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عدد خاص بذكرى ١٧ فبراير 

إخوان ليبيا وتحوالت »سنوات فبراير«:

من التمكين إلى إنسداد اآلفاق  
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        ليبيـــا..
تقلبات اإلسالميين في ميزان 

تحوالت »سنوات فبراير«

،،
اإلفتتاحّية - مجلة المرصد

يف  الفارقة   »2011 فبراير   17« عالمة  من  سنوات  ثمان  بعد 
إيقاعات الحرب  البالد تعيش على  المعاصر، الزالت  ليبيا  تاريخ 
 2011 العام  كان  فقد  اإلستقرار،  وعدم  والفوضى  والمعارك 
)وال  خّلفت  التي  والثقيلة  الّدامية  األهلّية  الحرب  عام  ليبيا  يف 
من  اآلالف  ومئات  الضحايا  من  اآلالف  مئات  اليوم(  إىل  زالت 
اإلقتصاد وجروحا غائرة يف  ونزيفا حادا يف  والنازحين،  المهجرين 
البنية اإلجتماعّية الليبية، فبعد ثمان سنوات تبدو التحوالت التي 

عاشتها البالد باهضة الكلفة مقارنة بالحصاد.

االفتتاحية
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ُسّمي  كامل  إقليمي  معزولة عن سياق  تكن  لم  ليبيا  2011 يف  العام  أحداث 
تحوالت  إىل  وقاد  المنطقة،  يف  كبيرة  تغيرات  أحدث  والذي  العريب«  بـ«الربيع 
سياسية كبيرة يف معظم الّدول العربية وخاصة يف تونس ومصر الجارتين لليبيا، 
سياق كامل بدا أنه قد تمّيز أساًسا بصعود صاروخي لتيار اإلسالم السياسي ثّم 
بداية أفوله تدريجيا حتى وصل إىل حد العزل النهايئ يف مصر التي تعتبر الوطن 

األم لمختلف هذه التيارات، وهو ما أثّر على جميع 
هذه التحوالت اإلقليمية كانت لها تأثيراتها يف الداخل الليبي، إضافة -بالتأكيد- 
المسلمين  اإلخوان  وجماعة  السياسي  اإلسالم  فكان  محليا،  الوضع  تقلبات  إىل 
إىل  وصول  »اإلنتصار«  نشوة  من  بداية  التحوالت،  هذه  تأثيرات  قلب  يف  تحديدا 
كراهات الضغوط اإلقليمية والمحلّية، بحيث تبدو تحوالت  »اإلنحسار« ثّم تحت إ

لفهم  نموذجّية  عينة  الجماعات  هذه 
خالل  البالد  شهدتها  التي  التحوالت 

ثمان سنوات من عمر »17 فبراير«. 
يف  اإلخوان  كان   2011 العام  قبل 
السياسي،  العمل  من  ممنوعين  ليبيا 
يف  القائم  السياسي  النظام  كان  حيث 
ولكنه  عام،  بشكل  التحّزب  يمنع  ليبيا 
مواجهة  يف  جذريا  خاص  بشكل  كان 
التيارات اإلسالمّية، سنوات طويلة من 
التيارات  هذه  مختلف  مع  المواجهة 
ولكن  والجهاديّة،  منها  السياسّية 
األلفّية  من  األوىل  العشريّة  نهاية  يف 
واسعة  موجة  يف  النظام  دخل  الثالثة، 
واإلقتصادي،  السياسي  اإلنفتاح  من 
تظهر  كبيرة  إصالحّية  حركة  وبدأت 
للعيان على مختلف األصعدة، يقودها 

الواجهة  القطريّة،  الجزيرة  قناة  كانت  إعالمًيا 
النظام  مواجهة  في  الجماعات  لهذه  اإلعالميّة 
حلف  قبل  من  المدعومة   2011 العام  حرب  خالل 
في  الحركيون  الجهاديون  كان  بينما  الناتو، 
خطوط المواجهة العسكريّة مع الجيش الليبي، 
هذه  عناصر  كانت  السياسيّة  الجبهة  وعلى 
وكان  السياسي،  المشهد  صدارة  في  التيارات 
الخطاب مثقال بالمصطلحات الدينيّة والجهاديّة.
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نجل الزعيم الليبي الراحل سيف اإلسالم القّذايف، وعبر تلك الموجة الجديدة بدأ 
النظام يف إعادة ترتيب عالقته بهذه الجماعات تحت غطاء مشروع »المراجعات« 
يف  القابعة  وعناصرها  المقاتلة  الليبية  الجماعة  باألساس  يستهدف  كان  التي 
التيار  على  محسوبة  شخصيات  بمشاركة  يحدث  ذلك  كّل  كان  ولكن  السجون، 
اإلخواين، فكان ذلك بمثابة التطبيع األّول بين هذه الجماعات وبين النظام الليبي 
ليبيا  يف  السياسي  اإلسالم  لتيار  جديدة  تحوالت  يف  البداية  نقطة  وكان  السابق، 
والذي بدأ رموزه يف العودة إىل البالد والخروج من السجون وحتى دخول بعض 

عناصره إىل الّدولة.
لكن مع بداية العام 2011 وبداية أحداث »17 فبراير« عادت العالقة إىل شكلها 
»العدايئ« القديم، فقد إختار اإلسالميون )كلهم( الوقوف يف صف المواجهة مع 
الجزيرة  قناة  كانت  إعالمًيا  المواجهة.  لهذه  األوىل  الصفوف  يف  والسير  النظام 
العام  النظام خالل حرب  مواجهة  الجماعات يف  لهذه  اإلعالمّية  الواجهة  القطريّة، 
2011 المدعومة من قبل حلف الناتو، 
يف  الحركيون  الجهاديون  كان  بينما 
خطوط المواجهة العسكريّة مع الجيش 
السياسّية  الجبهة  وعلى  الليبي، 
صدارة  يف  التيارات  هذه  عناصر  كان 
الخطاب  وكان  السياسي،  المشهد 
مثقال بالمصطلحات الدينّية والجهاديّة، 
معسكر  داخل  األقوى  الصوت  وكان 
اإلسالميين،  صوت  هو  فبراير«   17«
التيارات  من  غيرهم  حضور  وكان 
إالّ  وضعيًفا  باهتا  والحقوقّية  المدنّية 
أو  عام  بشكل  المواجهة  يخدم  كان  ما 

للتسويق يف اإلعالم الغريب واألجنبي.

التيارات  هذه  تمّكن  في  فاصلة  نقطة  فبراير   17
ثاني  بنغازي  فمدينة  البالد،  مفاصل  جميع  من 
انطلقت  التي  والمدينة  الليبية  المدن  كبرى 
منها شرارة األحداث، كانت قد تحولت مع سقوط 
كبيرة  ثكنة  إلى  القّذافي  معّمر  العقيد  نظام 

للجماعات الجهاديّة.
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كانت 17 فبراير نقطة فاصلة يف تمكّن هذه التيارات من جميع مفاصل 
انطلقت  التي  والمدينة  الليبية  المدن  كبرى  ثاين  بنغازي  فمدينة  البالد، 
معّمر  العقيد  نظام  سقوط  مع  تحولت  قد  كانت  األحداث،  شرارة  منها 
العسكريين  لتصفية  دامية  وساحة  الجهاديّة،  للجماعات  كبيرة  ثكنة  إىل  القّذايف 
والصحافيين والناشطين الحقوقيين، بينما انتشرت الميلشيات المحسوبة على 
من  رسمي  بغطاء  الدروع  مسميات  تحت  البالد  مدن  مختلف  يف  اإلسالميين 
المؤتمر الوطني العام الذي تمكّن التيار اإلسالمي من السيطرة عليه بفعل قانون 

العزل السياسي الذي أقّر تحت قّوة السالح وحصار الميليشيات لمقر المؤتمر.
خالل انتخابات المؤتمر الوطني العام، لم يتحّصل اإلسالميون على نتائج كبيرة، 
لكنهم تمكنوا من السيطرة على الغرفة التشريعية العليا يف البالد بفضل قانون 
الليبيين  من  اآلالف  مئات  الساحة  من  أقصى  الذي  القانون  هذا  العام،  العفو 
أّن  رغم  سياسّية،  بأدوار  االضطالع  عليهم  وحّجر  المدنّية  حقوقهم  من  وحرمهم 
تمكّن  وبالتايل  فبراير«،   17« قادة  كبار  من  كانوا  القانون  شملهم  ممن  نسبة 
اإلسالميون من السيطرة على مختلف المفاصل السياسية واألمنّية والعسكريّة 
يف البالد، وسيطروا على جل المؤسسات اإلقتصاديّة والهيئات الرقابّية وأحكموا 

الدينّية  المؤسسات  على  سيطرتهم 
فكان  اإلفتاء،  ومؤسسات  واألوقاف 
األوىل  بّوابتهم  العام  الوطني  المؤتمر 

والكبيرة نحو »التمكين«.
ثّم ومع بداية العام 2014، واقتراب 
السلطة  وهو  المؤتمر،  هذا  نهاية 
أراد  البالد،  يف  العليا  التشريعّية 
المؤتمر  ألعمال  التمديد  اإلسالميون 
وتأجيل اإلنتخابات التي كانت مبرمجة 
المخّطط  هذا  لكن  العام،  نفس  يف 
عسكريّة  قوى  ضربات  تحت  فشل 
انطالق  ثّم مع  العاصمة وخارجها،  من 
وأيًضا  بنغازي،  يف  الكرامة  عملّية 
داخل سياق إقليمي عام تمّيز بانكسار 
شوكة اإلسالميين يف مصر، البلد األهم 
معظم  رأس  ومسقط  المنطقة  يف 
العريب  العالم  اإلسالمّية يف  الجماعات 
سياسًيا وحركًيا، وبعد مناورات طويلة 

ودامّية تم إجراء االنتخابات منتصف العام والتي مني فيها اإلسالميون بهزيمة 
كبيرة، ما كان يعني عملًيا خساراتهم لمختلف اإلمتيازات السياسية واالقتصاديّة 
لنفوذه  الذي كان يقف ورائهم  الّدويل  الحلف  بها، وخسارة  يتمتعون  كانوا  التي 
انعقاد  إشكالية  حول  الدستوري  االعالن  يف  نقطة  على  االرتكاز  فتم  البالد،  يف 
بنغازي  مدينة  يف  المواجهات  بسبب  طبرق  مدينة  يف  للبرلمان  األوىل  الجلسة 
حرب  من  لتوها  الخارجة  طرابلس  يف  الدستوريّة  المحكمة  من  قرار  إلستصدار 
ومجموعات  إسالمّية(  عسكرية  لجماعات  )تحالفت  ليبيا«  »فجر  بين  شرسة 
لعملّية  )أعلنت  طرابلس  العاصمة  يف  تتمركز  التي  الزنتان  مدينة  من  مسلحة 
الجلسة  شرعّية  بعدم  يقضي  القرار  وكان  بنغازي(،  يف  حفتر  بقيادة  الكرامة 
اإلفتتاحية للبرلمان وما تبع ذلك من تأويالت قسريّة حول عدم شرعّية البرلمان 
طرابلس  العاصمة  يف  العمل  إىل  السابق  العام  المؤتمر  إعادة  وبالتايل  نفسه 
البالد(  يف  الرئيسية  المؤسسات  كل  )وبالتايل  مؤسساتها  كل  أصبحت  التي 
اإلنقاذ  سميت  جديدة  حكومة  عن  اإلعالن  وتم  الجماعات،  هذه  سيطرة  تحت 
وقت  يف  واإلنقسام  الصراع  من  أخرى  دائرة  يف  البالد  دخلت  وبالتايل  الوطني، 
مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  الجديدة  البرلمان  يكون  أن  المفروض  من  كان 
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»اإلنتقال الديمقراطي« يف البالد والتأسيس لمؤسسات حقيقية ودائمة 
قد  واالنقسام،  واالحتراب  الفوضى  من  اربعى  سنوات  من  بليبيا  تخرج 
ال يكون اإلسالميون وحدهم المسؤولين عن هذه األزمة لكنهم كانوا فعلًيا أحد 
أهم مكوناتها والفاعلون الرئيسيون فيها .مع دخول البالد يف موجة جديدة من 
مّثل  الذي  الصخيرات  اتفاق  جاء  عامين،  من  ألكثر  طالت  التي  االنقسامات 
ما  فبقدر  اإلسالمّية،  الجماعات  صلب  كبيرة  بتطورات  مصحوبة  أخرى  مرحلة 
وّفر لهم مساحة للمناورة وجزءا من المشاركة يف المشهد بقدر ما فرض عليهم 
كراهات أخرى لعل أبرزها تثبيت البرلمان كجسم تشريعي شرعي وتثبيته ولو  ا
بشكل غير مباشر للجيش الليبي وقائده خليفة حفتر كجزء هام وربّما رئيسي 
انتصارات  مع  لهم  بالنسية  تعقيدا  الوضع  سيزيد  ما  وهو  الليبية  المعادلة  يف 
الجنوب  تقّدمه يف  ثّم  النفطي  الهالل  بنغازي ودرنة وسيطرته على  الجيش يف 
العصب  على  التامة  سيطرته  إحكام  وبالتايل  البالد،  يف  الكبرى  النفط  آبار  نحو 

اإلقتصادي العام.
كل هذه التحوالت يف المشهد السياسي يف ليبيا تحمل يف طياتها كل مّرة تحوالت 
المركزي  والدعم  طرابلس  ثوار  كتائب  فمع سيطرة  الجماعات،  هذه  تمس  عميقة 

