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** ورقة تقدير موقف.

دراسات وأوراق تحليليّة
تنظيما إرهاب ّيًا
معنى إعالن جماعة اإلخوان المسلمين
ً

بإعالنها جامعة اإلخوان املسلمني "جامع ًة إرهاب ّية" ،دقّت الحكومة
أي تسوية سياسيّة ،قد تفيض
املرصيّة امل ُعيّنة مسام ًرا أخ ًريا يف نعش ّ
املرصي يف املرحلة
السيايس
رضب املجال
ّ
إىل رأب الصدع العميق الذي َ
ّ
االنتقالية ،ووصل إىل ق ّمته يف انقالب  3متّوز  /يوليو  .2013وقد
جاء القرار بعد يومني من وقوع انفجا ٍر استهدف مبنى مديريّة أمن
املنصورة يف محافظة الدقهليّة ،أفىض إىل مقتل العرشات من عنارص
ِ
وجرحهم.
األمن
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وما يؤيّد هذا االستنتاج أ ّن وسائل إعالم وصحفًا مرصيّة وعرب ّية،
بعد انفجار الدقهل ّية يف  24كانون األول  /ديسمرب ،عمدت إىل تناقل
نسخ ٍة مزيّفة من بيان "أنصار بيت املقدس" جرت اإلشارة فيها إىل
أ َّن التفجري كان "ر ًّدا عىل أحداث العنف التي تشهدها مرص ض ّد
أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني"((( ،مع أ َّن البيان األصيل مل يأت عىل
ذكرهم بل ركّز عىل اتّهام النظام بالكفر ومحاربة اإلسالم واستباحة
دماء املسلمني.

وكانت جامعة "أنصار بني املقدس" السلفيّة التي تنترش يف مدن
ومحل هناك ،قد أعلنت
ّ
يل
شامل سيناء وقراه ،وتحظى بدعمٍ قب ّ
رش عىل اإلنرتنت ،وتداولته بعض
مسؤوليتها عن العمل ّية يف بيانٍ نُ َ
وسائل اإلعالم ،وع ّدت العمليّة ر ًّدا عىل محاربة "النظام املرت ّد الحاكم
الرشيعة اإلسالميّة" .وكانت هذه الجامعة قد استهدفت من قبْل
املرصي يف سيناء ،وبعض عنارص األمن ،إضاف ًة إىل
جنود الجيش
ّ
املرصي محمد إبراهيم يف الخامس من
محاولة اغتيال وزير الداخل ّية
ّ
أيلول  /سبتمرب املايض.
خصم
وعىل الرغم من إعالن جامعة "أنصار بيت املقدس" التي تُع ّد ً
أيديولوج ًّيا لجامعة اإلخوان املسلمني وسبق لها أن "كفّرت" الرئيس
املعزول محمد مريس ،مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن املنصورة،
استغلّت الحكومة املرصيّة امل ُع ّينة الحادث من أجل ات ّخاذ خطوة
جذرية ذات أبعاد خطرية ،وهي اتّهام جامعة اإلخوان املسلمني
باملسؤولية عن التفجري ،ولتص ّنفها بنا ًء عليه "جامع ًة إرهاب ّي ًة يف
الداخل والخارج" ،يف قرا ٍر يهدف إىل القطع كليًّا مع الجامعة وإقصائها
عن املجال السيايس ،واستئصالها من املشهد السيايس املرصي.

ظروف صدور القرار

وكانت الحكومة املرصيّة املعيّنة قد استبقت إصدار القرار بات ّخاذ
مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف استئصال جامعة اإلخوان
العسكري
املسلمني ،ومعاقبة املتعاطفني معها أو رافيض االنقالب
ّ
وجملة القوانني التي تقيّد الحريات العا ّمة؛ فبعد مجزرة رابعة
سلمي يف التاريخ
العدويّة التي ت ُع ّد أعنف مجزرة دمويّة ض ّد اعتصامٍ
ّ
املرصي الحديث ،توالت القرارات اإلداريّة واملامرسات األمنيّة التي
سعت إىل اإلجهاز عىل معاريض االنقالب العسكري ،ابتدا ًء من قرار
حل جامعة اإلخوان املسلمني ومصادرة أموالها
املحكمة اإلداريّــة ّ
املنقولة وغري املنقولة يف أيلول  /سبتمرب املايض ،ومرو ًرا بإطالق جملة
من األحكام القضائيّة التي شملت حتّى الطلبة والقارصين ونشطاء
حركات سياسيّة ساهمت يف إشعال ثورة  25يناير مثل "حركة 6
العسكري
أبريل" ،وانتها ًء مبالحقة القضاة الرافضني سياسات النظام
ّ
والتحضري ملحاكمتهم.

