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للحديث عن جماعة االخوان المسلمين في سوريا، تعرض الدراسة لصيرورتهم بعد 

" التي مزقتهم، واخرجتهم من سوريا. ومدى تأثير ما سبق، على 1980ضربة "

، مرورا بالمراجعات التي اجروها، والتحالفات 2010الى  1982تشكيلهم الجديد، من 

 .الجديدة، التي اسسوها، واألوراق التي قدموها

وتستطلع نموذج الخطاب اإلسالمي، الذي يتبناه االخوان المسلمون، والذي يشكل 

 .امتدادهم، في العمق السوري. وطبيعة القوى، التي ستكون في مواجهتهم، مستقبال

كما تقدم الدراسة مقاربة لحقيقة بنية هذا التنظيم، رقمية، وتنظيمية، ومعرفة ما 

مالية، وكيف يتم اتخاذ القرارات، في دوائرهم  يمتلكون من قدرات، وكفاءات، وموارد

الداخلية. كما التدقيق في دور االخوان المسلمين، في دوائر المعارضة، وحجمهم 

 .الحقيقي، بين الوهم والممارسة، ودورهم في دعم الفصائل المسلحة المعارضة

لعلني. وما وهل استطاعوا جسر الهوة القائمة في االنتقال من العمل السري الى العمل ا

حقيقة الغليان الذي يجري جراء تهميش النسق الثاني من صفوف االخوان. وما دور 

 .الصراع المناطقي، وهل االخوان مقبلون على تشققات في جسدهم التنظيمي

يتأرجح االخوان بين النظرية والمنهج من جهة، وبين البراغماتية وممارسة العمل 

ر االخواني؟ وما طبيعة الدور الذي يمكن ان يقوم السياسي من جهة. ماذا بقي من الفك

به االخوان، في حال انهيار الدولة، أو النظام، في سوريا. ماذا ينتظر االخوان 

 .المسلمين. اذا ما انجذبوا الى سحر السلطة، وشهوة الحكم
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 المقدمة

السوري. حيث نظام الالمسلمين و اإلخواناألحداث الدامية التي وقعت بين  إلىفي البدء البد من العودة 

-1934) سسه مروان حديدأالذي  ،"الطليعة المقاتلة"وهو تيار  ،اإلخوانبفعل فصيل منشق عن  انطلقت

 ،بين مكتب حلب ومكتب دمشق ،بخالفاتهم الداخلية المسلمين اإلخواننشأ بفعل انشغال والذي  (1976

قام مروان حديد ممثل مدينة حماة في  ،في هذه الظروف. وتفاصيل أخرى ،حول شخص المراقب العام

ان قتل  إلىواستمر بقيادته  ،التنظيمي اإلخوانعن جسد عزل من ،بتشكيل فصيل مسلح ،اإلخوان جماعة

 .1976سجن عام الفي 

 إلىالتي هدف من خاللها  غتيالاالبتنفيذ جملة من عمليات  ،بعد مقتل زعيمه ،استمر تيار الطليعة

زج  ،كان من نتائجهاو .معركة لم تكن محسوبة ابدا   إلى ،اإلسالميين عامةه كما وجر   النظامضعاف إ

وسط مباركة عربية  ،قدامه في لبنانأمع نظام نجح لتوه بترسيخ  نتحاريةابمواجهة المسلمين  اإلخوان

ومعتقل بين قتيل وقعت هزيمة اإلخوان و النظام، سرعان ما حسم المعركة لصالح مراألهذا  .ودولية

 تصنيفهم في الشرائح التالية: حيث يمكننا ،خارج البالدأو منفي  ،وهارب

 األولىالشريحة 

إحصاء  ومن الصعب جدا   .مواجهات مباشرة في قتال الشوارع كان جلها من الشباب عبرتلت التي ق  هي 

 .1982نهايات  إلى 1979في تلك المواجهات التي امتدت من أواخر عام رقام حقيقية لعدد من قتلوا أ

 الثانيةالشريحة 

حيث  .أحدولم يخرج منهم  ،تمت تصفيتهم بالكاملو ،طويلة األمدبأحكام  ،سجونالفي  من زج بهم هي

ويحكم  ،المسلمين اإلخوانالذي يجرم كل من يثبت انتماؤه لتنظيم  /49/بموجب القانون  ،تمت محاكمتهم

 24-13وبعد  ،خرج من سجون تلك المرحلةي ولم ،بأقسى صورهوقد تم تطبيق هذا القانون  .باإلعدامعليه 

 هي وكانت الغاية من اخراجهم .م تتم ادانتهمسجنوا على شبهات ول منسوى  ،المرعبسنة من السجن 

مجرد التفكير في  ،الفظائع التي ستواجه يوما كل من يفكرألخبار وتسريب  ،لرعببناء جدار من ا

وتصل التقديرات األولية لعدد من تم قتله  .هذه المواجهات أنى كان حجم أو نوع ،مواجهة مع هذا النظام

ممن  ا ،ألف 15- 12قرابة  ،وندرة الغذاء والدواء ،مراضأو مات بفعل األ ،و أعدم شنقاأ ،تحت التعذيب

 .المسجونين

 الشريحة الثالثة

باتجاه األردن  ،خارج سوريا والسفر التي استطاعت النجاة بنفسها ،وهي مجموعات من الشباب والقيادات

 اإلخوانلما سيشكل مستقبال جسد  ،وهي من ستكون النواة الباقية .والسعودية وجهات أخرى ،والعراق

 .وعليها سيكون مدار بحثنا ،المسلمين األساسي

من  ،تعرضت لما تتعرض له معظم المجموعات المهاجرة ،السلطةهذه المجموعة الناجية من قبضة 

في ظروف يجهد فيها  ،التي تكاد تكون مستحيلة ،في الحفاظ على البنية التنظيمية ،مصاعب كثيرة

من لشريحة محدودة  ابتوفيره اإلخوانربما نجح تنظيم  يتوال، تأمين موارد مستقرة للعيشب ،الهاربون
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مع  ،هذا عامال مهما في بقائهم ملتصقين بجسد التنظيم القيادات. وسيكونالكوادر القريبة من بعض 

 .في ظروف الشتات ،صعوبة هكذا انتظام

مر الروابط وتضمحل معها مستلزمات األالهشاشة في  وخالفات تعززأزمات  ستولدومع توالي األيام 

عن التغييرات العميقة التي أحدثتها ثورة  البيعة. ناهيكوالنهي ومبررات السمع والطاعة ومقتضيات 

 بنفس التاريخيةقيادتهم  إلىالتي لم تعد تسمح بانقياد الشباب  ،وطغيان السياقات العولمية تصاالتاال

من  الشباب بعبارات ساسي  ولم يعد ممكنا ان  ،وانفتحت المصادر ،فقد تعددت المرجعيات .اآلليات السابقة