بوسليم وقّوة الّردع على سجن الهضبة 
بعد  طرابلس  يف  معيتيقة  وقاعدة 
العاصمة  اىل  الرئاسي  المجلس  دخول 
جزءا  الجماعات  هذه  خسرت  طرابلس، 
رغم  العاصمة  يف  نفوذها  من  كبيرا 
تمثيلها السياسي يف المجلس الرئاسي 
المستمرة  خسارتها  اىل  تضاف  ذاته، 
مختلف  يف  نفوذها  مواقع  من  للكثير 
ضربات  ضغط  تحت  البالد  مناطق 
الجيش الليبي، أو تحت ضغط التحوالت 

اإلقليمّية المتسارعة يف العالم العريب.
البالد،  يف  األجنية  األجندات  مع  والمتداخلة  الطاحنة  اإلقليمّية  التحوالت  هذه 
مّثلت الجماعة قلب رحاها، فالمخور القطري-التركي الذي يقف بكل قّوة خلف 
مرفودا  كبير،  بشكل  اإلنحسار  يف  نفوذه  بدأ  توجهاتها،  بمختلف  الجماعات  هذه 
العريب/ بالحصار  وكذلك  تونس،  يف  نفوذهم  وتراجع  مصر  يف  اإلخوان  بهزيمة 
الخليجي على قطر، وما تبعه من تصنيفات إرهابية لمختلف رموز وكيانات هذه 

الجماعات يف ليبيا. 
كّل هذه العوامل والتقلبات المحلّية واإلقليمّية، يضاف إليها صعود ترامب يف 
الساحة  إىل  روسيا  إىل عودة  إضافة  الرئاسة،  إلنتخابات  كلينتون  أمريكا وخسارة 
الليبّية، ومع توّسع نفوذ الجيش الليبي وانحسار القاعدة الشعبّية الداعمة لهذه 
الجماعات وتجفيف منابعها المالّية وحتى فتور الحماس الشعبي تحت تأثيرات 
الوضع  تأثيرات  وتحت  فبراير«   17« من  سنوات  ثمان  بعد  الدامية  الحصيلة 
المواطن،  ومعاناة  وأمنيا  إقتصاديا  البالد  يف  المستويات  جميع  على  الصعب 
2011، ما أّدى يف المجمل  ووسط توّسع دوائر الحنين الشعبوي لما قبل العام 

إىل تراجع كبير لهذه الجماعات على جميع المستويات.
وربّما تبقى موجة االستقاالت األخيرة من جامعة اإلخوان المسلمين وحمالت 
الجماعات  لهذه  والسياسي  اإلعالمي  الخطاب  لكنة  وتغّير  الجماعة  من  التبرؤ 
قّوة  وتراجع  الرابحة  أوراقها  لمعظم  خسارتها  مع  صورتها،  لترميم  ومحاولتها 
وصلته  الذي  المأزق  هذا  على  األدّلة  آخر  هي  عليها،  الُمراهن  الّدويل  المحور 
ثمانية  سنواٌت   ،2011 فبراير«   17« من  سنوات  ثامن  بعد  الجماعات  هذه 
مّرت خاللها هذه الجماعات من التمكن إىل التراجع، ومن التقّدم والسيطرة إىل 
وكيف  الليبي  المشهد  يف  أخرى  تطورات  انتظار  يف  الكبيرة،  والخسائر  التراجع 

ستتفاعل معه هذه الجماعات، وإىل أين مصير تتجه .

من  الجماعات  هذه  خاللها  مرّت  ثمان  سنواٌت 
التمكن إلى التراجع، ومن التقّدم والسيطرة إلى 
تطورات  انتظار  في  الكبيرة،  والخسائر  التراجع 
معه  ستتفاعل  وكيف  الليبي  المشهد  في  أخرى 

هذه الجماعات، وإلى أين مصير تتجه .



7 الجمعة  15  فبراير  2018             العدد: 63 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ثالوث الفوضى والفساد 
واإلرهاب في ليبيا

تركيا، قطر واإلخوان.. 

حسين مفتاح - بوابة افريقيا اإلخبارية

بجماعات  ما عرف  بنشاط  وثيق  بشكل   2011 ليبيا سنة  التي شهدتها  فبراير  أحداث  ارتبطت 
اإلسالم السياسي، المختلفة األنشطة »الدعوية والجهادية«، والتي وجدت فرصة سانحة يف ظل 
الفوضى التي صاحبت األحداث التي عاشتها ليبيا وبلدان الجوار ضمن ما عرف »بالربيع العريب«، 
ولعل من أهم المستفيدين من هذه األحداث كانت جماعة اإلخوان التي تتلقى دعما دوليا من عدد 
من الدول األقليمية من أهمها تركيا التي يحكمها التنظيم الدويل للجماعة متمثال يف حزب العدالة 
والتنمية الذي ترتبط به العديد من األحزاب المنتشرة يف عدة بلدان من بينها حزب العدالة والبناء 

الذي تأسسا الحقا يف ليبيا، والذي يرتبط قادته عضويا بنظرائهم يف كل من تركيا وقطر.
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الدور الرتيك

على الرغم من حالة التردد التي شابت الموقف التركي يف بداية األحداث التي 
شهدتها ليبيا بدأً من منتصف فبراير 2011 إال أنه سرعان ما تبدل وأصبحت من 
ثمان  عن  يزيد  ما  منذ  أبوابها  فتحت  التي  الصراع  حلبة  يف  تأثيرا  الالعبين  كبر  أ
سنوات والتزال مستمرة حتى بعد أن أحالت البالد إىل دولة هشة أقل ما توصف 

به أنها دولة فاشلة، وال يبدو أنها ستعيد توازنها يف المدى المنظور.
ووفقا لتقرير نشره المركز العريب للبحوث، عن الدور التركي يف ليبيا بشكل عام 
وإبان أحداث 17 فبراير بشكل خاص، أظهر التقرير تفاصيل هذا الدور الذي انحاز 
منذ اندماج تركيا ضمن المجموعة الدولية واألقليمية التي تدخلت بشكل فج يف 
المتطرفة بمختلف تصنيفاتها  الجماعات  إىل  -انحاز-  الليبية،  الحالة  تفاصيل  كل 
ومسمياتها، حيث وضعت تركيا كامل ثقلها يف حلف الناتو الذي تحفظت يف البداية 
على تدخله المباشر يف ليبيا، بعد أن أدركت حكومة العدالة والتنمية أّن موقفها 
من تطّورات األحداث يف ليبيا سيؤّدي إىل رّد فعل سلبي يف عدة أوساط محلية 
االنتقاليعلى  للمجلس  السياسي والمادي  الدعم  انقرة يف تقديم  ودولية، وبدأت 
كبيرة  اقتصادية  وثيقة،  مصالح  ترتبط معه بعالقات  كانت  الذي  النظام  حساب 
واستثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات قبل األحداث، وتؤكد تقارير عدة بأن 
لبعض  خاص  بشكل  انحازت  تركيا 
قيادات جماعة اإلخوان الليبية ووفرت 
يف  جاهزين  ليكونوا  الالزم  الدعم  لهم 
إسقاط  بعد  انتخايب  استحقاق  أول 
الذين  منهم  عدد  ليسيطر  النظام، 
وأفراد على  ككيانات  االنتخابات  دخلوا 
انتخاباته  تمت  الذي  الوطني  المؤتمر 
األيادي  تتوقف  ولم   ،2012 سنة 
األحداث  بمجريات  العبث  عن  التركية 
الفترة  تلك  وال  الحد  هذا  عند  ليبيا  يف 
بل استمر يف دعم الجماعات المتطرفة 

شابت  التي  التردد  حالة  من  الرغم  على 
التي  ــداث  األح بداية  في  التركي  الموقف 
إال   2011 فبراير  منتصف  من  بدًأ  ليبيا  شهدتها 
أنه سرعان ما تبدل وأصبحت من أكبر الالعبين 

تأثيرا في حلبة الصراع.
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والسالح،  المايل  بالتمويل 
األسلحة  شحنات  وتوالت 
الموائن  إىل  انقرة  من  المقدمة 
مصراتة  مينايئ  يف  السيما  الليبية 
ضبطت  التي  وطرابلس  والخمس 
ومواد  ألسلحة  شحنات  عدة  فيها 
عالوة  تركيا  من  قادمة  متفجرات 

على تم ضبطه يف عرض البحر.
العدالة  حكومة  تكتفي  ولم 
الدعم  بتقديم  انقرة  يف  والتنمية 
اإلرهابية  للجماعات  اللوجيستي 
وزعماء  لقادتها  توفر  بل  ليبيا،  يف 
يتخذ معظم  إذ  آمنة  أماكن  الحرب 
ملجأ  تركيا  من  التنظيمات  قادة 
بهم  ضاقت  كلما  إليه  يعودون 
تركيا  لدعم  إضافة  ليبيا،  يف  السبل 
اإلسالم  تيارات  للمعظم  إعالميا 
آمنة  مقرات  بتوفير  السياسي 
يشرف  التي  الفضائية  للقنوات 

عليها قادة الجماعات المتطرفة، والتي تبث مواد إعالمية تخدم إجنداتها، وتحرض 
على العنف واإلرهاب وتحارب كل من يختلف مع سياسات هذه الجماعات.

الدور القطري

كان والزال لقطر دورا بارزا يف دعم ورعاية وتمويل الجماعات المتطرفة يف ليبيا 
بشكل  ارتبطت  التي  اإلخوان  جماعة  مقدمتها  يف  يأيت  والتي  انتماءتها  بمختلف 
دوراً  قطر  لعبت  حيث  فبراير  أحداث  بدء  منذ  الدور  هذا  وظهر  بالدوحة،  وثيق 
د لقرار من مجلس األمن بفرض  كبيراً يف اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي مهَّ
التي  العسكرية  العمليات  القطرية يف  القوات  ليبيا، ثم شاركت  حظر جوي على 
قادها حلف شمال األطلسي يف ليبيا، وذلك بالتوازي مع تركيز إعالمي لم يسبق 
الصحفي  العمل  مبادئ  كثيراً  تجاوز  بأسلوب  الليبية  األحداث  على  مثيل  له 

والمحايد. المستقل 
العسكرية  العمليات  بل شاركت بشكل فعلي يف  الدور  بهذا  تكتفي قطر  ولم 
وقدمت دعم منقطع النظير لحلفائها من قادة وزعماء الجماعات المتطرفةحيث 
شكلت شبكة من شيوخ دين، وإرهابيين سابقين، ورجال أعمال، وغيرهم، لتغذية 

األعمال القتالية يف ليبيا بالمال والسالح.
قطر يف  لعبته  الذي  الدور  عن  عدة  تفاصيل  اإلمارتية  البيان  وكشفت صحيفة 

المجلس  يف  القيادي  عن  نقال  ليبيا، 
أجرت  الذي  الترجمان  خالد  االنتقايل 
الدعم  عن  فيه  تحدث  حوار  معه 
المتطرفة  الجماعات  تلقته  الذي 
والمليشيات المسلحة، حيث يقول إن 
الدور القطري بدأ مبكرا جدا يف أحداث 
تشكيل  بمجرد  جليا  وظهر  فبراير 
ستة  قدم  حيث  االنتقايل،  المجلس 
أشخاص من قطر يمثلون تيار اإلخوان 
الوطني  المجلس  يف  أعضاء  وأصبحوا 
الوصل  حلقة  الحقاً  وشكلوا  االنتقايل، 

في  والتنمية  العدالة  حكومة  تكتف  لم 
للجماعات  اللوجيستي  الدعم  بتقديم  انقرة 
وزعماء  لقادتها  توفر  بل  ليبيا،  في  اإلرهابية 
قادة  معظم  يتخذ  إذ  آمنة  أماكن  الحرب 
التنظيمات من تركيا ملجأ يعودون إليه كلما 

ضاقت بهم السبل في ليبيا.
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بين المجلس والحكومة القطرية وعلى 
أن  مضيفا  السابق،  قطر  أمير  رأسها 
يف  بدأت  المبكر  الوقت  هذا  يف  قطر 
التي  المسلحة  المجموعات  حشد 
السياسي  اإلسالم  إىل  غالبيتها  تنتمي 
المقاتلة  الليبية  الجماعة  رأسها  وعلى 
والمجموعات  القاعدة  تنظيم  وبقايا 
ويف  اإلخوان،  بتنظيم  ترتبط  التي 

مقدمتها ما سمي بعد ذلك بالدروع.
المجموعات  هذه  تمد  قطر  وكانت 
مختلف  على  تشتمل  التي  بالسالح 
الثقيلة  فيها  بما  األسلحة  أنواع 
التي  الصواريخ،  وراجمات  كالمدافع 
طائرات  طريق  عن  جوا  تصل  كانت 
السلطات  من  رقابة  ألي  التخضع 

الليبية، وكانت تخزن بمعرفة قادة جماعة اإلخوان.
ووفقا لتقرير »البيان« فقد قدمت السلطات القطرية إغراءات مالية لكثير من 
من  سواء  الدوحة،  إىل  بها  قاموا  التي  الزيارات  خالل  االنتقايل  المجلس  أعضاء 
موقف  لديهم  يكن  لم  ممن  أو  معهم،  المتعاطفين  أو  اإلخوان  لحركة  المنتمين 

