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مبادئ اإلخوان.. المؤسسة للعنف 

والرافضة لمفهوم الوطن

كيف ينظر 

اإلخوان 

لفكرة الوطن

الجماعة قبل الوطن.. 
إخوان ليبيا وتاريخ معارك »المناولة«

.

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار
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مجلة »المرصد« 

آخر.   بعد  يوما  يتزايد  العربية  الّدول  شؤون  يف  التركي  التدّخل  الزال 
وهو وضع وصل حدودا من الغرابة التي تطرح سؤاال بسيطا وبديهيا:

من أعطى لتركيا كل هذا الحق يف انتهاك الّدول العربية؟
الوطنية  داخل  عازلة  مناطق  وحديث عن  تدّخل عسكري يف سوريا، 
التغّلب  وعقلّية  االستعمارية  يف  الموغل  مشهد  السوريّة:  الجغرافيا 
ضد  السنوات  العشر  وحروب  الملشيات  أنهكته  بلد  على  العسكري 
المعاصر بدعم وتسليح  التاريخ  الجهادية يف  التنظيمات  كبر وأخطر  أ

وتدريب تركي.  

الجماعة قبل وفوق الوطن.. االفتتاحية

»اإلخوان« معبر األتراك للسيطرة 
على ليبيا والعالم العربي
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لتتتحرك  العربية  الّدول  بعض  يف  الهّشة  األوضاع  تستغل  التي  تركيا 
دعم  خالل  من  والفوضى  االضطراب  نحو  الّدفع  مزيد  األّول  محورين:  على 
الجماعات الّدينية والمتطرفة وهي جماعات ال تؤمن يف الغالب بفكرة الوطن 
هذه  شؤون  يف  للتّدخل  الجماعات  هذه  استغالل  هو  والثاين  الوطنية،  وال 
للشركات  ألسواق  وتحويلها  االقتصادية  مقدراتها  من  واالستفادة  الّدول 

التركّية.   والسلع 
الحروب  من  طويلة  سنوات  من  منهكان  بلدان  تماما،  ليبيا  كما  سوريا   
فمازال  النار.   على  بنزينه  فيها  سكب  من  أوائل  من  تركيا  كانت  الطاحنة 
أن كشفت معركة  فبعد  الليبية  الساحة  بظالله على  يلقي  التركي،  التدخل 
أبريل/ من  الرابع  منذ  الليبي  الوطني  الجيش  أطلقها  التي  طرابلس  تحرير 
دعمها  خالل  من  وذلك  الصراع  يف  أنقرة  انخراط  حجم  الماضي،  نيسان 

لها،  الموالية  المسلحة  للمليشيات 
من  تدخلها  شرعنة  عن  تبحث  باتت 
يسيطر  التي  الوفاق  حكومة  بوابة 
عليها تيار اإلسالم السياسي الموايل 

لتركيا. 

** اتفاقية اإلعالن الصريح 
على النوايا االستعمارية:

الحكومة  أعلنت  جديد  تطور  ففي 
حكومة  مع  اتفاق  توقيع  التركية،  
الحدود  لترسيم  الليبية  الوفاق 
إضافة  المتوسط،   البحر  يف  البحرية 
التفاق خاص بتعزيز التعاون األمني 
غداة وصول   ذلك  وجاء  والعسكري. 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الوفاق فايز السراج إىل تركيا يف زيارة 
غير معلنة على رأس وفد ذي طابع 

سنوات  من  منهكان  بلدان  تماما،  ليبيا  كما  سوريا 
أوائل  من  تركيا  كانت  الطاحنة  الحروب  من  طويلة 
التدخل  فمازال  النار.   على  بنزينه  فيها  سكب  من 
فبعد  الليبية  الساحة  على  بظالله  يلقي  التركي، 
أطلقها  التي  طرابلس  تحرير  معركة  كشفت  أن 
أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ  الليبي  الوطني  الجيش 
من  وذلك  الصراع  في  أنقرة  انخراط  حجم  الماضي، 
تبحث  باتت  لها،  الموالية  للمليشيات  دعمها  خالل 
التي  الوفاق  حكومة  بوابة  من  تدخلها  شرعنة  عن 
يسيطر عليها تيار اإلسالم السياسي الموالي لتركيا. 
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أمني عسكري،  فقد ضم كاًل من وزير الخارجية محمد سيالة،  ووزير الداخلية 
فتحي باشاغا،  وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي،  ووكيل 
وزارة الدفاع صالح النمروش،  ومستشار الرئيس لألمن القومي تاج الدين 
الرزايق.  وقال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا،  إن »اتفاقية التعاون 
الوفاق على بسط السيطرة األمنية  األمني تأيت يف إطار تعزيز قدرة حكومة 
وسائل  ونقلت  تعبيره.  وفق  الدويل«،   للمستوى  االرتقاء  حتى  واالستقرار 
التفاهم مع  باشاغا قوله إن »مذكرة  الوفاق عن  إعالمية مقربة من حكومة 
المعلومات«.  وتبادل  الشرعية  غير  والهجرة  اإلرهاب  بمكافحة  تتعلق  تركيا 
وأشار إىل أن »المذكرة غطت جميع الجوانب التي تحتاجها حكومة الوفاق،  

واألجهزة األمنية يف أمس الحاجة لها لتطوير قدراتها«. حسب قوله. 
اتفاق  أن  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  كد  أ جهته،  ومن 
الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع ليبيا يهدف إىل حماية حقوق تركيا 
مؤتمر  يف  أوغلو  قال  »رويترز«  وكالة  وبحسب  الدويل.  القانون  بموجب 
الدول  بعض  مع  االتفاقات  هذه  مثل  إبرام  لتركيا  يتسن  لم  إنه  صحفي 

األخرى لكن قد يتاح لها ذلك مستقبال. 
وأثار توقيع االتفاقية جدال كبيرا يف 
الحكومة  الليبية، وسارعت  األوساط 
الليبية المؤقتة العالن رفضها القاطع 
عدم  على  لها،  بيان  يف  مؤكدة  لها 
شرعية هذه االتفاقيات كونها مبرمة 
أحكام  بموجب  صفة  ذي  غير  من 
أن  كما  الليبية،   والمحاكم  القانون 
يحتاج  االتفاقيات  من  النوع  هذا 
المنتخب  النواب  مجلس  لمصادقة 
يف حال سلمنا جدال بشرعية السراج. 
تمثل غطاء  االتفاقية  إن  واضافت، 
وشخوصه  المزعوم«  »الوفاق  من 

العرادي  عبدالعزيز  دعا  الماضي،  سبتمبر  في 
المسلمين  ــوان  اإلخ جماعة  في  وقيادي  ممول 
الليبية، في تدوينة على »فيسبوك«، رئيس المجلس 
بمغادرة  السراج  فايز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
دفاع  اتفاقية  وتوقيع  أنقرة  إلى  والتوجه  نيويورك 
مع الجمهورية التركية تحت »ضوء الشمس وبالفم 

المليان« للدفاع عن العاصمة،  على حد تعبيره. 
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االستعمارية  أردوغان  مآرب  لتحقيق 
عبر إيجاد موطئ قدم يف ليبيا. وأعربت 
التركي  للتدخل  رفضها  عن  الحكومة 
ًدا  مجدِّ أجمع  للعالم  :«نؤكد  قائلًة 
رفضنا التام للتدخل التركي السافر يف 
شؤون بالدنا،  ونضع المجتمع الدويل 
ومبعوث األمم المتحدة إىل ليبيا أمام 

مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل«. 
وطالبت الحكومة المؤقتة بالتحقيق 
المتحدة  األمم  لقرارات  تركيا  يف كسر 
ومجلس األمن من خالل تزويد الوفاق 
ذهب  الذي  بالسالح  الدستوري  غير 
السلم  يهدد  بما  اإلرهابيين  إىل  جله 
الجميع  داعيًة  الدوليين،  واألمن 
من  تركيا  ومنع  مسؤولياتهم  لتحمل 
العبث بأموال الليبيين وأرزاقهم ألجل 

تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة. 
بالخيانة  الرئاسي  المجلس  الغربية  المنطقة  قيادات  اتهمت  جانبها  ومن 
 ، الصيد  البهلول  المؤقتة  بالحكومة  الداخلية  وزارة  وكيل  وأدان  العظمى، 
للشرعية«  بـ«الفاقد  وصفه  الذي  الرئاسي  المجلس  توقيع   ، الخميس 
يرفضون  الغربية  المنطقة  أهايل  أن  على  مشّددا   ، تركيا  مع  أمنية  إلتفاقية 

هذه الخطوة ويعتبرونها خيانة عظمى للوطن. 
بالمنطقة  القيادات  لملتقى  الختامي  البيان  يف  الصيد  البهلول  كد  أ و 
المؤقتة  الليبية  بالحكومة  الوزراء  رئاسة  ديوان  إفتتاح  بمناسبة  الغربية 
المسلحة  للقوات  العسكرية  للعمليات  التام  دعمهم  على   ، صبراتة  ببلدية 
بمدينة طرابلس ، مطلبا المجتمع الدويل و مجلس األمن  بسحب االعتراف 

بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. 

** اإلسالميون معابر تركية للسيطرة على ليبيا:
ويشير متابعون للشأن الليبي أن تيار االسالم السياسي يقف وراء توقيع 
أمام  الباب  تركيا، حيث تسعى جماعة »االخوان« لفتح  االتفاقيات مع  هذه 
الخسائر  بعد  وذلك  الوفاق  حكومة  غطاء  تحت  ليبيا  يف  التركي  التدخل 

معارك  يف  بها  منيت  التي  الكبيرة 
اعتبر  السياق  هذا  ويف  طرابلس. 
القومي  واألمن  الدفاع  لجنة  رئيس 
بالبرلمان الليبي،  طالل الميهوب، أن 
هذه االتفاقية ما هي إال غطاء لمزيد 
الموالية  الميليشيات  تسليح  من 
خاصة  لنجدتهم  ومحاولة  للوفاق،  
مواجهة  يف  المتتالية  الهزائم  بعد 
طرابلس،   بمعركة  الليبي  الجيش 
اإلخوان  سلطة  لتعزيز  بوابة  أنه  كما 
وبالتايل تثبيت أقدام تركيا يف ليبيا. 

ذراع  »االخوان«  جماعة  وتعتبر 
تركيا التخريبي يف ليبيا، حيث تعتمد 
ويجاهر  البالد.  على  للسيطرة  عليها 

أكد البهلول الصيد في البيان الختامي لملتقى 
إفتتاح  بمناسبة  الغربية  بالمنطقة  القيادات 
ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة 
للعمليات  التام  دعمهم  على   ، صبراتة  ببلدية 
العسكرية للقوات المسلحة بمدينة طرابلس ، 
مطلبا المجتمع الدولي و مجلس األمن  بسحب 

االعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. 
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ففي  بالدهم  حساب  على  التركي  الدعم  على  بتعويلهم  االخوان  قيادات 
يوليو 2018، طالب عضو المؤتمر الليبي المنتهية واليته،  القيادي يف جماعة 
التي  »التناصح«  قناة  عبر  ليبيا،  محمد مرغم،   فرع  المسلمين  »اإلخوان« 
يديرها مفتي اإلخوان يف ليبيا،  الصادق الغرياين،   بتدخل تركيا ضد الجيش 

الوطني الليبي،  بقيادة المشير خليفة حفتر. 
جماعة  يف  قيادي  و  ممول  العرادي  عبدالعزيز  دعا  الماضي،  سبتمبر  ويف 
المجلس  رئيس  »فيسبوك«،  على  تدوينة  يف  الليبية،  المسلمين  اإلخوان 
أنقرة  إىل  والتوجه  نيويورك  بمغادرة  السراج  فايز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
وبالفم  الشمس  »ضوء  تحت  التركية  الجمهورية  مع  دفاع  اتفاقية  وتوقيع 

المليان« للدفاع عن العاصمة،  على حد تعبيره. 
 تتابع النوايا المشبوهة التي يستهدف بها النظام التركي عدة دول عربية 
كتوبر  أ يف  له  خطاب  ىف  قال  حين  التركي  الرئيس  بوضوح  أظهرها  والتي 
الماضي، أمام منتدى »ىت أر ىت وورلد« الذى عقد ىف إسطنبول:«األتراك 
يتواجدون ىف ليبيا وسوريا،  من أجل حقهم،  وحق إخوانهم ىف المستقبل«. 
إلرث  احتراما  جغرافيتهم  ىف  يتواجدون  اليوم  :«األتراك  قائال  أردف  ثم 
العثماىن  القاضى  إىل  إشارة  ىف  أمره«  يونس  نسل  من  فهم  األجداد،  

الشهير. 
وريث  »تركيا  أردوغان  كّد  وأ
اإلمبراطورية العثمانية«،  مشيرا إىل 
سعيه إلحياء ما وصفه بالمجد القديم 
الليبيين  استفز  مشهد  يف  لألتراك، 
سيادة  على  تعديا  اعتبروه  الذين 
بالدهم وتدخال يف شؤونها،  وتوجهات 
استعمارية معلنة لتركيا عبر أدواتها 
اإلخوان  متمثلة يف جماعة  ليبيا،   يف 
المسلمين التي تسيطر على حكومة 
لتمرير  وتسعى  العاصمة  الوفاق يف 

أجنداتها من خاللها. 