 .لخإ... "و ال تمكن زائغ قلب من اذنيكأ ،والحجر المتدحرج ال ينبت عليه العشب ،ملتفت ال يصل" قبيل

تشكل  تغيرات أخرى على صعيد العالقات ومصادر المعرفة والتحليل التي ،فقد انتجت هذه التغيرات

  .مرا بالغ الصعوبةأ ،هيمنتهامر الذي سيجعل من األ ،سلطة معرفية موازية لسلطة التنظيم او القيادة

 .جغرافيا والمشتتة ،ية لمزيد من التسامح والتساهل مع هذه القاعدة المنهكةاإلخوانالقيادة بسيدفع  هذا ألمر

الشتات الذي جمعهم في بلدان و ،ضطهادلاليوحدها التاريخ المشترك  ،بنية تنظيمية هشةعنه سينتج و

يث جرى ح .نظامالتوقف حربهم مع  إثربعض األرصدة المالية المتبقية بحوزة التنظيم  إلى إضافة. شتى

 .بقائهم في فلكهإوفراد التنظيم أخاصة عملت على تشغيل بعض استثمار هذا المال في شركات تجارية 

نشأت مصاهرات عائلية بين العديد حيث  ،تعزيز بعض الروابط العائلية بين هؤالء المهجرين إلىإضافة 

ن أومن السهولة بمكان  .التي تمليها ظروف المنفى ،وبحكم الضرورات ،على خلفية هذا االنتماء ،منهم

 .مردها األساسي ما سلف ذكره اإلخوانب بين الكثير من قيادات انستجد شبكة واسعة من الروابط واأل

 األسد حافظ بعد رحيل  اإلخوان

مع تيارات معارضة أخرى وثيقة إعالن  اإلخوانحيث وقع  ،2005حتى نهاية عام السابق يستمر الوضع 

ل الديمقراطي دمشق  . هذهالسورية الوطنيةزاب والشخصيات حمجموعة من األ إلى جانب ،للتحو 

"علي صدر الدين  لإلخوانعالن دمشق كانت من خالل بيان صدر عن المراقب العام إالمشاركة مع 

نتجه أتلته مجموعة من البيانات واألوراق السياسية والتي كانت في مرحلة محددة خير ما والبيانوني"، 

الديمقراطية مسألة من أوراق السياسات، وأكثرها اقترابا من التحول الملحوظ نحو تبني  اإلخوان

 في مقاربة السلطة. يةلتداولوا

عبد عالن دمشق، بالتحالف مع إودون مشاورة شركائهم في  ،2006نهاية عام  سرعان ما بادرواإال أنهم 

 اإلخوانوكان هذا التحالف بين . في تشكيل جبهة اإلنقاذ ،"نائب الرئيس السوري السابق"الحليم خدام 

اعتبره الكثيرون مراهنة على حصان  حيث يةاإلخوانوعبد الحليم خدام مثار جدل حاد في األوساط 

هذه  من اإلخوان انسحابهم أن أعلن إلى الفجوة بينهم وبين إعالن دمشق.أدى ذلك إلى تعميق كما  أعرج.

 .2008الجبهة عشية العدوان اإلسرائيلي على غزة نهاية عام 

يقضي الذي  49بفعل القانون  ،أي وجود في الداخل السوري إلى 2010مطلع عام  حتى اإلخوانفتقر ا لقد

الذي  ،الصوفي المشيخي التياردور وغير خاف  .بتنظيم اإلخوان المسلمين بإعدام أي فرد يثبت ارتباطه

والذي يشكل المقاوم الطبيعي من ذات الجنس لتيار وفكر  ،بشار األسدابنه شجعه حافظ األسد ومن بعده 

حاضرا المسلمون  اإلخوانهم العقبات التي سيواجهها أوسيكون هذا التيار من  ،المسلمين اإلخوان

 أساسيين.لسببين ومستقبال 
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الذي يجد فيه شكال  ،بقي مصطفا مع النظام)المشيخي الصوفي( وسع من هذا التيار ن الشطر األأل :أوال

 .ستغفاراالصالح الذات وكثرة على إ نكفاءباالال إالتي ال ينبغي مواجهتها شكال تجلي المشيئة اإللهية أمن 

تنشد  ،ن يشمل هذا التيار معظم الحلقات الصوفية التي التفت حولها شريحة واسعة من المسلمينأ ويمكن

احمد الشيخ تيار  ،برزهاأوربما يكون من  .الذات والنسيج المسلم العام ومع ،هللا مصالحة سهلة وآمنة مع

حمد أومفتي الجمهورية  (2013-1920) سعيد رمضان البوطيوالشيخ محمد  (2004-1912) كفتارو

  .بدر الدين حسون

 إذ .منها جزءا  و أ ،ن تسلبها رعيتهاالمسلمين أ اإلخوانلجماعة المشيخية لن تسمح هذه التيارات  :ثانيا

 ،السياسي منه واالجتماعي ،في المجال العام نخراطاالتمدنا وقدرة على  أكثرظاهرة  اإلخوانيشكل 

هم الوحيدون الذين حافظوا على بنية  ،بخالف كل التيارات الدينية والسياسية في سوريانهم، وأسيما ال

 ،ومؤسساتية التخاذ القرار ،لهم بإجراءات موصفة تسمح ،الدنياولو في الحدود  ،تنظيمية متماسكة

ية تنمية او أدون  ،ن لخيارات الصف األولين بقوا لفترة طويلة مرتهنإ. كل ذلك، ووانتخاب القيادات

لمجلس  ،ن كانوا في االنتخابات األخيرةإو .لتولي مهام القيادة ،من الصف الثاني ألفراد ،يذكرتأهيل 

شراك بعض إمن خالل  ،د نحوا باتجاه تعديل الصورة( ق2014-11-6في ) ،الشورى والمراقب العام

لخوض  نؤهليموكلهم كانوا  ،وملهم الدروبي ،وحسان الهاشمي ،مثل حسام الغضبان الشابةالكفاءات 

في العقد السابع من عمره ال على رجل إلم يتوافقوا  ،في الختام لكنهم .على مقعد المراقب العام نتخاباتاال

  (.1944وهو محمد حكمت وليد )تولد 

 يد والتحديات الداخلية والخارجيةالمراقب الجد

مضى على  وقد .التنظيمرئاسة  إلى ،اإلخوانالذي أسسه  ،انتقل من رئاسة حزب وعد ،المراقب الجديد

 ةجديد رؤية، األمر الذي يوحي بعدم وجود أن يحصل أي تغييرقرابة تسعة أشهر، دون  تسلمه لمنصبه

، اور عدة، على محالعميق، الذي يجري في بنية التنظيموغير خاف الصراع  أصال. اإلخوانلدى تنظيم 

شاب، الجيل القديم، العصي على مجاراة التطور من جهة، وبين جيل محور الصراع الصامت، بين ال

ومفاعيلها، على كل الصعد، وأهمها تقليص سطوة  االتصاالتيعايش مفرزات العولمة، وثورة الذي 

التصريح والتأثير في المعلومة، والمبادرة ب إلىالقدرة على الوصول اإلدارات، والقيادات التقليدية. كما 

رياض  اي يمثلهتال حماة كتلةبين الصراع المناطقي في التنظيم،  محور ،ومن جهة أخرى  الرأي العام.

