
 

 
 .نيويورك في كولومبيا بجامعة دكتواره طالب الهضيبي ابراهيم *

 
 بدائل سياسات

 

 2015 أيلول/  سبتمبر

  

 االنتقال بعد اإلخوان

 *الهضيبي ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

ن"، في ظروف شديدة التباين يعلى مدار أكثر من ثمانين سنة حافظت جماعة "اإلخوان المسلم

والصعوبة، على تماسكها التنظيمي وتوجهها المحافظ وموقفها الرافض للعنف الذي صار حاسماً منذ 

نهاية الستينيات، وعلى أساس هذه المواقف جرى تعريف اإلخوان وتمييزهم عن التيارات اإلسالمية 

 األخرى التي أخذت باالنتشار منذ السبعينيات.

يين بتحوالت أضعفت صلتها بتراثها على نحو أنتج جماعة غير أن الجماعة مرت خالل العامين الماض

 على القطيعة مع هذا التراث. –بشكل واع أحياناً، وغير واع أحياناً أخرى  –جديدة، تقوم 

 

 

 قطعت به، تمر الذي واألمني السياسي الظرف وبسبب الماضية، القليلة األشهر خالل

 التنظيمية والمركزية السياسية المحافظة في الطويل بتراثها عالقتها اإلخوان جماعة

 ترتكز مشتركة أرضية تمثل جديدة مواقف على بعد تستقر لم أنها غير. العنف ورفض

 وخارجية داخلية ضغوطا تواجه تزل لم إذ. مواقفها منها وتنطلق الجماعة وحدة عليها

 التي بالهيمنة أيها تتمتع ال مختلفة وقيادات تيارات وتتنازعها. متباينة اتجاهات في تدفعها

 قبل لوضعها الجماعة عودة كانت وإذا. 2013 صيف حتى التاريخية القيادة بها تمتعت

 بين الصراع احتدام ظل في تماسكها على حفاظها وكذا مستحيلة، الحكم عن مرسي إزاحة

 ضوء في كبير بشكل ستتحدد المستقبلية صورتها فإن للتفتت، يرشحها نحو على أجنحتها

 بعض إضعاف شأنها من التي حيالها الحاكم النظام وسياسات اإلقليمي، الظرف تطورات

 بشكل واألمنية االجتماعية سياساته وكذا غيرها، قوة وتعضيد التنظيم داخل في االتجاهات

 .أعم
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 القطيعة مع المحافظة التقليدية 

وهيمنوا، العمود الفقري لإلخوان.  -المحافظون بالتعريف  –لعقود طويلة، شّكل مهنيو الطبقة الوسطى 

بحكم مواقعهم القيادية، على الخطاب األيديولوجي للجماعة، على نحو ساهم في إكسابها طابعها المحافظ 

 في عالقتها بالسلطة وفي تصّوراتها االقتصادية واالجتماعية.

كان هذا امتداداً لموقف محافظ ميّز الجماعة منذ نشأتها، كان المؤسس الشيخ "حسن البنا"  قد عبّر عنه 

في رسالة المؤتمر الخامس بقوله: "وأما الثورة فال يفكر اإلخوان المسلمون فيها وال يعتمدون عليها وال 

 يؤمنون بنفعها ونتائجها".

 –لسنوات طويلة  –ثم اتخذ هذا الموقف األيديولوجي من األسباب المادية ما يعضده، إذ استثمر اإلخوان  

س، مساجد. إلخ"، افتقرت إلى الشرعية التي يمنحها النظام في مؤسسات خيرية تنموية "مستشفيات، مدار

السياسي. وحرصوا أن يكونوا في وجودهم السياسي جزءاً من النظام الذي استوعبهم بعدد من المقاعد 

قبل أن تصعد إلى دوائر صنع وذلك البرلمانية والنقابية، وهو ما أضعف قدرتهم على المعارضة الجذرية. 

