


 1

  اإلخوان املسلمون املعتدلون: ترمجة دراسة
  

  The Moderate Muslim Brotherhood :العنوان األصلي
  Steven Brook وستيفن بروك Robert S.Leiken ليكني. روبرت س: الكاتب
 Foreign Affairs جملة فورين أفريز :املصدر
  2007أبريل /  نيسان-مارس/ عدد آذار: التاريخ
  الزيتونة :ترمجة

* **   
  مقدمة الزيتونة

مل تفتأ اإلدارة األمريكية تردد مقولة أا تبحث عن شركاء معتدلني يف الشرق األوسط، وحىت من بني 
احلركات اإلسالمية، ولكن واشنطن اكتشفت أن سعيها إىل نشر الدميقراطية سيأيت خبصومها، خصوصاً اإلسالميني إىل 

ه الدارسة غري قادرة على التمييز بني اإلسالميني، إذ تضعهم مجيعاً يف غري أا ما زالت برأي كاتيب هذ. سدة احلكم
سلة واحدة يف حني أن هناك من يستأهل فرصة التعاون معه يف سبيل نشر الدميقراطية واالعتدال والترويج للقيم 

  . األمريكية، وحتقيق مصاحل واشنطن يف العامل اإلسالمي
فالدارسة اليت . ني املعتدلة هي الطرف الذي حيمل هذه املواصفاتويرى الكاتبان أن حركة اإلخوان املسلم

غاصت يف تاريخ اإلخوان املسلمني يف العاملني العريب واإلسالمي وأوروبا، وصراعام مع األنظمة أو تعاوم مع 
يكية، بل إا األنظمة، تنكر على الواليات املتحدة تعاملها مع هذه احلركة على أا عدو للواليات املتحدة األمر

تدعوها إىل استشراف جتربة اإلخوان يف كل من فرنسا وبريطانيا، وتستنكر قيام الواليات املتحدة مبنع القيادي 
اإلخواين املقيم يف بريطانيا، كمال اهللباوي، من دخول األراضي األمريكية إللقاء حماضرة يف إحدى جامعاا، على 

  . اه خمتلف األديان، معتربة تلك اخلطوة هدية جمانية للتطرف واإلرهاب اإلسالميالرغم من تصرحياته وخطبه املعتدلة جت
صقور "وتذهب الدراسة أبعد من ذلك، حني ترى أن هناك صراعاً داخل حركة اإلخوان املسلمني بني 

 الذين يبدون مرونة الذي ناله ما ناله من قمع األنظمة له يف العامل العريب وبني اإلصالحيني" حرسها القدمي"أو " احلركة
. وحيولون دون احنراف احلركة باجتاه التطرف والعنف، ويبدون استعدادهم لفتح قنوات احلوار مع الواليات املتحدة

وترى الدراسة أنه على الرغم من أن الكثريين من وجوه التطرف العاملي احلاليني مثل أمين الظواهري وغريهم كانت 
يت انشقوا عنها فيما بعد، إال أم يرون أن احلركة باختالف فروعها يف العامل، جيمعها انطالقتهم من حركة اإلخوان ال

ولذا يؤكد الكاتبان يف اية دراستهما . رفض االخنراط يف اجلهادية العاملية، وتسعى إىل أسلمة اتمع بالطرق السلمية
ارهم شريكاً مرشحاً للحوار بني واشنطن واحلركات أن على الواليات املتحدة أن تتحرك باجتاه اإلخوان املسلمني باعتب

  . اإلسالمية الفاعلة واملعتدلة يف العاملني العريب واإلسالمي
* * *  

  ترمجة النص
تعترب حركة اإلخوان املسلمني احلركة اإلسالمية األقدم واألكرب واألوسع انتشاراً، واألكثر 

وهي أيضاً أكثر احلركات . ات اإلسالمية املنتشرةتأثرياً على الساحة اإلسالمية من بني كافة التنظيم
إثارةًً للجدل واإلدانة من قبل كل من، أصحاب اآلراء واملواقف التقليدية يف الغرب، وأصحاب اآلراء 

فاملعلّقون واملراقبون األمريكيون يطلقون على حركة اإلخوان . الراديكالية واملتشددة يف الشرق األوسط
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من املكونات األساسية "، يصفون احلركة بأا )ميني الراديكاليني أو املتشدديناإلسال(املسلمني تسمية 
أما ". واحليوية يف جبهة القوى املعادية، ويصنفوا بأا من احلركات املعادية بشدة للواليات املتحدة

 عليهم أم القائد البارز يف تنظيم القاعدة، أمين الظواهري، فيشري إىل حالة اإلخوان املسلمني آخذاً
يقودون آالف الشبان املسلمني للوقوف يف صفوف أمام أقالم االقتراع بدل قيادة هؤالء الشبان حنو 

  . ساحات اجلهاد
ويدين اجلهاديون اإلسالميني حركة اإلخوان املسلمني لرفضها االخنراط يف احلركة اجلهادية 

هذه املواقف اليت . راطي يف اتمعات اإلسالميةالعاملية، ولتأييدها للعملية الدميقراطية والتحول الدميق
وهذا أهم وأكثر ما تتمناه الواليات املتحدة . تتبناها حركة اإلخوان املسلمني تسبغ عليها طابع االعتدال

ولكن حركة اإلخوان . اليت تعاين من نقص من احللفاء يف منطقة الشرق األوسط والعامل اإلسالمي
 السياسة اخلارجية األمريكية، وخاصة الدعم الذي تقدمه الواليات املتحدة املسلمني اجم وتدين أيضاً

إلسرائيل، وتتساءل أيضاً احلركة اإلخوانية عن حقيقة وجدية التزام الواليات املتحدة بدعم وتأييد 
  .العملية الدميقراطية يف املنطقة

فوف حركة اإلخوان خالل األعوام املنصرمة التقينا بالعديد من القادة والناشطني يف ص
ودارت خالل . املسلمني يف كل من مصر، فرنسا، األردن، إسبانيا، سوريا، تونس، واململكة املتحدة

هذه اللقاءات نقاشات مطولة وحادة يف بعض األحيان، ومتكنا خالل هذه احلوارات والنقاشات اليت 
نة مثل الدميقراطية، اجلهاد، دارت من استكشاف وفهم مواقف حركة اإلخوان املسلمني من قضايا معي

إسرائيل، العراق والواليات املتحدة، وما هي طبيعة ونوعية اتمع الذي يسعى اإلخوان املسلمون 
حركة اإلخوان املسلمني هي عبارة عن جمموعات وطنية وقومية متنوعة متتلك وجهات نظر . لتحقيقه
ومتفاوتة حول كيفية أو باألحرى الطرق األنسب وهذه اموعات املختلفة متتلك رؤية متباينة . خمتلفة

ولكن ما جيمعها مجيعاً هو رفضها لالخنراط يف احلركة اجلهادية . للتقدم حنو حتقيق األهداف واملهمات
العاملية، ويف املقابل تأييدها ودعمها خليار االنتخابات وكافة أوجه املمارسة الدميقراطية، حىت أن هناك 

خوان املسلمني على استعداد لالخنراط يف حوار مع الواليات املتحدة، وقد مارس تياراً داخل حركة اإل
هذا التيار الذي يلتزم منهج الواقعية السياسية يف الفترة املاضية وعلى مدى عقود، عملية الدفع حبركة 

  . اإلخوان املسلمني حنو تبين مواقف االعتدال
اإلسالمية يف سلة واحدة، يعيق قدرة صناع إن ميل اإلدارة األمريكية إىل جعل كل احلركات 

وعلى العكس من ذلك، فإنه جيب على صناع القرار يف . القرار على تقييم وتقدير احلركات اإلسالمية
 على حدة ،واشنطن أن حيللوا ويدرسوا كل حركة أو جمموعة إسالمية، يف كل وطن عريب أو إسالمي

