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اإلخوان المسلمون
وإيران :القاسم
المشترك في الخليج
سكينة المشيخص

عالقة جماعة الإخوان امل�سلمني بالدولة الإيرانية،
تكتيكية �أكرث منها ا�سرتاتيجية ،فث ّمة قوا�سم م�شرتكة جتعل طريف
العالقة يف حاجة حيوية لتنفيذ م�شروعات و�أجندة تو�سعية ،تلتقي
عند فكرة عامة حول اخلالفة التي تتطلب انت�شار ًا دينامي ًا يف الأو�ساط
ال�شعبية للدول الإ�سالمية ،وذلك ينطوي على ا�ستغالل منهجي للم�شاعر
الدينية للنا�س ،وتوظيف �أ�شواقهم الدينية للوحدة والذهاب بها يف
م�سارات م�ضللة ،ت�صنع زيف ًا كثيف ًا حول الأجندة اخلفية خلطط التو�سع
واخرتاق احلكومات واملجتمعات.

( ) �إعالمية وكاتبة �سعودية.
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�أهمية النظر البحثي يف عالقة الإخوان باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ت�أتي
يف �إطار درا�سة جدوى م�شروعات الطرفني ،وهي تو�سعية طاملا بقيت فكرة اخلالفة
وعمومية ر�سالتهما الدينية التي تثبتها �أدبياتهما وتعاليمهما ،وذلك بدوره يتطلب
عم ًال ال بد و�أن ينتهي �إلى م�سارات طائفية لتجيي�ش العامة واختطاف قناعاتهم حول
�شكل الدولة التي حتكم ،والت�شوي�ش يف قدرتها على حتقيق منجزات طوباوية وغري
حقيقية.
والعالقة بني جماعة الإخوان والدولة الإيرانية عقب الثورة الإ�سالمية قائمة
على م�صالح م�شرتكة قوية ،فاجلماعة ترى �أن الثورة الإ�سالمية يف �إيران انت�صار ًا
لر�ؤيتهم وم�شروعهم العاملي ،فهي �أول حكومة �إ�سالمية يف الزمن املعا�صر ،مما يعزز
الربامج واخلطط امل�شرتكة بينهما ،ولذلك ف�إنهما يف حالة ان�سجام مل تتعر�ض لأي
�ضغط �أو ت�ص ّدع ،حيث جنحا يف كثري من املواقف والأحداث يف ت�أكيد اتفاقهما ،وخلق
مزيد من عنا�صر العداء امل�شرتك لدول املحيط العربي والإ�سالمي.
لعل حادثة الهجوم على البعثة الدبلوما�سية ال�سعودية يف العا�صمة الإيرانية
طهران يف  2يناير (كانون الثاين)  ،2016كانت �أحد �أبرز الأحداث التي �أكدت
االن�سجام املنهجي بني اجلماعة و�إيران ،وذلك ي�ضع عدد ًا من الت�سا�ؤالت حول حقيقة
العالقة والقوا�سم امل�شرتكة ،التي جتمع طرفني يعمالن على تقدمي نف�سيهما ب�صورة
مثرية لكثري من ال�شكوك حول الأجندة احلا�سمة مل�صاحلهما:
 كيف ا�ستطاع الطرفان توحيد �أهدافهما على الرغم من التمايز املذهبي؟ ما املحفزات التي جتعل اجلماعة و�إيران يبقيان على متا�سك عالقتهما؟ كيف �أفادا من تعزيز الطائفية يف مترير الأجندة املتطرفة يف املجتمعاتالإ�سالمية؟
 ما فر�ص ا�ستقرار العالقة بني اجلماعة والدولة الإيرانية وحتقيق �أهدافهما؟ ما دور الطرفني يف ت�أزمي العالقات املجتمعية الداخلية يف الدول املحيطة؟المسبــار
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تلك الت�سا�ؤالت تقود �إلى ت�شريح العالقة بني جماعة الإخوان والدولة الإيرانية
مبا فيها من ا�ستغالل عقدي ومذهبي ،وتوظيفه ل�صالح م�شروعات تو�سعية من �صميم
مبادئ وفكر الطرفني� ،سواء كان ذلك عرب الر�ؤية العاملية للدين �أو ا�ستعادة اخلالفة،
مما يتطلب مراجعات لأمن دول اخلليج على ال�صعد ال�سيا�سية والأمنية واملذهبية،
لأن توظيف الطرفني للطائفية يخدم م�شروعاتهما يف االخرتاق والتو�سع ،والإفادة
من حدوث �أي فو�ضى متنحهما نفوذ ًا غري م�ستحق يفيد الطموحات غري امل�شروعة
لكليهما.
في الظالم كانت الحقيقة

