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تقديم

الإ�سالم  من  الغربية  احلكومات  مواقف  الكتاب  هذا  يتناول 

ال�سيا�سي بعد الربيع العربي، وبخا�سٍة بعد تداول اإمكانيات التفاهم بني 

بع�ص جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي وبع�ص احلكومات الغربية والأحزاب 

اأوروبا،  اأرجاء  اأخرى مع �سعود اليمني يف بع�ص  ال�سيا�سية، ومن جهٍة 

وتطورات  الأمريكية  املواقف  بني  متجّوًل  احلالة  هذه  الكتاب  يحلل 

فرن�سا  مواقف  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالميني  جتاه  الربيطانية  ال�سيا�سية 

وكندا وهولندا واأ�سبانيا و�سوًل اإىل موقف اإ�سرائيل من الربيع العربي 

ومن �سعود الإ�سالميني اإىل ال�سلطة يف اأكرث من دولٍة عربية واإمكانيات 

التالقي ورهانات ال�سراع. هذا الكتاب ياأتي مكّمال ملطبوعاٍت �سابقٍة 

�سدرت عن مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث يف دبي تتناول مو�سوعات 

الربيع العربي وم�ستجدات الأ�سولية �سمن احلالة العربية الثورية.

رئـيـس المـركـز
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الربيع العربي لم يبدأ 
إسالمًيا

لورينزو فيدينو)  (

Lorenzo Vidino

الأول)دي�سمرب(  كانون  قبل  اأحد  ي�سمع  لم 
�سيدي  بلدة  خارج  البوعزيزي  حممد  عن   2010
الرغم  على  تون�س. لكن  و�سط  يف  املهّم�سة  بوزيد 

مكتب  اأمام  نف�سه  يف  النار  اأ�سرم  فعندما  ذلك،  من 

�سد  يائ�سة  احتجاج  بادرة  يف  املحلي  احلاكم 

تعر�س  الذي  الوا�سح  والإذلل  ب�ساعته،  م�سادرة 

الفاكهة  بائع  اأ�سبح  املحلية،  ال�سرطة  يد  على  له 

اجتاحت  التي  الحتجاج  حلركة  رمًزا  الفقري 

من  وا�سعة  م�ساحات  ثم  ومن  الأمر،  اأول  تون�س 

املنطقة. تاريخ  تغيري  اإىل  اأدى  ما  العربي،   العامل 

لقد متكنت حركتا الحتجاج يف كّل من تون�س وم�سر 

حكمت  التي  ال�ستبدادية  الأنظمة  اإ�سقاط  من 

الدماء  من  القليل  ب�سفك  عقود  مدى  على  البلدين 

ن�سبًيا، اإذ قررت القوات امل�سلحة - يف هذين البلدين- 

عدم التدخل �سد املتظاهرين. 

) ( باحث واأكادميي وخبري اأمني، موؤلف كتاب الإخوان امل�سلمون اجلدد يف الغرب.
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لكْن يف ليبيا �سرعان ما حتولت الحتجاجات �سد نظام القذايف 

اإىل حرب اأهلية ا�ستمرت حتى ف�سل اخلريف، وانتهت مبقتل القذايف 

و�سقوط البالد كلها يف اأيدي امليلي�سيات التي يراأ�سها املجل�ص الوطني 

لت الحتجاجات اإىل اأعمال عنف يف كل من اليمن  النتقايل. كما حتوَّ

هذه  كتابة  وقت  حقيقية  اأهلية  حرب  تقع  حيث  و�سوريا   ، والبحرين 

تقريًبا  املنطقة  يف  الأخرى  البلدان  جميع  يف  حدثت  وقد  ال�سطور، 

احتجاجات �سد الأنظمة املحلية، ما يدل على ات�ساع نطاق ظاهرة ما 

�سّماه العلماء »الربيع العربي« اأو »ال�سحوة العربية«.

املهمة.  الظاهرة  مثل هذه  املراقبني حدوث  من  قليل  توقع  لقد 

الإ�سالمية  والأفكار  القوى  اأّن  باكت�ساف  ا  اأي�سً معظمهم  فوجئ  كما 

دور  اأي  لها  كان  اإن  الحتجاجات، هذا  دوًرا هام�سًيا يف هذه  مار�ست 

فيها على الإطالق. فمن تون�ص اإىل القاهرة، ومن �سنعاء اإىل حم�ص، 

كفاءتها،  وعدم  ف�سادها  ب�سبب  املحلية  الأنظمة  املتظاهرون  انتقد 

وطالبوا باحلقوق وفر�ص العمل، وكانوا اأفراًدا من جميع مناحي احلياة 

وامل�سارب ال�سيا�سية. 

كما اأّن الرموز الإ�سالمية، واملطالبة بتطبيق ال�سريعة، وال�سعارات 

الدينية كانت غائبة متاًما.علًما اأن القوى الإ�سالمية مار�ست يف بع�ص 

مهاراتها  بف�سل  وذلك  الحتجاجات،  تنظيم  يف  مهًما  دوًرا  احلالت 

بة يف التعبئة. ومع ذلك ميكن القول باأن الحتجاجات مل ت�سطبغ  املجرَّ

اإىل  جزئًيا  ذلك  ويرجع  اإ�سالمية.  مب�سحة  البلدان  من  بلد  اأي  يف 
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ا يف الغالب  القرارات اجلماعية لالإ�سالميني، واإىل الطبيعة املتنوعة حقًّ

حلركة الحتجاجات. 

الأوىل  والأ�سهر   2011 خريف  فبحلول  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

الدول  العديد من  الإ�سالمية يف  اأّن احلركات  2012، بات وا�سًحا  من 

العربية على اأهبة اأن تكون هي امل�ستفيد الرئي�سي من الربيع العربي. 

% من   41 النه�سة  اأحزرت حركة  الأول)اأكتوبر(،  ت�سرين  ففي 

الأ�سوات، يف اأول انتخابات برملانية يف حقبة ما بعد الثورة يف تون�ص، 

حركة  متكنت  كما  البالد.  يف  الرئي�سي  ال�سيا�سي  احلزب  جعلها  ما 

حمادي  العام،  اأمينها  واأ�سبح  ائتالفية،  حكومة  تروؤ�ص  من  »النه�سة« 

اجلبايل، رئي�ًسا للوزراء. 

ت�سرين  يف  والتنمية  العدالة  حزب  فاز  اأخرى  ناحية  ومن 

اأعلن  التي  املبكرة  النتخابات  يف  املقاعد  باأكرثية  الثاين)نوفمرب(، 

الحتجاجات.  لإحباط  ال�ساد�ص  حممد  املغربي  امللك  اإجرائها  عن 

وبعد عملية طويلة ومعقدة، اأعلنت ال�سلطات امل�سرية يف كانون الثاين 

)يناير( 2012 اأن احلزب ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني، حزب 

»احلرية والعدالة«، على و�سك احل�سول على اأغلبية مطلقة.

 وما كان مثرًيا للده�سة اأكرث، هو ح�سول حزب »النور« ال�سلفي 

اأنها  بافرتا�ص  الإ�سالمية،  للقوى  ي�سمح  ما  الأ�سوات،  % من   15 على 

�ستعمل بان�سجام تام، بالتمتع ب�سيطرة ل منازع لها على جمل�ص ال�سعب 
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امل�سري تقريًبا. ويف حزيران )يونيو( فاز حممد مر�سي من الإخوان 

وت�سكل  البالد.  يف  حقيقية  حرة  رئا�سية  انتخابات  باأول  امل�سلمني 

الربيع  بعد  ما  حقبة  انتخابات  من  اثنتني  يف  الإ�سالميني  انت�سارات 

العربي تطوًرا كبرًيا. فعلى الرغم من متتعها بقوة خمتلفة يف كل بلد، 

فقد متكنت القوى الإ�سالمية يف غ�سون اأقل من �ستة اأ�سهر من ممار�سة 

الذي  للقو�ص اجلغرايف  ال�سيا�سية  تهيمن، يف احلياة  اإن مل  دور مهم، 

ميتد - با�ستثناء اجلزائر وليبيا - من الدار البي�ساء اإىل غزة. واإ�سافة 

اإىل ذلك، ففي حني اأن الو�سع ما يزال مربًكا ومنفتًحا على العديد من 

اأن الإ�سالميني على و�سك ممار�سة  اأنه من الوا�سح  الحتمالت، غري 

دور اأكرب يف البلدان العربية الأخرى، �سواء كان ذلك من طريق القيام 

من  اأو  �سوريا(  يف  احلال  هو  )كما  ما  نظام  اإ�سقاط  يف  ي�ساهم  بدور 

تنازلت من قبل احلكام احلاليني )كما هو احلال على  طريق تقدمي 

نحو متزايد يف الأردن(. 

واملتغرية  الوترية  مت�سارعة  البيئة  يف  التكهن  ال�سعب  من 

با�ستمرار للعامل العربي خالل ال�سنة ون�سف املا�سية مبا �ستكون عليه 

الذي  الدور  هو  ما  وكذلك  القريب،  امل�ستقبل  ال�سيا�سية يف  التطورات 

�ستقوم به القوى الإ�سالمية يف كل بلد. 

يف  الإ�سالموية،  اإن  عامة  ب�سورة  القول  املن�سف  من  اأنه  اإل 

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  جت�سده  الذي  والعملي  التدريجي  نهجها 

وفروعها يف جميع اأنحاء العامل، على ا�ستعداد جلني ثمار القرار الذي 
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على  ذلك  من  بدًل  والرتكيز  العنف،  بنبذ  ثالثة  عقود  منذ  اتخذته 

اأنها مار�ست  امل�ساركة ال�سيا�سية والأن�سطة ال�سعبية. وعلى الرغم من 

تكون  اأن  املرجح  من  اأنه  اإل  العربية،  النتفا�سات  يف  هام�سيا  دوًرا 

احلركات الإ�سالمية من بني امل�ستفيدين الرئي�سيني من الربيع العربي، 

وُرمّبا ميكنها احل�سول على مواقع ال�سلطة يف الدميقراطيات النا�سئة 

يف املنطقة، وذلك با�ستخدامها مهاراتها التعبوية ال�سيا�سية و�سرعيتها 

ال�سعبية.

اأو�ساط  يف  املخاوف  من  العديد  الهائل  التغيري  هذا  خلق  لقد 

غري  جميع  عموًما،  اأكرث  وب�سكل  الدينية،  والأقليات  الليرباليني 

نف�سه،  الوقت  الإ�سالميون، ويف  فيها  فاز  التي  البلدان  الإ�سالميني يف 

غري  قلق  وينبع  اإ�سالمية.  غري  اأنظمة  حتكمها  التي  العربية  الدول  يف 

الإ�سالميني من اأن الإيديولوجية الإ�سالمية، حتى يف �سيغتها القائمة 

ومعادية  لالنق�سام  مثرية  تزال  ما  اعتداًل،  والأكرث  امل�ساركة  على 

من  كثري  يف  وم�ساحلهم  قيمهم  مع  خالف  وعلى  للدميقراطية، 

الأحزاب  التزام  �سدق  مدى  ب�ساأن  خماوف  لديهم  اأن  كما  الأحيان. 

وحقوق  الدينية  احلرية  اإزاء  ومواقفها  الدميقراطية  جتاه  الإ�سالمية 

املراأة وحرية التعبري. يف حني ت�سعر الأنظمة غري الإ�سالمية يف الدول 

العربية باأن مواقف خمتلف الأحزاب التي ت�ستلهم اأفكارها من حركة 

اخلارجية  ال�سيا�سات  مع  ت�سادمي  م�سار  على  هي  امل�سلمني  الإخوان 

كذلك  تخ�سى  فهي  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  املنطقة.  يف  القائمة  لالأنظمة 

باجلراأة  املحلية  الإ�سالمية  القوى  خالله  من  ت�سعر  تداعيات  ح�سول 
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لتحدي ال�ستقرار يف هذه البلدان.

 ي�سعى هذا الكتاب اإىل معاجلة وجهة نظر خمتلفة حول الربيع 

ال�سلطة:  اإىل  بزخم  الإ�سالميني  اندفاع  من  عليه  يرتتب  وما  العربي 

اأي وجهة نظر الغرب. فاإذا ما اأ�سيب امل�ساركون واملراقبون يف الربيع 

العربي يف املنطقة بال�سدمة من تطوراته، فقد افتنت به ب�سكل مماثل 

ّناع القرار يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية من اأحداث الثمانية  املعلقون و�سُ

العربي  الربيع  توقع  يف  الغرب  ف�سل  اأن  املا�سية. بعد  �سهًرا  ع�سر 

اأ�سئلة كثرية ومهمة. ماذا يعني تويليِّ  وتطوراته، فهو ي�ساأل نف�سه الآن 

فهل  الغرب؟  واإىل  العربية  البلدان  اإىل  بالن�سبة  ال�سلطة  الإ�سالميني 

هو  وما  البلدان؟  هذه  يف  الوليدة  الدميقراطية  احلياة  �سيحرتمون 

موقفهم من حقوق الإن�سان؟ وكيف �سيوؤثر توليهم لل�سلطة على عالقات 

الدول العربية بالغرب وال�سيا�سات اخلارجية؟

ي�سعى هذا الكتاب اإىل حتليل ردود الفعل يف ثمانية بلدان غربية 

اإزاء تويل الإ�سالميني ال�سلطة بعد الربيع العربي. فالغرب هو يف الواقع 

تعبري ذهني جمرد، وهو كيان غري موجود جيو�سيا�سًيا. ويف الواقع من 

املمكن مالحظة بع�ص املواقف امل�سرتكة، وكيانات فائقة الوطنية، مثل 

منظمة حلف �سمال الأطل�سي والحتاد الأوروبي، والتي �ساركت ب�سّدة 

للغرب.  د  موحيٍِّ كيان  مبثابة  العربي،  العامل  يف  الأخرية  الأحداث  يف 

ولكن لكّل بلد يف الغرب اأولوياته اخلا�سة وما�سيه التاريخي وم�ساحله 

القت�سادية واجليو�سيا�سية حني التعامل مع العامل العربي واحلركات 
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اأجل  من  حدة  على  منها  كل  حتليل  يتمَّ  اأن  يجب  ولذلك  الإ�سالمية. 

فح�ص هذه اخل�سائ�ص بدّقة.

�سيا�سة  لديها  غربية  دولة  اأي  اإّن  القول  ميكن  ل  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 

الأمر  يتعلق  عندما  جيد  ب�سكل  حمددة  مقنعة  را�سخة،  متطورة، 

باحلركات الإ�سالمية امل�ساركة، اأي الإخوان امل�سلمني. 

ففي كّل دولة غربية ل تتغري املواقف، يف كثري من الأحيان، مبرور 

فلي�ص  اآخر. ويف احلقيقة  اإىل  بلد عربّي  ا من  اأي�سً بل  الزمن وح�سب، 

ا اأن يكون لدولة غربية مواقُف �سلبية جتاه حركة  من غري املاألوف متاًمً

اإ�سالمية يف بلد ما، يف حني ت�سعى للتحاور مع حركة اإ�سالمية م�سابهة 

ا ب�سكل  جًدا يف بلد اآخر. كما اأّن املواقف يف الدول الغربية ل تتغري اأي�سً

كبري من قوة �سيا�سية اإىل قوة �سيا�سية وح�سب، ولكّنها تتغري يف بع�ص 

يوّلد  ما  نف�سه،  ال�سيا�سي  احلزب  داخل  اآخر  اإىل  فرد  من  الأحيان 

�سيا�سات ميكن و�سفها يف معظم احلالت باأنها �سيا�سات انف�سامية. 

من  كلٍّ  عن  عامة  ملحة  تقدمي  اإىل  ي�سعى  الكتاب  هذا  اأن  كما 

�سيا�سات الدول الثماين جتاه الإ�سالم باّتباع منط �سائع. فقد ُطلب اأوًلً 

من املوؤلفني تقدمُي عر�ص موجز لتاريخ العالقات ما قبل الربيع العربي 

يف كل بلد جتاه احلركات الإ�سالمية امل�ساركة يف العامل العربي. ومن 

ثم ُطلب منهم ر�سم مواقف كل بلد و�سيا�ساته خالل الربيع العربي. و 
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اأخرًيا طلب من املوؤلفني توقع ما يخبئه امل�ستقبل، وتقييم كيفية تفاعل 

الإ�سالمية يف  القوى  مع  املرجح  الغربية  ال�سيا�سية  والقوى  احلكومات 

بيئة ما بعد الربيع العربي.

بروك                                                                        �ستيفن  كتبه  والذي  الأول،  الف�سل  يحّلل 

)Steven Brooke(، الوليات املتحدة، وهي البلد الذي �سّكل من دون 

�سك، على مدى العقود الأربعة املا�سية، اجلغرافيا ال�سيا�سية يف املنطقة 

اأكرث من اأي بلد اآخر. وتتّبع بروك، وهو عامل �ساب ذو خربة مميزة يف 

هذا املو�سوع، تاريخ العالقات املعذبة بني وا�سنطن والإخوان امل�سلمني، 

ال�سنوات  بتوترات  مروًرا  الباردة،  احلرب  اإبان  اخلجول  املغازلة  من 

مبارك.  بعد  ما  حقبة  يف  الكبري  النفتاح  واأخريا  املا�سية،   الع�سرين 

)Shiraz Maher(ماهر �سرياز  كتبه  والذي  الثاين،  الف�سل  ويتتبع 

التعقيد  �سديدة  العالقة   ،)Martyn Frampton(فرامبتون ومارتني 

التابعة لها من جانب، واحلكومة  ما بني الإخوان امل�سلمني واحلركات 

الربيطانية من جهة اأخرى.

امللك  كلية  يف  عاملني  وهما  وفرامبتون،  ماهر  من  كل  وي�سلط   

الربيطانية،  املخاوف  بني  الرتابط  على  التوايل،  على  ماري  وامللكة 

الأجنبية واملحلية، حني التعامل مع الإ�سالميني، ل�سيما، يف حقبة ما 

بعد احلادي ع�سر من اأيلول)�سبتمرب(، اإذ �سعت ال�سلطات الربيطانية 

اإىل ا�ستخدام الإ�سالميني الربيطانيني ملواجهة التطرف امل�ستوحى من 

تنظيم القاعدة بني امل�سلمني الربيطانيني )وهي �سيا�سة ينتقدها ماهر 



17

وفرامبتون(.

ا يف  اأي�سً الداخلية  اأهمية املخاوف  ال�سوء على  ت�سليط  تتم  كما 

الف�سل الذي كتبه األيك�ص ويلرن)Alex Wilner( عن كندا. ويبني ويلرن، 

ال�سوي�سرية، كيف  التقنيات الحتادية  وهو باحث يف اجلامعة متعددة 

العامل  يف  الأحداث  ترى  ما  كثريا  الغربية  واجلماهري  احلكومات  اأن 

الإ�سالمي من خالل منا�سري مناق�ساتهم املحلية حول الإ�سالم واندماج 

اجلالية امل�سلمة. 

خبري  وهو   ،)Roel Meijer(ماير رويل  كتبه  الذي  الف�سل  اأما 

معروف حول الإ�سالم يف جامعة نيميغن، في�سلط ال�سوء على ديناميات 

مماثلة جتري يف هولندا بتحليل كيفية روؤية و�سائل الإعالم وال�سيا�سيني 

والدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على  والإ�سالموية،  لالإ�سالم  الهولنديني 

على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية.

 ،)Guido Steinberg( �ستاينربغ  كتبه غيدو  الذي  الف�سل 

اخلبري الأملاين امل�سهور عن الإ�سالم والفكر اجلهادي، يغو�ص اأكرث يف 

الزمان، فيَف�سل خمتلف مراحل تفاعل احلكومة الأملانية مع الإخوان 

ا باملغازلت اخلجولة خالل احلرب الباردة اإىل ِحوارها  امل�سلمني، بدًءً

املحرت�ص يف حقبة ما بعد الربيع العربي. ويتتبع جان فران�سوا داغوزان 

)Jean-François Daguzan(، وهو مراقب منذ فرتة طويلة لل�سيا�سات 

الفرن�سية يف موؤ�س�سة البحوث الإ�سرتاتيجية التي تتخذ من باري�ص مقًرا 
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واملت�ساربة  امل�سو�سة  لل�سيا�سات  الطويل  التاريخ  مماثلة  ب�سورة  لها، 

اأحياًنا التي مار�ستها فرن�سا.

 )Ana Planet(بالنت اآنا  من  كل  كتبه  الذي  الف�سل  ويحدد 

 )Miguel Hernando De مارتينيز  لراميندا  دي  هرناندو  وميغيل 

اإ�سبانيان بارزان - امل�سار  Larramendi Martinez( وهما م�ستعربان 

وهي  اإفريقيا،  �سمال  يف  والإ�سالميني  اإ�سبانيا  بني  للعالقة  التاريخي 

كتبته  الذي  الف�سل  يتناول  مدريد. واأخريا،  لنفوذ  التقليدية  املنطقة 

بندتا بريتي)Benedetta Berti(، وهي باحثة يف معهد درا�سات الأمن 

القومي يف تل اأبيب، وجهات النظر يف اإ�سرائيل.

تربز هذه امل�ساهمات املثرية جدا لالهتمام اختالفات مهّمة يف 

�سيا�سات ومواقف الدول الثماين التي يجري حتليلها. وقد ت�سّكلت كل 

جتربة بالعتبارات التاريخية واجلغرافية ال�سيا�سية الفريدة لكل بلد. 

وبريطانيا  املنطقة، مثل فرن�سا  ال�ستعماري يف  املا�سي  فللبلدان ذات 

مثل  املا�سية،  العقود  مدى  على  الكبري  الرتباط  ذات  اأو  العظمى، 

ا  على الرغم من اأن هذا ل يعني  الوليات املتحدة، �سيا�سات مطّورة جدًّ

لديها  التي  الأخرى  الدول  واأما  ودائمة.  ومتما�سكة  وا�سحة  �سيا�سات 

م�سالح حمدودة يف املنطقة، فلديها �سيا�سات اأقل تطّوًرا جتاه - وحتى 

معرفة - احلركات الإ�سالمية. وغالًبا ما تتبع هذه الدول ما تقوم به 

احلكومات الغربية الرائدة.
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اآخر،  اإىل  بلد  املهمة من  الرغم من هذه الختالفات  لكن على 

الغربية.  الدول  جميع  توحد  متكررة  واأفكار  مذهلة  ت�سابه  اأوجه  فثمة 

اأّنه ميكن  اأن الزمن وال�سدة والأ�سباب تختلف نوعا ما، غري  ويف حني 

مع  عالقتها  يف  الغربية  الدول  تتبعه  الذي  التاريخي  امل�سار  اإن  القول 

منًطا  يتبع  الإ�سالمية،  اجلماعات  عموًما  واأكرث  امل�سلمني،  الإخوان 

مماثاًل. فخالل احلرب الباردة حاورت بع�ص الدول الغربية الإخوان 

ال�سراع �سد  �سريًكا يف  تكون  اأن  اأنها ميكن  ا�ستحياء، مفرت�سة  على 

ذلك  اعتبار  امللحوظة ل ميكن  ال�ستثناءات  بع�ص  وبوجود  ال�سيوعية. 

احلوار حتالًفا. كما اأنه من العدل القول اإنه مل يكن لدى الدول الغربية 

�سيا�سة ثابتة جتاه الإ�سالميني الذين كانوا ما يزالون قوة �سغرية ن�سبًيا.

عندما انتهت احلرب الباردة اأوقفت معظم الدول الغربية معظم 

اأ�سكال احلوار مع الإ�سالميني. قد حدث ذلك اإىل حد كبري لثالثة اأ�سباب 

الأوىل،  للمرة  جدية،  خماوف  الإيرانية  الثورة  اأثارت  اأوًل،  متداخلة. 

العنف  اأعمال  الغربية. كما �ساهمت  العوا�سم  حول الإ�سالم يف جميع 

التي قامت بها اجلماعات اجلهادية املختلفة يف جميع اأنحاء العامل يف 

ثمانينيات وت�سعينيات القرن الع�سرين يف زيادة هذه املخاوف، ل�سيما 

ب�سبب عدم و�سوح اخلط الفا�سل بني اجلهادية وجماعات الإخوان، اأو 

�سوء فهمه يف الغرب. ثانًيا، جعلت مواقف الإ�سالميني من ق�سايا مثل 

التوافق بني الدميقراطية والإ�سالم، واحلرية الدينية، وحقوق املراأة، 

ا من احلركة. واأخرًيا،  واإ�سرائيل، �سانعي القرار يف الغرب حذرين جدًًّ

فقد كانت الأنظمة ال�ستبدادية يف جميع اأنحاء املنطقة حازمة جّدا يف 
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مطالبة حلفائها الغربيني عدم التحاور مع الإ�سالميني.