علي صدر الدين بيانوني، المراقب األسبق ا ي يمثلهتحلب، ال كتلةالشقفة ونائبه السابق فاروق طيفور، و

، بين تيار الصقور والحمائمالمحور الثالث هو محور وزهير سالم، مدير مركز الشرق العربي في لندن. 

يمثله فاروق طيفور، وحسام الغضبان نائب المراقب العام، وعمر مشوح مسؤول المكتب  متشدد

حسان الهاشمي مسؤول المكتب السياسي، ، والجديد المراقب العام يمثله ،اإلعالمي، وتيار براغماتي مرن

 في المشهد الحالي.وربما كان الصراع الحلبي الحموي هو األكثر بروزا وأثرا  ،وملهم الدروبي

 اإلخوانوالذي سيكون على تيار  ،بشقيه الدعوي والجهادي ،ذلك النمو الخطير للتيار السلفي إلى أضف 

 ،في هذه المعركة العام. شارعوخارجية في ال ،داخلية في صفوفه ،معركة فكرية مواجهته في ،المسلمين

وشافية تعطي أجوبة حاسمة  ،تماسكا  وتحديدا  أكثر ومنظومات فكرية  أدوات ،ربما يمتلك السلفيون

لن يكون من و .واستخفافه بدمائهم وبمظلوميتهم ،ويلمسون ازدراء العالم لهم ،لصدور من يعانون التهميش

مكنت هذه التيارات  ،2012بعد عام  ،ن االحداث األخيرةأال سيما و ،مواجهتهم اإلخواناليسير على 



5 
 

حالما بحلول أو أ أجوبة لجيل الشباب المسلم المقهور، ن تقدمأ ،تكفيريةتيارات  إلىسلفية وبتحولها ال

على  ،تقدم وعودا بعدالة معززة بالقوة . فهيالذي يتعرضون له ،تتوافق مع حجم القمع الهائل ،حاسمة

هذه دور ملموس في صناعة القرار وتنفيذ  ،وبشكل مباشر وشخصي فيها يكون لهم ،منهج الكتاب والسنة

 ،بين المبادئ األساسية ،مراوغاخطابا  ،اإلخوانفي المقابل ما يزال الخطاب الذي يقدمه  .المرجوة العدالة

االنخراط في وبين ما تمليه البراغماتية السياسية وقواعد  ،في األصل اإلخوانالتي نشأت عليها جماعة 

وهم  .جيالهمأعليها  نشأتالذي يعني التنازل عن الكثير من االحالم التي األمر  . وهوالفضاء العام

هذا التيار  .من جهة أخرى وبين ضغوطات التيار السلفي الجديد ،من جهة محاصرون بين ضغط قواعدهم

لالنخراط في تيارات عالية  ،الذي يدفعهم دفعاو ،اهمال المجتمع الدوليفي  ،الذي يجد تربة خصبة

 ،اليوم التنظيمات السلفية الجهادية األخرىو ،تنظيم داعش إلىوما الحشود الكبيرة التي تنضم  التطرف.

 هذا التوجه. اال خير برهان على

 ، نظرة من الداخلاإلخوان

واألعداد الحقيقية التي تشكل هذا  ،وبنيته الداخلية ،المسلمين اإلخوانتنظيم واقع واذا حاولنا االقتراب من 

مجلس  نتخاباتالمشاركين في اأعداد من خالل ، وبعيدا عن التهويل الذي شارك به كثيرون ،التنظيم

نقيبا )النقيب هو من مضى على  ستينن كل أومن واقع  ،الثالثين عضواأفراده الذي ال يتجاوز  الشورى،

 السوريين ن العدد التقريبي لإلخوانإف ،ورىشعضو في مجلس الهم سنوات( يمثلال عدد كاف منتنظيمه 

وال يمارس نشاطه  ،مشتت في بلدان مختلفةقسما  كبيرا  منهم أن علما  ب(. 2000-1800)يتراوح بين 

 حيث يوجد .واألردنتتركز الفئة الفاعلة بالمقيمين في تركيا والسعودية بينما  .ال بالحدود الدنياإ السياسي

مين مئات المنض ،المشهد إلىيضاف  .مارات والخليج عموما على أي نشاط لهمتضييق شديد من دولة اإل

سنحت لهم الفرصة اآلن والذين  ،وعائالتهم ياإلخوانمن أطياف الجسد إما  باألصلالذين هم  ،الجدد

من  وإما .دحرهو أ ،طالما حلموا بزعزعته مع نظام   الواضحة الخصومةيجدون فيه ليلتحقوا بالتنظيم الذي 

 التي تهدف للمشاركة ،لنزعتهم اإلسالمية المدنية ةلبيتاب لم يجدوا في التيارات المشيخية والصوفية بش

  .ممثال لهذا االتجاه اإلخوانفي هم يجدون و .نهكها الفسادأالتي  ،في الحياة العامة

تيار من  ،%70نسبة الكبرى بينما يشكل ال ،ن الجددنتسبيم% من ال30هذين االتجاهين ربما يشكلون 

ملبيا لنزعته  المسلمين، اإلخوان، سوى سوريةوالذي لم يجد في التيارات السياسية ال ،الشباب الفاقد للهوية

وهؤالء ال يعرفون عن الفكر  .التي فشل مشروعها األخرى بامتالك هوية محددة متمايزة عن الهويات

مسلمين منظمين كنظرائهم الذين مارسوا الحياة  اخوانإالتي ال تجعل منهم  ،ال العناوين العامةإي اإلخوان

 ،لكنهم بكل تأكيد .منضبطين ا  ية التي تصنع منهم افراداإلخوانوية وعركتهم البرامج الترب ،التنظيمية

 اإلخوانحسن أن إذات يوم  االقتراعفي صناديق  ،محيطهم الحيويبمشاركة  ،سيكونون قوة ضاربة

للوجود والنفوذ على  و معززما ه فبقدر ي إشكالية مربكة.اإلخوانيبقى تمدد أو توسع الجسد  توظيفها.

