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كيف يمكن التعامل 
ي أفريقيا؟

خوانية �ف مع الظاهرة الإ

التقاريــر  تهتــم هــذه السلســلة مــن 
ســامي  الإ المشــهد  أو  ســامية  الإ بالحالــة 
ــا  ــر وتونــس وليبي ؛ المغــرب والجزائ ي

الحــركي �ف
والســودان وموريتانيا والصومــال ومالي والنيجر 
وبروكينــا فاســو والســنغال، والمقصــود بشــكل 
خــاص، الشــتغال عــى الطــرق الصوفيــة، 
»الســلفية  قبيــل  ]مــن  الســلفية  التيــارات 
وع  العلميــة أو الســلفية التقليديــة[، المــرش
ســامية الجهاديــة،  ، الجماعــات الإ ي

الإخــوا�ف
ــا  ــر، الظاهــرة الشــيعية، بــل إنن حــزب التحري
ــة...  ــة والبهائي ــاش والأحمدي نجــد حــىت الأحب
ــا سنســلط الضــوء بالدرجــة الأول عــى  ولكنن
، وبدرجــة  ي

وع الإخــوا�ف : المــرش ف ف اثنــ�ي وعــ�ي مرش
وع الســلفي الجهــادي، وإن كانــت  أقــل المــرش
ي عــدة 

ف �ف وعــ�ي ف المرش هنــاك حــالت تبايــن بــ�ي
ي المحــور 

دول، كمــا ســوف نتطــرق إل ذلــك �ف
ــة. ــن هــذه المقال ي م

ــا�ف الث

ــر،  ي هــذه التقاري
ــّم تســليط الضــوء �ف ت

ســامية الحركيــة خال  عــى أحــوال الســاحة الإ
ــد، دون الشــتغال  ة بالتحدي الســنوات الأخــري
ــة  ــب، وخاص ــد أو القري ي البعي

ــا�ف ــى الم ع
ف  شــارة إليــه بــ�ي ي التأســيس، وإن تمــت الإ

مــا�ف
ي بعــض النمــاذج، ولكــن مــن 

الفينــة والأخــرى �ف
ف ســيكون أحــوال  كــري بــاب الســتئناس؛ لأن الرت
ة الممتــدة مــن 2018  اليــوم، عــى الأقــل، الفــرت

أو 2019 حــىت ربيــع 2021.

الخريطــة  عــى  الشــتغال  تــّم  كمــا 
الخصــوص  عــى  ]الإخوانيــة  ســاموية  الإ
والجهاديــة بدرجــة أقــل[ بشــكل تقريــري، مــن 
خــال فقــرات أو محــاور، وبالتحديــد المحــور 
وبخصــوص  الجهــادي،  والمحــور  ي 

الإخــوا�ف
المراجــع المعتمــدة، فإنهــا تتضمــن بعــض 
ــة، وخاصــة  وني لكرت ــع الإ صــدارات، والمواق الإ
ــدول  ــامية ل س ــة الإ ــع الخريط ــل م ي التعام

�ف
الســاحل ودول غــرب أفريقيــا، ولكــن بالنســبة 

سالمية الحركية خالل  »تهتم هذه التقارير بأحوال الساحة الإ
ة بالتحديد« السنوات الأخ�ي



ــة، فإنهــا مرتبطــة  ــة والمغاربي ــة المغربي للحال
اف عــى تقريــر  �ش ، مــن خــال الإ ي

اكــم بحــىش برت
ــخة  ــدرت نس ــرب ]ص ي المغ

ــة �ف ــة الديني الحال
أول تهــم 2015/2013، ونســخة ثانيــة منــه تهــم 
ي طــور الطبــع، 

صــدار الثالــث �ف 2017/2015، والإ
ويهــم مرحلــة 2020/2018[.

التقاريــر  أغلــب  إّن  نقــول  أن  بقــي   
، لذلــك  ي

وع الإخــوا�ف اشــتغلت عــى أداء المــرش
ــة  ــة« الخريط ــذه الصيغ ــا به ــاءت عناوينه ج
تحــت  مقــالت  وهنــاك   ،».. ي 

�ف الإخوانيــة 

ي ..«، لأنهــا 
ســاموية �ف عنــوان »الخريطــة الإ

ي 
؛ الإخــوا�ف ف وعــ�ي تتضمــن الشــتغال عــى المرش

الجهــادي  المحــور  عــى  أو  والجهــادي، 
إحــدى  مــع  الحــال  هــو  كمــا  وحســب، 

الحــالت.

خالصات
ــة  ــق بالخريط ــا يتعل ــر هن ــم أّن الأم رغ
ي 

ي شــقها الإخــوا�ف
ي دول وطنيــة، �ف

ســاموية �ف الإ
عــى الخصــوص، وبدرجــة أقل الشــق الســلفي 
ف العتبار  الجهــادي، إل أنه يجب أن نأخــذ بع�ي

ة  »تركز هذه السلسلة عىل الأحوال الراهنة وعىل الأقل الف�ت
الممتدة من 2018 أو 2019 ح�ت ربيع 2021«

هزمية اإلخوان حزبياً وسياسياً ال تعني هزميتهم مجتمعياً ألنّهم حارضون يف شتى قطاعات املجتمع



ســامية الحركيــة،  ف المشــاريع الإ القواســم بــ�ي
ــر  ــة )بخــاف الأم ــة أو الجهادي ســواء الإخواني
ــا  ــغ«(، ومنه ــوة والتبلي ــلفية و«الدع ــع الس م
أننــا إزاء مشــاريع فــوق وطنيــة، حــىت إن الأمــر 
»التنظيــم  تأســيس  إل  منــذ عقــود  وصــل 
ي عــدة 

«، حــا�ف �ف ف الــدولي لاإخــوان المســلم�ي
محطــات ومؤتمــرات ومشــاريع، إضافــة إل أنه 
يحظــى برعايــة بعــض دول المنطقــة، وخاصــة 
مــن طــرف محــور قطــر ــــ تركيــا ]حضــور 
ي مؤتمــر كواللمبــور 2019 نموذجــاً[، 

التنظيــم �ف
ة المرتبطــة  عــى الأقــل قبــل التحــولت الأخــري
ــة ــــ  عــان عــن تطبيــع العاقــات المرصي بالإ
 ، ي

ــوا�ف وع الإخ ــرش ف الم ــري ــا يُم ــن م ــة، ولك كي الرت
ي معــرض 

�ف إقليميــة  بدائــل  يســتحرصف  أنــه 
ي يمــر منهــا، ومــن 

التعامــل مــع الأزمــات الــىت
خــال  ي 

الإخــوا�ف وع  المــرش انفتــاح  ذلــك، 
. ي

ــرا�ف ي ة عــى المحــور الإ الأشــهر الأخــري

ي 
وع الإخــوا�ف ي أداء المــرش

هنــاك تبايــن �ف  
ف الــدول  وع الســلفي الجهــادي بــ�ي والمــرش
ي 

المغاربيــة ودول الســاحل: الحضــور الإخــوا�ف
بــل  المغاربيــة،  الــدول  ي 

�ف وقــوي  واضــح 
ي مؤسســات الدولــة الوطنيــة 

إنــه تغلغــل �ف
ي أغلــب الــدول 

فالأحــرى منظمــات المجتمــع �ف
المغاربيــة )الحالــة المغربيــة والتونســية عــى 
ي دول 

الخصــوص(، بخــاف الحضــور نفســه �ف
ــاً. ــى متواضع ــث يبق ــاحل، حي الس

والعكــس صحيــح أيضــاً بخصــوص   
ي الحضــور الســلفي الجهــادي، والذي 

التبايــن �ف
ــة،  ــدول المغاربي ــب ال ي أغل

يبقــى متواضعــاً �ف
ي دول 

ــتمر �ف ــور مس ــورة وحض ــة ف ــل حال مقاب
ــاحل. الس

وع  ــرش ــور الم ــدو حض ــام، يب ــكل ع بش
ي أفريقيــاً أشــبه بالجــزر المنعزلــة، 

الإخــوا�ف
تاريخيــة  بتطــورات  بالأســاس  والمرتبــط 
ي الــدول الأفريقيــة، 

واجتماعيــة وسياســية �ف
ي جمعيــات محليــة تتعامــل 

وغالبــاً مــا يُجســد �ف
مــع جمعيــات خليجيــة ذات مرجعيــة إخوانيــة 
ــة عــى الخصــوص(، بخــاف  ــة وكويتي )قطري
ي الــدول المغاربيــة الــذي 

ي �ف
الحضــور الإخــوا�ف

ي الأحــزاب السياســية والمنظمــات 
يُجســد �ف
ــة. الأهلي

كي والقطــري الداعم 
ويُمثــل الدور الــرت  

ي المرحلــة الحاليــة 
ي �ف

وع الإخــوا�ف الأبــرز للمــرش
ي 

ي ضــوء التجربــة التاريخيــة الــىت
ومســتقباً. و�ف

الجماعــة عــى  برهنــت عــى عــدم قــدرة 
تقديــم مراجعــات حقيقيــة فإنــه ل يتوقــع أن 

ــا لنفســها ودورهــا. ــن تصوراته اجــع ع ترت

المواجهــة  ي 
�ف كبــري  اق  افــرت وهنــاك   

؛  ف وعــ�ي للمرش والرقميــة  والدينيــة  الفكريــة 
ــة: ل  ي المنطق

ــادي �ف ــلفي الجه ي والس
ــوا�ف الإخ

ي استغل الكث�ي من الفراغات واشتغل عىل 
وع الإخوا�ن »الم�ش

العديد من القطاعات والمجالت«



نتحــدث عــن المواجهــة الأمنيــة الميدانيــة، 
ة  فهــذا أمــر قائــم، وهنــاك مجهــودات معتــرب
ي المنطقــة، مــن قبيــل مــا تقــوم بــه مــرص أو 

�ف
المغــرب، ولكــن الحديــث هنــا بالتحديــد عــن 
عاميــة  المجهــودات النظريــة، أو الثقافيــة والإ
ي 

ي الإخوا�ف
والرقميــة، خاصــة أّن العــرض الديــىف

، بــل يتجــاوز العرض  ي العالــم الرقمــي، كبــري
�ف

ي للمؤسســات الدينيــة، كمــا هــو الحــال 
الديــىف

وصــل  ي 
والــىت مثــاً،  المغربيــة  الســاحة  ي 

�ف
اق إل وجــود قيــادات إخوانيــة  فيهــا الخــرت
ي قيــادة بعــض المؤسســات الدينيــة، 

ســابقة، �ف
ــات. ــك المؤسس ــب تل ي دوالي

ــرى �ف فالأح

ســاموية  بمــا أنــه ل يمكن التعامل مع الإ
ــن  ــض، م ــا البع ــن بعضه ــل ع ــكل منفص بش
، فــإّن  ي

وع الإخــوا�ف قبيــل التعامــل مــع المــرش
لهــذه  التصــدي  تســتهدف  اتيجية  اســرت أي 
المشــاريع، ل بــد أن تســتحرصف هــذا المعطى، 
وع  وإن كانــت طبيعــة التعامــل مــع المــرش
ــن  ــة ع ــة، مختلف ــدول المغاربي ي ال

ي �ف
ــوا�ف الإخ

ي دول الســاحل؛ لأن الأول تغلغلــت 
تهــا �ف نظري

ــع  ــات المجتم ي منظم
ــة، و�ف ــل الدول ي مفاص

�ف
القطاعــات السياســية  ي 

ة �ف ، وحــا�ف ي
المــد�ف

ــة  عامي ــة والإ ــة والبحثي ــة والطابي والجتماعي
 ] ي

المــد�ف المجتمــع  ]منظمــات  والأهليــة 
ي 

هــا، بينمــا الأمــر مختلــف مــع المواجهة �ف وغري
وع هنــاك متواضــع  دول الســاحل، لأّن المــرش
ي البوابــة 

تنظيميــاً، وحــا�ف عــى الخصــوص �ف
ــه  ــر ل ــاحة توف ــورات الس ــن تط ــة، ولك الأهلي
ــت  ــرش إذا غاب ــرش أك ــك وأن ينت ــى كذل أن يبق

ــه. ــدي ل اتيجيات التص ــرت اس

التبايــن  تفــر  ي 
الــىت العوامــل  ومــن 

ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف وع  المــرش ووزن  أداء  ي 
�ف الكبــري 

ه  الــدول العربيــة الأفريقيــة، مقارنــة مــع نظــري
ي دول الســاحل أو دول غــرب أفريقيــا، نجــد 

�ف
ي 

ي �ف
ــو�ف ــور الص ــري الحض ــوص تأث ــى الخص ع

الــدول الأفريقيــة؛ لأن هنــاك مــا يُشــبه مناعــة 
وع  ثقافيــة صوفيــة، حالــت دون تغلغــل المرش

. ي
ــوا�ف الإخ

ي المقابــل، رغــم حضــور التديــن 
ولكــن �ف

ــها  ــة نفس ــدول الأفريقي ي ال
ــه، �ف ي نفس

ــو�ف الص
ــوراً  ــن حض ــر(، نعاي ــال إل النيج ــن الصوم )م
موازيــاً للســلفية الجهاديــة، بســبب تراكــم 
مجموعــة مــن الأســباب )الفقــر، تواضــع أداء 
العمــل الحكومــي، غيــاب الســلطة المركزيــة، 
اتيجية  ــرت ــات الس ــة، الرصاع ــات القبلي الرصاع

ف القــوى العظمــى(. ــ�ي ب

الســلفية  مواجهــة  إّن  القــول  يمكــن 
ي الــدول المغاربيــة، أهــون بكثــري 

الجهاديــة �ف
مــن مواجهــة الإخــوان، لأن الأمــر يتعلــق بدول 
ــات  ــية ومنظم ــزاب سياس ــات وأح ــا مؤسس له
ســامي  ي تدبــري الملــف الإ

ة �ف أهليــة، وخــرب
وع  ، إضافــة إل رفــض الشــارع للمــرش الحــركي
ي القتــال 

اً �ف الجهــادي، الــذي قــد يكــون حــا�ف
ــاح،  ــاء والإص ي البن

ــل �ف ــه فاش ــراب ولكن والخ
ي والوعــي بطبيعتــه 

وع الإخــوا�ف بخــاف المــرش
ي 

ــه وأهدافــه، وهــذا وعــي متواضــع �ف وحقيقت
ي دائــرة صناعــة القــرار، 

الــدول نفســها، حــىت �ف
ــا  ــف، أم ــري المل ي تدب

ــاماً �ف ــد انقس ــث نج حي
عاميــة،  مــع النخــب الفكريــة والدينيــة والإ
فالجهــل  الأهليــة،  المنظمــات  فالأحــرى 



ي مضاعــف أو مركــب، وهــو 
وع الإخــوا�ف بالمــرش

وع. ــرش ــة الم ي مصلح
ــب �ف ــل يص جه

ل  وسياســياً  حزبيــاً  الإخــوان  هزيمــة 
ي 

�ف حــا�ف  لأنــه  مجتمعيــاً،  هزيمتــه  ي 
تعــىف

تكــون  وربمــا  المجتمــع،  قطاعــات  شــىت 
الحالــة الجزائريــة حالــة خاصــة، حيــث تراجــع 
ي شــىت المجــالت، ولكــن 

ي �ف
وع الإخــوا�ف المــرش

الأمــر مختلــف مــع الحالــة المغربيــة والحالــة 
ووصــل  ومؤثــر،  حــا�ف  لأنــه  التونســية؛ 
ــة  ــرة صناع ــن دائ ف م ــ�ي ــىت إل المقرب ه ح ــري تأث
القــرار مــن جهــة، وإل الــرأي العــام مــن 
جهــة ثانيــة، لعــدة أســباب، أهمهــا الحضــور 
اليومــي والمســتمر ومتعــدد الجبهــات لأعضــاء 
وع، قيــادات وقواعــد، وهــذا حضــور ل  المــرش
ي الأحــزاب السياســية.

نجــد لــه مثيــاً لــدى بــا�ت

ومهــم جــداً النطــاق مــن أرضيــة   
وع  نظريــة مفادهــا أننــا نتحــدث عــن مــرش
إخوانيــة  حركــة  عــن  نتحــدث  ول   ، ي

إخــوا�ف
، أو منظمــة أهليــة مقربــة  ي

أو حــزب إخــوا�ف
مــن الإخــوان، وبيــان ذلــك، أن الحديــث عــن 
اتيجيات  ــث عــن اســرت ــد الحدي وع، يُفي المــرش
شــىت  تطــال  وتفرعــات  وأهــداف  ومراحــل 
ــة  ــة والثقافي ــية والقتصادي ــول، السياس الحق
هــا،  وغري عاميــة  والإ والنســائية  والطابيــة 
ة ســابقة  ي فــرت

عــى غــرار مــا كنــا نعايــن �ف

اكية  الشــرت يديولوجيــات  الإ بعــض  مــع 
والقوميــة واليســارية، ولكــن ُمجمــل هــذه 
ــرت،  ــوراء أو اندث ــات تراجعــت لل يديولوجي الإ
ي 

وع الإخــوا�ف ــع المــرش ــف م ــر مختل ــا الأم بينم
لأنــه اســتغل الكثــري مــن الفراغــات، واشــتغل 
عــى العديــد مــن القطاعــات والمجــالت، 
ومــن نتائــج ذلــك، مــا نعاينــه اليــوم مــن 
اقــات لُمجمــل هــذه القطاعــات، بســبب  اخرت
ــل  ــن قبي ــن الأدوات، م ــة م ــه لمجموع توظيف
الرســمية  المؤسســات،  جميــع  ي 

�ف التغلغــل 
القطاعــات،  شــىت  ي 

�ف الحضــور  والأهليــة، 
ي العلــن 

ي والمجتمعــي، ســواء �ف
العمــل الميــدا�ف

ــة  ة خاص ف ــري ــاك م ــن هن ــس، ولك ي الكوالي
أو �ف

ي الأحــزاب 
بــا�ت وع، ل نجدهــا عنــد  بالمــرش

وقفــة  تتطلــب  يديولوجيــة،  الإ التيــارات  أو 
وحدهــا، عنوانهــا ممارســة التقيــة.

وع  تعتــرب التقيــة مــن نقــاط قــوة المــرش
يكونــوا  أن  يمكــن  ضحاياهــا  لأن   ، ي

الإخــوا�ف
ــة والسياســية  عامي ــة والإ ــن الأســماء البحثي م
ــه  ــة، أو تفق ي التقي

ــه �ف ــا تفق ــد أنه ي تعتق
ــىت ال

كان  وإذا   ، ي
الإخــوا�ف وع  المــرش طبيعــة  ي 

�ف
ــاحة  ي الس

ــاً �ف ــاه عملي ــا عاين ــك ]كم ــر كذل الأم
ي حــالت أخــرى عربيــة عــى 

المغربيــة، و�ف
الخصــوص[، فالأمــر أدهــى مــع النخــب غــري 
وع،  المتتبعــة أساســاً لطبيعــة وأهــداف المــرش
قليمي. ول  فالأحــرى الــرأي العــام المحــىي والإ

وج نفسه لدى صناع القرار بالمنطقة  ي س�ي
»الخطاب الإخوا�ن

باعتباره بديالً إسالمياً حركياً للظاهرة الجهادية«



ي المواجهــة النظريــة والعمليــة 
يمكــن التفكــري �ف

هــذا  اســتحضار  دون   ، ي
الإخــوا�ف وع  للمــرش

ي أداء الحــركات 
العمــل المؤثــر والمفصــىي �ف

والأحــزاب والمشــاريع الإخوانيــة بشــكل عــام.