مع �إن�شاء اجلماعة عام  ،1928مت �إن�شاء اجلهاز ال�سري للجماعة ،وهو النظام
اخلا�ص يف عرف الإخوان ،وي�ستهدف احتواء الأفراد الذين يقرتبون من اجلماعة،
دون النظر �إلى انتمائهم �أو قدراتهم ،ويف الوقت ذاته �أطلقت اجلماعة خطاب ًا عدائي ًا
وهجومي ًا �أورثها العداء وك�شف ازدواجية خططها وبنائها ال�سيا�سي والديني ،مما عزز
الفكرة املجتمعية حول �سوئها ال�سيا�سي ،الذي ي�سعى �إلى تخريب الأنظمة ال�سيا�سية
و�إرباكها من �أجل ال�سلطة وال�سيطرة على املجتمعات.
ت�ؤكد الالئحة الداخلية جلماعة الإخوان امل�سلمني هيمنة قائد اجلماعة
على �أفرادها وم�شروعاتها ،ومركزية القيادة التي تتفق مع مطالب ال�سرية وحماية
االزدواجية التي قامت عليها ،وطاملا هناك م�ساران للعمل التنظيمي للجماعة،
فمن ال�سهولة تقدير وجود تغليف مل�شروعات ال تتفق مع �أخالقيات العمل ال�سيا�سي
واالجتماعي ،على الرغم من املرجعية الدينية التي ت�صبح من واقع �أداء اجلماعة
تغطية فكرية ودينية لت�ضليل النا�س ،وجتنيدهم؛ من �أجل تنفيذ خمططات اجلماعة
التي تتمتع مبركزية يف حتريك العنا�صر.
تلك الالئحة التي يت�ضمنها النظام العام للإخوان امل�سلمني بح�سب عام
 ،1994ت�شري يف مادتها التا�سعة املعدلة لعام � 1948إلى �أن املر�شد العام يف املرتبة
الأولى يف اجلماعة باعتباره رئي�س ًا لها ،وير�أ�س يف الوقت نف�سه جهازي ال�سلطة فيها،
وهما :مكتب الإر�شاد العام ،وجمل�س ال�شورى العام ،ويتم انتخابه من خالل جمل�س
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ال�شورى العام ،وتلك الهيكلية كانت البداية خلداع العامة وجتنيدهم ملا يخالف غالب
عقائد ودين املجتمعات ،مما تطلب ت�صدي ًا مل�شروع اجلماعة ،وبيان �سوئها الديني
وال�سيا�سي واالجتماعي.
مع بدء تو�سع ا�ستقطاب اجلماعة لل�شباب املتحم�سني للم�شروعات الدينية،
والب�سطاء الذين ال يعون حقائق العمل الديني وال�سيا�سي ،ا�ستطاعت اجلماعة �أن
تتمدد يف بلد املن�ش�أ (م�صر) ب�صورة تثري ال�شك فيما تهدف �إليه من حت�شيد النا�س
وراء حزمة �أفكار م�ضللة ومراوغة با�سم الدين ،فكان �أن �أ�صدر علماء الأزهر عام
 1954بيان ًا جاء فيه« :فهذا نداء من جماعة كبار العلماء بالأزهر ال�شريف ،نتجه به
�إلى ال�شعب امل�صري الكرمي و�إلى �سائر امل�سلمني ،وحتت عنوان (الت�سرت بالدين):
وقد ابتلي امل�سلمون يف ع�صورهم املختلفة مبن �أخذوا بتلك املبادئ على غري وجهها
ال�صحيح� ،أو لعبت بقلوبهم الأهواء ،فجعلوا منها با�سم الدين و�سائل يجذبون بها ثقة
النا�س فيهم ،ويت�سرتون بها للو�صول �إلى غاياتهم ومطامعهم»(((.
مل يتوقف تبيني خطر اجلماعة ،وات�ساع نفوذها يف الأو�ساط الب�سيطة من
املجتمعات العربية والإ�سالمية ،فكان �أن �أدلى عدد من العلماء ببيانات تو�ضح �أو تبدي
الر�أي الديني يف هذه اجلماعة ،التي �أ�صبحت خطر ًا على ا�ستقرار الأمة ،ومهدد ًا
ينخر يف عقائدها مبا يجعلها �أكرث ه�شا�شة و�إثارة للفتنة ،و�إ�ضعاف ًا للعالقة املتينة
بني احلاكم واملحكوم ،وذهب العالمة حممد نا�صر الدين الألباين �إلى �إخراجهم
من امل ّلة الإ�سالمية و�أهل ال�س ّنة واجلماعة بقوله« :لي�س �صواب ًا �أن ُيقال� :إن (الإخوان
امل�سلمون) هم من �أهل ال�سنة ،لأنهم يحاربون ال�سنة» ،فيما قال اليمني مقبل الوادعي
يف �ش�أن ح�سن البنا ،الذي �أثنى عليه من قبل« :وكذا ح�سن البنا ما كنت مل ّم ًا ب�أحواله،
وبعد قراءة ما كتب يف بيان �أحواله ،ف�إذا الرجل مبتدع زائغ» ،وقال ال�شيخ �صالح
عبدالعزيز �آل ال�شيخ« :ف�إن من �أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم واخلفاء والتل ّون
والتق ّرب �إلى من يظنون �أنه �سينفعهم ،وعدم �إظهار حقيقة �أمرهم ،يعني �أنهم باطنية
بنوع من �أنواعها»(((.
((( علي ،بن ال�سيد الو�صيفي� ،سر اجلماعة ،دار �سبيل امل�ؤمنني للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط� ،2012 ،1ص.11
((( املرجع ال�سابق� ،ص.13
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تنظيم تلك اجلماعة مل يكن �سليم ًا يف فكرته الأ�سا�سية خلري و�صالح املجتمع،
وا�ستناد ًا �إلى املرجعيات ال�سابقة للعلماء ،ب�إخراجه من الدائرة الدينية الغالبة لأهل
الدين ،ف�إنه يتحول �إلى تنظيم منحرف ،ي�ستوي مع غريه من التنظيمات الإجرامية
املنظمة ،غري �أن خطره �أ�شد لأنه ي�ستهدف بنية العقل الفردي واالجتماعي وعقائد
النا�س ،واخرتاق �أنظمتهم االجتماعية وال�سيا�سية لأغرا�ض ال عالقة لها يف املح�صلة
بخدمة ال�شعوب ،و�إمنا تفكيكها وتدمري حقوقها الأ�سا�سية يف احلرية والتطور والنمو،
لأن اجلماعة ال متتلك �أ�صال م�شروعات �سيا�سية واقت�صادية جديرة باالعتبار.
مت بناء تنظيم اجلماعة بروح مراوغة ،و�أ�صالة مرجعية تعود عميق ًا �إلى
التاريخ حيث ت�أ�سي�س احلركات الباطنية� ،إذ �إنهم در�سوا جميع التنظيمات العاملية
حني حاولوا بناء النظام اخلا�ص ،وقد ت�أثروا بالفكر الباطني يف التاريخ الإ�سالمي،
يف ت�أ�سي�س التنظيمات وما �صاحبها من فرق �سرية ،وذلك كان م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا مت
الرجوع �إليه ودرا�سته ،واال�ستنارة بالأفكار احلركية يف كل تنظيم على حدة ،وللمفارقة
ف�إن �سيد قطب علق على ذلك ،ب�أن �أي تنظيم يطبع �أفراده ب�صفته� ،أي �إن التنظيم
لو كان �إجرامي ًا ،خلرج الأفراد جمرمني ،و�إذا كان �صهيوني ًا خرج الأفراد معجبني
بال�صهيونية(((.
تف�سر ازدواجية فكر اجلماعة احلالة العنفية املرجعية يف �سلوكها ،وذلك
مما يبينّ ا�ضطراب نهجها منذ الت�أ�سي�س وهدمها للمبادئ االجتماعية يف التوحد
واال�ستقرار ،لت�صبح عامل هدم وخطر ًا على امل�ستقبل االجتماعي ،وم�صدر اخلطر
الأكرب يف ر�ؤيتها العاملية -فهي تنظيم عاملي -ظاهره ال�سالمة والرحمة وباطنه ال�شدة
والعنف� ،أ�س�سه ح�سن البنا يف م�صر عام  ،1928نظم على منط التنظيمات الباطنية،
وعرف بال�ضبابية والغمو�ض وال�سرية –حتى بني �أبنائه– واتخذ من الإ�سالم �شعار ًا
له ،وجمع بني الت�صوف والتكفري ،وال�سلفية والأ�شعرية ،الحتواء اجلميع حتت مظلة
واحدة ا�سمها جماعة الإخوان امل�سلمني؛ لتحقيق الو�صول �إلى الأهداف املرجوة
املجهولة ،بعد الو�صول �إلى �سدة احلكم(((.
((( علي ،ع�شماوي ،التاريخ ال�سري جلماعة الإخوان ،مركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائية ،القاهرة ،ط� ،2006 ،2ص.8
((( حممد ،ماهر عبدالكرمي اخلطيب ،الإخوان امل�سلمون ،دار البريوين للن�شر والتوزيع ،ع ّمان ،ط� ،2012 ،1ص.12
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ذلك اال�ضطراب يف املنهج واملمار�سة وفكر الأفراد ،ي�صبح ال�سمة ال�سائدة
التي ت�سترت خلف ال�سرية والباطنية ،وذلك ي�شهد به �شاهد من �أهلها ،كما يف اتهام
�سيد قطب للإخوان ،وهو من مفكريهم ،ب�أمرين -بح�سب رواية يو�سف القر�ضاوي-
الأول :ال�سذاجة والبله ،ونحو ذلك مما يت�صل بالق�صور يف اجلانب العقلي واملعريف.
والثاين :الوهن وال�ضعف النف�سي والهزمية النف�سية �أمام �ضغط الواقع الغربي
املعا�صر ،وت�أثري اال�ست�شراق املاكر ،مما يتعلق باجلانب النف�سي واخللقي(((.