أن  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  أكد 
ليبيا  مع  أنقرة  أبرمته  الذي  البحرية  الحدود  اتفاق 
القانون  بموجب  تركيا  حقوق  حماية  إلى  يهدف 
في  أوغلو  قال  »رويترز«  وكالة  وبحسب  الدولي. 
هذه  مثل  إبرام  لتركيا  يتسن  لم  إنه  صحفي  مؤتمر 
لها  يتاح  قد  لكن  األخرى  الدول  بعض  مع  االتفاقات 

ذلك مستقبال. 
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مبادئ اإلخوان المؤسسة للعنف 
والرافضة لمفهوم الوطن

عبدالباسط غبارة

شاع مفهوم الحاكمية يف الدول اإلسالمية والعربية عقب ظهور حركات التحرر من 
االستعمار، وقد مثل مبدأ »الحاكمية« أحد أبرز المصطلحات الدينية التي استخدمتها 
المذاهب والتيارات الدينية المتشددة،  يف تأصيل موقفها من الحكم والحاكم،  ومؤسسات 

الدولة كافة، الذي أنتج بدوره مفهوماً آخر هو الجاهلية،  ومن هذين المصطلحين 
ترسخ العداء للدولة والمجتمع وحكم عليهما بالكفر والرّدة إىل الجاهلية األوىل.

الحاكمية والخالفة..
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أن مفهوم »الحاكمية« ليس  والمؤرخين اىل  الباحثين  الكثير من  ويشير 
مفهوماً أصولياً،  وإنما طرحه- أول ما طرحه- الخوارج؛ اعتراضا على واقعة 
التحكيم بين اإلمام علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان، إال أن هناك 
رأى آخر،  يرى أن مصطلح الحاكمية مستحدث،  حيث استخدم ألول مرة 

على يد »أبو األعلى المودودي«،  بحًثا عن استقالل الهند عن اإلنجليز.

** »الحاكمية« في أدبيات اإلخوان.
بعد   ،1928 عام  مصر  يف  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تأسيس  كان  لقد 
عام  األوىل  العالمية  الحرب  يف  العثمانية  الدولة  هزيمة  من  قليلة  سنوات 
1914– 1918،  وإلغاء الخالفة اإلسالمية رسمياً، حيث ظهرت الجماعة يف 
اإلسالمي،   العالم  الخالفة يف  دولة  غياب  الناشئ عن  الفراغ  لسد  محاولة 
انتشارها يف  التي تزامن  كية والليبرالية  القومية واالشترا ومواجهة األفكار 

العالم العريب واإلسالمي مع سقوط الخالفة.
تنظيمهم  توّخي  على  المسلمين«  »اإلخوان  قادة  تأكيد  من  وبالرغم 
سرعان  فإنّهم  السلمّية،   للطرق 
للتغيير  كوسيلة  للقوة  انبروا  ما 
المنافسين  إلقصاء  كأداة  وللتكفير 
الناصر  عبد  مع  وخاصة  والخصوم 
حادثة  يف  اغتياله  حاولوا  الذي 
ردة  1954.وكانت  سنة  المنشّية 
إيقافات  عبر  حينها  النظام  فعل 
قيادات  من  للمئات  ومحاكمات  
المنهج  وليدة  وكوادره  التنظيم 
المؤسس  المرشد  وضعه  الذي 
قطب  سيد  عليه  وبنى  البنا  حسن 

من بعده.
كتاب  مهد  فقد  خبراء  وبحسب 
الطريق«  يف  »معالم  قطب  سيد 

أن  الى  والمؤرخين  الباحثين  من  الكثير  ويشير 
أصوليًا،   مفهومًا  ليس  »الحاكمية«  مفهوم 
اعتراضا  الخوارج؛  طرحه-  ما  أول  طرحه-  وإنما 
أبي  بن  علي  اإلمام  بين  التحكيم  واقعة  على 
هناك  أن  إال  سفيان،  أبي  بن  ومعاوية  طالب 
مستحدث،   الحاكمية  مصطلح  أن  يرى  آخر،   رأى 
األعلى  »أبو  يد  على  مرة  ألول  استخدم  حيث 
عن  الهند  استقالل  عن  بحًثا  ــودودي«،   ــم ال

اإلنجليز.
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كل  تكفير  فكرة  لترسيخ  الطريق 
أنها  باعتبار  اإلسالمية  المجتمعات 
على  تتأسس  جاهلية  يف  تعيش 
األرض  يف  هللا  سلطان  على  االعتداء 
وعلى أخص خصائص األلوهية وهي 
تكفيره  أسباب  الحاكمية.وامتدت 
عقائد  لتشمل  المجتمعات  لتلك 
عقائد  باعتبارها  وتصوراتهم  الناس 

جاهلية تتناىف مع اإلسالم الصحيح..
اليوم  »نحن  كتابه:  يف  قطب  يقول 
عاصرها  التي  كالجاهلية  جاهلية  يف 
اإلسالم أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية،  
تصورات الناس وعقائدهم،  عاداتهم 
فنونهم  ثقافتهم،   موارد  وتقاليدهم،  
وقوانينهم. حتى  وآدابهم،  شرائعهم 
إسالمية،   ثقافة  نحسبه  مما  الكثير 
ومراجع إسالمية،  وفلسفة إسالمية،  
وتفكيرا إسالميا،  هو كذلك من صنع 

عقولنا،   يتضح يف  وال  نفوسنا،   اإلسالم يف  قيم  تستقيم  ال  لذلك  الجاهلية. 
اإلسالم  أنشأه  الذي  الطراز  ذلك  الناس من  فينا جيل ضخم من  ينشأ  وال 

أول مرة«.
أساسيا  ركنا  اإلسالمية«،  »الدولة  وإقامة  للحكم  الوصول  مطلب  ومثل 
لتطبيق  الوحيدة  الضمانة  باعتباره  المسلمين،   اإلخوان  جماعة  أفكار  يف 
حكم هللا القائم على الشريعة اإلسالمية،  وكذلك لكونه نقطة االنطالق نحو 
التي ستقود بدورها لسيطرة المسلمين على  استعادة الخالفة اإلسالمية 
كل أرجاء المعمورة أو ما أسماه المرشد المؤسس،  حسن البنا،  »أستاذية 
شأن  شأنه  اإلسالم،   أركان  من  ركنا  الحكم  مطلب  البنا  العالم«.واعتبر 

الصالة والصوم والحج.
»فاإلخوان  الخامس:  المؤتمر  رسالة  يف  البنا  يقول  السياق،  هذا  ويف 
هدى  على  وأعمالهم  وآمالهم  خطواتهم  جميع  يف  يسيرون  المسلمون 
اإلسالم الحنيف كما فهموه،  وكما أبانوا عن فهمهم هذا يف أول هذه الكلمة. 

وهذا اإلسالم الذي يؤمن به اإلخوان 
ركنا  الحكومة  يجعل  المسلمون 
التنفيذ  على  ويعتمد  أركانه،   من 
وقديما  اإلرشاد،   على  يعتمد  كما 
الثالث رضي هللا عنه:  قال الخليفة 
يزع  ال  ما  بالسلطان  ليزع  هللا  ›إن 

بالقرآن«.

** األخوان« والعنف«.
اىل  المفكرين  من  الكثير  يشير 
الطريق«  يف  »معالم  كتاب  أن 
1964م،  عام  الصادر  قطب  لسيد 
جهادية  حركات  لظهور  المؤسس 
متطرفة  فكرية  ومنظومات  مقاتلة 
من  عدد  يف  العشرين  القرن  أواخر 

من  بــدءا  المتطرفة  التنظيمات  ســارت 
حسن  نهج  على  الماضي،   القرن  سبعينيات 
الحاكمية  مبدأ  تبني  في  قطب،   وسيد  البنا 
واستخدام العنف للتغيير،  ولمحاربة ما أطلقوا 
تسير  التي  الوضعية  والدساتير  القوانين  عليه 
النظم  وانتقدوا  اإلسالمية،  المجتمعات  عليها 
كفكرة  السلطة  لتداول  الحديثة  المدنية 
مخالفة  واعتبروها  واالنتخابات،   الديمقراطية 

لمبدأ »الشورى« في اإلسالم.
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على  واالسالمية  العربية  البلدان 
كان  الخالفة.وقد  دولة  إقامة  طريق 
كبر األثر يف نفوس قادة  لهذا الكتاب أ
الحركات اإلسالمية العنيفة بمختلف 

مسمياتها.
بدءا  المتطرفة  التنظيمات  وسارت 
من سبعينيات القرن الماضي،  على 
نهج حسن البنا وسيد قطب،  يف تبني 
العنف  واستخدام  الحاكمية  مبدأ 
عليه  أطلقوا  ما  ولمحاربة  للتغيير،  
التي  الوضعية  والدساتير  القوانين 
اإلسالمية،  المجتمعات  عليها  تسير 
الحديثة  المدنية  النظم  وانتقدوا 
الديمقراطية  كفكرة  السلطة  لتداول 
مخالفة  واعتبروها  واالنتخابات،  

لمبدأ »الشورى« يف اإلسالم.
والليبرالية«،   »اإلرهاب  كتابه  ويف 

يف  اإلخواين  المنظر  تأثيرات  إىل  بيرمان«،   »بول  األمريكي  الكاتب  تعّرض 
األصولية اإلسالمية،  بداية من أثره على ما ُسمي بـ«الصحوة اإلسالمية«،  
يف سبعينيات القرن الماضي؛ حيث أثر على عقول الكثير من الشباب الذين 
تداولوا أقواله جياًل بعد جيٍل،  بدًءا من تنظيم الفنية العسكرية )مجموعة 
بأفكار  مروًرا    ،)1974 عام  بالقوة  السلطة يف مصر  على  االستيالء  حاولت 
تنظيم  بأجيال  وانتهاًء  المصريين،   والجهاد  اإلسالمية  الجماعة  تنظيمي 

القاعدة المختلفة، و«داعش«.
يد  على  نشأ  حيث  اإلخوان،   جماعة  رحم  من  »القاعدة«  تنظيم  وانبثق 
بكتائب  التحق  التاريخية لإلخوان،  حيث  القيادات  أحد  »عبد هللا عزام«،  
1967،  وتطورت أفكارهم  تعرف بـ«المجاهدين« التي شكلها اإلخوان عام 
يف  كعضو  حياته  بدأ  والذي  الدن«  بن  »أسامة  يد  على  والقتل  للعنف 
تنظيم اإلخوان،  وأطلق عليهم »الحركة الجهادية«،  إلخراج ما أطلق عليهم 

العرب  جزيرة  من  الكافرة  »القوات 
وإسقاط األنظمة المتواطئة معها«.

ما  على  »القاعدة«،   تنظيم  إتكأ 
تقوم  أدبيات  من  »قطب«  تركه 
وعمل  وقتاله،   للغرب  العداء  على 
على تحويلها من اإلطار النظري إىل 
حيث  الواقع  أرض  على  التطبيق 
عديد  عن  مسؤوليته  التنظيم  أعلن 
التي  واالعتداءات  التفجيرات  من 
استهدفت مصالح أمريكية وغربية،  
األمريكية  البارجة  تدمير  وابرزها 
 2000 عام  عدن  ميناء  يف   ) كول   (
2001م  سبتمبر   11 وتفجيرات 
ونيويورك،   واشنطن  يف  اإلرهابية 
الفرنسية  النفط  ناقلة  وتدمير 
النفطي  الضبة  ميناء  يف  )ليمبرج( 

بمدينة المكال عام 2002.