في العقد األخير مجموعة من رجال األعمال تتشابه تصّوراتهم السياسية واالقتصادية القرار في الجماعة 

بشكل كبير مع تصورات القائمين على الحكم، سواء في عهد الرئيس مبارك أو المجلس العسكري أو 

الرئيس السيسي، باإلضافة لزيادة رقعة االشتراك في المصالح والتي جعلت المعارضة الجذرية مستحيلة 

 دى اإلخوان.ل

والتي لم يتمكنوا بسببها من حسم الموقف لصالح  -وبسبب التباينات الطبقية الكبيرة في حركة اإلخوان 

من جهة، واالنسداد التام لألفق  -المشروع المحافظ، بل ظلوا يغازلون مشروع التغيير من غير  أن يتبنوه 

 –بقدر من التحفظ  –اإلخوان بّداً من االنضمام من جهة أخرى، لم يجد   2010السياسي في نهاية العام 

، دون  أن يغادروا بشكل حاسم مواقعهم 2011للموجة الثورية األولى في كانون الثاني / يناير من العام 

 2012المحافظة، بل عادوا سريعاً لهذه المواقف والتحالفات المحافظة التي أوصلتهم في منتصف عام 

لقصر الرئاسة.
1

 

ار تحالفات الحكم على مدار سنة كاملة سمح بتدّخل الجيش لإلطاحة بهم على خلفية غير أن انهي

. أعقبت ذلك موجة واسعة من التنكيل بهم، سواء بالمذابح المتكررة 2013احتجاجات واسعة في صيف 

التي تعرض لها أنصارهم أو باإلجراءات التي اتخذتها حيالهم السلطة على المستويين الجماعي "حل 

اعة وإعالنها جماعة إرهابية، حل حزب الحرية والعدالة، التحفظ على الجمعيات الخيرية والخدمية الجم

كما الفردي من حيث "القتل على نطاق واسع في المظاهرات واالجتماعات، التوسع في  :المتصلة بهم"

الفصل من العمل، أحكام اإلعدام، االعتقاالت التعسفية، التحفظ على األموال والمشروعات االقتصادية، 

 الفصل من الدراسة".

                                                           
-http://www.arab، 2014القطاعين األمني والعسكري في مصر: تحالفات متغيرة وقمع مستمر، مبادرة اإلصالح العربي، أبريل  حكم ،الهضيبيللمزيد حول هذه التحالفات انظر: إبراهيم  1

reform.net/ar/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1 
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على  -المصحوبة بإغالق تام للمجال العام بعد ثالث سنوات من الحراك  –قضت هذه اإلجراءات 

بالنظام القائم.  -أفراداً وتنظيما  -األسباب المادية لمحافظة اإلخوان. إذ تضاءل قدر المصالح التي تربطهم 

لفصائل اإلسالمية التي تتبنى خطاباً أكثر عداء للنظام خالل كما أّدى التقارب بين اإلخوان وبعض ا

، والذي أدى لحلحلة الخطاب 2011اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة للظرف الثوري الممتد منذ 

 المحافظ الذي استند إليه اإلخوان طيلة عقود مضت.

ي الجماعة، أن اإلخوان قد وبدا جليَاً، وبعد سيل من التصريحات والمواقف الصادرة عن أطراف مختلفة ف

طلَقوا موقفهم التقليدي المحافظ، بل وعزا بعضهم الفشل في تجربة الحكم إلى أن "الجماعة لم تكن ثورية 

بالقدر الكافي".
2

 

غير أن مغادرة اإلخوان لموقفهم التقليدي ال تعني بحال تبنّيهم لموقف أكثر جذرية أو ثورية. فالتدقيق في 

تهم في الحكم وخطابهم الحالي يكشف عن ثالثة تحّوالت رئيسة في الجماعة، وهي تقييم اإلخوان لتجرب

الميل تجاه التعجل والمواجهة وعدم المرونة، في مقابل خطاب "الصبر" التقليدي لإلخوان الذي لم 

يستعجل أبدا التغيير. كما الحرص على اإلمساك بالعصا من المنتصف وعدم الدخول في مواجهات 

لنظام. وأخيراً، المرونة المتفرعة عن برجماتية الجماعة التي حلحلت حتى "الثوابت الدينية" مباشرة مع ا

 التي استندت إليها وجعلت من مصلحة التنظيم هدفاً أعلى.

