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( �إعالمية وكاتبة �سعودية.  (

اإلخوان المسلمون 
وإيران: القاسم 

المشترك في الخليج 
سكينة المشيخص 

الإيرانية،  بالدولة  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  عالقة 
طريف  جتعل  م�سرتكة  قوا�سم  فثّمة  ا�سرتاتيجية،  منها  اأكرث  تكتيكية 
تلتقي  تو�سعية،  واأجندة  م�سروعات  لتنفيذ  حيوية  حاجة  يف  العالقة 
عند فكرة عامة حول اخلالفة التي تتطلب انت�سارًا ديناميًا يف الأو�ساط 
ال�سعبية للدول الإ�سالمية، وذلك ينطوي على ا�ستغالل منهجي للم�ساعر 
يف  بها  والذهاب  للوحدة  الدينية  اأ�سواقهم  وتوظيف  للنا�س،  الدينية 
م�سارات م�سللة، ت�سنع زيفًا كثيفًا حول الأجندة اخلفية خلطط التو�سع 

واخرتاق احلكومات واملجتمعات.
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�أهمية �لنظر �لبحثي يف عالقة �لإخو�ن باجلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية تاأتي 
يف �إطار در��سة جدوى م�سروعات �لطرفني، وهي تو�سعية طاملا بقيت فكرة �خلالفة 
يتطلب  بدوره  وذلك  وتعاليمهما،  �أدبياتهما  تثبتها  �لتي  �لدينية  ر�سالتهما  وعمومية 
عماًل ل بد و�أن ينتهي �إلى م�سار�ت طائفية لتجيي�ش �لعامة و�ختطاف قناعاتهم حول 
�لتي حتكم، و�لت�سوي�ش يف قدرتها على حتقيق منجز�ت طوباوية وغري  �سكل �لدولة 

حقيقية.

و�لعالقة بني جماعة �لإخو�ن و�لدولة �لإير�نية عقب �لثورة �لإ�سالمية قائمة 
على م�سالح م�سرتكة قوية، فاجلماعة ترى �أن �لثورة �لإ�سالمية يف �إير�ن �نت�سارً� 
لروؤيتهم وم�سروعهم �لعاملي، فهي �أول حكومة �إ�سالمية يف �لزمن �ملعا�سر، مما يعزز 
�لرب�مج و�خلطط �مل�سرتكة بينهما، ولذلك فاإنهما يف حالة �ن�سجام مل تتعر�ش لأي 
�سغط �أو ت�سّدع، حيث جنحا يف كثري من �ملو�قف و�لأحد�ث يف تاأكيد �تفاقهما، وخلق 

مزيد من عنا�سر �لعد�ء �مل�سرتك لدول �ملحيط �لعربي و�لإ�سالمي.

�لإير�نية  �لعا�سمة  �ل�سعودية يف  �لدبلوما�سية  �لبعثة  على  �لهجوم  حادثة  لعل 
�أكدت  �لتي  �لأحد�ث  �أبرز  �أحد  كانت   ،2016 �لثاين(  )كانون  يناير   2 يف  طهر�ن 
�لن�سجام �ملنهجي بني �جلماعة و�إير�ن، وذلك ي�سع عددً� من �لت�ساوؤلت حول حقيقة 
�لعالقة و�لقو��سم �مل�سرتكة، �لتي جتمع طرفني يعمالن على تقدمي نف�سيهما ب�سورة 

مثرية لكثري من �ل�سكوك حول �لأجندة �حلا�سمة مل�ساحلهما:

- كيف ��ستطاع �لطرفان توحيد �أهد�فهما على �لرغم من �لتمايز �ملذهبي؟ 

- ما �ملحفز�ت �لتي جتعل �جلماعة و�إير�ن يبقيان على متا�سك عالقتهما؟

�ملجتمعات  �ملتطرفة يف  �لأجندة  �لطائفية يف مترير  تعزيز  �أفاد� من  - كيف 
�لإ�سالمية؟

- ما فر�ش ��ستقر�ر �لعالقة بني �جلماعة و�لدولة �لإير�نية وحتقيق �أهد�فهما؟

- ما دور �لطرفني يف تاأزمي �لعالقات �ملجتمعية �لد�خلية يف �لدول �ملحيطة؟
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تلك �لت�ساوؤلت تقود �إلى ت�سريح �لعالقة بني جماعة �لإخو�ن و�لدولة �لإير�نية 
مبا فيها من ��ستغالل عقدي ومذهبي، وتوظيفه ل�سالح م�سروعات تو�سعية من �سميم 
مبادئ وفكر �لطرفني، �سو�ء كان ذلك عرب �لروؤية �لعاملية للدين �أو ��ستعادة �خلالفة، 
مما يتطلب مر�جعات لأمن دول �خلليج على �ل�سعد �ل�سيا�سية و�لأمنية و�ملذهبية، 
و�لإفادة  و�لتو�سع،  �لخرت�ق  م�سروعاتهما يف  يخدم  للطائفية  �لطرفني  توظيف  لأن 
�أي فو�سى متنحهما نفوذً� غري م�ستحق يفيد �لطموحات غري �مل�سروعة  من حدوث 

لكليهما.

في الظالم كانت الحقيقة

مع �إن�ساء �جلماعة عام 1928، مت �إن�ساء �جلهاز �ل�سري للجماعة، وهو �لنظام 
�خلا�ش يف عرف �لإخو�ن، وي�ستهدف �حتو�ء �لأفر�د �لذين يقرتبون من �جلماعة، 
دون �لنظر �إلى �نتمائهم �أو قدر�تهم، ويف �لوقت ذ�ته �أطلقت �جلماعة خطابًا عد�ئيًا 
وهجوميًا �أورثها �لعد�ء وك�سف �زدو�جية خططها وبنائها �ل�سيا�سي و�لديني، مما عزز 
�لفكرة �ملجتمعية حول �سوئها �ل�سيا�سي، �لذي ي�سعى �إلى تخريب �لأنظمة �ل�سيا�سية 

و�إرباكها من �أجل �ل�سلطة و�ل�سيطرة على �ملجتمعات.

�جلماعة  قائد  هيمنة  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جلماعة  �لد�خلية  �لالئحة  توؤكد 
�أفر�دها وم�سروعاتها، ومركزية �لقيادة �لتي تتفق مع مطالب �ل�سرية وحماية  على 
للجماعة،  �لتنظيمي  للعمل  م�سار�ن  هناك  وطاملا  عليها،  قامت  �لتي  �لزدو�جية 
�ل�سيا�سي  �لعمل  �أخالقيات  �ل�سهولة تقدير وجود تغليف مل�سروعات ل تتفق مع  فمن 
�أد�ء �جلماعة  و�قع  �لتي ت�سبح من  �لدينية  �ملرجعية  �لرغم من  و�لجتماعي، على 
تغطية فكرية ودينية لت�سليل �لنا�ش، وجتنيدهم؛ من �أجل تنفيذ خمططات �جلماعة 

�لتي تتمتع مبركزية يف حتريك �لعنا�سر.

