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خليل العناني

*

جماعة اإلخوان المسلمين
في مرحلة ما بعد مرسي

تــدرس هــذه الورقة تجربــة اإلخوان المســلمين في العملية السياســية في مصــر ،منذ انتصار
ثورة  25يناير ،مع التركيز على فترة العام التي قضاها محمد مرسي في الحكم .تحلل الورقة
التطورات البنيويّة لجماعة اإلخوان المسلمين ،واإلستراتيجيات السياسية المرافقة له أثناء
ً
قــوة فــي المعارضة ،وكيف انعكســت على ســلوكها ،بصفة عا ّمة بعد ثــورة يناير،
وجودهــا
وبصفة خاصة أثناء فترة حكم مرسي.
ً
ّ
تحولت من المعارضة
تعد
يركــز الكاتب على ما ّ
لحظة اســتثنائية في تاريــخ الجماعة ،عندما ّ
التحديــات الكبرى التي تفرضهــا إدارة الدولــة المصرية .وفي ضوء
إلى الســلطة ،فــي ضوء
ّ
أن جماعــة اإلخــوان لن تزول من المشــهد السياســي ،بســبب تغلغلها
تأكيــد الباحــث علــى ّ
العميــق فــي النســيج االجتماعي المصــري ،تناقش الورقة مــا يمكن أن ترســمه الجماعة من
إستراتيجيات ومسارات في مرحلة ما بعد االنقالب.
* باحث ومحارض بجامعة دورهام  -بريطانيا.
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ميثل انقالب  3متوز /يوليو  2013الذي أطاح حكم الرئيس املرصي وكذلك أوروبا وأمريكا .أما املرحلة الثالثة ،فقد بدأت وانتهت رسي ًعا
محمد مريس إحدى املحطات الفاصلة يف تاريخ جامعة اإلخوان مع سقوط الرئيس مريس.
املسلمني؛ وذلك ليس ملا يرتتب عليه من آثار وتداعيات سوف متس وقد كانت األيديولوجيا حارضة بقوة يف املرحلتني األوليني ،وكان من
يقل حضورها يف املرحلة الثالثة ،ولكن ما حدث هو
الجامعة وبنيتها التنظيمية والسياسية فحسب ،وإمنا أيضً ا ألنه جاء املفرتض أن ّ
بعد عام واحد فقط قضاه الرئيس مريس يف السلطة ،وانتهى به سجي ًنا العكس؛ إذ طغى عىل أداء اإلخوان وحركتهم وهم يف السلطة الكثري
تحت سيطرة املؤسسة العسكرية.
من املامرسات وكأنهم يف املعارضة.

تجادل هذه الورقة بأ ّن سقوط جامعة اإلخوان املسلمني كان نتيجة
لثالثة أسباب رئيسة :أولها ،فشل الجامعة يف التعاطي مع مسألة السلطة
والحكم بنحو ف ّعال وناجع .وثانيها ،املشاكل التنظيمية التي ساهمت
يف إرباك حسابات الجامعة وكشفت ضعفها وقرص رؤيتها السياسية.
وثالثها ،تكالب الدولة العميقة ونجاحها يف استدراج اإلخوان إىل معارك
جانبية جرى فيها استنزاف الجامعة وإفشالها من خالل حمالت
تحريضية وتشويهية مستعرة ساهمت كث ًريا يف شحن الرأي العام ضد
الجامعة؛ ما أدى إىل خروج الكثريين يف تظاهرات  30حزيران /يونيو
 2013للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس مريس.

وتنتهي الورقة إىل نتيجتني أساسيتني :أوالهام ،أ ّن محاوالت إقصاء
جامعة اإلخوان املسلمني واستئصالها من الحياة السياسية املرصية
ليس مآلها الفشل فحسب ،وإمنا أيضً ا من شأنها أن تدفع البالد باتجاه
سيناريوهات أكرث قتامة سياسيًا وأمنيًا وإسرتاتيجيًا .وثانيتهام ،أ ّن مثة
حاجة ماسة إىل أن تعيد الجامعة التفكري يف أخطائها وأيديولوجيتها
وخطابها السيايس من أجل البقاء كقوة فاعلة ومؤثرة ،ويك تتفادى
االنقسامات والرشوخ الداخلية.

من المعارضة إلى السلطة:
ما الذي تغير؟
قبل مثانني عا ًما وضع مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني ومنظِّرها األول
اإلمام حسن البنا ثالث مراحل مهمة لتحقيق أهداف الجامعة :مرحلة
الدعاية والتبشري بالفكرة ،ومرحلة التكوين واختيار األنصار واألعضاء،
ومرحلة التنفيذ والعمل واإلنــتــاج((( .وعىل مدار العقود الثالثة
املاضية ،نجحت الجامعة يف إنجاز املرحلتني األوليني بشكل واضح؛
إذ انترشت أفكار البنا وجامعته إىل خارج حدود مرص ،وتجاوز عدد
أعضاء الجامعة وفروعها مئات اآلالف يف العاملني العريب واإلسالمي
 1حسن البنا" ،رسالة املؤمتر الخامس" ،مجموعة الرسائل (القاهرة :دار التوزيع والنرش
اإلسالمية ،)2011 ،ص .66