الع�سر  وال�سنوات  الع�سرين،  القرن  الت�سعينيات من  طوال فرتة 

خجولة  اأ�سكال  هناك  كانت  والع�سرين،  احلادي  القرن  من  الأوائل 

تتم من خالل  الكوالي�ص، كانت غالًبا ما  خمتلفة من احلوارات خلف 

اأن اأحداث الربيع  اأطراف ثالثة مثل املوؤ�س�سات ومراكز البحوث. غري 

يف  حا�سًما  دوًرا  �سيمار�سون  الإ�سالميني  اأنَّ  حق  الالَّ والفهم  العربي 

القرار يف  ّناع  القريب، حدْت ب�سُ امل�ستقبل  الأو�سط يف  ال�سرق  ت�سكيل 

اإىل  اأن ثمة اختالفات كبرية من دولة  الغرب لتغيري �سيا�ساتهم. ومبا 

اأخرى، ومبا اأن الو�سع يف تطور م�ستمر، فمن املن�سف القول اإن معظم 

ا   مع القوى الإ�سالمية يف املنطقة.  الدول الغربية تتحاور الآن تقريًبا عَلًنً

وقد تقوم بع�ص الدول بذلك بحذر اأكرث وحما�ص اأقل من غريها، غري 

اأن التحاور بات املوقف القيا�سي الغربي.

ثمة عامالن اإ�سافيان م�سرتكان بني جميع الدول الغربية جديران 

بالذكر ب�سفة خا�سة. الأول هو وعي جميع الدول الغربية، مبا يف ذلك 

القوى العظمى مثل فرن�سا وبريطانيا والوليات املتحدة، اأنها ل ميكن 

كان  التي  الأيام  ولَّت  فقد  املنطقة.  اجلارية يف  التطورات  توؤثر يف  اأن 

امل�سادة  النقالبات  اأو  النقالبات  تنظيم  الغربية  القوى  فيها مبقدور 

العربي والعمليات  الربيع  لنتقاء واختيار حكام املنطقة. فطوال فرتة 

ما  »انتظار  �سيا�سة  الغربية  الدول  اتبعت  ذلك،  تلت  التي  ال�سيا�سية 

�سيحدث«، تاركة الأحداث تاأخذ جمراها الطبيعي.
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اإىل حّد ما، ولكن  الليبية ا�ستثناء   ومع ذلك فقد كانت احلالة 

ما،  نظام  �سقوط  بعد  ال�سيا�سية  بالعمليات  يتعلق  الأمر  كان  عندما 

فاإن الغرب مل يتدخل باأي �سكل كبري يف اأي بلد يف حقبة ما بعد الربيع 

العربي. ويف حني ات�سح ال�سلوك الغربي يف كثري من الأحيان باعتبارات 

�سك  اأدنى  يوجد  فال  م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب  واحرتام  اأخالقية 

ال�سبب  كان  َعملًيا  الأحداث  �سياغة  على  القدرة  بعدم  الوعي  اأن  يف 

الرئي�سي وراء هذا ال�سلوك.

اأهمية العتبارات املحلية يف  الف�سول  اأظهرت معظم  اأخرًيا،   

الإ�سالمية.  القوى  وجتاه  املنطقة  جتاه  الغربية  الدول  �سيا�سات  ر�سم 

وبوجود ا�ستثناءات بارزة من الوليات املتحدة واإ�سرائيل، كان وا�سًحا 

تقريًبا  الكتاب  هذا  يف  حتليلها  جرى  التي  الغربية  البلدان  جميع  يف 

امل�سلم  الفعل  وردود  اآراء  العتبار  يف  ياأخذون  ال�سيا�سات  وا�سعي  اأّن 

املتنامية، وخا�سة ال�ستات واجلاليات املوجودة على اأرا�سيها. واإ�سافة 

اإىل ذلك، فقد كان لدى جميع الدول الغربية خماوف من تاأثري الربيع 

العربي على اأمنها، وبذلك منحت اأهمية ق�سوى لتاأثريه على الإرهاب 

والهجرة، ولإمكانات تطرف اجلالية امل�سلمة املحلية. يف حني اأن �سنع 

وزارات  قبل  من  كبري  حد  اإىل  يتّم  الأو�سط  ال�سرق  �سوؤون  �سيا�سات 

اخلارجية، فمن اخلطاأ جتاهل العتبارات ال�سيا�سية الداخلية الكبرية 

التي ت�سكل عملية كهذه.
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السياسة األمريكية 
حيال الحركات اإلسالمية 

العربية

ستيفن بروك)   (
Steven Brooke

من  يونيو  �سهر  من  والع�سرين  الرابع  في 
مر�سح  مر�سي،  حممد  الدكتور  فاز   2012 العام 

جماعة الإخوان امل�سلمني، يف اأول انتخابات رئا�سية 

الرئي�س  ات�سل  نف�سه  اليوم  يف  مب�سر.  جترى  حرة 

املنتخب  امل�سري  بالرئي�س  اأوباما  باراك  الأمريكي 

حلقة  الرئا�سة  مبن�سب  مر�سي  فوز  ويعد  مهنئا. 

حتققت  التي  النتخابية  النجاحات  �سل�سلة  يف 

للجماعات الإ�سالمية، عقب انت�سارات »الربيع« على 

الأنظمة العربية القائمة، وميثل ظاهرة تاريخية 

الأمريكية  الإدارات  ظلت  لقد  م�سبوقة.  غري 

املتعاقبة تتعامل مع تلك اجلماعات بظاهر القول، 

اأما وقد اأ�سبحت على هرم ال�سلطة فقد اأ�سبح لزامًا 

على ال�سلطات الأمريكية معاملتها كحكومات نظرية 

لدول هامة.

)  ( مر�سح للح�سول على درجة الدكتوراه يف ق�سم احلكومة بجامعة تك�سا�ص، او�سنت.
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ي�ستعر�ص هذا الف�سل الن�ساأة الأوىل لل�سيا�سة الأمريكية حيال 

بجماعة  العالقة  خالل  من  وذلك  العربية،  الإ�سالمية  اجلماعات 

حول  ال�سابقة،  لالأعمال  مراجعتي  فبعد  امل�سرية.  امل�سلمني  الإخوان 

الباردة،  اأثناء احلرب  التعاون  ا�ستعرا�ص مرحلة  اإىل  انتقل  املو�سوع، 

فقد كانت العالقات بني الدول يحكمها ال�سراع بني القوى العظمى. 

انتخابات  لإجراء  حماولة  جرت  الباردة  احلرب  نهاية  ففي 

الع�سكر  اأجه�ست بتدخل  دميقراطية يف اجلزائر، ولكن تلك املحاولة 

املتواطئني مع الغرب، فقاموا باإلغاء نتائج تلك النتخابات. لقد األقت 

حماولت  على  كثيفة  ظالل  الدميقراطية  اإجها�ص  يف  التجربة  تلك 

الإ�سالمية  احلركات  حيال  جديدة  �سيا�سة  �سياغة  املتحدة  الوليات 

ا�ستمرت حتى حكم الرئي�ص بيل كلنتون. 

وكنتيجة لأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب اأعلنت اإدارة الرئي�ص 

تلك  الإ�سالمية حتى  التعاطي مع احلركات  بو�ص رف�سها  دبليو  جورج 

اأ�سبحت على راأ�ص ال�سلطة يف بلدان مثل العراق وفل�سطني. كما  التي 

النطاق  وا�سع  بو�ص حوار  الرئي�ص  نف�ص احلقبة من حكم  جرى خالل 

حول املوقف من اجلماعات الإ�سالمية تو�سل املتحاورون من خالله اإىل 

وجهات نظر متعددة. وقد اتخذت اإدارة اأوباما خطوات موؤقتة ولكنها 

هامة للتقارب مع اجلماعات الإ�سالمية حتى هبت ريح الربيع العربي 

التي خلطت كل الأوراق.
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اإلسالمية وسياسة الواليات المتحدة الخارجية

حاول العديد من املفكرين حتليل �سيا�سات الوليات املتحدة )اأو 

»اأمريكا  كتابه  ففي  ال�سيا�سي.  الإ�سالم  حركة  حيال  اإجمال(  الغرب 

فواز  يرى  امل�سالح؟«  �سراع  اأم  الثقافات  �سراع  ال�سيا�سي:  والإ�سالم 

جرج�ص اأن عدائية الوليات املتحدة حيال الإ�سالموية �سببها مناه�سة 

يف  ولي�ص  الإ�سرتاتيجية،  الأمريكية  للم�سالح  الإ�سالمية  احلركات 

الثقايف  العداء  باأن  يرى  جرج�ص  ولكن   ،
)1(

ثقايف عداء  اأي  امل�ساألة 

القرار  باآخر على مراكز �سنع  اأو  ب�سكل  يوؤثر  الإ�سالمي  للفكر  اخلفي 

اأع�ساء الكوجنر�ص  يف الوليات املتحدة كما يت�سح من خالل مواقف 

. ماريا دو �سيو بينتو تتفق مع نظرية »�سراع امل�سالح« يف 
)2(

املنتخبني

، ويف درا�سة 
)3(

بحثها يف ال�سيا�سة الأمريكية حيال احلركات الإ�سالمية

�سابقة يرى فولر ولي�سر باأن احلقد والعداء بني الغرب والإ�سالم لي�ست 

نف�سي،  اقت�سادي،  »�سيا�سي،  �سراع  جمرد  هو  بل  دينية  اأ�سباب  له 

امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة  اأم �سراع  الثقافات  ال�سيا�سي: �سراع  والإ�سالم  »اأمريكا   ، فواز جرج�ص   )1(

كمربدج ، 1999(.

مبن  اجلمهوري،  احلزب  ممثلي  من  جمموعة  اأن  حيث  هذا  يومنا  يف  �سحيحة  تبدو  جرج�ص  فواز  حتليالت   )2(

اإ�سالميني داخل احلكومة  اأ�سابتهم الهواج�ص من فكرة وجود  فيهم املر�سح الرئا�سي ال�سابق مي�سيل بات�سمان قد 

الأمريكية. فقد كتب بات�سمان وخم�سة من زمالئه يف هذا ال�سهر اإىل املفت�سني العامني بوزارات اخلارجية والعدل 

والدفاع والأمن الداخلي ومدير ال�ستخبارات الوطنية مطالبني باإجراء حتقيق حول ات�سالت تلك اجلهات بجماعة 

املفت�سني  من  الوطني  بالأمن  تتعلق  م�سائل  حول  اإجابات  عن  يبحثون  املجل�ص  »اأع�ساء  انظر  امل�سلمني.  الإخوان 

العامني« ، مكتب مي�سيل بات�سمان، 13 يونيو 2012م

 http://bachmann.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=299447.

)3( Maria de Ceu Pinto، Political Islam and the United States، )Reading، UK: Ithaca Press، 1999(.
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 .
)4(

اإ�سرتاتيجي وثقايف«

وعلى الرغم من اأهمية تلك الدرا�سات، فاإن التحليالت الواردة 

فيها تنجرف يف كثري من الأحوال بحثا عن حالة من ال�ستقرار. تدور 

مثل  فامل�سالح،  واملتحول،  الثابت  حول  جوهرها  يف  التحليالت  تلك 

تعترب  الأو�سط،  ال�سرق  النفط يف  اأو حماية م�سادر  اإ�سرائيل  م�ساندة 

من الأمور الثابتة، بينما ينظر اإىل �سيا�سات الوليات املتحدة على اأنها 

ملاذا  البع�ص:  يت�ساءل  قد  املثال  �سبيل  فعلى  املتحول.  العن�سر  متثل 

انتهج  بينما  الإ�سالمية  التعامل مع احلركات  بو�ص  دبليو  اأوقف جورج 

اأوباما �سيا�سة التقارب مع تلك اجلماعات؟ اإن التحليالت القائمة على 

امل�سالح جتد يف اأغلب الأحيان �سعوبة يف تربير انتهاج كل رئي�ص اأمريكي 

ل�سيا�سة تتناق�ص مع ما كان يتبعه �سلفه يف خدمة نف�ص امل�سالح.

للجماعات  املتحدة  الوليات  عدائية  اأن  اآخرون  حمللون  يرى 

الإ�سالمية ذات طبيعة ثقافية. حيث يرى هوؤلء باأن الوليات املتحدة 

تبحث عن عدّو جديد بعد انتهاء احلرب الباردة واأنها قد وجدت �سالتها 

يف احلركة الإ�سالمية لت�سبح »البعبع التايل« الذي عليها مواجهته. على 

قول الدكتور اأحمد مو�سللي »لقد حلت احلركات الإ�سالمية ، ويف بع�ص 

.
)5(

الأحيان العامل الإ�سالمي والإ�سالم كله، حمل ال�سيوعية كعدٍوّ لدود«

)4( Graham E. Fuller and Ian O. Lesser، A Sense of Seige: The Geopolitics of Islam and the West، 

)Boulder، CO: Westview Press، 1995(، pg. 7.

املطابع  جني�سفيل،  الإ�سالميني«  حيال  وال�سيا�سة  املتحدة  للوليات  اخلارجية  »ال�سيا�سة  مو�سللي،  اأحمد   )5(

اجلامعية يف فلوريدا، 2008، �سفحة 1.
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اإن التربير الثقايف للعدائية، حيال احلركات الإ�سالمية، يكتنفه 

حيال  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  باأن  ينبئ  لأنه  ال�سعف،  من  الكثري 

التوجهات  اأو  احلركات  تلك  حّلت  اأينما  عدائية  تكون  الإ�سالموية 

الإ�سالمية. لكن يف الواقع هناك اختالفات كبرية يف �سيا�سة الوليات 

طيبة  بعالقات  حتتفظ  املتحدة  فالوليات  الإ�سالموية،  حيال  املتحدة 

مع حزب »العدالة والتنمية الإ�سالمي« يف املغرب وعالقات حميمة مع 

تركيا والتي �سهدت منذ انتخابات 1995م ح�سورا اإ�سالميًا ظاهرا يف 

مع  متينة  وعالقات  حتالفا  تقيم  املتحدة  الوليات  اأن  كما  حكوماتها. 

اململكة العربية ال�سعودية منذ قيامها يف عقد اخلم�سينيات من القرن 

قد �سدقوا يف وجود خمزون من  املحللني  اأولئك  اأن  الع�سرين. وحيث 

املتحدة  الوليات  يف  الفئات  من  الكثري  اأو�ساط  يف  لالإ�سالم  العداء 

ال�سيا�سة  يف  التغريات  كل  لتحليل  تكفي  ل  الثقافية  النظرة  تلك  فاإن 

الأمريكية.

حيال  الأمريكية،  ال�سيا�سة  يرون  الكّتاب  من  اأخرى  جمموعة 

بل  بالثقافة  ول  بامل�سالح  تتعلق  ل  اأنها  على  الإ�سالمية،  اجلماعات 

امل�سلمني،  الإخوان  ففي حالة   ،
)6(

نف�سها القرار  �سنع  لعملية  نتاج  هي 

مثال، يرى فيدينوب اأن حجب املعلومات وعدم تداولها بني املوؤ�س�سات 

احلكومية، واجلهل بالإ�سالم والإ�سالميني، واعتماد امل�سوؤولني املنتخبني 

)6(  Graham T. Allison and Philip Zelikow، Essence of Decision، )New York: Longman، 1999(.  

See also Richard Neustadt، Presidential Power and The Modern Presidents، .)New York: Free 

Press، 1991 ed(.
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حيال  ال�سيا�سات  يف  التفاوت  يحكم  ما  هو  امل�سلمني  الناخبني  على 

، هذا يعني اأنه اإذا توفرت للم�سوؤولني معلومات 
)7(

اجلماعات الإ�سالمية

الإ�سالمية  اجلماعات  حول  املزيد  معرفة  يف  رغبتهم  ب�سبب  وافية، 

نتوقع  فاإننا  املعلومات،  م�ساركة  �سيا�سة  تنتهج  اأن حكومتهم  ب�سبب  اأو 

�سيا�سة موحدة حيال احلركات الإ�سالمية.

لل�سيا�سات  وجّيدا  مفيدا  تف�سريا  النظرية  تلك  توفر  بينما 

الغربية، جتاه الإ�سالم ال�سيا�سي، فاإنها ل تفي بالغر�ص. ففي حني يعيق 

عدم توفر املعارف واملعلومات �سيا�سة الوليات املتحدة اخلارجية فاإن 

بالإ�سالم  جهال  اأكرث  فيها  ال�سيا�سة  ّناع  �سُ اأن  على  دامغة  اأدلة  هناك 

واملحلية.  الأخرى، اخلارجية  ال�سيا�سة  بالن�سبة لأوجه  عما هو حالهم 

اإن الإ�سالم هو �ساأن عاّم ويف بع�ص الأحيان اأمر مرعب، ولكنه لالأ�سف 

.
)8(

قد ل ميثل حالة خا�سة

)7( Lorenzo Vidino، The New Muslim Brotherhood in the West،« )New York: Columbia 

University Press، 2010(، pgs 103110-.

وقد تو�سل جرج�ص اإىل ثالثة عوامل حتكم �سيا�سة الوليات املتحدة حيال احلركات الإ�سالمية، اثنان منها ميكن 

امل�سالح؟  اأم �سراع  الثقافات  ال�سيا�سي: �سراع  والإ�سالم  »اأمريكا   ، فواز جرج�ص  كعوامل بريوقراطية.  ت�سنيفها 

)نيويورك: مطابع جامعة كمربدج ، 1999( �سفحة 228-227.

)8( يقول اأميل نخلة باأن وكالة املخابرات املركزية ومنذ ت�سعينيات القرن الع�سرين ظلت ت�سدر حتليالت دقيقة 

التنفيذية  بالهيئات  القرار  �سانعي  على  الدرا�سات  تلك  وتوزع   ، ال�سيا�سي  بالإ�سالم  تتعلق  احل�سا�سية  بالغة  لأمور 

والت�سريعية. اأميل نخلة، »انخراٌط �سروري: اإعادة اخرتاع عالقات اأمريكا بالعامل الإ�سالمي« )برن�ستون، نيوجري�سي: 

من�سورات جامعة برن�ستون، 2009(. وعلى نف�ص الن�سق تلقت جمموعة عمل تابعة لوزارة اخلارجية اإ�سادة من اأحد 

»اأمريكا   ، فواز جرج�ص  الإ�سالمية«.  واملتكامل لظاهرة اجلماعات  الدقيق  التحليلي  »فهمها  لـ  الدبلوما�سيني  كبار 

والإ�سالم ال�سيا�سي: �سراع الثقافات اأم �سراع امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة كمربدج ، 1999( �سفحة 89.
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للجماعات  احلقيقية«  »الطبيعة  حول  توافق  هناك  لي�ص  ثانيا، 

الإ�سالمية. فبينما انقطع احلديث حول الإ�سالم وحركاته اأثناء احلرب 

الباردة بني العمالقني فاإن انهيار الحتاد ال�سوفييتي وانت�سار احلركات 

الإ�سالمية واأفكارها خالل عقد الت�سعينيات من القرن الع�سرين اأطلق 

داخل  خا�ص  وب�سكل  احلكومية.  الأطر  وخارج  داخل  حمموما  جدًل 

موؤ�س�سات �سنع القرار، تتقوى تلك املنطلقات التحليلية حول اجلماعات 

 .
)9(

الإ�سالمية وتتبلور بف�سل بع�ص الثقافات البريوقراطية

من وجهة نظري، فاإنه على الرغم من افتقار الوليات املتحدة 

وجود  بجانب  الإ�سالمية  اجلماعات  جتاه  متجان�سة  ر�سمية  ل�سيا�سة 

اأمر  الأحيان( يف  الكثري من  ما يربره يف  )له  ال�سك  كثيفة  من  هالة 

تلك اجلماعات، فاإن هناك الكثري من التباين يف تلك ال�سيا�سات بني 

الإدارات الأمريكية. فحكومات جورج بو�ص وبيل كلينتون اتبعت �سيا�سة 

رد الفعل حيال اجلماعات الإ�سالمية حيث تتعامل مع كل حركة ح�سب 

التطورات على اأر�ص الواقع كما هو احلال يف اجلزائر. اأما اإدارة جورج 

دبليو بو�ص، وجزئيا ب�سبب هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب وبالنظر 

اإىل تركيبة جمل�ص الأمن القومي، فقد اتبعت �سيا�سة التباعد عن تلك 

احلركات، بل اإنها ق�ست على ذاك القدر من التعامل مع تلك احلركات 

)9( وعليه ، فاإن قراءة بديلة لنظرية ال�سيا�سات البريوقراطية �سوف تعك�ص باأنه بدل عن ذلك اأن اخليارات املتباينة 

للبريوقراطيات احلكومية تعمل يف اأغلب الأحيان يف ت�ساد مع بع�سها البع�ص مانعة بذلك ت�سكيل �سيا�سة متما�سكة. 

لال�ستدلل على ذلك يف حالة الإ�سالميني انظر جون مينتز ودوغال�ص فرح، على الرابط: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A128232004-Sep10.html.
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الذي كان �سائدا يف العهود ال�سابقة. اأما باراك اأوباما فقد بداأ �سيا�سة 

تقارب حذر مع تلك احلركات كما جاء يف خطابه بالقاهرة يف العام 

»اأكرب  باأن  بينتو  نظر  وجهة  الكاتب  يدعم  الف�سل  هذا  يف   .2009

احلكم  تت�سلم  عندما  حتدث  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  يف  التغيريات 

�سيا�ستها  ب�سياغة  يقوم  جديد  عمل  فريق  معها  جتلب  جديدة  اإدارة 

.
)10(

اخلارجية«

الإ�سرتاتيجية  ال�سفة  تتغري  ل  بينما  اأنه  ذلك  يعك�ص  نظريًا، 

امل�سالح  تلك  مع  التعاطي  بها  يتم  التي  الطريقة  فاإن  للم�سالح 

القواعد  حتكمهم  معهم  والعاملني  الروؤ�ساء  اإن  لآخر.  اآٍن  من  تختلف 

خالل  من  متار�ص  )التي  املحلي  العام  الراأي  وتوجهات  البريوقراطية 

الكوجنر�ص يف بع�ص الأحيان ومن خالل غريه من املوؤ�س�سات يف اأوقات 

اأخرى( ولكن تبقى لهم م�ساحة من احلرية لو�سع �سيا�ساتهم اخلا�سة. 

وعلى الرغم من عدم وجود تناق�ص يف ذلك فاإن هذا الف�سل ي�ستعر�ص 

الإ�سرتاتيجيات  تاأثري  كيفية  على  تركز  التي  الأخرى  الأعمال  بع�ص 

. اإن النت�سارات 
)11(

اخلا�سة بالرئي�ص على �سياغة �سيا�سات حكومته

التي حققها الإ�سالميون يف انتخابات م�سر وتون�ص وفوز حممد مر�سي 

برئا�سة م�سر يعك�ص اخليارات املتاحة اأمام الرئي�ص عندما يدرك باأن 

)10(  Maria de Ceu Pinto، Political Islam and the United States، )Reading، UK: Ithaca Press، 

1999(، pg. 37.

)11( انظر على �سبيل املثال: 

Peter Trubowitz، Politics and Strategy: Partisan Ambition and American Statecraft، )Princeton، 

NJ: Princeton University Press، 2012(.
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هناك ما يهدد امل�سالح الوطنية لبالده.

حلفاء الحرب الباردة

الإ�سالم  حول  املتحدة  للوليات  الأولية  املفاهيم  ت�سكلت  لقد 

ال�سيا�سي، خالل مرحلة ال�سراع بني القوتني العظميني اأثناء ما عرف 

باحلرب الباردة. فكال القوتني، الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفييتي، 

واإ�سعاف حلفاء  اكت�ساب حلفاء  اإىل  املرحلة  تلك  ت�سعيان خالل  كانتا 

القوة الأخرى. وقد كانت م�سر املعرتك الرئي�سي لتلك القوى مبنطقة 

الإخوان  جماعة  بني  تزاوج  حدث   1952 العام  ففي  الأو�سط.  ال�سرق 

امل�سلمني وحركة ال�سباط الأحرار، اأدت اإىل ثورة اأطاحت بحكم امللك 

فاروق واأنهت امللكية يف م�سر واأجلت الربيطانيني الذين كانوا يحتلون 

البالد. اعتلى جمال عبد النا�سر ال�سلطة يف م�سر، فبداأ الأمريكيون 

ا�ستم�سك  النا�سر  عبد  ولكن  ل�ستقطابه،  م�ساعيهما  وال�سوفييت 

مبواقفه ومبادئه اخلا�سة و�سعى لن�سر اأفكاره حول القومية العربية.

