درا�سة من كتاب

اإلخوان المسلمون:
اغتيال حلم الخالفة
أحمد بان
عاشت جماعة الإخوان امل�سلمني عمرها الطويل
بني الأنظمة املختلفة :ملكية وجمهورية ،وعيونها م�صوبة
نحو حكم م�صر حتى �أدركته بعد عقود طويلة من ال�صراع مع
كل الأنظمة التي تكيفت معها و�صارعتها ،حتى ثورة  25يناير
التي حملتها على �أجنحة �ضعف البنيان ال�سيا�سي امل�صري
�سواء الذي ج�سدته �أحزاب م�صر وقواها التي تفرغت للن�ضال
باحلناجر عرب الف�ضائيات� ،أو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي مل جتد
كيان ًا متما�سك ًا تعهد مل�صر به قانعة ب�إدارة املرحلة االنتقالية يف
�أعقاب تنحي مبارك ،مبا توفر لها من نزاهة ووطنية مل ُ
تخل من
�سذاجة و�ضعف يف الر�أي والتدبري ،بينما كان الإخوان يحكمون
بناءهم التنظيمي ويعدون املاكينة االنتخابية التي مكنتهم
من االحتفاظ مع حلفائهم من املجموعات الإ�سالمية الأخرى
ب�أغلبية مقاعد الربملان امل�صري بغرفتيه :ال�شعب وال�شورى ،بعد
�أن طلقت اجلماعة �شعارها الأثري «م�شاركة ال مغالبة» منخرطة
بعنف يف مغالبة القوى الأخرى من دون رحمة ،حتى �إنها نكثت
بعهدها للم�صريني ع�شية ثورة يناير ب�أنها لن تناف�س على مقعد
الرئا�سة.

( ) باحث م�صري يف �ش�ؤون احلركات الإ�سالمية ،ع�ضو �سابق يف جماعة الإخوان امل�سلمني.
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مل ت�صمد اجلماعة ل�شهوة احلكم الذي بدا ثمرة حان قطافها ،من دون �أن
تدرك �أن الثمرة قد تكون م�سمومة ولن ت�سد جوعها �أو تروي ظم�أها ،ولكن �أ�شواق
اجلماعة الطاعنة يف ال�سن التي عا�شت عمرها يف انتظار تلك اللحظة مل تتمهل
لت�سمع للحكماء من داخلها �أو خارجها ،وم�ضت يف طريقها ال تلوي على �شيء.
مع جتربة الإخوان يف احلكم بدا احللم الذي عا�شته هي كابو�س ًا جلل امل�صريني،
عام ًا ع�صيب ًا مل يعرفه امل�صريون من قبل و�صفحة بائ�سة يف تاريخهم .طوت م�صر
�صفحة الإخوان امل�سلمني كقوة م�ؤهلة للحكم بحكم تاريخها ال�سيا�سي ،ولقد �أ�سهم
الإخوان يف التعجيل بطي هذه ال�صفحة بكفاءة منقطعة النظري ،ويف �سرعة قيا�سية،
ولن تنفع مقاومتهم يف ا�ستعادة القبول ال�شعبي الذي توافر لهم ،ذات حلظة قدرية،
فرفع مر�شح ًا قيادي ًا يف �صفوفهم �إلى �سدة الرئا�سة.
كانت الفر�صة �أجمل من حلم ،وجاء ال�سقوط �أق�سى من كابو�س عليهم .كانت
فرتة انتقالية بني ثورتني ،ال هم �أطلقوا الأولى ،و�إن كانوا �أعظم امل�ستفيدين منها ،وال
هم تنبهوا �إلى �أن ممار�ساتهم يف احلكم هي التي ت�سببت يف انطالق الثورة الثانية،
ال هم عرفوا كيف يحكمون ،وها هم بعد ال�سقوط املدوي ال يعرفون كيف يراجعون
جتربتهم ،متهيد ًا لأن يعودوا �إلى موقع املعار�ضة ،بعدما اكتووا بنريان احلكم الذي
ف�شلوا �أن ي�سو�سوه فخلعهم(.)1
م�ضت اجلماعة بعيب بنيوي داخلها متثل يف �أنها مل ته�ضم التنوع داخل
ج�سدها ،ومل تكن م�ؤهلة برتكيبتها القطبية التي طر�أت عليها يف العقود الثالثة من
حكم مبارك مل�صر ،ومن ثم مل تكن قادرة على ه�ضم تنوعات وطن كم�صر مب�سلميه
و�أقباطه والتنوع الفريد يف ثقافته وتاريخه الغني.
لكي نفهم �أ�سباب ال�سقوط التاريخي للأيديولوجيات ال�سيا�سية املتطرفة
كالنازية والفا�شية وال�شيوعية ال بد لنا �أن نحلل بعمق �أ�سباب �سقوطها ،لي�س فقط
((( طالل� ،سلمان ،عن م�صر بعد حكم الإخوان ،جريدة ال�شروق ،عدد .2013 /7 /31
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لتعار�ضها الكامل مع م�سار تاريخ التقدم الإن�ساين ،ولكن �أي�ض ًا لل�ضعف الكامن يف
بنيتها الفكرية ،وهكذا �سقط حكم الإخوان امل�سلمني نتيجة �أ�سباب متعددة� ،أبرزها
عجز حممد مر�سي الرئي�س ال�سابق حلزب «احلرية والعدالة» والذي �أ�صبح رئي�س ًا
للجمهورية عن �إدارة الدولة ،وف�شله الذريع يف �إقامة توافق �سيا�سي ي�ضمن ا�ستقرار
املرحلة االنتقالية ،من حيث و�ضع د�ستور توافقي ت�شارك فيه كل الأحزاب ال�سيا�سية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملمثلون احلقيقيون لل�شعب امل�صري.
�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك ال�سعي املنهجي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف جمال
«�أخونة الدولة و�أ�سلمة املجتمع» من خالل الدفع بكوادرها لت�شغل املنا�صب الرئي�سة
يف مفا�صل الدولة جميع ًا ،وحماولة فر�ض قيمها املعادية للحداثة على املجتمع ،وف�شل
احلكومة الإخوانية يف حل امل�شكالت اجل�سيمة التي تواجه البالد ،ميكن �أن ن�ستنتج
�أن �سقوط حكم جماعة الإخوان كان حمتم ًا ،و�إن مل يت�صور �أحد �أن يتم بهذه ال�سرعة
نتيجة للرف�ض ال�شعبي العارم من ناحية ،والدعم الإيجابي للقوات امل�سلحة من ناحية
ثانية(.)2
لقد ن�سي الإخوان طوال عام من حكمهم �أنهم جماعة ت�أتي من خارج الدولة
امل�صرية ،التي اعتادت �أن تق ّدم َمن يحكمون البالد من عبدالنا�صر �إلى مبارك،
وحتى �سعد زغلول ،قائد ثورة � 1919ض ّد االحتالل الربيطاين ،الذي �شغل من�صب
وزير املعارف (التعليم) قبل قيادته للحركة ال�شعبية .ون�سوا �أن خربات النجاح تقول
ب�أن �أي قوى �أو جماعة راديكالية ت�أتي من خارج املنظومة ال�سيا�سية ال�سائدة ،البد
�أن تتب ّنى خطاب ًا مطمئن ًا و�إ�صالحي ًا لهذه املنظومة ال�سيا�سة التي �صاغت مالحمها
يف م�صر «الدولة العميقة» .ويجب �أال تبدو هذه القوى �أنها �ست�سيطر على احلياة
ال�سيا�سية �أو حتتكرها ،و�أنها �ست�ضع الد�ستور والقوانني الأ�سا�سية مبفردها ،وتعادي
ال�شرطة والق�ضاء واجلي�ش ،وتدخل يف معارك مفتوحة مع ال�سلطة الق�ضائية ذات
التقاليد العريقة ،ال بغر�ض �إ�صالحها بل بغر�ض الهيمنة عليها –وال�سيما �أن اجلماعة
أعدت وحلفاءها قانون ًا لل�سلطة الق�ضائية يق�ضي بعزل  3500قا�ض بعد خف�ض �سنّ
� َّ
((( ال�سيد ،يا�سني ،حكم الإخوان يف م�صر :ف�شل �سيا�سي و�سقوط تاريخي ،جريدة احلياة ،عدد .2013 /8 /4
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الإحالة �إلى التقاعد من � 70إلى  60عام ًا ،الأمر الذي �أثار ردود فعل غا�ضبة من جانب
غالبية الق�ضاة(.)3
مل تقدر اجلماعة �أنها قد ت�صل للحكم يف املدى املنظور ،لذا مل تفكر �أبد ًا
يف �إعداد �إجابات عن �أ�سئلة الدولة ،ومل تنخرط يف �إعداد رجال دولة بعدما ف�شلت
حتى يف �أن تقدم للمجتمع رجال دعوة ،باعتبارها قدمت نف�سها للمجتمع بالأ�سا�س
باعتبارها جماعة دعوية وتربوية ،حافظت اجلماعة على تلك ال�صيغة امللتب�سة التي
اختارتها لنف�سها بني كونها حركة اجتماعية من جانب ،وحزب ًا �سيا�سي ًا من جانب
�أخر ،بينما كانت حري�صة على �أن تقدم نف�سها لقواعدها وحمبيها على �أنها هيئة
�إ�سالمية جامعة «وت�ستطيع �أن تقول وال حرج عليك� :إن (الإخوان امل�سلمني) دعوة
�سلفية ،وطريقة �سنية ،وحقيقة �صوفية ،وهيئة �سيا�سية ،وجماعة ريا�ضية ،ورابطة
علمية وثقافية ،و�شركة اقت�صادية ،وفكرة اجتماعية»( .)4هل نحن �إزاء جماعة �أم
جمعية �أم هيئة �أم دولة تريد ابتالع الدولة يف النهاية� ،أو يلتهم م�شروعها م�شروع
الدولة؟ هذا بالطبع ما حاولت اجلماعة �أن تقوم به ولكن يف النهاية ابتلعتها الدولة
بعد عام واحد.
ماذا حدث للجماعة بعد عام من حكمها مل�صر؟ وكيف حكمت م�صر؟ هذا ما
حتاول تلك الدرا�سة الإجابة عنه.
مل يكن حكم م�صر يف �أعقاب ثورة  25يناير �أو االنفراد بحكمها على الأقل
م�سعى عاق ًال لأي قوة �سيا�سية؛ فالواقع االقت�صادي املتدهور ،وحجم التعقيدات
املحلية والإقليمية والدولية التي واجهتها م�صر كانا يقت�ضيان بناء حتالف �سيا�سي
وا�سع من كل القوى الوطنية ،بال�شكل الذي ي�ضمن م�شاركة كل الف�صائل يف الإجناز
�إذا حتقق وحتمل ن�صيبها العادل من الإخفاق املحتمل.
�أخط�أت جماعة الإخوان يف قراءة م�شهد ثورة  25يناير ،وبدا لها �أن اللحظة
((( عمرو ،ال�شوبكي ،كيف �سقط حكم الإخوان؟ م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل� 1 ،أغ�سط�س (�آب) .2013
((( ح�سن ،الب َّنا ،ر�سالة امل�ؤمتر اخلام�س ، ،دار الدعوة� ،1990 ،ص.174
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منا�سبة للتمكني دون �أن تتعرف على الأعباء املرتبطة بحكم بلد كم�صر ،خ�صو�ص ًا �أن
اجلماعة ف�صيل �أتى للحكم من خارج الدولة امل�صرية العتيدة التي مل يتعرف مر�سي
وجماعته على طبيعة م�ؤ�س�ساتها القوية كالق�ضاء واجلي�ش والداخلية ،ومل يتح�سب
مل�ؤ�س�سة �أخرى ال تقل عن تلك امل�ؤ�س�سة قوة وت�أثري ًا وهي الإعالم ،بل نا�صب كل هذه
امل�ؤ�س�سات العداء وكان من املفرت�ض �أنها �ستكون �أدواته يف احلكم� ،إن تعاونت معه
جنح و�إن تنكرت له ف�شل ،بالطبع دفعها هذا العداء دفع ًا لعدم التعاون معه« :الواقع
�أن مع�ضلة حكم الإخوان الرئي�سة هي �أنهم مل ي�ستوعبوا طبيعة اللحظة التي انتقلوا
فيها من املعار�ضة �إلى احلكم ،وظ ّلوا ينظرون �إلى �أنف�سهم على �أنهم �ضحية م�ؤامرات
الدولة العميقة والإعالم والقوى اخلارجية ،ومل ينظروا �إلى �أداء اجلماعة يف ال�سلطة
و�صورتها لدى قطاع وا�سع من امل�صريني»(.)5
عوامل سقوط حكم اإلخوان