وقد كان حريًا بالجامعة طوال األعــوام الثالثة املاضية أن تنتقل
من عامل األفكار والتحيزات األيديولوجية والتنظيمية إىل عامل
السياسات والربامج الواقعية وما تحمله من مواءمات وتوازنات
سياسية واجتامعية واقتصادية .أي أن تنتقل من األيديولوجية إىل
امليثودولوجيا وهو ما مل يحدث .فعىل سبيل املثال ظلت معايري الوالء
واالنتامء الفكري أو التنظيمي واأليديولوجي للجامعة هي املحك يف
رسم سياساتها وتنفيذ برامجها .وهو ما جعل البعض يتهمها مبحاولة
الهيمنة واالستفراد واإلقصاء .وعىل الرغم من إدراك اإلخوان لضخامة
اإلرث الثقيل للرئيس السابق حسني مبارك من فساد وتخريب
ممنهج للدولة ومؤسساتها وثقافتها وقيمها والذي نالت الجامعة
قسطًا منه أيضً ا واملتمثل بتكلس لوائحها التنظيمية ومنط إدارة
عالقاتها الداخلية ،فإنها مل تتنب معايري الجدارة والكفاء أو ما يسمى
باملريتوقرايس meritocracy؛ التي تعني أ ّن معايري اختيار القيادات
واملسؤولني لشغل املناصب الحكومية يجب أن تستند إىل التعليم
والذكاء واملواصفات املهنية للشخص املسؤول .أو عىل األقل هذا ما
كان يجب أن يكون عليه الحال يك ال تتهم الجامعة باإلقصاء من جهة،
وال تتحمل وحدها تداعيات الفشل من جهة ثانية ،وليك تستفيد
من جميع الكفاءات والقدرات املوجودة من جهة ثالثة .فأي نجاح
يتحقق سوف يحسب يف النهاية لإلخوان ،وكذلك اإلخفاق أو الفشل.
قبل ثورة  25يناير كانت جامعة اإلخوان املسلمني مبنزلة قوة املعارضة
تنظيم وتأث ًريا يف مرص؛ وذلك يف ظل حالة الضعف
الوحيدة األكرث
ً
والهزال الشديدة التي عانتها القوى السياسية األخرى سواء اليسارية
أو اللربالية .وبعد الثورة ظلت الجامعة مرتددة يف ما يخص الحصول
عىل السلطة من عدمه ،إىل أن قررت الدفع مبرشح لها للمنافسة
عىل مقعد رئيس الجمهورية؛ وهو القرار الذي جاء وسط انقسام
حاد داخل "مجلس الشورى العام" للجامعة؛ إذ وافق عليه  ٥٦عض ًوا
مقابل اعرتاض  ٥٢عض ًوا .وبغض النظر عن املالبسات والخلفيات
التي صبغت هذا القرار ،فإنه كان قرا ًرا مفاجئًا بالنسبة إىل الكثريين
وبخاصة بعد تعهد الجامعة يف شباط /فرباير  2011بأنها لن تنافس
يف انتخابات الرئاسة؛ وهو القرار الذي فاجأ أيضً ا الكثري من قواعد
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الجامعة التي اضطرت لقبوله حفاظًا عىل وحدة الجامعة ومتاسكها
وسط حالة استقطاب وخالف حاد مع املجلس العسكري الذي كان
يدير البالد آنذاك(((.

تكوين نخبة سياسية بريوقراطية فعالة متكِّنها من إدارة دولة بحجم
مرص وتعقيداتها .وحقيقة األمر ،أ ّن كث ًريا من كوادر اإلخوان جرت
تنشئتهم داخل ًيا يف محاضن الجامعة يك يكونوا معارضني وليسوا
حكا ًما .بكلامت أخرى ،فإ ّن الجامعة مل تعرف منذ نشأتها كيف
تتعاطى مع البريوقراطية املرصية أو أن يكون لديها "رجال حكم"،
وإمنا هم ناشطون اجتامعيون ودعويون باألساس .ومن جهة أخرى،
فقد حرم نظام مبارك جامعة اإلخوان من أن تدير أي مؤسسة عامة
أو أن يحصل كوادرها عىل خربة تكنوقراطية وبريوقراطية ،لذا فقد
واجه اإلخوان مقاومة شديدة من البريوقراطية املرصية حني حاولوا
تطهريها وإصالحها .وعىل عكس نظرائهم يف تركيا ،مل يتول اإلخوان
اإلرشاف عىل املحليات والبلديات طوال العقود الثالثة املاضية .لقد
أضعفت هذه املشكالت وغريها قدرة جامعة اإلخوان عىل التحول
من مربع املعارضة إىل مربع السلطة ،وقللت من قدرتها عىل فهم
تعقيدات الدولة املرصية التي ظلت تعاملهم ألكرث من ستة عقود
كقوة خارجية .outsiders