و�سيا�ساته،  النا�سر  عبد  لحتواء  املتحدة  الوليات  �سعت  بينما 

وتطويق الوجود ال�سوفييتي يف ال�سرق الأو�سط ،فاإنها بداأت يف حماولة 
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وا�ستقطاب  الإحلادية  واأفكارها  ال�سيوعية  ملحاربة  الدين  ل�ستخدام 

مع  لعالقاتها  تقويتها  فبجانب   .
)12(

جلانبها املنطقة  تلك  �سعوب 

النظام الإ�سالمي املتزمت يف اململكة العربية ال�سعودية بداأت احلكومة 

الأمريكية م�ساعيها لإقامة عالقة مع احلركات الإ�سالمية مثل جماعة 

الإخوان امل�سلمني.

احلكومة  من  م�سوؤولني  بني  ات�سالت  هناك  كانت  قد  اأنه  يبدو 

الأمريكية وقيادة الإخوان امل�سلمني يف م�سر، ولكن مل تتوفر اأدلة على 

مدى عمق تلك العالقة. لقد ك�سف م�سوؤولو وزارة اخلارجية يف م�سر 

معلومات وا�سعة حول العالقة مع جماعة الإخوان امل�سلمني. فعلى �سبيل 

الأمريكية  بال�سفارة  امل�سوؤولني  اأحد  من  مر�َسل  بخطاب  ورد  املثال، 

بالقاهرة اإىل وزارة اخلارجية يف وا�سنطن اقرتاح بدعوة اأحد اأع�ساء 

امل�سوؤول  هذا  اأورد  كما  املتحدة.  الوليات  موؤمتر يف  اجلماعة حل�سور 

باأن تكاليف تلك الزيارة �سوف تتحملها اجلماعة.كما طلب امل�سوؤول من 

روؤ�سائه يف الوليات املتحدة اأن يعاملوا هذا املدعو بحذر وعناية »جتنبا 

)12( لدرا�سة كيف اأثر الدين على الإ�سرتاتيجية الأمريكية اأثناء احلرب الباردة انظر

William Inboden III، Religion and American Foreign Policy، 19451960-: The Soul of 

Containment، )New York: Cambridge University Press، 2008( and Religion and the Cold 

War: A Global Perspective، Philip Muehlenbeck، ed، )Nashville، TN: Vanderbilt University 

Press، 2012(. Ian Johnson’s A Mosque in Munich: Nazis، the CIA، and the Rise of the Muslim 

Brotherhood in the West، )Boston، MA: Houghton Mifflin Harcourt، 2010( .

العام  للتاريخ  بالن�سبة  اأما  العربي.  العامل  الدين يف  ا�ستخدام  قيمة وحمددة حول حماولت  معلومات  التي حتوي 

لإ�سرتاتيجية الوليات املتحدة �سد جمال عبد النا�سر، انظر:

Salim Yaqoub، Containing Arab Nationalism: The Eisenhower Doctrine and the Middle East، 

)Chapel Hill، NC: University of North Carolina Press، 2006(.
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املحللني  اأحد  ل�سان  على  جاء  .كما 
)13(

الهام« العن�سر  هذا  مل�سايقة 

اأحد م�سوؤويل ال�سفارة الأمريكية  باأن اجتماعا قد عقد بني  امل�سريني 

وموؤ�س�ص جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�سر ح�سن البّنا لبحث امل�ساعي 

امل�سرتكة للق�ساء على ال�سيوعية »ولكن الختالف يف وجهات النظر بني 

.
)14(

الطرفني كان كبريا«

هكذا مل يكن بالإمكان توطيد العالقة بني الطرفني لأبعد مما 

و�سلت اإليه. لقد جتاهل اأحد الكتاب املخت�سني بتاريخ الإخوان امل�سلمني 

تتلقى دعما ماليا خارجيا من  اأن اجلماعة كانت  ما جرى تداوله من 

الربيطانيني، كما ا�ستبعد فكرة اأن يكون الإخوان امل�سلمون كانوا يعملون 

، ويف هذا ال�سدد 
)15(

مل�سلحة اأية قوى خارجية »وهذا ما ي�سعب اإثباته«

كتب مايلز كوبالند، اأحد عمالء ال�ستخبارات الأمريكية ال�سابقني، باأن 

حركة الإخوان امل�سلمني »قد مت اخرتاقها على م�ستوى قيادتها بوا�سطة 

)13( جيفر�سون كافري، ال�سفارة الأمريكية بالقاهرة اإىل وزارة اخلارجية، »حلقة درا�سية حول الثقافة الإ�سالمية 

و�سعيد رم�سان« 27 يوليو 1953م متاح اأون لين على املوقع:

 http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB78/propaganda%20103.pdf. 

وتظهر وثائق اأخرى لوزارة اخلارجية الأمريكية املزيد من املعرفة باملنظمة. انظر:

 Ziad Munson، »Islamic Mobilization: Islamic Social Movement Theory and the Muslim 

Brotherhood،« Sociological Quarterly، Vol. 42، No. 4 )2001(.

)14( خليل العناين: »هل التعاي�ص بني الإخوة الإ�سالمية واأمريكا ممكن؟« ، الروؤية العربية، املجلد 1، رقم 1 )ربيع 

.)2007

)15(  ريت�سارد بي ميت�سيل: »جمتمع الإخوان امل�سلمني« ، )نيويورك: مطابع جامعة اأك�سفورد(، �سفحة 182. تتمثل 

الفكرة الأ�سا�سية مليت�سل يف اأن �سهرة الإخوان امل�سلمني لي�ص م�سدرها الآليات اخلارجية احلقيقية اأو اخليالية، بل 

ب�سبب اأن املنظمة متثل تعبريا �سرعيا �سعبيا عن قطاعات وا�سعة من ال�سعب امل�سري.
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.
)16(

اأجهزة املخابرات الربيطانية والأمريكية والفرن�سية وال�سوفييتية«

بني  العالقة  تلك  يف  الأحداث  ت�سل�سل  حلقات  اأهم  من  واحدة 

جماعة الإخوان امل�سلمني، والدول الأجنبية تدور حول الزعيم الإخواين 

�سيد رم�سان )�سهر ح�سن البّنا ووالد املفكر الإ�سالمي الأوربي طارق 

رم�سان(. وح�سب رواية اإيان جون�سون التاريخية، فاإن وكالة املخابرات 

املركزية كانت ترى يف حركة الإخوان امل�سلمني خري مناه�ص لل�سيوعية 

وعملت على دعم مركز �سيد رم�سان يف قيادة اجلماعة وخا�سة فرع 

زمالء  مع  اأجريت  مقابالت  على  بناًء  اأوروبا.  يف  امل�سلمني  الإخوان 

وم�ساعدي امل�سوؤول بوكالة املخابرات املركزية بوب دريهر ، بالإ�سافة 

اإىل جمموعة من التقارير الواردة من وكالت ال�ستخبارات الأوربية، 

تو�سل جون�سون اإىل اأنه »با�ستثناء وثائق الدفع من قبل وكالة املخابرات 

املركزية ، فاإن كل املوؤ�سرات الأخرى ت�سري اإىل اأن دريهر وامكومليب قد 

ا�ستخدما و�سائل مالية و�سيا�سية لدعم رجل الإخوان امل�سلمني يف اأوروبا 

، وعندما بداأت ميادين احلرب الباردة 
)17(

، �سيد رم�سان، ورفع �ساأنه«

تنتقل �سرقا، واأدت نك�سة 1967 اإىل الع�سف بعبد النا�سر و�سطوته بداأت 

مبادرات الت�سال بني الوليات املتحدة وجماعة الإخوان امل�سلمني يف 

الرتاجع.

الطرفني  تعاونا بني  الباردة  التالية من احلرب  املرحلة  �سهدت 

)16( Miles Copeland، The Game of Nations، )New York: Simon and Schuster، 1969(، pg. 184.

)17(  Ian Johnson، A Mosque in Munich: Nazis، the CIA، and the Rise of the Muslim Brotherhood 

in the West، )Boston، MA: Houghton Mifflin Harcourt، 2010(، pg. 128.
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امل�سلمني  الإخوان  جماعة  م�سوؤول  فبح�سب  امل�سائل.  من  العديد  حول 

الوليات  طلبت  اإيران  يف  الرهائن  اأزمة  اأثناء  فاإنه  العريان  ع�سام 

التلم�ساين  عمر  امل�سلمني  لالإخوان  التايل  العام  املر�سد  من  املتحدة 

وافقت  وقد  الرهائن.  �سراح  لإطالق  اخلميني  اهلل  اآية  لدى  التدخل 

موافقة  وطلبت  الأمر  امل�ساعدة يف ذلك  اإن�سانية،  ولأ�سباب  اجلماعة، 

رف�ص  طهران  اإىل  التلم�ساين  ذهاب  عند  ولكن  ذلك.  على  ال�سادات 

.
)18(

اخلميني مقابلته

لقد دفع الغزو ال�سوفييتي لأفغان�ستان الوليات املتحدة لالندفاع 

فبينما  ال�سوفييتي.  الحتاد  ملحاربة  الإ�سالم  ا�ستخدام  نحو  ب�سدة 

املتحدة  الوليات  بني  العالقة  حول  اللغط  من  الكثري  هناك  كان 

والأفغان العرب فلي�ص هناك �سك يف اأن �سبكات وات�سالت وموؤ�س�سات 

و�سخ�سيات الإخوان امل�سلمني وا�سعة النت�سار قد اأدت دورا مركزيا يف 

. يف ما يبدو اأن 
)19(

العمليات التعبوية واللوج�ستية للجهاد يف اأفغان�ستان

التعبوية واللوج�ستية لدى الإخوان امل�سلمني  التباين بني القدرات  هذا 

وامتناع اجلماعة عن امل�ساركة ب�سكل مبا�سر يف احلرب يف اأفغان�ستان 

فبح�سب  املتحدة.  والوليات  بينها  النزاعات  من  بالكثري  نذيرا  كان 

مار�ص   1 احلياة   ، جديد؟«  من  هل   .... اجلديدة  الأمريكية  والإدارة  امل�سلمون  »الإخوان  العريان،  ع�سام   )18(

2009م.متاح اأون لين على املوقع:
http://islamtoday.net/bohooth/services/printart-19109032-.htm.

كما اأن تلك احلادثة مدونة، دون ا�ست�سهاد، يف: خليل العناين:  »هل التعاي�ص بني الإخوة الإ�سالمية واأمريكا ممكن؟«، 

الروؤية العربية، املجلد 1، رقم 1 )ربيع 2007(، �سفحة 12.

)19(  See Gilles Kepel، Jihad: The Trail of Militant Islam، )Cambridge: Belknap Press of Harvard 

University، 2002(، pg. 139.
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املحلل امل�سري خليل العناين »اأراد الأمريكيون اأن يدفع اأنور ال�سادات 

الوجود  ملحاربة  اأفغان�ستان  يف  احلرب  اأتون  اإىل  امل�سلمني  بالإخوان 

.
)20(

ال�سوفييتي ولكن اجلماعة مل تكن متحم�سة لذلك«

السياسة األمريكية حيال الحركة اإلسالمية بعد 
الحرب الباردة

والبحوث  املجادلت  انح�سرت  الباردة  احلرب  �سنوات  اأثناء 

والعنف  الدميقراطية  من  الإ�سالمويني  موقف  حول  تدور  كانت  التي 

بل مت جتاهل تلك املواقف على اأهميتها وتركزت كل اجلهود يف كيفية 

حتى  ال�سوفييتي،  الحتاد  ملحاربة  الإ�سالمية  اجلماعات  ا�ستخدام 

الحتاد  انهيار  بعد  الإ�سالمي  العامل  عّمت  التي  الأحداث  اأجربت 

ال�سوفييتي الوليات املتحدة على اللتفات لتلك الق�سايا وبحثها بجدية. 

وعلى الرغم من حماولة اإدارَتي جورج دبليو بو�ص وبيل كلينتون �سياغة 

اأثبتت  ال�سيا�سات  تلك  فاإن  الإ�سالمية  اجلماعات  موقف حمدد حيال 

عدم جدواها بل وتناق�سها. وعلى الرغم من م�سداقية تلك ال�سيا�سات 

من حيث اإ�سارتها باإحلاح اإىل اأن الوليات املتحدة ل ترى يف الإ�سالم 

باطن  فاإن  اإ�سالمية،  ولي�ست  دينية  ظاهرة  الإرهاب  واأن  لها  عدوا 

)20( خليل العناين: »هل التعاي�ص بني الإخوة الإ�سالمية واأمريكا ممكن؟« ، الروؤية العربية، املجلد 1، رقم 1 )ربيع 

2007(، �سفحة 12. اأ�سكر الدكتور العناين على تف�سله ب�سرح هذه النقطة. كذلك، يقدم بارغريت برهانا باأن بع�ص 

ن�سطاء الإخوان امل�سلمني قد ا�سرتكوا ب�سكل مبا�سر يف القتال. انظر

 Alison Pargeter، The Muslim Brotherhood: The Burden of Tradition، )London: Saqi، 2010(، pg. 

186- 193.
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القول ي�سري اإىل عدائية الوليات املتحدة لوجود اجلماعات الإ�سالمية 

ون�ساطها بال�سرق الأو�سط بعد انتهاء احلرب الباردة.

يف اليوم الذي تاَل انهيار الحتاد ال�سوفييتي �سوت اجلزائريون 

لالنتخابات  الأوىل  اجلولة  يف  لالإنقاذ  الإ�سالمية  اجلبهة  ملر�سحي 

اجلبهة  ح�سول  اإىل  الأوىل  النذر  واأ�سارت  اجلزائر،  يف  الربملانية 

نتائج  اإعالن  قبل  لالنتخابات.  الثانية  اجلولة  يف  مريحة  اأغلبية  على 

النتخابات، ويف 11 يناير 1992، قام اجلي�ص اجلزائري بالتدخل ملغيا 

لالإنقاذ  الإ�سالمية  اجلبهة  ب�سهرين مت حل  بعدها  النتخابات.  نتائج 

وزير  بيكر  علق جيم�ص  لقد  اأهلية.  مهاوي حرٍب  اإىل  البالد  وانزلقت 

»ب�سكل  قائال  الأحداث  تلك  على  احلني  ذلك  يف  الأمريكي  اخلارجية 

عام، عندما تدعم الدميقراطية يجب اأن تعلم جيدا ما �سوف تقدمه لك 

تلك الدميقراطية ... اإذا كانت �سوف تعطيك نظاما اإ�سالميا متطرفا 

اأح�س�سنا  لأننا  اجلزائر  يف  ذلك  نفعل  مل  معه.  تتعاي�ص  اأن  عليك  فاإّن 

باأن اآراء تلك اجلماعة الإ�سالمية املتطرفة تتناق�ص متاما مع ما نوؤمن 

به وما ن�سانده من مبادئ ، وت�سر مبا نعتربه م�سالح وطنية للوليات 

.
)21(

املتحدة الأمريكية«

على وجه العموم، فاإن التجربة اجلزائرية مل تكن �سوى حلقة يف 

�سل�سلة من الأحداث ال�سيا�سية، التي �سهدت تزايد احل�سور ال�سيا�سي 

)21( James A. Baker III،  »Looking Back on the Middle East،« The Middle East Quarterly، 

September 1994.  Cited in Jason Brownlee، Democracy Prevention: The Politics of the U.S.- 

Egyptian Alliance، )New York: Cambridge University Press، 2012 )forthcoming(.
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امل�سلمني  الإخوان  حركة  ظلت  الأردن،  ففي  الإ�سالمية.  للجماعات 

�سريكا فاعال ول�سنوات طويلة يف النظام ال�سيا�سي للمملكة. وقد ح�سلت 

اجلماعة على اأ�سوات كثرية يف انتخابات 1989م ومتّكنت من احل�سول 

جماعة  اأما   .1991 العام  يف  الوزراء  مبجل�ص  املنا�سب  من  عدد  على 

يف  الربملانية  النتخابات  يف  �ساركت  فقد  م�سر  يف  امل�سلمني  الإخوان 

الأعوام 1984 و 1987 وا�سرتكت مع اأحزاب اأخرى يف مقاطعة انتخابات 

1990. ومن ناحية اأخرى، بداأت جماعات اإ�سالمية جديدة يف الظهور 

لأول مرة يف  الرتكي  الرفاه  �سارك حزب  ال�سيا�سي. فقد  امل�سرح  على 

النتخابات البلدية للعام 1989م ومتكن من الفوز بـ 62 مقعدًا بالربملان 

يف خريف 1991. اأما حزب اهلل اللبناين فقد بداأ ن�ساطه ال�سيا�سي يف 

النتخابات الربملانية التي جرت يف �سيف/خريف 1992.

احلكومة  بداأت  بو�ص  دبليو  جورج  الرئي�ص  عهد  اأواخر  يف 

ال�سيا�سة  �سمن  الإ�سالميني؛  مع  التعاطي  كيفية  بحث  يف  الأمريكية 

اأ�سهر من انقالب اجلزائر ويف  للوليات املتحدة. بعد �ستة  اخلارجية 

الذي  جرييجيان-  اإدوارد  األقى   1992 يونيو)حزيران(  من  الثاين 

ُعني لحقا م�ساعدا لوزير اخلارجية ل�سوؤون  ال�سرق الأدنى، كما عمل 

واإ�سرائيل   )1991-1988( �سوريا  من  بكل  املتحدة  للوليات  �سفريا 

)1993( - خطابا �سافيا حول ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط 
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ذكر  حيث  وا�سنطن،  يف  املوؤمترات  قاعات  كربى  هاو�ص،  مبريديان 

ال�سيد جرييجيان باأنه »�سمن الهتمام املتزايد بالبحث عن عدو جديد 

فاإننا �سوف نبداأ يف تعريف الإ�سالم على اأنه »العدو القادم« الذي على 

الوليات املتحدة مواجهته. وبحكم م�سوؤوليتي عن �سوؤون  ال�سرق الأدنى 

بوزارة اخلارجية فاإنني اعتقد باأن على الوليات املتحدة الإعالن عن 

تقييمها للقوى الفاعلة بال�سرق الأو�سط وموقفها حيال الدول الإ�سالمية 

 .
)22(

ب�سكل عام«

يف �سياق كلمته، والتي اأ�سماها روبرت �ساتلوف »الإطار الأ�سا�سي 

حاول  والإ�سالموية«،  الإ�سالم  حول  الر�سمية  الأمريكية  للوثائق 

املتحدة  الوليات  اأن  فكرة  من  م�ستمعيه  جمهور  يحرر  اأن  جرييجيان 

اأ�سار  الوقت  ذات  ويف   ،
)23(

التايل الإ�سالم عدوها  اعتبار  على  عازمة 

جرييجيان بطريقة لبقة اإىل عداء وا�سنطن للحركات الإ�سالمية وهو 

ي�ستح�سر يف ذهنه �سبح النقالب على الدميقراطية يف اجلزائر قائال 

اأولئك الذين ي�ستخدمون العملية الدميقراطية  اأن نحرت�ص من  »يجب 

للو�سول اإىل ال�سلطة ثم النقالب على الدميقراطية وهدمها للمحافظة 

على �سلطتهم و�سطوتهم ال�سيا�سية. اإننا نوؤمن مببداأ �سخ�ص واحد �سوت 

. وعلى 
)24(

واحد ول نوؤمن مببداأ »�سخ�ص واحد �سوت واحد مرة واحدة«

)22( Edward P. Djerejian with William Martin، Danger and Opportunity: An American 

Ambassador’s Journey Through the Middle East، )New York: Threshold Editions، 2008(، pg. 

19.

)23( Robert Satloff،  »U.S. Policy Towards Islamism: A Theoretical and Operational 

Overview،«Council on Foreign Relations، 2000، pg. 6.

ولي�ص  اجلي�ص  فاإن  اجلزائرية  للحالة  بالن�سبة  اأنه  الأوىل،  جرييجيان.  روؤية  حول  هامتان  نقطتان  هناك   )24(
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العموم مل يو�سح جرييجيان لنا كيف ت�سنع مثل تلك الأحكام كما مل 

يذكر اأية اأمثلة لأطراف ت�ستويف معايريه واأخرى ل ت�ستويف تلك املعايري.

»الت�سخيم«  اإ�سرتاتيجية  على  كلينتون  اإدارة  تركيز  اإن 

اإليها  اأ�سارت  التي  املع�سلة  جوانب  من  الكثري  عالج  قد  الدميقراطي 

الظاهري  الرتكيز  فاإن  العملي  امل�ستوى  فعلى   ،
)25(

اأحاديث جرييجيان

فكما  الإ�سالميني.  م�ساألة  اعرت�سته  قد  الدميقراطية  تطوير  على 

يف  فاإنه  ليك  انطوين  القومي  الأمن  ل�سوؤون   كلينتون  م�ست�سار  اأو�سح 

تلك احلالت فاإن الدميقراطية �سوف تفقد الكثري. ففي حديثه مبعهد 

وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق الأدنى يف مايو 1994م قال ليك اإّن ما اأدى 

لتغطية  »الدين  ا�ستخدامهم  هو  املتطرفني«  »الإ�سالميني  اعتزال  اإىل 

، وهكذا  
)26(

نواياهم احلقيقية ... ال�سعي املك�سوف لل�سلطة ال�سيا�سية«

التي  هي  العنف(  ا�ستخدام  )مثل  الطريقة  لي�ست  اأنه  اإىل  ليك  ي�سري 

الإ�سالميني هو امل�سوؤول )بتواطوؤ اإن مل يكن ت�سجيع غربي( عن اإلغاء الدميقراطية. ثانيا، ميكن اأن تكون هناك حالة 

عك�سية بحيث يكون الإ�سالميون يف ال�سلطة ثم يلغون نتائج النتخابات ل�سمان بقائهم بال�سلطة. الو�سف الأمثل لتلك 

احلالة يف الأو�ساط ال�سرق اأو�سطية هي »رجل واحد، �سوت واحد، اأبدا« 

Edward P. Djerejian،  »The US and the Middle East in a Changing World،« U.S. Department of 

State Dispatch، June 8، 1992.

 متاح على املوقع:

 http://www.disam.dsca.mil/pubs/Vol%2014_4/Djerejian.pdf.

 للمزيد من القراءة املو�سوعية يف حديث اإدوارد جريجيان حول الإ�سالميني، انظر: فواز جرج�ص ،  »اأمريكا والإ�سالم 

ال�سيا�سي: �سراع الثقافات اأم �سراع امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة كمربدج ، 1999(، �سفحات 85-83.

)25(  Anthony Lake،  »From Containment to Enlargement،« Remarks at the Johns Hopkins 

School for Advanced International Studies، September 21، 1993.  Available online at: http://

www.disam.dsca.mil/pubs/Vol%2016_2/Lake.pdf.  See also Bill Clinton،  »Remarks at the 48th
 

Session of the United Nations General Assembly in New York،« September 27، 1993.  Available 

online at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=47119#axzz1yFOwWQgs.

)26( Anthony Lake،  »Remarks at the Washington Institute’s Soref Symposium،« May 17، 1994.  
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هو  بل  اإرهابية،  جماعة  هي  املعينة  الإ�سالمية  اجلماعة  اأن  حتدد 

 وهذا يعني اأن اأمام تلك 
)27(

ا�ستخدام الدين لتحقيق اأهداف �سيا�سية.

اجلماعات الإ�سالمية خياران لنيل ر�سا وا�سنطن: نفي كونها حركات 

.
)28(

اإ�سالمية اأو النكفاء ال�سيا�سي والركون اإىل الت�سوف وال�ستكانة

فاإن  املبهمة  للعدائية  خالفا  فاإنه  اأعاله  املخطط  يو�سح  كما 

قد  املدة  تلك  خالل  الإ�سالمية  اجلماعات  حول  وا�سنطن  ت�سريحات 

عدم  وراء  رئي�سيان  عامالن  فهناك  والتناق�ص.  بالعمومية  متيزت 

حول  وا�سحة  ر�سمية  بيانات  اإ�سدار  على  الأمريكية  احلكومة  قدرة 

الإ�سالمية، مبا  كل اجلماعات  باأن  املبداأ جند  الإ�سالموية. من حيث 

امل�سلمني،  الإخوان  حركة  اإىل  الفكرية  بجذورها  تعود  التي  تلك  فيها 

وب�سبب   ،
)29(

بلدانها ال�سائدة يف  الوطنية  بالأحوال  عميق  ب�سكل  تتاأثر 

ذلك فاإن و�سع �سيا�سة واحدة للتعامل مع تلك احلركات ل ميكنه تغطية 

التباينات بني خمتلف املنظمات الإ�سالمية.