سالمية على استعداد لالخنراط يف حوار مع الواليات وبشكل مستقل وأن يفترضوا أن هذه احلركات اإل
يف خضم عملية البحث الدؤوبة وغري املثمرة أحياناً عن مسلمني وإسالميني معتدلني، فإن على . املتحدة
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واضعي وخمططي السياسة األمريكية أن يالحظوا وأن يعترفوا أيضاً بأن حركة اإلخوان املسلمني متثل 
  . للتعاون معهاحاضراً احلالة املناسبة

   اإلخوة الكبار
، سعت احلركة إىل إحياء الشعور 1928منذ تأسيس حركة اإلخوان املسلمني يف مصر عام 

الديين بني املسلمني عرب تعميق وتعزيز املفاهيم املعادية لإلمربيالية، ومقاومة النفوذ واهليمنة األجنبية، من 
وامتازت حركة . عبه اإلسالم لتحقيق هذه األهدافخالل تعظيم وتعزيز الدور الذي من املمكن أن يل

اإلخوان عن إصالحيي تلك الفترة بأا مجعت بني األسس العقدية والفكرية اإلسالمية والنشاطات 
سعت حركة اإلخوان املسلمني إىل حتقيق . السياسية ذات املنشأ والتوجه الذي يستند إىل مفاهيم احلداثة

بداية ركز اإلخوان . أو الدعوة والتعليم) التربية(ما أطلقوا عليه اسم بناء اتمع املسلم من خالل 
بالرغم من أن . اهتمامهم على تربية الفرد أي بناء الشخصية، مث على العائلة، وأخرياً على بناء اتمع

مؤسسي احلركة هم من أسفل سلم ترتيب الطبقة الوسطى، إال أا سرعان ما دفعت باملفاهيم 
حنو طبقة البورجوازية احمللية وصوالً إىل الطبقة العليا من أصحاب القصور وكذلك القصر اإلسالمية 
) شباب مصر( لتشكيل يف نفس الوقت قامت بإنشاء وتشكيل جهازها اخلاص املسلح، يف تقليد. امللكي

 والقمصان ذات اللون البين للشباب ،)الوفد(أصحاب القمصان اخلضراء، والقمصان الزرقاء حلزب 
وكافة التنظيمات والتشكيالت شبه العسكرية اليت انتشرت يف الشرق األوسط يف تلك  النازي آنذاك،

  .الفترة
، ومع اندالع وانتشار الرتاعات والصراعات األهلية، قامت احلكومة املصرية حبظر 1948عام 

 اإلخوان الحقاً، وخالل ذلك العام، ام عدد من أعضاء حركة. وحل تنظيم اإلخوان املسلمني
وبالرغم من إدانة حسن البنا، مؤسس حركة . املسلمني يف التورط جبرمية قتل رئيس الوزراء املصري

اإلخوان املسلمني، بشكل علين وصريح لعملية االغتيال وللذين نفذوها، إال أنه هو نفسه تعرض فيما 
  .ركة يف حالة صراع على خالفتهبعد لعملية اغتيال أودت حبياته تاركاً خلفه التيارات املختلفة داخل احل

وكذلك ملنع تيار معني من  (،يف إشارة إجيابية تدل على الرغبة يف املصاحلة مع القصر امللكي
، اختارت حركة اإلخوان املسلمني قائداً من خارج التيارات املتنافسة، خلالفة البنا )اهليمنة على احلركة

وقد تزامنت . ذي كان حيظى باحترام واسع ومسعة طيبةيف قيادة احلركة وهو القاضي حسن اهلضييب، ال
عملية اختيار اهلضييب، مع انقالب عسكري قامت به حركة الضباط األحرار، أطاح بالنظام امللكي 

حركة الضباط األحرار اليت قادها الكولونيل مجال عبد الناصر وخليفته من بعده أنور . املصري
وا إىل مواقف الضباط الوطنية وشعارام  املسلمني الذين انشدالسادات، عملوا بشكل وثيق مع اإلخوان

ولكن وعود الضباط األحرار حلركة اإلخوان املسلمني بأسلمة الدستور اجلديد تبني فيما بعد . اإلسالمية
فقام عندها بعض املستائني من أعضاء التنظيم العسكري اخلاص يف حركة اإلخوان . أا غري صحيحة
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لة اغتيال عبد الناصر، خالل إلقائه خطاباً مما دفع بالنظام اجلديد إىل الزج مبعظم أعضاء املسلمني مبحاو
صب خرج عبد الناصر الذي مل ي. تنظيم اإلخوان املسلمني يف السجن نتيجة ملغامرة حماولة االغتيال هذه

من هذه القضية يف ومل يتأثر، من هذه التجربة بطالً، وخرج التنظيم اخلاص املسلح لإلخوان املسلمني 
ن التمييز بني العدو والصديقحِسصورة عصابة ال ت .  

يف السجن مارس احلراس واجلنود خمتلف أصناف التعذيب على املعتقلني وهذا ما جعل من 
جراح . جمموعات القوميني العرب احلاكمني غري شعبيني وغري حمبوبني يف مصر، كما يف العراق وسوريا

كيف يكون من املمكن أن يتحول : خنة هذه دفعتهم للتساؤل بشدة حول التايلاإلخوان املسلمني املث
من وقفنا معهم كتفاً إىل كتف، ضد االحتالل اإلنكليزي، وضد نظام امللك املصري، قد قاموا 

  باالنقالب علينا؟ وهل من املمكن اعتبار من عذب جمموعة من املسلمني املخلصني مسلمني فعالً ؟
كة اإلخوان املسلمني، يف تلك الفترة، سيد قطب، توصل إىل وضع أحد أهم مفكري حر

إن هذا الفعل : "جواب على هذا التساؤل، ال يزال صداه يتردد حىت هذا القرن، الواحد والعشرين بقوله
الذي مارسه هؤالء هو من أفعال الكافرين، بناًء على هذا التوجه الفكري والعقدي فإن من مارس 

  ".ام الذي يوافق على هذه املمارسة يصبح هدفاً مشروعاً للجهادالتعذيب وكذلك النظ
من الزنزانة األخرى ااورة لزنزانة سيد قطب، ناقض اهلضييب، النتائج اليت توصل إليها سيد 

 رافضاً ،قطب، ويعتقد اهلضييب أن اهللا وحده يستطيع أن حيكم على مدى صحة وصدق إميان األشخاص
بأن أي شخص حيكم بالكفر أو خبروج هذا أو ذاك من اإلسالم، فإنه  ":قائالًمبدأ التكفري ألي مسلم، 

هو نفسه خيرج من ملة اإلسالم، ألنه حبكمه هذا على صحة إميان أي شخص إمنا ينتهك إرادة اهللا 
الرؤية والنظرة املتساحمة للهضييب والقريبة من خط وتوجه مؤسس اإلخوان املسلمني حسن ". وحكمه

ا اليد العليا داخل حركة اإلخوان املسلمني، وقد أسس هذا التوجه خلط االعتدال الذي البنا كانت هل
أرعب هذا التوجه اموعات التكفريية اليت انشقت فيما بعد عن احلركة . انتهجته احلركة فيما بعد

هيد ، ليصبح بعدها ش1966قطب، الذي لفظ أنفاسه بعد إعدامه شنقاً يف عهد عبد الناصر عام . األم
التوجه اجلهادي؛ كان قد ترك تأثريه على كافة املهتمني بالعمل اجلهادي على امتداد العامل اإلسالمي، 
كما يقول أحد األعضاء املؤسسني للجماعة اإلسالمية، املعروفة حبملتها الشرسة ضد السياح األجانب 

لقد ختلى اإلخوة : " قائالًويضيف هذا العضو حبزن. يف مصر خالل عقد الثمانينيات من القرن املاضي
  ".يف حركة اإلخوان املسلمني عن أفكار سيد قطب

