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آ
ين
المسلم�
الخوان
أم� يك عىل جماعة إ
الثار إ
القليمية لفرض حظر ي
ن
ت�فرير
كور ي

ن ف
ت
الخـ�وان
:عــرـعدي��د م��ن
الـت تنتابه��م تج��اه جماع��ة إ
ي
ملخــص ب َّ
المس�ؤـول� ي� إدارة ترم��ب ع��ن الشــواغل ي
ت
المس� ي ن
التـ تماــرس العنـ�ف .ث ُ
وك�ثرت التكهنــات لمــدة مـ�ن
�لمـ وعالقاتهـ�ا المزعومـ�ة مـ�ع المنظمــات الجهاديـ�ة ي
ف
ن
وشـ�يكة
صياغ��ة
الثـ�ا�  ،2017ح��ول
ت��ول دونال��د ترم��ب منص��ب الرئاس��ة ف ي� يناير/كان��ون
ٍ
ٍ
ي
الوق��ت ي� بداي��ة ي
أ
ش
الخـ�وان
مــر يك أو أم��ر تصـ�دره السـ�لطة التنفيذي��ة إلع�لان جماع��ة إ
لمــروع قان��ون يصـ�دره الكونغ��رس ال ي
�لمـ تنظيمـ�ا إرهابيـ�ا .وبالرغـ�م مـ�ن عــدم إصدــار أي مـ�ن أ
المس� ي ن
المريــن ،ففـ�ي ِّ
تجدــد القلـ�ق إزاء جماعـ�ة
ظــل ُّ
ً
ٍّ
ًّ
الخــوان المس� ن ف
�ب للتحالفـ�ات
إ
ي
لـم� ي� ضـ�وء أزم��ة مجل��س التعــاون الخليج��ي وم��ا نت��ج عنه��ا م��ن إعــادة ترتيـ ٍ
ن
ً
تعييـ مستشــار أمـ�ن قومـ�ي أم� يير يك جديــد؛ ربمـ�ا تغ� ييرِّ�إدارة ترمـ�ب نهجهـ�ا بهــدف تعزيـ�ز
القليميــة،
إ
إضافــة إىل ي
ـف
ً
فضلـاـعـ�ن
والم�اـرات .ويحمـ�ل مثـ�ل هــذا التحــرك آث�اـ ًرا ي السياســات المحليــة،
تحالفاتهـ�ا مـ�ع الس��عودية إ
ـف
القليميـ�ة.
ـكبيـرـمـ�ن جرــاء ذلـ�ك ي العالقــات إ
تأثيـر ي
وجــود ي
ين
المسلم�؟
الخوان
ما هي جماعة إ
ف
الخــوان المس� ي ن
�درس اللغ��ة العربي��ة حس��ن البن��ا ،وكان
كان��ت بداي��ة تأسـ�يس جماع��ة إ
مؤسس��ها م� ِّ
لـم� ي� عـ�ام  1928بم�صر ع�لى ي��د ِّ
أ
التصوــر لتأسيســها أن تكــون حركــةً اجتماعيـ�ة تهــدف إىل أسلــمة المجتمـ�ع المــري .وقـ�د ركَّــزت الحركـ�ة ف يـ واقـ�ع المـ�ر عـلى العمـ�ل
ُّ
ت
ين
ش
المباــ��حــىـ
حــرم العم��ل
االجتماع��ي وإصـلاح السياسـ�ات االجتماعيـ�ة ،لدرج��ة أن
السيــاس
القوانــ الداخلي��ة للجماع��ة كان��ت تُ ِّ
ي
الخـ�وان
�اص بالجماع� ِ�ة إ
�أن إ
الشــار َة إىل أن أفـ�كار البن��ا كان��ت غ يـيرـسياسـ�ية ،ب��ل اعتقـ�اده بـ َّ
�خ الخـ ِّ
عـ�ام  .1934ال يســتهدف ذك� ُ�ر التاري� ِ
أ
المس� ي ن
لـم� ينبغ��ي أن يصلـ�وا إىل الســلطة سياس ًّــيا ولك��ن فق��ط بع��د إعــادة أســلمة المجتم��ع .وم��ن ثـ َّ�م فـ�إن فكـ�رة “الســلمة البطيئ��ة”
الخوــان متوافقــةً بطريقـ�ة مـ�ا مـ�ع الديمقراطيـ�ة.
جعلـ�ت أيديولوجيـ�ة إ
ين
ش
المنتـشرة
الخـ�وان
المسلــم�
وحسـ�بما ذك��ر باحث��ون آخــرون ،فنظـ ً�را إىل أن أيديولوجي��ة الجماع��ة ليس��ت ُمل ِْزمـ�ةً  ،تب َّن��ت فـ�روع إ
ف
الخوــان ذاتهــا ،باعتبارهـ�ا مجموعــةً متفاوتـ�ة مـ�ن
ش�تى�مناطـ�ق العالـ�م
أجن�دـات مختلفـ�ة .مـ�ن المؤكَّـ�د أن طبيعـ�ة جماعـ�ة إ
يـ ت َّ
ٍ
المنظمـ�ات ،ه��ي السـ ف
ين
يشـيرـوي��ل مكانت��س
�رب
�بب ي� أن يك��ون “الحظ��ر” ال معـنىنـل��ه .ومثلم��ا ي
وبينجامـي ويت��س ،ف��إن الحظ��ر أقـ ُ
ُ
حــىـهـ�ذه أ
ت
�ةٌ
�
س
ـ
طبق
م
أي
�ياقات وطني��ة متنوعـ�ة ،والهيـ�كل
ـ
عــر
�ا
�
عالمي
�ال
ـ
ح
لى
�
ع
�ة
�
يديولوجي
ال
أن
�د
�
بي
�ة]1[.
إىل حظ��ر أيديولوجي�
ًّ ب
ٍ
ُ
ِّ
المتص� َّ�ور العاب��ر للح��دود للحرك��ة اســ ُتبدلت ب��ه إىل ح� ٍّ�د كب� يير�ف��رو ٌع قُطري��ةٌ محلي��ةٌ مسـ�تقلَّة.