امتدادا  اإلرهابي  داعش  تنظيم  يُعتبر  كذلك 
قيادات  تربت  وقد  اإلخـــوان،   لفكر  طبيعيا 
السجون  داخل  ــوان   اإلخ نهج  على  التنظيم 
اعترف    ،2014 أكتوبر  وفي  مدارسهم،  وفي 
في  القرضاوي«،   »يوسف  اإلخواني  القيادي 
مقطع فيديو تناقلته وسائل اإلعالم،  بأن أبوبكر 
البغدادي،  زعيم »داعش«،  كان عضًوا بجماعة 
اإلخوان  من  كان  الشاب  قال:«هذا  إذ  اإلخوان،  
القيادة،   إلى  يميل  كان  أنه  إال  أمره،   أول  في 
مسجوًنا  وكان  سنوات،   عدة  بعد  هؤالء  وأغراه 

وانضم إلى هؤالء«.
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زعيم  الظواهري،  أيمن  يقول 
بكتابه:  المدبر،   وعقلها  »القاعدة« 
»لقد  النبي«:  راية  تحت  »فرسان 
قضية  أهمية  مدى  قطب  سيد  كد  أ
التوحيد يف اإلسالم،  وأن المعركة بين 
اإلسالم وأعدائه هي يف األصل معركة 
عقائدية حول قضية التوحيد أو حول 
لمن يكون الحكم والسلطان،  لمنهج 
األرضية  للمناهج  أم  ولشرعه  هللا 
يتحدث عن  المادية«. وهو  والمبادئ 

الحاكمية هنا.
اإلرهايب  ُيعتبر تنظيم داعش  كذلك 
اإلخوان،   لفكر  طبيعيا  امتدادا 
على  التنظيم  قيادات  تربت  وقد 
ويف  السجون  داخل  اإلخوان   نهج 
  ،2014 كتوبر  أ ويف  مدارسهم، 
»يوسف  اإلخواين  القيادي  اعترف 

القرضاوي«،  يف مقطع فيديو تناقلته وسائل اإلعالم،  بأن أبوبكر البغدادي،  
زعيم »داعش«،  كان عضًوا بجماعة اإلخوان،  إذ قال:«هذا الشاب كان من 
اإلخوان يف أول أمره،  إال أنه كان يميل إىل القيادة،  وأغراه هؤالء بعد عدة 

سنوات،  وكان مسجونًا وانضم إىل هؤالء«.
2014،  أوردت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية،  يف لقاء  ويف نوفمبر 
هجوم  يف  نفسه  يفجر  أن  قبل  أحمد«  »كبير  البريطاين  الداعشي  مع  لها 
السجن  الداعشي: »يف  بغداد،  وقال  بيجي،  شمال  انتحاري عند مصفاة 
درست القرآن،  وعرفت ما يجري للمسلمين حول العالم،  والمفكرين الذين 
الدن،   بن  وأسامة  العولقي،   وأنور  قطب،   سيد  وهم  وأحبهم  بهم  تأثرت 

وأيمن الظواهري،  وأنا أحبهم جميًعا وأحترمهم«،  بحسب تصريحاته.
وتبنى تنظيم »داعش« منهج اإلخوان يف استخدام العنف للتغيير وفرض 
منهج »الحاكمية« المغلوط على المجتمع، وهو ما تؤكده الرسالة الخاصة 
تقول  حيث  النذير«،   »مجلة  إصداراتهم  إحدى  يف  والمنشورة  بالتنظيم 

إىل  بدعوتنا  :«سنتوجه  الرسالة 
البلد وزعمائه  قادة  المسئولين من 
ونوابه  وشيوخه  وحكامه  ووزرائه 
إىل  وسندعوهم  وأحزابه،   وهيئاته 
منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا 
بأن يسيروا عليه.. فإن  وسنطالبهم 
السبيل  وسلكوا  الدعوة  أجابوا 
لجئوا  وإن  آزرناهم،   الغاية  إىل 
وتستروا  والمراوغة  المواربة  إىل 
المردودة،   والحجج  الواهية  باألعذار 
أو  زعيم  كل  على  حرب  فنشن 
تعمل  ال  هيئة  أو  حزب  أو  رئيس 
يف  تسير  وال  اإلسالم  نصرة  على 
اإلسالم  حكم  استعادة  إىل  الطريق 
خصومة  سنعلنها  اإلسالم،   ومجد 
حتى  معها  هوادة  وال  فيها  ِسلم  ال 

شكلت  القذافي،  معمر  نظام  سقوط  بعد 
جماعة اإلخوان في 5 مارس 2012،   حزًبا سياسًيا 
انقسمت  فيما  والبناء«،  »العدالة  باسم 
الجماعة الليبية المقاتلة على نفسها،  إذ كون 
يفز  لم  الذي  الوطن  حزب  بلحاج  الحكيم  عبد 
بأي مقعد في المؤتمر. وكونت مجموعة أخرى 
من الجماعة حزب األمة الوسط،  بقيادة سامي 
الساعدي الذي حصل على مقعد واحد،  شغله 

عبد الوهاب القايد شقيق أبو يحيى الليبي.
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يفتح هللا بيننا«.
النصرة  جبهة  زعيم  أقر  وبدوره 
بعد  الجوالين،   محمد  أبو  حالياً 
بكر  أليب  ومبعوثاً  نائباً  كان  أن 
عنه،   االنشقاق  قبل  البغدادي،  
الفضائيات  إحدى  عبر  له  حوار  يف 
كتب:  بتدريسهم   2015 يونيو  يف 
وخاصة  لطالبهم،   اإلخوان  »جماعة 
سيد  اإلخواين  الراحل  القيادي  فكر 
الفئات  وقتل  الجهاد  لدعمه  قطب 
أن  »يرون  أنهم:  الكافرة«.وأضاف 
جماعة اإلخوان جماعة جهادية،  وأن 
جبهة النصرة منبثقة من فكر حسن 

البنا،  مؤسس اإلخوان«.
بأن  القول  يمكن  هنا  من 
خرجت  كلها  اإلرهابية  التنظيمات 
من رحم جماعة اإلخوان المسلمين. 
و  و«القاعدة«  »داعش«  كـ 
و«التوحيد  الشريعة«  و«أنصار  النصرة«  كـ«جبهة  الجماعات  تلك  فروع 
والجهاد« و«أنصار بيت المقدس« و«الجماعة اإلسالمية« و«حركة التكفير 
والهجرة«؛ فما هي إال مسميات لجماعة واحدة هي »اإلخوان«؛ ألن أعضاء 
يشكلوا  أن  قبل  اإلخوان  بجماعة  أعضاء  كانوا  المسلحة  التنظيمات  هذه 

تنظيمات مسلحة.

** االخوان« في ليبيا«.
لم تكن ليبيا بعيدة عن مخططات جماعة »االخوان«، حيث مثلت الجارة 
الغربية لمصر مجاال لنشاط الجماعة منذ نهاية األربعينات، عندما لجأ 3 من 
إخوان مصر إىل إقليم برقة بعد تورطهم يف اغتيال رئيس الوزراء المصري 
محمد فهمي النقراشي يف 28 ديسمبر 1948،  وسعى هؤالء الحقاً إىل نشر 
إىل  تسليمهم  الوقت  ذلك  إدريس يف  األمير  أن  بعد  ليبيا،  اإلخوان يف  فكر 

المصرية. السلطات 
الجماعة  طبقت  ما  وسرعان   
حيث  ليبيا  يف  العنف  أدبيات 
من  الخامس  يف  الليبيون  استفاق 
عملية  أول  على   1954 كتوبر  أ
الليبية  اغتيال سياسي يف المملكة 
الدين  محي  الشريف  قام  عندما 
على  الرصاص  بإطالق  السنوسي 
إبراهيم  الملكية  الخاصية  ناظر 
الملك  من  المقرب  الشلحي 
قتيالً. فأرداه  له  األقرب  وصديقه 
إدريس  الملك  أصدر  الفور  وعلى 
جماعة  بموجبه  حظر  ملكياً  أمراً 
ممارسة  من  المسلمين  اإلخوان 
باتخاذ  وأمر  سياسي  نشاط  أي 
إجراءات لمراقبة ومحاصرة قياداتها 

جماعة  بين  مشتركة  نقطة  »الخالفة«  تعتبر 
ومفهوم  المتطرفة  والجماعات  ــوان«  »االخ
تحكمها  ــة  دول هي  لهم-  -وفًقا  الخالفة 
أنه  يُعتقد  خليفة  برئاسة  اإلسالمية  الشريعة 
وسلم(. عليه  اهلل  )صلى  محمد  النبي  سليل 
البنّا،   حسن  ــوان  اإلخ جماعة  مؤسس  وكان 
رفض الدول القومية التي أُنشئت بعد سقوط 
دعا  ذلك،   من  وبدًلا  العثمانية،   اإلمبراطورية 
إسالمية  خالفة  وخلق  العربية  القومية  إلى 

واحدة.
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بين  عالقة  لوجود  الليبية  وعناصرها 
يف  اإلخوانية  الجماعة  وفرع  القاتل 

ليبيا.
أن  آنذاك  الملكي  للنظام  وتبين 
إىل  تهدف  فاسدة  عقيدة  للجماعة 
الوليدة،  الدولة  مفاصل  من  التمكن 
األحزاب  إلغاء   1952 العام  يف  فقّرر 
ما  نشاطها،    وحظر  السياسية 
ومنعها  الجماعة  على  الخناق  ضيق 
حزيب  غطاء  أي  تحت  التحرك  من 
نشاطها  يف  استمرت  الجماعة  لكن 
اإلصدارات  بعض  طباعة  خالل  من 
التنظيمي  نشاطها  وواصلت 
ليبيا  لتتحول  الليبي«،   – »المصري 
سقوطها  بعد  لها  اساسي  مركز  اىل 

يف مصر.
السري  عملها  يف  الجماعة  ظلت 
اىل  الوصول  أعينها  نصب  واضعة 

أو  بيانات  أو  مواثيق  أي  إصدار  دون  عملها  تمارس  كانت  حيث  السلطة 
فكرها  وتنشر  تامة  بسرية  االجتماعات  تتم  كانت  فيما  اجتماعات  محاضر 
المشاورات  ذلك   مع  بالتزامن  تواصلت  فيما  والجامعات  المدارس  ىف 

واالتصاالت وفق العمل السري الذي اتخذته الجماعة.
توىل  الليبية  الجمهورية  قيام  وإعالن  الملكي  النظام  إسقاط  وعقب 
المالزم معمر القذايف زمام الحكم وأعلن عن تأسيس مجلس قيادة الثورة 
تنظيماً  واعتبرهم  المسلمين  اإلخوان  من  عدائًيا جماعياً  اتخذ موقفاً  الذي 
مستورداً ومتطرفاً وقلب لهم تخطيطاتهم رأًسا على عقب،   على الرغم من 
1973 ولكن يف  مشاركتهم يف الوزارات المختلفة التي ُشكلت حتى العام 
العام نفسه ُقبض على قادة اإلخوان وسرعان ما ظهروا تليفزيونيا وأعلنوا 
حركات  جميع  مراقبة  يف  الليبية  الحكومة  واستمرت  الجماعة.  حل  عن 

اإلسالم،  لضمان خلو الحياة الدينية 
خالل  من  سياسي،   بعد  أي  من 
ثقافة  وانتشار  المساجد  مراقبة 
مع  عام،   بشكل  الذاتية  المراقبة 
وأتباعهم  الدين  رجال  من  كل  بقاء 
من  اآلمنة  الخطوط  حدود  يف 
وتسارعت  المقبولة.  الممارسات 
المسلمين  اإلخوان  وارتد  األحداث 
إىل التنظيم السري مرة أخرى بينما 
كان نظرائهم ىف مصر ال يتوقفون عن 
زعزعة أمن بالدهم وتنفيذ العمليات 

اإلرهابية هنا وهناك.

الى  طريق  العنف   **
السلطة.