سلك اإلخوان طريق التسامح، ووجدوا أن املبادئ الدميقراطية تتناسب مع توجهام اهلادفة إىل 
الفكرة قائمة على أن اتمع املسلم سوف يسعى وبشكل طبيعي . أسلمة اتمع دوء وببطء وتدرج

كما يكرر اإلخوان دائماً، إميام باملبادئ .  ودعم قادة إسالميني عرب صناديق االقتراعإىل اختيار
، هو )أو اتمع املسلم(الدميقراطية عرب ربطها باملفاهيم اإلسالمية، ومن خالل التأكيد على أن األمة 
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طة مدعومة ويف سعي اإلخوان لتحقيق تأييد شعيب أوسع، والوصول إىل سل. مصدر السلطة السياسية
   .شعبياً، فقد حتالفوا انتخابياً مع قوى أخرى من القوميني، والعلمانيني، والليرباليني

بعد أن خسر املتطرفون معركة السيطرة على حركة اإلخوان املسلمني من داخل احلركة 
نفسها، أعادوا تشكيل جمموعام خارج احلركة األم، يف جمموعات دف إىل القضاء على األنظمة 

اموعات هذه ومن ضمنها جمموعة اجلهاد سوف تشكل احملور . (احلاكمة على امتداد العامل اإلسالمي
هذه اموعات اجلهادية ترى يف مواقف اإلخوان املسلمني اليت ). والعمق املصري يف تنظيم القاعدة

ر ومبادئ قطب، فإن أية وبالعودة إىل أفكا. متدح التوجهات الدميقراطية على أا إهانة وإساءة لإلسالم
التوجهات الدميقراطية ليست خطأً تكتيكياً . حكومة ال حتكم وفق أحكام الشريعة هي حكومة كافرة

أمين  .فقط، ولكنها خطيئة ال تغتفر، ألا تعطي السيادة ألحكام البشر على أحكام وقوانني اهللا
أبو محزة املصري، ). تأليه البشر( أحد مساعدي أسامة بن الدن، يطلق على هذا التوجه ،الظواهري

الذي فقد إحدى عينيه، وهو رجل دين متشدد ينشط يف أحد مساجد مدينة لندن املعروف باسم 
هي دعوة إىل تأليه الذات بشكل واضح وصريح، حيث "يعترب أن الدميقراطية  ،)مسجد فيرتبري بارك(

ع حقهم وأفكارهم وقرارام يف مرتبة يقوم جمموعة من املواطنني الذين يعتقدون حبق االنتخاب، بوض
أبو حممد املقدسي، الذي يعترب من أهم مفكري التوجه اجلهادي حالياً، ". تعلو على قدسية قرارات اهللا
الدميقراطية يف طبيعتها مماثلة لتعدد اآلهلة، وهي نوع من أنواع الكفر : " وأكثرهم تأثرياً، حيتج بالقول
  ".  املقدسالذي حذرنا اهللا منه يف كتابه

يتساءل بعض احملللني عما إذا كان التزام اإلخوان املسلمني باملفاهيم الدميقراطية هو التزام 
خلف . تكتيكي، أو أم يعتربون الدميقراطية مرحلة انتقالية، ويتحينون الفرصة املناسبة لالنقالب عليها

يمات مماثلة، وعدت بتطبيق املفاهيم هذا التحذير أو لفت النظر، هو هذا التاريخ احلافل مبنظمات وتنظ
البلشفيني يف االحتاد السوفيايت، : واملبادئ الدميقراطية مث انقلبت عليها حاملا تسلمت السلطة، أمثال

ال منلك من . النازيني يف أملانيا، حزب البعث يف كل من العراق وسوريا، وحىت عبد الناصر يف مصر
. ن قد قامت بالتفكري مبا قد تقوم به يف حال تسلمت السلطةاألدلة سوى القليل على أن حركة اإلخوا

بالرغم من أننا ال منلك وال ).. اإلسالم هو احلل(والشعار الذي رفعته يف احلملة االنتخابية األخرية 
  .نعرف سوى مناذج قليلة لشكل هذه احلكومة

ني ختتلف عمن لكن على األقل هناك شيء واحد مؤكد وحنترمه وهو أن حركة اإلخوان املسلم
وأن طريقها حنو السلطة ليس الطريق الثوري، فهي تعتمد على الفوز بقلوب : سبقها من التنظيمات

) فابيان(بناًء على إستراتيجية القائد الروماين . املواطنني متهيداً ألسلمة اتمع بشكل سلمي وتدرجيي
ملسلمون، يسعون فقط للصراع السياسي كذلك فاإلخوان ا. اليت تستند إىل مبدأ عدم املواجهة املباشرة

مع القوى األخرى، عرب فتح قناة للصراع، بينما يسعون يف نفس الوقت إىل مد ونشر نفوذهم بني 
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ليس من العدل أن يصل اإلخوان إىل السلطة قبل أن  ":يقول أحد القياديني يف احلركة. القواعد الشعبية
إذا ما قام اإلخوان : "ويقول قيادي أخر". قدمي دعمها هلمتصبح أكثرية املواطنني يف اتمع مستعدة لت

باحلكم بطريقة غري حكيمة وواجهوا خسارة عند أول استحقاق انتخايب، سنكون عندها قد خذلنا 
". ولن حنرم أحداً من هذا احلق. مواطنينا، وسيكون من حق احلزب اآلخر الفائز أن يتسلم السلطة

لفاء اإلخوان املسلمني يف منطقة الشرق األوسط مسعنا الكثري من وخالل حمادثاتنا مع العديد من ح
   .عبارات الثقة اليت تفيد بأن اإلخوان سوف حيترمون نتائج العملية الدميقراطية

   النقاش الداخلي
سجون الشرق األوسط، البترودوالر، التنافس اجليوسياسي، واليقظة اإلسالمية، كل هذه 

مع األسف، ولسوء احلظ، فإن السياسية الغربية . كات اإلسالمية املختلفةالعوامل، قد أعطت زمخاً للحر
فقد مجعت التوجهات الغربية أو الفهم الغريب . يف املنطقة فقدت حس التمييز بني احلركات اإلسالمية

متجاهلة ) الوهابية(أو ) السلفية(للحركات اإلسالمية مجيع احلركات اإلسالمية حتت عنوان واحد هو 
نات والفروقات اليت متييز بني هذه التيارات، ومعترضة ورافضة لطريقة تفكريها اإلستراتيجية التباي

  . كنتيجة لذلك
حول ما إذا كانوا  عندما سألنا عدداً من اإلخوان املسلمني يف الشرق األوسط ويف أوروبا،

 يعتمد على تعريفكم إن ذلك: "، فكان جوام)كما يتم التعريف عنهم مراراً(يعتربون أنفسهم سلفيني 
إذا كان فهمكم للسلفية يعين احلداثة، النهضة اليت دعا إليها مجال الدين األفغاين، ". للمفهوم السلفي
 فاجلواب هو نعم، فنحن من السلفيني، وذلك على الرغم من أن املوقع االلكتروين الواسع ،وحممد عبده

 والذي تديره جمموعة سلفية تعتقد بضرورة www.saalfipublications.com االنتشار والتابع للسلفيني
عدم املزج بني املمارسة السياسية واألمور الدينية، وبشكل غري مشروط تقريباً، واجم األفغاين وعبده، 

وهي نفس وجهة النظر اليت تتبناها املؤسسات الدينية . كوما بعيدين جداً عن العقيدة السلفية
شأ وتدرب معظمهم يف املؤسسات السعودية الرمسية، يعتربون أن فبعض الدعاة الذين ن. السعودية

مشاركة حركة اإلخوان املسلمني يف احلياة السياسية، قد جعلت منهم حركة إخوانية فاقدة للروح 
وبناًء على ما يقوله أحدهم، فإن حلركة اإلخوان املسلمني أهدافاً . اإلخوانية اإلسالمية ومفلسة إسالمياً

