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التواصل االجتماعي 
محمود شعبان بيومي 

باأطيافه  ال�سيا�سي  الإ�سالم  احتالل  تاأكيد  البديهي  من 
الإعالم،  يف  كبرية  م�ساحة  الأيديولوجية،  ومدار�سه  الفكرية،  كافة، 
اإعالمية  اإىل انطالق نوافذ  اأخباره ومتابعة خطواته،  من حيث تغطية 
معنية برتويج اخلطاب الفكري والنهج ال�سيا�سي لتلك الت�سعيبات التابعة 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  املختلفة، مرورًا مب�ساحات  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لأطياف 
الإ�سالم  حركات  وقدرة  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف  ال�سا�سعة 
جديرة  املواقع  هذه  داخل  جديد  منطي  �سكل  يف  الظهور  على  ال�سيا�سي 

باملتابعة، والتدقيق يف ماآلت ما يقدمه للمتابعني.

( باحث م�سري يف ال�س�ؤون الإ�سالمية.  (
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ما �ساعد وبق�ة على بزوغ جنم حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف ع�امل الت�ا�سل 
ما  وانطالق  العربية،  الدول  بع�ض  اجتاحت  التي  ال�سعبية  الف�رة  كانت  الجتماعي؛ 
�سمي بالث�رات العربية بعد ذلك. اإن ما مت يف العامل العربي مل يرق اإلى الث�رات، بل 

ف�رات وانتفا�سات �سعبية فقط. 

الالفت للنظر، اأن حركات الإ�سالم ال�سيا�سي تعاملت مبهنية مع م�اقع الت�ا�سل 
الجتماعي، وقدمت ر�سالتها اإلى املتابعني باأ�سل�ب ينم عن تقنية جيدة يف التعاطي مع 
هذه ال��سائط، يف حماولة للربهنة على امتالك تلك احلركات -وخ�س��سًا اجلهادية 

منها- الطرح الفكري وال�سيا�سي املحرتم، الذي ي�سجع املتابع على اأن ينهل منه.

اأن  الأمر  منت�سف  يف  وبدا  ذلك،  بعد  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حركات  اأداء  تط�ر 
احلركات الإ�سالمية ت�سعى من خالل هذه الن�افذ اإلى ا�ستقطاب �سريحة جديدة من 
امل�ؤيدين، وتعمل على جذب جيل جديد ي�ؤمن باأطروحاتها الفكرية وال�سيا�سية، فين�سر 
اأفكارها نيابة عنها يف اأو�صاط مريدي مواقع التوا�صل االجتماعي، وهو ما عرف بعد 

ذلك باللجان الإلكرتونية.

حماولت  اأي  �سد  يف  الأ�سا�ض  يف  وظيفتها  تتبل�ر  والتي  الإلكرتونية،  اللجان 
هج�م من الناقدين لطروحات احلركات الإ�سالمية، حتى ل� تخلت عن و�سائل الإقناع 
من  التهامات  باأقذع  وتنعتهم  الناقدين،  وتهاجم  املنت�سر  كاجلراد  تنطلق  املقب�لة، 

اأجل ت�س�يه �س�رة اخل�سم يف جمابهة الإ�سالميني.

ولعل الأنظمة احلاكمة يف بلدان العامل العربي، مل تدرك اأهمية دور م�ؤ�س�سات 
الدين الر�سمية اإل م�ؤخرًا، فحاولت دار الإفتاء يف م�سر اإ�سدار فتاوى، حتاول من 
خاللها تبيان خط�رة العبث اإعالميًا يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، واأن تقدم خطابًا 
جتاري  التي  اجلاذبية  مق�مات  امتالك  عن  امل�ؤ�س�سات  تلك  عجز  اأن  اإل  ر�سينًا، 
�سفحات الإ�سالميني احلالية، جعل جنمها خافتًا يف م�اجهة خماطر اخلطاب الديني 

حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.
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أواًل: اإلسالم في مواقع التواصل االجتماعي

�ساأنه  الرتاجع،  من  الر�سمية، حالة  الدين  مل�ؤ�س�سات  الإعالمي  مّثل اخلطاب 
اأو حتى الجتماعية.  اأو القت�سادية  ال�سيا�سية  �ساأن القطاعات الأخرى كافة، �س�اء 
امل�ؤ�س�سات  اأن  جند  كبرية،  ب�سرعة  الإعالمية  الر�سالة  تنت�سر  الذي  ال�قت  ففي 
الر�صمية املنوط بها تقدمي االإ�صالم بوجهه احلقيقي البعيد من تاأويالت اجلهاديني 
تارة، وتاأويالت اجلماعات املعنية بالعمل ال�سيا�سية ذات املرجعيات الإ�سالمية تارة 

اأخرى، من�سغلة بثان�يات الأم�ر بعيدًا من النتباه اإلى الدور احلقيقي.

له  لي�ض  الأزهر  اأن  احل�سر-  ل  املثال  �سبيل  -على  لالنتباه  الالفت  من  كان 
اأو  اأو هناك،  املعرو�سة هنا  الدينية كافة  الق�سايا  با�سمه يف  يتكلم  متحدث ر�سمي، 
الق�سايا ال�سيا�سية امللتب�سة، ول ي�جد متحدث اإعالمي، ي�ستطيع اأن يخاطب الغرب، 
ول ي�جد متحدث متخ�س�ض، له باع يف الإعالم ي�ستطيع اأن يقدم للنا�ض خطابا دينيًا 
جامعًا، يك�سف زيف التاأويالت التي يقدمها اأ�سحاب التيارات اجلهادية اأو الإ�سالم 

ال�سيا�سي، عن م�سروع الإ�سالم احلقيقي .

اإلكرتونية، تق�م على  اأن يك�ن لديه ب�ابة  حتى حينما التفت الأزهر ل�سرورة 
ن�سر الأخبار، وتعنى باجلانب احلقيقي ل املزيف من الأحداث التي حتدث بالداخل اأو 
اخلارج، كان ذلك متاأخرًا، فبمجرد دخ�لك على الب�ابة الإلكرتونية، يقابلك �سريعًا، 
لقاءات  عن  التقليدية  الأخبار  بع�ض  بجانب  للمدر�سني،  الأزهر  وظائف  عن  اإعالن 

�سيخ الأزهر، مع بع�ض بيانات الأزهر القدمية التي مر عليها اأ�سهر))(.

عبا�ض  خطاب  كان  ال�سريف،  لالأزهر  الإلكرتونية  الب�ابة  تد�سني،  حفل  يف 
�س�مان وكيل الأزهر ال�سريف، �ساعيًا اإلى تاأكيد اأن الب�ابة �ستك�ن منرب من ل منرب 
له، واأن ن�ساطها الإخباري �سيطال الن�افذ الإعالمية والقطاعات احلياتية كافة، ومل 
اإلى  يلتفت كثريًا  الأزهر مل  اأن  اإل  الأزهر.  �سيخ  تاأكيد حكمة  ين�ض يف طيات كالمه 
اأو  الت�ا�سل الجتماعي، �س�اء يف في�سب�ك  الإعالمي يف م�اقع  اأهمية وج�د خطابه 

))( ال�سفحة الإخبارية مل�سيخة الأزهر، على الرابط التايل: 
  https://www.facebook.com/On.Azhar?fref=ts
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ت�يرت اأو غريها من ال�سفحات الأخرى، ف�سفحة امل�قع الإخباري لالأزهر ال�سريف، 
مل يتم حتديثها منذ بدايات اأكت�بر )ت�سرين الأول( املا�سي))(.

وعلى الرغم من املطالبات اجلمة لالأزهر ب�سرورة الظه�ر بال�سكل الذي يليق 
الأمر  فاإن  اإعالمية احرتافية،  ونافذة  اإعالميًا، من خالل تد�سني قناة ف�سائية،  به 
مل يتعد ك�نه اأمنيات، وت�سريحات من قيادات وعلماء اأزاهرة ل عالقة لها بال�اقع 
به ذهب  ال�سابقة  القيادات  واأحد  الأزهر  بع�ض علماء  اأن  الإطالق، وخ�س��سًا  على 
اأن خطاب الأزهر الإعالمي ا�ستطاع م�اجهة التطرف الفكري لبع�ض التيارات  اإلى 
اأن الأزهر مل يالحظ وج�د دور  الإ�سالمية يف م�سر، وهذا غري حقيقي، خ�س��سًا 
اأو فكري حقيقي ملجابهة تلك الأفكار. واكتفى ببع�ض البيانات التي ت��سح  اإعالمي 

م�قفه من هذه احلركات))(.

يف  جنح  الأزهر  اإن  يق�ل:  ال�سابق(  الأزهر  )وكيل  عا�س�ر  حمم�د  الدكت�ر 
م�اجهة الإرهاب يف م�سر، وانح�سرت الكثري من مظاهر العنف بالبالد بف�سل جه�د 
�سماحة  من  البعيدة  ال�سالة،  الأفكار  اأ�سحاب  ف�سح  يف  ودورها  الدينية،  امل�ؤ�س�سة 

الإ�سالم وو�سطيته))(.

اأكرث  الإ�سالمية( كان  البح�ث  ال�سحات اجلندي )ع�س� جممع  اأن حممد  اإل 
واقعية حينما �سدد على اأن انت�سار التطرف يف بع�ض دول املنطقة، ومن �سمنها م�سر، 
وظه�ر اجلماعات التي ترفع راية الإ�سالم، يف حني اأنها ل تعرف �س�ى القتل والعنف 
ا�ستعادة  اأجل  من  الأزهر  اأمام  كبرية  وحتديات  عراقيل  وو�سع  املجتمعات،  وتدمري 

ال�سخ�سية الإ�سالمية ال��سطية، التي تقبل الآخر، ول تعرف الكراهية اأو العنف))(.

))( �س�مان: الأزهر �سنع اإجنازًا جديدًا باإنطالق الب�ابة الإلكرتونية، على الرابط التايل: 
 http://onazhar.com/page(home(.php?page=(&page(=(&page(9((=(

))( كلمة ف�سيلة وكيل الأزهر الأ�ستاذ الدكت�ر عبا�ض �س�مان مبنا�سبة افتتاح الب�ابة الإلكرتونية لالأزهر ال�سريف، على الرابط التايل:  
 http://www.youtube.com/watch?v=g660bmykCHw

))( الأزهر يت�سدر امل�اجهة الإعالمية �سد الفكر التكفريي املتطرف، �سحيفة العرب اللندنية، ))/9/))0)، على الرابط التايل:
http://alarab.co.uk/m/?id=((696

))( املرجع ال�سابق.
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اأن  اأكد  اإقراره عام ))0) قد  اأن الد�ست�ر امل�سري الذي مت  وعلى الرغم من 
الأزهر ه� املرجع الأ�سا�سي يف العل�م الدينية وال�س�ؤون الإ�سالمية، فاإن الأزهر ودوره 
بها  التي مير  التطرف  يف املجتمع وقدرته على ترك ب�سمة حقيقية، وحم� م�جات 
اأو  د�ست�رية  بن�س��ض  اإطالقًا  تك�ن  ل  العربي،  العامل  يف  الإ�سالميني  �سباب  بع�ض 

قان�نية، اإمنا باجلهد ال�ا�سح واخلطاب الإعالمي احلقيقي. 

اإلى  اأن الأزهر، ل ميار�ض دورًا رقابيًا حينما ي�سعى  اإلى  اأنه يجب الإ�سارة  اإل 
متثيله،  يك�ن  اإمنا  ال�سيا�سي،  اأو  الديني  �س�اء  الإعالمي،  املحيط  يف  بق�ة  ال�ج�د 
للخطاب الإ�سالمي احلقيقي، ول اأق�سد هنا كهن�ت الكني�سة يف تعاطيها مع الدين، 
اإليها  يع�دون  ثقة،  ذات  حقيقية،  جهة  واخلا�سة  العامة  يجد  اأن  ه�  اأعنيه  ما  اإمنا 
يتعلق  ما  يف  خ�س��سًا  الديني،  الن�ض  وتاأويالت  الفتاوى  اأمر  عليهم  يلتب�ض  حينما 
تاأويلها  يتم  التي  الق�سايا  اإلى ذلك من  وما  امل�سلم،  واجلزية وغري  واملراأة  باجلهاد 
الع�س�ر  يف  �س�اء  ثقات  علماء  اإلى  ا�ستنادًا  ولي�ض  �سيا�سي،  تيار  كل  لقناعات  طبقًا 

احلديثة اأو قدميًا)6(.