االخوان  جماعة  اتجهت  كالعادة 
اىل  للوصول  محاولة  يف  العنف  اىل 

قيام  وإعالن  الملكي  النظام  إسقاط  عقب 
الجمهورية الليبية تولى المالزم معمر القذافي 
قيادة  مجلس  تأسيس  عن  وأعلن  الحكم  زمام 
الثورة الذي اتخذ موقفًا عدائًيا جماعيًا من اإلخوان 
المسلمين واعتبرهم تنظيمًا مستوردًا ومتطرفًا 
وقلب لهم تخطيطاتهم رأًسا على عقب، على 
المختلفة  الوزارات  في  مشاركتهم  من  الرغم 
التي ُشكلت حتى العام 1973 ولكن في العام 
ما  وسرعان  اإلخــوان  قادة  على  ُقبض  نفسه 

ظهروا تليفزيونيا وأعلنوا عن حل الجماعة.
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الجماعة  رحم  من  وولدت  السلطة، 
التي كان من    ، المتطرفة  الحركات 
أوائلها جماعة تأسست بقيادة علي 
من  ثمانية  مع   1982 عام  العشبي 
لبثت أن فككتها األجهزة  رفاقه،  ما 
عناصرها  وقتلت  الليبية  األمنية 
استطاع   1989 عام  ويف  التسعة. 
جماعة  تشكيل  الزواوي  عوض 
الجهاد«،   »حركة  عليها  أطلق  أخرى 
العام  نفس  ويف  أيضاً  هو  فاعتقل 
محمد  وهو  أنصاره  أحد  شكل 
المهشهش الملقب بـــ »أبو سياف« 
الشهداء  حركة  يدعى«  تنظيما 

االسالمية.
الجماعة  أعلنت  ذلك  وعقب 
عن  المقاتلة  الليبية  اإلسالمية 
بعض  عادت  أن  بعد  تكوينها 
المعارك  من  الجهادية  القيادات 
ضمن ما سمي »األفغان العرب«،  سنة 1995.وقد استغل أعضاء الجماعة 
اإلرهابية جبهات القتال التي فتحت ضد السوفييت يف أفغانستان لتطوير 
مهاراتهم القتالية وتلقن استراتيجيات عسكرية ذات نطاق واسع. وقامت 
تسعينيات  يف  بليبيا  وأمنية  مدنية  مواقع  يف  مسلحة  بعمليات  الجماعة 
القوات  أن  إال  القذايف.  معمر  العقيد  نظام  إسقاط  بهدف  العشرين  القرن 
كبيرة  مجموعة  واعتقلت  عليهم،   قضت  األمن  وأجهزة  الليبية  المسلحة 

منهم.
الخديعة الخراج  اىل  اتجهت جماعة »االخوان«  المتواصل  وأمام عجزهم 
عناصر  دخل   2006 الثاين  تشرين  نوفمبر/  فمنذ  السجون  من  عناصرها 
الجماعة المسجونين يف ليبيا يف حوار مع الحكومة الليبية ترعاه مؤسسة 
وبرعاية  القذايف  العقيد معمر  نجل  اإلسالم  برئاسة سيف  للتنمية  القذايف 
هي  ليبية  أمنية  أجهزة  ثالثة 
واألمن  العسكرية  االستخبارات 
ويف  الداخلي.  واألمن  الخارجي 
الجماعة  زعماء  قام    ،2009 العام 
الليبية،  األمر  بتقديم اعتذار للدولة 
سراحهم.  إطالق  إىل  أدى  الذي 
تأسيس  الجماعة  أعضاء  واختار 
وبديل،  سموه  إطار سياسي جديد 
»الحركة اإلسالمية الليبية للتغيير«،  
يوم  تأسيسي  بيان  يف  عنه  وأعلنوا 

15 فبراير/شباط 2011.
الوهمية  الجماعة  مراجعات 
اندالع  مع  تالشت  ما  سرعان 
سارع  حيث   ،2011 فبراير  أحداث 
الغرب  مع  التحالف  اىل  االخوان 
الليبي  النظام  اسقاط  بهدف 
المقدمة  يف  عناصرهم  وظهرت 

»االخوان«  جماعة  اتجهت  المتواصل  عجزها  أمام 
فمنذ  السجون  من  عناصرها  الخراج  الخديعة  الى 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 دخل عناصر الجماعة 
المسجونين في ليبيا في حوار مع الحكومة الليبية 
سيف  برئاسة  للتنمية  القذافي  مؤسسة  ترعاه 
اإلسالم نجل العقيد معمر القذافي وبرعاية ثالثة 
العسكرية  االستخبارات  هي  ليبية  أمنية  أجهزة 
العام  وفي  الداخلي.  واألمن  الخارجي  واألمن 
2009،  قام زعماء الجماعة بتقديم اعتذار للدولة 

الليبية،  األمر الذي أدى إلى إطالق سراحهم.
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األثناء،   الناتو.ويف  طيران  غطاء  تحت 
أن  تماما  الراحل،  مدركا  العقيد  كان 
الهدف الرئيسي لتلك الجماعات هو 
إليها  والوصول  السياسية  السلطة 
على  الهيمنة  لفرض  السالح  بقوة 

نطاق واسع ومدة طويلة.
القذايف،  معمر  نظام  سقوط  وبعد 
مارس   5 يف  اإلخوان  جماعة  شكلت 
باسم  سياسًيا  حزبًا     ،2012
انقسمت  فيما  والبناء«،  »العدالة 
على  المقاتلة  الليبية  الجماعة 
بلحاج  الحكيم  عبد  كون  إذ  نفسها،  
بأي مقعد  يفز  لم  الذي  الوطن  حزب 
أخرى  مجموعة  وكونت  المؤتمر.  يف 
الوسط،   األمة  حزب  الجماعة  من 
بقيادة سامي الساعدي الذي حصل 
على مقعد واحد،  شغله عبد الوهاب 

األصالة  حزب  السلفية  الجماعات  كونت  الليبي.  يحيى  أبو  شقيق  القايد 
بأي  يفز  ولم  السباعي،   علي  قاده  اإلفتاء،   دار  من  المقرب  والمعاصرة 
يف  عدة  بكتائب  المقاتلة  الجماعة  مجموعات  بعض  ارتبطت  فيما  تمثيل. 

طرابلس وبنغازي.
وبالرغم من تسترهم خلف مسميات حزبية فان »االخوان« لم يجدوا يف 
البالد.ومثلت خسارتهم يف  السيطرة على  التي تمكنهم من  الحاضنة  ليبيا 
انتخابات 2014 ضربة قوية ألجنداتهم المشبوهة رغم اإلمكانات المرصودة 
أنيابهم  عن  مجددا  للتكشير  بهم  دفع  ما  وهو   وأمنيا،  وماليا  إعالميا  لهم 
قبل  من  المعلنة  األهلية  الحرب  خالل  من  العنف  سالح  اىل  والعودة 
مليشيات »فجر ليبيا«،   والتي أدت إىل ترحيل البرلمان إىل مدينة طبرق 

يف شرق البالد.

** الخالفة: حلم يجمع »االخوان« والجماعات االرهابية.
والجماعات  »االخوان«  جماعة  بين  مشتركة  نقطة  »الخالفة«  تعتبر 

-وفًقا  الخالفة  ومفهوم  المتطرفة 
الشريعة  تحكمها  دولة  هي  لهم- 
ُيعتقد  خليفة  برئاسة  اإلسالمية 
هللا  )صلى  محمد  النبي  سليل  أنه 
جماعة  مؤسس  وسلم(.وكان  عليه 
الدول  رفض  البّنا،   حسن  اإلخوان 
سقوط  بعد  أُنشئت  التي  القومية 
من  وبداًل  العثمانية،   اإلمبراطورية 
العربية  القومية  إىل  دعا  ذلك،  

وخلق خالفة إسالمية واحدة.
مع  »االخوان«  جماعة  وتختلف 
طريقة  يف  الجهادية  الجماعات 
تعتمد  حيث  الخالفة،  اىل  الوصول 
والتبشير  الدعوة  على  الجماعة 
ونشر أفكارها للتغلغل يف المجتمع 

تختلف جماعة »االخوان« مع الجماعات الجهادية 
في طريقة الوصول الى الخالفة، حيث تعتمد 
أفكارها  ونشر  والتبشير  الدعوة  على  الجماعة 
للتغلغل في المجتمع وكسب حاضنة شعبية 
السلطة  الى  الوصول  من  تمكنها  واسعة 
حين   ،2012 عام  مصر  انتخابات  في   حدث  كما 
من  المسلمين  ــوان  اإلخ جماعة  استفادت 
االجتماعية  ونشاطاتها  المجتع  في  تغلغلها 

طيلة عقود للفوز برئاسة مصر.
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واسعة  شعبية  حاضنة  وكسب 
تمكنها من الوصول اىل السلطة كما 
حدث يف  انتخابات مصر عام 2012، 
اإلخوان  جماعة  استفادت  حين 
المجتع  يف  تغلغلها  من  المسلمين 
عقود  طيلة  االجتماعية  ونشاطاتها 

للفوز برئاسة مصر.
الجماعات  تتجه  المقابل  ويف 
المسلح  العمل  اىل  الجهادية 
حرب  يف  دخل  القاعدة  فتنظيم 
تحت  وأمريكا  الغرب  مع  مفتوحة 
اإلسالمية  األراضي  حماية  عنوان 
الجديدة  الصليبية  »الحملة  من 
الدول  ضد  أمريكا  تقودها  التي 
تنظيم  اختصر  فيما  اإلسالمية«، 
يف  اعالنه  عبر  الطريق  »داعش« 
»الخالفة«  قيام  عن   2014 يونيو 
سورية  أراضي  على  سيطرته  بعد 
األمنية  األوضاع  مستغال  وعراقية 

التي شهدتها المنطقة.
تنفي  ال  الخالفات  هذه  لكن 
»االخوان«  توحد  امكانية 
وأظهرت  المشترك،  الخالفة  هدف  اىل  للوصول  االرهابية  والتنظيمات 
2016،  أن  يناير  وثيقة سرية مسربة ناقشتها صحيفة الشرق األوسط يف 
»داعش والقاعدة واإلخوان« يناقشون تشكيل مجلس شورى مشترك يف 
ليبيا؛ ألن المجموعات تريد إرسال رسالة معارضة مشتركة من اإلسالميين 
ليبيا  اإلخوان يف  أعضاء  وأن  الليبية،   الوطنية  الوحدة  إىل حكومة  الليبيين 
لتنظيمي  التابعة  التدريب  معسكرات  إىل  لالنضمام  يومية؛  رواتب  تلقوا 

»داعش« و«القاعدة«.
ويمكن لالخوان التحالف مع أي كان للوصول اىل السلطة، فمؤخرا، قال 
الرئيس التركي،  رجب طيب أردوغان،  إن األتراك اليوم موجودون بسوريا 
القديمة  جغرافيتهم  يف  وليبيا 
العثمانيين،   األجداد  إلرث  احتراما 
اإلمبراطورية  بـ«وريث  بالده  واصفا 
أمام  كلمته  يف  العثمانية«.وأشار،  
21-( بإسطنبول  آريت  يت  منتدى 
الجاري(  األول  كتوبر/تشرين  أ  22
سعيه  إىل  إخواين،   حشد  بحضور 
القديم  بـ«المجد  وصفه  ما  إلحياء 

لألتراك.
»االخوان«  جماعة  وتتحالف 
الذي  أردوغان  نظام  مع  ليبيا  يف 
الدعم  بتقديم  جهده  قصارى  يبذل 
واللوجستي  والعسكري  السياسي 
الموالية  والمليشيات  للجماعة 
طرابلس  يف  السلطة  يف  للبقاء  لها 

2011، سعت تركيا في اطار سياسة  العام  منذ 
الفوضى  حالة  استغالل  التوسعية  أردوغــان 
التي عصفت بعدة دول عربية لدعم الجماعات 
على  للسيطرة  ذراعها  لتكون  لها  الموالية 
التموضع  العادة  أنقرة  الدول.وتحركت  هذه 
في الساحة الليبية بما يضمن استمرار نفوذها 
في  مصالحها  على  الحفاظ  بهدف  البالد  في 
مستقبل  رسم  في  والمشاركة  الليبية  السوق 

المنطقة بصفة عامة
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األشهر  سقوطها.وخالل  ومنع 
مليشيات  إىل  أنقرة  قدمت  األخيرة،  
األسلحة  أنواعا مختلفة من  طرابلس 
طيار(  بدون  والطائرات  )الدبابات 
المعركة  يف  وذلك  األتراك،  تديرها 

