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 مقدمة

تزايد أعداد  ارئًا يف ظّلأنها لن تكون حدثًا طواتضاح حقيقة ، 2011 ()مارسيف آذار  سوريةالثورة الاندالع غداة 

 األنظاراجتهت وريا؛ اق هذه األخرية لتشمل كثريًا من مناطق سطاملشاركني يف االحتجاجات السلمية، واتساع ن

األكثر تنظيمًا من بني احلركة األقوى و"كثريين رمبا، ظر باعتبارها، من وجهة ن مجاعة اإلخوان السوريةإىل 

من  الي، بالتنها، ومبا ميّك(1)البحثية األمريكية" كارنيغي"مؤسسة  كما وصفتها، "قوى املعارضة السورية

 .يف جمريات األحداث راهنًا ومستقباًل حاسٍم لعب دوٍر

 بدأت ؛جذرية لى حتوالٍتع ى بعضها، انطوة مراحل خمتلفةالثورعرفت  مخس سنواٍت لىع ما يزيد خالللكن 

 صواًل إىل التدخل العسكرّيو ،بالوكالة م اختاذها شكل حرٍبث، إىل العسكرة احلراك السلمّيبانتقاهلا من 

 إسالميٍة ظهور ومتكن حركاٍتذلك  إىلضاف ي .أيضًا مماثٍل إيرانيٍّ تدخٍلمن  طويلٍة فرتٍةاملباشر، بعد  الروسّي

، إقليميًا ودوليًاملصنفة ، أو ا"السيما "حركة أحرار الشام، "م نفسها "معتدلةسواء تلك اليت ُتقّد، متنوعة

 .تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(و"جبهة النصرة"  حتديدًا إرهابية، كتنظيماٍت

مسارات يف  ان املسلمنيور ونفوذ مجاعة اإلخو: ما هو حجم حضاإلجابة عن سؤالالورقة إىل تسعى هذه  ،ومن ثّم

 منذ، العوامل املؤثرة يف ذلكو سواء، اخلارج على حدٍّو الداخل يف، عسكريًا وسياسيًا، الثورة السوريةوهيئات 

 وحتى اليوم؟ 2011العام 

 يف تقديرحلقائق على األرض، ال تستند إىل ا ،مبالغٍة وجود رضيةفيف اإلجابة عن هذا السؤال من وتنطلق الورقة 

مبا يسمح هلا  ًاعة داخلياجلما متاسك، كما بشأن السورّي الداخل على مستوى وتأثريهااجلماعة حضور حجم 

 سياسية. عقب التوصل إىل تسويٍةتاليت رحلة املخالل  ومهيمٍن حاسٍم بلعب دوٍر
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 من احلزب القائد إىل اجلماعة القائدة

 املربم عليها منذ اإلجهاز، امٍّت شبه ، بشكٍلالداخلّي د السورّياملشهاإلخوان املسلمني يف مجاعة حضور  ىانته

ريم جت ا كان سبقهيتالو، 1982العام  يف خصوصًا مدينة اماة يفنظام البينها وبني املواجهة  عقبتقريبًا، 

 .1980( لعام 49انون رقم )مبوجب القيف اجلماعة بعقوبة اإلعدام العضوية 

، مع بداية الستنتاجورية واإلقليمية والدولية، كانت تربر امن املعطيات املوضوعية، الس جمموعًةفإن ، ذلك رغم

 .يف سوريا على األقل، سياسًا ،الفريق األقوى يشكلون "اإلخوان" بأن الثورة،

ف ختتللن السورية الثورة بأن ين كثريقبل من اجلازم االعتقاد  وه ،التوقعات، أو املعطياتهذه أوىل تكون رمبا 

للقوى اجملال وإفساح ، دنظام األسبإطاحتها سرعة  من حيث ،ةالليبيوحتى ، واملصريةالتونسية ها يتنظريعن 

 ،1963العام منذ سورية  كمحي ، الذيحزب البعثحقيقة إجهاز  غمرو الفراغ.مللء املعارضة وطنية الالسياسية 