بينما بالنسبة لنا . تيجيات خاصة م حتتم عليهم، بل وتدفعهم لتقدمي تنازالت للغربسياسية وإسترا
   ".فإن أهدافنا هي دينية حمضة"حنن السلفيني كما يقول هذا الشخص، 

بعض النقاد، يتكهن بأن حركة اإلخوان املسلمني، تساعد على دفع وتشجيع الروح الراديكالية 
لكن احلقيقة هي أن حركة اإلخوان تسعى وتعمل إلبعاد . ا يف أوروبااملتشددة يف العامل اإلسالمي كم

. مجهور املسلمني عن مسارات العنف، وتقودهم بدل ذلك حنو النشاطات السياسية والعمل اخلريي
لوال : "مسؤول كبري يف مكتب إرشاد حركة اإلخوان املسلمني يف مصر صرح لنا يف القاهرة قائالً
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لمني لكان معظم شباب هذه الفترة أو املرحلة، قد اختاروا سبيل العنف، لقد وجود حركة اإلخوان املس
قائد جبهة العمل اإلسالمي يف  ".أصبحت حركة اإلخوان املسلمني صمام أمان للنهج اإلسالمي املعتدل

األردن، وهي اجلناح السياسي حلركة اإلخوان املسلمني يف األردن، قال إن حركته قد جتاوزت يف 
: توجهاا دور احلكومة األردنية نفسها يف احلد من التوجهات اجلهادية عند الشباب قائالًنشاطها و

  ". حنن أقدر على خوض املواجهة الفكرية، وليس املواجهة األمنية، مع قوى التطرف والتعصب"
يف لندن، يناقض قادة حركة اإلخوان املسلمني التوجهات واملفاهيم اليت حتملها اموعات 

  ".إىل دفع اتمع إىل مرحلة الغليان والثورة"ددة، كحزب التحرير اإلسالمي، مثالً، الذي يسعى املتش
يدعي اإلخوان املسلمون جناحهم يف إبعاد التوجهات املتشددة عن تركيبتهم التنظيمية من 

اء أحد أعض. خالل االنضباط الذي يسود داخل تنظيمام ومن خالل براجمهم التعليمية والتثقيفية
وإذا ما رغب أحد أعضاء احلركة يف ". السمع والطاعة"ن شعار التنظيم هو أاإلخوان املسلمني يقول 

يف هذا يقول البعض، إن . سلوك طريق ممارسة العنف، فما عليه سوى أن يترك التنظيم ليقوم مبا يريد
إلخوان املسلمني، ومنذ عدداً من املتشددين احلاليني قد مروا يف مرحلة من مراحلهم األوىل يف حركة ا

والطريق الذي يبدأ من حركة اإلخوان املسلمني وصوالً إىل سلوك طريق العمل اجلهادي ليس . بدايتها
تارخيياً، ظهر االنشقاق عن حركة اإلخوان املسلمني، منذ تعرض التنظيم حلمالت . مغموراً أو جمهوالً

موعة التكفريية حتت ضغط القمع فيما مسي من الضغط الداخلي واخلارجي، ومثال على ذلك، ظهور ا
ولكن اليوم، يبدو أن األعضاء الذين يتركون التنظيم، ينضمون إىل  ".حركة اجلهاد يف مصر"حينها 

يف منتصف عقد التسعينيات من . اموعات واملواقع املعتدلة بدالً من االنضمام إىل اموعات اجلهادية
ة حملاولة االنضمام إىل العملية السياسية عرب االخنراط رمسياً كحزب القرن املاضي، برزت معارضة داخلي

سياسي، على ضوء وخلفية اهلجمة احلكومية الرمسية على التنظيم نتيجة لالعتداءات اليت مارستها 
هذه الضغوطات أدت إىل مغادرة مجاعية ألعضاء من حركة اإلخوان املسلمني . احلركة اجلهادية املصرية

احلركة (كلت جمموعة منهم، طليعة احلركة اإلسالمية الليربالية اليت أطلق عليها اسم للتنظيم، وش
   ).الوسط املعتدل(، مبا فيها حزب )الوسطية

إحدى القضايا الدائمة األمهية واحلساسية هي هذه احلالة اليت يرخيها فكر وهالة سيد قطب 
ويعرف سيد قطب يتطلب ملسة جراح، كما يدعى ) الشهيد(فانتقاد . على حركة اإلخوان املسلمني

كما أن . فالرجل قد استشهد يف خدمة التنظيم، وكان ميلك رؤية تتجاوز الرؤية اليت وضعها املؤسس
خطابات ومواقف اهلضييب، اليت ترفض وبشكل واضح مواقف سيد قطب، بل وتطلق فيها أحكاماً ال 

ؤيدين ألفكار سيد قطب، والذين اليوم، أشد امل. تشري إىل اسم سيد قطب بشكل واضح ومباشر
يدافعون بقوة عن أفكاره وحييطوا بأسوار حلمايتها، يؤكدون بأن األفكار أو التعاليم اليت يفهم منها 
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إذاً ما هي الدروس اليت ". قد فهمت على غري حمملها الصحيح"التوجه حنو العنف واليت أطلقها قطب 
   سة أعمال متشددة؟سوف تغري األعضاء الشباب بالتوجه حنو ممار

وبينما كان اجلهاديون يسعون لتجاوز احلملة الدولية للقضاء عليهم، عزز اإلخوان نشاطهم 
ففي االنتخابات التشريعية اليت جرت يف مصر يف شهر تشرين . ودوء سعياً لتحقيق أهدافهم الوطنية

ن املسلمني، الذين ال زالوا ، تقارب املرشحون املستقلون مع مرشحي اإلخوا2005نوفمرب عام / الثاين
يعانون من احلظر الرمسي ولكنهم مع ذلك حيظون بشيء من التسامح من قبل النظام املصري، فاز خالل 

وما حتقق مثري .  من مقاعد الس التشريعي%20هذه االنتخابات وبشكل مفاجئ اإلخوان حبوايل 
عمليات توجيه الناخبني اليت مارستها للغاية نتيجة حصوله رغم التدخل احلكومي يف االنتخابات و

يف الربملان اجلديد، نسقت حركة اإلخوان جهودها التشريعية بتشكيلها جلنة خرباء إلدارة . احلكومة
وبدالً من السعي لتحقيق أو مالحقة الشؤون ). املطبخ الربملاين(العمل التشريعي أطلق عليها اسم 

خوان املسلمون للضغط على احلكومة لتنفيذ برامج إسكانية الدينية، أو القضايا الثقافية، فقد سعى اإل
مناسبة، وانتقدوا احلكومة يف معاجلتها التهديد الذي يشكله وباء أنفلونزا الطيور، وطالبوا بفتح حتقيق 
وحماسبة املسؤولني عن سلسلة من احلوادث والكوارث اليت حصلت يف تلك الفترة وطالت وسائل النقل 

  .  والقطارات والنقل البحرياحلافالتاليت تشمل كل من 
 والطريقة املعتدلة اليت تنتقد فيها أداء احلكومة، أدت ،هذا التقدم الذي أحرزته حركة اإلخوان
والنتائج اجليدة اليت أحرزا احلركة اإلخوانية يف . إىل ازدياد التوتر بني احلركة اإلخوانية واحلكومة

، 2006مايو عام /  حركة تأييد من قبل احلركة اإلخوانية يف شهر أيارالعملية االنتخابية األخرية، تبعتها
أما الرئيس حسين مبارك الذي يسعى إىل تسليم . ملشروع إصالح السلك القضائي ودعم استقالله

مقاليد السلطة البنه مجال من بعده، فقد مارس املزيد من ممارسة عمليات القمع الذي تستهدف قوى 
  . املعارضة

ط قد أدى إىل تزايد اخلالفات بني خمتلف التوجهات املوجودة داخل حركة اإلخوان هذا الضغ
منذ عقد الثمانينيات من القرن املاضي، وأبناء الطبقة الوسطى من أصحاب احلرف واملهن، . املسلمني

