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مقدمة

باجتاه  وتطورت   2011 يف  اندلعت  اليت  االحتجاجية  املوجات  هامش  ىلع 
تغيريات سياسية جوهرية بسقوط عدة نُظم حكم عربية يُعاد تشكيل املشهد 
يف ظل تمدد فاعل سيايس جديد إساليم اخلطاب استطاع عرب عقود سابقة 
اتلمدد  هل  سهل  ما  الطبقات  خمتلف  يف  تمددت  منظمة  هيلكية  منظومة  بناء 
من  الكثري  افتقاد  مع  خاصة  الفارقة  اللحظات  تلك  يف  منفردة  شبه  بصورة 
املجتمع  حشد  يمكن  اذلي  واملرشوع  اجلماهريي  للتواجد  السياسية  القوى 
السليم اذلي غلب ىلع كثري من  الطابع  اتلمدد  ذلك  باجتاه دعمه. سّهل من 
منحت  اليت  االنتخابات  عرب  ديموقراطية  طر 

ُ
بأ تمت  واليت  اتلغيريات  تلك 

للتيار اإلساليم رشعية سياسية انتخابية ُمعلنة بذلك انتصار املنهج اإلصاليح 
َمنهج  ىلع  العلمّية،  والّسلفية  املسلمني  اإلخوان  تّياري  تبناه  اذلي  اتلدرييج 
اتّلغيري الّراديكايل اذلي َرفعته اتّلنظيمات اجلَهادية. وهو ما مّثل أزمة حقيقّية 

ذللك اتلوجه.

احلكم  فرتة  يف  السيايس  اإلسالميني  وإخفاقات  اتلجربة  أزمات  ومع 
سلوك  تتغري  السياسية،  تلجربتهم  املناهض  املسار  ثم  عنه،  بعضهم  وإبعادهم 
اتّليار  بعموم  اذلي حلق  الفكري  االرتباك  ُعمق  يعكس  بما  املجمواعت  تلك 
ُسّدة  إىل  ومَحلتهم  َسبق  اليت  الّسلمّية  فكرة  الَعميل عن  ونُكوصهم  اإلساليم 
تزايد مزاج  للُمقاومة يف ظل  الراديكايل كأداة  املسار  إحياء  احلُكم. مقابل 
منطقهم  اكن  اإلسالِميني.  من  واسعة  قِطااعت  ُعموم  بني  واتّلكفري  الُعنف 
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نتيجة ُمربرات دينية اكحلرب  أزمات جتربتهم  أن  تأكيدهم  يتمثل يف  ادلفايع 
ىلع اإلٍسالم من قبل األنظمة السابقة وأعوانهم ورضورة اجلهاد يف سبيل محاية 
ادلولة اإلسالمية املنقلب عليها أو املحارصة .. إلخ. واكن اتلجيل األبرز تللك 
اتلغيريات ما يمثله نموذج االخوان املسلمني يف مرص بعد عزهلا عن احلكم 
تبنت قطااعت منهم  اليت حتارص اجلماعة  اإلنهاك  تزايد وسائل  يف 2013. فمع 
خيار املواجهة االنتقامية- عن طريق ما يعرف باللجان انلوعية. يلصبح هذا 
اتلحول إضافة ملختلف اتلنظيمات اجلهادية القائمة واليت استفادت من تلك 
باعتبارهم- أي اإلخوان يف  الفكرية  املتماهية مع مرجعيتها  الفكرية  اتلخوم 
ثوبها اجلديد- أصبحو إضافة ملرشوعهم وعمدوا إىل جذب أعضاها لصفوفها 

أو االستفادة منهم لوجستيا إن لزم األمر.

متعلقة  ُمتداخلة  خلل  َجوانب  ِعّدة  تعكس  تلك  املزتايدة  الُعنف  حالة 
احلكم  ومسألة  اتلغيري  اسرتاتيجية  من  لك  إىل  ادّلينية  اتّلنظيمات  برؤية 
الرئيسة  اإلٍسالمية  اتليارات  خُمتلف  ُمارسات  ترّسخت  ُعقود  فعرب  وحتدياته. 
ادّلولة  قيق 

َ
حت إىل  بهم  تَنتيه  املجتمع  تَلغيري  رئيسة  اسرتاتيجيات  ثالث  إىل 

اإلسالمّية الَمنشودة. يرى عموم اإلسالميني بغالب تنويعاتهم أن اتلغيري يبدأ 
يف  سليم  تغيري  إلحداث  اتلايلة  املراحل  يف  اتلمايزات  بعض  مع  القاعدة  من 
املجتمع، فمع تبىن قطااعت من الّسلفية منهج اتّلغيري اجلَذري، بالرتكزي ىلع تربية 
القائمة حينئذ- جندهم  السياسية  األوضاع  مع  تفاعل  أي  دون  املسلم  الفرد 
ينشطون بعد موجة اثلورات العربية واليت مّثلت هلم بداية تَغيري َجذري يُتيح 
هلم مساحة للتأثري واتلواجد وفق معتقداتهم دون ضوابط سبق وحجمتهم. أما 
االهتمام برتبية  اتلدرييج، مع  اتلغيري  فتبنت منهج  املسلمني  مجاعة اإلخوان 



احلياة  املستطاع يف  قدر  املشاركة  مع  للتغيري من أىلع،  انلظر  مع  قوية  أرسية 
السياسية سواء يف انلقابات أو الربملانات املختلفة قدر املساحة السياسية اليت 
توافرت هل حبيث يلتيق االثنان يف أقرص زمن. يأيت ذلك يف مقابل اتليار اجلهادي 
اتلفاوت يف  املسلحة مع  اثلورة  يبدأ من أىلع من خالل  اتلغري  أن  يرى  اذلي 
أولوية قتال العدو ادلاخيل أم العدو اخلاريج تبًعا ملوارد اتلنظيم املادية والرمزية. 

اتلغيري  اسرتاتيجيات  أصحاب  من  بالكثري  حلقت  اليت  اتلحوالت  ومع 
السلمية يصبح عمليا احلديث املطلق عن فرضية سلمية مرشواعت وماراست 
اتلنظيمات ادلينية يف اتلغيري أمرا غري ُمسلم به يف ظل ما بدا من نكوص أكرب 
تلك اتلنظيمات وأقدمها مارسة سياسية وأكرثها تنواع، وهو ما يشري إىل وجود 
يتم جتاوزها  لم  فكرية  أزمة  يعكس  اتّلنظيمات  تلك  عنف اكمن يف خطاب 
يقال عن وجود مراجعات ألفاكر  ما  لعدم جدية  يشري  بصورة حقيقية، وهذا 
العنف اليت تم تمريرها وترسيخها طويال يف ابلنية الفكرية تللك اتلنظيمات 
قطااعت  بني  به  حتظى  اذلي  اتلأييد  طبيعة  وتمددها  استمراريتها  يلعكس 

متنوعة من قواعدها.

تعمل  ادّليين: كيف  الُعنف  »دولة  الكتاب  هذا  يأيت  العام  اإلطار  هذا  يف 
الّسياسّية لإلسالميني  اتّلجربة  يشتبك مع معالم  املتطرفة؟« اذلي  اتلنظيمات 
بتنويعاتهم وتداعياتها يف ظل جتارب سياسية خمتلفة ونطاقات جغرافية ُمتنوعة 
الُمتعلق باألفاكر وتأطريات املرشواعت  عرب عّدة حَماور يَتداخل فيها انّلظري 
وأزماتها  الفعلّية  الُممارسة  تعكسه  اذلي  بالعميل  الَمطروحة،  انّلظرية 
وتداعياتها. ُمستهدفًا أن يُقدم يف انلهاية صورة متاكملة إىل حد كبري للقاريء 

املقدمة
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تَكون مدخاًل عملّيا تلفكيك خارطة تلك األفاكر واجلمااعت وهو ما يعني 
الحقا يف أي حُماولة تستهدف تفكيك حالة العنف القائمة ومغذياتها. 

عجز  أسباب  مفتوحة"  أزمات  وادلولة  األول:"اإلسالميون  القسم  يُناقش 
اإلسالميني عن حكم دولة وأبعاد تلك األزمة ىلع الرغم من توافر الفرصة 
السياسية. أيضا يطرح كيفية ترسيخهم لزنعة االستبداد السيايس يف ظل الرتاث 
الفقيه اذلي استندت إيله أدبيات تلك اتلنظيمات. فضال عن أسباب ومؤرشات 
اتلمرد الشعيب ىلع اإلسالميني كفاعلني سياسيني يف ظل سابق االحتفاء بهم. 
ادّلاخلّية« فرُيكز ىلع حتوالت  الُمسلمني  القسم اثلاين: »رصااعت اإلخوان  أما 
إزاحته عن حكم مرص وأزمات اتلنظيم اإلدارية  اتّلنظيم يف مرحلة ما بعد 
ورصااعته وصور فساده اليت أظهرتها أزمته، كذلك فرص شبابه باخلارج ىلع 
احداث تغيري يف املشهد العام، أيضا حُمددات وتوازنات اتلنظيم اخلارجية عرب 

عالقته مع موطنه ابلديل تركيا.

خريطة  تفكيك  اإلقلييم«  الُعنف  »خريطة  اثلالث  القسم  ويستهدف 
عرب  بعا  اتلنظيمات  تلك  تمدد  تشهد  عربية  دول  عدة  يف  العنف  تنظيمات 
احلديث عن أبعاد حضور مجاعة اإلخوان املسلمني يف أفريقيا، فضاًل عن أبرز 
يلبيا  من  لك  يف  وذلك  وأدوارها،  ادلاخلية  ورصااعتها  اتلنظيمات  تلك  معالم 
اإلعالمية  »الشباكت  الرابع:  القسم  يبحث  حني  يف  وتونس.  وايلمن  وسوريا 
تفكيك  عرب  إعالميا  العنف  تنظيمات  تفاعل  كيفية  يف  الُعنف«  تلنظيمات 
شباكتهم اإلعالمية سواء جلماعة اإلخوان املسلمني، كذلك أوضاع قناة اجلزيرة 
القطرية بالواليات املتحدة األمريكية، فضال عن استخدام مجاعة احلوثيني 

لوسائل اإلعالم خلدمة مرشوعهم يف ايلمن.
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فيستعرض  واالستغالل«  اتلأويل  بني  الغرب  اخلامس»مسلمو  القسم  أما 
سيع  أيضا  اإلسالمية  املسألة  مع  الغربية  املجتمعات  تفاعل  سيناريوهات 
االخوان املسلمني حنو تكوين جيل تمكني أورويب، فضال عن االشتباك مع 
يستعرض  بريطانيا كذلك  اتلطرف يف  نمو  تتبع  أوروبا عرب  اتلطرف يف  حالة 
لإلرهاب  الغرب  فهم  وأسباب  أوروبا،  للمسلمني يف  الساكنية  الرتكيبة  طبيعة 
أروقة  يف  القطرية  األموال  مسارات  عن  فضال  خاطئ،  بشلك  »اإلساليم« 
حالة  تفكيك  »حنو  واألخري  السادس  القسم  ويسىع  األمريكية.  املؤسسات 
وتفكيك  تمددة  نقاط  طرح  عرب  العنف  مقاومة  سبل  تناول  إىل  العنف« 
مغذياته عرب تناول عالقة اتلدين الشعيب واخلطاب األصويل يف زمن الكوارث، 
وأثر ضعف اتلصنيع ىلع نمو تنظيمات العنف األصويل ودور االنعزال اذلايت يف 

دعم اتلنظيمات املتطرفة.
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القسم األول 

اإلسالميون والدولة: أزمات مفتوحة  





من  العديد  يف  املختلفة  بمستوياته  احلُكم  يف  اإلسالميني  جتارب  مّثلت 
ادلول العربية طوال العقد األخري وتطوراتها ُمؤرًشا جوهرّيا ىلع عدم قدرتهم 
القائمة،  املعرفّية  ُمدخالتهم  ظل  يف  وذلك  وبرًشا،  فكًرا  احلكم  مسألة  ىلع 
جديل  منىح  ذات  ُمتداخلة  مركزية  أزمات  السنوات  برتاكم  أنتجت  واليت 
الرّغم  وىلع  بالواقيع.  الَغييب  بالنّسيب،  الُمطلق  بالبرشي،  اإلليه  فيه  تماىه 
ادّلولة  لفكرة  تُنّظر  واليت  عقود  َمدار  ىلع  الُمرتاكمة  أدبياتهم  خُمتلف  من 
 
ّ
قيقه وتهيئة سياقات استمراريته، إال

َ
اإلسالمية كمرشوع سيايس يُستهدف حت

أننا يف املقابل، عند إتاحة الفرصة السياسية أمامهم، وجدنا اتلباًسا يف السلوك 
السيايس جتاه مسألة ادلولة نتيجة الفجوة املركزية بني األدبيات والواقع العميل، 
وهو ما عكسه أداؤهم الّسيايس اذلي محل ِعّدة أزمات هيلكية يف اتّلصورات 
جتاه »ادلولة« وُسبل اتّلفاعل معها؛ ما أدى إىل أزمات سياسية وجُمتمعية ُمتعددة 

الُمستويات كتداعيات تللك األطروحات.

لماذا يعجز اإلسالميون عن حكم دولة؟

أمحد	زغلول	شالطة
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أوال:	اتلّصور	الُمستهدف	لدلولة

اتّليار اإلساليم -بمختلف  اتّلأصيالت اليت قّدمها ُمنظرو  الرّغم من  ىلع 
ظلّت  أنّها   

ّ
إال عقود  مدار  ىلع  الُمستهدف  اإلساليم  املرشع  ملعالم  تنويعاته- 

َجداًل نظرّيا مع تنازع داخيل حول ُرؤيتني َجديلتني تتعلق بانّلظرة إىل »طبيعة 
اتّليارات  اغلب  َخلُصت  حيث  مدنية،  أم  دينية  أنها  بني  ما  املنشودة  ادلولة« 
اإلسالمية إىل انلظر إىل دوتلهم الُمستهدفة باعتبارها دولة َمدنية دون االتلفات 
إىل وضع تصور عميل نلموذج قابل للتطبيق عرب آيلات عمل حيث لم يتجاوز 
األمر نمط القواعد العامة ذات املنىح األخاليق واليت تستهدف اإلشارة إىل أن 
أهداف انلظام السيايس اإلٍساليم هو حتقيق الرشيعة اإلسالمية، ما يعين وقتئذ 

أن بايق احتياجات املجتمع ستتحقق تلقائيا أو بسهولة.

يف سنوات الصحوة السياسية لإلسالميني بعد 2011 لم تُقّدم أيّا من األحزاب 
اإلسالمية القائمة تصورا حُمدًدا أو حُمكًما لشلك ادلولة املستهدفة، وال لكيفية 
تطبيق أي منها للرشيعة حيث تباين طرحها تلفعيل ذلك. لم ختتلف أطروحاتهم 
عن غريهم من اتليارت السياسية يف تصورها للنظام املستهدف عمليًا، حيث 
تراوحت أطروحات أحزاب اإلسالميني ما بني خُمتلف أشاكل انلظم السياسية 
احلديثة،  األسس  ىلع  عرصية  دولة  حنو  السيع  إىل  اعمة  إشارات  مع  القائمة 
املؤسسات والفصل بني  املواطين وتقوم ىلع تعدد  السليم بني  حترتم اتلعايش 
السلطات كما هو احلال مع حزيب »الوسط«، »انلور«. وفيما يتعلق باتّلصورات 
اتّلفصيلية لشلك ادلولة يف برامج تلك األحزاب ونظامها الّسيايس الُمستهدف 
تَنظيماتها  أنه أىت استناًدا إىل تصور تلك األحزاب- ومن ورائها  قيقه، جند 

َ
حت

ىلع  احلصول  ىلع  قدرتها  ومدى  السيايس  الشارع  يف  ثقلها  حلجم  ادّلعوية- 
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باتلبعية ىلع مراكز  كتلة تصويتية كبرية من عدمه، وباتلايل فرض سيطرتها 
الشارع،  ىلع  سيطرتها  ضوء  يف  واحلكومة  ادلولة  كرئييس  الرئيسية  احلكم 
وانلظام  لدلولة  كشلك  »هلم«  األمثل  انلموذج  طرح  يتم  اكن  ذلك  ىلع  وبناء 
السيايس املستهدف. كذلك طبيعة شباكت حتالفهم السيايس. بدا ذلك يف طرح 
حزب »احلرية والعدالة« - الُممثل الّسيايس لإلخوان الُمسلمني- بتبىن انّلظام 
القوية ىلع احلشد اتّلصوييت وثقلها االجتمايع  الربملاىن يف ظل قُدرة اجلماعة 
الُمقدمة  تأثرت األطروحات  أيضا  يُمّكنها من احلَشد اإلجيايب لصاحلها،  اذلي 
بشبكة حتالف بعض هذه األحزاب مع القوى اإلسالمية األكرب وهو ما بدا يف 
طرح أحزاب السلفية احلركية- حزيب »األصالة« و« الفضيلة« - القريبة سياسّيا 
من الَمسار الّسيايس لإلخوان املسلمني يف تلك السنوات. حيث طابلوا بنظام 

برملاين.

حول  ُمتباين  آخر  طرح  به  ارتبط  اإلسالمية  ادلولة  لشلك  الطرح  هذه 
مرجعيتها وموقع الرشيعة فيها وكيفية تَطبيقها فحزب »الوسط« أكد يف برناجمه 
أن أفاكره تنبُع من قيم احلضارة العربية اإلسالمية، ولم يُعلن رصاحًة املرجعّية 
اإلسالمية حيث اختار االهتمام باملضمون وليس بالشلك. أيًضا حدث توافق 
الرئييس للترشيع. وأكد  سليف ىلع أن مبادئ الرشيعة اإلسالمية يه املصّدر 
حزب اإلخوان املسلمني ىلع أن »مقاصد الرشيعة اإلسالمية« الىت تهدف إىل 
حتقيق الرضوريات واحلاجيات واتلحسينات، تُمثل السياسة احلاكمة ىف حتديد 

أولويات األهداف والسياسات واالسرتاتيجيات.
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ثانيا:	القدرة	ىلع	اتلطبيق

صانع  تمكن  عوامل  عدة  ما  سيايس  تصور  تطبيق  ىلع  القدرة  تتطلب 
القرار السيايس من تنفيذ تصوره ذلك، ومن أبرز هذه العوامل:

وجود منظومة فلسفية لشكل الحكم: بالنظر إلى المشروع اإلسالمي   -1
ظل  وأشرنا  سبق  فكما  عملي  برنامج  منه  أكثر  فكرية  أطروحه  نجده 
الطرح لتصور الدولة نظريا أكثر منه عمليا، مع غياب الّنموذج القابل 
للتطبيق أو التهيئة للتطبيق. وهو ما بدا في برامج وممارسات األحزاب 
اإلٍسالمية في مصر – عبر سنوات 2011-2013- حيث توزّعت في غالب 
جوانب المشهد السياسي عبر أحزاب تُمثل أغلبية وأحزاب معارضة في 
بعض الوقت كذلك إدارة المشهد السياسي والتنفيذي عبر موقع رئاستي 

الدولة والوزراء.

مدى استيعاب المؤسساتية في للدولة وموقعها من النظام السياسي: ففي   -2
ضوء الممارسة نجد افتقاد التيار اإلسالمي لهذا االستيعاب في نظر ته 

إلى الدولة وشئونها حيث:

الحكم:  في  ممارساتهم  على  الجماعات  إدارة  منطق  غلب  أ( 
على  كمهام  الّتنظيم  في  عليها  المعتاد  الوسائل  نفس  فانتهجوا 
الرعائية  األعمال  حجم  تَضاُعف  نجد  وكمثال  تَنفيذها.  األعضاء 
بالجماعة  البر«  »قِسم  تكثيف  عبر  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
االقتصادي  الوضع  نتيجة  المجتمع  غضب  المتصاص  نشاطاته 
الُمتأّزم والُمستمر فترة حكم محمد مرسي، وللحفاظ على كتلتها 



19

القسم األول: اإلسالميون وادلولة أزمات مفتوحة

السائلة – إسالمية وغير إسالمية- الداعمة لها، دون العمل على 
وتفعيل  العقبات  وتذليل  مهامها  لتنفيذ  الدولة  مؤسسات  توجيه 

أدوات الدولة العقابية في حال وجود تقصير.

الّتحفظ على المنظومة الُمؤسساتية القائمة بدعوى َعدم شرعيتها:  ب( 
يبدو ذلك الموقف الّسلفي من الُمؤسسات النَقديّة والمالية القائمة، 
ورفض التعامل مع أدواتها المالية واإلجرائية المختلفة دون النظر 

في آليات عملها وموقعها من النظام الدويل.

وجود كوادر يمكنها التطبيق: أي مشروع قابل للتطبيق بكفاءة يحتاج   -3
كوادر قادرة على ذلك، فبالنظر إلى واقع اإلٍسالميين نجد إما غيابهم عن 
الُمستويات الّتنفيذية الّرفيعة في الهيكل اإلداري لُمختلف أجهزة الّدولة 
األمنية  السياسات  نتاج  وهذا  اإلداري.  الجهاز  عن  تماًما  ابتعادهم  أو 
كوادر  تصعيد  دون  حالت  والتي  الماضية  العقود  مدار  على  المتعاقبة 
لديها انتماء حركي في صدارة الهرم اإلداري تجنبًا ألية استقطابات أو 
اختراقات يكون لها تأثير على أداء الحكومة. ويف أوقات أخرى كان 
تكثيف  إلى  دفعهم  ما  العامة  بالوظائف  إلحاقهم  من  تماًما  المنع  يتم 
التكنوقراط ذوي  الخاص. ويف حين وجد بعض  القطاع  النشاط ضمن 
المهارات الفنية المرتفعة في العديد من المجاالت إال أن كفاءتهم تظل 
الجهاز  خارج  من  مهاراتهم  تكونت  أكاديميين  كمتخصصين  نظرية 
التنفيذي وهو ما حال من وجود فرص عملية. لينتج عن كل ذلك إخفاق 
عمق  ما  للدولة  اإلداري  الجهاز  في  الَعمل  تسيير  في  اإلسالمي  الّتيار 
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ُمجتمعية  أزمات  بالتالي  أنتج  ما  الوزارات وهو  أزماته مع مختلف  من 
ُمتعددة.

المشرع  غياب  فمع  التجربة:  يدعم  وُمجتمعي  سياسي  سياق  وجود   -4
اإلٍسالمية  القوى  غالب  أمام  الحل  كان  تحقيقه  المستهدف  السياسي 
لتجاوز ذلك تعميق الخطابات الهوياتية وما رافقها من جدل حول تطبيق 
عاماًل  كان  ما  وهو  السياسية،  إستمراريتها  لضمان  ودسترتها  الشريعة 
مؤثًرا في غياب التوافق المجتمعي حول اإلسالميين في ظل االنقسامات 
التي أثارتها هذه الخطابات وُممارسات ُمنتجيها عبر إبرام توازنات وقتية 
هّشة مع القوى السياسية القائمة من وقت آلخر ـ دون إشراكهم عمليًا 
السياسية  الفجوة بين مختلف األطراف  السياسي، ما وّسع  المشهد  في 
القائمة. وهو ما حال دون توافق أو دعم لالسالميين حيث أرجعوا ذلك 
للتعاون معهم في حين  الرافض  مبارك  وبقايا عهد  العميقة  الدولة  إلى 
واإلستقطاب  اإلستعالئية  الممارسات  في  تتمثل  المقابلة  الرؤية  كانت 

واإلستبعاد الديني للتيار اإلسالمي.

ثاثلا:	تداعيات	اتلطبيق

ىلع الرغم من أزمات اإلسالميني جتاه فكرة ادلولة وتفاعلهم مع مؤسساتها 
جند أن ما ساهم يف تعميق أثر هذه اإلخفاقات يعود إىل طبيعة السلوك السيايس 
العمل ىلع جتاوز  الُمنتهج جتاه مسألة احلكم بصورة اعمة وهو ما حال دون 
تلك االخفاقات ويه يف جوهرها ذات أبعاد فنية وإدارية الفتقادهم املهارات 
الالزمة واليت اكن يمكن جتاوزها مرحليًا عرب تعاون مع خربات مؤهلة ذللك 
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يف حال وجود تّصور اسرتاتييج لكيفية جتاوز ذلك اإلخفاق. لكن حال دون 
اتّسم  واذلي  اإلسالمية  القوى  لعموم  السيايس  السلوك  طبيعة  ذلك  حتقيق 
واجلماعة  الُمطلق  اإلليه  احلق  بمثابة أصحاب  فهم  املطلقة  احلقيقة  بامتالك 
املؤمنة، وذلك يف مقابل النسبية اليت حتكم األيدلوجيات السياسية اليت تمثل 
مرص  يف  اإلساليم  الّسيايس  الزّخم  رافق  املنافسة.  القوى  ملختلف  املرجعية 
خلّفتها  اليت  اخلوف  حالة  ظل  يف  خُمتلفة  جمتمعية  قطااعت  دلى  ثقة  أزمات 
السيولة  حالة  مع  الّسيايس  املرشوع  غياب  دفع  فقد  واخلطابات.   املمارسات 
يف  اإلسالمية  الرغبة  ظل  يف  اهلوية  خطاب  تضخيم  إىل  احلريك  املشهد  يف 
قوتهم  إظهار  »شعبوّية« تستهدف  مارسات  عرب  السياسية.  اذلات   إثبات 
العددية كوسيلة إلثبات وترسيخ قوتهم السياسية، كذلك حضورهم املجتميع 

وحدود تأثريهم.

جمتمعية/أحزاب  قوى   – األخر  مواجهة  يف  الّسيايس  سلوكهم  محل  كما 
سياسية- سمتًا إستعالئّيا يف ظل ُرؤيتهم اذّلاتية حِلراكهم »الّسيايس« اذلي رأوه 
أخذ  حيث  وأفراده،  واتّلنظيم  اإلسالم  بني  احلادث  اتّلمايه  ظل  يف  »ُمقدًسا« 
هذا احلراك باتلبعية حصانة، فهو يستهدف حتقيق اتلمكني اإلليه وباتلايل هو 
أكرث نقاًء وصدقًا من بايق املرشواعت واأليدلوجيات الّسياسية الوضعية القائمة. 
اتلنظيم  تُعىل اإلساليم ىلع غريه وإبن  الُممارسة  وهذا أدى إىل نزعة فردية يف 
ىلع من سواه. وذلك يعود إىل املكون السليف الغالب ىلع مرجعية قُوى اإلسالم 
لك  يف  ايلقينية  جند  الرشيع«  »ادليلل  فكرة  ىلع  باألساس  والقائم  الّسيايس 
ترصفات اإلسالميني، فممارساتهم يه ادلين الُمطلق طاملا معهم ادليلل، ما يُنتح 
باتلايل حالة من »االستعالء الَعقدي« ىلع خُمالفيهم – سواء اكنوا إسالميني من 
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غري مجااعتهم، أو عموم الُمسلمني– حيث هم ادلين أو ىلع أقل تقدير األقرب 
للتمسك بصحيح ادلين، ويمتد ذلك ِضمنا ىلع سلوكهم السيايس أو االجتمايع 
أو الشخيص. وهذا أدى لرتاكم اتلوتر وفقدان اثلقة بني القوى السياسية ومن 

ثم اغبت فرص وجود حتالفات سواء يف مرحلة احلكم أو مابعد احلكم.

السياسية  املمارسة  أبرزتها  اليت  اإلشاكالت  أن  جند  سبق  ما  ضوء  يف 
لإلسالميني تظل قائمة وقابلة للتكرار يف ظل ثبات املدخالت الفكرية دون 
حالة  من  الرغم  وىلع  بذلك.  يسمح  وتنظييم  فكري  وانفتاح  حقييق  تطوير 
السيايس واملجتميع اذلي نال مرشعهم وصورتهم يف املجتمع واذلي  اإلخفاق 
يتعلق بمرشعهم.  العمل ىلع مراجعة وتنقيح وتطوير مدخالتهم وما  يتطلب 
لدلولة  احلريك  اإلساليم  اتليار  للتجربة  اذلايت  اتلصور  استمرار  جند  حيث 
اتلفاعل  آيلة  إستمرار  ظل  يف  تغيري  دون  رؤيتهم  يه  كما  السيايس  والعمل 
املعتادة مع أزماتهم عرب حتويل مسببات أزماتهم املختلفة إىل ثنائيات مطلقة 
إستمرارية  بما يُؤرش ىلع  إقصائية اكخلري والرش اإليمان والكفر  ذات صبغة 
اآلخر  سلوكيات  تعمق  إقصائية  ِخطابات  عرب  واالجتماعية  الّسياسية  األزمة 
اإلقصائية باملثل. وذلك يف ظل وحدة اتّلصور الغابلة واجلامعة ثلالثية املقدس 
والُمطلق والغييب يف شخوص ومارسات اتليار اإلساليم -ىلع جتاذباته وِصداماته 
-غري  اآلخر  إىل  ملمارساته  العميل  اإلخفاق  جوانب  إحاالت  مع  ادّلاخلّية- 
العقيدة الصحيحة  املتآمر ىلع أصحاب  اإلساليم، غري املسلم- حمليا واعمليا، 

ومرشوعهم األصوب األحق بالوجود واالستمرارية.

وعليه.. يظل املستقبل السيايس للتيار اإلساليم ُمرتبًطا يف جانب رئيس 
الفلسيف لفكرة ادلولة  منه بتغيري مدخالتهم الفكرية حول طبيعة تصورهم 
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واتلعامل معها علميا وهنا سيكون ابلحث عن مدى وجود تمايز هل من عدمه 
عن غريه من املرشاعت السياسية القائمة.





)2(
كيف رّسَخ اإلسالميون نزعة االستبداد الّسياسي؟

حممد	يرسي

إذا نظرنا إىل اتلاريخ السيايس لدلول اإلسالمية لوجدنا أن االستبداد اكن 
حارًضا ىلع ادلوام يف ابلنية السياسية مِلا يعرف بدول اخلالفة اإلسالمية، وهو 
اكن  حيث  باتلبعية،  اإلسالمية  اتلنظيمات  أدبيات  به  انطبعت  اذلي  السلوك 
األمويون هم أّول َمن استحدثوا نظام الُملك ابلعيد عن املعايري األخالقية، ثم 
تبعهم يف ذلك العباسيون، ثم ادلول احلاكمة املتعاقبة ىلع ادليار اإلسالمية، مثل 

الفاطميني واأليوبيني واملمايلك والعثمانيني.

أوالً:	الرتاث	السيايس:	ثمرة	تالقح	ادلين	والسياسة

باهتمام  اإلسالمية  احلالة  يف  والسياسة  ادلين  بني  اجلديلة  العالقة  حتظى 
ادلين  أن  ابلاحثني  أكرُث  يرى  حني  فيف  املتخصصني،  ابلاحثني  من  الكثري 
بعُض  يقلل  بينما  ابلعض،  بعضهما  عن  ينفصالن  ال  اإلسالم  يف  والسياسة 
أو  بادلولة  يفكْر  لم  اإلسالم  أن  ويرون  العالقة،  تلك  حجم  من  ابلاحثني 
باتلنظيمات السياسية بشلٍك أسايّس، وإن اكنت ادلولة يه – بال شّك – أحد 
أن  يرون  اثلالث،  الرأي  أصحاب  فإن  احلتمية.  اجلانبية  اإلسالم  منتجات 
تارخيية وقتية،  تزْد ىلع أن تكون جمرد مرحلة  لم  بالنسبة لإلسالم  السياسة 
الرتاث  إن  القول  هنا، يمكن  اتلمزي، ومن  أو  القداسة  نوٍع من  أي  ليس هلا 
السيايس اإلساليم اكن ثمرة تالقح بني ادلين والسياسة يف اتلجربة اإلسالمية 

املمتدة ىلع مدار ما يربو عن األف وأربعمائة اعم.
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ملصطلح  منضبطة  معاين  إجياد  ىلع  عملت  اليت  اتّلعريفات  كرثة  رغم 
الرتاث، إال أن اللكمة مع ذلك تبىق اغمضة وعسرية ىلع االستيعاب يف أغلب 
من  وصلتنا  اليت  املعرفية  احلمولة  هو  الرتاث  أن  نديع  أن  ويمكننا  األحوال، 
عصور قديمة، واستمرت فاعلة ومؤثرة يف حياتنا ايلومية، وذلك ىلع األصعدة 
احلالة  بالقداسة واالعتبار يف  الرتاث  ارتباط  السياسية واالجتماعية وادلينية. 
اإلسالمية، اكن بسبب تكونه وتشلكه ىلع يد جمموعة من العنارص املهمة يف 
اثلقافة ادلينية، ونقصد بهم الساسة ورجال ادلين، وهم اذلين عرفتهم اثلقافة 
اإلسالمية بأويل األمر. ىلع صعيد اتلجربة العلمية، اكن الساسة سواء خلفاء، 
سالطني، أمراء أو وزراء، هم اذلين أسسوا انلموذج اإلساليم السيايس الرتايث، 
فيما اكن معارصوهم من رجال ادلين سواء الفقهاء، العلماء، أو املتلكمني هم 
اذلين رشعنوا تللك اتلجربة ىلع الصعيد انلظري. من هنا، فإننا عندما نتحدث 
عن الرتاث السيايس يف اإلسالم، فإننا نقصد به نوع من االقرتان احلادث بني 
السلطتني الزمنية وادلينية، وهو ما تشلك من خالل جتربة عملية ونظرية، تم 
وامليتافزيييق،  وادلنيوي  واملطلق،  والنسيب  واملقدس،  ادلنيوي  بني  فيها  الربط 
ورغم انتهاء تلك اتلجربة بشلك رسيم مع إسقاط اخلالفة العثمانية يف 1924، إال 
أن أصداءها ما تزال فعالة إىل اللحظة احلايلة يف معظم املجتمعات اإلسالمية.

ثانًيا:	تأصيل	نظرية	ُحكم	الُمتغلب	يف	الرتاث	اإلساليم

ادلرس  من  متمزًيا  حزًيا  شغل  قد  اإلسالم  يف  السيايس  الرتاث  اكن  إذا 
وابلحث، فإن نظريات احلكم واخلالفة قد استأثرت باملساحة األكرب منه، وال 
سيما نظرية حكم املتغلب، واليت تم اتلأسيس هلا مع بدايات ادلولة األموية، 
واخلامس  الرابع  القرنني  يف  األهم  السياسية  املدونات  يف  رشعنتها  جرت  ثم 
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اهلجريني، تلصري منذ ذلك الوقت انلظرية السياسية األهم واألكرث تطبيًقا يف 
اتلاريخ اإلساليم. املقصود حبكم املتغلب، هو أن ثمة اعرتافًا ضمنيًا يتحقق 
الوصول إىل ُكريس احلكم بشوكته  برشعية حكم األمري اذلي يتمكن من 
أهل  من  كونه  أو  واتلقوى  الرب  أهل  من  كونه  انلظر عن  بغض  وذلك  وقوته، 
ويعرتفوا  ينقادوا حلكمه  أن  املسلمني  وأنه جيب ىلع مجيع  واملعايص،  الفجور 

بسطوته، وذلك حقنًا  لدلماء وجتنبًا للفتنة واالختالف.

لم  اإلسالم،  تاريخ  يف  األهم  السياسية  انلظرية  َصارت  اليت  انّلظرية  هذه 
تظهر إال مع تأسيس ادلولة األموية يف أربعينيات القرن األول اهلجري، واحتج 

املؤيدون هلا بمجموعة من الوقائع اتلارخيية، منها ىلع سبيل املثال:

أهل  المسلمين من  أغلبية  يذهب  إذ  للرسول:  النص على خليفة  عدم   -1
السنة والجماعة –بعكس الشيعة اإلمامية- إلى أن الرسول لم يوص ألحد 
من أصحابه بالخالفة من بعده، وهو األمر الذي يفتح الباب واسًعا أمام 

اختيار الخليفة والحكم بما يتناسب مع الصالح العام للمسلمين.

اختالف سبل اختيار الخلفاء الراشدين: فقد ُعّين »أبو بكر« بعد شّدٍ   -2
توىل  قد  كان  وإن   – عمر«:  و«  واألنصار،  المهاجرين  قِبَل  من  وجذٍب 
جانب  من  بقبوٍل  حظي  قد  أنه  إال   – سلفه  من  مباشٍر  بعهٍد  الخالفة 
عموم الصحابة، الذين وافقوا الخليفة األول على اختياره. أما »عثمان«، 
»علي  خالفة  علنت 

ُ
أ وكذلك  الشورى،  عملية  بعد  السلطة  تقلّد  فقد 

بن أبي طالب« عقب مبايعة أهل المدينة، والكثير من وُجهاء الصحابة 
ومقدميهم، ومن هنا، فلم يكن هناك طريقاً وحيداً الختيار الحاكم، بل 

تعددت الطرق بتعدد الحاالت. 
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3- انقياد الصحابة للحاكم المتغلب:  والمقصود هنا أن الكثير من الصحابة 
من أمثال عبد اهلل بن عمر، وأنس بن مالك وغيرهم، لم يجدوا بأًسا في 
االعتراف بسلطة الخليفة األموي عبد الملك بن مروان، واكن قد خرج 
على سلطة الخليفة الشرعي عبد اهلل بن الزبير وقتله وأعلن خالفته في 
عام 73ه. ولما كان المذهب السني يعتبر أفعال الصحابة، ويرى أنها تتفق 
مع الشريعة، فأن العلماء قد ذهبوا إلى أن انقياد الصحابة العدول لعبد 

الملك، دلياًل على شرعية حكم األمير المتغلب. 

المتغلب  بحكم  االعتراف  على  والسياسية  العقائدية  المدونات  تواتر   -4
العباسية،  السلطة  وترهل  ضعف  مع  والسلجويق  البويهي  العصرين  في 
السلجوقية  بعدها  ومن  الفارسية،  )البويهية  األجنبية  العناصر  وسيطرة 
التركية( على السلطة بشكل فعلي، تم اإلقرار بسلطة الحكام المتغلبين 
مدوناتهم  في  االعتراف  ذلك  وتواتر  واألصوليين،  الفقهاء  جمهور  من 
الماوردي  الحسن  ألبي  السلطانية  األحكام  المثال،  سبيل  على  ومنها 
الجويني  المعالي  ألبي  الظلم  التياث  في  األمم  وغياث  429ه،  المتويف 
المدونات  في  النظرية  بتلك  اإلقرار  عن  فضاًل  هذا  478ه،  المتويف 
»ونرى  فيه  جاء  إذ  الطحاوية؛  العقيدة  متن  أشهرها،  ومن  العقائدية، 

الصالة خلف كّل بّرٍ وفاجٍر من أهل الِقبلة«.

:	نظرية	حكم	املتغلب	وعرقلة	تقدم	اإلسالميني
ً
ثاثلا

املرشوع  افشال  يف  كبرًيا  دوًرا  الُمتغلب  احلاكم  نظرية   لعبت 
السيايس -اثلوري لإلسالميني، وسوف نتناول – يف عجالة – أهم جتليات تلك 
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انلظرية، تلك اليت أثرت كثرًيا يف عرقلة تطور ثورات الربيع العريب، وإفشاهلا 
حبقيقٍة  اإلسالميون  اصطدم  اندلعت،  اليت  اثلورات  بعد  األحيان.  أكرث  يف 
لألنظمة  قوي  كبديٍل  يصلح  مؤدجلًا  إسالميًّا  سياسيًّا  طرًحا  يملكون  ال  أنهم 
األيديولوجية  السياسية  لألطروحات  أو  جهٍة،  من  سقطت 

ُ
أ اليت  االستبدادية 

الفصائل  بايق  قِبَل  من  وُعرضت  ُطرحت  اليت  احلداثية  والليربايلة  القومية 
ىلع  حدث  اذلي  اتلام  الفصل  أن  احلقيقية  املشلكة  أخرى.  جهٍة  من  اثلورية 
من  املعيارية  اإلسالمية  األخالقية  املنظومة  بني  ما  اإلساليم،  اتلاريخ  مدار 
جهٍة، والواقع السيايس املعقد من جهٍة أخرى، قد أدى إىل غياٍب أي أسٍس أو 
مرتكزات تراثية قوية، قد تصلح إلقامة أي طرٍح لرؤيٍة سياسية تستطيع أن 
تتالءم مع متطلبات الواقع والعرص من ناحيٍة، وأن تصطبغ بالصبغة اإلسالمية 

الواضحة من ناحيٍة أخرى.

وقد أدى ذلك بطبيعة احلال إىل أن األنظمة املصبوغة بالصبغة اإلسالمية، 
واليت استطاعت أن تصل إىل ُسدة احلكم يف عدٍد من دول الربيع العريب، أنه 
رساعن ما فقدت أرضيتها املجتمعية، واتُّهمت باالزدواجية وانلفاق؛ ما سهل 
القول  وباتلايل، يمكن  بعد.  فيما  بها  االنقالب عليها، واإلطاحة  من عملية 
السيايس  الرتاث  املتغلب -ورغم كونها نظرية مستمدة من  إن نظرية حكم 
اإلساليم باملقام األول- قد لعبت دوًرا فاصاًل يف إثبات عدم فاعلية مرشوع 
اإلسالم السيايس بعد ثورات 2011، وتبدو املفارقة هنا يف أن األحزاب والقوى 
السياسية اإلسالمية اليت لطاملا نادت بإحياء الرتاث اإلساليم واالحتاكم إيله 
من قبل، قد القت فشاًل ذريًعا يف جتربتها العملية األوىل يف احلكم بفعل اآلثار 

املرتتبة ىلع بعض نظريات هذا الرتاث.





)3(
في أسباب التمرد الشعبي على اإلسالميين

	أمحد	زغلول	شالطة

بانتهاء انتخابات جملس الشيوخ املرصي- برملان 2021- فشل حزب انلور 
ُمثلة  الّسباق  الّسليف يف َحسم أي مقعد لصاحله يف ظل ُمشاركة رمزية هل يف 
يف 16 ُمرشًحا فرديّا يُمثلون َصفوته احِلزبّية يف 9 حُمافظات تُمثل أغلبها َمركز 
ثِقله الّصلب- تارخيّيا وتَنظيمّيا وَدعوّيا- يلدخل أربعٍة منهم اإلاعدة دون قُدرة 
السياسية  احلالة  تللك  انلهائية  املحصلة  تلكون  مقعد  حتقيق  ىلع  منهم  أي 
التساؤل  باجتاه  يدفع  ما  وهو  أحد«،  ينجح  »لم  االنتخابات  اإلسالمية يف هذه 
حول طبيعة املوقف الشعيب من اإلسالميني كفاعلني سياسيني يف املشهد اآلين.

يظل احلضور السيايس تلوجه ما مرتبط بثالث ُمتغريات َرئيسية؛ سياسية، 
اجتماعية، تنظيمية تملك تَفاُعالتها الُقدرة ىلع اتّلحكم يف ِمساحات ذلك 
الوجود وفاعليته، وهو األمر اذلي ينسحب ىلع الفاعلني احلزبيني ذي املرجعية 

ادلينية خاصة ذي الوجود الّرسيم ىلع انلحو اتلايل.

	أوالً:	الُمتغري	االجتمايع

احلالة  جتاه  العام  الرأي  نَظرة  تُشلّك  اليت  اتّلغيريات  طبيعة  يف  ويتمثل 
اإلسالمية الّسياسية، حيث يَصُعب الَفصل بني احلُضور الّسيايس واالجتمايع 
احلُضور  ذلك  ِمرياث  من  الّسياسّية  االستفادة  ظل  يف  إسالمية  حالة  ألي 
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االجتمايع اخلريي واتّلديين. فلم يقترص تداعيات الرصاع السيايس بعد 3 يويلو 
بعد  السياسية  احلياة  اإلسالميني يف  وطبيعة حضور  فقط  مسألة احلكم  ىلع 
حظر مجاعة االخوان املسلمني وداعموها – وما رافق ذلك من إختفاء للناشط 
ورموزه اعمة يف  ادلين  موقع  إىل  األمر  امتد  بل  املجتمع-  احلريك يف  االساليم 
والتها 

َ
احلياة ايلومية لألفراد، وباتلايل اكن ذللك انعاكسات ىلع بنية اتّلدين وحت

دلى الِقطااعت الّشبابية اليت اشتبكت مع حلظة الرّصاع تلك أو تشلّك وَعيها 
يف ظالهل. حيث اكن للرصاع القائم تداعياته ايلومية يف نظرتهم إىل منُظومة 
اتّلغيريات  ادلين خطابًا وُرموًزا وسياقًا وحضورا سياسّيا وذلك يف ظل لك من 
اختالف  إىل  إضافة  الّسنوات،  هذه  َمدار  ىلع  الُمجتمع  يف  احلَادثة  اجِليلّية 
مصادر بناء اتّلدين اتلقليدية. يُشري املوقف الرسيم)1( إىل أن نمط اتلدين القويم 
أو  الّشيلك  اتّلدين  وليس  اهلل  لوجه  اخلالص  احلَقييق  »اتّلدين  هو  والُمستهدف 
انلَفيع أو الَسيايس… كما أن األخطر من اتّلدين الشيلك »اتلدين الّسيايس« وهو 
»اذلي يتخذ ادلين جمرد وسيلة ومطّية للوُصول إىل الُسلطة من خالل استغالل 

العواطف ادّلينية وُحب انلاس«. 

يف ضوء تلك السنوات نُشري إىل أن هناك العديد من اتّلغيريات اليت حلقت 
حبالة اتّلدين اتّلقليدية تلك ىلع ُمستوى َمصادرها الُمنتجة، ثم طبيعة ِعالقة 
الُمقدم،  ادّلعوي  ادلينية، إضافة إىل املضمون  املعرفة  الُمعارصة حبالة  األجيال 
واكن هل انعاكساته أيًضا ىلع طبيعة انلظرة الُمجتمعية حلضور الفاعلني ادلينيني 
اإلساليم  الُمكون  ترى  الُمجتمع  لُعموم  الغابلة  شبه  الرؤية  أن  حيث  سياسّيا 
َواحًدا دون اختالفات داخلّية مركزية، وعليه فاجلميع يشلك نموذًجا ُمتجدًدا 
بوجود  يعلم  بات  قد  الشعيب  الويع  أن  إىل  باإلضافة  املسلمني.  لإلخوان 

مخاطر اإللحاد وسبل المواجهة، )القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط1/ 2020(، ص 10، 12  )1(
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والءات اعبرة لدلولة دلى اتلنظيمات اإلسالمية، وهو ما أفرز حالة من انلفور 
واالنسحاب الشعيب عن تلك اتلنظيمات اليت اكن متماهياً معها من قبل.

يف املقابل يَعجز ُعموم قواعد اتّليار اإلساليم عن اتّلفاعل مع الُمعطيات 
الَقائمة وال يرون بدياًل عن الُكمون انتظاًرا تلغيري ما قد حيدث، حيث ما يزال 
لسابق  يعاود احلضور اإلساليم  يّستمر، وسوف  لن  األمر  بأن  ذايت  دليه تصور 
تصوراته  يف  حادة  تغيريات  إلحداث  دايع  فال  وعليه؛  الُمتحققة.  مكتسباته 
اتلعايش  إماكنية  ظل  يف  للعمل  جديدة  آيلات  طرح  أو  وُجوده   ومرتكزات 
انتمائِهم وحَيظى  من  َشكاًل  قَريب  ُمثل  االخنراط يف  اتّلغيريات عرب  تلك  مع 

بُقبول رَسيم.

اإلسالمية  احلالة  يف  اتّلنظيمية  اتّلداعيات  ُعمق  من  الرغم  ىلع  ذلك  يأيت 
ول دون إحداث أّي تَغيريات 

َ
احلركية واليت أنتجتها األزمة الّسياسية واليت حت

ظل  يف  خاصة  اذّلاتية  اتّلصورات  تلك  مع  تتوافق  املنظور  املدى  يف  كبرية 
االنقاسامات ادلاخلية يف تلك اتلنظيمات- حول القيادة، وتكتياكت احلضور 
فضاًل عن َخلخة الَكثري من الّراكئز الِفكرية الّراسخة جلميع تلك املكونات يف 
ربتها الّسياسية الُمبارشة بعد 2011 وهو ما أدى تلفاوت اتلنظري الراسخ 

ّ
ظل جت

وقتية عن  موائمات  حُماوالتهم إلحداث  وَعجز  الُمعاش  الواقع  وعيهم عن  يف 
اغلب  يف  داخلية  تصداعت  حنو  دفع  ما  وهو  الكربى  اتلغيريات  أمام  الصمود 
مكونات احلالة اإلسالمية حيول ُعمقها دون القدرة ىلع جتاوز أزمات اتلجربة. 
فعىل الرغم من مرور سنوات ىلع إقصاء اغلب احلالة اإلٍسالمية السياسية من 
قادر ىلع االشتباك مع سابق جتربتهم  َحقييق  تَنظري  أّي  السياسية اغب  احلياة 

وُمراجعة وتقويم نتاجئها أو حتجيم تداعياتها.
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:	الُمتغري	اتلّنظييم
ً
	ثانيا

ثقل أي حزب سيايس نتاج بنية إدارية ومرشوع سيايس وكوادر تنظيمية 
تفاعل  وحُمصلة  حزبها،  دعم  جتاه  لُمجتمااعتها  واتلعبئة  احلشد  ىلع  قادرة 
حال  إىل  وبانّلظر  اإلنتخابية.  اإلستحقاقات  يف  مؤرشاتها  تظهر  العوامل  تلك 
يعاين  جنده  رسمّيا  السيايس  املشهد  يف  الوحيد  اإلساليم  املمثل  انلور  حزب 
إىل  بانلظر  احلايل.  السيايس  دون جتاوز ضغفه  داخلية حتول  أزمات  من عدة 
استمرار  تغري عرب  الرئيسية دون  قيادات احلزب  استمرار  اإلدارية جند  ابلنية 
يف  املمثلة  ادّلعوية  احلزب  مرجعية  جتاه  هلا  الشخيص  الوالء  بناء  هلا  اتلجديد 
تنظيمّيا  واألحكم  األبرز  ولشيخها  الّسكندرية«  الّسلفية  »ادّلعوة  مجاعة 
الّسنوات  عرب  برزت  اليت  القيادية  األسماء  بعض  تراجع  مع  برهايم،  د.يارس 
كبسام الزرقا عرب عملية إحالل وتبديل يف الصفوف اتلايلة – ويه مفرتض من 
تفرز القيادات الُمحتملة- وفقا ملعيار الرضاء املشاييخ عن األداء واألشخاص 
دون أي ُمسببات سياسية تقدم تلربير تقديم شخص وإبعاد آخر. وهو ما يعين 
أن بوابة اتّلصدر اإلداري يتم وفقا حلجم الوالء الُمقدم لشيوخ احِلزب ومدى 

رضائهم يف املقابل عن ذلك الوالء من عدمه.

ُمثلة  إخفاقات يف جوانب حيوية أخرى  إىل  أدت  اإلدارية  هذه األوضاع 
يف إفتقاد تلك القيادات إىل الرؤية الواضحة جتاه طرح وتَفعيل َمرشوع احلزب 
داعمني  َجذب  ىلع  والعمل  قيقه 

َ
حت جتاه  القواعد  حشد  يتم  اذلي  السيايس 

حزًبا  احلزب  فباعتبار  املرشوع.  هذا  جتاه  اتلوافق  بعض  حيملون  خارجيني 
إعالن  وإستمرار  اجلديدة  ادلولة  ادّلاعمة ملرشوع  مواقفه  تسويق  تم  إسالمّيا 
السياسية  املعادلة  يف  ادليين  الطرف  احلزب  يكون  أن  أساس  ىلع  هل  الوالء 
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املرصية فيف إطار سيع الشيوخ حنو استيعاب غضب القواعد ىلع موقفهم من 
العزل اإلشارة إىل وُجود تَوافق أو قُبول بتكرار نموذج حممد بن عبد الوهاب مع 
األمري حممد بن سعود وفق حتالفهم اذلي بدأ منذ سنة 1744م تلأسيس اململكة 
السعودية. وهو مالم يتحقق عمليا يف ظل اتلضييقات اليت حلقت بالنشاطات 
أوجدتها  اليت  اتلنظيمية  اإلجراءات  بسبب  السلفية  ادلعوة  لشيوخ  ادلعوية 
وزارة األوقاف تلنظيم اخلطابة وادلروس ادلينية واألنشطة ادلعوية باملساجد، 
وضوابطها. وباتلايل لم يتمكن احلزب من طرح أي مرشوع سيايس -إساليم 
من  داعمني  حشد  عرب  املجتميع،  وجوده  مساحات  تلعظيم  إساليم-  غري  أو 
مع  سيايس  حتالف  فرص  أو  حزبّيا،  مؤطره  الغري  السائلة  اإلسالمية  الكتل 

غريهم من القوى السياسية.

غياب  أزمة  تَنسحب  أن  طبيعّيا  اكن  األوضاع  تلك  اآلخر  اجلانب  ىلع 
الرؤية الشاملة للحزب وقياداته ومرشوعه ىلع قواعد احلزب بقياداته الوسطى 
وادلنيا، واليت تأثرت بتلك األجواء ما أدى إىل انسحاب الكوادر اتلنظيمية من 
إدارة احلزب ودخوهلا يف عزلة ىلع صورتني؛ »اختيارية« بناء ىلع رغبة ذاتية من 
الشباب باالبتعاد عن أي مارسة سياسية يف ظل تباين األوضاع نتيجة اإلحباط 
الشخيص من املشهد السيايس ومواقف مجيع األطراف، فضاًل عن الرّصااعت 
اتّلنظيمّية اليت بدأت يف الُظهور، كذلك ُمارسات القيادة جتاه املرشوع اإلساليم 
الَعملية  يف  الُمتصّدرين  كفاءة  عدم  عن  فضاًل  َخاصة،  اتّلنظيم  وإدارة  اعمة 
أدائهم وَمواقفهم، وِغياب قيادة يُمكنها  الُمرتاكمة ىلع  الّسياسّية واتّلحفظات 
إدارة الَمشهد بفاعلية، وحشد داعمني. وهناك عزلة »إجبارية« وتكون بقرار 
تنظييم نتيجة مواقف حُمددة للحيلولة دون وجود أي فرصة تلكرارها، وهو ما 
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تعرض هل بعض جنوم حزب انلور – بمرور السنوات- نتيجة اتلحفظ ىلع األداء 
العام هلم وما يسببه باتلايل من خصم للواقع اتلنظييم املتحقق، كما هو احلال 
مع نادر بكار املتحدث الرسيم حلزب انلور فضاًل عّمن تاله من وجوه شبابية 

كمتحدثني للحزب كرشيف طه.

	ثاثلًا:	املتغري	السيايس

ُمدخالته  يف  والُمختلف  احلَاكم  انّلظام  َطبيعة  يف  الُمتغرّي  ذلك  ويتمثل 
يف  يويلو   3 نظام  أىت  وترسيخه.  وُجوده  ِسياقات  ِظل  يف  أنظمة  من  َسبقه  عّما 
حلظة رصاع سيايس واجتمايع ضد احلالة اإلسالمية الُممثلة يف مجاعة اإلخوان 
املسلمني وانتهت بعزهلا عن احلكم وبدء إاعدة تشكيل احلياة السياسية عرب 
وضع جمموعة من الُمحددات العامة اليت ىلع اجلميع أن يتحرك يف ضوئها، دون 
أي رغبة يف وجود مساحات حتمل قدر من اتّلمرد ىلع سلطة ادلولة ومصاحلها 
السياسية  اتلجربة  جتاوز  حنو  احلاكم  انلظام  سيع  أوهلما  هلدفني؛  الُعليا 
مساحات  حتجيم  ىلع  العمل  عرب  أزماتها،  تكرار  فرص  ومنع  لإلسالميني 
تمددهم يف املجال العام -الرسيم وغري الرسيم- أيضا حتمل ُمدخالته تصوًرا 
يتعلق بقابلية مجيع الُمكونات اإلسالمية ىلع مارسة العنف ووحدة هدفهم جتاه 

إقامة ادلولة ادلينية.

وىلع الرغم من َدعم تام لقطاع إساليم -كحزب انّلور- للنظام القائم إال 
اإلخوان  ُمواجهة  فيها  يَتم  اليت  اتّلارخيية  اللّحظة  برضورات  ُمرتبط  يظل  أنه 
اليت  اإلسالم  ىلع  احلَرب  رَسديّة  اوز 

َ
جت يف  ادلولة  ورغبة  وُحلفائها  الُمسلمني 

غّذتها اإلخوان الُمسلمني -وُحلفائها من اإلسالميني -َعقب َعزهلا من احلُكم. 
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 أن حزب انلور ظّل عمليًا ىلع الَهامش بال ثِقل سيايس أو َمزايا ُمتحققه هل 
ّ

إال
من قِبل انّلظام، وبال قُبول وتَعاون معه من قِبل الُقوى الّسياسّية الرئيسة. 

أدوات  من  الكثري  جند  أننا   
ّ
إال احلزب  ضد  الُمبارش  اتّلصعيد  عدم  ومع 

أزمة تصاريح  يبدو ذلك يف  العميل.  باستمرار ىلع حتجيم وجوده  تعمل  ادلولة 
اخلطابة لشيوخ ادلعوة السلفية، فضاًل عن اتلحفظ السيايس من قبل األحزاب 
أو  الربملانية  االنتخابات  يف  احلزب  مع  اتلعاون  ىلع  السياسة  واتلكتالت 
اتلكتالت السياسية بالربملان مع املطابلات املستمرة حبلّه باعتباره حزًبا قائًما 
ىلع أساس ديين، وهو سلوك يعكس الرغبة يف عدم دمج احلزب فعلّيا يف أي 
معادلة سياسية قائمة. وإلاعدة تشكيل موازين الُقوى السياسية اكن االهتمام 
فرز  إاعدة  بهدف  االنتخايب  انلظام  تغيري  عرب  القوى  تلك  وجود  بهندسة 
فاعلني سياسيني مدنيني بعيًدا عن إفرازات وأدوات احلالة اإلسالمية احلركية 
اتلقليدية، وهو ما عكسته الحًقا نتائج جملس انلواب 2015 حيث حصل احلزب 
2020 يف  ِمقعد يف  أّي  تماًما يف حتقيق  احلزب  يفشل  ذلك  وبعد  مقعًدا   11 ىلع 
انتخابات  يف  تكراره  يُتوقع  اذلي  األمر  وهو  الرئيسة،  االجتماعية  حواضنه 

جملس انلواب القادمة.

السيايس  احلضور  يف  تتحكم  اليت  املؤثرات  تعدد  ومع  سبق  ما  ظل  ويف 
ألية قوى حزبية، جند أن احلالة اإلسالمية السياسية ما تزال تعاين من أزمات 
سابق  يزال  ما  حيث  استمراره؛  باجتاه  وتدفع  احلايل  حضورها  حتكم  رئيسة 
بالسلب ىلع  مؤثًرا  تنويعاته اعماًل  بمختلف  اإلٍساليم  للتيار  السيايس  األداء 
أي حضور ِسيايس ُمستقبيل حمتمل ألي من ُمكوناته يف ظل إستمرار أزماته 
ادلاخلية -الفكرية واتلنظيمية- واليت حتول دون أي تطوير مع املستجددات 
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السياسية، فضال عن عدم توافر القدرة دليه ىلع إاعدة بناء عالقته باملجتمع 
وتبديد خماوفهم من سابق أطروحاتهم ومارساتهم جتاه ادلولة واحلريات العامة. 
كما تظل قدرة أي حزب إساليم قائم أو حمتمل ىلع احلضور واتّلطور السيايس 
وفًقا  حزبية  كوادر  وبناء  والسيايس  ادلعوي  بني  احلقييق  بفصله  مرتبط 
ملحددات تنظيمية وإدارية واضحه بعيدة عن منطق الوالءات القبلّية أو الُرؤية 
اتلقليدية حيث يكون  ادلينية  اتلنظيمات  احلاكمة إلدارة  الَمشاخيّية  اذّلاتّية 

فيها اتّلمكن الرشيع ُمقدًما ىلع أّي قُدرات إدارية عند أّي تريّق تَنظييم.

العملية االنتخابية كطبيعة انلظام  انّلظر يف خمتلف حُمددات  ومع أهمية 
اإلنتخايب، وترسيم ادلوائر، وشبكة اتلحالفات السياسية واالجتماعية كعوامل 
 أن ذلك ال حيول دون انلظر يف طبيعة 

ّ
ُمؤثرة يف نتيجة أي استحقاق انتخايب إال

اتلوجهات  فرز  ىلع  قدرته  ومدى  السياسيني  الفاعلني  جتاه  املجتميع  املزاج 
املتنافسة وباتلايل حسم اتلصويت لفرد/حزب/توجه. وعليه فاملوقف املجتميع 
يشهد تغرًيا فعليًا جتاه احلضور اإلساليم كفاعل سيايس عرّبت عنه نتائج حزب 
انلور يف جتربيت جملس انلواب 2015 وجمليس الشيوخ 2020 وانلواب 2021 واذلي 
ما يزال يُعيد مسببات نتاجئه إىل انلظام االنتخايب دون انلظر إىل تقييم طبيعة 

اتلغيريات يف نظرة املجتمع هل واليت أفقدته قواعده ادلاعمة يف برملان 2012.



القسم الثاني

صراعات اإلخوان الُمسلمين الّداخلّية

املسلمني يف اعم حكمهم ملرص  لإلخوان  املبارشة  السياسية  للتجربة  اكن 
ومجعهم لكثري من درجات السلطة العليا تنفيذيًا وترشيعيًا اعمل مهم يف اختبار 
الكثري من املباديء واألفاكر والسياسات اليت طاملا نظرت إيلها اجلماعة عرب 
عقود طويلة. لقد كشفت اتلجربة الكثري من األزمات اتلـي تعاين منها احلركة، 
ومنها ما يتعلق باتلماسك الفكري واجلانب األخاليق واملوقف من العنف وهو 

ما لم يكن يلربز للعلن دون خوض اجلماعة تلجربة السلطة.

غري  أمًرا  املعروف  اتلنظييم  اتلماسط  مسألة  تصبح  اجلماعة،  تغول  ومع 
واقيع يف ظل االنقسام بني القياديت حول إدارة املشهد اجلديد ومن يديره وأي 
املسارات املثىل لُمقاومة املشهد السيايس اجلديد: »الّسلمية« أم »الُعنف«. ومع 
 أن َعودة اتّلماسك اتّلنظييم اذلي 

ّ
اهلدوء اتلايل يف املشهد ادلاخيل باجلماعة إال

ُعرف َسابًقا عن اجلماعة أمر مستبعد ويمثل أحد األسئلة اليت تتعلق بمستقبل 
اتلنظيم.

ورغم اخلسائر السياسية للجماعة، إال أن رأسماهلا األبرز اذلي حلقت به 
خسائر لن تعرض اكن اجلانب األخاليق واذلي أظهرت جتربة اجلماعة ضعفه 
رسوخا  يعكس  ما  للعلن  برزت  واليت  واملايل  اتلنظييم  الفساد  وقائع  ظل  يف 
اليت حرصت  الرباين  اتلنظيم  نزع صورة  ما  اتلنظيم؛ وهو  يف خمتلف جوانب 
انعاكساته  هل  ما اكنت  وهو  واقًعا غري موجود،  باعتباره  القيادات ىلع تصديره 
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املايل  االبزتاز  من  اعنوا  اذلين  وىلع  ادلاخل  يف  سواء  اتلنظيم  قواعد  ىلع 
جلذب األعضاء إىل أحد أطراف الرصاع بصورة برمجاتية، واالغتيال املعنوي 
للمخالفني. فضال عن حتجيم األزمة اتلنظيمية وتوازنات قيادات اخلارج من 
أية فعايلة حمتملة لشباب اتّلنظيم وهو ما ينسحب أيًضا بالسلب ىلع لك من 

دعموا اجلماعة من عموم اتليار اإلساليم، وأيًضا ىلع عالقاتها ادلويلة. 



)1(
كيف يبدو تنظيم اإلخوان المسلمين من 

الداخل منذ 2013؟

	أمحد	زغلول	شالطة

سلسلة  يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  يدخل   2013 العام  منتصف  منذ 
حمليًا  سياسية-  فكرية،  تنظيمية،  قانونية،  املستويات)1(  متعددة  األزمات  من 
انكشاف  عملية  إحداث  يف  األزمات  هذه  ساهمت  حيث  ودويلًا.  وإقليميًا 
بلنية اتلنظيم. يلظل السؤال عن حقيقة أوضاع اتّلنظيم من ادلاخل وفاعليته 
خاصة يف ظل االنقسام اهلييلك اذلي يُعانيه منذ ذلك الوقت، وتداعيات ذلك 

ىلع أوضاع قواعده.

1-	كيف	يبدو	اهليلك	اتلنظييم	للجماعة	منذ	اعم	2013؟

شلّك بَيان عزل حممد مريس يف اثلالث من يويلو 2013 بداية مالمح مرحلة 
الصدمة األوىل للتنظيم واليت دفعت حنو انقسام داخيل أنتج جبهتني ُمستقلتني. 
يف اللحظات األوىل اتلايلة للبيان، اكن اتلفكري يف خطط لُمواجهة احلدث عرب 
قيام اتلنظيم بادلفع باحلُشود إىل الّشارع من أجل الّضغط الّسيايس ىلع ِقيادة 

http:// :الحكومة تعلن »اإلخوان« جماعة إرهابية، )المصري اليوم، 24 ديسمبر 2013(، على الرابط التالي  )1(
goo.gl/mGd6J4، لتلغي محكمة انقض في سبتمبر 2015 هذا القرار حيث أشارت حيثيات الحكم إن قرار 
النائب العام الراحل، هشام براكت، الذي اتخذ شخصيًا قرار اإلدراج مخالًفا اإلجراءات المنصوص عليها 
في قانون الكيانات اإلرهابية، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، انظر: )النقض المصرية: قرار 
اعتبار اإلخوان إرهابيين الغ وباطل  انظر: »قانون الكيانات اإلرهابية«في مصر… تعديالن في 5 سنوات، 

https://cutt.us/Y9nqb :الشرق األوسط،  29 يناير 2020(، على الرابط التالي(
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الَمشهد قَيد التّشلك. ترّكزت نقاط الّضغط الّرمزية ىلع َميداين رابعة العدوية 
وانلهضة حيث تزتايد أعداد املعتصمني. دار تفكري قيادة اجلماعة حينئذ حول 
أمرين متداخلني؛ األول متعلق بسبل احلفاظ ىلع اتلنظيم يف حال قيام األمن 
»إدارة  لـ  جلنة  بإنشاء  اجلماعة«  شورى  قرار»جملس  يلكون  االعتصام.  بفض 
السيايس  املشهد  بُمقاومة  فيما وصفوه  األمثل  باملسار  يتعلق  واثلاين  األزمة«. 

اجلديد: »الّسلمية« أم »الُعنف«؟

تبدأ  للرصاع.  القديمة  القيادات  إدارة  من  القواعد  َغضب  ظل  ويف 
الّرد.  وُسبل  اإلدارة  طريقة  حول  االختالف  بسبب  تَظهر  اجلّيلية  اتّلمايزات 
 2014 فرباير  يف  داخلّية  انتخابات  جريت 

ُ
أ الَغضب  ذلك  الحتواء  وكمحاولة 

خلصت إىل:

- اإلبقاء ىلع مرشد اجلماعة حينها اذلي دخل السجن.

- تعيني قائم باألعمال وأمني اعم ومتحدث رسيم جديدين.

اإلخوان  شئون  إلدارة  إداري  فين  ومكتب  األزمة  إلدارة  جلنة  -إنشاء 
املسلمني املرصيني يف اخلارج.

ما  وتشكيل   2014 اعم  اإلخوان  ُشورى  جملس  من  انّلويع  »العمل  إقرار 
وصف بلجنة رشعّية- لضبطه، وهو ما أقره أعضاء مكتب اإلرشاد املوجودين 
بعد  موقفه  عن  ذلك  بعد  تراجع  واذلي  حممود عزت  ومنهم  حينئذ،  يف مرص 
اللجنة العليا  القبض ىلع أعضاء مكتب اإلرشاد وإقصاء حممد كمال رئيس 

إلدارة ادلاخل املستقيل من قيادة اللجنة األوىل«)1(
التالي:  الرابط  على   ،2016 فيتو،5يونيو  بوابة   ،2014 عام  النوعية  اللجان  بتشكيل  يعترف  إخواني  قيادي   )1(

https://cutt.us/LRpeg
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	2-	مالمح	الرصاع	اتلنظييم	بعد	اعم	2015

القيادة  دوائر  بني  ادّلاخلية)1(  اخلالفات  اكنت  اتلنظيم  تَسيري  حُماولة  مع 
إىل  الرصاع  أن خيرج  قبل  اخلفاء  باتلنظيم ترتاكم ويزتايد وتريتها يف  الُعليا 
ُمقاوم هو األمثل  َمسار  وأّي  اتّلنظيم؟  يقود  ُمنذ مارس 2015 حول من  العلن 

للجماعة؟ يلرتجم ذلك إىل وجود فريقني؛

األوىل  اإلدارية  اللجنة  توىل  واذلي  كمال)2(  حممد  تيار  هو:  األول  الفريق 
بعد من اللجنة اثلانية، وتوىل هندسة العمل انلويع باجلماعة 

ُ
واستقال منها، ثم أ

يف ظل تنايم دوافع مارسة العنف، يلُعرف هذا اتّليار الحًقا باسم »املكتب العام«.

اخلارج  يف  املرصيني  املسلمني  اإلخوان  شئون  إلدارة  جلنة  اثلاين:  الفريق 
القديم  اجليل  ويمثل  عزت.  حممود  من  املدعوم  الرمحن  عبد  حممد  ويقودها 

ويديع اتلمسك بالسلمية.

وكمحاولة لإلصالح وجتاوز ذلك االنقسام، تم طرح فكرة إجراء انتخابات 
أن  األول  اتليار  بها، حيث رأى  اليت ستتم  الكيفية  بسبب  لتستمر اخلالفات 
تكون شاملة، وأراد اتليار اثلاين أن تكون تكميلية. ومع إرصار لك طرف 
ىلع رأيه يُصبح هناك عملّيا كيانان تنظيميان ُمتوازيان، للك منهما قيادة وموقع 

تجربة  السلطة:  في  اإلسالميون  شالطة،  زغلول  أحمد  انظر:  المرحلة  لتلك  التفصيلية  المسارات  في   )1(
اإلخوان المسلمين في مصر، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(، ص 145:154

استقال كمال في 10 مايو 2016 وقتل في اشتابك مع األمن في 3 أكتوبر 2016.  )2(
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إيلكرتوين  وُمتحدث رسيم باسمه)1( حيث »ال أحد يملُك أن يُقيل أحد من 
الطرف اآلخر«)2(.

3-	انعاكسات	الرصاع	ىلع	ادلاخل

امتدت تداعيات رصاع القيادة إىل مستوى عموم قواعد اتلنظيم سواء يف 
ادلاخل واخلارج ىلع انلحو اتلايل:

الصراع  كان  القيادة  لصراع  المقابل  الجانب  على  الداخل:  إخوان  أ( 
يمتد بالتبعية إلى القواعد والتي انقسمت بين الجبهتين. سعت القيادة 
ضغط  كأداة  العام  المكتب  أنصار  تجاه  المالي  الّتمييز  إلى  التاريخية 
التمويل  مسار  ضبط  تستطع  لم  عمليا  لكنها  طاعتهم،  إلى  إلعادتهم 
الداخلي. ومع طول الصراع واستراتيجيات األمن المصري في اختراق 
شبكات الشباب النشط وتفكيك خاليا العنف، انتقل الّثقل الّتنظيمي 
لغالب القواعد في الوقت الراهن لصالح المكتب القديم، في ظل عدم 
قدرة المكتب العام -جبهة محمد كمال- على حسم الصراع مع الدولة 
اإلخوان  من  الصلبة  القاعدة  غالب  في  تحكمه  ذلك  وَغّذى  المصرية. 
لشئون  الفعلية  اإلدارة  – حيث  أو خارج مصر  تنظيميًا سواء في مصر 
والقانوين  المالي  الدعم  ليستمر  بالخارج؛  الُمقيمة  للقيادات  التنظيم 

للقواعد الداخلية إلى حد كبير منتظم.
الموقع  استعادة  من  تمكنها  قبل  القديمة  القيادات  عن  للتعبير   http://ikhwan.site موقع  تدشين  تم   )1(
مقابل  فهمي،  طلعت  لها  الرسمي  المتحدث   – معارضيها  األصلي http://ikhwanonline.com -من 
موقع http://ikhwanonline.info للقيادات الجديدة والمتحدث لها محمد منتصر والذي قدم استقالته 

للمجلس الجديد في 20 ديسمبر 2016 ليخلفه عباس قباري.
شهادة القيادي بالجماعة أشرف عبد الغفار )صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك،   )2(

. https://cutt.us/kP7Sa :19ديسمبر 2016، على الرابط التالي
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يعيشون  حيث  أوضاعهم؛  إلى  نسبيًا  النظرة  وتختلف  الخارج:  إخوان  ب( 
وفق تراتبيات »طبقية« أنتجت اختالف األوضاع المعيشية من فرد آلخر، 
بما تتناسب ُمستويات الدعم المقدمة لألفراد طرديًّا مع ِعّدة ُمحددات 

أبرزها:

موقفهم من طريف الّصراع اإلداري، فأولوية الدعم يكون ألنصار القيادة   
الَقديمة وال يوجد دعم للمناهضين.

مدى قربهم من القيادة أو من الدوائر المقربة لهذه القيادة، وهذا خلق   
شلل أو لوبيات داخلية حول بعض مراكز الثقل ما حال دون توافر دعم 

مماثل لكثيرين من خارج تلك الشلة.

وفيما يتعلق بموقع الُمخالفين للقيادة التاريخية من المقيمين بالخارج   
– وفق شهادات داخلية)1( – نجد أن »دعم التنظيم ال يتخطى أعضائه؛ 
فالقنوات التنظيمية للمنتظمين في اإلخوان وال تمتد لغيرهم، فمصلحة 
كالمكتب  الفرعية  التنظيمات  عكس  األفراد،  حساب  على  التنظيم 

العام فالمصالح الفردية هي المسيطرة على حساب التنظيم«.

4-	إاعدة	خلخلة	القيادة	املزدوجة

ويف ظل ُمؤثرات تنظيمية متعلقة بتأثري الضغط املايل ىلع الرافضني للقيادة 
القديمة، كذلك تفاوت وزن تيار »املكتب العام« يف ُمقابل الُمواجهات األمنية، 
االنقسام  يستمر  اتلنظييم  الرّصاع  طريف  ىلع  اإلقليمية  اتّلأثريات  عن  فضاًل 
بدرجات حّدة ُمتفاوتة إىل أن أعلنت األجهزة األمنية عن إلقائها القبض ىلع 

مقابلة بحثية مع أحد الشباب بتركيا يتحفظ على ذكر اسمه، فبراير 2020.  )1(
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حممود عزت نائب مرشد اإلخوان املسلمني)1( بالقاهرة يف اثلامن والعرشين من 
أغسطس 2020 تلدخل األزمة اتلنظيمية طوًرا جديًدا، حيث تظل اجلماعة ثالث 
أسابيع تقريبًا دون ِقيادة يتم إحالهلا كبديل رسيم ل«عزت« يف ظل تأكيدات 
الرسيم ىلع أن »أعمال اجلماعة تسري بصورة طبيعية ومؤسسية وال  ُمتحدثها 
وفقا  اتلنظيم  مسئويلة  منري«  »إبراهيم  يلتوىل  قادتها«)2(  من  قائد  بغياب  تتأثر 
حئة ادّلاخلية باعتباره أكرب أعضاء مكتب اإلرشاد. يشري اتّلفاعل مع احلدث 

ّ
لال

إىل »أزمة مكتومة« وعدم رضاء جتاه هذا االنتقال الِقيادي من قِبل األمني العام 
للجماعة »حممود حسني« وداعميه، خاصة مع ما حيمله ذلك اتلطور من فُرصة 
إلاعدة َخلخلة َهرم الِقيادة املزدوج وتوحيدها، بعد طول رصاع لم حُيسم عرب 
سنوات نظرّيا لصالح طرف- وإن أصبحت موازين الُقوى َعملّيا لصالح اتّليار 
اجلَماعة  أوحد عن  منري كمسئول  وجود  أن  القديم جبهة عزت/منري- حيث 
اتلنظييم-  اتّلصدع  رأب  الُقدرة ىلع  بعض  يَملك  جَيعله  واخلارج  ادلاخل  يف 
بني  االنفصال  عن  فضاًل  أحيانًا،  احلادثة  وتأخره  القرار  ازدواجية  و«إيقاف 

نظيمية وقدرته املايلة)4(.
ّ

القيادة والقواعد«)3(- عرب رمزيته اتل

اتّلماسك   أن َعودة 
ّ
مع ما يبدو من هدوء يف املشهد ادلاخيل باجلماعة إال

اتّلنظييم اذلي ُعرف َسابقا عن االخوان املسلمني لن يعود بصورة حقيقية يف 

الدالالت  عزت:  محمود  اعتقال  بعد  المسلمين  اإلخوان  قيادة  في  الّتغييرات  شالطة،  زغلول  أحمد   )1(
https://cutt.us/ :والتداعيات المحتملة، مركز اإلمارات للسياسات، 20 سبتمبر 2020، على الرابط التالي

KdOh8

https://cutt.us/ksVz6 :تصريحات المتحدث الرسمي، على الرابط التالي  )2(
https://cutt.us/n8nlB :لقاء إبراهيم منير مع قناة الحوار الفضائية، 19 سبتمبر2020،على الرابط التالي  )3(

الدالالت  عزت:  محمود  اعتقال  بعد  المسلمين  اإلخوان  قيادة  في  الّتغييرات  انظر:  أكثر  تفاصيل  في   )4(
والتداعيات المحتملة، م س.
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ظل الظروف الراهنة ويمثل أحد األسئلة اليت تتعلق بمستقبل اتلنظيم. خاصة 
وأننا عمليا أمام حالة استقر فيها العنف كأحد أهم األدوات اليت أقّرها اتلنظيم 
إلدارة أزمته وحتقيق بعض املاكسب. كما أنه بات جليًا أن تفسخ اتلنظيم إىل 
تيارين إنما يتجاوز اخلالفات الفكرية بما تعنيه لكمة فكر حنو خالفات ىلع أي 
مستوى من مستويات العنف يتم اللجوء هل. وخالفات حول املصالح الشخصية 
سواء ىلع مستوى املناصب أو حتصيل ماكسب مايلة، عوًضا عن تفيش مبدأ 
»الشللية« داخل اتلنظيم ىلع عكس ما تؤكده أدبيات اتلنظيم اتلقليدية بأن 
مجاعة اإلخوان املسلمني ىلع قلب رجل واحد، وعكس ما كتبه حسن ابلنا يف 

رسائله بأن »دعوة اإلخوان املسلمني دعوة بيضاء نقية غري ملونة«.





)2( 
جماعة اإلخوان المسلمين: قيادة منغلقة 

وأموال منهوبة

أمحد	سلطان

حرصت مجاعة اإلخوان املسلمني، منذ نشأتها اعم 1928، ىلع تقديم نفسها 
للمجتمع عرب »األخونة«  املتدرج  للتغيري  الساعية  يف ثوب احلركة اإلصالحية 
وادلعوة للقضاء ىلع الفساد جبميع صوره، غري أن الوقائع املتعاقبة عرب العصور 
حىت  فيها  واصل  رفضه،  »اإلخوان«  تدىع  اذلي  الفساد  أن  أثبتت  املختلفة 

انلخاع، ومتجذر يف مارسات عدد من قادتها ابلارزين.

