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"مجاعة اإلخوان املسلمني" يف الصراع السوريّ الراهن
منار الرشواني

مقدمة
غداة اندالع الثورة السورية يف آذار (مارس)  ،2011واتضاح حقيقة أنها لن تكون حدثاً طارئاً يف ظلّ تزايد أعداد
املشاركني يف االحتجاجات السلمية ،واتساع نطاق هذه األخرية لتشمل كثرياً من مناطق سوريا؛ اجتهت األنظار
إىل مجاعة اإلخوان السورية باعتبارها ،من وجهة نظر كثريين رمبا" ،احلركة األقوى واألكثر تنظيماً من بني
قوى املعارضة السورية" ،كما وصفتها مؤسسة "كارنيغي" البحثية األمريكية( ،)1ومبا ميكّنها ،بالتالي من
لعب دورٍ حاسمٍ يف جمريات األحداث راهناً ومستقبالً.
لكن خالل ما يزيد على مخس سنواتٍ عرفت الثورة مراحل خمتلفة ،انطوى بعضها على حتوالتٍ جذرية؛ بدأت
بانتقاهلا من احلراك السلميّ إىل العسكرة ،ثم اختاذها شكل حربٍ بالوكالة ،وصوالً إىل التدخل العسكريّ
ٍّ مماثلٍ أيضاً .يضاف إىل ذلك ظهور ومتكن حركاتٍ إسالميةٍ
الروسيّ املباشر ،بعد فرتةٍ طويلةٍ من تدخلٍ إيراني
متنوعة ،سواء تلك اليت تُقدّم نفسها "معتدلة" ،السيما "حركة أحرار الشام" ،أو املصنفة إقليمياً ودولياً،
كتنظيماتٍ إرهابية ،حتديداً "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش).
ومن ثمّ ،تسعى هذه الورقة إىل اإلجابة عن سؤال :ما هو حجم حضور ونفوذ مجاعة اإلخوان املسلمني يف مسارات
ٍّ سواء ،والعوامل املؤثرة يف ذلك ،منذ
وهيئات الثورة السورية ،عسكرياً وسياسياً ،يف الداخل واخلارج على حد
العام  2011وحتى اليوم؟
وتنطلق الورقة يف اإلجابة عن هذا السؤال من فرضية وجود مبالغةٍ ،ال تستند إىل احلقائق على األرض ،يف تقدير
حجم حضور اجلماعة وتأثريها على مستوى الداخل السوريّ ،كما بشأن متاسك اجلماعة داخلياً مبا يسمح هلا
بلعب دورٍ حاسمٍ ومهيمنٍ خالل املرحلة اليت تعقب التوصل إىل تسويةٍ سياسية.

من ملف "قراءات في الحركة اإلسالمية في الحرب السورية" بالتعاون بين مجلة صور ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

من احلزب القائد إىل اجلماعة القائدة
ٍّ ،منذ اإلجهاز املربم عليها
انتهى حضور مجاعة اإلخوان املسلمني يف املشهد السوريّ الداخليّ ،بشكلٍ شبه تام
تقريباً ،عقب املواجهة بينها وبني النظام يف مدينة اماة خصوصاً يف العام  ،1982واليت كان سبقها جتريم
العضوية يف اجلماعة بعقوبة اإلعدام مبوجب القانون رقم ( )49لعام .1980
رغم ذلك ،فإن جمموعةً من املعطيات املوضوعية ،السورية واإلقليمية والدولية ،كانت تربر االستنتاج ،مع بداية
الثورة ،بأن "اإلخوان" يشكلون الفريق األقوى ،سياساً على األقل ،يف سوريا.
