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  ٢٠٠٧ حىت ١٩٢٨استراتيجيات حركة اإلخوان املسلمني من 

  إسرائيل إيالد ألتمان

  

  دراسات حبثية عن العامل اإلسالمي

  ٢٠٠٩، يناير ٢، الورقة رقم ٢السلسلة رقم 

  معهد هودسون

الرؤى واألفكار 

ووجهات النظر اليت 

يتم التوصل إليها 

املضمنة يف هذا التقرير 

تعرب عن رأي من 

كتبها وألفها وجيب أال 

تفسر على أا موقف 

أو سياسة أو قرار 

  .خيص وزارة الدفاع

  

  التركيز على اإلسالم والدميقراطية ومستقبل العامل اإلسالمي
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  امللخص التنفيذي

يف مصر وسوريا واألردن حىت صارت تتمتع لقد عملت حركات اإلخوان املسلمني 
كما تبوأت ،  من الزمانحقب مضت ست خالل لوجي ضخميوبتواجد سياسي وأيد

وهذه . ثالثني سنة خلتوالصدارة كأكرب قوى معارضة يف البالد منذ نيف هذه احلركات 
 الساحة الفلسطينية ىلوجية عليو األيدمثلت أكرب القوىاليت اس الفلسطينية شقيقتهم مح

مدى  أي فإىل. ٢٠٠٦العام بشكل جزئي يف أوائل لسلطة ا لومن مث كانت النتيجة حياز
لسلطة؟ وكيف الوصول إىل ا من االيت متكنهجيات ستراتيتشترك هذه احلركات يف اال

أنه ليس هي املختصرة واإلجابة  الدول العربية املختلفة؟بتنوع جيات ستراتيهذه االوع تتن
فالذي . احلركة يف البلدان املختلفةفروع  مشتركة جتمع بني يةجاستراتيإلخوان املسلمني ل

هو االلتزام ، جية املوحدةستراتيغياب هذه اال الرغم من ىعلمييز اإلخوان املسلمون، 
ببعض املبادئ اجلوهرية املتعلقة بتلك السامية والتقيد الصارم هداف جموعة من األمب

جيات والتكتيكات اليت ستراتياألهداف، باإلضافة إىل الربمجاتية واملرونة عند تطبيق اال
 هذه لوصول إىلواضح لجدول زمين فليس هناك من . أمولةحتقق تلك األهداف امل

  .منهجإمنا األولوية للعمل التدرجيي امل، األهداف
؛ بتلك النظرة الشمولية لإلسالم أزمة اإلسالم وتفسري التاريخ يشترك اإلخوان يف تفسري

،  إىل مكانه الصحيحإلسالم من جديدادة اعإل؛ إا الرؤية اليت تسعى دين ودولةعلى أنه 
من : رؤية على أرض الواقع الهتطبيق هذة كيفيتعلقة باملبادئ املجانب العديد من إىل 

االحتالل األجنيب والسعي احلثيث لتحرير األراضي اإلسالمية من كل أشكال مقاومة 
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،  املسلمنيةوحدستطبق الشريعة، وبناء الدولة اإلسالمية اليت والسيطرة واهليمنة األجنبية، 
كان التقيد الصارم باألهداف النهائية لقد  .ونشر اإلسالم العاملي يف كل أرجاء الكون

ى تسعحركة متوافقًا بشكل كبري مع جيات والتكتيكات ستراتينفيذ االيف تاملأمولة واملرونة 
وكبارهم علية القوم ضم تخنبوية فئوية مجاهريية وليست حركة قاعدة شعبية ن يكوتإىل 

 بني القوى األخرىنفسها قوة اجتماعية سياسية فاعلة رى ال تتلك احلركة اليت فقط، 
لقد أسهم هذا االجتاه . قيقياملسلم احلتمع ا أا ىنفسها علإىل لكنها تنظر و، فحسب

عاملية، رسالة منذ نشأا بأا حركة عاملية ذات اليت اعتربت نفسها ، االنفتاحي للجماعة
العديد من رتبط يو. دولة ٥٠يف أكثر من فروعها تنتشر اجلماعة حركةً عاملية صبح يف أن ت

 يةوالتنسيق ةالتمويلييئة ي يعمل مبثابة اهلالتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني الذهذه الفروع ب
الفروع احمللية لتعكس سياسات وعادةً ما تتعارض  .خوان املسلمني يف العاملبني فروع اإل

 ىيعمل حتت مسمال فبعض هذه الفروع .  الداخليةواملعوقاتالعقبات الواقع احمللي و
أحزاب مرتبطة النتماء إىل يعات اليت حتظر اشرالتعقبة  تفادىاإلخوان املسلمني من أجل 

مل يف العديد من اجلوانب على أا جزء تعمعظم هذه الفروع زالت  الو. بكيانات أجنبية
  .اللذين يعمالن كمنسق وحكمالتنظيم الدويل ومكتب اإلرشاد تابعة للتنظيم ركة ومن احل
لمني اإلخوان املسموقف  يف "املناطق الرمادية"ظهر كذلك أن مناطق الغموض أو لقد 

 السياسية واجلهاد والتعددية ةاإلسالميشريعة مثل ال(جتاه العديد من القضايا األساسية 
 ميثل امتعمد ا قد بات موقفً) وحقوق املرأة واألقليات الدينيةالسياسيةواحلقوق املدنية و

هجت مجاعة انتعام، فقد بشكل  و.حمريةوغامضة  تهارسالجعل  اجلماعة يف "جيةاستراتي"
ا العمل الدعوى وهلأ: جيات أساسية تتلخص يف ثالثة مناحياستراتين املسلمني اإلخوا

جيات خالفات ستراتيهذه االأثارت وقد . االنقاليبالعمل  والثالث السياسيوالثاين العمل 
ويف . ةواألجيال الصاعدواملتنافسني األقطار الذي يضم العديد من صف العارمة داخل 

فتجنح حنو  جيتهماستراتيمن يمات اإلخوان املسلمني تنظر غيكثري من احلاالت، ت
األهداف البوصلة حنو فقد دون والظروف، ولكن األحوال وذلك تبعا لتغري الراديكالية 

السلطة على فليس هناك من أحد داخل اإلخوان اليوم يدافع عن فكرة احلصول  .السامية
دار  الدولة املختلفة، لكن رمبا أجهزةبالقوة من أجل التمكن من أسلمة اتمع باستخدام 
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اإلخوان املسلمني وقد جتمع الفروع احمللية من . استخدام احلل العسكريبعض المبخيلة 
سياسي العمل ال ارسقد متأو كما هو احلال يف مصر،  السياسيبني العمل الدعوى والعمل 

يف األردنهو احلال  عن العمل الدعوى كما امنفصل متام.  
، األصل الذي تفرعت منه حركة اإلخوان اإلخوان املسلمني املصريةمجاعة لقد مرت 

فكانت . املناسبة واملواتية جيتهااستراتيمراحل تارخيية لكل منها املسلمني العاملية، بثالث 
، الفترة اليت تأثرت ١٩٥٢ثورة  حىت ١٩٢٨املرحلة األويل من بداية تكوين اجلماعة عام 

اجلانب على ؤسس اجلماعة حسن البنا واليت تركزت باألفكار الكالسيكية القدمية مل
متعدد وخلق وبناء الدولة اإلسالمية بأسلوب تدرجيي الدعوى وحماولة أسلمة اتمع 

ظهور اجلناح السري املسلح للجماعة ومن مث تنافسه مث تسبب . املراحل من أسفل ألعلى
رحلة الثانية اليت بدأت حبل إىل املخذ بزمام اجلماعة يف األاملسلح هو اآلخر مع النظام 
القمع ضد أعضاء اجلماعة كافة أشكال  وممارسة نظام عبد الناصر ١٩٥٤عام اجلماعة يف 

مع قدوم عهد مث كانت املرحلة الثالثة . تأثرت بسيد قطبونشأة اجلماعات التكفريية اليت 
ر العنف الدولة اجلمهورية الثانية إبان عهد السادات ومبارك حيث رفض اإلخوان خيا

، مث هي، جيا هلااستراتيخيارا العنف خذ من جيات التكفريية اليت تتستراتيمعارضة االو
اإلصالح واألسلمة التدرجيية من خالل العمل الدعوى إىل تركن مجاعة اإلخوان، 

العملية أدت بداية  .املتاحة هلم يف هذا التوقيتاملزيد من أدوات الدميقراطية ستخدام وا
للعبة الدميقراطية لوجية يوتقدمي تسوية أيد إىل السبعيناتفترة  مصر بعد  يفالسياسية

املسلمني ج اإلخوان " اجلدداإلخوان "فانتهج ". اإلخوان اجلدد"اجلديدة املتمثلة يف 
ففي . الدولة اإلسالمية اليت تطبق أحكام الشريعة اإلسالميةإقامة الكالسيكي يف املطالبة ب
اضي قد استخدموا العمل الدعوى والتربوي يف سبيل حتقيق هذه حني أن اإلخوان يف امل

 يركزون "اإلخوان اجلدد" دون إغفاهلا، إال أن السياسيةالغايات مع األخذ بزمام اجلوانب 
 األخذ بقواعد السياسة الدميقراطية لتكون منطلقهم األساسي للوصول للسلطة ىعل

من التوجه  هذا التغيري حتول وقد صاحب. ة اليت يصبون إليهادولهذه الوتكوين 
  .ةخاصإقليمية تكوين دولة وهو توجه جديد حنو الوحدة اإلسالمية إىل الكالسيكي القدمي 
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اجلمع على عملوا أو يغفلوه، لكنهم  القدمينهج امل عن "اإلخوان اجلدد"وعليه، فلم يتخل 
ضاء الذي  األعقد كانلو. لوجييوبني القدمي واحلديث مما خلق هذا التشويش األيد

من ناشطي اإلخوان املسلمني، ذلك اجليل الذي قاد احلركة " جيل الوسط"ينتمون إىل 
اإلخوان "ساسية يف حتويل مسار  األةالقوالطالبية يف اجلامعات يف فترة السبعينات، مبثابة 

باإلخوان وتدرج ضمن صفوفه حىت هذا اجليل لتحق حيث ا. ينريخاأليف العقدين " اجلدد
عملية نقلة اجلماعة للدخول للساحة دة االحتاد التجاري ومن أهم مهندسي قاكان من 
 "حلرس القدميا"إىل القادة الذين ينتمون لكن ال زالت قيادة اجلماعة اليوم يف يد . السياسية

أقل م كما أ،  لإلخوانالعامليةرؤية اللإلخوان والذين يتتبعون النهج الكالسيكي يف 
بشكل جلماعة على املزيد من تسييس اال يشجعون و ،عامشكل بلتغيري ا على اانفتاح
  .خاص

لقد ف.  من املكابدة واملعاناةرحلة عنيفةمبإخوان سوريا مر صر، منسق إخوان على و
إىل سدة البعثيني وصول  حىت ١٩٤٥عملت اجلماعة يف سوريا منذ بداية تأسيسها يف عام 

إصالحية اجتماعية سياسية ركة اجلانب الدعوى فكانت حيف ، عملت ١٩٦٣يف احلكم 
 داخل النظام والسياسيتطبيق الشريعة اإلسالمية من خالل العمل الدعوى إىل دف 

لكن كان هذا .  يف االنتخابات والربملانات واحلكوماتتشارك احلاكم ومن مث السياسي
 لبعثياإلطاحة بالنظام اإىل ثورية دف حركة إىل ، فبعد هذا العام حتولت ١٩٦٣قبل عام 

الصراع املسلح ومن مث استبداله بنظام إسالمي خالص، لكن ما لبثت هذه من خالل 
قمع بعد حظرها وو. ١٩٨٢يف عام منيت ا احلركة أن أمخدت نارها بعد هزمية ساحقة 

حركة معارضة سنية تقود إىل ، حتولت  ونفيهم من البالدقادا يف السجون واملعتقالت
الدميقراطية يف الوسائل على ضد الرئيس األسد ونظامه معتمدةً جبهة اإلصالح واملعارضة 

  .بناء الدولة اإلسالمية يف سوريا
 السياسيذراعها تكوين ، ومنذ ١٩٤٥اإلخوان املسلمني يف األردن عام مجاعة نشأة منذ 
تلفتان مع خمن اأجندتكان هلا ، ١٩٩٢عام يف ) IAF(بهة العمل اإلسالمي جب ىاملسم

أسلمة ، من اإلخوان املسلمنيتطوير األهداف العامة حلركة أحدها كان . لصلةأما وثيقا ا
اجلهاد لتحرير ترفع راية الشريعة وتطبق الدولة اإلسالمية اليت بناء جانب إىل اتمع، 
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متثلت و. األمة اإلسالمية حتت راية واحدةتوحيد تعمل على األراضي اإلسالمية احملتلة و
 يف األردن أكثر من ا قومياالقضية الفلسطينية اليت تشهد رواجاألجندة األخرى يف دعم 

  .أي بلد عريب آخر
وقد متتعت . امللكية والنظام األردينمبباركة األردن يف حركة اإلخوان املسلمني قامت لقد 

الذي ، األمر تكافلي مع الدولة األردنيةتحالف احلركة خالهلا عقودها الثالثة األوىل ب
، فقامت هذه واخلدمات واملشاريع اخلرييةمن املؤسسات هائلة  شبكة تكوينمكنها من 
ومل يقدر هلذا التحالف أن .  يف البالدالسياسيةة احلركة دعم قونشر الدعوة واملؤسسات ب

 حمل االشتراكية والقومية العربية اإلسالمحل حينما الثمانينات  يف انتهىحيث يستمر 
  .األردنيف ة يملكللكتحٍد أيديولوجي رئيسي 

والنظام األردن التحالف بني إخوان أدى إىل إاء ذلك ي ذال اآلخر العامل األساسيوكان 
نتج عن قد ف. ركةاحل داخل ا وفكرياجغرافيامللكي هو تنامي نفوذ العنصر الفلسطيين 

 اي تطور تدرجييذالنوع غري مستقر من التعايش، التحالف السابق بني اإلخوان والدولة 
من د اإلخوان واحلوجهودا منظمة من جانب الدولة الحتواء قوة  ا سياسياراعصيصبح ل

عما التساؤل إىل  لألجندة الفلسطينية هم الزائدومحاستطرف اإلخوان أدى لقد و. نفوذهم
معظم الوقت الذي كانت فيه ففي . إذا كانت احلركة ال تزال أردنية خالصة أم ال

ت بدبالوسطية، ه لتواستبدالعنف نبذت األخرى قد حركات اإلخوان يف الدول العربية 
يف املسلمني حركة اإلخوان أما  .االجتاه اآلخر املغايرضي يف متاحلركة يف األردن وكأا 

الصراع لواء اجلهاد و ١٩٨٧ حىت عام ١٩٤٦منذ تأسيسها عام رفعت قد ففلسطني 
ة أخرى، ووضعت ، والذي مارسته ودافعت عنه مجاعات فلسطينيسلح ضد إسرائيلامل

 اتأولويقمة أسلمة اتمع بينما احتلت فكرة . أولويااسلم  يف ةالثانيتبة يف املرذلك 
ضعف العامل اإلسالمي إسرائيل منذ البداية قد جنم عن  أن وجود ىفاحلركة تر. حلركةا

حدت للدولة اإلسالمية اليت توفإذا مت إحياء اإلسالم والنهوض به ميكن . وختليه عن إسالمه
  .زم إسرائيلحتت راية واحدة أن 

فرض حيث . حد كبري مقارنةً حبركات اإلخوان األخرىإىل  امنوذج محاس يبدوا خمتلفًإن 
اإلخوان يف فلسطني تشكيل حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف أواخر ديسمرب على الواقع 
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ركة إسالمية ولقد كانت محاس هي أول ح.  بعد اندالع االنتفاضة األوىل١٩٨٧عام 
فشل فبعد . انتخابات برملانيةالسلطة من خالل إىل ل تنتمي لإلخوان املسلمني تص

محاس فترقبتها عيون اإلسالميني على  ااحلركات يف السودان واجلزائر، بات األمل منعقد
حيث حد بعيد، إىل فريدة الرغم من ذلك، فقد باتت جتربة محاس على و. يف كل مكان
 مبعرفة هذا االحتالل افقط ألا تعاين من االحتالل األجنيب، لكن أيضليس حققت الفوز 

  .ى داخل السلطة الفلسطينية من جهة أخرالسياسيمن جهة واملوقف 
أا  ناحية لقد بدت محاس خمتلفةً عن احلركات اإلسالمية األخرى يف مصر واألردن من

تعليم واألعمال اخلريية واملضي مجاعة دعوية حتاول أسلمة اتمع الفلسطيين من خالل ال
ا اقدملقد بقيت . "مقاومة"إىل جانب ذلك حركة  يف تشكيل الدولة اإلسالمي، كما أ

معترك إىل ، الدعوة واملقاومة، حىت دخلت وجود تلك اهلويتنيعلى محاس حمافظةً 
مل حيث فقد باتت محاس بعدها يف حرية .  املتمثلة يف االنتخاباتالسياسيةاملمارسات 

التنسيق بني كوا حكومة مسئولة عن حياة الشعب، وبني كوا حركة على تقدر 
  .حلهعلى مما زاد من صعوبة تعقيد املوقف وعدم القدرة مسلحة ثورية 
ويتطلعون دخلون معترك السياسة هامة تشغل فكر حركات اإلخوان حينما يفهناك قضية 

العملية هلم ليتمكنوا من املشاركة يف الذي يتاح الدميقراطية هامش من االستفادة إىل 
فالكثري . حتقيقهاإىل طبيعة الدولة اإلسالمية اليت يسعون هذه القضية هي حتديد االنتخابية، 

يلتزمون بفكر ومنظمام الفكرية يعتنقون أفكار قدمية متنوعة أو من مفكري اإلخوان 
لدولة اإلسالمية اليت تطبق فهم يستهدفون إقامة ا. اإلمام البنا املؤسس األول للجماعة

. املعترف ا من الناحية الشرعيةالدولة   فقطالشريعة اإلسالمية اليت متثل حكم اهللا وهي
فعلة إقامة الدولة تتمركز يف تطبيق الشريعة اإلسالمية دون إمعان النظر يف الشكل املقترح 

 حكم اهللا فالقرآن إا الدولة اليت تستمد شرعيتها من. هلا هل هي خالفة أم شكل آخر
دستورها ويأخذ حاكمها شرعيته من البيعة اليت يتلقاها من أهل احلل والعقد املنتخبني من 

الشورى اليت ميارسها بالتعاون مع أهل قبل مجهور العامة، وكذلك يستمد احلاكم قوته من 
وان اإلخ"وقد متيزت عقيدة  .ا ذكراوشرط احلاكم عندهم أن يكون مسلم. احلل والعقد

وعليه فهم يدعون بأن . أفكار الدميقراطية وقواعدهامع  بأن كانت أكثر مالئمة "اجلدد
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ذات قيام دولة مدنية إىل  لكنهم يهدفون  أو حكومة دينيةهدفهم ليس قيام دولة دينية
وليس الدين، ويكون املواطنة على حيث تكون قواعد االنتماء فيها مبنية ة، إسالميمرجعية 
مث يأيت البديل لذلك النظام فيكون . قدم املساواة يف احلقوق والواجباتى علفيها الناس 

  .مدنية ذات خلفية ثقافية إسالميةمثال الدولة أن تكون دولة 
لكن كل هذه األنظمة ال تنفي العقيدة اإلسالمية الراسخة يف بناء الدولة اإلسالمية لتنفيذ 

األمة أو ففي حني أن . أرضهعلى اوي الربانية لذلك من خالل إقامة شرعه السماإلرادة 
احلاكم من خالل مؤسساته اخلاصة الشعب هو مصدر السلطة اليت حيكم مبوجبها 

ولن تكون دولة . اهللاإىل وسر شرعيتها يرجع بالشورى أو البيعة، فإن مصدر عزة الدولة 
ذه الصفات أبدفكر أو أية واجلدير بالذكر هنا أنه مل يشأ أي م.  إال دولة دينية حبتةا

 امنهج اإلخوان قدميلقد سار . يقبل بالفصل بني الدولة والدينمنظمة تابعة لإلخوان أن 
، لكن السياسيةحترمي الدخول يف أي نوع من التحالفات أو املشاركات أو الكتل على 

 ىمع قو قرروا عرض بعض التحالفات السياسيةاإلخوان اجلدد بعد أن خاضوا غمار 
ورمبا . املستمرة بعيدة املدى القوية السياسيةها مل تأخذ صفة التحالفات  لكنىسياسية أخر

 أو السياسيأو أن يسيء هذا التحالف يعكس هذا االجتاه خوف اجلماعة من االختراق 
 إخوان تبىنلذا . نشأاتآكل القواعد واألسس اليت بنيت عليها الدعوة منذ إىل يؤدي 

جبهة اإلنقاذ الوطين برئاسة نائب رئيس  وشكلوا دخلاملسوريا يف األعوام املنصرمة هذا 
  . لإلخوان وبعض اجلماعات األخرىاذي كان عدوالسوريا األسبق خدام 

احلوار املتفائل بشأن الشكوك يف املختلفة منظمات اإلخوان اليت سلكتها بل السأثارت وقد 
ركات اإلسالمية احل، الذي كان يدور يف بعض األحيان من أجل تشجيع "ختفيف التأثري"

يزعم حوار .  االنتخابيةاتاملشاركة يف العملي و الدميقراطيةالسياساتخوض غمار على 
 ىب من القواقتراالبالنظام واحلركات اإلسالمية فور التحاق هذه أنه " ختفيف التأثري"

الواجبات وضاع اجلديدة وطبقًا لأللوجياا يوأيدقوم هذه احلركات بتعديل ، فستالسياسية
فازت محاس يف فلقد . دوائرها االنتخابيةجتاه ليت يفرضها الواقع على هذه احلركات ا

على أن تنهج النهج املعتدل مل تفيدها هذه التجربة يف وشكلت احلكومة، لكن االنتخابات 
املقاومة املسلحة على سياستها يف االعتماد رؤاها وأفكارها كما أا مل تغري من مستوى 
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التقدم االنتخايب لكفة أدى وقد .  احلاكمالربمجايت السياسيلحزب وحركة املقاومة ل
تحدي النظام، القوة واالستعداد لإضفاء نوع جديد من إىل اإلخوان املسلمني يف مصر 

  .صف االعتدال والتوسط املرجوإىل باجلماعة لكن مل يؤد 
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  املقدمة

  

 جيةستراتيباال كنا نعين إذاوجيات يعمل ا اإلخوان املسلمون؟ استراتي اهل هناك حقً
بالتوافق مع اليت تستهدف حتقيق هدف حمدد جبدول زمين معني خطة العمل طويلة املدى 
جية ميكن أن نقول ستراتي بديلة، فليس هناك أي نوع من االىأخرأهداف مرحلية وحلول 

لكن بوسعنا أن نقول بأن اإلخوان . ركة اإلخوان بكل فروعها تعمل وفقًا هلابأن ح
التزام على يعتمدون العامة وبالطبع فهم صميم موعة من األهداف التزام على مدون يعت

ويتم ذلك بالتوافق مع الواقعية واملرونة هذا . بكل األسس املتعلقة بتلك األهدافصارم 
فليس . جيات تليب حاجة تلك األهداف وتغذي تطلعااستراتيطاملا أن التكتيكات واال
التدرجيي املنهجي حظه حقيق هذه األهداف لكن يأخذ التقدم هناك من جدول زمين لت

  .كأولوية يف التقدم
تلك النظرة اليت تعتمد وخاصةً أزمة اإلسالم، ويشترك اإلخوان مجيعهم يف حتليل التاريخ 

مث يشتركون كذلك يف . ال ميكن الفصل بينهماوالقول بأن اإلسالم هو دين ودولة على 
انه الطبيعي كما أم يشتركون يف العديد من التصورات اليت رؤيتهم لعودة اإلسالم ملك

رؤية الواقع اليت تتمثل يف مقاومة االحتالل األجنيب وحترير الدول اإلسالمية من إىل دف 
السيطرة األجنبية عليها وكذلك إنشاء الدولة اإلسالمية اليت حتكم بالشريعة أي نوع من 

. العاملمكان يف إلسالم كدين عاملي صاحل لكل د املسلمني حتت رايتها فتنشر ايوتوح
وإقامة جيات ثالث من أجل الوصول للسلطة استراتيوعليه فقد اختذت مجاعة اإلخوان 

هذا وقد خلقت هذه .  والعنفالسياسيةاملشاركة العمل الدعوى و: الدولة اإلسالمية
هة وبني اختالفات عريضة بني صف اإلخوان الداخلي واآلخر من ججيات ستراتياال

كل على و. اجلماعات املنافسة أو األجيال األخرى املختلفة داخل اجلماعة من جهة أخرى
متطرفةً راديكالية ورمبا كانت بعض الوقت جياا استراتيحال فقد طورت اجلماعة من 

األهداف العامة للجماعةبوصلتها حنو الساحة لكنه دون فقد على  للظروف املتغرية اتبع.  
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جيات ستراتيواملرونة يف االااللتزام الصارم باألهداف العامة ة اجلمع بني وتستند فكر
الفقيه يف اجلماعة الشيخ يوسف  ياديللقالرؤية الفقهية إىل كات املؤدية له والتكتي

أي نوع من التدخل أو التسامح فيما خيص أساسيات الدين طاملا القرضاوي الذي مل يبح 
باملرونة والتدخل  القرآن أو صحيح السنة، لكن يسمح  منابات جزًءالصريح قد أن النص 

ويتوافق هذا املبدأ وسعي احلركة يف أن . يف الفروع حيث ال يوجد النص القاطع باحلكم
األعضاء ضم الكثري والكثري من إىل حركة شعبية غري مؤصدة األبواب فهي تسعي تكون 

أا حركة على  نفسها الصفوة واملختارين لذا فهي ال تريعلى دون إغالق الباب 
  .الواقععلى أرض اتمع اإلسالمي احلقيقي وحسب، لكنها تري نفسها وكأا 

تنتشر يف أكثر من احلركة يف الظهور وكأا حركة عاملية وقد ساعد هذا النوع من املزج 
مت التركيز وكأا حركة عاملية، وقد لقد بدأت حركة اإلخوان منذ تأسيسها . مخسني دولة

 ١٩٨٢وجهتها العاملية منذ إعالا للتنظيم الدويل لإلخوان الذي تشكل يف عام  على
األقليات اإلسالمية يف التنسيق بني فروع اإلخوان العاملية ومن مث خرق إىل الذي يهدف 

