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مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حقوق �لإن�س���ان 

و�لدميقر�طية، وحتليل �س���عوبات تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش 

ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملركز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم 

�ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز 

ع�س���و يف �ل�سبكة �لأوروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل 

�ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعب���ري )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإن�سان لعام 2007.         

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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يتناول هذا العدد من “رواق عربي” بع�س اإ�سكاليات تطور جماعات “الإ�سالم ال�سيا�سي” يف 

العامل العربي، وذلك من خالل حماولة الإجابة عن عدد من الأ�سئلة وثيقة ال�سلة مب�سار جماعة 

الإخوان امل�سلمني يف م�رص، وخا�سة منذ انتفا�سة يناير 2011.

ا�ستعداًدا  “النه�سة” يف تون�س جدالت فكرية عميقة؛  املناق�سة بينما تخو�س حركة  جترى هذه 

ملوؤمترها العام التاريخي فى مايو 2016. تتمحور النقا�سات التمهيدية للموؤمتر حول م�ساألة الف�سل 

بني �ل�شيا�شى و�لدعوى، و�لتوجه نحو �لتخلي عن ممار�شة �لن�شاط �لدعوى لتقوم به جمعيات �أهلية 

لنمط  اأقرب  �سيا�سى،  “مدنى”  حزب  اإىل  التحول  ثم  ومن  “النه�سة”؛  حزب  عن  متاما  منف�سلة 

داخل  امل�سبوق  غري  الفكري  ال�رصاع  هذا  يقود  اأوروبا.  فى  الدميوقراطية”  “امل�سيحية  الأحزاب 

جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف العامل العربي منذ ن�ساأتها اأوائل القرن املا�سي، را�سد الغنو�سي املفكر 

والزعيم ال�سيا�سي التاريخي “للنه�سة”)1(. اإذا قدر لهذا التوجه “الثورى” حتقيق انت�سار حا�سم فى 

اأمر مرجح - فاإن ذلك �سيعنى بدء م�سرية الألف ميل على طريق يكف فيه  املوؤمتر العام - وهو 

امل�ضئولية التاريخية لرا�ضد الغنو�ضي 

جتاه املراجعات املنتظرة من “جماعة االإخوان امل�ضلمني”

افتتاحية
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“الإ�سالم” عن اأن ي�سكل بالن�سبة حلزب “النه�سة” مرجًعا �إلز�مًيا لربنامج و�شيا�شات وممار�شات 
احلزب، وخا�سة فيما يت�سل بنمط نظام احلكم فى تون�س، والنظام القانوين، وموقع غري امل�سلمني 

والن�ساء فيه، وغريها من الأمور احليوية، واأل ي�سكل “الإ�سالم” اأكرث من م�سدر اإلهام قيمي عام 

للحزب “املجِدد”؛ الأمر الذي قد يف�سح املجال اأمام “النه�سة” لأن ت�سري تدريجيًا احلزب ال�سيا�سى 

�جتماعية  �أكرب وبقاعدة  باأغلبية  للحكم  تعود  تون�س، و�أن  �لدينى فى  �ملحافظ غري  لليمني  �لرئي�شى 

اأعر�س واأكرث ر�سوًخا.

لدرا�سات  القاهرة  ملركز  ال�سنوى  للتقرير  تقدميه  �سياق  فى  نوه عدة مرات،  اأن  للكاتب  �سبق 

حقوق الن�سان منذ عام 2011، اإىل الدور احليوى الذى لعبته حركة “النه�سة”-بو�سفها حركًة 

اإجناح  فى  الإ�سهام  يف  العربى-  العامل  فى  مبثيالتها  مقارنًة  للتغيري،  ومنفتحًة  متطورًة  اإ�سالميًة 

الخوان  “جماعة  وانتهازية  جمود  اأ�سهم  مثلما  العربى،  الربيع  �سياق  فى  التون�سى”  “النموذج 
فى  النجاح  فى  احلا�سم  العامل  اإن  القول،  فى م�رص. غنىٌ عن  املرير  الف�سل  امل�سلمني” فى �سنع 

تون�س ،والف�سل فى م�رص، كان لختالف الأدوار التى لعبتها نخبة املوؤ�س�سة الع�سكرية فى الدولتني 

فى امل�سارين منذ يناير 2011.

اإعادة  بعملية  “النه�سة” اأي�سا  قامت  باأكرث من عامني،  العام  قبل موؤمترها  اأنه  بالذكر،  جديٌر 

تقييم �ساملة، ومراجعة عملية ل�سلوكها ال�سيا�سى. وقررت “النه�سة”، بناًء على ذلك، ال�ستجابة 

للمطلب ال�سعبي اجلارف بالتخلى عن احلكم، ومراجعة ا�سرتاتيجيتها ال�سيا�سية وحتالفاتها ومفردات 

خطابها ال�سيا�سى. جرى ذلك فى �سوء تطورين مهمني؛ الأول هو ت�ساعد املعار�سة ال�سعبية فى 

تون�س �سد حكومة “الرتويكا” التى كانت قد �سكلتها “النه�سة”؛ بو�شفها حزب �لأغلبية �لربملانية. 

والثانى هو الف�سل الذريع “جلماعة الإخوان امل�سلمني” فى حكم م�رص، وانهيار �سعبيتها، واإطاحة 

اجلي�س برئي�س اجلمهورية املنتخب.

اخلا�س  ال�سيا�سي  ف�سلها  “تلحظ”  اأن  حتى عن  امل�سلمني”  الإخوان  “جماعة  فى م�رص عجزت 

والذريع، اأو اأن تدرك لحقا اأ�سبابه، وم�سئوليتها عنه، بعد اأن اختزلت النف�سا�س ال�سعبى الهائل 

عنها فى موؤامرات اأجهزة الدولة العميقة واملوؤ�س�سة الع�سكرية. مل يتاأثر هذا اجلمود الفكرى والعجز 

“رابعة والنه�سة” غري امل�سبوقتني فى  ال�سيا�سى بالإطاحة بحكمها بعد عام واحد فقط ، ومذبحتي 

تاريخ م�رص احلديث، واللتني راح �سحيتهما نحو األف �سخ�س، غالبيتهم من اأع�سائها واأن�سارها، 

ول باأعمال القمع الأمنى والقانونى والق�سائى التى اعت�رصت األوفًا اآخرين من اأع�سائها واأن�سارها، 

“عقل”  من  بقى  ما  على  “ال�سحية”  �سيكولوجية  هيمنة  اإىل  الزلزالية،  التطورات  هذه  اأدت  بل 

افتتاحية العدد
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للجماعة، وانح�رصت ت�سورات الجتاهني البارزين فى اجلماعة فى نطاق رد الفعل، �سواٌء اأكان 

“�سيا�سًيا” اأم “م�سلًحا”.

حركة  مراجعات  كل  تن�سخ  باأن  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  مطالبة  املنطقي  من  لي�س  بالطبع 

“النه�سة”  من  املقرتحة  الأيديولوجي  الطابع  ذات  املراجعات  اأن  برغم  تتبناها،  واأن  “النه�سة” 
على موؤمترها، ت�سلح اأي�سا كاإطار للمراجعات ذات الطابع الأيديولوجي املنتظرة من كل جماعات 

الإ�سالم ال�سيا�سي “املعتدلة” فى العامل العربى. ورغم اأن كاًل من “النه�سة” و”اجلماعة” تنتميان 

اإىل تيار “الإ�سالم ال�سيا�سي”، بل كانت “النه�سة” ع�سًوا فى “التنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني” 

حتت قيادة اجلماعة امل�رصية؛ فاإن هناك اختالفًا يف م�ستوى تطور املجتمعني امل�رصى والتون�سى، 

واختالفًا اآخر فى البيئة ال�سيا�سية والثقافية، وثالًثا فى امل�سارات ال�سيا�سية للحزب واجلماعة، ورابًعا 

الطابع  ذات  للمراجعات  خا�سًا  طابعًا  يفر�س  الذي  الأمر  املرتكبة؛  اجل�سيمة  الأخطاء  طبيعة  فى 

ال�سيا�سي، من املنتظر اأن ت�رصع فيها “جماعة الإخوان امل�سلمني” فى م�رص.

موؤرخ  وكل  “اجلماعة”  من   2013 يوليو   3 اإىل   2011 يناير  من    25 الفرتة  ت�ستوجب 

ال�سرتاتيجية  اخليارات  طبيعة  عن  فيه  التبا�س  ل  بو�سوح  تك�سف  فهى  خا�سًة؛  وقفًة  مو�سوعى 

احلقيقية “للجماعة”، التى كانت دفينة فى زمن “التقية” قبل الثورة)2(. خالل هذه املرحلة التاريخية 

اأو غري مبا�رص، بوزن  ”�سيدًا”، تتمتع خاللها، ب�سكل مبا�رص  “اجلماعة” جنمًا �ساعدًا ثم  �سارت 

حا�سم يف موؤ�س�سات رئي�سية ل�سنع القرار فى م�رص، مثل جلنة و�سع تعديالت الد�ستور )مار�س 

2011( وجمل�سي ال�سعب وال�سورى ،والهيئة التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور )2012(، واأخرًيا الرتبع 

على كر�سى رئا�سة اجلمهورية. كانت هناك بالطبع �رصاعات مع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، 

�لذى حكم �لبالد من 11 فرب�ير 2011 �إىل 30 يونيو 2012. ولكنها كانت تنتهى د�ئًما بتفاهمات 

يناير   25 بانتفا�سة  بادرت  التى  الرئي�سية  القوى  ح�ساب  وعلى  معلنة،  غري  اأو  معلنة  واتفاقات 

.2011

مل يحتدم ال�رصاع بني الطرفني قبل يونيو 2013 اإل فى وقت متاأخر؛ اأى فى ربيع 2012، 

عندما تراجعت “اجلماعة” عن تعهدها بعدم تقدمي مر�سح لها فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية. بينما 

“للجماعة” ومواقفها  ال�سيا�سى  يناير كان اخلطاب  التاليني لنتفا�سة 52  احلا�سمني  العامني  طوال 

اأى  امل�سلحة؛  للقوات  الأعلى  املجل�س  فيها  “يحارب”  التى  للجبهة  امل�ساندة  تقدم  اليومية  ال�سيا�سية 

تروي�س قوى الإ�سالح والتغيري وتقزميها، وتقدمي الغطاء ال�سيا�سى للمذابح التى نظمها “املجل�س” 

�سباب  �سد  الت�سويه  وحلمالت  وغريها،  الوزراء  جمل�س  واأمام  حممود،  وحممد  ما�سبريو،  فى 

بهي الدين ح�ضن
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الن�سطاء ال�سيا�سيني واملنظمات احلقوقية، واأعمال القمع الأمنى والقانونى والق�سائى �سدهم.

�ل�شيا�شى  �لربنامج  تاأمل  �ىل  �أي�شا  تعود  �أن  “للجماعة”  ال�رصورى  من  ال�سياق،  هذا  فى 

الوحيد املعلن لها، الذى اأزيح ال�ستار عنه فى خريف عام 2007. اإن اأخطر اجلرائم ذات الطابع 

اأغلبيتها  هيمنة  د�ستور م�رص 2012 حتت  “اجلماعة” خالل و�سع  ارتكبتها  “الأيديولوجي” التي 
ي�شتوحي منط حكم �شمويل، يوظف  �لذي  �لربنامج،  �لتاأ�شي�شية، جتد م�شدرها يف هذ�  �لهيئة  فى 

اأنها  حينذاك،  “اجلماعة”  زعمت  لقد  للحكم)3(.  التوليتارى  الطابع  وتكثيف  ل�سمان  الإ�سالم  فيه 

م�سطرة لتقدمي تنازلت لل�سلفيني من اأع�ساء الهيئة التاأ�سي�سية، ولكن احلقيقة املوثقة اأن “اجلماعة” 

كانت حينذاك ت�ستلهم، وتطبق ب�سكل تدريجي “د�ستورها” املعلن قبل خم�س �سنوات.

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  هو   2012 د�ستور  يف  اإىله  تطلع  ما  على  ح�سل  الذي  الثاين  الطرف 

الد�ساتري  تاريخ  فى  الأوىل  للمرة  وذلك  املدنيني،  حماكمة  فى  “حلقها”  الد�ستور  �سمان  وخا�سة 

امل�رصيني - مبا يف ذلك  املدنيني  اإحالة  يجوز  د�ستور 2012 كان  قبل  اأنه  بالذكر  امل�رصية.جديٌر 

الإخوان امل�سلمون - للمحاكم الع�سكرية مبقت�سى ن�س قانونى، ولكن غري د�ستورى. ولذا كانت 

هناك طعون حمالة للمحكمة الد�ستورية العليا تطلب اإلغاء الن�سو�س القانونية ذات ال�سلة املناق�سة 

القانونية.  الن�سو�س  يناير 2011 بتعديل تلك  انتفا�سة  اأول برملان بعد  لد�ستور 1971. وقد قام 

بيد اأن د�ستور 2012 اأعاد العتبار اىل الن�سو�س امللغاة باإباحته حماكمة املدنيني اأمام هذا الق�ساء 

ال�ستثنائي، بل اإنه اأف�سح املجال بذلك لإ�سافة ن�سو�س قانونية جديدة، تبيح اإحالة مدنيني ملحاكم 

ع�سكرية، وهو ما قام به بالفعل الرئي�سان عدىل من�سور وعبد الفتاح ال�سي�سى بعد 3 يوليو 2013. 

ولعل ذلك يف�رص ملاذا مل ت�سع املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل و�سع د�ستور جديد متاما بعد الإطاحة بالرئي�س 

حممد مر�سى وجماعة الإخوان امل�سلمني، بل حر�ست على اأن تتخذ �سكل عملية “تعديل” لد�ستور 

2012. لقد مكنها ذلك من اأن تبعد مكا�سبها ال�سرتاتيجية منه عن دائرة اجلدال العام، من اأجل 

اأن تركز جهدها فى احل�سول على مكا�سب اإ�سافية فى الد�ستور “املعدل”/اجلديد. اأما من عار�سوا 

بالتظاهر “د�سرتة” اإحالة املدنيني للمحاكم الع�سكرية، فما زالوا يق�سون عقوبة ال�سجن من 3 اإىل 5 

�سنوات.

الإخوان  جماعة  بها  تقوم  جادة)4(  مراجعة  اأى  فى  الوحيد  اخلا�رص  �سيكون  الأرجح،  على 

امل�سلمني، هو  هيئتها القيادية التى اأدارت هذه املرحلة التاريخية، وقادت خاللها اجلماعة فى عملية 

الإعدام  كتائب  مرمى  فى  �سهاًل  �سيدًا  لت�سبح  �سيا�سيًا،  انتحارًا  ت�سري  اأن  قبل  اأخالقي،  انتحار 

ال�سيا�سي، ثم البدين لأجهزة الدولة العميقة. اأما اجلماعة ذاتها، فقد ُتكتب لها �سهادة ميالد جديدة 

افتتاحية العدد
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من خالل هذه املراجعة. �ستكون عملية قا�سية ل�سك فى ذلك؛ لأنها �ستتطلب قبل كل �سىء القدرة 

على اأن ت�سع اجلماعة نف�سها وجهًا لوجه اأمام “املراآة”. يفاقم من �سعوبة املهمة وق�سوتها، افتقار 

اجلماعة فى هذه اللحظة، ومنذ زمن طويل، ل�سخ�سيات قيادية كاريزمية، تتمتع بات�ساع الأفق، 

الوقت  بينما، يف  اإجناز مراجعات جادة  العملية ال�سرتاتيجية، وقادرة على  وموؤهلة لإدارة هذه 

ظروف  فى  للجماعة،  �لر�شمية  للقيادة  ل�شنو�ت  ممتدة  وتع�شفية  متعددة  حماكمات  جتري  نف�شه، 

احتجاز غري اإن�سانية، وباتهامات اأغلبها ملفق، ل ي�سدقها اإن�سان عاقل، ف�سال على اأنه ل �سلة لها 

باجلرائم احلقيقية التي ارتكبها اأبرز �سخ�سيات هذه القيادة.

مع  خا�س  لقاء  للموؤلف  كان  »النه�سة«،  حلزب  العام  للموؤمتر  التح�سريية  املرحلة  خالل 

ال�سيخ را�سد الغنو�سى فى منزله بتون�س العا�سمة، دار حول بع�س الإ�سكاليات املثارة فى هذه 

الفتتاحية، وكذلك حول م�سئولياته كمفكر اإ�سالمى جمدد ومتفاعل مع ع�رصه، جتاه جماعات 

واأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سى الأخرى فى العامل العربى.

         بهي الدين ح�سن

مدير مركز القاهرة        

              لدرا�سات حقوق الإن�سان

بهي الدين ح�ضن
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الهوام�س

فى  اأخرى  قيادية  �سخ�سيات  على  “املفكر”  �سفة  اإطالق  1.ي�سعب 

�لعنف  طريق  تنتهج  )ل  �ملعتدلة  و�أحز�به  �ل�شيا�شي  �لإ�شالم  جماعات 

امل�سلح( فى العامل العربى.

الثورة  وم�سارات  “الإ�سالميون  القيم  بحثه  يف  متام   ح�سام  2.يقول 

امل�رصية” املن�سور يف 7/ 2/ 2011: “ثمة �سكوك تقليدية فى اأن الإخوان 

دائما  واأنهم  ال�سيا�سى،  خيالهم  فى  حتى  للنظام  اأقرب  دوًما  يظلون 

راغبون، اأو اأقله قابلون، فى القرب منه حتى وهم ينتف�سون �سده، اأو 

على الأدق ي�ساركون ال�سارع فى النتفا�سة«. 

http://www.transeuropeennes.eu/ar/articles/246
3.�نظر يف تقييم هذ� �لربنامج، بهي �لدين ح�شن “برنامج حزب �لإخو�ن 

امل�سلمني فى م�رص من منظور حقوق الإن�سان” يونيو 2008.

http://www.cihrs.org/?p=2555
ال�سيا�سية وال�سخ�سيات العامة،  4.هناك عدد من اجلماعات والأحزاب 

اإىل  اأي�سا  “ي�سارية”، حتتاج  اأو  “ليرب�لية”  باعتبارها  نف�سها  ت�سنف  التى 

ال�رصوع مبراجعة جادة مل�سارها ال�سيا�سى و�سلوكها القيمى، وخا�سة منذ 

الثالث من يوليو 2013.

  

افتتاحية العدد
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  املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة 

االإخوان / د. معتز الفجريي.

  جماع��ة االإخ��وان امل�ضلم��ون بع��د خم���س �ضن��وات م��ن ث��ورة يناير/ 

د.اأحمد عبد ربه .

  ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر / 

د.جورج فهمي.

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر/ خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم.
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* باحث م�رشي ونا�سط يف جمال حقوق �لإن�سان.

املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية 

التي مل جتري بعد داخل جماعة االإخوان

د. معتز �لفجريي *

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ر�سد وحتليل اأداء جماعة الإخوان امل�سلمني )اجلماعة( يف التعاطي 

عزل  وحتى   ،2011 يناير   25 ثورة  اأعقاب  يف  الإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  ق�سايا  مع 

النقا�س اجلاري  اأهميته من  املو�سوع  هذا  يكت�سب  يوليو 2013.  الرئي�س حممد مر�سي يف3 

حالًيا حول م�ستقبل اجلماعة، واحتمالت وجود خالفات تنظيمية و�سيا�سية حمتدمة داخل تلك 

اجلماعة.)1( و�جلدل حول حتول بع�س عنا�رص �جلماعة �إىل ممار�شة �لعنف)2( وما يرتدد حول 

خوان يف �سفوفها.)3( وقد اأ�سهم التقرير  جناح التنظيمات اجلهادية يف جتنيد بع�س من �سباب الإ

�لنقا�س حول فكر �جلماعة، وعالقاتها  تاأجيج  �أ�شدرته �حلكومة �لربيطانية موؤخًر� يف  �لذي 

بالتنظيمات اجلهادية العنيفة؛ حيث و�سف امل�رصوع الفكري للجماعة باملتطرف،الأمر الذي 

�أيديولوجية  بني  �لتناق�س  على  �ل�شوء  �لتقرير  �لعنف.�شلط  ممار�شة  �إىل  �أ�شحابه  يدفع  قد 

اجلماعة وبني قيم احلرية والتعددية والت�سامح وقبول الآخر، واأو�سى برف�س منح تاأ�سريات 

ع�شاء �جلماعة �أو �ملرتبطني بها ممن �شدرت عنهم ت�رصيحات توؤيد �أو  دخول �إىل بريطانيا لأ
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حتبذ العنف والتطرف.)4( كل ذلك  يزيد من اأهمية اخلو�س يف حتليل امل�سار الفكري وال�سيا�سي 

للجماعة.

ثارة مثل هذا النقا�س و�سط مناخ  قد يرى كثري من اأع�ساء اجلماعة اأن الوقت غري منا�سب لإ

القمع غري امل�سبوق الذي متار�سه ال�سلطات امل�رصية �سد قيادات واأع�ساء اجلماعة؛ لكن نظًرا 

�شالم �ل�شيا�شي،  لكون �جلماعة �أحد �لتنظيمات �ل�شيا�شية �لكربى، يف �إطار ما يعرف بتيار �لإ

ومازالت لها قواعد �سعبية يف م�رص وخارجها رغم موجات القمع املتتالية،فاإنه لبد اأن تاأتي 

اللحظة التي �ستعود فيها اجلماعة مرة اأخرى اإىل العمل ال�سيا�سي؛وهو ما يجعل من املراجعة 

النقدية ملواقف اجلماعة وقراراتها خالل ال�سنوات الأخرية �رصورة ل غنى عنها. 

من ناحية اأخرى ت�سهد اللحظة ال�سيا�سية الراهنة يف م�رص ماأزًقا دقيقًا للغاية يف م�سار التغيري 

ال�سيا�سي الذي اأطلقته ثورة يناير؛ حيث مت اإف�ساح املجال لإعادة تاأ�سي�س نظام �سلطوي جديد، 

ميار�س القمع ب�سكل غري م�سبوق. وهو ما يزيد من اأهمية اإجراء مثل هذه املراجعات والتقييمات 

خرى.  الأ ال�سيا�سية  القوى  �سائر  اأداء  لتقييم  اأي�سًا  اأهمية  هناك  بل  اجلماعة،  مل�سار  فقط  لي�س 

للنظام  املعار�سة  ال�سيا�سية  القوى  ل�سائر  اجلماعة دعوات  قيادات  موؤخرًا  اأطلقت  فقد  واأخريًا 

احلايل اإىل ال�سطفاف الثوري معها؛ لكن يبدو اأن كثريًا من هذه القوى ال�سيا�سية التي تنتقد 

ال�سجل ال�سيا�سي ال�سابق للجماعة ترف�س فكرة التعاون معها جمدًدا يف عمل �سيا�سي م�ستقبلي، 

بل يدعوها البع�س اإىل اإجراء مراجعة حقيقة ونقدية لهذا ال�سجل قبل احلديث عن اأي اإمكانية 

ل�سطفاف جديد.  

طار تطرح هذه الدرا�سة بع�سًا من اخلال�سات النقدية مل�سار اجلماعة، وعالقتها  يف هذا الإ

على  واأحكامها  حتليلها  يف  وتعتمد  يناير،  ثورة  بعد  ما  مرحلة  يف  خرى  الأ ال�سيا�سية  بالقوى 

اأو  اجلماعة،  ب�سكل ر�سمي عن  هو �سادر  ما  منها  متنوعة،  وثانوية  اأولية  م�سادر ووثائق 

خوانية املعروفة.  حزب احلرية والعدالة، اأو القيادات الإ

ال�ستنتاج الرئي�سي لهذه الورقة اأن �سلوك اجلماعة جتاه اإدارة العملية النتقالية غلب عليه 

النحياز اإىل تعظيم مكا�سبها ال�سيا�سية على ح�ساب اإجناح عملية انتقالية توافقية، وعدم الرتدد 

جندة ال�سلطوية ملوؤ�س�سات النظام القدمي، مادام ذلك يعّظم من هذه املكا�سب.  يف اللتقاء مع الأ

من ناحية اأخرى تبنت اجلماعة منظورًا اإجرائيًا للعملية الدميوقراطية، يتناق�س مع قيم امل�ساواة 

نظمة �ل�شابقة،  ق�شاء عرب توظيف �أدو�ت �لدولة �لقمعية �ملتو�رثة من �لأ و�لتعددية، ومار�شت �لإ

و�سعت للهيمنة على موؤ�س�سات الدولة خلدمة  امل�رصوع ال�سيا�سي والأيديولوجي للجماعة.

املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة االإخوان
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م�رص،  يف  ال�سيا�سية  القوى  و�سائر  اجلماعة  بني  امل�سافة  من  املمار�سات  هذه   عمقت  لقد 

ودفعت كثرًيا من هذه القوى اإىل تاأييد الإق�ساء اجلاري للجماعة، ورف�س ال�سطفاف معها 

�شا�س تخل�س �لورقة �إىل  يف �أي عمل �شيا�شي منظم �شد ممار�شات �لنظام �حلايل. على هذ� �لأ

اأن عودة اجلماعة اإىل احلياة ال�سيا�سية يف امل�ستقبل، وجتاوز حالة الإق�ساء، والإق�ساء امل�ساد 

قيادات  جانب  من  وجريئة  �ساملة  مراجعة  يتطلب  �سيا�سية،  قوى  من  وغريها  اجلماعة  بني 

اجلماعة واملنخرطني فيها ملعتقداتهم الفكرية، وجتربتهم يف احلياة ال�سيا�سية امل�رصية.

لن تتطرق هذه الدرا�سة اإىل ق�سية اجتاه عدد من كوادر اجلماعة اإىل العنف �سد الدولة، 

اأو الن�سمام ل�سفوف التنظيمات اجلهادية يف مرحلة ما بعد عزل حممد مر�سي، لكن اإحدى 

الإخوان  جماعة  فكر  يف  كامن  فهو  فعل،  اإىل  يتحول  اأن  قبل  العنف  اأن  الورقة  خال�سات 

�سالمي  امل�سلمني، مبا يحمله هذا الفكر من تغذية ال�ستقطاب الديني يف املجتمع بني م�رصوعها الإ

لهذا  املعار�سني  �سد  والتحري�س  الكراهية  لنزعة  وتاأجيجه  الأخرى،  امل�رصوعات  وبني 

والعنف  التحري�س  اجلماعة  مار�ست  وقد  املجتمع.  يف  دينيا  واملختلفني  �سالمي  الإ امل�رصوع 

دارة  ا اإىل حتديات الإ �سد خ�سومها اأثناء توليها ال�سلطة. كذلك لن تتطرق هذه الدرا�سة اأي�سً

�سارة اإىل اأن طريقة اإدارة  الداخلية للجماعة، اأو ما يعرف بـ »اجلمود التنظيمي«، لكن جتدر الإ

اجلماعة توؤثر يف حمتوى ر�سالتها الفكرية، وا�سرتاتيجيات عملها، وتفاعلها مع الآخرين. وقد 

اأكد بع�س الدار�سني على اأهمية تعاطي اجلماعة مع هذا امللف يف اإطار النقا�س حول م�ستقبلها 

ال�سيا�سي يف م�رص.)5(

1. منهج اإدارة العملية االنتقالية 

مبارك  ال�سابق  الرئي�س  اإجبار  بعد  جمة  حتديات  الدميوقراطي  النتقال  عملية  واجهت 

اأهم  البالد.  �سئون  لإدارة  امل�سلحة  للقوات  على  الأ املجل�س  وتفوي�سه  ا�ستقالته،  تقدمي  على 

التعامل  عليها  اأن  الثورة  يف  �ساركت  التي  ال�سيا�سية  القوى  وجدت  اأن  كانت  التحديات  هذه 

اأخ�س املوؤ�س�سة الع�سكرية،  والتفاو�س مع موؤ�س�سات النظام القدمي؛ هذه املوؤ�س�سات، وب�سكل 

هي  �سعت  كما  بها،  تتمتع  التي  ال�سيا�سية  وال�سمانات  املكا�سب  على  احلفاظ  اإىل  ت�سعى  كانت 

ينا�سب طموحاتها. الختالف اجلذري بني  الذي  بال�سكل  النظام اجلديد  ت�سكيل  اإىل  الأخرى 

يف  �ساركت  التي  ال�سيا�سية  واحلركات  للقوى  ال�سيا�سية  هداف  والأ الأيديولوجية  امل�رصوعات 

اأعاق قدرة هذه القوى على توحيد  التظاهرات والعت�سامات طوال الأيام الأوىل للثورة، 

د. معتز الفجريي
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�شفوفها للح�شول على �أكرب قدر من �ملكا�شب و�لتنازلت من موؤ�ش�شات �لنظام �لقدمي، وعلى 

راأ�سها املوؤ�س�سة الع�سكرية.

خوان امل�سلمني باأجندة وروؤية خا�سة لدورها يف مرحلة ما بعد مبارك؛  احتفظت جماعة الإ

�أكرب قدر ممكن من �ملكا�شب  ن حت�شل على  �أن �لفر�شة �شانحة لأ حيث كانت �جلماعة ترى 

ال�سيا�سية، واأن ت�سوغ ترتيبات النتقال مبا يخدم م�رصوعها ال�سيا�سي، حتى واإن دفعها ذلك 

بعد  ما  مرحلة  ترتيبات  و�سع  م�سئولية  توىل  الذي  الع�سكري  املجل�س  مع  املنفرد  التفاهم  اإىل 

هداف  خرى من تناق�سات وت�ساد اأي�سًا يف الروؤى و الأ مبارك. مل تخل القوى ال�سيا�سية الأ

الذي  الوقت  يف  لكن  النتقالية.  املرحلة  طوال  موحدة  جبهة  على  احلفاظ  وبني  بينها  حال 

الد�ستور،  التوافق على  اأهمية  النتقالية على  املرحلة  بداية  القوى يف  فيه معظم هذه  توحدت 

كانت اجلماعة وحلفاوؤها يف التيار الإ�سالمي ي�سريون يف اجتاه اآخر، ي�سمن لهم هيمنة �رصيعة 

تطلب  وقد  الد�ستور.  كتابة  يف  التحكم  ثم  ومن  والتنفيذية؛  الت�رصيعية  الدولة  موؤ�س�سات  على 

مر يف اأحيان كثرية اأن ت�سطف اجلماعة مع املنظومة ال�سلطوية نف�سها التي اندلعت �سدها  الأ

نتيجة  زمات  تتعر�س لأ ال�سيا�سية. وعندما كانت اجلماعة  القوى  �سائر  الثورة، يف مواجهة 

بالقوى  وقات كانت حتاول ترميم عالقتها  الأ الع�سكرية يف بع�س  املوؤ�س�سة  توتر عالقتها مع 

تلتف على  اأو  تنق�س  ما كانت  اإذ �رصعان  تكتيكي ومرحلي،  بهدف  لكن  خرى؛  الأ ال�سيا�سية 

�ملنهج حتى عزل  هذ�  �تباع  �لإخو�ن يف  ��شتمر  ق�شائي جمدد�.  �لإ ملنهجها  وتعود  �تفاقاتها، 

ال�ستبدادي  منهجهم  عن  ك�سفت  احلكم  يف  الق�سرية  جتربتهم  اإن  بل  مر�سي،  حممد  الرئي�س 

والإق�سائي يف اإدارة البالد. 

كانت م�رص بحاجة اإىل بناء منوذج توافقي خالل اإدارة املرحلة النتقالية، ت�سارك يف اإطاره 

املوؤ�س�سية والد�ستورية، والتوافق على  الرتتيبات  ال�سيا�سية يف و�سع عدد من  القوى  خمتلف 

قليات. هذه الرتتيبات وال�سمانات  دنى من �سمانات حقوق الإن�سان وحقوق الأ توفري احلد الأ

طراف، لكن يف اإطار بع�س التنازلت  كان من �ساأنها اأن ت�سمن الوجود ال�سيا�سي جلميع الأ

طراف. رمبا كان هذا امل�سار �سيجنب جتربة النتقال ال�سيا�سي يف م�رص ما �سهدته  من جميع الأ

فيما بعد من اأزمات �سيا�سية عميقة، تفاقمت حتت حكم اجلماعة وبعده. مل يكن ا�ستئثار ف�سيل 

واحد بو�سع هذه الرتتيبات الختيار ال�سائب؛ نظرا لوجود تراث طويل من عدم الثقة بني 

خمتلف الف�سائل ال�سيا�سية، وهو ما يتجلى يف العالقة املتوترة بني التيار الإ�سالمي والتيارات 

خرى، ووجود خماوف عميقة لدى قطاعات من املجتمع امل�رصي جتاه اجلماعة، وما متثله  الأ

من اأفكار وقيم. ت�سعى الدرا�سة يف ال�سطور التالية اإىل التدليل على هذه ال�ستنتاجات.     

املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة االإخوان
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التفاهم على املرحلة االنتقالية مع املجل�س الع�ضكري:

كرث ح�سما يف عالقتها على مدار تاريخها  تعظيم املكا�سب ال�سيا�سية للجماعة كان العامل الأ

وزنا  تعطي  فاجلماعة  احلاكم؛  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  عن  النظر  ب�رصف  احلاكمة،  بالنخب 

�لعمل  بدل من  �ل�شلطات �حلاكمة،  تفاهمات مع  لقبول  �شانحة،  �لفر�شة  تكون  �أكرب، عندما 

مع  ت�سطف  وقات  الأ من  كثري  يف  يجعلها  الذي  مر  الأ ثورية.  اأو  جذرية  تغيري  اأجندة  على 

ال�سلطات احلاكمة يف مواجهة �سائر القوى ال�سيا�سية. يف عهد الرئي�س الراحل اأنور ال�سادات، 

ارت�ست اجلماعة باأن يكون انفتاح النظام احلاكم حينذاك عليها و�سيلة للت�سييق على التيارات 

ال�سيا�سية  القوى  الي�سارية والنا�رصية. ورغم ان�سمام اجلماعة يف عهد مبارك ملطالب �سائر 

�شالح �ل�شيا�شي، فقد كانت حتتفظ لنف�شها با�شتقاللية يف مو�قفها عن �لآخرين، مبا ي�شمح  يف �لإ

لها بالتو�سل لتفاهمات، واإجراء مناورات مع النخبة احلاكمة يف ذلك الوقت؛ فقد تردد كثريا 

املوافقة  اأو  النظام،  اأكرث من منا�سبة وقت حكم مبارك، لدعم  قيادات اجلماعة، يف  ا�ستعداد 

مكا�سبها  تعظيم  �ساأنه  من  ذلك  كان  اإذا  مبارك،  رحيل  بعد  اأفراده  حد  لأ ال�سلطة  انتقال  على 

مر قلل من اأن تكون جماعة الإخوان امل�سلمني �رصيًكا ميكن الوثوق به، و  ال�سيا�سية. هذا الأ

العتماد عليه يف اأي عمل �سيا�سي م�سرتك لل�سغط من اأجل التحول الدميوقراطي. ويف احلقيقة 

ي�شارية، عربت  �أو  ليرب�لية  كانت  �شو�ء  خرى يف م�رص،  �لأ �ل�شيا�شية  حز�ب  �لأ بع�س  فاإن 

�سيا�سية  لتحقيق مكا�سب  للتخلي عن مبادئها وحلفائها  ا�ستعدادها  اأي�سًا يف منا�سبات كثرية عن 

خا�سة بها.   

املطالب  من  عدد  عن   2011 يناير   19 يوم  لها  بيان  يف  اجلماعة  اأعلنت  الثورة  قبل 

اأكدت  يناير؛ لكنها  اأو م�ساركتها يف مظاهرات25  تبنيها  �سالحية،)6( ومل تعلن ر�سميًا عن  الإ

اأنها لن متنع  اأع�ساء اجلماعة من امل�ساركة.)7( بعد ذلك ان�سمت اجلماعة ر�سميا اإىل املظاهرات 

يام التالية، بعد ت�ساعد حركة الحتجاجات يف ال�سارع. واأعلنت اجلماعة �رصاحة يف  يف الأ

بياناتها ال�سادرة اأيام 31 يناير 2010، و1و2  فرب�ير 2011 عن رف�شها للحو�ر، و�شقوط 

ومت�سكها  النظام،  عنها  يعلن  حمدودة  اإ�سالحات  ي  لأ قبولها  عدم  واأكدت  النظام،  �رصعية 

برحيل مبارك، ودعت �جلماهري �إىل �لتحلي بال�شرب يف �مليادين.)8( هذا املوقف تغري فيما بعد، 

و�أعلنت �جلماعة عن قبولها باحلو�ر مع نظام مبارك، ودعت ملا �عتربته »منهج �لإ�شالح 

ال�سلمي ال�سعبي املتدرج«.)9(
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يف خ�سم احلراك الثوري يف 31 يناير 2011، فو�س مبارك نائبه عمر �سليمان للحوار 

مع القوى ال�سيا�سية حول خمتلف املطالب التي نادت بها املظاهرات والعت�سامات يف ميادين 

ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  ال�سبابية  احلركات  بع�س  من  بالرف�س  الدعوة  هذه  قوبلت  م�رص. 

اإطار ترتيبات  ال�سلطة يف  باأن رحيل مبارك عن  القريبة من هذه احلركات، والني مت�سكت 

انتقالية د�ستورية وموؤ�س�سية جديدة لبد اأن ي�سبق اأي حوار. عدد اآخر من القوى ال�سيا�سية، 

�سليمان،  عمر  مع  احلوار  قبلوا  احلكماء،  بلجنة  عرف  ،وما  والتجمع  الوفد  اأحزاب  مثل 

الرئي�س مبارك مدته  ا�ستكمال  اإطار  تتم يف  التي  النتقالية  الرتتيبات  وتوافقوا على عدد من 

اإن هناك  قبلت هذا احلوار، بل  التي  القوى  خوان من بني هذه  خرية. كانت الإ الرئا�سية الأ

ا من قيادات اجلماعة كان قد التقى ب�سكل �رصي 
ً
معلومات ترددها م�سادر اإخوانية باأن عدد 

مع عمر �شليمان يوم �أول فرب�ير، و�تفقو� على �شحب �جلماعة لعنا�رصها من تظاهر�ت ميد�ن 

خريت  راأ�سهم  وعلى  ال�سجون،  من  اجلماعة  قيادات  من  عدد  عن  الإفراج  مقابل  التحرير 

وقد  اأهلية.)10(  وجمعية  �سيا�سي،  حزب  بتاأ�سي�س  للجماعة  وال�سماح  مالك،  وح�سن  ال�ساطر 

د�فعت قيادة �لإخو�ن بحما�س يف ذلك �لوقت عن نتائج جل�شات �حلو�ر �لتي متت بني عدد من 

القوى ال�سيا�سية وعمر �سليمان.)11(

ا فاإن كثرًي� من �لقوى �ل�شيا�شية �لأخرى �لتي روجت لنتائج �حلو�ر مع عمر �شليمان  �أي�شً

كانت ترغب يف اأن تتم عملية النتقال ال�سيا�سي ب�سكل منظم ويف اإطار موؤ�س�سات نظام مبارك؛ 

بقيادة  ال�سيا�سي  �سالم  الإ تيار  هيمنة  لإمكانية  وحت�سًبا  ال�ستقرار،  عدم  احتمالت  من  خوفًا 

اجلماعة، يف حال متت العملية النتقالية يف ظل فراغ د�ستوري وموؤ�س�سي.)12( مل تنجح خطة 

عمر �سليمان يف وقف حركة الحتجاجات والعت�سامات يف ال�سارع، ومل يكن مبقدور اأي 

قبول  اأن  اأي�سًا  تردد  الغا�سبة.  الحتجاجات  هدير  يوقف  اأن  الوقت  ذلك  يف  �سيا�سي  ف�سيل 

اإثارة غ�سب  بع�س القيادات العليا يف اجلماعة للتفاو�س والتفاهم مع عمر �سليمان ت�سبب يف 

قطاعات وا�سعة من قيادات اجلماعة واأع�سائها، خا�سة ال�سباب الذين التحموا يف امليادين مع 

�سالمي.  املجموعات ال�سبابية الأخرى من خارج التيار الإ

تغري موقف اجلماعة بدًءا من 7 فرب�ير، و�جتهت مرًة �أخرى �إىل رف�س �حلو�ر، و�لعودة 

للمطالبة برحيل مبارك، ورف�س الإ�سالحات اجلزئية التي دعا اإىلها عمر �سليمان.)13( اتخاذ 

منية  اجلماعة ملواقف تبدو متناق�سة طوال اأيام الثورة، ارتبط بقلق قياداتها من التداعيات الأ

ا حر�س اجلماعة على اتخاذ موقف و�سط ي�سمح لها باملناورة  املحتملة لت�سدرها امل�سهد، واأي�سً

طراف ال�سيا�سية. كما ك�سف هذا التناق�س عن اختالفات يف التقديرات و الروؤى  مع خمتلف الأ

املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة االإخوان
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اأن  طار  الإ هذا  يف  غريًبا  ولي�س  الوقت،)14(  هذا  يف  اجلماعة  واأع�ساء  قيادات  بني  ال�سيا�سية 

ت�ستقيل بع�س القيادات ال�سابة البارزة من اجلماعة بعد الثورة؛ اعرتا�سًا على غياب ال�سفافية 

يف اإدارة �سئونها و�سناعة واتخاذ القرارات، واحتجاجا على عدم جتاوب قيادات اجلماعة مع 

احلركات ال�سبابية وال�سيا�سية الثورية.)15(

خوان للخطة النتقالية التي اأعلن عنها املجل�س الع�سكري كانت املحطة الفارقة  قبول ودعم الإ

التي اأدت اإىل تفاقم ال�ستقطاب بني اجلماعة وحلفائها يف التيار ال�سلفي من جهة، والتيارات 

�لليرب�لية و�لي�شارية و�حلركات �ل�شبابية من جهة �أخرى. �شملت هذه �خلطة �لنتقالية  �ل�شتفتاء 

على عدد من �لتعديالت �لد�شتورية جتريها جلنة من �خلرب�ء يعينها �ملجل�س �لع�شكري، متهيدً� 

جر�ء �نتخابات برملانية ورئا�شية، على �أن ينتخب �لربملان �جلديد جمعية تاأ�شي�شية تعد م�شودة  لإ

د�ستور جديد يطرح بعد ذلك لال�ستفتاء. وبالفعل ت�سكلت جلنة تعديل الد�ستور، وكانت اجلماعة 

الف�سيل ال�سيا�سي الوحيد الذي اختري اأحد قياداته لع�سوية هذه اللجنة.  

اخلطة  هذه  باأن  قياداتها  اقتناع  هو  اجلماعة،  اختارته  الذي  امل�سار  لهذا  رجح  الأ التف�سري 

النتقالية �ستدعم هيمنتها على �سياغة الد�ستور اجلديد،وعلى جميع خمرجات العملية النتقالية. 

�شالم �ل�شيا�شي بقوة عن هذه �خلطة، و�أخذ على عاتقه مهمة �لرتويج لها، بزعم �أن  د�فع تيار �لإ

�شالمية للدولة �مل�رصية  ا على �لهوية �لإ هذه �خلطة �شت�شمن �ل�شتقر�ر للبالد، و�شتحافظ �أي�شً

�سالم دين  �سد اأي حماولت للم�سا�س باملادة الثانية لد�ستور 1971، والتي تن�س على اأن »الإ

�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع«.  الدولة، ومبادئ ال�رصيعة الإ

يف احلقيقة مل يكن تعديل اأو اإلغاء هذه املادة مطروًحا من جانب التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية  

اأن طموحات اجلماعة  حداث فيما بعد  مب�رص يف ذلك الوقت. وقد بدا وا�سحًا من ت�سل�سل الأ

كانت  عام،  ب�سكل  ال�سيا�سي  النظام  هند�سة  ويف  اجلديد،  الد�ستور  يف  حتقيقها  اأرادت  التي 

تتجاوز �شقف �ملادة �لثانية. �عتماد �لتيار �لإ�شالمي على مربر حماية �ملادة �لثانية كان ي�شمن 

اأي�سًا ح�سد منا�رصيه لدعم اخلطة النتقالية ، والت�سويت بنعم للتعديالت الد�ستورية يف مار�س 

2011. هذه التعبئة على اأ�سا�س الدين كان لها اأثر بالغ اخلطورة يف اإ�سعال ال�ستقطاب على 

همية  الأ بالغة  اأخرى  ق�سايا  تهمي�س  يف  الديني  ال�ستقطاب  هذا  اأ�سهم  والهوية.  الدين  اأ�سا�س 

النظام  من  املوروثة  والت�رصيعات  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  �سمنها  من  الدميوقراطي،  التحول  يف 

اأو التوافق على اإ�سالحات اجتماعية واقت�سادية. كما غري هذا ال�ستقطاب خريطة  ال�سابق، 

اإعادة  ال�سابق على  النظام  اأن�سار  ب�سكل كامل، و�سجع يف مرحلة لحقة  ال�سيا�سية  التحالفات 
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القوى  بع�س  مع  والتحالف  بل  خوان،  الإ دولة  خطر  مواجهة  لفتة  حتت  �سفوفهم  تنظيم 

ال�سيا�سية اجلديدة التي ت�سكلت يف اأعقاب الثورة. وكانت اجلماعة يف بداية املرحلة النتقالية قد 

تعهدت ل�رصكائها يف الثورة، باأنها �سترت�سح فقط على 25% من مقاعد جمل�س ال�سعب، واأنها 

لن تطرح مر�سحًا لالنتخابات الرئا�سية؛ حر�سًا منها على م�ساهمة جميع القوى ال�سيا�سية يف 

بناء املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والد�ستورية يف مرحلة ما بعد مبارك، لكنها  مل تلتزم بهذه التعهدات، 

�لنفوذ و�لهيمنة على �لربملان و�ل�شلطة  �أن تكون �شاحبة  �إىل  و�شعت طو�ل �ملرحلة �لنتقالية 

التنفيذية.   

�ضيناريو املبادئ فوق الد�ضتورية:

اقرتحتها  التي  املخارج  اأحد  مبثابة  الد�ستورية«  فوق  ب«املبادئ  عرف  ما  �سيغة  كانت 

وروجت لها العديد من القوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين؛ لتجاوز النق�سام الذي اأحدثته 

اخلطة النتقالية غري التوافقية التي �ساغها املجل�س الع�سكري، واأيدها التيار الإ�سالمي. تقوم 

هذه ال�سيغة على توافق خمتلف القوى ال�سيا�سية على جمموعة من املبادئ التي يجب اأن تلتزم 

بها اجلمعية التاأ�سي�سية اأثناء �سياغة الد�ستور اجلديد. حتتوي هذه املبادئ على و�سع �سمانات 

ي تيار �سيا�سي اأن يتجاوز  للحقوق واحلريات العامة، وبناء نظام دميوقراطي، ول يجوز لأ

هذه املبادئ خالل و�سع الد�ستور اجلديد. طرح العديد من امل�رصوعات واملقرتحات للمبادئ 

فوق �لد�شتورية، منها م�شودة تقدم بها د.حممد �لرب�دعي، وم�شودة �أخرى تقدم بها حزب 

الوفد يف اإطار ما عرف بالتحالف الوطني، وم�سودة �ساغها ائتالف منظمات حقوق الإن�سان 

امل�ستقلة، وم�سودة علي ال�سلمي، نائب رئي�س جمل�س الوزراء حينذاك، والتي متت �سياغتها 

حتت رعاية املجل�س الع�سكري. 

اأثارت م�سودة ال�سلمي لغطا كبريا نتيجة احتوائها على عدد من املواد التي تعطي �سالحيات 

ال�سيا�سي، وحتميها من رقابة الهيئات املدنية املنتخبة.  وا�سعة  للموؤ�س�سة الع�سكرية يف النظام 

رف�ست اجلماعة وعدد اآخر من القوى ال�سيا�سية هذه امل�سودة؛ لكن اجلماعة مل تكن �سد هذه 

امل�سودة فح�سب، بل كانت �سد فكرة وثيقة املبادئ فوق الد�ستورية من حيث املبداأ، ومت�سكت 

بحق �لربملان �جلديد يف و�شع معايري �ختيار �جلمعية �لتاأ�شي�شية، وحق هذه �جلمعية يف �شياغة 

ا �للتز�م مبرجعية مو�ثيق حقوق �لإن�شان �لدولية، معتربة �أن  �لد�شتور. رف�شت �جلماعة �أي�شً

�سالمية  �سالمية، ومبرجعية ال�رصيعة الإ هذه املواثيق ت�سطدم بهوية املجتمع امل�رصي وثقافته الإ

املراجعات ال�ضيا�ضية والفكرية التي مل جتري بعد داخل جماعة االإخوان
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احلاكمة للد�ستور والدولة.)16(

عدم الوفاء بالتوافقات ال�ضيا�ضية مع ال�ضركاء: )تعهدات فريمونت(

جتددت حماولت التوافق بني اجلماعة وعدد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية العامة واحلركات 

عالن عن الفائز بالنتخابات  �سالمي، وذلك قبل اأيام قليلة من الإ ال�سبابية من خارج التيار الإ

لي�ساعدها يف مواجهة  النطاق،  اإىل دعم �سيا�سي وا�سع  اإذ كانت اجلماعة يف حاجة  الرئا�سية؛ 

زمات. كانت اجلماعة تخ�سى احتمالت تزوير النتخابات ل�سالح املر�سح  وجتاوز عدد من الأ

القوي اأحمد �سفيق، اأحد الوجوه البارزة لنظام مبارك. وكان حل جمل�س ال�سعب، بعد حكم 

�سدمة  مبثابة  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�رصة  قانون  د�ستورية  بعدم  العليا  الد�ستورية  املحكمة 

ل�سلطات  مكباًل  مكماًل  د�ستوريًا  اإعالنًا  الع�سكري  املجل�س  اأ�سدر  نف�سها  الفرتة  يف  للجماعة. 

لذوي  فيه  كرب  �لأ �لع�شوية  �لوطني،  للدفاع  جمل�شًا  و�شكل  �ملنتخب،  �لرئي�س  و�شالحيات 

القوات  فراد  لأ الق�سائية  ال�سبطية  مبنح  قرارًا  العدل  وزير  اأ�سدر  كما  الع�سكرية.  اخللفيات 

مر �لذي �عترب حينها خطوة متهيدية لإجر�ء�ت قمعية من جانب �ملجل�س �لع�شكري،  �مل�شلحة؛ �لأ

�سد  التحركات ال�سيا�سية يف ميادين م�رص.    

الفرتة  ال�سيا�سي طوال  ملنهجها  انتقادات لذعة  اإىل  اجلولت  هذه  اجلماعة خالل  ا�ستمعت 

النتقالية. لكن قيادات اجلماعة وعلى راأ�سهم حممد مر�سي، تعهدوا ب�سفحة جديدة، وطالبوا 

احل�سور بالتكاتف مع اجلماعة ملجابهة ما و�سفوه بالتهديدات التي تواجه ثورة يناير واملوؤ�س�سات 

املدنية املنتخبة.عقب جولت من احلوار واملفاو�سات توافق امل�ساركون على ما عرف اإعالميًا 

بتعهدات فريمونت.)17( مبوجب هذه التعهدات؛ تعهد حممد مر�سي اأنه فور اإعالن فوزه بالرئا�سة 

�سي�سدر قرارات بـ »ت�سكيل فريق رئا�سي، وحكومة اإنقاذ وطني من جميع التيارات الوطنية، 

ويكون رئي�س هذه احلكومة �سخ�سية وطنية م�ستقلة«. كما تعهد »بال�سعي لتحقيق التوازن يف 

ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية مبا ي�سمن د�ستوًرا لكل امل�رصيني«. وقد اأكدت وثيقة فريمونت على 

�أطياف  وعن  �لثورة  �أهد�ف  عن  يعرب  �لذي  �جلامع  �لوطني  و�مل�رصوع  �لوطنية  :«�ل�رص�كة 

خو�ن على هذه  قباط و�ل�شباب«.حتايل �لإ ثل فيها �ملر�أة و�لأ ومكونات �ملجتمع �مل�رصي، ومتمٌ

مر الذي اأدى اإىل ت�ساعد  التعهدات، ومل يلتزموا بها بعد فوز حممد مر�سي بالرئا�سة،)18( الأ

زمات بني اجلماعة وبني �سائر التيارات ال�سيا�سية واملجتمعية، وهو ما انتهى بتدخل اجلي�س،  الأ

وعزل الرئي�س حممد مر�سي، واإق�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني عن احلياة ال�سيا�سية.       
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طريقة اإ�ضدار د�ضتور 2012:

الد�ستور، وما  ثانيًا مبحتوى  ثم  بطريقة �سدوره،  اأوًل  يرتبط  د�ستور 2012  وثيقة  نقد 

كفله من �سمانات لتعزيز الدميوقراطية، وحقوق الإن�سان.الطريقة التي اأدارت بها اجلماعة 

ال�سيا�سية على  القوى  اأبداها كثري من  التي  املخاوف  اأثبتت �سحة  اإعداد د�ستور 2012  عملية 

خطة الفرتة النتقالية التي �ساغها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، خا�سة ملا حظيت به اخلطة 

من تاأييد اجلماعة وحلفائها، وكانت اخلطة قد منحت جمل�س ال�سعب اخت�سا�س انتخاب اأع�ساء 

�شالمي على �أكرثيته �لربملانية  �جلمعية �لتاأ�شي�شية �ملنوط بها �شياغة �لد�شتور. �عتمد �لتيار �لإ

لل�سيطرة على ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية، والهيمنة بالتايل على خمرجات هذه اجلمعية. ورغم 

وىل؛ نظرًا لنتخاب اأع�ساء  داري كان قد ق�سى ببطالن اجلمعية التاأ�سي�سية الأ اأن الق�ساء الإ

ق�سائي يف ت�سكيل اجلمعية  من جمل�س ال�سعب يف هذه اجلمعية، فلم يغري الإ�سالميون منهجهم الإ

التاأ�سي�سية الثانية، خالًفا لوعودهم للقوى ال�سيا�سية الأخرى قبل انتخاب الرئي�س حممد مر�سي.

الرقابة  على  �سارخ  حتايل  على  اعتمد   2012 د�ستور  مترير  اإن  بل  فح�سب،  هذا  لي�س 

ب�سكل  الرئي�س حممد مر�سي  اإ�سدار  الد�ستور. وذلك من خالل  الق�سائية على عملية و�سع 

ويح�سن  الرئي�س،  قرارات  جميع  يح�سن  د�ستوريًا  اإعالنًا   2012 نوفمرب    22 يف  مفاجئ 

عالن  اجلمعية التاأ�سي�سية وجمل�س ال�سورى من رقابة الق�ساء. اأقدم الرئي�س اأي�سًا مبوجب هذا الإ

الد�ستوري على عزل النائب العام، وتعيني نائب عام جديد باإرادته املنفردة، وذلك باملخالفة 

عالن الد�ستوري ال�ساري يف م�رص يف ذلك الوقت. اأثار �سدور  لقانون ال�سلطة الق�سائية، والإ

ن�شان  عالن �نتقاد�ت دولية و��شعة؛ فقد �عتربته نايف بالي �ملفو�شة �ل�شامية حلقوق �لإ هذ� �لإ

بالأمم املتحدة باأنه ي�سكل اإخالًل ج�سيمًا حلكم القانون وا�ستقالل الق�ساء، وانتقدت طريقة هيمنة 

احلزب احلاكم على اجلمعية التاأ�سي�سية. 

خو�ن �مل�شلمني وحلفائها �شغوطًا  عالن �لد�شتوري مع ممار�شة جماعة �لإ تز�من �شدور �لإ

مبا�رصة على املحكمة الد�ستورية العليا؛ لتعطيلها عن نظر ق�سايا تتعلق بد�ستورية قانون ت�سكيل 

اجلمعية التاأ�سي�سية. كما اأ�سهمت يف اإ�سعال اأجواء ال�ستقطاب الديني والطائفي، من خالل تعبئة 

قباط،  و�لأ خرى،  �لأ �ل�شيا�شية  �لقوى  حماولت  �جلماعة  �عتربته  ما  �شد  �لإ�شالمي  �لتيار 

مر اإىل �سلوع قيادات يف اجلماعة  امل�سا�س بالهوية الإ�سالمية ومرجعية ال�رصيعة، ثم و�سل الأ

التي  الأخرى  ال�سيا�سية  التيارات  على  العتداء  على  اجلماعة  ل�سباب  املبا�رص  التحري�س  اإىل 

كانت معت�سمة وقتذاك اأمام ق�رص الحتادية الرئا�سي.)19( وعلى الرغم من ا�سطرار الرئي�س 
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عالن �لد�شتوري يف  8دي�شمرب، فاإن ما ترتب على  حتت �ل�شغط �ملحلي و�لدويل �إىل �إلغاء �لإ

�شافة �إىل ممار�شة �ل�شغوط على �ملحكمة �لد�شتورية؛ حققا هدف �لنتهاء  عالن، بالإ �شدور �لإ

من �شياغة �لد�شتور وطرحه لال�شتفتاء �ل�شعبي ب�شكل �رصيع يف 51 دي�شمرب، بعيد� عن رقابة 

خرى. الق�ساء، ودون تقدمي اأي تنازلت اأمام �سائر التيارات ال�سيا�سية واملجتمعية الأ

جندة ال�ضلطوية ملوؤ�ض�ضات النظام القدمي: االلتقاء مع االأ

بعد  ال�سيا�سي  �سعودها  فرتة  خالل  حتقيقها  اإىل  اجلماعة  �سعت  التي  هداف  الأ من  واحد 

منية للنظام ال�سابق، وحماولة توجيهها خلدمة  ثورة يناير هو البدء بالتحالف مع املوؤ�س�سات الأ

م�ساحلها ال�سيا�سية؛ متهيدًا لل�سيطرة الكاملة عليها، ل اإ�سالحها ب�سكل �سفاف ودميوقراطي. 

طار تغا�ست اجلماعة عن اجلرائم والنتهاكات التي ارتكبها اأفراد وزارة الداخلية  يف هذا الإ

والقوات امل�سلحة يف حق املواطنني واحلركات ال�سيا�سية واملعار�سني للخطة النتقالية، والبطء 

يف �إ�شالح موؤ�ش�شات �لنظام �ل�شابق، و�إعادة �إنتاج ممار�شاته �لقمعية. قامت �جلماعة يف �أكرث 

منية يف مو�جهة  �لأ �ملوؤ�ش�شات  �إىل جانب  بالوقوف  للربملان،  قيادتها  من منا�شبة، من خالل 

القوى املعار�سة.  

كان ال�سغل ال�ساغل للجماعة عام 2011 هو ��شتكمال �خلطة �لنتقالية عرب �إجر�ء �لنتخابات 

حد�ث �ل�شيا�شية من خالل هذ� �ملنظور، وتتجنب  �لربملانية و�لرئا�شية. وكانت ترى جميع �لأ

امل�سادمات  ت�ستغل  حيان  الأ من  كثري  يف  كانت  لكنها  الع�سكري،  للمجل�س  انتقادات  توجيه 

الدموية بني املتظاهرين واأفراد اجلي�س اأو ال�رصطة، يف ال�سغط على املجل�س الع�سكري لتنفيذ 

�خلطة �لنتقالية، وت�شليم �ل�شلطة �إىل �لربملان و�لرئي�س �ملنتخبني. كان هذ� هو خطاب �جلماعة 

يف اأعقاب ما عرف مبذبحة ما�سبريو والتي راح �سحيتها 25مواطنًا ،واأ�سيب الع�رصات، بعد 

جلوء �جلي�س �إىل �لقوة يف ف�س �عت�شام ومظاهر�ت �حتجاجية لالأقباط. جتنب بيان �جلماعة 

قباط، وركز  حول �أحد�ث ما�شبريو توجيه �أي لوم للتعامل �لعنيف للجي�س مع �حتجاجات �لأ

على اأن ما جرى يف هذا اليوم هو موؤامرة لتعطيل عملية انتقال ال�سلطة، واإجراء النتخابات 

�لربملانية. كما �أ�شار �لبيان �إىل موؤ�مرة من �أطر�ف د�خلية وخارجية ت�شببت يف حدوث �لعنف، 

موؤ�ش�شات  و«تعري�س  �لعنف،  با�شتخد�م  قباط  �لأ �ملتظاهرين  و�لعد�لة  �حلرية  حزب  و�تهم 

الدولة للخطر”.)20(
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جلاأت اجلماعة والتيار ال�سلفي اإىل ال�سارع يف عدد من املنا�سبات فقط لتعلن مت�سكها باخلطة 

النتقالية، ورف�سها لتبني ما عرف ب«املبادئ فوق الد�ستورية”. من اأ�سهر هذه التظاهرات 

 ،2011 �لعام  خالل  نوفمرب   19 ومليونية  29يوليو،  ال�رصيعة  بجمعة  اإعالميا  عرف  ما 

ال�سلمي  وثيقة علي  التي عار�ست  ال�سبابية  احلركات  بع�س  اإىل  اجلماعة  فيها  ان�سمت  والتي 

املظاهرات  بنف�سها متامًا عن  تناأى  اأن  الد�ستورية. لكن اجلماعة حر�ست على  للمبادئ فوق 

حممد  باأحداث  عرف  فيما  الع�سكري  واملجل�س  الداخلية  وزارة  �سد  ال�سيا�سية  والحتجاجات 

ال�سباب،  العديد من  فيها  واأ�سيب  قتل  والتي  الوزراء،  اأحداث جمل�س  بعدها  حممود، ومن 

والوجوه الثورية املعروفة.)21(

احلرية  حزب  ال�سيا�سية  ذراعها  وقيادات  اجلماعة  قيادات  داأبت   ،2012 عام  خالل 

والعدالة، على ترديد التهامات املر�سلة التي كان يرددها املجل�س الع�سكري �سد املتظاهرين 

هذه  بع�س  اجتهت  كثرية  اأحيان  ويف  البالد،  اإدارة  لطريقة  املعار�سة  ال�سبابية  واحلركات 

وفرب�ير  يناير  يف  �جلماعة  فعل  رد  ذلك  كان  �لد�خلية.  وز�رة  عن  �لدفاع  �إىل  �لقياد�ت 

ا�ستعانت اجلماعة  ال�سعب، حيث  اأمام جمل�س  املظاهرات والحتجاجات  بداأت  2012 عندما 

ب�سبابها  يف مواجهة املحتجني، ومنعهم من الو�سول اإىل جمل�س ال�سعب، فيما عرف اإعالميا 

»مبوقعة الكردون«، واتهم بيان اجلماعة »هوؤلء ال�سباب املعار�سني باحل�سول على متويل 

اأجنبي، وتدريب بوا�سطة جهات اأجنبية للتخريب”.)22( وحتول جمل�س �ل�شعب �إىل منرب لتهام 

املتظاهرين بــ »البلطجة« و«العمالة للخارج”.)23(

نراه  لها،  املعار�سني  وتعنيف  ترهيب  يف  بكوادرها  اجلماعة  ل�ستعانة  برز  الأ النموذج 

جمع  اعتدى  2011عندما  نوفمرب  25و26  يومي  الحتادية«،خالل  »باأحداث  عرف  فيما 

املتظاهرين  على  اجلماعة واحلزب،  قيادات  من  بتعليمات وحتري�س  اجلماعة،  اأع�ساء  من 

واملعت�سمني اأمام ق�رص الحتادية. وكان العت�سام ي�سم املحتجني على الإعالن الد�ستوري 

الذي اأ�سدره حممد مر�سي لتح�سني قراراته من رقابة الق�ساء، واملعار�سني لت�سكيل اجلمعية 

حممد  الرئي�س  اأعرب  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   )24(.2012 د�ستور  �سياغة  وطريقة  التاأ�سي�سية، 

مر�سي عن �سكره ودعمه لرجال ال�رصطة )25( يف اأعقاب املواجهات التي اندلعت يف حمافظة 

من   21 �سد  �سدرت  التي  الإعدام  اأحكام  على  احتجاجًا   ،2013 يناير   26 يف  بور�سعيد 

ا�ستاد بور�سعيد. هذه  هلي يف  الأ النادي  بقتل ع�رصات من م�سجعي  املحافظة لتهامهم  �سكان 

املواجهات، التي �سكر الرئي�س ال�رصطة على التعامل خاللها، راح �سحيتها  24�سخ�سًا، بينهم 

با�شتخد�م  �لد�خلية  وز�رة  �لإن�شان  حقوق  منظمات  �تهمت  وقد  �ل�رصطة،  �شباط  من  �ثنان 
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القوه املميتة اأثناء هذه املواجهات.    

�سالحيات  ل�سرتداد  مفاجئ  ب�سكل  مر�سي  الرئي�س  عليه  اأقدم  ما  اأهمية  من  الرغم  على 

عالن �لد�شتوري �ملكمل، و�إقالة �مل�شري  �لرئي�س �ملنتخب من �ملجل�س �لع�شكري، عرب �إلغاء �لإ

تعيني  ترتب عليه  ما  ركان، وهو  الأ �سامي عنان رئي�س  الدفاع، والفريق  طنطاوي وزير 

ا�ستمالة  اإىل  ذاته  الوقت  �سعى يف  الرئي�س  اأن  اإل  للدفاع،  ال�سي�سي وزيرا  الفتاح  الفريق عبد 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، وعدم امل�سا�س بامتيازاتها. اخلطوات التي اأقدم عليها مر�سي يف مواجهة 

خوان، وكانت ت�ستهدف  املجل�س الع�سكري كانت ت�سب بالأ�سا�س يف �سالح الرئي�س وجماعة الإ

متو�زنة  عالقة  تاأ�شي�س  �إىل  تهدف  كانت  مما  باأكرث  �لع�شكرية،  �ملوؤ�ش�شة  على  �ل�شيطرة  ب�شط 

اجلمعية  حافظت  وقد  الع�سكرية.)26(  واملوؤ�س�سة  املنتخبة  املدنية  ال�سلطات  بني  دميوقراطية 

�سالمي على �سالحيات و�سلطات املجل�س الع�سكري  التاأ�سي�سية املهيمن عليها من جانب التيار الإ

يف د�ستور 2012، والتي من بينها املوافقة على حماكمة املدنيني اأمام حماكم ع�سكرية. 