بفعل  ،ومراكز القوى داخله ،لتغيير بنية التنظيم ،تهديدا  التوسع شكل السورية، بقدر ما ي ساحة السياسيةال

أين يمكن أن تذهب في  إلىالتكهن التي يمكن أن تنتظم في صفوفهم، والتي يصعب  ،األعداد الجديدة

 .اإلخوانرغبتها وقدرتها على التغيير في جسد 
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  السني في سورياومدى عالقته بالشارع ي الخطاب اإلسالم

سيد و (1949-1906حسن البنا ) والتي تتركز في فكر ،المسلمين لإلخواناألصول الفكرية  إلىبالعودة 

 باعيفقد طور مصطفى الس ،(1973-1949) الهضيبيحسن وبعض مراجعات ( 1966-1906) قطب

وقد . المسلمين في سوريا اإلخوانالمؤسس الحقيقي لفكر تلك المدرسة وربما يكون  (1915-1964)

الفضاء العام من باغتيال عبد الناصر جمال  ن يقومبل أق ةسوريفي الحياة السياسية ال ةكانت له مشارك

 اإلخوانبزمة العميقة التي عصفت ن األأال إ. (1961-1958) بين مصر وسوريا خالل دولة الوحدة

في مواجهة حكم البعث في الثمانينات من القرن المنصرم غيبت هذا الفكر وربما جعلته موضع  المسلمين

مراجعات عميقة اوصلتهم في الواقع  إلىحدا بهم األمر الذي  .اإلخواناتهام كبير في ما آلت اليه أحوال 

ولم يبق منها اال في مصر وسوريا  اإلخواناالبتعاد عن المدرسة الفكرية األولى التي صاغت صورة  إلى

تدفعهم في كل مرة لتقديم المزيد من التنازالت للتماهي مع المشهد العام ونفي البراغماتية السياسية التي 

هم أحدى إوربما تكون هذه . تباعهمأ لدىومبرر وجودهم  تهمخصوصيتهم التي منها استمدوا شرعي

حيث اختصر خطابهم السياسي الجديد  رأةالجدد مواجهتها بج اإلخوانالعقبات التي ينبغي على قيادات 

والقبول بمن يفوز بها أنى كان  نتخاباالصناديق  إلى حتكامواالرغبتهم في المشاركة بالحياة السياسية 

)وهذا موجود أصال في  يكون القرآن مصدرا من مصادر التشريع أن برغبتهم كتفاءاالدينه ومذهبه مع 

هذا الحلم الذي يشكل  ."ما أنزل هللا إلىتحتكم "وبهذا يتبدد حلمهم ببناء دولة إسالمية  .الدستور السوري(

 ،ومدارس في شرح سيد قطب ،الذي دارت حوله جوالت وحوارات ،ياإلخوانالعمود األساسي لكل الفكر 

معالم في "ودستورهم الحركي  ،(ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون)لمفهوم الحاكمية 

الذي يشرح خصائص العصبة المؤمنة والتي ال تشبه البته خصائص الالعبين في الحقل  "الطريق

 المسلمين.  ناإلخواالسياسي اليوم من شخصيات 

مطالعات الحديثة لمفهوم الدولة الحديثة وإمكانية بناء اآلن من ال إلى اإلخوانأخرى لم يقترب  زاوية من

دولة إسالمية حداثوية يجدها وائل حالق
1
ضربا من ضروب الوهم او اللعب  "الدولة المستحيلة"في كتابه  

 اإللهله عادل وبين دولة حداثوية تحل محل إتعنى برضى على التناقض بين شريعة ذات دفع أخالقي 

هذا التحول باتجاه الحداثة  .عنى برضى السلطة الحاكمة وحلفائهامام مؤسساتها وت  أنسان ويتصاغر فيها اإل

وهذا ما يحصل مع  .في متطلبات السلطة ىن تتماهأ إلىفقد هذه الدولة المنشودة روحها شيئا فشيئا سي  

ثر التنازل عن القواعد األساسية التي منها إفي الفضاء العام ويقدمون التنازل اإلسالميين الذين ينخرطون 

لهم. مر الذي يبقي على اسمهم ومكتسباتهم الحديثة بعيدا عن جوهر الفكرة المؤسسة األ ،انطلقوا باألصل

المسلمون انفسهم في مواجهة صعبة مع قواعدهم أوال ومع خصومهم  اإلخوانوفي هذا المضمار سيجد 

 اإلسالميين تاليا.

لمالمسته معظم تفاصيل وهو الجانب األكثر التصاقا بالشارع اإلسالمي الشعبي  ،على الصعيد الفقهي

فقهية و مدرسة أفي سوريا اتجاه  لإلخوانليس  ،وبيوع وعقود وميراثمن تحليل وتحريم  اليومي هممعاش

"فقه السنة" كمرجع فقهي  (2000-1915) خوان مصر قدموا كتاب السيد سابقإن أوبالرغم من  .محددة

ن تضيق أخوان سوريا فضلوا عدم االلتزام بمدرسة فقهية محددة يمكن إن أال إ ،امةع لإلخوانغير ملزم 

الفقهية كانوا اقرب للتوافقية نهم حتى في الخيارات أوالحقيقة  .فق التواصل مع التيارات األخرىأعليهم 

ن التيار أمع العلم  .تجاهاتاالمعظم ا الخيار الذي يستوعب ضمنه العامة وعدم التزام صيغة تضعف هذ

                                                           
 .كولومبيا جامعة في وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق دراسات قسم في اإلسالمية والدراسات اإلنسانيات أستاذ اإلسالمي، الفكر وتاريخ بالقانون متخصص باحث(: 1955) حالق وائل 1

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffatwa.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fflag%3D1%26bk_no%3D64%26ID%3D319&ei=UdD6VN7_NsXbU5mjgYAN&usg=AFQjCNE0Lu3M3Avx0-JPTQQQb9DWI_MqAg&sig2=1-QqZI-v7fuQGNb4b_6qgg&bvm=bv.87611401,d.d24
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-1914ي لبانية )الشيخ ناصر الدين األلبانقرب للمدرسة السلفية األأكان  شطره األوسعالدمشقي في 

عبد الفتاح أبو غدة مدرسة ترتبط بالمذهبية التي قرب للمدرسة أبينما كان تيار حلب وحماة (، 1999

 .(1989-1935) وسعيد حوى (1969-1910) محمد الحامد( و1917-1997)

وعدم القطع حديا مع أي  ،ومع الحرص العالي على تبني صيغ وسطية وتوافقية في معظم اآلراء الدينية

  .سوريامن سنة قطاع كبير من نوا قريبين ون يكأ اإلخوانفقد استطاع  ،اتجاه

السنة في  غالبية نأسنجد  ،بوجه عاموالمشاركة في الحياة العامة في الموقف من السياسة عميقا  بحثناولو 

شعبي مشيخي هو في الغالب خارج معادالت السلطة  ين. األولتيار إلىن ينقسموا أسوريا يمكن 

والخالص بها من الفتن خالقيا أيمانيا وإوينصب جل اهتمامه على بناء الذات الفردية  .والصراع عليها

حكام الفقهية تقنن له حياته بمنظومة من األ نضباطوباال .لوثاتهامو السلطةية صراعات على أومن 

 ومدرسة عبدتحت هذا الباب علماء مثل محمد سعيد رمضان البوطي  وعباداته. وينضويوتعامالته 