واأعمال  �سيا�سات  يف  انعك�ست  قد  الوطني  العن�سر  �سيادة  اإن 

)27(  The formulation comes from Robert Satloff،  »Islamism seen from Washington،« in The 

Islamism Debate، Martin Kramer، ed. )Tel Aviv: Moshe Dayan Center for Middle Eastern and 

African Studies، 1997(، pg. 106.

)28(  كما و�سفها جرج�ص: »اإجمال، ينظر خرباء ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية اإىل الإ�سالميني اجليدين على 

اأنهم هم الذين يعملون بعيدا عن ال�سيا�سة« ، يف فواز جرج�ص ، »اأمريكا والإ�سالم ال�سيا�سي: �سراع الثقافات اأم 

�سراع امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة كمربدج ، 1999(، �سفحة 4.

)29( Robert S. Leiken and Steven Brooke،  »The Moderate Muslim Brotherhood،« Foreign 

Affairs، March/April 2007.  Available online at: http://www.foreignaffairs.com/articles/62453/

robert-s-leiken-and-steven-brooke/the-moderate-muslim-brotherhood.
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احلكومة الأمريكية، فقطاع اخلدمة اخلارجية التابع لوزارة اخلارجية، 

للم�سالح  وفقا  تنظيمها  يتم  ال�ستخبارية،  املوؤ�س�سات  من  والعديد 

الأمريكية  واحلكومة   ، الوطنية  الق�سايا  من  العديد  وهناك  الوطنية. 

تويل القليل من الهتمام للق�سايا التي جتري خارج حدودها القومية، 

مثل الإ�سالم ال�سيا�سي، مما مل تكن له اأهمية يف بداية ت�سعينيات القرن 

، وقد اأ�سبح لتلك امل�سائل بع�ص الأهمية ل�سطرار املحليني 
)30(

الع�سرين

�سيا�ساتهم.  �سمن  املحلية  احلكومات  ق�سايا  لإدراج  القرار  ّناع  و�سُ

املغرب  من  كل  يف  الإ�سالمية  اجلماعات  تعترب  املثال  �سبيل  فعلى 

والأردن منظمات قانونية ت�سارك يف العملية ال�سيا�سية بينما تعترب تلك 

اجلماعات يف م�سر )تاريخيا( وحاليا يف �سوريا منظمات غري قانونية. 

وبناًء عليه فاإن منح ال�سرعية لأية منظمة ، مثال من خالل الإعالن عن 

 .
)31(

ذلك اأمام املالأ ، قد يختلف مردوده يف القاهرة عما هو يف عمان

�سيا�سية  �سياغة  مينع  ما  فقط  لي�ص  البريوقراطية  الهياكل  اإن 

ر�سمية بل هي ما مينع اأي�سا التوا�سل من خالل الوحدات. اإن امل�ساركني 

يف احلوار حول �سيا�سات الوليات املتحدة حيال احلركات الإ�سالمية 

)30( Robert Satloff،  »U.S. Policy Towards Islamism: A Theoretical and Operational 

Overview،«Council on Foreign Relations، 2000.

اأقامت  2004م  العام  يف  فقط  باأنه  املركزية  املخابرات  بوكالة  ال�سابق  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حملل  نخلة  اأميل  يقول 

الوكالة وحدة تخت�ص بالعامل الإ�سالمي لإعداد الدرا�سات حول تاريخ الإ�سالم وال�سيا�سة واملجتمع ولي�ص على اأ�سا�ص 

اأمريكا بالعامل الإ�سالمي« )برن�ستون،  اإعادة اخرتاع عالقات  كل دولة على حدا. اميل نخلة،  »انخراٌط �سروري: 

نيوجري�سي: من�سورات جامعة برن�ستون، 2009(، �سفحات 68-66.

)31( Jeremy Sharp،  »U.S. Democracy Promotion in the Middle East: The Islamist 

Dilemma،«Congressional Research Service، June 15، 2006.
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املداولت  تلك  ي�سفون  الع�سرين  القرن  من  الت�سعينيات  عقد  خالل 

 .
)32(

باأنها »ممزقة وغري منظمة وعقيمة«

من املهم مالحظة اأنه على الرغم من عدم توفر �سيا�سة ر�سمية 

حول اجلماعات الإ�سالمية فقد كانت هناك، خالل حقبة الت�سعينيات 

من القرن الع�سرين، ات�سالت ر�سمية، واإن كانت على م�ستويات دنيا، 

بني م�سوؤولني من احلكومة الأمريكية وبع�ص من قيادات جماعة الإخوان 

امل�سلمني. فت�سري العديد من امل�سادر اإىل اأن احلكومة الأمريكية متمثلة 

مع  حوارا  بداأت  قد  املركزية  املخابرات  ووكالة  اخلارجية  وزارة  يف 

من  الت�سعينيات  منت�سف  خالل  امل�سرية  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

من  العديد  مع  اأجريت  التي  »املقابالت  �سوء  وعلى  الع�سرين.  القرن 

ووكالة  اخلارجية  بوزارة  واأخرى  الأبي�ص  بالبيت  بع�سها  امل�ساركني، 

املخابرات املركزية«. يقول �ستيف كول: باأن ال�سفارة الأمريكية بالقاهرة 

»قد كانت على ات�سال حذر« بجماعة الإخوان امل�سلمني ولكن »احلوار 

.
)33(

بينهم مل يذهب اإىل اآفاق بعيدة«

يوؤكد جرج�ص باأن تلك الت�سالت كانت جزءًا من حماولة جتريبية 

)32( Steve Coll، Ghost Wars: The Secret History of the CIA، Afghanistan، and Bin Laden، From 

the Soviet Invasion to September 10، 2011، )New York: Penguin Press، 2004(، pg. 259.

)33(  Steve Coll، Ghost Wars: The Secret History of the CIA، Afghanistan، and Bin Laden، From 

the Soviet Invasion to September 10، 2011، )New York: Penguin Press، 2004(، pgs. 605 )n3( 

and 259، respectively.  The contacts are also discussed، briefly، in Emile Nakhleh، A Necessary 

Engagement: Reinventing America’s Relations with the Muslim World، )Princeton، NJ: 

Princeton University Press، 2009(، pg. 34 and Edward P. Djerejian with William Martin، 

Danger and Opportunity: An American Ambassador’s Journey Through the Middle East، 

)New York: Threshold Editions، 2008(، pg. 50.



44

لتقييم جتربة ما بعد مبارك يف م�سر ولكنها انقطعت ب�سبب اعتقاد 

امل�سوؤولني الأمريكيني باأن ا�ستمرارهم يف اإجراء تلك الت�سالت �سوف 

اأحد الركائز الرئي�سة لالإ�سرتاتيجية  ي�سعف نظام مبارك الذي ميثل 

، يتفق املفكر الإ�سالمي الفرن�سي جيلز كيبيل 
)34(

الأمريكية يف املنطقة

، ولقد ا�ست�ساط الرئي�ص امل�سري ح�سني مبارك غ�سبا 
)35(

مع هذا الراأي

لدى معرفته بتلك الت�سالت التي جتريها الوليات املتحدة مع جماعة 

الإخوان امل�سلمني. حيث عرب عن ذلك يف حوار اأجرته معه ال�سحفية 

الأمريكية ماري اآن ويفر قائاًل: »اإن حكومتكم جتري ات�سالت بهوؤلء 

الإرهابيني من الإخوان امل�سلمني. حيث جتري تلك اللقاءات يف �سرية 

تامة وبدون معرفتنا. تعتقدون اأن باإمكانكم معاجلة اأخطائكم يف اإيران 

حيث مل تكونوا على ات�سال باآية اهلل اخلميني وجماعته املتع�سبة قبل 

ناحيتهم،  الأمريكيون،من  امل�سوؤولون   .
)36(

ال�سلطة« على  ا�ستيالئهم 

العن�سر  لهم  بالن�سبة  ميثل  وهو  اإ�سعافه  اأو  مبارك  عزل  من  وخوفا 

مثل  اإجراء  عن  عادوا  ما  �سرعان  الأو�سط،  ال�سرق  مبنطقة  الرئي�سي 

)34(  فواز جرج�ص ، اأمريكا والإ�سالم ال�سيا�سي: �سراع الثقافات اأم �سراع امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة 

اإىل  اأن تلك الجتماعات قد كانت تهدف  اإىل  109. ت�سري م�سادر عبدو   ،178-177 1999(، �سفحات   ، كمربدج 

عزل املتطرفني داخل احلركة الإ�سالمية، ب�سكل خا�ص ذات الف�سيل من اجلماعة الإ�سالمية الذي ميار�ص العمليات 

الإرهابية �سد ال�سياح وكل من يختلف معهم.

 Geneive Abdo، No God But God: Egypt and the Triumph of Islam، )New York: Oxford 

University Press، 2000(،

 ال�سفحات 76-75.

)35(  See Gilles Kepel، Jihad: The Trail of Militant Islam، )Cambridge: Belknap Press of Harvard 

University، 2002(، pg. 366.

)36(  Mary Anne Weaver، A Portrait of Egypt: A Journey through the World of Militant Islam، 

)New York: Farrar، Straus، and Giroux، 1999(، pg. 165.
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.
)37(

تلك الت�سالت واحلوارات مع اجلماعات الإ�سالمية

الجماعات اإلسالمية من منظور إدارة بوش

من  ع�سر  احلادي  لهجمات  املبا�سرة  النتائج  من  واحدة  اإن 

الإ�سالمية  اجلماعات  بني  واحلوار  الت�سال  بند  اإزالة  هو  �سبتمرب، 

من  الرغم  فعلى  الأمريكية.  الإدارة  اأجندة  من  الأمريكية  واحلكومة 

قيام الإخوان )بجانب العديد من اجلماعات الإ�سالمية مبا فيها حركة 

حما�ص( ب�سجب واإدانة تلك الهجمات فاإن الأجواء ظلت ملبدة بغيوم 

اإ�سارات غام�سة حول دور  ير�سلون  الأمريكيون  امل�سوؤولون  وبداأ  ال�سك 

اأ�سهر من الهجمات  املثال، وبعد ثالثة  الإخوان امل�سلمني. فعلى �سبيل 

اأعلن نائب الرئي�ص ت�سيني )عن طريق اخلطاأ( اأن لالإخوان امل�سلمني 

، وبينما 
دورا يف اغتيال الرئي�ص امل�سري اأنور ال�سادات يف عام 1981)38(

اأدانت منظمات الإخوان امل�سلمني الغزو الأمريكي لأفغان�ستان تذمرت 

اجلماعة من نعت منظماتها بالإرهاب وت�سنيف اأع�سائها كمجاهدين.

يف  للعراق  الأمريكي  الغزو  على  وردا  املخاوف،  تلك  برغم 

الوليات  مع  تعاملها  الإ�سالمية  املنظمات  غالبية  اأوقفت   2003 العام 

بالقاهرة  وجوده  خالل  التقى  اأنه  2001م   اإىل   1997 من  م�سر  يف  اأمريكا  �سفري  كورتزر،  دانيال  اأعلن   )37(

»�سخ�سيات اإ�سالمية متعددة ذات �سلة وثيقة بجماعة الإخوان امل�سلمني وذلك خارج مبنى ال�سفارة ولكنه مل يلتق 

اأي م�سوؤول باجلماعة«. منال لطفي، »الإخوان امل�سلمون واأمريكا« ، اجلزء الأوىل ، ال�سرق الأو�سط 12 مار�ص 2007م. 

.http://www.asharq-e.com/news.asp?id=8286:متاح اأون لين على املوقع

)38( Richard B. Cheney، interview with Jim Angle، Fox News، December 11، 2001. Available 

online at http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=85609#axzz1yZIEhJQ3.
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والأردن  املغرب  مثل  دول  يف  حتى  اأنه،  النتيجة  وكانت   ،
)39(

املتحدة

الإ�سالمية  الأحزاب  بني  متبادلة  تاريخية  عالقات  هناك  كانت  حيث 

لها  �سلة  كل  قطعت  احلركات  تلك  جممل  فاإن   ، املتحدة  والوليات 

خطاب  يف  ورد  فقد   ،
)40(

بو�ص الرئي�ص  حكم  طوال  املتحدة  بالوليات 

مر�سل يف نوفمرب 2009 من ال�سفارة الأمريكية يف عمان هذه املالحظة 

»لقد بداأت ال�سفارة هنا التحرك بهدوء وحذر لإعادة ات�سالها بجماعة 

الإخوان امل�سلمني وحزب جبهة العمل الإ�سالمي وا�ستعادة العالقة معها 

.
)41(

والتي فرتت بعد اأحداث �سبتمرب 2001«

اأية  ل�ستعادة  الراف�سة  �سيا�ساتها  يف  بو�ص  اإدارة  ا�ستمرت  لقد 

عالقة بالكتل الإ�سالمية، حتى بعد اإعالنها امل�ستمر لأجندة الدفاع عن 

مناداة  قمة  ويف  املثال،  �سبيل  فعلى  العامل.  ودعمها يف  الدميقراطية، 

غونداليزا  خارجيته  وزيرة  �سافرت  وعندما  بالدميقراطية،  بو�ص 

اإ�سالحات دميقراطية  اإجراء  اأهمية  للحديث عن  القاهرة  اإىل  راي�ص 

لبالدها  اأية �سلة  اأنكرت  فاإنها  ب�سكل خا�ص  العربي وم�سر  العامل  يف 

)39( منال لطفي، »الإخوان امل�سلمون واأمريكا« ، اجلزء الأول ، ال�سرق الأو�سط 12 مار�ص 2007م. متاح اأون لين 

على املوقع:

http://www.asharq-e.com/news.asp?id=8286.

)40( يوجد دليل على اأن هناك خالفًا داخل الإدارة حول هذه الق�سية. انظر:

See John Mintz and Douglas Farah،  »In Search of Friends Among the Foes،« The Washington 

Post، September 11، 2004.  

متاح اأون لين على املوقع:

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A128232004-Sep10.html.

)41( »Jordan: Political Engagement Furthers Cairo Speech Goals،« 09AMMAN2516، November 

18، 2009.  Accessed via wikileaks، available online at: 

http://wikileaks.org/cable/200909/11/AMMAN2516.html.
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احلا�سرين  اأحد  �سوؤال  على  رّدها  ويف  امل�سلمني.  الإخوان  بجماعة 

اأجابت وزيرة اخلارجية: »مل تكن لنا عالقة بجماعة الإخوان امل�سلمني 

)الذي  امل�سري  القانون  على  ردها  يف  ا�ستندت  وقد   .
)42(

تكون« ولن 

يعترب جماعة الإخوان امل�سلمني منظمة غري �سرعية( وقالت »اإن مل�سر 

.
)43(

قوانينها وتخ�سع حلكم القانون، واأنا اأحرتم ذلك«

حتاول  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  كانت  الآخر،  اجلانب  على 

»اإعادة  اأ�سموها  مبادرة  خالل  من  بو�ص  اإدارة  مع  حوارها  ا�ستئناف 

، وكان هناك هدفان لتلك املبادرة: 
)44(

تعريف الغرب بالإخوان امل�سلمني«

اأول، رغبة اجلماعة يف حث اإدارة بو�ص )وكافة الأمم الأوروبية( على 

املدنية  احلقوق  على  التعدي  عن  احلديث  يف  و�سوحا  اأكرث  يكونوا  اأن 

التي متار�سها حكومة مبارك �سد اجلماعة بنف�ص الطريقة التي تتناول 

بها تلك الدول الغربية ق�سايا العتداء على حقوق وحريات املنظمات 

اأن يتم ت�سنيفهم  اأع�ساء اجلماعة من  العلمانية. ثانيا، تخوف بع�ص 

)42(Joshua Stacher، “An Interpretation of Rice’s Policy Speech at AUC،” Arabist Blog، June 20، 

2005. 

متاح اأون لين على املوقع:

http://www.arabist.net/blog/200520/6//an-interpretation-of-rices-policy-speech-at-auc.

html.

 يبدو اأن هناك عالقة �سعيفة بني الإخوان امل�سلمني والوليات املتحدة وا�ستمر هذا امل�ستوى من العالقة طوال عهد 

الرئي�ص بو�ص ولكن بدرجة اأقل مما هي عليه خالل عهدي كلينتون واأوباما.

)43(  Ken Silverstein، »Parties of God: The Bush Doctrine and the Rise of Islamic 

Democracy«Harpers، March 2007.  Available online at http://www.harpers.org/

archive/20070081425/03/

)44(  Shadi Hamid، »The Rise of the Islamists،« Foreign Affairs، May/June 2011. Available online 

at http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/201105//Rise-of-the-Islamists_May-

June20111.pdf.
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.
)45(

كمنظمة اإرهابية

خالل امل�ساعي التي قامت بها جماعة الإخوان امل�سلمني، لتح�سني 

�سورتها اأمام العامل، دبج م�سوؤول اجلماعة خريت ال�ساطر مقال على 

ا�ستخدم  تخافونا«،  »ل  عنوان  حتت  »الغارديان«  ب�سحفية  م�سوؤوليته 

ال�ساطر ذلك العمود ال�سحفي للدفاع عن دميقراطية اجلماعة قائال 

�سيطرة  باأن  »توؤمن  امل�سلمني  الإخوان  اإن جماعة  الغرب:  جلمهوره يف 

احلزب  ذلك  اأكان  ال�سيا�سية،  احلياة  على  جماعة  اأو  واحد  حزب 

النتيجة  لأن  مرغوبا:  اأمرًا  لي�ص  امل�سلمني،  الإخوان  حزب  اأو  احلاكم 

الوحيدة لهذا الحتكار لل�سلطة هو عزل غالبية ال�سعب عن امل�ساركة يف 

اإ�سرتاتيجية اجلماعة يتمثل يف عمل موقع  اآخر من  . جزء 
)46(

احلكم«

املعلومات  لن�سر   www.ikhwanweb.com:الإجنليزية باللغة  للجماعة 

حول اجلماعة والتقارب مع الباحثني الغربيني.

لقد انك�سفت النوايا احلقيقية لتلك اجلهود، حول اإر�ساء دعائم 

النتخابات  يف  »حما�ص«  حركة  بفوز  العربي،  العامل  يف  الدميقراطية 

الت�سريعية الفل�سطينية يف العام 2006. لقد كانت انتخابات نزيهة وحرة 

مبعنى الكلمة ، بل جاء وقت، وح�سب اأحد امل�سوؤولني بوزارة اخلارجية 

الأمريكية، اأن خَطر للوليات املتحدة ال�سماح لتلك النتخابات بال�سري 

)45( ت�سبه املبادرة اإىل حد كبري الأداء املتميز للجماعة خالل النتخابات الربملانية يف العام  2005م حيث فازت 

اجلماعة بـ 88 مقعدًا.

)46( Khairat el-Shatir، »No Need to Be Afraid of Us،« The Guardian، November 22، 2005.  

Available online at http://www.guardian.co.uk/world/2005/nov/23/comment.mainsection.  
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ب�سكل طبيعي ملعرفة الكيفية التي �سوف تت�سرف بها حركة حما�ص حال 

�سيا�سة  املتحدة  الوليات  اتبعت  بنتيجتها. ولكن بدل عن ذلك  فوزها 

اأقنعت اجلميع يف ال�سرق الأو�سط باأن ادعاءها الدفاع عن الدميقراطية 

املتحدة  الوليات  عملت  لقد  القدمية.  �سيا�ساتها  نف�ص  خلفه  يخفي 

والأردن، على دعم رجلها  العربية، م�سر  الدول  مبعونة حليفاتها من 

القوي حممد دحالن وت�سجيعه لل�سدام مع حما�ص وحكومتها املنتخبة 

لتقوي�ص دعائم حكمها. ولكن رد اهلل كيدهم يف نحرهم حيث متكنت 

وواأدها يف  اتخاذ خطوة احرتازية مبهاجمة قوات دحالن  حما�ص من 

، هكذا، فمهما كانت الت�سريحات والدعاءات ال�سادرة عن 
)47(

مهدها

تعك�ص  اجلزائرية  الإنقاذ  وجبهة  حما�ص  مع  جتربتهم  فاإن  وا�سنطن، 

بدعوى  الدميقراطية  لتحطيم  ي�سعون  الأمريكية  ال�سيا�سة  ّناع  �سُ اأن 

املحافظة عليها.

للق�ساء  العرب  حلفائها  مبعية  بو�ص  اإدارة  �سعت  بينما  اإجمال، 

على حما�ص وزعزعة حكمها، فاإنها كانت تعمل على ت�سجيع جماعات 

حيال  خا�سة  ال�سيا�سات  تلك  و�سوريا.  العراق  يف  امل�سلمني  الإخوان 

تكن  مل  املتحدة  الوليات  اأن  يعك�ص  �سوريا  يف  الإ�سالمية  اجلماعات 

اإذا كان ذلك يخدم م�ساحلها  التعامل مع تلك اجلماعات  متانع من 

الإ�سرتاتيجية العري�سة. ويف هذا ال�سدد وجدت اجلماعات الإ�سالمية 

دم�سق  يف  اإيران  حلفاء  على  ال�سغط  من  مكنها  الذي  الدعم  ال�سنية 

)47( This account is taken from David Rose، »The Gaza Bombshell،« Vanity Fair، April 2008.  

Available online at http://www.vanityfair.com/politics/features/gaza200804./04/.
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وبغداد.

فبينما كانت �سوريا تتجنب �سمها ملا اأ�سماه الرئي�ص بو�ص »حمور 

فاإن  2002م  يناير   29 يف  األقاه  الذي  الحتاد  حالة  خطاب  يف  ال�سر«، 

يف  للتمرد  ودعمه  اإيران  عليها  املغ�سوب  مع  ال�سوري  النظام  حتالف 

العراق وا�ستمرار م�ساندته لأعداء اإ�سرائيل حما�ص وحزب اهلل كل ذلك 

و�سع دم�سق حتت املنظار الأمريكي. 

بع�ص  باأن  تاميز«  »نيويورك  اأظهرت �سحيفة   2006 اأواخر  ففي 

اأع�ساء اإدارة بو�ص قد بحثوا خيارات الإطاحة بب�سار الأ�سد مبا يف ذلك 

»ال�ستماع  اإىل وجهة نظر )جماعة الإخوان امل�سلمني(« يف هذا ال�سدد 

واللتقاء بجبهة اخلال�ص الوطني، اللواء الذي ين�سوي حتته الإخوان 

امل�سلمون واأطراف املعار�سة ال�سورية الأخرى. بينما قام اأع�ساء اآخرون 

يف اإدارة بو�ص بال�سفر اإىل �سوريا للقاء نا�سطني »مقربني من الإخوان 

يف  الكبائر  من  يعترب  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  )النتماء  امل�سلمني« 

، بعد 
)48(

�سوريا ، حيث ظلت اجلماعة تعمل حتت الأر�ص ب�سكل كامل(

املتقاعد  املركزية  املخابرات  وكالة  �سابط  كتب  الزيارة  تلك  من  عام 

ال�سيا�سي واملايل )اإىل  الدعم  »الأمريكيني يقدمون  اأن  �سيمور هري�ص 

باأداء  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوم  الوطني(. حيث  جبهة اخلال�ص 

 .
)49(

الدعم املايل باإيعاز من الوليات املتحدة«

)48( Farah Stockman، »U.S. Building Ties with Assad Opponents in Syria،« The New York 

Times، November 26، 2006.

)49( Seymour Hersh، »The Redirection: Is the Administration’s New Policy Benefitting Our 
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يف اجلانب اللبناين ان�سمت جماعة الإخوان امل�سلمني )اجلماعة 

اآذار   8 حتالف  �سد  لأمريكا  املوايل  مار�ص   14 حلف  اإىل  الإ�سالمية( 

)مار�ص( الذي ي�سم حزب اهلل املوايل ل�سوريا واإيران.

