى 
� ف���ي �أحياٍن كثيرٍة، بين ما ه���و دعويٌّ مح�ٌس  حادًّ
وم���ا هو دع���ويٌّ بر�فع���ٍة حركّي���ٍة، مّثلهم���ا �لكاتب 
بتجربتي���ن وهما: محمد محم���ود �ل�سّو�ف، وعبد 

�لمنعم �لعّزي.
ول بّد هنا، من معالجة "�لم�سروعّية �لأممّية"، �ّلتي 
جاءت �سمن منظومة �لأفكار �لحركّية �ّلتي ت�سّكلت 
من���ذ �لأيام �لأول���ى لولدة "�لإخ���و�ن �لم�سلمين"، 
حي���ث كان �لنفت���اح عل���ى �لعال���م �لخارج���ّي، �أي 
خارج �لإط���ار �لجيو�سيا�سّي �لم�سرّي، مبد�أً دينيًّا 
وحركيًّا �عتنقوه في مرحل���ٍة مبكرٍة. وهنا، يتوّقف 
���ا عند �أه���ّم �سخ�سّيتين لعبت���ا دوًر�  �لكات���ب �أي�سً
محوريًّا في م�س���روع �لماأ�س�سة �لإ�سالمّية بطابعها 
�لأممّي، و�ّلت���ي ر�سمت م�سار وقائع �سيا�سّيٍة كبرى 
في �لتاريخ �لمعا�سر، من بينه���ا �لم�سروع �لكونّي 
للوهابّي���ة و�لتّيار�ت �لمتنا�سلة من���ه، بما في ذلك 
�سبكة "�لقاعدة". وهاتان �ل�سخ�سّيتان هما�سعيد 
رم�س���ان، وتوفيق �ل�ساوي، �لذي �ساهم في �إخر�ج 
فك���رة "منّظم���ة �لموؤتم���ر �لإ�سالمّي" �إل���ى �لّنور، 
و�لت���ي تحّول���ت فيم���ا بع���د �إل���ى موؤ�س�س���ٍة خا�سعٍة 

لالأجندة �ل�سيا�سّية �ل�سعودّية. 
حوة  لًة في �ل�سّ ا ق���ر�ءًة مف�سّ ت�سّمن �لكتاب �أي�سً
�ل�سلفّي���ة، م���ع ��ستعر�����س �لج���ذور �لأيديولوجّية 

ح���وة و�لّدور �لدع���وّي و�لإ�سر�فّي  لب���روز تّيار �ل�سّ
بخلفّي���ٍة حركّيٍة ل�سخ�سيتين �أ�سا�سيتين في تجربة 
حوة في �لمملكة: محمد �سرور زين �لعابدين،  �ل�سّ
ومحمد قط���ب. و�إ�ساف���ة لذل���ك، كان ��ستعر��ٌس 
لطائف���ٍة من �لر�سائل �لأكاديمّي���ة �ّلتي كان محمد 
قط���ب ي�سرف عليه���ا، وتختزن �لأف���كار �لمركزّية 
�ّلتي �سّكل���ت �لخطاب �ل�سح���وّي، و�لم�ستمّدة في 
�لأ�س���ل من �أدبّيات "�لإخو�ن" وعلى وجه �لتحديد 
من �لتّيار �لقطبّي، كما تك�سف محتويات �لر�سائل 
�لأكاديمّي���ة �لمذك���ورة �لمز�وج���ة بي���ن �ل�سلفّي���ة 
�لوهابّية و�لحركّية �لإخو�نّية في ن�سختها �لقطبّية. 
لق���د ر�سد �لدكتور فوؤ�د �إبر�هي���م عناوين رئي�سّيًة 
م�سترك���ًة بين �ل�سعودّية و"�لإخ���و�ن" على م�ستوى 
�لم�سروع �ل�سيا�س���ّي و�لجماهيرّي ت�سي بالخطاب 
�لمنتج في تلك �لمرحل���ة و�ند�سا�ساته في �لثقافة 
�لحركّي���ة و�لدينّية في �لد�خ���ل �لخليجّي. كما يلج 
�إبر�هيم �إلى تفا�سيل �لخطاب �لإخو�نّي �ل�سعودّي 
وبنيت���ه �لفكرّي���ة �لتنظيمّي���ة، و�إع���ادة ت�سّكل���ه في 
مرحل���ة ما بعد عب���د �لّنا�سر، و�س���وًل �إلى مرحلة 
محم���د مر�سي وو�قع���ة تنحيته عن �س���ّدة �لّرئا�سة 
�لم�سرّي���ة، ليخت���م �لكات���ب �لمر�ح���ل �لمتع���ّددة 
�لمذك���ورة �سابق���ًا بما �سّماه "مرحل���ة �لّت�سادم"، 
�ّلت���ي تاأّث���رت بمتغّي���ر�ٍت �سيا�سّيٍة كب���رى كالّثورة 
�ل�سالمّي���ة �لير�نّية، و�أزمة �لخلي���ج، و�سوًل �إلى 
عهد وزير �لد�خلّية �ل�سابق نايف بن عبد �لعزيز،  
وحمالت "�لّتطهير" �ّلت���ي و�جهها "�لإخو�ن" في 
�لمملكة و�ل�سردّية �لموت���ورة �ّلتي تّم �لم�سّي فيها 
�سّدهم، منذ ت�سريحات �بن عبد �لعزيز، و�سوًل 
�إلى مرحلة "�لّربيع �لعربّي" و�لّدور �ل�سعودّي فيه، 
وبروز ما �سّماه "�لّتباين �لأيديولوجّي �لّنافر" بين 
"�لإخو�ن �لم�سلمين" و�ل�سلفّية �لوهابّية �لر�سمّية 