لقد كان من املفارقات الكبرية طوال حكم اإلخوان أنه عىل الرغم من
أ ّن الجامعة متتلك أكرب قدر من الكوادر املهنية كاألطباء واملحامني
واملهندسني واملدرسني  ...إلخ ،وذلك مقارنة بغريها من القوى السياسية
واالجتامعية ،فإنها افتقرت للخربات واملهارات التي تساعدها عىل

األيديولوجية ضمن عاملها الخاص إىل حركة طبيعية ومنفتحة تقوم
عىل أسس املصارحة واملكاشفة والتدافع مع محيطها الخارجي ككيان
سيايس طبيعي .وقد كان من املفرتض أن تقوم الجامعة بعملية
أشبه بـ "البريوسرتيكا" الداخلية التي تعني إعادة الهيكلة التنظيمية
وبناء املؤسسات الداخلية الرئيسة يف الجامعة مثل مكتب اإلرشاد
ومجلس الشورى العام واملكاتب اإلدارية ومجالس شورى املحافظات
بشكل يسمح أولً بإعادة صوغ األوزان التنظيمية واالجتامعية داخل

ويف  30حزيران /يونيو  2012انتقل اإلخوان ،وللمرة األوىل منذ قيام
الجامعة عام  1928من املعارضة إىل السلطة؛ وذلك بعدما فاز الرئيس
محمد مريس باالنتخابات الرئاسية ضد مرشح النظام القديم الفريق
أحمد شفيق بفارق ضئيل كشف حجم االنقسام العميق داخل
املجتمع املرصي .وقد كان فوز مريس مبنزلة لحظة استثنائية يف تاريخ
الجامعة ليس ألنها املرة األوىل التي تصل فيها للسلطة فحسب ،بل
أيضً ا لطبيعة االستحقاقات التي كان عىل الجامعة مواجهتها؛ وأهمها
االنتقال من حالة التفكري كحركة معارضة إىل حزب حاكم .وهو ما
مل يحدث لسوء الحظ سواء عىل مستوى التنظيم أو عىل مستوى
السياسات والتكتيكات التي اتبعتها الجامعة طوال العام الذي قضته
يف السلطة .فعىل مستوى التنظيم ،مل تتغري طريقة تفكري الجامعة
وال توازنات القوة داخل مؤسسات صنع القرار فيها ،وبخاصة مجلس
الشورى العام ومكتب اإلرشاد؛ إذ ظل التيار املحافظ مهيم ًنا عليها،
وفضل عن التداخل والتضارب
ً
وهو ما سنتعرض له بالتفصيل الحقًا.
يف الترصيحات واملواقف بني الجامعة ورئاسة الجمهورية والتي "عقدة" التنظيم وميزان القوى
أرضت كث ًريا بصورة مريس وجعلت منه مجرد تابع للجامعة ،يف بلد داخل اإلخوان المسلمين
ٍ
يحظى فيه مقام الرئاسة تاريخيًا بقدر عال من التبجيل ،فقد ارتكبت ساهم الوصول املفاجئ لجامعة اإلخوان املسلمني إىل السلطة يف
وبدل من أن
الجامعة العديد من األخطاء السياسية واإلسرتاتيجية التي ساهمت يف الكثري من التعقيدات عىل املستوى التنظيمي داخلهاً .
إنهاء حكمها بشكل رسيع.
يؤدي الوصول إىل السلطة إىل فتح الكثري من امللفات العالقة فيها
أما عىل مستوى السياسات والتكتيكات ،فقد فشل اإلخوان املسلمون سواء تلك املتعلقة باإلصالح الداخيل أو تغيري الالئحة أو تحقيق قدر
يف الترصف كقوة حاكمة واثقة ولديها رؤية واضحة للمستقبل .فعىل من التوازن بني تياري املحافظني واإلصالحيني ،فإ ّن ما حدث كان
مدار العام املايض ،اعتمدت الجامعة آلية وحيدة لتحقيق توازن مع تكريس حالة التكلّس والجمود تحت يافطة التأجيل والرتكيز عىل
القوى السياسية املنافسة وهي الحشد والتعبئة حتى وهي يف الحكم .مسألة السلطة.
وقد استفادت الجامعة من تأييد بعض القوى اإلسالمية لها ،والتي إ ّن السؤال الكبري الذي حاولت الجامعة تفاديه طوال األعوام الثالثة
ثبت يف ما بعد أ ّن رضرها كان أكرث من نفعها ،وذلك من أجل إثبات املاضية كان سؤال اإلصالح .واإلصالح الذي نعنيه هو قدرة الجامعة
قدرتها عىل ملء املجال العام عىل الرغم من أنها كانت يف السلطة .عىل أن تتحول من طائفة كبرية منغلقة عىل ذاتها ومحاطة بأسوارها