((( �سر اجلماعة ،مرجع �سابق� ،ص.15
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الميكيافيلية الدينية والمزايدات العقدية

يظل تنظيم جماعة الإخوان امل�سلمني �أحد التنظيمات الباطنية التي �أ�ضرت
كثري ًا بوحدة الأمة الإ�سالمية ،وا�ستغالل الدين يف م�شروعات غري �سليمة ،ال تتفق مع
8
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امل�سارات الطبيعية ال�ستقرار ال�شعوب واملجتمعات ،كما �أنه يقوم على �أ�س�س تنظيمية
�صارمة �أ�سوة مبافيا املخدرات واجلرائم عابرة احلدود .وتك�شف �شهادات كثري من
خطل وخط�أ املنهج الديني وال�سيا�سي للجماعة،
الذين ان�سلخوا عن التنظيم ،بيانَ ِ
ودورها يف العبث ب�أمن املجتمعات واخرتاق الأنظمة ال�سيا�سية ،والتمدد بهذا ال�سلوك
الإجرامي عرب التنظيم الدويل �إلى خارج حدود بلد املن�ش�أ ،التي �أدركت خطرهم
وكبحت منوهم ون�شاطهم.
تلك ال�شهادات تنتهي �إلى �إثبات حقائق جوهرية حول ف�ساد دينهم الذي يرفعون
�شعاراته ،وين�ساب عرب خطابهم الديني وال�سيا�سي لت�ضليل النا�س ،فهم ي�ستبيحون
الآخرين ممن لي�سوا يف الإخوان ،حالل لهم دمهم ومالهم ،وعلى هذا الأ�سا�س كانت
ا�ستباحة دم كل من خرج عليهم �أو ان�شق عن اجلماعة ،ولهذا قاموا باغتيال املهند�س
ال�سيد فايز حني خرج عنهم .ويف العمل العام قدموا جتربة فا�شية وا�ستحواذية يف
غاية ال�سوء حيث ت�شهد جتربتهم يف النقابات بذلك ،ففي النقابات التي �سيطروا
عليها كان �سلوكهم �أنانيا؛ فلم يكن ينم عن دميقراطية �أو �شفافية ،فكانت الوظائف
حتى ال�صغرية منها-التي �شغلها لتحقيق �أهدافهم ،ويقول �شاهد عليهم :مل نر يفاملجال�س امر�أة قبطية �أو مناه�ضا يف الر�أي ،وحدث �أن حتالفوا مع احلزب النا�صري
ولكنهم مل يلبثوا �أن اختلفوا معهم ،وانقلب التحالف �إلى �صراع وعداوات(((.
ما يظهر من الإخوان يختلف ع َّما ُخفي ،وهم يجيدون ذلك ب�شكل منظم
ودقيق ،وذلك طبيعي من واقع �سلوكهم منذ الن�ش�أة وحتى اللحظة الراهنة التي
جتعلهم �إحدى �أكرث احلركات الباطنية خطر ًا على م�ستقبل ال�شعوب ،وحتديدا
�شعوب املنطقة ،باعتبارها امل�ستهدفة كنواة لإطالق �سمومهم الفكرية والعقدية و�سط
ال�شباب خ�صو�صا ،وهم ال يتوقفون عن التمدد من خالل التنظيم الدويل الذي ينتهي
مبرجعيته يف الو�صاية �إلى املقطم ،حيث املر�شد العام الذي ميثل خليفة اجلماعة،
خا�صة و�أنهم يتبنون م�شروع اخلالفة الإ�سالمية مما يقت�ضي �أن يتو�سعوا بهياكلهم
وجتنيدهم يف كل املنطقة ،فتلك اخلالفة ظلت متثل مرتكزا �أ�سا�سيا يف فكر جماعة
الإخوان امل�سلمني ،ويقول ح�سن البنا� :إن على امل�سلمني التفكري يف اخلالفة لي�س فقط
((( التاريخ ال�سري جلماعة الإخوان ،مرجع �سابق� ،ص.15
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منذ �إلغائها ،بل منذ حتويلها عن م�سارها احلقيقي.
تلك الر�ؤية هي التي �أطلقت اجلماعة يف عدد من الدول ،ومن بينها دول اخلليج
العربية التي �ساعدتهم يف بداية �أمرها ،قبل �أن ينك�شف لها �سوء فكرها و�أغرا�ضها
ال�سيا�سية ،فهم يجيدون �إيذاء كل من وقف معهم فرتة من الزمن ،فقد �ساعدتهم
ال�سعودية وقطر والكويت والكثري من الدول العربية ،فما كان منهم �إال �أن �أ�سا�ؤوا
�إليهم وطعنوهم وانقلبوا عليهم ،فكما كانوا يفعلون مع الأحزاب التي كانوا يتحالفون
معها ،فعلوا كذلك مع الدول التي �آوتهم و�أح�سنت وفادتهم((( ،لأنهم ال ي�ستقرون
على حلف �أو حتالف� ،أو يبقون على عهد �أو اتفاق ،مما يعزز ازدواجية التنظيم ودور
التنظيم ال�سري يف فر�ض �إرادته و�أجندته على ما يظهر على ال�سطح.