الإ�سالمي  احلزب  ان�سمام  بو�ص  اإدارة  �ساندت  العراق،  يف 

العراقي، وهو حزب جماعة الإخوان امل�سلمني، اإىل احلكومة العراقية، 

طارق  لقاءات  اأثارت  لقد  ح�سني.  �سدام  رحيل  بعد  ت�سكلت  التي 

بالرئي�ص  العراقي،  الرئي�ص  ونائب  ال�سابق  احلزب  زعيم  الها�سمي، 

بو�ص وكبار م�سوؤوليه )وتوا�سلت تلك اللقاءات مع اإدارة اأوباما( الذعر 

، فقد جاء يف تقرير ن�سرته �سحيفة 
)50(

لدى اأع�ساء اجلماعة يف م�سر

وم�ساورات  ات�سالت  »هناك  اأن  2007م  العام  يف  الأو�سط«  »ال�سرق 

جتري بني الأمريكيني واأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني امل�ساركني يف 

اأن  حيث   - املدنية  احلياة  اأوجه  كافة  ويف  احلالية  العراقية  احلكومة 

الذي ميلك  الوحيد  التنظيم  العراق هي  امل�سلمني يف  الإخوان  جماعة 

احلال  هو  وكما   .
)51(

الف�سائية« بغداد  قناة   ، خا�سة  تلفزيونية  قناة 

يف �سوريا، فاإن جماعة الإخوان امل�سلمني ال�سنية ميكن اأن تخدم كقوة 

Enemies in the War on Terrorism?« The New Yorker، March 5، 2007.  Available online at 

http://www.newyorker.com/reporting/2007070305/05/03/fa_fact_hersh?currentPage=all.   

See also Manal Lutfi، »The Brotherhood and America، Part 2« al-Sharq al-Awsat، March 13، 

2007.  Available online at http://www.asharq-e.com/news.asp?section=3&id=8297.

)50(  منال لطفي، »الإخوان امل�سلمون واأمريكا« ، اجلزء الرابع ، ال�سرق الأو�سط 15 مار�ص 2007م. متاح اأون لين 

.http://www.asharq-e.com/news.asp?section=3&id=8297 :على املوقع

)51( منال لطفي، »الإخوان امل�سلمون واأمريكا« ، اجلزء الرابع ، ال�سرق الأو�سط 15 مار�ص 2007م. متاح اأون لين 

.http://www.asharq-e.com/news.asp?section=3&id=8297 :على املوقع
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مناه�سة للهيمنة الإيرانية.

جدل االعتدال ، زيارة معادة

هام�ص  على  الإ�سالمية  احلركات  بو�ص  اإدارة  اأبقت  بينما 

2006 و  اهتماماتها فاإن العديد من املقالت قد دبجت خالل الأعوام 

2007م منادية ب�سرورة التقارب بني وا�سنطن وتلك احلركات وخا�سة 

، من ناحية يرى كاتبو تلك املقالت 
)52(

حركة الإخوان امل�سلمني يف م�سر

الإ�سالمية  باجلماعات  ات�سالتها  تو�سيع  املتحدة  الوليات  على  اأن 

الأو�سط  بال�سرق  القائمة  الأنظمة  على  ال�سغط  من  املزيد  وممار�سة 

لإتاحة املزيد من احلريات. اأن�سار احلوار هوؤلء يقابلهم من ينادي باأن 

متار�ص الوليات املتحدة املزيد من ال�سغط على اجلماعات الإ�سالمية 

لها  احلليفة  احلكومات  مع  وال�ستخباراتي  الأمني  التعاون  زيادة  مع 

بال�سرق الأو�سط حلمايتها من خطر تلك احلركات الإ�سالمية.

التوفيقيون)53(

)52( These arguments، and the debates that followed، bore more than a passing resemblance 

to controversies from the 1990s.  For an analysis of these earlier debates، see Maria de Ceu 

Pinto، Political Islam and the United States، )Reading، UK: Ithaca Press، 1999(; Fawaz Gerges، 

American and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests? )New York: Cambridge 

University Press، 1999(; Leon T. Hadar، »The Green Peril: Creating the Islamic Fndamentalist 

Threat،« CATO Policy Analysis No. 177 )August 27، 1992(. Available online at http://www.cato.

org/pubs/pas/pa-177.html.  John L. Esposito، The Islamic Threat: Myth or Reality، )New York: 

Oxford University Press، 1993(.  See also the following conference reports: Islamic Activism 

and U.S. Foreign Policy، Scott W. Hibbard and David Little، eds. )Washington، DC: U.S. 

Institute of Peace Press، 1997( and The Islamism Debate، Martin Kramer، ed. )Tel Aviv: Moshe 

Dayan Center for Middle Eastern and African Studies، 1997(.

)53( Both de Ceu Pinto and Gerges characterize the sides in the debates as »accomodationists«and 
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حول  املقالت  من  �سل�سلة  تظهر  كانت   2007 العام  خالل 

بع�سها  اأظهر  فبينما  الأمريكية.  باملطبوعات  الإ�سالمية  اجلماعات 

اآراء خمتلفة مثل �سادي حامد يف  »Democracy«،  روبرت اإ�ص. ليكني 

و�ستيفن بروك يف »Foreign Affairs« ومارك لين�ص يف »نيويورك تاميز« 

اأن  الإجراء:  بنف�ص  طالبوا  جميعهم   »Harpers« يف  �سيلفر�ستني  وكني 

فبينما  الإ�سالمية.  باجلماعات  �سالتها  بتح�سني  بو�ص  اإدارة  تقوم 

اعتمدت كل تلك املقالت على احلوار الطويل مع الإ�سالميني يف م�سر 

والأردن ولبنان وغريها، فاإن ما مييز هذه املقالت عن �سابقاتها اأنها 

ن�سرت على مطبوعات ذائعة ال�سيت مثل Foreign Affairs ال�سحيفة 

.
)54(

الرئي�سية ملجل�ص العالقات اخلارجية

»confrontationalists.«  See Maria de Ceu Pinto، Political Islam and the United States، )Reading، 

UK: Ithaca Press، 1999(، pg. 165 and Fawaz Gerges، American and Political Islam: Clash of 

Cultures or Clash of Interests? )New York: Cambridge University Press، 1999(، chapter 2.

)54( Shadi Hamid، “Parting the Veil،” Democracy: A Journal of Ideas، No. 5 )Summer 2007(.  

Available online at http://www.democracyjournal.org/56533/.php?page=all. Robert S. Leiken 

and Steven Brooke، “The Moderate Muslim Brotherhood،” Foreign Affairs، March/April 

2007.  Available online at: http://www.foreignaffairs.com/articles/62453/robert-s-leiken-and-

steven-brooke/the-moderate-muslim-brotherhood.  Marc Lynch، “The FP Memo: Brothers 

in Arms،” Foreign Policy، August 15، 2007.  Available online at http://www.foreignpolicy.

com/articles/200715/08//the_fp_memo_brothers_in_arms.  Ken Silverstein، 

“Parties of God: The Bush Doctrine and the Rise of Islamic Democracy،” Harpers، March 

2007.  Available online at http://www.harpers.org/archive/20070081425/03/. James Traub، 

“Islamic Democrats? The New York Times Magazine، April 29، 2007.  Available online 

at:http://www.nytimes.com/200729/04//magazine/29Brotherhood.t.html?pagewanted=a
ll. See also Nathan Brown، Amr Hamzawy، and Marina Ottaway، Islamic Movements and the 

Democratic Process in the Arab World: Exploring the Grey Zones، Carnegie Endowmment for 

International Peace/Herbert Quandt Stiftung، March 2006.  Available online at http://www.

carnegieendowment.org/files/CP67.Brown.FINAL.pdf.  Importantly، see the official response 

by Abdul Moneim Abu El-Foutouh، a then-member of the Muslim Brotherhood’s guidance 

council، to the questions that Brown et al posed: http://www.carnegieendowment.org/files/

FutouhEnglishFullText-5-.pdf.
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لقد طرح اأولئك الكّتاب ثالثة اأنواع من احلجج تقوم على املذهب 

اأ�سا�ص  على  اأو  الإ�سالمية  اجلماعات  لدى  الفكري  التبدل  اأو  العملي 

، ويف حالت كثرية تتداخل هذه املنطلقات. 
)55(

الأمن الوطني

على  الإ�سالميني  مع  التعاطي  خيار  على  الأوىل  احلجة  تقوم 

باأنها  تتميز  الإ�سالمية  اجلماعات  اإن  ب�سيط  عملي  مذهب  اأ�سا�ص 

قوية ومتح�سنة ب�سكل جيد ومن ثم يجب اأن توؤخذ بعني العتبار عند 

قال  كما  الإ�سالمي  العامل  مع  للعالقة  خارجية  �سيا�سة  اأية  �سياغة 

وال�سند  التعبوية،  القدرة  ميلكون  من  هم  فقط  »الإ�سالميون  حامد: 

لتطبيق  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأنظمة  على  ال�سغط  ملمار�سة  ال�سعبي 

من  امل�سلمني  لالإخوان  با�ستبعادها  فاإنه  عليه  وبناًء  الدميقراطية، 

�سعبية  قطاعات  نف�سها عن  املتحدة  الوليات  تعزل  ال�سيا�سية  العملية 

 
)56(

وا�سعة تعترب م�ساركتها يف التغيري ال�سيا�سي عملية ل منا�ص عنها.«

املركزية،  املخابرات  بوكالة  ال�سابق  امل�سوؤول  فوللر،  لغراهام  بالن�سبة 

 ،
)57(

فاإن الإخوان امل�سلمني ميثلون »جماعة ذات �ساأن بالعامل الإ�سالمي«

يوافقه الراأي كل من ليكن وبروك اللذان يقولن باأن جماعة الإخوان 

)55( فر�سية ثانوية تقول باأن تقرب الوليات املتحدة من اجلماعات الإ�سالمية يعترب اأمرا جوهريا يف ظل عدم 

ا�ستقرار الأنظمة احلاكمة مبنطقة ال�سرق الأو�سط. حيث اأنه ويف زمن معني �سوف تنهار هذه الأنظمة، ومن ثم فمن 

املهم اأن تبداأ الوليات املتحدة منذ الآن اإعداد حماورين وبدلء لتلك الأنظمة.  

)56( Shadi Hamid، »Parting the Veil،« Democracy: A Journal of Ideas، No. 5 )Summer 2007(.  

Available online at http://www.democracyjournal.org/56533/.php?page=all.

)57( John Mintz and Douglas Farah، »In Search of Friends Among the Foes،« The Washington 

Post، September 11، 2004.  Available online at:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/

articles/A128232004-Sep10.html.
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امل�سلمني تلعب دورا اأكرب واأكرث اأهمية باملجتمعات ال�سرق اأو�سطية عما 

.
)58(

تقوم به اجلماعات الإ�سالمية »اللربالية« التي يدعمها الغرب

الرغم  اأنه على  براهني،  التوفيقيون من  �ساقه  اآخر مما  جانب 

تقبلت  قد  فاإنها  ليربالية  تكون  ل  قد  الإ�سالمية  اجلماعات  اأن  من 

تدح�ص  الرباهني  )هذه  النتخابية  للدميقراطية  الرئي�سية  املفاهيم 

 وكما 
)59(

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ما اأثاره جرييجيان من حجج(.

لديها  اجلديدة  الإ�سالمية  »احلركات  �سيلفر�ستاين:  ل�سان  على  جاء 

قاعدة �سعبية وتوؤمن بالنتخابات احلرة وتداول ال�سلطة وحرية التعبري 

لقد  بلدانهم.  يف  احلاكمة  الأنظمة  تزدريها  التي  الأخرى  واملفاهيم 

النتخابات  يف  هزميتها  رحب  وب�سدر  الإ�سالمية  اجلماعات  تقبلت 

حتى يف احلالت التي تاأكد فيها قيام الأحزاب احلاكمة بتزوير نتائج 

تلك النتخابات للبقاء على راأ�ص ال�سلطة. وداخل الربملانات مل يركز 

الأع�ساء الإ�سالميون على �سرورة تطبيق قوانني ال�سريعة الإ�سالمية بل 

�سعوا اإىل تطبيق اإ�سالحات �سيا�سية واجتماعية مبا يف ذلك حما�سبة 

)58( Robert S. Leiken and Steven Brooke، »The Moderate Muslim Brotherhood،« Foreign Affairs، 

March/April 2007.  Available online at: http://www.foreignaffairs.com/articles/62453/robert-

s-leiken-and-steven-brooke/the-moderate-muslim-brotherhood.

 ، ال�سلطة  )تداول  الإجراءات  اأ�سا�ص  على  تعرف  الدميقراطية  كانت  اإذا  ما  احلوارات حول  تتمف�سل هذه   )59(

النتخابات...اإلخ( اأم على اأ�سا�ص املواقف. فاإذا نظر اإىل الدميقراطية من املنطلق الإجرائي فاإن مواقف امل�ساركني 

النظر  اإذا مت  اأما  بدون دميقراطيني«.  »دميقراطية  تكون هناك  اأن  اأي ميكن   ، بال  ذات  تكون غري  الفكرية  فيها 

اإىل الدميقراطية من ناحية الأفكار واملواقف فاإن امل�ساركني فيها يجب اأن تكون لديهم قيم حتررية بالإ�سافة اإىل 

التزامهم ال�سارم بقواعد واإجراءات العملية الدميقراطية.
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، على الرغم من عدم الت�سريح بذلك فاإن 
)60(

احلكومة على اأعمالها«

تلك احلجج تذهب بعيدا عما جاء يف عمل منى الغبا�سي حول التغيري 

.
)61(

الفكري والتنظيمي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف م�سر

اأحداث  دعمته  والذي  التوفيقيون،  �ساقه  الذي  الثالث  الربهان 

مع  التعامل  اأمر  بحث  املتحدة  الوليات  على  اأن  فيه  جاء  �سبتمرب 

اأو  دميقراطيني  ي�سبحون  �سوف  لأنهم  لي�ص  الإ�سالمية  اجلماعات 

التغيري  العنف كو�سيلة لتحقيق  اأن يكونوا كذلك، ولكن بنبذ  يرف�سون 

الجتماعي وال�سيا�سي فاإن ذلك �سوف ي�ساعد يف الق�ساء على الكثري 

اأن هذه احلجة تدح�ص معايري  القاعدة. كما  العنف مثل  من عنا�سر 

اجلماعات  على  الظاهري  احلكم  خالل  من  بالتطرف  اخلا�سة  ليك 

من  يحملونه  ما  خالل  من  ولي�ص  اأفعال  من  ياأتونه  مبا  الإ�سالمية 

اأفكار. وكما قال ليكن وبروك: »اجلهاديون يبغ�سون الإخوان امل�سلمني 

املواقف جتعلهم  تلك  بالدميقراطية.  ويوؤمنون  يرف�سون اجلهاد  الذي 

اأكرث اعتدال، وهذا ما تبحث عنه الوليات املتحدة و�سط حلفائها يف 

، ويف كتابة اأخرى يربط حامد وبروك بني �سيادة 
)62(

العامل الإ�سالمي«

)60( Ken Silverstein، »Parties of God: The Bush Doctrine and the Rise of Islamic 

Democracy،«Harpers، March 2007.  Available online at http://www.harpers.org/

archive/20070081425/03/.  For an earlier، albeit slightly stronger version of this same argument، 

see John O. Voll and John L. Esposito، »Islam’s Democratic Essence،« Middle East Quarterly، 

Vol. 1، No. 3 )September 1994(.  Available online at http://www.meforum.org/151/islams-

democratic-essence.

)61( Mona El-Ghobashy، »The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers،« International 

Journal of Middle East Studies، Vol. 37، No. 3 )2005(.  

)62( Robert S. Leiken and Steven Brooke، »The Moderate Muslim Brotherhood،« Foreign 

Affairs، March/April 2007.  Available online at: http://www.foreignaffairs.com/articles/62453/
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.
)63(

الدميقراطية واإ�سراك الإ�سالميني وتهمي�ص دور اجلهاديني

خرج التحليل الذي قام به التوفيقيون بتو�سيتني. الأوىل اأن على 

الوليات املتحدة ال�سعي للتعاطي مع اجلماعات الإ�سالمية التي نبذت 

الوليات  على  فاإن  »التعاطي«  ذلك  طرائق  تتحدد  مل  وبينما  العنف. 

لآرائهم  ت�ستمتع  اجلماعات  تلك  مع  ر�سميا  حوارا  تبداأ  اأن  املتحدة 

وتو�سح لهم مواقفها الر�سمية من خمتلف الق�سايا. مثل هذا احلوار 

�سوف يدفع باجلماعات الإ�سالمية اإىل تبيان مواقفهم بو�سوح والبتعاد 

وال�سيا�سات  الأفكار  اإىل  امللتب�سة  ال�سيا�سية  والربامج  ال�سعارات  عن 

لدى  ما  كل  على  الطالع  من  املتحدة  الوليات  مُيكن  مما  الواقعية 

تلك اجلماعات. ثانيا، مثل هذا احلوار �سوف مينح ال�سرعية والدعم 

للجماعات الإ�سالمية التي تنبذ العنف، ويهم�ص اجلماعات التي تنادي 

باجلهاد.

على الوليات املتحدة يف الوقت نف�سه ت�سجيع حلفائها باملنطقة 

 - على  تقت�سر  ول   - ت�سمل  جادة  دميقراطية  اإ�سالحات  لتطبيق 

للعمل  اأ�سلوبا  العنف  تنتهج  ل  التي  الإ�سالمية  للجماعات  ال�سماح 

ال�سيا�سي بامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية. كما على وا�سنطن اأي�سا اأن 

robert-s-leiken-and-steven-brooke/the-moderate-muslim-brotherhood.  See also Marc 

Lynch، »Jihadis and the Ikhwan،« in Assaf Moghadam and Brian Fishman eds.، Self-Inflicted 

Wounds: Debates and Divisions with al-Qa’ida and its Periphery )West Point، NY: Combating 

Terrorism Center، 2010(.

)63(  Shadi Hamid and Steven Brooke، »Promoting Democracy to Stop Terror، Revisited،«Policy 

Review، No. 159 )February 1، 2010(.  Available online at http://www.hoover.org/publications/

policy-review/article/5285.
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تتخذ مواقف �سارمة عندما يتم قمع اأو اعتقال هوؤلء الإ�سالميني دون 

جتاهر  تقليديا،  املتحدة،  الوليات  ظلت  لقد  مقنعة.  قانونية  اأ�سباب 

ولكنها  نور(  اأمين  )مثل  العلمانيني  الزعماء  اعتقال  حيال  مبواقفها 

تتجاهل اتخاذ نف�ص املواقف عند اعتقال زعماء اجلماعات الإ�سالمية. 

وقد ف�سر مثل هذا ال�سمت على اأن الوليات املتحدة ترف�ص التدخل يف 

�سوؤون  الدول الأخرى.

اإدارة الرئي�ص بو�ص قد  اأن  هناك بع�ص املوؤ�سرات العامة، منها 

يف  فاإنه  اأخرى،  ناحية  ومن   ،
)64(

جدي ب�سكل  التو�سيات  بتلك  اأخذت 

الكوجنر�ص  اأع�ساء  من  اثنان  التقى  نف�سه  املقالت  تلك  ن�سر  توقيت 

من الدميقراطيني، هما ديفيد براي�ص وزعيم الأغلبية باملجل�ص �ستيني 

املحاور  كان  وقد  امل�سلمني.  الإخوان  بجماعة  امل�سوؤولني  ببع�ص  هوير 

الرئي�سي للجماعة هو �سعد الكتاتني الذي اأ�سبح فيما بعد رئي�سا لكتلة 

الإخوان امل�سلمني بالربملان )والآن املتحدث الر�سمي با�سم الربملان(، 

 
)65(

والذي ظل على ات�سال دائم باملكتب ال�سيا�سي بال�سفارة الأمريكية.

»تدعم  املركزية  املخابرات  وكالة  2005م ف�ساعدا ظلت  العام  ومنذ  باأنه  �ساقها جون�سون  التي  اإن احلجج   )64(

حيث  الأدلة  بع�ص  اأورد  قد  فاإنه  ومبالغة  انفعال  من  فيها  مما  الرغم  على  اأوروبا  يف  امل�سلمني«  الإخوان  جماعات 

اأ�سار اإىل تقريرين للوكالة �سدرا يف العامني 2006 و2008م حول الإخوان امل�سلمني يف اأوروبا، جاء يف اأحدهما اأن 

يقوم  جاء  كما  املتطرفة«  الإ�سالمية  للحركات  منا�سبا  بديال  امل�سلمني متثل  الإخوان  بحركة  املرتبطة  »اجلماعات 

»التوفيقيون«.

 Ian Johnson، A Mosque in Munich: Nazis، the CIA، and the Rise of the Muslim Brotherhood 

in the West، )Boston، MA: Houghton Mifflin Harcourt، 2010(، 227 سفحة�.

)65( كما اأن هناك اإ�سارات اأخرى وردت �سمن برقيات اإىل »م�سادر الإخوان امل�سلمني الأخرى«، ت�سري اإىل اأنه كانت 

هناك ات�سالت حميمة بني ال�سفارة الأمريكية واجلماعة. »م�سر: جولة جديدة من اعتقالت جماعات الإخوان«، 

11 فرباير 2010م. متاحة عرب ويكيلك�ص وعلى املوقع
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على العموم ف�سلت تلك الأفكار يف الو�سول اإىل م�ستوى �سنع ال�سيا�سة 

باإدارة الرئي�ص بو�ص.

الصداميون

تفنيدها،  يتم  اأن  دون  من  داميني  ال�سيِّ هوؤلء  تو�سيات  متر  مل 

الإ�سالمية فاإن  التعامل مع اجلماعات  اأنه بدل من  النقاد  اأعلن  حيث 

معاملتها  يجب  بل  معها  التفاو�ص  جتنب  فقط  لي�ص  وا�سنطن  على 

كمنظمات معادية للوليات املتحدة. 

على  الرئا�سي،  املر�سح  رومني،  ميت  اأجاب  2007م  العام  يف 

�سوؤال حول اأ�سامة بن لدن باأن على الوليات املتحدة ا�ستهداف جماعة 

الق�سية يف �سخ�ص واحد  اأح�سر  اأن  اأريد  »اإنني ل  امل�سلمني:  الإخوان 

)بن لدن( لأننا بعد الق�ساء عليه �سوف ياأتي غريه ، اإن الق�سية تتعلق 

جماهدون  اإنهم  امل�سلمني.  والإخوان  والقاعدة  وحما�ص  اهلل  بحزب 

بنظام  وا�ستبدالها  املعتدلة  الإ�سالمية  باحلكومات  لالإطاحة  ي�سعون 

.
)66(

اخلالفة الإ�سالمية، اإن الق�سية اأكرب من جمرد اأ�سامة بن لدن

 http://wikileaks.org/cable/201010/02/CAIRO197.html. 

لها عرب  الدخول  2009. ميكن  اأكتوبر   21 امل�سلمني«،  الإخوان  داخل جماعة  النق�سامات  لتقارير حول  »حتديثات 

ويكيلك�ص ومتاحة على املوقع:

 http://wikileaks.org/cable/200909/10/CAIRO2011.html.

ويكيلك�ص  متاحة عرب   ،2009 اأغ�سط�ص    3 النتخابات«،  ت�سبق  التي  ال�سغوط  الربملانية حول  الإخوان  كتلة  »زعيم 

وعلى املوقع:

 http://wikileaks.org/cable/200909/08/CAIRO1493.html

)66( »Republican Presidential Candidates Debate at the Ronald Reagan Library and Museum 

in Simi Valley، CA،« The American Presidency Project، May 3، 2007. Available online at http://
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لدى  الرئي�سي  العن�سر  فاإن  رومني  حجج  من  يت�سح  كما 

داميني هو اأنه ل طائل من وراء التمييز بني اجلماعات الإ�سالمية  ال�سيِّ

؛على اأ�سا�ص مواقفهم من العنف. فالهوية الإ�سالمية لهذه اجلماعات 

النظرية  هذه  املتحدة.  للوليات  املعادي  مو�سع  يف  لو�سعهم  تكفي 

»الثقافوية« لفهم منهاج و�سلوك امل�سلمني ذات تاريخ بعيد ولكنها اندثرت 

 .1993 �سيف  يف  احل�سارات«  »�سراع  موؤلَّفه  هنتنجتون  اأ�سدر  عندما 

تتمثل الفكرة الرئي�سية لهنتنجتون يف اأنه عقب انتهاء احلرب الباردة 

فاإن كل النا�ص �سوف يبدءون البحث عن هويات اأ�سيلة ورا�سخة )مثل 

الإ�سالمية  للجماعات  بالن�سبة  وت�سرفاتهم.  �سلوكهم  لتوجيه  الدين( 

العنف  اإىل جماعات متار�ص  فاإنه ل طائل من وراء ت�سنيف امل�سلمني 

وجماعات تنبذ العنف، وقد ل تعدو كونها اختالفات تكتيكية. يف هذا 

ال�سدد يقول دانيال بايب�ص باأن فكر الإخوان امل�سلمني »يت�سم بالعداء 

اأهم  اأحد  اأنه  اأ�سا�ص  على  معاملته  ويجب  املتحدة  للوليات  العميق 

، كما يحذر يو�سف اإبراهيم من »اإ�ساعة 
)67(

عنا�سر العنف لدى العدو«

الوقت يف البحث فيما اإذا كان اأ�سامة يقتل با�سم اهلل وي�ست�سهد لأجل 

طريقهم  ي�سقون  امل�سلمون(  )الإخوان  الإخوان  بينما  ال�سماء  يف  من 

بداأب حلكم من يف الأر�ص �سوف لن يكون له تاأثري يذكر بالن�سبة ملن 

.
)68(

يف القبور«

www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=74350#axzz1tbSfYUZR.