في مو�سوع �لثّور�ت ¶

أميركا والصين و"الحرب الحتمية"

�ألي�س����ون،  غر�ه����ام  �أل����ف 
�لعاِل����م �ل�ّسيا�سّي �لمخ�سرم 
جامع����ة  ف����ي  و�لبروفي�س����ور 
هارف����رد، �لعديد م����ن �لكتب 
ر�ع����ات  �ل�سّ ح����ول  �لمهّم����ة 
�لدولّي����ة ول �سّيم����ا �لعالقات 
�لأميركّية م����ع كلٍّ من رو�سيا 
كتاب����ه  ي�س����ّكل  ي����ن.  و�ل�سّ
لمقال����ٍة  تطوي����ًر�  �لأح����دث 
�سابقٍة له عن �لفكرة نف�سها: 
ر�ع بين �لوليات  حتمّية �ل�سّ
ي�س����ار  ي����ن.  و�ل�سّ �لمّتح����دة 
له����ذه �لحتمّي����ة با�س����م »ف����خ 
ثيو�سيدي�س«، ف����ي �إ�سارٍة �إلى 

�لم����وؤّرخ �ليونان����ي ثيو�سيدي�س �ل����ذي ف�ّسر �لحرب 
�ليونانّي����ة بين �إ�سبرطة، �لق����ّوة �لمهيمنة �لقديمة، 
و�أثين����ا، �لق����ّوة �لجدي����دة �ل�ساعدة، باأّنه����ا نتيجة 
عجز �لطرفين عن تجّنب �لوق����وع في فّخ �لّتناف�س 
����ر�ع �لناجم ع����ن خ�سية �لق����ّوة �لقديمة من  و�ل�سّ
اعدة �ّلتي تهّدد باإز�حتها، وكذلك  تهديد �لقّوة �ل�سّ

اعدة �لتبعّية للقّوة �لقديمة.  رف�س �لقّوة �ل�سّ
���ا معّمًق���ا للظاهرة  ل يق���ّدم �لكت���اب �سرًح���ا علمًيّ
ا در��سًة منهجّية  ينّية فح�سب، بل يق���ّدم �أي�سً �ل�سّ
�لأع���و�م  خ���الل  �لمماثل���ة  �لتاريخّي���ة  للّتج���ارب 
�لخم�سمئ���ة �لما�سي���ة. ي�سير �ألي�سون �إل���ى �أّنه من 
�أ�سل 16 حالة تاريخّي���ة تناف�ست فيها قّوٌة جديدٌة 
�ساعدٌة مع ق���ّوٍة قديمٍة ح�سل ن���ز�ٌع م�سّلٌح مدّمٌر 
ف���ي 12 منا�سب���ة. �لمفارق���ة �لمهّم���ة �ّلت���ي ي�سير 

�إليه���ا �لباح���ث ه���ي �أّن تلك 
�لّنز�ع���ات �لم�سّلحة ح�سلت 
�لمعنّي���ة  �لأط���ر�ف  �أّن  م���ع 
حاول���ت ف���ي بع����س �لحالت 
تجّنب �لحرب، �إّل �أّن �لحرب 
ح�سلت ف���ي �لنهاي���ة ب�سبب 
عو�مَل معقدٍة تتجاوز رغبات 
ولع���ّل  �لمعنّي���ة.  �لأط���ر�ف 
�ل�ستثناء �لأهّم �لذي لم ينتِه 
�إلى �لوقوع في فّخ ثيو�سيدي�س 
هو �سع���ود �لوليات �لمّتحدة 
�ّل���ذي ح�س���ل عل���ى ح�ساب 
�لبريطانّي���ة  �لإمبر�طورّي���ة 
و�ّلذي قوب���ل بتقّبٍل بريطانٍيّ 
فيما عرف با�س���م »�لم�سالحة �لعظمى«، 1895-