عام  بح�سب  �مل�سلمني  لالإخو�ن  �لعام  �لنظام  يت�سمنها  �لتي  �لالئحة  تلك 
�أن �ملر�سد �لعام يف �ملرتبة  �إلى  1994، ت�سري يف مادتها �لتا�سعة �ملعدلة لعام 1948 
�لأولى يف �جلماعة باعتباره رئي�سًا لها، وير�أ�ش يف �لوقت نف�سه جهازي �ل�سلطة فيها، 
وهما: مكتب �لإر�ساد �لعام، وجمل�ش �ل�سورى �لعام، ويتم �نتخابه من خالل جمل�ش 
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�ل�سورى �لعام، وتلك �لهيكلية كانت �لبد�ية خلد�ع �لعامة وجتنيدهم ملا يخالف غالب 
�لديني  �سوئها  وبيان  مل�سروع �جلماعة،  �ملجتمعات، مما تطلب ت�سديًا  عقائد ودين 

و�ل�سيا�سي و�لجتماعي.

�لدينية،  للم�سروعات  �ملتحم�سني  لل�سباب  �جلماعة  ��ستقطاب  تو�سع  بدء  مع 
�أن  �جلماعة  ��ستطاعت  و�ل�سيا�سي،  �لديني  �لعمل  حقائق  يعون  ل  �لذين  و�لب�سطاء 
تتمدد يف بلد �ملن�ساأ )م�سر( ب�سورة تثري �ل�سك فيما تهدف �إليه من حت�سيد �لنا�ش 
�أ�سدر علماء �لأزهر عام  �أن  �أفكار م�سللة ومر�وغة با�سم �لدين، فكان  ور�ء حزمة 
1954 بيانًا جاء فيه: »فهذ� ند�ء من جماعة كبار �لعلماء بالأزهر �ل�سريف، نتجه به 
بالدين(:  )�لت�سرت  عنو�ن  �مل�سلمني، وحتت  �سائر  و�إلى  �لكرمي  �مل�سري  �ل�سعب  �إلى 
وقد �بتلي �مل�سلمون يف ع�سورهم �ملختلفة مبن �أخذو� بتلك �ملبادئ على غري وجهها 
�ل�سحيح، �أو لعبت بقلوبهم �لأهو�ء، فجعلو� منها با�سم �لدين و�سائل يجذبون بها ثقة 

�لنا�ش فيهم، ويت�سرتون بها للو�سول �إلى غاياتهم ومطامعهم«)1(.

من  الب�سيطة  الأو�ساط  يف  نفوذها  وات�ساع  اجلماعة،  خطر  تبيني  يتوقف  مل 
�ملجتمعات �لعربية و�لإ�سالمية، فكان �أن �أدلى عدد من �لعلماء ببيانات تو�سح �أو تبدي 
ومهددً�  �لأمة،  ��ستقر�ر  على  �أ�سبحت خطرً�  �لتي  �لديني يف هذه �جلماعة،  �لر�أي 
�ملتينة  للعالقة  و�إ�سعافًا  للفتنة،  و�إثارة  �أكرث ه�سا�سة  يجعلها  ينخر يف عقائدها مبا 
�إخر�جهم  �إلى  �لألباين  �لدين  نا�سر  حممد  �لعالمة  وذهب  و�ملحكوم،  �حلاكم  بني 
من �ملّلة �لإ�سالمية و�أهل �ل�سّنة و�جلماعة بقوله: »لي�ش �سو�بًا �أن ُيقال: �إن )�لإخو�ن 
�مل�سلمون( هم من �أهل �ل�سنة، لأنهم يحاربون �ل�سنة«، فيما قال �ليمني مقبل �لو�دعي 
يف �ساأن ح�سن �لبنا، �لذي �أثنى عليه من قبل: »وكذ� ح�سن �لبنا ما كنت ملّمًا باأحو�له، 
�سالح  �ل�سيخ  وقال  ز�ئغ«،  مبتدع  �لرجل  فاإذ�  �أحو�له،  بيان  يف  كتب  ما  قر�ءة  وبعد 
عبد�لعزيز �آل �ل�سيخ: »فاإن من �أبرز مظاهر �لدعوة عندهم �لتكتم و�خلفاء و�لتلّون 
و�لتقّرب �إلى من يظنون �أنه �سينفعهم، وعدم �إظهار حقيقة �أمرهم، يعني �أنهم باطنية 

بنوع من �أنو�عها«)2(.

)1( علي، بن ال�سيد الو�سيفي، �سر اجلماعة، دار �سبيل املوؤمنني للن�سر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2012، �ش11.

)2( �ملرجع �ل�سابق، �ش13.
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تنظيم تلك �جلماعة مل يكن �سليمًا يف فكرته �لأ�سا�سية خلري و�سالح �ملجتمع،  
و��ستنادً� �إلى �ملرجعيات �ل�سابقة للعلماء، باإخر�جه من �لد�ئرة �لدينية �لغالبة لأهل 
�لدين، فاإنه يتحول �إلى تنظيم منحرف، ي�ستوي مع غريه من �لتنظيمات �لإجر�مية 
�ملنظمة، غري �أن خطره �أ�سد لأنه ي�ستهدف بنية �لعقل �لفردي و�لجتماعي وعقائد 
�لنا�ش، و�خرت�ق �أنظمتهم �لجتماعية و�ل�سيا�سية لأغر��ش ل عالقة لها يف �ملح�سلة 
بخدمة �ل�سعوب، و�إمنا تفكيكها وتدمري حقوقها �لأ�سا�سية يف �حلرية و�لتطور و�لنمو، 

لأن �جلماعة ل متتلك �أ�سال م�سروعات �سيا�سية و�قت�سادية جديرة بالعتبار.

�إلى  عميقًا  تعود  مرجعية  و�أ�سالة  مر�وغة،  بروح  �جلماعة  تنظيم  بناء  مت 
�إنهم در�سو� جميع �لتنظيمات �لعاملية  �إذ  تاأ�سي�ش �حلركات �لباطنية،  �لتاريخ حيث 
حني حاولو� بناء �لنظام �خلا�ش، وقد تاأثرو� بالفكر �لباطني يف �لتاريخ �لإ�سالمي، 
�أ�سا�سيًا مت  يف تاأ�سي�ش �لتنظيمات وما �ساحبها من فرق �سرية، وذلك كان م�سدرً� 
�لرجوع �إليه ودر��سته، و�ل�ستنارة بالأفكار �حلركية يف كل تنظيم على حدة، وللمفارقة 
فاإن �سيد قطب علق على ذلك، باأن �أي تنظيم يطبع �أفر�ده ب�سفته، �أي �إن �لتنظيم 
�لأفر�د معجبني  و�إذ� كان �سهيونيًا خرج  �لأفر�د جمرمني،  �إجر�ميًا، خلرج  لو كان 

بال�سهيونية)3(.

وذلك  �سلوكها،  يف  �ملرجعية  �لعنفية  �حلالة  �جلماعة  فكر  �زدو�جية  تف�سر 
�لتوحد  يف  �لجتماعية  للمبادئ  وهدمها  �لتاأ�سي�ش  منذ  نهجها  ��سطر�ب  يبنّي  مما 
و�ل�ستقر�ر، لت�سبح عامل هدم وخطرً� على �مل�ستقبل �لجتماعي، وم�سدر �خلطر 
�لأكرب يف روؤيتها �لعاملية -فهي تنظيم عاملي- ظاهره �ل�سالمة و�لرحمة وباطنه �ل�سدة 
و�لعنف، �أ�س�سه ح�سن �لبنا يف م�سر عام 1928، نظم على منط �لتنظيمات �لباطنية، 
وعرف بال�سبابية و�لغمو�ش و�ل�سرية –حتى بني �أبنائه– و�تخذ من �لإ�سالم �سعارً� 
له، وجمع بني �لت�سوف و�لتكفري، و�ل�سلفية و�لأ�سعرية، لحتو�ء �جلميع حتت مظلة 
�ملرجوة  �لأهد�ف  �إلى  �لو�سول  لتحقيق  �مل�سلمني؛  �لإخو�ن  جماعة  ��سمها  و�حدة 

�ملجهولة، بعد �لو�سول �إلى �سدة �حلكم)4(.