2 “How the Muslim Brotherhood lost Egypt,” Reuters 25/7/2013, at:
http://www.reuters.com/article/2013/07/25/us-egypt-mistakes-specialreportidUSBRE96O07H20130725
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الجامعة من جهة ،ويشجع عىل التنوع الفكري واأليديولوجي والجييل
داخلها من جهة أخرى ،وهو ما مل يحدث.
كام كان من املتوقع أن تجرى عملية إعــادة صوغ العالقة بني
فضل عن تحقيق قدر
مؤسسات صنع القرار وتنفيذه داخل الجامعة ً
من التوازن بني هذه املؤسسات .فحسب الالئحة الداخلية لجامعة
اإلخوان ،فإ ّن الحدود الفاصلة بني مؤسسات الجامعة تكاد تكون
متداخلة إن مل تكن معدومة .فعىل سبيل املثال؛ يكاد يكون مجلس
شورى الجامعة خاض ًعا لسلطة مكتب اإلرشاد واملرشد ،يف حني أنه
من املفرتض أن يكون الجهة الترشيعية والرقابية عىل أعاملهام .وهو
ما يبدو بوضوح يف الفصل الثالث من الئحة الجامعة (املواد من 12
وحتى  )18املتعلق بعملية اختيار أعضاء مجلس الشورى وآلية عمله
والتي تجعله مجرد تابع ملكتب اإلرشاد ومنفذ إلرادة أعضائه .عالوة
عىل ذلك ،فهناك غياب للنص عىل آليات محاسبة مكتب اإلرشاد أو
املرشد العام للجامعة .ومام يتعلق بإعادة الهيكلة أيضً ا ،فثمة إعادة
النظر يف إجراءات الرتقي والحراك االجتامعي والتنظيمي ووسائلها
متثيل وشفافية ألطياف
وقواعدها داخل الجامعة ،بحيث تصبح أكرث ً
الجامعة كافة.
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ال تكمن املشكلة يف إمكانية تعديل الالئحة الداخلية لجامعة اإلخوان
املسلمني ،فهذا أمر حدث مرات عديدة من قبل ،ويكاد يكون محل
إجامع داخل الجامعة لدرجة أ ّن هناك لجنة مخصصة لذلك تسمى
"لجنة اللوائح" ،بل تكمن املشكلة باألساس يف مدى ترجمة أي
تغيريات يف الالئحة إىل حقائق تنظيمية تسمح بإعادة هيكلة الجامعة
ليس إداريًا فحسب ،وإمنا أيضً ا تربويًا وأيديولوج ًيا وسياس ًيا .بكلامت
أخرى ،ليس املطلوب أن تقوم الجامعة فقط بتعديل الالئحة القامئة
للتخلص من عيوبها التنظيمية واإلدارية أو تقديم الئحة جديدة
تسمح مبساحة إضافية للمرأة والشباب عىل نحو ما يرتدد ،وإمنا أن
تجرى إعادة تغيري العقلية التنظيمية واإلدارية التي تحكم الجامعة
وتدير دوالب العمل اليومي بحيث تتامىش التغيريات يف اللوائح مع
تغيري هيكيل ملراكز القوى الفكرية والجيلية داخل الجامعة.

ولسوء الحظ فقد جرت بالفعل عملية إلعــادة هيكلة الجامعة
تنظيم ًيا وأيديولوج ًيا طوال العقدين املاضيني .وهي العملية التي
أدت يف النهاية إىل سيطرة فصيل بعينه عىل مقاليد األمور وتفرده
بــإدارة الجامعة من دون رقابة أو مشاركة حقيقية من التيارات
األخرى أو من قواعد الجامعة .وقد يفيد بعض التفصيل هنا؛ فعىل
مدار العقدين املاضيني وتحدي ًدا منذ أواخر التسعينيات ،جرت عملية
إقصاء منظمة ملا كان يعرف بالتيار أو الجيل اإلصالحي داخل اإلخوان،
وذلك بعد عقدين من التوازن النسبي بني املحافظني واإلصالحيني
امتد منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات؛ فبعد أن
متتع اإلصالحيون بقدر من التأثري داخل قيادة التنظيم بفضل دعم
ورعاية املرشد األسبق عمر التلمساين وأحمد امللط وغريهام ممن
كانوا يُعرفون بتيار العمل العام داخل الجامعة ،نجح املحافظون يف
إقصائهم تدريج ًيا .وقد كان رحيل التلمساين يف أيار /مايو  1986وتويل
محمد حامد أبو النرص قيادة اإلخوان خلفًا له مبنزلة نقطة تحول
مهمة لصالح سيطرة املحافظني التي ستتضح آثارها بعد عقد كامل.
ففي عام  ،1996توىل مصطفى مشهور قيادة اإلخوان خلفًا ألبو النرص
وكان الحديث قد جرى خالل ترشين الثاين /نوفمرب  2012عن إعداد الذي كان ضعيفًا وجاء من الصفوف الخلفية للجامعة من دون ثقل
الجامعة الئحة جديدة تحاول معالجة عيوب الالئحة الحالية التي تنظيمي .وقد نجح مشهور ونائبه مأمون الهضيبي (الذي سوف يصبح
جرى تعديلها عدة مرات منذ أوائل الثامنينيات من القرن املايض الحقًا املرشد العام للجامعة) يف وضع حد ملا كان يعرف بالجيل الثاين
ممثل يف بعض الرموز منها عبد
أو الجيل اإلصالحي داخل اإلخوان ً
وحتى عام  .2009وهو ما نفته الحقًا بعض قيادات الجامعة(((.
املنعم أبو الفتوح وأبو العال مايض وإبراهيم الزعفراين وخالد داوود
 3جريدة الرشوق املرصية ،2012/11/13 ،انظر:
 http://www.shorouknews.com/news/view.وعصام العريان وحلمي الجزار (قبل أن ينقلب األخريان عىل عقبيهام
 aspx?cdate=13112012&id=c060b739-8b2c-43a6-9249-71e4367bb591وينضويان تحت جناح املحافظني) .ولعل أبرز محطات هذا التحول
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التحول التي كانت تجرى داخل الجامعة لصالح تيار املحافظني.
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أبو خليل وحامد الدفراوي  ...إلخ .األكرث من ذلك ،أ ّن هذا التيار مل
يكن لديه قدرة كافية الستطالع حجم االحتقان والتوتر والتآمر عىل
اإلخوان طوال املرحلة التي سبقت  30يونيو .فعىل مدار األسابيع
تحدثت مع عدد من كبار قادة اإلخوان،
التي سبقت سقوط مريس،
ُ
وقد هالني حجم استخفافهم بتحركات الشارع ضدهم ،وبدا أ ّن مثة
مشكلة يف إدراك هؤالء لألزمة التي كانت تتجمع يف األفق .وعندما
سألت الدكتور محمود حسني ،األمني العام للجامعة ،كيف ترى يوم
 30يونيو؟ كانت إجابته :سوف يكون يو ًما عاديًا والشعب سوف
يحمينا .حينها أدركت أ ّن قيادات الجامعة تعيش يف عامل آخر ليس له
عالقة مبا يحدث(((.

