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اإلخوان املسلمون يف بالد الشام.. 
تقدير موقف

ــاد الشــام الـــ4 )ســوريا،  تشــهد دول ب
ــة  ، ولبنــان( تحــوالت مهّم ن واالأردن، وفلســط�ي
ــرن الـــ21،  ــن الق ــد الـــ3 م ــول العق ــع دخ م
ي ضمــن أزمــات مرّكبــة تشــمل؛ االأبعــاد 

تــأ�ت
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة،  السياســية، 
تحــاول  التحــّوالت  هــذه  وإزاء  والثقافيــة. 
بكونهــا  الموصوفــة  ســامية،  االإ الجماعــات 
 ،» ن المســلم�ي »االإخــوان  لـــ  امتــداداً  تمّثــل 
التكّيــف وإعــادة التموضــع وضمــان اســتمرارية 

. والتأثــري الحضــور 

ي الأردن... إىل أّي مدى وصل 
 �ف

النحسار؟

ي تمــوز )يوليــو( 2020 أصــدرت محكمــة 
�ن

»جماعــة  باعتبــار  قــراراً  االأردنيــة  ن  التميــري
« منحّلــة حكمــاً، وغــري  ن االإخــوان المســلم�ي
قيامهــا  لعــدم  وذلــك  أصــاً؛  موجــودة 
ن  بتصويــب أوضاعهــا القانونيــة وفقــاً للقوانــ�ي
ــدأ  ــة لمســار ب ــرار كخاتم ــة. وجــاء الق االأردني

خالد بش�ي 

ي
كاتب أرد�ف
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تأســيس  منــذ  وبالتحديــد  أعــوام،  قبــل 
جمعيــة جديــدة باســم »جماعــة االإخــوان 
ي آذار )مــارس( 2015، بقيــادة 

«، �ن ن المســلم�ي
عبــد  للجماعــة  الســابق  العــام  المراقــب 
ي ســحبت التمثيــل 

المجيــد ذنيبــات، والــ�ت
ــة  اف الدول ي للجماعــة االأم مــع اعــرت

ــو�ن القان
غــري  القديمــة  الجماعــة  ت  واعتــرب بهــا، 
ي نيســان )أبريــل( 2016 قــررت 

مرخصــة. و�ن
الحكومــة االأردنيــة حظــر جماعــة االإخــوان 

مقّراتهــا. وأغلقــت   ، ن المســلم�ي

أزمــة  بــرزت   ،2020 نفســه  العــام  ي 
و�ن

ــت  ي انته
ــ�ت ، ال ن ــ�ي ــة المعلم ــس نقاب ــّل مجل ح

ــدة  ــام، كواح ــة الع ــة نهاي ــّل النقاب ــرار ح بق
ن الدولــة  مــن تجّليــات العاقــة المضطربــة بــ�ي
ــد  ــع تصاع ؛ فم ن ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ وجماع
بيــة والتعليــم  أحــداث االأزمــة اتهــم وزيــر الرت
ــري  ــرض تفس ي مع

ــي، �ن ــري النعيم ــذاك تيس آن
، إدارة النقابة  ن قــرار إغــاق النقابــة مــدة عامــ�ي
لخدمــة  ن  المعلمــ�ي قضايــا  »توّظــف  بأنّهــا 

ــة«. ــدات حزبي أجن

ي الأردن نحو 
ة التوجه من قبل الإخوان �ف »ازدادت وت�ي

ين، ع�ب  ف الأخ�ي العودة إىل »الشارع«، خالل العام�ي
ي إطار التفاعل مع 

ي التحشيد للمظاهرات �ف
المشاركة �ف

» ف ي فلسط�ي
التطورات �ف

يف متوز )يوليو( 0202 أصدرت محكمة التمييز األردنية قراراً باعتبار »جامعة اإلخوان املسلمني« منحلّة حكامً
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ي جــرت 
الــ�ت لمانيــة  ي االنتخابــات الرب

�ن
ــم تحصــد  ( 2020، ل ي )نوفمــرب

ــا�ن ــن الث ي ي ت�ش
�ن

ي 
الوطــ�ن »التحالــف  ي 

�ن ممثلــة  الجماعــة، 
لاإصــاح«، ســوى )6( مقاعــد، لتخــ� بذلــك 
ي حصلــت 

الــ�ت ي عــدد مقاعدهــا 
ثلــ�ش نحــو 

يعيــة الســابقة )16(  ي االنتخابــات الت�ش
عليهــا �ن

مقعــداً. ثــم ُمنيــت الجماعــة بانتكاســة أخــرى 
ي تســجيل حضورهــا ضمــن أيٍّ 

ن فشــلت �ن حــ�ي
ــت  ــالي بات ــة الـــ)15(، وبالت ــن اللجــان النيابي م
لمانيــة؛ إذ لــم  عمليــاً خــارج المعادلــة الرب
تســتطع الجماعــة تشــكيل تحالفــات، وهــو 
ي  مــا يفرضــه النظــام الداخــ�ي للمجلــس النيــا�ب
ط تمثيــل )10%( مــن إجمــالي أعضــاء  الــذي يشــرت
المجلــس، وآلــت معظــم اللجــان إل النــواب 

ــان. لم ي الرب
ــدد �ن الج

ي حزيــران )يونيــو( 2021، وّجــه العاهــل 
�ن

ي بتشــكيل »اللجنة 
ي الملــك عبــد هللا الثا�ن

االأرد�ن
السياســية«،  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة 
مــن  شــخصيات   )7( فيهــا  شــارك  ي 

والــ�ت
ســامي، بينهــم )6( مــن جماعــة  االتجــاه االإ
. وُفــّ�َت هــذه المشــاركة  ن ســامي�ي االإخــوان االإ
ــة  ــل الجماع ــن قب ــة م ــا محاول ــة بأنّه ي اللجن

�ن
مــن أجــل العــودة إل الواجهــة. وقــد أصــدر 
ســامي«، الــذراع  حــزب »جبهــة العمــل االإ

السياســية للجماعــة، بيانــاً تحــدث خالــه عــن 
مخرجــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومة 
السياســية، وأكــد أّن مخرجــات اللجنــة الملكيــة 
ي االأحــزاب واالنتخــاب خطــوة 

المتعلقــة بقانــو�ن
ــا. ــاء عليه ــة ينبغــي البن إيجابي

عــودة  بــرزت   ،2021 العــام  نهايــة  ي 
و�ن

ــ�  ــتحواذ ع ــدم لاس ــراع الُمحت ن لل ــامي�ي س االإ
ســقاط  ، وزّجهــم بــكّل القــوة الإ ن نقابــة المهندســ�ي
ســياق  ي 

�ن النقابــة،  قانــون  عــ�  التعديــات 
المواجهــة مــع التيــار الُمســيطر عليها المحســوب 
ي 

ــم �ن ــن ث ــارية. وم ــة واليس ــوى القومي ــ� الق ع
ســاميون انتخابات  ايــر( 2022، خ� االإ شــباط )فرب
إذ  المحافظــات؛  ي 

�ن ن  المهندســ�ي نقابــة  فــروع 
ن  ســامي�ي أعلنــت القائمــة النقابيــة الممثلــة لاإ
الشــعب  مجالــس  انتخابــات  مــن  االنســحاب 
ن  الهندســية وانتخابــات مجلــس نقابــة المهندســ�ي
ي كانــت 

ي مراحلهــا التاليــة، وهــي النقابــة الــ�ت
�ن

تُعتــرب بمثابــة أكــرب معقــل لهــم بعــد ســيطرتهم 
نــاً  عليهــا نحــو ربــع قــرن، وجــاء االنســحاب مقرت
ي النتائــج 

باتهامــات للجهــات الرســمية بالتاعــب �ن
ــم. ــاوئ له ــار المن ــح التي لصال

قــرر   ،2022 )مــارس(  آذار  ي 
�ن اً،  وأخــري

ســامي عدم المشــاركة  حــزب جبهــة العمــل االإ

»بالرغم من قرار مقاطعة »حماس« انتخابات المجالس 
النيابية، فإّن هناك شخصيات قيادية من الحركة شاركت 

ي هذه النتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية 
�ف

»» ف »مستقل�ي
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ي االنتخابــات البلديــة والمجالــس الّامركزيــة، 
�ن

اضية  وهــي خطــوة قرئــت عــ� أنّهــا رســالة اعرت
ي إطــار الــراع المتصاعــد بينهمــا.

للحكومــة �ن
ة  وتــري ازدادت  آخــر،  مســتوى  وعــ� 
ــل الجماعــة نحــو العــودة إل  التوجــه مــن قب
يــن، وذلــك  ن االأخري »الشــارع«، خــال العامــ�ي
للمظاهــرات  التحشــيد  ي 

�ن المشــاركة  عــرب 
ي إطــار 

ــك بشــكل خــاّص �ن ــا، وذل والدعــوة له

، خاّصــة  ن ي فلســط�ي
التفاعــل مــع التطــورات �ن

فيمــا يتعلــق بالقــدس والمســجد االأقــى. 
 - ي

االأرد�ن التقــارب  ي 
�ن الجماعــة  وجــدت  كمــا 

، الــذي جــاء عــرب عــّدة  االإرسائيــ�ي االأخــري
اتفاقيــات، كاتفاقيــة »الطاقــة مقابــل المــاء«، 
و«اتفاقيــة الغــاز«، فرصــة للعــودة إل الشــارع 
مجــدداً، وتحــت شــعارات »إدانــة خطــوات 

التطبيــع«.

 ، »لعبت »حماس«، عن طريق رئيس مكتبها السياسي
ف »حزب هللا«  ي التقريب ب�ي

إسماعيل هنية، �ف
ف له إىل لبنان،  و»الجماعة«، والذي قام، خالل زيارت�ي
ف العام  ف العام لـ »حزب هللا«، بالأم�ي بجمع الأم�ي

» ف ْ لـ»الجماعة« مرتَ�ي

 يف شباط )فرباير( 2202، خرس اإلسالميون انتخابات فروع نقابة املهندسني اإلردنيني يف املحافظات
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... »حماس«  ف ي فلسط�ي
�ف

ومساعي التغلغل

ي نهايــة نيســان )أبريــل( 2021، أعلــن 
�ن

ــاس  ــود عب ــطينية محم ــلطة الفلس ــس الس رئي
ــك بـــ  راً ذل ــرب ــة، م ــات العام ــل االنتخاب تأجي
قيــة«.  ي القــدس ال�ش

»عــدم ضمــان إجرائهــا �ن
المقاومــة  »حركــة  كانــت  جهتهــا،  مــن 
ســامية« )المعروفــة اختصــاراً بـــ »حماس«(  االإ
ــدور  ــد ص ــات، وعن ــوض االنتخاب ــتعّد لخ تس
محّملــًة  النتقــاده،  بــادرت  التأجيــل  قــرار 
الســلطة مســؤولية »تداعيــات القــرار«، وقالت 
ــاً  ــل انقاب ــرار يمث ــان: »إّن الق ي بي

»حمــاس« �ن
ــة«.  ــات الوطني ــة والتوافق اك ــار ال�ش ــ� مس ع
واعتــرب ممثلــون عــن الحركــة أّن عبــاس تــذّرع 
ي القــدس 

ن �ن بمســألة تصويــت الفلســطيني�ي
ــه  ــن أنّ ي ــات، معترب ــل االنتخاب ــة لتأجي قي ال�ش
ــة. ــرض لهزيم ــد يتع ــه ق نّ

ــا؛ الأ ــد إرجاءه يري

ــطينية  ــات الفلس ــة االنتخاب ــت لجن وكان
ــهر  ــل بنحــو ش ــرار التأجي ــل ق ــت قب ــد أعلن ق
ــة للمشــاركة  ــا تســلمت )15( قائمــة انتخابي أنّه
ــة حمــاس،  ــة لحرك ــا قائم ــات، بينه ي االنتخاب

�ن

ــت  ــا«، ضّم ــدس موعدن ــم: »الق ــل االس تحم
)132( شــخصية، مــن قطــاع غــزة والضفــة 

ــة. قي ــدس ال�ش ــة والق الغربي

ــت  ــارس( 2022، أجري ــة آذار )م ي نهاي
و�ن

المرحلــة الثانيــة والنهائيــة مــن االنتخابــات 
ــم  ــة، ول ــة الفلســطينية بالضفــة الغربي البلدي
والســبب  غــزة،  قطــاع  االنتخابــات  تشــمل 
أّن »حمــاس« أعلنــت مقاطعــة االنتخابــات، 
ــان  ــ� لس ــره ع ي ــاء ترب ــذي ج ــرار ال ــو الق وه
قاســم،  حــازم  الحركــة  باســم  الناطــق 
بأنّهــم »يرفضــون إجــراء انتخابــات المجالــس 
المشــاركة  أو  المجــزأة،  والقرويــة  البلديــة 
فيهــا، وإعــان الســلطة عنهــا يُعــّد اســتخفافاً 
ــاً للمســار  ــة والشــعبية، وحرف ــة الوطني بالحال
ي توقيــت 

ي �ن
ي العــام، وهــذا القــرار يــأ�ت

الوطــ�ن
مريــب، لذلــك لــن تكــون حمــاس جــزءاً منــه«، 
ــراء  ــاركة »إج ــاس للمش ــة حم طت حرك ــرت واش

يعيــة«. االنتخابــات الرئاســية والت�ش

وبالرغــم مــن قــرار المقاطعــة، فــإّن 
هنــاك شــخصيات قياديــة مــن حمــاس شــاركت 
ي هــذه االنتخابــات بشــكل شــخىي أو تحــت 

�ن
«. وشــهدت هذه المشــاركة  ن تســمية »مســتقل�ي

 ، »لعبت »حماس«، عن طريق رئيس مكتبها السياسي
ف »حزب هللا«  ي التقريب ب�ي

إسماعيل هنية، �ف
ف له إىل لبنان،  و»الجماعة«، والذي قام، خالل زيارت�ي
ف العام  ف العام لـ »حزب هللا«، بالأم�ي بجمع الأم�ي

» ف ْ لـ»الجماعة« مرتَ�ي
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»حمــاس«  حركــة  ن  بــ�ي تحالفــاً  المســتقلة 
 ،» ن فلســط�ي لتحريــر  الشــعبية  و«الجبهــة 
وأظهــرت المعطيــات وجــود نحــو )25( قائمــة 
ن »حمــاس« و«الجبهة الشــعبية«،  تحالفيــة بــ�ي
الضفــة  ي 

�ن محليــة  هيئــة   )50( ي 
�ن ترّشــحت 

الغربيــة. ولــم تتقــدم »حمــاس« بــأّي قائمــة 
ي أّي مــن الهيئــات المحليــة. 

بصفتهــا الحزبيــة �ن
وشــارك كــوادر الحركــة ضمــن قوائــم مســتقلة 
ــل  ــن فصائ ن م ــع مرشــح�ي ــف م أخــرى بالتحال
ــات،  ن ومرشــحي عائ أخــرى، أو مــع مســتقل�ي

ــة. ــوادر مهني أو ك

ن »حمــاس«  وجــاءت تجربــة التحالــف بــ�ي
أوســع،  نطــاق  عــ�  لتكــرر،  و«الشــعبية« 
ضمــن  بالتحالــف  تمثلــت  ســبقتها  تجربــة 
ــات  ي انتخاب

ــاركت �ن ي ش
ــ�ت ــزم« ال ــة الع »قائم

الضفــة  ي 
�ن جــرت  ي 

الــ�ت ن  المهندســ�ي نقابــة 
وقــد   .2021 )أغســطس(  آب  ي 

�ن الغربيــة 
تمّكنــت قائمــة العــزم مــن الفــوز بغالبيــة 
االأصــوات، مقابــل خســارة قائمــة »المهنــدس 
« المحســوبة عــ� حركــة فتــح.  ي

الفلســطي�ن
وهــو مــا أثــار التســاؤل حــول أســباب التقــارب 
ــعبية،  ــة الش ــاس والجبه ؛ حم ن ــ�ي ن الفصيل ــ�ي ب
إل  ذلــك  ُعــِزَي  وقــد  الغربيــة.  الضفــة  ي 

�ن
ــاً  ــا، خصوص كة تجمعهم ــرت ــا مش ــود قضاي وج
ــادات  ــ�ي لقي ــتهداف االإرسائي ــق باالس ــا يتعل م

ي الضفــة الغربيــة، إل 
ن �ن وعنــارص الفصيلــ�ي

جانــب وجــود اتفــاق وتفاهــم ســياسي حــول 
االأهــداف المتعلقــة بالــراع مــع إرسائيــل.