الخــوان المس� ي ن
يوج��د قلي��ل م��ن العالقـ�ات المؤسسـ�ية ي ن
يثــرـالشكــوكَ حـ�ول مزاع��م الطبيع��ة العابـ�رة
بــ فــروع إ
�لمـ ،وه��و م��ا ي
تستــمر العالقـ�ات الش�خـصية ،ولك��ن ع�لى الصعي��د العالمـ�ي ،تُ َعـ ُّ�د الجماع��ة متفاوتـ�ةً للغاي��ة.
للحــدود للجماع��ة .م��ن المنطق��ي أن
َّ
للخـ�وان سيس��مح لن��ا برؤي��ة م��دى اخت�لاف أولوياتها السياسـ�ية،
وم��ن المؤ َّك��د أن النظ��ر إىل أجنـ�دات المجموع��ات المتنوع��ة التابع��ة إ
أ
خاضعـ�ا للتأميـ�م بالفعـ�ل
يـاس ...
أن القاعــدة العريضـ�ة ليديولوجيتهـ�م قـ�د تكــون متش��ابهةً  .وباختصاــر ،يُ َع ُّــد إ
مـ�ع َّ
ً
“الســام الس� ي
ف
ف
مقاــل لهمـ�ا.
ي� العه��د المعـ�ارص[ ،]2وهـ�و إيجــاز لمـ�ا ذكــره روبــرت اليكـ�ن وس�تـيفن برــوك يـ ٍ
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يوجد قليل من العالقات المؤسسية ي ن
الخوان
ب� فروع إ

�لمـ فـ واقـ�ع أ
ن
ي ن
فضفاضـ�ا
المـ�ر ائتال ًفـ�ا
يث� الشكوكَ حول مزاعم الطبيعة يُعت ببـرـالتنظيـ�م
ال�دـول المخيـ�ف إ
ً
للخوــان المس� ي ي
ي
المسلم� ،وهو ما ي
الخوان
وواه ًن��ا ي��كاد ال يس��تطيع أن يجم��ع أعض��اءه .وم��ن المؤ َّك��د أن ضع��ف جماع��ة إ
تستمر
العابرة للحدود للجماعة .من المنطقي أن
َّ
ف
ت
الـت تتم َّث��ل ي� اســتقالل الفـ�روع
ــدول ه��و نتـ ٌ
العالقات الشخصية ،ولكن عىل الصعيد العالمي ،ع�لى الصعي��د ال ي
�اج لنجاحاته��ا المحلي��ة ،ي
ً
ت َُع ُّد الجماعة
التكي��ف م��ع الظ��روف المحلي��ة .إذ إن
�دول ،والق��درة ع�لى ُّ
متفاوتة للغاية .ومن المؤكَّد أن النظر المحلي��ة ع��ن التنظي��م ال� ي
أ
ت
ين
إىل أجندات المجموعات المتنوعة التابعة إ
المس��لمـ عـلى الصعيـ�د
الخوــان
التـ تربـ�ط منظمــات إ
للخوان االنتم�اـءات اليديولوجيـ�ة ي
أ
ت
الـت تشـ�كِّل كلًّ¬منه��ا ع�لى ح��دة]3[.
سيسمح لنا برؤية مدى اختالف أولوياتها السياسية ال ي
ــدول تخض��ع للولوي��ات الوطني��ة ي
أ
ف
ت
للخـ�وان
الطاح��ة بـ�أول حكوم��ة منتخب��ة إ
ــدول ص��ار أكـثرثـتفاوتً��ا ي� الســنوات الخ يــرة ،وال سـ�يما بس��بب إ
وحـتىـم��ا تب َّق��ى م��ن ه��ذا التنظي��م ال ي
لـم� ف� العاصم��ة المرصي��ة القاهـ�رة عـ�ام  .2013فمنـ�ذ ذلـ�ك ي ن
ن
الخوــان الف� تتراءات ش��ديدة ،وارتبـ�ط اسـ�م الجماعـ�ة
الح�ي ،تعرــَّض إ
المس� ي ي
�دول ،لدرجـ�ة أن فروعهـ�ا ف يـ المغــرب وتونــس ،إضافـ�ة إىل حمــاس واليمــن ،أعلنـ�ت بت�ؤهـ�ا مـ�ن عالقاتهـ�ا مـ�ع الحركـ�ة
يرا إ
ارتبا ًطـ�ا كب� ي ً
بالرهــاب ال� ي
�لمـ الديمقر ي ن
العابــرة للح�دـود ،واس�تـخدم فــرع الجماعـ�ة بتونـ�س مصطلـ�ح “المس� ي ن
اطييـ” ليصفــوا أنفســهم ً
ب�دـلـمـ�ن انتمائهـ�م لهـ�ا.
ين
المسلم� :ما هي احتماالت فرضه؟
الخوان
حظر ترمب لجماعة إ
ن
إرهابيــا ،وهـ�و إجرــاء يمكـ�ن أن يدعمـ�ه كث� ييرون داخـ�ل
تنظيمـ�ا
�لمـ
يث ييـرـالرئيـ�س دونالـ�د ترمـ�ب باس��تمرار إمكانيـ�ة إعــان جماعـ�ة إ
الخوــان المس� ي
ً
ًّ
ف
حزب��ه .وبالفع��ل ت
اقــرح تي��د كرــوز ،عض��و مجل��س الشيــوخ ،م��ع عضـ�وي الكونغـ�رس مايـ�كل مكـ�ول وماري��و ديـ�از ب�اـالرت ،ي� يناير/كانـ�ون
ف
ن
الخوــان المس� ي ن
�ا�  - 2017م� ششرو َع
إرهابيـ�ا” يقتضـض ي َّإمـ�ا تصنيـ�ف
تنظيمـ�ا
�لمـ
ــ� النوــاب والشيــوخ ُســمي “قانــون تصنيـ�ف إ
ً
ٍ
ًّ
الثـ ي
قانوــن يـ مجل ي
تفســرـسـ�بب عـ�دم فع��ل ذل��ك ]4[.ويص��ف الموق��ع إ ت ن
الخــوان المس� ي ن
�اص بكـ�روز
وإم��ا
تنظيم��ا
لـم�
إ
ي
يومـ�اَّ ،
إرهابي��ا خـلال ً 60
ً
و� الخـ ُّ
ً
اللك�تر ي
وصوت��ت اللجن��ة القضائي��ة بمجل��س النــواب ،الـتت
إ
الخ��وان بأنه��م جماع��ةٌ “تعتن��ق أيديولوجي��ةً إســاميةً عنيف��ةً َّ
مهمته��ا تدم� يير�الغ��رب”َّ ]5[.