الع�سكري  املجل�س  با�رصها  التي  الهجمة  التعامل مع  تبنت اجلماعة خطابًا مزدوجًا يف  كما 

فيه  ت�سدر  كانت  الذي  الوقت  ففي  عام 2012.  منت�سف  منذ  الإن�سان  منظمات حقوق  �سد 

و�رصورة  املدين،  املجتمع  اأهمية  حول  الدويل  للمجتمع  الإجنليزية  باللغة  بيانات  اجلماعة 

حتريره من القيود، كانت البيانات التي ت�سدرها باللغة العربية، وت�رصيحات قيادات اجلماعة 

ال�سلطات امل�رصية  التي جتريها  للتحقيقات  تاأتي م�ساندة  وحزب احلرية والعدالة داخل م�رص 

يوجهها  كان  التي  نف�سها  التهامات  مرددة  الإن�سان،  حقوق  ملنظمات  جنبي  الأ التمويل  �سد 

اأيدت اجلماعة فيما بعد اأحكام ال�سجن التي  املجل�س الع�سكري ملنظمات املجتمع املدين.)27( وقد 

باتهامات  جانب  والأ امل�رصيني  الإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  ن�سطاء  من   34 �سد  �سدرت 

خرية حلكم  جنبي، والعمل دون ت�رصيح من ال�سلطات امل�رصية.)28( يف الأ�سهر الأ التمويل الأ

يعيد  هلية،  الأ للجمعيات  جديد  قانون  �سدار  لإ ت�ستعد  احلكومة  كانت  مر�سي،  حممد  الرئي�س 

اإنتاج العديد من القيود املفرو�سة، يف ظل القانون رقم 84 لعام2002 ، على ن�شاط �ملنظمات 

غري احلكومية امل�رصية والدولية.)29(

2.املنظور االإجرائي للدميوقراطية

للدميقر�طية  �مل�شلمني  يحلل ويعر�س هذ� �جلزء مل�شكالت فهم وممار�شة جماعة �لإخو�ن 

امل�ساركة  م�ساحة  تو�سيع  اجلماعة عن  دفاع  احلما�سة يف  اأن  اجلزء  لهذا  الرئي�سي  .ال�ستنتاج 
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اإميان  من  ينبع  ل  تناف�سية  انتخابات  واإجراء  ال�سلمي،  والتجمع  التنظيم،  وحرية  ال�سيا�سية، 

حقيقي بالعملية الدميقراطية كاإطار لإدارة العالقة بني خمتلف الجتاهات ال�سيا�سية والفكرية يف 

�ملجتمع يف �إطار �حرت�م �حلقوق و�حلريات �لعامة. بل �إن فهم وممار�شة �جلماعة للدميقر�طية 

تتجه اإىل اختزالها يف �سل�سلة من الإجراءات ال�رصورية لتمكينها من هند�سة الدولة واملجتمع 

كتفوي�س  النتخابات  روؤية  على  يقوم  الفهم  هذا  والفكري.  ال�سيا�سي  م�رصوعها  اأ�س�س  على 

التقيد ب�سمانات حقوق  ال�سيا�سي دون  املنتخبة يف تطبيق م�رصوعها  الأغلبية  للحاكم و  مطلق 

العامة عن احلزب احلاكم،  الأقليات، وحماية حقوق الإن�سان، وا�ستقالل موؤ�س�سات الدولة 

املنظور  هذا  الق�سائية.  ال�سلطة  ا�ستقالل  اأخ�س  وب�سكل  ال�سلطات،  بني  التوازن  واحرتام 

القيمي واملوؤ�س�سي، كان من  داتي للدميقراطية، والذي يفرغها من م�سمونها  الإجرائي والأ

�سمن العوامل التي اأججت من معار�سة قطاعات وا�سعة من املجتمع حلكم اجلماعة، بل اإن 

اإىل  امل�سلمني دفعهم  الإخوان  الفكري وال�سيا�سي جلماعة  امل�رصوع  القطاعات من  خوف هذه 

التحالف مع النظام ال�سابق يف مواجهة اجلماعة ،اأو دعم القوات امل�سلحة للتدخل لالإطاحة بحكم 

جماعة الإخوان امل�سلمني، ثم اإق�سائها عن احلياة ال�سيا�سية.       

العالقة بني الدين والدولة: 

تعطي الد�ساتري امل�رصية منذ د�ستور 1923 و�شعًا مميز� لالإ�شالم باعتباره �لدين �لر�شمي 

�سالمية بداأ منذ بداية اإ�سدار  للدولة. تاأثر الت�رصيعات امل�رصية بدرجات متفاوتة بال�رصيعة الإ

الت�رصيعات  اأن  الق�سائية  ال�سوابق  بع�س  واأقرت  التقنني.  بحركة  عرف  فيما  حديثة  قوانني 

د�ستور  من  الثانية  املادة  اعتماد  قبل  �سالمية  الإ ال�رصيعة  مع  متفقة  تكون  اأن  لبد  امل�رصية 

1971. ب�سكل عام ا�ستمر تطبيق هذه املادة خا�سعا ل�سيطرة ال�سلطات احلاكمة، لكنها فتحت 

نفاذها،)30( والإ�سارة  �سالم ال�سيا�سي يف تكثيف ال�سغط على موؤ�س�سات الدولة لإ اآفاقا لتيارات الإ

بع�سها  الق�سايا،  من  العديد  وتناول  الت�رصيعات،  بع�س  مواجهة  يف  حاكمة  كمرجعية  اإىلها 

قليات الدينية.     مرتبط بحقوق املراأة، وحرية الراأي والتعبري، وحقوق الأ

احتدمت النقا�سات املجتمعية عقب الثورة حول موقع الدين يف الد�ستور اجلديد. يف ال�سياق 

امل�رصي يثري م�سطلح الدولة املدنية التبا�سا يف �سوء تعدد مدلولته امل�ستخدمة  بوا�سطة القوى 

�لإ�شالم  قوى  بد�أت   �ملا�شي  �لقرن  �شبعينيات  منذ  ليرب�لية.  �أو  كانت  �إ�شالمية  �ل�شيا�شية، 

ال�سيا�سي يف م�رص طرح براجمها  يف اإطار ما عرف باحلل الإ�سالمي؛ ذلك احلل الذي يقوم 
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املدنية  الدولة  م�سطلح  برز  املقابل  يف  ودولة.   ديًنا  باعتباره  لالإ�سالم  �سامل  منظور  على 

كنقي�س للدولة الدينية اأو الإ�سالمية. مفهوم الدولة املدنية عند  كثري من م�ستخدميه يعك�س بع�س 

ال�سيا�سية،  اأدبياتها  املفهوم يف  اإىل توظيف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيارات  التي دفعت   التناق�سات 

الرئي�سي  التناق�س  الإ�سالمية”.)31(  املرجعية  ذات  املدنية  “الدولة  بنموذج  يعرف  ما  وطرح 

ناحية،  من  الدين  بني  العالقة  حدود  و�سوح   عدم  هو  املدنية  الدولة  مفهوم  يطرحه  الذي 

يرف�سون  املدنية   الدولة  اأن�سار  من  فكثري  اأخرى.  ناحية  من  العامة  وال�سيا�سات  والت�رصيع 

الثانية  باملادة  امل�سا�س  عدم  على  يوؤكدون  ذاته  الوقت  يف  ولكنهم  والدولة،  الدين  بني  اخللط 

من الد�ستور امل�رصي التي تن�س على اأن “الإ�سالم الدين الر�سمي للدولة، ومبادئ ال�رصيعة 

الإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع”. فهم هذه املادة لدى اأن�سار الدولة املدنية يختلف بالتاأكيد 

عن فهم تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي لها، فالقوى املدنية اإما تنظر اإىل مبادئ ال�رصيعة باعتبارها 

مبادئ اإن�سانية عامة، مثل العدالة واحلرية وامل�ساواة التي ل ت�سطدم مع احلقوق واحلريات 

العامة، اأو مبداأ ال�سيادة ال�سعبية، مع التزام معظم هذه القوى باحلد الأدنى يف تطبيق اأحكام 

ال�رصيعة الإ�سالمية، واملعمول بها يف  النظام القانوين امل�رصي خا�سة يف اإطار قانون الأحوال 

ال�سخ�سية.هذا الفهم، الذي ل ي�سع حدًا فا�ساًل بني العالقة بني الت�رصيع والد�ستور والدين، 

الدينية  للدولة  كنقي�س  املدنية  الدولة  م�سطلح  توظيف  على  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيارات  �سجع 

التي عرفتها اأوروبا يف الع�سور الو�سطى، مع التاأكيد على املرجعية الإ�سالمية. ويف احلقيقة 

فاإن الن�س على مرجعية ال�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ستور يعد هو الآخر منًطا للحكم الديني اأو  

الثيوقراطي امل�ستند اإىل �سلطة ن�س ديني يخ�سع لتف�سري النخبة ال�سيا�سية احلاكمة. 

�سالمية.  ثالثة انتقادات رئي�سية ميكن توجيهها للن�س يف الد�ستور على مرجعية ال�رصيعة الإ

�سالمية على حقوق الإن�سان، وخا�سة يف  اأول هذه النتقادات هو التاأثري املحتمل لل�رصيعة الإ

قليات الدينية، وحقوق املراأة. وقد  جمالت حرية العقيدة، حرية الراأي والتعبري، حقوق الأ

عك�ست مداولت د�ستور 2012 هذه املخاوف. ثانيًا فاإنه ب�رصف النظر عن حمتوى تف�سريات 

قليات الدينية،  �سالمية يف الد�ستور ي�سع الأ ال�رصيعة فاإن جمرد الن�س على مرجعية ال�رصيعة الإ

�شغوط  حتت  �حلاكمة  �ل�شلطة  من  �ملدعومة  �ل�رصيعة  تف�شري�ت  مع  �ملختلفني  �مل�شلمني  وحتى 

م�ستمرة، وتهم�سهم يف النظام ال�سيا�سي. هذه املادة اأي�سًا حتد من املداولت الدميوقراطية احلرة 

�مل�شتندة �إىل حجج ميكن للجميع �مل�شاركة فيها ب�رصف �لنظر عن �نتمائهم �لديني، كما يوؤدي 

حيان اإىل توترات وا�ستقطابات  ال�رصاع حول الهوية الدينية للدولة والد�ستور يف كثري من الأ

جمتمعية على اأ�س�س دينية قد تقود اإىل العنف.)32(

د. معتز الفجريي
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�سالمية تفتح بابًا وا�سعًا لل�رصاع  ثالثًا، فاإن وجود مادة تلزم امل�رصع باللتزام بال�رصيعة الإ

بني موؤ�س�سات الدولة، والقوى ال�سيا�سية املختلفة على تعريف وتف�سري املق�سود بهذه ال�رصيعة، 

يف  ال�رصيعة.  تطبيق  ومعنى  �سكل  الدولة  على  املهيمنة  القوى  �ستحدد  النهائية  املح�سلة  ويف 

ظل د�ستور 1971 قدمت املحكمة الد�ستورية اإطارًا منهجيًا مرنًا للتعامل مع املادة الثانية من 

الد�ستور، مكن املحكمة من احلفاظ على ال�ستقرار الت�رصيعي وقت مبارك، مع التاأكيد على 

قدمته  �لذي  �ملنهج  خمرجات  طبيعة  ال�رصيعة.)33(  وتطبيق  فهم  يف  املحافظة  اجلوانب  بع�س 

�أكد على �لجتهاد يف  �ملحكمة �لد�شتورية يعتمد على توجهات ق�شاة �ملحكمة. رغم �أن �ملنهج 

حكام املنبثقة عن  تف�سري مبادئ ال�رصيعة يف �سوء مقا�سد ال�رصيعة دون امل�سا�س فيما يعرف بالأ

توظيف  اأنه  ميكن  اإل  الفقهاء.  بني  اإجماع  عليها  التي  اأو  والدللة،  الثبوت  قطعية  ن�سو�س 

�لد�شتور.  من  �لثانية  للمادة  تف�شري�ت حمافظة  لتقدمي  ق�شاة حمافظني  نف�شه من جانب  �ملنهج 

يعرف  ملا  ا�ستنادًا  تقييدها  ميكن  التي  الإن�سان،  حقوق  من  بالعديد  ي�سطدم  اأي�سًا  التف�سري  هذا 

بالن�سو�س قطعية الثبوت والدللة اأو بالإجماع الفقهي.   

تراجعت  فقد  �سالمية،  الإ ال�رصيعة  مواد  على  التغيريات  بع�س   2012 د�ستور  اأدخل 

برنامج حزب �حلرية و�لعد�لة، على  �آخرها يف  �ل�شابقة، و�لتي كان  تاأكيد�تها  �جلماعة عن 

�أن ت�شتمر �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا �ملرجعية يف تف�شري مبادئ �ل�رصيعة �لإ�شالمية، طبقًا للمنهج 

الفقهي الذي اأ�س�سته املحكمة يف مرحلة الت�سعينيات. كما اأيدت وجود مادة جديدة يف الد�ستور 

التف�سري الذي تتبناه املحكمة الد�ستورية.  ات�ساعًا وغمو�سًا من  اأكرث  الثانية  تقدم تف�سريًا للمادة 

�إر�شاد  �لرب، ع�شو مكتب  �لرحمن  �أبرزهم  د.عبد  قياد�ت �جلماعة، ومن  وقد �جته بع�س 

�جلماعة، لنتقاد فقه �ملحكمة �لد�شتورية حول �ملادة �لثانية من �لد�شتور، معتربً� �أن هذ� �لفقه 

اأحكام ال�رصيعة.)34( ويف احلقيقة فاإن التوجه املعادي للمحكمة الد�ستورية انعك�س  ينتق�س من 

اأي�سًا يف د�ستور 2012 الذي اأقر بتغيريات يف ت�سكيل وطريقة اختيار ق�ساة املحكمة الد�ستورية 

العليا. 

�سالمية يف عملية الت�رصيع غريًبا على اأدبيات اجلماعة،  مل يكن طرح دور لعلماء ال�رصيعة الإ

زهر يف ذلك الوقت. وبرغم ذلك، فقد جاء  اإل اأن اجلماعة مل تكن يف وفاق مع موؤ�س�سة الأ

زهر دوًرا ا�ست�سارًيا يف مراجعة الت�رصيعات املت�سلة  ن�س الد�ستور ليجعل لهيئة كبار علماء الأ

لهذا  اأن دعم اجلماعة  رجح  الثانية. والأ املادة  للتاأكد من توافقها مع  بال�رصيعة قبل �سدورها 

�ملقرتح جاء تر�شية للتيار �ل�شلفي �لذي مت�شك طو�ل عملية �شياغة �لد�شتور بوجود �أكرب قدر 
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ال�رصيعة  الهوية الإ�سالمية، ومرجعية  اأنها كانت �رصورية حلماية  التي يعتقد  ال�سمانات  من 

يف الد�ستور والنظام ال�سيا�سي. وكانت اجلماعة قد عار�ست التعديالت الت�رصيعية التي اأدخلها 

زهر.)35( و�سعت تلك التعديالت اإىل �سمان اأن يكون الت�سكيل  املجل�س الع�سكري على قانون الأ

اجلديد لهيئة كبار العلماء يف يد القيادة احلالية للموؤ�س�سة، والتي متثل امتدادًا للتوجه ال�سيا�سي 

زهر  املناوئ جلماعة الإخوان امل�سلمني. من ناحيتها كانت اجلماعة مع انتخاب مفتوح لقيادة الأ

واأع�ساء هيئة كبار العلماء، وذلك نظرًا لنفوذ اجلماعة داخل املوؤ�س�سة، وقناعة قياداتها باأن 

زهر، واإعادة ترتيبه داخليًا.        هذه النتخابات �ستمكنهم من زيادة نفوذ اجلماعة داخل الأ

ق�ضاء وم�ضاعي الهيمنة على موؤ�ض�ضات الدولة: االإ

منتخبة،  �سيا�سية  كقوة  الدولة  يف  ال�سيا�سية  املنا�سب  تويل  يف  بحقها  اجلماعة  تكتف  مل 

الدولة  موؤ�س�سات  لهند�سة  ال�سعي  يف  توجهًا  الق�سري،  حكمها  جتربة  خالل  اأظهرت،  لكنها 

الفكرية  التوجهات  �سائر  ق�ساء  ال�سيا�سي والأيديولوجي، وال�سعي لإ العامة خلدمة م�رصوعها 

وحزبه  مبارك  الرئي�س  يوظفها  كان  التي  نف�سها  الت�رصيعية  طر  الأ من  م�ستفيدة  وال�سيا�سية، 

املوؤ�س�سات  قيادات  اختيار  يف  جتلى  الإق�سائي  التوجه  هذا  نف�سه.  للغر�س  قبل   من  احلاكم 

القومي حلقوق  املجل�س  ت�سكيل  لل�سحافة،  على  الأ املجل�س  ت�سكيل  للدولة،  اململوكة  عالمية  الإ

د�رة �ملحلية. �متد هذ� �لنهج �أي�شًا لقطاع �لثقافة، فلم يخف  �لإن�شان، و�لتعيني يف موؤ�ش�شات �لإ

عالء عبد العزيز وزير الثقافة الذي عينه الرئي�س مر�سي يف مايو 2013، اأهدافه يف تطهري 

�أ�شحاب  �لتي ت�رصف عليها �لوز�رة ممن �عتربهم  �لعامة  �لثقافية  �لثقافة و�ملوؤ�ش�شات  وز�رة 

�سالمي،)36( وقد ن�رص املوقع الر�سمي جلماعة الإخوان  التوجهات العلمانية املعادية للم�رصوع الإ

الوزارة  بتطهري  طالبته  والتي  للوزير،  الداعمة  املقالت  من  العديد  الإنرتنت  على  امل�سلمني 

اجلماعة  توجهات  من  ال�سكوى  تقت�رص  مل  �سالمي.)37(  الإ للم�رصوع  املعادية  التوجهات  من 

�لإق�شائية يف �إد�رة موؤ�ش�شات �لدولة على �لتيار�ت �لليرب�لية �أو �لي�شارية يف م�رص، فقد وّجه 

اأي�سًا حزب النور ال�سلفي، وال�رصيك ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني، اتهامات �رصيحة 

لدعم  اأي�سًا  ذلك  لتوظيف  و�سعيها  بل  املختلفة،  الدولة  قطاعات  على  للهيمنة  ب�سيعها  للجماعة 

مكا�سبها يف النتخابات العامة.)38(
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التعددية ال�ضيا�ضية والقبول باملعار�ضة:   

خالل جتربتها ال�سيا�سية يف موقع املعار�سة طوال فرتة حكم الرئي�س مبارك، كانت مطالب 

عالم، وا�ستقالل وحرية املجتمع املدين، وتو�سيع  حزاب، وحرية الإ حرية تاأ�سي�س وتكوين الأ

م�ساحة امل�ساركة ال�سيا�سية من املطالب املطروحة على اأجندة اجلماعة وقياداتها.)39( املمار�سات 

مفهومها  اأظهر  مبارك،  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�سيا�سي  نفوذها  ت�ساعد  بعد  للجماعة  ال�سيا�سية 

ال�سيق للتعددية ال�سيا�سية، وعدم الت�سامح مع املعار�سة مل�رصوعها ال�سيا�سي والأيديولوجي. 

عالم  ا�ستغلت اجلماعة القيود املتاحة يف املنظومة القانونية امل�رصية ل�ساحلها يف تعاملها مع الإ

امل�ستقل،)40( الحتجاجات ال�سلمية،)41( والحتادات العمالية،)42( وتكثيف ا�ستخدام تهمة ازدراء 

�سالمي،)43( كما �سعت اإىل اإعادة اإنتاج القيود على املنظمات  ديان �سد معار�سي التيار الإ الأ

هلية. غري احلكومية، وخا�سة منظمات حقوق الإن�سان يف مقرتحها بقانون جديد للجمعيات الأ

)44(

بالإ�سافة اإىل الدوافع ال�سيا�سية للجماعة يف اإق�ساء معار�سيها، ل ميكن جتاهل اأن املفهوم 

العقائدي  تاأ�سيله  له  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  لدى  ال�سيا�سية  واملعار�سة  للتعددية  ال�سيق 

والفكري يف اأديباتها، والتي تقدم �سندًا عقائديًا معاديًا ل�سائر التيارات ال�سيا�سية املختلفة عنها، 

وب�سكل اأخ�س التيارات العلمانية. هذا ال�سند العقائدي الذي ترتبى عليه كوادر اجلماعة، يتحمل 

بالتاأكيد امل�سئولية عن ال�سلوك العدائي لكثري من هذه الكوادر جتاه �سائر التيارات ال�سيا�سية يف 

م�رص. تتجه معظم امل�سادر الفكرية للجماعة، ووثائقها الر�سمية اإىل اأن الختالف ال�سيا�سي 

�سالمية يف  امل�سموح به يف الدولة الإ�سالمية يكون يف اإطار القبول بحاكمية و�سيادة ال�رصيعة الإ

دبيات خطوطًا فا�سلة بني فكرة �سيادة ال�رصيعة واأي منوذج  النظام ال�سيا�سي. وتر�سم هذه الأ

�آخر قد يقو�س من هذه �لفكرة، هذه �خلطوط متيز بني �لعقيدة �لإ�شالمية، و�أي عقيدة �أخرى 

حزاب اأو اجلماعات التي  جاهلية وفا�سدة. ال�سلطة ال�سيا�سة طبقًا لهذا املنظور ل تت�سامح مع الأ

�مل�شلمة.  مة  �لأ تتناق�س مع عقيدة وهوية  �لرتويج ملذ�هب  �أو  �ل�رصيعة،  لتقوي�س حكم  ت�شعى 

طار تقدم اجلماعة مفهومها عن حاكمية ال�رصيعة باعتباره التمثيل الوحيد ال�سحيح  ويف هذا الإ

لالإ�سالم.)45(

كان يتم ا�ستدعاء هذا اخلطاب يف كثري من التعليقات ال�سيا�سية التي كانت ت�سدر عن مفكري 

زمات بينها وبني التيارات ال�سيا�سية املعار�سة لها يف مرحلة  اجلماعة وقياداتها وقت احتدام الأ

اإن هذا اخلطاب  �لتعليقات على نربة تكفريية.)46( بل  بعد مبارك، مع �حتو�ء بع�س هذه  ما 
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��شتخدم �أي�شًا لتربير �لت�شييق على موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�شان؛ 

على اعتبار اأن هذه املنظمات، طبقًا لبع�س قيادات اجلماعة، تخدم امل�رصوع العلماين الغربي، 

ا مت توظيف هذا اخلطاب الديني الإق�سائي يف  اأي�سً �سالمي،)47(  وت�سعى لتقوي�س النموذج الإ

عالم.)48( الهجوم على الإ

دبيات  لأ طبقا  الإ�سالمية،  ال�سورى  اإطار منوذج  املعار�سة يف  فاإن  ذلك،  اإىل  �سافة  بالإ

الراأي  حرية  من  كثرًيا  يحد  القواعد  هذه  وتطبيق  �رصعية،  واأحكام  �سوابط  لها  اجلماعة، 

قلية طبقًا للجماعة ملتزمة  نظمة الدميوقراطية. فالأ والتعبري، وفكرة املعار�سة ال�سيا�سية يف الأ

�تخاذها يف  مة بعد  �لأ �أو�لتنديد بقر�ر�ت �حلاكم وممثلي  �ل�شخرية  �أو  �لنقد  بالتوقف عن  دينيًا 

والدفاع  بل  القرارات،  لهذه  باخل�سوع  ملتزمة  ت�سبح  قلية  الأ ال�سورى، وهذه  اإطار عملية 

عنها اأي�سًا.)49( وقد عرب �ملر�شد �لعام للجماعة حممد بديع عن ذلك �ملعني لل�شورى يف �إحدى 

اجلماعة  بني  املتتالية  ال�سيا�سية  زمات  الأ وقت   2012 عام   �سدرت  التي  �سبوعية  الأ ر�سائله 

خرى.)50( والقوى ال�سيا�سية الأ

 

التعددية الدينية وحقوق املراأة:

جندة املحافظة جتاه القبول بالتعددية الدينية، وحرية العقيدة،  لبد من الإ�سارة اإىل اأن الأ

الدولة، وكثري من  امل�سلمني مع غريها من موؤ�س�سات  املراأة  جتمع جماعة الإخوان  وحقوق 

خالل   من  ال�سيا�سي،  �سالم  الإ وتيار  اجلماعة  تتحمل  لكن   الإ�سالمية.  غري  ال�سيا�سية  القوى 

القرن  من  ال�سبعينات  عقد  منذ  ازدهر  والذي  وال�سيا�سي،  الدعوي  و  الفكري  ن�ساطهم 

املراأة يف املجتمع  التمييز �سد  الديني، و  التمييز  الع�رصين، م�سئولية كبرية يف تر�سيخ مفاهيم 

حيان كانت اجلماعة تعار�س وتقاوم اأي منحي اإ�سالحي حمدود،  امل�رصي. ويف كثري من الأ

تتخذه الدولة يف هذه الق�سايا، مثل املواقف التي اتخذتها اجلماعة �سد حماولت اإ�سالح قانون 

حوال ال�سخ�سية لتو�سيع حقوق املراأة يف جمالت الزواج والطالق منذ عام 1979.)51( اأو  الأ

رف�س بنود قانون الطفل عام 2008 التي ن�ست على عدم ت�سجيل عقود زواج من هم اأقل من 

18عاًما، وجترمي ختان الإناث. وقد  ا�ستمرت اجلماعة على نف�س املواقف املعادية لإ�سالح 

حوال ال�سخ�سية بعد الثورة.)52( قانون الأ

حوال ال�سخ�سية؛  وقد اأكد حممد مر�سي خالل حملته النتخابية على تعهده بتعديل قانون الأ

�سالمية، يف اإ�سارة ب�سكل خا�س اإىل تقييد نظام اخللع الذي مكن  جلعله متم�سيًا مع ال�رصيعة الإ
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دون  �لفتيات  زو�ج  ت�شجيل  و�إباحة  �لزوج،  مو�فقة  ��شرت�ط  دون  �لزو�ج  �إنهاء  من  �ملر�أة 

الن�سائية يف جماعة  القيادات  الثامنة ع�رصة،)53( وقد جاء كثري من ت�رصيحات وتعليقات  �سن 

املوقف  هذا  املراأة.)54(  حلقوق  املقيد  التوجه  لهذا  موؤيدة  والعدالة  احلرية  وحزب  الإخوان، 

يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  اأي�سًا  ات�سح  املراأة  حقوق  من  املت�سدد 

مم املتحدة ملناه�سة العنف  مار�س 2013 اعرتا�سًا على وثيقة حقوقية �سادرة عن موؤمتر الأ

وال�سماح  الزوجات،  تعدد  واإلغاء  الزواج،  �سن  رفع  تطبيقها  على  يرتتب  التي  املراأة  �سد 

للم�سلمة بالزواج من غري امل�سلم، وامل�ساواة بني الرجل واملراأة يف الزواج والطالق، واإلغاء 

البيت، وهي مطالب جرى تبني  اأو اخلروج من  اأو العمل  ال�سفر  ا�ستئذان املراأة لزوجها يف 

بع�شها بالفعل يف قو�نني بع�س �لبلد�ن �لعربية، مثل تون�س و�ملغرب، �إل �أن �جلماعة �عتربت 

اجلاهلية  اإىل  للعودة  وداعية  املجتمع،  لكيان  ومدمرة  �رصة،  الأ ملوؤ�س�سة  هادمة  “و�سائل  اأنها 

وىل”.)55( هذا املوقف لي�س بجديد؛ ففي عقد الت�سعينيات اتخذت اجلماعة مواقف نقدية من  الأ

املوؤمترات الدولية اخلا�سة بحقوق املراأة مثل موؤمتر بكني. ففي اأحد البيانات التي وقع عليها 

رموز فكرية قريبة من اجلماعة مثل يو�سف القر�ساوي، وحممد الغزايل، وحممد عمارة، 

وعبد احلليم اأبو �سقة،  مت و�سف ن�سالت احلركات الن�سائية  باأنها �سورة من �سور “اجلاهلية 

اجلديدة”.)56(

كما تتبنى اجلماعة مواقف فكرية وفقهية توؤ�س�س للتمييز  بني املواطنني على اأ�سا�س النتماء 

يف  بحقوقها  العرتاف  من  قليات  الأ هذه  من  بع�سًا  العقائدية  منظومتها  حترم  حيث  الديني. 

اأن  الفكرية  م�سادرها  معظم  يف  اجلماعة  وترى  ال�سيعية.  الطائفة  اأو  البهائيني  مثل  املجتمع 

قليات �لدينية من �أهل �لكتاب باحلماية و�حلقوق يف �لدولة �لإ�شالمية م�رصوط بقبولهم  متتع �لأ

احل�سد  اأجواء  ت�ساعد  و�سط  الطريق،  مهد  اخلطاب  هذا  �سالمي.)57(  الإ للحكم  للخ�سوع 

قليات الدينية، عندما كانت  وال�ستقطاب الديني، لتبني خطاب ديني و�سيا�سي حتري�سي �سد الأ

تتخذ مواقف معار�سة للجماعة وقت �سياغة د�ستور 2012، ثم مع ت�ساعد الحتجاجات �سد 

الرئي�س حممد مر�سي وحكومته يف يونيو 2013. نتج عن هذ� �لتحري�س �أعمال عنف و��شعة 

قباط وممتلكاتهم.)58( اأي�سا فاإن التحري�س الطائفي املنهجي �سد  يف م�رص �شد �لكنائ�س، و�لأ

�شالمي يف م�رص، وت�شامح معه �لرئي�س حممد مر�شي نتج  �ل�شيعة، و�لذي مار�شه �لتيار  �لإ

عنه اأعمال قتل غري م�سبوقة �سد �سيعة م�رصيني.)59(
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خوان   خال�ضات ختامية:املراجعات وم�ضتقبل االإ

بعد النجاح الكبري الذي حققه مر�سحو جماعة الإخوان امل�سلمني يف النتخابات الت�رصيعية 

خوان امل�سلمني مقاًل  يف جريدة  لعام 2005، ن�رص خريت ال�ساطر نائب املر�سد العام جلماعة الإ

�جلارديان �لربيطانية، يف �شيغة ر�شالة يطمئن فيها �لر�أي �لعام �لغربي، و�حلكومات �لغربية 

جتاه التوجهات ال�سيا�سية والفكرية للجماعة واأهدافها يف م�رص، موؤكدًا اأن كل ما ت�سعى اإىله 

اجلماعة هو حتقيق اإ�سالحات دميوقراطية �ساملة، يف اإطار احرتام حقوق جميع اجلماعات 

والأكادمييني  املحللني  و�سط  متزايد  اجتاه  هناك  كان  الفرتة  هذه  يف  وال�سيا�سية.)60(  الدينية 

خوان امل�سلمني يف العملية ال�سيا�سية يف م�رص، موؤكدًا  الغربيني داعم لفكرة م�ساركة جماعة الإ

هذا  يكن  مل  لكن  الإن�سان.  وحقوق  الدميوقراطية  ق�سايا  جتاه  انفتاحًا  اأظهرت  اجلماعة  اأن 

ات�سحت  للجماعة، والتي  ال�سيا�سية والفكرية  الروؤى  تفا�سيل  ال�ستنتاج يف احلقيقة مت�سقًا مع 

اأكرث مع اإعالن اجلماعة عن م�سودة برناجمها ال�سيا�سي عام 2007، والذي ك�سف عن جمود 

فكري وفقهي يف روؤية اجلماعة للدميوقراطية، واحلقوق واحلريات العامة، خا�سة بالن�سبة 

قليات الدينية.)61( وذلك حتى باملقارنة مع اأقرانها من حركات اإ�سالمية يف بلدان  للمراأة، والأ

عربية اأخرى، مثل تون�س، حيث كانت تت�سع م�ساحات تالقي حركة النه�سة مع �سائر ف�سائل 

املعار�سة التون�سية  يف ق�سايا حقوق الإن�سان.  

خوان تطورًا يف اأجواء النفتاح ال�سيا�سي يف مرحلة ما بعد مبارك، فقد اجتهت  مل يظهر الإ

اجلماعة اإىل تعظيم مكا�سبها ال�سيا�سية على ح�ساب اإجناح عملية انتقالية توافقية، ومل ترتدد يف 

ذلك  مادام  للثورة،  املعادية  وللقوى  القدمي،  النظام  ملوؤ�س�سات  ال�سلطوية  جندة  الأ اللتقاء مع 

يتناق�س  الدميوقراطية،  للعملية  اإجرائيًا  منظورًا  اجلماعة  تبنت  كما  املكا�سب.  هذه  يعظم من 

�ملوروثة  �لقمعية  �لدولة  �أدو�ت  توظيف  عرب  ق�شاء  �لإ ويكر�س  و�لتعددية،  �مل�شاو�ة  قيم  مع 

ال�سيا�سي  امل�رصوع  خلدمة  الدولة  موؤ�س�سات  على  للهيمنة  وال�سعي  ال�سابقة،  نظمة  الأ من 

والأيديولوجي للجماعة. عمق هذا الجتاه من الفجوة بني اجلماعة و �سائر القوى ال�سيا�سية يف 

م�رص، الأمر الذي دفع كثرًيا من هذه القوى اإىل تاأييد الإق�ساء اجلاري للجماعة، ورف�س 

�أحد  �لنظام �حلايل، و كما ذكر  �شيا�شي منظم �شد ممار�شات  �أي عمل  �ل�شطفاف معها يف 

املحللني فاإن” الإخوان مل يفقدوا ال�سلطة فقط، ولكنهم فقدوا مقاعدهم و�سط اجلماعة الوطنية؛ 

اإذ  مل يعد يتم اعتبارهم كحليف حمتمل للعمل الوطني املعار�س الآن اأو م�ستقباًل”.)62(
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قبل �أيام من �لذكرى �خلام�شة لثورة  25 يناير،  عرب حممود عزت، �لقائم باأعمال �ملر�شد 

خوان امل�سلمني يف ر�سالته الدورية عن ا�ستعداد الإخوان اأن تراجع نف�سها،  العام جلماعة الإ

وا�ستعداد قيادتها لالعتذار عن اأخطائها، بل واأن حتا�سب على ما ارتكبت من اأخطاء.)63( لكن 

املراجعات،التي  الت�رصيحات، ومالمح وحدود هذه  بعد مدى جدية هذه  الوا�سح  لي�س من 

ميكن اأن تقدمها اجلماعة للخروج من عزلتها ال�سيا�سية احلالية،  خا�سة مع ا�ستمرار اختزال 

قيادات اجلماعة املاأزق احلايل للثورة يف النقالب على �رصعية الرئي�س حممد مر�سي. 

اإىلها  ي�سطر  الدولة،  مع  بت�سوية  القبول  �سوى  امل�ستقبل  يف  اجلماعة  اأمام  يكون  ل  قد 

مراحل  يف  اجلماعة  عليه  اأقدمت  اأمر  وهو  ما،  �سيا�سية  ظروف  حتت  احلكم  على  القائمون 

تاريخية �سابقة؛ لكن م�سارًا من هذا النوع لن ينهي ال�ستقطاب الدائر بني الإخوان وغريهم 

ال�سيا�سية  التيارات  بني  حقيقية  توافق  مل�ساحات  التو�سل  يف  ي�سهم  ولن  ال�سيا�سية،  القوى  من 

امل�ساد بني  ق�ساء  ق�ساء، والإ الإ الدخول يف حلقات مفرغة من  البالد من  يف م�رص، حتمي 

�سالمي، وللدميوقراطية يف م�رص، هو  كرث نفعًا للتيار الإ �سالميني ومعار�سيهم. اخليار الأ الإ

تقبل �جلماعة و�أع�شائها لالنخر�ط يف �إجر�ء عملية مر�جعة �شيا�شية وفكرية حقيقية لالأ�شباب 

زمتها احلالية، وحدود م�سئولياتها عن اأزمة النتقال الدميوقراطي يف  التي اأو�سلت اجلماعة لأ

م�رص.
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مقدمة:

يف اأعقاب اإعالن “احلرية والعدالة” حزًبا �شيا�شًيا ر�شمًيا ممثال جلماعة �لإخو�ن �مل�شلمني 

ال�سيا�سية والأكادميية والإعالمية  الأروقة  اأبريل من عام 2011، كانت  نهاية  يف م�رص يف 

اإقليمًيا ودولًيا توؤهل نف�سها ملرحلة جديدة يف املنطقة، ي�سود فيها حكم اجلماعة ب�سكل خا�س، 

ال�سدارة يف  م�سهد  اإىل  عادوا  قد  الإ�سالميني  الفاعلني  اأن  ب�سكل عام، خا�سة  والإ�سالميون 

دول عربية اأخرى، �سهدت ثورات مثل تون�س وليبيا واليمن، واأخرى مل ت�سهد ثورات مثل 

املغرب، ف�سال على وجودهم الدائم يف دول اأخرى مثل الأردن والكويت.

فى م�رص حتديدا كان املراقبون يتابعون بدقة كيف يت�رصف الإخوان امل�سلمون يف ال�ساأن 

اأ�سبح  الأو�سط.هكذا،  ال�رصق  الداخلي والإقليمي، خالل مرحلة جديدة يف منطقة  ال�سيا�سي 

ومقر  املقطم،  مدينة  يف   2013 عام  يف  اأهلية  كجمعية  ر�سمًيا  اإ�سهارها  مت  التي  اجلماعة  مقر 

والإعالميني  وال�سيا�سيني  الدبلوما�سيني  من  بالزائرين  يعجان  املدينة،  و�سط  يف  احلزب 

جماعة االإخوان امل�ضلمون 

بعد خم�س �ضنوات من ثورة يناير

د. �أحمد عبدربه *

*  مدر�ص �لنظم �ل�سيا�سية �ملقارنة بجامعة �لقاهرة.
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التعرف على والتحالف والت�سبيك مع  اإىل  ال�ساعني  امل�رصيني والعرب والغربيني  والباحثني 

اجلماعة التي �ستخلف نظام مبارك، وتعيد تاأ�سي�س جمهورية جديدة، بعدما بدا للكثريين اأن 

اجلمهورية الأوىل التي تاأ�س�ست يف 1953،قد �سقطت.

كانت �لأ�شهر �لقليلة �لتي تلت �شقوط مبارك حا�شمة يف ت�شكيل �نحياز�ت �جلماعة؛ حيث 

“من  نف�سه  بال�سوؤال  ال�سلطة؛ من�سغلة  للبحث عن مقاعد  الثورة �رصيعا؛  تركت الأخرية مقاعد 

�مل�شهد  بتعقد  وعى  عن  عربت  قد  للجماعة  �لأولية  �ل�شيا�شات  �أن  ورغم  مبارك؟”.  يخلف 

يف  �جلماعة  عنه  عربت  ما  وهو  �لرئا�شة،  يف  �شاغر  مقعد  �شغل  ملجرد  وتخطيه  �مل�رصي، 

قراراتها الأولية يف الإعالن عن عدم الدفع مبر�سح رئا�سي، والرت�سح على 35% فقط من 

مقاعد �لربملان، فاإنها تر�جعت �رصيًعا يف طريق �لبحث عن مقعد مبارك)1(.

اأعطت الثورة الإ�سالميني عموًما، واجلماعة خ�سو�سا ثالثة مكا�سب، انتظرتها احلركة 

الإ�سالمية طويال:

اأوال: اأعطت الثورة اجلماعة �رصعية �سيا�سية وقانونية للوجود واحلركة والتنظيم، فح�سلت 

خدمات  تقدم  للقانون،  وفقا  م�سهرة  اأهلية  كجمعية  اإعالنها  خالل  من  الوجود  �رصعية  على 

اإعالن حزب  دعوية وجمتمعية، وتبني من خالل ذلك �سبكة عالقات �سيا�سية، ومن خالل 

احلرية والعدالة؛ باعتباره حزًبا �سيا�سًيا ر�سمًيا كواجهة �سيا�سية للجماعة، التي بقيت يف التحليل 

الأخري مركز �سنع القرارات ال�سيا�سية، لتعمل الأخرية جمتمعيا و�سيا�سيا ب�سكل ر�سمي، بعد 

عقود من احلظر وال�رصية، للمرة الأويل يف تاريخ اجلمهورية! يف الواقع ان�سحب هذا املك�سب 

ا علي الفاعلني الإ�سالميني؛ حيث متكنت التيارات ال�سلفية بل اجلهادية من تاأ�سي�س اأحزاب  اأي�سً

�شيا�شية ر�شمية، وممار�شة �ل�شيا�شة، وتقلد �ملنا�شب علي �مل�شتويني �لقومي و�ملحلي لينتهي عهد 

خما�سمة ال�سيا�سة وحترميها من جانب العديد من هوؤلء الفاعلني)2(.

ثانًيا: مكنت �لثورة �جلماعة من �لعودة للعمل �شمن �جلماعة �ل�شيا�شية �لوطنية، وهو �للفظ 

�ملائع �لذي كان وماز�ل ي�شتخدم ليعرب عن جمموعة �لفاعلني �ل�شيا�شيني �لر�شميني و �لوطنيني 

امل�سكلني لأجندة ال�سيا�سة امل�رصية، وهو الأمر الذي حرمت اجلماعة منه طويال، اإىل اأن  نالته 

اأخريا وب�سكل تدريجي منذ مطلع الألفية الثالثة، بالعمل مع قوي التغيري املجتمعي وال�سيا�سي 

حتى جنحت الثورة يف الإطاحة مببارك واحلزب الوطني، ومت اعتبار اجلماعة �سمن قوي 

من  و�لي�شارية  �لليرب�لية  �ملعار�شة  قوي  بني  جمدد�  �خلالفات  تدب  �أن  قبل  وذلك  �لتغيري. 

لتعترب  �لقوي عادت  �أن بع�س هذه  �أخرى، حتى  ناحية  ناحية، و�لإ�شالمية و�لإخو�نية من 

جماعة االإخوان امل�ضلمون بعد خم�س �ضنوات من ثورة يناير
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جماعة الإخوان اإرهابية، راف�سني احلديث عن اأي م�ساحلة م�ستقبلية معها)3(.

ثالًثا: و�سلت اجلماعة ملقاعد احلكم للمرة الأويل من خالل الأكرثية يف جمل�س ال�سعب، 

والأغلبية يف جمل�س ال�سورى، ثم اأخرًيا بالو�سول اإىل مقعد رئا�سة م�رص! كان يعني هذا اأن 

العمل الت�رصيعي والتنفيذي بدًءا من موؤ�س�سة الرئا�سة، مرورا باحلكومة، و�سول اإىل املحليات 

اأ�سبح يف قب�سة اجلماعة ب�سكل اأ�سا�سي، وهو ما �سبب كثرًيا من الأرق لأجهزة الدولة وبع�س 

القوي ال�سيا�سية التي اتهمت اجلماعة بال�سعي )لأخونة( الدولة.

اأين تقف اجلماعة االآن وبعد خم�س �ضنوات من الثورة امل�ضرية ؟

اإىل �سدة  يناير، حتى و�سلت  تاأ�س�ست فيها اجلماعة ر�سمًيا بعد ثورة  التي  نف�سها  بال�رصعة 

جماعة  وال�ستينيات،  اخلم�سينيات  مربع  �سفر،  املربع  اإىل  جمددا  وعادت  انهارت  احلكم، 

منحلة وفًقا للقانون، وحزب منحل وفقا حلكم ق�سائي ،وبتاأييد د�ستوري، وقيادات واأتباع يف 

ال�سجون، اأو يف املنفى؛ هاربني من بط�س ال�سلطات، ولعنات املجتمع. خ�رصت اجلماعة حتى 

تلك املكا�سب التي كانت قد حققتها يف الثمانينيات، وحتى 2005، ف�سال على الفرتة من 2005 

اإىل 2011، والتي كانت تلعب فيها دور املعار�سة �سبه املعرتف بها ر�سمًيا ، يف خالل خم�س 

�سنوات طراأت التغريات التالية علي جماعة الإخوان امل�سلمني:

اأوًال: خ�سارة ال�رشعية ال�سيا�سية وامل�رشوعية القانونية :

لفقد�ن  بالإ�شافة  �ل�شلطة،  خ�شارة  هي  �لفائتة  �لفرتة  خالل  �جلماعة  خ�شائر  كربى  كانت 

بحكم  اإرهابًيا  تنظيًما  اجلماعة  اعتبار  القانونية مت  الناحية  فمن  والقانونية.  ال�سيا�سية  ال�رصعية 

اجلماعة  باعتبار  الوزراء،  جمل�س  عن  �سدر  قد  كان  �سيا�سًيا  قراًرا  اأن  �سحيح  القانون. 

ومهدًدا  التظاهر،  فيها  ،مبا  اأن�سطتها  كل  جمرًما  الإرهابية،  الأعمال  يف  لنخراطها  منحلة؛ 

ال�سلطة  ا�ستباق  بتطبيق قانون الإرهاب عليها)4(؛ وهو ما �سبب لغًطا قانونًيا ود�ستورًيا حول 

التنفيذية لأعمال ال�سلطة الق�سائية، اإل اأن احلملة الإعالمية ال�رص�سة التي وجهت �سد اجلماعة، 

املاآ�سي امل�رصية، مل تعط زخًما حقيقًيا لهذا  ال�سيطان الأعظم الذي يقف وراء كل  واعتبارها 

اجلدل.وقد م�ست الدولة قدما يف جترمي كل اأن�سطة اجلماعة، والقب�س على اأتباعها من خمتلف 

م�ستويات القيادة، واإغالق مكاتبها الإدارية يف كل املحافظات، حتى �سدر حكم ق�سائي من 

�أ�شدرت  عليه  وبناء  �إرهابية؛  �جلماعة  باعتبار   2014 فرب�ير  يف  �مل�شتعجلة  �لأمور  حمكمة 

د. اأحمد عبد ربه
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حكومة املهند�س اإبراهيم حملب جمموعة من الإجراءات لتفعيل حكم املحكمة علي الأر�س؛ فتم 

�عتبار �مل�شاركة يف �أي ن�شاط للجماعة، مبا فيه �لرتويج لأفكارها مبثابة فعل �إرهابي ي�شتوجب 

توقيع عقوبة وفًقا للقانون)5(.

بناء علي ذلك احلكم الق�سائي، اأخطرت احلكومة امل�رصية  الدول العربية باإدراج اجلماعة 

تبنته  ما  وهو   ،1998 عام  املوقعة  العربية  الإرهاب  مكافحة  لتفاقية  وفقا  اإرهابية  كمنظمة 

القانونية،  م�رصوعيتها  فقدت  قد  اجلماعة  اأن  ا  اأي�سً يعني  الذي  الأمر  ا؛  اأي�سً العربية  اجلامعة 

حتى خارج الأرا�سي امل�رصية، فقد ا�ستجابت دولتا ال�سعودية والإمارات احلليفان الأبرزان 

�إرهابيًة، و�شيقتا علي كثري  �جلماعة  يونيو، و�عتربتا  �لثالثني من  بعد  �إقليمًيا وعربًيا  مل�رص 

ا �إىل ت�شاعد �ل�شغوط  من �أتباعها، لدرجة و�شلت �إىل �حلب�س �أو �لرتحيل، وهو ما �أدي �أي�شً

علي قطر احلليف الأبرز للجماعة خالل �سنوات حكمها يف م�رص للتخلي عن الإخوان؛ ما دفع 

�لأخرية �إىل �ل�شتجابة لهذه �ل�شغوط؛ حتى ل تخ�رص جار�تها؛ ومن ثم قررت ترحيل بع�س 

قيادات اجلماعة اإىل تركيا)6(.

ال�سيا�سية متاما من اجلماعة منذ حلظة ف�س اعت�سامي  ال�رصعية  اأما داخليا، فقد مت �سحب 

بالفعل،  �إرهابيًة  �جلماعة  و��شعة  �شعبية  قطاعات  �عتربت  بحيث  �لعدوية؛  ور�بعة  �لنه�شة 

�جلماعة،  �شد  �لدولة  �تخذتها  �لتي  �لقا�شية  �ل�شيا�شات  كل  ومترير  تربير  يف  �أ�شهم  ما  وهو 

�لتاأكد  ملحاولتهم  و��شعة  و�تهامات  �شغوط  حتت  م�رص  يف  �لإن�شان  حقوق  �أن�شار  وو�شع 

توفري  اإىل  داعني  املالحقني،  والإ�سالميني  الإخوان  املنتمني جلماعة  انتهاك حقوق  من عدم 

قبل  حتى  اكت�سبتها  قد  كانت  عديدة  م�ساحات  خ�رصت  الآن  لهم.اجلماعة  العادلة  املحاكمات 

الثورة، بل اإن اجلماعة، حينما متت ت�سفيتها يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، كانت بع�س الدول 

املتوفر الآن!  اأع�سائها، وهو الأمر غري  للعديد من   العربية واخلليجية مبثابة منفي اختياري 

ثانًيا: خ�سارة �سفوف املعار�سة:

ا! فاجلماعة منذ  مل يفقد الإخوان فقط ال�سلطة، بل فقدوا مقاعدهم يف �سفوف املعار�سة اأي�سً

ومعرتفة  ال�سلمي،  التغيري  علي  موؤكدة  املعار�سة،  دور  لعب  قبلت  والت�سعينيات  الثمانينيات 

التحالفات  ال�سعب من خالل  الثمانينيات حاولت اجلماعة دخول جمل�س  النظام. يف  ب�رصعية 

�لتي  �لإرهابية  �ملوجة  يف  �جلماعة  تنخرط  مل  �لت�شعينيات  ويف  �لوفد،  حزب  مع  �مل�شهورة 

علي  وقدرتها  �شلميتها،  علي  دوما  موؤكدة  �لأخرى  �لإ�شالمية  �لتيار�ت  بع�س  بها  �نخرط 
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�رص�سة  وقانونية  �سيا�سية  معارك  اجلماعة  خا�ست  فقد  اأي�سا  ذلك  ويف  التدريجي،  التغيري 

الإخوان  �سيطرة  علي  ردا  الدولة؛  قبل  من  عليها  احلرا�سة  فر�س  بعد  خا�سة  النقابات،  يف 

نف�سه  الدور  املهنية، مثل الأطباء واملهند�سني، ثم وا�سل الإخوان لعب  النقابات  علي بع�س 

.2000 عام  ال�سعب  جمل�س  انتخابات  يف  عليها  احل�سار  بع�س  تخفيف  بعد  الألفية   مطلع 

كان التطور الكبري يف دور املعار�سة الذي لعبته اجلماعة قد �سهده العام ،2005 حينما متكن 

مر�سحو اجلماعة من ح�سد 88 مقعدا يف جمل�س ال�سعب. متكنت اجلماعة حينها من م�ساك�سة 

�حلكومة يف �أجندتها �لت�رصيعية، كما متكن بع�س نو�ب �جلماعة من ��شتخد�م �لأدو�ت �لربملانية 

مل�ساءلة بع�س رجال احلكومة! توازي مع ذلك عودة اجلماعة للمجال العام والإعالم، وكذلك 

تواجدت  كما  الإ�سالميني!  غري  من  املعار�سة  ال�سيا�سية  القوي  من  عدد  مع  بالتن�سيق  قيامهم 

بالتن�سيق مع حركة كفاية واجلمعية  التدري�س، وقامت  اأع�ساء هيئة  بقوة يف نوادي  اجلماعة 

ا يف املعار�سة، وغازلت احلزب الوطني اأحياًنا)7(،  الوطنية للتغيري.وتواجدت اجلماعة اأي�سً

والقوي ال�سيا�سية امل�سطفة �سد نظام مبارك يف اأحايني اأخرى؛ الأمر الذي مكنها من فر�س 

نف�سها كقوة يف ال�ساحة ال�سيا�سية، وهو ما ات�سح يف الأيام الأويل للثورة حيث ال�سطفاف مع 

القوي الثورية الأخرى يف امليادين، ويف قاعات الجتماعات مع النظام)8(، قبل الولوج اإىل 

ال�سلطة لحقا.

حتى  ولكنها  ال�سلطة،  مقاعد  من  للجماعة  خروج  جمرد  يكن  مل   2013 يوليو/اأغ�سط�س 

كلًيا  رف�ست  اجلماعة  اآن  الأول  اأ�سباب؛  لثالثة  املعار�سة  �سفوف  اإىل  العودة  من  تتمكن  مل 

�أن  �عتربت  وبالتايل  2013؛  يوليو  من  �لثالث  بعد  �تخاذها  مت  �إجر�ء�ت  باأي  �لعرت�ف 

هنا  ومن  �رصعية،  غري  “انقالبية”  مر�سي   ال�سابق  الرئي�س  عزل  تلت  التي  الإجراءات  كل 

رف�ست الدخول يف اأي عملية �سيا�سية قبل اأن تتم اإعادة الرئي�س املعزول ولو لفرتة وجيزة! 

اأما ال�سبب الثاين فهو اأن بع�س القوي ال�سيا�سية املعار�سة قد قررت اأن تتبني نف�س وجهة نظر 

ال�سلطات امل�رصية يف اعتبار جماعة الإخوان كيانا اإرهابيا؛ ومن هنا فقد رف�ست تلك القوى 

ن�شاط  �أي  لهم  يكون  �أن  ولكن  �ملعار�شة  �شفوف  �إىل  �لإخو�ن  يعود  �آن  �إمكانية  فقط  لي�س 

ال�سيا�سية  القوي  اأن بع�س  الثالث والأخري فهو  ال�سبب  اأما  الأ�سا�س،  �سيا�سي من  اأو  جمتمعي 

حقوق  عن  ودافعت  يونيو،   03 لنظام  املعار�سة  م�ساحة  علي  حافظت  اأنها  ورغم  الأخرى 

من  �لفرتة  خربة  بعد  �جلماعة،  �أن  ر�أت  �أنها  �إل  �لأقل،  على  و�ل�شيا�شية  �جلنائية  �جلماعة 

تتمتع  قياداتها  امل�سرتك، واأن  امل�ستقبلي  للعمل  به  الوثوق  اإىل 2013، كيان ل ميكن   2011

بانتهازية، دفعتهم ل�ستغالل قوي املعار�سة، والتقرب منها وقت اأن كانت اجلماعة ل تتمتع 
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على  ف�سال  امل�سرتك،  ال�سيا�سي  العمل  تعهدات  كل  وعلي  عليها  النقالب  ثم  الكافية،  بالقوة 

 اآن اآخرين مل ترق لهم فكرة املعار�سة من اخلارج؛ كتاأ�سي�س حكومة منفي اأو برملان مواٍز.

ال�رصي  العمل  اإىل  العودة  �سوي  الثورة  �سنوات من  اأمام اجلماعة وبعد خم�س  يعد  وهكذا مل 

ل�سان  علي  ر�سمًيا  اجلماعة  اإعالن  بعد  التامة، وخا�سة  ال�سلمية  افرتا�س  معه  الذي ل ميكن 

لحقا.  التف�سيل  من  مبزيد  له  �ساأرجع  ما  وهو  العنف،  خيار  ا�ستبعاد  عدم  قياداتها   بع�س 

ثالًثا: اأفول االإ�سالم ال�سيا�سي:

امل�سلمني على م�ستقبل  الإخوان  الإطاحة بحكم جماعة  اأثر  تناولت  التي  التحليالت  كرثت 

تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي، لي�س يف م�رص وحدها، بل يف املنطقة العربية باأ�رصها، وبينما ذهب 

الآخر  البع�س  راأى  لالأبد،  انتهت  ال�سيا�سي  الإ�سالم  جتربة  اإن  القول  اإىل  التحليالت  بع�س 

اأن الإطاحة باجلماعة هي دفعة جديدة لالإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة، بينما راأى تيار ثالث اأن 

قريبة  تكون  لن  العودة  ولكن  نهائيا،  يكون  لن  احلكم  امل�سلمني من  الإخوان  خروج جماعة 

ا، و�ستاأخذ م�رص على الأقل ب�سعة عقود حتى تعود تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي اإىل ال�سلطة  اأي�سً

مرة اأخرى!

خ�رصت  قد  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  فاإن  الثورة  من  �سنوات  خم�س  وبعد  اأنه  املوؤكد  من 

مقعدها يف قيادة تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ظل مييزها لعقود، والذي ع�سدته يف الفرتة 

علي  القدرة  اجلماعة  خ�رصت  ال�رصعية”  دعم  “حتالف  انهيار  فبعد  2013؛  حتى   2011 من 

التي دفعت  الأخرى  الإ�سالمية  للتيارات  القيادة والزعامة  التحالف، ف�سال على  اأو  التن�سيق 

للقمع واملنع واحلظر يف معظمها. واأدرك  اأخطاء الإخوان يف احلكم؛ فتعر�ست  جميًعا ثمن 

ال�ستقالل  �رصورة  لحًقا،  اجلماعة  مزقت  التي  اخلالفات  بعد  وخ�سو�سا  منها،  العديد 

بل  م�رص،  يف  احلالية  ال�سيا�سية  ال�سلطة  مع  للتعامل  جديدة  معادلت  عن  والبحث  عنها، 

وا�سحة  خطوات  اتخاذ  حاول  الو�سط(  )حزب  التحالف  يف  البارزين  الأع�ساء  اأحد  اإن 

�ملعار�س)9(.  للعمل  تو�فقية  �شيغة  عن  و�لبحث  �لليرب�لية،  �ملعار�شة  تيار�ت  من   لالقرت�ب 

حليًفا  يعد  والذي  يوليو،   3 و  يونيو   30 لرتتيبات  املوؤيد  النور  حزب  اأن  للده�سة  املثري  لكن 

لل�شلطة �حلالية قد دفع �لثمن هو �لآخر بخ�شارة مقعده �ملميز كثاين �أكرب فاعل �إ�شالمي يف �لفرتة 

من 2011 و 2013، حيث مت حتجيمه هو الآخر بوا�سطة الدولة رغم مغازلت راأ�س الدولة 

الأحزاب  امل�رصي مع  الرئي�س  التي عقدها  احلوارات  له �رصاحة، ودعوته حل�سور جميع 

�ل�شيا�شية  �لتيار�ت  �شائر  �أن  نهاية 2015، ف�شال على  �لربملانية يف  قبل �لنتخابات  �ل�شيا�شية 
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�أن حزب  �لد�شتور، و�عتربت  �ملادة 4٧ من  لتفعيل  �أ�ش�شت حتالًفا  يونيو  للثالثني من  �ملوؤيدة 

احلزب  حل  معه  وي�ستوجب  لها،  امل�سار  املادة  يخالف  مبا  ديني،  اأ�سا�س  علي  مبني  النور 

�لتيار�ت  �شائر  قبل  �لنور من  لفظ حزب  اأ�سوة بحل حزب احلرية والعدالة)10(، ف�شال على 

الإ�سالمية، التي حتى لو حتفظت علي موقف جماعة الإخوان، فاإنها مل ت�ست�سغ اأ�ساًل موقف 

اإجمايل  من  تتعدي %2  ل  ن�سبة  �سوي  ال�سلفي ل ميتلك  احلزب  اأ�سحي  النور،  حتى  حزب 

مقاعد �لربملان �حلايل.هكذ� دفعت كل �لتيار�ت �لإ�شالمية دون ��شتثناء ثمن ف�شل �جلماعة، 

واإن كان مل ميالأ الفراغ الذي تركته الأخرية اأي فاعل اإ�سالمي، ول يبدو اأن هذا �سيحدث يف 

الأجل القريب!

يف الواقع ت�ستبعد هذه ال�سطور الفر�سية القائلة مبوت “الإ�سالم ال�سيا�سي”؛ لأ�سباب عديدة، 

منها الطريقة نف�سها التي خرجت بها هذه التيارات من احلكم، حيث خرجت بطريقة عنيفة، 

تعار�ست كثريا مع الد�ستور والقانون ومبادئ العدالة، وو�سلت يف بع�س الأحيان اإىل القتل 

الإبقاء  علي  تاريخًيا  وقادرة  حية  التاريخية  املظلومية  باإبقاء  كفيلة  اأ�ساليب  وهي  والت�سفية، 

فاإن  اأو مل تدخل! كذلك  ال�سلطة لحقا  ال�سيا�سي حا�رصة، �سواء دخلت  علي تيارات الإ�سالم 

الطبيعة املحافظة للنظام �سبه الع�سكري الذي يحكم م�رص منذ 2013 جتعله يف النهاية يدور يف 

فلك فر�سيات وم�سلمات جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي. ومن امل�ستبعد اأن يتحمل طويال املعادلة 

ال�سفرية التي يتبعها مع غالبية هذا التيار.

رابعا: انهيار اأ�سطورة البديل:

الفر�سية  كانت  للجماعة.  والفكري  ال�سيا�سي  اخلواء  انك�سف  ا  اأي�سً �سنوات  خم�س  بعد 

الرئي�سية التي دفعت كثرًيا من الناخبني اإىل النحياز اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني يف النتخابات 

�لربملانية و�لرئا�شية بعد �لثورة هي فر�شية “اإعطائهم الفر�سة”. كانت اجلماعة، وما حتمله 

وح�سورها  املحكم،  تنظيمها  على  ف�سال  والدعوي،  ال�سيا�سي  العمل  يف  طويل  تاريخ  من 

املكثف منذ عام 2005 يف امل�سهد امل�رصي، ودورها اأثناء وبعد تنحية مبارك، كفياًل باإطالق 

افرتا�سات من قبل ال�سعب والنخب علي ال�سواء، وترديد اأن اجلماعة بالفعل متلك “البديل”! 

وذلك يعني اأن اجلماعة لديها اأول م�رصوع ثقايف �سيا�سي لقيادة م�رص، والنه�سة بها، واأنها 

ثانيا متتلك الكوادر القادرة علي تنفيذ هذا امل�رصوع علي اأر�س الواقع مبا لهم من �سالت قوية 
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مع ال�سعب، متكنهم من فهم امل�ساكل، والقيام بحلها، كما اأنهم ميلكون الأدوات التنفيذية من 

اآو اجلماعة( للقيام بتلك املهمات كلها! مل تكن تلك فقط هي فر�سيات  خالل التنظيم )احلزب 

على  ف�سال  ال�سيا�سية،  القرار  �سنع  دوائر  ففي  ا؛  اأي�سً اخلارج  فر�سيات  كانت  بل  الداخل، 

�لأكادميية و�لإعالمية، كان �لعتقاد �أن �جلماعة بالفعل لديها من �لروؤية و�خلربة و�لقدر�ت 

ما يوؤهلها للقيام بدور البديل.

اأظهرت  فاإنها  م�رص  حكم  يف  اجلماعة  فيها  وجدت  التي  ن�سبًيا  املحدودة  الفرتة  ورغم 

الفرتة بني 2011 و 2013 �سوي  تثبت يف خالل  النظري، ومل  خواء فكرًيا و�سيا�سًيا منقطع 

اأنها تنظيم �سخم بال عقل اأو �سيا�سات. فعلي م�ستوي “امل�رصوع” مل يكن ما طرحته اجلماعة 

با�سم “م�رصوع النه�سة”،والذي مثل حجر الزاوية يف دعاية احلملة الرئا�سية للرئي�س حممد 

مر�سي، اإل جمموعة �سعارات واأهداف عامة، ل يوجد وراءها اأي ت�سور اأو روؤية اأو اأدوات 

تنفيذية! كما اأن اجلماعة مل تطرح اإل يف منا�سبات حمدودة للغاية ما ميكن اأن يطلق عليهم ا�سم 

كوادر �سيا�سية اأو تنفيذية لتطبيق هذا امل�رصوع على الأر�س! حتكم عواجيز اجلماعة يف امل�سهد 

ككل، وظهر يف �سلوكهم حمدودية الأفق وق�رص النظر، فخ�رصوا بع�س موؤيديهم وحلفائهم، 

�لذين مل  �لإ�شالمية  �لتيار�ت  �لثورية، ولكن حتى من بني  �لليرب�لية  �لتيار�ت  لي�س فقط من 

يروا من اجلماعة �سوى حماولت لل�سيطرة والإخ�ساع.

كذلك فاإن الرهان الأخري للجماعة علي اإمكانية اإيجاد �سيغة للتحالف مع موؤ�س�سات الدولة 

قد باء بالف�سل. فرغم مغازلت اجلماعة الوا�سحة للموؤ�س�ستني الع�سكرية وال�رصطية، �سواء عن 

طريق احلفاظ على المتيازات، اأو رف�س الإ�سالح املوؤ�س�سي لكلتيهما، اآو بو�ساطة الإ�سادة 

الدولة مل تر يف اجلماعة �سوي خ�سم  فاإن موؤ�س�سات  الرئي�س حممد مر�سي،  بهما يف خطب 

مراوغ. وكان وا�سحا اأن موؤ�س�سات الدولة )اجلي�س، الق�ساء، ال�رصطة، واجلهاز الإداري( 

قد قررت بالفعل الإيقاع باجلماعة ا�ستغالل لتدهور �سعبيتها، وخواء �سيا�ساتها، وان�رصاف 

�سائر التيارات ال�سيا�سية عنها، وهكذا مل تعد اجلماعة تداعب خيال العامة باعتبارها “بديال”. 

علي  و�سعت  التي  العالية  التوقعات  انهيار  ورغم  احلالية،  اللحظة  وحتى  اأنه،  يبدو  كما 

الرئي�س احلايل عبد الفتاح ال�سي�سي، ورغم غياب اأو غمو�س اأي م�ستقبل لتيار مدين بديل، 

امل�سلمني.  الإخوان  يبدو داعًما لإعطاء فر�سة م�ستقبلية قريبة جلماعة  ال�سعبي ل  املزاج   فاإن 
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خام�سا: اجلماعة واالإرهاب :

  حر�ست جماعة الإخوان امل�سلمني طوال فرتة معار�ستها لنظم م�رص املتعاقبة منذ عهد 

مع  للتغيري.  ال�سلمية  بالو�سائل  توؤمن  عنيفة،  غري  جماعة  اأنها  على  التاأكيد  على  النا�رص  عبد 

متكن اجلماعة من تع�سيد وجودها ال�سيا�سي واملجتمعي يف عهد مبارك، ورغم الت�سييقات التي 

“جماعة  اأبًدا منذ قيام اجلمهورية؛ لكونها  تعر�ست لها، ورغم اأن و�سعها القانوين مل يتغري 

بالتغيري  توؤمن  “اإ�سالحية”،  اأنها جماعة  العام   اأكدت يف خطابها  اجلماعة  فاإن  حمظورة”، 

التدريجي، ولي�س املفاجئ اأو العنيف.

اأنها  هى  الثورة  قيام  وقت  حتى  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  عن  العام  النطباع  ظل  لذلك 

الدولة  اأجهزة  ال�سيا�سة، وتتفاهم مع  بقواعد  �سيا�سة  تلعب  “غري عنيفة”، براجماتية،  جماعة 

حتمل  علي  القدرة  لديها  واأن  ال�سيا�سية،  املكا�سب  بع�س  علي  للح�سول  الأمر؛  تطلب  ما  اإذا 

بع�س ال�رصبات املح�سوبة وامت�سا�سها ملوا�سلة العمل ال�سيا�سي مرة اأخرى. ورغم اآن موجة 

الإ�سالم  تيارات  بكل  اأ�رصت  قد  املا�سي   القرن  ت�سعينيات  التي �رصبت م�رص يف  الإرهاب 

ال�سيا�سي ، فاإن جماعة الإخوان امل�سلمني قد حافظت يف خطابها العام املوؤكد علي نبذ العنف، 

والتغيري بالو�سائل ال�سلمية، وهو املبداأ الذي مل يفارق اأدبيات اجلماعة حتى متت اإزاحتها عن 

ال�سلطة يف يوليو 2013.

�سحيح اآن تاريخ اجلماعة وعالقاتها بالعنف خمتلف عليه، وهناك موؤ�رصات بالفعل على 

اأنها جلاأت اإىله يف مرحلة تاريخية مبكرة قبل اإن�ساء اجلمهورية، لكن التاريخ احلديث ي�سهد 

من  �سنوات   5 وبعد  الآن  والأهلي.  الدعوي  على  ف�سال  والنيابي،  ال�سيا�سي  وجودها  على 

�لثورة، عادت �جلماعة يف ذهنية �لعامة ملربع �لعنف، بغ�س �لنظر عن حقيقة �رتباط �جلماعة 

اأنها  القتناع  مقتنًعا متام  بالفعل  ال�سعب �سار  قطاع من  وثمة  هناك.  اأو  هنا  العنف  باأحداث 

اأكدت الآلة الإعالمية هذا التوجه قبل واأثناء وبعد ف�س  اأن  “جماعة اإرهابية”، وخا�سة بعد 
اعت�سامات رابعة والنه�سة. عزز هذا التهام ت�رصيحات بع�س قادة اجلماعة من اأن العمليات 

الإرهابية يف �سيناء �ستتوقف فور عودة الرئي�س حممد مر�سي اإىل ال�سلطة، يف اإ�سارة وا�سحة 

الإرهاب  توقف  باإمكانية  ال�سعب  وابتزاز  �سيناء،  يف  الإرهابية  العمليات  وراء  الوقوف  اإىل 

مقابل عودة الرئي�س املعزول، رغم ذلك فقد �سدرت ت�رصيحات من�سوبة للجماعة توؤكد اأن 

تلك الت�رصيحات قد فهمت ب�سكل خاطئ)11(.
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تغري اخلطاب الر�سمي للجماعة كثريا بعد ف�س العت�سامات؛ اإذ اأ�سبح ي�سري ب�سكل �سمني اإىل 

اإمكانية اللجوء اإىل العنف؛ كحق اأ�سيل يف الدفاع عن النف�س، قبل اأن تعلن قيادات اجلماعة 

�رصاحة تبني الأ�ساليب العنيفة؛ لإعادة ال�رصعية ال�سيا�سية والقانونية للرئي�س املعزول)12(.

ا: التفجري من الداخل: �ساد�سً

اتبعت اأجهزة الدولة امل�رصية الأ�ساليب التقليدية يف ال�سغط علي اجلماعة لالنفجار داخليا. 