)3( علي، ع�سماوي، التاريخ ال�سري جلماعة الإخوان، مركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائية، القاهرة، ط2، 2006، �ش8.

)4( حممد، ماهر عبدالكرمي اخلطيب، الإخوان امل�سلمون، دار البريوين للن�سر والتوزيع، عّمان، ط1، 2012، �ش12.
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�ل�سائدة  �ل�سمة  ي�سبح  �لأفر�د،  وفكر  و�ملمار�سة  �ملنهج  يف  �ل�سطر�ب  ذلك 
�لتي ت�سترت خلف �ل�سرية و�لباطنية، وذلك ي�سهد به �ساهد من �أهلها، كما يف �تهام 
�سيد قطب لالإخو�ن، وهو من مفكريهم، باأمرين -بح�سب رو�ية يو�سف �لقر�ساوي- 
�لأول: �ل�سذ�جة و�لبله، ونحو ذلك مما يت�سل بالق�سور يف �جلانب �لعقلي و�ملعريف. 
�لغربي  �لو�قع  �سغط  �أمام  �لنف�سية  و�لهزمية  �لنف�سي  و�ل�سعف  �لوهن  و�لثاين: 

�ملعا�سر، وتاأثري �ل�ست�سر�ق �ملاكر، مما يتعلق باجلانب �لنف�سي و�خللقي)5(.

)5( �سر �جلماعة، مرجع �سابق، �ش15.
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الميكيافيلية الدينية والمزايدات العقدية 

�أ�سرت  �لتي  �لباطنية  �لتنظيمات  �أحد  �مل�سلمني  �لإخو�ن  يظل تنظيم جماعة 
كثريً� بوحدة �لأمة �لإ�سالمية، و��ستغالل �لدين يف م�سروعات غري �سليمة، ل تتفق مع 
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�مل�سار�ت �لطبيعية ل�ستقر�ر �ل�سعوب و�ملجتمعات، كما �أنه يقوم على �أ�س�ش تنظيمية 
�سارمة �أ�سوة مبافيا �ملخدر�ت و�جلر�ئم عابرة �حلدود. وتك�سف �سهاد�ت كثري من 
للجماعة،  و�ل�سيا�سي  �لديني  �ملنهج  بياَن خطِل وخطاأ  �لتنظيم،  �ن�سلخو� عن  �لذين 
ودورها يف �لعبث باأمن �ملجتمعات و�خرت�ق �لأنظمة �ل�سيا�سية، و�لتمدد بهذ� �ل�سلوك 
خطرهم  �أدركت  �لتي  �ملن�ساأ،  بلد  حدود  خارج  �إلى  �لدويل  �لتنظيم  عرب  �لإجر�مي 

وكبحت منوهم ون�ساطهم.

تلك �ل�سهاد�ت تنتهي �إلى �إثبات حقائق جوهرية حول ف�ساد دينهم �لذي يرفعون 
�سعار�ته، وين�ساب عرب خطابهم �لديني و�ل�سيا�سي لت�سليل �لنا�ش، فهم ي�ستبيحون 
�لآخرين ممن لي�سو� يف �لإخو�ن، حالل لهم دمهم ومالهم، وعلى هذ� �لأ�سا�ش كانت 
��ستباحة دم كل من خرج عليهم �أو �ن�سق عن �جلماعة، ولهذ� قامو� باغتيال �ملهند�ش 
�ل�سيد فايز حني خرج عنهم. ويف �لعمل �لعام قدمو� جتربة فا�سية و��ستحو�ذية يف 
�سيطرو�  �لتي  �لنقابات  ففي  بذلك،  �لنقابات  ت�سهد جتربتهم يف  �ل�سوء حيث  غاية 
عليها كان �سلوكهم �أنانيا؛ فلم يكن ينم عن دميقر�طية �أو �سفافية، فكانت �لوظائف 
-حتى �ل�سغرية منها-�لتي �سغلها لتحقيق �أهد�فهم، ويقول �ساهد عليهم: مل نر يف 
�ملجال�ش �مر�أة قبطية �أو مناه�سا يف �لر�أي، وحدث �أن حتالفو� مع �حلزب �لنا�سري 

ولكنهم مل يلبثو� �أن �ختلفو� معهم، و�نقلب �لتحالف �إلى �سر�ع وعد�و�ت)6(.

منظم  ب�سكل  ذلك  يجيدون  وهم  ُخفي،  ا  عمَّ يختلف  �لإخو�ن  من  يظهر  ما 
�لتي  �لر�هنة  �للحظة  وحتى  �لن�ساأة  منذ  �سلوكهم  و�قع  من  طبيعي  وذلك  ودقيق، 
وحتديد�  �ل�سعوب،  م�ستقبل  على  خطرً�  �لباطنية  �حلركات  �أكرث  �إحدى  جتعلهم 
�سعوب �ملنطقة، باعتبارها �مل�ستهدفة كنو�ة لإطالق �سمومهم �لفكرية و�لعقدية و�سط 
�ل�سباب خ�سو�سا، وهم ل يتوقفون عن �لتمدد من خالل �لتنظيم �لدويل �لذي ينتهي 
�إلى �ملقطم، حيث �ملر�سد �لعام �لذي ميثل خليفة �جلماعة،  مبرجعيته يف �لو�ساية 
�أن يتو�سعو� بهياكلهم  خا�سة و�أنهم يتبنون م�سروع �خلالفة �لإ�سالمية مما يقت�سي 
وجتنيدهم يف كل �ملنطقة، فتلك �خلالفة ظلت متثل مرتكز� �أ�سا�سيا يف فكر جماعة 
�لإخو�ن �مل�سلمني، ويقول ح�سن �لبنا: �إن على �مل�سلمني �لتفكري يف �خلالفة لي�ش فقط 

)6( �لتاريخ �ل�سري جلماعة �لإخو�ن، مرجع �سابق، �ش15.
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منذ �إلغائها، بل منذ حتويلها عن م�سارها �حلقيقي.

تلك �لروؤية هي �لتي �أطلقت �جلماعة يف عدد من �لدول، ومن بينها دول �خلليج 
�لعربية �لتي �ساعدتهم يف بد�ية �أمرها، قبل �أن ينك�سف لها �سوء فكرها و�أغر��سها 
�إيذ�ء كل من وقف معهم فرتة من �لزمن، فقد �ساعدتهم  �ل�سيا�سية، فهم يجيدون 
�أ�ساوؤو�  �أن  �إل  منهم  كان  فما  �لعربية،  �لدول  من  و�لكثري  و�لكويت  وقطر  �ل�سعودية 
�إليهم وطعنوهم و�نقلبو� عليهم، فكما كانو� يفعلون مع �لأحز�ب �لتي كانو� يتحالفون 
ي�ستقرون  ل  لأنهم  وفادتهم))(،  و�أح�سنت  �آوتهم  �لتي  �لدول  مع  كذلك  فعلو�  معها، 
على حلف �أو حتالف، �أو يبقون على عهد �أو �تفاق، مما يعزز �زدو�جية �لتنظيم ودور 

�لتنظيم �ل�سري يف فر�ش �إر�دته و�أجندته على ما يظهر على �ل�سطح.

