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وجد االخوان
أن املرشحني
اآلخرين ال
تنطبق عليهم
شروط الدعم
(اسماعيل
زيتوني ــ
رويترز)

ترشيح نائب املرشد العام لجماعة «اإلخ��وان املسلمني»،
خيرت الشاطر ،لرئاسة الجمهورية ،ال يثير املخاوف من طالق
«اإلخوان» مع باقي ّ
مكونات املشهد السياسي املصري فحسب،
بل يهدد ّ
جديًا بانشقاقات شبابية داخل الجسم اإلخواني

ترشيح الشاطر وخريف الشباب «اإلخواني»!

ّ
بقانونية تسمية
مخاطر من انشقاقات في جسم ّالجماعة  ...وشكوك
نائب املرشد  ...وخوف من تشتت أصوات اإلسالميني
القاهرة ــ بيسان كساب
«ال� � �ش � ��اط � ��ر ب� �ي� �ه� �ي ��س (م � � ��ن ال� �ه� �ل ��وس ��ة)
ع ��اي ��ز ي �ب �ق��ى ِّ
ري � � ��س» ،ك� ��ان ه �ت ��اف م �ئ��ات
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ض��د الجمعية التأسيسية
ل �ص �ي��اغ��ة ال ��دس �ت ��ور ال �ج��دي��د ق �ب��ل أي� ��ام،
وقبل اإلع�ل�ان الرسمي لجماعة اإلخ��وان
امل �س �ل �م�ي�ن ع ��ن ت �س �م �ي��ة ن ��ائ ��ب م��رش��ده��ا
العام ،خيرت الشاطر ،مرشحًا النتخابات
رئاسة الجمهورية .لكن اعتراض شباب
اإلخ� � ��وان ،أو ب ��األح ��رى م�ج�م��وع��ة ب ��ارزة
منهم ،ج��اء ف��ي صيغة مختلفة بطبيعة
الحال ،صيغة «إخوانية» للغاية إن جاز
التعبير؛ فقد أصدرت املجموعة الشبابية
«صيحة إخوانية» بيانًا بعنوان مقتبس
م ��ن اآلي� ��ة ال �ق��رآن �ي��ة «وأوف � � ��وا ب�ع�ه��د ال�ل��ه
إذا ع��اه��دت��م» ب �ع��د س��اع��ات م��ن ت��رش�ي��ح
الشاطر ،في إش��ارة إلى تعهدها السابق
ب �ع��دم ال��دف��ع ب ��أي م��ن أع�ض��ائ�ه��ا لسباق
ال ��رئ ��اس ��ة .وج � ��اء ف ��ي ال �ب �ي��ان أن اإلق � ��دام
ع �ل��ى ت �ل��ك ال �خ �ط ��وة (ال �ت ��رش �ي ��ح) ي ��ؤدي
إل��ى «تفتيت الكتلة التصويتية املوجهة
ل �ل �م��رش �ح�ي�ن امل� �ح� � ّس ��وب�ي�ن ع� �ل ��ى ال �ت �ي��ار
الوطني الحر» .وحذر البيان من «تفكيك
املشروع الوطني وعزل اإلخوان سياسيًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا ،م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��م ف ��ي م��واج�ه��ة
م��ع ك��ل ال�ق��وى ،ويضعف موقفهم ف��ي أي
اخ�ت�لاف م��ع املجلس ال�ع�س�ك��ري ،ويخدم
بطريقة م�ب��اش��رة امل��رش�ح�ين املحسوبني
على النظام السابق واملجلس العسكري،
وه� � � ��دم ال � �ع �ل�اق� ��ة م � ��ع ال� � �ق � ��وى ال��وط �ن �ي��ة
امل �ص��ري��ة األخ� � ��رى ،وم ��ا ت �ج� ّ�رب��ة تشكيل
لجنة تأسيسية الدستور منا ببعيدة».
إال أن ال�ل�اف ��ت ف ��ي ال �ب �ي ��ان ه ��و م ��ا ح��ذر
م �ن��ه ش� �ب ��اب «اإلخ � � � � ��وان» م ��ن «اإلض � � ��رار
ب � ��وح� ��دة ال � �ص� ��ف وت� �م ��اس� �ك ��ه وال � �ت ��زام ��ه
القيمي داخ��ل ال�ج�م��اع��ة» ،وه��و م��ا يعيد
تسليط الضوء على التوقعات بحصول
ان �ش �ق��اق��ات ش �ب��اب �ي��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ج�س��م
ال �ج �م��اع��ة ،ش�ب�ي�ه��ة ب��ان �ش �ق��اق��ات س��اب�ق��ة
حصلت غ��داة ال�ث��ورة ،أشهرها تلك التي
نتجت م��ن إص��رار ع��دد م��ن شبابها على
ت��أي �ي��د ودع � ��م ع �ب��د امل �ن �ع��م أب� ��و ال �ف �ت��وح،
ال �ق �ي��ادي ال �س��اب��ق ف �ي �ه��ا ،ر ّغ �م��ًا ع��ن ق��رار
الجماعة السابق بعدم تبني أي مرشح
م ��ن ص �ف��وف �ه��ا ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة.
ان � �ش � �ق� ��اق� ��ات ك � � ��ان أس � ��ام � ��ة ج � �م� ��ال ع �ب��د
الهادي ،أحد ق��ادة «الصيحة اإلخوانية»
ال �ي��وم ،أح ��د ت�ج�ل�ي��ات�ه��ا ،ب�ع��دم��ا اس�ت�ق��ال
م��ن ع�ض��وي��ة ال�ج�م��اع��ة ف��ي ش�ب��اط ،2011
احتجاجًا على هيمنة العمل السياسي
املحض على الجماعة ،على حساب العمل
«الدعوي» ،بحسب ما أوضح عبد الهادي
لـ«األخبار» .وخلص القيادي «اإلخواني»
ال� � �ش � ��اب امل� �س� �ت� �ق� �ي ��ل ،إل� � ��ى أن اع � �ت� ��راض
م �ج �م��وع �ت��ه ال� �ي ��وم ي�س�ت�ن��د إل� ��ى أن ق ��رار
ت��رش�ي��ح ال �ش��اط��ر ل��م يُ�س�ت�ج��ب ل ��رأي ع��ام
في الجماعة ،بعدما «أجريت استفتاءات
بني القواعد ،لكن لم تعلن نتائجها أبدًا،
بينما قرار مجلس شورى الجماعة نفسه
استند إل��ى غالبية ضعيفة» ( 56صوتًا
ّأي � ��ده ،م �ق��اب��ل  52ع �ض �وًا ص � ّ�وت ��وا رف�ض��ًا
ل��ه) .وات�ه��م عبد ال�ه��ادي جماعة اإلخ��وان
ب��ال�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى ذراع �ه ��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ،أي
حزب «الحرية والعدالة» ،الذي «لم يعلن
موقفًا مؤيدًا لترشيح الشاطر إال بهدف
عدم مخالفة قرار للجماعة».
ّ
وك � ��ان م �ث �ي �رًا ل�لان �ت �ب��اه أن ب �ي��ان ش�ب��اب
«ص �ي �ح��ة إخ��وان �ي��ة» ل��م ي��ذك��ر ش�ي�ئ��ًا عن
تفتيت أص��وات الناخبني ب�ين املرشحني
اإلس�لام �ي�ين ،وم ��ن أب��رزه��م ح ��ازم ص�لاح
أبو اسماعيل ،املرشح املقرب من التيارات
السلفية .إال أن عضو مكتب اإلرش��اد في