حداث األخيرة دفعت البعض منهم غير أن األ إال .من مشايخ سوريا والشطر األوسعالكريم الرفاعي 

ن المشهد لم يعد أدق األ .نبض الشارع العام الذي لم يعد يقبل الصمت إزاء ما يجري إلى نحيازلال ،مختار

ما منحاز للثورة وللشعب إو ،بواقها وممجديهاأدواتها ليصبح من أما منحاز للسلطة وفإ ،يتسع للوسطيين

نه انصب على إغاثة المتضررين أال إ ،يكون ضمن مؤسسات المعارضة السياسيةن أن تجنب إو ،المقهور

 .وربما انحصر دوره في هذا الباب

 جتماعيةاالللمسؤولية  اومرشد ايجد في اإلسالم إضافة لدوره الفردي والديني معزز الثانيتيار الو

 .هذا المشهد المسلمون اإلخوان ويتصدر ،والسياسية التي ال يمكن فصلها عن جوهر الدين ومقاصده

و أالفكر اإلخواني  عباءةنما خرج من تحت إويمكن القول دون مبالغة ان معظم من تضمه هذه المدرسة 

وحتى مدرسة جودت سعيد .و تعديال عليهأاعتبر نفسه تطورا 
2
الفكر  إلىجمع  فقد ،رغم تميزه عن غيره 

صبح معنيا بالوجه التاريخي والمسؤولية أو ،من فكر مالك بن نبي ،اتجاهات جديدةولي ي األاإلخوان

بباسط يدي إليك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا  )الحضارية لإلسالم وانتهاج مذهب ابن آدم األول 

 . (ألقتلك

المسلمين في عامة اهتمام  يشغلوهو الجانب الذي  ،على الصعيد الفقهي اإلخوانن إ ،حصيلة القول

هم لم يعودوا أمناء نيبدو أ ،وعلى الصعيد الفكري .قريبون جدا من إيقاع وتوجهات هذا الشارع ،سوريا

ال تجد لها  مسارات وتوجهات جديدة إلى البراغماتية السياسيةدخلتهم أو. ام التي عنها تفرعوللمدرسة األ

 .(1982-1979) ببعد انكسارهم في مواجهة األسد األخاصة  ،تأصيال في مراجعهم الفكرية األولى

 .خارجهااخل الجماعة ود اإلسالمية االمر الذي خلق لهم إشكاالت ما تزال قائمة مع بعض التيارات

 فمن جهة، .يعكس هذا التخبطالمعارضة سواء المجلس الوطني او االئتالف  وحالهم اليوم داخل مؤسسات

عمر مشوح رئيس مكتبهم اإلعالمي أنهم ماضون الشاب يؤكد فاروق طيفور نائب المراقب العام السابق و

الدولة المنشودة عن تطلعات الغالبية من  هذه بحيث تعبر ،قتراعاالعبر صناديق  بناء دولة إسالمية إلى

من  .األكثرية القبول بخيار ،نتخابيةاالاآلخرين الذين حازوا األقلية  لذلك، والقول لهما، على .السوريين

المراقب العام السابق  ،ورياض الشقفة ،علي صدر الدين بيانوني المراقب العام األسبقجهة أخرى، يؤكد 

                                                           
2
 وقدم  والتحزب، للتنظيم ال للسرية، ال للعنف، ال ثالثة، الءات حول تتمحور التي بأفكاره وتأثر نبي بن مالك الجزائري بالمفكر التقى سوري إسالمي مفكر( 1931) سعيد جودت 

 أنا ما لتقتلني يدك إلي بسطت لئن) القرآنية اآلية من المستقى" اإلسالمي العمل في العنف مشكلة األول آدم ابن مذهب" كتابه على أساسا يعتمد الذي اإلسالمي، للعمل المتميز نموذجه
 (.العالمين رب هللا أخاف إني ألقتلك إليك يدي بباسط

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=397&idto=397&bk_no=51&ID=385#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=397&idto=397&bk_no=51&ID=385#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=397&idto=397&bk_no=51&ID=385#docu
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 ،انهم يعملون لتأسيس دولة مدنية تشاركية تداولية ،وآخرون كثر ،السياسيوحسان هاشمي رئيس المكتب 

  .حكم الشريعة إلىوال تطمح  قتراعاالصندوق  إلىتحتكم 

 مسيحيين، من بالتشارك مع آخرين علمانيين اإلخوانيؤسس ، 2013وفي أواسط عام  ،في ذات الوقت

 حتىيعاني  . وهو("وعد" حزبا وطنيا بمرجعية إسالمية )الحزب الوطني للعدالة والدستور ومسلمين،

أي مدى ستكون هذه العبارة  إلىو ،اإلسالمية ةمرجعيالحول مضمون  ،األول .مخاضينمن الساعة 

أخرى ومن جهة . األمثل وسيلتهموسيجدون في هذا الحزب  ،مغازلة لمن يحلمون فعال ببناء دولة إسالمية

 عبر توالي التحوالت التي ستطرأ على المشهد السوري مستقبال. ،كيف يمكن ان تفسر هذه العبارة

 خرج من رحمها ية التياإلخوانيكمن في قدرة الحزب على بناء هويته المستقلة بعيدا عن الصبغة  والثاني

واآلخرون  اإلخوان هيعيش فيتشاركيا  نه سيكون فضاء  أم أ لإلخوانوهل سيكون الذراع السياسي  .أوال

ن يكونوا شركاء ال مهيمنين. أب اإلخوانتجربة جديدة غير مسبوقة أصال وليس لها ما يعززها في حاضر 

عن ممارسة أي دور سيادي في  بتعاداال اإلخوانربما تتعزز فرص نجاح هذه التجربة لو استطاعت قيادة 

 خارجخرين في بناء تجربة جديدة شارك مع اآلب الجماعة يحاولون التهذا الحزب وترك شطر من شبا

وممارستهم  اإلخوانالموروث الذي ما زال يشكل عقبة كبيرة تعيق أي فعل تجديدي ملموس في فكر 

 السياسية.

