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مخاطر اإلسالم
السياسي على مواقع
التواصل االجتماعي
محمود شعبان بيومي

من البديهي ت�أكيد احتالل الإ�سالم ال�سيا�سي ب�أطيافه
كافة ،الفكرية ،ومدار�سه الأيديولوجية ،م�ساحة كبرية يف الإعالم،
من حيث تغطية �أخباره ومتابعة خطواته� ،إىل انطالق نوافذ �إعالمية
معنية برتويج اخلطاب الفكري والنهج ال�سيا�سي لتلك الت�شعيبات التابعة
لأطياف الإ�سالم ال�سيا�سي املختلفة ،مرور ًا مب�ساحات الإ�سالم ال�سيا�سي
ال�شا�سعة يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقدرة حركات الإ�سالم
ال�سيا�سي على الظهور يف �شكل منطي جديد داخل هذه املواقع جديرة
باملتابعة ،والتدقيق يف م�آالت ما يقدمه للمتابعني.

( ) باحث م�صري يف ال�ش�ؤون الإ�سالمية.
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ما �ساعد وبقوة على بزوغ جنم حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف عوامل التوا�صل
االجتماعي؛ كانت الفورة ال�شعبية التي اجتاحت بع�ض الدول العربية ،وانطالق ما
�سمي بالثورات العربية بعد ذلك� .إن ما مت يف العامل العربي مل يرق �إلى الثورات ،بل
فورات وانتفا�ضات �شعبية فقط.
الالفت للنظر� ،أن حركات الإ�سالم ال�سيا�سي تعاملت مبهنية مع مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وقدمت ر�سالتها �إلى املتابعني ب�أ�سلوب ينم عن تقنية جيدة يف التعاطي مع
هذه الو�سائط ،يف حماولة للربهنة على امتالك تلك احلركات -وخ�صو�ص ًا اجلهادية
منها -الطرح الفكري وال�سيا�سي املحرتم ،الذي ي�شجع املتابع على �أن ينهل منه.
تطور �أداء حركات الإ�سالم ال�سيا�سي بعد ذلك ،وبدا يف منت�صف الأمر �أن
احلركات الإ�سالمية ت�سعى من خالل هذه النوافذ �إلى ا�ستقطاب �شريحة جديدة من
امل�ؤيدين ،وتعمل على جذب جيل جديد ي�ؤمن ب�أطروحاتها الفكرية وال�سيا�سية ،فين�شر
�أفكارها نيابة عنها يف �أو�ساط مريدي مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهو ما عرف بعد
ذلك باللجان الإلكرتونية.
اللجان الإلكرتونية ،والتي تتبلور وظيفتها يف الأ�سا�س يف �صد �أي حماوالت
هجوم من الناقدين لطروحات احلركات الإ�سالمية ،حتى لو تخلت عن و�سائل الإقناع
املقبولة ،تنطلق كاجلراد املنت�شر وتهاجم الناقدين ،وتنعتهم ب�أقذع االتهامات من
�أجل ت�شويه �صورة اخل�صم يف جمابهة الإ�سالميني.
ولعل الأنظمة احلاكمة يف بلدان العامل العربي ،مل تدرك �أهمية دور م�ؤ�س�سات
الدين الر�سمية �إال م�ؤخر ًا ،فحاولت دار الإفتاء يف م�صر �إ�صدار فتاوى ،حتاول من
خاللها تبيان خطورة العبث �إعالمي ًا يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أن تقدم خطاب ًا
ر�صين ًا� ،إال �أن عجز تلك امل�ؤ�س�سات عن امتالك مقومات اجلاذبية التي جتاري
�صفحات الإ�سالميني احلالية ،جعل جنمها خافت ًا يف مواجهة خماطر اخلطاب الديني
حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
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أو ً
ال :اإلسالم في مواقع التواصل االجتماعي

م ّثل اخلطاب الإعالمي مل�ؤ�س�سات الدين الر�سمية ،حالة من الرتاجع� ،ش�أنه
�ش�أن القطاعات الأخرى كافة� ،سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو حتى االجتماعية.
ففي الوقت الذي تنت�شر الر�سالة الإعالمية ب�سرعة كبرية ،جند �أن امل�ؤ�س�سات
الر�سمية املنوط بها تقدمي الإ�سالم بوجهه احلقيقي البعيد من ت�أويالت اجلهاديني
تارة ،وت�أويالت اجلماعات املعنية بالعمل ال�سيا�سية ذات املرجعيات الإ�سالمية تارة
�أخرى ،من�شغلة بثانويات الأمور بعيد ًا من االنتباه �إلى الدور احلقيقي.
كان من الالفت لالنتباه -على �سبيل املثال ال احل�صر� -أن الأزهر لي�س له
متحدث ر�سمي ،يتكلم با�سمه يف الق�ضايا الدينية كافة املعرو�ضة هنا �أو هناك� ،أو
الق�ضايا ال�سيا�سية امللتب�سة ،وال يوجد متحدث �إعالمي ،ي�ستطيع �أن يخاطب الغرب،
وال يوجد متحدث متخ�ص�ص ،له باع يف الإعالم ي�ستطيع �أن يقدم للنا�س خطابا ديني ًا
جامع ًا ،يك�شف زيف الت�أويالت التي يقدمها �أ�صحاب التيارات اجلهادية �أو الإ�سالم
ال�سيا�سي ،عن م�شروع الإ�سالم احلقيقي .
حتى حينما التفت الأزهر ل�ضرورة �أن يكون لديه بوابة �إلكرتونية ،تقوم على
ن�شر الأخبار ،وتعنى باجلانب احلقيقي ال املزيف من الأحداث التي حتدث بالداخل �أو
اخلارج ،كان ذلك مت�أخر ًا ،فبمجرد دخولك على البوابة الإلكرتونية ،يقابلك �سريع ًا،
�إعالن عن وظائف الأزهر للمدر�سني ،بجانب بع�ض الأخبار التقليدية عن لقاءات
�شيخ الأزهر ،مع بع�ض بيانات الأزهر القدمية التي مر عليها �أ�شهر(((.
يف حفل تد�شني ،البوابة الإلكرتونية للأزهر ال�شريف ،كان خطاب عبا�س
�شومان وكيل الأزهر ال�شريف� ،ساعي ًا �إلى ت�أكيد �أن البوابة �ستكون منرب من ال منرب
له ،و�أن ن�شاطها الإخباري �سيطال النوافذ الإعالمية والقطاعات احلياتية كافة ،ومل
ين�س يف طيات كالمه ت�أكيد حكمة �شيخ الأزهر� .إال �أن الأزهر مل يلتفت كثري ًا �إلى
�أهمية وجود خطابه الإعالمي يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،سواء يف في�سبوك �أو
((( ال�صفحة الإخبارية مل�شيخة الأزهر ،على الرابط التايل:
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تويرت �أو غريها من ال�صفحات الأخرى ،ف�صفحة املوقع الإخباري للأزهر ال�شريف،
مل يتم حتديثها منذ بدايات �أكتوبر (ت�شرين الأول) املا�ضي(((.
وعلى الرغم من املطالبات اجلمة للأزهر ب�ضرورة الظهور بال�شكل الذي يليق
به �إعالمي ًا ،من خالل تد�شني قناة ف�ضائية ،ونافذة �إعالمية احرتافية ،ف�إن الأمر
مل يتعد كونه �أمنيات ،وت�صريحات من قيادات وعلماء �أزاهرة ال عالقة لها بالواقع
على الإطالق ،وخ�صو�ص ًا �أن بع�ض علماء الأزهر و�أحد القيادات ال�سابقة به ذهب
�إلى �أن خطاب الأزهر الإعالمي ا�ستطاع مواجهة التطرف الفكري لبع�ض التيارات
الإ�سالمية يف م�صر ،وهذا غري حقيقي ،خ�صو�ص ًا �أن الأزهر مل يالحظ وجود دور
�إعالمي �أو فكري حقيقي ملجابهة تلك الأفكار .واكتفى ببع�ض البيانات التي تو�ضح
موقفه من هذه احلركات(((.
الدكتور حممود عا�شور (وكيل الأزهر ال�سابق) يقول� :إن الأزهر جنح يف
مواجهة الإرهاب يف م�صر ،وانح�سرت الكثري من مظاهر العنف بالبالد بف�ضل جهود
امل�ؤ�س�سة الدينية ،ودورها يف ف�ضح �أ�صحاب الأفكار ال�ضالة ،البعيدة من �سماحة
الإ�سالم وو�سطيته(((.
�إال �أن حممد ال�شحات اجلندي (ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية) كان �أكرث
واقعية حينما �شدد على �أن انت�شار التطرف يف بع�ض دول املنطقة ،ومن �ضمنها م�صر،
وظهور اجلماعات التي ترفع راية الإ�سالم ،يف حني �أنها ال تعرف �سوى القتل والعنف
وتدمري املجتمعات ،وو�ضع عراقيل وحتديات كبرية �أمام الأزهر من �أجل ا�ستعادة
ال�شخ�صية الإ�سالمية الو�سطية ،التي تقبل الآخر ،وال تعرف الكراهية �أو العنف(((.
((( �شومان :الأزهر �صنع �إجناز ًا جديد ًا ب�إنطالق البوابة الإلكرتونية ،على الرابط التايل:
http://onazhar.com/page2home2.php?page=3&page4=1&page5943=2
((( كلمة ف�ضيلة وكيل الأزهر الأ�ستاذ الدكتور عبا�س �شومان مبنا�سبة افتتاح البوابة الإلكرتونية للأزهر ال�شريف ،على الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=g660bmykCHw
((( الأزهر يت�صدر املواجهة الإعالمية �ضد الفكر التكفريي املتطرف� ،صحيفة العرب اللندنية ،2014/9/23 ،على الرابط التايل:
http://alarab.co.uk/m/?id=33696
((( املرجع ال�سابق.
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وعلى الرغم من �أن الد�ستور امل�صري الذي مت �إقراره عام  2014قد �أكد �أن
الأزهر هو املرجع الأ�سا�سي يف العلوم الدينية وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ف�إن الأزهر ودوره
يف املجتمع وقدرته على ترك ب�صمة حقيقية ،وحمو موجات التطرف التي مير بها
بع�ض �شباب الإ�سالميني يف العامل العربي ،ال تكون �إطالق ًا بن�صو�ص د�ستورية �أو
قانونية� ،إمنا باجلهد الوا�ضح واخلطاب الإعالمي احلقيقي.
�إال �أنه يجب الإ�شارة �إلى �أن الأزهر ،ال ميار�س دور ًا رقابي ًا حينما ي�سعى �إلى
الوجود بقوة يف املحيط الإعالمي� ،سواء الديني �أو ال�سيا�سي� ،إمنا يكون متثيله،
للخطاب الإ�سالمي احلقيقي ،وال �أق�صد هنا كهنوت الكني�سة يف تعاطيها مع الدين،
�إمنا ما �أعنيه هو �أن يجد العامة واخلا�صة جهة حقيقية ،ذات ثقة ،يعودون �إليها
حينما يلتب�س عليهم �أمر الفتاوى وت�أويالت الن�ص الديني ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق
باجلهاد واملر�أة واجلزية وغري امل�سلم ،وما �إلى ذلك من الق�ضايا التي يتم ت�أويلها
طبق ًا لقناعات كل تيار �سيا�سي ،ولي�س ا�ستناد ًا �إلى علماء ثقات �سواء يف الع�صور
احلديثة �أو قدمي ًا(((.
على الرغم من �أن الأزهر يقوم بني الفينة والأخرى ببع�ض امل�ؤمترات ذات
الدالالت املتعلقة مبحاربة التكفري والتف�سريات الدينية  ،ف�إن تباعد امل�ؤمترات،
واقت�صار جمهورها على الأكادمييني ،وعدم وجود ن�شرات علمية تخرج ببيانات ونتائج
ونقاط ًا يلتقطها ال�شعب واملثقفني وقطاعات امللتزمني ،يجعل جدواها غري كبرية(((.
غياب الأزهر و�أ�صحاب الر�ؤى الإ�سالمية احلقة من العلماء عن مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،صنع خل ًال فكري ًا ،وفجوة كبرية بني الأجيال احلالية التي عانت من
غياب �صوت الأزهر ،وا�ضطرت �إلى التناول الإعالمي للخطابات الإ�سالمية الأخرى
للجماعات الإ�سالمية ،واعتبارها �-إلى حد ما -م�صدر ًا من م�صادر التثقيف الديني،
((( الدكتور عبا�س �شومان وكيل الأزهر ال�شريف :الأزهر لي�س �سلطة رقابة �أو منع ،الأهرام الرقمي 15 ،يوليو (متوز)  2014على الرابط
التايل:
http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1639758
((( الأزهر ينربي ملواجهة �إرهاب خطاب هابيل وقابيل� ،صحيفة ال�سفري اللبنانية ،2014 /12 /4 ،على الرابط التايل:
http://assafir.com/Article/388014/1
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وخ�صو�ص ًا �أن رواد التوا�صل االجتماعي ،لن يبذلوا جهد ًا للذهاب حيث يكمن «الأزهر»
ويطرحوا ت�سا�ؤالتهم� ،إمنا هم يف حاجة �إلى من يقتحم عليهم عاملهم االفرتا�ضي
ويقدم لهم ر�سالة الإ�سالم يف �صورته احلقيقية ،ال �أن يرتكهم ،لقمة �سائغة جلماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي.
ثانيًا :تأثير الخطاب الديني في مريدي مواقع التواصل
االجتماعي