هو املسلمني اإلخوان مجاعة ز ما كان ميّيأن  إال، الفعاليةنعدام ا ، أو إضعافها حّدالسياسيةالقوى مجيع على 

كما ،  اخلارج حتديدًايف الي احلفاظ على هيكليتها التنظيميةوبالت ،سوريا خارجقادتها  وجودمن  هااستفادت

؛ العربية البلدانيف  ن احلريةم بهامٍشمتتعها  ، بفضلداخلية ٍتانتخابامواصلتها إجراء من خالل خصوصًا يظهر 

" ن اجلماعة "كتنظيمأ يضاف إىل ذلك .ملسلمني فيهامل تكن تعارض وجود وأنشطة اإلخوان االيت  والغربية،

كما ة ، أو متثل أحد أركانها الرئيس2005يف العام  دمشق" من املبادرات، مثل "إعالن يف العديد حاضرًةكانت 

 بداحلليم خدام،عبتحالف "اإلخوان" مع  ،2006 آذار  مارس يف اليت تشكلت"جبهة اخلالص الوطين" يف حالة 

 .2005يف العام  نائب رئيس اجلمهورية املنشق

إطالق احلراك  ندما سعى إىل إلقاء املسؤولية عليها يفع ته يف تضخيم قوة اجلماعة،ذاالنظام ساعد أيضًا، 

"، مستغاًل تزامن صدور "التحالف مع السلفيني اجلهادينيبـن بذلك يقومو "اإلخوان" وقيادته، وادعاء أن الشعيّب

 ،سهفنليوم واالجتاه يف ا ،، مع صدور بياٍن2011نيسان )أبريل(  28للثورة السورية، يف  مؤيٍدللجماعة  أول بياٍن

 .(2)د املقدسيألحد أهم منظري ما ُيعرف بـ"السلفية اجلهادية"، أبو حمم

شعبية املتصاعدة " ما الحتواء التظاهرات الإصالحيٍة" حتى مع اقتناع النظام بأن ال بديل عن اختاذ إجراءاٍتو

الذي  العام برية، العفوك خارجيًة إعالميًة حفاوًة واملتسعة، فقد كان األبرز بني هذه اإلجراءات، والذي لقي

، وتضمن خصوصًا العفو  2011( لعام61أيار )مايو(، مبوجب املرسوم التشريعي رقم ) 31أصدره بشار األسد يف 

، مع توالي التسريبات 1980( لعام 49نون رقم )من كامل العقوبة ملرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف القا

 كليته.انون باإلعالمية عن نية النظام إلغاء هذا الق
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 بدايةيف السيما  ،ألسدحكم ا إبان امن سورياملهجرين مل جمن أانطباع يتمثل يف  معطًى يضاف إىل ما سبق

 قينطب شكٍلوب وان"،زرة اماة، هم أعضاء أو متعاطفون مع "اإلخجم عشية وغداة ،املاضيمن القرن ات ينالثماني

 نؤيدياملاإلعالميني أحد  ذلكصرح ب كما ،يفايف املن وانشأأو  أفرادها ولداألجيال الشابة اليت خصوصًا على 

شية خ يف اخلارجالسوريني لى عاالنفتاح النظام وحماولة ، 2003يف العام الغزو األمريكي للعراق غداة لنظام ل

يف  "البعثكم ""يف التحضري لإلطاحة حب (االبن)وش من قبل إدارة الرئيس األمريكي آنذاك جورج باستغالهلم 

  .(3)"جيشًا لإلخوان باجملان خلقنا )النظام( ناأن" هذا اإلعالميإذ اعترب ؛ اسوري

 ةنظرولعل السبب هو . الثورة مع انطالقالداخل  من السوريني يف كثريًاليشمل هذا االنطباع يف التوسع  ومّتبل 

وقعت واليت - ربيع العربي""ال حراكات، إىل أيضًا والعربني الغربيولرمبا السياسيني  ،من الباحثني كثرٍي