رمبا تكون أوىل هذه املعطيات ،أو التوقعات ،هو االعتقاد اجلازم من قبل كثريين بأن الثورة السورية لن ختتلف
عن نظريتيها التونسية واملصرية ،وحتى الليبية ،من حيث سرعة إطاحتها بنظام األسد ،وإفساح اجملال للقوى
السياسية الوطنية املعارضة مللء الفراغ .ورغم حقيقة إجهاز حزب البعث ،الذي حيكم سورية منذ العام ،1963
على مجيع القوى السياسية ،أو إضعافها حدّ انعدام الفعالية ،إال أن ما كان مييّز مجاعة اإلخوان املسلمني هو
استفادتها من وجود قادتها خارج سوريا ،وبالتالي احلفاظ على هيكليتها التنظيمية يف اخلارج حتديداً ،كما
يظهر خصوصاً من خالل مواصلتها إجراء انتخاباتٍ داخلية ،بفضل متتعها بهامشٍ من احلرية يف البلدان؛ العربية
والغربية ،اليت مل تكن تعارض وجود وأنشطة اإلخوان املسلمني فيها .يضاف إىل ذلك أن اجلماعة "كتنظيم"
كانت حاضرةً يف العديد من املبادرات ،مثل "إعالن دمشق" يف العام  ،2005أو متثل أحد أركانها الرئيسة كما
يف حالة "جبهة اخلالص الوطين" اليت تشكلت يف آذار مارس  ،2006بتحالف "اإلخوان" مع عبداحلليم خدام،
نائب رئيس اجلمهورية املنشق يف العام .2005
أيضاً ،ساعد النظام ذاته يف تضخيم قوة اجلماعة ،عندما سعى إىل إلقاء املسؤولية عليها يف إطالق احلراك
الشعيبّ وقيادته ،وادعاء أن "اإلخوان" يقومون بذلك بـ"التحالف مع السلفيني اجلهاديني" ،مستغالً تزامن صدور
أول بيانٍ للجماعة مؤيدٍ للثورة السورية ،يف  28نيسان (أبريل)  ،2011مع صدور بيانٍ ،يف اليوم واالجتاه نفسه،
ألحد أهم منظري ما يُعرف بـ"السلفية اجلهادية" ،أبو حممد املقدسي(.)2
وحتى مع اقتناع النظام بأن ال بديل عن اختاذ إجراءاتٍ "إصالحيةٍ" ما الحتواء التظاهرات الشعبية املتصاعدة
واملتسعة ،فقد كان األبرز بني هذه اإلجراءات ،والذي لقي حفاوةً إعالميةً خارجيةً كبرية ،العفو العام الذي
أصدره بشار األسد يف  31أيار (مايو) ،مبوجب املرسوم التشريعي رقم ( )61لعام  ،2011وتضمن خصوصاً العفو
من كامل العقوبة ملرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )49لعام  ،1980مع توالي التسريبات
اإلعالمية عن نية النظام إلغاء هذا القانون بكليته.
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يضاف إىل ما سبق معطىً يتمثل يف انطباع أن جممل املهجرين من سوريا إبان حكم األسد ،السيما يف بداية
الثمانينيات من القرن املاضي ،عشية وغداة جمزرة اماة ،هم أعضاء أو متعاطفون مع "اإلخوان" ،وبشكلٍ ينطبق
خصوصاً على األجيال الشابة اليت ولد أفرادها أو نشأوا يف املنايف ،كما صرح بذلك أحد اإلعالميني املؤيدين
للنظام غداة الغزو األمريكي للعراق يف العام  ،2003وحماولة النظام االنفتاح على السوريني يف اخلارج خشية
استغالهلم من قبل إدارة الرئيس األمريكي آنذاك جورج بوش (االبن) يف التحضري لإلطاحة حبكم ""البعث" يف
سوريا؛ إذ اعترب هذا اإلعالمي "أننا )النظام( خلقنا جيشاً لإلخوان باجملان"(.)3
بل ومتّ التوسع يف هذا االنطباع ليشمل كثرياً من السوريني يف الداخل مع انطالق الثورة .ولعل السبب هو نظرة
كثريٍ من الباحثني ،ولرمبا السياسيني الغربيني والعرب أيضاً ،إىل حراكات "الربيع العربي" -واليت وقعت
سنّية ،كما كانت حال احلراك يف العراق قبل
سنّية (أو يف وسط الطائفة ال ُ
مجيعها يف بلدانٍ ذات أغلبية ُ
سنّي .وحبكم كون
التحركات األخرية يف بغداد) -باعتبارها البديل السلميّ عن إرهاب تنظيم "القاعدة" ال ُ
سنّيةً ذات حضورٍ متواصلٍ منذ عقود ،فرمبا ذهب االنطباع إىل
مجاعة اإلخوان املسلمني حركةً دينيةً-سياسيةً ُ
أن أغلبية الشعوب العربية ستُصوت تلقائياً لإلخوان ،السيما وأن اجلماعة يف سورية كانت قد طرحت ،قبل
ٍّ ،واإلقرار بالتعددية وحقوق املواطنة
الثورة وبعدها ،مبادراتٍ سياسيةً تقوم أساساً على اعتماد دستورٍ غري ديين
املتساوية للجميع بغضّ النظر عن الدين والطائفة والعرق ،من قبيل "املشروع السياسيّ لسورية املستقبل" (العام
 ،)2004و"عهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوريا" (العام  .)4()2012ويتضافر ذلك مع ما أظهرته
اجلماعة من "براغماتيةٍ" بتحالفها لسنواتٍ مع عبد احلليم خدام.