وطني واضح.
ويقول الترجمان ثبت يف محاضر اجتماعات المجلس كل الزيارات التي قام بها 
هؤالء إىل الدوحة، واألموال التي قدمت لهم هناك، مؤكدا أن هؤالء عادوا بأموال 
محددة من قطر تبدأ من 250 ألف دوالر إىل نصف مليون دوالر للشخص الواحد، 
المجلس  أعضاء  اعتراض  رغم  الملف،  هذا  لبحث  اجتماع  من  كثر  أ عقد  حيث 
القطرية  لألموال  هؤالء  استالم  وقائع  كل  ووثقت  اإلخوان،  لحركة  المنتمين  من 

بالتواريخ واألسماء.
تقدمه  كانت  الذي  الدعم  يف  مباشر  بشكل  تبرز  القطر  الدور  خطورة  ولعل 
ينقطعون  ال  كانوا  الذين  اإلرهابيين  من  وعناصرها  المتطرفة  الجماعات  لزعماء 
ممنهجة  خطة  يف  وبدأت  والذخائر،  والسالح  األموال  يجلبون  وكانوا  الدوحة  عن 
المشهد  على  بالسيطرة  المليشيات  لتنفرد  والشرطة  الجيش  أفراد  لتصفية 
مع  خالف  على  كان  الذي  يونس  عبدالفتاح  بتصفية  البداية  وكانت  البالد،  يف 
تصفيته،  يف  قطر  تورط  تقارير  عدة  وتؤكد  المسلحة،  والميليشيات  المجموعات 
منهج  واستمر  والسالح،  األموال  منها  ويتلقى  قطر  بأوامر  يأتمر  اغتاله  من  ألن 
االغتياالت والتصفيات الجسدية يف حق أفراد الجيش والشرطة واألجهزة األمنية 
بدأت عملية  2014 حيث  2011 وحتى منتصف سنة  الممتدة من  الفترة  خالل 
عسكرية واسعة بدأها أبناء مدينة بنغازي ممن قتل أبناءهم وذويهم ليلتحق بها 

عدد من الجنود والضباط لتتحول فيما بعد لما عرف بعملية الكرامة. 

التنظيامت املتطرفة أهم 

الليبي  السياسي  المحلل  كشف 
أجرته  حوار  يف  القيوم  عبد  عيسى 
عن  اإلخبارية  افريقيا  بوابة  معه 
ليبيا  يف  المتطرفة  التنظيمات  أهم 
وتحالفاتها ومراحل تطورها منذ أحداث 

17 فبراير 2011. 
الحركات  أغلب  إن  القيوم  عبد  وقال 
أحداث  يف  شاركت  الليبية  اإلسالمية 

ورعاية  دعم  في  بارز  دور  لقطر  والزال  كان 
ليبيا  في  المتطرفة  الجماعات  وتمويل 
مقدمتها  في  تأتي  والتي  انتماءتها  بمختلف 
وثيق  بشكل  ارتبطت  التي  اإلخــوان  جماعة 
بالدوحة، وظهر هذا الدور منذ بدء أحداث فبراير.
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2011 بل وحافظ بعضها على سلميتها مع انتهاء االحداث واتجه بعضها 
إىل تكوين أحزاب سياسية، خاضت غمار أول تجربة انتخابية، إبّان انتخابات 

المؤتمر الوطني العام سنة 2012.
والبناء  العدالة  حزب  المسلمين  اإلخوان  جماعة  »كونت  القيوم  عبد  وأضاف 
)بقيادة محمد صوان(، وهو يعتبر ذراعاً سياسيا للجماعة رغم التحاق شخصيات 
مقعداً   17 بــ  لتفوز  الليبية،  المدن  من  عدد  ويف  مركزياً  بقيادته  مستقلة  ليبية 
القائمات  ضمن  المقاعد  من  مهما  وعدداً  الحزبية  القائمات  ضمن  المؤتمر  يف 
على األفراد، وحقائب وزارية ضمن أول حكومه برئاسة علي زيدان« مضيفا »تم 
تكوين حزب اإلصالح والتنمية، بقيادة خالد الورشفاين )وهو أحد أعضاء الجماعة 

انتهى  الحزب  هذا  أن  إال  السابقين(، 
قليل  عدد  انضمام  بسبب  سريعاً 

لعضويته«. 
تشكيل  »تم  أنه  القيوم  عبد  وأردف 
بعض  طرف  من  سياسيين  حزبين 
للتغيير  اإلسالمية  الحركة  قيادات 
المقاتلة(،  الليبية  الجماعة  )وريثة 
)حزب  بلحاج  الحكيم  عبد  كون  إذ 
يفز  لم  الذي  الحزب  وهو  الوطن(، 
سنة  انتخابات  يف  وحيد  بمقعد  سوى 
ما  يف  الحزبية  القائمات  ضمن   2012
حصد بعض المقاعد يف القائمات على 
من  أخرى  مجموعة  كونت  كما  األفراد 
الجماعة حزب األمة الوسط، وهو الذي 
سامي  السابق  الجماعة  مفتي  تٍرأسه 
مقعد  على  حصل  وقد  الساعدي، 
القايد(  الوهاب  )عبد  شغله  واحد، 
عبد  وأردف  الليبي.   يحيى  أبو  شقيق 
اإلسالمي،  التجمع  حركة  أن  القيوم 
مجلس  عضو  قياداتها  أهم  من  والتي 

الرئاسة الحايل محمد لعماري زايد، أسست حزب الرسالة وهو حزب صغير رغم 
أن له عدد من المناصرين يف العديد من المدن الليبية شرقا وغربا. وأوضح عبد 
دار  من  المقرب  والمعاصرة  األصالة  حزب  كونت  السلفية  الجماعات  أن  القيوم 

اإلفتاء، والذي قاده علي السباعي، ولم يفز بأي تمثيل يف انتخابات 2012. 
ارتبطت  الوطني،  المؤتمر  داخل  السياسية  التجاذبات  ظهور  »بُعيد  وتابع 
والمال،  بالسالح  بكتائب مسلحة، كانت قد دعمتها  البالد  السياسية يف  األحزاب 
إبّان العمل المسلح عام 2011، فقد ارتبط حزب الوطن بلواء الدروع الموّزع على 
كثر من مدينة يف ليبيا، أبرزها بنغازي ومصراته، وهو من أقوى األلوية العسكرية  أ
يف البالد«. وأشار عبد القيوم إىل أن بعض مجموعات الجماعة المقاتلة ارتبطت 
بكتائب عدة يف طرابلس وبنغازي« وتابع »بعد تصاعد المواقف السياسية الذي 
لتنتج   ،2014 يوليو  نهاية  الثانية،  البرلمانية  االنتخابات  نتائج  باإلعالن عن  انتهى 
نفسه  العام  من  أغسطس  منذ  ليبيا  فجر  عملية  انطالق  النتائج  حول  الخالفات 

عدة أشهر«. 
بهذا يصبح من الواضح ما قامت وتقوم به كل من تركيا وقطر يف ليبيا باستخدام 
أذرعها التي ال تزال تعمل على ضرب كل محاوالت استعادة أجهزة ومؤسسات 
سطوة  تحت  ترزح  التزال  التي  والمناطق  المدن  بعض  يف  السيما  الدولة، 
المتطرفة،  الجماعات  عناصر  يقودها  التي  المسلحة  والمجموعات  المليشيات 
والتي التزال على اتصال مباشر مع الدوحة وأنقرة السيما تلك المجموعات التي 

تختطف مدينة مصراتة حتى اليوم، وغيرها من المدن والمناطق األخرى.

به  وتقوم  قامت  ما  الواضح  من  يصبح  بهذا 
باستخدام  ليبيا  في  وقطر  تركيا  من  كل 
كل  ضرب  على  تعمل  تزال  ال  التي  أذرعها 

محاوالت استعادة أجهزة ومؤسسات الدولة.

باألسلحة  المجموعات  هذه  تمد  قطر  كانت 
فيها  بما  األنواع  مختلف  على  تشتمل  التي 
التي  الصواريخ،  وراجمات  كالمدافع  الثقيلة 
التخضع  طائرات  طريق  عن  جوا  تصل  كانت 
ألي رقابة من السلطات الليبية، وكانت تخزن 

بمعرفة قادة جماعة اإلخوان.
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الرقص على حبال الفوضى
إخوان ليبيا بعد 2011...

شريف الزيتوين

ال يختلف إخوان ليبيا عن بقية تفريعاتهم يف المنطقة يف استراتيجيات التمكين. شعارهم الدائم هو 
االقتراب من السلطة باعتبارها األداة التي تمنح للجماعة تنفيذ مشروعها »السياسي«. والوصول 
الدولة ومؤسساتها، وحتى على  بأي طريقة حتى على حساب  إليهم يكون  بالنسبة  السلطة  إىل 
لحظة  »فبراير«.  أحداث  خالل  حصل  ما  وهذا  التاريخ،  من  لحظات  يف  يده  لهم  يمّد  من  حساب 
2011، كانت بالنسبة إليهم فرصة من التاريخ للثأر من خصم قوي كان يفهمهم جيدا، فكان هدفهم 
افتكاك الدولة منه دون مراعاة لما يمكن أن تؤول إليه األوضاع وطبعا بمساعدة من هي يف فكرهم 
سابقا دول الّضالل. الظروف اإلقليمية يف تلك اللحظة كانت لفائدتهم. والقوى الدولية وجدت فيهم 

أداة سهلة لتبرير الهجوم على الدولة.
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اإلطاحة  بعد 
العقيد  بنظام 
كان  القذايف،  معّمر 
يقومون  ليبيا  إخوان 
للتسويق  بدعاية ضخمة 
الدعاية  عملية  ألنفسهم. 
تعتمد خطاب المظلومية 
أغلب  عند  المتوارث 
اإلسالمية،  التيارات 
وهذا يف الواقع ساهم يف 
من  كبيرة  نسبة  تضليل 
أو  ليبيا  يف  سواء  الناس 
ساعدهم  وما  خارجها. 
أيضا هو الدعم اإلعالمي 
الكبير من وسائل اإلعالم 
التي  والقطرية  التركية 
يف  تماما  منساقة  كانت 

يلعبون  اإلخوان  أصبح  التاريخ  ذلك  ومنذ  المنطقة.  يف  اإلخواين  المشروع 
حقيقتهم يف  انكشاف  بعد  الفوضى  حبال  بينها  من  المختلفة  الحبال  على 

الشارع وتعرّضهم لهزائم متتالية ديمقراطيا.

املؤمتر العام وانكشاف االمتداد الشعبي

لم يكن أمام إخوان ليبيا بعد اإلطاحة بنظام القذايف، إال اختبار االنتخابات الذي 
ينتظرون  وكانوا  الدولة،  لالنقضاض على  الطوىل  اليد  أنه سيمنحهم  اعتقدوا 
المفرطة  الثقة  الدولة.  مؤسسات  إىل  الصعود  فرصة  الصناديق  تمنحهم  أن 
المجلس  أيام  بدأ  الذي  االنتخايب  المسار  على  يرضون  جعلتهم  النفس  يف 
االنتقايل، عكس ما يقومون به يف دول أخرى عندما يكتشفون أنهم مهددون 
البيدر، فانتخابات  نتائج  الحقل ليست ما تقّدمها  التموقع. لكن حسابات  يف 
كتشف ضعف  المؤتمر العام يف 2012، صدمت التيار اإلخواين الليبي، الذي ا
المستقلة  للقائمات  أصواتهم  منح  الليبيون  اختار  أن  بعد  ليبيا،  يف  موقعه 
أصوات  عن  بعيدا  هواهم  من  قربا  خطابها  يف  رأوا  التي  الليبرالية  والقوى 
العنف واالنتقام التي تصدر من الصف اإلسالمي وعلى رأسها جماعة اإلخوان 

ممثلة يف هيكلها الحزيب العدالة والبناء.
الفترة خلقت اضطرابا غير  اإلخوان يف تلك  بها  التي مني  المذّلة  الهزيمة 
أحد  يفوز  أن  للحظة  يتوقعوا  لم  الذين  الجماعة  »رؤوس«  لدى  مسبوق 
غيرهم يف انتخابات المؤتمر، بل األكثر أنهم لم يكونوا حتى يف المركز الثاين 
ماّديا  لهم  منحت  التي  الرهيبة  اإلمكانيات  رغم  الثالث،  الترتيب  يف  وحلوا 

كانوا  المراقبين  فأغلب  وإعالميا. 
الشعبي  المزاج  أن  إىل  يذهبون 
بينها  من  اعتبارات  لعدة  رفضهم 
العسكرية  العملية  يف  مشاركتهم 
باإلضافة  البالد،  يف  وقعت  التي 
من  للعديد  المتطرف  الخطاب  إىل 

قياداته.
أن  البداية  يف  اعترافهم  ورغم 
لعبة الديمقراطية مقبولة، لكنهم يف 
الواقع لم يرضوا بما حصل لهم ألن 

»إخوان  إلى  بالنسبة  السلطة  إلى  الوصول 
حساب  على  حتى  طريقة  بأي  يكون  ليبيا« 
من  حساب  على  وحتى  ومؤسساتها،  الدولة 
يمّد لهم يده في لحظات من التاريخ، وهذا ما 

حصل خالل أحداث »فبراير«.
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الصدمة كانت قوية وغير متوقعة، فبدأوا بجس نبض الفائزين المستقلين 
الدوائر، وتم  الفائزة وهو ما نجحوا فيه يف بعض  االلتحاق بكتلهم  من أجل 
ذلك عبر إغراءات سياسية ومالية مختلفة، لكن كل ذلك لم يحقق لهم ما 
الذي  والتشويش  االنقالب  وهو  الثاين  المسار  أشهر  بعد  فاختاروا  يريدون 

سيكون البداية الفعلية للعنف والتحارب األهلي يف البالد.