اإلخوان  قادة  استخدام  إساءة  اجلماعة  داخل  املتجذر  بالفساد  ونقصد 
ملناصبهم اتلنظيمية يف حتقيق مصالح ذاتية أو خاصة بأفراد أو جمموعة معينة 
اإلداري  الفساد  ظاهريت  يف  املوضويع  إطارنا  يتحدد  وبذلك  احلركة،  داخل 
واملايل، دون اتلطرق لوقائع الفساد األخاليق أو غريها، كما ينصب تركزينا ىلع 
رصد وحتليل الظاهرتني يف الفرتة املمتدة من 2013إىل 2020. ويف نفس السياق، 
اجلماعة)1(  املتحكم يف  القطيب  واتلنظيم  )املرشد  اإلخوان  قيادة مجاعة  تلجأ 
املتعلقة  الفساد  وقائع  ىلع  للتسرت  عديدة  وإجراءات  تنظيمية  ملياكنزيمات 
ذاته، يتحكم في مفاصلها  تنظيم قطبي منغلق على  بواسطة  الواقع، تدار جماعة اإلخوان في مصر  في   )1(
ويسيطر على تصعيد القيادات واتخاذ القرارات االستراتيجية الهامة، ومن أبرز رموز هذا التيار محمود 
عزت )نائب المرشد والقائم بعمله سابقا- قُبض عليه في أغسطس 2020(، وصبري عرفة الكومي )عضو 
مكتب اإلرشاد سابقا- تويف في يونيو 2020(، وجمعة أمين عبد العزيز )نائب المرشد – تويف في يناير 2015(، 
 عن 

ً
وإبراهيم منير )نائب مرشد اإلخوان حاليا(، وهذا التيار برجماتي بالمقام األول، ويعتبر نفسه مسؤوال

الحفاظ على نقاء الجماعة األيدولوجي وصفائها التنظيمي.
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تهدف  أيدولوجية  واقع كونها حركة  ينطلق من  بقادتها ورموزها، ولعل ذلك 
القواعد  وحشد  حمددة،  بأفاكر  االلزتام  عرب  اتلنظييم  تماسكها  ىلع  للحفاظ 
اإلخوانية خلف القيادة، مع إضفاء هالة من القدسية عليها، لضمان استمرارها 
وتتسرت  بل  واإلداري  املايل  الفساد  وقائع  مع  اإلخوان  قيادة  تتسامح  وبقائها. 
عليها عندما يمس األمر رشف رموزها ابلارزة، العتقادها أن عملية الرتبية 
كفيلة  سنوات(،   8  :5( عديدة  لسنوات  تمتد  واليت  الرتبوية  حماضنها  داخل 
أي  مع  واضحة  برصامة  تتعامل  الوقت  نفس  ويف  وتهذيبه،  الشخص  بتقويم 
شخص خيرج عن أيدولوجيتها وتعتربه »صاحب فتنة« وأن خروجه من اجلماعة 
انكشاف  فإن  ذلا  اذلايت،  صفائها  بقاء  ىلع  وحرًصا  ادلعوة  خلبث  نفيًا  يعترب 
اليت حدثت/  ادلاخلية  والرصااعت  باخلالفات  مرتبط  اإلخواين  الفساد  وقائع 

حتدث بني تيارات اإلخوان.

1-	الفساد	اإلداري	وأثره	ىلع	تماسك	اتلنظيم

طيح باجلماعة من سدة احلكم بمرص، ودخلت 
ُ
يف اثلالث من يويلو 2013 أ

يف مواجهة مفتوحة مع ادلولة املرصية، اكنت نتيجتها تلقيها رضبات قوية أثرت 
ىلع بنائها اهلييلك وعملها اتلنظييم، فبحلول أغسطس من نفس العام، اكنت 
ليق القبض ىلع أكرث من 

ُ
اجلماعة قد فقدت القدرة ىلع اتلنسيق املركزي)1( وأ

نصف أعضاء مكتب اإلرشاد )اهليئة اتلنفيذية العليا( بما يف ذلك املرشد العام 
حممد بديع، ولم يبق طليًقا سوى 8 أعضاء من أصل 16 عضًوا باملكتب، بينما 

لألنباء،  وطن  واكلة  السيطرة،  عن  خرج  والغضب  قوية  ضربة  تلقت  اإلخوان  اإلخوان:  باسم  المتحدث   )1(
https://bit.ly/2sveXCb :15أغسطس 2013، متاح على الرابط التالي
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بقيت املاكتب اإلدارية لإلخوان باملحافظات يف حالة انهماك تشغييل دون أن 
تتمكن من استعادة اتلواصل واتلنسيق املركزي حىت نهاية العام.

املتدايع،  اهلييلك  بنائها  ترميم  من  اجلماعة  تمكنت   ،2014 فرباير  وحبلول 
واختار جملس شورى اإلخوان )اهليئة الترشيعية(، قيادة جديدة ُسميت باللجنة 
اإلدارية العليا وترأسها حممد كمال )عضو مكتب اإلرشاد(، وأقر القائم بعمل 
بـ»مكتب  تتسىم  أال  مشرتًطا  اجلديدة  القيادة  عزت،  حممود  آنذاك-  املرشد- 
اإلرشاد املؤقت«)1(. تولت اللجنة اإلدارية العليا، إدارة مجاعة اإلخوان ملا يزيد 
السيطرة  إحاكم  الفرتة،  تلك  يف  وحاولت   ،)2015 مايو   :2014 )فرباير  اعم  عن 
أعضاء  اختيار  من  نابعة  تنظيمية  برشعية  حتظى  كونها  من  انطالقًا  عليها 
جملس الشورى العام وإقرار القائم بعمل املرشد، غري أن األخري أصدر يف مايو 
2015 قراًرا حبل اللجنة وإحالة أعضائها للتحقيق، وتشكيل جلنة إدارية جديدة 
إضافًة  املريس،  الرمحن  عبد  حممد  منه،  املقرب  اإلرشاد  مكتب  عضو  برئاسة 
حلل مكتب اإلخوان إلدارة األزمة باخلارج املنبثق عن اللجنة اإلدارية- واذلي 
رابطة  مظلة  حتت  أعضائه  ودمج  داخلية-،  انتخابات  عرب  اآلخر  هو  تشلك 
عن  واملسؤول  املرشد  نائب  منري،  إبراهيم  برئاسة  باخلارج  املرصيني  اإلخوان 
اكن  إذ  رصحية.  إجرائية  خمالفة  يمثل  ذلك  أن  رغم  بلندن،  اجلماعة  مكتب 
»كمال« هو املسؤول عن اللجنة اإلدارية العليا وإيله ترجع عملية اختاذ القرار 
بشأنها، كما لم يتم إبالغ مجيع أعضاء جملس شورى اإلخوان بالقرار املفائج، 

قناة  كمال،  د.محمد  وصديق  لإلخوان  العليا  اإلدارية  اللجنة  عضو  شلش  د.مجدي  مع  تاريخي  حديث   )1(
https://bit.ly/3jLopXt :مكملين اإلخوانية الفضائية، 6أكتوبر 2016، متاح على الرابط التالي
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واكتىف »عزت« باتلواصل مع بعض أعضاء املجلس املؤيدين هل واحلصول ىلع 
موافقتهم باتلمرير ال االجتماع)1(.

نتائج  ىلع  وقفًزا  اتلنظيمية،  الرشعية  ىلع  انقالبًا  عزت،  حممود  قرار  مّثل 
وأدى  العليا،  اإلدارية  اللجنة  أفرزت  واليت  لإلخوان  ادلاخلية  االنتخابات 
اتلارخيية  القيادات  هما جبهة  اجلماعة جلبهتني،  انقسام  إىل  املطاف  نهاية  يف 
باملحافظات)2(،  لإلخوان  اجلغرافية  القطااعت  من   2 وتؤيدها  عزت(،  )حممود 
وجبهة القيادات الشبابية أو املكتب العام )حممد كمال(، وتدعمها 5 قطااعت 
جغرافية. ورفضت »جبهة عزت« االحتاكم آليلة االنتخابات ادلاخلية، خلشيتها 
من أن تؤدي أية انتخابات لصعود اجلبهة املناوئة هلا، كما رفضت املقرتحات 
املقدمة خبصوص تعديالت الالحئة ادلاخلية لإلخوان )أبرزها، ختفيض عدد 
شاملة  انتخابات  وإجراء  العام،  الشورى  وجملس  اإلرشاد،  مكتب  أعضاء 
عضو  عليها  أرشف  خاصة  جلنة  قدمتها  واليت  اإلخوان(  قيادات  الختيار 
جلأ  حني  يف  عزت(،  جبهة  ىلع  )حمسوب  عليوة  سعد  حممد  اإلرشاد  مكتب 
 حسني إبراهيم )عضو اللجنة اإلدارية العليا وأمني اعم حزب احلرية والعدالة 
جلمع  العام  الشورى  جملس  أعضاء  إىل  لإلخوان(  السياسية  اذلراع  املنحل- 
اتلعديالت  ىلع  باملوافقة  العام  الشورى  جملس  أعضاء  باتلمرير)3(  توقيعات 
ياسر فتحي، اإلخوان المسلمون وثورة يناير، إسطنبول، )المعهد المصري للدراسات، الجزء الثالث، سبتمبر   )1(

.)2019
وشرق  الدلتا  وغرب  واإلسكندرية،  الكبرى،  القاهرة  هي  جغرافية:  قطاعات  إلى7  مصر  الجماعة  تُقسم   )2(

الدلتا، ووسط الدلتا، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
مكتب  )أعضاء  الجماعة  قيادات  على  يمرر  ثم  ويكتب  التنظيمي  القرار  يصاغ  أن  بـ«التمرير«  يقصد   )3(
اإلرشاد أو مجلس الشورى( لجمع توقيعاتهم عليه، وتلجأ اإلخوان لهذه اآللية في حالة الضرورات األمنية، 
وبهذه الطريقة اختير مرشدها الثاني حسن الهضيبي في خمسينيات القرن الماضي، وكذلك مرر قرار حل 
اللجنة اإلدارية العليا برئاسة محمد كمال، وحاولت األخيرة تمرير التعديالت الالئحية لإلخوان، غير أن 

سيطرة محمود عزت وجبهته على مقاليد األمور في الجماعة حال دون ذلك.
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بسبب  املطلوبة،  اتلوقيعات  مجعه  رغم  َر 
ُ

جت لم  اتلعديالت  أن  غري  الالحئية. 
ضغوط حممود عزت وجبهته.

خرج الرصاع املكتوم يف نهاية املطاف إىل العلن بعد نرش قيادات إخوانية 
اتلواصل االجتمايع، تكشف خداع  بليانات عرب وسائل اإلعالم ومنصات 
املصريية،  القرارات  يف  وتالعبها  اجلماعة،  ألعضاء  لإلخوان«  العليا  »القيادة 
أن  ويبدو  الشورى عليها)1(.  أخذ  بعد  اليت صدرت  القرارات  واالتلفاف ىلع 
حل اللجنة اإلدارية العليا لإلخوان وما شابه من فساد إداري واضح يف عملية 
اختاذ القرار وفرض األمر الواقع، ورفض اتلعديالت الالحئية، واالتلفاف ىلع 
بهم، وهو  املنوط  ادلور  قياداتها مارسة  بمحاولة  اللجنة، مرتبط  تلك  قرارات 
بها، وسعيهم إلزاحة  املتعلقة  املصريية  القرارات  واختاذ  اجلماعة  إدارة شؤون 
اتلنظيم القطيب، املتحكم فيها منذ عقود، وإحالة رموزه وىلع رأسهم: )مجعة 
أمني نائب املرشد آنذاك، وحممود حسني أمني اعم اإلخوان( ألدوار استشارية 
قوبل  ما  وهو  اتلنظيمية،  واملحاباة  اإلداري  الفساد  من  خايلة  آيلة  واعتماد 
حارًسا  نفسها  ترى  واليت  لإلخوان  الفعلية  القيادة  من  شديدين  ورد  برفض 
أصياًل للحركة، واكنت حمصلة ذلك انقسام هييلك واضح داخلها، لم يلتئم حىت 

اآلن وإن خفت جنمه نتيجة عوامل عديدة.

2-	الفساد	املايل	داخل	اجلماعة

قبل الولوج إىل دائرة الفساد املايل داخل مجاعة اإلخوان، البد من اإلشارة 
إىل مصادر تمويلها املعروفة، واليت تدر عليها تموياًل شهرًيا قد يصل إىل مئات 
محمود  يتهمون  الجماعة  شورى  بمكتب  عضًوا   14 التنظيم..  أزمة  تشعل  داخلية  إخوانية  بيانات   )1(
التالي: الرابط  على  متاح   ،)2016 25مارس  السابع،  )اليوم  القرارات،  في  والتالعب  بالخداع   عزت 

https://bit.ly/35fk3Ue 
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املاليني من اجلنيهات، وتعد اشرتااكت أعضاء اجلماعة )ترتاوح ما بني 7: %8 
من إمجايل راتب العضو الشهري(، وترباعتهم املصدر األسايس للتمويل جبانب 
استثمارات مايلة، وشباكت حتويل أموال، ومجعيات خريية منترشة يف يف عدة 
 50 )حوايل  كبرية  شهرية  مرتبات  اتلنفيذية،  اإلخوان  قيادات  وتتلىق  دول. 
املولك  اتلنظييم  العمل  نظري  اإلرشاد()1(  مكتب  لعضو  ألًفا  و35  للمرشد  ألًفا 
املوضوعة حتت ترصفها تلحقيق  األموال  القيادات  بعض  تستغل  هلا، يف حني 
السيطرة ىلع اجلماعة عقب اخلالف  إطار سعيه إلحاكم  مصالح خاصة. فيف 
بني جبهتيها، رفض حممود عزت إاعدة تشكيل جلنة اإلاعشات )مسؤولة عن 
تللك  حمدودة،  مساعدات  رصف  قرار  بإصدار  واكتىف  اإلخوان(  أرس  راعية 
بكل  اإلدارية  املاكتب  جتمعها  اليت  الشهرية  االشرتااكت  حصيلة  من  األرس 
500 جنيه مرصي أي حوايل 31 دوالًرا فقط لك شهر، يلقطع  حمافظة، وبواقع 
اتلمويل عن معارضيه يف اجلماعة ويعيد توجيه األموال املخصصة هلذا الغرض 
نائبه مجعة أمني عبد  يف دعم املاكتب اإلدارية ادلاعمة جلبهته)2(. وأاعد موت 
العزيز، فتح ملف اذلمة املايلة هل، بعد أن اتُهم يف يونيو 2013 باالستيالء أموال 
مدرسة املدينة املنورة باإلسكندرية، واليت بلغت قيمتها السوقية حنو 50 مليون 
جنيه مرصي، إضافًة الستيالئه ىلع أموال »دار ادلعوة« للطباعة والنرش، وشقة 
فاخرة وشايلهات ىلع ابلحر ومجيعها ملوكة للجماعة، ورفض املرشد حممد بديع 
ونوابه توجيه تهمة االختال0س لـ»أمني« امللقب داخل اإلخوان حبارس األصول 

تمويل اإلخوان في مصر، مليارات الجنيهات من االشتراكات والخارج والتنظيم الدويل، مجلة المجلة،   )1(
https://bit.ly/3i3w4jt :2مارس2013، متاح على الرابط التالي

الرابط  عبر  متاح  26مارس2016،   ، الوطني  النبأ  السرداب،  من  اإلخوان  يدير محمود عزت جماعة  كيف   )2(
https://bit.ly/32XBKoU :التالي



55

القسم اثلاين: رصااعت اإلخوان الُمسلمني ادّلاخلّية

العرشين، يف إشارة لقواعد الفكر الرئيسية اليت أقرها املؤسس حسن ابلنا)1(. 
أيضا تسبب اخلالف بني جبهيت اجلماعة يف كشف انلقاب عن واحدة من أكرب 
باخلارج  تأسيسها، فتالعب رابطة اإلخوان املرصيني  املايل منذ  الفساد  وقائع 
برئاسة إبراهيم منري)جبهة القيادات اتلارخيية( بأموال اإلخوان، ووضعها حتت 
دوالر(،  مليون   134 )حوايل  جنيه  مليار   2 لرسقة  أدى  اثلقة«  »أهل  ترصف 
بواسطة رجل أعمال يمين حمسوب ىلع اإلخوان، واكنت تلك األموال مرصودة 
املنابر اإلعالمية واملاكتب اإلدارية لإلخوان ببعض دول اخلليج، وأدت  دلعم 
تلك الرسقة إىل حالة من الغضب ادلاخيل، إضافًة تلأثرياتها السلبية ىلع تمويل 

قنواتها، وهو ما أجهض مرشواعت إعالمية هلا)2(.

وبرغم امتالك قيادات اجلماعة تلمويالت بمليارات اجلنيهات، أرصوا ىلع 
اتباع سياسة جتفيف املنابع مع القواعد اإلخوانية املعارضة هلم، وقطع ادلعم 
املايل عنهم، وعمدوا إىل استثمار األموال يف مرشواعت مع جهات عدة، منهم 
رجل األعمال ايلمين املذكور، تلدر رحبًا يمكنهم توظيفه يف مصاحلهم اذلاتية 
ذلك،  الشخصية. ويدلل ىلع  وأهوائهم  لرؤاهم  وفًقا  أعمال اإلخوان  تمويل  أو 
املقيم  اإلخوان  شورى  جملس  عضو  بسام،  ألمري  املنشور  الصويت  الترسيب 
برتكيا، اذلي قال فيه إن إبراهيم منري، وحممود حسني، وحممود اإلبياري )قيادي 
باتلنظيم ادلويل لإلخوان مقيم بلندن( استولوا ىلع أموال اجلماعة، واشرتوا بها 
سيارات فخمة تبلغ قيمة الواحدة منها 100 ألف يورو، وشقًقا وعمارات سكنية 
فارهة، يف حني يتذلل طالب اإلخوان برتكيا للحصول ىلع إاعنة شهرية ضئيلة 
على  متاح  يناير2018(،   31 )حفريات،  تركوه،  الشريف  فيهم  سرق  إذا   :)10( اإلخواني  الفكر  قواعد   )1(

https://bit.ly/2F7JY5y :الرابط
»فضيحة داخل اإلخوان« سرقة 2 مليار جنيه من اشتراكات إخوان الخارج،)اليوم السابع، 15فبراير 2017(،   )2(

https://bit.ly/32ZukRT :متاح على الرابط التالي
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الفساد  مع حجم  أنه  مضيًفا  فقط،  يورو   23 أي حوايل  تركية  لرية   200 قدرها 
املوجود، ال يقوم أحد بمحاسبة القيادات املسؤولني عنه.

خاتمة

أحد  اإلخوان،  مجاعة  داخل  واملايل  اإلداري  الفساد  انتشار  يعد 
أهل  تُقدم  اليت  ذاتها،  ىلع  املنغلقة  والقيادة  الرسي  للعمل  الطبيعية  انلتائج 
واتلماسك  الصف،  وحدة  تعتربه  ما  ىلع  للحفاظ  الكفاءة،  أهل  ىلع   اثلقة 
هو  الرئيسية  الفساد  أسباب  أحد  ولعل  هلا،  األيدولويج  وانلقاء  اتلنظييم 
أموال  خللطها  إضافة  اجلماعة،  ىلع  وصية  نفسها  القيادات  تلك  اعتبار 
مع عرب اشرتااكت وترباعت األعضاء وغريها، بأموال القيادات، 

ُ
 اإلخوان اليت جت

مع إعطائهم حرية اتلرصف واتلدبري يف تلك األموال، دون وجود آيلة حماسبية 
واضحة.

الفرتة  اليت تكشفت داخل مجاعة اإلخوان خالل  الفساد  وتويح وقائع 
املعلن،  من  بكثري  أكرب  داخلها،  املوجود  الفساد  بأن   2020  :2013 من  املمتدة 
اليت  اتلنظيمية  اخلالفات  لوال  الصورة،  بهذه  يلظهر  الفساد  يكن  لم  وربما 
نشبت بني جبهيت اإلخوان، وسيع لك جبهة حلشد دعم القواعد اإلخوانية هلا 
عرب رضب مصداقية وأمانة قيادات اجلبهة األخرى، ألن األدبيات الرتبوية وفقه 
املحنة اذلي تتبناه اإلخوان يعيل من مفهوم الصمت ىلع األخطاء وغض الطرف 
لو  بأخطائها  تُنرص  أن احلركة قد  أوقات األزمات، ويؤكد ىلع مفهوم  عنها يف 
أطاعت قيادتها، يف استداعء لرمزية غزوة أحد )3 هجرية( واليت انهزم فيها 

املسلمون األوائل.
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إذا اكن  والتسرت عليها، ال سيما  الفساد  وقائع  إخفاء  إىل  اجلماعة  وتلجأ 
هذا الفساد يمس قادتها ابلارزين، وتصدر القيادة العليا أوامر مبارشة باتلكتم 
ىلع اتلحقيقات يف تلك الوقائع، دون اختاذ إجراءات فيها، يف حني ال تتسامح 
نهائيا يف أي نقد أو كشف لوقائع الفساد وتضغط، بطرق عديدة، ىلع اكشفيه 
فإنها تقوم  تلقديم اعتذارات والرتاجع عن االتهامات، ويف حال رفضوا ذلك 
بتجميد عضويتهم أو فصلهم من اجلماعة)1(. ورغم أن راحئة الفساد اإلداري 
واملايل باتت معروفة، إال أنه من غري املتوقع أن تُساهم يف ترك أثر اسرتاتييج 
كبري ىلع اجلانب اتلنظييم لإلخوان، أو تؤدي حلدوث انشاقاقات واسعة، وذلك 
يرجع باألساس إىل طبيعة عملية الرتبية يف املحاضن اإلخوانية واليت تُركز ىلع 
تعزيز مبدأ السمع والطاعة واثلقة بالقيادة العليا، أو باتلعبري املرصي ادلارج 
يف أوساط أعضاءها »إخوانا اليل فوق«، إضافة لعدم وجود بدائل دلى األعضاء 
ادلول  يف  فبقائهم  مرص،  يف  قضائيا  املالحقني  أو  العنف  أعمال  يف  املتورطني 
املتواجدين فيها كرتكيا ىلع سبيل املثال، مرتبط باالنقياد للقيادة املتحكمة يف 
اجلانبني اإلداري واملايل، وإال طردوا من »جنة اإلخوان« وحرموا من اإلاعنات 

الضئيلة اليت يتحصلون عليها شهريا.

ويف انلهاية، فإن قيادات اإلخوان السيما املجموعة املتنفذة واملتحكمة يف 
السيطرة  إلحاكم  واإلداري  املايل  الفساد  تستخدم  ستظل  بها،  األمور  مقايلد 
وستواصل  واخلاصة،  اذلاتية  اتلنظيمية، وحتقيق مصاحلها  اجلماعة  قواعد  ىلع 
اتباع أسايلب ملتوية وخادعة لعموم الصف اإلخواين واالتلفاف ىلع اللوائح 

الرابط  على  متاح  28يوليو2019(،  )العربية.نت،  باالعتذار!،  وتطالب  باالختالسات  تعترف  اإلخوان   )1(
https://bit.ly/3lRBuAg :التالي
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إعالميًا  خطابًا  تتبىن  القيادات  تلك  ستبىق  اتلوقيت،  نفس  ويف  ادلاخلية، 
وتنظيميا يدين الفساد بكل صوره، يف تمثل واضح لظاهرة االنفصام املريض.



)3( 
غليان داخلي:

تأثير الفساد التنظيمي على شباب التنظيم

أمحد	سلطان

ىلع عدد من األفاكر املؤِسسة اليت تُعيل  تقوم مجاعة اإلخوان املسلمني)1( 
من مفهوم االنقياد والسمع والطاعة لقيادتها اليت تصفها األدبيات اتلنظيمية 
بـ »الربانية« و»الراشدة«)2(، ورغم أنها جنحت يف احلفاظ ىلع حالة االصطفاف 
و1954،   ،1948 أعوام  بها  مرت  اليت  الكربى  األزمات  ظل  يف  القيادة  خلف 
اتلنظييم  اتلماسك  هذا  ىلع  احلفاظ  يف  فشلت  أنها  إال  الرتتيب،  ىلع  و1965 

خالل السنوات السبع الفائتة. 

ساهمت اخللخلة اتلنظيمية اليت أصابت مجاعة اإلخوان يف نمو بذرة الشقاق 
بني قياداتها وأعضائها وبروز املشالك ابلنيوية اليت تعاين منها احلركة، واكن من 
ثمرة هذا اخلالف أن انشطرت اجلماعة حبلول أواخر اعم 2015، جلبهتني هما: 
جبهة القيادات اتلارخيية )جبهة حممود عزت وإبراهيم منري(، وجبهة القيادات 
احتدام اخلالف بني  العام(. ويف ظل  املكتب  أو  الشبابية )جبهة حممد كمال 

اعتمدت هذه الدراسة على استبيان رأي شار فيه عينة لعدد 20 شخص منتمين تنظيميًا لجماعة اإلخوان   )1(
بوقائع طرد شباب من جماعة اإلخوان  العينة سؤالين وهما؛ 1- هل سمعت  المسلمين، حيث ُطرح على 
المسلمين والتمييز بينهم في اإلعاشة واإلنفاق خارج مصر/ داخلها؟، 2- هل أثرت هذه الوقائع على حالتك 

النفسية أو موقفك من جماعة اإلخوان المسلمين؟
حسين بن محمد بن علي جابر، الطريق إلى جماعة المسلمين، )المنصورة: دار الوفاء، 1987، ط 1(، 11-115  )2(
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قيادات اجلبهتني تكشفت العديد من وقائع الفساد املايل واإلداري)1( داخل 
»اإلخوان«، ويبدو أن ذلك اكن يف إطار سيع لك منهما حلشد األتباع وكسب 
تأييد األعضاء، عرب الطعن يف خصومها، كما جلأت جبهة القيادات اتلارخيية 
عرب  خصومها  لرتكيع  واملايلة،  اإلدارية  اجلوانب  ىلع  سيطرتها  الستغالل 
مياكنزيمات خمتلفة وهو ما أثر يف نهاية املطاف ىلع قواعد اإلخوان بشلك اعم 

وشبابها بشلك خاص.

بروز	اتلباين	واالنقسام	اإلخواين

مرت سنوات 2013، و2014 ىلع مجاعة اإلخوان ويه يف حالة انهماك تشغييل، 
وسيع إلاعدة مللمة أوراقها املبعرثة واستعادة االتصاالت اتلنظيمية بالقيادة العليا 
مثلة يف أعضاء مكتب اإلرشاد، وأسفرت تلك اجلهود عن سد الفراغ القيادي 
وترميم  املرصية،  األمن  أجهزة  بها  قامت  اليت  املركزة  الرضبات  خلفته  اذلي 
اهليلك اإلداري اإلخواين ىلع مستوى املحافظات، إضافًة النتخاب جلنة عليا 
برئاسة عضو مكتب اإلرشاد، آنذاك، حممد كمال، تلتوىل إدارة شؤونها كبديل 
اإلدارية  اللجنة  اعتمدت  العليا(.  اتلنفيذية  )اهليئة  اإلرشاد  ملكتب  مؤقت 
واإلرباك  اإلنهاك  خبطة  ُعرفت   2014 أغسطس  يف  مسلح  عمل  خطة  العليا 
واحلسم، وجتسدت تلك اخلطة ىلع األرض يف يناير 2015، عندما نفذت حركيت 
العقاب اثلوري واملقاومة الشعبية )اتلابعة للجان اإلخوانية انلوعية( عرشات 
اهلجمات اإلرهابية يف غضون أيام قليلة، مستغلًة حالة الزخم والسيولة األمنية 

في  الجماعة  داخل  لمناصبها  اإلخوانية  القيادات  استغالل  بأنه  واإلداري  المالي  الفساد  عرفنا  أن  سبق   )1(
تحقيق مصالح ذاتية أو خاصة، دون التقيد باللوائح الداخلية المنظمة لعملها، وينصب تركيزنا على الفترة 
الممتدة من 2013 وحتى 2020 وهي الفترة التي تلت اإلطاحة بحكم الرئيس األسبق محمد مرسي المنتمي 

لجماعة اإلخوان المسلمين.
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اذلي خلقته مسريات أنصار اإلخوان يف اذلكرى الرابعة ثلورة الـ25 من يناير)1(، 
غري أن األجهزة األمنية املرصية استعادت ايلد العليا وتمكنت من استيعاب 
موجة العنف اجلديدة، وإجهاض املخططات العدائية اليت اكن مقرًرا أن تنتيه 
باستعادة اجلماعة حلكم مرص بالقوة املسلحة)2(. يف هذه األثناء، عمدت قيادة 
 ،2015 فرباير   :2014 فرباير  من  الفرتة  تقييم ألدائها يف  لعقد جلسات  اإلخوان 
عليوة )عضو  فمحمد سعد  مرة،  القيادات ألول  بني  واتلباين  اخلالف  وظهر 
مكتب اإلرشاد، مقبوض عليه حايلًا(، أكد أنه لم يكن موافًقا ىلع خطة العمل 
املسلح، رغم أنه شارك يف مناقشاتها وإقرارها، ألنها أدت تلعامل أجهزة األمن 
املرصية بصورة أرشس مع عنارص اإلخوان، كما رفض مجعة أمني عبد العزيز، 
نائب املرشد حينئذ، طريقة وآيلة عمل اللجنة اإلدارية حتت قيادة حممد كمال.

 ويف خضم حالة االنقسام ادلاخيل، أصدر حممود عزت- القائم بعمل املرشد 
وقتها- قراًرا بإقالة اللجنة اإلدارية العليا، وتشكيل جلنة جديدة برئاسة عضو 
حسني-  حممود  وأيد  املريس،  الرمحن  عبد  حممد  منه  املقرب  اإلرشاد  مكتب 
أمني اعم اإلخوان سابًقا واملقيم برتكيا- هذا القرار)3( بينما أعلن حممد كمال 
هذا  واكنت حمصلة  اإلخواين،  الصف  لعموم  الفعليون  املمثلون  أنهم  وأنصاره 
اخلالف أن انقسمت املاكتب اإلدارية لإلخوان إىل قسمني أحدهما مؤيد جلبهة 

نفذت حركة العقاب الثوري )منفردة( نحو 157 هجوًما إرهابيًا في الفترة من يناير 2015: يناير 2016، وركزت   )1(
الحكم  ومراكز  الحكومية،  والمقرات  الشرطة،  وسيارات  األمن،  أفراد  استهداف  على  الهجمات  تلك 
الواقع، ودخلت في حالة كمون  أنها فشلت في تحقيق أي أثر استراتيجي هام على أرض  المحلي، غير 
منذ أوائل 2016، قبل أن تعيد قيادة اإلخوان هيكلة كتائب العمليات النوعية في شكل واسم جديدين هما 

)حركتي لواء الثورة وسواعد مصر »حسم«(.
حديث تاريخي مع د. مجدي شلش عضو اللجنة اإلدارية العليا لإلخوان، م س.  )2(

ياسر فتحي، اإلخوان المسلمون وثورة يناير، )إسطنبول: المعهد المصري للدراسات، ج3، سبتمبر 2019(،   )3(
ص 25



62

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

حممد كمال )5 قطااعت جغرافية(، واآلخر مؤيد جلبهة حممود عزت )قطاعني 
جغرافيني فقط(.

تعامل	قيادة	اإلخوان	العليا	مع	اخلالف

اإلخوان،  مجاعة  يف  فعليا  املتحكمة  عزت،  حممود  جبهة  قيادات   جلأت 
التباع عدة تكتياكت تنظيمية حلسم اخلالف لصاحلها، مستغلًة سيطرتها ىلع 
مقايلد األمور ومسارات تمويل اإلخوان، ويمكن مالحظة 5 آيلات رئيسية 

اعتمدتها تلك القيادة إلخضاع معارضيها، يه: 
خداع عموم الصف اإلخواين، واتلالعب بأعضاء جملس الشورى العام  أ( 
تلمرير قرارات حممود عزت: فيف مارس 2016، داع حممود عزت، أعضاء 
واملسؤولة  للجماعة،  الترشيعية  )اهليئة  املنتخبني  العام  الشورى  جملس 
)أي   2013 يونيو  من  الـ30  قبيل  بعمله(  القائم  أو  املرشد  اختيار  عن 
تشكيل  ىلع  للتصويت  لالجتماع  احلكم(،  من  باإلخوان  اإلطاحة  قبل 
اإلدارية،  املاكتب  ملسؤويل  ادلعوة  يوجه  أن  دون  العليا،  اإلدارية  اللجنة 
بمجلس  أعضاًء  أيًضا  اكنوا  واذلين  كمال،  حممد  جبهة  ىلع  املحسوبني 
الشورى العام بموجب قرار سابق أصدره »عزت« يف الـ16 من مايو 2015، 
وهو ما ترتب عليه حرمان ثليث أعضاء جملس الشورى من احلضور )50 
عضًوا فقط حرضوا من أصل 150(، كما فرض عليهم أجندة حمددة ضمت 
إعطائهم فرصة  املساعدة دون  اللجان  وتشكيل  اإلدارية  اللجنة  اختيار 
برئاسة  اثلانية  العليا  اإلدارية  اللجنة  بإقرار  االجتماع  يلنتىه  خيار.  أو 
حممد عبد الرمحن املريس، وتشكيل 4 جلان الستكمال السيطرة ىلع هيالك 



63

القسم اثلاين: رصااعت اإلخوان الُمسلمني ادّلاخلّية

اجلماعة يه جلان: الرتبية، الرؤية، اتلحقيق )مع حممد كمال ومنارصيه(، 
االنتخابات)1(. 

قطع ادلعم املايل عن املعارضني: أوقفت قيادة مجاعة اإلخوان وىلع رأسها   ب( 
اإلخوانية  اإلدارية  للماكتب  يُقدم  اكن  اذلي  املايل  ادلعم  عزت  حممود 
باملحافظات، كما رفضت إاعدة تشكيل جلنة اإلاعشة امللكفة براعية أرس 
أعضاء اإلخوان، رغم أنها بقيت جتمع االشرتااكت الشهرية من أعضائها 
لصالح  راتبه  إمجايل  7: 8% من  مابني  العضو  )يدفع  واخلارج  ادلاخل  يف 

اجلماعة(، وتوزعها ىلع املاكتب اإلدارية املوايلة هلا.

الشهرية  احلصة  بتخفيض  بدأ  تدرجييًا،  منحنيًا  اخلطوة  هذه  واختذت   
املحددين  املندوبني  وتأخري رصفها عن طريق  فقط،   %40 املقررة حلوايل 
حىت منتصف الشهر اتلايل، وهو ما أثر بالسلب ىلع األعضاء املستحقني 
لإلاعنة الشهرية)2(، يف حني تم االنفاق ببذخ ىلع املاكتب اإلدارية املوايلة 
جلبهة عزت وإعطائها حصة تفوق ما هو مقرر هلا شهرًيا، إضافة ملاكفئة 
أفخم  يف  واالستضافة  والرحالت  السفر  منها  عديدة  بطرق  أعضائها 

الفنادق)3(.

الجماعة  أزمة  بخصوص  الرابعة  الوثيقة  القاهرة،  بشمال  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  اإلداري  المكتب   )1(
الحالية، رسالة داخلية غير منشورة، 15مارس2016.

عمرو حسن، تدوينة عبر موقع فيس بوك للتواصل االجتماعي، 17سبتمبر2020، وعمرو هو أحد الناشطين   )2(
المنتمين لجبهة القيادات الشبابية بالجماعة )جبهة محمد كمال(، ويحظى بمتابعة واسعة من أعضاءها في 
www.facebook.  :مصر وتركيا وعلى ما يبدو أن له اتصال بقيادات تلك الجبهة، متاحة على الرابط التالي

10216712096894674/posts/7.com/amr.husain

المكتبان اإلداريان لإلخوان في الفيوم وبني سويف، رسالة للقائم بعمل المرشد ومن معه، رسالة داخلية   )3(
غير منشورة، 11فبراير2016.
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الضغط ىلع الشباب املطلوبني أمنيًا: اتبعت القيادة العليا أسلوًبا برامجاتيًا  ج( 
هلا،  املؤيدين  الشباب  واحتوت  كفلت  حني  فيف  شبابها،  مع  اتلعامل  يف 
هلا  جلئوا  اليت  املالذات  يف  خمالفيها  ىلع  الضغط  أسلوب  التباع  عمدت 
ملقرتحات  االستماع  القيادات  ورفضت  وتركيا.  اكلسودان  مرص  خارج 
شباب اإلخوان حول األزمة ادلاخلية، كما عمدت لطرد املخالفني هلا من 
الشقق السكنية اليت تستأجرها وقطع الراتب الشهري اذلي اكن يدفع هلم، 
وسحب جوزات سفرهم اخلاصة، واتلجسس عليهم عرب جتنيد جواسيس 
والرضب،  بالسب  بعضهم  ىلع  للتعدي  إضافة  إقاماتهم،  مقرات  يف 
وتعزيزهم بفرض غرامات مايلة كبرية، فضاًل عن إبالغ األجهزة األمنية 
مطلوبني  اكنوا  الشباب  هؤالء  ألن  وبانلظر  عنهم)1(،  املالذات  دول  يف 
أمامهم  العنف، فلم يكن  لألجهزة األمنية يف مرص تلورطهم يف أعمال 
واليت  الصف«  »شق  تهمة  تلجنب  للقيادات  االضطراري  اإلذاعن  سوى 
االنشقاق عن اجلماعة وابلحث عن أي عمل لكسب  أو  الطرد،  يعقبها 

قوتهم)2(.

االغتيال املعنوي للمخالفني: يف إطار محلة الضغط ىلع شباب اإلخوان،   د( 
اعتمدت القيادات أسلوب االغتيال املعنوي وهو أسلوب »قديم– جديد« 
يف اتلعامل مع املعارضني داخل اإلخوان، عرب الرتويج للشائعات ضدهم 

سلسلة تدوينات لشباب جماعة اإلخوان ضمن حملة: #القياده_في_الخارج_بتدبحنا و#تسقط_مجالس_   )1(
التحقيق وهي حملة أطلقها شباب اإلخوان على مواقع التواصل االجتماعي عن كواليس ما دار بينهم وبين 
https://bit. :قيادات الجماعة خارج مصر، والمحسوبية في ملف اإلعاشات، متاحة على الرابط التالي

ly/3cf9ZMG

»ه, م«، عضو سابق بجماعة اإلخوان ومقيم حاليا بالسودان، مقابلة عبر االنترنت، 10سبتبمر 2020.  )2(
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والقيادات  املرشد،  بعمل  القائم  ىلع  واتلطاول  الصف)1(،  بشق  واتهامهم 
اتهامات من ضمنها:  قائمة  املسؤولة، واالحنراف األخاليق واذلي يشمل 
اخلارجني  وتشبيه  إلخ)2(،  والزنا..  املخدرات،  وتعايط  السجائر  تدخني 
اإلخوان،  دعوة  عن  يُنىف  اذلي  بـ»اخلبث«  واملنشقني  اإلخوان  ثوب  من 

والشوائب اليت تُزال بنريان املحنة.

احتواء املؤيدين: يف املقابل، حرصت قيادات اإلخوان ىلع احتواء العنارص   ه( 
املوايلة هلا بوسائل خمتلفة، منها منح اإلاعنات واملاكفأت املايلة، وتدعيم 
وتنظيم  األسبوعية،  األرس  لقاءات  ىلع  باحلفاظ  معهم  العالقة  طر 

ُ
أ

مناهج  لفرض  إضافة  إلخ)3(،  عدة..  مناسبات  يف  الرتفيهية  الرحالت 
تربوية)4( ىلع األرس اإلخوانية تشمل اتلأكيد ىلع مسائل اتلمسك بابليعة، 
واتلأكيد ىلع  الصف،  بالقيادة وعدم شق  واالستمساك  والطاعة  والسمع 
معاين فقه املحنة وعدم استمراء ابلالء)5(. كما عملت جلنة الرؤية اتلابعة 
العليا ىلع تنظيم جلسات مع أعضاء املاكتب اإلدارية والشباب  للقيادة 

عصام تليمة، من المتسبب في اعتقال الدكتور محمود عزت، ومن الذي شق صف اإلخوان، موقع يوتيوب   )1(
https://www.youtube.com/ :التالي الرابط  على  متاحة  30أغسطس2020،  القصيرة،  للفيديوهات 

watch?v=cSleXGidWkY

على  متاحة  27يونيو2016،  االجتماعي،  للتواصل  بوك  فيس  موقع  أحمد،  محمد  الجماعة  لعضو  تدوينة   )2(
3kAiFQP/https://bit.ly :الرابط التالي

»ي. ع«، عضوة بإحدى شعب األخوات بقطاع غرب الدلتا، مقابلة هاتفية مع الباحث، 16سبتمبر2020.  )3(
)t )4-مناهج التربية لألسر اإلخوانية لشهر سبتمبر، رسائل داخلية غير منشورة، 15سبتمبر2020.

على  التركيز  تضمنت  اإلخواني،  اإلخواني–  الشقاق  تلت  التي  الفترة  في  التربية  مناهج  أن  ياُلحظ   )5(
والخالفات  النزاع  وتجنب  األمر  وأويل   والرسول اهلل  بطاعة  تأمر  التي  اآليات  وتحديًدا  األنفال  سورة 
باعتبارها  نفسها  على  اآليات  تلك  »اإلخوان«  وتُسقط  المسلمين،  جماعة  تضعف  حتى  والمشاحنات 
جماعة= =المسلمين، وهذا تجسيد للفكر القطبي- نسبة لسيد قطب-، كما تركز مناهج التربية في الفترة 
الحالية على التذكير بمرحلة االستضعاف التي عاشها المسلمون األوائل في المرحلة المكية )قبل الهجرة 

للمدينة المنورة(، وتشبيه تلك الفترة بمرحلة الضعف والمعاناة التي تعيشها اإلخوان حاليا.
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الرؤية اليت تنتهجها جبهة  الغاضبني باملحافظات، واحتوائهم عرب رشح 
حممود عزت، وإقناعهم بأنها صواب تماًما)1(.

أعضاء	اإلخوان	وفاتورة	اخلالف	اتلنظييم

دفعت القواعد اإلخوانية اتلنظيمية وىلع رأسها الشباب اجلزء األكرب من 
فاتورة اخلالف ادلاخيل، يف ظل إرصار القيادات ىلع اتلماسك بمناصبها ورفضها 
بني  وتميزيها  أوضاعها،  ىلع  حفاًظا  األزمة،  حل  سبيل  يف  خطوة  أي  اختاذ 
كُشف وقائع 

َ
األعضاء يف ملف اإلاعشة)2(. وساهمت العوامل السابقة إضافة تل

ادلاخيل اذلي ظهر بشلك  والغضب  اتلململ  فساد عديدة، يف خلق حالة من 
اتلنظييم  اتلماسك  ىلع  ذلك  وأثر  طويلة،  لفرتة  مكبوتًا  اكن  أن  بعد  واضح 
للحركة بشلك كبري )حوايل 70% من أعضاء اإلخوان تأثروا سلبًا، ىلع املستويني 

اتلنظييم وانلفيس، بوقائع الفساد املايل واإلداري()3(.

واكن انعاكس ذلك ىلع أعضاء اإلخوان متباينا بصورة نسبية، إذ انفصلت 
جبهة حممد كمال بشلك هييلك عن جبهة حممود عزت وأعلنت تشكيل مجاعة 
موازية باسم )مجاعة اإلخوان املسلمني- املكتب العام(، وانضم هلا مكتب إدارة 
تأسيسية  وهيئة  جديد،  إرشاد  مكتب  انتخبت  كما  )تركيا(،  باخلارج  األزمة 
 ملجلس الشورى العام(، وسعت للحصول ىلع تمويل منفصل عرب دولة 

ً
)بدال

»ل. ن« عضوة بإحدى شعب اإلخوان بقطاع غرب الدلتا، مقابلة هاتفية مع الباحث، 15أغسطس 2020.  )1(
نصت »مبادرة القرضاوي« التي تقدم بها الشيخ يوسف القرضاوي، أحد أبرز رموز اإلخوان، على استقالة   )2(
جميع أطراف الخالف الداخلي من مناصبهم التنظيمية، والعودة إلى الصف اإلخواني ثم ترتيب انتخابات 
المبادرة القت رفًضا من جبهة محمود عزت، كما رفضت  داخلية الختيار قيادات جديدة، غير أن تلك 
الجبهة أيًضا مقترح حل األزمة الذي تقدم به العراقي محمد أحمد الراشد لكونه لم يخطئ جبهة محمد 

كمال بشكل كامل رغم انحيازه لجبهة عزت في القدر األكبر من مبادرته.
استبيان أجراه الباحث وشارك فيه 20 من شباب جماعة اإلخوان.  )3(



67

القسم اثلاين: رصااعت اإلخوان الُمسلمني ادّلاخلّية

قطر)1(، إضافة إىل ترباعت واشرتااكت أعضائها مع إقامة أنشطة جتارية ودورات 
لم تستطع أن توفر اتلمويل الالزم لالستمرار  أنها  تدريبية جلين األموال غري 
بينما بقيت جبهة حممود عزت تتحكم يف اجلزء  العمل بفاعلية كبرية)2(،  يف 
األكرب من أموال اجلماعة ومقدراتها اتلنظيمية. تلؤدي تلك الوقائع إىل تأثريات 

تنظيمية أخرى اكن من أبرزها:

االنشقاقات: أعلن عدد من شباب اإلخوان مفارقتهم للجماعة، السيما  أ(	
»إخوان السجون« الذين أطلقوا مبادرات، بشكل منفصل وقالوا إنها تمثل 
تعويضات  ودفع  المصرية  الدولة  مع  للتصالح  المعتقلين،  90% من  نحو 
أحد  ويبرر  عنهم)3(.  اإلفراج  مقابل  الوطني  االقتصاد  لدعم  وتبرعات 
شباب اإلخوان، خارج السجون، انشقاقه عنها بقوله: »إن الجماعة صارت 
كالصنم الذي تسعى القيادات للحفاظ على قدسيته لتستمر القرابين من 
أجله، ويضمنوا مكانتهم ومصالحهم في ظل وجوده«، مضيًفا أنه اختلف 
مع مسؤول الشعبة التابع لها حول أداء القيادات وتوريطهم لإلخوان في 
أعضاء  مقاطعة  في  سببًا  ذلك  المصرية واكن  الدولة  مع  صراع صفري 
أسرته اإلخوانية السابقة له، واستبعاده من الوظيفة التي كان مرشح لها 
داخل إحدى الشراكت المملوكة لإلخوان، لصالح أعضاء غير تنظيمين 

من األساس)4(.
الوطني،  النبأ  )صحيفة  اإلخوان«،  »شباب  ودعم  عزت،  محمود  جبهة  على  قطر  »انقالب«  أسرار   )1(

www.elnabaa.net/641950 :24أبريل(2017، متاح على الرابط التالي
)t )2-»ل. ن« عضوة بإحدى شعب اإلخوان بقطاع غرب الدلتا، مقابلة هاتفية، مصدر سابق.

الثانية من  ورسالة  15أغسطس2019،  المسلمين،  اإلخوان  للقيادات جماعة  المعتقلين  الشباب  من  رسالة   )3(
الشباب داخل السجون إلى شيخ األزهر والعديد من الرموز المصرية، 4سبتمبر 2019.

هاتفية،  مقابلة   ،2015 في  الجماعة  انشق عن  الدلتا،  وسط  بقطاع  اإلخوان  بجماعة  سابق  »م. خ«، عضو   )4(
9سبتمبر2020.
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تجميد	العضوية: لجأ بعض األعضاء لتجميد عضويتهم من طرف واحد،  ب(	
حضور  في  االلتزام  بعدم  وذلك  عنها،  الكامل  االنشقاق  إعالن  دون 
التعذر  مع  اإلخوانية  الفاعليات  في  المشاركة  أو  التنظيمية،  اللقاءات 
الرئيس  بالضرورات األمنية، أو االنشغال الحياتي.. إلخ)1(. ولعل الدافع 
لتجميد العضوية، هو اليأس والسخط على ممارسات القيادة الحالية، مع 
عدم وجود أفق ينبئ باحتمالية حدوث تغيير جذري فيها، خالل الفترة 

الراهنة.

من  تخللها  وما  الماضية  السبع  السنوات  مثلت  الفكرية:  المراجعات	 ج(	
فشل استراتيجي لجماعة اإلخوان، فرصة مواتية لطرح فكرة المراجعات 
لتلك  األبرز  الصدى  ولعل  للحركة،  الذاتي  النقد  إطار  ضمن  الفكرية 
طر ومجموعات 

ُ
المراجعات كان في السجون، رغم أنه بقي محدوًدا في أ

عن  المسؤولة  القيادات  تبديه  الذي  القاسي  الفعل  رد  بسبب  ضيقة، 
والعزل  المقاطعة  تشمل  والتي  األفكار  تلك  يطرح  من  تجاه  السجون 
وعدم  المسجونين  على  والتضييق  المنهجي  باالنحراف  واالتهام 
مشاركتهم في الطعام والشراب.. إلخ)2(، ويف نفس التوقيت بقيت حركة 
المراجعات خارج السجون ضعيفة نسبيًا رغم أن بعض الشباب واألخوات 
السياسي بشكل كامل باعتباره أضاع الجماعة،  العمل  اقترحوا اعتزال 
العام  المكتب  جبهة  طرحت  بينما  الدعوي)3(.  الجانب  على  والتركيز 

»ع. س« عضو بجماعة اإلخوان بقطاع شرق الدلتا، عمل سابًقا في قناة مصر 25 اإلخوانية، مقابلة هاتفية،   )1(
10سبتمبر2020.

»ع. ع« عضو سابق بجامعة اإلخوان بقطاع شمال الصعيد، انشق عن اإلخوان قبل اإلفراج عنه في 2017،   )2(
مقابلة عبر االنترنت، 16سبتمبر 2020.

»آ. م, عضوة بإحدى شعب األخوات، بقطاع غرب الدلتا، مقابلة عبر االنترنت، 12سبتمبر 2020.  )3(
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األفكار،  مراجعة  دون  اإلخوان،  وتكتيكات  الستراتيجيات  مراجعة 
من  كان  التي  ومن  المسلمين«  اإلخوان  جماعة   ..28 »رؤية  اسم  تحت 
أبرز توصياتها التمسك بفكرة العمل المسلح، وتعديل الالئحة الداخلية 
اإلرشاد، ومجلس  أعضاء مكتب  أعضاء عدد  تقليل  )تشمل  للجماعة 
التنظيمية(،  القيادات  الختيار  شاملة  انتخابات  وعمل  العام  الشورى 
وتشكيل لجان مختصة إلعادة إحياء التراث اإلخواني ضمن مرتكزاته 
الفكرية  المراجعات  مبادرات  تلق  لم  اآلن،  األصيلة)1(. وحتى  الفكرية 
في  ثقتها  لعدم  يرجع  ذلك  ولعل  المصرية،  الدولة  من  رسميًا  تجاوًبا 
تكون  ال  قد  أنها  وإدراكها  عليها،  والقائمين  اإلخوانية  المراجعات 
مراجعات حقيقية بل مجرد مناورة وقتية للخروج من السجون أو تحقيق 

مكاسب أخرى.

االنتحار: يعد االنتحار تعبيًرا مأسوًيا عن مبدأ الكفر بالعيش في ظالل  د(	
اإلخوان، باعتباره أحد أهم العوامل التي أدت بالشباب لهذا المنحدر، 
وربما كشفت تدوينة الشاب المصري عمر مجدي حول انتحار 3 من 
جبل  قمة  عن  والنفسية  المادية  أوضاعهم  سوء  بسبب  الجماعة  شباب 
الجليد فحسب، خاصًة أنها أشارت إلى ظاهرة الفساد المالي واإلداري 
داخل الحركة التي كانت تنفق في نفس التوقيت 50 ألف دوالر إلقامة 

مخيم تحت لمدة 3 أيام تحت إشراف القيادات)2(.

جماعة اإلخوان المسلمين )جبهة المكتب العام(، تقييمات ما قبل الرؤية- التوصيات، 13مايو2017.  )1(
عمر مجدي، تدوينة عبر موقع فيس بوك للتواصل االجتماعي، 17أكتوبر 2020.  )2(
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فقدان	الحماس	بالعمل	التنظيمي: بالنسبة لقطاعات واسعة من شباب  ـه(	
الجماعة  داخل  للعمل  يعد  لم  عزت،  محمود  لجبهة  المؤيدة  اإلخوان 
نفس البريق الذي كان قبل سنوات، وانعكس ذلك على مدى االلتزام 
بحضور الفاعليات والمشاركة في اللقاءات الدورية التي تعقدها األسر 
والشعب اإلخوانية. وتلمح عضوة بإحدى شعب اإلخوات بقطاع غرب 
ضمن  لـ%66  تصل  بنسبة  التنظيمي  االلتزام  ظاهرة  تراجع  إلى  الدلتا 
نطاقها الجغرافي، موضحًة أن هناك شعبة أو اثنتين فقط بقيتا ملتزمتين 
بشكل  االلتزام  تراجع  في حين  بالقيادة،  ارتباًطا  األكثر  الشعبتين  وهم 
واضح في 4 شعب أخرى ووصل األمر لعدم حضور لقاءات األسر التي 
لعدة أشهر، وعدم  تمتد  لفترات طويلة  بها أن تكون أسبوعية  يفترض 
االهتمام بمراجعة المنهج التربوي المقرر عند تلقي تكليفات بذلك)1(.

خاتمة

ىلع  ثقيلة  بظالل  واإلداري  املايل  بشقيه  اتلنظييم  الفساد  ظاهرة  ألقت 
وتسببت  اإلطالق،  ىلع  فرتاتها  أسوأ  من  واحدة  تعيش  اليت  اإلخوان  مجاعة 
وفقدان  وشبابها،  أعضائها  أوساط  يف  ادلاخيل  واتلوتر  الغليان  حالة  تنايم  يف 
قطااعت كبرية منهم اإليمان بفكرة العمل داخلها، أو جدوى االسرتاتيجيات 
اإلخواين  انلموذج  انهيار  يف  الوقائع  تلك  وتسببت  تتبعها.  اليت  واتلكتياكت 
املثايل اذلي اكن حلًما اغئًما يداعب خميال عموم الصف اإلخواين ىلع مدار 92 
اعًما، منذ اتلأسيس األول ىلع يد حسن ابلنا، وأدت النعاكسات غري مسبوقة 
العليا يف  قيادة اإلخوان  ىلع مستوى احلركة داخل وخارج مرص. كما فشلت 

»ي. ع«، عضوة بإحدى شعب األخوات بقطاع غرب الدلتا، مقابلة هاتفية مع الباحث، مصدر سابق.  )1(
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احتواء الغضب ادلاخيل لقواعدها اتلنظيمية، مع أنها اتبعت مقاربة برامجاتية 
تسكينية نليف تلك الوقائع، والطعن يف اكشفيها عرب اللجان اإللكرتونية اليت 
حسني  وحممود  منري،  إبراهيم  مع  مبارش  بتنسيق  اجلماعة  يف  أعضاء  يديرها 

)األمني العام سابًقا، وعضو جلنة إدارة اإلخوان حايلًا(.

تاريخ  انقسام هييلك يف  أدت ألكرب  املايل واإلداري  الفساد  وقائع  أن  ومع 
اإلخوان، وتشكيل مجاعتني متوازيتني تديع لك منهما أنها اتلجسيد احلقييق 
لفكر اجلماعة، إال أنه من غري املتوقع أن تؤدي النشقاقات واسعة داخل جبهة 
القيادات اتلارخيية )حممود عزت(، اليت تتحكم فعليًا يف حنو 80% من اإلخوان، 
ألن طبيعة األعضاء املنتمني هلا وسياقاتهم االجتماعية واتلنظيمية حتول بينهم 
مصاحله  ىلع  للحفاظ  يسىع  بعضهم  أن  كما  اخلطوة،  تلك  ىلع  اإلقدام  وبني 

اذلاتية عرب تقديم فروض الطاعة والوالء للقيادة العليا.

وتسىع القيادة العليا اجلديدة مثلة يف جلنة إدارة اإلخوان برئاسة إبراهيم 
منري )املسؤول األول حايلا(، للحفاظ ىلع اتلماسك اتلنظييم للحركة، وإظهار 
أنها تنطلق من نفس الرؤى واألفاكر والقنااعت دون أي تباين بينها، وتسىع 
للم الشمل اإلخواين واختاذ خطوات عملية يف هذا الصدد، لكن من املستبعد 
أن تسىع للتوحد واالندماج مع جبهة املكتب العام )حممد كمال(، السيما مع 
حالة احلرب الكالمية اليت نشبت بني الطرفني ىلع خلفية القبض ىلع القائم 

بعمل املرشد حممود عزت.

منذ  اإلخوان،  مجاعة  تعشيها  اليت  املركبة  األزمة  فستظل  يبدو  ما  وىلع 
سنوات، موجودة حىت إشعار آخر يف ظل عدم وجود أي أفق يلوح حللها، لكن 
األعضاء  حتشيد  عرب  واحلني،  احلني  بني  عليها  للقفز  ستسىع  العليا  القيادة 
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يفقد  لم  اذلي  واألخري  الوحيد  الاكرت  باعتباره  املرصية،  ادلولة  مع  للصدام 
واالنتقام  اثلأر  فكرة  طغيان  بسبب  املاضية،  السنوات  خالل  وفاعليته  زمخه 

وسيطرتها ىلع العقل االسرتاتييج لإلخوان.

نتائج استبيان لعينة من 20 شخص منتمني جلماعة اإلخوان املسلمني



)4( 
أي دور لشباب اإلخوان المسلمين في الخارج؟ 

أمحد	زغلول	شالطة

يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  قيادة  ىلع  الرصاع  طريف  يف  عديدة  تغيريات 
ادلفع  وبعدها  مرص  يف  عزت  حممود  ىلع  القبض  عقب  بدأت  املاضية  الفرتة 
للجماعة  العام  األمني  وإقصاء حممود حسني  للجماعة  كقيادة  منري  بإبراهيم 
وإلغاء هذا املنصب يف سبتمرب 2020. يعقب ذلك إستقاهل لطرف القيادة اآلخر 
املعروف بـ« املكتب العام« / جبهة حممد كمال يف منتصف أكتبور يلتم اإلعالن 
عن إنتخابات جملس شورى جديد تمهيًدا الختيار إدارة جديدة تتوىل »إدارة 

اجلماعة حنو اثلورة«)1(، لكن لم يتم إىل ايلوم اإلعالن عن اإلدارة ابلديلة.

تدفع هذا اتلغيريات القايدية العليا حنو احلديث عن موقع شباب اجلماعة 
من حالة الرّصاع القائمة، وَواقعهم اتّلنظييم وُحدود َدورهم الّسيايس الُمتوقع.

أوال:	أزمة	الشباب

الّشبابّية وادّلفع ببعضها كحلقات  بِه 
ُ

رغم ِحرص اتّلنظيم ىلع تكوين خن
واإلعالمّية  الّسياسية  الّرسمية-  وغري  -الّرسمية  ادّلويلة  اجِلهات  مع  إتصال 
ىلع َمدار الِعقد األخري إال أنه بطول سنوات الرصاع وتَعقد األزمة السياسية 

واتلنظيمية أصبحت هذه انّلخبة واحتوائها ِعبء ىلع اتلنظيم عملّيا يف ظل؛

ttttt://tttt.tt/tt6tt  :انظر بيان المكتب العام على الرابط التالي  )1(
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حُمددات داخلية تتمثل يف »الرصاع اتلنظييم« وانقسام الشباب بني جبهتني 
ما أنتج أوضااًع َمعيشية غري ُمتوقعة للكثريين وتعرضهم لُممارسات ابزتازية يف 
لَسابق فاعلّية  للّتنظيم دون ُمرااعة  الَوالء  الُمقّدم بُمستوى  ظل ارتباط ادّلعم 
بعضهم تَنظيمّيا وسياِسّيا. أيضا اتّلحوالت الفكرّية اليت دفعت بابلعض باجتاه 

اتلورط يف تنظيمات جهادية.

النشاط السيايس يف دول املهجر: فعىل  حُمددات خارجية تتمثل يف حدود 
الرّغم من ُمستوى ادّلعم الكبري الُمقّدم من قِبل بعض ادلول -كقطر وتركيا- 
 أّن هناك حدودا للنشاط السيايس وهو ما أاعق أّي تطوير حمتمل 

ّ
للتنظيم إال

حلراك شبايب، خاصة مع صعوبة توجيهه واتّلحكم فيه وهو ما جيعل كثري من 
بها من حني آلخر.

ُ
القيادات حريصة ىلع َكبح حراك خن

لك ذلك حيول دون استفادة اتلنظيم منهم تلجاوز أزماته يلنتج عن ذلك:

فق 
ُ
أ فيه دون  يَعيشون  انّلفيس واالجتمايع اذلي  أزمات االغرتاب  تعمق 

منظور تلرُبز ُصورتني من الُمعاناة؛ أّوهلما تزايد معدالت االكتئاب يف أوساطهم 
زماتهم وِغياب ادّلعم انّلفيس)1(، وثانيهما 

َ
وء بعضهم لإلنتحار يف ظل تَزايُد أ

ّ
وجل

امتداد أزمات عدم اتّلكيف االجتمايع اذلي يُعاين منها الكبار إىل األطفال، 
وهو ما تَعكسه بعض املشالك الصحية ألطفاهلم -كتأخر الكالم، فرط حركة، 
تقديم  يف  ُمتخصصة  عربية  جهات  غياب  ظل  يف  اتلوحد-  سمات  بعض  مع 

ادّلعم املطلوب، وهو ما عّمق من ُضغوط اآلباء)2(

شهادتين شخصيتين لـ »عمر مجدي« على صفحته الشخصية، األوىل: 16 أكتوبر 2019، على الرابط التالي:   )1(
https://cutt.us/kggh0 :والثانية:  17 أكتوبر 2019، على الرابط التالي  ، https://cutt.us/IoK3y

مقابلة للباحث مع عضو سابق بالجماعة يُقيم بتركيا ويتحفظ على ذكر اسمه، 26 فبراير2020.  )2(
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إستخدام اجلنسية الرّتكية اإلستثنائية كأداة َضغط ىلع من تَراهم القيادات 
بمقابل  اتّلنظيم-  من  تَزكية  للحصول عليها وجود  يتسلزتم  »ُمتمردين« حيث 
مايل أو ُمقابل َوالء- وهو ما َدفع ُعموم الَقواعد الغري ُمتنفذين إىل: االستفادة 
من اإلقامة اإلنسانّية واليت تُمّكنهم من ابَلقاء الَقانوين دون الُقدرة ىلع ُمغادرة 
الّسيايس  اللّجوء  طلب  أو  أطول-  َوقُت  تأخذ  إجراءاتها  اكنت  -وإن  تُركيا 

لربيطانيا وغريها من ادلول اليت تُتيح ذلك.

ثانيا:	مسارات	انلخب	الشبابية	باخلارج

ق األزمات الّسياسّية واتّلنظيمّية وُطول  أمام تلك األوضاع ادّلاخلية وتَعمُّ
َسنوات الرّصاع تَنوَّعت َمسارات انّلخب الّشبابّية باخلارج حنو تَوجهني؛

الُعزلة الّسياسية بناء ىلع رَغبة ذاتّية باالبتعاد عن أّي نشاٍط سيايس يف ظل 
تَنايم اإلحباطات الّشخصية من تناقض َمواقف قيادة اجلماعة الُمرتاكمة وُسوء 
أدائهم، وَعدم َكفاءة الُمتصّدرين يف الَعملية الَسياسّية. يلتبَع ذلك قرار بالَمزيد 
َدوائر  مع  تماس  أي  ُدون  الّشخصية  احلَياة  تَسيري  ىلع  اذّلايت  اإلنكفاء  من 
نَشاطهم الّسيايس الّسابق عرب االخنراط يف سوق العمل اخلاص وفق الُمتاح، أو 
االستفادة من الِمنح اتّلعليمية الُمتوافرة بهدف تطوير املهارات اليت تُساعدهم 

ىلع الّصعود املهين ومن ثم الَمايل بهدف توفري حياة كريمة هلم ولعوائلهم.

برضورة  إيمانًا  سواء  التّشغيلّية:  اتّلنظيم  ُمؤسسات  يف  اإلخنراط  تَعميق 
القائمة،  السياسية  اتّلنظّيم كهدف أىلع حلني يتم جتاوز األزمة  استمرار حياة 
توزيع  يتم  يكن  ما  وأيّا  وأمنيًّا.  مايلًّا  ُمستقرة  شخصية  أوضاع  لضمان   أو 
الُقبول  وُمستوى  اتّلنظييم،  وثقله  ودوائر عالقاته  إماكنياته،  وفق  -لُكٍ  هؤالء 
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الّشخيص اذلي حَيظى به- ما بني األنشطة االستثمارّية أو اإلعالمّية الُمختلفة، 
ومنهم من يُدفع به دلوائر الُمساعدين لكبار الِقيادات.

جُممل  ىلع  فعل  كرد  ادّلينية«  األفاكر  من  »باالنفالت  اتّلنظيم؛ إما  جتاوز 
تلجاوز  حاًل  قيادتهم  وخطابات  بادّلين  جَيدوا  لم  حيث  الّراهنة  األوضاع 
الواقع الُمعاش، أو »باالخنراط يف أفاكر جهادية« حيث سبق ورُصدت نماذج)1( 
اإلسالمية  ادلولة  سابقا– أو  انّلرصة  الشام-  فتح  جبهة  إىل  انّضموا  لُمتحولني 
سواء يف سوريا أو يلبيا. وهو ما فَّصلتُه بعض الصفحات الّشخصية ىلع مواقع 

اتلواصل االجتمايع يف نعيها للعديد من تلك احلاالت.

خالصات

تسبب اإلختالف اتلنظييم حول أولويات الَعمل وإدارة األزمة السياسية 
يف حتجيم واقع الشباب يف اتّلنظيم خوفا من أي تطور يفقد القيادات السيطرة 
اليت حتكم مسار اجلماعة مع ادلول  السياسية  اتلوازات  اتلنظيم يف ظل  ىلع 
املستضيفة هلا باخلارج. تَلظل ُحدود فاعلية انّلخب الّشبابية اإلسالمية احلَركية 

يف اخلارج ُمرتبط بعّدة ُمؤثرات أبرزها:

مدى قُدرة قيادة اتّلنظيم احلايلة -مثلة يف إبراهيم منري – من عدمه ىلع 
ييد 

َ
بها الشبابّية انلوعية، وحت

ُ
ديد ُمؤسسات اجلماعة العتيقة باالستفادة من خن

َ
جت

يَتجاوز  ِسيايس  ثم  تَنظييم  َمرشوع  بَلورة  سبيل  يف  وتَوابعهم  األزمة  ِقيادات 
األوضاع القائمة.

أسامة الصياد- محمود العناني، في الطريق من رابعة إلى سوريا: كيف يذهب شباب اإلخوان إلى »الجهاد«،   )1(
https://cutt.us/lP6Mh :موقع اضاءات، 1سبتمبر 2016، على الرابط التالي
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عن  فضال  منري  إبراهيم  إدارة  مع  سواء  انلويع  العمل  جمموعة  تفاعل 
تصوراتها جتاه أدوار الشباب يف الفرتات القادمة خاصة مع إعالنهم مؤخرا عن 
انتخابهم جملس شورى اعم جديد تمهيدا النتخاب مكتب اعم جديد تعمل يف 

ضوء تصوراتها ىلع »تثوير األمة« إلحداث اتلغيري.

وجود رغبة ذاتّية من قبل الَفاعلني الّشباب ىلع إاعدة االشتباك اجلّدي مع 
الَمشهد الّسيايس، وهذا حَيتاج إىل وُجود قيادة يُمكنها حشد اتلنظيم بَفاعلية، 
أو  النسيب  باالنفتاح  اجلماعة سواء  العامة جتاه  الّسياسات  تَغيري يف  مع وجود 

تصعيد حاد يف املواجهات الُمناهضة.

وُجود َموقف ِسيايس حَميل ودويل قابل للّتفاعل الُمقابل مع أي طرح إساليم 
يَنشأ عن أي تَغيريات حُمتملة يف أداء اتّلنظيمات اإلسالمّية الُمعارضة والّساعية 

للّتفاوض ىلع الَمزيد من الُمكتسبات.

يف  األقل  -ىلع  اتّلأثري  َضعيفة  اتّلحوالت  تلك  من  أّي  فُرص  فإن  وعليه؛ 
الَمدى الّقصري- يف ظل:

َمسارات  تَقاطع  القيادة ومسار احلل، فضاًل عن  االنقسام حول  استمرار 
فِكري  َموقف  دون  العنف،  مارسة  عرب  اجِلهادية  اتّلنظيمات  مع  اتّلنظيم 

وتَنظييم َحاِسم جِتاه تلك اتّلحوالت الَمرجعّية الَقائمة.

مع  حُمتمل  تَعاون  أّي  جتاه  الّسياسّية  الُمكونات  خُمتلف  بني  اثلّقة  ِغياب 
اإلٍسالميني يف ِظل َسابق الُممارَسات اإلقصائّية الُمتبادلة. وهذا ما جَيعل الَوزن 
الّسيايس للنُخب الّشبابية احلركّية غري واضح الَمعالم، وقابل ألّي تطور يف حال  
طر القائمة، 

ُ
تَوافر أّي ُمؤثر يدفع باجتاه ِحراك ِسّيايس ذي طابٍع َتَمرُّدي ىلع األ

وهو ما يبرش به بيان«املكتب العام«.





)5( 
 الهيكل التنظيمي وآلية العمل:

كيف تبدو حركة حسم من الداخل؟

أمحد	سلطان

مّرت مجاعة اإلخوان املسلمني بعدد من اتلحوالت الفكرية واتلنظيمية، 
املسلح  للعنف  اجلماعة  توسع جلوء  األبرز اكن  اتلحول  منذ اعم 2013، لكن 
املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أن  رغم  اجلديدة،  السلطة  ملواجهة  وسيلة  باعتباره 
يف  اثلاين  اتلأسيس  )منذ  اعًما،   40 من  أكرث  مدار  ىلع  نفسها،  تقديم  حاولت 
املسلمني  اإلخوان  اعتصام  فض  وعقب  اإلصالحيني.  ثوب  يف  السبيعينات( 
يف ميدان رابعة- رشيق القاهرة يف أغسطس 2013، تشلكت جلنة من اجلماعة 
تم  واليت  العليا  اإلدارية  اللجنة  باسم  أيًضا  ُعرفت  ادلاخلية،  األزمة  إلدارة 
إقرارها من جملس الشورى العام لإلخوان يف فرباير 2014، وينسب هلا تأصيل 

ورشعنة العنف املسلح داخل اجلماعة)1(. 

العنف داخل اإلخوان جاءت من منطلق  نعترب أن حتوالت  أن  ويمكن 
تم  املسلح  العمل  حنو  اتلحول  أن  بمعىن  واتلنظيمية،  االجتماعية  الصريورة 
بالفعل، ومن ثم تبعته اتلنظريات الرشعية اليت أعدتها اهليئة الرشعية جلماعة 
لالنقالب«،  الشعبية  املقاومة  »فقه  بعنوان:  ُكتيب  يف  وأصدرتها  اإلخوان، 

حديث تاريخي مع الدكتور مجدي شلش عضو اللجنة اإلدارية العليا لإلخوان، م س.  )1(
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إضافًة دلراسات أخرى أقل شهرة صدرت عن ما يُعرف بإدارة اللجنة الرشعية 
للحراك املسلح)1(.

حدة العنف التكتيكات 
املستخدمة

الحركة 
اإلخوانية 

املسلحة

موجة العنف

متدنية – إشعال انلريان
– استخدام قنابل 

املولوتوف
– إطالق انلريان 

من األسلحة 
الصغرية

- حركة إعدام
- حركة مولوتوف

- حركة ولع
- حركة جمهولني

املوجة األوىل
منتصف 2013 

حىت أواخر 2014

متوسطة إىل 
مرتفعة

-عبوات ناسفة
– إطالق انلريان.

– عمليات اغتيال

– حركة املقاومة 
الشعبية.

– حركة العقاب 
اثلوري

املوجة اثلانية
أواخر 2015 

وحىت منتصف 
.2016

مرتفعة – عمليات اغتيال
– سيارات مفخخة

– عبوات ناسفة
– كمائن وإاغرة

– حركة سواعد 
مرص )حسم(.
– لواء اثلورة.

املوجة اثلاثلة
يويلو 2016 
وحىت اآلن

نص التحقيقات في القضية 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا )معروفة بحسم 2 ولواء الثورة(.  )1(
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يف  ونما  الوقت،  بمرور  تصاعديًا  منحىًن  املسلح  اإلخواين  احلراك  اختذ 
وتمزيت  اآلن،  وحىت   2013 منتصف  من  بدايًة  متعاقبة  ثالث  موجات  صورة 
ىلع  املسلحة  احلراكت  واعتماد  اإلرهابية،  العمليات  حدة  بزتايد  موجة  لك 
من  كاًل  األخرية،  املوجة  خالل  ظهرت  حىت  فتاًك،  أكرث  وتكتياكت  أدوات 
احلراكت  تلك  أن  من  وبالرغم  اثلورة.  ولواء  )حسم(،  مرص  سواعد  حركيت 
تمثل  أنها  إال  احلايلة-  الفرتة  يف  املرصية–  لدلولة  وجوديًا  تهديداً  تشلك  ال 
اإلسالمية يف سيناء ادلولة  تنظيم  يتعدى خطر  قد  املدى،  أمنيًا طويل   خطًرا 

 »والية سيناء«.

إىل  اتلنظيمية حلركة حسم، البد من اإلشارة  ابلنية  دائرة  إىل  الولوج  قبل 
العوامل واألسباب اليت أدت تلطور موجات العنف اإلخواين منذ 2013 )1(( واليت 
أدت لظهور حركة سواعد مرص )حسم( كفاعل ىلع الساحة، ألن تلك العوامل 
أثرت بشلك مبارش ىلع تطور اهليلك اتلنظييم للحركة. ويمكن أن نعزو تطور 
العمل املسلح وظهوره يف نسخته األحدث )حسم(، إىل عدد كبري من العوامل، 

أهمها:

 اخلربة األمنية والعسكرية اليت اكتسبها عنارص احلراك اإلخواين، خالل 
العمل املسلح.

دول  عرب  اإلخوان  نشطاء  تلقاه  اذلي  والعسكري  االستخباري   ادلعم 
)كرتكيا وقطر(، وحراكت مسلحة أجنبية)2(.

مراجعة بيانات الحراكت اإلخوانية المسلحة عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي )تويتر،   )1(
وتيليجرام( إضافًة لمدونة العقاب الثوري.

تشير عدة وثائق صادرة عن جهاز األمن الوطني المصري )االستخبارات الداخلية( إلى تورط االستخبارات   )2(
التركية والقطرية في دعم وتدريب عناصر الحراكت اإلخوانية المسلحة بمصر، وأكد عدد من نشطاء تلك 

الحراكت أنهم تلقوا تدريبا على أيدي عناصر االستخبارات التركية بماليزيا والسودان.
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انضمام عنارص من تنظيم القاعدة، وخاصًة العائدين من ساحات الرصاع 
يف سوريا ويلبيا)1(.

ادلعم واتلمويل اذلي قدمته املاكتب اإلدارية لإلخوان باملحافظات، جبانب 
شباكت حتويل األموال اإلخوانية اليت نشطت من خارج مرص )كخلية الكويت 
الفيويم،  اعطف  أبوبكر  أعضائها  بني  من  اكن  املثال()2( واليت  سبيل  ىلع 
انلاشط حبسم واملتورط يف حماولة اغتيال انلائب العام املرصي املساعد. ورغم 
أجهزة  وجنحت  القوية،  األمنية  الرضبات  من  عدًدا  تلقت  حسم  حركة  أن 
أثبتت قدراتها ىلع  أنها  إال  األمن املرصية يف تفكيك عدد كبري من خالياه، 
اتلعايش واالستمرار، وذلك يرجع- بشلك أسايس- إىل طريقة تكوين اخلاليا 
وتعتمد  اتلنظيم«،  ال  »انلظام  بطريقة  احلركة  بُنيت  اتلنظيمية.  احلركة  وبنية 
مرتبطة  وغري  تام،  بشلك  منفصلة  عنقودية  خاليا  إنشاء  ىلع  الطريقة  تلك 
اهلدف  لوحدة  إضافًة  والرشيع،  السيايس  واملنهج  املشرتك،  باالسم  سوى 
سقطت  إذا  اتلنظيم  اكمل  انكشاف  عدم  الطريقة  هذه  وتضمن   اتلنظييم، 

بعض اخلاليا)3(.

اعترافات محمود محمد هاني قبالن في القضية 420 لسنة 2017، وهو متورط عضو سابق بتنظيم القاعدة   )1(
في سوريا، وأحد عناصر الخلية التي خططت الغتيال الرئيس المصري )عبد الفتاح السيسي( متاح على 

https://cutt.us/WTAgm :الرابط التالي
»الراي« تنشر القصة الكاملة لخلية »اإلخوان« المصرية اإلرهابية في الكويت، جريدة الرآي، 14 يوليو 2014،   )2(

https://cutt.us/BIm25 :متاح على الرابط التالي
أبومصعب السوري، دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية، )نسخة إلكترونية، ط1/ ديسمبر 2004(، ص 1399،   )3(

1400
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اهليلك	اتلنظييم	حلركة	حسم

بانلظر إىل ابلنية اتلنظيمية للحركة جندها ىلع انلحو اتلايل:

1-	القيادة	العامة	للحراك	املسلح

عن  مبارش  بشلك  ومسؤولة  وأنشطتها،  احلركة،  إدارات  مجيع  ىلع  ترشف 
أبوهاجر  السعيد  وحممد  كمال،  حممد  القياديني  ترأسها  اتلنفيذ)1(،  جممواعت 
قبل مقتل األول واعتقال األخري، ويرشف عليها حايلًا كاًل من حيىي موىس)2(، 

وعالء يلع السمايح)3(.

2-	اللجنة	الرشعية

تتويل إعداد الربامج وادلورات الفكرية الالزمة للتأصيل الرشيع للعمليات 
انلوعية املسلحة وترسيخ األفاكر واملفاهيم اجلهادية دلى عنارص احلركة، ومن 

مراجعة كل  ذلك  وتضمن  التنظيمي،  الهيكل  تحديد مالمح  في  والرصد  والتقصي  الرصد  اعتمدنا على   )1(
ملفات التحقيقات مع عناصر الحراك المسلح )قضية حسم 2 ولواء الثورة- قضية محاولة اغتيال النائب 
العام المساعد – قضية طالئع حسم، وأخيًرا القضية 314 لسنة 2016 أمن دولة عليا(، ومراجعة اإلصدرات 

المرئية والبيانات اإلعالمية الصادرة عن الحركة، إضافًة لحوارات المسؤوليين اإلعالميين لها.
طبيب عظام، حاصل على ماجيتسير الطب والجراحة من جامعة األزهر بالقاهرة، التحق بمكتب وزير   )2(
الصحة المصري في نوفمبر 2012، وُعين متحدثًا رسميًا لوزارة الصحة في فبراير 2013، وظل في منصبه حتى 
بعد أسابيع قليلة من عزل الرئيس األسبق محمد مرسي، سافر إلى تركيا في سبتمبر 2013، واتهمته األجهزة 
األمنية المصرية بالتخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري األسبق المستشار هشام براكت، كما تتهمه 
بالمشاركة في قيادة حركة سواعد مصر، أدرجته 4 دول عربية )مصر، والسعودية، واإلمارات، والبحرين( 
أمنيًا،  للمطلوبين  الحمراء  النشرة  في  اسمه  »اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  ووضعت  اإلرهاب،  قوائم  على 
وتقول عدد من وسائل اإلعالم المصرية والعربية إنه أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين.
من مواليد 1986 بقرية دلجمون محافظة الغربية، انضم لجماعة اإلخوان المسلمين، كان عضًوا بإحدى   )3(
الشعب، وعقب اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسي في يوليو 2013، عمل بموجب تكليف من قيادات 
جماعة اإلخوان المسلمين )جبهة محمد كمال( على إعادة هيكلة وتأسيس مجموعات العمليات النوعية، 
اإلرهابية  الهجمات  وراء عشرات  بالوقوف  المصرية  األمن  أجهزة  وتتهمه  سواعد مصر،  وتشكيل حركة 

أبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في سبتمبر 2016.



84

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

أبرز أعضائها جمدي شلش –عضو اللجنة اإلدارية العليا اثلانية-، حممد صالح 
شداد املدرس بكلية أصول ادلين جامعة األزهر سابًقا.. ويتبعها وحدتان هما؛

أ(	وحدة	اتلأصيل	الرشيع

مسؤولة عن اتلأصيل للعمليات املسلحة وإعداد األحباث الالزمة ذللك، 
وأصدرت كتيبني بهذا الشأن هما: الوقوف يف وجه الظاملني- وحماربة الفاسدين.

ب(	وحدة	املناـهج

إطار  يف  احلركة  لعنارص  تُدرس  اليت  املناهج  إعداد  عن  مسؤولة  ويه 
املسلحة واالنتحارية، ويتبعها »جمموعة  للعمليات  إعدادهم فكرًيا وتأهيلهم 
املناهج اتلثقيفية )رشعية، وأمنية، وعسكرية(  اإلعداد« املسؤولة عن إعداد 
ويتم تلقني هذه املناهج ألفراد احلركة عرب دورات تُعقد يف معسكرات ومقرات 

احلركة اآلمنة.

