
ف  
اإلخوان وحقوق اإلنسان:  مل

كيف تسللت الجماعة إلى المنظمات الحقوقية؟ 
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هكذا اخترق اإلخوان ملف 
حقوق اإلنسان

نسان  ن للسيطرة عىل ملف حقوق الإ لطالما سعت جماعة الإخوان المسلم�ي
«، وتراجع  ي ، خاصة عقب فشل »الربيع العر�ب ي

ومنظمات المجتمع المد�ن
وع حسن البنا جملة وتفصيالً  ي أماكن التوتر، وإسقاط م�ش

سالم السياسي �ن الإ
ي التخطيط 

اً، وبدأت �ن ي بلد مركزي وهو مرص، لذا فقد أولته اهتماماً كب�ي
�ن

اق المنظمات المعنية به، من أجل عرقلة الدول المستهدفة، وحصار  لخ�ت
عالمية ونقل  تحركاتها القتصادية، واصطياد سلطاتها، ع�ب حمالت التشويه الإ

الصور المغلوطة عنها

   ماهر فرغلي
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استغالل توجهات الرأي العام 
الغربي

اق المنظمــات الحقوقية،  خطــط االإخوان الخــرت

ــوا  ــا، وقدم ــكا وأوروب ي أمري
ــودة �ف ــة الموج خاص

ف  كمدافعــ�ي العالمــي  العــام  للــرأي  أنفســهم 

ف  ف سياســي�ي نســان، أو معارضــ�ي عــن حقــوق االإ

اجــع الملحــوظ �ف  ــه وبرغــم الرت ــن؛ الأن مضطهدي

ــل  ــن قب ي م
ــو�ت ــف الحق ــى بالمل ــام العالم االهتم

ي العالــم، إال أّن أغلــب الشــعوب 
صنــاع القــرار �ف

ــزال تنجــذب بشــدة للحديــث عــن  الغربيــة مــا ت

ــه. ف عن ــر ودعــم المدافعــ�ي هــذا االأم

محمــود  االأســتاذ  ي 
الصحــا�ف الكاتــب  يقــول 

ي كتابــه )المصيــدة(: خطــط االإخــوان 
، �ف ي

بســيو�ف

نســان، واســتخدمت    اق منظمــات حقوق االإ الخــرت

»تأســيس    لتطويقهــا:   6  تكتيــكات    الجماعــة  

تنظيميــاً،  منظمــات   تخضــع   لهــا   وال   تتبعهــا   

از  ف ــرت ــا،  واب ــن   عنارصه ــر   م ــرب   عن ــا ع اقه    واخرت

  تلــك   المنظمــات   بمظلوميتهــا   التاريخيــة، ونســج 

العالقــات مــع مؤسســيها ومدرائهــا بمــا يســمح 

ي إيصالهــا 
ي يرغبــون �ف

بتمريــر المعلومــات  الــىت

بشــكل  عنارصهــا  ومشــاركة  العــام،  للــرأي 

الدوليــة،  الحقوقيــة  االجتماعــات  ي 
�ف مكثــف 

نســان  ي المجلــس الــدولي لحقــوق االإ
ســواء  �ف

ــاءات  ــم اللق ــدة، أو تنظي ــم المتح ــع لالأم التاب

لمــان   مــع أعضــاء الكونغــرس االأمريــ�ي أو الرب

اً توفــري التمويــل الأنشــطة بعــض  ، وأخــري ي االأورو�ب

تلــك المنظمــات بهــدف الســيطرة عــى أجنــدة 

ــا«.  عمله

ــة،  ــات الحقوقي ــى المنظم ــيطرة ع ــب الس عق

السياســية  االأنظمــة  بانتقــاد  الجماعــة  تبــدأ 

حقوقيــة  وتقاريــر  بيانــات  عــرب  المســتهدفة 

ــرات،  ــة أو تحذي ــات دولي ــا إدان ــة، يعقبه مكذوب

إعالمــي  تشــويه  بحملــة  بعدهــا  ع  تــرش ثــم 

والمنظمــات  الميديــا  فيهــا  ز  تــرب ممنهجــة، 

االإخوانيــة الــىت ترتــدى قناعــاً حقوقيــاً زائفــاً، 

كمــا تقــول داليــا زيــادة، رئيــس المركــز المــري 

ي تريحــات 
للدراســات الديمقراطيــة الحــرة، �ف

ــول: »إّن  ــابع«، تق ــوم الس ــة »الي ــا صحيف نقلته

نســان بالنســبة لالإخــوان هــو  ملــف حقــوق االإ

مجــرد بوابــة يحاولــون مــن خاللهــا إعــادة تقديــم 

ي الغــرب، 
أنفســهم بشــكل يــروق للــرأي العــام �ف

ي ممارســة أنشــطتهم 
ويســمح لهــم باالســتمرار �ف

ــاً  ــوه اهتمام ــم أول ــن ث ــية، وم ــة والسياس الدعوي

للجميــع،  مفتــوح  مجــال  أنــه  خاصــة  اً  كبــري

ــا كيــف أنهــم  اقــه، وقــد رأين وبالتــالي ســهل اخرت

العامــة  الحيــاة  ي 
�ف متســعاً  الأنفســهم  وجــدوا 

ي أوروبــا، مــن خــالل 
داخــل أمريــكا ودول مهمــة �ف

، وليــس مثــالً مــن خــالل تكويــن  ي
النشــاط المــد�ف

أحــزاب سياســية«.

لطالما سعت جماعة اإلخوان المسلمين للسيطرة على ملف 
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني
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)المصيــدة(،  كتابــه  ي 
�ف ي 

بســيو�ف عــن  ونقــالً 

ــز  ــر مرك ــن، مدي ــن حس ــي الدي ف به ــرت ــد اع فق

ي مقــال 
نســان، �ف القاهــرة لدراســات حقــوق االإ

ــرأس  ي ي
ــىت ــد« ال ي الجدي ــر�ب ــدة »الع ه بجري ــرش ن

تحريرهــا عزمــي بشــارة، عضــو الكنيســت الســابق 

ــر، أّن  ي قط
ــرار �ف ــع الق ــر صن ــن دوائ ــرب م المق

نســان داعمــة لجماعــة االإخــوان  حركــة حقــوق االإ

ي الــدول العربيــة، وأّن هذا 
ســالمية �ف والتيــارات االإ

ي مــن جانــب الحركــة تجــاه الجماعة 
موقــف أخــال�ت

ــدول . ــن ال ــدد م ي ع
ــة �ف ــة إرهابي المصنف

منظمات تحت سيطرة اإلخوان

 ، ــدولي ي ال
ــد�ف ــة الم كان ينصــب نشــاط الجماع

الجمعيــات  عــى  الماضيــة،  العقــود  طــوال 

ف  ــ�ي ــة التســامح ب ــرش ثقاف ــات ن ــة، ومنظم ي الخري

ي أتاحــت لهــم فرصــة التحــدث 
االأديــان، الــىت

ي الغــرب، وتحديــداً لــدى 
ف �ف باســم المســلم�ي

 ، ي العالــم بعــد أحداث ١١ ســبتمرب
صنــاع القــرار �ف

وكان ذلــك هــو الســبب الحقيقــي لحضورهــم 

ــكا، حيــث  ــا وأمري ي بريطاني
القــوي حــىت اليــوم �ف

ــة  ــم الجماع ــاك أنّه ف هن ــدى السياســي�ي اســتقر ل

ــاً. ــرش تنظيم ــالمية االأك س االإ

ــدأ  ــام 20١2 ب ــىت ع ف 2004 وح ــ�ي ــا ب ة م ــرت ي الف
�ف

وبعــض  بمــر  االإخــوان،  وعنــارص  قيــادات 

الــدول العربيــة، االلتحــاق بمنظمــات حقــوق 

، المقيــم  ي
نســان، وكان أبرزهــم أنــس التكريــىت االإ

ي لنــدن، رئيــس منظمــة قرطبــة، وكذلــك عصــام 
�ف

الجماعــة  أقامــت   20١3 العــام  ي 
و�ف الحــداد. 

ومؤسســات  االأهليــة  الجمعيــات  )مؤتمــر 

شــارك  القاهــرة،  بجامعــة   ) ي
المــد�ف المجتمــع 

ي المســاعد االأســبق لوزيــر 
�ف فيــه ريتشــارد مــري

ق االأوســط،  الخارجيــة االأمريــ�ي لشــؤون الــرش

للرئيــس  الحــالي  المستشــار  أقطــاي،  ف  وياســ�ي

، الــذي كان يعمــل وقتهــا أســتاذاً بجامعــة  كي
الــرت

ي 
كيــة، وذلــك لبحــث الملــف الحقو�ت ســيلجوك الرت

وكيفيــة العمــل عــى االأرض، وتأســيس منظمــات 

حقوقيــة جديــدة.

ــة؛  ويعتــرب 2004 هــو عــام المنظمــات االإخواني

نســان(  إذ أسســت الجماعــة )سواســية لحقــوق االإ

ي المعــزول محمــد 
بجنيــف، وكان الرئيــس االإخــوا�ف

ــوا  ــا أسس ــا، كم ــس إدارته ي مجل
ــواً �ف ــرسي عض م

ة  منظمــة )الكرامــة( بجنيــف أيضــاً، وكانــت االأخــري

عبدالرحمــن  مــن  وتمــول  قطريــاً،  مدعومــة 

رهــاب  عــى  قوائــم  االإ المــدرج   النعيمــي 

 العالمــي.

 وأسســت الجماعــة مؤسســة )كوميــىت فــور 

يديرهــا  منظمــة  وهــي  بســويرا،  جيســتس( 

ي أحمــد  مفــرح، وذلــك نقــالً عــن صحيفــة 
االإخــوا�ف

حمد سلطان عضو بمنظمة المبادرة المصرية األبرز في نشر 
التقارير المغلوطة عن مصر
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)أغســطس(  آب   6 ي 
�ف تــه  نرش تقريــر  ي 

�ف ف  العــ�ي

.2020

كمــا أّســس االإخــوان المنــرب المــري لحقــوق 

ــا  ف أوروب ــ�ي ــا ب ــل م ــة تعم ــو منظم ــان، وه االنس

ي 
ــوا�ف ــن االإخ ــم كالً م ــدة، وتض ــات المتح والوالي

محمــد  االأمريكيــة  الجنســية  عــى  الحاصــل 

ي صالح ســلطان، 
ســلطان، نجــل القيــادي االإخــوا�ف

الشــبكة  صنــدوق  ف  أمــ�ي ي،  الفجــري ف  ومعــرت

ــم  ــان، وت ــوق االنس ــطية لحق ــة المتوس االأوروبي

ــوق  ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــر مرك ــار مدي اختي

ــاراً. ــن، مستش ــي الديــن حس ــان، به نس االإ

جابــر  محمــود  ي 
االإخــوا�ف المحامــي  ويديــر 

ــل  ي تعم
ــىت ــان، ال نس ــوق االإ ــة لحق ــة عدال مؤسس

 ، كي
مــن اســطنبول، وتحظــى  بحمايــة النظــام الــرت

ــا.    ــكا وفرنس ي أمري
ــاً �ف ــا فرع ــاً أّن له علم

ــف  ي المل
ــة �ف ــطة الجماع ــل أنش ــط مجم وتنش

تــه صحيفة  ي بريطانيــا، وفــق تقرير نرش
ي �ف

الحقــو�ت

ــون  ي 23 كان
ــة �ف ــة المري ــف« اليومي »روز اليوس

ي عــالء 
( 2020، حيــث يديــر االإخــوا�ف االأول )ديســمرب

عبــد المنصــف، منظمــة الســالم الدوليــة لحمايــة 

ي تعمــل 
ــىت ــدن، وهــي ال ــن لن نســان م ــوق االإ حق

المتهــم  فيهــا عنــارص  عــى تدويــل القضايــا 

ــة.  ــا حقوقي ــا إل قضاي ــة وتحويله الجماع

 وأنشــأت الجماعــة مركــز الشــهاب لحقــوق 

ــي،  ــف بيوم ــه خل أس ــاً، ويرت ــدن أيض ــان بلن نس االإ

ي العاصمة 
ســكندرية والمقيــم �ف محامــي إخوان االإ

ــى  ــل ع ــة تعم ــي  مؤسس ــاً، وه ــة  حالي يطاني الرب

ــة.    رهابي ــات االإ ــجناء التنظيم ــم س دع

العربيــة  »المنظمــة  بلنــدن  أيضــاً   وتنشــط 

ي محمــد 
ي  يديرهــا االإخــوا�ف

نســان« الــىت لحقــوق االإ

إل  إضافــة  قطريــاً،  مدعومــة  وهــي  جميــل، 

ــي،  ــزام التميم ي يديرهــا ع
ــىت « ال ي

�ت ــرب ــة »لي منظم

عضــو التنظيــم الــدولي للجماعــة.

ي القلــب مــن الهيئــات 
لكــن المنظمــة االأهــم و�ف

ــالمية(،  س ــة االإ غاث ــي )االإ ــة ه ــة الحقوقي االإخواني

ي لنــدن أيضــاً، ولهــا 
ي يقــع مكتبهــا الرئيــ�ي �ف

الــىت

7 مكاتــب إقليميــة بالواليــات المتحــدة، وهــي 

ــة  ــع لجماع ــة تخض ــن ١3 منظم ــدة م ــرب واح تعت

ــا. يطاني االإخــوان برب

إضافــة إل مــا ســبق فهنــاك مــا يســمى »مبــادرة 

، إضافــة إل منظمة  الحريــة«، وهــي كيــان أمريــ�ي

الدوليــة، ومنظمــة  »هيومــن رايتــس ووتــش« 

»القاهــرة  ومركــز  فرســت«،  رايتــس  »هيومــن 

ق  ــرش وع »ال نســان«، ومــرش لدراســات حقــوق االإ

ــذي  ــة«، ال ــا للديمقراطي االأوســط وشــمال أفريقي

يقــوم بالتنســيق مــع عضــو مجلــس النــواب 

يتغلغل قيادات الجماعة في األوساط األكاديمية والبحثية ما 
ساعدهم بتشويه صورة العديد من األنظمة العربية
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تــوم  الديمقراطــي،  الحــزب  عــن  االأمريــ�ي 

، المعــروف بصالتــه القويــة بدولــة  مالينوســ�ي

ــر. ــة لم ــة المناوئ ــر ومواقف قط

الحقــوق  »منظمــة  المنظمــات  هــذه  ومــن 

ســالمية«، و»المؤسســة العالميــة  نســانية االإ االإ

نســان«، إضافــة  للدفــاع عــن مدافعــي حقــوق االإ

ــة  ــون للديمقراطي ــون االأمريكي ــة »المري لمنظم

نســان«، ومقرهــا واشــنطن، وهــي  وحقــوق االإ

هــا  وأكرش هنــاك  االإخوانيــة  المنظمــات  أقــوى 

عبدالموجــود  ويقودهــا  وخطــورة،  نشــاطاً 

الحنــاوي،  الزنــد، وســامح  الدرديــري، وأكــرم 

االأمريكيــة. الجنســية  يحملــون  وجميعهــم 

ي الخــارج مــن 
ف �ف وتعتــرب منظمــة »المريــ�ي

أجــل الديمقراطيــة«، هــي المحضــن الرئيــ�ي 

ي الخــارج؛ حيــث إنهــا تتــول االهتمــام 
لالإخــوان �ف

بمتابعــة شــؤونهم االجتماعيــة، وتوفــري ســبل 

ي 
قامــة لهــم، ومقرهــا الرئيــ�ي �ف المعيشــة واالإ

ــا. ــن دول أوروب ــدد م ي ع
ــروع �ف ــا ف ــدن، وله لن

شخصيات تدير عمليات االختراق

عمليــات  تديــر  بــارزة  شــخصيات  وســنجد 

بســبب  الجماعــة  بهــا  تقــوم  ي 
الــىت اق  االخــرت

انتشــارهم الخارجــي المكثــف عــرب تنظيمهــم 

ي 
، الــذي وّفــر لهــم مهــارات عديــدة �ف الــدولي

التعامــل مــع تلــك االآليــات، فضــالً عــن تغلغلهم 

مــا  وهــو  والبحثيــة،  االأكاديميــة  االأوســاط  �ف 

ي تشــويه صــورة العديــد مــن االأنظمة 
ســاعدهم �ف

العربيــة، ونقــل صــورة مغلوطــة عنهــا، وأســهم 

�ف هروبهــم المــرة تلــو االأخــرى مــن مســؤوليتهم 

ي أذهــان 
رهــاب والتطــرف، وزرعــه �ف ي نــرش االإ

�ف

، عــرب  ف أجيــال مــن المهاجريــن العــرب والمســلم�ي

ســيطرتهم المطلقــة عــى المســاجد والتجمعــات 

ــر. ــة �ف المهج ــالمية والعربي س االإ

 مــن هــذه الشــخصيات المريــة داليــا لطفــي، 

نســان  االإ لحقــوق  ي  االأورو�ب االئتــالف  رئيســة 

ــوم  ــن تق ــي م ــاً، وه ــوم قطري ــس، المدع بباري

ي التنســيق مــع منظمــة افــدى 
بــدور مبــا�ش �ف

ي 2006 وتنشــط 
ي تأسســت �ف

وكســل الــىت الدوليــة برب

ي  أوروبــا. 
ي دعــم جماعــة االإخــوان  ومؤسســاتها �ف

�ف

ف عبــد الغفــار،  وكــذا االإخوانيــة ســلمى أ�ش

القياديــة بمنظمــة »هيومــن رايتــس مونيتــور« 

ــدان  ي  الم
ــوا�ف ــادي االإخ ــه القي ــي نجل ــدن،  وه بلن

ي  قضيــة التنظيــم الــدولي واالســتعراض القتــالي 
�ف

رهابيــة بجامعــة االزهــر،  لشــباب الجماعــة  االإ

ف عبــد الغفــار.  أ�ش

يعتبر 2004 عام المنظمات اإلخوانية إذ أسست الجماعة )سواسية 
لحقوق اإلنسان( بجنيف
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ونقلــت »ويكليكــس« عــن وثائــق صــادرة بعــد 

مــارات، وفقــاً لصحيفة  محاكمــة العــام 20١3 �ف االإ

، مديرة  ف ف حســ�ي يطانيــة، أّن ياســم�ي »التايمــز« الرب

ي منظمــة 
نســان �ف قســم العقيــدة وحقــوق االإ

العفــو الدوليــة، زوجــة وائــل مصبــاح، أحــد 

اً  ، تلعــب دوراً كبــري ف يطانيــ�ي عنــارص الجماعــة الرب

ــض  ــن بع ــة ع ــة حقوقي ــر مغلوط ــل تقاري ي نق
�ف

ــا التقــت  ــة وباالأخــص مــر، وأنه ــدول العربي ال

ل  ف ي مــرف
ف وصــل للرئاســة، وباتــت �ف مــرسي حــ�ي

ف القــزاز، ثــم اجتمعــت بأحــد  القيــادي حســ�ي

ــوم  ي الي
ــدن �ف ــادت إل لن ــة وع ــؤولي الحكوم مس

مارات،  ي دولــة االإ
، وأنهــا ُصنفــت كإرهابيــة �ف التــالي

ــالمية. س ــة االإ غاث ــة االإ ــت بمنظم ــذ عمل من

التنظيــم  عضــو  ي 
التكريــىت أنــس  وينشــط 

نســان  الــدولي عــرب مؤسســة )سواســية لحقــوق االإ

ومناهضــة التعذيــب(، وذكــرت صحيفــة »اليــوم 

تــه  عــن تقريــر نرش الســابع« المريــة، نقــالً 

ي 20١7، أّن هنــاك اتصــاالت جــرت 
»هارتــس« �ف

ــق  ــن طري ــة، ع ــاء المنظم ــة وأعض ف الخارجي ــ�ي ب

باالســتخبارات  يعمــل  الــذي   ، ف بينســ�ي بيــرت 

يطانيــة، وهــو يهــودي، وفــق وثائــق مــن  الرب

معهــد أكيفوتكيــف بتــل أبيــب.