كان هذا ول يزال هو اأ�سلوب الدولة/ال�سلطة يف مواجهة اأي تنظيم �سيا�سي مناوئ، فقد بداأت 

ال�سلطات امل�رصية اأوًل، وبعد تنحية حممد مر�سي يف عر�س بع�س املنا�سب احلكومية علي 

لتما�سكها وقبولها للدخول يف  اأنه اختبار  بدا  اأو املح�سوبني عليها؛ فيما  اأع�ساء اجلماعة  بع�س 

اللعبة اجلديدة، فردت اجلماعة بالرف�س، و�سمدت اأمام هذه املحاولة، ثم كان الختبار الثاين 

بف�س اعت�سامي النه�سة ورابعة العدوية بالقوة؛ وهو ما مثل اختبارا جديدا لتما�سك اجلماعة، 

ب�سكل  تتحدث  واأن  ت�سمد،  اأن  اإىلها  وجهت  التي  ال�رصبات  كل  وبرغم  الأخرية  ومتكنت 

وتكثيف  اجلماعة،  قرار حل  كان  اأخريا  ثم   ، ال�رصبة  منها لمت�سا�س  جماعي يف حماولة 

ال�رصبات الأمنية ملقراتها واأتباعها علي م�ستويات خمتلفة من القيادة، فبداأت عالمات اخلالف 

تظهر داخل اجلماعة، ومل تتمكن اأبدا من ا�ستيعاب كل هذه ال�رصبات.

احلركة  بطيئي  الكهول،  القيادات  بني  جيلًيا  �ستنق�سم  اجلماعة  اأن  الأويل  الفر�سية  كانت 

وال�ستيعاب، وبني ال�سباب الذي قد يتمكن من طرح بدائل، خا�سة بعد تاأ�سي�س جماعة جديدة 

لالإخوان من جمموعة من ال�سباب املن�سق ، والتي بدت اأنها تاأخذ منحي خمتلًفا عن اجلماعة 

الأم؛ ولكن اتهامات كثرية وعالمات ا�ستفهام اأكرث حول دور الأمن يف ت�سكيل هذه اجلماعة 

اجلديدة، خا�سة اأن ذلك مت بالتوازي، مع ا�ستعانة الدولة ببع�س قيادات اجلماعة التي اأعلنت 

“توبتها” يف ك�شف �جلماعة د�خليا، وتوجيه مزيد من �ل�رصبات، و تكثيف �ل�شغوط عليها، 
وهو ما اأدى يف النهاية اإىل عدم اللتفات اإىل هذه اجلماعات اجلديدة)13(.

بني  احلقيقي  الغ�سب  من  الرغم  فعلى  دقيقة،  لي�ست  ال�سباب  ان�سقاق  فر�سية  اأن  ثبت 

اآخرين،  م�ستويني  علي  حدث  النق�سام  فاإن  اجلماعة  قيادة  طريقة  ب�سبب  ال�سباب؛  قطاعات 

امل�ستوي الأول هو ا�ستخدام ال�سلمية من عدمها، وهو ما متثل يف ال�سجال الذي دار بني بع�س 

القيادات يف مكتب الإر�ساد، وما ي�سمي بـ »الهيئة ال�رصعية جلماعة الإخوان امل�سلمني« وبني 

بع�س القيادات يف الداخل واخلارج واملح�سوبني علي “اإدارة قيادة الأزمة” للجماعة، فبينما 
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من  نوع  هو  ال�سلمية  عن  احلديث  اأن  اأكدوا  الأخريين  فاإن  “ال�سلمية”  لفكرة  الأولون  انحاز 

التنظري الذي جتاوزته الأحداث، متبنني تاأ�سيالت �رصعية ل�ستخدام العنف، مثل بيان نداء 

العنف)14(. اإىل  اجتاه قطاع من اجلماعة ر�سمًيا  تاأكيد علي  الذي كان مبثابة  امل�سهور   الكنانة 

وبعد  حتول  م�رص،  حكم  �رصعية  علي  ال�رصاع  اأن  هو  ا  اأي�سً للخالف  الثاين  املحور  كان 

ت�سارع  بعد  اجلماعة ،وذلك  وقيادة  اإىل �رصاع حول �رصعية حكم  �سنوات  اأقل من خم�س 

اإبراهيم،  ومنري  ح�سني  وحممود  عزت  حممود  بقيادة  الإ�سالحيني  املحافظني  فريق 

تنفيذ  رف�س  اإىل  اخلالف  و�سل  منت�رص.  وحممد  كمال  حممد  بقيادة  راديكايل  تيار  وبني 

القيادات  اأ�سدرته  قرار  بعد  منت�رص”  “حممد  اجلماعة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اإقالة  قرارات 

من  عدًدا  دفعت  علنية،  اإعالمية  �رصاعات  من  ذلك  تبع  وما  املحافظني،  تيار  يف  التقليدية 

يكن  مل  ماأ�ساوية  نهاية  وهي  الداخل)15(!  من  متاًما  اجلماعة  انفجار  علي  التاأكيد  اإىل  املتابعني 

�سنوات!  خم�س  قبل  مبارك  تنحي  ع�سية  اجلماعة  م�سري  حول  املت�سائمني  اأ�سد   ليتوقعها 

خامتة:

بكل تاأكيد فاإن موقف اجلماعة  الآن هو اأ�سواأ  بكثري من موقفها ع�سية  تنحي مبارك، بل اإنه  اأ�سواأ 

حتى  من موقفها يف الت�سعينيات، والعقد الأول من الألفية الثالثة، فاجلماعة فقدت الآن موقعها 

يف ال�سلطة، كما فقدت موقعها يف املعار�سة، وفقدت قدرتها علي مداعبة خيال العامة واخلا�سة 

يف كونها بدياًل ي�سلح للتعويل عليه م�ستقبال! هزمية اجلماعة مل تكن فقط للتنظيم، ولكنها مثلت 

هزمية وهزة قوية ل�سائر تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي؛ اإذ عادت اجلماعة ملربع احلظر والإرهاب، 

اأع�سائها! بني  دبت  التي  والعلنية  احلادة  اخلالفات  بعد  الداخل  من  للتفجري  تعر�ست   كما 

الثالثني من يونيو 2013 فر�سة  الأقل كانت تري يف  الدولة علي  اأجهزة  اأن بع�س  ل �سك 

ن�ساأة  منذ  بينهما  الدائر  ال�رصاع  امل�سلمني،وح�سم  الإخوان  جماعة  علي  متاًما  لالإجهاز 

وفكرًيا  �سيا�سًيا  امل�سلمني خ�سًما  الإخوان  راأوا يف  الذين  املفكرين  من  كان عدد  اجلمهورية. 

�أن  و�حلقيقة  لالأبد،  �نتهت  قد  �مل�شلمني  �لإخو�ن  جماعة  �أن  ت�شور�تهم  عن  ا  �أي�شً عربو�  قد 

جلاأت  فالدولة  نف�سه!  يعيد  فقط  واإنه  هند�سته،  اإعادة  يتم  مل  التاريخ  اإن  تقول  املوؤ�رصات  كل 

لنف�س اأ�ساليب اخلم�سينيات وال�ستينيات للتخل�س من اخل�سم الإخواين؛ �رصبات قوية ومتتالية 

جتيد  ل  فالدولة  ال�سيا�سة!  تعوزها  والأهم  الناعمة،  القوة  وتعوزها  املهارة،  تعوزها  ولكن 

ينتهي  ما  لديها قوة تدمريية موؤقتة، �رصعان  اأ�ساليب  الأمنية، وهي كالعادة  الأ�ساليب  �سوي 

مفعولها بعد فرتة، كما اأن �سعف الدولة الوا�سح اأمام ظروف �سيا�سية واقت�سادية واأمنية غري 
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 م�ستقرة لن يجعلها قادرة علي حمو اجلماعة من التاريخ حتى لو اأرادت لذلك وخططت له!

والنزيف  اخل�سارة  يف  اجلماعة  طويلة،�ست�ستمر  انتقالية  مرحلة  اأمامنا  اأن  للتوقع  الأقرب 

ف�شال  �حلنكة،  �ملهارة ومن  �ل�شيا�شة ومن  من  �مل�شهد  ولكن خو�ء  قادمة،  معتربة  لفرتة  فيها 

اآخر  اإ�سالمي  �سيا�سي  فاعل  وجود  امل�ستقرة،وعدم  غري  والدولة  الإقليم  ظروف  على 

الجتماعية  ال�سبكات  بع�س  تغييب  اأو  غياب  على  ف�سال  اجلماعة،  تركته  الذي  الفراغ  ميالأ 

اخلدمات  بع�س  تقدمي  يف  الدولة  دور  غياب  بتعوي�س  تقوم  كانت  التي  والقت�سادية 

التوقعات  من  مزيدا  ي�سع  الجتماعي،والذي  التكافل  والتعليمية،وخدمات  ال�سحية 

والطلبات علي كاهل الدولة التي هي بدورها تعاين اأزمات هيكلية �سيا�سًيا واقت�سادًيا، جتعل 

اجلماعة؛  �سيطنة  يف  بعيدا  ذهب  م�ستحيلة.النظام  �سبه  والطلبات  التوقعات  لهذه  ال�ستجابة 

يف  قدًما  �مل�شي  علي  قادر�  ا  �أي�شً يعد  مل  �رصعيته،ولكنه  �هتزت  و�إل  �لرت�جع  ممكًنا  يعد  فلم 

تغيري  ي�سهم يف  اأن  �ساأنه  ال�سبكات الجتماعية والت�سامنية، كل ذلك من  تعوي�س غياب هذه 

تاريخيا  مكررة  لأو�ساع  واإمنا  اأف�سل  لأو�ساع  لالنتقال  لي�س  م�ستقباًل،ولكن  املعادلت 

معتربة! زمنية  لفرتة  م�شتمرة  �لنا�رص  عبد  جمال  �أ�ش�شها  �لتي  �جلمهورية  قو�عد   لتظل 
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ظهر اإىل العلن موؤخًرا �رصاع حاّد على قيادة حركة الإخوان امل�سلمني يف م�رص؛ فالأع�ساء 

ال�سابقون يف مكتب الإر�ساد، وهو الهيئة التنفيذية العليا التي ت�سع �سيا�سات اجلماعة، يتناف�سون 

مع �لقيادة �جلديدة �لتي �نُتخبت يف �شباط/فرب�ير 2014، وتتوىل قيادة اأن�سطة الإخوان على 

الأر�س منذ ذلك احلني.

احتواء  لي�س باحلدث اجلديد، حيث متّكنت اجلماعة من  الإخوان  ال�رصاع داخل جماعة 

اخلالف لأ�سهر عّدة؛ كي تتجّنب اإحلاق الأذى بتما�سكها ومبعنويات اأفرادها على الأر�س. بيد 

�أن �لتعبري �لعلني عن �خلالف �لذي طال �أمده ُيعترب �أمرً� جديدً�. وقد خرج �خلالف �إىل �لعلن 

يف اأيار/مايو 2015، يف اأعقاب ترا�سق حاّد بني الف�سيلني يف و�سائل الإعالم.

*تن�رص رواق عربي هذا املقال بت�رصيح من مركز كارنيجي لل�رصق الأو�سط 

ال�ضراع على قيادة جماعة 

االإخوان امل�ضلمني فى م�ضر*

د. جورج فهمي**

 ** باحث ز�ئز- مركز كارنيجي لل�رشق �لأو�سط.
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تعاملت و�شائل �لإعالم مع �ل�رص�ع على �أنه خالف ب�شاأن ��شرت�تيجيتني متعار�شتني: نهج 

�سلمي تنادي به القيادة ال�سابقة، والتوّجه نحو العنف الذي اعتمدته القيادة احلالية. بيد اأن هذه 

اإذ ينطوي اخلالف على �رصاع اأعمق حول القواعد التي حتكم عمل  ال�سورة تبدو م�سلِّلة. 

اجلماعة، ف�ساًل على طبيعة العالقة بني القاعدة ال�سعبية والقيادة، ودور كل منهما يف عمليات 

�سنع القرار يف اجلماعة.

اآنذاك حممد مر�سي يف العام  دفعت الظروف ال�سيا�سية يف م�رص، منذ الإطاحة بالرئي�س 

اأن�سطتها. فالقيادة مل تعد  لتنظيم  اإىل �سياغة قواعد جديدة  امل�سلمني  2013، جماعة الإخوان 

متلك �سلطة مطلقة يف اإدارة �سئون اجلماعة، كما كان حالها قبل اآب/اأغ�سط�س 2013. وبدًل 

من ذلك، غالبًا ماتقود القاعدة ال�سبابية ال�سعبية اأن�سطة جماعة الإخوان على الأر�س، حيث 

ا�سطّرت القيادة اإىل حتقيق التوازن بني مبادئ اجلماعة ومبادرات قاعدتها. غري اأن القيادة 

القدمية لالإخوان امل�سلمني ترى يف ذلك خروجًا على منط الإدارة الذي اعتادت عليه، وتهديدًا 

لتما�سك اجلماعة وهويتها.

االإخوان والدولة:

وّفرت �لنتفا�شة �ل�شعبية �لتي �أطاحت بنظام ح�شني مبارك يف �شباط/فرب�ير 2011 فر�سًا 

ب�سّدة حتى ذلك احلني.  اأن�سطتها  تقّيد  التي كانت احلكومة  امل�سلمني،  الإخوان  جديدة جلماعة 

اأن�ساأت جماعة الإخوان حزب احلرية والعدالة يف ني�سان/اأبريل 2011، وخا�ست النتخابات 

الت�رصيعية التي اأُجريت يف نهاية ذلك العام. فاز احلزب بـ218 مقعدًا من اأ�سل 498 مقعدًا، 

وفاز مر�سحه الرئا�سي حممد مر�سي يف اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�سية يف حزيران/

يونيو 2012.

خالل فرتة حكم مر�سي، حدث ا�ستقطاب حاّد بني جماعة الإخوان امل�سلمني وبني معار�سيها 

حول ق�سايا احلريات والدميقراطية. كما ازدادت حّدة التوّتر بني جماعة الإخوان وموؤ�ّس�سات 

الدولة امل�رصية، ول�سّيما اأجهزة الق�ساء والأمن التي حاولت اجلماعة اإحكام �سيطرتها عليها.

جماعة  معار�سو  �سارك  عندما   ،2013 حزيران/يونيو   30 يف  ذروتها  الأزمة  بلغت 

الإخوان امل�سلمني يف مظاهرات حا�سدة للمطالبة باإجراء انتخابات رئا�سية مبّكرة. وبدعم من 

�ملتظاهرين، ف�شاًل عن �لق�شاء و�ملعار�شة �ل�شيا�شية وممّثلني دينيني بارزين، تدّخلت �لقو�ت 

ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر
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الإخوان  جماعة  رف�ست  جديد.  �سيا�سي  م�سار  على  البالد  وو�سع  مر�سي،  لعزل  امل�سلحة 

وميدان  العدوية  رابعة  ميدان  يف  اعت�ساَمني  ونّظموا  الإجراءات،  هذه  وموؤّيدوها  امل�سلمني 

النه�سة يف القاهرة؛ للمطالبة بعودة مر�سي للرئا�سة.

برزت اخلالفات بني تّيارين يف ال�سلطة النتقالية يف م�رص حول كيفية التعامل مع جماعة 

�إىل حّل  ل  �لتو�شّ �إ�شقاط نظام مر�شي، و�رصورة  �لنهج �لأول بني  �مل�شلمني. مّيز  �لإخو�ن 

�شيا�شي لال�شطر�بات يف �لبالد من �شاأنه دمج جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني يف �لعملية �ل�شيا�شية. 

وقد مّثل هذ� �لتيار يف ذلك �لوقت نائب �لرئي�س حممد �لرب�دعي. �أما �لتيار �لآخر فقد �شعى 

اإىل ا�ستغالل احلركة ال�سعبية املناه�سة ملر�سي للق�ساء على جماعة الإخوان امل�سلمني نهائّيًا. وقد 

مّثل هذا التيار قادة الأجهزة الأمنية املختلفة.

يف �لبد�ية، بد� �أن تيار �لرب�دعي له �ليد �لعليا، وجنح بالفعل يف تاأجيل قر�ر قو�ت �لأمن 

ل اإىل حّل �سيا�سي لالأزمة بني الإخوان  بف�ّس اعت�ساَمي موؤّيدي مر�سي. بيد اأن ف�سل التو�سّ

و�لدولة منح �لتيار �لآخر جماًل �أكرب للمناورة.

الإخوان  جماعة  اعت�ساَمي  بالقوة  وفّرقت   2013 اآب/اأغ�سط�س  يف  الأمن  قوات  تدّخلت 

التي كانت  اأق�سى حتى من تلك  اإىل العمل ال�رّصي يف ظل ظروف  امل�سلمني؛ ما دفع اجلماعة 

حماولت  نهاية  نف�شه  �ليوم  �لرب�دعي يف  حممد  ومّثلت ��شتقالة  مبارك.  عهد  خالل  �شائدة 

ل اإىل حّل �سيا�سي، وو�سعت النظام النتقايل يف مواجهة مبا�رصة مع جماعة الإخوان  التو�سّ

امل�سلمني.

اآثار تدّخل اجلي�س على جماعة االإخوان:

تكّبدت جماعة الإخوان خ�سائر كبرية خالل مواجهاتها مع الدولة. فاإ�سافًة اإىل ال�ستباكات 

الأمنية يف ال�سوارع وامليادين، والتي اأ�سفرت عن اآلف القتلى والعتقالت، جّمدت احلكومة 

اإياها  مّتهمًة   ،2013 �لأول/دي�شمرب  كانون  دينية يف  خريية  جمعية  اأ�سول 1055  املوؤقتة 

بالنتماء اإىل جماعة الإخوان، اأو بكونها داعمة لها. اأ�سعفت هذه اخلطوة الأن�سطة الجتماعية 

نف�سه.  ال�سهر  اإرهابية يف  منظمة  الإخوان  احلكومة جماعة  اأعلنت  كما  للجماعة.  والدينية 

للجماعة،  ال�سيا�سية  الذراع  والعدالة،  احلرية  العليا حزب  الإدارية  املحكمة  ذلك حّلت  وبعد 

و�سادرت اأ�سول احلزب يف اآب/اأغ�سط�س 2014.

د. جورج فهمي
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وّجه ت�ساعد املواجهة الأمنية، واعتقال قادة من جماعة الإخوان �رصبة قوية للجماعة، 

التي كان و�سعها غري م�ستقّر لأ�سهر عّدة، قبل اأن تعود بهيكلية وخطة عمل جديدَتني. على 

امل�ستوى التنظيمي، بداأت جماعة الإخوان بو�سع هياكل جديدة للتكّيف مع التغيريات احلا�سلة 

على الأر�س، مثل حاجتها اإىل العمل ال�رصي،وزيادة املواجهات بني اأع�سائها وقوات الأمن.

لإدارة  جلنة  و�سّكلت   2014 �شباط/فرب�ير  يف  د�خلية  �نتخابات  �لإخو�ن  جماعة  �أجرت 

الأزمة. اأ�سفرت نتيجة النتخابات عن بقاء حممد بديع مر�سدًا عاّمًا جلماعة الإخوان، لكن مت 

تعيني رئي�س لإدارة جلنة الأزمة، كما مت تعيني اأمني عام لالإ�رصاف على �سئون اجلماعة يف 

م�رص، وجرى ت�سكيل مكتب اإداري لإدارة �سئون الإخوان امل�سلمني يف اخلارج برئا�سة اأحمد 

عبد الرحمن. كما قامت اجلماعة برتقية العديد من قادتها ال�سباب لقيادة اأن�سطة الإخوان على 

الأر�س.

اأّدت هذه التغيريات اإىل ا�ستبدال اأكرث من 65 يف املئة من القيادة ال�سابقة للجماعة. وقّدر 

اأحمد عبد الرحمن اأن ال�سباب ا�ستحوذوا على 90 يف املئة من ن�سبة الـ65 يف املئة املذكورة.

على �مل�شتوى �حلركي، �عتمدت �لقيادة �جلديدة ماُي�شّمى نهج “ال�سلمية املبدعة املوجعة”، 

يف  امل�ستخدم  املحدود  العنف  وبني  ال�سارع،  يف  ال�سلمية  الأن�سطة  ا�ستمرار  بني  يجمع  الذي 

دون  من  عمليات  تنفيذ  ذلك  عنى  وقد  ال�سيا�سي.  النظام  قوة  ا�ستنزاف  اإىل  تهدف  عمليات 

��شتهد�ف �لأبرياء، وممار�شة �لثاأر �ملوّجه، وجتّنب �لعنف �لع�شو�ئي.

اأن اخليار  البع�س اعتقد  اأن  بيد  املا�سي.  ال�سلمية يف  اأع�ساء جماعة الإخوان مببداأ  التزم 

�لأقل  على  �أو  �حلايل،  �ل�شيا�شي  �لنظام  �إ�شقاط  يف  �ملتمّثل  �جلماعة  هدف  يحقق  لن  �ل�شلمي 

ال�سغط عليه لتقدمي تنازلت �سيا�سية يف ظل احلملة الأمنية التي يقوم بها.

ونتيجًة لذلك، بداأ بع�س الأع�ساء بتنفيذ اأعمال عنف فردية حمدودة، مثل حرق �سيارات 

تلك  تنظيم  ذلك  بعد  حاولت  الفردية،  الأعمال  هذه  منع  يف  ف�سلت  القيادة  ولأن  ال�رصطة. 

العمليات؛ بهدف زعزعة النظام وا�ستنزاف قّوته.

حر�ست القيادة اجلديدة على جتّنب تنفري �رصائح املجتمع التي عار�ست حملة القمع العنيفة 

ال�سلطات.  ملقاومة  عنيفة  و�سائل  اإىل  اجلماعة  جلوء  اأي�سًا  تعار�س  قد  لكنها  الإخوان،  �سد 

اإيقاع العمليات متا�سيًا مع امل�ساعر ال�سعبية يف منطقة معينة. بعبارة اأخرى،  وطالبت ب�سبط 

فيها غ�سب  �ساد  التي  املناطق  العمليات يف  اأعلى من  م�ستوى  بتنفيذ  الإخوان  �سمحت جماعة 

ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر
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وا�سح جتاه النظام ال�سيا�سي، والعك�س بالعك�س.

مع ذلك، رف�ست القيادة اجلديدة ال�سماح لأع�سائها با�ستخدام العنف ع�سوائيًا �سّد قوات 

اجلي�س وال�رصطة. ووفقًا للقيادة، ل ينبغي اأن يتم ا�ستهداف الأفراد الذين مل ي�ساركوا يف اأعمال 

عنف �سد اأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني واأ�رصهم. كما اأعربت القيادة عن حتّفظات ب�ساأن 

امل�سلمني  الإخوان  اأع�ساء جماعة  ُنّفذت �سد  التي  العنف  اأعمال  لالنتقام من  العنف  ا�ستخدام 

املمار�سات. ومع ذلك،  تلك  املوافقة على  اإىل  ا�سطّرت يف بع�س احلالت  لكنها  واأ�رصهم، 

اأ�رّصت على �رصورة اأن تتنا�سب هذه الأعمال النتقامية مع اأعمال العنف التي ارُتكبت يف 

املقام الأول، واأن ت�ستهدف فقط ال�سخ�س الذي �سارك يف اأعمال العنف.

ي�ساعد يف احلفاظ  للقيادة اجلديدة. فهو قد  ا�سرتاتيجية منا�سبة  العنف املحدود ميّثل  اأن  بدا 

على التما�سك التنظيمي، ومينع الأع�ساء ال�سباب من اأن ي�سبحوا جزءًا من املنظمات اجلهادية 

ي�ساعد  اأن  ال�سلمية. كما ميكن  الو�سائل  اعتماد  تزايد غ�سبهم ورف�سهم  الأ�سولية، يف �سوء 

ل اإىل  ذلك يف ال�سغط على النظام ال�سيا�سي لتغيري ميزان القوى، ومتهيد الطريق نحو التو�سّ

حّل �سيا�سي.

اإ�سافًة اإىل ذلك، تبدو ن�سبة الأع�ساء الذين يريدون حمل ال�سالح داخل جماعة الإخوان 

يف  الإخوان  �سباب  لكوادر  اجتماع  يف  اأجري  للراأي  ا�ستطالع  ففي  ن�سبيًا.  �سئيلة  امل�سلمني 

اإحدى املحافظات امل�رصية، اأّيد اأقّل من 30 ع�سوًا من اأ�سل 300 ع�سو ح�رصوا الجتماع 

ل الآخرون موا�سلة عملهم على الأر�س با�ستخدام و�سائل غري عنيفة. العمَل امل�سّلح. وف�سّ

جماعة  لعمل  ميكن  اإذ  ال�سرتاتيجية.  هذه  مل�ستقبل  �سيناريوهني  اجلديدة  القيادة  و�سعت 

الإخوان اأن ينجح يف جذب املعار�سني الآخرين للنظام ال�سيا�سي، وميكن اأن يتطّور اإىل ثورة 

�أن ي�شعف  �لأر�س  للتحّرك على  �أو ميكن  �ل�شلطة.  �لتخّلي عن  �لنظام على  قد جترب  �شعبية 

�سيطرة الرئي�س اجلديد عبد الفتاح ال�سي�سي على نظامه، الأمر الذي قد ميّهد الطريق حلدوث 

انقالب ق�رص يوؤّدي اإىل ت�سكيل قيادة جديدة للدولة، ميكن جلماعة الإخوان اأن تتفاو�س معها.

د. جورج فهمي
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االنق�ضام يف القيادة:

غري اأن جميع اأع�ساء جماعة الإخوان ل ي�ساطرون القيادة اجلديدة روؤيتها؛ حيث �سعى 

بع�س ال�سخ�سيات من القيادة القدمية اإىل فر�س �سيطرتهم جمّددًا. ومت احتواء الأزمة داخل 

اجلماعة لأ�سهر عّدة، اإل اأنها ظهرت اإىل العلن يف اأيار/مايو 2015 يف اأعقاب مقال كتبه اأحد 

الإخوان  جماعة  ثوابت  غزلن  خّل�س  املقال،  يف  غزلن.  حممود  القدمي،  احلر�س  قادة 

امل�سلمني، ودعا اإىل اللتزام بهذه الثوابت:

“ومن اآمن بدعوة الإخوان فال بد اأن يلتزم بثوابت الإ�سالم العامة، واأن يزيد على ذلك 
اللتزام بثوابت الإخوان، ول يجوز له اأن ينكرها اأو يخرج عليها.  من هذه الثوابت : �رصورة 

العمل اجلماعي، الرتبية منهجنا يف التغيري ، ال�سلمية ونبذ العنف �سبيلنا، اللتزام بال�سورى 

ورف�س ال�ستبداد والفردية �سواء داخل اجلماعة اأو خارجها، رف�س تكفري امل�سلمني”. 

واأعقب املقال ت�رصيح �سحايف من حممود ح�سني، الأمني العام ال�سابق جلماعة الإخوان، 

جاء فيه:

الإر�ساد، ودعمت  وباأع�ساء مكتب  للوائحها  وفقًا  باأجهزتها وموؤ�س�ساتها  تعمل  “اجلماعة 
وفقًا  املر�سد  نائب  واإن  موؤ�س�ساتها.  ولقرارات  اللوائح  لهذه  وفقًا  املعاونني  من  بعدد  عملها 

لاّلئحة يقوم مبهام املر�سد العام اإىل اأن يفرج الله عنه، واإن مكتب الإر�ساد هو الذي يدير عمل 

اجلماعة”.

اأثار مقال غزلن وت�رصيح ح�سني ردود فعل غا�سبة من ال�سباب الذين يقودون ال�رصاع 

على �لأر�س. فقد ر�أو� يف �ملقال خروجًا عن �لنهج �لثوري �لذي �عتمدته �لقيادة �جلديدة، 

ور�أو� يف كلمات غزلن وح�شني حماولت من جانب �لقيادة �لقدمية - �لتي �عتربوها م�شئولة 

اإىل حّد كبري عّما اأ�ساب اجلماعة خالل املرحلة النتقالية - لفر�س روؤيتها على ال�سباب.

رّد املتحدث الإعالمي با�سم جماعة الإخوان امل�سلمني بعبارات ل لب�س فيها باأن موؤ�ّس�سات 

جماعة الإخوان انتخبتها قاعدتها ال�سعبية، واأنها تتوىّل اإدارة �سئونها بنف�سها، واأن املتحدث با�سم 

جماعة الإخوان امل�سلمني وموقعها الر�سمي هما من يتحدثان با�سم اجلماعة فقط، واأن حممود 

ح�سني مل يعد اأمينًا عاّمًا لالإخوان امل�سلمني، واأن اجلماعة انتخبت اأمينًا عامًا جديدًا من امليدان.

زاد اأع�ساء املع�سكَرين التوا�سل فيما بينهم يف حماولة لحتواء الأزمة. لكن التحّركات املكّثفة 

للقيادة خالل هذه الفرتة جعلتها هدفًا �سهاًل لقوات الأمن، وجرى اعتقال عدد من القادة البارزين.

ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر
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جوهر ال�ضراع:

�س على اأنه خالف حول ا�ستخدام العنف.  راأى البع�س اإن رّد القيادة القدمية ميكن اأن يلخَّ

غري اأن ال�رصاع اأو�سع من اأن يكون جمّرد خالف حول اللتزام بالو�سائل ال�سلمية اأو ا�ستخدام 

الداخلية،  القرارات  اّتخاذ  اإدارة اجلماعة، وعمليات  بقواعد  يتعّلق  فهو  النظام.  العنف �سّد 

والعالقة بني القيادة والقاعدة ال�سعبية.

يرف�س احلر�س القدمي الهام�س الكبري للمناورة الذي ُمنح اإىل قاعدة الإخوان الأكرث ثوريًة، 

وقدرتها على حتديد اأولوياتها على الأر�س. يرى اجليل القدمي يف ذلك تهديدًا لبقاء اجلماعة 

كيانًا متما�سكًا، وي�سعر باحلاجة اإىل اإحكام القيادة قب�ستها على اجتاه و�رصعة التحّركات على 

الأر�س.

تعتقد القيادة اجلديدة اأن الأحداث جتاوزت روؤية احلر�س القدمي، واأن ميزان القوى بني 

القيادة والقاعدة قد تغرّي. ونتيجًة لذلك، يوؤمن القادة اجلدد ب�رصورة اأن توؤخذ اأولويات القاعدة 

يف عني العتبار. ويَرْون اأن الهدف ينبغي اأن يكون �سمان ا�ستمرارية احلركة الثورية على 

الأر�س. ويف حني اأن البع�س منهم قد يّتفق مع خماوف القيادة القدمية، ل بل ي�ساركها فيها؛ 

حتى يعتقد القادة اجلدد اأن اخلطر ياأتي بتكلفة مقبولة.

قيادة  مكاتب  داخل  القرارات  اّتخاذ  ينبغي  ل  اأنه  اجلديدة  القيادة  من  كبري  جزء  يعتقد 

اأكرث دميقراطية.  تكون  اأن  يجب  اجلماعة  واأن  القاعدة،  اإىل  القمة  من  واإر�سالها  اجلماعة، 

فعلى القاعدة اأن تتوىّل قدرًا من القيادة، وعلى القيادة اجلديدة اأن حتّقق التوازن بني املبادرات 

على الأر�س وبني مبادئ اجلماعة.

يتم  �سيا�سي  حّل  باأي  وتر�سى  تقبل  اأن  ال�سعبية  القاعدة  على  اأن  اجلديدة  القيادة  تدرك 

ل اإىله مع النظام. وهي تعرف اأنها لن تكون قادرة على اإقناع القاعدة باأي حّل �سيا�سي  التو�سّ

ل يلّبي توقعاتها.

لكن �لقيادة �لقدمية تخ�شى هذ� �لنهج؛ فهي تعتقد �أن هذه �لطريقة يف �لعمل قد تنجح يف �حتو�ء 

ل القادة القدامى  القاعدة، لكنها �ستغرّي �سكل اجلماعة الذي كانت عليه منذ فرتة طويلة. ويف�سّ

اأن يخ�رصوا جزءًا من القاعدة ال�سعبية على اأن يخ�رصوا اجلماعة التي يعرفونها، وبنوها على 

مدى العقود الأربعة املا�سية.

د. جورج فهمي
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ليزال احلر�س القدمي يعتقد اأن لدى القيادة احلق يف اّتخاذ اأي قرار تراه منا�سبًا، واأن على 

ال�سعبي  التاأييد  القدمية يف خ�سارة بع�س  القيادة  القرارات. ول متانع  لتلك  اأن متتثل  القاعدة 

مقابل احلفاظ على اأ�سلوب اإدارتها.

ثّمة عن�رص اآخر يعّكر �سفو احلر�س القدمي، ويتمّثل يف الدور ذي الأهمية املتزايدة الذي 

ت�سطلع به دوائر اإ�سالمية لي�ست ُمنتمية اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني، ولكنها متعاطفة معها، 

يف حتديد م�شار �حلركة على �لأر�س. هوؤلء �لإ�شالميون موجودون يف �خلطوط �لأمامية، 

حيث يتم اإلقاء القب�س عليهم اأو ي�سابون خالل ال�ستباكات مع قوات الأمن، وهم ل ي�سعرون 

اأنهم م�سطرون اإىل اللتزام بقرارات قيادة جماعة الإخوان امل�سلمني، التي لي�ست �سوى جزء 

اأولئك  من  ال�ستفادة  ب�رصورة  اجلديدة  القيادة  تعرتف  حني  ويف  النظام.  �سّد  ال�رصاع  من 

ترى  �لأر�س،  على  �لنفوذ  من  �أكرب  بقدر  لهم  �شمحت  لو  حتى  �ملنّظمني،  غري  �لإ�شالميني 

القيادة القدمية يف هذا الو�سع غري امل�ستقّر خطرًا على هيكل اجلماعة واأفكارها.

يف الوقت نف�سه، تّتفق القيادتان يف احلقيقة على �رصورة جتّنب العنف على نطاق وا�سع، 

ولكن لأ�سباب خمتلفة. اإذ يرف�س القادة القدامى امليل نحو العنف؛ لأنه ينتهك مبادئ اجلماعة، 

�لعنف  �إىل  �لجنر�ر  �جلديدة  �لقيادة  وترف�س  حالها.  ول�شان  حماتها  �أنف�شهم  يعتربون  �لتي 

اأن  ميكن  التي  للنظام،واخل�سائر  ال�سعبي  الدعم  بحجم  تتعّلق  وبراجماتية،  عملية  لأ�سباب 

تتكّبدها اجلماعة يف حال حملت ال�سالح، وجلاأت اإىل العنف على نطاق وا�سع. ومع ذلك، 

املزيد  ا�ستخدام  ما على  موافقة جمتمعية يف مرحلة  هناك  كانت  اإذا  باأنه  اجلدد  القادة  يعرتف 

من �لعنف على نطاق �أو�شع، فاإنهم �شي�شتخدمونه. وُيعتربرَ ��شتخد�م �لعنف بالن�شبة �إىل �لقيادة 

اجلديدة خيارًا ينبغي تقييمه وفقًا لتحليل التكاليف واملنافع فقط، ول ينبغي ا�ستبعاده فكريًا كما 

يقول احلر�س القدمي.

الوقع اأن القيادة القدمية لديها ح�سابات اأخرى تتجاوز الو�سع الداخلي يف م�رص. فاحلر�س 

واأنه  وح�سب،  امل�رصي  بالو�سع  تتعّلق  ل  الأر�س  على  القاعدة  خيارات  اأن  يدرك  القدمي 

�ستكون لها اآثار كبرية على حركة الإخوان امل�سلمني يف بلدان اأخرى؛ وبالتايل من �ساأن اللجوء 

اإىل مزيد من العنف اأن ي�رّص بحركة الإخوان امل�سلمني وخطابها ال�سلمي خارج م�رص. ويبدو 

اأن هذا الُبعد غائب عن اأولوّيات القيادة اجلديدة، التي ميلي الو�سع الداخلي يف م�رص يف املقام 

الأول حتركاتها.

ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر
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التداعيات على اجلماعة والنظام:

ل يبدو اأن اخلالف العلني على قيادة الإخوان �سوف ي�ستمّر اإىل ما لنهاية، لأن الطرَفني 

يدركان الأثر الذي �سيعود به ال�رصاع على اجلماعة وعلى متا�سكها، وهو اأمر مهم يف وقٍت 

ُتواِجه جماعة الإخوان قمعًا اأكرث ق�سوة من جانب النظام. لكن من املرّجح اأن ي�ستمّر اخلالف 

الأعمق بني اأن�سار قواعد احلر�س القدمي واأن�سار القواعد اجلديدة الناجم عن املناخ ال�سيا�سي 

ال�سائد منذ العام 2013.

�حلال �أن نهج كلٍّ من �لطرفني لي�س مثاليًا للجماعة.

العودة اإىل قواعد احلر�س القدمي قد تدفع العديد من �سباب اجلماعة اإىل التخّلي عنها، بعد 

اأن �سئموا من تلّقي تعليمات مل يتم الت�ساور معهم ب�ساأنها، ولكن مطلوب منهم دفع ثمنها على 

القدمي  للحر�س  اجلماعة  �سباب  بع�س  انتقاد  حدة  الأخرية  الأ�سهر  يف  ازدادت  فقد  الأر�س. 

�سخ�سيات  بع�س  اّتهام  حّد  اإىل  ال�سباب  بع�س  ذهب  بل  ل  للجماعة.  حدث  عّما  وم�سئوليته 

احلر�س القدمي بالتعاون مع اأجهزة الأمن امل�رصية. ويف حني اأن الهدف املعلن ل�سرتاتيجية 

قد  العنف،  التوّجه نحو  ملنعها من  ال�سيطرة على اجلماعة  ا�ستعادة  القدمي هو حماولة  احلر�س 

يوؤّدي هذ� �ملوقف �إىل نتائج عك�شية متامًا. وقد تكون للعودة �إىل �لنموذج �لقدمي لإد�رة جماعة 

الإخوان عواقب وخيمة على اجلماعة نف�سها، وعلى ال�ستقرار ال�سيا�سي يف م�رص.

يقّررون  فقد  ولذلك  امُل�سيِطر؛  ونهجها  القيادة  هذه  ال�سباب  كوادر  من  كبري  عدد  يرف�س 

بالإحباط  ي�شعرون  وهم  �مل�شلحة.  �جلماعات  �إىل  و�لن�شمام  �لإخو�ن،  جماعة  عن  �لتخّلي 

بالفعل من اأن حتركاتهم على الأر�س ملدة عامني مل ت�سفر عن �سيء.

اإ�سافًة اإىل ذلك، تتزايد �سعبية احلركات ال�سلفّية اجلهادّية، مثل جبهة الن�رصة يف �سورية، 

�لإخو�ن  �لن�رصة جماعة  جبهة  دعا �أمري  فقد  �مل�شلمني.  �لإخو�ن  جماعة  �شباب  �أو�شاط  يف 

امل�سلمني اإىل التخّلي عن اأ�ساليبها ال�سلمية وحمل ال�سالح، وهي دعوة وجدت تعاطفًا لدى بع�س 

�سباب اجلماعة يف م�رص.

على  احلفاظ  يف  م�رص  يف  اجلديدة  الإخوان  قيادة  و�سعتها  التي  اجلديدة  القواعد  جنحت 

اأنها اأ�سعفت قدرة القيادة  متا�سك اجلماعة، والإبقاء على م�ستوى منخف�س من العنف، غري 

على تبّني خيارات �سيا�سية براجماتية، مثل الذهاب اإىل ت�سوية �سيا�سية مع النظام. ويف حني 

ت�سوية  اإىل  ل  التو�سّ اإىل  ما،  هناك حاجة، يف مرحلة  �ستكون  اأنه  اجلدد  القادة  بع�س  يدرك 

د. جورج فهمي
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�سيا�سية، لي�ستطيعون طلب ذلك من الأع�ساء الأدنى مرتبة يف اجلماعة.

عالوة على ذلك، لميكن اأن ت�ستمّر هذه القواعد لفرتة طويلة؛ فوجود قاعدة اأكرث لمركزية 

ميكن اأن يوؤّدي اإىل تاآكل متا�سك اجلماعة، ويف�سي اإىل تفّككها اإىل جماعات منف�سلة، تعمل 

ب�شورة م�شتقّلة. هذ� �لنهج ميكن �أن مينح �لقيادة �جلديدة بع�س �لوقت، �إل �أنه لي�س منوذجًا 

تنظيميًا قاباًل لال�ستمرار.

�إذ� كانت �لقيادة �جلديدة تريد �حلفاظ على متا�شك �جلماعة، و�إعطاء �لأع�شاء م�شاحة �أكرب 

بها  يقبل  مل  لو  حتى  وتنفيذها  القرارات  اّتخاذ  على  قدرتها  �سمان  نف�سه  الوقت  ويف  للعمل، 

جميع الأع�ساء، فينبغي عليها العمل على و�سع قواعد تنظيمية جديدة تراعي حتقيق التوازن 

مابني الدميوقراطية الداخلية من خالل اإ�رصاك الأع�ساء الأدنى مرتبة يف عملية �سنع القرار، 

الهيكل الالمركزي احلايل ل  بالقرارات، واأن  التزام جميع الأع�ساء  التاأكد من  و�رصورة 

مينع القيادة من اّتخاذ قراراتها وتنفيذها عند احلاجة.

ال�ضراع على قيادة جماعة االإخوان امل�ضلمني يف م�ضر
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ح اأن يكون التمّرد الإ�سالمي الأكرث دموية وتعقيدًا يف تاريخها احلديث.  تواجه م�رص ما ُيرجَّ

فقد اأّدى عزل حممد مر�سي من الرئا�سة بدعم من اجلي�س يف متوز/يوليو 2013، اإىل تفتيت امل�سهد 

الإ�سالمي يف م�رص، ومّهد الطريق ل�رصاع ل ميكن التنّبوؤ بنتائجه بني الإ�سالميني وبني الدولة 

امل�رصية. يف هذه البيئة، حتّول بع�س الإ�سالميني، وحتديدًا ال�سباب، اإىل العنف، وميكن لهذا 

التوّجه اأن ي�ستمر. كما ميكن اأن تتحّول اجلماعات غري اجلهادية العنيفة املوؤّيدة لالإخوان التي اأ�ّس�سها 

هوؤلء ال�سباب اإىل متّرد جهادي م�سّلح. ومع ذلك، ثّمة خطوات ميكن اأن تّتخذها احلكومة وجماعة 

الإخوان امل�سلمني على املدى الطويل لتجّنب هذا التمّرد اجلهادي، وهو يف طور التكوين.

*تن�رص رواق عربي هذه الدرا�سة بت�رصيح من مركز كارنيجي لل�رصق الأو�سط 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي 

فى م�ضر*

خمتار عو�ص- م�سطفى ها�سم**

**  خمتار عو�ص باحٌث م�سارك مع فريق �لأمن �لقومي و�ل�سيا�سة �لدولية يف مركز �لتقّدم �لأمريكي.
**  م�سطفى ها�سم �سحفي يف �لق�سم �ل�سيا�سي يف �سحيفة �ل�رشوق �مل�رشية.

درا�ضة
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ت�ضاعد  وترية ا ل�ضقاق  والعنف:

• �أ�شعفت حملة �لقمع �لتي �شّنتها �لدولة على �لإخو�ن �مل�شلمني، �أكرب جماعة �إ�شالمية يف 	

م�رص، اإ�سافًة اإىل النق�سامات داخل التنظيم، قيادَة الإخوان، ومّهدت الطريق لفقدان �سيطرتها 

على عدٍد متزايد من الأع�ساء.

• التّف ال�سلفيون والإ�سالميون املحافظون املت�سّددون حول جماعة الإخوان، و�سّوروا 	

ال�رصاع مع النظام باعتباره �رصاعًا بني الدولة العلمانية والإ�سالم.

• برز ف�سيالن اإخوانيان متباينان على نحو متزايد، اأحدهما يتبّنى تكتيكات ت�سادمية والعنف، 	

ون الطرف جتاه  يف حني يوؤّكد الآخر على مبداأ الالعنف. والواقع اأن الكثري من قادة اجلماعة يغ�سّ

ت�ساعد م�ستويات العنف، لكن مل ي�سل بهم الأمر اإىل حّد م�ساندة اأعمال القتل.

• يرّبر �لإخو�ن و�ل�شلفيون �ملتطّرفون �لعنف �ل�شيا�شي باعتباره و�شيلة �حتجاج م�رصوعة، 	

ر �رًصعًا، و�لدفاع  وي�شّجعون �ل�شباب على تبّني �لعنف حتت �شتار �لدفاع عن �لنف�س، و�لق�شا�س �ملربَّ

عن الإ�سالم.

• الإ�سالميني، 	 ال�سباب  من  اأ�سا�ساً  تتكّون  والتي  اجلهادية،  غري  العنف  جماعات  بداأت 

بالعتماد على العنف الفو�سوي بدءًا من اأواخر العام 2013. وبعد ذلك بعاَمنْي، مل ت�ستمر هذه 

اجلماعات وح�سب، بل اأ�سبحت اأي�سًا اأكرث حنكة، ونّفذت كمائن م�سّلحة وهجمات بالعبوات النا�سفة 

�سد قوات الأمن.

• حتاول اجلماعات اجلهادية بال كلل ال�ستفادة من م�ساعر الغ�سب التي تغلي لتجنيد ال�سباب 	

الإ�سالميني ل�سالح متّردها النا�سئ.

درو�س  مل�ضر  وجماعة  االإخوان  امل�ضلمني:

• ميّثل �لترّبوؤ من �لتعذيب، و�لتحقيق يف مز�عم �لعتد�ء �جلن�شي، وو�شع حّد حلالت 	

اأو�ساع ال�سجون عموماً، خطوات �رصورية يجب على احلكومة  الختفاء الق�رصي، وحت�سني 

اّتخاذها ل�سمان اأّل يتمّكن املتطّرفون من ا�ستغالل هذه الأو�ساع لتجنيد الأن�سار.

• َفْهم امل�سهد اجلديد املفّتت لالإ�سالميني العنيفني اأمر �رصوري لو�سع ا�سرتاتيجيات مالئمة ملكافحة 	

هذه العنا�رص، واتباع �سيا�سة “فّرق ت�سد”؛ للتخل�س من خمتلف اخلاليا واجلماعات على نحو اأف�سل.

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر



69

العدد 70رواق عربي

• ينبغي على كبار القادة العقالنيني يف جماعة الإخوان كبح جماح املتطّرفني الذين يحّر�سون 	

ل اإىل ت�سوية مع الدولة يف نهاية املطاف. اإذ اأن  على العنف؛ بهدف تهيئة قاعدتهم ل�رصورة التو�سّ

امل�سار احلايل يفّتت اجلماعة من الداخل، ورمبا يكون اآخر م�سمار يف نع�س التنظيم على النحو الذي 

ُعِرَف به منذ وقت طويل.

م�ضهد  مفّتت  وعنيف:

بعد املظاهرات احلا�سدة التي اندلعت �سد حكمه، يف 30 حزيران/يونيو2013، مت عزل حممد 

مر�سي، ع�سو جماعة الإخوان امل�سلمني، واأول رئي�س منتخب دميقراطيًا يف م�رص، يف انقالب 

ع�سكري مدعوم �سعبيًا يف متوز/يوليو 2013 على يد وزير الدفاع اآنذاك عبد الفتاح ال�سي�سي، الذي 

اأ�سبح رئي�سًا يف وقت لحق. ورّدًا على الحتجاجات املزمعة �سّد مر�سي، اأقامت جماعة الإخوان 

واأن�سارها خمّيَمنْي يف ميدانني يف العا�سمة امل�رصية، تو�ّسعا ب�سورة كبرية يف اأعقاب عزل مر�سي، 

ين �أن ��شتعر��س �لقوة من �شاأنه، بطريقة �أو باأخرى، �إبطال عزل مر�شي �أو على �لأقّل توفري  معتربرِ

و�سع تفاو�سي اأف�سل لهم. بحلول اآب/اأغ�سط�س 2013، انهارت املفاو�سات، وتدّخلت قّوات 

الأمن لتفريق خمّيَمي الإ�سالميني بعنف، ما اأّدى اإىل مقتل 1000 �سخ�س يف يوم واحد. يف الأ�سهر 

التي تلت ذلك، اأُلِقي القب�س على ع�رصات الآلف من الإ�سالميني واأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني 

واأن�سارها، ونتيجًة لذلك انهارت تقريباً القدرة التنظيمية جلماعة الإخوان يف م�رص، الأمر الذي 

مّهد الطريق ل�رصاع لميكن التنّبوؤ بنتائجه.

�عتمدت جماعة �لإخو�ن و�حلكومة �مل�رصية نهج “ل غالب و ل مغلوب”، ومل تطرحا اأي و�سيلة 

�سيا�سية واقعية لو�سع حّد للماأزق. بدًل من ذلك، �ساعدت حملة القمع القا�سية التي �سّنتها احلكومة على 

جماعة الإخوان، والتحري�س الذي مار�سه الإ�سالميون على اإفراز دّوامة من العنف ل تلوح لها 

نهاية يف الأفق.

القيادة الأ�سا�سية جلماعة الإخوان مبعرَثة يف ال�سجون امل�رصية والعوا�سم العاملية، حيث تتناف�س 

الف�سائل على حتديد اأف�سل م�سار ا�سرتاتيجي ملواجهة املوقف. بداأت قيادة اجلماعة تفقد ال�سيطرة على 

الأع�ساء الأ�سغر �سنًا، والذين يتوق كثري منهم اإىل املواجهة املبا�رصة مع احلكومة. هوؤلء ال�سباب، 

اإ�سافًة اإىل اإ�سالميني مت�سّددين اآخرين معار�سني للحكومة، هم الذين ي�سّكلون الأحداث على الأر�س 

مع اأو من دون مباركة القيادة العليا. وهناك حمّبذو مبداأ الالعنف احلقيقي يف قيادة الإخوان، اإل 

اأنهم ليزالون ملتزمني با�سرتاتيجية غالب ومغلوب، بينما هناك قادة اآخرون كرث ي�سريون على 

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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منحدر زلق، يف�شي �إىل تربير زيادة ��شتخد�م �لعنف.

تتمّثل النتيجة املحتملة للتوجهات احلالية يف خلق مالذ من التاأييد ال�سعبي للعنف والفكر اجلهادي يف 

�لبلد �لأكرب من حيث �ل�شكان يف �لعامل �لعربي.

العقالنية جلماعة  للقيادة  التام  �سبه  الغياب  الناجم عن  الفراغ  مللء  اآخرون  اإ�سالميون  دخل 

الإخوان. وقد �سّور ال�سلفيون املناه�سون للحكومة ال�رصاع احلايل على اأنه حرب �سّد الإ�سالم، 

وا�ستغّل بع�س الإخوان، الذين يرغبون يف ح�سد التاأييد ال�سلفي، اخلطاب نف�سه ب�سورة انتهازية، 

ماجعل ال�سباب الغا�سب والعنيف اأقرب اإىل التيار اجلهادي ال�سلفي. والواقع اأنه منذ متوز/يوليو 

2013، ظهر عددمٌ من �لعنا�رص �لفعالة �لعنيفة �جلديدة ممن ل يوؤيدون �ل�شلفية �جلهادية، مبن فيهم 

اأع�ساء يف جماعة الإخوان امل�سلمني واإ�سالميون اآخرون، بداأوا ي�ستهدفون قوات الأمن والبنية 

التحتية.

نة من ثالث  ت�سّكل هذه اجلماعات جزءًا من امل�سهد املتمّرد الإ�سالمي املتغرّي يف م�رص. وهي مكوَّ

فئات كبرية: اجلهاديون املنتمون اإىل تنظيم الدولة الإ�سالمية الذين يّتخذون من �سيناء مقّرًا لهم، ولهم 

ح�شور ميد�ين حمدود يف �لرب �لرئي�شي يف م�رص )قلب م�رص �ملكتّظ بال�شكان على طول دلتا �لنيل(، 

واجلهاديون ال�سلفيون يف بر م�رص الذين يغلب عليهم امليل اإىل دعم تنظيم القاعدة اأو ينتمون اإىله، 

وفئة جديدة من اجلماعات اجلهادية غري ال�سلفية، تتكّون من اأن�سار اإ�سالميني وبع�س اأع�ساء جماعة 

الإخوان امل�سلمني.

ما ميّيز هذه الفئة الأخرية هو اأن اأع�ساءها يقّدمون اأنف�سهم باعتبارهم “ثوارًا” اأو “مقاومني”؛ 

وبالتايل يرّبرون �لعنف �لفو�شوي �لذي ين�رصونه. كما �أن �أهد�فهم �أ�شيق من �أهد�ف �جلهاديني، 

وهي ت�شمل فقط �لنتقام من قو�ت �لأمن، و�إ�شقاط حكومة �لرئي�س �ل�شي�شي من �أجل �إعادة �حلكم 

الإ�سالمي يف م�رص.

غالبًا ما يتم التغا�سي عن هذه اجلماعات غري اجلهادية العنيفة، لأنها مكّونة من هواة يفتقرون اإىل 

�خلربة �لقتالية، ولأنها �أحلقت بالبالد خ�شائر �أقّل من �جلماعات �جلهادية �ملعروفة. بيد �أن ��شتمر�ر 

منوها ومرونتها ميّثل حتّديًا كبريًا لأمن م�رص، فهي جزء ليتجّزاأ من ال�سكان املحلّيني على طول 

وادي النيل، وهو متو�سع من �ساأنه اأن يفاقم ال�رصر الذي ميكن اأن تلحقه اإذا ما ا�ستمّرت اأعدادها 

يف الرتفاع. عالوًة على ذلك، عندما ت�سبح هذه اجلماعات اأكرث حنكة، يزداد احتمال التعاون مع 

الف�سائل اجلهادية املعروفة التي ميكن اأن توّفر لها التدريب والأ�سلحة.

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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�ملجّندين  من  �لعميق  �خلّز�ن  هذ�  مع  للتو��شل  بن�شاط  �جلهادية  �جلماعات  ت�شعى  بدورها، 

لني، وتوحيد جهودها �لعنيفة؛ بهدف �حل�شول على موطئ قدم يف �لرب �مل�رصي. و�إذ� ما  �ملحتمرَ

جنحت اجلماعات اجلهادية يف اإن�ساء موطئ قدم لها من خالل جتنيد اإ�سالميني غري جهاديني، ف�سي�سبح 

�سيناريو امتداد التمّرد امل�سّلح اإىل جيوب اإ�سالمية مناه�سة للحكومة يف بّر م�رص، مرّجحًا اأكرث فاأكرث.

ال�ستنتاجات الواردة هنا حول ديناميكيات التمّرد الإ�سالمي اجلديد يف م�رص م�ستمّدة من ع�رصات 

املقابالت التي اأُجريت مع اأع�ساء وقادة يف جماعة الإخوان امل�سلمني، واإ�سالميني اآخرين وم�سئولني 

يف احلكومة امل�رصية من العام 2013 اإىل العام 2015. وبهدف درا�سة جماعات العنف التي ت�سّكلت 

حديثًا، اعتمد املوؤلفان على تتّبع ن�ساطها يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، وت�سنيف حوادث العنف 

وحالت �لوفاة �لتي مت �لإبالغ عنها، لتقدمي حتليل كّمي لالأمناط �لتي ت�شاعد على ت�شليط �ل�شوء على 

امل�سهد احلايل امُلبهم.

�ضابقة  التمّرد  االإ�ضالمي  يف  م�ضر:

التمّرد الإ�سالمي يف م�رص ل ي�سّكل ظاهرة ل �سابق لها. فقد ظهر متّرد جهادي منخ�س امل�ستوى 

�سد الرئي�س ح�سني مبارك يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي على طول وادي النيل. يومها 

تعّقدت جهود احلكومة يف مكافحة التمّرد امل�سّلح ب�سبب قرب العنف من املراكز ال�سكانية الرئي�سة، 

ولأن اإحدى اجلماعات املتمّردة اجلهادية الكبرية يف ذلك الوقت كانت لها جذور عميقة يف �سعيد 

م�رص. وقد تطّلب الأمر من احلكومة اأكرث من ع�رص �سنوات للق�ساء على التمّرد امل�سّلح متامًا.

 لي�س ثّمة ماي�سمن اأن حتّقق احلكومة حتى ذلك النجاح البطيء هذه املرة، ل�سّيما يف �سوء املظامل 

القوية لل�سباب الإ�سالميني، و�رصعة انت�سار اجلماعات اجلهادية يف ال�رصق الأو�سط. وقد تعّهد كثري 

من �لإ�شالميني بالنتقام من �حلكومة ب�شبب حملة �لت�شييق �لقا�شية �لتي ت�شنها عليهم، و�إ�شقاط حكمهم.

ولعّل ما يزيد من تعقيد اجلهود الرامية اإىل مكافحة التمّرد امل�سّلح هو اأن م�ستويات العنف منذ العام 

2013، والرتكيبة املتنّوعة للجماعات امل�ساركة فيها غري م�سبوقَتني يف تاريخ م�رص احلديث. على 

مدى ال�سنوات الثالث ع�رصة الأكرث ن�ساطًا للتمّرد اجلهادي )من 1986 اإىل 1999( ُقتل ما يقّدر بنحو 

1300 م�رصي، يف �حلّد �لأدنى، نتيجًة للن�شاط �لإرهابي. من بني هوؤلء، كان هناك ما يقرب 

من 391 من اأفراد قوات الأمن، و385 من املدنيني، والباقون من املتمّردين )انظر الر�سم 1 ()1(. 

ومع اأن عددًا اأقّل بكثري من املدنيني ُقتلوا على اأيدي اجلهاديني يف التمّرد احلايل، فقد قتلت الدولة 

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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من املحتجني الإ�سالميني خالل تفريق خميمات العت�سام يف اآب/اأغ�سط�س 2013، ما يفوق عدد 

جميع امل�رصيني الذين ُقتلوا خالل التمّرد ال�سابق الذي ا�ستمّر عقدًا من الزمن. وحتى اآب/اأغ�سط�س 

2015، قتل اجلهاديون والعنا�رص الفعالة العنيفة الأخرى ما يقرب من 700 من اأفراد قوات ال�رصطة 

والقوات امل�سلحة يف غ�سون عاَمني فقط،)2( ما ي�سل اإىل �سعف عدد اأفراد الأمن الذين قتلوا يف التمّرد 

ال�سابق تقريبًا )انظر الر�سم 2(.

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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ُيظهر حتليل البيانات اأنه يف ربيع واأوائل �سيف العام 2014، انخف�ست ن�سبة الوفيات يف �سمال 

�سيناء ب�سبب بروز جماعات اأخرى يف بّر م�رص. ومع ذلك، وبعد اأن اأعلنت جماعة اأن�سار بيت 

املقد�س اجلهادية، التي تّتخذ من �سيناء مقرًا لها، الولء لتنظيم الدولة الإ�سالمية، وجرى تبادل 

الأموال والتدريب بني تنظيم الدولة الإ�سالمية واأن�سار بيت املقد�س، تكّبدت منطقة �سمال �سيناء مرة 

اأخرى ن�سيب الأ�سد من ال�سحايا.

البداية:  االإخوان  امل�ضلمون  يفقدون  ال�ضيطرة:

ميكن اأن ُيعزى جلوء بع�س اأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني اإىل العنف وانت�سار جماعات 

العنف، جزئياً، اإىل فقدان جماعة الإخوان ال�سيطرة على اأع�سائها، واخلالفات الداخلية العميقة 

ب�ساأن ال�سرتاتيجية التي ينبغي تبّنيها يف اأعقاب حملة القمع احلكومية غري امل�سبوقة. واليوم، ت�سّكل 

�لعنا�رص �لفعالة �لإ�شالمية �ملختلفة �ملناه�شة للحكومة معار�شة �إ�شالمية ممّزقة، يف ظل عدم وجود 

قائد واحد اأو ا�سرتاتيجية �ساملة.

ل تزال جماعة الإخوان امل�سلمني متّثل اجلهة الفعالة الإ�سالمية الرئي�سة املناه�سة للحكومة، ويف 

حني اأدان كبار قادتها علنًا ال�سري املّطرد نحو التمّرد امل�سلح، اأّيد بع�سهم علنًا »ال�سلمية املبدعة«.)3(

يحاول هذ� �مل�شطلح �ملبتكر تربير �أي �أعمال عنف ل تنطوي على �لقتل، غري �أنه ميّثل منحدرً� زلقًا يف 

اأح�سن الأحوال واأّدى، ب�سورة قابلة للفهم، اإىل خالفات تنظيمية وتنافر ا�سرتاتيجي خطري ومدّمر. 

والنتيجة هي اأن جماعة الإخوان امل�سلمني، التي وقفت على قدميها يف ال�سابق باعتبارها منوذج الولء 

�لأعمى و�لن�شباط �لهرمي �ل�شارم، و��شتمّدت قوتها منه، جتد نف�شها مهّم�شة �أكرث فاأكرث، بينما 

ون ب »لإخو�ن �لثوريني«  تفقد قيادتها �ملعروفة �ل�شيطرة على جيل جديد عنيف وغوغائي ممن ي�شمَّ

الذين يتعاونون مع جهات فعالة اإ�سالمية، تتماهى معهم يف امليول والأفكار.

ت�سّببت النق�سامات الداخلية يف جماعة الإخوان يف حالة من الفو�سى لتزال تتفاقم يف �سفوفها. 

اإذ ا�سطّرت اجلماعة اإىل اإعادة هيكلة نف�سها للتكّيف مع ت�سييق اخلناق عليها من جانب احلكومة)4( 

كما ا�سطّرت اإىل اإلغاء مركزية اّتخاذ القرار، لإتاحة املزيد من الديناميكية، وا�ستبدال جمموعة 

القادة املعتقلني اأو املنفيني. وعلى مدى العامني املا�سيني، منحت �سل�سلة النتخابات الداخلية تدريجيًا 

�سالحيات جديدة لقياديني مبتدئني واأع�ساء كانوا بالفعل يف موقع قوة ب�سبب احتجاجاتهم على الأر�س 

وا�ستخدامهم العنف اأحيانًا، حيث كان الكثري منهم م�ستائني من ال�سرتاتيجيات عدمية اجلدوى للقيادة 

القدمية.

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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مت التكّهن بال�رصاع الداخلي، الذي اأعقب هذا التحّول، يف مقابلة مع قيادي بارز يف جماعة 

الإخوان يف املنفى يف منت�سف العام 2014، اإذ قال: »املوجودون يف الداخل لديهم احلرية الكاملة يف 

اّتخاذ القرارات منه دون اّتباع الأوامر من اخلارج...البع�س يف قاعدتنا يتطّلعون الآن اإىل ماهو 

اأكرث فّعالية من الحتجاج، وخا�سة لغري الإخوان«. ويف �سيف العام 2015، طفا الأثر الرتاكمي 

لهذه التغيريات على ال�سطح عندما حاول عدد من القياديني الكبار كبح النفوذ املتزايد لف�سيل �سبابي 

يت�سلح عموًما بـ«ا�سرتاتيجيات ثورية«. متت ترجمة هذه املحاولة يف نهاية املطاف اإىل مزيد من 

اخلالفات الداخلية، وقد �ساعد النق�سام يف اجلماعة اجلناح الثوري على تاأكيد مكانته اأكرث، وانتقاد 

خ�سومه يف القيادة العليا باعتبارهم ل يواكبون التطورات وغري موؤّثرين.

ل يكتفي بع�س �لقادة يف �ملع�شكر �لثوري بالقول �إن �لنتقام من �ل�رصطة و�جلي�س له ما يرّبره 

كتكتيك وح�سب، بل يقولون اأي�سًا اإن اإمكانية ح�سول متّرد م�سّلح اأمر لمفّر منه اإذا بقي النظام احلايل 

يف �ل�شلطة. بالن�شبة �إىلهم، هذ� يرّبر �ّتباع ��شرت�تيجية »مر�قبة و�حتو�ء« �لعنا�رص �ملتطّرفة يف مقابل 

نبذهم من املجتمع. لكن يف احلقيقة، كان هذا يعني عدم حتّدي مواقف املتطّرفني جّديًا وب�سورة 

مبا�رصة. ومتّثل ال�سرتاتيجية ب�سكلها احلايل �سيا�سة ا�سرت�ساء متهّورة اأكرث منها احتواًء ذكيًا.

قد ينظر �لأ�شخا�س ممن هم خارج �جلماعة �إىل �لقيادة �لعليا باعتبارها �أكرث عقالنية ولكن �إىل حّد 

ما. اخلطيئة احلقيقية يف نظر الف�سيل الثوري هي اأن كبار القادة يوا�سلون الرتكيز على احتجاجات 

ال�سوارع مع بع�س التغيري يف التكتيكات، يف حني ياأملون بنوع من »املدد الغيبي« )مثل انقالب 

م�شاد( لتخلي�شهم من �ل�شي�شي. وهم يرف�شون قبول �لو�قع �ل�شيا�شي، ويرّبئون �أنف�شهم من �أي 

م�سئولية عن اللجوء اإىل العنف، ول يرون اأن هناك �سلة بني �سيا�سة غالب ومغلوب التي ينتهجونها 

وبني ا�ستمرار الت�سعيد.

يف البداية على الأقّل، معظم ال�سباب الإ�سالميني الذين تبّنوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة لالنتقام من 

الدولة.

ولعّل ما زاد من تعّر�س جماعة الإخوان اإىل الت�سّدعات، هو قرار القيادة املبّكر العمل حتت 

�ستار »التحالف الوطني لدعم ال�رصعية«، وهو حتالف طموح، لكنه �سعيف، من الف�سائل الإ�سالمية 

الأ�سغر حجمًا والذي انهار يف وقت لحق. بداأ ت�سكيل هذا التحالف قبل عزل مر�سي يف متوز/

يوليو 2013 حيث كان �ل�شلفيون �ملت�شّددون يف �خلطوط �لأمامية يد�فعون عن نظام مر�شي. وكان 

اعت�سام »ميدان رابعة العدوية«، الذي بداأ يوم 28 حزيران/يونيو، يف الواقع خميم احتجاج ا�ستباقًيا 

لإثبات قوة الإ�سالميني قبل الحتجاجات احلا�سدة يوم 30 حزيران/يونيو والإطاحة مبر�سي يف 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضرت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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متوز/يوليو. �ساعد ال�سلفيون يف اإثارة غ�سب احل�سود يف خميمات الحتجاج بخطاب ناري وطائفي 

ومت�سّلب. اأ�سفر قرار التحالف مع هذه الف�سائل عن نتيجة غري مق�سودة، متّثلت يف منح اأ�سخا�س 

من خارج اجلماعة القدرة على القيادة، والتحدث نيابة عن قاعدة جماعة الإخوان يف حلظة حرجة 

للغاية.)5( كان كثري من هوؤلء ال�سلفيني يحملون منذ فرتة طويلة وجهات نظر اأكرث تطّرفًا من وجهات 

نظر الإخوان الأكرث مياًل اإىل التيار ال�سائد، وقد �ساعدوا يف تقوية الف�سيل الثوري يف جماعة الإخوان 

لأن كال الفريقني كان ي�سعى اإىل املواجهة.

تطّرف  ال�ضباب  االإ�ضالميني:

يف البداية على الأقّل، معظم ال�سباب الإ�سالميني الذين تبّنوا العنف فعلوا ذلك كو�سيلة لالنتقام 

من الدولة، ب�سبب مقتل املتظاهرين الإ�سالميني يف »ميدان رابعة«، ومناطق اأخرى يف الأ�سهر 

التي تلت الإطاحة مبر�سي، ولي�س نتيجة التحّول بني ع�سية و�سحاها اإىل تيار ال�سلفية اجلهادية اأو 

ال�سعور باملرارة على خ�سارة مر�سي. وبينما اأفادت منظمة »هيومن رايت�س ووت�س« اأن عدد الوفيات 

يف رابعة و�سل اإىل نحو 1000 �سخ�س،)6( فقد �سّخم بع�س الإ�سالميني الرقم اإىل مابني 2500 

و5000 اأو حتى اأكرث.)7( ويروي الإ�سالميون تفا�سيل ذلك اليوم بالرتكيز على اجلوانب الأكرث 

ب�ساعة، مثل اجلثث املحرتقة، واجلراح الغائرة الناجمة عن الأعرية النارية. هذه الت�سّورات، 

ف�ساًل على حقيقة اأن ع�رصات الآلف من الإ�سالميني اعتقلوا يف الأ�سهر التي تلت عزل مر�سي يف 

ظروف �سجن رهيبة، اأغ�سبت اآلف الأ�رص من احلكومة.