وبخصــوص الملــف الســلفي الجهــادي، 
، فســوف نتوقــف  ي

وع الإخــوا�ف وعاقتــه بالمــرش
، الأول بنيويــة، تهمــه منــذ  ف عنــد خاصتــ�ي
امــن مــع  ف عقــود، والثانيــة مســتجدة، لأنهــا ترت

تحريــر هــذه التقاريــر، ونبــدأ بهــا:

)مــن  فقــط  أســابيع  بضــع  ــــ خــال 
مطلــع أيــار )مايــو( إل مطلــع حزيــران )يونيــو( 
ــركات  ــة للح ــة الجغرافي ت الخريط ــري 2021( تغ
الجهاديــة، حيــث أصبــح مؤكــداً أّن القــارة 
ــات،  ــف التنظيم ــزاً لمختل ــد مرك ــة تع الأفريقي
المــدة  هــذه  خــال  عاينــا  أننــا  درجــة  إل 
ــة  ــع دول أفريقي ــرض أرب ــاً، تع ة زمني ــري القص
ــرب  ــة، ويُعت ــة ودامي ــة متنوع ــات إرهابي لعملي
تصــب  ي 

الــىت الأســباب  مــن  العامــل  هــذا 
ي عــى المــدى 

وع الإخــوا�ف ي صالــح المــرش
�ف

المتوســط ]عــى غــرار مــا عاينــا بضــع ســنوات 
بعــد أحــداث 11 ســبتمرب 2001[، ومــرد ذلــك، أّن 
وج نفســه لــدى صنــاع  ي ســري

الخطــاب الإخــوا�ف
ــاً إســامياً  ــة، باعتبارهــا بدي ي المنطق

ــرار �ف الق
حركيــاً للظاهــرة الجهاديــة، مــع أّن البديــل 
الأصــىي موجــود أصــاً؛ أي التديــن التقليــدي 

؛ لأن أغلــب دول الســاحل  ي
ــن الصــو�ف أو التدي

ســام منــذ  ودول غــرب أفريقيــا، دخلهــا الإ
ف )وهــؤلء ل  قــرون إمــا عــرب التجــار المســلم�ي
عاقــة لهــا بالمرجعيــة الإخوانيــة لأن التنظيــم 
لــم يكــن قائمــاً أساســاً حينهــا(؛ وإمــا دخلهــا 

. ي
ــو�ف ــل الص ــرب العم ع

ــة  ــة الخاص ــة الثاني ــبة للخاص ــــ بالنس
وع  ي عاقتــه بالمــرش

بهــذا المحــور الجهــادي، �ف
، فــإّن تراكــم مجموعــة أســباب بنيوية  ي

الإخــوا�ف
ــا، تســاهم  ــرب أفريقي ي غ

ي دول الســاحل و�ف
�ف

ــا  ي مقدمته
ــة، و�ف ــرة الجهادي ــة الظاه ي تغذي

�ف
المحــددات الأمنيــة ]�اعــات داخليــة وعنــف 
ف الــدول، الــرصاع  مســتمر، الحــدود الهشــة بــ�ي
ف بعــض القــوى العظمــى،  اتيجي بــ�ي الســرت
تجنيــد  الحــدود،  عــى  ي 

الأمــىف الرتخــاء 
[؛ المحددات  ي

و�ف لكــرت الشــباب عــرب الفضــاء الإ
السياســية ]فشــل ســيطرة بعــض القيــادات 
عــى  إفريقيــا،  غــرب  دول  ي 

�ف السياســية 
الأوضــاع السياســية داخــل بادهــم، ســيطرة 
القبائــل  قــادة  عــى  رهابيــة  الإ التنظيمــات 
وتوظيفهــم لخدمــة مصالحهــم[؛ والمحددات 
ــة،  دي ــة المرت ــاع القتصادي ــة ]الأوض الجتماعي
ازديــاد معــدلت البطالــة، العجــز عــن  توفــري 

.] ف ــ�ي ــية للمواطن ــاة الأساس ــات الحي متطلب

ن من مؤلفات يستحق  ن السابق�ي سالمي�ي »ما صدر عن الإ
وع« توظيفه رقمياً للتعريف بحقيقة هذا الم�ش



انطاقــاً مــن بعــض هــذه المحــددات، 
وخاصــة المحــدد القتصــادي والجتماعــي، 
اً  ي أن يكــون حــا�ف

وع الإخــوا�ف يمكــن للمــرش
ة أكــرب عــى المــدى القريــب والمتوســط،  بوتــري
ي، وممــا  الخــري العمــل  بوابــة  مــن خــال 
ة  ــري ــورات الأخ ــيناريو، التط ــذا الس ــذي ه يُغ
ســامية«  ي جعلــت »منظمــة الدعــوة الإ

الــىت
ي 

ــىت ــر، وال ــا إل النيج ــل مقره ــودانية، تنق الس
تعتــرب مــن أفقــر دول العالــم، وليــس من أفقر 
ف  دول القــارة الأفريقيــة وحســب، وأخــذاً بعــ�ي
ي لهــذه الجمعيــة، 

العتبــار الثقــل الميــدا�ف
ي المجال 

ولجمعيــات إخوانيــة أخــرى تشــتغل �ف
ــاً  ــرب باب ــتجد يُعت ــذا المس ــإّن ه ــي، ف التطوع
. ي

وع الإخــوا�ف ي مصالــح المــرش
موســعاً يصــب �ف

توصيات
ــب أو دراســات  ــرش كت ي ن

ــــ النخــراط �ف
ســامية الحركيــة  أو أبحــاث حــول الخريطــة الإ

الحديــث عــن  يتــم  أن  المنطقــة، عــى  ي 
�ف

ــن  ــات، م ــذه الدراس ــن ه ي عناوي
ــة �ف الخريط

أجــل إثــارة انتبــاه النخبــة والــرأي العــام، ومــع 
التعريــف بطبيعــة هــذه المشــاريع، وخاصــة 
، بالتحديــد نقــاط قوتــه  ي

وع الإخــوا�ف المــرش
ــة..  اق، الزدواجي ــرت ــل، الخ ــة، التغلغ )التقي
إلــخ(، لأنــه طالمــا كانــت النخبــة والــرأي العام 
وع، فطبيعــي أن  جاهلــة بطبيعــة هــذا المــرش

ــل. اق والتغلغ ــرت ي الخ
ــتمر �ف يس

ــن  ــة م ــم مجموع ــن تراك ــاً م ــــ انطاق
ي 

الإخــوا�ف وع  للمــرش المؤسســة  المحــددات 
بالــدول  الأمــر  تعلــق  ســواء  المنطقــة،  ي 

�ف
المغاربيــة أو دول الســاحل، أهمها المحددات 
فإنــه  والجتماعيــة،  والقتصاديــة  الدينيــة 
ي تســعى 

بالنســبة لــدول المنطقــة العربيــة الــىت
ــل  ــدة مداخ ــك ع ، تمل ي

ــوا�ف ــة الإخ إل مواجه
للتصــدي للظاهــرة، وهــي بالتحديــد:

هناك ثغرات كبرية وغري مفهومة تتعلق مبواجهة اإلسالموية يف العامل الرقمي وخاصة يف مواقع التواصل



: عــرب ضــخ أدبيــات  ي
ــــ المدخــل الديــىف

ي المؤسســات 
ســاموية، �ف دينيــة مضــادة لاإ

عاميــة والعالــم الرقمــي،  الدينيــة والمنابــر الإ
ي خطــاب المنظمــات الأهليــة والمؤسســات 

و�ف
ــا. ه ــة وغري التعليمي

عقــد  عــرب  القتصــادي:  المدخــل  ــــ 
الــدول  حكومــات  مــع  اقتصاديــة  اكات  �ش
لمواجهــة  جبهــات  تتضمــن  المعنيــة، 

القتصاديــة. البوابــة  عــرب  ســاموية  الإ

وهــذه  الجتماعــي:  المدخــل  ــــ 
ــب  ــا يتطل ســاموية، بم ــوة الإ ــاط ق إحــدى نق
يــة  اســتثمار أداء المنظمــات الأهليــة والخري
ســاموية، الإخوانيــة عــى  لمواجهــة تغلغــل الإ

الخصــوص.

الحضــور  العتبــار  ف  بعــ�ي أخــذاً  ــــ 
، وهــو حضــور  ي العمــل الأهــىي

ي �ف
الإخــوا�ف

ي 
�ف أو  ي 

علــىف بشــكل  كان  ســواء  مســتمر، 
وع يســعى   الكواليــس والخفــاء، فــإّن أي مــرش
اً  إل التصــدي لــه، ينبغــي لــه أن يكــون حــا�ف
ي المجــال نفســه، عــى أن يكــون ذلــك 

أيضــاً �ف
ف بالســتفادة مــن  مصاحبــاً بتوعيــة المعنيــ�ي
والحديــث  والإحســانية،  يــة  الخري الأعمــال 
ــط  ــكل مبس ــية، بش ــة وسياس ــة ديني ــن توعي ع

وموجــز.

بالمواجهــة  الخــاص  الشــق  ي 
�ف ــــ 

والفكريــة  الدينيــة  المواجهــة  أي  النظريــة؛ 
ــدوات  ــرات والن ــرب المؤتم ــة، ســواء ع والثقافي
ــذر  ــب الح ــات، يج ــة والمج ــز البحثي والمراك
ي 

، والــذي كان ســائداً �ف ي
اق الإخــوا�ف مــن الخــرت

ي تأسســت 
ــىت ــة ال ــز البحثي ــن المراك ــد م العدي

بعــد انــدلع أحــداث »الفــو�ف الخاقــة« 
حــىت  كذلــك،  الأمــر  زال  ول   ،]2013-2011[
ربيــع 2021، ول نتحــدث عــن المراكــز البحثيــة 
الإخوانيــة، أو المراكــز البحثيــة المقربــة منهــا، 
)مركــز  المعرفــة«  »أســلمة  مراكــز  عــن  ول 
 ، ي

»نمــاء« الســعودي، مركــز »نهــوض« الكويــىت
مركــز »أوا�« القطــري... إلــخ(، فهــذا متوقع 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــات. وإنم ــذه المؤسس ــن ه م
مراكــز ل عاقــة لهــا بالمرجعيــة الإخوانيــة، أو 
ــة  ــا الفكري ي مرجعيته

ــاً �ف ــادة أساس ــز مض مراك
للمرجعيــة الإخوانيــة، وبالرغــم مــن ذلــك، 
، إمــا بســبب عدم  ي

اق الإخــوا�ف تعرضــت لاخــرت
 ، ي

وع الإخوا�ف أو تواضــع الوعــي بطبيعــة المــرش
وإمــا  ؛  ي

الإخــوا�ف العقــل  اشــتغال  وطريقــة 
ف  ــدى المســؤول�ي بســبب وجــود هــذا الوعــي ل
وإدارات هــذه المراكــز، ولكنهــا كانــت ضحيــة 

ــل. ــذا العق ــا ه ــتغل به ي يش
ــىت ــة ال التقي

ينطبــق الأمــر نفســه مــع المؤتمــرات 
ــة  ، والمعادي ي ــر�ب ــج الع ي الخلي

ــم �ف ي تنظ
ــىت ال

، حيــث عاينــا العديــد مــن  ي
وع الإخــوا�ف للمــرش

ي ضوء التجربة التاريخية بعدم تقديم الجماعة مراجعات 
»�ن

حقيقية فال يتوقع تراجعها عن تصوراتها لنفسها ودورها«



ي الحالــة المغربيــة 
النمــاذج التطبيقيــة، هنــا �ف

ي 
مشــاركة أســماء إخوانيــة أو إخوانيــة ســابقة �ف

أشــغال هــذه المؤتمــرات، إضافــة إل معضلــة 
ي معــرض 

مشــاركة نخــب تمــارس الزدواجيــة �ف
تعلــن  حيــث  ســاموية،  الإ مــع  التعامــل 
ــذه  ي ه

ــاركة �ف ــاء المش وع أثن ــرش ــد الم ــن نق ع
ي مقامــات 

المؤتمــرات، وتــروج خطابــاً مضــاداً �ف
ــرى. أخ

ة وغــري مفهومــة  ــري ــاك ثغــرات كب ــــ هن
العالــم  ي 

�ف ســاموية  الإ بمواجهــة  تتعلــق 
التواصــل  مواقــع  ي 

�ف وخاصــة  الرقمــي، 
ي الحالــة المغربيــة مثــاً، وصــل 

الجتماعــي ]�ف
نفســها،  الدينيــة  المؤسســات  أن  إل  الأمــر 
غائبــة عــن المواجهــة أساســاً، بــل إّن منابرهــا 
ســاموية،  الرقميــة، ل تتضمن أصاً أي نقد لاإ
ي 

باســتثناء بعــض المحــاولت المتواضعــة الــىت
ــد  ــا نق ــف«، أم ــد »التطــرف العني تتطــرق لنق
الإخــوان، فكأنــه أمــر محــرم[، مــع أنــه مــا أكرش 
ــام  ــب القي ي يج

ــىت ــادرات ال ــات والمب ح المقرت
ي 

ي هــذا الصــدد، والأمــر نفســه �ف
ــاً �ف بهــا رقمي

ــا. ه ي وغري
ــور�ت ــرش ال ــف والن ــاع التألي قط

ي 
ــة �ف ــة النافع ــح النظري ــن المفاتي ــــ م

ســاموية )الإخوانيــة والســلفية  التصــدي لاإ
، وهــذا  ي

ــة(، نجــد الخطــاب الصــو�ف والجهادي
مفتــاح يتطلــب وعــي أصحــاب الخطاب نفســه 
أولً بأهميتــه، ويتطلــب مــوازاة مــع ذلــك، 
تفعيــل ذلــك الوعــي عــى أرض الواقــع، ســواء 
ــرصي  ــدي والع ــام التقلي ع ــف أو الإ ي التألي

�ف
ــاه إل بعــض  ط النتب أو المجــال الرقمــي، �ش
ف نســبة مــن أتبــاع  ي أصبحــت تمــري

الآفــات الــىت

ــا  ــح عليه ، ونصطل ي
ــو�ف ــاب الص ــوز الخط ورم

«، والمقصــود بهــا،  ي
»أســلمة الخطــاب الصــو�ف

تسلســل بعــض المواقــف والأحــكام الإخوانيــة 
ي خطــاب بعــض الرمــوز والأصــوات 

لــدى �ف
ــع  ــاً مــن وقائ ــا انطاق ــة ]نتحــدث هن الصوفي
ي 

ي إصــدارات، و�ف
ماديــة ملموســة، نعاينهــا �ف

ــات  ي تطبيق
ــي، و�ف ــل الجتماع ــع التواص مواق

ــة[ رقمي

ــــ هنــاك مفتــاح نظــري مهــم أيضــاً 
ســاموية الإخوانيــة،  بخصــوص مواجهــة الإ
يتــم توظيفــه بشــكل نوعــي، عنوانــه  لــم 
ف ســابقاً، ممــن أخــذوا  ســامي�ي التعامــل مــع الإ
وع، لأن مــا صــدر  مســافة حقيقيــة مــن المــرش
عنهــم مــن مؤلفــات، يســتحق توظيفــه رقمياً، 
ي عــدة مجــالت ومخــارج، للتعريــف بحقيقــة 

�ف
وع. ــرش الم



ماذا تعرف عن 
ي المغرب؟

خوانية �ف الخريطة الإ

ــة، ســواء  ي دول المنطق
ــا�ت ــع ب ــة م مقارن

ي )الجزائــر، تونــس، ليبيــا  دول المغــرب العــر�ب

وموريتانيــا(، أو مــع دول غــرب أفريقيــا، يبقــى 

ــن  ــة م ــة متقدم ي مرتب
ــة �ف ــاميون المغارب س الإ

ــات  ي مؤسس
ــل �ف اق والتغلغ ــرت ــور والخ الحض

. ي
ــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ف الدول

ي 
ســامي الحــركي �ف يتــوزع المشــهد الإ

ي 
ف بارزيــن: الأول إخــوا�ف المغــرب عــى اتجاهــ�ي

ــى  ــا ع ــوزع كل اتجــاه هن ي ســلفي، ويت
ــا�ف والث

، عــى الأقــل، ولكــن بخــاف  ف تياريــن اثنــ�ي

ــة  ــاحة الإخواني ف الس ــري ــلفية، تتم ــاحة الس الس

ــه  ــاً تتداخــل في وعــاً مجتمعي ــل مرش ــا تمث بأنه

العديــد من المؤسســات والجمعيــات، بعضها 

ي مؤسســات الدولــة والبعــض الآخــر 
يشــتغل �ف

ي ]أو 
ي منظمــات المجتمــع المــد�ف

يشــتغل �ف

حضــور  إل  إضافــة  الأهليــة[،  المنظمــات 

يديولوجــي مــع  ي والإ
الرتبــاط الفكــري والديــىف

ــاع هــذا  إخــوان الخــارج، وتواضــع تفاعــل أتب

ــس  ي تم
ــىت ــة ال ــا الوطني ــع القضاي وع م ــرش الم

أمــن الدولــة مقارنــة مــع تفاعلهــم مــع القضايا 

ــا  ــة القضاي ــة، وخاص ــم دول المنطق ي ته
ــىت ال

ســامي،  الإ الفاعــل  بحضــور  ف  تتمــري ي 
الــىت

ي بالدرجــة الأول.
الإخــوا�ف

ن  ي المغرب عىل اتجاه�ي
سالمي الحركي �ن »يتوزع المشهد الإ

ي سلفي، ويتوزع كل اتجاه هنا عىل 
ي والثا�ن

بارزين: الأول إخوا�ن
» ن تيارين اثن�ي



ســوف يتوقــف هــذا التقرير بدرجــة أكرب 

ــن  ــا نتحــدث ع ، لأنن ي
وع الإخــوا�ف ــد المــرش عن

ي تــدور 
َمَجــرة؛ أي مجموعــة مــن الكواكــب الــىت

ُ مــا نجــده عند  ف حــول نــواة مركزيــة، وهــذا عــ�ي

وع الســلفي،  إخــوان المغــرب، بخــاف المــرش

الــذي يبقــى بعيــداً عــن الهواجــس السياســية، 

ة الشــتغال عليــه بحثيــاً  إضافــة إل أّن وتــري

ــكل  ــت بش ــاً، تراجع ــاً وأجنبي ــاً، مغربي وإعامي

، وخاصــة بعــد  كبــري خــال العقــد الأخــري

ــث  ــة«، حي ــو�ف الخاق ــداث »الف ــدلع أح ان

ي واجهــة 
، �ف ي

وع الإخــوا�ف كان ول يــزال المــرش

ــة. ســاموية المغربي الأحــداث المرتبطــة بالإ

ي
وع الإخوا�ن الم�ش

وع  ان المــرش ف هنــاك اتجاهــان اثنــان يُمــري

: ي المغــرب، وبيــان ذلــك كالتــالي
ي �ف

الإخــوا�ف

الأول،  ي 
الإخــوا�ف وع  بالمــرش نبــدأ  ــــ  أ 

وتتكــون نواتــه مــن حركــة إســامية جــاءت 

إســامي  وحــزب  الإخوانيــة  المرجعيــة  مــن 

الأمــر  ويتعلــق   ، الســياسي ذراعهــا  يعتــرب 

بحركــة »التوحيــد والإصــاح« )رابــط موقعهــا 

ي am.halsila//:sptth(، وهــي حركــة 
و�ف لكــرت الإ

ف بهــا مــن طــرف الســلطة  إخوانيــة، معــرت

ي أواخــر التســعينيات، 
ــة، وتأسســت �ف المغربي

ف مــن هــذه  ف أساســي�ي بعــد اندمــاج مكونــ�ي

الحــركات وهمــا؛ حركــة »الإصــاح والتجديــد« 

ــل  ــن أج ــامي«، م س ــتقبل الإ ــة المس و«رابط

ي 
ــاهمة �ف ــة بـ«المس ــات الحرك ــه أدبي ــا تصف م

ــن وفســح المجــال للتعــاون عــى  ــة الدي إقام

ام بــه عقيــدة وعبادة وســلوكاً«، ورئيســها  ف اللــرت

الحــالي هــو محمــد الشــيخي، أمــا رئيســها 

أحمــد  ي 
الإخــوا�ف الداعيــة  فهــو  الســابق، 

ــب  ي منص
ــوم �ف ــد الي ــذي يوج ، وال ي

ــو�ف الريس

 ،» ف رئيــس »التحــاد العالمــي لعلمــاء المســلم�ي

ــدولي لاإخــوان  ــم ال المحســوب عــى »التنظي

.» ف المســلم�ي

عــدة  والإصــاح«  »التوحيــد  لحركــة 

تفرعــات، سياســية وحقوقيــة ونقابيــة وطابيــة 

ونســائية وحقوقيــة وبحثيــة، ولكــن يبقــى أهم 

، عــرب حــزب  الأجنحــة، هــو الجنــاح الســياسي

ي 
و�ف ــرت لك ــه الإ ــط موقع ــة )راب ــة والتنمي العدال

am.djp.www(، ولهــذا يتحــدث المتتبعــون 

ــن  ــة، أو ع ــة دعوي ــياسي بواجه ــزب س ــن ح ع

ــية. ــة سياس ــة بواجه ــامية إخواني ــة إس حرك

وحــزب  والإصــاح«  »التوحيــد  حركــة 

المجــرة  نــواة  همــا  والتنميــة«،  »العدالــة 

ــرى  ــب أخ ــد كواك ــث نج ــة الأول؛ حي الإخواني

 ، ي ي فلــك النــواة، مثــل؛ القطــاع النقــا�ب
تــدور �ف

للشــغل  ي 
الوطــىف »التحــاد  ي 

�ف والمجســد 

ــة  ــع »منظم ي م ــا�ب ــاع الط ــرب«، والقط بالمغ

 ، ي
النســا�أ والقطــاع   ،» ي الطــا�ب التجديــد 

الوعــي  تجديــد  »منظمــة  ي 
�ف والمجســد 

وخاصــة  عامــي،  الإ والقطــاع   ،» ي
النســا�أ

 ، ي
الحقــو�ت والقطــاع   ، ي

و�ف لكــرت الإ عــام  الإ

نســان«،  عــرب »منتــدى الكرامــة لحقــوق الإ



ي أول ســنوات التأســيس، يضــم 
والــذي كان �ف

ــامية،  س ــات الإ ــىت المرجعي ــن ش ــات م فعالي

ــة  ــزب »العدال ــاً لح ــاً تابع ــح لحق ــه أصب ولكن

والتنميــة«. بســبب هاجــس الهيمنــة وإقصــاء 

ف الذيــن يتشــاركون معــه المرجعيــة  المخالفــ�ي

ي 
ســاموية، وهــذا مــا أكدتــه الأصــوات الــىت الإ

ي مقدمتهــا الفاعــل 
انفصلــت عــن المنتــدى، و�ف

ي محمــد حقيقــي، القــادم مــن »حــزب 
الحقــو�ت

الأمــة«، والــذي كان نــواة المركــز، قبــل تحالف 

ــزب  ــاح« وح ــد والإص ــة »التوحي ــوان حرك إخ

»العدالــة والتنميــة«، ضــده للســطو عــى 

المنتــدى.