مصطفى العطار وعصام ي الذي يمثله اإلخوانفعال أمناء للفكر  اإلخوانهل هو يبقى السؤال الملح 

ربما يكون الجواب  ؟ وهل هم فعال ينهجون نهج من يسعى لدولة إسالمية ،السباعي من حيث الممارسة

الحكم عبر ثورة شعبية نجحوا في امتطاء  إلى اإلخوانإذا قدم  األول: عبر احتمالين،على هذا التساؤل 

 ،إسالميةذات مرجعية عالن دولة إبفكرة  نتصاراالريهم المشروعية الثورية ونشوة ربما تغ ،صهوتها

وسرعان ما  ،اال فضاء التدين والعدل واألمان ،ال تعي من فكرة الدولة اإلسالمية ،تداعب أحالم جماهير

 إلىوصلوا  الثاني: إن .التي اعتادوا عليها منذ أن وجدوا ،بشؤونهم اليوميةالمباشر سيصطدمون بتدخلها 

سرى التجاهات تلك أن فسيكونو ،صوات الناخبينأو نتخاباالأو بعض مواقعه عبر صناديق الحكم 

قد  ،مر الذي سيرغمهم على التقدم بروية عاليةاأل ،ستعدائهاازعاجها او إوالحرص على عدم  ،األصوات

ليس للعلمانيين ف .اآلن إلى ن احسنت بناء صفوفها الغائبةإ ،تذيبها الوقائع اليومية وقوة القوى المعارضة

من الذين  ،اآلالف الواسعة بديال مقبوال لدى وتكون ،ذات برامج تمس الشارع السوري ،هيئات منظمة

 .يجدون فيها بديال عن اإلسالم السياسي كإطار للتحشد

 يم الدولي في التنظ اإلخوانموقع 

ثر إخذ دوره أتب البلدان العربية الذي ان ما سمي الحقا بالتنظيم الدولي ما هو اال ائتالف مكأمن المعلوم 

 تبعيته للمرشد العام عندما استلم عمر التلمساني إلىوالذي لم يعد  في مصر الهضيبيحسن  اعتقال

 أنور السادات الرئيسبمباركة من  حسن الهضيبي ة( إثر وفا1974( هذا المنصب عام )1904-1986)

يمثل قيادة دولية موازية  ،عربي بلدبممثلين عن كل  ،وبقي مكتب البلدان العربية .(1918-1981)

. هذا ما سمي بالتنظيم الدولي إلىن تطور أ إلىالذي ثارت حوله إشكاليات عدة  لمنصب المرشد العام

ية سلطة مباشرة على تنظيم أي بلد أويقوم بفعل تنسيقي وليس له  بلديضم شخصيتين من كل التنظيم 

حكومة والنفي من  ضطهادلالي األكثر تعرضا اإلخوانكونهم الجسد  ،خوان سورياإف ،مع هذا. عربي

   ة.والمساند التمويل إلىبعناية خاصة تتعدى المشورة  ونيحظ مفه م،بلده
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  بالنخب السياسية المحترفة، و غياب الفعالية النسائية اإلخوانفقر 

ن وجدت فهي ال إو ،يةاإلخوانغياب ممثالت نسائيات في مكاتب القيادة  حظنلمن خالل الوقائع الملموسة 

والمتأخر بتعزيز نظريا الجديد  اإلخوانام وبالرغم من اهتم .جداضئيلة  بمشاركةأي  سيدة واحدةتتعدى 

سيطرة الفكر  إلىيعود هذا  ربما .واقع محسوس إلىن لم ينجحوا في تحويلها اآل إلىنهم أال إهذه النسبة 

مر الذي يفرض تنحية النساء والشباب عن مواقع األ ية.اإلخوانات قيادالالتقليدي القديم في معظم مفاصل 

ن يكون صادرا عن أدون  ،ن كان هذا يجري ممارسةإو .القيادة لعدم الثقة بقدرتهم على إدارة األمور

ما يزال محكوما الذي الفكر اإلسالمي العام  تماشيا معو اإلخوان في معظم توجهات كماقرارات مكتوبة 

 إلىي اإلخوانالجسد  يبررون غياب المرأة عن التمثيل فيم ، فه(مرأةابـ )ما أفلح قوم وليت امورهم 

ن تعاني من هذا التضييق كما أسنوات طويلة من المالحقة والحظر والنفي وال يريدون للمرأة  خوضهم

يجعل . وهو أمر الغياب إلىي هو أقرب اإلخوانن التمثيل النسائي في الجسد إ. مجمل القول يعاني الرجال

الدينية األخرى التي تعتمد على القطاع النسائي  قل حظا من االتجاهاتأمن انتشارهم في األوساط الشعبية 

كما فعل تيار القبيسيات في دمشق حيث سيطر على  كحامل يدخل البيوت بيسر عصي على الرجال

 الشطر االوسع من قطاع التعليم األولي.

حوار تي تتقن الال الكوادر السياسيةفي العمل السياسي، لديهم فقر في  ،إدماج المرأةفي  اإلخوان وكفقر

 إلىنهم لم يمتلكوا أال إ ،العصر وتقانات التواصل بأدواتالواسع  إلمامهم الرغم منعلى و .وتمتلك الرؤية

لتبقى هذه  .اآلخرين خاصة شركائهم أو منافسيهم السياسيين إلىن خطابهم المميز الذي يتوجهون به اآل

 لديهملم يظهر  ،الممارسات حكرا على القيادة السياسية التي هرمت وأوغل فيها الشيب ولسنوات عديدة

نكاد نسمع لها تصريحا  ،صغيرة مجموعةووزهير سالم  لي صدر الدين البيانونيعال إكمتحدث سياسي 

ال نجد لهم  ،عشرة سنوات وباستثناء بضعة أوراق سياسات وبيانات صدرت خالل .هناك تصريحا هنا او

ن أمع العلم ة. سوريمنتجا سياسيا يوضح موقفهم من العديد من القضايا الجديدة التي برزت على الساحة ال

ن هذه المراجعات بقيت في أال إ ،قد قدموا مراجعات لممارساتهم السياسية السابقة ،في سوريا اإلخوان

بما ارتكبه خالل تلك  نظام األسد مراجعات واعترافاتن يقدم أوبقي بعضها مشروطا ب ،األطر العريضة

ن و يكو  أ ،يالحظهان أيستطيع المتابع العام  ،و برامج جديدة محددةألم يقدموا تصورات فهم . كذلك الفترة

 .من خاللها تصورات محددة

يقدم رؤاهم ويعرف بمساراتهم  ،سواء على صعيد منتج اعالمي دوريفقرهم  ،ما سبق إلىضفنا أ وإذا

التي تطرأ يوميا ويعجزون عن تقديم موقف  ،على صعيد التفاعل مع المستجدات وأ ،ان وجدت ،دةالجدي

ومن التحالف  ،ي في مصراإلخوانومن ركاكة األداء  ،كموقفهم من تنظيم القاعدةا، يعبر عن توضعهم منه

يكفي لتأكيد  ،على موقع الجماعة على الشبكة العنكبوتية ،طاللةإلامجرد و .الذي تقوده أمريكا اليوم مثال

نهم ال أال إوهم ال ينكرون هذا  .مهنية  في األداء اإلعالمي المطلوبالوبعده عن  ،ما سبق ذكره فقر

و تركه في ، أوربما يكون وراء هذا اإلهمال للشأن اإلعالمي .م هذا الضعفيترمبأية خطوة ليتبعونه 

التي تفرضها الممارسة  ،للبعد عن الشفافية ،آلية تعزز اتجاههم في الكثير من خطواتهم ،مستواه الحالي

 .هم في منجاة منه اآلن ،والتي قد تسبب لهم ارباكا ،اإلعالمية

الوطني لقوى  واالئتالف السوري الحقيقي وتمثيلهم في المجلس الوطني اإلخوانوقد كانت مسألة حجم 