تك�شف القاعدة الفكرية جلماعة الإخوان عن مركزية كثيفة تتمحور يف امل�ؤ�س�س
ح�سن البنا ،واملر�شد ب�صورة عامة ،وال توجد فيها ما ي�شري �إلى �سلوكيات دميقراطية
�أو من مبادئ ال�شورى ،وذلك يف�سر �سر العالقة القوية بني الإخوان و�إيران التي تتخذ
((( التاريخ ال�سري جلماعة الإخوان ،مرجع �سابق� ،ص.12
10
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من والية الفقيه مبد�أ يف احلكم ،وبالتايل تقاطعات وقوا�سم كثرية م�شرتكة بح�سب
ما ي�أتي بيانه ،غري �أننا ندلل على تف ّرد ح�سن البنا �أو املر�شد بالقرار يف اجلماعة ،من
خالل حيثيات اتهام قدمها خارجون من التنظيم بعد رف�ضهم لو�صاية البنا املر�شد،
الذي حني انتقل بتنظيمه �إلى القاهرة مغادر ًا الإ�سماعيلية اختلف معه كثريون فيمن
يخلفه ،غري �أنه �أ�ص ّر على فر�ض مر�شحه ،ف�أ�صدر الراف�ضون بيان ًا ت�ضمن اتهامات
عدة منها(((:
 انتهاكه مبد�أ ال�شورى ،وافتقار اجلمعية �إلى حرية الر�أي.يعبد.

 �أن اجلمعية العمومية ،وجمل�س الأعيان ،يطيعان البنا طاعة عمياء وك�أنه �إله �أنه يبعرث �أموال اجلمعية وي�صرفها ب�شكل غري نظامي.� -أنه يتخذ من اجلمعية �ستار ًا لن�شاطات �سرية مريبة.

عالقات اإلخوان بإيران

الإعالن يف  1979عن �أول دولة �إ�سالمية يف العامل الإ�سالمي ،جاء بعد خم�سني
عام ًا من �إن�شاء الإخوان امل�سلمني ،و�ستني عام ًا من انهيار اخلالفة العثمانية ،وكانت
اجلماعة من �أوائل املرحبني بالثورة ،على غرار كثري من التيارات واحلركات التي
ر�أت فيها �أمنوذج ًا مالئم ًا للو�صول �إلى ال�سلطة ،ويف تلك الثورة الإ�سالمية يف �إيران
تطورت الدولة على يد اخلميني ،الذي ا�ستطاع �أن يخرج بالفكر ال�شيعي من مرحلة
االنتظار ال�سلبي �إلى مرحلة بناء الدولة واالنتظار الإيجابي ،ومت ّكن من التعاطي مع
الواقع من خالل تطويره لوالية الفقيه �سيا�سي ًا(((.

((( ال�سيد ،حممود الوزيري ،الأ�س�س الفكرية للإخوان امل�سلمني وت�أثريها يف تطورات ال�شرق الأو�سط ،دار الوالء للطباعة والن�شر والتوزيع،
بريوت ،ط� ،2015 ،1ص.25
((( �أحمد ،يو�سف ،الإخوان امل�سلمون والثورة الإ�سالمية الإيرانية ،بيت احلكمة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،2012 ،ص.8
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عالقة الإخوان ب�إيران ميكن ا�ستك�شافها ب�صورة براغماتية وا�ضحة من
�آخر مواقف اجلماعة مع �إيران ،من خالل حادثة االعتداء على البعثة الدبلوما�سية
ال�سعودية التي حدثت يف العا�صمة الإيرانية طهران يوم  2يناير (كانون الثاين)
عام  ،2016فتلك احلادثة تعيدنا �إلى قوة عالقة الإخوان ب�إيران والوقوف معها مبا
يف�سر االرتباط العميق بينهما� ،إذ كان املر�شد العام الثالث للإخوان امل�سلمني عمر
التلم�ساين ،كتب مقا ًال يف العدد ( )105من جملة «الدعوة» يف يوليو (متوز) 1985
بعنوان (�شيعة و�س ّنة) قال فيه� :إنّ «التقريب بني ال�شيعة وال�سنة واجب الفقهاء الآن
( )...وبعيد ًا عن كل اخلالفات ال�سيا�سية بني ال�شيعة وغريهم ،فال يزال الإخوان
امل�سلمون حري�صني كل احلر�ص على �أن يقوم �شيء من التقارب املح�سو�س بني املذاهب
املختلفة يف �صفوف امل�سلمني»(.((1
�إن الرتابط العميق بني اجلماعة و�إيران يتفق مع طروحات البنا يف دعوة
جماعته وت�أ�سي�سها على �أنها عاملية ،فالدولة نقطة انطالق نحو الدولة الإ�سالمية
العاملية ،التي تنتظم يف �إطارها جموع الأمة الإ�سالمية (دولة الأمة) والتي طاملا حلم
بها ح�سن البنا وكل من تولوا قيادة حركة الإخوان امل�سلمني( ،((1وذلك ما جعل اجلماعة
تنت�شر يف خمتلف دول العامل ومن بينها �إيران ،التي لهم فيها «جماعة ن�شطة يرت�أ�سها
عبدالرحمن برياين ،وعالقتها ممتازة بالنظام الإيراين ،بح�سب املتخ�ص�ص يف
�ش�ؤون احلركات الإ�سالمية �أحمد بان ،الذي يقول :بعد قيام ثورة  30يونيو (حزيران)
� 2013سمحت ال�سلطات الإيرانية للإخوان الإيرانيني بالتظاهر يف �أحد �أ�شهر ميادين
طهران ،رافعني �شعار رابعة ،ومن ّددين بالرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي»(.((1
�إيران لها تقدير كبري جلماعة الإخوان ،وذلك يفرت�ض وجود تن�سيق بني
الطرفني ،ويعني يف الوقت ذاته وجود قوا�سم م�شرتكة و�أوجه �شبه بينهما ،ففي �إيران
يتم تنظيم ندوات يطلق عليها «ندوة ال�صحوة الإ�سالمية» للتعبري عما بات يعرف
( ((1حممد ،برهومة ،عالقة الإخوان امل�سلمني ب�إيران :تن�سيق �أمني و�سيا�سي ودعم مايل ،على الرابط التايل،https://al-ain.com :
تاريخ الدخول  29نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2016
( ((1الإخوان امل�سلمون والثورة الإ�سالمية الإيرانية ،مرجع �سابق� ،ص.19
( ((1حممد ،برهومة ،عالقة الإخوان امل�سلمني ب�إيران :تن�سيق �أمني و�سيا�سي ودعم مايل ،مرجع �سابق.
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يف العامل با�سم الربيع العربي ،وترى طهران �أن الثورات العربية ت�ستلهم �أفكارها
من ثورة �إيران التي �أ�سقطت حممد ر�ضا بهلوي �شاه ،وبالر�ؤية العاملية ذاتها للدولة
الإ�سالمية التي جتمع �إيران بالإخوان ،ي�ؤكد علي �أكرب واليتي موقف اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية من الإخوان امل�سلمني ،بقوله« :نحن والإخوان �أ�صدقاء ،ونقوم
بدعمهم ،وهم الأقرب �إلينا عقائدي ًا بني اجلماعات الإ�سالمية كافة»(.((1
المصالح الطائفية