لم تشمل المراجعات فيما يبدو "الخيال السياسي" للجماعة وال إدراك األبعاد الهيكلية للصراع الدائر، على 

د من "الثورية" ال تعني الدفع بأية تغييرات بنيوية في مؤسسات الدولة، إنما الدفع نحو يوحي بأن المزي

باتجاه إحالل عدد من "أهل الثقة" محل "المسؤولين الفاسدين" في الدولة. وهو موقف يمكن فهمه في 

إطار ما يسميه "حازم قنديل" بـ"الحتمية الدينية" التي تستند إليها الجماعة في فهمها للواقع
3

. وهي الحتمية 

 القائلة بأن األحوال ستنصلح إذا صار الناس أكثر ارتباطاً بالدين وإذا صار أولو األمر أكثر تقوى.

هذه "المراجعات" التي قامت بها الجماعة أنتجت حالة من التمّرد والعنفوان الداخلي وأفرزت تغيراً 

من قبل، ولم يحصل مع النظام كما كان  واضحاً في استراتيجيات الحركة؛ إذ لم تعد ثمة مساحة للتفاوض

 يعد خطاب الصبر واالنتظار يقوى على كبح جماح القواعد الراغبة في المواجهة.

غير أن "بوصلة" الجماعة اختلّت أكثر من ذي قبل بفعل المظلومية وتعمق لجوئها لثنائيات صلبة 

لحرب على اإلسالم،. إلخ"، كل ذلك "إسالمي / علماني، حلفاء / أعداء" والتفسير الديني للمظلومية "ا

أفرز سلوكاً وخطاباً أكثر طائفية وحّدة إزاء المجتمع وأكثر انعزاالً عنه. وصار اإلخوان يرون أنفسهم 

كمدافعين عن اإلسالم في مواجهة الجميع. والمواجهة هنا حقيقية ال مجال فيها للتفاوض والحلول الوسط 

 سيادته على الجماعة.  كما يذهب الخطاب "القطبي" الذي رّسخ

                                                           
2 Brown, N. and Dunne, M. Unprecedented Pressured, Uncharted Course for Egypt’s Muslim Brotherhood, Carnegie Endowment for International Peace, July 

2015 

3 Kandil, H. Inside the Brotherhood, Polity Press, 2015 
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 القطيعة مع المركزية 

على الديمقراطية المركزية كأداة إلدارة التنظيم. –منذ تأسيسها الثاني في السبعينيات  –حافظت الجماعة 
4
 

فالهيئات تنتخب من أدنى ألعلى ثم تحتكر دوائر محدودة في القيادة العليا عمليات "الشورى" واتخاذ 

وح بحسب الظرف األمني بين مكتب اإلرشاد ومجلس شورى الجماعة،. ويتم القرار بشكل مركزي يترا

تنفيذ القرارات بصورة ال مركزية تُبقي لدى الكوادر قدراً من الشعور بالتمكين من جهة، وتقلل من ضرر 

 المالحقات األمنية على حركة الجماعة. 

ثقة المبنية على التاريخ الطويل للقيادة في وقد استندت الجماعة في ذلك إلى ثقة القواعد في القيادة، تلك ال

في فرض  –بالرغم من التباين الداخلي الواسع  –"التضحية" و"العمل اإلسالمي". وقد نجحت القيادة 

وإن كانت من  –خطاب واحد مهيمن معتبرةً إيّاه "موقف الجماعة". فيما ظلت األصوات المختلفة معه 

 السرب وتعبّر عن مواقف شخصية ال عن مواقف الجماعة.أصواتاً فردية تغرد خارج  –القيادة 

وفي سنوات الثورة، استفادت الجماعة من هذا التراث في تحجيم تمّرد القواعد بفعل الظرف الثوري. كما 

قامت بتحجيم واستئصال أصوات المعارضة الداخلية لتحافظ على قوتها في سعيها للسلطة،
5

وتطلب ذلك  

للثقة في آليات الجماعة. كما ظهر في الموقف من تقديم مرشح لالنتخابات  االستناد بشكل غير مسبوق

الرئاسية بناء على قرار مجلس شورى الجماعة بعد تعهد سابق بعدم تقديم مرشح، وكذلك الثقة في 