 والعمل من خالل االحتادات النقابية، واملنظمات يدفعون حركة اإلخوان باجتاهات شفافة ومرنة،
هؤالء اإلصالحيون تعلموا كيفية تشكيل وإجناح التحالفات مع اآلخرين وتأمني اخلدمات . املهنية

ال يتم اإلصالح إال إذا عمل : "أحد قادة التيارات اإلصالحية قال لنا. لشركائهم يف هذه التحالفات
وقد وجدت هذه التيارات ". ى، مبا فيها العلمانيني، والليربالينياإلسالميون مع سائر القوى األخر

املصرية، واليت حتتضن إىل جانب اإلخوان املسلمني، ) كفاية(مساحة جيدة للعمل حتت سقف حركة 
ولدت حركة كفاية يف خضم املعارضة . جمموعات من العلمانيني، الليرباليني، الوطنيني، واليساريني

 العراق، وهي اآلن تشكل قلب وعمق واليد الضاربة للمعارضة الدميقراطية يف املتصاعدة للحرب على
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من املفارقة أن احلرب اليت شنت حتت عنوان نشر الدميقراطية يف الشرق األوسط قد أسفرت عن . (مصر
ظهور جبهة دميقراطية مصرية تتبع منهجاً مناقضاً لسياسات الواليات املتحدة يف املنطقة وحرا على 

  ). راقالع
اجلناح اإلصالحي يف حركة اإلخوان املسلمني، خيوض صراعاً مع اجلناح احملافظ على املواقع 
األساسية واحلساسة يف احلركة اليت تعاين من جراح وآالم عمليات القمع واالضطهاد وصعوبات العمل 

يت تعترب ظهرت االنقسامات احلادة حول موضوع تشكيل حزب سياسي، وهو من املواضيع ال. السري
فيما خيتص ذا املوضوع يقول اإلصالحيون، . من الدعائم والركائز األساسية على أجندة اإلصالحيني

بأن هذا املشروع إمنا خيدم األهداف العريضة للتنظيم بإعطاء فرصة ومنرب حلركة اإلخوان املسلمني لنشر 
. ن متلك فرصة التواصل معهرسالتها يف صفوف اجلمهور املتواجد يف املقلب اآلخر والذي مل تك

احملافظون يف التيار اإلخواين يقولون بأن هذا اجلناح جيب أن يكون مرفقاً باحلركة وخمصصاً بشكل 
فيما تتابع احلركة االجتماعية داخل صفوف اإلخوان املسلمني، مهماا . حصري للعمل السياسي

  .يا الصحيةخارج نطاق العمل السياسي، كالعمل اخلريي، التعليم، والقضا
   حب أخوي أم صراع تيارات؟

بالرغم من أن اجلناح املصري يف حركة اإلخوان املسلمني يبقى األكثر تأثرياً ونفوذاً داخل 
إال أنه مع ذلك ال . حركة اإلخوان إال أن فروعاً قد منت للحركة على امتداد الشرق األوسط وأوروبا

وهو اهليكلية اليت كان ) الكومينترين( جيمعها على غرار يوجد هلذه احلركات والتنظيمات اإلخوانية إطار
التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني، هو يف احلقيقة، . ينضوي حتتها كافة التنظيمات الشيوعية يف العامل

بالفعل، فإن هذا الضعف يف و. حتالف فضفاض وضعيف، نادراً ما كان يستطيع مجع مشل أعضائه
يجة للنجاحات احمللية اليت حتققها التنظيمات الوطنية على صعيد االستقالل التنظيم الدويل إمنا هو نت

إن الفكرة السائدة حول ارتباط أو ترابط التنظيم . الوطين، أو التكيف مع الشروط احمللية الداخلية
  . الدويل لإلخوان املسلمني، هو عرضة للتساؤل وخيضع لألولويات الوطنية، اليت ختص كل تنظيم

ن القمع الذي تعرضت له حركة اإلخوان املسلمني يف معظم مناطق الشرق الوسط، بالرغم م
سعى . إال أن احلركة انتشرت على امتداد العامل العريب، من خالل احلركة الطالبية واملنفيني إىل أوروبا

ن إخوان مصر يف بداية عقد الثمانينيات من القرن املاضي، إىل تأسيس تعاون وتنسيق بني العشرات م
ولكن املعارضة كانت عاملية، ففي السودان الدولة ااورة لدولة . التنظيمات املنتشرة يف خمتلف الدول

ال ميكنكم  ":مصر، احتج الرجل القوي يف حركة اإلخوان املسلمني يف السودان، حسن الترايب، قائالً
، احتج اإلخوان 1990 عام وعندما غزا العراق دولة الكويت ااورة، يف". إدارة العامل من القاهرة

املسلمون يف الكويت على مواقف التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني وانسحبوا منه، ساحبني معهم 
واحلكومة العراقية اليت شكلتها ودعمتها الواليات املتحدة هي منوذج آخر من . حمافظهم املليئة بالنقود
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التنظيمات اإلخوانية يف العامل العريب واإلسالمي مناذج الرتاع واخلالف، ففي حني تعارض وتدين كافة 
واألورويب، احلكومة العراقية الدمية صنيعة األمريكيني، فإن اجلناح العراقي يف حركة اإلخوان املسلمني 

وأخرياً، التحالف الذي تشكل بني تنظيم اإلخوان . يشارك يف الربملان العراقي بشكل علين ومستمر
 الرئيس السوري السابق الذي انشق عن النظام عبد احلليم خدام، وقد اشتهر املسلمني يف سوريا ونائب

وزاد من حدة هذا اخلالف والتباين احلرب . عن خدام جمه على حركات اإلخوان املسلمني األخرى
 فقد أدان اإلخوان املسلمون السوريون الدور السوري ،األخرية اليت اندلعت الصيف املاضي يف لبنان

 الشؤون اللبنانية، يف حني أن باقي وقفت باقي حركات اإلخوان املسلمني يف العامل خلف وتدخله يف
  .حزب اهللا

تتبىن التنظيمات الوطنية املختلفة لإلخوان املسلمني وجهات نظر متباينة حول دور وسياسات 
راكة مع الواليات يف مصر واألردن، بالرغم من أا تعترب نفسها يف حالة ش. الواليات املتحدة يف املنطقة

املتحدة يف مواجهة اإلرهاب والظلم والقمع والتسلط، إال أن حركات اإلخوان املسلمني يف هذه 
الدول، واليت تقودها اهتمامات ومصاحل انتخابية معينة تنتقد بشدة سياسات الواليات املتحدة يف 

وش الساعية إىل عزل نظام يف حني تدعم حركة اإلخوان املسلمني يف سوريا جهود إدارة ب. املنطقة
بشار األسد، والتصرحيات النموذجية املعادية لسياسة الواليات املتحدة اليت تصدر يف مصر واألردن 

  .نادراً ما نسمعها من التنظيم السوري
فإن لكل تنظيم من تنظيمات اإلخوان يف الوطن ) إسرائيل( حىت فيما يتعلق بالقضية املركزية

كل قائد من قادة حركة اإلخوان املسلمني حتدثنا إليه عبر عن الرغبة . خلاصةالعريب هلجته ونغمته ا
محاس هي (واالستعداد للموافقة على ما توافق عليه محاس يف املوضوع املتعلق باالعتراف بإسرائيل 

فاخلربة املكتسبة قد تكون شكلت األرضية اليت عززت ). جناح اإلخوان املسلمني يف الساحة الفلسطينية
لثقة مبواقف محاس املتمردة، ولكن هذه املواقف ستكون بالتأكيد موضع تباين حاد مع تلك اليت تتبناها ا

ال أحد : "الظواهري، ويف معرض إعالنه عن وجهة نظر اجلهاديني، يقول .القوى والتيارات اجلهادية
 اليت هي أرض ميلك احلق، سواء كان فلسطينياً أم ال، يف التخلي عن حبة تراب من أرض فلسطني،