ي
ش
ُ
أيض��ا إىل أن
�ون مش��ابه تق� َّ�دم ب��ه دي��از ب��االرت م��ر ًة أخ��رى ،لك َّن��ه ل��م يصب��ح قانونً��ا .وق��د أش� يير� ً
يقوده��ا الجمهوري��ون ،لصال��ح م�شروع قان� ٍ
ش
أي إجــراء ت�يعـ ٍّ�ي.
ــذي حاس��م وال ُّ
أي أم��ر تنفي ٍّ
إدراة ترم��ب ق��د تتجــاوز الكونغـ�رس وتصـ�در أم ًــرا تنفيذيًّ��ا لحظ��ر التنظيـ�م ،ولك��ن ل��م يصـ�در ُّ
�ا�  2017ج��اء �ف
ف
ن
ض
[ ]6وتج�لىَّ�ذل��ك ًّ
(س .آي .إي��ه) بتاري��خ يناير/كان��ون الثـ ي
ي
�ا� م��ن الع��ام المـ ي
فعلي��ا ي� مذك��رة لوكال��ة االس�تـخبارات المركزي��ة ي
ف
يقدــم م�اـد ًة إضافيـ�ة تدعـ�م الحملـ�ة
أي تصنيـ�ف أم� يير ي ٍّك يـ إضعــاف حجـ�ج قاــدة إ
(الخوــان) ضـ�د العنــف ،ممـ�ا ِّ
نصهـ�ا“ :يحتمـ�ل أن يتسبــَّ ب ُّ
أ
أ
الدعائي��ة لداع��ش والقاع��دة لكس��ب التب��اع والدع��م ،وال سـ�يما م��ن أج��ل الهجم��ات ض��د المصال��ح الميـ كي��ة”]7[.
ف
وأشــار مقــال نُ ش ف
ن
حظــر واسـ�ع
الثــا� م��ن الع��ام الجـ�اري  ،2018إىل أن الجهــود الس�اـعية لتطبيـ�ق
شـرـ يـ موقـ�ع  Bloombergي� يناير/كان��ون ي
ٍ
ئ
ين
الدارة س��وف تحـ�اول ً
انتقاــ� لفـ�روع
بــدلـم��ن ذل��ك الس��عي وراء حظ��ر
الخـ�وان
المسلــم� “توقَّف��ت” توق ًف��ا جوهريًّ��ا ،وأن إ
النط��اق ع�لى إ
ي ٍّ
أ
أ
أ
ف
ت
�م��/كانون الول  2017هـ�ذا
الــ تنته��ج العن��ف ]8[.وف�سر
َّ�مستش��ار الم��ن القوم��ي الم� يير يك الس��ابق هرب��رت ماكماس� تتر� ي� ديس� ب
الجماع��ة ي
أ
موح��دة وال متجانس��ة” ]9[.وليـ�س مـ�ن المؤكَّـ�د أن أيًّـ�ا مـ�ن
نقي��م َّكل منظم��ة وف ًق��ا لظروفه��ا
الخاص��ة .فالمنظم��ة ليس��ت َّ
َّ
الم��ر قائ ًـلا:ـ “س��وف ِّ
الخــوان المس� ي ن
فــروع الجماع��ة يمك��ن اعتبــاره ذا صلـ ٍ�ة بالعنـ�ف ،إذا وضعن��ا ف� ي ن
لـم� ٍّ
بـرأ م��ن العن��ف من��ذ عـ�ام
أن تنظي��م إ
عــ االعتبـ�ار َّ
ي
ككل ت ب َّ
ف
الرشــاد كان مس��جونًا آن�ذـاك ،إىل الجهــاد العنيـ�ف ضـ�د الغــرب .وقـ�د أوضـ�ح
�ب
 1969بعـ�د أن دعـ�ا ســيد قطــب ،وهـ�و عضـ�و ساــبق يـ مكتـ إ
الهضي�ب ،أن “ســيد قطـ�ب م َّثـ�ل
الكتـ�اب الـ�ذي نُ شــرـعـ�ام  1969بعنوــان “دعــاة ال قضــاة” ،وألَّفـ�ه المرشـ�د العــام للجماعـ�ة حينهــا ،حسـ�ن
بي
�لم�” ]10[.ومنـ�ذ ذلـ�ك ي ن
الخ��وان المس� ي ن
الحــد الــذي يمكـ�ن
الخوــان مـ�ن اس��تخدام العنــف ،إىل
برأت جماعـ�ة إ
نفس��ه فق��ط ولي��س إ
ِّ
الح�ي ،ت� ب َّ
ف
واح�دـا ،وقـ�د بــرز ذلـ�ك ـ مـصر ي ن
خدم العنـ�ف ضدهـ�ا.
تنظيمـ�ا
اعتبارهـ�ا عنــده
ً
حيـ اس� ُت ِ
ً
ي
أ
ف
ت
أن بعـ�ض الوافديـ�ن الجــدد إىل البيـ�ت
الخوــان بدقَّـ�ة مثـ�ل
أن بعـ�ض الصوــات يـ إدارة ترمـ�ب تدعـ�و إىل فهـ�م إ
ماكماستـر ،فيبــدو َّ
ومـ�ع َّ
أ
أ
ســف��سـ�ابق للوالي��ات المتح��دة ل��دى الم��م المتح��دة وتــولَّـ
أن ج��ون بولتـ�ون ،وه��و ي
البي��ض يتخـ�ذون موق ًف��ا مختل ًف��ا .فم��ن المعـ�روف َّ
منص��ب مستشـ�ار أ
ت
الم��ن القوم��ي ف� أبريل/نيسـ�ان  2018خل ًف��ا ن
يعتـبره
للجــرال
ماكماسـترـ -كان الرئي��س السـ�ابق لمعه��د غايتســتون ،ال��ذي ب
ي
2
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ت
ين
ش
ال�ت تزع��م أن “عصاب��ات اغتص��اب جماع� ٍّ�ي مس��لمة” كان��ت تح� ِّ�ول بريطاني��ا إىل
مناهض��ا
الكثـيرون
ً
ي
للمسلــم� ،ون�شر�عدي� ً�دا م��ن التقاري��ر ي
�امة
“مس��تعمرة إس�لامية” ]11[،إضاف��ة إىل عدي��د م��ن التقاري��ر الحديث��ة ع��ن قط��ر وتركي��ا مث��ل تقري��ر بعن��وان“ :قط��ر وتركي��ا :التحالف��ات السـ َّ
ت
الخ��وان المسـ ي ن
�لم�.