وقد جاء التحول الثاين الذي ساهم يف زيادة هيمنة املحافظني عىل
الجامعة مع مطلع األلفية الجديدة حني توىل مأمون الهضيبي قيادة
اإلخوان يف ترشين الثاين /نوفمرب  2002خلفًا ملشهور .وعىل الرغم
من قرص عهد قيادته (عامان) ،فقد نجح الهضيبي يف تدعيم سيطرة
التيار املحافظ عىل الجامعة؛ إذ نجح محمود عزت (الذي كان قد
جرى اختياره أمي ًنا عا ًما للجامعة عام  )2001يف إعادة هيكلة املكاتب
تناغم وانصيا ًعا للتيار املحافظ.
اإلداريــة للجامعة يك تصبح أكرث
ً
يف املقابل ،بدأ نجم رجل األعامل والعقل اإلسرتاتيجي للجامعة
خريت الشاطر يف الظهور بعد أن احتل مواقع مؤثرة داخل الهيكل
التنظيمي والقيادي لإلخوان .فباإلضافة إىل اختياره عض ًوا يف مكتب
إرشاد الجامعة عام  ،1995أصبح الشاطر بعد وفاة الهضيبي من أكرث
القيادات الوسيطة تأث ًريا يف اإلخوان ،وهو ما ساعده يك يصبح نائ ًبا ثان ًيا
للمرشد الجديد آنذاك محمد مهدي عاكف الذي أعطى حرية مطلقة
للشاطر إلعادة هيكلة الجامعة حسبام يرى .وعىل مدار العقد األول
من األلفية الجديدة ،نجح تحالف "عزت  -الشاطر" يف إعادة الهيكلة
الفعلية (وليست الالئحية) للجامعة ،بحيث باتت مفاصل التنظيم وقد متثلت أهم مشاكل التيار املحافظ طوال العام املايض يف ما ييل:
تحت الهيمنة الكاملة للمحافظني (إ ّن العالقة بني الرجلني لها جذور
•ضعف النزعة التوافقية لدى ممثيل هذا التيار ،وبخاصة ما
أول ،ثم بريطانيا الحقًا ،وذلك خالل النصف
قدمية بدأت يف اليمن ً
يتعلق بالقوى والتيارات املخالفة للجامعة أيديولوج ًيا وسياس ًيا
األول من الثامنينيات) .فعىل سبيل املثال جرت إعادة ترتيب مكتب
كاللرباليني والعلامنيني؛ إذ وصلت العالقة طوال العام املايض
اإلرشاد ،وتم إقصاء الوجوه اإلصالحية كافة ،ومن أبرزها عبد املنعم
إىل درجة القطيعة مع هذه القوى ،وهو أمر غري مسبوق يف
أبو الفتوح ومحمد حبيب الذي خرج من الجامعة بشكل ال يليق
تاريخ الجامعة .صحيح أ ّن بعض هذه القوى كان يدفع باتجاه
بوزنه كنائب أول للمرشد إبان حقبة مهدي عاكف .كام جرت إعادة
القطيعة ،لكن سياسات الجامعة زادت من ذلك أيضً ا.
هيكلة مجلس شورى الجامعة يك يضم الكثري من أبناء املحافظات،
وأعيد ترتيب الوزن التنظيمي والتمثييل للمكاتب اإلدارية ومجالس
•طغيان األيديولوجيا عىل الحسابات السياسية الواقعية ،وغلبة
شورى املحافظات .كام تم تصعيد جيل جديد من املحافظني الذين
"النزعة الصفرية" عىل طريقة أداء الجامعة بطريقة "املباراة
هم أكرث والء وتبعية لتكتل "عزت -الشاطر"؛ ولعل أبرزهم الدكتور
الصفرية" يف الرصاع السيايس؛ وهو ما أدى إىل حالة تأزم عالقتها
محمد سعد الكتاتني واملهندس سعد الحسيني وصبحي صالح
ببقية القوى السياسية.
ومحمود غزالن ومحي حامد ومحمد عبد الرحمن وأسامة نرص وعبد
•التامهي مع القوى الدينية واالجتامعية املحافظة والتي مثلت -
الرحمن الرب وعصام الحداد ،وقبلهم جمي ًعا الرئيس محمد مريس.
وال تزال  -عبئًا عىل الخطاب الديني والفكري لجامعة اإلخوان؛
كالقوى السلفية وبعض الرموز الراديكالية .وقد أرضت هذه
وقد كان لهيمنة هؤالء املحافظني تأث ًريا كب ًريا ليس يف السياسات
القوى بالرئيس مريس وساهمت يف إسقاطه بشكل غري مبارش.
والقرارات التي اتخذتها الجامعة طوال وجودها يف السلطة فحسب،

