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العالم

ً
مصر
صراعات «اإلخوان» ال تزال تتوالى فصوال .الحرس القديم في مواجهة الشباب ،والمنفيون الى الخارج في
أنها منحصرة في مدى ضرورة استخدام العنف في
مقابل «إخوان» الداخل .أما النقطة المركزية للخالف فبات واضحًا
ّ
مواجهة نظام السيسي ،ومعها آليات المشاركة في الحياة السياسية

جولة جديدة في صراعات «اإلخوان»:

التحرك الطالبي
والعمل في األحزاب
القاهرة ــ أحمد سليمان
ف ــي خ ـط ــوة تـعـكــس اس ـت ـم ــرار ال ـص ــراع
الــداخ ـلــي فــي ق ـيــادة «ج ـمــاعــة اإلخ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن» ف ــي م ـص ــر ،وتـ ـح ــدي ــدا بــن
القادة القدامى املحسوبني على مكتب
اإلرشـ ـ ـ ـ ــاد ،وال ـ ـجـ ــدد امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
«مـكـتــب اإلخ ــوان فــي ال ـخ ــارج» ،أوقـعــت
الجماعة املراقبني في حيرة بشأن بيان
ص ــدر عـبــر الـبــريــد الــرسـمــي للجماعة،
ُ
وأرسل إلى الصحافيني ،ثم عاود املوقع
الرسمي لـ«اإلخوان» نفي ما ورد فيه.
البيان ،الذي صدر بعنوان «بيان يكتبه
اإلخوان» ،كان كما يبدو ردًا على مقالة
ألستاذ العلوم السياسية خليل عناني،
بعنوان «بيان لم يكتبه اإلخوان» ،وفي
خالصته مطالبة للجماعة بـ«مراجعة

موقفها ونبذ العنف وتصحيح العالقة
بالفرقاء السياسيني» ،وهــو يشبه ما
تبناه البيان الذي جرى نفيه.
وفـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ،ف ـق ــد أع ـط ــت «اإلخـ ـ ـ ــوان»
أعـضــاء هــا حــريــة تـكــويــن أو االنـضـمــام
إلـ ــى أح ـ ـ ــزاب أخـ ـ ــرى ب ـخ ــاف «ال ـح ــري ــة
والعدالة» (املحلول) ،حتى إن لم تشترك
فــي املرجعية الفكرية واأليديولوجية
ل ـل ـج ـمــاعــة ،وذل ـ ــك ع ـل ــى ع ـك ــس الـحـظــر
السابق ،بل إنه جرى فصل من انضموا
إل ــى أح ـ ــزاب أخ ـ ــرى .كــذلــك دع ــا الـبـيــان
الـحــزب إلــى «مــراجـعــة أخـطــاء الجماعة
منذ الوصول إلى السلطة وتصحيحها،
مــع الـفـصــل ال ـتــام اإلداري والتنظيمي
بني الجماعة والحزب ،وعودة الجماعة
لدورها التربوي والدعوي ،مع التزامها
القوانني املحلية».

«اإلخوان» و«النور» لن يشاركا في انتخابات
المحامين واألطباء
قررت «لجنة المحامين» في «جماعة اإلخوان المسلمين» ،وقف المشاركة في انتخابات
نقابة المحامين المقبلة ،أحد معاقل العمل النقابي للجماعة إضافة إلى النقابات
الطبية .وخالل عهد الرئيس األسبق حسني مبارك كانت النقابات المهنية أهم ساحات
العمل السياسي للجماعة ،وكانت المحك األبرز لقطاع واسع من قادتها .وحتى بعد
عزل محمد مرسي أصرت «اإلخــوان» على النزول في انتخابات نقابة األطباء ،وهو قرار
شهد رفضا واسعا داخلها ،لكنها تلقت هزيمة كبيرة للمرة األولى في االنتخابات النقابية،
التي كانت تحسم مقاعدها بأريحية تامة ،فيما تترك مقعد النقيب لشخصية توافقية
ترشحها الحكومة وتقبلها الجماعة في إطار حرص الطرفين على «عدم الصدام».
أيضًا ،قرر محامو حزب «النور» السلفي وقف المشاركة في االنتخابات المزمعة في
تشرين الثاني المقبل ،وإن كانت هذه هي المرة األولى التي يعلن فيها «النور» موقفه
«المؤسسي» من االنتخابات النقابية ،حيث لم يعرف عن الحزب حتى اآلن وجود لجان
نقابية في هيكله التنظيمي.