 .1915
كت���اب �ألي�س���ون لي����س دع���وًة للولي���ات �لمتح���دة 
لمحارب���ة �ل�سي���ن ب���ل �إّن���ه يدع���و �إل���ى مالحظة 
�لف���روق بين طريقة �لّتفكير �ل�سينّية و�لأميركّية، 
ين ق���د ل تتعامل مع بع�س  و�إل���ى مالحظة �أّن �ل�سّ
�لتهديد�ت بالطريق���ة �لأميركّية نف�سها و�أّن بع�س 
�لحو�دث غير �لمق�سودة، مثل مو�جهات في طرق 
�لمالح���ة �أو هجمات �إلكترونّية، قد تتطّور ب�سهولٍة 
�س  �إل���ى ن���ز�ٍع م�سّلٍح كبي���ٍر بين �لبلدي���ن. ويخ�سّ
�لكات���ب �لف�سلي���ن �لأخيرين للبحث ع���ن مفاتيح 
ي���ن و�لوليات �لمّتح���دة. كتاٌب  �ل�ّس���الم بين �ل�سّ
غنٌيّ لي�س فقط بالمعلومات ولكن كذلك بالخر�ئط 

و�لّر�سوم �لبيانّية و�لجد�ول ¶

✦ تاأليف: غراهام األي�صون      ✦ �شنة �لن�شر: ٢٠١7
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�أن���درو با�سيفيت����س، عقي���ٌد متقاع���د م���ن �لجي����س 
�لأميرك���ّي، وبروفي�سور في �لّتاري���خ �لع�سكرّي. �ألف 
كتًب���ا عّدًة حول ��ستخ���د�م �لوليات �لمّتحدة للخيار 
�لع�سك���رّي. ينطلق في كتابه هذ� م���ن تاأريٍخ وتحليٍل 
لما ي�سف���ه بع�سكرة �ل�ّسيا�س���ة �لخارجّية �لأميركّية 
في �ل�ّسرق �لأو�سط. يعتبر با�سيفيت�س �أّن ما ي�سفها 
بحرب �أميركا لأجل �ل�ّسرق �لأو�سط �لكبير قد بد�أت 
في مطلع �لعام 1980 م���ع �إعالن �لّرئي�س �لأميركّي 
عن �لتز�م �لوليات �لمّتحدة بحماية منطقة �لخليج 
�لعرب���ّي، وه���ذ� ما ع���رف با�س���م »عقي���دة كارتر«، 
و�لت���ي تحّولت �إلى حال���ة حرٍب د�ئم���ٍة، �متّدت �إلى 
خارج منطق���ة �لخلي���ج لت�سمل �لعديد م���ن �لبلد�ن 

�لإ�سالمّية، من �أفغان�ستان وباك�ستان و�لعر�ق مروًر� 
بلبنان و�ليمن وليبيا و�ل�سوم���ال و�ل�ّسود�ن، و�سوًل 
�إل���ى كو�سوف���و و�سوريا. تع���ّددت �أوجه ه���ذ� �لّتدّخل 
�لع�سكرّي م���ن �لّتدخّل �لع�سك���رّي �لمبا�سر، تكتيك 
دمة و�لترويع، �لحرب بالوكالة، تغيير �لأنظمة،  �ل�سّ
و�لحت���الل �لجّوّي – وه���و �ل�سم �ّل���ذي ��ستخدمه 
�سالح �لجّو �لأميركّي لو�س���ف ما قامت به �لوليات 
�لمّتحدة في �لعر�ق ما بين عا�سفة �ل�سحر�ء وغزو 

�لعر�ق. 
ي�س���رح �لكات���ب �أّن �ل�ّسع���ب �لأميركي ل ي���ز�ل غير 
م���درك لحج���م ما قامت ب���ه �لولي���ات �لمّتحدة في 
�ل�ّس���رق �لأو�س���ط، ولع���ّل هذ� م���ا يف�ّسر تح���ّول هذ� 
�لكتاب �إلى �أحد �أف�سل �لكتب مبيًعا بح�سب �سحيفة 