رً� من قو�ت �لأمن، بتنظيم  بد�أ بع�س مّمن يرغبون يف ممار�شة �لعنف، فيما �عتربوه �نتقامًا مربَّ

�أنف�شهم على مو�قع و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، على �أمل �أن �ّتباع نهج غري �أيديولوجي من �شاأنه 

ْع«، مهمتها يف الفو�سى  اأن ي�سل اإىل جمهور اأو�سع. بداأت جماعات، مثل »مولوتوف« و »َولَّ

والنتقام باأن�سطة مثل اإ�سعال النار يف �سيارات ال�رصطة.)8( و�سجعوا الآخرين على اأن يحذوا حذوهم، 

مو�شحني �أن �أي هدف بال »روح« هو هدف م�رصوع، حيث �عتربت �شيار�ت و�أق�شام �ل�رصطة 

ع، كانت تلك جمرد �شيحة يف و�ٍد  و�أمالك �شباط �ل�رصطة �خلا�شة �شيدً� �شهاًل. لكن كما هو متوقَّ

وبال اأي معنى. اإذ اأعلنت بع�س هذه اجلماعات م�سئوليتها عن قتل اأ�سخا�س، زعمت اأنهم »بلطجية« 

م�ستاأجرون من النظام يف اأوائل العام 2014، وهاجمت �رصكات، زعمت اأنها كانت ت�ساعد هوؤلء 

»البلطجية«.

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضمخمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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�سبل  اإغالق  فعندما مت  النتقامي.  العنف  النوع من  لهذا  امل�رصية حا�سنة  اجلامعات  �سّكلت 

الحتجاج الأخرى، يف اأعقاب حملة  القمع التي �سّنها النظام يف العام 2013، بداأ الطالب الإ�سالميون 

و�أن�شارهم مظاهر�ت مناه�شة للحكومة يف �حلرم �جلامعي. رّدت �ل�شلطات با�شتخد�م جرعة �أكرب 

من العنف،)9( و�رصعان ما اأ�سبحت الحتجاجات اجلامعية حدثًا يوميًا. وبدافع النتهازية ال�سيا�سية، 

حّر�ست جماعة الإخوان على هذا ال�سلوك داخل احلرم اجلامعي ودعمته. وجرى ت�سجيع ال�سباب 

على ال�سمود وعدم الرتاجع، والحتفاء بهم ب�سبب »مقاومتهم ال�سجاعة« لل�سلطات.

انخرطت ال�سابات الإ�سالميات يف الحتجاجات اأي�سًا، وحّر�سن على العت�سامات، وبداأن 

اأعمال ال�سغب اأحيانًا. اأُلقي القب�س على الكثريات، و�رصعان ما انت�رصت على الإنرتنت ال�سور 

التحري�سية لفتيات باحلجاب والنقاب، وهن يتعّر�سن ل�سوء املعاملة. و�ساعدت التهامات الالحقة 

بحدوث اعتداءات جن�سية على اإذكاء العنف، حيث جرى حتري�س الطالب اأكرث على الن�سال من 

اأجل ما يعتقدون اأنه �رصف زميالتهم الإناث.

وفقًا جلماعة حقوقية تتابع اأو�ساع ال�سحايا من الطالب، قتلت ال�رصطة يف جميع اأنحاء م�رص 191 

طالبًا، واعتقلت 1671 بني 3 متوز/يوليو، 2013 و25 ني�سان/اأبريل 2014. )10( نحو 48 يف املئة 

لني يف �جلامعات يف �لقاهرة �لكربى، و93 يف �ملئة منها لطالب يف  من �لوفيات كانت لطالب ُم�شجَّ

جامعة الأزهر، وهي اجلامعة التي �سهدت الحتجاجات الأكرث ن�ساطًا خالل العام الدرا�سي 3102-

4102. بداأ العام الدرا�سي 4102-5102 مبوجة من العنف، حيث قام الطلبة باأعمال �سغب �سد 

�رصكة اأمن خا�سة، ا�ستاأجرتها احلكومة ل�سبط حرم اجلامعات.)11(ومع ذلك، �رصعان ماتال�سى 

�لن�شاط يف حرم �جلامعات، حيث �أّدى �نت�شار �جلماعات �جلديدة �إىل حتّول �ل�شو�رع مرة �أخرى 

اإىل بوؤرة لالحتجاجات.

اجلماعات غري اجلهادية العنيفة وعنف االإخوان:

مع ت�ساعد العنف يف اجلامعات يف خريف العام 2013 وربيع العام 2014، يف اأعقاب عمليات 

القتل اجلماعي يف »ميدان رابعة«، بداأت جمموعات من اأع�ساء جماعة الإخوان واأن�سارهم يف 

تكثيف عمليات اجلماعات الفو�سوية اجلديدة. وقد ا�ستفاد الن�سطاء اجلدد الذين جلاأوا اإىل العنف من 

التجارب يف اأماكن اأخرى، وا�ستخدموا تكتيكات ح�سلوا عليها من من�سورات على �سبكة الإنرتنت 

حول املقاومة العنيفة. كان وا�سحًا، على �سبيل املثال، اأن »حركة مولوتوف« تاأّثرت بتكتيكات 

اجلماعات ال�سبابية ال�سيعية املت�سّددة يف البحرين. جرت درا�سة اأ�رصطة فيديو ال�سباب البحريني املوؤّثرة 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضرت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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حول مهاجمة قوات الأمن بوابل من الزجاجات احلارقة على نطاق وا�سع.)12( ويف كانون الثاين/

يناير 2014، تز�يد ن�شاط �لن�شطاء �مل�رصيني �ملوؤيدين للعنف على �لإنرتنت؛ وبد�أو� تبادل وثائق 

مثل ورقة تعليمية بعنوان »تنظيم املقاومة«، وُتعطي تعليمات وا�سحة حول كيفية ت�سكيل ال�سبكات 

ال�رّصية، وا�ستخدام الزجاجات احلارقة، واأجهزة اأخرى حملية ال�سنع كاأ�سلحة.)13(

�رصعان ما ظهرت »كتائب �ل�شهد�ء«؛ بهدف ت�شعيد �لعنف �إىل عمليات م�شلحة �شد �ل�شباط. 

وتعّهدت جماعة تطلق على نف�شها ��شم حركة »�إعد�م« با�شتهد�ف �شباط �ل�رصطة و�لبلطجية �مل�شتبه 

بقتلهم متظاهرين، اأو ارتكاب اعتداءات جن�سية على ال�سجينات. ووفقاً لأحد ال�سباب الإ�سالميني، 

بداأت جماعات مثل حركة »اإعدام« بقتل البلطجية على النحو امل�سار اإىله �سابقًا وحرق املمتلكات 

احلكومية. واأو�سح �ساب اإ�سالمي اآخر، وهو ع�سو �سابق يف جماعة الإخوان ومدافع عن التمّرد 

�لعنيف، �أن �جلماعات ترّبر ��شتهد�ف �ل�شباط كو�شيلة لردع �ل�رصطة عن ممار�شة �أكرث �أ�شكال 

التعذيب تع�ّسفًا �سد املعتقلني الإ�سالميني. كانوا يعتقدون اأن اجلهاديني الأكرث ت�سّددًا تلّقوا معاملة اأف�سل 

ن�سبيًا يف ال�سجن ب�سبب خ�سية ال�سلطات من النتقام.

كانت هذه اجلماعات العنيفة يف البداية غري منّظمة عمومًا، وكان يعتقد اأنها ظاهرة عابرة. 

واحلقيقة اأنها مل ت�ستمر وح�سب، بل اأ�سبحت اأي�سًا اأكرث حنكة.

كانت هذه اجلماعات العنيفة يف البداية غري منّظمة عمومًا، وكان يعتقد اأنها ظاهرة عابرة. واحلقيقة 

اأنها مل ت�ستمر وح�سب، بل اأ�سبحت اأي�سًا اأكرث حنكة. ومع زيادة انت�سار هذه اجلماعات، ازداد كذلك 

توّرط بع�س قياد�ت و�أع�شاء جماعة �لإخو�ن يف �لعنف. وقد �أظهرت مقابالت �أجريت مع �أع�شاء 

يف جماعة الإخوان، وحتى قياديني من امل�ستوى املتو�سط، اأن الأع�ساء ال�سباب بداأوا باللجوء اإىل 

العنف يف اأواخر العام 2013 حتى اأوائل العام 2014. يف البداية، حملوا الأ�سلحة النارية؛ بحجة 

حماية مظاهراتهم يف مواجهة تفريق ال�رصطة لهم وكذلك البلطجية بزعم اأن النظام ا�ستاأجرهم.)14( 

ولكن يبدو اأن ذلك ت�ساعد اإىل عنف ن�سط يف الذكرى ال�سنوية الأوىل لعزل مر�سي وجمزرة »ميدان 

رابعة«، عندما انفجرت قنابل �سغرية عّدة يف جميع اأنحاء البالد. ولي�س ثّمة �سك حاليًا لدى املّطلعني 

على حقيقة ال�رصاع اأن بع�س اأع�ساء جماعة الإخوان لعبوا دورًا يف هذه الهجمات وهجمات اأخرى 

على البنية التحتية، على الرغم من اأنه لي�س وا�سحًا ما اإذا كانوا قد ت�رّصفوا مبفردهم اأو بتعليمات من 

القيادة العليا.

ومبا �أن قيادة �لتنظيم ل جتيز �ملقاومة �مل�شلحة ر�شميًا، فاإن من �ل�شعب تقييم مدى توّرط �لإخو�ن 

تدمري خطوط  م�شئولون عن  �جلماعة  �أع�شاء  �أن  �لد�خلية  تزعم وز�رة  �إذ  �لعنف.  �أعمال  يف 
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�لكهرباء، وتنفيذ هجمات مماثلة، غري �أنه ل ميكن حتديد �نتماء�ت مرتكبي هجمات �أخرى عديدة 

تّدعي الوزارة اأنها من تنفيذ اأع�ساء يف جماعة الإخوان ب�سكل حا�سم. مع ذلك، تزعم الوزارة اأن 

كل اجلماعات غري اجلهادية العنيفة هي جمّرد خاليا اأن�ساأتها جماعة الإخوان امل�سلمني. وعلى الرغم 

من عدم وجود اأدّلة دامغة على ذلك، فاإن من امل�ستبعد اأن يتم تقدمي دليل على وجود توجيه �رّصي 

بتنفيذ هجمات، حيث ي�سري الواقع على الأر�س اإىل اأن القيادة هي اإما غري راغبة اأو غري قادرة على 

منع �لأع�شاء من �لتوّرط يف �أعمال �لعنف، مثل ��شتخد�م متفجر�ت �شغرية �شد �لبنية �لتحتّية، 

اأو التعاون مع جماعات العنف التي مل تت�سّكل بال�رصورة مبباركة اأو موافقة من جماعة الإخوان 

امل�سلمني.

�سملت الهجمات التي ُيزعم اأن اأع�ساء يف جماعة الإخوان ارتكبوها اأي�سًا ا�ستهداف من�ساآت 

�ل�رصطة �لأقّل حر��شة، و�ملحاكم مبا ي�شمى »�لقنابل �ل�شوتية«، �لتي تعترب غري قاتلة، ول يكّلف 

�سنعها الكثري، لكنها ُتبقي عنا�رص ال�رصطة يف حالة من ال�سطراب، وجتعل ال�سكان املحليني ي�سعرون 

باأنهم غري اآمنني.)15( وكانت هناك طريقة اأخرى متّثلت باأعمال احلرق املتعّمدة التي ت�ستهدف البنية 

التحتية. ويف حني اأن الهجمات نف�سها ل جتعل احلكومة اأقرب اإىل النهيار، فاإنها توّجه ر�سالة 

مقاومة، وتعّطل �حلياة �ليومية. ويعتقد منّفذو تلك �لهجمات �أن �حلكومة و�شباط �ل�رصطة مذنبون 

رة. جماعيًا بارتكاب �أعمال �لقتل �أو �لقيام بانتهاكات؛ �أخرى ولذلك فاإن �لهجمات مربَّ

على الرغم من اأنه ُي�سعب اإثبات مزاعم الوزارة، فقد وقع احلادث الذي اأ�سار بو�سوح اأكرث اإىل 

توّرط �لإخو�ن يف متوز/يوليو 2014، عندما ُقِتل اأربعة اأ�سخا�س على الأقّل ينتمون اإىل جماعة 

الإخوان بعد اأن انفجرت عبوات نا�سفة �سغرية بطريق اخلطاأ يف مزرعة يف حمافظة الفيوم حيث 

كان يخّزنها القيادي الإخواين املحلي، اأحمد عرفة عبدالقادر.)16( ويف ال�سهر نف�سه، اأ�سفر انفجار 

عبوة نا�سفة �سغرية ا�ستهدفت عربة قطار عن مقتل طفل يف الإ�سكندرية. وقّدم امل�ستبه فيهم، الذين 

اًل، ي�سري اإىل اأن واحدًا منهم على الأقل كان ع�سوًا يف  �سدمتهم النتيجة غري املتوقعة، اعرتافًا مف�سّ

»اأ�رصة« اإخوانية، وهي الوحدة املحلية الأ�سا�سية للتنظيم.)17(

يندرج الكثري من اأعمال العنف التي ارتكبتها هذه املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �سمن 

تعريف ما ُي�سّمى ال�سلمية املبدعة اأو الدفاعية.

يندرج الكثري من اأعمال العنف التي ارتكبتها هذه املجموعات املرتبطة بجماعة الإخوان �سمن 

تعريف ما ُي�سّمى »ال�سلمية املبدعة« اأو الدفاعية. فقد قال القيادي الإخواين اأ�رصف عبد الغفار يف 

مقابلة تلفزيونية اإن هناك »م�ستويات من الالعنف«، وميكن اعتبار ا�ستهداف البنية التحتية جزءًا من 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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تلك امل�ستويات.)18( و�عرتف قيادي �إخو�ين �آخر باأن �ل�شباب �لإ�شالميني ل ي�شتهدفون �ل�شباط يف 

�لو�قع، ولكن »�ملجرمني �لرئي�شيني« منهم فقط، و�أو�شح �أنه ين�شح بال�شرب بدًل من ذلك.)19( وحتى 

لو قّررت جماعة الإخوان تبّني اأعمال العنف، فاإنها لن ت�رّصح بذلك عالنية، حيث يظهر تاريخ 

اجلماعة تف�سيلها للعمليات ال�رّصية، والعنف بالوكالة.)20(

�ساعدت احلملة القا�سية التي �سّنـتها ال�سلطات يف البداية يف كبح عنف هذه العنا�رص الفعالة غري 

الثاين/يناير 2014، يف  كانون   25 يوم  �لإ�شالميون  �لن�شطاء  �حتّج  �جلديدة. وعندما  �جلهادية 

الذكرى الثالثة للثورة، عن طريق اإحراق الع�رصات من �سيارات ال�رصطة، وامل�ساركة يف اأعمال 

تخريب اأخرى، قتل العديد منهم. وعندما ن�رص امل�ساركون قدرًا كبريًا من معلومات حتديد الهوية 

على مواقع و�سائل التوا�سل الجتماعي، متّكنت ال�رصطة من تعّقب واعتقال الن�سطاء الذين اأفلتوا 

من عمليات العتقال الأولّية. اأُر�سل العديد منهم اإىل �سجون �رّصية، مت فيها احتجاز وتعذيب امل�ستبه 

فيهم.)21( وقد �أّكد نا�شط �إ�شالمي �نخرط يف هذه �جلماعات غري �جلهادية �لعنيفة، وجرى �عتقاله �أن 

�لعتقالت و�لتعذيب �ملمنهج قّل�س ب�شورة موؤقتة �لعنف �ملناه�س للحكومة. وقال: »�لتعذيب د�خل 

ال�سجون مرّوع؛ والبع�س يقّدمون معلومات عن زمالئهم نتيجة للتعذيب«. وعلى الرغم من اأن 

ذلك اأّدى اإىل ردع الن�سطاء لفرتة ق�سرية، فقد ظهرت جماعات جديدة ت�سّجع اأعمال العنف واملقاومة 

امل�سلحة ب�سورة اأكرث �رصاحة. وتوؤّكد البيانات اأن هذا العنف قد حدث، واأن من املرّجح اأن ي�ستمر 

على �شكل موجات، مع وجود فرت�ت تتمّيز بالن�شاط �ملكّثف، و�أخرى بالهدوء عندما تنت�رص قو�ت 

الأمن.

تطّور اجلماعات  اجلهادية  غري ال�ضلفية  العنيفة:

يف اآب/اأغ�سط�س 2014، وبالتزامن مع الذكرى الأوىل لتفريق اعت�سام »ميدان رابعة«، 

ظهرت جمموعة جديدة من اجلماعات العنيفة على نحو اأكرث جراأة يف بّر م�رص. حتّول الفو�سويون 

الذين يلقون الزجاجات احلارقة اإىل جماعات متميزة حت�ّس على املقاومة امل�سلحة، كانت اأولها 

»حركة املقاومة ال�سعبية«. واأظهر املوقع الإلكرتوين للجماعة اأ�رصطة فيديو لهجمات بعبوات نا�سفة، 

ت�ستهدف مراكز ال�رصطة، واّدعت م�سئوليتها عن عمليات اغتيال رجال ال�رصطة.)22( واأُلقي القب�س 

على بع�س الأع�ساء الأ�سا�سيني، لكن اجلماعة ا�ستمرت، وتبّنت جماعات منفردة يف بّر م�رص هذا 

ال�سم، ووجدت يف ر�سالة املقاومة امل�سلحة ح�ّسًا جديدًا بالهدف املن�سود.

اأ�سار بع�س �سباب الإخوان والإ�سالميني اإىل رغبتهم يف ت�سكيل جمموعات مقاومة �سعبية حملية 

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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لل�سغط على جماعة الإخوان؛ كي »ت�سلح نف�سها، وت�سبح حركة مقاومة«، كما قال اأحد من متت 

مقابلتهم. واأو�سح قيادي اإخواين �ساب »ال�سعوبات التي تواجه القوى املناه�سة لالنقالب يف تنفيذ 

خطة ت�سكيل جمموعات املقاومة ال�سعبية، اأهّمها حماية هذه املجموعات من اخرتاق الدولة لها، 

اإ�سافًة اإىل �سمان متا�سكها الإداري والأيديولوجي... ]فهذه اخلطوات �رصورية لزيادة[ قدرة 

املجموعات على و�سع خطة جاّدة لإخ�ساع اأجهزة الدولة، ورمبا تتعاون مع اجلماعات الي�سارية 

]لتحقيق هذا الهدف[. والتحّدي الآخر هو متويل هذه املجموعات، واأخريًا املدى الذي �ستم�سي اإىله 
جماعة الإخوان... يف دعم هذه الهيئة الثورية«.

يف الوقت نف�سه تقريبًا، ظهرت جماعة م�سلحة اأخرى لفرتة وجيزة با�سم »كتائب حلوان«. رمبا 

ف�سلت اجلماعة نف�سها يف توجيه �رصبة للحكومة، غري اأنها قّدمت اأول مثال وا�سح على حيازة اأ�سلحة 

متطورة عندما ن�رصت على الإنرتنت �رصيط فيديو ق�سريًا ل�سبان عاديني من حي حلوان حتدثوا بلغة 

عربية ب�سيطة، ومل يبد عليهم اأنهم من عتاة املجرمني اأو اجلهاديني، وكانوا يرتدون مالب�س �سوداء 

و�أقنعة تزّلج، ويلّوحون ببنادق هجومية. �رصف �لعديد من �ملر�قبني �لنظر عن �لفيديو؛ نظرً� �إىل 

طبيعته التي توحي باأنه من �سنع هواة، لكن حقيقة اأن الهواة قد بداأوا بحمل البنادق، هي بال�سبط 

التي كان ينبغي اأن تثري القلق. اإذ قال ن�سطاء اإ�سالميون من حلوان اإنه مل يكن م�ستغربًا اأن تظهر هذه 

الأ�سلحة يف املنطقة، وهي منطقة يقطنها اأبناء الطبقة العاملة اأ�سا�سًا، و�سهدت تطّور عالقة متوّترة اأكرث 

فاأكرث بني ال�رصطة والإ�سالميني املناه�سني للحكومة.

اأحدث اجلماعات، »العقاب الثوري«، هي اأي�سًا الأكرث دموّية وفتكًا اإىل الآن، حيث اأعلنت عن 

وجودها يف كانون الثاين/يناير 2015 تزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاين/يناير 2011. 

وهذا مو�سوع م�سرتك بني هذه اجلماعات؛ لأنها حتاول تقدمي نف�سها على اأنها امتداد لثورة 2011 

�ل�شعبية بهدف �إ�شفاء مزيد من �مل�رصوعية على ممار�شاتها. كانت �أول عملية تنفذها �جلماعة هي 

�إطالق �لنار من مركبة م�رصعة، وهذ� دّل على �أنها حتمل مد�فع ر�شا�شة. ويف �أيلول/�شبتمرب 2015، 

نّفذت اجلماعة نحو 150 هجومًا يف �ست ع�رصة حمافظة. وهي تّدعي اأنها قتلت 157 على الأقّل 

من اأفراد قوات الأمن، على الرغم من اأنه ل ميكن التحّقق من ذلك ب�سورة م�ستقلة.)23( تراوحت 

الهجمات بني زرع عبوات نا�سفة ت�ستهدف البنية التحتية وقوافل ال�رصطة، وتنفيذ كمائن م�سلحة عند 

نقاط �لتفتي�س �لتابعة لل�رصطة، و�غتيال كبار �شباط �ل�رصطة. و�أعلنت �جلماعة �أي�شًا م�شئوليتها عن 

�إعد�م �ثنني على �لأقّل من �ملخربين �ملزعومني، وتفجري منزل علي جمعة، �ملفتي �ل�شابق و�خلطيب 

البارز املوؤّيد للحكومة يف حمافظة الفيوم. وعلى الرغم من اأن اجلماعة توا�سل المتناع عن تبّني 

خطاب �إ�شالمي علني، فاإن �أحد �أ�رصطة �لفيديو �لذي ن�رصته، و�لذي يظهر عملية �إعد�م �أحد �ملخربين 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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املزعومني، يحوي اأنا�سيد جهادية يف اخللفية، واأ�سلوب مونتاج يبدو وا�سحًا اأنه م�ستوحى من اأ�رصطة 

الإعدام التي ين�رصها تنظيم الدولة الإ�سالمية. وُتعّد جماعة العقاب الثوري اأي�سًا الأكرث تنظيمًا بني 

اجلماعات اجلديدة يف بّر م�رص، حيث �سّجلت بدّقة كل هجوم قامت به، ما ي�سري اإىل احتمال وجود 

قيادة مركزية لها، والأهم من ذلك، اإمكانية و�سولها اإىل �سبكة لوج�ستية، وح�سولها على متويل.

يك�سف حتليل هجمات اجلماعة، ا�ستنادًا اإىل البيانات التي جمعها موؤّلفا هذه الدرا�سة،عن اأن 44 

يف املئة من الهجمات حتى اآب/اأغ�سط�س 2015، حدثت يف حمافظة الفيوم )انظر الر�سم 3(. وهذه 

�ملنطقة معروفة باأنها معقل لالإ�شالميني، وقّدمت با�شتمر�ر بع�س �أعلى �لنتائج يف �لنتخابات ل�شالح 

الإ�سالميني. كانت الفيوم اأي�سًا موطنًا جلماعة »ال�سوقيني«، وهي واحدة من اجلماعات العنيفة التي 

ظهرت خالل �لتمّرد �ل�شابق. وب�شبب نوعيتها �لفريدة من �لتكفري �لتي تعترب كل من مل ين�شّم �إىل 

�جلماعة كافرً�، فاإنها تعترب و�حدة من �أكرث �جلماعات تطّرفًا يف م�رص.)24( كانت الطبيعة الطائفية 

اأ�سواأ موجات الهجمات الطائفية  والتكفريية العنيدة جلماعة »ال�سوقيني« هي امل�سئولة عن اإحدى 

الفظيعة التي ا�ستهدفت امل�سيحيني خالل ذلك التمّرد.)25( وعلى الرغم من اأنه ل دليل على اأن من تبّقى 

من ال�سلفيني اجلهاديني يف الفيوم الذين ا�ستلهموا اأفكار ال�سوقيني �ساعدوا يف ت�سكيل جماعة »العقاب 

الثوري«، فاإن احتمال اأن توؤّثر اجلماعة على اأع�ساء جماعة الإخوان اأمٌر مثري للقلق. 

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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ميكن مالحظة هذا النوع من التاأثري يف حي املطرّية �سمال القاهرة، الذي ن�سط خ�سو�سًا يف 

ظل الحتجاجات الإ�سالمية واملواجهات مع ال�رصطة. كانت املنطقة قاعدة للداعية ال�سلفي املتطّرف 

الراحل رفاعي �رصور، »فيل�سوف اجلهاد«، الذي قاد جمموعة م�سّلحة �سائنة هي جماعة اجلهاد 

الإ�سالمي )كان زعيم تنظيم القاعدة احلايل اأمين حممد الظواهري ع�سوًا فيها( ون�سطت خالل 

التمّرد الإ�سالمي ال�سابق.)26( ويعّد بع�س تالميذ �رصور، الذين يطلق عليهم »ال�سلفيون الثوريون«، 

من بني اأن�سط امل�سّجعني للجماعات العنيفة اليوم، الذين انخرطوا يف اأعمال العنف، ما�ساعد على 

تاأجيج �لو�شع يف مدينة �ملطرية.)27( تغر�س ال�سلفية الثورية اأفكارًا اإ�سالمية متطّرفة خمتلفة وبنوع 

من الرتكيز الثوري على تعبئة جماهري امل�سلمني لتاأ�سي�س دولة اإ�سالمية. يتجّنب اأتباع ال�سلفية الثورية 

امل�سلمني، ومع ذلك فهم ل يزالون يدعمون  التنظيمية جلماعات مثل جماعة الإخوان  الهياكل 

الأهداف النهائية لتلك اجلماعة، ويلتزمون مبحاربة نظام ال�سي�سي. وهذا مايف�رص ملاذا وقف ال�سلفيون 

الثوريون مع الإخوان يف اأعقاب عزل مر�سي.

�ضّب الزيت على النار:  م�ضايخ ال�ضلفية والدعاية االإخوانية:

توّفر البيئة ال�سيا�سية يف مرحلة مابعد عزل مر�سي اأر�سًا خ�سبة لبع�س الدعاة ال�سلفيني وو�سائل 

�لإعالم �ملوؤّيدة جلماعة �لإخو�ن لتاأجيج غ�شب �لإ�شالميني، وتقدمي مرّبر ديني للعنف �ملناه�س 

للحكومة. �سملت اإحدى و�سائل �سّب الزيت على النار خليطًا من عملية اإعالمية اأن�ساأها اإ�سالميون 

موؤّيدون لالإخو�ن وبع�س �أع�شاء جماعة �لإخو�ن عرب �إطالق قنو�ت تلفزيونية ف�شائية يف تركيا. 

وهذه القنوات هي »م�رص الآن« )ترتبط بجماعة الإخوان امل�سلمني(،)28(وقناة »ال�رصق« )ميّولها 

اإ�سالميون م�رصيون، من غري الإخوان(، وقناة »مكّملني« )يزعم اأنها تبث بتمويل من رجل اأعمال 

خليجي(، و«الثورة« )كانت ت�سمى �سابقًا رابعة، وم�سادر متويلها غري وا�سحة(. وعلى  الرغم من 

اأن هذه القنوات تعاين بانتظام من نق�س يف التمويل، ومت اإغالق بع�سها، واإعادة اإطالقها باأ�سماء 

خمتلفة ب�شبب خالفات تنظيمية د�خلية، �أو �شغوط من �حلكومة �مل�شيفة، فقد كانت للقنو�ت �لو�ردة 

�أ�شماوؤها هنا فرتة متو��شلة عمومًا من �لن�شاط من ربيع �لعام 2014 حتى �سيف العام 2015. وي�سري 

ت�سغيل هذه القنوات اإىل اأن جماعة الإخوان والن�سطاء الإ�سالميني الآخرين باتوا يتكّيفون مع حملة 

طويلة من املعار�سة للحكومة لإبقاء جذوة املقاومة م�ستعلة.

كثريًا ماي�ستغّل ال�سلفيون املتطّرفون هذه القنوات. وعلى الرغم من اأنهم لي�سوا جزءًا من �سل�سلة 

قيادة الإخوان، ول يلتزمون مببادئ اجلماعة املعَلنة ب�ساأن عدم اللجوء اىل العنف، فاإنهم يتمّتعون 

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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بعالقة  قوية  مع �لإخو�ن، وبالتايل يح�شلون على منرب على هذه �لقنو�ت. لكن ولأن هوؤلء 

ال�سلفيني املتطّرفني يرغبون يف تهيئة بيئة مواتية للتمّرد، فاإنهم يهّم�سون من لديهم مظامل �سيا�سية 

م�رصوعة، يوّدون �لتعبري عنها، و�لنتيجة �لنهائية لذلك هي �أفكار �إ�شالمية مكّررة مبرّبر�ت دينية 

متزايدة للعنف.

وت�سّجع بع�س ال�سخ�سيات ال�سلفية التي تظهر على هذه القنوات، املقاومة العنيفة، وت�ساعد 

على خلق بيئة عامة من الكراهية. وهذا يفتح بدوره فر�س ال�ستغالل من جانب منّظري التيار 

اجلهادي. فقد ا�ستخدم ال�سيخ ال�سلفي حممد عبد املق�سود قناة الثورة )رابعة( ليعلن اأنه يجوز حرق 

�سيارات ال�رصطة. ويف مقابلة اأجريت معه اأو�سح عبد املق�سود مراده بالقول: »نحن نحاول اإرهابهم 

]قوات الأمن[. اإما عن طريق حرق �سياراتهم، اأو تهديدهم اأو حرق منازلهم، وهذا بالتحديد بهدف 
الردع، من دون احلاجة للذهاب اإىل مواجهة م�سلحة �رصيحة«.)29(

اأعلن وجدي غنيم، وهو �سلفي اآخر يظهر على هذه القنوات، اأن ال�سي�سي مرتّد حتى قبل ف�ّس 

اعت�سام »ميدان رابعة«. وبّرر الع�سو يف جماعة الإخوان ع�سام تليمة قتل املفتي والق�ساة على 

اأ�س�س دينية، م�سريًا اإىل فتوى تن�ّس على اأن اأي م�سلم يف املجتمع ميكنه الق�سا�س من »البلطجية«، 

وت�ساوي هذه الفتوى امل�سئولني الظاملني بالبلطجية.)30(  )التمييز مهم هنا؛ لأنه وفقًا لل�رصيعة الإ�سالمية 

فاإن اأ�رصة اأو اأولياء املجني عليه هم الذين ي�سعون اإىل الق�سا�س، ولي�س املجتمع باأكمله(. وقد اأ�سدر 

امل�سئول ال�سابق يف حكومة مر�سي، ال�سيخ �سالمة عبدالقوي، فتوى تتغا�سى حتديدًا عن قتل ال�سي�سي، 

وت�سّجع املجندين على عدم احل�سور اإىل مواقعهم يف �سيناء.)31( ولعّل ال�سوت الأكرث تطرفًا، هو 

�سوت ال�سلفي الثوري حممود فتحي، رئي�س حزب الف�سيلة. يدعو فتحي، الذي يقيم يف اإ�سطنبول، 

بال كلل اإىل  »املقاومة ال�سعبية«، ويتحّدث عن حرب ال�سي�سي على الإ�سالم«.)32(

ت�ساعد هذه القنوات اأي�ساً يف ت�سجيع اجلماعات العنيفة اجلديدة، مثل جماعة »العقاب الثوري«. 

على �سبيل املثال، دعا اأحد �سيوف قناة »م�رص الآن« هذه اجلماعات اإىل حتويل بنادقها باجتاه 

الإعالميني املوالني للنظام.)33( كما ا�ست�سافت القنوات متطّرفني  مثل �سهيد بول�سن، الذي �ساعد يف 

اأوائل العام 2015 يف ت�سجيع اجلماعات العنيفة على ا�ستهداف املوؤ�س�سات التجارية قبل انعقاد موؤمتر 

اقت�سادي كبري.)34(

كما ن�رصت جماعة الإخوان واأّيدت، بيانات متطّرفة على الإنرتنت تقرتب من التحري�س على 

العنف. فقد ا�ستخدم املتحدث با�سم ال�سباب الذي عّينته اجلماعة يف العام 2015، وي�ستخدم ال�سم 

امل�ستعار حممد منت�رص، والذي يقول مّطلعون اإنه  يف الواقع عدد من الأفراد، اللغة التحري�سية 

خمتار عو�س وم�ضطفى ها�ضم
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مرارًا وتكرارًا، ودعا يف اأحد الت�رصيحات اإىل »ثورة جتتّز الرءو�س من فوق اأج�ساد عفنة« يف 

اإ�سارة اإىل م�سئويل النظام.

 وّقع 159 من علماء الدين اأخطر واأهم بيان حتى الآن بعنوان »نداء الكنانة«، وكثرٌي منهم لهم 

عالقات وثيقة مع جماعة الإخوان.)35( ذكر البيان اأن من واجب امل�سلمني الديني مقاومة النظام 

احلايل، الذي و�سفه باأنه عدّو لالإ�سالم، والعمل على »الق�ساء عليه بكل الو�سائل امل�رصوعة«. 

و�أ�شاف �لبيان، »�أي �حلكام و�لق�شاة و�ل�شباط و�جلنود و�لإعالميني و�ل�شيا�شيني، وكل ]اآخر[ 

من يثبت يقينًا �أنهم ��شرتكو� )ولو بالتحري�س(  يف �نتهاك �لأعر��س، و�شفك �لدماء �لربيئة، و�إزهاق 

الأرواح بغري حق ]كل هوؤلء[ حكمهم يف ال�رصع اأنهم قتلة، ت�رصي عليهم اأحكام القاتل، ويجب 

الق�سا�س منهم ب�سوابطه ال�رصعية.)36( عقوبة القتلة يف ال�رصيعة هي القتل. وقد اأّيدت جماعة الإخوان 

البيان.)37(

عالوًة على ذلك، عمد كتاب بعنوان »فقه املقاومة ال�سعبية لالنقالب«،)38( ن�رصته هيئة �رصعية 

متحالفة مع جماعة الإخوان امل�سلمني يف اأوائل العام 2015، ويوؤّيده الف�سيل الثوري يف اجلماعة 

ع اأكرث ب�ساأن جواز ا�ستخدام القوة �سد قوات الأمن، وحّدد بع�س القيود، مثل منع  فقط، اإىل التو�سَّ

الهجمات الع�سوائية املتعّمدة على قوات الأمن، وهي قيود ل معنى لها عمليًا.

كانت فكرة »احلرب على الإ�سالم« حا�رصة يف كل و�سائل الإعالم واخلطاب الإ�سالمي الأو�سع 

يف العام 2015. وجود مثل هذ� �خلطاب �أمر خطري جدً�، لأنه يرّبر ��شتهد�ف �حلكومة من �أجل 

»الدفاع عن الإ�سالم«، وهو يغّذي ر�سالة اجلهاديني. ويقّو�س هذا النوع من اخلطاب اأي اّدعاءات 

جدّية  اأدىل بها الإ�سالميون املناه�سون للحكومة  باأنهم يقاتلون من اأجل الدميقراطية  ولي�س لعودة 

حكم الإ�سالميني.

ردة  نحو  الفكر اجلهادي: امل�ضرية امل�ضطَّ

يف هذا  امل�سهد  املتغرّي من القمع والتحري�س، ي�سعى بع�س الإ�سالميني املتطّرفني اإىل اإ�سافة 

بو�شلة �أيديولوجية لهذه �جلماعات  �لعنيفة  �جلديدة؛ بهدف �إ�شقاط �لدولة �لعلمانية، و��شتبد�لها بدولة 

اإ�سالمية. فمن ناحية، هناك اجلماعات ال�سلفية اجلهادية التقليدية التي حتاول جتنيد ال�سباب الإ�سالميني 

العاديني ب�سورة مبا�رصة كي ي�سبحوا �سلفيني جهاديني متمّر�سني. ومن ناحية اأخرى، هناك اأي�سًا 

�ساللة جديدة من ال�سلفيني الثوريني الذين ي�سعون اإىل اجلمع بني الر�سالة ال�سعبية واجلهادية؛  لإيجاد 
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م�سار اأكرث جاذبية  لالإ�سالميني امل�رصيني الذين قد تكون لديهم حتّفظات على الن�سمام اإىل جماعات 

مثل تنظيم القاعدة اأو تنظيم الدولة الإ�سالمية.

ومبا اأن الر�سالة ال�سلفية الثورية حملّية يف الأغلب بالن�سبة اإىل م�رص، فاإنها اأكرث قابلّية للتو�سيل اإىل 

املواطنني النا�سطني. اجلماعة  الأبرز التي تب�رّص بهذه الر�سالة حاليًا هي »حركة اأحرار« وهي جماعة 

من ال�سباب الإ�سالميني املتطّرفني .)39( وقد اجتذبت »حركة اأحرار«، التي ت�سّكلت يف العام 2012، 

 من املر�سح الرئا�سي ال�سابق ال�سيخ حازم �سالح اأبو اإ�سماعيل، 
ً

خليطًا غريبًا من ال�سلفيني م�ستوحى

ومثريي ال�سغب العنيفني الذين يطلق عليهم »األرتا�س«، والذين لعبوا دورًا حا�سمًا يف اأعمال العنف 

يف ال�سوارع التي ابتليت بها م�رص بعد ثورة العام 2011. تكمن اأهمية »حركة اأحرار« يف تنظريها 

الأيديولوجي الوارد يف بيان اجلماعة، »معركة اأحرار«، وعلى موقعها على �سبكة الإنرتنت، الذي 

يح�ّس على �لن�شاط و�لعنف من خالل �لعمل على تطبيق �لأفكار �ل�شلفية �لثورية.)40(

ي�سعى  بع�س الإ�سالميني املتطّرفني اإىل اإ�سافة بو�سلة اأيديولوجية لهذه اجلماعات العنيفة اجلديدة؛ 

بهدف �إ�شقاط �لدولة �لعلمانية، و��شتبد�لها بدولة �إ�شالمية.

بالن�سبة اإىل حركة اأحرار، املعركة احلالية لي�ست معنية مبر�سي اأو جماعة الإخوان امل�سلمني. 

وعلى الرغم من اأن اجلماعة متقت الطرفني كليهما؛ ب�سبب اإميانهما بالعملية الدميقراطية، وتعاونهما 

مع �جلي�س �أثناء حكم مر�شي، فاإنها تعترب �لدولة �مل�رصية نف�شها وجي�شها �لعدو �حلقيقي لها. ترف�س 

اجلماعة احلدود الوطنية، وت�سّلط ال�سوء  على الوليات املتحدة ونظامها  العاملي باعتباره العدو الذي 

ي�ستعمر العامل الإ�سالمي من خالل اأنظمة عميلة  كالنظام يف م�رص. يف ظل ظروف مغايرة، ميكن 

�رصف النظر عن مثل هذه الآراء، باعتبارها تاأّمالت �سباب اإ�سالمي ي�سعر باخلذلن وخيبة الأمل، 

غري اأنه وب�سبب املناخ احلايل يف م�رص، ميكن حلركات مثل »اأحرار« اأن تلهم جماعات عنيفة 

مناه�سة للحكومة بالفعل كي ت�سبح اأكرث عنفًا. ولتفكيك الدولة  تِعد اجلماعة  بحملة  من  مرحلتني: 

اأول »التوعية«، كما تقول اجلماعة، ومن ثم تعبئة اجلماهري نحو تبّني املقاومة امل�سلحة. وبعبارة 

اأخرى، ر�سالتها هي اإعادة �سياغة الر�سالة اجلهادية الأ�سا�سية جلماعات مثل تنظيم القاعدة، على 

الرغم من اأن حركة اأحرار تغّلف ر�سالتها باأ�سلوب ر�سيق وحديث و�سبه فكري، وتقّدمها من خالل 

ن�سطاء  يتمّتعون  بالبالغة.

تزدهر الأفكار املتطّرفة يف م�رص بو�سائل جديدة؛ اأي اأن التطّرف ل يجب بال�رصورة اأن يكون 

مرتبطًا  فقط  بتجنيد  ال�سباب يف تنظيم القاعدة اأو تنظيم الدولة الإ�سالمية. فال�سلفية الثورية لديها القدرة 

حاليًا على اإلهام طبقة جديدة من اجلهادية الإ�سالمية.)41( تتجاوز قوة هذه الأفكار نفوذ اجلماعات التي 
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حتاول ن�رصها. فحركة اأحرار، على �سبيل املثال، بالكاد  موجودة  كجماعة على الأر�س، نظرًا 

اإىل اأن ال�سلطات اعتقلت اأع�ساءها بعد وقت ق�سري من تاأ�سي�سها. اإل اأن الأفكار التي �ساعدت على 

انت�سارها  م�ستمرة، و�ست�ستمر يف التطور اإذا ماتبّنتها  اجلماعات العنيفة غري اجلهادية بدل الن�سمام 

اإىل  تنظيم القاعدة  اأو  تنظيم الدولة  الإ�سالمية.

اجلهاديون  املحليون  وجتنيد  اجلهاديني:

ظهرت جماعات جهادية عدة كطليعة حلركة التمّرد الإ�سالمي. وعلى الرغم من اأنها كانت ن�سطة 

منذ العام 2011 وم�شئولة عن هجمات كربى يف بر م�رص منذ متوز/يوليو 2013، فاإن اإعالن جماعة 

»�أن�شار بيت �ملقد�س« عن �لولء لتنظيم �لدولة �لإ�شالمية يف ت�رصين �لثاين/نوفمرب 2014 عّزز مكانة  

هذه  اجلماعة  يف قلب التمّرد  اجلهادي املتوا�سل يف م�رص. ومنذ اإطالقها ا�سمًا جديدًا على نف�سها هو 

»ولية �سيناء«  التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية، كانت اجلماعة بال �سّك واحدة من اأن�سط الفروع 

العاملية التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية، واأ�سبحت اأكرث فتكًا. ويقود جماعة »املرابطون«، وهي 

جماعة بارزة اأخرى )تابعة لتنظيم القاعدة(، ال�سابط ال�سابق يف القوات اخلا�سة ه�سام ع�سماوي، 

الذي يعتقد اأنه كان م�سئوًل عن حت�سني الفّعالية  القتالية جلماعة »اأن�سار بيت املقد�س« قبل اأن ين�سّق 

عن تلك اجلماعة.)42(

على الرغم من اأن التناف�س املحتمل بني القاعدة  وتنظيم الدولة الإ�سالمية  يف م�رص على التمويل 

واملجندين �سيوؤّدي  بال �سّك  اإىل املزيد  من العنف، فاإن من امل�ستبعد اأن ت�سّكل هذه اجلماعات واحلالة 

هذه، �سواء جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« يف �سيناء ،اأو جماعة »املرابطني« التي ل تزال �سغرية، 

تهديدًا وجوديًا للحكومة  امل�رصية ما مل تتمّكن من ال�ستفادة بنجاح من غ�سب الإ�سالميني الأو�سع 

يف بّر م�رص، وبالتايل تاأ�شي�س موطئ قدم لها يف �ملر�كز �ل�شكانية  �لكربى. �أما  �جلائزة �حلقيقية 

فهم اآلف املجّندين املحتملني من التوليفة احلالية من ال�سباب غري اجلهادي العنيف اإىل الآن، ومن 

�سفوف جماعة الإخوان امل�سلمني، والإ�سالميني الآخرين املناه�سني للحكومة.

ل تزال جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« يف �سيناء، غري اأنها جنحت با�ستمرار يف جتنيد م�رصيني، 

اآذار/مار�س  �سغارًا وكبارًا، من بّر م�رص. فقد وقعت مواجهة م�سلحة مع الأمن امل�رصي يف 

القاهرة، يف قرية »عرب �رصك�س«  بال�سيارة من حدود  بعد خم�س ع�رصة دقيقة  2014، على 

مبحافظة القليوبية. ا�ستبك اأربعة ع�رص م�سلحًا هناك-بع�سهم يحمل اأحزمة نا�سفة-مع قوات الأمن 

ملدة �شبع �شاعات. و�أ�شفرت �لعملية عن مقتل �ثنني من �ل�شباط و�شتة من �لإرهابيني. و�أظهرت 
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�سورة ن�رصتها جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« الوجوه ال�سابة لبع�س الإرهابيني، وك�سف بيان اأن اأبًا 

وابنه كانوا اأع�ساء يف اخللية. بعدها متت م�ساركة ال�سورة على نطاق اأو�سع على �سبكة الإنرتنت من 

جانب اجلهاديني لتبني لأولئك الذين قد يكونون على احلياد اأنه ميكن لأي �سخ�س اأن يجاهد.

ا�ستمرت جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« يف و�سع ال�سرتاتيجيات كي جتذب ال�سباب يف م�رص، 

وتوّجه غ�سب ال�سباب للقتال من خالل اجلهاد. وقبيل �ساعات فقط من تفجري مديرية اأمن القاهرة يوم 

24 كانون الثاين/يناير 2014، اأ�سدرت اجلماعة ت�سجياًل �سوتيًا لأحد قادتها، اأبو اأ�سامة امل�رصي، 

نا�سد فيه ال�سباب غري اجلهاديني امُلحَبطني الذين اأ�سار اإىلهم بذكاء على اأنهم »ثوار«:

]ر�سالتنا[  هي  لإخواننا  الثوار �سد الطغيان:  اأيها  الثوار متّردوا  من اأجل �رصع الله، اأيها 
الأبطال  دافعوا عن  الإ�سالم. اأيها  الثوار  الأبطال... تقّبل الله  الذين  قتلوا منكم...اإخواين 

الثوار:  اعلموا  اأن  اإخوانكم  املجاهدين  يعانون ب�سبب  معاناتكم... فا�ستمعوا  اإىلنا.)43(

اأحجم امل�رصي عن انتقاد ال�سباب الفو�سويني ب�سبب عدم رفع راية ال�رصيعة يف احتجاجاتهم، 

ونا�سدهم بدل ذلك، قائاًل: »اإن املعركة اليوم لي�ست �سد فرد اأو �سخ�س اأو جماعة، املعركة اليوم 

هي �سد الإ�سالم«. وا�ستمرت جهود التجنيد التي قامت بها جماعة »اأن�سار بيت املقد�س«، عقب 

اإعالنها الولء لتنظيم الدولة الإ�سالمية، يف الرتكيز على الو�سول اإىل الإ�سالميني ال�ساخطني، حيث 

تظهر �أ�رصطة �لفيديو �لأخرية على نحو متز�يد مقاتلني يتحدثون بلهجات بّر م�رص ب�شورة ممّيزة، 

اأو يتخذون لهم اأ�سماء حركية، ت�سري اإىل اأنهم قدموا من بّر م�رص.

 �لعتد�ء�ت �جلن�شية  �ملزعومة  لرجال �ل�رصطة على �لن�شاء  �ملحتجز�ت، و�لتي  تعترب خطًا �أحمر  

بالن�سبة  اإىل الإ�سالميني، من بني العوامل التي تلعب دورًا مهمًا يف امل�ساعدة على جتنيد ال�سباب. 

قت �سخ�سيًا اثنتي ع�رصة حالة لفتيات حملن ]يف  فقد اّدعى نا�سط اإ�سالمي موؤّيد للعنف قائاًل: »لقد وثَّ

ال�سجن[«. واأو�سح قائاًل اإن »معظم من يحملون اأ�سلحة يفعلون ذلك ملواجهة طاغية  ]ال�سي�سي[  قتل 

]اآلف[  الأ�سخا�س يف يوم واحد، ودّمر قرى باأكملها.. والآن يعتدي جن�سيًا على املحتجزات«.

ي�ستغّل اجلهاديون ق�سيتي العتداء اجلن�سي والتعذيب لال�ستفادة من غ�سب ال�سباب. وهم يدركون 

اأن ق�سية العتداء اجلن�سي قد  تدفع الن�سطاء الذين يقفون على احلياد اإىل اأن يفقدوا �سوابهم، ولذلك 

فقد  ربطوا هجماتهم  بهذه النتهاكات مبا�رصة. يف اآذار/مار�س 2014، اأعلنت جماعة جهادية  

تدعى »اأن�سار ال�رصيعة  يف اأر�س الكنانة« م�سئوليتها  عن اغتيال اأكرث من ع�رصين فردًا من قوات 

الأمن. واأكّدت وزارة الداخلية يف وقت لحق مقتل الأفراد، وقالت اإن لديها دلياًل على اأن جماعة 

»اأن�سار بيت املقد�س«  هي  التي اأن�ساأت اجلماعة. وبّررت جماعة اأن�سار ال�رصيعة عمليات القتل 
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حتديدًا بالّدعاء باأنها قامت بها »انتقامًا  ل�رصف حرائرنا«. وقال نا�سط اإ�سالمي يف مقابلة: »كان 

ا�ستهداف مديرية الأمن يف املن�سورة انتقامًا للفتيات الالتي قتلن، واأخرىات تعّر�سن لالعتداء من 

بلطجية النظام«.

مبدئيًا، قد ي�سع املجّندون اجلدد جانبًا خالفاتهم حول الأهداف الأيديولوجية النهائية، ومي�سون 

قدمًا يف اأعمال العنف من اأجل امل�ساركة يف هذا النوع من النتقام. هذه الديناميكيات متّهد الطريق 

للتطّرف، و�سعود اجلماعات اجلهادية  املحلية  يف  م�رص.

اإحدى اأهم هذه اجلماعات املحلية هي »اأجناد م�رص«، التي اأعلنت م�سئوليتها عن العديد من 

الهجمات التي ت�ستهدف ال�رصطة. اإذ كان موؤ�ّس�س اجلماعة الراحل قد قاتل �سابقًا يف العراق و�سيناء، 

وا�ستخدم ما تعّلمه يف هذين امليدانني لتاأ�سي�س »اأجناد م�رص«. وعلى الرغم من اأن اجلماعة مل تعلن 

ر�سميًا الولء لتنظيم القاعدة، فاإنها اأقرب اإىل تلك اجلماعة منها اإىل تنظيم الدولة الإ�سالمية.)44( يف 

مرحلة معّينة، اأ�سارت جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« اإىل اأع�ساء اجلماعة باأنهم »اإخوة«، ولكن 

حدث انق�سام اأيديولوجي بعد اإعالن »اأن�سار بيت املقد�س« الولء لتنظيم الدولة الإ�سالمية.

تزايدت هجمات جماعة »اأجناد م�رص« ب�سكٍل مّطرد، من حيث خطورتها وتطّورها يف العام 

2014. ويوحي حتليل موقع الهجمات باأن اجلماعة تّتخذ من اجليزة مقرًا لها.)45( يف اأوائل ني�سان/

اأبريل 2014، زرعت اجلماعة ثالث عبوات نا�سفة خارج جامعة القاهرة؛ ما اأ�سفر عن مقتل عميد 

يف �ل�رصطة كان ي�شغل من�شب رئي�س مباحث �جليزة. و�أ�شفر هجوم �آخر يف �أيلول/�شبتمرب 2014 

عن مقتل �سابطني وجمّند قرب وزارة اخلارجية.

متّثل العودة النهائية للجهاديني املتجّولني الكرث )رمبا ي�سل عددهم اإىل ب�سعة اآلف( عاماًل اآخر 

من املرّجح اأن يزيد عمليات جتنيد اجلهاديني لل�سباب الإ�سالميني.

بيانات جماعة »اأجناد م�رص« حول م�سئوليتها عن هذه الهجمات رّكزت حتديدًا على الق�سا�س 

ملن قتلوا يف اعت�سام »ميدان رابعة« والعت�سامات الأخرى، والنتقام ل�رصف الإ�سالميات الالتي 

تعّر�سن اإىل العتداء اجلن�سي. والواقع اأن اجلماعة اأطلقت على حملتها ا�سم »ولكم يف الق�سا�س 

حياة«، وهذه العبارة جزء من اآية قراآنية. ميّثل فكر هذه اجلماعة مزيجًا �سامًا من ال�سلفية الثورية 

وال�سلفية اجلهادية، وهو موؤ�رص يبعث على القلق من التوجه النا�سئ للجهاديني امل�رصيني املحليني الذين 

رمبا ي�سرتكون يف الأفكار الثورية ال�سلفية، لكنهم تخّلوا عنها ب�سهولة، و�ساروا يف طريق ال�سلفية 

اجلهادية.
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رّكزت اجلماعة اأي�سًا على ن�رص اأفكارها، ون�رص مبداأ اجلهاد. ا�ستثمرت املوارد يف اإطالق عملية 

�إعالمية على �شبكة �لإنرتنت با�شم »�لكنانة« تن�رص مقالت ت�شّجع على �جلهاد، وت�شع �ملرّبر�ت 

الدينية التي تو�سح ال�سبب يف اأن اجلهاد يف م�رص يف العام 2015 له ما يرّبره. وقد فقدت �جلماعة 

الأمل يف ال�ستمرار بعد اأن قتلت قوات الأمن موؤ�ّس�سها، والعديد من عنا�رصها، ومعظمهم من 

�سغار ال�سن. وعلى الرغم من هذه النك�سات، فقد قتلت اجلماعة �سابطًا بعبّوة نا�سفة يف اأحد اأحياء 

القاهرة يف اآب/اأغ�سط�س 2015. )46( قد يكون م�سري هذه اجلماعة بعينها جمهوًل، وقد ل تقوم لها 

قائمة اأبدًا، لكنها �ست�ستمر يف كونها اأول جماعة جهادية ناجحة تظهر يف بّر م�رص بعد عزل مر�سي، 

وتت�رّصف ب�سورة م�ستقّلة اإىل حّد كبري. ومن املرّجح اأن تكون مبثابة م�سدر اإلهام جلماعات اأخرى 

يف امل�ستقبل.

عودة  اجلهاديني  املتجّولني  امل�ضريني:

متّثل العودة النهائية للجهاديني املتجّولني الكرث )رمبا ي�سل عددهم اإىل ب�سعة اآلف( عاماًل اآخر 

من املرّجح اأن يزيد عمليات جتنيد اجلهاديني لل�سباب الإ�سالميني واحتمال اأن تتحّول اجلماعات 

العنيفة يف بّر م�رص اإىل خاليا ن�سطة تابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية والقاعدة. وهناك �سابقة لذلك. 

فعندما عاد املقاتلون امل�رصيون من اجلهاد يف اأفغان�ستان يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي، 

عّجلت اأعمالهم بقدوم ال�سنوات الأكرث دموية حلركة التمّرد الإ�سالمية ال�سابقة.

األهم تنظيم الدولة الإ�سالمية الوح�سي والناجح العديد من ال�سباب الإ�سالميني للجهاد، وخا�سة بعد 

النت�سارات التي حققها يف العراق و�سوريا، والت�سّبب يف وقوع اإ�سابات كبرية يف �سفوف اجلي�س 

امل�رصي. وقد ان�سم عدد متزايد من الإ�سالميني اإىل �سفوف التنظيم، وقاتل اآخرون حتت لواء 

اجلماعات اجلهادية  يف ليبيا. وليزال تنظيم القاعدة اأي�سًا يحظى ب�سعبية كبرية بني من يرف�سون 

دعوة تنظيم �لدولة �لإ�شالمية باإقامة �خلالفة، ووح�شيته �لفظيعة. ويعترب فرع �لقاعدة يف �شوريا، 

»جبهة الن�رصة«، منوذجًا ناجحًا اآخر من وجهة نظر ال�سباب الإ�سالميني، وقد �سافر بع�س امل�رصيني 

لالن�سمام اإىل �سفوفها.

الكثري من اجلهاديني امل�رصيني الذين غادروا يف ثمانينيات القرن املا�سي ظلوا يف اخلارج للقتال 

يف مناطق مثل املغرب العربي، حيث ي�سري تقدير و�سعه مركز موؤّيد للحكومة، ويديره �سابط كبري 

متقاعد، اإىل اأن عدد هوؤلء يرتاوح بني 8 و10 اآلف م�رصي، على الرغم من اأنه ل ميكن التحّقق 

من هذه الأرقام ب�سورة م�ستقلة.)47( وتزعم ال�سلطات امل�رصية اأن 3 اآلف م�رصي على الأقّل 
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�سافروا لاللتحاق باجلهاد يف �سوريا منذ العام 2012، وهو الرقم الذي بلغ ذروته خالل رئا�سة 

مر�سي.)48( ومن امل�ستحيل اأي�سًا التحّقق من هذا الرقم، غري اأن مقاتاًل م�رصيًا يف �سفوف تنظيم 

الدولة الإ�سالمية يف �سوريا اأّكد يف مقابلة اأجريت معه خ�سي�سًا لهذه الدرا�سة اأن من املرّجح اأن عدد 

امل�رصيني ي�سل اإىل ب�سعة اآلف.

عندما ت�ساعدت حّدة احلرب يف �سوريا خالل فرتة مر�سي، �سّجع الدعاة املعتمدون من احلكومة 

امل�رصيني على ال�سفر اإىل �سوريا.)49( ويف حزيران/يونيو 2013 قال اأحد كبار امل�سئولني يف حكومة 

مر�سي اإن م�رص لن تعاقب املقاتلني العائدين من �سوريا، ورف�س الفكرة القائلة اإنهم ميكن اأن ي�سكلوا 

تهديدًا.)50( وقد اأثبت هذا النفي اأنه خمادع، لأن اجلهاديني امل�رصيني العائدين من اخلارج �ساركوا 

بالفعل يف هجمات. ظهر املثال الأبرز على ذلك عندما نّفذ رائد �سابق يف اجلي�س امل�رصي، �سبق اأن 

�سارك يف اأعمال جهادية عاملية، هجومًا انتحاريًا يف م�رص، متّثل يف حماولة اغتيال وزير الداخلية 

يف �أيلول/�شبتمرب 2013. كما قاتل زعيم جماعة  »اأجناد م�رص«  يف اخلارج، كما  ُذكر �سابقًا، 

وهناك مزاعم باأن اأع�ساء اآخرين يف اجلماعة �سافروا اإىل اأماكن مثل اليمن.

يعود  بع�س اجلهاديني الآخرين  اإىل م�رص ظاهريًا باأوامر من م�رصيني تقّلدوا منا�سب قيادية يف 

تنظيم �لقاعدة �أو تنظيم �لدولة �لإ�شالمية، ويرغبون يف �مل�شاهمة فيما يعتربونه جهادً� م�رصيًا و�عدً�. 

وحتى قبل اأن تعلن جماعة »اأن�سار بيت املقد�س« الولء لتنظيم الدولة الإ�سالمية، كانت الروابط 

بني اجلهاديني يف اخلارج والعمالء داخل اجلماعة قوية، لدرجة اأنه قيل لأحد ال�سباب الإ�سالميني 

الذين متت مقابلتهم، والذي حاول اللتحاق بجماعة »اأن�سار بيت املقد�س«، اإنه يف حاجة للعثور 

على جهادي م�رصي يف �سوريا كي ي�سهد له. ووفقاً ملا جاء يف مقابلة مع قيادي اإخواين من امل�ستوى 

املتو�سط يف اجليزة، فقد �سافر بع�س اأع�ساء جماعة الإخوان اإىل �سوريا يف العام 2012 واأوائل 

العام 2013، وعاد الذين التحقوا باجلماعات املت�سّددة اإىل م�رص بعد عزل مر�سي، وهم يتوقون  اإىل 

ممار�شة ما تعّلموه.

لقد األهمت قدرة تنظيم الدولة الإ�سالمية على انتزاع الأرا�سي من �سورية والعراق، اجلمهوريتني 

العربيتني القويتني �سابقًا، بع�س الإ�سالميني لالعتقاد باأن ال�سيء نف�سه  ميكن اأن يتحّقق يف م�رص. اإذ 

اأملح بع�س الن�سطاء الذين قابلتهم اإىل اأن اخلطوة املقبلة يف ت�سعيد املعركة �سد الدولة امل�رصية هي 

حماولة ال�سيطرة على اأحياء معّينة، وخا�سة يف املناطق التي ت�سكنها الطبقة العاملة مثل حلوان. 

وكانت حماولت القيام بذلك قد  ف�سلت يف املا�سي، غري اأن اإعالن تنظيم الدولة الإ�سالمية عن 

خالفته، وجناح اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة  يف ال�ستيالء على الأرا�سي ميكن اأن يلهم البع�س 

لكي  يعيد  املحاولة.)51( 
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هل ميكن  تقلي�س  حّدة  التمّرد  االإ�ضالمي؟

حتى كتابة هذه ال�سطور، مل تّتخذ احلكومة ول جماعة الإخوان امل�سلمني اإجراءات ميكن اأن تخّفف 

من ت�سعيد التمرد امل�سّلح، ونقل م�رص اإىل م�سار اأكرث اإيجابية. من جانبها، مل تقدم احلكومة امل�رصية 

اأي ا�سرتاتيجية مقنعة لكبح جماح التطّرف. وبدًل من ذلك، وا�سلت احلكومة ت�سييق اخلناق على 

كل الإ�سالميني، وراهنت يف الواقع على جدوى القوة الغا�سمة لواأد التمّرد امل�سّلح يف مهده. ورمبا 

تتحّمل جماعة الإخوان جزءًا من م�سئولية هذا التحّول نحو العنف، كما تظهر الأدّلة. ولكن اإذا قامت 

احلكومة  بتفكيك  �سبكة الإخوان، وا�ستمرت بتوجيه التهام اإىلها يف اأعمال العنف التي يرتكبها 

اجلهاديون، فال ميكنها  اأن تتوّقع اأن تكون لدى قيادة  اجلماعة القدرة  اأو الرغبة يف كبح جماح 

اأع�سائها عند احلاجة.

على الرغم من اأنهما عدّوان لدودان  يخو�سان �رصاعًا احل�سيلة �سفر، فاإن احلكومة وكبار قادة 

الإخوان العقالنيني لهم م�سلحة م�سرتكة  يف حتييد  هذا التمّرد اجلهادي النا�سئ، بقدر ما يبدو هذا 

 قدمًا يف الإ�سالحات 
ّ

الأمر م�ستبعدًا. نظام ال�سي�سي  يريد بطبيعة  احلال  ال�ستقرار من اأجل امل�سي

القت�سادية واأمن النظام. اأما بالن�سبة اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني، فاإن وجود تّيار جهادي يف 

اأيديولوجية  اجلهاديون  ال�سلفيون  ويرف�س  موّحد.  كتنظيم  اجلماعة  لبقاء  تهديدًا  ي�سّكل  �سفوفها 

الإخوان الأ�سا�سية للم�ساركة ال�سيا�سية والتغيري التدريجي، ويرون اأنها مرتّدة، يف حني ينظر كثري 

لة لقو�عد  من �لأع�شاء �لعنيفني يف جماعة �لإخو�ن �إىل قيادة �جلماعة، باعتبارها عاجزة وغري مُمثِّ

اجلماعة، وكما تظهر الأحداث الأخرية، فاإنهم على ا�ستعداد للتمّرد عليها.

ومبا  �أنه  ل توجد �أي موؤ�رّص�ت لدى �لطرفني على تخّليهما عن نهج  �حل�شيلة  �شفر جتاه �ل�رص�ع 

امل�ستمر، فاإن احلديث عن امل�ساحلة  ال�سيا�سية  يبدو �سابقًا  لأوانه يف اأح�سن الأحوال. بيد اأن هناك 

بع�س اخلطوات التي ميكن اأن يّتخذها كل طرف للتخفيف من ت�سعيد ال�رصاع امل�ستمر واحتواء 

العنف.

حتتاج احلكومة اإىل الت�سدي للدور الذي لعبته يف التطّرف امل�ستمر، عن طريق ت�سحيح الأو�ساع 

�ملزرية يف �ل�شجون، و�لإفر�ج عن �ملحتجزين �لذين مل يرتكبو� �أعماًل �إجر�مية، ووقف ممار�شات 

مثل الختفاء الق�رصي وعمليات القتل املزعومة خارج نطاق الق�ساء، والعتداءات اجلن�سية التي 

توّفر للجهاديني اأداة اأ�سا�سية للتجنيد.

كما يتعنّي على احلكومة معاجلة الق�سور يف حتليل التهديدات التي جتمع الإخوان ال�سباب مع 

�ل�شلفيني �جلهاديني  �ملتمّر�شني. ذلك �أن هذ� �لنهج �لقائم على مقولة »حّل و�حد ي�شلح للجميع« 
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م�سريه الف�سل يف مكافحة التطّرف، يف املقام الأول، لأنه ل ي�ستغل اخلالفات املحتملة التي قد ت�سمح 

للحكومة بتفريق هذ� �ملزيج �ملعّقد من �لعنا�رص �لفعالة �لعنيفة و�لنت�شار عليها. ويتعنّي على �حلكومة 

اأن ت�ستخدم  امل�سهد  املتفكك  لتيار الت�سّدد  الإ�سالمي ل�ساحلها، وتوّفر م�سارًا �سيا�سيًا  بدياًل  لالإ�سالميني 

غري العنيفني الذين ل يوافقون على امل�سار احلايل، ويرغبون يف القفز من ال�سفينة  قبل اأن تغرق.

وينبغي اأن تكون احلكومة واثقة من موقفها القوي عند اّتخاذ هذه التدابري؛ ذلك اأن توفري م�سار 

يف�سي اإىل امل�ساركة  ال�سيا�سية، وتخفيف التكتيكات  الأمنية  الأق�سى والأكرث ع�سوائية  لن  يكون  

عالمة على ال�سعف، بل ا�سرتاتيجية  ذكية من �ساأنها  اأن  ت�سّجع على  املزيد من الدعم الدويل.

يجب على جماعة الإخوان اأن تت�سالح مع واقع النظام ال�سيا�سي يف مرحلة ما بعد مر�سي، 

والعرتاف بالتهّور يف حتميل احلكومة امل�سئولية الكاملة عن اللجوء اإىل العنف وماأزق الإخوان 

اإىل الأ�سوات  اأن تكبح جماح املحّر�سني الداخليني، وترف�س ال�ستماع  اأن عليها  احلايل. كما 

املتطّرفة. وبدًل من انتظار وقوع انقالب م�ساّد اأو ح�سول مواجهة دموية لت�سوية ح�ساباتها مع 

النظام، يجب اأن ت�سعى اجلماعة للتو�سل اإىل ت�سوية معه. وينبغي على املحاورين الغربيني الذين ل 

يزالون على توا�سل مع قيادة الإخوان تعزيز هذا الواقع. اإذ  ميكن  للقيادة  العليا للجماعة ا�ستغالل 

ل  ثقلها ومعرفتها بالتنظيم وم�سادر متويله  ملواجهة  �سعود  املجموعة الثورية. وبقدر ما يبدو التو�سّ

اإىل ت�سوية �سيا�سية اأمرًا م�ستبعدًا  اليوم، فقد يكون م�ستحياًل  لع�رصات  ال�سنني  اإذا ما انت�رص الف�سيل 

الذي ي�سعى اإىل املواجهة  يف جماعة الإخوان.

اإن العرتاف بالعواقب املدّمرة لتنامي التطّرف بني ال�سباب الإ�سالميني اأمر بالغ الأهمية، ول 

تقّل جهود احلكومة لوقف مثل هذا النتقال  املّطرد نحو التمّرد  امل�سلح  اأهمية عن هزمية جماعة 

»اأن�سار بيت املقد�س« يف �سيناء. وبخالف ذلك، �سوف ت�ستمر الأزمات يف هّز ا�ستقرار م�رص، 

مايعوق اأي اأمل يف حتقيق تقدم �سيا�سي وانتعا�س اقت�سادي. وب�سبب �سكانها وجغرافيتها واأهميتها  

لالإ�سالميني يف جميع اأنحاء العامل، ميكن اأن ت�سهد م�رص امللتهبة م�ستويات من الدمار، تتجاوز تلك  

التي حلقت باملنطقة جّراء ال�رصاعات يف العراق وليبيا و�سوريا.