ذات  امل�ؤمترات  ببع�ض  والأخرى  الفينة  بني  يق�م  الأزهر  اأن  من  الرغم  على 
امل�ؤمترات،  تباعد  فاإن   ، الدينية  والتف�سريات  التكفري  مبحاربة  املتعلقة  الدللت 
واقت�سار جمه�رها على الأكادمييني، وعدم وج�د ن�سرات علمية تخرج ببيانات ونتائج 

ونقاطًا يلتقطها ال�سعب واملثقفني وقطاعات امللتزمني، يجعل جدواها غري كبرية))(.

غياب الأزهر واأ�سحاب الروؤى الإ�سالمية احلقة من العلماء عن م�اقع الت�ا�سل 
من  عانت  التي  احلالية  الأجيال  بني  كبرية  وفج�ة  فكريًا،  خلاًل  �سنع  الجتماعي، 
غياب �س�ت الأزهر، وا�سطرت اإلى التناول الإعالمي للخطابات الإ�سالمية الأخرى 
للجماعات الإ�سالمية، واعتبارها -اإلى حد ما- م�سدرًا من م�سادر التثقيف الديني، 

)6( الدكت�ر عبا�ض �س�مان وكيل الأزهر ال�سريف: الأزهر لي�ض �سلطة رقابة اأو منع، الأهرام الرقمي، )) ي�لي� )مت�ز( ))0) على الرابط 
التايل: 

http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=(6(9((8

))( الأزهر ينربي مل�اجهة اإرهاب خطاب هابيل وقابيل، �سحيفة ال�سفري اللبنانية، )/ ))/ ))0)، على الرابط التايل: 
 http://assafir.com/Article/(880((/(



محمود شعبان بيومي 

7 المسبــار

وخ�س��سًا اأن رواد الت�ا�سل الجتماعي، لن يبذل�ا جهدًا للذهاب حيث يكمن »الأزهر« 
الفرتا�سي  عاملهم  عليهم  يقتحم  من  اإلى  اإمنا هم يف حاجة  ت�ساوؤلتهم،  ويطرح�ا 
ويقدم لهم ر�سالة الإ�سالم يف �س�رته احلقيقية، ل اأن يرتكهم، لقمة �سائغة جلماعات 

الإ�سالم ال�سيا�سي.

ثانيًا: تأثير الخطاب الديني في مريدي مواقع التواصل 
االجتماعي

يف قيا�ض م�ساحات تاأثري اخلطاب الديني �س�اء الر�سمي من م�ؤ�س�سات الدولة 
الر�سمية كالأزهر والأوقاف والإفتاء، وغري الر�سمية كخطابات الإخ�ان و�سي�خ التيار 

ال�سلفي، تظهر بع�ض احلقائق:

)- خروج بع�ض الفتاوى من العلماء املح�س�بني على الأزهر اأو الأوقاف؛ والإفتاء 
تت�ساد مع القناعات الدينية احلقيقية، اأو حتى تلك التي تت�ساد مع تقليدية الطرح 
الديني، تدفع يف اجتاه فقدان الثقة يف اخلطاب الديني الر�سمي، بل تدفع اإلى اعتبار 

مثل تلك الفتاوى ذريعة للتندر وال�سخرية من امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية)8(.

)- خروج علماء الأزهر ملحاورة بع�ض اأ�سحاب الفتاوى املنفلتة، يف الإعالم ، 
ينزع �سفة التبجيل عن العامل الأزهري وخ�س��سًا اأن الطرف الآخر ي�سعى دائمًا اإلى 

جره لفتعال الأزمات حتى ل� دفعه ذلك اإلى �ستم �ساحب الأطروحة الفا�سدة)9(.

املتابعني  تدفع  واجلن�ض،  باملراأة،  الرجل  بعالقة  املتعلقة  الفتاوى  خروج   -(
لدور امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية للهج�م، عليها والتندر على م�سم�ن تلك الفتاوى، 

وخ�س��سًا اأنها تاأخذ م�ساحة كبرية من الإعالم.

)- اقرتاب الداعية اأو املتخ�س�ض التابع لأي من امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية 

)8( �صعد الدين الهاليل: امل�صريون كلهم م�صلمون وم�ش �صرط توؤمن مبحمد اأو عي�صى، على الرابط: 
 http://www.youtube.com/watch?v=8SrF0kCQ6E0

)9( ال�سيخ ميزو يهدد عبداهلل النجار: هقدم فيك بالغ للنائب العام بتهم ال�ستنجاء بالإجنيل والت�راة، على الرابط:
  http://www.youtube.com/watch?v=QBjCQNEo0lw
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ب�سكل فج من النظام القائم يف البالد، واأق�سد النظام ال�سيا�سي، وجماراته يف كل 
ت�سرفاته واإ�سدار فتاوى ت�ؤيد النظام ال�سيا�سي يف كل ت�سرفاته، من دون العتبار 
بعدم  النظر  اإلى  الكثريين  يدفع  للنظام،  معار�سة  كبرية  جمتمعية  �سريحة  ل�ج�د 
اعتبار ملا يخرج من فتاوى من هذا الرجل اأو هذه امل�ؤ�س�سة باعتباره اأو اعتبارها يف 
النهاية م�ؤ�س�سة جتامل النظام ال�سيا�سي بتاأويل الن�ض الديني، �ساأنها �ساأن التيارات 

الإ�سالمية التي ت�سنع من الن�ض الديني ما يخدم روؤاها اجلهادية.

)- عدم تفعيل دور �سيخ الأزهر، املجتمعي، وكذلك املفتي، من خالل غياب 
م�قعًا  كان  �س�اء  واجلمه�ر،  ال�سخ�سني  بني  مبا�سرة  نافذة  يك�ن  اإعالمي  اأي منرب 
اإعالميًا اأو �سفحة على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، يفقدهم الكثري من التالحم مع 
لدى  لفتاواهم  اإيجابي  اأي �سدى  اإلى غياب  ي�ؤدي  ال�سعب، مما  قطاعات كبرية من 

النا�ض.

الر�سمية  الدينية  امل�ؤ�س�سات  من  املقدم  الديني  اخلطاب  جم�د  يبقى   -6
بالأخ�ض  ال�سباب  قطاعات  لدى  حقيقي  تاأثري  اإحداث  اأمام  كبريًا  عائقًا  ورم�زها، 
اأطروحات  التي يت�سمنها اخلطاب الديني جمرد  يف املجتمع، وتبقى حتى الأمنيات 
من  حالة  خللق  ذاتها  امل�ؤ�س�سات  من  اأو  الدولة  من  ر�سمي  جهد  يتبعها  ل  ومتنيات 

الدعم ال�سعبي لها)0)(.

التواصل  مواقع  في  وتفاعالتهم  اإلسالميون  ثالثًا: 
االجتماعي

امل�سارب  باختالف  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  الإ�سالمي  التفاعل  يتن�ع 
الفكرية لكل تيار �سيا�سي، ذي مرجعية اإ�سالمية، ومع ات�ساع رقعة الإعالم الإلكرتوين 
بات كل �سخ�ض داخل  املختلفة،  الع�امل  امل�سافات بني  ومع �سيق  امل�ازي،  والإعالم 
اأي تنظيم اإ�سالمي �س�اء كان و�سطيًا اأو جهاديًا اأو حتى �س�فيًا، ه� كتلة من التفاعل 

)0)( ف�سيلة املفتي �س�قي عبدالكرمي عالم يكتب: اخلطاب الديني.. ومكانة الأزهر ال�سريف.. ا�ستطاع الأزهر عرب الع�س�ر اأن يحت�ي 
اجلميع واأن يه�سم الكل واأن ي�سبغهم ب�سبغته ال��سطية الرافعة للحرج عن الأمة، الي�م ال�سابع، 8 ن�فمرب )ت�سرين الثاين( ))0)، على 

الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/xdur(h
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الفريدة ونافذة اإعالمية متحركة ي�ستطيع اأن ينقل عرب �سفحته على امل�اقع املعنية 
بالت�ا�سل الجتماعي، ما يريد من اأخبار، بغ�ض النظر عن مدى �سحتها، اأو اأن ين�سر 
تلك  ويتبنى  ويدعم  يرحب  من  ويجد  جديتها،  مدى  عن  النظر  بغ�ض  حتليلية  روؤى 

الروؤى بكل �سه�لة.

تخطى تفاعل الإ�سالميني م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، وظهرت قن�ات خ�س��سًا 
الرم�ز دع�ية وقيادات دينية وجماعات �سيا�سية على ي�تي�ب، تعتني بن�سر ما يعرب 

عن قناعات تلك اجلماعة اأو اأطروحات هذا التنظيم، اأو حتى تخيالت هذا الرمز .

انتقل الإ�سالمي�ن مع مرور ال�قت اإلى فاعلني يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي: 
بغ�ض النظر عن متانة املحت�ى املطروح، اأو مدى �سدقيته اأو قابليته للمنطق، ولكن 
باللجان  ذلك  بعد  عرف  ما  اأو  التجيي�ض  �سناعة  يف  الإ�سالمية  التنظيمات  جناح 
الإلكرتونية، جعل ما يطرح من اأخبار واتهامات للخ�س�م ال�سيا�سيني، واإن كان باطاًل، 
ه� احلقيقة بعينها مع تبادل تلك الأخبار والتهامات بني اللجان الإلكرتونية، اأو بني 
تابعي التنظيمات واجلماعات الإ�سالمية. وجند الفعل الإ�سالمي يف م�اقع الت�ا�سل 

الجتماعي حتت العناوين الآتية:

العنوان األول: اإلخوان وخطابهم اإلعالمي في مواقع 
التواصل االجتماعي 

�سعى الإخ�ان بعد الث�رة اإلى تر�سيخ �سرعيتهم لدى الدولة من خالل الن�افذ 
اجلماعة  ومتتلك  العام،  الراأي  على  منها  يطل�ن  بات�ا  التي  املتعددة  الإعالمية 
اأربعة م�اقع ر�سمية على الإنرتنت اإلى الآن وهي: »اإخ�ان اأون لين«، امل�قع الر�سمي 
التاريخ،  يف  الإخ�ان  حكايات  بتاأريخ  املعني  ويكي«  »اإخ�ان  اإلى  بالإ�سافة  للجماعة، 
و»اإخ�ان تي�ب« وه� نافذة مرئية على الإنرتنت يطل منها الإخ�ان على امل�ساهدين من 
خالل اأفالم ت�سجيلية عن تاريخهم، و»اإخ�ان ويب« امل�قع الإجنليزي الأول لالإخ�ان، 
وقرر الإخ�ان الن�سمام اإلى جمال الإعالم الف�سائي من خالل اإن�ساء قناة ف�سائية 
اأطلق�ا عليها »م�سر ))«، بالإ�سافة اإلى �سحيفة ورقية حملت ا�سم حزب اجلماعة 

»احلرية والعدالة« وغريه.
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ومع الإطاحة مبحمد مر�سي عن �سدة احلكم، بات اخلطاب الإعالمي لالإخ�ان، 
يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي كا�سفًا اإلى حد كبري للحالة ال�سيا�سية التي يعاين منها 

التنظيم :

البحث طيلة  اإلى  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  الإخ�اين يف  �سعى اخلطاب   -(
لتحقيق جناحات فيها، يف  واإن كانت وهمية،  �سيا�سية، حتى  اأية معارك  ال�قت عن 
التنظيم  اأع�ساء  فالتحف  ال�اقع،  يف  اإخفاقهم  بعد  خ�س��سًا  الإلكرتوين،  الف�ساء 
طيلة ال�قت، بخطاب ال�سقاق، وال�سب والتخ�ين والتهامات املتبادلة لكل الأطراف 
ال�سيا�سي  م�سروعهم  اإلى  النزلق  وترف�ض  ي�سارهم  على  تقف  التي  ال�سيا�سية 

و�سراعهم مع الدولة.

يف  خ�س��سًا  الجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  يف  الإخ�اين  اخلطاب  �سعى   -(
جمازر  ارتكاب  اإلى  مر�سي  مبحمد  الإطاحة  بعد  وما  الث�رة،  يف  املف�سلية  امل�اقف 
نف�سية لكل من �سارك يف احلراك ال�سيا�سي الذي اأدى اإلى عزل مر�سي ، �س�اء كان�ا 

اإ�سالميني اأو ليرباليني اأو ي�ساريني. 

رمز  اأي  رقاب  قطع  يف  بق�ة  حا�سرة  لالإخ�ان  الإلكرتونية  اللجان  كانت   -(
�سيا�سي اأو كيان حزبي، ي�جه نقدًا اإلى م�سار الإخ�ان ال�سيا�سي، حتى واإن كان النقد 

من باب الن�سح احلميد.