وإمنا أيضً ا يف غياب أي رؤى نقدية داخل الجامعة ،وبخاصة يف ظل
تهميش التيار اإلصالحي وخروج رموزه وأعضائه من الجامعة مثلام
حدث مع الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وهيثم

 4مقابلة مع الدكتور محمود حسني ،األمني العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،يف 2013/6/13
يف املقر العام للجامعة باملقطم يف القاهرة.
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"الدولة العميقة" تبتلع اإلخوان
مل يكن فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف السلطة مصادفة وحسب،
بل هو نتيجة لعدم قدرتهم عىل السيطرة عىل مخالب ما أطلق عليه
"الدولة العميقة" التي ظلت تناصبهم العداء أيضً ا .ونعني بهذه
الدولة مجموعة املؤسسات والرموز والشخصيات التي ترعرعت يف
عهد نظام مبارك وتقاتل من أجل اإلبقاء عىل ثقافة الفساد ومنظومته
الرثة سياس ًيا واقتصاديًا .وقد نجحت الدولة العميقة عىل مدار السنة
التي حكم فيها اإلخوان يف استنزافهم واالستثامر يف ضعف خربتهم
وقدرتهم عىل ترويض مؤسساتها من أجل العمل لصالحهم .وقد
وصلت إىل قمة توحشها عشية يوم  30حزيران /يونيو  2013حني
أطلت بوجهها القبيح يك تنهي أول تجربة دميقراطية يف مرص.

العدد 4
أيلول  /سبتمبر 2013

وقد كشف انقالب  3يوليو عن الوجه القبيح لهذه الدولة العميقة؛
فتظاهرات  30يونيو كانت مبنزلة التقاء أط ـراف هذه الدولة
وتجميعها م ًعا من أجل اإلجهاز عىل مريس واإلخوان .وقد نجحت
هذه الدولة يف استغالل حالة االحتقان والتوتر االقتصادي واملجتمعي
من أجل تحقيق هدفها .فقد كشف الكثري من التقارير التي جرى
نرشها يف األسابيع املاضية عن تورط عدد كبري من مؤسسات الدولة
العميقة ورجال أعاملها يف متويل الشارع وتحريكه ضد مريس سوا ًء
من خالل دعم حركة "مترد" أو من خالل الحملة اإلعالمية التحريضية
والتشويهية ضد الرئيس مريس وجامعة اإلخوان .فبعد أسبوع واحد
فقط من وقوع االنقالب ،اعرتف رجل األعامل املعروف ،نجيب
ساويرس ،يف ترصيحات لصحيفة نيويورك تاميز ،رصاحة بتمويله
لحركة "مترد" وتسخريه مكاتب حزب "املرصيني األح ـرار" للعمل
ملصلحة الحركة((( .يف حني نرشت صحيفة وول سرتيت جورنال تقري ًرا
طويل حول العالقة التي نشأت بني قيادات حركة "مترد" وبعض
ً
القيادات العسكرية واالستخباراتية طوال الشهور األربعة التي سبقت
(((
تظاهرات  30يونيو.