بأن اإلخوان حركة مشولية ويقول اإلعالن . الغرب بعد أن تزايد نفوذها وتنامي عددها
إىل العاملني كافة وإىل األرض وتبليغ دعوة اهللا على شرع اهللا تطبيق إىل إسالمية دف 

املسلمني خاصةً وحترير الدول اإلسالمية من نري احلكم غري اإلسالمي ومساعدة األقليات 
السعي احلثيث لتوحيد إىل وفوق كل ذلك، فهم يهدفون . اإلسالمية يف كل مكان

  .ة اليت تطبق أحكام اإلسالم وتشريعاتهاملسلمني حتت راية واحدة وتشكيل الدولة اإلسالمي
للجهاد، لذا فهي تشكل إعداد األمة إىل اجلماعة دف كذلك كما يقول املستند بأن 

النسق على بناء الدولة اإلسالمية إىل  ىاجلبهة الوحيدة ضد احملتلني أعداء اهللا كما أا تسع
جهاد الدفع وليس إىل دعو  وهو األمر الذي ي١.الذي كانت عليه دولة اخللفاء الراشدين

مثل هذه الرؤى، التنظيم الدويل لإلخوان  إلعالن ىوثيقة أخروقد دعمت . جهاد الطلب
السلمي بعيد خطة عملية لنشر اإلسالم بالشكل التدرجيي أا تعمل وفق على فهي تؤكد 

ممارسة إىل ، دعت الوثيقة "جية عاملية للسياسة اإلسالميةاستراتيحنو "وحتت عنوان . املدى
الدخول يف مصارعات وجوالت تصادمية   دوناألسس العامةعلى  مع احلفاظ فن املمكن
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حينئذ أن يتحرك هؤالء املنافسون فمن املتوقع . ال يف الداخل وال يف اخلارجاملنافسني مع 
دعم حركات اجلهاد يف العامل إىل كما تدعو الوثيقة . فيهامجوا الدعوة والعاملني ا

  ٢.نها مل تذكر أي نوع من اجلهاد خارج هذا النطاقاإلسالمي، لك
ويتمركز نشاطه طليقة   أو خليةوكأنه احتادالواقع يعمل التنظيم الدويل لإلخوان يف و

اليت مت وقد أكدت الئحة اإلخوان األساسية للتنظيم الدويل . األساسي يف التمويل والتنسيق
لقيادة اكون تحيث املتمركز ظيم رؤية التنعلى  ٣ ١٩٨٢ يونيو ٢٩التوافق عليها يف 

السلطة وهي ،  العامالشورىاملركزية للجماعة، املرشد العام ومكتب اإلرشاد وجملس 
درجة من األمهية ويتم التصديق عليها من على  اليت تقع السياسيةالعليا يف مترير القرارات 

فروع العاملية والع طويل املدى بني قيادة التنظيم الدويل املصرية اصروبعد . جانبهم
جية ستراتيتباع االاكل فرع أحقية تطبيق الالمركزية اليت تعطي على ، مت التوافق األخرى

قيادة التنظيم الدويل اليت يرى فيها الصواب إذ أن أهل مكة أدرى بشعاا ويكون دور 
صدر على  من جانبه أكد .والتنفيذاألمر التنسيق والتوجيه وليس يف متمركزة فقط يف 

أن اإلخوان يف سوريا قد على يف سوريا املسلمني املراقب العام لإلخوان ن البيانوين الدي
فقد رجع . مجاعات اإلخوان األخرىوليس مع أخرى نسقوا مع مجاعات معارضة سورية 

  . بالفعل من أجل مناقشته لكنهم قد قطعوا فيه الدويلللتنظيم سوريا بالقرار فقط إخوان 
يجة الفروع املتعددة وكان هذا نتعلى  من نفوذه ا كبرياقسطً لقد فقد التنظيم الدويل

تت مجاعة اإلخوان يف مصر احتكار اإلخوان يف مصر ملنصب املرشد العام يف حني با
وفوق كل ذلك، فقد كان . حمظورة تواجهها العديد من التحديات حول نشاطاا

درجة عالية على نهم مل يكونوا يتمتعون خبربة تنظيمية عالية الكفاءة لكاملرشدون اآلخرون 
األمر الذي والعلم، كما مت منعهم من السفر للخارج من قبل السلطات املصرية من الفقه 

 إضافة لذلك، فقد أدى تزايد .عاملي للجماعةصعيد التمثيل العلى قلل من حضورهم 
لتنظيم الدويل التقليل من قدرات اإىل عشر من سبتمرب  يداالعوائق التمويلية الدولية منذ احل

  .بقية الفروععلى قل تأثريه اإلنفاق والتمويل ومن مث على 
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فقد دعم اإلخوان . متناقضة يف الكثري من األحياناإلقليمية فروع اإلخوان وتبدو سياسات 
ما يتعرض له اإلخوان من رغم يف األردن صدام حسني وهم اآلن يدعمون بشار األسد 

املنتمني لإلخوان على يتم إصدار حكم اإلعدام يا ففي سور(اضطهاد يف كلتا البلدين 
أن تستغل استضافتها ألعضاء محاس مجاعة اإلخوان يف سوريا هذا وقد حاولت ). هناك

بالتعاون مع التنظيم الدويل، فروع اإلخوان األخرى البارزين ومن مث تفعيل وجودها مع 
 واملراقب ويدياهلن لكن رفض مكتب اإلرشاد هذه الفكرة رغم أن نائب رئيسه هو حس

مث اعتزلت ٤.من أعضاء اإلخوان البارزين ومهاصدر الدين البيانوين على العام لسوريا هو 
اجلماعة حينما عارضت اجلماعة فكرة حتالف دويل حركة اإلخوان يف الكويت كذلك 

سعت فروع أخرى لإلخوان يف تسمية أنفسها هذا وقد . ضد صدام بعد احتالله للكويت
أحزاب منع الشرعية عنها ومن مث حريتها يف تشكيل تفادى ة اإلخوان من أجل بغري تسمي

لكن ال . أجنبية خارج نطاق البالد االتصال بقوى مةتابعة هلا، كما أا تريد أن تتفادى 
 الدويل من مجاعة واحدة وتتخذ من التنظيم اكوا جزًءعلى زالت هذه الفروع حتافظ 

  .للجمع بينهاكم العام ومكتب اإلرشاد املنسق واحل
وجود الكثري من النقاط الغامضة واملناطق الرمادية يف مواقف راقبون على وقد أكد امل

اإلخوان املسلمني جتاه الكثري من القضايا الرئيسية مثل القانون اإلسالمي واجلهاد والتعددية 
وقد مت تفسري هذا .  وحقوق املرأة واألقليات الدينيةالسياسية واحلقوق املدنية والسياسية

التوتر الدائر بني األهداف القدمية لبناء الدولة  عن ناتجأنه على النوع من الغموض 
 اإلسالمية، اإلسالمية ومن مث عدم االلتفات ألي نوع من التسوية فيما خيص الشريعة

 يبدور رائد يف ظل النظام التعددداف اجلديدة حيث يتمتع اإلخوان فيها واأله
احلقيقة، فليس هناك أي نوع من التوتر بني األهداف القدمية واألهداف يف و ٥.الدميقراطي

كارت على هداف القدمية ال زالت هي األهداف، لكن من أجل احلصول اجلديدة، فاأل
 ترنو لتحقيق اليتجية ستراتي من االا يكون هذا اهلدف جزًءالسياسيةاملشاركة يف اللعبة 

 من مجاعة اإلخوان تلك املواقف السياسيةكون يف اللعبة فإذا مل يقر املشار. هذه األهداف
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بنوع ما من التحقق اليت باتت يف حيز الغموض، األمر الذي يدعو الغرب للمطالبة 
ضد عقائد  ايتم القضاء بأن هذه املواقف ستكون حتموالتثبت من املواقف، فسوف 

  .اإلخوان ومفاهيمهم األساسية
 هذا تؤدي إىل وجودجية اليت ستراتيملرونة التكتيكية االسياسة اعلى لقد اعتمد اإلخوان 

ينصح إخوانه فها هو مؤسس اجلماعة حسن البنا . تهمرساليف والتشكيك رية النوع من احل
فالسرية ضرورية إذن لكل "  أمام القانونا مكشوفًاإنه من اخلطأ أن تكون صرحي"الً قائ

مقابلة يف و ٦.بقائهاعلى رادت احلفاظ  إن هي أحركة وخاصةً إذا كانت يف أوج بدايتها
فضيلة الشيخ يعين يف تركيا مثال أو يف  لكن: قائالًسأله احملاور القرضاوي تلفزيونية مع 

ال يقولون بأم حزب إسالمي وإمنا أشخاص يف هذا  حزب العدالة والتنمية يف املغرب هم
هم "الً أجاب قائإلسالمي؟ إسالمية وليس حزبا إسالميا باملفهوم ا احلزب حيملون قناعات

اآلخرين إمنا عمليا  يقولون هذا، إحنا إيه يهمنا القول أو الفعل؟ هم ال يريدون أن يثريوا ال
كونوا من قبل حزب السالمة  معروف أن هؤالء حزب إسالمي هم أبناء أربكان هم الذين

ن أنا يهمين يعلنوا، أنا ال يهمين اإلعال وحزب الرفاة وحزب كذا ولكنهم مل يريدوا أن
ولكنه ليس إسالميا يعين يف احلقيقة حزب العدالة  العمل ممكن الواحد يقول أنا إسالمي

املغرب أو كذا هي أحزاب إسالمية من غري شك وماضيها كله  والتنمية يف تركيا أو يف
كما تناول النائب األول للمرشد العام لإلخوان  ٧"..يدل على هذا كل.. أشخاص.. يدل

املوقع اإلجنليزي على ها  نشرمتو األقباط يف مصر قضيةمبصر، حممد حبيب، املسلمني 
املناصب السماح هلم مبمارسة كافة حقوقهم ومن مث توليهم على من مث التأكيد لإلخوان و

على قد مت نشره ، يف حني أن نفس املقال ٨"ا يف ذلك منصب رئيس اجلمهوريةمب"العامة 
  .٩رئيس اجلمهوريةوال يدخل يف ذلك منصب " فيه لكنه قالاملوقع العريب لإلخوان 
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  مصريف اإلخوان املسلمون 

   تارخييةحملة

  
بدأت حيث . مرحلتها التارخيية الثالثة منذ نشأايف مجاعة اإلخوان املسلمني اليوم دخل ت

 يف ظل عهد امللكية ١٩٥٢ حىت ثورة ١٩٢٨منذ تأسيس اجلماعة عام  املرحلة األوىل
 اإلجنليزي، وتلك كانت مرحلة التشكيل الكالسيكي العقدي لإلخوان املصرية والوجود

تواجد اجلناح  مث . وسياسات احلزبيديولوجييف التكيف األومرحلتهم املتقدمة 
مع النظام الثوري املسلح فدخلت اجلماعة يف العسكري للجماعة فما لبث أن تصارع 

قمعهم يف  مث ١٩٥٤جلماعة يف عام حيث حل نظام عبد الناصر امرحلتها التارخيية الثانية 
فكانت اإلعاقة التنظيمية اليت حلت بصف اجلماعة مث ظهور احلركات غياهب املعتقالت 

بالتزامن مع ة ثالثمث جاءت املرحلة التارخيية ال. التكفريية املتأثرة بكتابات سيد قطب
 اإلخوان حيث رفضت مجاعةاجلمهورية الثانية اليت قادها السادات ومن بعده مبارك 

إىل أسفل االنعزال والتكفري والعنف وبادرت باإلصالح والتغيري التدرجيي املتصاعد من 
يف بداية هذه الفترة من السبعينات حىت .  القائمالسياسيمع التوافق مع آليات النظام  أعلى

هي اليسار مث قامت بدورها يف جماة اليت  بني النظام واجلماعة االثمانينات، شهدت حتالفً
على مكان وجودها تفتح نشاطها وأعماهلا رغم أا ال تزال حمظورةً غري شرعية فال تعلم 

 مؤسسات التوغل يفمث بعيد املدى األجواء بالتوسع تلك لقد مسحت هلم . الصعيد الرمسي
مث ما كان من .  واملشاركة يف االنتخابات العامةالسياسياتمع املدين وممارسة النشاط 

وان يف اختراق منظمات اتمع املدين والفوز يف االنتخابات يف الثمانينات اإلخ متادي
النار بني النظام واإلخوان حينما أدرك النظام وحىت منتصف التسعينات إال أن أشعل فتيل 

م باتوا خطراأا حقيقيهي حقبة التصادم ا، فكانت حقبة منتصف التسعينات فصاعد 
على والقضاء  الذي أعلن من جانبه سعيه الحتواء اإلخوان املعلن بني اإلخوان والنظام

  .التقليل من نفوذهمأنشطتهم و
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خلفت تلك العملية ما يعرف  يف مصر منذ السبعينات السياسيةفمع فتح باب العملية 
اإلخوان ب"كان يقودها من عرفوا ة مع اللعبة الدميقراطية اجلديدة اليت يديولوجيبالتسوية األ

تكوين دولة إىل مثلهم يف ذلك مثل اإلخوان القدامى إلخوان اجلدد سعى ا". اجلدد
من يف حني ارتكزت أدوات القدامى و. إسالمية حتكم بالشريعة اإلسالمية وتطبق أحكامها

سعى اإلخوان اجلدد تكوين معامل هذه الدولة، العمل الدعوى التربوي يف على اإلخوان 
لذا كان هذا . قراطية وسياساا اجلديدةيف الوصول للسلطة باستخدام الوسائل الدمي

الوحدة اإلسالمية لتركز اليوم اليت توجهت حنو ة اإلخوان القدمية يديولوجيالتحول يف أ
  .بناء دولةعلى 
إال أن وقفت أمامها حتديات اإلسالميني املتطرفني  السياسيةجية ستراتيمل تشأ تلك االلكن 

من تها استخدام العنف ضد الدولة وحماولة أسلمإقامة الدولة اإلسالمية بعلى العازمني 
أتباع سيد قطب والتكفرييون ومجاعات اجلهاد يف أن واجلدير بالذكر، . أسفلإىل على أ

والربملان والقوانني  السياسيةأفكار الدميقراطية والتعددية قد رفضوا السبعينات والثمانينات 
مث هم بالكيفية ذاا . بالردةاها  واصفني إيالسياسيةالبشرية واالنتخابات واألحزاب 

بأا كيانات غري  املصري ومؤسساته ألم يعتقدون السياسييرفضون املشاركة يف النظام 
  .إسالمية مستقاة من العامل الغريب الكافر وهي دولة جاهلية كافرة

اجليل الثاين لإلخوان أو ما لإلخوان اجلدد هو ميالد  الدافعة ىوقد كان من أهم القو
عرف جبيل الوسط الذي تشكل من طالب اجلماعات اإلسالمية يف السبعينات فالتحق ي

دخول اجلماعة لالتحالف التجاري مث خيطط هذا اجليل بعد ذلك  من قادة صبحباإلخوان لي
هناك قيادات اإلخوان من احلرس القدمي لكن ال زالت .  واقتحامهاالسياسيةالساحة إىل 

إىل  العاملي أمثال املرشد العام لإلخوان حممد مهدي عاكف فكرة اإلخوان يف حيزهايرون 
جانب العديد من أعضاء مكتب اإلرشاد وغريهم ممن كانوا ضمن أعضاء النظام اخلاص 

باتالإلخوان ومن خترجوا من معتقالت عبد الناصر، فهؤالء مجيع لذا فهم ال اوا أكثر حذر 
  . بشكل خاصالسياسيزيز مركزها االنفتاح والتوسع وتعإىل يسعون لدفع اجلماعة 

وختتلف الرؤى بني احلرس القدمي يف اإلخوان واجليل الثاين أو اإلخوان اجلدد حول أكثر 
 حسن البنا مجاعة ىلقد رأ. القضايا سخونةً وأمهها مكانةً يف متثيل هوية اجلماعة وأهدافها
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شر دعوة اإلسالم  نابض يناملأا جسم إسالمي شعلى  غرس شجرا بيده اليتاإلخوان 
ويكون مبثابة مصدر شرعي وأخالقي لسلطة اإلسالم، لذا فهو فوق أي نوع من 

لقد كانت نظرته أبعد من أن تكون متمركزةً يف . السياسات واألحزاب احمللية اجلزئية
مصر، لقد كان هدفه نشر اإلسالم كدين عاملي ومن مث إنشاء دولة اإلسالم العاملية 

هل يركز اإلخوان : نقطة خالفية بدأ مناط اخلالف يتمركز حول مث. وخالفته الراشدة
الدولة على عاملية الدولة اإلسالمية ومن مث حركة اإلخوان كحركة عاملية أم يركزون على 

السياسة أم  ى تتعدة دعوة اإلخوان دعوىأم هل تبق. املصرية كجزء من تلك املنظومة
ما هي طبيعة الدولة اإلسالمية اليت يسعى حزب سياسي يف املقابل؟ وإىل ميكن حتويلها 

الدين أم البلد فإن كان يرجع إىل جع ااملواطنة فيها ربدأ هل سيكون مو: قامتهااإلخوان إل
امتزج اجليل ين، ريخففي العقدين األ الدولة إذن بأا إسالمية؟على للبلد فكيف يتم احلكم 

 اليت حتمل السياسيةها يف املشاركة الثاين باحلرس القدمي بعدما أخذت حركة اإلخوان عزم
مل يصب الواقع بأي نوع من ها الناشطون املنتمون للجيل الثاين من اإلخوان، لكن ءأعبا

هذا االجتاه الرمسي للجماعة ذلك على وخري دليل . جيةستراتيالتغيري املصاحب هلذه اال
 لكن . لهادمية منهجالذي يأخذ من عقائد اإلخوان القه االذي يقوده املرشد العام ونائب

البد من األخذ يف االعتبار أن املرشد العام لإلخوان املسلمني يف مصر هو الذي يرأس 
لذا . حركة اإلخوان العاملية حيث منصبه كمرشد عام للتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني

  .بعاملية حركة اإلخوان أكثر من غريهيتمتع فهو حبكم املنصب 
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  كيةبيان الرسالة الكالسي

  
مؤسسها ، سلطة تنظيمية حلركة اإلخوان املسلمنيعلى كتب بيان اإلخوان املسلمني هذا أ

املوقع الرمسي للجماعة على وهو البيان املنشور " أهداف اإلخوان"حسن البنا وأمساها 
حنن نريد الفرد املسلم، "١٠: كما يلياعرف البيان أهداف اجلماعة نص. باللغة العربية

واحلكومة املسلمة، والدولة اليت تقود الدول اإلسالمية،   والشعب املسلم،والبيت املسلم،
وبالدهم املغصوبة، مث حتمل علم اجلهاد ولواء الدعوة إىل اهللا تعاىل  وتضم شتات املسلمني

  ."ميسعد العامل بتعاليم اإلسال حىت
فها . التربويالعمل الدعوى إىل جية ستراتي يف تنفيذ هذه االالقدامىوقد ارتكز اإلخوان 

هو البنا يري ضرورة التدرج يف أسلمة اتمع والوصول لتشكيل الدولة اإلسالمية فهي 
فالبد أن تبدأ العملية بالفرد املسلم . القمةإىل عملية ال بد أن تكون من القاع حىت تصل 

. لممث بعد ذلك تأيت مهمة تشكيل األسرة املسلمة فاتمع املسالذي يعتنق أفكار اإلخوان 
فإذا . بالصبغة الدعوية التربويةحركة اإلخوان يف هذه املراحل فالبد إذن أن تصطبغ 

دعوة اإلخوان ورسالته فهل ستكون احلركة يف موقف ما ميكنها من على صادق اتمع 
 وهل سيتجه اإلخوان يف هذه .تنفيذ رؤيتها حول الدولة اإلسالمية واحلياة العامة واخلاصة

حساب العمل التربوي على  السياسيكامل قواها حنو العمل بتوجيه املرحلة بالذات 
 غري عادي، إال انه يف املقابل قد ا سياسياالرغم من أن البنا قد أبدى نشاطًعلى ف. الدعوي

إذا متت عملية أسلمة الشعب بنجاح، "لطاملا كان يقول . التربية كأشد ما يكونعلى ركز 
 ١١". ال حمالةفسيخرج اتمع اإلسالمي احلقيقي

  

  النظام اإلسالمي والدولة اإلسالمية

                                                 
10 " &�T8 إ��ان أون 0?" أه�اف ا���ان ا������
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 كالسيكيةالعقيدة ال

  
الكالسيكية القدمية حيث قالوا بأن األمة وضع حسن البنا وإخوانه قواعد العقيدة 

ايار مستواها الديين من ناحية اإلسالمية قد بلغت من الوهن والضعف ما بلغت بسبب 
، فكان هذا هو الداء، فالبد إذن  من جهة أخرىريب والثقايف والفكري الغالسياسيوالغزو 

اإلسالم النقي الصايف من خالل تكوين نظام إسالمي حيث تكون الدولة إىل بالعودة 
  .اإلسالمية هي مركزه النابض، وهذا هو الدواء

طبق الشريعة اإلسالمية، وهذا األمر رمبا بلغ يف تبالنظام اإلسالمي أن وأهم مناط التعريف 
ومصادر الشريعة اإلسالمية تكمن  ١٢.أكثر من إقامة اخلالفة ذاا مبلغها العظيم األمهية

مث السنة  جديدة  تفسريية اإلخوان ضرورة رؤيته مبنهجيةىعندهم يف القرآن الذي ير
عن الفقهاء مكانة القداسة لفقههم اإلخوان في ما ن كالنبوية البعيدة عن الكذب والزيف

ة التقليدية يف العبادات، لذا فتحوا الباب لالجتهاد من أجل فهم من أشد املعارضني لقضي
أن حيقق املسلمون أغراضهم وحاجام بالتوافق مع الدين مث هم يضيفون سلطات أخرى 

وأسس علم القياس  لقواعد ا للمصلحة العامة طبقًاللحاكم املسلم يف أن حيكم طبقً
  .واإلمجاع

القرآن وهو الدستور : ثالثة مبادئ أساسية إىلهذا وتستند نظرية اإلخوان الكالسيكية 
إرادة األساسي، واحلكومة اليت تعمل مببدأ الشورى، واحلاكم الذي يلتزم بتعاليم اإلسالم و

فالشعب هو مصدر السلطات وما العالقة بني احلاكم واحملكوم إال كعقد اجتماعي . شعبه
 ليس ا ذكران احلاكم مسلموالبد أن يكو. والوكيلحيث يكون احلاكم فيه هو املستأمن 

 احلياة إال إذا مت عزله لسبب قانوين أو ىلديه أي حقوق وراثية ورمبا يستمر يف منصبه مد
أخالقي أو ألسباب أخرى صحية، ويتم تسميته باخلليفة أو اإلمام أو امللك أو أي مصطلح 

أ الشورى مبدذلك، فتطبيق على وعالوةً  .نص عليه القرآن حيدد موقع القيادة ويصفه
تلك املؤسسة املنتخبة اليت متثل . واجب، ويكون من خالل مؤسسة أهل احلل والعقد
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 أهل احلل والعقدويأيت . الشعب، لذا فهي تتمتع بكامل السلطات احلقيقية يف البالد
ويضمن الفرد  ١٣.، لكن مل حيدد اإلسالم طريقة انتخاب أعضاء هذه املؤسسةباالنتخاب

ون وغري املسلمني متساوون يف احلقوق مواملسليف ذلك املساواة، فيها كافة حقوقه مبا 
لكن ليست املساواة بالدرجة املطلقة بني املسلمني وغريهم من  ١٤.والواجبات واألعباء

ويكون من أهم شروط اختيار اإلمام " أهل الذمة"امللل األخرى وخاصةً أنه يطلق عليهم 
اأن يكون مسلما ذكر.  

 الربملاين، ي التعددالسياسي السياسة ال تعين رضاهم التام بالنظام ومشاركة اإلخوان يف
ا تزكي السياسيةحل كافة األحزاب إىل  افقد دعت احلركة قدميالفرقة ومن مث فال  أل

إمنا . متثل احلكومةفال يرى اإلخوان ضرورة تشكيل أحزاب سياسية . تتناسب واإلسالم
الرأي ومشاركة الشعب يف احلكومة فاحلياة الربملانية حلرية ضمانات إىل حتتاج الدميقراطية 

 الذي يرسي مبدأ الشورى الذي يقوم عليه ١٥تبدوا وكأا متماشية وتعاليم اإلسالم
لكن من ناحية التطبيق، فقد قبل اإلخوان حتت قيادة البنا املشاركة يف االنتخابات  .الربملان

حد على الرمسي ستوى ى الشعيب واملاملستوإىل مدعني وجوب وصول الدعوة الربملانية 
على أن تنجح كذلك أرادوا  ا باهرااملستوى الشعيب جناحعلى فهي كما جنحت . سواء

 يشارك اإلخوان يف أنومن جانبه، مل ميانع البنا . املستوى الرمسي املتمثل يف الربملان
على كن ل ١٦.االنتخابات حتت مظلة أحزاب أخرى دف نشر أفكار اإلخوان وتوطيدها

 لإلخوان إذ أن فكرة ا خاصاها أن يشكل حزبالرغم من ذلك، فلم خيطر ببال البنا يوم
 من عدم االحنياز ألي املمتني ميكنها كجسد إسالمي شأساس على اإلخوان عنده تقوم 

تقول وقد مت إعداد حجج دخول الربملان اليت .  أو حىت التباري معهاالسياسيةمن األحزاب 
أداة كمبستهدف تطبيق الشريعة ومن مث استخدام الربملان يريدون أن يعتنوا بأن اإلخوان 

  ١٧.لدعم الدعوة وتقويتها
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لقد ؟ الدولة اإلسالمية دولة إقليمية أم دولة توحد كل املسلمني حتت رايتهالكن هل 
مث إقامة أنظمة إسالمية بديلةاجاهد حسن البنا لتحقيق استقاللية الدول اإلسالمية سياسي  .