)- اأ�سبحت �سفحات الإخ�ان على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي مرتعًا لرتديد 
ال�سراع  تخدم  اأن  �سريطة  ال�سيا�سي،  ال�سراع  عن  واقعية  وغري  مكذوبة  روايات 
ال�سيا�سي اخلا�ض بهم مع الدولة، مثل الروؤى والأحالم التي يراها اأع�ساء التنظيم 

تب�سرهم بقرب ع�دة مر�سي اإلى احلكم مرة اأخرى.

بعد  ال�سلطة  مع  �سراعه  بداية  على احليادية يف  التنظيم احلفاظ  )- حاول 
عزل مر�سي، يف حماولة منه جلذب �سريحة اأخرى من ال�سارع تنا�سر ق�ساياه ولكنه 

اأخفق بق�ة. 
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6- ا�سطر خطاب الإخ�ان الإعالمي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، للرتويج 
لق�ساياه ومظل�ميته ال�سيا�سية اإلى ال�ستعانة مب�اقف واأطروحات عدد من دعاتهم يف 
العامل العربي، مثل: حممد العريفي، ونبيل الع��سي، وطارق ال�س�يدان، لإظهار مدى 

م�ساحة الدعم الكبرية ملر�سي ولق�ساياهم ال�سيا�سية. 

على  »حجرًا«  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  الإخ�ان  �سفحات  كانت   -(
تكن  مل  الإخ�اين  ال�سيا�سي  للطرح  املختلفة  الروؤى  اأن  وخ�س��سًا  التنظيم،  اأع�ساء 

ت�سلم من النقد والت�بيخ، من اأع�ساء التنظيم طيلة ال�قت. 

نتيجة  واجلي�ض،  الإخ�ان  بني  الأر�ض  على  ال�سيا�سي  ال�سراع  لتط�ر  كان   -8
ع�سام  فظهر  الجتماعي،  الت�ا�سل  و�سائل  يف  املقدم  الديني  اخلطاب  على  كارثية 
�ستم  جل�از  وي�سرعن،  ي�ؤ�سل  وه�  ال�سابق(  القر�ساوي  ي��سف  )�سكرتري  تليمة 
اإخ�ان.  �سباب  جانب  من  ت�سميمه  »مت  بها�ستاغ  الدولة  رئي�ض  ال�سي�سي  عبدالفتاح 
وا�ستدل تليمة بفتاوى من الرتاث، لتع�سيد م�قفه، وه� ما ظهرت نتيجته ب�سكل �سلبي 
على الن�سق الأخالقي لأع�ساء التنظيم على �سفحات الت�ا�سل الجتماعي، فانت�سر 
للمرة الأولى ال�ستم وال�سب بالأب والأم والتخ�ين املطلق وتبادل التهامات من دون 
اأدلة وا�سحة لكل اخل�س�م، وحتى لالأ�س�ات التنظيمية التي تعار�ض اخلط ال�سيا�سي 

لقيادة التنظيم«.

العنوان الثاني: الخطاب السلفي في مواقع التواصل 
االجتماعي

الت�ا�سل الجتماعي، خ�س��سًا مع اختالف  ال�سلفي يف م�اقع  تن�ع اخلطاب 
من  بداية  لالأحداث  ال�سيا�سي  بالتناول  املتعلقة  وروؤاها  ال�سلفية  الفكرية  املدار�ض 
الدع�ة ال�سلفية واجلبهة ال�سلفية ورم�ز الإ�سالميني امل�ستقلني، وعلى الرغم من اأن 
لعدم  الث�رة،  قبل  ب�سكل كبري  الإعالم  بعيدًا من  كان  اأطيافه-  ال�سلفي -بكل  التيار 
اإميانه بجدوى التعاطي الإعالمي، بخالف الفتاوى التي كانت تخرج كل فرتة حترم 

الت�س�ير، اإل اأن ال�سلفيني ترك�ا ب�سمة وا�سحة يف الت�ا�سل الجتماعي.
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ال�سلفي،  التيار  عن  تعرب  التي  الإعالمية  املنابر  تن�عت  ال�قت  مرور  ومع 
فعلى �سبيل املثال، انطلقت الدع�ة ال�سلفية نح� الإعالم بعد قرارها بخ��ض العمل 
ال�سيا�سي ودخ�ل الربملان واإن�ساء حزب الن�ر ال�سلفي، فاأن�ساأ عماد عبدالغف�ر )رئي�ض 
حزب الن�ر ال�سابق( جريدة الفتح واأنفق عليها من ماله اخلا�ض لتك�ن منربا اإعالميا 

للحزب والدع�ة ال�سلفية. 

وت�قفت فرتة  ارباك اجلريدة  ت�سبب يف  ولكن رحيل عبدالغف�ر عن احلزب، 
ال�سلفي،  الن�ر  ل�سان حال حزب  واأ�سبحت  اأخرى  مرة  الظه�ر  عاودت  كبرية، حتى 
ت�ستخدم يف مهاجمة اخل�س�م ال�سيا�سيني كالإخ�ان ومن�سقي حزب الن�ر اأو من�سقي 

الدع�ة ال�سلفية، الذين رف�س�ا اقرتاب الن�ر من ال�سلطة احلاكمة يف البالد.

ومع ت�ساعد وترية الأحداث، ال�سيا�سية، وعزل حممد مر�سي، بات حزب الن�ر 
ال�سلفي والدع�ة ال�سلفية، يف مرمى نقد الإخ�ان، وه� ما دفع بالن�ر ال�سلفي، والدع�ة 

ال�سلفية ومريديها لأن يك�ن لهم وج�دهم ال�ا�سع يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي. 

الت�ا�سل  م�اقع  ال�سلفية يف  للدع�ة  الر�سمي  ال�س�ت  غياب  الرغم من  وعلى 
الجتماعي، فاإن اللجان الإلكرتونية للدع�ة ال�سلفية وحزب الن�ر، كانت وا�سحة يف 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، تبارز الإخ�ان وروؤاهم ال�سيا�سية بالنقد ال�سديد والهج�م 

ال�ا�سح.

وال�سلفية،  الإخ�انية  الإلكرتونية  اللجان  بني  م�سارعة،  كحلبة  الأمر  وبات 
ح�ل  مالحظات  وهناك  ال�سيا�سي،  م�قفه  �سحة  على  يربهن  اأن  طرف  كل  يحاول 

اخلطاب الإعالمي للدع�ة ال�سلفية يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي:

)- اخلطاب الإعالمي للدع�ة ال�سلفية وحزب الن�ر ال�سلفي، يف ث�به الر�سمي، 
يتجنب النقد ال�ا�سح وال�سريح لالإخ�ان يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، ويرتك هذه 
املهمة اإلى اللجان الإلكرتونية واأع�ساء احلزب، على خالف الإخ�ان الذين يكررون 

كثريًا تاأكيد خيانة الن�ر ال�سلفي للث�رة وارتكانهم اإلى الع�سكر.



محمود شعبان بيومي 

13 المسبــار

اإلى  ال�سلفية  والدع�ة  ال�سلفي  للن�ر  الإعالمي  اخلطاب  – كثريًا-  يركن   -(
تقييماتهم،  قد�سية  املتابع،  ي�ست�عب  حتى  لتحركهم،  الديني  الإطار  على  الرتكيز 

وروؤيتهم لل�اقع.

)- يختلف خطاب »اجلبهة ال�سلفية«، وهي كيان داعم ملحمد مر�سي وراف�ض 
اجلبهة  فخطاب  ال�سلفية،  الدع�ة  خطاب  عن  ال�سيا�سية،  وخلياراته  ال�سلفي  للن�ر 

مليء بالتقريع للن�ر ال�سلفي على م�قفه ال�سيا�سي.

)- تعتمد اجلبهة ال�سلفية –كثريًا- يف نقدها للخطاب الإعالمي للن�ر ال�سلفي، 
على �سرد امل�اقف ال�سابقة للن�ر من الإخ�ان وال�سلطة والنظام، للربهنة على ه�سا�سة 

م�قف الن�ر ال�سلفي و�سعف م�قفه.

العنوان الثالث: الخطاب الجهادي في مواقع التواصل 
االجتماعي

كان اأثر اخلطاب اجلهادي وا�سحًا يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي خ�س��سًا مع 
ا�صتداد وترية ال�صراع ال�صيا�صي داخل م�صر مع �صقوط نظام االإخوان؛ وقدرة تنظيم 
مر�سي  حممد  عزل  ومع  العراق،  يف  تذكر،  ع�سكرية  جناحات  حتقيق  على  الدولة 
ق�اعد  اإلى  الإعالمي اجلهادي  منه اخلطاب  ينطلق  الذي  الق�ي  ال�ازع  كان هناك 
الإ�سالميني يف كل مكان، وقدرته على احل�سد، بل على التجنيد اأي�سا، فهرول املئات 
من �سباب الإ�سالميني اإلى مناطق ال�سراع يف ليبيا و�سيناء و�س�ريا والعراق، ملبني 
للخطاب الإعالمي املطروح يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي املعرب عن حالة ال�ستياق 

اإلى هزمية الأنظمة ال�سيا�سية البعيدة من الأيدي�ل�جية الإ�سالمية.

الإخ�ان  �ساكلة  على  الإ�سالمي�ن  ارتكبها  التي  الأخطاء  اجلهادي�ن  اأغفل 
راغبني  غري  بحتة،  دينية  ب�سبغة  الإعالمي  خطابهم  وغلف�ا  الإعالمي،  وخطابهم 
جيدا  مناخا  �سنع  ما  وه�  جيدا،  ماآلته  يدرك�ن  �سيا�سي  نقا�ض  يف  ال�ل�ج  يف 
لراغبي التط�يع لهذا اخلطاب من �سباب الإ�سالميني الذين كان�ا يرون يف خطاب 
اجلهاديني، �س�اء تنظيم الدولة الإ�سالمية اأو تنظيم اأن�سار بيت املقد�ض، جناحًا لهم 
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يف ظل اإخفاق التجربة الدميقراطية التي هلل�ا لها يف م�سر، مع قدوم حممد مر�سي 
وا�ستطاع اخلطاب الإعالمي للجهاديني حتقيق بع�ض النجاحات نذكر منها:

)- ا�ستطاع خلق مناخ من النجاح، غرر به اأتباعه ومريديه، بل و�سع م�ساحة 
التجنيد للمزيد من ال�سغ�فني بن�سرة الإ�سالم يف م�سر والرقعة العربية كافة. 

)- برهن على قدرته على ال�فاء مبا يعد به الأتباع، فكلما خرج خطاب جهادي 
يتكلم عن ال�عد بالإجناز �سد الأعداء، يردون �سريعا بال�فاء بتلك ال�ع�د، وه� ما 

خلق حالة كبرية من امل�سداقية، لدى املتابعني للخطاب اجلهادي.

اأنه خرج  للغرب، وخ�س��سًا  )- كان اخلطاب الإعالمي للجهاديني »مفزعًا« 
بتهديدات، بعد قتل العديد من الأجانب يف العراق و�س�ريا ودع�ته اإلى مريديه اإلى 

الرتكيز يف الفرتات املقبلة على العمل ل�ستهداف الغرب داخل اأرا�سيه.

)- خلق اخلطاب الإعالمي اجلهادي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، �سريحة 
كبرية من الداعمني لهم، نكاية يف النظام ال�سيا�سي امل�سري خ�س��سًا بعد جتاوزات 

اجلي�ض يف �سيناء.

من  جديدة  �سرائح  اإلى  ال��س�ل  اجلهادي  الإعالمي  اخلطاب  ا�ستطاع   -(
ال�سارع امل�سري. على �سبيل املثال: حينما ن�سر اأن�سار بيت املقد�ض فيدي� كمني كرم 
الق�ادي�ض على ت�يرت، تابعه �سرائح كبرية من ال�سارع امل�سري، خا�سة ال�سباب، رغبة 

يف الت�سفي يف جتاوزات اجلي�ض يف �سيناء.

ظل  يف  احلرفية  من  عالية  درجة  للجهاديني  الإعالمي  اخلطاب  اأثبت   -6
ا�ستخدام التقنيات احلديثة والتكن�ل�جية، للتدليل على �سحة م�قفهم وبراعتهم يف 

تقدمي ر�سالتهم الإعالمية 
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الدين فوق كرسي الحكم... وقدسية الخطاب الديني

اأوًل: اخلطاب الديني يف مواقع التوا�سل: املنت�سرون وقطع الرقاب

اإن التنظيم الديني، اأيًا كانت اأيدي�ل�جيته، له احلق يف التطلع ال�سيا�سي، نح� 
ي�ستخدمه يف  الذي  اأو اخلطاب  بها،  ي�سعى  التي  الكيفية  النظر عن  بغ�ض  ال�سلطة، 
الت�جه نح� اجلمه�ر، ف�سال عن اأن التنظيم الديني ل يك�ن تنظيمًا �سيا�سيًا اإلَّ اإذا 
طالب مريديه واأع�ساءه بالت�سحية من اأجل املجتمع، فاإذا كان من متطلبات اجلماعة 
الدينية اأن ي�سحي الفرد بنف�سه، فحينذاك ت�سبح هذه اجلماعة مبثابة كيان اأو وحدة 
�سيا�سية. ويف هذا الإطار من النادر اأن تبقى اجلماعة الدينية كتجمع ديني �سرف، بل 

ل بد من اأن تتطلع اإلى ال�سلطة والنف�ذ)))(.