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر
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هذه  مو�سوع  وا�سع  ب�سكٍل    gnirotinoM  CBB موقع  غّطى   وقد 

القنوات. اأنظر:

“Pro-Brotherhood Media Air Calls for Violence,” BBC, February 23, 2015,
www.bbc.co.uk/monitoring/probrotherhood-media-air-calls-for-
violence;
“Egypt’s Brotherhood Expands Media Machine,” BBC, December 8, 
2014,
www.bbc.co.uk/monitoring/egypts-brotherhood-expands-media-
machine;
“Egypt’s Brotherhood Media in Freefall,” BBC, September 3, 2015, 
www.bbc.co.uk/monitoring/egypts-brotherhood-media-machine-in-
freefall.

29- اللقاء الكامل لل�سيخ حممد عبد املق�سود مع ال�سيخ �سالمة عبد القوي 

 7 ،AljazeeraTV1  يف قناة رابعة، �رصيط فيديو على يوتيوب ن�رصته قناة

اآذار/مار�س 2014،

 www.youtube.com/watch?v=iE0v5Lz4KFk

»فتوى حكم قتل الق�ساة واملفتي ومن �سارك يف اإعدام الأبرياء،   – 30
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ع�سام تليمة«، �رصيط فيديو ن�رصته قناة مكملني، 17 اأيار/مايو 2015،

www.youtube.com/watch?v=-XiWc5Z5dSE

ال�سي�سي  جي�س  مبهدلة  �سيناء  ولية  عبدالقوي:  �سالمة  »ال�سيخ   -31

على  فيديو  �رصيط  �سيناء«،  من  الهروب  اإىل  اجلنود  ويدعو  ال�سهيوين 

موقع يوتيوب ن�رصته قناة اجلزيرة، 4 متوز/يوليو 2015،

www.youtube.com/watch?v=uEXLzqvnoWs

اآذار/  30 يف  زيارتها  متت  فاي�سبوك،  على  فتحي  حممود  32-�سفحة 

مار�س 2014،

www.facebook.com/M.FATHY001/posts/730305393667615 

على  واحلرب   )8( الثورة  طريق  على  ر�سائل  فتحي،  حممود  املهند�س 

حممود  ن�رصه  يوتيوب  على  فيديو  �رصيط  ال�ساخنة،  والثورة  الإ�سالم 

فتحي، 25 كانون الثاين/يناير، 4102،

 www.youtube.com/watch?v=Jj73z-QCy3k

ا�ستهداف  اإىل  املقاومة  حركات  يدعو  عو�س  حممد  »امل�ست�سار   -33

الثوار«، �رصيط فيديو على يوتيوب ن�رصته  الإعالميني املحّر�سني على 

قناة م�رص الآن، 26 كانون الثاين/ يناير 2015،

https://www.youtube.com/watch?v=l15AtAINiD0
34- Mokhtar Awad and Samuel Tadros, “Allah Versus KFC,” Foreign 
Policy, February 27, 2015,
http://foreignpolicy.com/2015/02/27/allah-versus-kfc-egypt-arab-
spring-terrorism/.
35- Firas Abi Ali, “Egypt’s Stability Threatened by Militants in Three-
to-Seven Year Outlook With Energy, Infrastructure, and State Assets 
Key Targets,” IHS Jane&<rsquo;s< em=»»>, May 31, 2015,
www.janes.com/article/51899/egypt-s-stabil ity-threatened-
by-militants-in-three-to-seven-year-</rsquo;s<>5<rsquo;s< 
em=»»>outlook-with-energy-infrastructure-and-state-assets-key-
targets.</rsquo;s>

36- ميكن الطالع على الوثيقة الأ�سلية على الرابط التايل،

http://egyptcall.org

37- »بيان من الإخوان امل�سلمني بخ�سو�س بيان نداء الكنانة«، موقع 

اإخوان اأونالين، 28 اأيار/مايو 2015،

 http://www.ikhwanonline.com/BrotherhoodStatements/50/Default.
aspx
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38- ميكن حتميل �لكتاب عرب زيارة �لر�بط �لتايل:

www.m5zn.com/d/?15622076 

�سدر بيان الهيئة ال�رصعية على الإنرتنت يف 22 اآب/اأغ�سط�س 2015. 

 http://qalyubiagate.com/?p=46831 :اأنظر

ون�رص القيادي يف جماعة الإخوان جمال عبدال�ستار مقاًل على املوقع نف�سه 

بعد ب�شعة �أيام حمل عنو�ن »خطوط فا�شلة بني �ل�شلمية و�لثورية« ورّدد 

بع�س املوا�سيع الرئي�سة الواردة يف الكتاب. اأنظر:

http://qalyubiagate.com/?p=47120 

وقد متت الإ�سارة اإىل الوجود املزعوم للجنة التي مل ي�سمع بها اأحد حتى 

»جلنة  مثل  جديدة  هيئات  عن  ال�سادرة  البيانات  يف  عّدة  مرات  الآن، 

ال�سباب املركزية يف جماعة الإخوان،

www.facebook.com/1476952175961437/photos/a.1477007879289
200.1073741828.1476952175961437/1477433209246667/?type=1
&fref=nf 

وقد اعرتف بوجودها الع�سو البارز يف جماعة الإخوان عمرو دّراج يف 

مقابلة مع التلفزيون العربي يف اآب/اأغ�سط�س 2015،

 http://www.masralarabia.com/توك-شو/-710203فيديو-دراج-بيان-جلنة-
شباب-اإلخوان-والهيئة-الشرعية-حقيقية-وتعبر-عن-اخليار-الثوري 

الإخوان  جماعة  من  لعلماء  ر�سمية  غري  جمموعة  هي  اللجنة  اأن  ويبدو 

واآخرين موؤيدين لها اأكرث منها لقياديني كبار مت تكليفهم باإجراء الدرا�سة 

املوجودة يف الكتاب حول اأ�ساليب مقاومة احلكومة امل�رصية.

39- للمزيد من املعلومات حول حركة اأحرار، اأنظر: »حركة اأحرار.. 

الثاين/ اليوم، 30 ت�رصين  الله«، امل�رصي  األرتا�س مبا ل يخالف �رصع 

نوفمرب 2012،

 www.almasryalyoum.com/news/details/254137 

وم�سطفى ها�سم، »حركة اأحرار تزعم اأن احلكم الع�سكري يف م�رص مل 

ينته اأبدًا«، املونيتور، 2 كانون الثاين/يناير 2014،

 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/01/ahrar-
movement-egypt-military-rule.html

40- موقع حركة اأحرار، متت زيارة املوقع يف 1 ت�رصين الأول/اأكتوبر 

www.ahrarmovement.com ،2014

Tadros, Egyptian Islamism :41- للمزيد من املعلومات، اأنظر

42- Mokhtar Awad and Samuel Tadros, “Bay`a Remorse? Wilayat 
Sinai and the Nile Valley,” CTC Sentinel 8, no. 8 (August 2015),
www.ctc.usma.edu/posts/baya-remorse-wilayat-sinai-and-the-nile-valley.



رواق عربي

100

العدد 70

ت�ضاعد التمّرد االإ�ضالمي يف م�ضر

43- اأبو اأ�سامة امل�رصي، »كلمة �سوتية لالأخ املجاهد اأبي اأ�سامة امل�رصي 

بعنوان »ان�رصوا الله ين�رصكم«، ت�سجيل �سوتي، 21:17،

https://archive.org/details/onsr-o.

العام 2014 مت ن�رص ت�سجيل �سوتي على �سبكة الإنرتنت  44- يف بداية 

اأمين  القاعدة  تنظيم  زعيم  مببايعة  مبكرًا  وتعّهدًا  اجلماعة  �سعار  يحمل 

يحمل  وكان  يوتيوب  على  البداية  يف  الت�سجيل  حتميل  مت  الظواهري. 

من  الورقة  هذه  موؤلفا  متكن  وقد  م�رص،  اأجناد  جلماعة  الأول  ال�سعار 

�لر�بط  على  �إليه  �ل�شتماع  وميكن  حذفه.  يتم  �أن  قبل  �لت�شجيل  �لتقاط 

التايل،

https://soundcloud.com/mokhtar-awad-1/ajnad-misr-audio-
statement-1
45- Mokthar Awad, “Ajnad Misr: The Rise of Homegrown Egyptian 
Jihadists,” Tahrir Institute for Middle East Policy, September 18, 
2014,
http://timep.org/commentary/ajnad-misr-rise-homegrown-egyptian-
jihadists/.
46-Menan Khater, “Ajnad Misr Claims Responsibility for Heliopolis 
Bomb Explosion,” Daily News Egypt, August 10, 2015, 
www.dai lynewsegypt.com/2015/08/10/ajnad-misr-claims-
responsibility-for-heliopolis-bomb-explosion/.

47- م�سطفى ها�سم، »تنظيمات جهادية م�رصية ت�سّخ اآلف املقاتلني لـ 

»داع�س«، دويت�سه فيله، 13 ت�رصين الأول/اأكتوبر 2014،

http://www.dw.com/ar/-تنظيمات-جهادية-مصرية-تضخ-مقاتلني-باآلالف

a-17989768/لـداعش

يف  �لإ�شالمية  �لدولة  تنظيم  يف  »م�رصيون  عبد�حلافظ،  �شربي   -48

العراق وال�سام«، موقع اإيالف، حزيران/يونيو 2014،

www.elaph.com/Web/News/2014/6/918225.html 

ا�ست�سهدوا  الذين  اجلهاديني  من   280 معلومات  حتّلل  درا�سة  لت   تو�سّ

اأن امل�رصيني  اإىل  يف �سورية بني متوز/يوليو 2012 واأيار/مايو 2013 

�سّكلوا حواىل 10 يف املئة من القتلى. اأنظر:

Aaron Y. Zelin, Evan F. Kohlmann, and Laith al-Khouri, Convoy of 
Martyrs in the Levant: A Joint Study Charting the Evolving Role of 
Sunni Foreign Fighters in the Armed Uprising Against the Assad 
Regime in Syria (Washington, DC: Washington Institute for Near 
East Policy, June 2013),
www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ze-
lin20130601-FlashpointReport.pdf.
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قّدرت درا�سة اأخرى ت�ستند اإىل معلومات من م�سادر مفتوحة يف كانون 

�لأول/دي�شمرب 2013 عدد امل�رصيني اآنذاك بني 119 و385. اأنظر:

Aaron Y. Zelin, “ICSR Insight: Up to 11,000 Foreign Fighters in Syria; 
Steep Rise Among Western Europeans,” International Center for the 
Study of Radicalization and Political Violence, December 17, 2013,
http://icsr.info/2013/12/icsr-insight-11000-foreign-fighters-syria-
steep-rise-among-western-europeans.
49- Dan Murphy, “Is Egypt’s Muslim Brotherhood Backing a Jihad in 
Syria?,” Christian Science Monitor, June 14, 2013,
www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2013/0614/
Is-Egypt-s-Muslim-Brotherhood-backing-a-jihad-in-Syria-video. 
50- Aya Batrawy, “Egypt Says Citizens Free to Join Fight in Syria,” 
Associated Press, June 14, 2013,
http://news.yahoo.com/correction-egypt-syria-story-174634201.html.
51- Islamist supporters of Morsi did take control briefly of Dalga 
by force following the coup and terrorized the Christian population 
before the police recaptured it in September 2013. See Patrick 
Kingsley, “Egyptian Authorities Recapture Islamist-Held Town,” 
Guardian, September 16, 2013,
www.theguardian.com/world/2013/sep/16/egyptian-police-
recapture-islamist-town-delga.
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الإ�سالمية،  الدولة  تنظيم  �سعود  اأثر  بتق�سي  املقالة  هذه  ُتعنى  التفكري،  تنظيم  باب  من 

املعروف اإعالمًيا با�سم داع�س، على الأو�ساع احلقوقية وال�سيا�سية يف املجال العربي، والعامل، 

حتت  الواقعني  اأو�ساع  يخ�س  اأول  م�ستوى  الأثر:  لذلك  م�ستويات  ثالثة  اإىل  بالن�سب  وذلك 

�سلطة داع�س مبا�رصة، وم�ستوى ثاٍن يت�سل بنمط تفاعل احلكومات املحلية مع هذا ال�سعود، 

ثم م�ستوى ثالث يتمثل يف تغريات �سلوك القوى الدولية النافذة نتيجة ل�سعود الكيان الإرهابي. 

على اأن املقالة �ستبداأ مبحاولة ر�سم مالمح اأولية لداع�س؛ مبا ميهد لال�ستدلل على الأو�ساع 

احلقوقية وال�سيا�سية املراد تناولها.   

داع�س فى العامل.. 

االآثار احلقوقية وال�ضيا�ضية 

لظهور كائن جمنون

*  مفكر �سوري.

مقال

يا�سن �حلاج �سالح *
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يف اأ�ضول داع�س وبنيتها:

نظام  مع  املتماهية  نِّية،  ال�سُّ العراقية،  بالبعثية  القاعدة  منظمة  التقاء  من  داع�س  تولدت 

القاعدة   .2003 للبلد عام  �لأمريكي  �لعر�قي بعد �لحتالل  �ملخترب  �شد�م ح�شني، وذلك يف 

ذ�تها، على نحو ما تخلقت يف �ملخترب �لأفغاين، هي نتاج �لتقاء �لوهابية �ل�شعودية مع �لُقطبية 

امل�رصية، وهو ما يرمز اإىله قائدا القاعدة، ال�سعودي اأ�سامة بن لدن ووريثه امل�رصي اأمين 

الظواهري. من الوهابية التي ن�ساأت يف جند يف القرن الثامن ع�رص اأخذت القاعدة �سكال اأوليا 

من عقيدة احلاكمية الإلهية، ورف�سا لـ«الو�سائط«، اأي رف�سا عمليا للفن والثقافة والتاريخ، 

اأخذت  القطبية امل�رصية  الإ�سالم، وال�سني منه حتديدا. ومن  قتالًيا، ومتركزا حول  ومنزًعا 

احلاكمية  من  ت�سددا  اأكرث  و�سيغة  باجلاهلية،  املو�سوم  احلكم  على  اخلروج  نزعة  القاعدة 

الإلهية، التي تعني اخت�سا�س الله بالت�رصيع، وتكفري الدول واملجتمعات التي ل حتتكم اإىل »ما 

�أنزل �لله«. ومنهما معا ت�شكل �مليل �ملعا�رص �إىل �لعي�س د�خل �لدين، د�خل عامل مفرط �لتنظيم 

»اجلهاد«،  بالقوة/  العامل  هذا  حّيز  تو�سيع  واإرادة  الدينية،  والنواهي  الأوامر  من  واحل�رص 

لي�سمل بلدان امل�سلمني، والعامل ككل يوما. وهو ما مل يلق اإل التعزيز، اإذ اإن العي�س يف الدنيا 

مل يوفر مل�سلمني كثريين، ويف الربع الأخري من القرن الع�رصين على نحو خا�س، كرامة اأو 

عدالة، اأو ر�سوخا يف العامل.

خالل  الإ�سالم  تاريخ  اأن  اإىل  الإ�سارة  تفيد  الدين«  يف  »العي�س  نقطة  اأهمية  ندرك  وكي 

اأربعة ع�رص قرنا هو، يف وجه اأ�سا�سي من وجوهه، تاريخ امتالك امل�سلمني لدينهم يف غيبة اأية 

�سلطات اإ�سالمية، اأو بعيدا عنها وخارجها، وبالنفور منها غالبا. كانت هذه يف الغالب �سلطات 

ع، وقلما يتعرف عموم امل�سلمني على �سيء يخ�سهم فيها. وكان امتالك  خارجية، تنهب وُتخ�سِ

امل�سلمني للدينيعني اأن ُيحّوروه لينا�سب حياتهم، واأن يعي�س الدين يف داخل النا�س، وهذا خالفا 

ال�سلطة وتقرر �سحيحه، وحتكم  النا�س يف داخله، والذي متتلكه  ال�سلطة الذي يعي�س  للدين/ 

النا�س به. الوجهة التاريخية لالإ�سالميني جميعا، وال�سلفيني اجلهاديني بخا�سة، هي نزع الدين 

من النا�س، واإخ�ساعهم له ك�سلطة خارجية. 

يف العراق، تلونت القاعدة بلون عراقي، ي�ساف اإىل لونيها النجدي وامل�رصي، م�سدره 

�شباط خمابر�ت وجي�س �شد�م ح�شني من ذوي �لأ�شول �ل�شنية �لذين وجدو� �أنف�شهم مق�شيني 

خارج احلكم، جمردين، لي�س من امتيازات غري عادلة فقط، واإمنا كذلك من فر�س العمل 

مرحلتهم  ُيحقِّر  �ساعد  طائفي  �سياق  ويف  اجلديد،  العراق  يف  العامة  احلياة  يف  وامل�ساركة 

داع�س يف العامل: االآثار احلقوقية وال�ضيا�ضية لظهور كائن جمنون
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�لدولة  حل  �لبلد  �إىل  ت�رصبها  �شهل  �لتي  �لقاعدة  خمرية  مع  �ل�رصط  هذ�  وتقاطع  وبيئاتهم. 

واجلي�س العراقي؛ وهو ما �سهل اندفاعهم يف اجتاهات مت�سددة، كان ال�سري على دربها قد بداأ 

من ت�سعينيات القرن الع�رصين على يد �سدام ح�سني �سخ�سيا.كانت البعثية العراقية وقتها توغل 

نزعات  باملقابل،  ومكت�شبة،  حترري،  �جتماعي  م�شمون  �أي  من  متجردة  �لنحطاط،  يف 

عرقية اأو عن�رصية عربية، ونكو�سا بدوّيَا على ال�سعيد الجتماعي والقيمي. 

واأ�سهم يف تغذية الق�سوة الوح�سية التي مل تكن غريبة على اأجهزة نظام �سدام واقعة وفود 

العراق  دولة  اأعلن  الذي  الزرقاوي  م�سعب  اأبو  الكلمة،  معنى  بكل  �سفاح  اأردين  جماهد 

»اجلهاد« يف  على  الرجل  تدرب  �سجن،  جانحة وجتربة  �سرية  بعد   .2006 عام  الإ�سالمية 

اأفغان�ستان، ومنها جاء اإىل العراق بعد الحتالل الأمريكي، وكان يذبح بيديه رهائن غربيني 

وغريهم، ويهاجم م�ساجد �سيعية، ويقتل كل مرة الع�رصات من ال�سيعة، على نحو اأثار حفيظة 

اأ�سامة بن لدن نف�سه. 

ق�شوة عامله، ثم خرب  �ألرِف  �شنو�ت �شد�م،  �شاًبا يف  �ليوم هم من جيل كان  وقادة د�ع�س 

ق�شوة ممزوجة بالكر�هية على يد �ملحتلني �لأمريكيني و�حلكام �ل�شيعة �جلدد. �إنهم �شليلو عامل مل 

يعرف �سيا�سة ول ثقافة ول بهجة عي�س، ولدوا يف �سبعينيات القرن الع�رصين حني كان العراق 

يغرق تدريجيا يف الظالم ال�سيا�سي، ويف ريوع النفط ويف احلروب. وخرج غري العراقيني 

من جماعة داع�س من بيئات ل تختلف كثريا، اأعمارهم تتدنى عن اخلم�سني، ويبدو اأن اأكرث 

القادة اأربعينيون وثالثينيون. ويف �سرية كثرٍي منهم جتارب �سجن.

جرى  �لتي  �لإ�شالمية  �لمرب�طورية  �ملخيلة  و�ل�شّد�مي  �لقاعدي  �جلذرين  بني  ويجمع 

نقد جدي  يطلها  الإعالم، ومل  املدار�س وو�سائل  تعممها  املا�سي، وكانت  القرن  تعريبها يف 

يف �أي وقت. �أفكار �لفتح و�لقوة و�ملجد �حلربي و�ل�شتيالء على �لبلد�ن و�لأر��شي �عتربت 

غالبا م�سدر فخر قومي عربي)بعثي بخا�سة( وديني اإ�سالمي، قدر الأمة ب�سورة ما، ولي�س 

�سيئا من عوار�س التاريخ املحرجة. داع�س والقاعدة ذاتها هي قوة تو�سع و�سيطرة حربية، 

وفر�س �سيادة دينية يف مواقع �سيطرتها.  

اأكرث وح�سية، رمبا لكونها خارج  وعلى نحو ما تظهر يف �سوريا على الأقل، حيث هي 

ال�سمولية  والدولة  الإرهابية  املنظمة  بني  داع�س  الجتماعية، جتمع  و�سبكات روابطها  بيئتها 

وال�ستعمار ال�ستيطاين. ياأخذ التنظيم الإرهابي من جذره القاعدي التمرد على العامل، لي�س 

كقوى ودول، ول حتى كقوانني تعك�س تف�سيالت الأقوياء النافذين وم�ساحلهم، ولكن اأي�سا 
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كمفهوم ملجال الإن�سان. العامل لي�س م�سلحة عامة، ميكن العرتا�س على نظامه يف كل وقت 

با�سم هذه امل�سلحة بالذات، ومن اأجل تعبريات اأكرث عدالة ودميقراطية عنها.على العامل اأن 

يخ�سع لنظرة التنظيم وقواعده كي يكون مقبول. ت�ستوي يف هذه النظرة املنظمات الإ�سالمية 

املخابراتي  العن�رص  وبحكم  داع�س،  لكن  �سابق.  جيل  يف  الي�سارية  الإرهابية  واملنظمات 

)»جبهة  اإرهابية  منظمة  اإىل  منه  كبري  خمابرات  جهاز  اإىل  اأقرب  هو  تكوينه،  يف  ال�سدامي 

الن�رصة«، باملقابل، منظمة اإرهابية اأكرث(، وهو لذلك معاٍد للمجتمع الذي ي�سيطر عليه، ولي�س 

فقط للدولة ومن ميثلونها.ومنهج �لتنظيم يف �حلكم يبدو موروثا عن منهج نظام �شد�م، �لبدء 

بالقتل من باب ك�رص عني وظهر املجتمع، واحليلولة دونه ودون اأي مقاومة. معلوم اأن من 

اأول ما فعل �سدام وقت اإزاحته اأحمد ح�سن البكر عام 1979، كان قتل العديد من رفاقه يف 

العراقيني،  بال�سيوعيني  البط�س  اأي�سا  فيه  اجتمع  �سياق  وهذا يف  احلاكم،  البعث  قيادة حزب 

وبحزب الدعوة ال�سيعي، ثم بعد حني، ومبوازاة احلرب مع اإيران، حرب »الأنفال« �سد 

الكرد، وجمزرة حلبجة الكمياوية 1988. 

ومن هذا الباب، ولكن اأي�سا على اأر�سية عقيدة احلاكمية الإلهية التي �ساغها اأبو الأعلى 

املودودي يف اأربعينيات القرن الع�رصين، متاأثرا بنموذج الدولة ال�سمولية ال�سيوعي والنازي، 

يعر�س داع�س �سمات حكم �سمويل، ل ف�ساءات عامة فيه، ول اأج�سام و�سيطة، ول ف�سال بني 

احلياة اخلا�سة واحلياة العامة. ومثل كل الدول ال�سمولية يجري ت�سخري التعليم للتلقني العقدي، 

وجتري ع�سكرة التعليم، واإعداد ال�سغار ليكونوا جنودا للدولة، واأداة لإخ�ساع ال�سكان يف 

الداخل، والتو�سع يف اخلارج. ومثل النظم ال�سمولية لدى داع�س عقيدة »علمية« مع�سومة، 

ال�سلفية اجلهادية، وي�سميها اأهلها »الإ�سالم«، ويفر�س على ال�سكان العي�س يف عاملها املغلق، 

مع احلر�س على األ يت�رصب اإىلهم تلوث من اخلارج. من هنا التحكم بالت�سالت، وقد األغى 

داع�س م�ستقبالت الإنرتنت امل�ستقلة يف الرقة يف متوز 2015، و�سار الت�سال بال�سبكة مير 

م بها كليا. يجري تفريغ �للغة �أي�شا من �خل�شو�شية،  كَّ ح�رص� عرب مر�كز �إنرتنت مر�قبة وُمتحرَ

لالحتاد  مميز�  كان  نحو  على  وحياتهم،  �لنا�س  جتارب  عن  �أجنبية  لغوية  قو�لب  وتفر�س 

ال�سوفييتي وما �سابهه من دول، ول�سوريا البعثية ذاتها.

امل�ستمر  وال�رصاع  امل�ستمرة  احلركة  اأولهما  اإ�سافيتان:  خا�سيتان  بال�سمولية  وتت�سل 

وال�ستعرا�سات  امل�سهدية،  الإعدامات  ذلك  ومن  العادية،  احلياة  �سد  امل�ستمرة  و«الثورة« 

القتالية التي من اأهدافها اإبقاء املحكومني مرتاعني، مك�سوري العزائم. هذا املهرجان الدائم، 

عند  فعالية  و�رصط  وجود  �رصط  �ملحكومني،  �أنظار  �أمام  لنف�شها  �لد�ئم  �ل�شلطة  ��شتعر��س 
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الدول ال�سمولية. وثانيتهما احلرب والتو�سع اخلارجي، والرف�س املبدئي لل�سلم. ميكن اإجمال 

هذين ال�رصطني، وقد اأ�سارت اإىلهما معا حنة اآرندت يف كتابها عن »اأ�سول التوتاليتارية«، 

بالتو�شع:�لتو�شع �لد�خلي و�لتو�شع �خلارجي. �ل�شمولية، يف ر�أيي، �إمربيالية د�خلية تت�شع نحو 

الداخل، على ح�ساب املجتمع واأج�ساد النا�س، وتتو�سع يف اخلارج حيثما اأمكنها. واأ�سطورة 

امل�رصعة  العقيدة  امل�سلمني، وت�سفي غليلهم، وتذل خ�سومهم هي  ُتِعّز  التي  الإ�سالمية  اخلالفة 

لهذا الكيان، مثلما كانت ال�سيوعية هي العقيدة امل�رصعة لالحتاد ال�سوفييتي.  

اإ�رصائيل  ويف املقام الثالث، داع�س ا�ستعمار ا�ستيطاين قائم على التو�سع والإحالل، مثل 

لي�سوا  الدواع�س  اأر�سهم.  من  اجلزائريني  يطردوا  مل  الذين  اجلزائر  يف  للفرن�سيني  وخالفا 

التكوين،  بالغ احلداثة والت�سنيع، طوعي  �سكان دولة، بل هم كيان معومل،  اأو  اإقليم  اأهايل 

البلدان.  ع�رصات  من  وافد  بخا�سة  والديني  الع�سكري  داع�س  كادر  وراثيًا،  ع�سويا  ولي�س 

بالتهجري  اإن  ال�سكان،  من  ال�ساحلني  غري  من  التخل�س  على  التنظيم  يقوم  نف�سه  الوقت  ويف 

اأو القتل. والأمر يتعلق يف �سوريا بظاهرة تبدلت �سكانية كبرية، هي مبثابة تطهري عرقي، 

مع ال�ستيالء على اأمالك املهجرين واملقتولني، واإ�سكان امل�ستوطنني املجلوبني مكانهم. جرى 

ال�ستيالء على بيت اأ�رصتنا يف الرقة يف عام 2014، واأ�سكن فيه »جماهد« من اأوزبك�ستان، 

ومثل ذلك كان م�سري بيت اأخي، وبيوت اأ�سدقاء معارف كثريين. 

اأحوال ال�ضكان يف دولة داع�س:

تلقي املعطيات والتقديرات املذكورة اآنًفا فكرة اأولية عن اأحوال ال�سكان يف ظل حكم داع�س. 

وفيما يلي معطيات اإ�سافية. 

بدايًة، هناك ف�سل �سارم بني اجلن�سني، مع حظر خروج املراأة من بيتها وحيدة، فاإن كان 

معها مرافق وجب اأن يكون من »حمارمها«. الن�ساء يرتدين، ح�رصا وق�رصا، لبا�سا اأ�سود مع 

نقاب اأ�سود م�سدل على وجوههن، ويجب اأن يكون م�ساعفا فال ي�سف عن وجوههن. وهو ما 

يطبق اأي�سا على غري امل�سلمني من »اأهل الكتاب«، اأ�رصة اأرمينية اأو اأ�رصتان، م�سيحيون دينا، 

باقون يف �ملدينة. �لرجال ملزمون باإرخاء حلاهم، وحمالت �حلالقة �لرجالية ممنوعة. لي�س 

للرجال �شكل قيا�شي، لكن �لطبيب �ل�شتيني �لذي كان يرتدي ربطة عنق وجد نف�شه مم�شوكا 

من ربطة عنقه على يد داع�سي تون�سي يف ع�رصينات عمره، كان يزعق يف وجهه: ملاذا ت�سع 

ر�سنا يف رقبتك، �سيخ؟ 
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األغيت منه العلوم الجتماعية والعلوم الطبيعية، ويقت�رص على مواد دينية متنوعة  التعليم 

واللغة العربية واحل�ساب، وبالطبع التدريب الديني الع�سكري. عمليات القتل يتواتر اأن جتري 

يف �شاحات عامة بحيث ير�ها �أكرب عدد من �لنا�س. و�أ�شكال �لتعذيب مبتكرة، وت�شتعاد �أ�شكال 

قدمية من القتل مثل قطع الرءو�س وال�سلب والرمي من مواقع مرتفعة، واأ�سكال جديدة اأي�سا 

ا�سمه  الرقة،  �سمال  �سحيق  اأر�سي  �سخ�س يف جتويف   3000 نحو  والدفن: رمي  القتل  من 

الهوتة، وبع�س من رموا فيها كانوا اأحياء. 

اأو  �سيا�سية  حقوق  باأية  يتمتعون  ل  لكنهم  الطعام،  يف  �سح  من  عموما  النا�س  يعاين  ل 

اأ�سهل  اجتماعية، ول حتى حق م�سمون يف احلياة. عامل داع�س خارج احلق، وقتل النا�س 

من �رصبة املاء عند الدواع�س. 

على اأن امللمح الأبرز لداع�س يت�سل باحلياة الدينية. للوهلة الأوىل يبدو اأن داع�س انت�سار 

الإ�سالم و�سلطانه. يف واقع الأمر حتول الإ�سالم اإىل اأداة حكم، اأو اأداة احلكم الرئي�سية، مع 

كونه يف الوقت نف�سه الأ�سا�س اللغوي الأيديولوجي لعامل داع�س. الإ�سالم كاإميان �سخ�سي حي 

وكعالقة اجتماعية م�ستقلة بني النا�س يزول كليا مل�سلحة الدين ك�سلطة وقوة خارجية. وبينما 

الدين من  ملكية  العك�س متاما: نزع  فعليا هو  ما يجري  فاإن  الدين،  تاأميم  اأنه جرى  يبدو  قد 

»الأمة«، عموم امل�سلمني، وامتالكه اخلا�س من قبل ال�سلطة الداع�سية. وبعد اأن كان الدين 

يعي�س داخل امل�سلمني املوؤمنني، يفر�س على اجلميع اليوم اأن يعي�سون ق�رصا داخل الدين ك�سلطة 

خارجية اإكراهية، اأي داخل العامل اللغوي الرمزي ال�سيا�سي الذي يفر�سه داع�س. وهذا عامل 

هذا  وحماية  �سجن.  داخلها،  يف  النا�س  يختنق  فقاعة  الزمان،  مبر  يتاأثر  ول  يتغري  ل  ثابت 

ال�سجن هي حماية �سلطة داع�س. 

ومثلما ل حقوق يف هذا العامل، ل �سيا�سة اأي�سا، ول ثقافة ول اجتماع، ول اإميان. وهو 

لذلك منا�سب للماأفونني من مافياوات الدين وال�سلطة وجمانينهما، من طغاة موؤلهني لأنف�سهم 

على  الإن�سانية،  من  �سفر  الدرجة  هنا  لأن�سنتهم(.  ل  النا�س  لتاأله  الباب  يفتح  الو�سائط  )نفي 

اإىل  يجمع  لكونه  لي�س  الع�رصون،  القرن  عرفها  التي  ال�سمولية  الأنظمة  اأمثلة  يتجاوز  نحو 

الإحاليل فقط، واإمنا كذلك  ال�ستيطاين  املخابراتي والإرهابي وال�ستعمار  التنظيم  ال�سمولية 

لأننا حيال �سمولية دينية، مل يكن لها م�سمون حترري يف اأي وقت، واأفقر ثقافيا مبا ل يقا�س 

من ال�سموليات العلمانية، واأدنى قدرة علمية وتكنولوجية مبا ل يقا�س، وهو ما قد يحد من عدد 

�سحاياها يف املح�سلة، دون اأن ينال يف �سيء من طاقتها الإبادية الكامنة. ثم اإن هذا ال�رصب 

داع�س يف العامل: االآثار احلقوقية وال�ضيا�ضية لظهور كائن جمنون



109

العدد 70رواق عربي

من ال�سمولية، حتى على امل�ستوى الديني ذاته، ي�ست�سلح �سيغة من الإ�سالم ال�سني، هي الأ�سد 

فقرا وعدوانية و�سلطوية، وبدائية. 

باأن  جنازف  داع�س  كيان  ظل  يف  احلياة  من  الأوجه  هذه  ا�ستعرا�س  فور  اأننا  والواقع 

نعتربها مو�شوعا للمعرفة مثل غريه، معقول، فيفوتنا �لإح�شا�س مبدى جنون هذ� �لكائن ول 

معقوليته، ويفوتنا اأكرث الإح�سا�س بهول ما نحن فيه، اأعني ال�سوريني اأ�سا�سا، لكن كذلك عموم 

امل�سلمني الذين ل ي�ستطيعون اإنكار �رصب من الأبوة لهذا الغول الفتاك الذي يريد اأن يكون 

اأباهم كلهم.

داع�س نتاج جنوننا، اأو لنقل اإنه وليد قلة العقل والعدل يف جمتمعاتنا احلديثة واملعا�رصة. 

املا�سي حني تظهر يف  اأرواح  الذي ل ي�سلح يف حا�رص غري �سالح.  املا�سي  ا�ستح�سار  اإنه 

احلا�رص تظهر على �سكل اأ�سباح اأو اأرواح �رصيرة، �سياطني. داع�س من هذه الكائنات التي 

حولت ما يفرت�س اأنه خري امل�سلمني العام، دينهم، اإىل �رص عام، قوة اغت�ساب وقتل واإكراه 

وكراهية وكذب و�رصقة. 

من وجه اآخر داع�س نتاج العامل احلديث واملعا�رص، حيث تقع مراكز القوة يف الغرب، 

�لعقل  ملعايري  �ل�شانعة  وهي  عقالنية،  ول  عادلة  غري  وممار�شات  �أو�شاع  برعاية  وتقوم 

والعدل يف عامل اليوم. 

لي�س هذا من باب توزيع امل�سئوليات بالق�سط، فال�سحيح من وجهة النظر العملية اأن ننطلق 

ال�رصوع  يجري  واأن  وخورنا،  ق�سورنا  نتاج  اخلا�س،  نتاجنا  الديني  اجلنون  هذا  اأن  من 

الآن يف مواجهة اأوجه ق�سور عقلنا وعدلنا دون انتظار تغري العامل اأو تغري يف العامل. تغيري 

حالنا، ونحن جزء كبري من العامل، هو م�ساهمتنا يف تغيري العامل. هذا من باب حتمل امل�سئولية، 

لعلنا ل نخطئ، من وجهة نظر  لكن  �لن�شج و�جلدية يف مو�جهة �رصنا و�شياطيننا.  و�إظهار 

التحليل، بالقول اإن كيان داع�س املعلوم هو نتاج معومل، نتاج الغرب وال�رصق، واحلا�رص 

واملا�سي، واإن العامل الذي ظهرت داع�س يف ظله و�سكلت منوذجا جاذبا يف مناطق متعددة 

يف اآ�سيا واإفريقيا، واجتذبت اأوروبيني واأمريكيني ورو�سًا، هذا العامل لي�س هو احلل لظواهر 

جمنونة مثل داع�س. هو نف�سه جمنون ب�سورة ما، واإن كان جنونه مغايرا. داع�س جنوننا 

نحن، لغته من لغتنا، و«عقله« من عقلنا، و�سمريه من �سمرينا. 

معلوم على كل حال الدور الأمريكي يف بناء اجلذع الأفغاين حلركة اجلهاد املعا�رصة. ثم 

يف تهيئة خمتربها �لعر�قي.وقبل كل ذلك، هناك جهاز �لتخمري �ل�شعودي و�خلليجي �لد�ئم: 
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املال الريعي الكثري الذي ي�رصف ب�سفه متعدد الوجوه، منها �سفه موائد القمار، و�سفه �رصاء 

�سالح ل يلزم ي�سغل معامل الأمريكيني والأوروبيني، و�سفه اقتناء الأ�سياء وحيازة امللكيات 

القاعدة،  الديني، متويل حركات دينية جمنونة مثل  ال�سفه  الكبرية، ولي�س من �سنف مغاير 

التي هي جذع داع�س. 

داع�س والدولة االأ�ضدية:

الأ�سا�سية،  غرائزها  مع  تتجاوب  بق�سية  الأ�سدية  الدولة  �سوريا  يف  داع�س  �سعود  زود 

و�أولها غريزة حفظ �ل�شلطة، وحماولة نيل �رصعية دولية لها، �أعني �رصعية ر�شا �لأقوياء، 

الفور تقريبا انعك�س  املبنية عليه. وعلى  اأو  ال�سوريني  متييزا عن ال�رصعية امل�ستمدة من ر�سا 

الأ�سديني، وحتديًدا  لدولة  اعتبار دولية جزئية  اإعادة  داع�س و�سعودها ب�رصب من  ظهور 

من قوى بدت لبع�س الوقت اأميل اإىل نزع ال�رصعية عن تلك الدولة. كان انق�سى اأكرث بقليل 

من اأربعة اأ�سهر على ا�ستقالل »داع�س« عن القاعدة وقت وقعت املجزرة الكيماوية يف غوطة 

دم�سق يف 21 اأغ�سط�س 2013، و�سقط خالل �ساعة واحدة نحو 1500 من ال�سوريني، ثلثهم 

اأطفال. وبعد تهديدات مرتددة مبعاقبة النظام ع�سكرًيا، مت�سك الأمريكيون مبخرج رو�سي، 

ال�سوريني  بقتل  ا  ترخي�سً امل�سينة  ال�سفقة  هذه  كانت  الكيماوي.  �سالحه  النظام  بت�سليم  يق�سي 

داع�س  اأنقذ  املعنى  بهذا  داع�س.  مثل  م�ستحيل  كائن  وجود  اأمرها  من  �سّهل  اأخرى،  باأ�سلحة 

ن�سبيا  اأ�سفت طابعا  الأ�سدية، وعلى ثالثة م�ستويات ل على م�ستوى واحد. من جهة  الدولة 

على جرائمها ما دام هناك جمرم اآخر، تبدو جرائمه اأكرث وح�سية، وحتر�س داع�س نف�سها 

تكوين  يف  قوية  وا�ستعرائية  ا�ستعرا�سية  دوافع  اإىل  ت�سري  بطريقة  ال�سورة  تلك  تثبيت  على 

الدواع�س، لعلها ت�سمر �سعورا متاأ�سال بال�سعف وقلة ال�ساأن )الأ�سديون باملقابل متكتمون يف 

جرائمهم، ويثابرون على اإنكارها، حتى حني ل ي�سك اأحد يف العامل باأنهم مرتكبوها(؛ ومن 

�لأ�شل  كانت مرتددة يف  وقد  �لأ�شديني،  دولة  �لدولية على  �ل�شغوط  تر�جعت  ثانية،  جهة 

بفعل الدور الأمني املهم الذي تقوم به الدولة، لإ�رصائيل بخا�سة؛ ومن جهة ثالثة واأهم وجد 

جمهور الثائرين اأنف�سهم يف و�سع يزاد �سوًءا: ل ي�ستطيعون خو�س مواجهة على جبهتني )ل 

يقدرون(، ول ي�ستطيعون خو�س مواجهة على جبهة واحدة )ل ميكنهم، واإل خ�رصوا ق�سيتهم 

ذاتها(. وحتى لو تركوا داع�س بحال �سبيله، فاإن داع�س، وهو قوة تو�سع داخلي وخارجي 

كما �سبق القول، ل يرتكهم بحالهم. هذا الو�سع امل�ستحيل قاد اإىل حتلل ما كان بقي من اجلي�س 
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احلر املهمل، واإىل تاآكل املعار�سة ال�سيا�سية ال�سورية نف�سها. كانت هذه تعرف نف�سها مبعار�سة 

الدولة الأ�سدية، مع ظهور داع�س مل يعد هذا كافًيا على الأقل.   

بخا�شة،  و�لأمريكيني  �لغربية،  �لقوى  لدى  ق�شية،  للنظام  د�ع�س  وفر  ذلك  كل  وعرب 

ا�ستعداد طيب لتبنيها: مكافحة الإرهاب. يف خطابه يف يوليو 2015 ذكر ب�سار الأ�سد الإرهاب 

مرارا وتكرارا، ومل يذكر داع�س قط ول القاعدة. كان ظاهرا اأن الرجل ال�سغري يريد قوًل 

يخاطب كبار عامل اليوم: اإن الإرهاب هو كل من يعرت�س على نظامه القاتل، واإنه �رصيك يف 

حماربته!

هي  الإرهاب  �سد  احلرب  مع  تقرتن  التي  وال�سيا�سية  احلقوقية  الأو�ساع  اأن  ومعلوم 

اأو�ساع ال�ستثناء، مع كفالة دولية ل�ستباحة ال�سكان. قد يقال اإنه ل حقوق للنا�س، ول �سيا�سة 

يف �سوريا اأ�سال. نعم، ولكن ل ريب يف اأن اندراج الدولة الأ�سدية فيما ي�سمى احلرب على 

الإرهاب هو القوة اخلفية وراء عدم روؤية التفظيع بال�سوريني وقتل الع�رصات منهم كل يوم 

بالرب�ميل �ملتفجرة، وحتت �لتعذيب و�حل�شار و�جلوع.   

اإل  حمكوميها،  مواجهة  يف  للتوح�س  ذرائع  الأ�سدية  الدولة  ينق�س  يكن  مل  اأنه  و�سحيح 

الوحدات  ال�سكان.  مع  التعامل  يف  للت�سدد  حملي  طرف  لغري  �رصعية  اأ�سبابا  وفر  داع�س  اأن 

الع�سكرية لتنظيم الحتاد الدميقراطي الكردي، وهو مبثابة فرع �سوري لتنظيم )بي كي كي( 

الكردي يف تركيا، يتو�سل مواجهة داع�س للتحكم بحركة ال�سكان العرب وعموم غري الكرد، 

والكرد ذاتهم، يف املناطق التي ي�سيطر عليها، وبخا�سة يف منطقة تل اأبي�س التي انتزعت يف 

يونيو 2015 من يد داع�س الذي كان هّجر �سكانا كرًدا، وا�ستوىل على ملكياتهم، وقتل منهم 

كثريين. الذريعة اجلاهزة لعتقال اأفراد، وملنع عودة اأ�رص اإىل بيوتها، و�سكان اإىل قراهم، 

ولنهب ممتلكات �شكان، هي �لعالقة مع د�ع�س، وهذ� يف غياب �أي جهة ميكن �ل�شكوى �إىلها، 

اأو ال�سماح بدخول و�سائل اإعالم م�ستقل اأو جهات حقوقية حملية اأو دولية. هذا مع وجود عدد 

كبري من املقاتلني الكرد من تركيا وغريها، ومع مركز قيادة �سيا�سي ع�سكري يوجه الأمور 

من جبال قنديل )بني تركيا والعراق(، والرءو�س الكبرية فيه من كرد تركيا، ومع تن�سيق 

ع�سكري مع قوات التحالف الدويل، الأمريكيني على نحو خا�س. لالأمر تبعات وعواقب، ل 

ي�ستبعد اأن تكون خطرية يف ال�سهور وال�سنوات املقبلة، وهذا يف منطقة مل ي�سبق اأن عرفت يف 

تاريخ �سوريا املعا�رص �رصاعا بني �سكانها خمتلفي املنابت الأهلية. 

ومثل ذلك يقوم به »جي�س الإ�سالم«، وهو تكوين �سلفي جهادي، لكن له تبعية �سعودية، 

يا�ضني احلاج �ضالح



رواق عربي

112

العدد 70

عا�سمته هي دوما يف الغوطة ال�رصقية، وله قوات يف القلمون و�سمال �سورية. هذا الت�سكيل 

الذريعة  لي�ست  داع�س.  مواجهة  بذريعة  ال�رصقية؛  الغوطة  يف  املحلي  باملجتمع  يتحكم  اأي�سا 

تتيح  التي  احلجة  �سارت  لكنها  املنطقة،  يف  جيوب  بالفعل  لداع�س  كان  فقد  متاما،  خمرتعة 

لزهران علو�س وم�سانديه ال�سيطرة على املنطقة، و�رصب اأي جمموعات ع�سكرية اأو مدنية 

م�ستقلة عنهم، على نحو ما جرى فعال يف مواجهة »جي�س الأمة« يف مطلع هذا العام )وجي�س 

الدولة  من  دوما  حترير  يف  الف�سل  لها  جمموعات  من  تكون  حملي،  ع�سكري  ت�سكيل  الأمة 

الأ�سدية يف خريف 2012(، ثم اإعدام ترهيبي يف �ساحة عامة يف دوما لأحد الأبطال ال�سعبيني 

وا�سحة  ا�سرتاتيجية  انف�سال عن  وهذا يف  اآخرين،  اأربعة  مع  ّية،  ِخبِّ علي  اأبو  النظام،  �سد 

لتوحيد القوى ومواجهة النظام. يف اأغ�سط�س2015 خرجت مظاهرات �سارك فيها األوف يف 

بلدة �سقبا القريبة من دوما منددة بت�سلط ميلي�سيا »جي�س الإ�سالم«.   

ويف غري النطاق املحلي وجدت قوى اإقليمية، بخا�سة م�رص، منا�سبا اأن تدعم نظام ب�سار 

الذي  ال�سي�سي  نظام  لدى  والإ�سالميني.  داع�س  بذريعة  الع�سكري؛  وبالعتاد  �سيا�سيا  الأ�سد، 

نظام  لدعم  اخلا�سة  اأ�سبابه  م�رص،  يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  حكم  على  انقالب  من  تولد 

قاتل، اأهمها اأنه بذلك يطّبع نف�سه بذلك. ويف الوقت نف�سه يجري تخويف امل�رصيني من م�سري 

�سوري اأو عراقي من اأجل اأن ي�ست�سلموا حلكم ع�سكري، يطور مالمح فا�سية. ول ريب يف اأن 

د�ع�س، ذلك �ملزيج من منظمة �إرهابية، و��شتعمار ��شتيطاين �إحاليل، ودولة فا�شية كما �شبق 

القول، يوفر ذريعة قوية لت�سامن الطغاة. 

داع�س يف العامل:

ال�سوريني  ال�سورية وتطلعات  الثورة  �سلًبا حيال  اأثر �سعود داع�س  الدويل  امل�ستوى  على 

التحررية. الواقع اأن هذا امليل كان �سابقا ل�سعود داع�س، ولظهوره ذاته، لكنه تلقى التعزيز 

�سح  الدوام  على  �سكت  ال�سوريني  الالجئني  بو�سع  املعنية  الدولية  الوكالت  منهما.  القوي 

املوارد. وتدهورت اأو�ساع الالجئني يف لبنان والأردن على نحو ي�ستفيد من �سعف التعاطف 

الإقليمية  الأمنية  الوظيفة  بف�سل  ي�سيبهم  مبا  الدويل  الهتمام  وقلة  ال�سوريني،  مع  الدويل 

للدولة الأ�سدية، ولظهور كيان داع�س الإجرامي. وعملت اأوربا على رفع اأ�سوارها القانونية 

وال�سيا�سية والأمنية يف وجه موجة الالجئني ال�سوريني املت�ساعدة. اأما موجة الهتمام بو�سع 

الالجئني والت�سامن معهم يف بلدان اأوروبية )خالل �سيف 2015( فهي عار�سة يف تقديري، 
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و�سيبقى امليل العام �سائرا نحو التقييد ورفع الأ�سوار. 

�سفر.  وثائق  ميلكون  ل  �سوريا،  يف  ال�سكان  وعموم  الالجئني،  ال�سوريني  اأكرثية  كان 

ت�ستخدمه  الأ�سدية  الدولة  وكانت  لل�سوريني،  روتينًيا  حًقا  يكن  مل  ال�سفر  جواز  اأن  ومعلوم 

ا�ستخداما عقابيا. �سيا�سة الأمم املتحدة والقوة الدولية كانت ا�ستمرارا ل�سيا�سة الأ�سديني يف هذا 

ال�ساأن، من حيث اإنها مل حتاول توفري حماية خا�سة ملن تقطعت بهم ال�سبل، اأو ت�سهل حتركهم 

بني الدول. ويل �سخ�سيا غري جتربة ل ت�رص بهذا اخل�سو�س، لكوين ل اأملك جواز �سفر. لكني 

رغم ذلك من قلة حمظوظة ت�ستطيع ال�سفر بوثائق خا�سة اأحيانا، والعودة اإىل م�ستقر موؤقت.  

وحيث جرى الهتمام بق�سية الالجئني ال�سوريني، وعددهم وقت كتابة هذه ال�سطور فوق 

اأربعة ماليني لجئ، فقد نزعت عنها بعدها ال�سيا�سي متاًما ،واختزلت اإىل بعد اإن�ساين حم�س. 

اأعقبت  التي  بخا�سة،  الأملاين  النم�ساوي  الأوروبي،  التعاطف  ملوجة  العامة  ال�سمة  هي  هذه 

اكت�ساف مقتل 71 لجئا، معظمهم من ال�سوريني، يف �ساحنة مغلقة على طريق دويل يف النم�سا 

يف اأغ�سط�س 2015، ثم ال�سورة املوؤثرة جدا للطفل ال�سوري اإيالن كردي )3 �سنوات(، وقد 

جرفت اأمواج املتو�سط ج�سده ال�سغري امليت نحو ال�سواطئ الرتكية، التي كان قد غادرها مع 

اأ�رصته باجتاه اليونان يف طريق الذهاب اإىل اأوربا. هذا التعاطف الوا�سع ينظر اإىل الالجئني 

ك�سحايا بحاجة اإىل امل�ساعدة، ويقدم لهم م�ساعدات فعال، لكنه ل يكاد يقول �سيئا عن اجلذر 

ما.  نوع  من  طبيعي  �رصط  �أو  زلز�ل،  ب�شبب  بلدهم  هجرو�  فكاأنهم  لأو�شاعهم؛  �ل�شيا�شي 

الواقع اأن التيار ال�سائد يف الغرب عموما ينظر اإىل �سعود داع�س بهذا املنظار؛ اأعني ك�سيء 

مت�سل بطبائع امل�سلمني وتكوينهم، اأو مب�سكالت داخلية يف جمتمعاتهم، ولي�س ك�سيء ي�رصح 

بلغة الإن�سانيات والتاريخ الدنيوي.    

الر�سمية  الأطر  مع  التعامل  تراجع  يف  متثل  داع�س  ل�سعود  الأو�سح  ال�سيا�سي  والأثر 

لإ�سعاف  املعار�سة  انق�سامات  ا�ستغالل  على  الغربية  القوى  وعمل  ال�سورية،  للمعار�سة 

اجلميع، وهو ما توافق مع اعتبار ب�سار الأ�سد، باملقابل، �رصيكا حمتمال يف الرتتيبات ال�سيا�سية 

مل�ستقبل البلد. 

وقبل ذلك كان الأمريكيون قد فرغوا جمموعة »اأ�سدقاء ال�سعب ال�سوري« التي ت�سكلت يف 

الأ�سل لتوفري اإطار لدعم ال�سوريني خارج جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة، وقد عطل الفيتو 

الرو�سي وال�سيني املتكرر اأي فعالية لها يف معاجلة امل�سكلة. 

ومثلما اأعاد �سعود داع�س املركزية ال�سيا�سية والقانونية ملدركات مثل الأمن وال�ستقرار، 
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اأمن م�سالح القوى املحلية والدولية النافذة وا�ستقرارها،مبا يقارب تعومي طغمة قاتلة. ينبغي 

مناف�س  العامل، ول  م�سيطرة يف  باأنها  اإىلها عموما  ينظر  التي  القوى  امل�سهد غريًبا:  يبدو  اأن 

نف�سها  ت�سغل  ثم  اأنظارها،  ينمو كائن خطر حتت  لها تت�رصف ب�سورة متلكئة وغريبة بحيث 

كثريا مبواجهة هذا الكائن، وتوحي للجميع بوجوب الرجتاف اأمامه هلعا. فاإما اأنها حمدودة 

الكفاءة، فوق حمدوديتها الأخالقية، واإما اأنها كانت بحاجة اإىل ظهور هذا الكائن املرعب كي 

تتحكم بال�سكان يف منطقتنا، ويف بلدانها ذاتها. ميكن التفكري يف تف�سري خمتلف عن هذا وذاك: 

�إن تكوين �لنخب و�ملوؤ�ش�شات �لتي تنتج �ل�شيا�شة و�ل�شيا�شيني يف �لعامل مل يعد ي�شمح مبا يتجاوز 

نهج �إد�رة �لأزمات، لي�س يف �شوريا وحيال �ل�رص�ع �ل�شوري وحده، بل يف �لعامل ككل. 

وهذا لي�س منهجا يهم�س تكوينًيا الأبعاد الأخالقية لل�رصاعات ال�سيا�سية والجتماعية، واإمنا هو 

يهم�س اأبعادها ال�سيا�سية بالذات. الواقع اأنه ُيِحلُّ »اخلبري« حمل ال�سيا�سي، ويرد ال�سيا�سة اإىل 

تكنولوجية حتكم بال�سكان واجلماعات الب�رصية. 

الدميقراطية يف  العامل ككل. وهو خطري على  �سيا�سة  هذا منعطف كبري يف  اأن  ويبدو يل 

بلدان  يف  الدميقراطي  التحول  فر�س  على  خطره  عن  يقل  ل  بقدر  الأعرق  الدميقراطيات 

اأخرى. قد ميكن تلخي�س الأمر موؤقتا على الوجه التايل: الغرب متقدم ودميقراطي ل يزال، 

لكنه مل يعد قوة تقدم عاملية. هناك دول دميوقراطية يف العامل، لكن لي�س هناك نظام دويل 

دميقراطي، ول دينامية دميقراطية عاملية. هذا الركود قد ل يحتاج اإل اإىل اأزمة كبرية اأخرى 

مثل الأزمة ال�سورية كي ينقلب اإىل نكو�س عاملي عن الدميقراطية، اأو اإىل دميقراطية ت�سلطية، 

يتخلى فيها �ل�شكان �ملتعبون عن حقوقهم لنخبة �شيا�شية �أمنية قديرة، مرتبطة بامل�شاريع �لكربى 

وال�سناعات الع�سكرية والأمنية.

هناك  اأن  يل  يبدو  و�سبيهاتها،  داع�س  ل�سعود  واحلقوقية  والأمنية  ال�سيا�سية  الآثار  وغري 

اأو  اآثارا ثقافية وفكرية ل تقل خطورة، وتتمثل يف موجة اأخرى من الثقافوية والعن�رصية، 

يف متديد عمر املوجة ال�سابقة التي كانت تلقت دفعا قويا من هجمات 11 �شبتمرب �لإرهابية، بعد 

اأن كانت انطلقت اأ�سال من نهاية احلرب الباردة. تت�سافر للدفع يف هذا الجتاه خماطر جديدة 

من نوع داع�س، وموجة جديدة من ال�سلفية اجلهادية الإ�سالمية، ثم حاجات النخب امل�سيطرة 

يف �لغرب، وهي تعر�س تكويًنا موؤ�ش�شًيا يت�شل بعامل �خلرب�ء ومر�كز �لأبحاث ومنهج �إد�رة 

�لأزمات، وتكوينا �جتماعيا يت�شل بالربجو�زية �لعليا، و�أمناط عي�شها و��شتهالكها �أكرث مما 

التقدم  توقف  حالة  ثم  والدولية،  الجتماعية  وال�رصاعات  والطبقات  »ال�سعب«  بعامل  يت�سل 

العاملي وفقدان الوجهة و«انتهاء التاريخ«، وهي رمبا تزكي انكفاًء على النف�س، و�رصبا من 
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الإح�سا�س  من  حدت  قد  ال�سابقة  الثقافوية  املوجة  كانت  دولًيا.  املعممة  الجتماعية  الداروينية 

بالغري، من القدرة على الت�سامن معهم، ويف املح�سلة من تباعد الإن�سان عن الإن�سان وقت 

اأن العامل يتحول اإىل »قرية �سغرية« )مار�سال ماكلوهان( يبدو و�سع عامل اليوم  كان يبدو 

مفارقا: يختلط النا�س ببع�سهم البع�س اأكرث من اأي وقت �سبق، لكن التفاعل بينهم حمدود، ول 

تكاد تت�سكل قوى وتيارات فكرية وموؤ�س�سات عاملية ت�ستثمر يف التقارب الإن�ساين، وحتوله اإىل 

قوة �سيا�سية عاملية. 

يف املجمل يبدو اأن �سيغ التفاعل مع ظهور �سعود داع�س، حملًيا ودولًيا، هي من ال�سنف 

البيئة  مع  قطيعة  ت�سكل  ول  داع�س،  تعزز  التي  ال�ستجابات  �سنف  من  اأعني  الداع�سي، 

و�ل�رصوط �ل�شيا�شية و�لأخالقية �لتي �أف�شت �إىل ظهورها. لي�س �لغر�س لوم �لعامل �أو �تهامه، 

ولكن الت�سكك يف اأن �رصوب ال�ستجابة املالحظة لظهور داع�س، لي�س فقط ل توؤثر على هذا 

الكائن، بل هي من ال�سنف الذي ي�سجع ظهور كائنات مثله. داع�س من هذا العامل، ل من عامل 

اآخر. وهذا اجلنون هو من هذا العقل وهذا العدل، ولي�س من خارجهما. 

والدولية  الإقليمية  القوى  اأو  الأ�سدية  الدولة  ا�ستجابات  اأن  حال  كل  على  �سحيًحا  ولي�س 

لظهور داع�س ت�ستحدث �سيًئا جديًدا. كلها اجتاهات اأقدم، �سابقة لداع�س، وحمتاجة اإىله، اأكرث 

مما هي ��شتجابات �آ�شفة لظهوره، وم�شطرة مل�شالك ��شتثائية يف مو�جهته.  

يف مواجهة داع�س والداع�ضية:

�إذ� كانت �لتقدير�ت �ل�شابقة قريبة من �ل�شو�ب، فاإنه يرتتب عليها وجوب بذل �هتمام �أكرب 

بثالثة جمالت عمل ملنظمات حقوق الإن�سان، وملجمل املعنيني بق�سايا العدالة والأخالقيات يف 

العامل العربي.

بناء  و�إعادة  �لدويل،  �لثقايف  �ل�شيا�شي  لل�رصط  �أف�شل  حتليالت  توفري  �رصورة  اأولها: 

فل�سفة حقوق الإن�سان حول الو�سع العاملي وو�سع النزعة الإن�سانية يف عامل اليوم.هذا العامل 

يوجب  ما  وهو  الإن�سانية.  الكرامة  يف  الب�رص  ولت�ساوي  الإن�سان  حقوق  ملبادئ  �سديقا  لي�س 

تفكريا متجددا يف مبادئ حقوق الإن�سان ذاتها. على �سبيل املثال اأثار النقا�س ال�سوري خالل 

العامني الأخريين ق�سايا ت�ستحق نقا�سا م�ستفي�سا: احلق يف �سورة كرمية )جتمع »اأبو ن�سارة« 

�أكرث لحًقا، و�حلق يف  �ل�شينمائي(، �حلق يف قرب �شخ�شي، �حلق يف �لدين مما �شاأتكلم عليه 
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اللجوء ويف فتح احلدود اأمام الالجئني، ونيل حقوق الالجئني املقررة دوليا. و�سع الالجئني 

اأمر غري مت�سل بحال  البلدان العربية بخا�سة ف�سيحة اأخالقية و�سيا�سية. وهو  ال�سوريني يف 

ب�سعود داع�س. كان الو�سع غري كرمي قبل داع�س، و�سار م�سينا بعده.

ثانيها: الربط بني ال�سيا�سة وحقوق الإن�سان، ومقاومة الف�سل بني املجالني، لي�س فقط لأن 

معظم انتهاكات حقوق الإن�سان �سيا�سية، ولكن لأن اأن�سنة ال�سيا�سة تقت�سي �سيا�سة الإن�سانية، 

اأي ت�سيي�س اأو�ساع الإن�سان، واعتبارها نتاج ال�سيا�سة يف كل مكان، وم�سئولية �سيا�سية عامة، 

و�لنظر �إىل معاناة �لب�رص يف كل مكان بعني �ل�شيا�شة. و�إذ� كان ل يجوز ممار�شة �ل�شيا�شة يف 

حقوق �لإن�شان، بحيث يعترب بع�س �لنا�س �أكرث �إن�شانية من بع�س، وبع�س �لنتهاكات �أوىل 

العك�س،  اأو  الأ�سد مثال،  ب�سار  انتهاكات  اأخطر من  انتهاكات داع�س  بع�سها،  بالهتمام من 

فاإن �أن�شنة �ل�شيا�شة توجب �لكف عن ممار�شة �ل�شيا�شة يف �ل�شيا�شة �أي�شا، �أي ترتيب �أولويات 

ال�سيا�سة حول اعتبارات النجوع والفعالية، اأو الأمن وال�ستقرار، وعلى نحو يلحق ال�رصر 

مببداأ العدالة والكرامة الإن�سانية. 

ثالثها: ويف املجال العربي والإ�سالمي احلاجة قوية اإىل �سغل فكري و�سيا�سي وحقوقي على 

النتهاكات الدينية حلقوق الإن�سان، مبا فيها حق الإن�سان واملجتمع يف الدين، وهو حق ل تكف 

عن انتهاكه املنظمات ال�سيا�سية الدينية التي تتمثل فل�سفتها بالكامل يف امتالك الدين، واإ�سهاره 

يف وجه �ل�شكان ك�شلطة مطلقة مقد�شة، و�إجبارهم على �لعي�س يف حظريته مثلما يجرب �لرعاة 

موا�سيهم على دخول احلظائر يف الليل. هل احلياة الدينية للم�سلمني يف ظل داع�س اأف�سل من 

هذا  لي�س  لكن  راأيي.  يف  الأحوال  من  حال  باأي  ول  مثال؟  العلمانية  تركيا  يف  الدينية  احلياة 

هو �مليد�ن �لوحيد للدفاع عن حقوق �لنا�س. يلزم �لك�شف عما جعل �لد�ع�شية ممكنة يف �لفكر 

بالثواب  اخلا�سة  الإ�سالمية  املخيلة  ويف  وال�رصيعة،  الإ�سالمي  احلقوقي  والنظام  الإ�سالمي 

العقاب  من  يكون  حني  الإ�سالم.  من  داع�س  لكن  داع�س،  لي�س  الإ�سالم  اأي�سا.  والعقاب 

اأو غريهما  اأو م�رص  اأبدي يف جهنم، كيف ميكن ل�ستنكار �سجون تعذيب يف �سوريا  تعذيب 

�أن يكون مت�شقا �أخالقيا؟ وكيف ل تكون د�ع�س ممكنا قويا من ممكناتنا؟ هناك �أي�شا م�شكالت 

»احلدود« والتمييز بني الن�ساء والرجال يف الزواج واملرياث واحل�سانة وال�سهادة. ويبدو يل 

اأن الأر�سية ال�سيا�سية- احلقوقية الأ�سلح ملعاجلة هذه امل�سكالت هي الدفاع عن حق النا�س، 

عموم النا�س، يف الدين، اأعني يف امتالك النا�س )ل الدولة( للدين، بو�سفه الركن الأ�سا�سي 

خالل  جمتمعاتنا  يف  لالأمور  الفعلي  التاريخي  ال�سري  مع  يتوافق  ما  وهو  الدينية،  احلرية  يف 
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امل�سكالت يف وجه مبداأ  التاريخية ذاته دون �سعوبة كبرية. تنه�س  1400 عام، ومع مبداأ 

التاريخية من اخلطط ال�سيا�سية لمتالك الدين، �سواء با�سم العلمانية اأو با�سم الإ�سالمية. والنقد 

الواجب لالنتهاكات الدينية حلقوق الإن�سان ينبغي اأن يقرتن دوًما بالدفاع عن حق النا�س يف 

ي�ستهدف على نحو متييزي  اأن  الكرامة الإن�سانية  با�سم  للنقد  لي�س  النا�س.  الدين وعن كرامة 

كرامة الإ�سالم اأو اأي دين، لكن لي�س له اأن يجامل ت�سور الإ�سالميني النخبوي لكرامة الدين، 

كرامة  عن  الإ�سالم  كرامة  ويف�سل  جهة،  من  الإن�سانية  با�سم  النقد  �سد  موجه  ت�سور  وهو 

امل�سلمني وكرامة عموم النا�س، وي�سع تلك فوق هذه من جهة ثانية. 

وعرب �حلق يف �لدين، يتاأ�ش�س مبد�أ �لكر�مة �لإن�شانية على مركزية �لإن�شان، ونقد �لدين 

تودي  تكاد  املقيدة  غري  و�سيادته  الإن�سان  تاأليه  فيه.  الأ�سا�سية  الإن�سان  وتبعية  التوحيدي، 

تدمري  اإىل  تقود  والع�سكري  ال�سيا�سي  الإ�سالمي  النموذج  من  الإن�سان  تبعية  لكن  بالكوكب، 

الإن�سان، واإىل اأ�سكال منحطة من احلياة الب�رصية، تقرتن بتاأله بع�س الب�رص با�سم الدين على 

على  ينفتح  اأن  ميكن  ما  هو  الدين  نقد  يف  واحلق  الدين  يف  العموم  حق  بني  اجلمع  �سوادهم. 

اأو�ساع اأكرث حتررية وعدالة.  

يف  الأخالقي  بال�ساأن  الن�سغال  من  مهمة  م�ساحة  الإن�سان  حقوق  اأن�سطة  �سغلت  ختاًما، 

جمتمعاتنا على اأر�سية غري دينية. من املهم ونحن يف املنعطف احلايل؛ حيث تلتقي م�سكالت 

تت�سل مبفهوم حقوق الإن�سان ومرجعياته الغربية من جهة، وم�سكالت تت�سل ب�سعود كائنات 

للعلمانية  الأخالقي  بالفقر  تت�سل  ثم م�سكالت  ثانية،  متوح�سة وجمنونة مثل داع�س من جهة 

النا�س  بالعدالة واحلرية وامل�ساواة بني  املت�سلة  اأعني �سعف �سواغلها  ثالثة،  العربية من جهة 

و�لحرت�م �ملتبادل، و�شعف �ملكون �لأخالقي يف ثقافتنا، من �ملهم يف ظل هذه �ل�رصوط �أن 

يجري العمل على حترير التاأمل الأخالقي واحلقوقي من اأ�رص املرجعيات الإ�سالمية والغربية، 

واأن نعطي انتباها اأكرث لتجاربنا، وهي اإن مل تكن اأق�سى التجارب الإن�سانية يف عامل اليوم فاإنها 

من اأق�ساها. ولي�س لنا اأن نخدع اأنف�سنا يف الإن�سانية اجلاهزة، وال�سالحية اجلاهزة للمرجعيات 

الفكرية والتاريخية ملفهوم حقوق الإن�سان الذي تكونت حوله املنظمات العربية مثل غريها. 

احلقوق  مفاهيم  اإن  قلنا  اإن  الأقل،  على  نف�سه  بالقدر  غرينا  اإىل  ونح�سن  اأنف�سنا،  اإىل  نح�سن 

والأخالقيات تاريخية، وهي بنت التجارب واملحن التاريخية، واإن لدينا من التجارب واملحن 

ما ي�سعنا يف موقع من يبادر اإىل اإعادة النظر يف اأجندة حقوق الإن�سان الدولية، على م�ستوى 

املفاهيم والقيم، وعلى م�ستوى ال�سيا�سات والقوى والتنظيم. 