�1.1إق�صاء جل القوى ال�سيا�سية عن امل�شاركة يف احلكم واالكتفاء ب�أع�ضاء
اجلماعة وحزبها (احلرية والعدالة) يف قفز على قواعد اجلدارة والكفاءة« :منذ
�أن تولى مر�سي رئا�سة اجلمهورية كان ذلك �إيذان ًا ببداية مرحلة الف�شل ال�سيا�سي
جلماعة الإخوان امل�سلمني! فالقيادي الإخواين الذي رفع يف مرحلة تر�شحه للرئا�سة
�شعار« :م�شاركة ال مغالبة» ،مبعنى �أن فل�سفته وفل�سفة جماعته يف حال الفوز �ستكون
التوافق ال�سيا�سي� ،إذا به بعد �أن �أ�صبح رئي�س ًا يقلب املعادلة وي�صبح ال�شعار« :مغالبة
ال م�شاركة»!
ترجمت جماعة الإخوان هذا ال�شعار يف الإق�صاء الكامل لكل الأحزاب
ال�سيا�سية املعار�ضة عن دائرة �صنع القرار؛ �إ�ضافة حتى �إلى حليفها وهو «حزب النور»
ال�سلفي .ومار�ست اجلماعة منهج االنفراد املطلق بال�سلطة ،وال�سعي �إلى غزو الف�ضاء
ال�سيا�سي امل�صري بالكامل وذلك بال�سيطرة على جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،وبعد
ذلك الهيمنة الكاملة على اللجنة الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور ،والإ�صرار على و�ضع
((( عمرو ،ال�شوبكي ،كيف �سقط حكم الإخوان؟ م�.س.
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د�ستور غري توافقي ،وفر�ض ا�ستفتاء عليه م�شكوك يف �شرعيته(.)6
و�أعتقد �أن �أخطاء ال�سنتني املا�ضيتني يف م�صر ال تتحملها جماعة الإخوان
فح�سب ،بل �إن جزء ًا مما قد ُيقال عن �شمولية وانغالق ودوغمائية جماعة الإخوان
هو م�شكالت تعاين منها كذلك بع�ض من القوى املحت�شدة يف ميدان التحرير� ،إن
طبيعة البناء التنظيمي والفكري للجماعة قد جتعل منها جماعة قادرة على قيادة
حزب �سيا�سي.
�إال �أنها �أثبتت �أنها بافتقارها للربنامج اجلامع غري قادرة على قيادة دولة
وجمتمع يحمل قدر ًا من التنوع والتعددية ال�سيا�سية والثقافية والدينية ال يقبل فيها
التنميط والقولبة ،وباملقابل ف�إن الدعوات التي ازدادت وتريتها يف م�صر حالي ًا
والداعية حلل اجلماعة لن حتل م�شكالت م�صر ،فهي م�شكالت يف بع�ضها كانت هناك
قبل �أن ي�أتوا �إلى ال�سلطة و�ست�ستمر من دونهم يف غياب ر�ؤى ا�سرتاتيجية لإعادة بناء
م�ؤ�س�سة الدولة ودورها يف املجتمع(.)7
بدا الإخوان كقبيلة ال تثق �إال ب�أع�ضائها ،ومل يفطنوا لأخالق احلكم« :حتولت
الرابطة التنظيمية والرتبية الدينية لدى اجلماعة �إلى �شعو ٍر بالتمايز والتف ّوق على
الآخرين ،فيما حت ّولت الطاقة الدينية ،التي حافظت على متا�سك اجلماعة حني
وحتري�ض على املناف�سني واخل�صوم ،وت�س ّببت
كانت يف املعار�ضة� ،إلى طاقة كراهي ٍة
ٍ
بانغالق اجلماعة وعزلها عن بقية املجتمع ،فكثري ًا ما ا�ستمع الكاتب ل�شكاوى ع�شرات
العاملني يف الوزارات التي قادها الإخوان ،عن احللقة ال�ض ّيقة التي يحكم من خاللها
ه�ؤالء امل�س�ؤولون .فهم يجتمعون فيما بينهم يف جل�سات خا�صة يهم�س فيها الوزير
الإخواين مع م�ست�شاريه «الإخوان» ،كما اعتادوا �أن يفعلوا �أثناء وجودهم يف املعار�ضة،
من دون �أن يعلم املوظفون الآخرون �شيئ ًا عن اجتماعهم الذي انتقل من الأماكن