مث . ااملستوى األكثر اتساععلى املسلمني لقد كانت هذه هي أويل أولوياته لتحقيق وحدة 
 يداإحداث تعاون اقتصمتثل إقامة احتاد عريب إقليمي بعد كانت املرحلة الثانية يف أولوياته 

جيمع إقليمي ثقايف بني دول اإلسالم املختلفة ينتج عنه بعد ذلك احتاد إسالمي وسياسي و
على غرار وسوف يأخذ هذا االحتاد صفة جامعة الدول اإلسالمية . ول حتت لوائههذه الد

ن كل يوبعد تكو. ملزمة للدول األعضاء ي لن تكون قراراتهذال، واليومعصبة األمم 
  ١٨.سياسيذلك، يتم تنصيب اخلليفة الذي سيتمتع بدور روحاين أكثر منه 
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  سلمنياخلالف حول الدولة اإلسالمية وطبيعة اإلخوان امل

  
إىل  ا دعا سياسيا اإلخوان خطاب، تبىنالسياسيةنشاطام  استأنف اإلخوانمنذ أن 

وحتديد سلطات احلاكم ومحاية الدميقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان وفصل السلطات 
وقد ساندت مبادرة اإلصالح اليت أعدها .  وحتقيق استقاللية القضاءالسياسيةاحلريات 

 السياسي النظام اجلمهوري الربملاين الدستوري الدميقراطي ٢٠٠٤  مارس٣اإلخوان يف 
إلقرار التام بأن الشعب هو ا: علىأكدت املبادرة حيث ". يف ضوء مبادئ اإلسالم"لكن 

أو حزب أو مجاعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها  مصدر مجيع السلطات، حبيث ال جيوز ألحد
ستها إال استمدادا من إرادة شعبية حرة االستمرار يف ممار حقا يف تويل السلطة أو

ختفي هذه النقاط األخرية أي نوع من النقد ضد اإلخوان الذين يعتربون . ١٩صحيحة
سلطة سياسية أنفسهم محاة اإلسالم ورعاته ومن مث تعطي حركة اإلخوان لنفسها 

" رجل واحد وصوت واحد ووقت واحد"نهج موأخالقية فوق أي أحد، لكن ما زال 
 منطقة غري معلومة يف إطار دعم اإلخوان الظاهري ملبدأ االنتخابات احلرة وتداول يقع يف

أن اإلخوان ليسوا على أحد املتحدثني من اجليل الثاين لإلخوان فيؤكد مث يثري . السلطات
 كل حالعلى  للدين، لكنه ان وكذلك خطام ال ميثل احتكاربالرعاة الرمسيني للدي

ال ع هذا اخلطاب فهو بذلك خيتلف مع وجهة نظر بشرية وفمن اختلف م. خطاب بشري
كل طبقات اتمع ذلك، لقد مثل اإلخوان املسلمون على عالوةً  .٢٠مع اإلسالمخيتلف 

كما أم ال يتطلعون ملنصب العلماء رعاية للدين املصري وأطيافه وهم ال يدعون 
  ٢١.ودورهم

نعم أبو الفتوح وهو عضو يف مكتب اجليل الثاين من اإلخوان هو عبد املوخري من ميثل 
أن مصر هي مصدرهم الذي يرجعون إليه ومن مث فتحقيق رفاهية  عبد املنعم ىير. اإلرشاد

أنه ليس من صاحل على هذا ويؤكد عبد املنعم . تلك البلد هو هدف اإلخوان كافة
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 ٢٢.اهناإلخوان أن يطلبوا السلطة اآلن يف مصر، فهذا لن خيدم مصاحل مصر يف الوقت الر
اإلصالح يف على العاملية والتركيز وقد طالب األخري اإلخوان بالتخلي عن طموحام 

 اليس إال شعار" القرآن دستورنا"كما أعلن كذلك أن شعار اإلخوان التقليدي . مصر
٢٣.البشرية اليت حتترم الدساتري والتشريعات السياسية ال ميثل طرائق اجلماعة اعاطفي  

دولة دينية وحكومة أن اإلخوان ال يسعون إلقامة على الثاين من اإلخوان يؤكد أبناء اجليل 
يكون اإلسالم فيها املرجعية الدينية دينية، لكنهم يريدون إقامة دولة مدنية وحكومة مدنية 

وهم . املواطنون حبقوق متساوية وأعباء مماثلة يرسيها الدستورللدولة اليت يتمتع فيها 
ن يتم فهم اإلسالم كحضارة ونظام سياسي واجتماعي يشتمل يريدون مبرجعية الدولة أ

وفوق كل ذلك، . الكثري من املبادئ العامة اليت حتكم الدولة ذات األغلبية املسلمةعلى 
فليس اإلسالم بدين األغلبية فحسب، لكنه حضارة وتراث يشترك فيه املسلمون 

  ٢٥. املواطنةوستكون هذه الدولة املدنية هي عماد ٢٤.واملسيحيون واليهود
أجوبة للتساؤالت اليت تدور يف فلك تكوين كل حال يف أن يضعوا على لكنهم أخفقوا 

 خالل سعيهم احلثيث لتطبيق  لتطبيق إرادة اهللا منىالدولة غري الدينية يف حني أا تسع
عقيدم القدمية على لكن أكدت قيادات احلرس القدمي يف اإلخوان أم ماضون  شرعه؟

العديد من يف و .املوقف الرمسي للحركة حىت اآلنعليها احلركة وما زالت متثل اليت نشأت 
الرمسية حول موقف اإلخوان اليوم من اخلالفات املنصبة عليها، أمساها بعضهم رسائله 

، أكد املرشد العام حممد مهدي عاكف "احلروفعلى وضع النقط : اإلخوان املسلمون"
أحدمها حترير األراضي : منذ نشأا هدفني أساسينيأن مجاعة اإلخوان قد استهدفت على 

 أي نوع االسيطرة األجنبية وليس بالضرورة أن تكون سيطرة عسكرية لكنهاإلسالمية من 
. املقدرات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو فكرية أو اقتصاديةعلى من السيطرة األجنبية 

. مل مبوجب نظامها االجتماعيوالثاين إقامة دولة حرة تطبق الشريعة اإلسالمية وتع
يف والنيل  واديأرض على  أن اإلخوان حياولون تطبيق هذين املستهدفني اوأضاف مؤكد
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كل دولة أعزها اهللا باإلسالم الذي ينتظم كل مناحي احلياة مجيعها يف وكل الدول العربية 
 جوانب  إال إذا تبنتاولن تقوم الدولة اإلسالمية حقً. وكل البشر يف كل عصر ومصر

  26 واالجتماعية والقيمية والدعويةالسياسيةاإلسالم 
إصالح الفرد : سرد املراحل السبعة لتنفيذ تلك األهدافهذا وقد تبع عاكف البنا يف 

 البيت املسلم وإصالح اتمع وحترير األرض وإصالح احلكومة واستعادة كيان كوينوت
يؤكد كما أكد البنا من قبل مث هو، عاكف،  . أستاذية العاملااألمة اإلسالمية الدويل وأخري

التمهيدية مثل حتقيق تعاون ثقايف بعض اخلطوات أن اخلالفة اإلسالمية تستلزم على 
بني الشعوب اإلسالمية مجيعها وعقد االحتادات وإبرام املعاهدات اقتصادي اجتماعي 

إىل هو يشري مث . واملؤمترات بني الدول اإلسالمية مث تشكيل جامعة إسالمية للشعوب
بالدعوة واستقطاب العناصر الصاحلة القوية اليت الً كيفيات حتقيق هذه األهداف فيقول أو

أحقية  بالصراع الدستوري الذي ميكن الدعوة من ا، ثانيالًاإلصالح وهذا أوبء تتحمل ع
لكن مل يذهب  27.التمثيل الرمسي يف الربملانات واالحتادات التجارية واملؤسسات الرمسية

أن العمل على  كما فعل البنا حينما أكد ا يف غضون تناوله للوسائل، متامااكف بعيدع
من جانبه صرح النائب الثاين للمرشد .  يستهدف تقوية الدعوة وليس استبداهلاالسياسي

بأن اإلخوان ميثلون الً  قائ٢٠٠٥العام خريت الشاطر بعد فوز اإلخوان يف انتخابات 
اجسدا إسالميا مشوليينتمي لإلسالم ويدعو إليه ومهمته أعمق من أن تكون ا نابض 

 فحسب، فهو ال ميثل غري حلقة بسيطة حلركة اإلخوان السياسيمتمركزة يف جانبه 
أن االنتماء األعلى عند اإلخوان على  امث ها هو عاكف يؤكد جمدد ٢٨.ونشاطهم الضخم

 ٢٩. البسيطة لعائلته وقبيلته ووطنهيكون لإلسالم، وهو األمر الذي ال يلغي انتماءات الفرد
للوطنية  حينما صرح بامتعاضه التام ٢٠٠٦لقد أحدث عاكف جلبة شعبية عالية يف أبريل 

٣٠.أولويته جتاه القومية اإلسالميةعلى  ااملصرية مؤكد  

                                                 
26  �?�& & Y&�^ا� �* � &�T8 إ��ان أو 0?�� W٢٠٠٥ر(��� ��آ  
27  �?�& & Y&�^ا� �* � &�T8 إ��ان أو 0?�� W٢٠٠٥ر(��� ��آ  
� دوت آ� 28'5Cا� T8�& T& ��'�%&م 
 "ا���ان ا������ن و��دة ا��1Rة ا�(>&��" 29
� ا��Cم" 30J5ار ا���/ +,"c)وZ5ق اKا� ، 



 ٢٩                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

 يف مطلع ٢٠٠٤أكدت مبادرة اإلصالح اليت شنها اإلخوان يف مارس ذلك، على عالوةً 
 فال أمل لنا يف حتقيق أي تقدم يذكَر يف شىت نواحي حياتنا، إال "نصه اآليت على مقدمتها 

بالعودة إىل ديننا وتطبيق ِشرعتنا، واألخذ بأسباب العلم، والتقنية احلديثة، وحيازة املعرفة 
ولذلك . بأقصى ما نستطيع، يف ظلِّ ثوابِت هذا الدين العظيم، ومن منطلق مبادئِه وقيمِه

 حمددةً، نقدمها كتصور أساسي لإلصالح، من خالل حقِّنا األصيل يف فإن لنا مهمةً
املشاركة اجلادة والفاعلة يف احلياة السياسية املصرية، على أساس كوننا جزًءا مهما من هذا 

األيب وتتمثل هذه املهمة إمجاالً يف العمل على إقامة شرع اهللا من منطلق . الشعب احلر
 -خرج احلقيقي الفاعل لكل ما نعاين منه من مشكالت داخلية وخارجيةإمياننا بأنه املَ

 وذلك من خالل تكوين الفرد املسلم، -سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية
والبيت املسلم، واحلكومة املسلمة، والدولة اليت تقود الدول اإلسالمية، وتقيم شتات 

ليهم أرضهم املفقودة وأوطام السليبة، وحتمل لواء املسلمني، وتستعيد جمدهم، وترد ع
  ٣١.الدعوة إىل اهللا، حىت تسِعد العامل خبري اإلسالم وتعاليمه

٣٢. من مهمة اإلخوان الكالسيكية كما أرساها مؤسسها حسن البناالقد كان هذا جانب 
ن ا بل  موقف اإلخوان الغامض من طبيعة الدولة اليت ينادوىواجلدير بالذكر، فقد تنام

وأخذ حيزه من األمهية أكثر من ذي قبل وخاصةً بعد جناحهم الساحق يف انتخابات 
واقعية أكثر ، األمر الذي أظهر أن نظرم للسلطة قد باتت غري ٢٠٠٥نوفمرب وديسمرب 

وكذلك من أهم القضايا البالغة األمهية كيفية تعامل اإلخوان مع . ىمن أي وقت مض
، يديولوجي داخل البالد، ونريد باآلخر اآلخر الديين أو اآلخر األاآلخر الذي يشكل أقلية
سيحدث لو ماذا "وحتت عنوان .  يف دولة اإلخوان املزمع عقدهاافما هو مصري األقباط إذً
 كتب النائب ٣٣نشره املوقع الرمسي لإلخوان الناطق بالعربية،" صعد اإلخوان للسلطة

نظرتنا إىل إخواننا األقباط يف أم  تتلخص :ناألول للمرشد العام حممد حبيب مؤكداُ أ
جزء من نسيج هذا اتمع، ويعتربون شركاء  مواطنون هلم كافة حقوق املواطنة، وهم

فيما (على ذلك حقهم الكامل يف تويل الوظائف العامة  ويترتب.. الوطن والقرار واملصري
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إلسالمي الذي يقول بأن غري يعكس هذا االستثناء بالفعل املبدأ ا). عدا رئيس الدولة
، وهذا ما )اضرورة كون احلاكم مسلمعلى  ابه قال البنا مؤكد(املسلم كم املسلم ال حي

 مث إن هذا يؤكد من اطنة الكاملة املوعود ا آنفًاونوعية حقوق امليثري التساؤل حول 
 األقباط أهل مضيهم يف الرؤية الكالسيكية للدولة اإلسالمية اليت تعتربعلى طريق آخر 

املوقع على ذكرت نسخة املقال ذاته املنشورة باللغة اإلجنليزية ومن طريق آخر، . ذمة
بكامل احلرية لشغل الوظائف العامة مبا يف الرمسي اإلجنليزي لإلخوان، أن األقباط يتمتعون 

  ٣٤.ذلك منصب رئيس الدولة
م باملوضوع أن تزايد بعد لقد جذبت بالفعل هذه القضية أقباط مصر وما لبث هذا االهتما

وعصام عبد املنعم أبو الفتوح اجليل الثاين لإلخوان أمثال حاول أبناء . االنتخابات الربملانية
بشكل أكثر ليونة هذه املخاوف فعرضوا رأيهم يف القضية العريان أن يلطفوا من حدة 

 العام الراحل قالوا بأن مجاعة اإلخوان املسلمني قد قررت تعطيل فتوى املرشد ٣٥.وسهولة
لكن هذا ليس هو  ٣٦. واليت تقرر دفع غري املسلمني للجزية١٩٩٦مصطفي مشهور عام 

عن  عاكف مهدياملرشد العام حممد فحينما سئل . املوقف الرمسي الذي يلزم اجلماعة
املسلمني نطبق اإلخوان حنن يف : "مسألة األقباط وكيفية التعامل معها، أجاب عاكف

  ٣٧".ل معهم التعامحكم اهللا يف
انعكس بالفعل هذا النهج يف ردة فعل اإلخوان حول حكم حمكمة القضاء اإلداري يف 

بأن تسمح وزارة الداخلية للعديد من  احلكم ى، حيث قض٢٠٠٦ أبريل ٤اإلسكندرية يف 
أن وجدير بالذكر ". ائي"إىل  خانة الديانة عندهم يف بطاقات هويتهم بتغيرياملواطنني 
اجلدل الربملاين حول يف و. البهائيني بأم مرتدون يهدر دمهمعلى وا قد حكماإلخوان 

م مت ترشيحه(، قال نواب كتلة اإلخوان املسلمني ٢٠٠٦ مايو ٣هذا احلكم يف جلسة 
على ، قالوا بأن البهائيني يعتربون مرتدين وجيب قتلهم، مث هم يؤكدون )كمستقلنيمجيعا 
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على قانون جيعل من البهائية جرمية وخيلع أم سيسعون جهدهم يف استصدار مشروع 
  ٣٨.البهائيني مة الردة

وابل النقد الذي منيت به اجلماعة من خلطها الدين بالسياسة والسعي على إطار رده يف و
بربطهم الدين بالسياسة ألن لتكوين حكومة دينية، قال عاكف بأن اإلخوان يفخرون 

خالق فحسب، ومن مث يتم تنحيته عن قيادة الدين اإلسالمي ليس جمرد شعائر وعبادات وأ
من جهة، البشرية والفصل يف أمورها، فهذا ينايف اإلسالم احلق الذي جاء به الرسول حممد 

ومن جانبه رد نائب املرشد العام حممد  ٣٩.ويقف يف صف املواجهة وإرادة اهللا العلية
  :كده البناسالم كما يؤإن اإل"الً املوقع اإلجنليزي قائعلى نفس االنتقادات على حبيب 

دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو : فهو. إلسالم نظام شامل، يتناول مظاهر احلياة مجيعاا
خلق وقوة أو رمحة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب 
وغىن، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة، سواء 

٤٠".اءبسو
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  الصراعجية استراتي

  السياسيحزب اإلخوان 

  
املسلمني يف اإلخوان هل جيب أو ال جيب أن يقوم كما ذكرنا آنفًا، كان السؤال القائل 

 اجلدل مادة حزب قائم بذاتهإىل أو حتويل اجلماعة م تشكيل حزب سياسي خاص مصر ب
 اجلماعة املتزايدة يف مشاركات وخاصةً بعد األخريينمدى العقدين على ركة داخل احل

أو خوض املعركة االنتخابية االنتخابات العامة من خالل حتالفات مع أحزاب أخرى 
 يف احلركات العربية التابعة ا عالياإنشاء احلزب رواجوقد شهدت جتربة . لنيكمستق

ومن مث تشكيل أحزاب سياسية السياسي  تبنوا فكرة االنفتاح نلإلخوان باخلارج الذي
 إما أن: لث هلماوقد أصبح أمام اجلماعة خياران ال ثا .مخاصةا تشكل حزبا سياسي 

ا كما هو احلال يف األردن أو أن حتول نشاط اجلماعة بالكامل ليتم احتوائه داخل اخاص 
حزب خاص كما هو احلال يف اليمن واجلزائر، ورمبا دخلت هذه األحزاب يف حكومات 

  .ائتالفية
، يف حني ظل احلرس  من أنصار إقامة احلزبيل الثاين من اإلخوانوقد كان أعضاء اجل
الكالسيكية اليت تقول بأن اجلماعة هي والئه لفكرة حسن البنا على القدمي من اإلخوان 
هذا ويعطي احلرس القدمي . يعلو فوق السياسة ويهتم بالدعوةامل جسم إسالمي ش
غموض على الصف ومن مث احلفاظ التنمية التنظيمية وتكثري أعداد لإلخوان أولوية 

واالجتماعي ألكرب فترة ممكنة حىت يتسىن للجماعة استقطاب أكرب عدد السياسي الربنامج 
تالشي أي نوع من النقد  ومن مث السياسيةاألقطاب تباع واملريدين من كافة ممكن من األ

  . للجماعةالسياسينياملنافسني حول برنامج اإلخوان من قبل 
غموض رسالته، أثارت على ة بناء كيان اجلماعة وتكثري عدده واحملافظة لكن أثارت فكر

 ضرورة أن تكون اجلماعة ى ملدة سنوات من قبل سيد قطب الذي كان يراواسعالً جد
وهنا يأيت . أبواا مفتوحة أمام كل األعضاءواضحة الوجهة قليلة العدد مبثابة الطليعة 
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" النظام اخلاص"شكل بني النهجني يف آن واحد، فمع اجل يف ا مثاليامنوذجليقدم حسن البنا 
ج إعادة تكوين الصف وتكثريه وخاصةً بعد على يصرون اإلخوان ظل لكن . للجماعة

حول إمكانية تكوين اإلخوان حلزب سياسي الً  اجلدل متصىظهورهم يف السبعينات، ويبق
  .من عدمه

ت والتسعينات لتشكيل حزب سياسي، لقد كانت هناك العديد من احملاوالت يف الثمانينا
سياسي أطلقوا  حاول بعض أعضاء اجليل الثاين من اإلخوان تشكيل حزب ١٩٩٥يف و

عن الً مبجهودهم الذي بات مستقحاول أعضاء هذا احلزب ". حزب الوسط"عليه 
هنا يف إطار خمتلف ، لكن باتت لغة وهلجة اخلطاب السياسياإلخوان أن ينشروا برناجمهم 

قادة احلزب غري املنتمني لإلخوان وكذلك األقباط ا عن إطارات اإلخوان حيث دعامتام 
الالشتراك يف احلزب، يف خطوة إلقناع النظام بأن احلزب ليس حزبإمكانية  ومن مث ا ديني

خشية أن يكون هذا احلزب لكن منعت احلكومة عنهم الرخصة . ترخيصه دومنا عقبات
استصدار على لكن أصر املؤسسون للحزب . بذلكهي جبهةً أخرى لإلخوان كما جتزم 

إىل ، مث ١٩٩٨يف " حزب الوسط املصري"الرخصة فقاموا بتغيري اسم احلزب ليصبح 
  . دون أدىن فائدة٢٠٠٤يف " حزب الوسط اجلديد"

وحينما مت التساؤل عن فكرة هذا احلزب، أكد مؤسسوه أن هذه الفكرة تنبع من ذام 
الرغم من ذلك، حيلو على .  ذاا وليس لإلخوان سابق علم اوهي فكرة حقيقية يف حد

اإلخوان وقيادة احلرس القدمي فيها من على زايد الضغط يقولوا بأنه مع تللكثريين أن 
وسعي جيل اإلخوان الثاين لطرح أفكارهم املعارضة ومن مث تشكيل حزب سياسي ناحية، 

 قابليته، فهل ستقبل ىالواقع ومدبار تشكيل حزب الختعلى من ناحية أخرى، مت التوافق 
الشباب املتحمس والذي يتمتع ذا  الذي شكله  وجتيزه، هذا احلزبالسلطات هذا احلزب

احلدود على لتؤكد وما كان من احلكومة إال الرفض املبدئي ؟ النوع من اخلطاب املعتدل
مدى دمي يف اإلخوان و ومن مث تربئة ساحة احلرس القالسياسيةاليت يرمسها النظام للتعددية 

وبعد مرور  ٤١.السياسيةمحاس اجليل الثاين وسعيه فيما يتعلق باملشاركة على حتفظام 
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، كما دار اجتربة حزب الوسط، إال أن اجلدل حوهلا ال زال دائرعلى من الزمان حقبة 
  :اخليارات التاليةعلى االختالف 

واملسيحية األطياف املصرية حتويل مجاعة اإلخوان حلزب سياسي ينتظم فيه كافة   ●
امع  
 ا معتمدا سنياغري منحازة متثل مصدركحركة إسالمية اإلخوان مبكاا احتفاظ   ●

  . اليت حتمل نفس أفكارهاالسياسيةوتدعم كافة األحزاب 
  ٤٢.مجاعة اإلخوان بصفتها مجاعة إسالميةعلى احملافظة مع سياسي تشكيل حزب   ●

أنه حان الوقت الذي تكون فيه اجلماعة عتقدين تيار األول ماالخويدافع اجليل الثاين عن 
فلن يتحقق التغيري . هلا برناجمها الواضح املفصلمنظمة سياسية إىل أن تتحول على قادرةً 

من خالل الدعوة، لكنه سيتحقق فقط من خالل صناديق االقتراع، لذا فهم السياسي 
  ٤٣.زب سياسيحإىل وجوب حتول اجلماعة من حركة دعوية بون قولي

 اكيانواإلبقاء عليها حزبية غري جماعة كاجلماعة ناصرو فكرة احلفاظ على ويؤكد م
اإسالميمل تكن إال مثرة العمل أن اإلجنازات االنتخابية على ، يؤكد هؤالء األعضاء ا خاص

 لكنها وساعد العامة يف تتبع خطاهاالدعوى التربوي االجتماعي الذي نشر فكر اجلماعة 
ذلك، يؤكد أصحاب على وعالوةً  ٤٤.السياسي ما مثرةً نتجت عن العمل ان يوممل تك

أن البنا قد أسس هذه اجلماعة لتحمل رسالة اإلسالم الشمولية، فهي دعوة هذا النهج 
ال يتم  ومن هنا جيب أاجتماعية ودعوية واقتصادية كما أا حركة سياسية يف آن واحد،

حفظت هذه القاعدة الشعبية احلركة لقد . حسباختزاهلا يف حركة أو حزب سياسي ف
ا كانت حركة سياسية فحسب، هل كان أفهب . وأصبحت من أهم ضمانات بقائها

  ٤٥. وتنهض من جديدىسيقدر هلا أن تبق
ضمن السياسي العمل لكن ما كان من احلركة إال أن جت النهج النمطي ذاته فحفظت 

ترخيص أي حزب سياسي من هذا دولة كما ساعد رفض ال. نشاطات اجلماعة األخرى

                                                 
 "إ����PJ ا�"�1ل �A1ب (��(�R�"Bم ا�5C?�ن،  42
� دوت آ�م 43'5Cا� T8�& 
44  ،S�$/ V�*ر"�P�"ا���ان و&5/�� ا�" 
45  ،S�$/ V�*: ��انا�"ر�وا�5(��� وا�"! � #L5ا�" 



 ٣٥                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

حمل أخذ قرار يف هذا األمر الذي بات إىل  وعدم االلتفات االقبيل اإلخوان يف املضي قدم
جية اجلماعة من ناحية أخرى يف عدم اختزال نفسها ستراتيلكن ساعدت هذه اال. لاجد

م باسم قاعدة األصوات، لكنها ال زالت تتكلعلى فس أحزاب أخرى يف حزب سياسي ينا
 يضعها فوق مستوى الرتاع والتقاتل ا أخالقياوتدعي موقفًاإلسالم وتنطق باحلقيقة الدينية 

بعدد  أي ا مرشح١٥٠  الربملانية بـ٢٠٠٥وقد شاركت اجلماعة يف انتخابات  .السياسي
على اليت تؤكد عدم التعدي أقل من ثلث مقاعد الس، وهي الرسالة الواضحة للحكومة 

. دها داخل الس حيث تستطيع من خالل هذه النسبة حتقيق أي تغيري دستوريثلثي مقاع
 ا قمعيإزعاج النظام حىت ال يأخذ إجراًءعدم على حرص اإلخوان طوة وتعكس هذه اخل

  .يضر بالدعوة ومصاحلها
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مهامجة على دعم مواقفهم اليت تركز يف إلخوان احلضور الربملاين لوقد مت استغالل 
كما  ٤٦. اإلنسان وإصالح النظام القضائيمها الفاسد ومن مث دعم حقوقونظااحلكومة 

مع ممثلي احلكومات القناة اليت متثل اجلماعة أن يكونوا مبثابة على حرص أعضاء اإلخوان 
يف تطبيق الشريعة  اكثريالرغم من ذلك، مل يتقدم اإلخوان على و ٤٧.جنبية األخرىاأل

عريضة من اتمع قطاعات خافت بعد ومن مث رمبا مل ينضج  اتمع حيث إناإلسالمية 
قد نواب اإلخوان أن واجلدير بالذكر، . من تطبيق مثل هذا التشريع يف هذا الوقت احلالك

 فقد أعربواكما جيب أن يكون بصفتهم ممثلني عن الشعب، استغالل موقعهم على عملوا 
عن احلرية ا دافعوكما عدم كفاءة احلكومة وفسادها على احتجاجات اإلخوان عن 

عن جناح اإلخوان يف تنفيذ خمططام وأهدافهم منذ وفور سؤاله  .والعدل كأشد ما يكون
نشأا، أجاب عبد املنعم أبو الفتوح وهو من أنصار حتويل اجلماعة حلزب سياسي فقال 

فلم يعد . نشر مصطلح عاملية اإلسالم ومشوليتهحد كبري يف إىل بأن اإلخوان قد جنحوا 
احتج بعض القرويني البسطاء  يف أصقاع مصر كلها جيهل اإلسالم وتعاليمه، بل رمبا أحد

فهم يعترفون بأن اإلسالم هو دين ودولة، . السياسيةمن يفصل بني الدين والشؤون على 
وجناحها ٢٠٠٥إجنازات انتخابات إىل  لكن مل يشر أبو الفتوح هنا ٤٨. كما أكد البناامتام 

  .إجنازات دعوة اإلخوان فوق كل شيءاختار ، لكنه لسياسياالصعيد على الباهر 

  نييديولوجيالوصول للخصوم األ

  
أو جية ثابتة استراتيعدم تتبع ج أو إىل  اإلخوان من السياسة بشكل عام حذرلقد دفع 

 أبناء ويري. السياسيةلساحة يف ااآلخرين العاملني وشراكات سياسية مع إبرام حتالفات 
حوار جراء إلزم  يستالسياسةإىل الدعوة احلركة من  هذا الصدد أن حتول اجليل الثاين يف
وهذا . نييديولوجياخلصوم األ اآلخرين، أو حىت مع السياسينينشطاء الوشراكة مع 

تكون املساواة فيها بني كل كإطار للعمل حيث يتطلب إرساء مفهوم الدولة اإلقليمية 
                                                 

46  &�T8 إ��ان أون 0?
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 قام به أبو الفتوح بالتقارب مع الناصريني أبناء ماوخري دليل ميثل هذه الوجهة  .املواطنني
لقيادات احلرس القدمي يف اإلخوان، كان عبد فبالنسبة . حزب العرب الدميقراطي الناصري

اخلمسينات والستينات، يف حمنة الدعوة الناصر هو عدو الدعوة األول وهو املسئول عن 
 ضد نظام مبارك والواليات ا ممكنا اجليل الثاين من اإلخوان يف الناصريني حليفًىبينما ير
فتحالف اإلخوان والناصريني يكسر بال شك شوكة اخلوف . والعوملة وإسرائيلاملتحدة 

اإلخوان وتنحيتهم تهميش دور ل ىاليت تسعوالقلق من اإلخوان كما أنه يعرقل احلكومة 
اجانب.  