، وهــذا  ي
و�ف لكــرت عــام الإ ي مجــال الإ

�ف

اق  ي اخــرت
ي �ف

جــم الــذكاء الإخــوا�ف نمــوذج يُرت

الأمــر  يقتــرص  ل   ، ي المغــر�ب العــام  الــرأي 

ونيــة ناطقــة باســم الحركــة  عــى مواقــع إلكرت

وإنمــا  وع،  المــرش فــروع  ي 
وبــا�ت والحــزب 

يصــل مــن جهــة إل إطــاق منصــات ومواقــع 

ونيــة تزعــم أنهــا مســتقلة، ولكنهــا تابعــة  إلكرت

ــرة  ــة المج ي حال
ــا �ف ، ومنه ي

ــوا�ف وع الإخ ــرش للم

)رابــط  ي 
الإخــوا�ف »العمــق«  موقــع  الأول، 

 ،)moc.kmo3la//:sptth ي
و�ف لكــرت موقعــه الإ

ــع  ي مواق
ــاج وتغلغــل أعضــاء إخــوان �ف أو إدم

ونيــة. إلكرت

ب ــــ بالنســبة للمجــرة الثانيــة، فعنوانها 

جماعــة »العــدل والإحســان« )رابــط موقعهــا 

ي 
�ف وتأسســت   ،)ra/ten.aamajla ي 

و�ف لكــرت الإ

ــا  ف به ــرت ــري مع ــة غ ــي جماع ــنة  1891، وه س

رســمياً مــن طــرف الســلطات المغربيــة؛ لأنهــا 

إمــارة  مؤسســة  عيــة  برش اف  العــرت ترفــض 

عيــة المؤسســة الملكيــة،  ف ومعهــا �ش المؤمنــ�ي

ة  حــا�ف فهــي  ذلــك،  مــن  بالرغــم  ولكــن 

كمجــرة إســامية، عــى غــرار المجــرة الأول 

ي نواتهــا حركــة التوحيــد والإصــاح وحــزب 
)الــىت

ي  طــا�ب قطــاع  عــرب  والتنميــة«(،  العدالــة 

، وحضــور كبــري  ي
ي وقطــاع حقــو�ت

وقطــاع نســا�أ

، محليــاً ودوليــاً، وخاصــة  ي
و�ف لكــرت ي العالــم الإ

�ف

ــكا. ــا وأمري ي أوروب
�ف

»الدائــرة  تمثلــه  ي 
الحقــو�ت القطــاع 

الحقوقيــة لجماعــة العــدل والإحســان« إضافة 

ــة«  ــا الأم ــرصة قضاي ــة لن ــة المغربي إل »الهيئ

ي إعــداد وتنظيــم النــدوات 
ي تشــتغل �ف

الــىت

الخاصــة بقضايــا المنطقــة، وهنــاك أيضــاً 

صالح عدة تفرعات، سياسية وحقوقية  »لحركة التوحيد والإ
ونقابية وطالبية ونسائية وحقوقية وبحثية، ولكن يبقى أهم 
، ع�ب حزب العدالة والتنمية« الأجنحة، هو الجناح السياسي



ي 
الوطــىف »التحــاد  يمثلــه  ي  الطــا�ب القطــاع 

ي 
و�ف ــرت لك ــه الإ ــط موقع ــرب« )راب ــة المغ لطلب

مفتوحــاً  كان  والــذي   ،)/ten.menu//:sptth

يديولوجيــة منــذ  عــى كافــة المرجعيــات الإ

ــد  ــال العق ــح خ ــه أصب ــت، ولكن ــود مض عق

ســيطرة  تحــت  الخصــوص،  عــى  الأخــري 

الجماعــة.

الأول،  الإخوانيــة  المجــرة  عــى غــرار 

ف بدورهــا  فــإّن هــذه المجــرة الثانيــة، تتمــري

بوجــود نــواة مكونــة مــن تنظيــم ســياسي وآخر 

دعــوي: الأول يســمى »الدائــرة السياســية« 

ــوكل،  ــد المت ــد الواح ــها عب أس ــة، ويرت للجماع

أســه  ي يســمى »مجلــس الشــورى«، ويرت
ــا�ف والث

ــادي. ــد عب محم

ف معــاً، الأول  ــ�ي ف المجرت ــ�ي ــا يجمــع ب وم

والثانيــة، كلمــا تعلــق الأمــر بقضايــا المنطقــة، 

ي الــذي يعلــن عنــه 
ي الموقــف الإخــوا�ف

تبــىف

ــدولي لاإخــوان، وهــذا مــا تحقــق  التنظيــم ال

ي العديــد مــن المحطــات، ســواء 
مغربيــاً �ف

ي حقبــة »الفــو�ف 
مــع أحــداث المنطقــة �ف

مشــاركة  مــع  أو   ،]3102 ــــ   1102[ الخاقــة« 

ــور  ــر كواللمب ي مؤتم
ــة �ف ــرة الأول والثاني المج

 ،9102 ) ي 91 كانــون الأول )ديســمرب
يــا، �ف ف بمالري

ــا ــــ  ــور تركي ــه مح ــذي نظم ــر ال ــو المؤتم وه

إيــران ــــ قطــر، مــع مشــاركة الرمــوز الإخوانيــة 

ي المنطقــة، والــذي رفــض المغــرب المشــاركة 
�ف

ي 
ســاميتان هنــا �ف فيــه، ولكــن المجرتــان الإ

ــارك. ــور المش ــن الحض ــا ضم ــرب، كانت المغ

ســامية  كانــت هنــاك بعــض الحــركات الإ

ــل  ــة »البدي ــة حرك ــاً، وخاص ــد تقريب ــذ عق من

الأمــة«  أجــل  مــن  و»الحركــة  الحضــارّي« 

ي أواســط الثمانينيــات؛ وذلــك نتيجــة 
تأسســتا �ف

ــامي«،  س ــار الإ ــة »الختي ــن حرك ــقاق ع النش

ي تنهــل مــن التشــيع، ولكــن عمليــاً، انتهــت 
الــىت

ــة  ــرار جماع ــى غ ــركات إل زوال، ع ــذه الح ه

ي تعتــرب »أم الحركات 
ســامية« الىت »الشــبيبة الإ

ســامية«، بحيــث ل يتجــاوز حضــور هــذه  الإ

 ، ي
و�ف لكــرت الحــركات والتنظيمــات الفضــاء الإ

ف  عــام والباحثــ�ي ولــم تعــد حديــث وســائل الإ

ي 
ي والســياسي والأمىف

ف البحــىش كــري قــط، حيــث الرت

، عــى المجــرة الأول، ونواتها  ي
ي والديــىف

والثقــا�ف

حركــة »التوحيــد والإصــاح« وحــزب »العدالــة 

ــة  ــا جماع ــة، ونواته ــرة الثاني ــة« والمج والتنمي

عالم  ي ع�ب الإ اق الرأي العام المغر�ب »تمكن الإخوان من اخ�ت
، إذ أطلقت حركة التوحيد والإصالح وحزب العدالة  ي

و�ن لك�ت الإ
ونية تزعم أنها مستقلة، ولكنها  والتنمية منصات ومواقع إلك�ت

» ي
وع الإخوا�ن تابعة للم�ش



دعويــة   : ف بدائرتــ�ي والإحســان«،  »العــدل 

ــية. وسياس

وع  ي للم�ش
و�ن لك�ت الحضور الإ

ي المغرب
ي �ن

الإخوا�ن

ســاميون بأنّهــم متفوقون عى  ف الإ يتمــري

يديولوجيــات، ومتفوقــون بالتــالي عــى  ي الإ
بــا�ت

ي الأحــزاب السياســية، وكانــت عامــات هذا 
بــا�ت

ي أحــداث »الفــو�ف الخاقــة« 
التفــوق بــارزة �ف

«[، ابتــداء مــن كانــون  ي ]أو »الربيــع العــر�ب

ــا دور  ــث اتضــح حينه ــر( 1102، حي ي )يناي
ــا�ف الث

ــب  ــاً بـ«الكتائ ــه لحق ــح علي ــح يُصطل ــا أصب م

ونيــة«، بــل إن أول مــرة أصبحــت فيهــا  لكرت الإ

عــام المغربيــة، مــن قبيــل صحيفة  وســائل الإ

ــاح«  ــة »الصب ــة«، وصحيف »الأحــداث المغربي

»الكتائــب  عــن  تتحــدث  أخــرى،  ومنابــر 

ونيــة«، كانــت بســبب الكشــف عــن قــوة  لكرت الإ

ي 
و�ف نــت  نرت الإ شــبكة  ي 

�ف ي 
الإخــوا�ف الحضــور 

ــدى  ــذه إح ــي، وه ــل الجتماع ــع التواص مواق

ي المغــرب، 
ي �ف

ــوا�ف وع الإخ ــرش ــوة الم ــاط ق نق

ي 
ــىت ــع المجــرة الأول، ال ــر م ــق الأم ســواء تعل

نواتهــا حركــة »التوحيــد والإصــاح« وحــزب 

ي 
»العدالــة والتنميــة«، أو المجــرة الثانيــة الــىت

نواتهــا جماعــة »العــدل والإحســان«، وســوف 

ــر. ي هــذا التقري
ــا أيضــاً �ف ــدث عنه نتح

ي 
�ف المستشــار   ، ي لــود�ي ســعيد  يوجــد 

ي مقدمــة 
ديــوان رئيــس الحكومــة المغربيــة، �ف

تكويــن  اشــتغلت  ي 
الــىت الإخوانيــة  الأســماء 

ونيــة« الإخوانيــة، بــل كان  لكرت »الكتائــب الإ

موقــع  بصيانــة  المكلــف  زمنيــة،  ة  فــرت ي 
�ف

ــة  ــة الرابط ــم مؤسس ــق باس ــة« الناط »الرابط

المحمديــة للعلمــاء«، باعتبارهــا مؤسســات 

ات  جــم بعــض مــؤ�ش ي واقعــة ترت
دينيــة، �ف

ي 
وع الإخــوا�ف اق الــذي وصــل إليــه المــرش الخــرت

المغــرب. ي 
�ف

ي 
و�ف لكــرت ليــس هــذا وحســب، الحضــور الإ

، وإضافــة إل أنــه يتفــوق  ي
وع الإخــوا�ف للمــرش

يديولوجيــة  الإ المرجعيــات  ي 
�ف ه  نظــري عــى 

اكية.. إلــخ(، وعــى  اليــة، الشــرت )اليســارية، الليرب

ــة والمعــا�ة،  ي الأحــزاب السياســية )الأصال
ــا�ت ب

ــاد  ــرار، التح ي لاأح
ــىف ــع الوط ــتقال، التجم الس

ف أيضــاً  اكي للقــوات الشــعبية.. إلــخ(، يتمــري الشــرت

بأنـّـه يتفــوق عــى الحضــور الرقمــي للمؤسســات 

أن  ض  المفــرت مــن  ي 
الــىت الرســمية،  الدينيــة 

؛ لأنه  ي
وع الإخوا�ن ي للم�ش

»ل يجب الستهانة بالحضور البح�ش
اق النخبة البحثية، خاصة مع المراكز التابعة  ي اخ�ت

يساهم �ن
وع« ي تدعي الستقاللية ولكنها تابعة للم�ش

وع أو ال�ت للم�ش



ــاً  ســاموية ميداني ي مواجهــة الإ
تكــون منخرطــة �ف

ــر  ــد أّن الأم ــع الحــال يُفي ــاً، ولكــن واق وني وإلكرت

خــاف ذلــك، بســبب مجموعــة مــن العتبــارات، 

ي 
�ف يكمــن  الأســباب،  هــذه  أهــم  يكــون  قــد 

ف بوجــود قيــادات  أّن هــذه المؤسســات تتمــري

إســامية ســابقة، أو أســماء إخوانيــة وســلفية 

ســامية،  ــاً، ل زالــت تنتمــي إل الحــركات الإ حالي

الإخوانيــة والســلفية، وبالتــالي ل يمكــن أن ننتظــر 

ة بقــوة  منهــا هــذه الأســماء أن تكــون حــا�ف

وع  للمــرش ي 
و�ف لكــرت والإ ي 

الميــدا�ف التصــدي  ي 
�ف

ــواء. ــد س ــى ح ــلفي ع ي والس
ــوا�ف الإخ

ف هــذه الأســماء، أحمــد  ــ�ي ونذكــر مــن ب

المحمديــة  الرابطــة  عــام  ف  أمــ�ي عبــادي، 

ي حركــة »الإصــاح 
للعلمــاء، الــذي كان قياديــاً �ف

ــة، أو مصطفــى بنحمــزة،  ــد« الإخواني والتجدي

ي 
ي الحركــة نفســها، أو �ف

�ف الــذي كان قياديــاً 

ــة  ــس العلمي ــل؛ المجال مؤسســات أخــرى، مث

ي 
المحليــة. ومــن نتائــج هــذه المعضلــة، أنـّـه �ف

ــاء،  ــة للعلم ــة المحمدي ــة الرابط ــة مؤسس حال

نجــد أنهــا أسســت حــوالي 81 مركــزاً بحثيــاً 

ي إطــار مــا تصطلــح عليــه وزارة 
تابعــاً للرابطــة �ف

ســامية بـ«صيانــة الأمن  الأوقــاف والشــؤون الإ

ــز  ــة، وتشــتغل هــذه المراك الروحــي« للمغارب

والتصــوف  والعقيــدة  الفقــه  قضايــا  عــى 

كمــا  إلــخ،  والنســاء..  اث  والــرت والصحابــة 

ونيــة، ومجــات، إضافة إل  لديهــا مواقــع إلكرت

أنّهــا تنظــم نــدوات ومؤتمــرات، وبالرغــم مــن 

ســانة مــن المؤسســات ورغــم وجــود  هــذه الرت

القانونيــة،  طــارات  والإ الماليــة  التمويــات 

إمــارة  لمؤسســة  الســامية  والتعليمــات 

ي إصــدارات ومقــالت 
، ل نجــد �ف ف المؤمنــ�ي

ي شــبكة 
ودراســات هــذه المؤسســات، ســواء �ف

ي الكتــب، أي مقالــة أو بحــث أو 
نــت أو �ف نرت الإ

ي المغــرب 
، �ف ي

وع الإخــوا�ف دراســة تنتقــد المــرش

ي المنطقــة.
أو �ف

وع  ي للم�ش
الحضور البح�ش

ي المغرب
ي �ن

الإخوا�ن

ي 
ــىش ــور البح ــتهانة بالحض ــب الس ل يج

اق  ي اخــرت
ــه يســاهم �ف ؛ لأن ي

وع الإخــوا�ف للمــرش

النخبــة البحثيــة، خاصــة مــع المراكــز البحثيــة 

ي تدعــي الســتقالية، 
وع أو الــىت التابعــة للمــرش

وع. ولكنهــا تابعــة للمــرش

ومــا دام الأمــر يتعلق بمجــرات إخوانية، 

بخــاف التيــار الســلفي الــذي يشــتغل بشــكل 

ي 
ــىف ــري مع ــوة وغ ــرش للدع ــرغ أك ، ويتف ــىي مح

بالنتخابــات والرصاعــات السياســية، وحــىت 

ــة  ــاً مقارن ــى متواضع ي يبق
و�ف ــرت لك ــوره الإ حض

مــن  نجــد  فإننــا   ، ي
الإخــوا�ف الحضــور  مــع 

ــة  ــم النخب ــب يه ــرة، كوك ــذه المج ــب ه كواك

والدوليــة،  قليميــة  والإ المحليــة  البحثيــة، 

المراكــز  مــن  مجموعــة  تأســيس  وعنوانــه 

ــن  ــا ل تعل ــارق أنه ــع ف ــة، م ــة الإخواني البحثي

، بســبب ورقــة التقيــة،  ي
عــن النتمــاء الإخــوا�ف

ــاع  ف أو صن ف المتتبعــ�ي باســتثناء وعــي الباحثــ�ي

ي 
يديولوجــي الإخــوا�ف القــرار، بطبيعــة الــولء الإ

ــل  ــى الأق ــز، ويتعلــق الأمــر ع لهــذه المراك



ــة: ــة التالي ــز البحثي بالمراك

ــد والإصــاح«،  ــة »التوحي بالنســبة لحرك

ي للدراســات والأبحاث  فلديهــا »المركــز المغــر�ب

ي 
و�ف لكــرت الإ موقعــه  )ورابــط  المعــا�ة« 

مجلــة  يصــدر  والــذي   ،)am.cremc//:ptth

»تحــولت معــا�ة«، ول تخــرج أنشــطة هــذا 

ي الــرصف، مــن 
ــز عــن الهاجــس الإخــوا�ف المرك

ي موضــوع »مســتقبل 
قبيــل حلقــة نقــاش �ف

دروس  العربيــة:  المنطقــة  ي 
�ف ف  ســامي�ي الإ

«، يــوم 92 آذار  ي مســتفادة مــن الربيــع العــر�ب

محمــد  بمشــاركة  بالربــاط،   ،9102 )مــارس( 

محمــد  والباحــث  المركــز،  رئيــس  الهــالي 

ــة  ــات الدولي اع ف ــوية الرف ــتاذ تس ــاوي أس ق الرش

بجامعــة جــورج ميســن وباحــث أول بمركــز 

الجزيــرة للدراســات.

وســبق للمركــز أن أصــدر منــذ تأسيســه 

ي 
�ف الدينيــة  الحالــة  حــول  تقاريــر  ســتة 

ــامية  س ــة الإ ــور المرجعي ــن منظ ــرب، م المغ

»التوحيــد  حركــة  تتبناهــا  ي 
الــىت الحركيــة 

والتنميــة«،  »العدالــة  وحــزب  صــاح«  والإ

ــية  ــة السياس ــرة، المؤسس ــذه المج ــرب ه وتعت

ــراً حــول  ي تصــدر تقري
والدينيــة الوحيــدة الــىت

ي المغــرب، بمعــىف أنــه ل 
الحالــة الدينيــة �ف

يوجــد حــزب ســياسي آخــر، يصــدر تقريــراً 

ــىت  ــرب، ول ح ي المغ
ــة �ف ــة الديني ــول الحال ح

ــة الرســمية، باســتثناء  ي المؤسســات الديني
ــا�ت ب

ــر آخــر حــول الموضــوع نفســه، يصــدره  تقري

مركــز المغــرب الأقــى للدراســات والأبحــاث.