((( ال�سيد ،يا�سني ،حكم الإخوان يف م�صر :ف�شل �سيا�سي و�سقوط تاريخي  ،م�.س.
((( باقر ،النجار� ،إخفاق الإخوان امل�سلمني يف حكم م�صر ،جريدة ال�شرق الأو�سط ،عدد .2013 /7 /22
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ال�سرية للتنظيم �إلى داخل الوزارة وامل�ؤ�س�سات احلكومية(.)8
2.2طريقة �صناعة القرار يف م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،فعندما تولى حممد مر�سي
رئا�سة اجلمهورية يف  30يونيو (حزيران) العام  ,2012قرر �إدارة �ش�ؤون البالد ب�شكل
خمتلف عن نظريه الرئي�س ال�سابق الذي كانت دائرة القرار يف عهده مقت�صرة على
جمموعة من رجاله املنتمني للحزب احلاكم يف جو من ال�سرية وعدم ال�شفافية؛ لذا
قام مر�سي بتعيني هيئة ا�ست�شارية مك َّونة من �سبعة ع�شر م�ست�شار ًا يف جماالت خمتلفة،
و�أربعة م�ساعدين ،ونائب له ،ومتحدث ر�سمي با�سم م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،وقد �ضمت تلك
الهيئة اال�ست�شارية �أ�سماء عدة منها� :أحمد عمران� ،أميمة كامل ال�سالموين� ،أمين
ال�صياد ،حممد ع�صمت �سيف الدولة ،خالد علم الدين� ،سكينة ف�ؤاد ،رفيق حبيب،
�سيف عبدالفتاح ،عمرو الليثي ،فاروق جويدة ،حممد ف�ؤاد جاداهلل وغريهم.
على الرغم من تلك اخلطوة اجلديدة التي اتخذها مر�سي يف بداية فرتته،
والتي بدت �شك ًال من �أ�شكال امل�ؤ�س�سية ،ف�إنها مل تعك�س يف النهاية �سوى واجهة ل�صناعة
القرار احلقيقي يف مقر جماعة الإخوان باملقطم ،حيث املر�شد العام للجماعة واحللقة
ال�ضيقة التي �أدارت اجلماعة يف العقود الثالثة املا�ضية ،وها هي تقود م�صر كلها �إلى
الهاوية ،لذا كان من الطبيعي �أن يدرك �أكرث ه�ؤالء امل�ست�شارين احلقيقة ومن ثم كان
التقدم با�ستقاالتهم واخلروج بالتزامن مع �أزمة الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف 21
نوفمرب (ت�شرين الثاين) العام  ،2012وجاءت فيه جمموعة من القرارات على ر�أ�سها
�إعادة حماكمة املتهمني يف ق�ضايا قتل و�إ�صابة املتظاهرين ،وحت�صني جميع القرارات
والإعالنات الد�ستورية التي �أ�صدرها الرئي�س منذ توليه احلكم وحتى نفاذ الد�ستور،
و�أخري ًا حت�صني اجلمعية الت�أ�سي�سية وجمل�س ال�شورى على الرغم من �أن الأولى كانت
تنتظر حكم ًا ببطالن ت�شكيلها يف الفرتة احلالية ،وجميعها قرارات �أثارت غ�ضب
عدد من امل�ست�شارين الذين �أكدوا �أن تلك اخلطوة �أقدم عليها الرئي�س دون الرجوع
�إليهم �أو �إلى نائبه �أو م�ساعديه ،وتالي ًا توالت اال�ستقاالت على مكتب الرئي�س بدء ًا
من �سمري مرق�ص ،م�ست�شار الرئي�س ال�سابق ل�ش�ؤون التحول الدميقراطي ،مرور ًا
(((عمرو ،ال�شوبكي ،م�.س.
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بالكاتبة �سكينة ف�ؤاد ،واملهند�س حممد ع�صمت �سيف الدولة ،و�صو ًال �إلى الكاتب �أمين
ال�صياد ،والإعالمي عمرو الليثي ،والدكتور �سيف الدين عبدالفتاح .تلك االعرتا�ضات
واال�ستقاالت التي �صاحبتها جاءت غالبيتها نتيجة ت�صاعد اال�شتباكات بني م�ؤيدي
ومعار�ضي الرئي�س يف حميط ق�صر االحتادية ،والتي راح �ضحيتها كثري من القتلى
واجلرحى يف �صفوف الطرفني ،بعدما حاول �أن�صار الرئي�س ف�ض اعت�صام ملجموعة
من �شباب الثورة اعرتا�ض ًا على الإعالن الد�ستوري الذي بدا ت�أكيد ًا على نوايا مر�سي
وجماعته ب�إحكام القب�ضة على البالد والت�أ�سي�س حلكم فردي م�ستبد ،يف عجلة مل
تغادر اجلماعة يف �سلوكها ال�سيا�سي� ،أ�سهمت يف ك�شف حقيقتها على نحو مبكر ويف
�أقل من عام من حكمهم(.)9
حافظ الإخوان على واجهتني للحكم ،م ّثل حزب احلرية والعدالة الواجهة
الأولى التي اقت�ضتها ال�شروط الد�ستورية والقانونية من دون �أي �صالحيات حقيقية
يف النهاية ،فاحلزب الذى ت�أ�س�س للمفارقة بعد �إجراءات اختيار م�ؤ�س�سيه من بني
الأع�ضاء العاملني يف اجلماعة بن�سبة  %90مل ُترتك له �أي فر�صة للممار�سة ال�سيا�سية،
بل كان دوم ًا كالطفل الذي ينتظر تعليمات والده ،حتى �إن اجلماعة هي من عني رئي�س
احلزب و�أمينه العام ونوابه وبع�ض �أع�ضاء املكتب التنفيذي ،وبالرغم من كل ذلك مل
تثق اجلماعة به مبا يكفي لأن تعهد له مبمار�سة الدور الذي حدده له الد�ستور والقانون
ك�أداة للمناف�سة ال�سيا�سية وممار�سة ال�سلطة �إذا حاز ثقة الناخبني� .أما الواجهة
الثانية فقد كانت هيئة امل�ست�شارين الذين بالرغم من اختيارهم من املتعاطفني مع
اجلماعة ،ف�إن ذلك مل يحل دون ا�ستقالتهم يف النهاية.
3.3الأداء املربك للرئا�سة والرتدد و�إ�صدار القرارات والرتاجع عنها ،مبا حطم
�صورة الرئي�س لدى ال�شعب وبدا كاملوظف الذي ينتظر تعليمات املر�شد «من القرارات
التي �أ�صدرها الرئي�س حممد مر�سي ،والتي �أثارت الر�أي العام يف ال�شارع امل�صري،
ذلك القرار املتعلق ب�إ�صدار التعريفة اجلمركية اجلديدة ،حيث ن�ص على حت�صيل
ال�ضريبة اجلمركية على الب�ضائع التي ت�صدر ب�صفة موقتة عند �إعادة ا�ستريادها
((( هدى ،زكريا ،م�ست�شارو الرئي�س يك�شفون �آليات اتخاذ القرار مب�ؤ�س�سة الرئا�سة؛ جريدة اليوم ال�سابع ،دي�سمرب (كانون الأول).2012 ،
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بواقع  %10من التكاليف ،كما تقرر رفع اجلمارك للعديد من ال�سلع اال�ستهالكية التي
و�صفها القرار بـ«غري ال�ضرورية» .وقد مت �صدور هذا القرار من دون درا�سة وافية من
اجلوانب كافة ،ويف وقت يعاين فيه املجتمع امل�صري من ان�شقاق واحتقان �سيا�سي،
الأمر الذي خ ّلف �آثار ًا �سلبية �سيا�سية واقت�صادية ،حيث ُمني ال�سوق امل�صري بحال
من االرباك والع�شوائية ،هذا االرباك قد �أدى �إلى ارتفاع يف �أ�سعار ال�سلع الغذائية
الأ�سا�سية بن�سبة ترتاوح بني � %30إلى  ،%40وبعد فرتة الحقة� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة
الرئا�سة بيان ًا جاء فيه �أن الرئي�س حممد مر�سي قد �أوقف العمل بالقرارات اخلا�صة
برفع ال�ضرائب ،و�أن ما حدث لي�س تراجع ًا عن القرارات بقدر ما هو جتميد لها(.)10
4.4غياب الر�ؤية حول حمدِّ دات ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية وحتديد نطاق
امل�صالح امل�صرية بو�ضوح .لقد انعك�س الف�شل يف �إدارة ال�ش�ؤون الداخلية للدولة
امل�صرية ،على ال�سيا�سة اخلارجية مل�صر ،فكانت جوالت مر�سي ا�ستعرا�ضية �أكرث من
�أي �شيء ،خ�صو�ص ًا �أن الرئي�س امل�صري قام بـ 25زيارة خارجية لدول العامل من دون
�أي نتائج ملحوظة على �أر�ض الواقع ،وفقدت م�صر دعم عدد كبري من الدول العربية
الداعمة لها اقت�صادي ًا.
لقد �أدار الإخوان ملفات العالقات اخلارجية ب�صورة م�ضرة بالأمن القومي
امل�صري ،وظهر هذا جلي ًا يف قرار �إثيوبيا بناء �سد النه�ضة ،وق�ضية حاليب و�شالتني،
ومع ليبيا فيما يتعلق بت�سليم رموز النظام ال�سابق مقابل احل�صول على قرو�ض مالية.
�إن ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة تقوم على �أ�سا�س التوازن وامل�صالح امل�شرتكة،
وهذا مل يتحقق يف زمن الإخوان الذي كانت فيه م�صر دولة رخوة تعاين من فو�ضى
وعدم ا�ستقرار انعك�سا يف االرباك عند �إدارة العالقات اخلارجية(.)11
 5.5الإخفاق االقت�صادي الناجت عن غياب كفاءات لدى اجلماعة تنه�ض باملهمة،
(� ((1أحمد ،البهن�ساوي ،قرار جمهوري بزيادة التعريفة اجلمركية على � 100سلعة غري �ضرورية ،جريدة الوطن.2013 ،
(� ((1أ�شرف ،كمال ،ح�صاد عام من حكم الإخوان مل�صر  ،موقع �أنباء مو�سكو ،2013 /6/ 29 ،على الرابط التايل:
http://anbamoscow.com/world/383594397/20130629.html
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حيث غلب على كوادرها املهنيون والعمال والطالب ،ومتثل هذا الإخفاق يف غياب
فل�سفة اقت�صادية �أو ر�ؤية حتكم القرار االقت�صادي الذي ت�أرجح بني اجتاه احلكومات
ال�سابقة وروح الثورة و�أهدافها التي مل جتد من يتبناها �أو يعرب عنها.
يف هذا ال�سياق نطرح بع�ض امل�ؤ�شرات الدالة ،حيث ك�شف تقرير للبنك املركزي
�أن حجم الدين اخلارجي ارتفع لـ 44مليار دوالر بنهاية �شهر �أبريل (ني�سان) من العام
 ،2013مقارنة بـ 34مليار دوالر يف العام املا�ضي بزيادة قدرها  10مليارات دوالر(.)12
�« 6.6أنت تق�ضم �أكرث مما ته�ضم» .كانت تلك و�صية �أردوغان �إلى حليفه مر�سي
يف حماولة لثنيه عن نهج اال�ستحواذ على كل مفا�صل الدولة و�إبطاء عجلة «الأخونة»
والتمهل يف ا�ستعداء امل�ؤ�س�سات ،كامل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والق�ضائية ،ولدى �أردوغان
جتربة كبرية ملهمة مل َي ِفد منها مر�سي وجماعته بالطبع ،حيث كانت الطبعة الإخوانية
امل�صرية منتمية لأربكان عق ًال وج�سد ًا دون زهد يف تطلعات �أردوغان.
 7.7وهم ال�شعبية الذي اعتقدت اجلماعة �أنه �سيحميها من ال�سقوط يف مواجهة
خ�صومها .فالإخوان اعتقدوا �أن القاعدة ال�شعبية الكبرية التي ميلكونها �ستوفر لهم
دعم ًا قوي ًا يف �سدة احلكم عند بروز خالف بينهم وبني معار�ضيهم ،وهو خط�أ ج�سيم
يف �إدراك الفارق الكبري بني القوة العددية والقوة النوعية ،فالأ�صوات التي ح�صل
عليها الإ�سالميون جاء �أغلبها من �أنا�س ب�سطاء ال تتجاوز قدرتهم على امل�ساندة �أكرث
من جمرد منح �أ�صواتهم االنتخابية ،و�أغلبهم انتقل بعدها �إلى مقاعد االنتظار ترقب ًا
ملا �ست�سفر عنه نتائج هذا االختيار ،ويف املقابل ،ف�إن املعار�ضة كانت ت�ضم �أغلب
الفئات الفاعلة وامل�ؤثرة يف املجتمع امل�صري من ق�ضاة و�إعالميني و�شرطة وجهاز
�إداري ومثقفني ،وه�ؤالء لديهم الكثري من امل�صالح واملكت�سبات (التاريخية) التي
ميكن �أن يهددها الإخوان ،وهذا التهديد املحتمل ي�أتي يف مقابل عدم وجود �أي فر�صة
وا�ضحة �أمامهم لالفادة من الإخوان ،فالنخب ال ميكن �أن ُتدير عالقتك معها �إ ّال
( ((1موقع البوابة نيوز ،على الرابط التايل:
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مبنطق الع�صا �أو منطق اجلزرة .ف�إما �أنك متلك من الإمكانات والفر�ص ما ميكنك
معه دعم م�صاحلهم املبا�شرة� ،أو �أن لديك من القوة ما جتربهم به على كف الأذى
خ�شية منك ،وكالهما مل يتوافر للإخوان ،وهذه الفئة املعار�ضة مل تكتف يف �إعالن
موقفها من الإخوان عند جمرد و�ضع عالمة يف الورقة االنتخابية ثم االنتظار كما فعل
امل�ؤيدون من جماهري ال�شعب ،بل ا�ستخدمت عنا�صر القوة الهائلة لديها يف (�سحق)
جتربة الإ�سالميني يف احلكم دفاع ًا عن وجودها ومكت�سباتها ،وقد كان يكفي ه�ؤالء
فقط عدم التعاون مع نظام احلكم اجلديد لتدمريه ،فكيف احلال وقد عملوا ب�شكل
منظم على �إف�شاله!(.)13
اإلخوان بين الفشل السياسي والفشل األخالقي