لكن مع و�س�ل الإخ�ان ومن دعمهم من مع�سكر الإ�سالميني اإلى �سدة احلكم 
عقب ث�رة �سعبية، ت�سلق�ا نتائجها، وانكب�ا يف �سفقات مع اجلي�ض، فيما �سمي بـ»فرتة 
الت�ا�سل  م�اقع  يف  الإعالمي  خطابهم  يف  الفكري  الت�جه  ظهر  الع�سكري«،  احلكم 
الجتماعي، �ساعيا اإلى بل�رة ثقافة »الطاعة املطلقة« و»الثقة املطلقة« يف خط�اتهم 
نح� املمار�سة ال�سيا�سية، من دون اللتفات حتى اإلى الختالفات التي ي�سمها التنظيم 
التيارات  من  والآليات  الفكر  املخالف يف  الطرح  ناهيك عن  الروؤى،  بني جنباته يف 
ال�سيا�سي  املفكر  قدميا  اإليه  ذهب  ما  ينتهج�ن  الإخ�ان،  وبداأ  الأخرى،  ال�سيا�سية 
ال�ستقرار  يخدم احلفاظ على  الدين  اأن  م�نتي�سكي� )689)-))))( من  الفرن�سي 
ال�ستقالل  فكرة  وا�ستئ�سال  احلاكم  اإطاعة  لفكرة  م�ساندته  خالل  من  الجتماعي 

لدى الأ�سخا�ض)))(.

الأردنية،  »الراأي«  �سحيفة  ال�سيا�سية،  العملية  يف  الديني  العامل  ت�ظيف  والدولة..  الدين  بني  العالقة  النجار،  اأحمد  �سريزاد   )(((
))/6/))0)، على الرابط التايل:

 http://m.alrai.com/article/6((908.html

)))( عبداجلبار نا�سر، الدين والدولة، م�قع املثقف، على الرابط التايل:
http://almothaqaf.com/index.php/religion-state/(96((.html
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ا�سطدم خطاب الإخ�ان الإعالمي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، مع طروحات 
التيارات ال�سيا�سية والليربالية التي كان لها الف�سل يف �سرارة الث�رة، وبات الطرفان 

يبتعدان كثريًا عّما يجب اأن يتفق�ا عليه لكتمال الث�رة.

على  واإ�سقاطها  الديني،  بالن�ض  اخلا�سة  التاأويالت  ا�ستح�سار  الإخ�ان  بداأ 
ال�اقع ال�سيا�سي، بداية من اعتبار اأن حممد مر�سي حينما كان مر�سحا لالنتخابات 
املناف�سة  يف  املطروحة  الأ�سماء  بقية  واأن  ال�حيد،  الإ�سالمي  املر�سح  ه�  الرئا�سية، 
ال�سيا�سية، هي �سخ�سيات علمانية بعيدة عن الإ�سالم وامل�سروع الإ�سالمي، مبن فيهم 
الرجل  وملا ل؟ فقد قرر  ال�سهري،  والقطب  ال�سابق،  الإخ�اين  الفت�ح،  اأب�  عبداملنعم 
عليها  تربى  التي  كافة  الفكرية  القناعات  على  والنقالب  التنظيم،  تاب�هات  ك�سر 

التنظيم طيلة ثمانني عامًا.

م�اقع  كانت  الديني،  بالن�ض  اخلا�سة  التاأويالت  ا�ستح�سار  من  وانطالقًا 
واإ�سقاطات  �سيا�سية  دللت  لها  بتف�سريات،  ال�قت  طيلة  تعج  الجتماعي  الت�ا�سل 
اإلى  ال�سيا�سي  باملعار�ض  والذهاب  الن�ض  عنق  يّل  يف  اإمعانًا  ال�سيا�سي،  ال�اقع  على 
اأو حتى  اأت�ن الهالك الدني�ي والأخروي، اإذا ما اأقدم على نقد اأو مهاجمة الرئي�ض 

القيادات الإخ�انية يف مكتب الإر�ساد.

وذهب التنظيم بالن�ض الديني اإلى اأق�سى اليمني يف حتريف معناه، فبات على 
�سبيل املثال م�سطلح ال�س�رى، يتم ا�ستخدامه، يف ت�ظيف القرار ال�سيا�سي وترويجه 
للراأي العام، واحلديث عن اأن قيادات التنظيم ل تخطئ لأنها تنتهج ال�س�رى يف اتخاذ 
القرار، واأن »ال�س�رى كلها خري« واأن »من اجتهد فاأ�ساب فله اأجر ومن اجتهد فاأخطاأ 

له اأجران«.

والي�سارية  الليربالية،  املعار�سة  �سد  التمرت�ض  اأراد  حينما  التنظيم  اإن  بل 
والعلمانية، ح�سد كل علماء ال�سلف امل�ؤيدين له، وعلماء الأزهر الداعمني له يف م�ؤمتر 
دع�ات  باأذنيه  ي�سمع  مر�سي  املعزول حممد  الرئي�ض  وجل�ض  ال�س�رية«،  الث�رة  »دعم 
الهالك على املعار�سني، وا�ستخدام الن�ض الديني يف ت��سيف حال املعار�سة، واأنها 

حتارب اهلل ور�س�له.
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ومع قع�د »اأهل الدين« اأو من نعت�ا اأنف�سهم باأهل امل�سروع الإ�سالمي على كر�سي 
احلكم، بات ما عداهم اإما ناق�ض الإميان اأو متاأرجحًا ما بني ال�سك واليقني. وبات 
الدين حم�س�رًا يف قب�سة الإخ�ان ال�سيا�سية، على الرغم من اإدراك العقالء منهم اأن 
اخلطاب املتطرف يف تقييم امل�قف �سيحقق نتائج كارثية. بدا يف النهاية اأن اجلميع 
كان يجب النتباه اإلى �سرورة حترير الدين من قب�سة ال�سيا�سة، لأن اأحدا يف التاريخ 
مل يكن ب��سعه ادعاء احلق املطلق يف النطق با�سم الدين، ومل يتمكن اأي عامل اأو ل�ن 

فكري اأو مذهبي من �سهر النا�ض جميعا يف ب�تقته)))(. 

ومع مرور ال�قت وعجز الإخ�ان عن حتقيق اإجناز �سيا�سي اأو اقت�سادي وا�سح، 
ي�ستطيع�ن من خالله الربهنة على �سالحية م�سروعهم ال�سيا�سية للبقاء يف ال�سلطة 
م�اجهة  يف  ومريديه  التنظيم  ديدن  ه�  املتطرف  الإعالمي  اخلطاب  بات  ط�ياًل، 
املعار�سة، وباتت م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، من في�سب�ك وت�يرت حافلة بت�سريحات 
من قيادات اإخ�انية اأو داعمة لالإخ�ان، تدع� اإلى قتل رم�ز املعار�سة، وخا�سة جبهة 
الإنقاذ، وغريها من الت�سريحات الأخرى، كت�سريحات �سف�ت حجازي »اللي ير�ض 
الري�ض مر�سي باملية هرن�سه بالدم«، ودع�ات اأ�ستاذ الأزهر حمم�د �سعبان بالقب�ض 
على قيادات جبهة الإنقاذ وقتلهم لأنهم يخلع�ن بيعة الرئي�ض امل�ؤمن »حممد مر�سي« 

من رقبتهم.

الدويل،  النقد  �سندوق  قر�ض  على  احل�س�ل  اإلى  مر�سي  حممد  �سعي  اإن  بل 
ن�سبة  واإن  ربا،  �سبهة  به  لي�ض  القر�ض،  اإن  بالق�ل:  ورم�زهم  الإخ�ان  داعم�  قابله 
الإخ�ان(  الرب )مفتي  وانربى عبدالرحمن  اإدراية.  �س�ى م�ساريف  ما هي  الفائدة 

بالدفاع وال�ست�سهاد بن�س��ض دينية باعتباره لي�ض حراما)))(.

وا�ستخدام  ال�سيا�سية،  والعملية  ال�سيا�سة  يف  الديني  العامل  ت�ظيف  واأ�سبح 
ذلك يف اخلطاب الإعالمي لالإخ�ان والإ�سالميني يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، ما 

)))( يا�سر الزعاترة، ا�ستخدام الدين يف ال�سيا�سة.. اأم ال�سيا�سة للدين؟، م�قع اجلزيرة نت، ))/6/))0) على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/sx(Bpr

)))( علماء اإخ�ان يرون عدم حرمة قر�ض النقد الدويل، العربية، م�قع العربية، )) اأغ�سط�ض )اآب( ))0)، على الرابط التايل:
 http://www.alarabiya.net/articles/((((((/((/08/(0((.html
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ه� اإل »ا�ستغالل« للدين من اأجل هدف دني�ي مل ياأت الدين لأجله، بل كان دائمًا ي�ؤكد 
الإميان والبتعاد عن مغريات احلياة)))(. 

التدليل  الت�ا�سل الجتماعي، حني  الإ�سالمي وا�سحًا يف م�اقع  التاريخ  وكان 
على �سحة م�قف الإخ�ان جتاه الأحداث، ففي اأحداث مكتب املقطم ال�سهرية التي 
تظاهر فيها)6)(بع�ض رم�ز الق�ى ال�سيا�سية، اعرتا�سًا على �سرب ال�سحفيني اأمام 
خرجت  اإخ�انية،  عنا�سر  على  البلطجية  اعتداء  التظاهر  وتخلل  الإر�ساد،  مكتب 
تاأويالت دينية مل�اقع تاريخية، فقيادي اإخ�اين ن�سر على �سفحته يف م�قع الت�ا�سل 
الجتماعي: اإن اأحداث املقطم هي ذاتها تفا�سيل �سلح احلديبية، الذي حدث يف العام 
اخلام�ض من الهجرة، واأن فتح مكة قد اقرتب، وعلى الإخ�ان ال�ستعداد لذلك جيدًا، 
�ساع على م�ساحات  الإ�سالمي،  التاريخ  انطالقا من  الرجل لالأحداث  تف�سري  اإن  بل 
لالأحداث  روايته  وتداول�ا  والإ�سالميني،  الإخ�ان  من  عري�سة  قطاعات  لدى  كبرية 

باعتبارها م�سلَّمًا واأمرًا حقيقيًا)))(.

وجمل�ض  حمم�د  حممد  كاأحداث  امل�سرية،  الث�رة  يف  مف�سلية  اأحداث  يف 
ال�زراء وما�سبريو، عجت امل�اقع الجتماعية بروؤية الإخ�ان ال�سلبية جتاه الأحداث، 
وه� ما اأحدث -تبعًا لذلك- فج�ة كبرية بني التنظيم والق�ى املدنية كافة، وما عرف 
بعد ذلك مب�قف الق�ى ال�سيا�سية من تن�سل الإخ�ان من دعمهم يف حممد حمم�د، 

واأن الإخ�ان باع�ا الث�رة يف تلك الأحداث.

زد على ذلك اأن الإخ�ان كان�ا طيلة ال�قت، بعيدين متام البعد عن ا�ستخدام 
�سالح التكفري يف حق املخالفني، وا�ستهر عن الإخ�ان و�سطية م�سروعهم ال�سيا�سي ذي 
اخللفية الإ�سالمية، لكن مع ول�جهم معركة احلكم، بات اخلطاب التكفريي ه� ل�سان 
الجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  يف  املعار�سني،  جتاه  التنظيم  من  معق�لة  �سرائح  حال 

)))( �سريزاد اأحمد النجار، العالقة بني الدين والدولة، مرجع �سابق. 