نيويورك تايمز. 
يح���اول �لكات���ب �لإجابة ع���ن �أربعة �أ�سئل���ة: ما هي 
دو�فع �لولي���ات �لمّتحدة لخو�س ه���ذه �لحرب؟ ما 
هي م�سوؤولّية �لقيادة �لمدنّية في �سياغة �ل�ّسيا�سات 
���ة بتلك �لحرب؟ م���ا هي م�سوؤولّي���ة �لع�سكر  �لخا�سّ
�لمكّلفي���ن بتنفيذ هذه �ل�ّسيا�سات؟ وما هي �لتكلفة. 
�أي �أّن �لكت���اب ينتقل من �لّدو�فع �إلى �لّتنفيذ و�سوًل 

�إلى �لّنتائج. 
يعتبر �لكاتب �أّن �لح���رب بدت في ظاهرها محاولًة 
لحماي���ة �إمد�د�ت �لّنفط �إّل �أّنه���ا، من وجهة نظره، 
كانت محاولًة لإثب���ات �أّنه ل حدود لقدر�ت �لوليات 
�لمّتح���دة �ّلت���ي تحّولت �إلى ق���ّوٍة عظم���ى ل نّد لها. 
�إّل �أّن �سل�سل���ة �لأح���د�ث �ّلتي �أعقب���ت هذه �لحرب 
�لأميركّي���ة، بما في ذلك هجم���ات 9/11، �أثبتت �أّن 
، �أو رّبما  ما ي�سّمى بالقرن �لأميركّي كان مجّرد حظٍّ

مح�س وهم. 

مكتبة

روسيا وعالمها اإلسالمّي

للبروفي�س���ور  جدي���ٌد  كت���اٌب 
�لبريطانّي روب���رت �سيرفي�س، 
�لّتاري���خ  ف���ي  ����س  �لمتخ�سّ
�لرو�س���ّي، وزمي���ل ف���ي معه���د 
�لأميرك���ّي �لمحافظ،  هوف���ر، 
�ستانف���ورد.  لجامع���ة  �لتاب���ع 
يتتّب���ع �لكت���اب تاري���خ �لعالقة 
رو�سي���ا  بي���ن  و�لّتفاع���ل 
لعب���ت  فلطالم���ا  و�لإ�س���الم. 
ا ف���ي �لعالم  رو�سي���ا دوًر� مهمًّ
�لإ�سالم���ّي، كم���ا �أّن �لإ�س���الم 
لع���ب دوًر� موؤّث���ًر� ف���ي تاري���خ 
�أن  من���ذ  رو�سي���ا وحا�سره���ا، 
�أ�سبح بع�س �لرو�س خا�سعين 

لحك���م �سالطي���ن م�سلمي���ن من���ذ نح���و �لثمانمئة عام 
و�س���وًل �إلى �سعود رو�سي���ا، �لقي�سرّية ث���ّم �ل�سوفياتّية 
فالحالّي���ة، وطموحاتها بالو�سول �إل���ى �لمياه �لد�فئة، 
وه���ذ� ل يتحّق���ق �إّل بالّتفاعل و�لنخ���ر�ط مع �ل�سعوب 
و�ل���دول �لم�سلم���ة. ياأخ���ذ ه���ذ� �لكت���اب �أهّمّيت���ه، في 
وقتنا هذ�، ب�سبب ما يو�س���ف بعودة رو�سيا �إلى �ل�سرق 
�لأو�س���ط وتط���ّور عالقته���ا م���ع كّل من تركي���ا و�إير�ن، 
�لقّوتي���ن �لإ�سالمّيتين �لكبيرتين، وكذل���ك �لتطّور�ت 
�لحا�سل���ة ف���ي دول �آ�سي���ا �لو�سط���ى �لإ�سالمي���ة، عبر 
�سن���و�ٍت متتاليٍة من �لأزم���ات �لقت�سادّي���ة �لرو�سّية، 

وبالطبع تنامي ظاهرة �لإرهاب �لإ�سالمّي.
وبالرغم م���ن وجود �عتقاد �سائد يقول ب���اأّن �لكرملين 
يتحّرك م�ستقاًلّ تمامًا ف���ي مجالي عالقاته �لخارجّية 
و�سيا�سات���ه �لد�خلّي���ة، يحاج���ج �لموؤلف ب���اأّن �لعالقة 
بي���ن رو�سي���ا و�لإ�س���الم تمّثل ��ستثن���اًء له���ذه �لقاعدة 