يا�ضني احلاج �ضالح
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امل�ساألة لي�ست م�ساألة اأ�سالة وهوية، لي�ست م�ساألة اأن تكون لنا كلمة عربية  اأو اإ�سالمية يف 

هذه ال�سئون، بل هي م�ساألة جتارب الإن�سانية وت�سكالتها املختلفة.وبف�سل داع�س، نحن منثل 

اليوم �سيغة ق�سوى من الالاإن�سانية والإن�سانية معا.يقول وولرت بنيامني اإنه لي�س هناك وثيقة 

حتما  لزمة  �لرببرية.�لوثيقة  وثائق  من  وثيقة  نف�شه  �لوقت  يف  لي�شت  �حل�شارة  وثائق  من 

اأن  هي  الوثيقة  الفظاعة.  مقاومة  على  وال�سهادة  الفظاعة،  على  ال�سهادة  ال�سهادة،  اأجل  من 

نفكر،واأن نكتب، واأن ن�سهد.تكفرينا التاريخي عن داع�س يتمثل يف م�ساهمتنا يف تغيري اأجندة 

�لنقا�س �لعاملي، ويف تغيري �لعامل ذ�ته بحيث ل يكون وجود د�ع�س ممكًنا. 
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م�سالح  حتقيق  على  حر�سهم  من  امل�سلمني انطالًقا  اإن الإخوان 

واعرتاًفا  كلها،  الوطنية  القوى  وحدة  على  وحر�سهم  كاملة،  ال�سعب 

منهم بالدور العظيم الذى قام به �سباب الأمة وت�سحياته اجلليلة فى تفجري 

وا�ستمرار الثورة املباركة، ورغبة منهم فى احلفاظ على م�سالح الأمة 

ورف�سهم  وطننا،  ا�ستقالل  على  حر�سهم  ومرافقها،ومن  وموؤ�س�ساتها 

اأي تدخل دويل اأو اإقليمي يف �سئونه الداخلية، فقد قررنا الدخول يف جولة 

ال�سعب،ومدى  اإزاء مطالب  امل�سئولني  فيها على جدية  نتعرف  حوار، 

اجلاد  احلوار  فى  مبدئنا  مع  يت�سق  ما  وهذا  لها،  لال�ستجابة  ا�ستعدادهم 

املخل�س البناء .

ولهذا فنحن نلتزم باأن يكون هذا احلوار �سامال، ي�ستوعب كل القوى 

الوطنية واجلماعات ال�سيا�سية والأحزاب، وعلى راأ�سهم وفى مقدمتهم 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

بيان من االإخوان امل�ضلمني  

فى اليوم احلادي ع�ضر 

من الثورة ال�ضعبية املباركة *

5 فرباير 2011

وثيقة

وثائق
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ممثلون حقيقيون لل�شباب –�ساحب الف�سل فى هذه الثورة– حتى ن�سمع �سوتنا و�سوت الأمة 

للم�سئولني، ونحدد لهم مطالبنا امل�رصوعة العادلة.

ونحن نرى اأن هذا احلوار لبد اأن يتم فى مناخ خمتلف عن املناخ الذى نعي�س فيه، وي�سعر 

لأحكام  الفورى  العامة،والتنفيذ  احلريات  احرتام  على  التاأكيد  يقت�سى  وذلك  اجلميع،  به 

لت�سويه  ترمى  التى  احلكومية  الإعالمية  احلمالت  ووقف  ال�سلطة،  بوا�سطة  املعطلة  الق�ساء 

الفورى  القومية،والإفراج  الإعالم  واإتاحة فر�س متكافئة فى جميع و�سائل  ال�سعب،  ثورة 

عن امل�سجونني ال�سيا�سيني واملعتقلني،ول �سيما الذين اعتقلوا فى اأحداث التظاهرات الأخرية .

اأعلنها  والتى  ال�سعب،  مبطالب  التم�سك  على  امل�سلمون اإ�رصارهم  يوؤكد الإخوان  كما 

اأجمع، وعلى راأ�سها تنحى رئي�س  امل�ستمرة فى م�رص والعامل  العديدة  املاليني فى تظاهراتهم 

النيابية  املجال�س  ال�سلمية،وحل  التظاهرات  فى  الدماء  اإراقة  عن  امل�سئولني  الدولة،وحماكمة 

ال�سلطة  تتوىل  انتقالية  وطنية  حكومة  وت�سكيل  الطوارئ،  حلالة  الفوري  املزورة،والإلغاء 

كامل،  ق�سائي  اإ�رصاف  حتت  حرة  نزيهة  بطريقة  النيابية  النتخابات  تتم  حتى  التنفيذية، 

و�رصورة الف�سل التام بني ال�سلطات، واإطالق حرية ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات، 

وحرية اإ�سدار ال�سحف واملجالت و�سمان حرية الإعالم.

كما يوؤكد الإخوان امل�سلمون على �رصورة تاأمني املتظاهرين، وكفالة حريتهم يف التظاهر 

ال�سلمي؛ حتى تتحقق مطالبهم امل�رصوعة.

والإخوان امل�سلمون اإذ ي�ساركون كل القوى ال�سيا�سية والوطنية وال�سبابية فى هذا احلوار 

لياأملون اأن ي�سمع املحاورون لهم نداءهم، واأن يتفهموا مطالبهم،وي�سعوا امل�سئولني اأمام واجبهم 

لتنفيذ تلك املطالب التي اأجمعت عليها الأمة، حفاظا على م�سلحة م�رص وامل�رصيني جميعا.

�لعامل  يف  ورفع  و�شبابها،  �أهلها  وحفظ  �آمالها،  وبلغها  �شوء،  كل  �لله م�رص من  حفظ 

الَغْيِب  َعامِلِ  اإىَل  وَن  ُدّ و�َسرُتَ وامْلُوؤِْمُنوَن  وَر�ُسوُلُه  َعَمَلُكْم  الَلُّه  ى  َف�َسرَيَ اْعَمُلوا  )وُقِل  قدرها.. 

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(. ُئُكم مِبَ َهاَدِة َفُيَنِبّ وال�َسّ

اأ.د. حممد بديع     

املر�سد العام لالإخوان امل�سلمني    

       القاهرة: يف 2 من ربيع االأول 1432هـ املوافق 5 من فرباير 2011م

بيان  من االإخوان  امل�ضلمني فى اليوم احلادي ع�ضر من الثورة ال�ضعبية املباركة
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اإحلاًقا بالبيان الذي اأ�سدرناه بالأم�س، و�رصحنا فيه موقفنا من احلوار 

من حيث املبداأ واملناخ وال�سكل واملو�سوع، وبعد اأن متت جولة احلوار 

العام امل�رصى �ساحب  والراأى  ال�سعب  بحق  منا  التزاما  فاإنه  الأوىل، 

ال�سيادة فى تقرير م�سريه وم�ستقبله نعر�س ومبنتهى ال�سدق وال�سفافية 

موقفنا، وما مت يف هذه اجلولة.

• نوؤكد اأننا جزء من �سعب م�رص العظيم،ل ميكن اأن ننف�سل عنه، ول 
وال�رصاء  ال�رصاء  م�ساركته يف  واجبنا يف  اأو  م�سئوليتنا  نتاأخر يف حتمل 

والت�سحية والفداء.

الذي  ال�سعب  بجميع مطالب  باملطالبة  التم�سك  نغري موقفنا من  اإننا مل   •
نحن جزء من ن�سيجه.

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

بيان من االإخوان امل�ضلمني 

حول جل�ضة احلوار التى متت اليوم بني 

القوى ال�ضيا�ضية والوطنية وال�ضبابية 

ونائب رئي�س اجلمهورية *

6 فرباير 2011

وثيقة

وثائق
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اإننا قبلنا الدخول يف جولة احلوار رغبة يف تو�سيل هذه املطالب مبا�رصة للم�سئولني اجلدد   •
نتيجة  �خل�شائر  من  مزيد�  وبلدنا  �شعبنا  جننب  وحتى  لها،  �ل�شتجابة  يف  جديتهم  نخترب  حتى 

ت�سلب النظام وعناده 

مع  ونحن  والوطن،  ال�سعب  ومل�سلحة  الثورة  مل�سلحة  هو  اإمنا  احلوار  هذا  دخولنا  اإن   •
ا�ستمرارها حتى نراقب ونتاأكد من حتقيق مطالبها .

ا�سرتطنا  ولذلك  وال�سبابية؛  وال�سعبية  وال�سيا�سية  الوطنية  القوى  اإننا حري�سون على وحدة   •
اأن يتم هذا احلوار جماعيا بحيث متثل فيه كل اأطياف قوى الوطن، وعلى راأ�سهم ال�سباب –

�ساحب الف�سل يف هذه الثورة املباركة– حتى ي�سمع امل�سئولون راأى ال�سعب ومطالبه املوحدة 

واملجمع عليها، واإذا كان بع�س هذه القوى قد غاب هذه املرة عن احلوار فالبد من تدارك 

ذلك يف امل�ستقبل .

•  طلبنا اأن يتم تغيري املناخ الذي يتم فيه احلوار عن املناخ احلايل لبعث قدر من الثقة املفقودة 
بني ال�سعب والنظام؛ ولذلك طلبنا تنفيذا فوريا لكثري من الإ�سالحات التي ل حتتاج لإجراءات 

د�ستورية وقانونية لطماأنة ال�سعب ولإثبات اجلدية وح�سن النية يف ال�ستجابة لباقي املطالب .

•لي�ست لنا اأجندة خا�سة، ول نريد ركوب املوجة كما يدعى املبطلون،ولقد كررنا كثريا اأننا 
لرئا�سة  منا  اأحًدا  نر�سح  فلن  اإىل من�سب ول جاه، وكذلك  �سلطة، ول متطلعني  ل�سنا طالب 

الدولة.

من �أهم �لنقاط �لتى مت �لتفاق عليها فى هذ� �حلو�ر:

الإقرار باأن حركة ال�سعب والتى بداأت فى 25 يناير املا�سى حركة وطنية و�رصيفة.. 1

�رصورة احلفاظ على �سالمة املتظاهرين، والإقرار بحقهم الكامل فى التظاهر ال�سلمى فى . 2

اأى وقت ملراقبة تنفيذ مطالبهم، والتعبري عن راأيهم .

اإنهاء حالة الطوارئ مبجرد حت�سن الظرف الأمنى وقبل اإجراء اأية انتخابات قادمة.. 3

تتطلبها عملية . 4 اأخرى  يلزم من تعديالت د�ستورية  املواد )76(،)77(،)88( وما  تعديل 

النتقال ال�سلمى لل�سلطة .

ت�سكيل جلنة ت�سم اأع�ساء من ال�سلطة الق�سائية وبع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية،تتوىل درا�سة . 5

املكملة  القوانني  لبع�س  تتطلبه من تعديالت ت�رصيعية  التعديالت الد�ستورية وما  واقرتاح 

بيان االإخوان حول جل�ضة احلوار بني القوى ال�ضيا�ضية والوطنية وال�ضبابية ونائب رئي�س اجلمهورية
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للد�ستور فى ميعاد ينتهى فى الأ�سبوع الأول من مار�س .

واملنفذين . 6 الأمنى،والآمرين  النفالت  فى  املت�سببني  مع  الفا�سدين،والتحقيق  مالحقة 

لإطالق النار على ال�سباب وحماكمتهم فوًرا .

حترير و�سائل الإعالم والت�سالت، وعدم فر�س اأية قيود على اأن�سطتها تتجاوز اأحكام . 7

القانون؛ ومن ثم وقف احلمالت الإعالمية املوجهة لت�سويه ثورة ال�سعب.

�حلركات . 8 عن  وممثلني  وم�شتقلة  عامة  �شخ�شيات  ت�شم  للمتابعة،  وطنية  جلنة  ت�شكيل 

ال�سعبية، تتوىل متابعة التنفيذ الأمني ملا مت التوافق عليه .

هذا وقد حدث خالف فى الراأى حول بقية املطالب التي يطالب بها ال�سعب، ونحن نتم�سك . 1

مبطالب ال�سعب، فالكلمة النهائية للجماهري.

اإننا دخلنا هذا احلوار من مركز متكافئ مع الطرف الآخر، ووفق اإرادة حرة وا�ستجابة 

النظام للمطالب ال�سعبية هى التى �ستحدد اإىل متى �سي�ستمر احلوار، كل ذلك والتظاهر ال�سلمي 

ُقو�  ُطو� و�ترَّ �برِ ُرو� وررَ ابرِ و� و�شرَ ُ ربرِ ُنو� ��شْ ينرَ �آمرَ ذرِ ا �لرَّ هرَ ُيّ
ا �أرَ �ملليوين م�شتمر لتحقيق مطالب �ل�شعب )يرَ

الَلَّه َلَعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن(

االإخوان امل�سلمون       

القاهرة فى : 3 من ربيع االأول 1432هـ      

6  من فرباير 2011م       

وثيقة
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على م�ستوى الو�سع الداخلى كرث اجلدل حول ق�سية الد�ستور، كما 

ومنظمات  ال�سيا�سية  الأحزاب  لبع�س  اخلارجى  التمويل  ق�سية  تفاعلت 

ي�سكل  الإقليمى  امل�ستوى  اأما على  ال�سخ�سيات.  الإن�سان وبع�س  حقوق 

ا�ستمرار اجتياح اجلي�س ال�سورى للمدن وا�ستباحة الالجئني الفل�سطينيني 

لتطوير  ق�سوى  اأهمية  هناك  اأن  كما  الإ�سالمية.  الأمة  مل�ساعر  حتدًيا 

�رصق  م�ستوى  على  التكامل  لتحقيق  امل�رصية–ال�سودانية  العالقات 

اإفريقيا.

ويو�سح الإخوان امل�سلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلى:

اأوال- ال�ساأن الداخلى:

اإعالن  اإ�سدار  على  البع�س  واإ�رصار  الد�ستور  لق�سية  بالن�سبة 

عن  �لإخو�ن  عرب  فقد  للد�شتور،  حاكمة  مو�د  يت�شمن  جديد  د�شتورى 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

خطورة التمويل االأجنبي*

7 اأغ�ضط�س 2011

وثيقة

وثائق
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موقفهم الثابت اإزاء هذه الق�سية فى بيان اأ�سدروه يوم ال�سبت املا�سى ون�رصه عدد من و�سائل 

الإعالم.

اآن  اأعلنت ال�سيدة  اأ�سهر عندما  اأما ق�سية التمويل اخلارجى فقد بداأ الإعالن عنها منذ عدة 

مليون  اأنفقت 40  اأمريكا  اأن  الكوجنر�س  اأمام  القاهرة  فى  �سفرية لأمريكا  املر�سحة  باتر�سون 

ثم  الدميقراطية،  دعم  بهدف  2011م  يناير   25 منذ  م�رص  فى  خمتلفة  ملوؤ�س�سات  دولر 

ذكرت للواء الع�سار اأن املبلغ �سيزيد اإىل 105 ماليني دولر، ووقتها ت�ساءلنا عن املنظمات 

مت  وكيف  القانون؟  اإطار  فى  الأمر  هذا  مت  وهل  الأموال،  هذه  تلقت  التى  وال�سخ�سيات 

الت�رصف فيها؟ وما هى مظاهر دعم الدميقراطية التى يزعمونها؟ وطالبنا بالتحقيق واإعالن 

�لنتائج مبنتهى �ل�شفافية، و�لآن بد�أ �لتحقيق مع عدد من �لأحز�ب و�ملنظمات بتهمة تلقى �أمو�ل 

وقبل  اأيام  بثالثة  القاهرة  اإىل  قدومها  بعد  باتر�سون  بال�سيدة  وفوجئنا  القانون،  اإطار  خارج 

اأنها  بزعم  التحقيقات  اإيقاف  وتطلب  الع�سكرى  املجل�س  اإىل  تذهب  اعتمادها  اأوراق  تقدم  اأن 

تكر�س الكراهية لأمريكا، وهو م�سلك فى غاية الغرابة واخلطورة لأنه ميثل تدخال �سافرا فى 

�سئون م�رص الداخلية، وهو ما نرف�سه ويرف�سه جميع امل�رصيني، فقد �سقط النظام الذى كان 

يذعن لكل �لأو�مر �لأمريكية، �إ�شافة �إىل �أننا نعترب �أن �إنفاق �لأمو�ل �لأمريكية �إف�شاد للحياة 

اأن  ال�رصفاء  الوطنيني  بكل  نرباأ  للذمم و�رصاء لولءات، ونحن  واإف�ساد  ال�سيا�سية فى م�رص، 

يتلقوا هذا املال احلرام.

ثانيا- ال�ساأن االإقليمى:

النظام  التاريخ، حيث ي�سن  ت�ساعدت حدة الأزمة فى �سوريا، وب�سكل غري م�سبوق فى 

اأو طفال، وقد ات�سع نطاق احلرب  اأو امراأة  اإبادة �سد املجتمع ل ت�ستثنى �سيخا  احلاكم حرب 

طالت  املدمرة  احلرب  هذه  اأن  الالفت  من  وكان  »الالذقية«  �سد  البحر  من  املباغتة  لتاأتي 

الالجئني الفل�سطنيني الذين ذاقوا الكثري من ويالت احلروب والتهجري، وهذه الأحداث تك�سف 

عن اأن البعث ال�سورى مل يكن خمل�سا للقومية العربية اأو القطرية كما كان يدعي، واأنه قاد 

املتاجرة بها على مر الزمان، واأن الت�رصفات احلالية متثل قمة الطغيان التى تدمر كل �سئ، 

وي�سعى نظام »الأ�سد«من وراءها لإ�سعال �رصاع اإقليمى ياأتى على مقدرات �سعوب املنطقة، 

ولذا يدعو الإخوان امل�سلمون لنفرة اإ�سالمية وعاملية لوقف العدوان الذى يقوم به البعثيون فى 

�سوريا لتخريب البالد.

خطورة التمويل االأجنبي
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فى ظل الأجواء احلالية ت�سهد العالقات امل�رصية–ال�سودانية تفاعالت مهمة على امل�ستويني 

الر�سمى وال�سعبى، وخالل فرتة ما بعد ثورة يناير انفتحت م�سارات جديدة للتعاون بني البلدين 

وخا�سة على امل�سار القت�سادى والتن�سيق ب�ساأن مياه النيل. وفى هذا ال�سياق يرى الإخوان 

القت�سادى  والتكامل  ال�سيا�سى  التعاون  نحو  امل�رصية  ال�سيا�سة  نطاق  تو�سيع  اأهمية  امل�سلمون 

املنطقة  للتكامل فى هذه  اإن بروز هيكل  الإفريقى، حيث  القرن  فيها  اإفريقيا مبا  ملنطقة �رصق 

ي�ساعد فى حتقيق ال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والب�رصية ب�سعوب هذه املنطقة، كما ي�ساعد 

اأي�سا فى املواجهة الفعالة للكوارث والأزمات القت�سادية ومكافحة اجلفاف والت�سحر.

ثالثا- ال�ساأن الدوىل:

للعالقة  بلدانهم  ت�سور  تتناول  اأوروبيني  مل�سئولني  ت�رصيحات  اجلارى  الأ�سبوع  �سهد 

ال�ساأن  هذا  الأوربيني فى  العام حلديث  الثورة، وقد كان الجتاه  بعد  ما  مع م�رص فى حقبة 

العالقات  الأوروبى جتاه  لدى الحتاد  اأجندة خفية  التاأكيد على عدم وجود  يتمثل فى  ما  هو 

التدخل فى  املتبادل، وعدم  ال�سفافية والحرتام  العالقة تقوم على  الأوربية–امل�رصية، واأن 

ال�سئون الداخلية، وهذا اأمر نرحب به، وندعو ملزيد من التعاون فى كافة املجالت مبا يخدم 

م�سالح ال�سعوب.

وثيقة
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مقرتح  بخ�سو�س  ال�سابع  اليوم  موقع  على  ن�رص  ما  احلزب  طالع 

باإعالن املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور، واملن�سوب للجنة التابعة لنائب رئي�س 

الوزراء.

لالإرادة  كامال  جتاوزا  ت�سمن  املن�سور،  املقرتح  اأن  احلزب  وبرى 

الذى  فالبيان  العظيم،  م�رص  ل�سعب  واحتقاًرا  اإهانة  مّثل  بل  ال�سعبية، 

ين�س على اأن ال�سعب هو م�سدر ال�سلطات، ي�سع مبادئ د�ستورية غري 

قابلة للتعديل لي�س فقط من �سعب م�رص، بل ومن كل الأجيال القادمة، 

الإرادة  �سد  حم�سنة  اأبية  د�ستورية  مبادئ  بو�سع  البيان  يكتف  ومل 

الإعالنات  خالل  من  للتف�سري  خا�سعة  املبادئ  هذه  جعل  بل  ال�سعبية، 

ا د�ستورًيا تابًعا للوثائق الدولية،  الدولية حلقوق الإن�سان، مبا يجعلها ن�سً

والتى ت�سدر فى غالبها مطابقة للروؤى الغربية والتى حتفظت على العديد 

*نقال عن موقع »حرية دوت كوم« بتاريخ 21 مايو 2012. 

بيان حول مقرتح اإعالن املباديء الد�ضتورية *

6 �ضبتمرب 2011

وثيقة

وثائق
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منها احلكومات امل�رصية املتعاقبة، بل اإن امل�رصوع املقرتح، و�سع ت�سوًرا لكيفية ت�سكيل اللجنة 

املنتخبني  ال�سعب وال�سورى  الد�ستور، ب�سورة ل جتعل ملجل�سى  �سوف ت�سع  التى  التاأ�سي�سية 

اأى دور على الإطالق، مبا يعنى اأن ال�سلطة املنتخبة واملمثلة لل�سعب مل يعد لها دور، واأ�سبح 

�سياغة الد�ستور اجلديد فى يد قلة، تت�سور اأن لها احلق فى ال�سيطرة على مقدرات هذا البلد، 

ور�سم �سورة امل�ستقبل له.

�إن حماولت �لبع�س لفر�س د�شتور على �ل�شعب �مل�رصى، تعد خروًجا على نتائج و�إجناز�ت 

اأخرى، وكل  ا�ستعباده مرة  يعاد  امل�رصى، ولن  ال�سعب  الثورة حررت  فهذه  يناير،  ثورة 

حماولت البع�س لفر�س ا�ستبداد جديد على ال�سعب امل�رصى لن تنجح.

�ل�شعب  على  �شافًر�  تعدًيا  يعترب  �لبع�س،  به  يقوم  ما  �أن  يرى  و�لعد�لة،  �حلرية  وحزب 

هذه  كل  �سد  يقف  �سوف  اأنه  احلزب  ويوؤكد  جديد،  م�ستبد  نظام  لبناء  وحماولة  امل�رصى، 

على  يوافق  ولن  امل�رصى،  ال�سعب  وحقوق  حرية  حماية  فى  بدوره  و�سيقوم  املحاولت، 

ال�سعب امل�رصى  يقيد حقوق  قيد  اأى  ي�سمح ب�سدور  ال�سعبية احلرة، ولن  اأى جتاوز لالإرادة 

وحرياته، وحقه فى اختيار د�ستوره وم�سريه وم�ستقبله.

لذا يوؤكد حزب احلرية والعدالة، اأنه لن يقبل باأى قيد يقيد جمل�س ال�سعب وال�سورى القادم، 

ولن يقبل باأى قيد يقيد اللجان التاأ�سي�سية التى �سوف ت�سع الد�ستور اجلديد، ولن يقف مكتوف 

القوى  وكل  ال�سعب  و�سيدعو  بل  احلرة،  ال�سعبية  الإرادة  لتجاوز  حماولة  اأى  اأمام  الأيدى 

اأن  فى  وحقه  وال�رصعية،  لل�سلطات  م�سدًرا  يكون  اأن  فى  ال�سعب  حق  عن  للدفاع  الوطنية 

يخ�سع اجلميع لإراداته.

ال�سعب  حق  عن  مدافًعا  يظل  باأن  امل�رصى،  لل�سعب  والعدالة  احلرية  حزب  يتعهد  واأخرًيا 

غري  احلقيقية  الدميقراطية  حتقيق  وفى  املنقو�سة،  غري  الكاملة  احلرية  حتقيق  فى  امل�رصى 

املزيفة.

بيان حول مقرتح اإعالن املباديء الد�ضتورية
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اأ�سدرت جماعة الإخوان امل�سلمون بيانا للتنديد باأحداث ما�سبريو، 

طالبت فيه العقالء بالتدخل لإطفاء نريان الغ�سب، واإحياء روح الأخوة 

التي �ساحبت ثورة 25 يناير، وعودة �للحمة للن�شيج �لوطني �لو�حد �لذي 

يربز عظمة �ل�شعب �مل�رصي عرب �لتاريخ، وطالب �لبيان �لن�شارى يف 

الداخل واخلارج لإثارة  الفر�سة لأعداء الوطن يف  اإعطاء  م�رص بعدم 

الفنت والقالقل.

 وهذا ن�س بيان الإخوان:

نداء من االإخوان امل�سلمني اإىل العقالء

 هل ما حدث ليلة اأم�س عند ما�سبريو �سيء معقول؟ وبني اأنا�س كانوا 

امل�سيحيون  وكان  التحرير،  ميدان  يف  جمعة  كل  ال�سالة  يف  يتعاقبون 

ي�شبون �ملاء على �إخو�نهم �مل�شلمني للو�شوء، وممن ينتمون �إىل دينني 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

نداء من االإخوان امل�ضلمني للعقالء 

للخروج من اأزمة اأحداث ما�ضبريو* 

10 اأكتوبر 2011

وثيقة

وثائق
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ياأمر�ن باملحبة و�ل�شالم و�لرب و�لق�شط؟ وب�شبب حادثة �شغرية يف �أق�شى جنوب �لبالد، كان 

ا، فقد كان من املمكن اأن ينظر الق�ساء يف الوثائق  اإذا مل ميكن حلها وديًّ اأي�رص ما يكون  حلها 

ا ببناء كني�سة اأمر ببنائها كاأح�سن ما يكون البناء، واإن مل يجد  وامل�ستندات، فاإن وجد ترخي�سً

فعلى اجلميع اأن يحرتم النظام والق�ساء؟

اإن عدد القتلى واجلرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع باأن هذه الأحداث لي�ست وليدة 

اأ�سوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية، تبغي اإجها�س الثورة  م�سكلة كني�سة 

بني  اأهلية  حرب  اإىل  الأمر  اأدى  ولو  والدميقراطية،  والعدل  احلرية  نحو  م�سريتها  وتعويق 

اإخوة الوطن والدم والتاريخ، كما �رصح البع�س بغري مواربة.

وال�سعب  ينا�سبها،  الذي  وقتها  ولها  طريقتها،  ولها  قنواتها،  لها  امل�رصوعة  املطالب  اإن 

�لوقت  هو  هذ�  لي�س  ويقيًنا  فقط،  �لأقباط  �لإخوة  ولي�س  �مل�رصوعة  مطالبه  له  كله  �مل�رصي 

املنا�سب للمطالبة بها؛ فاحلكومة احلالية حكومة موؤقتة، والظروف العامة غري طبيعية،وحتى 

�ملنتخب،فاحلكمة  �لربملان  ت�شكيل  فور  فيها  �لنظر  يعاد  ف�شوف  بقو�نني  مر��شيم  �شدرت  لو 

منه،  �رصعيتها  ت�شتمد  �لتي  �ل�شعب،  من  �ملنتخبة  �حلكومة  و�نتظار  و�لتاأين،  �ل�شرب  تقت�شي 

وتدين بالولء له، وتلبي مطالبه العادلة وامل�رصوعة، ل �سيما ونحن على اأعتاب النتخابات 

اإليها، فينبغي التعجيل باإجرائها؛للو�سول بالبالد اإىل حالة ال�ستقرار  احلرة التي طاملا تطلَّعنا 

وال�رصعية ال�سعبية والد�ستورية واإقامة حياة دميقراطية �سليمة.

�إننا نعلم �أن هناك �حتقاًنا لدى �إخو�ننا �لأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم وتهمي�س، و�أن 

هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فا�سد م�ستبد، مل يحرتم الدين ول الأمانة، وطال هذا الظلم 

ما  اأ�سعاف  تعر�سوا لأ�سعاف  امل�سلمني  الإخوان  اأن  اأحد  يخفى على  امل�رصيني جميًعا، ول 

تعر�س له الآخرون؛ ومن ثم ل يجوز اأن تكون هذه الفرتة احلرجة من تاريخ البالد ظرًفا 

لتنفي�س الحتقان اأو ت�سفية احل�سابات، ومن نظام حايل موؤقت مل يكن هو ال�سبب فيما جرى 

يف املا�سي.

اإننا نرف�س وندين ما ن�سب اإىل ال�سيدة كلينتون من عر�سها امل�ساعدة بقوات اأمريكية حلماية 

�مل�شبوه حماولة �رصيحة لحتالل  �لعر�س  �لكنائ�س و�ملناطق �حليوية يف م�رص، ونعترب هذ� 

حتت  مت  1882م  �شنة  مل�رص  �لربيطاين  �لحتالل  �أن  نذكر  زلنا  فما  مبا�رًص�،  �حتالًل  م�رص 

اإثر م�ساجرة حدثت بني اأحد امل�رصيني ومواطن مالطي  دعوى حماية الأقليات العرقية على 

يف الإ�سكندرية، وا�ستمر هذا الحتالل اأكرث من ثمانني عاًما، ونخ�سى اأن تكون هذه الرغبة 

نداء من االإخوان امل�ضلمني للعقالء للخروج من اأزمة اأحداث ما�ضبريو
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العدوانية الأمريكية وراء الأحداث املوؤ�سفة التي وقعت بالأم�س، واإذا فكرت اأمريكا يف تنفيذ 

ذلك فلتعلم اأن ال�سعب امل�رصي كله �سيقاوم هذا العدوان بكل ما اأوتى من قوة، واإن كانت تريد 

م�شلحة �لإخوة �لأقباط فلتعلم �أنهم �إخو�ننا وهم �أقرب �إلينا منهم، ونحن ماأمورون بحمايتهم، 

وحماية كنائ�سهم بن�س القراآن الكرمي.

اإننا نطالب مبا ياأتي:

�ساحبت  التي  الأخوة  روح  واإحياء  الغ�سب،  نريان  لإطفاء  بالتدخل  العقالء  -نطالب 

ثورة 25يناير، وعودة �للحمة للن�شيج �لوطني �لو�حد �لذي يربز عظمة �ل�شعب �مل�رصي عرب 

التاريخ.

-نطالب ب�رصعة �لتحقيق فيما جرى و�إعالن �لنتائج مبنتهى �ل�شفافية، و�إعالء �شيادة �لقانون 

فوق كل الأ�سخا�س وكل العتبارات؛ حتى ينال كل خمطئ جزاءه العادل.

-ونطالب �لإخوة �لأقباط بعدم �إعطاء �لفر�شة لأعد�ء �لوطن يف �لد�خل و�خلارج لإثارة 

الفنت والقالقل.

-نطالب بالذهاب اإىل النتخابات واإجرائها وفق جدول زمني منا�سب، تتفق عليه القوى 

ل امل�سئولية وعودة ال�ستقرار باإيجابياته العديدة. الوطنية؛ للتعجيل بنقل ال�سلطة وحتمُّ

والأمانة  بامل�سداقية  يتحلَّى  واأن  والوطن،  ال�سعب  يف  الله  يتقي  باأن  الإعالم  -نطالب 

وال�سفافية والدقة.

-نطالب ب�رصعة اإ�سدار قانون العزل ال�سيا�سي لكل من اأف�سد احلياة ال�سيا�سية؛ حتى جننِّب 

ا اإبان اإجراء النتخابات. البالد البلطجة والفو�سى؛ خ�سو�سً

-نطالب ببذل كل اجلهود من القوات امل�سلحة والأمن حلماية العملية النتخابية،والإخوان 

يف  للم�ساعدة  �سعبية  جلان  يف  امل�ساركة  اأو  �سعبية  جلان  لت�سكيل  كامل  ا�ستعداد  على  امل�سلمون 

حتقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

لال�ستخبارات  ال�سابق  الرئي�س  يادين،  عامو�س  اجلرنال  قاله  مبا  النا�سني  ر  نذكِّ واأخرًيا 

الثورة،  قيام  قبل  اأي  2010/11/2م؛  يف  ال�سحف  ون�رصته  “اأمان”  ال�سهيونية  احلربية 

�لعمل  و�إن  �ل�شهيوين،  �حلربية  �ملخابر�ت  جهاز  لن�شاطات  �لأكرب  �مللعب  هي  قال:”م�رص 

اأحدثنا الخرتاقات ال�سيا�سية  يف م�رص تطور ح�سب اخلطط املر�سومة منذ عام 1979م، لقد 

والحتقان  التوتر  ت�سعيد  يف  وجنْحنا  موقع،  من  اأكرث  يف  والع�سكرية  والقت�سادية  والأمنية 

وثيقة
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يف  �سطر؛  من  اأكرث  اإىل  ومنق�سمة  دائًما  متوترة  مت�سارعة  بيئة  لتوليد  والجتماعي؛  الطائفي 

ياأتي  البنية واملجتمع والدولة امل�رصية؛لكي يعجز اأي نظام  �سبيل تعميق حالة الهرتاء داخل 

بعد ح�سني مبارك يف معاجلة النق�سام والتخلف والوهن املتف�سي يف م�رص”؛ فهل يفيق العقالء؟!

د كلمتها، وهدى �شعبها وقادتها ملا فيه خري �لبالد و�لعباد   حفظ �لله م�رص، ووحَّ

االإخوان امل�سلمون      

القاهرة يف: 12 من ذي القعدة 1432هـ، املوافق 10 من اأكتوبر 2011م   

نداء من االإخوان امل�ضلمني للعقالء للخروج من اأزمة اأحداث ما�ضبريو
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و�إيقاط  �لإ�شالم  روح  لإحياء  �مل�شلمني  �لإخو�ن  جماعة  قامت 

الإميان فى نفو�س اأبناء املجتمع، باعتبار ذلك هو ال�سبيل اإىل نه�سة الأمة 

وقد  ال�رصعى،  واجبها  وحتقيق  التاريخى  ودورها  مكانتها  وا�ستعادة 

حدد الأ�ستاذ الإمام ح�سن البنا -رحمه الله- مهمة الإخوان امل�سلمني فى 

اأنها اإر�ساد الإن�سانية كلها اإىل نظم الإ�سالم ال�ساحلة وتعاليمه القيمة التى 

بغريها لن ي�سعد الإن�سان .

ومما ل ريب فيه �أن �ل�رصيعة �لإ�شالمية هى �أهم �ملكونات لل�شخ�شية 

للم�سلمني  بالن�سبة  باعتبارها  امل�رصية  للهوية  املحددات  واأهم  امل�رصية، 

دينا، ولغري امل�سلمني ثقافة وح�سارة ومواطنة على قدم امل�ساواة.

الفرد  تكوين  اإىل  ي�سعى  حلياة  �سامل  نظام  اأنها  لل�رصيعة  ومفهومنا 

املواطن ال�سالح �ساحب ال�سمري احلى واملحب لوطنه واملخل�س لأمته 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

بيان من االإخوان امل�ضلمني 

حول ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة*

31 اأكتوبر 2012

وثيقة

وثائق
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والراغب فى تقدمي اخلري للنا�س من حوله، وتكوين املجتمع املتعاون املتكافل القائم على امل�ساواة 

والعدل والحرتام املتبادل، واإقامة احلكم الر�سيد القائم على خدمة الأمة وحتقيق العدل بني 

الإن�سانى،  والتعاون  ال�سلم  لإقرار  ت�سعى  متوازنة وم�ستقلة  دولية  واإقامة عالقات  املواطنني 

واأنثى  ذكر  من  خلقناكم  اإنا  النا�س  اأيها  »يا  تعاىل:  قوله  منطلق  من  الإن�سان،  حقوق  وتاأكيد 

وجعلناكم �سعوبا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند الله اأتقاكم اإن الله عليم خبري«  )احلجرات(.

الأف�سل  اإىل  املناخ  وتغيري  ال�سلوك  واإ�سالح  الإميان  اإيقاظ  على  يقوم  ال�رصيعة  ونظام 

وتتميم مكارم �لأخالق عرب �لإقناع و�لتوعية، من غري جرب ول �إرغام ول �إكر�ه.

وحلماية هذا املجتمع الراقى الذى ت�سنعه ال�رصيعة الغراء فاإنها جعلت نظام العقوبات فى 

منتهى �لعدل و�لإحكام، فال عقوبة �إل على جرمية، بعد ��شتيفاء كل �رصوط حتقق �جلرمية، 

اأول لفهم ال�رصيعة وقبولها، والتدرج العلمى فى تطبيقها، وحتقيقها  ومن ذلك تهيئة املجتمع 

والنف�س،  الدين،  على  احلفاظ  وهى  عنها،  واملجتمع  لالإن�سان  غنى  ل  التى  الكلية  للمقا�سد 

والعقل، واملال، والعر�س. مبا يحقق الأمن النف�سى واملادى فى املجتمع.

كما اأن نظام ال�رصيعة يقوم على مبادئ اأ�سا�سية تتميز بها ال�رصيعة عن كل القوانني الو�سعية، 

واملجتمع  الفرد  عن  ال�رصر  واإزالة  احلرج  رفع  وعلى  التع�سري،  ل  التي�سري  على  يقوم  فهو 

بني  والتوازن  املنافع،  جلب  على  املفا�سد  دفع  وتقدمي  اخلا�سة،  على  العامة  امل�سلحة  وتقدمي 

حقوق الفرد واملجتمع، اإىل اآخر مبادئ ال�رصيعة املعروفة والتى من �ساأن بناء القوانني عليها 

اأن حتقق الأمن والرخاء وال�ستقرار للمجتمعات.

للفرد  يكفل  الثقافات واحل�سارات مبل  التوا�سل مع كل  اإىل  يدعو  ال�رصيعة  اأن نظام  كما 

اأنى  املوؤمن  �سالة  فاحلكمة  من�سوؤه،  كان  اأًيا  اإن�سانى  ومفيد  جديد  كل  من  ال�ستفادة  واملجتمع 

املجتمع  يتقدم  واحل�سارات  الثقافات  كل  على  النفتاح  وبهذا  بها،  النا�س  اأحق  فهو  وجدها 

�شعائرهم  ممار�شة  فى  �لكامل  �حلق  وتعطيهم  �مل�شلمني،  غري  حقوق  حتفظ  فهى  با�شتمر�ر، 

�سنودة  البابا  دعا  ما  وهو  اخلا�سة،  و�سئونهم  ال�سخ�سية  اأحوالهم  فى  �رصائعهم  اإىل  والتحاكم 

�لر�حل �إىل �لقول: »�إن �لأقباط يكونون فى ظل �ل�رصيعة �أ�شعد حاًل و�أكرث �أمنًا.. �إننا تو�قون 

اإىل اأن نعي�س فى ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا«.

ثم اإن نظام ال�رصيعة يرف�س متاما مفهوم احلكومة الدينية اأو الكهنوتية اأو التقدي�س حلاكم 

اأو فئة اأيا كانت، ويرف�س اأن يحتكر اأحد �سلطة الت�رصيع، فال�سعب وحده هو م�سدر ال�سلطات 

املختلفة وُمن�ِسئها باختياره احلر انطالقا من مبادئ ال�رصيعة دون و�ساية من فرد اأو فئة عليه.

بيان من االإخوان امل�ضلمني حول ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة
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اأهم  هى  التى  الإ�سالمية،  لل�رصيعة  امل�سلمني  الإخوان  نحن  مفهومنا  من  جانب  هو  ذلك 

الق�سايا التى نن�سغل بها ون�سعى لرت�سيخها فى املجتمع، وتعر�س اإخواننا لال�ست�سهاد وال�سجن 

فى  �لتفريط  �لأحو�ل  بحال من  �لزمن، ول ميكن  من  ذلك عرب عقود  �شبيل  فى  و�لعتقال 

املطالبة بهذه ال�رصيعة الغراء.

وملا كان الد�ستور هو القانون الأ�سا�سى الذى تن�ساأ عنه القوانني، ويت�سمن املبادئ الأ�سا�سية 

فقد  ال�سليمة،  املواطنة  و�سمانات  املواطنني  حقوق  املختلفة،ويحدد  ال�سلطات  بني  للعالقات 

حر�س الإخوان امل�سلمني دائما على اأن تكون ال�رصيعة فى مو�سعها الالئق من هذا الد�ستور، 

مبا ي�شاعد �لربملان على و�شع قو�نني �ل�رصيعة �لإ�شالمية مو�شع �لتقنني �إن �شاء �لله.

اأن مبادئ ال�رصيعه الإ�سالمية  الد�ستور تن�س على  الثانية فى  من هذا املنطلق كانت املادة 

امل�سدر الرئي�سى للت�رصيع، ومت التوافق بني كل القوى ال�سيا�سية على اإ�سافة مادة فى الأحكام 

العامة تن�س على ما يلى: »مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية ت�سمل اأدلتها الكلية وقواعدها الأ�سولية 

و�لفقهية وم�شادرها �ملعتربة فى مذ�هب �أهل �ل�شنة و�جلماعة«، و�ملق�شود باأدلتها �لكلية كل ما 

امل�ستنبطة  القواعد  بالقواعد الأ�سولية والفقهية:  ال�سحيحة، واملق�سود  القراآن وال�سنة  جاء فى 

واملق�سود  ال�رصيعة،  مقا�سد  حتقق  والتى  عليها  اختالف  ل  التى  ال�رصعية  الأدلة  عموم  من 

بامل�شادر �ملعتربة: �لقر�آن و�لإجماع و�لقيا�س، وبهذه �ملادة ينقطع �جلدل �لد�ئر حول تف�شري 

مبادئ ال�رصيعة ب�سكل كامل.

وفيما يتعلق بالأ�رصة واملراأة فقد ن�ست املادة )68(على امل�ساواة بني الرجل واملراأة دون 

الإخالل باأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية، وذلك حتى ل يكون للمعاهدات الدولية التى تدعو اإىل 

خمالفة �سئ من ال�رصيعة جمال لتحقيق اأغرا�سها، كمحاولة تقنني ال�سذوذ اأو العالقات اجلن�سية 

خارج اإطار الزواج ال�رصعى، ونحو ذلك.

)71( على حترمي كل  املادة  فى  كالن�س  ال�رصعية  املبادى  كثريا من  امل�سودة  ت�سمنت  كما 

�سور ا�سرتقاق الإن�سان والبغاء والعمل الق�رصى وانتهاك حقوق الإن�سان. اإىل جوانب مواد 

كثرية يت�سمنها م�رصوع الد�ستور حلماية احلقوق واحلريات وكلها ماأخوذة ومتوافقة مع مبادئ 

ال�رصيعة الإ�سالمية.

ومن �ملالحظ �أن ثمة حملة غري من�شفة ت�شتهدف �لهوية �لإ�شالمية مل�رص، وحتاول �إيقاف 

العمل لالنتهاء من الد�ستور الذى �سيحقق ال�ستقرار وقيام املوؤ�س�سات فى البالد، ما �سيرتتب 

عليه تعويق عملية التحول الدميقراطى وعملية التنمية التى ن�سعى جميعا لدفعها اإىل الأمام.

وثيقة
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الد�ستور،  اإجناز  العمل على  العليا للوطن ودعم  اإىل تغليب امل�سلحة  ولذلك ندعو اجلميع 

العرتا�س  بدل من  النافعة  املقرتحات  وتقدمي  امل�رصية  للدولة  الإ�سالمية  الهوية  يحقق  الذى 

ملجرد العرتا�س، ونحن على يقني من وعى ال�سعب امل�رصى وحر�سه على تدعيم حرياته 

وم�ساركته الفعالة والبناءة فى اإجناز هذا امل�رصوع الد�ستورى اإن �ساء الله تعاىل.

       االإخوان امل�سلمني 

القاهرة يف 15 من ذي احلجة 1433هـ املوافق 31 اأكتوبر 2012م   

بيان من االإخوان امل�ضلمني حول ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة



139

العدد 70رواق عربي

الفا�سد  النظام  تغيري  اأجل  من  م�رص  فى  املباركة  الثورة  قامت 

تغيريا جذريا،وا�ستعادة احلرية وال�سيادة والكرامة فى ظل دميقراطية 

حقيقية، ومتت عدة اإجنازات كان اأهمها اإجراء انتخابات جمل�س لل�سعب 

بطريقة نزيهة �سارك فيها ثالثون مليونا من امل�رصيني، واأ�سبح اأهمها 

رائعة  جل�سات  عدة  امل�رصى،وعقد  لل�سعب  احلقيقى  املمثل  هو  املجل�س 

ال�سهداء وتعوي�س  قتلة  راأ�سها حماكمة  الثورة وعلى  فيها مطالب  تبنى 

اأهلهم ورعاية امل�سابني،وكذلك وقف ب�سدة فى وجه حماولة �سلبه بع�س 

اخت�سا�ساته الت�رصيعية باإ�سدار قانوين الأزهر ال�رصيف، والنتخابات 

الرئا�سية قبل اجتماعه باأيام قالئل.

ادعى  بع�سها  واملجموعات،  الأفراد  لبع�س  يرق  مل  ذلك  ولكن 

بطالن جمل�س �ل�شعب وعلو �رصعية �مليد�ن على �رصعية �لربملان، ومن 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

بيان من جماعة االإخوان امل�ضلمني 

حول اأحداث جمل�س ال�ضعب 

فى 31 يناير 2012 *

1 فرباير 2012

وثيقة

وثائق
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ثم قر�أنا و�شمعنا من يتنادى منهم مبنع �أع�شاء �لربملان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدو�ن 

عليهم، ومنهم من ادعى اأنه �سوف ي�سدر اأمر تكليف لنواب ال�سعب بتنفيذ مطالب الثورة فى 

كله  ال�سعب  من  عليها  متفق  �سعارات  املجالت  هذه  فى  وا�ستغلوا  وا�سحة،  اإعالمية  مزايدة 

فى  خالف  حمل  الأخري  الأمر  وهذا  الع�سكرى،  املجل�س  ورحيل  لل�سهداء«  »الق�سا�س  مثل 

بعد  برحيله  نطالب  منهم  ونحن  والآخرون  فورا،  الآن  برحيله  يطالبون  فهم  فقط،  توقيته 

ا�ستكمال �سائر املوؤ�س�سات الد�ستورية ليت�سنى ت�سليم ال�سلطة ملوؤ�س�سات �رصعية، كمان اأن رحيله 

البالد، خا�سة فى غياب  فى  لفو�سى عارمة  �ساحة  يكون  اأمنيا  فراغا  �سوف يرتك  الفورى 

دور ال�رصطة الفعال وتطهري وزارة الداخلية لتكون حامية لل�سعب وفى خدمته بحق، ونحن 

مع �شغط �لفرتة �لنتقالية �لباقية �إىل �أقل مدة ممكنة �رصيطة �أن تتو�فق �لإجر�ء�ت مع مو�د 

الإعالن الد�ستورى الذى ا�ستفتى عليه ال�سعب فى مار�س 2011م.

كانوا  الذين  الع�سكرى فورا هم  املجل�س  الآن برحيل  يطالبون  الذين  اأن هوؤلء  والغريب 

فقد هم  اأو ثالث لأنهم غري جاهزين لالنتخابات والإخوان  �سنتني  ملدة  يبقى  اأن  له  يتو�سلون 

اجلاهزون، وكانوا يطالبون بالد�ستور اأول قبل النتخابات والآن يطالبون بانتخابات الرئا�سة 

اأول قبل الد�ستور، ويهاجمون الإخوان وي�سبونهم وفى نف�س الوقت يطالبون بت�سليم رئا�سة 

الدولة لرئي�س جمل�س ال�سعب، ونحن على يقني باأنه حتى لو ا�ستجيب لكل طلباتهم ل�ستحدثوا 

الدميقراطية والثورة مادامت مل  امل�سكالت والأزمات وتعويق م�سرية  اأ�سبابا جديدة لفتعال 

تاأت فى �لربملان مبن يريدون.

�لربملان  حماية  فى  م�شئولياتهما  لتحمل  �لد�خلية  ووز�رة  �لع�شكرى  �ملجل�س  نطالب  �إننا 

و�سائر موؤ�س�سات الدولة التى تتبنى بع�س تلك املجموعات نظرية وجوب هدمها جميعا، مبا 

فيها موؤ�س�سة اجلي�س قبل اإعادة بناء الدولة.

كما نطالب املجل�س الع�سكرى ووزير العدل بالإ�رصاع باتخاذ الإجراءات القانونية ون�رص 

الأفراد  هوؤلء  بخ�سو�س  مدتها  طالت  التى  التحقيقات  من  اإليها  التو�سل  مت  التى  املعلومات 

واملجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى اخلارج من دول اأجنبية ويتم ا�ستخدامها حتى 

الآن فى متويل عمليات الفو�سى والعدوان والتخريب، ويتم التن�سيق بينها ب�سورة ملحوظة 

فى كل �سيناريو فاإن الت�سرت على هذه املعلومات تفريط فى حق م�رص و�سعبها وت�سجيع على 

ا�ستمرار عمليات الهدم، ل �سيما وقد �سمعنا من كثري من امل�سئولني ع�رصات الوعود بالك�سف 

عن هذه املخططات.

بيان من جماعة االإخوان امل�ضلمني حول اأحداث جمل�س ال�ضعب يف 31 يناير 2012
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لهم  اأعمال  رجال  بع�س  ميتلكها  التى  تلك  �سيما  ل  الإعالم،  و�سائل  من  كثريا  هناك  اإن 

�شلة بالنظام �لبائد توؤجج نري�ن هذه �لفتنة وتنفخ فيها وتروج فيها �لإفك فى حماولة لتوجيه 

�لر�أى �لعام �مل�رصى �شد �لربملان و�شد �لإخو�ن �مل�شلمني، نظر� لتوجهات بع�س �لإعالميني 

�لتى طاملا تغنو� بها  �لعلمانية و�لليرب�لية و�لي�شارية، �لأمر �لذى يثبت كر�هيتهم للدميقر�طية 

وعدم احرتامهم خليار ال�سعب واإرادته.

اأن يتم�سك بثورته واأهدافة ومبادئه  ال�سعب امل�رصى احلبيب  اإىل  فاإننا نتوجه  النهاية  وفى 

الرنانة  بال�سعارات  النخداع  وعدم  والعدوان  والتخريب  الهدم  اأ�ساليب  برف�س  ويحميها 

الدميقراطية  امل�سرية  اإمتام  على  يحر�س  واأن  باطل،  به  يراد  الذى  احلق  قبيل  من  التى هى 

ونقل �ل�شلطة بطريقة �شلمية هادئة للتحول �إىل حالة �ل�شتقر�ر �لتى هى �رصط للبناء و�لنه�شة 

الأمانة  الغالية لن يفرطوا فى  بثقتكم  اأعناقهم  الذين طوقتهم  امل�سلمني  والتقدم، واإن الإخوان 

ولن يحيدوا عن الطريق ولن يتخلوا عن الأهداف واملطالب من اأجل م�رص ومن اأجل �سعبنا 

�أذيتمونا  �أذونا )ولن�شربن على ما  �أذى مادى ومعنوى و�شعارنا ملن  نالنا من  �لعظيم، مهما 

وعلى الله فليتوكل املتوكلون(.

        االإخوان امل�سلمون

القاهرة فى :9 ربيع االأول 1433 ه املوافق 1 من فرباير 2012 م   

وثيقة
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بيان من االإخوة امل�سلمني حول وثيقة مركز املراأة باالأمم املتحدة 

التى تنتهك كل ثوابت ال�رشيعة االإ�سالمية واملجتمع االإ�سالمة

تعقد جلنة مركز املراأة بالأمم املتحدة فى الفرتة من 4-15 مار�س 

العنف  اأ�سكال  كل  ومنع  )اإلغاء  بعنوان  وثيقة  لإقرار  موؤمترًا   2013

الن�ساء والفتيات( وهو عنوان خادع يت�سمن بنودا تت�سادم مع مبادئ 

على  وتق�سى  والجماع،  وال�سنة  بالقراآن  املقررة  وثوابته  الإ�سالم 

الد�ستور  اأكد  التى  الأ�رصة  موؤ�س�سة  لهدم  وت�سعى  الإ�سالمية،  الأخالق 

امل�رصى اأنها لبنة املجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك املجتمع، وتكتمل اآخر 

اخل�سو�سية  وتنتفى  والثقافى،  واحل�سارى  الفكرى  الغزو  خطوات 

�لتى حتفظ مقومات جمتمعاتنا �لإ�شالمية ومتا�شكها.

ويكفى اأن ننظر نظرة فاح�سة فى هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا، 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

بيان من جماعة االإخوان امل�ضلمني 

حول وثيقة مركز املراأة باالأمم املتحدة*

13 مار�س 2013

وثيقة

وثائق
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وهذه البنود هى: 

الفتاة كل احلرية اجلن�سية، بالإ�سافة اإىل حرية اختيار جن�سها وحرية اختيار جن�س ال�رصيك - 1 منح 

)اأى تختار اأن تكون عالقتها اجلن�سية طبيعية اأو �ساذة( مع رفع �سن الزواج.

توفري و�سائل منع احلمل للمراهقات وتدريبهن على ا�ستخدامه، مع اإباحة الإجها�س للتخل�س من - 2

احلمل غري املرغوب فيه حتت ا�سم احلقوق اجلن�سية والإجنابية.

م�ساواة الزانية بالزوجة وم�ساواة اأبناء الزنا بالأبناء ال�رصعيني م�ساواة كاملة فى كل احلقوق.- 3

اإعطاء ال�سواذ كل احلقوق وحمايتهم واحرتامهم، واأي�سا حماية العامالت فى البغاء.- 4

اجلهات - 5 وعلى  التحر�س،  اأو  الغت�ساب  بتهمة  زوجها  ت�ستكى  اأن  فى  احلق  كل  الزوجة  اإعطاء 

�ملخت�شة توقيع عقوبة على ذلك �لزوج مماثلة ملن يغت�شب �أو يتحر�س باأجنبية.

الت�ساوى فى املرياث.- 6

مثل: - 7 واملراأة  الرجل  بني  الأ�رصة  داخل  لالأدوار  التام  والقت�سام  بالقوامة،  ال�رصاكة  ا�ستبدال 

الإنفاق، رعاية الأطفال، ال�سئون املنزلية.

الت�ساوى التام فى ت�رصيعات الزواج مثل: اإلغاء كل من التعدد، والعدة، والولية، واملهر، واإنفاق - 8

الرجل على الأ�رصة، وال�سماح للم�سلمة بالزواج بغري امل�سلم وغريها.

�سحب �سلطة التطليق من الزوج ونقلها للق�ساء، واقت�سام كل املمتلكات بعد الطالق.- 9

اإلغاء ال�ستئذان للزوج فى: ال�سفر اأو العمل اأو اخلروج اأو ا�ستخدام و�سائل احلمل.- 10

هذه هى الو�سائل الهادمة ملوؤ�س�سة الأ�رصة واملدمرة لكيان املجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأوىل.

هئية  فى  وممثليها  فيها  �خلارجية  ووزر�ء  �لإ�شالمية  �لدول  بحكام  يهيبون  �مل�شلمون  و�لإخو�ن 

الأمم املتحدة اإىل رف�س هذه الوثيقة واإدانتها، بل ودعوة هذه املنظمة اإىل ال�سمو والرتقاء اإىل امل�ستوى 

الطاهر النظيف للعالقات الأ�رصة التى قررها الإ�سالم.

كذلك يهيب الإخوان امل�سلمون بالأزهر ال�رصيف للقيام بدوره الرائد وا�ستنكار هذه الوثيقة وبيان 

موقف الإ�سالم من تفا�سيلها، فهو املرجعية العلمية للم�سلمني .

الوثيقة  هذه  من  حا�سم  موقف  اتخاذ  اإىل  الإ�سالمية  واجلمعيات  اجلماعات  ل�سائر  دعوتنا  وكذلك 

واأ�سباهها.

تغرها  واأل  واأخالق جمتمعاتها ومقومات حياتها،  بدينها  تتم�سك  اأن  الن�سائية  للمنظمات  ودعوتنا 

دعو�ت �لتح�رص �خلادعة و�ملناهج �ملطلة و�لهادمة.

بيان من جماعة االإخوان امل�ضلمني حول وثيقة مركز املراأة باالأمم املتحدة
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اأخرج الإمام م�سلم يف �سحيحه اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 

وزاد  للغرباء«،  فطوبى  غريبا،  و�سيعود  غريبا  الإ�سالم  »بداأ  قال: 

الُنّزاع من القبائل«، ويف رواية  ابن ماجة: »قيل: ومن الغرباء؟ قال 

للرتمذي: »فطوبى للغرباء الذين ي�سلحون ما اأف�سد النا�س من بعدي من 

اأمتي«.

الأر�س  اأقلت  من  اأ�سدق  فم  من  خرج  الذي  اجلليل  احلديث  هذا 

واأظلت ال�سماء ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، فيه معان كرمية وجليلة 

تف�رص كثري� مما نر�ه �ليوم ونعي�شه.

اأول  الإ�سالم يف  اإن  الإ�سالم غريبا، و�سيعود غريبا«:  فمعنى »بداأ 

اأمره ملا كان املوؤمنون به يف بداية الأمر قلة، غدوا كالغرباء بني اأهلهم، 

و�سيعود يف اآخر الزمان غريبا، يقل اأهله امل�ستم�سكون به كما كانوا قلة 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

غربة االإ�ضالم وال�ضريعة*

د. عبد �لرحمن �لرب

17 نوفمرب 2012

وثيقة

وثائق
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و�سدق الله العظيم حيث يقول: )والله يريد اأن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون ال�سهوات اأن متيلوا 

ميال عظيما(.

عند ظهوره.

ويرى بع�س العلماء: اأنه بداأ غريبا عن البلد التي ن�ساأ فيها �ساحب الر�سالة �سلى الله عليه 

الله عيه  النبي �سلى  اإليها  املدينة حني هاجر  انت�ساره وظهوره من  فكان  و�سلم، وهى مكة، 

الله  يجمع  حني  ذلك  مثل  اإىل  عمره  اآخر  يف  و�سيعود  واخلزرج،  الأو�س  بن�رصة  و�سلم، 

لن�رصته والدعوة اإليه اأمثال الأو�س واخلزرج يف قوة الإميان و�سدة الباأ�س:

فلله اأو�س قادمون وخزرج ولئن عرف التاريخ اأو�سا وخزرجا   

�سابرة رغم املكائد تخرج واإن كنوز الغيب لتخفى طالئقا   

ويرى بع�س العلماء اأن معنى احلديث اأن مبادئ الإ�سالم كانت بالن�سبة للقوم الذين ظهر 

فيهم م�ستغربة يعجبون منها؛ اإذ اأنهم كانوا على ال�رصك فلما جاءهم النبي بدعوة التوحيد قالوا: 

على  و��شربو�  �م�شو�  �أن  منهم  �ملالأ  و�نطلق  عجاب«  ل�شئ  هذ�  �إن  و�حًد�  �إلًها  �لآلهة  )�أجعل 

فجاء  واأح�سابهم،  اأن�سابهم  بح�سب  فئات  النا�س  اأن  يرون  وكانوا  يراد(  ل�سئ  هذا  اإن  اآلهتكم 

اخلري  معاين  كل  كانت  وهكذا  هذا،  فا�ستغربوا  اأتقاكم(  الله  عند  اأكرمكم  )اإن  ليقول  الإ�سالم 

والرحمة والكرامة الإن�سانية التي دعا اإليها الإ�سالم غريبة على اأبي جهل واأمثاله الذين األفوا 

بالتوحيد اخلال�س،  الظلم والف�ساد، والذين مل ي�سمعوا من قبل  ال�رصك املختلفة وفنون  األوان 

والذين اأذهلم اأن ت�ساوي الدعوة بني بالل احلب�سي واأبي جهل القر�سي، واأن تنادي باحلرية 

وامل�ساواة بني اخللق، واأن تهتم برت�سيخ مبادئ العفة والطهارة وترك اخلمور واملنكرات، 

و�سيكون ذلك يف اآخر الزمان عند خلفاء اأبي جهل الذين ي�ستغربون مبادئ ال�سالم ويعجبون 

منها، ويراها بع�سهم خارج الزمان والع�رص، ل�سدة ما درجوا عليه من الف�ساد.

ينكرهم  غرباء  كانوا  الأول  ال�سدر  يف  الدين  اأهل  اأن  املعنى:  اأن  العلماء  بع�س  ويرى 

النا�س، بل يقاطعونهم ويدعون اإىل مقاطعتهم، وكذلك يف اآخر الزمان �سوف يتكالب الأعداء 

واخل�سوم ويحاولون اأن يحا�رصوا املوؤمنني بهذا الدين وي�سيقوا عليهم ويقاطعوهم فيكونون 

غرباء.

على  مي�س  فلم  انت�ساره،  �رصعة  يف  غريًبا  كان  الإ�سالم  اأن  العلم  اأهل  من  فريق  ويرى 

ظهوره ربع قرن حتى �أ�شبح ميالأ �جلزيرة �لعربية كلها، و�أجز�ء كبرية من �لإمرب�طوريتني 

العظيمتني )فار�س والروم( وكان غزوه للنفو�س اأمًرا غريًبا عجيًبا، اإذ لقت اأفكاره قبول عجيبا 

عند كل فئات واأجنا�س النا�س املختلفة فكان ذلك غريبا، وهكذا يكون الأمر يف اآخر الزمان.

غربة االإ�ضالم وال�ضريعة
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اأول�ست معي يف اأن كل هذه املعاين �سحيحة، خ�سو�سا ونحن نرى من بني ديننا وجلدتنا 

اأحيانا  العادلة، وي�سمونها  املنبع ال�سايف وال�رصيعة  اإىل  اإىل الرجوع  الدعاة  من يتعجبون من 

مازال  اأنها  ويتعجبون  بالإرهاب،  الإ�سالم  ويتهمون  بالتخلف،  اأحيانا  وي�سمونها  رجعية، 

هناك نا�س يوؤمنون مببادئ العفة والطهارة ويقد�سون الأخالق الكرمية وير�سون الأخالق 

النفعية، ويحرتمون القيم التي اأمر الله بها. اأول�ست معي اأن ثمة طوائف كثرية جدا من بع�س 

اأبناء الإ�سالم اجلاهلني به ومن اأعدائه املرتب�سني له تعادي ال�سالم وتخا�سم �رصيعته وتواجهه 

وتعر�شه ملاآ�شي و�شغوط من د�خل بالد �لإ�شالم ومن خارجها، �إل �أنه رغم ذلك ي�شق طريقه 

اإىل قلوب النا�س يف بالد الإ�سالم اأو يف غريها.

اأول�ست ترى معي اإذن اأن يف احلديث ب�سارة بعلو الإ�سالم اآخًرا كما عال اأوًل، وب�رصعة 

انت�ساره اآخًرا اإن �ساء الله كما كان اأوًل، وباأنه �سيتغلب على كل من يواجهونه اآخًرا كما تغلب 

على كل من ت�سدى له اأوًل، و�سيكتب الله له الغلبة والنت�سار رغم اأنف احلاقدين والكارهني.

الذين  الغرباء  لكل  ب�سارة  فهو  للغرباء«،  »فطوبى  و�سلم  عليه  الله  �سلى  قوله  معنى  اأما 

يتعر�سون لكل هذه املوجات من الإرهاب والت�سكيك والغمز واللمز وال�ستغراب من النا�س، 

اأكرث  يع�سيهم  من  كثري،  �سوء  اأنا�س  يف  �ساحلون  اأنا�س  اأنهم  الروايات  بع�س  يف  جاء  وقد 

�أهلهم  �لذين نزعو� عن  �لقبائل« وهم  باأنهم »�لُنّز�ع من  ممن يطيعهم، وقد ف�رصهم �حلديث 

وع�سريتهم، وكانوا اأ�سنافا من قبائل �ستى ل يحدهم جن�س ول لغة ول طائفة، ينت�رصون على 

امتداد هذه الدنيا، يحملون ر�سالة واحدة هى الإ�سالح، فهم الذين ي�سلحون ما اأف�سد النا�س من 

�سننه �سلى الله عليه و�سلم، ول يعرفون الفوارق التي �سنعها ال�ستعمار بني بالد الإ�سالم، 

فكل امل�سلمني اإخوانهم وكل بالد الإ�سالم بالدهم.

ال�سام فيه ووادي النيل �سيان ول�ست اأرى �سوى الإ�سالم وطنا   

اأعدت اأرجاءه من لب اأوطاين وحيثما ذكر ا�سم الله يف وطن   

هكذا يفهم حملة ر�سالة الإ�سالم اليوم الإ�سالم ديًنا ل يتحيز جلن�سية ول لع�سبية ول للغة، 

اإمنا هو دين عاملي يدخله ويحمله كل النا�س من قبائل �ستى ومن نوازع متفرقة، وهذه عالمة 

�سحة الدعوة الإ�سالمية الآن.

وقيمه  واأهله  ال�سالم  على  باملوؤامرات  وامللبد  بالأعداء،  امللبد  اجلو  هذا  و�سط  يف  نعم، 

ومبادئه، �سواء من امل�سلمني اجلاهلني اأو من املنافقني اأو من اأعداء امللة والدين الذين يتكالبون 

وثيقة
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انت�سار روح الإ�سالم ومبادئه بني الأمة، جند حملة  املد الإ�سالمي وعلى منع  على مواجهة 

والغوغائية،  الف�ساد  ظلمات  كل  باأنوارهم  وي�رصبون  طريقهم  ي�سقون  الإ�سالح  ر�سالة 

لي�رصحوا للنا�س حقيقة الإ�سالم ويجمعوا النا�س على طريق الله تبارك وتعاىل، ي�سلحون ما 

�أف�شد �لنا�س، متجملني بال�شرب و�لثبات و�لت�شميم على حمل ر�شالة �ل�شالم، و�ثقني من ن�رص 

الله تبارك وتعاىل، ل يهمهم اأن ي�ستغرب النا�س عودتهم، ول اأن تتكالب عليها كل القوى، 

ول اأن تكرث املوؤامرات التي حتاك لهم، فهم ما�سون حتى يبلغ الله بهم اأمره، وهم الطائفة 

الظاهرة الذين ل ي�رصهم من خذلهم حتى ياأتي اأمر الله وهم كذلك.

اإنها لي�ست الغربة الدالة على القلة والذلة، بل هى الغربة املب�رصة بعلو هذه الراية وبن�رص 

هذه الر�سالة اإن �ساء الله، وقد بدت تبا�سريها بانت�سار وانت�سار ثورات الربيع العربي، وها 

هى اأ�سود كتائب الق�سام و�رصايا اجلهاد وكل ف�سائل املقاومة احلرة تكتب �سفحات م�سيئة يف 

هذه العودة املظفرة لالإ�سالم و�رصيعته وقيمه وتقدم اأرواح ودماء قادتها وقودا يذكي حرارة 

الإميان بني يدي الفجر البا�سم الذي بزغت اأدواره، و�سعارهم اخلالد: »اإنه جلهاد.. ن�رص اأو 

ا�ست�سهاد«.

قب�سات من روح �سيخنا جابر قميحة رحمه الله:

م�ستنقع مدح  ال�سافل.. يف  الأدنى  الدرك  نحو  فاإذا مالت  ال�ساعر..  الكلمة عر�س  »اإن 

داعر.. بنفاق ال�سلطات اجلائر.. كانت لعنة.. تطرد �ساحبها مذموما.. من فردو�س الله 

الأعظم.

واأنا ع�ست لقلمي �ساعر.. ع�ست لقلمي.. لي�س بقلمي ع�ست.. عزيز النف�س اأبًيا.. عاتي 

اجلاه..  اأجني  عزته  من  الله..  �سوت  اأني�سي  ع�ست  الأمل..  ظلمات  يف  حتى  ال�رصم.. 