)6)( »اأحداث مكتب الإر�ساد«، م��س�عة ويكيبيديا على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/((hl(g

)))( عز الدين دويدار وروؤيته لالأحداث، على الرابط التايل: 
https://www.facebook.com/dir.ezzeldeen/posts/((6((9((((999(((
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ل  ثم  ومن  وا�سح،  ه�  كما  �سيا�سيًا  �سراعًا  الأمر  كان  اإن  تدري  ل  املعار�سة  وباتت 
ال��سط  يف  الدين  ملكانة  جليا  التنظيم  لإدراك  ولكن  التكفري،  عن  للحديث  جمال 
الجتماعي، كان الن�ض الديني يف ت��سيف و�سع املعار�ض، من الدين ومن »الرب«، 
لي�ستطيع بعد ذلك التنظيم من خالل امل�اقع الجتماعية ذبح معار�سيه من دون اأن 
ي�ستطيع�ا جماراة اخلطاب التنظيمي يف النقا�ض، وخ�س��سًا اأنه ي�سف حالهم باآيات 
من القراآن، وبات الت�ساوؤل وا�سحًا: هل التكفري هنا ه� تكفري ديني عقدي حم�ض؟ 
اأم تكفري �سيا�سي خال�ض؟ اأم تكفري تتداخل فيه معطيات الثنني معًا؟ وكان جليًا اأن 
اأو  اإلى و�سم املعار�سني بن�اق�ض عقدية  الأقل  اأو على  التكفري  اإلى  الإخ�ان يلج�ؤون 

اأخالقية، من اأجل التغلب عليهم والتغلب على الإخفاق ال�سيا�سي)8)(.

ثانيًا: قد�سية الرمز الديني

الإخ�ان  مدر�سة  من  بداية  الإ�سالمية  احلركة  ت�ستعني  اأن  البديهي  من  كان 
املمار�سة  الدع�ية يف  ورم�زها  ال�سرعية،  برم�زها  الإ�سالمية  واجلماعة  فال�سلفيني 
العمل  يف  منهك�ن  كلهم  والثالث  والثاين  الأول  ال�سف  وقيادات  ل  ومل  ال�سيا�سية 
العمل  الإ�سالمية  ال�سرعية  الرم�ز  اقتحام  الطبيعي  من  كان  ثم  ومن  ال�سيا�سي؟ 
ال�سيا�سي، واأعني هنا بالرم�ز ال�سرعية، تلك املعنية بدرا�سة العل�م ال�سرعية، �س�اء 
اأولئك  اأو حتى  من حيث التخ�س�ض كاأ�ساتذة الكليات ال�سرعية يف الأزهر وخالفه، 
الذين اأ�سند اإليهم التنظيم م�س�ؤولية التفقه يف الأم�ر الفقهية ليك�ن�ا مرجعية �سرعية 
الأمر  وهذا  الفقهية،  م�سائلهم  يف  اإليهم  يرجع�ن  النا�ض،  وعامة  التنظيم،  لأفراد 
معل�م عند تنظيم الإخ�ان حتت م�سمي »ق�سم الدع�ة« ويهتم بتخريج رم�ز �سرعية 

تت�لى اأم�ر الدع�ة واخلطابة يف امل�ساجد.

من  كان  كامل،  ب�سكل  ال�سيا�سي  العمل  على  والإ�سالمي�ن  الإخ�ان  انفتح  وملا 
لتمرير  ت�ظيفهم  اأو  ال�سيا�سي،  العمل  ال�سرعية، يف  الرم�ز  تلك  ا�ستخدام  الطبيعي 
الر�سائل ال�سيا�سية اإلى املجتمع، �س�اء من خالل ا�ستخدام املنابر الدع�ية يف امل�ساجد 

)8)( خالد الدخيل، مراجعات لل�هابية: التكفري بني الديني وال�سيا�سي، جريدة احلياة، 8) �سبتمرب )اأيل�ل( ))0)، على الرابط املخت�سر 
التايل: 

http://goo.gl/USy(eJ
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واخلطب والق�افل الدع�ية يف امل�ساجد، اأو من خالل الكتاتيب يف القرى واملدن. 

الرم�ز، و�سعية  لتلك  بات  ال�سيا�سي،  العمل  ال�سرعية يف  الرم�ز  اندماج  ومع 
جمتمعية لدى التنظيم اأقرب اإلى »التقدي�ض«. وبغ�ض النظر عن ال�ستغراق يف اأبعاد 
اإعالميًا  يعرف  ما  اأو  الديني،  الرمز  اأو  ال�سرعية،  الرم�ز  و�سعية  اأن  اإل  الكلمة، 
بـ»رجل الدين«، باتت لها جاللها، وقيمتها التي حت�سنها من نقدها اأو ل�مها اأو حتى 
مراجعتها فيما ت�س�قه من �سرود فقهية اأو �سروح دينية للم�اقف ال�سيا�سية املختلفة، 

اأو حتى اإ�صقاط اأحكام فقهية على املخالفني.

للن�ض  النابعة من فهمهم  ال�سرعية  الرم�ز  لهذه  الفقهية  القناعات  اأ�سبحت 
اإن الإخ�ان حينما  الديني، هي التي تر�سم اخلط ال�سيا�سي، للتنظيم الديني، حتى 
و�سع�ا برنامج حزب احلرية والعدالة، �سّمن�ا برنامج احلزب مادة خا�سة مبراجعة 
ال�سعب، من جانب جلنة من  الدولة متمثلة يف جمل�ض  التي ت�سدرها  الق�انني كافة 
كبار العلماء، وكانت ب�سمة الرم�ز الدينية لدى الإخ�ان وا�سحة يف و�سع تلك املادة.

اأن غلب  اإلى احلكم،  ولذلك، فكان من خطايا الإخ�ان الكربى بعد و�س�لهم 
الأ�سا�سية  العقبة  وكانت  لل�سلطة.  والحتكاري  الإق�سائي  الطابع  �سيا�ساتهم  على 
فقدان الثقة بني اجلماعة والفرقاء ال�سيا�سيني بعد و�س�لها لل�سلطة، وكان اخلطاب 
الديني، للرم�ز الدينية ذا تاأثري وا�سح يف ذلك، كم�ؤمتر دعم �س�ريا وح�س�ر الرم�ز 

الدينية بج�ار مر�سي على �سبيل املثال ل احل�سر)9)(. 

يف جانب اآخر من ال�س�رة، يقدم الرمز الديني للتنظيم، وخ�س��سًا يف الإخ�ان 
ت�س�ره عن ق�سايا ج�هرية يف �سلب امل�سروع ال�سيا�سي لأي حركة �سيا�سية ت�سعى اإلى 
تاأ�سيل مفه�م الدولة املدنية حتى تلك التي لها خلفية اإ�سالمية، ومع ح�سانة م�قع 
عن  مغل�طة  ت�س�رات  الرمز  هذا  يقدم  الإ�سالمية،  التنظيمات  لدى  الديني  الرمز 
ق�صايا مثل تر�صح املراأة للرئا�صة واملوقف من االأقباط، والتعددية احلزبية واملوقف 

)9)( خليل العناين، نقطة حتول: �صقوط حكم االإخوان وم�صتقبل االإ�صالم ال�صيا�صي، االأهرام الرقمي، ) اأكت�بر )ت�سرين الأول( ))0)، 
على الرابط التايل: 

 http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=((9(6((&eid=(((
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من اأ�سحاب الأفكار ال�سيا�سية املختلفة كالي�سار والليربالية، بل، اإن تلك الجتهادات 
ت�سبح بعد ذلك »دينًا« يتبناه اأع�ساء التنظيم يف م�اجهة اخل�س�م)0)(. 

اأ�سف اإلى ذلك -على �سبيل املثال- اأن الرمز الديني وروؤاه الفكرية يف ت��سيف 
ت��سيف  اإلى  �سريعًا  يهرع  احلاكمة،  الأنظمة  وبني  بينه  القائم،  ال�سيا�سي  ال�سراع 
ظل  يف  اإنه  حتى  مهددًا،  بات  الإ�سالم  واأن  بحتًا،  دينيًا  �سراعًا  باعتباره  ال�سراع 
اأن  الفرتة  الرم�ز يف هذه  لتلك  الديني  كان اخلطاب  تروؤ�ض حممد مر�سي احلكم، 
الق�ى غري الإ�سالمية والعلمانية والليربالية حتارب الإ�سالم والرئي�ض امل�ؤمن، حتى 
بعد الإطاحة مبحمد مر�سي، من �سدة احلكم ومع اتفاقنا والت�سليم مبا يحدث على 
اعتباره ا�سطهادًا �سيا�سيًا، وا�سحًا �سد الإخ�ان، اإل اأن الإخ�ان عادوا مرة اأخرى، 
واأكدوا يف خطابهم الإعالمي اأنها حرب على الإ�سالم)))(، وما ه� ذو �سلة. فالرمز 
الديني لدى التيارات الإ�سالمية اجلهادية �س�اء تنظيمات م�سلحة مثل تنظيم الدولة 
اأو اأن�سار بيت املقد�ض اأو اأجناد م�سر اأو اأن�سار ال�سريعة اأو ب�ك� حرام، اأو غريها من 
التنظمات اجلهادية التي تركت ال�سالح لأ�سباب �ستى، كتنظيم اجلهاد يف م�سر اأو 
اجلماعة الإ�سالمية، ه� الذي ير�سم القناعات الفقهية التي على اإثرها يتم التعامل 
مع اخل�سم، فالأمر يتعدى التكفري اإلى و�سع احلد النهائي حلياة اخل�سم، اإما اإراقة 
الدماء، با�سم الن�ض الديني اأو ا�ستتابته وجتنيده لل�سف بعد اإعالنه الت�بة والرغبة 

يف العمل لالإ�سالم)))(.

تبقي الإ�سارة اإلى اأن الرمز الديني، بل القيادة الدينية للتنظيم، �س�اء الإخ�ان 
اأو غريها من التنظيمات الإ�سالمية الأخرى، ل يقع اإطالقا حتت طائلة امل�ساءلة اأو 
العتاب اأو النقد اأو املراجعة، �س�اء خلطابه الإعالمي اأو الديني يف التناول الإعالمي 
يرى  التنظيمي  ال�سف  كان  ول�  مريديه حتى  من  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  له يف 

)0)( ب�سري امل�مني، الإخ�ان بني اأزمة اله�ية وجدلية الدولة، وكالة عجل�ن الإخبارية، )/)/))0)، على الرابط التايل:
 http://ajlounnews.net/index.php?module=participations&c_id=&id=((9(

)))( م�سر ومتييز ال�سراع.. الإ�سالم اأم الإ�سالمي�ن، م�قع اخلالفة، ) فرباير )�صباط( ))0)، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/zKF(X(

)))( عبداهلل عبدالرحيم الأ�سدي، جذور الإرهاب الإ�سالمي، م�قع احل�ار املتمدن، )/))/))0)، على الرابط التايل:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=((((6( 
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عك�ض ما يطرحه هذا الرمز من روؤى دينية، واإذا ما مت ت�جيه النقد له على �سفحات 
امل�اقع الجتماعية، تخرج جحافل الداعمني للدفاع عنه بكل الطرق امل�سروعة وغري 

امل�سروعة. 

ثالثًا: دور املراأة املوؤدجلة يف عامل التوا�سل الجتماعي

يناير، قدرتهن  ث�رة  بعد  امل�سلمات،  التنظيمية لالأخ�ات  املكت�سبات  اأحد  كان 
الإدارية،  باملنا�سب  يتعلق  فيما  التنظيمية  تطلعاتهن  لبع�ض  التنظيم  تط�يع  على 
وحتى تلك التنظيمات اأو احلركات اأو الأفكار ذات ال�سبغة ال�سلفية، ا�ستطاعت املراأة 
داخلها النطالق نح� التحرك باأريحية داخل التنظيم، فظهر يف الدع�ة ال�سلفية دور 
املراأة وا�سحًا يف حزب الن�ر ال�سلفي ويف اجلبهة ال�سلفية ويف غريهما من التكتالت 

الأخرى ذات ال�سبغة الإ�سالمية)))(.

مقبواًل،  االجتماعي  التوا�صل  عامل  يف  املراأة  ن�صاط  بدا  االأحداث  تطور  ومع 
لالأخ�ات  وا�سح  دور  ال�سرعي، فظهر  وحتى  وال�سيا�سي  الجتماعي  النفتاح  يف ظل 
امل�سلمات على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، واأ�سبحن �ساحبات روؤية حتليلية وا�سحة 
التنظيمات  الإناث من  اأو  الذك�ر  �س�اء  املتابعني  ولهن قطاع عري�ض من  لالأحداث، 
والتط�عي،  والجتماعي  ال�سيا�سي  العمل  يف  ق�يات  فاعالت  واأ�سبحن  الإ�سالمية، 
واأ�سبح لهن منابر اإعالمية من �سفحات على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، يربزن من 

خاللها هذا الن�صاط)))(.