اإلخوان وقانون العزل...
مواقف مرتعشة فرضها ضغط الشارع

العام،  الوطني  المؤتمر  مقر  مبنى  مسلحون  حاصر   ،2013 مايو  شهر  يف 
يف طرابلس مطالبين بتفعيل قانون العزل السياسي. لم يذكر أحد إىل من 
تنتمي تلك الفصائل، لكن المتابع لمسار األحداث يعرف أنهم من األطراف 
الموالية لإلخوان المسلمين. بالنسبة إىل »اإلخوان الليبيين تفعيل« العزل 
بالسالح.  تصفيته  يف  ينجحوا  لم  ممن  به  ينتقمون  سياسي  انتصار  هو 
إلغاء  بعد  بها  قاموا  حركة  أول  لهذا  الثأر،  من  نوع  إليهم  بالنسبة  المسألة 

القانون، محاصرة المؤسسات الرسمية بالسالح.
من  دائمة  ضغط  أداة  بقوا  لكن  العام،  المؤتمر  انتخابات  يف  هزيمتهم  ورغم 
خالل مليشياتهم المسلحة التي كانت تطالب بإقرار قانون العزل. ويف تصريح 
الضغط  ذلك  إن  بوذهب  مفتاح  السياسي  المحلل  قال  إنفو  سويس  لموقع 
من  به  »ليتخّلصوا  طريقة  كان 
المؤتمر  لهم ساحة  وتخُلو  خصومهم 
وبدعم  قامت  وثانيا،  العام.  الوطني 
ماّدي عظيم من دولة عربية، بتسليح 
الذراع  لتكون  )مليشيات(  جماعات 
العسكرية للجماعة وِسالحها للوصول 
عليها.  والمحافظة  إىل السلطة 
عن  ال يتوّرعون  الجماعة(  )أي  وُهم 
إىل  للوصول  الوسائل  كافة  استخدام 
غايتهم. فُهم اآلن يأملون أن يخلصهم 
.... وتخلو  قانون العزل من خصومهم 

على  تركيزهم  يكن  لم  اإلخــوان  أن  الواقع 
قانون العزل السياسي فحسب. قبل انتخابات 
الساحق  الفوز  وفرضيات  العام  المؤتمر 
الدولة  دواليب  كل  بتسيير  يحلمون  جعلتهم 
الليبي  الشعب  إرادة  لكن  الدستور  وكتابة 

كانت عكس ما يريدون.
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لهم الطريق لكتابة دستورهم الذي يتمّنون«.
الواقع أن اإلخوان لم يكن تركيزهم على قانون العزل السياسي فحسب. قبل 
كل  بتسيير  يحلمون  الساحق جعلتهم  الفوز  وفرضيات  العام  المؤتمر  انتخابات 
دواليب الدولة وكتابة الدستور لكن إرادة الشعب الليبي كانت عكس ما يريدون.

عملية الكرامة... الغصة التي أصابت الجامعة

الكرامة  لعملية  إطالقه  خليفة حفتر  الليبي  للجيش  العام  القائد  أعلن  عندما 
العملية  فاتحة  كانت  بنغازي  )طبعا   2014 يف  اإلرهاب  من  بنغازي  لتطهير 
البداية غير  البعض يف  الصورة لدى  كانت  البالد(.  نحو معركة أشمل يف شرق 
عملية  خصوم  من  جزء  أنها  فهمت  المسلمين  اإلخوان  جماعة  فقط  واضحة. 
الكرامة باعتبارها جزءا من المشكل، ومتهما رئيسيا بدعم اإلرهاب والمشاركة 
فيه. لذلك السبب كانت ردود قياداتها عنيفة وأقرب إىل االضطراب والخوف من 

مصير ينهي األحالم التي سطرتها سياسيا وأمنيا بعد سنوات »الثورة«.
اللذين  والتشكيك  للسجال  مجاال  العملية،  فيها  بدأت  التي  الفترة  كانت 

عليهما  اللعب  اإلسالميون  اختار 
التي  إعالمهم  وسائل  على  اعتمادا 
نفوذهم(  )مركز  طرابلس  من  تبث 
الرئيسي(  اإلقليمي  )داعهم  وتركيا 
لإلخوان(.  العربية  )العاصمة  وقطر 
أصوات االنتقاد كانت تنطلق من تلك 
واضح  هدف  يف  الثالث  الواجهات 
أعطت  التي  العملية  على  للتشويش 
محاوالت  رغم  انطالقتها  منذ  كلها  أ

المستمرة. التعطيل 
انتقاد  عن  اإلخوان  يتوقف  لم 
لسببين؛  الجيش،  وعملية  الكرامة 
حلفاؤهم  هم  المستهدف  ألن  األول 

جماعة اإلخوان المسلمين فهمت أنها جزء من 
خصوم معركة الكرامة، باعتبارها كانت جزءا 
اإلرهاب  بدعم  رئيسيا  ومتهما  المشكل،  من 
ردود  كانت  السبب  لذلك  فيه.  والمشاركة 
قياداتها عنيفة وأقرب إلى االضطراب والخوف 
من مصير ينهي األحالم التي سطرتها سياسيا 

وأمنيا بعد سنوات »الثورة«.

فيه  يجمع  الذي  الوقت  يف 
واإلقليمي  الليبي  الطيف  أغلب 
أن الجيش الليبي يخوض معركة 
المصير يف جنوب البالد من أجل 
السالح،  مليشيات  من  تطهيرها 
يمارس  اإلسالمي  الطرف  مازال 
التقليل  بهدف  التشويش  نهج 
من قيمة المجهودات التي ُتبذل.
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الذين يلجأون إليهم سياسيا وميدانيا، والثاين ألن صعود قوة غيرهم 
إافقادهم  آليا  يعني  عليها  تسيطر  التي  المناطق  على  األمن  تفرض 

الشرعية الشعبية الضعيفة بطبعها.

عملية فجر ليبيا ... استعادة مزعومة لقوة مفقودة

دخول  ظل  ويف  اإلرهاب،  على  حربه  شرقا  الجيش  يواصل  الذي  الوقت  يف 
يف  تشكلت  وقيادته،  الجيش  ضد  التصريحات  هستيريا  يف  السياسي  اإلسالم 
يوليو 2014 ما سّمي بتحالف »فجر ليبيا«، وهو تحالف جديد مكون من كتائب 

إسالمية مقربة من جماعة اإلخوان.
كان تحالف »فجر ليبيا« يسعى غربا لفرض سيطرتها األمنية على المؤسسات 
مليشيات مسيطرة على مطار طرابلس  أوىل معاركه ضد  كانت  لهذا  الرئيسية، 

لتتمكن من طردها بعد حوايل شهر من 
المعارك، وهو مشهد كان بالنسبة إىل 
التي  الثقة  استعادة  من  نوعا  اإلخوان 
فقدت عند إعالن عملية الكرامة شرقا.
لدى  االعتقاد  أعادت  المعركة  تلك 
القوة  من  تمتلك  أنها  اإلخوان  قيادات 
من  محتمل  هجوم  لصّد  يؤهلها  ما 
يف  له  مؤيدين  من  أو  الليبي  الجيش 
أثبت  األرض  واقع  لكن  البالد،  غرب 
إىل  بالنظر  مختلة  القوى  موازين  أن 
التنظيم والقوة التي كان عليها الجيش، 

 ،2018 منتصف  يف  صوان  محمد  اإلخواين  القيادي  على  فرض  واقع  أمر  وهو 
االعتراف بأن قيادة الجيش تحارب اإلرهاب، رغم أن قياديين آخرين حافظوا على 

عدائهم للجيش يف حربه على اإلرهاب.

معركة الحسم يف الجنوب ...
ملاذا يرص اإلخوان عىل التشويش؟

الليبي  الجيش  أن  واإلقليمي  الليبي  الطيف  أغلب  فيه  يجمع  الذي  الوقت  يف 
يخوض معركة المصير يف جنوب البالد من أجل تطهيرها من مليشيات السالح، 
وهي معركة الحلقة األخيرة ألنها قد تنهي كابوسا أرق البالد أمنيا واقتصاديا، مازال 
المجهودات  قيمة  من  التقليل  بهدف  التشويش  نهج  يمارس  اإلسالمي  الطرف 

التي ُتبذل، باعتباره ليس طرفا فيها إال يف دعم خصوم الدولة وجيشها. 
ويف خطوة متوقعة من حكومة الوفاق المدعومة إخوانيا، تم توجيه رسالة إىل 
انتهاكات  وقوع  من  والتخوف  الجنوب  يف  المعارك  خطورة  بزعم  األمن  مجلس 
كد المحلل السياسي  وهذا يعتبر »فضيحة« سياسية غير محسوبة النتائج وقد أ
بقيادة  اإلخوان  حكومة  »استقواء  أن  نيوز،  إرم  لموقع  تصريح  جدو يف  بن  ناجح 
فايز السراج بمجلس األمن، يثبت مرة أخرى، أن هذه األطراف ال تمتلك أي رؤية 
واضحة لحكم البالد«. كما استغرب محللون آخرون خطوة السراج رغم معرفته 
أن الجيش يحقق انتصارات هامة والواجب الوطني يفرض اإلشادة بها ال التنديد 

والتظّلم لمجلس األمن.
مّما  الدروس  تعّلم  الجميع  الليبي،  الملف  التطورات يف  الثامن من  العام  بعد 
يحصل، والجميع ترك مجاال للمناورة ورأب الصدع، إال جماعة اإلخوان فقد بقيت 
على وفائها للتاريخ من خالل الوقوف أمام تقّدم األوطان وأمنها، وهذا قد يكون 
مفهوما باعتبار أن أغلب أدبيات اإلسالم السياسي تعتبر الفوضى جزءا مهما من 

تنفيذ مخططاته.

الطيف  أغلب  فيه  يجمع  الــذي  الوقت  في 
يخوض  الليبي  الجيش  أن  واإلقليمي  الليبي 
أجل  من  البالد  جنوب  في  المصير  معركة 
الطرف  مازال  السالح،  مليشيات  من  تطهيرها 
بهدف  التشويش  نهج  يمارس  اإلسالمي 

التقليل من قيمة المجهودات التي تُبذل.
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إخوان ليبيا مرتبطون 
بأجهزة مخابرات أجنبية

الباحث عبد الستار حتيتة:

حوار: سوزان الغيطاين

جماعة االخوان المسلمــــــــين بليبيا حلقة يف سلسلة التنظيم الدويل لإلخوان تلتحم بتيارات 
أخرى تساعدها يف تحقيق أهدافها يف مشهد يجري تمثيله على المسرح الليبي إال أن تأليفه 

وإخراجه وإنتاجه أجنبي.
واقع جماعة االخوان المـــــــسلمين يف ليبيا وعالقاتها الخارجية قبل وبعد أحداث فبراير 2011 
نتناوله بالتفصيل يف حوار مع المحلل السياسي المصري المتخصص يف الشأن الليبي عبد 

الستار حتيته.
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واقع  إىل  تنظرون  كيف 
يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة 

ليبيا؟

أمام  نفسها  اإلخوان كشفت  جماعة 
عن  ينفضوا  بدؤوا  الذين  الليبيين 
وحتى   2011 العام   فمنذ  قياداتها، 
الهيمنة  إىل  الجماعة  سعت   2014
والليبيين  ليبيا  على  والسيطرة 
بالتعاون مع الجماعة الليبية المقاتلة 
من  وكل  وداعش  الشريعة  وأنصار 
يحمل السالح بغية فرض واقع جديد 
يف ليبيا إال أن الشعب الليبي سرعان 
ما استفاق لهم وأسقطهم يف انتخابات 
توجد  ال  جديد  برلمان  وانتخب   2014
فيه أصوات إخوانية تذكر لذلك قررت 

جلساته  عقد  من  البرلمان  تمكين  وعدم  السلطة  تسليم  عدم  االخوان  جماعة 
فاضطر إىل الذهاب لمدينة طبرق.

كيف تقرأ محاوالت الجامعة إثبات وجودها
رغم تراجع شعبيتها يف ليبيا؟

يقاتل  مازال  أنه  إال   2014 منذ  المتالحقة  رغم ضعفه وخسائره  االخوان  تيار 
اآلن يف  الليبي ويحدث  الشرق  الدمار وهذا ما حدث يف  ويتسبب يف مزيد من 
مصالحه  على  للحفاظ  القبلي  واالحتراب  الفتنة  إثارة  إىل  يعمد  حيث  الجنوب 

ويلجأ إىل كل القوى التي يمكن أن تعرقل تقدم الجيش لتساعده.