عضاء مكتب وما كان من احلركة إال أن عارضت ج التقارب هذا حيث ذهب بعض أ
لقد .  بشكل يصعب حتملهااإلرشاد من احلرس القدمي ليهاجم شخصية عبد الناصر جمدد

الذي اعتقل يف  ٤٩اعتذار اجلماعة مبا فيهم عاكفإىل بالغ يف ذلك حىت وصل األمر 
 .١٩٥٤منذ محلة عبد الناصر ضد اإلخوان عام ملدة عشرين سنة سجون عبد الناصر 

صف اإلخوان حىت دفعت خريت  قد أربكت االعتذاراتأن هذه رمبا جيدر بنا أن نقول بو
 كانت تكتيكية االعتذاراتالشاطر النائب الثاين للمرشد العام إىل التصريح بأن هذه 

  ٥٠.تعرب عن اعتقادات مجاعة اإلخوان املباشرةومهامجة عبد الناصر بال شك 
دته الفكرية الدكتور وصديقه املنتمي لنفس قاعخبطوة تصاحلية أخرى أبو الفتوح وقام 

تسويةً خاصةً مع الصفوة الليرباليني والعلمانيني طوة  هذه اخلتستهدفهشام مهامى، حيث ا
وم ، وهو الشخصية احملك٢٠٠٥ ديسمرب ١٣قام االثنان بزيارة جنيب حمفوظ يف ف. يف مصر
هذه  تسببتوقد . أوالد حارتناروايته املسماة مبوجب  عامة اإلخوان باإلحلاد دعليها عن

عبد املنعم أبو الفتوح ضد غضب عارم داخل اإلخوان يف انفجار الزيارة وما تناولته 
واملقاومة لتلك ومل يكن االعتراض  ٥١.امرتدلدرجة وصلت إىل أن هناك من اعتربه 

 أبناء وشباب اأيضقام به لكن ويف احلرس القدمي فحسب، الً متمثصاحلية األفكار الت
 ىاشتك،  تلك املناهج.مناهجهاتربوا على مؤسسات احلركة ول داخاحلركة الذين تربوا 
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على مبنية حمنة اإلخوان ومن مث فهي كانت متثل مرحلة ، اليت منها عصام العريان
  ٥٢.تعديلها وإصالحهاواالشتباه يف اآلخر، ومن مث جيب الراديكالية السلفية 

الفنانني إىل  رسالة لنجيب حمفوظ أن يوصلعبد املنعم أبو الفتوح بزيارته وقد نوى 
 ٥٣.اإلبداع والثقافةضد ومجهور املثقفني واألدباء أنه ليس هناك مثة معارضة من اإلخوان 

بأن زيارة أبو الفتوح الً الرغم من ذلك، علق نائب املرشد العام حممد حبيب قائعلى و
الً ام أصمث ميضي فيقول بأن منهج اإلخوان قد ق. األخرية هذه متثله فقط وال متثل اإلخوان

حرية على السياسي احترام الثقافة والفن واإلبداع، ومن مث البد أن يشتمل اإلصالح على 
ضرورة أن على الرغم من ذلك على يؤكد مث هو . وحرية النقد وحرية الفكرالصحافة 

اإلباحية والشذوذ والتدهور األخالقي يتحرك نواب الشعب للدفع باملؤسسات اليت تدعم 
لقد بات من الضروري أن تتعرض . تقف أمام العدالة وتتعرض للمسائلةباسم اإلبداع ل
  ٥٤.رواد االاإلبداعية للفحص واملراجعة من قبل املختصني وتلك األعمال 

  اإلعداد للسلطة

  
 يف مشروع اإلخوان املسلمني كما يصفه البيان ا أساسياحيازة السلطة ركنمتثل فكرة 

 حيث كان نظام مبارك قد ساوره القلق ١٩٩٤ففي عام  .الرمسي ملهمة اإلخوان املسلمني
فها هو مبارك قد  اتمع املدين بشكل غري عادي،العارم من تدخل اإلخوان املسلمني يف 

ويراجع موقفه األخري معهم املتسم بالتسامح والسماح بدأ يستدرك من أمره ما استدبر 
يف . اإلخواناالحتواء والقمع ضد يكات يتبىن تكتلنشاطام وفعاليام بالنفاذ، لكنه اآلن 

توضح أحد قادة اإلخوان فور مدامهته  مكتبوثيقة وجدت يف على هذا األثناء، مت العثور 
 ٥٥.املساندة للحكومةجية اإلخوان وجها، وقد مت نشر هذه الوثيقة يف الصحف استراتي

 الوثيقة م من أنالرغعلى ف ٥٦.رفع هذه الوثيقة للمحكمةوقد قامت احلكومة بدورها يف 
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إال أي نوع من األوامر والتحركات، على مشتملةً وكأا ورقة مناقشة وليست قد باتت 
ومن مث حبث جي عند اإلخوان ستراتيالتفكري االأن الوثيقة ال تزال تبحث يف أغوار 

حلكم البالد ومواجهة األخطار التجهيزات اليت توصلهم لسدة احلكم ومن مث تؤهلهم 
 يفرضها اليتفكر اإلخوان يف التعامل مع املعوقات كما تناولت الوثيقة . ارجيةاحمللية واخل

  .االجتماعية املختلفةالنظام إلعاقة تدخل اإلخوان يف الكثري من القطاعات 
الطبقات االجتماعية املؤسسات الفاعلة، : مناحي يرتكز عليها العملهناك أربعة 

جانب البعد إىل والتفاعل مع اآلخر، ، )وتشمل طرق مجع هذه الطبقات(الديناميكية 
اجليش والشرطة حيث وقع عليهم االختيار وتتمثل املؤسسات الفاعلة يف . الدويل

يكونوا أداةً يف يد الدولة ملواجهة احلركة وإضعاف كي ال من اللعبة ذاا للتحييدهم 
ع داففإذا كانوا يف صف احلركة فسوف يكون هذا أعظم تعزيز للحركة و. صفوفها

تلك املؤسسات الفاعلة اإلعالم واألزهر إىل ونضيف . التغيريعلى النشاط فيها للعمل 
الواجب اختراقها يف الطالب وتتمثل الطبقات االجتماعية . واملؤسسات القضائية والربملان

ويتمثل اآلخر يف األقباط واليهود . والطبقات الشعبيةوالتجار والعمال واحلرفيني 
  . واجلماعات اإلسالمية ومفكريهاالسياسيةحزاب واألوجمموعات الضغط 
 النابع من القوات األمريكية والغربية الدويلاخلطر ضرورة مواجهة على هذا وتؤكد الوثيقة 

بسياسة التعايش يف بادئ األمر، ويتم حتقيق هذه املعادية وذلك من خالل مواجهتها 
أن تعمل مع القوى اليت متثل نه بات من صاحلها تلك القوى بأالسياسة من خالل إقناع 

مث . أن حركة اإلخوان قد باتت قوة منظمة مستقرةعلى ، مث التأكيد اشعوب املنطقة حقً
الغرب أن يعلم بأنه ليس من على حيث ينبغي تأيت املرحلة الثانية وهي مرحلة التحييد 

الغرب يعرقل  عليه يف املقام األول إذا مل اصاحله أن يعرقل اإلخوان فهم ال يشكلون خطر
 أن يلبوا الكن من جانب اإلخوان، ينبغي عليهم أيض .إعدادات اإلخوان للوصول للسلطة

 املرحلة هذا وتأيت. إىل ما يصبو إليهرغبة الغرب إذا مل يقم هو كذلك بعرقلة وصوهلم 
أجهزة صنع القرار على التأثري التالية يف إضعاف خطر الغرب واحلد من فاعليته من خالل 

متكني اإلسالميني هناك يف الغرب  للجماعة وهذا ما يعين الدويلبية باستخدام البعد الغر
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مؤسسات دعم واختاذ القرار يف على  أو مؤسسات يف السعي للتأثري اسواء كانوا أفراد
  .الغرب

فاألعضاء الذين . تلك املهامعلى ضرورة تدريب كوادر اجلماعة على كما أكدت الوثيقة 
كشف العمل دون على  اوا جيدبرد اختراق الشرطة واجليش البد أن يتوكلت إليهم مهمة

على ضرورة تسليح أولئك العاملني و. بالشكل املثايلهويتهم والتعامل مع املعلومات 
النهاية، يف و. املناقشة واحلوار واإلقناع والقيادةاجلماعات االجتماعية مبهارات اختراق 

قيادة مؤسسات عامة على تسند إليه مهمة التدريب إلخوان حتديد فريق عمل اعلى ينبغي 
  .السلطة يف البالدعلى السيطرة على حىت تكون اجلماعة قادرةً 

اختراق الوثيقة أمر فيه تناولت وهناك أمر تنبغي اإلشارة إليه، وهو أنه يف الوقت الذي 
 ياالنقالب العسكري بأعلى اإلخوان للشرطة واجليش، مل يتم وضع أي خمطط يستند 

وثيقة على بعد أن عثرت ، فرمبا قال قائل بأنه كان جيدر باحلكومة. شكل من األشكال
أن اإلخوان مل يستعينوا حال ي بأيعين وهذا ال . تنشرها للعامةخاصةً بشأن اإلخوان، أن 

أن املستند يستهدف من اإلخوان لكن خالصة القول بالشرطة واجليش فور حاجتهم له، 
أدوات قمع النظام، مث بعد ذلك يتم لك املؤسسات بدايةً بصفتها تحتييد إىل أن يسعوا 

 يف استخدام تلك الكن مل تنعقد النية أبد. استخدامها لتوطيد حكم اإلخوان بعد ذلك
  .من قبل اجلماعة للوصول للحكماملؤسسات 

 اليت احلكومة يفإغفال الوثيقة لذكر إمكانية مشاركة اإلخوان رمبا الحظ الكثريون و
فعلى الرغم من  .ا أغفلته عقلية اإلخوان يف مصر أبدالذي وهو اخليار احلايلدها احلزب يقو

أن هذا اخليار قد أخذت به مجاعة اإلخوان يف الكثري من فروعها العربية يف اخلارج، إال أن 
ويؤكد اإلخوان اجلدد . اعن احلرس القدمي مل يعرضوا هذا اخليار أبدالً اإلخوان اجلدد فض

 باتت اليتحفيظة املعارضة داخل اجلماعة نبهم أن عرض هذا اخليار رمبا يثري من جا
يف حني أن الفكرة ذاا قد باتت غري واقعية يف ضوء السياسي متحفظةً يف أداء دورها 

  .احلايلالنظام 

  هل آن الوقت للبحث عن السلطة؟
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مقاعد الربملان فهي  باملائة من مجلة ٢٠ وحققوا فيها ٢٠٠٥لقد دخل اإلخوان انتخابات 

كانوا سيحققون أكثر من ذلك بكثري إذن أعظم نسبة حققها اإلخوان يف تارخيهم، ورمبا 
 عن اإلخوان الكثريينؤيدي ممنع تدفق لوال جهود النظام يف املرحلة الثالثة واألخرية يف 

يف يناير وأعقب هذا االنتصار فوز محاس يف االنتخابات الربملانية . التصويت يف االنتخابات
  .حان الوقت لإلخوان للبحث عن السلطةكان قد  مما فرض السؤال ذاته عما إذا ٢٠٠٦

تؤكد رسالة اإلخوان على أنه مل حين الوقت بعد، فما زالت الطريق بعيدة للبحث عن 
هذا ويزعم عبد املنعم أبو . ولن يكون أمامنا طريق هلا غري األدوات السلمية ٥٧السلطة

صاحل يف هذا التوقيت لن يكون يف  صعود اإلخوان لسدة السلطة  أن٢٠٠٥الفتوح يف 
أن تقود  للظروف والعقبات اإلقليمية والدولية، لن يكون مبقدور اجلماعة افطبقً. امصر أبد

لكن أجاب املرشد العام  ٥٨.البالد أو خترجها من حمنتها ومن مث حتقيق مطالب العامة
تقول بأن العامل لن اليت  دون األخذ بالتنبؤات اإلخوان طلب السلطةعلى  يعاكف أنه ينبغ

ن العامل كله اليوم يدعم الدميقراطية أبالً ويدعم كالمه قائ. يقبل اإلخوان كقوة حاكمة
فستصعد مجاعة اإلخوان للسلطة . واإلخوان بدورهم منظمة دميقراطية تتمتع بشعبية كافية

ن مث سيقبل العامل أمجع بصعود وم ٥٩من خالل صناديق االقتراع وليس من خالل الدبابات
، تناول عاكف صعود احلركات اإلسالمية لسدة ٢٠٠٧مارس يف  و.اإلخوان ذه الكيفية

احلكم يف العديد من البالد مثل السودان وإيران وطالبان يف أفغانستان والصومال والعراق 
ويضيف رة،  تلك التجارب بالفاشلة، ألن هذه األنظمة مل تصعد بإرادة الشعب احلاواصفً

سيبحث اإلخوان عن طرق السلطة فور توافق الشعب على رسالة اإلخوان :  قائالًعاكف
  ٦٠.لتلك النداءاتوسيستجيب اإلخوان ال مناص ومنهجها 

بالطريقة املباشرة، فستكون احلايل أن يتأخر اإلخوان عن خالفة النظام هذا ومن املتوقع 
ن والقوميون ويدعمون الدميقراطية واحلريات ورمبا حيكم فيها الليرباليوهناك فترة انتقالية 
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ومثل هذه  ٦١.لسلطة يف مصرا اإلخوان  عشرين سنة قبل تويلحوايلبلغت هذه الفترة 
تسكني حدة آالم املهتمني بالشأن يف مصر وخاصةً املقابل إىل يف البيانات دف التقارير و

زيادة ضغوطه على يف أدىن حجة اإلنكار على النظام صعود اإلخوان للسلطة فيها ومن مث 
  . يناسبهالذيبدوا حقيقةً تعكس تقدير اجلماعة مليزان السلطة باألمر توهنا . احلركة
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  اجلهاد

  التارخييوروث امل

 على أن ١٩٥٤ حىت حلها عام ١٩٢٨لقد بنيت مجاعة اإلخوان املسلمني منذ نشأا عام 
لقد . بل رمبا مثلت روحهم النابضةسية مناقب اإلخوان الرئياجلندية والشهادة مها من أهم 

هذا يف قاد اجلماعة  الذيبأم جيل التحرير وهم جيش اهللا، األمر أخرب البنا أصحابه 
 بأن اجلهاد هو ركن أساسي من امث يزعم البنا جمدد. احلني لدعم مصطلح القتال والشهادة

صناعة املوت  يت حتسنإن األمة ال "مث هو يقول. أركان اإلميان الواجبة على كل مسلم
العزيزةَ يف الدنيا والنعيم اخلالد يف  وتعرف كيف متوت املوتة الشريفة يِهب هلا اهللا احلياةَ

تعظيم لقد بالغ البنا يف  ٦٢".إال حب الدنيا وكراهيةُ املوت اآلخرة، وما الوهن الذي أذلَّنا
بالنسبة له هو أو الشهادة ت فاملو. خلفهالذي  يف تراثه ارئيسالً املوت حىت أصبح عام

 يؤكد على أن القرآن امث هو جمدد. الفنمبثابة النهاية احلتمية للجهاد كما أنه يعترب املوت 
من حب املوت على حب احلياة، وما مل يتم تطبيق هذه الفلسفة القرآنية فلن نأ على قد أ

 لألمة ا يكون النصر إال حليفًلن واألمة اإلسالمية ولن حتقق مبتغاها ما دامت احلياة جتتذا
  ٦٣.حتسن صناعة املوتاليت 

شهدت اليت داخل مجاعة اإلخوان بالتزامن مع فترة الثالثينات نهج بالفعل هذا امللقد تبلور 
األراضييف  بني القوات الربيطانية ومصر إضافةً إىل تدهور األوضاع ا عنيفًاصراع 

الثالثة التنظيمية إىل املستويات " جماهد"وى ستاملمتت إضافة ، ١٩٣٥يف عام و .الفلسطينية
كما مت تشكيل فرق اجلوالة ) عاملونتسب وممؤيد (التصنيف يف تعتمد عليها اجلماعة اليت 

اخلاص أو ما يعرف باسم نظام والكتائب، ومع قدوم احلرب العاملية الثانية مت تشكيل ال
نظام  وقد أسند لل.وفكرا انظراجلهاز السري ليضم أشد املخلصني للدعوة وأعمقهم 

عمليات إرهابية ضد اليهود املصريني أو اخلاص مهام القيام بالعمليات اخلاصة باجلماعة من 
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أحداث اغتيال الشخصيات العامة يف مصر ومنها اغتيال رئيس الوزراء املصري إضافةً إىل 
  .دورهم الرائد يف حرب فلسطني

م يف أحداث اغتيال عبد الناصر، ختلى  ومن مث ضلوعه١٩٥٤فبعد حل اجلماعة يف عام 
يف الداخل ليستخدموا فقط الوسائل السلمية يف اإلخوان عن مفهوم اجلهاد ضد األعداء 

الصراعات  اجلهاد على  صفةحني أم ال زالوا خيلعونيف نشر الدعوة والوصول للسلطة، 
يف مية واجلهاد ظهور اجلماعة اإلسالسببا يف وكان هذا . اخلارجية مع أعداء اإلسالم

حضتهم على ممارسة اجلهاد ضد اليت السبعينات،وما لبثوا أن تأثروا بكتابات سيد قطب 
  .الدولة



 ٤٥                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

  اجلهاد ضد االحتالل األجنيب

  
مجهور املسلمني بدعم  عاكف مهدياملرشد العام لإلخوان املسلمني حممد لقد طالب 

ضد ما أمساه باالحتالل األجنيب هلذه األراضي العراقية والفلسطينية واألفغانية يف املقاومة 
أكد األخري  "صرواالستشهاد مها طريق العزة والن اجلهاد "عنوان له برسالة يف و. البالد
وأكدت   حق مشروع ألهل البلد احملتل، كَفَلَه اإلسالم،إن املقاومة ضد االحتالل: "قائالً

جهادا يف سبيل اهللا، وأنه  عليه القوانني واألعراف واملواثيق الدولية، ويعترب اإلسالم املقاومة
وهو مقدّم على غريه من الفرائض،  فرض عٍني على أهل البلد الذي يتعرض لالحتالل،

زوجها، ويؤذن للصبيان بالقتال، وقد شرع  ري إذنحىت إن املرأة لتخرج إىل احلرب بغ
الدين والنفس  (العقيدة والشريعة مبقاصدها اخلمسة اجلهاد يف هذه احلالة للدفاع عن

والذود عن األوطان، ومحاية املقدسات واحملرمات، وتعترب ، )والعقل والعرض واملال
فرض كفاية على البلدان ااورة للبلد احملتل، فإذا فشل األخري ) القتال (اجلهاد املشاركة يف

هذه  احملتل الغاصب وحتقيق االستقالل، حتوّل فرض الكفايِة إىل فرِض عٍني على يف طرد
يتحول إىل فرض عني  هلدِف املرجو، فإن فرض الكفايةالبلدان، فإذا مل تستطع هذه حتقيق ا

يوضح أهداف اإلخوان له مقال يف و ٦٤.على كل بالد املسلمني كما جاء يف األحاديث
أن ال إله (بعد الشهادتني ذروة سنام اإلسالم وأنه أمسى األركان اجلهاد اعترب أن املسلمني، 

من : "البناستشهد به حبديث نبوي لطاملا ا، مث هو يدعم ذلك ) رسول اهللاإال اهللا وأن حممد
مث يدعو عاكف إىل قتل  ٦٥".مات ومل يغزو ومل حيدث نفسه بالغزو مات ميتةً جاهلية

ذلك املدنيني واحملاربني ألن الشعب الصهيوين بكامل صفوفه هو جيش يف الصهاينة مبا 
ب والصهيوين حمارب حيتل فلسطني ومن مث فليس هناك من اختالف بني الصهيوين احملار

  ٦٦.املدين

  الشيعة وتوحيد الصراع
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إطار الصراع الذي أُضرمت ناره بني السنة والشيعة يف العراق، كتب عاكف رسالةً يف و
حيث فيها السنة على القضاء على آليات الصراع مع الشيعة وتوحيد اجلبهة معهم ضد 

 اإلسالم يعطى غري ويقول إذا كانمث يرفض األخري وصفهم باملرتدين  ٦٧.األجنيباحملتل 
 يف هنيئةًممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية وأن يعيشوا عيشةً يف املسلمني احلرية الكاملة 

ظالل اتمع اإلسالمي الوارفة، فكيف ننكر هذا احلق على من يشارك السنة يف أساسيات 
شكيل مث هو يدعو إىل ت الدين اإلسالمي وال خيتلف معه إال يف فروع الدين وتفاصيله؟

جملس يضم علماء السنة ومرجعيات الشيعة ويدعوهم إىل التركيز على نشر ثقافة األخوة 
عاكف من جانبه إىل كما دعا  .اإلسالمية وأن يعلو صوا فوق صوت املذهبية اإلسالمية

وشارك فيها علماء أنشأها حسن البنا اليت إعادة إحياء جلنة املقاربة بني املذاهب اإلسالمية 
مث هو حيث علماء الدين اإلسالمي إىل مواجهة التكفري ومن . مدينة قمومرجعيات األزهر 

مث نشر الوسطية وشجب وإدانة اهلجمات اإلرهابية اآلمثة ضد املدنيني العزل واملؤسسات 
  .العراقيف تعطى قوات االحتالل ذريعةً تدفعهم إىل البقاء اليت احلكومية 

فقد صرح نائب . بة النووية اإليرانية وأشادت اوقد رحبت مجاعة اإلخوان مبصر بالتجر
يعتقد أن هذا الربنامج النووي اإليراين قد صمم ألغراض نه املرشد العام حممد حبيب بأ

 .سلمية، وإن كان ألغراض عسكرية فسيضاهى وال شك الترسانة النووية اإلسرائيلية
لقوى بني اجلانب العريب ايف سيتسبب هذا الربنامج بال شك يف إحداث نوع من التوازن "

مث هو يؤكد على أنه ليس ". ، يؤكد حبيبالصهيويناإلسالمي واجلانب اإلسرائيلي 
باإلشكالية من وجهة نظره أن متتلك إيران أسلحة نووية ويظن أن مجهور املصريني حيمل 

  ٦٨.وجهة النظر ذاا
ا إيران وحزب اهللا حمور سوريمع قد حتالفت مجاعة اإلخوان يف مصر أن واجلدير بالذكر، 

لقد "أعلن عاكف من جانبه . ٢٠٠٦يوليو أغسطس يف ومحاس يف حرب لبنان األخرية 
ما كان من  ٦٩".قيادة الصراع ضد املشروع الصهيوينيف استعاد اإلسالم دوره اآلن 

 للخرباء السنيني والقادة ا الذعاويشنون نقداإلخوان إال أن تعاطفوا مع حزب اهللا 
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ين يرون من حزب اهللا مؤسسة شيعية وجناح عسكري إيراين ومن مث السياسيني الذ
كفرقة إسالمية  وقد أعلن اإلخوان اعتبار الشيعة اجلعفرية .التخلي عن نصرته أو دعمه

مث ميضى اإلخوان مؤكدين . تتفق مع أهل السنة يف أساسيات الدين والعبادة واألخالق
 ما من حظرية اإلسالم، اة مل خترج الشيعة يومعلى أن اخلالفات التارخيية بني السنة والشيع

بل لقد شارك حسن البنا ذاته يف جهود بذلت للتقريب بني السنة والشيعة وكانت مثرا 
ااعتبار اجلعفرية مذهبفمحاربو حزب اهللا هم مسلمون عرب .  يف الفقه اإلسالميا خامس

  ٧٠.على املسلمني كليةًيدافعون عن أرضهم ضد احملتل والغازي ومن مث فهم يؤثرون 
مث يعلن عاكف عن أمت استعداده ألن يبعث بعشرة آالف جماهد يقاتلون مع حزب اهللا يف 

نصرة الشعب اللبناين، وليتهم يف لبنان، مث هو يتعرض للحكام العرب فيؤكد على فشلهم 
كان كانوا غري مسلمني حىت يتسىن لنا قتاهلم فقد أصبحوا أشد علينا من الصهاينة واألمري

 نصر اهللا األمني العام حلزب حسنبأن مث يعلق مسئول رفيع يف اإلخوان فيقول  ٧١.ذام
 األمة اإلسالمية، يف بشهيد ويصفه ١٩٩٧وحدة إسرائيلية عام اهللا قد مات ولده يف قتال 