ميكننا القول �إن ظاهرة الف�شل ال�سيا�سي معروفة يف ممار�سات كل النظم
ال�سيا�سية� ،شمولية كانت �أو �سلطوية �أو ليربالية ،والف�شل ال�سيا�سي ميكن �أن يرد �إلى
�أ�سباب عدة .فقد يحدث لأن توجهات �صانع القرار مل تكن �صحيحة يف منطلقاتها،
�أو �أن �أدواته التي اعتمد عليها مل تكن منا�سبة لتحقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية� ،أي
�إنه جتاهل رد الفعل املتوقع على القرار� ،سواء على ال�صعيد الدويل �أو على ال�صعيد
الإقليمي الوطني.
والأمثلة التاريخية على الف�شل ال�سيا�سي يف ممار�سة الأنظمة املختلفة ال ح�صر
لها� ،إ�ضافة �إلى ف�شل الأحزاب ال�سيا�سية وممثليها يف جمال املناف�سات االنتخابية
الربملانية واحلزبية ،لعل �أبرزها ف�شل احلزب اال�شرتاكي الفرن�سي بقيادة ليونيل
جو�سبان يف النجاح يف االنتخابات الرئا�سية وجناح جاك �شرياك اليميني ،مما �أدى
�إلى ا�ستقالة جو�سبان من رئا�سة احلزب بل واعتزاله ال�سيا�سة اعرتاف ًا مب�س�ؤوليته
عن الف�شل .وال نريد �أن نقف طوي ًال عند الأمثلة الأجنبية عن الف�شل ال�سيا�سي .لأن
جماعة الإخوان امل�سلمني قدمت لنا �أبرز �أمنوذج لهذا الف�شل ،بعد �أن �أتيح لها-
نتيجة الأخطاء اجل�سيمة التي متت �أثناء املرحلة االنتقالية التي بد�أت عقب �سقوط
( ((1حممد ،حبيب ،ماذا حدث عندما جاءت احلرية ،جريدة الوطن امل�صرية.2013 /9 /17 ،
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نظام ح�سني مبارك� -أن حت�صل على الأكرثية يف جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،ثم �أن
تدفع برئي�س حزبها (احلرية والعدالة) حممد مر�سي ليكون مر�شح ًا يف االنتخابات
الرئا�سية وينجح فع ًال –نتيجة �أخطاء �شتى ارتكبتها النخبة الليربالية -يف �أن ي�صبح
رئي�س ًا للجمهورية و�إن كان بفارق �ضئيل للغاية عن مناف�سه الفريق �أحمد �شفيق.
لقد �أدت ممار�سات رئي�س اجلمهورية املعزول حممد مر�سي يف جمال الإخالل
بثوابت الأمن القومي� ،إ�ضافة �إلى اعتدائه امل�ستمر على ال�سلطة الق�ضائية ،ومعاداته
للإعالم بل وللمثقفني و�إ�صداره �إعالن ًا د�ستوري ًا �أعطى فيه لنف�سه كل ال�سلطات� ،إلى
�أن يدرك ال�شعب امل�صري �أن حكم جماعة الإخوان الذي ي�ستند �إلى �شرعية �شكلية
تقوم على نتائج �صندوق االنتخابات ،لي�س �سوى حكم ا�ستبدادي �صريح من �ش�أن
ا�ستمراره هدم كيان الدولة امل�صرية ذاتها.
وهكذا ميكن القول �إن اخلروج ال�شعبي الكبري يف  30يونيو(حزيران) كان
�إعالن ًا جهري ًا بالف�شل ال�سيا�سي املدوي حلكم جماعة الإخوان امل�سلمني ،ولكن �أخطر
من ذلك كله �أنه دليل م�ؤكد على ال�سقوط التاريخي مل�شروع اجلماعة ،والذي يتمثل يف
هدم الدولة املدنية و�إقامة دولة دينية يف م�صر تكون هي الأ�سا�س يف امل�شروع الوهمي
اخلا�ص با�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية(.)14
رمبا جت�سد الف�شل ال�سيا�سي بو�ضوح� ،أما الف�شل الأخالقي فتمثل يف م�شروع
اجلماعة القيمي الذي طرحته واجه ٌة �ساعدت على قبوله �شعبي ًا لعقود ،والذي متثل
يف الدعوة لتمكني القيم من النفو�س اختيار ًا جمتمعي ًا حر ًا ولي�س تنزي ًال �سلطوي ًا
ب�سيف احلكم .كانت لدى اجلماعة فر�صة تاريخية لتمكني م�شروعها القيمي بعدما
توافرت �أجواء احلرية التي دعت لها يف خطابها قبل الثورة ،فهل كان امل�شروع قيمي ًا
بالفعل �أم �إنه كان جمرد م�شروع �سيا�سي تو�سل بالدين للو�صول لل�سلطة؟
لقد كان �أهم ما حتتاجه وتتطلع �إليه اجلماعة قبل ثورة  ٢٥يناير هو احلرية:
( ((1ال�سيد يا�سني ،حكم الإخوان يف م�صر :ف�شل �سيا�سي و�سقوط تاريخي ،م�.س.
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حرية الرتبية والدعوة ،والعمل على �إف�ساح املجال جليل خمتلف من الإخوان ،جيل
يبتكر ويبدع ،لكن للأ�سف ،عندما جاءت احلرية ،مل يح�سنوا التعامل معها ،وال تقدير
ا�ستحقاقاتها ومتطلباتها ،و�إذا بهم يقفزون مبا�شرة �إلى �أتون الدولة ،من دون تهيئة
�أو ا�ستعداد ،خ�صو�ص ًا مع وجود �أفكار ملتب�سة حول الوطن والدميقراطية واملواط َنة،
لذلك �أ�ضاعوا على �أنف�سهم فر�صة العمر التي طال انتظارها.
كان من املفرت�ض �أن يهتبلوا الفر�صة ليعيدوا ترتيب �أوراقهم و�أفكارهم .قلنا
لهم :من ال�ضروري �أن يكون حزب احلرية والعدالة منف� ً
صال ب�شكل كامل وحقيقي
عن اجلماعة ،منع ًا لأي ازدواجية بينهما ،وفر�صة لرتبية �سيا�سية واعدة ،و�أن تتحول
اجلماعة �إلى جمعية تربوية دعوية ت�أكيد ًا ل�سيادة القانون .لكن (يا للأ�سف)! وقلنا
�أي�ض ًا :من ال�ضروري يف تلك الفرتة �أن يناف�س احلزب على  ٪٢٥فقط من مقاعد
جمل�س ال�شعب ،و�إذا ت�شكلت حكومة فيكون احلزب جزء ًا منها ولي�س على ر�أ�سها ،و�أن
ين�أى احلزب عن الدفع مبر�شح للرئا�سة .لكن« :لقد �أ�سمعت �إن ناديت حي ًا»! وقلنا
كذلك :من ال�ضروري �أن تقوم اجلمعية الرتبوية والدعوية بدورها امل�أمول يف االرتقاء
مبنظومة القيم الإميانية والأخالقية والإن�سانية يف املجتمع ،لكن ذلك مل يحدث(.)15
ال�شرعية ...ال�شرعية ،كانت تلك الكلمة التي رددها مر�سي يف �آخر خطاباته
ع�شرات املرات ،متام ًا ككلمة «�أنا القائد الأعلى للقوات امل�سلحة» مبنا�سبة وبدون
منا�سبة ،يف حماولة لإقناع نف�سه قبل �أي �أحد �آخر ب�أنه �أ�صبح بالفعل رئي�س م�صر
الكبرية .وبالعودة �إلى املنهج ال�سيا�سي املتخلف والعقيم الذي انتهجته قيادة الإخوان
امل�سلمني يف ت�سيري �ش�ؤون احلكم و�إدارة الدولة �إبان فرتة حكمها الق�صرية ،نالحظ
بجالء وو�ضوح كيف تعمدت �إ�ساءة اال�ستخدام املفرط ل�شعار «ال�شرعية» وامتهنته
وابتذلت يف توظيفه وت�سخريه ،كغطاء ل�سعيها املهوو�س �إلى �إحكام قب�ضتها على
مقاليد احلكم والدولة واال�ستئثار بها واحتكارها لها وحدها ،و�إق�صاء اجلميع مبن
فيهم –�أحيان ًا -حلفا�ؤها املقربون وجعلها �سالح ًا لت�صفية خ�صومها ومعار�ضيها
ال�سيا�سيني ،وقمع حرية الر�أي والتعبري وخنق احلقوق واحلريات ،لأن هذه القيادة
( ((1حممد ،حبيب ،ماذا حدث عندما جاءت احلرية ،م�.س.