ــا مــع جماعــة »العــدل والإحســان«،  أم

فلديهــا أيضــاً عــدة مراكــز بحثيــة، أهمهــا 

وتحليــل  لاأبحــاث  ي  المغــر�ب »المركــز 

ي  
و�ف لكــرت الإ موقعــه  رابــط   ( السياســات« 

gro.parmec.www//:ptth(، والــذي يُصــدر 

تقريــراً ســنوياً عــن »حالــة المغــرب«، وغالبــاً ما 

تكــون مضامينــه ســوداوية، بحكــم المعارضــة 

ي تقــوم 
ــىت ــة ال ــة والجتماعي السياســية والديني

ــة. ــا الجماع به

وهنــاك أيضــاً مركــز »ابن غــازي لاأبحاث 

»جماعة »العدل والإحسان«، لديها عدة مراكز بحثية، أهمها 
ي لالأبحاث وتحليل السياسات« والذي يُصدر  »المركز المغر�ب
تقريراً سنوياً عن »حالة المغرب«، وغالباً ما تكون مضامينه 
سوداوية، بحكم المعارضة السياسية والدينية والجتماعية 

ي تقوم بها الجماعة«
ال�ت



موقعــه  )رابــط  اتيجية«  الســرت والدراســات 

 ،)gro.parmec.www//:ptth ي 
و�ف لكــرت الإ

اً بقــوة خــال الســنوات  والــذي أصبــح حــا�ف

ــوص،  ــى الخص ــرش ع ــال الن ي مج
ة، �ف ــري الأخ

أو  الجماعــة،  لأتبــاع  للنــرش  أولويــة  مــع 

لاأســماء البحثيــة الإخوانيــة بشــكل عــام.

ي الجامعــات والكليــات، فهنــاك 
أمــا �ف

ــة  ســامية، الإخواني ــري للحــركات الإ حضــور كب

والســلفية؛ لأن المغــرب أطلــق منــذ أربعــة 

ســامية«،  وع شــعبة »الدراســات الإ عقــود مرش

ســامية، تحــت  ــا مؤتمــرات الصحــوة الإ وتلته

ســامية  اف وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإ إ�ش

ي 
الســابق، عبــد الكبري العلــوي المدغــري، والىت

ي  ف بدعــوة العديــد مــن إســامىي كانــت تتمــري

ف  ــ�ي ــاءات، وب ــك اللق ي تل
ــة للمشــاركة �ف المنطق

الصحــوة« وشــعبة »الدراســات  »مؤتمــرات 

ي 
�ف اً  كثــري ســاميون  الإ تغلغــل  ســامية«،  الإ

الجامعــات والكليــات.

ــري أّن  ــب التذك ، يج ي
ــىش ــال البح ي المج

�ف

ــز  ي المراك
ــري �ف ــح وكب ي واض

ــوا�ف ــور الإخ الحض

البحثيــة العربيــة، ســواء كانــت إخوانيــة أو 

ي 
ي خانــة »إســامية المعرفــة«، والــىت

مصنفــة �ف

ي فيهــا، مجســداً  المغــر�ب تجعــل الحضــور 

ي الأقــام الإخوانيــة، ومنهــا مركــز »نمــاء« 
�ف

ــز  ، ومرك ي
ــىت ــوض الكوي ــز نه ــعودي، ومرك الس

إدارة  أّن  الماحــظ  حيــث  القطــري،  أوا� 

ف  ف باحثــ�ي ف بوجــود مراســل�ي هــذه المراكــز تتمــري

ي بالدرجــة الأول، 
مغاربــة، مــن التيــار الإخــوا�ف

وخاصــة مــن المجــرة الأول، كمــا تؤكــد ذلــك 

ي حررهــا 
الــىت البحثيــة  صــدارات  الإ طبيعــة 

التيــار  باحثــون مغاربــة، لأن أغلبهــم مــن 

. ي
الإخــوا�ف

هنــاك ماحظــة ل تقل أهميــة بخصوص 

ــا إطــاق  ، وعنوانه ي
ي الإخــوا�ف

اق البحــىش الخــرت

ــون قادمــون مــن  ــة، يديرهــا باحث ــز بحثي مراك

المرجعيــة الإخوانيــة، دون الكشــف عــن أصــل 

ــال  ــا عــى ســبيل المث ــر منه ــة، ونذك المرجعي

ي لتحليــل السياســات« )رابط  »المعهــد المغــر�ب

/etutitsni.apim//:sptth ي
و�ف ــرت لك ــه الإ موقع

ــد  ي محم
ــوا�ف ــث الإخ ــره الباح ــذي يدي ra(، وال

مصبــاح، الــذي ســبق لــه أن كان منســقاً لتقرير 

ي  الحالــة الدينيــة الصــادر عــن »المركــز المغــر�ب

التابــع  المعــا�ة«،  والأبحــاث  للدراســات 

لحركــة »التوحيــد والإصــاح« الإخوانيــة.



ي 
خوا�ف كيف نقرأ واقع العمل الإ

ة؟ ي الأعوام الأخ�ي
ي الجزائر �ف

�ف

ي 
ســامية الحركيــة �ف تبقــى التجربــة الإ

ي معــرض الحديث عن 
الجزائــر حالــة خاصــة، �ف

ــة  ــة المغاربي ي المنطق
ــارب �ف ــذه التج ــع ه واق

ي 
ي شــمال وغــرب أفريقيــا، وبالتحديــد، �ف

و�ف

حقبــة مــا بعــد أحــداث »الفــو�ف الخاقــة«، 

جميــع  ي 
�ف نجــده  ل  خــاص  لســبب  وذلــك 

ــي  ــة ككل، وه ي المنطق
ــامية �ف س ــارب الإ التج

ي نســخة محليــة 
أّن الجزائــر، مــرت ســابقاً �ف

ف 62  ــ�ي ، ب ــو�ف ــذه الف ــن ه ــة م ــرش دموي وأك

شــباط  و81   2991  ) )ديســمرب الأول  كانــون 

ــح  ي يُصطل
ــىت ــة ال ــي الحقب ــر( 2002، وه اي )فرب

يــة الســوداء«. عليهــا بحقبــة »العرش

عرفــت  يــة  العرش هــذه  أّن  صحيــح 

العنــف  أعمــال  ي 
�ف الأطــراف  جميــع  تــورط 

والتقتيــل والتقتيــل المضــاد، ولكنهــا بالنســبة 

تعلــق  ســواء  ســامية،  الإ الحــركات  لملــف 

ــار  ؛ أي التي ســام الســياسي الأمــر بحــركات الإ

ــة،  ــامية الجهادي س ــركات الإ ، أو الح ي
ــوا�ف الإخ

كانــت هــذه الحقبــة عنوانــاً ملخصــاً حــول أداء 

ة، مــن  وطبيعــة مشــاريعها، وتوجــد تلــك الفــرت

ي جعلــت الجزائــر ل تعــرف أي 
ف أهــم الــىت بــ�ي

ف  تفاعــل مــع أحــداث »الفــو�ف الخاقــة« بــ�ي

ــباب  ــم أس ــن أه ــد ضم ــا توج 1102 و3102، كم

، إمــا بســبب قــوة  ي
تواضــع أداء التيــار الإخــوا�ف

مؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا المؤسســات 

ــرأي  ــي ال ــبب وع ــة، أو بس ــكرية والأمني العس



ــامية. س ــركات الإ ــة الح ــام بطبيع الع

وبالنتيجــة، لــن نتوقــف هنــا عنــد تاريــخ 

ــة  ــذ مرحل ــر، من ي الجزائ
ي �ف

ــوا�ف وع الإخ ــرش الم

التأســيس الأول، مــع »حركــة الموحديــن«، 

ســامية«  الإ »الجماعــة  مرحلــة  وبعدهــا 

رشــاد  الإ »جمعيــة  ثــم  الثمانينيــات،  ي 
�ف

ســامي  ــة المجتمــع الإ ــم »حرك والإصــاح«، ث

ــلم«  ــع الس ــة مجتم ــعينيات«، و«حرك ي التس
�ف

مــا  بقــدر  نقــاذ«،  لاإ ســامية  الإ و«الجبهــة 

ي خــال 
كز عــى واقــع العمــل الإخــوا�ف ســرف

ة. الأعــوام الأخــري

ي
وع الإخوا�ن الم�ش

ــف  ــة، نتوق ــذه الأرضي ــى ه ــاً ع تأسيس

ــك  ــذ تل ــامي، من س ــار الإ ــد أداء التي ــا عن هن

الحقبــة، ويبقــى أداء عاديــاً ومتواضعــاً، مــا 

ي دول المنطقة، 
دامــت الجزائــر حالــة خاصــة �ف

وع،  ي طبيعــة أداء المــرش
كمــا ســلف الذكــر، �ف

ي تجــارب المنطقــة، مــن قبيــل 
بخــاف بــا�ت

المغربيــة،  والتجربــة  التونســية  التجربــة 

ــا  ــب فيه ــ�ي يلع ــة ل ــرى، معرض ــارب أخ وتج

ي الخرائط السياســية 
ي أدواراً �ف

وع الإخــوا�ف المــرش

اتيجية. ]مشــاركة إخــوان المغرب  وربمــا الســرت

ي كانــون 
ي مؤتمــر كواللمبــور، �ف

وتونــس مثــاً، �ف

ــياق[ ــذا الس ي ه
ي �ف

ــأ�ت ( 9102، ت ــمرب الأول )ديس

تعتــرب  الســلم«:  مجتمــع  »حركــة  ــــ 

لاإخــوان  الأبــرز  الســياسي  الــذراع  الحركــة 

ســامية  الإ القــوى  أكــرب  ي 
وثــا�ف الجزائــر،  ي 

�ف

ــام 1991،  ــزب ع ــأت كح ي نش
ــىت ــر، ال ي الجزائ

�ف

ــل  ــة العم ــن مرحل ــة م ــت الحرك ــا انتقل بعدم

ي 
ي عــام 3691 وقــوي �ف

الــري الــذي بــدأ �ف

ي مرجعيتــه إل منهــج 
الســبعينيات، مســتندا �ف

رايــة  تحــت  ف  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة 

مرحلــة  إل  والإصــاح«،  رشــاد  الإ »جمعيــة 

الســبعينيات  منتصــف  ي 
�ف ي 

العلــىف العمــل 

ــة هــواري  ــة لحكوم بمعارضــة �يحــة وعملي

بومديــن باســم تنظيــم »جماعــة الموحديــن«، 

بقيــادة محفــوظ نحنــاح الــذي دعــا إل العمــل 

ــب الصــدام مــع  ســامي، وتجن الإصاحــي الإ

الســلطة محــاولً فتــح بــاب الحــوار معهــا إل 

جانــب التنســيق مــع كافــة القــوى والفعاليــات 

 ،6991 ســامية، تغــري وبمقتــىف دســتور  الإ

»عكس الملتقى السنوي الذي نظمته »حمس« لذكرى رحيل 
ن  اً من التسابق ب�ي مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح جانباً كب�ي

جناحي الحركة للظهور بمظهر صاحب ثقة الإخوان، وللفوز 
ي الجزائر«

« �ن ن بلقب »المراقب العام لالإخوان المسلم�ي



بالأحــزاب  الخــاص  للقانــون  واســتناداً 

السياســية تغــري اســم الحركــة ليصبــح »حركــة 

ــت  ــا غيب ــس«[، كم ــلم«]أو »حم ــع الس مجتم

ي 
ــامية �ف س ــا الإ ــردة لمرجعيته ــارة منف ــة إش أي

ــذي  ــد، ال ــياسي الجدي ــا الس وع برنامجه ــرش م

قــدم بعــد صــدور القانــون لتعــوض بالثوابت 

ــا. ــة له ــة فكري ــة كمرجعي الوطني

ي 
�ف الســلم  مجتمــع  حركــة  وشــاركت 

ــوة إســامية ل  ز كق ــرب ــام 7991 لت ــات ع انتخاب

ــت  ــان، فحصل لم ــة الرب ــا تحــت قب يســتهان به

ــل  ي قب
ــا�ف ــز الث ــل المرك ــداً لتحت ــى 96 مقع ع

نفســها  وتصــف   ، ي
الوطــىف التحريــر  جبهــة 

بكونهــا شــعبية إصاحيــة شــاملة، شــعارها: 

العلــم والعــدل والعمــل غــري أنّــه بعــد وفــاة 

مؤسســها الشــيخ محفــوظ نحناح وتولي الشــيخ 

ي حــدث التناحــر والنشــقاق.
ي جــرة ســلطا�ف أ�ب

ي 
ي �ف

ــوا�ف ــف الإخ ي الص
ــقاق �ف ــدث انش ح

الجزائــر ليخــرج الشــيخ عبــد المجيــد المنا�ة 

ــة الدعــوة  ــب رئيــس »حرك ــح نائ ــذي أصب ]وال

ــيخ  ــو والش ــون ه ــة وك ــن الحرك «[ ع ــري والتغي

مصطفــى بلمهــدي، رئيــس الحركــة، حركــة 

ي نيســان )أبريــل( عــام 
الدعــوة والتغيــري �ف

.9002

«: وتُعــد  ــــ »حركــة الدعــوة والتغيــري

ي الجزائــر، 
ف �ف الجنــاح الآخــر لاإخــوان المســلم�ي

ــا  ــر، وله ــات الجزائ ــف ولي ــرب مختل ــد ع وتمت

مجلــس شــورى وهيئــات تتكفــل بالملفــات 

بيــة وقضايــا الأمــة، وعى  ى للدعــوة والرت الكــرب

ف وأقســام تنظيميــة  رأســها قضيــة فلســط�ي

ف عــى العمــل اليومــي لمختلــف شــؤون  تــرش

والجتماعيــة  بويــة  والرت التنظيميــة  الحركــة 

والشــباب  المــرأة  وقضايــا  والسياســية 

والجامعــات، وبهــا الآلف مــن الإخــوان.

ــادي  ــا�ة القي ــد من ــد المجي ــد عب ويُع

الأبــرز بالحركــة، وقائــد ســيناريو الخــروج 

»حمــس«  زعيــم  ي 
ســلطا�ف جــرة  ي  أ�ب عــى 

ــى  ــروج ع ــه بالخ ــد أن اتهم ــراف، بع بالنح

ــر  ي الجزائ
ــوان �ف ــس لاإخ ــيخ المؤس ــج الش نه

محفــوظ نحنــاح، ليؤكــد للجميــع عــى ثقتــه 

ي 
ي الحصــول عــى دعــم الجماعــة الأم �ف

�ف

ــرص. م

ي الجزائر لفكر التغي�ي السلمي 
ي الإخوان �ن ّ

»عىل الرغم من تب�ن
اع، إل أنّها ما تزال تعا�ن  والوصول للسلطة ع�ب صناديق الق�ت
ي 

من عدم القدرة عىل إيجاد بديل لحالة العنف الجزائرية ال�ت
خوانية« يقوم بها أطراف يتبنون نفس الأفكار القطبية الإ



ــــ »جبهــة العدالــة والتنميــة«، ويتعلــق 

، أسســه الشــيخ  ي
الأمــر بحــزب ســياسي إخــوا�ف

ــو( 1102  ــوز )يولي ي 03 تم
ــاب هللا �ف ــد هللا ج عب

ــن،  ــاح الوط ــة الإص ــن حرك ــحابه م ــد انس بع

وإل  المجتمــع  أســلمة  إل  الحــزب  ويدعــو 

التنميــة وتوفري الفــرص للشــباب وإل مصالحة 

ي عــودة الحقــوق 
ي الجزائــر تســاهم �ف

حقيقيــة �ف

، ويوجــد حاليــاً  ف السياســية لــكل الجزائريــ�ي

ضمــن أحــزاب المعارضــة النيابيــة، ولكنــه 

ــع  ــة تواض ــاً، إل درج ــع تنظيمي ــزب متواض ح

ــه. ــة بمواقف ــة الخاص عامي ــات الإ المتابع

وع  ، مــرش ي
وع الإخــوا�ف بمــا أّن المــرش

ــامية  ــة إس ــة عربي ــاً بدول ــس خاص ، ولي دولي

الــدول  ي 
�ف حــىت  نجــده  بــل  هــا،  غري دون 

ــاف  ــات الخ ــباب وتداعي ــإّن أس ــة، ف الأوربي

ي الجزائــري، مرتبطــة بأداء 
ي ــــ الإخــوا�ف

الإخــوا�ف

ي 
، والــىت ف التنظيــم الــدولي لاإخــوان المســلم�ي

ي تدبــري الخــاف الــذي 
وجــدت صعوبــة �ف

ي الجزائــري، لعــدة 
تعــرض لــه الفــرع الإخــوا�ف

أســباب، أهمهــا تأثــري رواســب قديمــة قــدم 

خافــات »حمــس« نفســها، أحــد أقطابهــا 

ــدولي  ــم ال ف عــام التنظي ــري أمــ�ي ــم من إبراهي

ي لنــدن، صاحــب قــرار تجميــد انتخابــات 
�ف

ي 
ســلطا�ف جــرة  أبــو  فــوز  بعــد  »حمــس« 

، وهــو  ي المؤتمــر الأخــري
برئاســة الحركــة �ف

القــرار الــذي اتخــذه بنــاء عــى مذكــرة أرســلها 

ي تتضمــن اتهامــات 
معارضــو أبــو جــرة ســلطا�ف

بتهميشــه مؤسســات الحركــة، وتزويــر كشــوف 

والشــباب  الطــاب  وتحريضــه   ، ف الناخبــ�ي

عــى التظاهــر، والســتعانة بأربــاب الســوابق 

ي 
الماليــة، وقــد مثــل القــرار صدمــة لســلطا�ف

رشــاد  أرســل عــى إثرهــا يســتوضح مكتــب الإ

ي القاهــرة، الــذي لــم يكــن يعلــم عنــه 
�ف

شــيئا، فصــدر القــرار بإجمــاع أعضــاء المكتب 

ــا  ــى م ــاع ع ــتمرار الأوض ــرار واس ــاء الق بإلغ

ــه. هــي علي

وقــد عكــس الملتقــى الســنوي الــذي 

نظمتــه »حمــس« لذكــرى رحيــل مؤسســها 

مــن  اً  كبــري جانبــاً  نحنــاح  الشــيخ محفــوظ 

للظهــور  الحركــة  جناحــي  ف  بــ�ي التســابق 

بمظهــر صاحــب ثقــة الإخــوان، وللفــوز بلقــب 

ي 
�ف  » ف المســلم�ي لاإخــوان  العــام  »المراقــب 

ــاح،  ــكل جن ــل ل ــل منفص ــي حف ــر، فف الجزائ

أكــرب  حشــد  إل  طــرف  كل  ممثلــو  ســعى 

ــادة وشــخصيات الإخــوان  عــدد ممكــن مــن ق

ــامي.  س ي والإ ــر�ب ؛ الع ف ــ�ي ي العالم
ف �ف ــلم�ي المس

كمــا حــرص المتصارعــون عــى التقــاط الصور، 

ــتجمع  ــرة يس ــبه بمظاه ــة أش ــدت الحتفالي وب

ــرصف  ــد ح ــاره، فق ــواه وأنص ــرف ق ــا كل ط فيه

ي 
الــىت  » والتغيــري الدعــوة  »حركــة  ملتقــى 

ــذي فشــل  ــا�ة، ال ــد من ــد المجي عمهــا عب ف يرت

ــن  ــل، كل م ــخصية ذات وزن ثقي ــب ش ي جل
�ف

محمــد نــزال عضــو المكتــب الســياسي لحركــة 

ــع  ي التجم
ــادي �ف ــرج القي ــعيد ع ــاس، وس حم

ي لاإصــاح، وحمــدي المــرسي مــن إخوان 
اليمــىف

مــرص، إل جانــب مســؤول العاقــات العربيــة 



ي حــزب هللا حســن عــز الديــن، وعضــو جبهــة 
�ف

ــد. ــري الجعي ــامي زه س ــل الإ العم

ي 
الــىت ملتقــى »حمــس«  بينمــا حــرصف 

ــادي  ــن القي ي كل م
ــلطا�ف ــرة س ــو ج ــا أب عمه ف يرت

التاريخــي بالتنظيــم الــدولي كمــال الهلبــاوي، 

ــم،  ــدي غني ــرصي وج ــة الم ــب الداعي إل جان

ي 
ف العــام للتجمــع الموريتــا�ف ونائــب الأمــ�ي

ــن الحــاج، وممثــل »حمــاس«  محمــد غــام ب

ي 
ــتا�ف ــىف الكردس ــى، ومث ــال عي ــن جم ي اليم

�ف

 ، ي
الكردســتا�ف ســامي  الإ بالتحــاد  القيــادي 

ســامية  الإ الحــركات  »كل  أن  أكــد  الــذي 

ي 
ي حضــن التيــار الإخــوا�ف

ي تربــت �ف
الُقطريــة الــىت

بويــة للحركــة  م المرجعيــة الفكريــة والرت تحــرت

بنفــس  م  وتحــرت مــرص،  ي 
�ف الأم  ســامية  الإ

ــاً  ــا«، نافي ــة وقياداته ــا الفكري ــة رموزه الدرج

رشــاد عــى  وجــود ســلطة تنظيميــة لمكتــب الإ

مــن  تتلقــى  بحيــث  الُقطريــة،  التنظيمــات 

خالهــا هــذه التنظيمــات أوامــره مــن الخــارج.