ي لبنان... عدم تجاوز إطار 
�ف

الطائفة

منــذ إعــان الرئيــس ســعد الحريــري 
ي )ينايــر( 2022 تعليــق عملــه 

ي كانــون الثــا�ن
�ن

ة  ، تحّولــت االأنظــار مبــارسش ي الســياسي واالنتخــا�ب
ســامية« لتكــون »خليفة«  باتجــاه »الجماعــة االإ
الســّنية.  الّســاحة  عــ�  »المســتقبل«  تيــار 
ــل  ــة ممث ــرب بمثاب ي تُعت

ــ�ت ــة، ال ــت الجماع وكان
َعرَفــت  قــد  لبنــان،  ي 

�ن ن  المســلم�ي االإخــوان 
ن لــم  ــات العــام 2018، حــ�ي ي انتخاب

انتكاســة �ن
، وانقلــب  ي تتمكــن مــن تحقيــق أّي مقعــد نيــا�ب

ــتقبل«. ــار »المس ــرز، تي ــا االأب ــا حليفه عليه

ات انتخابــات العــام 2022،  ومــع تحضــري
ــل،  ــو( المقب ــار )ماي ي 15 أي

ــا �ن ــع عقده الُمزم
عــّززَت الجماعــة اتصاالتهــا مــع عــدد مــن 
ي دوائــر انتخابيــة مختلفــة؛ 

القــوى السياســية �ن
ي اللوائــح مــع منافســتها 

بحيــث تنضــم معهــا �ن
ــك  ــن ذل ــرة. وم ي الدائ

ي �ن ّ
ــ�ن ــد الس ــ� المقع ع

كانــت اتصــاالت مكّثفــة مــع الحــزب التقّدمــي 
ــن  ــرش م ي أك

اكي لبحــث التعــاون معــه �ن االشــرت

ام  ف ي لبنان حالياً التحّرر من أّي ال�ت
»تحاول الجماعة �ف

والستعداد لتلقي أّي احتمال، فهي تتواصل مع مختلف 
لمان« الأطراف، بغية الوصول إىل ال�ب
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ي مــع »حــزب 
دائــرة، كذلــك ســعت للتــا�ت
ــر. ــض الدوائ ي بع

ــب« �ن الكتائ

ن  وحــ�ت االآن، وصــل عــدد المرشــح�ي
تقدمهــم  عــن  الجماعــة  أعلنــت  الذيــن 
. ويُظهــر نمــط  ن ــات إل )10( مرشــح�ي لانتخاب
ــة  ــاً خّط ــامية انتخابي س ــة االإ ــرك الجماع تح
االتصــال  هــي:  أساســية،  معالــم  ذات 
والســعي   ، ن السياســي�ي االأفرقــاء  بمختلــف 
ــر،  ــف الدوائ ي مختل

ن �ن ــح�ي ــرح مرش ــو ط نح
عــ�  للضغــط  كورقــة  واســتخدامهم 

االأخــرى. االأطــراف 

ي هــذه التحــركات مــن الجماعــة 
وتــأ�ت

ة تشــهدها »الســاحة  ات كبــري ّ ي ظــل تغــري
�ن

الســّنية«؛ نتيجــة تــأزم الكتلــة االأكرب فيهــا )تيار 
ــع  ــاف وض ي إضع

ــهم �ن ــا أس ــتقبل(، مّم المس
الطائفــة الســّنية ضمــن المشــهد الســياسي 
الجماعــة  باتــت  وبينمــا  العــام.  ي 

اللبنــا�ن
ي 

تنافــس اليــوم عــ� قيــادة الطائفــة الســّنية �ن
ــا كانــت تــرى دائمــاً  االنتخابــات النيابيــة، فإنّه
ي تحالفاتهــا السياســية يجــب أن 

أّن االأولويــة �ن
تكــون مــع تيــار المســتقبل، وكان الطرفــان 
ــة  ــارك االنتخابي ــوض المع ــ� خ ن ع ــ�ي حريص
ــم  ــر، رغ ــن الدوائ ــدد م ي ع

ــب �ن ــاً إل جن جنب
االختافــات السياســية.

ــوم  ــامية الي س ــة االإ ــت الجماع ــد بات وق
ــدأ  ــذي ب ــنيورة ال ــؤاد الس ــس ف ــدق الرئي ي خن

�ن
الســّنة  أطــراف  شــمل«  »لــّم  عــ�  العمــل 
ن مــن دون إعطائهــم أّي وعــوٍد بأخــذ  االأساســي�ي
. وهنــا، وبشــكل عــام، فــإّن الجماعــة  دور كبــري
تعــّول عــ� رافعــة لهــا تحــت إطــار »الحفــاظ 
ن أّن مــا ينكشــف  ي حــ�ي

عــ� الطائفــة الســّنية«، �ن
هــو أّن الجماعــة ال تســتطيع النــأي بعيــداً عــن 
خــط »المســتقبل« رغــم النفــور القائــم بينهما.

ــاً التحــّرر مــن  وتحــاول الجماعــة حالي
ام واالســتعداد لتلقــي أّي احتمــال،  ن ــرت أّي ال
االأطــراف،  مختلــف  مــع  تتواصــل  فهــي 
ي هــذا 

لمــان. ولعلــه �ن بغيــة الوصــول إل الرب
ي 

ــرزت �ن ي ب
ــ�ت طــار، جــاءت »المســايرة« ال االإ

ــزب هللا«،  ــاح »ح ــن س ــث ع ــاب الحدي غي
ســاحاً  الســّنية  يــة  االأكرش ه  تعتــرب الــذي 
ــة  ــات الجماع ــال خطاب ــي«، خ ع ــري رسش »غ
ن  ة، وهــو مــا يعزيــه بعــض المراقبــ�ي االأخــري
إل الــدور الــذي لعبتــه حركــة حمــاس، عــن 
، إســماعيل  طريــق رئيــس مكتبهــا الســياسي
ن »حــزب هللا«  بــ�ي »التقريــب«  ي 

�ن هنيــة، 
ن  و«الجماعــة«، والــذي قــام، خــال زيارتــ�ي
لـــ  العــام  ن  لبنــان، بجمــع االأمــ�ي لــه إل 
ن العــام لـ«الجماعــة«،  »حــزب هللا«، باالأمــ�ي

. ن
ْ ــ�ي ، مرتَ ي ــو�ب ــزام االأي ع

ي 
»الجماعة حالياً أقرب إىل أداة وورقة بيد تركيا �ف

ي 
ي أّي تسوية وحّل مستقبلي تشارك تركيا �ف

سوريا و�ف
صياغته«
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ي سوريا... مراهنات مستقبلية 
�ف

وحسابات خارجية

( 2020، أعلنت  ي )نوفمرب
يــن الثــا�ن ي 10 ت�ش

�ن
ي 

ــوريا«، �ن ي س
ن �ن »جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ــا  ّئه ــراءة«، عــن ترب ــوان »ب ــا حمــل عن ــان له بي
و«داعــش«،  »القاعــدة«،  تنظيمــات  مــن 
ي 

ــ�ت ــركات ال ــات والح ــران«، و«كّل الجماع و«إي
ي البيــان: »نحــب أن 

عــ� صلــة بهــم«. وجــاء �ن
ي ســوريا 

ن �ن ي جماعــة االإخــوان المســلم�ي
نؤكــد �ن

ــه  ــري بمدارس ــو والتكف ــر الغل ــن فك ــا م براءتن
وتنظيماتــه ومنظماتــه عــ� امتــداد الجغرافيــا 
ــر  ــذا الفك ــن ه أ م ــرب ــة، ن ــامية والعالمي س االإ
ــري  ــن تكف ــه م ــن حاملي ــدر ع ــا يص ــن كّل م وم

.» ــري ــل وتفج وتقتي

ي الـ30 
ي بيــان آخــر، أصدرته الجماعــة �ن

و�ن
ت عــن رفضهــا لمســار  ّ مــن الشــهر ذاتــه، عــرب
ــدت  ــوريا، وأك ي س

ــم �ن ــياسي القائ ــل الس الح
قــرار  أنّهــا »تفاجــأت بخصــوص  البيــان  ي 

�ن
ــة  ــورة والمعارض ــوى الث ي لق

ــ�ن ــاف الوط االئت
االنتخابــات«،  مفوضيــة  تشــكيل  حــول 
مؤكديــن عــ� أنّهــا »خطــوة تقــع خــارج نطــاق 
ي بتشــكيل هيئــة 

ي الــذي يقــىن
الســياق الوطــ�ن

ــان  ي البي
ــة �ن «. وأشــارت الجماع ــالي ــم انتق حك

أنّــه »مــن الممكــن أن تنســحب مــن االأجســام 
اماتهــا بأهداف  ن ي حــال لــم تُبــِد الرت

المعارضــة �ن
ــورة«. الث

ن ظهــر أّن  ومــن خــال هذيــن البيانــ�ي
الجماعــة تحــاول النــأي بنفســها عــن ســائر 
فصائــل وأجســام المعارضــة الســورية، ســواء 
ي توصــف بالتشــّدد أو االعتــدال، 

منهــا الــ�ت
ي 

وذلــك بعــد أن كانــت قــد انخرطــت معهــا �ن
العمــل المســّلح مــن خــال دعــم فصائــل 
ــوان  ــن االإخ ــة م ــا مقّرب ــت بكونه ــّلحة ُعرف مس
، كـــ »حركــة أحــرار الشــام«، و«لواء  ن المســلم�ي
«، فضــاً  التوحيــد« و«حركــة نــور الديــن زنــ�ي
عــن التقــارب والتقاطــع مــع تنظيمات مســّلحة 

ســام«. ــش االإ ــل »جي إســامية أخــرى مث

ــرش  ــرش فأك ــوم أك ــة الي ــعى الجماع وتس
ي خــارج 

لطــرح نفســها ضمــن المســار التفــاو�ن
»مســار جنيــف« والــذي تشــّكل تركيــا، الداعــم 
والحاضــن االأكــرب للجماعــة، إحــدى الــدول 
الضامنــة والراعيــة لــه، وذلــك بالمشــاركة مــع 
دول أخــرى كروســيا وإيــران. وتحــاول تركيــا 
مــن خــال المســار أن يكــون لتنظيــم االإخــوان 
ــوريا،  ــتقبل س ي مس

ــياسي �ن ن دور س ــلم�ي المس
ــور  ن حض ــلم�ي ــوان المس ــون لاإخ ــث يك وبحي

ي دفعتها مرات عدة 
ي سوريا ال�ت

»براغماتية الجماعة �ف
لبعض المساومات، قد تدفعها من جديد لالنخراط 
ي تفاهمات وتسويات تبدي فيها الستعداد للتبّدل 

�ف
والتحّول عّما تعلنه من مواقف وخطابات«
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ي الحكــم بســوريا 
ســياسي ومشــاركة سياســية �ن

ي 
مــن خــال الــوزراء، واللجنــة الدســتورية الــ�ت

ن االأطــراف الروســية  تــم تشــكيلها باالتفــاق بــ�ي
يرانيــة وبوجــود االأمــم المتحــدة. كيــة واالإ والرت

وتحــرص الجماعــة مــن جهتهــا عــ� 
عــ�  للحصــول  كي 

الــرت الدعــم  اســتغال 
ي 

ي أّي صيغــة توافقيــة مســتقبلية �ن
مقعــد لهــا �ن

ســوريا، خاصــة مــن خــال اللجنة الدســتورية. 
وبالرغــم مــن أّن الِشــقاق والصــدام يبــدو 
ي 

�ن الحكــم  ونظــام  الجماعــة  ن  بــ�ي شــديداً 
ي دفعتها 

ســوريا، إاّل أّن براغماتيــة الجماعــة الــ�ت
مــرات عــدة لبعــض المســاومات، قــد تدفعهــا 
ي تفاهمــات وتســويات 

مــن جديــد لانخــراط �ن
تبــدي فيهــا االســتعداد للتبــّدل والتحــّول عّمــا 

ــات. ــف وخطاب ــن مواق ــه م تعلن

االإخــوان  جماعــة  أّن  إل  ويُشــار 
عــان عــن دعمهــا  ن قــد كــررت االإ المســلم�ي
ي 

�ن كيــة  الرت العســكرية  للعمليــات  وتأييدهــا 
ــارك  ــة تش ــا أّن الجماع ــوري. كم ــمال الس الش
ــة  ــوري« و«الحكوم ي الس

ــ�ن ــاف الوط ي »االئت
�ن

ي تتواجــد هيئاتهــا 
الــ�ت الســورية المؤقتــة« 

القــوات  فيهــا  تتواجــد  ي 
الــ�ت المناطــق  ي 

�ن
كيــة بالشــمال الســوري، وترتبــط  العســكرية الرت
ي الواليــات 

بشــكل مبــارسش بالهيئــات المحليــة �ن
كيــة الجنوبيــة المجاورة للشــمال الســوري،  الرت
مّمــا يجعــل الجماعــة حاليــاً أقــرب إل أداة 
ي أّي تســوية 

ي ســوريا و�ن
وورقــة بيــد تركيــا �ن

ي صياغتــه.
وحــّل مســتقب�ي تشــارك تركيــا �ن



11

اإلخوان املسلمون يف األردن: 
انحسار متسارع

ات عــ� انحســار  يمكــن ماحظــة مــؤرسش
ي جماعــة االإخــوان 

متســارع أقــرب إل االنهيــار �ن
ي االأردن، فبعــد االنتخابات النيابية 

ن �ن المســلم�ي
ي العــام 2020، وحصلــت الجماعــة 

ي جــرت �ن
الــ�ت

ــحبت  ــة، انس ــة وباهت ــج ضئيل ــ� نتائ ــا ع فيه
ي 

مــن االنتخابــات البلديــة والّامركزيــة الــ�ت
، وانســحبت  ي

ي 22 آذار )مــارس( المــا�ن
جــرت �ن

، ولــم  ن أيضــاً مــن انتخابــات نقابــة المهندســ�ي
ن  ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــن قائم ــد م ــح أح ينج
 ، ن ن الزراعيــ�ي ي انتخابــات نقابــة المهندســ�ي

�ن

ن  ي ســلوك االإخــوان المســلم�ي
والملفــت أكــرش �ن

أنّهــم تقبلــوا الهزائــم االنتخابيــة مــن غــري 
ي 

ضجــة أو احتجــاج كمــا كانــت عادتهــم �ن
االأعــوام والعقــود الماضيــة، وآثروا االنســحاب 
ي صمــت وهــدوء، والحــال أنـّـه ســلوك محــري 

�ن
. ــاج إل تفســري يحت

ن أهــّم حصــن  ــة المهندســ�ي ــرب نقاب تُعت
ن منــذ )25( عامــاً، وهــي  لاإخــوان المســلم�ي
ــواب  ــس الن ــن مجل ــّم م ــم أه ــبة إليه بالنس

ابراهيم غرايبة 

ي
كاتب أرد�ف
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عضويتهــا  ي 
�ن النقابــة  وتضــم  والبلديــات. 

ــواالً  ــك أم ــدس،  وتمتل ــف مهن ــوالي )200( أل ح
دوالر،  مليــاري  عــ�  تزيــد  واســتثمارات 
ــي،  ــل التنظيم ــية للعم ــاحة أساس ــّكل س وتش
، وتوظيــف  ن واســتقطاب الشــباب والداعمــ�ي
عــدد كبــري مــن أعضــاء المجموعــة. كمــا أنّهــا 
لقــادة  مهمــاً  ماليــاً شــخصياً  تمثــل مــورداً 
لاســتثمار  ووســيلة   ، ن النقابيــ�ي الجماعــة 
ي 

االأرا�ن ي 
�ن خاصــة  والجماعــي،  الشــخىي 

ي 
�ن جاذبيــة  االأكــرش  المــورد  أصبحــت  ي 

الــ�ت
ــة  ــن، وتغطي ــتثمار االآم ــار واالس االأردن لادخ
تدفــق االأمــوال وتحويلهــا ثــّم إعــادة تحريكهــا 

وإنتاجهــا بأربــاح مضاعفــة.

ي اتجاه االنســحاب 
لمــاذا يســري االإخوان �ن

اض؟ قــد  الهــادئ، وقبــول الهزائــم دون اعــرت
ــرش  ــة، أو أك ــون هــذا الأحــد االأســباب التالي يك

مــن ســبب واحــد، وربمــا جميعهــا:

1-  يواجــه االإخــوان المســلمون منــذ 2013 
بــات والهزائــم واالنقســامات  سلســلة مــن الرن
الجماعــة  تعــد  ولــم  العميقــة،  الداخليــة 
مكانيــة المنظمــة والمتماســكة لدرجــة  تملــك االإ

تحريــك الجماعــة، وهــذا يجعلهــا تفقــد زمــام 
المبــادرة والقــدرة عــ� التنظيــم ومواجهــة 
تقليــل  والأجــل   ، ن والمعارضــ�ي ن  المنافســ�ي
ــون  ــوان يفضل ــإّن االإخ ــات ف ــائر واالأزم الخس

ــدوء واالنســحاب. اله

2-  لــم يعــد لــدى الجماعــة منــذ العــام 
ي 

2008 قيــادة فعليــة موحــدة ومتماســكة، و�ن
ــع عــ� نحــو  ــاً أن تتب جماعــة تعــودت تاريخي
ي قيــادات كارزميــة لــم تعــد تعــرف 

انســيا�ت
أو  سياســات  تســلك  وال  معينــة،  وجهــة 

اتيجيات واضحــة. اســرت

ملفــات  فتــح  الجماعــة  تخــىش     -3  
ماليــة، ويحــاول قادتهــا التســرت عــ� االأمــوال  
والعقــارات المســجلة باســمهم أو المودعــة 
لديهــم، وهــم يخشــون مصادرتهــا أو يريدون 
ي 

االســتياء عليهــا الأبنائهــم وعائاتهــم. و�ن
داخليــة  أزمــة  مــن  يخافــون  فإنّهــم  ذلــك 
أزمــة  مــن  يخافــون  مّمــا  أكــرش  وتنظيميــة 
قانونيــة، وبالطبــع فــإّن الخافــات الماليــة 
الداخليــة ســوف تفتــح أبوابــاً مــن االنقســامات 

ى والجماعيــة. واالنســحابات الكــرب

»تريد الجماعة تجّنب المواجهة مع الحكومة، وإبقاء 
الباب مفتوحاً للتفاهم وعودة المشاركة، ويأمل 
قليمية  الإخوان أن تتغ�ي الأوضاع السياسية والإ

ي 
لصالحهم، أو أن تحتاج الحكومة إليهم مرة أخرى �ف

أزماتها السياسية والشعبية«
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ن   4-  تريــد جماعــة االإخــوان المســلم�ي
وإبقــاء  الحكومــة،  مــع  المواجهــة  تجّنــب 
ــاركة،  ــودة المش ــم وع ــاً للتفاه ــاب مفتوح الب
تتغــري  أن  المســلمون  االإخــوان  ويأمــل 
قليميــة لصالحهــم،  االأوضــاع السياســية واالإ
ي 

ــرة أخــرى �ن ــم م ــة إليه ــاج الحكوم أو أن تحت
أزماتهــا السياســية والشــعبية، ويريــدون عندما 
ــة  ــم الفرص ــاح له ــروف أن تت ــذه الظ ي ه

ــأ�ت ت
للعــودة دون مزيــد مــن الخســائر والعــداوات 

والمواجهــات.