 حياولون توريث أبنائهم السلطة) ح لرئيس مصر حممد حسين مباركيلم(حني أن اآلخرين 
  ٧٢.كمسدة احلتسليمهم و
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   داخليةمضامني

 فشلت الدولة يف استعراض قدرات القيادة يف حنينفسها يف لقد وجدت مجاعة اإلخوان 
املقابلة يف مثل هذه القوة وذلك بفضل تزعمها حركة اجلهاد ضد إسرائيل ومن مث وضعها 

لقد ف .م مع أعداء العرب واإلسالاأبدت حتالفًاليت غري املتكافئة بينها وبني األنظمة العربية 
اخلدمات االجتماعية لتتحرك صوب يف تعويض فشل الدولة سعيها لمن اجلماعة انتقلت 

لقد مت . فقط بهلنفسها  حتتفظ الدولة ا مقدساميثل نطاقً الذيالعالقات اخلارجية، األمر 
بالفعل الوقوف على ماهية تصريح اإلخوان إرسال عشرة آالف مقاتل ملشاركة حزب اهللا 

حصلت عليها مجاعة اليت إسرائيل، وذلك ألنه ال يشري فقط إىل الشعبية يف حربه ضد 
 طابع تنامىاإلخوان رغم حظرها القانوين، حبجة تدريب أعضائها على القتال، بل ألنه قد 

مقدمة جماة إسرائيل ومن مث عدم أحقية منعهم من يف ما عن قيادات اإلخوان يضعها 
مستوى الثقة عند من لقد زادت هذه الفعاليات . اإلدالء مبثل هذه التصرحيات العامة

 ٢٠٠٥اإلخوان ومعدل اإلحساس بالقوة إىل حد كبري وخاصةً يف أعقاب انتخابات 
  .تلتهااليت السنوات يف الربملانية، مما دفع النظام إىل زيادة الضغط على احلركة 
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  التعامل مع الواليات املتحدة األمريكية

تصاعد  وهزمية القوى الليربالية والعلمانية أمامهم، ٢٠٠٥ت اإلخوان يف انتخابامع فوز 
حول مستقبل وار اإلخوان يف احلبشأن إشراك وأزمات ال حد هلا قلق عارم يف الغرب 

اجتاه املعارضة : التعامل مع الواليات املتحدةبشأن اإلخوان هناك اجتاهان داخل . مصر
اجتاه آخر خمتلف بعض الشيء و،  معهاالتامة للواليات املتحدة ورفض أي نوع من احلوار

ظل ظروف وحتفظات جتعل من التحاور يف التحاور لكن يف يشوبه التحفظ ويبدي رغبةً 
ال  الذيالكالسيكي التقليدي يف اإلخوان التيار األول جتاه ويقود اال .غايةً يف الصعوبة

خوان وأمريكا  فرصة جتمع اإلخوان وأمريكا على طاولة واحدة إذ أن أجندة اإلأييرى 
 عاكف مهديوها هو املرشد العام حممد  ٧٣.قد باتت على درجة كبرية من التعارض

قاد موقف اجلماعة الرمسي الداعم للتصادم احلتمي بني اإلسالم والغرب، يؤكد من  الذي
ويزعم . جبهتهالرسائل على أن أمريكا قد باتت متثل حمور الشر وجتسد خالل العديد من 

الطبقة البشرية األوىل : أن النظام األمريكي اجلديد يقسم البشرية إىل طبقات عدةعاكف 
تضم املتغربني من أصل اليت  األمريكان والصهاينة والطبقة البشرية الثانية اوهو تضم حتم

 ٧٤.متثل العرب واملسلمني وعوامل الشرقاليت غري شرقي، إىل أن نصل إىل الطبقة العاشرة 
تقوده من خلف  الذيالكابوس العاملي ا النظام العاملي اجلديد مبثابة هذا وقد أصبح هذ

" جلحيم لآلخرينا"يف حني رفعت الواليات املتحدة شعار  ٧٥.الستار أيدي أبناء صهيون
.  وخاصةً الغرب هذه السياسةالدويللتكون صيحتها يف حرا ضد اإلرهاب، تتبع اتمع 

يكا على وصف من انضم لتحالفهم ضد اإلرهاب أمرومنذ ذلك احلني، مت اعتماد رؤية 
األخذ بوسائل احلرب ضد اإلرهاب يف ، لكن من عارض رؤية أمريكا "دميقراطي"بأنه 

ابوصفه إرهابيويؤكد عاكف على أن اإلخوان قد باتوا ضمن  ٧٦. لإلرهابا أو داعم
عتبار رؤية تارخيها االيف دعوة أمريكا للدميقراطية واحلرية مع األخذ يف تشتبه اليت الطليعة 
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دعم األنظمة املستبدة وحتالفها مع املشروع الصهيوين يف واستمرارها االستعماري األسود 
الدول االستعمارية ومن مث مث هو عاكف يدعو ملقاطعة  ٧٧.اإلسالميوبها لثروات العامل 

ية لتحويل األمناط الفكرية واألخالق اصممت خصيصاليت مقاطعة منتجاا الثقافية 
  ٧٨.والسلوكية ومن مث زيادة عرضتها للفكرة االستعمارية

التحاور مع أمريكا ورحبوا ذا احلوار يف  لكن أبدى قادة اجليل الثاين يف اإلخوان رغبتهم
رؤية اإلخوان اإلحيائية لإلسالم وتطبيق الشريعة يف سياق "على أساس ثقايف بشرى، لكن 

مشروع اإلمرباطورية  بني ما أمسوه ميحت مث هم يشريون إىل تعارض ".اإلسالمية
 الذيومشروع اإلخوان اآلخذ يف الصعود واألمريكية وهيمنته وسيطرته من جانب، 

ويهدف مشروع . جانب اآلخرمن يهدف إىل تكوين الصحوة اإلسالمية اإلصالحية 
 نوع من السيطرة األجنبية، سواء كانت أياإلخوان إىل حترير األراضي اإلسالمية من 

نظام رية أو اقتصادية أو ثقافية أو روحية، كما يهدف هذا املشروع إىل إصالح عسك
 ٧٩.وتشكيل وحدة إسالمية حقيقية وكيان دويل إسالمياألقطار اإلسالمية يف احلكم 

والزالت االجتماعات واملقابالت مع املسئولني األمريكيني الرمسيني قائمةً، إذا فرضنا أن 
 دف إىل السعي خلدمة املصاحل اخلارجية املصرية على علم ا، وإذا كانت علنية ومفتوحة
  .املصرية والعربية على السواء
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  مصريف  حزب الوسط

تركوا صف مجاعة اجليل الثاين  على يد جمموعة من ١٩٩٥لقد تأسس حزب الوسط عام 
مجاعة قيادات دعم الشيخ يوسف القرضاوي وآخرون من وقد . اإلخوان املسلمني

أن هذا وتعتقد احلكومة املصرية . هذا احلزب الوليد ووقفوا وراءه اخلارج يفاإلخوان 
للحصول على الرخصة ثالث قد تقدم احلزب ف.  جلماعة اإلخوانااحلزب ليس إال امتداد

عام يف و" حزب الوسط" حتت مسمى ١٩٩٦عام يف (مرات حتت مسميات خمتلفة 
، ")الوسط اجلديد" مسمى  حتت٢٠٠٤يف و"املصري حزب الوسط " حتت مسمى ١٩٩٨

 ايديولوجيأالً  أو مماثاويعترب الوسط نفسه شريكً. مرةكل يف لكن مت حرمانه من الرخصة 
ميثله كدائرة  الذي بالقدر ا سياسياحني أنه ليس حزبيف حلزب العدالة والتنمية التركي 

  .إىل حد ماد حمدوذات نفوذ فكرية تضم بعض اإلسالميني املعتدلني 
أم قد مؤسسوه فقد أذعن .  حمل جدلهذا احلزبت الظروف احمليطة بتكوين لقد كان
ة والنظام يديولوجيعدم املرونة األ من ان مجاعة اإلخوان بعد أن عانوا كثريعانشقوا 

، ومن مث كان التوافق على تشكيل كيان يتسم اجلماعةبه قيادة سم تت الذي االستبدادي
 أخرى من األقوال أن روايةلكن تؤكد . ماعة اإلخوانباالعتدال يكون مبثابة البديل جل

قاد  الذي عاكف مهديمبا فيهم حممد (البداية يف اإلخوان قد دعموا تشكيل احلزب 
لقد أراد عاكف بذلك اختبار ،  هلذه الروايةاطبقً). منصب املرشد بعد ذلك بتسعة أعوام

، لكنه، السياسيالوسط يف ومدى مساحها حلزب سياسي تابع لإلخوان بالعمل احلكومة 
 كما كان حال جبهة العمل اإلسالمي اعاكف، ترك هذا احلزب وانشق عنه، متامأي 

شكلت اليت خالف عارم بني قيادة اإلخوان واموعة املنشقة اندلع فيها اليت األردنية 
  .اجلبهة

. ة لإلخوانيديولوجياملنافسة األطريق وعلى كل حال، وضع حزب الوسط نفسه على 
ة  أحدمها إصالحي يتمتع بعقلي:قد نبهنا هذا احلزب إىل وجود تيارين داخل اإلخوانل

اجلماعة يف ألسف ميثل السواد األعظم لبتزمت وتشدد وهو ، بينما يتعامل اآلخر منفتحة
. بني النشاطات الدعوية والسياسيةبأنه بات من اخلطر الداهم ملصلحة األمة اخللط  يويدع
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ن جانب آخر إىل فصل الدعوة عن السياسة ومن مث مت تأسيسه م حزب الوسط الكن دع
وعالوةً على ذلك، فقد متتع اإلخوان برؤية غامضة حول الدولة اإلسالمية . كحزب مدين

على الرغم من أم يدعون لتطبيق الدميقراطية، فهم ال ": وباتوا خائفني من الدميقراطية
  ٨٠".يعتقدون فيها وال يؤمنون ا

 ذا خلفية إسالمية ومن مث فهو يفتح ا مدنياب الوسط على أن يكون حزبوقد تأسس حز
ذلك مسلميهم وغري مسلميهم، فهو يتخذ من املواطنة يف بابه جلمهور املصريني قاطبة مبا 

أساس طبيعة العالقات بني املصريني حيث ال تفرقة هيفاملواطنة .  لتحقيق العضويةاأساس 
إىل اإلسالم " اخللفية اإلسالمية"كما تشري مقولة . ون أو العرق للدين أو اجلنس أو اللاتبع

  ٨١.مجعت املسلمني وغري املسلمني على كلمة سواءاليت دين املسلمني وحضارم 
، أكد التأسيسيإطار بيانه في ف.  عدةهذا وقد أخذت اهلوية اإلسالمية للحزب مناٍح

 إىل نفسه من خالل وثيقة أخرى حني أنه يشرييف ، ٨٢احلزب على متتعه خبلفية إسالمية،
حني تؤكد املؤسسة األمريكية من يف ، ٨٣ يتمتع مبرجعية إسالميةمدينعلى أنه حزب 

  ٨٤". مبرجعية إسالميةمدينحزب "خالل مقابلة باللغة اإلجنليزية على أنه 
وقد ضم احلزب بني أعضائه املؤسسني بعض املسيحيني ليؤكد على والئه ملبدأ املواطنة 

كثري من أعضاء اإلخوان ال على الرغم من أنه يضم ا دينياليه، فهو ليس حزبوتعهده ع
وقد قال احلزب بأنه يتبع األساليب السلمية ويتبىن التعددية الفكرية والسياسية  .السابقني

فهم يسعون إىل إقامة . األفكار وويشجع على املشاركة واحلوار والتعايش بني كل اآلراء
وسيكون حكام هذه الدولة ,  حكم الشعب فهو مصدر السلطاتدولة مدنية تعتمد على

 برجال دين أو علماء ا للقانون الوضعي، فهم ليسوا إذًاكمون طبقًمن عامة الناس حي
 املدينكما يؤكد حزب الوسط على أحقية تشكيل األحزاب ومؤسسات اتمع . وتنهك

شغل الوظائف العامة كالقضاء ة فأحقي .ويؤكد على املساواة الكاملة بني الرجال والنساء
لكن  ٨٥. لرؤية احلزب، ال ختضع إال للكفاءة والقدرة وليس اجلنساالدولة، طبقًورئاسة 
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رؤية احلزب  الوظائف العامة يشوبه شيء من الغموض يفشغل يف بقى أمر حق األقباط 
 الذييز جعل أمر عضوية األقباط مبثابة العنصر املميز هلم عن مجاعة اإلخوان، التما الذي

  .االعتراف م كحزب سياسي جديديف خيوهلم احلق 
كما انتقد الوسط موقف احلركات اإلسالمية املختلفة من إقامة الدولة أو اخلالفة 

صحيح السنة ما  وأالقرآن يف ال يوجد  على أنه ايؤكد احلزب جمددحيث . اإلسالمية
لكن جيب . هذا النموذج يؤكد على تفاصيل وأشكال نظام الدولة ومن مث وجوب تبين

يرفض حزب لذا . العدالة والشورى واملساواةيف حتكم الدولة املتمثلة اليت مراعاة املبادئ 
فيها رجال الدين أو أن تنشأ عضوية الدولة حيكمها اليت  نوع من الدولة الدينية أيالوسط 

  ٨٦. يدعمون فكرة الدولة املدنية املتحضرةاالدين، وهو إذًساس على أ
كان حزب الوسط يرفض إقامة دولة دينية، فما فائدة تكوين احلزب على خلفية فإذا 
أنه اختذ تطبيق الشريعة اإلسالمية من يف تكمن أمهية املرجعية اإلسالمية للحزب ؟ دينية

 مصدر التشريع، هيتكون الشريعة ، املصري للمادة الثانية للدستور افطبقً. أوىل أهدافه
هذا وستكون فكرة تطبيق الشريعة .  من التطبيق حىت يومنا هذامل تأخذ حظهااليت املادة 

تسعى إىل التقدم باتمع دون إعاقته ومن مث اليت من خالل بعض االجتهادات الشرعية 
  ٨٧.لكافة املصرينيحتقيق حياة كرمية 

طبع  الذيلحصول على شرعيته، األمر لويسعى حزب الوسط منذ عشرة سنني خلت 
حني تعلل احلكومة سبب رفضها االعتراف باحلزب يف . ها بال شكعلى هويته وأثر علي

حني يؤكد اإلخوان يف أنه مل يأت جبديد عن األحزاب األخرى املوجودة على الساحة، ب
ة اجلماعة ومن مث فقد مت تشكيله يديولوجية احلزب مل تبدو خمتلفةً عن أيديولوجيعلى أن أ

ويؤكد احلزب على أن احلكومة قد . ةوجييديولألغراض شخصية تنظيمية وليس ألسباب أ
باستخدام بعض الوسائل كان منها الضغط على األعضاء املسيحيني احاربت احلزب كثري 

احلكم على احلزب بأنه حزب ديين يف ذريعة احلكومة مما يدعم ، لالنسحاباحلزب يف 
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اخلاص وقد كان من املتوقع أن يتم إصدار حكم االستئناف . حمظور من قبل الدستور
  .٢٠٠٦باحلزب يف السادس عشر من سبتمرب 
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  سوريايف اإلخوان املسلمون 

  عرض تارخيي

 ١٩٤٥منذ تأسيسها عام  )١ :ثالثة منعطفات تارخييةيف سوريا يف دخلت حركة اإلخوان 
 ى حيث كانت حركة إصالحية اجتماعية وسياسية تسع١٩٦٣عام يف حىت سيطرة البعث 

 يف سوريا ومن مث تطبيق الشريعة من خالل الوسائل الدعوية اإلسالميةوية إىل حتقيق اهل
االنتخابات والربملانات يف مشاركتهم يعين داخل النظام القائم وهذا السياسي والعمل 

 يهدف إىل ا ثوريا لتصبح تنظيما حتولت احلركة تدرجيي١٩٦٣وبعد ) ٢ .واحلكومات
انتهى  الذي الصراع املسلح، األمر اإلطاحة بالبعث وإقامة الدولة اإلسالمية من خالل

  .١٩٨٢يف زميتهم على أيدي النظام 
با، مث وغرب أوريف ى نفامليف وبقيت قياداا سوريا يف حظر اجلماعة  ذلك مت بعد )٣

 قيادا يوتدعالعنف إىل حتولت احلركة بعد ذلك إىل حركة إصالحية سنية ال دف 
التغيري وبناء دولة دميقراطية إسالمية با تعد للمعارضة السورية ضد نظام األسد كما أ

الدرامية لقد متت هذه التحوالت  .تعتمد على الوسائل الدميقراطية كأساس هلا
صراعات وتوجه اجلماعة بفعل بعد الصراعات االجتماعية واجلغرافية يف  جيةستراتيواال
فقد . يني داخل اجلماعةالتارخيجناحي التوتر يف  ويتمثل هذا .على مستوى القيادةجيال األ

واليت تتبعت وصايا حسن البنا ابدا جناح دمشق من الطبقة الوسطي احملافظة املعتدلة سياسي 
تعتمد على التسوية مع القوى املوجودة على دعوا وهى كذلك يف وسارت عليها 

 لكن دد وجود هذه القيادة. ، توىل هذا اجلناح قيادة اجلماعة حىت السبعيناتالساحة
مشال البالد حيث كانت مدينيت محاة وألبو الذين متتعوا بفرط يف باجلناح اآلخر لإلخوان 

الصراع الوطين ضد احلماية يف مهة عالية ضمن املراكز املؤثرة لقد أثبتت محاة ( احلماسة 
يف  النظام البعثي كذلك تشكل أول خطر إسالمي مسلح ضد هيالفرنسية على البالد، مث 

سوريا بني الستينات والسبعينات يف لإلخوان  الشمايلاجلناح قد أنتج  ل٨٨).١٩٦٤عام 
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.  تدفعه أفكار راديكالية أسسها سيد قطب إضافةً إىل تأثرهم بالثورة اإليرانيةامسلحالً جي
 ومن مث أعلن صيحة اجلهاد ضد النظام ١٩٧٢يف سوريا يف قاد هذا اجليل مجاعة اإلخوان 

 هناك بالعديد ا جيداأبدت تنظيماليت ل تأثرت احلركة وبالفع ٨٩.)١٩٨٢-١٩٧٦ (يالبعث
حلقت صفوفها ومنها تصفية جري قادا إىل اخلارج مما عدل من رؤيتها اليت من اهلزائم 

  .باتت معتدلةً إىل حد ملحوظاليت 
مت ترشيحه للمنصب عام  الذي هم العام على صدر الدين البيانوينوحتت قيادة مراقب

جية احلركة استراتي، حتولت )من ألبوالً وهو أص(جديد له مرتني متعاقبتني  مث مت الت١٩٩٦
 مبمارسة شئوم اوالسماح هلم قانونيلتهيئة األوضاع الستقبال قادا من الغرب 

أفرج عن العديد من  الذياالحتكاك غري املباشر والنظام وفرضت هذه احلركة . وحركتهم
خطوة أراد بشار أن يثبت ا بعد قدومه للسلطة يف ، اآلالف املعتقلني من قيادة اجلماعة

 من ربيع ىاالنفتاح أن تالشلكن ما لبث هذا . ستتمتع به مرحلته الذيالسياق االنفتاحي 
وبدأت فكرة استبدال النظام م السوري والغرب ادمشق حيث ساءت العالقات بني النظ

هذا السياق إال يف إلخوان ، وما كان من ا٢٠٠٤  عاميفالغرب يف السوري تأخذ حيزها 
أن حاولوا إقناع الشعب من ناحية واحلكومات الغربية من ناحية أخرى أم رمبا كانوا 

 أن القد حاولت احلركة إذً .البالديف زمام األمور ب األخذيف خري من خيلف النظام البعثى 
ملساواة الغرب على قدم ايف سوريا ويف  ماضيها العنيف وترسم هلا صورة مشرقة يتنح

وهى ة يديولوجيوكأا حركة سياسية تدعم الدميقراطية الليربالية والتعددية السياسية واأل
لقد حاولت احلركة جاهدةً أن .  على قيادة البالد إذا ما رحل النظام القائماقادرةً حقً

تؤكد على دعمها للدميقراطية املتفق عليها ولسوف تتعاون مع مجاعات عرقية دينية 
البالد يف  ىحيدث فوض يف سوريا مؤكدةً على أن اية حكم البعث هناك لن وسياسية

حتول  البالد ال يعينيف  تؤكد بنفس الدرجة على أن حيازة اإلخوان للسلطة هي، مث اأبد
  .سوريا إىل دولة إسالمية حتارب إسرائيل من فورها
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  األهداف

 وعقيدة اإلخوان القدمية أحدها مرياث: إىل قسمنيسوريا يف داف اإلخوان أهنقسم ت
تعرض لألحوال األهداف والطموحات يي ذال الثاينسم حسن البنا، والقة عن ثوورامل

وجدت ". اإلخوان اجلدد"يقودها اليت  وهى الطبقة اتتعرض هلا احلركة واقعياليت والعقبات 
ية مناحي اهلويف تراث حركة اإلخوان ما يدعمها بالصفة الرمسية يف الطبقة القدمية 

وهذا . احلايل الرمسي معروض على موقعها واألساسيات واألهداف والوسائل كما هو
كما أسسها حسن البنا مع االبيان أشبه ما يكون كنسخة من بيان احلركة يف مصر متام 

يف " الثايناجليل "و" اإلخوان اجلدد"فعلى سبيل مثال (. إضفاء بعض التعديالت الطفيفة
ل إخوان سوريا بأم هم اتمع اإلسالمي لكنهم وصوفوا مدرسة إخوان مصر، مل يق

م مجاعة من املسلمني تدعوا لتحكيم شرع اهللا وأن تكون احلياة تبعيف جاء  ملا اأنفسهم بأ
كما تبعت احلركة وصف حسن البنا للجماعة فباتت تؤكد كذلك على ). القرآن والسنة

رابطة  وةرياضيومجاعة  ةسياسيهيئة  وأا مجاعة إصالحية ودعوة سلفية وحقيقة صوفية
  ٩٠.وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعيةثقافية علمية 

: على مستواها العام فيما قاله حسن البنا كما مت اقتباسهلقد متركزت أهداف اجلماعة 
حتقيق اتمع املسلم يف يسعى بال شك  الذييقود البيت املسلم  الذيتشكيل الفرد املسلم 

تطبق الشريعة وتسعى ألن تكون نواةً لدولة إسالمية تقود اليت كومة املسلمة خيتار احل الذي
كما تسعى لتشكيل الدولة البالد اإلسالمية وجتمع شتات املسلمني وتعيد أراضيهم السليبة 

هذا ويؤكد البنا على أن تشكيل  ٩١.اإلسالمية العاملية أو الواليات اإلسالمية املتحدة
من أسفل إىل أعلى، وينصح اإلخوان أال حياولوا الوصول احلكومة اإلسالمية يكون 

، الكايففإذا متت أسلمة الشعب بالشكل . للسلطة إال إذا مت أسلمة اتمع وأعيدت تربيته
  ٩٢.فسيختار هذا اتمع احلكومة اإلسالمية من صلب معتقداته
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  يف املستقبلية ورلدولة السة ارؤي

حباجتها املاسة الغرب يف د جري معظم قادا سوريا بعيف حركة اإلخوان لقد أحست 
لتسوية رؤاها ، أحست بعظم حاجتها العريبالوطن يف  حركة أخرى أيأكثر من 

ة احلالية لأثرت على الفكرة اإلسالمية وسوريا منذ بزوغ هذه املرحاليت والتطورات 
لتحقيق  عشر من سبتمرب ودواعيها وجهود الغرب احلاديوخاصةً فيما يتعلق بأحداث 

اليت قام ا اإلقليمي التقسيمات والشرق األوسط واحتالل أمريكا للعراق يف الدميقراطية 
سوريا ومن يف تشكيل خطاب اإلخوان يف لقد أسهمت هذه األحداث بالفعل . االحتالل

 لسوريا احلضارياملشروع " تكوينها، فكان جيةاستراتيومث رؤيتهم للدولة اإلسالمية 
املشروع على سوريا وحدها هذا قد ركز و. ٢٠٠٤ديسمرب يف مت نشره  الذي "لاملستقب

سوريا وليس على مستوى تشكيل يف تركيز اإلخوان ليؤكد على " السوري العريبالقطر "
 من اإلخوان الثاينمثل ما يركز عليه اجليل ( مرجعهم هيالدولة اإلسالمية العاملية لتكون 

يف  أن اإلخوان قد اختاروا بالفعل العمل  ويشري توقيت نشر املشروع إىل).مصريف 
داخل سوريا دون أدىن تعاون مع قوات أجنبية تسعى لتغيري النظام السياسي اإلصالح 

  ٩٣.القائم
 اآلن تقيم فهيمرحلة جتديد، يف سوريا قد باتت يف وتقول الوثيقة بأن حركة اإلخوان 

كة اإلخوان سلك طريق كما حتاول حر.  وترى احلاضر وحتاول النظر للمستقبلاملاضي
جتمع بني سعيها لتطبيق الشريعة اإلسالمية باالعتماد على أصول اليت احلركة الوسطية 

التجربة البشرية، وهو ما الدين ومبادئه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتاول حتقيق 
يعكس تدخل الشيخ يوسف القرضاوى ذه املنهجية إذ أنه خري من ميثل الوسطية 

املشروع من أصول ومعتقدات اإلسالم املتجدد يف وتبدو نقطة املفارقة  .وسطوالطريق ال
ملرامي تتفاعل نصوصه املقدسة وأصوله العامة مع احلياة الواقعية من أجل الوصول  الذي

  .ضوء مقاصد الشريعة اإلسالميةيف الشعب واهتماماته 
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وحياول . ة النيب حممد من القرآن وسناأساسوتقول الوثيقة بأن مصدر املشروع قد نبع 
التناغم بني الرؤية الشرعية من أجل استعادة املشروع إعادة قراءة النصوص الشرعية 

 يشتمل كافة مناهج امل كدين شاإلسالميويعترب املشروع الدين . وسوريا كدولة عربية
ومن . والسياسيقتصادي الروحاين والثقايف واالاجلانب ذلك يف احلياة وخصائصها مبا 

اليت االعتبار أقسام الفقه يف  من األخذ اش، البد إذًاالواقع املعيف تطبيق اإلسالم أجل 
فقه "تتعامل مع امليزات والعيوب اليت وكذلك تلك " فقه األولويات"تتعامل مع األولويات 

القرآن والسنة وبني يف  بني النصوص احلتمية ثابتة احلكم الواردة  والتفريق"املوازنات
  . غري مقدسةاختضع للمناقشة وهى إذًاليت قدمية واحلديثة االجتهادات ال

ميكن للمسلمني أن  الذيلكن تأخذ األحكام الربانية شكل املبدأ العام فاحلكم هللا وحده، 
كما . هااألرض ليغري فيها ويعمريف ته لقد خلق اهللا اإلنسان ليكون خليف.  لهاجيتهدوا تبع

، "ااألرض كلهم مجيعيف ولو شاء ربك آلمن من "أسس القرآن حلرية االعتقاد حيث قال 
 افما سواه من احلريات سيكون إذًوإذا كان اإلسالم يتيح هذا النوع من احلرية الدينية، 

إنا خلقناكم من ذكر "كما يؤكد اإلسالم وحيث على التعددية، لذا قال اهللا . أكثر إتاحة
بك جلعل الناس أمة واحدةولو شاء ر"، " وقبائل لتعارفوااوأنثى وجعلناكم شعوب."  