ومن الواضح أ ّن جامعة اإلخوان مل يكن لديها إسرتاتيجية واضحة حول
كيفية التعاطي مع الدولة العميقة ،ومل يكن هناك تقدير كاف ملدى
عمق أذرع هذه الدولة وتغلغلها يف قلب املجتمع ذاته .فمنذ وصوله
إىل السلطة ،حاول الرئيس محمد مريس إعادة ترتيب مؤسسات الدولة
بحيث يضمن السيطرة عليها كام هي الحال يف القضاء والرشطة
واإلعالم  ...إلخ .كذلك ،حاولت جامعة اإلخوان يف البداية احتواء هذه
الدولة ومحاولة ترويضها؛ فقامت عىل سبيل املثال بالتصالح مع عدد
من رجال األعامل الذي ظهروا يف عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك مستقبل اإلخوان
مثل رجل األعامل الهارب حسني سامل ،ووزير التجارة والصناعة األسبق والخيارات المفتوحة
رشيد محمد رشيد .يف املقابل ،قام القضاء بدور مهم يف اإلفراج عن
ال ميكن الجدال بأ ّن جامعة اإلخوان املسلمني متر بأصعب اختبار لها
معظم رموز الدولة العميقة ومهندسيها مثل صفوت الرشيف وزكريا
منذ خمسينيات القرن املايض؛ وذلك حني تم حظر الجامعة واعتقال
عزمي وفتحي رسور وغريهم.
اآلالف من قادتها وأعضائها عام  1954مام أدى إىل إقصائهم متا ًما
ولكن مع فشل إسرتاتيجية االحتواء ،لجأ الرئيس مريس واإلخوان إىل
من املشهد السيايس ملدة عقدين وهي الفرتة التي تعرف يف أدبيات
املواجهة مع مؤسسات الدولة العميقة ،ولكنهم اختاروا أكرث هذه
الجامعة بفرتة "املحنة" ،والتي دامت حتى أوائل السبعينيات .بيد
املؤسسات حساسية لدى الرأي العام املرصي وهي مؤسسة القضاء.
أ ّن املحنة تبدو هذه املرة أشد وطأة وصعوبة ليس فقط لخروج
فعىل الرغم من إدراك كثريين لحالة الفساد التي تشوب بعض القضاة
املرصيني ،فإن محاولة اإلخوان تطهري القضاء من هؤالء الفاسدين تم اإلخوان من السلطة بعد عام واحد من وصولهم إليها ،وهي التي
ّ
تصويرها باعتبارها تعدي عىل السلطة القضائية ومؤسساتها .وهو ما انتظرتها عقو ًدا ،وإمنا أيضً ا لحالة العداء املتزايد التي تواجهها الجامعة
فضل عن الخطاب
وضع مريس وج ًها لوجه يف مواجهة واحدة من أهم السلطات يف مرص من مؤسسات الدولة وبعض قطاعات املجتمع ً
وهي السلطة القضائية .فقد سعى مجلس الشورى إىل إصدار قانون اإلعالمي التحرييض ضد قيادات الجامعة وأعضائها والذي مل يحدث
السلطة القضائية من دون التفاوض أو التحاور مع القضاة ،وهو ما منذ منتصف القرن املايض.
أثار كثريين ضد اإلخوان .وقد كان ذلك مبنزلة خطأ فادح لإلخوان
5 “Sudden Improvements in Egypt Suggest a Campaign to Undermine
والرئيس مريس الذي تحول منذئذ إىل طرف معاد للقضاة وكثري من
Morsi,” The New York Times, 10/7/2013.
6 “In Egypt, the ‘Deep State’ Rises Again,” Wall Street Journal, 19/7/2013.
مؤيديهم.
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وعىل الرغم مام سبق ،يصبح القول بأ ّن الجامعة يف طريقها لالختفاء املواجهة األمنية .ولعل هذا ما يفرس رفض العسكر لكل املبادرات
أو االندثار أبعد ما يكون عن الواقع .فجامعة اإلخوان ليست مجرد السياسية التي تدعو للتهدئة وإيجاد مخرج سيايس من األزمة.
حزب سيايس وإمنا هي باألساس حركة اجتامعية دينية ذات جذور
ولها شبكة تنظيمية واسعة يصعب تفكيكها من خالل القمع األمني .أما يف ما يتعلق بقدرة اإلخوان عىل التعاطي بواقعية مع مرحلة
بل عىل العكس من ذلك ،فإنه خالل فرتات القمع واإلقصاء الشديدة ما بعد االنقالب ،فإ ّن ذلك يعني أولً اعرتاف الجامعة بأخطائها
متيل الجامعة إىل الداخل  -شأنها يف ذلك شأن أي حركة أيديولوجية  -اإلسرتاتيجية والتي ارتكبت بعضها إما بسبب ضعف الخربة أو بسبب
من أجل تحقيق التامسك والبقاء .وهو ما يعني أنه كلام ازداد القمع سوء الحسابات .ولعل أحد األسباب التي تدفع قيادة الجامعة للرتكيز