ــات  ي تريح
ــاروق، �ف ــرو ف ــب عم ــر الكات ويذك

ــن  ــة، أّن م ــتور« المري ــة »الدس ــا صحيف نقلته

ف عــى التقاريــر الحقوقيــة الصــادرة  يعــد ويــرش

عــن المنظمــات الحقوقيــة بأمريــكا والمعنيــة 

ــة  ــارص جماع ــن عن ــر، 3 م ــل م ــاع داخ باالأوض

ــل  ــذي يعم ــدي، ال ــرو مج ــم عم ــوان، وه االإخ

ق االأوســط  باحثــاً ومســؤوالً عــن منطقــة الــرش

ي 
ي، المقيــم �ف وشــمال إفريقيــا، ومهنــد صــرب
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ــع  ــى موق ــات ع ــن الكتاب ــري م ــه الكث ــدن، ول لن

ي العديــد مــن 
الجزيــرة للدراســات، وشــارك �ف

المؤتمــرات الدوليــة برعايــة منظمــات إ�ائيليــة، 

ف. يليهمــا ســلمى أ�ش

يضيــف فــاروق: إّن مــن الشــخصيات االإخوانيــة 

ي،  ف الفجــري ي الواليــات المتحــدة معــرت
النشــطة �ف

ف صنــدوق الشــبكة االأوروبيــة المتوســطية  أمــ�ي

لمنظمــة  إقليمــي  ومنســق  نســان،  االإ لحقــوق 

فرونــت اليــن ديفنــدرز، وعضــو مجلــس إدارة 

نســان، ورئيس  مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق االإ

لمركــز  الرئيــ�ي  للمكتــب  التنفيذيــة  اللجنــة 

ــة  ــة قوي ــط بعالق ــذي يرتب ــف، ال ي جني
القاهــرة �ف

ــز. ــر المرك ــن حســن، مدي ووثيقــة مــع بهــي الدي

ــر مــا  ي محمــد ســلطان، فهــو مدي
أمــا االإخــوا�ف

ي 
ــة �ف ــادرة الحري ــ�ي لمب ــر المؤس ــمى التطوي يس

فــراج  الواليــات المتحــدة االأمريكيــة، الــذي تــم االإ

ي القضيــة المعروفــة 
عنــه منتصــف العــام 20١5، �ف

إعالميــاً بـ»غرفــة عمليــات رابعــة«، بعــد أن تنــازل 

ــس  ي نف
ــل �ف ــو يعم ــة، وه ــية المري ــن الجنس ع

وهــي  طــه،  وكريــم  هــو  المريــة  المبــادرة 

ي تنــرش الكثــري مــن التقاريــر 
المنظمــة االأبــرز الــىت

المغلوطــة عــن مــر.
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حقوق اإلنسان: 
دولة اإلخوان العميقة 

النحياز الدائم، والتقارب حد التطابق باستخدام الأدوات والمصطلحات 
ذاتها للتعب�ي عن موقف ما بشكل أحادي ودون عرض أي وجهة نظر أخرى 
، الُمصنفة  ن ن جماعة الإخوان المسلم�ي تختلف معه، يجعل العالقة ما ب�ي
»إرهابية« بعدة دول عربية، وعدد ل يستهان به من المنظمات الحقوقية 

الدولية، محل شك وريبة، ويطرح العديد من السئلة عن طبيعة تلك العالقة 
نم الأمانة والحياد والقانون، تُستخدم  ي تجعل منظمات جدير بها أن تل�ت

ال�ت
كأبواق للتنظيم، وتعمل وفق أجندته.

   رشا عمار



10

ة؟
قي

قو
لح

ت ا
ظما

من
 ال

لى
ة إ

اع
جم

 ال
ت

سلل
ف ت

كي
ن: 

سا
إلن

ق ا
قو

وح
ن 

خوا
اإل

حقائق صادمة

ي إخفــاء 
نجحــت جماعــة االإخــوان وحلفاؤهــا �ف

عالقتهــا بالمنظمــات الحقوقيــة عــى مــدار عــدة 

عقــود ســبقت العــام 20١١، ولكــن مــع انــدالع 

« مطلــع ذلــك  ي مــا يســمى بـــ »الربيــع العــر�ب

ق  العــام، ومــا تبعــه مــن أحــداث اجتاحــت الــرش

ة وصادمــة، مــن  االأوســط، تكشــفت حقائــق كثــري

ــل  ــا التموي ي يحكمه
ــىت ــدة ال ــة الوطي ــا العالق بينه

ف جماعــة االإخــوان  ، بــ�ي والمنفعــة بشــكل أســاسي

ي تســوق نفســها بـ«الحيادية 
وتلــك المنظمــات الىت

ــن  ــم ع ــقوط التنظي ــد س ــة بع ــة«، خاص اه ف والرف

ــام 20١3. ــر الع ي م
ــم �ف الحك

ي 
ــىت ــوان ال ــة االإخ ــى جماع ــاً ع ــن غريب ــم يك ل

صناعــة  ف  وتحــرت المظلوميــة،  عــى  تقتــات 

القضايــا بغــرض كســب التعاطــف، أن تســتخدم 

ــق  ــة، لتحقي ــة آمن ــة، كمظل ــات الحقوقي المنظم

ــة  ؛ االأول يتعلــق بخلــق دعاي ف ف أساســي�ي هدفــ�ي

ي مــر 
نســان �ف كاذبــة عــن أوضــاع حقــوق االإ

ي مقدمتهــا االتحــاد 
لــدى المؤسســات الدوليــة، و�ف

، بهــدف الضغــط عــى النظــام الســياسي  ي االأورو�ب

ي كســب تعاطــف وتأييــد مؤسســات 
للبــالد، والثــا�ف

عيــة االإخوانيــة«،  المجتمــع الــدولي لقضيــة »الرش

ي  ة الغضــب الشــعىب ي ظــل تصاعــد وتــري
خاصــة �ف

ــف  ــال عن ي أعم
ــه �ف ــبب تورط ــم بس ــى التنظي ع

ســقوطه  عقــب  البــالد  اجتاحــت  وإرهــاب 

ــياً. سياس

عالمة استفهام حول تجاهل 
اإلرهاب اإلخواني

هــي  االإخــوان  جماعــة  أن  مــن  وبالرغــم 

رهابيــة  االإ العمليــات  عــن  االأول  المســؤول 

ي اســتهدفت مؤسســات مريــة، وكذلــك 
الــىت

شــخصيت قضائيــة وعســكرية وإعالميــة، خــالل 

ضلــوع  وثبــوت  الماضيــة،  ســنوات  العــرش 

ــات، إال  ــك العملي ــذ تل ــل وتنفي ــا بتموي قياداته

ــح  ــل لصال ي تعم
ــىت ــة ال ــات الحقوقي أّن المنظم

التنظيــم، عملــت عــى مــدار ســنوات عــى 

عــن  مزيفــة  صــورة  وتصديــر  الحقائــق،   ّ لي

بغــرض  مــر   ي 
�ف التنظيــم  عنــارص  أوضــاع 

تجاهلــت  فيمــا  والتأييــد،  التعاطــف  كســب 

تلــك المنظمــات بشــكل كامــل الحديــث عــن 

ملفــات تتعلــق بشــهداء االأمــن المــري، أو 

ــركات، أو حــىت  ــب العــام هشــام ب ــل النائ مقت

اســتهداف االأذرع المســلحة التابعــة للتنظيــم 

ــه  ت ــذي زادت وتري ــر، ال ي م
ــاط �ف ــم لالأقب الدائ

يونيــو   30 ثــورة  عقــب  مســبوق  غــري  بشــكل 

.20١3

نجحت جماعة اإلخوان وحلفاؤها في إخفاء عالقتها بالمنظمات 
الحقوقية لعقود سبقت العام 2011
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ويؤكــد حقوقيــون أّن جماعــة االإخوان اســتغلت 

ــا  ويــج لقضاي ــة مــن قطــر للرت ــر دوليــة ممول مناب

ي 
�ف نســان  االإ حقــوق  بملــف  وربطهــا  وهميــة، 

ي ملفــات سياســية، 
مــر للضغــط عــى الدولــة �ف

ة مــا بعــد 20١3، مؤكديــن أّن تلــك  ي الفــرت
خاصــة �ف

ي 
المؤسســات تجاهلــت تمامــاً كافــة العمليــات الــىت

ي 
ي مــر و�ف

رهابيــة �ف نفذتهــا أذرع الجماعــة االإ

مقدمتهــا، حســم، ولــواء الثــورة، المصنفتــان 

ــة، عــى  رهــاب االأمريكي ف عــى قائــم االإ إرهابيتــ�ي

ــال. ســبيل المث

احتراف صناعة الكذب

تقــول الدكتــورة داليــا زيــادة رئيــس المركــز 

إّن  الحــرة،  الديمقراطيــة  للدراســات  المــري 

ي التالعــب 
ف ماهــرون جــداً �ف »االإخــوان المســلم�ي

عــالم  بأمريــن، منــذ نشــأتهم، همــا أدوات االإ

ويــج  ي الرت
ي اســتغلوها �ف

التقليــدي والحديــث، الــىت

ف عمــوم  بــ�ي الكاذبــة  هم  الأنفســهم والأســاطري

ي هــو 
ــا�ف ــر الث ــالي تجنيدهــم، واالأم ــاس، وبالت الن

خلــق مظلوميــات كاذبــة يســتطيعون مــن خاللهــا 

عيــة وهميــة  اســتمالة الــرأي العــام واكتســاب �ش

لم يكن غريبًا على الجماعة التي تقتات على المظلومية استخدام 
المنظمات الحقوقية لتحقيق أهدافها
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ــو وصلــت  ــه مــن أعمــال، حــىت ل لمــا يقومــون ب

ي بعــض االأحيــان للقتــل والنهــب، مثلمــا فعلــوا 
�ف

رون  يــرب ي 20١3، فكانــوا 
ثــورة 30 يونيــو �ف بعــد 

إرهابهــم بأنــه رد فعــل عــى مظلوميــات مــن 

اعهــم«. اخرت

ي تريحهــا لـ«حفريــات«، 
وتــرى »زيــادة«، �ف

ــتخدام  ــن اس ــل م ــد أفض ــم تج ــة ل أّن »الجماع

ي تدافــع عــن حقــوق 
المنظمــات الدوليــة الــىت

نســان، وبمســاعدة االأمــوال القطرية اســتطاعوا  االإ

ف فيهــا وتطويعهــا  اء ذمــم بعــض العاملــ�ي �ش

لخدمــة الجماعــة وتدليــس الحقائــق بنفــس منهج 

لعبت قطر دورًا محوريًا في اختالق صورة مشوهة عن األوضاع 
الحقوقية في مصر

ة  ي الفــرت
االإخــوان الملتــوي بالضبــط، وحــىت رأينــا �ف

ي اختــالق 
ة أن االإخــوان نشــطوا جــداً �ف االأخــري

أو  أســماء وشــعارات حقوقيــة  ذات  منظمــات 

ــاً لخدمــة  يــة لكنهــا تســتخدم فقــط وحري خري

ــة«. ــدة الجماع أجن

ــت  ف ــوان احرت ــة االإخ ــادة أّن »جماع ــع زي وتتاب

ف  صناعــة االأكاذيــب ولبســت قنــاع الديــن حــ�ي

ي مــر مــن أجل 
أرادوا خــداع القواعــد الشــعبية �ف

ف  تمكينهــم سياســياً، ثم لبســوا قنــاع الوطنيــة ح�ي

ف  ف بالديمقراطيــة والطامحــ�ي أردوا خــداع الحالمــ�ي

ــاع  ــون االآن قن ــر، ويلبس ــورة يناي ي ث
ــري �ف إل التغي
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زيادة: بعد الدين والوطنية يلبس اإلخوان اآلن قناع المدافعين عن 
حقوق اإلنسان لخداع المجتمع الدولي

نســان لخــداع المجتمع  ف عــن حقوق االإ المدافعــ�ي

عيــة كاذبــة للتحــدث  الــدولي بإعطــاء أنفســهم �ش

ي 
باســم المعارضــة السياســية أو المجتمــع المــد�ف

ي مــر، عــى أمــل أن تنقذهــم تلــك المســاعي 
�ف

لتصنيفهــم  الحــالي  العالمــي  التوجــه  مــن 

.» ي دولي ــا�ب ــم إره المســتحق كتنظي

قطر وتكتيكات تشويه الخصوم

ــة  ــالت ضخم ــة تموي ــر دولي ــدة تقاري وكشــفت ع

كمــا  الغــرض،  هــذا  لتحقيــق  الدوحــة  قدمتهــا 

ملفــات  الشــائعات حــول  اعتمــدت عــى خلــق 

ــاً  ــول قطري ــالم المم ع ي االإ
ــا �ف ــج له وي ــا والرت بعينه

وتركيــاً، باعتبارهــا حقائــق واقعــة، لعــل أبرزهــا تلــك 

ي تبنتهــا الدوحــة عــى مــدار الســنوات 
الحمــالت الــىت

الرباعــي  صــورة  تشــويه  واســتهدفت  الماضيــة، 

ــن(. ــعودية، البحري ــارات، الس م ــر، االإ ي )م ــر�ب الع

ي خلــق صــورة 
ولعبــت قطــر دوراً محوريــاً �ف

ي مــر باالعتماد 
مزيفــة عــن االأوضــاع الحقوقية �ف

ويــج لهــا  كــة تــم صياغتهــا والرت عــى تقاريــر مفرب

إعالميــاً بشــكل مكثــف، لكســب التعاطــف والتأيــد 

ــقوطهم  ــب س ــوان عق ــة االإخ ــع جماع ــدولي م ال

ي 30 حزيــران )يونيو( عــام 20١3، كما 
مــن الحكــم �ف
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از العاطفــي للــرأي  ف اعتمــدت عــى ممارســة االبــرت

ــق،  ــف الحقائ ــالل تحري ــن خ ، م ي ــر�ب ــام الغ الع

وتقديــم االإخــوان عــى أنهــم جماعــة مضطهــدة 

بســبب أيديولوجيتهــم وليــس بســبب أنشــطتهم 

رهابيــة. االإ

ــري  ــز الم ــف المرك ــة، كش ــة مطول ي دراس
و�ف

اتيجية عــن 6 تكتيــكات  ســرت للفكــر والدراســات االإ

الحركــة  عــى  للســيطرة  االإخــوان  اســتخدمها 

الحقوقيــة.

ووفقــا للمركــز، يعتمــد التكتيــك االأول عــى 

تأســيس منظمــات تخضع لها وال تتبعهــا تنظيمياً، 

وتضــع  المنظمــات،  هــذه  الدوحــة  وتحــرك 

ي 
أجندتهــا وتوفــر لهــا التمويــل الــالزم، أمــا الثــا�ف

اقهــا للمؤسســات الحقوقيــة عــرب  فمــن خــالل اخرت

ي المنظمــة 
جيــش مــن العمــالء الذيــن تزرعهــم �ف

الثالــث عــى  التكتيــك  المســتهدفة، ويعتمــد 

ــع  ــز الراب ــة، ويرتك ــي والمظلومي از العاطف ف ــرت االب

ــا  ــيها ومدرائه ــع مؤسس ــات م ــج العالق ــى نس ع

ي 
ي يرغبــون �ف

ــر المعلومــات الــىت بمــا يســمح بتمري

ــام. ــرأي الع ــا لل إيصاله

كمــا تركــز قطــر عــى مشــاركة عنارصهــا بشــكل 

الدوليــة  الحقوقيــة  االجتماعــات  ي 
�ف مكثــف 

نســان  ي المجلــس الــدولي لحقــوق االإ
ســواء �ف

ــاءات  ــم اللق ــدة، أو تنظي ــم المتح ــع لالأم التاب

لمــان  مــع أعضــاء الكونغــرس االأمريــ�ي أو الرب

اً تلجــأ إل تشــويه الخصــم مــن  ، وأخــري ي االأورو�ب

ــة  ــن جه ــدولي م ــف ال ــتجداء التعاط ــة واس جه

ــرى. أخ
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باألسماء... كشف شبكة 
الجمعيات الحقوقية التابعة 

لإلخوان في بريطانيا ومن يديرها

كشفت دراسة توثيقية للمركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرّة، الذي 
ي 

تديره الباحثة الحقوقية داليا زيادة، عن المنظمات والمراكز الحقوقية ال�ت
ن للسيطرة عىل بريطانيا، والتأث�ي من خاللها  قتها جماعة الإخوان المسلم�ي اخ�ت
ي 

، وتحركاته �ن ، ودعم مخططات التنظيم الدولي ي عىل دوائر صنع القرار الأورو�ب
المنطقة العربية، ل سّيما ضد الدولة المرصية

خلدون الشرقاوي
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العديــدة  والتفاصيــل  البيانــات  وبحســب 

ــاد  ــل اتح ــز، حص ــع المرك ــرب موق ــورة ع المنش

ســالمية، التابــع للجماعــة المدرجة  المنظمــات االإ

ي عــدد مــن الــدول، 
رهــاب �ف ضمــن قائمــة االإ

ــة،  ــة القطري ــن الحكوم ــورو م ــون ي ــى ١١ ملي ع

و5  يــة،  الخري قطــر  مؤسســة  مــن  ف  ومليونــ�ي

ف  ف مقّربــ�ي ف مــن رجــال أعمــال قطريــ�ي ماليــ�ي

ــام  ــه بأرق ــر نفس ــة، واالأم ــلطة الحاكم ــن الس م

ســالمية  وتدفقــات متفاوتــة مــع الجمعيــة االإ

ــات،  ــفورد للدراس ــز أكس ــا، ومرك ــرب فرنس ي غ
�ف

ي شــيفيلد.
يمــان �ف وجمعيــة أمانــة االإ

ووفقــاً للدراســة البحثيــة، فــإّن نتائــج التحقيق 

 » ف ــرف ــة »ســري جــون جينكي ــه لجن ــذي قامــت ب ال

ف داخــل  ــف االإخــوان المســلم�ي ي 20١4 بشــأن مل
�ف

بريطانيــا، أوضحــت أّن االإخــوان يمتلكــون شــبكة 

ي بريطانيــا، يصــل 
مــن المنظمــات العاملــة �ف

ف مؤسســات  عددهــا إل 39 مؤسســة، مــا بــ�ي

ــة  ــة وخدم ــدارس وإغاث ــة وم ــات حقوقي ومنظم

ــع. مجتم

مــع  المنظمــات  هــذه  أســماء  وبمراجعــة 

ي بريطانيــا، 
أســماء القيــادات االإخوانيــة البــارزة �ف

ي بقعــة جغرافيــة واحــدة 
ّكــز �ف فــإّن  معظمهــا يرت

ــد  ــث يوج ــدن، حي ــرب لن ــج غ ــة أيلين ي منطق
�ف

ــاوس«،  ــتجيت ه ــي: »ويس ــة، ه ــاٍن إداري 3 مب

و«كــراون هــاوس«، و«بينــاكل هــاوس«، وتضــّم 

المقــرات الرئيســية لـــ)26( مؤسســة ومركــزاً بحثياً 

ــوان  ــة االإخ ــي إل جماع ــة تنتم ــة حقوقي ومنظم

ــة  غاث ــدوق االإ ــة »صن ــا: مؤسس ، منه ف ــلم�ي المس

ــة  ــو الهيئ ــها عض أس «، يرت ي
ــطيىف ــة الفلس والتنمي

ــى،  ــاس عصــام مصطف ــة حم ي حرك
ــة �ف التنفيذي

ي 
ــىت « ال ــري ــالف الخ ــة »ائت ي منظم

ــو �ف ــي عض وه

االإخــوان  لجماعــة  الروحــي  الزعيــم  أســها  يرت

ــاوي. ــف القرض ف يوس ــلم�ي المس

أســها  « منظمــة دوليــة يرت و«ائتــالف الخــري

ــا العــام ومؤسســها  يوســف القرضــاوي، وأمينه

بــال«، وتضم  هــو عصــام مصطفــى رئيــس »أنرت

ي أمريــكا وأوروبــا مــن أجل 
)52( مؤسســة تعمــل �ف

جمــع االأمــوال للقيــام بأنشــطة جهاديــة.