تبدو امل�صالح الطائفية امل�شرتكة بني الإخوان و�إيران وا�ضحة على �أكرث من
�صعيد ،وتك�شف الأحداث طبيعة تلك العالقة على نحو ما حدث يف الهجوم على
ال�سفارة ال�سعودية يف طهران مطلع 2016؛ �إذ تباينت مواقف جماعة الإخوان حول
الأزمة بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران ،ففي حني �أعلنت اجلماعة الإ�سالمية
ت�ضامنها ب�شكل كامل مع اململكة ،انتقدت اجلبهة ال�سلفية موقف ال�سعودية ،واعتربت
�أحكام الإعدام التي نفذتها و�أ ّدت �إلى اعتداء ال�سفارة ،ظاملة ،بينما �صدر بيان
من�سوب جلماعة الإخوان ومت ن�شره يف مواقع التوا�صل االجتماعي قالت فيه� :إن على
الدول التي يف �ضفتي اخلليج �أن تهد�أ ،ويف البيان وردت جزئية ر�أى مراقبون �أنها
انتقاد من اجلماعة املحظورة يف ال�سعودية للريا�ض دون انتقاد لإيران ،ن�صت على
«تاليف �أي خطوات من �ش�أنها �أن ت�ضفي املزيد من الرت ّدي على الأو�ضاع»(.((1
جتاهلت جماعة الإخوان بجبهاتها املت�صارعة على �سلطة التنظيم تلك الأزمة،
ومل ت�صدر جبهة احلر�س القدمي التي يقودها حممد عزت (القائم ب�أعمال مر�شد
الإخوان)� ،أو جبهة حممد كمال (ع�ضو مكتب الإر�شاد) �أي بيانات ،فيما قال �أحمد
رامي (القيادي الإخواين) يف �إحدى القنوات التابعة للجماعة« :يوجد حالة كبرية
من اال�ستقطاب بني ال�سعودية و�إيران ،الذي له �أبعاد �إقليمية كثرية نتيجة اخلالف
بني ال�سعودية و�إيران والطموح الإيراين» .و�أ�ضاف« :هناك خماوف ُتهدد وجود
( ((1موقع العربية على الرابط التايل:

https://www.alarabiya.net/ar

تاريخ الدخول  29نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2016
(� ((1صحيفة ال�شرق الأو�سط 7 ،يناير (كانون الثاين) .2016
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اململكة العربية ال�سعودية بال�شكل اجلغرايف ،فنحن الآن يف �آخر عهد الأ�سرة احلاكمة
ال�سعودية ،جيل �أبناء الأوائل ،فنحن يف مرحلة انتقالية يف اململكة العربية ال�سعودية،
التي تواجه طموح ًا �إيراني ًا وتدخ ًال على �أطرافها� ،سواء يف �سوريا �أو اليمن ،فكل هذه
الأمور ُتعقد املوقف �أكرث»(.((1
وا�ستمرار ًا خلط اجلماعة الذي يتفق مع �إيران ويتعار�ض مع م�صالح دول
اخلليج ،تظاهر عدد من �أن�صار جماعة الإخوان يف م�صر يوم اجلمعة  27مار�س
(�آذار) � 2015ضد عا�صفة احلزم وو�صفوها بـ«�ضربة العار» ،ورف�ض �إخوان م�صر
م�شاركة القوات امل�صرية يف عا�صفة احلزم ،فيما �أ ّيد حزب التجمع اليمني للإ�صالح
(الذراع ال�سيا�سية للإخوان يف اليمن) عا�صفة احلزم ،وهي حالة ت�صب يف �إطار
مواقف التل ّون والتح ّول الذي مل يعد ينطلي على دول اخلليج ،طاملا بقي املبد�أ ثابت ًا يف
معاداة هذه الدول ،وا�ستهدافها مب�شروعات تخريبية را�سخة يف العقيدة ال�سيا�سية
بفكر اجلماعة.
إخوان الخليج وتحوالت المشهد