)67( Daniel Pipes، »The Islamic States of America?« FrontpageMagazine.com، September 30، 

2004.  Available online at http://www.danielpipes.org/2100/the-islamic-states-of-america.

)68( Youssef Ibrahim، »The Moderate Path is Just Another Road to Disaster،« New York Sun، 

March 12، 2007. Available online at http://www.nysun.com/foreign/moderate-path-is-just-
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ولأن الإ�سالميني منغلقون، داخل هويتهم الدينية ول ي�ستجيبون 

�سك  بال  يكونون  ال�سلطة  يف  ي�سبحون  عندما  �سيا�سية،  مغريات  لأية 

عدوا لدودا عنيدا للوليات املتحدة. وهنا ي�سري كواندت اإىل ما يخ�ساه 

عند ت�سلم هوؤلء الإ�سالميني ملقاليد احلكم يف بالدهم: »�سوف يفقد 

جذري  تغيري  حدث  اإذا  املا�سي  يف  اإجنازات  من  حققه  ما  كل  البلد 

زمام  ت�سلم  من  الإ�سالمية  اجلماعات  متكنت  اأو  م�سر  حكم  يف 

، يجادل التوفيقيون باأنه على الرغم من اأن بع�ص �سيا�سات 
)69(

احلكم«

الإ�سالميني �سوف تكون مناه�سة للم�سالح الأمريكية فاإنهم ل حمالة 

�سوف يحاولون التوفيق بني �سيا�ساتهم والواقع من حولهم. فكما يقول 

»احلياة  اإن  الإ�سالمية،  للجماعات  القدماء  املراقبني  اأحد  نورتون، 

الق�سايا  من  امل�سلمني  الإخوان  نوايا  فم�ساألة  العملي.  الواقع  يحكمها 

لي�ست  القهوة،ولكنها  من  كوب  تناول  اأثناء  بهدوء  بحثها  ميكن  التي 

ق�سية حقيقية. فهناك بالطبع عوائق بنيوية حتدد ما ميكنهم القيام به 

مبا يف ذلك ما ت�سمح به اجليو�ص يف تلك البالد وما يتحمله العامة من 

 .
)70(

�سيا�سات وممار�سات«

another-road-to-disaster/50251/.

)69(William B. Quandt، Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict 

Since 1967، )Berkeley، CA: University of California Press، 1993(، pg. 418.  Quoted in Fawaz 

Gerges، American and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests? )New York: 

Cambridge University Press، 1999(، pg. 187.  On the general importance of Egypt for U.S. 

strategy in the Middle East، see Jason Brownlee، Democracy Prevention: The Politics of the 

U.S.- Egyptian Alliance، )New York: Cambridge University Press، 2012 )forthcoming(. 

)70(Ken Silverstein، »Parties of God: The Bush Doctrine and the Rise of Islamic 

Democracy،«Harpers، March 2007.  Available online at http://www.harpers.org/

archive/20070081425/03/. 
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نتيجة  هي  داميني  ال�سيِّ �سيا�سات  اأن  الأوىل  النظرية  يف  جاء 

منطقية لت�سخي�ص احلالت التي تناولتها. حيث اأن الو�سفة الرئي�سية 

يف  املتحدة  للوليات  املوالية  الأنظمة  ودعم  تقوية  هي  التيار  لهذا 

املنطقة. ومن ثم فال يجب معاقبة تلك الأنظمة احلليفة على ما ترتكبه 

من انتهاكات حلقوق الإن�سان اأو نقدها علنا ب�سبب �سيا�ساتها الداخلية. 

ومن جهة اأخرى، يجب معاملة الإ�سالميني ب�سدة وتاأكيد ا�ستمرار دور 

وال�ستخباري  الأمني  التعاون  خالل  من  املنطقة  يف  املتحدة  الوليات 

والع�سكري. يقول �ساتلوف باأن الإ�سالميني يفوزون فقط عندما ت�سعف 

تنت�سر  اأن  امل�ستحيل،  يكن من  اإن مل  »يندر،  قوتها:  وت�سع�سع  الدولة 

ينهار،  تناه�سه  الذي  النظام  اأن  هو  يحدث  ما  الإ�سالمية،  احلركات 

يتداعى ، يفقد حلفاوؤه فيجد نف�سه م�سطرا لإيجاد اأية حتالفات مع اأية 

قوى فيغتنمون الفر�سة. وعلى العك�ص من ذلك فاإن جناح الأنظمة يف 

الدفاع عن نف�سها اأمام حتديات اجلماعات الإ�سالمية قد ثبت حتقيقه 

اأو فتور همة تلك  الأنظمة ولي�ص من خالل �سعف  من خالل قوة تلك 

.
)71(

اجلماعات الإ�سالمية«

ينبثق عن هذه الفكرة نظرة �سكوكية عامة حول جدوى تطوير 

الأكرب  امل�ستفيد  يكون  �سوف  )التي  الأو�سط  ال�سرق  يف  الدميقراطية 

هذه  مثل  تخلق  اأن  املحتمل  من  الإ�سالمية(.  اجلماعات  هي  منها 

)71( Robert Satloff، »U.S. Policy Towards Islamism: A Theoretical and Operational 

Overview،«Council on Foreign Relations، 2000، pg. 16.  A similar sentiment is expressed 

by Martin Kramer، »The Mismeasure of Political Islam،« in in The Islamism Debate، Martin 

Kramer، ed. )Tel Aviv: Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies، 1997(، 

pgs. 168- 170.



63

النظرة ال�سيا�سية توترا عندما يجد الأ�سخا�ص الذين يزعمون دعمهم 

الإطاحة  يحاولون  اأو  �سلطوية  اأنظمة  ي�ساندون  اأنف�سهم  للدميقراطية 

الفل�سطينية(.  املناطق  بحكومات منتخبة دميقراطيا )كما يحدث يف 

مع  التحالف  اإن  بقوله  التوتر  ذلك  مورافجيك  جو�سوا  اأو�سح  وقد 

قوى  مع  �سالم  »وعقد  الدميقراطية  اإهمال  يعني  امل�سلمني  الإخوان 

.
)72(

حملية نافذة«

الأجنبية  مع احلكومات  تتوافق  دامية  ال�سيِّ النظرية  فاإن  كذلك 

التي ت�سجع احلكومة الأمريكية )بطرق عامة وخا�سة( على الحتفاظ 

ب�سيا�سة مت�سددة حيال احلركات الإ�سالمية. كما اأن ذلك يعني تدفق 

الدولرات اإىل تلك الأنظمة. 

الأنظمة  من  الكثري  بداأت  ال�سوفييتي  الحتاد  انهار  عندما 

توجيه  لإعادة  بلدانها  بداخل  التمرد  حركات  ا�ستخدام  العربية 

عالقتها بالوليات املتحدة. وب�سكل حمدد حاولت تلك الأنظمة الإ�سارة 

ي�سعون  جهاديون  اأنهم  على  العنف،  ينبذون  الذين  الإ�سالميني،  اإىل 

لالإطاحة باحلكومات، فقد جاء على ل�سان وزير داخلية م�سر: »اأنهم 

)الإرهابيون( جمعيا قد خرجوا من عباءة الإخوان امل�سلمني.« ح�سب 

تلك  وجدت  وقد  ذكره  �سبق  ملا  اإبراهيم(  )يو�سف  الكاتب  تلخي�ص 

)72( Joshua Muravchik، »More on the Muslim Brotherhood،« Commentary Blog، April 13، 

2007. Available online at http://www.commentarymagazine.com/200713/04//more-on-

the-muslim-brotherhood/.  It is، of course، unclear how one could have democracy while 

sidelining »powerful indigenous forces«.
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امل�ساألة »اأ�سداء وا�سعة لدى م�سوؤويل الأمن يف اجلزائر وتون�ص والأردن 

 .
)73(

الإرهاب« حماربة  يف  بال�ستمرار  مهمومون  وجميعهم  واملغرب 

وعلى الرغم من م�ساعي الإ�سالميني للناأي بتنظيماتهم قول وعمال عن 

التنظيمات اجلهادية والإرهابية فاإن الأنظمة العربية ظلت على ديدنها 

 .
)74(

يف و�سم هذه احلركات ال�سلمية بالعنف والإرهاب

لقد وطدت هجمات �سبتمرب والغزو الأمريكي للعراق واأفغان�ستان 

بني  الإ�سرتاتيجية  العالقات  اأن  اإىل  براونلي  ي�سري  العالقات.  تلك 

الوليات املتحدة وم�سر انتقلت من التعاون الع�سكري اإىل جمرد تعاون 

املتحدة  الوليات  كانت  فبينما  الإرهاب.  ملكافحة  وا�ستخباراتي  اأمني 

ال�سرق  يف  ال�سوفييتي  النفوذ  تو�سع  ملنع  امل�سرية  للدبابات  حتتاج 

وخ�سو�سًا  الع�سرين،  القرن  من  الت�سعينيات  عقد  يف  فاإنها  الأو�سط، 

بعد اأحداث �سبتمرب مل تعد وا�سنطن حتتاج من م�سر اأكرث من �سبكات 

، حيث ي�سف اأحد ال�سباط ال�سابقني 
)75(

ال�ستخبارات وغرف التعذيب

بوكالة املخابرات املركزية تلك العالقة باأن حلفاء اأمريكا »يعرفون اللغة 

يتحدثون عن  فهم  م�ساندتها،  على  للح�سول  معها  بها  يتحدثون  التي 

لتعاونهم  نحتاج  لأننا  معهم  بالتجاوب  ن�سارع  ونحن  الإ�سالمي  البعبع 

)73( Youssef M. Ibrahim، »Twin Towers: Terrorism: Throughout Arab World، 20 Years of 

Growth of Islamic Terror Groups،« The New York Times، March 6، 1993.  Available online at 

http://www.nytimes.com/199306/03//nyregion/twin-towers-terrorism-throughout-arab-

world-20-years-growth-islamic-terror.html?ref=muslimbrotherhoodegypt

)74( Jason Brownlee، Democracy Prevention: The Politics of the U.S.- Egyptian Alliance، )New 

York: Cambridge University Press، 2012 )forthcoming((.

)75( Jason Brownlee، »Unrequited Moderation: Credible Commitments and State Repression 

in Egypt،« Studies in Comparative International Development، Vol. 45 No. 4 )2010(.
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.
)76(

معنا ملكافحة الإرهاب. هكذا تنا�سينا اأمر الدميقراطية«

احلادي  القرن  من  الأول،  العقد  من  الثاين  اجلزء  خالل 

امل�سوؤولني  اأمام  يطرحون  امل�سريون  امل�سوؤولون  بداأ  والع�سرين، 

الأمريكيني حججا جديدة يف حماولة لت�سوير جماعة الإخوان امل�سلمني 

كمخلب قط للنظام الإيراين. هكذا يعود الإخوان امل�سلمون مرة اأخرى 

من  برقية  خل�ست  لقد  باملنطقة.  املتحدة  الوليات  اأعداء  �سلة  اإىل 

وجهة   2009 ربيع  يف  لوا�سنطن  مبارك  زيارة  قبل  الأمريكية  ال�سفارة 

يدركون  وم�ست�ساريه  مبارك  »اإن  التايل:  النحو  على  امل�سرية  النظر 

خاليا  ت�سكيل  خالل  من  م�سر  اإ�سعاف  على  تعمل  طهران  باأن  الآن 

حلزب اهلل ودعم الإخوان امل�سلمني وزعزعة الأمن وال�ستقرار يف قطاع 

بيرتاو�ص  ديفيد  اجلرنال  مع  له  لقاء  ويف  ب�سهرين  بعدها   ،
)77(

غزة«

اأثار عمر �سليمان رئي�ص املخابرات امل�سرية مرة اأخرى م�ساألة الدعم 

. حتى يف خروج املتظاهرين اإىل ميدان 
)78(

الإيراين لالإخوان امل�سلمني

والإخوان  اإيران  اأفعال  باأن ذلك من  لالأمريكيني  اأكد مبارك  التحرير 

)76( Ken Silverstein، »Parties of God: The Bush Doctrine and the Rise of Islamic 

Democracy،«Harpers، March 2007.  Available online at http://www.harpers.org/

archive/20070081425/03/

)77( Accessed via wikileaks، available online at »Scenesetter: President Mubarak’s Visit to 

Washington،« 09CAIRO874، May 19، 2009. http://wikileaks.org/cable/200909/05/CAIRO874.

html.

)78( General Petraeus’ Meeting with EGIS Chief Soliman،« 09CAIRO1349، July 14، 2009. 

Accessed via wikileaks، available online at http://wikileaks.org/cable/200909/07/CAIRO1349.

html.  See also »A/S Posner Presses GOE Officials on Emergency Law،« 10CAIRO235، 

February 23، 2010. Accessed via wikileaks، available online at http://wikileaks.org/

cable/201010/02/CAIRO235.html.
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.
)79(

امل�سلمني

حافظوا  التي  للطريقة  كربى  اأهمية  الأنظمة  تلك  اأولت  كذلك 

اأنه  موؤكدين  املتو�سط؛  �سرق  منطقة  على  اإ�سرائيل  �سيطرة  على  بها 

لن حتافظ على  �سوف  البديلة  فاإن احلكومات  اأنظمتهم هذه  ب�سقوط 

تلك العالقة الطيبة مع الدولة العربية. هكذا اأطلق العديد من املعلقني 

بوجوب  داميني  ال�سيِّ لنظريات  املوؤيدة  اأ�سواتهم  لإ�سرائيل  املوالني 

. وكما كانت تفعل الأنظمة 
)80(

التعامل املت�سدد مع اجلماعات الإ�سالمية

العربية فاإن امل�سوؤولني الإ�سرائيليني �ساروا على نف�ص النهج با�ستمرار 

على  الإرهاب  على  حربهم  من  جزء  هي  لالإرهاب  بالدهم  مقاومة 

.
)81(

الوليات املتحدة

)79( Mark Landler، Helene Cooper، and David E. Sanger، »Policy Rift Muddled U.S. Signals 

About the Departure of Mubarak،« The New York Times، February 13، 2011.

)80( ملعرفة املزيد من الآراء التي طرحتها هذه الفئة من املعلقني املوؤيدين لإ�سرائيل انظر 

Wajhat Ali، Eli Clifton، Matthew Duss، Lee Fang، Scott Keyes، and Faiz Shakir، »Fear Inc.: The 

Roots of the Islamophobia Network in America،« Center for New American Progress، August 

2011.

 متاح على املوقع:

 www.americanprogress.org/issues/201108//pdf/islamophobia.pdf. 

يف اإ�سرائيل احلديث عن م�ساألة التعاطي مع اجلماعات الإ�سالمية يبدو اأكرث جدل مما يقوله منا�سرو اإ�سرائيل يف 

الوليات املتحدة. انظر ، على �سبيل املثال:

 Laura Rozen، »Israel’s Mossad، Out of the Shadows«، Mother Jones Blog، February 19، 2008.، متاح 

.http://www.motherjones.com/politics/200802//israels-mossad-out-shadows :على املوقع

)81( حول هذا املو�سوع، انظر

 John Mearsheimer and Steven Walt، The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy، )New York: 

Farrar، Straus، and Giroux، 2007(.   

وبالن�سبة ملوقف الإ�سرائيليني من الإ�سالميني انظر ، فواز جرج�ص ، »اأمريكا والإ�سالم ال�سيا�سي: �سراع الثقافات 

اأم �سراع امل�سالح؟ )نيويورك: مطابع جامعة كمربدج ، 1999( �سفحات 52-54. يف عام 2008م �سرح نتنياهو باأن 

هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب قد اأفادت اإ�سرائيل باأن جعلت الوليات املتحدة اأكرث تعاطفا مع اإ�سرائيل ودعما 
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الإ�سرائيلية اهتماما يذكر  امل�سوؤولون يف احلكومة  يبد  بينما مل 

ميار�سون  كانوا  الكوالي�ص  خلف  ومن  فاإنهم  العربي  الربيع  باأحداث 

من  خلوفهم  مبارك  نظام  مل�ساندة  املتحدة  الوليات  على  ال�سغط 

باأّن  القاهرة  يف  ال�سابق  الإ�سرائيلي  ال�سفري  �سرح  فقد   .
)82(

القادم

اخلا�سة  الدائرة  رجال  هم  بال�سالم  امللتزمني  الوحيدين  »امل�سريني 

حول مبارك، واإذا مل يكن الرئي�ص القادم منهم فاإننا �سوف نكون يف 

. كما ورد ب�سحيفة نيويورك تاميز باأن »منا�سري اإ�سرائيل 
)83(

ورطة«

يف الوليات املتحدة  يغالون يف ت�سورهم للمخاطر التي ميكن اأن تاأتي 

يقودها  رمبا  اأو  فيها  ي�سارك  دميقراطية  م�سرية  حكومة  وراء  من 

ال�سيدة  وعلى   ... املحظورة  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من  عنا�سر 

لطماأنة حلفائهم  بحذر  التحرك  اخلارجية  بوزارة  وموظفيها  كلينتون 

باملنطقة بعد تلقيهم ل�سيل من املكاملات الهاتفية من اإ�سرائيل واململكة 

اإىل  مبارك  غياب  يوؤدي  اأن  من  يخ�سون  واآخرين  ال�سعودية  العربية 

لها يف مواجهة الإرهاب. »تقرير: نتنياهو يقول باأن هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب مفيدة لإ�سرائيل«، �سحيفة 

هاآرت�ص، 16 اأبريل 2008م. متاح على املوقع:

http://www.haaretz.com/news/report-netanyahu-says-911--terror-attacks-good-for-

israel-1.244044.

)82(  Mark Landler and Helene Cooper، »Mideast Allies Favor Stability over Immediate Change 

in Egypt، Diplomats Tell U.S.« The New York Times، February 9، 2011.  AIPAC offered »talking 

points« about the Muslim Brotherhood on their website، reflecting the »confrontationalist«view: 

http://www.aipac.org/~/media/Publications/Policy%20and%20Politics/AIPAC%20
Analyses/Issue%20Memos/201102//FAQs_The_Muslim_Brotherhood.pdf.

)83( Ethan Bronner، »Israel Shaken as Turbulence Rocks an Ally،« The New York Times، January 

21، 2011. See also Yossi Klein Halevi، »Israel: Alone Again?« The New York Times، February 2، 

2011; Herb Keinon، »Israel’s Critics Begin to Open Up About Washington’s ‘Abandonment’ of 

Mubarak،« The Jerusalem Post، February 1، 2011.
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. فبعد انت�سار املظاهرات يف ال�سارع 
)84(

زعزعة الأمن بكامل املنطقة«

العربي يف نوفمرب 2011 اأعلن رئي�ص وزراء اإ�سرائيل نتينياهو باأن الربيع 

العربي يبدو »كموجة اإ�سالمية، م�سادة للغرب، م�سادة للحرية، معادية 

)85(

لإ�سرائيل وم�سادة للدميقراطية.«

فكرة أوباما

الثاين(  يناير)كانون  يف  احلكم  �سدة  اإىل  اأوباما  باراك  و�سل 

لل�سرق  فبالن�سبة  العامل.  بدول  بالده  عالقات  بتجديد  متعهدا   2009

 2009 يونيو)حزيران(  يف  بالقاهرة  خطابه  يف  اأوباما  اأعلن  الأو�سط 

الأ�سوات  كل  حقوق  حترتم  »اأمريكا  اأّن  جديدة«  »بداية  اأ�سماه  والذي 

ال�سلمية امللتزمة بالقانون يف اأن ت�سمع حتى لو مل نتفق معها. ونرحب 

�سعوبها  حتكم  اأن  �سريطة   - وامل�ساملة  املنتخبة  احلكومات  بكل 

. هذه الفقرة من خطاب الرئي�ص، - كما يقول ال�سحفي 
)86(

باحرتام«

خا�سة  ب�سفة  موجهة  اإغناتيو�ص،  ديفيد   - بو�ست  وا�سنطن  بجريدة 

الإدارة  وبخالف   .
)87(

باملنطقة الإ�سالميني  وجميع  امل�سلمني  لالإخوان 

)84( Mark Landler، Helene Cooper، and David E. Sanger، »Policy Rift Muddled U.S. Signals 

About the Departure of Mubarak،« The New York Times، February 13، 2011.  See also Helene 

Cooper and Mark Landler، »U.S. Trying to Balance Israel’s Needs in the Face of Egyptian 

Reform،« The New York Times، February 5، 2011.

)85( »Netanyahu Attacks Nature of Arab Spring’s Discontent،« Sydney Morning Herald، 

November 26، 2011. Available online at http://www.smh.com.au/world/netanyahu-attacks-

nature-of-arab-springs-discontent-201111251-nz8i.html

)86( »Remarks by the President on a New Beginning،« Cairo، Egypt، June 4، 2009.  Available online 

at http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-609-04-

)87( David Ignatius، »A Cosmic Wager on the Muslim Brotherhood،« The Washington 

Post، February 15، 2012.  Available online at http://www.washingtonpost.com/opinions/a-
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اأوباما ع�سرة من اأع�ساء كتلة الإخوان امل�سلمني  ال�سابقة دعا الرئي�ص 

.
)88(

بالربملان امل�سري حل�سور خطابه

اإىل  ترجمته  متت  قد  اخلطاب  باأن  اأخرى  موؤ�سرات  وهناك 

مع  اجتماعات  املغرب  يف  الأمريكية  ال�سفارة  عقدت  فقد  اأفعال. 

اأن تلك املبادرة »متثل جزءًا من  اإ�سالميني، م�سرية يف برقية لها اإىل 

الداعي  القاهرة  يف  الرئي�ص  خطاب  �سوء  على  كربى  مغربية  مبادرة 

لتو�سيع ات�سالتنا بالإ�سالميني املغاربة وغريهم ممن اتخذوا مواقف 

. كذلك، و�سمن تداعيات خطاب 
)89(

مت�سددة من ال�سيا�سات الأمريكية«

القاهرة، زادت ال�سفارة الأمريكية بالأردن من ات�سالتها بالإ�سالميني 

.
)90(

مبن فيهم اأع�ساء بجماعة الإخوان امل�سلمني الأردنية

النفتاحية  املواقف  من  املزيد  ملوظفني  تعيينات  عك�ست  كما 

cosmic-wager-on-the-muslim-brotherhood/201215/02//gIQAvIxbGR_story.html.  See 

also David Ignatius،»Islamists in Power and the Obama Administration،« Remarks at the 

Carnegie Endowment for International Peace، April 5، 2012.  Video available online at http://

carnegieendowment.org/201205/04//islamists-in-power-and-obama-administration/a6uq.  

The relevant remarks begin at roughly the 15:00 mark.  The section that followed must also be 

considered as directed against Islamists as well: »there are some who advocate for democracy 

only when they«re out of power; once in power، they are ruthless in suppressing the rights of 

others.«  The parallels to Djerejian’s formulation are noteable. 

)88( Marc Ambinder، »Brotherhood Invited to Obama Speech by U.S.« The Atlantic Blog، 

June 3، 2009. Available online at http://www.theatlantic.com/politics/archive/200906//-

brotherhood-invited-to-obama-speech-by-us/18693/.