المسبــار

49

الخلا ملح لايتغا :نوملسملا ناوخإلا

كابرت وعاندت وال تزال يف اال�ستخدام املفرط واملبتذل ل�شعار ال�شرعية ،م�صرة على
�إ�ضفاء طابع الدميومة والقدا�سة على �شرعية ممثلها الرئي�س حممد مر�سي ،و�أن
ال�شعب امل�صري عند انتخبه يف انتخابات �شرعية كرئي�س لكل امل�صريني ،وتالي ًا ال
يجوز م�ساءلته �أو حما�سبته �أو نقده� ،أو حتى جمرد املطالبة بانتخابات رئا�سية مبكرة
يعيد الرئي�س مر�سي طرح نف�سه جمدد ًا كمر�شح فيها ،بحجة �أن تطبيق هذا املبد�أ
املعمول به يف الدميقراطيات كلها -من �ش�أنه �أن يتكرر مع كل رئي�س جديد ي�أتيفور فوزه ،وتلك مغالطة وحجة متهافتة وغري منطقية من دون �أن تنظر تلك القيادة
�إلى الكيفية والظروف اال�ستثنائية املربكة التي انتخبت فيها الرئي�س مر�سي ،والتي
ا�ستغلتها قيادة اجلماعة ب�أ�سلوب انتهازي لإي�صال مر�شحها �إلى �سدة احلكم.
�إن التجربة املريرة بالرغم من ق�صر فرتتها الزمنية حلكم اجلماعة قد ر�سخت
�شعور ًا وقناعة را�سخة يف �أو�ساط الر�أي العام ال�شعبي ب�أن اجلماعة يتملكها وي�سيطر
عليها �شغف جمنون بال�سلطة والت�شبث بها ،ولو كان ثمن ذلك تدمري البالد والزج بها
يف �أتون الفتنة واحلرب الأهلية املهلكة ،و�أن م�صالح اجلماعة هي الأَولى باالعتبار من
دون م�صالح البالد والعباد وم�ستقبل الأجيال القادمة ،ولهذا فقد بات ينظر لها على
عك�س املا�ضي ب�أنها قوة خطرية ومدمرة ال ميكن �أن تكون م�أمونة اجلانب حلا�ضر
وم�ستقبل البالد(.)16
كان اخلطاب املزدوج من �أهم �أ�سباب ف�شل الإخوان الأخالقي ،فبينما عرفوا
التنقل جيد ًا بني خطاب التم�سكن يف حال ال�ضعف ،والذى جت�سد بقبول فكرة التعددية
ال�سيا�سية وتغيري ر�أي اجلماعة يف العام  ،1995وكذلك القبول برت�شيح املر�أة ،فقد
حتدثوا بقوة عن خطاب �آخر يف العام  2011عندما قال نائب املر�شد العام للإخوان
امل�سلمني حممود عزت بثقة« :ال مفر من تطبيق احلدود ولكن بعد امتالك الأر�ض»(.)17
لقد كان الإخوان �أنف�سهم هم من ت�سببوا يف ف�شل م�شروعهم ال�سيا�سي ،حيث
( ((1عبداهلل� ،سالم احلكيمي� ،سقوط حكم الإخوان يف م�صر ...نظرة حول الأ�سباب والتداعيات ،جريدة الو�سط اليمنية/7 /18 ،
.2013
( ((1هذا الت�صريح يف �أبريل (ني�سان)  ،٢٠١١يف م�ؤمتر بحي �إمبابة يف القاهرة بعد �أقل من ثالثة �أ�شهر على قيام ثورة  25يناير.
50

المسبــار

  ناب دمحأ

ك�شفت الأحداث واملمار�سات �أنه لي�س لديهم م�شروع �أخالقي حقيقي�« :إن ما �سيذكره
التاريخ جيد ًا هو �أن ف�شل الإخوان امل�سلمني يف م�صر �سببه الإخوان �أنف�سهم ولي�س
خ�صومهم ،داخلي ًا �أو خارجي ًا ،خ�صو�ص ًا عندما قرر الإخوان حكم م�صر بعقلية
اجلماعة ،و�إدارتها كـ«معار�ضة» ولي�س ك�سلطة �سيا�سية تنتهج منهج احلكم الر�شيد
الذي يجمع وال يفرق ،نهج يوحي ب�أن من يحكم ي�ؤمن بتداول ال�سلطة ،ال اال�ستئثار بها،
كما �أنه ي�ؤمن بقد�سية حقن الدماء ولي�س الت�ساهل مع من يقوم بالتكفري والتخوين
وتهديد ال�سلم االجتماعي للبالد ككل(.)18
�إن ق�ضية اجلمع بني احلكم والدعوة �أثبت تاريخنا ف�شلها� .إن للدعوة مقام ًا،
وللحكم مقام ًا .ال�سيا�سة ف�ضاء مرتع بالكذب واخلداع واملناورة ،وهي احللول الو�سط
والن�سبية يف الآراء والتوجهات والر�ؤى �أو مبعنى �آخر :فن املمكن� .أما الدعوة فهي
حديث عن مطلقات ال تقبل التجاوز .ال يت�سامح الدين مع الكذب �أو اخلداع �أو الغ�ش
وال ي�ستطيع تربير ذلك .لذا؛ كانت كل حماولة خللط الدين بال�سيا�سة تنتهى بالإ�ساءة
لالثنني مع ًا .وقد هزتني قدمي ًا احلجة البارعة التي ذكرها ال�صحابي العظيم عبداهلل
بن عمر للح�سني�« :إن اهلل لن يجمع لكم �آل بيت ر�سول اهلل النبوة واخلالفة» .وك�أنه
يقول له� :إن النبوة �أعظم من اخلالفة ،و�إن الدعوة �أعظم من ال�سلطة ،و�إن هداية
اخلالئق �أبقى من كرا�سي احلكم(.)19
كيف صبغت العزلة تجربة حكم اإلخوان؟