أشخاص القائمين على األمور فيها من حيث كفاءتهم باألساس، كما ظهر في الموقف من اإلعالن 

. وهو األمر الذي ربط 2012ره الرئيس "محمد مرسي" في تشرين الثاني / نوفمبر الدستوري الذي أصد

بتحٍد تنظيمي؛ إذ صار الفشل في  -الذي واجهته الجماعة من غير أن تكون مستعدة له  -تحدي الحكم 

الحكم يعني ضرورة النظر ال في المشروع السياسي فحسب وإنما في السبيل الذي سمح للقيادة باإلقدام 

 ى الحكم في ظل غياب المشروع السياسي.عل

ومع تجلي الفشل السياسي، راهنت قيادة اإلخوان على "المظلومية" كسبيل لتأجيل هذا الحساب الداخلي. 

فاختارت عدم االستجابة للضغط الشعبي حتى بعد أن بدا تحرك الجيش جلياً. وفَضلت تدخالً عسكرياً 

ة تضطرها للمراجعات، آملة في أن يعلو "صوت المعركة" يعيدها لخانة المظلومية على هزيمة شعبي

 فتتماسك الصفوف ويتأَجل النقد الذاتي.

غير أن الجماعة ُووجهت بدرجات غير مسبوقة وغير متوقعة من البطش والدموية من قبل جنراالت 

كك القيادة الجيش والشرطة، تجلَت في مذابح متتالية سقط خاللها آالف القتلى والجرحى، بالتوازي مع تف

 بسبب االعتقال واالنسحاب من الحياة العامة ومغادرة البالد وقتل القيادات الميدانية والوسيطة.

وهكذا تقاطع ظرفان جديدان لدى اإلخوان، أولهما فوران الغضب في الشارع عقب المجازر وثانيهما 

يكن ثمة بد من إفراز قيادات ميدانية غياب شبه كلّي للقيادات، ميدانياً على األقل، في ظرف بالغ الدقة، فلم 

فعلياً في تلك اللحظة، وفي ظل انعدام قيادة مركزية قادرة  –جديدة تقود العمل الميداني الذي كان يمثل 

 كل العمل اإلخواني. –على التنسيق أو على التفاوض 

                                                           
4 Trager, E. 2011. “The Unbreakable Muslim Brotherhood: Grim Prospects for a Liberal Egypt.” Foreign Affairs 90, no. 5 (September/October). 114-126 

5 El Houdaiby, I. From Prison to Palace: The Muslim Brotherhood’s Challenges and Responses in Post Revolution Egypt. FRIDE Working Paper, March 2013 
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رف من فوقها وتتخذ لم تكن القيادة الميدانية الجديدة كسابقتها بحكم الظروف؛ إذ لم تكن ثمة جهة تُش

القرارات ثم تمررها بالتراتبية الصارمة للتنظيم. ولم تكن ثمة آلية فعالة للتنسيق األفقي، ولم تكن القواعد 

مستعدة لالنصياع لقرارات القيادة بسبب لحظة الغضب والتمرد من جهة وبسبب خيبة األمل في كفاءة 

جديدة للمشروعية التاريخية التي حازتها القيادة السابقة القيادة من جهة أخرى، وبسبب عدم حيازة القيادة ال

 من جهة ثالثة.

األمر الذي أدى إليجاد توازن مختلف للقوى بين القيادة والقواعد في حركة اإلخوان، وأخرج الكثير من 

الخيوط من يد القيادة إلى القواعد التي صارت أقدر على المشاركة في اتخاذ القرارات ورفض االنصياع 

ما ال تراه مالئماً لسياقها وظروفها وتوّجهاتها من القرارات "القليلة" التي ظلت بقايا القيادة المركزية ل

 تحاول االحتفاظ بها.