ات�سعت املظلة التنظيمية جلماعة الإخوان خارج م�صر ،لتج ّند ع�ضوية يف دول
عدة من بينها دول اخلليج ،وذلك ي�ؤ�س�س لها اخرتاق ًا فاع ًال يف الو�سط االجتماعي،
والعمل على ال�سيطرة التالية على �أنظمة احلكم فيها ،وفق ًا لفقه اخلالفة امل�ستقر يف
�أدبياتها وباطنها احلركي ،دون اعتبار ل�سالمة جمتمعات هذه الدول وحمايتهم من
ويالت الفتنة والطائفية والإرهاب.
ا�ستهدفت اجلماعة اململكة العربية ال�سعودية يف مرحلة مبكرة من انطالق
ن�شاطها التنظيمي ،وكان ذلك منذ عهد امللك عبدالعزيز �إذ ا�ستغلت اجلماعة حفاوة
امللك بالعلماء من الدول العربية والإ�سالمية ،فبادروا �إلى التوجه �إلى ال�سعودية،
حيث التقى ح�سن البنا امللك عبدالعزيز عام  ،1936ومل يرتدد ال�ضيف يف ا�ستغالل
الفر�صة ليطلب �إن�شاء فرع جلماعة الإخوان امل�سلمني يف ال�سعودية ،فكان جواب امللك
(� ((1صحيفة اليوم ال�سابع 4 ،يناير (كانون الثاين) .2016
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عبدالعزيز ذكي ًا ودبلوما�سي ًا حني رف�ض الطلب قائ ًال للبنا« :ك ّلنا �إخوان م�سلمون»،
ومل يتمكن تنظيم الإخوان امل�سلمني من فتح فرع له يف اململكة العربية ال�سعودية.
ورف�ضت كل الطلبات التي قدمت من قيادات الإخوان بهذا ال�ش�أن(.((1
على الرغم من �أن العالقة ا�ستمرت بالقيادة ال�سعودية وكانت ح�سنة ن�سبي ًا،
ف�إن ذلك توقف مع غلبة مبد�أ التح ّول واالزدواج وامل�صالح الذاتية ،فمع ثورة اليمن
عام  1948توترت العالقة� ،إذ مل يتفق الإخوان مع توجهات امللك عبدالعزيز الذي
�أهالوا املديح عليه ،والإعجاب بتجربته يف احلكم وتوحيد بالده ،لينقلبوا عليه لأنه
وقف �ضد ثورة اليمن ،ومل يرتددوا يف �إعالن نياتهم احلقيقية حينما ادعوا �أن
«الإخوان يقيمون الدول وي�سقطونها»(.((1
منذ ذلك الوقت �أدركت القيادة ال�سعودية خطر اجلماعة وتقلبها بح�سب
ما تبطنه ،وعلى الرغم من ذلك تعاملت مع اجلماعة ك�أفراد بعيد ًا عن التنظيم،
و�أح�سنت معاملتهم فا�ستقر كثري منهم يف البالد .ولأنها جتيد ا�ستغالل الفر�ص،
فقد ا�ستغلت اجلماعة الظروف ال�سيا�سية حلرب اليمن يف ال�ستينيات امليالدية،
وكان ذلك يف فرتة حكم امللك في�صل بن عبدالعزيز (ملك ال�سعودية خالل الفرتة
بني � ،)1975–1964إذ يف تلك الفرتة �شهدت عالقة امللك في�صل والرئي�س امل�صري
جمال عبدالنا�صر توتر ًا� ،أفادت منه اجلماعة غري املت�صاحلة مع رئي�س دولتها الذي
حاولت اغتياله ،فلب�ست ثوب املظلومية ،مع مزيج من رغبة �سيا�سية يف ال�ضغط بني
قيادتي البلدين ،مما جعلهم يغر�سون الغر�س الإخواين التنظيمي يف الديار ال�سعودية
ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا من خالل عدد من الأتباع الذين مت جتنيدهم.
ذلك الفكر املتمدد يتوافق مع تعاليم وتوجيهات املر�شد الأول ح�سن البنا
الذي ذكر يف ر�سائله« :الإخوان امل�سلمون ال يخت�صون بهذه الدعوة قطر ًا من الأقطار
الإ�سالمية»(� ،((1أي �إنهم يخططون وي�سعون لالنت�شار -بح�سب مقت�ضيات التنظيم
( ((1جمموعة باحثني ،الإخوان امل�سلمني يف اخلليج ،مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث ،دبي ،ط� ،2011 ،4ص.21-20
( ((1حممود عبداحلليم ،الإخوان امل�سلمون� :أحداث �صنعت التاريخ ،دار الدعوة ،الإ�سكندرية ،ج� ،2004 ،1ص.453
( ((1جمموعة ر�سائل ح�سن البنا ،دار الدعوة للطبع والن�شر والتوزيع ،ط� ،2006 ،1ص.52
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الدويل� -سعي ًا وراء اخلالفة ،وذلك انتقل بهم �إلى بقية دول اخلليج ،حيث بد�أ ظهور
جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف الكويت مع بروز جماعة الإ�صالح ،التي �أر�ست اللبنة
الأولى جلماعة الإخوان يف الكويت عام  ،((1( 1962التي �أ�صبحت تتخذ م�سميات عدة
لتمرر �أجندتها وتتح ّول مع الأو�ضاع ال�سيا�سية ،وبعد احلرب اخلليجية الثانية ،انتهز
الإخوان فر�صة القبول ال�سيا�سي الذي حظوا به ،والتقارب بينهم وبني النظام احلاكم
يف الكويت ،ليقوموا بت�أ�سي�س «احلركة الد�ستورية الإ�سالمية (حد�س)» التي م ّثلت
اجلناح ال�سيا�سي للإخوان امل�سلمني يف الكويت.
كان احلال يف البحرين �أي�سر يف �إيجاد موطئ قدم ،وذلك منذ لقاء عبدالرحمن
اجلودر بح�سن البنا ،ولأن املجتمع البحريني كان ميا ًال للنا�صرية والقومية فقد تباط�أ
منو الفكر الإخواين ،غري �أنه ا�ستعاد ح�ضوره يف الو�سط البحريني م�ستفيد ًا من تراجع
التيارات الي�سارية والقومية ،وانت�صار الثورة اخلمينية الإيرانية ،والغزو ال�سوفيتي
لأفغان�ستان � ،1979إلى جانب ثراء القيادات الأولى من الإخوان يف البحرين مما
�أ�سهم يف عمليات اال�ستقطاب والتجنيد ،وبقي احلال متنامي ًا �أو عند م�ستوى متقدم
عن بع�ض دول اخلليج الأخرى� ،إلى �أن مت ت�أ�سي�س املنرب الوطني الإ�سالمي يف ،2001
ممث ًال للجماعة يف العملية ال�سيا�سية بالبالد(.((2
ويف �سلطنة عمان وجدت اجلماعة انفتاح ًا ،حيث ا�ستطاعت ا�ستقطاب منتمني
للمذهب الإبا�ضي واملذاهب ال�سنية الأربعة� ،إ�ضافة �إلى �آخرين من تيار حركة الإمامة،
وبذلك ا�ستطاعت اجلماعة تغطية دول اخلليج بحث ًا عن و�سائل لل�سيطرة على املجتمع
و�أجهزته ،مما ي�ؤهلها الخرتاق ال�سلطة ال�سيا�سية ،غري �أنه كعادة اجلماعة ،من
منظورها الباطني ،مل يكن لها �أن تنجح يف اختبارات الوطنية والثقة يف طروحاتها
الدينية والقومية ،فكان �أن �سقطت يف �أكرث من اختبار وحتد واجه دول و�شعوب
املنطقة ،لتظهر هذه اجلماعة تقلبات وحتوالت وتذبذب ًا كثيف ًا يف املواقف ي�ؤكد عدم
معقولية ت�أ�سي�سها و�سوء تقديراتها ال�سيا�سية والدينية ،وقد �أعلنت احلكومة ال ُعمانية
عام  1994اعتقال جمموعة من املعار�ضني ،من ذوي التوجه الإ�سالمي املت�شدد ،وقد
( ((1الإخوان امل�سلمون يف اخلليج ،مرجع �سابق� ،ص.212
( ((2الإخوان امل�سلمون يف اخلليج ،مرجع �سابق� ،ص.140
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�أ�شار حينها �أحد امل�س�ؤولني �إلى �أن �أع�ضاء التنظيم ال�سري املحظور ،ت�أثروا مبنظمة
عاملية لها فروع يف دول عربية ،و�أن هذه املنظمة لها وجود يف دول خليجية .وقد
ُفهم من ت�صريحاته –�آنذاك� -أن املق�صود من قوله :بـ«املنظمة العاملية» هو جماعة
الإخوان امل�سلمني(.((2
�أثبت الإخوان على مر تاريخ عالقاتهم بدول اخلليج� ،أنهم غري جديرين
بالثقة وال يتمتعون بالغطاء الأخالقي الذي يجعلهم �شركاء �أو حلفاء� ،سواء داخل
الوطن الواحد �أو يف الإطار الإ�سالمي ،لأن فكرتهم عن اخلالفة جتعلهم ينحازون
�إلى طروحات �إق�صائية متطرفة ،وهم يف هذا الإطار ك�شفوا عن �أنف�سهم يف كثري من
الوقائع والأحداث ،فبعد حرب اخلليج الثانية عام  1991كانت لهم مواقفهم الغادرة
بال�سعودية ودول اخلليج يف وقت �ساعدتهم فيه ،و�أح�سنت �إليهم ،و�سبق �أن قال الأمري
نايف بن عبدالعزيز ،يف لقاء له مع �صحيفة «ال�سيا�سة» الكويتية(�« :((2أقولها من دون
تردد� :إن م�شكالتنا و�إفرازاتنا كلها ،و�س ِّمها كما �شئت ،جاءت من الإخوان امل�سلمني.
و�أقول بحكم م�س�ؤوليتي� :إن الإخوان امل�سلمني ملا ا�شتدت عليهم الأمور وعلقت لهم
امل�شانق يف دولهم جل�ؤوا �إلى اململكة ،وحتملتهم و�صانتهم وحفظت حياتهم بعد اهلل،
وحفظت كرامتهم وحمارمهم وجعلتهم �آمنني� .إخواننا يف الدول العربية الأخرى قبلوا
بالو�ضع ،وقالوا� :إنه ال يجب �أن يتحركوا من اململكة .ا�ست�ضفناهم وهذا واجب وح�سنة.
بعد بقائهم ل�سنوات بني ظهرانينا وجدنا �أنهم يطلبون العمل ف�أوجدنا لهم ال�سبل.
ففيهم مدر�سون وعمداء فتحنا �أمامهم �أبواب املدار�س ،وفتحنا لهم اجلامعات ،ولكن
للأ�سف مل ين�سوا ارتباطاتهم ال�سابقة ،ف�أخذوا يجندون النا�س وين�شئون التيارات،
و�أ�صبحوا �ضد اململكة واهلل يقول( :هل جزاء الإح�سان �إال الإح�سان)».
وملا مل يكن من بد لكبح اخرتاق اجلماعة لأمن املجتمعات والأوطان ،اتخذت
عدد من دول اخلليج قرارات حا�سمة بالتعامل مع اجلماعة كمنظمة �إرهابية ال تقل
خطر ًا عن اجلماعات الإرهابية ،حيث اعتمدت ال�سعودية ،يف  7مار�س (�آذار) ،2014
قائمة للجماعات الإرهابية ،ت�ضم «داع�ش» والن�صرة والإخوان وحزب اهلل ال�سعودي
( ((2نف�سه� ،ص.177
(� ((2صحيفة ال�سيا�سة الكويتية 28 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2002
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واحلوثيني ،وتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ،وتنظيم القاعدة يف اليمن ،وتنظيم
القاعدة يف العراق.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان لها� :إن تلك القائمة و�ضعت بعد ت�شكيل جلنة
من وزارة الداخلية ،ووزارة اخلارجية ،ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد ،ووزارة العدل ،وديوان املظامل ،وهيئة التحقيق واالدعاء العام ،تكون
مهمتها �إعداد قائمة -حتدث دوري ًا -بالتيارات واجلماعات ،وت�ضمن جترمي امل�شاركة
يف �أعمال قتالية خارج اململكة� ،أو االنتماء للتيارات �أو اجلماعات -وما يف حكمها-
�سواء كانت دينية �أو فكرية متطرفة �أو امل�صنفة كمنظمات �إرهابية داخليا �أو �إقليمي ًا
�أو دوليا� ،أو ت�أييدها �أو تبني فكرها �أو منهجها ب�أي �صورة كانت(.((2
االمتداد التركي