قبل  ال احلراك يف العراقح تية، كما كانالطائفة الُسّن وسط يف)أو  يةُسّنذات أغلبية  بلداٍنيف  هامجيع

كون وحبكم . ي" الُسّناعدةالق"تنظيم إرهاب عن  السلمّيديل البها باعتبار -(ة يف بغدادالتحركات األخري

إىل فرمبا ذهب االنطباع عقود،  منذ متواصٍل حضوٍرذات  يًةُسّن سياسيًة-دينيًة حركًة منيلاملسمجاعة اإلخوان 

، قبل انت قد طرحتكالسيما وأن اجلماعة يف سورية ، إلخوانلسُتصوت تلقائيًا العربية  ن أغلبية الشعوبأ

حقوق املواطنة التعددية وباإلقرار و ،غري ديينٍّ على اعتماد دستوٍر تقوم أساسًا سياسيًة مبادراٍت الثورة وبعدها،

سورية املستقبل" )العام ل "املشروع السياسّي ، من قبيلالعرقالنظر عن الدين والطائفة و بغّض للجميعاملتساوية 

ظهرته ما أمع  ويتضافر ذلك .(4)(2012" )العام "عهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورياو(، 2004

 .احلليم خدام عبدع م لسنواٍتبتحالفها  "براغماتيٍة"من  اجلماعة

، خصوصًا  تونس ومصرلإلخوان املسلمني يف  احلضور القوّييففعاًل صدقيته األخري وجد هذا االنطباع  وقد

 منهما، برغم أن عقب الثورة يف كلٍّ ٍةحّر برملانيٍة  أول انتخاباٍتيف كاسحٍة والذي ُترجم الحقًا إىل انتصاراٍت

فيها "اإلخوان" إبان  ضين البلدين، السيما يف تونس اليت تعّريف هذ أيضًا منذ عقوٍد اجلماعة كانت حمظورًة

وصًا يف قرتب من ممارسات نظام حافظ األسد خصعهد زين العابدين بن علي للنفي والتنكيل والتصفية، مبا ي

 .لثورة عرب "مستقلني" وليس كتنظيم، يف حني كانت تنشط يف مصر وختوض االنتخابات قبل اسوريا

 

 خل سورياوالنفوذ دا احلضورمبحدودية  "اإلخوان"اعرتاف 

ملاضي، فإنه ليس صحيحًا منذ مثانينيات القرن ا لداخل السورّيلإلخوان املسلمني عن ا إىل الغياب التاّم إضافًة

كما يقول  ،أحدها ؛بمن األسبا جلملٍة، ن معهاوتعاطفالسوريني املهجرين مؤيدون للجماعة أو م أبدًا أن كّل
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نا نفسي ميكن  يف سورية هي ناٍد للمتقاعدين... أأحد الناشطني السوريني: "بصراحة، مجاعة اإلخوان املسلمني

ذلك ليس لدّي الت اإلخوان، لكين نشأت خارج سورية، لأن ُأعتَبر جزءًا من اجليل الثاني أو حتى الثالث من عائ

 . (5)الف مّنا"آلالوالء نفسه للجماعة. وأنا لست وحيدًا فهناك ا

داخل اجلماعة؛  مناطقيٍّ الداخلية على أساٍسالصراعات  هناك ،فوق صراع األجيال السابق أهميًةومبا يكذلك، 

يف حرب مشاركة النظام العراق للكويت، وغزو ب بدأت ليميًةإق متغرياٍتأن كما  .، دمشق، إدلبةحلب، اما

هم يف البلدان العربية وامايت عدها أو احملسوبني عليهاقدرات اجلماعة جتاه قوا ، أديا إىل إضعافحتريرها

السيما جوازات  لشخصية،أبسط وثائقهم امون من ووهم احملر ،ملواجهة مصريهم هؤالء ركُتأن فكان ، املضيفة

جنسيات نالوا دان املضيفة، أو البلبعض من  حيظون جبوازات سفٍر "اإلخوان"من قيادات  كان كثرٌي يماالسفر، ف