الثالثة سنوات الخالل  ،بناء التحالفاتقدرتهم على عزز من ذلك . ومثار جدل ةالسوري الثورة والمعارضة

 اهذا تواطئ ربما كانو .ي الكبير والمهيمناإلخوانمر الذي أوقع الكثيرين بوهم الجسد ، األالمنصرمة



10 
 

لتبرير عجزهم عن بناء  اإلخوانفاآلخرون يهولون من حجم هيمنة . خرينواآل اإلخوانبين  ،اصامت

سير المجلس الوطني وتعصمه من  تكون فاعلة في ةوطنية وعلمانيأو مشاريع أو استراتيجيات تحالفات 

يفيدون من هذا التهويل وربما يشاركون في صناعته ليستثمروه  اإلخوانو .معينة جندةأو لتيار أ االرتهان

 كسب المزيد من األصوات. إلىن التحالف معهم يفضي أ ،يهام اآلخرينإفي بناء التحالفات من خالل 

شخاص أيشاركون في االئتالف بأربعة  اإلخوانن إمر وحقيقة األ .اليوم في االئتالف تتكرر ذات اللعبةو

كيف لنا ان نفهم  .المسلمين في هذا االئتالف لإلخوانهم ال يعترفون بتمثيلهم  ،وأربعة آخرين ،مباشرين

حسب المنسحبين  ،يزيدون قليال او ينقصون ،108عدد أفراده اليوم  تالفعلى ائ ،هيمنة ثمانية افراد

عجزت عن بناء توافقات او تشبيكات بين  ،االمر المؤكد والملموس أن التكوينات األخرى .والمتراجعين

  ومن يتحالف معهم. ،ملعبا متاحا لإلخوان المسلمين ،األمر الذي ترك هذه الساحة ،مصالحها

 جموعة العمل الوطني ظاهرة م

المسلمون  اإلخوانبادر  ،توسع في سورياي ذي بدأثر بدء التظاهر السلمي الإو 2011في مطلع عام 

حمد رمضان و مجموعة من شباب أوفي ذات الوقت بادر  ".خلية ازمة" هرااعتبيمكن بتأسيس ما 

هذه  .جل سورياأوشكلوا ما سمي الحقا بمجموعة العمل الوطني من المسلمين بتوسيع لقاءاتهم  اإلخوان

من مواقع  قتراباالي الخمسيني الذين لم ينالوا فرصتهم في اإلخوانالمجموعة ضمت بعضا من الشباب 

مد قريب جسدا أ إلىنهم ظلوا أال إ .ي ووجدوا في هذا المناخ فرصة مواتية لهماإلخوانالقيادة في الجسد 

من المجلس  ءا  ن يكونوا جزأخواني إتطاعوا بدعم واس ."جسد األكبر"ال اإلخوانصغيرا يدور في فلك 

وهذه بالحقيقة  .اإلخوانبصفتهم كتلة مستقلة عن  ،فيما بعد الوطني االئتالفمن و السوري الوطني

زمن الصعب ومع تطاول ال. أو أغمضوا عنها عيونهم طلت على معظم افراد المجلس الوطنيانمراوغة 

انحسر الشطر  أموال،او أسابيع كما كان م أشهرخالل  يسقطن النظام لن أبة من عوتبدي الحقيقة المر

موزعين في بلدان الثالثين شخصا  إلىعددهم في األصل  يصلفراد مجموعة العمل الذين لم أاألكبر من 

التفاهم على التمثيل المسلمين إشكاليات  اإلخوانثلث هذا العدد ونشأت بينهم وبين  إلىانحسروا  ،شتى

هذا االنفصال موضع  األم. سيبقىالرسمي عن الجسد  نفصاللالأودى بتلك العالقة وقادهم والمواقف مما 

التي  ،المراوغة السياسية عن غريبوهذا ليس ب ،بين مصدق ومكذب ،وتساؤل آخرين ،ارتياب البعض

و أورفده بمؤيدين  ،يثة لتضخيم هذا الجسم الصغيرثالح ومع المحاوالت المسلمون. اإلخوانها تقني

  .ما يزال لصيقا به ،جسد سياسي حقيقي إلىن الفشل في تحويله أال إ ،مناصرين

 والعمل المسلح  العمل السرياإلخوان و

للنجاة من سطوة السلطات التي ما فتئت تالحقهم  مارسوهبالعمل السري الذي  اإلخوانوفيما يخص التزام 

تضطر تلك الحركات بما وقعت به معظم الحركات السرية تاريخيا حيث  اإلخوانفقد وقع  ،وتضيق عليهم

و الزما لنشر الفكر أالذي يوفر مناخا مالئما العلني  للهروب من فضاء العمل ضطهادواالبفعل العسف 

يضيق عليهم الخيارات ويستنزف طاقاتهم في اإلجراءات مضائق العمل السري الذي  إلىوالتمدد تنظيميا 

الظهور  إلىيصعب على تلك الحركات العودة  ،لكن مع زوال هذا المبرر وانتفاء وجوده. الدفاعية

ال إلرغم من تغير المناخات وتبدل الظروف فبا. السوريون اليوم اإلخوانوهذا ما يعانيه  .والنشاط العلني

العلن بشكل واضح وما تزال معظم ممارساتهم وتحركاتهم تتم في صمت  إلىنهم لم يستطيعوا الخروج أ



11 
 

حيث لم يعد هناك إمكانية للقيام بعمل جماعي سري في األمر الذي الحق بهم ضررا كبيرا  .وتكتم كبير

                                                                                   .هذا الكوكب المتناهي الصغر

عبر التقارب معها تشبيك المسلحة او الفصائل ن من الميالمسل اإلخواناقتراب  محاوالت أما بخصوص

قليل من بذل الو القدرة على أ ،المجلس الوطنيفي و أ الوطني، الفكري أو التمثيل نيابة عنهم في االئتالف

فقد  ،المسلمين اإلخوانا من دعمها عبر قنوات ضالتي مررت بع ،بعض الدولقد تقدمه  الذي ،الدعم

لتشكيل او تبني ما سمي بالدروع وهي صيغة  اإلخواناالمر الذي دفع  .فشلت تلك المحاوالت جميعا

يحتاج دارته ميدانيا أمر إون الدخول في لعبة السالح أذ إ .اخوانية للعمل المسلح لم يكتب لها النجاح

ان  إلىإضافة  .السوريةالسياسية وال غيرهم من المعارضة  ،المسلمون اإلخوانرات عالية ال يمتلكها لمقد  

ربما يكمن أساسه في  .موضع خالف عميقهو ي الداخلي تجاه االشتراك بالعمل المسلح اإلخوانالموقف 

ضعف المقدرات المتوفرة إلدارة التجربة المريرة التي خاضها التنظيم في مطلع الثمانينات عالوة على 