ال�ج�م��اع��ة ،جمعة أم�ي�ن ،ق��ال ل �ـ«األخ �ب��ار»،
إن امل �س ��ؤول ع��ن ت�ف�ت�ي��ت ت�ل��ك األص� ��وات،
إن ح �ص��ل ذل � ��ك ،ه ��و ال� �ق ��وى اإلس�ل�ام �ي��ة
ن �ف �س �ه��ا ال �ت ��ي «ل� ��و ان �ص��اع��ت واق �ت �ن �ع��ت
بدعوة اإلخ��وان إل��ى االت�ف��اق على مرشح
ّ
إس�لام��ي واح��د لكانت ق��د ح��ل��ت املشكلة،
ل �ك��ن اإلخ� � ��وان وج � ��دوا أن ك ��ل امل��رش�ح�ين
اآلخ��ري��ن ال تنطبق عليهم ش��روط الدعم
ألي م� �ن� �ه ��م» .وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ن �ف��ى أم�ي�ن
األنباء التي تحدثت عن التزام «اإلخوان»
ب �م �ب��ادرة م�ح�م��د إس �م��اع �ي��ل امل �ق ��دم ،أح��د
ق ��ادة ال��دع��وة ال�س�ل�ف�ي��ة ف��ي االس�ك�ن��دري��ة،
والتي سبق أن دعا فيها إلى االتفاق بني
القوى اإلسالمية على مرشح واحد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أش��ار امل�ت�ح��دث ب��اس��م «ح��زب
النور» السلفي ،يسري حماد ،لـ«األخبار»،
إل��ى أن حزبه ال ي��زال ملتزمًا بعدم إعالن
دعمه ألي م��ن املرشحني الرئاسيني «إال
ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى م��ا س�ت�ص��ل إل �ي��ه اج�ت�م��اع��ات
ّ
مبادرة اسماعيل املقدم التي انضم إليها
اإلخ � � ��وان» .وت��اب��ع أن ��ه «ف ��ي ح ��ال إص ��رار
أي م��ن تلك ال�ق��وى على مرشح م��ا خالفًا
مل ��ا س�ت�ن�ت�ه��ي إل �ي ��ه امل � �ب � ��ادرة ،ف�ل�ت�ت�ح�م��ل
املسؤولية األدبية عن موقفها هذا».
وف� ��ي خ �ل �ف �ي��ة ق � ��رار «اإلخ� � � � ��وان» ت��رش�ي��ح
ّ
خ�ي��رت ال�ش��اط��ر ،ف ��إن ال �ج��دل ال ��ذي ف� ّ�ج��ره