ي الواليــات المتحــدة 
وقامــت الخزانــة العامــة �ف

عــى  إرهابيــة،  منظمــة  بتصنيفهــا  االأمريكيــة 

ي تمويــل ودعــم أعمــال العنــف 
خلفيــة تورّطهــا �ف

ق االأوســط. ــرش ي ال
�ف

بريطانيــا  ي 
�ف االإخوانيــة  المؤسســات  ومــن 

، وهــي  ي ي االأورو�ب مؤسســة قرطبــة للحــوار العــر�ب

ــس  ، يديرهــا أن ي وســياسي
ــو�ت ــة دعــم حق منظم

دراسة تكشف المنظمات والمراكز الحقوقية التي اخترقتها جماعة 
اإلخوان المسلمين للسيطرة على بريطانيا
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، مؤســس أغلــب المنظمــات  ي
أســامة التكريــىت

ــن ١997 إل  ة م ــرت ي الف
ــا، �ف ي بريطاني

ــة �ف االإخواني

ون  االآن، وقــد ســبق أن وصــف ديفيــد كامــري

ــا  ــة بأنه ــة قرطب ــابق مؤسس ــوزراء الس ــس ال رئي

ف  ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــية لجماع ــة سياس »واجه

ــالن  ي إع
ــىت ــ�ش التكري ــا«، وال يخ ــل بريطاني داخ

ــها  ي يمارس
ــىت ــف ال ــال العن ــل الأعم ــه الكام دعم

ق االأوســط. ي الــرش
الجهاديــون �ف

ــة  يطاني ــادرة الرب ومــن المؤسســات أيضــاً المب

ســالمية، وهــي مؤسســة منــارصة سياســية  االإ

ــن  ــاع ع ــوان الدف ــت عن ــام 2007 تح ــت ع تأسس

ســالموفوبيا،  االإ ضــد  بريطانيــا  ي 
�ف ف  المســلم�ي

. ي
وقــام بتأسيســها أســامة التكريــىت

ي بريطانيــا، 
ســالمية الحقوقيــة �ف أّمــا الرابطــة االإ

فقــد تأسســت عــام ١997 تحــت ادعــاء تشــجيع 

ي العمــل 
ي بريطانيــا عــى المشــاركة �ف

ف �ف المســلم�ي

ــل المنظمــات  ، ونظــراً لكونهــا مــن أوائ الســياسي

ــن  ــري م ــدد كب ــا ع ــّم إليه ــال، انض ــذا المج ي ه
�ف

ف  ، مــا جعــل منهــا المنظمــة االأقــوى ب�ي ف المســلم�ي

ــة  ــرّف المنظم ــاك، وتُع ــة هن ــات االإخواني المنظم

نفســها عــى أنهــا منظمــة ســّنية تتبــع فكــر ومنهج 

أســها حاليــاً عمر  ، ويرت ف جماعــة االإخــوان المســلم�ي

. ي
ي مــن أصــل عــرا�ت

الحمــدون، وهــو إخــوا�ف

ي بريطانيــا، 
ســالمي �ف أّمــا منظمــة المجلــس االإ

فهــي أكــرب منظمــة دعــم ســياسي تعمــل باســم 

ي بريطانيــا، تأسســت عــام ١997 
ف �ف المســلم�ي

ف  ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــادات جماع ــد قي ــى ي ع

الباكســتانية،  المــودودي  شــبكة  وبمســاعدة 

ــن  ــرش م ــا أك ــوي تحته ــل تنض ــة ظ ــي منظم وه

ي جميــع أنحــاء 
ة �ف )500( مؤسســة إســالمية منتــرش

ي عــام 2009 قــررت بريطانيــا وضعها 
بريطانيــا، و�ف

ــات  ــا لعملي ــة دعمه ــى خلفي ــة ع ــت الرقاب تح

ــلح. ــف المس العن

الجمعيــات  »منتــدى  منظمــة  وتعمــل 

وتمويــل  دعــم  مظلــة  ســالمي«  االإ يــة  الخري

ــة  ــا تنتمــي لجماع ــة كله لـــ١0 مؤسســات بريطاني

ــر  ــال ال الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــوان، منه االإخ

ســالمية«، و«المســاعدة  ــة االإ ــات »المعون جمعي

ــداء  ــالمية«، »والن س ــادي االإ ــالمية«، و«االأي س االإ

هــذه  وجميــع  هــا،  وغري الدوليــة«،  ي 
نســا�ف االإ

 » ي منظمــة »ائتــالف الخــري
الجمعيــات أعضــاء �ف

وقــد  أمريــكا،  ي 
�ف إرهابيــة  منظمــة  المصنفــة 

خضــع المنتــدى لعــدد مــن التحقيقــات مــن 

 6 أّن  إل  أفضــت  يطانيــة  الرب الحكومــة  قبــل 

جمعيــات عــى االأقــل مــن الجمعيــات االأعضــاء 

ق  ي الــرش
ي المنتــدى تمــّول أعمــال العنــف �ف

�ف

االأوســط.

اتحاد المنظمات اإلسالمية التابع لإلخوان حصل على 11 مليون يورو 
من الحكومة القطرية، ومليونين من قطر الخيرية، و5 ماليين من 

رجال أعمال قطريين
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ــد  ــو أح ، فه ي
ــطيىف ــودة الفلس ــز الع ــا مرك أّم

أقــوى منظمــات المنــارصة السياســية داخــل 

بريطانيــا، ويُعتــرب الجنــاح الســياسي لحركــة 

ــز  ف بالمرك ــ�ي ــا، وكّل العامل حمــاس داخــل أوروب

ي 
ف عــن إدارتــه هــم أيضــاً أعضــاء �ف والمســؤول�ي

حركــة حمــاس، وللمركــز صــالت واســعة وتأثــري 

ــا. ي بريطاني
ــرار �ف ــاع الق ــى صّن ــوي ع ق

مركــز  بريطانيــا  ي 
�ف االإخوانيــة  المراكــز  ومــن 

ــّدم  ــة تُق نســان، وهــو منظمــة إخواني حقــوق االإ

ــوق  ــن حق ــع ع ــة تداف ــا منظم ــى أنه ــها ع نفس

 ، ي العــر�ب والعالــم  الخليــج  دول  ي 
�ف نســان  االإ

ولكنهــا ال تفعــل شــيئاً ســوى تشــويه ســمعة 

ي 
مــارات لــدى دوائــر صناعــة القــرار �ف دولــة االإ

ــد  ــة، وق ــدة االأمريكي ــات المتح ــا والوالي بريطاني

ي عــام 20١2، 
ي �ف

قــام بتأسيســها أنــس التكريــىت

ي 
و�ف لكــرت لكنــه ســّجل أوراق المنظمــة وموقعهــا االإ

ــم  ــع اس ــاكر«، ووض ــاالث ش ــه »م ــم زوجت باس

شــقيق زوجتــه »عبــدوس ســالم« مديــراً مؤسســاً 

ــة حقــوق  ــع لجن ــاءات م ــد لق ــا، وقامــت بعق له

، وقّدمــت مــن  ي
يطــا�ف لمــان الرب ي الرب

نســان �ف االإ

خاللهــا شــهادات كاذبــة عــن أوضــاع حقــوق 

مــارات  ي كلٍّ مــن مــر والســعودية واالإ
نســان �ف االإ

والكويــت.

عالميــة، فهــي عبــارة  ف االإ أّمــا شــبكة المكــ�ي

مواقــع  عــرب  تُقــّدم  إخباريــة  خدمــة  عــن 

نــت مثــل  نرت التواصــل االجتماعــي عــى شــبكة االإ

« و«فيســبوك«، وعــرب تطبيقــات الهاتــف  »تويــرت

المحمــول، قــام بتأسيســها ويعمــل عــى إدارتهــا 

ــا. ــن بريطاني ــداد م ــس مق ي أن
ــوا�ف االإخ

وفــق  أيضــاً،  االإخوانيــة  المؤسســات  ومــن 

ــة،  عالمي ــت آي« االإ ــدل إيس ــة »مي ك ــز، �ش المرك

ي بريطانيــا 
وهــي مؤسســة إعالميــة تأسســت �ف

 ) )ديســمرب االأول  كانــون  ي 
�ف ربحيــة  كــة  كرش

ــد  ــى ي ــري ع ــل قط ــت بتموي ــد أّسس 20١4، وق

ــاة  ي قن
ــذي �ف ــاول« المســؤول التنفي ــون ب »جوناث

كــة موقعــاً إخباريــاً عــى  الجزيــرة، وتمتلــك الرش

يــة،  ف نجلري االإ باللغــة  ناطقــاً  نــت  نرت االإ شــبكة 

تمامــاً  ف  متحــري وهــو  نفســه،  االســم  يحمــل 

ومهتــم  حقوقيــة،  بذرائــع  االإخــوان  الأجنــدة 

ي 
بشــكل رئيــ�ي بمهاجمــة دول الخليــج ومــر �ف

ه، ويــرأس تحريــر الموقــع »ديفيــد  كّل مــا ينــرش

ــان  ــة الغاردي ــابق لصحيف ــل س ــت«، مراس س هري

ة للجــدل  يطانيــة، ومعــروف بعالقاتــه المثــري الرب

ــر. ي م
ــوان �ف ــم االإخ ــع تنظي م

العالميــة  عالميــة  االإ الخدمــات  كــة  �ش أّمــا 

كــة نــرش  ي لنــدن �ش
المحــدودة، فهــي مســجلة �ف

ــ�ي  ــي الرئي عالم ــب االإ ــّم المكت ــالم، وتض وإع

 ، ف للتنظيــم الــدولي لجماعــة االإخــوان المســلم�ي
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ي حــي »كريكلــوود«، وهــو حــي متواضــع 
وتقــع �ف

ــا  ــول إدارته ــدن، ويت ي لن
ــار �ف ــن االأنظ ــد ع بعي

ــت  ــذ تأسس ، من ــري ــم من ــا إبراهي اف عليه �ش واالإ

ــّم  ــم يت ــن، ول ــري معل ــكل غ ــاً بش ــل 20 عام قب

كــة إال عــام 20١5،  فصــاح عــن إدارتــه للرش االإ

المطبوعــات  كّل  نــرش  المركــز  هــذا  ويتــول 

ــة  ــن جماع ّ ع ــرب ي تع
ــىت ــة ال وني لكرت ــع االإ والمواق

يــة  ف نجلري ، وأغلبهــا باللغــة االإ ف االإخــوان المســلم�ي

ي الغــرب، ومنهــا عى 
وموجهــة إل الــرأي العــام �ف

ــوان أون  ــع »إخ ــر موق ــال ال الح ــبيل المث س

اليــن« باللغــة العربيــة، وموقــع »إخــوان ويــب« 

ــوان«  ــالة االإخ ة »رس ــرش ــة، ون ي ف نجلري ــة االإ باللغ

ــا. ه ــة، وغري ي ف نجلري ــة واالإ ف العربي ــ�ي باللغت

ســالمية حــول العالم  غاثة االإ وتُعــّد منظمــة االإ

ــم،  ي العال
ــالمية �ف س ــات االإ ــدم المؤّسس ــن أق م

ي بريطانيــا كمنظمــة دوليــة عــام 
وقــد تأّسســت �ف

ــا،  ي البن
ــا�ف ــري ه ي الم

ــوا�ف ــد االإخ ــى ي ١984 ع

ي المــري 
وتــول عصــام حــداد القيــادي االإخــوا�ف

المعــروف رئاســتها بعــد ذلــك مــن عــام ١992، 

ي 
ــم �ف ــلمون الحك ــوان المس ــول االإخ ف ت ــ�ي إل ح

ــات  ــار عالق ــه مستش ــّم تعيين ي 20١2، وت
ــر �ف م

ك إدارتهــا لــكلٍّ مــن  ، فــرت خارجيــة لمحّمــد مــرسي

« و«أحمــد  »نــارص هاغاميــد« و«طاهــر ســالي

، وقــد  ي
ي مــن أصــل عــرا�ت

كاظــم الــراوي« االإخــوا�ف

ف  ف ماليــ�ي جمعــت المنظمــة منــذ ذلــك الحــ�ي

ــّم  الــدوالرات مــن أفــراد وحكومــات أوروبيــة، ت

ــك  ــتغّل تل ــت تس ــا كان ــن أنه ــراً ع ــف مؤخ الكش

ــة  ي منطق
ــة �ف ــطة تخريبي ــم أنش ي دع

ــوال �ف االأم

ــتان. ــتان وباكس ــط وأفغانس ق االأوس ــرش ال

ــالمية،  س ــة االإ ــات الطالبي ــاد المنظم ــا اتح أّم

ي بريطانيــا تســتهدف 
فهــو منظمــة شــبابية �ف

ي الجامعــات 
ف �ف اســتقطاب الطــالب المســلم�ي
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يــة، وتضــّم بداخلهــا أكرش مــن 40 منظمة  ف نجلري االإ

فرعيــة وأ�ة طالبيــة، تأّسســت عــام ١962 عــى 

 » ف غــرار منظمــة »جمعيــة الطــالب المســلم�ي

ي الحقبــة 
ي الواليــات المتحــدة االأمريكيــة، و�ف

�ف

الزمنيــة نفســها تقريبــاً، ككيــان يســتطيع االإخــوان 

ــم  ــباب وتجنيده ــع الش ــه م ــن خالل ــل م العم

أس  ويــرت بريطانيــا،  ي 
�ف للجماعــة  لالنضمــام 

ــان. ــري عثم ي بش
ــوا�ف ــة االإخ المنظم

ي بريطانيــا، 
ســالمي �ف أّمــا منظمــة المجتمــع االإ

فقــد تأّسســت عــام ١990 عــى أنهــا مؤسســة 

غــري حكوميــة وغــري هادفــة للربــح، ويقــع مقرّهــا 

ي تأسيســها مــن القيــادات 
ي لنــدن، ســاهم �ف

�ف

منظمــة  وتضــّم   ، ي
التكريــىت أنــس  االإخوانيــة 

ي بريطانيــا جمعيــة فرعيــة 
ســالمي �ف المجتمــع االإ

ــل  ــلمون«، وتعم ــبان المس ــمها »الش ــرى اس أخ

ــباب  ــتقطاب الش ــد واس ــى تجني ــا ع ي بريطاني
�ف

ــة  ــام للجماع ــة لالنضم يطاني ــات الرب ي الجامع
�ف

ــا. ــد فكره وتأيي

ي 
ــاً �ف ــوان أيض ــة لالإخ ــات التابع ــن المؤسس وم

 ، ســالمي الســياسي بريطانيــا معهــد الفكــر االإ

عــزام  أّسســه  مســتقل  ي 
بحــىش مركــز  وهــو 

التميمــي عــام 2002، وعمــل مديــراً لــه حــىت عــام 

2008، قبــل أن ينتقــل إل العمــل رئيســاً لمجلــس 

ي تبــّث 
دارة ورئيســاً لتحريــر قنــاة الحــوار، الــىت االإ

ــة. ي ف نجلري ــة االإ ــدن باللغ ــن لن م

ي أوروبــا 
عالميــة لالإخــوان �ف ومــن االأدوات االإ

ــة  عالمي ــدى االأدوات االإ ــي إح ــوار، وه ــاة الح قن

ي أوروبــا، 
ف �ف المؤثــرة لتنظيــم االإخــوان المســلم�ي

تأسســت عــام 2006 عــى يــد عــدد مــن قيــادات 

رئيــس  ي 
التكريــىت أنــس  أشــهرهم  االإخــوان، 

مؤسســة قرطبــة، وعــزام التميمــي الــذي يعمــل 

ــر  ــس التحري دارة ورئي ــس االإ ــس مجل ــاً رئي حالي

ي لنــدن، وتبــث 
للقنــاة، ويقــع مقرهــا الرئيــ�ي �ف

ــة. ــة العربي ــا باللغ محتواه

المــري  المركــز  مديــرة  وكانــت  هــذا، 

للدراســات الديمقراطيــة الحــرّة داليــا زيــادة قــد 

ــة ســابقة لصحيفــة  ي تريحــات صحفي
قالــت �ف

إّن هنــاك شــبكة مــن  المريــة:  »االأهــرام« 

لجماعــة  يــة  والخري الحقوقيــة  الجمعيــات 

ي بريطانيــا، تتألــف مــن 49 منظمــة 
االإخــوان �ف

أو مراقبــة. باســمها دون محاســبة  تعمــل 
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بعد هيمنتها على المنظمات 
الحقوقية... هل تنتفض أوروبا 

ضد جماعة اإلخوان؟

 ، سالم السياسي ة انتفاضة ضد تنظيمات الإ ي الآونة الأخ�ي
تشهد دول أوروبا �ن

ي الكشف عن طرق تحايلها ع�ب 
، وتنشط �ن ن وعىل رأسها جماعة الإخوان المسلم�ي

إنشاء منظمات حقوقية.