3-	إدارة	اللجنة	املايلة

ويه مسؤولة عن تمويل عمليات احلركة، وتوفري الرواتب الشهرية ألعضاء 
احلركة،  أبناء  من  واملقتولني  املعتقلني  ألرس  الشهرية  اإلاعنات  ودفع  احلركة، 
وتتلىق تمويلها عرب شباكت حتويل األموال اإلخوانية، إضافًة تلرباعت أعضاء 
اجلماعة، وخصصت اإلدارة راتب شهري للمشاركني يف العمل املسلح يرتواح 

مابني 500: 1000 جنيه.
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4-	إدارة	اللجنة	اإلعالمية

وحسابتها  احلركة  منصات  ىلع  النرش  ومتابعة  اإلصدارات  إعداد  وتتوىل 
وإعالم  مرص–  سواعد  حركة  قنايت  وإدارة  االجتمايع،  اتلواصل  وسائل  ىلع 
للتواصل االجتمايع. ويشغل خادل سيف ادلين  تيليجرام  املقاومة ىلع تطبيق 
املتحدث اإلعاليم حلركة سواعد مرص، وأجرى حواًرا  –اسم حريك- منصب 
واحًدا نرش يف ستمرب 2018 ضمن، العدد الـ14 لـ»جملة لكمة حق« اليت يصدرها 

حمسوبون ىلع اجلماعة من تركيا. ويتبعها: 

أ(مكتب	اإلعالم	العسكري)1(

أعد  حيث  اإلرهابية،  والعمليات  اتلدريب  معسكرات  بتصوير   املعين 
من  لقطات  تضمنا  واذلين  الرصاص(،  و)أزيز  )قاتلوهم(،  إصداري  املكتب 

تدريبات عنارص احلركة، وأخرى تلنفيذ هجمات إرهابية.

ب(	اللجان	اإللكرتونية	اإلعالمية

 مسؤولة عن متابعة املواقع اإلخبارية وصفحات وسائل اتلواصل االجتمايع 
ورفع تقرير أسبويع بها للقيادة العامة.

5-	اجلهاز	األمين	واالستخباري

يتوىل إعداد قواعد ابليانات املختلفة للحركة، واتلأكد من اتباع عنارصه 
إلجراءات األمن والسالمة، إضافًة جلمع املعلومات ورصد األهداف وتدوينها 

ببنك األهداف، ويتبع هذا اجلهاز :
أزيز الرصاص، اإلصدار الثاني للحركة )مايو 2017(.  )1(
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أ(	إدارة	متابعة	الوحدات	اإلدارية

مسؤولة عن تأمني ابليانات اخلاصة بعنارص احلركة، واتلأكد من اتباعهم 
األرشيف  بلجنة  يعرف  ما  اإلدارة  هذه  ويتبع  والسالمة،  األمن  تلعليمات 
أعضاء  بيانات  بكافة  االحتفاظ  عن  املسؤولة  األفراد(  شؤون  أو)جمموعة 
حركة سواعد مرص، وإبالغ ذويهم يف حالة تعرضهم للقتل، أو االعتقال، ورفع 
تقارير للجنة املايلة تلتوىل توفري اإلاعنات الشهرية ذلوي املعتقلني واملقتولني.

ب(	إدارة	املعلومات،	ويتبعها

الرصد  ىلع  متقدمة  تدريبات  أعضاؤها  املركزي: يتلىق  الرصد  جممواعت 
 wave واملراقبة، ويستعملون أدوات متطورة كأجهزة اكرمن يج يب إس، وأجهزة
للرصد، جبانب نظارات امليدان العسكرية، وغريها، وهم مسؤولون عن إعداد 
تقارير رصد لألهداف املرصودة من قبل القيادة العامة للحراك، وتشري حتريات 
جهاز األمن الوطين املرصي إىل أن أعضاء حسم شلكوا جمموعة من املخرتقني 
)اهلاكرز( الخرتاق أجهزة احلاسب اآليل وأجهزة االتصاالت، واكمريات املراقبة 

الستغالهلا يف عملية الرصد.

بنك األهداف: تُسجل به نتائج تقارير الرصد، اليت تُرفع للقيادة العامة.

6-	اجلهاز	العسكري

ويندرج حتت القيادة العامة، وهو وحدة تنظيمية كربى مقسمة إىل إدارات 
وجممواعت اكتلايل:
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أ(	إدارة	العمليات

تتوىل تنفيذ العمليات اإلرهابية ضد األهداف الكربى اليت تُرصد من قبل 
إدارة املعلومات، وتنبثق عن إدارة العمليات 7 جممواعت مركزية، يه:

وتسليمها  املتفجرة  العبوات  تصنيع  عن  اتلصنيع: مسؤولة  جمموعة	
ملجمواعت اتلنفيذ الستخدامها يف العمليات اإلرهابية.

جمموعة	اتلنفيذ:	أفراد خمتارون بدقة ويتمزيون بقدرات نفسية وجسمانية 
اعيلة، خيتارون تلنفيذ اهلجمات اإلرهابية.

وفقا  املجمواعت  لعنارص  ادلعم  اللوجيسيت: تُوفر  ادلعم	 جمموعة	
الحتياجاتهم.

اليت تستخدم  اتلنظيمية  املقار  بانتقاء وجتهزي  التسكني: تضطلع  جمموعة	
األسلحة  وإخفاء  اتلنظيمية  اللقاءات  وعقد  اهلاربة  احلركة  عنارص  إيواء  يف 

واألدوات املستخدمة يف تنفيذ العمليات اإلرهابية

جمموعة	اتلنكر: يدرب عنارصها أعضاء املجمواعت يلع أسايلب اتلنكر.

لعنارص  الشخصية  حتقيق  أوراق  بزتوير  عنارصها  الزتوير: يقوم  جمموعة	
احلركة الستخدامها يف حتراكتهم.

والعبوات  األسلحة  وإخفاء  ختزين  عن  اتلخزين: مسؤولة  جمموعة	
املتفجرة وتدبري معسـكرات اتلدريب وإعدادها، باتلنسيق مع إدارة اتلدريب 

العسكري.
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ب(	قوات	حسم	اخلاصة	»صقور	احلسم«)1(

العمليات، وتعرف خلية صقور  إدارة  تندرج خلية صقور احلسم، ضمن 
أزيز  إصدار  ضمن  اخللية  هذه  وظهرت  اخلاصة،  القوات  خنبة  بأنها  حسم 
)رشق  نرص  بمدينة  عنارصها  وقتل  رشطة  لسياريت  مهامجتها  أثناء  الرصاص، 

القاهرة(، ويتمزي عنارصها بتدريب وتسليح خاص.

7-	ـهيلك	العمليات	باملحافظات

خبالف املجمواعت املركزية للحركة، تنشط خاليا عنقودية يف املحافظات-
لـ4  قسمتها حسم  اليت  احلاجة-  املركزية حبسب  املجمواعت  دعًما من  تتلىق 

قطااعت رئيسية، اكتلايل:

القطاع	املركزي: ويشمل حمافظات )القاهرة، واجلزية، والقليوبية(.

املنوفية-  ابلحرية-  )اإلسكندرية-  حمافظات  الشمايل: ويشمل  القطاع	
الغربية- كفر الشيخ- ادلقهلية(.

القطاع	اجلنويب: ويشمل )الفيوم وبين سويف(.

قطاع	الصعيد: ويشمل حمافظات )املنيا- أسيوط- قنا- سوهاج- األقرص- 
أسوان(.

وُيالحظ أن املحافظات املذكورة ضمن القطااعت الرئيسية حلسم، يه ذات 
املحافظات اليت نشطت فيها حركة العقاب اثلوري )قبل تأسيس حسم(، ويه 

أزيز الرصاص، مصدر سابق.  )1(
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ذات املحافظات اليت وافقت املاكتب اإلدارية لإلخوان بها ىلع اتلحول للعمل 
املسلح وفًقا تلنظريات »فقه املقاومة الشعبية لالنقالب«)1(.

ويتشلك اهليلك اتلنظييم للك حمافظة اكتلايل:

القيادة	: مسؤولة عن إدارة خاليا العمل املسلح يف نطاق املحافظة.

القطااعت	الفرعية: تنقسم لك حمافظة إىل 3 قطااعت فرعية، يرشف ىلع لك 
قطاع منها قيادي بالعمل املسلح.

الوحدات: ينبثق عن لك قطاع فريع وحدتني للك منهما مسؤول منفصل.

اخلطوط: تنقسم لك وحدة إىل 3 خطوط مستقلة، ويتوىل مسؤولو اخلطوط 
توجيه املجمواعت اتلنظيمية األدىن، كما أنهم يقومون بعملية جتنيد واستقطاب 

عنارص جديدة للحراك املسلح.

 4 إىل  جمموعة  لك  وتنقسم  جممواعت،   3 إىل  خط  لك  املجمواعت: ينقسم 
خاليا.

)الرصد،  خاليا  مابني  الوظييف  دورها  باعتبار  اخلاليا  اخلاليا: تصنف 
وادلعم اللوجيسيت، واتلصنيع، واتلنفيذ(، ولك خلية مسؤول مرتبط بمسؤول 
املجمواعت، وتتكون اخللية من 3: 5 أفراد مدربني ىلع العمل املسلح، وراعت 
احلركة يف طورها اثلاين انتقاء أفراد اخلاليا من األشخاص اذلين لم يسبق هلم 
املعرفة ببعضهم ابلعض، حىت ال تسقط لك اخللية بمجرد سقوط أحد أعضائها، 
من جممواعت  كبري  نتيجة سقوط عدد  األوىل  للمرة  اهليلكة  إاعدة  بعد  وذلك 

العمل املسلح يف 2016.
حديث مجدي شلش عن تلك المحافظات في لقاءه عبر فضائية مكملين )مرجع سابق(.  )1(
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املشفر:  االجتمايع  اتلواصل  تطبيقات  ىلع  حسم  حركة  أفراد  ويعتمد 
)تيليجرام، وثريما، والين، وواير( تلاليف رصد األجهزة األمنية هلم.

8-إدارة	اتلدريب	العسكري

يلع  احلركة  عنارص  بتدريب  املعنية  اتلدريب  جممواعت  من  وتتكون 
وتنفيذ  املتفجرة  العبوات  تصنيع  وأسايلب  املختلفة  األسلحة  استخدام 
االغتياالت والعمليات اإلرهابية، ويه مسؤولة عن املعسكرات اليت أنشأتها 
نشئت إدارة اتلدريب معسكرات داخل وخارج القطر املرصي داخل 

ُ
احلركة. أ

بعض الشقق السكنية، ويف املناطق الصحراوية، السيما يف ابلحر األمحر وسيناء 
وأسوان، وأمكن ألجهزة األمن أن ترصد وتفكك معسكري صحراء أسوان، 
بتليق اتلدريبات  بينما اعرتف عنارص احلركة يف اتلحقيقات  وابلحر األمحر، 
العسكرية خارج ابلالد يف عدة معسكرات منها: )معسكر اخلرطوم، ومعسكر 
يح بري، ومعسكر يح أزهري، ومعسكر يح الرياض، إضافًة ملعسكر مدينة 
تدريبًا  احلركة  أعضاء  تلىق بعض  بور سودان(، كما  عطربة، ومعسكر مدينة 
استخبارًيا خاًصا بأحد فنادق مالزييا، ىلع أيدي خرباء أمنيني، وبإرشاف من 
يف  احلركة  تسخدمها  اليت  اتلدريب  معسكرات  ظهرت  كما  السمايح.  عالء 
إصدار »قاتلوهم«، وأظهر اإلصدار أوجه اتلدريب انلظري داخل قاعة صغرية 
بها ما يزيد عن اثلالثني شخًصا، وحمارض يرشح شيئًا ما يف منطقة صحراوية 
مستخًدما جهاز بروجيكتور والب توب جبوارهما عدًدا من الكتب. وتضمنت 
اتلدريبات اليت تلقاها أعضاء احلركة إعداد العبوات املتفجرة، وحرب املدن، 
القنص(،  بنادق  جرينوف،  يج،  )أريب  املتطورة  انلارية  األسلحة  واستخدام 
وشارك يف اتلدريب داخلها مدربون عسكريون من كتائب الشهيد عز ادلين 
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القسام اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية محاس. ويبدو من اهليلك 
اتلنظييم السابق مدى اتلطور اذلي وصلت هل حركة حسم، وهو أحد عوامل 

بقائها رغم الرضبات األمنية القوية اليت نفذتها أجهزة األمن املرصية.

نموذج	ترتيب	وتنفيذ	عملية	إرـهابية

األنشطة  من  متداخلة  سلسلة  عرب  )حسم(،  مرص  سواعد  حركة  تعمل 
العليا  القيادة  وتعطي  جديدة،  عملية  أي  تنفيذ  قبل  تتم  اليت  واتلفاعالت 
املسلح(،  العمل  )وحدات  األدىن  للمستوى  توجيهاتها  باخلارج(،  )املتواجدة 
أحد  القيادة  وتُكلف  هلا.  كودي  اسم  اختيار  يتم  اليت  العملية  ضمن  وذلك 
جممواعت الرصد املركزي أو خاليا الرصد باملحافظات )يف هذه احلالة يكون 
اتللكيف من املسؤول اتلنظييم داخل املحافظة بناًء ىلع طلب القيادة من خارج 
ابلالد( بإجراء استطالع لعدد من األهداف اليت اغبًلا تكون حمددة من قبل، 
ويقوم الرّصاد بإعداد تقارير مابعة تفصيلية لألهداف اليت تم رصدها. وتشمل 
تأمينه، واالحتياطات اإلضافية  اهلدف ومستوى  الرصد حتديد طبيعة  عملية 
للتأمني،)اكمريات املراقبة، وأجهزة اإلنذار..(، وخطوط سري األهداف املتحركة 
تُرفع  مهمتها،  من  الرّصاد  فراغ  عقب  هامة..(.  شخصية  موكب  أمين،  )قول 
اتلنفيذ  العليا جمموعة  القيادة  ثم حتدد  املسلح، ومن  العمل  اتلقارير ملسؤويل 
اشتباك  مفخخة،  سيارة  )تفجري  العملية  تنفيذ  بها  سيتم  اليت   والطريقة 
كما  الرصد.  تقارير  تضمنتها  اليت  اتلفاصيل  املجموعة  وتعطي  إلخ(،  مبارش.. 
الالزمة  األدوات  بتوفري  اللوجيسيت  ادلعم  جممواعت  العليا  القيادة  تكلف 
العملية  اكنت  ولو  مزورة..(،  هويات  أسلحة،  )سيارات،  اتلنفيذ  ملجمواعت 
القيادة  تُكلف  املفخخة،  السيارات  أو  انلاسفة  العبوات  عرب  تنفيذها  سيتم 
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جممواعت اتلصنيع بتجهزي العبوات أو تفخيخ السيارات، وتركها يف منطقة ما 
)نقطة اتصال ميتة (، لضمان عدم اتلقاء جممواعت اتلصنيع بمجمواعت ادلعم 
رب القيادة العليا، أعضاء خلية اتلنفيذ 

ُ
اللوجيسيت، أو جممواعت اتلنفيذ. ثم خت

باملاكن اذلي يوجد به األدوات واملعدات اليت سيتم استخدامها يف العملية، كما 
تضع القيادة يف بعض األحيان خطة تنفيذ العمل )العمليات الكربى(، وُيرتك 
ألعضاء خلية اتلنفيذ اختيار اخلطة يف بعض األحيان. وتتم لك املراسالت بني 
القيادة العليا وبني املجمواعت باستخدام وسائل اتلواصل االجتمايع املشفر، 
تستخدم  كما  للطرفني،  سلًفا  معروفة  للتواصل  خاصة  أكواد  وباستعمال 
املجمواعت طريقة )نقطة االتصال امليتة، أو الصندوق امليت( يف تبادل املعدات 
السابقة  الطريقة  وتضمن  بعضها.  إىل  املجمواعت  تتعرف  ال  حىت  والسالح، 
إذ سقطت أي جمموعة أو خلية منهم، وذلك  عدم انكشاف لك املجمواعت 
ابلالد  خارج  املتواجدة  »القيادة«  يه  املجمواعت  لك  بني  الوحيد  الرابط  ألن 

واليت توجه املجمواعت عرب برامج اتلواصل املشفرة.

خاتمة

تفكيك  عقب  اسرتاتييج  كمون  مرحلة  يف  مرص،  سواعد  حركة  دخلت 
األمن لشباكت وخاليا عدة تابعة هلا خالل أعوام )2017، و2018، و2019(، إال 
أنها ما زالت نشطة عرب الفضاء االفرتايض عرب أذرعها اإلعالمية اليت تواصل 

اتلحريض ىلع العمل اإلرهايب.
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اليت اعتقلت  العنارص  تُعيد احلركة هيلكة خالياها وتعمل ىلع استعاضة 
أو قُتلت)1(، وتسىع النطالقة جديدة، قد تكون أخطر من انطالقتها األوىل. 
تهديد  يزيد عن  أو  يماثل  قد  األمد  أمنيًا طويل  تهديًدا  وباتلايل تشلك حسم 

تنظيم داعش.

اإلخواين،   – اإلخواين  اخلالف  بسبب  وجودية  مشكالت  احلركة  تواجه 
لكنها أثبتت أنها ما تزال قادرة ىلع اتلواجد رغم احتدام هذا اخلالف يف فرتات 
أو  أو ابلعيد عملية هجرة عكسية  القريب  سابقة. وقد جند خالل املستقبل 
للتنظيمات  انضمام عدد من عنارصها  عنه  ينتج  داخل حركة حسم،  تشظى 
اإلرهابية األخرى السيما تنظيم داعش وفرعه املحيل )والية سيناء(، أو تنظيم 
املدى  العنف يف  احلركة غري اعزمني ىلع وقف  أن عنارص  يبدو  إذ  القاعدة، 

القريب واملتوسط.

مجلة كلمة حق، العدد 14، سبتمبر 2018، حوار المتحدث باسم حركة حسم.  )1(





)6( 
التخلص من العبء أم تجميده: 

اإلخوان المسلمين وتحوالت تركيا تجاه مصر

إسالم	أبو	العز

انتىه اعم 2019 بمتغري جيوسيايس بالغ األهمية واخلطورة، تمثل يف تدحرج 
الرصاع بني مرص وتركيا إىل حافة الصدام العسكري املبارش يف يلبيا وجنوب 
إرادتها  فرض  يف  أنقرة  إخفاق  من  لسنوات  كتسلسل  أىت  واذلي  املتوسط، 
سواء  املتوسط،  رشق  اغز  من  مكنة  حصة  أكرب  حصد  إىل  الرامية  السياسية 
وادلويل،  اإلقلييم  الطاقة  أو يف سوق  ابلحرية،  واحلدود  اتلنقيب  ىلع مستوى 
ىلع  انعكست  كربى  تغريات  املاضية  السنوات  مدار  وىلع  بدوره  يشهد  اذلي 
ابلدلين،  ثنائية  تنحرص فقط يف  واجتماعية، ال  اقتصادية وسياسية  مستويات 
اليت تصاعدت حدة اخلالف بينهم انطالقًا من اإلطاحة حبكم مجاعة اإلخوان 
كأحد  وسياسيًا  وإعالميًا  ماديًا  هلم  الرتيك  انلظام  ودعم   ،2013 يف  املسلمني 
السنوات  يف  رسيعة  حتوالت  شهدت  اليت  لرتكيا،  اخلارجية  السياسة  أدوات 
تُعد  اليت  بـ»األردواغنية)1(«،  تسميته  ىلع  أصطلح  فيما  أكرث  تلتبلور  اتلايلة 
 جنوًحا شعبوًيا بشلك استعماري عن »العثمانية اجلديدة« اليت اكنت حىت 2011 
وليس  املنطقة  دول  مع  واتلاكمل  اتلعاون  ىلع  األقل-  ىلع  -نظرياًً  تقوم 
االصطدام بهم واتلدخل يف شؤونهم بشلك اقرب إىل حماوالت اهليمنة وفرض 

القرار السيايس.
 https://cutt.us/t0gX4 :ويكبيديا، على الرابط التالي  )1(
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يتعلق  فيما  املسلمني  اإلخوان  وموقع مجاعة  دور  املبحث  هذه  يسترشف 
املنطقة والعالم بشلك اعم وبالستاتيكو )1(  الكربى اليت حتدث يف  باتلحوالت 
السيايس أو الوضع الراهن بني القاهرة وحلفاءها من جهة وبني أنقرة ورشاكءها 
ما هو موقع  يتمحور حول سؤال مفاده  من جهة أخرى بشلك خاصة، واذلي 
يتماهون  هل  ألنقرة؟  احلتمية  االستدارة  هذه  من  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
معها أم يشلكوا عقبة يف طريقها أم سيفخخونها للعودة للمربع صفر والعيش 
بشلك  حماورهم  وبني  خاص  بشلك  ابلدلين  بني  العداء  حالة  ىلع  جانبهم  من 
أعم؟ وخاصة يف ظل بوادر تهدئة أقدمت عليها أنقرة كتكتيك سيايس فرضته 
وانتهت مؤخراً  أنقرة  بتصعيد عسكري من جانب  بدأت  اليت   2020 تطورات 
بكرس اجلليد بينها وبني القاهرة، وهو ما يستديع الوقوف ىلع مصري ما تبىق 
من مجاعة اإلخوان املسلمني إذا ما تطور هذا إىل إاعدة تطبيع للعالقات بني 

ابلدلين ىلع اكفة املستويات السياسية وادلبلوماسية.

أوال:	االقتصاد	واجلغرافيا..	والربوباغندا

يف  اكن  واذلي  املايض،  العام  نهاية  أنقرة  بدأته  اذلي  اتلصعيد  اصطدم 
اجلغرافيا  حمددات  تفرضه  اذلي  الواقع  بصخرة  طحني،  بال  ضجيج  معظمه 
يف  أنقرة  تلبدأ  واجليوسرتاتيجية،  العسكرية  القوة  وتوازنات  واالقتصاد 
أغسطس املايض باستدارة اجيابية )2( نوعية جتاه القاهرة يه األكرب منذ 2013، 
وبشلك يتجاوز املناورات اتلقليدية لرتكيا حتت حكم رجب طيب أردواغن، 

https://cutt.us/60Mz8 :ويكبيديا، على الرابط التالي  )1(
سعيد عبد الرازق، إردوغان: ال مانع من الحوار مع مصر واتفاقها مع اليونان أحزننا، )الشرق األوسط، 19   )2(

https://cutt.us/rBSAw :سبتمبر 2020(، متاح على الرابط التالي
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اذلي بات يقوم بأدوار شديدة اتلداخل بني أمدية متنوعه منها الواقيع كرئيس 
ادلاخل  يف  تابعيه  حيشد  كـ«خليفة«  املتخيل  ومنها  تركيا،  وتأثري  حبجم  بلدل 
واخلارج ويستخدمهم تلحقيق أجندته اخلاصة اليت ينتقدها حىت رفاق دربه 
يف احلزب احلاكم واتليار اإلساليم هناك كلك. ويه األدوات اليت اُستهلكت 
أدواتها يف خمتلف الساحات اليت تتدخل فيها أنقرة يف العقد املايض، بما فيها 
كيان حبجم انتشار مجاعة اإلخوان املسلمني، اذلين باتت فاعليتهم قارصة عن 
الرتكية، وهو  السياسة اخلارجية  حتقيق أي منجز سيايس ىلع صعيد حمددات 
استدارة  ذلكرها-  املجال  يتسع  ال  وموضوعية  ذاتية  ظروف  -جبانب  حتم  ما 
تقوم ىلع أساس حمددات جيوسياسية وليست داعئية شعبوية غرضها تمجيد 
شخص وليس مصالح دول وجمتمعات. ضمن أدوات »األردواغنية« يف إدارة هذا 
الرصاع يف خمتلف بقاع املنطقة وربما العالم اكنت مجااعت اإلسالم السيايس 
املسلمني وحىت داعش، حيث دخلت مجاعة اإلخوان  بأنواعها، من اإلخوان 
املسلمني طّور من اتلقزم بدأ باتلحول عقب اإلطاحة بهم يف مرص2013 إىل ما 
يقارب مفهوم »اجلماعة الوظيفية«)1(، ولكن بما يناسب القرن اجلاري وىلع حنو 
أكرث انعزايلة واستعداء ملجتمعاتهم، كتمزي حتيم للطفرة الرسيعة اليت شهدتها 
تيارات اإلسالم السيايس يف املنطقة منذ 2011، واليت انتهت باندحارهم سواء 
باالنتفاض واللفظ أو بالقوة العسكرية، مثلما جرى مع داعش وأخواتها ىلع 

امتداد خارطة الرشق األوسط.

 لكن ما يمزي اإلخوان هو أنهم خالل أقل من 10 سنوات حتولوا من رشيك 
يرىق دلرجة املرشح املناسب لواكلة مصالح واشنطن ضمن حمور من حماور املنطقة 

 https://cutt.us/t0gX4 :ويكبديا، على الرابط التالي  )1(
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إدارة توازن وفرض  اذلي يضمهم جبانب تركيا وقطر، اكن قادراً ىلع  وحتديداً 
طر داعئية ومنصات بروباغندا 

ُ
رؤى بل وانتقاد هؤالء الرشاكء أحياناً، إىل جمرد أ

أدىن  تعد تصلح تلحقيق حد  لم  باطراد، وكأداة  فاعليتها  تتدىن  توظف بشلك 
هلا،  الراعية  ادلول  من  مبارش  تدخل  بدون  سياسية وجيوسياسية  أهداف  من 
واليت بدورها باتت تنظر إىل ما تبىق من مجاعة اإلخوان كعبء وعقبة يف طريق 
استدارة حتتمها الظروف ادلويلة واإلقليمية سواء ىلع مستوى ادلوحة ومنظمة 
اتلعاون اخللييج، أو ىلع مستوى رصاع رشق املتوسط وقطبيه يف القاهرة وأنقرة. 
انعكست  العالم  فإن هناك حتوالت جيوسياسية كربى يف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
بوادرها ىلع الرشق األوسط بشلك ُمضاعف يف السنوات األخرية؛ فمن ناحية 
هناك املتغري األمرييك األهم منذ 2009 وهو تقليص تدخل واشنطن املبارش يف 
وأمن  -انلفط  اسرتاتيجياتها  مرتكزات  وتغري  احلاجة  النتفاء  سواء  املنطقة، 
إرسائيل وأمن املالحة يف املمرات ابلحرية- إىل نسق انكماش نتج عنه فراغ 
خلق بدوره مناخ من اتلنافس بني قوى املنطقة يتسق أو يتنافر مع السياسات 
األمريكية. ومن ناحية أخرى ُمتغري صيين يتمثل يف مرشواعت »احلزام والطريق« 
اذلي يُعد املحور األسايس اذلي ترتكز عليه وتتموضع حوهل اقتصاديات دول 

وسط آسيا والرشق األوسط، وتأثرها به سلباً أو إجياباً ىلع مستويات متداخلة.

	ثانيا:	أولويات	تركيا	وإدارة	األردواغنية	هلا

تُعد  سنوات  يف  تأيت  واملتغريات  اتلحوالت  هذه  أن  إىل  اإلشارة  اهلام   من 
األصعب واألكرث حساسية يف املنطقة والعالم منذ انتهاء احلرب العاملية اثلاين؛ 
فمن انتفاضات وحروب أهلية مروًرا بفاشية اتلنظيمات اإلرهابية وذروتها دولة 
»داعش«، وصواًل إىل شقاق بني حلفاء واشنطن يف املنطقة حيال اتلكيف مع 
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متغري »االنكماش« األمرييك، اذلي يعىن بماكن ما حتول بنيوية وشلك العالقة 
بمجريات  -حتميًا-  يتورط  ورشااكيت  شبيك  نمط  إىل  وحلفائها  واشنطن  بني 
والكساد  كورونا  بسبب  املتفاقم  املتحدة  الواليات  يف  ادلاخيل  االستقطاب 
أمام بديهيات جغرافية  املنطقة  أنظمة  الوشيك، اذلي بدوره يضع  االقتصادي 
واقتصادية تفرض أشاكاًل من اتلاكمل وربما اتلعاون بعيداً عن أجواء الرصاع 

واتلنافس املرتبط باألساس باخلالف ىلع تراتبية عالقاتهم بواشنطن.

وبإسقاط السابق ىلع وقائع جمريات الرصاع بني »حماور« املنطقة، ويف سياق 
األردواغنية  تنحية  نتيجة  فإن  سنوات،   7 منذ  املستمر  وأنقرة  القاهرة  كباش 
اليت  ادلاعئية  الشعبوية  حلساب  اجليوسياسية  واملحددات  االقتصاد  بلديهيات 
انلُظم  استمرارية  توظف ىلع مستوى داخيل وخاريج كهروب لألمام لضمان 
ايلمينية الشعبوية بأنواعها، هو استنفاذ وحرق أدوات السياسة اخلارجية ألنقرة 
تركيا  ملقدرات  ذايت  تدمري  مرحلة  يف  وادلخول  اجلديدة  األلفية  مطلع  منذ 
اجليوسياسية واحليوية، وذلك بإخفاق سياساتها اخلارجية يف عهد تفرد أردواغن 
بالسلطة يف حتقيق مكسب حقييق مادي وواقيع وليس إعاليم وداعيئ، وإهدار 
فرص تعاون وتكامل اقتصادي بادلرجة األوىل اكنت بشائره ما حدث بينها 
ودمشق  والرياض  القاهرة  رأسها  ىلع  وأنقرة  عربية  عواصم  وبني  جانب  من 
حساسية  عن  بمعزل  وقتها  الرتيك  اتلوجه  اكن  واليت  املايض،  العقد  أوائل 
وليس  وأنظمتها،  ادلول  هلذه  احليوي  واملحيط  شؤون  يف  اتلدخل  وخطورة 
مثلما حدث بعد 2011 واتلدخل السافر اذلي أصبح يف طور األردواغنية أشبه 
باستعمار يوظف مجااعت إيدلوجية اعبرة للحدود واجلنسيات كأدوات الخرتاق 
املجتمعات وتفكيكها، وليس حىت جمرد كباش سيايس بغرض توسيع حصص 
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سوقية مثلما اكن احلال عشية وبعد انتهاء احلرب ابلاردة، وحتت مظلة الراعية 
احلاد بني حلفاء  فإن هذا االستقطاب  أيًضا،  ابلدلين  األمريكية. وىلع مقياس 
واشنطن، وأكرب كتلتني برشيتني جنوب وشمال املتوسط، وما دلى ادلوتلني من 
قوة تفرضها عوامل كثرية أساسها املوقع اجلغرايف، فإن استمراريته وىلع امتداد 
أدوات  تآلك  إىل  أدى  قد  سنوات   10 حوايل  مدار  ىلع  األوسط  الرشق  خارطة 

إدارته وفقدان مرونة استيعاب املتغريات ادلويلة رسيعة الوترية.

الرسديات ادلاعئية  نفسه كما تصورها  الرصاع  أسباب   ناهيك عن حتلل 
بقوة  إطاحة  من  ما حدث  أظهرت  واليت  ادليماغوجية،  الشعبوية  والشعاراتية 
ونفوذ مجاعة اإلخوان املسلمني كأنه صلب اخلالف وحموره وليس اغز رشق 
أولوياتها  سلم  تنظم  أنقرة  جعل  ما  وهو  احلرص،  ال  املثال  سبيل  ىلع  املتوسط 
الراهنة يف استدارتها األخرية جتاه القاهرة بشلك واقيع، يعتمد عملية سياسية 
يتأثر  لم  اذلي  االقتصاد،  هو  أساسها  لكن  املستويات  خمتلف  ىلع  بتدرج 
واذلي  نظاميهما،  بني  اتلوترات  ذروة  يف  حىت  ابلدلين  بني  انتعاش  شهد  بل 
واألعمال.  املال  فيما خيص  وشعاراتية  أنه ال عواطف  قاعدة  كتأكيد ىلع  أىت 
من  حتول  عن  عبارة  اعم  بشلك  واملنطقة  ابلدلين  اقتصاد  نمط  ألن  وذلك 
الريعية واالستهالكية إىل اقتصاد خديم ووسيط، وهو األمر اذلي فرض حالة 
املنطقة تطور لرصاع بمختلف  السياسية يف  أنظمة األنظمة  اتلنافس بني  من 
األدوات، سيؤدي للطرف اذلي يريد االستمرار فيه-تركيا األردواغنية- وخاصة 
يف ظل أزمة اقتصادية اعملية وشيكة سيؤدي خلسائر بشلك اسرتاتييج، وهو ما 
حدث ىلع صعيد ملفات اغز رشق املتوسط ويلبيا ودعم اإلخوان، بصفتهم أبرز 

مرتكزات اخلالف بني القاهرة وأنقرة.
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ثاثلا:	اجلماعة	أداة	أم	عبء؟

تطرح أصوات تركية يف خمتلف أروقة السياسة واإلعالم ومراكز اتلفكري 
بالء  اجلماعة  أضحت  هل  مفاده  واذلي  وأكرث،  السؤال  هذا  تساؤل  تركيا  يف 
اخلارجية  السياسة  أدوات  ضمن  فعالة  أداة  تزال  ما  أنها  أم  تركيا  ىلع  وعبئًا  
تريك  منظور  ومن  الُمركب  السؤال  هذا  إجابات  تشاركت  األردواغنية؟  ألنقرة 
/شعبوي/  هويايت  أساس  ىلع  وليس  ومتغرياتها،  السياسة  واقع  مع  يتعاىط 
اجلماعة  بني  قطيعة  حدوث  واقعية  عدم  يف  األردواغنية  يمزي  ما  أي  دغمايئ. 
الطبيعة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  والسياق  القدرة  الفتقاد  الرتيك  وانلظام 
اتلدرجيية لالستدارة الرتكية اليت وضعت اتلهدئة يف يلبيا كأساس ملا قد يأيت 
بعدها ىلع مستوى ملفات أخرى اعلقة بني أنقرة والقاهرة، وهو األمر اذلي يف 
املدى املنظور ييش بتجميد اإلخوان كورقة ضغط من جانب األتراك وإاعدة 
ترتيب أولويات استخدامهم وربما توجيهها لساحة أخرى، وتقزيمهم إىل حدود 

املنصة اإلعالمية.

 وهو األمر اذلي يتوافق مع بيانات وتوجهات اتليار الرئييس يف اجلماعة، 
القادمة  القليلة  السنوات  خالل  اتلحرك  ىلع  قدرتهم  عدم  واقعية  حيث 
بما حدث يف 2013.  السياسية اخلاصة  بسبب فقدان ابلوصلة وحتلل رسديتهم 
السنوات  يف  بها  حلق  اذلي  وابلنيوي  اتلنظييم واتلموييل  باإلضافة للضعف 
القليلة املاضية ألسباب عديدة، ولكن أهمها يف سياقنا هذا هو تقزم فاعليتهم 
إىل حدود ُدنيا ال تكاد ترىق ألداة من أدوات السياسة اخلارجية ألردواغن، اذلي 
بات ينظر تياره بل وأصوات من حزبه -وليس معارضيه فحسب- ىلع أن فائدة 
وخارجية،  داخلية  مستويات  ىلع  رضرهم  من  بكثري  أقل  أصبحت  اإلخوان 
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خاصة مع فقدانهم خلطاب سيايس واقيع، واستبداهل برسدية انتقامية ال تصلح 
مع مناورة أو استدارة تستهدف اتلهدئة مثاًل.

انعكس السابق يف ردود الفعل األويلة ملا تبىق من تنظيم اإلخوان بتشعباته 
الساحة  الرتكية ىلع  اتلحوالت  مواقعها، ىلع  اختالف  به ىلع  امللتحقة  وأطره 
يف  وابلدء  املايض  أغسطس  انلار  إطالق  وقف  مبادرة  إعالن  منذ  الليبية 
بني  مبارش  عسكري  صدام  وقوع  دون  للحيلولة  سياسية  عملية  مسار 
القاهرة وأنقرة، دلت ىلع ختوف أصيل دلى اإلخوان بمختلف تراتبية مواقعهم 
اتلنظيمية واجلغرافية، من فقدان دعم أنقرة بصفتها القوة اإلقليمية اليت بادرت 
باملقارنة  تمتاز حىت  نشأتها، واليت  للمرة منذ  بدعم اجلماعة بكافة األشاكل 
-إمارة-مجاعة(  )دولة  معادلة  لتشبيك  جرساً  شلكت  األخرية  أن  ادلوحة  مع 
مطلع األلفية اجلديدة؛ حيث حماولة إبراز نفوذ اجلماعة وقوتها العابرة للحدود 
به  الرتيك اذلي وإن اكن إسالميًا فليس إخوانيًا، وهو ما حظت  أمام الرشيك 
ترصحيات مسئويل اإلخوان وقتها حول انتقادهم خلط العدالة واتلنمية وحىت 
يلتحول  علماين«.  حلزب  علماين  وزراء  »رئيس  بأنه  ووصفه  أردواغن  شخص 
بالنسبة هلم كتنظيم وكجماعة وكأكرب وأقدم تيار-نظرًيا- بني تيارات اإلسالم 
السيايس، إىل القائد امللهم والرضورة و«خليفة املسلمني« وذلك يف تداخل بني 
مرشوع أردواغن وبني أطالل وهم »استاذية العالم«)1(، ويه املروية اليت تشلك 
عملياً األن عالقة وظيفية/طفيلية قد ال تزن كثرياً أمام الرضورات االقتصادية 
واجليوسياسية اليت تتحرك تركيا قطر بدافع منها وىلع أساسها األن يف كباشهم مع 
مرص وحلفائها، وخاصة فيما يتعلق بليبيا وبغاز املتوسط واملصاحلة اخلليجية، 

عمار علي حسن، المفاهيم المؤسسة لإلسالم السياسي المتطرف: أستاذية العالم )1( - )أصوات أونالين،   )1(
https://cutt.us/UMxWI :8سبتمبر  2020(، على الرابط التالي
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واليت مثلت حادثة القبض ىلع نائب املرشد العام، حممود عزت، مؤرش صادم 
ملوقع اتلنظيم اجلديد كأطر وجممواعت مترشذمة تتذيل رشاكة إقليمية -تركيا 
وداعيئ،  شعبوي  خبطاب  وكوادرهم  وقواعدهم  مجهورهم  ىلع  يستحوذ  وقطر- 
وهو ما حدا بأصوات منتقدي أردواغن من اجلماعة بوصفها كـ«عربون« حسن 

نوايا من جانب أنقرة أو ادلوحة.

هنا جند أن لك من بقايا اتلنظيم وقواعده الشعبية اليت جتمع ما بني انلاقمني 
والغاضني واملحافظني االسالميني لم يعدوا يصلحوا إال كورقة تصعيد سيايس 
االزاعج  بعض  سوى  االوقات  معظم  يف  منها  املطلوب  حتقق  لم  أمين  وضغط 
انتقايم  بشلك  للتصعيد  وسيلة  حرصي  وبشلك  اضىح  بدوره  اذلي  االعاليم 
ُعصايب وليس للتفاهم او االستدارة وبايق أجبديات العمل السيايس غري القائم 
ىلع نيف وتكفري جمتمعات بأكملها، وهو ما يعين أن قدرة أردواغن ىلع االستثمار 
يف هذه ابلقايا بأنواعها تلحقيق مكسب ما او ضغط ما ع القاهرة فيما خيص 
قضايا املنطقة وحتديدا يلبيا ورشق املتوسط لم تعد جمدية، وخاصة يف اللحظة 
احلايلة اليت تشهد ظرفاً موضوعياً يتمثل يف املتغريات ادلويلة واإلقليمية، وظرف 
ذايت يتمثل يف حتوصل وتقزم وانغالق اإلخوان، وتمحور ومجهورهم و حول أطر 

ومنصات إعالمية وداعئية بشلك انعزايل منفصل عن الواقع.

وجدير باإلشارة هنا أن حمرك أزمة االخوان الراهنة هو صعوبة تموضعهم 
يليها  مبادرة  إىل  حتوهلا  احتمايلة  مع  وخاصة  األخرية  الرتكية  االستدارة  مع 
استعادة للعالقات بينها وبني مرص، وكذلك األمر بالنسبة لقطر ىلع مستوى 
اخلليج، وباتلايل فإن حاجتهم ىلع مستوى موقعهم يف حمور أنقرة وادلوحة هو 
إثبات استعادتهم للفاعلية أمام راعتهم، وإجياد دور وظييف جديد يُعد كمسافة 
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جتميد  فإن  السابق،  يتحقق  أن  وإىل  القاهرة.  مع  والتسوية  العداء  بني  وسط 
ورقة الضغط املتمثلة يف اإلخوان من جانب تركيا األن، تقابله اجلماعة بطرح 
قواعدها ومجهورها العابر للحدود واجلنسيات كمكون شعبوي يسهل ىلع أنقرة 
حرصي،  بشلك  واملنطقة  مرص  يف  فقط  وليس  الساحات،  خمتلف  يف  توظيفه 
قد  ما  وهو  أوربا،  قلب  وحىت  آسيا  وسط  من  األردواغنية  نشاط  يمتد  حيث 
فكرة  بدييه  بشلك  ويفقدها  اجلماعة  بشلك وجودي ىلع  رهان خطر  يكون 
تمركزهم يف دولة ما أخرى يف حال استغنت عنهم أنقرة وطابلتهم بالرحيل عن 

أراضيها للتقارب مع القاهرة أو ألي متغري كبري يف تركيا.



القسم الثالث

خريطة الُعنف اإلقليمي

تتمثل اخلطوة األوىل يف مواجهة اتلطرف يف حتديد معالم الظاهرة؛ جغرافيًا، 
فكرًيا، تنظيميًا. ومن أجل ذلك سىع هذا الفصل إىل حتديد معالم تلك الظاهرة 
للمزيد من  وإخضاع مكوناتها  ابلناء عليها  عرب طرح خريطة اعمة يمكن 

اتلعمق، وتكثيف الضوء عليها تمهيدا إلخضاعها والقضاء عليها. 

سىع هذا القسم إىل االشتباك مع جغرافيا الكثري من اتلنظيمات اإلسالمية 
اتلنظيمات  خمتلف  خريطة  تعكس  حيث  رصااعت  تشهد  دول  عدة  يف 
حالة  منطلقاتها  تباين  ىلع  الفصل-  هذا  هلا  أشار  النشطة-واليت  اإلسالمية 
خاصة  اتّلنظيمات  تلك  مواجهة  يف  الوطنية  ادلولة  منها  تُعاين  اليت  االرتباك 
مع تعدد الفاعلني ادلويلني - الرسميني أوغري الرسميني- ومن ثم املرشواعت 
السياسية املتنافسة وهو ما جيعل من األهمية تفكيك أبرز تلك املكونات ىلع 
الرغم من صعوبة حتقيق ذلك بدقة إال أن حتقيق ذلك سيهيئ أمام صانع القرار 
السياسات الالزمة من أجل حبث طرق اتلعامل مع تلك اتلنظيمات ومن ثم 

إدارة رصااعتها السياسية وتفكيك مارساتها.

تأثري  ثقل  أيضا ىلع  الرصاع مؤرشا   يمثل تصاعد األحداث يف دول  كما 
توافر  مع  خاصة  ادلول  تللك  ادلاخيل  السيايس  املشهد  يف  األجانب  املقاتلني 
بأسباب سياسية  ما جيعل وجودهم مرتبط  اإلقلييم وادلويل هلؤالء، وهو  دعم 
فضال عن صعوبة القضاء عليهم يف ظل استمرار خمتلف أوجه ادلعم يف ظل 



االنقسامات ادلاخلية فكريا وتنظيميا يف الكتل اإلسالمية الرئيسة فضال عن 
ضعف ادلولة الوطنية، وهو ما يعمق الرصاع السيايس القائم. 



)1( 
جماعة اإلخوان المسلمين في أفريقيا منذ 2013 

حممد	عبد	الكريم

كتنظيم   1928 العام  يف  تكوينها  منذ  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  تُصنف 
عرب  منتقاًل  مرص  داخل  الُقطري  للحضور  ومتجاوًزا  الفاعلية  بالغ  إساليم 
يف  إسالمية  دولة  إقامة  هدف  ويأيت  وآسيوية.  أفريقية  دول  إىل  عدة  مسارب 
كونها  حقيقيًا  انتشاًرا  حتقيقها  مستغرًبا  ليس  ثم  ومن  اجلماعة  أجندة  قلب 
تدرك أهمية تقديم اخلدمات االجتماعية يف توسيع القاعدة الشعبية. واستمر 
طوال  األخطر  منعطفها  املسلمني حىت دخلت  اإلخوان  أدوار مجاعة  تصاعد 
تارخيها منذ اعم 2013. حيث تم إغالق العديد من املؤسسات اتلابعة للجماعة 
هذا  خلفية  وىلع  اتلمدد.  يف  ساعدتها  لطاملا  اليت  وأصوهلا  أمواهلا  ومصادرة 
االنكماش للجماعة يف مرص ثم يف السودان؛ دعمت قطر وتركيا صالتهما مع 
بالقارة األفريقية ضمن اسرتاتيجية  املنترشة يف دول عدة  اجلماعة وقواعدها 
)باملعىن  اجلماعة  وتوظيف  االسرتاتيجية  مصاحلهما  تلحقيق  للبدلين  أكرب 

اتلنظييم واأليديولويج( خلدمة هذه املصالح.

يف  اجلماعة  عن  املتفرعة  واألحزاب  املتفرقة  احلراكت  معاملة  تتم  وفيما 
واجلزائر  وتونس  يلبيا  يف  للجماعة  املنتمية  األحزاب  توجد  )حيث  أفريقيا 
القارة يف  واملغرب والصومال، إضافة إىل جمموعة خمتلفة من األحزاب خارج 
موحد،  تنظيم  من  جزء  أنها  ىلع  واألردن(  وفلسطني  وبلنان  وايلمن  العراق 
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فإن الواقع يشري إىل أن تأثري اجلماعة املرصية ىلع شبكة اتلنظيمات اتلابعة قد 
انتىه تقريبًا)1(، لصالح انلفوذ الرتيك يف املقام األول، والقطري بشلك تال. كما 
أن »اجلماعة« نفسها –اليت تقر بوجود تراتبية معقدة من املرشد العام حىت آخر 
حلقات العضوية يف اجلماعة بوجود »خاليا« ال يتجاوز عدد أفرادها مخسة؛ ما 
جيعل عملية »حلها« مستحيلة عمليًا تقريبًا)2(– ال تزال منهمكة يف إاعدة تنظيم 
واتلمرتس  صفوفها،  داخل  غضب  حالة  ومواجهة  خسائرها  وتقييم  صفوفها 

-غري العقالين- وراء أجندات تتجاوز واقع اجلماعة اتلارييخ الراهن.

1-	خريطة	انتشار	وتوزيع	اإلخوان	املسلمني	يف	أفريقيا

العالم،  حول  دولة   70 من  أكرث  يف  خمتلفة-  –بمستويات  اجلماعة  تنترش 
ويصنف فراعها يف األردن وتركيا كأقوى فرعني للجماعة حايلًا، رغم مواجهة 
السعودية  قبل  من  إرهابية  اجلماعة  تصنيف  منذ  مزتايدة  ضغوًطا  األول 
اإلخوان  جلماعة  فروع  انترشت  وقد   .)2013)3( العام  يف  مرص  ثم  واإلمارات 
منذ  –السيما  أفاكرها  ذاعت  كما  األفريقية،  ادلول  من  العديد  يف  املسلمني 
الستينيات وتصاعد أفاكر سيد قطب وأيب األىلع املودودي- يف الكثري من ادلول 
حىت يف ظل غموض تنظييم ملحوظ. وقد وجدت تنظيمات وتيارات فكرية 
–خارج منطقة شمال أفريقيا- يف دول مثل إريرتيا والسودان  تابعة للجماعة 
 Egypt’s Muslim Brotherhood, Council on Foreign Relations, 15August ,Zachary Laub  )1(
2019, available on:  https://www.cfr.org/backgrounder/egypts-muslim-brotherhood

 Olivier Guitta, Muslim Brotherhood Parties in the Middle East and North Africa  )2(
 (MENA) Region, Wilfried Martens Centre for European Studies, Research Paper,
p.2, available on: https://cutt.us/VEbpX

 The Muslim Brotherhood (The Society of the Muslim Brothers), (in: Political Extremist  )3(
 Groups and Islamic Movements in the Middle East and North Africa), RIAC Reader,
 available on:   https://russiancouncil.ru/en/extremism-mena
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وموريتانيا وغرب أفريقيا، كما وجدت يف أقىص جنوب القارة يف جنوب أفريقيا 
وإن اكن يف شلك تيار فكري أكرث منه تنظيًما حركيًا.

نيجرييا  نموذيج  يف  وامللتبس  الواضح  اتلنظيم  حاتلا  تلمس  ويمكن 
وجنوب أفريقيا ىلع الرتتيب. فقد شهدت نيجرييا انلموذج اتلنظييم األوضح 
يتمثل  إذ  تقليدي،  بشلك  نما  واذلي  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  يف  للجماعة 
يف  نشطة  طالبية  حلركة  جذورها  ترجع  اليت  اإلساليم«  اتلجديد  »مجاعة  يف 
وسيد  واملودودي  ابلنا  حسن  كتابات  استلهمت  العرشين  القرن  سبعينيات 
لدلين  السوسيو-سيايس  فهمها  بها  وعززت  وغريهم،  عودة  القادر  وعبد  قطب 
يف  اتلنظيم  وتكون  املسلمني.  اإلخوان  مجاعة  فكر  تصورات  وفق  اإلساليم 
األخري  تبين  بعد  العام 1996  منذ  زكزايك  إبراهيم  االنشقاق عن مجاعة  سياق 
حىت  نيجرييا  يف  الشيعية  اجلماعة  يقود  )حيث  رصيح  بشلك  الشييع  املذهب 
حتقيق  يف  نيجرييا  يف  اإلسالميني  جهود  جناح  يف  اجلماعة  وساهمت  ايلوم(. 
العديد من  العام 1999 بدعم قوانني الرشيعة اإلسالمية يف  ماكسب مجة منذ 
وجود  يف  والفكري  اتلنظييم  اتلداخل  ويتجسد  ابلالد)1(.  شمايل  يف  الواليات 
حيث  أفريقيا،  جنوب  نموذج  يف  كبري  حد  إىل  األفريقية  القارة  يف  اجلماعة 
األيديولوجيات  ىلع  رًدا  العامليتني  احلربني  بني  ما  فرتة  يف  إساليم  تيار  برز 
كدعوة  اإلسالم  لطرح  وسعيًا  واالشرتاكية،  القومية  الزنعة  مثل  »العلمانية« 
وأيب  ابلنا،  أفاكر حسن  اتليار ىلع  هذا  تصورات  وقامت  وسياسية.  اجتماعية 
حكومات  معارضة  حنو  اتلوجه  مع  يتفق  بما  تطويرها  وتم  املودودي،  األىلع 
من  حلول  من  املستقاة  العلمانية  للحلول  فشلها  وأرجعوا  االستعمار  بعد  ما 

 Mohammad Qaddam Sidq Isa, Muslim Brotherhood: Between ideals and practices,  )1(
 Daily Trust, 28June, 2018, available on: https://cutt.us/jaxom
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اخلارج. ويف هذا السياق قدم اإلسالميون اإلسالم كمصدر لألصالة يف معاجلة 
الشباب  حركة  يف  تنظيميًا  اتليار  هذا  وتبلور  والسياسة.  املجتمع  مشكالت 
املسلم بالكيب Cape Muslim Youth Movement )1957(، وحركة الشباب 
 )1958( Claremont Muslim Youth Movement بكلريمونت املسلم 
هو  شاب  إمام  يد  ىلع  األخرية  وتأسست  تاون.  كيب  مساجد  عرب  وعملهما 
عبد اهلل هارون، اذلي فتح أبواب املسجد أمام طالب املدرسة العليا وشجعهم 
ىلع إمامة الصالة ومناقشة القضايا اليت تؤثر عليهم. كما استضاف املسجد 
متحدثني من خمتلف االنتماءات ملهامجة السياسات العنرصية. واكنت األدبيات 
اثلقافة  هذه  حتويل  يف  نافعة  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  املنتمية  اإلسالمية 
من نرشة  أعداًدا  لكريمونت  حركة  نرشت  حيث  إساليم.  نمط  إىل  السياسية 
وسيد  للمودودي  مقاالت  بها   »The Islamic Mirror« اسم  محلت  إعالمية 
قطب، كما حشد اعضاء احلركة املسلمون يف إقليم كيب تاون ملواجهة اتلفرقة 

العنرصية حىت بعد مقتل اإلمام هارون يف العام 1969)1(.

ولم تكن كوادر اجلماعة يف جنوب أفريقيا بمنأى عن تداعيات سقوط 
دعوة  ىلع   2014 العام  منذ  املرصية  احلكومة  حرصت  إذ  القاهرة؛  يف  نظامها 
ابلالد  يف  املسلمني  اإلخوان  أنشطة  مجيع  »بمنع  أفريقيا  جنوب  يف  نظريتها 
ادلولة  امن  لواكلة  العام  املدير  زيارة  خالل  تم  كما  املؤتمرات«،  فيها   بما 
سويلــي سيابونـجـا  ادلولـة  أمـن  كودجو Sonto Kudjoe ووزير   سونتو 
يف  اجلماعة  عنارص  تنظيم  بمنع  ومطابلتهما    Siyabonga Cwele للقاهرة 

 Research Center, & Abdulkadar Tayob, Islamism in South Africa, Al-Mesbar Studies  )1(
 25July2018, available on:  https://cutt.us/ZYfxO
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جنوب أفريقيا مؤتمًرا جامًعا للتنظيم ادلويل »الستهدافه إذاعة أنباء خاطئة عن 
الوضع يف مرص)1(.

2-	مسارات	ادلعم	واتلمويل

ونشاطها  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  تمويل  مسار  تتبع  اعم  بشلك  يصعب 
مساهمات  يف  أفريقيا-  يف  –خاصة  املسار  هذا  رصد  ويمكن  االقتصادي، 
وكذلك ضمن  العضوية،  رسوم  الغرب؛ ويف  ويف  اخلليج  دول  بعض  ماحنني يف 
بأموال  ابلعض  يؤكده  ما  أو  األفارقة،  للطالب  املقدمة  واملنح  اتلعليم  انشطة 
اتلرباعت اليت يتم مجعها يف املساجد أو املؤتمرات؛ إضافة إىل أنشطة استثمارية 
تقوم بها اجلماعة أو عرب أعضائها. كما توجد صالت وطيدة للجماعة مع عدد 

من ابلنوك اإلسالمية واملؤسسات املايلة اليت تقدم خدمات إدارية وخالفه)2(.

–ىلع املستوى  تعاين مجاعة اإلخوان املسلمني من أزمة تمويل متصاعدة 
ديسمرب  يف  إرهابية«  »مجاعة  تصنيفها  املرصية  احلكومة  قرار  منذ  الرسيم- 
اإلرهابية  اجلمااعت  وأصول  أموال  بمصادرة  وتكليف جلنة حكومية   ،2013
اجليش  من  أفراد  ضد  إرهابية  هجمات  تمويل  مسارات  ومتابعة  وإدارتها، 
ىلع  ملحوظة  عربية  تقييدات  اتبعته  اذلي  القرار  وهو  واملدنيني)3(،  والرشطة 
تمويل  ىلع  باتلايل  وأثر  خارجها،  أو  مرص  يف  سواء  وأعضائها  اجلماعة  أنشطة 

 Egypt Calls for Muslim Brotherhood Ban in South Africa, Radio Islam International,  )1(
28February2014, available on: https://cutt.us/Eugh0

 t  The Muslim Brotherhood (The Society of the Muslim Brothers), (in: Political Extremist )2(
 Groups and Islamic Movements in the Middle East and North Africa), RIAC Reader,
 available on:  https://cutt.us/jdsm7

 Egypt blacklists 600 persons for funding Muslim Brotherhood: sources, Egypt Today,  )3(
15 May 2020, available on: https://cutt.us/c64fu
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أنشطة اجلماعة وفروعها يف أفريقيا. ويمكن القول إن مسارات دعم اجلماعة 
تركيا وقطر،  لدلعم وهما  رئيسني  ترتكز ىلع مصدرين  أفريقيا أصبحت  يف 
إضافة إىل بعض القنوات غري املبارشة من دول أخرى، وبعض مصادر اتلمويل 

اذلايت عرب اآليلات اتلقليدية للجماعة. 

اخلربة  ضوء  يف  هل  انلظر  يمكن  فإنه  الرتيك  املايل  بادلعم  يتعلق  وفيما 
الطويلة للتيار اإلساليم يف تركيا منذ سبعينيات القرن املايض بقيادة جنم ادلين 
ملواجهة  اخلليج  دول  يف  املسلمني  اإلخوان  فروع  من  ادلعم  وتلقيه  أربكان 
قمع املؤسسة العلمانية هلم حينذاك. واستمرار هذه الصلة بتصعيد رجب طيب 
أردوجان، أحد أبرز تالميذ أربكان وأكرثهم تمتًعا بثقته. وبعد تكوين حزب 
املسلمني  اإلخوان  فروع مجاعة  2001 سلمت  العام  الرتيك يف  واتلنمية  العدالة 
يف العالم بادلور القيادي هل يف احلركة بفضل جناح أردوجان وحزبه يف احلفاظ 
ىلع احلكم منذ ذلك الوقت. ومن هنا فإن ادلعم املايل الرتيك لفروع اجلماعة 
وأنشطتها يف أفريقيا يتخذ شكاًل مؤسسيًا، ومفهوًما يف سياق ابلناء األيديولويج 

واحلريك والربامجايت املعقد للنظام الرتيك ونفوذه املتنايم يف أفريقيا. 

مع  باتلنسيق  أو  املوازي  سواء  القطري،  ادلعم  تصاعد  ادلور  هذا  وعزز 
ادلعم الرتيك، بعد األزمة اخلليجية يف يونيو 2017 وقرار دول اخلليج بمقاطعة 
قطر دلعمها مجاعة اإلخوان املسلمني، -ضمن أسباب أخرى بطبيعة احلال-، 
وحترك قطر حنو سياسات مكشوفة دلعم اجلماعة يف أفريقيا السيما يف منطقة 
القرن األفرييق. حيث تشري املعلومات إىل أن قطر تقوم بتمويل حركة شباب 
تمويل  إىل  إضافة  تشاد،  يف  املسلحة  املعارضة  ودعم  الصومال  يف  املجاهدين 
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مجااعت  ألنشطة  دعمها  قطر  تكثف  كما  مايل،  يف  القاعدة  مثل  منظمات 
إسالمية يف تشاد وانليجر تلعزيز موقف احلليف الرتيك يف يلبيا املجاورة. 

3-	ما	يه	احتماالت	االستجابات	املؤسساتية	مع	ادلول	األفريقية؟

االستجابات  يف  واضح  تبدل  أفريقيا  يف  اجلماعة  نفوذ  تراجع  صاحب 
املؤسساتية من قبل ادلول األفريقية؛ ىلع سبيل املثال فإنه يف نهاية العام 2011، 
دول  املرصية، حرصت  االنتخابات  يف  برملانية  بأغلبية  اجلماعة  فوز  وعقب 
بالقاهرة  اليت اتلىق سفريها  أفريقية ىلع اتلقارب مع اجلماعة، ومنها نيجرييا 
العريان.  والعدالة عصام  بنائب رئيس حزب احلرية  بابا جانا وكيل  حينذاك 
االنتخابات  ديمقراطية خالل  من  تشهده مرص  بما  السفري عن سعادته  وعرب 
وتوجه املواطنني ملراكز االقرتاع للتعبري عن إرادتهم؛ فيما أكد العريان خبصوص 
عالقات مرص اخلارجية مع أفريقيا أن احلزب يشجع »عالقات ثنائية متوازنة 
ودول  وإثيوبيا،  أفريقيا  وجنوب  نيجرييا  مثل  الكبرية  ادلول  مع  خاص  بشلك 
حوض انليل)1(« كما استضاف حزب املؤتمر الوطين األفرييق احلاكم جبنوب 
أفريقيا يف نهاية العام 2015 عدًدا من قادة حركة »محاس« الفلسطينية، حيث 
يعقوب زوما، وناقش  السابق  بالرئيس  أبو مرزوق  اتلىق خادل مشعل وموىس 
األول مع األخري سبل اتلعاون مستقباًل، فيما أكد األمني العام للمؤتمر الوطين 
مع  عالقة  سيبدأ  احلزب  مانتاش Gwede Mantashe أن  جويدي  األفرييق 
محاس، وأنهما سيعمالن مًعا يف »مجيع انلضاالت من أجل حرية فلسطني«)2(. 

 FJP Receives Nigerian Ambassador to Cairo, Stresses Vital Relations With Africa,  )1(
Ikhwanweb, 20December2011, available on: https://cutt.us/yuJC8

 Kyle Shideler, South Africa Hosts Hamas, Center for Security Policy, 23October2015,  )2(
available on: https://cutt.us/7Vp27
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أصبحت  األفريقية  ادلول  مع  مؤسساتية  مقاربات  اجلماعة يف  لكن حظوظ 
ترتاجع بشلك كبري، يف ظل اتلآلك اتلنظييم للجماعة نفسها، وجناح عدة دول 
باملنطقة ومنها مرص والسعودية واإلمارات يف تبين سياسات رشاكة مع ادلول 
عرب  سواء  أجندتهما  ىلع  وأنشطتها  اجلماعة  ماكفحة  بند  تضمنت  األفريقية 
كما  القارة،  يف  الفرعية  واإلقليمية  اإلقليمية  املنظمات  مع  أم  اثلنايئ  اتلعاون 

.G5 يتضح يف مثال إقليم الساحل واتلعاون مع دول قوة الساحل

4-	حتليل	الفرص	واتلهديدات:	العامل	الرتيك

تتضاءل فرص تمدد مجاعة اإلخوان املسلمني يف أفريقيا يف الوقت الراهن، 
املتوسط وربما ىلع املدى ابلعيد يف ضوء تراجع اجلماعة يف ابلدل  وىلع املدى 
األم، وتراجع عمليات تمويل أنشطة اجلماعة يف أفريقيا، وتباين أدوار اجلماعة 
مرحليًا عن مصالح »املاحنني« سواء دول أو مؤسسات أو أفراد. وال يزال العامل 
الرتيك املدعوم قطرًيا األبرز يف فرص استمرار هيالك وتنظيمات اجلماعة بشلك 
فاعل، إضافة إىل مدى قدرة اجلماعة ىلع تقديم مراجعات حقيقية ألفاكرها 

ومقارباتها السيما السياسية.

بنفس  قائًما  أفريقيا سيظل  للجماعة يف  الرتيك  ادلعم  فإن  احلال  وبطبيعة 
الرصيح  الرتيك  ادلور  إىل  وإضافة  الحًقا.  يكثف  لم  إن  السابقة،  املستويات 
يف دعم الظهري السيايس والعسكري »اإلخواين« حلكومة الوفاق يف يلبيا، فإن 
تركيا ال تزال تنشط يف عدة دول مثل الصومال والسودان. وىلع سبيل املثال تم 
خليٌة  عن  السودانية  السلطات  كشف  عن   2020 فرباير  منتصِف  يف  اإلعالن 
رسية »للجماعة املرصية« يف السودان، اكنت ترتب بتنسيق تريك القيام بعمليات 
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إرهابية يف اخلرطوم والقاهرة، بقيادة العقل املدبر لعمليات اإلخوان يف أفريقيا: 
حممد ابلحريي. ويمثل ادلعم الرتيك حائط الصد األخري للجماعة بشلك اعم، 
ويف أفريقيا ىلع وجه اخلصوص، ويف الوقت نفسه فإنه يضع اجلماعة يف مرحلة 
احلد من تصورها نلفسها كجماعة تتقدم الصفوف يف هدف »أستاذية العالم«، 
إىل جمرد أداة من أدوات السياسات الرتكية اخلارجية، وما يعنيه ذلك من تآلك 

أيديولوجيتها وقدرتها ىلع االتساق مع أسسها الفكرية واحلركية. 

ماذا	بعد؟

باألساس  واملرتبط  املنعزلة،  باجلزر  أشبه  أفريقيًا  اجلماعة  حضور  يبدو 
يف  احلال  )كما  األفريقية  ادلول  يف  وسياسية  واجتماعية  تارخيية  بتطورات 
العرشين  القرن  أربعينيات  منذ  اجلماعة  بها  وجدت  اليت  وإريرتيا  نيجرييا، 
ىلع سبيل املثال(، كما يمثل ادلور الرتيك والقطري ادلاعم األبرز للجماعة يف 
املرحلة احلايلة ومستقباًل. ويف ضوء اتلجربة اتلارخيية اليت برهنت ىلع عدم 
قياداتها  بوازع من بعض  –حىت  تقديم مراجعات حقيقية  اجلماعة ىلع  قدرة 
الفكرية غري اتلنظيمية- فإنه ال يتوقع ان ترتاجع اجلماعة عن تصوراتها نلفسها 
صفوف  يف  راديكايلة  أكرث  حتوالت  إىل  السيناريو  هذا  يقود  وربما  ودورها. 
خطابات  إنتاج  تعيد  األفريقية  القارة  يف  الفكرية  تياراتها  أو  اجلماعة  فروع 
عنف فكري سبق أن تراجعت عنه اجلماعة رسميًا؛ ما يضاعف من مسئويلات 

مواجهات فكرية وسياسية واقتصادية ناجعة، إىل جانب املواجهة األمنية.  





)2( 
تفكيك الخريطة الُمربكة للتنظيمات اإلسالمية 

في ليبيا)1(
حممد	العريب

املندلعة  تهيمن عليه احلرب األهلية  الليبـي اذلي  املشهد  تعقيد  يتجاوز 
الوطنـي  الوفاق بقيادة فائز الرساج واجليش  منذ 2014 االنقسام بني حكومة 
تركيبًا  أكرث  تفاعالت  يلبيا  تشهد  حيث  حفرت.  خليفة  املشري  بقيادة  الليبـي 
من جمرد الرصاع ىلع إاعدة تأسيس السلطة السياسية. ويعرب انتشار احلراكت 
واجلغرافية  الفكرية  العوامل  تداخل  عن  ابلالد  عرب  اإلسالمية  واجلمااعت 
والساكنية، وتلك املتودلة نتيجة استرشاء العنف واقتصاد احلرب، فضاًل عن 

حماولة تدخل القوى ادلويلة للتأثري ىلع مسارات الرصاع القائمة.

اعم  أربعني  طيلة  بعيد  حد  إىل  القذايف  نلظام  األمنية  القبضة  تمكنت 
السبعينيات  منذ  تأثريها  تصاعد  اتلـي  اإلسالمية  اتليارات  أثر  تقليل  من 
بني  األمد  قصري  رصاع  حلقة  ابلالد  شهدت  ذلك  ومع  الليبـي.  ادلاخل  يلع 
يف  قاتلوا  عرب  يلبيون  مقاتلون  وقوامها  املقاتلة  اإلسالمية  واجلماعة  انلظام 
باستخدام  اجلماعة  ىلع  القضاء  يف  انلظام  وجنح  األفغان.  املجاهدين  صفوف 
القوة املفرطة أثناء مواجهات اجلب األخرض يف متتصف التسعينات، واعتقال 
العديد من املنتمني هلا، يف الوقت اذلي انضم الفارون منها إىل تنظيم القاعدة، 
نشر هذا الفصل في أبريل 2020 قبل التوصل إلى وقف إطالق النار في أكتوبر من العام نفسه، وانتخاب   )1(

حكومة إجماع وطني ليبية جديدة.   
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وىلع رأسهم أبو حيىي الليبـي، أحد منظري القاعدة. ويف 2008 اجته انلظام إىل 
إجراء مصاحلة مع معتقيل اجلماعة بعد إجرائهم »مراجعات فكرية« تقتضـي 
 أن اندالع اتّلمرد املدعوم إقليميًّا ودويلًا 

ّ
اتلخلص من األفاكر اتلكفريية. إال

ضد انلظام يف فرباير 2011 منح هؤالء فرصة للعودة إىل »ميدان اجلهاد« واخنرط 
الكثري منهم يف املليشيات املقاتلة ضد انلظام، وىلع رأسهم عبد احلكيم بلحاج 
اذلي رساعن ما ترأس املجلس العسكري ملدينة طرابلس. إال أن اجلماعة لم 
تعد إىل عنوانها القديم، وتشعب املنتمون هلا بني مجاعة أنصار الرشيعة اتلـي 
أعلنت والءها للقاعدة، وأدت اغرتها ىلع السفارة األمريكية ببنـي اغزي يف 
2012 إىل تنبيه العالم إىل تصاعد املخاطر اجلهادية يف يلبيا يف ظل تعرث عملية 
االنتقال السياسـي. كما انبثق عن احلرب حزبان، هما حزب الوطن بقيادة عبد 
اذلي  الوقت  يف  السعدي،  سايم  بزاعمة  الوسط  األمة  وحزب  بلحاج  احلكيم 
برز فيه اسم تيار اإلخوان املسلمني املدعوم إقليميًا من حزب ابلناء والعدالة. 
قاعدتها  بسبب ضعف  أية جناحات سياسية  ولم حتقق هذه األحزاب وغريها 
االنتخابية واالجتماعية. إال أنها امتلكت القدرة يف اتلأثري ىلع جمريات األمور 
املنتمني  إرصار  واكن  تلقته.  اذلي  اخلاريج  وادلعم  القتايلة،  خرباتها  بسبب 
املجلس  انتخابات  نتائج  ورفض  السلطة،  بنية  احلفاظ ىلع  اتليار يف  هذا  إىل 
ادلائرة  األهلية  احلرب  أطلقت  اتلـي  الرشارة  يه   ،2014 مارس  يف  الترشييع 
رحاها حايلًا. منذ ذلك احلني، تعقدت خريطة احلراكت واتلنظيمات اإلسالمية 
يف يلبيا، وأصبحت أكرث إربااًك للمراقبني مع تضافر العوامل املحلية واإلقليمية 
املشلكة  اتليارات  أهم  الفصل  نستعرض يف هذا  الوضع ىلع األرض.  تعقيد  يف 

للمشهد اإلسالموي يف يلبيا، وعوامل اتلداخل والرتكيب يف هذا املشهد.
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القوة	املتصاعدة	للسلفية	املدخلية

من غري املعروف ىلع وجه اتلحديد ملن ستكون الغلبة يف الرصاع السياسـي 
والعسكري يف يلبيا، إال أنه من املؤكد أن يلبيا اتلـي ستخرج من راكم احلرب 
يعرب  املدخلية رشقًا وغرًبا.  السلفية  للحركة  املزتايد  للتأثري  األهلية ستخضع 
السعودي  ادلاعية  إىل  نسبة  املدخلية،  السلفية  للحركة  املتصاعد  اتلأثري  هذا 
ربيع بن هادي املدخيل، عن حقيقة أن الرصاع يف يلبيا يتجاوز ثنائية الرصاع 
بني »اجليش املدين« و«اتليار اإلساليم«، فاحلركة متغلغلة عرب خطوط الرصاع 
املختلفة وينارص اجلزء األكرب منها اجليش الوطنـي، فيما يعمل جز ء آخر مع 
حكومة الوفاق وإسالمييها ضمن حالة التشظي العام. لن يقترص تأثري الّسلفية 
املجتمع  وحدود  املجتمع  يف  ادلين  دور  حول  املعتادة  انلقاشات  ىلع  املدخلية 
األرجح  ىلع  والفكري،  اثلقايف  االختالف  وحرية  املرأة  دور  وطبيعة  املدين 
أيًضا سيكون للحركة نفوذ واضح يف وضع القطاع األمنـي، اجليش والرشطة 
الرصاع.  الفعال عسكريًّا ىلع يف جبهيت  املداخلة  نظًرا دلور  واالستخبارات، 
منها، ادلعم  إىل عدة عوامل،  يلبيا  املتصاعد يف  املدخلية  السلفية  تأثري  يعود 
اذلي تلقاه أفراد احلركة من نظام القذايف منذ التسعينات ملجابهة نفوذ مجااعت 
اإلسالم السياسـي، خاصة اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة، وكذلك اتلكوين 
املدخيل  االعتقاد  مع  أجزائه  بعض  يف  يتالىق  اذلي  الليبـي  للمجتمع  القبيل 
السلفية  اكنت  وإن  القوى،  أوىل  الرشعيني  األمر  والة  طاعة  برضورة  اجلايم 
املدخلية تتعارض مع الزنعة الصوفية العميقة الواضحة يف املجتمع الليبـي. ذلا، 
اكن اتلحالف بني السلفية املدخلية وقوات اجليش الوطين طبيعيًّا ىلع خلفية 
صعود تأثري مجاعة اإلخوان املسلمني واحلراكت اجلهادية خاصة تلك املرتبطة 
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اتليار  إىل  املنتيم  بظاظا  كمال  العقيد  اغتيال  واكن  وداعش.  القاعدة  بتنظيم 
واملسؤول بإدارة األمن ببنغازي يف العام 2014 ىلع يد منتمني لإلسالم السياسـي 
يف الوقت اذلي تزايدت فيه عمليات اغتيال الضباط السابقني باجليش الليبـي 
إيذانًا باتلحالف بني الطرفني، وبعمل القوات اتلابعة للسلفية املدخلية حتت 
الصاعقة  قوات  إىل  ابلداية  يف  بنغازي  سلفيو  انضم  الكرامة.  عملية  مظلة 
اتلـي قادت تطهري املدينة من اجلهاديني، إال أنهم شلكوا القوات اخلاصة بهم 
املوايلة للمشري حفرت، ومن املالحظ زيادة تأثريهم يف خطاب اجليش الوطنـي، 
الرغم حماوالت  يلبيا. وىلع  ادلينية يف رشق  املؤسسات  سيطرتهم ىلع  وكذلك 
املقاتلني  تهميش وجودهم، دلعم رسدية اجليش املدين بقيادة حفرت يف مقابل 
اإلسالميني املوالني للوفاق يف الغرب، تعترب مقاتيل السلفية املدخلية قوة برية 
ضاربة للجيش الوطنـي حيث جنحت يف ضم مناطق واسعة لسيطرة حكومة 
طربق حيث استطاعت أن تستويل ىلع اجلفرة مركز القاعدة اجلوية للجيش يف 

وسط يلبيا، وىلع مناطق واسعة من فزان يف بداية العام 2019.

تتمثل أهم كتائب السلفية املدخلية يف كتيبة اتلوحيد ذات ادلور ابلارز يف 
عمليات بنغازي، وأسسها القيادي السليف أرشف امليار، وتعرف حايلا بالكتيبة 
210 مشاة بعد تفكيكها وإاعدة إدماجها بعد حماولة من املشري حفرت نزع الطابع 
ادلينـي عنها. أما لواء طارق بن زياد، فقد اتلحق حبملة اجليش الوطنـي ىلع 
سبها )مارس 2018(، وىلع فزان يف يناير 2019. وتسيطر السلفية املدخلية ىلع 
وىلع  أجدابيا،  من  القابسـي  حممد  ويقودها  الصاعقة،  بقوات   302 الكتيبة 
دائرة  داخل  انقسام  عن  تقارير  وتتحدث  كذلك.  ابلحرية  اخلاصة  القوات 
ضباط اجليش الليبـي حول رضورة حتجيم أثر السلفية املدخلية يف العموم، إال 
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أن االجتاه احلايل، خاصة مع احتدام معركة طرابلس منذ أبريل املاضـي يتجه 
حنو رضورة احلفاظ ىلع اتلحالف معهم.

اخلاصة  الردع  قوة  يف  املدخلية  السلفية  تنظيمات  أهم  تتمثل  الغرب،  يف 
اتلـي تأيت ىلع رأس مليشيات طرابلس. تأسست القوة يف منطقة سوق اجلمعة 
ويقودها عبد الرؤوف اكرة املعروف ب«الشيخ املالزم« نظًرا الرتباط املجموعة 
بتيار السلفية املدخلية. وارتبطت اسم املجموعة بماكفحة اجلريمة وعمليات 
اتلهريب واجلمااعت اجلهادية وجتارة املخدرات واخلمور والسيطرة ىلع السجون. 
لم تتحالف املجموعة مع تيار اإلسالم السياسـي اذلي سيطر ىلع املدينة بعد 
انتقال جملس انلواب إىل طربق، بل أصبحت مع عداء مع مفتـي اجلمااعت 
اإلسالمية املعزول صالح الغرياين. وتسيطر املجموعة ىلع منشآت حيوية أهمها 
مطار معيتيقة. حاولت حكومة الوفاق ربط املجموعة، اليت يبلغ حجمها 1500 
مقاتل، بوزارة ادلاخلية، إال أنها رفضت االخنراط يف احلرب ضد قوات اجليش 
الوطنـي حىت يويلو 2019. واشتبكت عنارص منها مع قوات اجليش يف املعركة 
األخرية حول طرابلس. ومع تصاعد وترية اتلدخل الرتيك، اتهمت قيادة اجليش 

املجموعة باتلخيل عن مطار معيتيقة لصالح األتراك.

إسالميو الغرب املتحالفون مع حكومة الوفاق

األهلية.  احلرب  سنوات  عرب  نواته  تغريت  اتلأثري  واسع  إساليم  تيار  وهو 
تمثل هذا اتليار بداية من يويلو 2014 يف قوات ما يعرف بفجر يلبيا اتلـي اكن 
تمردها ىلع سلطة الربملان املدين املنتخب واذلي انسحب إىل مدينة طربق يف 
اتليار  تدور رحاها حايلًا. يغلب ىلع هذا  اتلـي  بداية احلرب األهلية  الرشق، 
االنتماء إىل »اإلخوان املسلمني«. وىلع الرغم من ضعف تأِثري اجلماعة ىلع سائر 
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من  أكرث  اجلماعة  واقرتاب  القذايف،  بنظام  اإلطاحة  أن  إال  الليبـي،  املجتمع 
اللعبة اإلقليمية ساهم يف تضخيم  الراعية القطرية الرتكية، وارتباطها خبطوط 
دورها يف ادلاخل الليبـي. حايلًا، تعرب مليشيات مرصاتة، واملليشيات املسيطرة 
 أن املؤرشات تتضارب حول 

ّ
ىلع مفاصل احلركة يف طرابلس عن هذا اتليار. إال

حقيقة »االنتماء« اإلسالموي ملعظم هذه املليشيات خاصة مع تشظيها، وعدم 
خلفها.  من  يقاتلون  اتلـي  الوفاق  حلكومة  واضح  »أيديولويج«  انتماء  وجود 
واألهم يف هذا الصدد هو ارتباط معظم هذه املليشيات بأنشطة اقتصاد احلرب 

اتلـي ترتكز ىلع أنشطة اتلهريب وفرض اإلتاوات.

مليشيات	مرصاتة

أقوى  القذايف  نظام  إسقاط  بعد  نفسها  من  جتعل  أن  مرصاتة  استطاعت 
مفاصل  ىلع  والعسكرية  السياسية  عنارصها  وتسيطر  يلبيا،  غرب  يف  مدينة 
العاصمة. حيث طورت املدينة يف عهد القذايف برجوازية جتارية صناعية معتربة. 
العالقات  اتلنظيمات اإلسالمية ذات  ويف أعقاب سقوط انلظام حتولت ملالذ 
السياسية واملايلة القوية برتكيا وقطر. ومع االنقسام السياسـي اذلي تىل سقوط 
حكومة املؤتمر الوطنـي، وإطالق عملية فجر يلبيا، أصبحت املدينة يه مركز 
الكرامة  وعملية  طربق  حكومة  يناصب  اذلي  الغرب  يف  السياسـي  اثلقل 
العداء. وىلع العكس من مدن الغرب والرشق اتلـي ترضرت احلياة واتلجارة 
حتتوي  جتاريًّا.  مرصاتة  ازدهرت  والسياسية،  األمنية  الفوضـى  بسبب  فيها 
مرصاتة ىلع العديد من املليشيات اتلـي ترتاوح بني تلك املتطرفة واملعتدلة، 
تسيطر يلع طرابلس من  أنها تسىع لإلبقاء ىلع مرصاتة كـ«مدينة دولة«  إال 
خالل شخصيات مثل فتيح باشأاغ وزير داخلية الوفاق احلايل وحممد حداد آمر 



123

القسم اثلالث: خريطة الُعنف اإلقلييم

لواء احللبوص السابق وقائد املنطقة املركزية. كما تتمتع مرصاتة بوجود قاعدة 
املسرية ضد  الطائرات  انطلقت رضبات  املدين، ومنها  الطريان  جوية بكلية 

اجليش الوطين وبعض املواقع بطرابلس يف املعركة األخرية.

منها  العديد  أن  خاصة  مرصاتة،  مليشيات  لعدد  دقيق  إحصاء  يوجد  ال 
يعمل يف طرابلس ويتداخل مع املليشيات املذكورة أعاله، ولكن يقدر حجم 

قوات مرصاتة ب18000 مقاتل يتوزعون ىلع مليشيات خمتلفة أبرزها:

ابلنيان	املرصوص

يف  مقاتل   6000 وجود  عن  تقارير  وتتحدث  مرصاتة  مليشيات  أكرب  ويه 
اللواء  ويقودها  طرابلس،  يف  املركزية  املنطقة  لقيادة  ختضع  واسميًّا  صفوفها. 

بشري القاضـي، واكن نشاطها يمتد من رست إىل طرابلس ومرصاتة.