ترشيح الشاطر لم يستجب
لرأي عام في الجماعة
ومجلس شورى الجماعة
استند إلى غالبية
ضعيفة

ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ب��داي��ة اس �ت �ن��د أس ��اس ��ًا إل��ى
تساؤل حول أحقية الشاطر قانونيًا في
خ ��وض االن �ت �خ��اب��اتّ ال��رئ��اس �ي��ة ،ف��ي ظل
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ب�ح��ق��ه ف��ي ق�ض�ي��ة ترجع
إل ��ى ع ��ام  ،2006وه ��ي م �ع��روف��ة إع�لام�ي��ًا
بـ«قضية ميليشيات األزه��ر» ،وق��د جرى
اإلف��راج عنه بعفو صحي بعد الثورة من
دون إبطال القرار ،وذلك رغم صدور حكم

آخ ��ر م ��ن ال �ق �ض��اء ال �ع �س �ك��ري مل�ص�ل�ح�ت��ه،
ق �ض��ى ب ��إع ��ادة االع �ت �ب��ار ل��ه م��ن ال�ق�ض��اء
ال �ع �س �ك��ري ن �ف �س��ه ف ��ي آذار امل ��اض ��ي ع��ن
العقوبة امل�ح�ك��وم بها عليه ف��ي القضية
ال �ت��ي ت��رج��ع إل ��ى ع ��ام  ،1995وامل �ع��روف��ة
إعالميًا بقضية مجلس شورى الجماعة،
وال�ت��ي ُح�ك��م عليه فيها بالسجن خمس
س �ن ��وات ب�ت�ه�م��ة إع � ��ادة إح �ي ��اء «ج�م��اع��ة

محظورة» في حينه.
ل�ك��ن م�ح��ام��ي ال�ج�م��اع��ة ،ع�ب��د امل�ن�ع��م عبد
امل �ق �ص ��ود ،ك �ش��ف ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ع ��ن ق ��رار
ق �ض��ائ��ي مل �ص �ل �ح��ة ال� �ش ��اط ��ر ،ص� ��در ق�ب��ل
أي ��ام م��ن امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ع�س�ك��ري وأل�غ��ى
الحكم املذكور« ،وه��و ق��رار لم نعلن عنه،
لكن يترتب عليه على ك��ل ح��ال نفس ما
يترتب من حكم إعادة االعتبار من ناحية