  ". إسالمية، حمتلة اآلن من قبل الكفار
أجاز اإلخوان املسلمون فعالً اجلهاد يف الدول واألراضي اليت مت احتالهلا من قبل قوات أجنبية، 

سرائيل إمثل أفغانستان، خالل احلقبة السوفياتية، ووجهة نظر اإلخوان حول قضية الصراع يف العراق و
ضد الغزاة احملتلني، وهذا املوقف يعترب معادالً للمبادئ املسيحية " د دفاعيجها"هي أن هذا القتال هو 
لقد فشل اإلخوان يف تقدمي البعد الديين الذي يقنع اجلهاديني  ).باحلرب العادلة(اليت تتحدث عما يسمى

 الذين بدورهم يتهمون حركة اإلخوان، مبا فيها حركة محاس، مبمارسة العمل اجلهادي رغبة يف حتقيق
وإذا ما قارنا التصرحيات الصادر عن أحد . وليس يف سبيل اهللا مكاسب متعلقة مبساحات من األرض
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اخلصومة بيننا وبني اليهود متعلقة مبوضوع األرض : "الذي يقول بأن قادة اإلخوان يوسف القرضاوي
ية الدينية هي إن اهللا، كل العظمة واد له، قد جعل القض" :بالتصريح الذي أطلقه الظواهري ".فقط

  ". موضوع العداوة مع اليهود، وكذلك موضوع الصراع
 فاملرشد العام احلايل لإلخوان ؛يرفض اإلخوان املسلمون مقولة إن تنظيمهم معاد للسامية

املسلمني يف مصر، حممد مهدي عاكف، يقول بأن ال نزاع بني حركة اإلخوان املسلمني واليهود، إمنا 
بالرغم من هذا  ،)اليت يعتربها عاكف، غري يهودية(خوان واحلركة الصهيونية الصراع هو بني حركة اإل

االدعاء بالنفي، إال أن أدبيات حركة اإلخوان املسلمني كلها تعرب عن الكره لكل اليهود، وليس 
يف شهر  ، الصادرة)الدعوة(فعلى سبيل املثال، يف ملحق جريدة اإلخوان املسلمني . للصهاينة فقط
، واخلاص باألطفال، خياطب هذا امللحق األطفال حول من هم أعداء 1980أكتوبر عام / لتشرين األو

اليهود على سبيل املثال، يا إخويت يا أشبال أسود اإلسالم، هم أعداؤكم وأعداء : "دينهم، فيقول هلم
 من  املعروف بأنه،ولكن يف خطبة حديثة ألقاها كمال اهللباوي ".اهللا، جيب أن نسحقهم من الوجود

أكثر اإلخوان املسلمني تأثرياً يف اململكة املتحدة، يف مسجد صومايل يف مشال مدينة لندن، أعلن أنه حىت 
ألنه بعد اإلميان يأيت حق اجلوار، وذكر اهللباوي قصة . تكون مسلماً صاحلاً، فإن اإلميان وحده ال يكفي

ار يهودي، وأراد هذا اليهودي أن يبيع أن الفقيه املعروف، عبد اهللا بن املبارك، كان له ج: "مفادها
مرتله، فسأله املشترون عن الثمن، فطلب اليهودي ألفني، فاعترض املشترون بأن املرتل ال يساوي سوى 
ألف واحدة، فأجاب اليهودي بأن سعر املرتل هو فعالً ألف ولكنه يريد األلف األخرى مثن اجلوار اجليد 

بعد انتهاء اخلطبة سألنا اهللباوي، حول ما إذا كانت األنباء اليت ". الذي سيتركه خلفه للمشتري اجلديد
انتشرت يف الوسط الربيطاين حول مواقف املسلمني املعادية للسامية، قد كانت هي السبب يف هذه 
املواقف اليت أعلنها يف هذه اخلطبة، واليت أشاد فيها علنا بشخص يهودي يف معرض التحدث عن بعض 

  ". بالتأكيد: "ابفضائل اإلسالم، أج
يتهم البعض اإلسالميني، باستخدام معايري مزدوجة، أي باستخدام لغة معتدلة حنو اليهود باللغة 

االجتاهات "ففي مقال نشر حديثاً يف جملة . االنكليزية، ولغة متشددة أصولية حنو اليهود باللغة العربية
ن مقلق بني النصوص العربية وتلك اليت باللغة ، أشارت هذه املقالة إىل تباي"الراهنة يف الفكر االسالمي

االنكليزية، لبعض الفقرات اليت تنشر على املوقع الرمسي على شبكة االنترنت التابع حلركة اإلخوان 
ولكن خطبة اهللباوي، قد قدمت بكاملها باللغة االنكليزية، ودون إعادة تقدميها باللغة . املسلمني
 أمام املأل مباشرة هو أكثر إقناعاً من الطريقة اليت حياول تنظيم إن هذا العرض الذي قدم. العربية

  .اإلخوان املسلمني من خالهلا الفصل بني معاداة الصهيونية عن معاداة السامية
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   خوة يف اخلارجاإل
يف أوروبا، تقود حركة اإلخوان املسلمون، جمموعات متثل األقليات يف جمتمعات علمانية يف 

 علمهم بأن هذه األقليات ستبقى على وضعها كأقليات مستقبالً وعلى املدى دول دميقراطية، مع
 .املنظور، وبأن النشاطات املتاحة اليت ميارسوا لن تؤدي إىل حتويل املواطنني األوروبيني إىل اإلسالم

 من. (بدالً من ذلك، فإن النشاطات دف إىل التأكيد على حق األقليات يف ممارسة شعائرها الدينية
املالحظ أن حركة اإلخوان املسلمني، تستلهم وتستفيد من التسامح الديين الذي تعيشه أوروبا، 
مستندين إىل جتربة التطرف الديين ومعاداة السامية يف العهد النازي اليت تسعى أوروبا إىل عدم 

  ). تكرارها
 قضية الرسوم ،خوانأحد األمثلة على ما جيري يف أوروبا، هو الطريقة اليت عاجلت ا حركة اإل

فبالرغم من أن الشبكة العاملية ساعدت على . املسيئة للنيب حممد واليت نشرا إحدى الصحف الدامنركية
نشر اإلساءة اليت نشرا الصحيفة الدامنركية، إال أن كافة األقسام والفروع التابعة حلركة اإلخوان دعت 

درالية اإلسالمية يف أوربا، وهي تضم اموعات فأدانت املنظمة الف رمسياً لالحتجاج بشكل سلمي،
التنظيمية األساسية اليت تقودها حركة اإلخوان املسلمني يف أوروبا، اجلرائد األوروبية اليت نشرت هذه 

وبالرغم من أا انتقدت ما سببته الرسوم  .الرسوم، ولكن ليس بكلمات وعبارات حادة جداً
ملسلمني، إال أا دعت إىل العمل على تكريس املزيد من التعاون الكاريكاتورية من جرح لشعور كافة ا

يف املقابل، خصص اجلهاديون أمواالً مقابل قتل رسامي هذه الرسوم . بني املسلمني وغري املسلمني
  .الكارتونية، وبالتزامن مع هذه احلملة مت تنسيق إحراق العديد من السفارات الدامنركية

 جرس اإلنذار، وكذلك برز هذا يف فرنسا بوسائل اإلعالم إىل دقدفع تزايد أعداد املسلمني 
القلق يف تقارير حكومية، وحتديداً حول أسلمة املدارس، وحول املساجد اليت أصبحت مأوًى 

سرائيل، وكذلك تدنيس املقابر إفاالحتجاجات الصاخبة اليت يطلقها املسلمون ضد . للمتشددين
 كل ؛النساء غري احملجبات، وإحباط العديد من احملاوالت اإلرهابيةواهلجمات اليت تستهدف  اليهودية،