بل �سعى الإخ�ان اإلى نفي التهامات امل�جهة اإليهم بتهمي�ض دور املراأة، وقام�ا 
بعقد م�ؤمترات للمراأة بعد الث�رة وتر�سيح العديد من الن�ساء يف الربملان، واأ�سبحت 
العنا�سر الن�سائية م�س�ؤولة عن جلان خمتلفة داخل التنظيم، ومن هنا برز وج�دهن 

)))( رويرتز، الأخ�ات امل�سلمات يف طليعة امل�سهد، ))/))/))0)، على الرابط التايل: 
http://ara.reuters.com/article/idARAKBN0JT((((0((((((

ي�ني�   (( الإ�سالمية،  احلركات  ب�ابة  من�ذجًا،  والإخ�انيات  ال�سلفيات  ال�سيا�سة...  ال�ساحة  ودخ�لهن  الإ�سالمية  التيارات  ن�ساء   )(((
)حزيران( ))0) على الرابط التايل:

 http://www.islamist-movements.com/((80
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على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي)))(.

وا�ستعان التنظيم بـ»الأخ�ات امل�سلمات« يف مناه�سة النظام ال�سيا�سي احلايل، 
بع�ض  واإدارة  الأر�ض،  على  ال�سيا�سي  احلراك  اإدارة  يف  كبرية  �سالحيات  ومنحهن 

املنابر الإعالمية على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي)6)(.

اإلسالم السياسي وبعث جديد

اأوًل: اإعادة ترجمة روؤية الإ�سالميني لالإعالم 

الأخرى  الإ�سالمية  واملدار�ض  الإخ�ان،  مت�سمنني  الإ�سالميني  تبل�رت خطايا 
كافة، التي اتخذت من ال�سيا�سة ن�ساطا بعد ث�رة يناير، يف تعاملها مع م�اقع الت�ا�سل 
�سبيل  –على  الإخ�ان  خطاب  فخرج  ال�ستعالئية،  الأ�س�لية  ثقافة  يف  الجتماعي، 
املثال- ف�قيا بامتياز، يقدم ر�سالة اإعالمية مفادها اأن الطرح ال�سيا�سي –خا�ستهم- 
ه� اخلال�ض من امل�ساكل ال�سيا�سية كافة، التي مير بها املجتمع. وانطالقا من ذلك، 
م�اقع  يف  �سخما  اإعالميا  �سخبا  النه�سة«،  بـ»م�سروع  �سمي  ملا  تد�سينهم  �سحب 
الت�ا�سل الجتماعي باعتباره، مبعث الفخر لكل ال�طنيني املخل�سني واأن على اجلميع 
تبنيه والإعالء من �ساأن هذا امل�سروع لت�سمنه حل�ل تكفي لع�سرات الأع�ام املقبلة، 

للم�ساكل كافة، التي يعاين منها املجتمع.

وعلى الرغم من اأن الإ�سالميني وخطابهم ال�سيا�سي كان حمط نقد خ�سم يف 
و�سائل الإعالم فيما بعد الث�رة، و�سل الأمر اإلى التخ�يف من الإ�سالميني. وقد كان 
وا�سحا م�سلك بع�ض و�سائل الإعالم يف الرتهيب، من امل�سروع اخلا�ض بالإ�سالميني 
يف  غاية  كان  ذلك  م�اجهة  يف  الإ�سالميني  فعل  رد  اأن  اإل  ال�سيا�سي،  العمل  يف 
التعقيد)))(. دفع التنابز الإعالمي جتاه الإ�سالميني، وتطرف بع�ض الروؤى يف تقييم 

)))( الأخ�ات امل�سلمات.. دور املراأة يف م�سر، م�قع اجلزيرة. نت، )/)/))0)، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/Y(Z0(B

)6)( يف م�سر: الإخ�ان ت�ستعني باملراأة يف م�اجهة ال�سلطة، )) ني�ز، )) دي�سمرب )كان�ن الأول( ))0)، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/kABYP(

)))( ع�سام زيدان، كيف يخاطب الإ�سالمي�ن الإعالم، الأل�كة الثقافية، ))/)/))0)، على الرابط التايل:
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م�قف الإ�سالميني من امل�سهد ال�سيا�سي، اإلى جل�ء الإ�سالميني اإلى املدر�سة ذاتها يف 
جمابهة النقد امل�جه اإليهم)8)(.

بل بدا الإ�سالمي�ن يف تعاطيهم، مع ما يطرح يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، يف 
م�قف رد الفعل، ينتظرون ما يقال، ثم يت�جه�ن اإلى اخل�سم ال�سيا�سي اأو الإعالمي، 
متطرفة  و�سخ�سيات  روؤى  ت�سدر  اإلى  النهاية  يف  اأدى  مما  نف�سها،  بال�ترية  بالنقد 
اإعالمي  �سرف  ميثاق  بتبني  اخلا�سة  كافة،  الدع�ات  وتال�ست  الإ�سالمي،  للم�سهد 

حمايد يخدم ال�طن على ح�ساب احلزبية اأو الأيدي�ل�جية)9)(.

حتى اإن و�سائل الإعالم ، املح�س�بة على الإ�سالميني، التي ت�سدر من الغرب، 
اإ�سالمية جهادية مبعدة من بالدها، للرد على ما يثار يف  بداأت يف ا�ست�سافة رم�ز 
الإعالم وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي ح�ل الإ�سالميني وم�اقفهم ال�سيا�سية املختلفة، 
حتى باتت منابر اإعالمية ت�سدر من الغرب، مرتعا جلهاديني وروؤى متطرفة دفعت 
ه�ؤلء  ظه�ر  متنع  ق�انني  ا�ست�سدار  حماولة  اإلى  املثال-  �سبيل  -على  بريطانيا 
اجلهاديني على �سا�سات القن�ات التي ت�سدر من الغرب، �س�اء كانت قن�ات اإ�سالمية 

اأو غربية)0)(.

زد على ذلك، اأن م�اقع الت�ا�سل الجتماعي كانت تعج طيلة ال�قت بتف�سريات 
تيار  على  حم�س�بة  واإ�سالمية  ودينية  �سيا�سية  رم�ز  من  تخرج  لالأحداث،  �سطحية 
الأم�ر،  لفهم  كمرجع  التنظيمي  ال�سف  داخل  اعتمادها  يتم  ال�سيا�سي،  الإ�سالم 
بالإ�سافة اإلى غياب التخ�س�سية الفكرية اأو القت�سادية اأو حتى ال�سيا�سية لدى الكثري 
من الإ�سالميني، وقدرة التنظيم، �س�اء الإخ�ان اأو غريه من التنظيمات الأخرى، على 

 http://www.alukah.net/culture/((6(9/0

)8)( املرجع ال�سابق.

)9)( خباب احلمد، الإعالم الإ�سالمي م�سكالت يف خط امل�اجهة، م�قع امل�سلم. نت، على الرابط التايل:
http://www.almoslim.net/node/((((((

اأكت�بر )ت�سرين الأول(  )0)( بريطانيا تقرتح �سن ق�انني ملنع املتطرفني الإ�سالميني من الظه�ر على القن�ات، بي. بي. �سي. عربي، ) 
))0)، على الرابط التايل الرابط: 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/-((09(0/(0/(0((britain-extremists-tv-bar-social-media
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تاأهيل رم�ز متخ�س�سة تقدم خطابًا متزنًا لالأع�ساء التنظيميني قبل العامة)))(.

لبع�ض  تناوله  الإعالم اخلا�ض يف م�سر يف  الرغم من اجلزم بتطرف  وعلى 
الإخ�اين  اإ�سماعيل )القيادي  اأب�  فاإن حازم �سالح  بالإ�سالميني،  الق�سايا اخلا�سة 
الإ�سالميني  اأن  اإدراك  اإلى  املتابعني  من  الكثري  دفعت  فعل  ردود  له  كان  ال�سابق(، 
برمتهم غري قادرين على قراءة امل�سهد والقدرة على اإدارة املعركة مع الإعالم بحرفية 
عالية، فلجاأ الرجل اإلى ح�سار مدينة الإنتاج الإعالمي بدع�ى رف�سه ملا يتم بثه يف 
القن�ات، ومت الرتويج لهذا العت�سام على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي باعتباره ن�سرًا 
واأولى حلقات التمكني لالإ�سالميني �سد الإعالم ، وه� ما خلق حالة من اجلفاء الكبري 
بني املتخ�س�سني يف جمال الإعالم والإ�سالميني،وبات معه املناخ مت�افرًا ملزيد من 

التطرف يف التناول الإعالمي لكال الطرفني)))(.

الإخ�ان  اعت�سام  �ساحب  الذي  الإعالمي  اخلطاب  اإلى  الإ�سارة  جتدر  هنا 
ومريديهم من الإ�سالميني يف ميدان رابعة العدوية، وما كان ُيقال على من�سة رابعة، 
وكيف اأن�سئت ال�سفحات الإعالمية املتعددة على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، لتربر 
ما يقال، وُتربز ما يقال وتن�سره باعتباره خطابًا ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من 

خلفه، على الرغم من حتذيرات جمة خرجت من هنا وهناك.

ومفرقًا،  منفرًا  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  يف  الإ�سالمي  اخلطاب  كان  لذا، 
معار�سة  اإلى  ي�سعى  من  لكل  الرقاب،  يقطع  الذي  بال�سيف  اأ�سبه  النهاية  بدا يف  بل 
الطرح الإ�سالمي. ومن ثم، فحاجة اخلطاب الإ�سالمي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 
واملنظمات، ف�ساًل عن  �ساأن ترميم املجتمعات  �ساأنه  باتت مهمة جدًا،  الرتميم  اإلى 
الندماج  اإلى  وال�سعي  الإعالمي،  التناول  من  والتنظيمية  الفكرية  القناعات  انتزاع 
�سباب  لدى  كبرية  قطاعات  يف  خ�س��سًا  وال�ستعالء،  الف�قية  من  بعيدًا  املجتمعي 
التنظيمات الإ�سالمية، والتي دائمًا ما يت�سمن حمت�ى خطابها الإعالمي يف م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي، ن�س��سًا قطعية مب�اقفها العقدية اأو حتى ال�سيا�سية من الآخر، 

)))( خباب احلمد، الإعالم الإ�سالمي.. م�سكالت يف امل�اجهة، م�قع امل�سلم. نت، مرجع �سابق. 

)))( عالء حمم�د �سامي، الإعالم امل�سري و�سيطنة الإ�سالميني، م�قع امل�سلم. نت، على الرابط التايل: 
http://www.almoslim.net/node/((6(((
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�س�اء املختلف يف الفكر اأو حتى املختلف يف الدين، وهذا ما ت�سبب يف فج�ة كبرية يف 
املجتمع. 

زد على ذلك، اأن اخلطاب الإ�سالمي يف امل�اقع اخلا�سة بالت�ا�سل الجتماعي 
بات يف حاجة اإلى حتمل امل�س�ؤولية جتاه املجتمع، واأن يك�ن خطابه بعيدًا من النتقامية 
ال�سيا�سية، واأن ي�سعى دائمًا اإلى الحت�اء ل الربهنة على �سحة امل�قف ال�سيا�سي، ول� 

على ح�ساب التقارب الث�ري)))(.

ثانيًا: من له احلق يف رقابة اأداء الإ�سالميني الإعالمي؟

احلراك  ا�ستطاع  يناير«،  »ث�رة  وجناح  م�سر،  يف  الث�رية  احلركة  تفجر  مع 
طيلة  ال�سيا�سي  امل�سهد  لزمت  التي  املقد�سة،  التاب�هات  من  املزيد  ك�سر  الث�ري 
ال�سن�ات املا�سية، ف�ساًل عن حالة النفتاح الكبرية على امل�ست�يات كافة، �س�اء الفكرية 
اأو العقدية، التي مرت بها البالد. كل ما �سبق، قل�ض من قب�سة التنظيمات الدينية 
-ويف القلب منها الإخ�ان- على عنا�سرها يف متددهم الإعالمي يف م�اقع الت�ا�سل 
الجتماعي. واعترب الإخ�ان وغريهم من الإ�سالميني انت�سار العنا�سر الإ�سالمية يف 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي ملقارعة الأفكار الأخرى ومناطحتها احلجة باحلجة، اأمرًا 

يفيد متا�سك التنظيم ولي�ض العك�ض.

ومع تالحم الأحداث وتتابعها بعد الث�رة، تال�ست ب�سكل كبري الرقابة التنظيمية 
على ما يقدمه اأع�ساء التنظيم يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي. فبعد اأن كان التنظيم 
-واأق�سد هنا الإخ�ان وغريه بطبيعة احلال من اجلماعات الإ�سالمية- يتكلم بل�سان 
يف  البطل  هي  والأحداث  امل�اقف  تاأويالت  باتت  كافة،  لأع�سائه  واحد  وبيان  واحد 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، وتال�ست معها قدرة التنظيم على �سبط اإيقاع اخلطاب 

الإعالمي لأتباعه يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.