«الصراف اآللي» و«الرجل الحديدي»
البراغماتي ،الداهية،
ّ
العقل االقتصادي ممول
الجماعة ...تلك بعض
من الصفات التي يحملها
خيرت الشاطر ،الذي
أعلنت جماعة اإلخوان
املسلمني اختياره مرشحًا
لها لخوض االنتخابات
الرئاسية

القاهرة ــ رنا ممدوح
«ب ��راغ � �م ��ات ��ي وداه � � � �ي� � � ��ة» ...ه � �ك ��ذا ي �ع��رف
امل �ه �ن��دس خ �ي��رت ال �ش��اط��ر ،ال �ع �ق��ل امل��دب��ر
لجماعة اإلخ��وان املسلمني والنائب األول
مل ��رش ��ده ��ا ،داخ� � ��ل األوس � � � ��اط ال �س �ي��اس �ي��ة
املصرية والعاملية .طبيعته الساعية وراء
املصلحة جعلته ال يتردد في الرجوع عن
كافة التصريحات التي طاملا أكد خاللها
الترشح للرئاسة أو حتى
عدم رغبته في ّ
للحكومة ،وأن��ه يفضل أن يكون دوره في
العمل الوطني داعمًا ألي حكومة ائتالفية
واسعة في املرحلة املقبلة بنحو كامل من
دون أي مواقع رسمية.
أم � ��ا ب� �ع ��د اخ � �ت � �ي� ��اره م ��رش� �ح ��ًا ل �ل �ج �م��اع��ة
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال� ��رئ� ��اس � �ي� ��ة ،ف� �ق ��د اك �ت �ف��ى

ايمانه بأفكار مؤسس الجماعة وارتباطه باإلخوان املسلمني كلفه سنوات طوال من السجن
(محمد عبد الغني  -رويترز)

ب��ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى ق � � ��رار م �ج �ل��س ش� ��ورى
اإلخ��وان بالقول «ل��م يسعني س��وى قبول
ق��رار اإلخ ��وان املسلمني تعييني مرشحًا
ل�ه��م ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة» .امل��راق �ب��ون
م� ��ن داخ � � ��ل ال �ج �م ��اع ��ة ي ��رج� �ع ��ون إص � ��رار
الشاطر على الترشح للرئاسة ،رغ��م قرار
الجماعة عدم املنافسة على هذا املنصب،
إلى تصاعد نجومية خصمه اللدود عبد
املنعم أبو الفتوح وزي��ادة أسهمه في كفة
املنافسني بقوة على مقعد الرئاسة.
رج��ل األع�م��ال ال��ذي ج��اوز عقده السادس،
واكب اكتساح اإلخ��وان في املرحلة األولى
من االنتخابات البرملانية بإعداد مشروع
اقتصادي أطلق عليه «مشروع النهضة»،
يتضمن رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة
األج � � ��ل ل �ل �ن �ه��وض ب � � � � ��اإلدارة ال �ح �ك��وم �ي��ة
والتعليم والصحة واالقتصاد داخل مصر.
واس�ت�ع��ان ال�ش��اط��ر ب�خ�ب��راء واستشاريني
م��ن  4دول آس�ي��وي��ة وأف��ري�ق�ي��ة ه��ي تركيا
وم��ال�ي��زي��ا وج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا وس�ن�غ��اف��ورة
في إع��داد املشروع ال��ذي ج��رى تخصيص
ميزانية كبيرة له ،من منطلق كونه الزعيم
الفعلي للجماعة .ال�ش��اط��ر رج��ل اقتصاد
من طراز رفيع ،فهو أحد ّ
املمولني ألنشطة
ال �ج �م��اع��ة ،وي �ط �ل��ق ع�ل�ي��ه اس ��م «ال �ص��راف
اآلل � � ��ي» ل� �ه ��ا .ج �م��ع ث � ��روة م ��ن ال �ع �م��ل ف��ي
ال �ت �ج��ارة وإدارة األع� �م ��ال .ش �غ��ل منصب
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة ف��ي ب �ن��وك وش��رك��ات
م��ال�ي��ة م�ن��ذ أن أق �ص��اه أن ��ور ال �س��ادات عن
العمل الجامعي مدرسًا مساعدًا في كلية
الهندسة في جامعة املنصورة عام ،1981
حيث أصدر قرارًا بنقله خارج الجامعة.
إي �م��ان��ه ب��أف �ك��ار م� ّ
�ؤس��س ال�ج�م��اع��ة حسن
ال� �ب� �ن ��ا وارت � �ب� ��اط� ��ه ب� � ��اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين
م�ن��ذ ع ��ام  1974وم �ش��ارك �ت��ه ف��ي تأسيس
العمل ال��دع��وي ف��ي اإلس�ك�ن��دري��ة ف��ي فترة
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ك�ل�ف�ت��ه م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى 15
ع��ام��ًا ق �ض��اه��ا داخ� ��ل س �ج��ون ج �م��ال عبد