محمد سبتي
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ي أعلنــت 
ففــي منتصــف آب )أغســطس( المــا�ف

توثيــق  مركــز  تأســيس  النمســاوية  الحكومــة 

ف  ، عــى غــرار مركــز توثيــق اليم�ي ســالم الســياسي االإ

انيــة مبدئيــة نصــف  ف المتطــرف، وخصصــت مري

مليــون يــورو للمركــز، ومهمتــه مراقبــة جماعــة 

ي البالد، بما 
هــا �ف كيــة وغري االإخــوان والتنظيمــات الرت

ــي،  ــع التواصــل االجتماع يشــمل المســاجد ومواق

ــرس«. ــس ب ــة »فران ــا أوردت وكال ــق م وف

ســالم المتطــرف  ــق االإ ــز توثي ــل دور مرك ويتمث

ي تحليــل اتجاهــات جماعــة االإخــوان، المصنفــة 
�ف

ــق  ــاً، وتوثي ــاً إرهابي ــدول تنظيم ــن ال ــري م ي الكث
�ف

ــا. جرائمه

، تقّدمــت لجنــة  ي
ي تمــوز )يوليــو( المــا�ف

و�ف

 ، »مكافحــة التطــرف« بمجلــس الشــيوخ الفرنــ�ي

 ، ي
حــاً لمكافحــة خطــر المــّد االإخــوا�ف بـــ44 مقرت

ــن مخــاوف  ــر تضّم بينهــا »الحظــر«، ضمــن تقري

ــرف. ــن التط م

ــم  ــى تنظي ــر ع ــرض حظ ــة بف ــت اللجن وطالب

ي الفرنســية، وحثــت أعضــاء 
االإخــوان عــى االأرا�ف

الكثير من الدول األوروبية تتخذ إجراءات لمراقبة جماعة اإلخوان 
ووقف هيمنتها على منظمات حقوق اإلنسان
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مجلس الشــيوخ بإلــزام الجمعيــات ذات الطبيعة 

ــك  ــّيما تل ــا، وال س ي موارده
ــفافية �ف ــة بالش الديني

القادمــة مــن الخــارج.

لمــان  ي ناقــش الرب
ايــر( المــا�ف ي ١3 شــباط )فرب

و�ف

ــة  ــّص عــى فــرض رقاب ــرار ين وع ق ي مــرش
االألمــا�ف

ــه  ــل أن يحيل ــالد، قب ي الب
ــوان �ف ــد االإخ ــة ض قوي

ــوة  ي خط
ــته، �ف ــىي لمناقش ــن الداخ ــة االأم إل لجن

وس  ــه تعطــل بســبب فــري ــراره، لكن أول نحــو إق

ــاء  ــة االأنب ــت وكال ــا المســتجد، حســبما نقل كورون

ــة. االألماني

أول  وع  المــرش يُعتــرب هــذا  وبصفــة عامــة، 

ي لمواجهــة خطــر 
لمــان االألمــا�ف ي الرب

تحــرك جــاد �ف

ــل  ــن أص ــة )50%+١( م ــاج موافق ــوان، ويحت االإخ

لمــان لتمريــره. ي الرب
709 نــواب �ف

وع القــرار الــذي قّدمــه حــزب  ووفــق مــرش

المعارضــة  حــزب  ألمانيــا،  الأجــل  البديــل 

، فــإّن  ي
ايــر( المــا�ف ي ١١ شــباط )فرب

، �ف الرئيــ�ي

»جماعــة االإخــوان هــي العقــل المدبــر الــذي 

ة  ــرش ــكالي المنت ــالم الرادي س ــبكة االإ ــف وراء ش يق

ملحــوظ  بشــكل  تســتغل  وأنهــا  ألمانيــا،  ي 
�ف

ف  المنظمــات الحقوقيــة للوصــول إل المواطنــ�ي

ــن  ي م ــات أيضــاً، لتحظــى بدعــم شــعىب والحكوم

هاينش: أوروبا تدرك الخطر الذي تمثله الجماعة، وضرورة 
مواجهتها، خاصة أّن مشاريعها الحقوقية باءت بالفشل

حيــث التأييــد، ورســمي مــن منطلــق الدعــم 

انيــات الســنوية المخصصــة لقطــاع  ف المــادي والمري

   . ي
المــد�ف المجتمــع  ومنظمــات  مؤسســات 

ألمانيــا  مثــل؛  دول  فيــه  تتخــذ  وقــت  ي 
و�ف

ي ملــف مكافحــة االإخــوان، 
والنمســا خطــوات �ف

تقــّدم عضــو حــزب الشــعب النمســاوي الحاكــم 

ف وســط« لــوكاس مانــدل، وعضــوا االتحــاد  »يمــ�ي

ي ألمانيــا لينــا ديبــوت ومونيكا 
المســيحي الحاكــم �ف

 ، ي لمــان االأورو�ب هولمايــر، وجميعهــم أعضــاء بالرب

ــدف إل  ي يه
ــا�ف ــل( الم ــان )أبري ي نيس

ح �ف ــرت بمق

ــوان. ــا االإخ ــة، ومنه ــارات المتطرف ــة التي مواجه

ي  اح عــى إنشــاء المركــز االأورو�ب ــّص االقــرت وين

تقديــم  ليتــول  والديمقراطيــة،  ســالم  لالإ

ــة  ــم االأوروبي ف للقي ف الداعمــ�ي الدعــم للمســلم�ي

والبعيديــن عــى التيــارات االأصوليــة والمتطرفــة، 

ي تتبــع إيديولوجيــات 
وكشــف التنظيمــات الــىت

ــا،  ي أوروب
ــاة �ف ــط الحي ــم ونم ــد القي ــة ض موّجه

حســب مــا نقلتــه صحيفــة »فولكــس بــالت« 

النمســاوية.

ســالم  ي لالإ ح، فــإّن المركــز االأورو�ب ووفــق المقــرت

ــل  ــه عــى دراســة وتحلي ــز عمل ــة يرّك والديمقراطي

ي تــرّوج لنفســها عــى أنهــا 
وكشــف التنظيمــات الــىت
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فاروق: قيادات اإلخوان متغولة في المنظمات الحقوقية الدولية، 
ومراسلو العفو الدولية يعتمدون على اإلخوان إلصدار بياناتهم

نســان، لكنها تعمل  غــري عنيفــة وتُعــىف بحقــوق االإ

عــى تحقيــق أهدافهــا ّ�اً عــرب وســائل عــدة منها 

العنــف، مثــل االإخــوان، وتنظيــم الرؤيــة الوطنية 

همــا. كي وغري
»ميلــىي جــورش« الــرت

ح ووقــوف أحــزاب حاكمــة  ورغــم قــوة المقــرت

النمســا وألمانيــا خلفــه، وحصولــه  ي 
ووزارات �ف

ــه  ، لــم توافــق علي ي لمــان االأورو�ب عــى دعــم الرب

المفوضيــة االأوروبيــة، وبــّررت ذلــك بــأّن »مهــام 

ي 
ــل �ف ــمولة بالفع ح مش ــرت ــز المق ــداف المرك وأه

مثــل  التكتــل،  ي 
�ف حاليــة  وأنشــطة  يعــات  ترش

برنامــج الحقــوق والمســاواة والمواطنــة، وبرنامــج 

ــتقبلية«. ــوق المس الحق

شــؤون  ي 
�ف المتخصــص  والباحــث  الكاتــب 

ي تريحــات 
االإخــوان هايكــو هاينــش، قــال �ف

ــة  ــاري: إّن جماع « االإخب ف ــ�ي ــع »الع ــابقة لموق س

ي الوقــت الحــالي 
االإخــوان تتعــرض لضغــط كبــري �ف

ى. ــرب ــة الك ــدول االأوروبي ــن ال م

أوروبــا  ي 
�ف ايــداً  ف مرت إدراكاً  هنــاك  »أّن  ف 

ّ وبــ�ي

ورة  ورصف الجماعــة،  تمثلــه  الــذي  للخطــر 
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ة قيــدت قــدرة  مواجهتهــا، واالإجــراءات االأخــري

الجماعــة عــى المنــاورة والتحــرك، ووضعتهــا 

مشــاريعها  أّن  خاصــة   ،» كبــري ضغــط  تحــت 

الحقوقيــة بــاءت بالفشــل، أو انكشــفت، بحيــث 

ــك  ــة تل ــدول االأوروبي ــتضع ال ــب س ي الغال
ــه �ف إن

ي دائــرة الضــوء، لحمايتهــا 
المنظمــات الحقوقيــة �ف

ــة  ــه جماع ــذي تمارس ــياسي ال ــس الس ــن التدني م

خــوان«. االإ

ي 
وأعــرب عــن توقعاتــه »بإجــراءات أخــرى �ف

العديــد مــن الــدول االأوروبيــة ضــد أنشــطة 

المقبلــة«. ة  الفــرت االإخــوان خــالل  ومنظمــات 

ي ضــوء مــا كشــفه تقريــر »المركــز المــري 
و�ف

اتيجية« مــن تحايــل  للفكــر والدراســات االســرت

ــا تحــت  ــك الحــرب عــرب تخفيه االإخــوان عــى تل

قطــري،  وتمويــل  بدعــم  الحقوقيــة  المظلــة 

ــّم  ي ت
ــىت ــة ال ــز االأوروبي ــك المراك ــة تل تكمــن أهمي

ــف  ــائها، لتكش نش ــل الإ ــاري العم ــاؤها أو الج إنش

ــة. ــك الجماع ــل تل ــاليب تحاي أس

ايــدة لبحــث آليــة  ف كمــا أّن هنــاك أهميــة مرت

رهــاب  ف المراكــز المعنيــة بمكافحــة االإ تعــاون بــ�ي

ي 
ي وتلــك الجــاري إنشــاؤها �ف ي العالــم العــر�ب

�ف

أوروبــا، لمحــارصة تلــك التنظيمــات وعــى رأســها 

شيحة: البرلمان األوروبي استقى المعلومات في بيانه من مصادر 
إخوانية تستهدف اإلساءة لمصر وتشويه حالة حقوق اإلنسان

االإخــوان، وكشــف أالعيبهــا لــدرء خطرهــا عــن 

ــع. ــم أجم العال

وعــن اســتغالل االإخــوان للمنظمــات الحقوقية، 

عــن  للدفــاع  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  قــال 

ــاروق: إّن  ــد ف ــر ولي ي م
ــات �ف ــوق والحّري الحق

جماعــة االإخــوان تعتمــد باالأســاس عــى آليــة 

ــد مــن  ــة دائمــاً مــن أجــل كســب المزي المظلومي

الخــارج،  ي 
�ف أو  الداخــل  ي 

�ف ســواء  التعاطــف، 

ودائمــاً تســتغل المظلوميــة الحقوقيــة مــن أجــل 

عــالم  واالإ الدوليــة  المنظمــات  مشــاعر  إثــارة 

لمحاولــة فــرض قضايــا مــن وجهــة نظرهــم 

ــات أنهــم معارضــون، وأّن  ثب ــاً الإ وتســويقها دولي

ــة  ي رابع
ــاً �ف ــاه جميع ــاً ورأين ــه قانون ــم إثبات ــا ت م

ف  ف مــن المواطنــ�ي ف لالآمنــ�ي
ّ ويــع البــ�ي والنهضــة والرت

ــق الأنهــم  ــات وتلفي ــه االآن إل مالحق ــّم تحويل يت

معارضــون.

صحفــي  تريــح  ي 
�ف فــاروق،  وليــد  وأّكــد 

ــل  ــف مث ــه لالأس ــد«، أن ــدى البل ــاة »ص ــه قن نقلت

ــا إل  ــد طريقه ــب تج ــات واالأكاذي ــذه االختالق ه

عالم  التصديــق مــن قبــل المنظمــات الدوليــة واالإ

، مــا يدفعهــم، ليــس فقــط لتصديــق مــا  ي الغــر�ب

تطلقــه قيــادات وإعــالم االإخــوان، بــل يذهبــون 

إل أبعــد مــن مجــرّد التصديــق، ويصــل االأمــر إل 
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دعــم االإخــوان ودعــم مظلوميتهــم، ويمارســون 

ضغطــاً قويــاً داخــل الــدول الغربية مثــل بريطانيا 

ــة. ــات المتحــدة االأمريكي وفرنســا والوالي

االإخــوان  قيــادات  أّن  نعلــم  إننــا  وأضــاف: 

ي المنظمــات الحقوقيــة الدولية، ونتذكر 
متغولــة �ف

جيــداً أّن مراســىي العفــو الدوليــة يعتمــدون عــى 

ــون  ــا يكون ــاً م ــا، ودائم ــدار بياناته ص ف الإ ــل�ي مراس

القاهــرة،  أو  ســيناء  ي 
�ف ســواء  االإخــوان،  مــن 

واختيــار القيــادات والجماعــة الســفر واالســتقرار 

ــر  ــد أث ــا بالتأكي ي بريطاني
ــت �ف ــب ثاب ــاء مكت وإنش

« وعــى العفــو الدوليــة  ي سي ي �ب عــى شــبكة »�ب

ــاك. ــدة هن المتواج

ف بأننــا نخطــئ  وأوضــح أنــه »يجــب أن نعــرت

كل يــوم، الأّن إعالمنــا يخاطــب الداخــل، وال 

ــح منصــة  ــذي أصب ــة الخــارج ال ــم بمخاطب يهت

االإخــوان  الأّن  مــكان؛  كل  ي 
�ف لالإخــوان  داعمــة 

عنفهــم  عــن  الجميــع  إلهــاء  يحاولــون  االآن 

وإرهابهــم وتحويــل االأمــر إل أنهــم فصيــل 

معــارض يتعــرّض النتهــاكات، ولالأســف لديهــم 

عــى  تســاعدهم  ي 
الــىت الماليــة  مكانيــات  االإ

الحركــة خارجيــاً لنــرش االأكاذيــب ولتشــويه مــر 

ــاً«. دولي

وتابــع »مــن خــالل رؤيتنــا داخــل أروقــة االأمــم 

المتحــدة، نجــد أنهــم مقــّدرون جــداً، وأكاذيبهم 

وقصصهــم تجــد مــن يســمع ويصــدق ويدعــم، 

لــذا نحتــاج إل مزيــد مــن العمــل مــن أجــل 

ي الخــارج، ودائماً 
إجــالء الحقيقــة أمــام الجميــع �ف

ي 
مــا نــرى أننــا نســعى إل إصــالح الملــف الحقــو�ت

ي مــر مــن أجــل مســتقبل أفضــل، ونثمــن 
�ف

المجهــود المبــذول مــن قبــل الحكومــة المريــة 

ي تســتغل الملــف 
لمواجهــة جماعــة  االإخــوان الــىت

ــري  ــام الم ــض النظ ــل تقوي ــن أج ي م
ــو�ت الحق

ــه«. وتشــويه صورت

الــذي صــدر  ي  االأورو�ب لمــان  الرب تقريــر  وكان 

ي مــر 
مؤخــراً حــول االنتهــاكات الحقوقيــة �ف

ــى  ــوان ع ــم االإخ ــة تنظي ــى هيمن ــل ع ــرب دلي أك

المنظمــات الحقوقيــة، فقــد قــال رئيــس المنظمة 

ــيحة: إّن  ــام ش ــان عص نس ــوق االإ ــة لحق المري

ي اعتمــد عــى المنظمــات التابعــة  االتحــاد االأورو�ب

ــوق  ــّق حق ــة بح ــك جريم ــوان، وتل ــة االإخ لجماع

ــه. ي نفس ــان االأورو�ب لم ــان والرب نس االإ

ــار  ي حــوار مــع موقــع »أخب
وأضــاف شــيحة، �ف

اليــوم« المــري نُــرش يــوم 22 كانــون االأول 

( الجــاري:  إّن لديــه 3 مالحظــات حــول  )ديســمرب

، وهــي: االأول أنــه اســتند  ي لمــان االأورو�ب بيــان الرب

ومنظمــات  كيانــات  مصدرهــا  معلومــات  إل 

ــم يتواصــل مــع  ــه ل ــة أن ــة لمــر، والثاني معادي

ي مــر للتحقــق 
المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة �ف

مــن مــدى صحــة هــذه المعلومــات مــن عدمهــا، 

اختــّص  التقريــر  أّن هــذا  الثالثــة  والمالحظــة 

فــراج عنهــم، كمــا أنــه  أســماء بعينهــا طالــب باالإ

ــهود  ــة المش ــة المري ــة القضائي ــد المؤسس انتق

اهــة. ف ــدة والرف ــا بالحي له

ي التقريــر، وفــق 
وعمومــاً المعلومــات الــواردة �ف

شــيحة، »غــري صحيحــة وليســت موثقــة«، ومعىف 

ي اســتقاها مــن مصــادر  لمــان االأورو�ب ذلــك أّن الرب
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ســاءة للدولــة المريــة  إخوانيــة تســتهدف االإ

نســان فيهــا. وتشــويه حالــة حقــوق االإ

ــاعي  ــفت مس ــة كش ــوام طويل ــد أع االآن، وبع

المنظمــات  عــى  بالهيمنــة  االإخــوان  جماعــة 

الحقوقيــة، لنــرش أفكارهــا ومظلوميتهــا، لهــذا 

ي اتخــذت مــن 
مــن المحتمــل بعــد االإجــراءات الــىت

ــري عــى  ــة أن يطــرأ تغــري كب ــات أوروبي ــل جه قب

خريطــة المنظمــات الحقوقيــة، وأن توضــع تحت 

الرقابــة الرســمية، لــ�ي ال يتــّم اســتغاللها بشــكل 

ي تُعــىف بحقــوق 
ء لتلــك المنظمــات الــىت يــ�ي

ــان. نس االإ
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عيون اإلخوان ُتبصر انتهاكات 
حقوق اإلنسان طالما ليست من 

أردوغان

ن مؤخراً ما أث�ي داخل تركيا من قبل  تجاهلت جماعة الإخوان المسلم�ي
المعارضة، ثم أقرّت به السلطة، من تفتيش المعتقالت عاريات داخل 

ن ومتكرر، فقد أفادت إحدى الضحايا بأنها تعرّضت  ي إجراء مه�ي
السجون، �ن

ن فيه عىل الوقوف والجلوس دون مالبس  لذلك النوع من التفتيش الذي يُج�ب
ة سجنها، كلما انتقلت من سجن إل آخر. أربع مّرات خالل ف�ت

رحاب عليوة
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ــه  ــا تّدعي ــع م ــض م ــة المتناق ــّرف الجماع وت

نســان ليــس بالجديــد،  مــن الدفــاع عــن حقــوق االإ

بمــا  تكتفــي  ال  عالميــة  االإ وأبواقهــا  فالجماعــة 

كي القمعــي نحــو 
ــرت ــس ال ــه نظــام الرئي ــوم ب يق

معارضيــه، وحمــالت االعتقــال الواســعة، بــل هي 

ي الداخل 
ي الدفــاع عن صوالتــه وجوالتــه �ف

توغــل �ف

ي 
ــة، �ف ــه بالخليف ــن وصف ــوّرع ع ــارج، وال تت والخ

ــة أو عــرب وســائلها. ــث الجانبي االأحادي

أدبيــات  ي 
�ف تتطلــب  ال  الخليفــة  وصــورة 

ــل أن  ــة، ب ــدل والحكم ــم بالع ــة أن يتس الجماع

ــا،  ــش بأعدائه ــتطيع البط ــول تس ــداً ط ــك ي يمل

ــا  ــف مناهجهــا وينتقــد أســاليبها، م ــا يخال وكّل م

ــات  ي أدبي
نســان« �ف ــد أّن مفهــوم »حقــوق االإ يؤك

الجماعــة ليــس موجــوداً مــن االأســاس، ويتــّم 

اســتدعاؤه لالســتعمال وقــت الحاجــة، ضمــن 

ر  ّ ــرب ــة ت ــو: أّن »الغاي ــع ه ي واس
ــا�ت ــوم براغم مفه

الوســيلة«.