ي 
ونتيجــة لســتمرار هــذا الخــاف الإخوا�ف

، مــع إ�ار كل طــرف عــى مواقفه  ي
ــــ الإخــوا�ف

مــن الآخــر، إل جانــب حرصــه عــى دعــم 

ي ظــل النشــقاق 
ي الخــارج، و�ف

الجماعــة الأم �ف

ذم عــى مســتوى  الأخــري ومــا تبعــه مــن تــرش

القواعــد الإخوانيــة والأفــراد، واســتحالة فــرض 

ــام هــذه الأوضــاع، خاصــة  ــي أم حــل تنظيم

ــة ل  ــادة إعامي ــن م ــف م ــه المل ــا يمثل ــع م م

تــكاد تتوقــف عــن نهــش الحركــة مــن آن لآخــر، 

لــم يعــد الــرأي العــام يملــك جوابــاً مفصليــاً 

ي 
ي �ف

وع الإخــوا�ف حــول طبيعــة ممثــل المــرش

ــر. الجزائ

الإخوانيــة  التجربــة  تبقــى  وعمومــاً، 

ــا  ــة م ــداً، أي تجرب ــا�ة تحدي ــة، المع الجزائري

بعــد أحــداث »الفــو�ف الخاقــة«، التجربــة 

ذماً  ي والأكــرش ترش ي العالــم العر�ب
الأقــل تجانســاً �ف

ــدة  ــات عدي ــزاب وجمعي ــاك أح ــاماً، فهن وانقس

اتيجيات  ذات صبغــة إســاموية وتحمــل اســرت

. ي
متباينــة تجــاه الدولــة والمجتمــع المــد�ف

ــادة،  ي القي
ي �ف

ــوزن الإخــوا�ف بخصــوص ال

هــو  الســاحة،  ي 
�ف قيــادي  أهــم  كان  فقــد 

الراحــل محفــوظ نحنــاح، باعتبــاره مؤســس 

ي تؤكد تراجع شعبية إخوان الجزائر، حالة 
ات ال�ت »من المؤ�ش

ي كانت من نصيب القيادي، عبد الرزاق مقري، 
التهميش ال�ت

ات الجمعة الخاصة بالحراك،  ي مس�ي
أثناء جولته ومشاركاته �ن

حيث يقابل وجوده بالالمبالة«



»حركــة مجتمــع الســلم«، ولكــن بعــد رحيلــه، 

ي جزائــري، أبــو 
يبقــى أهــم قيــادي إخــوا�ف

العــام  بالمراقــب  الملقــب   ، ي
ســلطا�ف جــرة 

ــاً  ــب رئيس ــذي انتخ ــر، وال ي الجزائ
ــوان �ف لاإخ

ي المؤتمــر 
للحركــة خلفــاً لمحفــوظ نحنــاح �ف

ف وزيــر دولــة  العــام الثالــث للحــزب، كمــا ُعــ�ي

ف  ــن أشــد المدافعــ�ي ــي، وم ــل الحكوم ي العم
�ف

 . ي العمــل الســياسي
ورة المشــاركة �ف عــن �ف

ت منــذ ترشــح  ي الجزائــر كــرب
]يــرى أّن الحركــة �ف

مؤسســها  لمنصــب رئيــس الدولــة كأول تجربــة 

، كمــا يــرى أّن مــا هــو  ي ي العالــم العــر�ب
�ف

ء  ي
ســامية بالجزائــر سش ي »التيــارات الإ

حاصــل �ف

مؤســف، وهــو شــبيه بحالــة تمــرد ســياسي عى 

ــة  بوي ــة والرت ــة وعــى القواعــد الأخاقي عي الرش

عيــة، بــل هــو  وخــروج عــى المؤسســات الرش

ســامي باختــاف خافات  وع الإ تعطيــل للمــرش

ــام«[. س ــج الإ ــا بمنه ــة له ــة ل صل مصلحي

ف القيــادات الإخوانيــة، نجــد  مــن بــ�ي

عبــد المجيــد منــا�ة، وكان عضــواً بالمكتــب 

ي لـــ »حركــة مجتمــع الســلم« 
التنفيــذي الوطــىف

ــة  ــة السياس ــول أمان ــث ت ــها، حي ــذ تأسيس من

ــه محفــوظ  ــا أســند ل عــام، كم ــة الإ ــم أمان ث

الناطــق  مهمــة  مرضــه  ة  فــرت ي 
�ف نحنــاح 

ــس  ــب رئي ــع نائ ــغل الآن موق ــمي، ويش الرس

ــع  ي أسســها م
ــىت « ال ــري ــوة والتغي ــة الدع »حرك

ســامية  الإ الحركــة  قيــادات  مــن  مجموعــة 

ي العمــل 
ومؤسســيها، ومــن مؤلفاتــه: »دروس �ف

الحركــة:  مســتقبل  ســامي،  الإ الســياسي 

ــر، مقــالت  ــري ومســالك التطوي ــم التغي معال

: أولويــة غــري  صــاح الســياسي ي الأزمــة- الإ
�ف

ــو  س لـ«أب ــارض �ش ــرز كمع ــل. ب ــة للتأجي قابل

« خــال المؤتمــر الرابــع للحركــة،  ي
جــرة ســلطا�ف

وقــد عــرب عــن ذلــك �احــة بالنســحاب مــن 

مجريــات المؤتمــر، احتجاجــاً عــى مــا وصفــه 

، ثــم  بالتطــاول والمســاس بالقانــون الداخــىي

أخــرج مواقفــه المعارضــة للعلــن بعــد ظهــور 

ــرش  ــا أك ــم إليه ي انض
ــىت «، ال ــري ــة التغي »جماع

ــان.  لم ي الرب
ــة �ف ــواب الحرك ــن ن ــاً م ــن 02 نائب م

]يُشــدد عــى أّن حركــة الدعــوة والتغيــري هــي 

ــق  ــوازن دقي ــؤدي بت ــامل ي ــامي ش ــان إس »كي

والسياســية  والدعويــة  بويــة  الرت الوظائــف 

ضمــن  متناســقة  منظومــة  ي 
�ف والجتماعيــة 

ي، وحــددت  وعهــا التغيــري رؤيــة جديــدة لمرش

ــرة،  ــامية الفك ــا إس ــى أنّه ــا ع ــة ركائزه الحرك

ربانيــة الدعــوة، أخويــة العاقــة، وحدويــة 

 ، ــري ــلمية التغي ــج، س ــطية المنه ــف، وس الص

المشــاركة،  إصاحيــة  السياســة،  واقعيــة 

القيــادة،  مؤسســية  القــرار،  اســتقالية 

مصداقيــة الخطــاب، اجتماعيــة النفــع، وفائية 

ــاء،  ــة النتم ــة الأداء، جزائري ــق، تطويري الخل

عالميــة التحــرك«[.

تــروم  ميدانيــة  محــاولت  هنــاك 

، كانــت آخرهــا، منــذ  ي
توحيــد العمــل الإخــوا�ف

ــع  ــة مجتم ت »حرك ــرش ــا ن ــف، عندم ــام وني ع

للتوافــق  مبــادرة   ،9102 العــام  ي 
�ف الســلم« 

ــي،  ــس توافق ــاب رئي ــى انتخ ــوم ع ي تق
ــىت وال



يقــود إصاحــات مدعومــة حزبيــاً وشــعبياً، 

ولكنهــا انتهــت بالفشــل.

قليمــي،  الإ الســياق  إجمــالً،  ولكــن 

ي مــرص 
ي �ف

وع الإخــوا�ف وعنوانــه فشــل المــرش

ــة  ــة إرهابي ــا جماع ــوص، تصنيفه ــى الخص ع

مــن قبل عــدة دول، انخــراط جماعــات إخوانية 

ــن  ــة ع ــل السياس ــمى فص ــا يس ــج لم وي ي الرت
�ف

ي مقدمتهــا 
الديــن، وعوامــل أخــرى محليــة، و�ف

ــال  ــن خ ــم م ــذي ينظ ــبوعي ال ــراك الأس الح

شــباط  منــذ  جمعــة،  يــوم  كل  ات  مســري

ي تراجــع أداء إخــوان 
ايــر( 9102، ســاهمت �ف )فرب

ي تكريــس هــذا التواضــع، 
الجزائــر، وســاهم �ف

ي تحالفــات هشــة يدفــع 
انخــراط الإخــوان �ف

ي أغلــب الأحــوال إل مزيــد مــن النشــقاق 
بهــا �ف

ي نفســه وهــو مــا يحــول 
داخــل الصــف الإخــوا�ف

ــتقبل. ي المس
ــا �ف ــد له ــان واح ــود كي دون وج

مــن العوامــل الأخــرى، نجــد أنــه عــى 

ي الجزائر لفكــر التغيري 
ي الإخــوان �ف

الرغــم مــن تبــىف

صناديــق  عــرب  للســلطة  والوصــول  الســلمي 

اع، إل أنّهــا مــا تزال تعــا�ف من عــدم القدرة  القــرت

ي 
عــى إيجــاد بديــل لحالــة العنــف الجزائريــة الــىت

يقــوم بهــا أطــراف يتبنــون نفــس الأفــكار القطبية 

الإخوانيــة؛ أو حالــة النقســام داخــل البيــت 

ــا يجعــل مــن المســتحيل التوافــق  ، مم ي
الإخــوا�ف

ي تجــاه القضايــا 
عــى وحــدة الموقــف الوطــىف

ة كالنتخابــات وتشــكيل الحكومــة،  الوطنيــة الكبــري

لمــان، وبالتــالي  وانتخابــات الرئاســة وجلســات الرب

ي أي 
ف �ف ســامي�ي ســتؤدي إل تشــتت أصــوات الإ

انتخابــات مقبلــة، إضافــة إل أّن هــذا الــرصاع 

ــبة  ــولء نس ــة ل ــاد الجماع ــىي أدى إل افتق الداخ

ة مــن الشــباب الجزائــري، بســبب عــدم  كبــري

ــس  ــدة لي ــات جدي ي �اع
ــول �ف ي الدخ

ــم �ف رغبته

لهــم عاقــة بهــا.