يعترب �سيد قطب هو املنظر الأهم يف تاريخ حركة الإخوان ،والأكرث ت�أثري ًا يف
م�سريتها ،خ�صو�ص ًا يف العقود الأربعة املا�ضية ،يف الفرتة من العام  - 1973تاريخ
خروج الإخوان من املعتقالت و�إعادة ت�أ�سي�س اجلماعة مع والية عمر التلم�ساين-
وحتى العام  ،2013العام الذي خرجت فيه اجلماعة من حكم م�صر بعد جتربة حكم
مل ت�ستمر �سوى عام واحد.
( ((1طارق ،احلميد ،ف�شل م�شروع �إخوان م�صر 23 ،يونيو (حزيران)  ،2013جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد .12626
( ((1ناجح� ،إبراهيم� ،صراع �أهل الدعوة واحلرب على ال�سلطة ،جريدة الوطن امل�صرية ،عدد .2013 /8/ 24
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على الرغم من انفتاح �شخ�صية عمر التلم�ساين ورغبته اجلادة يف االنفتاح
على املجتمع امل�صري والعمل من خالل حزب �سيا�سي ب�شكل وا�ضح و�شفاف ،فقد
ا�صطدمت م�ساعيه بتدبري املجموعة القطبية التي �أدارت اجلماعة من وراء ظهره،
وحتديد ًا احللقة الأ�ضيق التي مثلها م�صطفى م�شهور و�أحمد ح�سنني وح�سني
عبدالباقي وكمال ال�سنانريي وغريهم من رجال �سيد قطب.
�سيطرت املجموعة القطبية على �أهم جلان اجلماعة ،وهي جلنة الرتبية
امل�س�ؤولة عن �صوغ ال�شخ�صية الإخوانية عقدي ًا وفكري ًا ،ومثلت كتابات �سيد قطب« :يف
ظالل القر�آن» ،و«هذا الدين» و«معامل يف الطريق»� ،أهم الأدبيات التي �شكلت �ضمري
القواعد الإخوانية ،وكان �أخطر ما حدث لل�شخ�صية الإخوانية هو العزلة ال�شعورية
التي قدمت باعتبارها ال�سلوك القومي يف مواجهة ما �سماه باجلاهلية« :نحن اليوم يف
جاهلية كاجلاهلية التي عا�صرها الإ�سالم �أو �أظلم ،كل ما حولنا جاهلية :ت�صورات
النا�س وعقائدهم ،عاداتهم وتقاليدهم ،موارد ثقافتهم ،فنونهم و�آدابهم� ،شرائعهم
وقوانينهم ،حتى الكثري مما نح�سبه ثقافة �إ�سالمية ومراجع �إ�سالمية وفل�سفة
�إ�سالمية ،هو كذلك من �صنع هذه اجلاهلية»(.)20
ويف مواجهة هذه اجلاهلية البد من طليعة ،هي من وجهة نظره �شرط التمكني
للأمة ،يقول�« :إنه ال بد من طليعة تعزم هذه العزمة ومت�ضي يف الطريق ،مت�ضي يف
خ�ضم اجلاهلية ال�ضاربة الأطناب يف �أرجاء الأر�ض جميع ًا ،مت�ضي وهي تزاول نوع ًا
من العزلة من جانب ،ونوع ًا من االت�صال من اجلانب الآخر باجلاهلية»(.)21
�إذن هي العزلة التي تتعزز يف �ضمري الفرد الإخواين لتجذر �شيئ ًا ف�شيئ ًا قطيعته
مع املجتمع ،الذي يتعامل معه من دون �أن يتوحد معه وجداني ًا .هو منف�صل عنه ال
ي�شعر مب�شاعره وال ي�شاركه �أحالمه ،فعندما يحلم امل�صري بدولته الوطنية ويفكر
لها ويطرب ويهتز وجدانه لن�شيدها الوطني ،يحلم الإخواين بدولة �أخرى �أممية لي�س
(� ((2سيد ،قطب ،معامل يف الطريق ،دار ال�شروق ،طبعة وزارة املعارف ال�سعودية ،ن�سخة �إلكرتونية� ،ص .19
( ((2املرجع ال�سابق �ص .9
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لها ن�شيد �أو َع َلم ،ولكنها ت�سكن وجدانه املعزول امل�ستعلي�« :إن �أولى اخلطوات يف
طريقنا هي �أن ن�ستعلي على هذا املجتمع اجلاهلي وقيمه وت�صوراته ،و�أ ّال نعدل نحن
يف قيمنا وت�صوراتنا قلي ًال لنلتقي معه يف منت�صف الطريق ،كال �إننا و�إياه على مفرق
الطريق ،وحني ن�سايره خطوة واحدة ف�إننا نفقد املنهج كله ونفقد الطريق ،و�سنلقى
يف هذا عنت ًا وم�شقة و�ستفر�ض علينا ت�ضحيات باهظة ،ولكننا ل�سنا خمريين �إذا نحن
�شئنا �أن ن�سلك طريق اجليل الأول الذي �أقر به منهجه الإلهي ،ون�صره على منهج
اجلاهلية»(.)22
بهذه النف�سية تتعزز القطيعة بني الإخوان واملجتمع الذي يريدون �أن يحكموه،
من دون �أن يجمعهم معه �شعور واحد �أو حلم واحد .لذا؛ حر�صت تلك القيادة القطبية
التي ت�شربت تلك الأفكار على �أن مي�ضي م�سارها يف حكم م�صر على هذا النحو ،وقد
احتلت فيه هذه الأفكار حمور تفكريها وانعك�ست بو�ضوح على �سلوكها ال�سيا�سي.
هل كان اإلخوان مستعدون لحكم مصر؟