تك�سف �لقاعدة �لفكرية جلماعة �لإخو�ن عن مركزية كثيفة تتمحور يف �ملوؤ�س�ش 
ح�سن �لبنا، و�ملر�سد ب�سورة عامة، ول توجد فيها ما ي�سري �إلى �سلوكيات دميقر�طية 
�أو من مبادئ �ل�سورى، وذلك يف�سر �سر �لعالقة �لقوية بني �لإخو�ن و�إير�ن �لتي تتخذ 

))( �لتاريخ �ل�سري جلماعة �لإخو�ن، مرجع �سابق، �ش12.
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من ولية �لفقيه مبد�أ يف �حلكم، وبالتايل تقاطعات وقو��سم كثرية م�سرتكة بح�سب 
ما ياأتي بيانه، غري �أننا ندلل على تفّرد ح�سن �لبنا �أو �ملر�سد بالقر�ر يف �جلماعة، من 
خالل حيثيات �تهام قدمها خارجون من �لتنظيم بعد رف�سهم لو�ساية �لبنا �ملر�سد، 
�لذي حني �نتقل بتنظيمه �إلى �لقاهرة مغادرً� �لإ�سماعيلية �ختلف معه كثريون فيمن 
يخلفه، غري �أنه �أ�سّر على فر�ش مر�سحه، فاأ�سدر �لر�ف�سون بيانًا ت�سمن �تهامات 

عدة منها)8(:

- �نتهاكه مبد�أ �ل�سورى، و�فتقار �جلمعية �إلى حرية �لر�أي.

- �أن �جلمعية �لعمومية، وجمل�ش �لأعيان، يطيعان �لبنا طاعة عمياء وكاأنه �إله 
يعبد.

- �أنه يبعرث �أمو�ل �جلمعية وي�سرفها ب�سكل غري نظامي.

- �أنه يتخذ من �جلمعية �ستارً� لن�ساطات �سرية مريبة.

عالقات اإلخوان بإيران 

�لإعالن يف 9)19 عن �أول دولة �إ�سالمية يف �لعامل �لإ�سالمي، جاء بعد خم�سني 
عامًا من �إن�ساء �لإخو�ن �مل�سلمني، و�ستني عامًا من �نهيار �خلالفة �لعثمانية، وكانت 
�لتي  �لتيار�ت و�حلركات  بالثورة، على غر�ر كثري من  �ملرحبني  �أو�ئل  �جلماعة من 
ر�أت فيها �أمنوذجًا مالئمًا للو�سول �إلى �ل�سلطة، ويف تلك �لثورة �لإ�سالمية يف �إير�ن 
تطورت �لدولة على يد �خلميني، �لذي ��ستطاع �أن يخرج بالفكر �ل�سيعي من مرحلة 
�لنتظار �ل�سلبي �إلى مرحلة بناء �لدولة و�لنتظار �لإيجابي، ومتّكن من �لتعاطي مع 

�لو�قع من خالل تطويره لولية �لفقيه �سيا�سيًا)9(.

)8( �ل�سيد، حممود �لوزيري، �لأ�س�ش �لفكرية لالإخو�ن �مل�سلمني وتاأثريها يف تطور�ت �ل�سرق �لأو�سط، د�ر �لولء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، 
بريوت، ط1، 2015، �ش25.

)9( �أحمد، يو�سف، �لإخو�ن �مل�سلمون و�لثورة �لإ�سالمية �لإير�نية، بيت �حلكمة للدر��سات و�ل�ست�سار�ت، 2012، �ش8.
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من  و��سحة  بر�غماتية  ب�سورة  ��ستك�سافها  ميكن  باإير�ن  �لإخو�ن  عالقة 
�آخر مو�قف �جلماعة مع �إير�ن، من خالل حادثة �لعتد�ء على �لبعثة �لدبلوما�سية 
�لثاين(  )كانون  يناير   2 يوم  طهر�ن  �لإير�نية  �لعا�سمة  يف  حدثت  �لتي  �ل�سعودية 
عام 2016، فتلك �حلادثة تعيدنا �إلى قوة عالقة �لإخو�ن باإير�ن و�لوقوف معها مبا 
اإذ كان املر�سد العام الثالث للإخوان امل�سلمني عمر  يف�سر الرتباط العميق بينهما، 
�لتلم�ساين، كتب مقاًل يف �لعدد )105( من جملة »�لدعوة« يف يوليو )متوز( 1985 
بعنو�ن )�سيعة و�سّنة( قال فيه: �إّن »�لتقريب بني �ل�سيعة و�ل�سنة و�جب �لفقهاء �لآن 
�لإخو�ن  يز�ل  �ل�سيعة وغريهم، فال  �ل�سيا�سية بني  وبعيدً� عن كل �خلالفات   )...(
�مل�سلمون حري�سني كل �حلر�ش على �أن يقوم �سيء من �لتقارب �ملح�سو�ش بني �ملذ�هب 

�ملختلفة يف �سفوف �مل�سلمني«)10(. 

دعوة  يف  �لبنا  طروحات  مع  يتفق  و�إير�ن  �جلماعة  بني  �لعميق  �لرت�بط  �إن 
�لإ�سالمية  �لدولة  نحو  �نطالق  نقطة  فالدولة  عاملية،  �أنها  على  وتاأ�سي�سها  جماعته 
�لعاملية، �لتي تنتظم يف �إطارها جموع �لأمة �لإ�سالمية )دولة �لأمة( و�لتي طاملا حلم 
بها ح�سن �لبنا وكل من تولو� قيادة حركة �لإخو�ن �مل�سلمني)11(، وذلك ما جعل �جلماعة 
تنت�سر يف خمتلف دول �لعامل ومن بينها �إير�ن، �لتي لهم فيها »جماعة ن�سطة يرت�أ�سها 
يف  �ملتخ�س�ش  بح�سب  �لإير�ين،  بالنظام  ممتازة  وعالقتها  بري�ين،  عبد�لرحمن 
�سوؤون �حلركات �لإ�سالمية �أحمد بان، �لذي يقول: بعد قيام ثورة 30 يونيو )حزير�ن( 
2013 �سمحت �ل�سلطات �لإير�نية لالإخو�ن �لإير�نيني بالتظاهر يف �أحد �أ�سهر ميادين 

طهر�ن، ر�فعني �سعار ر�بعة، ومنّددين بالرئي�ش �مل�سري عبد�لفتاح �ل�سي�سي«)12(.

بني  تن�سيق  وجود  يفرت�ش  وذلك  �لإخو�ن،  جلماعة  كبري  تقدير  لها  �إير�ن 
�لطرفني، ويعني يف �لوقت ذ�ته وجود قو��سم م�سرتكة و�أوجه �سبه بينهما، ففي �إير�ن 
يعرف  بات  عما  للتعبري  �لإ�سالمية«  �ل�سحوة  »ندوة  عليها  يطلق  ندو�ت  تنظيم  يتم 

 ،https://al-ain.com :10( حممد، برهومة، عالقة �لإخو�ن �مل�سلمني باإير�ن: تن�سيق �أمني و�سيا�سي ودعم مايل، على �لر�بط �لتايل(
تاريخ �لدخول 29 نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 2016.

)11( �لإخو�ن �مل�سلمون و�لثورة �لإ�سالمية �لإير�نية، مرجع �سابق، �ش19.