وذل���ك ب�سبب �لّتفاع���ل �لكبير 
بي���ن �سيا�س���ات رو�سيا في دول 
�لم�سلم���ة،  �لأو�س���ط  �ل�س���رق 
دول  ف���ي  رو�سي���ا  و�سيا�س���ات 
�لّتح���اد �ل�سوفيات���ّي �ل�ساب���ق 
�لم�سلم���ة، و�سيا�س���ات رو�سي���ا 
تجاه م�سلمي �لّتحاد �لرو�سي. 
وف���ي �لوقت �ل���ذي يو�سف فيه 
بوتين من قبل بع�س �لمر�قبين 
باأّن���ه �ل�سديق �لأق���رب للعالم 
د�فع���ه  كان  و�إن  �لإ�سالم���ّي، 
هو مناف�س���ة �لوليات �لمّتحدة 
في هذ� �لمج���ال، ل يخفى �أّن 
�سيا�سات رو�سيا �لخارجّية في 
�ل�سن���و�ت �لأخيرة في ه���ذ� �لمجال توؤّثر ب�س���كٍل كبيٍر 

على عالقتها بم�سلمي �لّتحاد �لرو�سّي.
ياأتي �لكت���اب في �ثني ع�سر ف�س���اًل، يبحث �لف�سالن 
�لأولن تاري���خ �لعالق���ة بي���ن �لإ�سالم ورو�سي���ا و�سورة 
�لم�سلمي���ن في مخّيلة �لرو�س �لثقافّي���ة، في مرحلة ما 
قبل �ل�سوفياتّية. �لف�سول �لثالثة �لتالية تدر�س عالقة 
رو�سيا �ل�سوفياتّية بالإ�سالم، وهي �لعالقة �لتي �ّت�سمت 
عموًم���ا بالع���د�ء لالإ�س���الم. �لف�سول �ل�سبع���ة �لباقية 
تدر�س �لعالقة في عهد �لّتحاد �لرو�سّي، وكيف تغّيرت 
ه���ذه �لعالقة بح�سب �ل�ستق���ر�ر �ل�سيا�سّي في مو�سكو 
و�سع���ور �لكرملي���ن بال�سعف �أو �لق���ّوة. �لف�سل ما قبل 
�لأخي���ر، وهو �أح���د �أهّم �لف�س���ول، يتط���ّرق للتغير�ت 
�لتي ح�سلت في �أعقاب �لتدّخل �لع�سكرّي �لرو�سّي في 
�سورية خريف �لعام 2015. �أّما �لف�سل �لأخير فيحاول 

ر�سم �سورٍة لم�ستقبل �لعالقة بين رو�سيا و�لإ�سالم. 

✦ تاأليف: روبرت �صيرفي�ض      ✦ �شنة �لن�شر: ٢٠١7

حرب أميركا ألجل الّشرق األوسط الكبير
✦ تاأليف: اأندرو با�صيفيت�ض      ✦ �شنة �لن�شر: ٢٠١6
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مكتبة

الحرب المقبلة بين إسرائيل ومصر

بالّرغم من م���رور قر�بة �أربعة 
عق���ود عل���ى �ّتفاقّي���ة �ل�ّس���الم 
�ّلت���ي تربط م�س���ر و�إ�سر�ئيل، 
عالق���اٍت  �سه���دت  و�ّلت���ي 
م�ستق���ّرًة �إلى ح���ٍدّ بعيد، خرج 
�إي���الم،  �إيه���ود  �لبروفي�س���ور 
�لباحث في �لعقيدة �لع�سكرّية 
�لقومّي���ة  و�لإ�ستر�تيجي���ة 
ر�ع �لعربّي  �لإ�سر�ئيلّي���ة و�ل�سّ
يناق����س  بكت���اب  �لإ�سر�ئيل���ّي، 
تفا�سي���ل �لح���رب �لمقبلة بين 
معتب���ًر�  و�إ�سر�ئي���ل،  م�س���ر 
�أّن �حتم���ال ح�س���ول مو�جه���ة 

ع�سكرّية عالي���ة �ل�ّسدة بين �أكبر جي�سين في �ل�ّسرق 
�لأو�سط ل يز�ل �حتماًل قائًما. 

ُيظهر �إي���الم رهاًنا كبيًر� على تك���ر�ر �لّتاريخ وعلى 
�أّن تج���ارب �لمو�جهة �لع�سكرّية بين �لبلدين، و�لتي 
تمت���ّد على ثالثة عق���ود، �ستك���ون مهّمًة ف���ي ت�سّور 