تتفق طروحات الإخوان حول اخلالفة وا�ستقرارها يف الفكر الإخواين مع احلالة
الرتكية مبا فيها من �أحزاب وتنظيمات �إ�سالمية ،وذلك �أمر بد�أ منذ �إطالق ح�سن
البنا جلماعته� ،إذ كان له موقف حمدد من اخلالفة الإ�سالمية و�ضرورة عودتها �إلى
تركيا مرة �أخرى ،حيث يقول« :يعتقد الإخوان �أن اخلالفة رمز الوحدة الإ�سالمية
ومظهر االرتباط بني �أمم الإ�سالم ،كما �أنها �شعرية �إ�سالمية يجب على امل�سلمني
التفكري يف �أمرها واالهتمام ب�ش�أنها ،واخلليفة مناط كثري من الأحكام يف دين اهلل،
حتى �إن �صحابة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) قدموا النظر يف �ش�أنها يف �سقيفة
بني �ساعدة على النظر يف جتهيز النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ودفنه؛ ولذلك ف�إن
(الإخوان امل�سلمون) يجعلون فكرة اخلالفة والعمل لإعادتها يف ر�أ�س منهاجهم،
و�إن ذلك يحتاج لكثري من التمهيدات التي ال بد منها؛ من تعاون ثقايف واجتماعي
واقت�صادي بني ال�شعوب الإ�سالمية كلها ،ثم تكوين الأحالف واملعاهدات ،وعقد
امل�ؤمترات بني هذه الدول حتى ين�صب �إمام وخليفة للم�سلمني ،يجمع �شمل امل�سلمني
( ((2موقع العربية نت على الرابط التايل:

https://www.alarabiya.net/ar

تاريخ الدخول  30نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2016
18

المسبــار

 صخيشملا ةنيكس

ويحرر الأرا�ضي املحتلة»(.((2
تركيا احلالية بقيادة رجب طيب �أردوغان تعترب امتداد ًا �إخواني ًا للجماعة
والتنظيم الدويل ،من خالل �أدبيات و�أ�س�س حزب العدالة والتنمية ،ويف الواقع مل
تختلف املرتكزات الفكرية جلماعة الإخوان امل�سلمني يف تركيا عن �أفكار اجلماعة
العامة ،و�إن كانت لرتكيا خ�صو�صية حمددة يف �أنها قامت بالعمل والتحايل على �أنظمة
الدولة الرتكية للو�صول �إلى ممار�سة العمل ال�سيا�سي من خالل ال�شعارات والق�ضايا
الإ�سالمية ومتثلت فيما يلي:
 �إقامة حكومة دينية. ال�سيطرة على الدولة من خالل االنتخابات (احلقائب الوزارية). الإ�سالم نظام �شامل متكامل بذاته ،وهو ال�سبيل النهائي للحياة بكلجوانبها ،وقابل للتطبيق يف كل مكان وزمان من خالل الدعوة والرتبية.
 جماعة الإخوان امل�سلمني تلتزم بفري�ضة اجلهاد� ،إذا ما توافرت �شروطهااملوجبة.
 يتحقق الدور احل�ضاري من خالل ال�سيادة وال�شهادة والأ�ستاذية يفالعامل(.((2
القيادة الرتكية تنفي �صلتها بالإخوان ،غري �أن الواقع يكذب ذلك ،فمنذ �أن بد�أت
حركة املهند�س ورئي�س الوزراء الإ�سالمي جنم الدين �أربكان يف نهاية ال�ستينيات،
�أظهرت تعاطف ًا مع مدر�سة الإخوان امل�سلمني ،وهو �أ�ستاذ �أردوغان ،ولذلك ف�إن حجم
( ((2ويكيبيديا الإخوان امل�سلمون على الرابط التايل:

http://www.ikhwanwiki.com/
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( ((2بوابة احلركات الإ�سالمية على الرابط التايل:
http://www.islamist-movements.com/
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العالقات بني تركيا واجلماعة زادت وازدهرت يف عهد الإخوان –يونيو (حزيران)
 2012وحتى يونيو (حزيران)  –2013مما يعني �أنّ ثمة عالقة وطيدة بينهما(.((2
ظلت اجلماعة بجانب تركيا التي يتزعمها �أردوغان بوالء كبري ،ثبت يف العديد
من املواقف والأحداث ،فحني �أعلنت تركيا عن االتفاق لتطبيع عالقاتها مع �إ�سرائيل
بعد قطيعة ا�ستمرت (� )6سنوات ،رحب الإخوان يف بيان ر�سمي باتفاقية التطبيع التي
�أجرتها ال�سلطات الرتكية مع �إ�سرائيل ،لكنها �أطلقت عليها م�سمى �آخر وهو «م�ساعي
الدولة الرتكية لتخفيف احل�صار عن غزة» نظرا لأن اتفاقية تطبيع العالقات بني
تركيا و�إ�سرائيل تت�ضمن ا�ستكمال م�ؤ�س�سة الإ�سكان الرتكية م�شاريعها يف غزة،
وت�سريع �إن�شاء املنطقة ال�صناعية يف منطقة جنني .وقالت يف نهاية البيان�« :إن �أي
جهد لفك احل�صار عن غزة هو جهد م�شكور ،ونتطلع �إلى مزيد من العمل من �أجل
�إنهاء احل�صار ب�شكل كامل ،وا�سرتداد احلقوق الفل�سطينية كافة»(.((2
الأمر ذاته من التناق�ض وتق ّلب املواقف حدث يف احلالة ال�سورية� ،إذ �إنه
بالرغم من �صدور بيانات من جماعة الإخوان للتنديد بالتدخل الرو�سي يف �سوريا،
فقد باركت بيانات اجلماعة وت�صريحات قادتها انتهاك تركيا لل�سيادة ال�سورية،
مربرة التدخل الرتكي ب�أنه جاء �إما للحفاظ على وحدة الأرا�ضي الرتكية� ،أو لتفويت
الفر�صة على الواليات املتحدة التي حتيك م�ؤامرة للرئي�س �أردوغان ،وكتب عمرو
دراج رئي�س املكتب ال�سيا�سي للإخوان امل�سلمني يف اخلارج تغريدة جاء فيها« :التدخل
الرتكي يف �سوريا هدفه احلفاظ على وحدة �سوريا ،ومهاجمة الوحدات الكردية»(،((2
مما ي�ضعنا �أمام مزيد من احلقائق التي تك�شف خطر اجلماعة على م�ستقبل �شعوب
املنطقة من خالل تباين املواقف ،والعمل الذي يزايد على ا�ستقرارها حتقيق ًا مل�صالح
ذاتية �ضيقة.
(� ((2سا�سة بو�ست على الرابط التايل:

http://www.sasapost.com/why-turkey-supports-brotherhood/
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(� ((2صحيفة اليوم ال�سابع 28 ،يونيو (حزيران) .2016
( ((2موقع رو�سيا الآن على الرابط التايل:
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الخاتمة

ت�شكل عالقة جماعة الإخوان امل�سلمني ،بكل فروعها الدولية ،باجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية تهديد ًا حقيقي ًا لأمن املجتمعات ودولها وحكوماتها ،خ�صو�ص ًا يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،لأن البعد الطائفي الذي يتم توظيفه من
�أجل عمليات االخرتاق وت�أ�سي�س الفو�ضى وا�ستغالل الدين ب�صورة م�شوهة من خالل
الأجندة اخلفية ي�ستدعي التو�صية بالآتي:
 اال�ستمرار يف كبح منو فكر جماعة الإخوان ،وهدم �أي م�ؤ�س�سات داعمة لن�شرالفكر الإخواين يف دول اخلليج ،وت�ضييق العالقات بالدولة الإيرانية ،وتنوير الر�أي
العام بحقيقة العالقة بني الطرفني فيما يتعار�ض مع �أمن و�سالمة املجتمعات.
 تن�سيق جهود احلكومات اخلليجية ملكافحة تداعيات العالقة الطائفية القويةبني جماعة الإخوان والدولة الإيرانية ،وتنفيذ برامج تنويرية دورية لك�شف املمار�سات
امل�ضللة لهما يف الأو�ساط االجتماعية.
 ا�ضطالع امل�ؤ�س�سات الفكرية واملدنية بدول اخلليج ب�أدوارها املعرفية والعلميةالفكرية لتقدمي الإ�سالم املعتدل ،القائم على الت�سامح والتعاي�ش والتقارب بني
املذاهب والأديان ،و�إق�صاء الطائفيني و�أ�صحاب الأجندة اخلفية من امل�شهد العام،
باعتبارهم خطر ًا على احلق الإن�ساين وتعاي�ش املجتمعات.

المسبــار

21