ويقع مبدأ الشورى يف أعلى قمة مفاهيم احلياة السياسية اإلسالمية، كما تستمد احلكومة 
 كوسيلة عملية حضارية تأيتاليت االنتخابات احلرة الرتيهة من شرعيتها الربملانية االنتخابية 

أشد التوافق مع األهداف لذا كانت مبادئ احلكومة الدستورية متوافقةً . لتطبيق هذا املبدأ
لقد أسس الرسول مبدأ ف. العدالة واملساواة والشورىيف تتمثل اليت العامة للشريعة، تلك 

املساواة بني املواطنني املسلمني وغري املسلمني حيث أعطى لليهود حقوقهم البشرية واملدنية 
  .وثيقة املدينة الشهريةيف كما هو مبني 

  :الدولة علىأسس لذا تت
خصوصياتنا "ميثل األصول العامة وهو مبثابة املرجعية للدولة احلديثة  الذيسالم اإل* 

  .يدعو اإلخوان لتأسيسهااليت " اإلسالمية
  .الصبغة التعاقدية بني احلاكم والرعية* 
  املواطنةيف املساواة * 
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احلدود القانونية للدستور، حيث تلعب قوى املعارضة لتعددية السياسية داخل ا* 
  .التنفيذيةالسلطة مراقبة يف الً  فاعا دوراملدين اتمع ومنظمات

  .انتخابات حرة نزيهةعرب لسلطة تداول ا* 
  .الفصل بني السلطات وحكم القانون* 
  

فليس هناك من . دينية للمشروع، ليست الدولة اإلسالمية دولةً دينية أو حكومة افطبقً
اإلسالم، فالشعب أصبح يف نوتية عصمة بعد الرسول حممد كما أنه ليس هناك بطبقة كه

مصدر السلطات وإليه يوكل انتخاب واختيار اإلمام وعليه تنعقد البيعة، ليكون ذلك من 
 اإلخوان إلقامة دولة دينية، لكنهم ينادون يسع عدم واجلدير بالذكر. أهم سلطات األمة

 خطى اجليل سوريا علىيف لقد سعى اإلخوان  ٩٤.بدولة مدنية ذات خلفية ثقافية إسالمية
احتبست اليت الصيغة مصر وحزب الوسط حينما اختار هذه يف  من اإلخوان الثاين

 على الدستور أن يؤكد على ينبغي كما .املخاوف من إقامة دولة دينية كهنوتية إسالمية
فاإلسالم هو دين الدولة ومصدر التشريع : عربية واإلسالمية للمجتمع السورياهلوية ال

حني يشكل الشعب كذلك مصدر السلطات فيها، يف سلطوي فيها فيها وأعلى مصدر 
 دميقراطي يعتمد على الشورى ويراعى حرية االعتقاد مجهوريوالنظام القائم هو نظام 

بدا أمر حرية تشكيل األحزاب السياسية هذا : ملحوظة (.وتشكيل األحزاب السياسية
إطار احلدود القانونية  يف بشرط ما، حيث نصت التعددية السياسية أن تكون احمدود

ال تتوافق عقيدا والدستور فرمبا كانت علمانية اليت  منع األحزاب للدستور، وهذا ما يعين
مرتبة سواء مع الرجال أمام يف كما يؤكد املشروع على أن النساء يقعن  ).ةيأو دهر

املرتل  يففإذا كرست النساء عملها .  غري بعض احلاالت االستثنائيةاإلسالميالقانون 
فليس هناك ما مينع املرأة من املشاركة .  انتقاص حقها البشريوتربية النشأ، فهذا ال يعين

  .حدود الوالية العامةيف كافة أمور احلياة، إذ ميكنها التصويت واالنتخاب أو الترشيح يف 
  

                                                 
94 � &�T8 إ��ان أون 0?�� B,�,��$�� ا8"$�س 



 ٦١                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

  جية الصراعاستراتي

السورية قاطبةً تلطيف األجواء بني حركات املعارضة سوريا يف لقد استهدف اإلخوان 
يضمروا اليت سوريا وخاصةً فيما خيص النوايا احلقيقية يف واجلاليات العربية غري السنية 

هذا ). السوري باملائة من مجلة الشعب ٧٠يشكل العرب السنة يف سوريا نسبةً أقل من (
لمجتمع اإلسالمي أو األمينة على لوقد أعلنت احلركة وأكدت على أا لن تكون ممثلة 

الفكري االجتماعي يستهدف احلوار  الذياإلسالم هناك، بل ستعمل وفق هذا املشروع 
 منهج التدرج تباعاوقد أكدت احلركة على . القائمةبني كافة الفصائل الدينية السياسي 

كما أوضحت احلركة استعدادها للتعاون . احلياةواقع يف  اوتطبيقهاألمور الدينية عرض يف 
من بينها وجتمع بينهما، اليت شتركة املقواسم انطالقًا من الخرى األقومية الركات احلمع 

رفض العنف كوسيلة للتغيري  واالعتراف بالتعددية الدينية العرقية الثقافية الفكرية السياسية
كما أوضح اإلخوان أن اجلهاد يكون ضد العدو اخلارجي  .الدميقراطيوتبىن آليات العمل 

كما . الداخل، كما شهدت بذلك جتربتهم األخريةيف يس يتم إعالنه خارج البالد ولو
يؤكدون على أن مساندم للتعددية السياسية ليس بغرض الوصول إىل سدة احلكم 

جتريها احلكومة االنتقالية اليت االنتخابات يف إذا خسرت أا وتعلن  ٩٥.واحتكاره بعدها
  ٩٦.ا فورةلسلط، أو غريها من االنتخابات الالحقة، فستترك ا)انظر أدناه(

لقد ساءت . حكمهايف كما أشاع اإلخوان أم ال يريدون حكم سوريا، لكن املشاركة 
 تكون اأربعني عاموومع اختفاء احلياة السياسية لنيف ، البالد، كما يزعمونيف األوضاع 

ستكون املرحلة القادمة مبثابة املرحلة . ااحلاجة إىل تضافر اجلهود أعظم وأشد إحلاح
فليس . ج منهاوخراحللول لل على القوى السياسية قاطبةً أن تضع ينبغياليت قالية االنت

استعداد حلكم سوريا كما أم ال يريدون ذلك حىت وإن أتت م على اإلخوان 
وإذا فازت فستكون من فورها حكومة انتقالية واسعة النطاق، فاملوقف غري . االنتخابات

 السوريمالحظة املوقف وهنا ميكنك ( ٩٧.كم البالدممهد حلكم واحد أو مجاعة واحدة حل
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مصر، حيث يرون أنه بعد يف  من اإلخوان الثاينبات وكأنه نسخة من موقف اجليل  الذي
املستبد، فسيتم تشكيل فترة انتقالية حتكم بالدميقراطية وتشارك احلايل اندحار هذا احلكم 

لك مبثابة تقدمي اإلسالميني للسلطة حكم البالد، ليكون ذيف األحزاب الليربالية والقومية 
حتول اإلخوان عن دعوم إلصالح نظام األسد إىل الدعوة  ٢٠٠٥يف و ).عرب االنتخابات

الستبدال هذا النظام بالوسائل السلمية بعد أن سعت احلركة للتعاون مع قوى املعارضة 
هذا التغري بأن وتزعم احلركة . لوقوف على موقف احلكومات الغربية من ذلكلاألخرى 

عدم استجابته التأكد من قد مت اختاذه بعد التعرف على النظام ملدة مخس سنوات و
 ام اإلخوان النظام اوحتديد. ٩٩ على الرغم من مقدرته على إصالح نفسه٩٨لإلصالح

 من املطالب وخاصةً إلغاء القانون العسكري وحماكم الطوارئ وخاصةً أيحتقيق يف بفشله 
باإلعدام، رم االنتماء حلركة اإلخوان ومن ثبتت عليه العضوية عوقب جي الذي ٤٩قانون 

حترير السجناء السياسيني والسماح للناشطني السوريني املهجرين يف إىل جانب فشله 
اإلخوان قد مت جريهم وعدد آخر أقل قد يف  عضو ٥٠٠٠ حوايلهناك (بالعودة لسوريا 

  ).مت سجنهم
يساور أعضاء اجليش وحزب البعث والعلويني  الذي املخاوف والقلقإطار ختفيف يف و

البالد، يف عما إذا كان اإلخوان يعدون العدة لالنتقام منهم حال سيطرم على احلكم 
يف رسالة أكد فيها على أن اإلخوان ال يسعون إىل تكرار مشهد العراق بيانوين الأرسل 

هذا النظام الديكتاتوري ظل يف رمبا نفضل أن منكث " وأضاف قائالُ ١٠٠.اسوريا جمدد
لن يقوم  "١٠١".سبيل عدم تكرار مأساة العراق على أرض سوريايف ألربعني سنة أخرى 

  ١٠٢."بعثينييقضي على ال بآخر ٤٩باستبدال قانون اإلخوان 
أحدها أنه أثبت أن اإلخوان . من أجل ختفيف قلق العلوينيطريقني بيانوين هذا وقد ج ال

ة وليس دولة دينية يكون اإلسالم هو مصدر دستوريتها ويكون يسعون إىل إقامة دولة مدني
، كما أثبت أن اإلخوان ال ة الدينيوية اهلتهو املواطنة وليسفيها الواجبات واحلقوق معيار 

                                                 
98 ��$�� ��'�%& �� ا��A?5ة *�� B,�,١٧ Y6�w٢٠٠٥ أ. 
99 � &�T8 إ(>م أون 0?�� B,�,��$�� ��'�%& 

� 8!�ة ا��A?5ة 100�� B,�,��$�� ��'�%& 
101� &�T8 إ(>م أون 0?�� B,�,��$�� ��'�%& 
  &�T8 هvx (�ر?� 102



 ٦٣                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

والطريق الثاين ١٠٣. لألصول الطائفيةايفرقون بني اجلماعات االجتماعية يف سوريا تبع 
 النظام من جهة والعلويني وحزب البعث من جهة التمييز بنيبيانوين حماولة اليف يتمثل 
العلويني ". ا جدايقول بأن النظام هو عائلة واحدة ظلمت العلويني وسحقتهم كثري. أخرى

م ضر الذيهذه األرض لقد عانوا مثلنا فقد عارض بعضهم النظام يف إخواننا وشركائنا 
، أكد "السياسييري التغيف بيد من حديد فهم يستحقون عن جدارة أن يشاركونا 

 بدا هذا غري مهم للعلويني وحكم اإلسالم منهم، لكنالبيانوين مل يتطرق  ١٠٤.البيانوين
، ٢٠٠٥أكتوبر يف و .املواطنة وليس الدينيف فمعيار احلقوق والواجبات عنده يتمثل 

يدعو لتقدمي  الذيتضم اإلخوان وغريهم على إعالن دمشق اليت وقعت قوى املعارضة 
، شكلت املعارضة جبهة هلا أمستها ٢٠٠٦مارس يف  و. دميقراطي للحكومةايلليربنظام 

حلق  الذي السابق، السوريويرأسا بعد احلليم خدام نائب الرئيس ) جبهة اإلنقاذ الوطين(
تلك يف البالد يف هذا وقد مت متثيل األطياف السياسية األساسية . وقت الحقيف م 

هذا . اإلخوان وهناك البعث وعنه خدام وهناك اليسارفهناك اإلسالميون وعنهم : اجلبهة
لقد القى التحالف مع خدام وهو عنصر . وقد متتعت اجلبهة كذلك بوجود كردي خاص

داخل شديدة معارضةً سحق اإلخوان، القى يف  طوىل ٍداوله أياحلايل النظام يف رائد 
راق يؤكد على أم  من مشهد العاأخذت درسبأا معارضتها عللت اليت صفوف احلركة 

سوريا دون االستعانة برجال داخل النظام وحزب البعث يف لن يستطيعوا تغيري املوقف 
 اإلخوان تلك الطوائف للمشاركة واللحاق بركبهم، فاستجاب خدام القد دع. والعلويني

  ١٠٥.ولىب دعوم
يفسر الذي جيمع كافة األطياف، وهذا ما  البيينهذا وقد مت تشكيل اجلبهة بالشكل 

حال متكن اجلبهة من استبدال يف وفوضاها العارمة حرصهم على عدم تكرار مأساة العراق 
لذا ميكن لكافة األطياف السورية واجلماعات السياسية املختلفة التعاون . السوريالنظام 

لذا سعت اجلبهة . خيلف نظام الرئيس بعد رحيله الذي الدميقراطيوالتوافق على التغيري 
من أجل احلايل ميكنها الولوج للسلطة بعد ايار النظام البعثى مة انتقالية لتشكيل حكو
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هذا ومن املقرر هلذه احلكومة أن تقود البالد ملدة . الفوضىاحلفاظ على البالد من خطر 
ستة أشهر يتم فيها إلغاء دستور البالد وقانون الطوارئ ويئة البالد النتخابات عامة 

" اإلخوان اجلدد"جية استراتية تشكيل التحالفات متوافقةً مع هذا وتبدو سياس ١٠٦.جديدة
يستلزم ذلك، السياسي ني طاملا أن الوضع يديولوجيتتبىن التحالف ولو مع خصومها األاليت 

اجليل "مصر من يف السودان وما يتبناه أعضاء اإلخوان يف  الترايبوهذا ما قام به حسن 
  ". لإلخوانالثاين

من أجل حتقيق التغيري، ومنها املقاومة ممارسة الوسائل السلمية  يفهذا ويعتقد اإلخوان 
 لبعض دوائر اإلخوان، أنه بات اهذا وقد ظهر، طبقً. اإلضرابات واالحتجاجاتاملدنية و

البالد من أجل الوصول حلالة املقاومة املدنية يف  األوضاع يئةمن أوىل أولويات اجلبهة 
احلل بيانوين يستبعد الكما مل . سوريايف ري واإلصالح حتقيق التغييف تسهم بال شك اليت 

والتأكيد على  ١٠٧.، حيث ميكن موعة عسكرية حيازة السلطة ملرحلة انتقاليةالعسكري
العملية السياسية يهدف إىل التأكيد على طبيعة العالقة بني اإلخوان يف دور اجليش الفاعل 

  .حقد، ومن مث فالطريق ممهدة لتنسيق معهمال يشوا ضغينة أو اليت واجليش، تلك العالقة 
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  أزمات السياسات اإلقليمية

موقف صعب حينما سعت إىل تنحية يف سوريا نفسها يف لقد وجدت مجاعة اإلخوان 
بعد ف. اجلبهةيف " حمور املعارضة"يف  اأساسيالً حني أنه ميثل عاميف ، السورينظام البعث 

حزب -إيران-فائت، ظهر حمور سوريا ال٢٠٠٦صيف يف حرب حزب اهللا وإسرائيل 
لبنان ومصر واألردن، هو دعم مباشر يف محاس ودعم هذا احملور حركات اإلخوان - اهللا

سوريا يشعرون وكأم يف جعل اإلخوان  الذيحلزب اهللا، لكنه غري مباشر لسوريا، األمر 
لبيانوينا، صرح ٢٠٠٦ أغسطس ١٠يف و.  عن عامل اإلسالميني ودعمهم هلمابعيدون متام 

يف أن أحداث لبنان األخرية قد قوضت نشاطات املعارضة السورية ضد النظام القائم 
 على اسوريا مؤكديف  باستضافة قادة محاس السوري النظام ينوقد نصح البيانو ١٠٨.البالد

لكنه هاجم حزب اهللا هذه املرة حينما صرح بدعمه لنظام األسد . أا حالة استثنائية
  ١٠٩.م ميثل سوريا كلهاوكأن هذا النظا

موقفها من حتديد ة ما حينما طلب منها أزميف سوريا يف هذا بدت حركة اإلخوان 
 عقيدة اإلخوان  أناجلدير بالذكر. إسرائيل وفلسطني وكافة األراضي العربية احملتلة

على أن عودة فلسطني كأرض حمتلة لإلسالم بالقضاء على إسرائيل هو ترتكز األساسية 
حيد للصحوة اإلسالمية، وعليه كان اختاذ ذلك كأوىل أولويات الصراع عند الطريق الو
الً سوريا بدييف اإلخوان يف رمبا وجدت اليت احلكومات الغربية ورمبا يرعب . اإلسالميني

للنظام القائم، يرعبهم مقولة أن اإلخوان يسعون لشن حرب ضد إسرائيل فور توليهم 
يا على أن قضية فلسطني باتت احملور األساسي وقد ذكر مشروع مستقبل سور. السلطة

تلتف حوله قضايا البالد  الذياألرض العربية، كما أنه احملور يف لكل املشاكل احلاصلة 
وال زالت احلركة تصر على ضرورة دعم املقاومة الفلسطينية ومن . القومية بالغة اخلطورة

 وكل األراضي احملتلة، وهو تعبري  جتاه حترير اجلوالناجعل باب املناقشة مفتوحمث ضرورة 
 ٢٠٠٣يف بيانوين صرح به ال. لطيف يدعو إىل حترير اجلوالن بالقوة أكثر منه باملفاوضات
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اجلوالن يف احلكومة السورية لفتح جبهة ا أوجها، فقد دعيف االنتفاضة الثانية حينما كانت 
خري وسيلة للتعامل مع  على أن خيار املقاومة وليس السالم هواملقاومة إسرائيل، مؤكد 

 بأن اإلخوان مستعدون لعقد اكثريبيانوين عرض ال، ٢٠٠٤لكن منذ  ١١٠.العدو احملتل
مباحثات سالم مع إسرائيل إذا وصولوا للسلطة وإذا قادت هذه املباحثات إىل تراجع 

١١١.إسرائيل عن األراضي احملتلة ومن مث إعطاء الفلسطينيني كامل حقوقهم املسلوبة  
) ٢٠٠٦ سبتمرب ١(يف ، أدىل جملس شورى اإلخوان بتصريح ٢٠٠٦ب حرب أعقايف و

حترير أراضيهم احملتلة وإقامة دولة مستقلة والعودة إىل ديارهم يف دعم فيه حق الفلسطينيني 
املعيشة احلرة الطيبة يف ، وحقهم )حكومة محاس" (القوميخيارهم الدميقراطي "وحتقيق 

كما دعت احلركة إلاء احتالل ). كومة محاسانتقاد الغرب بفرض عقوبات على ح(
ا إليران هأكدت على دعمو. الوحدة الوطنية للبالد وسيادا على أراضيهاالعراق وحتقيق 

، كما أعربت عن )النوويمشروع إيران (حقها امتالك قوة علمية ووسائل تقنية يف 
أبدت قلقها من السياسات العراق ولبنان وسوريا ذاا، ويف اهتمامها بالسياسات اإليرانية 

يرى اليت  عن بعدها العريب ا بعيدالسوريحمورها اإليراين يف تقود سوريا اليت اإليرانية 
  ١١٢. لسورياجيستراتياال للتواجد احلقيقياإلخوان فيه املؤسس 

 كما باتت ا إىل أن موقفها اإلقليمي قد بات سلبيانقده إيران مشرييف بيانوين كما استمر ال
ا اإلقليمية سياساا بسعيها اتتسم بالطابع الطائفي متهملنشر املذهب الدءوب إيران بأ 
سوريا من خالل محلتها الواسعة ومنفقاا الضخمة، مث هو حيثها على التوقف يف الشيعي 

  ١١٣.الداخلي العريبالشأن يف التدخل يف عن االستمرار 
  

  األردن وجبهة العمل اإلسالمييف اإلخوان املسلمون 

  نظرة تارخيية
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السياسي  وجناحها ١٩٤٥األردن عام يف لقد سلك اإلخوان املسلمون منذ تأسيسهم 
ويف نفس ، سلكا أجندتني متمايزتني ١٩٩٢ املؤسس عام اإلسالمياملسمى جبهة العمل 

حتقيق األهداف العامة حلركة يف جناحهم فاألول . رتبطني ببعضهما البعضمالوقت 
القضية الفلسطينية، يف واألخرى تتمثل  ١١٤.و موصوف أعالهاإلخوان املسلمني كما ه

ورمبا ميكننا  . دولة عربية أخرىأيالبالد أكثر من يف حترك االهتمام العام اليت تلك القضية 
 املرحلة األوىل حيث وضح تشابه عام .األردنيف أن نشري إىل مرحلتني مرت مبا احلركة 

مما  األرديننها من عقد حتالف مع النظام جي للحركة مكستراتيعلى مستوى التوجه اال
مكنها من إقامة بنية حتتية للجماعة تضم مؤسسات وخدمات ومشاريع تستخدم لنشر 

انتهى هذا التحالف حيث حل ومع قدوم الثمانينات . السياسيوتكوين الكيان الدعوة 
كذلك جي للمملكة، وستراتي االالتحدييف اإلسالميون حمل الشيوعيني واالشتراكيني 

وقد أسهم . ةيديولوجياحلركة من الناحية السكانية واأليف  الفلسطيينبفعل تزايد العنصر 
، األمر األردينإضفاء تعايش غري ممكن بني الطرفني، اإلخوان والنظام يف التحالف القدمي 

ومن مث سعى النظام خبطوات السياسي  حىت وصل إىل حد الصراع اتطور كثري الذي
 احلركة للقضية وقد أثار تبين.  اإلخوان والتقليل من سطوة تأثريهمنظامية الحتواء

ستبقى فيه  الذيالفلسطينية ودفعها احلثيث لألمام العديد من التساؤالت حول املدى 
  .احلركة أردنية خالصةً

ركة امللك عبد اهللا األول لتكون اباألردن مبيف الً لقد نشأت مجاعة اإلخوان املسلمني أص
جلنة إسالمية عامة وشاملة ، لكنها حتولت بعد ذلك لتكون ١٩٥٣ عام مجعية خريية

احلركة النظام  دعم واجلدير بالذكر. السياسيتسمح مبمارسة دعوا ومن مث نشاطها 
 ضد األفكار الناصرية والعلمانية املتطرفة األخرى إبان ا وسياسيايديولوجي أاهلامشي

ا وقفت مع النظام ضد املتطرفني اإلسالميني اخلمسينات والستينات، كما أيف انتشارها 
 ضد عصيان اهلامشيكما أسهم تأييد احلركة للنظام  ١١٥.ومنظمام مثل حزب التحرير

مثنه النظام وأثقل ميزان احلركة  الذي، األمر ١٩٧١- ١٩٧٠عام يف املنظمات الفلسطينية 
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األردن يف القاطنني  للفلسطينيني جيةاستراتيوعنده حىت جعل من اإلخوان مظلة سياسة 
املشاركة يف وحينها مل جيد اإلخوان من بد . وخاصةً بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية

احلكومة حبقائب التربية أو العدل أو األوقاف والشئون الدينية، مما يناسب أهداف يف 
لغاء األوىل مذ إ(املقابل مت السماح لإلخوان بإنشاء منظمة سياسية يف و. ااحلركة دعوي

 الذيومتتعت بسعة ما مكنتها من احلركة والنشاط، األمر ) ١٩٥٧يف األحزاب السياسية 
والسيطرة على وزارات احلكومة واملنظمات التعليمية والدينية التأثري مكن اجلماعة من 

واالحتادات التجارية واملساجد واملنظمات االقتصادية واخلدمات الصحية واالجتماعية 
القيام بدورها الدعوى ومن مث اختراق اتمع يف ك ساعد احلركة واإلعالم، كل ذل

بعدما مت استبدال احلركات اليسارية والعلمانية باإلسالميني  . كأعمق ما يكوناألردين
يف الثمانينات، بدأت أجندة اإلخوان تأخذ يف  اهلامشي آخر للنظام يديولوجيكتحٍد أ

يف حىت هذه اللحظة، استخدم النظام اإلخوان و. التعامل مع النظام وسياساتهيف  التنوع
هذا يف ضلعت حركة اإلخوان لسوء الطالع  املتطرفني اإلسالميني ومجاعام، لكن احتواء

العامل يف فبعد صعود احلركات التكفريية واجلهادية .  األخرىهيالتطرف يف التوقيت 
حركة اإلخوان يف التكفريي ، وبفعل الثورة اإليرانية، متتع اجلناح املتطرف السين العريب

  .احلركة حظوته كذلكيف  الفلسطيينبقوة هائلة كما أخذ العنصر 
اكما شهدت هذه الفترة حتررا سياسيساعدت ١٩٨٩يف  وانتخابات برملانية عامة ا تدرجيي 

 املتميز من خالل كوا املنظمة السياسية الشرعياألردن على استغالل دورها يف اإلخوان 
 املتعددة، املدينالبالد وأضف إىل ذلك سيطرا على منظمات اتمع يف لوحيدة الشرعية ا

وبعد هذا الفوز الساحق، . من مجلة مقاعد الربملان% ٤٠مما فتح هلا الطريق للفوز جبملة 
مت تصميمه للحد من  الذياندفع النظام حنو تشكيل قانون األحزاب السياسية اجلديد 

 حيث أخذ ١٩٩٣انتخابات يف حصده يف  وهو ما جنح سلطة اإلخوان االنتخابية،
وبعدها .  باملائة فقط من مجلة املقاعد، مما أثار القالقل بني اإلخوان والنظام٢٥اإلخوان 

يف  مما وضع اإلخوان صراحةً ١٩٩٤بقليل، وقع النظام معاهدة سالم مع إسرائيل عام 
طورات، قررت حركة اإلخوان غضون هذه التيف و .اهلامشيمعسكر املعارضة ضد النظام 

أعلن أنه ليس  الذياحلزب  (اإلسالمي، حزب العمل سياسي تشكيل حزب ١٩٩٢يف 
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امنتميوكان اهلدف من هذا احلزب محاية اإلخوان والتأكيد ).  هلما لإلخوان أو حىت امتداد
ت  إذا قادت هذه التوترات النظام ألخذ خطوااالجتماعيعلى استمرارية الدعوة ونشاطها 
إىل بناء قاعدة جديدة من األتباع كما استهدفوا كذلك . صارمة ضد النشاطات السياسية