 .طويلة يقيمون فيها منذ مدٍة غربيٍة بلداٍن

وقد عربت . اخلارجيف ما ك، السورّيالداخل يف  ف حضورهاضعمن ُيدرك أكثر كانت  اجلماعةأن واحلقيقة 

 مع اندالعها.و، قبل الثورة عن دالئل ذلك يف أكثر مناسبة

 غري قادرٍةبعد ذلك أيضًا عة بقيت اجلما نإال أ؛ صراحة أييد الثورةإعالنها تإىل تأخرها، نسبيًا، يف ر ايش ففيما

 علقإذ ، 2011 مايو  اية أيارعام نهالعفو الر دومع ص جليٍّ كٍلبش. برز ذلك اهواجتاه على إدراك زخم الثورة

أسوشيتد برس" وكالة "ل ، يف تصرحياٍتالعفوهذا مل، على زهري ساآنذاك، باسم اجلماعة  الناطق الرمسّي

يف االجتاه  جيابيًةإ ناس ومعتقلي الرأي يف سوريا ميثل خطوًةباجتاه التفريج عن ال األمريكية، بأن "كل قراٍر

سب إىل اجلماعة ليكون الذي حيكم باإلعدام على كل من ينت 1980لعام  49"، مطالبًا "بإلغاء القانون الصحيح

 .(6)ن تبلغ مداها"أ قانونيًا هلذه اخلطوة إذا ُأريد هلا مكماًل

 اماية" يف اإلخوان"رغبة  ببهس لثورةل املؤيداجلماعة موقف ور لصد النسيّب تأخرفرضية أن ال هذا ما ُيضعفو

املرتبط بالعنف منذ حظرها اعة من إرث اجلم -"ملدنية و"املواطنيةشديدة ا طالب إصالحيٍةاليت انطلقت مب-الثورة 

 متامًا واجأفاتاإلخوان تنتاج أن اس وليبدو أكثر رجحانًا .1982يف العام  اماةوصواًل إىل مذحبة  1964يف العام 

 .حقيقة نفوذهم داخل سوريامع إدراكهم  بالثورة

، عشية الثورة أنه يفيظهر ف، كما خارجيًا داخليًا ،" بضعفهمناإلخوا" إقرارعلى برز األو خراآلدليل ال أما

حملسوب على التيار املصنف ا حممد رياض الشقفةأعلن  ،2011 ()ينايركانون الثاني منتصف وحتديدًا يف 

، القطرية شرق"مع صحيفة "ال يف مقابلٍة، 2010أيلول )سبتمرب(  ذمناملراقب العام وكان يشغل منصب  ،ا""متشدد

 أحزاٍب ون أّيلدعوة بدون اسم اإلخوان املسلمني وبدأنه "لو مسح لنا بالنزول إىل سورية سنعمل فقط يف جمال ا
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الدعوة وأن يسمح لنا  وحنن نستطيع أن نتعامل مع الواقع يف جمال .إال إذا صار نظامًا حزبيًا ووافقت الدولة عليه

، كاشفًا دث"ن هذا وحنن نتجاوب مع هذا الوضع لو حالنظام بالعودة للعمل يف أوساطنا ويف مدننا وليس أكثر م

 .(7)يئًا مع هذا النظام"ولكنها مل تستطع أن تنجز ش ،اءذكر أمسولن ن ،للوساطة كثريٌة عن أنه "جرت حماوالٌت

رحيات الشقفة، ملوقع "أون إسالم"، علمه بتص صريٍحإال أن املراقب العام السابق علي صدر البيانوني نفى يف ت

أمسع به إال عرب  ن اسم اجلماعة وأشياء من هذا القبيل... ملأن نتخلى ع علّي غريٌب معتربًا أن "هذا موقٌف

 .(8)الصحف"

بدعوى أن ذلك لنظام لتعليق أنشطتها املعارضة ، 2009 يناير  كانون الثانييف  اجلماعةسبق ذلك إعالن كما 

وف السياسية والعسكرية والظرمتنا العربية واإلسالمية، "تقديرًا منها للمرحلة التارخيية اليت متّر بها أيأتي 

لسطينية، باعتبارها زة.. وانطالقًا من أولوية القضية الفواإلنسانية اليت فرضها العدوان الصهيونّي على أهلنا يف غ

 أدىوقيادة اجلماعة،  قيادة الشقفة،ب بتولي "التيار احلموي"مل يتغري ي الذ. وهو القرار ."القضية احملورية لألمة..