ي 
ســام الســياسي �ن  5-  تواجــه ظاهــرة االإ

ى،  ســامي أزمــة كــرب جميــع أنحــاء العالــم االإ
ي طريقهــا إل االختفــاء، فلــم تعــد 

وتبــدو �ن
ن واالأجيــال الجديــدة مــن  تجــذب المتدينــ�ي
الشــباب، وتتشــكل اتجاهــات وقيــم دينيــة 
وسياســية واجتماعيــة جديــدة بعيــدة عــن 

الجماعــات الدينيــة السياســية.

ــت  ي أصبح
ــ�ت ي االأردن ال

ــة �ن  6-   الجماع
تحــت هيمنــة حركــة حمــاس منــذ العــام 2008 
ــارج،  ي الخ

ــة �ن ــادة الحرك ــس قي ــل هواج تحم
ي 

وتؤثــر حمــاس )الخــارج( عــ� الجماعــة �ن

مــن  الشــاملة  والتهدئــة  االنســحاب  اتجــاه 
أجــل ترتيــب عــودة قــادة حمــاس وترتيــب 

ي االأردن.
إقامــة آمنــة وهادئــة �ن

ي تتحّول 
ي المقابــل، فــإّن الجماعــة الــ�ت

و�ن
ي الخــارج 

ن �ن فعليــاً إل حمــاس الفلســطيني�ي
تحــاول أن ترتــب مــع الدولــة االأردنيــة تحالفــاً 
سياســياً مريحــاً، تبتعــد بموجبــه الجماعــة عــن 
ي والبلــدي والعــام،  العمــل الســياسي والنقــا�ب
عامي  ويقتــر عملهــا ودورهــا عــ� العمــل االإ
ضمــن  الفســطينية،  للقضيــة  والســياسي 
سياســات التحالــف والمشــاركة مــع الدولــة 

ــة. االأردني

ي 
 ومــن المعلــوم أّن قيــادة حمــاس �ن

ى بعــد اســتقال  الخــارج تواجــه أزمــة كــرب
ــن  ــاً ع ــا نهائي ــا، وابتعاده ــزة عنه ي غ

ــة �ن الحرك
ي صــارت تعلــن عــن نفســها 

قيــادة الخــارج الــ�ت
ي الخــارج، كمــا 

ن �ن بأنّهــا تمثــل الفلســطيني�ي
أنّهــا تواجــه تحديــات القــدرة عــ� العمــل 
ــا  كي ــدة لرت ــات الجدي ــل السياس ي ظ

ــاء �ن والبق
وقطــر. وصــارت االأولويــة القصــوى لهــذه 
المجموعــة ترتيــب وتســوية أوضاعهــا القانونية 

ي سلسلة 
ي الأعوام الـ)10( الماضية �ف

»دخلت الجماعة �ف
من الأزمات والنقسامات المتتالية، وتواجه مجموعة 
ي تجعل 

من الستحقاقات القانونية والسياسية، ال�ت
اختفاءها  من الخريطة السياسية والوجود الواقعي 

ممكناً«
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والشــخصية، وربمــا تكــون للدخــول باتفاقيــات 
وتفاهمــات مــع الحكومــة االأردنيــة بــأّي ثمــن!

الـــ)10(  االأعــوام  ي 
�ن الجماعــة   دخلــت 

ي سلســلة مــن االأزمات واالنقســامات 
الماضيــة �ن

المتتاليــة، وتواجــه مجموعة من االســتحقاقات 
ي تجعــل اختفاءهــا  

القانونيــة والسياســية، الــ�ت
ــي  ــود الواقع ــية والوج ــة السياس ــن الخريط م
ممكنــاً أو قابــاً للتحّقــق بهــدوء ومــن دون 
مواجهــة مــع الســلطة. ســتتوارى إل الظــل أو 
كاء متشاكســون  تتحــّول إل تركــة يتقاســمها رسش
. فبعــد انســحاب عــدد كبــري مــن أعضــاء  كــرش
ــامي،  س ــط االإ ــزب الوس ــّكلوا ح ــة ليش الجماع
لتشــّكل  ة  كبــري أخــرى  مجموعــة  انســحبت 
اشــتهرت  ي 

والــ�ت للبنــاء،  الوطنيــة  المبــادرة 
ــة »زمــزم« نســبة إل اســم  عامي بالتســمية االإ
الفنــدق الــذي ُعقــد فيــه االجتمــاع التأســيىي 
للمبــادرة، ثــم تقّدمــت مجموعــة مــن االإخــوان 
، وعــ� رأســهم رئيــس الجماعــة  ن المســلم�ي
ـ   1994( الذنيبــات  المجيــد  عبــد  الســابق 
 ، ن 2006(، لتســجيل جمعيــة االإخــوان المســلم�ي
أنّهــا  نفســها  المســّجلة  الجماعــة  ت  واعتــرب
الجماعــة القانونيــة، وأّن الجماعــة الســابقة 
لــم تعــد قانونيــة، ثــم أعلنــت مبــادرة زمــزم، 
ــجلة«،  ــة »المس ــع الجماع ــيق م ــم وتنس بدع
ي 

و�ن جديــد.  ســياسي  حــزب  تشــكيل  نّيتهــا 
ــة التســجيل  ي نشــأت بســبب عملي

ــ�ت االأزمــة ال
ي للجماعــة، تشــّكل تيــار 

أو التصحيــح القانــو�ن
ن  ي لــم يجد نفســه مــع االإخوان الســابق�ي

إخــوا�ن
وال االإخــوان الجــدد، وأطلقــت الصحافــة عــ� 
ــه أعلــن عــن  ــار اســم الحكمــاء، لكّن هــذا التي
ي 

ــن �ن ــاذ، وأعل نق ــار االإ ــم تي اً باس ــري ــه أخ نفس

ه حــوالي )300( مــن  اجتمــاع تأســيىي حــرن
ــري  ــن التحض ــم، ع ــوان وقياداته ــاء االإخ أعض
لحــزب ســياسي جديــد، وتشــّكل هــذا الحــزب 
نقــاذ«  واالإ اكــة  »ال�ش اســم  تحــت  بالفعــل 
ن  ــ�ي ــس الجماعــة ب ــادة ســالم فاحــات رئي بقي

عامــي 2006 ـ 2008.

وأّمــا حــزب الجماعــة )جبهــة العمــل 
ــه يــكاد يكــون ليــس موجــوداً؛  ســامي(، فإنّ االإ
ــعور  ــحابات والش ــامات واالنس ــبب االنقس بس
ــد  ــدوى، وتتصاع ــدم الج ــأم وع ــام بالس الع
الجماعــة  وســط  ي 

�ن قويــة  وأفــكار  دعــوات 
 . ي ــا�ب ــياسي والنق ــل الس ــن العم ــحاب م لانس
المتوقعــة  السياســية  التحــوالت  ظــل  ي 

و�ن
ي ســتطال عمــل االأحــزاب السياســية عــ� 

والــ�ت
نحــو جوهــري؛ فــإّن الحــزب يواجــه اســتحقاق 
إعــادة تشــكيل نفســه وفــق توجهــات وبرامــج 
يظــّل  أن  يتوقــع  إذ ال  وتســميات جديــدة، 
والدينيــة  يديولوجيــة  االإ لاأحــزاب  مجــاالً 
امــج العمليــة والواقعيــة. البعيــدة عــن الرب
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اإلخوان املسلمون يف مصر والسودان 
والصومال.. تقدير موقف

ي 
تعــا�ن التنظيمــي،  الصعيــد  عــ� 

ي مــر مــن االرتبــاك الشــديد، 
الجماعــة �ن

وقــد أصبحــت عنــارص التنظيــم تعيــش فيمــا 
يشــبه الجــزر المنعزلــة، مــع تعــدد الــوالءات، 
قليميــة الحــادة، حيــث  ي ظــل التحــوالت االإ

و�ن
انفــرط الأول مــرة عقــد التنظيــم لعــدة عوامــل 

هــي:

ــف  ــن الص ــل م ــادات الداخ ــود قي - وج
ــة  ــرّدي الحال ي داخــل الســجن، وت

ــا�ن االأول والث

التنظيميــة بشــكل حــاد بعــد اعتقــال محمــود 
عــزت، وصــدور أحــكام قضائيــة صارمــة ضــد 

ــادات التنظيــم وعــدد مــن االأعضــاء. قي

ن )3( جبهــات؛  - االنقســام التنظيمــي بــ�ي
ي لنــدن، وجبهــة محمود 

جبهــة إبراهيــم منــري �ن
إســطنبول،  ي 

�ن طلبــة  ومصطفــى  ن  حســ�ي
ي الداخــل ومعظمهــم 

وجبهــة المتمرديــن �ن
عــة الراديكاليــة، والذيــن  ن مــن الشــباب ذوي الرن
يوالــون القيــادي الســابق محمــد كمــال، أضف 

سامح اسماعيل 
كاتب مرصي 
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ة مــن ســجناء الجماعة،  إل ذلــك مجموعــة كبــري
تنــازالت  بتقديــم  التنظيــم  الذيــن طالبــوا 
ــ�  ــل ع ــم، والعم ــام الحاك اف بالنظ ــرت واالع

ــأّي طريقــة. إطــاق رساحهــم ب

قليمــي،  االإ الموقــف  ي 
�ن التحــول   -

وتقييــد  االإخــوان،  عــ�  كي 
الــرت واالنقــاب 

، والحــّد مــن  كي
ي الداخــل الــرت

حركــة التنظيــم �ن
كي 

انتقــاد النظــام المــري، مــع التقــارب الــرت
، الــذي  كي االإرسائيــ�ي

الخليجــي، وكــذا الــرت
ي حــرج ســياسي بالــغ.

وضــع الجماعــة �ن

حركــة  تواجــه  ي 
الــ�ت الصعوبــات   -

تراجــع  مــع  االإخوانيــة،  الماليــة  االأوعيــة 
الدعــم القطــري، وانتبــاه الدوائــر االأمنيــة 
ــف  ــة، أض ــوال االإخواني ــة االأم ــا لحرك ي أوروب

�ن
إل ذلــك إحجــام عــدد كبــري مــن االأعضــاء 
نظــراً  الشــهرية،  اكات  االشــرت تقديــم  عــن 
الكبــري  واالنفــات  التنظيمــي،  لانقســام 
طــار الهيــك�ي للتنظيــم، الــذي  الــذي حــاق باالإ
ــت  ــه توقف ــرة االأول، وعلي ــكه للم ــد تماس فق
عانــات الشــهرية الأرس الســجناء، مّمــا أفقــد  االإ
الجماعــة المزيــد مــن الــوالءات، وحــّد إل 
ــث  ة مــن الحــراك التنظيمــي، بحي ــري درجــة كب

ي الشــارع.
لــم يعــد للجماعــة صــوت �ن

ــقوط  ، وس ــ�ي ــف االأمري ــة الموق - صدم
دارة الديمقراطيــة المحتمــل  وْهــم دعــم االإ
الرئيــس جــو  لقــاء  ي 

�ن لاإخــوان، وفشــلهم 
الــذي  اتيجي  االســرت التحــول  مــع  بايــدن، 
ــق بسياســة  ــا يتعل ــم تتوقعــه الجماعــة فيم ل
ق االأوســط  الحــزب الديموقراطــي تجــاه الــ�ش
ســام الســياسي بشــكل  بشــكل عــام، وملف االإ

ــاص. خ

- الســقوط المتتابــع لاأحــزاب واالأذرع 
ي الســودان وليبيــا 

ي المنطقــة، �ن
االإخوانيــة �ن

وتونــس والمغــرب، كّل هــذا دفــع الجماعــة إل 
اتيجية الكمــون والحــذر الشــديد،  ــاع اســرت اتب
مــع افتقــاد كّل عنــارص الدعــم مــن قبــل 

. ــدولي ــم ال التنظي

ــة  ــت الجماع ــات دفع ــذه المعطي كّل ه
ــد  ــة، إل تحدي ــا المتباين ــرب أذرعه ــر، ع ي م

�ن
: ــ�ي ــا ي ــا فيم أولوياته

االأنصــار  مــن  قــدر  أكــرب  جمــع   -
، االأمــر الــذي عّمــق مــن االنقســام  ن والموالــ�ي

لتنظيمــي ا

ســيل  عــرب  ذلــك  ماحظــة  ويمكــن 
ــات والتريحــات الصــادرة عــ� لســان  البيان

ي مرص، عل المستوى التنظيمي، من 
ي الجماعة �ف

»تعا�ف
الرتباك الشديد، وقد أصبحت عنارص التنظيم تعيش 

فيما يشبه الجزر المنعزلة مع تعدد الولءات«
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ن عــن كّل جبهــة، وآخرهــا  ن الرســمي�ي المتحدثــ�ي
ــل  ــن قب ــبوع م ــذ أس ــدر من ــذي ص ــان ال البي
بتوقيــع  والمذيّــل  ن  حســ�ي محمــود  جبهــة 
مصطفــى طلبــة، وجــاء فيــه: »قــررت اللجنــة 
ــا  ــام م ــد الع ــة المرش ــل فضيل ــة بعم القائم
: إّن مجلــس الشــورى العــام، حســب  يــ�ي
نــّص الائحــة، هــو الســلطة العليــا للجماعــة، 
ن  وعليــه فــإّن أّي كيان باســم االإخوان المســلم�ي
نم بقــرارات مجلــس الشــورى  ن ال يلــرت المريــ�ي
العــام، فهــو بذلــك كيــان أعلــن عــدم انتمائــه 
ي تكويــن 

لجماعــة االإخــوان، ومــن يشــارك �ن
ــان؛ فقــد أعفــى نفســه  ــل هــذا الكي وإدارة مث
«، مّمــا يعكس  ن مــن جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ــم. ــل التنظي ــاد داخ ــتقطاب الح ــة االس حال

- البحــث عــن أبــواب خلفيــة، ومســارات 
بديلــة لاأوعيــة الماليــة

أمــوال  تتحــرك  الســياق،  هــذا  ي 
و�ن

االإخــوان نحــو الــدول الفاشــلة مثــل؛ الصومال 
ّ نظمــاً ماليــة  ي تتبــ�ن

وأفغانســتان، أو تلــك الــ�ت
رخــوة مثــل؛ بنمــا، كما تنشــط عمليات تأّســيس 
ي أمريــكا الاتينيــة 

كات الوهميــة، خاصــة �ن الــ�ش
ــذي  ي ظــل النشــاط ال

، �ن ي ــ�ب والوســطى والكاري
ي أوروبــا، وطلبــات 

انتــاب الســلطات االأمنيــة �ن

ــات  ــام الجه ــة أم ــة المقدم ــة المتتالي االإحاط
ي حركــة االأمــوال 

يعيــة هنــاك، للتحقيــق �ن الت�ش
الجمعيــات  ي نشــطت عــرب 

الــ�ت االإخوانيــة، 
غاثــة  يــة، مثــل؛ جمعيــة االإ والمؤسســات الخري

هــا. ســامية وغري االإ

- البحــث عــن مــاذات آمنــة تحســباً 
الإجــراءات تركيــة وأوروبيــة وربمــا قطريــة، 
ن بهــا تســتهدف قيــادات التنظيــم المقيمــ�ي

وهنــا يمكــن القــول إّن قيــادات التنظيــم 
اتجهــت إل منطقــة الهامــش، فيمــا يتعلــق 
، لتنتقــل مــن  ــدولي ــم ال ــر نفــوذ التنظي بدوائ
ـ  أوروبا(  ي المركــز )تركيــا- قطــر- المغــرب العــر�ب
يا  ن ق االأقــى وآســيا )مالري ي الــ�ش

إل االأطــراف �ن
يــا، ينشــط  ن ـ أندونيســيا ـ باكســتان(، ففــي مالري
ــر  ي دوائ

ــاس( �ن ي )ب ن ــري ــامي المال س ــزب االإ الح
الســلطة، ويحكــم عــدداً مــن الواليــات، كمــا 
أّن رئيســه عبــد الهــادي أوانــج هــو المبعــوث 
ق االأوســط، ويســتخدم نفــوذه  الخــاص بالــ�ش
ي دعــم االإخــوان بشــكل دائــم.

الدبلومــاسي �ن

العدالــة  فــإّن حــزب  أندونيســيا،  ي 
و�ن

ي دوائر 
ي ينشــط هــو االآخــر �ن

والرفاهيــة االإخــوا�ن
اكات  ــدة رسش ــد ع ي عق

ــح �ن ــد نج ــلطة، وق الس

»محمد حبيب: أصبحت الجماعة تفتقد القدرة عل 
ي الشارع، ونشاط المجموعة المركزية الفاعلة 

التحرك �ف
ونية  لك�ت ي الغالب، عل اللجان الإ

فيها بات مقترصاً، �ف
وبث الشائعات، فيما يُعرف بحروب الجيل الرابع«
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بدعــم  إخوانيــة،  عنــارص  مــع  اقتصاديــة 
ســامية  تــركي ســابقاً، بينمــا تمثــل الجماعــة االإ
للتنظيــم  القويــة  الباكســتانية رأس الحربــة 
هــا  أمري ويحــاول  آســيا،  قلــب  ي 

�ن الــدولي 
ي رساج الحــق الحشــد خلــف 

القيــادي االإخــوا�ن
، واالإجهــاز عــ�  ي ســاموي القطــ�ب وع االإ المــ�ش

ــان. ــران خ ــة عم حكوم

؛ حيــث  ي
يــرا�ن وال يمكــن إغفــال الــدور االإ

ــة  ــة، برئاس ــاح االإخواني ــة االإص ــط جماع تنش
ي طلــب دعــم نظــام 

، �ن ي
ا�ن عبــد الرحمــن البــري

ة،  ــارسش ، عــرب الخطــوط السياســية المب المــالي
ي حركــة 

ي المتمثــل �ن
وعــرب الوســيط الفلســطي�ن

ي تربطهــا عاقــات قويــة بجماعة 
حمــاس، والــ�ت

. ي
يــرا�ن االإصــاح، وكــذا بالنظــام االإ

مداخلة من محمد حبيب النائب 
السابق للمرشد العام

التنظيــم  النظــري،  المســتوى  عــ� 
ي شــ�ت بقــاع 

موجــود وعنــارصه موجــودة �ن
ــدرة  ــإّن ق ، ف ــد العمــ�ي مــر، عــ� الصعي
وقــد  للغايــة،  محــدودة  باتــت  التنظيــم 
تقّطعــت أوصــال الجماعــة، وفقــدت عقلهــا 
ينــذر  الحــاد  االنقســام  وبــات  المدبــر، 

بانهيــار ك�ي بعــد مــا يقــارب القــرن مــن 
الزمــان.