لواء	املحجوب

ويتشلك من حوايل 800 مقاتل من ضوايح مرصاتة، واكن هل دور فاعل يف 
طرد تنظيم داعش من رست يف 2016.

الكتيبة	166	

وتعمل  جيًدا  مسلحة  ويه  ادلولة،  تنظيم  ضد  القتال  يف  سابًقا  وشاركت 
حتت قيادة األراكن بطرابلس.
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كتائب	الصمود

ويقودها صالح ابلادي منذ 2015. ويعرف بادي بطموحه السياسـي وتغري 
والئه بني جهات عديدة؛ إال أن توجهاته اإلسالمية واضحة حيث اكن من أكرب 
الرافضني النتخابات 2014 واتلـي أطاحت باإلسالميني، وشلك كتائب الصمود 
خليفة  اإلخواين  قيادة  حتت  الوطين  اإلنقاذ  حكومة  لصالح  تلعمل   2015 يف 
الغويل. وجنحت مليشيات الوفاق يف طرد قوات بادي من املدينة يف 2017، وهو 
ما دفعه للتحالف مع عشرية الاكنيات برتهونة الستعادة العاصمة، إال أنه هزم، 

واضطر تلغري والءه لصالح حكومة الوفاق.

أما بالنسبة لـ«مليشيات طرابلس« اتلـي تعمل »تكتيكيًّا« مع مليشيات 
مرصاتة لدلفاع عن طرابلس وحكومة الوفاق، فيتمثل أبرزها يف:

لواء	انلواصـي

من  الوفاق  حكومة  وصول  بتأمني  اسمه  وارتبط  قدور،  مصطىف   ويقوده 
وخمابرات  أمن  كوحدة  اللواء  ويعمل   .2016 مارس  يف  طرابلس  إىل  تونس 
خاصة، ويبلغ تعداد مقاتليه 700 مقاتل، ويرتكز يف منطقة أبو ستة بالقرب 
من ميناء طرابلس، وهو مقر حكومة الوفاق. واكن وزير ادلاخلية السابق عبد 
السالم اعشور قد جنح يف إحلاق اللواء اسميًا بوزارة ادلاخلية. إال أن اتلقارير 
عمليات  ضمن  وانلهب  اتلهريب  عمليات  يف  اللواء  نشاط  عن   تتحدث 
جانب  إىل  اتلفتيش،  مواقع  ىلع  يسيطر  حيث  طرابلس«  ب»اكرتل  يسىم  ما 
حصوهل ىلع اعتمادات مايلة من مرصف يلبيا املركزي. وتتحدث تقارير أخرى 

عن اتلحاق هاربني من »جماهدي درنة« باتلنظيم.
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كتيبة	ثوار	طرابلس

وتعود جذورها إىل اتلمرد املسلح ىلع نظام القذايف يف 2011. ترتكز الكتيبة 
والرشاكت  الوزارات  تواجد  مناطق  ىلع  وتسيطر  اجلمعة،  سوق  منطقة  يف 
اململوكة للحكومة برشق طرابلس، وهو ما يسهل حصوهلا ىلع نصيب وافر من 
تأثرًيا ىلع األرض. ويربز اسم  املليشيات  »اإلتاوات«، وهو ما جيعلها من أكرث 
هيثم اتلاجوري كآمر للكتيبة، ويعترب من أكرث الشخصيات املثرية للجدل يف 

طرابلس. وقد انضم للكتيبة مقاتلون من جبل نفوسة ونالوت.

الكتيبة	301

العامة  األراكن  تتبع  حايلا  ويه  احللبوص،  لواء  باسم  سابًقا   واشتهرت 
لوزارة دفاع الوفاق ويقودها عبد السالم الزويب. وتسيطر عنارص مرصاتة ىلع 
الكتيبة وتنترش يف جنوب وغرب طرابلس، ويبلغ تعدادها 1500 مقاتل. وتعترب 
وأكرثها  طرابلس  حول  احلايلة  املعركة  يف  املقاتلة  الكتائب  أهم  من  الكتيبة 
تعداًدا وجتهزًيا حيث تلقت ادلعم اخلاريج من تركيا. واكن قائدها السابق حممد 
احلداد، وامللكف من قبل الرساج بقيادة املنطقة العسكرية الوسطـى، قد تعرض 
لالختطاف يف مرصاتة، قبل أن يظهر مرة أخرى مع شن اجليش الليبـي عملية 

»طوفان الكرامة« يف أبريل  2019.

اللجنة	األمنية	بأبو	سليم

ويه مليشيات »غنيوة« عبد الغين الكيلك، واكنت أحد أهم عنارص عملية 
فجر يلبيا اتلـي قادتها اتلنظيمات اإلسالمية يف طرابلس، واستهدفت باألساس 
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الزنتان )القعقاع والصواعق واملدين( من طرابلس، بعد أن  طرد كتائب ثوار 
أبريل  يف  حفرت  اللواء  أطلقها  اتلـي  الكرامة  لعملية  تأييدها  األخرية  أعلنت 
2014، وأدت هذه العملية إىل تدمري مطار طرابلس ادلويل وإيقافه عن العمل 
يبلغ  مرصاتة.  ومطار  معيتيقة  مطار  إىل  املالحة  حركة  تلتحول  ايلوم،  حتـى 
يف  وترتكز  مقاتل،   700 حوايل  اإلسالمية  اتلوجهات  ذات  املليشيا  هذه  حجم 
منطقة أبو سليم جنوب طرابلس، وتنتسب اسميا لوزارة داخلية الوفاق. تمثل 
أسامة  بقيادة  العسكري  الزنتان  جملس  حول  تتوحد  اتلـي  الزنتان  كتائب 
املولكة هلا اتلنسيق بني  الفعلية  العسكرية  القيادة  اجلوييل وعماد طرابلسـي، 
أبريل  منذ  طرابلس  معركة  احتدام  مع  خاصة  واتلنظميات  املليشيات  هذه 
2019. وتعرف هذه الكتائب بعدم انتمائها األيديولويج وقوة انتمائها اجلهوي. 
وهو ما يضيف بعًدا آخر لرتكيب املشهد الليبـي، اذلي يلعب فيه الوالء للمدينة 

دوًرا كبرًيا.

تنظيم	ادلولة	اإلسالمية	يف	يلبيا

بدأ ظهور اتلنظيم يف يلبيا بالزتامن مع صعود جنم اتلنظيم األم يف العراق 
حيث  أجانب؛  مقاتلون  هم  يلبيا  يف  اتلنظيم  جهاديو  من  كبري  وشق  والشام. 
وتمكن  يلبيا،  يف  إسالمية  إمارة  تلأسيس  السائد  االنشقاق  استغالل  تم 
اتلنظيم من السيطرة ىلع مدينة رست ذات األهمية االسرتاتيجية؛ إال أن طرد 
الوفاق  حلكومة  اتلابعة  القوات  يد  ىلع   2016 ديسمرب  يف  املدينة  من  اتلنظيم 
تبحث  صغرية  خاليا  إىل  وحتوهل  احلشد،  ىلع  قدرته  كبرييف  تراجع  إىل  أدى 
عن مواطئ قدم هلا يف اجلنوب، وهو ما عرض هذه اخلاليا لعمليات مالحقة 
من قبل اجليش الوطنـي الليبـي، باستخدام قوات قوامها عنارص من السلفية 
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املدخلية واتلنظيمات القبلية املحلية. ومع ذلك، لم تعن هذه العمليات، اتلـي 
جذبت أيًضا تدخاًل ودعًما من بعض ادلول الغربية خاصة الواليات املتحدة 
اتلـي أسندت قوات الوفاق جوًيا يف عملية رست، وفرنسا اتلـي تدعم قوات 
اجليش الوطنـي يف اجلنوب، حرًصا منها ىع قطع الصالت بني جماهدي يلبيا، 
يف  اتلنظيم  وجود  نهاية  تعن  لم  األفرييق،  الساحل  يف  اإلسالمية  واتلنظيمات 
يلبيا؛ حيث أعلن مسؤويلته عن العديد من اهلجمات املسلحة ضد املدنيني 
خالل اثلالث سنوات اتلـي تلت سقوط رست، وقام بعمليات خطف، ونصب 

نقاط تفتيش حول الطرق املؤدية إىل سبها واجلفرة.

بشلك اعم، أصبح تنظيم ادلولة يف يلبيا يعاين من ضعف شديد وتشتت يف 
بنتيه اتلنظيمية وموارده، بسبب انقطاع خطوط اتصاهل مع اتلنظيم األم اذلي 
تمكن  كذلك  و2019.   2017 العامني  بني  والعراق  سوريا  يف  للتصفية  تعرض 
ادلول املجاورة لليبيا، واجليش الليبـي، من قطع السبيل أمام املقاتلني األجانب 
معاناة  عن  فضاًل  اتلنظيم،  إىل  لالنضمام  ومرص  تونس  من  القادمني  خاصة 
انلفطية،  باملوارد  الغنـي  الشمال  عن  ابتعاده  مع  تمويلية  أزمات  من  اتلنظيم 
اتلمويل من فرض رضائب ىلع  املناوئة هل من جتفيف مصادر  القوات  وجناح 
 أن خطر 

ّ
شباكت اتلهريب عرب الصحراء ومجع الفدى من عمليات اخلطف. إال

يأت من مثيل  يعد  لم  الواجهة مرة أخرى يف يلبيا  إىل  السلفية اجلهادية  عودة 
تنظيم ادلولة مبارشة بل من خالل اتلدخل الرتيك إلنقاذ حكومة الوفاق.
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جهاديو	تركيا	يف	يلبيا

يمثل املقاتلون السوريون املتحالفون مع أنقرة أحد راكئز تركيا يف اتلدخل 
املنظم يف يلبيا، بعد توقيع اتفايق اتلعاون األمنـي وترسيم احلدود ابلحرية مع 
العام  مطلع  منذ  املقاتلني  هؤالء  عدد  بلغ   .2019 ديسمرب  يف  الرساج  حكومة 
اجلاري حتـى وقت كتابة اتلقرير حوايل 4700 مقاتل، باإلضافة إىل 2000 مقاتل يف 
طور تليق اتلدريب يف أنقرة. ينتمـي هؤالء املرتزقة إىل مجااعت سلفية جهادية 
قاتلت مسبًقا مع أنقرة ضد اجليش السوري والقوات الكردية يف شمايل سوريا. 
بعضهم انتىم سابًقا إىل »جبهة انلرصة« وربما »داعش« ومن بينهم منتمون إىل 
مجااعت أصغر مثل »لواء صقور الشمال« و»فرقة السلطان مراد« و»احلمزات« 

و»سليمان شاه« وغريها.

أثاَر هذا اتلدخل وتدفق املجاهدين األصويلني املخاوف من منح »داعش« 
القاعدة  و»القاعدة« فرصة جديدة تلوسيع وجودها يف يلبيا، من خالل توسيع 
يف  األصويلة  اإلسالمية  الفصائل  تقوية  أو  األجانب،  املقاتلني  من  اجلهادية 
أكيد  غري  يبىق  االحتمال  هذا  أن  إال  الوفاق.  حكومة  مع  املقاتل  االئتالف 
هؤالء  يمثله  اذلي  العبء  اتضح  ما  رساعن  ناحية،  فمن  عديدة.  ألسباب 
املقاتلون ىلع لك من حكومة الوفاق، اتلـي تتعرض صورتها للتآلك باعتبارها 
أصويلة  جلمااعت  منتمني  مع  للتعامل  ومضطرة  دويلًّا  بها  معرتف  حكومة 
وإرهابية، وحكومة أنقرة. كذلك اتضاح عدم كفاءة هؤالء املقاتلني، زهيدي 
منهم،  واملصابني  القتىل  زيادة عدد  مع  يلبيا،  املعارك يف  أرض  اتلاكيلف، ىلع 
وعدم قدرتهم ىلع تغيري موازين القوة ىلع األرض إال قلياًل. فضاًل عن وجود 
تقارير عن تربم بعض هؤالء املقاتلني نتيجة عدم حصوهلم ىلع مستحقاتهم، 
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وعودتهم إىل تركيا. من ناحية أخرى، تبدو الغابلية العظىم من الشعب الليبـي، 
خارج نطاق اتلنظيمات سالفة اذلكر املتحالفة مع أنقرة، غري راغبة يف وجود 
هؤالء املقاتلني اذلين ينظر إيلهم كأدوات الحتالل تريك جديد. ومع ذلك، يبىق 
هذا اخلطر قائًما، وربما يتحول إىل تهديد إىل دول اجلوار الليبـي خاصة تونس 
واجلزائر ومرص، خاصة مع فشل املجتمع ادلويل، يف مؤتمر برلني 19 يناير 2020( 
ومساراته، عن وقف تدفق املقاتلني واألسلحة إىل يلبيا. وهو ما يعنـي رضورة 
تكاتفها دلرء اتلدخل الرتيك، وادلفع حنو الوصول إىل حل ينيه احلرب األهلية 

ويستوعب اكفة مكونات الشعب الليبـي.

خاتمة

هناك قصور يف القراءة األيديولوجية خلريطة احلراكت اإلسالمية يف يلبيا، 
فاتلنظيمات اإلسالمية ال تنتىم إىل طيف واحد وهناك تشظي يف وسط اتليار 
الواحد، فضاًل عن ضعف اتلقايلد الفكرية املؤسسة للحالة اإلسالمية يف يلبيا 
بسبب سياسات نظام القذاىف غري املتساحمة مع هذه احلراكت يف طورها األول، 
والطبيعة املحافظة اتلقليدية للمجتمع الليبـي؛ أي االنتماء للقبيلة واملدينة يف 

مقابل االنتماء للهيالك اتلنظيمية األيديولوجية.

كذلك يصعب فهم هذه احلراكت بعيًدا عن حالة العنف واقتصاد احلرب 
السائدين يف ابلالد منذ العام 2011. فكثري من هذه احلراكت واتلنظيمات أصبح 
السيطرة ىلع  أو  الفكري  اتلأثري  تتجاوز جمرد  الرصاع  هلا دوافع لالخنراط يف 
املجتمع أو إقامة جمتمع الرشيعة، حيث ينخرط الكثري منها يف عمليات اتلهريب 
وفرض الرضائب ىلع اجلمااعت املحلية، وانلهب. ويرتبط بهذه الصعوبة وجود 
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سيولة يف تصنيف وحتديد انتماءات العديد من اجلمااعت املقاتلة يف يلبيا، إذ 
أن خطاب املواجهة يستديع خطابًا دينيًّا يناسب حالة االستقطاب والصدام، 

ويساعد ىلع احلشد وجذب اتلأييد.

الليبية إدراك أن كثرًيا من  للُمتعاطني مع احلالة  من ناحية أخرى، ينبيغ 
هذه احلراكت تعرب عن حساسيات ومصالح واسعة ومركبة يف املجتمع الليبـي 
ىلع اتساعه اجلغرايف وامتداده الساكين، ذلا من الصعب إخراجه من أية معادلة 
مع  املدخلية.  للسلفية  املتصاعد  اتلأثري  املثال  سبيل  ىلع  السياسـي،  للحل 
رضورة توجيه اجلهد تلحييد وطرد مجااعت تنظيم ادلولة والقاعدة واملقاتلني 

األجانب املرتبطني باملصالح األجنبية.



)3( 
عين على الميدان:

خريطة التنظيمات الُمسلحة في سوريا

حممد	حممود

مئات  أعوام،   10 منذ  املمتدة  حربها  خالل  السورية  الساحة  شهدت 
اتلنظيمات والفصائل املسلحة، ما بني الُممَولة دويلاً والُممَولة إقليمياً والُممَولة 
ذاتياً. تبدلت وتغريت هذه الفصائل ىلع مدار األعوام السابقة، فاختىف الكثري، 
تلك  وقد اكنت خريطة  منها.  العديد  مسارات  تغري  ناهيك عن  أكرث،  وظهر 
أن  إال  مساراتها،  تتبع  أو  حرصها  ويصعب  للغاية،  ُمعقدة  دوماً  اتلنظيمات 
اتلطورات العسكرية والسياسية اليت وقعت خالل العامني املاضيني، جعلت 
الفصائل  مصري  تتبع  مستوى  ىلع  خاصة  للقراءة،  قابلية  أكرث  اخلريطة  تلك 

القديمة اليت تأسست يف بدايات احلرب.

	أوالً:	الفصائل	املسلحة	لـ	»املعارضة	السورية«

1-	»اجلبهة	الوطنية	للتحرير«	أو	)»جبهة	اتلحرير	الوطين«(

للتيار  املنتمية  املعارضة  مجااعت  من  واسعاً  حتالفاً  اجلبهة  هذه  تُعد 
نفس  من  أغسطس  يف  وتوسعت   2018 مايو  أواخر  يف  تشلكت  الرئييس. 
قوية  عالقات  وجتمعها  احلر«،  سوريا  »جيش  لـ  تنظيميًا  امتداًدا  وتُعد  العام. 
 باحلكومة الرتكية. وأغلبية أعضاءها سبق وأن تلقوا مساعدات عسكرية من 
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االستخبارات  واكلة  تتوىل  اكنت  اليت  العسكرية«،  العمليات  تنسيق  »غرفة 
حلفاء  من  كذلك  دعماً  الغرفة  وتلقت  عليها،  اإلرشاف   )CIA( األمريكية 

أوروبيني ورشق أوسطيني بني اعيم 2013 و)1(2017(

األيديولوجية:  اخللفيات  من  انلطاق  واسعة  جمموعة  من  اجلبهة  وتتشلك 
والعنارص  انلرص(،  وجيش  احلر،  إدلب  )جيش  لـ  اتلابعة  العنارص  حيث  من 
سلفية  عنارص  جبانب  الشام(،  )فيلق  املسلمني  اإلخوان  جبماعة  ترتبط  اليت 
حمافظة )جيش األحرار، وأحرار الشام()2( وقد احنرس نطاق نفوذ وقوة اجلبهة 
واجلمااعت  سابقاً(  انلرصة  )جبهة  الشام«  »هيئة حترير  لصالح  تشكيلها،  منذ 
املتطرفة املوايلة للقاعدة. ومن املحتمل أن يكون حتت قيادة اجلبهة حنو 30 

ألف مقاتل يعملون بقدرة اكملة)3(.

2-	جيش	العزة	

يعترب »جيش العزة« من أقوى الفصائل العسكرية يف الشمال، ويرتكز نفوذه 
يف ريف محاة الشمايل، وينترش أيضاً يف ريف الالذقية الشمايل. وُيعرف بمهارة 
مقاتليه باستخدام الصواريخ املوجهة »تاو«، كما يرتبط بعالقات وثيقة بـ »هيئة 
حترير الشام«)4(. واكن من قبل عضواً لفرتة طويلة يف »غرفة تنسيق العمليات 

متاح على  )موقع جيرون، 18مارس 2018(،  ونقده،  السورية  المعارضة  في مفهوم  الدين درويش،  t-حسام   )1(
.113687/https://geiroon.net/archives :الرابط التالي

شارلز ليستر، فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين، )صحيفة الشرق األوسط،   )2(
.2VOu1qD/https://bit.ly :11 يونيو 2019(، متاح على الرابط التالي

أهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على األراضي السورية، )مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا،   )3(
.18900/https://vdc-nsy.com/archives :17 يونيو 2019(، متاح على الرابط التالي

والدراسات  للفكر  المصري  )المركز  سوريا،  في  المسلحة  اإلرهابية  التنظيمات  أبرز  النجار،  تقى   )4(
./6052/https://marsad.ecsstudies.com :االستراتيجية، 21 أغسطس 2019(، متاح على الرابط التالي
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العسكرية« اتلابعة لـ CIA، ورغم أنه ال يزال يرفع علم »اجليش السوري احلر«، 
الوطنية  »اجلبهة  مظلة  مستقاًل خارج  ابلقاء  األخرية ىلع  الفرتة  يف  فإنه يرص 
للتحرير«. ويبيق جيش العزة ىلع اتصاالت وثيقة مع احلكومة الرتكية، لكنه 
يف األشهر األخرية أظهر قدراً أقل من االلزتام باتلوجيهات الرتكية؛ اكن أبرزها 
إلغاء »موافقته ىلع اتفاق منطقة نزع السالح«، وذلك باملخالفة ألوامر أنقرة. 

وتشري اتلقديرات إىل أن جيش العزة يضم ما بني ألفني و3 آالف مقاتل)1(

3-	اجليش	الوطين	السوري	

القوات  أسسته  ضخًما  عسكرًيا  هيكاًل  السوري«  الوطين  »اجليش  يعترب 
املعارضة  فصائل  من  كثرًيا   قيادته  حتت  توحد  يك   2017 اعم  أواخر  الرتكية 
الزيتون« )اللتني  الفرات« و«غصن  املسلحة، اليت ساعدتها يف عملييت »درع 
قامت بهما تركيا يف الشمال السوري بني اعيم 2016 و2018(. فعىل الورق، يبىق 
)املعارضة(،  املؤقتة  السورية  للحكومة  والئه  ىلع  السوري«  الوطين  »اجليش 
أكرث  ىلع  اجليش  هذا  وحيوي  الرتكية)2(..  للحكومة  والًء  أشد  يبدو  اكن  وإن 
اليت  السورية  املعارضة  فصائل  من  اكن  معظمهم  مسلحة،  جمموعة   30 من 
قاتلت حكومة األسد منذ بداية احلرب اعم 2011، وبني تلك املجمواعت أربعة 
فصائل كبرية. اثنان منهم من املقاتلني الرتكمان السوريني اذلين اكنوا موالني 
»كتائب  وهما:  سوريا  يف  العسكرية  عملياتها  خالل  عديدة  لسنوات  لرتكيا 
العربيتان  املجموعتان  أما  الفاتح«.  حممد  السلطان  و«كتائب  مراد«  السلطان 
الكبريتان األخريتان فهما »كتائب محزة« و«املنترص باهلل«، وقد تم تسلحيهما 

فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين، م س.  )1(

فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين، م س.  )2(
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واألمريكيني اعم  األتراك  اجلنود  من  أيدي جمموعة مشرتكة  وتدريبهما ىلع 
2015. وقد واصلت الواليات املتحدة دعمها هلاتني املجموعتني حىت نهاية اعم 
هذا  بعد  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  هذه  لم حيافظا ىلع  أنهما  بيد   ،2017
اتلاريخ. وينضوي حتت الفتة »اجليش الوطين السوري« حنو 40 ألف مقاتل يف 
عفرين، ويف املنطقة اليت شهدت عمليات درع الفرات يف شمال غريب سوريا. 
وظلوا يتمركزون يف تلك املناطق منذ أن أنهت تركيا عملياتها هناك)1(. وتقوم 
الوطين  اجليش  وتدريب عنارص وفصائل  وتسليح  بتمويل  تركيا بشلك واضح 

السوري)2(.

4-	ـهيئة	حترير	الشام	

اكن تأسيسها األول يف أواخر اعم 2011 حتت مسىم »جبهة انلرصة«، وىلع يد 
زعيمها »أبو حممد اجلوالين«، تلنضوي حتت لواء تنظيم القاعدة، فكًرا وختطيًطا. 
ولكن بعد تشديد اخلناق ىلع اتلنظيمات املتطرفة يف سوريا، ومن أجل احلفاظ 
ىلع هيلك اتلنظيم وبقاءه، وخلق عالقات دويلة »شبه رشعية«، اجته اجلوالين يف 
يويلو 2016 إىل االنفصال بشلك رسيم عن القاعدة، وحتويل اتلنظيم إىل »جبهة 
فتح الشام«، ثم صار يف يناير 2017 »هيئة حترير الشام«. يلنضوى حتت لواءها 
لك من »جبهة فتح الشام، و«جيش السنة«، و«لواء احلق«. وأعلنت أن مهمتها 
الرئيسية يه »توحيد املعارضة املسلحة السورية واملحافظة ىلع ماكسب اثلورة 
واجلهاد«. ويف نوفمرب 2017، سلّمت اهليئة مؤسساتها اخلدمية لـ »حكومة اإلنقاذ« 
علن عن تشكيلها يف الشهر ذاته، واليت اتُهمت بتبعيتها للجوالين. ويف 

ُ
اليت أ

)1(  الجيش الوطني السوري: من هم حلفاء تركيا الذين يقاتلون في سوريا؟، ) BBC عريب، 16 أكتوبر 2019(، 
https://cutt.us/uQfo9 :متاح على الرابط التالي

أهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على األراضي السورية، م س.  )2(
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اعم 2018، استطاعت بسط سيطرتها ىلع أغلب مناطق إدلب وأجزاء من ريف 
حلب الغريب، إال أن نفوذها احنرس مع تقدم اجليش السوري يف أرياف الشمال 
السوري ودخول تركيا إىل املنطقة لوقف هجوم األسد)1(. وتمتلك اهليئة قنوات 
وجتارية،  وسياسية  عسكرية  شئوناً  خيص  فيما  الرتكية  السلطات  مع  اتصال 
لكن العالقة بني اجلانبني ال تدور يف إطار الصداقة، وإنما حتكمها املصالح 
الرباغماتية؛ فاهليئة تسىع تلجنب حتويل تركيا إىل عدو، بينما حتتاج تركيا إىل 
تفادي حتول اهليئة إىل عنرص معاٍد هلا يف شمال غريب سوريا. وتشري االحتماالت 
من  عدة  آالف  جبانب  مقاتل،  ألف   15 قيادتها حنو  يعمل حتت  اهليئة  أن  إىل 
أرجاء شمال  نفوذ مهيمن هلا بمختلف  املدنيني. وتبيق اجلماعة ىلع  املوظفني 
ابلالغ  املنطقة  ساكن  أوساط  يف  بشدة  الشعبية  إىل  تفتقر  لكنها  سوريا،  غريب 
عددهم 3 ماليني نسمة. وتمثل اهليئة العنرص العسكري األقوى، ويبدو أنها 
ىلع امتداد 18 شهًرا حرصت ىلع تعزيز مستوى تدريب مقاتليها وتسليحهم 

بأسلحة ومعدات أحدث، منها خوذات وسرتات مضادة للرصاص)2(.

5-	حركة	نور	ادلين	الزنكي

تأسست احلركة يف نهاية اعم 2011 يف ريف حلب، وُيقدر عدد عنارصها 
بقرابة 7 آالف مقاتل. وقد انسحبت احلركة من هيئة حترير الشام يف أواسط 
لم  اذلي  الشام  أحرار  حركة  وجناح  اهليئة  بني  معارك  اندلعت  أن  بعد   2017
 MOC »موك«  عمليات  غرفة  من  كبرياً  دعماً  احلركة  تتلىق  اهليئة.  إىل  ينضم 
الواليات املتحدة وتركيا. وتعترب احلركة من اجلمااعت اليت تثق  واليت تديرها 
صالح الدهني، تعرف على الجماعات الردايكالية بالشمال السوري ونشاطه، )موقع عريب 21، 27 مارس   )1(

.https://bit.ly/2ycaCqK :2020(، متاح على الرابط التالي
فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين«، م س.  )2(
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بها اإلدارة األمريكية، وقد سعت إىل تسويقها كمعتدلة يف املؤتمرات ادلويلة، 
بزتكية تركية واضحة، جبانب ذلك تقول احلركة إنها أسست مكتب اقتصادي 
تلليق اتلرباعت تلمويل حتراكتها، إال أن اتلقارير تشري إىل أن هذا املكتب شيلك 
يف ظل املعدات الضخمة اليت تمتلكها احلركة وال يمكن ختيل إنها حصيلة 
ترباعت)1(. ورغم أن احلركة قد أعلنت يف 25 يناير 2019 عن حّل نفسها بالاكمل، 
الوطين  »اجليش  ضمن  املجد«  »فيلق  يف  املنضوي  اثلالث«  »اللواء  وتشكيلها 
السوري«، إال أنها اعودت الظهور مرة أخرى، بشلك منفصل، وحتت مسماها 
القديم »حركة نور ادلين الزنكي«، وذلك يف يناير 2020، للمشاركة يف جبهات 

القتال ضد قوات انلظام يف رييف حلب الغريب واجلنويب)2(.

ثانًيا:	اجلمااعت	الشيعية	املقاتلة	يف	جانب	بشار	األسد

منذ  بارشتها  اليت  اتلارخيية،  اسرتاتيجيتها  ىلع  سوريا  يف  إيران  اعتمدت 
ايلوم األول ثلورة 1979، وهو نرش ميليشيات شيعية مسلحة، ختوض حروباً ال 
متماثلة، لرتهق بها أعداءها انلظاميني، وتلخوض حروبها بالواكلة. فيف أواخر 
اعم 2011، ساعدت إيران واكالت االستخبارات اتلابعة لبشار األشد ىلع تشكيل 
مجااعت ذات اصطفافات طائفية إىل حد كبري، واليت أصبحت يف نهاية املطاف ما 
يُعرف بـ »اللجان الشعبية«)3(. ويف منتصف اعم 2012، بدأت إيران تعمل بنفسها 
يف سوريا ىلع إنشاء عدد كبري من امليليشيات املحلية واإلقليمية وبلورتها، بما 
)1( t-خريطة حواضن التطرف واإلرهاب… سوريا، )المركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 

.https://bit.ly/2ybJAjf :3 نوفمبر 2019(، متاح على الرابط التالي
مصطفى محمد، الزنكي تعود إلى الجبهات: هل تقلب المعارضة الطاولة؟، )صحيفة المدن اللبنانية، 30   )2(

.https://bit.ly/2VMd2VU :يناير 2020(، متاح على الرابط التالي
فيليب سميث، إيران تتفوق على األسد في السيطرة على الميليشيات الشيعية في سوريا، ) معهد واشنطن   )3(

.https://bit.ly/3f3HWAS :لسياسات الشرق األدنى، 12 إبريل 2018(، متاح على الرابط التالي
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فيها الفصائل املتمركزة يف دمشق. والحقاً يف منتصف اعم 2013، عملت طهران 
لة ورسيعة االستجابة  ىلع حتويل امليليشيات السورية الشيعية إىل مجااعت متنقِّ
واملناطق)1(. وىلع  الشباكت  تم جتنيدهم من رشحية واسعة من  تملك مقاتلني 
يف  الشيعية  امليليشيات  أعداد  دقيقة حلرص  إحصاءات  وجود  عدم  من  الرغم 
ابلناء عليها.  يمكن  توقيتات خمتلفة  تقديرات يف  هناك عدة  أن  إال  سوريا، 
السابق »حممد يلع جعفري« يف منتصف  قائد احلرس اثلوري اإليراين  كشف 
شعبية  وتشكيالت  قوات  يف  مقاتل  ألف   100 أن طهران نظمت   2015 أكتوبر 
دراسة  خلصت   ،2014 اعم  ويف  واالستقرار.  األمن  ىلع  احلفاظ  حبجة  بسوريا 
أصدرتها »الشبكة السورية حلقوق اإلنسان« إىل أن أعداد املليشيات الشيعية 
املقاتلة يف سوريا ال تقل عن 35 ألف مقاتل، وتوزيعهم اكتلايل: من 15 إىل 20 
ألف مقاتل من املليشيات العراقية، ومن 7 إىل 10 آالف مقاتل من حزب اهلل 
هذا  وتماىش  واإليرانيني)2(.  األفغان  من  مقاتل  آالف   7 إىل   5 ومن  اللبناين، 
مع املعلومات اليت رّسبتها املعارضة اإليرانية، وتؤكد ىلع وجود حوايل 5 آالف 
عسكرية)3(.  وفرقة  تشكيل   12 ضمن  منتظمني  اثلوري،  احلرس  عنرص من 
تتمكن  إيران  ما، حيث اكنت  بنسبة  أن هذه األعداد ظلّت مستقرة  ويبدو 
القتىل بشلك مستمر، فقد قّدر »معهد واشنطن لسياسات الرشق  من تعويض 
األدىن« يف إبريل 2018 أعداد املقاتلني الشيعة األجانب بني 20 و30 ألف مقاتل، 
بينما ترتاوح أعداد املقاتلني الشيعة من السوريني بني 8 و12 ألف مقاتل. وبعد 

فيليب سميث، كيف تُنشئ إيران حزب اهلل ثاني في سوريا؟، )معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 8   )1(
.https://bit.ly/2YpTdFw :مارس 2016(، متاح على الرابط التالي

على  متاح   ،)2014 يوليو   5 اإلنسان،  لحقوق  السورية  )الشبكة  سوريا،  في  المقاتلة  الشيعية  الميليشيات   )2(
.https://cutt.us/qBykq :الرابط التالي

التالي: الرابط  على  متاح   ،)2015 ديسمبر   6 نت،  )الجزيرة  سوريا،  في  المقاتلة  الشيعية  الميليشيات   )3( 
.https://bit.ly/2zJRxwv 
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إجالء معظم التشكيالت الشيعية األجنبية، يُقدر بأن األعداد األخرية )12-8 
ألف( يه األعداد اتلقريبية احلايلة للميليشيات الشيعية اليت تقاتل يف صفوف 

األسد)1(.

السورية،  املناطق  من  كبري  عدد  يف  الشيعية  املليشيات  عمل  امتد  وقد 
»السيدة  منطقة  من  بدايًة  العاصمة،  ريف  وكذلك  دمشق،  العاصمة  أبرزها 
زينب« وامتداداً إىل اجلنوب الرشيق، حيث يقع مطار دمشق ادلويل، اذلي يعد 
الشمايلة من ابلالد،  املنطقة  الشيعة إىل سوريا. ويف  للمقاتلني  الرئييس  املعرب 
تشلك لك من بدليت »نبل« و«الزهراء« يف ريف حلب مناطق رئيسية للمليشيات 
الشيعية اليت تشرتك مع ساكن هذه املناطق. ويف وسط سوريا، تتمركز املليشيات 
الشيعية يف قرى ريف محص اليت يصل عددها إىل 50 أهمها، وتشلك هذه القرى 
مورًدا برشًيا هاًما يف دعم املليشيات بالقتال. أّما جنوًبا، فيتواجد عدد ال بأس 
األشد  املنطقة  أما  الشام.  تتمركز يف برصى  الشيعية، اكنت  املليشيات  من  به 
تواجًدا للمليشيات الشيعية، فيه املثلث الرابط بني ريف دمشق وريف دراع 

وريف القنيطرة بمساحة 7 كيلو مرت مربع)2(. 

أّما خبصوص مواقع القتال، فيجب اتلميزي بني امليليشيات اتلابعة إليران، 
وتلك اتلابعة بشلك مبارش لألسد، فاألوىل اغبلاً ما تتمركز بالقرب من القوات 
املتحالفة مع الواليات املتحدة وىلع مقربة من احلدود اإلرسائيلية. فيف مارس 
انلجباء«  »حركة  العراقية  الشيعية  اجلماعة  أعلنت  املثال،  سبيل  ىلع   ،2017
إنشاء »لواء حترير اجلوالن«، اذلي رساعن ما شلّك تهديداً إلرسائيل من خالل 

إيران تتفوق على األسد في السيطرة على الميليشيات الشيعية في سوريا«، م س.  )1(
الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، م س.  )2(
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انتشاره ىلع طول حدودها الشمايلة الرشقية. ويف املقابل، لم يكن مليليشيات 
األسد سوى ظهور رمزي يف املواقع القريبة من القوات األمريكية واجلوالن، 
خيوضها  اليت  الرئيسية  املعارك  ساحات  ىلع  الرتكزي  ذلك،  من  بداًل  مفضلة، 
انلظام)1(. وخبصوص طرق اتلعبئة واتلجنيد، فقد شلّك األفغان وابلاكستانيون 
الشيعة النسبة الغابلة من املقاتلني الشيعة من غري العرب واإليرانيني، حيث 
ويتم  سواهم،  من  وأقل تكلفة  أسهل  إيران  قبل  من  فرص جتنيدهم  تكون 
أو  عراقية  فصائل  مظلة  حتت  إيران،  يف  األفغان  الالجئني  بني  من  جتنيدهم 
خمتلطة. أو ضمن تشكيالت أفغانية وباكستانية خالصة لكن بقيادة إيرانية 
اتلجنيد  فيتم  السوري،  ادلاخل  ويف  زينبيون«)2(.  و»لواء  فاطميون«  »لواء  مثل 
عن طريق اإلغراء املادي، واحلشد الطائيف اذلي تمارسه املساجد واحلسينيات 
والفضائيات واملجالت والصحف، جبانب خطابات القادة السياسيني وادلينيني 
اإلنرتنت)3(.  عرب  واتلعبئة  تلجنيد  تكتياكت  استخدام  عن  ناهيك  الشيعة، 

ومن بني امليليشيات الشيعية املسلحة الفاعلة حايلاً يف سوريا:

1-	لواء	»فاطميون«	

هو الفيلق األفغاين ضمن قوات احلرس اثلوري اإليراين، ويعود تأسيسه إىل 
اثلوري  احلرس  جنَّد  حيث  اثلمانينات،  يف  العراقية-اإليرانية  احلرب  بدابات 
منهم  الكثري  وجود  مستغاًل  صفوفه،  يف  للقتال  األفغان  من  املئات  اإليراين 
كالجئني ىلع أرضه، واكن يُعرف حينئذ بـ لواء »أيب ذر«)4(. انتقل اللواء لساحة 

إيران تتفوق على األسد في السيطرة على الميليشيات الشيعية في سوريا، م س.  )1(
الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، م س.  )2(
الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، م س.  )3(

المتداولة عنهم؟، )رصيف 22، 25  المعلومات  العقوبات األمريكية: ما  زينبيون وفاطميون على الئحة   )4(
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احلرب يف سوريا يف مايو 2013، حتت قيادة قائد فيلق القدس »قاسم سليماين«، 
وذلك بهدف حماربة تنظيم داعش، وحتت مزاعم »ادلفاع عن حرم أهل ابليت«، 
وحماربة األفاكر املعادية للشيعة وخدمة املذهب الشييع. ويبلغ إمجايل القوات 
املعروف  غري  من  ولكن  مقاتل،  ألف   36 حوايل  اللواء  هذا  حتت  املندرجة 
أعداد املنتقلني منهم للحرب يف سوريا، ولكن يذكر تقرير لـ »نيويورك تايمز« 

أن إمجايل قتىل هذا اللواء يف احلرب وصلت إىل قرابة 600 ُمقاتل)1(.

2-	لواء	»زينبيون«	

القدس اتلابع للحرس اثلوري اإليراين، ىلع مدار ما يقرب من  قام فيلق 
14 اعًما، بتجنيد عدد اكٍف من املواطنني ابلاكستانيني الشيعة حىت يتمكنوا 
عسكرية  تدريبات  يتلقون  واذلين  بهم،  خاصة  عسكرية  وحدة  تشكيل  من 
بالقرب من مشهد بإيران. وهناك بعض املؤرشات ىلع أن لواء زينبيون خيضع 
لقيادة مبارشة من احلرس اثلوري اإليراين بداًل من العمل كوحدة مستقلة)2(. 
وُيعترب اللواء أقل حجماً من »فاطميون«، وقد بدأ القتال يف سوريا اعم 2013 واكن 
ُملكفاً حبماية األماكن الشيعية املقدسة يف سوريا. وازداد حجم اللواء اعم 2015 
يلُصبح فرقة عسكريًة قادرة ىلع خوض املعارك بصورة مستقلة يف مدن دراع 
وحلب)3(. وهناك تقارير تتحدث عن أن اهلدف من نرش لواء زينبيون يف سوريا 
تقديم  منه  أكرث  آخر،  استخدامها يف ماكن  يمكن  قتايلة  تزويدهم خبربة  هو 

.https://bit.ly/2VPVPuO :يناير 2019(، متاح على الرابط التالي
لواء فاطميون: استغالل إيران فقر المهاجرين األفغان، ) المعهد الدويل للدراسات اإليرانية، 27 مايو 2019(،   )1(

.https://bit.ly/35p5Zpy :متاح على الرابط التالي
علي آلفونه، استخدام سوريا كساحة تدريب: لواء زينبيون الباكستاني نموذجاً، )معهد دول الخليج العربية   )2(

.https://bit.ly/2Sm6RWt :في واشنطن،17يوليو 2018(، متاح على الرابط التالي
زينبيون وفاطميون على الئحة العقوبات األمريكية: ما المعلومات المتداولة عنهم؟، م س.  )3(
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مساهمة حاسمة يف نتائج احلرب. ذللك ينبيغ انلظر إىل أهمية لواء »زينبيون« يف 
سياق إقلييم أكرب، ربما كأحد العوامل املهمة املحتملة يف الرصااعت املستقبلية 

يف غرب ووسط آسيا)1(.

3-	لواء	»ابلاقر«

احلسن«،  يد »خادل يلع  2012، ىلع  منتصف اعم  ابلاقر يف  لواء  تشلك  بدأ   
قوات  تواجه  تنظيمات شعبية شيعية  إطار  باقر«، وذلك يف  »احلاج  بـ  ب  الُملقَّ
املعارضة السورية اليت دخلت أحياءهم. ويف أوائل 2013، بدأ اتلنظيم يف تليق 
دعم مايل وتسليح وتدريب من إيران، حىت ظهر بشلكه احلايل يف منتصف اعم 
2013. شارك بشلك فعيل يف املعارك ضد املعارضة يف حلب ما بني 2014 و2016. 
ويف تلك الفرتة انضم إىل صفوفه اآلالف من أبناء العشائر الشيعية يف حلب. 
ومنذ بداية العام 2017 بدأت املليشيا توسع نفوذها يف حلب وريفيها اجلنويب 
ومؤسسات  جممعات  تراعها  اليت  واثلقافية  ادلينية  النشاطات  عرب  والرشيق، 
إيرانية بشلك مبارش، وتم ختصيص جزءاً كبري من أموال ادلعم اإليراين لرشاء 
عقارات ومنازل يف حلب وريفها، واستفاد عنارصه وقادته من العمل يف تهريب 
انلفط واملوايش واألثاث)2(. يضم لواء ابلاقر؛ »كتائب اتلدخل الرسيع« و«كتيبة 
حاج شريو« و«كتيبة حاج محيد« و«كتيبة األرشفية« و«كتيبة الرشق« و«كتيبة 
الشمال« و«كتيبة حندرات« و«كتيبة دير الزور«، و«كتيبة 313″ و«قوة املهدي« 
و«كتيبة السفرية« و«كتيبة تراكن«. وخضع املئات من عنارصه املنضمني حديثاً 

استخدام سوريا كساحة تدريب: لواء زينبيون الباكستاني نموذجاً«، م س.  )1(
خالد الخطيب، حلب: كيف أصبح لواء باقر حجر عثرة بوجه الروس؟، )صحيفة المدن اللبنانية، 21 إبريل   )2(

.https://bit.ly/3f62nx9 :2019(، متاح على الرابط التالي
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دلورات تدريبية يف إيران يف الربع األخري من العام 2018، يف معسكرات خاصة 
يديرها احلرس اثلوري)1(.

4-	لواء	»اإلمام	احلسني«

يعترب لواء »اإلمام احلسني«، من انلاحية اتلنظيمية تابًعا للجيش السوري، 
اتلعليمات  منها  تتلىق  حيث  األسد،  ماهر  بقيادة  الرابعة  الفرقة  وحتديداً 
والعسكرية- املايلة  املساعدات  تليق  جبانب  واتلمويل،  والتسليح  واتلدريب 
الطبع- من إيران وحزب اهلل. تم تشكيل اللواء اعم 2012 ىلع يد الشيخ »أجمد 
الصدري. واكن يسكن يف سوريا  اتليار  ابلهاديل«، وهو من أصل عرايق ومن 
قبل بداية اثلورة، وتوىف اعم 2017، واستلم القيادة بعد وفاته »أسعد ابلهاديل«)2( 
يف  االنتشار  إيران  هل  أولكت  حيث  زينب،  السيدة  منطقة  يف  اللواء  ويتواجد 
جنوب دمشق، حتت عنوان »محاية مرقد السيدة زينب«، وينطلق اللواء للقيام 
بأعماهل العسكرية وقتال املعارضة السورية من تلك املنطقة، ومنها عملياتها 
وبعض  وأفغاين  وعرايق  إيراين  خليط  من  اللواء  ويتكون  الرشقية.  الغوطة  يف 

السوريني، وجنسيات أخرى)3(.

5- حركة انلجباء العراقية: تأسست حركة انلجباء العراقية ىلع يد الشيخ 
يف  –باألساس-  داعش  تنظيم  نفوذ  ملواجهة  وذلك   ،2013 اعم  الكعيب«  »أكرم 
العراق وسوريا. ورغم أنها موايلة إليران، فإنها حتصل ىلع تمويل من احلكومة 
باقر خالل سقوط قذيفة عليه بريف حلب، )أورينت.نت، 4 فبراير  لواء  لحظة مقتل مقدم في ميليشيا   )1(

.https://bit.ly/2KN3i7G :2020(، متاح على الرابط التالي
أيمن جواد التميمي، مقابلة مع قائد كتيبة الموت التابعة للواء اإلمام الحسين«، )مدونة أيمن جواد التميمي،   )2(

.http://www.aymennjawad.org/22526 :2 إبريل 2019(، متاح على الرابط التالي
عهد فاضل، ميليشيات لواء اإلمام الحسين في غوطة دمشق، )العربية.نت، 12 مارس 2018(، متاح على   )3(

.https://bit.ly/2yVkqp0 :الرابط التالي
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العراقية دون أن تأتمر بأمرها. وإىل جانب عالقاتها بإيران ترتبط حركة انلجباء 
قد  األمريكية  اخلارجية  وزارة  واكنت  اللبناين.  اهلل  حزب  مع  قوية  بعالقات 
قائمة اإلرهاب يف مارس اعم 2019، بهدف  الكعيب يف  أدرجتها وقائدها أكرم 
منع املوارد اليت حتصل عليها، وأضافت اخلارجية األمريكية حينها أن احلركة 
وحبسب  خامنيئ)1(.  اهلل  آية  األىلع  اإليراين  وللمرشد  إليران  والءها  أعلنت 
مسئولني عراقيني، فإن إيران تدفع حنو 1500 دوالر للك مقاتل يف حركة انلجباء، 
واليت تضم حوايل 10 آالف مقاتل، تنشط حركتهم يف العراق وسوريا)2(. تملك 
احلركة قناة تلفزيونية تسىم »قناة انلجباء الفضائية« وموقًعا إخبارًيا إلكرتونيًا 
اتلواصل  شباكت  ىلع  املتابعني  من  الكثري  دليها  أن  كما  االسم،  نفس  حيمل 
االجتمايع. وتصف احلركة نفسها بأنها »إحدى فصائل املقاومة اإلسالمية يف 
العراق وتهدف إىل ادلفاع عن املقدسات يف سوريا والعراق«. كما تمتلك لواءان 
يف العراق وهما »اللواء اثلاين« اذلي شارك يف املعارك ضد تنظيم داعش حىت 
انلهاية وال يزال منترشاً يف غريب العراق، و»اللواء اثلالثون« اذلي اكنت اغبلية 
ألوية  العراقية ضمن  قبل احلكومة  بعد من  فيما  السّنة وتم حلّه  عنارصه من 
ابن يارس« و»اإلمام  ألوية »عمار  الشعيب. وقد نرشت احلركة يف سوريا  احلشد 
احلسن املجتىب« واجلوالن، وُيالحظ أن األخري قد تأسس اعم 2017 خصيًصا 
ملواجهة إرسائيل يف منطقة اجلوالن املحتل. وقد لعبت احلركة دوًرا أساسيًا يف 
أن اكنت  بعد  الشيعيتني شمايل حلب  والزهراء  نبل  فك احلصار عن مدينيت 
حمارصة من قبل فصائل املعارضة السورية ملدة طويلة. كما أرسلت ألف عنرص 

 17 الحرة،  )موقع  لسليماني،  بالثأر  تتوعد  العراقية  النجباء  ميليشيا  األسد…  عن  دفاعاً  في سوريا  قاتلت   )1(
.https://arbne.ws/2Wa4kzT :فبراير 2020(، متاح على الرابط التالي

ما هي حركة النجباء التي صنفتها أمريكا إرهابية؟، )موقع العربية.نت، 6 مارس 2019(، متاح على الربط   )2(
.https://bit.ly/35lYQX4 :التالي
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من مقاتليها إىل جنوب حلب تلعزيز وجود قوات احلكومة السورية بعد انزتاع 
املنطقة من املعارضة)1(.

ثاثلًا:	اجلمااعت	اجلهادية	اتلابعة	تلنظيم	القاعدة

الرسيم  املمثل  انلرصة«  »جبهة  اكنت   ،2011 اعم  أواخر  يف  تأسيسها  منذ 
زعيمها  أعلن  حينما   ،2016 يويلو  حىت  وذلك  سوريا،  يف  »القاعدة«   تلنظيم 
»أبو حممد اجلوالين« بشلك رسيم االنفصال عن القاعدة، وأن تنظيمه بات ال 
ينتيم ألي جهات خارجية أو مرجعية، وهو القرار اذلي رفضه عدد من قادة 
اجلبهة، معلنني تشبثهم بالقاعدة. وقد جاء االنفصال ىلع مرحلتني، األوىل يف 
ثم صارت يف  الشام«،  فتح  إىل »جبهة  يويلو 2016 حينما حتولت جبهة انلرصة 
يناير 2017 »هيئة حترير الشام«. ورغم اخلالفات حول االنفصال حافظ اجلوالين 
واملتشبثون ببيعة القاعدة ىلع نوع من اتلعايش حىت األشهر األخرية من اعم 
2017، حيث شنت هيئة حترير الشام محلة اعتقاالت يف صفوفهم، لكنها أفرجت 
الشام يف  مع دخول حترير  االعتقاالت  تزامنت  وقد  قليلة.  أسابيع  بعد  عنهم 
اتفاق مع تركيا نص ىلع تشكيل نقاط مراقبة للجيش الرتيك يف حمافظة إدلب. 
وهو االتفاق اذلي رفضه موالو القاعدة. وأعلن هؤالء، يف أكتوبر 2017، تشكيل 
فصيل جديد حتت اسم »أنصار الفرقان يف بالد الشام«. وصف اتلنظيم نفسه 
بأنه »كيان جهادي سين مسلم يتكون من مهاجرين وأنصار من حرض أغلب 
أحداث الشام األوىل«، يف إشارة إىل قادته املؤسسني. ظل تنظيم »أنصار الفرقان« 

ما هي حركة النجباء العراقية المسلحة وما دورها؟، )BBC عريب، 15 أغسطس 2019(، متاح على الرابط   )1(
https://cutt.us/GWfH7 :التالي
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شبه جممد حىت أواخر فرباير 2018، يلخلفه تنظيم »حراس ادلين«، اذلي بات 
املمثل الرسيم تلنظيم القاعدة يف سوريا، منذ ذلك احلني)1(.

ويعمل تنظيم »حراس ادلين« ىلع اتلنسيق بني اجلمااعت الصغرية األخرى 
تلك  مقاتيل  جمموع  ويبلغ  سوريا،  يف  للقاعدة  وتنظيمياً  فكرياً  تنتيم  اليت 
اتلنظيمات حوايل 4 آالف مقاتل. وتتمركز بشلك أساس يف شمال وشمال غرب 
الظواهري،  أيمن  »القاعدة«،  زعيم  عن  الصادرة  للتعليمات  وتبعاً  سوريا)2(. 
حرصت تلك اتلنظيمات ىلع عدم السيع حنو السيطرة ىلع أرض ما أو حكم 
باعتباره  العسكري  العمل  ىلع  ذلك  من  بداًل  وركزوا  الساكن،  من  جمموعة 
معارضة هذه  يسعون خلفه. ورغم  اذلي  األسايس  والغرض  املمزية هلم  اهلوية 
اتلنظيمات لاكفة مجااعت املعارضة السورية )بما يف ذلك »هيئة حترير الشام«(، 
لكنهم جتنبوا اتلورط يف تشاحنات وتقاتل مبارش معها، بل أنها يف مرحلة من 
الروسية  والقوات  األسد  قوات  تمارسه  اكن  اذلي  العسكري  الضغط  مراحل 
اجلبهات  يف  عسكري  تعاون  حدوث  إماكنية  حول  نقاشات  دارت  عليهم، 
األمامية فيما بينهم)3(. وتعارض تلك اتلنظيمات الوجود الرتيك يف شمال سوريا، 
بني  سيما  ال  السوري،  الشمال  يف  ادلويلة  االتفاقيات  اكفة  وترفض-باتلبعية- 

تركيا وروسيا)4(.

خالد الغالي، من يكون تنظيم حراس الدين؟ ولماذا قصفته أمريكا؟، )موقع ارفع صوتك، 1 يوليو 2019(،   )1(
.https://bit.ly/2SnGsI1 :متاح على الرابط التالي

أهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على األراضي السورية«، م س.  )2(
فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين، م س.  )3(

تعرف على الجماعات الردايكالية بالشمال السوري ونشاطها، م س.  )4(
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أـهم	ـهذه	اتلنظيمات	اجلهادية	املتطرفة

1-	تنظيم	»حراس	ادلين«

ادلين، بشلك ومسماه احلايل يف فرباير 2018، وحصل  تنظيم »حراس  ظهر 
الفصيل اجلهادي األهم يف  ىلع مبايعات من فصائل جهادية أصغر. ويعد هو 
الشمال الغريب. ويقوده موالون بارزون للقاعدة انشقوا عن جبهة انلرصة خالل 
عملية حتوهلا إىل هيئة حترير الشام. والقائد العام احلايل هل هو »سمري حجازي« 
انلرصة  العسكري جلبهة  القائد  من اكن  وهو  الشايم«،  همام  »أبو  بـ  املعروف 
سابقاً. وجيمع اتلنظيم بني اسرتاتيجية »القاعدة« اتلقليدية يف قتال العدو ابلعيد 
واسرتاتيجية »داعش« يف قتال العدو القريب. ويستخدم اتلنظيم اسرتاتيجية 
حرب العصابات اليت تتناسب مع أعداد مقاتليه، إذ تشري اتلقديرات اإلعالمية 
تقديرات  تشري  بينما  مقاتل)1(،  و1000   700 بني  ما  أعضائه  عدد  تراوح   إىل 

مؤسسة »تشاتام هاوس« أن عدد مقاتليهم يصل إىل 2000 مقاتل)2(. اكن ابليان 
اتلأسييس للتنظيم قد حث »الفصائل املتناحرة يف الشام ىلع وقف القتال بني 
بعضها ابلعض وإنقاذ أّمة املسلمني«. ورداً ىلع هذه املناشدة اتلوحيدية، انضم 16 
فصياًل ىلع األقل إىل اتلنظيم، وهم: )جيش املالحم، وجيش الساحل، وجيش 
أبو  وكتيبة  الصديق،  أبو بكر  وكتيبة  الغوطة،  ابلادية، ورسايا اكبول، ورسايا 
عبيدة بن اجلراح، ورسايا الغرباء، وكتيبة ابلتار، ورسايا الساحل، ورسية عبد 
الرمحن بن عوف، وكتائب جند الشام، وكتائب فرسان اإليمان، وقوات انلخبة، 

أبرز التنظيمات اإلرهابية المسلحة في سوريا، م س.  )1(
إبريل 2018(،  تشاتام هاوس-سوريا،  )موقع  الدين،  الجهاديين ووالدة حّراس  بين  الصراع  الكنج،  سلطان   )2(

.https://bit.ly/35ifpmq :متاح على الرابط التالي
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وجمموعة عبد اهلل عزام، وكتيبة أسود اتلوحيد(. ومن أجل تعزيز قوته وقدرته 
العسكرية، أقام تنظيم »حراس ادلين« أيضاً حتالفات قتايلة خمتلفة. واكن األول 
يف إبريل 2018 حني شلّك »أنصار اتلوحيد« وتنظيم »حراس ادلين« ما يُسىم بـ 
»حلف نرصة اإلسالم«. ثم شلّك غرفة عمليات »وحرض املؤمنني« يف أكتوبر 
2018 باتلعاون مع مجاعتني أصغر حجماً متحالفتني مع تنظيم القاعدة، هما: 
»جبهة أنصار ادلين« و»مجاعة أنصار اإلسالم«. ويّديع اتلنظيم أنه شن حوايل 
200 هجوم منذ إنشائه. ووقعت هذه اهلجمات يف جمموعة متنوعة من املناطق 
الريفية وابلدلات الصغرية، بما فيها 12 موقعاً يف حمافظة حلب، و16 يف حمافظة 

محاة، و7 يف حمافظة إدلب، و15 يف حمافظة الالذقية. 

اتلابعة  املؤمنني«  وحرض  عمليات  و»غرفة  ادلين«  »حراس  تنظيم  عمل 
هل ىلع مجع األموال لألنشطة العسكرية، حملياً وعرب اإلنرتنت يف إطار »محلة 
ومن  اجلهاد  ركزية  هو  »املال  أن  ىلع  اتلوجييه  مبدأها  ينص  اليت  جاهزون« 
دونه قد تضعف قدرات املجاهدين«. وتُستخدم األموال لرشاء األسلحة )مثل 
والغذاء  الصاروخية(  والقنابل  والرصاص  سالح AK-47 »الكالشنيكوف« 
والوقود والعالج الطيب للمقاتلني اجلرىح. واكنت احلملة قد بدأت يف منتصف 
رسائل ىلع حسابات خمصصة يف  بعث  املؤيدين  من  2019، حيث طلبت  مايو 
»تلغرام« و»واتساب«، تزودهم الحقاً بمعلومات عن حسابات مرصفية يمكنهم 
تنظيم  مسئويل  دلى  يكون  قد  أنه  إىل  ذلك  ويشري  إيلها.  األموال   إرسال 
املايل  انلظام  إىل  الوصول  قابلية  من  األقل  ىلع  معني  مستوى  ادلين«  »حراس 
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العاليم، عرب حسابات دويلة )1(. ويتمركز اتلنظيم بشلك أسايس يف مناطق قرب 
جرس الشغور بريف إدلب وريف محاة، ويف ريف الالذقية »جبل الرتكمان«)2(.

2-	احلزب	اإلساليم	الرتكستاىن

الصينية،  شنجيانغ  مقاطعة  إىل  عنارصه  أغلب  ينتيم  تنظيم جهادي،  هو 
الرشقية«.  »تركستان  باسم  األويغور  القوميني  وأدبيات  أدبياتهم  يف  املعروفة 
تأسس هذا اتلنظيم اكمتداد للحركة اإلسالمية لرتكستان الرشقية، وهو جمموعة 
مقاتلني من املقاطعة تطوعوا للقتال إىل جانب حركة »طابلان« يف أفغانستان. 
اكن ىلع رأس هذه املجموعة رجل دين اسمه »حسن خمدوم«. وصحيح أن احلزب 
حركة جهادية تنضوي يف القتال إىل جانب مجااعت تكفريية أخرى، إال أنها 
أدبيات اتلنظيم حتاول االبتعاد عن الفكر اتلكفريي، وبداًل من ذلك تُركز ىلع 
الظهور  أن  املصادر  معظم  وتشري  األويغوري)3(.  الرمز  وتمجيد  القويم  ابلعد 
الفعيل ملقاتيل احلزب بدأ يف سوريا يف اعم 2012، حيث جتمعوا بداية يف تركيا، 
العسكري  االنتشار  تركز  السورية.  الرتكية  احلدود  إىل سوريا اعبرين  ودخلوا 
االسرتاتيجية،  الشغور  جرس  مدينة  يف  الرتكستاين  اإلساليم  احلزب  ملقاتيل 
والرتكمان )جبال  األكراد  الغاب وجبيل  السّماق وسهل  املدينة، وجبل  وإدلب 
السورية. ولكن سّجل  الرتكية  للحدود  املحاذي  الالذقية  الالذقية( يف ريف 
اتلنظيم حضوره العسكري الرسيم األول يف اعم 2015، حيث جنح جبانب لك من 

واشنطن  )معهد  سوريا،  في  عنها  المتغاضى  القاعدة  تنظيم  جماعة  الدين:  حراس  زيلين،  ي.  هارون   )1(
.https://bit.ly/3bROnor :لسياسات الشرق األدنى، 24 سبتمبر 2019(، متاح على الرابط التالي

أهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على األراضي السورية، م س.  )2(
مهند الحاج علي، األويغور في سوريا: معركة وجودية«، )صحيفة المدن اللبنانية، 24 فبراير 2020(، متاح   )3(

.https://bit.ly/2y3EC8l :على الرابط التالي
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»جبهة انلرصة« و«حركة أحرار الشام اإلسالمية« يف السيطرة ىلع مدينة جرس 
املدينة  بتقسيم  الفصائل  تلك  قامت  ثم   ،2015 إبريل  إدلب يف  بريف  الشغور 
الرتكستاين  اإلساليم  واحلزب  الشام  حترير  هيئة  استولت  حيث  قطاعني،  إىل 
اجلغرافية  املساحة  يتضمن  -واذلي  املدينة  من  والغريب  الشمايل  القطاع  ىلع 
األكرب، ويبدو أن جبهة انلرصة دّعمت اتلنظيم وقدمت هل اإلرشاد واتلوجيه 
وعلوية  مسيحية  بدلات  يف  االستقرار  ىلع  وساعدته  إدلب،  إىل  وصوهل  دلى 
تنظيم »جند  فر ساكنها. ورغم مشاركة اتلنظيم يف عمليات عسكرية جبانب 
األقىص«، اذلي اكن ينتيم إىل داعش قبل حلّه، إال أنه رفض االعرتاف باخلالفة 
لـ داعش)1(. وختتلف اتلقديرات يف حساب عدد مقاتليه، ولكنها ترتاوح بني 

750 و3000 مقاتل)2(. 

يتوزع مقاتلو احلزب حايلاً يف عدد من املناطق، ويه:

املنطقة السكنية الرئيسية يف مدينة جرس الشغور بإدلب، يمكن وصفها 
تنظيم  عن  املسئولني  وقياداته  احلزب  عنارص  لسكن  املركزية  املنطقة  بأنها 

احلزب يف انلوايح اكفة.

زيزون  حمطة  وحىت  الشغور  جرس  رشق  حممبل  جرس  من  املمتدة  املنطقة 
والقرقور والطرف الرشيق نلهر العايص يف سهل الغاب، وتتضمن هذه املنطقة 

سوريا: الحزب اإلسالمي التركستاني يمارس عمليات نهب وسلب ألمالك عامة في ريف حماه«، )سوريون   )1(
.https://bit.ly/3cUvAsO :من أجل الحقيقة والعدالة، 4 نوفمبر 2019(، متاح على الرابط التالي

خريطة حواضن التطرف واإلرهاب… سوريا، م س.  )2(
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مقرات عسكرية واسعة للحزب، وهناك تعاون بني احلزب وهيئة حترير الشام، 
يف توزيع انلقاط القتايلة للطرفني.

املقرات ذات الطبيعة العسكرية القتايلة، وتتواجد يف جبل الرتكمان وجبل 
األكراد، ويتعاون عنارص احلزب يف هذه املنطقة مع هيئة حترير الشام، وقوات 

تابعة لـ اجلبهة الوطنية للتحرير، إضافة لتشكيالت إسالمية عراقية.

يوجد بعض املقرات اتلنظيمية والعسكرية للحزب بمدينة رسمني وبدلة 
انلريب بالقرب من مدينة إدلب، باإلضافة إىل الريف احلموي الرشيق، خارج 
العسكرية  التشكيالت  مع  احلزب  يتعاون  حيث  السالح،  املزنوعة  املنطقة 

املعتدلة، مثل: الفرقة الوسطى، وجتمع العزة، والقوة 23 )1((.

3-	أجناد	القوقاز

بني  الفاصل  احلد  تقع ىلع  دول  مقاتلوها من  ينحدر  يه مجاعة جهادية، 
أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وينرشوا يف إدلب 

وريفها، وتُقدر أعدادهم بنحو 1000 مقاتل)2(.

4-	مجاعة	اإلمام	ابلخاري

مجاعة جهادية سلفية، تتكون أساساً من األوزبك، وتتحالف مع املنظمات 
اجلهادية األخرى يف سوريا، وتدين بالوالء حلركة طابلان األفغانية، وقد ُسميت 

سوريا: الحزب اإلسالمي التركستاني يمارس عمليات نهب وسلب ألمالك عامة في ريف حماه«، م س.  )1(
أبرز التنظيمات اإلرهابية المسلحة في سوريا، م س.  )2(
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اجلماعة ىلع اسم اإلمام ابلخاري، العالِم اإلساليم يف القرن اتلاسع اذلي اكن 
من خبارى يف أوزبكستان)1(.

5-	جبهة	أنصار	ادلين

هو حتالف جهادي أعلن عن نفسه يف يويلو 2014، ويضم اتلحالف أربعة 
فصائل يف ادلاخل السوري، ويه: فجر الشام، وشام اإلسالم، وجيش املهاجرين 
الشام« يف فرباير  »هيئة حترير  انشقت عن  وقد  والكتيبة اخلرضاء.  واألنصار، 
تتبع ألي جهة سواء  وتنظيمياً، وال  إدارياً  أنها »مجاعة مستقلة  2018، مؤكدة 
اكنت داخلية أو خارجية«. وتشري اتلقديرات إىل أن عدد أعضاء اجلبهة يبلغ 

حنو 300 عنرص)2(.

6-	جبهة	أنصار	اإلسالم

تأسست جبهة »أنصار اإلسالم« يف اعم 2014 يف دمشق وريفها والقنيطرة، 
عرب اندماج لواء »أسامة بن زيد« و»العز بن عبد السالم« و»كتيبة العاديات«. 
الشمايل هلا، والواقع يف حمافظة  القطاع  وقد وأعلنت يف فرباير 2015، تأسيس 
إدلب، وبعد سيطرة انلظام السوري ىلع اكمل دمشق وريفها، انتقل اتلنظيم إىل 

الشمال السوري)3(.

أبرز التنظيمات اإلرهابية المسلحة في سوريا، م س.  )1(
تعرف على الجماعات الردايكالية بالشمال السوري ونشاطها، م س.  )2(
تعرف على الجماعات الردايكالية بالشمال السوري ونشاطها، م س.  )3(
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خاليا	تنظيم	داعش

َفَقَد تنظيم داعش أخر معاقله يف األرايض السورية، وحتديداً »بدلة ابلاغوز« 
بريف دير الزور برشق سوريا، يف 23 مارس 2019، وهو اتلاريخ اليت انتىه فيه 
تنظيم داعش جغرافيًا يف سوريا. وتشري اتلقديرات األمريكية إىل أن عنارص 
داعش حايلاً حبدود بضعة آالف يتوزعون بني سوريا والعراق، وينترشون ىلع 
وجه اخلصوص يف »سلسلة كهوف ومغاور« بمناطق جبلية نائية أو صحراوية. 
ويقومون بعمليات ضمن ما يُطلق عليه وصف »اتلمرد منخفض الوترية«، وذلك 
وتعمل  رشقها.  إىل  ابلالد  من جنوب  األطراف،  مرتامية  السورية  ابلادية  عرب 
عنارص داعش ىلع شن هجمات بأعداد صغرية، أو القيام باغتياالت ملسئولني 
حمليني أو عنارص من قوات األمن، أو زرع عبوات ناسفة، أو فرض إتاوات ىلع 
الساكن، وحماولة ترهيبهم. خاصة وأن اتلنظيم لم يعد يملك اآليلات العسكرية 
قام  اذلي  العادي  غري  اتلوسع  يف  وساعدته   2014 اعم  يف  أيديه  يف  وقعت  اليت 

حينئذ)1(.

ورغم ما سبق، يشري تقرير نرُشه«معهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن« 
أنه منذ مارس 2019 وحىت مارس 2020، أعلن تنظيم داعش مسئويلته عن أكرث 
من 2000 هجوم يف العراق وسوريا جمتمعة، ويف سوريا اّدىع قيامه بـ 973 هجوماً 
يف املحافظات اتلايلة: )580 بدير الزور، و150 يف الرقة، و141 يف احلسكة، و48 يف 
محص، و33 يف دراع، و16 مدينة حلب، و4 يف دمشق، و1 يف القنيطرة(. وذللك 
يمكن استنتاج أن اتلنظيم مازال يملك قاعدة أقوى يف منطقة دير الزور يف 
سوريا، باإلضافة إىل خاليا أصغر حجًما ال تزال نشطة نسبيًا يف مناطق الرقة 

فصائل إدلب تضم خليطاً من المعتدلين واإلسالميين والمتشددين، م س.  )1(
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واحلسكة. ولكها مؤرشات تقول إن تنظيم داعش ربما يعود لنشاطه مرة أخرى 
يف سوريا، إذا ما توافرت الظروف املناسبة)1(. 

وعند احلديث عن خاليا داعش، أو تلك اتلنظيمات والفصائل اليت قد 
تساعد داعش يف العودة للساحة مرة أخرى، فيجب أن نعود إىل أواخر اعم 2013 
السفيل اجلهادي »جند األقىص«،  الفصيل  وأوائل اعم 2014، حيث تم تأسيس 
ىلع يد »أبو عبد العزيز القطري«، وقد ٌعرف الفصيل يف بداياته باسم »رسايا 
القدس«. ومال فكرًيا إىل تنظيم القاعدة، حبكم أن مؤسسه اكن أحد أبرز قادة 
بالفعل مع جبهة انلرصة فيما سبق، لكن الزتم  اتلنظيم سابقاً، عمل ميدانياً 
احلياد خالل االقتتال اذلي وقع بني القاعدة وداعش، وهو ما سّبب اخلالف 
بينه وبني تنظيم القاعدة، ليستقل عنه، ويصبح أقرب تنظيميًا لـ داعش. وىلع 
أواخر 2016، تشلك فصيلني ُجدد، وهما: جبهة  إثر تفكك »جند األقىص« يف 

»أنصار اتلوحيد« و«لواء األقىص«)2(.

1-	جبهة	»أنصار	اتلوحيد«

هو فصيل جهادي تشلك يف مارس 2018، من بقايا تنظيم »جند األقىص«، 
أوئلك اذلين رفضوا مبايعة تنظيم داعش، ورفضوا يف الوقت نفسه االنضمام لـ 
هيئة حترير الشام. ويبلغ عدد عنارصه ايلوم ما بني 600 و800 مقاتل)3(. أغلب 
يف  رسمني  مدينة  من  ينحدرون  منهم  وكثريون  سوريون،  اجلماعة  هذه  قادة 

)معهد  بعد،  الظهور  يعاود  ولم  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يُهزم  لم  باغوز:  بعد عام على  زيلين،  هارون ي.   )1(
.https://bit.ly/2zJdUSM :واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 25 مارس 2020(، متاح على الرابط التالي

جند األقصى: التنظيم السوري ذو التحالفات المتذبذبة، )الجزيرة.نت، 11 أكتوبر 2016(، متاح على الرابط   )2(
.https://bit.ly/2KKE9dV :التالي

تعرف على الجماعات الردايكالية بالشمال السوري ونشاطها، م س.  )3(
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ملؤسسه  ورفاقاً  األقىص،  جند  فصيل  يف  مؤسسني  أو  قادة  واكنوا  إدلب،  ريف 
»أبو عبد العزيز القطري«، ويعتمدون يف فكرهم ىلع أدبياته السلفية اجلهادية، 
ويرتكزون ىلع مبدأ رد صيال العدو )أي انلظام السوري( كأولوية مقدمة ىلع 
املعارضة وهيئة حترير  لك املشاريع. أما عن عالقة »أنصار اتلوحيد« بفصائل 
خلّفها  اليت  ادلامية  للرتكة  نظراً  واتلقلب  اتلوتر  من  نوع  سادها  فقد  الشام، 
الفصائل  واستباحة دلماء عنارص  استعداء وتكفري  من  األقىص  تنظيم جند 
واهليئة، ثم مبايعة جزء أسايس منه دلاعش. وقد حاول »أنصار اتلوحيد« حمو 
العسكرية  اتلطورات  فرضتها  واضحة  بعالقة  جديد  من  وابلدء  الرتكة،  هذه 
الفصائل  مجيع  لوجود  حقييق  تهديد  من  حتمله  بما  السوري  الشمال  ومعارك 
واتلنظيمات يف الشمال بمختلف أيديولوجياتها وأهدافها. ولم يصطدم اتلنظيم 
بأنفسهم، حماواًل  إدارتها  أو  املجتمع املحيل، ولم حياول حكم أي مناطق  مع 
تركزي جهوده ىلع اجلانب العسكري وعدم تكرار األخطاء اليت وقع فيها سابقاً 
أيام جند األقىص. كما ليس ثمة ما يثبت أن هناك أي عالقة تنظيمية جتمع 
»أنصار اتلوحيد« بمجمواعت ذات صلة بـ داعش، ولكن تظل جذور اتلفاهم 
واتلعاون السابقة قابعة بني قادته، خاصة إذا ما اعد تنظيم داعش مستقباًل يف 

ثوٍب جديد أقل تشدداً جتاه املجتمعات املحلية)1(.

2-	لواء	األقىص

تشلّك يف أواخر 2016، من بقايا تنظيم »جند األقىص«، واذلين قرروا مبايعة 
»اخلالفة اإلسالمية« واالنضمام بتنظيم داعش بشلك واضح)2(. وقد دخلوا يف 
الرابط  على  متاح   ،)2019 سبتمبر   24 )الجمهورية،  التوحيد،  ألنصار  المتعددة  األوجه  الكنج،  سلطان   )1(

.https://bit.ly/2KI2HUR :التالي
األوجه المتعددة ألنصار التوحيد،م س.  )2(
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مواجهات مفتوحة مع عنارص اجليش السوري احلرب وهيئة حترير الشام، دلرجة 
أنهم نّفذوا عمليات إعداد مجايع يف حق املئات من مقاتليهم)1(. وقبل أن ترشع 
هيئة حترير الشام يف إبادة واستئصال عنارص لواء األقىص بشلك نهايئ، تدخل 
احلزب اإلساليم الرتكستاىن، وتوصل إىل حل يفيض خبروج عنارص اللواء من 
مناطق تمركز اهليئة، وذلك يف فرباير)2(2017(. وتشري اتلقارير أن اللواء يتبع يف 
الوقت احلايل –تنظيمياً فقط- احلزب اإلساليم الرتكستاين، ويتشلك من حوايل 
وأحياناً  الطبية«،  »الكتيبة  ويه  هلم،  جديدة  تسمية  اختذوا  وقد  عنرًصا،   450
يدعون أنفسهم بـ »الكتيبة اللوجستية، ولكن تسميتهم ضمن هيلكية احلزب 

ويه »األنصار«، ومعظمهم من أبناء مدينة محاه، ويقودهم »حممد زّوار«)3(. 

خاتمة

مرات  سوريا  يف  املسلحة  والفصائل  اتلنظيمات  خريطة  وتبدلت  تغريت 
قديمة  تنظيمات  حّل  تم  حيث  الراهنة،  اللحظة  وحىت   2011 اعم  منذ  عدة، 
ومسماها  والئها  من  غرّيت  تنظيمات  وهناك  جديدة،  بتنظيمات  واُستبدلت 
أكرث من مرة، ولكن الشاهد أنه يف الفرتة من اعم 2013 )أي مع الظهور القوي 
تلنظيم داعش( إىل اعم 2016 )مع بسط روسيا لسيطرتها العسكرية ىلع املجال 
الوضع  تُشلكِّ خريطة  من  املسلحة يه  والفصائل  اتلنظيمات  السوري( اكنت 
السوري، واكنت تملك أغلبية أوراق اللعب الفعلية، ولكنها بعد ذلك صارت 

لواء األقصى ينفذ إعداماً جماعياً بحق مقاتلي الجيش الحر شمال حماة، )موقع عنب بلدي، 17 فبراير   )1(
https://cutt.us/ssv8c :2017(، متاح على الرابط التالي

لواء األقصى: عام كامل بين التمرد وإسقاط الراية، )موقع شبكة الشام، 13 فبراير 2018(، متاح على الرابط   )2(
.https://bit.ly/2YjtsHd :التالي

سوريا: الحزب اإلسالمي التركستاني يمارس عمليات نهب وسلب ألمالك عامة في ريف حماه، م س.  )3(
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وروسيا  املتحدة  )الواليات  اخلارجية  للقوى  لللكمة(  احلريف  )باملعىن  أدوات 
وإيران وتركيا(، وصارت تلك القوى تستخدمها تلعضيد موقفها العسكري يف 
امليدان، وتلعزيز كرسيها ىلع طاولة املفاوضات. أي أن مستقبل ومصري تلك 
دده االتفاقات 

ُ
اتلنظيمات )فيما عدا اتلنظيمات اتلابعة تلنظيم داعش( سوف حت

السياسية بني القوى ادلويلة الفاعلة يف سوريا، واليت يبدو أنها إذا وصلت إىل 
ستستخدمها  ولكن  اتلنظيمات،  هذه  عن  تتخىل  لن  حُمددة،  تفاهم  صيغة 
كحواضن اجتماعية، تلعزيز نفوذها وسلطاتها يف أماكن جغرافية حُمددة، أي 
بمعىن أدق سيتم تدويل اجلغرافية السورية، وحتويل حمافظاتها إىل مناطق نفوذ 

للقوى ادلويلة.



)4( 
 الحالة الجهادية في اليمن: 
الصراع بين داعش والقاعدة

	حممد	العريب

يمكن أن يعرب »التشظي« عن الوضعية العامة للحراكت اجلهادية السنية 
يف ايلمن، فقد شهد لك من تنظييم القاعدة وادلولة اإلسالمية »داعش« حتواًل 
ايلمن،  ادلائرة يف  الرصااعت  إىل تضاؤل دور احلركتني يف موازين  أدى  عميًقا 
ىلع  املسيطرين  واحلوثيني  السعودي،  املنىف  يف  املوجودة  ايلمينة  احلكومة  بني 
اجلنويب  االنفصايل  واملجلس  ايلمنية  احلكومة  وبني  ايلمن،  شمال  اغبلية 
املدعوم من اإلمارات.. ارتبط هذا الرتاجع يف دور اجلمااعت اجلهادية ايلمنية 
بعوامل عديدة يأيت ىلع رأسها احنسار دور اتلنظيم يف املرشق العريب عموًما بعد 
 ،)2018-2017( ثم سوريا  العراق  السياسـي يف  اتلنظيم وتصفية وجوده  هزيمة 
وهو ما اقرتن أيًضا بضعف الشبكة اتلنظيمية للقاعدة. فضاًل عن هذه العوامل 
»ادلويلة« اتلـي أدت إىل فصم اتلنظيمني عن الشباكت األم، اخنرطت القاعدة 
وداعش يف ايلمن يف حالة تنافس، بعد مهادنة طويلة استمرت 4 سنوات منذ 
إعالن جهاديني بايلمن والءهم تلنظيم ادلولة يف نوفمرب/ ترشين اثلاين 2014، 
يونيو/ حزيران 2018، واستعرت احلمالت  الطرفني يف  القتال بني  اندلع  حىت 

اإلعالمية بينهما وصواًل إىل وقتنا. 
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عدة  من  موجعة  رضبات  اتلنظيمان  فيها  تلىق  اذلي  الوقت  يف  هذا  اكن 
أطراف، احلوثيني، القوات اتلابعة للمجلس االنفصايل اجلنويب، القوات اخلاصة 
 اإلماراتية وقوات احلكومة اتلـي صفت وجود القاعدة يف حرضموت- املكال 
اتلنظيمني  قيادات  اتلـي صفت  الرضبات األمريكية  )1( فضاًل عن  يف 2016 
دوريًّا، باإلضافة إىل ضعف القيادة وابلنية اتلنظيمية، واحنسار ادلعم القبيل.. 
حناول هنا حتليل الوضع امليداين للتنظيمني، واستقراء دالالت وضعية التشظي 

ىلع دورهما املستقبيل يف الرصاع ايلمين.

القاعدة:	من	خسارة	السيطرة	ىلع	األراضـي	إىل	فقدان	القيادات

عِلن تأسيس تنظيم القاعدة يف ايلمن، حتت اسم القاعدة يف جزيرة العرب، 
ُ
أ

يف 2009 )2( من نواة السلفية اجلهادية اليت راعها نظام صالح، والعنارص السعودية 
اتلـي وجدت يف ايلمن ملجأ هلا بعد الرضبات املتكررة من احلكومة السعودية، 
واكن ىلع رأس هذه العنارص إبراهيم العسريي، املتهم باغتيال األمري حممد بن 
الوحيشـي،  نارص  حول  اتلنظيم  اتلف  اتلأسيس.  ىلع  السابق  العام  يف  نايف 
العمل  يف  الطويل  السجل  وصاحب  الدن،  بن  ألسامة  السابق  السكرتري 
واستطاع،  ايلمن  منها  اعىن  اتلـي  الفوضـى  حالة  اتلنظيم  استغل  اجلهادي.. 
حتت اسم أنصار الرشيعة، السيطرة لفرتة وجزية ىلع منطقة أبني يف 20 نوفمرب/ 

ترشين اثلاين 2012.