انسحابها من اجلبهة،  2009 (ريلأب) إذ أعلنت اجلماعة يف نيسان ."جبهة اخلالص الوطين"على جتربة إىل اإلجهاز 

 أمنيٍة ن خالل شخصياٍتأن هناك "وساطة بينهم وبني النظام السوري مب "اإلخوان"األمر الذي رد عليه خدام باتهام 

 .(9)رفيعة"

 ًاعسكري متناسٍب غري ...سياسيٌّ ربيٌع

إذ سعت . العسكرةإىل لثورة امع اجتاه  الداخلّي ملشهد السورّيايف  اإلخوانّيضعف احلضور حقيقة ازداد جالء 

،  تتبع هلا مباشرًةاللفصائل   معلٍنغري دعٍمتقديم راء الوالء"، عرب "شتسميته ما ميكن إىل مبكرًا جدًا اجلماعة 

 عربوذلك ، يةوصقور الشام يف جبل الزاوحلب،  ب الفاروق يف امص، ولواء التوحيد يفائكت تشمل خصوصًا

، حبسب ما ذكر رافائيل امةماعة هيثم راجلسها العضو السابق يف أير اليت، و"العامة حلماية املدنيني اهليئة"

تبع ي على األقّل واحٍد سكريٍّع ٍليفص وجودعن بدأ احلديث ، 2012 (أغسطس) منذ آبو . ثم،(10)لوفيفر

مسلحو اإلخوان "لصحيفة "التلغراف" الربيطانية  أحد أعضائه يف حديٍث اهمّس ،مباشر بشكٍلجلماعة ا

 "الشرق األوسط"ع صحيفة م يف مقابلٍة ،ملهم الدروبي ،عةباسم اجلما . وهو ما أكده الناطق الرمسّي(11)"املسلمني

اع الدفلسوري مهمتها أشهر لكتائب مسلحة يف الداخل ا 3تشكيل اإلخوان ومنذ حنو "عن  إذ كشف ،اللندنية

افظات السورية وخاصة هذه الكتائب منتشرة يف معظم املناطق واحمل"أن و ،"عن النفس وتأمني احلماية للمظلومني

إىل نفي  اليوم ذاته، ، يفتسارعاجلماعة أن  إال .(12)"تنسق معهتابعة للجيش احلر وتتعاون و" وهي، "امللتهبة منها

لوكالة  تصرحياٍت ربعرميين، حممد سوب على اجلماعة عضو اجمللس الوطين احملسلسان  على تلك التصرحيات

 األناضول" الرتكية لألنباء."
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تشكيل عن  ، يف إسطنبول،اإلعالن، مع وجيزة عد ذلك بفرتٍةب مصداقيتهااستعادت  أن اعرتافات الدروبي غري

، الشقفةحممد رياض ان املراقب العام لإلخوحبضور  ،2012 ديسمرب  كانون األول 21يف  ،"دروع الثورة"هيئة 

 .(13)"خوانوليست جناحًا مسلحًا جلماعة اإل مستقلٌة هيئة الدروعاملؤمتر أن "يف  األخريرغم إعالن 

ن مجاعة اإلخوان فقط من مقاتلي الدروع... هي فعليًا جزء م من أن "أقّليةأحد املصادر وعدا عما يشري إليه 

واالنضباط، واحتمال  ائل عّدة أبرزها الوالء، وغياب الرتبيةلدى اإلخوان مرتبطة مبساملسلمني، ما يثري خماوف 

" ككل، شري إىل تواضع تعداد مقاتلي "الدروعالنزوع حنو التطّرف، من بني أمور أخرى"، فإن التقديرات ت