م�سار �لمو�جهة �لع�سكرّية �لمقبلة و�أّن �سيناء. 
وله���ذ� �ل�ّسب���ب يرّك���ز �لكات���ب عل���ى تحلي���ل تاريخ 
بي���ن  م���ا  �لبلدي���ن  بي���ن  �لع�سكرّي���ة  �لمو�جه���ة 
�لإ�ستر�تيجي���ة  �لّنو�ح���ي  م���ن  1948و1973، 
و�لعملياتّي���ة، لينطلق من ثّم �إلى ت�سّور �لكيفّية �ّلتي 
�ستخو����س به���ا �لق���و�ت �لم�سّلحة للبلدي���ن �لحرب 
�لمقبل���ة بينهم���ا. يتط���ّرق �لف�س���ل �لأّول للّتفا�سيل 
�لممّيزة للعقيدة �لع�سكرّية لكلٍّ من م�سر و�إ�سر�ئيل 
ا  و�لتغيي���ر�ت �ّلتي مّر بها جي�س���ا �لبلدين، خ�سو�سً
�لجي����س �لم�سرّي �لذي �نتقل من ��ستخد�م معّد�ٍت 
ع�سكرّي���ٍة �سرقّية �ل�سنع �إل���ى �أخرى غربّية �ل�سنع، 

ب�سكٍل رئي�س���ٍيّ �أميركّية، تماثل 
م���ا ه���و موج���ود ل���دى �لجي�س 
�لإ�سر�ئيل���ّي. �لف�سول �لتالّية، 
من 2 �إلى 13، تغّطي �لّتفا�سيل 
م���ن  مي���د�ن  ل���كّل  �لع�سكرّي���ة 
 � � وبًرّ ميادي���ن �لمو�جهة، ج���وًّ
يتط���ّرق   6 �لف�س���ل  وبح���ًر�. 
تحديًد� لميد�ن �لمعركة: �سبه 
�سيناء  �سين���اء. فك���ون  جزيرة 
خالية من �لقو�ع���د �لع�سكرّية 
لأيٍّ م���ن �لبلدين يط���رح �سوؤ�ًل 
�ّل���ذي  �لّتكتي���ك  ح���ول  ���ا  مهًمّ
�لجي�سان: هل هو  �سي�ستخدمه 
�لدف���اع �لمتقّدم – �أّي �لتقّدم عب���ر �سيناء لمالقاة 
ق���ّو�ت �لط���رف �لآخر - �أم �لدفاع ف���ي �لعمق – �أي 
�لنتظار في �لمو�قع �لدفاعّية حّتى يتقّدم �لخ�سم؟ 
يرّج���ح �إي���الم �أّن م�س���ر، ولأ�سب���اٍب �سيا�سّي���ٍة، لن 
ت�ستطيع تقّبل �نتظار تق���ّدم �لقّو�ت �لإ�سر�ئيلّية في 
�سين���اء، و�ستلج���اأ بالتالي �إل���ى �إ�ستر�تيجي���ة �لدفاع 
�لمقبل���ة  للح���رب  �لمحتمل���ة  �لأ�سب���اب  �لمتق���ّدم. 
يتركه���ا �إي���الم للف�سل �لأخي���ر، �لّر�ب���ع ع�سر، من 
كتابه. تترّكز ه���ذه �لأ�سباب، من وجهة نظر �إيالم، 
حول رغبة م�سر باإنه���اء حالة نزع �ل�ّسالح في �سبه 
، ولو محدوٍد،  جزيرة �سيناء �أو �لقيام بعمٍل ع�سكرٍيّ

�سّد �إ�سر�ئيل لأ�سباٍب �سيا�سّيٍة. 
م���ن �لّتفا�سي���ل �لملفت���ة لالنتب���اه �ّلتي ي�سي���ر �إليها 
�إيالم �أّنه في هذه �لحرب �لمحتملة �ست�سطّر كّل من 
م�سر و�إ�سر�ئيل لالعتماد على نف�سها و�سط �ن�سغال 
حلفائهم���ا �لتقليدّيي���ن. وبالّرغم م���ن �أّن كثيًر� من 

�ل���ّدول �لعربّية �ختار تطبيع عالقات���ه مع �إ�سر�ئيل، 
�إّل �أّن �إي���الم ياأخذ ف���ي �لح�سبان �حتم���ال م�ساركة 
بع����س هذه �لّدول، بما فيها دول خليجّية، �إلى جانب 
م�سر ف���ي �لحرب. كذلك يفتر�س �إيالم �أّن �لجي�س 

�لم�سرّي �سيظه���ر مقد�ًر� كبيًر� م���ن �لمبادرة بما 
ف���ي ذلك تنفيذ �سرباٍت جوّي���ٍة و��سعٍة على �لقو�عد 
�لع�سكرّي���ة �لإ�سر�ئيلّية على نحو م���ا فعلت �إ�سر�ئيل 