ف ي� الخلي��ج” .ل��ذا ف��إن انحي��ازه ق��د يصب��ح
ال�ت تُتخ��ذ ض��د إ
ً
واضح��ا فيم��ا يتع َّل��ق بالقـ�رارات السياس��ية ي
ف
وعــ ترم��ب كذل��ك فري��د ت ز ف
ي َّن
وأشار مقال ن شُ� ف� موقع  Bloombergف� يناير/كانون ن
كبــرـ
فليـت ي� يونيو/حزيـ�ران  2018ي� منص��ب ي
الثا�
ي
ي
ي
الم��ن القوم��ي أ
الموظفـي ف� مجل��س أ
أن ت ز
ن
ك
مــر
ال
فليـت اشـ�تهر
�ر
�
بالذك
.
�ر
�
وجدي
َّ
من العام الجاري  ،2018إىل أن الجهود الساعية لتطبيق
ي ي
ي ي
ٌ
ف
ت
ي ن
بأنـ�ه واحـ�د مـ�ن  16مؤلفًـ�ا ش��اركوا يـ كتــاب بعنوــان “اس�تراتيجية الحريـ�ة
المسلم� «تو َّقفت»
الخوان
حظر واسع النطاق عىل إ
ٍ
آ
الدارة سوف تحاول ً
بدل من ذلك
المن��ة :خط��ة لتحقي��ق االنتص��ار ع�لى الحرك��ة الجهادي��ة العالمي��ة” (The
توقفًا جوهريًّا ،وأن إ
ئ
ت
السعي وراء حظر
ال� تنتهج العنف Secure Freedome Strategy: A Plan for Victory over the Global Jihadist
انتقا� لفروع الجماعة ي
ي ٍّ
للخــوان المس� ي ن
لـم� م��ن أج��ل “تدم يــرـ
 ،)Movementنوقش��ت في��ه “خط��ة رسيَّ��ة إ
أ
أن
الحضـ�ارة الغربي��ة م��ن الداخ��ل” ]12[.ويزع��م الكت��اب كذل��ك أن  80%م��ن المسـ�اجد الميـ كي��ة تدع��و إىل “الجه��اد العني��ف” ]13[.وم��ع َّ
أ
تز
الس�لاموية المختلفـ�ة.
فليتـ قــال إن هــذه العب�اـرات لـ�م تعـ�د تم ِّثـ�ل معتقداتــه ،فإنهـ�ا تعكـ�س
افتق�اـرا إىل الفهـ�م الدقيـ�ق لطيــاف إ
ً
ين
وتعي�ي ماي��ك بومبي��و ،المدي��ر الس��ابق لوكال��ة االستــخبارات المركزي��ة ،وزي� ً�را للخارجي��ة ف ي�
ويمك��ن كذل��ك أن ت��ؤ ِّدي إقال��ة ريك��س تيلرس��ون
أ
ف
ف
الخوــان المس� ي ن
الس�لامية يـ العمــوم .إذ ســعى بومبيـ�و
أبريل/نيســان الم�اــض ي  -إىل
�لمـ والجماعــات إ
التأثيـرـ يـ السياسـ�ة ال يم�كيـ�ة تجــاه إ
ي
أيضـ�ا بترصيحــات تفيـ�د
عضوــا ف يـ مجلـ�س النوــاب إلصدــار
كذلـ�ك عندمـ�ا كان
الرهابيــة ،وأدىل ً
قانوــن يصنِّـ�ف الجماعـ�ة ضمـ�ن التنظيمــات إ
ً
ٍ
أ
ف
ف
�أن هن��اك “قـ�ادة إس� ي ن
تفجـيرـماراث��ون بوس��طن]15[.