يف قيا�س م�ساحات ت�أثري اخلطاب الديني �سواء الر�سمي من م�ؤ�س�سات الدولة
الر�سمية كالأزهر والأوقاف والإفتاء ،وغري الر�سمية كخطابات الإخوان و�شيوخ التيار
ال�سلفي ،تظهر بع�ض احلقائق:
 -1خروج بع�ض الفتاوى من العلماء املح�سوبني على الأزهر �أو الأوقاف؛ والإفتاء
تت�ضاد مع القناعات الدينية احلقيقية� ،أو حتى تلك التي تت�ضاد مع تقليدية الطرح
الديني ،تدفع يف اجتاه فقدان الثقة يف اخلطاب الديني الر�سمي ،بل تدفع �إلى اعتبار
مثل تلك الفتاوى ذريعة للتندر وال�سخرية من امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية(((.
 -2خروج علماء الأزهر ملحاورة بع�ض �أ�صحاب الفتاوى املنفلتة ،يف الإعالم ،
ينزع �صفة التبجيل عن العامل الأزهري وخ�صو�ص ًا �أن الطرف الآخر ي�سعى دائم ًا �إلى
جره الفتعال الأزمات حتى لو دفعه ذلك �إلى �شتم �صاحب الأطروحة الفا�سدة(((.
 -3خروج الفتاوى املتعلقة بعالقة الرجل باملر�أة ،واجلن�س ،تدفع املتابعني
لدور امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية للهجوم ،عليها والتندر على م�ضمون تلك الفتاوى،
وخ�صو�ص ًا �أنها ت�أخذ م�ساحة كبرية من الإعالم.
 -4اقرتاب الداعية �أو املتخ�ص�ص التابع لأي من امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية
((( �سعد الدين الهاليل :امل�صريون كلهم م�سلمون وم�ش �شرط ت�ؤمن مبحمد �أو عي�سى ،على الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=8SrF0kCQ6E0

((( ال�شيخ ميزو يهدد عبداهلل النجار :هقدم فيك بالغ للنائب العام بتهم اال�ستنجاء بالإجنيل والتوراة ،على الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=QBjCQNEo0lw
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ب�شكل فج من النظام القائم يف البالد ،و�أق�صد النظام ال�سيا�سي ،وجماراته يف كل
ت�صرفاته و�إ�صدار فتاوى ت�ؤيد النظام ال�سيا�سي يف كل ت�صرفاته ،من دون االعتبار
لوجود �شريحة جمتمعية كبرية معار�ضة للنظام ،يدفع الكثريين �إلى النظر بعدم
اعتبار ملا يخرج من فتاوى من هذا الرجل �أو هذه امل�ؤ�س�سة باعتباره �أو اعتبارها يف
النهاية م�ؤ�س�سة جتامل النظام ال�سيا�سي بت�أويل الن�ص الديني� ،ش�أنها �ش�أن التيارات
الإ�سالمية التي ت�صنع من الن�ص الديني ما يخدم ر�ؤاها اجلهادية.
 -5عدم تفعيل دور �شيخ الأزهر ،املجتمعي ،وكذلك املفتي ،من خالل غياب
�أي منرب �إعالمي يكون نافذة مبا�شرة بني ال�شخ�صني واجلمهور� ،سواء كان موقع ًا
�إعالمي ًا �أو �صفحة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،يفقدهم الكثري من التالحم مع
قطاعات كبرية من ال�شعب ،مما ي�ؤدي �إلى غياب �أي �صدى �إيجابي لفتاواهم لدى
النا�س.
 -6يبقى جمود اخلطاب الديني املقدم من امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية
ورموزها ،عائق ًا كبري ًا �أمام �إحداث ت�أثري حقيقي لدى قطاعات ال�شباب بالأخ�ص
يف املجتمع ،وتبقى حتى الأمنيات التي يت�ضمنها اخلطاب الديني جمرد �أطروحات
ومتنيات ال يتبعها جهد ر�سمي من الدولة �أو من امل�ؤ�س�سات ذاتها خللق حالة من
الدعم ال�شعبي لها(.((1
ثالثًا :اإلسالميون وتفاعالتهم في مواقع التواصل
االجتماعي

يتنوع التفاعل الإ�سالمي على مواقع التوا�صل االجتماعي باختالف امل�شارب
الفكرية لكل تيار �سيا�سي ،ذي مرجعية �إ�سالمية ،ومع ات�ساع رقعة الإعالم الإلكرتوين
والإعالم املوازي ،ومع �ضيق امل�سافات بني العوامل املختلفة ،بات كل �شخ�ص داخل
�أي تنظيم �إ�سالمي �سواء كان و�سطي ًا �أو جهادي ًا �أو حتى �صوفي ًا ،هو كتلة من التفاعل
( ((1ف�ضيلة املفتي �شوقي عبدالكرمي عالم يكتب :اخلطاب الديني ..ومكانة الأزهر ال�شريف ..ا�ستطاع الأزهر عرب الع�صور �أن يحتوي
اجلميع و�أن يه�ضم الكل و�أن ي�صبغهم ب�صبغته الو�سطية الرافعة للحرج عن الأمة ،اليوم ال�سابع 8 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2014على
الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/xdur1h
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الفريدة ونافذة �إعالمية متحركة ي�ستطيع �أن ينقل عرب �صفحته على املواقع املعنية
بالتوا�صل االجتماعي ،ما يريد من �أخبار ،بغ�ض النظر عن مدى �صحتها� ،أو �أن ين�شر
ر�ؤى حتليلية بغ�ض النظر عن مدى جديتها ،ويجد من يرحب ويدعم ويتبنى تلك
الر�ؤى بكل �سهولة.
تخطى تفاعل الإ�سالميني مواقع التوا�صل االجتماعي ،وظهرت قنوات خ�صو�ص ًا
الرموز دعوية وقيادات دينية وجماعات �سيا�سية على يوتيوب ،تعتني بن�شر ما يعرب
عن قناعات تلك اجلماعة �أو �أطروحات هذا التنظيم� ،أو حتى تخيالت هذا الرمز .
انتقل الإ�سالميون مع مرور الوقت �إلى فاعلني يف مواقع التوا�صل االجتماعي:
بغ�ض النظر عن متانة املحتوى املطروح� ،أو مدى �صدقيته �أو قابليته للمنطق ،ولكن
جناح التنظيمات الإ�سالمية يف �صناعة التجيي�ش �أو ما عرف بعد ذلك باللجان
الإلكرتونية ،جعل ما يطرح من �أخبار واتهامات للخ�صوم ال�سيا�سيني ،و�إن كان باط ًال،
هو احلقيقة بعينها مع تبادل تلك الأخبار واالتهامات بني اللجان الإلكرتونية� ،أو بني
تابعي التنظيمات واجلماعات الإ�سالمية .وجند الفعل الإ�سالمي يف مواقع التوا�صل
االجتماعي حتت العناوين الآتية:
العنوان األول :اإلخوان وخطابهم اإلعالمي في مواقع
التواصل االجتماعي

�سعى الإخوان بعد الثورة �إلى تر�سيخ �شرعيتهم لدى الدولة من خالل النوافذ
الإعالمية املتعددة التي باتوا يطلون منها على الر�أي العام ،ومتتلك اجلماعة
�أربعة مواقع ر�سمية على الإنرتنت �إلى الآن وهي�« :إخوان �أون الين» ،املوقع الر�سمي
للجماعة ،بالإ�ضافة �إلى «�إخوان ويكي» املعني بت�أريخ حكايات الإخوان يف التاريخ،
و«�إخوان تيوب» وهو نافذة مرئية على الإنرتنت يطل منها الإخوان على امل�شاهدين من
خالل �أفالم ت�سجيلية عن تاريخهم ،و«�إخوان ويب» املوقع الإجنليزي الأول للإخوان،
وقرر الإخوان االن�ضمام �إلى جمال الإعالم الف�ضائي من خالل �إن�شاء قناة ف�ضائية
�أطلقوا عليها «م�صر  ،»25بالإ�ضافة �إلى �صحيفة ورقية حملت ا�سم حزب اجلماعة
«احلرية والعدالة» وغريه.
المسبــار
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ومع الإطاحة مبحمد مر�سي عن �سدة احلكم ،بات اخلطاب الإعالمي للإخوان،
يف مواقع التوا�صل االجتماعي كا�شف ًا �إلى حد كبري للحالة ال�سيا�سية التي يعاين منها
التنظيم :
� -1سعى اخلطاب الإخواين يف مواقع التوا�صل االجتماعي �إلى البحث طيلة
الوقت عن �أية معارك �سيا�سية ،حتى و�إن كانت وهمية ،لتحقيق جناحات فيها ،يف
الف�ضاء الإلكرتوين ،خ�صو�ص ًا بعد �إخفاقهم يف الواقع ،فالتحف �أع�ضاء التنظيم
طيلة الوقت ،بخطاب ال�شقاق ،وال�سب والتخوين واالتهامات املتبادلة لكل الأطراف
ال�سيا�سية التي تقف على ي�سارهم وترف�ض االنزالق �إلى م�شروعهم ال�سيا�سي
و�صراعهم مع الدولة.
� -2سعى اخلطاب الإخواين يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،خ�صو�ص ًا يف
املواقف املف�صلية يف الثورة ،وما بعد الإطاحة مبحمد مر�سي �إلى ارتكاب جمازر
نف�سية لكل من �شارك يف احلراك ال�سيا�سي الذي �أدى �إلى عزل مر�سي � ،سواء كانوا
�إ�سالميني �أو ليرباليني �أو ي�ساريني.
 -3كانت اللجان الإلكرتونية للإخوان حا�ضرة بقوة يف قطع رقاب �أي رمز
�سيا�سي �أو كيان حزبي ،يوجه نقد ًا �إلى م�سار الإخوان ال�سيا�سي ،حتى و�إن كان النقد
من باب الن�صح احلميد.
� -4أ�صبحت �صفحات الإخوان على مواقع التوا�صل االجتماعي مرتع ًا لرتديد
روايات مكذوبة وغري واقعية عن ال�صراع ال�سيا�سي� ،شريطة �أن تخدم ال�صراع
ال�سيا�سي اخلا�ص بهم مع الدولة ،مثل الر�ؤى والأحالم التي يراها �أع�ضاء التنظيم
تب�شرهم بقرب عودة مر�سي �إلى احلكم مرة �أخرى.
 -5حاول التنظيم احلفاظ على احليادية يف بداية �صراعه مع ال�سلطة بعد
عزل مر�سي ،يف حماولة منه جلذب �شريحة �أخرى من ال�شارع تنا�صر ق�ضاياه ولكنه
�أخفق بقوة.
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 -6ا�ضطر خطاب الإخوان الإعالمي يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،للرتويج
لق�ضاياه ومظلوميته ال�سيا�سية �إلى اال�ستعانة مبواقف و�أطروحات عدد من دعاتهم يف
العامل العربي ،مثل :حممد العريفي ،ونبيل العو�ضي ،وطارق ال�سويدان ،لإظهار مدى
م�ساحة الدعم الكبرية ملر�سي ولق�ضاياهم ال�سيا�سية.
 -7كانت �صفحات الإخوان على مواقع التوا�صل االجتماعي «حجر ًا» على
�أع�ضاء التنظيم ،وخ�صو�ص ًا �أن الر�ؤى املختلفة للطرح ال�سيا�سي الإخواين مل تكن
ت�سلم من النقد والتوبيخ ،من �أع�ضاء التنظيم طيلة الوقت.
 -8كان لتطور ال�صراع ال�سيا�سي على الأر�ض بني الإخوان واجلي�ش ،نتيجة
كارثية على اخلطاب الديني املقدم يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فظهر ع�صام
تليمة (�سكرتري يو�سف القر�ضاوي ال�سابق) وهو ي�ؤ�صل وي�شرعن ،جلواز �شتم
عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س الدولة بها�شتاغ «مت ت�صميمه من جانب �شباب �إخوان.
وا�ستدل تليمة بفتاوى من الرتاث ،لتع�ضيد موقفه ،وهو ما ظهرت نتيجته ب�شكل �سلبي
على الن�سق الأخالقي لأع�ضاء التنظيم على �صفحات التوا�صل االجتماعي ،فانت�شر
للمرة الأولى ال�شتم وال�سب بالأب والأم والتخوين املطلق وتبادل االتهامات من دون
�أدلة وا�ضحة لكل اخل�صوم ،وحتى للأ�صوات التنظيمية التي تعار�ض اخلط ال�سيا�سي
لقيادة التنظيم».
العنوان الثاني :الخطاب السلفي في مواقع التواصل
االجتماعي