برأيك كيف أثرت عالقات اإلخوان الخارجية
عىل املشهد داخل ليبيا؟

الجيش  لمحاربة  جهودها  اإلخوان  جماعة  واصلت  وتركيا  قطر  من  بدعم 
درنة  يف  سواء  اإلرهاب  من  ليبيا  تطهير  إىل  الهادفة  المحاوالت  لكل  والتصدي 
أو بنغازي لكن الجيش نجح يف صدهم وتوجه إىل الجنوب الليبي ما يعني أن 
البرلمان والجيش والحكومة المؤقتة نجحوا واقعيا يف سحب البساط من تحت 

اقدام المجلس الرئاسي؟

كيف تنظر إىل عالقة املجلس 
الرئايس بجامعة اإلخوان؟

أعضاء  يضم  الرئاسي  المجلس 
الليبية  الجماعة  إىل  ينتمون 
القاعدة  لتنظيم  الموالية  المقاتلة 
وبذلك  المسلمين  االخوان  وجماعة 
يستجيب  الرئاسي  المجلس  فإن 
اإلخوان  تكتيكات  أن  كما  لضغوطهم 
الوفاق  حكومة  مع  بالتنسيق  تجري 

المتالحقة  وخسائره  ضعفه  رغم  االخوان  تيار 
في  ويتسبب  يقاتل  مازال  أنه  إال   2014 منذ 
مزيد من الدمار وهذا ما حدث في الشرق الليبي 

ويحدث اآلن في الجنوب.
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مواقف الرئاسي المتسقة مع تيار اإلخوان والليبية المقاتلة.

رغم  ليبيا  يف  الفوىض  بإدارة  متهمة  االخوان  جامعة 
إقامة قياداتها يف الخارج.. ما مدى صحة ذلك برأيك؟

على  هناك  وتعمل من  وقطر  تركيا  تتواجد يف  اإلخوان  فقيادات  هذا صحيح 
تأجيج الصراعات يف ليبيا فمثال المفتي السابق الصادق الغرياين يقيم يف تركيا 
ويحرض على الجيش ويدعو إىل محاربته ويكفر كل من يختلف معه يف الرأي 
وأيضا القيادي اإلخواين علي الصاليب الذي يتنقل بين تركيا وقطر يدير عمليات 
جرى  لذلك  الدولة  قيام  يعرقل  أن  يمكن  ما  وكل  ليبيا  يف  الفوضى  إحداث 

وضعهما على قوائم االرهاب.

االخوان  جامعة  عنارص  يرتبط  مدى  أي  إىل  برأيك 
بعالقات مع أجهزة إستخبارية؟

االستخبارية  لألجهزة  فرصة  أعطى  الخارج  يف  اإلخوان  تنظيم  قيادات  تواجد 
األجنبية لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها يف الداخل فالكثير منهم يتواجد يف بريطانيا 
ومنهم  االمريكية  المتحدة  والواليات 
استخبارية  أجهزة  يد  على  تدرب  من 
بهم  الدفع  وتم  لغات  عدة  ويتحدث 
2011 ومع مرور الوقت  إىل ليبيا عام 
وتعمقت  بينهم  خالفات  حدثت 
مصالح  تعارض  بسبب  الخالفات 
التي تستخدمهم وهنا البد من  الدول 
اإلشارة إىل أن بعض هؤالء األشخاص 
بعد  اختفى  اآلخر  وبعضهم  إنسحب 

العام 2014.

برأيك كيف استفادت أذرع اإلخوان داخل ليبيا
من عالقاتها الخارجية؟

الدول  لهم  تمررها  التي  االستخبارية  المعلومات  من  يستفيدون  اإلخوان   
انتقل  الجنوب  يف  الجيش  عمليات  بداية  مع  أنه  ذلك  على  والدليل  األجنبية 
المتطرفين من الجنوب الغريب »الهروج، سبها، مرزق، ام االرانب« إىل الشمال 
إىل  تنسحب  بدأت  التي  العصابات  إىل  باإلضافة  ومحيطها«  »طرابلس  الغريب 

مايل وتشاد والنيجر.
عدنا إىل العام 2011 كيف ساهم تنظيم االخوان

يف اسقاط الدولة الليبية؟

أن  إال  سلميين  كانوا  المتظاهرين  غالبية   2011 عام  االحداث  بدأت  عندما 
الذين  األشخاص  يف  ممثلة  االخوان  جماعة  رأسها  وعلى  المتطرفة  التنظيمات 
السجون  الذين خرجوا من  باإلضافة إىل  الخارج عبر مصر والسودان  عادوا من 
مبرر  هناك  ليكون  المعسكرات  على  بالهجوم  وقاموا  العنف  باستخدام  بدؤوا 
لحمل السالح وكانوا يركزون على جمع السالح الثقيل والمتوسط وتخزينه يف 
أماكن خاصة بهم فيما يترك للمتظاهرين المدنيين االسلحة الخفيفة ما يعني 
بعد  السالح  بقوة  البالد  على  السيطرة  إىل  يخططون  كانوا  البداية  منذ  أنهم 

اسقاط النظام.

من  يستفيدون  ــوان  ــ اإلخ
المعلومات االستخبارية التي 
األجنبية  الدول  لهم  تمررها 
مع  أنه  ذلك  على  والدليل 
في  الجيش  عمليات  بداية 
المتطرفين  انتقل  الجنوب 
»الهروج،  الغربي  الجنوب  من 
إلى  االرانب«  ام  مرزق،  سبها، 
»طرابلس  الغربي  الشمال 

ومحيطها«.

قيادات اإلخوان تتواجد في تركيا وقطر وتعمل 
من هناك على تأجيج الصراعات في ليبيا فمثال 
في  يقيم  الغرياني  الصادق  السابق  المفتي 
تركيا ويحرض على الجيش ويدعو إلى محاربته 

ويكفر كل من يختلف معه في الرأي.

بدعم من قطر وتركيا واصلت 
جهودها  ــوان  اإلخـ جماعة 
والتصدي  الجيش  لمحاربة 
الهادفة  المحاوالت  لكل 
اإلرهاب  من  ليبيا  تطهير  إلى 
بنغازي  أو  ــة  درن في  ــواء  س
لكن الجيش نجح في صدهم 

وتوجه إلى الجنوب الليبي.
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التقّية وراء موجة التبرؤ
من اإلخوان

باحث أكاديمي:

حوار: همسة يونس

وترفع  الدين،  عباءة  ترتدى  لجماعة  األبعاد،  ثالثية  لوحة  ُصممت  الغريب  الغزو  أعين  تحت 
شعارات اإلسالم هو الحل، وتبث فكرها يف عقول الشباب من خالل الرسائل االعالمية التي 
أرض  على  السياسي«  »اإلسالم  لوحة  نرى ظل  أن  اليوم  يكفينا  ولكن  اإلسالم،  تزعم خدمة 
الواقع لتعكس اللوحة مآسي ومعاناة الشعوب التي وقعت خالل السنوات األخيرة الماضية 
ضحية لحكم »جماعة اإلخوان« مثل مصر وتونس وليبيا، قبل أن تتمكن تلك الدول من كسر 

الصولجان وسحب السلطة من تلك الجماعة.
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فرع  على  الضوء  ولتسليط 
كان  ليبيا،  يف  اإلخوان  جماعة 
لنا هذا الحوار مع الباحث واألكاديمي 
العربية  والدراسات  البحوث  بمعهد 
محمد ابوراس الشريف، الخبير الليبي 
ليحدثنا  اإلستراتيجية،  بالشؤون 
يف  اإلخوان  جماعة  نشأة  تاريخ  حول 
المحلية  بالتأثيرات  وعالقتها  ليبيا، 
اختراق  البالد، ودورها يف  اإلقليمية يف 
وعرقلة  الليبية،  الدولة  مؤسسات 
السياسي  والحل  السياسية  التسوية 

الليبية. لألزمة 

وإىل نص الحوار:

بداية.. وبشكل مخترص حدثنا عن تاريخ وفكر ونشاط 
الجامعة  عالقة  كانت  وكيف  ليبيا  يف  اإلخوان  جامعة 

بالنظام قبل 2011 وبعدها ؟

-ىف نهاية األربعينات كان هناك نشاط محدود لجماعة اإلخوان يف ليبيا بسبب 
وجود عدد من الفارين من جماعة اإلخوان بمصر، ولكن لم يكن لهم أى نشاط 
الجماعة بسبب االشتباه  إدريس بحظر هذه  الملك  سياسي يذكر ومن ثم قام 
بمشاركتهم ىف مقتل ناظر الخاصية الملكية آنذاك ،، ومن ثم أتيحت لهم الفرصة 
تم   1973 العام  وىف  الحكومة  تشكيل  ىف  المشاركة  أجل  من  الفاتح  ثورة  بعد 
أصبحت  بعدها  ومن  األمريكية،  المخابرات  مع  بعالقته  التهامها  الجماعة  حل 
الجماعة تعمل ىف الخفاء ولكن بشكل غير منتظم وَلم تكن لديها قاعدة شعبية 
 2011 عام  قبل  إال  الجماعة  تظهر  وَلم  بمنهجها  الشارع  إقناع  من  تتمكن  وَلم 
بسنوات قليلة من خالل بعض العناصر العائدة من الخارج وتم دمجهم ضمن 

برنامج اإلصالح الجديد.

 حدثنا عن أبرز ما قامت به جامعة اإلخوان يف ليبيا؟

ليبيا،  ىف  االغتيال  عمليات  من  العديد  وراء  بالوقوف  االخوان  جماعة  -تتهم 
والقيام بقيادة عملية قسورة التى أدت بحياة المدنيين ىف جنوب وغرب طرابلس 

أيضا  وتتهم  غرغور،  بمجزرة  تتهم  كما 
العمليات  من  بالعديد  عالقة  لها  بأن 
كانت  والتى  الثمانيات  منتصف  ىف 

تستهدف عدد من العسكريين.

وعمليات  اإلخوان  عن  ماذا   
الدولة  مؤسسات  اخرتاق 

الليبية؟

بعد  اإلخوان  جماعة  -استطاعت 
السيطرة  من   2011 سنة  الفوضى 

تتهم جماعة االخوان بالوقوف وراء العديد من 
بقيادة  والقيام  ليبيا،  فى  االغتيال  عمليات 
فى  المدنيين  بحياة  أدت  التى  قسورة  عملية 
بمجزرة  تتهم  كما  طرابلس  وغــرب  جنوب 
غرغور، وتتهم أيضا بأن لها عالقة بالعديد من 
العمليات فى منتصف الثمانيات والتى كانت 

تستهدف عدد من العسكريين.
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الوطنية  والمؤسسة  واالتصاالت  االعالم  وأبرزها،  المؤسسات  من  العديد  على 
كز قيادية هامة، إضافة إىل الكثير من المنابر  للنفط وبعض األجهزة األمنية ومرا

الدينية وبعض من المؤسسات المالية من أجل التمويل والدعم.

ماذا عن تحوالت الجامعات يف ليبيا والدور الذى تلعبه 
قطر وتركيا عىل األراىض الليبية لدعم جامعة اإلخوان؟

-ال يخفى على أحد الدور القطري والتركي ىف المشهد الليبي وأن خفت الدور 
لجماعة  الرئيسة  الروافد  هما  الدولتين  هاتين  تظل  ولكن  مؤخرا  قليالً  القطري 

اإلخوان وهذا ليس باألمر الخفي.

لألجندة  باالنحياز  األممية  للبعثة  اتهامات  هناك   
القطرية أو أجندة اإلخوان .. ما تعليقك؟

-البعثة الدولية ليست بعيدة عن األجندات الخاصة لبعض الدول، لكن اعتقد 
أن تلك الدول ليست قطر وليست تركيا بل هى دول عظمى أو الدول المنتصرة 

ىف الحرب العالمية الثانية.

 هل ترى أن اإلخوان يعرقلون االستفتاء واالنتخابات يف 
ليبيا.. وما السبب وراء ذلك؟

من  الكثير  وفقد  االنتخابية،  كز  المرا من  الكثير  فقد  التنظيم  أن  يبدو  نعم   -
المشهد  من  يخرج  ال  حتى  االنتخابات  ضد  موقف  يأخذ  يجعله  مما  الساحات 

السياسي بالبطاقة الحمراء بسبب ُشح أعضاءه ناخبين ومنتخبين.

 يف اآلونة األخرية ظهرت موجة من التربؤ من اإلخوان 
تعليقك؟ ما 

- كما نعلم أن جماعة اإلخوان ىف تكوينها العقائدي تتجه إىل استعمال »ثقافة 
أن  فاعتقد  يعتقدون  كما  الجماعة  مصلحة  أجل  من  كثيرة  حاالت  ىف  التقّية« 
وجود  يف  تتمثل  للتوضيح  التقّية  وثقافة   - التقّية  هو  وراءه  من  الهدف  التبرؤ 

خطابين ينعكسان على السلوك عند كل مكون من هذه المكونات.

جامعة  عىل  دولية  عقوبات  فرض  يكبح  هل  برأيك.. 
اإلخوان من جامح هذا الكيان؟

على  عقوبات  فرض  اعتقد  -ال 
تنظيم الجماعة يكبح جماحها،  فهذه 
ىف  يعمل  دائماً  التنظيم  أو  الجماعة 
ىف  إال  العقوبات  تؤثر  ولن  الخفاء، 
لديه  فهو  محدودة  تكون  قد  جوانب 
غطاء  أي  دون  التحرك  على  القدرة 
أدوات  خالل  من  قانوين  أو  شرعي 

أخرى غير دولية.

المراكز  من  الكثير  فقد  التنظيم  أن  يبدو 
االنتخابية، وفقد الكثير من الساحات مما يجعله 
من  يخرج  ال  حتى  االنتخابات  ضد  موقف  يأخذ 
بسبب  الحمراء  بالبطاقة  السياسي  المشهد 

ُشح أعضاءه ناخبين ومنتخبين.