ضد الجيش الوطني الليبي.
تركيا  سعت   ،2011 العام  ومنذ   
التوسعية  أردوغان  سياسة  اطار  يف 
استغالل حالة الفوضى التي عصفت 
الجماعات  لدعم  عربية  دول  بعدة 
للسيطرة  ذراعها  لتكون  لها  الموالية 
أنقرة  الدول.وتحركت  هذه  على 
الليبية  الساحة  يف  التموضع  العادة 
البالد  نفوذها يف  استمرار  يضمن  بما 
يف  مصالحها  على  الحفاظ  بهدف 
رسم  يف  والمشاركة  الليبية  السوق 
عامة.ومثل  بصفة  المنطقة  مستقبل 
رأسها  وعلى  السياسي  االسالم  تيار 
والمليشيات  »االخوان«  جماعة 
يف  التخريبية  أنقرة  ذراع  لها  الموالية 

ليبيا ووسيلتها لنهب ثروات البالد وتدعيم مصالحها فيه.
ويؤكد العديد من المراقبين أن هدف الجماعات اإلسالمية، هو الوصول 
إيل السلطة بأي طريقة لفرض فكر معين،  مستغلة شعارات دينية لسهولة 
استنباطها تبني مقوالتها ألنها مبهمة وغير واضحة وال تحوي نظاما محددا 
يترك الباب مفتوحا أمام أهواء قياداتها الكبيرة. وهو ما عكسه التحالف بين 
إسالمية  مقاتلة  ومجموعات  المقاتلة  الليبية  اإلسالمية  والجماعة  اإلخوان 
أخرى مع الناتو إلسقاط النظام الليبي، رغم أن شعارهم دائما هو محاربة 

الغربية. المصالح 
ومثلما فشلوا يف مصر يؤكد مراقبون أن »االخوان« يف ليبيا لن ينجحوا يف فرض 
الشعب  لدى  مكشوفة  مخططاتهم  كل  باتت  حيث  أجنداتهم،  وتمرير  أدبياتهم 

ال  الجماع  هذه  أن  أدرك  الذي  الليبي 
تحاول إال السيطرة على الحكم وتنفيذ 
المنطقة. يف  التخريبي  مشروعها 
تحركات  الليبية  المدن  وشهدت 
يناير  ففي  االخوان،  جماعة  ضد  عديدة 
الليبيين  عشرات  تظاهر  الماضي، 
العاصمة  وسط  الجزائر،   بميدان 
وصفوه  ما  ضد  طرابلس،   الليبية 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  بسيطرة 
على مفاصل الدولة.ورفع المتظاهرون 
يف  »اإلخوان«  تغلغل  ترفض  الفتات 
مؤسسات الدولة،  إضافة إىل تحميلهم 
واالقتتال  بالفتنة  سّموه  ما  مسؤولية 
يف  المتجمهرون  البالد.وأشار  يف 
لحكم  التنازيل  العد  بدء  إىل  شعاراتهم 

»اإلخوان« يف البالد.

للوصول  كان  أي  مع  التحالف  لالخوان  يمكن 
التركي،   الرئيس  قال  فمؤخرا،  السلطة،  الى 
رجب طيب أردوغان،  إن األتراك اليوم موجودون 
القديمة  جغرافيتهم  في  وليبيا  بسوريا 
بالده  واصفا  العثمانيين،   األجداد  إلرث  احتراما 
في  العثمانية«.وأشار،  اإلمبراطورية  بـ«وريث 
-21( بإسطنبول  آرتي  تي  منتدى  أمام  كلمته 
حشد  بحضور  الجاري(  األول  أكتوبر/تشرين   22
إخواني،  إلى سعيه إلحياء ما وصفه بـ«المجد 

القديم لألتراك.
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تاريخ من مهادنة الغزاة..

كيف ينظر اإلخوان
لفكرة الوطن؟ 

شريف الزيتوين

مأزق اإلسالم السياسي وعلى رأسه جماعة اإلخوان المسلمين، أنه وجد 
نفسه يف صدام مع فكرة الدولة الوطنية، يؤمن بشمولّية الدين بما هو »دين 
ودولة، وسيف وقرآن. والوطنية حدودها أرض اإلسالم والقومية تحدها تعاليم 
اإلسالم«، كما ورد يف رسائل مؤسس الجماعة حسن البنا العشرين، حيث 
الوطنية فكرة غير حسنة، وهي وهم خاطئ وخطر على الشعوب  يرى أن 
الشرقية، فاإلخوان بما هم العنوان األبرز يف خارطة اإلسالميين يعتبرون أن 
الوطنية تتحدد بالعقيدة بما يعني تغييب عنصري األرض والجغرافيا اللذْين 

حددتهما المفاهيم السياسية الحديثة.
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يف رسائل حسن البنا، يظهر الخالف 
يقول  حيث  الدولة،  بمفهوم  عالقة  يف 
إن »وجه الخالف بيننا وبينهم )أنصار 
حدود  نعتبر  أننا  هو  القطرية(،  الدولة 
يعتبرونها  وهم  بالعقيدة،  الوطنية 
بالتخوم األرضية، والحدود الجغرافية، 
إله  »ال  يقول  مسلم  فيها  بقعة  فكل 
إال هللا محمد رسول هللا« وطن عندنا 
واإلخالص  وحبه،  وقداسته  حرمته  له 
ودعاة  خيره،  سبيل  ىف  والجهاد  له، 
إال  يعنيهم  فال  كذلك  ليسوا  الوطنية 
أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من 

رقعة األرض«.
من هذا المنطلق نفهم أن مرجعيات 
خالل  تبنت  المسلمين  اإلخوان 
على  التمّرد  فكرة  التأسيس،  لحظات 
الدولة بما هي حدود وقوانين  مفهوم 
هالمي  آخر  مفهوم  إىل  ودساتير، 
عملية  إطار  يف  الدين  إقحام  فيه  يتم 
التأثير على مجتمعات لم تبلغ وقتها، 
من  يمكنها  وعيا  الحايل،  وقتنا  وحتى 
الذي  السياسي  الواقع  استيعاب 
والتي  الوطنّية  الدولة  فيه  تأسست 

خلقتها  التي  الجديدة  الهوية  من  نوعا  الماضي  القرن  بداية  منذ  أصبحت 
بدورها  التي  االستعمار  ظروف  وأيضا  للدولة  التدريجي  التشكل  ظروف 
التي شهدتها  التقسيم  عملية  إطار  التشكل يف  من  الدور  ذلك  ساهمت يف 
محاولة  أنها  على  ُتفهم  قد  زمنها  يف  الفكرة  تلك  تحديدا.  العربّية  المنطقة 
انهيار  ظروف  يف  الزمن  من  عقد  قبل  سقطت  التي  الخالفة  فكرة  استرداد 
التي  التحوالت  تراعي  جديدة  بصيغ  استرداد  لكنه  المستويات،  كل  على 

المنطقة. عاشتها 
الجّنة،  إىل  تقود  التي  االسالمية  الدولة  هي  اإلخوانية،  الرؤية  وفق  الدولة 
كلهم  مسلمون  بها  كيانات  إال  هي  ما  عندهم  الحالية  األقطار  أن  يعني  بما 
يتلقى يف  الذي  العام  المرشد  لرأي  باالنضباط  وملزمون  ببعضهم  مرتبطون 
نواحيه  تأخذ اإلسالم من جميع  الفروع وهي فروع  الوالء من كل  بْيعة  ذلك 
ساعيًة لتطبيقه يف واقع الناس، وإقامة دولٍة على مبادئه وتشريعاته. وعلى 
الرغم من تصديرهم لمواقف لّينة حول االرتباط بالدولة القطرية بما هي فضاء 

حياتهم وتحّركهم، إال أن هذا االرتباط 
لقوانينها  بالضرورة منضبطا  ال يكون 
بل  رؤاهم،  مع  تتوافق  ال  كانت  إذا 
بعض  محاولة  هناك  ذلك،  من  كثر  أ
عالقة  يف  مواقفها  تعديل  الفروع 
التعامل  يبقى  لكن  محّلي،  هو  بما 
أنه  ترى  التي  التقّية  من  بنوع  معها 
على  المفروض  الواقع  قبول  يجب 
الجماعة فرضا مع اإليمان بأن فرض 
الدولة الدينية ما هو إال مسألة وقت.

جماعة  رأسه  وعلى  السياسي  اإلسالم  مأزق 
صدام  في  نفسه  وجد  أنه  المسلمين،  اإلخوان 
مع فكرة الدولة الوطنية، يؤمن بشموليّة الدين 
والوطنية  وقرآن.  وسيف  ودولة،  »دين  هو  بما 
تعاليم  تحدها  والقومية  اإلسالم  أرض  حدودها 

اإلسالم«.
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حديث  هناك  يكون  عندما  دائما 
يكون هناك  المسلمين،  اإلخوان  عن 
ارتباط  هو  بما  الخارج  عن  حديث 
فالتنظيم  التأسيس.  لحظة  منذ 
التركيبات  أهم  أحد  هو  بما  العالمي 
كثرها انضباطا تنظيميا  السياسية وأ
يرتمي  كان  العربية،  المنطقة  يف 
يف  تأثيرا  األكثر  القوى  أحضان  يف 
العالم، وخاصة بريطانيا التي تأسس 
يف  رعايتها  تحت  مصر  يف  التنظيم 
الجدل  تثير  مازالت  خطط  إطار 
صحفية  شهادات  ففي  اليوم.  إىل 
العالقة  عن   ،2016 أغسطس  يف 
القيادي  قال  ببريطانيا،  الجماعة 
السعد  أبو  طارق  السابق  اإلخواين 
واإلخوان  لندن  بين  »العالقة  إن 
البنا  حسن  نفسه  المؤسس  قدم  من  وقديمة  وثيقة  عالقة  هي  المسلمين 
الذي كانت تلحقه دائما شبهة ارتباط بالمخابرات البريطانية رغم نفيه لذلك. 
وأضاف أن البنا اعترف بنفسه يف كتابه »مذكرات الدعوة والداعية« بحصوله 
دعم  »على  التأسيس  لحظة  خالل 
السويس  قناة  هيئة  من  مايل 
الفرنسية  للحكومتين  المملوكة 
جنيه  خمسمائة  بلغ  والبريطانية 
مسجد  بناء  يف  كمساهمة  مصري 

اإلخوان بمدينة اإلسماعيلية«.
ويف مقال موّسع بموقع »المرجع« 
–باريس«  »سيمو  مركز  عن  الصادر 
حول العالقات البرطانية باألصوليين، 
قضايا  يف  المتخصص  الكاتب  قال 
إنها  المسّلمي  حامد  اإلرهاب 
الحرب  أثناء  الطرفين  بين  تواصلت 
االنجليز  كان  حيث  الثانية   العالمية 
وبعض  اإلخوان  جماعة  يمّولون 
اإلسالمية  والجماعات  الروابط 
نفس  ويف  لمساندتها«.  اآلخرى 
خالل  من  المسلمي  ذكر  المقال 
السريّة،  عنها  رفعت  بريطانية  وثائق 
يف  اجتماع  عقد   1942 مايو   18 »يف 
عثمان  أمين  مع  البريطانية  السفارة 
ونوقشت  مصر  وزراء  رئيس  باشا 
اتفقا على  اإلخوان وفيه  العالقة مع 
سًرا  المصرية  الحكومة  تتوىل  أن 
هذا  يف  ستحتاج  وأنها  اإلخوان  دعم 

الدعم البريطاين«.
العالمي  التنظيم  ارتباط  يكن  لم 
كير  بوا يف  منحصرا  بالخارج  لإلخوان 

الوطنية  أن  البنا  حسن  اإلخوان  مؤسس  يرى 
وخطر  خاطئ  وهم  وهي  حسنة،  غير  فكرة 
هم  بما  فاإلخوان  الشرقية،  الشعوب  على 
يعتبرون  اإلسالميين  خارطة  في  األبرز  العنوان 
تغييب  يعني  بما  بالعقيدة  تتحدد  الوطنية  أن 
حددتهما  اللذْين  والجغرافيا  األرض  عنصري 

المفاهيم السياسية الحديثة.
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التأسيس، بل اقترنت كل الفترات بقوى خارجّية، كانت 
أنظمة  مع  العداوة  إطار  يف  لهم،  المستقبل  حكم  يف 
الدول التي يعيشون فيها، وهو صراع تاريخي معروف 

ال  حقبة  كل  على  التشويش  على  التنظيم  إصرار  سببه 
النظام  الحكم، وهذا كان منذ الصراع مع  يجدون لهم فيها مكانا يف 

الناصري يف مصر يف خمسينات وستينات القرن الماضي حين اختار اإلخوان 
التنسيق مع االنجليز الذين يرون يف قائد ثورة يوليو عدوا مهددا لمصالحهم 

يف مصر والمنطقة.
تواصل ارتباط اإلخوان بالخارج خالل العقود الماضية، وكانت بعض الدول 
تلك  فكانت  معها.  اختلفوا  التي  األنظمة  من  لهم  وحامية  رئيسية،  حاضنة 
ثرواتهم،  فيها  وكونوا  على جنسياتها  تحصلوا  كثر من مالجئ حيث  أ الدول 
كز بحوث خاصة بهم. بل األكثر شكلوا مكاتب أقرب إىل منّصات  وأسسوا مرا
لقصف دولهم إعالميا ثم يف مرحلة الحقة حتى المساعدة يف نشر الفوضى 
مثلما حصل بداية العشرية األخيرة يف ليبيا، حيث كانت بعض الدول قواعد 
قصف إعالمي وحتى عسكري إىل لحظة إسقاط النظام استنادا إىل فتاوى 

رأسهم  وعلى  الجماعة  شيوخ  من 
علي الصاليّب ويوسف القرضاوي.