تنوع اخلطاب ال�سلفي يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،خ�صو�ص ًا مع اختالف
املدار�س الفكرية ال�سلفية ور�ؤاها املتعلقة بالتناول ال�سيا�سي للأحداث بداية من
الدعوة ال�سلفية واجلبهة ال�سلفية ورموز الإ�سالميني امل�ستقلني ،وعلى الرغم من �أن
التيار ال�سلفي -بكل �أطيافه -كان بعيد ًا من الإعالم ب�شكل كبري قبل الثورة ،لعدم
�إميانه بجدوى التعاطي الإعالمي ،بخالف الفتاوى التي كانت تخرج كل فرتة حترم
الت�صوير� ،إال �أن ال�سلفيني تركوا ب�صمة وا�ضحة يف التوا�صل االجتماعي.
المسبــار
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ومع مرور الوقت تنوعت املنابر الإعالمية التي تعرب عن التيار ال�سلفي،
فعلى �سبيل املثال ،انطلقت الدعوة ال�سلفية نحو الإعالم بعد قرارها بخو�ض العمل
ال�سيا�سي ودخول الربملان و�إن�شاء حزب النور ال�سلفي ،ف�أن�ش�أ عماد عبدالغفور (رئي�س
حزب النور ال�سابق) جريدة الفتح و�أنفق عليها من ماله اخلا�ص لتكون منربا �إعالميا
للحزب والدعوة ال�سلفية.
ولكن رحيل عبدالغفور عن احلزب ،ت�سبب يف ارباك اجلريدة وتوقفت فرتة
كبرية ،حتى عاودت الظهور مرة �أخرى و�أ�صبحت ل�سان حال حزب النور ال�سلفي،
ت�ستخدم يف مهاجمة اخل�صوم ال�سيا�سيني كالإخوان ومن�شقي حزب النور �أو من�شقي
الدعوة ال�سلفية ،الذين رف�ضوا اقرتاب النور من ال�سلطة احلاكمة يف البالد.
ومع ت�صاعد وترية الأحداث ،ال�سيا�سية ،وعزل حممد مر�سي ،بات حزب النور
ال�سلفي والدعوة ال�سلفية ،يف مرمى نقد الإخوان ،وهو ما دفع بالنور ال�سلفي ،والدعوة
ال�سلفية ومريديها لأن يكون لهم وجودهم الوا�ضع يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
وعلى الرغم من غياب ال�صوت الر�سمي للدعوة ال�سلفية يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ف�إن اللجان الإلكرتونية للدعوة ال�سلفية وحزب النور ،كانت وا�ضحة يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،تبارز الإخوان ور�ؤاهم ال�سيا�سية بالنقد ال�شديد والهجوم
الوا�ضح.
وبات الأمر كحلبة م�صارعة ،بني اللجان الإلكرتونية الإخوانية وال�سلفية،
يحاول كل طرف �أن يربهن على �صحة موقفه ال�سيا�سي ،وهناك مالحظات حول
اخلطاب الإعالمي للدعوة ال�سلفية يف مواقع التوا�صل االجتماعي:
 -1اخلطاب الإعالمي للدعوة ال�سلفية وحزب النور ال�سلفي ،يف ثوبه الر�سمي،
يتجنب النقد الوا�ضح وال�صريح للإخوان يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،ويرتك هذه
املهمة �إلى اللجان الإلكرتونية و�أع�ضاء احلزب ،على خالف الإخوان الذين يكررون
كثري ًا ت�أكيد خيانة النور ال�سلفي للثورة وارتكانهم �إلى الع�سكر.
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 -2يركن – كثري ًا -اخلطاب الإعالمي للنور ال�سلفي والدعوة ال�سلفية �إلى
الرتكيز على الإطار الديني لتحركهم ،حتى ي�ستوعب املتابع ،قد�سية تقييماتهم،
ور�ؤيتهم للواقع.
 -3يختلف خطاب «اجلبهة ال�سلفية» ،وهي كيان داعم ملحمد مر�سي وراف�ض
للنور ال�سلفي وخلياراته ال�سيا�سية ،عن خطاب الدعوة ال�سلفية ،فخطاب اجلبهة
مليء بالتقريع للنور ال�سلفي على موقفه ال�سيا�سي.
 -4تعتمد اجلبهة ال�سلفية –كثري ًا -يف نقدها للخطاب الإعالمي للنور ال�سلفي،
على �سرد املواقف ال�سابقة للنور من الإخوان وال�سلطة والنظام ،للربهنة على ه�شا�شة
موقف النور ال�سلفي و�ضعف موقفه.
العنوان الثالث :الخطاب الجهادي في مواقع التواصل
االجتماعي

كان �أثر اخلطاب اجلهادي وا�ضح ًا يف مواقع التوا�صل االجتماعي خ�صو�ص ًا مع
ا�شتداد وترية ال�صراع ال�سيا�سي داخل م�صر مع �سقوط نظام الإخوان؛ وقدرة تنظيم
الدولة على حتقيق جناحات ع�سكرية تذكر ،يف العراق ،ومع عزل حممد مر�سي
كان هناك الوازع القوي الذي ينطلق منه اخلطاب الإعالمي اجلهادي �إلى قواعد
الإ�سالميني يف كل مكان ،وقدرته على احل�شد ،بل على التجنيد �أي�ضا ،فهرول املئات
من �شباب الإ�سالميني �إلى مناطق ال�صراع يف ليبيا و�سيناء و�سوريا والعراق ،ملبني
للخطاب الإعالمي املطروح يف مواقع التوا�صل االجتماعي املعرب عن حالة اال�شتياق
�إلى هزمية الأنظمة ال�سيا�سية البعيدة من الأيديولوجية الإ�سالمية.
�أغفل اجلهاديون الأخطاء التي ارتكبها الإ�سالميون على �شاكلة الإخوان
وخطابهم الإعالمي ،وغلفوا خطابهم الإعالمي ب�صبغة دينية بحتة ،غري راغبني
يف الولوج يف نقا�ش �سيا�سي يدركون م�آالته جيدا ،وهو ما �صنع مناخا جيدا
لراغبي التطويع لهذا اخلطاب من �شباب الإ�سالميني الذين كانوا يرون يف خطاب
اجلهاديني� ،سواء تنظيم الدولة الإ�سالمية �أو تنظيم �أن�صار بيت املقد�س ،جناح ًا لهم
المسبــار
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يف ظل �إخفاق التجربة الدميقراطية التي هللوا لها يف م�صر ،مع قدوم حممد مر�سي
وا�ستطاع اخلطاب الإعالمي للجهاديني حتقيق بع�ض النجاحات نذكر منها:
 -1ا�ستطاع خلق مناخ من النجاح ،غرر به �أتباعه ومريديه ،بل و�سع م�ساحة
التجنيد للمزيد من ال�شغوفني بن�صرة الإ�سالم يف م�صر والرقعة العربية كافة.
 -2برهن على قدرته على الوفاء مبا يعد به الأتباع ،فكلما خرج خطاب جهادي
يتكلم عن الوعد بالإجناز �ضد الأعداء ،يردون �سريعا بالوفاء بتلك الوعود ،وهو ما
خلق حالة كبرية من امل�صداقية ،لدى املتابعني للخطاب اجلهادي.
 -3كان اخلطاب الإعالمي للجهاديني «مفزع ًا» للغرب ،وخ�صو�ص ًا �أنه خرج
بتهديدات ،بعد قتل العديد من الأجانب يف العراق و�سوريا ودعوته �إلى مريديه �إلى
الرتكيز يف الفرتات املقبلة على العمل ال�ستهداف الغرب داخل �أرا�ضيه.
 -4خلق اخلطاب الإعالمي اجلهادي يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،شريحة
كبرية من الداعمني لهم ،نكاية يف النظام ال�سيا�سي امل�صري خ�صو�ص ًا بعد جتاوزات
اجلي�ش يف �سيناء.
 -5ا�ستطاع اخلطاب الإعالمي اجلهادي الو�صول �إلى �شرائح جديدة من
ال�شارع امل�صري .على �سبيل املثال :حينما ن�شر �أن�صار بيت املقد�س فيديو كمني كرم
القوادي�س على تويرت ،تابعه �شرائح كبرية من ال�شارع امل�صري ،خا�صة ال�شباب ،رغبة
يف الت�شفي يف جتاوزات اجلي�ش يف �سيناء.
� -6أثبت اخلطاب الإعالمي للجهاديني درجة عالية من احلرفية يف ظل
ا�ستخدام التقنيات احلديثة والتكنولوجية ،للتدليل على �صحة موقفهم وبراعتهم يف
تقدمي ر�سالتهم الإعالمية