المركزيــة  المجموعــة  أّن  حبيــب  يــرى 
الفاعلــة تعمل بشــكل رّسي ومحــدود، والجماعة 
ي الشــارع، 

باتــت تفتقــد القــدرة عــ� التحــرك �ن
ــات  ــل كمجموع ــت تعم ــة بات ــذه المجموع وه
ن أّي فرصــة للعــودة،  ــة، تتحــ�ي ــة منعزل عنقودي
ــ�  ــراً ع ــات مقت ــب ب ي الغال

ــاطها �ن ــّن نش لك
ونيــة وبــث الشــائعات، فيمــا  لكرت اللجــان االإ

ــع. ــل الراب ــرف بحــروب الجي يُع

ي العودة إىل صدارة 
»فرص التنظيم ليست قوية �ف

فالت  ي السودان، وكل ما يسعى إليه هو الإ
المشهد �ف

ي 
من العقاب، وإبعاد شبح حّل التنظيم، والمشاركة �ف

النتخابات حال عقدها«

النائب السابق للمرشد العام، محمد حبيب
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يــرى  المســتقبل،  ســيناريوهات  عــن 
مرتهنــاً  بــات  االإخــوان  مصــري  أّن  حبيــب 
بمســار االأحــداث عــ� الصعيــد الخارجــي، 
ي 

ــة �ن ن / طلب ــ�ي ــة حس ــت جبه ــو نجح ــ�ت ل فح
ابتــاع التنظيــم، فإنّهــا ســوف تغامــر بمصــري 
ــركي حــاد  ي حــال حــدوث تحــول ت

الجماعــة، �ن
)متوقــع(، وتبقــى مطالبــة بالمغــادرة، والبحث 
عــن شــتات آخــر، لكّنــه يســتبعد إمكانيــة 
ــة،  ــ� الجماع ــطنبول ع ــة إس ــة مجموع هيمن
ذلــك أّن جبهــة منــري تحظــى بتأييــد القيــادات 

ــدا. ــف ن ــال يوس ــن أمث ــة م الفاعل

حبيــب  محمــد  يتوقــع  النهايــة،  ي 
�ن

اســتمرار االنشــقاق، وتحــول الــراع عــ� 
أموالهــا،  عــ�  رصاع  إل  الجماعــة،  جســد 
وربمــا تتفتــت كّل جبهــة إل جبهــات، لتســقط 
اء، وتحكــم  مفاهيــم البيعــة والــوالء والــرب
والمصالــح  العائليــة،  التكتــات  الجماعــة 
ة مــن  الماليــة، ويصبــح التنظيــم بعــد فــرت

. ي
المــا�ن تــراث 

ي السودان
الإخوان المسلمون �ف

الوضع التنظيمي

ــودان  ي الس
ــوان �ن شــهدت جماعــة االإخ

عــدة انقســامات تاريخيــة، كان أبرزهــا انقســام 

ن  ــ�ي ــود جماعت ــذي أّدى إل وج ــام 1991، ال الع
»االإخــوان  جماعــة  الســودان:  ي 

�ن لاإخــوان 
«، ويرأســها الشــيخ عــ�ي جاويــش،  ن المســلم�ي
صــاح«  االإ  - ن المســلم�ي »االإخــوان  وجماعــة 
ي 

، و�ن البشــري الشــيخ صديــق عــ�ي  برئاســة 
ن  ي )ينايــر( 2016 جــرت الوحــدة بــ�ي

كانــون الثــا�ن
ن بوســاطة القرضــاوي، وتــّم اختيــار  الجماعتــ�ي
ي 

الشــيخ عــ�ي جاويــش مراقبــاً عامــاً للجماعــة �ن
ــودان. الس

حســن  هللا  عــوض  الدكتــور  حــاول 
ســيد أحمــد، رئيــس شــورى االإخــوان، إجــراء 
ــداد  ع ــب الإ تي ــام بالرت ــة، وق ــات هيكلي إصاح
المؤتمــر العــام، الختيــار المراقــب العــام 
بصــورة ديمقراطيــة، مّمــا أغضــب الشــيخ عــ�ي 
بتجميــد المكتــب  جاويــش، فأصــدر قــراراً 
ــاء  ــورى، وإلغ ــس الش ــّل مجل ــذي، وح التنفي
الشــورى  العــام، فقــام مجلــس  المؤتمــر 
ي جلســة طارئــة، وانتخــب الشــيخ 

بعزلــه �ن
الحــرب يوســف نــور الدائــم مراقبــاً عامــاً مكلفاً، 
اف  ــرت ــش االع ــ�ي جاوي ــة ع ــت مجموع فرفض

ــد. ــن جدي ــام م ــدث االنقس ــه، وح ب

انعقــد المؤتمر العــام، واختــار الدكتور 
عــوض هللا حســن ســيد أحمــد، مراقبــاً عامــاً، 
ــش  ــ�ي جاوي ــاح ع ــض جن ــتمر رف ن اس ــ�ي ي ح

�ن

ي تقّدمها الصومال للتنظيم الدوىلي 
ات ال�ت ف »أبرز المم�ي

ات الفساد  هي سهولة حركة الأموال هناك؛ فمؤ�ش
ي ظل عدم وجود رقابة محكمة«

مرتفعة جداً �ف
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ي 
ي الشــيخ عــ�ي جاويــش، �ن

لمــا يحــدث، وتــو�ن
( 2018، ليخلفــه الدكتــور  كانــون االأول )ديســمرب
عــادل عــ� هللا إبراهيــم، أســتاذ التفســري 

ــاط بالخرطــوم. بجامعــة الرب

يُعــّد جنــاح عــوض هللا حســن ســيد 
أحمــد هــو الجنــاح االأكــرش عــدداً ونشــاطاً 
ــي  ــل الحقيق ون الممث ــري ه كث ــرب اً، ويعت ــري وتأث
ي الســودان، بينمــا يرتبــط جنــاح 

لاإخــوان �ن
ي 

عــادل عــ� هللا إبراهيــم بالجماعــة االأم �ن
ه الممثــل الرســمي للتنظيــم  ي تعتــرب

مــر، الــ�ت
بالســودان.

نشاط سياسي مكثف لجناح 
عوض هللا حسن

ة للثــورة الســودانية،  ي االأيــام االأخــري
�ن

ســجل عــوض هللا حســن حضــوراً دعائيــاً، 
ــة يحــاول اللحــاق  ة الاحق ــرت ــة الف وظــّل طيل
ــس  اضــه عــ� المجل باالأحــداث، مســجاً اعرت
إل  داعيــاً  العلمانيــة،  وتوجهاتــه  االنتقــالي 
ي وصفهــا 

التظاهــر ضــّد غالبيــة القــرارات الــ�ت
ــكل  ــارك بش ــا ش ــام، كم س ــّد االإ ــرب ض بالح
ــر  ــّد مدي ــة ض ي الحمل

ــض �ن ي التحري
ــف �ن مكث

ــر  ، عم ي
ــودا�ن ــوي الس ب ــث الرت ــج والبح المناه

ــخ  ــاب التاري ــواء كت أحمــد القــراي، بزعــم احت
المقــرر للصــف الســادس عــ� صــورة للوحــة 
تهــا  ي اعترب

خلــق آدم، لمايــكل أنجلــو، الــ�ت
لهيــة.  جماعــة االإخــوان تجســيداً للــذات االإ
كمــا وصــف عــوض هللا حســن إجــازة الحكومــة 
ــل،  ــة إرسائي ــون مقاطع ــاء قان ــة إلغ االنتقالي
بعطــاء مــن ال يملــك لمن ال يســتحق، وأضاف: 

»انبطــاح ال فائــدة ترجــى منــه، فضــاً عــن أنـّـه 
.») مخالــف لقيــم ثــورة كانــون االأول )ديســمرب
 ، ي

المــا�ن )مــارس(  آذار  منتصــف  ي 
�ن

انتخــب المؤتمــر العــام لجماعــة االإخــوان 
)جنــاح عــوض هللا( مجلــس الشــورى الجديد، 
رئيســاً  أربــاب  الديــن  اختيــار ســيف  وتــّم 
ــورة  ــو ش ــادق أب ــدس الص ــس، والمهن للمجل
نائبــاً للرئيــس، وأرجــأ المجلــس انتخــاب بقيــة 

االأجهــزة إل الــدورة المقبلــة.

بالخرطــوم  العــام  المؤتمــر  انعقــد 
ــات المســتقبل(،  تحــت شــعار: )آفــاق وتحدي
ن الأعضــاء الجماعة مــن واليات  بمشــاركة ممثلــ�ي
ي منتصــف 

الســودان المختلفــة، وســبق ذلــك �ن
، انعقــاد المؤتمــر  ي

ايــر( المــا�ن شــباط )فرب
القاعــدي للجماعــة بمنطقــة ودالنــورة محليــة 
ي واليــة الجزيــرة، بحضــور المراقــب 

24 القــرسش
أحمــد،  ســيد  حســن  هللا  عــوض  العــام 

الدكتور عادل عىل الله إبراهيم
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حســن  يوســف  أميــة  بالجماعــة  والقيــادي 
ي المؤتمــر القاعــدي عــدد 

أبوفدايــة، وشــارك �ن
مــن القيــادات السياســية، ودعــا فيــه المراقــب 
ــة   ــية والمدني ــزاب السياس ــع االأح ــام جمي الع
ــواء،  ــة س ي إل كلم

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ومكون
تجمــع كّل أطيــاف المجتمــع عــ� التوافــق 
، وطالــب بإطــاق رساح الســجناء،  ي

الوطــ�ن
بينمــا شــّدد مســؤول الجماعــة بالمنطقــة، 
عثمــان عبــد هللا بابكــر، عــ� المحافظــة عــ� 
ســامي،  ســامية وتعاليــم الديــن االإ القيــم االإ
تــرن  ي 

الــ�ت والتقاليــد  العــادات  ومحاربــة 
بالمجتمــع.

حســن  هللا  عــوض  جنــاح  ويرتبــط 
للمؤتمــر  االأول  ن  باالأمــ�ي قويــة  بعاقــات 
الــذي  حمــزة،  مختــار  الدكتــور   ، ي الشــع�ب
التقــى بالوفــد االتحــادي لجماعــة االإخــوان 
الزائــر لواليــة البحــر االأحمــر، واتفــق الطرفــان 

. الســياسي العمــل  تنظيــم  عــ� 

عادل عل هللا إبراهيم، 
وحضور باهت

ي 
ي كانــون الثــا�ن

منــذ أن تــّم انتخابــه �ن
)ينايــر( 2019، يعيــش الدكتــور عــادل عــ� 
هللا إبراهيــم، حالــة مــن التهميــش، ولــم 
ــش،  ــ�ي جاوي ــة ع ــوى مجموع ــه س ــّق مع يتب
ــول  ــر، وفل ي م

ــم �ن ــا التنظي ــم بقاي ــع دع م
ن إل الســودان، ويفتقــد الدعــم المــالي  الهاربــ�ي
ــاطه  ــر، ونش ــاح االآخ ــه الجن ــى ب ــذي يحظ ال
الدعــوي،  ي 

الديــ�ن الخطــاب  عــ�  مقتــر 
، وينشــط  ي ظــل محدوديــة دوره الســياسي

�ن

الدينيــة،  ات  والمحــارصن الــدروس  إلقــاء  ي 
�ن

، وآخــر  ــة كمــون ســياسي ي حال
ــاح ككل �ن والجن

ي 12شــباط 
بيــان ســياسي أصــدره الجنــاح، كان �ن

»نجــدد  فيــه:  وقــال   ، ي
المــا�ن ايــر(  )فرب

رفضنــا القاطــع للتطبيــع مــع دولــة االحتــال 
ي المارقــة، الــذي ال يتفــق مــع مبادئ 

الصهيــو�ن
ــل،  ي االأصي

ــم وأخــاق الشــعب الســودا�ن وقي
اجــع الفــوري عــن  وندعــو الحكومــة إل الرت
ي منهــا 

ي ال يجــ�ن
هــذه العاقــة المحرمــة، الــ�ت

ــة واالنكســار،  الســودان غــري الهزيمــة والتبعي
ــي،  ــاد االأفريق ــف االتح ــ� موق ــدد ع ــا نش كم
برفــض قبــول عضويــة الكيــان المحتــل بصفــة 
ــذي يتســق مــع توجــه الشــعوب  مراقــب، وال
االأفريقيــة نحــو التحــرر، ومقاومــة كّل أشــكال 
 2 ي 

�ن ذلــك  وســبق  واالســتعمار«.  التبعيــة 
ــة  ي إصــدار تهنئ

ــا�ن ــر( الم ي )يناي
ــا�ن ــون الث كان

ي ذكــرى االســتقال، قــال 
ي �ن

للشــعب الســودا�ن
فيــه: »االإخوان المســلمون يدعــون إل االإجماع 
ــن  ــد االأد�ن م ــل الح ، يمث ي

ــ�ن ــج وط ــ� برنام ع
ن القــوى السياســية واالجتماعيــة«،  التوافــق بــ�ي
وطالــب بتأجيــل كافــة القضايــا الخافيــة، 
يعــي  وحقــن الدمــاء، وتشــكيل المجلــس الت�ش
ن القبائــل، والتوافــق  ، والمصالحــة بــ�ي االنتقــالي
وأســس صناعــة  االنتخابــات،  قانــون  عــ� 

ــتور. الدس

كان ظهــوره االأخــري أثنــاء إحيــاء الذكــرى 
هللا  عبــد  صــادق  الشــيخ  لرحيــل  الرابعــة 
عبدالماجــد يــوم 29 آذار )مــارس( بمســجد 
الشــيخ صــادق بودنوبــاوي، وتحــدث عــن 

ي الراحــل.
مآثــر القيــادي االإخــوا�ن
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مــن المتوقــع أن يســتمر تضــاؤل فــرص 
ظــل  ي 

�ن إبراهيــم،  هللا  عــ�  عــادل  جنــاح 
النشــاط المكثــف للجنــاح االآخــر، بحيــث يبقــى 
الخيــار الوحيــد أمامــه هــو قبــول االتحــاد مــرة 

أخــرى.

بشــكل عــام، فــإّن فــرص التنظيــم ككل 
ي العــودة إل صــدارة المشــهد، 

ليســت قويــة �ن
فات مــن العقاب،  وكل مــا يســعى إليــه هــو االإ
ي 

ــاركة �ن ــم، والمش ــّل التنظي ــبح ح ــاد ش وإبع
ــن  ــراط ضم ــا، لانخ ــال عقده ــات ح االنتخاب

ــر الفعــل الســياسي مــرة أخــرى. دوائ

ي الصومال
 الإخوان المسلمون �ف

ــي  ــة ه ــاح الصومالي ــة االإص ــّد حرك تُع
ي 

الممثــل الرســمي االأول لجماعــة االإخــوان �ن
الصومــال منــذ العــام 1978، وباتــت دائــرة 
الصومــال جــزءاً رئيســياً مــن التنظيــم الــدولي 
نشــاطها  انحــر  وقــد   ،1987 العــام  ي 

�ن
عــ�  ليقتــر  أفريقيــا،  ق  رسش منطقــة  ي 

�ن
ــس  ــد الرئي ي عه

ــة �ن ــأت الحرك ــال، ولج الصوم
الســابق ســياد بــري إل العمــل الــّ�ي، حيــث 

تعرضــت للماحقــات االأمنيــة.

ي 
شــاركت حركــة االإصاح بشــكل مكثــف �ن

ــق  ي تحقي
، ونجحــت �ن ي

ــو�ت ي جيب
ــا �ن مؤتمــر عرت

ي بنحــو )20( نائبــاً، واقتنصــت 
تمثيــل برلمــا�ن

والحركــة  لمــان،  الرب رئيــس  نائــب  منصــب 
ن للرئيــس محمــد عبــد هللا  مــن أبــرز الداعمــ�ي

ــو. فرماج

لــم تســلم الحركــة مــن االنشــقاقات 
المتتابعــة، وباتــت الجماعــة تتــوزع عــ� عــدة 
عمهــا محمــد  ن أذرع هــي: حركــة االإصــاح، ويرت
ــرن  ي الق

ــامية �ن س ــة االإ ــى، الحرك ن عي ــ�ي حس
عمهــا محمــد  ن االأفريقــي »دمــج الجديــد«، ويرت
يوســف، وحركــة التغيــري بزعامــة الشــيخ أحمــد 
ــة  ــالي بزعام ــري، وحــزب المجتمــع الصوم غري

عمــر طاهــر.