الخارجي ،ازداد متاسك الجامعة وتضامن أعضائها خلف القيادة .عىل استخدام آلية التعبئة والحشد اآلن هو التخوف من املساءلة
لذا ،فإ ّن أحد النتائج غري املبارشة التي ترتبت عىل انقالب  3يوليو
الداخلية والهروب من تحمل املسؤولية عام حدث من أخطاء طوال
هو زيادة التامسك الداخيل يف التنظيم عىل األقل حتى اآلن .ولعل
الخطر األكرب الذي تخىش منه الجامعة اآلن هو حدوث انقسام أو املرحلة املاضية .ثان ًيا ،أن تعيد الجامعة النظر يف خطابها األيديولوجي
تصدع داخيل قد يؤدي إىل انفراط التنظيم وضعف قدرة القيادات والسيايس ،فقد متثلت إحدى مشاكل جامعة اإلخوان طوال العام
املايض يف نزوع خطابها نحو املحافظة الدينية والثقافية وذلك من
يف السيطرة عليه.
أجل إرضاء قاعدتها االجتامعية والدينية وكذلك الحصول عىل تأييد
من جهة أخرى ،فإ ّن الجامعة تبدو واقعة تحت ضغط الجمهور
التيارات السلفية ودعمها .وقد ثبت أ ّن انزياح الجامعة باتجاه اليمني
اإلسالمي الذي يطالبها بالتامسك والصمود يف مواجهة الدولة العميقة
قد كلَّفها الكثري فيام يتعلَّق بصورتها وشعبيتها يف أوساط الطبقة
ليس حفاظًا عىل املكاسب التي تحققت من خالل ثورة  25يناير
والتي ساهمت يف دمج اإلسالميني فحسب ،وإمنا أيضً ا من أجل ضامن الوسطى ،وزيادتها يف الطبقة الدنيا .لذا فإ ّن مستقبل الجامعة سيظل
مرته ًنا بقدرتها عىل استعادة موقعها وتحركها باتجاه الوسط الديني
عدم عودة الدولة البوليسية مرة أخرى.
واأليديولوجي .كذلك ،سيتوقف مستقبل الجامعة عىل ظهور قيادات
لذا ،فإ ّن الحديث عن مستقبل الجامعة متوقف عىل أمرين :أولهام ،أو تيار إصالحي حقيقي من رحم األزمة الراهنة بحيث يساهم يف
مدى استعداد العسكر والدولة لدمج اإلخــوان بشكل حقيقي
تراجع الدور املهيمن للتيار املحافظ عىل عملية صنع القرار.
والتعاطي معهم بواقعية وليس من خالل األداة األمنية .وثانيهام،
قدرة الجامعة عىل التعاطي بواقعية مع مرحلة ما بعد االنقالب.
وميكن القول بأ ّن منهج الدولة تجاه اإلخوان املسلمني سوا ًء كان
استئصال ًيا صدام ًيا أم احتوائ ًيا تعاون ًيا ،سوف يحدد إىل درجة بعيدة
يف ما يتعلق باألمر األول ،فإ ّن مثة اتجاهني داخل الدولة املرصية
بشأن كيفية التعاطي مع اإلخوان يف مرحلة ما بعد مريس :األول ،مستقبل الجامعة .وهنا ميكننا أن نتحدث عن سيناريوهني :أولهام
يرى رضورة إقصاء  -ورمبا استئصال – الجامعة ،وهو تيار يستأنس سيناريو املواجهة والتصعيد؛ وهو ما يبقي استمرار هيمنة التيار
بحالة الكراهية والخطاب الفايش املنترش يف األوســاط العلامنية املحافظ عىل التنظيم عىل حساب أي أصوات إصالحية .وهنا سوف
واللربالية والتي ترى أ ّن هذا أفضل وقت الستئصال اإلخوان من الحياة يظل اإلخوان ضمن الحالة "األربكانية" التي تعتمد عىل األيديولوجيا
السياسية .أما االتجاه الثاين ،فهو اتجاه الدمج املرشوط؛ وهو الذي والتعبئة والحشد الجامهريي .أما السيناريو الثاين فهو الدمج
يرى عدم واقعية إقصاء اإلخوان من املشهد السيايس ،ولكنه يرى أ ّن الحقيقي لإلخوان بحيث ميكن الدفع بوجوه وشخصيات أقل محافظة
الدمج يجب أن يجري برشطني :أولهام ،تفكيك جامعة اإلخوان أو وأكرث براغامتية وإصال ًحا .وهنا ميكن أن تسري الجامعة باتجاه الحالة
تحويلها لجمعية أهلية ليس لها عالقة بالسياسة .وثانيهام ،أن يتخىل "األردوغانية" .وهو أمر يبدو من املستبعد أن يحدث يف األفق املنظور.
حزب الحرية والعدالة عن مرجعيته الدينية ،وأن يقبل قواعد اللعبة
السياسية حسبام يضعها العسكر ومن يدعمهم .ولسوء الحظ ،فإ ّن يبدو مستقبل جامعة اإلخوان املسلمني مفتو ًحا عىل كل االحتامالت،
التيار املهيمن اآلن هو التيار اإلقصايئ االستئصايل؛ وهو تيار قريب وجميعها تيش بأ ّن وضع الجامعة ومصريها بعد انقالب  3يوليو رمبا
من املؤسسة العسكرية واالستخباراتية يف مرص ويدفع بقوة يف طريق لن يعود كام كان قبله.