فواز منصر، عام على تحرير المكال من »براثن القاعدة«، سكاي نيوز عربية، l 24 أبريل 2017، على الرابط   )1(
https://cutt.us/lZjpD :التالي

 Elisabeth Kendall, How is jihadi militancy in Yemen evolving?, Middle East Institute,  )2(
July 25, 2018, Available on: https://cutt.us/jduaZ
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يف ظل احلرب السعودية ىلع ايلمن، واالنهيار الفعيل للوحدة ايلمنية، وصلت 
عمليات اتلنظيم إىل ذروتها يف 2015-2016 بالسيطرة ىلع مدينة املكال اتلجارية 
يف حمافظة حرضموت)1(. خالل تلك الفرتة، اختذ اتلنظيم اسم »أبناء حرض موت« 
يف حماولة منه للتقارب مع الزاعمات القبلية يف املنطقة، اذلين أظهروا تفاهًما مع 
اتلنظيم املسلح. من ناحية أخرى، حاول اتلنظيم بناء نمط للحكم، كنموذج 
مغاير دلاعش اذلي بدا منافًسا ىلع تمثيل السلفية اجلهادية يف ايلمن منذ 2014، 
كما استفاد إىل أبعد احلدود من جتارة اتلهريب من خالل ميناء املكال وساحل 

حرض موت األقل تعرًضا آلثار احلصار املفروض ىلع غرب ايلمن.

كما  القبائل،  أبناء  من  املجندين  أعداد  زيادة  يف  الفرتة  هذه  أسهمت 
وابلدر(  واملجاهد  ومداد  )املالحم  جمالت  يف  املمثلة  اإلعالمية  آتله  حاولت 
إظهار اتلنظيم ىلع اعتباره أقل وحشية ودموية من تنظيم داعش، واعتذر عن 
عمليات قتل علنـي سابقة ألبرياء وجنود من اجليش ايلمين، إال أن اتلنظيم 
نارص  يف اغتيال  األمريكية  اهلجمات  أحد  جناح  مع  قاصمة  لرضبة  تعرض 
اكن  ثم  الرييم،  لقاسم  القياد  )2(2015(، وتسلم  حزيران  يونيو/  يف  الوحيشـي 
إخراج اتلنظيم من املكال من خالل عملية قامت بها القوات ايلمنية بقيادة 
أنصار  من  اجلهاديني  احلايل وحليف  الرئيس هادي  نائب  األمحر،  ىلع حمسن 
الرشيعة سابًقا يف ظل نظام صالح، وقوات انلخبة احلرضمية من أبناء القبائل 
استمر  اخلاصة.  اإلماراتية  القوات  من  مبارش  وبإرشاف  للقاعدة،  املناوئة 
اهلجومية ىلع  الرشيعة، يف عملياته  أنصار  القديم،  اذلي اعد السمه  اتلنظيم، 

How is jihadi militancy in Yemen evolving?,Ibid  )1(
ناصر الوحيشي، الجوالني يكشف الرجل الثاني بالقاعدة بعد مقتل الوحيشي.. من هو أحمد أبوالخير   )2(
المصري الذي أطلقت إيران سراحه بـ2015؟، )CNN بالعربية ، 29 يوليو / تموز 2016، على الرابط التالي: 

https://cutt.us/0yl7J
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القوات ايلمنية وقوات املعارضة االنفصايلة اجلنوبية واحلوثيني، وإن تراجعت 
وترية العمليات ونطاقها، وارتكزت يف إيب والضالع وابليضاء، نقطة اتلماس 

مع داعش، وعدن وحرض موت.

مقاتلو	تنظيم	القاعدة

هجمات  من  كبري  نصيب  هلا  اكن  اجلنوبية  املعارضة  أن  اتلقارير  تشري 
مرة  العالقات  يف  ادلفء  عودة  عن  املراقبني  بعض  جعل  حنو  ىلع  اتلنظيم، 
أخرى بني األمحر وقيادة اتلنظيم، والعدد األقل من العمليات اكن موجًها ضد 
احلوثيني. وعموًما، صار اتلنظيم يعاين أزمات عميقة، ىلع رأسها تراجع اتلأييد 
أو التساهل القبيل معه، نتيجة احلملة اتلـي قادها اتلنظيم ضد القيادات القبلية 
يف  املتمثلة  اتلنظيم  قيادة  وضعف  لإلمارت،  بالعمالة  واتهامها  حرضموت  يف 
الرييم اذلي لم يكن إال ظاًل للوحيشـي، مع وجود قيادات منافسة هل تمثلت 
للتنظيم ىلع  الرباء، وتراجع قدرة اجلهاز ادلاعيئ  أبو  أو  يف خادل سعيد باطريف 
احلشد، فضاًل عن املنافسة ادلاعشية اتلـي ركزت ىلع إحداث انشقاقات داخل 
القاعدة، واعرتاف قيادة القاعدة بوجود عمالء اخرتقوا اتلنظيم ملصالح مناوئة، 
إىل  أدت  العوامل  وداعش.. لك هذه  واإلمارات  املتحدة  الواليات  رأسها  وىلع 
تشظي اتلنظيم وتزايد حالة االنقسام وظهور مجااعت قاعدية منافسة، وزاد من 
تعقد األمور، جناح هجمة أمريكية أخرى يف اغتيال الرييم يف يناير/ اكنون 

اثلاين 2020 )1(.

قاسم الريمي »زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« الذي أعلن ترامب مقتله؟ ، BBC عريب، 7 فبراير/   )1(
https://cutt.us/mRElr :شباط 2020، على الرابط التالي
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رساعن ما توىل خادل باطريف، وهو سعودي اجلنسية، قيادة اتلنظيم. إال أن 
العمالء داخل  أن شن محلة تلصفية  بعد  انقساًما،  إال  القاعدة  تزد  لم  قيادته 
عن  املعلومات  وإفشاء  الرييم  اغتيال  وراء  بالوقوف  اتهموا  اذلين  اتلنظيم، 
حتراكته للواليات املتحدة. انضم من هؤالء حنو 500 عنرص إىل داعش، يف حني 
هدفها  انلهدي وشلكت جمموعة جديدة  أيب عمر  وراء  أخرى  اتلفت جمموعة 
جانب  من  يكن  لم  القاعدة  ىلع  الضغط  هذا  أن  باطريف. إال  قيادة  إسقاط 
اجلمااعت املنشقة أيًضا من جانب داعش والية ايلمن، اتلـي تستهدف آتلها 

اإلعالمية التشكيك يف أهلية القاعدة لقيادة السلفية اجلهادية يف ايلمن)1(.

داعش	والية	ايلمن:	اتلوسع	ىلع	حساب	القاعدة

بكر  أيب  خلالفة  والءهم  القاعدة  عن  منشقون  يمنيون  جهاديون  أعلن 
ادلولة  تنظيم  بداية  هذا  اكن   .)2( 2014 اثلاين  ترشين  نوفمرب/  يف  ابلغدادي 
اإلسالمية والية ايلمن، ىلع أن اتلنظيم صغري العدد )حنو 250 مقاتاًل يف 2018( 
لم يتمكن من االستيالء ىلع أي مساحة من األراضـي ايلمنية أو حكمها ىلع 

غرار اتلنظيم األم يف سوريا والعراق، أو كحال القاعدة يف ايلمن.

وأدت وحشية اتلنظيم، بسبب إفراطه يف عمليات اإلعدام بقطع الرؤوس 
عدم  املساجد، إىل  واستهداف  بل  »اتلرتس«  أساس  ىلع  املدنيني  واستهداف 
تمكنه من عقد أية حتالفات قبلية، أو أن يتغلغل يف املجتمع ايلمنـي)3(. أدى هذا 

حسين البدوي، اإلرهاب يستغل المأساة الفلسطينية الستعادة بريقه: انشقاقات داخل صفوف »القاعدة« و   )1(
https://www.alriyadh.com/1808552 :داعش«، جريدة الرياض، 5 مارس 2020، على الرابط التالي«

عبد الرزاق الجمل، »داعش« في اليمن: قصة البداية والنهاية، األخبار، 14تشرين الثاني، 2020، على الرابط   )2(
https://cutt.us/Muu4n :التالي

How is jihadi militancy in Yemen evolving?,Ibid  )3(
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إىل ارتكاز عمل اتلنظيم يف قيفة بمحافظة ابليضاء يف الفرتة من 2014 حتـى 
2017، ويه منطقة تماس مع احلوثيني والقاعدة، حيث بىن معسكرين للتدريب 
العدناين« و»أبو حممد الفرقان« تلفريخ االنتحاريني واالنغماسيني.  »أبو حممد 
مقارنة  االقتصادية،  وقدراته  عملياته،  وحجم  نطاق  يف  حمدوًدا  اتلنظيم  ظل 
بالقاعدة، إال أنه بدأ يف اتلحول انلويع يف العامني األخريين.. بدأ هذا اتلحول 
اتلمويل  مصادر  وىلع  املجندين  ىلع  تنافس  حالة  يف  اتلنظيمني  دخول  مع 

والسالح، ويف ما عدا املالسنات اإلعالمية بني اتلنظيمني، 

دخوهلما يف  مع  تغري  الوضع  هذا  أن  إال  اتلعايش)1(  من  حالة  هناك  اكنت 
نتيجة االحتاكك بني مقاتيل اتلنظيمني  يونيو/ حزيران 2018  رصاع مبارش يف 
نقاط اتلفتيش يف ابليضاء. لكن تشري مصادر حملية إىل أن سبب  ىلع أحد 
هدد  ما  أكرث،  تمويل  ىلع  للقاعدة  املوايل  القبيل  حصول اجلانب  هو  الرصاع 
تنقل  حاويات  اكنت  قوته..  إثبات  حياول  اذلي  داعش  ىلع  انلهايئ  بالقضاء 
السالح بقدر كبري إىل القاعدة يف مأرب، ما أدى إىل شعور داعش باختالل 
اتلوازن مع القاعدة.. هجم داعش ىلع القاعدة من خالل عمليات انتحارية، 
وتبادل الطرفان عمليات القتل اجلمايع. حبساب األرقام، يف 2018/ 2019، اكن 
ثلثا عمليات داعش ايلمن موجًها ضد القاعدة، يف حني أن أقل من الربع اكن 
موجًها ضد اإلمارات، و15% ضد احلويث)2(. ومن الواضح أن داعش صار أكرث 
قدرة ىلع اتلخطيط إلحداث انشقاقات داخل القاعدة، واستغالل حالة اتلغري 

 TORE REFSLUND HAMMING, WHY DID THE JIHADI COLD WAR IN YEMEN  )1(
END?, war on the rocks, 7NOVEMBER 2018, Available on: https://cutt.us/o6ctb

 Sudarsan Raghavan, With the ISIS caliphate defeated in Syria, an Islamist militant  )2(
rivalry takes root in Yemen , The Washington Post, 14April 2019 , Available on: https://
cutt.us/50dI6
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يف قيادات داعش مع مقتل الرييم يف مطلع 2020، وكذلك استغالل انسحاب 
القاعدة من بعض مناطق ابليضاء حنو مالئج آمنة يف مأرب ومناطق اجلنوب، 
هذه  أدت  وعموًما  واالنفصايلني.  احلكومة  مؤيدي  بني  احلرب  تستعر  حيث 
اإلسرتاتيجية إىل مضاعفة حجم داعش، وتزايد قوته يف ابليضاء، حيث صار 

يقيم حماكمه الرشعية علنًا، ومد عملياته جنوًبا حنو عدن.

من ناحية أخرى، جنح تنظيم داعش يف كرس عزتله السابقة بمد خطوط 
للتواصل مع احلوثيني يف الشمال، ورغم تأكيد اتلنظيم أن »الرافضة« و»عمالء 
مطلع  املتحدة )1((  األمم  عن  صادًرا  فإن تقريًرا  األساسـي،  هدفه  هم  إيران« 
يناير/ اكنون اثلاين املاضـي يشري إىل تردد احلركة يف استهداف احلوثيني اذلين 
قتال  إىل  االجنرار  دون  اإلعاليم،  الرتاشق  استمرار  أن  ويبدو  بدورهم.  قاموا 
بشأن  اإلعالمية  داعش  رسدية  مع  يتسق  وادلواعش،  احلوثيني  بني  فعيل، 
جهادية  مجااعت  يقاتلون  بأنهم  احلوثيني  اداعءات  وخيدم  الطائيف،  الرصاع 

إرهابية، وباتلايل يربر حماوتلهم السيطرة ىلع ابليضاء.

نهاية	السلفية	اجلهادية	يف	ايلمن؟

ما  فاتلنظيم  القاعدة،  حمل  سيحل  داعش  أن  القريب  األمد  يف  يبدو  ال 
زال حمدوًدا، وشهد العام 2020 تراجًعا واضًحا يف معدل عملياته، فضاًل عن أن 
كثافة اهلجمات األمريكية ىلع كال اتلنظيمني قد قلل من إماكنية تعافيهما 
الذلين  اتلنظيمني  تشهد حتول  احلايلة  املرحلة  أن  الواضح  القريب، لكن من 
يعربان عن امتدادات اعبرة للحدود إىل جمرد تنظميات حملية خاضعة آليلات 
اتلصارع واتلحالف ادلاخلية.. يعنـي هذا أن أيديولوجيا السلفية اجلهادية اليت 

https://undocs.org/S/2020/53  )1(
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ينتميان إيلها لن تقدر ىلع دفعهما حنو اتلقارب أو العمل مًعا حتـى مع تشابه 
خصومهما، لكنهما سيتجهان حنو مزيد من االستيعاب يف الرصاع املحيل متعدد 
األوجه، ما سيفرز مزيًدا من االنقسامات والتشظي واتليه. تقول مؤرشات إن 
قوى اتلحالف العريب)1(، وخاصة اإلمارات، قد جنحت يف اخرتاق كال اتلنظمني، 
تتجه  اذلي  الوقت  والسالح. ويف  اتلمويل  اتلصارع ىلع مصادر  ودفعهما حنو 
فيه نواة القاعدة حنو اتلقارب مع احلكومة ايلمنية، خاصة يلع حمسن األمحر، 
املدعوم سعوديًّا، ما زال داعش يبحث عن راٍع إقلييم، وقد يضطر إىل ادلخول 
يف هدنة علنية مع احلوثيني. هذا يف الوقت اذلي جيمع فيه املجلس االنفصايل 
اجلنويب مزيًدا من موارد القوة يف مواجهة احلكومة واجلهاديني، ويدفع اقتصاد 

احلرب اجلميع حنو املزيد من تأبيد الرصاع.

ال يعنـي هذا أن السلفية اجلهادية يف ايلمن يف نزعها األخري . بل ىلع انلقيض 
من هذا، فابلدل بطبيعته اجلغرافية، ومع استمرار الرصاع، سيظل جاذبًا ملزيد من 
العنارص املتطرفة، لكن تأثري األفاكر اجلهادية وتأثري الشباكت ادلويلة سيكون 
أقل يف املرحلة املقبلة، وما سيبىق هو اتلهالك ىلع حتقيق ماكسب تكتيكية 
صحاب املصالح 

ً
ال متناهية الصغر لن ترىق إىل تشكيل أي تهديد حقييق ىلع أ

والقوة احلقيقية يف ايلمن، وهم خارج حدودها.

مها بن عبد العظيم، من هي األطراف المشاركة في النزاع اليمني؟، فرانس24، 23مايو2019، على الرابط   )1(
https://cutt.us/Zkwhf :التالي
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مسارات الحركة الجهادية في تونس

األدىن  الرشق  لسياسات  واشنطن  الصادر عن معهد  اتلقرير  يركز 
ىلع قارءة مسارات احلركة اجلهادية يف تونس بعد عرش سنوات مضت 

ىلع اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن يلع.

يعيد اتلقرير حلظة ابلداية إىل يف 19 فرباير 2011 حيث أعلنت تونس 
 1200 لـ  العفو  هذا  سمح  وقد  اإلطاحة،  بعد  السجناء  عن  اعماً  عفواً 
جهادي بالعودة إىل الشوارع والعمل من جديد. ومن بني هؤالء األفراد 
والصومال  والعراق  واجلزائر  أفغانستان  يف  سابًقا  حاربوا  عنرص   300
منذ  انقضت  اليت  العرش  السنوات  يف  ويقول:  أكرث  يستطرد  وايلمن. 
مراحل خمتلفة ويه  ابلالد عرب  اجلهادية يف  احلركة  مّرت  احلني،  ذلك 
اهلجمات  حيث  من  األقل  ىلع  اثلورة،  منذ  بالغة  هدوء  فرتة  يف  اآلن 
اإلرهابية. يعكس الوضع احلايل حالة احلركة قبل اثلورة بطرق أخرى 
أيًضا، حيث يوجد معظم مقاتليها ىلع جبهات أجنبية، ومعظم خمططي 
هجومها متمركزين يف الغرب، وأعضائها مسجونون يف بدلان متعددة. 
الفرق الرئييس اآلن هو أن عدد املشاركني أكرب بكثري. وىلع الرغم من 
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اإلجنازات الكربى اليت حققتها احلكومة اتلونسية ضد اجلهاديني ىلع 
مدى السنوات اخلمس املاضية، إال أنها ال تزال تواجه حتديات هائلة 
ومشكالت  السجون  ونظام  والقضاء  األمن  قطاع  بإصالح  تتعلق 
احلوكمة – ويه مشكالت يمكن ألي منها أن يقوض قدرة ابلالد ىلع 
منع عودة ظهور القوى املسلحة اخلطرية مثل اتلهديدات األمنية اليت 

واجهتها من اعم 2011 إىل اعم 2016.

تطور	احلركة	اجلهادية	منذ	اثلورة

وحول مالمح الفرتة اتلايل بعد العفو يقول اتلقرير: أضىف اجلهاديون 
منذ  السجن  هل يف  ما اكنوا خيططون  الرسيم ىلع  الطابع  املفرج عنهم 
تونس.  يف  الرشيعة  أنصار  تسىم  جديدة  مجاعة  إنشاء  وهو   :2006 اعم 
بسبب افتقار احلكومة االنتقايلة للرشعية يف ذلك الوقت، ركزت معظم 
السلطات ىلع إعداد ابلالد لالنتخابات، ذللك اكن دلى مجاعة أنصار 
الرشيعة مساحة كبرية للعمل دون مراقبة دقيقة. وقد منح هذا فرصة 
أجل  من  واتلظاهر  يلبيا  يف  اجلهاديني  مع  للتواصل  اجلماعة  ألعضاء 
حقوق زمالئهم املقاتلني اتلونسيني يف السجون العراقية، بينما استولوا 
بالقوة يف تونس ىلع أكرث من 400 مسجد يف مجيع أحناء ابلالد وبدأوا 
يف مضايقة الفنانني والنشطاء والسياسيني العلمانيني. حققت مجاعة 
وضعت  اليت  االنتخابات،  بعد  العمل  يف  أكرب  حرية  الرشيعة  أنصار 
حزب انلهضة اإلساليم ىلع رأس الربملان اجلديد. تعامل حزب انلهضة 
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مع اجلماعة بلني بالغ نظًرا ألنه يرى جتربته اخلاصة يف حتمل احلمالت 
القمعية يف العقود السابقة. كما أن انلهضة اعتقدت بسذاجة أنه يمكن 
ضم مجاعة أنصار الرشيعة إىل انلظام ادليمقرايط اجلديد – ىلع الرغم 
من أن ادليمقراطية تمثل لعنة لأليديولوجية اجلهادية. وباتلايل، ُسمح 
 ،2013-2011 يف  مناسبة   900 من  أكرث  بإقامة  الرشيعة  أنصار  لـجماعة 
اخلريية.  والقوافل  ادلعوة  ومنتديات  ادلينية  املحارضات  ذلك  يف  بما 
أواًل،  ادلعوة  نهج  تفضل  أنها  اجلماعة  ذلك، حىت عندما زعمت  ومع 
شارك األعضاء بشلك غري رسيم يف أنشطة احلسبة )الرشطة األخالقية( 

ودعموا جناحاً عسكرياً رسياً قام بتدريب األفراد يف يلبيا.

السفارة  ىلع  اهلجوم  بعد  ويقول:  ذلك  حول  أكرث  ويستطرد 
 ،2013 اعم  يف  يساريني  سياسيني  واغتيال   2012 اعم  يف  األمريكية 
املعارضة  أنشطة اجلماعة وسط ضغوط من  بدأ حزب انلهضة يف قمع 
اكنت   ،2013 أغسطس  وحبلول  ماكنتها.  بشأن  وخماوف  السياسية 
محلة  آثار  أحد  اكن  إرهابية.  كمنظمة  اجلماعة  صنفت  قد  احلكومة 
القمع يف ادلاخل زيادة جتنيد مجاعة أنصار الرشيعة للمقاتلني لالنتشار 
يف اخلارج. يف املجموع، انتىه األمر حبوايل 3000 تونيس باذلهاب للحرب 
يف العراق وسوريا، بينما ذهب ما يصل إىل 1500 مقاتل)بما يف ذلك بعض 
العائدين من سوريا( إىل يلبيا. وبناًء ىلع اخلربة اليت تراكمت دليهم مع 
اجلماعة، أصبح اتلونسيون عنارص أساسية داخل جبهة انلرصة اتلابعة 
اإلداري  واملجال  ادلعوة  جمال  يف  والحقاً  سوريا،  يف  القاعدة  تلنظيم 
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اتلخطيط  يف  األعضاء  بعض  ساعد  كما  اإلسالمية.  ادلولة  تلنظيم 
يف  اإلسالمية  ادلولة  تلنظيم  اخلارجية  للعمليات  واتلدريب  واتلوجيه 

أوروبا وتونس.

يشري اتلقرير إىل أن تونس اعنت من عدة هجمات جهادية واسعة 
انلطاق يف بداية اعم 2015، بما يف ذلك إطالق انلار ىلع متحف باردو 
يف تونس، وإطالق انلار ىلع شاطئ سوسة، وتفجري حافلة تابعة للحرس 
اجلبال  يف  املتمردين  غرار  ىلع  أصغر  هجمات  جانب  إىل  الرئايس، 
بالقرب من احلدود اجلزائرية. خاصة يف حمافظة القرصين. كما أعطى 
احلدود  لكرس  أخرى  فرصة  للجهاديني  يلبيا  يف  داعش  وجود  تعزيز 
الوطنية كما فعلوا يف العراق وسوريا. ومع ذلك، أحبطت قوات األمن 
اتلونسية واملقاومة املحلية حماوتلهم اعم 2016 لالستيالء ىلع بنقردان 
وربطها بصرباتة وغريها من املجتمعات عرب احلدود يف يلبيا. من نواح 
كثرية، اكنت هذه نقطة حتول يف القتال. إذ تمّكنت جهود ماكفحة اتلمرد 
وإنفاذ القانون ويه القوات األكرث ذاكًء يف تونس من إضعاف احلركة 
اجلهادية ببطء، ومن استهداف خاليا نائمة حملية للقاعدة وداعش إىل 
معاجلة حراكت اتلمرد املنخفضة الغليان يف اجلبال بالقرب من احلدود 
اهلجوم  موقع  نفسها يف  احلكومة  اعتربت   ،2019 أبريل  منذ  اجلزائرية. 
بناء قدراتهم كما فعلوا  بداًل من ادلفاع، ومنعت اجلهاديني من إاعدة 

بطرق خمتلفة من 2011 إىل 2016.



169

ملحق

الوضع	يف	اعم	2020،	توقعات	اعم	2021

وفيما يتعلق بالنشاطات اجلهادية يف اجلبال بالقرب من اجلزائر يؤكد 
اتلقرير أنها استمرت يف اتلدهور يف اعم 2020، وتأكد مقتل مخسة آخرين 
رحييم،  وحافظ  حيج،  حبيب  وحممد  غنييم،  باسم  داعش:  قادة  من 
وناظم اذليب، وحممد ونيس بن حممد احلاج. يف لك احلاالت، من املرجح 
أن أكرث من عرشة من مقاتيل داعش ال يزالون خمتبئني يف اجلبال. ومع 
للقاعدة يف بالد  الفرع اتلونيس  نافع،  لم تشهد كتيبة عقبة بن  ذلك، 
أن  إىل  يشري  ما  املايض،  العام  القادة  من  أي  مقتل  اإلساليم،  املغرب 
من  وبالرغم  اجلبال.  يف  طلقاء  يزالون  ال  أعضائها  من  أربعني  حوايل 
ما   ،2019 أبريل  منذ  هجوم  عن  مسؤويلته  الفرع  هذا  يعلن  لم  ذلك، 
يشري إىل أن املجموعة أصغر من اتلقديرات السابقة للحكومة، أو أن 
أعضائها لم يعودوا قادرين ىلع االتصال بالشبكة اإلعالمية للقاعدة يف 

بالد املغرب اإلساليم يف اجلزائر.

ويضيف: ىلع الرغم من أن فريوس كوفيد -19 جعل من الصعب 
املجمواعت  هلذه  اهلجوم  وخماطر  اجلماعة  هذه  قوة  بكامل  اتلنبؤ 
أن  إىل  تشري  للوباء  السابقة  مساراتهم  فإن  هلا،  اتلابعة  واملجمواعت 
اخنفاض اهلجمات يمكن أن يكون عالمة ىلع ضعف أكرب. لكن 
اتلونسيني  تليق  مع  أوسع  رؤى  املقبلة  األشهر  توفر  أن  املفرتض  من 

للقاح املضاد للفريوس وعودة احلياة إىل طبيعتها.



170

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

النشاط	اإلرـهايب	يف	تونس،	2011	–	2020ُ

املالحقات القضائيةاالعتقاالتالهجماتالسنوات

غير معروف201112
غير معروف201246
غير معروف20132230
201421322
2015361622
2016402604
2017474031
2018305203
20192913218
202082274

املتعلقة  االعتقاالت  أعداد  زادت  نفسه،  الوقت  يف  ذلك،  ومع 
باجلهاديني، واكنت تقارير وزارة ادلاخلية اتلونسية تفتقر إىل الشفافية 
بشأن اتلفاصيل املحددة وراء هذه االعتقاالت. هل هؤالء اجلناة ينفذون 
العمليات ألول مرة أم هم أفراد سبق اعتقاهلم بسبب أنشطة جهادية؟ 
يف  تشمل  واليت   – املرفوعة  القضايا  عدد  أن  مضيف  اتلقرير   جييب 
بعض األحيان عدة أفراد – اخنفض مرة أخرى. من املحتمل أن يكون 
هذا نتيجة للوباء، ولكنه قد ينبع أيًضا من اتلدهور املقلق للمؤسسات 
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اذلي يعتقد العديد من اتلونسيني أنه مستمر منذ عدة سنوات، بدايًة 
األوىل  الفرتة  خالل  املحرز  اتلقدم  عكس  القانون  سيادة  تآلك  من 
العدل  وزارة  حث  واشنطن  ىلع  جيب  الوباء،  احنسار  وبمجرد  للثورة. 
اتلونسية ىلع العمل ىلع القضايا بشلك أرسع، ما قد يساعد يف استعادة 
اثلقة بسيادة القانون، وتقديم املزيد من العنارص اجلهادية إىل العدالة، 

وضمان عدم إرهاق انلظام.

حبسب  القضايئ-  السجل  هذا  بشأن  آخر  قلق  مصدر  ويوجد 
اتلونسية  املنظمة  عن   2020 مارس  يف  صدر  تقرير  من  ينبع  تقريرنا- 
املستمرة  اإلنسان  حقوق  انتهااكت  وثق  واذلي  اتلعذيب،  ملناهضة 
اخلارجية  وزارة  ىلع  جيب  أيًضا،  وهنا  ابلالد.  يف  االحتجاز  مراكز  يف 
املمارسات نظًرا  األمريكية اتلدخل، ودفع تونس إىل وقف مثل هذه 
تلأثريها السليب ىلع رشعية احلكومة يف ادلاخل واخلارج. أما بالنسبة 
داعش  إىل  املنتسبني  اتلونسيني  املواطنني  إاعدة  يف  املتمثل  للتحدي 
واعئالتهم، فلم حيرز سوى تقدم ضئيل يف هذا امللف خبالف عودة 6 
أطفال اكنوا حمتجزين يف يلبيا. فيما ال يزال حوايل 50 طفاًل إضافيًا يف 
فإن عدد  ذلك،  ومع  اخلارج.  ُودلوا يف  200 يف سوريا، معظمهم  و  يلبيا 
اتلونسيني ابلالغني املحتجزين يف هذين ابلدلين غري معروف. ومن غري 
املرجح أن تصل القضايا األمنية إىل صدارة أجندة تونس يف اعم 2021 
إىل  للوباء  االقتصادية  العواقب  بانلظر إىل خماوف ابلالد األخرى، من 
عدم االستقرار املستمر يف الربملان واخلالف مع الرئيس قيس سعيد. 
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لإلدارة  قابلية  أكرث  األمنية  املشالك  أصبحت  عندما  حىت  ذلك،  ومع 
انضموا  اذلين  اتلونسيني  من  اهلائل  احلجم  فإن  األخرية،  السنوات  يف 
جلمااعت جهادية ىلع مدى العقد املايض يشري إىل أن العواقب ستظل 
حمسوسة لسنوات قادمة، حيث يكمل األفراد عقوباتهم بالسجن، أو 
يعيدون تنظيم أنفسهم يف اخلارج، أو يُدفعوا للتخطيط للهجمات حمليًا. 
للتعامل  رضورية  أعاله  املذكورة  اإلصالحات  تبىق  السبب  هو  هلذا 
معها اعجاًل وليس آجاًل. إذ دفعت مشالك احلكم السابقة العديد من 
اتلونسيني لالنضمام إىل مشاريع بناء ادلولة اليت قدمتها حركة انلهضة 
للحركة  حافًزا  املستمرة  اهلفوات  وستمنح  الرشيعة،  أنصار  ومجاعة 

اجلهادية يف املستقبل – بغض انلظر عن مدى ضعفها مؤخًرا.

المرجع
- Aaron Y. Zelin, The Tunisian Jihadist Movement Ten 

Years After the Prisoner Amnesty, Washington Institute, 
Feb 2021, https://cutt.us/z7Inp

عرض	أمحد	يليث
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الشبكات اإلعالمية لتنظيمات العنف

بفاعلية  اإلعالم  وسائل  استخدام  إىل  العنف  تنظيمات  سيع  يعكس 
إدراكهم موقع تلك األداة يف الرصاع السيايس القائم  والرغبة يف جتييش لك 

األدوات املمكنة يف تغذية الرصاع واحلفاظ ىلع قواعدهم ادلاعمة.

ويشري تنوع وتعدد وسائل اإلعالم إىل حجم رأس املال الكبري اذلي حتظى 
به تلك اتلنظيمات؛ فضاًل ًعن ادلعم السيايس والفين اذلي يقدم هلا من دول 
بهدف  معارضيها  دعم  عرب  احلاكمة  األنظمة  مع  رصاعها  إطار  يف  خارجية 
إضعاف وتفكيك تلك األنظمة، فيه وإن اكنت أنشطة إعالمية يف الظاهر إال 

أن أدوارها السياسية ال يمكن جتاهلها.

ىلع  وإستمراريته  السيايس  الرصاع  تعمق  ىلع  ُمؤرًشا  يُمثل  إمجاال  وهذا 
املدى املنظور. خاصة مع تنوع تلك الوسائل واملمثلة يف قنوات فضائية متعددة، 
استهدفت  إعاليم.  إنتاج  إضافًة لرشاكت  ورقية،  إلكرتونية، وصحف  ومواقع 
تلك اتلنظيمات من تكثيف اعتمادها ىلع اإلعالم ىلع حتقيق عدة أهداف 
بقاء  استمرار   لضمان  اتلنظيمات  الصلبة تللك  القواعد  احلفاظ ىلع  أبرزها؛ 
اتلنظيم واحليلولة دون حدوث انقسامات. أيضا احلفاظ ىلع القواعد السائلة 
الغري منتظمة يف أي من تلك اتلنظيمات واليت دليها حتفظ ىلع انلظم القائمة  
للضغط  كأداة  هؤالء   من  اتلنظيمات  تستفيد  حيث  متبادلة؛  هنا  االستفادة 
مساحات  هناك  أن  القواعد  تلك  ترى  كما  األمر،  لزم  إن  واحلشد  السيايس 
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عمل مشرتكة يف ظل تقارب بعض املمارسات أو األفاكر؛ وباتلايل يدعمون تلك 
وباتلايل  مشورهم  حتقيق  يف  تساعدهم  قد  حمتملة  أداة  باعتبارهم  اتلنظيمات 
انلظم  مع  وأزماتهم  قضاياهم  لتسويق  وادلويل  املحيل  العام  الرأي  خماطبة 

احلاكمة.



)1( 
 مصدر واحد هدف واحد:

تفكيك الشبكات اإلعالمية لإلخوان المسلمين

مركز	اإلنذار	املبكر

يناير  من  الـ25  ثورة  تلت  اليت  واإلعالمية  السياسية  األوضاع  ساهمت 
االتصال  وسائل  عن  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  مفهوم  صياغة  إاعدة  يف   ،2011
قيادة  األوضاع  تلك  ودفعت  الفاعلة،  اإلعالمية  والشباكت  اجلماهريي، 
واتلبشري  هلا،  الرتويج  انلهايئ  هدفها  اكن  جديدة،  مرشواعت  تبين  إىل  احلركة 
اإلعالمية  الشباكت  بدأت  احلني،  ذلك  ومنذ  مرص.  وخارج  داخل  بدعوتها 
مسبوقة،  وغري  كبرية  بدرجة  واتلعقد  اتلداخل  يف  املسلمني  لإلخوان  اتلابعة 
إىل أن وصلت، خالل السنوات اخلمس املاضية، إىل شلك هييلك يمكن تشبيهه 
قنوات  من سلسلة  الشباكت  تلك  وتتكون  املتعددة.  األذرع  باإلخطبوط ذي 
فضائية، ومواقع إلكرتونية، وصحف ورقية، إضافًة لرشاكت إنتاج إعاليم تعمل 

مجيعها بشلك منسق يف تركيا وقطر، واململكة املتحدة.

كيف	تشلكت	شباكت	اإلخوان	اإلعالمية	منذ	2011؟

َمثل رحيل الرئيس األسبق »حممد حسين مبارك«، عن السلطة يف 11 فرباير 
املسلمني، حيث منحتها  تاريخ مجاعة اإلخوان  نقطة حتول مفصلية يف   ،2011
حالة السيولة األمنية والسياسية حينئذ فرصة ذهبية للعودة للمجال العام بقوة 
كبرية، بعد أن اكنت سابًقا حمصورة يف إطار املساحات اليت تتيحها اتلفاهمات 
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رحيل  من  أشهر  بضعة  و«مبارك«. وخالل  »السادات«،  نظايم  مع  أجرتها  اليت 
والعدالة(،  )احلرية  يومية  صحيفة  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أنشأت  مبارك، 
وقناة تلفزيونية )مرص 25(، جبانب امتالكها قناة أخرى تتبع اتلنظيم العاليم/ 
ادلويل يه )احلوار اللندنية( وسلسلة من املواقع واملدونات اإللكرتونية، لكن 
السمة العامة هلذه الشبكة اإلعالمية اكنت الفشل يف إحداث أي أثر إعاليم 
أو داعيئ فارق، يف مقابل القنوات واملواقع املعارضة للجماعة، وتبين الشبكة 
ألسلوب »خطاب اذلات« أي خماطبة أعضاءها وأنصارها دون الرتكزي ىلع بقية 
فئات الشعب، يف جتسيد واضح حلالة العزلة الشعورية عن املجتمع اليت جتد 
هلا مرتكزات عديدة داخل ابلناء الفكري اإلخواين. وأمام الضغط اإلعاليم 
والسيايس اذلي اعشته مجاعة اإلخوان املسلمني، بدأ اتلفكري يف إنشاء شباكت 
إعالمية جديدة، تتوىل مهمة الرتويج هلا داخل وخارج ابلالد، وتكون بمثابة 
وتأييد  اإلخوانية،  االسرتاتيجية  ودعم  السيايس،  الوضع  تلحريك  أدوات 
القرارات واخلطوات اليت تتخذها. وبالفعل، حبلول اعم 2012، اكن هناك مرشوع 
تبنته قيادة اإلخوان املسلمني إلطالق شبكة تلفزيونية اسمها )الشعب( واليت 
 )Light( للقنوات اخلفيفة باقة إعالمية  هلا أن تكون عبارة عن  اكن مقرراً 
احلوارية  الربامج  تبث  لقناة حملية  إضافًة  والرياضة،  املنواعت،  قنوات  وتشمل 
)Talk show(، ويرتأسها »ماجد عبد اهلل«)1(، بينما تكون شبكة مرص العربية 

مخرج ومقدم برامج محسوب على جماعة اإلخوان، يقيم حاليًا في تركيا، ويقدم برنامج »بورتريه« على   )1(
قناة الشرق، حصل على البكالوريوس والماجستير من أكاديمية السينما بمصر، وعمل في عدة قنوات منها 
تأسيس  وتوىل  لفترة،   25 قناة مصر  أشرف على   ،ART العرب  تلفزيون  وشبكة  والرسالة  الفضائية  الدليل 
وإدارة شبكة قنوات الشعب من الناحيتين الفنية واإلدارية، كما عمل منتًجا لصالح قناة الجزيرة الفضائية، 
وتوىل في عام 2013 تدريب الرئيس األسبق محمد مرسي على مهارات لغة الجسد اإلعالمية، بعد أدائه 
غير الجيد أمام وسائل اإلعالم في األشهر األوىل لتوليه الرئاسة، ومن المفارقات أن »عبد اهلل« كان مديًرا 
لشركتي فكرة وجنى للخدمات اإلنتاجية وهي الشراكات التي تم االستعانة بها في إنتاج برنامج »البرنامج« 

الذي قدمه المذيع باسم يوسف، وخصصه معظمه لنقد جماعة اإلخوان، ورئيسها محمد مرسي.
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متخصصة يف تقديم املحتوى اجلاد، وتشمل قناة إخبارية دويلة تضم مراسلني 
لسلسة  إضافًة  املرصية،  ادلاخلية  بالشؤون  تهتم  حملية  وأخرى  ادلول،  لك  يف 

مواقع إخبارية إلكرتونية وصحيفة يومية، ويرتأسها »أمحد الشناف«)1(.

استأجرت الشباكت اإلعالمية اإلخوانية اكمل استديوهات رشكة »مسك« 
اإلعالمية اتلابعة للرشكة العربية لإلنتاج اإلعاليم اليت اكنت تُطلق سلسلة 
املرصية،  اجلزية  بمحافظة  ضخمة  استديوهات  سلسلة  ويه   ،ART قنوات 
الوجوه اإلعالمية  بعدد من  استعانت  قنواتها اجلديدة، كما  وسخرتها إلطالق 
مطر«  و«معزت  نارص«،  »حممد  اكملذيعني  وقتها،  اجلماعة،  ىلع  املحسوبة  غري 
احلني،  ذلك  يف  جتاهها،  املتصاعدة  الشعيب  الرفض  حالة  كرس  من  تلتمكن 
يُفرتض  واكن   ،2013 مارس  يف  اتلجرييب  ابلث  الشعب  شبكة  بدأت  وبالفعل 
أن تبدأ شبكة مرص العربية بثها اتلجرييب يف أغسطس من نفس العام، لكن 
جهضا مع عزل »مريس« يف يويلو 2013. ومع اإلطاحة حبكمها 

ُ
كال املرشوعني أ

من مرص، أاعدت مجاعة اإلخوان املسلمني توجيه مواردها املايلة واإلعالمية، 
مبارًشا  دعًما  وتلقت  بلنان،  من  بثها  بدأت  واليت   »25 »أحرار  قناة   لتشكيل 
املتحالفني  من  آخر  وعدد  نور  أيمن  تأسيسها  يف  وشارك  قطر،   من 
تركيا.  تأسستا يف  اللتني  »رابعة«  وقناة  »الرشعية«  لقناة  إضافًة  اجلماعة)2(،  مع 

المدير الحالي لقناة مكملين المحسوبة على جماعة اإلخوان، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة   )1(
نهاية عام  المصرية(، وانضم لشبكة رصد اإلخوانية مع بدايات تأسيسها في  الشرقية  الزقازيق )محافظة 
ليتوىل منصب مدير  السلفية  أمجاد  قناة  إلى  إلى  2011، ومنها  قناة مصر 25 في عام  إلى  انتقل  2010، وثم 
اإلطاحة  عقب   2013 في  تركيا  إلى  وسافر  اإلخوانية،  العربية  مصر  شبكة  إدارة  ليتوىل  واختير  األخبار، 
بالرئيس األسبق محمد مرسي وأشاع عدد من شباب اإلخوان أنه لم يحصل على بكالوريوس العلوم وأنه 
زور شهادته عبر برامج التصميم بمساعدة أحد العاملين في قناة »مكلمين« ليحصل على الجنسية التركية، 

غير أنه ال يمكن التأكد من هذا الزعم عبر مصدر مستقل حتى اآلن.
أحرار 25، سابًقا،  قناة  الرئيسيين في  المشاركين  أحد  بقطر، وهو  t-»ع.ع« صحفي ومحامي مصري مقيم   )2(

مقابلة عبر اإلنترنت، 15- 10- 2020.
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لإلغالق  معها  اضطرت  بلنانية،  أطراف  من  لضغوط  األوىل  القناة  وتعرضت 
بعد وقت قصري من إطالقها، كما فشلت جتربة قناة »الرشعية«، واعتمدت ىلع 
بث فيديوهات ملسريات وفاعليات أنصار اإلخوان، دون وجود خريطة براجمية، 
بينما استمرت قناتها األخرى »رابعة« يف العمل، بصورة متواضعة، حىت إغالقها 

يف اعم 2015، بقرار من إدارة القمر الصنايع الفرنيس »يوتل سات«.

إاعدة	ـهيلكة	القنوات	الفضائية

مع دخول اعم 2014، أطلقت مجاعة اإلخوان املسلمني 3 قنوات جديدة هم: 
»مكملني«، و«الرشق«، و«مرص اآلن«، وذلك ضمن حماوالتها الستعادة الفاعلية 
اتلنظيمية واإلعالمية، بالزتامن مع تويل القيادة اجلديدة )اللجنة اإلدارية العليا 
برئاسة حممد كمال( إدارة شؤون اإلخوان. ورغم توجهها ادلاعم للجماعة، إال 
مواقعها  مالكيها عرب  معلومات عن  أي  تتح  لم  السابقة  اثلالث  القنوات  أن 
أو صفحتها الرسمية ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع، لكن حبسب مصدرين 
منفصلني)1(، فإن قناة الرشق اليت أسسها »باسم خفاىج« واشرتاها الحًقا »أيمن 
نور«، تتبع فعليًا لـ«املجلس العريب«)2( املدعوم قطرًيا. يف حني يتكون جملس 
إدارة فضائية مكملني من: عزام اتلمييم، )القيادي باتلنظيم العاليم لإلخوان، 
وعضو مكتبها بلندن(، ورجال أعمال قطريني آخرين، بينما تكونت اإلدارة 
السابقة لـ«مرص اآلن« من بعض قيادات اإلخوان بما فيهم أمحد عبده، )مدير 

»ع. ن«، معد سابق بشبكة قنوات الشعب، »ع.ع« صحفي مصري مقيم بقطر، مصادر سابقة.  )1(
المجلس العريب أو المجلس العريب للدفاع عن الثورات والديمقراطية، هو منظمة غير حكومية، تأسس   )2(
في 26 يوليو 2014، واتخذ مقًرا رئيسيًا له بتونس العاصمة، واختار المنصف المرزويق رئيًسا له، ويشغل 
اللجان  من  عدًدا  يضم  كما  له،  التأسيسية  الهيئة  عضوية  كرمان،  تولك  واليمنية  نور،  أيمن  المصري 
المتخصصة، ويمول بشكل أساسي عبر رجال أعمال مرتبطين بالنظام القطري، وهذا المجلس هو المالك 

الفعلي لقناة الشرق حاليا.
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القناة(، وأمحد عبد الرمحن، )عضو مكتب األزمة باخلارج اذلي ُحل يف وقت 
سابق، وأحد اذلين تتهمهم السلطات املرصية بقيادة احلراك اإلخواين املسلح(، 

وأغلقت القناة يف يف 2015 بسبب اخلالف ادلاخيل يف اجلماعة. 

ونتيجة فشل القنوات اإلخوانية يف إحداث تأثري اسرتاتييج داخل أو خارج 
مرص وفقدانها للزخم اجلماهريي، اضطرت القيادة العليا للحركة باالتفاق مع 
مويل القنوات، إلاعدة هيلكة قنواتها ومنابرها اإلعالمية، يف أواخر اعم 2014، 
ومن الواضح أن أجهزة االستخبارات املرصية تمكنت من رصد كواليس تلك 
خالل  تفاصيلها،  السييس«  الفتاح  »عبد  املرصي  الرئيس  ذكر  إذ  العملية، 
لقاٍء مع رؤساء حترير الصحف املرصية)1(، قائاًل: )قطر وتركيا واتلنظيم ادلويل 
مئات  ورصدوا  إلكرتونية  ومواقع  وصحف  رشاكت  عدة  تؤسس  لإلخوان 
املاليني من ادلوالرات تلحقيق هذا اهلدف، وبدأت تظهر بعض تلك الكيانات 
مع  املرصي  الرئيس  حديث  وتزامن  ميديا()2(.  فضاءات  كرشكة  الساحة  ىلع 
يف  العريب  تلفزيون  شبكة  إلطالق  انلهائية  اللمسات  القطرية  الرشكة  وضع 
اذلكرى الرابعة للخامس والعرشين من يناير 2011، اليت يرُشف عليها »عزيم 

بشارة« املستشار السيايس لألمري القطري.

شركة »فضاءات ميديا ليمتيد« ذراع قطر وتركيا.. الدولتان تموالن والشركة تؤسس قناة ومواقع إخبارية   )1(
https:// التالي:  الرابط  متاح عبر  24أغسطس2014(،  نيوز،  )البوابة  الجزيرة،  بعد فشل  لمهاجمة ممصر 

cutt.us/poJDE

شركة تجارية خاصة تأسست في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، وُسجلت في لندن في الـ30 من مايو   )2(
2013، باسم رجل األعمال القطري سلطان غانم الكواري، وتملك سلسلة من القنوات والمواقع اإللكترونية 
الجديد  =والعريب  الوصل=  زمان  وصحيفة  سوريا،  وتتلفزيون  العريب،  تلفزيون  منها:  الورقية  والصحف 
 I لمجموعة  إضافة   ،48 وعرب  والمدن،   ،21 وعريب  صوت،  ألترا  ومواقع  واإلنجليزية،  العربية  بنسختيها 
بأنها ذراع إعالمية مؤيدة للنظام القطري وجماعة اإلخوان  horizons، Metafora، motif وتُوصف الشركة 

المسلمين، وترتبط بها عدة شراكت أخرى في أستراليا، كما تُظهر وثائق حصل عليها »اإلنذار المبكر«.
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شباكت	عنكبوتية	وتنسيق	مركزي

منسقة  بصورة  تعمل  لإلخوان،  اإلعالمية  الشباكت  أن  مالحظة  يمكن 
فيما بينها ووفًقا ألجندة إعالمية متشابهة، وهذا يويح بأنها يف انلهاية تنبع من 
نفس املصدر، وختدم نفس األهداف ادلاعئية اليت رسمها املسؤولون عنها. ويف 
به،  املرتبطة  واملواقع والصحف  العريب  اتللفزيون  تشبيه  الصدد، يمكن  هذا 
بالشبكة العنكبوتية اليت نُسجت باألساس يف داخل »فضاءات ميديا«، اذلراع 
اإلعالمية القطرية، وامتدت منها إىل اململكة املتحدة وغريها من ادلول، فعىل 
سبيل املثال يتبع تلفزيون سوريا )يبث من إسطنبول الرتكية( لرشكة ميتافورا، 
ويه نفس الرشكة اليت تُنتج برنامج »جو شو« اذلي يبث ىلع »تلفزيون العريب« 
وضم  ميديا«)1(.  لـ»فضاءات  واجهة  جمرد  األخرية،  الرشكة  وتعد  نلدن،  من 
»تلفزيون العريب« عند اتلأسيس جمموعة قيادات تنفيذية مرتبطني بـ»فضاءات 
ميديا«، منهم: إسالم لطيف اذلي اكن قد شغل منصب )مدير تنفيذي بفضاءات 
ميديا( واذلي اكن متحالفاً مع اإلخوان املسلمني بعد ثورة يناير، وأمحد زين، 
وعباس نارص )مراسال اجلزيرة السابقني(، وحممد فريد الشيال )مدير تنفيذي 

بصحيفة العريب اجلديد(. 

اليت  الرشاكت  )I horizons)2 إحدى  تدير رشكة  انلاحية،  نفس  ومن 
استحوذت عليها »فضاءات ميديا« يف 2013، املحتوى اإلخباري بشبكة العريب، 
ويه مسؤولة عن تطوير املحتوى بصحيفة العريب اجلديد، وبمجموعة اجلزيرة 
القطرية،  العامة  انليابة  موقيع  ىلع  وإرشافها  تصميمها  عن  فضاًل  الفضائية، 

t  https://www.fadaatmedia.com  )1(
https://www.ihorizons.com/Clients  )2(



181

القسم الرابع: الشباكت اإلعالمية تلنظيمات العنف

القطرية  ميديا«  »فضاءات  وتضم شبكة  بقطر.  املدين  للطريان  العامة  واهليئة 
واليت يرأس جملس إدارتها سلطان اغنم الكواري لك من صحيفة العريب اجلديد، 
اللبنانية،  املدن  وصحيفة  السورية،  الوصل  زمان  وصحيفة   ،21 عريب  وموقع 
للنظر  الالفت  ومن  الفلسطيين.   48 عرب  ملوقع  إضافًة  صوت،  ألرتا  وموقع 
أن رئيس حترير صحيفة املدن هو اليساري اللبناين ساطع نور ادلين، كما أن 
املسؤول عن موقع ألرتا صوت »عباد حيىي« اذلي اكن مؤيًدا ملحور »إيران- حزب 
اهلل«، قبل أن ينضم لفريق املوقع، وهذا يعطي ملحة عن استخدام قطر بلعض 
اليسارين العرب كأدوات يف مرشواعتها اإلعالمية. وليس ببعيد عن الشبكة 
السابقة، يمكن مالحظة نفس أوجه التشابه يف القنوات اإلخوانية اليت تبث 
من تركيا، فقناة »وطن« انلاطقة بلسان اإلخوان)1(، يه امتداد لقناة »مرص اآلن«، 
ويرتأس جملس إدارتها »حممود حسني« )األمني العام السابق، وعضو جلنة إدارة 
رأسهم  وىلع  السابقة  القناة  يف  القديمة  الرموز  نفس  وتضم  حايلا(،  اجلماعة 
»إسالم عقل« املدير احلايل لـ«وطن«. بينما يتوىل أمحد الشناف، الرئيس السابق 
لشبكة مرص العربية، إدارة قناة »مكملني« حايلًا، فيما يعمل »ماجد عبد اهلل« 
الرئيس السابق لشبكة الشعب، كمذيع بقناة الرشق، ومدرب إعاليم برشكة 
ميديا«)2( بصورة  وترتبط »سكون  إسطنبول.  من  تعمل  اليت  ميديا«  »سكون 
مبارشة بـ«فضاءات ميديا«، إذ تولت األوىل إنتاج برامج تلفزيونية وحمتويات 
اتلابعة  ميتافورا  وتلفزيون سوريا، ورشكة  العريب،  اتللفزيون  لصالح  إعالمية 
لـ«فضاءات«، كما ترتبط رشكة اإلنتاج بقناة »الرشق«، واليت أجنزت لصاحلها 

الرابط  2020(، متاح على  21، 25أبريل  باسمنا،) عريب  الناطقة  الوحيدة  إخوان مصر«: فضائية »وطن« هي   )1(
https://www.arabi21.com/story/1264127 :التالي

http://sokoonmedia.com/clients  )2(
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برامج إعالمية عدة، من بينها برنامج »باتلأكيد مع هشام عبداحلميد« اذلي 
قدمه املمثل املرصي املقيم برتكيا »هشام عبد احلميد«.

يف  رئيسيًا  حزًيا  تشغل  القطرية  ميديا«  »فضاءات  رشكة  أن  جليًا  ويبدو 
اتلكوينية ابلنيوية لشباكت اإلعالم اإلخواين، اذلي يظهر أنها تنبع من نفس 
املصدر،وتعمل بصورة مركزية منسقة تنفيذا لسياسات إعالمية عليا حتددها 
الرشكة القطرية أو جهة أخرى مرتبطة بها، كما أن الفضائيات العديدة اليت 
ويتم  والفنية،  واإلدارية  اإلعالمية  األطقم  بنفس  تعمل  الشباكت،  هذه  تتبع 
تدوير العاملني فيها ىلع القنوات املختلفة، وفًقا ملا تقتضيه الظروف املختلفة، 
نفس  يف  تتم  أخرى  إىل  قناة  من  وغريهم  واملعدين  املذيعني  انتقال  فعملية 
أي  املغلقة.  اإلخوانية شبه  القنوات  إطار شبكة  املساحات، دون خروج عن 
ميديا  فضاءات  من  تبدأ  اإللكرتونية  واملواقع  الفضائية  املحطات  اغبلية  أن 
وتنتيه إىل فضاءات ميديا، مع كثري من التشعب ىلع مستوى املحتوى وبدلان 

اإلصدار.

خاتمة

الراكئز األساسية ملرشوع االنتشار  تمثل وسائل اإلعالم اجلماهريية، أحد 
اهتماًما  احلركة  تويل  السبب،  وهلذا  اإلخوان،  مجاعة  تتبناه  اذلي  والسيطرة 
كبرًيا هلذا امللف، خاصًة خالل السنوات السبع املاضية واليت شهدت اإلطاحة 
فشلها  ىلع  الضوء  تسليط  عرب  ذلك  يف  اإلعالم  ساهم  إذ  مرص،  من  حبكمها 
األخونة«.  بـ«مرشوع  ُعرف  ما  عرب  عليها  للسيطرة  وسعيها  ادلولة،  إدارة  يف 
إعالمية  شباكت  تلأسيس  اإلخوان  مجاعة  سعت  السلطة  من  إزاحتها  وقُبيل 
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مقربني  بارزين  أعمال  رجال  )عرب  رسيم،  وشبه  رسيم،  وتمويل  بدعم  كبرية 
من السلطة احلاكمة(، من دولة قطر، وتسهيالت من تركيا، لكن تبىق قطر 
عدة  أسباب  نتيجة  اإلعالمية،  الشباكت  ملف  يف  واملؤثر  األسايس  الالعب 
أهمها خربتها يف إدارة هذا امللف عن طريق شباكتها اإلعالمية املعقدة، فضاًل 

عن ادلعم املايل السيخ اذلي تقدمه لإلخوان ومنصاتها اإلعالمية. 

ويفرض املسؤولون عن شباكت اإلخوان اإلعالمية حوهلا ستاًرا من اتلعتيم 
هلا،  احلقيقني  ادلاعمني  معرفة  أو  تمويلها  مصادر  انكشاف  خشية  املتعمد 
ال  اثلقة  معيار  ىلع  وبناًء  بدقة،  الشباكت  تلك  يف  العاملني  اختيار  يتم  كما 
الكفاءة للحفاظ ىلع اجليتوهات اإلخوانية ادلاخلية، ومع ذلك يمكن رصد 
التشابكات بني القنوات واملواقع اإلخوانية، وحمورية ادلور القطري يف عملية 
ادلعم املادي، واتلوجيه اإلداري، عن طريق رشكة »فضاءات ميديا«، وغريها. 
الفساد  من وقائع  عدًدا  املاضية،  الفرتة  خالل  تكشفت  متصل،  سياق  ويف 
باتلأكيد  عليها  أثر  ما  وهو  اإلخوانية  واملواقع  القنوات  واإلداري داخل  املايل 
لكن ال يمكن، حىت اآلن، معرفة انطبااعت املمولني الرئيسني هلا حول هذه 

الوقائع، ومدى اتلأثري الفعيل ىلع هذه القنوات.

	وثائق

الرشاكت  تسجيل  هيئة  يف  يلمتد،  ميديا  فضاءات  رشكة  تسجيل  عقد 
باململكة املتحدة.

وثيقة الرشاكت املرتبطة برشكة فضاءات ميديا يلميتد، اللجنة األسرتايلة 
لألوراق املايلة واالستثمارات.
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)2( 
أكبر من مجرد محطة تلفزيونية:

لماذا سجلت أمريكا الجزيرة كوكيل أجنبي؟

مصطىف	كمال

املتحدة  بالواليات  القطرية  اجلزيرة  قناة  جتاه  اإلعاليم  الضغط  يتصاعد 
األمريكية ىلع إثر مطابلة عدد من أعضاء من جملس الشيوخ والكونغرس 
األجانب  الوكالء  تسجيل  قانون  بتطبيق  العدل  وزارة  تقوم  بأن  العام  انلائب 
FARA ىلع قناة اجلزيرة القطرية. قاد خطاب املرّشعني األمريكيني اذلي وُّجه 

الرئاسة  مرشح  روبيو،  ماركو  فلوريدا  اجلمهوري عن  السيناتور  العام،  للنائب 
وتوم  زيدلين،  نيويورك يل  اجلمهوري عن والية  وانلائب   ،2016 األمريكية اعم 
كوتون، عضو جلنة االستخبارات وادلفاع يف جملس الشيوخ، وتيد كروز رئيس 
وبراين  دلين،  لزيي  من  لك  إىل  إضافة  الشيوخ،  جملس  يف  القضائية  اللجنة 

ماست، وجاك بريغمان، وآن فاغرن، وستيف تشابوت، وبيرت كينغ. 

للواليات  القومية  املصالح  »محاية  أجل  ومن  أنه  اخلطاب  ذلك  يف  وورد 
القانون  هذا  تطبيق  ولضمان  األجنبية،  لدلول  املربر  غري  انلفوذ  من  املتحدة 
بشلك صارم، نطلب من وزارة العدل أن تطلب من قناة اجلزيرة، ويه الشبكة 
تسجيل  قانون  حتت  تسجل  أن  قطر،  دولة  وتموهلا  تملكها  اليت  اإلعالمية 
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اجلديدة  الفيدرايلة  االتصاالت  لقوانني  واالمتثال   )FARA( األجانب  الوكالء 
)FCC( املتعلقة بوسائل اإلعالم األجنبية اليت ختضع لسيطرة احلكومة..«)1(

ما	ـهو	قانون	تسجيل	الوكالء	األجانب	)FARA(؟

العاملية اثلانية ملنع ادلاعية  أبان احلرب  وهو قانون تم إصداره اعم 1938، 
انلازية من اتلأثري ىلع األمريكيني. ويعد معيار التسجيل ىلع الحئة القانون 
أمًرا أساسيًا ألية وسيلة إعالمية تسىع إىل اتلأثري يف الرأي العام األمريكي أو 
السياسة العامة نيابة عن كيان سيايس أجنيب مثل احلكومة األجنبية؛ حيث 
ينص القانون ىلع أنه جيب ىلع املنظمات أو األفراد اذلين يُسجلون باسم قانون 
تسجيل الوكالء األجانب أن يعلنوا عن أنشطتهم حىت ال تساور الظنون الرأي 
العام األمريكي حول وجود دوافع خفية هلذه الكيانات. والقانون ال يفرض 
يشاركون يف  اذلين  تمويل  بإثبات شفافية  بل يطالب  اتلعبري،  رقابة ىلع حرية 
أنشطة سياسية أو أنشطة أخرى حمددة بموجب القانون لإلفصاح العام ادلوري 
واملدفواعت  واإليصاالت  األنشطة  عن  فضاًل  األجنبية،  باجلهة  عالقتهم  عن 
وفقا  املطلوبة  املعلومات  عن  اإلفصاح  يسهل  كذلك  األنشطة.  تلك  دلعم 
هؤالء  ألنشطة  األمريكي  والشعب  احلكومة  تقييم  عملية  يف  للقانون 

األشخاص يف ضوء وظيفتهم كوكالء أجانب)2(.

القومي )NSD( هي  الصادرات في قسم األمن  التجسس ومراقبة  التابعة لقسم مكافحة   FARA وحدة   )1(
.tttt المسؤولة عن إدارة وإنفاذ قانون

 FOREIGN AGENTS REGISTRATION ACT, U.S. Department of Justice, available on:  )2(
https://www.justice.gov/nsd-fara
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ما	اذلي	جيب	أن	تقدمه	اجلزيرة	من	وثائق	وفقا	لقانون	)FARA(؟
يشرتط القانون يلع الوكيل األجنيب تقديم عدد من الوثائق تتضمن االيت)1(

الوكيل؛ يتضمن قائمة اكملة بموظفيه وبيان  بيان شامل عن طبيعة عمل 
طبيعة عمل لك منهم؛ اسم وعنوان لك مسؤول أجنيب يترصف الوكيل من أجله 
أو يفرتض أو يزعم أنه يترصف أو وافق ىلع اتلرصف؛ طبيعة العمل أو األنشطة 
القبيل، وإذا اكن أي أصل أجنيب من هذا  األخرى للك مدير أجنيب من هذا 
؛  عليها  والسيطرة  منها  لك  بملكية  بيان  الطبييع.  الشخص  خبالف  القبيل 
توجيهه  أو  أجنيب  فيه اإلرشاف ىلع لك مدير  يتم  اذلي   - إن وجد   - واملدى 
قبل أي  أو جزئيًا، من  أو دعمه، لكيًا  تمويله  أو  فيه  أو اتلحكم  امتالكه  أو 
حكومة دولة أجنبية أو حزب سيايس أجنيب، أو من قبل أي أجنيب آخر املالك.

نُسخ من لك اتفاقية مكتوبة ورشوط وأحاكم لك اتفاقية شفهية، بما يف ذلك 
مجيع اتلعديالت ىلع هذه االتفاقيات، أو يف حالة عدم وجود عقد، بيان اكمل 
بيان  أجنيب  أصل  لـ  وكياًل  الوكيل  يكون  خالهلا  من  اليت  الظروف،  جلميع 
واملقرتحة  احلايلة  األنشطة  أو  والنشاط  أداء لك عقد،  لطبيعة وطريقة  شامل 
اليت ينخرط فيها أو سيشرتك فيها كوكيل ملدير أجنيب للك أصل أجنيب، بما يف 

ذلك بيان مفصل من أّي نشاط يكون سياسيًا.

القيمة  ذات  األشياء  أو  األموال  أو  ادلخل  أو  املساهمات  ومقدار  طبيعة 
-إن وجدت- اليت حصل عليها الوكيل سواء اكنت كتعويض أو للرصف أو غري 

ذلك، مرفقة بنموذج ووقت لك دفعة ومن تم استالمها.

.ibid  )1(
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بيان ُمفصل عن لك نشاط يقوم به الوكيل أو يفرتضه، أو وافق ىلع القيام به 
نلفسه أو ألي شخص آخر غري الُمولّك األجنيب واذلي يتطلب تسجيله بموجب 
هذه االتفاقية، بما يف ذلك بيان تفصييل ألي نشاط من هذا القبيل خاصة وان 

اكن نشاط سيايس.

ما	يه	دوافع	الُمرّشعني	لتسجيل	اجلزيرة	كوكيل	أجنيب؟

أن  إىل  إشارات  جند  األمريكي،  العام  للنائب  الُموجه  للخطاب   وفقا 
»قناة اجلزيرة« تشارك يف أنشطة سياسية، وتنرش معلومات يف الواليات املتحدة 
لقطر،  داعية  كوكيل  طويلة  لفرتة  تعمل  القناة  ألن  ونظًرا  قطر.  مصالح  تعّزز 
العمل حتت  من خالل  األجانب  الوكالء  قوانني  بانتهاك  يُتهم خطابها  كذلك 
ستار منظمة إخبارية مستقلة. وىلع الرغم من زعم اجلزيرة بأن هلا استقاليلة 
لقانون  حتريرية، وباتلايل فيه غري خاضعة للكشف عن جوانبها املايلة وفقاً 
FARA. إال أن القناة ظلت تعمل لفرتة طويلة كوكيل داعية لألمري تميم بن 

أن  الرّشكة  وثائق  وتُبني  القطرية)1(.  احلاكمة  أفراد األرسة  ثاين وبقية  آل  محد 
 ،2018 اعم  حىت  قطر  أمري  سيطرة  حتت  اكنت   )AJI( ادلويلة  اجلزيرة  رشكة 
بعد ذلك تم تغيري الشخص اذلي يُسيطر بشلك كبري من أمري قطر إىل شبكة 
آل  ثامر  بن  الشيخ محد  اإلدارة  )AJMN(. ويرأس جملس  اجلزيرة اإلعالمية 
القطرية.  املالكة  العائلة  من  آخرين  أعضاء  ويضم  األمري،  أقارب  أحد  ثاين، 
يتم  بل  ُمستقلة  أن اجلزيرة ليست منصة  إىل  الُمرشعني  كذلك يشري خطاب 
تكميمها وظيفيًا عندما يتعلق األمر بتغطية األخبار املحلية القطرية، كذلك 
 The Honorable الكونجرس األمريكي  العام من  النائب  الي  الموجه  تم االعتماد علي نص الخطاب   )1(
 William Barr Attorney General United States Department of Justice Washington, D.C.
20220, available on: https://cutt.us/BXqjL
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فإنها تغض الطرف عن قضايا تمويل اإلرهاب ويه اتلهم املوجهة لقطر، كما 
ختضع اجلزيرة إيل قانون جديد أصدره أمري قطر يف يناير 2020، حيظر ىلع مجيع 
وسائل اإلعالم القطرية، نرش أي »شائعات أو بيانات أو أخبار اكذبة أو متحزية، 
أو  الوطنية،  باملصالح  أو يف اخلارج، بقصد اإلرضار  أو داعية حتريضية، حمليا 
إثارة الرأي العام، أو اتلعدي ىلع انلظام االجتمايع أو انلظام العام لدلولة مع 
اتلهديد بالسجن! وتدل هذه املمارسات ىلع وجود شبكة إعالمية ختضع لرقابة 

حتريرية تامة من قبل سيادتها األجنبية.

باإلضافة إىل ذلك تنحاز قناة اجلزيرة إىل العديد من اجلهات واتّلنظيمات 
يف  أنشطتها  تسببت  اليت  اجلهات  قطر، ويه  بدولة  عالقة جيدة  تربطها  اليت 
بوصف  اجلزيرة  قيام  ذلك،  ومثال  ايلوم.  حىت  العالم  يف  اتلطرف  حدة  زيادة 
غسيل  بأنه  وصفه  يمكن  هذا  أن  فعوًضا  بالشهداء،  اجلهاديني  االنتحاريني 
تطلعات  حيملون  ملن  دافعاً  الوقت  نفس  يف  يُوفر  فإنه  ُمتطرف،  لعمل  سمعة 
تطبيقها ىلع أرض  إىل  أفاكر  بها من كونها جمرد  ينتقلون  بأن  وأفاكر متطرفة 
فعلتهم  تربر  تلفزيونية اعملية سوف  هناك حمطة  أن  ذلك  الواقع، مطمئنني يف 
وتبيضها وجتعلها يف مصاف األعمال ابلطويلة، حيث يساعد هذا السلوك يف 
حتفزي اتلطرف الساكن يلصبح فاعاًل، وهو ما قد يشلك رضراً ىلع الواليات 
املتحدة أو غريها. هذا إىل جانب تمجيد دور زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
الدن وغريه من قادة اإلرهاب. كما تعمل اجلزيرة أثناء تغطيتها لشئون الرشق 
أنها كمحطة  املنطقة حتت مربر  السلوك اتلخرييب يف دول  األوسط ىلع تربير 
تلفزيونية قد جندت نفسها تلصبح منصة لألصوات اليت ال جتد هلا متنفساً 
يف بالدها. واعدة ما تكون قطر يف نزاع مع هذه ادلول املستهدفة باتلغطية. 
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وبذلك تكون قناة اجلزيرة أكرب من جمرد حمطة تلفزيونية تلصبح أحد أدوات 
إدارة العالقات ادلويلة لصالح دولة قطر، وهو االمر اذلي ال يتفق مع االداعء 
القطري القائل بأن قناة اجلزيرة ليست قناة حكومية أو تابعة لسلطة األمري، 
وباتلايل ال تنطبق عليها مواصفات التسجيل كوكيل أجنيب. وىلع غرار احلكومة 
القطرية، تروج اجلزيرة للسلطوية اإلسالمية لإلخوان املسلمني، فخالل الربيع 
العريب، قامت الشبكة بتضخيم األصوات اإلسالمية بينما ألقت ادلوحة بثقلها 
وراء احلكومات املتحالفة مع اإلخوان املسلمني يف مرص وأماكن أخرى. ويف 
املذيعات ابلارزات لعدم تعاطفها مع  قناة اجلزيرة إحدى  هذه األثناء اعقبت 
اإلخوان. وهو نفس اخلط العام اذلي تتمزي به السياسة ادلاخلية واخلارجية يف 
دولة قطر. وال تعد اجلزيرة وحدها اليت ثبت أنها تبارش أنشطة سياسية لصالح 
ويه   ،)QAI( -أمريكا  قطر  معهد  إجبار  تم   ،2020 مايو   29 فيف  قطر،  دولة 
وزارة  طلبت  أن  بعد  لقطر  أجنيب  كوكيل  يُسجل  أن  ىلع  رحبية  غري  منظمة 

العدل املزيد من املعلومات عن النشاط السيايس للمعهد.

	..
ً
ختاما

الرتكية  واتللفزيون  اإلذاعة  هيئة  من  املتحدة  الواليات  فرع  أن  يُذكر 
)TRT( سجل أخرًيا دلى وزارة العدل )DOJ( بموجب قانون تسجيل الوكالء 
األجانب )FARA(، بعد اتلهرب من رشوط التسجيل ملدة اعم اكمل. وكذلك 
فعلت شبكة اتللفزيون الوطين الصيين )CCTV/ CGTN/ America(، حيث 
الواليات املتحدة يلتم  سجلت كذلك )بعد ضغوط كثيفة( كوكيل أجنيب يف 
السماح باستمرار نشاطها. وفعلت ذلك روسيا، بداية من واكلة نوفوسيت )منذ 
ويف  اإلعالمية.  وغري  اإلعالمية  مؤسساتها  من  آخر  عدد  جانب  إىل   ،)2017
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للقانون وتلزتم  الضغط ىلع قطر حىت ختضع شبكة اجلزيرة  يأيت  السياق  هذا 
تُقاوم هذه املطابلات يف الواليات املتحدة.  بما يلزتم به اآلخرون. إال أن قطر 
حيث ردت شبكة اجلزيرة يف بيان وجهته لصحيفة واشنطن ايغزاميزن، ورد فيه 
أن اجلزيرة ليست ملوكة لقطر وأن تقاريرها غري موجهة أو خاضعة لسيطرة 
احلكومة القطرية وال تعكس أي وجهة نظر حكومية. وباتلايل، فإن تسجيل 

FARA ال ينطبق ىلع اجلزيرة.





ملحق )2(

الحوثيون واإلعالم في اليمن

يركز اتلقرير الصادر عن منتدى اخلليج ادلويل عن كيفية استخدم 
اهلام اذلي  ايلمن يف ظل ادلور  احلوثيون اإلعالم خلدمة مرشوعهم يف 
يشري  ايلمنية.؛ حيث  لعبه اإلعالم يف مسارات رصاعهم مع احلكومة 
إىل أنه جبانب تركزي وسائل اإلعالم احلوثية ىلع اتلطورات العسكرية يف 
حرب ايلمن، وأحيانًا اخلطابات السياسية اليت يلقيها األخ غري الشقيق 
عبد املالك احلويث. تتوسع احلركة يف إنتاج املحتوى اخلاص بها ليشمل 
الرتفيه العائيل، ومقاطع الفيديو املوسيقية، إلقاء الشعر الشعيب. ما يعين 
استهدافهم لرشائح خمتلفة من اجلمهور سواء يف ايلمن أو خارج ايلمن 

مؤيدين أو خصوم.

يمنيون  يتجمع  حيث   2002 يناير  إىل  ذلك  بدايات  اتلقرير  يُعيد 
من مدينة صعدة الشمايلة يف إحدى القااعت لالستماع إىل املحارضة 
األوىل من سلسلة املحارضات اليت ألقاها الزعيم ادليين الزيدي وانلائب 
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السابق حسني احلويث« واليت نرُشت كدروس يف اتلوجيه القرآين، لكنها 
اغبًلا ما تضمنت تعليقات سياسية. حيث هامجت حمارضة احلويث األوىل 
حمنة  أسماه  ما  مع  تتعاطف  ال  أنها  بدعوى  ادلويلة  اإلخبارية  املنافذ 
املسلمني والعرب يف مجيع أحناء العالم. يلؤكد احلويث أن وسائل اإلعالم 
العاملية تغذيها املؤامرات وال يمكن الوثوق بها. اغتيل احلويث ىلع يد 
قوات الرئيس ايلمين السابق يلع عبد اهلل صالح يف اعم 2004 ولم يمهله 

الوقت حىت يرى تأثري رسائله. 

خالل سنوات من الرصاع مع احلكومة ايلمنية واجليوش األجنبية، 
حركة  جمرد  من  اهلل(  أنصار  باسم  أيًضا  )املعروفون  احلوثيون  يتطور 
تسيطر  اليت  الُمهيمنة  الُقوة  أصبحوا  أن  إىل  صعدة  حمافظة  يف  حملية 
ىلع معظم شمال ايلمن، وتدير العديد من املنظمات اإلخبارية. ايلوم.. 
تلتنوع وسائل اإلعالم احلوثية يف موضوعها حيث تستهدف قطااعت 
مجاهريية واسعة عرب العديد من املنصات. وتوفر دراسة رسائل احلوثيني 
رؤية أهدافهم ومن بينها رغبتهم يف أن يُنظر إيلهم كحركة َشعبية تهتم 

حبُقوق اإلنسان، وكحكومة رشعية تدافع عن سيادة ايلمن.

كيف	غرّي	احلوثيون	اإلعالم	ايلمين؟

ىلع  احلوثيني  استيالء  يف  احلاسمة  اخلطوة  أن  إىل  اتلقرير  يشري 
تديرها  اليت  اإلعالمية  املنافذ  االستيالء ىلع  2014-2015 اكنت  صنعاء 
ادلولة وإساكت املعارضني السياسيني وانلقاد. ليستمر القمع الوحيش 
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إىل   2015 اعم  منذ  احلوثيني  عهد  يف  ظهرت  اليت  املستقلة  للصحافة 
ايلوم؛ حيث تكشف تقارير عديدة عن قيام احلوثيني باعتقال وسجن 
وتعذيب الصحفيني. فيف 11 أبريل 2020، أدين أربعة صحفيني يمنيني 
باتلجسس وُحكم عليهم باإلعدام يف حمكمة حوثية. أهملت اجلماعة 
اليت  اإلذاعية  واملحطات  اتللفزيونية  والقنوات  الصحف  من  العديد 
املوارد والطاقة  ال تزال تعمل حتت قيادتها. وبداًل من ذلك، تم حتويل 
اإلبداعية إىل شبكة املسرية اإلعالمية اتلابعة للحوثيني. واليت تأسست 
يف جنوب بريوت اعم 2012، ويه ىلع عالقة وثيقة مع شبكة املنار من 
حزب اهلل، وهما متشابهتان من حيث جودة اإلنتاج واتلصميم. يدرك 
احلوثيون تماًما ادلور احلاسم اذلي تلعبه الصحافة يف حرب ايلمن. هذا 
ال يتضح فقط من املردود اذلي يبدو يف وسائل اإلعالم اخلاصة بهم، بل 

من حتليلهم اخلاص للموضوع. 

ابلياع،  زيد  للحويث  املوايل  الصحيف  نرشها  رأي  مقالة  وتشري 
أواخر 2020 إىل أهمية وسائل اإلعالم يف أوقات الزناع. حيث أكد ىلع 
الوسائل األكرث أهمية للحرب انلفسية يه وسائل اإلعالم  أن »إحدى 
– ألنها تغزو انلاس مبارشة،  - سواء اكنت سمعية أو برصية أو نصية 
تؤكد  أنفسهم«.  تميزي حلماية  أو  ليس دليهم ويع  اذلين  أوئلك  خاصة 
اجلماعة بانتظام أن هذا انلوع من احلرب انلفسية يُستخدم ضدهم من 
قبل منافسيهم اإلقليميني وادلويلني، ويلزتم احلوثيون باستخدام وسائل 

اإلعالم كثقل موازن ملا يرونه داعية سعودية وأمريكية وإرسائيلية.
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ادلاعية	والشعر	العسكري	احلويث

يشري   للحمالت اإلعالمية يف رصاعهم  احلوثيون  استخدام  وحول 
اتلقرير إىل أنهم قد طّوروا محالت إعالمية خاصة بهم مصممة تلعبئة 
وجذب املتابعني حيث تشمل املواضيع الشعبية كإدانة الغارات اجلوية 
للتحالف واثلّناء ىلع انلجاحات العسكرية احلوثية. حيث يتم مشاركة 
وإاعدة  واسع  نطاق  ىلع  املواضيع  هذه  تدعم  اليت  والصور  اللقطات 
توظيفها ملجموعة من القطع ادلاعئية، بما يف ذلك األفالم الوثائقية اليت 
ينتجها احلوثيون ومحالت مجع اتلرباعت. وكمثال ذللك؛ تم دمج صور 
يتضمن  داعيئ  إصدار  يف  احلويث  امللك  عبد  وخطب  احلوثيني  أسلحة 
احلوثيني  وجنود  الصاروخية  الرضبات  ذلك  يف  بما  احلوثيني،  إجنازات 
اذلين يؤدون اتلحية انلازية. يف هذااإلصدار واذلي أنتجه مركز أنصار 
اهلل اإلعاليم ونرش يف 3 مايو 2020، يتم حث املؤيدين ىلع اتلربع ألنظمة 
ادلفاع اجلوي احلوثية. أما األشاكل ادلاعئية األخرى للحويث فيه أكرث 
إبدااًع وجاذبية جلمهور أوسع. ربما يكون أكرث أشاكل ادلاعئية تنواًع 
وأناشيد  بــ«الزوامل«  مايعرف  أو  الشعر.  بتأيلف  قيامهم  هو  وشعبية 
السياسة  من  واألناشيد  القصائد  تلك  موضواعت  وترتاوح  احلرب، 
القادة.  ىلع  واثلناء  االجتماعية  القضايا  إىل  ادلينية  واتلقايلد  ادلويلة 
اغبًلا ما تتضمن تلك »الزوامل« تهديدات للسعودية واإلمارات العربية 
املتابعني  إهلام  إىل  وتهدف  املتحدة،  والواليات  وإرسائيل  املتحدة 
حكراً  ليس  املرء  لقضية  للرتويج  الشعر  إنتاج  املنافسني.  وترهيب 
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ىلع احلوثيني. لليمن تقايلد شعرية غنية ومتجذرة بعمق يف العمليات 
يف  اكتون  ستيف  يوضح  وكما  ابلالد.  يف  الزنااعت  وحل   السياسية 
Peaks of Yemen I Summon، حيث يقول »تأيلف القصيدة  كتاب 
أن  كمسلم«. ويضيف  كمحارب،  سالم،  كصانع  اذلات  بناء  يعين 
»مارسة تكوين الزامل تنتج إيديولوجية معينة تهدف إىل أن تكون 
الفصائل  من  للعديد  بالنسبة  السيايس«.  الرصاع  ساحة  يف  مقنعة 
وتسجيلها،  املقنعة،  األيديولوجيات  هذه  قراءة  اآلن  يمكن  ايلمنية، 
وبقدر مذهل  أي وقت مىض  وحتريرها، ومشاركتها بشلك أرسع من 
من اإلنتاج بفضل اهلواتف املحمولة واإلنرتنت. يتم توفري تلك الزوامل 
ومقاطع الفيديو املرافقة هلا ىلع برامج اتلواصل وأهمها تليجرام بدقة 
منخفضة ومتوسطة واعيلة اجلودة تلزنيلها من قبل مجهور عريض بغض 
يوتيوب  ىلع  أيًضا  نرشها  يتم  كما  املحلية.  اإلنرتنت  جودة  عن  انلظر 
األخرى  الشعر  وأشاكل  الزوامل  تنترش  كالود.  ساوند  و  بوك  فيس  و 
اجلذابة  اإليقااعت  تعترب  حيث  وخارجها.  ايلمن  يف  واسع  نطاق  ىلع 
واآليات املتكررة فعالة يف توصيل الرسالة إىل ذهن املستمع. يف اآلونة 
األخرية، تم نرش قصائد ترشح قواعد بروتوكوالت اتلباعد االجتمايع 
املؤيدة  املواقع  ىلع  ومشاركتها   19- كوفيد  فريوس  انتشار  من  للحد 
للحوثيني ووسائل اتلواصل االجتمايع. يتلىق هؤالء الزّوار نصائح طبية 
سليمة بينما يذكرون اجلمهور بأن اخلصوم األجانب، وليس املسؤولني 
يف  الزامل  هذا  إصدار  تم  حيث  الوباء  عن  املسؤولون  هم  احلوثيني، 
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أبريل، وحىت  ايلمن يف  – 19 يف  أول حالة لكوفيد  2020. سجلت  مايو 
وقت هذه الكتابة تم اإلبالغ عن عرشات احلاالت يف املحافظات اليت 
تسيطر عليها احلكومة ايلمنية املعرتف بها دويلًا. وأبلغت املناطق اليت 
يسيطر عليها احلوثيون فقط عن عدد قليل من احلاالت، ىلع الرغم من 

أن العديد من إشارات املراقبني بأن معدل اإلصابة أىلع بكثري.