خرج نائب رئيس الوزراء يف الحكومة املرصيّة املعيّنة عقب االنقالب ومل تساهم وسائل اإلعالم املرصيّة وبعض وسائل اإلعالم العرب ّية
بخطاب فاشستي ض ّد اإلسالميني
العسكري ،مساء يوم األربعاء  25كانون األول  /ديسمرب؛ ليعلن املعادية للثورة يف شحن األجواء
ٍ
قرار حكومته تصنيف جامعة اإلخوان املسلمني "جامعة إرهابيّة يف
الداخل والخارج" .وقرأ القرار وزير نارصي بطريقة حامسية ال تخلو
 1لالطالع عىل النسخة املزيّفة من البيان ،راجع :ب ّوابة أخبار اليوم ،2013/12/24 ،عىل
من االستعراض .وهدف إىل استغالل املناخ املعادي للدميقراطيّة،
الرابط:
لتمرير قرا ٍر جرى التمهيد له قبل انفجار الدقهل ّية؛ إذ سبق أن ه ّددت
http://goo.gl/Mu1Q7p
لالطالع عىل النسخة األصلية للبيان ،راجع الرابط التايل:
الحكومة يف أكرث من مناسبة بحظ ِر تنظيم جامعة اإلخوان املسلمني،
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?s=dad49e20560fe106c9ce51
و َع ّده إرهاب ًّيا.
a0e4322a0d&t=33959
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فحسب ،بل ذهبت أيضً ا بعد إصدار قانون التظاهر يف ترشين الثاين
 /نوفمرب املايض إىل وصم من يتظاهر ض َّد الحكومة بالتحالف مع
اإلرهاب متمث ًّل بجامعة اإلخوان املسلمني ،واستهدفت تحدي ًدا فئة
ظل مناخ
الشباب التي كان لها دور يف إسقاط نظام مبارك .ويف ّ
اإلقصاء واألجواء املعادية للدميقراطية ،وصلت األمور إىل ح ّد تسابق
رؤساء املقا ّر األمنيّة يف مراكز قرويّة يف محافظات مرصيّة لنرش أخبار
ٍ
قيادات وعنارص محل ّية إخوان ّية؛ من أجل كسب الشهرة
القبض عىل
(((
ظل خطاب سيايس شعبوي ينرش
أو التزلّف لنظام الحكم الجديد يف ّ
ثقافة الكراهية.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

القديم ،مبا فيها قوى قومية وإسالمية ويسارية ،وهي التي فوجئت
بثورة  25يناير ،ومل تقتنع يو ًما مببادئها؛ والتي مل تراجع يو ًما موقفها
أصل من معاداة
من الدميقراطية؛ فالنظام الحايل يستم ّد رشعيته ً
اإلسالميني .وعمل منذ مجيئه عىل تحويل االنتامء إىل "اإلخوان" ت ُهمة،
قبل أن ينتقل إىل املرحلة التالية التي ميتلك مبوجبها سلطة تحديد من
هو "اإلخواين" وتعريفه ،كام أعلن القرار الجديد .ولك ّنه يف الحقيقة
يعمل بصورة منهجية عىل تصفية منجزات ثورة  25يناير ،مبا يف ذلك
دور نشطائها الش ّبان من "حركة  6أبريل" وغريهم.

من "الطوارئ " إلى "اإلرهاب":
إعادة تقنين السطوة األمنيّة

رص وسائل اإلعالم املرصيّة املو ّجهة من قوى األمن يف نرشاتها
وت ّ
العسكري وض ّد
اليوم ّية ،عىل تصوير االحتجاجات ض ّد االنقالب
ّ
مامرسات الدولة األمن ّية ،عىل أنّها "رصا ٌع بني الشعب واإلخوان
املسلمني"؛ بحيث يصبح من يعارض االستبداد كأنّه يعارض "اإلرادة
الشعبيّة" ،لتمتلئ الفضائيّات املرصيّة بدعوات سحب الجنسيّة،
ٍ
جهات أجنب ّية معادية ملرص .وما لبثت هذه
واتّهامات التخابر مع
الدعوات أن تح ّولت تهمة رسم ّية يو ّجهها النظام بأجهزته القضائ ّية
الفاسدة الحتجاز املعارضني واعتقالهم بتهم الخيانة العظمى.
لقد كان قرار إعالن اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهاب ّي ًة نتيج ًة طبيعية
ومتوقّعة ملسار النظام االستبدادي الذي يديره العسكر ،ويض ّم خليطًا
من شخصيات محسوبة عىل الحزب الوطني القديم ،وشخصيات
أخرى من املعارضة التقليدية التي ميكن ع ّدها جز ًءا من النظام
 2انظر عىل سبيل املثال إىل الخرب الذي نرشته صحيفة املرصي اليوم ،بتاريخ ،2013/11/25
والذي يعلن فيه مأمور مركز رشطة فرشوط وهي قرية يف محافظة قنا ،عىل قبضه عىل أحد
قيادات اإلخوان املسلمني وبحوزته "مبلغ مايل قيمته  790جني ًها ،وإيصال تحويل عملة من
النقد األجنبي إىل الجنيه املرصي"! ،وقد جرى تصدير الخرب بصورة املأمور.
راجع الخرب عىل الرابط التايل:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/346311