في حزير�ن 67 ¶ ✦ تاأليف: اإيهود اإيالم      ✦ �شنة �لن�شر: ٢٠١4

تدمير أّمة: الحرب األهلّية في سوريا

�لهولن����دّي  �لدبلوما�س����ّي  �أنج����ز 
�لخبير ب�س����وؤون �لم�سرق �لعربّي 
كتاًبا �آخر عن �سوريا، ولكن هذه 
�لمّرة ع����ن �لحرب �ل�ّسورّية �ّلتي 
ل تز�ل ح����دث �ل�ّساعة. كان فان 
د�م قد �أّلف كتًبا عّدًة غّطت على 
ر�ع����ات  �ل�سّ �لخ�سو�����س  وج����ه 
عل����ى �ل�ّسلط����ة ف����ي �سوري����ا منذ 
ل  �لما�س����ي،  �لق����رن  �ستينّي����ات 
�سّيم����ا ف����ي ظ����ّل حك����م "ح����زب 
�لبعث". وكما في كتبه �ل�ّسابقة، 
بتقدي����م  �لأّول  �لف�س����ل  يب����د�أ 
تاريخ موجز ل�سوري����ا ولن�سيجها 

�لجتماع����ّي �لمعّق����د �ّلذي ياأخذ �أهّمّيت����ه من طبيعة 
�لنظ����ام �ل�ّسيا�س����ّي �ل�ّس����ورّي. ولك����ّن �لباح����ث يقّدم 
محاججًة مقنعًة تقول باأّن �لّنظام �ل�ّسيا�سّي �لحاكم 
في دم�سق، في تقريبه لبع�س �لمكّونات �لجتماعّية، 
ل����م يقم بذلك لدو�فع طائفّية �أو عرقّية و�إّنما لدو�فع 
بر�غماتّي����ة ت�سب����ه م����ا يح�سل ف����ي كثير م����ن بلد�ن 
�لعال����م �لأخرى. ف����ي �لف�سل �لثان����ي يدر�س �لكتاب 
عو�م����ل �لأزم����ة �ل�ّسورّي����ة �لحالّي����ة مح����اوًل �لإجابة 
ع����ن �أحد �أكثر �لأ�سئلة �أهمّي����ة: هل كان يمكن تجّنب 
ر�ع  هذه �لح����رب؟ وفي �لف�سل �لثالث يتط����ّرق لل�سّ

�لم�سّلح. ولعّل �أحد �لآر�ء �لمهّمة 
للكاتب هنا هو قوله باأّن من قّدم 
�ل�ّسورّية كان  للمعار�سة  �ل�ّسالح 
يري����د تدمي����ر �سوري����ا، فال�ّسالح 
كان كافًي����ا فقط للقتال ولم يكن 
كافًيا لإ�سق����اط �لنظام. �لكاتب 
�إًذ� يحّمل �لغرب جزًء كبيًر� من 
م�سوؤولّي����ة ما ح�سل ف����ي �سوريا، 
�س ل����ه �لف�سل  وه����ذ� م����ا يخ�سّ
�لّر�بع من كتابه: معالجة �لغرب 
�لمترّددة لالأزمة �ل�ّسورّية. ينال 
زم����الء ف����ان د�م �لدبلوما�سّيون 
�لّتقري����ع  م����ن  ن�سيبه����م 
و�لم�سوؤولّي����ة هن����ا. ويعتب����ر �لكاتب �أّنه م����ن �لأف�سل 
ا عن  ف����ي بع�س �لأحي����ان عدم �لقي����ام ب�س����يء عو�سً
�لقي����ام ب�سيٍء خاطٍئ �أو غير مكتمل. يتطّرق �لف�سل 
�لخام�س �إلى م�سيرة �لمفاو�س����ات و�لمحادثات بين 
�لنظام و�لمعار�سة. �أّم����ا �لخال�سة �ّلتي ي�سل �إليها 
ر�ع بين �لطرفين قد تحّول �إلى  �لكات����ب فهي �أّن �ل�سّ
�سر�ٍع �سف����رٍيّ و�أّن �لنظام تحدي����ًد� ل يقبل بتقديم 
�أّي تن����ازٍل فيم����ا تمل����ك �لمعار�سة طموح����اٍت كبيرًة 
جًد�. لهذ� يرّجح �لكاتب �أن ي�ستمّر �لخيار �لع�سكرّي 

خياًر� رئي�سًيا لح�سم �لأزمة �ل�ّسورّية ¶
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معهد الدراسات المستقبلية

مركز بحث وتفكير يعنى باأو�ساع الإقليم والعالم، 
يعالج الق�سايا ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية 

والجتماعية، ول يكتفي بتوثيق ما�ض ول بر�سد واقع 
فح�سب، بل يقدم اأفق ا�ست�سراف �سروري ل�سانع 

القرار في العالم العربي.