ي كانــت تهاجــم 
لــذا، فــإّن أبــواق الجماعــة الــىت

ــت  ــا، خرج ي ليبي
ــري �ف ــل الم ــار التدخ ــل نه لي

ــّض  ، وتغ كي
ــرت ــل ال ــل للتدخ ــارك وتهل ر وتب ّ ــرب لت

الطــرف عّمــا تســبب فيــه ذلــك التدخــل مــن 

فقــد  آخــر،  تدخــل  أّي  يضاهيهــا  ال  ويــالت، 

والمقاتلــون  المســلحة  الميليشــيات  تســببت 

ي 
ــا �ف ي ليبي

ــا �ف ــم تركي ــت به ــن زج ــوريون الذي الس

نــزوح االآالف مــن العائــالت.

ات الشــهادات الموثقــة تعــّج بهــا وســائل  عــرش

ــن  ــري أ� م ــن تهج ــت ع ن نرت ــع االإ ــار ومواق االأخب

قبــل تلــك الميليشــيات واالســتيالء عــى منازلهــا 

تــاوات  االإ عــن  فضــالً  الميليشــيات،  ف  لتســك�ي

القنــوات  لكــّن  والنهــب،  الرقــة  وعمليــات 

ــك  ــم تتطــّرق إل تل ــة ل المحســوبة عــى الجماع

ــن  ــع ع ــل عــى العكــس راحــت تداف ــع، ب الوقائ

ــل. ــك التدخ ذل

امــن مــع  ف ، بالرت ي
ي كانــون االأول )ينايــر( المــا�ف

و�ف

ف إل ليبيــا، خرجــت  ف الســوري�ي توافــد المقاتلــ�ي

ي تبــّث مــن تركيــا 
منابــر االإخــوان التحريضيــة الــىت

كي إرســال جنــود 
ر محــاوالت الرئيــس الــرت ّ لتــرب

ي 
ف أّن هــذا التدخــل يأ�ت أتــراك إل طرابلــس، زاعمــ�ي

ــم  ــة منه ي محاول
، �ف ي ــىب ــعب اللي ــة الش ي مصلح

�ف

للدفــاع عــن إرهــاب أردوغــان، وكان مــن أبــرز مــن 

ــذي  ف مطــر، ال دافــع عــن إرهــاب أردوغــان معــرت

زعــم أّن محــاوالت أردوغــان للتدخــل العســكري 

ــياً  ، متناس ف ــ�ي ــاء الليبي ــن دم ــدف لحق ــا ته ي ليبي
�ف

ــم  ــو دع ــان ه ــاوالت أردوغ ــن مح ــدف م أّن اله

ــا  ــس، بحســب م ي طرابل
ــة �ف رهابي الميليشــيات االإ

ــة. ــدة الوطــن المري ــه جري أوردت

صورة الخليفة ال تتطلب في أدبيات الجماعة أن يتسم بالعدل 
والحكمة، بل أن يملك يدًا طولى تستطيع البطش بأعدائها، وكل ما 

يخالف مناهجها وينتقد أساليبها
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ي حمــزة 
ــق القيــادي االإخــوا�ف وآنــذاك أيضــاً، عّل

بــش منــه أعّكــره«،  زوبــع قائــالً: »البحــر الــىي مرش

ض،  وتركيــا نزلــت إل الملعــب رســمياً، ومــن يعــرت

قائــالً:  وتابــع  تركيــا...  ي 
يــال�ت أن  عليــه  فــإّن 

تلــك  تقتــر  وال  أجــوال«.  جــاب  »أردوغــان 

ي تركيــا بفعــل 
الرؤيــة عــى االإخــوان المتواجديــن �ف

ــب  ــن صل ــي ضم ــن ه كة، ولك ــرت ــة المش المنفع

التنظيــم الــذي ينبهــر بمــا يصنعــه أردوغــان، 

ــه. ــراك ومعارضي ــاب االأت ــى رق ــو كان ع ــىت ل ح

ــي(  ــمها الحقيق ــس اس ــود )لي ــم محم ــول ري تق

لـ»حفريــات«: كنــت ذات مــرّة مرتبطــة بشــاب مــن 

، عقــب  ف ف عــن جماعــة االإخــوان المســلم�ي المنشــق�ي

ي )ينايــر( 20١١، ثــّم انقطعــت بنــا 
ثــورة كانــون الثــا�ف

ي 20١9 كأصدقــاء، 
ي العــام المــا�ف

الســبل والتقينــا �ف

بــه  يقــوم  مــا  بــكّل  منبهــراً  وتحدثنــا، الأجــده 

ي 
ــه �ف ــذي يمارس ــع ال ر القم ّ ــرب ، وي كي

ــرت ــس ال الرئي

حــق شــعبه، واعتقالــه آالف النشــطاء، عــى اعتبــار 

ــا وقــع  ــه كم ــك، فســيقع ل ــم يفعــل ذل ــه إن ل أن

. ــد مــرسي للرئيــس المــري الســابق محّم

المجــال  ي 
�ف تعمــل  وهــي  ريــم،  وتابعــت 

: إّن ذلــك الشــخص نفســه يظــل ينتقد أي  ي
الثقــا�ف

ي مــر 
نســان �ف انتهــاكات قــد تحــدث لحقــوق االإ

ر ذاتــه من  ّ ي أي دولــة أخــرى، وال يســوق المــرب
أو �ف

ة  ــري ــقط... مش ــك كي ال يس ــل ذل ــام يفع أّن النظ

ريم محمود: إّن ذلك الشخص نفسه يظل ينتقد أّي انتهاكات قد 
تحدث لحقوق اإلنسان في مصر أو أي في دولة أخرى، وال يسوق 

المبرر ذاته من أّن النظام يفعل ذلك كي ال يسقط
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إل أنهــا أدركــت تناقــض الجماعــة وعنارصهــا 

والمتأثريــن بفكرهــا، حــىت لــو لــم يعــودوا عنــارص 

ــة. تنظيمي

انتهاكات حقوق اإلنسان في 
تركيا

ي تســجل انتهــاكات 
وتُعــّد تركيــا مــن الــدول الــىت

نســان وقمــع الحّريــات، وكان  مرتفعــة لحقــوق االإ

ي قــد وّجــه أّول مــن أمــس إنــذاراً  االتحــاد االأورو�ب

ي ذلــك الشــأن.
إل تركيــا �ف

الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  تقريــر  وبحســب 

نســان خــالل العــام 20١9،  يرصــد حالــة حقــوق االإ

ف  ف الحقيقيــ�ي فــإّن »حملــة القمــع ضــد المعارضــ�ي

ف اســتمرّت عــام 20١9؛ عــى الرغــم من  ضــ�ي والمفرت

ف  ي اســتمرت عامــ�ي
ي البــالد الــىت

أّن حالــة الطــوارئ �ف

ي تمــوز )يوليــو( 20١8. وقــد احُتجــز آالف 
انتهــت �ف

ي  االأشــخاص رهــن االعتقــال المطــّول والعقــا�ب

الســابق للمحاكمــة، غالبــاً بــدون أي أدلــة موثــوق 

ــا  ف به ــرت ــري مع ــم غ ــم جرائ ــى ارتكابه ــا، ع به

.» ــدولي ــون ال بموجــب القان

وأضــاف التقريــر: وقــد ُفرضــت قيــود شــديدة 

ــلمي،  ــع الس ــري والتجّم ــة التعب ــي حّري ــى حّق ع

منتقديــن  ُعــّدوا  الذيــن  االأشــخاص  وتعــرّض 

للحكومــة الحالية ـ ال ســّيما الصحفيون والنشــطاء 

ــان  نس ــوق االإ ــن حق ــون ع ــيون والمدافع السياس

ـ لالعتقــال، أو واجهــوا تهمــاً جنائيــة ملفقــة. 

ــت الســلطات حظــر المظاهــرات بصــورة  وواصل

وريــة  الرف غــري  القــوة  واســتخدام  تعســفية، 

والمفرطــة لتفريــق االحتجاجــات الســلمية. وقــد 

وردت أنبــاء تتســم بالمصداقيــة حــول التعذيــب 

ف  واالختفــاء القــري. وأعــادت تركيــا قــراً الجئــ�ي

ــن  ــدداً م ــتضيف ع ــت تس ف ظل ــ�ي ي ح
، �ف ف ــوري�ي س

ــة أخــرى. ف يفــوق مــا تســتضيفه أّي دول ــ�ي الالجئ
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ازدواجية اإلخوان واعتالل 
الميزان في قضايا حقوق 

اإلنسان

ي صّدعت بها جماعة الإخوان رؤوس الناس 
عىل الرغم من الشعارات الرنانة ال�ت

نصاف والستقامة  اهة والعدالة والإ ن ن عاماً، فيما يتعلق بال�ن منذ أك�ش من تسع�ي
ي للجماعة 

والمصداقية، إل أّن ممارساتها عىل الأرض تكشف النهيار الأخال�ت
ي ظلت منذ تأسيسها عام 1928 تحتكم لالأيديولوجيا الضيقة، وتكيل 

ال�ت
، بحسب مصالحها وهوى أجندتها السياسية. وأما الدين فمنها براء. ن بمكيال�ي

 خلدون الشرقاوي
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ســالم  ــارات االإ ــو أّن الجماعــة تحتكــم العتب ول

ــف  ي ــوي الرش ــث النب ــت بالحدي ــة، لعمل الحقيقي

ــروى  ــث ي اهــة، حي ف ــار عمــل للرف ــذي يعــد معي ال

ــاَل رســول هللا صــى  ــال: َق ــرة أنــه َق ي ُهريْ عــن أ�بِ

 ِ
ف
ْ ي َعــ�ي

هللا عليــه وســلم: »يُْبــِرُ أَحُدُكــُم اْلَقــَذاَة �ف

ــِه«.  ي َعْين ِ
ــْذَع �ف ــَ� اْلِج ــِه، َويَْن أِخي

ــى  ــا ع ــوان الدني ــة االإخ ــم جماع ــاذا تقي فلم

ي 
نســان �ف مــا تزعــم أنــه انتهــاكات لحقــوق االإ

مــر، مثــالً، وال تشــري إل تلــك االنتهــاكات، ومــا 

ي قطــر وتركيــا وإيــران. لمــاذا 
هــو أفظــع منهــا �ف

ف االآخريــن وال تــرى الجــذع  ي عــ�ي
تبــر القــذاة �ف

ء  الــذي تختــىب الديــن  ي عينهــا. أهــذا هــو 
�ف

وراءه، وتســرت بــه عيــوب خطابهــا المثقــوب 

باالأباطيــل؟

ي 
باطيــل، نفــى مصــدر أمــىف ي ســياق هــذه االإ

و�ف

مــري، مؤخــراً، مــا يتــم تداولــه من قبــل جماعة 

»المنظمــات  وبعــض   » ف المســلم�ي »االإخــوان 

ادعــاءات بوجــود عقــاب  لهــا« مــن  المواليــة 

ــجون. ــد الس ــل أح ــي داخ جماع

ي هــذا 
وأكــد المصــدر أّن مــا يتــم تداولــه �ف

ــت  ــا نقل ــة«، كم ــن الصح ــاً م ــار تمام ــأن »ع الش

ــد. ــدى البل ــن »ص ــوم« ع ــيا الي »روس

وأوضــح المصــدر أّن »مــا تــم تداولــه مــن 

ي إطــار نهــج 
ي �ف

ي هــذا الصــدد يــأ�ت
ادعــاءات �ف

ي نــرش االأكاذيــب 
رهابيــة �ف جماعــة االإخــوان االإ

ــام«. ــرأي الع ــب ال ــة لتألي ي محاول
ــائعات �ف والش

الكيل بمكيالين

ــدول  ــة ال ــا قائم ــدرت تركي ــل، تص ي المقاب
�ف

نســان،  ي يتعرض شــعبها النتهــاك حقوق االإ
الــىت

ــرأ أو يشــاهد أي  ــم يســمع أو يق ــّن أحــداً ل لك

عالميــة االإخوانيــة  تقريــر صــادر عــن المنابــر االإ

ي تمولهــا قطــر، يقــول كلمــة بخصــوص 
الــىت

هــذا الملــف، لكــن تلــك المنابــر الموتــورة 

ــا  ــا، فإنه ــدى خصومه ــأ ل ــي رأت أي خط إن ه

ــم حــىت  ــري والتضخي ــه أدوات التكب تســلط علي

ــة،  ــه بقــوة إشــاعاتها الشــيطانية إل قضي تحول

لكنهــا قضيــة منتفخــة بالهــواء، �عــان مــا 

تتــالسش أمــام دبــوس صغــري يثقــب جعبــة 

ــب. االأكاذي

وتشــري إحصــاءات المحكمــة االأوروبيــة لحقــوق 

ــن  ة م ــا�ش ــادة الع ــا الم ــاك تركي ــان إل انته نس االإ

ــة  ــان الخاص نس ــوق االإ ــة لحق ــة االأوروبي االتفاقي

بحمايــة حريــة الفكــر والتعبــري عــن الــرأي خــالل 

ــة. 40 دعــوى قضائي

لماذا تقيم جماعة اإلخوان الدنيا على ما تزعم أنه انتهاكات لحقوق 
اإلنسان في مصر وال تشير إلى ما هو أفظع منها في قطر وتركيا 

وإيران؟
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وفيمــا يخــص انتهــاك بنــود مختلفــة مــن المادة 

ــة،  ــة العادل ــق المحاكم ــة بح ــة المتعلق السادس

ــة.  ــع 53 إدان ــة بواق ــة الثاني ــا المرتب ــت تركي احتل

ــاك  ــث انته ــن حي ــة م ــا القائم ــا تصــدرت تركي كم

نســان خالل  مــواد االتفاقيــة االأوروبيــة لحقــوق االإ

ــة. ١40 دعــوى قضائي

ومنــذ محاولــة االنقــالب اعتقلــت الســلطات 

ف  ف والموظف�ي ات االآالف من العســكري�ي كيــة عرش الرت

ف والقضــاة، بدعــوى  ي القطــاع العــام والمدرســ�ي
�ف

ــن  ــن رجــل الدي ــح هللا غول ــة فت ــم لجماع انتمائه

ي الواليــات المتحــدة.
المقيــم �ف

أين المشاعر الحقوقية الملتهبة 
للجماعة؟

ي 
ة وفــاة نحــو 200 شــخص �ف وشــهدت تلــك الفــرت

ظــروف مشــبوهة، أو تحــت التعذيــب، أو بســبب 

ــرار  المــرض جــراء ظــروف الســجون الســيئة، وف

ــر  ات االآالف إل خــارج البــالد، وفــق التقاري عــرش

ــة ومنهــا  تهــا المنظمــات الدولي ي نرش
ــىت ة ال االأخــري

تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة.

ــة  ــة لجماع ــة الملتهب ــاعر الحقوقي ــن المش فأي

االإخــوان، أم أّن هــؤالء الضحايــا عــى مذبــح 

ــان  نس ــف االإ ــن صن ــوا م ــان ليس ــة أردوغ الخليف

ــة؟ ــواق الجماع ــه أب ــاً( عن ــع )كذب ــذي تداف ال

ــاء  ــة الجماعــة، ومحــج زعم ــران، ربيب ي إي
ــا �ف أم

ــوق  ي مجــال حق
ــران �ف ــإّن ســجل طه االإخــوان، ف

نســان حافــل باالنتهــاكات، حيــث أفــاد تقريــر  االإ

باســتمرار  إيــران،  حــول  االأمريكيــة  للخارجيــة 

ي المميــت 
االعتقــاالت التعســفية والقمــع الوحــ�ش

نظــم  غيــاب  ظــل  ي 
�ف االتصــاالت،  وقطــع 

ــب  ــاة، بحس ــبة الجن ــفافة لمحاس ــات ش وتحقيق

موقــع »الحــرة«.

التقريــر،  مــن  الســادس  للفصــل  ووفقــاً 

ــبب  ــا بس ــة مواطنيه يراني ــة االإ ــتهدف الحكوم تس

ــرأي  ــة ال أنشــطتهم الســلمية وممارســتهم لحري

والتعبــري والمعتقــد. ومنــذ نيســان )أبريــل( 2020، 

ي 
ف �ف ف رأي معتقلــ�ي هنــاك أكــرش مــن 500 ســج�ي

ــاً، أّن  ــر، أيض ــذي ذك ــر ال ــب التقري ــران، حس إي

االإجــراءات ال تفــي عــادة بالمعايــري القانونيــة 

امــات الدوليــة لضمــان محاكمــات عادلــة،  ف وااللرت

المشــورة  الحصــول عــى  ي ذلــك منــع 
بمــا �ف

ــة  ــة لحماي ــود المبذول ــة الجه ــة، وعرقل القانوني

اســتهداف  عــن  فضــالً  الفرديــة،  الحريــات 

نســان  االإ حقــوق  ي 
�ف ف  المتخصصــ�ي ف  المحامــ�ي

. بشــكل مبــا�ش

لماذا تبصر »الجماعة« القذاة في عين اآلخرين وال ترى الجذع في 
عينها. أهذا هو الدين الذي تختبىء وراءه، وتستر به عيوب خطابها 

المثقوب باألباطيل؟
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، ولــو  فهــل صــدر عــن منابــر االإخــوان مــا يشــري

عرضــاً، إل هــذه االنتهــاكات، أم أّن أبصارهــا 

ــذاة؟! ــة إل الق فقــط مصوب

االنتهاكات الحقوقية في قطر

ي قطــر 
ي ال تتوقــف �ف

ــىت ــاكات ال ــا عــن االنته وأم

ــا  ــة وأبواقه ــر الجماع ــال مناب نســان، ف لحقــوق االإ

ي 
ونيــة، وال قنــاة »الجزيــرة« الىت لكرت وميليشــياتها االإ

تزعــم الــرأي والــرأي االآخــر، تتحــدث بحــرف عــن 

ــن  ــة »هيوم ــا منظم ي وثقته
ــىت ــاكات ال هــذه االنته

ي التقريــر العالمــي 2020، وأكــدت 
رايتــس ووتــش« �ف

ــي  ــوء وعديم ي اللج ــىب ــن وطال ــال الوافدي أّن العم

ســاءة  ي قطــر ظلــوا عرضــة لالإ
الجنســية والنســاء �ف

ي 
ــىت ــدة ال ــح الجدي ف واللوائ ــ�ي ــم القوان ي 20١9 رغ

�ف

تهــدف إل حمايــة الحقــوق بشــكل أفضــل.