وقد وجد هذا االنطباع األخري صدقيته فعالً يف احلضور القويّ لإلخوان املسلمني يف تونس ومصر خصوصاً،
ٍّ منهما ،برغم أن
والذي تُرجم الحقاً إىل انتصاراتٍ كاسحةٍ يف أول انتخاباتٍ برملانيةٍ حرّةٍ عقب الثورة يف كل
اجلماعة كانت حمظورةً منذ عقودٍ أيضاً يف هذين البلدين ،السيما يف تونس اليت تعرّض فيها "اإلخوان" إبان
عهد زين العابدين بن علي للنفي والتنكيل والتصفية ،مبا يقرتب من ممارسات نظام حافظ األسد خصوصاً يف
سوريا ،يف حني كانت تنشط يف مصر وختوض االنتخابات قبل الثورة عرب "مستقلني" وليس كتنظيم.

اعرتاف "اإلخوان" مبحدودية احلضور والنفوذ داخل سوريا
إضافةً إىل الغياب التامّ لإلخوان املسلمني عن الداخل السوريّ منذ مثانينيات القرن املاضي ،فإنه ليس صحيحاً
أبداً أن كلّ السوريني املهجرين مؤيدون للجماعة أو متعاطفون معها ،جلملةٍ من األسباب؛ أحدها ،كما يقول
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أحد الناشطني السوريني" :بصراحة ،مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية هي نادٍ للمتقاعدين ...أنا نفسي ميكن
أن أُعتبَر جزءاً من اجليل الثاني أو حتى الثالث من عائالت اإلخوان ،لكين نشأت خارج سورية ،لذلك ليس لديّ
الوالء نفسه للجماعة .وأنا لست وحيداً فهناك اآلالف منّا"(.)5
ٍّ داخل اجلماعة؛
كذلك ،ومبا يفوق صراع األجيال السابق أهميةً ،هناك الصراعات الداخلية على أساسٍ مناطقي
حلب ،اماة ،دمشق ،إدلب .كما أن متغرياتٍ إقليميةً بدأت بغزو العراق للكويت ،ومشاركة النظام يف حرب
حتريرها ،أديا إىل إضعاف قدرات اجلماعة جتاه قواعدها أو احملسوبني عليها وامايتهم يف البلدان العربية
املضيفة ،فكان أن ُترك هؤالء ملواجهة مصريهم ،وهم احملرومون من أبسط وثائقهم الشخصية ،السيما جوازات
السفر ،فيما كان كثريٌ من قيادات "اإلخوان" حيظون جبوازات سفرٍ من بعض البلدان املضيفة ،أو نالوا جنسيات
بلدانٍ غربيةٍ يقيمون فيها منذ مدةٍ طويلة.
واحلقيقة أن اجلماعة كانت أكثر من يُدرك ضعف حضورها يف الداخل السوريّ ،كما يف اخلارج .وقد عربت
عن دالئل ذلك يف أكثر مناسبة ،قبل الثورة ومع اندالعها.