حبسب اإلخوان  ٍركأقصى تقدي مقاتٍل 10000مقاتل، وصواًل إىل  7000إىل  5000نسبيًا، إذ مل يتجاوز عددهم 

فحة "اهليئة" ظهر من التغطيات اإلعالمية، وحتى صوهو ما انعكس على فعالية "اهليئة" ميدانيًا، كما ي؛ (14)ذاتهم

 .(15)0152 (مايو) أيار 8إىل  يف الصفحة "نفسها على موقع "فيسبوك"؛ إذ يعود تاريخ آخر "بوست

لق "في أهمها ،مسلحة فصائل ةبعّدربط اجلماعة  يتّمفملتاحة، أحدث التحليالت امن  واحٍدأما حاليًا، ووفقًا ل

"لواء األنصار" و"لواء رى مثل أخ إىل فصائل صغريٍة قط )إضافًةف الذي يبلغ تعداده أربعة آالف مقاتٍل، (16)"الشام

ني عموّز ألف مقاتٍل 70حبوالي ر ما ُيقّدمن أصل  ،(17 )(دة يف حلبوجاملو لواء أجماد اإلسالم""و جند احلرمني"

علمًا  ،"نصرةبيعة عالقة "اإلخوان" بـ"جبهة الط على وجه الدقةعرف ُتفيما ال  .(18)األخرىالرئيسة على الفصائل 

" أمين ألخرية البيعة لزعيم "القاعدةا نحني إعالإىل  ، على األقل(19)"اجلبهة"دأبت على الدفاع عن أن اجلماعة 

 ."القاعدة"ـفك ارتباطها ب ىلإ "اجلبهة" دعوةلتتجه اجلماعة بعدها إىل ، 2013نيسان  أبريل اهري يف والظ

 ستوىاملعلى املسلمني  مجاعة اإلخواننفوذ طغيان ن واضحًا كا ،العسكرّي امليدانّييف مقابل هذا الضعف 

 اجلماعة استحقاقحد إىل ، ي"السور الوطيناجمللس " وحتديدًا؛ اخلارجيف املعارضة هيئات من خالل ، السياسّي

 .املستوىهذا على  (20)"امللوك ة"صانعوصف 

لذي تشكل يف إسطنبول األغلبية داخل اجلمعية العامة للمجلس ا أبدًاميلكوا مل  " سوريا"إخوانأن  صحيٌحإذ 

 نيسان 15يف  ،صحفية صرحياٍتبل وأكد املراقب العام للجماعة يف ت، 2011 (أكتوبر) تشرين األول 2بتاريخ 

هم " األ"اجمللسهازي جوكذلك األمر يف  .(21)من أعضاء اجمللس %10ال تتجاوز  "اإلخوان"، أن نسبة 2013 (أبريل)

العضو يف مجاعة  فّصلوقد )واملكتب التنفيذي  نة العامةالصناعة الفعلية للسياسات والقرارات؛ األماعلى صعيد 

يس لديها لبأنه اجلماعة  حضور 2012 (سبتمرب) ولاإلخوان واجمللس الوطين السوري طريف السيد عيسى، يف أيل

فيذي، وستة عمومية[، ومقعد واحد يف املكتب التن"سوى عشرين مقعدًا يف اجمللس الوطين السوري ]اجلمعية ال

ؤون على مكتيب الش رت بسرعٍةوعدا عن أن اجلماعة "سيط رغم ذلك، .(22)أو سبعة مقاعد يف األمانة العامة"(
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أيضا  هانفإ؛ (23)عارضة"ن تلّقيا معظم األموال املقّدمة إىل املنسانية يف اجمللس، اللذيالعسكرية واملساعدات اإل

ال  ليست صغريًة وان" قاعدٌة"اإلخلدى  أن فوعرمن املإذ . (24)"مما تشري إليه األرقام الرمسية "كانت أقوى بكثرٍي

تلقائيًا. بل ملن تدعم ترشيحهم وتون هلا لكنهم يصّونتماؤهم هلا، ا أو غري معلٍنينتمي أفرادها للجماعة رمسيًا، 