حيث عمدوا إىل دعوة اجلماعات اإلسالمية األخرى واملستقلني اإلسالميني إىل املشاركة 
، استهدف اوختام .باتت مبنأى عن اإلخواناليت هذا احلزب حتت هذه املظلة اجلديدة يف 

ض عر الذيديد إنشاء حياة حزبية جديدة متعددة األطراف األمر قانون األحزاب اجل
اإلخوان، رغم أم املنظمة السياسية الشرعية الوحيدة، للمنافسة مع األحزاب واحلركات 

حد من التوتر بني دور اإلخوان كحركة متثل دعوة اإلسالم العاملية ودور األخرى، مما 
دعوة يف نفس الوقت  ومن املفترض أن حيمل  أخرىاأحزاب ينافس سياسياحلركة كحزب 

   ١١٦.اإلسالم
كل يف استعادة احلياة اإلسالمية وتطبيق الشريعة يف وقد أعلن احلزب أهدافه املتمثلة 

جماالت احلياة ويئة الشعب للجهاد ضد الصهاينة واألعداء الغاصبني والوقوف جبانب 
لعمل على حتقيق الوحدة واحلرية القضية الفلسطينية والسعي احلثيث لتحرير فلسطني وا

املساعي األجنبية اإلمربيالية للسيطرة والتحكم، وكذلك السعي الوطنية ومن مث مواجهة 
  ١١٧.لتحقيق نظام يعتمد على الدميقراطية والشورى وأن يعمل للصاحل العام وحسب

 هذا وقد قادت فكرة تشكيل قانون األحزاب ومعاهدة السالم مع إسرائيل إىل خلق جدل
 االجتاه املتطرف يفكان رأ. اإلسالميجية اإلخوان وحزب العمل استراتيعريض حول 

ظل هذا القانون اجلديد مث هو يف االنتخابات يف داخل اجلماعة يقضي بعدم املشاركة 
االحتجاج حول كنوع من  إىل االنسحاب من الربملان ومقاطعة نشاطاته الربملانية ويدع

يف  ينشر هذا اجلناح أفكاره املعارضة ملشاركة اإلخوان توقيع مثل هذه املعاهدة، مث
ا باتت حكومة جاهلية غري إسالمية ومن مث فقد فقدت ااحلكومة األردنية مدعيأ 

 ١١٨ ومل ينسحبوا من الربملان،١٩٩٣انتخابات يف النهاية، شارك اإلخوان يف و. شرعيتها

                                                 
116 V'ا��� TL5ا�� 
117 V'ا��� TL5ا�� 
 "ا�"z?�C وا���ا�iL ا���P1&�: ا���ان ا������ن *� اZردن"5J7 (�(�ر  118



 ٧٠                   KHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 
 

IKHWANWEB TARJAMAT 
  

IkhwanScope.com 

 

ها اإلخوان لكنها مل تلبث وكانت آخر حكومة شارك في. ١٩٩٧لكنهم قاطعوا انتخابات 
١٩٩١ يونيو –يناير (بدران مضر قادها اليت ، تلك اكثري.(  

  

  حول اهلوية والتوجهاإلخوان املسلمني يف األردن صراع 

املتطرفني داخل صف اإلخوان ومعظمهم من األيام الالحقة زاد نفوذ التكفرييني يف و
تربية من أجل نشر فكرم القطبية سلطتهم على اإلعالم وجهاز الالفلسطينيني، فمارسوا 

تقول جباهلية األنظمة العربية مث هم يقولون بأن الدعوة للدولة القومية واملواطنة ليس اليت 
اإال اختراعا أجنبيجها  ١١٩. عناا غريب املسلح لكن ما لبثت تلك الفئة أن توقفت عن

ن، فلم يعد أمامهم أدىن وممارسة العنف ضد األنظمة العربية اجلاهلية كما كانوا يدعو
االنتخابات الربملانية وسياسات األحزاب وكذلك الترشيح يف املشاركة يف مشكلة 

 كما يقودون ايديولوجي وأا لكن سياسياألردينوهنا، فهم يواجهون النظام . لالنتخابات
  .املعارضة ضد عالقات األردن بالواليات املتحدة وإسرائيل

جيات استراتيويفضل  املعارضة ينهج النهج املعتدل لكن هناك فصيل آخر من فصائل
احلكومة إن سنحت يف يتعايش مع النظام ويشارك حيث اإلخوان على مستوى أهدافهم 

األردن ليس كما يف  أن املوقف القد رفض إذن مبدأ املواجهة والتصادم مدعي. له الفرصة
تفيدوا منها باستخدام اجلانب مصر واجلزائر، فهنا يتمتع اإلخوان حبرية البد أن يسيف هو 

 مت استبدال سامل ٢٠٠٨مايو يف ( . للحصول على أهدافها ومثارهاوالتنفيذي التشريعي
، بالشيخ األردين وهو من املعتدلني املوالني للعنصر االفالحات املرقب العام لإلخوان سابقً

 اآلن منصب ويشغل فلسطييناإلخوان وهو من أصل يف مهام سعيد قائد اجلانب املتطرف 
  ).األردنيف املراقب العام لإلخوان 

تنامت حركة من االضطرابات، األردن، يف املتطرفني لقيادة مجاعة اإلخوان ومع صعود 
وقد شغل منصب السكرتري العام للجماعة أحد قادة اجلماعة احملنكني مين ا اليت مثل تلك 

تبنيه أفكار طالبان  بتهمة ٢٠٠٤يف  وقد ترك اجلماعة ١٩٨٨ حىت عام ١٩٦٢من 
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 ٢٠٠١يف األردن اجلماعة يف وقد ترك العديد من اإلخوان املعتدلني  ١٢٠.والقاعدة
اليؤسسوا حزبم ويسموه ا خاص " وهنا كلمة الوسط "األردين اإلسالميحزب الوسط ،

هذا وقد  .يتمتعون به الذي وكذلك منهجهم الوسطى املصريهذه تذكرنا حبزب الوسط 
شرق يف  لإلخوان القوميتشكيل هذا احلزب من اجل إحياء البعد شجعت احلكومة 

الصلت، يف بأنه ميثل اإلخوان املسلمني إىل حد أنه قد مت وصف هذا احلزب (األردن 
حزب "وقد عرف احلزب نفسه على أنه  ١٢١).حملافظة شرق األردنالعاصمة القدمية 

  للحكومةاقة ال يقف معارضاحلقييف كما أنه "  يتخذ من اإلسالم مرجعيتهأردين سياسي
 ا احلزب أن عقد مباحثات سالم مع إسرائيل ليس خمالفًيويدع.  هلااال يقف مساندو

انتخابات يف وقد فاز هذا احلزب  ١٢٢.للشريعة اإلسالمية والتاريخ خري شاهد على ذلك
 إال وقد انسحب أعضائه ٢٠٠٤يف لكن ما لبث احلزب .  الربملانية مبقعدين فقط٢٠٠٣

  .تأسيسهيف  حىت من تكبدوا املعاناة منه
األردن، استطاعت محاس منذ يف تقود اجلماعة اليت القيادة الراديكالية املتطرفة ومبساعدة 

يف ومع متركز قيادة محاس . األردنيف احلركة يف منتصف التسعينات أن تكون هلا سلطة 
 من األردن مركز  هلا، استطاعت محاس كذلك أن جتعلامتخذةً من عمان مركزاألردن 

وضمن بعض نشاطاا .  الفلسطينية واإلسرائيليةاألراضييف تقودها اليت دعمها للعمليات 
انتدبت له بعض العناصر اإلخوانية  الذيالسرية كان ريب السالح عرب احلدود، األمر 

، كتب املراقب العام ١٩٩٩عام في ف .األردن دون علم قادة اإلخوان هناكيف الفلسطينية 
احلركة، كتب إىل رئيس يف  األردينيناصر العنصر  الذيلإلخوان عبد ايد الذنيبات 

 املايل فيه محاس من سلوكها ي لإلخوان املسلمني يشتكالدويلوالتنظيم  األردينالوزراء 
فما كان من احلكومة األردنية إال أن  ١٢٣. املتخبط ومن مث تأثريه على نشاطااواألمين

  .عمان وطردت قادا مبا فيهم خالد مشعليف أغلقت مقرات محاس 
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األردن وكذلك جبهة يف متارسه على اإلخوان  الذيلكن ليس هذا هو اية نفوذ محاس 
 على أعضاء فرضتها ٢٠٠٣لقد اشتملت قائمة اجلبهة خلوض انتخابات . اإلسالميالعمل 

 هم من أصول  اجلبهةمرشحي من مخسني من أصل سبعني(محاس على اجلبهة 
جملس يف األردن ممثلةً يف  اإلسالمي انتخبت جبهة العمل ٢٠٠٦مارس يف  ١٢٤).فلسطينية

محاس ليكون األمني العام يف د العضو يرشأ بين سعد يشورى احلزب، انتخبت زك
التسعينات وقد يف األردن يف وقد كان األخري يعمل كرئيس حلسابات محاس . للجبهة

وقد عارض انتخابه سامل الفالحات املراقب العام .  القبض عليه بتهمة ريب أسلحةيألق
فهو نفسه قد رشحه خالد مشعل بعد ممارسة بعض . اجلديد لإلخوان، لكن دومنا فائدة

طرد مشعل من يف الضغوط الستبدال عبد ايد الذنيبات به حيث ضلع األخري 
  ١٢٥.األردن
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   وحتالفه مع الغرباألردين النظام يحتد

 وقبلها فوز ٢٠٠٦يناير يف النتخابات التشريعية الفلسطينية لقد أسهم فوز محاس با
دماء ثقة جديدة لدى اإلخوان بث يف ، أسهم ذلك ٢٠٠٥انتخابات يف مصر يف اإلخوان 

دعاهم هذا احلس .  هلمااألردن حىت باتوا يعتربون ذلك نصريف  يوجبهة العمل اإلسالم
يف رفعته محاس  الذيوهو الشعار (ة إىل أن يعلنوها صراحةً بنهاية عصر الدولة الفاسد

. احلقيقيميزان القوة االنتخابية تعكس اليت وتداول احلكومات بالطريقة ) االنتخابيةمحلتها 
، األنظار حينما أعلن اإلسالمي الربملانية، عزام هنيديرئيس كتلة جبهة العمل وقد خطف 

األردن يف  احلركة اإلسالمية فوز محاس باالنتخابات التشريعية بأنه أصبح اآلن مبقدورفور 
ببنت د ومل يصرح يرشأ يقل بينلكن مل . أن تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة بكاملها

انتخاب احلكومة ومن مث فليس هلا تفويض من الشعب شفته بشأن ما قيل عن عدم 
للحصول حني أن اإلخوان قد باتوا ميثلون الشعب ولديهم كامل االستعداد يف باحلكم، 
  ١٢٦.البالديف طة التنفيذية على السل

يف  ضمن صفوف اإلخوان واجلبهة يومع تصاعد نفوذ االجتاهني التكفريي واحلمساو
أعظم القضايا خطورة من للنظام وخاصةً األردن، شكل هذان االجتاهان جبهة املعارضة 

ع نقطة حتالف األخري مإطار الصراع بني اجلماعة والنظام، تقع يف و. جيةستراتيالناحية اال
حني يعترب اإلخوان من يف جية، استراتيأسهم أمريكا وإسرائيل ومها بالنسبة له مبثابة 

 ايكون ندهم ومعارضذلك النظام، يف مبا " ياملشروع الصهيوأمريك"يتحالف مع ما أمسوه 
بأن فيه تقول بيانا  ٢٠٠٢نوفمرب يف مؤمتر نظمته اجلبهة يف  وقد أصدرت جلنة العلماء .هلم

أعقاب أحداث يف  اإلسالميقادا أمريكا ضد العامل اليت صهيونية الصليبية احلملة ال
 عشر من سبتمرب هو األخطر بالنسبة لسابقاا، إذ دف إىل القضاء على الصحوة احلادي

اإلسالمية واحلركة اإلسالمية من جذورها واستبدال احلياة اإلسالمية بالنسخة الغربية 
القضاء على حلم الدولة ووإفساد نساء وشباب املسلمني،   باحلرمان،اإلسالميوالسلوك 

أجندا يف كما دف إىل متكني اليهود من االستمرار ، اإلسالمياإلسالمية وتوحيد العامل 
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حثت الفتوى العلماء للوقوف ضد السياسات . لتدمري املسجد األقصى وبناء املعبد مكانه
 مث محل الشعوب اإلسالمية على مقاطعة الدول اإلسالمية ومنيف األمريكية وحلفائها 

ا ضد العراق أو يف  دعم أي ومنعها من اأمريكا اقتصاديدولة إسالمية ودعوة أيحر 
  ١٢٧.فلسطنييف الناس كذلك للجهاد 

 ما مع االعراق وأبدت تعاونيف حني دعمت احلكومة األردنية العملية السياسية في ف
التسهيالت، بادر اإلخوان لواليات املتحدة ببعض ااحلكومة العراقية الوليدة، كما مدت 

أنه  باألمريكيالصحوة العراقية حىت وصل م املقام لوصف مقاومتهم للمحتل فدعموا 
ومؤسساا كما وصف اإلخوان كل منظمات الدولة . فرض العني واجب على كل مسلم

 امتوافق متامموقف غري يف وقفوا (بغري الشرعية فقد أوجدا قوات التحالف ذاا 
املركزية وقد نشرت اللجنة ). اإلسالميالعراق املمثلني حتت راية احلزب يف واإلخوان 

 ١٤يف  و٢٠٠٤١٢٨ أبريل ١٧يف  فتاوى اإلسالميجبهة العمل يف لعلماء الشريعة 
البيعة لإلدارة األمريكية موضحةً وجوب إيقاف ا حبرمة هتقضي في ٢٠٠٤١٢٩أغسطس 

االلتحاق بقوات مث يستمرون مؤكدين على أن .  معهاحةكل أشكال التعاون املقتر
ذلك ظل االحتالل يكون يف تعمل اليت العراق أو القوات العسكرية أو األمنية يف االحتالل 

. يانة هللا ورسوله ومجاعة املسلمني، وإعانة هذه القوات يعترب من كبائر الذنوباخلمبثابة 
 ٢٠٠٤ أغسطس ١٤يف  ارت اللجنة جمددللهجوم على امللك واحلكومة، نشحماولة يف و

 واملادي العسكريفتوى تقول بأن من يتعاون مع أعداء دينه ووطنه ويعطيهم الدعم 
  .، يعترب واحد منهموالسياسي

صف السلطة الفلسطينية حتت يف وفيما خيص القضية الفلسطينية، وقفت احلكومة األردنية 
ما وقف اإلخوان داعمني محاس كحركة قيادة حممود عباس وحركة فتح التابعة له، بين

اتسم  الذياملراقب العام أن حىت . ااوكحكومة على مستوى أهدافها وسياساا وتكتيك
إن نقاط االختالف على محاس واإلخوان قد بدت "الً باالعتدال، الفالحات، صرح قائ
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ان إضافةً إىل يسيطر عليها اإلخواليت االحتادات التجارية وفيما خيص  ١٣٠".ومتشاةواحدة 
احتاد املهندسني، مت استبدال بعض نشاطاا ببعض العمليات املتنوعة الشكل من أجل 

التطبيع مع إسرائيل، فقد ذهب جزء من اشتراكات األعضاء يف معارضة خطة احلكومة 
 اإلسالميجبهة العمل يف  وقد أصدرت اللجنة املركزية لعلماء الشريعة ١٣١.لدعم محاس

وأا ليست موافقةً للشريعة طبيعة العالقة بني األردن وإسرائيل فتوى جرمت فيها 
اإلسالمية ومن مث وجوب قطع العالقة معهم، وإال فاإلبقاء على هذه العالقات يعترب خيانة 

وقد اعترب النظام  ١٣٢. هجوم الذع على امللك وحكومتهاهللا ورسوله وللمؤمنني، فهو إذً
عود الشيعة وطموحام النووية مبثابة التهديد املباشر  التوسعي وصاإليراينالتقدم  األردين

يف . األردين القومي اإلقليمي، كما عد النظام سوريا كذلك مصدر خطر لألمن لالستقرار
احني اعترب إخوان األردن إيران مشروعمن الغرب وكذلك سوريا من ا مستهدفًا إسالمي 

. سوريايف قمع اإلخوان من  السوريظام الواليات املتحدة، فهم حلفاء رغم ما يقوم به الن
وقد ساعدت . سورياوحزب اهللا وحمور إيران يف لذا فقد دخلت مجاعة اإلخوان األردنية 

اليت  التواصل مع بعض املنظمات العربية واإلسالمية السوري النظام اإلسالميجبهة العمل 
 قلقةً من حتالف مياإلسال هذا وقد باتت جبهة العمل ١٣٣.البداية شكل العالقةيف رفضت 

تدين قرار األمم املتحدة  هي السابق خدام، مث السوريإخوان سوريا مع نائب الرئيس 
حيث سوريا على االعتراف بسيادة لبنان ومن مث  الذي و٢٠٠٦ مايو ١٧يف الصادر 

بأنه وتبادل البعثات الدبلوماسية، واصفةً هذا القرار ترسيم احلدود مع لبنان التوافق على 
  ١٣٤.شئون سوريا الداخليةيف  فهم تدخل ا وحمرضامتحيزجاء 

  

  ضادمواجهة هجوم النظام امل
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باتت  الذياألردن وسوريا ومحاس يف  النظام إلضعاف العالقات بني اإلخوان ىلطاملا سع
يف ذهبية لكن سبقت األحداث تطلعات النظام فأهدته فرصةً األردن، يف  أثر ملموس تذا

صفقة لتهريب أسلحة عرب احلدود مع سوريا من أجل م  حيث مت إحكا٢٠٠٦أبريل 
األردن يف ، إىل جانب حماولة جتنيد اإلخوان األردنيف استخدامها لدعم عمليات إرهابية 

األردن يف فال زال اإلخوان . سوريا وإيرانيف وإرساهلم للتدريب على العمليات اإلرهابية 
ث حشدوا اآلالف للتظاهر  حي٢٠٠٦يف حربه مع إسرائيل يف حزب اهللا يدعمون 
وقد بادرت جلنة علماء . مت كذلك رفع أعالم حزب اهللا وحسن نصر اهللاوبدعمهم، 
يف  تدعم فيها حزب اهللا ٢٠٠٦الثالثني من يونيو يف اجلبهة بإصدار فتوى يف الشريعة 

  ١٣٥.أصدرا السعودية ضد حزب اهللاليت تدين الفتاوى حربه ضد إسرائيل و
 اتلعب فيها األردن دوراليت رب على اإلرهاب مبثابة احلرب العاملية وقد رأى النظام احل

ا حرب على اإلسالم املقابل، يف لكن . ارئيسرأى اإلخوان هذه احلرب على أ
غري واضح اواإلسالميني وقد بدا موقف اإلخوان الشعيب من اهلجمات اإلرهابية أمر 

يد حينما زار عضوان من أعضاء اجلبهة وقد تفجرت ينابيع هذه القضية من جد ١٣٦.املعامل
عزاًء  اإلخوان،يف ، مها من الناشطني الفلسطينيني ويلتزمون النهج املتطرف الربملانيف 

 ووصفه يقام فيه حممد أبو فارس بالثناء على الزرقاو. يأقامته عائلة أبو مصعب الزرقاو
س من املرجعيات الشرعية  فاراأبإن وقد مت اعتبار ذلك فتوى منه حيث . بااهد الشهيد

  .األرديننظر اجلمهور يف األردن، لذا باتت هذه فتوى يف املعروفة 
األردن، حيث قام بثالث يف " عدو الشعب رقم واحد" لقب يالزرقاواستحق وقد 

. أعلن مسئوليته عنهاو ٢٠٠٥ديسمرب يف عمان يف  فنادق ةعمليات متفرقة استهدفت ثالث
نطاق اجلهاد يف أن ما فعله هذا كان اهد والشهيد يؤكد على با يفنعت الزرقاوومن مث، 

 األردين أن اتمع الكن قال أبو فارس جمدد. املفروض ضد أعداء اإلسالم واملرتدين عنه
األردنيف حلت على اإلخوان اليت التطرف  مرحلة هيلقد كانت هذه . اقد بات جاهلي :

بالقول بأن احلكومة األردنية وليس الشعب القطيب لقد اعترب أبو فارس بالتعاون مع التيار 
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لقد فعل أبو فارس ذلك من أجل إضعاف شوكة  . قد باتت جاهليةً إىل حد كبرياألردين
. الفالحات ومنصبه كمراقب عام، وقد كان األول يتنافس مع األخري حليازة هذا املنصب

اجلماعة وقاعدته يف طرف املتأدان املراقب هذه التصرحيات، فقد خسر دعم التيار فإذا 
ومع صعود .  على اجلماعةايديولوجيالعريضة، وإذا مل يدن، فقد أثبت سيطرة املتطرفني أ

بلغ الضغط أشده من أجل القضية وتصاعد االهتمام ا، تذبذب الفالحات وخاصةً وقد 
فرق الفالحات بني جهاد من جانبه . يموقف اإلخوان فيما خيص الزرقاوالتعرف على 

 وقتل التكفرييالعراق، وهو موضع الثناء، وبني موقفه يف  األجنيب ضد االحتالل يزرقاوال
 أن الكنه مل يشجب ما قاله أبو فارس موضح. اإلدانة والشجباملدنيني األبرياء، وهو حمل 

  ١٣٧. وليس موقف اجلماعة أو اجلبهة بصفتهما العامةالشخصيما قاله األخري ميثل رأيه 
العديد من يف بيان هلا إدانة احلكومة يف ت له اجلبهة، أكدت  دعسياسيحشد يف و

ليكون كما املواقف، ومنها على سبيل الذكر ال احلصر إخضاع االهتمام الشعيب العام 
حتوهلا لتكون مبثابة وأخذ موقف من املقاومة الفلسطينية، و، "السادة األمريكان"يريد له 
 لكن خرج الفالحات وهو املراقب . اإلرهابحرا علىيف تستعمله أمريكا  الذياخلندق 

استغل النظام هذه احلادثة إىل جانب ف، ١٣٨هذا البيانالعام وأعلن إنكاره وتربئه من 
 ليزيد من حدة ضغطه على التيار يامتعاض الشعب العام من موقف اإلخوان من الزرقاو

وأعضاء آخرين  فارس لقد مت نزع احلصانة من أيب. املتطرف داخل اإلخوان يلاالراديك
لقد أراد امللك انتزاع ). ٢٠٠٦سبتمرب يف فقام امللك بالعفو عنهم (وتعرضوا للسجن 
اجلبهة، مث هو يعلنها أمام العامة أنه ليس من الصحيح تعليق آمال صفة الشرعية من 

يف بل لقد تصاعد .  اإلرهاب ومتارس التكفريىترعاليت مستقبل األردن بتلك احلركة 
استهدف حيث  ١٣٩.هذه األحيان إمكانية حل مجاعة اإلخوان ذاايف  احلكوميالوسط 

جملس ، فقد قام حبل ٢٠٠٦العاشر من يونيو يف  ايلالتيار الراديكالنظام مصادر سلطة 
 فيما خيص نشاطها األساسيمتثل جناح اجلماعة اليت  اإلسالميمجعية املركز إدارة 

 بليون، مث وضعته حتت ١,٤ حوايل، فقد بلغ رأس مال اجلمعية ي والدعماالجتماعي
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الراديكايل لقد سيطر التيار . احملكمة والبت فيهايف احلراسة احلكومية حىت يتم رفع قضيته 
  ١٤٠.جملس إدارة هذه اجلمعية لسنوات عديدةاملتطرف على 

 آخر إلحكام القبضة على اجلماعة من خالل تشريع جديد اموقفًكما استصدر النظام 
مت متريره من قبل الربملان ( مت إصدار قانون مكافحة اإلرهاب اجلديد فقد. ميكنه من ذلك

املشتبه فيهم والقيام يف كمة أمن الدولة النظر حملخيول  الذيو) ٢٠٠٦ أغسطس ٢٧يف 
 وقد ادعت اجلبهة أن . ومنعهم من السفرجهات اتصاهلمومراقبة بعمليات تفتيش ملنازهلم 

حكمت به  الذي العسكريدنية أكثر من القانون  للحقوق املاهذا القانون قد بات قمع
وافق عليه الربملان (املساجد يف كما مت تعديل قانون الوعظ واإلرشاد  ١٤١.البالد من قبل

نشر رسالتهم، فقد مت ختويل  ملنع اإلخوان من اصمم خصيص الذيو) ٢٠٠٦ سبتمرب ٣يف 
وافق (دار قانون الفتوى مت استصو. الدولة فقط التصريح لواعظي املساجد دون اآلخرين

اجلهات يف استهدف تقنني عملية الفتوى  الذيو) ٢٠٠٦ سبتمرب ٥يف عليه الربملان 
اليت  اإلسالميالعامل يف  الدولة األوىل هي جهة دوا، لتكون األردن أياحلكومية وحظر 

  .استصدار الفتاوىتقنن عملية 
وضعت مجاعة اليت والراديكايل  التيار اعتمد عليهااليت جية املواجهة استراتيمن هنا، باتت 

 بشكل عنيف اشعر بأنه باتت مهدد الذي موقف املواجهة مع النظاميف األردن يف اإلخوان 
ألقى  الذيانتماء اإلخوان لبعضها، األمر يف من قبل بعض القوى اإلقليمية املعادية يعتقد 

 اإلسالميرت جبهة العمل قر، حينما ٢٠٠٧نوفمرب يف بظالله على اهلزمية االنتخابية 
السابقيف  كانت لديهم ااالحتفاظ بسبعة مقاعد من أصل سبع عشرة مقعد.  
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  محاس__حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية

  :مقدمة

انتخابات برملانية، فقد عرب  للسلطة ا حركات اإلخوان صعودقد كانت محاس هو أوىل
العامل يف ع ومنظمات اإلخوان  مصدر عزة كل فرو٢٠٠٦انتخابات يف كان فوزها 

السودان واجلزائر، حازت جتربة محاس هذه يف فبعد فشل جتارب اإلسالميني .  بأسرهالعريب
. لقد بدت قضية محاس فريدة إىل حد كبري .كل حدب وصوبيف أنظار اإلسالميني 