مــن  الصومــال  ي 
�ن االإخــوان  يســتفيد 

نظــام المحاصصــة القبليــة، وتنشــط الجماعــة 
ــا  ــة فيم ، وخاّص ي

ــ�ت ــاء التح ــد البن ــ� صعي ع
والتعليــم،  االجتماعــي،  بالنشــاط  يتعلــق 
وتحقيــق التمــدد عن طريــق تقديــم الخدمات 
ــا  ، فإنّه ــد الســياسي المتعــددة، وعــ� الصعي
 ، ن تســعى عــرب أذرعهــا المختلفــة تجــاه التمكــ�ي
القتنــاص  تتأهــب  أنّهــا  مراقبــون  ويــرى 
منصــب الرئيــس، وربمــا المفارقــة هنــا أّن 
ــس  ــال لي ي الصوم

ــوان �ن ــوي لاإخ ــدور الدع ال
ــن  ــط التدي ــك أّن نم ، ذل ــىي ــدور الرئي ــو ال ه
الدينيــة، وقــد  للدعايــة  الســائد ال يحتــاج 
ة،  حكمــت حركــة الشــباب بــكّل تشــددها لفــرت
ــار،  ــدة إل االنتش ــعى جاه ــة تس ــّن الجماع لك
عــرب العمــل داخــل دوائــر المكونات السياســية 
أّن  بالذكــر  الصومــال، وجديــر  ي 

�ن والقبليــة 
ي  ــو�ب ثي ــكري االإ ــل العس ــدوا التدخ ــوان أي االإخ

ــامية. س ــم االإ ــام المحاك ــّد نظ ض

غمــار  لخــوض  االإخــوان  يتأهــب 
 ، ن االنتخابــات الرئاســية، ومــن ضمــن المرشــح�ي
أحمــد،  شــيخ  يــف  رسش الســابق  الرئيــس 

. ي
االإخــوا�ن الفكــر  عــ�  المحســوب 
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ي تقّدمهــا الصومــال 
ات الــ�ت ن أبــرز الممــري

للتنظيــم الــدولي هــي ســهولة حركــة االأمــوال 
ات الفســاد مرتفعــة جــداً،  هنــاك؛ فمــؤرسش
ــد  ــة، وق ــة محكم ــود رقاب ــدم وج ــل ع ي ظ

�ن
ظهــر إل الســطح حجــم االســتثمارات الماليــة 
ي الصومــال، مــع احتــدام الــراع 

االإخوانيــة �ن
ــة  ــدن، وجبه ي لن

ــري �ن ــم من ــة إبراهي ن جبه ــ�ي ب
ي إســطنبول؛ حيــث حاولــت 

ن �ن محمــود حســ�ي
، بشــ�ت الطــرق، الســيطرة عــ�  مجموعــة منــري
ي الصومــال والســودان.

اســتثمارات الجماعــة �ن
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اإلخوان املسلمون 
يف الدول املغاربية.. تقدير موقف

القواســم  مــن  مجموعــة  هنــاك 
ن  ي أداء جماعــات االإخــوان المســلم�ي

كة �ن المشــرت
ي المغــرب والجزائــر 

ي الــدول المغاربيــة؛ أي �ن
�ن

وتونــس وموريتانيــا وليبيــا، وهــي قواســم 
بــه  تمــّر  أصبحــت  عّمــا  اً  كثــري تختلــف  ال 
ي مقدمــة 

ي المنطقــة العربيــة، و�ن
الجماعــة �ن

ــرأي  ــدى ال هــذه القواســم تراجــع الشــعبية ل
ــات مــع  ــات أو الصدام ة الخاف العــام، وكــرش
النخــب، وخاصــة النخــب السياســية والفكرية، 
ــخ. وع... إل ــ�ش ــن الم ــال ع ــحاب وانفص وانس

ومــع أّن الجماعــة وفروعهــا لــم تصنــف 
ــ�ت  ــة، ح ــدول المغاربي ي ال

ــة �ن ــة إرهابي جماع
ة  ي مؤسســات الدولــة أو حــارصن

إنّهــا تشــتغل �ن
ي  الطــا�ب والعمــل  االأهليــة  المنظمــات  ي 

�ن
ه، وبالرغــم مــن ذلــك، لــم  ي وغــري والنقــا�ب
واالأحــزاب  الجماعــات  ُمجمــل  أداء  يخــرج 
ي الــدول 

االإخوانيــة المحســوبة عــ� االإخــوان �ن
اجــع التنظيمــي  المغاربيــة، عــ� واقــع الرت
ة االنتقــادات الصادرة  واالأزمــات الداخليــة وكــرش
ي ذلــك عن نســبة مــن أتباع 

عــن الجميــع، بمــا �ن

منترص حمادة 
ي  كاتب مغر�ب
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الجماعــة، والذيــن انضــم بعضهــم إل أحزاب 
الهاجــس  بقــاء  بحكــم  منافســة،  سياســية 
يديولوجية  ، أو أخــذوا مســافة مــن االإ الســياسي
 ، ي

ــاب العمــل الصــو�ن ــوا ب ســاموية، وطرق االإ
ــوان  ــباب االإخ ــن ش ــبة م ــع نس ــن م ــا نعاي كم

ــوص. ــ� الخص ع

ي رصف، ال يوجــد 
مــن منظــور إخــوا�ن

الــدول  مــن  ي دولــة 
�ن ي 

إخــوا�ن أداء  وع  مــ�ش
المغاربيــة يبعــث عــ� التفــاؤل، مــن موريتانيا 
ــر وتونــس،  ــا، مــروراً بالمغــرب والجزائ إل ليبي
ــة  ــم االنتخابي ــاً الهزائ ــك مث ــص ذل ــا تلخ كم
ــول  ي أيل

ــرب �ن ــوان المغ ــا إخ ــرّض له ي تع
ــ�ت ال

المتابعــات  ات  ومــؤرسش  ،2021  ) )ســبتمرب
قيــادات  بعــض  تطــال  ي 

الــ�ت القضائيــة 
ي تونــس، واالأمــر نفســه مــع حالــة 

وع �ن المــ�ش
ــوان  ن أداء إخ ــري ــذي يُم ــي ال ذم التنظيم ــ�ش الت
ــذي  ــي ال ــع التنظيم اج ــة الرت ــر، أو حال الجزائ

ن أداء إخــوان موريتانيــا. يُمــري

ي  مغــار�ب ي 
إخــوا�ن تــأزم  حالــة  هــي 

ســامية  ن أغلــب الحــركات واالأحــزاب االإ تمــري
االإخوانيــة  المرجعيــة  عــ�  المحســوبة 
بالتحديــد، بخــاف حالة الحــركات الســلفية أو 
ي تبقــى أقليــة أساســاً، 

الظاهــرة الجهاديــة، الــ�ت
إضافــة إل أّن التيــار الســلفي يمــّر بمراجعــات، 
بينمــا الحالــة الجهاديــة غــري مقبــول بها أساســاً 
ــرى  ، واالأح ي ــار�ب ــام المغ ــرأي الع ــدن ال ــن ل م

ــة. ــات واالأنظم ــدن الحكوم ــن ل م

أداء  مــع  وقفــات   )5( يــ�ي  وفيمــا 
المغاربيــة،  الــدول  ي 

المشــاريع االإخوانيــة �ن
وهــو أداء متبايــن ومتعــدد االأوجــه والجبهات، 
ي 

ــة نكــوص أو تراجــع ظــر�ن ــّر بحال وإن كان يم
ــة  بحكــم تطــورات الســاحة السياســية واالأمني
أّن  إاّل  العربيــة،  المنطقــة  ي 

�ن اتيجية  واالســرت
ــات  اجع ــورة؛ الأّن الرت ــر الص ــم ظاه ــر يه االأم
ي ذلــك الفشــل 

السياســية والحزبيــة، بمــا �ن
أو  الرئاســية  االنتخابيــة،  االســتحقاقات  ي 

�ن

هناك مجموعة من القواسم املشرتكة يف أداء جامعات اإلخوان املسلمني يف الدول املغاربية
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هــا، ال يفيــد بأنّنــا إزاء تراجــع  يعيــة أو غري الت�ش
ة نســبياً  المشــاريع حــارصن إيديولوجــي؛ الأّن 
ي 

ي المراكــز البحثيــة و�ن
ي العمــل االأهــ�ي و�ن

�ن
ي 

ي العالــم الرقمــي و�ن
عاميــة و�ن المنصــات االإ

ــع  ــا، م ه ــة وغري ــة والثقافي ــات الديني المؤسس
ي مــؤرسش الحضــور.

فــوارق �ن

الحالة المغربية

ي 
�ن بــارزان  إســاميان  تيــاران  هنــاك 

المغــرب؛ االأّول محســوب عــ� المرجعيــة 
»التوحيــد  حركــة  ونواتــه  االإخوانيــة، 
واالإصــاح«، وحــزب »العدالــة والتنميــة«، 
حــ�ت إّن الرئيــس الســابق للحركــة يشــغل 
ــاء  ــي لعلم ــاد العالم ــب »االتح ــوم منص الي
محســوبة  إســامية  ]منظمــة   » ن لمســلم�ي
ــة  ي جماع

ــا�ن [؛ والث ي
ــوا�ن وع االإخ ــ�ش ــ� الم ع

»العــدل واالإحســان« المحظــورة؛ الأنّهــا ال 
ي 

ن �ن عيــة مؤسســة إمــارة المؤمنــ�ي ف ب�ش تعــرت
يديولوجــي صوفيــاً  المغــرب، وكان أصلهــا االإ
ــام  ــد الس ــيخ عب ــها الش س ــًة الأّن مؤسِّ بداي
ــل  ــة، قب ــة صوفي ــن طريق ــادم م ن ق ــ�ي ياس
ــة »تســييس  ي خان

تأســيس جماعــة تصنــف �ن
عــدة  اليــوم  تضــم  لكّنهــا  التصــوف«، 
مكونــات إيديولوجيــة وصوفيــة وإخوانيــة 

وحــ�ت ســلفية.

وع االأول ]الحركــة  ـ بالنســبة إل المــ�ش
تنظيميــة  نكســة  يعيــش  فإنّــه  والحــزب[، 
ي الشــعبية 

اً �ن وأزمــة إيديولوجيــة وتراجعــاً كبــري
ي 

�ن االأول  الرتبــة  مــن  )انتقــل  االنتخابيــة 
ي 

�ن الـــ8  الرتبــة  نحــو  و2016   2011 يعيــات  ت�ش
يقــود  كان  أنّــه  خاصــة   ،)2021 يعيــات  ت�ش
العمــل الحكومــي مــن جهــة، وكان يقود تســيري 
ى المــدن المغربيــة )الــدار  ى بلديــات كــرب كــرب
ــش،  ــة، مراك ــاس، طنج ــاط، ف ــاء، الرب البيض

تطــوان.. إلــخ(.

الخاقــة«  »الفــو�ن  أحــداث  كانــت 
وع مــن  [ فرصــة أمــام المــ�ش ي ــع العــر�ب ]الربي
ي مؤسســات الدولــة 

أجــل التغلغــل أكــرش �ن
وجــاءت   ، ي

المــد�ن المجتمــع  ومنظمــات 
قليميــة،  االإ بســياقاتها   ،2016 يعيــات  ت�ش
ي تكريــس هــذا التغلغــل، لكــّن 

لتســاهم �ن
ــزت نســبياً عــ� أحــام  ــات 2021 أجه يعي ت�ش
فعــل  ردة  منهــا  عــدة،  الأســباب   ، ن التمكــ�ي
والتصويــب  النخــب،  وتفاعــل  الدولــة، 
ي للــرأي العــام، ضمــن أســباب أخــرى  العقــا�ب
ــواة  ــة ن وع نفســه، منهــا هيمن خاصــة بالمــ�ش
إســامية حركيــة عــ� حــزب ليــس إســامياً 
كليــاً، بمــا يُفــ� اســتحواذ أعضــاء الحركــة ع� 
ي الحــزب، وبالتــالي تهميــش 

أهــم المناصــب �ن
ــة؛  ــارج الحرك ــن خ ن م ــ�ي ــزب القادم ــر الح أط
وصاحــب ذلــك ظهــور مــآزق أخاقيــة ســلطت 

ي 
وع أداء إخوا�ف ي رصف، ل يوجد م�ش

»من منظور إخوا�ف
ي دولة من الدول المغاربية يبعث عل التفاؤل، من 

�ف
موريتانيا إىل ليبيا، مروراً بالمغرب والجزائر وتونس«
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ــت  ــة، وحظي عامي ــواء االإ ــض االأض ــا بع عليه
ــرة  ــاب »نُ ــن ب وع، م ــ�ش ــاء الم ــد أعض بتأيي
ن  وع أخــذاً بعــ�ي التنظيــم«، وهــو دفــاع مــ�ش
ــات  يديولوجي ي االإ

ــا�ت ــع ب ــه ســائد م ــار أنّ االعتب
ــة إســامية  ــع إيديولوجي ــه م السياســية، إاّل أنّ
اً،  ــري ــا؛ وأخ ــاب أدبياته ــ� حس ــة، كان ع حركي
ــة  ــة مناقض ــة وعملي ــة نظري ــس ازدواجي تكري
ي التفاعــل مــع عــدة 

ســاموي �ن للخطــاب االإ
ممارســة  عــن  الدفــاع  قبيــل  مــن  قضايــا، 
ــاع  ــة، والدف ــع قضي ــل م ي التعام

ــاموية �ن إس
ي الدفــاع عــن 

عــن ممارســة سياســية علمانيــة �ن
ي التعامــل مــع ملــف 

قضيــة أخــرى، )التبايــن �ن
تطبيــع العاقــات المغربيــة االإرسائيليــة مثاً(.

ي ]الجماعة[، 
وع الثا�ن ـ بالنســبة إل الم�ش

ــاً  ــاً وإيديولوجي ــش مخاضــاً تنظيمي ــا تعي فإنّه
: ي آن واحــد، وبيــان ذلــك كالتــالي

�ن

ورة قيــام وتأســيس  تؤمــن الجماعــة بــرن
»دولــة الخافــة« حســب أدبيــات مرشــدها 
مغايــراً  واقعــاً  تعايــن  لكّنهــا  ســها،  ومؤسِّ
ســامية ال يخــرج عــن وجــود الدولــة  للــدول االإ
الوطنيــة؛ هنــاك أيضــاً مخــاض وخافــات 
ــل  ــوص التعام ــة بخص ــدى الجماع ــة ل داخلي
قضايــا  مــع  مقارنــة  الداخــل  قضايــا  مــع 

مــع  التعامــل  حــول  الخــاف  أو  الخــارج، 
ن تيــار يدافــع عــن  إرث مؤســس الجماعــة، بــ�ي
ــار ينهــل  ــل تي ــوي والدعــوي، مقاب ب رث الرت االإ
ي 

�ن أكــرش  منهمــك  ولكّنــه  رث،  االإ ذلــك  مــن 
ــار  ــول االنتص ــاف ح ، أو الخ ــياسي رث الس االإ
ــة  ــة عــ� حســاب المرجعي ــة الصوفي للمرجعي
ن  بــ�ي القائــم  المهــم  والخــاف  الســلفية، 
ــس للجماعــة واالأجيــال الاحقــة. الجيــل المؤسِّ

أّمــا المخــاض االأهــم الــذي تمــّر بــه 
ي االســتقاالت واالنســحابات 

الجماعــة، فيكمن �ن
وع، إل درجــة أّن بعــض القيــادات  مــن المــ�ش
وع أصــدرت أعمــاالً  ي اســتقالت مــن المــ�ش

الــ�ت
الجماعــة،  ومســتقبل  واقــع  ضــد  نقديــة 
ي خطــاب وإعــام 

ــاً �ن ــا غائبــة كلّي وهــذه قضاي
ــة. الجماع

 الحالة الجزائرية

إخــوان  تهــم  خاصــة  ة  ن مــري هنــاك 
الجزائــر مقارنــة مــع أغلــب التجــارب االإخوانيــة 
ة  كــرش وعنوانهــا  المغاربيــة،  المنطقــة  ي 

�ن
ة  ن االنقســامات والراعــات، إضافــة إل مــري
الفــروع، وهــي  ي 

بــا�ت لــدى  أخــرى نجدهــا 
. والســياسي ي  الحــز�ب الثقــل  تراجــع 

ة خاصة تهم إخوان الجزائر مقارنة مع أغلب  ف »هناك م�ي
ة  ي المنطقة المغاربية، وعنوانها ك�ش

التجارب الإخوانية �ف
ي  النقسامات والرصاعات، إضافة إىل تراجع الثقل الحز�ب

» والسياسي
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ة االأول، إخــوان الجزائر  ن بخصــوص المــري
ن عــ� االأقــل: االأول  موزعــون عــ� تياريــن اثن�ي
ي 

ي رصف، فكــراً وإيديولوجيــًة، والثــا�ن
إخــوا�ن

ــرط  ي منخ
ــوا�ن وع إخ ــ�ش ــوي رصف؛ أي م نهض

ي مراجعــات بعــد انشــقاق عــن التيــار االأّول، 
�ن

ســامية  االإ الحــركات  أهــم  حــر  ويمكــن 
ي )3( تنظيمــات عــ� 

االإخوانيــة الجزائريــة �ن
الخصــوص: »حركــة مجتمــع الســلم«، وتعترب 
ي الجزائــر، 

الــذراع السياســية االأبــرز لاإخــوان �ن
الجزائــر،  ي 

�ن ســامية  االإ القــوى  أكــرب  ي 
وثــا�ن

ــت  ــا انتقل ــام 1991، بعدم ــزب الع ــأت كح نش
الحركــة مــن مرحلــة العمــل الــ�ي إل العمــل 
ي حقبــة أحــد أهــم رموزها، 

، وخاصــة �ن ي
العلــ�ن

انشــقاق  الحقــاً  حــدث  نحنــاح.  محفــوظ 
المجيــد  عبــد  الشــيخ  ليخــرج  الحركــة  ي 

�ن
المنــارصة، والــذي سيؤســس رفقــة الشــيخ 
 » مصطفــى بلمهــدي »حركــة الدعــوة والتغيــري
»حركــة  2009؛  العــام  )أبريــل(  نيســان  ي 

�ن
االآخــر  الجنــاح  وتُعــّد   ،» والتغيــري الدعــوة 
ــرب  ــد ع ــر، وتمت ي الجزائ

ن �ن ــلم�ي ــوان المس لاإخ
مختلــف واليــات الجزائــر، ولهــا مجلس شــورى 
ى للدعــوة  وهيئــات تتكفــل بالملفــات الكــرب
ف  بيــة، كمــا تضــم أقســاماً تنظيميــًة تــ�ش والرت
عــ� العمــل اليومــي لمختلــف شــؤون الحركــة 
بويــة واالجتماعيــة والسياســية  التنظيميــة والرت