بقيادة عضو ، 2011اليت أعلن عنها مطلع العام سورية"  من أجل العمل الوطيّن حركةبأن " وثارت شكوٌك

أو انشقت تشكلت  مناإ، مل الوطين من أجل سورية"()واملت وقتها اسم "جمموعة الع اجلماعة أامد رمضان

ان يف اجمللس الوطين انت جمّرد حصان طروادة بالنسبة إىل اإلخو، وأنها "كانفسه اجلماعةمن  بدفٍععن اإلخوان 

واحلكومة  ة السورية""االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضو "اجمللس"السيما وأن اجملموعة دخلت  ،(25)السوري"

  ."اإلخوان"" الذي قاطعه 2ركت يف مؤمتر "جنيفشاكما ، عن اجلماعة مستقلٍّ بشكٍل ،املؤقتة

 ؟تعثر "الربيع" اإلخوانّي

ة االئتالف الوطين لقوى الثور"معارضة "اخلارج" مع تشكيل  يفالنفوذ اإلخواني تراجع  ايةبدميكن التأريخ ل

جزءًا من االئتالف،  "، حبيث أصبح "اجمللس الوطين2012 (نوفمرب) تشرين الثاني 11واملعارضة السورية"، يف 

سوري أكرب من هذه "اجمللس الوطين الن إ لاق الذي، السان رئيسه جورج صرببلذلك  "اجمللس"بعد معارضة 

لشقفة احممد رياض وقتها ماعة املراقب العام للج، فيما كان "املبادرة وغريها، وله كيان سياسي وإقليمي كبري

تربًا ذلك موجهًا كيان معارض أوسع من اجمللس الوطين، مع الذي يسعى إىل تشكيل، "التدّخل الغربيقد أدان "

 .(26)"ىل تهميش اإلخوان ستبوء بالفشلاملناورات اليت تهدف إأن " مؤكدًا، "اإلخوان"ضد 

 اءتج، عمومًا بلدان العربية األخرىالاإلخوان يف ب ، أسوًةالسوريون "اإلخوان"إال أن الضربة الكربى اليت تلقاها 

د ضالفتاح السيسي،  بدبقيادة وزير الدفاع آنذاك ع، 2013 (يوليو) متوز 3مع االنقالب العسكري يف مصر يف 

 دوٌلان املسلمني ككل، جلماعة اإلخوه تكّنالذي العداء  حجمالرئيس حممد مرسي. إذ كشف هذا االنقالب 

تصنيف إىل سارعتا اللتني  يةواململكة العربية السعود املتحدةلعربية ااإلمارات السيما ، ًاإقليمي مؤثرٌة عربيٌة

عن بنفسها  سوريٍة سلحٍةوفصائل م سياسيٍة قوًىأي نمن يدًا مزيعين ما كان وهو  .إرهابيةمنظمة اجلماعة 

 .، من قبل هذه الدولوماديًا ؛ سياسيًاوالعزلللعقاب تعرضها خشية  ،اجلماعة

 "االئتالف"قرار ثري على يف التأ ""اإلخوانفشل ، السياسية السطوةعلى احنسار  جديٍد مؤشٍرويف الحقًا، و

 عدمالوطين اجمللس والذي أعلنت اجلماعة ، 2014 (يناير) كانون الثاني 22يف " 2يف مؤمتر "جنيف املشاركة 

 .املشاركة فيه
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ي أصبح ذبيانوني الالعلي صدر الدين لسان ب- 2013 (أغسطس) ت، يف آبنأعلكانت اليت  اجلماعة فإن كذلك

 عسكرّية على طاولٍةني ال ميكنهم اجللوس مع األسد وجمموعته الاإلخوان املسلم"أن  -العامنائب املراقب وقتها 

)اجلماعة( عادت  ،(27)على طاولة احلّل السياسي" واحدة، ألن مطلبهم األساسي هو رحيله نهائيًا قبل اجللوس

 لرياضمؤمتر اخمرجات  هاأييدتوهو املوقف الذي أعقب أيضًا ، "3"جنيفمؤمتر للمشاركة يف تأييدها  توأعلن