ففيما يشار إىل تأخرها ،نسبياً ،يف إعالنها تأييد الثورة صراحة؛ إال أن اجلماعة بقيت بعد ذلك أيضاً غري قادرةٍ
ٍّ مع صدور العفو العام نهاية أيار مايو  ،2011إذ علق
على إدراك زخم الثورة واجتاهها .برز ذلك بشكلٍ جلي
الناطق الرمسيّ باسم اجلماعة آنذاك ،زهري سامل ،على هذا العفو ،يف تصرحياتٍ لوكالة "أسوشيتد برس"
األمريكية ،بأن "كل قرارٍ باجتاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي يف سوريا ميثل خطوةً إجيابيةً يف االجتاه
الصحيح" ،مطالباً "بإلغاء القانون  49لعام  1980الذي حيكم باإلعدام على كل من ينتسب إىل اجلماعة ليكون
مكمالً قانونياً هلذه اخلطوة إذا أُريد هلا أن تبلغ مداها"(.)6
وهذا ما يُضعف فرضية أن التأخر النسيبّ لصدور موقف اجلماعة املؤيد للثورة سببه رغبة "اإلخوان" يف اماية
الثورة -اليت انطلقت مبطالب إصالحيةٍ شديدة املدنية و"املواطنية" -من إرث اجلماعة املرتبط بالعنف منذ حظرها
يف العام  1964وصوالً إىل مذحبة اماة يف العام  .1982وليبدو أكثر رجحاناً استنتاج أن اإلخوان تفاجأوا متاماً
بالثورة مع إدراكهم حقيقة نفوذهم داخل سوريا.
أما الدليل اآلخر واألبرز على إقرار "اإلخوان" بضعفهم ،داخلياً كما خارجياً ،فيظهر يف أنه عشية الثورة،
وحتديداً يف منتصف كانون الثاني (يناير)  ،2011أعلن حممد رياض الشقفة احملسوب على التيار املصنف
"متشددا" ،وكان يشغل منصب املراقب العام منذ أيلول (سبتمرب)  ،2010يف مقابلةٍ مع صحيفة "الشرق" القطرية،
أنه "لو مسح لنا بالنزول إىل سورية سنعمل فقط يف جمال الدعوة بدون اسم اإلخوان املسلمني وبدون أيّ أحزابٍ
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إال إذا صار نظاماً حزبياً ووافقت الدولة عليه .وحنن نستطيع أن نتعامل مع الواقع يف جمال الدعوة وأن يسمح لنا
النظام بالعودة للعمل يف أوساطنا ويف مدننا وليس أكثر من هذا وحنن نتجاوب مع هذا الوضع لو حدث" ،كاشفاً
عن أنه "جرت حماوالتٌ كثريةٌ للوساطة ،ولن نذكر أمساء ،ولكنها مل تستطع أن تنجز شيئاً مع هذا النظام"(.)7
إال أن املراقب العام السابق علي صدر البيانوني نفى يف تصريحٍ ملوقع "أون إسالم" ،علمه بتصرحيات الشقفة،
معترباً أن "هذا موقفٌ غريبٌ عليّ أن نتخلى عن اسم اجلماعة وأشياء من هذا القبيل ...مل أمسع به إال عرب
الصحف"(.)8
كما سبق ذلك إعالن اجلماعة يف كانون الثاني يناير  ،2009تعليق أنشطتها املعارضة للنظام بدعوى أن ذلك
يأتي "تقديراً منها للمرحلة التارخيية اليت مترّ بها أمتنا العربية واإلسالمية ،والظروف السياسية والعسكرية
واإلنسانية اليت فرضها العدوان الصهيونيّ على أهلنا يف غزة ..وانطالقاً من أولوية القضية الفلسطينية ،باعتبارها
القضية احملورية لألمة ."...وهو القرار الذي مل يتغري بتولي "التيار احلموي" بقيادة الشقفة ،قيادة اجلماعة ،وأدى
إىل اإلجهاز على جتربة "جبهة اخلالص الوطين" .إذ أعلنت اجلماعة يف نيسان (أبريل)  2009انسحابها من اجلبهة،
األمر الذي رد عليه خدام باتهام "اإلخوان" بأن هناك "وساطة بينهم وبني النظام السوري من خالل شخصياتٍ أمنيةٍ
رفيعة"(.)9
ربيعٌ سياسيٌّ ...غري متناسبٍ عسكرياً