لم تكن القيادة الجديدة مختلفة عن سابقتها في قوتها التنظيمية فحسب وإنما في توجهها األيديولوجي كذلك؛ 

لمتكرر للقتلى والجرحى، إضافةً لالعتقاالت الواسعة، جعلت فظروف المواجهات شبه اليومية والسقوط ا

القيادة أكثر انشغاالً بتطوير التكتيكات الحركية لتقلّل الخسائر التنظيمية من جهة وتعّمق جراح النظام من 

جهة أخرى، على نحو أدى لتغيّر في موقف الجماعة التاريخي إزاء العنف. وهو موقف لم يتسّن للقيادة 

المدركة بحكم خبراتها لتوازن القوى ولما يعنيه تبني العنف من تغير في وضع  –القديمة  المركزية

تقبّله، فعاد المنسحبون من الحياة العامة للمشهد في  -الجماعة إقليمياً ودولياً وانعكاسات ذلك عليها محلياً 

 محاولة لكبح جماح القيادة الجديدة.

الماضي بواحدة من أعمق أزماتها التنظيمية، بظهور انقسام حاد مرت الجماعة خالل شهر أيار / مايو 

بين طرفين في القيادة ال يستطيع أيُّهما نزع الشرعية عن اآلخر. وبرزت إلى السطح الخالفات األخرى 

بين قيادة الداخل وقيادة الخارج، وبين إخوان مصر والتنظيم الدولي. وانقسمت الجماعة فعلياً إلى 

ل منها أطرافاً قياديّة تحمل رؤى متناقضة إزاء قضايا مركزية.مجموعات تدعم ك
6

 

وإذا كان التدخل األمني السريع بالقبض على القيادات العائدة من االنسحاب قد أدى لخفوت جزئي 

للخالف، فإن ذلك لم يوقف تفكك بنية الجماعة، التي صارت شعاراً يحمل مضامين متباينة تجد كلها 

لتأسيسية للجماعة: كما كتابات الشيخ حسن البنا واألستاذ سيد قطب باألساس. ولم شرعيتها في النصوص ا

يعد أي طرف في القيادة قادراً على دفع الجماعة بأي اتجاه، سواء كان التهدئة والبحث عن مجال 

للمصالحة مع النظام، أو استمرار استنزافه، أو الدخول في مواجهة شاملة معه. وإذا كانت مركزية 

اعة قد ولّت فإنه ليس واضحاً ما إذا كان سيخلفها تفتت تنظيمي كامل أم تطوير آليات جديدة لتمكين الجم

 القواعد.

 الموقف من العنف

اتخذت قيادة اإلخوان منذ ستينيات القرن الماضي موقفاً حاسماً إزاء العنف والتكفير. ولقد عّرفت نفسها 

ن خالل "النضال الدستوري". حيث استندت للغة منذ ذلك الوقت كحركة إسالمية تسعى لإلصالح م

                                                           
 Fahmi, G. The Struggle for the Leadership of Egypt’s Muslim Brotherhood, Carnegie  Middle East  القيادة، في االنقسامات حول فهمي جورج مقال انظر الخالف، عن للمزيد 6

Center, July 2015, http://carnegie-mec.org/2015/07/14/struggle-for-leadership-of-egypt-s-muslim-brotherhood/idbr 
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القانون في التأكيد على شرعية وجودها وحركتها، مؤكدةً مخالفة األنظمة المتتالية للدستور والقانون في 

 حظرها للجماعة.

أدى ذلك منذ منتصف الثمانينيات لقطيعة شبه كاملة مع الجماعات المسلحة وتوجيه جهود اإلخوان 

على المجال الديني من خالل استغالل انسحاب الدولة، المصاحب لإلصالحات  لمحاولة الهيمنة

االقتصادية، من مجاالت اجتماعية هامة كالتعليم والصحة، غير أن السنتين األخيرتين شهدتا تغيراً جذرياً 

 في هذا الموقف.

يخية فرض موقفها ومع تآكل األسباب المادية واأليديولوجية لمحافظة الجماعة، حاولت القيادة التار

الرافض للعنف، والذي تراه ضرورياً للحفاظ على قدر من الدفاع الحقوقي عن الجماعة ولعدم إعطاء 

النظام ذريعة لمزيد من التصعيد. غير أّن اتساع مساحة التمكين لدى القواعد من جهة واستمرار نزيف 

السيطرة فاضطرت للموازنة بين  األرواح في المواجهات مع النظام من جهة أخرى، قلّص قدرتها على

الضغوط القاعدية باتجاه العنف من جهة والمخاطر االستراتيجية المرتبطة بإعالن العنف. وحاولت 

احتواء الضغوط القاعدية بـ "إعادة تعريف العنف" والحديث عن "السلمية المبدعة المؤلمة" التي تعتبر 

ؤدي ذلك للتنفيس عن غضب القواعد ويمنع بالتالي "كل ما دون الرصاص والقتل سلمية". على أمل أن ي

 انفجار التنظيم من غير أن تتورط الجماعة في الدعوة لسفك الدماء.