دفعت وزارة الداخلية بتعزيزات إضافية إلى مقرات السفارات في القاهرة مع خبراء المفرقعات (آي بي ايه)

أي ـض ــا ،ت ـبــرأ ال ـب ـيــان م ــن الـعـنــف معلنا
ال ـ ـت ـ ــزام املـ ـنـ ـه ــج ال ـس ـل ـم ــي ال ـت ــاري ـخ ــي
للجماعة ،وقال إن عكس ذلك هو خروج
ع ــن ال ـج ـمــاعــة ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نفسه
دعا إلى «مواصلة الحراك بكل القدرات
إلسقاط مسار  3يوليو  2013واالنقالب
على الديموقراطية».
البيان املــذكــور القــى ترحيبًا مــن قطاع
واس ــع مــن املــراقـبــن واملهتمني بالشأن
امل ـ ـصـ ــري ،وخ ــاص ــة امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
صفوف املعارضة للنظام الحالي ،قبل
أن تنفيه الجماعة مع تأكيد أن املواقف
والبيانات الرسمية تصدر من «املوقع
الرسمي والصفحة الرسمية وصفحة
املتحدث اإلعــامــي» ،وهــو مــا يعني أن
امل ــوق ــف اإلخ ــوان ــي ال ـحــالــي ه ــو رفــض
البيان املرسل من البريد.
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـت ـف ـص ـيــل املـتـعـلــق
بطريقة العرض الرسمية ،فإن محتوى
ال ـب ـيــان يـعـكــس فـعـلـيــا جــوهــر ال ـصــراع

بــن ال ـفــرقــاء داخ ــل الـجـمــاعــة ،ويكشف
أن اختزال الصراع بني فريقني أحدهما
م ــؤي ــد ل ـل ـع ـنــف واآلخ ـ ـ ـ ــر ي ــرفـ ـض ــه ،هــو
«اختزال مخل» ،وخاصة أن البيان تبنى
وجهة نظر ثالثة ،تختلف عما يطرحه
الطرفان املتصارعان (فريق املحمودين
عــزت وحـســن ومعهما إبــراهـيــم منير،

ّ
المنفي
محتوى البيان
يعكس جوهر الصراع
بين الفرقاء داخل
الجماعة

وف ــري ــق أح ـم ــد ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ومـكـتــب
الخارج في تركيا).
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع الـ ـبـ ـي ــان ،ف ـ ــإن ق ـ ــراءة
م ـع ـط ـيــات ال ــواق ــع املـ ـص ــري ت ـك ـشــف أن
فـ ــريـ ــق عـ ـ ــزت وح ـ ـس ـ ــن ،سـ ـيـ ـط ــر ع ـلــى
م ـقــدرات الـجـمــاعــة وأزاح خـصــومــه من
ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر عـ ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـم ــاع ــة،
وهــو مــا يكشفه تــراجــع العمليات ضد
منتسبي الجيش والشرطة التي كانت
تسميها الجماعة «العمليات النوعية»،
نتيجة إح ـكــام الـفــريــق األول سيطرته
على قطاع واســع مــن التنظيم ،إضافة
إلى الضربات األمنية العنيفة ضدهم،
ونجاح األجـهــزة في القبض على أكثر
من خلية متورطة في أعمال عنف برغم
النفي الرسمي للجماعة ،وإن كان هذا
ال ينفي اختالق بعض القضايا.
أي ـض ــا ،ف ــإن ال ـج ـمــاعــة ع ـق ــدت جـلـســات
«تــوضـيــح رؤي ــة» ملنتسبيها وشجبت
فيها ودان ــت الـعـنــف ،ثــم ج ــرى تغييب

«وضوح وطموح» النور يحسمان من رصيده
رغم استخدام حزب «النور» شعار «وضوح
وطموح» في حملته االنتخابية لالنتخابات
البرلمانية ،فإن الحزب الذي يحمل الفكر
السلفي قدم تنازالت عديدة كي يستطيع
التعايش مع مرحلة مابعد« 30يونيو»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
يـ ـب ــدو ح ـ ــزب «ال ـ ـن ـ ــور» ،ذو املــرج ـع ـيــة
السلفية ،في موقف ال يحسد عليه ،فهو
يحاول تقديم تنازالت مستمرة للبقاء
في الساحة املصرية السياسية ،وسط
مالحقات تطالب بحل الـحــزب لقيامه
على أساس ديني على أن ذلك يخالف
قــانــون تنظيم األح ــزاب .يزيد صعوبة
م ــوق ـف ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
الحالية أنها شروط «قاسية» بالنسبة
إلــى «الـنــور» الــذي ال يؤمن بــدور املــرأة
في الحياة السياسية ،ويجنب األقباط
اداء أي دور م ـه ــم أو ت ــول ــي مـنـصــب