وباإح�سا�سي باأعماقي كنت اأراه«.

جنوم  يعي  وهل  الكاتب،  عر�س  الكملة  اأن  اأي�سا  تاب  والُكّ املنافقني  كل  يعي  هل  ترى 

الف�سائيات اأن الكلمة عر�س القائل؟!

غربة االإ�ضالم وال�ضريعة
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ا�ستنكر د. رفيق حبيب، نائب رئي�س حزب احلرية والعدالة، ما 

فتح  عن  �لإنرتنت،  �شبكة  على  موقعها  عرب  �لأمريكية  �ل�شفارة  �أعلنته 

وبقية  وتون�س،  م�رص  فى  املدنى  املجتمع  منظمات  من  للراغبني  الباب 

مبوجب  منح  على  للح�سول  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رصق  دول 

برنامج مبادرة �ل�رص�كة فى �ل�رصق �لأو�شط )مابى(.

اأن  اأون لين(: »الأ�سل  )اإخوان  وقال فى ت�رصيح �سحفى و�سل 

الدميقراطى  التحول  بعملية  اخلا�سة  والق�سايا  ال�سيا�سية  الأن�سطة  تكون 

لأى  املمولة  اجلهة  انحياز  عدم  ل�سمان  اأجنبى،  متويل  اأى  من  خالية 

�شغوط �أجنبية«.

اخليار  اإىل  منحازة  الأمريكية  الإدارة  تكون  ما  »دائما  واأ�ساف: 

املدنى  املجتمع  منظمات  بع�س  ح�سول  وبالتاىل  الإ�سالمى،  ال�سيا�سى 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

رفيق جبيب: التمويل اخلارجي 

يدعم العلماين �ضد االإ�ضالمي*

تقرير: �إ�سالم توفيق

12 يناير 2013

وثيقة

وثائق
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ح�ساب  على  طرف  م�ساندة  بال�رصوة  يعنى  الدميقراطى  التحول  لدعم  اأمريكى  دعم  على 

الأخر، في�سبح بذلك مال �سيا�سيا بامتياز«.

و�سدد على اأهمية متويل منظمات املجتمع املدنى من اأموال ال�سعب امل�رصى، ل�سمان حيادية 

�لنتخابات  �أن  خا�شة  �أوخارجية،  حكومية  �شغوط  لأى  خ�شوعها  وعدم  �ملنظات،  هذه 

عليها  حت�سل  التى  اخلارجية  املنح  ومعظم  كثرية،  اأموال  اإىل  حتتاج  ل  املواطنني  وتوعية 

املنظمات ت�رصف على الرواتب واملكافات.

الباب  فتح  عن  �لإنرتنت–  �شبكة  على  موقعها  –عرب  اأعلنت  الأمريكية  ال�سفارة  وكانت 

للراغبني من منظمات املجتمع املدنى فى م�رص وتون�س وبقية دول ال�رصق الأو�سط و�سمال 

�إفريقيا للح�شول على منح مبوجب برنامج مبادرة �ل�رص�كة فى �ل�رصق �لأو�شط )مابى(.

�أوباما  بار�ك  �لأمريكى  �لرئي�س  �لتز�م  يحقق  �لربنامج  هذ�  فاإن  �ل�شفارة  بيان  وبح�شب 

ديقراطية،  جمتمات  اإن�ساء  على  بالعمل  كلينتون،  هيالرى  الأمريكية  اخلارجية  ووزيرة 

وجمتمع مدنى قوى، فى منطقة �سمال اإفريقيا وال�رصق الأو�سط، �سمن �سعى الوليات املتحدة 

لإ�رصاك ال�سعوب العربية فى عملية �سنع القرار بجانب احلكومات.

ويتمركز فريق �لعمل �خلا�س بربنامج �ل�رص�كة فى �ل�رصق �لأو�شط )مابى( فى عا�شمة 

املركز  على  عالوة  العا�سمة،  تون�س  فى  اآخر  مكتب  لها  يوجد  كما  ظبى«،  »اأبو  الإمارات 

الرئي�سى فى العا�سمة وا�سنطن، بجانب �سفارات اأمريكا املنت�رصة فى املنطقة.

�ل�شفارة  موقع  �لو�حدة -ح�شب  للمنظمة  �مل�شاركة  برنامج  يقدمه  �لذى  �ملنحة  مبلغ  ويقدر 

فى  تاأ�شي�شه  منذ  �لربنامج  قام  وقد  دولر،  �ألف  و100  دولر  األف   25 بني  ما  الأمريكية– 

�جلهة  تكون  �أن  �لربنامج  وي�شرتط  منحة،   250 نحو  بتقدمي  الت�سعينيات  من  الثانى  الن�سف 

تقدم  اأن  وعليها  املدنى،  املجتمع  مبنظمات  ي�سمى  ملا  تنتمى  حكومية،  غري  منظمة  املتقدمة 

م�رصوعا تف�سل فيه اأهدافها عند احل�سول على املنحة من الدبلوما�سيني الأمرييكن املوجودين 

فى ال�سفارات الأمريكية لهذا العر�س.

التمويل اخلارجي يدعم العلماين �ضد االإ�ضالمي
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الهجوم  لب  هو  دنيانا  عن  -حتديدا-  الإ�سالمى  الدين  ف�سل 

العلمانى/�سيكيولرزم )msiraluces(�أو �لليرب�ىل )liberalism( على 

عامة،وفى  الإ�سالمى  العامل  بلدان  فى  الإ�سالمية  النه�سة  اأو  ال�سحوة 

لمتطائها!!  حماولة  فى  2011م  25يناير  ثورة  بعد  م�رص،خا�سة 

واإف�ساد التجلى الإميانى للم�رصيني فى عهد احلرية.

ف�شيلهم-  -و�لليرب�ليون  �لعلمانية  م�شكلة  ي�شخ�س  �لعلمانى  �لهجوم 

اأجل  من  العاملني  امل�سلمني  م�سكلة  ولي�ست  م�سكلتهم  الإ�سالم،فهى  جتاه 

العودة الكاملة اإىل الإ�سالم،وما دامت هى م�سكلتهم املتاأ�سلة فى اأفكارهم 

امل�ستوردة،اأو من جهلهم وجاهليتهم،فحري بنا اأن نواجههم بت�سخي�س 

فقد  يهتدوا  ومل  يفهموا  مل  يهتدون،فاإن  لعلهم  يفهمون،ثم  لعلهم  علتهم 

»األ  يعرف  اأن  الله  يحب  كما  الله  يعرفون  كانوا  اإن  الله،  اإىل  اأُعذرنا 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

م�ضكلة العلمانيني*

عبد �لقادر �أحمد عبد �لقادر

2 دي�ضمرب 2012

وثيقة
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اخلبري«  الللطيف  وهو  اخللق  من  يعلم  »األ  الآية54(،  من  )الأعراف:  والأمر«  اخللق  له 

)امللك،من الآية 14(.

�ضوابط:

اأريد بهذا املقال اأن اأ�سع �ستة �سوابط للفهم،لتكون حمددات مل�سار النزال ال�ساخن فى بلدان 

احلوار،  للفهم،ولإدارة  �سوابط  الإ�سالمية...  وجمتمعاتهم  الالدينيني  بني  الآن  امل�سلمني 

ول�سبط م�سار احلديث والنقا�س بني الفريقني،ليكونوا على بيئة من الأمر:

ال�سابط االأول- حتى ال تنفلت االأمور:

قل : اإن العلمانية وثنية ت�رصيعية،وكفر و�رصك...

ول تقل للعلمانى: اأنت وثنى،ول تقل: اأنت م�رصك...

مثلما يقال: اإن الذبح لغري الله اأو النذر،اأو الطواف بغري البيت احلرام، اأو احللف بغري الله 

ونحو ذلك �رصك، ول يقال للفاعل اأنت كافر اأو م�رصك...

ما يرتتب على  اأجل  الفقيه،من  اأو  القا�سى  اخت�سا�س  الأ�سخا�س من  احلكم على ذوات 

انفلتت  واإل  بع�س  على  بع�سهم  يحكم  األ  النا�س  اأحاد  على  يجب  لذلك  اآثار...  من  احلكم 

الأمور...

ال�سابط الثانى- اآيات الذكر احلكيم ت�سف وت�سخ�ص:

اآيات  �لفو�شوى–  �لليرب�ىل  –ومثلة  متناهية  بدقة  العلمانى  الفكر  ت�سف  التى  الآيات  اإنها 

ت�سف الفكر،وت�سف الفعل، وت�سف حقيقة العالقة بني العلمانى وبني الله،فلنقراأ ولنتدبر:

قال العليم احلكيم: »اأفتومنون ببع�س الكتاب وتكفرون ببع�س فما جزاء من يفعل ذلك اإل 

خزى فى احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون اإىل اأ�سد العذاب وما الله بغافل عما تعملون«)85(

)البقرة(.

ويقول جل وعال: »اإن الذين يكفرون بالله ور�سله ويريدون اأن يفرقوا بني الله ور�سله 

ويقولون نوؤمن ببع�س ونكفر ببع�س ويريدون اأن يتخذوا بني ذلك �سبيال )150( اأولئك هم 

الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاًبا مهيًنا« )151(.)الن�ساء(.

وي�سف القراآن حال الذين يريدون النفراد بال�ساأن ال�سيا�سى، بل ب�سئون احلياة العديدة عن 

�رصع الله،قال تعاىل: »اأجعل الآلهة اإلًها واحًدا اإن هذا ل�سٌئ عجاب« )5(.)�س(، العلمانيون 

م�ضكلة العلمانيني
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�أو �لليرب�ليون �لفو�شويون يريدون �حلياة �لدنيا بعيدة عن �لله،تابعة لإله �لأهو�ء »�أفر�يت 

من اتخذ اإلهه هواه واأ�سله الله على علم ...( )اجلاثية: من الآية 23(.

ال�سابط الثالث- وثنية الت�رشيع:

الرتمزى  روى  الت�رصيع...  وثنية  عن  تف�سح  عليه–  الله  –�سلى  النبى  مع  حماورة 

والبيهقى وغريهما عن عدى بن حامت –ر�سى الله عنه-  قال: اأتيت النبى – �سلى الله عليه 

و�سلم – وهو يقراأ فى �سورة براءة: )اتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأرباًبا من دون الله()براءة:من 

الآية31( فقال �سلى الله عليه و�سلم: »اأما اإنهم مل يكونوا يعبدونهم،ولكنهم كانوا اإذا اأحلوا لهم 

�سيئا ا�ستحلوه،واإذا حرموا عليهم �سيئا حرموه«.

وعند الرتمذى واأحمد وغريهما: »فقدم عدى املدينة،وكان رئي�سا فى قومه »طئ«، واأبوه 

حامت الطائى امل�سهور بالكرم، فتحدث النا�س بقدومه، فدخل على ر�سول الله �سلى الله عليه 

اأخبارهم  )اتخدوا  الآية:  هذه  يقراأ  النبى-  –اأى  وهو  ف�سة  من  �سليب  عدى  عنق  �سلم،وفى 

ورهبانهم اأرباًبا من دون الله(.

قال عدى: فقلت: اإنهم مل يعبدوهم.

فقال �سلى الله عليه و�سلم: »بلى، اإنهم حرموا عليهم احلالل، واأحلوا لهم احلرام فاتبعوهم، 

فذلك عبادتهم اإياهم«.

قال الألو�سى فى تف�سريه:

اأنهم  املراد  العامل،بل  اآلهة  اأنهم  الأرباب  املراد من  لي�س  قالوا:  املف�رصين  »الأكرثون من 

اأطاعوهم يف اأوامرهم ونواهيهم«.

الوا�سح  القراآنى  الن�س  »ومن  الله:  قطب«-رحمه  »�سيد  بالقراأن  امل�ستظل  وقال 

الدللة،ومن تف�سري ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- وهو ف�سل اخلطاب،ثم من مفهومات 

املف�رصين الأوائل واملتاأخرين،تخل�س لنا حقائق فى العقيدة والدين ذات اأهمية بالغة ن�سري اإليها 

بغاية الخت�سار:

عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  القراآن،وتف�سري  بن�س  ال�رصائع  فى  التباع  هى  العبادة  -اأن 

و�سلم.

-اأن الن�س القراآنى ي�سوي فى الو�سف بال�رصك واتخاذ الأرباب من دون الله بني اليهود 

وثيقة
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باألوهية  قالوا  الذين  الن�سارى  واتبعوهم،وبني  واأطاعوهم  اأحبارهم  الت�رصيع من  قبلوا  الذين 

م�رصكا  فاعلها  اعتبار  فى  �سواء  كتلك  العبادة،فهذه  فى  ال�سعائر  اإليه  اعتقادا،وقدموا  امل�سيح 

بالله،ال�رصك الذى يخرجه من عداد املوؤمنني،ويدخله فى عداد الكافرين.

-اأن ال�رصك بالله يتحقق مبجرد اإعطاء حق الت�رصيع لغري الله من عباده،ولو مل ي�سحبه 

�رصك فى العتقاد باألوهيته،ول تقدمي ال�سعائر التعبدية له«.اأ.هـ

متيع مرفو�س :

ويقول امل�ستظل بالقراآن: »والأمر جد،ل يقبل هذا التمييع فى اعتبار من يتبعون �رصائع 

غري الله املوؤمنني بالله! م�سلمني ملجرد اأنهم يعتقدون باألوهية الله �سبحانه، ويقدمون له وحده 

التاريخ،وهو  من  احلقبة  هذه  فى  الدين  هذا  يعانيه  ما  اأخطر  هو  التمييع  وهذا  ال�سعائر.. 

على  »الإ�سالم«  لفتة  تثبيت  على  يحر�سون  الذين  اأعداوؤه  بها  يحاربه  التى  الأ�سلحة  اأفتك 

دين  يدينون  ل  م�رصكون  اأنهم  اأمثالهم  فى  �سبحانه  الله  يقرر  اأ�سخا�س  اأو�ساع،وعلى 

احلق،واأنهم يتخذون اأرباًبا من دون الله.

الأو�ساع  تلك  لفتة«الإ�سالم«على  تثبيت  على  يحر�سون  الدين  هذا  اأعداء  كان  واإذا 

وهوؤلء الأ�سخا�س،فواجب حماة هذا الدين اأن ينزعوا هذه الالفتات اخلادمة،واأن يك�سفوا ما 

حتتها من �رصك وكفر واتخاذ اأرباب من دون الله«.اأ.هـ

ت�ضريح قراأنى:

»فال  احلكيم:  العليم  ربنا  يقول  الأو�ساف  احلقائق،ويدل�سون  املانعني  هوؤلء  بخ�سو�س 

�أنف�شهم حرًجا مما ق�شيت  فى  ثم ل يجدو�  بينهم  �شجر  فيما  يوؤمنون حتى يحكموك  وربك ل 

وي�سلموا ت�سليما«)65( )الن�ساء(.

الآن نتذكر عبارة قالها اأحد الدعاة وفقهاء القانون موؤخرا: »ل يوجد م�سلم �سيوعى،ولم�سلم 

علمانى �أوليرب�ىل«.ل ف�س فوه.

ال�سابط الرابع- ما حكم املخالف فى جمال الت�رشيع؟ 

هذه اأربعة ن�سو�س اأ�سجلها بال تعليق،ولريجع امل�ستفهم اإىل مراجع التف�سري واأحكام القراآن الكرمي.

م�ضكلة العلمانيني
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)املائدة:من  الكافرون«  هم  فاأولئك  الله  اأنزل  مبا  يحكم  مل  »ومن  احلكيم:  العزيز  -قال 

الآية44(.

-وقال جل �ساأنه: »ومن مل يحكم مبا اأنزل الله فاأولئك هم الظاملون«)45( )املائدة(.

وقال عز وجل: »ومن مل يحكم مبا اأنزل الله فاأولئك هم الفا�سقون« )47( )املائدة(.

لقوم يوقنون« )50(  الله حكًما  اأح�سن من  )اأفحكم اجلاهلية يبغون ومن  وقال عز وعال: 

)املائدة(.

ال�سابط اخلام�ص- فيهما اإثم كبري ومنافع للنا�ص!

يقولون: اإن فى ال�سيوعية مب�سمياتها املارك�سية،اأو ال�سرتاكية كفاية وعدل....

ويقول �لآخرون: �إن فى �لليرب�لية عمل و�إنتاج وتنمية للمال وللقدر�ت �لإبد�عية لالإن�شان 

احلر، ويرفعون �سعار )دعه يعمل دعه مير(....

ولو اتفقنا على ما فى املذهبني من منافع،وهما فى واقعهما وجهان للعلمانية )الدنيوية-ل 

دين فى ال�سيا�سة( فاإنهما كاخلمر واملي�رص بالتعبري القراآنى )فيهما اإثم كبري ومنافع للنا�س واأثمهما 

�أكرب من نفعهما( )�لبقرة: من �لآية 219(.

ال�سابط ال�ساد�ص-اللغو الدميقراطى:

ي�سطدم  ال�رصيعة،وتعريفها  م�سطلحات  من  علمانى،ولي�ست  ناجت  الدميقراطية 

بال�رصيعة  ي�سطدم  مكوناتها  ال�سعب«،وبع�س  مل�سلحة  ال�سعب  »حكم  هى  بعقيدتنا،فيقال: 

ا�سطداًما مروًعا،ولكن بع�س اآلياتها من املباحات،فلنا اخليار فى الأخذ مبباحاتها،اأو فلنبتكر 

مما ي�شمو عليها ... فى �لآونة �لأخرية كرث ترديد كلمة دميقر�طية،حتى مللنا من تكر�رها،بل 

اأ�سابنا القرف وال�سمئزاز من بلدانها حيث الإباحية اجلن�سية وال�سذوذ والإفال�س،والإجرام 

فى حقوق �سعوبنا...

• الف�ساد من نواجت الدميقراطية الأوربية 	 بلداننا ب�ستى �سنوف  الفا�سدون فى  األي�س احلكام 

والأمريكية؟! 

• األي�س الكيان ال�سهيونى من نواجت الدميقراطية الأوربية والأمريكية؟!	

• األي�س الواقع املزرى للبلدان الفقرية من نواجت الدميقراطية الأوربية والأمريكية؟!	

وثيقة



رواق عربي

156

العدد 70

خال�سة القول: لي�س علينا للدميقراطية حق دنيوى ول اأخروى،ولكن علينا لل�سورى حق 

دنيوى واأخروى،قال العليم احلكيم: »و�ساورهم فى الأمر« )اآل عمران:من الآية 159(.

»واأمرهم �سورى بينهم« )ال�سورى: من الآية 38(.

والآن،وبعد هذه ال�سياحة فى اأجواء الآيات القراآنية واحلديث النبوي ن�ستخل�س خال�سة 

مفادها �أن م�شكلة �لعلمانيني و�لليرب�ليني �إمنا فى �أنف�شهم،فى عقولهم،فى �شمائرهم .. م�شكلتهم 

فى كونهم اإما ل يعرفون الدين احلق )جهال(،واإما فى كونهم يعرفون احلق ثم يحيدون عنه 

»وجحدوا بها وا�ستيقنتها اأنف�سهم ظلًما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املف�سدين« )14(. )النمل (.

�ستنهزم العلمانية فى ديار الإ�سالم، مثلما انهزمت املاذك�سية... فلم يبق من العلمانية فى 

ديار الغرب –اأوربا واأمريكا واأذيالها– اإل �سوارد حتت�رص،خا�سة بعد النهيارات القت�سادية 

فى الأعوام الأخرية، وانهيارات حقوق الإن�سان فى بالد املنبع الفا�سد، وانهيارات الوليات 

املتحدة الأمريكية بالأعا�سري.

م�ضكلة العلمانيني



157

العدد 70رواق عربي

وثيقة

وت�سويه  وال�سذوذ،  الإباحية  الرواية  كتابة  يتعاطى  �سخ�س  قال 

هو  اجلديد  الثقافة  وزير  به  يقوم  ما  اإن  و�سيطنتهم،  امل�سلمني  �سورة 

تطهري عرقي!!

وزير الثقافة يقوم بعميلة تطهري للف�ساد الثقايف امل�ستوطن يف الوزارة 

الأ�سبق  الوزير  فرتة  يف  وجتذر  وت�سخم  منا  والذي  عاما،  �ستني  منذ 

فاروق ح�سني، وهو من فاخر باأنه اأدخل املثقفني اإىل احلظرية، ومل يكن 

و�لليرب�ليني  و�لنا�رصيني  �ل�شيوعيني  �أدخل  لأنه  قال  فيما  متاما  �شادقا 

يرتفعون  خارجها  ال�رصفاء  وبقى  حظريته،  اإىل  وحدهم  والنتهازيني 

عن عطاياه امللوثة، ويرف�سون هداياه امل�سمومة، فتخلفت م�رص ثقافيا، 

وفقدت ما ي�سمى قوتها الناعمة، واأ�سحت طريدة الفكر ال�سطحي املبتذل 

اأن  لدرجة  وميجدونه،  ويقد�سونه  البالد  طاغية  رموزه  يدعم  الذي 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

التطهري العرقي فى الثقافة؟!*

د. حلمي �لقاعود

5 يونيو 2013

وثائق
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اأحدهم مل ي�سدق نف�سه حينما و�سع الطاغية يده على كتفه فراح يتيه فخرا وفرحا باأن الطاغية 

قال له: اإزيك يا...!

الوزير اجلديد حني اأعلن اأنه �سيطهر الثقافة من الف�ساد و�سيجعلها لكل األوان الطيف الثقايف 

بتجريف  واتهموه  الوزير  على  احلرب  فاأعدوا  احلظرية،  �سبيحة  ذلك  يعجب  مل  امل�رصي، 

الثقافة واأخونتها، وقالوا اإنه ي�سحي بقامات م�رص الثقافية ل�سالح التخلف، واأن الإخوان ل 

يذكره  واحدا  اإن�سانيا  دورا  يقدم  اأن  ف�سل  عجوز  م�سخ�ساتي  وقال  مبدًعا،  يقدموا  اأن  ميكن 

النا�س: اإن الوزير يقوم مبخطط اإرهابي لتدمري الثقافة امل�رصية وطم�س هويتها والق�ساء عليها 

نهائيا، وكان ذلك وا�سحا بداية توليه الوزارة وو�سف امل�سخ�ساتي العجوز قيادات وزارة 

الثقافة اأنها اأعلى من الوزير قيمة وتاريخا وثقافة، وهم اأ�سحاب فكر وروؤية وا�سحة، وما 

يفعله اإمنا هو عبث مبقدرات م�رص الثقافية وقوتها الناعمة! و�ستم اآخرون الوزير و�سبوه مبا 

�ساء لهم معجمهم الهجائي الرخي�س!

اإن جتريف الثقافة بداأ عندما انفرد الف�سيل ال�سيوعي املخا�سم لالإ�سالم بالوزارة، وعدها 

ملكية خا�سة، واأق�سى اأ�سحاب املواهب احلقيقية واملثثقفني احلقيقيني، وحولها اإىل �سبوبة متالأ 

اجليوب والبطون باملال احلرام الذي يتم �رصفه وفقا للقانون. لقد جرف الف�سيل ال�سيوعي 

اأمام  وا�سعا  املجال  وفتح  الرفيعة.  واملثل  العليا  والقيم  الإ�سالم  من  امل�رصية  الثقافة  واأتباعه 

وحق  الإبداع  حرية  با�سم  الآهلية  الذات  حق  يف  والتجديف  والإباحية  والبتذال  ال�سطحية 

التفكري. لقد اأخفق الف�سيل الفا�سي امل�ستبد الذي جرف الثقافة احلقيقية من اإن�ساء جملة حمرتمة 

�إمار�ت �خلليج �شارت مركز  �أن  لدرجة  له وزنه،  �أديب  تقدمي  �أو  قيمة  ن�رص كتاب ذي  �أو 

احلركة الأدبية يف العقود الأخرية.

�لقامات  �أن هذه  �لوزير �جلديد، وتنا�شو�  فيها  �لتي فرط  �لثقافية  �لأزمات  يتحدثون عن 

اأمي  �سبه  ومعظمهم  والقيمة.  الثمن  رخي�سة  اأبواقا  اإل  تكن  مل  الفا�سي  امل�ستبد  النظام  �سنيعة 

جرائمه  وي�سوغ  الهمجي  النظام  عن  يدافع  �سبيحا  بو�سفه  الثقايف  املجال  دخل  متعلم  �سبه  اأو 

�سد ال�سعب. اأمل ي�سنعوا له الأوبريتات يف كل عام لتفخر ب�ساحب ال�رصبة اجلوية وجتاهلوا 

الأبطال احلقيقيني حلرب رم�سان؟ اأمل يقولوا له باأغانيهم الركيكة ال�سمجة: »اإحنا اخرتناك؟«، 

عاما  �ستني  طوال  الثقايف  امل�سهد  ت�سدرت  التي  القامات  هى  هذه  الأعظم؟  الن�رص  ي�سموه  اأمل 

واإجنازاتها الثقافية، ونتيجة لذلك انتقلوا من ال�سطوح اإىل الق�سور يتقدمهم نفاقهم وتقلبهم يف 

الولء من عهد اإىل عهد.

التطهري العرقي فى الثقافة
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اأطلقها منافق كبري من عهد الطاغية املهزوم دائما جمال عبد  يرد �سبيحة احلظرية مقولة 

النا�رص باأن الخوان ل ميكن اأن يقدموا مبدعا كبريا اأو �سغريا، هم يف احلقيقة يريدون اأن 

اأتقنوا فن الكذب والت�سليل فاإن النه�سة الأدبية الفنية  يقولوا اأن الإ�سالم �سد الإبداع ولأنهم 

احلديثة وما رافقها من ن�سال حقيقي قامت على اأكتاف اأدباء اإ�سالميني وموالني لالإ�سالم ولي�س 

�لليرب�لية: هل نذكرهم بالبارودي و�شوقي وحافظ وحمرم وعلي  �أو  �لنا�رصية  �أو  �ل�شيوعية 

اإ�سماعيل، واملنفلوطي والراعي والزيات والب�رصي و�سيد قطب  حممود طه وحممود ح�سن 

وحممد عبد احلليم عبد الله وعبد احلميد جودة ال�سحار وعلي اأحمد باكثري وحممود حممد �ساكر 

وجنيب الكيالين..؟ 

عزبة  اإىل  حتويلها  بعد  بالقانون  ي�رصقونها  الذي  الل�سو�س  من  الثقافة  وزارة  تطهري  اإن 

ل يقرتب منها غريهم، ومن اأحال�س املقاهي واحلانات، عمل �سجاع يجب اأن نوؤيد الوزير 

بريق  فقدوا  من  يزعم  كما  اإرهابيا  خمططا  لي�س  فالتطهري  يديه.  على  ون�سد  به،  يقوم  الذي 

�لعهر  �أوكار  �لإباحية يف  �لهل�س و�للقطات  �أفالم  نف�شها يف  �لتي عربت عن  �لز�ئفة  �لنجومية 

بلبنان واأماكن اأخرى.

املفارقة اأن بوقا ماأجورا وجاهال كان يبكي على مبارك ليلة تنحيه، ي�سف الثقافة امل�رصية 

فاأنا  ب�ساحبه،  وعالقته  الت�سبيه  ا�ستوقفني  املحطم!  اجليتار  مثل  اأ�سبحت  باأنها  التطهري  حتت 

اأعرف اأنه فالح مثايل ل يعرف غري الناي والطبلة والدف، ولكنه يريد اأن يثبت اأنه رجل 

متح�رص ومثقف، ولي�س فالحا متخلفا حني ا�ستخدم لفظة اجليتار و�سبه به الثقافة امل�رصية!

اإن قيادات وزارة الثقافة التي تعفنت يف منا�سبها اأو تكل�ست وذاقت حالوة النهب بالقانون 

ل متثل قيمة ا�ستثنائية. رحم الله الفتى احل�سيني اأبو �سيف الذي مرغه النا�رصيون يف الرتاب 

كي يعني بخم�سمائة جنيه يف ال�سهر قبل اأن يقتل اأمام الحتادية، حيث ك�سف يف مدونته ف�سيحة 

الإمالء ويكتب  العربية ويخطئ يف  اللغة  الدكتوراه يف  القيادات يحمل درجة  واحد من هذه 

ال�ساكي  )بالتاء(  »لأختار  ويكتب  ا�سطحاب،  من  بدل  قري«  اأبو  فرقة  )بالتاء(  »با�ستحاب 

تليفونيا« بدل من لإخطار. ويكتب كلمة »مكافئة« بدل من »مكافاأة« ول يعرف اأن ال�رصقية 

حمافظة ولي�ست مدينة، وغري ذلك!

يحملون  ل  من  اأما  الوزارة،  يف  رفيعا  من�سبا  ويتوىل  الدكتوراه  يحلمل  من  قامة  هذه 

اأ�سباه اأميني اأو اأ�سباه متعلمني فحدث ول حرج، ولكنهم مع ذلك ل يتوروعون  �سهادات اأو 

نكرات  باأنهم  العظام  والعلماء  احلقييني  املثقفني  عن  يتحدثون  حني  والعنجهية  الغطر�سة  عن 
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كبار  من  اأ�سهر  املجرمني  وعتاة  للجودة،  مقيا�سا  لي�ست  ال�سهرة  اأن  وتنا�سوا  وجمهولون، 

ال�ساحلني والزاهدين.

ياأتي بعد ذلك وقبله من ي�سف تطهري وزارة الثقافة من الفا�سدين واأعداء الثقافة احلقيقية 

باأنه تطهري عرقي، دون اأن يدري مفهوم التطهري العرقي الذي يعني الق�ساء على  لالأمة، 

عن�رص ب�رصي ل ينتمي اإىل العن�رص الذي ميلك القوة.

والنا�رصية  املارك�سية  لالأقلية  يرتكوه  واأل  الثقايف  بال�ساأن  يهتموا  اأن  الإ�سالميني  واجب 

على  يجب  ومطاردته.  وتغييبه  و��شتئ�شاله  �لإ�شالم  طم�س  عن  تتوقف  ل  �لتي  و�لليرب�لية 

الإ�سالميني اأن يتداركوا خطاأ كبريا وتق�سريا عظيما مكن اأعداء الإ�سالم من خمهم ودماغهم 

وعقولهم بال�سيطرة على وزارة الثقافة والإعالم والتعليم.

التطهري العرقي فى الثقافة
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وثيقة

واملرتزقة  والطائفيني  الكبار  الل�سو�س  اإعالم  يكون  اأن  اأفهم 

�شو�ء  و�لليرب�ليني،  و�لنا�رصيني  �ل�شيوعيني  من  لالإ�شالم  و�ملعادين 

كان مرئيا اأو م�سموعا اأو مقروءا �سد الرئي�س والإ�سالم والوطن فهذه 

الدميقراطى  النظام  اأن  جيدا  يدرك  الإعالم  هذا  لأن  طبيعية،  م�ساألة 

�سيقوم بدوره عاجال اأو اآجال فى مقاومة الف�ساد وحما�سبة الفا�سدين الذين 

البولي�سى  الع�سكرى  احلكم  عهد  فى  ب�سموا  حتى  و�سمنوا  وتغذوا  تربوا 

الفا�سى طوال �ستني عاما، ومل يحا�سبهم اأحد اأو يعرقلهم اأحد عن ال�سلب 

والنهب با�سم القانون، الذى كانوا ي�سنعونه على اأيديهم وباأيدى ترزية 

متخ�س�سني فى تف�سيل القوانني التى تتيح لهم املزيد من الك�سب احلرام 

دون اأن يقعوا حتت طائلة احل�ساب!

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

االإعالم الر�ضمي 

�ضد الرئي�س واالإ�ضالم*

د. حلمي �لقاعود

5 دي�ضمرب 2012
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فاملال احلرام مكن اأ�سحاب هذا الإعالم من اختيار الكوادر املاهرة فى التدلي�س والت�سليل 

والكذب واإلبا�س احلق بالباطل والعك�س وحتريف الكلم عن موا�سعه، واإقناع املتلقى ب�سدق 

ما يقولون وهو يعلمون اأنهم منافقون ول يقولون احلق من قريب اأو بعيد.

ل  ممن  و�ملثقفني  و�ملفكرين  و�لأدباء  �لكتاب  كبار  يجندو�  �أن  ��شتطاعو�  �حلر�م  باملال 

يذكرون الله ول يعرف �سمريهم معنى احلق والباطل اأو الهتزار ملا يراه حقا اأو باطال، اإنهم 

يع �حلقيقة �أو مي�شك  �أ�شحاب �ل�شمري �مليت �لذى يقول ما يريده �شاحب �ملنرب �لإعالمى �أو مُيِّ

الع�سا من املنت�سف فى اأف�سل الأحوال.

الد�ستورى فى مار�س2011  الإعالن  ال�ستفتاء على  املا�سية ومنذ  ال�سهور  وقد راأينا فى 

�سيال من الأكاذيب وقلب احلقائق والت�سهري بالإ�سالم وامل�سلمني ما مل نره من قبل، حيث كانت 

الأمور اإىل حد ما بعيدة عن هذا ال�سعار املجنون الذى اأ�سعلته نتيجة ال�ستفتاء املذكور واألهبته 

نتائج �لنتخابات �لت�رصيعية و�لرئا�شية ب�شعود �لتيار �لإ�شالمى �إىل موقع �مل�شئولية، وكاأن كل 

من يقول ل اإله اإل الله يجب عليه اأن يبتعد عن موقع امل�سئولية ول يقرتب منها، لأنها ل تليق 

به ول يجوز له اأن ي�سارك فى العمل العام، فهو ل ي�سلح وينبغى له األ يتطلع اإىل ذلك، بدليل 

اأن اأحدهم حتدث فى حيثيات رف�سه للجمعية التاأ�سي�سية باأن بع�س اأع�سائها ل يحبون املو�سيقى 

ول يعرتفون بالهولوك�ست، ومل يقل اأي�سا اإن هناك من ل يوافقون على عبادة ال�سيطان!.

بها  و�سف  م�سطلحات  من  البذيء  القامو�س  فى  ما  كل  الأموال  غ�سيل  اإعالم  ا�ستنفد  لقد 

اإىل  انتقل  القامو�س  هذا  فاإن  الإ�سالمى، ولالأ�سف  التيار  وبقية  وال�سلفيني  الرئي�س والإخوان 

اأو  حمايدا  يكون  اأن  ويفرت�س  اإ�سالمى  وزير  ويقوده  الدولة  متلكه  الذى  الر�سمى  الإعالم 

على الأقل ميلك لغة مهذبة تليق باإعالم يخاطب العقل واملجتمع ويحاول اأن ي�سل اإىل احلقيقة 

من خالل عر�س الأفكار املتنوعة ومناق�ستها ب�سكل متكافئ ي�ساعد املتلقى على الفهم والتمييز 

والختيار.

مل اأفهم مثال اأن تعر�س قناة النيل الإخبارية ملوؤمتر نادى الق�ساة ملدة اأربع �ساعات تقريبا 

وكانت توجه فيه اإىل الرئي�س والإخوان وغريهم، القذائف امللتهبة والهتافات املعادية التى ل 

تليق بالنخبة الق�سائية والقانونية، وفى الوقت نف�سه فاإن القناة الر�سمية املذكورة تخ�س�س اأقل 

تناق�سات  الثورى وك�سف  الرئي�س والنظام  اأيد  الذى  اأجل م�رص  اأربع دقائق ملوؤمتر من  من 

املوؤمتر الأول وعر�س وجهة نظر مغايرة.

مل اأفهم اأن ت�ست�سيف هذه القناة وغريها من القنوات الر�سمية �سيوفا مزمنني من عهد املخلوع 

االإعالم الر�ضمي �ضد الرئي�س واالإ�ضالم
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�لرئي�س  وينتقدو�  �لنظام  ليلعنو�  و�لليرب�ليني،  و�لنا�رصيني  �ل�شيوعيني  من  معظمهم  �لفا�شد 

وي�سوهوا بالباطل كل ما يتخذه من خطوات، ودون اأن يكون فى مواجهتهم من يدح�سون 

والإذاعات  القنوات  مذيعى  اإن  بل   .. وت�سليلهم  وتدلي�سهم  وترهاتهم  واأكاذبيهم  افرتاءاتهم 

ي�سفر عن عداء رخي�س غري  املهنى وكثري منهم  لغة احلياد واللتزام  الر�سمية ل يحرتمون 

م�سوغ للرئي�س والإ�سالم، واأب�سط ما يفعله بع�سهم اأن يرتك خ�سم الرئي�س يتكلم طويال دون 

اأو  اأفكاره  وي�ستت  عديدة  مرات  يقاطعه  فاإنه  مبو�سوعية  يتحدث  من  اأو  املوؤيد  اأما  مقاطعة، 

القنوات  ومذيعات  مذيعوا  يفعله  الذى  نف�سه  ال�سئ  وهو  عاجال  نباأ  يذيع  اأو  فا�سل  اإىل  يخرج 

الطائفية وغ�سيل الأموال مع ال�سيوف اأنف�سهم...

عند كتابة هذه ال�سطور كانت قناه النيل الثقافية وهى قناة متخ�س�سة حمدودة امل�ساهدة تقدم 

فى و�سلة  يدخل  ا�سمه  اأعرف  ل  الذى  ال�ساب  املذيع  يريد« وكان  »ال�سعب  بعنوان  برناجما 

هجاء رخي�س لالإعالن الد�ستورى ولالإخوان والرئي�س ويتحدث عن الرئي�س الإله والإخوان 

النظام  الذى ميثله  العناد  املواطنني وعن  بقية  دماء  يختلف عن  الذى  الأزرق  الدم  اأ�سحاب 

جتمعت  التى  اجلماهري  وعن  يناير  ثورة  فى  مبارك  ح�سنى  اأ�سقط  الذى  ال�سعب  اإرادة  وعن 

باملاليني فى ميد�ن �لتحرير وتنادى باإ�شقاط �لنظام �حلاىل وعن .... وعن.....

بل  بالهجاء  الد�ستورى  والإعالن  والنظام  الرئي�س  املتحم�س �سد  ال�ساب  املذيع  يكتف  ومل 

ا�ستدعى الرئي�س الأ�سبق جمال عبد النا�رص بو�سفه الرئي�س امللهم الذى اهتم بالفالحني والفقراء 

وخ�س�س لهم الأرا�سى ومنحهم الكرامة واحلرية و..... وبالطبع مل يقل الفتى املتحم�س فى 

التلفزيون الر�سمى جلمهورية م�رص العربية اأن جمال عبد النا�رص اهتم باملعار�سني فاألقى بهم 

وراء ال�سم�س وعذبهم عذابا وح�سيا غري م�سبوق كانت الكالب البولي�سية املدربة اإحدى اأدواته 

وكان النفخ وال�سعق بالكهرباء وت�سمية الرجال باأ�سماء الن�ساء بع�س �سوره... ثم اأتى باأغاٍن 

وت�سجيالت ت�سري اإىل اأن الفتى يفعل ماي�ساء دون اأن يدرك اأن مهنته »اإعالمي« يقدم الوقائع 

دون �أن ينحاز �إىل هذ� �لتيار �أو ذ�ك، ولكنه �أخربنا بعد قليل �أنه يوجه �ل�شكر �إىل رئي�س �لقناة 

التى يبث من خاللها ورئي�س قطاع القنوات املتخ�س�سة على ما يبذلنه من تغيري فى الأداء 

الإعالمي املواكب لالأحداث!

الإذاعة  فى  بكرثة  ا�ست�سافتهم  تتم  الذين  والنا�رصيون  ال�سيوعيون  يقوله  عما  اأتكلم  لن 

اأو من  اأو ردا من �سيوف مناظرين  اأن يجدوا �سدا  ويقولون كالما م�سموما وم�سلال دون 

املذيعني واملذيعات الذين ي�ست�سيفونهم!
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هل هذه حرية اإعالمية حقيقية اأم هى عني واحدة يتحدث بها الإعالم الر�سمى الذى ميثل 

الدولة ويعلم اأن اأكرث من 70% من ال�سعب امل�رصى على الأقل ترف�س حكم الأقليات والف�ساد 

وتوؤيد خطوات الرئي�س �سد موؤامرات هذه الأقليات ومعها الفلول واأتباع النظام الذى �سقط 

راأ�سه ومل ت�سقط جذوره؟

اأعلم اأن وزير الإعالم ميلك حياًء وخلًقا، ولكن هل مينعه ذلك من اإقناع العاملني فى دولة 

ما�سبريو بالقانون اأن يكونوا مهنيني، قبل اأن يكونوا نا�رصيني اأو �سيوعيني اأو موالني للرائد 

موافى؟

االإعالم الر�ضمي �ضد الرئي�س واالإ�ضالم
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والتدلي�س  العاىل  ال�سوت  على  الإ�سالمى  امل�رصوع  خ�سوم  يعتمد 

والت�سليل فى التعبري عن رف�سهم له، واإنكار اأى اإجناز يحققه م�سئول 

ينتمى اإىل الإ�سالم، وكان من املفارقات اأن تطالب جبهة املناه�سة باإقالة 

اأف�سل وزير فى احلكومة احلالية وهو وزير التموين با�سم عودة، لأنها 

اأن يحققوا جناحا  اأن الإ�سالميني ميكن  اأن يوؤكد جناحه ويثبت  ل تريده 

ملمو�سا فى دولة ورثت ركامًا هائاًل من الف�ساد والديون واملتاعب.

خ�سوم امل�رصوع الإ�سالمى يعلمون اأن الأمور لو �سارت فى طريقها 

الطبيعى، فاإن عجلة النهو�س من العرثات �ست�سري بوترية اأف�سل، ولذا 

مل يتورعوا منذ ال�ستفتاء فى مار�س 2011 اأن ي�سنوا حربًا �سد احلركة 

انتخابات  بعد  �رصاوة  احلرب  وا�ستدت  عنا�رصها،  بكل  الإ�سالمية 

جمل�س �ل�شعب )�ملغدور!( �لذى فاز فيه �لإ�شالميون بالأغلبية �لكربى، 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

امل�ضروع االإ�ضالمي يزعج اخل�ضوم*

د. حلمي �لقاعود

7 مايو 2013
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وهى احلرب التى انتهت بحله فى ظروف مريبة تاأديبًا لالإ�سالميني الذين يتحركون لإ�سالح 

حال الوطن، ومنذ اأعلن عن فتح باب الرت�سيح برئا�سة اجلمهورية ازدادت احلرب �رصا�سة 

ووح�سية وبذاءة، ومل تزل حتى اليوم م�ستهدفة رئي�س اجلمهورية املنتخب والإ�سالميني ب�سفة 

�ملوؤ�ش�شات  و�إقامة  �لنتقالية  �ملرحلة  �إنهاء  من  �لرئي�س  ومنع  �لدولة  �إ�شقاط  بغر�س  عامة، 

الدميقراطية التى ت�رصع وحتمى الوطن واملواطنني بالقانون وال�رصطة والق�ساء.

التاآمر على الدولة التى ي�سارك الإ�سالمييني فى بنائها مل يتوقف. �سواء كان من العنا�رص 

يوؤملها  �لتى  �لإقليمية و�لدولية  �لعو��شم  �أو  �ملخلوع،  �شقوط  بعد  باليتم و�لرتمل  �شعرت  �لتى 

اأن تكون م�رص حرة م�ستقلة متلك قرارها واإرادتها، ولذا ل يتوقف التحري�س الإعالمى لياًل 

ونهارًا �سد ال�سالميني والإ�سالميني فى الف�سائيات املاأجورة وال�سحف الكذوب لت�سويه كل 

خطوة بل كل كلمة ينطق بها اإ�سالمى اأو منتم اإىل الإ�سالم!.

مل يذكر املناه�سون �سيئا عن ما اأجنزه الرئي�س امل�سلم املنتخب اأو الإ�سالميون العاملون فى 

الدولة، بل اأنهم كانوا ومازالوا ي�سخرون من كل اإجناز يحققه الإ�سالميون فى الظروف ال�سيئة 

التى اأن�ساتها الثورة امل�سادة، لتعطيل الإنتاج، واإثارة الفو�سى والنفالت الأمنى ووقف حال 

النا�س، ف�ساًلعن املظاهرات التى تنتهى بهجوم على املطالح احلكومية واإحراقها، وا�ستخدام 

اخلرطو�س واملولوتوف واحلجارة وك�رص الرخام.

لقد حقق الرئي�س املنتخب مل�رص اأعظم اإجناز فى الع�رص احلديث حني اأنهى �ستني عاما من 

احلكم الع�سكرى والبولي�سى، وا�ستطاع اأن ينجز د�ستورا �ساركت فيه اأطياف ال�سعب املختلفة 

ليقر حرية امل�رصى وكرامته وم�ساواته ببقية املواطنني، وفتح املجال اأمام حرية التعبري اإىل 

اأق�سى مدى لدرجة اأن عبيد مبارك وخدام بيادته واأجهزته ارتدوا ثياب البطولة، و�رصبوا 

الل�سو�س  املاأجورة و�سا�سات  ل�سبه و�ستمه واإهانته على �سفحات �سحفهم  ال�سجاعة  م�سحوق 

الكبار!.

فى عهد الرئي�س املنتخب اأ�سبح متاحًا لالأفراد وال�رصكات وغريهم حق اإ�سدار ال�سحف، 

ال�سيا�سية  والأحزاب  الأهلية  واجلمعيات  التلفزيونية،  والقنوات  الإذاعية  املحطات  واإن�ساء 

مبجرد الإخطار، ومل يعد اإ�سدار �سحيفة مثال يتطلب انتظار �سنوات طوال، وتنفيذ ا�سرتاطات 

ت�سبه احل�سول على لنب الع�سفور.

لقد �سار عهد الثورة وفى ظل قيادة الرئي�س املنتخب هو عهد النتخابات بامتياز التى يختار 

فيها النا�س ما يريدون مبح�س اإرادتهم، ولعل اختيار قيادات اجلامعة متثل النموذج الذى اأعاد 

امل�ضروع االإ�ضالمي يزعج اخل�ضوم
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الكرامة لالأ�ساتذة بعد عقود من الهوان واخل�سوع لإرادة �سابط اأمن الدولة الذى كان يحكم 

الكلية وعميدها،  الق�سم ومن يكون وكيل  الكليات واجلامعات، ويقرر هو من يكون رئي�س 

ومن يكون رئي�س اجلامعة، وي�ستبعد من ي�ساء ويقرب من يختار. الآن �سارت كل املنا�سب 

تتم وفقا لالختيار احلر من جانب الأ�ساتذة ومعاونيهم.

اأ�سبح  حيث  والأحزاب،  الأهلية  والتنظيمات  النقابات  على  اجلامعة  فى  يجرى  ما  ق�س 

�سوت الفرد هو املرجح ملن يقود اأو ينه�س باملهمة املوكولة اإليه. مل يعد املقرب من احلكومة اأو 

من ير�سى عنه اأمن الدولة هو الذى يتقدم ويقود.

تثبيت  من  النا�س،  ل�سالح  موؤثرة  خطوات  هناك  كانت  فقد  الجتماعى،  امل�ستوى  على 

للعمالة املوؤقتة، وتدريب اآلف ال�سباب وتعيينهم فى امل�سانع وال�رصكات وزيادة فى مرتبات 

جميع العاملني فى الدولة، وتخفي�س املرتبات الفلكية لبع�س املحظوظني من العاملني فى ال�سلك 

�سمل  الفالحني، وقد  امل�ستحقة على  اآلف جنيه-  الديون -اأقل من ع�رصة  واإلغاء  احلكومى، 

هذا الإعفاء اأربعة واأربعني األف فالح متعرث كانوا مدينني مبليار ون�سف مليار جنيه. ف�ساًل 

ال�سمان  معا�س  وزيادة  الثورة،  وم�سابى  ال�سهداء  لأ�رص  ا�ستثنائية  معا�سات  تخ�سي�س  عن 

الجتماعى اإىل ثالثمائة جنيه والهتمام باملراأة املعيلة.

وعلى امل�ستوى القت�سادى فقد مت توقيع ع�رصات التفاقيات لال�ستثمار فى خمتلف مناطق 

اجلمهورية، مع العديد من دول العامل التى زارها الرئي�س وفى مقدمتها تركيا وقطر وال�سني 

ورو�سيا وال�سودان بلغت ع�رصات املليارات من اجلنيهات، والإعالن عن وقف اخل�سخ�سة 

ال�رصكات  اإعادة  املبكر، والعمل على  املعا�س  العمال واملهند�سني حتت م�سمى  ورف�س ف�سل 

ال�سناعية الكبرية اإىل م�ستواها ال�سابق وزيادة اإنتاجها وت�سجيع عمالها فى العديد من ال�رصكات، 

مثل: �رصكة �حلديد و�ل�شلب و�رصكات �لغزل و�لن�شيج و�لنحا�س و�لأملونيوم، و�إعادة ت�شغيل 

م�سنع الن�رص لل�سيارات لإنتاج ال�سيارات امل�رصية، والرتخي�س لل�رصكة امل�رصية لالت�سالت 

م�سانع  واإن�ساء  م�رص،  داخل  الرابعة  املحمول  �سبكة  لت�سغيل  م�رصية  �رصكة  اأول  بو�سفها 

لالإلكرتونيات وبناء ال�سفن والبدء فى تنفيذ م�رصوع تطوير قناة ال�سوي�س، والذى �سيدر دخاًل 

�سنويًا قدره 200 مليار دولر، وتوقيع عقد م�رصوع تنمية �شمال غرب خليج �ل�شوي�س على 

م�ساحة 6 كيلو مرتات، ويوفر نحو 40 األف فر�سة عمل، با�ستثمارات مقدارها 1.5 مليار 

دولر.

وثيقة
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ثم هناك التو�سع فى ا�ست�سالح الأرا�سى وزيادة اإنتاج القمح عن طريق �رصائه من الفالح 

�لدول  �رصوط  فر�س  من  و�لتخل�س  �خلارج،  من  ��شتري�ده  عملية  يقلل  مما  �لعاملى  بال�شعر 

امل�سدرة.

واخلرطو�س  باملولوتوف  ال�سارع  اإىل  واخلروج  الفاجر،  الإعالمى  الق�سف  ظل  فى 

واحلجارة، ومكر الدولة العميقة التى تخرب وتعوق احلركة، يقوم الرئي�س ومن معه بالعمل 

والإجناز الذى ي�سخر منه عبيد مبارك وخدام البيادة، حيث ل يتوقفون عن تب�سرينا باجلوع 

واحلرب الأهلية ودعوة اجلي�س لالنقالب على ال�رصعية والدميقراطية، ولكن الله غالب على 

اأمره.

امل�ضروع االإ�ضالمي يزعج اخل�ضوم
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فى الفرتة املا�سية عقدت احلظرية الثقافية جمموعة من املهارج –ل 

اأعرف كم تكلفت ول دوافع اإقامتها فى هذا الظرف ال�سعب الذى حتتاج 

فيه م�رص اإىل كل قر�س يذهب فى الهواء– ول اأدرى ما هو العائد منها 

على ال�سعب املظلوم الذى يتهمونه باجلهل والأمية بل ي�سعونه اأحيانا فى 

�سف البهامن!

فى افتتاح ن�ساطات مهرجان الأفالم الت�سجيلية والق�سرية والر�سوم 

املتحركة »كام« فى دورته الثانية، قال مولنا الذى فى احلظرية: اإنه ل 

ميكن لهذا الوطن اأن يتاأثر فنه واإبداعاته بالظروف التاريخية التى مير 

بها الآن، ولن ي�ستطيع  اأى ف�سيل اأو تيار اأو فئة اأن ينتزع منا هويتنا. 

لأنها لو انتزعت منا لتحولنا اإىل جثة بال روح، وي�ستحيل لهذا الوطن اأن 

يتحول اإىل جثة بال روح، ف�ستبقى م�رص دائما بفنها وثقافتها واإبداعها«.

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

نزع الهوية*

د. حلمي �لقاعود

9 يناير 2013
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التى  والعربية  الإ�سالمية  ثقافتنا  يق�سد  كان  اإذا  �سحيح  احلظرية  يف  الذى  مولنا  وكالم 

اأ�سا�سها القراآن الكرمي وال�سنة النبوية والرتاث العظيم الذى خلفه الآباء والأجداد ال�ساحلون، 

اأما اإذا كان يق�سد ثقافة »الهي�سك ب�سك« اأو ثقافة الهل�س اأو فن الت�سطيح والبتذال فهذا لي�س من 

ثقافتنا ول من هويتنا، ول ينت�سب اإلينا ب�سبب من الأ�سباب.

ول ريب اأن مولنا الذى فى احلظرية يحاول اأن يبدو ثائرا وهو اإبن حظرية النظام الفا�سد 

ال�سينيمائي  اإن �سعوبة مهرجان كام  قائال:  اأ�ساف  فقد  الزمان  ا�ستمرت ربع قرن من  التى 

الدويل وحتى فى دورته ال�سابقة تكمن فى هذا احلراك الثقافى وال�سيا�سى والجتماعى وهذه 

اأن ي�ستقر هذا  ناأمل من خالله  الهدير املتوا�سل الذى  الثائرة اجلديدة فى حياتنا وهذا  الروح 

الوطن واأل يتعار�س التعبري من خالل اأى �سكل من اأ�سكال التعبري املحرتم �سواء فى الكتابة اأو 

التظاهر مع حرية الفن والإبداع.

وهذ� �لكالم على ركاكته ل يعرب عن ثورة، ولكن يدور فى د�ئرة �ل�شيولة و�لرخاوة �لتى 

�سنعتها عقود الف�ساد املجرم التى ا�ستمرت �ستني عاما، ويزيد عليها هذا الإنفاق ال�سفية الذى 

ل مربر له.

»الأعلى  باملجل�س  موؤخرا  انعقد  الذى  وال�سيا�سة«  »الدين  موؤمتر  ي�سمى  ما  افتتاح  وفى 

للثقافة« عرب �أحدهم عن ��شتيائه �ل�شديد من تباطوؤ �إد�رة �ملجل�س فى تنظيم �لندو�ت و�لفعاليات 

الندوة  متعمد لأن  هذا  املوؤمتر، وت�ساءل: »هل  تاأخر  اإىل  اأدى  واأعدادها، وهوما  والأن�سطة 

حول »�لدين و�ل�شيا�شة«؟، وو��شح �أن ح�شن نية �لرجل جعله يرجح �لإهمال لرتباط �ملوؤمتر 

بالدين وال�سيا�سة، فالدين الذى هو الإ�سالم ل مكان له فى املجل�س الأعلى للثقافة، و�سبق اأن 

قال اأمينه احلاىل اإنه لن ي�سمح بتديني الأدب ول اأ�سلمة الفن.

والأعجب من ذلك اأن اأبرز امل�ساركني فى املوؤمتر من اأ�سد اخل�سوم عداء لالإ�سالم، واإن 

اأ�ستاذ   باأنه  يو�سف  قدمي  مارك�سى  وهو  اأحدهم  قال  لقد  العقائد،  من  لغريه  مودة  اأكرث  كانوا 

القراآنية  التفا�سري  اأن  نتيجة  الدينية  الفو�سى  من  حالة  فى  نعي�س  »اإننا  الإ�سالمى:  التاريخ 

و�لأحاديث �لنبوية ممتلئة بالإ�رص�ئيليات فيما عد� تفا�شريى �لزخم�رصى و�بن �لر�زى«.

القدمي  فى  بذلت  التى  ال�سخمة  الإ�سالمية  اجلهود  عن  قط  ي�سمع  مل  ح�رصته  اأن  ويبدو 

واحلديث والدرا�سات التى و�سعت ملعاجلة مو�سوع الإ�رصائيليات وك�سفها والتحذير منها.

نزع الهوية
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العرب  اأن  اإليه  فاأ�ساف  الإ�رصائيليات،  ادعاه عن  مبا  القدمي  املارك�سى  �ساحبنا  يكتف  مل 

قدميا كانوا يلجئون اإىل يهود املدينة املنورة فى تفا�سريهم للقراآن الكرمي، مو�سحا اأن ذلك يعد 

اأحد اأ�سباب حالة الفو�سى الدينية التى  نعي�سها الآن فى م�رص.

اإن الرجل ي�سطب جهود اأمة باأكملها ليف�رص الفو�سى الدينية –كما ي�سميها– التى تعي�سها م�رص 

الآن، ولو اأنه كان باحثا يربط الظواهر باأ�سبابها، لعرف اأن ما ي�سميه فو�سى دينية حم�س 

هراء، لأن اختالف النا�س فى الفهم اأمر طبيعى، ول�سّخ�َس ما تعي�سة الأمة الآن باأنه فقر فى 

�حل�شيلة �ملعرفية �لإ�شالمية لأ�شباب منها: �نهيار �لأزهر �لذى خربه �مل�شتبدون، وف�شاد �ملناهج 

�سد  ال�رص�سة  وحربه  العلمانى  الإعالم  وتوح�س  الدين،  تعليم  من  عمليا  خلت  التى  التعليمية 

الإ�سالم على مدار ال�ساعة، وعدوان احلظرية الثقافية الدائم على الإ�سالم وامل�سلمني.

ال�سالم واقت�رص على احلظائريني ومن  ي�سم عاملا واحدا من علماء  الذى مل  املوؤمتر  اإن 

�شابههم، ياأتى فى �إطار ت�شويه �لثقافة �لإ�شالمية وتفريغها من م�شمونها، بل يعرب فى بع�س 

بتطبيق  املنادين  يطالب  �ساحبنا  هو  وها  الإ�سالم،  فهم  فى  وا�سح  فكرى  خلل  عن  جوانبه 

اأن يقوموا بتطبيقها مثلما فعل العز بن عبد ال�سالم، ومبدئيا نحن نوافقه على ذلك،  ال�رصيعة 

ولكن هناك �سوؤال: هل ال�رصيعة مل تكن مطبقة قبل العز بن عبد ال�سالم؟ اأمل يكن هناك م�سلمون 

كرث طبقوا ال�رصيعة الإ�سالمية قبل العز وبعده؟ واأين يقف هو وهو اأ�ستاذ تاريخ اإ�سالمى من 

تطبيق ال�رصيعة؟ هل يوؤمن بها حقا؟ اأو اإنه يك�سف عن عدائه لل�رصيعة والدين حني يزعم اأن كل 

الدول التى مرت بالتجربة الثيوقراطية اأى خلط الدين بال�سيا�سة –كما يدعى– اأثبتت تاريخًيا 

اأن »الدين« كان »ركوبة« من اأجل الو�سول اإىل ال�سلطة ولتحقيق اأغرا�س ت�سيئ للدين ول 

ا بعيدة عن الدين. حتقق اإل اأغرا�سً

ولي�س جمرد  الإكلريو�س  هى حكم رجال  القدمي–  ال�سيوعى  �سمح ىل  –لو  والثيوقراطية 

خلط الدين بال�سيا�سة.

بالغفران،  ويتف�سلون  احلرمان  ويفر�سون  الإ�سالمى،  غري  بالدين  يحكمون  اإنهم 

الأوامر  ت�سمل  اأحكام  فيه  الإ�سالم  اإكلريو�س، ول حرمان ول غفران،  فيه  لي�س  والإ�سالم 

والنواهى التى يقبلها كل موؤمن بالإ�سالم ومنتم اإليه.

لالإ�سالم  معادية  وموؤمترات  مهارج  من  تقيمه  وما  الثقافية  احلظرية  تبقى  النهاية  وفى 

اأى  للدولة  ملك  فالوزارة  وت�سحيحه،  له  الت�سدى  يجب  همجيا  �سلوكا  متار�س  له  ورا�سية 

لل�سعب امل�سلم الذى ينفق عليها ويتكفل مبوازنتها.

وثيقة
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ولكن  وفنونها...  اإبداعها  واأ�سا�س  الأمة  ثقافة  هو  الإ�سالم  اأن  اأعماقها  فى  متاكدة  اإنها 

احلظائريني ي�رصون على احلرب �سد الإ�سالم م�ستخدمني الو�سائل امللوثة وما بالك ب�سعلوك 

التتار  وهجوم  ال�سليبى  الحتالل  �سبب  هو  الإ�سالم  علماء  اأن  يرى  احلظرية  �سعاليك  من 

العلم احلديث،  اأن ما نراه الآن من تنحية كل مفاهيم  امل�سلمني؟ ثم يزعم  الوح�سى على بالد 

�لدين  »علماء  رغبة  هو  وتطوير  و�خرت�عات  و�كت�شافات  �لقومي،  و�لبحث  �لتفكري  ومناهج 

والدعاة« هل �سمعتم عن ذلك فى م�رص يا قراء؟.

لقد اآن الأوان للت�سدى للحظرية الثقافية، وتطهريها من خ�سوم الإ�سالم، واأن�سار النظام 

امل�ستبد الفا�سى الذى �سقط راأ�سه ومل ت�سقط اأذرعه بعد!

نزع الهوية
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وثيقة

الوزير  مكتب  احتالل  يف  الثقافية  احلظرية  �سبيحة  يرتدد  مل 

وممار�شة  �لوز�رة  دخول  من  و�مل�شئولني  �لوزير  منعو�  بالزمالك، 

مناظر  وم�ساعدوه  الوزير  فيها  يعمل  التي  الغرف  و�سهدت  عملهم، 

غرائبية للغزاة التقدميني امل�ستتنريين، تدل على ا�ستهانة فا�سحة باملكان 

الذي يحتلونه واملكانة التي ميثلها.

يف  ليعيثوا  الغارب  على  احلبل  لهم  ترك  مريًبا.  موقفه  كان  الأمن 

هوؤلء  لريد  اأحد  يتحرك  مل  العتيق،  املزمن  ف�سادهم  اإىل  ي�ساف  املكان 

الوزارة  لف�ساد  الراف�س  ال�سباب  بع�س  ذهب  وعندما  املعتدين،  الغزاة 

لالحتجاج على �سلوكهم وتاأييد الوزير يف مكافحة الف�ساد، انهال عليهم 

�لتقدميون �مل�شتنريون �رصًبا و�شلًبا باأقذع �ألفاظ �لبذ�ءة و�ل�شتائم، مما ل 

واحلركة  والوزير  الدولة  رئي�س  البذاءات  طالت  وقد  كتابته،  اأ�ستطيع 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

�ضبيحة احلظرية يحتلون الوزارة*

د. حلمي �لقاعود

12 يونيو 2013

وثائق
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الإ�سالمية جميعا.

لقد تنادى احلظائريون ال�سيوعيون الدمويون لحتالل الوزارة، وتوارد عليهم اأ�سياعهم 

الداعر،  الإعالم  واأبواق  الهل�س  وجتار  واملهرجني  وامل�سخ�ساتية  والزمارين  الطبالني  من 

واملحظيات الالتي يتمرغن يف املاليني احلرام التي اأغدقها عليهم اأعوان النظام الفا�سد ال�سابق، 

ف�سال عن مثقفي نظام مبارك الذين األهوه وفرعنوه و�سوغوا جرائمه وتنكيله بال�سعب امل�رصي، 

فكر  واأ�ساعوا  وامل�سلمني،  الإ�سالم  على  حربه  يف  وعاونوه  وطغيانه  بديكتاتوريته  واأ�سادوا 

الإباحية والفح�س والزندقة والإحلاد، ودافعوا عن ال�سيوعي ال�سوري الذي �سب الذات الإلهية 

يف »وليمة لأع�ساب البحر«، واأق�سوا كل �سوت ينحاز اإىل دين الأمة وثقافتها وقيمها.

هوؤلء �ملعادون ملنهج �لله مل ي�شتجيبو� لإر�دة �ل�شعب �مل�رصي و�مل�شلم بالتعبري عن ثقافته 

وعقيدته، بل حالوا بينه وبني ذلك بكل وح�سية و�سفاقة يف الو�سائط التي ت�سدرها الوزارة 

باأموال امل�سلمني، وراح بع�سهم يف كذب مف�سوح يدعي اأن الوزير اجلديد جاء لإحالل ثقافة 

الإخوان امل�سلمني حمل الثقافة امل�رصية.

هوؤلء اخلرا�سون يتجاهلون اأنه ل يوجد �سئ ا�سمه ثقافة الإخوان امل�سلمني.. هناك ثقافة 

اإ�سالمية ينهل منها امل�سلمون والب�رصية كلها، وهى ترقي على الثقافات الأخرى التي و�سعها بنو 

الإن�سان، ومنها ما يدعو اإليه �سبيحة احلظرية زعما باأن الثقافة امل�رصية هى الثقافة الفرعونية 

الوثينية التي تعبد الفرعون من دون الله، هوؤاء ال�سبيحة متخلفون يريدون اأن يفر�سوا علينا 

لتحرير  قامت  يناير  فثورة  هيهات!!  الإ�سالمية، ولكن  الثقافة  الوثنية وميحوا  الفراعنة  ثقافة 

بعودة  ت�شمح  ولن  و�لليرب�لية،  و�لنا�رصية  و�ل�شيوعية  �لعلمانية  وثينة  من  �لإ�شالم يف م�رص 

الوثنية مرة اأخرى لتحتل الدماغ امل�سلم، وتفر�س عليه اأن ي�ستاأ�سل اإ�سالمه و�رصيعته وقيمه، 

دون ذلك خرط �لقتاد!

العدوية هو ت�رصف غري  باإلقاء خطبة يف م�سجد رابعة  الثقافة  قيام وزير  اإن  اأحدهم  قال 

عاقل باملرة، لأنه ا�ستخدم بيوت الله لالحتماء من غ�سب املثقفني!! هل بيوت الله �سد الثقافة 

ياهذا؟ اأمل ت�سمع عن املحا�رصات الثقافية التي تلقي يف الكنائ�س والكن�س؟ ثم من اأنتم؟ ومن الذي 

منحكم و�سف املثقفني دون غريكم؟

الإر�ساد  مكتب  يحركها  التي  ال�سطرجن«  بـ »قطعة  اجلديد  الوزير  اآخر  و�سف حظائري 

الف�ساد  حماربة  �سارت  هل  م�سحك..  كالم  معينة..  لأهدااف  امل�سلمني  الخوان  بجماعة 

وتطهري الوزارة الفا�سدة من الأمور التي يحركها مكتب الإر�ساد؟ ما هذا التفكري ال�سخيف الذي 

�ضبيحة احلظرية يحتلون الوزارة
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ي�سدر عمن نهبوا الوزارة واأموال الفقراء على مدى ربع قرن من الزمان؟ الغريب العجيب 

اإن�سائها،  منذ  امل�رصية  الثقافة  مع  عداء  على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأن  يدعي  بع�سهم  اأن 

اأن كوادر الإخوان وبقية احلركة الإ�سالمية وهم مئات الألوف معظمهم من  وين�سى هوؤلء 

اأ�سحاب امل�ستوى الرفيع يف الثقافة العملية والأدبية، وهو ما ل يتوفر ل�سبيحة احلظرية الذين 

ل يجاوزون �لع�رص�ت ول يفقهون غري حفظ �مللخ�شات عن �ملذ�هب �ملادية وخا�شة �ملذهب 

ال�سيوعي الدموي الإجرامي!

لقد زعم الفا�سيون اأن�سار ال�ستبداد اأن وزير الثقافة اجلديد اأتى لي�سعل النريان يف �سفوف 

املثقفني امل�رصيني عقل الأمة و�سمريها احلي حتت دعاوى التطهري ومل يرتدد الوزير اجلديد 

من  اأن  هوؤلء  ويتنا�سى  والفكرية.  الثقافية  التيارات  جميع  لإق�ساء  خططه  عن  الإعالن  يف 

ي�سمون باملثقفني امل�رصيني مل يكونوا يف يوم ما عقل الأمة و�سمريها، وما هم اإل دمي حركها 

ملن  اإق�ساء  عملية  باأب�سع  قاموا  ذلك  �سبيل  ويف  الوزارة،  لأموال  نهبها  نظري  الفا�سد  النظام 

وعملوا  وحاربوه،  الثقافة  وزارة  عن  ال�سالم  اأق�سوا  اأنهم  ويكفي  والفكر،  الراأي  يخالفهم 

على ا�ستئ�ساله وتغييب كل من يوؤمن به منهًجا وفكًرا و�سلوًكا.