يشري اتلقرير إىل أنه وىلع الرغم من تنوع موضواعت وسائل اإلعالم 
احلوثية إال أن رسائلهم تستهدف يف كثري من األحيان الواليات املتحدة 
وتعزز املناهج املعادية للسامية. تظهر هذه املواضيع يف بعض األحيان 
ايلمن،  يف  الرصاع  عن  القناة  مقدمو  يتناقش  ال  عندما  أوضح  بشلك 
ولكن عندما يعلقون ىلع القضايا االجتماعية. يمكن رؤية مثال ىلع 
 2012 اهلواء من  املسرية )ىلع  قناة  تقدمه  اذلي  القناع  برنامج  ذلك يف 
إىل 2019(، اذلي حلل الفيلم واتللفزيون الشعيب. كما تظهر انتقادات 
باتلاريخ  ومعرفة  األمريكية  للسينما  خملصاً  تقديراً  هلويلود  العرض 
الواليات  وضيوفها  املضيفة  تدين  ذلك،  ومع  األمريكيتني.  واثلقافة 
املتحدة يف قضايا مثل العنرصية، يف حني تتداىع يف الوقت نفسه ىلع 
من  فعايلة  أكرث  هذه  مثل  مقاطع  للسامية.  املعادية  املؤامرة  نظريات 
ادلاعية العسكرية يف تسليط الضوء ىلع اسرتاتيجيات اإلعالم احلوثية 
أحد   – القناع  مثل  برنامج  وجود  جمرد  إن  األوسع.  العاملية  ورؤيتها 
الربامج األوىل اليت تم بثها ىلع قناة املسرية – يدل ىلع تقدير احلوثيني 
املبكر لفائدة صناعة الرتفيه كأداة للقوة انلاعمة. يطرح الربنامج أيًضا 
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 حول مجهور احلوثيني املستهدفني: هل تستضيف املسرية اللبنانية 
ً

سؤاال
مثل  برامج  تبدو  بينما  اإلطالق؟.  ىلع  ايلمنيني  اللبنانيون  والضيوف 
يعيشون  اذلين  لليمنني  ايلومية  اتلجارب  ابلعد عن  بعيدة لك  القناع 
يف ظل الزناع، فإن وسائل اإلعالم األخرى اليت يسيطر عليها احلوثيون 
املذيع  يسافر  املسرية،  قناة  يف  العاديني.  املواطنني  باحتياجات  مرتبطة 
املسؤول عن الربنامج إىل موقع زرايع يمين خمتلف للك حلقة للتحدث 
مع املزارعني حول اتلحديات اليت يواجهونها بسبب احلرب وتغري املناخ 
ونقص ادلعم من وزارة الزراعة. يعد برنامج امليدان أحد األمثلة ىلع 
أكرث من جمرد  أنها  اجلماعة ىلع  احلوثية تلصوير  اإلعالم  سيع وسائل 
ميليشيا، ولكن كحركة اجتماعية تستثمر يف رفاهية ايلمنيني يف مجيع 

أحناء ابلالد.

أثر	اخلربة	احلوثية	يف	إدارة	القوة	انلاعمة

ومن بني اآلراء الشائعة حول احلوثيني -حبسب اتلقرير - أنه ربما 
خربتهم  أن  فكرة  من  فعايلة  أكرث  بشلك  اجلماعة  منهم  أي  خيدم  لم 
تقترص ىلع ساحة املعركة، أو أنهم قصريو انلظر ويفتقرون إىل الفطنة 
السياسية. ىلع العكس من ذلك، يمتلك احلوثيون ما يقرب من عقدين 
من اخلربة يف إنشاء محالت الرسائل املستهدفة ويفهمون أهمية ادلاعية 
يتم جتاهل جتارب اجلماعة يف  خالل زمن احلرب. ومع ذلك، اغبًلا ما 
صنع القوة انلاعمة من قبل املراقبني اذلين يفضلون الرتكزي فقط ىلع 
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قدراتهم العسكرية. يمثل جهاز اإلعالم احلويث املزتايد انلفوذ حتديات 
مهمة  رؤية  أيًضا  يمنحنا  لكنه  ايلمن،  يف  املستقلني  الصحفيني  أمام 
فهمنا  توسيع  يمكننا  إذ  للجماعة.  املتطورة  واأليديولوجيات  للهويات 
جبميع  أنفسنا  عرفنا  إذا  أوسع،  نطاق  ىلع  ايلمن  يف  والزناع  للجماعة، 

جوانب احلركة وبذنلا جهدا حقيقيا لسماع ما يقوهل احلوثيون.

المراجع
- Hannah Porter, A Battle of Hearts and Minds: The 

Growing Media Footprint of Yemen’s Houthis , Gulf 
International Forum, June 2020, https://cutt.us/dX4JP

عرض	أمحد	يليث



القسم الخامس

مسلمو الغرب بين التأويل واالستغالل

من  والعديد  املسلمني  بني  باستمرار  تندلع  اليت  املختلفة  األزمات  تشري 
إىل  املعنية  األطراف  تسع  لم  قائمة  خلل  حالة  وجود  إىل  الغربية  جمتمعاتهم 
تفكيكها جديًا وهو ما يعكس حالة تربص بني الطرفني وغياب ثقة وهو ما 
يُطيل تلك األزمات وُيبقيها قابلة للتكرار. جانب من األزمة ُمتعلق بطبيعة 
للمهاجرن واملسلمني  إدماج َحقييق  قُدرتها ىلع حتقيق  الغربية ومدى  انلظم 
خاصة مع تعدد األجيال وتضخك حجم اجلايلة اإلسالمية بها وهو ما يستلزم 
االقتصادي  واتلضمني  والواجبات  احلقوق  يف  باملساواة  اجلميع  حيظى  أن 

والسياسـي، ومنع سياسات اتلهميش يف السكن والوظائف واخلدمات.

اجلانب اآلخر ذايت يتعلق بنظرة الُمسلمني ملجتمعاتهم وأين يذهب والئهم  
مهاجرين  هو  أو  حقوق  ودليهم  واجبات  عليهم  كغريهم  مواطنون  هو  هل 
لاللزتام  قابلني  غري  جيعلهم  وهذا  وأمهاتهم  آبائهم  ألوطان  ووالئهم  لفرتات 
بضوابط املواطنة واحلقوق والواجبات حيث يظل سعيهم حنو حتقيق أكرب قد من 
املكتسبات دون العمل ىلع قديم إضافات بليئاهم احلايلة وهو ما يدفعهم عمليا 

للهامش املجتميع والسيايس واحلقويق، وباتلايل تزداد األزمات والرصااعت.
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ومع بقاء ُمسببات الرصاع دون حل تظل قابلة باتلايل للتجدد، خاصة أن 
الكثري من اتلنظيمات احلركية تسىع إىل تعميق تلك األزمات أمام املهاجرين 
من املسلمني عرب اخرتاق املجتعات الغربية والعمل ىلع إاعدة أسملتها لصالح 
هناك،  للمسلم  ايلومية  األزمات  يعمق  تكفريي  وخطاب  أميم  مرشورع 
ويغذي من العداء الُمقابل هل من ُعموم الُمجتمع يف ظل الرّتصد الُمتبادل من 

خُمتلف األطراف.



)1( 
بين االستيعاب والتعددية: المجتمعات الغربية 

و المسألة اإلسالمية
حممد	العريب

ورث عرص اتّلنوير األورويب بعد عقود اإلصالح ادلينـي الَعاصفة املسألة 
احنسار  مع  الوسطى  العصور  خلفتها  اتلـي  القضايا  أهم  باعتبارها  ايلهودية 
تعامل  املسألة حول كيفية  ادلولة. دارت هذه  واتساع سلطة  الكنيسة  سلطة 
الاكثويلك  بني  ادلينية  احلروب  من  بزغت  اتلـي  احلديثة،  األوروبية  ادلولة 
والربوتستانت مع اجلايلات ايلهودية، اتلـي ما زالت معزولة بدرجات متفاوتة 
داخل »الغيتو« واتلـي تمثل رضورة يف الوقت نفسه للنظام االقتصادي واملايل. 
بني القرنني السابع عرش واتلاسع عرش، لم تكن فسلفة املواطنة قد اكتملت، 

واكن ايلهود هم »اآلخر« يف الوجدان املسييح الغريب. 

ايلهودي  اتلنوير  رائد  مندلسون )1(  موسـى  نظر  وجهة  من  احلل  اكن 
الغيتو وإدماجهم يف املحيط  »اهلاسكال« هو »االنعتاق« أي إخراج ايلهود من 
الوظيفية« وإعالئهم االنتماء إىل  املسييح، وباتلايل ختليهم عن »دور اجلماعة 
االنعتاق  الصغرية. اكن هذا  ادلينية  السياسـي، والعرش، ىلع اجلماعة  الكيان 
أحد حمراكت اتلحديث السياسـي يف ادلول الغربية. ويف أحيان كثرية، تم قرًسا 

 Guy Raz, Emancipation,’ A Story Of European Jews’ Liberation, NPR, 21November  )1(
2009, available on:  https://cutt.us/GRmc2
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بإرشاف من ادلولة، خاصة يف السنوات اتلايلة مبارشة للثورة الفرنسية وحكم 
نابليون، أحد أبرز املؤمنني، باالنعتاق.)1(

انتقل غرب  لم حيدث ىلع صعيد واحد. ففيما  أوربا  إال أن اتلحديث يف 
أوروبا إىل درجة اعيلة من اتلحديث واإلدماج واتلطور السياسـي بفعل عوامل 
مركبة من بينها اتلصنيع واتلنافس االستعماري، كما احلال يف بريطانيا وفرنسا، 
متعرًسا، وظلت  الروس  القيارصة  هيمنة  أوروبا حتت  اتلحديث يف رشق  ظل 
اتلعرس  هذا  أن  املؤرخون  خيربنا  »الغيتو«.  عقلية  حبيسة  ايلهودية  اجلمااعت 
اذلي تكاتف مع األزمات السياسية واهلزائم العسكرية قد جلب انلازية إىل 
أملانيا، وجذب ايلهود، والغابلية العظىم منهم حينذاك اكنت تعيش يف بونلدا، 

إىل املحرقة، وانلاجني منهم إىل الصهيونية.)2(

إىل  برزت  املسييح«،  ايلهودي  »الرتاث  مع  الغرب  تصالح  أن  وبعد  حايلًا، 
ىلع  الغربية  املجتمعات  تؤرق  أصبحت  اتلـي  اإلسالمية«  »املسألة  الواجهة 
 ،2001 يف  ال9/11  أحداث  منذ  ومتنوعة.  خمتلفة  وسياقات  وبدرجات  تنوعها 
من  شكاًل  بعضها  اختذ  خمتلفة،  بأشلك  الغرب  يف  اإلسالمية  املسألة  برزت 
املطروحة  ادلانماركية يف 2006، وقضايا احلجاب  الرسوم  اتلصادم اثلقايف، مثل 
أخرى،  أحيان  ويف  سويرسا.  يف  املآذن  بناء  ىلع  االستفتاء  أو  فرنسا،  يف  دائًما 
برزت املسألة بفعل صدامات عنيفة حركتها خاليا تنتيم فكريًّا أو تنظيميًّا إىل 
حراكت مثل القاعدة أو داعش أو غريهما من أشاكل السلفية اجلهادية واتلـي 

 Robert A. Cohn, Napoleon scholar details Emancipation of European Jews,Stlje Wish  )1(
Light, 15Dec 2010, Available on: https://cutt.us/xLeOj

 GIL S. RUBIN, Was Polish Anti-Semitism Actually Zionism?,Tablet Magazine,  )2(
14OCTOBER 2015, available on: https://cutt.us/izZI5
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تكرًرا  مثلما  غربية،  ورموز  مدنيني  ضد  هجومية  عمليات  شن  يف  أخذت 
مراًرا يف هجمات نلدن يف 2005 ومدريد 2004 وباريس 2015.

ىلع انلقيض من »ابلوغروم« أي العمليات اهلجومية اتلخريبية اليت اكنت 
تتعرض هلا اتلجمعات ايلهودية يف رشق أوروبا، يبدو الوجود اإلساليم يف حالة 
»متحفزة« لدلفاع عن انلفس، ويف كثري من األحيان املبادرة باهلجوم. وهو ما 
جيد صدى دلى اتليارات ايلمينية الصاعدة اتلـي ترى يف هذا املركب انلقيض 
الليربايلة  املرجعيات  تآلك  ما مع  اجلماهري ىلع قضية  املطلوب حلشد  اهلويايت 
بني  اإلسالمية،  املسألة  جوانب  تتعدد  حايلًّا،  السيولة.  من  حالة  يف  ودخوهلا 
تلك  مع  احلداثية«  الغربية  »القيم  تنافر  عن  احلديث  حيث  القييم  اجلانب 
انلمطية  الصور  واستداعء  باالخزتال  يتم  ما  اغبًلا  حديث  وهو  »اإلسالمية«، 
الغريب  الوجود  استمرار  عن  انلاتج  اجليوسياسـي  اجلانب  وكذلك  اآلخر،  عن 
منها  الكثري  يشلك  اتلـي  اإلساليم،  العالم  بدلان  يف  واالقتصادي  العسكري 
املهاجرين والالجئني، فضاًل عن اجلوانب االقتصادية  بالد األصل لكثري من 
يف  الوطنية  الرأسمايلات  وتأزم  الرفاهة  اقتصاد  تعرث  انلاجتة عن  واالجتماعية 
أوروبا والغرب، تبىق  الوجود اإلساليم يف  اشتبااكت قضايا  تعدد  الغرب. ومع 
الغربية.  املجتمعات  حدود  داخل  باألساس  يقع  القضية  هذه  حل  أن  حقيقة 
أيًضا  بل  فقط  الغربية  باحلكومات  فقط  يتعلق  احلل  هذا  أن  هذا  يعنـي  وال 
باجلايلات واملكونات اإلسالمية اتلابعة هلا. من ناحية أخرى، لن تتوقف هذه 
السيناريوهات ىلع عنارص »اتلناغم واتلنافر اثلقايف« بني القيم اإلسالمية تلك 
الغربية فقط، بل ىلع حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية يف بنية العالقة بني 
ادلولة الغربية ومواطنيها املسلمني والالجئني إيلها من بدلان عربية وإسالمية. 
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نطاق  داخل  يف  حتـى  الغربية،  للمجتمعات  موحد  مستقبل  يوجد  ال  بالطبع 
االحتاد األورويب اذلي تشهد فيه الزناعت القومية عودة قوية. وباتلايل، قد تشلك 
السيناريوهات اآليت تفصيلها مسارات خمتلفة قد تسلكها املجتمعات الغربية 

حيال اتلعامل مع »املسألة اإلسالمية«

املساحة  ىلع  بناء  اإلساليم  الوجود  مستقبل  سيناريوهات  بناء  يمكن 
املجتمعات  قدرة  بني  األول  يرتاوح  األول  حمورين،  بني  اتلفاعل  من  املتودلة 
الغربية ىلع إدماج اجلايلة اإلسالمية ىلع قاعدة املساواة يف احلقوق والواجبات 
اجتاه  بني  اثلاين  ويرتاوح  واتلهميش.  والسياسـي،  االقتصادي  واتلضمني 
الغريب.  للعزلة مع حميطها  للتعايش واالندماج أو االجتاه  اجلايلات اإلسالمية 
وال يعين هذا أن هناك مستقباًل واحد ينتظر اإلسالم يف الغرب، بل مسارات 
متعددة قد يكون بعضها متحقق حايلًا؛ خاصة أن السنوات األخرية قد أثبتت 
اذلوات  ىلع  اتلأكيد  إىل  عودة  بصدد  اتلحديد  وجه  ىلع  أوروبا  أو  الغرب  أن 
إن  القول  يمكن  اعم  وبشلك  احلضارية.  الغربية  اذلات  حساب  ىلع  الوطنية 
الوجود اإلساليم يف الغرب قد يواجه هذه املسارات؛ االستيعاب، أو االندماج 

يف ظل اتلعددية، أو االنفجار.

	االستيعاب

يشري االستيعاب إىل تلك السياسات اتلـي تستهدف صهر األقلية ادلينية 
ابتالع  آخر  املهيمنة. بمعىن  األغلبية  ثقافة  داخل  اإلثنية  ربما  أو  اثلقافية  أو 
األقلية داخل األغلبية، ونهاية وجودها الفعيل )1(.اكنت هذه السياسة جزًءا من 

 tttttt tttt, ttt Great Debate: To become ‘French,’ abandon who you are, Reuters, 16January 2015,  )1(
available on: https://cutt.us/GK7wn
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تاريخ تطور ادلول/ القوميات الغربية، حيث ابتلعت عمليات تكوين اهلويات 
قراءة  إاعدة  ىلع  باألساس  العملية  هذه  قامت  األقليات.  من  العديد  الوطنية 
القوميات  بقية  إثبات اختالف قومية ما عن  وكتابة اتلواريخ املحلية بهدف 
املحيطة، واملتداخلة معها. األمر نفسه وقع بدرجات متفاوتة من انلجاح يف 
القرن العرشين، وأدى إخفاق االستيعاب  ادلول املستقلة حديثًا يف منتصف 
احلرب  نهاية  مع  خاصة  انلايم،  العالم  يف  األهلية  احلروب  انفجار  إىل  اثلقايف 

ابلاردة.

املستعمرات  بالسيع الستيعاب ساكن  الفرنسـي  نموذج االستعمار  اشتهر 
يف اثلقافة الفرنسية، إال أن هذه السياسة اتلـي اكنت تستهدف الربط العضوي 
بني فرنسا واملستعمرات، وإن جنحت يف تعميم استخدام اللغة الفرنسية أو نقل 
أو  املستعمرات  حتديث  يف  تفلح  لم  أنها  إال  الفرنسية،  والقانون  اتلعليم  نظم 
السياسة،  فرنسا من هذه  تعيل  ذلك،  االستعمار. ومع  إدامة مرشوع  حتـى يف 
وما زالت جتد فيها احلل ألزمات األقليات وىلع رأسها األقلية من ذوي األصول 

العربية واإلسالمية واتلـي تشلك ما بني 5-10% من الساكن.

األغلبية،  ثقافة  سمو  األوىل  فرضيتني،  ىلع  اثلقايف  االستيعاب  يقوم 
واحلداثة،  والليربايلة  احلرية  لقيم  باعتبارها جتسيًدا  احلالة،  الفرنسية يف هذه 
يف مقابل االفرتاض اثلاين وهو وجود قيم »ُمرِضة« يف ثقافة األقليات املهاجرة 
عرب عقود. ترى انلخب الفرنسية اتلـي تبرش بهذه السياسة )1( أن احلل الوحيد 
فرنسيني،  أن يكونوا  هو  أمة خمتلفة  من عرشين  أكرث  تمثل  اليت  لألقليات 

 Daniel Rubio Sánchez, How France’s Assimilation Model Failed to Integrate its  )1(
Cultural Diversity,Medium,5Apr2019,available on: https://cutt.us/Xs5RD
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املساواة يف احلقوق  الفرنسية من باب  يعنـي هذا ادلخول يف األمة  فقط. وال 
القيم  اعتناق  خالل  ومن  بل  املواطنة،  قاعدة  ىلع  القانونية  والواجبات 
»الفرنسية« وىلع رأسها العلمانية يف نسختها الالئكية. وبهذا تكون الفرنسة 
ىلع قاعدة املفارقة مع اهلوية األصلية للفرد أو للجماعة. وربما تبدو املفارقة 
يف أن فرنسا اتلـي اشتهرت باحلفاظ ىلع نموذجها اثلقايف داخل اإلطار الغريب 
الوقت  أصبحت تشهد ازدهاًرا يف املمارسات اثلقافية األمريكية حتديًدا، يف 
يبدو  قد  هويتها.  ىلع  خطًرا  اإلسالمية  اثلقافية  املمارسات  يف  فيه  ترى  اذلي 
االستيعاب حاًل نظريًّا نهائيًّا ألزمات األقليات. إال أن املشلكة األساسية تتمثل 
يف أنه حل يركز ىلع »املفاصلة اثلقافية« اتلـي تعيل من ثقافة ىلع حساب ثقافة 
أخرى، وهو ما قد يهدد بتشكيل حركة ثقافية مضادة يف وسط األقليات تعمد 
إىل إثبات اتلفوق القييم، أو االنعزايلة، خاصة إذا اكن فرض القيم »الفرنسية« 
يأيت من خالل سلطة ادلولة. من ناحية أخرى، تتجاهل هذه السياسة االستيعابة 
االقتصادية  األوضاع  حتسني  رضورة  ويه  اثلقايف،  لإلدماج  اتلحتية  ابلنية 
واملعيشية والسياسية للمواطنني من أصول مهاجرة. وتبىق املعضلة أمام سياسة 
االستيعاب، هو جتاهل تأكيدها حلرية اتلعبري حلقوق األقليات يف اتلعبري عن 

نفسها ثقافيًّا.

حايلًا، حتاول ادلولة الفرنسية، ىلع خلفية األزمة األخرية حل هذه املعضلة 
قيم  يستوعب  اذلي  »اتلنويري«  اإلسالم  من  جديد  بنوع  اتلبشري  من خالل 
اتلنوير األورويب، ويدجمها بالرتاث اإلساليم اذلي يعرب عنه مثاًل ابن رشد أو 
ترشيب  خالل  من  اإلسالم  »إصالح«  إىل  املرشوع  هذا  يسىع  خدلون)1(.  ابن 

 tMustafa Akyol, The Creeping Liberalism in American Islam, The New York Times, 18 )1(
Feb 2019, ,available on: https://cutt.us/7tD1O
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األئمة واخلطباء املسلمني هذه القيم. ويرى القائمون عليه، وىلع رأسهم الرئيس 
ماكرون، أنه احلل حلالة العنف اليت يقودها متطرفون. يغلف الشك فرص جناح 
مثل هذا املرشوع، فغابًلا ما يؤدى اإلصالح ادلينـي بقيادة السلطات احلكومية 
إىل نتائج عكسية ويعمق الشعور اذلي يغذيه اخلطاب اإلسالموي بأن »ادلين 
يف خطر« أو أن »هجمة صليبية تسىع ملسخ اإلسالم.« وباتلايل، لن يزيد هذا 

املرشوع املسألة اإلسالمية إال تعقيًدا.

االندماج	ىلع	قاعدة	اتلعددية

يقوم هذا انلموذج ىلع أساس إيمان املجتمعات الغربية باتلعددية اثلقافية 
باعتبارها مكونًا هلويتها القومية أو باعتبارها حقيقة تارخيية ناجتة عن اهلجرة 
أو اإلرث االستعماري. فضاًل عن االعرتاف بأن اتلطور اتلارييخ للمجتمعات 
الغربية قد أدى تغيري يف الرتكيبة ادليمغرافية وباتلايل يف اتلكوين اثلقايف والقييم 
هلذه املجتمعات، تفرتض هذه النسخة الليربايلة أن مواثيق احلريات تقتضـي 
االعرتاف بأحقية األقليات يف اتلعبري عن نفسها ثقافيًّا، دون أن يتعارض هذا 
اتلعبري مع الوالء لدلولة. سمح تطور العلمانية يف بدلان بروتستانتية مثل إجنلرتا 
وأملانيا والواليات املتحدة، حيث توجد نسخ أكرث تصاحلًا بني ادلين وادلولة يف 
إطار الفصل بني املؤسسات، بقبول اتلعددية اثلقافية باعتبارها حاًل للمسألة 
للبدلان  اتلارخيية  اتلجربة  يف  جذرية  اختالفات  هناك  وبالطبع  اإلسالمية. 
اثلالثة، وربما حتـى داخل ابلدل الواحد. فالسياسات االقتصادية ألملانيا بعد 
دفع  القويم،  اإلرث  من  اتلخلص  يف  احلادة  والرغبة  اثلانية،  العاملية  احلرب 
اخلطاب العام لقبول اتلعددية اثلقافية مع تدفق املهاجرين. أما بريطانيا، فقد 
اكن عليها استقبال عديدة من املهاجرين خاصة من مستعمراتها السابقة يف 
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جنوب آسيا أو من دول الكومونولث. أما الواليات املتحدة، فقد تأسست كبدل 
للمهاجرين، سواء ابلاحثني عن الفرص االقتصادية أو اهلاربني من االضطهاد 

ادليين أو السياسـي.

ال يعنـي هذا أن هذه ابلدلان لم تعان من »مسألة أقليات« أو من »رهاب 
اتلهديد«. فالواليات املتحدة، شهدت يف القرن اتلاسع عرش موجة من املعادة 
للاكثويلكية، ىلع خلفية اهلجرات اإليطايلة والالتينية، وكذلك املعادة للسامية، 
مع تدفق هجرات يهود رشق أوروبا إيلها، فضاًل عن املاكرثية اليت استهدفت 
اليسار والشيوعيني ىلع اعتبار أنهم يمارسون أنشطة »غري أمريكية«. وحايلًا، 
ما زال يعرب ايلمني املسييح األمريكي يعرب عن هذه االحنيازات مضافًا إيلها 
وايلهودية،  للاكثويلكية  العداء  من  العكس  وىلع  واملسلمني.  لإلسالم  العداء 
ال يأيت عداء ايلمني األمريكي لإلسالم بسبب اهلجرة، فتعداد املسلمني يف 
قاعدة  من  ولكن  الساكن،  جمموع  من   %1 بعد  يتجاوز  لم  املتحدة  الواليات 

احلرب ىلع اإلرهاب اليت أطلقتها هجمات 9-11

لم يكن دونادل ترامب إال تعبرًيا عن القوة املتصاعدة هلذا ايلمني خاصة 
ضياع  من  اخلائفة  ابليضاء  والعاملة  املتوسطة  الطبقات  رشائح  أوساط  يف 
مع  اتلعامل  يف  األمريكي  انلموذج  يبىق  ذلك  ومع  »الواسب«)1(.  أمريكا 
املسألة اإلسالمية ناجًحا مقارنة ببقية ابلدلان الغربية. وربما يأيت هذا انلجاح 
ما  تعرب عن اإلسالم«، وهو  بعدم وجود »كتلة واحدة  النسبـي من االعرتاف 
أفسح املجال أمام تيارات فكرية خمتلفة داخل اجلايلات اإلسالمية سواء اكنت 
تيارات  اإلثنيات، ويه  من خمتلف  لإلسالم  املتحولني  من  أم  املهاجرين  من 

الواسبtttt هو مصطلح يختصر اإلشارة إلى األمريكيين البيض األنجلو-ساكسون البروتستانت.   )1(
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ترتاوح بني املحافظة ادلينية واالجتماعية واالنفتاح. وتشري دراسات إىل حتول 
جيعل  حنو  ىلع  ادلين)1(،  من  يلربايلة  أكرث  فهم  تقبل  إىل  املسلمني  من  الكثري 
باملسيحيني  مقارنة  املثليني،  زواج  مثل  قضايا  جتاه  تساحمًا  أكرث  املسلمني 
القويم/  ايلمن  تأثري  هو  انلموذج  بهذا  اذلي حيدق  املزدوج  اخلطر  اإلجنيليني. 
وبالطبع  املختلفة.  اإلسالمية  للجايلات  العنف  مجااعت  واخرتاق  ادلينـي، 
اتلضمني  من  ومزيًدا  األمنـي،  احلذر  من  مزجيًا  اخلطر  هذا  احتواء  يقتضـي 
مع  اتلعامل  وحسن  املواطنة،  قاعدة  ىلع  لألقليات  واالجتمايع  االقتصادي 
األزمات االقتصادية والسياسية اتلـي اغبًلا ما تكون األقليات الضحية فيها.

االنفجار

الشاملة  املواجهة  الغرب إىل حد  الوضع يف جممل  لم يتدهور  حلسن احلظ 
أن  هذا  يف  ساهم  ربما  شامل؛  عنف  شلك  يف  اإلسالمية  املسألة  انفجار  أو 
خربات اإلبادة انلازية ما زالت ماثلة يف األذهان، وأن املشاعر القومية يف عرص 
االتصال الرقيم واالستهالكية أقل وطأة وشدة ما اكنت عليه يف القرن الواقع 
بني منتصف القرن اتلاسع عرش والقرن العرشين. ومع ذلك، يبىق هذا اخلطر 
الحئًا يف األفق، وقد ال يتخذ، بالرضورة، شلك إبادة، ىلع غرار ما وقع لليهود، 
أو شلك طرد، كما حدث مع مسليم ويهود إسبانيا. فالسيناريو األرجح يف حال 
االقتصادية  األزمات  تراكم  نتيجة  اثلقافية،  اتلعددية  أو  االستيعاب  فشل 
الزنعة  زيادة  واملهاجرين، هو  زيادة حجم اجلايلات اإلسالمية  والسياسية، مع 
االنفصايلة واالنعزايلة املسوغة ىلع أساس خطاب الكراهية ادلينية والقومية، 
وعجز حكومات ادلول الغربية عن تدجني اخلطاب ايلميين املعادي لألقليات. 

.tThe Creeping Liberalism in American Islam, Ibidi )1(
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ربما يكون اخليار األفضل حايلًا هو اتلأكيد ىلع اتلعددية املدعومة اقتصاديًا 
واجتماعيًا ودستورًيا بداًل من حماولة استيعاب الوجود اإلساليم قرًسا بإجبار 
مسليم  منح  بل  اإلسالم؛  من  وطنية«  »نسخ  إنتاج  ىلع  اإلسالمية  األقليات 
الغربية،  جمتمعاتهم  لظروف  املوائم  خطابهم  تلطوير  الاكفية  الفرص  الغرب 
واالندماج ىلع أساس القبول بادلستور واملساواة أمام القانون، وكذلك احتواء 
حماولة شباكت اإلسالم السياسـي الخرتاقهم. و قد يكون من السهل قول هذا 
لسياسات  يتطلب موازنات صعبة، وربما مراجعة  فاألمر  تطبيقه.  فضاًل عن 
مع  اتلعامل  يف  الغربية  املجتمعات  جناح  أن  إال  عقود.  منذ  قائمة  وخطابات 
»املسألة اإلسالمية« بطرق أكرث تركيبًا من ادلعوة إلصالح اإلسالم، سيكون 

املعيار احلقييق نلجاح هذه املجتمعات يف اتلعلم من مأساة املحرقة.



)2( 
كيف ُيربي اإلخوان المسلمين جيل تمكين أوروبي؟

سامح	فايز

من  فرنسيون،  أطفال  رددها  عبارة  فعل«،  فيما  مصيبا  اكن  اإلرهايب  »إن 
أصول عربية، يف العارشة من عمرهم، خالل دقيقة الصمت ىلع املعلم املذبوح 
صاموئيل بايت، واليت ألزمت بها لك املدارس الفرنسية طالبها وقت احلادث، 
عبارة أثارت قلق مدير املدرسة، اذلي استدىع إبالغ الرشطة، واليت بدورها 
ال  استداعء،  جمرد  اكن  وإن  حىت  إيلهم.  لالستماع  لألطفال  استداعًء  وجهت 
اعقتااًل أو سجنًا، فاملسألة حتتاج إىل رؤية أعمق من جمرد القراءة العابرة. وزارة 
الرتبية الوطنية يف فرنسا )1( غردت ىلع موقع »تويرت«:«إنهم »برروا القتل« حبجة 
أنه »منوع املس بالرسول مضيفني بأنهم سيقتلون أستاذهم يف حال رسم الرسول 

يف اكريكاتور«. 

بديهية يف  أنها  األطوار، غري  الفرنسية غريبة  املؤسسات  تراها  قد  مسألة 
انتماء أالف األطفال واملراهقني للمجمواعت  املجتمعات العربية، اليت تشهد 
املتطرفة، اليت اكنت بذرة تنظيمات مثل القاعدة وداعش واجلماعة اإلسالمية، 
ىلع أرضها، جمرد طلبة يف اثلانوية العامة، حيرضون حلقة دينية بأحد مساجد 
يح اعبدين بالقاهرة، وقتها اكن ينظر إيلهم ىلع أنهم جمرد مراهقني، أو شباب 
يف مقتبل العمر، غري أن العالم عرف منهم فيما بعد أسماء، أيمن الظواهري، 
ورفايع رسوري، وآخرون، نرشوا السلفية اجلهادية يف العالم حىت أصبح مصرًيا 

https://bit.ly/38LvuVt  )1(
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صعب الفاكك منه يف أغلب ادلول العربية، وىه املسألة اليت باتت أوروبا ىلع 
أبوابها األن)1(

نظرية	األجيال	داخل	مجاعة	اإلخوان

ابلنا  حسن  هلا  أسس  واليت  اجلماعة،  داخل  األجيال  نظرية  عن  احلديث 
ربما تفرس ما آلت إيله األوضاع يف أوروبا أو اكدت، بداية من جيل اتلمكني، 
ثم جيل اتلنفيذ، فجيل االنتصار، سعيا ألستاذية العالم كما أراد ابلنا)2(، مسألة 
قد يظن ابلعض أنها خيايلة، ىلع الرغم من رؤيتنا هلا واقًعا حقيقيًّا يف املنطقة 
العربية، ملسنا أثاره بعد أحداث الربيع العريب، 2011، ووصول اإلخوان إىل مقعد 
احلكم يف بعض تلك ابلدلان، ىلع رأسها مرص، قبل أن يثور الشعب املرصي، 
الفرنسيني  للصحفيني  قطر«)3(،  »أرواق  كتاب  من  العربية  النسخة  أن  غري 
جورج مالربونو -صحيفة لو فيجارو-، وكريستيان شينو -إذاعة فرانس أنتري- 
الغرب، تموهل ادلوحة  حتدثت )4( عن أهم مرشوع فكري جلماعة اإلخوان يف 
نرش  بهدف  االجتمايع  العمل  خالل  من  تنفيذه  ويتم  »الغيث«،  مسىم  حتت 
املنهج األيدولويج والعقائدي ألفاكر حسن ابلنا وسيد قطب، ومرشوع »دولة 
اخلالفة« اليت يسىع اتلنظيم إلقامتها من خالل اخرتاق ادلول العربية والغربية. 
وحييلنا إىل عرشات الوثائق اليت ضبطتها السلطات السويرسية يف نوفمرب 2001، 
خالل مداهمة فيال يف مدينة »اكمبيون«، ملوكة لرجل األعمال املرصي الربيطاين 

رسائل حسن البنا  )1(
كتاب النقط فوق الحروف – أحمد عادل كمال  )2(

كتاب أوراق قطر  )3(
عمرو فاروق، »الغيث وجسور«.. مشاريع قطر واإلخوان الختراق أوروبا فكريا، دار المعارف،26 يونيو2020،   )4(

https://cutt.us/scs98 :على الرابط التالي
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يوسف ندا، األمني العام السابق للتنظيم ادلويل لإلخوان، واليت عرفت يف دوائر 
لإلسالميني  الرسي  »املرشوع  أو  الرسي«،  »املرشوع  باسم  اإلرهاب  ماكفحة 
باللغة  الغرب«، تمت صياغته يف ديسمرب 1982، ومكون من 14 صفحة  لغزو 
منطلقات  اإلسالمية..  للسياسة  اسرتاتيجية اعملية  »حنو  العربية، حتت عنوان 

وعنارص ومستلزمات إجرائية ومهمات«.

أكدت تلك الوثائق ىلع رضورة اعتماد مفهوم اتلمكني لإلخوان يف أوروبا، 
وأن ذلك يستلزم وجود مؤسسات تابعة للجماعة، مثل وسائل إعالم، وأحزاب 

سياسية، وكيانات اقتصادية، مثل ابلنوك، والرشاكت.

املرشوع	الرسي	للتمكني	اإلخواين

نفس  يف  صادف  الغرب  يف  اإلخواين  للتمكني  الرسي  املرشوع  تدشني 
العام إرضب العمال املسلمني يف مصانع السيارات الفرنسية بني اعيم 1982م 
و1983م؛ بسبب رغبتهم يف ختصيص قااعت هلم ألداء الصالة. بعد شهوٍر من 
اتلظاهرات واالستزناف املايل انصاعت الرشاكت لرغباتهم، حىت تلك اللحظة 
ربما لم ينتبه املجتمع الفرنيس لصعود اجلايلة املسلمة، وحاجاتهم إىل دور عبادة 
لم تكن متوفرة يف باريس يف تلك الفرتة، انصياع الرشاكت جاء ىلع الرغم من 
اتلرصحيات املتتايلة لعدٍد من املسؤولني الفرنسيني اليت اتّهمت العمال بأنهم 
»جُمّندون لرضب االقتصاد الفرنيس من طرف جهاٍت أصويلة«، واكن أبرزها ما 
قاهل جاستون ديفريي Gaston Defferre ُعمدة مارسيليا، اليت يقطنها أغلبية 
إسالمية كبرية، بأن »لك مسلم يرتدد ىلع املساجد هو متطرف حمتمل«، أو ما 



216

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

هم  املهاجرين  »العمال  بأن  الفرنسية  الوطنية  اجلبهة  رئيس  لوبان  جان  قاهل 
طليعة الرببرية يف هجومها ىلع الغرب«.

هجوم الرببر لم يكن حكرا ىلع ماكرون إذن، بعد أن غرد ىلع موقع تويرت 
نوفمرب اجلاري، أن العالم يعاين هجوم الرببر)1( فقد تواترت العبارة قبل ثالثة 
وشعوب  الفرنيس  املستعمر  بني  العالقة  شوائب  طياتها  يف  تضم  ويه  عقود، 
 ،1989 اعم  ذروته  الفرنيس  املجتمع  يف  اإلساليم  احلضور  بلغ  أفريقيا.  شمال 
رشدي  سلمان  رواية  ضد  كبرية  مظاهرات  اإلسالمية  اجلايلة  دّشنت  ما  بعد 
»آيات شيطانية«، وبرزت قوة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر، أكرب مزوِّد 
اتللميذات«.  »حجاب  معركة  وجرت  يف فرنسا باألفراد،  اإلسالمية  للجايلة 
فعىل الرغم من أن جملس ادلولة الفرنيس أكد يف فرباير اعم 1989م، حق اكفة 
الطابلات املسلمات بارتداء احلجاب باعتبارها ضمن »حرية املعتقد اليت جيب 
أن تكون مضمونة للك فرد«، فإن عدًدا من املدارس شّنت حرًبا ال مربر هلا 
ىلع احلجاب، فتم طرد الفتيات الاليت أرصرن ىلع ارتدائه، كما وُضعت بعض 
القوانني املدرسية ادلاخلية اليت تمنع دخوهلم بغطاء رأس. ورّصحت الفيلسوفة 
الفرنسية إلزيابيث بادنرت بأن قبول احلجاب يف املدارس يُشبه التساهل مع هتلر 

يف بدايات احلرب العاملية اثلانية!«.

خمطط	حسن	ابلنا	ألستاذية	العالم

ما حدث يف فرنسا، وما حيدث يف أوروبا ىلع وجه العموم، هو نفس املخطط 
اذلي أسس هل حسن ابلنا، مؤسس مجاعة اإلخوان، يف املنطقة العربية؛ عندما 
أدركت اجلمااعت ادلينية يف العموم أهمية العمل ىلع جتنيد الشباب واألطفال؛ 

https://bit.ly/36F0YKw  )1(
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ذلك ألن الشاب يملك عقاًل لّم يتشلّك بعد، ومن السهل السيطرة عليه. وذلك 
إنه حديث صحيح، واخلاص بقول  تطبيقا حلديث نبوي روج هل االخوان ىلع 
الرسول »نرصين الشباب وخذلين الشيوخ« يف حني أنه ال سند هل. تتبع مجاعة 
اإلخوان أسلوبا خمتلفا يف ضم الشباب واحتوائهم حتت لوائها)1(، تتكون اجلماعة 
من أرس صغرية تعداد لك أرسة من مخسة إىل عرشة أفراد، وللك أرسة نقيب، 
وللنقباء أرس أيضا، وىه جممواعت تمثل لك عدد منها تشكيل معني يعلو يف 
اهليلك  تماثل يف  األخرية  وتلك  ومنطقة،  ثم فصيل، وشعبة،  اتلنظييم،  اهليلك 
ملكتب  املسألة  بك  تنتيه  حىت  وهكذا  األن،  املحافظة  للحكومات  اإلداري 

االرشاد اذلى يتحكم يف إخوان مرص والعالم. 

لك  مع  اجتماعية  أوارص  بتكوين  يهتم  اكن  ادلعوة  بداية  يف  ابلنا  حسن 
أرسة  مع  يقضيه  يوما  أسبوعيا  وقته  من  يوفر  اكن  بل  اإلخوان،  داخل  شاب 
يهتم  واكن  العام،  مدار  ىلع  مرص  أحناء  مجيع  يف  األرس  يغطى  حبيث  إخوانية، 
بأدق اتلفاصيل الشخصية للشاب، ويعرف عنه لك أخباره االجتماعية، ويهتم 
بمستواه ادلرايس، وحيثه ىلع اتلفوق. ومّثل ابلنا للشباب حينها األب الرويح. 
وألن اجلماعة تؤمن أن تلك املرحلة ىه مرحلة اتلكوين، أي تكوين الشاب 
املسلم والفتاة املسلمة، والذلان يمثالن ابلذرة لدلولة اإلسالمية، فقد اتبعت 
املسلمة،  إخوانية؛ تلكوين األرسة  فتاة  اإلخواين من  يزتوج  أن  نظام  اجلماعة 
اليت تكون نواة لدلولة اإلسالمية يف املرحلة اتلايلة من املخطط اذلي اكن حيلم 
به حسن ابلنا، أال وهو إنشاء دولة اخلالفة اإلسالمية، تلك اخلالفة اليت تسبب 
شباب  بني  العالقة  وهكذا صارت  اإلخوان.  إنشاء مجاعة  يف   1924 قتلها اعم 
اإلخوان وقادتهم ليست عالقة فكر وتنظيم ورأى نسيب قد يتغري أو يثور عليه 

كتاب وهم صاغرون – عادل أسعد الميري  )1(
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بعضهم، إنما املسألة عالقات اجتماعية وأوارص اعئلية ونسب وأرسة وأزواج 
وزوجات وذرية تتناسل جيل بعد جيل تلكون مفرخة خترج من حيمل اجلماعة 
ىلع كتفه حىت نهاية اخلليقة، وهلذه األسباب يعيش اإلخوان، ويموت أخرون. 
استطاعت مجاعة اإلخوان أو ما يعرف جبمااعت اإلسالم السيايس أن تؤسس 
جمتمعات بديلة، تسري باتلوازي مع شعوب ادلول اليت يتواجدون فيها، وتؤسس 
اليت جتد  اخلاصة،  أفاكرها  وتفرز  وانلقابات،  املؤسسات  نفوذ، وخترتق  مناطق 
العقول، حىت تصبح مسألة مجااعت اإلسالم السيايس معضلة ال  طريقها إىل 
فاكك منها، هذا ما حدث يف معظم ابلدلان العربية، وهذا ما حيدث يف أوروبا 

وأمريكا وبعض دول أسيا األن.

	جيل	اتلمكني	األورويب

فرنسا  يف  اإلسالمية  املنظمات  احتاد  املخطط،  ذلك  تنفيذ  أعمدة  أحد 
اليت قسمها إىل 8  للتنظيم ادلويل لإلخوان يف فرنسا،  الرسيم  املمثل   ،)UOIF(
من  عدد  ىلع  ويرشف  إخوانية،  مجعية   250 من  أكرث  ويضم  إدارية،  قطااعت 
»احتاد  مقر  ويوجد  للتنظيم.  اتلابعة  اإلسالمية  واملراكز  والكيانات  املؤسسات 
املنظمات اإلسالمية«، اذلي عدل اسمه إىل »مسليم فرنسا« )M D F(، يف املنطقة 
الصناعية بـ«كورناف«، ويعد الفرع الفرنيس من احتاد املنظمات اإلسالمية يف 
أوروبا. تأسست انلواة األوىل لـ احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا يف مارس 
)آذار( 1983 ىلع يد جمموعة من طالب املرشق العريب، هم املرصي أمحد حممود، 
املولود يف حمافظة املنيا اعم 1947، واتلونيس عبداهلل بن منصور، والعرايق زهري 
املولود اعم  باشا،  والسوري حممد خدلون   ،1952 املوصل اعم  املولود يف  حممود، 
1955، وايلََمين عبد الرمحن بافاضل، املولود يف حرضموت اعم 1948. بعد اعم من 



219

القسم اخلامس: مسلمو الغرب بني اتلأويل واالستغالل

تأسيسه، ضم اإلحتاد 31 مجعية إسالمية، تنتيم أصول أعضائها إىل تركيا ودول 
املغرب العريب، وزادت توسعاته يف مطلع التسعينات. 

أصحاب االحتاد يتكتمون ىلع مصادر تمويلهم، وتغمض ادلولة الفرنسية 
أعينها عن اتلمويل نظرا تلحقيق بعض مصاحلها استرياتيجيا واقتصاديا. علما 
أن األموال اكنت تأتيهم اغبلا عن طريق هيئة اإلاغثة اإلسالمية العاملية اليت 
وعن  املساجد،  لعمارة  اخلريية  األعمال  مؤسسة  اإلخوان، وعرب  عليها  يسيطر 
يوسف  فكرتها  أطلق  اليت  بالكويت،  العاملية  اإلسالمية  اخلريية  اهليئة  طريق 

القرضاوي، أحد مرجعيات اإلخوان.

إسالم	أردواغن

املجتمعات  ديمغرافيا  تغيري  إىل  تسىع  اليت  الوحيدة  ادلولة  ليست  قطر 
الرئيس الرتيك رجب طّيب أردواغن،  األوروبية، والفرنسية ىلع وجه األخص، 
يعزتم هو اآلخر افتتاح مدارس تركية يف فرنسا، وذلك بعد أن زار مسؤولون أتراك 
املدارس اثلانوية الفرنسية يف تركيا خالل شهر أبريل 2019 بقصد »االعرتاض 
ىلع األساس القانوين تلعليم األطفال األتراك يف هذه املؤسسات«. توغل الفكر 
املسلمني من أصول عربية واجهه رد  الفرنسيني  املتطرف بني أوساط أطفال 
أو  املتطرف،  ايلميين  الوطنية«  »اجلبهة  أبرزها حزب  اللحظة األوىل،  فعل منذ 
للتنصل  احلزب  من  حماولة  يف  االسم،  تغيري  بعد  الوطين«،  »اتلجمع  أصبح  ما 
ظاهريا من االتهامات امللتصقه به، بالعنرصية ومعاداة السامية، من ذلك أن 
للمهاجرين  أبوابها  فتح  فرنسا عن  توقف  إىل رضورة  باستمرار  يدعوا  احلزب 
املسلمني، وتوقفها عن إعطائهم دون قيد أو رشط اكفة حقوق املواطنة. الروايئ 



220

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

واملرتجم اعدل أسعد املريي، يعيش بني فرنسا والقاهرة منذ ثالثة عقود، قال 
يف كتابه »وهم صاغرون – حاكيات عن أقباط مرص«)1( أنه قد ظهر مؤخرا يف 
الكبرية يف  الساكنية  للزيادة  إنه نظرا  انترش رسيعا يقول مؤلفه،  فرنسا كتاب 
اجلايلة املغاربية املسلمة، بسبب وجود ما بني أربعة أو مخسة أطفال يف األرسة 
فإنه  الفرنسية،  اثنني فقط ال غري يف األرسة  املغاربية، مقابل أقل من طفلني 
يتوقع لو استمرت السياسات احلايلة دون تغيري، قبل حلول اعم 2050، أن تصبح 
فرنسا دولة ذات أغلبية مسلمة، وباتلايل ستنتخب األغلبية املسلمة املتوقعا 
رئيًسا مسلًما لدلولة الفرنسية. ويضيف املريي يف كتابه:«ظهر بوضوح تام فشل 
سياسة اتلعددية اثلقافية، اليت حاول دول أوروبية عديدة تطبيقها، متمثلة يف 
لك  تقديم  مع  األوروبية،  املجتمعات  يف  إدماجه  وحماولة  اآلخر،  قبول  مبدأ 
فرص احلياة الكريمة هل، مثل اتلعليم والصحة والسكن واملواصالت، يف دول 
الرفاهية اإلجتماعية، مثل السويد، وادلنمارك، فإذا بمواطين األقليات العربية 
أنفسهم، ويرفضون االندماج مع مواطين  يف هذه ادلول، يزدادون تقوقًعا ىلع 
اتلعليم  قوانني مواطين هذه ادلول، ويرفضون  قبول  الشعوب، ويرفضون  هذه 
املتاح يف هذه ادلول، خوفًا ما قد يتعلمه أوالدهم يف هذه املدارس، وما يعتقدون 

أنه قد يكون مناقضا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية«.

جمتمعات	أوروبية	ىلع	نهج	اإلخوان

هنا يكون ابلديل، أمام املهاجرين، هو املراكز اإلسالمية، اتلابعة جلمااعت 
أنها يف  إيرانية أو تركية، املهم  اإلسالم السيايس، سواء اكنت سنية أو شيعية، 
انلهاية تساهم خبلق جمتمع موازي، من املؤكد يصعب تفكيكه بمجرد الطريق 

دار »ميريت« يناير 2020  )1(
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األمين، أو ترحيل بعض املتطرفني، أو حبس ابلعض، وىه نفس األزمة اليت 
تعاين منها دول املنطقة العربية، وشمال وجنوب الصحراء يف أفريقيا.

توصية

أرسها  الوطنية،  للمجتمعات  موازية  أصويلة  أوروبية  جمتمعات  تأسيس 
الفكر املتطرف املتأثر بدعوة مجاعة اإلخوان املسلمني، هو أخطر ما تواجهه 
أوروبا بالفعل يف الوقت احلايل، ويواجهه العالم عموًما؛ لم تتصور دول أوروبا 
توجيهها  يعاد  ربما  ابلندقية  اإلسالم السيايس أن  تلنظيمات  دعمها  بداية  يف 
إىل صدورهم، سواء استغل اإلخوان، يف رحلة سيطرتهم ىلع الغرب، احلريات 
األوروبية املطلقة، املبنية ىلع أرضية علمانية، أو استغلت احلكومات الغربية 
مجاعة اإلخوان، من أجل السيطرة ىلع اجلايلات املسلمة يف بالدها، أو استخدام 
منظمات اإلسالم السيايس كورقة ضغط يف معاركها مع احلكومات العربية، أيا 
اكن السبب يف تغلغل أفاكر اإلخوان املتطرفة يف النسيج املجتمع األورويب، فإن 
أوروبا اآلن يف حاجة إىل إاعدة تقييم للمشهد بشلك جدي، بل ربما االستفادة 
املجتمعات  نفس  اإلرهاب،  مواجهة  يف  العربية  املجتمعات  بعض  من جتارب 
اليت هامجتها ادلول األوروبية سابقا حبجة حتجيم احلريات، واعتقال مجااعت 
جلأ  ما  ىه  القوانني  هذه  بأن  علما  للحريات،  مقيدة  قوانني  وخلق  معارضة، 
إيله الغرب األورويب مؤخرا، سواء يف فرنسا، أو انلمسا، من أجل حتجيم اخلطر 

اإلخواين.





)3(
كيف يعمل التطرف في بريطانيا؟

أمحد	ابلاز

لسنوات طويلة، اكن هناك مد ملحوظ لألفاكر املتطرفة يف أوروبا عموًما 
بتصدير  تقوم  اليت  يه  أوروبا  باتت  اليت  ادلرجة  تللك  خصوًصا،  وبريطانيا 
املقاتلني اإلرهابيني إىل منطقة الرشق األوسط وليس العكس كما اكن حاصاًل 
منذ التسعينيات. ورغم ذلك، ويف ظل اتلغايض األورويب عن هذا اتلمدد اخلطري، 
فإن أوروبا بدأ تشعر بوجود خطر حييق بها، وأحد مظاهر تعقيده، أنه يعيش يف 
القلب األورويب. حتاول هذة ادلراسة تتبع نمو اتلطرف يف أوروبا وبريطانيا ىلع 
وجه اخلصوص، بما يعنيه هذا اتلمدد من مارسة السلوك املتطرف بكل أرحيية 
ىلع األرايض األوروبية، واملطابلة بتغيري القيم األوروبية لصالح تلك القيم اليت 

تعتمدها اتلنظيمات املتطرفة.

املنظمات	اإلسالمية	يف	بريطانيا	

حتتضن بريطانيا ىلع أراضيها العديد من املنظمات اإلسالمية الىت تدعو 
رصاحة إىل اإلطاحة بأنظمة رشعية رسمية منتخبة دلول ُمعرتف بها من قبل 

األمم املتحدة، ومثال ذلك؛

أفراد من مجاعة  يد  املرصى، ىلع  اثلورى  باملجلس  يُعرف  ما  تأسيس  تم 
األكرث  الوجه  عزام«  عبدالرمحن  »مها  فيه  والعضوه  املسلمني،  اإلخوان 
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اتلأسييس  بنده  ىف  املجلس  ويدعو  الربيطانية،  اجلنسية  حتمل  والىت  بروًزا، 
قناة  مع  ىف لقاء  العربية.  مرص  مجهورية  ىف  احلكم»  إىل «إسقاط  اثلالث 
»مكملني« الفضائية والىت تبث من تركيا، داع »حممد رشيف اكمل« - أمني اعم 
إىل )مقاومة(   - »مها عزام«  الربيطانية  ترأسه  اذلى  املرصى،  اثلورى  املجلس 

نظام احلكم ىف مرص، بهدف إسقاطه)1(.

اخلزانة  وزارة  صنفته  واذلى  اخلري(،  )ائتالف  القرضاوى  يوسف  يرأس 
األمريكية كمنظمة إرهابية ىلع خلفية اتلورط ىف تمويل ودعم أعمال العنف 
وأوروبا  بريطانيا  ىف  تعمل  مجعية   52 يضم  ائتالف  األوسط)2(، وهو  الرشق  ىف 
وأمريكا، وهو جيمع أموااًل تلذهب إىل منظمات حتمل أفاكراً متطرفة جهادية، 
مثل اإلخوان املسلمني، كما أن فكر القرضاوى نفسه حيمل توجهات متطرفة، 
وهو املحظور من دخول بريطانيا)3(، حيث اكن قد أفىت ىف لقاء ىلع قناة اجلزيرة 
القطرية جبواز تفجري الفرد نفسه ىف جممواعت من البرش بعد أن يأخذ اإلذن 

من اتلنظيم اذلى يتبعه)4(.

 10 نلحو  وتمويل  دعم  مظلة  وىه  اإلسالمية،  اخلريية  اجلمعيات  منتدى 
مجعيات ىف بريطانيا تنتىم جلماعة اإلخوان املسلمني، تضم معها مجعية »املعونة 
اإلسالىم«،  »انلداء  اإلسالمية«،  »األيادى  اإلسالمية«،  »املساعدة  اإلسالمية«، 

الرابط  على   ،2017 مايو   11 مكملين،  قناة  المقاومة،  بإستمرار  ستتم  الشرعية  عودة   : عمرو  كامل  محمد   )1(
https://cutt.us/xmPC1 :التالي

 Treasury Designates the Union of Good, U.S. Department of the Treasury, 11.12.2008 ,  )2(
available on: https://cutt.us/h6pYw

 Vikram Dodd, Controversial Muslim cleric banned from Britain, The Gardian,  7 Feb  )3(
2008, available on:  https://cutt.us/o62d7

https://www.youtube.com/watch?v=DxtFLSCFO-M  )4(
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تابعة  مؤسسات   6 حنو  وصنفت  بريطانيا  ىف  تلحقيقات  املنتدى  خضع  وقد 
احلكومة  قامت  حىت  األوسط،  الرشق  ىف  عنف  أعمال  تمول  أنها  للمنتدى 
الربيطانية ىف ديسمرب 2014، بسحب مائتني ومخسني ألف جنية اسرتيلىن من 
حساب املنح الىت اكنت قد قدمتها احلكومة دلعم املنتدى واجلمعيات اتلابعة 

هل)1(.

ىف  اإلخوان  قيادات  أبرز  وأحد  بريطانيا،  ىف  املقيم  اتلميىم،  عزام  داع 
إدارة قناة »احلوار« اململوكة لإلخوان املسلمني والىت  بريطانيا ورئيس جملس 
تبث من بريطانيا إىل إسقاط أنظمة احلكم العربية عموًما، واألنظمة اخلليجية 

خصوًصا.

أشخاص  من  أو  بريطانية،  أراىض  ىلع  من  ادلعوات  هذة  بعض  انطلقت 
حيملون اجلنسية الربيطانية، أو من مؤسسات تعمل ىلع األرض الربيطانية، ىلع 
الرغم من صدور قرار جملس األمن رقم 1373 لسنة 2001 واذلى ألزم ىف بنوده 
ادلول واملؤسسات ىلع احلرص ىلع عدم توفري الظروف املالئمة للك من يمول أو 
خيطط أو يدعم أو يشارك ىف عمليات إرهابية أو حياول توفري الظروف املناسبة 

هلا.)2( 

يدعو قرار جملس األمن رقم 1624 لسنة 2005 إىل أن تقاوم ادلول وبشدة ما 
يعرف بإسم »االنتداب اإلرهاىب« واستعمال القانون ملنع اتلحريض ىلع القيام 
باعمال إرهابية، وحبسب ادلرسة االستقصائية الصادرة عن جملس األمن ملتابعة 

 Tim Ross, Muslim charity stripped of state funding over extremism fears, The  )1(
Telegraph, 11 January 2015, , available on :https://cutt.us/VM7aK

Resolution 1373,Security Council, 28 September 2001, available on: https://cutt.us/- t  )2(
IODqS
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تنفيذ قرار جملس األمن رقم 1624، فإن مالحظة قد وردت ضمن املالحظات 
الغربية وىه أن دول اإلحتاد األوروىب ملزمة بتجريم  فيما خيص دول أوروبا 
والفعل،  القول  بني  بريطانيا  ىف  تناقًضا  هناك  أن  يبدو  العلىن«.  »اتلحريض 
فعىل الرغم من أن جملس العموم الربيطاىن ىف تقريره)1( قد وضع بعض املعايري 
تلعريف اإلرهاب واإلرهاىب، والىت تنطبق مجيعها ىلع ادلعوات أعاله، إال أنه 
لم يتم إختاذ أى إجراء رادع خبصوص حامليها، حيث ورد من ضمن ما ورد ىف 

تقرير جملس العموم ىف ابلند رقم 40 من املرسوم رقم 2000 أن اإلرهاىب هو:

عضو منتىم ملنظمة إرهابية او يقوم بعمل داعية ألحد املنظمات اإلرهابية.

املنظمات  أحدى  حلساب  أموال  غسيل  او  تمويل  بعمليات  يقوم  من 
اإلرهابية.

من يقوم بأعمال اتلدريب ىلع استخدام السالح او يشارك فيها.

من يدير منظمة إرهابية.

من يملك أدوات او جيمع معلومات الستخدامها ىف إطار إرهاىب.

كيف يهدد اتلطرف وحدة وسيادة وأمن بريطانيا؟

األشخاص من  اتلظاهرات وجوالت  من  العديد  بريطانيا  شهدت شوارع 
بريطانيا،  ىف  اإلسالمية  الرشيعة  حتكيم  إىل  يدعون  املتطرف،  الفكر  ذوى 
بريطانيا.  عليها  تأسست  الىت  املبادىء  ولك  هناك  ادليمقراطية  ىلع  والقضاء 
ملا ينادى به تنظيم داعش،  ُمتطرفة مشابهاً  اكنت جمموعة من حيملون أفاكراً 

 Terrorism in Great Britain: the statistics ,House of Commons Library, 27  )1(
P 14, available on: https://cutt.us/wcUmQ ,March, 2020
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السوداء،  داعش  تنظيم  أعالم  أحد شوارع نلدن حاملني  وقفة ىف  أقاموا  قد 
يلتم  سرتيت،  داوننغ   10 ىلع  العلم  هذا  لرفع  خيططون  أنهم  أحدهم  وأعلن 
احلكم بالرشيعة اإلسالمية ىف بريطانيا، وإسقاط انلظام القائم عليه احلكم 

ىف بريطانيا. 

تم تسجيل العديد من حتراكت أفراد ىف شوارع بريطانيا، يتجولون ويطلقون 
أنهم  ويمكن مالحظة  كفاًرا،  أنهم  الشوارع  املسلمني ىف  املارة من غري  ىلع 
يعلمون  الىت  الربيطانية  بالقوانني  الرشطة، حمتمني  يتعاملون حبدة مع ضباط 
أنها لن تقوم باستجوابهم إال إذا تم اإلمساك بديلل قاطع باشرتاكهم ىف عمليات 

إرهابية)1(.

الرشق  ىف  القتال  مناطق  الربيطانيني إىل  من  املئات  خروج  تسجيل  تم 
األوسط كسوريا والعراق، وقد قاموا الحًقا بتصوير العديد من املواد الفيلمية 

الىت تثبت وجودهم هناك، والىت يهددون من خالهلا بريطانيا)2(. 

جيب أن تعلم السلطات الربيطانية أن السماح وغض ابلرص عن حتراكت 
املتطرفني ىف بريطانيا أو من يقومون بمسريات دينية عرب استغالل احلريات ىف 
شوارع بريطانيا، أمر من شأنه أن يساعد ىلع ظهور رصااعت طائفية ىف اململكة، 
نظًرا لكون هذا األمر سيثري حساسية وحفيظة املسيحيني ىف بريطانيا وأوربا 
اذلين يرون أمامهم أناس يعيشون ىلع ارض بريطانيا يدعون إىل القضاء ىلع 
القيم واملبادىء واألسس ادلستورية والقانونية الىت تأسست بموجبها اململكة 

available on:https:// ,2017 .The Jihadis Next Door [Documentary] – YouTube,  05.06  )1(
cutt.us/cvDF8

available on: https://cutt.us/OGgYB ,2014 .The Rise of British Jihadists in Syria , 27.06- t )2(



228

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

املتحدة، ما سيرتتب عليه اندالع رصااعت طائفية، وقد تم بالفعل رصد مثل 
هكذا حتراكت توىح بوجود إحتماالت إلندالع رصاع طائىف ىف بعض شوارع 

بريطانيا. 

باتلنظيمات  اخلاصة  ادلاعئية  الرموز  انتشار  يساهم  أن  املمكن  من 
قد  ما  وهو  والقلق،  اذلعر  من  إحداث حالة  اىل  بريطانيا  املتطرفة ىف شوارع 
تم رصده بالفعل عندما قام أحد االشخاص باتلجول بالقرب من مقر الربملان 
أنه جعل طفلته حتمل ىه  الربيطاىن حاماًل علم تنظيم داعش، باإلضافة إىل 
األخرى علًما صغرًيا دلاعش وترفرف به، األمر اذلى تسبب ىف إحداث حالة 
من الرعب تم رصدها عرب ردود أفعال انلاس ىلع السوشيال ميديا خصوصاً من 

هؤالء اذلين اكنوا ىف حميط الواقعة)1(. 

داع يوسف القرضاوى ىف برنامج ىلع قناة اجلزيرة القطرية إىل السيطرة ىلع 
أوروبا، وفتحها ىلع يد املسلمني عرب جيوش من ادلاعة واألئمة املسلمني، بشلك 

يهدد أمن واستقرار وسيادة دول أوروبا لكها.

أفاكًرا  حتمل  الىت  الشخصيات  من  العديد  أراضيها  ىلع  بريطانيا  حتتضن 
متطرفة وتدعو اىل القيام بعمليات إرهابية ىف العديد من دول العالم ومنها دول 

أوروبا، ومنهم »هاىن السباىع«

هاىن حممد السباىع، مرصى، مدير مركز املقريزي يف نلدن اذلي صدر قرار 
بإغالقه اعم 2015، مولود 1961، اكن عضواً يف مجاعة اجلهاد اإلساليم. يعيش 
أفغانستان. حوكم  املجاهدين يف  بريطانيا كالئج سيايس. شارك يف حرب  يف 

 Ashmira Gander, Man pictured in ‘Isis flag’ near Big Ben and Houses of Parliament in  )1(
London, The Independent, 06 July 2015, , available on: https://cutt.us/nfssX
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ملدة  بالسجن  وعوقب  أبلانيا،  من  العائدين  قضية  يف   )1999( غيابياً  مرص  يف 
15 اعماً، جلأ إىل بريطانيا اعم 1998 وهو العام اذلي أعلن فيه بن الدن تأسيس 
اجلبهة العاملية لقتال ايلهود والصليبيني. يف اعم 2001 أعلن تأييده هلجمات 11 
سبتمرب، كما أيد هجمات 7 يويلو 2005 يف نلدن واعتربها انتصاراً لإلسالميني 
املجاهدين. بعد ذلك بأشهر قليلة )سبتمرب 2005( ورد اسمه يف قائمة أصدرتها 
عالقتهم  بسبب  ادلويل  للحظر  اخلاضعني  األشخاص  تشمل  املتحدة  األمم 
باإلرهاب، كما خيضع أيضاً للرقابة املايلة بواسطة اللجنة املختصة بتتبع تمويل 

اإلرهاب اتلابعة لوزارة اخلزانة األمريكية.

تم إغالق مركز املقريزي ومنع السبايع من الظهور يف الربامج اتلليفزيونية، 
املتطرفة. معروف  مواصلة داعيته  ايلوتويوب يف  قنوات  يستخدم  اآلن  ولكنه 
بارتباطه بالقاعدة واتلنظيمات املوايلة هلا بما يف ذلك اجلهاد اإلساليم يف مرص 
وأنصار الرشيعة يف تونس. أشارت اتلحقيقات يف احلادث اإلرهايب اذلي وقع يف 
مدينة سوسة اتلونسية يف يونيو 2015 إىل وجود عالقة بني السبايع وبني منفذي 
الرشيعة  أنصار  مجاعة  مع  قوية  بعالقات  أيًضا  السبايع  يرتبط  كما  احلادث، 

املتطرفة املوايلة للقاعدة يف تونس وبدلان املغرب العريب.

أن  الربيطانية  األراىض  ىلع  املقيم  »السباىع«  يرى  هل،  تلفزيوىن  حوار  ىف 
أسامة بن الدن اذلى أفىت جبواز قتل لك من هو غري مسلم بأنه جمدد اإلسالم 

ىف العرص احلديث.

متطرفون حمتملون حتولوا إىل إرهابيني حقيقيني حتت نظر األمن الربيطاىن

- خادل مسعود : منفذ حادث ويستمينيسرت 22 مارس 2017



230

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

روسيل  أدريان  هو  إسالمه  يشهر  أن  قبل  )اسمه  اعما   52 العمر  من  يبلغ 
أجاو(

العب كمال أجسام سابق..ودل ىف دارفورد بمقاطعة كنت اعم 1964

هل تاريخ من العنف باستخدام السكني. وتمت إدانته ألول مرة ىف اعم 2003. 
ُسجن لفرتات متقطعه من عدة سجون ىه ويست ساسيكس, فورد. وايالند, 
نورفولك وسجن ايست ساسيكس, خضع للفحص بواسطة جهاز MI5 ولكن 

لم يتم اعتبار خطرا ىلع األمن)1(

عمل مدرًسا للغة األجنلزيية وتزوج اعم 2004 من سيدة تدىع فارزانا مايلك 
ولكنها تركته وهربت بعد اعم واحد من الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى تدىع 

روىه حيدرة، تزنانية اجلنسية.

للمغرتبني  اإلجنلزيية  اللغة  تلدريس  السعودية  العربية  اململلكة  اىل  سافر 
وقىض هناك اعًما واحداً ثم اعد اىل بريطانيا وتنقل ما بني يلوتون ورشق نلدن 
بعنوان  تدريىس  برنامج  العرب  للمغرتبني  باتلدريس  يقوم  واكن  وبريمنجهام 

اقرأ..IQRA، وهنا توقف جهاز املخابرات ادلاخلية MI5 عن تتبعه)2( 

- سلمان عبيدى: منفذ هجوم مانشسرت22 مايو 2017

 Barney Henderson ,Westminster attack: Everything we know so far  -Emily Allen  )1(
about the events in London, The Telegraph , 26 MARCH 2017, , available on: https://
cutt.us/fCONi

 Robert Mendick, Nicola Harley ,Lexi Finnigan , Rozina Sabur , Henry Bodkin,  )2(
 London terrorist told family he was flying to Saudi Arabia before starting his
deadly spree, The Telegraph ,26 MARCH 2017, , available on: https://cutt.us/Meljg
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ىف 22 مايو 2017 وقع هجوم دايم يف مدينة مانشسرت راح ضحيته 22 شخًصا 
اكنوا حيرضون حفاًل غنائيًّا.

األمن  أجهزة  دلى  معروف  عبيدي  سلمان  االنتحاري  اهلجوم  منفذ 
الربيطانية

األمن  أجهزة  دلى  معروفًا  اكن  عبيدي  أن  حينها  احلكومة  أوضحت 
الربيطانية واكن مرتبطا خبلية متشددين يف املدينة.

اىل  بقليل..سافر  تم اإلفراج عنه بعدها  القبض عليه اعم 2012 لكن  تم 
يلبيا ىف 25 ابريل اعم 2017 ثم اعد اىل مانشسرت ىف 18 مايو قبل احلادث بأربعة 

ايام..

وأظهرت معلومات أخرى أن وادل سلمان هو رمضان بوالقاسم العبيدي، 
الليبية ضمن  األمنية  األجهزة  وصنفته  املقاتلة،  الليبية  اجلماعة  أعضاء  أحد 

عنارص تنظيم »القاعدة«.

ىف  حتقيق  فتح  تم  فقد  ادلاخلية،  االستخباراتية  األجهزة  إلخفاق  تأكيًدا 
إغفال اتلعامل مع سلمان العبيدى كتهديد مفرتض.

خالل  اهلجوم،  قبل  مرات  ثالث  عبيدى  عن  األمنية  األجهزة  إنذار  تم 
ارتياده جامعة مانشسرت كويلدج تواصل مخسة من أصدقائه بالرشطه حمذرين 
يرى  ال  وأنه  باإلرهابيني  إعجابه  عن  حتدث  عندما  املتطرفة،  أفاكره  من 

االستشهاد خطأ.
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املركز اإلسالىم ىف مانشسرت  إمام  الصايىت  السيد حممد سعيد  إمام  رصح 
الكثري من تطرفه  ابدى  السيد عبيدى  واملعروف باسم مسجد دودزبريى ان 

بعد ما خطب امام املسجد خطبة عن تنظيم داعش)1(

اكتشفت السلطات ىف مانشسرت صفحة ىلع الفيسبوك باسم يوسف حنا 
ختص  أنها  الصفحة  احتوتها  الىت  الصور  أثبتت  ولكن  مستعار(.  اسم  )وهو 
رمضان عبيدى وادل سلمان..وعليها منشور يصور فيه أبو أنس الليىب )املتهم 
بتفجري سفارات أمريكا ىف كينيا وتزنانيا( ىلع أنه أسد..وقال حرفيا ىف بوست 
ىف  األسد  هذا  صورة  حاطط  واحد  كم  نعرف  »نىب   2013 أكتوبر  ىف  أرسله 
بروفايله…الطحالب يمتنعون« ومنذ ذلك اتلاريخ لم يتم كتابة أية منشورات 
ىلع احلساب. كما احتوىت الصفحة ىلع صور مليليشيات مسلحة رجحت ان 
يكون رمضان عبيدى احد رجال تنظيم عبد احلكيم بلحاج املعروف بأسم 

مجاعة اجلهاد الليبية اإلسالمية)2( 

- خوارزم شاه زاد بات: أحد منفذى هجوم نلدن بريدج 3 يوينو 2017

ظهر  قد  اكن   .»The Jihadis Next Door« املشهور  الوثائىق  الفيلم  ىف 
شخصاً حيمل علم تنظيم داعش، إسمه »خورام شاه زاد بات« ابلالغ من العمر 
27 اعماً)3(، وقد اكن خوارزم شاه قد خضع للتحقيق بسبب اتلطرف اعم 2015، 

لكن الرشطة قالت إنها لم جتد أي أدهل تشري إىل ختطيطه هلجوم مفرتض.
 Manchester attack: Who was Salman Abedi? ,bbc, 12 June 2017, , available on:  )1(
 https://cutt.us/OE3rr

 Chris Osuh, Dad of Manchester Arena bomber paid tribute to ‘lion’ Al Qaida  )2(
 commander in chilling Facebook post, Manchester evening news,  25 MAY 2017, ,
available on: https://cutt.us/fAfRh

 Jon Sharman, Khuram Shazad, Butt: Footage emerges of London attacker in TV  )3(



233

القسم اخلامس: مسلمو الغرب بني اتلأويل واالستغالل

واذلى  »أجنم شودرى«  يقوده  اذلى  املهاجرون  تنظيم  ىف  اثلاىن  الرجل  يعد 
تمت حماكته اعم 2016 بتهمة دعوة مسلىم بريطانيا لإلنضمام تلنظيم القاعدة 

وُحكم عليه بالسجن ملدة مخسة أعوام.

ىف اعم 2015 تلقت املباحث الفيدرايلة األمريكية معلومات من عميلها 
ىف بريطانيا جيىس مورتون حيذر فيها من نشاطات خورام شازاد ىلع صفحات 
اتلواصل األجتماىع اخلاصة بتنظيم املهاجرون, كما حذرت السيدة جاسبارى 
من حماولة خورام أسلمة ابنها وإتصلت بالرشطة ولكنها لم تتلىق رد..رغم أنها 
السيدة  به  ما رصحت  للرشطة حبسب  برساتلها  مرفقة  أرسلت صورة خلورام 

جاسبارى لصحيفة اجلارديان)1(

بشأن  الربيطانية  القوانني  من  مسنفيداً  الفيلم  هذا  ىف  ظهر   2017 اعم  ىف 
محاية احلريات متحدثاُ بأفاكر متطرفة وداعياً تلحكيم الرشيعة ىف بريطانيا هو 
ورفاقه، واكن ختام هذة املسرية املتطرفة حتت تغاىض املؤسسة األمنية الربيطانية 

أن قام بأحد عمليات اذلئاب املنفردة

اكنت معلومات قد تم تداوهلا تشري اىل ارتباط »شاه زاد بات« باخللية اليت 
بهجمات 7/7. حيث  املعروفة   2005 يويلو  ادلامية يف  نفذت سلسلة اهلجمات 
باالنتحارى حممد  أنه اكن ىلع صلة  اهلجوم، خصوصاً  ملنفذى  املساعدة  قدم 

خان اذلى قجر نفسه ىف اهلجمات الىت راح ضحيتها أكرث من 50 قتياًل.
 documentary ‘The Jihadis Next Door’, The Independent, , 05 June 2017 , , available on:
https://cutt.us/fqG5a

 Rukmini Callimachi and Katrin Bennhold, London Attackers Slipped By Despite an  (1)
Avalanche of Warnings, The New York Times, June 6, 2017, available on: https://cutt.
us/n0U5p

The New York Times, June 6, 2017, available on: https://cutt.us/n0U5p
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- يوسف زغبا: أحد منفذى هجوم نلدن بريدج 3 يوينو 2017

ايطاىل من أم مغربية, يبلغ من العمر 22 اعماً، تم توقيفه ىف مطار بولونا ىف 
ايطايلا اعم 2013 عندما أراد السفر إىل سوريا حامال تذكرة ذهاب فقط، وجدت 
أجهزة الرشطة ادوات داعية تلنظيم داعش ىلع الكمبيوتر الشخىص اخلاص به، 
إال أن السلطات اإليطايلة قامت بإخالء سبيله ألنه لم تثبت ضده أى تهمة 

ولكنهم أبلغوا السلطات الربيطانية فيما بعد أنه شخص حتوم حوهل الشكوك.

من حيث  األخطر  اتلنظيم  يعد  اذلى  املهاجرون  تلنظيم  انضم  إيطايلا  ىف 
عدد من استطاع ضمهم اىل تنظيم داعش ىف سوريا حيث تقول اإلحصائيات 
ان هذا اتلنظيم مسؤوا عن ضم ماال يقل عن ثلث اعضاء داعش من املسلمني 
األوروبيني وقد تم تكوين هذا اتلنظيم )املهاجرون( عن طريق عمر بكرى 
وأجنم شودرى، واكن هذا اتلنظيم مسؤوال عن األحداث الىت هزت مطار نلدن 

اعم 2005)1(.

يكشف تقرير جهاز األمن ادلاخيل يف بريطانيا الصادر يف مارس 2017، 
عن  اإلرهاب«،  ماكفحة  قانون  تلطبيق  الرشطة  مؤسسات  »عمليات  بعنوان 
حمدودية عدد اذلين تم القبض عليهم باتهامات ترتبط باإلرهاب، إذ لم يتجاوز 
مقارنة  متهًما   260 حوايل   2017 اعم  مطلع  حىت   2016 اعم  من  بداية  عددهم 
منها  أساسية،  دالالت  اتلقريرعدة  ويتضمن   ،2015 اعم  يف  متهًما   282 حبوايل 
تراجع عدد قضايا اإلرهاب، حيث يشري اتلقرير إىل أنه من بني 260 تم القبض 
عليهم لالشتباه يف اتهامات تتعلق اإلرهاب بداية من اعم 2016 حىت مطلع اعم 

.London Attackers Slipped By Despite an Avalanche of Warnings, ibid  )1(
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 حلوايل 79 متهًما، وتم إطالق رساح 68 
ّ
2017، لم يتم توجيه اتهامات رسمية إال

آخرين دون اتهامات، بينما تم اإلفراج عن 90 منهم بكفالة مايلة.

من بني املتهمني ابلالغ عددهم 79 لم تتم حماكمة سوى 31 منهم، ولم تصدر 
أحاكم قضائية باإلدانة إال ىلع حوايل 28، من بينهم 7 متهمني تمت تربئتهم من 
اتهامات اإلرهاب، يف مقابل إصدار أحاكم قضائية ذات طابع جنايئ ضدهم، 

وهو ما يكشف مدى بطء وترية إجراءات اتلقايض يف قضايا اإلرهاب.

كيف	يتم	اتلجنيد؟

فطن قادة اتلطرف ىف بريطانيا مؤخراً إلحتماالت أن تقوم الرشطة برصد 
املراكز اإلسالمية، ذللك وحبسب أحد اتلقارير الصادرة عن رشطة برمنجهام 
للتجنيد  بديلة  خطط  وضعوا  قد  املسلم  الشباب  جتنيد  عن  املسؤولني  فإن 
الشباب)1( ذلا جيب وضع  يرتادها  الىت  الصغرية  واملقاىه  اجليم  داخل صاالت 
احتماالت اخلطط ابلديلة للتصدى ىف اإلعتبار العديد من املتطرفني املحتملني 
أو املتطرفني الفعليني ال تظهر عليهم عالمات اتلطرف قبل إخنراطهم ىف العمل 
املسلح، ذلا من الصعب تعقبهم، كما أن حماولة اتلواصل مع األرس ملعرفة إن 
أنه أمر صعب، ذلا جيب  اكن أبنائهم قد ظهرت عليهم عالمات تطرف يبدو 
أن تقوم املؤسسات املعنية بابلحث عن برامج تعقب ورصد ومنع، فالعديد من 
أبنائهم ىف سوريا أو إخنراطهم ىف العمل املتطرف  األباء وبعد إكتشاف مقتل 
يؤكدون أن ابنائهم حتماً قد وقعوا أرسى ألشاص اخرين قد استطاعوا السيطرة 

ىلع عقوهلم وجتهزيهم للسفر. 

 tShiv Malik and Sandra Laville, Isis recruitment moves from online networks to  )1(
British mosques, The Guardian, Fri 5 Sep 2014, Available on:https://cutt.us/1Hz9C
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يعتمد املتطلعون لإلنضمام إىل تنظيمات إسالمية متطرفة ىلع اإلنرتنت 
وفيسبوك  تويرت  منصات  وتكون  اجلهاد،  بمفهوم  املعرفية  ابلنية  تشكيل  ىف 
واملنتديات اجلهادية سبيال ذللك األمر، إال أنه قد تم رصد أحد الطرق مؤخراً 
للحصول ىلع هذة املعرفة ايضاَ عرب رشاء الكتب ادلينية من خالل »أمازون«. 
وكشف تقرير جملس العموم الربيطاين الصادر ىف يونيو 2016 عن اإلرهاب يف 
بريطانيا عن تصاعد معدالت اتلطرف بني الشباب، حيث بلغت نسبة املتهمني 
من الشباب بني 25 و29 اعًما يف جرائم اإلرهاب منذ اعم 2001 حىت يونيو 2016 
حوايل 24% مقارنًة حبوايل 47% للشباب فوق سن ثالثني اعًما، بينما بلغت نسبة 
الشباب يف الفئة العمرية بني 21 و24 اعًما حوايل 17%، وهو ما يكشف تركز 
اهتمامات اإلرهاب يف الفئات العمرية املختلفة للشباب، واخنراط نسبة كبرية 
يتم إال  املتطرفة، وهذا اتلجنيد لن  الشباب يف سن انلضج يف اتلنظيمات  من 
ىف األماكن الىت يرتادها هؤالء الشباب بشلك كبري)1(. ويشري تقرير مؤسسة 

»هرنى جاكسون« إىل أن)2(:

نسبة 93% من األرهابيني ىف بريطانيا من اذلكور ونسبة 7% من اإلناث.