نص الجريدة الرسم ّية،
لقد ص ّنف قرار الحكومة املرصيّة ،كام جاء يف ّ
تنظيم إرهاب ًّيا
"جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابية وتنظيمها
ً
نص املادة  86من قانون العقوبات" ،ما يعني تنفيذ قانون
يف مفهوم ّ
سيايس يف البالد ،حصل عىل ما تصل نسبته
حزب
اإلرهاب عىل أكرب ٍ
ٍّ
املنحل ،وعىل أكرث من ربعِ أصوات
ّ
إىل  %40من مقاعد مجلس الشعب
املرصيني يف الجولة األوىل من انتخابات الرئاسة يف أيار  /مايو .2012
نص القرار يف بنده األ ّول عبار ًة عا ّم ًة وفضفاضة ،هي"توقيع
وقد تض ّمن ّ
كل من يشرتك يف نشاط
العقوبات املق ّررة قانونًا لجرمية اإلرهاب عىل ّ
بأي طريقة
الجامعة أو التنظيم ،أو ير ّوج لها بالقول أو الكتابة أو ّ
وكل من مي ّول أنشطتها"؛ وهو ما يضع ماليني املرصيني م ّمن ال
أخرىّ ،
يق ّرون سياسات قمع عنارص الجامعة أو مالحقتهم ،أو حتّى يدعون
إىل التصالح معهم يف دائرة املالحقة واالت ّهام ،فمساحة التأويل شاسعة
النص.
يف ِّ
ظل عموميّة ّ
كل عض ٍو يف
وهذا ال يعني أ ّن الحكومة املرصية سوف تسجن ّ
جامعة اإلخوان املسلمني وتعاقبه ،ولك ّنها سلّحت نفسها بسالح
ثقيل من شأنه أن يشيع أجواء من التخويف والرتهيب؛ فالقانون
أي معارض سيايس،
سيف مسلّط يف يديها يعطيها ّ
حق التعامل مع ّ
بوصفه مشتب ًها به بأنّه "إخواين" ،والتعامل معه مبوجب قانون
مكافحة اإلرهاب .ومث ّة وسائل تنظيم جوقات إعالمية يف إلصاق
بكل معارض .هذه أجواء فاشيّة بال ّ
شك؛ فقوانني مكافحة
التهمة ّ
فضل عن حزب
أي بلد ملكافحة حزب سيايسً ،
اإلرهاب مل تص َّمم يف ّ
ذي قواع َد اجتامعية وسياسية واسعة.
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89