الرهابي��ة ،وذل��ك ي� أعق��اب
أمــركا يُحتم��ل تواطؤه��م م��ع ه��ذه العم��ال” إ
ي
لامي� ي� ي
بـ َّ
أ
والمكـ َّ�ون
�ض النظ��ر ع��ن
وبغ� ِّ
خـيرة ي
التغيـرات داخ��ل إدارة ترم��ب ،ف��إن التطــورات الجيوسياس��ية ال ي
المعـ�ادي لقط��رُ ،
تشـيرـإىل أن الرباع��ي ُ
ي ُّ
ن
ن
ن
لـم� لتكـ�ون
وبــ جماع��ة إ
م��ن البحري��ن وم�صر والس�عـودية إ
الخــوان المس� ي
بــ قط��ر ي
والم�اـرات ،ق��د يسـ�عى الستــغالل العالقـ�ات المزعوم��ة ي
أ
ف
�تعدين لمس��اعدته .واف تتـرض المقــال الــذي كتبـ�ه
وأن هــذا الرباعـ�ي ربمـ�ا يحظـ�ى بحلفــاء يـ واشنــطن مس� ِّ
وس�يـلةً لتغي ييـرـالسياسـ�ة ال يم�كيــةَّ ،
للس�فـــالس�عـودي لــدى الواليــات المتحدــة ،ف يـ الشــهر الم�اــض ي أغســطس/آب ف يـ مجلـ�ة Foreign Policy
نوــاف العبيــد ،وهـ�و مستشــار ساــبق
ي
أ
ف
الخ��وان المس ي ن
و� يوليو/تمـ�وز  ،2018ن ششـرت صحيفـ�ة The
أن عالق��ات قط��ر م��ع إ
المــ كي��ة َّ -
ــلم� كان��ت أخط��ر م��ن عالقته��ا م��ع إي�ران ]16[.ي
قم��ة بواشــنطن ف ي� خري��ف العـ�ام
 Guardianب
ال�يطاني��ة تقاري��ر ع��ن َّ
أن بع��ض مستشــاري ترم��ب كانـ�وا يأملـ�ون دعـ�وة قــادة دول الخلي��ج لعق��د َّ
ف
الخ��وان المس� ي ن
المـ�ار ت يا�
الج��اري ستش��هد ب�لا ش��كٍّ إث��ارة الموض��وع المتع ِّل��ق بجماع��ة إ
و� كلم� ٍ�ة ألقاه��ا أن��ور قرق��اش وزي��ر الدول��ة إ
�لم� ]17[.ي
للشؤــون الخارجيـ�ة فـ يوليو/تمــوز بمركـ�ز  Policy Exchangeالبحـثث
ي
ي
ت
ن
ن
يطاــ� ،وص��ف جماع��ة إالخـ�وان واف�ض المقال الذي كتبه نواف العبيد ،وهو مستشار سابق
المرتب��ط بح��زب
المحافظـي ب
ي
ال� ي
ف
ض
الما�
للسف� السعودي لدى الواليات المتحدة ،ي� الشهر
ي
ليـروج مــر ًة أخـ�رى
تطرفً��ا” ،ي
ي
بأنَّه��ا “تؤــ ِّدي إىل أفــكار جهادي��ة أكــرثـ ُّ
أ
ف
الخــوان المس� ي ن
إىل الخل��ط ي ن
أن عالقات
لـم� والجماعـ�ات الجهاديـ�ة ،أغسطس/آب ي� مجلة  Foreign Policyال يم�كية َّ -
بــ جماع��ة إ
ن
المسلم� كانت أخطر من عالقتها مع إيران
الخوان
والماراتي��ة ]18[.قطر مع إ
ي
وه��و م��ا تؤيـ�ده الحكومـ�ات المرصي��ة والس�عـودية إ
آ
القليمية للحظر
الثار إ
ف
ين
ُّـ� السياس��ة أن
المســلم� .ويمك��ن له��ذا
بالخ��وان
يُ َّرج��ح أن تُسـ�تهدف حم��اس إذا قـ َّ�ررت إدارة ترم��ب َح ْظ� َ�ر الجماع��ات المرتبط��ة إ
ي
التغـير ي
ن
تحســ صــورة الجماع��ة .إذ تذك��ر الوثيق��ة أن حمـ�اس
قدمه��ا خال��د مشـ�عل إىل الدوح��ة بهـ�دف
يؤــ ِّدي بالفع��ل إىل تجاه��ل وثيق��ة سياسـ�ية َّ
ي
الخ��وان ،لكنه��ا تبق��ى “منظم��ة فلس��طينية مس��تقلَّة” ]19[.وأعلن��ت الوثيق��ة كذل��ك َ
قبــول تأسـ�يس
ج��ز ٌء م��ن “المدرس��ة الفكري��ة” لجماع��ة إ
ف
دول��ة فلسطــينية ع�لى حـ�دود  ،1967مـ�ع أنهـ�ا دافعـ�ت عـ�ن ح ِّــق الحركـ�ة يـ اس��تمرار مقاومتهـ�ا المس�لـَّحة ضـ�د إرسائيــل ،ورفضهـ�ا ح َّــق دولـ�ة
إرسائي��ل ف ي� الوجـ�ود.
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الم�كي��ة م��ن ت��ل أبي��ب إىل الق��دس ف� ديس��م��/كانون أ
أ
ف
الول  ،2017الـ�ذي اكتم��ل تنفيـ�ذه
ب
و� ض��وء ق �رار الرئي��س ترم��ب بنق��ل الس��فارة ي
ي
ي
ت
أن حم��اس ق��د تك��ون ش�ي��كًا ف ي�
ف ي� مايو/أيـ�ار  ،2018يصع��ب اعتب��اره
مؤي��دا للقضي��ة الفلس��طينية .وبالرغ��م م��ن إ
ً
ال�ت تذك��ر َّ
الش��اعات ي
السيــاس لحرك��ة حمــاس ،هـ�ذا االتفـ�اق
االتفـ�اق الـ�ذي أطل��ق علي��ه ترم��ب “صفق��ة القـ�رن” ،فق��د وص��ف إس�مـاعيل هنيـ�ة ،رئي��س المكت��ب
ي
ف
إكلينيكي��ا” ]20[.ومـ�ن دون تأييـ�د حماــس ،تصبـ�ح الجماعـ�ة َّ
أقــل أهميـ�ة إلدارة ترمــب ،ممـ�ا يزيـ�د مـ�ن احتماليـ�ة
�ت
“مي� ٌ
ًّ
ي� أغس��طس/آب بأن��ه ِّ
اتخــاذ تح�رـكات ضدهـ�ا.
�لمـ تنظيمـ�ا إرهابيـ�ا آ
الخوــان المس� ي ن
الن بســبب الصــدع المستــمر مـ�ع تركيـ�ا تحـ�ت قياــدة الزعيـ�م
ولعـ�ل هنــاك
حافزــا أك ببـرـلتصنيـ�ف جماعـ�ة إ
ً
ً
ًّ
ن
لـم� ارتبا ًط��ا ضعي ًف��ا .ولج��أ ترمـ�ب،
الســامي رج��ب طي��ب أردوغــان ،الـ�ذي يرتب��ط حـ�زب العدال��ة والتنمي��ة الـ�ذي ينتم��ي إلي��ه إ
إ
بالخــوان المس� ي
ف
ت
ن
ن
نجيلي�ي قبي��ل انتخاب��ات التجدي��د النصف��ي ،إىل زي��ادة الضغ��ط ع�لى الحكوم��ة ال�كي��ة إلط�لاق رساح
ربم��ا ي� محاول� ٍ�ة لكس��ب
ال
الناخب�ي إ
ي
ي
الق��س أ
ف
ف
الم ييـر يك أنــدرو برونســون ،الـ�ذي اعتق��ل ي� تركي��ا ي� عـ�ام  2015بسـ�بب عالقات��ه م��ع جماع��ة فت��ح هللا غول��ن .وم��ن المفهـ�وم أن إعـلان
الخوــان المس� ي ن
يرسـ�خ
تنظيمـ�ا
�لمـ
إرهابيـ�ا يمكـ�ن أن ي�ؤـ ِّدي إىل تعقيـ�د العالقـ�ة المتوتِّــرة بالفعـ�ل أكثـرثـمـ�ن ذلــك ،ويمكـ�ن ً
جماعـ�ة إ
ً
ًّ
أيضـ�ا أن ِّ
أ
ت
ت
ن
الماــر يا� الم يـير يك والمح��ور القط��ري الـتر يك.