عليا للمفاوضات"، "اهليئة التشكيل وأدى إىل ، 2015ديسمرب   والذي عقد يف كانون األول ،للمعارضة السورية

األجهزة لتعامل مع لبعض النقاط حول نسب التمثيل وآلّيات ا" ا املختلفةهرؤيتاجلماعة بامتالكها إقرار رغم 

 .(28)لإلخوان ، حبسب بياٍناألمنية والعسكرية"

 "اإلخوان" مستقبلالثورة وخامتة: 

حضور مجاعة ضعف يف  تمثلة، واملالورقةليت انطلقت منها هذه ا ةفرضيالصحة  رات الثورة السوريةتطّوظهر ُت

احلراك مرحلة ، سواء يف اّصخ بوجٍه على مستوى الداخلمومًا، وع يف املشهد السورّيونفوذها اإلخوان املسلمني 

، املمثلة للثورةلسياسية اهليئات اصعيد على ينطبق أيضًا  الضعف الذيهو و. العسكرةيف مرحلة  أو السلمّي

 نظمًة" مملسلمنيااعتبار "اإلخوان ىل إ إضافًة، "العليا للمفاوضاتئة ، ثم "اهلي"تشكيل "االئتالف الوطينمع السيما 

 . ول العربية املؤثرةمن الد ها يف عدٍدفي أو غري مرغوٍب بيًةرهاإ

 رئيسيٍّ بشكٍلهنا يبدو . يتهعالفوأدائها على وتؤثر أثرت  ٍةداخلي وصراعاٍت أزماٍتمن اجلماعة تعاني كما 

إىل دى أ مبار، "احلليب و"التيار" حلمويا ُيعرف بـ"التيارما بني السيما  ،داتهاقيابني  ""مناطقيٍّ أساٍسعلى الصراع 

ذلك ُيضاف إىل  .2010 لعامايف  اجلماعةعقب انتخابات لذي أذاك ا ، أحدثهاصامتةو معلنٍة اقاٍتقنشاحصول 

هو الصراع و ،الشبابوجيل  اآلنالقيادة إىل على املسيطرين  الشيوخجيل بني  اجلماعةداخل  "صراع األجيال"

العمل الوطين  جمموعةتشكيل "وعن اجلماعة " يف اإلخوان "شباٍب من مبثابة انشقاٍق اعتربا مإليه  ىالذي يعز

إىل اعتبار  عضهمبذهب  كما، ين من أجل سورية"، قبل أن يصبح امسها "حركة العمل الوط"من أجل سورية

 .(29)يف ذلك الوقت حلموية" للجماعة" عن القيادة "ا"حليبٍّ احلركة مبثابة انشقاٍق

ال و يةالثورالعسكرية شروعية تتمتع بامل مسلحٍة إسالميٍة اعاٍتمن مج شديدًة تواجه اجلماعة منافسًة، فوق ذلك

"حركة أحرار والسيما وريا، سيف املعتدل  اإلسالم السياسّي ممثلة إذ تقّدم نفسها ،ختفي طموحها السياسّي

م العا الربيطانية" التلغراف"ة بصحيف مقاٍل، يف يها لبيب النحاسفاخلارجية مسؤول العالقات أكد اليت " الشام

 .(30)"األسد و"داعشي عن الُسّنبديل الهي )أحرار الشام(  هاأن ،املاضي
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 ع.للصرا سياسيٍة لتوصل إىل تسويٍةعقب ا فيهاتشارك  انتخاباٍت أّي يف ًاحامسدوراً  يلعبقد  مبا ،الواضح والراسخ

باعتبارها  واإلقليمّي لّيقبواًل على املستويني الدو لها أكثرجيعقد للجماعة  كما أن ضعف احلضور العسكرّي

بية الشعالسكانية  كتلةالالحتواء ، ةاملقاتل"اإلسالمية" فصائل بال رنًةمقاتاحة املالدينية -السياسيةالبدائل أفضل 
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