ذات  ،عن المحاوالت المتكررة، في تمثيل بعض الفصائل المسلحة اإلخوانلكن هذا لم يثن  ل.هكذا عم

فيد ساحات الدولية، ليوالفي الدوائر الوطنية،  ،اإلخوان ممثال سياسيا عنها كوني اإلسالمي، بأنالتوجه 

  السياسية. مفي تثقيل مواقفهومن ثقلهم في الداخل السوري،  اإلخوان

من الطرفين، في  توالي النفي والتأكيد بالرغم من ،حرار الشامأوتأتي المحاولة األخيرة، في التشبيك مع 

لتلك الفصائل المسلحة، ذات التوجه اإلسالمي،  واالحتواء، محاوالت التشبيك اإلخوانسياق تكرار 

ليشكلوا معا تكامال بين السياسي والعسكري، يكون معززا لقوة الطرفين، وردا على التهميش الذي بدأ 

يتلمسون نتائجه، وليس أقلها ضعف مواردهم المالية، وقطع البعض منها. األمر الذي يهدد  اإلخوان

ال يخفى أهمية هذا التكامل  ،عالوة على هذا في الملف السوري. قدرتهم في لعب الدور الذي يريدون

اع من الشمال السوري، المطروح، في هذه المرحلة، التي قد تسفر قريبا عن بسط سيطرة تركية، على قط

بالتكامل مع احرار  ،اإلخوانأن يكون دارته بالنيابة عن األتراك، ويفترض إقرب الحلفاء سيكون على أ

لن  االتجاه، فهذا اإلخوانبالطبع سيكون هذا تحديا صعبا يواجه  يديرون تلك المرحلة. الشام، خير من

 يرضي الحليف األمريكي، وهو أهم الحلفاء، وان كان يتناغم مع التوجه القطري التركي.

  خاتمة

من مراكز  بعضا  اال ان  ،السوري ياإلخوانمن مواطن ضعف تعتري الجسد  ،بالرغم مما سبق ذكره

عند انهيار  ،ن ينهارأما يمكن  وتعزيز حملما يزال يعول عليهم في  ،صنع القرار الدولية واإلقليمية

بذلك  وهم ،على ما يبدو بعض الساسة األمريكانعليه يراهن وهذا ما  ة.سوريالدولة التصدع المؤسسات و

على  ،نهياراالفي تخفيف كوارث قد يسهم  ،كبر قدر من الشارعأمرة في تحشيد  .منهم مرتين ونفيدي

 ،ويخسرون الكثير من تحشيدهم الذاتي ،وكنتيجة لهذا سيستهلكون طاقاتهم .الصعيد اإلنساني والمؤسساتي

 ،يراننظام األسد وإأو سقوط يخلفه  انسحاب سالذي  ،الهائل نهياراالهذا على حمل وعجزهم ألداء ا لفقر

، نسانياوإن إعادة البناء عمرانيا إال سيما و .مهما هيئ لها من أسباب ،قوة ةعن حمله أي والذي ستعجز

الذين تضمهم  ،ن ترضي جيوش المتضررينأ ،ية جهةأولن يكون من اليسير على  ،اقودع سيستمر

 سيكون عليه مواجهة ،من سيتنطع لهذه المهمة الصعبةيكن  وأيا  و األقبية المتهدمة. أ ،مخيمات اللجوء

رات حيث العبء كبير والمقد   ،مسؤولية كل ما خلفته الحرب الدائرةالذي سيحمله  ،الشعبيالطوفان 

 .ضعيفة جدا
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األمر الذي  مؤسسات الحكم إلىالمسلمين للدخول  اإلخوانو يضطر سيتبع هذا فراغ سياسي كبير يغري أ

و خبرة أتجربة  أدنيعبر سحر السلطة التي ال يملكون  سريعا لتعويمهم و اختبار هشاشتهمطريقا  سيكون

او المخالفين لإلجهاز  الفردية منها لحشد جيوش المعارضين حتىالعلمانية ووستتدخل المعارضة  .بها

وليس  .حالمهم ولن يكون بمقدرتهم مواجهة الدولة العميقة التي تنتظرهم وتنتظر غيرهمأعلى ما بقي من 

في هذا  بأشواطالمصريين على نظرائهم السوريين  اإلخوانالرغم من تقدم بعيدا ما حدث في مصر ب

ان وكان لهم في البرلم ،ن شاركوا في الحياة السياسية المصريةأخوان مصر سبق إن أذ إ ،المضمار

سوريا وهم  بإخوانفكيف  .التي اعتمدوا عليها ،عالوة على التحالفات، كثر من ثمانين ممثالأ ،المصري

في صفوف  ، عدا عن وجودهمية ممارسة سياسية في الواقع السوري خالل أربعين سنةأ إلىيفتقرون 

حساسهم العالي والحقيقي بالمظلومية الكبيرة التي تنشئ إذلك  إلىيضاف  .المعارضة المقصاة والمنفية

البقاء في مقاعد البرلمان والقطاعات  اإلخوانال يقبل أواألرجح  .و القدرة على القيادةأحقية وهم األ

الخدمية كالبلديات والنقابات ريثما يستقر المشهد السياسي في سوريا ويكتسبون شيئا من الممارسة 

 الميدانية في الشأن السوري.

نما على كافة األطر السياسية إ ،خوان سوريا وحسبإال تنطبق على  ،ن هذه اإلشكاليةإوالحقيقة 

وسع بقدرتهم األ اإلخوانوربما يتفوق عليهم  .على معظمها ،سحب ما سلف من الكالمحيث ين .المعارضة

 . في المستقبل خطهم العامجماهير لالعلى تحشيد 

ستكون  ،الحزب الوطني للعدالة والدستور(ن خطوتهم بتأسيس حزب وعد )أ ،اإلخوانختاما ربما يعتبر 

تلك التي عاشها  ،ال تشبه في شيء التي ،في سوريا المستقبل ،عالم السياسة إلىللولوج  ،معبرا مناسبا لهم

الخطوة، ولم يعدوا لها ما يلزم من  استعجلواإال أن الوقائع اثبتت أنهم  .الثورةفي زمن ما قبل  ،السوريون

كما أن الحزب  البيئة الطبيعية لوالدتها. إلىفكانت كنظيراتها من التجارب الحديثة، فكرة تفتقر  .أدوات

وقدرته على  ،ية التي يكتسي بها، األمر الذي سيحول دون توسعهاإلخوانديد لن يستطيع نفي الصبغة الج

 .لعب دور مهم في الساحة السورية مستقبال

 

   

 

   



 

 عن الكاتب

 .السوري الشأن في باحث الحافظ وسيم

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

بحثية عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعا  قويا  في 

منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، األوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها 

وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء 

 ممن يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها وال تمثل 

 بالضرورة موقف أو رأي المبادرة.

 درة اإلصالح العربي. حقوق النشر محفوظة لمبا

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.
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