)89( Mustapha Ramid: Morocco Needs Real Reform، U.S. Policy Unbalanced،« 09RABAT1004، 

December 24، 2009. Accessed via wikileaks. available online at http://wikileaks.org/

cable/200909/12/RABAT1004.html.

)90( »Jordan: Political Engagement Furthers Cairo Speech Goals،« 09AMMAN2516، November 

18، 2009.  Accessed via wikileans، available online at: 

http://wikileaks.org/cable/200909/11/AMMAN2516.html.
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لإدارة الرئي�ص اأوباما، اأولها بيرت ماندافيل الأ�ستاذ بجامعة ما�سون يف 

فرجينيا وموؤلف كتابني حول الإ�سالم ال�سيا�سي ، الذي مت تعيينه �سمن 

هيئة تخطيط ال�سيا�سات التابعة لوزارة اخلارجية يف يناير 2011 والذي 

. ويف نف�ص الفرتة 
)91(

و�سف باأنه »خبري الوزارة يف الإ�سالم ال�سيا�سي«

»كبري  كـ  القومي  الأمن  اإىل جمل�ص  ويكتوروي�سز  كوينتان  اإ�سافة  متت 

حول  بكرثة  ويكتوروي�سز  كتب  وقد  الكوين«.  الت�سامن  عن  امل�سوؤولني 

زمالئه  اأحد  و�سف  وقد  للحكومة.  ان�سمامه  قبل  ال�سيا�سي  الإ�سالم 

اّتباعها حيال اجلماعات  التي يجب  ال�سيا�سة  ال�سابقني مرئياته حول 

الإ�سالمية باأنها »اأريد خيمة كاأو�سع ما يكون وكاأطول ما يكون ملكافحة 

هذا  من  جزءًا  يكون  اأن  �سخ�ص  كل  من  اأريد  والإرهاب،  التطرف 

  .
)92(

الئتالف«

اإلسالميون والربيع العربي

اإدارة  تركت  مبارك  الرئي�ص  �سد  املظاهرات  خرجت  عندما 

اأوباما كل الأبواب خلفها م�سرعة، و�ساندت النظام بطريقة دبلوما�سية 

تاأييدها  الأمريكية  الإدارة  اأعلنت  يرتنح  النظام  بداأ  وعندما  منمقة، 

لعملية »انتقال �سلمي« لل�سلطة لمت�سا�ص غ�سب اجلماهري ويف نف�ص 

)91( See the personnel announcement at http://careers.hrwg-careers.usa-ctc.com/ff/meet-

the-fellows/franklin-fellows/dr.-peter-mandaville.  Dr. Mandaville was one of my professors in 

graduate school.   

)92( Dina Temple-Raston، »New Terrorism Advisor takes a ‘Broad Tent’ Approach،«NPR، 

January 24، 2011.  Available online at http://www.npr.org/2011133125267/24/01//new-

terrorism-adviser-takes-a-broad-tent-approach.
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الوقت املحافظة على اأركان النظام بانتقال ال�سلطة اإىل نائب الرئي�ص 

ورئي�ص ال�ستخبارات عمر �سليمان. وعندما رف�ست اجلماهري املجتمعة 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�ص  قام  احلل  ذلك  التحرير  ميدان  يف 

وهو تكتل غري منتخب من �سباط القوات امل�سلحة، بالتدخل وا�ستالم 

و�سعية  )وحلماية  النتقالية  املرحلة  هذه  يف  البالد  وقيادة  ال�سلطة 

عالقتها  على  املحافظة  املتحدة  الوليات  اختارت  كذلك(،  اجلي�ص 

.
)93(

بجرنالت اجلي�ص امل�سري

قامت  امل�سلمني  الإخوان  من  املوقف  حول  املناق�سات  بداية  يف 

اتهم  حيث  اأوباما.  للرئي�ص  �سربة  بتوجيه  اجلمهوريني  من  املعار�سة 

يف  حلفائنا  »بتجاهله  اأوباما  الرئي�ص  بولنتي  تيم  الرئا�سي  املر�سح 

اإ�سرائيل« بينما »يحاول ا�سرت�ساء الإخوان امل�سلمني يف م�سر«. اإنه - 

�سيادة  يا  عليك  منه.  اأ�سعف  هو  على من  »ي�ستاأ�سد   - بولنتي  ي�سيف 

 .
)94(

الرئي�ص اأن تكون قا�سيا مع اأعدائنا ولي�ص مع اأ�سدقائنا«

بينما اكتفى اخل�سوم باإثارة الرتهات م�ست الإدارة الأمريكية 

)93( Jason Brownlee، Democracy Prevention: The Politics of the U.S.- Egyptian Alliance، )New 

York: Cambridge University Press، 2012 )forthcoming((.

)94( Jeff Zeleny، »At Conference، GOP Hopefuls Offer Criticism of All Things Obama،« The New 

York Times، February 12، 2011.  While many in the GOP withheld criticizing the president in the 

midst of the uprising، they would later attack Obama for abandoning Mubarak and facilitating 

the rise of Islamist groups.  See »Mitt Romney Talks Foreign Policy،« Hannity، February 3، 2012.  

Available online at http://www.foxnews.com/on-air/hannity/201206/02//mitt-romney-

talks-foreign-policy and Natasha Mozgovaya، »Rick Santorum: Israel is our Anchor in the 

Middle East،« Ha’aretz، July 21، 2011.  Available online at http://www.haaretz.com/news/u-s-

elections-2012/rick-santorum-israel-is-our-anchor-in-the-middle-east-1.374488.
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الت�سريحات  حتِو  مل  الواقع.  اأر�ص  على  الأحداث  مع  التعامل  يف 

لالإخوان  وا�سحة  اإ�سارات  اأية  الأبي�ص  البيت  عن  ال�سادرة  الر�سمية 

امل�سلمني، ولكن امل�سوؤولني يف جمال�سهم اخلا�سة مل ي�ستبعدوا التعامل 

اأوباما  اأ�سار  الأبي�ص  البيت  موظفي  اأحد  فبح�سب  اجلماعة.  هذه  مع 

»نيويورك  اأ�سمتهم  من  مع  التعامل  احتمال  اإىل  اخلا�سة  جمال�سه  يف 

تاميز« بـ »الأحزاب غري العلمانية: العبارة الدبلوما�سية التي تطلق على 

، بعد ا�ستالم املجل�ص الع�سكري لل�سلطة 
)95(

جماعة الإخوان امل�سلمني«

وبداأ الإعداد لالنتخابات انزوت الوليات املتحدة اإىل املقاعد اخللفية 

واقت�سرت عالقتها بالإخوان امل�سلمني على متويل مبادرات املنظمات 

.
)96(

الغري حكومية لبناء احلزب والتثقيف ال�سيا�سي

داخل  عليا  جهات  من  ر�سمي  ت�سريح  اأول  �سدر  احلقيقة  يف 

الإدارة الأمريكية بخ�سو�ص الإخوان امل�سلمني عقب اجتماع بني ال�سيدة 

كلينتون وزيرة اخلارجية ورئي�ص وزراء املجر. فقد �ساأل اأر�ساد حممد 

من وكالة رويرتز لالأنباء وزيرة اخلارجية عن ال�سيا�سة الأمريكية حيال 

فاإن  امل�سلمني  لالإخوان  »بالن�سبة  كلينتون  فاأجابت  امل�سلمني.  الإخوان 

اإدارة اأوباما توا�سل �سيا�سة اإجراء ات�سالت حمدودة باجلماعة ظلت 

)95( Mark Landler، Helene Cooper، and David D. Kirkpatrick، »A Diplomatic Scramble as an 

Ally is Pushed to the Exit،« The New York Times، February 2، 2011.

)96( على الرغم من اأن حتقيقات وكالة ا�سو�سيتد بر�ص ك�سفت لحقا اأن املعهد اجلمهوري الدويل قد رف�ص العمل 

مع جماعة الإخوان امل�سلمني على الرغم كونها منظمة ذات كينونة �سيا�سية قانونية. بريت جي بالكيدج وديزموند 

بوتلر، »املعونات الأمريكية لدعم الدميقراطية تذهب اإىل جماعات ذات حظوة يف م�سر«، الأ�سو�سيتدبر�ص ، 3 يونيو 

2012. متاح على املوقع:
 http://news.yahoo.com/us-democracy-aid-went-favored-groups-egypt-181529301.html.
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خلم�ص اأو �ست �سنوات تراوح مكانها. اإننا نوؤمن، مع التغيري يف اخلارطة 

ال�سيا�سية امل�سرية، باأن من م�سلحة الوليات املتحدة التعامل مع كل 

للمناف�سة  ت�سعى  والتي  العنف،  عن  والبعد  بال�سلم  امللتزمة  الأحزاب 

على املقاعد الربملانية ويف النتخابات الرئا�سية. فنحن، اإذن، نرحب 

باحلوار مع اأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني الذين يرغبون يف احلوار 

ولكننا فقط  �سيا�سة جيدة  لي�ست  اأن هذه  هنا  املهم  اأن  معنا...اأعتقد 

.
)97(

نعيد ممار�ستها ب�سبب قرب موعد اإجراء النتخابات...

نهج  اإىل  الإ�سارة  كلينتون  ال�سيدة  حماولة  من  الرغم  على 

حكومتها على اأنه جمرد موا�سلة ل�سيا�سة قائمة حيال اجلماعة فاإنها 

العام  الأمني  الكتاتني  �سعد  اأكد  فقد  جديدا.  نهجا  متثل  احلقيقة  يف 

اأية  هناك  تكن  »مل  اأنه  العدالة  وحزب  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة 

.
)98(

ات�سالت للجماعة اأو احلزب )مع الأمريكيني(«

على الرغم من ت�سريحات كلينتون فاإن الت�سالت بني الإخوان 

اإل بعد النتخابات الربملانية يف  وكبار امل�سوؤولني الأمريكيني مل تتبلور 

لقوائم  الإخوان  اكت�ساح  اإىل  الأوىل  النذر  اأ�سارت  فعندما   .
)99(

م�سر

)97( Hillary Clinton، »Remarks with Hungarian Prime Minister Viktor Orban،« 

Budapest، Hungary، June 30، 2011.  Available online at http://www.state.gov/secretary/

rm/2011167374/06/.htm.

)98( .S. to »Resume Ties« with Egypt’s Brotherhood،« al-Jazeera، June 30، 2011.  Available online 

at http://www.aljazeera.com/news/middleeast/20112011630194235350694/06/.html.

)99( اأ�سار اأحد التقارير اإىل وجود »ات�سالت« قبل النتخابات ، ولكن التقرير ي�سيف باأن تلك الت�سالت »لي�ست 

 ، اأمريكي«  دبلوما�سي  الإ�سالميني يف م�سر:  التقت  املتحدة  »الوليات  بلري  اإدموند  انظر  ال�سفارات«.  على م�ستوى 

رويرتز ، 2 اأكتوبر 2011. متاح على املوقع:
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الر�سمية  ات�سالتهم  الأمريكيون  امل�سوؤولون  بداأ  الربملانية  النتخابات 

جلنة  رئي�ص  كريي  جون  قام  دي�سمرب  بداية  ففي  اجلماعة.  بزعماء 

زعماء  ملقابلة  م�سر  اإىل  بزيارة  ال�سيوخ  مبجل�ص  اخلارجية  العالقات 

الإخوان بالقاهرة. ويف اأوائل يناير 2012 التقى م�ساعد وزير اخلارجية 

جيفري دي فيلتمان مب�سوؤويل حزب احلرية والعدالة. تاَل ذلك يف نف�ص 

ال�سهر زيارة لنائب وزير اخلارجية وليام برين�ص ، امل�سوؤول الثاين بعد 

وزيرة خارجية. يف نف�ص ال�سهر اأ�سارت �سحيفة )نيويورك تاميز( اإىل 

اأن تلك اللقاءات متثل )نقلة تاريخية( يف عالقات الوليات املتحدة مع 

.
)100(

اجلماعات الإ�سالمية

زيارة أبريل لحزب الحرية والعدالة

لقد مت تبادل الزيارات يف اأبريل )ني�سان( حيث �سافر وفد من 

والعدالة  احلرية  وحزب  امل�سلمني  الإخوان  بجماعة  امل�سوؤولني  كبار 

اإىل الوليات املتحدة. ت�سّمن برنامج الزيارة لقاءات مع هيئة حترير 

الأمريكية  التجارية  بالغرفة  وم�سوؤولني  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة 

وموؤ�س�سة  اخلارجية  العالقات  مبجل�ص  فعاليات  ح�سور  اإىل  بالإ�سافة 

كارنيغي لل�سالم الدويل وجامعة جورج تاون. كما ح�سر الوفد لقاءات 

h t t p : / / w w w . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / 2 0 1 1 0 2 /1 0 // u s - e g y p t - u s a - b r o t h e r h o o d 

idUSTRE7910J420111002.

)100( David D. Kirkpatrick and Steven Lee Myers، »Overtures to Egypt’s Islamists Reverse 

Longtime U.S. Policy،« New York Times، January 3، 2012.  Available online at http://www.

nytimes.com/201204/01//world/middleeast/us-reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-

brotherhood.html?pagewanted=all
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مع م�سوؤولني بالبيت الأبي�ص )جمل�ص الأمن القومي( ووزارة اخلارجية 

ووزارة الدفاع.

دولة  يف  حاكم  حزب  لوفد  زيارة  فاإّن  الإجرائية  الناحية  من 

لوفد  الزيارة  هذه  فاإن  عاديا،  اأمرا  يعترب  املتحدة  للوليات  حليفة 

تتيح  تلك  الفعل  ردود   .
)101(

وا�سعا جدل  اأثار  قد  الإ�سالمية  اجلماعة 

ويف  املثال  �سبيل  فعلى  والتطرف.  العتدال  جدلية  يف  للنظر  الفر�سة 

مقال حول الزيارة كتبت »وا�سنطن بو�ست« باأن زيارة الوفد جزء من 

»حملة ل�ستقطاب جمهور املوؤيدين«.كما جاء يف املقال باأن على اجلميع 

اأن ينظروا لتلك الزيارة بعني الريبة لأن »الذين جاءوا يف الوفد قالوا 

بالثقافة  ومعرفتهم  الإجنليزية  للغة  لإجادتهم  اختيارهم  مت  قد  باأنه 

، كما اأوردت �سي اإن اإن ق�سة م�سابهة باأن تلك الزيارة 
)102(

الأمريكية«

.
)103(

قد مت ترتيبها كـ »رحلة نوايا ح�سنة لتح�سني �سورة اجلماعة«

عدة  يف  با�سمه  املتحدث  ل�سان  على  جاء  كما   ، اللقاءات  تلك  عن  الدفاع  على  الأبي�ص  البيت  اأجرب  لقد   )101(

موؤمترات �سحفية، حيث و�سفها باأنها اجتماعات على »م�ستوى متو�سط« ، ثم عاد لي�سفها باأنها لقاءات على »م�ستوى 

اأبريل   4 لالأنباء،  اأمريكا  امل�سلمني«، �سوت  الإخوان  لقاءاته مع  يدافع عن  الأبي�ص  »البيت   ، منخف�ص«.كينت كلني 

2012. متاح على املوقع:
http ://www .voanews .com/content/white-house-defends-meetings-with-muslim-

brotherhood-146361515179333/.html.

)102( William Wan، »Muslim Brotherhood Officials Aim to Promote Moderate Image 

in Washington Visit،« Washington Post، April 3، 2012.  Available online at: http://www.

washingtonpost.com/world/national-security/muslim-brotherhood-officials-aim-to-

promote-moderate-image-in-washington-visit/201203/04//gIQApqs1tS_story.html.  The 

implication، apparently، is that foreign governments and political parties should instead send 

their most ignorant، boorish، and provincial members as representatives abroad.

)103( Elise Labott، »The Muslim Brotherhood Courts Washington،« CNN Security Clearance 

Blog، April 7، 2012.  Available online at http://security.blogs.cnn.com/201207/04//the-muslim-

brotherhood-courts-washington/.
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اختيار  امل�سلمني  الإخوان  قرار  �سوء  على  الزيارة  متت  لقد 

بعدم  قدمي  لتعهد  وخمالفة  اجلمهورية،  رئا�سة  لنتخابات  مر�سحهم 

ومكرها  اجلماعة  ازدواجية  تعك�ص  اأنها  كما  النتخابات،  تلك  خو�ص 

ودهاءها. 

كتب اإريك تراقر من معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق الأدنى باأن 

جماعة الإخوان امل�سلمني »متتلك الآن �سيطرة �سيا�سية كاملة، فرتاجع 

اجلماعة عن تعهدها  املتكرر، بعدم الرت�سح لنتخابات الرئا�سة، يهز 

الثقة يف هذه اجلماعة. 

يقو�ص  ال�سلطة  احتكار  ل�سيا�سة  امل�سلمني  الإخوان  ممار�سة  اإن 

ال�سيا�سي يف  ال�ستقرار  ويهدد  الدميقراطي يف م�سر؛  النظام  اأركان 

ّناع القرار  البالد... وهذا ال�سيناريو ينذر بعواقب وخيمة يجب على �سُ

يبدو  ناحيتهم،  من   .
)104(

العتبار« بعني  اأخذها  املتحدة  الوليات  يف 

ما يجري  التفاوؤل حيال  ورمبا  الرتياح،  اأمريكا  القرار يف  ّناع  �سُ على 

يف القاهرة. 

معروف  ال�ساطر  خريت  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  فمر�سح 

عدة  التقى  فقد  الأجانب  وللدبلوما�سيني  احلاكم  الع�سكري  للمجل�ص 

)104( Eric Trager، »Egypt’s Muslim Brotherhood Pursues a Political Monopoly،« The 

Washington Institute for Near East Policy، Policywatch 1918، April 4، 2012.  Available online 

at http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/egypts-muslim-brotherhood-

pursues-a-political-monopoly.  See also Elliot Abrams، »What Does the Muslim Brotherhood 

Intend?« Pressure Points Blog، April 13، 2012.  Available online at http://blogs.cfr.org/

abrams/201213/04//what-does-the-muslim-brotherhood-intend/.



77

ّناع القرار يف  اإليه تراقر فاإّن �سُ اأمريكية، وعلى عك�ص ما تو�سل  وفود 

على  الرئا�سة  لنتخابات  بالرت�سح  قرار اجلماعة  ف�سروا  قد  وا�سنطن 

اإ�سرتاتيجية  من  جزء  بل  ال�سلطة،  احتكار  يف  رغبة  على  يقوم  ل  اأنه 

ومر�سحهم  ال�سلفية  اجلماعات  من  الب�ساط  و�سحب  مكا�سب  لتحقيق 

يف  القاهرة  يف  تاميز«  »نيويورك  مرا�سل  يقول  اإ�سماعيل.  اأبو  حازم 

يتوىل  اأن  كانوا يخ�سون  الذين  الأمريكيني  القرار  ّناع  »�سُ ال�سدد  هذا 

اإىل هذه  اأ�سبحوا ينظرون  الإخوان امل�سلمون مقاليد احلكم يف م�سر 

ال�سلفيني  من  الأخرى  اجلماعات  اأمام  عنه  غنى  ل  كحليف  اجلماعة 

.
)105(

واملتطرفني«

)105( David D. Kirkpatrick، “In Egyptian Hard-Liner’s Surge، New Worries for the Muslim 

Brotherhood،

 نيويورك تاميز، 2 اأبريل 2012. اأ�سدرت اإحدى املحاكم امل�سرية يف وقت لحق حكما باإ�سقاط تر�سيح كل من اأبو 

ا�سماعيل وال�ساطر بالإ�سافة اإىل جمموعة اأخرى من املر�سحني ملن�سب الرئا�سة.
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تطورات السياسة 
البريطانية تجاه 

اإلسالميين

شيراز ماهر)   (
Shiraz Maher

مارتين فرامبتون)       (
Martyn Frampton

وممثليه  ال�سيا�سي  الهتمام بالإ�سالم  اشتد 
باملقارنة  �سبتمرب)اأيلول(،  من  ع�سر  احلادي  بعد 

اأحداث،  بعد ذلك من  ما جاء  مع عقابيل وتداعيات 

كما اأن احلكومات الغربية كثرًيا ما كانت جتد نف�سها 

تتبنى اجلماعات الرجعية ب�سورة غري م�سروعة. ويف 

اأحيان كثرية، كانت ت�سود مزاعم باأن تلك اجلماعات 

متثل اآراء امل�سلمني العاديني، واأّن من �ساأنها توفري الأمن 

من خالل ا�ستحواذها على امل�سداقية الالزمة لإبعاد 

عنفوان ال�سباب امل�سلمني من الإرهاب؛ وتخلي�سهم من 

براثنه. 

)  ( باحثة واأكادميية وحما�سرة يف الكلية امللكية.

)     ( باحث واأكادميي وحما�سر التاريخ املعا�سر والعلوم ال�سيا�سية يف كلية امللكة ماري.
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يحاول هذا املقال ر�سم معامل الأ�سلوب الذي اختطته احلكومة 

املن�سرم.  العقد  طوال  امل�سلمني،  الإخوان  مع  التعامل  يف  الربيطانية 

ففي اأوائل العام 2000 تطورت �سيا�سة تبتعد، اإىل حد بعيد، عن النتقاد 

وتقوم بقدر كبري على الدمج والنخراط وامل�ساركة املنطوية على تقدمي 

البالد  داخل  امل�سلمني؛  لالإخوان  املمالئة  للتنظيمات  والتمويل  الدعم 

وخارجها على حد �سواء. وقد مت ا�ستجالب علماء دين مثريين للجدل 

اإىل بريطانيا، على اأمل ك�سب قلوب �سباب امل�سلمني، يف حني اأن الإخوان 

امل�سلمني يف م�سر حافظوا على م�سار حوار م�ستمر بقدر متوا�سل من 

التوا�سل مع مكتب وزارة ال�سوؤون اخلارجية و�سوؤون دول الكومنولث. 

تتطرق هذه الورقة اإىل الذعر الذي اأثارته تلك ال�سيا�سة داخل 

اأروقة اخلدمة املدنية، ا�ستناًدَا على ما ر�سح من وثائق جرى ت�سريبها 

اأحد مطلقي �سافرات الإنذار من املحذرين من مغبة امل�سي  من قبل 

قدًما يف هذا امل�سار. اإن عدم الرتياح املتزايد الذي ظل ي�سبغ ال�سيا�سة 

املدنية،  اخلدمة  واأ�ساطني  بال�سا�سة  حدا  قد  عليها  وُي�ْسَبُغ  القدمية 

تبني  خالل  من  الإ�سالميني  مع  للم�ساركة  جديدة  �سبل  يلتم�سوا  لأن 

ا�ستوجبها  التي  واملقت�سيات  ال�سرورات  جميع  فيها  روعيت  �سيا�سة 

الربيع العربي وفر�سها على اأر�ص الواقع، حيث تخ�سع العالقة حالًيا 

للمراجعة والتقومي.
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المستجدات في العالقة مع اإلخوان 

الإخوان  مع  التعامل  على  اأ�سبح جمرًبا  وزير اخلارجية  اأن  مبا 

التي  بال�سرعية  يتمتعون  اأ�سبحوا  واأنهم  ل�سيما  م�سر؛  يف  امل�سلمني 

اأ�سبغها وخلعها عليهم جناحهم يف النتخابات،  فقد عكف الوزير على 

تبني اأ�سلوب قائم على اأ�سا�ص القيم وهو اأ�سلوب مبوجبه يكون التعامل 

الدبلوما�سي مرهوًنا باحلفاظ على القيم املعيارية املتعلقة بالأقليات، 

وحقوق الإن�سان وتداول ال�سلطة. يرتاد هذا الف�سل اآفاق هذا امل�سار-

من امل�ساركة اإىل الأ�سلوب الذي ي�سرت�سد بالقيم - وي�سرب اأغواره.