ازداد جالء حقيقة ضعف احلضور اإلخوانيّ يف املشهد السوريّ الداخليّ مع اجتاه الثورة إىل العسكرة .إذ سعت
اجلماعة مبكراً جداً إىل ما ميكن تسميته "شراء الوالء" ،عرب تقديم دعمٍ غري معلنٍ لفصائل ال تتبع هلا مباشرةً،
تشمل خصوصاً كتائب الفاروق يف امص ،ولواء التوحيد يف حلب ،وصقور الشام يف جبل الزاوية ،وذلك عرب
"اهليئة العامة حلماية املدنيني" ،واليت يرأسها العضو السابق يف اجلماعة هيثم رامة ،حبسب ما ذكر رافائيل
ٍّ واحدٍ على األقلّ يتبع
لوفيفر( .)10ثم ،ومنذ آب (أغسطس)  ،2012بدأ احلديث عن وجود فصيلٍ عسكري
مساه أحد أعضائه يف حديثٍ لصحيفة "التلغراف" الربيطانية "مسلحو اإلخوان
اجلماعة بشكلٍ مباشرّ ،
املسلمني"( .)11وهو ما أكده الناطق الرمسيّ باسم اجلماعة ،ملهم الدروبي ،يف مقابلةٍ مع صحيفة "الشرق األوسط"
اللندنية ،إذ كشف عن "تشكيل اإلخوان ومنذ حنو  3أشهر لكتائب مسلحة يف الداخل السوري مهمتها الدفاع
عن النفس وتأمني احلماية للمظلومني" ،وأن "هذه الكتائب منتشرة يف معظم املناطق واحملافظات السورية وخاصة
امللتهبة منها" ،وهي "تابعة للجيش احلر وتتعاون وتنسق معه"( .)12إال أن اجلماعة سارعت ،يف اليوم ذاته ،إىل نفي
تلك التصرحيات على لسان عضو اجمللس الوطين احملسوب على اجلماعة حممد سرميين ،عرب تصرحياتٍ لوكالة
"األناضول" الرتكية لألنباء.
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غري أن اعرتافات الدروبي استعادت مصداقيتها بعد ذلك بفرتةٍ وجيزة ،مع اإلعالن ،يف إسطنبول ،عن تشكيل
"هيئة دروع الثورة" ،يف  21كانون األول ديسمرب  ،2012حبضور املراقب العام لإلخوان حممد رياض الشقفة،
رغم إعالن األخري يف املؤمتر أن "هيئة الدروع مستقلةٌ وليست جناحاً مسلحاً جلماعة اإلخوان"(.)13
وعدا عما يشري إليه أحد املصادر من أن "أقلّية فقط من مقاتلي الدروع ...هي فعلياً جزء من مجاعة اإلخوان
املسلمني ،ما يثري خماوف لدى اإلخوان مرتبطة مبسائل عدّة أبرزها الوالء ،وغياب الرتبية واالنضباط ،واحتمال
النزوع حنو التطرّف ،من بني أمور أخرى" ،فإن التقديرات تشري إىل تواضع تعداد مقاتلي "الدروع" ككل،
نسبياً ،إذ مل يتجاوز عددهم  5000إىل  7000مقاتل ،وصو ًال إىل  10000مقاتلٍ كأقصى تقديرٍ حبسب اإلخوان
ذاتهم()14؛ وهو ما انعكس على فعالية "اهليئة" ميدانياً ،كما يظهر من التغطيات اإلعالمية ،وحتى صفحة "اهليئة"
نفسها على موقع "فيسبوك"؛ إذ يعود تاريخ آخر "بوست" يف الصفحة إىل  8أيار (مايو) .)15(2015
أما حالياً ،ووفقاً لواحدٍ من أحدث التحليالت املتاحة ،فيتمّ ربط اجلماعة بعدّة فصائل مسلحة ،أهمها "فيلق
الشام"( ،)16الذي يبلغ تعداده أربعة آالف مقاتلٍ فقط (إضافةً إىل فصائل صغريةٍ أخرى مثل "لواء األنصار" و"لواء
جند احلرمني" و"لواء أجماد اإلسالم" املوجودة يف حلب)(  ،)17من أصل ما يُقدّر حبوالي  70ألف مقاتلٍ موزّعني
على الفصائل الرئيسة األخرى( .)18فيما ال ُتعرف على وجه الدقة طبيعة عالقة "اإلخوان" بـ"جبهة النصرة" ،علماً
أن اجلماعة دأبت على الدفاع عن "اجلبهة"( ،)19على األقل إىل حني إعالن األخرية البيعة لزعيم "القاعدة" أمين
الظواهري يف نيسان أبريل  ،2013لتتجه اجلماعة بعدها إىل دعوة "اجلبهة" إىل فك ارتباطها بـ"القاعدة".