 22 القبض عليهم  اإلرهابيني حال  من  الغابلة  النسبة  متوسط عمر  يبلغ 
اعما.

نسبة 72% من اإلرهابيني حيملون اجلنسية الربيطانية.

نسبة 16% من اإلرهابيني حتولوا اىل اإلسالم من أديان أخرى.
 Terrorism in Great Britain: the statistics, ibid  )1(

 tHannah Stuart, Islamist Terrorism: Analysis of Offences and Attacks in the UK  )2( 
Henry Jackson Society-HJC, 5 March 2017, available on: https://cutt.us/ ,(1998-2015)
lmZOh
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نسبة 26% من اإلرهابيني خضعوا تلحقيقات مسبقة.

نسبة 76% من األرهابيني اكنوا معروفني دلى السلطات.

قائمة  ىف  مدرجة  إرهابية  بمنظمات  مرتبطني  اإلرهابيني  من   %44 نسبة 
املنظمات املحظورة.

نسبة 22% من اإلرهابيني مروا بعمليات تدريبات ىف معسكرات

دور األئمة واملساجد ىف إنتاج اتلطرف

تعاىن أوروبا ىف العموم من خلل ىف معرفة خريطة املساجد واألئمة القائمني 
منظمات  ومنها  اإلسالمية  املنظمات  من  العديد  تتشارك  حيث  اخلطبة،  ىلع 
حتمل فكراً متطرفاً ىف إدارة هذة املساجد ونرش الفكر املتطرف املعادى لدلول 
الىت تقوم عليها هذة املساجد نفسها. حيث تتداول خطباً حتمل أفاكراً متطرفة 
وحترض ىلع املواطنيني ىف أوروبا سواء اكنوا مسيحيني أو يهوداً أو من أصحاب 

معتقدات أخرى باعتبارهم كفاراً.

تم تسجيل خطباً حتمل هذة ادلاعوى ىف بريطانيا، ومنها خطباً من مسجد 
أسامة«  »أبو  وإسمه  املسجد  إمام  وصف  حيث  برمنجهام،  ىف  الين«  »جرين 
ىلع  جيب  وأنه  كرههم،  جيب  وانه  وكفاراً،  كذابون  بأنهم  واملسيحيني  ايلهود 
املسلمني أن يعيشوا ىف دولة حتكم بالرشيعة اإلسالمية، وعندما تتحقق هذة 

ادلولة جيب القيام بقتل هؤالء الكفار. 

الفرنيس  ادلاخلية  وزير  أكد  فرنسا،  ىف   2017 أيبدو«  »شارىل  عملية  بعد 
ىلع  حيض  خطيب  لك  لرتحيل  صارمة  إجراءات  »هناك  بأن  اكزنوف«  »برنار 
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الكراهية«، كما أن رئيس الوزراء الربيطاىن ديفيد اكمريون، اكن قد أرسل برسالة 
إىل أئمة املساجد ىف بريطانيا، جاء فيها )علينا أن نظهر لشبابنا اذلين يمكن 
أن يُستهَدفوا، أن املتطرفني ال يملكون شيئًا يلقدموه هلم، عليكم أن تظهروا 
هلم أن هؤالء الرجال اذلين يكنون الكراهية، ال ماكن هلم يف مساجدكم أو 
أي ماكن عبادة(. قوبلت رساتله حينها بانتقادات من قبل اجلمعيات اإلسالمية 
هناك، لريد اكمريون مدافًعا عن رساتله: )إن أي شخص يقرأ الرسالة، وجيد فيها 
مشلكة يعاين هو نفسه يف رأيي من مشلكة حقيقية( … وهذا ديلل ىلع وجود أزمة 

فكرية داخل املساجد.

نرش  تسهيل  ىلع  تساعد  إنما  لالئمة  املعرفية  احلالة  أن  ىلع  اتلنبيه  جيب 
خطاب العنف والكراهية ىف أوروبا، فالعديد من يقومون باخلطبة ىف املساجد 
ليسوا خريىج مدارس دينية، بعضهم عمااًل أو من هؤالء اذلين تسيدوا املنابر 
وال  اثلقافة  ضحل  وبعضهم  أوروبا،  ىف  اإلسالمية  املنظمات  ببعض  لصالتهم 
يعرف اإلجنلزيية، األمر اذلى يعيق تواصلهم وإندماجهم ىف املجتمع، ويسهل 

استمرارية محلهم لألفاكر املتطرفة، ومن ثم نرشها ىف األرجاء.

تلقوا  أن  بعد  بريطانيا  اىل  يأتون  األئمة  من  الكثري  أن  اتلأكيد ىلع  جيب 
تعليمهم أو تدريبهم يف بدلان أخرى مثل باكستان وبنغالدش، ولألسف يأتون 
يف  وتتسم  بل  بريطانيا.،  ىف  واحلياة  تتناسب  ال  ومفاهيم  بأفاكر  بريطانيا  اىل 

أحيان كثرية بالتشدد.

املساجد،  أئمة  مع  اتلواصل  بريطانيا مشلكة ىف  املسلم ىف  الشباب  يواجه 
حيث أن اغبليتهم قادمني من اخلارج وكبار ىف السن، األمر اذلى ال يساعد ىلع 
يؤثر  الوضع  الشباب، وهذا  املسجد من  الُمسن ومرتادي  اإلمام  اتلواصل بني 
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سلبيا ىلع طبيعة ادلور الُمفرتض أن يلعبه املسجد واإلمام يف تأهيل وتثقيف 
الشباب املسلم

الغابلية العظىم من األئمة األجانب اذلين يرشفون ىلع املساجد واملراكز 
اإلسالمية يف بريطانيا غري مطلعني بشلك اكف ىلع انلظام السيايس واالجتمايع 

والقانوين واالقتصادي يف بريطانيا.

قطاع عريض من األئمة يأىت إىل بريطانيا وهو حاماًل األعراض الطائفية 
من بدله األم، أو يتم نقل هذة األعراض إىل ادلاخل األوروىب عرب اإلنرتنت أو 
أوروبا  أن  القول  الكراهية، وبذلك يمكن  عرب منظمات إسالمية حتض ىلع 
اإلضطرابات  الستقطاب  خصبة  أرضاَ  باتت  اخلصوص  وجه  ىلع  وبريطانيا 
األرض  ىلع  نرشها  يتم  والىت  ابلدلان،  من  العديد  من  واملذهبية  الطائفية 
أئمة املساجد، حيث جند مثاًل أن  اإلجنلزيية عرب العديد من األدوات أهمها 
املسلمني  حيرض  أن  قرر  قد  مسلم  هندى  وهو  اإلسالمية،  املراكز  أئمة  أحد 
من  ساخراً  وطنه،  بىن  اهلندوس من  ضد  كراهية  فيهم خبطاب  خيطب  اذلين 
معتقدات اهلندوس وطريقة عبادتهم، األمر اذلى يعمل ىلع تغذية نار الرصاع 

الطائىف وتعزيزه ىف بريطانيا ونقله إىل بالد أخرى أيضاَ)1(.

يدعو بعض األئمة ىف املراكز اإلسالمية ىف بريطانيا إىل انليل من الكفار 
واذلين  جنسياً  املتحولون  قتل  كذلك  اإلسالم،  ترك  من  وقتل  بل  وقتلهم، 
يمارسون اجلنس مع بعضهم ابلعض عن طريق رميهم من أماكن اعيلة، وىه 
نفس طريقة القتل الىت استخدمها تنظيم داعش عندما قتلوا رجاًل ىف سوريا 

available on: https://cutt. ,2017 .Jihad factory in a U.K Islamic school, YouTube, 24.02  )1(
us/Eaj67
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ادعوا أنه مارس اجلنس مع رجل أخر، باإلضافة إىل ادلعوة حنو تعميق كراهية 
الكفار )غري املسلمني( ىف بريطانيا الاكفرة ومنع اإلبتسامة ىف وجوههم.

يُفاَجأ بعض األباء الحقاً بأن أبنائهم قد اتلحقوا بتنظيم داعش، سواء عرب 
السفر اىل مناطق سيطرة اتلنظيم أو عرب اتلحول اىل ذئاب برشية، ويشري بعض 
من تم إجراء مقابالت معهم أنهم لم يلمحوا أى تغيريات ىلع أبنائهم قبل هذا 
اإلخنراط سوى اتلغيب عن اللقاءات األرسية وابلقاء وحيداً أكرب وقت مكن، 
السيد  أن  إال  املراهقة،  تغيريات سن  أنها  منهم  ينتبهوا لألمر ظناً  لم  أنهم  إال 
»ويلد الراج« مسلم بريطاىن واذلى أجرى حواراً صحفياً بعد مقتل ابنه »حممد« 
ىف سوريا قد قال أن ابنه اكن كثري اتلواجد خارج املزنل، وبسؤاهل عن السبب 
فإنه اكن يرد قائاًل« كنت ىف املسجد«، والحقاً اكتشف أن ابنه ابلالغ من العمر 

22 اعماً اكن قد انضم تلنظيم داعش ثم سافر إىل أن قتل هناك)1(

أثناء اتلحقيقات، يكون هناك إجابة واحدة من أمهات املتطرفني، وىه«لم 
يعلمنا أحد ولم يعلموا أبناءنا طرق اتلصدى ملحاوالت اتلجنيد« ذلا فإنه من 
لدلاعية  اتلصدى  ىلع  قادر  غري  ضعيف  جمتمىع«  »دفاع  نظام  وجود  الواضح 

املتطرفة.

دور	السجون	ىف	إنتاج	اتلطرف

قادة  سيطرة  ىلع  السجون« لدلاللة  مصطلح »أمراء  استخدام  تم  مؤخراً، 
األمراء  هؤالء  استطاع  حيث  االوروبية،  السجون  داخل  املوجودين  اتلطرف 
تشكيل خاليا وجممواعت داخل أماكن اإلحتجاز، األمر اذلى دفع السلطات 
 Shiv Malik and Sandra Laville, Isis recruitment moves from online networks to  )1(
British mosques, The Guardian, 5 Sep 2014, available on:https://cutt.us/CxSaY
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 أن 
ّ
إىل نقل املتشددون إىل سجون اعيلة احلراسة، سجون داخل السجون. إال

سياسة »سجون داخل السجون« ربما تأىت بنتائج عكسية، حيث حذر ستيف 
أن  – من  السجون  لرابطة ضباط  العام  – اذلى شغل منصب األمني  جيالن 
بريطاين  جوانتانامو  خليج  إىل  تتحول  أن  يمكن  املتخصصة  العزل  وحدات 
سياسية،  قضيتهم  جتعل  قائاًل: »أنت  واملاكنة«  »املصداقية  السجناء  يمنح 
وتعطيهم املصداقية قبل أن تعرف أنك أنشأت خليج جوانتانامو بريطاين. إننا 
دولة كبرية ودلينا نظام توزيع سليم ال يعطي هؤالء األفراد مصداقية أو األهمية 
برامج  فإن  ذلا  الوحدات«.  هذه  ظل  يف  عليها  سيحصلون  أنهم  شك  ال  اليت 
كبح اتلطرف ربما تكون أكرث فاعلية، إال أنه جيب احلذر أثناء إختيار أئمة 
أكدت  أجله.  من  اختريوا  اذلى  للهدف  مؤهلني  أن يكونوا  السجون، جيب 
املتطرف  الفكر  ينرشون  السجون  أئمة  بعض  أن  ىلع  تقارير)1( استقصائية 
والكراهية، ىلع عكس ما تم إختيارهم بشأنه، ذلك عرب توزيع كتيبات حتمل 
أفاكراً متطرفة، وىف تقرير تم تسليمة للحكومة، اكن املحققون قد وجدوا أوراق 
داعئية تشجع ىلع قتل الاكفرين, ومنشورات حتض ىلع معاداة النساء وكراهية 
املثليني وكتيبات إسالمية متطرفة تدعو إىل ازدراء املجتمع الربيطاين، وحبسب 
-واذلين  سجون  عدة  يف  ادلين  رجال  أن  املحققون  وجد  فقد  اتلقرير  نفس 
خريية  جلمعيات  اتلرباعت  مجع  ىلع  السجناء  يشجعون  العدل-  وزارة  تعينهم 

إسالمية مرتبطة باإلرهاب ادلويل.

 tTAMMY HUGHES,  HUGO GYE, UK prison imams are free to spread hatred: Preachers )1(
 found to be distributing extremist literature including homophobic and misogynistic
leaflets, Daily Mail Online, 19 April 2016, available on: https://cutt.us/zhPqC
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وجدت املراجعات أيًضا أن الكثري من رجال ادلين لم يكونوا مستعدين 
ألعمال مواجهة اتلطرف, واذلي اكنوا أحيانًا إلنهم تنقصهم القدرة، أو أنهم ال 
يملكون الرغبة ىف ذلك لعدم إقتناعهم بالشلك الاكىف. ونظراً للقوة الىت تتمتع 
املجرمني  من  الكثري  فإن  الربيطانية،  السجون  ىف  اإلسالمية  املجمواعت  بها 
املسلمة )أحد  العصابات  محاية  لكسب  السجن  داخل  اإلسالم  إىل  يتحولون 
هؤالء شخص إدين جبريمة قتل إسمه »يلىف بيلفيدل« واذلى حتول إىل اإلسالم 
باعتناق  السجن  إتهمته مصادر  السجن وغري إسمه اىل »يوسف رحيم«  داخل 
ادلين فقط للحصول ىلع مزايا خاصة, مثل الطعام احلالل واملزيد من الوقت 
عدد  هناك  أن  السجون  ضباط  إحتاد  الصالة. وقال  أجل  من  زنزانته  خارج 
كبري ما يُسىم »مسليم املصلحة« اذلين يعتنقون ادلين إلنهم يريدون استغالل 
تعريف  حتت  وظلوا  املتطرف  الفكر  إىل  هؤالء  يتحول  لم  لو  وحىت  انلظام.. 
داخل  ىف  اإلسالمية  للجمااعت  قوة  مصدر  يشلكون  فهم  املصلحة«  »مسلىم 
السجن نظراً ألنهم يرفعون أعداد املسلمني ىف ادلاخل بما يشلك أحد مصادر 
الشعور بالقوة. اكن حمام بارز قد قال للمحكمة اجلنائية املركزية بوجود ضغط 
»لالمتثال إىل آراء دينية معينة« يف سجن بيلمارش بسبب القوة اليت حيظى بها 

السجناء املسلمون املتطرفون)1(.

ملاذا	تفشل	بريطانيا	ىف	مواجهة	اتلطرف؟

وضعت بريطانيا العديد من املشاريع خبصوص إاعدة دمج غري الربيطانيني 
اجلامعات،  أو  املدنية  املؤسسات  خالل  من  سواء  املجتمع،  داخل  أصوهلم  ىف 

 UK prison imams are free to spread hatred: Preachers found to be distributing extremist  )1(
.literature including homophobic and misogynistic leaflets, , ibid
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 أن أى من هذة املشاريع لم تنجح بشلك اكمل، ألنها تكون ويلدة األزمة 
ّ

إال
وليست مرشوع ذلاته وذو هدف مستدام، كما أنها تعاىن من ضبابية كبرية، 
اتلطرف  تمدد  ملنع  الرسيع  اتلدخل  ألن  واقعية،  وغري  وهمية  ابلعض  ويراها 
هو احلل، خصوصاً ىف ظل وجود شخصيات ومؤسسات حتمل فكراً متطرفاً أو 
مع هذة  اتلعامل  تقتىض  األولوية  فإن  ذلا  وأوربا،  بريطانيا  للتطرف ىف  داعماً 
املؤسسات أواًل حلساسية اعمل الوقت. من املالحظ أن جهود االحتاد األورويب 
فادلول  واإلجراءات.  ابلريوقراطيات  من  خليط  جمملها،  يف  اإلرهاب  ملاكفحة 
ادلول  تبذهلا  اليت  اإلنفاذ  سنوات ىلع جهود  منذ  اعتمدت  قد  احلجم  صغرية 
ثغرات  داعش  من  العائدين  األجانب  املقاتلني  شباكت  واستغلت  الكربى. 
بعض  أن  خصوصاً  ضعفها.  مكمن  حيث  القارة  تلرضب  األورويب،  االحتاد 
استخباراتية  منظمات  دلىها  ليس  وهونلدا  ادلنمارك  مثل  الصغرية  ادلول 
اخلربة  ذات  داعش  شباكت  متابعة  يف  اتلحقيق  ىلع  اكفية  قدرة  أو   كبرية 
تتشارك  ال  األوروبية  ادلول  ا )1(.  رسًّ وتتواصل  احلدود  عرب  تتغلغل  اليت 
املعلومات االستخباراتية وال تتقاسم رؤاها بالرسعة اليت يقوم بها خصومها من 
اإلرهابيني. ورغم أن ايلوروبول واإلنرتبول يفعالن ذلك نواًع ما، إال أنهما ال 

 WATTS, THE ISLAMIC STATE IN EUROPE: TERRORISTS  CLINT 	 	)1(
 WITHOUT BORDERS, COUNTERTERRORISTS WITH ALL BORDERS, War on
the Rocks, 29 MARCH 2016, , available on: https://cutt.us/cstAY

 Sara Khan, Stop fretting over religious sensitivities. We must push hard against[34]  
Islamists, Sun 11 Jun 2017 , The Guardian,      :https://cutt.us/xbFgQ

Hannah Stuart, Islamist Terrorism: Analysis of Offences and Attacks in the UK (1998- [35]
2015), Henry Jackson Society-HJC, 5 March 2017, available on: https://cutt.us/lmZOh

[36] كامل كامل، سعد الدين إبراهيم: ثروة اإلخوان فى لندن تصل لـ10 مليارات دوالر

https://cutt.us/xlSE1 :اليوم السابع، 23 سبتمبر 2016، على الرابط التالي
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يملاكن السلطة أو ما ينتج عنها من جتهزيات الجتياز الشبكة املعقدة للحدود 
األوروبية واإلجراءات، وعرقلة اإلرهابيني اذلين يعملون دون اعئق. يالحظ أن 
أوروبا لم تستطيع حىت األن فهم ماهية اتلطرف واجلمااعت املتطرفة بقدر بعض 
ادلول العربية الىت أنتجت تقارير ودراسات عن هذا األمر، األمر اذلى يرتتب 
وفكرها  اجلمااعت  هذة  أنشطة  حول  األساسية  للمعلومات  تام  إفتقار  عليه 
بريطانيا،  منها  تعاين  اليت  املشلكة  أوروبا.  املسلمني ىف  وتأثريها ىلع  وأهدافها 
حتديدا ربما يف جمال االستخبارات اكرث من اجلانب الرشيط االمين، فمازالت 
بريطانيا تشهد عمليات ارهابية ينفذها عنارص ذات سجل جنايئ وارهايب، دون 
منعها، وهذا مايعترب مأخذ ىلع االستخبارات الربيطانية. و تكشف العمليات 
االرهابية اليت شهدتها بريطانيا، بانها مازالت، غريجاهزة بعد ملواجهة اتلطرف 
االرايض  ىلع  تنشط  السيايس«   »االسالم  مجااعت  فمازالت  واالرهاب، 
الربيطانية، بكل درجات تطرفها وانواعها، مع توقعات ان بريطانيا مكن ان 
تشهد عمليات ارهابية متكررة، وهذا يعود اىل حقيقة بان بريطانيا لم حتسم 
بعد موقفها منتلك اجلمااعت. تلصبح بالفعل، اكرث عرضة لعمليات ارهابية، 
بعد خروجها من االحتاد االورويب، وهذا يعين ان ما اكنت تتوقعه بريطانيا أن 
تكون أكرث أمنا خبروجها هو غري صحيح، وأن أمنها  لم يعد مهددا من اخلارج 
ادلاخل.  مازالت مهددة من  بريطانيا  واهلجرة، لكن  الالجئني  ومن موجات 
فالعمليات اليت نفذت يف بريطانيا ويف دول اوروبا يف الغالب هم مواطنون تلك 
ادلول. كما أن اتلهديدات األمنية اىل بريطانيا يف الغالب يه تهديدات داخلية، 
اتلقارير كشفت بان مايقارب 75% من العمليات االرهابية اليت تم تنفيذها يف 
بريطانيا، اكنت من ادلاخل، جتدر اإلشارة إىل ان تنظيم داعش، رسح أعداد 
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كبرية من املقاتلني االجانب من سوريا والعراق بعد تعهدهم بتنفيذ عمليات 
ارهابية يف أوطانهم أوربا.

خاتمة

مواجهة  يف  القصور  جوانب  مرااعة  رضورة  إىل  خنلص  سبق  ما  ضوء  يف 
مسببات ومغذيات اتلطرف عرب عدة إجراءات عملية ىلع انلحو اتلايل:

يمكن مالحظة ضعف إستجابة العديد من أجهزة أوروبا أثناء العمليات 
اإلرهابية، ذلا يتوجب إنشاء جلان للتحقيق ىف إخفاقات االستخبارات وإاعدة 
العمل ىلع تصميم مراحل العمل الىت حتتاج إىل وقت كبري يسهل أثناءه قيام 

املتطرفني بعملياتهم.

جيب أن يتم بناء حالة من املشاركة بني العديد من األطراف واملؤسسات 
لقطع الطريق ىلع من يفكر ىف اإلخنراط ىف اتلطرف، ىلع أن تبدأ هذة احللقة 
واملصحات  املحىل  املحتمع  ىف  الرسمية  املؤسسات  وأحد  املسجد  إمام  من 
انلفسية، ىلع أن يشارك فيها أفراد من الرشطة ومؤسسات أمنية لوضع أفضل 

خطط للتعقب إذا اكن اإلخنراط قد حدث، أو للعالج اذا لم يكن قد حدث

تتقاسم  وال  االستخباراتية  املعلومات  تتشارك  ال  األوروبية  ادلول 
املسؤويلات، ورغم أن ايلوروبول واإلنرتبول يفعالن ذلك نواًع ما، إال أنهما ال 
يملاكن السلطة أو ما ينتج عنها من جتهزيات الجتياز الشبكة املعقدة للحدود 
األوروبية واإلجراءات، وعرقلة اإلرهابيني اذلين يعملون دون اعئق، ذلا جيب 

العمل ىلع إنشاء هيئة تنسيق أمىن مشرتكة تهتم بابلعد االستخباراىت.
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وترية اهلجمات تشري إىل أن العمليات املستقبلية ستكون قريبة ومتشابهة. 
وذللك فبدال من إاعدة تصميم بريوقراطية ماكفحة اإلرهاب ببطء، ينبيغ أن 
ىلع  حرصي  بشلك  تركز  عمل  فرقة  إنشاء  الفور  ىلع  األورويب  االحتاد  يبدأ 
تهديدات داعش ألوروبا. ويف حاالت مثل االحتاد األورويب ايلوم، تثبت فرق 
العمل أنها أكرث فعايلة من ابلريوقراطية. وإذا أذن هلم، يمكنهم تنظيم املوارد 
برسعة حول القضايا القديمة، وإناطة املهمة واملسئويلة إىل كيان واحد، وتوفري 
املعلومات  تبادل  وتسهيل  القضائية،  الواليات  يتجاوز  للمحققني  أىلع  غطاء 
االستخباراتية اهلامة، وحتقيق قدرات أىلع يف املناطق اليت اكنت تفتقر إيلها يف 
لصنع  قيادي واضح  تسلسل  وإنشاء  اللغوية  اتلحديات  السابق، واتلغلب ىلع 

القرار

تعرف بعض ادلول األوروبية أن هناك بعض األحياء اليت تعد مالًذا آمنًا 
تفتقر  ولكنها  مونلبيك،  حالة  يف  فرنسا  مثل  املجاورة،  ادلول  يف  لإلرهابيني 
مناسب  بشلك  البرشية  االستخبارات  عنارص  توفري  ىلع  والقدرة  السلطة  إىل 
بني ساكن تلك األحياء. ويمكن أن تساعد فرقة العمل ىلع القضاء ىلع هذا 

انلقص.

اجليش  يف  املسلمني  مواطنيها  إدماج  عرب  مزية  جتربة  لربيطانيا  اكن 
الربيطاين، ومنحهم املزايا وإعداد الربامج اليت تساعدهم ىلع عملية االندماج 
الوطين، والشعور بأنهم يعملون ضمن جيش بدلهم وليس جمرد عنارص مسلحة 
تقوم بمهمة مسلحة، وإنما يه مهمة وطنية. وىلع ذلك جيب أن تعمل احلكومة 

الربيطانية ىلع ادماج مسلميها ضمن برناجمها الوطين ومبادئ املواطنة.
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ملعايري  خيضعهم  بما  املسلمني  ادلين  ورجال  ادلاعة  تلوطني  حتمية  هناك 
وطنية ومناهج دينية حترتم ادلولة وانلظام ومعايري املواطنة.

جيب  هدف  أول  وهو  خطأ  أول  هذا  اخلارج!  من  تُدار  املسلمة  اجلايلة 
معايري  وفق  الربيطاين  ادلاخل  إىل  الفكري  احلراك  دّفة  إاعدة  جيب  إصالحه، 
فأكرث  واضحة،  حمددات  وفق  هوّية  بناء  من  فالبد  واملواطنة.  ادلمج  خطة 
)اهلوية(: هل  الربيطانية سببها  املتنامية وخاصة  املسلمة  اجلايلات  مشكالت 
أنا بريطاين مسلم.. أم مسلم بريطاين؟ خاصة من أصوهلم ترجع إىل جنسيات 

أخرى. وذللك من املهم بناء هوية للربيطاين املسلم.

جيب أن يتم تعزيز القدرات اإلستخباراتية، وتعزيز اللقاءات بني اعئالت 
املقاتلني اذلين خرجوا إىل مناطق الرصاع للحصول ىلع أكرب قدر من املعلومات، 
وجيب أن تكون قنوات االتصال مع هذة العائالت بشلك الئق، تلعزيز أوارص 
اتلعامل من خالل مؤسسات مدنية ال مؤسسات رشطية،  اثلقة، وأن يكون 
مع هذة املؤسسات  ىلع أن تكون املؤسسات الرشطية قد رتبت األمر سابقاً 

املدنية االجتماعية.
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املناسبة  الظروف  يوفر  إطار ترشيىع  تركز ماكفحة اإلرهاب ىلع  أن  جيب 
تلجريم اجلنايات اتلمهيدية، فبانلظر اىل معظم العمليات الىت تمت ىف أوروبا، 
فإن اإلرهابيني قد تم وضعهم حتت املالحظة لكن لم يتم اختاذ قرار قضاىئ 

رادع حبقهم.

جيب اإلعتماد أكرث ىلع مفهوم »الرشطة املجتمعية« أو كما تسميه توصيات 
األمم املتحدة »اخلفارة املجتمعية« الىت تعمل من خالل مشاركة بني الرشطة 

املؤسسات االجتماعية املدنية املحلية.
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حقائق حول السكان المسلمين في أوروبا

تظل من األهمية اتلطرق إىل حجم وتركيبة ومن ثم واقع املسلمون 
يف أوروبا يف ظل احلديث املستمر حول أزماتهم هناك. ومن هنا يطرح 
تقرير مركز مركز بيو لألحباث عدة حقائق فيف حني يشلك املسلمون 
نسبتهم أىلع يف  أن  الساكن. جند  نسبة 5% من إمجايل  أقلية  حىت اآلن 
بعض ابلدلان كفرنسا والسويد. ووفق بعض اتلوقعات من املرجح يف 
العقود القادمة أن تزداد نسبة بأكرث من الضعف. أدت هذه اتلحوالت 
ادليموغرافية بالفعل إىل اضطرابات سياسية واجتماعية يف العديد من 
تلك ابلدلان خاصة يف أعقاب وصول ماليني من طاليب اللجوء وكثري 

منهم من املسلمني. 

يشري اتلقرير إىل أنه ووفق أحدث اتلقديرات الساكنية هناك مخس 
حقائق حول حجم وتركيبة الساكن املسلمني يف أوروبا:

)هناك  أوروبا  يف  املسلمني  من  عدد  أكرب  وأملانيا  فرنسا  يف  يوجد 
وسويرسا(.  الرنويج  إىل  باإلضافة  األورويب  االحتاد  يف  عضو  دولة   28
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منذ منتصف اعم 2016، اكن هناك 5,7 مليون مسلم يف فرنسا )%8,8 
من ساكن ابلالد( و5 ماليني مسلم يف أملانيا )6,1%(. أما دولة االحتاد 
األورويب اليت يشلك املسلمون فيها أكرب نسبة من الساكن فيه قربص: 
ربع  حوايل   300,000 عددهم  ابلالغ  اجلزرية  ادلولة  يف  املسلمون  يشلك 
ساكنها )25,4%(، ومعظمهم من القبارصة األتراك ذوي اجلذور العميقة 

يف قربص )وليسوا حدييث اهلجرة(.

مطرد  بشلك  أوروبا  ساكن  جمموع  من  املسلمني  حصة  تزتايد 
إىل   2010 اعم  منتصف  من  القادمة.  العقود  يف  انلمو  يف  وستستمر 
ارتفعت نسبة املسلمني يف أوروبا بأكرث من  منتصف اعم 2016 وحده 
نقطة مئوية واحدة، وذلك من 3,8% إىل 4,9% )من 19,5 مليون إىل 25,8 
مليون(. وحبلول اعم 2050، يمكن أن تزيد نسبة املسلمني يف القارة عن 
الضعف، تلصل إىل 11,2% أو أكرث، اعتماًدا ىلع مقدار اهلجرة املسموح 
-وهو  دائم  بشلك  املستقبلية  اهلجرة  توقف  حالة  ويف  أوروبا.  إىل  بها 
إىل  املسلمني يف االرتفاع  الساكن  نسبة  بعيد االحتمال- ستستمر  أمر 
اخلصوبة  ومعدالت  الشباب  نسبة  زيادة  بسبب   ،%7,4 بنحو  يقدر  ما 

املرتفعة للمقيمني املسلمني احلايلني يف أوروبا.

من  غريهم  من  أكرث  أطفال  ودليهم  بكثري  أصغر  املسلمون 
أحناء  مجيع  يف  املسلمني  عمر  متوسط    اكن   ،2016 اعم  يف  األوروبيني. 
األوروبيني  بـ 13 اعًما من متوسط   عمر  أي أصغر  30,4 اعًما،  أوروبا 
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اآلخرين )43,8(. بانلظر إىل األمر بطريقة أخرى، فإن 50% من مجيع 
املسلمني األوروبيني تقل أعمارهم عن 30 اعًما، مقارنة بـ 32% من غري 
املسلمني يف أوروبا. باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن يكون دلى املرأة 
املسلمة اتلقليدية يف أوروبا 2,6 طفل، وهو زيادة بنسبة طفل اكمل أكرث 

من متوسط   املرأة غري املسلمة )1,6 طفل(.

يه  اهلجرة  اكنت   ،2016 اعم  ومنتصف   2010 اعم  منتصف  بني 
العامل األكرب اذلي دفع نمو الساكن املسلمني يف أوروبا. جاء ما يقدر 
اللجوء،  أخرى غري طلب  أوروبا ألسباب  إىل  مليون مسلم   2,5 بنحو 
مثل العمل أو اتلعليم. تلىق حوايل 1,3 مليون مسلم )أو من املتوقع أن 
حيصلوا( ىلع وضع الالئج، ما سمح هلم بابلقاء يف أوروبا. يقدر عدد 
املسلمني اذلين اغدروا املنطقة خالل هذه الفرتة بنحو 250000 مسلم. 
اكن  األوروبيني،  املسلمني  بني  اثلانوي:  املحرك  الطبييع  انلمو  واكن 
ر أن  يُقَدّ الفرتة.  الوفيات خالل هذه  هناك 2,9 مليون مولود أكرث من 
زاد  املسلمني، حيث  الساكن  تغيري  ادليين هو اعمل صغري يف  اتلحول 
عدد األشخاص اذلين خرجوا من اإلسالم إىل 160,000 شخص أكرث من 

دخلوا إىل ادلين خالل هذه الفرتة.

حيث  األوروبية  ادلول  عرب  كبري  بشلك  املسلمني  رؤية  ختتلف 
دول   10 يف   2016 اعم  تم  إستطالع  ووفق  باإليديولوجيا.  اآلراء  ترتبط 
سادت اآلراء السلبية عن املسلمني يف رشق وجنوب أوروبا. ومع ذلك، 
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اململكة  يف  املشاركني  اغبلية  من  إجيابيًا  تصنيًفا  املسلمني  عطى 
ُ
أ وإن 

من   %47 أعطي  حني  ويف  وهونلدا.  والسويد  وفرنسا  وأملانيا  املتحدة 
األملان من ايلمني السيايس للمسلمني تصنيًفا سلبيًا، فإن 17% فقط من 
اليسار أعطوا املسلمني تصنيًفا سلبيًا. تبلغ الفجوة بني اليسار وايلمني 

أيًضا حوايل 30 نقطة مئوية يف إيطايلا وايلونان.

المراجع
- 5 facts about the Muslim population in Europe, CONRAD 

HACKETT, 29 NOVEMBER 2017, https://cutt.us/pAEOt

ترمجة	:	مركز	اإلنذار	املبكر
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 أسباب فهم الغرب لإلرهاب »اإلسالمي« 
بشكل خاطئ

فشل  أسباب  حتليله  يف  ادلويلة  العالقات  منتدى  يطرح 
تهافت  يف  األوسط  والرشق  اإلسالم  فهم  يف  الغربية  االسرتاتيجيات 
اتلفسسريات اثلقافية اليت حتمل حتزيات عرقية غربية جتاه املجتمعات 
اإلسالمية ادلينية واتلقليدية. وهو ما يتحتم جتاوزه من أجل مواجهة 

اهلجمات اإلرهابية يف املجتمعات الغربية. وذلك ىلع انلحو اتلايل:

يقول اتلقرير: أصبحت أطروحة »رصاع احلضارات« قديمة الطراز 
اإلسالم  بني  العالقة  بها  نفهم  اليت  الطريقة  تشلك  تزال  ال  ولكنها 
واإلرهاب والرشق األوسط. يف اعم 2019 اكن قد حان الوقت لـ »نسيان 
الرشق األوسط« وتغيري الطريقة اليت ننظر بها إىل اإلسالم. تزعم فريا 
يفكر  اليت  الطريقة  أن  لإلرهاب«،  اجلديد  »الوجه  مقاهلا  يف  مريونوفا 
بها الغربيون يف »اإلرهاب اإلساليم قد عفا عليها الزمن بشلك كبري«، 
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من  مزتايد  بشلك  تأيت  غربية  أهداف  ىلع  اإلرهابية  اهلجمات  وأن 
مقاتيل االحتاد السوفييت السابق، وليس من إسالميي الرشق األوسط. 
»لنسيان  فقط  ليس  حان  قد  الوقت  أن  وتضيف   األفاكر.  هلذه  وفًقا 
اجلوهراين  الطابع  إضفاء  عن  للتوقف  أيًضا  ولكن  األوسط«  الرشق 
ىلع اإلسالم يف الرشق األوسط. بالنسبة ملريونوفا، فإن الزيادة النسبية 
االحتاد  بعد  ما  اعلم  عن  انلاشئة  الغرب  ضد  اإلرهابية  اهلجمات  يف 
ناحية  من  ودويلة.  وإقليمية  وطنية  عوامل  لعدة  نتيجة  يه  السوفييت 
انلاطقة  املناطق  املسلحون من  تنظيم داعش حتول  أخرى، مع صعود 
توافد   ،2017 اعم  »حبلول  إقليمية.  إىل  حملية  اهتمامات  من  بالروسية 
إىل  السابقة  السوفيتية  اجلمهوريات  من  مقاتل   8500 عن  يقل  ال  ما 
 ،2019 اعم  أوائل  يف  اإلسالمية.«  ادلولة  إىل  لالنضمام  والعراق  سوريا 
بعد اهلزيمة شبه الاكملة يف سوريا والعراق، فقدت دولة داعش قوتها 
ومقاتالت  مقاتيل  من  العديد  استسلم  املتشددين.  هلؤالء  وجاذبيتها 
الصارخ  املثال  يظهر  كما  األصلية،  بدلانهم  إىل  العودة  وأرادوا  داعش 
أوجدت  أخرى،  ناحية  من  املتحدة.  اململكة  يف  بيجوم  شاميما  حلالة 
يف  القضائية  للمالحقة  تعرضوا  اذلين  املسلمني  من  املزتايدة  األعداد 
إىل  املحلية  القضايا  املتشددين من  تركزي  آسيا مظالم جديدة تلحويل 

القضايا العابرة للحدود. 

يضيف اتلقرير: ومع ذلك؛ فإن هذا ليس اجتاًها مفاجئًا. يمكن 
الصلة  بسهولة  حيدد  أن  األوسط  الرشق  سياسات  يف  متمرس  لطالب 
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اإليرانية  للثورة  املثال، اكن  اإلقلييم وادلويل. ىلع سبيل  اإلرهاب  بني 
يف اعم 1979 تأثري مبارش ىلع الغزو السوفييت اتلايل ألفغانستان، واذلي 
أدى يف انلهاية إىل صعود املجاهدين، ثم طابلان، اذلي يُنظر إيلهم ىلع 
ال  القرن  العقد األخري من  مثال لإلرهاب اإلساليم اذلي شلّك  أنهم 
قضية  انتقلت  والعرشين،  احلادي  القرن  إىل  العالم  انتقل  عندما   .20
اإلرهاب ولكن مع تطور جديد. تمثل هذا اتلطور يف »أزمة العوملة« 
وانلظام ادلويل الليربايل اجلديد )عدم انلظام(، اليت اكن هلا تأثريات غري 
مسبوقة ىلع اهلجمات اإلرهابية ضد الغرب، والعالقة بني الغرب وما 

يسىم ببايق العالم – اجلنوب العاليم.

ويشري اتلقرير إىل أنه ولقرون، اكن الرشق األوسط هو خالصة بقية 
األساسية  املاكنة  بسبب  نوعها  من  فريدة  منطقة  اعتربت  كما  العالم. 
ىلع  القراء  من  كثري  يعترب  اإلقليمية.  السياسة  يف  لإلسالم  املفرتضة 
دراية بالرواية القديمة عن »رصاع احلضارات« واليت افرتضت انقساًما 
صارًخا بني الغرب وبقية العالم، ومياًل متأصاًل حنو الرصاع بني الغرب 
اخلمسينيات  يف  املصطلح  لويس  برنارد  صاغ  األصل،  يف  واإلسالم. 
إحياءه  أاعد  اذلي  هو  هنتنجتون  صمويل  لكن  املايض،  القرن  من 
وأاعد إدخاهل يف اخلطابات السياسية يف التسعينيات. وُضعت أطروحة 
تم  الشيوعية.  ونهاية  السوفييت  االحتاد  انهيار  أعقاب  يف  هنتنجتون 
اخليار  أنه  ىلع  وادليمقراطية  الليربايلة  لدلولة  الغريب  انلموذج  تقديم 
الوحيد يف ابلحث عن نظام اعليم جديد. ويف الوقت نفسه، اكن يُنظر 
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إىل اتلدخالت السياسية والعسكرية ىلع أنها رضورية تلحقيق تغيريات 
اجتماعية وسياسية يف ابلدلان اإلسالمية يف حقبة ما بعد احلرب ابلاردة. 
لكن لم تفشل هذه اتلدخالت فشاًل ذريًعا فحسب – كما حصل يف 
– ولكنها أنتجت  أفغانستان والعراق وصعود تنظيم ادلولة اإلسالمية 
يبدو يف  تلقاء نفسها لصدام حضارات ىلع ما  نبوءة تتحقق من  أيًضا 

مواجهة اإلرهاب اإلساليم.

وخيلص إىل أنه اغبًلا ما يفرتض أن االسرتاتيجيات الغربية فشلت 
هذه  تشلكت  واتلقليدية.  ادلينية  اإلسالمية  املجتمعات  مجود  بسبب 
اتلفسريات اثلقافية من خالل اتلحزيات العرقية الغربية جتاه اإلسالم 

والرشق األوسط، ما أدى إىل الفهم اخلاطئ للخمسة نقاط اتلايلة.

وـهم	االسالم	املوحد

حبسب تقرير املنتدى فإن املركزية العرقية الغربية تقوم ىلع وهم 
أن اإلسالم موحد ومتجانس. لكن هناك حوايل 1,6 مليار مسلم يف 
املمتدة  املسلمة  املجتمعات  أن  هو  متأخًرا  إال  نلحظه  لم  وما  العالم. 
وتعقيدات  اختالفات  دليها  برتكيا  مروًرا  إندونيسيا  إىل  أبلانيا  من 
مناطق  يف  خمتلفة  سياسية  مسارات  إىل  باإلضافة  ثقافية،  وتناقضات 
العقائدية عن اإلسالم  خمتلفة. خيتلف اإلسالم كمجموعة من انلظم 
السيايس أو اإلسالموية، واذلي يشري لك منهما إىل تلك األيديولوجيات 
واحلراكت اليت تسىع جاهدة تلأسيس نوع من »انلظام اإلساليم« – دولة 
دينية، ورشيعة، وقواعد أخالقية للمسلمني يف املجتمعات والطوائف 
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اإلسالمية. ال يوجد كيان إساليم موحد يتجاوز االختالفات اثلقافية 
واملحيط  إفريقيا وآسيا  الرشق األوسط وشمال  والوطنية واإلقليمية يف 
اهلادئ، وال أهداف موحدة لإلسالموية حتددها جمموعة سياسية معينة.

تراث	االسترشاق

ويقول:  اإلساليم  باإلرهاب  املتعلقة  اتلصورات  إىل  اتلقرير  يرجع 
تم حتديد هذا العرص من خالل هجمات 11 سبتمرب وما يليها يف 7/7 
)نلدن( وتفجريات اسطنبول ومدريد يف بداية القرن احلادي والعرشين. 
املفاهيم  طويل، اكنت  بوقت  اإلساليم  اإلرهاب  قبل عرص  ذلك،  ومع 
»الرشق«  فئة  يف  بالفعل  وضعتهم  قد  للمسلمني  الغربية  واتلصورات 
روايات  أنتجتها  كما  اإلساليم«  »العالم  أو  الرشقية«  »املجتمعات  أو 
االسترشاق. يف نهاية احلرب العاملية األوىل، تم إنشاء الرشق األوسط كـ 
»جغرافيا خيايلة«. ويضيف: تم تصنيف هؤالء األشخاص ىلع أنهم »غري 
يشبه  ما  و«عنيفون«، وهو  و«تقليديني« و«غري عقالنيني«  متحرضين« 
تقريبًا الطريقة اليت تم تعريفهم بها من قبل »االسترشاق« قبل قرنني من 
الزمان. ويف الوقت نفسه، حذر العديد من املفكرين انلقديني قراءهم 
من اهليمنة الغربية وحماوالتها تلأكيد قوتها ضد »اآلخرين« من خالل 
حماولة السيطرة ىلع »قلوبهم وعقوهلم«. بالنسبة ألوئلك اذلين استجابوا 
صعود  يكن  لم  االجتمايع،  انلقد  نظريات  ولقراء  اتلحذيرات  هلذه 
املقاومة للهيمنة الغربية مفاجأة. ويرى اتلقرير أن ما يثري ادلهشة هو 



258

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

أن هذه املعرفة ال تزال ال تترسب إىل املجتمع من خالل وسائل اإلعالم 
السائدة بطريقة نقدية حىت يف القرن احلادي والعرشين. ربما يكون 
هذا ألن وهم اإلسالم الواحد كتهديد للهيمنة الغربية أكرث وضوًحا من 

كونه حقيقيًا.

اإلسالم	كدين	عنيف

يشري اتلقرير إىل أن اتلحزيات العرقية الغربية تؤطر اإلسالم حتًما 
الرشق  تميزي  يتم  حني  يف  العنف.  لقضية  األسايس  املرجع  باعتباره 
عنيًفا،  دينًا  باعتباره  لإلسالم  اجلوهرانية  انلظرة  خالل  من  األوسط 
نادًرا ما يتلىق اتلطرف ادليين واملمارسات العنيفة للمسيحيني وايلهود 
الكتابات  تعد  ملاذا  اتلقرير:  معد  ويتسائل  ماثاًل.  انتقاًدا  واهلندوس 
عن  يشء  أي  ىلع  فعليًا  حتتوي  ال  ادليين  اإلرهاب  حول  املزتايدة 
اهلندويس«.  »اإلرهاب  أو  ايلهودي«  »اإلرهاب  أو  املسييح«  »اإلرهاب 
انلقدية  ادلراسات غري  فإن  اإلسالم كدين عنيف،  من خالل حتديد 
لإلرهاب ترض أكرث ما تنفع يف فهم أسباب اإلرهاب ادلويل. يعد تفريغ 
للك هجوم  واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  اتلارخيية  اخلصائص 
إرهايب قيد ابلحث، باإلضافة إىل ادلوافع اثلقافية وادلينية، أمًرا رضورًيا 

لفهم تعقيد اإلرهاب ادلويل دون اخزتاهل يف سبب بسيط.
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تأثري	ممارسة	القوة	غري	املتاكفئة

األسباب  فهم  من  الغربيني  من  العديد  يمنع  ما  أن  اتلقرير  يرى 
اإلسالم  ىلع  اجلوهراين  الطابع  إضفاء  هو  السلطة  لرصااعت  املعقدة 
والرشق األوسط . ويرشح أكرث ويقول: تُمارس هيالك السلطة اتلارخيية 
والسياسية واالجتماعية واأليديولوجية بشلك غري متاكفئ ليس فقط 
السلطوية  األنظمة  بني  أيًضا  ولكن  والغرب  اإلقليمية  ادلول  بني 
واجلمااعت املهمشة. من دون وضع هيالك السلطة هذه يف سياقها، من 
الصعب فهم ما اذلي يغري فرًدا أو مجاعة باستخدام تكتياكت عنيفة 
واالنضمام إىل مجاعة إرهابية. بالنسبة للبعض، قد يكون السبب هو 
حتدي الوضع الراهن القائم، واحلكومات يف ادلاخل، وابلعض اآلخر حبثًا 
عن العدالة اإلهلية. ولسنوات، ذلا وحبيب اتلقرير فإن عواقب املمارسة 
غري املتاكفئة للسلطة تشلك القضايا الرئيسية يف الرشق األوسط، مثل 
اتلكتياكت  دوافع  تقليص  لكن  والكردية.  الفلسطينية  انلضاالت 
أن  بد  ال   – اإلساليم  باإلرهاب  يسىم  ما   – وحده  ادلين  إىل  العنيفة 
تمتنع مثل هذه  املعقدة لألعمال اإلرهابية.  يفشل يف تفسري األسباب 
احلايلة،  السلطة  هيالك  يف  اتلناسق  عدم  حتليل  عن  االخزتايلة  اآلراء 
الواليات  سيما  وال   – الغربية  اخلارجية  السياسات  أخطاء  وباتلايل، 
اجلنوب  وكذلك  اإلساليم،  العالم  جتاه   – املتحدة  واململكة  املتحدة 

العاليم كلك.
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املسلمني	كإرـهابيني	حمتملني

والروايات  الغربية  اإلعالم  وسائل  من  الكثري  أن  اتلقرير  يرى 
نظر  وجهات  تَبين  تُواصل  املعارصة  السياسة  يف  ايلمينية  الشعبوية 
نمطية  وصور  ومتخلف،  عنيف  كدين  لإلسالم  ما  حد  إىل  تَبسيطية 
فساًدا.  األرض  يف  يسعون  عقالنية  غري  اكئنات  أنهم  ىلع  للمسلمني 
لكن هذه الروايات- حبسب ما يطرحه هذا اتلقرير- تساهم يف حتقيق 
تصوًرا خاطئًا  ناحية، ختلق  أساسني. من  اإلرهاب اإلساليم ىلع  نبوءة 
عن غري املسلمني كاكئنات عقالنية وغري عنيفة ومساملة. بل تساهم 
مثل هذه املعارضة اثلنائية يف الروايات الشعبوية ايلمينية والسياسات 
اآلراء  هذه  تمنع  أخرى،  ناحية  من  العاديني.  للمسلمني  اإلقصائية 
اجلهود اليت تشتد احلاجة إيلها إلفساح املجال إلدراج األصوات املهمشة 
اتلارخيية وغري  اتلفاهمات غري  تنتقد بوضوح  واملنشقة، ويه أصوات 

السياسية واملخزتلة للعنف واإلرهاب اإلساليم.

يف ختام اتلقرير يُشري اكتبه إىل أنه حان الوقت بالفعل لـ »نسيان 
الرشق األوسط« ولكن األهم من ذلك االمتناع عن اتلحزيات العرقية 
واثلقافية، اليت قادت الغربيني إىل إساءة فهم اإلرهاب اإلساليم. ويؤكد 
ىلع أن إضفاء الطابع اجلوهراين ىلع اإلسالم لن يساعد الغرب يف إجياد 
لن  ذلك،  من  العكس  ىلع  املسلمني.  قبل  من  العنف  الستخدام  حل 
حيث  للغرب،  املناهض  اإلرهاب  تعقيد  فهم  إاعقة  إىل  إال  ذلك  يؤدي 
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ينفر  وأيًضا  السوفييت،  االحتاد  بعد  ما  اعلم  من  مزتايد  بشلك  خيرج 
املسلمني العاديني واملتنوعني يف مجيع أحناء العالم.

المراجع
-	 Ayla	Gol,	5	Reasons	Why	the	West	Got	Islamist	Terrorism	Wrong,
E-International Relations, 14 Mar 2019, https://cutt.us/2fJQd

عرض:	مركز	اإلنذار	املبكر





 ملحق )5(
 مسار األموال القطرية في أروقة 

المؤسسات األمريكية

 )CIP( ادلويلة  السياسة  مركز  عن  الصادر  اتلقرير  هذا  يسىع 
اإلدارة  مسارات  يف  القطري  املال  رأس  تأثري  حدود  إستعراض 
األمريكية وحتديد طبيعة اتلأثري القائمة، و كيف اكن اللويب القطري 
رضورًيا تلقريب الواليات املتحدة وقطر من بعضهما ابلعض وذلك من 
خالل حتليل لك تسجيل للوكالء األجانب من قبل املنظمات اليت تعمل 

نيابة عن العمالء يف قطر يف 2018. 

يشري اتلقرير يف ابلدء إىل أن عالقة قطر ظلت هادئة لكن وثيقة 
الصغرية  ادلولة  تمتعت  ويضيف:  عقود.  منذ  املتحدة  الواليات  مع 
وجهات  األمريكية  الرشاكت  مع  عميقة  بعالقات  للنفط  املنتجة 
عن  القطري  االقتصاد  يتغذى  األمريكي.  واجليش  العايل  اتلعليم 
الطبييع، وتشرتك رشاكت انلفط والغاز  طريق صادرات انلفط والغاز 
وىلع  عقود.  منذ  القطريني  مع   – موبيل  إكسون  مثل   – األمريكية 
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الصعيد اتلعلييم، تعد قطر إىل حد بعيد أكرب مانح أجنيب للجامعات 
األمريكية. كما أنها تستضيف الفروع اجلامعية لعدد من اجلامعات 
آند  إيه  تاون وتكساس  ميلون وجورج  ذلك اكرنييج  بما يف  ابلارزة 
إم – يف املدينة اتلعليمية يف ادلوحة. كما تعترب قطر أيًضا موطن ألكرب 
قاعدة عسكرية يف الرشق األوسط يف الُعديد، واليت تستضيف حوايل 

10000 عضو من اجليش األمريكي.

أنه  إال   ،- اتلقرير  -يضيف  القوية  الروابط  هذه  من  الرغم  وىلع   
بعد ميّض مخسة أشهر فقط من تويل ترامب رئاسة الواليات املتحدة، 
انقلبت عالقة قطر ادلافئة مع أمريكا. يف يونيو 2017، قطعت ادلول 
األعضاء يف جملس اتلعاون اخللييج، بقيادة اململكة العربية السعودية 
قطر، اعرضني  مع  ادلبلوماسية  العالقات  املتحدة،  العربية  واإلمارات 
من  أقل  بعد  اإلرهابية.  املنظمات  بتمويل  مرتبطة  قطر  كون  أسبابهم 
اعم، يف 10 أبريل 2018، اتلىق ترامب بأمري قطر يف املكتب ابليضاوي، 
واصفا إياه بأنه »صديق« و »رجل عظيم«. وشكر األمري بدوره الرئيس 
ىلع »دعمنا خالل هذا احلصار«، ىلع حد قوهل. يف تلك األشهر العرشة 
األمريكية  الضغط  مؤسسات  يف  نفوذها  تعزيز  يف  قطر  بدأت  فقط 
بشلك مذهل إلدارة نفوذها يف واشنطن، وهو ما وثقته مبادرة الشفافية 
 )FARA( األجنبية. بتحليل مجيع ملفات قانون تسجيل الوكالء األجانب
اليت قدمتها املنظمات اليت تعمل نيابة عن العمالء يف قطر يف 2018. من 

هذا اتلحليل وجدنا ما ييل:



265

ملحق

قطر يف  أجانب مسجلني دلولة  عملت 33 رشكة خمتلفة كوكالء 
الواليات املتحدة.

تم اإلبالغ عن إنفاق قطر بأكرث من 18 مليون دوالر ىلع رشاكت 
مسجلة دلى سجالت قانون تسجيل الوكالء األجانب.

2472 نشاطاً سياسياً قامت به تلك الرشاكت نيابة عن قطر.

القطريون بماكتب أكرث من ثليث أعضاء  العمالء األجانب  اتصل 
الكونغرس.

ما يقرب من 1000 محلة ترباعت من تلك الرشاكت، بما جمموعه أكرث 
من 1,2 مليون دوالر.

تلىق 59 عضًوا يف الكونغرس مساهمات يف احلمالت من رشاكت 
اتصلت بماكتبهم نيابة عن قطر.

يرى اتلقرير أن العديد من هذه املساهمات واالتصاالت الّسياسية 
تزامن توقيتها بشلك وثيق مع األحداث الرئيسية يف الكوجنرس املتعلقة 
بقطر. ومع ذلك، يرى اتلقرير أن هذه املساهمات قانونية تماًما وفق انلظام 
احلايل تلمويل احلمالت. يضيف: يبدو أن هناك عدًدا من املساهمات 
مرتبطة ارتباًطا مبارًشا باملصالح املحلية ألعضاء الكونغرس. ىلع سبيل 
بييل  بانلائب  لالسرتاتيجيات   Husch Blackwell رشكة  اتصلت  املثال، 
نيابة عن القطريني وقدمت تربًعأ يف محلته يف نفس ايلوم، ويف  لونج، 
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رأس  مسقط  وميسوري،  القطرية  املصالح  بني  ربطت  الوقت  نفس 
لعام  الفلسطيين  ادلويل  اإلرهاب  دعم  منع  لونج. عندما خص »قانون 
2017«، قطر دلعم محاس، حذر هاش بالكويل من أن مرشوع القانون 
بيع أسلحة حمتمل من بوينج إىل قطر،إذ »سيكون هل  يمكن أن يهدد 
ميسوري  والية  يف  مليون  دوالًرا   164 بـ  يقدر  إجيايب  اقتصادي  تأثري 

وسيوفر 3000 وظيفة ذات أجر جيد«.

ىلع الرغم من أن خفوت اخلالف بني دول جملس اتلعاون اخللييج 
مع  خالف  ىلع  نفسها  جتد  قطر  تزال  ال  أنه  -حيث  اتلقرير  -حبسب 
مايو  من  حىت  املتحدة.  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة 
2020، إال أنه ال يزال دلى القطريني أكرث من 24 رشكة ضغط وعالقات 
اعمة ىلع كشوف رواتبهم. لم تسمح عملية اتلأثري املوسعة هذه بإبقاء 
اتلعاون  ودول جملس  قطر  بني  اخلالف  هامش  املتحدة ىلع  الواليات 
اخللييج فقط، ولكن لزيادة العالقات بشلك كبري مع الواليات املتحدة 
وزيادة  الُعديد  يف  األمريكية  العسكرية  القاعدة  ونمو  األمريكية 
اتلجارة بني الواليات املتحدة وقطر بنسبة هائلة تبلغ 35% يف اعم 2019، 

وفًقا للقائم باألعمال يف السفارة األمريكية يف قطر. 

األنشطة	السياسية	اليت	قام	بها	الوكالء	األجانب	القطريني

األجانب  الوكالء  تسجيل  قانون  فإن  اتلقرير  إيله  أشار  ما  حبسب 
يتطلب عمالء أجانب مسجلني لإلبالغ عن مجيع »أنشطتهم السياسية«، 
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شأنه »اتلأثري  من  يشء  أي  لتشمل  اعم  بشلك  القانون  حيددها  واليت 
ىلع أي واكلة أو مسؤول يف حكومة الواليات املتحدة أو أي جزء من 
السياسات املحلية   … املتحدة مع اإلشارة إىل  الواليات  اجلمهور داخل 
أو اخلارجية للواليات املتحدة أو باإلشارة إىل املصالح أو السياسات أو 
أو حزب سيايس  أجنبية  دولة  العامة حلكومة  أو  السياسية  العالقات 
أجنيب«. وهذا يغطي الكثري من أعمال الضغط والعالقات العامة اليت 
نيابة عن عمالئهم األجانب. وباتلايل،  القانون  بها مسجلو هذا  يقوم 
تقدم تقارير هذه األنشطة صورة شاملة إىل حد ما ملا يقوم به املؤثرون 
املسجلون يف القانون يف دولة ما بشلك مجايع، ووفًقا لإليدااعت اليت 
حققوا  لقد   ،2018 اعم  يف  قطر  يف  املسجلون  األجانب  العمالء  قدمها 
 2472 يف  شاركت  بأنها  الرشاكت  أفادت  حتديًدا،  أكرث  وبشلك  الكثري. 
نشاًطا سياسيًا نيابة عن العمالء يف قطر. يف هذا القسم، نقوم بتفصيل 
هذه األنشطة السياسية ابلالغ عددها 2،272، وحتديد املؤسسات األكرث 

 ووسائل اإلعالم وماكتب الكوجنرس.
ً

نشاًطا واملنظمات األكرث اتصاال

الرشاكت	األمريكية	األكرث	نشاًطا	من	حيث	اتلعاون	

وبموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب يشري اتلقرير إىل أنه تم 
تسجيل 33 رشكة أو فرًدا خمتلًفا تلمثيل املصالح القطرية يف وقت ما من 
اعم 2018. واكن نطاق النشاط السيايس اذلي أبلغ عنه هؤالء املسجلني 
هائاًل. من جهة، لم تبلغ بعض الرشاكت عن أي نشاط سيايس ىلع الرغم 
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أفادت  املثال،  سبيل  ىلع  قطر.  حكومة  من  كبرية  إيرادات  تليق  من 
رشكة Ashcroft Law Firm – اليت أسسها انلائب العام السابق للواليات 
أنها   – آشكروفت  جون  األمريكي  والسيناتور  واحلاكم  املتحدة 
تلقت 2,5 مليون دوالر من سفارة دولة قطر، لكنها لم تبلغ عن نشاط 
سيايس واحد، مشرية ببساطة إىل أن الرشكة قد تلقت هذا املبلغ لقاء 
القيام بـ »خدمات قانونية«. يف اجلزء األكرب من هذه املجموعة الواسعة 
للشؤون  مريكوري  رشكة  اكنت  عنها  املبلغ  السياسية  األنشطة  من 
العامة، اليت أفادت عن إجراء 524 نشاًطا سياسيًا نيابة عن القطريني. 
كما يوضح اجلدول 1، اكنت مريكوري الرشكة األكرث نشاطاً من حيث 
األنشطة السياسية املبلغ عنها، لكن تسع رشاكت أخرى أبلغت أيًضا 
عن أكرث من 100 نشاط سيايس تم إجراؤها نيابة عن عمالء قطريني يف 

ملفات هذا القانون لعام 2018.

بني  من  تعد  القطريني  تمثل  اليت  الرشاكت  فإن  اتلقرير  وحبسب 
املتحدة  الواليات  يف  تأثرًيا  األكرث  العامة  والعالقات  الضغط  رشاكت 
نفسها  تصف  ويه  رشكة«مريكوري«،  القائمة  تصدرت  وقد  والعالم. 
بأنها رشكة »استشارات حزبية« وتتباىه بأنها تمتلك ـ22 مكتبًا حول 
يس  يب  وإن  يونيفرسال  و  مايكروسوفت  تشمل  عمالء  وقائمة  العالم 
واألمم املتحدة. انضمت مريكوري إىل قائمة الرشاكت اليت تعمل لصالح 
– ويه  وإيمري  وويل  ماكديرموت  مثل  مثلها مثل رشاكت  القطريني 
واحدة من أكرب رشاكت املحاماة يف العالم، وتمثل 81% من قائمة تصنيف 
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فورتشن ألىلع 100 رشكة– ورشكة هوش بالكويل، اليت دليها أكرث من 
700 حماٍم. ىلع قائمة رواتبها يف الواليات املتحدة فقط. يف حني أن لك 
هذه الرشاكت تلعب أدواًرا مهمة يف إذاكء انلفوذ القطري يف أمريكا، 
قطر. ىلع  أجندة  باتلأكيد تلعزيز  اسرتاتيجيات خمتلفة  تتخذ  أنها  إال 
سبيل املثال، تم توجيه الغابلية العظىم من أعمال مريكوري واليت تبلغ 
369 عمل من أصل أنشطتها املبلغ عنها ابلالغ عددها 524 إىل اتلأثري 
قامت مريكوري  وقد  ابلارزين.  الفكر  الكونغرس وخرباء  أعضاء  ىلع 
بعمل فريد يف تركزيها الشديد ىلع مراكز الفكر، ولكن العديد من 
الضغط ىلع  باملثل ىلع  1 ركزت  اجلدول  املدرجة يف  األخرى  الرشاكت 
ويل  ماكديرموت،  رشاكت  وجهت  اتلحديد،  وجه  ىلع  الكوجنرس. 
أنشطتها  مجيع  جاالجر  وجمموعة  سرتاتيجزي،  ستوننغتون  وإيمري، 

السياسية تقريبًا حنو اتلأثري ىلع الكوجنرس نيابة عن القطريني.

من ناحية أخر حبسب ُمعد اتلقرير : اكنت رشكة بورتالند للعالقات 
العامة تركز بشلك كبري ىلع تشكيل الرسد اإلعاليم نيابة عن احلكومة 
القطرية، حيث تم توجيه 368 من أنشطتها السياسية ابلالغ عددها 382 
إىل الصحفيني ووسائل اإلعالم. اكنت بورتالند أيًضا يف موقف فضول، 
وإن لم يكن فريًدا، للتسجيل يف إطار قانون تسجيل الوكالء األجانب 
تمثيل  إىل  باإلضافة  والسعودية يف اعم 2018.  القطرية  املصالح  تلمثيل 
فوق  اتلعليم  مؤسسة  أيًضا  الرشكة  مثلت  لالتصاالت،  قطر  مكتب 
اجلميع، اليت تأسست من قبل قرينة أمري قطر السابق، الشيخة موزة بنت 
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نارص، ومؤسسة امللك عبد اهلل اليت تروج »حلياة وإرث امللك الراحل« 
 .S.G.R يف اململكة العربية السعودية. مثل بورتالند، تقوم رشاكت مثل
Conover + Gould بتوجيه لك عملهم تقريبًا نيابة عن القطريني يف  و 
وسائل اإلعالم. ويضيف: هناك أيًضا نهج حزيب مؤيد للتأثري القطري 
أنها  يف أمريكا. كما ذكرنا سابًقا، تصف رشكة مريكوري نفسها ىلع 
ميول حزبية  األخرى دليها  الرشاكت  استشارات حزبية. لكن  رشكة 
واضحة. ىلع سبيل املثال، يتمتع لويب قطر بصالت قوية مع اجلمهوريني 
يرأسها مساعد  اليت   ،Stonington Strategyies مثل  من خالل رشاكت 
سابق للسيناتور تيد كروز، نيك موزين، اذلي استعان بـ 250 شخًصا 
للتأثري ىلع ترامب تلغيري موقف الرئيس من قطر. يؤثر القطريون ىلع 
اجلانب اآلخر من خالل رشاكت مثل ماكديرموت وويل وإيمري، اليت 
حتسب ىلع جيم موران، العضو ادليمقرايط السابق يف الكوجنرس عن 
والية فرجينيا، وتعترب من بني مجااعت الضغط اليت تمثل قطر. ليس 
من املستغرب إذن أن يتواصل موران يف الغالب بزمالئه ادليمقراطيني 

السابقني يف الكوجنرس نيابة عن القطريني.

 اجلدول 1: أكرب عرش رشاكت من حيث األنشطة السياسية اليت تم 
اإلبالغ عنها نيابة عن العمالء القطريني يف 2018
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مرات التواصلاسم الشركة
524ميركوري
382بورتالند

249مكدرموت ويل آند إيمري
Stonington Strategies211

Gallagher Group208
Nelson, Mullins, Riley, Scarbor-

ough
153

Husch Blackwell Strategies149
Avenue Strategies Global140

S.G.R139
Conover + Gould Strategic Com-

munications
125

كبرية  اختالفات  بوجود  تتعلق  مهمة  مالحظة  إىل  اتلقرير   يشري 
يف مستوى الشفافية اليت توفرها الرشاكت وفًقا مللفات قانون تسجيل 
الوكالء األجانب، ويرى أن هذا هل تأثري مبارش ىلع قدرة اجلمهور ىلع 
للرشاكت  السيايس  النشاط  مستوى  حتديد  ىلع  وقدرتنا  عملهم  تتبع 
تتطلب  القانون  حتكم  اليت  اللوائح  أن  من  الرغم  ىلع   .1 اجلدول  يف 
من الرشاكت اإلبالغ عن األنشطة إىل »درجة من اخلصوصية الالزمة 
للسماح بتقييم اعم هادف للك خطوة من اخلطوات اهلامة اليت اختذها 
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املسجل تلحقيق أغراض« تمثيله لعميل أجنيب، قدمت بعض الرشاكت 
نيابة عن قطر.  به  العمل اذلي قاموا  أو معدومة عن  معلومات قليلة 
 2,5 تلقت  أنها   Ashcroft Law Firm رشكة  أفادت  اتلقرير:  ويضيف 
نشاط سيايس  تبلغ عن  لم  لكنها  مليون دوالر من سفارة دولة قطر، 
قامت  الرشكة  أن  إىل  ببساطة  مشرية  ملصلحتها،  به  قامت  واحد 
»خبدمات قانونية«. وباملثل، دفعت سفارة دولة قطر لرشاكت بيلسربي، 
شؤون  »يف  السفارة،  ملساعدة  دوالر  ألف   300 بيتمان  شو،  وينرثوب، 
هناك  يكن  »لم  أنه  ذكرت  ذلك  ومع  العامة«،  والشؤون  االتصاالت 
أي نشاط سيايس يمكن اإلبالغ عنه نيابة عن سفارة قطر«. كما لم 
مع  عقدها  يذكر  اليت  فريدالندر،  جمموعة  مثل  أخرى،  رشاكت  تذكر 
أحد املطلعني ىلع انلظام القطري ىلع وجه اتلحديد أن الرشكة »ستقوم 
نشاط  أي  الكوجنرس«،  يف  خمتلفني  أعضاء  مع  اجتمااعت  برتتيب 

سيايس نيابة عن عميلها القطري.

تقوم  اذلي  العمل  حول  معلومات  تقدم  اليت  الرشاكت  بني  وحىت 
تفاوتات  هناك  بأن  اتلقرير   يقول  القطريني،  عمالئها  عن  نيابة  به 
مريكوري،  مثل  الرشاكت،  بعض  تقدم  إذ  عنه.  تكشف  ما  يف  كبرية 
تواصلت  السياسية، وتذكر من  ما ألنشطتها  حسابات شاملة إىل حد 
جهة  من  للتواصل.  ادلقيق  واتلاريخ  ناقشوها،  اليت  والقضايا  معهم، 
ثانية، تقدم رشاكت أخرى، مثل ماكديرموت وويل وإيمري، حسابات 
مفصلة إىل حد ما ملا تم حتقيقه للقطريني، ولكنها تدرج الشهر فقط، 
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وليس ايلوم، اذلي تم فيه إجناز العمل. حىت يطلب الكونغرس أو وزارة 
العدل مستويات مساوية من الشفافية من مسجيل القانون، من اآلمن 
أن نفرتض أن عدًدا األنشطة السياسية اليت تم اإلبالغ عنها هنا عبارة 
عن أرضية، وليس سقًفا، للعمل اذلي قام به عمالء أجانب يف الواليات 

املتحدة نيابة عن قطر

املؤسسات	األمريكية	اليت	تم	االتصال	بها

مجيع  نصف  من  بقليل  أكرث  توجيه  تم   ،2 اجلدول  يوضح  كما 
األنشطة السياسية اليت أبلغ عنها عمالء قطر األجانب – 1251 من بني 
2470 نشاًطا – إىل الكوجنرس، وفًقا لسجالت القانون لعام 2018. اكنت 
توجيه 656  تم  األرجح، حيث  اتلايلة ىلع  أهدافها  اإلعالم يه  وسائل 
اتلواصل  ووسائل  واملطبواعت  واإلذاعة  اتللفزيون  إىل  سياسيًا  نشاًطا 
االجتمايع. يف حني شلكت اتلفاعالت مع الكوجنرس ووسائل اإلعالم 
أكرث من 80% من مجيع األنشطة اليت أبلغ عنها عمالء أجانب قطريون، 
والرأي  الفكر  مؤسسات  مع  مهمة  تفاعالت  أيًضا  دليهم  اكنت  فقد 
واجلامعات   ،)40( اتلنفيذية  السلطة  وواكالت   ،)184( الرحبية  غري 

األمريكية )30(.

اجلدول 2: قائمة أكرث عرش مؤسسات أمريكية رسمية تم االتصال 
بها من جانب الوكالء األجانب القطريني.
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مرات التواصلجهات االتصال

1206ممثلين البيت األبيض
656اإلعالم

245مجلس الشيوخ
184مراكز الفكر والهيئات غير الربحية

40وكالء السلطة التنفيذية
30الجامعات

يه  الشيوخ  وجملس  انلواب  جملس  ماكتب  أن  اتلقرير   يرى 
األهداف األكرث ترجيًحا للنشاط السيايس للعمالء األجانب القطريني، 
اكنت  اتلوايل.  ىلع  مرة   245 و   1206 اتلواصل  تم  ويقول:  أكرث  ويرشح 
بماكتب  لالتصال  بعيد  إىل حد  بها  االستشهاد  تم  اليت  األسباب  أكرث 
الكوجنرس من قبل مجااعت الضغط القطرية يف اعم 2018 تتعلق بوفود 
اليت ساعد عمالء  الرحالت،  إحدى  قطر. وشملت  لزيارة  الكوجنرس 
قطر األجانب ىلع تنظيمها، أعضاء يف اجتماع الكوجنرس مع املسؤولني 
القطريني ىلع هامش منتدى ادلوحة. اكنت الرحالت األخرى جزًءا من 
يعين  ما  وهو   ،)MECEA( املتبادل  واثلقايف  االقتصادي  اتلبادل  قانون 
رسائل  يف  القطري  الضغط  مجااعت  أعضاء  أحد  أوضح  كما  فعليًا، 
الرحلة  تكلفة  دفع  الرحلة: »يتم  يف  يدعوهم  الكوجنرس  أعضاء  إىل 
واثلقايف  االقتصادي  اتلبادل  قانون  قطر« بموجب  حكومة  قبل  من 
املتبادل. يف رحالت كهذه، يتم الضغط ىلع أعضاء وموظيف الكوجنرس 
اذلين  أنفسهم،  األجانب  احلكوميني  املسؤولني  قبل  من  فعال  بشلك 
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والعسكري  السيايس واالقتصادي واتلعلييم  اتلعاون  يفرسون »فوائد 
قاد  اذلي  ووترز،  ملاكسني  وفًقا  وقطر«،  املتحدة  الواليات  بني  العميق 

وفد من احلزبني إىل قطر يف 2019.

للعمالء  السيايس  للنشاط  شيواًع  األكرث  اثلاين  املوضوع  اكن 
إىل  قطر  من  املرة  هذه   – برحلة  أيًضا  مرتبًطا  القطريني  األجانب 
ثاين،  تميم بن محد آل  الشيخ  املتحدة عندما جاء أمري قطر،  الواليات 
إىل واشنطن العاصمة يف أوائل أبريل 2018. وقد ساعد العمالء األجانب 
يف تسهيل الرحلة، وعملوا مع وسائل اإلعالم اليت تغطي رحلة األمري 
لزيادة احلضور يف األحداث الرئيسية. اكن عملهم ناجًحا بشلك ملحوظ. 
وخالل الرحلة، اتلىق األمري يف ابليت األبيض مع ترامب، اذلي وصف 
األمري بأنه »صديق« و »رجل عظيم«، وشكر األمري بدوره الرئيس ىلع 
غرفة  استضافت  الليلة،  تلك  يف  احلصار«.  هذا  خالل  ]قطر[  »دعمنا 
ستيفن  األمريكي  اخلزانة  ووزير  قطر،  أمري  مع  مناسبة  اتلجارة 
منوشني، ووزير اتلجارة األمريكي ويلرب روس، وعرشات من أعضاء 
الكوجنرس اذلين ُدعوا من قبل مجااعت الضغط القطرية. وتعهد األمري 
يف هذا احلدث بمضاعفة استثمارات بالده يف الواليات املتحدة إىل 250 
تسهيل احلضور حفل  األجانب يف  قطر  دور وكالء  تمثل  مليار دوالر. 
خمتلًفا  مثاًل   50 من  أكرث  دعوة  طريق  عن  األمريكية  اتلجارة  غرفة 
إىل  الكوجنرس  رحالت  من  العديد  وتنظيم  الشيوخ  جملس  وأعضاء 
قطر، واكن لك ذلك جمرد جزء من محلة تواصل استثنائية للكوجنرس يف 
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اعم 2018. وىلع العموم، يف اعم 2018، أفادت مجااعت الضغط القطرية 
إدراج  تم  الكونغرس.  أعضاء  مجيع  ثليث  من  أكرث  بماكتب  باالتصال 
ماكتب وجلان الكونغرس األكرث اتصااًل يف اجلدول 3. وىلع الرغم من 
قطر  يف  الضغط  مجااعت  أن  إال  اجلدول،  هذا  ىلع  اجلمهوريون  هيمنة 
املاكتب اجلمهورية وادليموقراطية حبماسة متساوية، وكما  تتواصل مع 
هو موضح أدناه، تقدم مساهمات كبرية للحملة للك من ادليمقراطيني 
واجلمهوريني. ىلع عكس العديد من القضايا يف السياسة األمريكية، 

فإن اتلأثري األجنيب من شأن احلزبني.

اجلدول 3: أكرث عرشة ماكتب وجلان الكوجنرس اليت اتصلت بها 
مجااعت الضغط القطرية

مرات التواصلاملكتب
25لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ

23بيل كيتنج

22بيلي لونج

22كيفين مكارثي

20لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

19روجر ويكر
18مايكل مكول

18جيري كونولي

16جون بوزمان

16فرانك لوبيوندو
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أعضاء  أمىض  اتلقرير-  حبسب   - الفردية  املاكتب  إىل  باإلضافة 
مجااعت الضغط اليت تعمل ملصلحة قطر الكثري من الوقت يف حماولة 
الشئون  وجملس  اخلارجية  العالقات  جلان  يف  املوظفني  ىلع  اتلأثري 
القضايا  الشيوخ، وهما جلنتان رئيسيتان لعدد من  اخلارجية بمجلس 
الشؤون  جلنة  قامت  حتديًدا،  أكرث  وبشلك  القطري.  انلظام  تهم  اليت 
ادلويل  اإلرهاب  دعم  منع  »قانون  بتميزي  انلواب  جملس  يف  اخلارجية 
الفلسطيين«، اذلي انتقد قطر ىلع »تقديم دعم مايل وعسكري كبري« 
حلماس. ومع ذلك، لم يعد مرشوع القانون قانونًا أبًدا، ربما يرجع ذلك 
إىل حد كبري إىل اتصال مجااعت الضغط اليت تعمل ملصلحة قطر بما 
يقرب من عرشين مكتبًا يف جملس انلواب، بما يف ذلك زعيم األغلبية 

يف جملس انلواب كيفني ماكريث، حول مرشوع القانون.

لعمالء  األكرب  الرتكزي  يه  اإلعالم  وسائل  اكنت  الكوجنرس،  بعد 
قطر األجانب. يف املجموع، تم االتصال باملؤسسات اإلعالمية 656 مرة 
من قبل وكالء قطريني يف 2018. ويضم اجلدول رقم 4 أكرث املؤسسات 
اليت  يه  املؤسسات  أكرب  أن  املستغرب  من  وليس   .

ً
اتصاال اإلعالمية 

اتلأثري  لعملية  العامة  العالقات  جانب  من  اهتمام  أكرب  ىلع  حصلت 
سرتيت  وول  تايمز،  نيويورك  مثل  القائمة  تصدرت   ،2018 يف  قطر  يف 
جورنال، وواشنطن بوست. اتصل العمالء األجانب يف قطر بمؤسسات 
أفراد  قبل  من  رأي  مقاالت  نرش  ذلك:  يف  بما  أسباب،  لعدة  إعالمية 
مقابالت  وترتيب  األحداث،  إىل  الصحفيني  ودعوة  القطرية،  العائلة 
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وسائل  ومناقشة  الصحفية،  ابليانات  وتبادل  القطريني،  املسؤولني  مع 
اإلعالم املتعلقة بقطر بشلك اعم.

أجانب  بها وكالء  اتصل  إعالمية  أهم عرش مؤسسات   :4 اجلدول 
قطريون

مرات التواصلاملؤسسات اإلعالمية

67نيويورك تايمز
42وول ستريت جورنال

39واشنطن بوست
33�سي إن إن

31رويترز
McClatchy News22

19هيئة اإلذاعة الوطنية
19أسوشيتد برس

16بوليتيكو
15الراديو الوطني العام

األكرث  اهلدف  أن  اتلقرير  يرى  اإلعالم،  ووسائل  الكونغرس  بعد 
ترجيًحا لوكالء قطر األجانب اكن مراكز الفكر واألحباث يف واشنطن، 
واليت اتصلت بها ىلع األقل 184 مرة، وفًقا لسجالت القانون لعام 2018. 
اكن جزء كبري من هذا العمل يركز ىلع العالقات العامة، ظاهريا لتشكيل 
القصة الصادرة عن مراكز الفكر املرتبطة بقطر. يف حاالت أخرى، اكن 
اتلواصل مرتبًطا بعلماء مراكز األحباث اذلين تمت دعوتهم يف رحالت 
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القطريون  العمالء  ساعد  كما  قطر.  إىل  بالاكمل  اتلاكيلف  مدفوعة 
األجانب ىلع تمهيد الطريق لألحداث يف عدد من مراكز الفكر ابلارزة 
يف العاصمة، وشمل ذلك وزير ادلولة لدلفاع القطري اذلي يتحدث يف 
مؤسسة الرتاث و »تنسيق األحداث« مع مركز ادلراسات االسرتاتيجية 

وادلويلة، مركز ويلسون والعديد من مراكز الفكر األخرى.

 اجلدول 5: أىلع عرشة مراكز حبثية اتصل بها وكالء قطريون

مرات التواصلمركز الفكر واألبحاث

14مجلس العالقات الخارجية

14معهد الواليات املتحدة للسالم

14مركز وودرو ولسون

11مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

New America10

املساـهمات	السياسية	اليت	قام	بها	الوكالء	األجانب

تتبع اتلقرير ابليانات اإلضافية لـقانون تسجيل الوكالء األجانب، 

نيابة  بها  القيام  تم  اليت  السياسية  األنشطة  مجيع  معرفة  بهدف 
األجانب  ووكالئها  الرشاكت  تلك  من  أيًضا  تتطلب  حيث  قطر،  عن 
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املسجلني اإلبالغ عن أي مساهمات سياسية تقدمها. سجل اتلقرير  
مجيع تلك املساهمات اليت أبلغت عنها سجالت الرشاكت العاملة يف 
قطر يف 2018. و الحظ أنه بانلظر إىل فرتات اتلقارير اليت تبلغ ستة أشهر 
من ابليانات اتلكميلية لسجالت القانون، فإن بعض املساهمات اليت 

تم اإلبالغ عنها يف 2018 حدثت بالفعل يف 2017. 