14

المسبــار

 يمويب نابعش دومحم

الدين فوق كرسي الحكم ...وقدسية الخطاب الديني

�أو ًال :اخلطاب الديني يف مواقع التوا�صل :املنت�صرون وقطع الرقاب
�إن التنظيم الديني� ،أي ًا كانت �أيديولوجيته ،له احلق يف التطلع ال�سيا�سي ،نحو
ال�سلطة ،بغ�ض النظر عن الكيفية التي ي�سعى بها� ،أو اخلطاب الذي ي�ستخدمه يف
التوجه نحو اجلمهور ،ف�ضال عن �أن التنظيم الديني ال يكون تنظيم ًا �سيا�سي ًا �إ َّال �إذا
طالب مريديه و�أع�ضاءه بالت�ضحية من �أجل املجتمع ،ف�إذا كان من متطلبات اجلماعة
الدينية �أن ي�ضحي الفرد بنف�سه ،فحينذاك ت�صبح هذه اجلماعة مبثابة كيان �أو وحدة
�سيا�سية .ويف هذا الإطار من النادر �أن تبقى اجلماعة الدينية كتجمع ديني �صرف ،بل
ال بد من �أن تتطلع �إلى ال�سلطة والنفوذ(.((1
لكن مع و�صول الإخوان ومن دعمهم من مع�سكر الإ�سالميني �إلى �سدة احلكم
عقب ثورة �شعبية ،ت�سلقوا نتائجها ،وانكبوا يف �صفقات مع اجلي�ش ،فيما �سمي بـ«فرتة
احلكم الع�سكري» ،ظهر التوجه الفكري يف خطابهم الإعالمي يف مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،ساعيا �إلى بلورة ثقافة «الطاعة املطلقة» و«الثقة املطلقة» يف خطواتهم
نحو املمار�سة ال�سيا�سية ،من دون االلتفات حتى �إلى االختالفات التي ي�ضمها التنظيم
بني جنباته يف الر�ؤى ،ناهيك عن الطرح املخالف يف الفكر والآليات من التيارات
ال�سيا�سية الأخرى ،وبد�أ الإخوان ،ينتهجون ما ذهب �إليه قدميا املفكر ال�سيا�سي
الفرن�سي مونتي�سكيو ( )1755-1689من �أن الدين يخدم احلفاظ على اال�ستقرار
االجتماعي من خالل م�ساندته لفكرة �إطاعة احلاكم وا�ستئ�صال فكرة اال�ستقالل
لدى الأ�شخا�ص(.((1

(� ((1شريزاد �أحمد النجار ،العالقة بني الدين والدولة ..توظيف العامل الديني يف العملية ال�سيا�سية� ،صحيفة «الر�أي» الأردنية،
 ،2014/6/17على الرابط التايل:
http://m.alrai.com/article/653908.html
( ((1عبداجلبار نا�صر ،الدين والدولة ،موقع املثقف ،على الرابط التايل:
http://almothaqaf.com/index.php/religion-state/59655.html
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ا�صطدم خطاب الإخوان الإعالمي يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،مع طروحات
التيارات ال�سيا�سية والليربالية التي كان لها الف�ضل يف �شرارة الثورة ،وبات الطرفان
يبتعدان كثري ًا ع ّما يجب �أن يتفقوا عليه الكتمال الثورة.
بد�أ الإخوان ا�ستح�ضار الت�أويالت اخلا�صة بالن�ص الديني ،و�إ�سقاطها على
الواقع ال�سيا�سي ،بداية من اعتبار �أن حممد مر�سي حينما كان مر�شحا لالنتخابات
الرئا�سية ،هو املر�شح الإ�سالمي الوحيد ،و�أن بقية الأ�سماء املطروحة يف املناف�سة
ال�سيا�سية ،هي �شخ�صيات علمانية بعيدة عن الإ�سالم وامل�شروع الإ�سالمي ،مبن فيهم
عبداملنعم �أبو الفتوح ،الإخواين ال�سابق ،والقطب ال�شهري ،وملا ال؟ فقد قرر الرجل
ك�سر تابوهات التنظيم ،واالنقالب على القناعات الفكرية كافة التي تربى عليها
التنظيم طيلة ثمانني عام ًا.
وانطالق ًا من ا�ستح�ضار الت�أويالت اخلا�صة بالن�ص الديني ،كانت مواقع
التوا�صل االجتماعي تعج طيلة الوقت بتف�سريات ،لها دالالت �سيا�سية و�إ�سقاطات
على الواقع ال�سيا�سي� ،إمعان ًا يف ّ
يل عنق الن�ص والذهاب باملعار�ض ال�سيا�سي �إلى
�أتون الهالك الدنيوي والأخروي� ،إذا ما �أقدم على نقد �أو مهاجمة الرئي�س �أو حتى
القيادات الإخوانية يف مكتب الإر�شاد.
وذهب التنظيم بالن�ص الديني �إلى �أق�صى اليمني يف حتريف معناه ،فبات على
�سبيل املثال م�صطلح ال�شورى ،يتم ا�ستخدامه ،يف توظيف القرار ال�سيا�سي وترويجه
للر�أي العام ،واحلديث عن �أن قيادات التنظيم ال تخطئ لأنها تنتهج ال�شورى يف اتخاذ
القرار ،و�أن «ال�شورى كلها خري» و�أن «من اجتهد ف�أ�صاب فله �أجر ومن اجتهد ف�أخط�أ
له �أجران».
بل �إن التنظيم حينما �أراد التمرت�س �ضد املعار�ضة الليربالية ،والي�سارية
والعلمانية ،ح�شد كل علماء ال�سلف امل�ؤيدين له ،وعلماء الأزهر الداعمني له يف م�ؤمتر
«دعم الثورة ال�سورية» ،وجل�س الرئي�س املعزول حممد مر�سي ي�سمع ب�أذنيه دعوات
الهالك على املعار�ضني ،وا�ستخدام الن�ص الديني يف تو�صيف حال املعار�ضة ،و�أنها
حتارب اهلل ور�سوله.
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ومع قعود «�أهل الدين» �أو من نعتوا �أنف�سهم ب�أهل امل�شروع الإ�سالمي على كر�سي
احلكم ،بات ما عداهم �إما ناق�ص الإميان �أو مت�أرجح ًا ما بني ال�شك واليقني .وبات
الدين حم�صور ًا يف قب�ضة الإخوان ال�سيا�سية ،على الرغم من �إدراك العقالء منهم �أن
اخلطاب املتطرف يف تقييم املوقف �سيحقق نتائج كارثية .بدا يف النهاية �أن اجلميع
كان يجب االنتباه �إلى �ضرورة حترير الدين من قب�ضة ال�سيا�سة ،لأن �أحدا يف التاريخ
مل يكن بو�سعه ادعاء احلق املطلق يف النطق با�سم الدين ،ومل يتمكن �أي عامل �أو لون
فكري �أو مذهبي من �صهر النا�س جميعا يف بوتقته(.((1
ومع مرور الوقت وعجز الإخوان عن حتقيق �إجناز �سيا�سي �أو اقت�صادي وا�ضح،
ي�ستطيعون من خالله الربهنة على �صالحية م�شروعهم ال�سيا�سية للبقاء يف ال�سلطة
طوي ًال ،بات اخلطاب الإعالمي املتطرف هو ديدن التنظيم ومريديه يف مواجهة
املعار�ضة ،وباتت مواقع التوا�صل االجتماعي ،من في�سبوك وتويرت حافلة بت�صريحات
من قيادات �إخوانية �أو داعمة للإخوان ،تدعو �إلى قتل رموز املعار�ضة ،وخا�صة جبهة
الإنقاذ ،وغريها من الت�صريحات الأخرى ،كت�صريحات �صفوت حجازي «اللي ير�ش
الري�س مر�سي باملية هرن�شه بالدم» ،ودعوات �أ�ستاذ الأزهر حممود �شعبان بالقب�ض
على قيادات جبهة الإنقاذ وقتلهم لأنهم يخلعون بيعة الرئي�س امل�ؤمن «حممد مر�سي»
من رقبتهم.
بل �إن �سعي حممد مر�سي �إلى احل�صول على قر�ض �صندوق النقد الدويل،
قابله داعمو الإخوان ورموزهم بالقول� :إن القر�ض ،لي�س به �شبهة ربا ،و�إن ن�سبة
الفائدة ما هي �سوى م�صاريف �إدراية .وانربى عبدالرحمن الرب (مفتي الإخوان)
بالدفاع واال�ست�شهاد بن�صو�ص دينية باعتباره لي�س حراما(.((1
و�أ�صبح توظيف العامل الديني يف ال�سيا�سة والعملية ال�سيا�سية ،وا�ستخدام
ذلك يف اخلطاب الإعالمي للإخوان والإ�سالميني يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،ما
( ((1يا�سر الزعاترة ،ا�ستخدام الدين يف ال�سيا�سة� ..أم ال�سيا�سة للدين؟ ،موقع اجلزيرة نت 2014/6/11 ،على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/sx7Bpr

( ((1علماء �إخوان يرون عدم حرمة قر�ض النقد الدويل ،العربية ،موقع العربية� 27 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2012على الرابط التايل:

http://www.alarabiya.net/articles/234433/27/08/2012.html
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هو �إال «ا�ستغالل» للدين من �أجل هدف دنيوي مل ي�أت الدين لأجله ،بل كان دائم ًا ي�ؤكد
الإميان واالبتعاد عن مغريات احلياة(.((1
وكان التاريخ الإ�سالمي وا�ضح ًا يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،حني التدليل
على �صحة موقف الإخوان جتاه الأحداث ،ففي �أحداث مكتب املقطم ال�شهرية التي
تظاهر فيها(((1بع�ض رموز القوى ال�سيا�سية ،اعرتا�ض ًا على �ضرب ال�صحفيني �أمام
مكتب الإر�شاد ،وتخلل التظاهر اعتداء البلطجية على عنا�صر �إخوانية ،خرجت
ت�أويالت دينية ملواقع تاريخية ،فقيادي �إخواين ن�شر على �صفحته يف موقع التوا�صل
االجتماعي� :إن �أحداث املقطم هي ذاتها تفا�صيل �صلح احلديبية ،الذي حدث يف العام
اخلام�س من الهجرة ،و�أن فتح مكة قد اقرتب ،وعلى الإخوان اال�ستعداد لذلك جيد ًا،
بل �إن تف�سري الرجل للأحداث انطالقا من التاريخ الإ�سالمي� ،شاع على م�ساحات
كبرية لدى قطاعات عري�ضة من الإخوان والإ�سالميني ،وتداولوا روايته للأحداث
باعتبارها م�س َّلم ًا و�أمر ًا حقيقي ًا(.((1
يف �أحداث مف�صلية يف الثورة امل�صرية ،ك�أحداث حممد حممود وجمل�س
الوزراء وما�سبريو ،عجت املواقع االجتماعية بر�ؤية الإخوان ال�سلبية جتاه الأحداث،
وهو ما �أحدث -تبع ًا لذلك -فجوة كبرية بني التنظيم والقوى املدنية كافة ،وما عرف
بعد ذلك مبوقف القوى ال�سيا�سية من تن�صل الإخوان من دعمهم يف حممد حممود،
و�أن الإخوان باعوا الثورة يف تلك الأحداث.
زد على ذلك �أن الإخوان كانوا طيلة الوقت ،بعيدين متام البعد عن ا�ستخدام
�سالح التكفري يف حق املخالفني ،وا�شتهر عن الإخوان و�سطية م�شروعهم ال�سيا�سي ذي
اخللفية الإ�سالمية ،لكن مع ولوجهم معركة احلكم ،بات اخلطاب التكفريي هو ل�سان
حال �شرائح معقولة من التنظيم جتاه املعار�ضني ،يف مواقع التوا�صل االجتماعي،
(� ((1شريزاد �أحمد النجار ،العالقة بني الدين والدولة ،مرجع �سابق.
(�« ((1أحداث مكتب الإر�شاد» ،مو�سوعة ويكيبيديا على الرابط املخت�صر التايل:
( ((1عز الدين دويدار ور�ؤيته للأحداث ،على الرابط التايل:

http://goo.gl/12hl5g

https://www.facebook.com/dir.ezzeldeen/posts/1462291343999254
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وباتت املعار�ضة ال تدري �إن كان الأمر �صراع ًا �سيا�سي ًا كما هو وا�ضح ،ومن ثم ال
جمال للحديث عن التكفري ،ولكن لإدراك التنظيم جليا ملكانة الدين يف الو�سط
االجتماعي ،كان الن�ص الديني يف تو�صيف و�ضع املعار�ض ،من الدين ومن «الرب»،
لي�ستطيع بعد ذلك التنظيم من خالل املواقع االجتماعية ذبح معار�ضيه من دون �أن
ي�ستطيعوا جماراة اخلطاب التنظيمي يف النقا�ش ،وخ�صو�ص ًا �أنه ي�صف حالهم ب�آيات
من القر�آن ،وبات الت�سا�ؤل وا�ضح ًا :هل التكفري هنا هو تكفري ديني عقدي حم�ض؟
�أم تكفري �سيا�سي خال�ص؟ �أم تكفري تتداخل فيه معطيات االثنني مع ًا؟ وكان جلي ًا �أن
الإخوان يلج�ؤون �إلى التكفري �أو على الأقل �إلى و�صم املعار�ضني بنواق�ص عقدية �أو
�أخالقية ،من �أجل التغلب عليهم والتغلب على الإخفاق ال�سيا�سي(.((1
ثاني ًا :قد�سية الرمز الديني
كان من البديهي �أن ت�ستعني احلركة الإ�سالمية بداية من مدر�سة الإخوان
فال�سلفيني واجلماعة الإ�سالمية برموزها ال�شرعية ،ورموزها الدعوية يف املمار�سة
ال�سيا�سية ومل ال وقيادات ال�صف الأول والثاين والثالث كلهم منهكون يف العمل
ال�سيا�سي؟ ومن ثم كان من الطبيعي اقتحام الرموز ال�شرعية الإ�سالمية العمل
ال�سيا�سي ،و�أعني هنا بالرموز ال�شرعية ،تلك املعنية بدرا�سة العلوم ال�شرعية� ،سواء
من حيث التخ�ص�ص ك�أ�ساتذة الكليات ال�شرعية يف الأزهر وخالفه� ،أو حتى �أولئك
الذين �أ�سند �إليهم التنظيم م�س�ؤولية التفقه يف الأمور الفقهية ليكونوا مرجعية �شرعية
لأفراد التنظيم ،وعامة النا�س ،يرجعون �إليهم يف م�سائلهم الفقهية ،وهذا الأمر
معلوم عند تنظيم الإخوان حتت م�سمي «ق�سم الدعوة» ويهتم بتخريج رموز �شرعية
تتولى �أمور الدعوة واخلطابة يف امل�ساجد.
وملا انفتح الإخوان والإ�سالميون على العمل ال�سيا�سي ب�شكل كامل ،كان من
الطبيعي ا�ستخدام تلك الرموز ال�شرعية ،يف العمل ال�سيا�سي� ،أو توظيفهم لتمرير
الر�سائل ال�سيا�سية �إلى املجتمع� ،سواء من خالل ا�ستخدام املنابر الدعوية يف امل�ساجد
( ((1خالد الدخيل ،مراجعات للوهابية :التكفري بني الديني وال�سيا�سي ،جريدة احلياة� 28 ،سبتمرب (�أيلول)  ،2014على الرابط املخت�صر
التايل:
http://goo.gl/USy7eJ
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واخلطب والقوافل الدعوية يف امل�ساجد� ،أو من خالل الكتاتيب يف القرى واملدن.
ومع اندماج الرموز ال�شرعية يف العمل ال�سيا�سي ،بات لتلك الرموز ،و�ضعية
جمتمعية لدى التنظيم �أقرب �إلى «التقدي�س» .وبغ�ض النظر عن اال�ستغراق يف �أبعاد
الكلمة� ،إال �أن و�ضعية الرموز ال�شرعية� ،أو الرمز الديني� ،أو ما يعرف �إعالمي ًا
بـ«رجل الدين» ،باتت لها جاللها ،وقيمتها التي حت�صنها من نقدها �أو لومها �أو حتى
مراجعتها فيما ت�سوقه من �سرود فقهية �أو �شروح دينية للمواقف ال�سيا�سية املختلفة،
�أو حتى �إ�سقاط �أحكام فقهية على املخالفني.
�أ�صبحت القناعات الفقهية لهذه الرموز ال�شرعية النابعة من فهمهم للن�ص
الديني ،هي التي تر�سم اخلط ال�سيا�سي ،للتنظيم الديني ،حتى �إن الإخوان حينما
و�ضعوا برنامج حزب احلرية والعدالة� ،ض ّمنوا برنامج احلزب مادة خا�صة مبراجعة
القوانني كافة التي ت�صدرها الدولة متمثلة يف جمل�س ال�شعب ،من جانب جلنة من
كبار العلماء ،وكانت ب�صمة الرموز الدينية لدى الإخوان وا�ضحة يف و�ضع تلك املادة.
ولذلك ،فكان من خطايا الإخوان الكربى بعد و�صولهم �إلى احلكم� ،أن غلب
على �سيا�ساتهم الطابع الإق�صائي واالحتكاري لل�سلطة .وكانت العقبة الأ�سا�سية
فقدان الثقة بني اجلماعة والفرقاء ال�سيا�سيني بعد و�صولها لل�سلطة ،وكان اخلطاب
الديني ،للرموز الدينية ذا ت�أثري وا�ضح يف ذلك ،كم�ؤمتر دعم �سوريا وح�ضور الرموز
الدينية بجوار مر�سي على �سبيل املثال ال احل�صر(.((1
يف جانب �آخر من ال�صورة ،يقدم الرمز الديني للتنظيم ،وخ�صو�ص ًا يف الإخوان
ت�صوره عن ق�ضايا جوهرية يف �صلب امل�شروع ال�سيا�سي لأي حركة �سيا�سية ت�سعى �إلى
ت�أ�صيل مفهوم الدولة املدنية حتى تلك التي لها خلفية �إ�سالمية ،ومع ح�صانة موقع
الرمز الديني لدى التنظيمات الإ�سالمية ،يقدم هذا الرمز ت�صورات مغلوطة عن
ق�ضايا مثل تر�شح املر�أة للرئا�سة واملوقف من الأقباط ،والتعددية احلزبية واملوقف
( ((1خليل العناين ،نقطة حتول� :سقوط حكم الإخوان وم�ستقبل الإ�سالم ال�سيا�سي ،الأهرام الرقمي� 1 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) ،2013
على الرابط التايل:
http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=1491645&eid=254
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من �أ�صحاب الأفكار ال�سيا�سية املختلفة كالي�سار والليربالية ،بل� ،إن تلك االجتهادات
ت�صبح بعد ذلك «دين ًا» يتبناه �أع�ضاء التنظيم يف مواجهة اخل�صوم(.((2
�أ�ضف �إلى ذلك -على �سبيل املثال� -أن الرمز الديني ور�ؤاه الفكرية يف تو�صيف
ال�صراع ال�سيا�سي القائم ،بينه وبني الأنظمة احلاكمة ،يهرع �سريع ًا �إلى تو�صيف
ال�صراع باعتباره �صراع ًا ديني ًا بحت ًا ،و�أن الإ�سالم بات مهدد ًا ،حتى �إنه يف ظل
تر�ؤ�س حممد مر�سي احلكم ،كان اخلطاب الديني لتلك الرموز يف هذه الفرتة �أن
القوى غري الإ�سالمية والعلمانية والليربالية حتارب الإ�سالم والرئي�س امل�ؤمن ،حتى
بعد الإطاحة مبحمد مر�سي ،من �سدة احلكم ومع اتفاقنا والت�سليم مبا يحدث على
اعتباره ا�ضطهاد ًا �سيا�سي ًا ،وا�ضح ًا �ضد الإخوان� ،إال �أن الإخوان عادوا مرة �أخرى،
و�أكدوا يف خطابهم الإعالمي �أنها حرب على الإ�سالم( ،((2وما هو ذو �صلة .فالرمز
الديني لدى التيارات الإ�سالمية اجلهادية �سواء تنظيمات م�سلحة مثل تنظيم الدولة
�أو �أن�صار بيت املقد�س �أو �أجناد م�صر �أو �أن�صار ال�شريعة �أو بوكو حرام� ،أو غريها من
التنظمات اجلهادية التي تركت ال�سالح لأ�سباب �شتى ،كتنظيم اجلهاد يف م�صر �أو
اجلماعة الإ�سالمية ،هو الذي ير�سم القناعات الفقهية التي على �إثرها يتم التعامل
مع اخل�صم ،فالأمر يتعدى التكفري �إلى و�ضع احلد النهائي حلياة اخل�صم� ،إما �إراقة
الدماء ،با�سم الن�ص الديني �أو ا�ستتابته وجتنيده لل�صف بعد �إعالنه التوبة والرغبة
يف العمل للإ�سالم(.((2
تبقي الإ�شارة �إلى �أن الرمز الديني ،بل القيادة الدينية للتنظيم� ،سواء الإخوان
�أو غريها من التنظيمات الإ�سالمية الأخرى ،ال يقع �إطالقا حتت طائلة امل�ساءلة �أو
العتاب �أو النقد �أو املراجعة� ،سواء خلطابه الإعالمي �أو الديني يف التناول الإعالمي
له يف مواقع التوا�صل االجتماعي من مريديه حتى ولو كان ال�صف التنظيمي يرى
( ((2ب�شري املومني ،الإخوان بني �أزمة الهوية وجدلية الدولة ،وكالة عجلون الإخبارية ،2013/4/1 ،على الرابط التايل:
http://ajlounnews.net/index.php?module=participations&c_id=&id=3195
( ((2م�صر ومتييز ال�صراع ..الإ�سالم �أم الإ�سالميون ،موقع اخلالفة 4 ،فرباير (�شباط)  ،2013على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/zKF2X7
( ((2عبداهلل عبدالرحيم الأ�سدي ،جذور الإرهاب الإ�سالمي ،موقع احلوار املتمدن ،2014/12/3 ،على الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=444362
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عك�س ما يطرحه هذا الرمز من ر�ؤى دينية ،و�إذا ما مت توجيه النقد له على �صفحات
املواقع االجتماعية ،تخرج جحافل الداعمني للدفاع عنه بكل الطرق امل�شروعة وغري
امل�شروعة.
ثالث ًا :دور املر�أة امل�ؤدجلة يف عامل التوا�صل االجتماعي
كان �أحد املكت�سبات التنظيمية للأخوات امل�سلمات ،بعد ثورة يناير ،قدرتهن
على تطويع التنظيم لبع�ض تطلعاتهن التنظيمية فيما يتعلق باملنا�صب الإدارية،
وحتى تلك التنظيمات �أو احلركات �أو الأفكار ذات ال�صبغة ال�سلفية ،ا�ستطاعت املر�أة
داخلها االنطالق نحو التحرك ب�أريحية داخل التنظيم ،فظهر يف الدعوة ال�سلفية دور
املر�أة وا�ضح ًا يف حزب النور ال�سلفي ويف اجلبهة ال�سلفية ويف غريهما من التكتالت
الأخرى ذات ال�صبغة الإ�سالمية(.((2
ومع تطور الأحداث بدا ن�شاط املر�أة يف عامل التوا�صل االجتماعي مقبو ًال،
يف ظل االنفتاح االجتماعي وال�سيا�سي وحتى ال�شرعي ،فظهر دور وا�ضح للأخوات
امل�سلمات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أ�صبحن �صاحبات ر�ؤية حتليلية وا�ضحة
للأحداث ،ولهن قطاع عري�ض من املتابعني �سواء الذكور �أو الإناث من التنظيمات
الإ�سالمية ،و�أ�صبحن فاعالت قويات يف العمل ال�سيا�سي واالجتماعي والتطوعي،
و�أ�صبح لهن منابر �إعالمية من �صفحات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،يربزن من
خاللها هذا الن�شاط(.((2
بل �سعى الإخوان �إلى نفي االتهامات املوجهة �إليهم بتهمي�ش دور املر�أة ،وقاموا
بعقد م�ؤمترات للمر�أة بعد الثورة وتر�شيح العديد من الن�ساء يف الربملان ،و�أ�صبحت
العنا�صر الن�سائية م�س�ؤولة عن جلان خمتلفة داخل التنظيم ،ومن هنا برز وجودهن
( ((2رويرتز ،الأخوات امل�سلمات يف طليعة امل�شهد ،2014/12/15 ،على الرابط التايل:
http://ara.reuters.com/article/idARAKBN0JT23120141215
( ((2ن�ساء التيارات الإ�سالمية ودخولهن ال�ساحة ال�سيا�سة ...ال�سلفيات والإخوانيات منوذج ًا ،بوابة احلركات الإ�سالمية 13 ،يونيو
(حزيران)  2014على الرابط التايل:
http://www.islamist-movements.com/2780
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على مواقع التوا�صل االجتماعي(.((2
وا�ستعان التنظيم بـ«الأخوات امل�سلمات» يف مناه�ضة النظام ال�سيا�سي احلايل،
ومنحهن �صالحيات كبرية يف �إدارة احلراك ال�سيا�سي على الأر�ض ،و�إدارة بع�ض
املنابر الإعالمية على مواقع التوا�صل االجتماعي(.((2
اإلسالم السياسي وبعث جديد