يف مقابل هذا الضعف امليدانيّ العسكريّ ،كان واضحاً طغيان نفوذ مجاعة اإلخوان املسلمني على املستوى
السياسيّ ،من خالل هيئات املعارضة يف اخلارج؛ وحتديداً "اجمللس الوطين السوري" ،إىل حد استحقاق اجلماعة
وصف "صانعة امللوك"( )20على هذا املستوى.
إذ صحيحٌ أن "إخوان" سوريا مل ميلكوا أبداً األغلبية داخل اجلمعية العامة للمجلس الذي تشكل يف إسطنبول
بتاريخ  2تشرين األول (أكتوبر)  ،2011بل وأكد املراقب العام للجماعة يف تصرحياتٍ صحفية ،يف  15نيسان
(أبريل)  ،2013أن نسبة "اإلخوان" ال تتجاوز  %10من أعضاء اجمللس( .)21وكذلك األمر يف جهازي "اجمللس" األهم
على صعيد الصناعة الفعلية للسياسات والقرارات؛ األمانة العامة واملكتب التنفيذي (وقد فصّل العضو يف مجاعة
اإلخوان واجمللس الوطين السوري طريف السيد عيسى ،يف أيلول (سبتمرب)  2012حضور اجلماعة بأنه ليس لديها
"سوى عشرين مقعداً يف اجمللس الوطين السوري [اجلمعية العمومية] ،ومقعد واحد يف املكتب التنفيذي ،وستة
أو سبعة مقاعد يف األمانة العامة")( .)22رغم ذلك ،وعدا عن أن اجلماعة "سيطرت بسرعةٍ على مكتيب الشؤون
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العسكرية واملساعدات اإلنسانية يف اجمللس ،اللذين تلقّيا معظم األموال املقدّمة إىل املعارضة"()23؛ فإنها أيضا
"كانت أقوى بكثريٍ مما تشري إليه األرقام الرمسية"( .)24إذ من املعروف أن لدى "اإلخوان" قاعدةٌ ليست صغريةً ال
ينتمي أفرادها للجماعة رمسياً ،أو غري معلنٍ انتماؤهم هلا ،لكنهم يصوّتون هلا وملن تدعم ترشيحهم تلقائياً .بل
وثارت شكوكٌ بأن "حركة العمل الوطينّ من أجل سورية" اليت أعلن عنها مطلع العام  ،2011بقيادة عضو
اجلماعة أامد رمضان (واملت وقتها اسم "جمموعة العمل الوطين من أجل سورية") ،إمنا تشكلت أو انشقت
عن اإلخوان بدفعٍ من اجلماعة نفسها ،وأنها "كانت جمرّد حصان طروادة بالنسبة إىل اإلخوان يف اجمللس الوطين
السوري"( ،)25السيما وأن اجملموعة دخلت "اجمللس" و"االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية" واحلكومة
ٍّ عن اجلماعة ،كما شاركت يف مؤمتر "جنيف "2الذي قاطعه "اإلخوان".
املؤقتة ،بشكلٍ مستقل
تعثر "الربيع" اإلخوانيّ؟
ميكن التأريخ لبداية تراجع النفوذ اإلخواني يف معارضة "اخلارج" مع تشكيل "االئتالف الوطين لقوى الثورة
واملعارضة السورية" ،يف  11تشرين الثاني (نوفمرب)  ،2012حبيث أصبح "اجمللس الوطين" جزءاً من االئتالف،
بعد معارضة "اجمللس" لذلك بلسان رئيسه جورج صربا ،الذي قال إن "اجمللس الوطين السوري أكرب من هذه
املبادرة وغريها ،وله كيان سياسي وإقليمي كبري" ،فيما كان املراقب العام للجماعة وقتها حممد رياض الشقفة
قد أدان "التدخّل الغربي" ،الذي يسعى إىل تشكيل كيان معارض أوسع من اجمللس الوطين ،معترباً ذلك موجهاً
ضد "اإلخوان" ،مؤكداً أن "املناورات اليت تهدف إىل تهميش اإلخوان ستبوء بالفشل"(.)26
إال أن الضربة الكربى اليت تلقاها "اإلخوان" السوريون ،أسوةً باإلخوان يف البلدان العربية األخرى عموماً ،جاءت
مع االنقالب العسكري يف مصر يف  3متوز (يوليو)  ،2013بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ،ضد
الرئيس حممد مرسي .إذ كشف هذا االنقالب حجم العداء الذي تكنّه جلماعة اإلخوان املسلمني ككل ،دولٌ
عربيةٌ مؤثرةٌ إقليمياً ،السيما اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية اللتني سارعتا إىل تصنيف
اجلماعة منظمة إرهابية .وهو ما كان يعين مزيداً من نأي قوىً سياسيةٍ وفصائل مسلحةٍ سوريةٍ بنفسها عن
اجلماعة ،خشية تعرضها للعقاب والعزل؛ سياسياً ومادياً ،من قبل هذه الدول.