ي 
ي للمنظمــة بأنــه �ف

و�ف لكــرت وأفــاد الموقــع االإ

يــن االأول )أكتوبــر( 20١9، أعلنــت الحكومــة  ترش

ــة عــن إصالحــات مهمــة تســمح للعمــال  القطري

البــالد  بتغيــري وظائفهــم ومغــادرة  الوافديــن 

ــارص  ــي العن ــل، وه ــب العم ــة صاح دون موافق

ات  ــط تأشــري ــذي يرب ــة ال الرئيســية لنظــام الكفال

ي 
والــىت عملهــم  بأصحــاب  الوافديــن  العمــال 

مّكنــت مــن إســاءة معاملة العمــال واســتغاللهم. 

ــون  ي كان
ــات �ف ــذ االإصالح ــع تنفي ــن المتوق كان م

ــاك  ــدو أّن هن ــك، يب ــع ذل ــر( 2020. م ي )يناي
ــا�ف الث

أن  يمكنهــا  الكفالــة  نظــام  ي 
�ف أخــرى  عنــارص 

ــى  ــيطرة ع ــض الس ــل بع ــاب العم ك الأصح ــرت ت

ــال. العم

رغــم  لجــوء  ي  طالــىب أيضــاً  قطــر  وطــردت 

ي 20١8، وظلــت عائــالت 
ــون للجــوء �ف وضعهــا قان

بأكملهــا ُســِحبت منهــا الجنســية بشــكل تعســفي 

نســان  االإ حقــوق  مــن  محرومــة   ،١996 منــذ 

ــتعادة  ــة الس ــبل واضح ــود س ــية دون وج الرئيس

الملغــاة. جنســيتها 

ويتابــع تقريــر »هيومــن ورايتــس ووتــش«: ظل 

ــران،  ة الغف ــري ــن عش ــية م ــي الجنس ــراد عديم أف
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الذيــن ســحبت الســلطات الجنســية القطريــة 

ف  تعســفياً منهــم منــذ أكــرش مــن عقــد، محرومــ�ي

ي العمــل، والحصول عــى الرعاية 
مــن حقوقهــم �ف

الصحيــة، وتلقــي التعليــم، والــزواج، وإنشــاء 

أ�ة، والتملــك، فضــالً عــن حريــة التنّقــل، ولــم 

ــح وضعهــم. فم قطــر بتصحي ــرت تل

البحــث  إدارة  هــددت   ،20١9 عــام  وطــوال 

ف 
ْ والمتابعــة التابعــة لــوزارة الداخليــة شــخَص�ي

حيــل مــراراً الأســباب غامضــة، رغــم رغبتهمــا  بالرت

ــون 20١8. ــب قان ــوء بموج ــب اللج ــة بطل المعلن

ق  وقــال مايــكل بَْيــج، نائــب مديــرة قســم الــرش

رايتــس  هيومــن  ي 
�ف أفريقيــا  وشــمال  االأوســط 

ف  ي القوانــ�ي
ووتــش: »تمــّرر قطــر بشــكل اســتعرا�ف

العمــال  حقــوق  لحمايــة  المصممــة  واللوائــح 

ف عــى الــورق، لكــن دون تنفيــذ فعــال  والالجئــ�ي

ــن  ف ثم ــ�ي ــذه القوان ــاوي ه ــارم، ال تس ــاذ ص وإنف

الحــرب المكتوبــة بــه ويبقــى النــاس عرضــة لســوء 

. ال يمكــن لقطــر أن تّدعــي  المعاملــة الخطــري

م  نســان بينمــا ال تحــرت أنهــا تدافــع عــن حقــوق االإ

ســحبت  ي 
الــىت كتلــك  المجتمعــات،  معانــاة 

جنســيتها«.

ــواق االإخــوان عــن هــذه  ــاذا ال تتحــدث أب فلم

عــاً  االنتهــاكات، أم أّن الحديــث عنهــا محــرم �ش

ي 
ي الجماعــة الــىت

بحســب فتــاوى فقهــاء الظــالم �ف

مــارات  ف الهجــوم عــى مــر والســعودية واالإ تجــري

ــن، وتمنعــه عــى قطــر. فــأي »إســالم«  والبحري

هــذا الــذي تزعمــه الجماعــة، وأي عــدل وأي حــق 

وأي إنصــاف تتســرت بــه؟
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اإلخوان وأكذوبة حقوق 
اإلنسان: كيف ابتلع الغرب 

الُطعم؟

ي الغرب، 
ي صناعة صورة ذهنّية عن أنفسهم �ن

نجح الإخوان المسلمون �ن
، وعىل رأسها؛  ي ي يؤمن بها الرأي العام الغر�ب

منسوجة من القيم والمبادئ ال�ت
. سالم المعتدل، والتعايش الدولي نسان، والإ الديمقراطية، وحقوق الإ

 حامد فتحي
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ولــم تكتمــل هــذه الصــورة إال عــرب حمــالت 

الخصــوم،  صــورة  تشــويه  مــن  ممنهجــة 

ــرب  ــة، ونجــح االإخــوان ع ــة العربي ــن االأنظم م

ــب  ف النخ ــ�ي ــع ب ــف واس ــب تعاط ي كس
ــك �ف ذل

عالمّيــة الغربّيــة،  االأكاديمّيــة والسياســّية واالإ

ي 
الــىت الغربيــة،  االأبحــاث  مراكــز  إّن  حــىت 

ي تصدير 
شــد بهــا صنــاع القــرار، نجحــت �ف يسرت

 ، ي فكــرة تــرى أّن الحــّل الوحيــد للعالــم العــر�ب

باالإخــوان  الحكــم  أنظمــة  اســتبدال  هــو 

المتنامــي،  رهــاب  االإ لمواجهــة   ، ف المســلم�ي

وإصــالح المنطقــة.

؛ تُرجمــت  ي وعقــب أحــداث الربيــع العــر�ب

ف دعــم الغــرب  هــذه الصــورة إل واقــع، حــ�ي

ي عــّدة 
بقــوة تصعيــد االإخــوان لســّدة الحكــم �ف

الســبب  ذلــك  يكــون  أن  دون  عربيــة،  دول 

ــأت هــذه  ــة ارت الوحيــد، فهنــاك مصالــح غربي

الــدول أّن وصــول االإخوان للســلطة ســيضمنها 

ــوة. بق

، خاصــة  ي
وع االإخــوا�ف وعقــب هزيمــة المــرش

ــدول  ــن ال ي مــر، وتضام
ــو �ف ــورة 30 يوني ــد ث بع

مــارات  االإ رأســها  وعــى  العربيــة،  الوطنيــة 

ي مــر، 
�ف الوطنيــة  الدولــة  مــع  والســعودية، 

لجــأ االإخــوان إل صنــع مظلوميــة دوليــة، لحشــد 

ي 
ــر �ف ــرأي العــام المؤث ، خاصــة ال ي النفــوذ الغــر�ب

ي تصــّدت الأطماعهــم.
ــىت ــدول ال ــا، ضــّد ال أوروب

هل يؤمن اإلخوان بحقوق 
اإلنسان؟

الذيــن  ف  المســلم�ي االإخــوان  أّن   ّ الجــىي مــن 

يكّفــرون المختلــف معهــم، ويســتبيحون دمــه، ال 

نســان،  ي مفهــوم حقــوق االإ
يؤمنــون بــأّي شــكل �ف

على مستوى التنظير؛ لم تصدر دراسة واحدة عن أّي من منّظري 
اإلخوان تؤّسس لمفهوم حقوق اإلنسان، بمعناه الحديث الذي 

يتشدقون به، ويهاجمون به خصومهم 

رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان، سعيد عبد الحافظ



39

ة؟
قي

قو
لح

ت ا
ظما

من
 ال

لى
ة إ

اع
جم

 ال
ت

سلل
ف ت

كي
ن: 

سا
إلن

ق ا
قو

وح
ن 

خوا
اإل

عــالن العالمــي  ي االإ
ي أكمــل صــوره �ف

الــذي تجــّى �ف

نســان. لحقــوق االإ

ي محاكمــة قتلــة فــرج فــودة، قــال 
ي شــهادته �ف

و�ف

ــوان،  ي االإخ ــاد�ي ــد قي ، أح ــزالي ــد الغ ــيخ محم الش

ــدم  ــاح ال ــوا شــخصاً مب ــم قتل ــة: »إنّه عــن القتل

ومرتــداً، وهــو مســتحق للقتــل، ففــرج فــودة 

ــد  ــد، والمرت ي حكــم المرت
ــه كان �ف ــه وفعل بمــا قال

ــن  ــؤول ع ــو المس ــر ه ــدم، وولي االأم ــدور ال مه

ي ينبغــي أن يحاســب 
تطبيــق الحــّد، والتهمــة الــىت

ي القفــص ليســت هــي 
عليهــا الشــباب الواقفــون �ف

ي 
ــلطة �ف ــى الس ــات ع ــي االفتئ ــا ه ــل، وإنم القت

ــق الحــد«. تطبي

ويقــول رئيــس مؤسســة ملتقــى الحــوار للتنميــة 

ي مــر، ســعيد عبــد الحافــظ: 
نســان �ف وحقــوق االإ

»تقــوم مرجعيــة جماعــة االإخــوان الفكريــة عــى 

ي إقامــة دولــة الخالفــة، 
وع أممــي، يتلخــص �ف مــرش

ي ال تعــرف دســتوراً، ســوى شــعارهم القــرآن، 
الــىت

بالجيــوش  فــون  يعرت وال  هم،  تفســري بحســب 

النظاميــة، فهــم لديهــم كتائبهــم وميليشــياتهم 

الخاصــة«.

ي حديثه لـــ »حفريات«: 
ويتابــع عبد الحافــظ، �ف

وال  بالتنــّوع،  ف  يعــرت ال  وع  المــرش »هــذا 

ــة  ــة الديني ــتغالل الهوي ــى اس ــوم ع ــر، ويق االآخ

اً، ومبدؤهــم  ف ســالم(، باعتبــاره كائنــاً متمــري )االإ

، وهــذه  ف المســلم�ي لخليفــة  والطاعــة  الســمع 

التنــوع  فكــرة  مــع  تتناقــض  االأمميــة  الفكــرة 

والتســامح والقبــول باالآخــر، وفكــرة المواطنــة 

أّي  ي 
�ف والواجبــات  للحقــوق  مناطــاً  باعتبارهــا 

ــة، وأيديولوجيتهــم تتناقــض مــع المفاهيــم  دول

ي يدعونهــا«.
الحديثــة الــىت

االإخــوان  لــدى  الحقــوق  مفهــوم  ويقتــر 

عــى التنديــد بمــن يطيــح مخططاتهــم، ولذلــك 

ي تخلــص شــعوبها منهــم، 
يهاجمــون الــدول الــىت

االعتقــاد،  حريــة  مــن  نســان؛  االإ حقــوق  أمــا 

، وحقــوق  ، والحــّق الســياسي وحريــة التعبــري

ــم. ــا لديه ــة له ــال مكان ــرأة، ف ــل والم الطف

وكشــفت التجــارب السياســية لالإخــوان، قديمــاً 

ي حكمهــا 
وحديثــاً، عــن ذلــك؛ ففــي الســودان الــىت

، لمــدة ثالثــة عقــود،  ي
نقــاذ االإخــوا�ف نظــام االإ

 ، ف ــ�ي ــّق المدني ــرب بح ــم ح ــري جرائ ــب البش ارتك

ــاب،  ره ــم االإ ي دع
ــورّط �ف ، وت ف ــ�ي ــّق المعارض وبح

حــىت جلــب عــى البــالد عقوبــات دوليــة تســببت 

أجيــال  مســتقبل  الشــعب، وضيــاع  إفقــار  ي 
�ف

ــن  ــن ضم ــة، م ــوق اقتصادي ــي حق ــدة، وه عدي

ــان. نس ــوق االإ حق

الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ لـ«حفريات«: صّور اإلخوان 
أنفسهم على أّنهم ضحايا األنظمة العربية الديكتاتورية، وأرادوا 

بذلك طمأنة الغرب بأّنهم تيار ديمقراطي 
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ــرة  ــرف فك ــة، تح ي الجماع
ــا�ف ــودة إل م وبالع

ي طالــت كّل مــن كان عقبــًة أمــام 
االغتيــال، والــىت

وعهــم، الــذي يهــدف إل الســيطرة عــى  مرش

الوســائل،  بــكّل  العربيــة،  الــدول  ي 
�ف الســلطة 

وصــوالً إل حلــم أســتاذية العالــم، وهــي أحــالم 

لــن تتحقــق دون ســفك الدمــاء، ويحفل ســجلهم 

بجرائــم اغتيــاالت، ســلبوا فيهــا أهــم حقــوق 

ــاة. نســان، وهــو حــّق الحي االإ

ي 
ي الخازنــدار، عــام ١948، و�ف

وبدايــًة بالقــا�ف

ي 
العــام نفســه رئيــس وزراء مــر، النقــراسش

ي معظــم االأقطــار 
باشــا، مــروراً بســجل حافــل �ف

هــو  اغتياالتهــم،  أشــهر  وحديثــاً  العربيــة، 

ي 
ــركات، �ف ــام ب ــري، هش ــام الم ــب الع النائ

20١5، أّكــد االإخــوان أّن أيديولوجيتهــم تخّولهــم 

ــان. ــى أّي إنس ــوت ع ــاة أو الم ــم بالحي الحك

ــة  ــدر دراس ــم تص ، ل ــري ــتوى التنظ ــى مس وع

ــس  ــوان تؤّس ــري االإخ ــن منّظ ــن أّي م ــدة ع واح

نســان، بمعنــاه الحديــث  لمفهــوم حقــوق االإ

الــذي يتشــدقون بــه، ويهاجمــون خصومهــم مــن 

خاللــه، بــل يلجــؤون الآليــات عــّدة تُفــرغ حقــوق 

نســان مــن جوهرهــا، مثــل دفاعهــم عــن حــّد  االإ

ــك. ــري ذل قاق، وغ ــرت ــرّدة، واالس ال

األدوات الديمقراطية 

ة  ولــم يكــن االإخــوان ليكســبوا مكانتهــم الكبــري

ســالم المعتــدل، لــو  ف لالإ ي الغــرب، كممثلــ�ي
�ف

خاطبــوا الغــرب بمثــل مــا يعتقــدون، ولذلــك 

؛ االأول يحمــل قيمهــم الحقيقــة،  ف يتبنــون خطابــ�ي

ــم  ــاءة القي ــف عب ي يلتّح
ــا�ف ، والث ف وهــو للمســلم�ي

ــرب. ــه الغ ــون ب ــانية، ويخاطب نس االإ

مرشد اإلخوان، محمد بديع، يف لقاء مع السفرية األمريكية يف مرص، عام 2011
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ي 
»�ف الحافــظ:  عبــد  ســعيد  ذلــك  ويوضــح 

ــن  ــدون أّن م ــة يعتق ــة الخالف ــة دول ــبيل إقام س

المســموح إزهــاق االأرواح، واالســتيالء عــى أمــوال 

، ويحللــون كّل مــا يقومــون بــه مــن أفعــال  الغــري

ي يتحدثــون 
يعــة الــىت تخالــف القانــون، بــل والرش

ــا«. عنه

ويــردف رئيــس مؤسســة ملتقــى الحــوار للتنميــة 

ي الوقــت نفســه، 
نســان، قائــالً: »�ف وحقــوق االإ

للتــوّدد  الديمقراطيــة  االأدوات  يســتخدمون 

ي إضفــاء 
والتواصــل مــع االآخريــن، لمســاعدتهم �ف

أفعالهــم  عــى  وحقوقيــة  ديمقراطيــة  مظّلــة 

؛  ف المخالفــة للقانــون، ولذلــك فــإّن لهــم خطابَــ�ي

للغــرب،  ي 
والثــا�ف ســالمية،  االإ للشــعوب  االأول 

واالأخــري يلتحــف عبــاءة الديمقراطيــة وحقــوق 

نســان«. االإ

والســلوك االزدواجــّي ليــس حكــراً عــى هــذه 

ــة،  ــات الجماع ــبغ كّل سياس ــكاد يُس ــل ي ــة، ب القضي

ف وصــل محمــد مــرسي إل منصــب رئاســة  وحــ�ي

ــل  ــب إ�ائي ــام 20١2، خاط ــر، ع ي م
ــة �ف الجمهوري

بــكّل وّد وألفــة، مؤكــداً عــى رعايــة أمنهــا، بينمــا كان 

مــرسي ذاتــه يهاجــم إ�ائيــل قبيــل ذلــك بســنوات.

ومــن المثــري للســخرية أن يؤســس االإخــوان 

اســم  تحمــل  نســان،  االإ لحقــوق  مؤسســة 

نســان«، ويكــون  »مؤسســة عدالــة لحقــوق االإ

الرئيــس  برعايــة  وتحظــى  إســطنبول،  مقرهــا 

، أردوغــان، ونظامــه، الــذي يرتكــب جرائــم  كي
الــرت

يوميــة بحــّق االأتــراك، وكان آخرهــا جريمــة تعريــة 

ي الســجون، وإذاللهــن نفســياً، والتحــرش 
النســاء �ف

بهــن جســدياً، دون أن تســتنكر مؤسســات حقــوق 

ــك. ــة ذل ــان االإخواني نس االإ

زيــف  عــى  واضحــاً  مثــاالً  تركيــا  وتقــّدم 

ر  ّ تــرب إذ  االإخوانيــة؛  نســان  االإ حقــوق  دعــاوى 

الجماعــة جرائــم أردوغــان بحــّق معارضيــه، ولــم 

ــن هــذه  أ م ــرب ــك، أو يت ــتنكر ذل ــان يس يصــدر بي

الجرائــم.