)12( حممد، برهومة، عالقة �لإخو�ن �مل�سلمني باإير�ن: تن�سيق �أمني و�سيا�سي ودعم مايل، مرجع �سابق.
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�أفكارها  ت�ستلهم  �لعربية  �لثور�ت  �أن  طهر�ن  وترى  �لعربي،  �لربيع  با�سم  �لعامل  يف 
من ثورة �إير�ن �لتي �أ�سقطت حممد ر�سا بهلوي �ساه، وبالروؤية �لعاملية ذ�تها للدولة 
�جلمهورية  موقف  وليتي  �أكرب  علي  يوؤكد  بالإخو�ن،  �إير�ن  جتمع  �لتي  �لإ�سالمية 
ونقوم  �أ�سدقاء،  و�لإخو�ن  »نحن  بقوله:  �مل�سلمني،  �لإخو�ن  من  �لإير�نية  �لإ�سالمية 

بدعمهم، وهم �لأقرب �إلينا عقائديًا بني �جلماعات �لإ�سالمية كافة«)13(.

المصالح الطائفية

من  �أكرث  على  و��سحة  و�إير�ن  �لإخو�ن  بني  �مل�سرتكة  �لطائفية  �مل�سالح  تبدو 
على  �لهجوم  يف  حدث  ما  نحو  على  �لعالقة  تلك  طبيعة  �لأحد�ث  وتك�سف  �سعيد، 
�ل�سفارة �ل�سعودية يف طهر�ن مطلع 2016؛ �إذ تباينت مو�قف جماعة �لإخو�ن حول 
�لإ�سالمية  �أعلنت �جلماعة  ففي حني  و�إير�ن،  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �لأزمة 
ت�سامنها ب�سكل كامل مع �ململكة، �نتقدت �جلبهة �ل�سلفية موقف �ل�سعودية، و�عتربت 
بيان  �سدر  بينما  ظاملة،  �ل�سفارة،  �عتد�ء  �إلى  و�أّدت  نفذتها  �لتي  �لإعد�م  �أحكام 
من�سوب جلماعة �لإخو�ن ومت ن�سره يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي قالت فيه: �إن على 
�أنها  ر�أى مر�قبون  وردت جزئية  �لبيان  تهد�أ، ويف  �أن  �لتي يف �سفتي �خلليج  �لدول 
�نتقاد من �جلماعة �ملحظورة يف �ل�سعودية للريا�ش دون �نتقاد لإير�ن، ن�ست على 

»تاليف �أي خطو�ت من �ساأنها �أن ت�سفي �ملزيد من �لرتّدي على �لأو�ساع«)14(.

جتاهلت جماعة �لإخو�ن بجبهاتها �ملت�سارعة على �سلطة �لتنظيم تلك �لأزمة، 
باأعمال مر�سد  �لتي يقودها حممد عزت )�لقائم  ومل ت�سدر جبهة �حلر�ش �لقدمي 
�لإخو�ن(، �أو جبهة حممد كمال )ع�سو مكتب �لإر�ساد( �أي بيانات، فيما قال �أحمد 
»يوجد حالة كبرية  للجماعة:  �لتابعة  �لقنو�ت  �إحدى  �لإخو�ين( يف  )�لقيادي  ر�مي 
�إقليمية كثرية نتيجة �خلالف  �أبعاد  من �ل�ستقطاب بني �ل�سعودية و�إير�ن، �لذي له 
وجود  ُتهدد  خماوف  »هناك  و�أ�ساف:  �لإير�ين«.  و�لطموح  و�إير�ن  �ل�سعودية  بني 

)13( موقع �لعربية على �لر�بط �لتايل:
 https://www.alarabiya.net/ar

تاريخ �لدخول 29 نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 2016.

)14( �سحيفة �ل�سرق �لأو�سط، ) يناير )كانون �لثاين( 2016.
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�ململكة �لعربية �ل�سعودية بال�سكل �جلغر�يف، فنحن �لآن يف �آخر عهد �لأ�سرة �حلاكمة 
�ل�سعودية، جيل �أبناء �لأو�ئل، فنحن يف مرحلة �نتقالية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
�لتي تو�جه طموحًا �إير�نيًا وتدخاًل على �أطر�فها، �سو�ء يف �سوريا �أو �ليمن، فكل هذه 

�لأمور ُتعقد �ملوقف �أكرث«)15(.

دول  م�سالح  مع  ويتعار�ش  �إير�ن  مع  يتفق  �لذي  �جلماعة  خلط  و��ستمر�رً� 
مار�ش   2( �جلمعة  يوم  م�سر  يف  �لإخو�ن  جماعة  �أن�سار  من  عدد  تظاهر  �خلليج، 
�إخو�ن م�سر  �لعار«، ورف�ش  بـ»�سربة  )�آذ�ر( 2015 �سد عا�سفة �حلزم وو�سفوها 
م�ساركة �لقو�ت �مل�سرية يف عا�سفة �حلزم، فيما �أّيد حزب �لتجمع �ليمني لالإ�سالح 
�إطار  يف  ت�سب  حالة  وهي  �حلزم،  عا�سفة  �ليمن(  يف  لالإخو�ن  �ل�سيا�سية  )�لذر�ع 
مو�قف �لتلّون و�لتحّول �لذي مل يعد ينطلي على دول �خلليج، طاملا بقي �ملبد�أ ثابتًا يف 
�ل�سيا�سية  �لعقيدة  و��ستهد�فها مب�سروعات تخريبية ر��سخة يف  �لدول،  معاد�ة هذه 

بفكر �جلماعة.

إخوان الخليج وتحوالت المشهد

�ت�سعت �ملظلة �لتنظيمية جلماعة �لإخو�ن خارج م�سر، لتجّند ع�سوية يف دول 
عدة من بينها دول �خلليج، وذلك يوؤ�س�ش لها �خرت�قًا فاعاًل يف �لو�سط �لجتماعي، 
و�لعمل على �ل�سيطرة �لتالية على �أنظمة �حلكم فيها، وفقًا لفقه �خلالفة �مل�ستقر يف 
�أدبياتها وباطنها �حلركي، دون �عتبار ل�سالمة جمتمعات هذه �لدول وحمايتهم من 

ويالت �لفتنة و�لطائفية و�لإرهاب.

�نطالق  من  مبكرة  مرحلة  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �جلماعة  ��ستهدفت 
ن�ساطها �لتنظيمي، وكان ذلك منذ عهد �مللك عبد�لعزيز �إذ ��ستغلت �جلماعة حفاوة 
�ل�سعودية،  �إلى  �لتوجه  �إلى  فبادرو�  و�لإ�سالمية،  �لعربية  �لدول  من  بالعلماء  �مللك 
حيث �لتقى ح�سن �لبنا �مللك عبد�لعزيز عام 1936، ومل يرتدد �ل�سيف يف ��ستغالل 
�لفر�سة ليطلب �إن�ساء فرع جلماعة �لإخو�ن �مل�سلمني يف �ل�سعودية، فكان جو�ب �مللك 

)15( �سحيفة �ليوم �ل�سابع، 4 يناير )كانون �لثاين( 2016.
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�إخو�ن م�سلمون«،  للبنا: »كّلنا  عبد�لعزيز ذكيًا ودبلوما�سيًا حني رف�ش �لطلب قائاًل 
�ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  يف  له  فرع  فتح  من  �مل�سلمني  �لإخو�ن  تنظيم  يتمكن  ومل 

ورف�ست كل �لطلبات �لتي قدمت من قياد�ت �لإخو�ن بهذ� �ل�ساأن)16(.