حني انخرط الإخوان يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية بعد عامني من مقتل
ال�سادات ،بد�أوا من اجلامعات والنقابات ،ولغياب احل�س اال�سرتاتيجي لديهم وظفوا
اجلامعة لإدارة معارك وهمية حول ن�صرة ق�ضية فل�سطني وحرق العلم الإ�سرائيلي يف
رحاب اجلامعة ،وجتنيد الطلبة والأ�ساتذة ليكونوا خدم ًا لـ«العجل املقد�س» ،متمث ًال
يف التنظيم الذي حتول من رافعة مل�شروعهم ال�سيا�سي� ،إلى هدف يف حد ذاته ،حتى
حتولت معارك احلفاظ عليه �إلى الغاية الأولى بالرعاية!
بينما كانت النقابات املهنية فر�صة ذهبية ت�ستطيع اجلماعة �أن حتولها �إلى
منا�شط ومراكز �أبحاث ترتقي باملهن واملهنيني ،بالعمل على ملفات التنمية والنه�ضة
من خالل م�شروعات تتبناها تلك النقابات ،خ�صو�ص ًا النقابات التي حازت اجلماعة
فيها ثقة �أع�ضائها وقادت جمال�سها التنفيذية ،مثل :الأطباء ،واملهند�سني ،واملحامني،
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص .29
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واملعلمني .هل عكفت نقابة الأطباء مث ًال على تطوير ر�ؤى وملفات للنهو�ض بالقطاع
ال�صحي واالرتقاء مب�ستوى الكادر الطبي تدريب ًا وتثقيف ًا وت�أهي ًال؟ وهل قدمت
النقابات مبادرات للقطاع الأهلي للنهو�ض بهذا امللف؟ وهل قدمت نقابة املهند�سني
ر�ؤى فنية �أو م�شروع ًا قومي ًا تتبناه مثل النهو�ض بالتدريب املهني �أو رفع كفاءة املهند�س
والفني من خالل برامج تدريب وتطوير مل�صانعنا ومعامل �أبحاثنا؟ وهل ا�ستفادت
من م�صانع الهيئة القومية للإنتاج احلربى وقدمت ر�ؤى لتطويرها مبا ي�صب يف
�صالح حتقيق ا�ستقالل فني وتكنولوجي يعبد الطريق ال�ستقالل القرار الوطني؟ وهل
قدمت نقابة املحامني م�شروعات لد�ستور جديد �أو لتطوير البنية الت�شريعية امل�صرية
وحتديثها؟ وهل قدمت نقابة املعلمني ر�ؤى لتطوير التعليم امل�صري؟ للأ�سف مل يحدث
�شيء من ذلك ،بل حتولت النقابات �إلى منابر �سيا�سية ت�ؤدي بع�ض �أدوار الأحزاب
التي ت�صاغرت حتى حتولت �إلى �شقق خاوية تعلق الفتة با�سم احلزب ،وجريدة ال
يقر�ؤها �أحد.
مل يعمل الإخوان �أبد ًا على �إ�سقاط النظام ال�سابق ،بل باركوا التوريث (�أن
يخلف جمال مبارك �أباه) ،كما مل يعملوا �أبد ًا على وراثة هذا النظام ،وحني وقعت
الثورة يف  25يناير تعاملوا معها بتوج�س يف البداية ،ثم حني �أيقنوا �أن �أجهزة الأمن
انك�سرت تقدموا ال�صفوف بتنظيمهم الذي حافظوا عليه �سنوات من دون �أي �إعداد
للحكم ،وحني حلت اال�ستحقاقات االنتخابية كان من ال�سهل �أن يتحللوا من عهد قطعوه
على �أنف�سهم �أمام ال�شعب امل�صري وير�شحوا واحد ًا منهم لوراثة حكم م�صر ،وقد
وقع اختيارهم على خريت ال�شاطر ،الرجل القوي يف اجلماعة وذراعها املالية ،نائب
املر�شد ،وحني ا�ستبعد بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية ،كانت اجلماعة
حا�ضرة مبر�شحها االحتياطي حممد مر�سي ،النائب الربملاين ال�سابق ،زعيم الكتلة
الإخوانية يف جمل�س ال�شعب العام  ،2005رئي�س الق�سم ال�سيا�سي باجلماعة ،الأ�ستاذ
اجلامعي ال�سابق .كان الرجل اختيار ًا مثالي ًا من وجهة نظر املجموعة القطبية التي
اختارته؛ فهو ع�ضو ملتزم تنظيمي ًا ،ي�سمع ويطيع القيادة ،وال�ؤه قوي للمر�شد ولنائبه
الرجل القوي خريت ال�شاطر ،كما �أنه �صنع جمده وترقيه ال�سريع يف التنظيم من
طاعته القيادة القطبية التي عينته يف جمل�س �شورى اجلماعة العام ،ثم عينته ع�ضو ًا
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يف مكتب الإر�شاد من دون �أي م�سوغات حركية داخل التنظيم ،وقفز على حظوظ
من هم �أقدم منه يف التنظيم ،وقد كان الرجل �أداة ا�ستبعاد العديد من ال�شخ�صيات
الإ�صالحية داخل مكتب الإر�شاد ،لعل �أ�شهرهم عبداملنعم �أبو الفتوح وحممد حبيب،
حتى دانت للقطبيني ال�سلطة داخل مكتب الإر�شاد بالكامل ،كما احتفظوا ب�أغلبية
جمل�س ال�شورى العام من خالل التدخل بتعيني �أع�ضاء حم�سوبني عليهم ،وزيادة
ح�ص�ص بع�ض املحافظات ،وعندما �أعلنت اللجنة العامة لالنتخابات فوز حممد
مر�سي كان التنظيم القطبي حا�ضر ًا برجاله لي�ضعهم يف كل مفا�صل الدولة ،يف خطة
التمكني التي كان خريت ال�شاطر قد �أعدها منذ منت�صف الت�سعينيات واكت�شفتها
�أجهزة الأمن امل�صرية حني دهمت مقر اجتماع جمل�س ال�شورى العام للجماعة العام
 ،1995وقد طور ال�شاطر هذه اخلطة وو�ضع رجاله يف الق�صر حول حممد مر�سي،
حيث مثلت احللقة الأ�ضيق حول الرئي�س حممد مر�سي �شخ�صيات مت ا�ستدعا�ؤها من
اخلارج ك�شخ�صية يا�سر علي ،طبيب الأمرا�ض اجللدية الذي كان يعمل طبيب ًا ب�إحدى
م�ست�شفيات ال�سعودية ،قبل �أن يو�ضع ا�سمه �ضمن م�ؤ�س�سي حزب احلرية والعدالة،
الذراع ال�سيا�سية للجماعة ،ثم ع�ضو ًا بحملة خريت ال�شاطر االنتخابية ،ثم حملة
مر�سي بعد خروج ال�شاطر ،ليعني بعدها متحدث ًا ر�سمي ًا با�سم رئا�سة اجلمهورية يف
قفز على القواعد امل�ستقرة يف رئا�سة اجلمهورية ،باختيار املتحدث الر�سمي من بني
�سفرائنا يف اخلارجية امل�صرية.
�أما �أحمد عبدالعاطي ال�صيدالين الذي كان �شريك خريت ال�شاطر يف �إحدى
�شركات الأدوية ،فقد عني مدير ًا ملكتب الرئي�س ،بينما عني �أمين هدهد� ،أحد �أفراد
�سكرتارية خريت ال�شاطر اخلا�صة ،م�ست�شار ًا �أمني ًا للرئي�س من دون �أي خربة يف
وظيفة بهذه اخلطورة ،ف�ض ًال عن عدد وافر من �أفراد التنظيم الذين غ�صت بهم
ردهات وحجرات الق�صر الرئا�سي� ،إ�ضافة �إلى عدد كبري من امل�ست�شارين الذين مت
تعيينهم يف الوزارات التي يقودها وزراء «�إخوان» يف احلكومة� .أما املن�صب الأخطر
فقد كان من ن�صيب ع�صام احلداد ،م�ست�شار الرئي�س لل�ش�ؤون اخلارجية ،املقرب من
خريت ال�شاطر ،و�أداة االت�صال الرئي�سة بني خريت ال�شاطر وحممد مر�سي ،و�أداة
االت�صال بني التنظيم الدويل للإخوان والرئي�س ،وقد كان هو وزير اخلارجية الفعلي.
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وحني بدا للرئي�س مر�سي �أنه قد متكن من احلكم حتلل من العهود التي قطعها
�أمام ممثلي اجتماع «فريمونت» يوم التفت حوله رموز القوى الوطنية قبل �إعالن
فوزه م�ساندة له ،ليرتاجع بعدها عن تعيني �شخ�صية وطنية م�ستقلة رئي�س ًا للوزراء،
و�إعادة النظر يف ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية لكتابة الد�ستور ،وغريها من املطالب،
ليقوم بتعيني ه�شام قنديل ،وزير املوارد املائية والري الأ�سبق ،رئي�س ًا للوزراء يف /24
 .2012 /7وبعد �شهر واحد من هذا االجتماع ويف ذكرى احتفاالت �أكتوبر (ت�شرين
الأول) ،احتل قتلة ال�سادات املقاعد الأولى يف االحتفال الذي �أقيم ب�إ�ستاد القاهرة
للرئي�س بني �أن�صاره ،فبدا االحتفال كما لو كان احتفاء باالنت�صار على الدولة
امل�صرية وجي�شها! ويف  11نوفمرب (ت�شرين الثاين) من العام نف�سه �أقدم مر�سي على
�أعظم حماقة دقت �أول م�سمار يف نع�ش حكمه ،ب�إعالن د�ستوري �أ�صدره يف ظل �أجواء
م�شحونة �سيا�سي ًا:
1.1حكم ق�ضائي برباءة جميع رموز النظام ال�سابق ،و�ضباط الداخلية املتهمني
بجرائم قتل متظاهرين يف ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير ،با�ستثناء عدد قليل من
القيادات ال�سيا�سية حتت �ضغط ال�شارع.
2.2حماولة الرئي�س امل�صري تنحية النائب العام عبداملجيد حممود عن من�صبه،
وت�صادم قطاري الفيوم ،وحادث قطار �أ�سيوط الذي قتل فيه حوايل  47تلميذ ًا،
مما �أدى �إلى قلب الر�أي العام ونق�صان �شديد يف �شعبية مر�سي يف ال�شارع وو�صفه
بال�ضعيف يف مواجهة الف�ساد امل�ست�شري يف �أجهزة الدولة -بالذات من طرف الإعالم
اخلا�ص.
3.3تعر�ض املتظاهرين يف ذكرى �أحداث «حممد حممود» �إلى البلطجة والإرهاب
يف مكان حدوث جمزرة  2011نف�سه ،حيث �ألقى جمهولون قذائف مولوتوف عليهم
من على �أ�سطح املباين املجاورة ،وذلك قبل �صدور الإعالن ب�أيام.
4.4انطوت مواد الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره مر�سي على قرارات خطرة
�أهمها :حت�صني قرارات الرئي�س والإعالنات الد�ستورية التي ي�صدرها من الطعن
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�أمام �أي جهة ق�ضائية ،وحت�صني جمل�س ال�شورى واجلمعية الت�أ�سي�سية التي مل تعك�س
يف تركيبتها القوى الوطنية املختلفة ،وامتلكت املجموعات الإ�سالمية امل�ؤيدة للرئي�س
الأغلبية الكا�سحة فيها ،كما �أطلق الإعالن يد الرئي�س يف اتخاذ �أي تدابري �أو �إجراءات
ا�ستثنائية ،بل وتعيني نائب عام بقرار من رئي�س اجلمهورية.
5.5كان هذا الإعالن ت�أكيد ًا من جانب الرئي�س مر�سي وجماعته �أنهم ما�ضون
يف اجتاه حكم فردي ا�ستبدادي لتمرير م�شروع الدولة الدينية ،التي تو�سلت بامتالك
الأغلبية يف الربملان بغرفتيه ثم مترير د�ستور �أقرب �إلى برنامج �سيا�سي للجماعة منه
�إلى وثيقة تعاي�ش م�شرتك وعقد اجتماعي ملا بعد ثورة  25يناير ،وكان من الطبيعي
�أن تنتف�ض ال�سلطة الق�ضائية وتعلن يف � 2012 /11 /25أن هذا الإعالن اعتداء
على الق�ضاء امل�صري ،ليقوم بعدها �أن�صار اجلماعة بح�صار املحكمة الد�ستورية،
ملنعها من احلكم يف دعوى بطالن جمل�س ال�شورى واجلمعية الت�أ�سي�سية ،ليبد�أ بعده
ب�أيام �أول م�ست�شاري الرئي�س يف اال�ستقالة ،احتجاج ًا على الإعالن الد�ستوري والنهج
الإق�صائي للجماعة.
كيف تنظر الجماعة إلى المعارضة؟