بل اإن التطرف يف الطرح كان يالقي دعمًا من التنظيم، على اعتبار اأن ذلك 
ير�سخ قدرة التنظيم على �سحق اجلميع، وال�ق�ف بق�ة اأمام اأية اأفكار اأو طروحات 

)))( عا�سم زيدان، كيف يخاطب الإ�سالمي�ن و�سائل الإعالم؟ مرجع �سابق. 
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خمالفة للطرح املعلق يف رقبة التنظيم)))(.

ومع ارتفاع �س�ت الإعالم ، والإعالم الإ�سالمي امل�ساد له يف النقد ال�سيا�سي، 
وه�  ال�سيا�سة،  الإ�سالميني  يالعب  الذي  ال�سيا�سي  كاحلزب  امل�سري،  الإعالم  بدا 
ما دفع الإ�سالميني اإلى تبني خطاب متطرف يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، ت�سمن 
تقريع الإعالميني والتهكم عليهم والنب�ض يف خ�س��سياتهم، والرتويج لأكاذيب ح�لهم 
باعتبارهم  باالإ�صالميني  اخلا�صة  ال�صفحات  اأو�صاط  بني  كبريًا  رواجًا  بع�صها  لقي 
ا�ستخدام  يج�ز  �سفيهًا،  اإعالمًا  يرونه  الذي  الإعالم  يخ��س�ن معركة مقد�سة �سد 

الأدوات كافة، امل�سروعة والال�سريفة، يف جمابهته)))(.

ويف ظل ازدياد ال�سراع ال�سيا�سي، تال�ست اأية اإمكانية للرقابة على امل�سم�ن 
املقدم يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، �س�اء من جانب الدولة يف �سكلها الر�سمي، اأو 
املعنية  ال�سعبية  الكيانات  خالل  من  حتى  اأو  الر�سمية  الدينية  امل�ؤ�س�سات  خالل  من 
وانتهى  ال�سيا�سي،  ال�سراع  من  بعيدًا  �سادقًا،  الإعالمي  اخلطاب  على  باحلفاظ 
على  القب�ض  خالل  من  الدولة  بها  تق�م  التي  الأمنية،  املعاجلة  اإلى  برمته  الأمر 
بع�ض الأ�سخا�ض املح�س�بني على الإ�سالميني، واتهامهم باإدارة �سفحات على م�اقع 

الت�ا�سل الجتماعي ذات حمت�ى يناه�ض متا�سك الدولة ويروج لالإ�ساعات.

ح�له  املريدين  جتميع  على  وقدرته  الديني  اخلطاب  رواج  اأن  تاأكيد  بقي 
وح�سم املعارك ال�سيا�سية، �س�اء يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي اأو غريها من امل�اقع 
النهج نف�سه يف حماربة، الآخر،  انتهاج  اإلى  ال�سيا�سية  الإلكرتونية، دفع باخل�س�مة 
اإلى  احلكم،  �سدة  اإلى  و�سل  وبعدما  مر�سحا  كان  حينما  ال�سي�سي  عبدالفتاح  فلجاأ 

ا�ستخدام اخلطاب الديني لتجميع الفرقاء ح�له)6)(.

)))( مي�سيل كيل�، ماأزق يتحدى الإ�سالميني، م�قع العربية، ) يناير )كان�ن الثاين(، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/CbJxlm 

)))( �سحاتة ع��ض، الإعالم امل�سري.. اأزمة بني�ية اأم مرحلة عابرة؟ مركز اجلزيرة للدرا�سات، )) ي�ني� )حزيران( ))0)، على الرابط 
التايل:

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/(0((((0((((9((((6(/0(/(0((.htm

)اأيار( ))0)، على  ماي�   9 ال�سابع،  الي�م  ب�سالحهم، �سحيفة  الإ�سالميني  ت�ؤكد جناحه يف م�اجهة  ال�سي�سي  ت�سريحات  رويرتز:   )(6(
الرابط املخت�سر التايل:
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ثالثًا: دور موؤ�س�سات الإ�سالم الر�سمية: الأزهر والأوقاف

الأزهر  دور  تال�سى  يناير،  ث�رة  اأعقبت  التي  ال�سيا�سية  ال�سي�لة  حالة  يف ظل 
يف  منه،  املتطرف  خا�سة  لالإ�سالميني،  الإعالمي  اخلطاب  م�اجهة  يف  والأوقاف 
الر�سميتني كافة، متلخ�سة  امل�ؤ�س�ستني  الت�ا�سل الجتماعي، وباتت حماولت  م�اقع 
علماء يف  اأو  اأزاهرة  ل�سي�خ  قافلة هناك  اأو  املتطرفة  الأفكار  يحارب  هنا  م�ؤمتر  يف 
م�اقع  خط�رة  ح�ل  النا�ض  يف  لتخطب  واملدن  القرى  بع�ض  اإلى  تذهب  الأوقاف، 

الت�ا�سل الجتماعي، يف خطاب تقليدي ل ي�سمن ول يغني من ج�ع.

اأمام  ال�ق�ف  على  بالعمل  امل�ؤ�س�ستني  تطالب  التي  ال�سيحات  تزايد  ومع 
على  واإ�سقاطها  الديني،  للن�ض  الن�سية  والتاأويالت  الإعالم  يف  ال�سائد  اخلطاب 
امل�سهد ال�سيا�سي يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي مل جتد م�ؤ�س�سة مثل الأوقاف �س�ى 
ا�ستخدام �سيف القان�ن، يف م�اجهة الرم�ز الدينية التي ت�سيطر على امل�ساجد ومترر 
من خالل املنابر ما تريد من روؤى فكرية مت�سابكة ومعقدةـ�بع�سها معقد ايل ق�اعد 
فلجاأت  الجتماعي،  بالت�ا�سل  املعنية  كافة  امل�اقع  يف  ذلك  بعد  لتنت�سر  التنظيم، 
الأوقاف اإلى فر�ض �سيطرتها على امل�ساجد من خالل تعيني اإمام وخطيب وعامل لكل 
م�صجد، يتبعها يف االإدارة ويتولى تبني اخلطاب الديني املنوط بالوزارة تقدميه اإلى 

�سرائح املجتمع العمرية املختلفة)))(. 

ل  جعلها  لل�زارة  املالية  امل�ارد  عجز  فاإان  الفكرة،  جنابة  من  الرغم  وعلى 
ت�ستطع اأن ت�سم لإداراتها املختلفة �س�ى )0)( األف م�سجد على م�ست�ى اجلمه�رية، 
فيما يتبقى اآلف امل�ساجد الأخرى التي عجزت عن ت�فري اعتمادات مالية لتعيني اأئمة 
وخطباء لها، فباء دور الأوقاف يف م�اجهة اخلطاب الإعالمي لالإ�سالميني، واإبعاد 

بع�سه املتطرف، بالف�سل الكامل.

املحافظات  اإلى  ال�سرعية  رم�زه  اإيفاد  على  حري�سًا  الأزهر  كان  جانبه  من 

http://goo.gl/09g(dl

)))( امل�ؤ�س�سات الدينية يف م�اجهة التطرف، الأهرام الي�مي، 8) يناير )كان�ن الثاين( ))0) ، على الرابط:
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=((((8(9&eid=((98
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يقابلها  التي  كافة،  ال�س�ؤون  يف  بالأزهر  اخلا�سة  الروؤية  تقدمي  اأجل  من  املختلفة، 
ت�فري  من  للدعاة  احلديثة  الآليات  ت�افر  عدم  جراء  من  ولكن  امل�سري،  املجتمع 
تخدم  التي  كافة،  احلديثة  الفكرية  الأطروحات  وت�فري  الكثرية  الفقهية  املراجع 
تعدو  ل  �سرعية  رم�ز  من  املحافظات  اإلى  الأزهر  ر�سائل  كانت  ال��سطي،  اخلطاب 

ك�نها جمرد روتني، يق�م به الداعية باعتباره م�ظفا فح�سب)8)(.

ومع ازياد الآثار اجلانبية للخطاب الإعالمي لالإ�سالميني يف م�اقع الت�ا�سل 
الجتماعي، اأقر الأزهر يف نهاية الأمر باأن عجز الدعاة عن التثقف وجماراة التقدم 
الفكري، اأدى اإلى زيادة معدلت التطرف بني ال�سباب، واأن م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 

باتت م�سدر التثقيف لل�سباب)9)(.

ومع زيادة املطالب التي وجهت اإلى الأزهر لت��سيح م�قفه من اخلطاب املتطرف 
اأفعالهم على الأر�ض، من ا�ستباحة دماء  الذي تتبناه اجلماعات اجلهادية، وماآلت 
وتنظيم  الدولة،  تنظيم  يفعل  كما  الديني،  للن�ض  احلقيقي  املعنى  بتحريف  النا�ض، 
التطرف  خالله  من  يحارب  م�ؤمتر،  عقد  اإلى  الأزهر  ذهب  املقد�ض،  بيت  اأن�سار 
اإليهم،  واجلل��ض  باحلجة  احلجة  اجلهاديني،  مقارعة  اإلى  الأزهر  ودعا  والإرهاب. 
والنقا�ض معهم واأبدى �سيخ الأزهر ترحيبه باجلل��ض مع رم�ز اجلماعات اجلهادية، 

اأيا كان مكانهم، لت��سيح ال�س�رة احلقيقية لالإ�سالم.

م�قف الأزهر من تكفري »داع�ض«، كان مثار خالف بني اأطراف عدة، فالدع�ة 
على  املح�س�بة  ال�سلفية  الأطراف  اأحد  الن�ر،  حزب  ال�سيا�سي  وظهريها  ال�سلفية، 
حتركات ) ي�لي� )مت�ز( ))0)، اأيدت م�قف �سيخ الأزهر، بجانب ما ي�سمى بـ»اجلبهة 
لغة  اإلى  وتدع�  و�سطيًا  خطابًا  تتبنى  �سابقة  اإ�سالمية  لرم�ز  جتمع  وهي  ال�سلفية«، 
احل�ار حللحلة م�ساكل املجتمع، والتي اأعلنت يف بيان لها اأن بع�ض الأ�س�ات الن�ساز 

)8)( قافلة من الأزهر اإلى البحر الأحمر، ب�ابة الأهرام على الرابط:  
http://goo.gl/ysA6Xp

الرابط  الي�م، )/))/))0)، على  امل�سري  التطرف، �سحيفة  �سبب  املجتمع  الدعاة عن م�ساكل  ان�سراف  الأزهر،  رئي�ض جامعة   )(9(
التايل:

  http://today.almasryalyoum.com/article(.aspx?ArticleID=((6(((
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اإلى  حثيث  ب�سكل  وت�سعى  ال�سريف،  الأزهر  على  بالهج�م  الأخرية  الآونة  يف  تتعالى 
ا�ستئ�سال جذوره واقتالعها، والأل�سنة احلادة تنربي كل ي�م لتطال رم�زه، و�سي�خه 
وطالبه، ومناهجه، وخطابه الديني، وكل �سيء فيه، وهذا الأمر اإن دل على �سيء فاإمنا 
يدل على اأن هناك خطًة حمكمًة مدبرًة من قبل اأعداء م�سر يف الداخل واخلارج، يف 
اإطار هدم كل الث�ابت والقيم للق�ساء على الأزهر ال�سريف راعى ال��سطية والعتدال 

اللذين هما ج�هر ديننا احلنيف)0)(.

اخلط  من  وقريبة  ال�سلطة،  على  حم�س�بة  اأطراف  كانت  اأخرى،  ناحية  من 
العلماين، تهاجم الأزهر، راف�سة عدم اإقدامه على تكفري »داع�ض«، م�ست�سهدة بنماذج 
�سالفة حم�س�بة على بع�ض علماء من الأزهر قام�ا بتكفري اأ�سحابها، مثل طه ح�سني 
وفرج ف�دة. وكاأن تلك الأطراف تريد اأن تق�ل لالأزهر: لقد كان التكفري �سهاًل لرم�ز 
فكرية م�سرية اأ�سيلة يف املا�سي، فلماذا ل تكفرون »داع�ض« الإرهابي؟ على الرغم 

من اأنهم يدرك�ن جيدًا اأن الأزهر لي�ض طرفًا يف معركة التكفري)))(. 