تكوينها  فى  اإلخوان  جماعة 
العقائدي تتجه إلى استعمال 
حاالت  فى  التقيّة«  »ثقافة 
مصلحة  ــل  أج ــن  م كثيرة 
يعتقدون  كما  الجماعة 
من  الهدف  التبرؤ  أن  فاعتقد 

وراءه هو التقيّة.
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عبدالباسط غبارة

اخرى  مرة  الظهور  يف  السرى  اإلخوان  تنظيم  بدأ  ليبيا،  يف   2011 فبراير  يف  األزمة  إندالع  عقب 
ثم  البالد  بعدما شكلوا خاليا يف عدة مناطق من  نُظرائهم بمصر،  تجارب  من  العلن مستفيداً  يف 
دخلوا عبر بوابة المجلس الوطني االنتقايل، وسيطروا على الحكومة،ووفر لهم جناحهم العسكري 

»الجماعة المقاتلة«، حماية لظهورهم.
واتجه اإلخوان إىل التعويل على الميليشيات المسلحة،لبسط سيطرتهم على البالد،وهو ما ظهر 
جليا عقب انتخابات 2014 التي خسروها بالضربة القاضية، ما دفع بهم إىل االنقالب على النتيجة 
من خالل الحرب األهلية المعلنة من قبل مليشيات فجر ليبيا، والتي أدت إىل ترحيل البرلمان إىل 
مدينة طبرق يف شرق البالد، يف الوقت الذي كان فيه الجيش الوطني قد بدأ يف حربه الشاملة على 

اإلرهاب انطالقا من بنغازي.

جماعة »اإلخوان« الليبية..
تصدع داخلي ونفور شعبي
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2012،فاإلفالس  يف  عليه  كان  ما  على  مختلفا  يبدو  اليوم  ليبيا  يف  المشهد 
رؤيتهم  اثبات  عن  عجزهم  بسبب  اإلخوان  جماعة  لدى  السياسي  والتذبذب 
السياسية وإصرارهم على البقاء، رغم خسارتهم ليس فقط الصندوق االنتخايب، 
بل حتى ثقة الناس بهم،بات واضحا للعيان وهو ما يؤشر على نهاية مشروعهم 

يف ليبيا.
وتسود أروقة جماعة اإلخوان المسلمين يف ليبيا،حالة من اإلضطراب يضرب 
كيانها القيادي،يف ظل موجة التبرؤ واالنسحابات التي شملت عدد من القيادات 
والبناء  العدالة  حزب  ىف  المؤسس  العضو  نفى  آخرها   كان  االخوانية،والتي 
والعضو بالمجلس االنتقايل السابق عبدالرزاق العرادي، انتمائه لجماعة اإلخوان 

المسلمين يف ليبيا، بخالف ما كان قد أقر به من قبل.
فكري  انتماء  الليبية  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  انتماءه  أن  العرادي  وقال 
التسعينيات.وشدد عضو  تنظيمية منذ منتصف  أي عالقة  تربطه  وال  وتاريخي 
تجمع  أو  حزب  ألي  ينتمي  ال  الحايل  الوقت  يف  أنه  السابق  االنتقايل  المجلس 

سياسي أو ديني، متمنياً للجميع التوفيق من أجل خدمة البالد.
 كما طالب العرادي،جماعة اإلخوان المسلمين الليبية بتطوير عملها من خالل 
فك أي ارتباط لها خارج ليبيا وإخراج مراجعاتها بشكل يتماشى مع التغييرات 
يعتبر  ما  البالد.وهو  يف  حدثت  التي 
الجماعة  داخل  من  ضمنيا  اعترافا 
انفكت  ما  خارجية  بأجندات  بارتباطها 

تنكرها.
جماعة  من  العرادي  تبرؤ  ويأيت   
أعقاب  يف  المسلمين  االخوان 
على  الجماعة  شهدتها  انسحابات 
بحزب  المؤسس  »العضو  إعالن  غرار 
العليا  الهيئة  وعضو  والبناء  العدالة 
السنوسي  مرزق  مدينة  عن  سابقا 
إنسحابه  حبشي«  محمد  محمود 
تدوينه  يف  حبشي  الحزب.وقال  من 
لكل  أتقدم   « »فيسبوك«  بموقع  له 

الميليشيات  على  التعويل  إلى  اإلخوان  اتجه 
البالد،وهو  على  سيطرتهم  المسلحة،لبسط 
التي   2014 انتخابات  عقب  جليا  ظهر  ما 
إلى  بهم  دفع  ما  القاضية،  بالضربة  خسروها 
االنقالب على النتيجة من خالل الحرب األهلية 

المعلنة من قبل مليشيات فجر ليبيا.
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من كنت سببا يف انضمامه للحزب بكامل اعتذاري« مضيفا »لكل عضو حرية 
التصرف فيما يراه مناسبا«.

يناير   26 يف  المشري  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  ذلك،أعلن  وقبل 
أثارت جدال  المسلمين،يف خطوة  اإلخوان  المفاجئة من جماعة  2019،استقالته 
بشكل  جاءت  أنها  خاصة  الحبر  من  الكثير  وأسالت  الليبية  األوساط  يف  كبيرا 
مفاجئ وغير متوقع وألقت اضوء على عمق األزمة التي يعيشها تنظيم االخوان.
وبرر المشري، استقالته من الجماعة،بأنها لم تتخذ خطوات جادة فيما سماه 
وتربيتها  الجماعة  بأفكار  نفسه  الوقت  يف  مشيًدا  الفكرية«،  بـ«المراجعات 
ألبنائها، مؤكًدا أن قراره جاء إلحجام الجماعة عن األخذ بالتوصيات واإلصالحات 
تقدير  عن  معّبًرا   ،2015 كتوبر  أ يف  المعقود  العاشر،  مؤتمرها  يف  أقرتها  التي 
يحمله يف نفسه لها وألعضائها، مشيًرا إىل فترة عمل اإلخوان خالل حكم الزعيم 
وتغييرها  آنذاك،  السري،  الجماعة  بعمل  مقًرا  القذايف،  معمر  الراحل  الليبي 

ألسلوب عملها منذ 2011.
فتح  بليبيا  اإلخوانية  الرموز  كأحد  يصّنف  الذي  المشري  استقالة  وأعادت 
قراراتهم،  يف  المنشقين  صدق  ومدى  اإلخوان،  جماعة  داخل  االنشقاق  ملف 

من  جزًءا  بكونهم  دائًما  يتهمون  حيث 
الجماعة. تمارسها  أدوار  توزيع  لعبة 
وكتب عضو مجلس النواب عن مدينة 
حسابه  عبر  امغيب«،  الكفرة،«سعيد 
صدق  يف  فيسبوك،مشككًا  على 
اإلستقالة، »ال أعتبر هذا األمر إال حماقة 
المفلس  التنظيم  حماقات  من  أخري 

واستخفاًفا جديًدا بعقول الليبيين«.
الكثيرون  موقف مغيب شاركه فيه 
ممن يرون أن جماعة االخوان تمارس 

في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أروقة  تسود 
كيانها  يضرب  اإلضطراب  من  ليبيا،حالة 
واالنسحابات  التبرؤ  موجة  ظل  القيادي،في 

التي شملت عدد من القيادات االخوانية.
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على  تعودت  التي  التظليل  عمليات 
وتخسر  تحاَصر  حين  ممارستها 
لخديعة  االستعداد  وتحاول  المعركة، 
أعقاب  جاء يف  اإلستقالة  جديدة.فقرار 
االتهامات الموجهة ضد »المشري« يف 
الرأي العام الليبي،والتي تفيد بتورطه 

يف قضايا فساد مادي.
التابعة  اإلدارية  الرقابة  وطالبت 
عن  الحصانة  برفع  الليبي،  للبرلمان 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
التي  التحقيقات  ضمن  المشري، 
ضمن  سابقة  تجاوزات  يف  تجريها 
»المشري«  العام«.وسارع  »المؤتمر 
إال  بالسياسية،  االتهامات  وصف  إىل 
أن ذلك لم يكف إلخماد حالة الجدال 
خلفية  على  حوله  اآلن  حتى  المثارة 

اتهامات الفساد.
يف  هذه  اإلنسالخات  موجة  وتأيت 
والبناء  العدالة  فيه حزب  يشهد  وقت 
المسلمين  اإلخوان  واجهة  الليبي، 
أرجعها  حادة  إنقسامات  بالبالد،حالة 
بين  الصراع   إحتدام  إىل  محللون 
والبناء،  العدالة  حزب  داخل  جناحين 
لجماعة  التقليدي  الفكر  يمثل  جناح 
السير  يريد  وآخر  المسلمين؛  اإلخوان 
على خطى حزب النهضة بتونس، وما إعالن رئيس الحزب محمد صوان عن عدم 

رغبته بالترشح لفترة جديدة إال تعبير عن ذلك الصراع.
العلن  ليبيا، وصل لمرحلة  الصراع بين جماعة اإلخوان وذراعها السياسية يف 
االتصال  دائرة  اجويد،رئيس  عبدالسالم  أعلن  حيث  بالتصريحات،  والتراشق 
على  محسوبة  إعالم  وسائل  نشرته  بيان  والبناء،يف  العدالة  بحزب  واإلعالم 
الشؤون  المسلمين يف  الماضي،رفضه تدخل جماعة اإلخوان  الحزب،يف نوفمبر 
األعضاء  توجيه  يف  الدويل  التنظيم  تدخل  أن  إىل  مشيًرا  للحزب،  الداخلية 
المنتسبين يعرّض مبدأ استقاللية الحزب للخطر، مضيًفا أنها ستعرّض الحزب 
لالنقسام بوصف أنها تظهر رغبة الجماعة الواضحة للهيمنة على قرارات الحزب، 

وفق تعبيره.
اإلسالمية  الجماعات  منظومة  هشاشة  من  لتزيد  التطورات  هذه  وتايت 
المنطقة  وجود يف  لها  يعد  لم  كبير،حيث  بشكل  نفوذها  تراجع  السياسية،التي 
درنة  تحرير  بعد  وخاصة  الشرقية 
من  المدعومة  القاعدة  عصابات  من 
أي  لها  يوجد  يكاد  ال  كما  اإلخوان، 
صوت يف منطقة الجنوب ويف المنطقة 
لقبائل  بالنسبة  وكذلك  الوسطى، 
وجودهم  بات  الغربية.كما  المنطقة 
اطار  يف  طرابلس  الليبية  العاصمة  يف 
الجماعة  عناصر  اختار  أن  بعد  ضيق 
تركيا  إىل  طرابلس  من  الفرار  المقاتلة 
المليشيات  نفوذ  تراجع  فيما  وقطر 

الموالية لإلخوان.

كأحد  يصنّف  الذي  المشري  استقالة  أعادت 
الرموز اإلخوانية بليبيا فتح ملف االنشقاق داخل 
في  المنشقين  صدق  ومدى  اإلخوان،  جماعة 
جزًءا  بكونهم  دائًما  يتهمون  حيث  قراراتهم، 

من لعبة توزيع أدوار تمارسها الجماعة.
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الليبي  الوطني  الجيش  انتصارات  أمام  االخوان  جماعة  ارتباك  وتزايد 
التنظيمات  قبضة  من  بالكامل  الشرقية  للمنطقة  وتحريره  المتتالية 
االخوان. جماعة  من  التنظيمات  هذه  تتلقاه  كانت  الذي  الدعم  برغم  المتطرفة 
ولم تكّف الجماعة عن محاوالت عرقلة تقدم الجيش الليبي يف معركة تطهيره 
للجنوب، والتي سيطر فيها على عاصمة الجنوب الغريب سبها، وسيطر على عدة 

كز حيوية يف اطار عملية تطهير الجنوب من االرهاب والعصابات االجرامية. مرا
وسارعت جماعة االخوان اىل محاولة عرقلة تقدم الجيش يف الجنوب وبدأت 
عمليات  النتقاد  سالمة  غسان  األممي  للمبعوث  دفعها  مع  محاوالتها  أويل 
ودفع  الليبية  األوساط  يف  كبير  باستنكار  قوبل  ما  وهو  الجنوب  يف  الجيش 
األزمة  تعميق  يف  يساهم  خصما  بات  الذي  األممي  المبعوث  بتغيير  للمطالبة 
العنيفة التي تشهدها ليبيا بحسب وصف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي 

أحمد المسماري.
تعيين  نحو  السراج  فائز  الوفاق  حكومة  برئيس  الجماعة  ذلك،دفعت  عقب 
الجيش.ووقع  تقدم  أمام  الطريق  لقطع  وذلك  الجنوبية  للمنطقة  عسكري  آمر 
اختيار االخوان على الفريق علي كنة قائد القوات الجوية يف عهد الزعيم الراحل 
معمر القذايف ومسؤول الجيش يف جنوب ليبيا إبان حكمه، أحد أبرز الشخصيات 

كبيرة  بثقة  تحظى  التي  العسكرية 
ما  القبائل.وهو  مختلف  من  ودعم 
االسالميين  من  محاولة  انه  وصف 
السابق  النظام  أنصار  الستمالة 
الوفاق  حكومة  قوات  لدعم  وضباطه 

ضّد قوات الجيش الليبي.
لوقف  االخوانية  المحاوالت  آخر 
الجنوب،جاء  يف  الليبي  الجيش  تقدم 
األمن  مجلس  تأليب  محاولة  عبر 
الليبية،  المسلحة  القوات  الدويل على 