ليت ا هيفبدايةً حققت احلركة فوزها االنتخايب الساحق دون معونة غربية أجنبية، لكنها 
اخلاص للسلطة السياسي أوجدته، هذا من جانب، ومن جانب آخر بفضل الوضع 

 عن سياق حركات القد سارت محاس على ج خاص خمتلف متام اثاني. الفلسطينية
فقد بذلت محاس جهدها كحركة دعوية . مصر واألردن ودول عربية أخرىيف اإلخوان 

، كما تسعى إىل االجتماعيلتعليم والعمل  من خالل االفلسطيينتسعى إىل أسلمة اتمع 
بقيت لقد ". مقاومة"الوقت ذاته حركة يف والدولة اإلسالمية املرتقبة، تكوين خلق فرصة 

ظل هذه اهلويات املختلفة حىت خوضها غمار االنتخابات، حيث تولد يف محاس متعايشة 
فس الوقت يف نالتناقض حينما أصبحت حكومة مسئولة عن حياة الشعب ومقدراته و

  .جعل من الصعب عليها القيام ذه األدوار جمتمعة الذيحركة ثورية مسلحة، األمر 
بالعديد من اإلعاقات بفعل عوامل إضافية ال محاس يف النهاية، منيت دائرة صنع القرار يف و

انقسمت قيادة محاس بني . الدول العربية األخرىيف األخرى التابعة هلا تعكس املنظمات 
الداخل تنقسم بني قطاع يف ، وجمموعة را هلااخلارج تتخذ من سوريا ولبنان مقيف جمموعة 

وتتمثل دائرة . جياته اخلاصة بهاستراتيغزة والضفة الغربية، ولكل منهم دوائره ورؤاه و
بعض القوى اإلقليمية مثل إيران وسوريا وقطر واململكة العربية يف الضغط على محاس 

منأى عن منظمات يف سياساا اإلقليمية، لكنه وضع محاس يف السعودية ومن مث تدخلهم 
  .اإلخوان األخرى
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  جيات محاساستراتيتطور 

جية استراتي ١٩٨٧ حىت عام ١٩٤٦لقد سلكت حركة اإلخوان املسلمني منذ نشأا عام 
املرتبة الثانية من أولوياا، لكنه األمر يف تضع الصراع املسلح ضد الصهاينة وإسرائيل 

تتخذ احلركة من  و.تتبناه احلركات الفلسطينية األخرى وتدافع عن حياضه الذيل األو
 لضعف اسببال حمالة أسلمة اتمع أول أولوياا، فقد اعتقدت أن وجود إسرائيل قد بات 

دولتهم اإلسالمية املوحدة، وكونوا فإذا استعاد املسلمون دينهم . املسلمني وتركهم دينهم
بناء يف السبعينات يف لقد بدأت احلركة . ة إسرائيل والقضاء عليهاستكون النتيجة هزمي

اخلدمة تسدي طبية وغريها جبوار مساجدهم شبكة اجتماعية تعليمية تضم مؤسسات 
وتشكل شبكة اجتماعية مستقلة عن السلطات اإلسرائيلية ومنظمة التحرير جلمهور العامة 

يف كما مت استخدام هذه الشبكة . املقبلةالفلسطينية حىت تكون نواةً للدولة اإلسالمية 
  .املناوئة مثل االجتاهات العلمانية القومية واليساريةالقضاء على بعض الصراعات الفكرية 

أن تعلن يف لقد فرضت بعض األحداث غري الواضحة على حركة املقاومة اإلسالمية محاس 
 حوايلة مباشرةً وأمضت غزيف االنتفاضة لقد اندلعت . ١٩٨٧أواخر ديسمرب يف عن ذاا 

االنتفاضة يف ضغط به صف اإلخوان املشاركني  الذيشهر كامل دون قائد يقودها، األمر 
 اإلسالميالوقت ذاته صعد جنم مجاعة اجلهاد يف . على احلركة لتبىن هذه الثورة وقيادا

مل ميكن  الذي  حبركات اجلهاد املصرية والثورة اإليرانية، األمراالفلسطينية وقد تأثرت كثري
حني أن يف عملية األسلمة للمجتمع الفلسطيين، يف  امجاعة اإلخوان من املضي قدم

ا ضد الكيان اإلسرائيلي قد حازت دعماعملياا شعبيموقف يف  وضع اإلخوان ا كافي
سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية على النهاية، تصاعدت املخاوف من يف و. الدفاع

سيطرا على دون روع قيادة االنتفاضة ومن مث هزمية محاس واحليلولة مش وتبيناملوقف 
 عن ا املنفصل متامالعسكريمن أجل ذلك أسست محاس جناحها . القضية الفلسطينية

ومع تصاعد .  من أجل محاية الدعوة من القصاص اإلسرائيليواالجتماعيعملها الدعوى 
 أساس احلركة ومن مث قامت بتطويع هي اهتمام محاس املتزايد باالنتفاضة، أصبحت محاس
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أغسطس يف وقد شهد نشر ميثاق محاس املنشور .  هلذا الغرضواالجتماعيعملها الدعوى 
  ١٤٢.يديولوجي على هذا التحول األ١٩٨٨

  
 والغرب اإلسالميالصراع بني العامل يف ة محاس يديولوجيأيف نقطة الفارقة التشكلت قد ف

 آخر موجات تلك هيالصهيونية  الغرب عليه، وكانت ةبوطأتأثرت اليت وأزمة اإلسالم 
عربية أو (فالصراع مع إسرائيل حيمل خلفية إسالمية وليس خلفية قومية . الوطأة

 أن محاس بالصحوة اإلسالمية، وهذا ما يعين افتحرير فلسطني بات مرهون). فلسطينية
لقد أدى .  بأسرهالمياإلستدافع عن العامل اليت الطليعة باتت على خلفية هذا الصراع 

ربها تمن املفترض أن تعاليت االنتفاضة الفلسطينية إىل إضفاء طابع للمرحلة اجلديدة اندالع 
 واالجتماعي الروحاينمرحلة انتقالية تغري فيها محاس من نشاطها بالفعل  هيمحاس، بل 
ن  مالعسكري محاس أن اجلهاد يتدع . لتحرير فلسطنيالعسكري اجلهاديإىل النشاط 
بال شك اخلطوة األوىل على طريق وهو تسرع بعودة املسلمني إىل اإلسالم اليت أهم الطرق 

  .زم إسرائيل وتنحيهااليت إنشاء الدولة اإلسالمية 
  

 وهى ملك لألجيال القادمة إىل إسالميوتستند عقيدة محاس على أن أرض فلسطني وقف 
.  عن هذه األرض أو أقل جزء منهاوعليه فال حيق ألحد ما أن يتنازل. أن تقوم الساعة

كما أن . واجلهاد من أجل حترير هذه األرض هو فرض عني على كل مسلم ومسلمة
الصراع مع إسرائيل ليس على مسألة احلدود، لكنه على مسألة الوجود، ومن مث فوجود 

.  لفلسطنيالصهيوين االحتالل أي بانتهاء بانتهائها، ينتهي الذيإسرائيل هو سبب الصراع 
 حل سلمى للقضية مع إسرائيل، واحلل الوحيد هو أن أي بال شك املنهجويرفض هذا 

فما يقاسيه الفلسطينيون اليوم . اإلسالميختضع إسرائيل اليهود ليكونوا حتت إمرة احلكم 
أن يؤدي كن وال مي شكل كن تربيره بأي ال ميالدويلمن حالة ضعف وهوان على الصعيد 

اليت  واإلسالم قادر على مجع أشتاته يفالصراع صراع أبد. ئيلتسوية مع إسراإىل إجراء 
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املرجعية وينسب هذا الرأي املستنري إىل  ١٤٣.ستساعده بال شك للقضاء على إسرائيل
يقول بأنه ليس من حق محاس أو  الذيالرأي  و حلماس الشيخ يوسف القرضاوى،الشرعية

 األخري فيؤكد على يميض. سطنيغريها أن تتبىن خيار التسوية مع إسرائيل حول قضية فل
  ١٤٤. ملك املسلمني أمجعنيهيأن فلسطني ليست ملك فتح أو محاس أو الفلسطينيني، بل 

جية استراتيسلكت محاس اتفاقية أوسلو وكيفيات تطبيقها، االنقالب على ومن أجل 
أعماهلا اإلرهابية ضد إسرائيل دف وضع دت محاس من صعبدايةً، ف. مزدوجة اهلدف

 فهيفإذا عارضت املنظمة تلك األعمال، . أزمة الالمكسبيف  التحرير الفلسطينية منظمة
 فهي ومن مث تعاوا مع احملتل، وإذا مل تفعل الفلسطيينالشارع يف شعبيتها يف بذلك تطعن 

استجداء املعارضة داخل كما استهدفت أعمال العنف هذه . أزمة حقيقية مع إسرائيليف 
والثانية، أن محاس قد سعت .  ضد عملية تطبيق اتفاقية أوسلووقوفهاإسرائيل ومن مث 

على الرغم من ذلك، . للقضاء على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
أوقفت محاس مواجهتها املباشرة مع السلطة الفلسطينية على اخلوف من بطش األخري 

  ١٤٥.البالديف وانتقامه من قواعد محاس الدعوية واالجتماعية 
 ا ووضعت محاس جمدد١٩٩٦ للسلطة الفلسطينية عام التشريعيوجاءت انتخابات الس 

إاء بشرعية اتفاقية أوسلو، كما يتطلب ذلك فإن شاركت محاس فقد اعترفت . أزمةيف 
تقوم ا محاس، وهذا ما طالب به ياسر عرفات محاس وما اليت ات اإلرهابية كافة العملي

وعدم . ضرورة أن تسري على قواعد اللعبة الربملانية مبا فيها عمل التسوياتسيلزم محاس بال
 وهو االعتبار األكثر أمهيةً بالنسبة اميش محاس سياسي هذه االنتخابات يعينيف املشاركة 

األقاليم، بينما كان احلل األكثر العديد من يف للمسلحني من أبناء احلركة املنتشرين 
النهاية وبالتوافق مع السلطة الفلسطينية، يف  و.اخلارجيف قيادة القابعة يد اليف ةً يديولوجيأ

االنتخابات كما أا مل تقاطعها، إذ مت التوافق على السماح حلزب يف مل تشارك محاس 
ها كيل السلطة الفلسطينية، بدا أعضاؤومع تش ١٤٦. باملشاركة كبديلاإلسالمياإلنقاذ 
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قطعت سنتها السادسة اليت  تعب من االنتفاضة  قدالفلسطيينيؤكدون على أن الشعب 
لشن حرب واسعة شاملة، فهو مييل بالفعل إىل عقد ومن مث فهو على غري أهبة أو استعداد 

 حىت عرضوا ١٩٩٤يف محاس يف بدأت هذه املقترحات ز بعض القادة . عملية للسالم
بني الصلح مع  ١٩٩٣يف وقد فرق الشيخ أمحد ياسني . إيقاف هذه احلرب املتبادلة

فإذا . يرفضه متام الرفض واهلدنة معهم وهى فعل الرسول حممد مع أهل مكة الذيإسرائيل 
يستطيع املسلمون فيها أن يلتقطوا أنفاسهم ويشكلوا جيشهم اليت  اهلدنة هيكانت 

لكن مل يتم حىت اآلن . شريطة أال تتجاوز العشر سنوات، ا إذًفهيملواجهة العدو املتغلب، 
رمبا مل تتخذ محاس هذا القرار ألا ما زالت و.  من جانب احلركةاكرة اهلدنة رمسيفتبىن 

تشكيل دولة و، ١٩٦٧انسحاب إسرائيل حىت حدود : تصر وتدرك مثن هذه اهلدنة وهو
عودة فعيل حق توسيادية فلسطينية جتمع بني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، 

  .مل يرض إسرائيل البتة الذي، األمر  واملتعقلنيإطالق سراح كافة السجناءوالالجئني، 
  

  الدولة اإلسالمية

تكون اليت ضوء خصائصها األساسية يف تطوير نظرية سياسية حىت مل يشغل بال محاس 
 اإلسالمي غري الدميقراطيفقد أعرب أحد مفكريها قبوله بالنظام . دولة إسالمية مستقبلية

 الدميقراطيةويعتمد هذا املوقف على أن مفهوم  .يقبل األحزاب الوثنية ضمن نظامه الذي
يف ودعم هذا املوقف مشاركة محاس . مرادف ملفهوم الشورى اإلسالميةهو مفهوم 

انتخابات احملليات عام يف السلطة الفلسطينية حىت صعد جنمها يف السياسات االنتخابية 
  .٢٠٠٦ واالنتخابات التشريعية عام ٢٠٠٥

 ىتعتمد علاليت احلركة وأعلن رفضه للدميقراطية يف خوان أحد احملافظني اإللكن ظهر 
. حني أن حكم اإلسالم جيعل من اهللا فقط منطلق احلاكميةيف حكم الشعب ألنفسهم، 

األجهزة يعتمد على  الذي رفض القيم واملبادئ الدميقراطية الغربية من التشريع وهذا يعين
القرآن وميكن احلصول عليه فقط يف نحصر اإلسالم ييف  التشريع حيث إناملنتخبة، 
ظل يف ة يديولوجيوقد قبلت هذه اموعة احملافظة التعددية السياسية واأل. باالجتهاد
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تأخذ من اإلسالم مصدر اليت فال يتم السماح إال لألحزاب اإلسالمية : العقيدة اإلسالمية
اكم مباشرةً لكن  هلذه الرؤية، لن يتم انتخاب احلاوطبقً. تشريعها ومن القرآن دستورها

الذين خيتارهم الناس " أهل احلل والعقد"عن طريق جمموعة معينة من الناس يسمون 
وسيتمتع املسيحيون واليهود مبا متتعوا به من سابق عهدهم كما ينص القرآن، . لتمثيلهم

مرتلة شرعية واجتماعية دون مرتلة يف فهم أهل ذمة يتم احلفاظ عليهم، لكنهم 
  ١٤٧.املسلمني
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  جيةاستراتيات أزم

  
نذر بأن محاس قد باتت الذي أ ٢٠٠٥يف مع اختيار محاس خليار التهدئة مع إسرائيل 

لتحمل  تريد أن تعيد صفها ويئه فهيظل االنتفاضة الثانية، ومن مث يف منهكة مسترتفة 
كد املتحدثون باسم محاس على أا ليست دنة مع أ. األعباء السياسية التابعة لالنتفاضة

يف مت توقيعها اليت جاء بعد مذكرات التفاهم ( داخلي فلسطيين شعيبرائيل، لكنه توافق إس
إلعطاء الشعب ، وقد مت العمل عليها، يستمر املتحدثون، ) مع فتح٢٠٠٥مارس 

لقد و. طال أمده من أجل اإلعداد للمراحل القادمة الذي مهلة من هذا الصراع الفلسطيين
  ١٤٨.ية وضروراامت أخذه مبوجب املصلحة القوم

 بعد التأكد من ضعف فتح وخاصةً ٢٠٠٦انتخابات يناير يف لقد مت اختاذ قرار املشاركة 
ة شعبية محاس بشكل مفرط، واألكثر من ذلك بعد انسحاب دعد موت عرفات وزياب

اجلانب من قطاع غزة وتبين محاس هذه احلدث التارخيي بصفته أحد  يداأحإسرائيل 
آماهلا كان آخر لقد . دخلت محاس غمار املنافسة ومل خيطر بباهلا الفوز. جناحاا وإضافاا

يث تأخذ احلقائب حباحلكومة يف  متكنها من مشاركة فتح مقاعد كثريةاحلصول على 
لقد كانت هذه أوىل . غاية األمهية بالنسبة هلايف تبدو اليت االجتماعية واالقتصادية 

 رغم أا ما زالت تقود السلطة اة فتح تدرجييدف إىل تنحياليت جية ستراتيخطوات اال
. النهايةيف الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن مث قيادة احلركة القومية الفلسطينية 

من خالل مشاركتها االنتخابية أن حتوز على شرعية سياسية تستقوي كما سعت محاس 
هذا وتدافع محاس قائلةً بأا قد  . هلا ضمن املؤسسات اإلرهابيةالدويلا على التصنيف 

مبنتهى األرحيية كما ميكنها من تلبية التشريعي ميكنها بالدخول للمجلس اتلقت دعم 
تتزعمها السلطة اليت شعبها وأهلها، وخاصةً حرا ضد الفساد والفوضى حاجات 
  .الفلسطينية
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ترعاها بأمور مثل اليت االنتخابات قبول مؤسساا الشرعية يف  ة محاسمشاركال يعين و
. خلفها هذا الصراعاليت  ذات األمور فهياتفاقية أوسلو ومباحثات السالم مع إسرائيل، 

، وقد ايقول بأن اتفاقيات أوسلو قد مت االنتهاء منها سلفً الذيوقفها مب محاس متسكتوقد 
 ياملشاركات االنتخابية على اعتبار أا حركة مقاومة، وهيف استمدت محاس شرعيتها 

وقد تفادت محاس عرض النقاط ١٤٩.امن هذا املنطلق ال تعترف بالتفاوض مع إسرائيل أبد 
اليت  النقاط تها وميثاقها، مثل تلكيديولوجيتعرف ا أاليت  االنتخايببرناجمها يف احلساسة 

 .تقول بالقضاء على إسرائيل وإقامة دولة إسالمية فلسطينية على أرض فلسطني بكاملها
برناجمها احلزيب قائمةً يف ادة محاس على ذلك أن محاس قد وضعت وقد كان رد ق

باألهداف الواقعية القابلة التحقيق من جانب احلركة على مدار األربع سنني القادمة، لكن 
غضون هذه الفترة الوجيزة، رغم أن يف لن يكون القضاء على إسرائيل دف ميكن حتقيقه 

١٥٠.ااحلركة ال تزال تتعهد بذلك أبد  
، طلبت منها الباطين أو الظاهرياالنتخابات، بالشكل يف عقب فوز محاس وبرناجمها و

أن تتنازل عن : وعة الرباعية حتقيق ثالثة مطالب من أجل حتقيق التعاون مع حكومتهاام
العنف وأن تعترف بإسرائيل وأن تقبل باتفاقيات أوسلو وكافة االتفاقات املعقودة بني 

حتقيق هذه املطالب أو إجياد حل يف ومع فشل محاس . تلت أوسلو اليتفلسطني وإسرائيل 
كما .  ومن مث عزلتها عنهالدويلبديل هلذه املطالب، كانت إعاقتها على املستوى 

تصاعدت حدة هذه العزلة من خالل ما مارسته األنظمة العربية من مقاومة هلذه احلركة 
املنطقة، يف نفسها كنموذج ميكن حماكاته وصلت للسلطة ومن مث متثيل اليت السنية اجلهادية 

أدى  الذي فتح الدءوب للقضاء على محاس وتدمري بنيتها، األمر يسعوكذلك من خالل 
إىل عنف شهدته الشوارع فكان القتل والتصارع بني أعضاء اجلبهتني هو مسة الشارع 

  .هناك
ف التسوية مل"وقد فشلت خطة اإلمجاع الشعيب بني محاس وفتح أو املعروفة باسم 

 مت التوافق عليه ، وقد٢٠٠٦مايو يف متت صياغته  الذي" ملف األسرى"أو " الداخلية
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ع ومن مث استعادة الشرعية الدولية للسلطة الفلسطينية، فشلت هذه اصرإلاء حالة ال
وقد حثت . إقناع الرباعية الدولية بأن محاس مستعدة لقبول شروطهايف اخلطة بالفعل 
نصت على والصراع املسلح، ، أي مقاومة احملتليف نيني على األخذ حبقهم الوثيقة الفلسطي

ذلك يف اختاذ القرار وتكوين دولتهم على كامل األرض احملتلة مبا يف أحقية الفلسطينيني 
، كما ترفض الوثيقة حل ١٩٤٨أا مل تتنازل عن أراضيها على حدود و ١٩٦٧حدود 

فقد وعلى الرغم من ذلك، . عاهدات املربمةاالنصياع لكل املالدولتني وترفض كذلك 
 بالكرة يأن ترمدعمت الوثيقة حل التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن مث 

فاوضات عن سياقها املرسوم هلا بعد لكن خرجت هذه امل. ملعب اخلصم اإلسرائيلييف 
 بالقرب ، حيث مت اهلجوم على قاعدة إسرائيلية٢٠٠٦هجوم اخلامس والعشرين من يونيو 

  .من قطاع غزة وأسر محاس وجمموعات أخرى للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
األول وهو احلل : جينياستراتي محاس بني توجهني انقسمت، ٢٠٠٦ومع قدوم صيف 

كان أكثر موائمة مع  الذياألكثر برمجاتية وواقعية ما عرضه رئيس الوزراء إمساعيل هنية و
باتت  الذيمة يطلب منها تلبية حاجات شعبها حاجات محاس بصفتها منظمةً حاك

ويعتمد هذا . تدهور شديد ومتزايد على املستوى العاميف حاالته االقتصادية واحلياتية 
التقارب على التسوية مع فتح ومن مث الدفع حلكومة الوحدة الوطنية، كما أبدت 

يف م العربية  بقبول محاس ملبادرة السالييقض الذيلتطبيق العرض املصري استعدادها 
.  لتكون مبثابة الطريق املمهد لتلبية الرغبة الدولية باعتراف محاس بإسرائيل٢٠٠٢مارس 

. السجون اإلسرائيليةيف  قادا الضفة الغربية وكليف وقد دعم هذا التوجه قادة محاس 
وقد فضل الداعمون هلذا التوجه إقامة حكومة وحدة وطنية، وكانوا قد قرروا تشكيل 

فاالنسحاب .  بدون فتح، ليكون اخليار األعلى من االنسحاب من احلكومةامة مبدئياحلكو
 وسيكون هناك بعض ااعتراف اإلسالميني بفشلهم سياسيبالنسبة هلم يعين من احلكومة 

. شعبية محاس االنتخابيةالنتائج اإلقليمية الواضحة كما أن هذا اخليار سيحبط ال حمالة 
ورطة محاس هذه، ألن فتح ستصر  احلل إلاء هيدة الوطنية لكن لن تكون حكومة الوح

لوس على على موقفها جتاه إسرائيل واملعاهدات املربمة بينهما وإاء حالة اإلرهاب واجل
  .طاولة املفاوضات مع إسرائيل
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 آخر يقودهم هناك ياخلارج رأيف وعلى اجلانب اآلخر، كان للمتعصبني من قادة محاس 
م اجلناح العسكري حلركة محاس املسمي عز الدين القسام، كما خالد مشعل ويدعمه

ويهدف هذا التوجه إىل إعطاء أجندة . غزةيف يدعمهم كذلك بعض رموز احلركة وقادا 
يضم سوريا وإيران  الذيحمور املمانعة اجلهاد أولوية وصدارة، مما يدفع حبماس للميل حنو 

حربه يف حققه حزب اهللا  الذير مماثل هلذا وحزب اهللا، ومن مث فهم يسعون إىل حتقيق نص
 اغزة والحقًيف  ومن مث فقد أصبحت له رواسب ٢٠٠٦يونيو أغسطس يف ضد إسرائيل 

االنتخابات التشريعية، رأى قادة محاس أنه يف وبعد فوزهم . الضفة الغربية بال شكيف 
الدبلوماسية ومهمتها ليس هناك مثة تعارض بني بقاء احلركة كجناح مسلح وبني خوضها 

لكن ما لبث الصيف أن أتى إال وقد دافع هؤالء القادة عن بقاء ١٥١السياسية كحكومة،
التسوية يف محاس كقوة عسكرية ومن مث إاء مفهوم احلكومة، وقد نتج ذلك عن فشلهم 

حل  هؤالء القادة من جانبهم دعا. بني كياا كحكومة وبني كياا كحركة مقاومة
 ١٥٢. إىل االحتالل املباشر املفتوحاار إسرائيل على العودة سريعاحلكومة ومن مث إجب

سوف تلوم فتح اليت أن ايار حكومة محاس يرفع بالضرورة شعبية محاس يف ورأيهم 
ومن بالفعل على حتالفها مع إسرائيل وقوى أجنبية أخرى من أجل إسقاط حكومة محاس 

رفضوا االعتراف مببادرة السالم العربية كما . مث القضاء على خيار الفلسطينيني الدميقراطي
 بإسرائيل، كما رفضوا كذلك انضمام محاس ملنظمة ا ألا تعترف ضمني٢٠٠٢يف 

  ١٥٣.التحرير الفلسطينية ومن مث االعتراف بإسرائيل بشكل غري مباشر
واختطاف اجلندي اإلسرائيلي مبعرفة القيادة باخلارج من أجل  ٢٠٠٦وقد مت هجوم يونيو 

ووأد املفاوضات حول حكومة الوحدة الوطنية، كما كان كومة محاس تسوية ح
وقد . سياسي داخل صف حركة محاسيديولوجي، وهو ما يشري إىل صراع أ١٥٤امقترح 

يف محاس من ىل اعتقال إسرائيل لوزراء  اهلجوم بالفعل حكومة محاس وأدى إعرقل هذا
 الدفع باملزيد من احملاوالت وقد مت. أعضاء الس التشريعيمن الضفة الغربية وكذلك 
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 من أجل تلطيف حدة ٢٠٠٦سبتمرب يف إلعادة التفاوض حول حكومة الوحدة الوطنية 
 حلكومة محاس، لكن فشل هذا املسعى مما عمق اهلوة بني محاس وفتح الدويلاحلصار 

األخرىهيأكتوبر لكنها فشلت يف ، وقد أعقب هذه احملاولة حماولة أخرى اجمدد .  
جية استراتياالنتخابات، اعتمدت محاس على يف فوز محاس على ور عام كامل وبعد مر

الوصول ألهدافها ومراميها يف سياسية تدعم حاجاا ومن مث استخدام هذه احلاجات 
واجلدير بالذكر، مل حيول فوز محاس . حترير فلسطني وأسلمة اتمع الفلسطيينيف املتمثلة 

حيث يتطلب هذا . مقاومةحركة وليست ون حكومة االنتخابات احلركة إىل أن تكيف 
إن مت األخذ ا فسوف تغري من اليت ة يديولوجيالتحول من احلركة بعض التكيفات األ

لكن تزداد مواقفها صعوبةً مع تصلب قيادا وتشددها إضافةً إىل . هوية احلركة بكاملها
خطة يف و. ة عن نطاقهابعض األجندات اإلقليمية اخلارجيف تورط احلركة بشكل متزايد 

، حولت محاس أسلحتها ضد )٢٠٠٧يونيو (غزة يف استيالء محاس املسلح على السلطة 
  .هذه احلكومةيف الً أا ال زالت فصييف تعتقد اليت قيادة السلطة الفلسطينية 