ب�ي المح��ور السـ�عودي إ
الحواج��ز القائم��ة ي
أ
ف
نظــرا إىل أن أجنح��ة حـ�زب
تغيـرُّـ ي� السياس��ة ال يم�كي��ة تجـ�اه إ
بــأي ي
ويمك��ن كذل��ك أن تتأثَّ��ر الجهـ�ود المستــمرة الس�تـقرار اليم��ن ِّ
الخوــان؛ ً
أ
ف
ف
ين
والمـ�ارات
الخ��وان
التجم��ع اليم�نن ي إ
المســلم� ي� اليم��ن ،تقات��ل ي� الواق��ع إىل جان��ب الســعودية إ
للص�لاح ،وه��و امت��داد لف��كار جماع��ة إ
المار ي ن
أي
�ات ب��ارزة م��ع ال� ششركاء إ
الس��تعادة س��لطة حكوم��ة عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي .وأ َّدت ه��ذه االس تتـراتيجية إىل خالف� ٍ
اتي�ي الذي��ن يتج َّنب��ون َّ
ف
ن
�ا�
الس��نية .وق��ال محم��د اليدوم��ي رئي��س ح��زب التجم��ع اليم�نن ي إ
�وع م��ن التع��اون م��ع المنظم��ات إ
السـلامية ُّ
للص�لاح ي� يناير/كان��ون الثـ ي
ن� ٍ
ن
�لمـ” ،وأعــرب عـ�ن “تقديــره الكب ييـر”ـ للدــور الــذي يضطلـ�ع
بأــي “عالقــات تنظيميـ�ة أو سياســية مـ�ع إ
الخوــان المس� ي
 :2018إن حزبـ�ه غ ييـرـمرتب ٍــط ِّ
ف
ين
اليرــ ن يا� ي� البـلاد ،وتحـ َّ�دث ع��ن جه��ود أطـ�راف
ب��ه االئت�لاف ال��ذي تقـ�وده السعــودية لط��رد
الحوثيـي م��ن اليم��ن والتخ ُّل��ص م��ن النف��وذ إ
ن
ن
ش
المتاح�ي]21[.
بعض��ا وم��ع الــركاء
اليمني�ي
التحال��ف للتع��اون م��ع بعضه��م ً
ي
ي
ت
الخوــان المس� ي ن
ال�لمانيـ�ة ف يـ الجزائـ�ر
وع�لاو ًة عـلى ذلــك ،تتنافـ�س فرــوع جماعـ�ة إ
التـ لهـ�ا عالقــةٌ بالجماعـ�ة عـلى المقاعـ�د ب
�لمـ أو الجماعــات ي
والبحري��ن والع�راق أ
نن
والردن ولبن��ان والكوي��ت والمغ��رب وفلس� ي ن
�كاليا
�ط� والس��ودان وتون��س ،م��ا يع� ي أن حظ��ر الجماع��ة يمك��ن أن يك��ون إشـ ًّ
أ
ــر بالعالقـ�ات
ع�لى الصعي��د
السيــاس .وقال��ت جيليـ�ان ش�وـيدلر أستــاذة العلـ�وم السياسـ�ية ال يم�كي��ةَّ :
ي
إن حظ��ر الجماع��ة يمك��ن كذل��ك أن يُ ضَّ
أ
ف
ت
الــ تحظ��ى الجماع��ة بمقاع��د ي� برلماناته��ا]22[.
م��ع دول حليف��ة مث��ل البحري��ن والكوي��ت والردن والمغـ�رب وتون��س ي
آ
ف
ين
الخـ�وان
الخـ�وان
والمــارات وم�صر وسوــريا ،وم��ن ثَ� َّ�م ف��إن حظ��ر إ
المسلــم� محظــور ًة ي� السعــودية إ
وع�لى الجان��ب الخ��ر ،م��ا زال��ت جماع��ة إ
المس� ي ن
والم�اـرات .فمـ�ن المؤكَّـ�د
�لمـ يمكـ�ن أن يكــون طريقــةً مهمَّـ�ة إلدارة ترمـ�ب لتعزيـ�ز العالقــات مـ�ع هــذه ال�دـول ،ال سيــما مـ�ع الس��عودية إ
ين
أن ترمـ�ب يطمـ�ح إىل نيـ�ل مس�اـعدة ي ن
الدولتيـ ف يـ تسهــيل “صفقـ�ة القــرن” خاصتـ�ه ِّ
ائيــ� .وقـ�د بلغـ�ت
هاتيـ
لحــل ال�ننز اع الفلس��طيـن ي إ
الرس ي
أ
الس�لامية ومؤسسـ�ة قرطبـ�ة عـلى أنهـ�ا
أبعــد مـ�ن ذلـ�ك عندمـ�ا ص َّنفـ�ت
جماعاــت عـلى ش�اـكلة مجلـ�س العالقــات ال يم�كيـ�ة إ
إ
الم�اـرات ً
مدــى َ
ٍ
ف
معقـ�دا بطريق��ة م��ا أن البحري��ن -
كيانـ�ات إرهابي��ة ي� عـ�ام  ]23[.2014وم��ا يب��دو
ً
أ
ت
ويمكن كذلك أن تتأثَّر الجهود المستمرة الستقرار
ــارا ع�لى قط��ر  -تض� ُّ�م فر ًع��ا نشـ�طًا
الـت تف��رض حص ً
وه��ي واح��دة م��ن الـ�دول الرب��ع ي
الخوان؛
تغ� ي ف� السياسة ال أ يم�كية تجاه
للخوــان المس��لمــن  ،بالرغـ�م مـ�ن الترصيحــات ت
إ
اليمن ِّ
بأي ي ُّ
التـ أدىل بهـ�ا وزيـ�ر الخارجيـ�ة
ا
سياسيــ
إ
ًّ
ي
ن
نظرا إىل أن أجنحة حزب التجمع
للصالح،
اليم� إ
الخــوان المس� ي ن
ً
ي
لـم� جماعةً إرهابية ،وأي شـ�خص
إن الحكوم��ة “تعت بــرـ إ
البحريــن ي قائ ًــا:ـ َّ
وهو امتداد ل أ
ف
ن
�
المسلم�
خوان
ال
جماعة
فكار
أ
إ
ي ي
يُظه��ر تعاط ًف��ا معه��ا س��وف يخض��ع للمحاكم��ة ع�لى ه��ذا الس��اس” ]24[.ونظ� ً�را إىل أن
ف
مارات
وال
اليمن ،تقاتل ي� الواقع إىل جانب السعودية إ
حرــكات المعارض��ة الرئيس��ة ف
�ةٌ
ـ
منبثق
�
غــرـ
�ن
�
فم
يـعية،
�
ش
كات
رــ
ح
�ن
�
م
�ة
�
الدول
�ذه
ـ
ه
ي
ي
الستعادة سلطة حكومة عبد ربه منصور هادي
نن
�ن أي
المرج��ح أن تحظ��ر الحكوم��ة جماع��ةَ إ
َّ
الس� ي  ،لك� َّ
الخ��وان المنتمي��ة إىل المذه��ب ُّ
�كاليا ألسبــاب مفهومـ�ة.