تنظيما إرهاب ّيًا
معنى إعالن جماعة اإلخوان المسلمين
ً

وحتّى نفهم اآلثار الخطرية التي ترتت ّب عىل صدور هذا القانون ،ميكن
تت ّبع االنتهاكات الجسيمة التي رافقت صدور قوانني مكافحة اإلرهاب
التي أق ّرتها بعض الدول العربيّة وغري العربيّة بعد أحداث الحادي
عرش من أيلول /سبتمرب  ،2001وانتشار عقيدة الحرب عىل اإلرهاب؛
إذ صار باإلمكان اعتقال املواطن بشبهة كون ِه إرهاب ًّيا ،ث َّم متديد حبسه
ونص املا ّدة
حتّى يثبت أنّه ليس إرهابيًّا أو ال ينتمي إىل فصيلٍ إرها ّيبّ ،
املرصي مستم ّد من مفاهيم تلك الحقبة،
 86من قانون العقوبات
ّ
حقبة املحافظني الجدد وحربهم عىل اإلرهاب.
ومن هنا ،فإ َّن خطورة هذا القانون تكمن يف "استثنائيته"؛ أي أنّه
يجري عكس ال ُعرف القضايئ املشهور" :املتّهم بريء حتى تثبت
ظل قدرة النظام االستبدادي
إدانته" ،وتتزايد خطورته يف مرص يف ّ
مرصي حتّى يثبت أنّه
أي مواطنٍ
ّ
عرب أجهزته البوليسيّة عىل حبس ّ
ليس إخوان ًّيا؛ فالقانون إذًا ال يه ّدد من هم أعضاء يف جامعة اإلخوان
املسلمني أو من هم متعاطفون معها فحسب ،بل يه ّدد أيضً ا ماليني
املرصيني الذين قد يفكّرون يو ًما يف االحتجاج ض ّد النظام وأسسه
االنقالبيّة ،ويع ّرضهم إىل محاكم استثنائيّة باسم مكافحة اإلرهاب.
لقد كان من أه ِّم نتائج ثورة الخامس والعرشين من يناير تقييد قانون
الطوارئ الذي حكم البالد ألكرث من ثالثني عا ًما ،وجرى خالله تربير
آالف املحاكامت العسكريّة ض ّد املواطنني املرصيني يف عهد مبارك؛
بحيث أصبح من غري املمكن متديد حالة الطوارئ ألكرث من شهر
إال مبوافقة أغلبيّة أعضاء مجلس الشعب .لكن النظام العسكري أىب
قانوني جديدين ،هام :قانون
إال أن يطيح هذا اإلنجاز؛ إذ عرب إقرار
ْ
املرصي املوقّت عديل منصور يف ترشين
التظاهر الذي أق ّره الرئيس
ّ
الثاين  /نوفمرب املايض ،وتفعيل قانون اإلرهاب ذي الطبيعة االستثنائيّة
بإعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهاب ّية ،جرى م ْنح السلطة
القامئة الصالحيات القصوى يف مالحقة املعارضني واعتقالهم وتقدميهم
إىل محاكامت عسكريّة.
وعليه ،يبدو أ ّن تركيبة القوانني الجديدة ال ترمي إىل استئصال جامعة
اإلخوان املسلمني وحلفائها فحسب ،بل تهدف إىل إعادة صو ِغ حالة
الطوارئ ،وإطالق ِيد النظام األمنيّة بصور ٍة قانونيّة أيضً ا؛ للقضاء عىل
أي مقاومة تواجه الديكتاتوريّة وعودة املؤسسة األمن ّية إىل الوضع
ّ
الذي كانت عليه قبل الثورة.

احتماالت المرحلة المقبلة
ال يُع ّد قرار الحكومة املرصيّة املعيّنة إعالن جامعة اإلخوان املسلمني
جامع ًة إرهابيّة نكسة ملبادئ الحوار والدميقراطية فحسب ،بل يو ّجه
رضبة قاصمة أيضً ا لخريطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع
عبد الفتّاح السييس عقب عزله الرئيس السابق محمد مريس ،بوصفها
لحل األزمة.
متثّل ،كام زعم حينها ،مفتا ًحا ّ

وعىل الرغم من أ ّن البعض يعتقد أ ّن الضغوط التي متارسها السلطة
الحال ّية تهدف إىل دفع الجامعة إىل القبول بتسوية سياسية تعطي
الرشع ّية لالنقالب العسكري وللنظام السيايس الجديد الذي نتج منه،
فلقد غ َدا واض ًحا غلبة امليول االستئصاليّة لدى نظام العسكر ،وجنوحه
إىل إقصاء املعارضني ،وإرصاره الغريب عىل السري منفر ًدا عىل الرغم
والحقوقي العاملي.
من االحتجاجات املستم ّرة والتنديد الدويل
ّ
أخ ًريا ،ال ب ّد أ ّن هذه السياسة التي ت ّوجتها الحكومة املرصية بقرارها
لكل
األخري إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابية ،تضع ح ًّدا ّ
املساعي الجارية يف دوائر الثقافة العرب ّية ،منذ أكرث من عقدين من
الزمن من أجل تحقيق املصالحة بني التيّارين اإلسالمي والعلام ّين.
املرصي االستبدادي إىل دفع
واألخطر من ذلك ،أ ّن ذهاب النظام
ّ
األمور بهذا االتّجاه ،سوف يدفع البعض إىل الخوف واالنكفاء ،وسوف
يدفع آخرين إىل التظاهر السلمي .ولك ّنه سوف يدفع أيضً ا من دون
ّ
رسي .وقد
شك بالكثري من اإلسالميني املرصيّني إىل العودة للعمل ال ّ
يدفع بعضهم إىل التط ّرف واستخدام العنف ،بعد أن ُحرموا من
بوسائل سلم ّية ،ما دام مثن
َ
مامرسة حقّهم يف التعبري عن النفس
العمل السلمي قد أصبح القتل أو السجن لسنوات طويلة؛ فالدولة
التي تعامل جز ًءا من شعبها بوصفهم إرهابيّني ،إنّ ا تدفعهم إىل أن
يكونوا كذلك بالفعل.