�أن �لعالقة ��ستمرت بالقيادة �ل�سعودية وكانت ح�سنة ن�سبيًا،  على �لرغم من 
فاإن ذلك توقف مع غلبة مبد�أ �لتحّول و�لزدو�ج و�مل�سالح �لذ�تية، فمع ثورة �ليمن 
�إذ مل يتفق �لإخو�ن مع توجهات �مللك عبد�لعزيز �لذي  عام 1948 توترت �لعالقة، 
�أهالو� �ملديح عليه، و�لإعجاب بتجربته يف �حلكم وتوحيد بالده، لينقلبو� عليه لأنه 
�أن  �دعو�  حينما  �حلقيقية  نياتهم  �إعالن  يف  يرتددو�  ومل  �ليمن،  ثورة  �سد  وقف 

»�لإخو�ن يقيمون �لدول وي�سقطونها«))1(.

بح�سب  وتقلبها  �جلماعة  خطر  �ل�سعودية  �لقيادة  �أدركت  �لوقت  ذلك  منذ 
�لتنظيم،  بعيدً� عن  كاأفر�د  �جلماعة  مع  تعاملت  ذلك  من  �لرغم  وعلى  تبطنه،  ما 
�لفر�ش،  ��ستغالل  جتيد  ولأنها  �لبالد.  يف  منهم  كثري  فا�ستقر  معاملتهم  و�أح�سنت 
�مليالدية،  �ل�ستينيات  يف  �ليمن  حلرب  �ل�سيا�سية  �لظروف  �جلماعة  ��ستغلت  فقد 
وكان ذلك يف فرتة حكم �مللك في�سل بن عبد�لعزيز )ملك �ل�سعودية خالل �لفرتة 
بني 1964–5)19(، �إذ يف تلك �لفرتة �سهدت عالقة �مللك في�سل و�لرئي�ش �مل�سري 
جمال عبد�لنا�سر توترً�، �أفادت منه �جلماعة غري �ملت�ساحلة مع رئي�ش دولتها �لذي 
حاولت �غتياله، فلب�ست ثوب �ملظلومية، مع مزيج من رغبة �سيا�سية يف �ل�سغط بني 
قيادتي �لبلدين، مما جعلهم يغر�سون �لغر�ش �لإخو�ين �لتنظيمي يف �لديار �ل�سعودية 

ب�سورة �أكرث و�سوحًا من خالل عدد من �لأتباع �لذين مت جتنيدهم.

�لبنا  ح�سن  �لأول  �ملر�سد  وتوجيهات  تعاليم  مع  يتو�فق  �ملتمدد  �لفكر  ذلك 
�لذي ذكر يف ر�سائله: »�لإخو�ن �مل�سلمون ل يخت�سون بهذه �لدعوة قطرً� من �لأقطار 
�لتنظيم  مقت�سيات  -بح�سب  لالنت�سار  وي�سعون  يخططون  �إنهم  �أي  �لإ�سالمية«)18(، 

)16( جمموعة باحثني، الإخوان امل�سلمني يف اخلليج، مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، دبي، ط4، 2011، �ش21-20.

))1( حممود عبد�حلليم، �لإخو�ن �مل�سلمون: �أحد�ث �سنعت �لتاريخ، د�ر �لدعوة، �لإ�سكندرية، ج1، 2004، �ش453.

)18( جمموعة ر�سائل ح�سن البنا، دار الدعوة للطبع والن�سر والتوزيع، ط1، 2006، �ش52.
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�لدويل- �سعيًا ور�ء �خلالفة، وذلك �نتقل بهم �إلى بقية دول �خلليج، حيث بد�أ ظهور 
جماعات �لإ�سالم �ل�سيا�سي يف �لكويت مع بروز جماعة �لإ�سالح، �لتي �أر�ست �للبنة 
�لأولى جلماعة �لإخو�ن يف �لكويت عام 1962 )19(، �لتي �أ�سبحت تتخذ م�سميات عدة 
لتمرر �أجندتها وتتحّول مع �لأو�ساع �ل�سيا�سية، وبعد �حلرب �خلليجية �لثانية، �نتهز 
�لإخو�ن فر�سة �لقبول �ل�سيا�سي �لذي حظو� به، و�لتقارب بينهم وبني �لنظام �حلاكم 
مّثلت  �لتي  )حد�ش(«  �لإ�سالمية  �لد�ستورية  »�حلركة  بتاأ�سي�ش  ليقومو�  �لكويت،  يف 

�جلناح �ل�سيا�سي لالإخو�ن �مل�سلمني يف �لكويت. 

كان �حلال يف �لبحرين �أي�سر يف �إيجاد موطئ قدم، وذلك منذ لقاء عبد�لرحمن 
�جلودر بح�سن �لبنا، ولأن �ملجتمع �لبحريني كان مياًل للنا�سرية و�لقومية فقد تباطاأ 
منو �لفكر �لإخو�ين، غري �أنه ��ستعاد ح�سوره يف �لو�سط �لبحريني م�ستفيدً� من تر�جع 
�ل�سوفيتي  و�لغزو  �لإير�نية،  �خلمينية  �لثورة  و�نت�سار  و�لقومية،  �لي�سارية  �لتيار�ت 
مما  �لبحرين  يف  �لإخو�ن  من  �لأولى  �لقياد�ت  ثر�ء  جانب  �إلى   ،19(9 لأفغان�ستان 
�أ�سهم يف عمليات �ل�ستقطاب و�لتجنيد، وبقي �حلال متناميًا �أو عند م�ستوى متقدم 
عن بع�ش دول �خلليج �لأخرى، �إلى �أن مت تاأ�سي�ش �ملنرب �لوطني �لإ�سالمي يف 2001، 

ممثاًل للجماعة يف �لعملية �ل�سيا�سية بالبالد)20(.

ويف �سلطنة عمان وجدت �جلماعة �نفتاحًا، حيث ��ستطاعت ��ستقطاب منتمني 
للمذهب �لإبا�سي و�ملذ�هب �ل�سنية �لأربعة، �إ�سافة �إلى �آخرين من تيار حركة �لإمامة، 
وبذلك ��ستطاعت �جلماعة تغطية دول �خلليج بحثًا عن و�سائل لل�سيطرة على �ملجتمع 
من  �جلماعة،  كعادة  �أنه  غري  �ل�سيا�سية،  �ل�سلطة  لخرت�ق  يوؤهلها  مما  و�أجهزته، 
منظورها �لباطني، مل يكن لها �أن تنجح يف �ختبار�ت �لوطنية و�لثقة يف طروحاتها 
و�سعوب  دول  و�جه  وحتد  �ختبار  من  �أكرث  يف  �سقطت  �أن  فكان  و�لقومية،  �لدينية 
�ملنطقة، لتظهر هذه �جلماعة تقلبات وحتولت وتذبذبًا كثيفًا يف �ملو�قف يوؤكد عدم 
معقولية تاأ�سي�سها و�سوء تقدير�تها �ل�سيا�سية و�لدينية، وقد �أعلنت �حلكومة �لُعمانية 
عام 1994 �عتقال جمموعة من �ملعار�سني، من ذوي �لتوجه �لإ�سالمي �ملت�سدد، وقد 

)19( �لإخو�ن �مل�سلمون يف �خلليج، مرجع �سابق، �ش212.