وع  المــرش تأزيــم  ي 
�ف ســاهم  وممــا 

، إقــدام الحكومة عــى تنظيم العمل  ي
الإخــوا�ف

ي خطــوة مباغتة 
ي وإخضاعــه لرقابتهــا، �ف الخــري

ي 
ف �ف لــم يعتــد عليهــا تنظيم الإخــوان المســلم�ي

الجزائــر؛ حيــث تعــودت الجمعيــات والأحــزاب 

ي الجزائر، عبد هللا 
»طرد المحتجون، أحد رموز الجماعة �ن

ي إحدى 
جاب هللا، رئيس حزب »جبهة العدالة والتنمية«، �ن

ي  ي مؤ�ش واضح عىل الرفض الشع�ب
ات الحتجاجية، �ن المس�ي

ي قياداتها وتراجع شعبيتها 
لجماعة الإخوان وعدم الثقة �ن

» ن ن الجزائري�ي وجاذبيتها ب�ي



الإخوانيــة، مــع كل مأســاة أو كارثــة أو أزمــة 

إنســانية، عــى محاولــة الســتفراد بالعمــل 

ــام  ــهد الع ــى المش ــتحواذ ع ي، والس ــري الخ

ــج  وي ــا بالرت ــمح له ــا يس ــو م ــه، وه ــن خال م

ريــن  المترصف أوســاط  ف  بــ�ي لأيديولوجياتهــا 

ي 
ــىت ــة ال ــوة الحكومي ــن الخط ، لك ف ــ�ي والمحتاج

ــات الإخــوان  ي 0202، اســتبقت نيَّ
ــا �ف ــن عنه أعل

وقامــت بفتــح حســاب بريــدي لــدى المؤسســة 

لســتقبال  الجزائــر«؛  »بريــد  الحكوميــة 

ي دعم الجهــود المبذولة 
ف �ف مســاهمات الراغبــ�ي

ــا. ــة كورون ــري جائح ــة تأث لمجابه

ي مــع 
وع الإخــوا�ف تفاعــل جــزء مــن المــرش

هــذا القــرار، عــرب مبــادرة صــادرة عــن »جمعية 

ــذراع الدعــوي لحــزب  رشــاد والإصــاح«، ال الإ

»حركــة مجتمــع الســلم«، تــروم، التســلل 

يــة أعلنهــا عــدد مــن أبنــاء  لقيــادة مبــادرة خري

ي تركيــا، يقودهم 
الجاليــة الجزائريــة المقيمــة �ف

ــوح،  ــس رب ــزب إدري ي الح
ــابق �ف ــادي الس القي

اض مــن قبــل  لــول أّن المبــادرة قوبلــت بالعــرت

ــر. ي الجزائ
صانعــي القــرار �ف

ي 
ي �ف

وع الإخــوا�ف وبخــاف اســتمرار المــرش

ف الجبهــات الدعويــة والجبهــات  المغــرب، بــ�ي

السياســية، ضمــن جبهــات أخــرى )نقابيــة، 

طابيــة، نســائية، إعاميــة، بحثيــة.. إلــخ(، 

ي الحالــة الجزائريــة، حيــث 
الأمــر مغايــر كليــا �ف

ي 
ف الإخــوان �ف كانــت إحــدى نتائــج التنافــس بــ�ي

يعيــة والبلديــة، أنــه انعكــس  النتخابــات الترش

بــوي؛  ســلباً عــى نشــاط الحركــة الدعــوي والرت

حيــث تفرغــت الحركــة مــن محتواهــا الأصــىي 

العمــل  إل  بــوي  والرت الدعــوي  النشــاط  ي 
�ف

ــة. بالسياس

مــن ُمجمــل  انطاقــاً  ليــس صدفــة، 

ســامية  العوامــل أعــاه، أن تكــون الحــركات الإ

ة بعيــدة عــن  ي الســنوات الأخــري
الجزائريــة �ف

ــة، عــى الرغــم مــن  صناعــة الأحــداث العربي

ي إحــداث الحــراك 
كونهــا تاريخيــاً ســباقة �ف

مرحلــة  ي 
�ف خاصــة  المنطقــة،  ي 

�ف الســياسي 

يــة الســوداء«، وبالنتيجــة، انتقلنــا مــن  »العرش

ســام الســياسي  مرحلــة كانــت فيهــا حــركات الإ

الجزائريــة »تهــز الأرض هــزاً مــن تحــت أقــدام 

ــن  ــاً م ــري جيوش ــي تس ــة، وه ــلطة القائم الس

بتعبــري زعيــم جبهــة  المريديــن«  جحافــل 

، نحــو انخــراط عبــد  ي
نقــاذ عبــاسي مــد�ف الإ

اً  ــري ــس« أخ ــة »حم ــم حرك ــري زعي ــرزاق مق ال

ليقيــس بــه قــوة حركتــه، عــرب قيــاس شــعبية 

حركتــه مــع شــعبية الشــاب ريفــكا نجــم موقع 

ــع  ــتطاع أن يجم ــذي اس ــات« ال ــناب ش »الس

ــه  ــوة من ــخص بدع ة آلف ش ــرش ــن ع ــرش م أك

ي إشــارة أو مقارنــة 
لحضــور عيــد ميــاده، �ف

ــام  س وع الإ ــرش ي لم ــعىب ــع الش اج ــص الرت تلخ

ي 
ات الــىت الســياسي الجزائــري، ومــن المــؤ�ش

ــة  ــر، حال ــعبية إخــوان الجزائ ــد تراجــع ش تؤك

ــادي  ــب القي ــن نصي ــت م ي كان
ــىت ــش ال التهمي

نفســه، عبــد الــرزاق مقــري، أثنــاء جولتــه 

الخاصــة  الجمعــة  ات  مســري ي 
�ف ومشــاركاته 



ــالة،  ــوده بالامب ــل وج ــث يقاب ــراك، حي بالح

 ، ف والأمــر نفســه جــرى مــع اســتهجان المحتج�ي

ي الجزائر، 
بســبب ظهــور أحــد رمــوز الجماعــة �ف

عبــد هللا جــاب هللا، رئيــس حــزب »جبهــة 

ات  المســري إحــدى  ي 
�ف والتنميــة«،  العدالــة 

ي 
الحتجاجيــة، وقامــوا بطــرده منهــا، وذلــك �ف

ي لجماعــة  مــؤ�ش واضــح عــى الرفــض الشــعىب

ي قياداتهــا 
ف وعــدم الثقــة �ف الإخــوان المســلم�ي

. ف ف الجزائريــ�ي وتراجــع شــعبيتها وجاذبيتهــا بــ�ي

بعــض  يحقــق  الحــراك  كان  وبينمــا 

ف  ف المحتجــ�ي أهدافــه، ســادت تخوفــات بــ�ي

ــة  ــول إمكاني ــري ح ــأن الجزائ ف بالش ــ�ي والمهتم

هــم عــى  ف إل الحــراك وتأثري ســامي�ي تســلل الإ

مســاره وأهدافــه عــى غــرار مــا فعــل الإخــوان 

ي مــرص الذيــن اســتغلوا ثــورة »52 ينايــر« 1102 
�ف

ــح  ي اندلعهــا لصال
ــد �ف ــم يكــن لهــم ي ي ل

ــىت ال

وعهــم لاســتياء عــى الســلطة، خاصــة  مرش

ف أن  ف الجزائريــ�ي ســامي�ي وأنــه قــد ســبق لاإ

ي أتاحهــا 
وظفــوا الأزمــات والنفراجــات الــىت

النظــام الســياسي مــن أجل الحشــد والتوســع، 

ي 
�ف فشــلوا  الجزائــر،  إخــوان  أّن  إل  إضافــة 

توظيــف موجــة الحتجاجــات الســلمية للتأثــري 

ي مــرص 
فيهــا بمــا يخــدم أجندتهــا كمــا حــدث �ف

ــس. وتون





ي ليبيا.. 
خوانية �ف الخريطة الإ

هل يجدي الثوب الجديد؟

ــة،  ــة المغربي ي الحال
بخــاف مــا جــرى �ف

ف  ســامية ، المعــرت ــت الحــركات الإ ــث كان حي

ــري  ــاح«(، أو غ ــد والإص ــوان »التوحي ــا )إخ به

ف بهــا )إخــوان »العــدل والإحســان«(،  المعــرت

ة قبــل أحــداث »الفــو�ف الخاقــة«  حــا�ف

)1102-3102(، ومــا يــزال الأمــر كذلــك حــىت بعــد 

ــف  ــر مختل ــإّن الأم ــداث، ف ــك الأح ــرور تل م

ــن  ــث ع ــث كان الحدي ــة؛ حي ــة الليبي ي الحال
�ف

ــل تلــك الأحــداث؛ أي  ســامية قب الحــركات الإ

، يُفيــد  ي
ي حقبــة حكــم العقيــد معمــر القــذا�ف

�ف

الحديــث عــن واقــع ل يرتفــع، وبالــكاد شــهدنا 

ف  ــ�ي ــا عــن »مراجعــات« الجهادي عــان حينه الإ

القرضــاوي  يوســف  تأييــد  تحــت   ، ف الليبيــ�ي

ــرى. ــة أخ ــماء إخواني ــودة وأس ــلمان الع وس



تلــك  انــدلع  بعــد  جــرى  مــا  ولكــن 

ي التنظيمــات 
ــا ســنعاين فــورة �ف الأحــداث، أنن

ســامية الحركيــة الليبيــة، إخوانيــة وســلفية  الإ

وجهاديــة، وحــىت الدعــوة والتبليــغ وحــزب 

التحريــر، وهــذا مــا ســوف تتوقــف عنــده 

ف العتبــار  هــذه المقالــة، مــع الأخــذ بعــ�ي

ــا؛  ي ليبي
ي �ف

ــىف ــات المشــهد الســياسي والدي تقلب

ي مرحلــة تأســيس مؤسســات الدولــة 
لأنهــا �ف

إضافــة   ،)1202 ربيــع  اتفاقيــات  )حســب 

المنطقــة،  قــوى  مــن  العديــد  إل حضــور 

ي 
وع الإخــوا�ف ــة والمدافعــة عــن المــرش المغذي

تركيــا. ي مقدمتهــا 
والجهــادي، و�ف

ــذه  ــتتوقف ه ــبق، س ــا س ــى م ــاء ع بن

ــي  ــياسي والجتماع ــل الس ــد الفع ــة عن المقال

الليبيــة،  ســامية  الإ التنظيمــات  لمختلــف 

ــه  ، ومع ي
ــوا�ف وع الإخ ــرش ــى الم ف ع ــري ك ــع الرت م

و«الحركــة  ســامي«  الإ »المجتمــع  وع  مــرش

النظــر  �ف  مــع   ،» للتغيــري ســامية  الإ

ومعــه  الجهــادي،  وع  المــرش طبيعــة  عــن 

ــر« وجماعــة »الدعــوة  وع »حــزب التحري مــرش

والتبليــغ«، والتيــار الســلفي )المــوزع عــى 

ــة«  ــلفية المدخلي ــة« و«الس ــلفية العلمي »الس

والســلفية الروريــة«( وتنظيمــات إســامية 

تنظيميــة، إضافــة إل  أقليــة  أخــرى؛ لأنّهــا 

المؤثــر  لاإخــوان هــو  الســياسي  الــوزن  أّن 

ي العمليــة السياســية لمرحلــة مــا 
والفاعــل �ف

ــي  ــوزن التنظيم ــع ال ــوازاة م ، م ي
ــذا�ف ــد الق بع

. ف للجهاديــ�ي

ي
وع الإخوا�ن الم�ش

ي 
ي ليبيــا �ف

ظهــر الإخــوان المســلمون �ف

ــة قــام  ــات عــرب أنشــطة أولي ــة الأربعيني نهاي

ــم  ــن إبراهي ــز الدي ــرصي ع ي الم
ــوا�ف ــا الإخ به

حريــة  هامــش  وســط  ليبيــا  ي 
�ف مصطفــى 

ســمح بهــا الملــك يومهــا، وعمليــاً جذبــت 

ف وحصلــت  المجموعــة عــدداً مــن الموالــ�ي

ــن  ف الذي ــ�ي ف المرصي ــ�ي ــرب المرب ــم ع ــى زخ ع

ي 
ي ليبيــا، ومــع قــدوم القــذا�ف

كانــوا يدرســون �ف

ــة  ــياً للمعارض ــاً أساس ــم ركن ه ــلطة اعترب للس

الإخــوان  حيــل  برت فقــام  عهــده  بدايــة  ي 
�ف

، فيمــا قامــت الأجهــزة الأمنيــة  ف المرصيــ�ي

ف بدايــة  باعتقــال أعضــاء الجماعــة الليبيــ�ي

ي 
مــن العــام 3791، ونتــاج الحصــار الأمــىف

وضغوطــات النظــام قامــت القيــادة الليبيــة 

ــت  ــوا الصم ــة، ولزم ــل الجماع ــوان بح لاإخ

حــىت نهايــة الســبعينيات.

ي كان الإخوان 
»بينما كان الجميع منشغالً بمعركة إسقاط القذا�ن

ي مؤسسات الدولة«
يتجهزون لما بعدها بالتغلغل �ن



ــال  ــت آم ــات، انتعش ــة الثمانيني ي بداي
�ف

ــمى  ــوا بمس ــا ــــ عرف ــوان ليبي ــات إخ وطموح

ســامية الليبيــة« ــــ وبحثــوا عــن  »الجماعــة الإ

ــل  ــار داخ ــبوا الأنص ، واكتس ي ــعىب ــم الش الدع

ي صفــوف العائدين 
الحركــة الطابيــة وخاصــة �ف

ــات المتحــدة الأمريكيــة،  ــا والولي مــن بريطاني

خــال  مــن  الــري  العمــل  توخــي  وتــم 

ي 
ابطــة �ف مجموعــات مــن الخايــا النشــطة المرت

ف  ــري ك ــم الرت ــوازي ت ــاد، وبالت ــاء الب ــع أنح جمي

يــة والعمــل عــى  عــى القيــام بأعمــال خري

ي جــذب 
رعايــة أعضائهــا، ونجحــت الجماعــة �ف

ــا  ــرت قوته ــطة، وظه ــات المتوس ــراد الطبق أف

مــن  قيــة  الرش المنطقــة  ي 
�ف بصــورة خاصــة 

ي منتصــف الثمانينيــات، تعــرض 
بنغــازي، و�ف

ي ليبيــا إمــا 
معظــم الأعضــاء الذيــن بقــوا �ف

ــاط  ــودة للنش ــل الع ــدام، قب ع ــجن أو الإ للس

ي عــام 9991، مــن خــال الحــوار مــع 
: �ف ي

العلــىف

النظــام، واكتســب هــذا التبــادل المزيــد مــن 

ف عامــي 5002 و6002، عندمــا  ة بــ�ي ي الفــرت
الزخــم �ف

ــة إل  ــع العملي ي دف
ــام، �ف س ــيف الإ ــاعد س س

الأمــام مــن خــال محاولتــه اســتمالة الجماعــة 

وخاصــة بعــض قياداتهــا، وعمليــاً راوح إخــوان 

ف الســتعداد للحــوار والريبــة مــن  ليبيــا بــ�ي

ــد  ــليمان عب ــادي س ــغل القي ــد ش ــام وق النظ

القــادر خطــة مراقــب عــام للجماعــة مــن 

ــف. جني

كان الإخــوان المســلمون أهــم المكونات 

ي ونظامــه وبالتــالي مّكنهــا 
ي عارضــت القــذا�ف

الــىت

ذلــك مــن أن تكــون ُمكونــاً رئيســياً لتيــار حــراك 

للمجلــس  ورئيســياً  أوليــاً  ومكونــاً  ايــر،  فرب

. ــالي النتق

ــا  ــار أعضائه ــى انتش ــاء ع ــك بن ــّم ذل ت

ــن  ــاً م ــاً وأيض ــة تقريب ــدن الليبي ــب الم ي أغل
�ف

ي بريطانيا 
خــال شــبكات عاقتهــم الخارجيــة �ف

شــبكة  بفضــل  وأيضــاً،  وأمريــكا  وســويرا 

ــامية،  س ــات الإ ــة التنظيم ــع بقي ــم م عاقاته

اكــة مــع  ومــن خــال قبولهــم بالتواصــل والرش

ايــر« خــال تلــك  ي »تيــار فرب
اليــة �ف القــوى الليرب

ة. ــرت الف

( 1102 عقــدت  ي )نوفمــرب
ــا�ف ــن الث ي ي ترش

�ف

ي مدينــة بنغــازي 
الجماعــة مؤتمرهــا الأول �ف

ــا،  ــاً له ــاً عام ي مراقب
ــىت ــري الكب ــت البش وانتخب

ــون  ــياسي يك ــزب س ــن ح ــرار تكوي ــم إق ــا ت كم

ي العمــل الســياسي 
ف �ف أعضــاء الجماعــة الراغبــ�ي

ــة، كمــا  ي مختلــف المــدن الليبي
ــه �ف أعضــاء في

»يعلم الإخوان جيداً أنّهم لن يستطيعوا الفوز بأّي انتخابات 
ي تسجيل م�ّب«

وفق رئيس حزب العدالة والبناء �ن



عقــدت الجماعــة مؤتمــراً ثانيــاً العــام 4102 

تــم فيــه تغيــري المراقــب العــام بعــد تخــىي 

ــه. ــن مهام ي ع
ــىت الكب

ي 1102 
بنــاء عــى نتائــج مؤتمــر بنغــازي �ف

تــم تأســيس حــزب ســياسي تحــت مســمى 

اعتــرب  الــذي  والبنــاء«  العدالــة  »حــزب 

ذراعــاً سياســياً لاإخــوان رغــم كونــه يضــم 

ــد  ــة، وق ــون للجماع ــاء ل ينتم ــادات وأعض قي

ــالي  ــام الح ف الع ــ�ي ــوان )الأم ــد ص �ح محم

 ،2102 غضــون  ي 
�ف كان  الحــزب  أّن  للحــزب(، 

ــارته إل  ــو، بإش ــن 01 آلف عض ــرش م ــم أك يض

ي كســب مؤيديــن جــدد، وقد 
نجــاح الجماعــة �ف

ي 
ــياً �ف ــاً أساس ــون مكون ــزب أن يك ــتطاع الح اس

ي العــام 2102، وأّن يكــون مــن 
المؤتمــر الوطــىف

ات  ي وقعــت عــى اتفــاق الصخــري
الأطــراف الــىت

أســاسي  مكــون  اليــوم  وهــو  بالمغــرب، 

للمجلــس الأعــى للدولــة، كمــا يعتــرب مــن 

ــث  ــن حي ــة م أهــم الأحــزاب السياســية الليبي

. ي اغماتيــة والنضبــاط الحــز�ب التنظيــم والرب

ــدان  ي المي
ي �ف

وع الإخــوا�ف اشــتغل المــرش

، وبالأحــرى بعــد  ي
قبــل ســقوط نظــام القــذا�ف

ــماء  ــة الأس ي مقدم
ــد �ف ــراك، ونج ــداث الح أح

طــار  الإ هــذا  ي 
�ف اشــتغلت  ي 

الــىت الإخوانيــة 

 ، ي
ــا�ف ، والصــادق الغري ي ــىي الصــا�ب : ع ي

ــا�ش الث

هــم، إضافــة إل زعامــات  وســليمان دوغــة وغري

ــل  ي ــود جرب ــل محم ــل الراح ي مث
ــد�ف ــار الم التي

ة  ، رئيــس هيئــة كتــاب خــرب ي
هــو�ف وعــىي الرت

وتنظيمهــا   ، الســياسي العمــل  ي 
�ف الإخــوان 

اتيجياتها الجاهــزة والناجعــة المســتمدة  وإســرت

للتنظيــم  الثابتــة  العامــة  السياســات  مــن 

الــدولي المتشــعب، ممــا جعلهــم يعرفــون 

ــيهم. ــل منافس ــة قب ــد اللعب قواع

ــع  ــا كان الجمي ــك، وبينم ــة إل ذل إضاف

ي 
القــذا�ف ي ليبيــا بالمعركــة ضــد 

�ف منشــغاً 

تهــم  بخرب الإخــوان  كان  نظامــه،  ســقاط  لإ

هــذه  أّن  يعرفــون  الواســعة  وعاقاتهــم 

القــرار  دوائــر  ي 
�ف محســومة  المســألة 

قليمــي، ويتجهــزون لمــا بعدهــا بالتغلغــل  الإ

والهيمنــة  الســيادية  الدولــة  مؤسســات  ي 
�ف

عــى المؤسســات القتصاديــة، وحــىت إعــداد 

لســتخدامها  المواليــة  العســكرية  الأذرع 

للوصــول إل الســلطة إذا مــا دعــت الحاجــة، 

ــاً. ــدث لحق ــا ح ــو م وه

»بعد النجاح السياسي والجتماعي للجماعة ح�ت 2015 تراجع 
أداؤها وفعلها سياسياً واجتماعياً نتيجة مستجدات الوضع 

قليمي« الإ



ــي  ــياسي والجتماع ــل النجــاح الس ومقاب

أداؤهــا  تراجــع  و5102،   1102 ف  بــ�ي للجماعــة 

ــذ 5102 نتيجــة  ــاً من ــا سياســياً واجتماعي وفعله

قليمــي، وكان لعــزل  مســتجدات الوضــع الإ

مــرص  ي 
�ف مــرسي  محمــد  ي 

الإخــوا�ف الرئيــس 

ة عــى إخــوان ليبيــا. نتائجــه المبــا�ش

هنــاك عدة محــددات مرتبطة بمســتقبل 

، منهــا قدرتــه عــى التواجــد  ي
وع الإخــوا�ف المــرش

يعيــة الليبيــة القادمــة  داخــل المؤسســة الترش

عــى  والثقافيــة  الفكريــة  قدرتــه  ليبيــا؛  ي 
�ف

ي 
رث الديــىف احتــواء التيــار الجهــادي وتدبــري الإ

، والــذي تجســده  ي
ي لمعمــر القــذا�ف

المؤسســا�ت

العالميــة«؛  ســامية  الإ الدعــوة  »مؤسســة 

والتنظيمــي  الســياسي  الفعــل  طبيعــة 

ي المنطقــة، وخاصــة إســامي 
ف �ف ســامي�ي لاإ

ــا. ــر وموريتاني ــرص والجزائ ــس وم تون

التطــورات  هــذه  اســتباق  إطــار  ي 
و�ف

ــا  ــن عنه ي أعل
ــىت ي الخطــوة ال

ــأ�ت المســتقبلية، ت

إخــوان ليبيــا، مــن خــال التحــول إل »جمعيــة 

ي بيــان 
الإحيــاء والتجديــد«، حســب مــا جــاء �ف

صــدر يــوم 2 مايــو 1202، وجــاء فيــه: »نعلــن 

ف أّن الجماعــة قــد انتقلــت بتوفيق  لــكل الليبيــ�ي

هللا وعونــه إل جمعيــة تحمــل اســم »الإحيــاء 

التمســك  إل  بالدعــوة  إحيــاء  والتجديــد«، 

ــاً  ســام الوســطي وتعاليمــه«، إيمان بمنهــج الإ

للتغيــري  الحضــاري  »المدخــل  بــأّن  منهــا 

ســهام  والنهضــة هــو العمــل المجتمعــي، لاإ

ي ل يضيــق بالتنــوع 
ي قيــام مجتمــع مــد�ف

�ف

والختــاف«.

ــم  ي ســياق تنظي
ي هــذه الخطــوة �ف

ــأ�ت وت

وع، خاصــة أّن هنــاك عــدة  صفــوف المــرش

ي شــهر كانــون 
اســتحقاقات انتخابيــة إجراؤهــا �ف

( المقبــل، إضافــة إل انكشــاف  الأول )ديســمرب

ــة،  ــات المتطرف ــا بالتنظيم ــا وارتباطاته خططه

ــاءة  ــا تســعى هــذه الخطــوة إل نفــض عب كم

بارتباطاتهــا  المعروفــة  »الإخــوان«  جماعــة 

ي مــرص 
الخارجيــة خاصــة مــع الجماعــة الأم �ف

ــاً. ــع داخلي ــة التموض ومحاول

ــادرة، نجــد أيضــاً  ف أســباب المب مــن بــ�ي

ــات وخســائر أدت  ب ــدة �ف وع ع ــي المــرش تلق

ي 
إل انقســامه؛ حيــث شــهد تنظيــم الإخــوان �ف

ــة، عــدة هــّزات،  ــا خــال الأشــهر الماضي ليبي

المــدن  مــن  عــدد  ي 
�ف بعدمــا حــل فروعــه 

ي الزاويــة ومرصاتــة، 
الليبيــة عــى غــرار مدينــىت

وقياداتــه،  أعضائــه  مــن  عــدد  واســتقالة 

ي  الشــعىب التأييــد  درجــة  تراجــع  جانــب  إل 

ي ليبيا أعلنوا 
ي إطار استباق الإخوان للتطورات المستقبلية �ن

»�ن
حياء والتجديد« عن التحول إىل »جمعية الإ



ي 
ــة �ف ــاد، خاص ــل الب ــة داخ ــة الجماع لسياس

معاقلــه الرئيســية غــرب البــاد، بعــد أن أدرك 

الســكان أّن هــذه التنظيمــات ل تســعى إل 

وراء مصالحهــا، ول تحــاول إّل الســيطرة عــى 

ــام  ــأ إل القي ــا تلج ــا جعله ــو م ــم، وه الحك

ــن  ــد م ــن جدي ــع م ــات للتموض ــدة مراجع بع

ــم. ــري الس ــا تغي بينه

وع  م�ش
سالمي« »حركة التجمع الإ

ــة  ــكل مجموع ــى ش ــة ع ــت الحرك تأسس

القيــادي  بتأكيــد  إســامياً،  ف  مــ�ي ف الملرت مــن 

ــداش،  ــد أح ــيخ محم ــة الش ــس بالحرك المؤس

ي 
ــا�ف ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــل التس ي أوائ

و�ف

ــوان  ــم الإخ ــة إل تنظي ــاء الحرك ــم أعض انض

ــت  ــم وقع ــداً، ث ة ج ــري ــدة قص ف لم ــلم�ي المس

ــقاق أدى إل  ــدث انش ــة، وح ــات تنظيمي خاف

انســحاب عــدد منهــم، حيــث ســيتم تشــكيل 

الجبهويــة  التنظيمــات  نمــط  عــى  تنظيــم 

ي تســعى إل جمــع أكــرب عــدد 
الــىت المرنــة 

ــة،  ــود تنظيمي ــرض قي ف دون ف ــامي�ي س ــن الإ م

ــارج  ــامي خ ــم إس ــأي تنظي ــاط ب ودون الرتب

البــاد، يُصطلــح عليهــا بـ«التجمــع«، ومــن 

، جمــال  ــرز قياداتهــا: مصطفــى الطرابلــىي أب

 ، ي
، محمـــد احــداش، إدريــس مـــا�ف الـــورفىي

مـــن  كانــا  والأخيـــران   ، ي
الجهــا�ف مصـــطفى 

، وانضما إل  ف مــ�ي ف المخرصف الإخـــوان المســـلم�ي

التجمــع.

، وهــو  الطرابلــىي ويُعتــرب مصطفــى 

الجغرافيــا،  ي 
�ف متخصــص  جامعــي  أســتاذ 

بعــض  ولــه  للتجمــع،  الرئيــىي  المنظــر 

ســامية  الدراســات  حــول فكــرة الدولــة الإ

المتأثريــن  مــن  وهــو  ســامي،  الإ والحكــم 

ــة  ــه التنظيمي ي خيارات
، �ف ي ا�ب ــرت ــن ال ــكار حس بأف

وتطويرهــا، وعــدم ركونها إل التقليــد والجمود 

ّكــز المنطلقــات الفكـــرية للتجمــع عــى  وترت

عيــة، كمــا تهتــم بالعقائــد والفقــه  بيــة الرش الرت

ــة  ــت متداول ي كان
ــىت ــب ال ــن الكت ، وم ــ�ي المال

ى اليقينيــات الكونيــة«  ف الأعضــاء: »كــرب بــ�ي

البوطــي،  رمضــان  ســعيد  محمــد  للشــيخ 

ســام«  الإ الرســول  هللا  الثاثــة:  »الأصــول 

ي 
لســعيد حــوى، كمــا أّن أفــكار راشــد الغنــوسش

هــي أحــد مصــادر التثقيــف عنــد عنــا� 

ة داخليــة تســّمى  التجمــع، وكان للتنظيــم نــرش

توجيهــات  مــن  مادتهــا  تتكــّون  »الســبيل« 

تربويــة، وتعليقــات عــى الأحــداث الداخليــة. 