غير أن استمرار الديناميكيات التي أدت باألساس لتقلص القيادة المركزية من جهة، وتآكل أسباب 

ن اإلرباك غير المركزية المحافظة من جهة ثانية، وفتح الباب لممارسات عنيفة "من خالل لجا

بالمحافظات" من جهة ثالثة، أدى كلّه لتطور العنف ال مركزياً؛ بحيث لم يعد ثمة خيط ناظم له بل صار 

يأتي من خانة رد الفعل المرتبط بسياقه المحلي واأليديولوجيا السائدة لدى القيادة المحلية لإلخوان في 

ا، وطبيعة العالقة مع األمن فيها، ودرجات القمع التي المنطقة، ونوع التواجد المجتمعي للجماعة فيه

تتعرض لها القواعد، وإمكانيات العنف المتوفرة من امكانية التسليح ومعرفة طرق إيالم النظام والمعرفة 

 التقنية، وغير ذلك، فصارت صور ودرجات اإلرباك متباينة.

التسامح معه حتى وصل األمر لدعوة  ومع استمرار المواجهات قلّت حدة الرفض للعنف ثم زادت درجات

الغتيال بعض القائمين على الحكم والشخصيات اإلعالمية  -في ظل حالة هيستيريا عامة  -البعض 

 المحرضة على اإلخوان.

وبمرور الوقت تبدو الجماعة عاجزة عن اتخاذ موقف صارم إزاء العنف المتصاعد. فالقيادات التاريخية 

ظهور في أيار / مايو الماضي لتمنع المزيد من االنزالق نحو العنف، ُووجهت ذات الثقل، والتي عادت لل

بعقبات مختلفة. وكان أّولها تغيّر السياق المركزي الذي اعتادت العمل فيه، ومن ثم عدم تمّكنها من 

 األدوات اإلعالمية للجماعة التي صارت تغّرد في اتجاهات متناقضة، وثانيها فقدانهم رصيداً من الثقة

بالقواعد  بسبب "عام الحكم"، وثالثها غيابهم عن المشهد لعامين ظهرت خاللهما قيادة جديدة أكثر اتصاالً 

تنازع تلك القيادة التاريخية الشرعية، ورابعها صعوبة التحّرك بين المناطق الجغرافية المختلفة الذي 

ودة من االنعزال، تدّخل األمن تتطلبه الالمركزية في ظل التضييق األمني. ومع قليل من الحركة والع

 بإلقاء القبض على هذه القيادات غير المعتدلة تاريخياً والرافضة في ظل محافظتها الشديدة للعنف كخيار.

كما إن استمرار تصعيد النظام اضطر حتى الجهات األقل ميالً للعنف في الجماعة لمراجعة مواقفها. 

في الدولة في أحيان كثيرة مسؤولية أفعال كافة اإلسالميين  إعالمياً ومن قبل مسؤولين -فتحميل اإلخوان
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وكافة صور العنف في المجتمع في ظل تآكل منطق القانون في الدولة، يسمح لألمن بمزيد من التصعيد 

الذي لم يعد مقتصراً على االعتقال أو القتل العشوائي في المظاهرات، على فداحتهما، بل تضّمن سوء 

الصحية للمعتقلين، على نحو أدى لوفاة عدد منهم وهم قيد االعتقال، وكذلك "تصفية" المعاملة والرعاية 

عدد من قيادات الجماعة على يد الشرطة بعد القبض عليهم، فيما بدا "انتقاماً" من الدولة لمقتل النائب العام 

 لحادث."هشام بركات" قبلها بيومين، على الرغم من إعالن جهات غير اإلخوان مسؤوليتها عن ا

وهو الحادث الذي أعقبه بيان إخواني اعتبره "تحّواًلً له ما بعده ويؤسس لمرحلة جديدة ال يمكن معها 

السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها"،
7
األمر  

يداً عن كبح جماح القواعد الراغبة في الذي يعني ـ في ظل صدوره رسمياً عن الجماعة ـ عجزاً قيادياً متزا

 االنتقام.