)20( �لإخو�ن �مل�سلمون يف �خلليج، مرجع �سابق، �ش140.
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�أ�سار حينها �أحد �مل�سوؤولني �إلى �أن �أع�ساء �لتنظيم �ل�سري �ملحظور، تاأثرو� مبنظمة 
وقد  خليجية.  دول  يف  وجود  لها  �ملنظمة  هذه  و�أن  عربية،  دول  يف  فروع  لها  عاملية 
ُفهم من ت�سريحاته –�آنذ�ك- �أن �ملق�سود من قوله: بـ»�ملنظمة �لعاملية« هو جماعة 

�لإخو�ن �مل�سلمني)21(.

جديرين  غري  �أنهم  �خلليج،  بدول  عالقاتهم  تاريخ  مر  على  �لإخو�ن  �أثبت 
د�خل  �سو�ء  حلفاء،  �أو  �سركاء  يجعلهم  �لذي  �لأخالقي  بالغطاء  يتمتعون  ول  بالثقة 
�لإ�سالمي، لأن فكرتهم عن �خلالفة جتعلهم ينحازون  �لإطار  �أو يف  �لو�حد  �لوطن 
�إلى طروحات �إق�سائية متطرفة، وهم يف هذ� �لإطار ك�سفو� عن �أنف�سهم يف كثري من 
�لوقائع و�لأحد�ث، فبعد حرب �خلليج �لثانية عام 1991 كانت لهم مو�قفهم �لغادرة 
بال�سعودية ودول �خلليج يف وقت �ساعدتهم فيه، و�أح�سنت �إليهم، و�سبق �أن قال �لأمري 
نايف بن عبد�لعزيز، يف لقاء له مع �سحيفة »�ل�سيا�سة« �لكويتية)22(: »�أقولها من دون 
ها كما �سئت، جاءت من �لإخو�ن �مل�سلمني.  تردد: �إن م�سكالتنا و�إفر�ز�تنا كلها، و�سمِّ
لهم  وعلقت  �لأمور  عليهم  ��ستدت  ملا  �مل�سلمني  �لإخو�ن  �إن  م�سوؤوليتي:  بحكم  و�أقول 
�مل�سانق يف دولهم جلوؤو� �إلى �ململكة، وحتملتهم و�سانتهم وحفظت حياتهم بعد �هلل، 
وحفظت كر�متهم وحمارمهم وجعلتهم �آمنني. �إخو�ننا يف �لدول �لعربية �لأخرى قبلو� 
بالو�سع، وقالو�: �إنه ل يجب �أن يتحركو� من �ململكة. ��ست�سفناهم وهذ� و�جب وح�سنة. 
�ل�سبل.  �أنهم يطلبون �لعمل فاأوجدنا لهم  بعد بقائهم ل�سنو�ت بني ظهر�نينا وجدنا 
ففيهم مدر�سون وعمد�ء فتحنا �أمامهم �أبو�ب �ملد�ر�ش، وفتحنا لهم �جلامعات، ولكن 
�لتيار�ت،  وين�سئون  �لنا�ش  فاأخذو� يجندون  �ل�سابقة،  �رتباطاتهم  ين�سو�  لالأ�سف مل 

و�أ�سبحو� �سد �ململكة و�هلل يقول: )هل جز�ء �لإح�سان �إل �لإح�سان(«.

وملا مل يكن من بد لكبح �خرت�ق �جلماعة لأمن �ملجتمعات و�لأوطان، �تخذت 
عدد من دول �خلليج قر�ر�ت حا�سمة بالتعامل مع �جلماعة كمنظمة �إرهابية ل تقل 
خطرً� عن �جلماعات �لإرهابية، حيث �عتمدت �ل�سعودية، يف ) مار�ش )�آذ�ر( 2014، 
قائمة للجماعات �لإرهابية، ت�سم »د�ع�ش« و�لن�سرة و�لإخو�ن وحزب �هلل �ل�سعودي 

)21( نف�سه، �ش))1.

)22( �سحيفة �ل�سيا�سة �لكويتية، 28 نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 2002.
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و�حلوثيني، وتنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لعرب، وتنظيم �لقاعدة يف �ليمن، وتنظيم 
�لقاعدة يف �لعر�ق.

وقالت وز�رة �لد�خلية يف بيان لها: �إن تلك �لقائمة و�سعت بعد ت�سكيل جلنة 
من وز�رة �لد�خلية، ووز�رة �خلارجية، ووز�رة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف و�لدعوة 
تكون  �لعام،  و�لدعاء  �لتحقيق  وهيئة  �ملظامل،  وديو�ن  �لعدل،  ووز�رة  و�لإر�ساد، 
مهمتها �إعد�د قائمة -حتدث دوريًا- بالتيار�ت و�جلماعات، وت�سمن جترمي �مل�ساركة 
�أو �لنتماء للتيار�ت �أو �جلماعات -وما يف حكمها-  يف �أعمال قتالية خارج �ململكة، 
�سو�ء كانت دينية �أو فكرية متطرفة �أو �مل�سنفة كمنظمات �إرهابية د�خليا �أو �إقليميًا 

�أو دوليا، �أو تاأييدها �أو تبني فكرها �أو منهجها باأي �سورة كانت)23(.

االمتداد التركي 

تتفق طروحات �لإخو�ن حول �خلالفة و��ستقر�رها يف �لفكر �لإخو�ين مع �حلالة 
�لرتكية مبا فيها من �أحز�ب وتنظيمات �إ�سالمية، وذلك �أمر بد�أ منذ �إطالق ح�سن 
�لبنا جلماعته، �إذ كان له موقف حمدد من �خلالفة �لإ�سالمية و�سرورة عودتها �إلى 
�لإ�سالمية  �لوحدة  �أن �خلالفة رمز  �لإخو�ن  »يعتقد  يقول:  �أخرى، حيث  تركيا مرة 
امل�سلمني  على  يجب  اإ�سلمية  �سعرية  اأنها  كما  الإ�سلم،  اأمم  بني  الرتباط  ومظهر 
التفكري يف اأمرها والهتمام ب�ساأنها، واخلليفة مناط كثري من الأحكام يف دين اهلل، 
حتى �إن �سحابة ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( قدمو� �لنظر يف �ساأنها يف �سقيفة 
بني �ساعدة على �لنظر يف جتهيز �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( ودفنه؛ ولذلك فاإن 
منهاجهم،  ر�أ�ش  يف  لإعادتها  و�لعمل  �خلالفة  فكرة  يجعلون  �مل�سلمون(  )�لإخو�ن 
ثقايف و�جتماعي  تعاون  بد منها؛ من  �لتي ل  �لتمهيد�ت  لكثري من  و�إن ذلك يحتاج 
وعقد  و�ملعاهد�ت،  �لأحالف  تكوين  ثم  كلها،  �لإ�سالمية  �ل�سعوب  بني  و�قت�سادي 
�ملوؤمتر�ت بني هذه �لدول حتى ين�سب �إمام وخليفة للم�سلمني، يجمع �سمل �مل�سلمني 

)23( موقع �لعربية نت على �لر�بط �لتايل:
 https://www.alarabiya.net/ar

تاريخ �لدخول 30 نوفمرب )ت�سرين �لثاين( 2016.
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ويحرر �لأر��سي �ملحتلة«)24(.

للجماعة  �إخو�نيًا  �متد�دً�  تعترب  �أردوغان  طيب  رجب  بقيادة  �حلالية  تركيا 
مل  �لو�قع  ويف  و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  و�أ�س�ش  �أدبيات  خالل  من  �لدويل،  و�لتنظيم 
�جلماعة  �أفكار  تركيا عن  �مل�سلمني يف  �لإخو�ن  �لفكرية جلماعة  �ملرتكز�ت  تختلف 
�لعامة، و�إن كانت لرتكيا خ�سو�سية حمددة يف �أنها قامت بالعمل و�لتحايل على �أنظمة 
�لدولة �لرتكية للو�سول �إلى ممار�سة �لعمل �ل�سيا�سي من خالل �ل�سعار�ت و�لق�سايا 

�لإ�سالمية ومتثلت فيما يلي: 

 - �إقامة حكومة دينية.