والحقاً ،ويف مؤشرٍ جديدٍ على احنسار السطوة السياسية ،فشل "اإلخوان" يف التأثري على قرار "االئتالف"
املشاركة يف مؤمتر "جنيف  "2يف  22كانون الثاني (يناير)  ،2014الذي أعلنت اجلماعة واجمللس الوطين عدم
املشاركة فيه.
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كذلك فإن اجلماعة اليت كانت أعلنت ،يف آب (أغسطس) - 2013بلسان علي صدر الدين البيانوني الذي أصبح
وقتها نائب املراقب العام -أن "اإلخوان املسلمني ال ميكنهم اجللوس مع األسد وجمموعته العسكريّة على طاولةٍ
واحدة ،ألن مطلبهم األساسي هو رحيله نهائياً قبل اجللوس على طاولة احللّ السياسي"( ،)27عادت (اجلماعة)
وأعلنت تأييدها للمشاركة يف مؤمتر "جنيف ،"3وهو املوقف الذي أعقب أيضاً تأييدها خمرجات مؤمتر الرياض
للمعارضة السورية ،والذي عقد يف كانون األول ديسمرب  ،2015وأدى إىل تشكيل "اهليئة العليا للمفاوضات"،
رغم إقرار اجلماعة بامتالكها رؤيتها املختلفة "لبعض النقاط حول نسب التمثيل وآليّات التعامل مع األجهزة
األمنية والعسكرية" ،حبسب بيانٍ لإلخوان(.)28
خامتة :الثورة ومستقبل "اإلخوان"
ُتظهر تطوّرات الثورة السورية صحة الفرضية اليت انطلقت منها هذه الورقة ،واملتمثلة يف ضعف حضور مجاعة
اإلخوان املسلمني ونفوذها يف املشهد السوريّ عموماً ،وعلى مستوى الداخل بوجهٍ خاصّ ،سواء يف مرحلة احلراك
السلميّ أو يف مرحلة العسكرة .وهو الضعف الذي ينطبق أيضاً على صعيد اهليئات السياسية املمثلة للثورة،
السيما مع تشكيل "االئتالف الوطين" ،ثم "اهليئة العليا للمفاوضات" ،إضافةً إىل اعتبار "اإلخوان املسلمني" منظمةً
إرهابي ًة أو غري مرغوبٍ فيها يف عددٍ من الدول العربية املؤثرة.