ي 
�ف االإخــوان  فيهــا  يشــارك  ي 

الــىت الــدول  ي 
و�ف

الســلطة، أو لهــم نفــوذ فيهــا، مثــل شــمال 

ســوريا واليمــن وغــرب ليبيــا، تجــري عمليــات 

االإخــوان. بيــد  نســان  االإ انتهــاك حقــوق 

ــة عــن  ــر الدولي ــع التقاري ي تتاب
ــىت ي قطــر، ال

و�ف

ــراض،  ــة، وتركهــم فريســًة لالأم اســتعباد العمال

ر  ّ يــرب الشــاقة،  العمــل  ظــروف  ي 
�ف والمــوت 

منابرهــم  عــى  االنتهــاكات  هــذه  االإخــوان 

عالميــة. االإ

تبييض صورة اإلخوان

ــاء  ــوان لبن ــا االإخ ــات وّظفه ــّدة آلي ــاك ع وهن

ــة عــى  ــا؛ الهيمن ي الغــرب، منه
ــة �ف ــات قويّ عالق

ي دول الغــرب، واحتــكار تمثيلهــم 
ف �ف المســلم�ي

ســالمية،  عــرب المراكــز والجمعيــات والمســاجد االإ

ي حظيــت بتمويــل كبــري مــن أعضــاء االإخــوان 
الــىت

ودولــة قطــر، وهــو مــا ســمح لهــم بتمثيــل 

صالتهــم  توطيــد  مــن  ومّكنهــم  ســالم،  االإ

عالميــة  بدوائــر صنــع القــرار، والمؤسســات االإ

كاديميــة. واالأ
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ي 
ــة �ف ــة الســيولة الفكري ــك حال ي ذل

وســاعدت �ف

ة،  ي العقــود االأخــري
االأوســاط الثقافيــة الغربيــة، �ف

ي تعيــش حالــة مــن االضطــراب الفكــري، 
الــىت

ــج  ــا ينت ــتعمار، وم ــة واالس ف الحداث ــ�ي ــط ب والخل

ــو  ــة، وه ــم الحداث ــن قي ــة رّدة ع ــن حال ــه م عن

ــة  ي االأكاديمي
ــل �ف ــن التغلغ ــوان م ــن االإخ ــا مّك م

. ي
ف النخــب، باســم التنــوع الثقــا�ف عــالم وبــ�ي واالإ

ي هــذا الســياق؛ يقــول رئيس مؤسســة ملتقى 
و�ف

ــد  نســان، ســعيد عب ــة وحقــوق االإ الحــوار للتنمي

، ظهــرت  الحافــظ: »عقــب أحــداث ١١ ســبتمرب

رهــاب، االأول  ي الغــرب للتعامــل مــع االإ
رؤيتــان �ف

تتبــىف اســتئصال التطــرف، والثانيــة تبّنــت دعــم 

نمــوذج إســالمي معتــدل، يحافــظ عــى المصالــح 

ــار  ــع االختي ــرف، فوق ــارب التط ــة، ويح االأمريكي

عــى االإخــوان، الذيــن حصــدوا نجــاح عقــود مــن 

ســالم  العمــل عــى تصديــر أنفســهم كممثــىي االإ

المعتــدل«.

االإخــوان  »صنــع  الحافــظ:  عبــد  ويضيــف 

نســان، وصــّوروا  ف حركــة حقــوق االإ مظلوميــة بــ�ي

ــة  ــة العربي ــا االأنظم ــم ضحاي ــى أنّه ــهم ع أنفس

الديكتاتوريــة، بحســب زعمهــم، وأرادوا بذلــك 

طمأنــة الغــرب، بأنّهــم تيــار ديمقراطــي ســيحافظ 

قيــم  مــع  يتناقــض  وال  مصالحهــم،  عــى 

الغــرب«.

ويمتــاز االإخــوان بالعمــل الــدؤوب، طويــل 

اق  ــرت ــدف اخ ي ه
ــدف، و�ف ــق اله ــدى، لتحقي الم

الحركــة الحقوقيــة، اتبــع االإخــوان آليــات عديــدة؛ 

الحقوقيــة  المؤسســات  تمويــل  بينهــا  مــن 

، وإنشــاء  ف اقهــا عــرب الموظفــ�ي الدوليــة، واخرت

ــا  ــل عــى ربطه ــة مســتقلة، والعم ــز حقوقي مراك

المشــهورة. بالمؤسســات 

ي المنطقة، 
وع االإخــوان �ف طاحة بمــرش وعقــب االإ

بــات هدفهــم صنــع مظلوميــة إنســانية مــن 

ي 
تجربتهــم، ومــن أجــل ذلــك نشــط عنارصهــم �ف

ي االجتماعــات الحقوقية 
المشــاركة بشــكل مكثــف �ف

ي المجلــس الــدولي لحقــوق 
الدوليــة، ســواء  �ف

نســان، التابــع لالأمــم المتحــدة، أو تنظيــم  االإ

، أو  ــ�ي ــرس االأمري ــاء الكونغ ــع أعض ــاءات  م اللق

. ي لمــان االأورو�ب الرب

ــات«: »جــزء  ويقــول عبــد الحافــظ، لـــ »حفري

يدفعهــا  الدوليــة  المنظمــات  تمويــل  مــن 

التنظيــم الــدولي لالإخــوان، للدفــاع عــن االإخوان، 

وإظهارهــم بصــورة ضحايــا انتهــاكات حقــوق 

نســان، وإخفــاء حقيقتهــم كجماعــات متشــّددة  االإ

ي االأســاس«.
نســان �ف ــم حقــوق االإ تقــف ضــّد قي

ــع  ــان تتب نس ــوق االإ ــة لحق ف ١4 جمعي ــ�ي ــن ب وم

ي أوروبــا، هنــاك 5 جمعيــات 
ف �ف لالإخــوان المســلم�ي

ي لنــدن، وهــي المدينــة الحاضنــة للتنظيــم 
�ف

ــوان. ــدولي لالإخ ال
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بيع الوهم.. كيف وّظف 
اإلخوان منظمات حقوقية 

لصالح أجندتهم؟

اق النظام الخاص  ن معلومة اخ�ت وثّق الموقع الرسمي لالإخوان المسلم�ي
ي النصف الأول من 

ي محافظة الغربية بمرص، �ن
للجماعة، للحزب الشيوعي �ن

ي مقال بعنوان »فرج النجار – المطارد الحر«.
ين، �ن القرن الع�ش

 سامح فايز
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ــع قصــة عضــو النظــام الخــاص  ــب الموق كت

ي محافظــة الغربيــة: »انتســب الحــاج فــرج، 
�ف

الحــزب  إل  الخــاص،  النظــام  مــن  بتكليــف 

ــح  ــه إل أن أصب ــر�ت في ــة، وت ي الغربي
ــيوعي �ف الش

ي )ســكرتري الحزب الشــيوعي بالغربية( 
الرجــل الثــا�ف

عــى مســتوى وجــه بحــري، وســاهم بــدور فعــال 

ي 
مــام البنــا الــىت ي إفشــال محاولــة اغتيــال االإ

�ف

ــن االتحــاد  ــه م حــاول أن ينفذهــا الحــزب بتوجي

. ي
الســوفييىت

وليــس ذلــك فحســب، بــل أصبــح حارســاً 

ي بعــض االأوقــات، وكان 
مــام البنــا �ف خاّصــاً لالإ

ــة  ــا إل عزب مــام البن ف االإ ــة تأمــ�ي قائمــاً عــى عملي

ي 
ــة �ف ــت الجماع ــد أن حل اوي، بع ــرب ــد هللا الن عب

اوي اعتقــل،  ١948/١2/28م، إاّل أّن الشــيخ النــرب

ــا«. ــام البن م ــل االإ ــا اغتي وبعده

ي يُســتدّل 
قصــة فــرج النجــار هــي االأشــهر الــىت

اق  ي اخــرت
بهــا عــى سياســة جماعــة االإخــوان �ف

ــل خطــراً عــى وجــود  ــد تمث ي ق
ــىت المؤسســات ال

ي دفعــت االإخــوان إل 
التنظيــم، المســألة الــىت

ــات  ــة، والنقاب ــم، والثقاف اق وزارات التعلي ــرت اخ

المنطقــة  ي 
�ف العماليــة،  واالتحــادات  المهنيــة، 

العربيــة عمومــاً، بأشــخاص ال ينتمــون ظاهريــاً إل 

ــّري. ــا ال ي تنظيمه
ــاء �ف ــم أعض ــة، لكنه الجماع

ــات  ــة بمنظم ــات، المتعلق اق ــك االخرت ــن تل م

حقوقيــة وهميــة، تنســب زوراً تقاريــر حقوقيــة 

ي دول 
يقــال إنهــا ترصــد انتهــاكات حقوقيــة �ف

عربيــة بعينهــا، ثــم تعمــل قنــوات الجزيــرة 

ــر بالشــكل  ــة عــى توظيــف تلــك التقاري القطري

ي 
�ف وتركيــا  قطــر  أهــداف  يخــدم  الــذي 

المنطقــة.

ي عــن مــر نســبته قنــاة 
أحدثهــا تقريــر حقــو�ت

»المنظمــة  يُســّمى  مــا  إل  القطريــة  الجزيــرة 

ي بريطانيــا«، ذكــر 
نســان �ف العربيــة لحقــوق االإ

التقريــر أّن مــر نّفــذت إعدامــات سياســية ضــد 

ــر أّن  ــر التقري ــم يذك ، لكــن ل ف بعــض المعارضــ�ي

ي تّمــت بالفعــل هــي الأعضــاء 
عدامــات الــىت االإ

ــك  ــل، وأّن تل ــات قت ــذت عملي ــة نّف ــة إرهابي خلي

الخليــة تحاكــم بالقانــون المــري منــذ 5 أعــوام 

ــاً! تقريب

القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  تــدرك  هــل  لكــن 

ي 
�ف نســان  االإ لحقــوق  العربيــة  »المنظمــة  أّن 

ي القاهــرة 
بريطانيــا«، فــرع لمنظمــة رئيســية �ف

لحقــوق  العربيــة  »المنظمــة  نفســه،  باالســم 

نســان«، وأّن فــرع لنــدن تــّم تجميــده بالفعــل  االإ

ي تمــوز )يوليــو( 20١3، بســبب 
ي بيــان صــدر �ف

�ف

والسياســات؟ التمويــل  ي 
�ف شــبهات 

 دراسة: الجماعة تمكنت من تسجيل منظمات حقوقية تتبع 
التنظيم بشكل غير مباشر بعدد من  الدول األوروبية
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ي البيــان قــّرر مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة 
�ف

»المنظمــة  اعتمــاد  ســحب  نســان  االإ لحقــوق 

ــا«، وإنهــاء  ي بريطاني
نســان �ف ــة لحقــوق االإ العربي

عضويتهــا وكافــة أشــكال العالقــة المؤسســية 

ــا. معه

ــاء المنظمــة قــد اتخــذ قــراراً  وكان مجلــس أمن

يــن  ترش  25 ي 
�ف لنــدن  فــرع  عضويــة  بتجميــد 

االأول )أكتوبــر( 20١2؛ بعــد فشــل كّل التدابــري 

ي اتخذتهــا االأمانــة العامــة للمنظمــة منــذ 
الــىت

ي 
�ف »المنظمــة  أوضــاع  صــالح  الإ  2009 العــام 

ــا« ورأب الصــدع داخلهــا، وتوقــف عــدد  بريطاني

ف عــن إصــدار بيانــات  مــن أعضائهــا الســابق�ي

ي 
ــورات �ف ــن التط ــة ع ــري موضوعي ــة وغ ــري مهني غ

بعــض البلــدان العربيــة، وارتبــاط هــذه البيانــات 

بأهــداف جماعــات سياســية ومؤسســات إعالميــة 

. ــالي ــاد الم ــبهات بالفس ــن ش ــالً ع ــة، فض معّين

والدراســات  للفكــر  المــري  المركــز 

ــوان  ــوان: »االإخ ــة بعن ــرش دراس اتيجية، ن ــرت االس

نســان.. مــن يســيطر عــى  ومنظمــات حقــوق االإ

رصــدت   ، ي
بســيو�ف محمــود  للباحــث  مــن؟«، 

للمنظمــات  االإخوانيــة  العنــارص  اق  اخــرت

الحقوقيــة، حيث أشــارت الدراســة إل أّن الجماعة 

اســتخدمت   ســتة  تكتيــكات   لتطويــق   الحركــة  

هــي:   تأســيس   منظمــات   تخضــع    الحقوقيــة، 

اق   المؤسســات    لهــا   وال   تتبعهــا   تنظيميــاً ،  اخــرت

ــا ،   ــن   عنارصه ــر   م ــرب   عن ــة   ع ــة   الدولي  الحقوقي

ــة،  ــا   التاريخي ــات   بمظلوميته ــك   المنظم از   تل ف ــرت  اب

ــا  ــا بم ــيها ومديريه ــع مؤسس ــات م ــج العالق نس

ي 
�ف يرغبــون  ي 

المعلومــات  الــىت بتمريــر  يســمح 

إيصالهــا للــرأي العــام، مشــاركة عنارصهــا بشــكل 

ي االجتماعــات الحقوقيــة الدوليــة ســواء 
مكثــف �ف

نســان التابــع  ي المجلــس الــدولي لحقــوق االإ
 �ف

لالأمــم المتحــدة أو تنظيــم اللقــاءات  مــع أعضــاء 

اً  ، وأخــري ي لمــان االأورو�ب الكونغــرس االأمريــ�ي أو الرب

توفــري التمويــل الأنشــطة بعــض تلــك المنظمــات 

ــا. ــدة  عمله ــى أجن ــيطرة ع ــدف الس به

مــن  تمكنــت  الجماعــة  أّن  الدراســة  أكــدت 

ي 
ــىت ــة، ال تســجيل عــدد مــن  المنظمــات الحقوقي

ي عــدد مــن 
ــا�ش �ف ــم بشــكل غــري مب ــع التنظي تتب

جنيــف  مدينــة  وتحديــداً  االأوروبيــة،   الــدول 

بســويرا، وهــي مقــّر المجلــس الــدولي لحقــوق 

ــدة تعقــد  ــا أنشــطة عدي ــح لديه نســان،  وأصب االإ

داخــل مقــر االأمــم المتحــدة مســتغلة وجــود 

ف للجماعــة بــدول االتحــاد   عــدد كبــري مــن المنتمــ�ي

ي وســهولة تســجيل  المنظمــات الحقوقيــة،  االأورو�ب

ثــم حّولتهــا إل أدوات هجوميــة عــى الدولــة 

ــالل  ــن خ ــياً م ــة سياس ــم  الجماع ــة ودع المري

 داليا زيادة: لألسف ثمة مؤسسات رغم أسمائها الكبيرة جعلت 
نفسها رهينة المال السياسي القطري
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لمهاجمــة  أداة  واســتغاللها  ي 
الحقــو�ت الملــف 

ويــج لهــا وتجميــل   خصــوم الجماعــة، وأيضــاً الرت

وجــه الجماعــة وتصديــر  صــورة للمجتمــع الــدولي 

أنهــا جماعــة مســالمة ال تســتخدم الديــن والعنف 

ــية. ــا السياس ــق أغراضه  لتحقي

ــن  ــة م ــتفادة الجماع ــة إل اس ــارت الدراس وأش

ــات  ــت منظم ي أسس
ــىت ــر، ال ــة قط ــا بدول عالقته

تابعــة لهــا ودعمــت إنشــاء منظمــات أخــرى 

، وهــي »مؤسســة الكرامة  تابعــة للتنظيــم الــدولي

 -ســويرا )تمــّول مــن إمــارة قطــر، أّسســها عبــد 

ــور  ي ف
ــىت ــف(«، » كومي ي جني

ــل �ف ــن، وتعم الرحم

جيســتس  -ســويرا )وهــي منظمــة ســويرية 

ي أحمــد  مفــرح، وتعمــل عــى 
يديرهــا االإخــوا�ف

رهابيــة(،  االإ االإخــوان  حمايــة  ســجناء  جماعــة 

وهــي  نســان«  االإ لحقــوق  المــري  »المنــرب 

ي أوروبــا، وتعمــل 
منظمــة إخوانيــة أّسســت �ف

ف أوروبــا والواليــات المتحــدة، وتضــّم كالً  مــا بــ�ي

ي الحاصــل عــى الجنســية االأمريكيــة 
مــن االإخــوا�ف

ي 
االإخــوا�ف القيــادي  نجــل  ســلطان«  »محمــد 

ف صنــدوق  ي أمــ�ي ف الفجــري صــالح ســلطان، ومعــرت

نســان،  الشــبكة االأوروبيــة المتوســطية لحقــوق االإ

وتــّم اختيــار مديــر مركــز القاهــرة لدراســات 

ــاراً  ــن مستش ــن حس ــي الدي ــان به نس ــوق االإ حق

.» ــرب للمن

عدالــة  »مؤسســة  المنظمــات:  هــذه  ومــن 

ي يديرهــا 
نســان –إســطنبول«، الــىت لحقــوق االإ

ــن  ــل م ــر، وتعم ــود جاب ي محم
ــوا�ف ــي االإخ المحام

 ، كي
إســطنبول، وتحظــى  بحمايــة مــن  النظــام الــرت

حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الســالم  »منظمــة 

ــد  ي عــالء عب
ــدن«، ويديرهــا االإخــوا�ف نســان- لن االإ

المنصــف، وتعمــل عــى تدويــل القضايــا المتهــم 

ــة«،  ــا حقوقي ــا إل قضاي ــوان وتحويله ــا االإخ  فيه

نســان –لنــدن«،  و«مركــز الشــهاب لحقــوق االإ

ي »خلــف بيومــي«، محامــي إخــوان 
يديــره االإخــوا�ف

ي لنــدن  حاليــاً، وهــي 
ســكندرية والمقيــم �ف االإ

 مؤسســة تعمــل عــى دعــم ســجناء التنظيمــات 

رهابيــة. االإ

بلنــدن،   » ي
�ت »ليــرب »منظمــة  أيضــاً:  ومنهــا 

ويديرهــا عــزام التميمــي، عضــو التنظيــم الــدولي 

وهــي  المســؤولة  عــن   ، ف المســلم�ي لالإخــوان 

ــع  ــم للمجتم ــوان وأفكاره ــم االإخ ــات تقدي عملي

ي منــذ  التســعينيات ، و«هيومــان رايتــس 
يطــا�ف الرب

ســلمى  االإخوانيــة  وتديرهــا  –لنــدن،  مونيتــور 

ي 
ف عبــد الغفــار، وهــي ابنــة القيــادي االإخــوا�ف أ�ش

ي  قضيــة التنظيــم الــدولي واالســتعراض 
 المــدان �ف

بجامعــة  رهابيــة  الجماعــة  االإ لشــباب  القتــالي 

ف عبــد الغفــار ، و«منظمــة أفــدى  االأزهــر  أ�ش

الدوليــة –بروكســل«، تأسســت عام 2006، وتنشــط 

 محمد أنيس: أشّك أّن أيًا من الجهات التي تسمي نفسها دولية 
لها صلة قانونية أو تنظيمية باألمم المتحدة
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ي  أوروبا«، 
ي دعــم جماعــة االإخــوان  ومؤسســاتها �ف

�ف

نســان – ي لحقــوق االإ اً »االئتــالف االأورو�ب وأخــري

باريــس« وتديــره االإخوانيــة داليــا لطفــي الهاربــة 

خــارج مــر، وينشــط االئتــالف بتمويــل قطــري 

فرنســا  لــدى مؤسســات  ي 
االإخــوان  �ف ي دعــم 

�ف

ــاك، وفــق  ــة هن ــة العامل نســان الدولي حقــوق االإ

ــة. الدراس

مســاعد وزيــر الخارجيــة المــري االأســبق، 

الســفري محمــد أنيــس، يــرى أّن بعــض المنظمات 

ــه  ــب، لكن ــة مراق ــّمى صف ــا يُس ــى م ــل ع تحص

شــّكك أّن أيـّـاً مــن تلــك الجهــات لهــا صلــة قانونية 

ــة باالأمــم المتحــدة. أو تنظيمي

ي حديثــه 
وأضــاف الســفري محمــد أنيــس، �ف

الــدول  لـ«حفريــات«: »عنــد مناقشــة تقاريــر 

ي لجــان االأمــم المتحــدة المتخصصــة، مثــل 
�ف

لجنــة حقــوق الطفــل، مــن حــّق المنظمــات غــري 

ي العالــم، أن تقــّدم 
ي أّي دولــة �ف

الحكوميــة، �ف

تقاريــر يُطلــق عليهــا تقاريــر الظــل، وتلــك مســألة 

ــن  ــم المتحــدة، م ــل لجــان االأم ــن قب ــة، م معلن

أجــل تقديــم تلــك المنظمــات تقاريرهــا الخاصة، 

عــى اعتبــار أّن مناقشــة اللجــان للتقاريــر الخاصة 

بالــدول مســألة مفتوحــة للجميع، وبها شــفافية«، 

ــد  ــس عن ــدث اللب ــد يح ــا ق ــن هن ــاً: »م موضح

ــّن  ــاً، فيظ ــاركات إعالمي ــك المش ــار تل ــاول أخب تن

المتحــدة  االأمــم  عــن  صــادرة  أنهــا  البعــض 

ــا«. ولجانه

يطانيــة  الرب الحكومــة  أّن  إل  أنيــس  وأشــار 

ــراً عــن نشــاط  ــذ عــدة ســنوات، تقري أعــدت، من

ي بريطانيــا؛ »والســؤال الــذي يطــرح 
االإخــوان �ف
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المعلومــات  تقديــم  تــّم  هــل  هنــا:  نفســه 

ــة  ــذه اللجن ــر له ــدى م ــودة ل ــق الموج والوثائ

أم ال؟ لذلــك يجــب أن يكــون لدينــا نحــن أيضــاً 

ــم  ــك المســائل وتقدي ــل تل ي متابعــة مث
نشــاط �ف

المعلومــات«.