تصنيـ�ف أم� يير ي ٍّك للجماعـ�ة بأنهـ�ا تنظيـ�م إره�اــ ي ٌّ قـ�د يص ييـرـإش� ًّ
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ي ن
المسلم� ضمن
الخوان
يمكن لقرار تصنيف جماعة إ
بدعم من ترمب أن يعطيه
الجماعات إ
الخوان
الرهابية ٍ
يمك��ن أن تُث��ار قضي��ةٌ إش��كاليةٌ أخ��رى ح� تتى�إذا ُح ِظ� َ�ر الف��رع الم�صري م��ن جماع��ة إ
ي ن
المصو ي ن
دفعة ي ن
�لمـ فقــط؛ وهـ�ي احتماليـ�ة قائمـ�ة نظرــا إىل أنـ�ه التنظيـ�م أ
ً
نجيلي� .ويمكن كذلك أن المس� ي ن
ال
ب�
ت� إ
ِّ
ال ُّم الــذي خرجـ�ت منـ�ه
ً
ب� دوائر ي ن
بعض الشكوك ي ن
أ
ت
اليم� المتطرف
يؤكِّد َ
ال�ت اسـ�تضافت
جمي��ع الف��روع الخ��رى .فف��ي ه��ذه الحال��ة ،يمك��ن أن تتع� َّ�رض ال��دول ي
ف
ض
ن
المسلم� ي� الواليات المتحدة هم بال�ورة
بأن
َّ
ي
حملـات عـلى ثالثـ�ة بــاد عـلى وجـ�ه
ــن
ٌ
أعضــاء الجماعـ�ة النتق�اـدات ش�دـيدة .وقـ�د تُ َش ُّ
خطرا إن ارت ُِك َب الخص��وص :قط��ر والس��ودان وتركي��ا ،لحثه��ا ع�لى ط��رد ه��ؤالء أ
ي
طواب� خامسة ،وهو خطأ سيكون ً
الش��خاص أو تسـ�ليمهم،
ِّ
القليمـ�ي.
مزيــد مـ�ن التوتـ�ر إ
ممـ�ا قـ�د ي�ؤـ ِّدي إىل ٍ

استنتاجات
ف
الخوــان المس� ي ن
الرهابيـ�ة
�لمـ ضمـ�ن الجماعــات إ
مـ�ع اق� تتراب انتخابــات التجديـ�د النصفـ�ي يـ الواليــات المتحدــة ،يمكـ�ن لقرــار تصنيـ�ف جماعـ�ة إ
بـي دوائ��ر ي ن
�ض الشـ�كوك ي ن
ين
المصو ي ن
بدع� ٍ�م م��ن ترم��ب أن يعطي��ه دفع��ةً ي ن
ال
بـي
�أن
نجيليـي .ويمك��ن كذل��ك أن يؤ ِّك��د بع� َ
تـي إ
اليمـي المتط��رف بـ َّ
ِّ
المسلــم� ف� الوالي��ات المتح��دة ه��م ض
ن
�ب ]25[.ســخر دونالـ�د ترمــب ،قبـ�ل
بالضـرورة
ي
طوابـيرـخامس��ة ،وه��و خط��أ ســيكون خطـ ً�را إن ارتُ ِك� َ
ي ي
ت
الخـ�وان
الـت كان إ
ئيس��ا للوالي��ات المتحـ�دة ،م��ن الرئي��س السـ�ابق بــاراك أوبام��ا لتقديم��ه معونـ ٍ
انتخاب��ه ر ً
�ات للحكوم��ة المرصي��ة (المنتخب��ة) ي
ف
السـلام المتطـ�رف” .ويمك��ن أن يحش��د ترم��ب قاعدت��ه م��ن ي ن
يرأس�وـنها ،وذك��ر ي�
اليمــ المتطـ�رف بفـ�رض
�ب إ
تغريدــات عديـ�دة َّ
ٍ
أن أوبام��ا “يحـ ُّ
و� الوق��ت ذات��ه سـ�يعزز تحالف��ه م��ع م�صر والسـ�عودية والمـ�ارات ،وه��ي خط��وة ــ وري��ة لتحقي��ق أهداف��ه �ف
ه��ذا الحظ��ر ع�لى الخ��وان ،ف
إ
إ
ِّ
ي
ي
أ
ف
ش
ـير
الـشرق الوس��ط .ويمك��ن أن يك��ون للقـ�رار  -وف ًق��ا لم��ا ُع ِــر َض ي� السـ�طور الســابقة  -تأث يـيرـإقليمـ ٌّ�ي ،فض ًـلاـع��ن التأث يـيرـالمتع ِّل��ق بع��زل كث ي ٍ
المصو ي ن
تــ داخ��ل الواليـ�ات المتحـ�دة.