ــا  ــا المــرأة والشــباب والجامعــات، وبه وقضاي
اً، »جبهــة العدالــة  االآالف مــن االإخــوان؛ وأخــري
والتنميــة«، ويتعلــق االأمــر بحــزب ســياسي 
ــاب هللا  ــد هللا ج ــيخ عب ــه الش ، أّسس ي

ــوا�ن إخ
ــن  ــحابه م ــد انس ــو( 2011 بع ــوز )يولي ي 30 تم

�ن
«، ويوجــد حاليــاً  ي

صــاح الوطــ�ن »حركــة االإ
ضمــن أحــزاب المعارضــة النيابيــة، ولكّنــه 

ــاً. ــع تنظيمي ــزب متواض ح

أعــاه،  التيــارات  هــذه  ي 
�ن الماحــظ 

ــوي،  ــار النهض ي والتي
ــوا�ن ــار االإخ ــة التي وخاص

أّن  بمعــ�ن  فرعيــة،  تيــارات  يضمــان  أنّهمــا 
ذم والتشــتت هــي عنــوان الحالــة  ســمة التــ�ش
ــة  ــمة القائم ــي الس ــر، وه ي الجزائ

ــة �ن االإخواني
منــذ عقديــن عــ� االأقــل؛ أي منــذ نهايــة 

.]2002 ]1992ـ  الدمويــة«  يــة  »الع�ش

مــن نتائــج واقــع االنشــقاق الــذي يــازم 
ــس  ــه ينعك ــة أنّ ــة الجزائري ــة االإخواني الخريط
عــ� عــدة مجــاالت حيويــة، منهــا المجــال 
، وهــذا مــا أكدتــه نتائج آخر  ي الســياسي والحــز�ب
ــذي  ــر، وال ــه الجزائ ــي عرفت يع ــتحقاق ت�ش اس
ي 12 حزيران )يونيو( 2021، حيث شــاركت 

جــرى �ن
ن  ن سياســيت�ي ــ�ي )6( أحــزاب إســامية، مــن عائلت
: جــاءت العائلــة االإخوانيــة االأول  ن مختلفتــ�ي

»يعيش إخوان تونس عل إيقاع أزمات تنظيمية من جهة 
وع نفسه، وأزمات خارجية تهم عالقتهم  خاصة بالم�ش
ي مقدمتها؛ الرئاسة والقضاء، 

مع مؤسسات الدولة و�ف
وأزمة ثالثة مع الرأي العام«
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ي التيــار المحســوب عــ� جماعــة 
ــدة �ن ُمجسَّ

ــة مجتمــع  ي »حرك
ــاً �ن ن ممث االإخــوان المســلم�ي

« المنشــقة  ي
ــاء الوطــ�ن ــة البن الســلم«، و«حرك

عنهــا؛ أّمــا العائلــة السياســية الثانيــة، فجــاءت 
ــم كاً  ــوي«، ويض ــار النهض ي »التي

ــدة �ن مجس
و«حركــة  والتنميــة«،  العدالــة  »جبهــة  مــن 
النهضــة« و«حركــة االإصاح«، و«جبهــة الجزائر 
بقيــادة  ة  االأخــري عــن  المنشــقة  الجديــدة« 
ــد  ــن عب ــال ب ــابق جم ــب الس ــي والنائ الصحف
الســام، ولــم تخــرج حصيلــة هــذه المشــاركة 
ــل  ن الفصائ ــ�ي ــة ب ــات القائم ــري الراع ــن تأث ع
الحزبيــة االإخوانيــة والنهضويــة، وبالرغــم مــن 
ــم  ــة، إاّل أنّه لماني مضاعفــة عــدد المقاعــد الرب
ي الفــوز بالمرتبــة االأول، وكانــت هــذه 

فشــلوا �ن
أول  بدايــة  ي 

�ن االنتخابــات محطــة مفصليــة 
ــوي. ــاح النهض الجن

ــو�ن  ــداث »الف ــر أح ــرف الجزائ ــم تع ل
ي 

ــا �ن ــوأ منه ــخة أس ــرّت بنس ــا م ــة« الأنّه الخاق
يــة الدموية«، وســاهمت تلــك االأحداث  »الع�ش
مقدمتهــا  ي 

و�ن ســاموية،  االإ وزن  تقزيــم  ي 
�ن

ة،  ي مــا زالــت حــارصن
ســاموية االإخوانيــة الــ�ت االإ

أحــزاب،   )6( عــ�  تنظيميــاً  مشــتتة  ولكّنهــا 
ــات صيــف 2021 لتؤكــد تواضــع  وجــاءت انتخاب
. ي

وع االإخوا�ن ي للمــ�ش الــوزن الســياسي واالنتخــا�ب

 الحالة التونسية

ي تونــس تحــت 
ي �ن

وع االإخــوا�ن كان المــ�ش
وقــع الحصــار والمطــاردة طيلــة حكــم الرئيس 
، لكــّن أحداث  االأســبق زيــن العابديــن بــن عــ�ي
»الفــو�ن الخاقــة« ]2011 ـ 2013[ جعلتــه يعود 
ي تدبــري 

إل الواجهــة السياســية، ويســاهم �ن
شــؤون الدولــة، ســواء عــرب بوابــة المؤسســات 

يعيــة أو المجالــس البلديــة. الت�ش

تغلغــل  وراء  العــودة  هــذه  تقــف 
ي مؤسســات الدولــة، إضافــة إل 

وع �ن المــ�ش
أنّــه أصبــح حينهــا ]2011[ العبــاً سياســياً ملهمــاً 
ي المنطقــة، خاصــة 

ي التجــارب االإخوانيــة �ن
لبــا�ت

ــوان،  ــن االإخ ــم المنظري ــد أه ــم أح ــه يض أنّ
، وأحــد  ي

ي راشــد الغنــوسش
الداعيــة االإخــوا�ن

المراكــز  تســتضيفها  كانــت  ي 
الــ�ت االأســماء 

ســياق  ي 
�ن قبــل،  مــن  االأمريكيــة  البحثيــة 

ســام الديمقراطــي«  ويــج الأطروحــة »االإ الرت
بتعبــري نــوح فيلدمــان.

ي الفروع 
وع، عــ� غــرار بــا�ت يجمــع المــ�ش

ن العمــل الســياسي والعمــل  االإخوانيــة، بــ�ي
، حيــث النهــل مــن منهــج جماعــة  ي

الديــ�ن
ــكار  ــا أف ــا فيه ــًة، بم ــدًة وسياس ــوان عقي االإخ

ي تراجع سياسي ودعوي عل 
»أداء إخوان موريتانيا �ف

ي 
وع �ف حد سواء، وهذا وضع يكرس ما يُشبه عزلة الم�ش

وع  الساحة الموريتانية، وزاد من ذلك تراجع أداء الم�ش
ي المنطقة المغاربية«

�ف
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ــة«،  ــة« و«الجاهلي ســيد قطــب عــن »الحاكمي
ة متأثــرة بحركــة المــد  ومجموعــة ســلفية صغــري
ــار الغالــب فيهــا  ، لكــّن التي ي

�ت الســلفي المــ�ش
. ي ــ�ب ــاح القط ــكار الجن ــراً بأف كان متأث

ي التونــىي 
وع االإخــوا�ن ن المــ�ش

ّ مّمــا يُمــري
ــا  ــس فيه ي تناف

ــ�ت ــزب، ال ــة الح ــة هيكل طبيع
حيــث  السياســية،  االأحــزاب  ي 

بــا�ت هيكلــة 
ــاك أّوالً  ــة: هن يتفــرع عــ� المؤسســات التالي
ــلطة  ــو الس ــام«، وه ي الع

ــ�ن ــر الوط »المؤتم
عاديــة  بصفــة  ينعقــد  الحــزب  ي 

�ن العليــا 
ــت  ــا دع ــتثنائياً كلم ــوام، واس ــرة كل )4( أع م
الحاجــة إل ذلــك؛ وهنــاك مــوازاة معــه، 
»مجلــس الشــورى«، ويمثــل هــذا المجلــس 
ن مؤتمريــن، وتتمثــل  أعــ� مؤسســة قــرار بــ�ي
السياســات  تحديــد  ي 

�ن مهامــه وصاحياتــه 
العامــة للحــزب طبقــاً لتوجهــات المؤتمــر 
ي العــام؛ مؤسســة رئاســة الحــزب، 

الوطــ�ن
ــرب  ــذي يعت ــذي، ال ــب التنفي ــة المكت ومؤسس
ــة  ــم هيئ ــة للحــزب؛ ث أعــ� مؤسســة تنفيذي
النظــام والرقابــة الماليــة؛ وهيئــة الرقابــة 
لمانيــة، ومركــز  ؛ والكتلــة الرب والتدقيــق المــالي
اتيجي، إضافــة إل أكاديميــة  التفكــري االســرت
وتمثيليــات  القيــادي؛  والتأهيــل  التكويــن 
اً الهيــاكل المحليــة  ي الخــارج؛ وأخــري

الحــزب �ن
والجهويــة.

منــذ عقــد حــ�ت ربيــع 2022، جــرت 
عــدة تطــورات تنظيميــة لــدى إخــوان تونــس، 
ي إحــداث خلخلــة تنظيميــة داخــل 

ســاهمت �ن
ات  أوســاط حركــة »النهضــة«، ومــن مــؤرسش
عــان  وع االإ ي تغــذي أزمــة المــ�ش

الخلخلــة الــ�ت
الجماعيــة  االســتقاالت  مــن  سلســلة  عــن 
ي ســياق 

ي الجماعــة، �ن ــاد�ي لحــوالي )100( مــن قي
مــع  »النهضــة«  تفاعــل  عــ�  اض  االعــرت
ــض  ــة بع ، ومتابع ــىي ــس التون ــرارات الرئي ق
ي عــدة قاقــل قضائيــة 

وع �ن أعضــاء المــ�ش
ي تراجــع 

وأمنيــة، وكلهــا عوامــل ســاهمت �ن
الــرأي   : ن جبهتــ�ي عــ�  وع  المــ�ش شــعبية 
العــام والدولــة أو النخبــة السياســية واالأمنيــة 

واالقتصاديــة.

يعيــش إخــوان تونــس عــ� إيقــاع 
خاصــة  جهــة  مــن  تنظيميــة  أزمــات 
ــم  ــة ته ــات خارجي ــه، وأزم وع نفس ــ�ش بالم
ي 

و�ن الدولــة  مؤسســات  مــع  عاقتهــم 
والمؤسســة  الرئاســة  مؤسســة  مقدمتهــا 
القضائيــة، وأزمــة ثالثــة مــع الــرأي العــام، 
ي تونــس تفاعــاً 

بحكــم االحتقــان الســائد �ن
مــع أداء الحركــة طيلــة )10( أعــوام مضــت، 
ــة  ــدى النخب ــوم ل ــه الي ــل صورت ــا جع مّم
والعامــة ســلبية ومغايــرة كليــاً مــع تلــك 

ــد. ــذ عق ــائدة من ــت س ي كان
ــ�ت ال

»ل يشتغل إخوان ليبيا بشكل أحادي، بحكم الرتباط 
يديولوجي مع إخوان المنطقة، ومع الدول الحاضنة  الإ

أو المؤيدة«
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 الحالة الموريتانية

رغــم تواضــع الــوزن التنظيمــي الإخــوان 
عقــود   )4( منــذ  تأّســس  الــذي  موريتانيــا، 
ــام 2007  ي ع

ــمي �ن ــه الرس ــل خروج ــف، قب وني
ــذو  ــه يح ــة«، إاّل أنّ ــزب االأم ــم »ح ــت اس تح
حــذو الســياق التاريخــي الــذي مــىن فيــه 
ي مــر، وتشــبه ممارســات 

ــم »االأم« �ن التنظي
ي موريتانيــا مــا قامــت بــه 

فــرع الجماعــة �ن
ات  ي مــر قبــل 2011، وأحــد المــؤرسش

تهــا �ن نظري
حزيــران  يعيــات  ت�ش أّن  الســياق،  هــذا  ي 

�ن
ي اســتعراض 

)يونيــو( 2019، بالغــت الجماعــة �ن
ــدة. ــة حاش ي ــل ب�ش ــرب ساس ــا، ع قوته

ي قــراءة لــاأداء الســياسي 
ولكــن إجمــاالً، �ن

-2019 ة  فــرت ي 
�ن وخاصــة  موريتانيــا،  الإخــوان 

أّن االســتحقاقات االنتخابيــة،  2022، اتضــح 
والمناســبات السياســية الاحقــة، رســمت حــداً 
ي البــاد، أولهما 

ن لاإخــوان �ن ن واقعــ�ي فاصــاً بــ�ي
ــات، دور  ــل االنتخاب لعــب حــزب االإخــوان قب
ــذي يشــهد تماســكاً ويحــوز بعــض  الحــزب ال
ببعــض  ن  المنخدعــ�ي ي صفــوف 

التعاطــف �ن
ي يوزعهــا 

ــ�ت ــات المســاعدات ال الشــعارات وفت
ة. ــري عــ� بعــض االأوســاط الفق

الــدول  إخــوان  أغلــب  غــرار  عــ� 
االإخوانيــة  الخارطــة  تتفــرع  المغاربيــة، 
سياســية  جبهــات،  عــدة  عــ�  الموريتانيــة 
ــي  ــا. فف ه ــة وغري ــة وطابي ــة واقتصادي ودعوي
وع  المجــال االقتصــادي مثــاً، يســتفيد المــ�ش
مــن  كانــوا  إذا  خاصــة  االأعضــاء،  زكاة  مــن 
ي 

�ن االإخــوان  زعيــم  أّن  كمــا  التجــار،  كبــار 

مســتعيناً  قياديــة،  رتبــة  يحمــل  موريتانيــا 
مــن  الســياق،  هــذا  ي 

�ن أخــرى  بقيــادات 
ــة  ــس لجن ــة«، و«رئي ن رس الحرك ــ�ي ــل: »أم قبي
االكتتــاب«، و«مســؤول الهيكلــة«، و«رئيــس 
 ،» المــالي المناســبات«، و«المســؤول  لجنــة 
و«رئيــس لجنــة اســتقبال الضيــوف«، ويُبــارسش 
تســيري المنظمــات النقابيــة التابعــة للتنظيــم، 
منهــا نقابــات طابيــة وعماليــة، إضافــة إل 
هيئــات موازيــة، منهــا »مركــز شــنقيط للماليــة 

ســامية«. االإ

تُعتــرب الجبهــة الدينيــة إحــدى أهــّم 
»مركــز  ي 

�ن ومجســدة  وع،  المــ�ش جبهــات 
عــداد الكــوادر مــن العلمــاء  تكويــن العلمــاء« الإ
ــد  ي محم

ــوا�ن ــادي االإخ ــوده القي ، ويق ن ــ�ي الديني
الحســن ولــد الــددو عضــو »االتحــاد العالمــي 
اتهامــات  وهنــاك   ،» ن المســلم�ي لعلمــاء 
ــك  ي فل

ــدور �ن ــز ت ــررة ضــد المرك ــة متك حكومي
بــث خطابــات الكراهيــة والفكــر المتطــرف.

وع جامعــة طابيــة، وهــي جامعة  للمــ�ش
ي يديرهــا محمــد 

ن الــ�ت عبــد هللا بــن ياســ�ي
الحســن الــددو، وبســبب مرجعيتهــا االإخوانية، 
ــة،  ــص الجامع ــحب ترخي ــة س ــّررت الحكوم ق
اخيص الأنشــطة  كمــا رفضــت الحكومة منــح الرت
التنظيــم الدعائيــة، ومــن ذلــك رفــض طلــب 
حصــول التنظيــم عــ� ترخيــص بتأســيس 
إذاعــة للقــرآن الكريــم، كمــا أغلقت الســلطات 
ــدوة  «، وفــرع الن ــة »الخــري ــة جمعي الموريتاني
ن  ســامي، المحســوبت�ي العالميــة للشــباب االإ
عــ� تنظيــم »االإخــوان«، معلنــة أّن ســبب 
ي 

ــات �ن ــيري الجمعي ــون تس ــرق قان ــاق خ غ االإ
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ــة،  ــل، وتســيري أمــوال الجمعي ــب التموي جوان
بمصــادر  التريــح  وغيــاب  واســتخدامها، 

ــوال. ــة رصف االأم ــل، وكيفي التموي

ي تراجع 
وعمومــاً، أداء إخــوان موريتانيــا �ن

ســياسي ودعــوي عــ� حــد ســواء، مــع حضــور 
ي الواجهــة الوعظيــة والمنظمــات االأهليــة، 

�ن
وع  وهــذا وضــع يكــرس مــا يُشــبه عزلــة المــ�ش
ي الســاحة الموريتانيــة، وزاد مــن ذلــك تراجــع 

�ن
ي المنطقــة المغاربيــة.