ــاق يعــرب عــن منطلقــات التجمــع. ولهــم ميث

ي ليبيا خالل الأشهر الماضية عدة 
»شهد تنظيم الإخوان �ن

ي عدد من المدن«
هّزات بعدما حل فروعه �ن



التجمــع  الحركــة/  أعضــاء  شــارك 

بليبيــا،  الخاقــة«،  »الفــو�ف  أحــداث  ي 
�ف

ــا�ون  ــد ُمن ــث يوج ــازي، حي ي بنغ
ــة �ف وخاص

ــات  ي انتخاب
ــاركت �ف ي ش

ــىت ــة، ال ــات للحرك بالمئ

كان  حضورهــا  أّن  إل   ،4102 وانتخابــات   2102

متواضعــاً مــن حيــث النتائــج، ولكنهــا نجحــت 

ــام  ــر الع ــو المؤتم ــرب عض ــة ع ــاً، وخاص لحق

 ، ي
ي المقــرب مــن المفــىت

محمــود ســامة الغريــا�ف

فتــاء  ي الحفــاظ عــى عاقــة متينــة مــع دار الإ
�ف

ي بشــكل 
ي الغريــا�ف

بشــكل عــام ومــع المفــىت

ــة أكــرب  خــاص، الأمــر الــذي أضــاف لهــا مرون

ف بمختلــف  ســامي�ي ف بقيــة الإ ي تحركاتهــا بــ�ي
�ف

مشــاربهم مــن جهــة، وحفاظهــا عــى مكســبها 

وع الوفــاق مــن جهــة أخرى. ي مــرش
بالمشــاركة �ف

ي 
ف أبــرز القيــادات الــىت نجــد مــن بــ�ي

لعبــت أدواراً رئيســية عــى غــرار مصطفــى 

، رجــب الخازمــي، حبيــب الزاعــل،  الطرابلــىي

، أحمــد  ي ، إدريــس المقصــىب ي طــارق المقصــىب

ــو شــعالة، محمــد  الطالــب، أحمــد محمــد أب

ــامة  ــود س ، محم ي ــىب ــد العري ، محم ــىي ع الرب

 ، ي
ــد الورشــفا�ف ، ســالم بشاشــة، خال ي

ــا�ف الغري

ومحســن  الســعيطي  ي 
الغــىف عبــد  أحمــد 

لجنــة  يتوليــان  ان  الأخــري وهــاذان  زيــدان، 

ي بالحركــة وبالحــزب )أي حــزب 
العمــل الميــدا�ف

ي تكثيــف 
»الرســالة«(، وقــد بــدأ بعضهــم �ف

ة  عامــي خــال الأشــهر الأخــري ظهورهــم الإ

عــى  المحســوبة  الفضائيــة  القنــوات  عــرب 

ســامية. الحــركات الإ

ســامي نفــس  تبنــت حركــة المجتمــع الإ

ف  منطــق إخــوان ليبيــا بخصــوص العاقــة بــ�ي

ــث  ــوي، حي ــل الدع ــياسي والعم ــل الس العم

أعلنــت عــن تأســيس حــزب ســياسي اعتــرب 

للحركــة، وجــرى  السياســية  الــذراع  بمثابــة 

ي غضــون 2102 وســمي بحــزب الرســالة، 
ذلــك �ف

وعــادت أجــواء العمــل بقــوة العــام 6102 بعــد 

ة فتــور عامــي 4102 و5102، وكان الســبب  فــرت

الرئيــىي لذلــك، أداء القيــادي بالحركــة محمــد 

لعمــاري زايــد للمجلــس الرئــاسي بعــد إمضــاء 

ات. ــري ــاق الصخ اتف

ــا  ــوان ليبي ــوذ إخ ــز نف ــب مراك ــد أغل توج

ــة  ــة والزاوي ي كمرصات ي مناطــق الســاحل الغــر�ب
�ف

التجــارة،  مجــال  ي 
�ف ف  العاملــ�ي ف  بــ�ي وخاصــة 

إضافــة إل اســتقوائهم بأمــراء الحــرب وعنــا� 

الميليشــيات، لكــن عددهــم الحقيقــي يبقــى 

لــن  أنّهــم  جيــداً  يعلمــون  وهــم  ضئيــاً، 

ــاء  ــا ج ــات، كم ي أّي انتخاب
ــوز �ف ــتطيعوا الف يس

عــى لســان رئيــس حــزب العدالــة والبنــاء محمد 

ي تســجيل مــّرب، لذلــك ســعوا بــكل 
صــوان �ف

مــن  الـــ42  انتخابــات  عرقلــة  إل  إمكانياتهــم 

ــال  ــن خ ــل، م ( المقب ــمرب ي )ديس
ــا�ف ــون الث كان

تمســكهم بــأن يتــم أولً الســتفتاء عــى مســودة 

، وهــو  ف الدســتور المرفوضــة مــن أغلــب الليبيــ�ي

. ي ــا�ب ــتحقاق النتخ ــري الس ي تأخ
ــىف ــا يع م

ــن الإخــوان إل  ــاج م ــك يحت ــن كل ذل لك

تلميــع صورتهــم، وإل اســتبعاد أّي حــرج عمن 



ي التحالفــات القادمــة، 
يســعون لســتقطابهم �ف

ي 
ــم �ف ــع حلفائه ــعة م ــارات واس ــد استش وبع

ف وحركــة النهضــة  الخــارج كالأتــراك والقطريــ�ي

ــات  ــاث والعاق ــز الأبح ــع مراك ــية، وم التونس

ي 
يتعاملــون معهــا وخاصــة �ف ي 

الــىت العامــة 

واشــنطن ولنــدن، قــرروا تغيــري اســم كيانهــم 

ف  العقائــدي مــن جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــد. ــاء والتجدي ــة الإحي ــا إل جمعي ــرع ليبي ف





تعرف إىل 
ي تونس

سالموية �ف الخريطة الإ

ي 
هنــاك ثاثــة اتجاهات إســامية حركية �ف

 ، ي
تونــس، إضافــة إل التجــاه التقليــدي الصو�ف

ــالت  ــذه المق ي ه
ــده �ف ــف عن ــن نتوق ــذي ل ال

ــه  ــا؛ لأن ــدول شــمال وغــرب أفريقي الخاصــة ب

ي بإثــارة القاقــل السياســية والأمنيــة 
غــري معــىف

اتيجية للدولــة الوطنيــة، إضافــة إل  والســرت

ــد  ــة، ول توج ــذه الدول ــولء له ــن بال ــه يدي أنّ

ــع الخــارج، ضمــن عوامــل  ــه ارتباطــات م لدي

طبيعــة  عنــد  التوقــف  تطلبــت  أخــرى، 

ــدول. ــذه ال ي ه
ــامية �ف س ــركات الإ الح

، وهــو  ي
ــر بالتجــاه الإخــوا�ف ــق الأم يتعل

ي تونــس، والأكــرش 
أهــم تيــار إســامي حــركي �ف

أو  الدولــة  مؤسســات  ي 
�ف ســواء  حضــوراً، 

، بــل وصــل  ي
ي منظمــات المجتمــع المــد�ف

�ف

ــكا؛  ي أمري
ــىت �ف ي ح

ــىش ــل البح ي العم
ــوره �ف حض

ي تونس مرت بعدد من التحولت 
سالمية �ن »الحركة الإ

ي نهاية ستينيات القرن 
التنظيمية والفكرية منذ نشأتها �ن
» ي

الما�ن



وهنــاك اتجــاه ســلفي جهادي عــى الخصوص، 

، عنوانــه  اً، هنــاك اتجــاه إســامي حــركي وأخــري

كان  التحريــر، وإن  لحــزب  التونــىي  الفــرع 

الكبــري  قليمــي  الإ المؤتمــر  ولكــن  أقليــة، 

ي تونــس، بعــد انــدلع أحــداث 
الــذي نظمــه �ف

ــن  ــف ع ــة« ]1102-3102[، كش ــو�ف الخاق »الف

وع. ــواة إســامية تابعــة لهــذا المــرش وجــود ن

عــى  التقريــر  هــذا  ي 
�ف نركــز  ســوف 

الجهــادي،  والســلفي  ي 
الإخــوا�ف ف  التجاهــ�ي

اعتبــارات: لثاثــة  وذلــك 

ي تغلغــل 
ــــ الأول أّن التجــاه الإخــوا�ف

ي مؤسســات الدولة السياســية، خاصة 
اً �ف كثــري

بعــد تحــولت مــا بعــد 1102، إضافــة إل أنـّـه 

ي التجــارب 
أصبــح لعبــاً سياســياً ملهمــاً لبــا�ت

اً؛ لأنــه يضــم  ي المنطقــة، وأخــري
الإخوانيــة �ف

ــق  ــوان، ويتعل ــن الإخ ــم المنظري ــد أه أح

 ، ي
ــوسش ــد الغن ي راش

ــوا�ف ــة الإخ ــر بالداعي الأم

مــن  وأعمالــه  بمواقفــه  يُستشــهد  الــذي 

ي 
ــواء �ف ، س ي

ــوا�ف وع الإخ ــرش ــاع الم ــرف أتب ط

ــا، كمــا  ي أوروب
المنطقــة العربيــة، أو حــىت �ف

ــوان  ــىي لاإخ ــرع الفرن ــع الف ــال م ــو الح ه

ي 
ســامية �ف ف )»اتحــاد المنظمــات الإ المســلم�ي

ــا«(. فرنس

، فإنــه مرتبــط  ي
ــــ أمــا العتبــار الثــا�ف

ــر  ــذي ظه ــادي، ال ــلفي الجه وع الس ــرش بالم

ة  ي الســاحة التونســية، مبــا�ش
بقــوة أيضــاً �ف

بعــد انــدلع تلــك الأحــداث، إل درجــة أّن 

الــذي  الجهــادي  التونــىي  الشــباب  نســبة 

ي 
شــد الرحــال إل ســوريا والعــراق، كانــت �ف

المقدمــة، متجــاوزة نســبة الشــباب الســعودي 

، ]ذهــب إجمــالي 3 آلف تونــىي  ي والمغــر�ب

ف توجــه مــا  ي حــ�ي
تقريبــاً إل العــراق وســوريا، �ف

يصــل إل 0051 إل ليبيــا[ إضافــة إل أّن تونــس، 

حيــث  والجزائــر؛  بليبيــا  جغرافيــاً  محاطــة 

ــة،  ــن الجماعــات الجهادي ــة م ــز مجموع تتمرك

السياســية  النخــب  بعــض  أّن  إغفــال  دون 

التونســية، مــن حساســيات يســارية، تعرضــت 

ايــر  ي 6 فرب
لاغتيــال )حالــة شــكري بلعيــد �ف

ي 52 يوليــو 3102(، 
اهمــي �ف 3102 ومحمــد الرب

ليســت  وع  المــرش هــذا  ، خطــورة  وبالتــالي

ــورة  ــا خط ــة، وإنم ــة أو أكاديمي ــألة نظري مس

ــة. ــة حقيقي ميداني

ــــ ل يقــل العتبــار الثالــث أهميــة عــن 

ف أعــاه، خاصة أنه قاســم  العتباريــن الســابق�ي

وع  ي والمــرش
وع الإخــوا�ف ف المــرش ك بــ�ي مشــرت

ســامية  الســلفي الجهــادي، أقلــه أّن الحركــة الإ

ي تونــس مــرت بعــدد من التحــولت التنظيمية 
�ف

نهايــة ســتينيات  ي 
والفكريــة منــذ نشــأتها �ف

. مــن الجماعــة الدينيــة إل  ي
القــرن المــا�ف

ى  وعــات الكــرب ، ومــن المرش الحــزب الســياسي

والمجتمــع  ســامية  الإ الدولــة  إقامــة  ي 
�ف

الوطنيــة  الدولــة  اســتيعاب  إل  ســامي  الإ

ــار  ــاء تي ــع بق ــوازاة م ــا، م ي إدارته
والمشــاركة �ف

ــن  ــة، ولك ــة الجهادي ي الواجه
وع �ف آخــر للمــرش

العقــل الحاكــم للحركــة بقــي دائمــاً ينظــر إل 



ــر إل  ــة، ول ينظ ــاً ودول ــه دين ــام بوصف س الإ

ــر  ــن، الأم ــداداً للدي ــا امت السياســة إل بوصفه

ف بقيــة  الــذي أوقــع الخصومــة بينهــا وبــ�ي

ك  وهــا محتكــرة لمشــرت الفرقــاء الذيــن اعترب

ــابها  ه لحس ــري ــه وتج ــع كل ــم المجتم ي يه
ــا�ف ثق

ي بــه مكاســب سياســية وســلطوية، مــع 
كي تجــىف

الواجهــة الإخوانيــة السياســية، وكســب المزيــد 

مــن الأتبــاع والفــروع مــع الواجهــة الجهاديــة، 

ي الفرقــاء 
باعتبارهــا ورقــة ضغــط عــى بــا�ت

ف ومنظمــات المجتمــع  ف والحزبيــ�ي السياســي�ي

. ي
ــد�ف الم

ي
وع الإخوا�ن الم�ش

بينمــا ينظــر الكثــري مــن النــاس إل حركــة 

، يــرى البعــض  »النهضــة« كحــزب ســياسي

وع  الآخــر أنهــا حركــة دينيــة، والحــال أّن المــرش

ف السياســة  ــ�ي ــع ب ــام، يجم ي بشــكل ع
الإخــوا�ف

ــا  وع، ولكنه ــرش ــة للم ــواة مؤسس ــن، كن والدي

ي أي قطــاع مجتمعــي، ســواء تعلــق 
تشــتغل �ف

ي 
ي أو النســا�أ ي أو الطــا�ب الأمــر بالقطــاع النقــا�ب

، ينبغــي أخــذ  عامــي.. إلــخ، وبالتــالي أو الإ

معــرض  ي 
�ف العتبــار  ف  بعــ�ي المحــدد  هــذا 

ــذه  ــتبعد ه ــراءة تس وع، وأي ق ــرش ــراءة الم ق

ســوف  وع،  المــرش طبيعــة  ي 
�ف »الشــمولية« 

اليــة، مــن  ف ي قــراءة أحاديــة أو اخرت
تســقط �ف

وع دعــوي ولديــه واجهــة  أنــه مــرش قبيــل 

سياســية، تغــذي الدعــوة، أو العكــس، وهــذه 

وع،  ــح أهــداف المــرش ي صال
ــراءات تصــب �ف ق

ي تقدمهــا وظيفــة 
وتقــدم الخدمــة نفســها الــىت

 ، ي
وع الإخــوا�ف ي يشــتغل بهــا المــرش

التقيــة الــىت

ي ذلــك إخــوان أوروبــا؛ فالأحــرى 
أيــا كان، بمــا �ف

ــة. ــوان المنطق إخ

ي طبعــت تاريــخ 
ثــم إّن الّريــة الــىت

ي تونــس منــذ نشــأتها، 
ســامية �ف الحركــة الإ

نوايــا  القبــض عــى  تجعــل مــن الصعــب 

ي 
ي ذلــك نوايــا إعــان الحركــة �ف

وع، بمــا �ف المــرش

ــو(  ــار )ماي ي أي
ــذي عقــد �ف مؤتمرهــا العــا�ش ال

6102 عــن فصــل العمــل الســياسي عــن العمــل 

ة نفســها تقريبــاً أعلــن فيهــا  ي الفــرت
الدعــوي )�ف

ي المغــرب عــن النوايــا 
ي �ف

وع الإخــوا�ف المــرش

ــرع  ــا الف ــن فيه ي أعل
ــىت ة ال ــرت ي الف

ــها، و�ف نفس

، عــن تغيــري الســم مــن »اتحــاد  الفرنــىي

نحــو  فرنســا«،  ي 
�ف ســامية  الإ المنظمــات 

»اتحــاد مســلمي فرنســا«، وجيــب قــراءة هــذه 

، يهــم أداء  ي ســياق شــمولي
النوايــا والقــرارات �ف

ــار  ي إط
ــس �ف ــوان، ولي ــدولي لاإخ ــم ال التنظي

ــا(. ه ــة أو غري ــذه الدول ــم ه ، يه ي
ــىف وط

ي تونس 
سالمية �ن ي طبعت تاريخ الحركة الإ

»الّ�ية ال�ت
منذ نشأتها، تجعل من الصعب القبض عىل نوايا 

وع« الم�ش



التونســية  ســامية  الإ الحركــة  كانــت 

ف مجموعــة إخوانيــة تقليديــة تتبــع  خليطــاً بــ�ي

وسياســًة،  عقيــدًة  الإخــوان  جماعــة  منهــج 

ــة  ــن الحاكمي ــب ع ــيد قط ــكار س ــا أف ــا فيه بم

ة متأثــرة  والجاهليــة، ومجموعــة ســلفية صغــري

ــة  ي بداي
ــرت �ف ي ظه

ــىت ــلفي ال ــد الس ــة الم بحرك

يــد  عــى  والخليــج  مــرص  ي 
�ف الســبعينيات 

عيــة  ي والجمعيــة الرش
الشــيخ نــا� الألبــا�ف

عقانيــة  إســامية  ومجموعــة  المرصيــة 

ي أواخــر الســبعينيات بقيــادة صــاح 
انشــقت �ف

ــض  ــر، وبع ي وحميــدة النيف
ــورسش الديــن الج

ي ولحقــاً ظهــر 
العنــا� ذوي التوجــه الصــو�ف

ي عقــب انتصــار 
ــار شــيعي داخــل الحركــة �ف تي

ي 
ــىف ــادة الخمي ــة بقي يراني ــامية الإ س ــورة الإ الث

ــام«. م ــط الإ ــرف بــ»خ ع

ومــع أنــه يصعــب عــى الحركــة تحديــد 

ــع  ــة والمجتم ــة الدول ي مواجه
ــج التغــري �ف منه

المؤسســة  الأرضيــة  هــذه  مــن  انطاقــاً 

وع، إل أّن التيــار الغالــب فيها كان متأثراً  للمــرش

ي جماعــة الإخــوان 
ي �ف بأفــكار الجنــاح القطــىب

ف القائــل بالحاكميــة، وتكفــري الحــكام  المســلم�ي

ــة  ــة الدول ــل إقام ــن أج ــم م ــاد ضده والجه

ســامية. الإ

صحيــح أنــه ل يمكــن مقارنــة موقــع 

، فكريــاً وتنظيميــاً،  حركــة النهضــة الحــالي

لكــن  الجهاديــة،  ســامية  الإ بالجماعــات 

الحــركات  تقــدم عليهــا  ي 
الــىت المراجعــات 

رهينــة  دائمــاً  تكــون  عمومــاً  ســامية  الإ

قليمــي،  والإ الداخــىي  العــام،  بالســياق 

وليســت  موضوعيــة  ات  متغــري ونتيجــة 

نوجــز  أن  ويمكــن   ، ي
ذا�ت اســتعداد  وليــدة 

ي أّن 
بعــض خصائــص هــذه المراجعــات �ف

عليهــا  أقدمــت  ي 
الــىت المراجعــات  أغلــب 

ــية أم  ــت سياس ــواء كان ــامية س ــات إس جماع

ي 
جهاديــة، قــد حــدث وهــذه الجماعــات �ف

ي 
ــا �ف ــة وسياســية وقياداته أزمــات ومحــن أمني

الســجون، لذلــك فهــي محاولــة للخــروج مــن 

الأزمــة أكــرش منهــا محاولــة جــادة للمراجعــة. 