هلذا . سالمي ووضههذا، خلق جواً من االنطباع العام، داخل البالد وخارجها حول قوة االندفاع اإل
السبب أيضاً، سارع العديد من املراقبني الفرنسيني، والدوليني، إىل إلصاق ما جرى من أعمال شغب 

ت، وإلقاء للحجارة يف عدد من أحياء باريس اليت يسكنها مجهور واسع من املسلمني وحرق للسيارا
بعد ثالثة أسابيع ونصف ). االنتفاضة الفرنسية(املهاجرين، ذا اجلمهور وإعطاء هذه احلوادث طابع 

وثبت أيضاً أنه أضعف من أن . من أعمال الشغب، فشل التوجه اإلسالمي يف إثبات حضوره ودوره
إلمكانية تطبيق الشريعة يف أجزاء من املدينة أو أي من دوائرها االنتخابية، كما استنتج وكتب يؤسس 

مل يلعب اإلسالم املتشدد الراديكايل أي دور يف إطالق أو نشر أعمال . يف بعض املراقبني تقاريرهم
ية، بل على العكس هذا بناًء على ما ذكرته دوائر املخابرات الفرنسية الداخل. العنف هذه اليت اندلعت
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. لقد كان من مصلحة املتشددين اإلسالميني عودة اهلدوء وبسرعة حىت ال يتهموا بشيء من هذا القبيل
 معتقل مت اعتقاهلم خالل 3000مسؤول املخابرات الفرنسية يف منطقة باريس، أبلغنا أنه من بني 

ن بينهم ينتمي إىل أية جمموعة األحداث اليت عصفت بباريس خالل اخلريف املاضي، مل يكن أي واحد م
  .إسالمية معروفة، وحنن نراقبهم بدقة وعن قرب

يف احلقيقة، عندما برز اإلسالميون على الساحة كان ذلك يف حماولة منهم لتهدئة األمور ووقف 
استنكرت املنظمة . أعمال الشغب وردع املشاغبني الذين كانوا يرشقون املندوبني اإلسالميني باحلجارة

مية املرتبطة حبركة اإلخوان املسلمني يف فرنسا واملعروفة باسم احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا اإلسال
UOIFذا الشأن ،ستراتيجية هذه اهذه الفتوى كانت جزءاً من . ، أعمال الشغب عرب إصدارها فتوى

ساحة الفرنسية اهلادفة إىل أن تثبت حضورها على ال و، عاما15ًاملنظمة اليت سبق أن رمست قبل 
أحد كبار املسؤولني يف وكالة املخابرات الفرنسية . كشريك يعتمد عليه من قبل احلكومة الفرنسية

الداخلية، قال بأن وكالته حباجه للتعاون مع املنظمة اإلسالمية هذه للتأكد من أا لن تشكل خطراً على 
  . الدولة الفرنسية يف املستقبل

سا قراراً حبظر ارتداء احلجاب، كان موقف احتاد املنظمات عندما أصدرت السلطات يف فرن
ب خيبة أمل لدى باقي الفروع األوروبية التابعة اإلسالمية، موقفاً متكيفاً ومنسجماً مع الواقع، مما سب

فقد كان هؤالء يتمنون أن يكون موقف اإلسالميني الفرنسيني أكثر تشدداً، وختوف . لإلخوان املسلمني
يسجل املوقف الفرنسي سابقة يف هدوء ردات الفعل بالنسبة لباقي اموعات اإلسالمية هؤالء من أن 

  .ومبا يؤدي إىل مزيد من املواقف املنفردة واملستقلة
وكجزء من سياستهم يف التعاون ضمن إستراتيجية حمددة، حافظت املنظمة اإلسالمية على 

 كما فعلت مع الرمز اإلخواين يوسف القرضاوي مسافة مناسبة يف تعاطيها مع بعض القضايا امللتهبة،
 واملعروف يف األوساط الغربية بأنه يشرع العمليات اجلهادية يف العراق وإسرائيل، فقد قام القرضاوي

بالنسبة للعديد من اإلسالميني، يعترب (.  دون دعوة يف مؤمتر الحتاد املنظمات اإلسالميةةشاركبامل
 بذلك أيضاً املفكر اجلهادي أبو بصري الطرطوسي، ويقول بوجوب القرضاوي غري متشدد، وكما يقول

  ). عزله ووقف االتصال به نظراً ملواقفه املعتدلة
 اليت يصدرها احتاد املنظمات اإلسالمية يف فرنسا، تعاجل املسألة ،"االحتاد"وحىت أن جريدة 

ئني وتعمل على إظهار الفلسطينية حبذر، فهي تدعم فقط عمليات التربع اخلريية ملساعدة الالج
وال تشارك هذه املنظمة يف املظاهرات املؤيدة . الفلسطينيني يف صورة ضحايا أكثر من كوم مقاتلني

ومل تشارك . سرائيليللقضية الفلسطينية وتبقى بعيدة عن توجيه االامات فيما يتعلق بالرتاع العريب اإل
وال حىت يف املسريات  ضد احلرب على العراق، 2003أيضاً يف املسريات الوطنية اليت انطلقت عام 

إن غياب هذه املنظمة عن أعمال الشغب اليت اندلعت  .2006الضخمة احلاشدة اليت سارت عام 
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 البلد الذي يضم أكرب جتمع إسالمي، كان ،وكذلك عن املسريات واملظاهرات، اليت انطلقت يف فرنسا
  . ة على أوروبالتهدئة املخاوف من أن اإلسالميني يسعون للهيمن

، ختتلف بشكل حاد عن تلك اليت تتباهى ا UOIFإن تقديرات املنظمة اإلسالمية يف فرنسا 
فعلى . ، واليت ترحب حبرارة بأفكار القرضاويMABزميلتها يف بريطانيا، املنظمة اإلسالمية يف بريطانيا 

 عدد املسلمني يف فرنسا إال أم الرغم من أن عدد السكان املسلمني املتواجدين يف بريطانيا يشكل ربع
وتعترب املنظمة الفرنسية . أكثر غضباً ومتيزاً عن إخوام يف فرنسا، وهم أكثر ميالً لتأييد اإلرهاب

UOIF أكثر تأثرياً من تلك املوجودة يف بريطانيا ،MAB إال أن املنظمة اإلسالمية الربيطانية تترك ،
عندما شكلت حركة اإلخوان املسلمني املنظمة . صف أكثررذاذاً واضحاً نتيجة حتركها يف حبر عا

، كانت واحدة من بني العديد من املنظمات اإلسالمية املتواجدة يف 1997 ، عام MABاإلسالمية 
لقد كان يف . توجه حنو األصوليةيرفض االعتدال ويالعديد منها كان متشدداً راديكالياً، . بريطانيا

 اإلسالمية يف اململكة املتحدة، وهي فرع من احلركة اإلسالمية الساحة وعلى مدى أجيال البعثة
وبينما كان صوت املنظمة الفرنسية يعلو يف الغرف . الباكستانية، اليت أسسها أبو األعلى املودودي

الصغرية للناشطني اإلسالميني يف فرنسا، كان صوت املنظمة يف بريطانيا صغرياً يسعى ألن يسمع يف 
 كان الشباب من حديثي السن يلقون بالبيض الفاسد على من هم أكرب سناً مساحات واسعة حيث

  .منهم
وقد .  بدأت بالتعاون والعمل مع احلكومة،بعد أن منت واشتهرت املنظمة اإلسالمية يف بريطانيا

هذا املسجد اكتسب أمهية وانتباهاً بسبب ). مسجد فيرتبري بارك(كان هذا التعاون بارزاً يف لندن يف 
املصري وطرده من املسجد، فقد عاد أتباعه إىل املسجد  وبالرغم من اعتقال. ه الشهري السابقخطيب

ولقد ترددت الشرطة يف التدخل يف بيت من بيوت اهللا، وقدمت عرضاً  .وسيطروا عليه من جديد
وقد حصلت املنظمة . للمنظمة اإلسالمية بالسيطرة على املسجد مقابل التخلص من سيطرة املتطرفني