تنظر جماعة الإخوان امل�سلمني �إلى املعار�ضة ال�سيا�سية لها باعتبارها جمموعة
من ال�شخ�صيات االنتهازية التي تن�شط يف الف�ضاء الإعالمي ،من دون �أي وجود يف
ال�شارع ،وال تقيم لهم وزن ًا ،وتعترب �أنه كانت لهم فائدة يف عهد مبارك فقط ،كواجهة
يختبئ الإخوان خلفها ،وقد قامت املعار�ضة امل�صرية بتعومي اجلماعة يف �أكرث من
مف�صل �سواء حركة «كفاية» �أو «اجلمعية الوطنية من �أجل التغيري» ،ولكن لأن الإخوان
�أ�صبحوا يف احلكم فلم يرحبوا مبعار�ضة قوية ،وا�ستهلكوا طاقتها يف حوارات عبثية
حتت مظلة وهمية تتحدث عن ال�شراكة الوطنية من دون �أي �شاهد من الواقع ي�ؤكد
�إميان الإخوان بال�شراكة الوطنية ،التي هي جزء من خطاب لال�ستهالك املحلي فقط،
وللمعار�ضة التي هي لدى الإخوان جمرد م�سهل �سيا�سي يف حلظات االن�سداد ال�سيا�سي،
�أما وقد انفتحت الآفاق لديهم فقد تكفل خريت ال�شاطر –ب�أمواله -ب�إعداد خطة
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اخرتاق كل املجموعات املعار�ضة �سواء الن�شطة يف ال�شارع من جمموعات «الألرتا�س»
�أو «� 6أبريل» �أو الأحزاب ال�سيا�سية التي يحتاجها يف موا�سم اال�ستحقاقات االنتخابية،
وي�شرتي الفتاتها مبقعد �أو مقعدين يف الربملان ليت�شدق باحلديث عن حتالف �سيا�سي
وا�سع.
حسن مالك الذراع االقتصادية

بينما بدا �أن خريت ال�شاطر قنع بالدور ال�سيا�سي ،ن�شط �شريكه ح�سن مالك
يف ت�أ�سي�س جمعية رجال �أعمال «ابد�أ»؛ لتكون حا�ضنة ت�ضم رجال �أعمال الإخوان مع
رجال �أعمال مبارك يف �شراكة احلكم واملال اجلديدة ،حيث �أ�صبحت بوابة املرور لأي
م�ستثمر هي بوابة جمعية «ابد�أ» .وعك�س هذا بالطبع �أن الإخوان ال يبد�أون مبا بد�أ به
رجال مبارك ،بل يبد�أون من حيث انتهى مبارك ،حيث مل ن�شهد التحالف بني ال�سلطة
ور�أ�س املال يف م�صر �إال قبل نهاية عهد مبارك بع�شر �سنوات ،بينما ف�ضل الإخوان
االنطالق مع ال�سنة الأولى لهم يف احلكم ،مما عجل -بالطبع �ضمن عوامل �أخرى-
يف نهاية هذا احلكم.
�سلك الإخوان طريقهم نحو احلكم من دون �أن يكون لديهم خطة ،وحاولوا
�أن يبيعوا الوهم للم�صريني مرة حتت الفتة «م�شروع النه�ضة» ،ومرة حتت الفتة
«ال�شريعة» ،ويف النهاية مل يظفر امل�صريون بالنه�ضة ومل ي�سعدوا بثمرات ال�شريعة،
وهذه �أزمة الإ�سالميني يف عالقتهم بال�سيا�سة :اللجوء لل�شعار على ح�ساب املو�ضوع،
واملظهر على ح�ساب اجلوهر« :هناك �إ�سالميون ال ي�صلحون للتعامل ال�سيا�سي،
ال�سيا�سة لي�ست حفل �شاي ،بل جمال لل�صدام والتنازع والرتاجع خطوتني لكي تتقدم
خطوة»(.)23
مل تتنبه اجلماعة لتحذير امل�ؤ�س�س عندما قال« :وعلى هذا ،فالإخوان �أعقل
و�أحزم من �أن يت�صدوا ملهمة احلكم ونفو�س الأمة على هذا احلال ،فال بد من فرتة
( ((2عبداهلل ،النفي�سي ،من لقاء تلفزيوين مع قناة الر�سالة حول الإ�سالميني واحلكم ،يوتيوب.
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تنت�شر فيها مبادئ الإخوان وت�سود ،ويتعلم فيها ال�شعب كيف ي�ؤثر امل�صلحة العامة
على امل�صلحة اخلا�صة»(.)24
هل تخلى الإخوان عن العقل واحلزم حل�ساب احلماقة والعجلة التي قادتهم
لفخ احلكم ،من دون �أن يعدوا لل�س�ؤال �إجابته وعادوا بامل�شروع الإخواين �إلى نقطة
ال�صفر من جديد؟ هذا ما �أعتقد �أنهم فعلوه.
قدمت جماعة الإخوان نف�سها راعية مل�شروع �ضخم ،ي�ستهدف �إعادة الكيان
الدويل للأمة حتت راية اخلالفة ،جماع َة �إحياء �إ�سالمي ت�ستهدف متكني القيم من
نفو�س النا�س ،فيتقم�صوها �سلوك ًا ُيع ِّبد طريقهم نحو النهو�ض ،كان الرهان الأول
دوم ًا للجماعة يف م�سريتها هو ك�سب املجتمع �أو ال�شارع� ،سواء كان ف�ضاء الدولة
واملجتمع مغلق ًا بالت�ضييق ،فيكون بالتعاطف مع مظلوميتهم التاريخية بالنظر لطبيعة
ال�شعب الذي يتعاطــف مع املظلوم ،باعتبار ال�شعب نف�سه �صاحب مظلومية ممتدة
عرب التاريخ مع حكامه ،وبرع الإخوان يف الإمعان يف تقم�ص هذا الدور الذي ان�سحب
على فرتات طويلة من تاريخهم ،مما كر�س يف الوعي اجلمعي �أن هذه جماعة مظلومة
وقدمت ال�شهداء يف �سبيل ما ت�ؤمن به من مبادئ� ،أو بالن�شاط اخلريي واالجتماعي
�إذا �سمح النظام ال�سيا�سي لهم بذلك ،وحتولت �أدوات العمل اخلريي واالجتماعي
التي تو�سلوا بها يف امتالك عقول وقلوب امل�صريني انت�صار ًا لقيم الدين وتدعيم ًا لثقة
النا�س يف الدين �سبي ًال لإنهاء معاناتهم ،حتولت �إلى �أدوات ُت َ�ؤ ِّمن �أ�صوات الناخبني
يف ال�صناديق يف رحلة الإخوان نحو حكم م�صر ،ومل يعد الهدف هو متكني قيم
الدين باعتبارها الرافعة احلقيقة لنه�ضة الأمة حني يرتبى �أفراد املجتمع عليها،
فيربز منهم ال�سيا�سي الذي يتقيد بالأخالق ،والطبيب النابه ،واملعلم املجد ،والفني
املحرتف ،واملواطن ال�صالح يف كل ميدان من ميادين احلياة .كان هذا ف�ضاء اجلهاد
احلقيقي للجماعة �إن �أخل�صت ملا حتدثت عنه من قيم� :أن تطلق للمجتمع من وعاء
الدعوة والرتبية �أف�ضل العنا�صر من دون �أن تتقدم للمناف�سة على احلكم بنف�سها،
بحيث تزدهر القيم يف املجتمع من خالل االختيار املجتمعي احلر ولي�س تنزي ًال
( ((2ح�سن ،الب َّنا ،من ر�سالة امل�ؤمتر اخلام�س ،جمموعة الر�سائل ،دار الدعوة� ،1990 ،ص191
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ب�سيف ال�سلطة ،ولكنها حني الحت لها فر�صة احلكم تقدمت �إليها من دون �أن تتذكر
�أنها حترق �أهم مرحلة يف م�شروعها وهي مرحلة املجتمع ،لتقفز على مرحلة احلكم
والدولة ،وليتها ا�ستمعت لأ�صوات عاقلة حتدثت للجماعة نا�صحة قبل و�صولها للحكم
بعقد كامل ،مثل الدكتور ح�سان حتحوت ،الرمز الإخوانى ال�شهري ممن �صاحبوا ح�سن
الب َّنا ،الذي كتب يقول« :لو ا�ستقبلنا من الأمر ما ا�ستدبرنا ،وهل جتدي لو ،رمبا لكنت
�أن�صح الإخوان ب�أال يتعجلوا دخول ميدان ال�سيا�سة ،خ�صو�ص ًا احلكم ،لنرتك ْ
العظمة
للكالب ونن�شغل بتحويل �شعب م�صر كله �إلى �شعب م�ؤمن بربه ،لي�س يف العبادات
فقط ،ولكن يف املعامالت والعمق الروحي ،فال يتحرك الإخوان والر�أي العام معهم،
بل وهم الر�أي العام»( .)25حكمة بالغة ،فهل �أغنت النذر؟

( ((2ح�سان حتحوت ،العقد الفريد ،دار ال�شروق� ،2000 ،ص.112
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