إخوان  عن  الصادرة  المواقف  أهم 
 ،2011 فبراير  حرب  بداية  يف  ليبيا 
الصاليب.  علي  القيادي  من  كانت 
من  مواقفه  يف  تأرجح  الذي  الرجل 
والتأييد  عداء  بين  القّذايف  نظام 
يف  انخرط  الفترات،  تعاقب  حسب 
بوقا  أصبح  أن  إىل  األحداث  تلك 
رسمّيا  ومتحدثا  قطر  لدولة  صريحا 
باسم مواقفها من نظام القذايف حيث 
أصدر يف تلك األحداث فتوى الخروج 
وليا  أصبح  أنه  معتبرا  الحاكم،  عن 
رأيه  يف  ليبيا  وتحولت  شرعي،  غير 
إىل »كيان غير شرعي يجوز الخروج 

اإلخوان  عن  حديث  هناك  يكون  عندما  دائما 
بما  الخارج  عن  حديث  هناك  يكون  المسلمين، 
فالتنظيم  التأسيس.  لحظة  منذ  ارتباط  هو 
العالمي بما هو أحد أهم التركيبات السياسية 
المنطقة  في  تنظيميا  انضباطا  وأكثرها 
األكثر  القوى  أحضان  في  يرتمي  كان  العربية، 
تأثيرا في العالم، وخاصة بريطانيا التي تأسس 
التنظيم في مصر تحت رعايتها في إطار خطط 

مازالت تثير الجدل إلى اليوم.
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السالح«.  بقوة  عليه 
إىل  مستندة  فتاوى  وهي 
اإلخواين  الّداعية  تصريحات 
مصرية  أصول  من  القطري 
برر  حينما  القرضاوي،  يوسف 
التدّخل الغريب يف ليبيا وإسقاط 
من  حالة  يف  وإدخالها  نظامها 

الفوضى.
ولم يتوقف إخوان ليبيا عند لحظة 
ذلك  بعد  بل قوت شوكتهم   ،2011
الحليفين  من  الكبير  الدعم  بفضل 
كانتا  اللتين  وقطر  تركيا  الرئيسيين 
ليبي،  إخواين  لكل  دائمين  مزارين 
والسالح،  المال  منهما  يتلقى 
األخيرة  طرابلس  معركة  يف  آخرها 
إنها  يرون  التي  الليبي  الجيش  ضد 
حيث  ليبيا،  يف  وجودهم  يف  حاسمة 
الرئيسية  ُيعتبر اإلخوان قوة اإلسناد 
ومن  طرابلس  يف  السراج  لحكومة 
يف  أنقرة  مع  التنسيق  يتم  خاللهم 
يف  الدوحة  ومع  السالح  استقبال 
تتهمهما  اليوم  وإىل  بالمال،  عالقة 
ليبيا  يف  الفوضى  ببث  كثيرة  أطراف 
عن  الكاملة  المسؤولية  وتحملهما 

دعم المليشيات المسلحة 

أهم المواقف 
عن  الصادرة 

ليبيا  ــوان  ــ إخ
 ،2011 فبراير  حرب  بداية  في 

الصالبي.  علي  القيادي  من  كانت 
نظام  من  مواقفه  في  تأرجح  الــذي  الرجل 
تعاقب  حسب  والتأييد  عداء  بين  القّذافي 
الفترات، انخرط في تلك األحداث إلى أن أصبح 
باسم  رسميّا  ومتحدثا  قطر  لدولة  صريحا  بوقا 
في  أصدر  حيث  القذافي  نظام  من  مواقفها 

تلك األحداث فتوى الخروج عن الحاكم.
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تاريخ زاخر بمعارك المناولة..

إخوان ليبيا في خدمة كل 
المشاريع المضادة للوطن 

رامي التلغ

تدور  التي  والتنظيمات  الليبية  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تلعب 
عقود  عقب  أنه  ذلك  السياسي  المشهد  يف  كبيراً  دوراً  فلكها  يف 
من العمل السري،  وصلت جماعة اإلخوان المسلمون الليبية إىل 
المشهد السياسي إثر إسقاط نظام العقيد الراحل معّمر القذايف 
حزب  صلب  مهيكال  ليبيا  يف  اإلخوان  تنظيم  فرع  أصبح  حيث 

»العدالة و البناء«.
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وقد   .1949 عام  ليبيا  يف  المسلمين  اإلخوان  جماعة  لـ  ظهور  أول  وكان 
أسس رجل الدين المصري عز الدين ابراهيم مصطفى وآخرون فرع جماعة 
إدريس  السابق  الليبي  الملك  ليبيا،  حيث منحهم  المسلمين يف  اإلخوان 

مالذاً آمناً بعد هروبهم من مصر.
ويف أواسط ستينات القرن الماضي بدأ التنظيم السري لجماعة اإلخوان 
نشاطه يف بنغازي برئاسة الشيخ فاتح أحواص. كما بدأت تنظيمات أخرى 
سري  وبشكل  طرابلس  العاصمة  يف  نشاطها  بممارسة  للتنظيم  تابعة 
أيضاً. ورغم أن أياً من أعضاء الجماعة لم يتم اعتقاله يف تلك الفترة إالّ أن 

نشاطاتهم كانت تخضع لمراقبة أجهزة األمن الليبية.
عام  الفاتح  ثورة  قيام  وعقب 
إدريس  الملك  وخلع    ،1969
الجمهورية  وإعالن  السنوسي،  
الليبية،  توىل معمر القذايف الحكم،  
عدائًيا من »اإلخوان«  واتخذ موقفاً 
على  رأًسا  تخطيطهم  لهم  وقلب 
مشاركتهم  من  الرغم  على  عقب،  
التي ُشكلت  المختلفة  الوزارات  يف 
العام  ولكن يف    ،1973 العام  حتى 
اإلخوان  قادة  على  قبض  نفسه،  
تليفزيونيا  ظهروا  ما  وسرعان 

وأعلنوا عن حل الجماعة.
الليبي  النظام  لوعي  نتيجة 
حظر  تم  فقد  التنظيم  هذا  بخطورة 
لذلك  الحكم  توليه  منذ  نشاطه 
خارج  غالبا  سرية  أنشطته  كانت 
بربط  قيادته  قامت  أين  ليبيا 
عالقات متينة بعدة دوائر يف الدول 

التدّخل  إلى  اإلخواُن  سعى  األولى،   األيّام  منذ 
الخارجّي،  محاولين إسقاَط القّذافي والوصوَل 
إلى الحكم بأسرع وقت وأقّل تكلفة. إذ طلب 
والمصرّي  التونسّي  الجيشين  من  ــواُن  اإلخ
انــدالع  على  أسبوع  من  ــّل  أق بعد  التدّخَل 
مدينة  على  الحصار  تنامي  ومع  االنتفاضة. 
دفع  الغرب،   في  اإلسالميين  معقِل  مصراته،  
اإلخواُن نحو تدّخل تركّي بحجة األصول التركيّة 

ألهل مصراته.
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مشاركة  يف  ساهم  مما  الغربية 
التنظيم يف عملية إسقاط القذايف 

بمعية القوى الدولية.
بليبيا،    2011 أحداث  إندالع  مع 
ويف خطبة شهيرة بمدينة بنغازي،  
الشيخ  اإلخوان،   قادة  أحُد 
أعلى  من  كان  المبروك،   ونيس 
بحلف  الناتو  يشبه  المنابر  أحد 
إىل  الناتو  دعوة  مبررار  الفضول 

التدّخل يف ليبيا. 
بديهي  هو  كما  فالتدّخل 
أي  عن  العفوية  الصبغَة  ينزع 
على  الباب  فتح  شعبي،   حراك 
إقليمّية  قوى  أمام  مصراعيه 
سببْت  داخلية  أياد  ذاِت  ودولّية 
يف  البالد  أدخل  كبيرا،   تشرذًما 
منذ  تشهده  الذي  التناحر  دّوامة 

سقوط القّذايف.
منذ األيّام األوىل،  سعى اإلخواُن 
محاولين  الخارجّي،   التدّخل  إىل 
إىل  والوصوَل  القّذايف  إسقاَط 
تكلفة.  وأقّل  وقت  بأسرع  الحكم 

أقّل من  بعد  التدّخَل  والمصرّي  التونسّي  الجيشين  اإلخواُن من  إذ طلب 
مصراته،   مدينة  على  الحصار  تنامي  ومع  االنتفاضة.  اندالع  على  أسبوع 
معقِل اإلسالميين يف الغرب،  دفع اإلخواُن نحو تدّخل تركّي بحجة األصول 

التركّية ألهل مصراته.
 كما لم يتوّقف المجلُس الوطنّي االنتقايلّ واإلخوان عن الدعوة إىل تدّخل 
دويلّ،  حتى وصلْت قوات الجيش الليبي إىل مشارف بنغازي،  فصدر قراُر 
 19 الناتو يف  1973 تحت الفصل السابع،  وبدأ قصُف  مجلس األمن رقم 

مارس 2011.
والقتل،   العنف  تحّض على  وخارجها  ليبيا  كثيرة يف  فتاوى  وقد صدرْت 

لعل أشهَرها فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بقتل القذايف.
يف ذات اإلطار، كاميرا قناة الجزيرة،  المقّربة من اإلخوان،  لم تغب لحظة 
طرابلس،   بتحرير  أسموه  ما  بلحاج  خالله  أعلن  الذي  االستعراض،   لنقل 

ونّصب نفَسه رئيًسا لما سّماه المجلس العسكرّي يف طرابلس.
وازنة،   ليبّية  شخصيات  وكشفْت 
يف  المسؤولّية  موقع  يف  كانت 
إغراق  عن  المعارضة،   صفوف 
بالسالح  اإلسالمّية  الكتائب 
تمّثل  تّيارات  تحكمها  دول  من 
كقطر  السياسي،   اإلسالم  مشروَع 

والسودان وتركيا.
جبريل،   محمود  الوزراء،   رئيُس   
المبكّر  القطرّي  الدعم  عن  تحّدث 
والال محدود للمتمردين اإلسالميين 
)بل إّن فرنسا أبدت اعتراضها على 
لبلحاج  المنفصل  القطرّي  التمويل 
مسؤولون  اإلسالمّية(.  والكتائب 

هذا  بخطورة  الليبي  النظام  لوعي  نتيجة 
التنظيم فقد تم حظر نشاطه منذ توليه الحكم 
لذلك كانت أنشطته سرية غالبا خارج ليبيا أين 
دوائر  بعدة  متينة  عالقات  بربط  قيادته  قامت 
مشاركة  في  ساهم  مما  الغربية  الدول  في 
بمعية  القذافي  إسقاط  عملية  في  التنظيم 

القوى الدولية.
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عن  كشفوا  االنتقايلّ  المجلس  يف 
اإلسالمّية  الكتائب  لتخزين  رصدهم 
للسالح يف وقت مبكّر من األحداث،  
وعدم استخدامه يف مواجهة الجيش 

الليبي النظامي خالل المعارك.
ومنها  تكّشفْت،   أخرى  أدوار 
دّفة  توجيه  يف  الصاليب  علي  دوُر 
القطريّة  العسكريّة  المساعدات 
اإلسالمّية،  خصوًصا  الجماعات  إىل 
أّن شقيَقه،  إسماعيل،  يقود كتيبة 
كثر  أ إحدى  السحايت،   هللا  راف 
أما  تطرًفا.  اإلسالمّية  الميليشيات 
إصرار قطر والكتائب اإلسالمّية على 
فيؤكّد  الميليشيات،   سلطة  بقاء 
ليبيا،   للسيطرة على  المبكّر  اإلعداَد 
يف  القوة  إىل  االحتكام  خيار  ووْضَع 