 - �ل�سيطرة على �لدولة من خالل �لنتخابات )�حلقائب �لوز�رية(.

بكل  للحياة  �لنهائي  �ل�سبيل  وهو  بذ�ته،  متكامل  �سامل  نظام  �لإ�سالم   -  
جو�نبها، وقابل للتطبيق يف كل مكان وزمان من خالل �لدعوة و�لرتبية.

�إذ� ما تو�فرت �سروطها  تلتزم بفري�سة �جلهاد،  �مل�سلمني  - جماعة �لإخو�ن 
�ملوجبة. 

يف  و�لأ�ستاذية  و�ل�سهادة  �ل�سيادة  خالل  من  �حل�ساري  �لدور  يتحقق   -  
�لعامل)25(.

�لقيادة �لرتكية تنفي �سلتها بالإخو�ن، غري �أن �لو�قع يكذب ذلك، فمنذ �أن بد�أت 
�ل�ستينيات،  نهاية  �أربكان يف  �لدين  �لإ�سالمي جنم  �لوزر�ء  ورئي�ش  �ملهند�ش  حركة 
�أظهرت تعاطفًا مع مدر�سة �لإخو�ن �مل�سلمني، وهو �أ�ستاذ �أردوغان، ولذلك فاإن حجم 

)24( ويكيبيديا �لإخو�ن �مل�سلمون على �لر�بط �لتايل:
 http://www.ikhwanwiki.com/
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)25( بو�بة �حلركات �لإ�سالمية على �لر�بط �لتايل:
 http://www.islamist-movements.com/
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�لعالقات بني تركيا و�جلماعة ز�دت و�زدهرت يف عهد �لإخو�ن –يونيو )حزير�ن( 
2012 وحتى يونيو )حزير�ن( 2013– مما يعني �أّن ثمة عالقة وطيدة بينهما)26(.

ظلت �جلماعة بجانب تركيا �لتي يتزعمها �أردوغان بولء كبري، ثبت يف �لعديد 
من �ملو�قف و�لأحد�ث، فحني �أعلنت تركيا عن �لتفاق لتطبيع عالقاتها مع �إ�سر�ئيل 
بعد قطيعة ��ستمرت )6( �سنو�ت، رحب �لإخو�ن يف بيان ر�سمي باتفاقية �لتطبيع �لتي 
�أجرتها �ل�سلطات �لرتكية مع �إ�سر�ئيل، لكنها �أطلقت عليها م�سمى �آخر وهو »م�ساعي 
بني  �لعالقات  تطبيع  �تفاقية  لأن  نظر�  لتخفيف �حل�سار عن غزة«  �لرتكية  �لدولة 
غزة،  يف  م�ساريعها  �لرتكية  �لإ�سكان  موؤ�س�سة  ��ستكمال  تت�سمن  و�إ�سر�ئيل  تركيا 
�إن�ساء �ملنطقة �ل�سناعية يف منطقة جنني. وقالت يف نهاية �لبيان: »�إن �أي  وت�سريع 
جهد لفك �حل�سار عن غزة هو جهد م�سكور، ونتطلع �إلى مزيد من �لعمل من �أجل 

�إنهاء �حل�سار ب�سكل كامل، و��سرتد�د �حلقوق �لفل�سطينية كافة«))2(.

�إنه  �إذ  �ل�سورية،  �حلالة  يف  حدث  �ملو�قف  وتقّلب  �لتناق�ش  من  ذ�ته  �لأمر 
بالرغم من �سدور بيانات من جماعة �لإخو�ن للتنديد بالتدخل �لرو�سي يف �سوريا، 
�ل�سورية،  لل�سيادة  تركيا  �نتهاك  قادتها  وت�سريحات  �جلماعة  بيانات  باركت  فقد 
مربرة �لتدخل �لرتكي باأنه جاء �إما للحفاظ على وحدة �لأر��سي �لرتكية، �أو لتفويت 
عمرو  وكتب  �أردوغان،  للرئي�ش  موؤ�مرة  حتيك  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  على  �لفر�سة 
در�ج رئي�ش �ملكتب �ل�سيا�سي لالإخو�ن �مل�سلمني يف �خلارج تغريدة جاء فيها: »�لتدخل 
�لرتكي يف �سوريا هدفه �حلفاظ على وحدة �سوريا، ومهاجمة �لوحد�ت �لكردية«)28(، 
مما ي�سعنا �أمام مزيد من �حلقائق �لتي تك�سف خطر �جلماعة على م�ستقبل �سعوب 
�ملنطقة من خالل تباين �ملو�قف، و�لعمل �لذي يز�يد على ��ستقر�رها حتقيقًا مل�سالح 

ذ�تية �سيقة.

)26( �سا�سة بو�ست على �لر�بط �لتايل:
 http://www.sasapost.com/why-turkey-supports-brotherhood/
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))2( �سحيفة �ليوم �ل�سابع، 28 يونيو )حزير�ن( 2016.

)28( موقع رو�سيا �لآن على �لر�بط �لتايل:
 http://russia-now.com/ar/
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الخاتمة

باجلمهورية  �لدولية،  فروعها  بكل  �مل�سلمني،  �لإخو�ن  جماعة  عالقة  ت�سكل 
�لإ�سالمية �لإير�نية تهديدً� حقيقيًا لأمن �ملجتمعات ودولها وحكوماتها، خ�سو�سًا يف 
دول جمل�ش �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، لأن �لبعد �لطائفي �لذي يتم توظيفه من 
�أجل عمليات �لخرت�ق وتاأ�سي�ش �لفو�سى و��ستغالل �لدين ب�سورة م�سوهة من خالل 

�لأجندة �خلفية ي�ستدعي �لتو�سية بالآتي:

- �ل�ستمر�ر يف كبح منو فكر جماعة �لإخو�ن، وهدم �أي موؤ�س�سات د�عمة لن�سر 
�لفكر �لإخو�ين يف دول �خلليج، وت�سييق �لعالقات بالدولة �لإير�نية، وتنوير �لر�أي 

�لعام بحقيقة �لعالقة بني �لطرفني فيما يتعار�ش مع �أمن و�سالمة �ملجتمعات.

- تن�سيق جهود �حلكومات �خلليجية ملكافحة تد�عيات �لعالقة �لطائفية �لقوية 
بني جماعة �لإخو�ن و�لدولة �لإير�نية، وتنفيذ بر�مج تنويرية دورية لك�سف �ملمار�سات 

امل�سللة لهما يف الأو�ساط الجتماعية.

- ��سطالع �ملوؤ�س�سات �لفكرية و�ملدنية بدول �خلليج باأدو�رها �ملعرفية و�لعلمية 
بني  و�لتقارب  و�لتعاي�ش  �لت�سامح  على  �لقائم  �ملعتدل،  �لإ�سالم  لتقدمي  �لفكرية 
�ملذ�هب و�لأديان، و�إق�ساء �لطائفيني و�أ�سحاب �لأجندة �خلفية من �مل�سهد �لعام، 

باعتبارهم خطرً� على �حلق �لإن�ساين وتعاي�ش �ملجتمعات.