ويبدو الموقف من العنف كأحد المفاصل التي سيتحدد على أساسها مستقبل الجماعة. فالتناقض بين 

المواقف التنظيمية جلي والنتائج المترتبة على تلك المواقف مركزيّة من حيث تأثيرها في استراتيجيات 

واإلقليمية والدولية. كما أن قدرة القيادة على الجمع بين المتناقضات تتآكل. العمل ونوع التحالفات المحلية 

وقدرة أي طرف على فرض موقفه باعتباره "الـ"موقف المعبر عن الجماعة تبدو منعدمة. وهذا مجتمعاً 

فإّما أن تنقسم  .يضع الجماعة أمام عدد من االحتماالت بعد أن تجاوز الزمن موقفهم برفض العنف

عة إلى جماعات بحسب الموقف من العنف، حيث هناك الرفض المطلق، والرفض الجزئي الذي الجما

يقبل العنف الذي ال يستهدف األنفس، والقبول بالعنف االنتقائي الذي يستهدف الضباط المتورطين في 

ستهدف عموم القتل والتعذيب ـ وهو الموقف المهيمن فيما يبدو بين الداعين للعنف ـ والقبول بالعنف الذي ي

القائمين على مؤسسات األمن والقضاء واإلعالم التي يعتبر اإلخوان أنفسهم في مواجهة معها. أو القبول 

بالعنف بشكل عام يستهدف الدولة والمجتمع معاً. وإّما أن تنجح قيادة ما في صياغة موقف مهيمن يصير 

 واقف األخرى عن التنظيم.  هو موقف الجماعة ويكون لديها من القوة ما تبتر به أصحاب الم

 ما العمل

ميل اإلخوان المتزايد للعنف هو مصدر القلق األكبر للمراقبين، بيد أن هذا الميل، كما يظهر من الفقرات 

السابقة،  ليس إال قمة جبل الجليد، والذي يحتاج التعامل معه ألكثر من القمع األمني وألكثر من اإلجابات 

ميكانيكي بين اتساع مساحة الحريات في السياق المحلي من جهة وتراجع  التقليدية التي تربط  بشكل

 موجات العنف من جهة أخرى.

ال توجد فيما يبدو صيغة سحرية يمكنها القضاء على العنف، فاألسباب المولّدة له تتجاوز النظام السياسي 

ضين وإغالق المجال المصري الذي يشارك فيها بقدر كبير من غير شك عبر القمع والتنكيل بالمعار

السياسي وتغذية االستقطاب بآليات قانونية وإعالمية واجتماعية تنزع األسس المادية واأليديولوجية التي 

                                                           
تقرير الجزيرة: اإلخوان يحذرون من تحول خطير بعد تصفية قياداتهم اقعة التصفية وبيان اإلخوان انظرللمزيد حول و 7  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA 
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تسمح بالعيش المشترك. إضافة لتخلي الدولة بشكل كبير عن دورها االجتماعي في ضوء السياسات 

 الرئيس "السيسي".النيوليبرالية التي يتبناها في أكثر صورها استبداداً نظام 

وثمة أسباب أخرى للعنف تتصل بالسياق اإلقليمي وما فيه من صراعات، وبطبيعة اللحظة الراهنة التي 

تمر بها المنطقة منذ لحظة الربيع العربي والتي شهدت اكتمال سقوط مشروعات الحركة اإلسالمية، 

ا من المشروعات السياسية التلفيقية واالستقالل الوطني، والتحديث الدولتي، والقومية العربية، وغيره

المتشّكلة في أعقاب االستعمار في نهايات القرن التاسع عشر، مع استمرار العجز عن تقديم أي مشروع 

 ذي جدوى.