مليون   1,2 عن  قلياًل  يزيد  ما  وحتليل  بتتبع  قمنا  إمجايل،  بشلك 
500 محلة  من  تقديمها ألكرث  تم  اليت  السياسية  املساهمات  من  دوالر 
خمتلفة من قبل الرشاكت اليت تمثل قطر ووكالئها األجانب املسجلني. 
ذهبت هذه املساهمات يف الغالب إىل أعضاء جملس الشيوخ واملمثلني 
ومنافسيهم يف انتخابات 2018. لكن عمالء قطر األجانب أفادوا أيًضا 
نورثام،  ورالف  ديوين  مايك  مثل  الواليات  حلاكم  مساهمات  بتقديم 
العمل  للجان  دوالر   275،000 أعطوا  كما  املحليني.  السياسيني  وحىت 
السيايس، واليت ال يمكن إرجاعها مبارشة إىل املرشحني الفرديني أو 
األحزاب. ومع ذلك، تابعنا ما تبىق من املال. يرسد اجلدول رقم 5 أكرب 

عرشة متلقني ملساهمات احلملة من وكالء قطر األجانب.

اليت  الرشاكت  األوائل ملساهمات من  العرشة  املتلقون   :6 اجلدول 
تمثل قطر
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املبلغاملتلقون

100000اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري

34000لجنة الحملة الديموقراطية ملجلس الشيوخ

14000بوب مينينديز

12700مايك دوين

11000دين هيلر

10000بول رايان

$8,987رالف نورثام

$8,600جون تيستر

$8,250مارشا بالكبيرن

$8,100ميت رومني

واكنت اللجنة الوطنية اجلمهورية )RNC( أكرب املتلقني للمساهمات 
من  دوالر   100000 تلقت  واليت  القطريني،  تمثل  اليت  الرشاكت  من 
القائمة جلنة محلة جملس الشيوخ ادليمقرايط  املساهمات. ويتبعها يف 
القائمة  تمتلئ  القطرية.  الرشاكت  من   $34،900 تلقت  اليت   ،)DSCC(
ابلارزين  الشيوخ  جملس  أعضاء  من  احلزبني  من  بقائمة  املتبقية 
تم  حني  يف  رايان.  بول  السابق  انلواب  جملس  ورئيس  واملحافظني 
تسجيل 33 رشكة بموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب للعمل لصالح 
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القطريني يف اعم 2018، جاءت مجيع ترباعت احلمالت اليت قدمتها تلك 
الرشاكت تقريبًا من الرشاكت اخلمس املدرجة يف اجلدول رقم 7 فقط.

اجلدول 7: مساهمات من قبل الرشاكت املسجلة يف قانون تسجيل 
الوكالء األجانب اليت تمثل قطر

املساهمات الكليةالشركة

Scarborough & Nelson, Mullins, Riley505,844$

Squire, Patton, Boggs LLC268,020$

Ballard Partners144,300$

Mercury Public Affairs LLC47,427$

Venable LLC37,234$

أحد االجتاهات الظاهرة -حبسب اتلقرير- هو أن مجيع الرشاكت 
املدرجة يف اجلدول رقم 5 أكرب بكثري من الرشاكت األخرى اليت تمثل 
القطريني، ذللك هناك ببساطة املزيد من املوارد يف هذه الرشاكت اليت 
تم ختصيصها للترباعت. هناك اجتاه آخر واضح يف بيانات املساهمات 
هذه هو أن املاحنني األفراد يف هذه الرشاكت أعضاء يف الغالب يف حزب 
سيايس واحد، ولكن بشلك اعم، ال يبدو أن هناك حتزًيا حزبيًا قوًيا 
فيما يتعلق بمن يتربع من الوكالء األجانب اذلين يعملون يف الرشاكت 
من  نفوذ  عملية  قطر  مجعت  سابًقا،  ذكرنا  كما  قطر.  تستأجرها  اليت 
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عن   6 اجلدول  يف  املدرجة  الرشاكت  أفادت  كما  واشنطن.  يف  احلزبني 
وكما هو  القطريني،  نيابة عن  السيايس  النشاط  بعض أىلع مستويات 
مساهمات  بني  قوًيا  ارتباًطا  هناك  أن  يبدو  أدناه،  باتلفصيل  موضح 
احلملة واألنشطة السياسية اليت تتم نيابة عن القطريني بالنسبة للعديد 

من هذه الرشاكت.

ربط	األنشطة	السياسية	باتلرباعت

للحمالت  السياسية واتلرباعت  املنفصل لألنشطة  للتحليل  وةفقا 
أن  إىل  اتلقرير  يكشف  قطر  دلى  العاملة  الرشاكت  تقدمها  اليت 
مجااعت الضغط يف قطر اغبًلا ما تقدم مساهمات يف احلملة إىل نفس 
رشاكت  القطريني.  عن  نيابة  بهم  يتصلون  اذلين  الكوجنرس  أعضاء 
مسجلة بموجب قانون تسجيل الوكالء األجانب تلمثيل القطريني اذلين 
قدموا 92 ترباًع، بإمجايل 118000 دوالر، ألعضاء الكوجنرس اذلين اتصلوا 
بهم نيابة عن القطريني. وبشلك إمجايل، تلىق 59 عضًوا يف الكوجنرس 
اليت  اتلابعة هلا،  الضغط  أو مجااعت  ترباعت يف احلمالت من رشاكت، 

اتصلت بهم نيابة عن قطر.

الرشاكت  من  األموال  تلدفق  متحفظ  تقدير  جمرد  هذا  ويضيف: 
اليت تمثل القطريني إىل أعضاء الكوجنرس اذلين اتصلوا بهم نيابة عن 
قطر. من 1,2 مليون دوالر من ترباعت احلملة اليت تتبعناها، ال يمكن 
تقديم  تم  الكوجنرس.  يف  فرديني  ألعضاء  نصفها  من  يقرب  ما  تتبع 
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هذه األموال إىل جلنة العمل السيايس، واملنظمات احلزبية مثل اللجنة 
الوطنية للحزب اجلمهوري وجلنة احلملة ادليموقراطية ملجلس الشيوخ 
ومسؤويل ادلولة مثل املحافظني، واملتنافسني يف انتخابات 2018 اذلين 
لم يكونوا أعضاء يف الكوجنرس. وتعكس هذه ابليانات أيًضا ترباعت 
احلملة املبارشة اليت يتم إجراؤها من هؤالء الوكالء ألعضاء الكوجنرس 
واليت  ابليانات،  جتميع  مثل  األخرى  األموال  مجع  أنشطة  تعكس  وال 
تسمح جلمااعت الضغط بطلب مساهمات للمرشحني من األصدقاء أو 
العائلة أو أي شخص آخر. ما جنده هنا، إذن، هو أن ما يقرب من واحدة 
من لك ستة محالت تربع لعضو حايل يف الكوجنرس قد ذهبت إىل عضو 
القطريني.  نيابة عن  نفسها  الرشكة  قبل هذه  من  بمكتبه  االتصال  تم 
عالوة ىلع ذلك، فإن توقيت هذه اتلرباعت واضح بشلك خاص – وقد 
جاء تربع ثالث يف غضون شهر من اتصال مجااعت الضغط بمكتب هذا 
العضو، ويف ثالث حاالت، قدمت الرشاكت مساهمات يف احلملة لعضو 
يف الكوجنرس يف نفس ايلوم اذلي اتصلت فيه بهم نيابة عن عميلهم 
والسيناتور  لوف،  ميا  لونج،  بييل  انلواب  هم  األعضاء  هؤالء  القطري. 

روب بورتمان.

مساـهمات	ايلوم	الواحد	اليت	يقوم	بها	الوكالء	األجانب

يالحظ اتلقرير قيام الوكالء األجانب باتباع نهج تقديم مساهمات 
تواصل   ،2018 مارس   6 يف  ايلوم.  نفس  يف  خمتلفني  لسياسيني  مايلة 
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جريح هارتيل من رشكة هاش بالكويل سرتاتيجزي مع مكتب انلائب 
الكونغرس  ناقش هارتيل رحلة عضو  نيابة عن سفارة قطر.  لونغ  بييل 
يف  اتلواصل  هذا  عن  اإلبالغ  تم  الوف.  رئيس  مع  قطر  إىل  القادمة 
هاش  برشكة  اخلاص  األجانب  الوكالء  تسجيل  قانون  قانون  سجالت 
دوالر  ألف   500 بقيمة  محلة  مع  جنب  إىل  جنبًا  سرتاتيجزي  بالكويل 
قدمتها الرشكة إىل لونج يف نفس ايلوم بالضبط. أبلغ هارتيل نفسه عن 
تقديم تربع بقيمة 2،000 دوالر للسيناتور لونج يف 22 مارس وتربع آخر 
بقطر  لونج  اتلىق  شهر،  من  أقل  بعد  مارس.   23 يف  للونج  دوالر   3600
مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية. وقد اتصلت هاش بالكويل 
القطرية  املصالح  لربط  القطريني،  عن  نيابة  بلونج،  سابًقا  سرتاتيجزي 
بميسوري، مسقط رأس لونج. عندما خص »قانون منع دعم اإلرهاب 
قد  الرشكة  أن  إذ  محاس،  بدعم  قطر   ،″2017 لعام  الفلسطيين  ادلويل 
حمتملة  أسلحة  بيع  يهدد  أن  يمكن  القانون  مرشوع  أن  من  حذرت 
 3000 إىل خسارة  بدوره  اذلي سيؤدي  األمر  قطر،  إىل  بوينج  من رشكة 
وظيفة يف والية مزيوري. جيسد هذا االتصال واملساهمة يف نفس ايلوم 
العالقة القوية بني اتلواصل مع الكوجنرس اذلي قامت به رشكة هاش 
بالكويل نيابة عن القطريني واحلمالت اليت ساهمت فيها الرشكة. يف 
الواقع، باإلضافة إىل لونج، تلىق ستة أعضاء ىلع األقل يف الكوجنرس- 
روثرفورد،  وجون  الهود،  ودارين  جونسون،  ورون  اكرتر،  جون  وهم 
وجيسون سميث، وروجر ويكر – ترباعت من رشكة هاش بالكويل أو 
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أحد عمالء قطر اليت يمكن أن تتصل برشكتهم يف غضون أسبوعني. 
لم تكن هوش بالكويل يه الرشكة الوحيدة اليت اكنت تقدم ترباعت 
يف احلملة ألعضاء الكونغرس، ولكنها اكنت تتواصل نيابة عن قطر. إذ 
ذهبت ترباعت محلة Gallagher Group بشلك حرصي تقريبًا إىل أعضاء 

الكوجنرس اذلين اتصلت الرشكة بهم نيابة عن سفارة قطر. 

يف 16 مايو 2018 ، اتلىق جيمس جاالجر، مؤسس جمموعة جاالجر، 
مع انلائبة السابقة ميا لوف نيابة عن سفارة قطر ملناقشة »مبادرات قطر / 
هاييت«. ويف نفس ايلوم، تربعت رشكة جيمس اغالغر بـ 500 ألف دوالر 
من  القانون  سجالت  إليدااعت  وفًقا  لوف،  ميا  انتخاب  إاعدة  حلملة 
جمموعة جاالجر. لم تكن هذه يه املرة األخرية اليت قدم فيه جاالجر 
ترباًع يف احلملة لعضو يف نفس ايلوم اذلي اتصل فيه بمكتبهم نيابة عن 
القطريني. يف 6 سبتمرب 2018، اتلىق جاالجر مع واين جونز، مستشار 
قاعدة  ختص  مسائل  ملناقشة  بورتمان،  روب  للسناتور  القويم  األمن 
الُعديد اجلوية واخلطوط اجلوية القطرية. يف نفس ايلوم اذلي اتلىق فيه 
بورتمان  السناتور  حلملة  دوالر  ألف   500 بـ  تربع  جونز،  مع  جاالجر 
القانون اخلاص بمجموعة جاالجر.  االنتخابية، وفًقا إليداع سجالت 
يف اعم 2019، أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية أنها منحت عقًدا مرحبًا 
GE Aviation، ومقرها يف أوهايو، ملحراكت الطائرات، وأوضح  لرشكة 
بورتمان أن »هذا العقد سيفيد GE ومدينيت سينسينايت«. يف العديد من 
األمثلة األخرى، تتطابق مساهمات محلة جاالجر ألعضاء الكونغرس 
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نيابة  األعضاء  هؤالء  بماكتب  االتصال  عند  للغاية  وثيق  بشلك  معه 
عن القطريني. يف 26 سبتمرب 2018، اتلىق جاالجر بانلائب السابق دانا 
روهربارش دلعم »حتديث قطر« وقدم ترباًع بقيمة 500 ألف دوالر حلملة 
السابق ملقابلته مع  أيام. يف ايلوم  انتخاب روهرابارش بعد أربعة  إاعدة 
روهرابارش، يف 25 سبتمرب 2018، ساهم جاالجر يف محلة إاعدة انتخاب 
السناتور مارثا ماكسيل، اليت قابلها قبل أيام فقط نيابة عن قطر. بعد 
مايك  بانلائب  جاالجر  اتلىق   ،2018 أكتوبر   4 ويف  قصري،  بوقت  ذلك 
جاالجر ملناقشة ما يمكن فعله من أجل قطر، وقدم هل ترباًع بعد أحد 
تقديم  عن  جاالجر  أفاد  العموم،  ىلع  أكتوبر.   15 يف  فقط  يوًما  عرش 
فقط يف اعم 2018 وخالل شهر من لك تربع  لسبعة سياسيني  ترباعت 

اتلىق بها مجيعهم باستثناء واحد نيابة عن القطريني.

اخلالصة:	نفوذ	قطر	يف	أمريكا	ايلوم

القطري  اتلأثري  من  فقط  واحًدا  جزًءا  يوثق  أنه  إىل  اتلقرير  يؤكد 
يف الواليات املتحدة. ىلع سبيل املثال، حيث ناقش هذا اتلقرير بشلك 
طفيف فقط حقيقة أن قطر يه واحدة من أكرب اجلهات املاحنة األجنبية 
ملراكز األحباث يف واشنطن ولم يناقش ىلع اإلطالق أن قطر قد صارت 
إىل حد بعيد أكرب مانح أجنيب للجامعات األمريكية. ومع ذلك، فإن 

عملية اتلأثري القطري اليت تم اإلبالغ عنها هنا هائلة، حيث؛
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عملت 33 رشكة خمتلفة كوكالء أجانب مسجلني دلولة قطر يف 
الواليات املتحدة؛

تم اإلبالغ عن إنفاق قطر بأكرث من 18 مليون دوالر ىلع رشاكت 
مسجلة دلى سجالت قانون تسجيل الوكالء األجانب

2472نشاطاً سياسياً قامت به تلك الرشاكت نيابة عن قطر.

مجيع  ثليث  من  أكرث  بماكتب  القطريون  األجانب  العمالء  اتصل 
أعضاء الكونغرس.

ما يقرب من 1000 محلة ترباعت من تلك الرشاكت، بما جمموعه أكرث 
من 1,2 مليون دوالر

تلىق 59 عضًوا يف الكونغرس مساهمات يف احلمالت من رشاكت 
اتصلت بماكتبهم نيابة عن قطر

السياسية  العديد من هذه املساهمات واالتصاالت  تزامن توقيت 
املتعلقة بقطر. ومع  الرئيسية يف الكوجنرس  بشلك وثيق مع األحداث 
تلمويل  احلايل  نظامنا  يف  تماًما  قانونية  املساهمات  هذه  فإن  ذلك، 
أيًضا.  ترتاجع  لم  هنا  املوثقة  االستثنايئ  اتلأثري  عملية  إن  احلمالت. 
حىت مايو 2020، ال يزال دلى القطريني أكرث من عرشين رشكة للضغط 
العملية  قائمة رواتبهم. وقد سمحت هذه  ورشاكت عالقات اعمة ىلع 
هامش  ىلع  املتحدة  الواليات  بإبقاء  فقط  ليس  لقطر  اتلأثري  الواسعة 
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العالقات  لزيادة  ولكن  اخللييج،  اتلعاون  جملس  دول  بني  اخلالف 
يف  األمريكية  العسكرية  القاعدة  كبري.  بشلك  املتحدة  الواليات  مع 
تزداد بشلك  املتحدة وقطر  الواليات  أن اتلجارة بني  تنمو كما  العديد 
كبري إذ وصلت حىت 35% يف 2019 حسب القائم باألعمال يف السفارة 
األمريكية يف قطر. ويمكن القول إن العالقات بني الواليات املتحدة 
وقطر صارت أفضل ما اكنت عليه منذ عقود، ولعبت رشاكت الضغط 
والعالقات العامة املوجودة ىلع قائمة الرواتب القطرية دون شك دوًرا 
رئيسيًا يف جعل ذلك مكنًا. واستناداً إىل الرشاكت املسجلة يف سجالت 
القطريني،  لصالح  تعمل  تزال  ال  اليت  األجانب  الوكالء  تسجيل  قانون 

يبدو أن عملية اتلأثري القطري االستثنائية هذه باقية.

المراجع
- THE QATAR LOBBY IN WASHINGTON,CENTER FOR 

INTERNATIONAL POLICY, May 2020, https://cutt.us/nHnib

عرض:	أمحد	يليث





القسم السادس

نحو تفكيك حالة العنف

ىلع الرغم من تعدد مغذيات حالة العنف يف املجتمعات اإلسالمية إىل أن 
قدرة  إىل  إضافة  بلقائها  كمغذيات  تعمل  حواضن  إىل  يشري  استمراها  أسباب 
ذاتية تللك اتلنظيمات ىلع االستفادة من أي أزمات جمتمعية أو أحداث اعمة يف 
سبيل إاعدة إنتشارها، وترسيخ حضورها كأمر واقع رغم خمتلف االسرتاتيجيات 

اليت تتم ملواجهتها.

وأزماتهم  الشباب  احتياجات  استغالل  ىلع  العنف  تنظيمات  عملت 
حلشدهم لصالح مرشوعها املتطرف وهو ما وفر هلا إىل حد ما حاضنة اجتماعية 
املجتمعات  تنمية شاملة يف  وزخم سيايس، وهو ما جيعلنا نشري إىل ان حتقيق 

يمثل مدخاًل مهما ملواجهة وتفكيك حالة الغنف القائمة  أو املحتملة.

كما ان بناء ويع ديين حقييق يسهم يف حتجيم مساخات تغلغل اخلطابات 
األصويلة اليت تتغذى ىلع الكوارث واألوبئة وتعمل ىلع تعميق شعور االثم دلى 
الفرد بما جيعله خاضعا ملنظومه فكرية غيبية غري عقالنية ومشوهة تسهم يف 
اآلثام واملعايص.  الكوارث كأداة تطهر من  ترسيخ فكرة  للتطرف عرب  حتويله 
املتطرفة  اتلنظيمات  ملختلف  حيوًيا  مدخاًل  العامة  الكوارث  جيعل  ما  وهو 

إلاعدة االنتشار وحشد أتباعها.





)1(
 الثغرة المفيدة: كيف ساهم ضعف 

التصنيع في نمو تنظيمات العنف األصولي؟

جمدي	عبد	اهلادي

لم تكن تنظيمات العنف األصويل تلحظى بكل هذا الوجود االجتمايع 
عملت  حيث  توّسعها.  خدم  مالئم  اجتمايع  سياق  لوال  السيايس  والزخم 
لصالح  اثلغرات  من  العديد  واستغالل  ترويض  ىلع  هذه  العنف  تنظيمات 
عقود  طوال  اإلرهابية  عملياتها  تنفيذ  ولتسهيل  املتطرف  الفكري  مرشوعها 

مضت.

تصنيع	وحتّض:	ادليناميات	اتلارخيية	للتنمية	الرأسمايلة

حيّدد بعض منّظرو اتلطور االقتصادي واالجتمايع جمموعة من اتلحوالت 
ورغم  احلديث،  الرأسمايل  انلمو  وطبيعة  شلك  وجتّسد  حتقق  اليت  املرتابطة 
اخلالفات يف تفاصيل هذه اتلحوالت ويف ترتيبها ويف طبيعة وشلك الرتابطات 
بينها، إال أنه يمكن إجيازها يف مسارين، خيتلفان حبسب انلمط العام للنمو، 
فإما تتخذ مسار نمط نمو »اتلصنيع املستقل«، أو مسار نمط نمو »فخ املوارد«، 
وذلك ىلع سبيل اتلجريد انلظري العام بالطبع، فما بني انلمطني توجد مئات 
بينهما، لكن بميل ألحدهما أكرث من اآلخر.  املختلفة  اتلويلفات واتللّونات 
أما نمط اتلصنيع املستقل فيقوم ىلع دولة تنموية تعزز اتلنوع اتلنافيس، بدفع 
يعزز  بما  منخفض؛  فردي  دخل  مستوى  عند  املؤسيس  واإلصالح  اتلصنيع 
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توّسع الصناعة اتلحويلية كثيفة العمالة املوّجهة للتصدير؛ ومن ثم االستيعاب 
الرسيع لفائض العمل الرييف ودفع سوق العمل نلقطة حتّوهل، أي ارتفاع األجور 
واالجتاه للرسملة وتنويع النشاط الصنايع، وذلك ضمن جمموعة من اتلحوالت 

االقتصادية-االجتماعية تشمل:

معدل  واخنفاض  الساكين  اتلحّول  ثم  ومن  واتلحرّض؛  اتلصنيع  تسارع   -
اإلاعلة وارتفاع معدل االدخار.

واالهتمام  السياسية  املشاركة  رضورة  تزايد  وباتلايل  االقتصاد؛  تعّقد   -
بالكفاءة وماكفحة السيع للريع.

واخنفاض  املهارات  تزايد  مع  ادلخل،  توزيع  وحتّسن  العمل  سوق  ضبط   -
وحبيث  واالجتمايع؛  البرشي  املال  رأس  برتاكم  الصفقات  تكايلف 
وتماسك  والسياسية  االقتصادية  للمقرطة  اجتاه  سبق  ما  لك  عن  ينتج 

للسياسة االقتصادية واستقالهلا وعداتلها النسبية.

يف املقابل، يقوم نمط فخ املوارد ىلع تطاول االعتماد ىلع صادرات السلع 
األويلة، بما يؤدي إىل تأخري ملرحلة اتلصنيع كثيف العمالة )حمّرك اتلحوالت 
األسايس يف انلمط انلقيض(؛ ما يؤدي إىل اجتاهات مناقضة الجتاهات انلمط 

السابق، أهمها:

جتاه اتلنويع اإلنتايج لسلع أو مصادر دخل أّويلة أخرى.  -

بطء أو تراجع اتلصنيع واتلحرّض.  -
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تأخر اتلحول الساكين وبطء اخنفاض معدل اإلاعلة بنتاجئهما.  -

تأخر نقطة انقالب سوق العمل، أي تزايد فائض العمل الرييف مع تزايد   -
واتلوترات  ادلخل  تفاوت  وتزايد  هل  املدن  استيعاب  دون  من  الساكن 
تسمح  أويلجاركية،  دولة  انلمط  بهذا  يرتبط  ما  واعدًة  االجتماعية، 
بممارسات السيع للريع، وتعزيز املصالح الفئوية ىلع حساب السياسات 
املتماسكة، وقد تفرض سياسة محاية حتيم االحتاكرات الصناعية دون أن 

تنّميها لغياب املنافسة.

ترتب	ىلع	ـهذا	انلمط	عدة	نتائج	أبرزـها:

انتقال املوارد إىل القطااعت املحلية غري اإلجتارية حمدودة الكفاءة.  -

والعوائد  املحدودة  اتلنافسية  ذات  السلع  ىلع  االقتصاد  اعتماد  تزايد   -
املتناقصة.

تزايد هشاشة االقتصاد واعتماده ىلع اخلارج.  -

املادي واالجتمايع  املال  اتلفاوت االقتصادي وبطء تراكم رأس  تزايد   -
والبرشي.

تزايد ابلطالة وتشّوه توزيع ادلخل واألصول االجتماعية لصالح األقليات   -
املسيطرة سياسياً؛ ومن ثم  تزايد الفقر واتلهميش االقتصادي واالجتمايع؛ 

ومعهما تفاقم االنقسامات االجتماعية واتلوترات السياسية.
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وبانلظر يف لٍك من انلمطني أو املسارين، نالحظ أهمية خاصة للتحوالت اليت 
تطرأ ىلع أهمية تكوين القطااعت االقتصادية )اتلحّول الصنايع(، وتوظيف 
فائض العمل الزرايع )حتّول سوق العمل(، وحتّول الطبقات العاملة والوسطى 
)اتلحّول الطبيق(، وحتّول معدالت انلمو الساكين )اتلحّول ادليموغرايف(، وىه 
اتلحّوالت اليت سنتبنّي كيف أسهمت يف حالة مرص، باحنرافها باجتاه نمط نمو 
نلمو  االجتماعية  األرضية  تكوين  يف  بيانه،  سييل  ما  ىلع  املذكور  املوارد  فخ 

حراكت العنف األصويل.

اتلصنيع	اهلاميش:	االحنراف	اتلارييخ	للمسار	اتلنموي	املرصي

الساحنة  اتلصنيع  وفرصة  مرص،  وبنك  حرب  طلعت  حماوالت  اكفة  رغم 
إبان احلرب العاملية األوىل، لم تنل الصناعة املرصية فرصة كبرية تلجاوز نطاق 
أواسط  مسدودة  آلفاق  وصوهلا  األسوأ  اكن  بل  اخلفيف،  االستهاليك  اتلصنيع 
األربعينات، باكتسابها بعض املالمح االحتاكرية املبكرة جًدا بالنسبة لصناعة 
ويلدة؛ ما أفقدها مزايا اتلنافسية من تطوير تكنولويج ومزايا خارجية..إلخ، 
كذا باختناقها بالسوق املحلية الضيقة بسبب الفقر الواسع يف الريف واالختالل 
توزيع  الشديد يف هيلك  االختالل  بسبب  والرثوات  ادلخول  توزيع  الشديد يف 
ملكية األرايض قبل ثورة يويلو 1952م. ومع املحاولة انلارصية للتصنيع، اليت 
اعنت ثغرات كبرية ، فضاًل عن عدم اكتماهلا ، لم يتغرّي الوضع جذرًيا باجتاه 
بناء اقتصاد صنايع حديث، بل مالت مرص منذ انفتاح السبعينات، ومع آثار 
بدًلا  ليست  كونها  رغم  املوارد،  فخ  نمو  نمط  من  لالقرتاب  انلفطية  الطفرة 
واملعونات  باخلليج  العاملني املرصيني  بسبب حتويالت  انلفطية،  باملوارد  غنيًا 
القطااعت  أهمية  تزايد  عن  فضاًل   ، املوارد  هذه  خلق  يف  ساهمت  والقروض 
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من  لعديد  االقتصاد؛  يف  وعقارات..إلخ  وجتارة  سياحة  من  والريعية  اخلدمية 
األسباب ما ال دايع للتوّسع فيه يف هذا السياق، لكن اكنت نتيجته بالُمجمل 
تعّزز هامشية اتلصنيع يف مرص، وغلبة اخلدمات ورأس املال اتلجاري؛ بشلك 

لعب دوًرا كبرًيا يف طبيعة اتلحّوالت األربعة األساسية املذكورة أعاله.

الصناعة ىلع أقىص تقدير نسبة 40% من  لم تتجاوز  الزراعة،  رغم تراجع 
انلاتج املحيل اإلمجايل، وبلغت اتلحويلية منها نسبة 15% منه، لتساهم اخلدمات 
بما يزيد عن نصفه، وهكذا لم يتحقق اتلحّول الصنايع، مع ما ذللك من أثر ىلع 
عجز سوق السلع؛ ومن ثم العجز اتلجاري املزمن، فضاًل عن ضعف القدرة 
باخنفاض  والريعية  اخلدمية  القطااعت  تتسم  حيث  العمل،  فرص  تويلد  ىلع 

معدالت التشغيل إىل االستثمار،

قوة  يف  الزراعة  حصة  باخنفاض  الريف،  من  الزرايع  العمل  فائض  خرج 
العمل، دون أن تستوعب الصناعة معظمها، فحظت اخلدمات بأكرث من نصف 
مع  تارخييًا،  الُمفرتض  بشلكه  العمل  لم حيدث حتّول سوق  العمل، وهكذا  قوة 
لعملية  كبري  وتشّوه  الرسيم،  غري  والقطاع  اخلدمية  العمالة  يف  شديد  تضخم 

اتلحرّض بعدم ارتباطها بتحّول صنايع حقييق يف سوق العمل،

اختل اتلحّول الطبيق برافدين أساسيني، هما أواًل ادلعم احلكويم باتلعليم 
واتلوظيف اذلي أدى نلمو ُمصطنع للطبقة الوسطى فرتة انلارصية وما بيق منها، 
وثانيًا فوائض العمل باخلليج اليت عّمقت ودعمت األثر السابق بروافد أخرى، 
خاًصة بتحول اتلعليم اذلي قدمته ادلولة لرأسمال برشي استفاد منه العاملني 
باخلارج وادلولة بالطبع؛ ما نتج عنه يف اجلملة طبقة وسطى ُمصطنعة تمتلك 

بعض الفوائض املايلة، لكن بثقافة تقليدية وبدون قيم العرص الصنايع.
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استطال اتلحّول ادليموغرايف، باحتجاز مرص يف املرحلة اثلانية منه، مرحلة 
اخنفاض معدل الوفيات مع استمرار معدل املوايلد بالزيادة؛ ما قفز بعدد الساكن 
ما  العالم،  املجتمعات شبابًا يف  أكرث  أحد  قرن؛ وجعل مرص  أضعافًا يف ظرف 
العجز  والُمقنعة، يف ظل حالة  السافرة  للبطالة  الواسع  اتلفيّش  اكن هل دور يف 
االقتصادي عن تويلد وظائف، مع ضعف اتلصنيع وغلبة اخلدماتية والريعية 

املذكورة آنًفا.

كيف	استفاد	اإلسالم	السيايس	من	ـهذه	اتلحوالت؟

نالحظ  املذكورة؛  األربعة  اتلحوالت  تشّوه  نلتائج  لكية  اجتماعية  بنظرة 
مع  للتفاعل  الاكيف  اتلعليم  من  بقدر  حظى  شاب  ساكين  بهيلك  جمتمع  تبلور 
العالم وتكوين وجهة نظر مهما اكن تواضعها، ثم انتقل للحرض دون أن جيد 
منه  كبرية  قطااعت  تلعاين  خصوًصا؛  الصناعة  ويف  عموًما،  اكفية  عمل  فرص 
والُمقنعة ويلعمل يف قطااعت خدمية وريعية يف أحسن  احلقيقية  ابلطالة  من 
الصناعة  يف  عمله  لعدم  اتلقليدية؛  الريفية  بثقافته  حيتفظ  وباتلايل  األحوال، 

احلديثة بطبيعتها األكرث علمية ووعيها األكرث حداثية.

شلّكت هذه األرضية العامة جلماهريية األصويلة ادلينية بمنطق االقتصاد 
السيايس، بعيداً عن اثلقافوية االسترشاقية الُمبتذلة، إذ يكمن جوهر األزمة 
ىلع  بالعالم،  ويع  كنمط  األصويلة  تلك  واستمرار  تأثري  استرشاء  تفرّس  اليت 
اإلنتاج؛ ومن  اإلنتاج وعالقات  االنفصال بني قوى  مستوى أكرث جتريًدا، يف 
ابلىن  تطور  ركود  الفوقية مع  واملؤسسية  الفكرية  ابلىن  تطّور  آيلات  تعّطل  ثم 
اإلنتاجية اتلحتية، أي كما أسلفنا يف الفشل اتلنموي بصفة اعمة، اذلي تعّزز 
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باالنتفاخ الرييع بتأثرياته اثلقافية انلكوصية؛ مع اتلصنيع اهلاميش  خصوصاً 
االنتماءات  عزز  اجتماعيًا  تهميًشا  خلق  اذلي  والتشغيل  انلطاق  حمدود 
الرسمية  القطااعت اخلدمية غري  تغّذى ىلع  الطبقية، وحترّض رّث  اهلوياتية ال 
ماديًا  العالم  ويع  نمط  يطّور  لم  بشلك  واألجور،  واملهارات  اإلنتاجية  ضعيفة 
وال شلك احلياة اجتماعياً؛ ما أدى يف جمموعه تلقّدم اتلناقضات اثلقافية ىلع 
االقتصادية؛ فامتلكت األصويلة ادلينية أرضيتها االجتماعية الواسعة، سواًء من 
الفضاء الرمزي املوروث اذلي لم يتطّور بضعف اتلطّور اإلنتايج-االجتمايع، 
أو من تعّزز أولوية خطابها اهلوّيايت بتقّدم اتلناقضات اثلقافية ىلع االقتصادية، 
بزيادة  أو  للمنطقة،  الغريب والصهيوين  باتلهميش االجتمايع املحيل وباإلذالل 
جاذبيته كقوة معارضة تعرّب عن اكفة الُمستبعدين والُمهّمشني من دوائر راعية 
احلكومات العربية املأزومة تنموًيا. وقد مثلت هذه األرضية بالطبع بيئة خصبة 
وألسباب  نفسها  الظروف  هذه  بفضل  استطاعت  اليت  األصويلة،  للتنظيمات 
املوارد واألصول االقتصادية، بشلك مّكنها من  أخرى، مراكمة قدر هائل من 
ايلائس،  الشباب  من  كثري  استقطاب  هلا  سّهلت  اقتصادية  إمرباطوريات  بناء 
توّفرها  لم  حبيث اكنت ملجأهم االقتصادي وفرصتهم االجتماعية بلناء حياة 

هلم اتلنمية العاجزة منذ السبعينات.

واملأكوالت  الطباعة  مثل  اخلفيفة  الصناعية  األنشطة  بعض  وخبالف 
وما شابه، وبعض األنشطة اتلقنية اخلاصة بتكنولوجيا احلاسبات واملعلومات 
ورشاكت األدوية وماكتب املقاوالت واالستشارات الفنية واهلندسية، انترشت 
أغلب املؤسسات االقتصادية تللك اجلمااعت يف األنشطة اتلجارية واخلدمية 
والريعية عموًما، واعتمدت اجلمااعت فيها الوحدة بني العمل واالنتماء، حيث 
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أعطت أولوية العمل بها للمنتمني هلا أو املتعاطفني معها، حيث حكمت الرابطة 
اإليديولوجية ال االعتبارات املهنية، وذلك مقابل اتلجنيد العضوي واملساهمة 
االجتمايع  التشابك  عن  فضاًل  والسياسية،  ادلعوية  اجلمااعت  أنشطة  يف 

الشخيص بعالقات الزواج واملصاهرة.

نماذج	من	املؤسسات	االقتصادية	للجماعة	األصويلة

بانلظر جلماعة اإلخوان املسلمني، أكرب اجلمااعت اإلسالمية، يذكر ادلكتور 
رشاكت  أسماء  عن  املرصية  العدل  لوزارة  تقرير  عن  نقاًل  حسن  يلع  عمار 
اجلماعة اليت تم اتلحفظ عليها، أنها بلغت 93 رشكة توجد باألساس يف أوربا 
أمريكي،  دوالر  مليارات   6 رأسمال  بإمجايل  اخللييج  اتلعاون  جملس  ودول 
تنشط يف جماالت املقاوالت واإلنشاءات واتلجارة واتلوزيع وابلنوك وابلورصة 
فاروق  اخلالق  االقتصادي عبد  اخلبري  قّدر  فيما   ، والزراعة  والصحة  واتلعليم 
ندا  كيوسف  الكربى  اجلماعة  قيادات  لسيطرة  ختضع  اليت  األصول  حجم 
وخريت الشاطر بما يرتاوح بني 10 و15 مليار دوالر، كما قّدر حصيلة مرشواعت 

اجلماعة داخل مرص اعم 2012م بما يصل حلوايل مليار ونصف مليار جنيه.

والُممولة  القديمة  املؤسسات  ملجموعة  فخالفًا  السلفيني،  نطاق  يف  أما 
اتلعويضية  اإلجيابية  األدوار  بعض  لعبت  اليت  ادلينية-اخلدمية،  الصبغة  ذات 
الفردية  واخلدمية  اتلجارية  املرشواعت  وآالف  والفقرية،  الشعبية  املناطق  يف 
وشبة الفردية املدعومة بمساعدات اجتماعية ضمن نطاق املجمواعت السلفية 
املتصلة ببعض املراكز واجلهات اخلارجية، برزت بشلك خاص رشاكت توظيف 
واهلدى  والرشيف  والريان  السعد  مثل  عديدة  بأسماء  ارتبطت  اليت  األموال 
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مع  اتلعامل  مرشوعية  بعدم  للفتوى  وجودها  يف  استندت  واليت  واملسرتّيح، 
قد  الشيوخ وأكرثهم شعبية، يف وقت اكنت  ابلنوك، وحازت دعم بعض كبار 
بدأت تتدفق فيه أموال املرصيني العاملني باخلارج، فاكنت مارسة ملتبسة من 
ذات  الكيانات  وهذه  املستثمرين  وصغار  انلاس  عموم  بني  االجتمايع  الربط 
ادلاعوى ادلينية من جهة، ومن شبهات انلصب الرصحية الحًقا من جهة اخرى.

السليف  للفضاء  ينتيم  شهري  آخر  نموذج  يربز  دقة،  أكرث  مستوى  وىلع 
للمجتمعات  ادلاخلية  الرتابطات  عن  بوضوح  ويعرّب  اإلخواين،  من  أكرث 
نموذج  اخلاريج، هو  باتلمويل  املبارش  االتصال  ذات  الشعبية، وغري  األصويلة 
يف  فروعها  عدد  يُقدر  اليت  السويريك،  سيد  ملالكها  وانلور«  »اتلوحيد  جمموعة 
إدارتها  املتداولة آليلات  املعلومات  القاهرة وحدها بسبعني فراًع، واليت تشري 
الشخصانية ذات الصبغة ادلينية أو اجلهوية أو القروية، كذا اليت تكيف أول 
واإليديولويج  ادليين  الطابع  الستشفاف  فروعها  من  أّي  دخول  بمجرد  نظرة 

الغالب ىلع اختيارات العاملني بها.

كيف	يمكن	أن	يساـهم	اتلحديث	االقتصادي	واتلطور	االجتمايع	يف	
جتفيف	منابع	األصويلة؟

شقها  يف  الظواهر  هذه  اخزتال  يمكن  ال  املقال،  بداية  يف  ذكرنا  كما 
يف  مشابه  بشلك  توجد  املمارسات  فنفس  السيايس،  مستواها  أو  اتلنظييم 
األوساط ادلينية املسيحية، فىه ال تنفصل عن عدم اكتمال اتلحول الصنايع 
يف املجتمع املرصي، ذلك اتلحّول الُمخّول بإشاعة اآليلات السوقية االحرتافية 
ىلع  واالجتماعية  القطاعية  اتلحّوالت  جانب  إىل  امليكروية،  املستويات  ىلع 
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الرأسمايلة مقابل  الفردية  تنفصل عن ضعف  دقة، كذا ال  املستويات األكرث 
استمرار الروابط اتلقليدية، اليت استفادت منها اجلمااعت األصويلة يف ترسيخ 
تنموي عن استيعاب األجيال  وتعميق وجودها االجتمايع، ضمن سياق عجز 
انلمو  الساكن ورسيع  ابلاحثني عن عمل يف جمتمع شاب كثيف  املتتابعة من 

ىلع ما سبق ذكره.

املستوى  ىلع  ماكروي  أوهلما  مستويني،  ىلع  للعمل  احلاجة  ذلك  ويعين 
االجتماعية،  واتلنمية  االقتصادي  اتلحديث  أزمة  بعالج  يتصل  االسرتاتييج 
اعجلة  معاجلات  توفري  ىلع  يقوم  اتلكتييك  املستوى  ىلع  ميكروي  وثانيهما 
تنظيمات  حبزمة  املرصي،  االستثمار  نظام  وثغرات  العمل  سوق  الختالالت 
والشفافية  العمل،  بيئة وعالقات  القانون واالحرتافية يف  إدارية تضمن فرض 
الواسطة  مواجهة  عن  فضاًل  اإلدارة،  وهيالك  امللكية  عالقات  يف  الاكملة 
ومهنية  موضوعية  يفرض  بشلك  عموًما  اإلدارية  والشخصانية  واملحسوبية 

العالقة بني العاملني وأصحاب األعمال.
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)2( 
صدى الصوت: التدين الشعبي والخطاب األصولي 

في زمن الكوارث

أمحد	عبداحلميد

تتداخل  اليت  والطقوس  ادلينية  االعتقادات  الشعيب جمموع  اتلدين  يُمثل 
املوروثة،  االجتماعية  والقيم  ايلومية،  احلياة  وخربات  الشعبية،  املمارسات  مع 
واعدات وطقوس قديمة لكها تمزتج جنبًا إىل جنب تلمثل خليط متناغم إليمان 
الرسمية  املدونة  من  مرونة  وأكرث  أكرب  لدلين  واسعة  اجتماعية  ورؤية  شعيب 
للنص ورشوحاتها األساسية. ويمكن اعتبار انلصوص ادلينية األساسية اليت 
املثايّل، فيما يشتغل  العقائدي بمثابة املستوى انلظري والفكري  تمثل اإلطار 
طوال  االجتماع)1(.  بقوانني  حمكوًما  العميلِّ  الواقع  داخل  من  الشعيب  اتلدين 
الوقت يتم انلظر للتدين الشعيب-من خالل أنماط اتلدين األخرى باخلصوص 
األصويل منها- باعتباره نسق تلدين خارج عن املسار أو مغرد يبتعد عن رسب 
وأمثال  أساطري  بداخله  تدين حيوي  انلموذجية،  النسخة األصلية  أو  اإلمجاع 
شعبية ومفاهيم مغلوطة. فيما يعترب آخرون اتلدين الشعيب األقرب لروح ادلين 
يف قيمه ومبادئه اللكية، وأكرث جتاوًبا مع االجتماع اذلي يعزز فكرة اتلعددية 
واتلطور والعفوية)2(، ويه قيم تنفر منها بالرضورة الرؤى األصويلة الراديكايلة 

 29 حدود،  بال  مؤمنون  الشعبي،  والتدين  الرسمية  المدونة  اإلسالمية  الثقافة  دوائر  ياسين،  عبدالجواد   )1(
https://cutt.us/JqCPC  :مارس2019، متاح على الرابط التالي
دوائر الثقافة اإلسالمية المدونة الرسمية والتدين الشعبي، م س.  )2(
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اليت حتاول صبغ املجتمع بالصورة املوجودة يف خياهلا، واملطروحة يف مرشوعها 
األيدلويجِّ

حتوالت	اتلدين	الشعيب

لكن يف احلقيقة اتلدين الشعيب ال يمكن اعتباره كتلة مصمتة ال تتغري، 
فاتلدين  الزمن،  من  طويلة  لفرتة  األساسية  املالمح  ذات  حيمل  ثابت  نمط  أو 
العنيفة  وللتغيريات  االجتماع،  داخل  ادلائمة  للحركة  جتسيد  هو  الشعيب 
اجلذرية اليت حتدث فيه طوال الوقت. اتلدين الشعيب يتأثر ويتغري ويتبدل مع 
الوقت بعوامل خمتلفة: باتلحوالت االقتصادية، بقوة ادلولة وضعفها، بضعف 
اتلدين  هلذا  واسع  وفضاء  مستوعب  جسد  تمثل  اكنت  جمتمعية  دينية  قوى 
مثل الصوفية، وبروز أخرى مثل السلفيني واإلخوان املسلمني وادلاعة اجلدد، 
جيل  وبروز  اكثلورات،  العنيفة  وباتلحوالت  والعوملة،  اتلكنولويج  باتلطور 
سبيل  ىلع  اتلقليدية.  ادلينية  للخطابات  القديمة  األنساق  ىلع  متمرد  جديد 
املثال، طرأ ىلع اتلدين الشعيب يف األرياف تغريات كبرية، بسبب تغري طبيعة 
إذ تعرضت  املدينة،  أو متمايًزا بوضوح عن  تماًما  لم يعد خمتلًفا  الريف اذلي 
بنيته لعمليات اتلحديث ثم االنفتاح ىلع ثقافة االستهالك والسوق، وارتفعت 
الزدياد  إضافًة  اإلداري،  ادلولة  وجهاز  انلظايم  باتلعليم  امللتحقني  نسبة  فيه 
الرييف االقتصادي  معدالت اهلجرة إىل املدينة واخلارج، وتنوع مصادر دخل 
اكن  اليت  واثلقافية  املعرفية  املصادر  اُستبدلت  كما  بالزراعة،  املرتبطة  غري 
يستيق منها األفراد يف الريف خرباتهم احلياتية وأحاكمهم ونمط سلوكهم بمنافذ 
عن  فضاًل  املعولم،  والرقيم  اتلقليدي  اإلعالم  ومنصات  الكتب  من  متعددة 
تنايم الزنعة الفردية، ىلع أثر ذلك ختلخلت اجلماعة العضوية ونواتها العائلة 
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اليت اكنت تمد الفرد بمعتقداته وتصوراته املوروثة، وتربطه بالطقوس اجلماعية. 
العديد من  املزاج اجلميع، وبات يرفض  تبدل  املعقدة،  املتغريات  وبفعل هذه 
املمارسات والطقوس اليت اكنت تدخل ضمن مقدسه ادليين بدعوى أنها غري 

عقالنية وليست من ادلين الصحيح)1(.

وألن اتلدين الشعيب يتسم بادليناميكية واتلغريِّ طوال الوقت، ويتأثر حبركة 
االجتماع، ويتفاعل معها فقد ترسبَّت إيله تأثريات خمتلفة عرب أنماط اتلدين 
األخرى؛ فادلولة حتاول فرض صيغة دينية بعينها مستغلة هيمنتها ىلع اهليالك 
ادلينية  اتليارات  ملناوئة  بعينه  ديين  تيار  دعم  خالل  من  أو  الرسمية،  ادلينية 
املعارضة، ويف الوقت ذاته وباتلوازي تأثر اتلدين الشعيب بأنماط تدين أخرى 
مثل اتلدين السليف، أو اتلدين اإلساليم احلريكِّ، ويه أنماط تدين تركت آثاًرا 
اتليار ادليين قدرات وآيلات  الشعيب نظرا المتالك  واضحة ىلع شلك اتلدين 
واسعة عّززت من حضوره السيايس ووجوده االجتمايع، خصوصا مع احنسار 
دور ادلولة وغيابها خصوًصا يف املناطق املهمشة جغرافيا واقتصاديا واجتماعّيا.

أدجلة	اتلدين	الشعيب

يتسم  وقنااعت خمتلفة  متناقضة،  ِسمات  داخله  يف  الشعيب  اتلدين  حيمل 
جزء ال بأس منها بالرجعية الشديدة حيال قضايا مثل: املوقف من املختلفني 
الخ. وتتغري هذه  املذهب وامللة، والكوارث واألمراض وانلكبات، واخلتان  يف 
اتلصورات بناء ىلع عوامل بعضها إجيايب مثل: تسارع عجلة اتلحديث الصنايع 
واإلداري، وتطور منظومة اتلعليم، وبعضها سليب مثل: الفقر، وتدهور اتلعليم، 

إيمان النمر، التدين الشعبي بين األصولية والخرافة، TRT، 30مايو 2019، على الرابط التالي:  )1( 
https://cutt.us/EVqiG 
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وبروز خطابات دينية راديكايلة. وبعض هذه اتلصورات واملعتقدات الشعبية 
أمام  عقبة  يُمثل  وبعضها  واتلحديث،  اتلطور  أمام  كبريا  تمثل اعئًقا  ما  اغبًلا 
االستقرار املجتميع مثل انلظرة السلبية حنو املختلفني يف املذهب وادلين وتطور 
األمر الحًقأ لزنااعت طائفية. لكن األخطر حينما يتم أدجلة هذه اتلصورات 
تلحمل شكال من أشاكل الوصم أو اتلكفري أو الرتويج ملرشوع أيدلويج ديين 
ما. يمكن سحب هذا األمر ىلع سبيل املثال ىلع اخلطابات ادلينية اليت تعترب 
الكوارث وانلكبات واألمراض عقاب إليه للمخالفني واملذنبني وغري املؤمنني، 
أو امتحان للمؤمنني واتلابعني، وهو اخلطاب اذلي يظهر مع لك اكرثة أو فاجعة، 
ال  ما  ترويج  فيها  يتم  »مواسم«  بمثابة  الكوارث  هذه  فيها  تصبح  اليت  لدلرجة 

يمكن تروجيه يف بقية العام.

معاجلة	اتلصورات	األصويلة	ملعىن	وأسباب	الاكرثة

اليت  األصويلة  أو  اتلقليدية  ادلينية  اتلصورات  تُمزيِّ  عنارص  هناك 
وغري  للاكفرين  اهلل  عند  من  إليه  عقاب  واألمراض  وانلكبة  الاكرثة  تعترب 

املؤمنني؛ويه:

 أوالً: أنها تقف أمام فكرة »املعرفة« يف مسارين متناقضني تماما، فالعقل 
ادليين اذلي يطرح هذا اخلطاب بدال من أن يتجه ملناقشة أسباب الظاهرة، أو 
يقوم بدوره يف حتفزي انلاس ىلع طرح حلول ملواجهتها أو عالجها، ينهمك بدال 
من ذلك يف ابلحث عن تربيرات خرافية لوصم املخالفني، وإثبات أحقية رؤيته 
وراء  من  واملنطق  العلم  جيعل  ميتافزيييق،  عقل  إنه  العاملني،  عن  دونا  وحده 
ظهره، ألن العلم واملنطق جيردانه من أسباب قوته اليت يدركها فقط بإحاتلها 
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ألسباب غيبية يدرك يقينا أن إيمانه ال يكتمل إال بها، فيلجأ هلذه اتلصورات 
العملية، وهو  ألنه اعجز عن طرح األسئلة احلقيقية، ومن ثم األجوبة اجلادة 
يرفض املنطق ألن املنطق جيعله يشعر بأنه يفقد أداته األهم يف وصم اآلخرين، 
يف استعالئه عليهم، يف أحقيته بأن يكون هو األقرب إىل اهلل، يف علو دينه 
وملته ىلع ملل اآلخرين وأديانهم، فاملعرفة جتعله يتوقف عن ابزتازهم طوال 
الوقت باتلهديد والوعيد ملحاولة إرجاعهم غصبا بغضب فويق لعل الرب يغفر 

هلم بعد اتلوبة واإلنابة، وقبلها التسليم بمنطقه ودينه ومذهبه وملته.

ثانيا: يتأثر جممل اخلطاب األصويل يف حديثه عن الاكرثة واملرض وعالقتها 
باهلل باستبطانه لرفض مبدأ »السببية«، وتعطيل مفاهيم »اتلجريب« ومعارضته 
للتفسريات العقلية، رغبة منه يف إرجاع لك األفعال إىل إرادة اهلل؛ األمر سهل 
للغاية فإذا اكن لك ما حيصل من ظواهر يف الطبيعة هو من فعل اهلل وتدخله 
املبارش يف إحداثها، فما احلاجة إذن تلأسيس معرفة بالطبيعة وظواهرها، ويه 
املبادئ اليت تم تكريسها عن طريق املذاهب ادلينية اتلقليدية املحافظة اليت 
املسلمني  يف  وأشاعت  للغاية،  مبكر  وقت  منذ  الفلسفية  األطروحات  اعدت 

روح اخلمول واالتكايلة ورفض روح اتلجريب.

لفكرة  تناوهلا  يف  املعارصة  اإلسالمية  اخلطابات  أغلب  تأثرت  كما  ثاثلا: 
حصول الرش وفاعله ىلع اتلصورات الكالمية القديمة اليت تبنتها اغلب مدارس 
أهل السنة واجلماعة اليت اعتربت أن اهلل تعاىل هو خالق هذا الكون بما فيه 
من خري ورش، وأن الرش لم يكن يلوجد لوال إرادة اهلل يف صنعه ووجوده، خالفا 
املعزتلة،  اتليار الكاليم األكرث عقالنية، مثل مدرسة  أو  الفلسفية  للمدارس 
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مع  والرشور،  القبائح  فعل  اهلل  وأنه ال جيوز ىلع  الرش هلل،  نسبة  اليت رفضت 
اختالفات بسيطة داخل هذا املذهب)1(.

رابًعا: اخلطابات ادلينية األصويلة اليت تفرس الاكرثة واألمراض باعتبارها 
عقاب إليه تعود بالعقل اإلنساين لسريته ابلدائية، حينما اكن أقل معرفة، وأقل 
ختيف  اليت  السماء  من  ورعبا  خوفا  وأكرث  الكونية،  الظواهر  تفسري  ىلع  قدرة 
إيلها  يقدم  خرافية  آهلة  نلفسه  فخلق  والعقاب،  واألمراض  األوبئة  بطنها  يف 
القرابني يك يتيق رشها وغضبها، أو يقوم بإحراق جمموعة من طائفة دينية أخرى 
كما حدث يف ايلهود يف أوروبا أيام الطاعون األسود تلحميلهم إثم نزول األوبئة 

واألمراض.

خامًسا: هذه اتلصورات تركز ىلع فكرة تأثيم الضمري، واعتبار أصل املشلكة 
أخالقية بالرضورة، وليست ذات صلة بالواقع فاملشالك االقتصادية يف النسق 
العام خلطاب اتلدين األصويل أو ادلعوي اتلقليدي ال ترتبط بمشالك اتلضخم 
الفرد اذلي كّبل  إثمها  العدالة االجتماعية، وإنما حيمل  أو غياب  الكساد،  أو 
نفسه بارتكاب جرائم أخالقية، وفعل املعايص، ورفض احلجاب، وهنا جاءت 
الصيغة ادلعوية الشهرية اليت اكنت تنترش ىلع احلوائط ويف احلافالت:«لن يزول 

الغالء حىت تتحجب النساء«.

اخلطاب	األصويل	و	تصفية	احلسابات

جيدة  استثمار  حلظة  بمثابة  وانلكبات  األوبئة  األصويلة  اخلطابات  تعترب 
تعاديها،  اليت  األيدلوجية  واملشاريع  السياسية  األنظمة  مع  حساباتها  تلصفية 

محمد بوهالل، معضلة الشر بين علم الكالم والفلسفة، )تونس: مدارات فلسفية،2006(، ص: 17-14.  )1(
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ادليين،  املرشوع  جدارة  إلثبات  ساحنة  فرصة  تمثل  واهلزيمة  واملرض  فالوباء 
للتبشري باملرشوع األيدلويج الكبري، تستخدم الوباء كأداة تنبيه جللب املجتمع 
حلظريته، بأن ادلين هو املنيج وحده من لك هذه الكوارث، والرشيعة، أو العودة 
ليسوع عند اجلمااعت ألصويلة املسيحية يه طريق انلجاة من لك هذا اهلالك. 
االضطهاد  بسبب  الصينيني  أصاب  كورونا  ففريوس  انلظر  وجهة  نفس  من 
أمريكا  ظلم  بسبب  اهلل  أرسله  اكترينا  وإعصار  املسلمني،  لإليغور  الصيين 
للمسلمني يف الرشق األوسط، ووفاة األمرية ديانا يف حادثة سيارة – كما أفرد هلا 
شيخ سليف مرصي شهري خطبة اكملة يف ذات العام أسماها سوء اخلاتمة- بسبب 

عبثها وهلوها مع املرصي دودي الفايد.

عقالنية  أكرث  وأجوبة  أسئلة  تطرح  أن  من  وبدال  1967م  هزيمة  بعد 
باملنظومة  ترتبط  مشالك  بسبب  اكنت  هل  اهلزيمة  أسباب  حول  ومنطقية 
اليت  اإلجابة  اكنت  وغريها.  عسكرية  ألسباب  أم  القرار،  وإدارة  السياسية، 
تطرح من اخلطابات ادلينية حينها -حىت من رجال دين مشهورين حمسوبني 
ىلع املؤسسة ادلينية الرسمية- أن اهلزيمة جاءت بسبب القرب من السوفييت 
زاعق  اخلطاب  اكن  وغريها!  العربية  االشرتاكية  وتبين  املالحدة،  الشيوعيني 
وحاد، واكنت اهلزيمة مريرة، واكن الفراغ قاتال فتمدد اخلطاب ادليين يف هذا 
الفراغ اهلائل تلتنرش صحوة أدخلت الشارع يف مجلة إشاكيلات خمتلفة لكها 
تدور حول شلك املظهر واللباس، والعمل ىلع تديني الشارع بنمط تدين بعينه، 
بداًل من أن يتم طرح أسئلة جوهرية حول تردي الوضع السيايس واالقتصادي 

واالجتمايع.
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ملاذا	تلىق	فكرة	الاكرثة	كعقاب	إليه	قبوالً	يف	وجدان	اتلدين	الشعيب؟

يعود ترسخ الرسدية املتعلقة باعتبار فكرة »املرض وانلكبة كعقاب إليه« 
األكرث نفوًذا وتغلاًل يف نفوس اجلماهري ومقبولة بشلك جيد يف اتلدين الشعيب 
من  أكرب  بشلك  تقبلها،  يف  البسيط  العقل  ىلع  سهولة  واألكرث  األبسط  ألنها 
األفاكر اليت يطرحها األطباء واملنطقيون اذلي حيتارون ويبحثون جبدية لفرتة 
فيه  يقول  الوقت اذلي  فيها. فيف  إجابة جادة غري متشككني  يعطوك  أن  قبل 
وأن  والعايص،  للاكفر  وعقاب  للمؤمن،  ابتالء  »كورونا«هو  فريوس  أن  واعظ 
املرض بيد اهلل، وانلتيجة احلتمية تلاليف آثاره هو الرجوع هلل، وانلتيجة مقبولة 
الرسدية  فهو قضاء وقدر. هذه  ولو مت  نتيجة لدلاعء  لو شفاك اهلل فيه  جًدا 
البسيطة السهلة اليت تبدو متماسكة للغاية أكرث نفاذا لعقل متدين غري وايع 
بالقدر الاكيف من اكم طبيب يتحدث بكالم معقد نواع ما عن أسباب انتشار 
الفريوس، واتلباعد االجتمايع، ومقويات املناعية، فضاًل عن أن تطبيق كالمه 
سينجذب  وباتلأكيد  للبسطاء.  خصوصا  الصعوبة  من  كبري  قدر  سيكتنفه 
انلاس تلصديق صاحب ايلقني، حىت وإن اكن أسلوبه يعاكس العلم واملنطق، 
عن  شافية  إجابة  ادلينية  والطقوس  والعبادة  اإليمان  فإّن  لألغلبية  وبالنسبة 
اليت  الصعبة، واملظاهر  الوجودية، وخاصة يف وجه األزمنة  الكثري من األسئلة 
يصعب تفسريها. يقول أبلري خميرب، أستاذ علم انلفس يف جامعة باريس اثلاثلة 
إّن »اخلوف ليس أقوى من اإليمان ىلع اإلطالق، ىلع العكس، اهلدف األسايس 
انلاس، أي اخلوف من  تهدئة اخلوف األصيل عند لّك  اإليمان، هو  من صوت 
حبياة  سيفوز  مات،  إن  أنّه  اإلنسان  طمأنة  ادلين  من  اجلوهري  اهلدف  املوت. 
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العقل  يف  راسخ  الرش  أفعال  بارتكاب  الاكرثة  نزول  ربط  أن  كما  آخرة«)1(. 
اإلنساين ألنه تصور قديم للغاية قدم اتلاريخ وقدم األديان القديمة وادليانات 
ويزيد  اخلطايا،  بارتكاب  واألمراض  الوباء  نزول  ربطت  اليت  اإلبراهيمية، 
الرابع  القرن  فيف  الشديدة،  وانلكبات  الكوارث  مع  اتلصور  هذا  يف  االعتقاد 
السياطني )اشتقاقا من السوط أي الكرباج  عرش ظهر مذهب سيم بمذهب 
أصاب  اذلي  اذلعر  نتيجة  املهذب  هذا  نشأ  وقد  الرضب(،  يف  يستعمل  اذلي 
اعتقد أغلب مريدوه  الطاعون األسود، حيث  انترش  أوروبا عندما  انلاس يف 
أن الوباء وباء من اهلل، فأخذوا يرضبون أجسادهم بسياط ربطت أطرافها بقطع 
يوما يضمن تظهري  العملية 33  يواظب ىلع هذه  أن من  من حديد، معتقدين 

نفسه من مجيع اآلثام)2(.

جممل اخلطابات ادلينية األصويلة تشرتك يف ذات السمة، فاخلطاب األصويل 
اذلي يعزز رؤيته للاكرثة ويربطها بارتكاب اخلطيئة أو الكفر ويستدل عليها 
والرضاء  بابلأساء  فأخذناهم  قبلك  من  أمم  إىل  أرسلنا  »ولقد  القرآين  بانلص 
قلوبهم«، هو  بأسنا ترضعوا ولكن قست  إذ جاءهم  فلوال  لعلهم يترضعون، 
املعىن،  يهودية تؤدي ذات  أو  يتماس مع نصوص مسيحية  ذاته اذلي  اخلطاب 
فلكمة »وباء« يف العهد القديم ترتبط يف األغلب بفكرة اتلأديب اإلليه، منها 
انلص املوجود يف سفر اتلثنية« ولكن ان لم تسمع لصوت الرب اهلك تلحرص 
أن تعمل جبميع وصاياه وفرائضه اليت أوصيك بها تأيت عليك مجيع هذه اللعنات 
يرسل الرب عليك اللعن واالضطراب والزجر يف لك ما تمتد إيله يدك تلعمله 

سناء الخوري، العبادة في زمن الكورونا: لماذا ال يصّدق المؤمنون أنّهم عرضة للعدوى؟، bbc، 10مارس2020،   )1(
.https://cutt.us/o0fLQ  :على الرابط التالي

مفيد الزيدي، موسوعة تاريخ أوروبا ) ج 1(، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2009(، ص 180  )2(
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الرب  بك  يلصق  تركتين.  إذ  أفعالك  سوء  أجل  من  رسيعا  وتفىن  تهلك  حىت 
الوباء حىت يبيدك عن األرض«. ويمكن أيضاَ مراجعة موقف ايلهود احلريديم 
يف إرسائيل، بموقف وخطابات بعض القساوسة وادلاعة اإلسالميني فيما خيص 

فريوس كورونا نلدرك التشابه الشديد يف ذات اتلصور عن العقاب اإلليه. 



ملحق )6(

 الدرس األفريقي: زمن اإلنعزال الذاتي 
و دعم التنظيمات المتطرفة

اتلطرق  إىل  بولييس  فورين  قدمته جملة  اذلي  اتلحليل  يسىع هذا 
تمر  اليت  املختلف  األزمات  إستغالل  يف  العنف  تنظيمات  سلوك  إىل 
إىل  والوصول  جديدة  تمدد  مساحات  حتقيق  أجل  من  املجتمعات  بها 
أزمة فريوس كورونا  يبدو فيف ضوء  ما  أوسع. وهو  قطااعت مجاهريية 
واذلي دّمر العديد من ابلدلان يف مجيع أحناء العالم. حيث يشري اتلقرير 
إىل أن تلك األزمة ستتيح الفرصة لسائر اجلمااعت املتطرفة من مجيع 
األطياف األيديولوجية لنرش الكراهية. وكما هو احلال اغبًلا يف أوقات 

عدم ايلقني.

االرتباك  فرصة  استغلوا  واإلرهابيون  املتطرفون  أن  اتلقرير  يرى 
واخلوف، للوصول إىل مجاهري جديدة، وخدمة مصاحلهم اخلاصة. وهذا 
قد يكون هذا مقلًقا لعدة أسباب. يف اعم 2014، عندما اكن املجتمع 
ىلع  اإلسالمية  ادلولة  بها  قامت  اليت  ادلاعية  آثار  يدرس  األاكدييم 
سوريا  يف  الرصاع  إىل  واالنضمام  اخلارج  إىل  للسفر  انلاس  استعداد 
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اجلماهري  إعالم  يف  تكمن  اكنت  اجلاذبية  أن  اتضح  حيث  والعراق، 
انضم  من  حول  املعلومات  من  املزيد  توافر  ومع  العالم.  يف  بماكنهم 
يف  إرهابية  هجمات  ارتكبوا  من  حىت  أو  اإلرهابية،  املنظمات  إىل 
بالدهم، اكن العامل املشرتك هو احلاجة إىل االنتماء إىل جمتمع »داخليًا« 
املجتمع  من  جزًءا  اكنوا  من  حياة  طرق  تدمري  أو  العنف  وارتكاب 
غري  أنهم  ىلع  اآلراء  هذه  حيمل  من  إىل  األغلبية  ينظر  »اخلاريج«. 
أنهم قادرين ىلع جذب  متساحمني، لكن يف كثري من األحيان، يبدو 
األقلية نظًرا للاكريزما اليت يتمتعون بها، ونظًرا ألنه يبدو أن اداعءاتهم 
الغريبة تكون منطقية يف أوقات األزمات. وهكذا، قد تغري خطب 
أنور العوليق ىلع موقع يوتيوب امرأة بريطانية تبلغ من العمر 21 اعًما، 
لصالح  صوته  منح  ألنه  بالربملان  عضو  طعن  ىلع  حتفزها  أنها  دلرجة 
احلرب ىلع العراق. ثم يقرتن العامل املحفز اذلي يقود القرار – الوحدة 
إخوانه  جتاه  واجبك  يرشح  اكريزما  ذو  جمند  جذب:  بعامل   – وامللل 

املسلمني ويتحدث باإلجنلزيية. 

للبقاء يف  انتشار الفريوس، يتم توجيه انلاس  يضيف اتلقرير: مع 
املنازل، وهذا قرار سليم، لكن لسوء احلظ، قد تكون نتائج هذا القرار 
زيادة استهالك األخبار املزيفة ونظريات املؤامرة واملواد املتطرفة عرب 
اإلنرتنت، حيث حياول انلاس فهم األزمة املحيطة بهم. ويف حني تبذل 
احلكومات يف لك ماكن يف العالم جهوًدا كبرية تلوفري معلومات دقيقة 
حول الفريوس، ثمة جماالت يتعني ىلع رشاكت اتلواصل االجتمايع أن 



317

ملحق

تلعبه  املؤامرة، وادلور اذلي  تظل يقظة بشأنهما ومنها صعود نظريات 
املعرضة  املجتمعات  ضد  العنف  دعوات  زيادة  يف  انلظريات  هذه 
)تعرض  اثلانية  إىل  العنف(  )دعوات  األوىل  تؤدي  ما  واغبًلا  للخطر. 

املجتمعات للخطر(.

مع  ابلحثية،  جاكسون  هرني  مؤسسة  تتعاون  الصدد،  هذا  ويف 
وتقديم  املتطرفة  الفيديو  مقاطع  تلحديد  اتلواصل  وسائل  رشاكت 
إزالة املحتوى عرب اإلنرتنت. حيث حتّسن األمر بشلك  املشورة بشأن 
كبري منذ العام 2015 – فقد اُستخدمت اخلوارزميات اآليلة للتعرف ىلع 
الرموز واملوسيىق واملحتوى اإلرهايب، األمر اذلي يعين أن 98% من هذه 
املواد قد تمت إزاتلها قبل أن يتمكن املستخدم من رؤيتها – وال تزال 
وسائل اتلواصل االجتمايع تكافح مع ما يسىم باملنطقة الرمادية، ويه 
املنطقة اليت يزدهر فيها اتلطرف. وذلك ألن من يضيف هذا املحتوى إىل 
مواقع اتلواصل يعرف تماًما كيفية جتنب انتهاك الرشوط واألحاكم اليت 
قد تعين إزالة موادهم. ذلا، ىلع سبيل املثال، بداًل من إنكار حدوث 
املحرقة – ما قد يؤدي إىل إزالة مقطع فيديو من يوتيوب – قد يتحايل 
املتحدث ىلع األرقام فيما يتعلق بعدد األشخاص اذلين قتلوا حىت يبدو 
ايلهودي.  الشعب  صنعها  أوسع  مؤامرة  نظرية  من  وجزًءا  فظاعة  أقل 
يُفرس بعض انلاشطني يف اجلانب اإلساليم أن فريوس كورونا ما هو إال 
مؤامرة أمريكية ويهودية تلقليل عدد ساكن العالم، أو أن ايلهود أكرث 
خطورة من فريوس كورونا ومريّض اإليدز والكولريا جمتمعني. باإلضافة 
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إىل إثارة الكراهية، اغبًلا ما تتمزي مقاطع الفيديو ادلينية بنرش معلومات 
صحية مضللة. تظهر املنشورات اليت تم حتميلها ىلع وسائل اتلواصل 
املقدسة  األرضحة  يلعقون  انلاس  أن  الشهر  هذا  إيران  يف  االجتمايع 
يف حتد لفريوس كورونا، لكن السبب الظاهري اكن »حلماية احلجاج 

املستقبليني« لألرضحة من اإلصابة بالفريوس.

يذهب اتلقرير  إىل أن نرش املعلومات الصحية املضللة تنتيم إىل 
ذللك،  اتلواصل.  وسائل  حايلًا  تغطيها  ال  اليت  املهمة  الرمادية  املنطقة 
عن  نتج  قد  كورونا  فريوس  بأن  جيادلوا  أن  للمستخدمني  يمكن 
املثلية اجلنسية أو إلقاء اللوم ىلع اجلمااعت واألديان العرقية األخرى 
تلناسب نظريات املؤامرة األوسع. نلنظر مبارشة إىل ابلث املبارش اليت 
داع فيها »انلاشط السيايس« املقيم يف نيويورك بهجت صابر ىلع فيس 
بوك بهدوء وعقالنية املرصيني اذلين أصيبوا بفريوس كورونا لالنتقام 
املحدد عن طريق إصابة املسؤولني احلكوميني واملوظفني احلكوميني 
من  صادرة  حديثة  مذكرة  تصف  اتلقرير:  ويضيف  عمدا.  مرص  يف 
مكتب اتلحقيقات الفدرايل كيف حيث املتطرفون ايلمينيون ىلع نرش 
املجمواعت  بني  نرشها  يتم  اليت  الرسائل  أن  كما  ايلهود.  بني  الفريوس 
اجلسم  بسوائل  ملوءة  رذاذ«  »زجاجات  استخدام  أعضاءها ىلع  تشجع 
املعدية ملهامجة الرشطة والسفر إىل أي ماكن قد يتجمع فيه ايلهود، بما يف 
ذلك »األسواق واملاكتب السياسية والرشاكت ودور العبادة«. يف اململكة 
املتحدة، جيادل ملصق تشاركه احلركة االشرتاكية الوطنية الربيطانية ىلع 
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صبت بفريوس كورونا، جيب عليك زيارة مسجدك 
ُ
فيس بوك أنه إذا أ

املحيل أو كنيستك وقضاء بعض الوقت يف أحياء متنوعة حيث »ثبت 
أن اتلعرض املزتايد ألماكن متنوعة يوفر فوائد قصرية وطويلة املدى 

لوظيفة جهاز املناعة ». 

يانوبولوس–  ميلو  سأل  تيليجرام،  برنامج  ىلع  اتلقرير:  يضيف 
أكرب خدعة  »ما يه  استطالع:  أتباعه يف   – متطرفة  يمينية  شخصية 
يف حياتنا: املطر احلميض، تغري املناخ، أداء الطقوس الشيطانية، فريوس 
كورونا«. لقد اغتنمت اجلمااعت ايلمينية املتطرفة هذه الفرصة تلغليب 
جمتمعات  ضد  العرقية  االنتهااكت  ىلع  واتلحريض  املؤامرة  نظريات 
ماكفحة  رابطة  أجرته  حبث  وجد  املثال،  سبيل  ىلع  اآلسيوية.  الشتات 
التشهري، رسوًما متحركة ىلع اإلنرتنت تصور »ويين – ادلبة« اآلسيوي 
وصوًرا عنيفة ضد اآلسيويني ىلع منصات صديقة للتطرف تيليجرام 
فاعلة  جهات  قبل  من  اتلضليل  محالت  وتساعد  وجاب.  وفورتشان 
يف ادلولة مثل الصني وروسيا، إلبعاد اللّوم عن اإلجراءات احلكومية، 
حاالت  وتفاقم  اثلقة  عدم  وزرع  االنقسامات  زيادة  إىل  تتطلع  اليت 
وابلغيض ضد بعض  الضار  اتلقرير بني هذا اخلطاب  يقرن  األزمات. 
اجلمااعت العرقية وادليانات واملجتمعات املحلية و املنظمات اإلرهابية 
اليت تصدر أوامر جديدة ملهامجة ابلدلان يف ظل انشغاهلا بمخاوف من 
فريوس كورونا. ىلع سبيل املثال، يف افتتاحية صحيفة »انلبأ« األسبوعية 
-اليت تصدرها ادلولة اإلسالمية- وصفت اجلماعة الوباء بأنه »عذاب 
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فوق  تتحمل  اليت  األمن،  وقوات  »الصليبية«  اجليوش  ضد  مؤلم«  إليه 
طاقتها يف اتلعامل مع الوباء أصاًل. ونظراً ألن اجلماعة تقيد انتشارها 
للجهاديني يف اخلارج، فقد أمرت أنصارها باالستفادة من الوباء تلحرير 

السجناء من »سجون املرشكني ومعسكرات اإلذالل«. 

املنعزلني  األشخاص  عدد  زاد  ولكما  أنه  ختامه  يف  اتلقرير  يؤكد 
اجتماعيًا– كما حيدث بالفعل– فأنهم سيبقون يف منازهلم وسيحصلون 
اتلواصل  شباكت  ىلع  املوجودة  املعلومات  من  ألسئلتهم  إجابات  ىلع 
اتلواصل  وسائل  رشاكت  تعمل  أن  الرضوري  من  ذللك  االجتمايع. 
األطياف  مجيع  من  اتلضليل  إيقاف  ىلع  واحلكومات  االجتمايع 
مراقبته.  جيب  بل  املحتوى،  إزالة  يمكن  ال  حيث  األيديولوجية. 
هلا  صلة  ال  وأفعال  عنف  إىل  تتحول  ال  املواد  هذه  أن  هذا  سيضمن 
الكثري  عمل  تم  حني  يف  اإلرهاب.  داعية  مع  فعلت  كما  باإلنرتنت، 
ملواجهة  املزيد  بذل  جيب  أيديهم،  غسل  رضورة  حول  انلاس  تلثقيف 
املتطرفني اذلين يَسعون إىل نرش أجنداتهم ابلغيضة. تتمثل إحدى طرق 
املضللة  للمعلومات  إشارة جديدة  إنشاء  األمر برسعة يف  معاجلة هذا 
ىلع يوتيوب وفيس بوك، واليت ستسمح للمستخدمني بتحديد املحتوى 
غري الصحيح أوالضار يف الواقع. عالوة ىلع ذلك، يمكن أيًضا اتلعلم 
من ادلروس املستفادة من استخدام ادلاعية املضادة ملاكفحة اإلرهاب- 
أقصد هنا مقاطع الفيديو حول واقع وحشية ادلولة اإلسالمية جنبًا إىل 
نتيجة  يتصاعد  متطرف  – ملحتوى  اإلسالمية  ادلولة  مع داعية  جنب 
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لفريوس كورونا. إن االستجابة املتعمدة واملنسقة واالستباقية من وسائل 
اتلواصل االجتمايع يه الطريقة الوحيدة لضمان أن من يعزل نفسه يف 

املزنل سيحول دون املعلومات املضللة إيله.

المراجع
- Nikita Malik, Self-Isolation Might Stop Coronavirus, but 

It Will Speed the Spread of Extremism, Foreign Policy, 26 
MARCH 2020, https://cutt.us/XqPyE

عرض	:	أمحد	يليث

خاتمة

–كصورة  دينيا  طابعا  املتخذ  العنف  حلالة  السابق  باالستعراض 
تسويقية ألصحابه- يف املشهد اإلقلييم خنلص إىل ماييل:

الربيع  دول  في  لإلسالميين  السياسية  التجربة  مآالت  تعكس   -1
العريب طبيعة البناء الفكري لتك التنظيمات وتهافت أطروحاتها 
المتراكم  التراث  بين  االنفصال  في ظل  لعقود  بها  بشروا  التي 
حظت  والتي  الدولة  مثل  مركزية  أفكار  يخص  فيا  عقود  عبر 
بجدل فقهي وفكري داخل تلك التنظيمات إال أن واقع الممارسة 
أشار إلى انفصال تلك األطروحات واألفكار عن الواقع المعاصر 
عملّيا  عن  اإلسالميين  غياب  ظل  في  اليومية  األزمات  وتجاوز 



322

دولة الُعنف ادّليين كيف تَعمل اتلّنظيَمات الُمتطرفة؟

أكثر  الشرعية  العلوم  على  تركيزهم  كذلك  الحكم  دوائر   عن 
العملية  في سلوكياتهم  فجوة  ما خلق  وهو  اإلنسانية   العلوم  من 
وهذا  عنها.  إبعادهم  بعد  ما  وصراعات  السلطة  إدارة  في  سواء 
يعكس غياب المشرع السياسي وهو ما دفعهم إلى إعالء مشروع 
الهوية كأداة حشد لصالحهكم سواء في مرحلة صعودهم لدوائر 
الحكم أو في مرحلة مابعد إبعادهم من الكثير من دوائر السلطة.

في  هي  وأفراد–   – دينية  تنظيمات  به  تقوم  الذي  العنف  حالة   -2
حقيقة األمر إال انعكاسا لعدة أزمات منها ما يتعلق بأفكار تلك 
احتياجات  مع  التأقلم  على  مؤطريها  قدرة  ومدى  التنظيمات 
الكثير  فيه  تكونت  الذي  التراث  واقع  وتجاوز  اليومي  الواقع 
من أفكار تلك التنظيمات وحال مستواهم دون تطويرها. كما أن 
تبني  إلى  التغيير  سلمية  مبدأ  وتبنت  سبقت  تنظيمات  نكوص 
شرعية العنف  يشير لوجود عنف كامن مترسخ في خطاب تلك 
الّتنظيمات لم يتم تجاوزها. إضافة إلى أن األزمة السياسية التي 
شهدتها بلدان الربيع العريب وإخفاقات التيار اإلسالمي في إدارة 
مختلف جوانب الحكم  ساهم في تلك الحالة في ظل ما أنتجه 
ذلك من صراعات مزدوجة بين  مختلف القوى من جانب وتلك 
القوى والمجتمع من جانب آخر وتباين سلوك تلك األطراف في 
العنف  دوافع  تأجيج  إستمرار  على  عمل  ما  وهو  أزماتهم  إدارة 

والذي حمل في كثير من جوانبه عنفا انتقاميا متبادال.



323

ملحق

على الرغم من التداعيات السلبية التي رافقت النشاط السياسي   -3
التجربة  لتلك  أن  إال  اإلسالمية  التيارات  من  للعديد  المباشر 
حرصت  التي  الّطهرانية  حالة  تجاوز  أبرزها  إيجابية  جوانب 
جماعات  باعتبارها  للمجتمع  تصديرها  على  التيارات  تلك 
ربانية يرتبط وجودها ونشاطها واستمراها بببقاء واستمرار الدين 
في  عمليا  اإلسالم  تطبيق  هم  تحمل  جماعات  فهي  اإلسالمي 
الحياة المعاصرة وترسيخ وجوده في مختلف جوانب الحياة من 
أجل إعادة إحياء دولة الخالفة التي تقوم على األمة  اإلسالمية، 
عن  تختلف  ال  اإلسالمية  الجماعات  أن  التجربة  أثبتت  حيث 
العامة  أفكارها  في  األخرى  األيدلوجية  التنظيمات  من  غيرها 
التي تعجز عن فهم وإدارة الواقع، فضال عن أن التجربة خلعت 
قناع الَقداسة عن أفراد وأطروحات تلك الجماعات، عبر تجاوز 
الصورة الذهنية التي سعوا إلى تعميق مساحات التماهي فيها بين 

الديني والدنيوي.

وبصورة عامة؛ فإنه في لحظة ما بعد تجاوز لحظة الصراع القائمة   
حول الظاهرة اإلسالمية وأزماتها مع أنظمة الحكم وإشكاليات 
الّتنظيمات  تلك  بقاء  جدوى  حول  التساؤل  سيكون  تجاربها 
الدينية في الَمشهد الّسياسي في ظل َسابق ُحضوره وآثاره السلبّية 
وتهافُت َمشروعه؟ كذلك طبيعة األنماط الُمحتملة التي قد تَنشأ 

كبديل عن تلك الّتنظيمات الُمتعارف عليها.
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