 وبالرغم . على الغالبية يف جملس إدارة املسجد واستعدت للسيطرة على البناء بكاملهMABاإلسالمية 
. إال أن مؤيدي املنظمة اإلسالمية استطاعوا صدهم حاولوا اقتحام املسجد،" املصري"أن رجال  من

ان دورهم مؤثراً ختربنا شرطة اسكوتالند يارد بأن شركاءها اجلدد من اإلسالميني يعتمد عليهم، وقد ك
  . السابقني عن األجواء الراديكالية املتشددة" املصري"يف إبعاد بعض أنصار 

، مع السلطات الربيطانية، وضع MABإن التعاون املفتوح الذي مارسته املنظمة اإلسالمية 
ؤون والصراع بني هذين الطرفني مرتبط بقضايا متعلقة بش. HTاملنظمة يف مواجهة مع املتشددين أمثال 

، بينما HTالشباب املسلم املتحدر من أصول باكستانية ممثل بكثافة يف : عرقية، وأخرى متعلقة بالسن
عضو سابق يف . MABاألكرب سناً والعدد القليل من املسلمني املتحدرين من أصول عربية انضموا إىل 

HTيمن على  ، أبلغنا بأن جمموعته)8500ته تضم حوايل وهو يقدر بأن منظم؛ )املشهد الربيطاين 
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 هي HTإن منظمة .  سوى ما يقارب األلف عضوMABعضواً، يف اململكة املتحدة، بينما ال تضم 
ذات طابع غري عنفي ولذا فهي كانت بعيدة بشكل كامل عن أن تكون موضع اهتمام من قبل الشرطة 

إن : " والذي ذكرت فيهالربيطانية يف تقييمها األخري الذي قدمته حول نشاطات اجلهاديني اإلسالميني
 شخص أصبحوا معروفني وحمددي 1600، جمموعة أو شبكة منظمة تضم ما يقارب من 200حوايل 

، ممن هم ناشطون ومتورطون يف )ومع ذلك يبقى العديد ممن ال نعرفهم(اهلوية من قبل الشرطة 
على ضوء هذه . جهامؤامرات أو مشاركون يف تقدمي تسهيالت لنشاطات إرهابية يف بريطانيا ويف خار

، بأن جمموعتهم متأخرة حبوايل عقد من الزمن، MABاألرقام ال عجب بأن خيربنا مسؤولون يف منظمة 
  .وهي ال حترز تقدماً يف مواجهة اموعات الراديكالية املتشددة يف اململكة املتحدة

   التقسيم واالخنراط
مربيالية، ومهمتها إعادة إحياء أسست حركة اإلخوان املسلمني على أا حركة معادية لإل
ع مسار جنمها وكذلك قدرهامبادئ الشريعة اإلسالمية، وهي تشبه إىل حد ما الواليات املتحدة يف تتب .

وإذا كان أحد فروعها يرفض يف بعض األحيان أية تسوية أو وساطة من املنظمات الشقيقة، فمن املؤكد 
ولكنها قد تقبل بالتعاون يف . و احتضان من الواليات املتحدةإذاً أن هذه التنظيمات لن تقبل أيد رعاية أ

كاملعارضة اليت يبديها اإلخوان لتنظيم القاعدة مثالً،  بعض الشؤون احملددة، اليت تشمل مصاحل مشتركة،
هذه اهلموم تتشارك حركة . وتشجيع العملية الدميقراطية، ومقاومة توسع النفوذ اإليراين يف املنطقة

  .الواليات املتحدة يف مقاربتها ومواجهتها ويبدو من احملتمل أن يتعاون الطرفان بشأااإلخوان مع 
 خاصة ،من املمكن أن تكون البداية بالتعاون مع ممثلي التوجه اإلصالحي يف حركة اإلخوان

وقد خسرت الواليات املتحدة فرصة طيبة لتسمع بشكل مباشر من أحد  .املتواجدين حالياً يف الغرب
 /ولاأليف شهر تشرين  ، وهو اإلمام الذي مسعناه خيطب ممتدحاً اليهود،)اهللباوي( ء اإلصالحينيهؤال

جرب على أكتوبر املاضي، قام  بالتوجه إىل جامعة نيويورك، فلم يسمح له بدخول الواليات املتحدة وأُ
لشجاعة ضد األصوليني هذه املعاملة املوجهة إىل رمز وشخصية معروفة مبواقفها ا .العودة وإلغاء رحلته
العلنية املنادية باحلوار مع الواليات املتحدة، هي مبثابة ممارسة أخرى غبية وغري ااإلسالميني وبتوجها 

إن هذه . مفهومة من قبل وزارة الداخلية األمريكية اليت مل تقدم حىت اآلن أية تفسريات هلذا التصرف
ونتس، واملقيم يف لندن، يبدو وكأنه الشخص الشخصية اإلسالمية املعجبة بشخصية شكسبري وبر

لكن كانت النتيجة معاكسة متاماً، . املناسب متاماً ليساعد يف مد جسور التقارب بني احلضارات املختلفة
فاإلهانة العلنية اليت وجهت له كانت هدية مقدمة للراديكاليني املتشددين، وكان أن وإليه تهج 

  .  فيما يتعلق بالعالقة مع الواليات املتحدة،"لقد قلنا لك هذا: "عبارات مثل
إن سياسة الواليات املتحدة حنو حركة اإلخوان املسلمني ومن يتحالف معهم، تتراوح بني 
وجهة النظر اليت تعتربهم مكوناً أساسياً وحيوياً، لشبكة اجلهاد العاملية، وبني من يرى أن احلصول على 
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ل اإلسالمية وتفعيل دورهم املعتدل يتطلب درجة معينة من دعم ومساندة حركة اإلخوان يف بعض الدو
النظرة السابقة تبدو أصولية، وتفيد بأن الواليات املتحدة تسعى لفرض املزيد من العزلة  .التعاون معهم

وبعض اإلصالحيني اآلخرين يف ) اهللباوي( على حركة اإلخوان املسلمني، منها منع الواليات املتحدة
الدخول إىل الواليات املتحدة، أو منع حكومة الواليات املتحدة موظفيها من حركة اإلخوان من 

   .االتصال واحلوار مع أعضاء من اإلخوان املسلمني
وإذا كانت الواليات املتحدة قد اختارت املواجهة مع حركة النهضة أو اليقظة اإلسالمية، 

 اخلارجية األمريكية أن يدركوا أن هناك باعتباره تقدمياً ملصاحلها الوطنية، فإن على واضعي السياسات
ويف موضوع التعامل مع . عدداً غري حمدد من القضايا السياسية وغري السياسية اليت عليهم مواجهتها

حركة اإلخوان املسلمني فإن احلكمة تكمن يف التمييز بني هذه احلركة وبني احلركات اجلهادية، وعلى 
هذه املقاربة تفرض على واشنطن أن . إلخوانية يف الدول املختلفةأمهية الفروقات بني خمتلف التيارات ا

تعاجل كل قضية على حدة، مع األخذ بعني االعتبار احلاالت اخلاصة اليت تعيشها كل دولة من الدول 
فيما يتعلق بتوقيت التعاطي مع من، ومىت يكون، أو العمل مع من، يف هذه احلالة فإن اإلخوان املسلمون 

يف الواليات املتحدة، يبدو غالباً أنه من العقيم البحث عن مسلمني . قرب واألنسبهم القوى األ
حيظون بدعم واسع يف جمتمعهم، ففي هذه اللحظة اليت يعيش فيها املعتدلون، فإن على واشنطن  معتدلني
هذا احلوار ف قدراا ومصاحلها يف العامل االسالمي، وتباشر احلوار مع اإلخوان، ألن ي توظ إىل أن تبادر

  .مع حركة اإلخوان املسلمني خيدم أبعاداً إستراتيجية مهمة
  
  