�أو ًال� :إعادة ترجمة ر�ؤية الإ�سالميني للإعالم
تبلورت خطايا الإ�سالميني مت�ضمنني الإخوان ،واملدار�س الإ�سالمية الأخرى
كافة ،التي اتخذت من ال�سيا�سة ن�شاطا بعد ثورة يناير ،يف تعاملها مع مواقع التوا�صل
االجتماعي ،يف ثقافة الأ�صولية اال�ستعالئية ،فخرج خطاب الإخوان –على �سبيل
املثال -فوقيا بامتياز ،يقدم ر�سالة �إعالمية مفادها �أن الطرح ال�سيا�سي –خا�صتهم-
هو اخلال�ص من امل�شاكل ال�سيا�سية كافة ،التي مير بها املجتمع .وانطالقا من ذلك،
�صحب تد�شينهم ملا �سمي بـ«م�شروع النه�ضة»� ،صخبا �إعالميا �ضخما يف مواقع
التوا�صل االجتماعي باعتباره ،مبعث الفخر لكل الوطنيني املخل�صني و�أن على اجلميع
تبنيه والإعالء من �ش�أن هذا امل�شروع لت�ضمنه حلوال تكفي لع�شرات الأعوام املقبلة،
للم�شاكل كافة ،التي يعاين منها املجتمع.
وعلى الرغم من �أن الإ�سالميني وخطابهم ال�سيا�سي كان حمط نقد خ�ضم يف
و�سائل الإعالم فيما بعد الثورة ،و�صل الأمر �إلى التخويف من الإ�سالميني .وقد كان
وا�ضحا م�سلك بع�ض و�سائل الإعالم يف الرتهيب ،من امل�شروع اخلا�ص بالإ�سالميني
يف العمل ال�سيا�سي� ،إال �أن رد فعل الإ�سالميني يف مواجهة ذلك كان غاية يف
التعقيد( .((2دفع التنابز الإعالمي جتاه الإ�سالميني ،وتطرف بع�ض الر�ؤى يف تقييم
( ((2الأخوات امل�سلمات ..دور املر�أة يف م�صر ،موقع اجلزيرة .نت ،2011/7/3 ،على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/Y1Z04B

( ((2يف م�صر :الإخوان ت�ستعني باملر�أة يف مواجهة ال�سلطة 24 ،نيوز 14 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2013على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/kABYP7

( ((2ع�صام زيدان ،كيف يخاطب الإ�سالميون الإعالم ،الألوكة الثقافية ،2013/3/12 ،على الرابط التايل:
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موقف الإ�سالميني من امل�شهد ال�سيا�سي� ،إلى جلوء الإ�سالميني �إلى املدر�سة ذاتها يف
جمابهة النقد املوجه �إليهم(.((2
بل بدا الإ�سالميون يف تعاطيهم ،مع ما يطرح يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف
موقف رد الفعل ،ينتظرون ما يقال ،ثم يتوجهون �إلى اخل�صم ال�سيا�سي �أو الإعالمي،
بالنقد بالوترية نف�سها ،مما �أدى يف النهاية �إلى ت�صدر ر�ؤى و�شخ�صيات متطرفة
للم�شهد الإ�سالمي ،وتال�شت الدعوات كافة ،اخلا�صة بتبني ميثاق �شرف �إعالمي
حمايد يخدم الوطن على ح�ساب احلزبية �أو الأيديولوجية(.((2
حتى �إن و�سائل الإعالم  ،املح�سوبة على الإ�سالميني ،التي ت�صدر من الغرب،
بد�أت يف ا�ست�ضافة رموز �إ�سالمية جهادية مبعدة من بالدها ،للرد على ما يثار يف
الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي حول الإ�سالميني ومواقفهم ال�سيا�سية املختلفة،
حتى باتت منابر �إعالمية ت�صدر من الغرب ،مرتعا جلهاديني ور�ؤى متطرفة دفعت
بريطانيا -على �سبيل املثال� -إلى حماولة ا�ست�صدار قوانني متنع ظهور ه�ؤالء
اجلهاديني على �شا�شات القنوات التي ت�صدر من الغرب� ،سواء كانت قنوات �إ�سالمية
�أو غربية(.((3
زد على ذلك� ،أن مواقع التوا�صل االجتماعي كانت تعج طيلة الوقت بتف�سريات
�سطحية للأحداث ،تخرج من رموز �سيا�سية ودينية و�إ�سالمية حم�سوبة على تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي ،يتم اعتمادها داخل ال�صف التنظيمي كمرجع لفهم الأمور،
بالإ�ضافة �إلى غياب التخ�ص�صية الفكرية �أو االقت�صادية �أو حتى ال�سيا�سية لدى الكثري
من الإ�سالميني ،وقدرة التنظيم� ،سواء الإخوان �أو غريه من التنظيمات الأخرى ،على
http://www.alukah.net/culture/51679/0

( ((2املرجع ال�سابق.
( ((2خباب احلمد ،الإعالم الإ�سالمي م�شكالت يف خط املواجهة ،موقع امل�سلم .نت ،على الرابط التايل:
http://www.almoslim.net/node/121715
( ((3بريطانيا تقرتح �سن قوانني ملنع املتطرفني الإ�سالميني من الظهور على القنوات ،بي .بي� .سي .عربي� 2 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)
 ،2014على الرابط التايل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/-140930/10/2014britain-extremists-tv-bar-social-media
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ت�أهيل رموز متخ�ص�صة تقدم خطاب ًا متزن ًا للأع�ضاء التنظيميني قبل العامة(.((3
وعلى الرغم من اجلزم بتطرف الإعالم اخلا�ص يف م�صر يف تناوله لبع�ض
الق�ضايا اخلا�صة بالإ�سالميني ،ف�إن حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل (القيادي الإخواين
ال�سابق) ،كان له ردود فعل دفعت الكثري من املتابعني �إلى �إدراك �أن الإ�سالميني
برمتهم غري قادرين على قراءة امل�شهد والقدرة على �إدارة املعركة مع الإعالم بحرفية
عالية ،فلج�أ الرجل �إلى ح�صار مدينة الإنتاج الإعالمي بدعوى رف�ضه ملا يتم بثه يف
القنوات ،ومت الرتويج لهذا االعت�صام على مواقع التوا�صل االجتماعي باعتباره ن�صر ًا
و�أولى حلقات التمكني للإ�سالميني �ضد الإعالم  ،وهو ما خلق حالة من اجلفاء الكبري
بني املتخ�ص�صني يف جمال الإعالم والإ�سالميني،وبات معه املناخ متوافر ًا ملزيد من
التطرف يف التناول الإعالمي لكال الطرفني(.((3
هنا جتدر الإ�شارة �إلى اخلطاب الإعالمي الذي �صاحب اعت�صام الإخوان
ومريديهم من الإ�سالميني يف ميدان رابعة العدوية ،وما كان ُيقال على من�صة رابعة،
وكيف �أن�شئت ال�صفحات الإعالمية املتعددة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لتربر
ما يقال ،و ُتربز ما يقال وتن�شره باعتباره خطاب ًا ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،على الرغم من حتذيرات جمة خرجت من هنا وهناك.
لذا ،كان اخلطاب الإ�سالمي يف مواقع التوا�صل االجتماعي منفر ًا ومفرق ًا،
بل بدا يف النهاية �أ�شبه بال�سيف الذي يقطع الرقاب ،لكل من ي�سعى �إلى معار�ضة
الطرح الإ�سالمي .ومن ثم ،فحاجة اخلطاب الإ�سالمي يف مواقع التوا�صل االجتماعي
�إلى الرتميم باتت مهمة جد ًا� ،ش�أنه �ش�أن ترميم املجتمعات واملنظمات ،ف�ض ًال عن
انتزاع القناعات الفكرية والتنظيمية من التناول الإعالمي ،وال�سعي �إلى االندماج
املجتمعي بعيد ًا من الفوقية واال�ستعالء ،خ�صو�ص ًا يف قطاعات كبرية لدى �شباب
التنظيمات الإ�سالمية ،والتي دائم ًا ما يت�ضمن حمتوى خطابها الإعالمي يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،ن�صو�ص ًا قطعية مبواقفها العقدية �أو حتى ال�سيا�سية من الآخر،
( ((3خباب احلمد ،الإعالم الإ�سالمي ..م�شكالت يف املواجهة ،موقع امل�سلم .نت ،مرجع �سابق.
( ((3عالء حممود �سامي ،الإعالم امل�صري و�شيطنة الإ�سالميني ،موقع امل�سلم .نت ،على الرابط التايل:
http://www.almoslim.net/node/176441
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�سواء املختلف يف الفكر �أو حتى املختلف يف الدين ،وهذا ما ت�سبب يف فجوة كبرية يف
املجتمع.
زد على ذلك� ،أن اخلطاب الإ�سالمي يف املواقع اخلا�صة بالتوا�صل االجتماعي
بات يف حاجة �إلى حتمل امل�س�ؤولية جتاه املجتمع ،و�أن يكون خطابه بعيد ًا من االنتقامية
ال�سيا�سية ،و�أن ي�سعى دائم ًا �إلى االحتواء ال الربهنة على �صحة املوقف ال�سيا�سي ،ولو
على ح�ساب التقارب الثوري(.((3
ثاني ًا :من له احلق يف رقابة �أداء الإ�سالميني الإعالمي؟
مع تفجر احلركة الثورية يف م�صر ،وجناح «ثورة يناير» ،ا�ستطاع احلراك
الثوري ك�سر املزيد من التابوهات املقد�سة ،التي الزمت امل�شهد ال�سيا�سي طيلة
ال�سنوات املا�ضية ،ف�ض ًال عن حالة االنفتاح الكبرية على امل�ستويات كافة� ،سواء الفكرية
�أو العقدية ،التي مرت بها البالد .كل ما �سبق ،قل�ص من قب�ضة التنظيمات الدينية
ويف القلب منها الإخوان -على عنا�صرها يف متددهم الإعالمي يف مواقع التوا�صلاالجتماعي .واعترب الإخوان وغريهم من الإ�سالميني انت�شار العنا�صر الإ�سالمية يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ملقارعة الأفكار الأخرى ومناطحتها احلجة باحلجة� ،أمر ًا
يفيد متا�سك التنظيم ولي�س العك�س.
ومع تالحم الأحداث وتتابعها بعد الثورة ،تال�شت ب�شكل كبري الرقابة التنظيمية
على ما يقدمه �أع�ضاء التنظيم يف مواقع التوا�صل االجتماعي .فبعد �أن كان التنظيم
و�أق�صد هنا الإخوان وغريه بطبيعة احلال من اجلماعات الإ�سالمية -يتكلم بل�سانواحد وبيان واحد لأع�ضائه كافة ،باتت ت�أويالت املواقف والأحداث هي البطل يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتال�شت معها قدرة التنظيم على �ضبط �إيقاع اخلطاب
الإعالمي لأتباعه يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
بل �إن التطرف يف الطرح كان يالقي دعم ًا من التنظيم ،على اعتبار �أن ذلك
ير�سخ قدرة التنظيم على �سحق اجلميع ،والوقوف بقوة �أمام �أية �أفكار �أو طروحات
( ((3عا�صم زيدان ،كيف يخاطب الإ�سالميون و�سائل الإعالم؟ مرجع �سابق.
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خمالفة للطرح املعلق يف رقبة التنظيم(.((3
ومع ارتفاع �صوت الإعالم  ،والإعالم الإ�سالمي امل�ضاد له يف النقد ال�سيا�سي،
بدا الإعالم امل�صري ،كاحلزب ال�سيا�سي الذي يالعب الإ�سالميني ال�سيا�سة ،وهو
ما دفع الإ�سالميني �إلى تبني خطاب متطرف يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،ت�ضمن
تقريع الإعالميني والتهكم عليهم والنب�ش يف خ�صو�صياتهم ،والرتويج لأكاذيب حولهم
لقي بع�ضها رواج ًا كبري ًا بني �أو�ساط ال�صفحات اخلا�صة بالإ�سالميني باعتبارهم
يخو�ضون معركة مقد�سة �ضد الإعالم الذي يرونه �إعالم ًا �سفيه ًا ،يجوز ا�ستخدام
الأدوات كافة ،امل�شروعة والال�شريفة ،يف جمابهته(.((3
ويف ظل ازدياد ال�صراع ال�سيا�سي ،تال�شت �أية �إمكانية للرقابة على امل�ضمون
املقدم يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،سواء من جانب الدولة يف �شكلها الر�سمي� ،أو
من خالل امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية �أو حتى من خالل الكيانات ال�شعبية املعنية
باحلفاظ على اخلطاب الإعالمي �صادق ًا ،بعيد ًا من ال�صراع ال�سيا�سي ،وانتهى
الأمر برمته �إلى املعاجلة الأمنية ،التي تقوم بها الدولة من خالل القب�ض على
بع�ض الأ�شخا�ص املح�سوبني على الإ�سالميني ،واتهامهم ب�إدارة �صفحات على مواقع
التوا�صل االجتماعي ذات حمتوى يناه�ض متا�سك الدولة ويروج للإ�شاعات.
بقي ت�أكيد �أن رواج اخلطاب الديني وقدرته على جتميع املريدين حوله
وح�سم املعارك ال�سيا�سية� ،سواء يف مواقع التوا�صل االجتماعي �أو غريها من املواقع
الإلكرتونية ،دفع باخل�صومة ال�سيا�سية �إلى انتهاج النهج نف�سه يف حماربة ،الآخر،
فلج�أ عبدالفتاح ال�سي�سي حينما كان مر�شحا وبعدما و�صل �إلى �سدة احلكم� ،إلى
ا�ستخدام اخلطاب الديني لتجميع الفرقاء حوله(.((3
( ((3مي�شيل كيلو ،م�أزق يتحدى الإ�سالميني ،موقع العربية 2 ،يناير (كانون الثاين) ،على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/CbJxlm