الحسبان.
لمحمود  صحفية  تصريحات  ويف 
الحثيث  قطر  سعي  كشف  جبريل 
قائدا  بلحاج  تنصيب  إىل  حينذاك 
تحرير  عملّية  قيادة  إىل  ببلحاج  قطر  دفعت  جبريل،   فبحسب  للثوار؛ 
حتى  عّدة  مرات  العملّية  موعَد  أّجلت  ثم  باألسلحة،   وزودته  طرابلس،  

يتسنى له تنظيم قواته.
  ، المسلمين  اإلخوان  والسودان  وقطر  تركيا  من  كل  تدعم  ذلك،   من 
بكل مليشياتها العسكرية بالمال والسالح،  حيث توفر السودان ترانزيت 
للنقل.  يف حين شاركت قطر عسكريًا يف قصف قوات الجيش الليبي مع 

الغرب وقدمت الدعم المايل والعسكري لحكومة طرابلس.
 أما تركيا فدعمت حزب العدالة والبناء الليبي الذراع السياسية لجماعة 
ليبيا حيث اعترفت تركيا بحكومة طرابلس وعينت  اإلخوان المسلمين يف 
يف سبتمبر 2014،  مبعوثًا خاًصا يف ليبيا،  وأصبح أول مبعوث يلتقي علًنا 

بالسلطات غير المعترف بها دولًيا يف طرابلس.
باستئناف  التركية  الجوية  الخطوط  شركة  لرحالت  تركيا  سمحت  أيضا 
سبتمبر  يف  مصراتة  إىل  الطيران 
للحكومة  دعمها  عن  فضاًل   .2014
التقارير  ظهرت  حيث  عسكريا 
المتنامي  التركي  بالدور  المتعلقة 
منذ يناير 2013،  عندما كشفت عن 
تركيا  من  صادرة  أسلحة  شحنات 

باتجاه ليبيا يف مناسبات متكررة.
  ،2011 العام  منذ  ليبيا  عاشت 
األصعدة  جميع  على  صعبا  وضعا 
جراء  واقتصاديا  وعسكريا  سياسيا 

التدخل الغريب أسقط النظام.
ولكن األسوأ من ذلك كان سقوط 
البالد ضحية لالرهاب الذي استغل 
لنفسه  ليؤسس  الفوضى  تلك 
ليبيا  لتتحول  البالد  يف  قدم  موطئ 
جحيم  اىل  الضروف  تلك  ظل  يف 

التدّخل  إلى  اإلخواُن  سعى  األولى،   األيّام  منذ 
الخارجّي،  محاولين إسقاَط القّذافي والوصوَل 
إلى الحكم بأسرع وقت وأقّل تكلفة. إذ طلب 
والمصرّي  التونسّي  الجيشين  من  ــواُن  اإلخ
انــدالع  على  أسبوع  من  ــّل  أق بعد  التدّخَل 
مدينة  على  الحصار  تنامي  ومع  االنتفاضة. 
دفع  الغرب،   في  اإلسالميين  معقِل  مصراته،  
اإلخواُن نحو تدّخل تركّي بحجة األصول التركيّة 

ألهل مصراتة.
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يخشاه  وخطراً    أهلها  يعيشه 
تيار االسالم  لم تمنع  جيرانها.مآسي 
جماعة  رأسهة  وعلى  السياسي 
»االخوان« من المطالبة باعادة تكرار 

التدخل الغريب يف ليبيا.
لصد  االخوان  محاوالت  وتعددت 
مع  التحالف  فمن  الليبي  الجيش 
االرهابية  والعناصر  المليشيات 
بتجنيد  مرورا  دوليا،  والمطلوبين 
اىل  وصوال  والمهاجرين  المرتزقة 
والقطري. التركي  الدعم  استجداء 
مؤخرا  الليبي  الجيش  ضربات  لكن 
تقهقر  مقابل  الميداين  وتقدمه 
اىل  »االخوان«  دفع  المليشيات 
العسكري  التدخل  باعادة  المطالبة 
يف ليبيا تحت ذريعة حماية المدنيين 
يف  الغريب  التدخل  لمأساة  تكرار  يف 

العام 2011.
لسان  على  األخير  الطلب  وجاء 

أن  قال  الذي  المشري،  خالد  اإلخواين  القيادي  الدولة،   مجلس  رئيس 
اتخاذ  يتطلب  االثنين  طرابلس  بالعاصمة  الفرناج  منطقة  استهداف 
المدنيين. حماية  بهدف  عاجل  وبشكل  ودوليا  محليا  حازمة  إجراءات 
وأوضح المشري يف خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
الدويل  األمن  مجلس  »دعوة  يف  تتمثل  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  أن 

لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا« مثلما فعل يف 2011 بحسب البيان.
تواصل فيه  ليبيا، يف وقت  التدخل يف  بتكرار  وتأيت مطالبات »االخوان« 
القوى الدولية االقرار بخطأ ضرب ليبيا ال سيما بعد النتائج التي آلت إليها 
البالد.آخر  على  المتطرفة  الجماعات  وسيطرة  النظام  إسقاط  بعد  البالد 
هذه التصريحات جاء على لسان الرئيس الروسي  فالديمير بوتين، الذي 
أقر بأن التحذيرات التي أطلقها الزعيم الراحل معمر القذايف بشأن تبعات 

إسقاط الدولة الليبية قد تحققت.
تقرير  أشار  السياق،  ذات  يف 
»جلوبال  موقع  نشره  ليبيا  حول 
قائال     ،2015 فبراير  يف  ريسيرش«، 
أن تدخل حلف الناتو يف عام 2011،  
وقادها  فاشلة  دولة  ليبيا   جعل 

واقتصادها إىل حالة من الفوضى.
ريسيرش«  »جلوبال  كد  وا
خلق  »القذايف«  سقوط  أن 
البالد،   يف  االسوأ  السيناريوهات 
لإلرهابين،   مالذا  أصبحت  حيث 
مركزا  الشمايل  الساحل  وبات 
غير  والهجرة  المهاجرين  لتجارة 
من  كل  أغلقت  كما  الشرعية،    
مع  حدودها  والجزائر  وتونس  مصر 
ليبيا،  وسط االغتصاب واالغتياالت 
ما  وهو  البالد،   داخل  والتعذيب 

يكمل صورة الدولة الفاشلة.

في  التدخل  بتكرار  »االخوان«  مطالبات  تأتي 
الدولية  القوى  فيه  تواصل  وقت  في  ليبيا، 
االقرار بخطأ ضرب ليبيا ال سيما بعد النتائج التي 
وسيطرة  النظام  إسقاط  بعد  البالد  إليها  آلت 
هذه  البالد.آخر  على  المتطرفة  الجماعات 
الروسي   الرئيس  لسان  على  جاء  التصريحات 
التي  التحذيرات  بأن  أقر  الذي  بوتين،  فالديمير 
بشأن  القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  أطلقها 

تبعات إسقاط الدولة الليبية قد تحققت.
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احتفاء اإلخوان بخطاب 
االستعمار التركي ضد ليبيا

رمزي زائري

لم يعد التدخل التركي يف ليبيا سرا على أحد، إذ يوما بعد يوم تتكشف ادلة 
إدانته بشكل واسع، متهمة أردوغان بتحويل ليبيا إىل حقل تجارب ألسلحته 
و للتقنيات العسكرية التركية الجديدة، من خالل الدعم المباشر الذي يقّدمه 
للميليشيات اإلرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس، تدّخل يكشف النزعة 
أجداده،  إرث  »ليبيا  أن  جازما-  -يعتقد  زال  ما  الذي  ألردوغان،  االستعمارية 

وجغرافيتها جزء من اإلمبراطورية العثمانية«.

الجماعة فوق الوطن..
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** محاوالت اردوغان ألخونة ليبيا
نفوذها  مساحة  سريعا  أنقرة  دّعمت   ،2011 فبراير   17 احداث  اندالع  مع 
على الجانب الغريب من األراضي الليبية، وفتحت مبكراً خطا ساخنا مع تنظيم 
اإلخوان و قياداته، وعناصر الجماعة الليبية المقاتلة، فآوت أمراء الحرب الفارين 
أراضيها  من  وجعلت  مستشفياتها،  و  مشافيها  يف  وعالجتهم  المعارك،  من 

نقطة انطالق لفضائيات التكفير والتحريض.
الراحل  العقيد  نظام  سقوط  مع  و 
امتداد سنوات،  القذايف و على  معمر 
ذهبت تركيا بعيدا يف دعم الجماعات 
ليبيا سّرا، لكن تدخالتها  المتطرفة يف 
كثر  وأ علنية  باتت  األخيرة  األشهر  يف 
فظاظة فمن تسليح تلك الميليشيات 
إىل المشاركة ميدانيا بقوات خاصة يف 
مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي 
الذي  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
حسم  من  أدىن  أو  قوسين  قاب  صار 

معركة طرابلس.
انتقل أردوغان من التسليح السّري 
الجاثمة  المتطرفة  للميليشيات 
ثماين  طيلة  طرابلس  العاصمة  على 

للميليشيات  السرّي  التسليح  من  أردوغان  انتقل 
طرابلس  العاصمة  على  الجاثمة  المتطرفة 
طيلة ثماني سنوات، إلى التسليح العلني على 
الوفاق،  حكومة  لصالح  القوى  موازين  تغيير  أمل 
فأنقرة التي تسعى لتعزيز قدرات جماعة اإلخوان 
تدفع  ليبيا،  في  العسكرية  وأذرعها  المسلمين 
وهزائم  نكسات  ظل  في  التموقع  إلعادة  بثقلها 

متواترة للمشروع اإلخواني في عدد من الدول.
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حكومة  لصالح  القوى  موازين  تغيير  أمل  على  العلني  التسليح  إىل  سنوات، 
الوفاق، فأنقرة التي تسعى لتعزيز قدرات جماعة اإلخوان المسلمين وأذرعها 
العسكرية يف ليبيا، تدفع بثقلها إلعادة التموقع يف ظل نكسات وهزائم متواترة 

للمشروع اإلخواين يف عدد من الدول.
التي يقيم عدد من قادتها يف تركيا  بالتوزاي مع ذلك تدرك جماعة اإلخوان 
كثر من آي وقت مضى أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض  وقطر، اليوم أ
معركة   ،2019 أبريل/نيسان  منذ 
طرابلس  العاصمة  لتطهير  مصيرية 
أصبح  المتطرفة،  الميليشيات  من 

خطرا على مشروعها يف المنطقة.
أغاضه  الذي  أردوغان  بقيادة  تركيا 
الليبي  الوطني  الجيش  تحرك 
المشروع  على  خطرا  واستشعر 
مع  األزمة  خط  على  دخلت  االخواين، 
دعمها  معلنة  أبريل/نيسان  نهاية 
الوفاق  حكومة  وميليشيات  لقوات 
بما يف ذلك إرسال تعزيزات عسكرية 
ذخيرة  شحنات  البداية  يف  شملت 
إرسال  إىل  وصوال  خفيفة  وأسلحة 

طائرات مسيرة. 