ومع ما يبدو كـ"حتمية لوجود العنف" ثمة ما يمكن القيام به للحد منه، وإذا كان الحديث عن عدالة انتقالية 

ل في ظل نظام ينتمي للثورة المضادة أكثر من انتمائه للثورة ويضم بين جنباته بالمعنى الحقيقي مستحي

أشخاصاً سينالهم أي مسار عقابي، فإن تحسين ظروف االعتقال بالسماح للمعتقلين بالغذاء والشراب 

ودورات المياه الصحية والرعاية الطبية والزيارات المنتظمة، ووضع حد أقصى لمدة الحجز االحتياطي 

بعدها إطالق سراح المحتجزين، ومراجعة اإلجراءات التعسفية التي اتخذت حيال األشخاص "من  يتم

تحفظ على األموال، وفصل من الوظائف والجامعات... إلخ"، وضبط عمل المؤسسة األمنية لتجنب القتل 

عاجل إن كانت  واالعتقال العشوائيين، يعد الحد األدنى الذي ينبغي للقائمين على الحكم القيام به بشكل

 هناك رغبة في كسر دائرة العنف. 

وعلى المدى القصير أيضاً ينبغي مراجعة السياسات االقتصادية وما يتجلى فيها من انحياز واضح لرجال 

األعمال وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها االجتماعية، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تخرج الدولة 

وتدخلها كطرف في صراع "ثأري" مع أطراف في المجتمع وتنزع أي قيود عن عن صورتها المحايدة 

 ممارساتها األمنية والقمعية في هذا الصراع "قانون اإلرهاب، تعديالت قوانين اإلجراءات الجنائية.. إلخ".

وعلى صعيد السياسات األمنية فثمة حاجة للخروج من التعميم الذي يضع اإلسالميين باختالف طوائفهم 

ي قالب واحد، ففضالً عّما في هذا التعميم من تجاوز منهجي فإنه يساهم، بما ينتجه من سياسات، في ف

 إذابة الفوراق بين هذه التيارات على نحو يسمح بجرف اإلخوان نحو العنف.

وإذا كان ثمة ما يفيد في التاريخ القريب، فإن تمييز األمن المصري خالل التسعينيات ال بين اإلخوان 

تيارات المنتهجة للعنف فحسب وإنما بين الجماعة اإلسالمية وتنظيم الجهاد، الفصيالن الرئيسان اللذان وال

انتهجا العنف في ذلك الوقت، ساهم بشكل كبير في محاصرة اتساع العنف. فالطرفان ـ على ما بينهما من 

جتماعية ودعوية تتشابه مع أنشطة تشابه ـ اختلفا في طبيعة التنظيم. فالجماعة اإلسالمية كانت لها أنشطة ا

اإلخوان. فيما كاد عمل تنظيم الجهاد يقتصر على العنف والموقف من المجتمع. الجماعة اإلسالمية كانت 

ترى حرمة استهداف المجتمع وتقتصر في عملياتها على رموز الدولة والمؤسسات األمنية والسياح، بينما 

ع القابل بالسلطة "الكافرة / الظالمة" وطبيعة العنف. بسبب ما كان تنظيم الجهاد يرى حل استهداف المجتم

سبق، كانت عمليات الجماعة اإلسالمية تقوم على االستهداف بالرصاص، بينما استخدم تنظيم الجهاد 

المتفجرات التي تقتل عشوائيا. وبإدراك التمايز بينهما أمكن دفع الجماعة اإلسالمية إلجراء مراجعاتها 

، قبل أن يسلك ما تبقى من تنظيم الجهاد ـ الذي توجه القطاع األكبر منه للخارج ـ المسار ونبذها للعنف

 نفسه بقرابة عقد من الزمن.
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 عن الكاتب

 على حاصل. نيويورك في كولومبيا بجامعة دكتواره طالب الهضيبي ابراهيم

 .القاهرة في األميريكية الجامعة من السياسية العلوم في والماجستير البكالوريس

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

المبادرة منذ تأسيسها انطباعاً قوياً في بحثية عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت 

األوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، 

وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء 

 ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

ي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العرب

 بالضرورة موقف أو رأي المبادرة.

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.

 2015 أيلول/  سبتمبرمبادرة اإلصالح العربي © 
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