(� ((3شحاتة عو�ض ،الإعالم امل�صري� ..أزمة بنيوية �أم مرحلة عابرة؟ مركز اجلزيرة للدرا�سات 23 ،يونيو (حزيران)  ،2014على الرابط
التايل:
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/201422011239377163/02/2014.htm
( ((3رويرتز :ت�صريحات ال�سي�سي ت�ؤكد جناحه يف مواجهة الإ�سالميني ب�سالحهم� ،صحيفة اليوم ال�سابع 9 ،مايو (�أيار)  ،2014على
الرابط املخت�صر التايل:
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ثالث ًا :دور م�ؤ�س�سات الإ�سالم الر�سمية :الأزهر والأوقاف
يف ظل حالة ال�سيولة ال�سيا�سية التي �أعقبت ثورة يناير ،تال�شى دور الأزهر
والأوقاف يف مواجهة اخلطاب الإعالمي للإ�سالميني ،خا�صة املتطرف منه ،يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وباتت حماوالت امل�ؤ�س�ستني الر�سميتني كافة ،متلخ�صة
يف م�ؤمتر هنا يحارب الأفكار املتطرفة �أو قافلة هناك ل�شيوخ �أزاهرة �أو علماء يف
الأوقاف ،تذهب �إلى بع�ض القرى واملدن لتخطب يف النا�س حول خطورة مواقع
التوا�صل االجتماعي ،يف خطاب تقليدي ال ي�سمن وال يغني من جوع.
ومع تزايد ال�صيحات التي تطالب امل�ؤ�س�ستني بالعمل على الوقوف �أمام
اخلطاب ال�سائد يف الإعالم والت�أويالت الن�صية للن�ص الديني ،و�إ�سقاطها على
امل�شهد ال�سيا�سي يف مواقع التوا�صل االجتماعي مل جتد م�ؤ�س�سة مثل الأوقاف �سوى
ا�ستخدام �سيف القانون ،يف مواجهة الرموز الدينية التي ت�سيطر على امل�ساجد ومترر
من خالل املنابر ما تريد من ر�ؤى فكرية مت�شابكة ومعقدةـوبع�ضها معقد ايل قواعد
التنظيم ،لتنت�شر بعد ذلك يف املواقع كافة املعنية بالتوا�صل االجتماعي ،فلج�أت
الأوقاف �إلى فر�ض �سيطرتها على امل�ساجد من خالل تعيني �إمام وخطيب وعامل لكل
م�سجد ،يتبعها يف الإدارة ويتولى تبني اخلطاب الديني املنوط بالوزارة تقدميه �إلى
�شرائح املجتمع العمرية املختلفة(.((3
وعلى الرغم من جنابة الفكرة ،ف�إان عجز املوارد املالية للوزارة جعلها ال
ت�ستطع �أن ت�ضم لإداراتها املختلفة �سوى (� )50ألف م�سجد على م�ستوى اجلمهورية،
فيما يتبقى �آالف امل�ساجد الأخرى التي عجزت عن توفري اعتمادات مالية لتعيني �أئمة
وخطباء لها ،فباء دور الأوقاف يف مواجهة اخلطاب الإعالمي للإ�سالميني ،و�إبعاد
بع�ضه املتطرف ،بالف�شل الكامل.
من جانبه كان الأزهر حري�ص ًا على �إيفاد رموزه ال�شرعية �إلى املحافظات
http://goo.gl/09g5dl

( ((3امل�ؤ�س�سات الدينية يف مواجهة التطرف ،الأهرام اليومي 18 ،يناير (كانون الثاين)  ، 2014على الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1514859&eid=3498
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املختلفة ،من �أجل تقدمي الر�ؤية اخلا�صة بالأزهر يف ال�ش�ؤون كافة ،التي يقابلها
املجتمع امل�صري ،ولكن من جراء عدم توافر الآليات احلديثة للدعاة من توفري
املراجع الفقهية الكثرية وتوفري الأطروحات الفكرية احلديثة كافة ،التي تخدم
اخلطاب الو�سطي ،كانت ر�سائل الأزهر �إلى املحافظات من رموز �شرعية ال تعدو
كونها جمرد روتني ،يقوم به الداعية باعتباره موظفا فح�سب(.((3
ومع ازياد الآثار اجلانبية للخطاب الإعالمي للإ�سالميني يف مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،أقر الأزهر يف نهاية الأمر ب�أن عجز الدعاة عن التثقف وجماراة التقدم
الفكري� ،أدى �إلى زيادة معدالت التطرف بني ال�شباب ،و�أن مواقع التوا�صل االجتماعي
باتت م�صدر التثقيف لل�شباب(.((3
ومع زيادة املطالب التي وجهت �إلى الأزهر لتو�ضيح موقفه من اخلطاب املتطرف
الذي تتبناه اجلماعات اجلهادية ،وم�آالت �أفعالهم على الأر�ض ،من ا�ستباحة دماء
النا�س ،بتحريف املعنى احلقيقي للن�ص الديني ،كما يفعل تنظيم الدولة ،وتنظيم
�أن�صار بيت املقد�س ،ذهب الأزهر �إلى عقد م�ؤمتر ،يحارب من خالله التطرف
والإرهاب .ودعا الأزهر �إلى مقارعة اجلهاديني ،احلجة باحلجة واجللو�س �إليهم،
والنقا�ش معهم و�أبدى �شيخ الأزهر ترحيبه باجللو�س مع رموز اجلماعات اجلهادية،
�أيا كان مكانهم ،لتو�ضيح ال�صورة احلقيقية للإ�سالم.
موقف الأزهر من تكفري «داع�ش» ،كان مثار خالف بني �أطراف عدة ،فالدعوة
ال�سلفية ،وظهريها ال�سيا�سي حزب النور� ،أحد الأطراف ال�سلفية املح�سوبة على
حتركات  3يوليو (متوز) � ،2013أيدت موقف �شيخ الأزهر ،بجانب ما ي�سمى بـ«اجلبهة
ال�سلفية» ،وهي جتمع لرموز �إ�سالمية �سابقة تتبنى خطاب ًا و�سطي ًا وتدعو �إلى لغة
احلوار حللحلة م�شاكل املجتمع ،والتي �أعلنت يف بيان لها �أن بع�ض الأ�صوات الن�شاز
( ((3قافلة من الأزهر �إلى البحر الأحمر ،بوابة الأهرام على الرابط:

http://goo.gl/ysA6Xp

( ((3رئي�س جامعة الأزهر ،ان�صراف الدعاة عن م�شاكل املجتمع �سبب التطرف� ،صحيفة امل�صري اليوم ،2014/12/5 ،على الرابط
التايل:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=446345