رئيسي
ٍّ
كما تعاني اجلماعة من أزماتٍ وصراعاتٍ داخليةٍ أثرت وتؤثر على أدائها وفعاليته .يبدو هنا بشكلٍ
ٍّ" بني قياداتها ،السيما بني ما يُعرف بـ"التيار احلموي" و"التيار احلليب" ،رمبا أدى إىل
الصراع على أساسٍ "مناطقي
حصول انشقاقاتٍ معلنةٍ وصامتة ،أحدثها ذاك الذي أعقب انتخابات اجلماعة يف العام  .2010يُضاف إىل ذلك
"صراع األجيال" داخل اجلماعة بني جيل الشيوخ املسيطرين على القيادة إىل اآلن وجيل الشباب ،وهو الصراع
الذي يعزى إليه ما اعترب مبثابة انشقاقٍ من "شبابٍ" يف اإلخوان عن اجلماعة وتشكيل "جمموعة العمل الوطين
من أجل سورية" ،قبل أن يصبح امسها "حركة العمل الوطين من أجل سورية" ،كما ذهب بعضهم إىل اعتبار
ٍّ" عن القيادة "احلموية" للجماعة يف ذلك الوقت(.)29
احلركة مبثابة انشقاقٍ "حليب
فوق ذلك ،تواجه اجلماعة منافسةً شديدةً من مجاعاتٍ إسالميةٍ مسلحةٍ تتمتع باملشروعية العسكرية الثورية وال
ختفي طموحها السياسيّ ،إذ تقدّم نفسها ممثلة اإلسالم السياسيّ املعتدل يف سوريا ،والسيما "حركة أحرار
الشام" اليت أكد مسؤول العالقات اخلارجية فيها لبيب النحاس ،يف مقالٍ بصحيفة "التلغراف" الربيطانية العام
سنّي عن األسد و"داعش"(.)30
املاضي ،أنها (أحرار الشام) هي البديل ال ُ
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رغم ذلك ،تظل اجلماعة ممتلكةً مليزةٍ نسبيةٍ مقارنةً بالقوى السياسية السورية األخرى ،وهي هيكلها التنظيميّ
الواضح والراسخ ،مبا قد يلعب دوراً حامساً يف أيّ انتخاباتٍ تشارك فيها عقب التوصل إىل تسويةٍ سياسيةٍ للصراع.
كما أن ضعف احلضور العسكريّ للجماعة قد جيعلها أكثر قبوالً على املستويني الدوليّ واإلقليميّ باعتبارها
أفضل البدائل السياسية-الدينية املتاحة مقارنةً بالفصائل "اإلسالمية" املقاتلة ،الحتواء الكتلة السكانية الشعبية
احملافظة ،ولو إىل حني.
 -1مركز كارنيغي الشرق األوسط ،حزيران (يونيو) :2012
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48370

2- Charles Lester, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford
University Press, New York, 2015, p.54.
ويعد المقدسي األب الروحي ألبي مصعب الزرقاوي؛ مؤسس تنظيم "التوحيد والجهاد" في العراق في العام  ،2003الذي صار اسمه "تنظيم القاعدة في
بالد الرافدين" عقب مبايعة الزرقاوي لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن الدن في العام  ،2004والذي وصل ،في نهاية األمر ،وبعد قتل الزرقاوي بسنوات
إلى أن يكون تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش".
 -3حديث مع الكاتب في العاصمة األردنية عمان ،العام .2004
 -4يمكن االطالع على الوثائق على موقع "اإلخوان المسلمون في سورية":
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Category/?Name=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%88
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&info=YVdROU1UTTVKbk52ZFhKalpUMURZWFJsWjI
5eWVTWjBlWEJsUFRZbWVHMXNhV1E5Smc9PSt1.Syr
 -5آرون لوند" ،الصراع من أجل التكيُّف :جماعة اإلخوان المسلمين في سورية الجديدة" ،مركز كارنيغي الشرق األوسط:2013 /5 /7 ،
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm
" -6عفو عام بسوريا واإلخوان يرحبون" ،موقع "الجزيرة نت":2011 /5 /31 ،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/31/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86
 -7يمكن االطالع على نص المقابلة على موقع "شبكة فلسطين للحوار":2011 /1 /20 ،
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=729412
وتجب اإلشارة إلى عدم توافر نص المقابلة على موقع صحيفة "الشرق" القطرية.
 -8بحكم توقف موقع "أون إسالم" ،يمكن االطالع على تصريحات البيانوني على موقع المرصد السوري لحقوق اإلنسان" ،البيانوني":ال علم لي بحقيقة
ما صدر عن األخ أبو حازم عن تغير اسم االخوان":2011 /1 /17 ،
http://www.syriahro.org/17-1-2011-syrian%20observatory5.htm
" -9جماعة اإلخوان المسلمين تنسحب من جبهة الخالص الوطني السورية المعارضة" ،الشرق األوسط (اللندنية):2009 /4 /5 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=513896#.Vx6RgEeW2t0
 -10رافائيل لوفيفر" ،الكفاح المسلح لجماعة اإلخوان السورية" ،مركز كارنيغي الشرق األوسط:2012 /12 /14 ،
http://carnegie-mec.org/2012/12/14/syrian-brotherhood-s-armed-struggle/exfu
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