ــادة،  ــا زي ــة دالي ــت الحقوقي ــا، لفت ــن جانبه م

مديــرة المركــز المــري للدراســات الديمقراطيــة 

لحقــوق  العربيــة  »المنظمــة  أّن  إل  الحــرّة، 

ي بريطانيــا« معــروف عنهــا التمويــل 
نســان �ف االإ

ي تريحهــا لـ«حفريــات«: 
القطــري، مضيفــة �ف

ــة فمــن الطبيعــي أن تفــر تلــك  ي تلــك الحال
»�ف

المنظمــات أّي فعــل تجــاه االإخــوان أو أي إجــراء 

يتخــذ ضــد االإخــوان داخــل مــر باعتبــاره إجــراًء 

سياســياً، وســتحاول أن تلبــس االأمــور عــى غــري 

ــل منظمــات أخــرى  ــك مث ي ذل
ــا �ف ــا، مثله حقيقته

ة، والمثــال عــى ذلــك مؤسســة »الكرامــة«،  وكبــري

و«هيومــن رايتــس ووتــش«، و«منظمــة العفــو 

ــادة. ــق زي ــة«، وف الدولي

ــم  ــات، بالرغ ــك المؤسس ــادة: »تل ــح زي وتوض

ــها  ــت نفس ــف جعل ة، لالأس ــري ــمائها الكب ــن أس م

القطــري، وأصبحــت  الســياسي  المــال  رهينــة 

ــى  ــاً ع ــد تمام ــات تعتم ــك المنظم ــات تل توجه

مــا يمليــه عليهــم النظــام القطــري، ومــن ضمــن 

دول  إل  االتهامــات  توجيــه  مــالءات،  االإ تلــك 

ــعودية،  ــارات، والس م ــر، واالإ ــل، م ــا، مث بعينه

انتهــاكات  فيهــا  أّن  الوقــت  طــوال  واالدعــاء 

ي المقابــل ال تجــد أّي حديث 
نســان، و�ف لحقــوق االإ

ي فيهــا بالفعــل 
عــن تركيــا، أو قطــر، أو الــدول الــىت

ــان«. نس ــوق االإ ــاكات لحق انته

أيضــاً  المنظمــات  »هــذه  زيــادة:  تســتكمل 

جماعــة  عــن  المســتميت  بالدفــاع  معروفــة 

ــت  ــة ليس ــا جماع ــى أنه ــا ع ــوان، وتصويره االإخ

ــا تنظيــم ســياسي معــارض  دينيــة متطرفــة، وإنّم

داخــل مــر، وأنهــم يتعرّضــون لالضطهــاد، 

ــس  ــية، ولي ــة السياس ــون المعارض ــم يمارس الأنه

الأنهــم أصحــاب فكــر متطــرّف، نفــذ أعمــال عنف 

ــة«. ــة وموثق ــل مثبت بالفع
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منظمات اإلخوان الحقوقية: تقارير 
مشبوهة ومعلومات مضللة

ي سياق مخططاتها التحريضية، 
، و�ن ي مسعاها نحو النتشار القطري والدولي

�ن
ي ومنظماته، 

ي هيئات المجتمع المد�ن
عملت جماعة الإخوان عىل التغلغل �ن

ما فتح لها حواضن جديدة، أرادت من خاللها ممارسة نوع من التأث�ي عىل 
 ، ي

اقها المجال الحقو�ت ي ظل اخ�ت
المنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة �ن

، شكالً، لكّنها تسعى نحو ترسيخ منطلقات  ي
وتأسيسها منظمات ذات طابع مد�ن

ن والتحركات. التنظيم وأهدافه من حيث المضام�ي

 حسن خليل
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ة،  وعليــه جــرت تحــت الســطح ميــاه كثــري

 ،» ي ــر�ب ــع الع ــداث »الربي ــاب أح ي أعق
ــطت �ف ونش

تمكنــت  بحيــث  النائمــة،  االإخوانيــة  الخاليــا 

مؤّسســات  إنشــاء  الســياق  هــذا  ي 
�ف الجماعــة 

خاّصــة بهــا، تحــت غطــاء الجمعيــات ومنظمــات 

ــم  ــع التنظي ــا كان يتب ، بعضه ي
ــد�ف ــع الم المجتم

ي 
، والبعــض االآخــر كان يــدور �ف بشــكل مبــا�ش

فلــك الهيمنــة االإخوانيــة.

ــب  ــر، عق ي م
ــوان �ف ــم االإخ ــار حك ــع انهي وم

ــرت  ــام 20١3، ظه ــو( الع ــران )يوني ــورة 30 حزي ث

الخاليــا النائمــة، وكشــفت المراكــز الحقوقيــة 

مــا  وهــو  الحقيقــي،  وجههــا  عــن  االإخوانيــة 

ي شــؤون 
يتفــق معــه، ســامح عيــد، الباحــث �ف

»جماعــة  أّن  فيهــا  أّكــد  ســالمية،  االإ الحــركات 

ف أســماء  ف تســعى نحــو تضمــ�ي االإخــوان المســلم�ي

ــن  ــان، م نس ــوق االإ ــم حق ــى قوائ ــجونيها ع مس

ــا  ي يمنحه
ــىت ــا، وال ــة له ــات التابع ــالل المنظم خ

التنظيــم صفــة الدوليــة، دون أّن يكشــف عــن 

ي لنــدن«.
تبعيتهــا لــه، كمركــز الشــهاب �ف

ــات« أّن »تلــك المراكــز  ــد لـ»حفري وأضــاف عي

أنّهــا  تقــوم بإعــداد تقاريــر ودراســات تزعــم 

موثقــة، رغــم أنّهــا ليســت دقيقــة، وإنّمــا تحفــل 

باالأكاذيــب والروايــات المختلقــة حــول أوضــاع 

ف  المتهمــ�ي التنظيــم،  عنــارص  مــن  ف  المعتقلــ�ي

إل  ترســلها  إرهابيــة موثقــة، حيــث  ي قضايــا 
�ف

لممارســة  الصلــة،  ذات  الدوليــة  المنظمــات 

ــة  ــة، والمطالب ــن جه ــة م ــى الحكوم ــط ع الضغ

ــن  ــة م ــاء الجماع ــياسي الأعض ــوء الس ــق اللج بح

جهــة أخــرى«.

مراكز دولية وهمية في التنظيم

نســان، تعمــل المراكــز  تحــت غطــاء حقــوق االإ

 ، ف الحقوقيــة التابعــة لجماعــة االإخــوان المســلم�ي

ــا تتلقــى  عــى إصــدار تقاريــر مشــبوهة، كمــا إنّه

للتنظيــم،  داعمــة  دول  مــن  وأمــواالً  عــات  ترب

ي 
ــاركة �ف ــدف المش ــا، به ــر وتركي ــها قط ــى رأس وع

إحــداث الفــو�ف والبلبلــة، وإثــارة الــرأي العــام، 

ــه. ــت نفس ي الوق
ــدولي �ف ــع ال ــض المجتم وتحري

ي 
�ف االإخوانيــة  الحقوقيــة  المنظمــات  تعمــل 

، وتصــدر  الخــارج، تحــت غطــاء تدعــي أنّــه دولي

مــن وقــت إل آخــر تقاريرهــا الخاّصــة باالأوضــاع 

ي مــر، خاّصــة مــا يتعلــق بســجناء 
الحقوقيــة �ف

 ، ي
ــا�ف ــو( الم ــران )يوني ــي 25 حزي ــم، فف التنظي

مكثفــة،  دعايــة  المســلمون  االإخــوان  مــارس 

عــن  صــادر  أنّــه  الجماعــة  لتقريــر  ويــج  بالرت

منظمــات حقوقيــة دوليــة، ويتنــاول منهجيــة 

مع انهيار حكم اإلخوان بمصر العام 2013 ظهرت الخاليا النائمة 
وكشفت المراكز الحقوقية اإلخوانية عن وجهها الحقيقي



51

ة؟
قي

قو
لح

ت ا
ظما

من
 ال

لى
ة إ

اع
جم

 ال
ت

سلل
ف ت

كي
ن: 

سا
إلن

ق ا
قو

وح
ن 

خوا
اإل

تحت غطاء حقوق اإلنسان تعمل المراكز الحقوقية التابعة للجماعة 
على إصدار تقارير مشبوهة

وأغفلــت  المريــة،  الســجون  ي 
�ف التعذيــب 

ي ذكرهــا 
الــىت المراكــز  أّن  عــن عمــد  الجماعــة 

نســان،  التقريــر وهــي: مركــز الشــهاب لحقــوق االإ

نســان، ومؤسســة  ومؤسســة عدالــة لحقــوق االإ

ــة  ــا تابع ــان، كله نس ــوق االإ ــة حق ــالم لحماي الس

. ف المســلم�ي لالإخــوان 

جديــر بالذكــر أّن مركــز الشــهاب الــذي يتخــذ 

ــت  ــبق وأّن اعتقل ــه، س ــراً ل ــدن مق ــن لن ــاً م حالي

ــس  ــي، رئي ــف بيوم ــة، خل ــن المري ــوات االأم ق

عــى   ، ف المســلم�ي االإخــوان  ومحامــي  المركــز، 

خلفيــة تحريضــه عــى ممارســة العنــف واالنتمــاء 

ي أعقــاب فــض اعتصــام 
إل جماعــة محظــورة، �ف

ــتمرار  ــز باس ــل المرك ــام 20١3، ويعم ــة، الع رابع

عــى ترويــج الشــائعات، ونــرش رســائل اســتغاثة 

الســجون  مــن  مربــة  أنّهــا  يزعــم  كــة،  مفرب

، بحســب  ف المريــة، وتتعلــق بتعذيــب المعتقل�ي

لحقــوق  عدالــة  منظمــة  تنشــط  كمــا  زعمــه، 

المنتمــي  المحامــي  يديرهــا  ي 
والــىت نســان،  االإ

ي 
لالإخــوان، محمــود جابــر، وتتخــذ مــن االأرا�ف

ــج الشــائعات،  ي مجــال تروي
ــا، �ف ــراً له ــة مق كي الرت

ف يديــر  ي حــ�ي
والتعريــض بالنظــام المــري، �ف

، عــالء عبــد المنصــف، منظمــة  ي
القيــادي االإخــوا�ف

ي تمــارس نفــس االأدوار 
الســالم الحقوقيــة، والــىت

المشــبوهة.

أهداف معلنة وحقائق خفية

ف االأهــداف المعلنــة لمركــز الشــهاب  مــن بــ�ي

ــجناء  ــم س ــة ودع ــى رعاي ــل ع ، العم ي
ــوا�ف االإخ

ي حقيقــة االأمــر يعمــل عــى 
الــرأي، لكّنــه �ف

ــة  ــارص المتهم ــة، للعن ــة القانوني ــري الحماي توف

بارتــكاب جرائــم إرهابيــة، مــع تمريــر معلومــات 

، وكذلــك  ف المســاج�ي أوضــاع  مضللــة حــول 

ي  ــان االأور�ب لم ــة، كالرب ــات خارجي ــال بجه االتص

الهيئــات  وأيضــاً  الدوليــة،  العفــو  ومنظمــة 

ــدف  ــدة، به ــم المتح ــة لالأم ــة التابع الحقوقي

ي 
وضــع أجنــدة عمــل شــبكية، يمكــن توظيفهــا �ف

خدمــة أهــداف الجماعــة، والنيــل مــن النظــام 

ــري. الم

ســالمية، طــارق  ي الحــركات االإ
 ويــرى الباحــث �ف

ــن  ــث ع ــل الحدي ــب قب ــه »يج ــعد، أنّ ــو الس أب

أّي مؤسســة إخوانيــة، أن نفهــم وظيفــة تلــك 

المؤسســة، وعالقتهــا بالتنظيــم، فقــد تكــون 

يــة او تعليميــة، أو  المؤسســة حقوقيــة أو خري

تتبــع أّي فــرع مــن أفــرع المؤسســات، وقــد يبــدو 

للمتابــع أنّهــا تهتــم بتخصصهــا المعلــن؛ تربويــة، 

تجاريــة، ثقافيــة، حقوقيــة، وأنّهــا تعمــل بشــكل 

ــادي، وهــذا غــري حقيقــي، فــكل المؤّسســات  حي

بخطــة  مرتبطــة  تكــون  لالإخــوان،  التابعــة 
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تغفل جماعة اإلخوان أّن المراكز التي تؤيد مزاعمها كالشهاب 
ومؤسسة عدالة كلها تابعة لها

الجماعــة، ولهــا دور وظيفــي، تخــدم مــن خاللــه 

.» ي
ــوا�ف وع االإخ ــرش ي الم

ــا�ت ــى ب ع

ي تريحــه لـ«حفريــات«، 
ويؤكــد أبــو الســعد �ف

تبييــض  االإخــوان  هــدف  يكــون  »عندمــا  أنّــه 

رهــاب، نجــد كافــة المؤسســات  وجههــم مــن االإ

مختلفــة،  بــأدوار  تقــوم  للتنظيــم،  التابعــة 

ي صالــح هــذا الهــدف، 
ي النهايــة �ف

ولكنهــا تصــب �ف

عــن طريــق ضــخ طروحــات دعائيــة حــول بــراءة 

ــاد  ــم، أو إيج ــة له ــم الموجه ــن الته ــوان م االإخ

إرهابيــة،  عمليــات  عنارصهــم  الرتــكاب  ر  مــرب

وإلقــاء المســؤلية عــى الدولــة«، الفتــاً إل أّن 

»خطــة االإخــوان الحاليــة هــي تشــويه صــورة 

الحــزب  عــودة  ظــل  ي 
�ف المريــة،  الدولــة 

ــدة،  ــات المتح ي الوالي
ــم �ف ــي إل الحك الديمقراط

مظلوميــة  ي 
�ف بالنظــر  وهميــة  وعــود  ظــل  ي 

�ف

الجماعــة«.

تنشــط  الــذي  الحيــوي  المجــال  عــن  أّمــا   

فيــه المراكــز والجمعيــات الحقوقيــة التابعــة 

كــز  ى أبــو الســعد، أنّهــا حاليــاً »ترت للجماعــة، فــري

ويــج النتهــاك الدولــة المريــة لحقــوق  عــى الرت

 ، ي
نســان، مــع محاولــة تضخيــم الملــف الحقو�ت االإ

وافتعــال قصــص  بروايــات مختلقــة،  ودعمــه 

ــم  ــرب عنارصه ــا ع ــج له وي ــري الرت ــاكات يج النته

المتمركــزة عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 

، مــن أجــل هــدف  ي
بشــكل قــوي وكثيــف وغوغــا�أ

ــة«. ــة المري ــويه الدول ــو تش ــد، ه وحي

ي هــذه المهمــة المشــبوهة، هــي 
رأس الحربــة �ف

نســان، ســواء االإخوانيــة، أو  جمعيــات حقــوق االإ

قــة مــن قبــل جماعــة االإخــوان، يســاندهم  المخرت

ي مواقــع 
ف �ف ي تلــك المهمــة عــدد مــن الصحافيــ�ي

�ف

االإخــوان ومنابرهــم غــري الرســمية، ولجانهــم 

ــام  ــدوى االته ــل ع ــم تنتق ــن ث ــة، وم وني لكرت االإ

أصحــاب  مــع  التعاطــف  عــدوى  أو  للدولــة، 

والمــري،  ي  العــر�ب الشــارع  إل  المظلوميــة 

ــل نوعــاً  ــات، تمث ــات والمروي ــل هــذه الحكاي »مث

ي«،  ــتري ــاح الهس ، والصي ــياسي ــغب الس ــن الش م

ــذي  ــعد، »ال ــو الس ــارق أب ــف، ط ــب توصي بحس

ورة موضوعيــة أّي قضيــة تقــف  يفســد بالــرف

 ، ي
المهــىف الطابــع  ويفقــده  الجماعــة،  وراءهــا 

الضبابيــة،  وتعــم  الوضــوح،  يغيــب  وبالتــالي 

ــد  ــث يفق ــكاذب، بحي ــع ال ويتســاوى الصــادق م

ي أّي مصــدر«.
النــاس ثقتهــم �ف