وليســت  التكتيــ�ي  ف  حــري ي 
�ف تقــع  إنّهــا  أي 

ــد  ــة؛ وعــى صعي اتيجية جذري ات اســرت تغــري

آخــر، أثبتــت دروس التجربــة التاريخيــة أّن 

هــذه المراجعــات شــديدة الهشاشــة ولــم 

السياســية. ات  المتغــري أمــام  تصمــد 

ــة  ــارب الإخواني ــض التج ــرار بع ــى غ ع

ف المنهــج  المغاربيــة، تجمــع حركــة النهضــة بــ�ي

ــد  ــبق لراش ــلفي، وس ــاد الس ي والعتق
ــوا�ف الإخ

ي 
ــوا�ف وع الإخ ــرش ــر الأول للم ، المنظ ي

ــوسش الغن

ي 
ي �ف

وع الإخــوا�ف ي تونــس، وأحــد أعمــدة المــرش
�ف

حــه  ي �ش
ــة �ف ــة، أن وضــح هــذه الجزئي المنطق

ســامية  للعنــا� الفكريــة المكونــة للحركــة الإ

التونســية، قائــاّ: »إّن هذا التديــن بدوره تألف 

ي 
ف العنــا� الآتيــة: المنهجيــة الســلفية الــىت بــ�ي

ي مجــال العقائــد 
تقــوم عــى محاربــة البــدع �ف

ي المجــال الفقهــي 
ي �ف ورفــض التقليــد المذهــىب

ي ذلــك كلــه إل الأصــل: الكتــاب 
والعــودة �ف

والســنة، وتقــوم هــذه المنهجيــة أساســاً عــى 



ــة النــص المطلقــة عــى العقــل والفكــر  أولوي

ــى  ــم ع ي القائ
ــوا�ف ــي الإخ ــياسي والجتماع الس

ــة هللا  ــدأ حاكمي ــام ومب س ــمولية الإ ــد ش تأكي

ــج  ــة، ومنه ــة الجتماعي ــدأ العدال ــبحانه مب س

ــر  ــوكل والذك ــوى والت ــى التق ــز ع ــوي يرك ترب

.» ي
ــا�ف يم ــة والســتعاء الإ ــاد والجماعي والجه

ــق  ــع الش ــس م ــوان تون ــل إخ ي تعام
و�ف

ســاموية، ل تــزال حركــة النهضــة  الجهــادي لاإ

للتعامــل  ف  متنافســ�ي ف  نهجــ�ي ف  بــ�ي ددة  مــرت

ــار الأول  ــة: يقــوم الخي مــع الســلفية الجهادي

ف  ــ�ي ف الجهادي ــلفي�ي ــماح للس ــات الس ــى تبع ع

بالعمــل بصــورة علنيــة، حيــث ســيعدلون 

أفكارهــم مــن خــال التفاعــل مــع الجماعــات 

ســامية الأخــرى، وبالتــالي يمكــن أن يكونــوا  الإ

 ، ي
ســامية؛ أمــا الخيــار الثــا�ف رصيــداً للحركــة الإ

فــا ينظــر إليهــم باعتبارهــم يشــكلون تهديــداً 

ــل  ــب، ب ــية وحس ــية التونس ــة السياس للعملي

ي الحكــم. 
يهــدد أول تجربــة لحركــة النهضــة �ف

انــدلع  أعقبــت  ي 
الــىت الأوليــة  المرحلــة  ي 

�ف

ــو  ــار الأول ه ــة«، كان الخي ــو�ف الخاق »الف

ف  المهيمــن، حيــث ســمحت النهضــة للســلفي�ي

. ي
ــىف ــال الدي ي المج

ــل �ف ف بالعم ــ�ي الجهادي

ــزب  ــة/ ح وع حرك ــرش ــوة م ــاط ق ــن نق م

ي 
والــىت الحــزب،  هيكلــة  طبيعــة  النهضــة، 

ي الأحــزاب السياســية، 
تنافــس فيهــا هيكلــة بــا�ت

بــل تتفــوق عليهــا، ول يمكــن بالتــالي مواجهــة 

ي ســنتوقف 
وع، بهــذه الهيكلــة الــىت هــذا المــرش

عندهــا لأهميتهــا، بأحــزاب متواضعــة الهيكلــة 

أو متواضعــة التنظيــم، أو قائمــة عى مبادرات 

ي الأداء 
فرديــة لبعــض الأعضاء، دون تشــعب �ف

. ي
ي والتنظيمــي والمؤسســا�ت

ــدا�ف المي

ي لحركــة وحــزب 
وع الإخــوا�ف يتفــرع المــرش

النهضــة عــى المؤسســات التالية:

ي العــام«، 
هنــاك أولً »المؤتمــر الوطــىف

ي الحــزب ينعقــد بصفــة 
وهــو الســلطة العليــا �ف

ــا  ــتثنائياً كلم ــنوات واس ــع س ــرة كل أرب ــة م عادي

دعــت الحاجــة إل ذلــك( ويتكــون مــن مؤتمريــن 

بالنتخــاب ومؤتمريــن بالصفــة يضبطهــا القانون 

، ومــن مهامــه/ أنــه يســطر التوجــه  الأســاسي

الســياسي العــام للحــزب، ويصــادق عــى ســائر 

ــات  ــدارس تعدي ــه؛ يت ــة علي ــح المعروض اللوائ

القانــون الٔســاسي للحــزب ويصــادق عليهــا؛ 

ــام أخــرى. ــن مه ــس الحــزب، ضم ينتخــب رئي

ن مجموعة إخوانية  سالمية التونسية خليطاً ب�ي »كانت الحركة الإ
تقليدية تتبع منهج الإخوان عقيدًة وسياسة، ومجموعة سلفية 
ي السبعينيات 

ي ظهرت �ن
ة متأثرة بحركة المد السلفي ال�ت صغ�ي

ي مرص والخليج«
�ن



وهنــاك موازاة معــه، عى غرار مــا نعاين 

ســامية المغاربيــة، مــن  ي بعــض الحــركات الإ
�ف

قبيــل جماعــة »العــدل والإحســان«، »مجلــس 

أعــى  المجلــس  هــذا  ويمثــل  الشــورى«، 

ف مؤتمريــن، وتتمثــل مهامــه  مؤسســة قــرار بــ�ي

العامــة  السياســات  تحديــد  ي 
�ف وصاحياتــه 

ي 
للحــزب طبقــاً لتوجهــات المؤتمــر الوطــىف

العمــل  خطــة  عــى  المصادقــة  العــام، 

ــة  اني ف ــى المري ــة ع ــزب؛ المصادق ــنوية للح الس

الســنوية للحــزب ومراقبــة �فهــا؛ تقييــم 

ومراقبــة عمــل الهيئــات التنفيذيــة للحــزب؛ 

ــزب؛  ــىي للح ــام الداخ ــى النظ ــة ع المصادق

قــرار تشــكيل تحالفــات سياســية أو النســحاب 

ــرى. ــام أخ ــن مه ــا، ضم منه

ــزب،  ــة الح ــة رئاس ــاً مؤسس ــاك أيض هن

ــرب  ــذي يعت ــذي، وال ــب التنفي ومؤسســة المكت

وهــو  للحــزب،  تنفيذيــة  مؤسســة  أعــى 

مســؤول عــى تنفيــذ قــرارات مجلــس الشــورى 

ــل  ــات لع ــن الختصاص ــة م ــارس مجموع ويم

أهمهــا ضمــان حســن إدارة شــؤون الحــزب 

والتنظيميــة  السياســية  الأصعــدة  عــى 

داريــة والتواصليــة والماليــة، كمــا يضــع  والإ

انيــة  ف وع مري برنامجــاً لعملــه الســنوي ومــرش

مجلــس  أنظــار  عــى  ويعرضهمــا  الحــزب 

ــاً  ف أيض ــرش ــا، وي ــة عليهم ــورى للمصادق الش

عــى النتخابــات ويحــرص عــى النجــاح فيهــا.

النظــام والرقابــة  هيئــة  أيضــاً  نجــد 

؛  الماليــة؛ وهيئــة الرقابــة والتدقيــق المــالي

التفكــري  ومركــز  لمانيــة،  الرب والكتلــة 

ــوث  ــداد البح ي إع
ــص �ف اتيجي ]ويتخص ــرت الس

عــى  القــرار  شــيد  لرت الازمــة  والدراســات 

القتصاديــة  المســائل  ي 
�ف الحــزب  مســتوى 

اتيجية  والســرت والسياســية  والجتماعيــة 

ي 
ــتغل �ف ــز يش ــزب مرك ــة/ الح ــا، وللحرك ه وغري

ــن  ــذ عقدي ــة، من ــدة الأمريكي ــات المتح الولي

ــام  س ــة الإ ــز دراس ــو »مرك ــل، وه ــى الأق ع

والديمقراطيــة«، ومقــره واشــنطن، والــذي كان 

، رضــوان  ي
أســه إل غايــة الشــهر المــا�ف يرت

المصمــودي، الــذي يُلقــب بـ«عــراب الإخــوان 

ــن  ــة التكوي ــة إل أكاديمي ــنطن«[، إضاف ي واش
�ف

ي 
�ف الحــزب  تمثيليــات  القيــادي؛  والتأهيــل 

اً، الهيــاكل المحليــة والجهويــة،  الخــارج؛ وأخــري

ابية  ي المســتويات الرت
وهــي تمثيليــات الحــزب �ف

ي الدولــة، تتكــون 
بحســب التقســيم المعتمــد �ف

ي 
ــا، �ف ــات ومنخرطيه ــك المحلي ــاء تل ــن أعض م

نطــاق سياســة الامركزيــة، بحيــث تتــاح لتلــك 

تأطــري  ي 
�ف أكــرب  أدوار  والمحليــات  الجهــات 

ي ربــط العاقــات مــع الهيئــات 
، و�ف ف المواطنــ�ي

والأحــزاب  ي 
المــد�ف المجتمــع  ومؤسســات 

التوجهــات  ظــل  ي 
�ف الفعاليــات،  ومختلــف 

العامــة للحــزب وقــرارات مؤسســاته.

العمــل  فصــل  موضــوع  بخصــوص 

الســياسي عــن العمــل الدعــوي كمــا دعــت إل 

ي نهايــة 6102، فيجــب 
ذلــك الحركــة والحــزب �ف

أن نأخــذ مجموعــة اعتبــارات أفضــت إل اتخاذ 

هــذا القــرار، والــذي ل يُفيــد أنــه متحقــق عــى 



أرض الواقــع، كمــا تشــهد عــى ذلــك مجموعــة 

ــد  ــا يوج ــا م ــة، أقله ات الميداني ــؤ�ش ــن الم م

ــال  ــن خ ــي، م ــل الجتماع ــع التواص ي مواق
�ف

متابعــة وقــراءة الحســابات الرســمية لأعضــاء 

الســتحقاقات  مرحلــة  ي 
�ف والحــزب  الحركــة 

النتخابيــة، حيــث نعايــن خطابــاً موحــداً، 

ــة  ــذ لحظ ف من ــ�ي ف العمل ــ�ي ــي ب ــبب التماه بس

ــيس. التأس

هنــاك بعــض العوامــل تقــف نســبياً 

ــة  ــل الحرك ــن قبي ــرار، م ــك الق ــاذ ذل وراء اتخ

مــن الســلطة وخســارتها لنتخابــات عــام 4102 

تبعــات  تونــس«،  »نــداء  وصعــود غريمهــا 

ــقوط  ــع س ــو( 3102، م ــران )يوني ــد حزي ــا بع م

ي 
« �ف ف وع »الإخــوان المســلم�ي جماعــة ومــرش

 » ف مــرص، تصنيــف جماعــة »الإخــوان المســلم�ي

ــة مــن طــرف الســعودية )آذار/  منظمــة إرهابي

 / ي
الثــا�ف يــن  )ترش مــارات  والإ  )4102 مــارس 

ــة  ــوى مختل ــن ق ــود موازي ــرب 4102(، وج نوفم

ي 
سياســياً واجتماعيــاً ضــد الحركــة، وبخاصــة �ف

مســتوى النخــب. فالحركــة عــى الرغــم مــن أّن 

ة إل أنهــا ضعيفــة  يــة كبــري لهــا قواعــد جماهري

داريــة  والإ الثقافيــة  النخــب  مســتوى  ي 
�ف

عاميــة، إل أّن ُمجمــل هــذه  والسياســية والإ

ــل  ــق بفص ــر يتعل ــد أّن الأم ــل، ل تؤك العوام

ــذي  ي ال
ــي، لأن العضــو الإخــوا�ف ي وحقيق

ــا�أ نه

ف الدعــوة والسياســة،  ــ�ي ــر�ب عــى التماهــي ب ت

ل يمكــن أن ينتقــل إل مقــام الفصــل بمجــرد 

ــة أو الحــزب. صــدور قــرار رســمي عــن الحرك

ي تونــس، 
ســاموية �ف تشــمل الخريطــة الإ

مــا تقــوم بــه منظمــات العمــل الأهــىي أو 

ــة  ، باعتبارهــا بواب ي
منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف وع  المــرش تســاعد  مجتمعيــة 

ــق الأمــر بمنظمــات  اق المجتمــع، ويتعل اخــرت

ي 
�ف ي  الخــري العمــل  يافطــة  تحــت  ناشــطة 

ف  تونــس، ظهــر أغلبهــا بعــد 1102، وخاصــة بــ�ي

ــكا«  وي ة حكــم »الرت ــرت عامــي 2102 و3102؛ أي ف

ــى  ــل ع ــث تعم ــة، حي ــة النهض ــة حرك بزعام

ــم نفســها  ــي وتقدي اق النســيج الجتماع اخــرت

يتضــح لحقــاً  أن  قبــل   ، ف للمواطنــ�ي ســنداً 

ــد  ــة، ونج ــة النهض ــن أدوات حرك ــا أداة م أنه

ــام  س ــة »الإ ــات: منظم ــذه الجمعي ــن ه ضم

و«رابطــة  يــة«  الخري و«صفاقــس  يجمعنــا« 

نصــاف والعدالــة »  ي«، و«الإ العمــل الخــري

هــا. وغري

ي تونس، ما تقوم به منظمات 
سالموية �ن »تشمل الخريطة الإ

، باعتبارها بوابة  ي
العمل الأهىلي أو منظمات المجتمع المد�ن

اق المجتمع« ي اخ�ت
ي �ن

وع الإخوا�ن مجتمعية تساعد الم�ش



ــى  ــة ع ــة المغربي ي الحال
ــا �ف ــا عاين وكم

»العدالــة  حــزب  تــولي  مــع  الخصــوص، 

 ،» ي والتنميــة« رئاســة حكومــة »الربيــع المغــر�ب

ــوف  ــة، س ــب الوزاري ــن الحقائ ــة م ومجموع

لحركــة  الحكومــي  الحضــور  يســاهم 

ف هــذه  ــ�ي اكات ب ي تســهيل عقــد �ش
النهضــة �ف

الجمعيــات والــوزارات المعنيــة بالتمويــل، 

ومــن ذلــك، مــا أعلــن عنــه رســمياً مثــاً، 

ف وزارة الشــؤون الدينيــة وجمعيــة  اكــة بــ�ي الرش

ــة«،  ي ــة والخري ــة للمشــاريع الجتماعي »مرحم

ــة  ــة محســوبة عــى حرك ي ــة خري وهــي جمعي

النهضــة؛ لأن مديرهــا التنفيــذي، هــو العضو 

ي مجلــس الشــورى بحركــة النهضــة 
الســابق �ف

. ي محســن الجنــدو�ب

ي 
ف الجمعيــات الأجنبيــة الــىت ومــن بــ�ي

ــوي  ــل الجمع ــذا العم ــة ه ي تغذي
ــاهمت �ف س

ــادر  ــري، والص ــم القط ــد الدع ، نج ي
ــوا�ف الإخ

ي 
يــة« الناشــطة �ف عــن جمعيــة »قطــر الخري

ــر  ــي مدي ــاد الدايم ــها عم أس ي يرت
ــىت ــس وال تون

. ي
ديــوان الرئيــس الســابق منصــف المــرزو�ت

وع الجهادي الم�ش
طاحــة بالرئيــس التونىي  ة بعــد الإ مبــا�ش

، ســوف تمــّر الحركــة  زيــن العابديــن بــن عــىي

الجهاديــة هنــاك بمراحــل مختلفــة وهــي الآن 

ة هــدوء منــذ الثــورة،  ي أكــرب فــرت
]ربيــع 1202[ �ف

ــة.  رهابي ــث الهجمــات الإ ــل مــن حي عــى الأق

ــة أجنــدة تونــس  ــا الأمني ــن تتصــدر القضاي ول

مــن  الهائــل  العــدد  لكــن   ،1202 عــام  ي 
�ف

ي صفــوف 
ف الذيــن تــم تجنيدهــم �ف المواطنــ�ي

ي يشــري 
ف عــى مــدى العقــد المــا�ف الجهاديــ�ي

إل أن التداعيــات ســتظل محسوســة لســنوات 

قادمــة، حيــث يتواجــد معظــم مقاتليهــا عــى 

ف  جبهــات أجنبيــة، ويّتخــذ معظــم المخططــ�ي

مقــراً  الغــرب  مــن  صفوفهــا  ي 
�ف للهجمــات 

ــدة  ي ع
ــا مســجونون �ف ــا أّن أعضاءه ــم، كم له

دول. أمــا الفــرق الرئيــىي الآن فهــو أّن أعــداد 

ــى  . وع ــري ــرب بكث ــح أك ــا أصب ف إليه ــ�ي المنضم

ي حققتهــا الحكومــة 
نجــازات الــىت الرغــم مــن الإ

ف عــى مــدى الســنوات الخمس  ضــد الجهاديــ�ي

ــزال تواجــه  ــا ل ت ــة ]5102-0202[، إل أنه الماضي

ة تتعلــق بإصــاح قطــاع الأمــن  تحديــات كبــري

ــة ونظــام الســجون. والســلطة القضائي

 ، ف ف التونســي�ي ي مقدمــة الجهاديــ�ي
نجــد �ف

ي فــورة الحــراك 
يعــة«، و�ف جماعــة »أنصــار الرش

ف  ســامي�ي ، وخــروج جميــع الإ الثــوري التونــىي

مــن الكواليــس والخفــاء نحــو العلــن )مــن 

إخــوان، ســلفية تقليديــة، ســلفية جهاديــة، 

إل  الأمــر  وصــل  إلــخ(،  التحريــر..  حــزب 

يعــة« بتنظيــم  الســماح لجماعــة »أنصــار الرش

ف 1102 و 3102، شــملت  أكــرش مــن 009 فعاليــة بــ�ي

ات دينيــة ومنتديــات دعــوة وتســيري  محــا�ف

ــة، بــل شــارك أعضاؤهــا بشــكل  ي قافــات خري

ي أنشــطة الحســبة ودعمــوا جناحــاً 
غــري رســمي �ف

ي ليبيــا، ومــن نتائج 
عســكرياً �يــاً درب أفــراداً �ف

ة، أن شــهدت تونس عــدة هجمات  هــذه الخــرب

جهاديــة واســعة النطــاق بــدءاً مــن عــام 5102، 

ــلوب  ــاً بأس ــر حجم ــات أصغ ــب هجم إل جان



ي الجبــال القريبــة مــن الحــدود 
المتمرديــن �ف

ــن. ــة القرصي ي ولي
ــة �ف ــة، وخاص الجزائري

 ،)0202( ي 
المــا�ف العــام  غضــون  ي 

�ف

ي غــرب 
ي الجبــال �ف

اســتمر النشــاط الجهــادي �ف

ف  قياديــ�ي خمســة  مقتــل  تأكــد  إذ  تونــس، 

ــب  ــد حبي ــي، ومحم ــم الغنيم : باس ف ــ�ي جهادي

 ، ي حاجــي، وحافــظ رحيمــي، وناظــم الذيــىب

ي 
ــن �ف ــن محمــد الحــاج، ولك ــس ب ومحمــد وني

المقابــل، لــم يُقتــل أي من قــادة »كتيبــة عقبة 

ــم  ــع لتنظي ــىي التاب ــرع التون ــع«، الف ــن ناف ب

ســامي«، خــال  ي بــاد المغــرب الإ
»القاعــدة �ف

أعضائــه ل  مــن   04 ،)حــوالي  ي
الما�ف العــام 

ي الجبــال(.
ف �ف يزالــون ناشــط�ي

ــد-91«  ــة »كوفي ــروف جائح ــاهمت ظ س

ــس، إل  ي تون
ــة �ف ــة الجهادي ــة الخريط ي عرقل

�ف

ي ســبقت الوبــاء تشــري إل أّن 
أّن مســاراتها الــىت

اً عــى  تراجــع عــدد الهجمــات قــد يكــون مــؤ�ش

ضعــف تمــر منــه الجماعات، مــوازاة مــع زيادة 

 ، ف ي عــدد العتقــالت المتعلقــة بالجهاديــ�ي
�ف

ــة  ــر وزارة الداخلي ــم توف ــه ل ــا أن ــظ هن وناح

التونســية ســوى القليــل مــن الشــفافية بشــأن 

ــالت. ــل وراء هــذه العتق التفاصي