خالل  من  ذلك  عملياته.وجاء  وقف  إىل  يفضي  دويل  قرار  انتزاع  عن  والبحث 
المجريب،مجلس  المهدي  السفير  المتحدة،  األمم  لدى  ليبيا  مندوب  مطالبة 
الجيش  ينفذها  التي  العسكرية  العملية  لوقف  عاجلة،  إجراءات  باتخاذ  األمن 

الوطني الليبي يف جنوب البالد.
الخارجي  »اإلخوان«،بالتدخل  فيها  يطالب  التي  األوىل  المرة  هذه  وليست 
يوليو  الليبي،ففي  الجيش  أمام  عسكريًا  المسلحة  الميليشيات  تراجعت  كلما 
جماعة  يف  القيادي  واليته،  المنتهية  الليبي  المؤتمر  عضو  طالب  الماضي، 
يديرها  التي  »التناصح«  قناة  مرغم،عبر  محمد  ليبيا،  فرع  المسلمين  اإلخوان 
الوطني  الجيش  ضد  تركيا  بتدخل  الغرياين،   الصادق  ليبيا،  يف  اإلخوان  مفتي 

الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
لتنظيم  السياسية  الذراع  والبناء،  العدالة  حزب  رئيس  ذلك،تحدث  وقبل 
اإلخوان يف ليبيا، محمد صوان، عن إمكانية االستعانة بتدخل أجنبي يف منطقة 
عصابات  قبضة  من  بتحريرها  الليبي  الجيش  قيام  خلفية  النفطي،على  الهالل 
حينها  صوان  لإلخوان(.ودعا  التابعة  الدفاع  سرايا  )حليف  الجضران  إبراهيم 

المجلس الرئاسي لطلب المساعدة يف مواجهة الجيش الليبي.
تقدم  عرقلة  يف  أمال  بالخارج  لالستقواء  تسعى  الجماعة  أن  واضحا  ويبدو 
محليا. ضده  الدعم  حشد  عن  عجزت  أن  بعد  وذلك  الليبي  الوطني  الجيش 
كد المحلل السياسي ناجح بن جدو، أن »استقواء حكومة  وتعليًقا على ذلك، أ
اإلخوان بقيادة فايز السراج بمجلس األمن، يثبت مرة أخرى، أن هذه األطراف ال 

تمتلك أي رؤية واضحة لحكم البالد«.
وشدد بن جدو يف تصريح لموقع »إرم نيوز«،على أن جماعة اإلخوان يف ليبيا 
للحصول  األمن  إىل مجلس  ومسارعتها  انهيارها  نهايتها،من خالل  »أعلنت عن 

في  أمال  بالخارج  لالستقواء  تسعى  الجماعة   
وذلك  الليبي  الوطني  الجيش  تقدم  عرقلة 

بعد أن عجزت عن حشد الدعم ضده محليا.
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على قرار يوقف حرب الجيش على المتشددين«.وأضاف أن »انتصارات حفتر 
يف حملته ضد المتشددين بالجنوب، أثبتت للعالم أجمع أن الجيش هو الصمام 
الرئيسي الستقرار البالد«، مشيًرا إىل أن »أغلبية القبائل والمدن الليبية تبارك 

هذه اإلنجازات، وتعبر عن ذلك يف بيانات واضحة«.
وقوف جماعة االخوان ضد انتصارات الجيش الليبي،كشف النوايا المشبوهة 
البالد.وباتت كل  الفوضى يف  تنشر  التي  االرهابية  للتنظيمات  للجماعة ودعمها 
رأسها  وعلى  ليبيا  يف  السياسي  اإلسالم  إىل  المنتمية  المجموعات  مخططات 
هذه  أن  أدرك  الذي  الليبي  الشعب  لدى  مكشوفة  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
يف  التخريبي  مشروعها  وتنفيذ  الحكم  على  السيطرة  إال  تحاول  ال  التنظيمات 

المنطقة.
يناير  يف  آخرها  االخوان،كان  جماعة  ضد  تحركات  الليبية  المدن  وشهدت 
الماضي،عندما تظاهر عشرات الليبيين بميدان الجزائر، وسط العاصمة الليبية 
مفاصل  على  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بسيطرة  وصفوه  ما  طرابلس،ضد 
مؤسسات  يف  »اإلخوان«  تغلغل  ترفض  الفتات  المتظاهرون  الدولة.ورفع 
البالد. يف  واالقتتال  بالفتنة  سّموه  ما  مسؤولية  تحميلهم  إىل  إضافة  الدولة، 
وأشار المتجمهرون يف شعاراتهم إىل 
بدء العد التنازيل لحكم »اإلخوان« يف 

البالد.
جماعة  على  الضغط  ويزداد 
نواب  طالب  أن  بعد  اإلخوان،خاصة 
برلمانيون،أواخر يناير الماضي،مجلس 
اإلخوان  جماعة  بتصنيف  النواب 
إرهابية  »جماعة  البالد  يف  المسلمين 
أن  إىل  البرلمانيون  محظورة«.وأشار 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  »دعم 
سواء  البداية  منذ  واضح  لإلرهاب 
وسياسياً  مادياً  درنة  أو  بنغازي  يف 
حل  أي  تعارض  أنها  كما  وإعالمياً، 
سياسي ينهي حالة االنقسام الحاصل 

يف البالد وعرقلة مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.
يف  الدولة  أغرقت  فبراير،التي   17 أحداث  ذكرى  مع  التطورات  هذه  وتتزامن 
واقتتال  قبلية  ونعرات  واجتماعية  اقتصادية  وأزمات  وسياسية  أمنية  فوضى 
دفع  سنوات،  لعدة  اإلخوان  حكم  تحت  ليبيا  سنوات.وعاشت  منذ  متواصل 
وذلك  الفاشلة،  الدولة  ونموذج  اإلرهاب  نحو مستنقع  التنظيم خاللها طرابلس 
حكم  من  اإلرهابية  الجماعات  لتمكين  خارجية  ألجندات  الجماعة  انصياع  عبر 

البالد يف إطار مخطط للهيمنة على ثروات ليبيا النفطية.
عدة  تتهمها  لتركيا،التي  التخريبي  ليبيا،الذراع  يف  »االخوان«  جماعة  وتعتبر 
السالح  تؤكده شحنات  ما  البالد.وهو  الفوضى يف  نشر  بمحاوالت  ليبية  أطراف 
المختلفة التي تتدفق إىل الجماعات اإلرهابية يف ليبيا قادمة من تركيا وبأموال 
وثيقة  اإلرهابية  الجماعات  وتمكين  ليبيا،  يف  الفوضى  استمرار  بهدف  قطرية 

الصلة بالتنظيم الدويل لجماعة »اإلخوان« من السيطرة على البالد.
االخوان يف  التي تعيشها جماعة  األزمة  المتسارعة اىل عمق  وتشير األحداث 
ليبيا،حيث باتت تفتقد إىل أي شرعية شعبية، فالليبيون لديهم حساسية بالغة 
إزاء التدخل الخارجي أو التبعية ألجندات خارجية وخاصة القطرية والتركية.ويرى 
مراقبون،أن المواطن الليبي الذي إفتقد األمن واإلستقرار منذ إندالع األزمة يف 
العام 2011،بات على قناعة أن المجموعات المنتمية إىل اإلسالم السياسي يف 
ليبيا وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين تمثل عائقا أمام تحقيق المصالحة 

وبناء الدولة.

ليبيا،الذراع  في  »االخـــوان«  جماعة  تعتبر 
أطراف  عدة  تتهمها  لتركيا،التي  التخريبي 
البالد. في  الفوضى  نشر  بمحاوالت  ليبية 
المختلفة  السالح  شحنات  تؤكده  ما  وهو 
التي تتدفق إلى الجماعات اإلرهابية في ليبيا 
قادمة من تركيا وبأموال قطرية بهدف استمرار 

الفوضى في ليبيا.
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اإلخوان المسلمون ... إغواء 
الحكم و االرتداد إلى العزلة

يوحي المشهد السياسي يف بلدان  ما يسمى ب«الربيع العريب«أّن هذه الثورات  بدت وكأنها 
من فعل اإلسالميين، خصوصاً جماعة اإلخوان المسلمين.  إذ أفضت االنتخابات التي جرت بعد 

الثورات يف كل من تونس ومصر و ليبيا إىل سيطرة هؤالء.
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الفاعل  كان  التيار  هذا  أن  يقينية  العربية  الذهنية  يف  شكّلت  النتيجة  هذه   
اإلسالميين  إعطاء  وبالتايل  للحقيقة،  مجنًبا  ذلك  يف  لكّن  الثورات.  يف  األساس 
يف  وضعهم  يتوّضح  لكي  الصورة  بناء  إعادة  من  بّد  ال  لهذا  لهم  تكن  لم  أدواراً 
ما  و  الحكم  فترة  أي  العريب«  »الربيع  مابعد  فترة  الظرفيات خاصة يف  مختلف 

تخّلله من رخاء و أزمات.
و  الثورات  قاد  اإلسالميين هم من  أن  مفادها  العريب  الرأي  تشكّلت صورة يف   
دوافع موضوعية  هناك  أنه  إال  الحقيقة  تعبر عن  ال  األطروحة  أن هذه  بالرغم من 
كثر  تتعلق بوضع اإلسالميين قبل 2011 بلورت هذه الرؤية قوامها أن اإلسالميين أ
تنظيم سياسي حافظ على هيكلة صلبة ما قبل 2011 فضال عن الطابع العقائدي 

الذي يسهل عملية اإللتزام بالتوايل ما يسّهل عملية الحشد.
و نجح اإلسالميون يف تونس ومصر والمغرب، وليبيا إىل حد ما يف تحقيق نتائج 

إنتخابية قوية. 
الصعود السياسي للحركات اإلسالمية، لم يكن مفاجئاً، فقد بدأت هذه الحركات 
منذ أوائل الثمانينيات، تشكّل حالًة سياسيًة جديدًة، تعّبر عن نفسها يف تحديات 
مشاركٍة  أو  السياسية،  لألنظمة 

سياسيٍة واسعٍة.
وأظهرت نتائج االنتخابات التشريعية 
كبيرا،  فوزا  المغرب ومصر  و  تونس  يف 
لقوى  مطلقة،  بأغلبية  يكن  لم  وإن 
اإلسالم السياسي. يف تونس حصد حزب 
أصوات  من   40% من  كثر  أ النهضة 
الناخبين  حيث حصلت على 89 مقعدا 
لتكّون  التأسيسي  الوطني  بالمجلس 
المؤتمر  حزيب  بمعّية  إئتالفية  حكومة 
التكتل من أجل  الجمهورية و  من أجل 

العمل و الحريات.

اإلخوان  وجماعة  مرسي  محمد  سقوط  مثّل 
دفعته  الذي  الجيش  أيدي  على  المسلمين 
احتجاجات شعبية عارمة قبل ثالثة أعوام إلى 
السياسي  لإلسالم  استراتيجيا  تراجعا  التحرك، 

في الشرق األوسط.
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البرلمان  80 مقعدا يف  كثر من  أ المغرب  والتنمية يف  العدالة   كما حصد حزب 
االسالميين  زعيم  بنكيران  االله  يعين عبد  المغريب  العاهل  ما جعل  المقبل، وهو 

رئيسا للوزراء . 
ويف مصر حقق حزبا الحرية والعدالة، الوجه السياسي لحركة األخوان المسلمين، 
والنور، الذراع السياسي لحركة السلفيين يف البالد، فوزا ساحقا يف المرحلة األوىل 
كية، أو عموما  من االنتخابات المصرية. و جاءت القوى الليبرالية والقومية واالشترا
أهمية،  اقل  مواقع  يف  العريب  الربيع  مجتمعات  يف  المتدينة  غير  المدنية  القوى 

حيث ال تشكل مجموع قواها كتلة تضاهي قوة اإلسالميين مجتمعة. 
بينما يف ليبيا كان الوضع مختلف بعض الشيء حيث اعتقد الكثيرون أن جماعة 
البرلمانية،  االنتخابات  يف  ساحقة  بأغلبية  تفوز  قد  الليبية  المسلمين«  »اإلخوان 

سائرة يف ذلك على خطى أشقائها يف تونس ومصر. 
حزباً  الليبية  المسلمين«  »اإلخوان  جماعة  أسست   ،2012 آذار/مارس  ويف 
»حزب  خطى  تأسيسه  يف  اتبع  والذي  والبناء«،  العدالة  »حزب  أسمته  سياسياً 

الحرية والعدالة« الذراع السياسي لـ »اإلخوان المسلمين« يف مصر.
وترأس محمد صوان »حزب العدالة والبناء« إذ تم تقسيم االنتخابات البرلمانية 
السياسيون  يتنافس  بينما  80 مقعداً،  على  التنافس  األحزاب  تستطيع  بحيث 
 17 بنحو  فاز  والبناء«  العدالة  »حزب  أن  غير  مقعد.   120 على  المستقلون 
»تحالف  بعد  ثانياً  ليحل  لألحزاب،  المخصصة  مقعداً   80 الـ  إجمايل  من  مقعد 

القوى الوطنية« ذو القاعدة العريضة، 
غير  مقعد.   39 على  حصل  والذي 
جاء  والبناء«  العدالة  »حزب  أداء  أن 
الكبيرة  األعداد  مع  بالمقارنة  باهتاً 
الحرية  »حزب  لصالح  صوتت  التي 
النهضة«  و«حزب  مصر  يف  والعدالة« 
يف تونس، حيث حصل كل منهما على 
37 يف المائة من المقاعد يف  كثر من  أ
يف  جرت  التي  البرلمانية  االنتخابات 

بلديهما.