م��ن
ِّ

5

Task Force مجموعة عمل

آ
ين
�المسلم
أم� يك عىل جماعة إالخوان
الثار إالقليمية لفرض حظر ي

الهوامش

[1] William McCants and Benjamin Wittes, “Should the Muslim Brotherhood Be Designated a Terrorist
Organization?,” Brookings Institution, 30 January 2017, https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/01/30/
should-the-muslim-brotherhood-be-designated-a-terrorist-organization/.
[2] Mohammed Ayoob, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World (Ann
Arbor: University of Michigan Press, 2009), 154.
[3] Robert S. Leiken and Steven Brooke, “The Moderate Muslim Brotherhood,” Foreign Affairs (March/April
2007): 115.
[4] Jillian Schwedler, “If Trump or Congress Decides the Muslim Brotherhood is a terrorist Organization,
Brace for the Blowback,” Lawfare, 9 February 2017, https://www.lawfareblog.com/if-trump-or-congressdecides-muslim-brotherhood-terrorist-organization-brace-blowback.
[5] “Sen. Cruz Continues Leading the Fight Against Radical Islamic Terrorism in the 115th Congress,” Ted Cruz,
10 January 2017, https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=2953.
[6] Schwedler.
[7] Blake Hounshell and Nahal Toosi, “CIA Memo: Designating Muslim Brotherhood Could ‘Fuel Extremism,’”
Politico, 8 February 2017, https://www.politico.com/magazine/story/2017/02/cia-memo-designatingmuslim-brotherhood-could-fuel-extremism-214757.
[8] Eli Lake, “U.S. Shows Beginning of a Response to Muslim Brotherhood,” Bloomberg, 31 January 2018,
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-01-31/u-s-shows-beginning-of-a-response-to-muslimbrotherhood.
[9] Ibid.
[10] Al-Hudaybi, Qtd. in Ayoob, 80.
[11] Max Boot, “Trump Picks Another Muslim-Hater as One of his Aides,” The Washington Post, 9 June 2018,
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/06/09/trump-picks-another-muslimhater-as-one-of-his-aides/?noredirect=on&utm_term=.0a11e43461ff.
[12] Boot.
[13] Boot.
[14] H.R. 3892- Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2015, 114th Congress (2015-2016), https://
www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3892/cosponsors.
[15] Laurie Goodstein, “Pompeo and Bolton Appointments Raise Alarm Over Ties to Anti-Islam Groups,” The
New York Times, 6 April 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/06/us/pompeo-bolton-muslims.html.
[16] Nawaf Obaid, “Trump Will Regret Changing His Mind about Qatar,” Foreign Policy, 15 August 2018,
https://foreignpolicy.com/2018/08/15/trump-will-regret-changing-his-mind-about-qatar/.
[17] Patrick Wintour, “Donald Trump Hoping to Call Gulf States to Washington Summit,” The Guardian,
27 July 2017, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/27/donald-trump-hoping-to-call-gulf-states-towashington-summit.
[18] Wintour.
[19] Nidal al-Mughrabi and Tom Finn, “Hamas Softens Stance on Israel, Drops Muslim Brotherhood Link,”
Reuters, 1 May 2017, https://uk.reuters.com/article/uk-palestinians-hamas-document/hamas-softensstance-on-israel-drops-muslim-brotherhood-link-idUKKBN17X1NA.
[20] “‘Clinically Dead’: Hamas Leader Dismisses Trump’s ‘Deal of the Century,’” Middle East Eye, 21 August
2018, https://www.middleeasteye.net/news/hamas-leader-dismisses-clinically-dead-donald-trump-peaceplan-124730369.
[21] Saeed al-Batati, “Yemen’s Islah Party Distances Itself from Brotherhood,” Gulf News, 9 January 2018, https://
gulfnews.com/news/gulf/yemen/yemen-s-islah-party-distances-itself-from-brotherhood-1.2154324.
[22] Schwedler.
[23] “List of Groups Designated Terrorist Organisations by the UAE,” The National, 16 November 2014,

6

Task Force مجموعة عمل

آ
ين
�المسلم
أم� يك عىل جماعة إالخوان
الثار إالقليمية لفرض حظر ي

https://www.thenational.ae/uae/government/list-of-groups-designated-terrorist-organisations-by-theuae-1.270037.
[24] “Bahrain FM: Muslim Brotherhood is a Terrorist Group,” Al Jazeera, 6 July 2017, https://www.aljazeera.
com/news/2017/07/bahrain-fm-muslim-brotherhood-terrorist-group-170706140931861.html.
[25] Peter Baker, “White House Weights Terrorist Designation for Muslim Brotherhood,” The New York Times,
7 February 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/07/world/middleeast/muslim-brotherhood-terrorismtrump.html.
[26] Hounshell and Toosi.

7

عن املؤلف
كورتنــي فريــر باحثــة يف برنامــج الكويــت يف كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم
السياســية حــول موضوعــات التنميــة والحكــم والعوملــة يف دول الخليــج.
وحصلــت مؤخـ ًرا عــى درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة مــن جامعــة أوكســفورد،
وعملــت مــن قبــل باحثــة مســاعدة يف مركــز بروكنغــز الدوحــة بقطــر.
عن الرشق
ف
ش
دوليــة مســتقلّة تتم ّثــل مهمتهــا ي� تطويــر
منتــدى الــرق هــو شــبكة ّ
اســراتيجيات طويلــة أ
ت
الســياس ،والعدالــة
المــد لضمــان التطــور
ّ
ي
أ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة ش
الــرق الوســط.
االجتماعيــة ،واالزدهــار
ّ
ّ
أ
ف
العــام،
وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال البحــاث المتفانيــة ي� العمــل
ّ
اطيــة ،والحــوار ي ن
بــ أصحــاب المصالــح
وبتعزيــز ُم ُثــل المشــاركة الديمقر ّ
االجتماعيــة
المتعــددة والعدالــة
ّ
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