وع �ن أداء المــ�ش

 الحالة الليبية

عــ� غــرار الحالــة التونســية، كان إخــوان 
ي موقــع المعارضــة طيلــة حكــم العقيد 

ليبيــا �ن
، قبــل العــودة إل الســاحة  ي

معمــر القــذا�ن
ة بعــد  السياســية والحزبيــة واالأهليــة مبــارسش
عــان الرســمي  ، مــع االإ ي

إســقاط نظــام القــذا�ن
ي نهايــة 2011، تحــت 

عــن تأســيس الحــزب �ن
اســم »حــزب العدالــة والبنــاء« والــذي اعتــرب 

ــاً سياســية لاإخــوان. ذراع

ي الإخــوان ليبيــا 
لــم يخــرج االأداء الميــدا�ن

ــة؛ أي  ــدول المغاربي ــوان ال ي إخ
ــا�ت ــن أداء ب ع

ي مختلــف 
الرهــان عــ� العمــل القاعــدي �ن

ــل  ــك قب ــوا كذل ــد كان ــع، وق ــاط المجتم أوس
بعــد  واالأحــرى   ، ي

القــذا�ن نظــام  ســقوط 
ي 

�ن ونجــد  الخاقــة«،  »الفــو�ن  أحــداث 
ي 

ــتغلت �ن ي اش
ــ�ت ــة ال ــة االأســماء االإخواني مقدم

ي والصــادق  ؛ عــ�ي الصــا�ب ي
طــار الثــا�ش هــذا االإ

هــم، إضافة إل  ي وســليمان دوغــة وغري
الغريــا�ن

يــل  ي مثــل؛ محمــود جرب
زعامــات التيــار المــد�ن

ة االإخــوان  ــة خــرب ، رئيــس هيئ ي
هــو�ن وعــ�ي الرت

اتيجياتها  ، وتنظيمها واســرت ي العمــل الســياسي
�ن

الجاهــزة والناجعــة المســتمدة مــن السياســات 
العامــة الثابتــة للتنظيــم الــدولي المتشــعب، 
ــل  ــة قب ــد اللعب ــون قواع ــم يعرف ــا جعله مّم

ــيه. منافس

مقابــل النجــاح الســياسي واالجتماعــي 
أداؤهــا  تراجــع  و2015،   2011 ن  بــ�ي للجماعــة 
وفعلهــا سياســياً واجتماعيــاً منــذ 2015 نتــاج 
قليمــي، وكان لســقوط  مســتجدات الوضــع االإ
ي مر 

ي محمــد مــرسي �ن
حكــم الرئيــس االإخــوا�ن

ــا. ــوان ليبي ــ� إخ ة ع ــارسش ــه المب نتائج

وع، توجد  بالنســبة إل مراكز نفوذ المــ�ش
ي  ي مناطــق الســاحل الغــر�ب

عــ� الخصــوص �ن
ي 

ن �ن ــ�ي ن العامل ــ�ي ــة وخاصــة ب ــة والزاوي كمرات
مجــال التجــارة، إضافــة إل اســتقوائهم بأمــراء 
الحــرب وعنــارص الميليشــيات، لكــّن عددهــم 
الحقيقــي يبقــى متواضعــاً، وهــم يعلمــون 
ي أّي انتخابــات، 

أنّهــم لــن يســتطيعوا الفــوز �ن
ــة  ــزب العدال ــس ح ــان رئي ــ� لس ــاء ع ــا ج كم
ي تســجيل مــّ�ب، 

والبنــاء محمــد صــوان �ن
عرقلــة  إل  إمكانياتهــم  بــكل  لذلــك ســعوا 
 ،2022 ) ــول  )ســبتمرب ــات الـــ24 مــن أيل انتخاب
مــن خــال تمســكهم بــأن يتــّم أوالً االســتفتاء 
عــ� مســودة الدســتور المرفوضــة مــن أغلــب 
ــتحقاق  ــري االس ي تأخ

ــ�ن ــا يع ــو م ، وه ن ــ�ي الليبي
. ي ــا�ب االنتخ

ال يشــتغل إخــوان ليبيــا بشــكل أحــادي، 
يديولوجــي مــع إخــوان  بحكــم االرتبــاط االإ
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المنطقــة، ومــع الــدول الحاضنــة أو المؤيــدة، 
إضافــة إل االســتفادة مــن خاصــات مراكــز 
ــون  ي يتعامل

ــ�ت االأبحــاث والعاقــات العامــة ال
ــارج. ــة والخ ي المنطق

ــا �ن معه

ــل  ــد داخ ــ� التواج ــدرة ع وع ق ــ�ش للم
ي 

�ن القادمــة  الليبيــة  يعيــة  الت�ش المؤسســة 
ليبيــا؛ ولديــه مقــدرة فكريــة وثقافيــة عــ� 
ي 

رث الديــ�ن احتــواء التيــار الجهــادي وتدبــري االإ
، والــذي تجّســده  ي

ي لمعمــر القــذا�ن
المؤسســا�ت

العالميــة«؛  ســامية  االإ الدعــوة  »مؤسســة 
والتنظيمــي  الســياسي  الفعــل  وطبيعــة 
ي المنطقــة، مّمــا يُفــّ� االســتباق 

ن �ن ســامي�ي لاإ
ي لهــذه التطــورات المســتقبلية،  ي الليــ�ب

االإخــوا�ن
»جمعيــة  إل  التحــول  عــن  عــان  االإ عــرب 
ي بيــان 

االإحيــاء والتجديــد«، حســب مــا جــاء �ن
ــه:  ــو( 2021، وجــاء في ــار )ماي ــوم 2 أي صــدر ي
ن أّن الجماعــة قــد انتقلت،  »نعلــن لــكّل الليبيــ�ي
بتوفيــق هللا وعونــه، إل جمعيــة تحمــل اســم 
»االإحيــاء والتجديــد«، وذلــك تفاعــاً مــع نتائج 

ــة. ــورات ميداني ــدة تط ع
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اإلخوان املسلمون يف اخلليج.. 
تقدير موقف

ــج  ي الخلي
ــوان« �ن ــات« االإخ ي جماع

ــا�ن تع
، لكــن تبقى الســاحة  ن ضعفــاً وتراجعــاً واضحــ�ي
تمّثــل  إخوانيــة  لممارســة  مجــاالً  الكويتيــة 
ــاً. وربمــا ليــس مــن المبالغــة القــول إّن  تحدي
ــوان  ــة »االإخ ــت بجماع ي لحق

ــ�ت ــارات ال الخس
بة  ي مــر منــذ عــام 2013، والرن

« �ن ن المســلم�ي
ي 

ي �ن
ي لحقــت بالتنظيــم االإخــوا�ن

الموجعــة الــ�ت
ــا  ــذ 7 ســنوات وحــ�ت االآن، هم الســعودية من
الحدثــان االأكــرش ســوءاً، مــن وجهــة نظــر 
ي قادهــا ضدهــم 

الجماعــة، منــذ الحملــة الــ�ت

الرئيــس المــري الراحــل جمــال عبــد النــارص. 
ي 

ــج، و�ن ــدى إخــوان الخلي ــزال ل ــك ال ي مــع ذل
الكويــت أساســاً، المــاءة الماليــة، والقــدرة 
عاميــة، والوصــول إل  التنظيميــة، والمنابــر االإ
ــا(،  قليمــي )قطــر وتركي ــان، والدعــم االإ لم الرب
والتشــبيك مــع قــوى سياســية وأمنيــة وعائليــة 

نافــذة.

خســارة مــر والخليــج أصابــت جماعــة 
ي 

�ن االأقــل  عــ�  الصميــم،  ي 
�ن »االإخــوان« 

مسلم عبد الودود 
صحفي مرصي
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ــّم ذلــك  المــدى المنظــور والمتوســط. لقــد ت
ي الحقبــة 

ي أقــل مــن عقــد واحــد. وفاقمهــا، �ن
�ن

داخــل  الداخليــة  االنقســامات  ة،  االأخــري
ن حــول قضايــا  صفــوف االإخــوان المســلم�ي
ــة زعيمهــم ومرشــدهم. عي ــل رسش مختلفــة؛ مث

ــة  ــراف إقليمي ــا أط ي قادته
ــ�ت ــود ال الجه

حققــت  ي 
االإخــوا�ن للتوجــه  مناوئــة  فاعلــة 

ــم  ــواء التنظي ي احت
ة �ن ــري ــية كب ــات أساس نجاح

ي أكــرش مــن ســاحة.
وهزيمتــه وانحســاره �ن

ي محارصة 
الجهود السعودية �ف
الإخوان

ــا  ــح فيه ي أصب
ــ�ت ــنوات ال ــب للس  المراق

ي 
االأمــري محمــد بــن ســلمان وليــاً للعهــد �ن

متكامــاً  الســعودية يلحــظ عمــاً مؤسســياً 

ي المــدارس 
لمحــارصة تغلغــل »االإخــوان« �ن

ــة.  ي المملك
ــة �ن والجامعــات والمؤسســة الديني

ي 
ــاً �ن ــاً مهّم ــزت عم ــا أنج ــاض أنه ــرى الري وت

ــا  ــع جهوده ــوازى م ــل وت ــار، تكام ط ــذا االإ ه
 ، ي

ــر�ن ــاع الم ــ� القط ــارم ع اف الص رسش ي االإ
�ن

ي،  والتشــديد عــ� تنظيــم القطــاع الخــري
رهــاب،  وزيــادة العقوبــات عــ� تمويــل االإ
ــل قامــت المملكــة، أيضــاً، بحظــر التعامــل  ب
مــع جمعيــة االإصــاح االجتماعــي الكويتيــة 

باعتبارهــا تابعــة لجماعــة »االإخــوان«.

تمــوز  ي 
�ن قبضــت  الكويــت  وكانــت   

)يوليــو( 2019 عــ� خليــة إخوانيــة إرهابيــة 
مريــة، وســط أنبــاء عــن أّن جهــاز أمــن 
ــة  ــخصيات ديني ــتدعى ش ي اس

ــ�ت ــة الكوي الدول
صلــة  عــ�  الكويــت  ي 

�ن كات  رسش وأصحــاب 
ي 

ــ�ت ــة، ال ــة االإخواني ــة الخلي ي قضي
ن �ن بالمتهمــ�ي

قامت السعودية بحظر التعامل مع جمعية اإلصالح االجتامعي الكويتية باعتبارها تابعة لجامعة اإلخوان
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وقــد  المريــة.  للســلطات  تســليمها  تــم 
ــة عــن أّن  كشــفت صحيفــة »القبــس« الكويتي
الســلطات المريــة أبلغــت الكويــت بــأّن 
ــن  ــوا م ــوان«  تمكن ــة االإخ ــن »خلي ــارص م عن
ــخصيات  ن أســماء ش ــ�ي ــت منتحل دخــول الكوي

مســيحية.

الســعودية  ي 
�ن االإخــوان  يــزال  مــا 

موجوديــن ولكنهــم يخافــون ســطوة ولي العهد 
ــع  ــلمان. م ــن س ــد ب ــري محم ــعودي، االأم الس
ذلــك لــم تصــل الســعودية معهــم للمســتوى 
ــم. ــارات معه م ــه االإ ــت ب ــذي تعامل ــه ال نفس

 الحتفاظ بـ»ورقة الإصالح«

، مــا تــزال   عــ� المســتوى الســياسي
الخطــوط الســعودية معهــم لــم تنقطــع، 
ي أي وقــت. وهــذا ال ينفــي 

ويمكــن إحياؤهــا �ن
ــا  ــارات تعاملت م ــأّن الســعودية واالإ اف ب ــرت االع
ســليمة،  بطريقــة  ي 

االإخــوا�ن التنظيــم  مــع 
جففــت منابعــه وأصولــه، وقطعــت أذرعــه 
ي 

�ن للتأثــري  محاوالتــه  وأجهضــت  وأدواتــه، 
اجــع  فرت والمتدينــة،  المحافظــة  الطبقــات 
بشــكل ملحــوظ نمــوذج التديّــن الــذي كان 
ــة. ــات االإخواني ــات واالأدبي ــ� ال�دي ــز ع يرتك

الحكومــة  أّن  الســعودية،  ي 
�ن المهــم 

ي أن يكونــوا عنــراً 
قطعــت الطريــق عليهــم �ن

معّطــاً محتمــاً لخطــط ومشــاريع ولي العهــد 
ن  ي االنفتــاح االجتماعــي وتمكــ�ي

الســعودي �ن
الســياحية  والفعاليــات  والمبــادرات  المــرأة 
فيهيــة وتحجيــم »الوصايــة الدينيــة« عــ�  والرت
ــك  ن بتل ــتهدف�ي ــابات المس ــباب والش ــة الش فئ
ــة  ــادرات والخطــط االقتصادي ــات والمب الفاعاي

ــة. ــة والثقافي واالجتماعي

ي الكويت.. 
نفوذ »الإخوان« �ف

أدواتهم وإمكاناتهم

مــا تــزال جماعــة االإخــوان، برغــم تراجــع 
المنطقــة.  دول  بعــض  ي 

�ن فاعلــة  قوتهــا، 
ي 

« �ن ن ــلم�ي ــوان المس ــم »االإخ ــدُّ تنظي ــاً يَُع مث
الكويــت مــن أقــوى التنظيمــات االإخوانيــة 
مســتوى  عــ�  وُمقــّدرات  ة  خــرب وأوســعها 
ــاً،  ــة عموم ــة العربي ــج خاصــًة، والمنطق الخلي

وذلــك لاأســباب التاليــة:

ي 
الــ�ت ة  الوفــري الماليــة  المــاءة       .1

ي الكويــت مدعوماً 
ي �ن

يمتلكهــا التنظيــم االإخــوا�ن
يــة  كات والجمعيــات الخري بالمؤسســات والــ�ش

ــا. ي يعمــل مــن خاله
ــ�ت ال

ي أن 
»الحكومة السعودية قطعت الطريق عل الإخوان �ف

يكونوا عنرصاً معطاّلً محتمالً لخطط ومشاريع وىلي العهد 
ف المرأة  ي النفتاح الجتماعي وتمك�ي

محمد بن سلمان �ف
فيهية« والمبادرات والفعاليات السياحية وال�ت
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2.     إخــوان الكويــت يعملــون بــكل قــوة 
عــام ووســائل التواصــل االجتماعــي،  ي االإ

�ن
وهــم عــ� تواصــل مــع تركيــا الأنهــا تحميهــم 

وتســتفيد منهــم.

الماضيــة  العقــود  مــدى  3.     عــ� 
المدنيــة  التيــارات  ونفــوذ  مكانــة  تراجعــت 

الكويــت. ي 
�ن والقوميــة  اليــة  والليرب

ي 
ســام الســياسي �ن 4.     لطالمــا لجــأ االإ

ــت، وإل  ــا إل الكوي ــة وخارجه ــوم المنطق عم
ــد الخليجــي،  ي هــذا البل

ــم »االإخــوان« �ن تنظي
ي 

إْذ إّن هامــش الحريــة النســبية الموجــود �ن
ــة ســمح لهــم بحجــز  ــت والوفــرة المالي الكوي
ي  ي المشــهد الســياسي واالنتخــا�ب

مكانــة مؤثــرة �ن
ي لعبــة التوازنــات الطائفيــة 

ي الكويــت، و�ن
�ن

ــاك. ــية هن ــة والسياس والديني

الكويتيــة  السياســات  اقتضــت       .5
ــود المؤسســات  ــا عــ� مــدى عق ي صاغته

ــ�ت ال
ي الكويــت أن 

الســيادية والدولــة العميقــة �ن
تقيــم توازنــات سياســية وطائفيــة ودينيــة مــن 
واالبتعــاد   ، ي

الكويــ�ت النســيج  أجــل حمايــة 
ــد  ــراع والتصعي ــكان عــن خطــر ال م ــدر االإ ق
عــدم  تطلــب  هــذا   . ي

يرا�ن الســعودي-االإ
ــت،  ي الكوي

« �ن ن ــلم�ي ــوان المس ــتعداء »االإخ اس
»جمعيــة  االجتماعيــة  بذراعهــم  ســواء 
صــاح«، أو ذراعهــم السياســية »الحركــة  االإ
فــكان  )حــدس(«،  ســامية  االإ الدســتورية 
ي عنهــم مقرونــاً  ي النســ�ب

هنــاك بعــض التغــا�ن
ــواء  باســتمرار مــع محــاوالت تحجيمهــم واحت

خطرهــم وعــدم تمددهــم.

الكويتيــة  الحكومــات  اعتــادت       .6
ن  بــ�ي تــوازن  سياســة  وضمــن  المتعاقبــة 

ما يزال اإلخوان يف السعودية موجودين ولكنهم يخافون سطوة ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن



38

سياســياً  المختلفــة  الكويتيــة  المكونــات 
القيــام  عــ�  وطبقيــاً  وطائفيــاً  ومناطقيــاً 
ــارات  ــتقطاب تي ــرة باس ــية خط ــاورة سياس بمن
ســام الســياسي إل جانبهــا بعد أن اشــتدت  االإ
التيــارات  قبــل  مــن  للحكومــة  االنتقــادات 
ي مجلــس 

اليــة �ن االإصاحيــة والوطنيــة والليرب
االأمــة وخارجهــا والصحافــة ووســائل االتصــال 
ي 

وتفــىش دارة  االإ ســوء  بســبب  ي؛  الجماهــري
الفســاد إل نطــاق واســع.

ي الكويــت 
7.     يســتغل »االإخــوان« �ن

ي الكويت 
مســألة التخويــف من خطر الشــيعة �ن

ويكــررون باســتمرار بأنــه نظــراً الأجــواء االنفتــاح 
ــيعة  ــس ش ــد أس ــت، فق ــها الكوي ي تعيش

ــ�ت ال
كات  يــران »لوبيــاً« ضخمــاً يشــمل رسش موالــون الإ
وبنــوكاً ومحطــات وقــود وتأســيس صحــف 
عــن  ومجــات وقنــوات تلفزيونيــة، فضــاً 
امتــاك مؤسســات تجاريــة عديــدة، إل جانــب 
ي 

ي مؤسســات الدولــة الســيادية و�ن
وجودهــم �ن

ــان«. لم ــة »الرب ــس االأم مجل

8.     هنــاك ميــل لــدى طيــف مــن 
ــت  ي الكوي

ــرار �ن ــاع الق ــة وصن ــة الحاكم الطبق
اســتثارتهم  وعــدم  »االإخــوان«  مهادنــة  إل 
مــع  تــوازن  كعنــر  عليهــم  والحفــاظ 
، فضــاً عــن تأثـّـر بعض  ن ن والقوميــ�ي العلمانيــ�ي

ــة  ــع الهاّم ــة ذات المواق ــخصيات الكويتي الش
الحاكمــة  االأرسة  مــن  شــيوخ  ذلــك  ي 

�ن بمــا 
بــوه  ّ

بفكــر جماعــة »االإخــوان« بعــد أن ت�ش
ــال  ــدي رج ــ� أي ــات ع ــدارس والجامع ي الم

�ن
تعليــم وافديــن باالأســاس مــن مــر.