ال �ن��اص��ر ف ��ي آواخ � ��ر ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ،وأن ��ور
ال� �س ��ادات م�ط�ل��ع ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات .أم ��ا ف�ت��رة
ح�ك��م م �ب��ارك ،ف�ق��د س�ج��ن ال�ش��اط��ر خاللها
 5م ��رات وص ��ل م�ج�م��وع أع��وام �ه��ا إل ��ى 12
عامًا ،آخرها ك��ان اتهامه ضمن مجموعة
من قيادات جماعة اإلخوان ،وصل عددهم
إلى  40قياديًا ،بتهمة غسل األموال .ورغم
أن ال �ق �ض��اء امل��دن��ي ب � ّ�رأه ��م وأم� ��ر ب��إط�لاق
ّ
س��راح�ه��م ث�ل�اث م ��رات ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ،إال أن
مبارك أصدر قرارًا بإحالتهم على القضاء
العسكري في  5شباط  2007حيث أصدر
ف ��ي ح�ق�ه��م أح �ك��ام��ًا ب��ال�س�ج��ن وم �ص ��ادرة
األم � � � ��وال ،ك � ��ان ن �ص �ي��ب ال� �ش ��اط ��ر ف �ي �ه��ا 7
سنوات مع مصادرة أمواله ،وهي أقصى
عقوبة شهدتها املحاكمات العسكرية في
عهد م�ب��ارك .الشاطر أو ال��رج��ل الحديدي
ك�م��ا يصفه اإلخ� ��وان ،وص��ل إل��ى عضوية
مكتب إرش��اد الجماعة ع��ام  1995وتولى
منصب ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي للمرشد ف��ي عهد
م �ه��دي ع��اك��ف ،ث��م ال�ن��ائ��ب األول للمرشد
في عهد املرشد الحالي محمد بديع ،قبل
أن يعلن أول م��ن أم��س استقالته لخوض
االنتخابات .يحسب للشاطر رفعه أسهم
العالقات اإلخوانية األميركية واألوروبية،
وح� �ت ��ى ال �ع��رب �ي��ة ال� �ت ��ي ج � ��رى ت�ت��وي�ج�ه��ا
ب �ج��والت ال�ش��اط��ر الخليجية ،وال �ت��ي ق��ال
ع �ن �ه��ا ف ��ي ح �س��اب��ه ع �ل��ى «ت ��وي� �ت ��ر» إن �ه��ا
بغرض «تنشيط االستثمارات الخليجية
في مصر» .عني الشاطر ظلت لفترة طويلة
للتواصل مع الغرب ،وهو
تتحينّ الفرصة
ً
م ��ا ع��رض��ه ص ��راح ��ة ع �ن��دم��ا ن �ش��ر ف ��ي 23
ً
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي م��ن ع��ام  2005م �ق��اال عبر
وس �ط��اء ف��ي صحيفة «غ ��اردي ��ان» عنونه
ب �ـ«ال داع ��ي ل�ل�خ��وف م �ن��ا» .ول ��ذات السبب
أنشأ الشاطر موقع «إخوان ويب» الناطق
باللغة اإلنكليزية ،بعيدًا عن كل تنظيمات
اإلخ��وان ،وتحت إش��راف إداري وتحريري
ومالي مباشر وكامل منه.