لقد اأعلن الوزير اأنه جاء لتكون الوزارة جلميع التيارات، مبا فيها اأهل احلظرية، ولكن 

اأن يقرتب  الرئي�س  اأو  للوزير  الوزارة ملكية خا�سة لهم، ل يجوز  اأن  القوم ي�رصون على 

منها، وكاأنهم �سجلوا منا�سبهم يف ال�سهر العقاري لي�ستمروا يف الإف�ساد والنهب با�سم الثقافة.

ومنها:  احلظائريون،  �سنعه  الذي  الف�ساد  على  للتدليل  الأمثلة  بع�س  الوزير  طرح  لقد 

املطبوع  من  تبيع %7  »اإبداع«  جملة  جنيه.  األف  بـ57  اإ�سالحه  يتم  الكتاب  هيئة  يف  موتور 

وميثل املرجتع 93%. م�رصح �سيد دروي�س بالإ�سكندرية يبيع يف حفلة 8 تذاكر من 620. جملة 

اإجمايل  األف جنيه وتبيع مببلغ 3140 جنيها. جريدة »القاهرة« توزع 33% من  تتكلف 85 

وفيه  غريبة  ح�سابات  اأرقام  وفيه  �سوابط،  وبال  اأ�سول  بال  روما  اأكادميية  ملف  املطبوع. 

تالعبات اأغرب.

هذه جمرد اأمثلة ب�سيطة ل تتطرق اإىل مغارة التفرغ وال�سينما وامل�رصح وال�سناديق اإياها 

واملجل�س الأعلى واجلوائز واملوؤمترات واملهارج وغريها، ولكن اأرامل مبارك ي�رصون اأن 

تكون وزارة الثقافة امل�رصية التي ينفق عليها ال�سعب امل�رصي امل�سلم عزبة خا�سة ين�رصون من 

خاللها ال�سيوعية والإحلاد والإباحية، ويحاربون الإ�سالم وعقيدته و�رصيعته.

الوزير مل ياأت با�سرتاتيجة وا�سحة للق�ساء على الفنون والثقافة يف البالد كما يزعم الكذبة، 

وثيقة
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ولكنه جاء ليق�سي على الف�ساد والإق�ساء، ونهب اأموال الدولة بغري حق، واإهدارها يف الهواء.

الإعالم  معهم  ويقف  وخارجيا،  داخيا  الت�سعيد  اآليات  يبحثون  الذين  مبارك  اأرامل  اإن 

الداعر الذي يتيح لهم م�ساحات زمنية طويلة و�سفحات ورقية وا�سعة، لن يحققوا غاياتهم. فقد 

حترر ال�سالم يف م�رص –بف�سل الله- ولن يعود اإىل القيود، ولو تخاذل اأهله وتقاع�سوا عن 

املجال وا�سعا وف�سيحا  اأخرى، وتركوا  بق�سايا  بيوتهم، واهتموا  الوزير، وقعدوا يف  ن�رصة 

للحظائريني الفا�سدين يلعبون وميرحون وي�رصبون ويكذبون.. �سوف تنت�رص ثقافة الإ�سالم 

الإن�سانية على ثقافة ال�سيوعيني الدموية اإن �ساء الله تعاىل، ولله جنود ال�سموات والأر�س.

�ضبيحة احلظرية يحتلون الوزارة
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وثيقة

ت�سعى العلمانية العاملية بكل ما متلكه من اأدوات مادية ومعنوية لهدم 

الأ�رصة وت�سييع حقوق املراأة التى وهبها الله عز وجل اإياها، وذلك من 

وثائق...  تتبعها  ووثائق  موؤمترات،  تعقبها  ملوؤمترات  عقدها  خالل 

ت�سدرها جلنة مركز املراأة بالأمم املتحدة بدعوى حماية حقوق املراأة.

كل  بعيدة  جندها  الوثائق  لهذه  املو�سوعية  الدرا�سة  من  قليل  ومع 

البعد عن حماية حقوق املراأة، كما اأنها ل حترتم التنوع الدينى والثقافى 

عليها،  )اأوحد(  ثقافى  منط  فر�س  على  وتعمل  الأر�س،  ل�سعوب 

علينا  تفر�س  ثم  �سلة،  باأى  ملجتمعاتنا  ميت  ل  واقع  علينا  تفر�س  فهى 

فى  وجود  له  لي�س  الذى  الفرتا�سى  الواقع  لهذا  حلول  منظورها  من 

جمتمعاتنا.

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

اجلل�ضة »57« للجنة مركز املراأة.. 

ا�ضتمرار ملحاوالت هدم االأ�ضرة*

كاميليا حلمي

12 مار�س 2013

وثائق



رواق عربي

178

العدد 70

احلياة  خ�سو�سيات  اأدق  فى  التدخل  اإىل  الوثائق  هذه  خالل  من  ت�سعى  املتحدة  فالأمم 

الزوج وزوجته، وبني الأب  العالقة �سديدة اخل�سو�سية بني  لتتدخل فى  اأنها  الأ�رصية حتى 

واأبنائه بدعوة حماية املراأة والفتاة من العنف!!.

وفى �سبيل �سعيها لهذا التدخل، فاإنها تعقد موؤمترا �سنويا فى مقرها بنيويورك، بهدف متابعة 

احلكومات فى تطبيق التفاقيات الدولية اخلا�سة باملراأة والطفل )اتفاقية �سيداو، وثيقة بكني، 

وغريها(، حيث تطرح فى كل مرة وثيقة جديدة بغر�س مو��شلة �ل�شغوط عليها لتتاأكد من 

التزام احلكومات بالتطبيق الكامل والفورى لتلك الوثائق.

ت�ضاٍو مطلق:

وفى جل�سة هذا العام )اجلل�سة 57( للجنة مركز املراأة بالأمم املتحدة، والتى تعقد فى الفرتة 

الن�ساء  �سد  العنف  اأ�سكال  كافة  ومنع  اإلغاء  بعنوان:  وثيقة  تطرح   ،2013 مار�س   15-4

 against  violence  of  forms  all  of  prevention  and  Elimination“.والفتيات

”girls and women

ومن خلف ذلك �ل�شعار �لرب�ق �لذى تطرحه، تاأتى �ملطالبة باحلريات �جلن�شية للفتيات، 

وحقوق ال�سواذ، وذلك من خالل م�سطلح »العنف املبنى على اجلندر )النوع(«، لأن جندر 

تعنى رجل وامراأة واآخرين من ال�سواذ، وبالتاىل فاإن املطالبة مب�ساواة اجلندر ت�سمل م�ساواة 

ال�سواذ بالأ�سوياء، كما ت�سمل اإلغاء ملء الفوارق بني الرجل واملراأة داخل الأ�رصة وخارجها.

 Gender“وت�سبح اأى فوارق فى املعاملة تندرج حتت م�سطلح »العنف املبنى على اجلندر

وللق�ساء على ذلك »العنف« ينبغى حتقيق الت�ساوى فى املعاملة بني كل   ،”violence base
�لأنو�ع، فال يجب معاقبة �ل�شو�ذ، بل لهم �حلق فى ممار�شة �شذوذهم باعتباره حرية �شخ�شية 

الأدوار  فى  واملراأة،  الرجل  بني  املطلق  الت�ساوى  حتقيق  وينبغى  عليها،  التعدى  يجب  ل 

احلياتية، وفى الت�رصيعات!.

مطالبات الوثيقة:

ت�ستمل على  العام  هذا  فى جل�ستها  املتحدة  الأمم  التى تطرحها  اجلديدة  الوثيقة  فاإن  ولذلك 

املطالب التالية:

اجلل�ضة »57« للجنة مركز املراأة.. ا�ضتمرار ملحاوالت هدم االأ�ضرة
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ا�ستبدال ال�رصاكة بالقوامة، والقت�سام التام لالأدوار داخل الأ�رصة بني الرجل واملراأة - 1

مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، ال�سئون املنزلية.

الت�ساوى التام فى ت�رصيعات الزواج مثل، اإلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولية، - 2

واملهر، واإنفاق الرجل على الأ�رصة، وال�سماح للم�سلمة بالزواج بغري امل�سلم وغريها.

الت�ساوى فى الإرث.- 3

اإلغاء ا�ستئذان الزوج فى: ال�سفر اأو العمل اأو اخلروج اأو ا�ستخدام و�سائل منع احلمل.- 4

�سحب �سلطة التطبيق من الزوج ونقلها للق�ساء، واقت�سام كافة املمتلكات بعد الطالق.- 5

اإعطاء الزوجة احلق فى اأن ت�ستكى زوجها بتهمة: الغت�ساب اأو التحر�س، وعلى - 6

�جلهات �ملخت�شة توقيع عقوبة على ذلك �لزوج مماثلة لعقوبة من يغت�شب �أو يتحر�س 

باأجنبية.

منح الفتاة كل احلريات اجلن�سية، بالإ�سافة اإىل حربة اختيار جن�س ال�رصيك، اأى اأن - 7

تختار اأن تكون عالقاتها اجلن�سية طبيعية اأو �ساذة، مع رفع �سن الزواج اإىل الثامنة 

ع�رص.

توفري و�سائل منع احلمل للمراهقات، وتدريبهن على ا�ستخدامها، مع اإباحة الإجها�س - 8

للتخل�س من احلمل غري املرغوب فيه حتت م�سمى احلقوق اجلن�سية والإجنابية.

ال�رصعيني م�ساواة كاملة فى - 9 بالأبناء  الزنا  اأبناء  بالزوجة، وم�ساواة  الزانية  م�ساواة 

كل احلقوق.

اإعطاء ال�سواذ كافة احلقوق وحمايتهم واحرتامهم، واأي�سا حماية العامالت فى البقاء.- 10

لعبة »تعلية ال�ضقف«:

ول�سمان مترير هذه الوثيقة -وغريها من الوثائق– يتم فتح الباب لالإ�سافات والتعديالت 

باجلراأة  تت�سم  التى  الإ�سافات  بع�س  اإدخال  فى  وغريهما  الأوروبى  والحتاد  اأمريكا  فتبداأ 

اإذا ما قورن بتلك الإ�سافات..  والوقاحة، حتى لي�سبح الن�س الأ�سلى للوثيقة ن�سا مالئكيا 

ثم تبداأ املفاو�سات لتخفيف حدة تلك الإ�سافات، واإدماجها �سمن الن�س الأ�سلى، فى مقابل 

التوقيع على الوثيقة النهائية.

وثيقة
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ومن اأمثلة ذلك اأن الوليات املتحدة اأ�سافت فقرة كاملة عن حقوق ال�سواذ والعامالت فى 

ال�سواذ  الن�ساء والفتيات، مبا فى ذلك  العنف �سد  اأ�سكال  اأدانت: ... جميع  الدعارة، حيث 

)LGBT( والعامالت فى اجلن�س التجارى« )املادة5(.

بناء على طلب   )Homosexuals( بكلمة   )LGBT( كلمة  ا�ستبدال  اأي�سا  اأمثلة ذلك  ومن 

ال�سحاقيات  تعنى:  والتى   ،)LGBT( هو  لل�سواذ  اجلديد  امل�سطلح  لي�سبح  اأنف�سهم  ال�سواذ 

 ،)Bisexual:B( املمار�سة  ثنانيو   ،)GAY:G( الرجال  من  وال�سواذ   ،)LESBIANS:L(

املتحولون )Transgender:T(، وذلك بهدف التاأكيد على متثيل كل فئة منهم ب�سكل وا�سح 

فى التفاقيات الدولية! 

املراقبة وامل�ضاءلة:

 evaluating، Monitoring( وتتكرر عرب هذه �لوثيقة �ملطالبة باملر�قبة و�لتقومي و�مل�شاءلة

وفر�س  احلكومات،  ل�سيادة  �رصيحا  انتهاكا  يعد  مبا  عدة،  موا�سع  فى   )accountability
�سديدة  الداخلية  الأفراد  �سئون  فى  بل  الداخلية،  �سئونها  فى  والتدخل  عليها  الدولية  للرقابة 

اخل�سو�سية.

بل اإن الأمر و�سل اإىل مطالبة الحتاد الأوروبى )EU( بتحويل ما اأطلق عليها »جرائم 

هنا على  الأمر  يقت�رص  )ICC(، ولن  الدولية  املبنى على اجلندر«اإىل حمكمة اجلرائم  العنف 

جر�ئم �لغت�شاب �ملمنهج �أثناء �حلروب، و�إمنا نظر� لتعميم مفهوم »جر�ئم �لعنف �ملبنى على 

حتويلها-وفقا  �شيتم  �لتعريف،  ذلك  نطاق  فى  تدخل  ممار�شة  �أى  فاإن  �لوثيقة،  فى  �جلندر« 

لتلك الإ�سافة- اإىل اجلرائم الدولية )ICC(، وب�سفة خا�سة ما اطلقوا عليه »العنف اجلن�سى 

Violence Sexual«، والذى ي�سمل اأي�سا العالقة اخلا�سة بني الزوج وزوجته.

اأى  )�سيداو(  اتفاقية  يرتتب على خمالفة  يكن  مل  اللحظة،  هذه  فحتى  اخلطر،  مكمن  وهنا 

تلك  اإىل  اجلندر«  املبنى على  العنف  بـ«جرائم  ي�سمى  ما  اإذا مت حتويل  اأما  دولية..  عقوبات 

اإلزام حقيقى، يرتتب على  اإىل  بالفعل  اإىل تلك املحكمة، تكون )�سيداو( قد حتولت  املحكمة، 

عدم الوفاء عقوبات دولية.

ونحن ك�سعوب ثارت على اأنطمة ا�ستعبدتها ع�رصات ال�سنني نرف�س اأن نوا�سل العبودية 

لهيئات دولية حتاول اأن ت�سلبنا احلرية والكرامة، وتنتهك اأعرا�سنا.. فمتى منتلك حقا اإرادتنا 

ونقول ل لكل ما يتعار�س مع �رصيعتنا وقيمنا واأخالقنا؟

اجلل�ضة »57« للجنة مركز املراأة.. ا�ضتمرار ملحاوالت هدم االأ�ضرة
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فى  متمثلة  ثورية  �رصعية  هناك  ملتب�س،  م�سهد  اأمام  الآن  نحن 

وهناك  حرة،  �سعبية  اإرادة  وفق  نزيها  انتخابا  منتخب  دولة  رئي�س 

د�ساتري  اأعظم  من  وهو  عليه،  ال�سعب  توقيع  ينتظر  د�ستور  م�رصوع 

اإف�ساد امل�سهد  العامل واأف�سلها.. وفى مقابل ذلك هناك قلة م�ساغبة تريد 

واإهالة الرتاب على ما مت ويتم من اإجنازات، ول تكتفى بذلك –والذى 

لو  وتود  فو�سى  تريدها  بل  املعار�سة-  �سطط  قبيل  من  اعتباره  ميكن 

اأعيدت م�رص اإىل الوراء بف�سادها وخيبتها واختفائها من قائمة دول العامل 

املحرتم.

واإزاء ما يجرى من اإ�رصار على تخريب البلد وال�رصوع فى تق�سيمه 

باملال  ومتدها  وغربية  عربية  اأطراف  تعاونها  التى  القلة  هذه  يد  على 

اليدين  مغلول  يقف  اأن  املنتخب  اجلمهورية  لرئي�س  يحق  ل  والإعالم 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

رئي�س منتخب ود�ضتور �ضعبي 

وقلة م�ضاغبة*

عامر �ل�سماخ

2 دي�ضمرب 2012

وثائق

وثيقة
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�شلبى �لقر�ر، بل �لو�جب �ملفرو�س عليه -مبقت�شى �ختيار �ل�شعب له- �أن يحفظ �أمن �لوطن 

ويرعى ا�ستقراره، ويقف فى وجه هوؤلء الفا�سدين الذين مل يقدروا ظرف البلد ول اأو�ساعه 

الع�سيبة ول احلالة النف�سية لأبنائه الذين �ساءهم ما يجرى لبلدهم وو�سعوا اأيديهم على قلوبهم 

ل يدركون ماذا يجرى غدا اأو بعد غد.

لقد اأ�ساب الرئي�س فى قراراته التى اتخذها فيما عرف بـ »الإعالن الد�ستورى« ولو فعل 

غري ذلك خلا�سمه ال�سعب كله اإل تلك الفئة ال�ساردة، لأنه ل تطهري لدولة الف�ساد والق�ساء على 

اآخر معاقلها اإل باإقالة النائب العام، ولن ينجح القرار اإل بحزمة ت�رصيعية �سغرية ت�سمن األ 

القرارات  الطائفة هذه  ت�ستغل هذه  اأن  لكن  قبل.  انقلبوا من  الثعابني عليه، كما  ينقلب هوؤلء 

الثورية، وتخرج -دون منطق خلروجها- كى تك�رص وتخرب وتعطل املرور وتعتدى على 

املواطنني وحترق مقرات الأخوان وتقتل وت�سيب �سبابهم، فهذا ما ل يجب ال�سكوت عنه، 

ويحتاج -من الآن– اإىل قرارات �رصيعة واإرادة ناجزة حتمى البالد والعباد من �رصور هوؤلء 

املرتزقة.

رغباته،  ويحقق  �شعبه  عن  يعرب  �أن  يجب  �لذى  �جلمهورية  رئي�س  دور  �أي�شا  وهذ� 

ويلبى طموحاته، وال�سعب يريد جلم هوؤلء واإعادتهم اإىل ال�سواب وتعليمهم معانى الوطنية 

والنتماء، واأن يقدموا م�سالح الوطن على م�ساحلهم ال�سخ�سية التافهة، واأل ي�سعوا اأيديهم 

�أيديهم بدماء مو�طينهم  �أيدي من يعادى بالدهم، و�أل يح�شلو� على متويل ممن تلطخت  يف 

امل�رصيني... وهذا اأقل ما ميكن فعله مع هوؤلء القلة. اإن التاأخري عن �سبط ال�ساحة ال�سيا�سية 

ومعرفة الداخل واخلارج فيها، وال�سيطرة على حالة الفو�سى التى �سارت عارمة، لن جننى 

من ورائه �سوى وطن مهلهل اأو �سومال اآخر –ل ي�سمح الله- وهذا �سد رغبة ال�سعب الذى 

خرج باملاليني منذ ظهر ال�سبت املا�سى حتى م�ساء الأحد يطالب بحماية ال�رصيعة وال�رصعية، 

لديه كل هذا  اأن هناك رئي�س دولة  اأظن  بلده وحماية مقدراته.. ول  لفداء  ا�ستعداده  ويبدى 

التاأييد وميتنع عن املبادرة باأخذ قرار هنا اأو هناك اأو �سن قانون رئا�سى، ل�سمان خروج البلد 

اآمنا من هذا املاأزق الذى و�سعته فيه قلة منزوعة الوطنية وال�سمري..

ن�ساأل الله �سالمة     

رئي�س منتخب ود�ضتور �ضعبي وقلة م�ضاغبة
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وثيقة

املداهنة ال�سيا�سية ل ميكن اأن تكون على ح�ساب الثوابت الإ�سالمية، 

بت�رصيح  ال�سيا�سيني  بع�س  ومتاجرة  الإعالميني  بع�س  وتخطئة 

كفار  يونيو   30 يوم  �سينزل  فيمن  يوجد  اإنه  فيه  قال  الذي  العلماء  اأحد 

اأو متريره، لأن  ال�سكوت عنه  الإ�سالم  ي�سع علماء  اأمر ل  ومنافقون، 

ما قاله هذا العامل اجلليل يتوافق مع �رصيح القراآن الكرمي و�سحيح ال�سنة 

النبوية.

�سينزلون  امل�سلمني  غري  من  عري�سا  قطاعا  اأن  اأحد  على  يخفى  فال 

يوم 30 يونيو بدافع طائفي، وبتحري�س من رجال دينهم الذين وقعوا 

على ا�ستمارة »مترد« داخل دور عبادتهم وبت�سجيع من �سحف وقنوات 

�لتي  �حلا�شدة،  �شرب�  م�شرية  متابعة  على  عودتنا  �لتي  �أعمالهم  رجال 

تخرج ر�فعة �شلبانها عند كل دعوة �إىل �إ�شتقاط �لرئي�س �ملنتخب.

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

فيهم الكفار واملنافقون*

د. حممد عبد�للطيف

19 يونيو 2013

وثائق
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درا�سة  لديه  م�سلم  اأو  اأزهري  اأو  �سلفي  لأي  ميكن  ل  اأنه  فيه،  لب�س  ل  بو�سوح  واأقرر 

باأولويات الإ�سالم ون�سو�سه وحقائقه، اأن يزعم خطاأ القول بكفر غري امل�سلمني و�ساللهم، 

الدينية  حلقوقهم  انتقا�س  اأو  ال�سخ�سية  حلرماتهم  انتهاك  اأي  ذلك  على  يرتتب  اأن  دون 

والد�ستورية، فهذه م�سلمات وا�سحة يف �رصيح القراآن الكرمي وثوابت الإ�سالم الذي يعتنقه 

اأن  اأو  الكالم  ي�ستنكر هذا  اأن  الإ�سالم  اأي عامل من علماء  امل�رصيني، ولي�س يف و�سع  غالبية 

يطالب قائله بالرتاجع عنه.

والغريب اأن املرتزقة من الإعالمني واملداهنني من ال�سيا�سيني يعلمون علم اليقني اأن غري 

املذهب  اأبناء  اأن  يعتقدون  اإنهم  بل  و�سالون،  كفار  امل�سلمني  اأن  يعتقدون  م�رص  يف  امل�سلمني 

�ملخالف د�خل ديانتهم، كفار ل حظ لهم يف �خلال�س، لهذ� يفرقون بني �لرجل وزوجته �إن 

الإعالميني وال�سيا�سيني  الأ�ساو�س من  اإىل مذهب غري مذهبهم، ومع ذلك فنحن نرى  انتقل 

يتبجحون على علمائنا فقط، فيما يتعاملون باحرتام بالغ، بل وبفخر بع�سهم بالنحناء ليطبع 

قبالته على اأيدي علماء غرينا.

اأما عن و�سف العامل اجلليل بع�س من �سيخرجون يوم 30 يونيو باأنهم منافقون فهو و�سف 

موافق ل�سحيح القراآن الكرمي الذي ل ميكن تاأويله اأو حتريف مدلوله.

فهوؤلء الذين يت�سمون باأ�سماء امل�سلمني ثم يعلنون �رصاحة اأن ال�رصيعة مل تعد �ساحلة للتطبيق 

يف زماننا، ويهدفون من خروجهم يوم 30 يونيو، لي�س لإ�شقاط �لرئي�س فقط، بل �إىل تغيري 

�لد�شتور �لذي و�فق عليه �ل�شعب، وخ�شو�شا تلك �ملو�د �لتي حتفظ للدولة �مل�رصية �حلد �لأدنى 

من هويتها الإ�سالمية، اأو التي تفر�س اأن تكون القوانني غري خمالفة لل�رصيعة الإ�سالمية.. 

مق�سدهم..  حقيقة  وقد عرف  يوؤيدهم  من  النفاق كل  �سلك  منافقون، ومعهم يف  قوم  هوؤلء 

نقولها مبلء اأفواهنا، ول نخ�سى لومة اإعالمي مرتزق، اأو �سيا�سي مداهن، اأو اأزهري اأعماه 

قوله  الن�سو�س  هذه  ومن  النا�سعة.  ون�سو�سه  القراآن  حقائق  عن  الإ�سالمي  للتييار  بغ�سه 

ِمن  اأُنِزَل  َوَما  اإَِلْيَك  اأُنِزَل  ا  مِبَ اآَمُنوا  ُهْم  اأَنَّ َيْزُعُموَن  ِذيَن  الَّ اإِىَل  َتَر  )اأَمَلْ  الن�ساء:  �سورة  تعاىل يف 

لَُّهْم  ن ُي�سِ ْيَطاُن اأَ اُغوِت َوَقْد اأُِمُروا اأَن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد ال�سَّ َقْبِلَك ُيِريُدوَن اأَن َيَتَحاَكُموا اإِىَل الطَّ

وَن  دُّ �ُسوِل َراأَْيَت امْلَُناِفِقنَي َي�سُ اَلًل َبِعيًدا)60( َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا اإِىَل َما اأَنَزَل اللَُّه َواإِىَل الرَّ �سَ

َرْدَنا  ْيِديِهْم ُثمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن ِباللَِّه اإِْن اأَ َمْت اأَ ا َقدَّ يَبٌة مِبَ �سِ اَبْتُهم مُّ ُدوًدا)61( َفَكْيَف اإَِذا اأَ�سَ َعنَك �سُ

ُهْم يِف  ِذيَن َيْعَلُم اللَُّه َما يِف ُقُلوِبِهْم َفاأَْعِر�ْس َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوُقل لَّ اإِلَّ اإِْح�َساًنا َوَتْوِفيًقا)62( اأُوَلِئَك الَّ

�ُسوٍل اإِلَّ ِلُيَطاَع ِباإِْذِن اللَِّه(. اأَنُف�ِسِهْم َقْوًل َبِليًغا)63( َوَما اأَْر�َسْلَنا ِمن رَّ

فيهم الكفار واملنافقون
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العلمانيني:  الإ�سالمي يف عرف  الإ�سالح  ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا، وهو من رواد  قال 

»والآية ناطقة باأن من �سد واأعر�س عن حكم الله ور�سوله عمًدا، ول �سيما بعد دعوته اإليه 

وتذكريه به، فاإنه يكون منافقا ل يعتد مبا يزعمه من الإميان وما يدعيه من الإ�سالم، وهى 

حجة الله البالغة على املقلدين لبع�س النا�س فيما ا�ستبان حكمه يف الكتاب وال�سنة، ول �سيما اإذا 

دعوا اإليه ووعظوا به«.

العلمانيني:  الديني يف عرف  الإ�سالح  اأحد دعاة  الإمام حممد عبده، وهو  الأ�ستاذ  وقال 

»اإن احلامل لهم على هذا ال�سدود هو اتباع �سهواتهم، واألفتهم للباطل، وعدو احلق يعر�س 

عنه اإعرا�سا �سديدا«.

ُهْم يِف اأَنُف�ِسِهْم  ومن هنا ندعو امل�رصيني بدعوة القراآن الكرمي: )َفاأَْعِر�ْس َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوُقل لَّ

َقْوًل َبِليًغا(.. ندعوهم اأن يحرتموا كل تعبري �سلمي يف معار�سة ال�سلطة، واأن ي�ستفهموا غ�سب 

دعوة  ذاته عن  الوقت  يعر�سوا يف  واأن  اإنكارها،  التي ل ميكن  الق�سور  اأوجه  من  البع�س 

املنافقني التي تهدف اإىل طم�س هوية م�رص الإ�سالمية، ويك�سفوا الغطاء عن �سعيهم لالنقالب 

ملن  وال�سيا�سي  الإعالمي  الغطاء  وتوفري  العنف،  على  والتحري�س  ال�سعبية،  الإرادة  على 

ميار�سونه.

قال ال�سيخ حممد متويل ال�سعراوي يف تف�سريه لالآية ال�سابقة: » َفاأَْعِر�ْس َعْنُهْم« لأننا نريد 

اأن ُنظهر منهم يف كل فرتة �سيئا لُنعّلم املجتمع اليقظة اإىل اأن هناك اأنا�ًسا مد�سو�سني بينهم، لذلك 

لبد من احلذر«.. وال�سيخ ال�سعراوي ل ميكن اأن يقال عنه اإنه �سلفي اأو اإخواين.

وثيقة
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اأ�سماء  اختلفت  الأحداث ذاتها واإن  يعيد تكرار  التاريخ  اأن  ل �سك 

ال�سخ�سيات الالعبة اأو املوؤثرة يف هذه الأحداث اختالًفا طفيف ل يوؤثر 

يف جمملها.

الأقوام  ق�س�س  عن  الكرمي  القراآن  يتحدث  اأن  عجيًبا  يكن  مل  لذلك 

ال�سابقني وبخا�سة بني اإ�رصائيل يف ع�رصات املوا�سع من �سوره الكرمية، 

وذلك كي ياأخذ منها �ملوؤمنون �لعرب و�لعظات، وغالبا ما يدور �ل�رص�ع 

يف تلك الق�س�س بني احلق والباطل، بني حزب الله وحزب ال�سيطان، 

اأو  اأحرارا والذين ارت�سوا الذل والعبودية للب�رص  بني الذين خلقهم الله 

املال، بني الذين �سمت نفو�سهم للعلياء والذين انحطت اأخالقهم واتبعوا 

ال�سهوات.

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

هل تتكرر غزوة االأحزاب؟!*

خالد �إبر�هيم

22 يونيو 2013

وثائق
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والإخاء  )احلرية  ب�سعاراتها  اليوم  الكثريون  يتغنى  التي  الفرن�سية  الثورة  اأن  راأينا  وقد 

اأن�سارها  بني  مريرا  �رصاعا  و�سهدت  الفرن�سيني،  من  يحاربها  من  وجدت  قد  وامل�ساواة( 

واأن�سار املا�سي البائد وا�ستمر هذا ال�رصاع �سنوات طويلة حتى مت ح�سمه.

وراأينا اأن احلرب الأهلية الأمريكية حدثت نتيجة حملة الرئي�س الأمريكي اإبراهام لنكولن 

لتحرير �لعبيد، وتعترب هذه �حلرب �لأكرث دموية يف �لتاريخ �لأمريكي، حيث �أدت �ىل مقتل 

620.000 جندًيا وعدًدا غري معروف من ال�سحايا املدنيني.

موؤخرا، �سمعت ق�سة مفادها اأن زوجة اأحد الروؤ�ساء املحرتمني زارتها بع�س �سويحباتها 

القدامى، وا�ستكني لها من �سوء الأحوال وطلنب اأن تنقل لزوجها الرئي�س �سورة الأو�ساع 

�ل�شيئة، فاإذ� بالرئي�س يطلب منها �أن تخربهن �أن يقر�آن �شرية �لنبي –�سلى الله عليه و�سلم- 

جيدا ف�سيجدن ما ي�سفي �سدورهن.

قلت يف نف�سي وملاذا ل اأحاول اأنا اأي�سا اأن اأعيد قراءة ال�سرية رغبة يف اإراحة �سدري، ول 

اأدري ملاذا بداأت اأ�ستغرق يف قراءة غزوة الأحزاب اأو غزوة اخلندق والعي�س يف اأحداثها.

وبعد النتهاء من القراءة ت�ساءلت فيما بيني وبني نف�سي: هل من املمكن اأن تتكرر اأحداث 

غزوة الأحزاب؟!

هل �سرنى اليهود -من وراء �ستار– يجمعون �ستات الأحزاب من حدب و�سوب ويوؤلفون 

بالثاأر ممن هزمهم  بالأخذ  فئة  له عد�و�ت ظاهرة وحروب طاحنة، يغرون  بني من كانت 

باإزاحة من �سيق عليهم  ثالثة  فئة  باأموال وغنائم، ويغرون  ثانية  فئة  ال�سابق، ويغرون  يف 

ومنعهم من الإف�ساد يف الأر�س، وذلك ل�ستئ�سال املوؤمنني عن بكرة اأبيهم؟!

هل �سرنى بع�س اجلبناء يوؤثرون ال�سالمة ول يخرجون للدفاع عن املظلومني �سد الفئة 

�لباغية ويتعللون بحجج و�هية ويقولن �إن بيوتنا عورة؟! 

هل �سرنى املنافقني ي�سارعون لو�سع اأيديهم والن�سمام لالأحزاب املتاآمرة خ�سية اأن ت�سيب 

املوؤمنني دائرة، وين�سون العهود التي قطعونها مع الله وي�سرتوا بها ثمنا قليال؟!

ويف املقابل هل �سرنى اأهل احلق يجتمعون على قلب رجل واحد ويت�ساورون فيما يفعلون 

وي�سعون خطة ملواجهة الأحزاب ويبذلون جهدهم واأموالهم واأرواحهم وكل ما يف و�سعهم 

هل تتكرر غزوة االأحزاب؟!
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دفاعا عن احلق واأهله؟!

اأن  ويخ�سون  احلناجر  قلوبهم  وتبلغ  وميح�سون  ويزلزلون  يبتلون  املوؤمنني  �سرنى  هل 

يعودوا  كي  يطلبون،  ما  بع�س  الأحزاب  يعطي  اأن  يقبل  بع�سهم  اأن  حتى  النا�س  يتخطفهم 

وبع�سهم يرف�س اإعطاء الدنية؟!

ل عن املوؤمنني ويقوم بالوقيعة بني الأحزاب  هل �سرنى »نعيم بن م�سعود« اآخر وهو يخذِّ

حتى يدب بينهم ال�سقاق وينف�سوا ويعودوا من حيث اأتوا؟!

واأخريا هل �سرنى ن�رص الله وتاأييده ينزل على املوؤمينن الذين بذلوا ما يف و�سعهم ومل يعد 

لهم من ملجاأ �سوى ربهم؟!

وثيقة
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لنا  ي�شئ  نرب��شا  فيها  جند  وتدبر  بتمعن  �لله  �آيات  عند  نقف  عندما 

ال�سعاب  عند  بو�سوح  ذلك  وجند  القومي.  للطريق  وير�سدنا  الطريق 

وامللمات، حيث ن�ست�سعر اأن الآيات وكاأنها نزلت الآن وبخ�سو�س هذا 

احلدث اأو ذاك.

احلاكمة  والبو�سلة  ومالذنا  ود�ستورنا  منهاجنا  هو  القراآن  فيظل 

الأمني  امل�سطفى  والعامل من حولها و�سدق  املجتع  لت�رصفاتنا وحلركة 

حني قال:

»كتاب �لله فيه خرب ما قبلكم ونباأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو �لف�شل 

لي�س بالهزل، هو الذي ل تزيغ به الأهواء، ول ي�سبع منه العلماء، ول 

يخلق عن كرثة رد، ول تنق�سي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار 

املتني  الله  الله، هو حبل  اأ�سله  الهدى يف غريه  ابتغى  الله. ومن  ق�سمه 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

الو�ضع الراهن فى ظالل القراآن*

خالد �إبر�هيم

30 يونيو 2013

وثائق
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وهو �لذكر �حلكيم، وهو �ل�رص�ط �مل�شتقيم، هو �لذي من عمل به �أجر، ومن حكم به عدل، 

ومن دعا �إليه هدى �ىل �رص�ط م�شتقيم«.

وعند ا�ستعرا�س مامتر به م�رص الآن من حتديات عديدة وحالة ا�ستقطاب حادة م�سطنعة 

وخمتلفة جند اأن يف كتاب الله احلكيم ال�رصح الوايف واحلل الأمثل والتو�سيح الكا�سف واحلقيقة 

املطلقة املبينة لكل ما متر به، واأ�ستعر�س بع�س الآيات الكرمية التي ا�ستوقفتني بهذا اخل�سو�س 

وعلى كل منا �سواء موؤيدين اأو معار�سني اأن نعر�س اأنف�سنا على تلك الآيات ونرى اأين نحن 

منها اأو من اأي منها وهل ينطبق اإحداها اأو بع�سها اأو كلها على اأي منا؟ ولي�س اأ�سدق من كتاب 

الله لنقي�س اأنف�سنا واأعمالنا عليه.

�رشع الله وحكمة خلق االإن�سان:

ْيَنا ِبِه اإِْبَراِهيَم َوُمو�َسى  ِذي اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك َوَما َو�سَّ ى ِبِه ُنوًحا َوالَّ يِن َما َو�سَّ َن الدِّ َع َلُكم مِّ )�رَصَ

ن  ْيهرِ مرَ ْجترَبرِي �إرِلرَ ْيهرِ �للَُّه يرَ ْدُعوُهْم �إرِلرَ ا ترَ نيرَ مرَ كرِ لرَى �مْلُ�رْصرِ رُبرَ عرَ يهرِ كرَ ُقو� فرِ ترَفرَرَّ لرَ ترَ ينرَ ورَ يُمو� �لدِّ قرِ ى �أرَْن �أرَ ي�شرَ عرِ ورَ

نَّ َوالأِْن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن َما اأُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما  َي�َساء َوَيْهِدي اإَِلْيِه َمن ُيِنيُب( )َوَما َخَلْقُت اجْلِ

اأُِريُد اأَْن ُيْطِعُموِن( 

اال�ستخالف يف االأر�ص:

ِذيَن  ُهْم يِف اْلأَْر�ِس َكَما ا�ْسَتْخَلَف الَّ اِت َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ احِلَ ِذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�سَّ )َوَعَد اللَُّه الَّ

َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  ى  اْرَت�سَ ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  نَنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن 

ُكوَن ِبي �َسْيًئا( ُي�رْصِ

الدعوة اإىل الله:

َك ُهَو اأَْعَلُم   اأَْح�َسُن اإِنَّ َربَّ
َ

ِتي ِهي �َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ )اْدُع اإِىَل �َسِبيِل َربِّ

لَّ َعْن �َسِبيِلِه ( ْن �سَ مِبَ

ْنُهْم  اْعُف عرَ فرَ كرَ  ْولرِ ْن حرَ وْ� مرِ نفرَ�شُّ �ْلقرَْلبرِ لرَ لرِيظرَ  ّظًا غرَ فرَ ْو ُكنترَ  لرَ ُهْم ورَ لرَ نترَ  لرِ �لّلهرِ  نرَ  ٍة مِّ ْحمرَ ا ررَ مرَ برِ )فرَ

ِلنَي( ْل َعَلى الّلِه اإِنَّ الّلَه ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ َوا�ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم يِف الأَْمِر َفاإِ

�سنة االبتالء:

ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم  ا الَّ ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن )2( َوَلَقْد َفَتنَّ ُكوا اأَن َيُقوُلوا اآَمنَّ ا�ُس اأَن ُيرْتَ امل)1( اأََح�ِسَب النَّ

َئاِت اأَن َي�ْسِبُقوَنا  يِّ ِذيَن َيْعَمُلوَن ال�سَّ َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي )3( اأَْم َح�ِسَب الَّ ِذيَن �سَ ۖ َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَّ

الو�ضع الراهن يف ظالل القراآن
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�َساَء َما َيْحُكُموَن 

�سنة الدفع:

َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها  َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ ُهْم ِبَبْع�ٍس َلُهدِّ ا�َس َبْع�سَ )َوَلْول َدْفُع اللِه النَّ

ُه اإِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز( ُ نَّ اللَُّه َمْن َيْن�رصُ َ ا�ْسُم اللَِّه َكِثريًا َوَلَيْن�رصُ

الظاملون واملكر ال�سيئ:

اُر )42(  ِفيِه الأَْب�سَ َت�ْسَخ�ُس  ِلَيْوٍم  ُرُهْم  ُيوؤَخِّ ا  َ اإِمنَّ امِلُوَن  الظَّ َيْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفاًل  الّلَه  �َسنَبَّ  حَتْ َوَل 

ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءو�ِسِهْم َل َيْرَتدُّ اإَِلْيِهْم َطْرُفُهْم َواأَْفِئَدُتُهْم َهَواء )43(

َد ِل�ُسَنِّت الَلِّه َتْبِدياًل  ِلنَي َفَلْن جَتِ َوّ
ِيُّئ اإل َباأَْهِله َفَهْل َيْنُظُروَن اإَِلّ �ُسَنَّت اْلأَ )َول َيِحْيُق املَْكُر ال�َسّ

ِوياًل( َد ِل�ُسَنِّت الَلِّه حَتْ َوَلْن جَتِ

�َسنَبَّ  َباُل)46( َفاَل حَتْ )َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َواإِن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اجْلِ

ِلَف َوْعِدِه ُر�ُسَلُه اإِنَّ اللََّه َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم( اللََّه خُمْ

ال�سيطان وتزيني االأعمال:

ْيَطاُن َما  َن َلُهُم ال�سَّ ِبيِل َفُهْم َل َيْهَتُدوَن( )َوَزيَّ ُهْم َعِن ال�سَّ دَّ ْيَطاُن اأَْعَماَلُهْم َف�سَ َن َلُهُم ال�سَّ )َوَزيَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن(

الف�ساد واالإف�ساد:

امْلُْف�ِسُدوَن  ُهْم ُهُم  اإِنَّ اأَل  ِلُحوَن )11(  ا َنْحُن ُم�سْ َ اإِمنَّ ُتْف�ِسُدوْا يِف الأَْر�ِس َقاُلوْا  َلُهْم َل  َواإَِذا ِقيَل 

َوَلـِكن لَّ َي�ْسُعُروَن )12(

اِم َواإَِذا  �سَ ْنَيا َوُي�ْسِهُد اللََّه َعَلى َما يِف َقْلِبِه َوُهَو اأََلدُّ اخْلِ َياِة الدُّ ا�ِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلَ َوِمَن النَّ

�ْسَل َواللَُّه َل ُيِحبُّ اْلَف�َساَد )205( َواإَِذا ِقيَل  ْرَث َوالنَّ َتَوىلَّ �َسَعى يِف اْلأَْر�ِس ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك احْلَ

ُم َوَلِبْئ�َس امْلَِهاُد (206( ُة ِباْلإِْثِم َفَح�ْسُبُه َجَهنَّ ِق اللََّه اأََخَذْتُه اْلِعزَّ َلُه اتَّ

ُهْم  انرَ لرَ ا كرَ ـئرِكرَ مرَ ا �أُْولرَ هرَ �برِ ررَ ى يفرِ خرَ عرَ �شرَ ا ��ْشُمُه ورَ يهرَ ررَ فرِ درَ �لّلهرِ �أرَن ُيْذكرَ اجرِ �شرَ نرَعرَ مرَ ن مَّ َّ ْن �أرَْظلرَُم ممرِ مرَ )ورَ

ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم يِف الآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم(  اأَن َيْدُخُلوَها اإِلَّ َخاآِئِفنَي لُهْم يِف الدُّ

وثيقة
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�سنن الن�رش:

ِكيِم( )ولين�رصن اللُه من ين�رصه( )َوَكاَن َحّقًا َعَلْيَنا  )َوَما الَنّ�رْصُ اإَِلّ ِمْن ِعْنِد الَلِّه اْلَعِزيِز احْلَ

َن�رْصُ امْلُوؤِْمِننَي(

تقوى الله:

)ومن يتق الله يجعل له خمرجا(، )ومن يتق الله يجعل له من اأمره ي�رصا(، )ومن يتق الله 

يكفر عنه �سيئاته ويعظم له اأجرا(.

ال�سرب وطاعة الله ور�سوله:

مع  �لله  �إن  و��شربو�  ريحكم  وتذهب  فثتف�شلو�  تتنازعو�  و�  ور�شوله  �لله  )و�أطيعو� 

تفلحون(،  لعلكم  �لله  و�تقو�  ور�بطو�  و�شابرو�  ��شربو�  �آمنو�  �لذين  �أيها  )يا  �ل�شابرين(، 

)فا�شرب �إن وعد �لله حق و��شتغفر لذنبك و�شبح بحمد ربك بالع�شي و�لإبكار(.

االإخوة:

)اإمنا املوؤمنون اإخوة فاأ�سلحوا بني اأخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون(، )واألف بني قلوبهم 

لو اأنفقت ما يف الأر�س جميعا ما األفت بني قلوبهم ولكن الله األف بينهم اإنه عزيز حكيم(.

حقائق وثوابت:

)والله غالب على اأمره ولكن اأكرث النا�س ل يعلمون(

)فاإن مع الع�رص ي�رصا )5( اإن مع الع�رص ي�رصا(

)اإن الله ل ي�سلح عمل املف�سدين(

)اإن الله يدافع عن الذين اآمنوا(

العاقبة للمتقني:

)تلك الدار الآخرة جنعلها للذين ل يريدون علًوا يف الأر�س ول ف�ساًدا والعاقبة للمتقني(

م�رش:

)ادخلوا م�رص اإن �ساء الله اآمنني(.

حفظ �لله م�رص و�شعبها ورئي�شها من كل مكروه و�شوء.   

الو�ضع الراهن يف ظالل القراآن
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وثيقة

ل�ستم اأكرث منا اإ�سالما، نحن م�سلمون واأنتم م�سلمون فال حتتكروا 

الدين ول تتحدثوا با�سم الإ�سالم، مرجعيتكم اإ�سالمية وهل نحن كفار.

بها  يحاولون  و�لعلمانيني  �لليرب�ليني  من  نهار  ليل  ن�شمعها  كلمات 

خداع النا�س... وهل كفركم اأحد.. هل طعن اأحد فى اإ�سالمكم.. اإننا 

مل ن�سمع اأحًدا وخا�سة بعد الثورة يكفر اأحًدا اأو يطعن فى اإ�سالمه، ول 

ميل الإ�سالميون من تكرار ذلك فى كل قناة وبكل و�سيلة، والآخرون 

املنادين  وجوه  فى  امل�رصوخة  الأ�سطوانة  نف�س  تكرار  على  م�رصون 

باملرجعية الإ�سالمية.

ح�شنا يا �شديقى �لليرب�ىل �أنا حمب للدين و�أنت كذلك و�أ�شدقاءك، 

الذى  الإ�سالم  هذا  باتخاذ  اأنادى  لكنى  مثلى...  للقراأن  حمب  واأنت 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

حني يهبط اخلطاب الليربايل*

م. نبيه عبد�ملنعم

12 يناير 2013

وثائق
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الذى حتبه مثلى  القراآن  الت�رصيعات واأحكام  اإن  اأقول  تاأبى، واأنا  حتبه مثلى مرجعية واأنت 

ت�سلح ليحكم بها زماننا، واأنت ل ت�سدق ذلك، ول تقتنع به، وتر�سى باأى �سئ غري الإ�سالم 

و�رصيعته لتحكم بني النا�س، وتقف فقط فى وجه هذه املرجعية، دون املرجعيات الأخرى، 

والأفكار الأخرى مبرجعية الإ�سالم الذى تدعى حبه عداًء ي�سل اإىل درجة القتال.

لكن املعادين للفكرة الإ�سالمية اأنواع ودرجات:

اأو الثوريني يجب اأن يكونوا  اأنا�س خدعهم الإعالم باأنهم ليكونوا فى خانة املثقفني  اأوال: 

�سبيهة مبو�سة  البع�س، عملية  املو�سة عند  �سبيل  الإ�سالمية رمبا على  للمرجعية  معار�سني 

غريبة فى ال�ستينيات هى مو�سة الإحلاد التى كان يفخر بها البع�س دون اأن يدركوا معناها، 

وهولء اأي�سا ل يدركون معنى ول فحوى املرجعية الإ�سالمية التى يعار�سوها.

الفكرة  بحقيقة  هوؤلء  بتعريف  الدعوي  اجلهد  من  مزيدا  الإ�سالميني  من  يتطلب  وهذا 

الإ�سالمية.

احلاملني  جتاه  �سخ�سية  وخالفات  لثاأرات  نظرا  الإ�سالمية  الفكرة  يعادى  البع�س  ثانيا: 

للفكرة، وذلك نتيجة معامالت دنيوية يومية عادية.. وهذا يتطلب من احلاملني لفكرة املرجعية 

الإ�سالمية اأن يتحروا ح�سن املعاملة التى و�سى بها النبى �سلى الله عليه و�سلم وال�سماحة، ولو 

و�سل الأمر للتنازل عن �سئ من حقوقهم لله لأنهم فى النهاية اإما ياأ�رصوا النا�س باأخالقهم واإما 

اأن يكونوا �سبًبا فى نفورهم من الفكرة التى يحملونها ويحبونها.

�سد  انتخابية  جولت  فى  كمر�سحني  دخولهم  نتيجة  واأ�سحابها،  للفكرة  كارهني  ثالثا: 

�سخ�سية  عقًدا  �سبب  ما  النيابية،  املجال�س  اأو  النقابات  فى  �سواء  اإياها  الإ�سالميني وخ�سارتهم 

قائمة  الثامن فى  اأو  ال�سابع  ترتيبه  اأحدهم رمبا يكون  اأن  الفكرة واأ�سحابها، والغريب  جتاه 

�لنتائج ول ي�شب غ�شبه �إل على �لفائز.. �ملر�شح �لإ�شالمى.

وهوؤلء �سيتعلمون اأ�سول الختالف مع الوقت ومع كرثة املمار�سات الدميقراطية.

ي�شمعون  حني  �لذين  هوؤلء  �لإ�شالمية  للمرجعية  �ملعار�شني  من  �لأكرب  �ل�رصيحة  رابعا: 

بال�رصيعة فاإنهم ل اإرادًيا يتح�س�سون اأيديهم خوًفا عليها من القطع، طائفة كبرية من الهبا�سني 

الأتوبي�س  فى  الن�سل  ميار�سون  الذين  التقليديني  الل�سو�س  لي�سوا  وال�سارقني،  والن�سابني 

و�رصقة ال�سقق، اإمنا هم ل�سو�س من وجهاء املجتمع.

حني يهبط اخلطاب الليربايل
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هوؤلء  والإعالم،  الفن  وجنوم  الدولة  ورجال  املال  ورجال  النظام  فى  ال�سيا�سة  جنوم 

الذين ظلوا �سنني طويلة ي�رصقون هذا البلد �رصقة مقنعة تتخفى فى ثياب هدايا، فى ثياب حوافز 

وبدلت من ال�سناديق اخلا�سة، فى ثياب معامالت م�سبوهة بني رجال الأعمال وموظفني 

كبار فى الدولة، فى ثياب اأنواع خمتلفة من �رصقة البلد اأرا�سيها وعقاراتها و�رصكاتها وثرواتها 

من الغاز والبرتول والآثار والذهب، �رصقة الوظائف املرموقة فى ال�رصطة والنيابة والق�ساء 

ا، األ تتحول هذه  والإعالم واخلارجية من م�ستحقيها من العقول النابهة.. نعم هذه �رصقة اأي�سً

الوظائف امل�رصوقة اإىل اأموال فى النهاية.

اإنها ع�سابات كبرية و�سبكات وا�سعة من ال�سارقني امل�ستحقني لقطع اليد يتح�س�سون اأيديهم 

كلما �سمعوا بال�رصيعة خوفا من قطع اليد، يقفون اأمام امل�رصوع الإ�سالمى بكل طريق يثريون 

قنابل الدخان حول اأنف�سهم يوهمون النا�س اأن اخلالف �سيا�سى فكرى، لكنه لي�س كذلك اإمنا 

هو اخلوف من حتقق الكابو�س، اأن ي�ستيقظوا يوما فيجدوا اأنهم مل يعودوا يحملون اأيديهم.

ولهوؤلء واأولئك من ال�سارقني وامل�رصوقني.. من الظاملني واملظلومني قامت الثورة، لكل 

هوؤلء كانت ال�رصيعة لتعيد احلق من غا�سبه اإىل �ساحبه فى الدنيا ثم بعد ذلك يحكم الله بني 

اجلميع يوم القيامة.

وثيقة
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يتباكى العلمانيون اليوم على الأزهر وتخوفهم الدائم من حماولة 

ومل  واملري�سة،  املغر�سة  الفّزاعات  اآخر  اإىل  ووهبنته  و�سلفنته  اأخونته 

ملهادنته  موؤقت  تكتيك  هو  واإمنا  الأزهر،  مبكانة  اإميان  عن  هذا  يكن 

وحتييده فى �رصاعهم مع التيار الإ�سالمى، واحلقيقة اأن الأزهر قد نال 

الكثري من الفرتاءات على اأيدى العلمانيني الذين يكرهون اأ�سال تعاليم 

الدين ال�سالمى ول يطيقونها، التى تقف حائل دون حتقيق ما ي�سبون 

اإليه، فكالوا له ولرجاله التهم جزافا دون دليل مقنع، فقد اتهموا رجاله 

و�سبهوهم كرجال الدين امل�سيحى فى اأوروبا فى القرون الو�سطى الذين 

اأذاقوا جمتمعاتهم الويل والثبور حتت م�سمى »الدولة الدينية«، وادعوا 

عنه  نزعوا  املجتمع، وكذلك  تخلف  فى  ال�سبب  كان  الأزهر  اأن  مرارا 

ال�ستعمار  مدحوا  اأنهم  فى حني  ال�ستعمار،  ميزة وكل جهاد �سد  كل 

*نقال عن موقع اإخوان اأون لين. 

متى كان العلمانيون يجلون االأزهر؟!!!*

�أبو �حل�سن �جلمال

19 يناير 2013

وثائق
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نف�سه وزعموا اأنه ما جاء اإل لينري العقول التى اأظلمها الأزهر، واأرادوا دون حياء اأن يحتفلوا 

مبرور مائتى عام على جميئه )لحظ دعوتهم بالتفاق مع وزير �لثقافة �لأ�شبق فاروق ح�شنى 

لالحتفال مبرور مائتى عام على مرور احلملة الفرن�سية �سنة 1988(، وكاد م�سعاهم اأن يتم 

لول وقوف نفر من هذا ال�سعب الذى قطع ال�سبيل �سد اأعماالهم امل�سبوهة، كذلك اأعادوا ن�رص 

و«فى  احلكم«،  واأ�سول  »الإ�سالم  كتاب  مثل  الإ�سالمية  الفكرة  تعادى  التى  القدمية  الكتب 

ال�سعر اجلاهلى«، وكتب فرح اأنطون، وين�رصون اأعمال حممد عبده مبتورة لتت�سق مع �سياق 

فكرهم املنحرف، فعندما ن�رص كتاب حممد عبده »الإ�سالم وامل�سيحية بني العلم واملدنية« نزعوا 

العلم واملدينة«، تودًدا  بامل�سيحية، ومت ن�رصه حتت عنوان »الإ�سالم بني  منه اجلزء اخلا�س 

للغرب �ل�شليبى وهذه �لف�شيحة تتنافى مع �أب�شط قو�عد �ملنهج �لعلمى �ل�شليم، وعندما ظهر فى 

الأيام الأخرية اختالفا موؤقتا بني الأزهر وبع�س التيارات ال�سيا�سية حول »قانون ال�سكوك 

متاأجج،  �رص�ع  �إىل  ويحولونه  �لختالف  هذ�  هوة  من  ليزيدو�  هوؤلء  نفخو�  �لإ�شالمية« 

وتباكو� على �لأزهر ودوره �لتاريخى �لتى تريد فئة معينة �أن تعتدى عليه وت�شحب �لب�شاط 

تخرج  الذى  الوطنى  الف�سيل  هذا  على  للهجوم  الو�سع  وا�ستغلوا  الوقت  طوال  وتباكوا  منه 

معظم رجاله من الأزهر ويحرتمون تاريخه ورجاله.

اأمل ين�سى هوؤلء هجومهم امل�ستمر على الأزهر طوال املائة �سنة الأخرية واتهامهم باأنه ميثل 

الطاغوت الذى يهدد البالد ويزرع ال�سقاق بني اأفراد املجتمع واأنهم جتار دين؟!!!

ي�سبهون �سيخه ببابا روما فى الع�سور الو�سطى.. هو احلائل دون قيام مدنية حقيقية تنبذ 

التع�سب القائم فى الأزهر. وفى هذه ال�سطور نقتطف بع�س اأقوال هوؤلء الذين يتباكون الآن 

على الأزهر املهدد من التيارات الإ�سالمية، ويخ�سون وهبنته و�سلفنته واأخونته.. فقد زعم 

اأحدهم )جابر ع�سفور( فى تقدميه للطبعة الأخرية من كتاب »الإ�سالم واأ�سول احلكم«، الذى 

د�ستور 1923على وجه اخل�سو�س  فقال: »كان  �سوزان«،  فى م�رصوع »ماما  مت طباعته 

جت�سيًدا لكل ما حققته دعوات الدولة املدنية ال�سابقة من تقدم، وما طرحته اأفكار املجتمع املدنى 

على  نف�سها  الد�ستور(  �ساغت  )التى  الثالثني  جلنة  انطوت  ولقد  امل�ستقبل،  ل�سورة  �سيغ  من 

املدنية،  الدولة  داعية  العلمانى  جانب  اإىل  ف�سمت  واإيجاًبا  �سلًبا  ال�ساعد  امل�سار  هذا  تناق�سات 

رجال الدين الأزهرى التقليدى النقلى الذى ظل يفكر فى الدولة الدينية الت�سلطية«!!!

يا  ع�رص  اأى  وفى  احلكم  فى  م�ساركا  اأو  مت�سلطا  الأزهر  كان  متى  واأقول  اأ�سال  واإين 

ع�سفور؟، لقد افرتيت فى معظم كتبك ومقالتك على الأزهر ورجاله وتاريخه، وقد انتقدت 

متى كان العلمانيون يجلون االأزهر؟!
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موقف ال�سيخ العالمة حممد بخيت املطيعى مفتى الديار امل�رصية، الذى مت�سك باملادة 149 من 

هذا د�ستور 1923 التى تن�س على اأن الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الر�سمية، 

وزعمت اأن هذا يهدد املواطنة وحرية العتقاد واأ�س�س الدولة املدنية، ونقول له وهل مت�سك 

ملك بريطانيا برعاية الكنائ�س الإجنيلية فى العامل، هل هذا هدد الدميقراطية الغربية التى تعتز 

بها؟، اأم اأنك توؤمن ببع�س الكتاب وتكفر ببع�س، وملا ل تناق�س اأى مو�سوع تطرحه من كل 

الزوايا؟ ل من زاوية واحدة �سيقة تثبت فى النهاية اأن »الدين هو اأفيون ال�سعوب«.

مثل:«الأيام«،  كتبه  فى  كثريًا  الزهر  على  افرتى  الذى  ح�سني  طه  الدكتور  ويقف 

و«م�ستقبل الثقافة فى م�رص« يهلل لإلغاء املحاكم ال�رصعية عام 1956، ويكتب حتت عنوان 

»اخلطوة التالية«، مطالبا ال�سلطات الع�سكرية احلاكمة باإلغاء الأزهر حتت زعم توحيد التعليم 

كما وحد الق�ساء، هوؤلء الذين مدحوا اأتاتورك وما يزالون، لأنه طبق اأفكاره املنحرفة بالقوة 

والغ�سم .

الكاتب الإجنليزى جورج برنارد �سو  اأوائل الأربعينيات تقرر كلية الأداب رواية  وفى 

�سد  الأزهر  علماء  دور  فيقف  الإ�سالم،  �سد  تكال  التى  التهم  بع�س  دارك(،وفيها  )جان 

التهم لالأزهر و�سيخه  الرواية ويطالبون اجلامعة بوقف تدري�سها، فيقف توفيق احلكيم يكيل 

اإىل  يرجعنا  اأن  ويريد  الو�سطى  الع�سور  فى  روما  بابا  دور  ميثل  اأن  يريد  باأنه  اتهمه  الذى 

حماكم التفتي�س التى ت�سطهد الفكر والإبداع، واأنه ل حجر على الإبداع والفكر!!.

هوؤلء  وقف  الرزاق،  عبد  على  لل�سيخ  احلكم«  واأ�سول  »الإ�سالم  كتاب  �سدر  وعندما 

اأحمد  باأنهم �سدنة الطاغوت »امللك فوؤاد«، وقال كبريهم  يهاجمون الأزهر ويتهمون علمائه 

بهاء الدين، يفرتى على هذا املعهد العريق الذى زعم فى كتابه »اأيام لها تاريخ« يتهم علماء 

الأزهر مبولتهم للملك فوؤاد فيقول: اأدرك الق�سة )ق�سة اخلالفة( الأذناب وجتار الدين فبدءوا 

التى علقوا بقيامها �رصف الإ�سالم، واملدركون لهذه املوؤامرة  يبثون الدعوة للخالفة اجلديدة 

ل يتكلمون،ل اأحد ي�ستطيع اأن ينطق بكلمه �سد فوؤاد، ول اأحد يج�رص على اأن يح�سب كهنة 

الدين بح�ساة... مل يكد يخرج اإىل النور حتى هبت فى وجهه الزوابع من جميع الجتاهات، 

�مللك و�أذنابه لأن �لكتاب فيه حملة هائلة على �مللوك، وحتطبم حللم �شامل حللم �خلالفة �لرب�ق 

فى  منافعهم  ويعقل  �سلطانهم،  يزعزع  ما  املنطق  هذا  فى  راأوا  لأنهم  ثاروا،  الدين  ورجال 

الجتار بالدين، ويك�سف عن هذه العمائم التى ل ترتفع اإل لت�سرت وراءاها الظلم وال�ستبداد«، 

الدين  رجال  �سلطان  اأين  لأ�ساله  »واإنى  قائاًل:  البيومى  رجب  حممد  الدكتور  عليه  ويرد 
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الإ�سالمى الذين يخافون عليه؟ اأكان فى الإ�سالم كما فى الكني�سة �سلطان لرجال الدين؟ ومتى 

األي�س �سيخ الأزهر وهو رئي�س هوؤلء موظفا يوىل  كان لهم فى م�رص حني �سدر الكتاب؟!! 

ق�سية  اأى  وفى  بدينهم  الأزهريون  اجتر  ومتى  اإذن؟  �سلطانه  فاأين  املوظفني  ك�سائر  ويعزل 

رجوع  ويتجاهلون  الكتاب  ين�رصون  مازالوا  الذين  العلمانيون  وهوؤلء  الكاتب«.  عا�رصها 

املوؤلف على با�سا عبد الرزاق �سنة 1951 عن اأفكاره التى نادى اإليها فى كتابه فى حوار مع 

املفكر الكبري اأحمد اأمني فى جملة »ر�سالة الإ�سالم«، كما لفت نظرى الحتفاء من قبل جملة 

»اأدب ونقد« التى ي�سدرها حزب »توتو« بكتاب »من هنا نبداأ« للمفكر الإ�سالمى خالد حممد 

خالد، الذى تراجع عنه واألف كتاب »الدولة فى الإ�سالم« عام 1981، واأثبت اأن الإ�سالم 

دين ودولة.

وموقف اأخر ي�ستحق الذكر هو قال ال�ساعر �سالح جاهني »لو كنت مكان نابليون ما اكتفيت 

بهدم الأزهر ولكن لرميت برجاله فى البحر« وقال اأي�ساأً فى ق�سيدة له »على ا�سم م�رص«:

زحف الفرن�سي�س وزحفت قبلهم جوا�سي�س 

غاي�سني لقاعها وعارفني باعها من باري�س

واإي�س عمل ق�سري الباع.. فى القمة 

العمة ملا اتكلمت وتن �سوتها حبي�س 

غري ملا قال البولي�س نوروا الفواني�س

وده كفر طبعًا. ول يدخل لنا فى ذمة

اأطمن الغرب اأن فى بلدنا نا�س رمة

وانه�س ياديب فينا واق�سى مبنتهى الهمة....

على ا�سم م�رص 

اأنا لو »نابليون« لكنت عدمتهم تقتيل

ما دمت اأقدر اأ�سيح دمهم فى النيل 

واأخلع ذقونهم واأبني اأنها ت�سليل 

ويعلق ف�سيلة الدكتور يو�سف القر�ساوى على هذا الهذر امل�سمى �سعرا: »اأهكذا يكون تزوير 

متى كان العلمانيون يجلون االأزهر؟!
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الواقع، وت�سييع �سهداء املقاومة ال�رصيفة؟ ومل هذا كله؟ لتثبت بطريق اخلداع اأن الدين »اأفيون 

ال�سعوب« وهو مذهب ال�ساعر الفكرى والعقدى... وجنىء اأي�سا للق�سة ال�سمجة، ق�سة اأن 

مع�سية!  وال�سوء  طاعة،  الظلمة  لأن  البيوت:  على  امل�سابيح  بتعليق  قاوموا  الأزهر  علماء 

اإل لينري  القاهرة  اأن نابليون ما جاء  الق�سة ليثبت  كما يذكر هذا اجلهول الذي �سوه م�سمون 

�سوارعها وعقول رجالها!!! وخلف من بعده قوم رفلوا فى عز مبارك، واأرادوا الحتفال 

مبرور مائتى عام على قدوم احلملة عام 1998، لول معار�سة الأمة وعلى راأ�سها الأزهر، 

فى حني جتاهلوا عن عمد تزامن مرور 14 قرنا على دخول الإ�سالم م�رص، لري�سوا )ماما 

�سوزان( راعية نوادى الروتارى ال�سهيونية على اأر�س م�رص.

التى  اأ�سالفهم  اأقوال  اأوًل  يراجعوا  اأن  عليهم  اليوم،  الأزهر  على  يتباكون  الذين  هوؤلء 

حولت هدمه واجتثاثه ونعته باأ�سواأ ال�سفات، ولكن ذهبوا وبقى الأزهر مرجعية لكل التيارات 

التيار  يحملها  التى  العلوم  بني  اختالف  هناك  اأن  القوم  هوؤلء  ىل  وليبني  جميعًا،  الإ�سالمية 

للتيار الإ�سالمى  التى تدر�س فى الأزهر؟ واأين مكمن اخلالف؟ هل  العلوم  الإ�سالمى وبني 

قراآن و�سنة غري القراآن وال�سنة الذى يتخذه الأزهر؟

باأحداث  ويوؤمنون  ال�سالح  ال�سلف  القراآن وقول  ب�سئ غري  هوؤلء وهوؤلء  ي�ستمدون  هل 

التاريخ الإ�سالمى واأن الإ�سالم دين ودولة؟

هل ينكر الأزهر اأن الإ�سالم دين ودولة؟ هل ينكر الأزهر مرجعية ال�رصعية الإ�سالمية؟ 

هل ير�سى الأزهر عن �سطحات العلمانيني واملارك�سيني الذين حاربهم فى املا�سى وت�سدى 

ملخططاتهم؟ فيجيبنا هوؤلء بالنفى اإن كان لديهم برهان اأو دليل.

والواقع يقرر اأن معظم اأبناء التيار الإ�سالمى وكبار رجاله هم من علماء الأزهر، بل اإن 

بع�س القيادات التى مل تتخرج فى الأزهر عادت اإليه لتح�سل على �سهادة منه، مثل الدكتور 

ع�سام العريان، بل اإن الإمام ال�سهيد البنا كان دائم الرجوع لعلماء الأزهر اإذا وجد اعوجاجا 

�لكثريون  خاطب  كما  �لع�رصينيات،  فى  و�لتن�شري  �لتب�شري  جماعات  ون�شاط  �ملجتمع،  يتهدد 

منهم مثل �ل�شيخ �لدجوى، و�لإمام �لأكرب حممد م�شطفى �ملر�غى �شيخ �لأزهر �لذى �شكره 

على غريته فكتب فى )جملة املنار( اجلزء اخلام�س والثالثني عام 1939م يقول »اإن الأ�ستاذ 

البنا رجل م�سلم غيور على دينه، يفهم الو�سط الذى يعي�س فيه، ويعرف موا�سع الداء فى ج�سم 

الأمة الإ�سالمية ويفقه اأ�رصار الإ�سالم، وقد ات�سل بالنا�س ات�سال وثيقا على اختالف طبقاتهم، 

و�سغل نف�سه بالإ�سالح  الدينى والجتماعى على الطريقة التى ير�ساها �سلف هذه الأمة«. كان 
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البنا وقادة الإخوان من بعده يحرتمون الأزهر وعلمانه، فقد قال الإمام ال�سهيد: »اإن الأزهر 

ال�رصيف هو اأمل امل�سلمني الباقى، وهو مظهر الإ�سالم، وله من ما�سيه وحا�رصه واآثاره ما 

يجعله كذلك: فاإعزازه اإعزاز لالإ�سالم، والنيل منه نيل من الإ�سالم، فموقف الإخوان امل�سلمني 

منه املحافظة التامة على جمده وكرامته، والعمل الدائب على اإعزازه واإعالء �ساأنه وتاأييده فى 

كل خطة ير�د بها خدمة �لإ�شالم و�مل�شلمني«، ولك �أن تلحظ �أن �ملوؤمتر�ت �جلماهريية �لتى 

القاعدة العري�سة لرجال الأزهر،  اأغلب احل�سور منهم من  التيار الإ�سالمى، يكون  يعقدها 

وهذ� ما �شاهدته بنف�شى فى مليونية �ل�رصعية و�ل�رصيعة فى مطلع دي�شمرب �ملا�شى، فقد وجدت 

اآلف العمائم، تزين املكان، ويكاد اأن يتلون باللون الأحمر.

�سيحتى لكم اأيها العلمانيون: العبوا غري هذه اللعبة التى ل تخيل حتى على الب�سطاء، ول 

تفرحوا باإعجاب ال�سيخ احلاىل بكم.

متى كان العلمانيون يجلون االأزهر؟!