الدعم القطري

دعــم  المتابــع  عــ�  خافيــاً  ليــس   
المنصــات  مــن  هــا  وغري »الجزيــرة«  قنــاة 
ــت  ي الكوي

ــة �ن ــخصيات االإخواني ــة للش القطري
واســتضافة  شاشــتها،  عــ�  واســتضافتهم 
ــة لهــم  ــة واالأكاديمي قطــر ومؤسســاتها البحثي
ي مؤتمراتهــا وفعالياتهــا وأنشــطتها المختلفــة 

�ن
ي الدوحــة، إل جانــب اســتضافة تركيــا لكثــري 

�ن
ــن  ــة م ــادات االإخواني ــخصيات والقي ــن الش م

هــا. الكويــت وغري
  

بعــد وفــاة أمــري الكويــت صبــاح االأحمــد 
ي 2020، كان ذهــاب منصــب ولي العهد للشــيخ 

�ن
ســلبية  إشــارة  مّثــل  قــد  االأحمــد  مشــعل 
ــر  ــت؛ بالنظ ي الكوي

« �ن ن ــلم�ي ــوان المس لـ«االإخ
أمنيــة،  خلفيــة  مــن  قــادم  الرجــل  أّن  إل 
ــن  ــاز أم ــة جه ــول رئاس ــه أن ت ــبق ل ــث س حي
ي 

ة �ن ي الـــ 16 ســنة االأخــري
الدولــة قبــل أن يقــىن

ي بدرجــة 
منصــب نائــب رئيــس الحــرس الوطــ�ن

عالم ووسائل  ي الإ
»إخوان الكويت يعملون بكل قوة �ف

التواصل الجتماعي وهم عل تواصل مع تركيا لأنها 
تحميهم وتستفيد منهم«
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ــبة إل  ــل بالنس ــيناريو االأفض ــر. وكان الس وزي
جماعــة »االإخــوان« ذهــاب هــذا المنصــب 
ــة  ــم الكويتي ــة الحك ي منظوم

ــة �ن ــغ االأهمي بال
إل الشــيخ أحمــد الفهــد الــذي جمعتــه دائمــاً 
عاقــات وتنافــس شــديد مــع العديــد مــن 
ي ظــّل 

ي االأرسة الحاكمــة، �ن
االأعضــاء البارزيــن �ن

ــة  ــه بدول ــة تربط ــات قوي ــن عاق ــث ع أحادي
قطــر؛ الداعمــة االأبــرز مــع تركيــا لعمليــة 

ي عموم المنطقة 
سالم السياسي �ف »لطالما لجأ الإ

ي الكويت؛ إذ إّن 
وخارجها إىل تنظيم »الإخوان« �ف

ي هذا البلد الخليجي 
هامش الحرية النسبية الموجود �ف

ي المشهد 
والوفرة المالية سمح لهم بحجز مكانة مؤثرة �ف

» ي السياسي والنتخا�ب

ي أكــرش 
ن �ن ن لجماعــة االإخــوان المســلم�ي التمكــ�ي

. ي ــد عــر�ب مــن بل

حركــة  نــواب  دعــم  يشــكل  حاليــاً، 
ي الكويــت لمطلــب عــدم 

»حــدس« االإخوانيــة �ن
ــاح  ــيخ صب ــوزراء الش ــس ال ــع رئي ــاون م التع
ي 

الخالــد الحمــد الصبــاح انقابــاً جذريــاً �ن
ي 

ــ�ت ــامية، ال س ــتورية االإ ــة الدس ــف الحرك موق

ليس خافياً عىل املتابع دعم قناة الجزيرة القطرية للشخصيات اإلخوانية يف الكويت واستضافتهم عىل شاشتها
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ــف  ــة مواق ــهر الماضي ــدار االأش ــ� م ــت ع تبن
ــت  ــد لعب ــد، وق ــاح الخال ــيخ صب ــة للش داعم
ي إجهــاض محــاوالت لســحب 

دوراً رئيســياً �ن
الثقــة مــن وزراء.

قــد تكــون قطــر، راهنــاً، أكــرش حــذراً 
ــا  ي ليبي

ــات االإخــوان �ن ــل جماع ــم وتموي ي دع
�ن

هــا، وهــي ال  واليمــن والعــراق وســوريا وغري
تريــد إغضــاب مــر وعــودة التوتــر معهــا، إال 
أنهــا لــن تفــرّط بهــذه الورقــة المهمــة وســتبقى 
ــة،  ــادات إخواني تدعــم وترعــى وتســتضيف قي
ي 

�ن سياســية  أدواراً  اســتامها  عــ�  وتراهــن 
ــة  ــة، سياس ي المحصل

ــم، �ن ــا يدع ــا، بم بلدانه
كيــة  قليميــة. وال تــزال القيــادة الرت قطــر االإ
المتحالفــة مــع قطــر تنظــر إل جماعــة االإخوان 
قليمــي  عــ� أنهــا قنــاة لتقويــة نفوذهــا االإ

. ــ�ي ــا المح ــز دعمه وتعزي

خصوصية البحرين

ي 
�ن الخصوصيــة  بعــض  للبحريــن 

 .» ن التعاطــي مــع جماعــة »االإخــوان المســلم�ي
مملكــة  واقــع  خصوصيــة  ســمحت  لقــد 
ي ظــل أغلبيــة 

البحريــن )أقليــة ســّنية حاكمــة �ن
ــا  ي لطالم

ــ�ت ــران ال ي ــد الإ ــا مؤي ــيعية بعضه ش
هــا جــزءاً  هــددت باحتــال البحريــن وتعترب
مــن أراضيهــا( باحتضــان جماعــة »االإخــوان 
ة  ي البحريــن، وكانــت هــذه االأخــري

« �ن ن المســلم�ي
ي 

مواليــة للحكومــة ضــد الحــركات الشــيعية ال�ت
ــذ  ــن وخاصــة من ي البحري

ــري �ن تطالــب بالتغي
ــال  ــبب اخت «. وبس ي ــر�ب ــع الع ــداث »الربي أح
االإخــوان  كان  والطائفيــة  الســكانية  كيبــة  الرت

ي 
ي أجهــزة الحكومــة البحرينيــة و�ن

ن �ن ممثلــ�ي
لمــان، بــل كان منهــم وزراء أيضــاً الرب
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اإلخوان املسلمون يف اليمن.. 
تقدير موقف

ي 
تراجــَع نفــوذ حــزب »االإصــاح« اليمــ�ن

ي 
�ن خاصــة  ة،  االأخــري الســنوات  ي 

�ن ي 
االإخــوا�ن

تصاعــد  مــع  ســيما  ال  والوســط،  الجنــوب 
ة،  ي االأشــهر االأخــري

مكاســب ألويــة العمالقــة، �ن
ي 

ي شــبوة ومديريــات بيحــان الثــاث، الــ�ت
�ن

ي مــن »االإصــاح« 
كان اســتول عليهــا الحــو�ش

عيــة. لكــن مــا يــزال حــزب  والحكومــة ال�ش
ي العبــاً مهّمــاً عــ� الســاحة، 

االإصــاح االإخــوا�ن
عيــة، وبدعــم مــن  ومــن داخــل الحكومــة ال�ش

ــا. ــر وتركي قط

تبــدو عاقــة دولــة قطــر مــع إدارة 
ي أحســن 

الرئيــس االأمريــ�ي جــو بايــدن �ن
ي 

أحوالهــا حاليــاً، وهــذا سيســمح للدوحــة �ن
ــث  ــة؛ حي ــة اليمني ي االأزم

ــا �ن ــة موقعه تقوي
ي دعــم حــزب 

أدوارهــا �ن تمــارس  عــادت 
مــوت  ي حرن

؛ خاصــة �ن ي
صــاح االإخــوا�ن االإ

ي ســبيل تقليــل ومزاحمــة 
؛ �ن ن وتعــز وأبــ�ي

نفــوذ االأطــراف المحليــة المتحالفــة مــع 
ي 

اليمــ�ن الجنــوب  مناطــق  ي 
�ن مــارات  االإ

والوســط.

مسلم عبد الودود 
صحفي مرصي
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الفتــة  الدوحــة  تســتغل  ســوف 
غاثيــة إل اليمــن  نســانية واالإ المســاعدات االإ
ي 

عــادة ترميــم عاقاتهــا وشــبكات نفوذهــا ال�ت الإ
ــة  تراجعــت بوضــوح خــال مقاطعــة »الرباعي

.2021 وحــ�ت   2017 منــذ  لقطــر  العربيــة« 

ــا  ــن م ي اليم
ــة �ن ــداف الدوح ــمل أه تش

: ــ�ي ي
حــزب  ونفــوذ  مواقــع  تقويــة      .1
، عــرب تقديــم الدعــم المالي  ي

االإصــاح االإخــوا�ن
السياســية. والمســاندة 

2.    محاولــة مزاحمــة نفــوذ االأطــراف 
ك  مــارات، وعــدم التســليم بــرت المواليــة لاإ
ــالي أو  ــس االنتق ــوات المجل ــز لق ــبوة أو تع ش
الجديــد »قــوة  )اســمها  الشــبوانية  النخبــة 
دفــاع شــبوة«(،أو قــوات طــارق صالــح وألويــة 

ــراف  ــاح وأط ــزب االإص ــيبقى ح ــة. س العمالق
عيــة ينتظــرون اللحظة المناســبة  الحكومــة ال�ش
ي 

الســتعادة بعــض نفوذهــم الــذي خــ�وه �ن
الجنــوب والوســط، وســتكون الدوحــة أكــرب 
طــار، وهــي بــدأت  ي هــذا االإ

داعــم لهــم �ن
ــدف. ــذا اله ــل له ــل تعم بالفع

ــات  ــراء تفاهم ــتبعاد إج ــدم اس 3.    ع
ي وجماعــة 

ن حــزب االإصــاح االإخــوا�ن متنوعــة بــ�ي
ي 

ــة �ن ــب الدوح ــن جان ــوة م . وأي خط ي
ــو�ش الح

هــذا الســياق ســتكون محــّل ترحيــب مــن 
جانــب إيــران، وحــ�ت لــو كانــت بعــض االأطراف 
الحوثيــة ال تثــق بالدوحــة عــ� هــذا الصعيــد، 
ي وربمــا دعــم ســلطنة 

يــرا�ن فــإّن الدعــم االإ
ن  الحوثيــ�ي ســيقنع  المســار،  لهــذا  ُعمــان 
ي مكاســب 

ي ظــل ســعي الجميــع لجــ�ن
بقبولــه؛ �ن

سياســية أكــرب عــ� َوقــع تشــّكل خرائــط قــوة 

ً تبدو عالقة دولة قطر مع إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن يف أحسن أحوالها حاليا
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ونفــوذ جديــدة، ودفــع المجتمــع الــدولي بحــل 
ســياسي أو عــ� االأقــل البــدء بهدنــة تتمــدد، 
ي حــال إحيــاء االتفــاق النــووي 

وهــو أمــر وارد �ن
ي وعــودة طهــران إل ضــخ نفطهــا وغازها 

يــرا�ن االإ
ــة. إل االأســواق العالمي

ــاض بالتســامح  ــاع الري ــة إقن 4.    محاول
ــل  ــاب بدائ ــل غي ي ظ

ــاح؛ �ن ــزب االإص ــع ح م
ــ� االأرض. ــاً ع ــياً وقبلي ــرة سياس مؤث

ُعمان وأولوياتها ومصالحها

ي 
ــاً �ن ــاً مهّم ــان العب ــلطنة ُعم ــتبقى س  س

، وســتحرص عــ� تطويــر  ي
اليمــ�ن المشــهد 

حركتهــم،  وتســهيل   ، ن بالحوثيــ�ي عاقتهــا 
تحــت الفتــة الوســاطة.

وســتبقى محافظــة المهــرة هدفاً أساســياً 
لســلطنة ُعمــان لممارســة نفوذهــا وحمايــة 
ي اليمــن. وســتبقى الســلطنة عــ� 

مصالحهــا �ن
ــا  ن نفوذه ــ�ي ــعب لتمك ــتمر ومتش ــل مس تواص
ي المنظومــة االجتماعيــة والقبليــة هنــاك، 

�ن
ــاريع  ــال مش ــن خ ــوذ م ــذا النف ــتعزز ه وس
ي اليمــن باالتفــاق مــع 

مهمــة تحصــل عليهــا �ن
مــع  والتفاهــم  اكــة  بال�ش وربمــا   ، ي

الحــو�ش
قطــر.

ــوذ  ــن نف ــان ع ــلطنة ُعم ــر�ن س ــن ت ول
ي ســقطرى؛ كمــا أّن الســلطنة غــري 

مــارات �ن االإ
ي المناطــق 

مرتاحــة لنفــوذ المجلــس االنتقــالي �ن
الجنوبيــة اليمنيــة، وربمــا ســتدعم أي أطــراف 
غــري  ومــن   ، االنتقــالي نفــوذ  تُضعــف  قــد 
 ، ي

المســتبعد أن تكــون مــع قطر، وحــ�ت الحو�ش
ــعى. ــذا المس ي ه

ــها �ن ــة نفس ــ� الصفح ع

صالح  ي وحزب الإ
الحو�ش

و»القاعدة«

لمــن  يســّوقون  الحوثيــون  ســيبقى 
ذلــك  أي  صنعــاء«؛  ي  »إصاحــ�ي يســمونهم 
ــذي  ي ال

ــوا�ن ــاح االإخ ــزب االإص ــن ح ــاح م الجن
ويصفهــم  الحوثيــة،  الخطــوات  يتفهــم 
ــف«.  ــدوان التحال ــد »ع ــم ض ــون بأنه الحوثي
وحــ�ت لــو كان هــذا الجنــاح ثانويــاً، فإنــه يمنــح 
- ي

ــو�ش ــل ح ــرص تواص ــاالت وف ــال الحتم المج
، ومــن الــوارد أّن قطــر ســوف تســتثمر  ي

إخــوا�ن
ي ســبيل تقويــة 

مزيــداً مــن المــوارد والجهــود �ن
ي 

ي �ن
مــارا�ت هــذا التواصــل، لمزاحمــة النفــوذ االإ

ــدن  ــاعي إدارة باي ــع مس ي م
ــاسش ــن، وللتم اليم

ــن. ــأي ثم ــن ب ــرب اليم ــاء ح بإنه

ســتظل مدينــة تعــز الجــ� الواصــل 
ن الشــمال والجنــوب، وهــي بيئــة مختلطــة  بــ�ي

ي اليمن تقوية مواقع ونفوذ 
»تشمل أهداف الدوحة �ف

ي ع�ب تقديم الدعم الماىلي 
صالح الإخوا�ف حزب الإ

والمساندة السياسية«
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ومتعــددة الــوالءات والنفــوذ، واســتفراد أي 
طــرف بالســيطرة عليهــا مــؤرسش عــ� نفــوذ 
ــدد  ن ع ــ�ي ــة ب ــا موزع ــم. لكنه اتيجي مه ــرت اس
مــن االأطــراف والقــوى، وســتظل عــ� االأرجــح 
االإصــاح  حــزب  ويحــاول  كذلــك،  موزعــة 
ــم قطــري  ــا بدع ــوذه فيه ــد نف ي تمدي

االإخــوا�ن
. ــركي وت

مهّمــاً  العبــاً  ُعمــان  ســلطنة  ســتبقى 
ــر  ــ� تطوي ــتحرص ع ي وس

ــ�ن ــهد اليم ي المش
�ن

ن وتســهيل حركتهــم تحــت  عاقتهــا بالحوثيــ�ي
الفتــة الوســاطة

تراجَع نفوذ حزب »اإلصالح« اليمني اإلخواين يف السنوات األخرية

بــدأ تنظيــم »القاعــدة« يُطــّل برأســه 
ي 

�ن وقيــادات  ن  مســؤول�ي مســتهدفاً  مجــدداً 
محاولــة  ذلــك  ومثــال   ، ي الجنــو�ب االنتقــالي 
ــد  ن العمي ــ�ي ي بأب

ــ�ن ــزام االأم ــد الح ــال قائ اغتي
2022؛  )مــارس(  آذار  ي 

�ن الســيد  عبداللطيــف 
باعتبــاره خصمــاً تاريخيــاً للتنظيــم وشــكل، 
ي 

ــدده �ن ــام تم ة أم ــرش ــرة ع ــنوات، حج ــذ س من
المحافظــة المطلــة عــ� بحــر العــرب وصــوالً 
للعاصمــة المؤقتــة عــدن. وهنــاك شــكوك 
ي يوفــر مناخــاً آمناً 

بــأّن حــزب االإصــاح االإخــوا�ن
ــدة، ويعطــي الفرصــة  ــم القاع ــارص تنظي لعن
موت. ن وحرن ي أبــ�ي

رهابيــة �ن لعــودة عملياتــه االإ

، عل تقديم  »ستظل الدوحة ترّكز، مع دعم تركي
المساندة والدعم والتمويل لحزب الإصالح والقوى 
» ف موت وأب�ي ي حرصف

عية �ف ي الحكومة ال�ش
القريبة منه �ف
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 ، ســتبقى الدوحــة ترّكــز، مــع دعــم تــركي
عــ� تقديــم المســاندة والدعــم والتمويــل 
ي 

�ن منــه  القريبــة  والقــوى  صــاح  االإ لحــزب 
 ، ن وأبــ�ي مــوت  حرن ي 

�ن عيــة  ال�ش الحكومــة 
ي 

وبالتــالي محاولــة وقــف تراجــع النفــوذ االإخوا�ن
ــاً وأّن  ــط، خصوص ــوب والوس ــق الجن ي مناط

�ن
ي مناطــق 

المهيمــن �ن الاعــب  ي هــو 
الحــو�ش

ي هــذه الحالــة فــإّن عــدم قطــع 
الشــمال، و�ن

ي ســيكون مكســباً 
الدوحــة للتواصــل مــع الحو�ش

ي تقويــة أوراق التأثــري لديهــا، واالّدعــاء 
يصــّب �ن

ــاطة. ــب أدوار الوس ــ� لع ــا ع بقدرته

ستبقى سلطنة ُعامن العباً مهاّمً يف املشهد اليمني وستحرص عىل تطوير عالقتها بالحوثيني وتسهيل حركتهم تحت الفتة الوساطة