الذي  الفكري  مع اخلطاب  الأزهر  تعاطي  احلقائق يف  من  تبقى جملة  ولكن 
يت�سمنه الطرح الإعالمي لالإ�سالميني عم�مًا واجلهاديني خ�س��سًا: 

)- يعتمد الأزهر دائمًا يف تعاطيه مع الطروحات الفكرية للجهاديني، دون ردة 
فعل، فلم نر على مدار �سن�ات، اأية درا�سات جادة اأو اأطروحات فكرية، اأو ور�ض عمل 
حقيقية يق�م بها الأزهر ويحاول اأن ي�سل من خاللها اإلى اأ�سحاب الفكر اجلهادي 

املتطرف، لإقناعهم واإثنائهم عن امل�سي فيما يذهب�ن اإليه.

)- يظل اخلطاب الفكري لالأزهر �سلبيًا، ول يتحمل امل�س�ؤولية يف عالج اأزمة 
التطرف، فلم جند -على �سبيل املثال- تفنيدًا للن�س��ض الدينية كافة، التي يعتمد 
عليها اجلهادي�ن يف قتل اأو ذبح اأو حتى �سبي اخل�س�م ال�سيا�سيني، اأو حتى اخل�س�م 

)0)( اجلبهة ال��سطية: عدم تكفري الأزهر لداع�ض ينم على فهم �سحيح لل�سنة، �سحيفة الي�م ال�سابع، )) دي�سمرب )كان�ن الأول( ))0)، 
على الرابط املخت�سر التايل: 

http://goo.gl/ksKN((

)))( الأزهر كفر ه�ؤلء.. وتكفري »داع�ض« حرام، م�قع دوت م�سر، )) دي�سمرب )كان�ن الأول( ))0)، على الرابط التايل: 
 http://dotmsr.com/ar/(((08(/(/60(/
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لت��سيح مدى  الن�س��ض  لتلك  الأزهر  الدينيني لهم، ومل نر �سرحًا وافيًا من جانب 
�سحة الفهم املطروح من جانب اجلهاديني.

من  ي�ستطيع  مهنيًا  اإعالميًا  منربًا  الأزهر  ميتلك  ل  ال�سن�ات  مئات  وبعد   -(
خالله ال��س�ل اإلى امل�سلمني كافة يف بقاع الأر�ض، ليقدم خطابه ال��سطي والتن�يري. 

)- بقي يف النهاية، اأن انتقال الأزهر من دور التن�ير اإلى جمرد ك�نه ملتحفًا 
بال�سلطة، اأفقده دوره احلقيقي يف انت�سال اأ�سحاب الروؤى القا�سرة من براثن التكفري 

واجلهل اإلى الن�ر.

رابعًا: الإ�سالميون وخماطبة الغرب عرب الإعالم

على الرغم من اأن الإخ�ان حينما و�سل�ا اإلى احلكم يف م�سر، كانت عالقاتهم 
بالغرب جيدة، وخ�س��سًا ال�ليات املتحدة الأمريكية، و�سهد مكتب خريت ال�ساطر 
)نائب املر�سد العام لالإخ�ان، لقاءات عدة بينه وبني اآن باتر�س�ن )ال�سفرية الأمريكية 
يف القاهرة –اآنذاك(، بجانب ج�ن ماكني )ال�سيا�سي الأمريكي البارز(، اإل اأن الروؤى 
داخل التنظيم الإخ�اين ح�ل امل�قف من الغرب بعد ث�رة يناير وعند و�س�لهم احلكم 
النم�ذج  ب��س�ل  يرحب  الغرب  باأن  م�ؤمنة  كانت  التنظيم  فقيادات  خمتلفة،  كانت 
واأن  اإردوغان يف تركيا،  �سبيه بنظام رجب طيب  اأنه  اإلى احلكم، وخا�سة  الإخ�اين 
كانت  حني  يف  م�سر،  اإخ�ان  من  نف�سه  امل�قف  ه�  �سيك�ن  تركيا  من  الغرب  م�قف 
ال�سلفية( يف  بالأفكار  ت�سبع�ا  ت�سّلف�ا )اأي  الذين  اأولئك  الإخ�ان، وخ�س��سًا  ق�اعد 
الفرتات ال�سابقة، يرون اأن مطامع الغرب يف م�سر تاأتي دائمًا �سد م�سلحة الإخ�ان، 
واأن عالقة الإخ�ان بحما�ض �س�ف تك�ن حجة ق�ية للم�ساعدة على الإطاحة بالإخ�ان.

من هنا، كان خطاب الإخ�ان الإعالمي جتاه الغرب خمتلفًا يف �سكله الر�سمي 
اأربع �سن�ات، كتب خريت ال�ساطر مقالة يف  اأو التنظيمي، فمنذ  عن �سكله ال�سعب�ي 
الغارديان الربيطانية جاءت حتت عن�ان: »ل تخاف�ا منا«، داعيًا الغرب اإلى احرتام 
عالقة  ول  ال�طن  م�سالح  يقد�س�ن  لأنهم  ال�سيا�سي؛  م�سروعهم  يف  والثقة  الإخ�ان 
لهم مب�سالح الآخرين، يف حني كان اخلطاب التنظيمي غري الر�سمي وال�سعب�ي جتاه 
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الغرب، متطرفًا، وه� مقب�ل طبقًا لقناعات الإ�سالميني بطبيعة احلال جتاه الغرب.

ولكن مع مرور ال�قت واإخفاق الإخ�ان يف ت��سيح العالقة احلقيقية بني الإ�سالم 
»الدرو�سة«  من  بعيدًا  باحرتافية  ال�سيا�سة  ممار�سة  على  قدرتهم  وعدم  وال�سيا�سة، 
حتى  اأو  ال�صابقني  اجلهاديني  وبني  بينهم  االرتباط  فك  عن  وعجزهم  )املزاجية(، 
احلاليني، تعر�ض حممد مر�سي، ملاآزق �سيا�سية، كان جليًا فيها تخبط الإخ�ان، وبدا 
اأنه على اأمت ال�ستعداد، لاللتحاف بجهاديني اأ�سحاب خط اإعالمي متطرف وخميف، 
يف مقابل البقاء يف ال�سلطة، وه� ما و�سح يف اأزمة خطف اجلن�د يف �سيناء، حيث جلاأ 
اإلى رم�ز جهادية وقيادات تنظيمية يف �سيناء حلفظ ماء ال�جه وع�دة اجلن�د حتى ل 
ي�سمت فيه اجلي�ض، بجانب م�سهد م�ؤمتر �س�ريا ال�سهري. هنا بدا للغرب اأن الإخ�ان 
واجلهاديني بات�ا يف خندق واحد، وخطابهم بات مت�سابها ول جمال للتفرقة بينهما، 
واأن بقاء الإخ�ان يف ال�سلطة رمبا يعزز م�قف اجلهاديني يف �سيناء على ح�ساب اأمن 

اإ�سرائيل)))(.

الأمر الآخر يف تعاطي الإخ�ان مع ال�سلطة، وبالطبع يف خطابهم الإعالمي جتاه 
الغرب، ه� اإميان الإخ�ان -وبطبيعة احلال من كان يف مع�سكرهم من الإ�سالميني- 
باأنهم الأجدر بالإدارة وال�ستح�اذ على ال�سلطة، واأنهم اأ�سحاب اخلربة ال�افية، ول 
اأو ليربالية، وه� ما حدث يف اأكرثية جمل�ض  حاجة لهم يف م�ساركة اأطراف ي�سارية 
من  اأكرث  على  يناف�س�ا  لن  باأنهم  اخلا�سة  الت�سريحات  عن  تراجعهم  بعد  ال�سعب، 
الربع، بخالف الت�سكيل ال�زاري والتم�سك به�سام قنديل )رئي�ض ال�زراء الأ�سبق(، 
وه� ما بدا وا�سحًا يف خطابهم، باأن احلديث عن اإ�سراك رم�ز بعينها، �س�اء ليربالية 
اأو ي�سارية، ما هي اإلَّ اإمالءات غربية، وفرو�سات اأمريكية على امل�سار الدميقراطي 
عن  البعيدة  الأطراف  لكل  واخليانة  بالعمالة  اتهامات  يتبعها  الإخ�ان،  ميثله  الذي 
مع�سكر الإ�سالميني، والتي تتحدث عن ت�ساركية �سيا�سية، تتالقى واأطروحات الغرب 
نف�سها. وبدا وا�سحًا يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، اخلطاب ال�ستعالئي والتخ�يني 
م�ساركة  عن  تتكلم  لأنها  الأخرى،  الأطراف  لكل  والإ�سالميني  الإخ�ان  جانب  من 

)))( عبدالفتاح ما�سي، حتديات الإ�سالميني يف ال�سلطة بعد الث�رات، م�قع اجلزيرة. نت، 6)/)/))0)، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/OvOuEy 
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�سيا�سية، ويلحق اخلطاب -بطبيعة احلال- اتهامات للغرب مبحاولت تدمري م�سر 
والق�ساء على التجربة الإ�سالمية)))(.

خ�سم  يف  حتى  متزن  اإعالمي  خطاب  تبني  عن  والإ�سالمي�ن  الإخ�ان  عجز 
اأو مع الأطراف الداخلية. وبات اخلطاب  املعارك حامية ال�طي�ض، �س�اء مع الغرب 
قدرتهم  ت��سح  مق�مات  على  الرتكاز  دون  من  فعل  رد  وجمرد  اله�اة،  اإلى  اأقرب 
وف�صلهم  االإخوان  �صقوط  مقومات  اأحد  اأن  واأتخيل  لالأحداث.  اجليدة  القراءة  على 
ا�ست�سراف  على  القدرة  وا�سمحالل  الإعالمي،  اخلطاب  ه�  كان  ال�سريع  ال�سيا�سي 
امل�ستقبل لعدم امتالكهم مراكز بحثية حمرتفة، تغذي دوائر �سناعة القرار لديهم 

مبقرتحات فاعلة.

خاتمة 

جراء  من  كبرية  خ�سارة  املجتمع  لالإ�سالميني  الإعالمي  اخلطاب  كبد 
اخل�س�م  م�اجهة  يف  العنان  لها  اأطلق  التي  والتكفري  والتخ�ين،  ال�ستقطاب  حالة 
تعر�س�ا  التي  ال�سيا�سية  املظل�مية  مقد�سة ح�ل  هالة  ال�سيا�سيني؛ يف حماولة خللق 
اأن  اأنف�سهم  الإ�سالميني  اإدراك  من  الرغم  وعلى  مر�سي.  مبحمد  الإطاحة  بعد  لها 
عن  عجزوا  فاأنهم  جمدية،  غري  اخل�س�م،  م�اجهة  يف  انتهج�ه  الذي  اخلطاب  لغة 

التاأ�سيل خلطاب اإعالمي مغاير.

على الرغم من ال�سن�ات الط�يلة التي مر بها الإ�سالمي�ن يف العمل الإعالمي، 
واخلربة الكبرية التي كان من املفرت�ض اأن يك�ن�ا قد ح�سل�ا عليها من جراء العمل 
الإعالمي، فاإن القي�د التنظيمية دمرت اخلربات كافة، بل حجبت و�س�ل املزيد من 

اخلربات اإلى الإ�سالميني، ليخرج معها اخلطاب الإعالمي لالإ�سالميني مبت�رًا.

يف  حقيقية،  اإعالمية  مدر�سة  تقدمي  يف  الإ�سالميني  اإخفاق  من  الرغم  وعلى 
ال�سيا�سي  اأو  الفكري  م�سروعهم  تقدمي  عن  وعجزهم  الجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع 

)))( را�سد الغن��سي، ماأزق الإ�سالميني يف امل�ساركة اأم النفراد باحلكم؟ م�قع اأخ�ان ويكي، على الرابط املخت�سر التايل:  
http://goo.gl/yxBpqs
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»اإن وجد حقًا« ب�سكل بعيد عن ت�س�يه الآخر، وب�سكل يدفع اأ�سحاب الفكر احلقيقي، 
والعقل الر�سني يف اللحاق بركبهم، فاإن املتاأمل مل�اقع الت�ا�سل الجتماعي يدرك من 
حتى  اأو  للنزع  قابلة  غري  باتت  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حركات  ب�سمة  اأن  الأولى  ال�هلة 
امل�اجهة، يف ظل عجز م�ؤ�س�سات الدين الر�سمية، �س�اء الأزهر اأو الإفتاء اأو الأوقاف، 
عن خلق حالة من التاآلف الديني اأو حتى ال�سيا�سي خلفها، وعجزها عن تبني مدر�سة 
اإعالمية -اأو حتى خلقها- تك�ن قادرة على تقدمي خطاب اإعالمي حقيقي يربهن على 
جتديدية الإ�سالم وقدرته على اللحاق بتط�رات الع�امل احلديثة ذات تفا�سيل ما بعد 

احلداثة.