المسبــار

29

امتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع يسايسلا مالسإلا رطاخم

تتعالى يف الآونة الأخرية بالهجوم على الأزهر ال�شريف ،وت�سعى ب�شكل حثيث �إلى
ا�ستئ�صال جذوره واقتالعها ،والأل�سنة احلادة تنربي كل يوم لتطال رموزه ،و�شيوخه
وطالبه ،ومناهجه ،وخطابه الديني ،وكل �شيء فيه ،وهذا الأمر �إن دل على �شيء ف�إمنا
يدل على �أن هناك خط ًة حمكم ًة مدبر ًة من قبل �أعداء م�صر يف الداخل واخلارج ،يف
�إطار هدم كل الثوابت والقيم للق�ضاء على الأزهر ال�شريف راعى الو�سطية واالعتدال
اللذين هما جوهر ديننا احلنيف(.((4
من ناحية �أخرى ،كانت �أطراف حم�سوبة على ال�سلطة ،وقريبة من اخلط
العلماين ،تهاجم الأزهر ،راف�ضة عدم �إقدامه على تكفري «داع�ش» ،م�ست�شهدة بنماذج
�سالفة حم�سوبة على بع�ض علماء من الأزهر قاموا بتكفري �أ�صحابها ،مثل طه ح�سني
وفرج فودة .وك�أن تلك الأطراف تريد �أن تقول للأزهر :لقد كان التكفري �سه ًال لرموز
فكرية م�صرية �أ�صيلة يف املا�ضي ،فلماذا ال تكفرون «داع�ش» الإرهابي؟ على الرغم
من �أنهم يدركون جيد ًا �أن الأزهر لي�س طرف ًا يف معركة التكفري(.((4
ولكن تبقى جملة من احلقائق يف تعاطي الأزهر مع اخلطاب الفكري الذي
يت�ضمنه الطرح الإعالمي للإ�سالميني عموم ًا واجلهاديني خ�صو�ص ًا:
 -1يعتمد الأزهر دائم ًا يف تعاطيه مع الطروحات الفكرية للجهاديني ،دون ردة
فعل ،فلم نر على مدار �سنوات� ،أية درا�سات جادة �أو �أطروحات فكرية� ،أو ور�ش عمل
حقيقية يقوم بها الأزهر ويحاول �أن ي�صل من خاللها �إلى �أ�صحاب الفكر اجلهادي
املتطرف ،لإقناعهم و�إثنائهم عن امل�ضي فيما يذهبون �إليه.
 -2يظل اخلطاب الفكري للأزهر �سلبي ًا ،وال يتحمل امل�س�ؤولية يف عالج �أزمة
التطرف ،فلم جند -على �سبيل املثال -تفنيد ًا للن�صو�ص الدينية كافة ،التي يعتمد
عليها اجلهاديون يف قتل �أو ذبح �أو حتى �سبي اخل�صوم ال�سيا�سيني� ،أو حتى اخل�صوم
( ((4اجلبهة الو�سطية :عدم تكفري الأزهر لداع�ش ينم على فهم �صحيح لل�سنة� ،صحيفة اليوم ال�سابع 17 ،دي�سمرب (كانون الأول) ،2014
على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/ksKN35
( ((4الأزهر كفر ه�ؤالء ..وتكفري «داع�ش» حرام ،موقع دوت م�صر 13 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2014على الرابط التايل:
http://dotmsr.com/ar/154082/1/604/
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الدينيني لهم ،ومل نر �شرح ًا وافي ًا من جانب الأزهر لتلك الن�صو�ص لتو�ضيح مدى
�صحة الفهم املطروح من جانب اجلهاديني.
 -3وبعد مئات ال�سنوات ال ميتلك الأزهر منرب ًا �إعالمي ًا مهني ًا ي�ستطيع من
خالله الو�صول �إلى امل�سلمني كافة يف بقاع الأر�ض ،ليقدم خطابه الو�سطي والتنويري.
 -4بقي يف النهاية� ،أن انتقال الأزهر من دور التنوير �إلى جمرد كونه ملتحف ًا
بال�سلطة� ،أفقده دوره احلقيقي يف انت�شال �أ�صحاب الر�ؤى القا�صرة من براثن التكفري
واجلهل �إلى النور.
رابع ًا :الإ�سالميون وخماطبة الغرب عرب الإعالم
على الرغم من �أن الإخوان حينما و�صلوا �إلى احلكم يف م�صر ،كانت عالقاتهم
بالغرب جيدة ،وخ�صو�ص ًا الواليات املتحدة الأمريكية ،و�شهد مكتب خريت ال�شاطر
(نائب املر�شد العام للإخوان ،لقاءات عدة بينه وبني �آن باتر�سون (ال�سفرية الأمريكية
يف القاهرة –�آنذاك) ،بجانب جون ماكني (ال�سيا�سي الأمريكي البارز)� ،إال �أن الر�ؤى
داخل التنظيم الإخواين حول املوقف من الغرب بعد ثورة يناير وعند و�صولهم احلكم
كانت خمتلفة ،فقيادات التنظيم كانت م�ؤمنة ب�أن الغرب يرحب بو�صول النموذج
الإخواين �إلى احلكم ،وخا�صة �أنه �شبيه بنظام رجب طيب �إردوغان يف تركيا ،و�أن
موقف الغرب من تركيا �سيكون هو املوقف نف�سه من �إخوان م�صر ،يف حني كانت
قواعد الإخوان ،وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين ت�س ّلفوا (�أي ت�شبعوا بالأفكار ال�سلفية) يف
الفرتات ال�سابقة ،يرون �أن مطامع الغرب يف م�صر ت�أتي دائم ًا �ضد م�صلحة الإخوان،
و�أن عالقة الإخوان بحما�س �سوف تكون حجة قوية للم�ساعدة على الإطاحة بالإخوان.
من هنا ،كان خطاب الإخوان الإعالمي جتاه الغرب خمتلف ًا يف �شكله الر�سمي
عن �شكله ال�شعبوي �أو التنظيمي ،فمنذ �أربع �سنوات ،كتب خريت ال�شاطر مقالة يف
الغارديان الربيطانية جاءت حتت عنوان« :ال تخافوا منا» ،داعي ًا الغرب �إلى احرتام
الإخوان والثقة يف م�شروعهم ال�سيا�سي؛ لأنهم يقد�سون م�صالح الوطن وال عالقة
لهم مب�صالح الآخرين ،يف حني كان اخلطاب التنظيمي غري الر�سمي وال�شعبوي جتاه
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الغرب ،متطرف ًا ،وهو مقبول طبق ًا لقناعات الإ�سالميني بطبيعة احلال جتاه الغرب.
ولكن مع مرور الوقت و�إخفاق الإخوان يف تو�ضيح العالقة احلقيقية بني الإ�سالم
وال�سيا�سة ،وعدم قدرتهم على ممار�سة ال�سيا�سة باحرتافية بعيد ًا من «الدرو�شة»
(املزاجية) ،وعجزهم عن فك االرتباط بينهم وبني اجلهاديني ال�سابقني �أو حتى
احلاليني ،تعر�ض حممد مر�سي ،مل�آزق �سيا�سية ،كان جلي ًا فيها تخبط الإخوان ،وبدا
�أنه على �أمت اال�ستعداد ،لاللتحاف بجهاديني �أ�صحاب خط �إعالمي متطرف وخميف،
يف مقابل البقاء يف ال�سلطة ،وهو ما و�ضح يف �أزمة خطف اجلنود يف �سيناء ،حيث جل�أ
�إلى رموز جهادية وقيادات تنظيمية يف �سيناء حلفظ ماء الوجه وعودة اجلنود حتى ال
ي�شمت فيه اجلي�ش ،بجانب م�شهد م�ؤمتر �سوريا ال�شهري .هنا بدا للغرب �أن الإخوان
واجلهاديني باتوا يف خندق واحد ،وخطابهم بات مت�شابها وال جمال للتفرقة بينهما،
و�أن بقاء الإخوان يف ال�سلطة رمبا يعزز موقف اجلهاديني يف �سيناء على ح�ساب �أمن
�إ�سرائيل(.((4
الأمر الآخر يف تعاطي الإخوان مع ال�سلطة ،وبالطبع يف خطابهم الإعالمي جتاه
الغرب ،هو �إميان الإخوان -وبطبيعة احلال من كان يف مع�سكرهم من الإ�سالميني-
ب�أنهم الأجدر بالإدارة واال�ستحواذ على ال�سلطة ،و�أنهم �أ�صحاب اخلربة الوافية ،وال
حاجة لهم يف م�شاركة �أطراف ي�سارية �أو ليربالية ،وهو ما حدث يف �أكرثية جمل�س
ال�شعب ،بعد تراجعهم عن الت�صريحات اخلا�صة ب�أنهم لن يناف�سوا على �أكرث من
الربع ،بخالف الت�شكيل الوزاري والتم�سك به�شام قنديل (رئي�س الوزراء الأ�سبق)،
وهو ما بدا وا�ضح ًا يف خطابهم ،ب�أن احلديث عن �إ�شراك رموز بعينها� ،سواء ليربالية
�أو ي�سارية ،ما هي �إ َّال �إمالءات غربية ،وفرو�ضات �أمريكية على امل�سار الدميقراطي
الذي ميثله الإخوان ،يتبعها اتهامات بالعمالة واخليانة لكل الأطراف البعيدة عن
مع�سكر الإ�سالميني ،والتي تتحدث عن ت�شاركية �سيا�سية ،تتالقى و�أطروحات الغرب
نف�سها .وبدا وا�ضح ًا يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،اخلطاب اال�ستعالئي والتخويني
من جانب الإخوان والإ�سالميني لكل الأطراف الأخرى ،لأنها تتكلم عن م�شاركة
( ((4عبدالفتاح ما�ضي ،حتديات الإ�سالميني يف ال�سلطة بعد الثورات ،موقع اجلزيرة .نت ،2013/1/26 ،على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/OvOuEy
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�سيا�سية ،ويلحق اخلطاب -بطبيعة احلال -اتهامات للغرب مبحاوالت تدمري م�صر
والق�ضاء على التجربة الإ�سالمية(.((4
عجز الإخوان والإ�سالميون عن تبني خطاب �إعالمي متزن حتى يف خ�ضم
املعارك حامية الوطي�س� ،سواء مع الغرب �أو مع الأطراف الداخلية .وبات اخلطاب
�أقرب �إلى الهواة ،وجمرد رد فعل من دون االرتكاز على مقومات تو�ضح قدرتهم
على القراءة اجليدة للأحداث .و�أتخيل �أن �أحد مقومات �سقوط الإخوان وف�شلهم
ال�سيا�سي ال�سريع كان هو اخلطاب الإعالمي ،وا�ضمحالل القدرة على ا�ست�شراف
امل�ستقبل لعدم امتالكهم مراكز بحثية حمرتفة ،تغذي دوائر �صناعة القرار لديهم
مبقرتحات فاعلة.
خاتمة

كبد اخلطاب الإعالمي للإ�سالميني املجتمع خ�سارة كبرية من جراء
حالة اال�ستقطاب والتخوين ،والتكفري التي �أطلق لها العنان يف مواجهة اخل�صوم
ال�سيا�سيني؛ يف حماولة خللق هالة مقد�سة حول املظلومية ال�سيا�سية التي تعر�ضوا
لها بعد الإطاحة مبحمد مر�سي .وعلى الرغم من �إدراك الإ�سالميني �أنف�سهم �أن
لغة اخلطاب الذي انتهجوه يف مواجهة اخل�صوم ،غري جمدية ،ف�أنهم عجزوا عن
الت�أ�صيل خلطاب �إعالمي مغاير.
على الرغم من ال�سنوات الطويلة التي مر بها الإ�سالميون يف العمل الإعالمي،
واخلربة الكبرية التي كان من املفرت�ض �أن يكونوا قد ح�صلوا عليها من جراء العمل
الإعالمي ،ف�إن القيود التنظيمية دمرت اخلربات كافة ،بل حجبت و�صول املزيد من
اخلربات �إلى الإ�سالميني ،ليخرج معها اخلطاب الإعالمي للإ�سالميني مبتور ًا.
وعلى الرغم من �إخفاق الإ�سالميني يف تقدمي مدر�سة �إعالمية حقيقية ،يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وعجزهم عن تقدمي م�شروعهم الفكري �أو ال�سيا�سي
( ((4را�شد الغنو�شي ،م�أزق الإ�سالميني يف امل�شاركة �أم االنفراد باحلكم؟ موقع �أخوان ويكي ،على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/yxBpqs
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«�إن وجد حق ًا» ب�شكل بعيد عن ت�شويه الآخر ،وب�شكل يدفع �أ�صحاب الفكر احلقيقي،
والعقل الر�صني يف اللحاق بركبهم ،ف�إن املت�أمل ملواقع التوا�صل االجتماعي يدرك من
الوهلة الأولى �أن ب�صمة حركات الإ�سالم ال�سيا�سي باتت غري قابلة للنزع �أو حتى
املواجهة ،يف ظل عجز م�ؤ�س�سات الدين الر�سمية� ،سواء الأزهر �أو الإفتاء �أو الأوقاف،
عن خلق حالة من الت�آلف الديني �أو حتى ال�سيا�سي خلفها ،وعجزها عن تبني مدر�سة
�إعالمية �-أو حتى خلقها -تكون قادرة على تقدمي خطاب �إعالمي حقيقي يربهن على
جتديدية الإ�سالم وقدرته على اللحاق بتطورات العوامل احلديثة ذات تفا�صيل ما بعد
احلداثة.
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