حساس.
وبــرغــم ح ـصــول «ال ـن ــور» عـلــى أكـثــريــة
املقاعد بعد «جماعة اإلخوان املسلمني»
في انتخابات برملان  2011املحلول ،فإن
هــذه األكثرية ـ الوصيفة ال يبدو أنها
س ـت ـكــرر ،لـيــس بـسـبــب ال ـخ ـســارة الـتــي
لحقت بالتيار اإلســامــي عموما بعد
إطاحة الجماعة من الحكم ،وال بسبب
الـحـمــات اإلعــامـيــة الـتــي تـتـحــدث عن
دعم «اإلخوان» مرشحي «النور» ،ولكن
ألن قاعدة الحزب الجماهيرية نفسها
بـ ــدأت ف ــي ال ـتــآكــل ح ـتــى ب ــن أص ـحــاب
ال ـت ـيــار الـسـلـفــي امل ـت ـشــدد ال ــذي ــن ي ــرون
فــي تـحــركــات ق ـي ــادات ال ـحــزب الحالية
خروجًا على مبادئ السلفية وانجرافا
ف ــي ال ـت ـيــار ال ـس ـيــاســي امل ـل ــيء بـتـقــديــم
التنازالت.
الـ ـح ــزب ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ــرف ــض أع ـض ــاؤه
ال ــوق ــوف لـتـحـيــة الـ ـس ــام ال ـج ـم ـهــوري
خــال االنتخابات ،خالف رئيسه هذه
امل ـ ـبـ ــادئ ب ـع ــد م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي إط ــاح ــة
حكم محمد مرسي فــي  3تموز ،2013
وم ـن ــاف ـس ـت ـه ــم األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب خ ـ ـ ــال امل ـ ــدة

املاضية في الشارع .أيضًا ،فإن «النور»
خـ ـض ــع لـ ـق ــوان ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ــي
اشـتــرطــت وج ــود ممثلني عــن األق ـبــاط
وامل ــرأة فــي الـقــوائــم ،وهــو الـشــرط الــذي
استجاب له.
وم ــن يــراقــب «ال ـن ــور» وحملته بشعار

«وض ـ ــوح وط ـم ــوح» ع ــن قـ ــرب ،يــاحــظ
ال ـح ـج ــم ال ـه ــائ ــل م ــن الـ ـتـ ـن ــازالت ال ـتــي
قدمها لالنخراط في الحياة السياسية،
لكنه تمسك مؤخرًا برفضه وضع صور
امل ــرش ـح ــات ف ــي ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخــاب ـيــة،
خــاصــة أن غالبيتهن مـنـتـقـبــات ،وهــو

من يراقب «النور» وحملته يالحظ الحجم الهائل من التنازالت التي قدمها (أرشيف)

ال ـق ــرار ال ــذي ع ـ ّـرض ــه الن ـت ـق ــادات ح ــادة
ومطالب من القوى السياسية املختلفة
ل ـن ـس ــاء ال ـ ـحـ ــزب بـ ـت ــرك االنـ ـ ـخ ـ ــراط فــي
الحياة السياسية واالكتفاء بالجلوس
فــي املـنــزل ،وخــاصــة مــع «وج ــود أزواج
املرشحات في الحمالت الدعائية نيابة
عنهن».
ه ــذا ال ـق ــرار ،وف ــق مـصــدر فــي «ال ـنــور»،
جاء ملنع الخالفات الداخلية ،وخاصة
مع وجود أصــوات كانت رافضة لفكرة
تــرشــح امل ــرأة مــن األسـ ــاس ،لكنه جــرى
إقناعهم من باب أن «الضرورات تبيح
امل ـ ـح ـ ـظـ ــورات» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن وج ــود
ن ـس ــاء ف ــي ال ـب ــرمل ــان سـيـســاعــد ال ـحــزب
على تمرير القرارات التي يرغب فيها.
وأضـ ــاف امل ـص ــدر أن ه ـنــاك ت ـي ــارا آخــر
جــرى إقناعه بترشيح امل ــرأة واألقـبــاط
ع ـبــر ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أن «ال ـن ــص بـعــدم
ج ــواز تــولــي امل ــرأة ال ــوالي ــات الـعــامــة ال
يـنـطـبــق ع ـلــى مـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب» ،وهــي
الـ ـفـ ـت ــوى ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت م ـ ــن م ـشــايــخ
«الـ ــدعـ ــوة ال ـس ـل ـف ـيــة» ق ـبــل عـ ــدة شـهــور
ون ـشــرت عـبــر مــوقـعـهــا «أن ــا الـسـلـفــي»،