www.fsinstitute.org

مكتبة

الحرب مع روسيا

توّف���ي ت���وم كالن�س���ي منذ 
�سنو�ٍت عّدٍة، ولكّن هذ� لم 
يقد �إلى ندرة في �لّرو�يات 
�لّت�سويقّي���ة �ّلتي تّتخذ من 
ر�ع م���ع رو�سيا حبكًة  �ل�سّ
لها. �أحد �آخ���ر �لإ�سافات 
في ه���ذ� �لمجال هو كتاب 
رو�سي���ا«،  م���ع  »�لح���رب 
و�ّل���ذي يتخّي���ل حرًب���ا مع 
رو�سي���ا تندلع ف���ي منطقة 
�لبلطي���ق منت�س���ف �لعام 
2017. هناك من يعتر�س 
�لكاتب  على ت�سنيف هذ� 
بالّرو�ّي���ة ب���ل وي�سف���ه ب���� 
»�لكارث���ة �لأدبّي���ة«. وف���ي 

�لحقيقة، ف���اإّن �لموؤلف �كتفى بر�س���م �سخ�سّياٍت 
ه�ّس���ٍة، م�ستخدًما �لحبكة �لمفتر�سة فقط لتقديم 
�لكثير من �لّتفا�سيل �لّتقنّية �لع�سكرّية، و�ّلتي و�إن 
كانت م�سّوق���ًة بمقد�ٍر ما، �إّل �أّن �لهدف من �لعمل 
ككلٍّ ه���و �أن يكون ند�ء تنبي���ه للغرب لخطر �لّنو�يا 

�لّرو�سّية. 
وه���ذ� م���ا يوؤّك���ده �لموؤّل���ف، �لجن���ر�ل ريت�س���ارد 
�سيري���ف، �لّنائ���ب �ل�ّساب���ق للقائد �لأعل���ى لقّو�ت 
�لنات���و في �أوروب���ا، ف���ي مقّدمت���ه، �أّن �لهدف من 
كتاب���ه ه���و �لإ�س���ارة �إل���ى نو�ي���ا رو�سي���ا �لعدو�نّية 
ف���ي خلق منظوم���ٍة جديدٍة في �أوروب���ا – ما يمكن 
و�سف���ه منظومة يالطا معّدل���ة – و�أّن غزو �ل�ّسرق 
�لأوكر�ني ّل يختلف كثيًر� عن مهاجمة حدود دول 

حلف �لّناتو. 
بتمهي���ٍد  �لكت���اب  يب���د�أ 
بقل���م �لأدمي���ر�ل جيم����س 
�لقائ���د  �ستافريدي����س، 
لق���ّو�ت  �ل�ّساب���ق  �لأعل���ى 
�لناتو في �أوروبا، و�ّلذي ل 
يترّدد ف���ي �إغد�ق �لإطر�ء 
على كت���اب �سيريف وعلى 
�لتاأكي���د على خطر �لّنو�يا 

�لّرو�سّية. 
وم����ع �أّن �لق����ارئ �سيتوّق����ع 
�سي�س����ّب  �سيري����ف  �أّن 
كّل غ�سب����ه، ف����ي رو�يت����ه، 
�لأ�س����ر�ر،  �لّرو�����س  عل����ى 
�أّن  ه����ي  �لمفاج����اأة  �أّن  �إّل 
����ة �لأ�سد من غ�س����ب �سيريف  من �سيحظ����ى بح�سّ
وتقريعه هم �أ�سحاب �لّنو�يا �ل�ّسلمّية تجاه مو�سكو، 
����ا �أولئ����ك �لذي����ن هم ف����ي لن����دن وبرلين.  خ�سو�سً
�لتفا�سي����ل �ّلت����ي ي�سرده����ا �سيري����ف ح����ول معاناة 
�لجن����ر�لت، ف����ي رو�يت����ه ف����ي �إقن����اع �ل�ّسيا�سيي����ن 
�أق����رب  تك����ون  ت����كاد  �لّرو�س����ي  �لخط����ر  بحقيق����ة 
للمذكر�ت �ل�ّسخ�سّية. هذ� على �لأقّل ما �أ�سار �إليه 
�لعديد من و�سائل �لإعالم �لغربّية �ّلتي توّلت مهّمة 
�لتروي����ج للرو�ّية. �أهمّية �لكت����اب تتلّخ�س في كونه 
تعبي����ًر� عّما يدور في ذهن �لعدي����د من �لجنر�لت 
�لمت�سّلبين في حلف �لناتو وذلك في لحظٍة فارقٍة 
�س����و�ء لناحية م�ستوى �لعد�ء تجاه رو�سيا �أو لناحية 

ت�ساعد نفوذ هوؤلء �لجنر�لت  ¶

✦ تاأليف: الجنرال ريت�صارد �صيريف      ✦ �شنة �لن�شر: ٢٠١6
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