من  تاريخ  ليبيا  و  تركيا   **
المهين االستعمار 

يف  التركية  الدبلوماسية  كّرست 
حالة  الماضية،  السنوات  خالل  ليبيا 
اإلخوان  لتنظيم  البّين  االنحياز  من 

وسلمتها  الحضارة  عن  تركيا  غيبتها  التي  ليبيا 
ليبيا،  من  انسحابها  بعد  إيطالي  فاشي  لمستعمر 
مستعمر  مع  مصيرهم  يواجهون  الليبيين  وترك 
استيطاني جديد، فالخذالن التركي لليبيا، ليس فقط 
العثمانية  لتركيا  سبق  فقد  األولى،  المرة  هذه  في 
أن سلمت ليبيا المسلمة إلى الطليان الكاثوليك، 
الحرب  إثر  توقيعها  تم  التي  أوشي  معاهدة  وفق 
العثمانية اإليطالية )1911 - 1912(. عقدت في قلعة 
3 أكتوبر  أوشي في ضواحي لوزان السويسرية في 
)تشرين األول( 1912، والتي بموجبها انسحبت الدولة 
سالح،  بال  الليبيين،عزاًل  تاركة  ليبيا،  من  العثمانية 

لمصيرهم أمام الغزو اإليطالي االستيطاني.
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بليبيا  يربطها  التي  فتركيا  المسلحة،  للميليشيات  مباشرا  دعما  و  المسلمين 
تاريخ استعماري مظلم استمر ألكثر من 400 عام لم تبِن فيه أي عمران سكني 
اليوم  به  االستشهاد  يمكن  صحياً  وال  تعليمياً  نظاماً  أنشأت  وما  حكومي،  وال 
التي من المفترض أن والة السلطان  أو العثمانية،  التركية  التنمية  على حجم 
العثماين قد قاموا بها يف ليبيا، رغم جمعهم للضرائب والخموس من السكان 

المحليين وإذاللهم.
ليبيا التي غيبتها تركيا عن الحضارة وسلمتها لمستعمر فاشي إيطايل بعد 
انسحابها من ليبيا، وترك الليبيين يواجهون مصيرهم مع مستعمر استيطاين 
جديد، فالخذالن التركي لليبيا، ليس فقط يف هذه المرة األوىل، فقد سبق لتركيا 
العثمانية أن سلمت ليبيا المسلمة إىل الطليان الكاثوليك، وفق معاهدة أوشي 
يف  عقدت   .)1912  -  1911( اإليطالية  العثمانية  الحرب  إثر  توقيعها  تم  التي 
كتوبر )تشرين األول( 1912،  قلعة أوشي يف ضواحي لوزان السويسرية يف 3 أ

الدولة  انسحبت  بموجبها  والتي 
الليبيين،  تاركة  ليبيا،  من  العثمانية 
الغزو  أمام  لمصيرهم  سالح،  بال  عزالً 

اإليطايل االستيطاين.
التحليالت  من  الكثير  تذهب  اليوم 
توصيف  إىل  العربية  السياسية 
تجاه  الخارجية  التركية  السياسات 
ليبيا  تجاه  منها  خاصة  العريب  العالم 
تستبطن  بأنها  بطبعها،  المنقسمة 
وتحن  العثمانية،  الحقبة  موروثات 
لبعثها  بصمت  وتسعى  كثيرا،  إليها 
قرن  من  كثر  أ مرور  فرغم  جديد،  من 
العربية  الدول  تحرر  على  الزمان  من 

على   ،2011 العام  منذ  سيطر  التركي  النظام 
االقتصاد والموارد المالية الليبية، من خالل إغراق 
واالستفادة  التركية  بالسلع  الليبية  ــواق  األس
بالمشروعات  بالفوز  المتعاقبة  الحكومات  من 
والمقاوالت  اإلنشاءات  قطاع  في  الحكومية 
المواد  وتوريد  والصحة  اللوجستي  والنقل 

اإللكترونية والسلع االستهالكية.
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من االحتالل العثماىن، إال أن أردوغان مازال يرى ىف المنطقة وثرواتها إرثًا ألوهام 
كعكعة  أصبحت  التى  ليبيا  احتالل  إلعادة  الجديدة، ساعًيا  والخالفة  السلطنة 

نفطية يسيل لها اللعاب، مستعيًنا ىف تنفيذ مهمته بليبيين من أصول تركية.
بالهجرة  األتراك  بدأ   1551 عام  ليبيا  العثمانية  الدولة  دخلت  فعندما 
ليبيات  بنساء  األتراك  الجنود  من  العديد  تزوج  لذلك  ونتيجة  المنطقة،  إىل 
محليات وكانت أطفالهم معروفة باسم »كول أوغلى« ـ ويشار إليه أيضاً باسم 

»الكراغلة«.
30 ألف  35 ألف، ومنهم  ليبيا نحو  األتراك ىف  بلغ عدد   1936  وبحلول عام 
يهتمون  ليبيين  هناك  يزال  ال  واليوم  الطرابلسى،  الساحل  طول  على  عاشوا 
بانتمائهم التركى، أو باالفتخار أن ذريتهم عائدة للجنود األتراك الذين استقروا 

ىف المنطقة خالل الحكم العثماىن.
طابوًرا  ليكون  ضالته،  التركى  الرئيس  وجد  األتراك  الليبيين  هؤالء  بين  ومن 
المنتمين  من  المتطرفين  وبين  بينهم  تحالًفا  وخلق  بل  ليبيا،  داخل  خامس 
التنظيمات  وبقية  اإلخوان  لجماعة 
مستميتة  محاوالت  ىف  المتطرفة، 
ووضع  الليبى  النفط  على  للسيطرة 
انتشار  بعد  ليبيا  فوق  تركى  قدم 
والجماعات  المسلحة  الميليشيات 

اإلرهابية.
من  بارزين  أفراًدا  أن  المشكلة 
على  ظهروا  األتراك  الليبيين  عائالت 
من  يخجلون  وال  يتوارون  ال  الساحة 
إعالن والئهم التام لتركيا والعثمانيين 
وعلى  ليبيا،  حساب  على  الجدد 
طريقة الواىل السلطان بدأ أردوغان ىف 
منح المناصب واألموال ألحفاد الغزاة 

على   ،2011 العام  منذ  سيطر  التركي  النظام 
االقتصاد والموارد المالية الليبية، من خالل إغراق 
واالستفادة  التركية  بالسلع  الليبية  ــواق  األس
بالمشروعات  بالفوز  المتعاقبة  الحكومات  من 
والمقاوالت  اإلنشاءات  قطاع  في  الحكومية 
المواد  وتوريد  والصحة  اللوجستي  والنقل 

اإللكترونية والسلع االستهالكية.
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سيما  ال  له،  والئهم  بيع  قرروا  ممن 
لدى  األمور  على مجريات  يسيطر  وأنه 
يرأسها  التى  اإلخوانية،  الوفاق  حكومة 

فائز السراج ىف طرابلس.

تنظيم  بيادق  و  أردوغان   **
اإلخوان

إردوغان  التركي  الرئيس  أن  يبدو 
عن  إال  حلمه  لتحقيق  وسيلة  يجد  لم 
الذي  اإلرهايب،  اإلخوان  تنظيم  طريق 
تحكّم يف مفاصل المنطقة الغربية، بعد 
األيام  منذ  بتركيا  واستعان  فبراير،   17
بعض  عبر  التواصل  طريق  عن  األوىل 
سكان مدينة مصراتة، وهو يسعى إىل 
الطبيعية  الموارد  كل  على  السيطرة 

وتحويل ليبيا إىل دولة تابعة لبالده.
العام  منذ  سيطر  التركي  فالنظام 
والموارد  االقتصاد  على   ،2011

واالستفادة  التركية  بالسلع  الليبية  األسواق  إغراق  خالل  من  الليبية،  المالية 
اإلنشاءات  قطاع  يف  الحكومية  بالمشروعات  بالفوز  المتعاقبة  الحكومات  من 
والسلع  اإللكترونية  المواد  وتوريد  والصحة  اللوجستي  والنقل  والمقاوالت 

االستهالكية.
كما فتح المجال أمام أمراء الحرب والميليشيات وبعض السياسيين لتهريب 
األموال نحو تركيا واستثمارها يف مجال اإلعالم والتجارة والطيران والسياحة أو 
وضع كودائع استثمارية، كما حرص إردوغان على استضافة سياسيين ونواب 
الرئاسة  قصر  يف  ومحيطها(،  )طرابلس  الغربية  المنطقة  إىل  أغلبهم  ينتمي 
بتركيا، على رأسهم السويحلي، وخلفه يف رئاسة المجلس األعلى للدولة خالد 
السياسية  الذراع  هو  الذي  والبناء«  »العدالة  حزب  مؤسسي  أحد  المشري، 

لتنظيم اإلخوان المسلمين يف ليبيا. 
كذلك تستضيف أنقرة قيادات ينتمون لما يسّمى »مجلس شورى بنغازي« 
عن  فضال  بلعم،  وطارق  المجبري،  أحمد  ومنهم  إرهابياً«،  »تنظيماً  المصّنف 
قيادات يتهمها القضاء افلليبي بالتوّرط يف جرائم عنف و إرهاب و اإلضرار باألمن 
القومي، مثل عبد الحكيم بلحاج اإلضافة إىل علي الصاليب، الذي تربطه عالقة 

المقاتلة«  الليبية  بـ»الجماعة  قوية 
والُمدرج اسمه يف »قوائم اإلرهاب«. 

جماعة  عضو  الصاليب  علي  المدعو 
على  المدرج  المسلمين  االخوان 
قوائم االٍرهاب والمطلوب لدى القيادة 
يشيد  مثال  الليبي،  للجيش  العامة 
بالموقف التركي من مختلف القضايا 
التي تهم العرب والمسلمين، معتبرا 
خطاب  أنه  يتميز  التركي  الخطاب  أن 
اإلنسانية  للقضايا  ينحاز  إنساين 

العادلة، على قوله.
و يقول الصاليب أن الموقف التركي 
وحضارتها”،  وتاريخها  للهوية  “منحاز 
مع  “تقف  تركيا  أن  إىل  مشيرا 
ومع  العادلة،  مطالبها  يف  الشعوب 

على   ،2011 العام  منذ  سيطر  التركي  النظام 
االقتصاد والموارد المالية الليبية، من خالل إغراق 
واالستفادة  التركية  بالسلع  الليبية  ــواق  األس
بالمشروعات  بالفوز  المتعاقبة  الحكومات  من 
والمقاوالت  اإلنشاءات  قطاع  في  الحكومية 
المواد  وتوريد  والصحة  اللوجستي  والنقل 

اإللكترونية والسلع االستهالكية.
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الرأي  ومع  والمصالحة  السالم  ومع  السلمي  والتعدد  والحرية  الديمقراطية 
والرأي اآلخر”.

اإلنسانية  للقضايا  ينحاز  إنساين  خطاب  “هو  التركي  الخطاب  أن  وأضاف 
العادلة، وينحاز للقضايا اإلنسانية الكبرى، كما يحاول دفع الظلم وإقامة العدل، 
اإلنسانية  للقيم  انحياز  وهذا  الناس،  بين  الدماء  وحقن  طيبة  لكلمة  والدعوة 
الرفيعة، دون أن يعلق على التدخل التركي يف الشأن الليبي وارسال الطائرات 

المسيرة والمدرعات للميليشيات المسلحة.
الليبية  العاصمة  تشهد  اليوم 
نفوذ  ضّد  غليان  حالة  طرابلس 
على  تسيطر  التي  الميليشيات 
األموال  وعلى  الوفاق  حكومة 
يعيش  وقت  يف  للحرب،  المرصودة 
العاصمة ومحيطها وضعا  فيه سكان 
العجز  مع  خاصة  صعبا  اقتصاديا 
المواد  وتوفير  بالرواتب  اإليفاء  عن 

األساسية يف األسواق.
هذا و يذهب البعض للقول إىل ان ما 
جرى من احتجاجات واشتباكات أمام 
بوادر  بأنه  الليبي  الرئاسي  المجلس 
الوفاق  حكومة  ضد  قوية  انتفاضة 
والميليشيات  السراج  فائز  برئاسة 
اإلسالميون،  يقودها  التي  الحليفة 
ينتمون  ال  الذين  المقاتلون  بدأ  فقد 
الميليشيات اإلسالمية يتحسبون  إىل 
قوات  بيد  طرابلس  سقوط  بعد  لما 
بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش 
يفكرون  وأنهم  حفتر،  خليفة  المشير 

بالقفز من المركب يف أقرب وقت.

المسلمين  االخوان  جماعة  عضو  الصالبي  علي 
لدى  والمطلوب  ــاب  ااٍلره قوائم  على  المدرج 
يشيد  مثال  الليبي،  للجيش  العامة  القيادة 
بالموقف التركي من مختلف القضايا التي تهم 
التركي  الخطاب  أن  معتبرا  والمسلمين،  العرب 
يتميز أنه خطاب إنساني ينحاز للقضايا اإلنسانية 

العادلة، على قوله.
“منحاز  التركي  الموقف  أن  الصالبي  ويقول 
للهوية وتاريخها وحضارتها”، مشيرا إلى أن تركيا 
ومع  العادلة،  مطالبها  في  الشعوب  مع  “تقف 
ومع  السلمي  والتعدد  والحرية  الديمقراطية 

السالم والمصالحة ومع الرأي والرأي اآلخر”.
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محمد قجوم