يرى مراقبون أن الخطأ الفادح الذي وقعت فيها 
حركة اإلخوان وفي مقدمها تحويل الصراع بين 
االقتصادي  طابعه  عن  والمعارضة  السلطة 

واالجتماعي إلى صراع على الهوية.
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و  تونس  يف  خاصة  مريحة  إنتخابية  بشرعية  السلطة  مقاليد  اإلسالميون  توىل 
مصر إال أن السلوك السياسي لهذا التيار يف الحكم لم يدفع بالشكل الكايف إلرساء 
اإلستقرار بل ساهم يف إحداث تقسيمات هوياتية داخل المجتمع حتى وصل األمر 
إىل التصفيات الجسدية للخصوم السياسيين و وصف متابعون حكم اإلسالميين 

بأنه »حكم الهواة«.
حركة  صفحة  يف  تظهر  التشّققات  بدأت  أن  قبل  الوقت  يطل  تونس،لم  ففي 
النهضة السياسية. فمنذ البداية؛ انُتِقدت الحركة لمحاوالتها الهيمنة على الساحة 

السياسية. 
بدأ ذلك مع تعيين الحكومة؛ بمعزل عن كل اّدعاءات النهضة للتوافق يف الُحكم، 

كان المشهد سعًيا لتكون النهضة  وحدها يف المقّدمة.
حمادي  السجن،  يف  سنيًنا  أمضى  الذي  النهضة  حركة  يف  القيادي  تعيين  تّم 
المجلس  مّرر  حيث  النهضة  يد  يف  مركَّزًة  السلطة  وكانت  للوزراء.  رئيًسا  جبايل، 
دستورٍ  تبّني  حين  إىل  التمهيدية  الفترة  يف  به  ُيعمل  مصّغًرا  دستوًرا  التأسيسي 

دائٍم للبالد.
أن  أعلن محمد مرسي  الجمهورية  رئاسة  توّليه مقاليد  إثر  أما يف مصر،مباشرة 
ا؛ وأنها ستـؤّسس لدولة إسالمية يف مصر، تقوم  الحركة ستعيد غزَو مصر إسالميًّ
المدينة  يف  تأسست  التي  اإلسالم  دولة  عليها  قامت  التي  ذاتها  المبادئ  على 

المنّورة يف صدر اإلسالم.
هذا الغرور يف ممارسة السلطة فضال 
شيطنة  و  التفرقة  خطاب  تنامي  عن 
اإلتهامات  كيل  و  السياسيين  الخصوم 
للمعارضين و عدم إنسجام اإلسالميين 
الوضع  جعل  الديمقراطية  مناخ  مع 
تأزم  إىل  تؤول  األمور  جعل  مما  يسوء 
حصول  حّتم  مما   2013 سنة  الوضع 
تغييرات عميقة يف المشهد السياسي.

حدث  المتصاعد  السياق  هذا  يف 
قادة  أحد  بلعيد،  شكري  اغتيال 

ــوان  اإلخ تنظيم  ــروز  ب مع  أنــه  بالذكر  جدير 
العربي،  الربيع  انتفاضات  بعد  المسلمين 
بقوة  ودعمت  مستقاًل  خطًا  قطر  سلكت 
ميولها  تعكس  خطوات  في  الجماعة،  هذه 

اإليديولوجية. 
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البارزة ضربة  القومية  الوجوه  أحد  البراهمي  و محمد  العلمانية  المعارضة 
مشارف  على  البالد  باتت  إذ  البالد  به  تمّر  الذي  اإلنتقايل  للمسار  قاسية 

خريف سياسي طويل.
بين  التوفيق  يف  مرسي  محمد  ينجح  لم  يونيو،  يف  انتخابه  فمنذ  مصر،  وكذلك 
ومعارضوه  منتقدوه  القائم.  الصراع  يف  كطرف  مرات  لعدة  وظهر  المنقسمين 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  كل  لنفسه  مرسي  كم  را عندما  غضبهم  أفرغوا 

يف أغسطس 2012.
واألمور لم تنته هنا فالكثير من االتهامات باالنتهاكات ضد المعارضين تتواصل 

وحتى هناك شهادات اتهامات بالتعذيب. 
عليها  هيمن  تأسيسية  جمعية  وضعته  دستور  على  االستفتاء  نتائج  كانت 
2013، مما أعطى  اإلسالميون، قد أعلنت قبل نحو أسبوع فقط من مطلع العام 
انطباعا لدى قطاع واسع بأن جماعة اإلخوان صعدت إىل قمة السلطة ولن تغادرها 

لزمن قد يطول.
مؤسستي  على  أيديهم  وضعوا  الذين  »اإلخوان«،  لقادة  الواثقة  النبرة  لكن 
قادة  تزعمها  احتجاجية  تحركات  تنامي  من  القلق  تخف  لم  والبرلمان،  الرئاسة 
مرسي  محمد  السابق  الرئيس  إصدار  عقب  تشكلت  التي  الوطني،  اإلنقاذ  جبهة 

إعالنا دستوريا حصن قراراته.
ويف 26 أبريل 2013 أعلن ثالثة شبان 
عن بدء حملة للتوقيع على وثيقة سحب 
مرسي،  السابق  الرئيس  من  الثقة 
والدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 
واختار الشبان محمود بدر، ومحمد عبد 
»تمرد«  اسم  شاهين،  وحسن  العزيز، 
مليون   15 بجمع  ووعدوا  لحملتهم، 
وهو  يونيو  من  الثالثين  قبل  توقيع 
قصر  إىل  مرسي  فيه  دخل  الذي  اليوم 

االتحادية الرئاسي.
ألف   200 من  كثر  أ جمع  عن  األول  أسبوعها  نهاية  يف  »تمرد«  حركة   وأعلنت 
استمارات  بدت  قليلة  أسابيع  ينتبه. خالل  العام  الرأي  وبدأ  الوثيقة،  على  توقيع 
اإلخوان وحكومة  نجاة لغضب شعبي متنام ضد حكم جماعة  حملة تمرد كطوق 
هشام قنديل، ال يجد طريقة إىل ترجمة فعالة، خاصة بعد أن بدأت الجماعة تكشف 
اإلخواين«،  »البرلمان  ناقشها  قوانين  مشروعات  عبر  مطمئنة«،  »غير  نيات  عن 
»قانون  التظاهر«،  يف  الحق  تنظيم  »قانون  السويس«،  قناة  تنمية  »محور  منها 

السلطة القضائية«، وغيرها من مشروعات القوانين المثيرة للقلق.
ووسائل  المارة  من  خالية  شبه  القاهرة  شوارع  بدت  يونيو   30 صباح  ويف 
المواصالت والسيارات الخاصة. أغلقت المحال التجارية وأفرغ أصحابها محتوياتها 
غروب  اقتراب  مع  لكن  عنف،  أعمال  اندالع  خشية  الزجاجية،  واجهاتها  وعتموا 
شمس اليوم، بدا للجميع أن ثورة غير مسبوقة تتهيأ، واحتفل ماليين المصريين 

على امتداد البالد حتى منتصف الليل بنجاح دعوتهم.
على  لالتفاق  ساعة   48 السياسية  القوى  الجيش  أمهل  التايل،  اليوم  عصر 
إذا لم تتحقق مطالب  أنه  بالبالد، وشدد على  التي تعصف  مخرج من األزمة 
الشعب فسيعلن خارطة للمستقبل وإجراءات يشرف على تنفيذها بمشاركة 
لـ30  الالحقة  الثالثة  األيام  مدار  وعلى  الوطنية.  واالتجاهات  األطياف  جميع 
يونيو تدفق المصريون بالماليين على ميادين رئيسة يف المدن، وشهد ميدان 
االتحادية  بقصر  اآلالف  عشرات  وأحاطت  تاريخه،  يف  مظاهرة  كبر  أ التحرير 

الرئاسي.
الجيش  قادة  به  يحيط  بهو  يف  السيسي  أول  الفريق  ظهر  يوليو    3 مساء  ويف 
وأعلن  األقباط،  وبابا  األزهر  وشيخ  السياسية  القوى  وقادة  تمرد  حملة  وممثلو 

بعد  الحكم  سّدة  إلى  اإلسالميين  صعود  إثر 
تفويض  كأنها  السلطة  مارسوا   2012 أحداث 
داخل  التباينات  مراعاة  بدون  مطلق  شعبي 

المجتمعات.
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يف  مجددا  احتشدوا  الذين  المصريين  ماليين  لمطالب  الجيش  استجابة 
ميادين البالد.

رئيس  محله  يحل  بأن  تمرد  شباب  لمطلب  الجيش  واستجاب  مرسي  عزل 
واتفق  تعديله،  لحين   2012 بدستور  العمل  العليا، وعلق  الدستورية  المحكمة 

على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فيما عرف بـ«خارطة المستقبل«.
مّثل سقوط محمد مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين على أيدي الجيش الذي 
دفعته احتجاجات شعبية عارمة قبل ثالثة أعوام إىل التحرك، تراجعا استراتيجيا 

لإلسالم السياسي يف الشرق األوسط.
كثر الدول العربية سكانا ومؤشرا يحدد اتجاه المنطقة فحسب،  ومصر ليست أ
بل هي كذلك مهد هذه الحركة اإلسالمية األممية ومنارة النتفاضات الربيع العريب 

التي شهدتها المنطقة عام .
مقدمها  ويف  اإلخوان  حركة  فيها  وقعت  الذي  الفادح  الخطأ  أن  مراقبون  يرى 
إىل  واالجتماعي  االقتصادي  طابعه  عن  والمعارضة  السلطة  بين  الصراع  تحويل 

صراع على الهوية.
على  العرىب  العالم  استيقظ   ،2017 يونيو   5 يوم  صباح  متصل،يف  سياق  يف 
قرارات مفاجئة اتخذها فجًرا الرباعى؛ السعودية اإلمارات، البحرين، ومصر، بقطع 

العالقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفرائهم وغلق سفاراتهم.
الرباعي  عن  الصادر  البيان  ىف  وُذكر   
العالقة  منها  أسباب  عدة  العريب 
دعم  عن  فضاًل  إيران،  مع  المشبوهة 
اإلرهابية  التنظيمات  من  لعدد  قطر 
المتطرفة، بجانب دعمه بشتى الوسائل 
والمصنفة  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 

إرهابية ىف الدول األربع.
فالتكتل المعارض لقطر اعتبر الدوحة 
واستفزازية  إيران،  مع  متواطئة  دائماً 
ووسائل  الجزيرة  لقناة  دعمها  يف  جداً 
لحركات  جداً  ومؤيدة  مماثلة  إعالمية 

إسالمية. 
أما الجديد فهو اعتبار السعودية واإلمارات الدعم القطري ألتباع اإلخوان تهديداً 
يمكن  ال  أيضاً  وإنما  فحسب،  مرفوضاً  ليس  سلوكهما  اعتبار  وبالتايل  لنظاميهما، 

التساهل معه.
جدير بالذكر أنه مع بروز تنظيم اإلخوان المسلمين بعد انتفاضات الربيع العريب، 
سلكت قطر خطاً مستقالً ودعمت بقوة هذه الجماعة، يف خطوات تعكس ميولها 

اإليديولوجية.
الروحي  المرشد  القرضاوي،  يوسف  اإلسالمي  بالداعية  الصلة  وثيق  فحمد   
لإلخوان والذي يعيش يف قطر منذ 1961، ووفرت الجزيرة منصة له ولشخصيات 
قطر  موقف  أن  إال  للتنظيم.  الدينية  اإليديولوجية  لتسويق  التنظيم  من  أخرى 
عكس أيضاً اعتباراتها االستراتيجية. فمع فوز اإلخوان يف انتخابات مصر وتونس، 
بدا كأن اإلخوان هم التيار الصاعد يف المنطقة. وال يشكل اإلخوان تهديداً داخلياً 

للنظام القطري، ألن الدوحة حلت الفرع المحلي للتنظيم عام 1999.
مارسوا  فإنهم   2012 أحداث  إثر  الحكم  سّدة  إىل  اإلسالميون  صعود  إثر 
السلطة كأنها تفويض شعبي مطلق بدون مراعاة التباينات داخل المجتمعات 
نظرا  الرهيبة  التحشيدية  قوتها  على  اإلسالمية  األحزاب  مختلف  راهنت  حيث 
لقوة وطأة الخطاب الديني يف المزاج العام لهذه الشعوب، و لم تكن سياساتها 
المطنبة يف السلطوية فقط سببا يف أزمتها بل أيضا توجهات حلفائها فسياسات 
الخارطة  يف  وضعهم  و  المسلمين  لإلخوان  التاريخيين  الحلفاء  تركيا  و  قطر 

السياسية الدولية أثرت بشكل عميق على حضور هذه األحزاب.

مصر ليست أكثر الدول العربية سكانا ومؤشرا 
كذلك  هي  بل  فحسب،  المنطقة  اتجاه  يحدد 
ومنارة  األممية  اإلسالمية  الحركة  هذه  مهد 
شهدتها  التي  العربي  الربيع  النتفاضات 

المنطقة عام 2011.
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