غمرة  يف  م�سر،  يزور  غربي  زعيم  اأول  كامريون  ديفيد  اأ�سبح 

الأحداث التي اأف�ست اإىل الإطاحة بح�سني مبارك يف فرباير)�سباط( 

مب�ساعدة  وعوده  كامريون  اإطالق  اأثناء  ويف  املنا�سبة  تلك  ويف   .2011

امل�سريني على »بناء لبنات الدميقراطية«، رف�ص اأن يجتمع مع الإخوان 

من  ر�سمي  وتوبيخ  بتعنيف  كامريون  قوبل  ال�سبب  ولهذا   - امل�سلمني 

قبل الإخواين البارز، والع�سو يف املكتب الإر�سادي لالإخوان امل�سلمني- 

اأن  معلًنا  كامريون  عن  بدر  ما  م�ستهجًنا  العريان-  ع�سام  الدكتور 

.
)1(

»م�سر حتررت من ربقة الحتالل الربيطاين قبل 65 عاًما«

 اأما التطورات التي حدثت بعد ذلك فقد اأحدثت نقلة يف املوقف 

ديلي  الدميقراطية«-  الدميقراطي/م�سرية  امل�سار  لدفع  م�سر  اإىل  ي�سل  كامريون  الأو�سط:  ال�سرق  »اأزمة    )1(

تلغراف 21 فرباير 2011.العربية نيوز 23 فرباير 2011: الإخوان امل�سلمون يرون م�سر اخلالية من الف�ساد تزدهر.
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اخلارجية  مكتب  من  وفًدا  اأن  اإىل  تقارير  اأ�سارت  فقد  الربيطاين، 

املكاتب  زار  اآر�سر،  لوي�ص  ماري  العام  القن�سل  برئا�سة  الربيطاين، 

الإلكرتوين  املوقع  اأن  كما  الإ�سكندرية  يف  امل�سلمني  لالإخوان  الإدارية 

اجلهود  تد�سني  عن  انبثق  الجتماع  اأن  زعم  امل�سلمني  لالإخوان 

الربيطانية اجلديدة للتعاون مع اجلماعة كما زعم اأن من�سق العالقات 

املتحدة  باململكة  الكومنولث  دول  و�سوؤون  اخلارجية  ال�سوؤون  مبكتب 

مارتن هيرتيجيني اأعرب عن رغبة احلكومة الربيطانية يف فتح الباب 

الإخوان  مع  والكامل  املبا�سر  ال�سيا�سي  احلوار  اأمام  م�سراعيه  على 

، ويف ما بعد قال ال�سفري الربيطاين لدى م�سر جيم�ص واط 
)2(

امل�سلمني

اإن اجلماعة )الإخوان( يحق لها امل�ساركة يف التحول الدميقراطي – 

    .
)3(

مقّلاًل من املخاوف والقلق اإزاء اجلماعة

موقفها  يف  النظر  اأعادت  التي  هي  وحدها  بريطانيا  تكن  مل 

اأ�سار  األن جوبيه  فرن�سا  وزير خارجية  اأن  – ذلك  الفرتة  تلك  خالل 

اأن فرن�سا »لديها الرغبة يف التحدث مع اجلميع يف م�سر«  اإىل  ا  اأي�سً

ت�سليل  �سحية  كانت  فرن�سا  اأن  اإىل  اأ�سار  اإنه  بل  الإخوان؛  فيهم  مبن 

 وجتاوًبا 
)4(

احلكومات العربية ال�سابقة اإزاء الطبيعة احلقيقية للجماعة

)2( ال�سيد العبادي مكتب ال�سوؤون اخلارجية يزور الإخوان امل�سلمني يف الإ�سكندرية، موقع الإخوان على النرتنت /

اإخوان ويب  10 اإبريل 2011.

)3( �سفري اململكة املتحدة يقلل من املخاوف والقلق اإزاء الدور ال�سيا�سي املتعاظم لالإخوان، موقع الإخوان 29 يونيو 

 .2011

)4(  فرن�سا تومئ اإىل انفتاح جديد على املجموعات الإ�سالمية يف اخلارج، رويرتز 19 اإبريل 2011.
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واملقيم يف  باجلماعة  البارز  القيادي  الهلباوي  كمال  فاإن  تقدم  ما  مع 

ارتياحه  اأعرب عن  بعد عن اجلماعة(  انف�سل فيما  بريطانيا )الذي 

للتخلي عن  ا�ستعداًدا  الوقت احلايل  اأبدت يف  الغربية  لأن احلكومات 

»الرتهات والتهامات الباطلة« �سد الإخوان امل�سلمني فيما اأكد الدكتور 

بدون  الغربية  احلكومات  مع  يتحاورون  �سوف  اأنهم  العريان  ع�سام 

 .
)5(

�سروط م�سبقة

ما لبثت جريدة »الأهرام« اأن اأوردت: اأن متحدًثا با�سم �سارون 

لل�سوؤون اخلارجية و�سوؤون  الأوروبي  ال�سامية لالحتاد  املندوبة  اأ�ستون، 

الأوروبي  الحتاد  اإن  امل�سلمني:  الإخوان  عن  �سئل  عندما  قال  الأمن، 

ا  اأي�سً مت  وقد  بالدميقراطية«،  مهتم  فرد  كل  مع  احلوار  على  »منفتح 

لها  زيارة  اأثناء  اأع�ساء من اجلماعة يف  التقت  نف�سها  اأنها هي  تاأكيد 

. ويف اأواخر �سيف عام 
)6(

اإىل م�سر عقب فرتة وجيزة من اندلع الثورة

2011 اجتمع القادة ال�سيا�سيون جلماعة الإخوان امل�سلمني مع ال�سفري 

، اأخرًيا اأقدمت الوليات املتحدة 
)7(

الرو�سي يف مقر اجلماعة بالقاهرة

يونيو)حزيران( �سهر  يف  اجلماعة  جتاه  املعلن  موقفها  تنقيح  على 

)حزيران( من العام نف�سه. 

)5( الإخوان امل�سلمون يرحبون باحلوار مع الغرب بدون �سروط م�سبقة، موقع الإخوان على النرتنت /اإخوان ويب  

22 اإبريل 2011.

)6( الحتاد الأوروبي م�ستعد لتو�سيع دائرة احلوار مع الإخوان امل�سلمني جريوزليم بو�ست 7 مايو 2011.

)7(  قادة حزب الإخوان امل�سلمني يجتمعون مع دبلوما�سي رو�سي، الأهرام اأون لين 11 اأغ�سط�ص 2011.
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على الرغم من اأن وزيرة اخلارجية الأمريكية، هيالري كلينتون، 

بات�سالت  تكتفي  �سوف  اأمريكا  اأن  على  الأمر،  بادئ  ت�سر، يف  كانت 

مبدئية فقط مع اجلماعة فاإن مندوبني عن وزارة اخلارجية وجمل�ص 

يف  امل�سلمني  الإخوان  من  م�سوؤولني  مع  التقوا  الأبي�ص  والبيت  ال�سيوخ 

    .
)8(

اأوائل العام 2011 يف القاهرة ووا�سنطن على حد �سواء

هكذا يبدو اأن الربيع العربي اأ�سهم يف فتح �سفحة جديدة وبدء 

عهد جديد من العالقات بني الدول الغربية والتنظيم الإ�سالمي الأبلغ 

 .
)9(

تاأثرًيا والأعمق اأثًرا والأقوى نفوًذا يف ال�سرق الأو�سط

ورمبا كان هذا مما ل مندوحة عنه عطًفا على اأن تنظيم الإخوان 

امل�سلمني خرج الكا�سب الأكرب من الأحداث التي دارت رحاها يف م�سر. 

وبينما كان الإخوان امل�سلمون حمظورين يف ال�سابق لأكرث من ن�سف قرن 

يف ما م�سى، واأرغموا على العمل بطريقة �سبه �سرية، هاهم ي�سبحون 

)8( اأ. حممد »الوليات املتحدة تتحول اإىل حتقيق ات�سال اأوثق مع الإ�سالميني امل�سريني، رويرتز 10 يونيو 2011، 

»م�سدر دبلوما�سي: الوليات املتحدة جتتمع مع الإ�سالميني امل�سريني، رويرتز 2 اأكتوبر 2011، ال�سناتور الأمريكي 

م�سر  يف  امل�سلمون  الإخوان   ،2011 دي�سمرب   11 لين  اأون  الأهرام  والعدالة«  احلرية  حزب  مقر  يزور  كريي  جون 

امل�سلمني امل�سريني يف  الإخوان  2012، م�سوؤولون من  يناير   11 الفرن�سية  املتحدة،  الوليات  بالروابط مع  ي�سيدون 

لالأعمال  للرتويج  امل�سلمني  الإخوان  مع  اإنها حتدثت  تقول  اأوباما  اإدارة   ،2012 اإبريل   4 الفرن�سية  الأبي�ص،  البيت 

التجارية ال�سغرية، �سي اإن اإ�ص نيوز 23 اإبريل 2012.

)9( م�سطلح الإ�سالمي / الإ�سالموي مل ي�ستخدم هنا على �سبيل الزدراء والنتقا�ص من القدر واإمنا ملجرد تو�سيف 

اإ�سالمية  حركة �سيا�سية ت�سعى اإىل جتديد الإ�سالم على نطاق املجتمع كخطوة ل مندوحة عنها جتاه تكوين دولة 

جيه   ،)2007 اأبينجدون  )روتلدج:  العاملي«  ال�سيا�سي  »الإ�سالم  اإىل  الرجوع  يرجى  املو�سوع  لهذا  �سامل  ولتعريف 

كالفريت الإ�سالم ال�سيا�سي/الإ�سالموية: دليل توثيقي ومرجعي )مطبعة جرينوود يف و�ست كونكتيكت 2008(، ف 

فولبي )طبعة( الإ�سالم ال�سيا�سي: قراءة نقدية )روتلدج: اأبينجدون 2011(.
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اكتملت  التي  النيابية  النتخابات  ففي  منظمة.  �سيا�سية  قوة  اأكرب 

الذراع  والعدالة«  »احلرية  حزب  فاز   2012 الثاين(  يناير)كانون  يف 

اإجمايل  من  مقعًدا   )235( مقداره  مبا  امل�سلمني  لالإخوان  ال�سيا�سي 

 ،
)10(

الأ�سوات اإجمايل  من    )٪37( اإىل  و�سلت  بن�سبة  معقًدا   )503(

وقد جاء هذا الفوز و�سط موجة وا�سعة من جناح الإ�سالميني. 

النور  حزب  اأن  املراقبني  من  العديد  ده�سة  دواعي  من  ولعل 

ال�سلفي املحافظ احتل املركز الثاين بواقع  )123( مقعدا متثل ما ن�سبته 

، ويف وقت لحق مت انتخاب الإخواين 
)11(

)28٪( من اإجمايل الأ�سوات

هزم  اأن  بعد  مبارك  ح�سني  بعد  للجمهورية  رئي�ص  اأول  مر�سي  حممد 

اأحمد �سفيق يف انتخابات يونيو)حزيران(  ع�سكرًيا �سابًقا هو الفريق 

 .2012

اأف�ست هذه التطورات اإىل توجيه الن�ساط ال�سيا�سي لالإ�سالميني 

بعيًدا عن كونهم لعبني خلف كوالي�ص النظام ال�سيا�سي؛ وخارج اإطاره 

يف املا�سي، فقد كانوا يف كثري من الأحيان يعتنقون اأ�ساليب عنيفة، اإذ 

اأ�سبحوا بدًلً عن ذلك م�ساركني منخرطني يف �سميم العملية املدنية 

من خالل اأمناط قانونية ود�ستورية قائمة. ويف حقيقة الأمر فاإن هذا 

الواقع اجلديد هو الذي فر�ص حتدًيا حقيقًيا على احلكومة الربيطانية؛ 

وا�ستهجان  اإدانة  ال�سهل  من  فاأ�سحى  الأخرى.  الغربية  واحلكومات 

)10( انتخابات م�سر، املوقع الإلكرتوين لالنتخابات. 

)11( امل�سدر ال�سابق.
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اأّنّ  اإذ  القانون،  اإطار  خارج  تعمل  التي  وتلك  الإرهابية،  املجموعات 

جتاوزاتها ت�سبح مبثابة »جماز مر�سل« يعرفون به ويعرف بهم. 

اأوج  اإىل  املجموعات  تلك  حتول  يف  تكمن  فهي  ال�سعوبة  اأما 

ال�سرعية، التي اأ�سبغها عليها جناحها يف النتخابات. ولعل اأول موؤ�سر 

للم�ساكل التي حدثت يف هذا اخل�سو�ص قد ظهر عندما فازت حما�ص 

كانت  فقد   .2006 عام  غزة  يف  الفل�سطينية  الت�سريعية  بالنتخابات 

حول  الرباعية  واللجنة  املتحدة  الوليات  من  لكل  الفورية  ال�ستجابة 

ورف�ص  غزة  اإىل  املقدمة  امل�ساعدة  تعليق  يف  تتمثل  الأو�سط  ال�سرق 

العرتاف بحكومة حما�ص يف غزة. وبعد �ست �سنوات ميكن و�سف هذه 

ال�سيا�سة باأنها يف اأح�سن الأحوال م�سو�سة وملتب�سة – ذلك اأن حما�ص 

ل  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  اأن  كما  الواقع،  بحكم  مكانها  ظلت يف 

يبدو باأي حال اأنه قريب من احلل. 

هذا الو�سع – بالطبع - له خ�سو�سيته، والدرو�ص امل�ستفادة منه 

ي�سعب ا�ستخال�سها ونقل جتاربها اإىل الدول الأخرى يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط. وعلى خالف الإخوان امل�سلمني يف م�سر على �سبيل املثال فاإن 

حما�ص جمموعة اإرهابية بامتياز وباإ�سرار فهي تعلن على املالأ عزمها 

تدمري اإ�سرائيل الأمر الذي يجعل منها �سريًكا غري مقبول وغري مرحب 

به. 

وباملقابل فاإن جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�سر ظلت منذ اأمد 



87

بعيد تنبذ العنف الثوري، على الأقل يف ال�سياق املحلي.

قائمة  جاّدة  اأ�سئلة  هنالك  تظل  ل  اأنه  القول  ميكن  ل  هذا  مع 

عن  منها  العديد  – فين�ساأ  امل�سلمني  الإخوان  مع  التعامل  كيفية  حول 

حتتفظ  املثال  �سبيل  فعلى  ومرئياتها.  واآرائها  لروؤاها  الوا�سع  الطيف 

ال�سبيل  بح�سبانه  العنيف  اجلهاد  بفعالية  را�سخ  باعتقاد  اجلماعة 

ما  كيفية  مت�ساربة عن  اإ�سارات  هنالك  اإ�سرائيل.  مع  للتعامل  الأوحد 

يرمي اإليه يف ت�سرف اإدارة الإخوان امل�سلمني فور ت�سلمها ملقاليد الأمر، 

وحال اعتالئها �سدة احلكم. فقد وعد بع�ص الناطقني با�سم الإخوان 

امل�سلمني بالتقيد باأحكام معاهدة ال�سالم املربمة بني م�سر واإ�سرائيل 

بل  املموهة  ال�سيا�سات  من  جملة  اآخرون  انتهج  بينما  ديفيد  كامب  يف 

     .
)12(

واملربكة

اعتالء  �ستن�ساأ عن  التي  التعقيدات اجلديدة  املثال  يج�سد هذا 

ظاهًرا  التحديات  تلك  مدى  فكان  م�سر،  يف  احلكم  �سدة  الإخوان 

بح�سني مبارك. ففي  الإطاحة  تلت  التي  الرئا�سية،  النتخابات  خالل 

اإحدى جتمعات حملة املر�سح الإخواين للرئا�سة الدكتور حممد مر�سي 

جموع  خاطب  الذي  حجازي؛  �سفوت  للجدل  املثري  الدين  عامل  ظهر 

نحو  يزحفون  �سوف  ال�ست�سهاديني  »ماليني  اإن  قائاًل:  املحت�سدين 

 6 )12( الوليات املتحدة: الإخوان امل�سلمون قدموا تطمينات ب�ساأن معاهدة ال�سالم امل�سرية الإ�سرائيلية هاآرت�ص 

 28 الإخوان ويب  امل�سلمني   الإخوان  اأولوياتنا« �سبكة  الثوار يعد قمة  ال�ساطر: حتقيق مطالب  2012، خريت  يناير 

يناير 2012.   
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القد�ص«! وحجازي معروف متاًما لدى ال�سلطات الربيطانية. ففي العام 

2009 اأدرجت وزارة الداخلية ا�سمه �سمن قائمة من �ستة ع�سر واعًظا 

على  املتحدة؛  اململكة  دخول  من  ي�ستبعدون  ممن  للكراهية  ُيروجون 

اأ�سا�ص اأن وجودهم يف بريطانيا ل يف�سي اإىل خدمة ال�سالح العام.

باأنه �سخ�ص »متورط يف �سلوكيات غري  وقد مت تعريفه حتديًدا 

، على الرغم من اآرائه املتطرفة 
)13(

مقبولة بالرتويج لالإرهاب والعنف«

اعتربه الإخوان �سخ�سية مهمة لتزكية مر�سحهم مر�سي )الذي فاز يف 

نهاية املطاف يف النتخابات(.

بالفعل  اأنها  احلقيقية  ال�سيا�سية  الورطة  اآفاق  من  يت�سح  هكذا 

مع�سلة عوي�سة، وعقدة م�ستحكمة، وماأزق حاد وب�سفة خا�سة يف ظل 

الأجواء التي تخيم حالًيا على الأو�ساع يف املنطقة، وتتفاقم تداعياتها 

للدرا�سة  برّمته  الأمر  اإخ�ساع  الوارد  من  فاإن  وعليه  يوم.  بعد  يوًما 

والتمحي�ص لأجل ر�سم طريق وحتديد معامله للم�سي قدًما، والتقرير 

واملجموعات  امل�سلمني  الإخوان  مع  للتعامل  مالئمة  �سيا�سة  ب�ساأن 

اأعلى  الدولة الربيطانية يف  اأن ي�سع  �ساأنه  الإ�سالمية الأخرى، ما من 

م�ستوياتها على املحك.

)13(  وزارة اخلارجية حتدد اأ�سماء املروجني للكراهية امل�ستبعدين من اململكة املتحدة، بيان من وزارة الداخلية. 
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سجال مستمر: تطبيق الديمقراطية أم مكافحة 
اإلرهاب؟

والإ�سالميني  امل�سلمني  الإخوان  م�ساركة  حول  النقا�ص  يكن  مل 

الأمر  واقع  ففي  الربيطاين،  ال�سياق  يف  جديًدا  عدمها  من  الآخرين 

داخل  م�ستدمية  وحمفزات  دوافع  هنالك  اأن  كورتي�ص  مارك  اأثبت 

جينات ال�سيا�سة اخلارجية الربيطانية ل�ستعرا�ص التيارات الإ�سالمية 

املحافظة والإ�سالم ال�سيا�سي باعتبارها من احللفاء املحتملني – �سواء 

كان ذلك يف اإطار اجلهود وامل�ساعي الرامية اإىل املحافظة على النفوذ 

خطورة  الأكرث  للتحديات  بديل  خيار  لتقدمي  كاأ�سلوب  اأم  الإمربيايل 

بال�سيا�سة  يتعلق  وفيما   ،
)14(

وال�سيوعية النا�سرية  فر�ستها  التي  كتلك 

ا اأن توجهات مماثلة هي  الأمريكية فاإّن ما األفه اإيان جون�سون اأثبت اأي�سً

    .
)15(

ال�سائدة هنالك

امل�ساركة  ُقدًما يف  الآونة الأخرية اقرتن اجلدل حول امل�سي  يف 

من عدمها مبخاوف اأو�سع تتعلق بكيفية الرتويج لالإ�سالح الدميقراطي 

الوا�سح  التبني  اأدى  وقد  اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

اإىل  بعد  فما   ،2003 العام  من  بو�ص  اإدارة  قبل  من  احلرية«  »لأجندة 

يوؤيدون احلوار مع  الذين  اأما  الأمر.  النقا�ص حول هذا  تكثيف جدلية 

)14( اإم كورتيز: ال�سوؤون ال�سرية: تواطوؤ بريطانيا مع الإ�سالم الراديكايل )�سريبنت�ص تيل: لندن 2010(.

يف  امل�سلمني  الإخوان  جنم  و�سعود  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  نازي�ص،  ميونيخ،  يف  م�سجد  جون�سون،  اآي   )15(

الغرب )هاوتون ميفني هاركورت نيويورك 2010(.
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عنه  مندوحة  ل  �سريك  باأنهم  الإخوان  �سوروا  فقد  امل�سلمني  الإخوان 

اأي  يف  اأ�سا�سًيا  ومعطًى  �سرورًيا  مكّوًنا  باعتبارهم   – الغربية  للدول 

للتحول الدميقراطي عطًفا على ما يحظون به من دعم معترب  عملية 

يف جزء كبري من املنطقة. واأما من يعار�سون تلك الأفكار فقد اتهموا 

اإذ  امل�سلمني  الإخوان  نوايا  معرفة  يف  بال�سذاجة  ومناوئيهم  فرقاءهم 

اأنهم ينظرون اإليها مبنظار اأقل اإيجابية اإىل حد بعيد.  

ا�ستنتاج  اإىل  العامة  ال�سيا�سة  بحوث  معهد  خل�ص  بريطانيا  يف 

العام  يف  �ستات�سر  جو�سوا  اأ�سدره  تقرير  ففي  للم�ساركة.  ب�سدة  موؤيد 

اأورد  2008 »الإخوان حتت اليد؟ م�ساركة الإخوان امل�سلمني يف م�سر« 

ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  الأهمية  بالغ  »عن�سر  باأنها  للجماعة  ت�سويًرا 

هذا  من  وجماعات  جمموعات  باأن  التقرير  احتج  فقد   ،
)16(

امل�سري«

ال�سا�سة املتطورين وامل�سوؤولني ممن ينبغي  اأنها من  »اأثبتت  القبيل قد 

الإ�سالح  عملية  يف  حمتملني  ك�سركاء  احل�سبان  يف  يو�سعوا  اأن  ا  اأي�سً

 .
)17(

ال�سيا�سي باملنطقة«

التي  الراهنة  ال�سيا�سية  الوثائق  فاإن  �ستات�سر  اأورده  ملا  وفًقا 

رجعية  حركة  اإىل  قليلة  »اإ�سارات  اأظهرت  امل�سلمون  الإخوان  اأ�سدرها 

خ�سعت للحكم الديني بالقوة« ومن الأحرى اأنه قيل عنهم اإنهم اأثبتوا 

)16( جيه �ستات�سر، الإخوان حتت اليد؟ اإتاحة امل�ساركة لالإخوان امل�سلمني يف م�سر )اآي بي بي اآر 2008(.

)17( امل�سدر ال�سابق.
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، ولهذا 
)18(

اأنهم جماعة »ملتزمة بتحقيق اإ�سالحات �سيا�سية ملمو�سة«

اإىل  النظر  يتم  اأن  الأحرى  من  كان  »رمبا  اأنه  �ستات�سر  زعم  ال�سبب 

كونية  قيم  على  قائمة  اأنها  اأ�سا�ص  على  للجماعة  ال�سيا�سية  املعتقدات 

الذرائعية  الطبيعة  اأما   
)19(

اإ�سالمية« ا�سطالحات  يف  �سيغت  �ساملة 

جعلت  فقد  امل�سلمني  الإخوان  �سخ�سية  يف  املفرت�سة  )الرباغماتية( 

�ستات�سر يخرج بال�ستنتاج التايل:

من  املزيد  لإيجاد  ي�سعوا  اأن  الغربية  احلكومات  ملمثلي  ينبغي 

الفر�ص للحوار مع جمموعات املعار�سة ال�سيا�سية يف م�سر؛ مبن فيها 

ا�ستعداًدا  اأكرث  يكونوا  اأن  عليهم  ويجب   ... امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

اأ�سا�ص ما تقوله اجلماعة وكيفية  ورغبة يف امل�ساركة مع الإخوان على 

متزمت  ديني  تنظيم  اأنها  اأ�سا�ص  على  معها  التعامل  عن  بدًل  �سلوكها 

يفتقر اإىل املرونة ويت�سم باجلمود والتحجر ول ميكن اإيجاد اأي اأر�سية 

.
)20(

م�سرتكة معهم

بحوث  معهد  لدى  لها  اأ�سداء  الروؤية  هذه  وجدت  وقد 

فقد  جليني.  األك�ص  كتبته  تقرير  يف  التايل  العام  يف  العامة  ال�سيا�سة 

النظر  »يعيدوا  باأن  ونا�سدتهم  الغرب  يف  ال�سيا�سة  ّناع  ب�سُ اأهابت 

الأحزاب  مع  للم�ساركة  ال�سيا�سية  اإ�سرتاتيجيتهم  يف  جذرية  ب�سورة 

)18( امل�سدر ال�سابق.

)19( امل�سدر ال�سابق.

)20( امل�سدر ال�سابق.
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»اأكرث  يكونوا  باأن  ا  اأي�سً طالبتهم  كما   
)21(

الإ�سالمية.« واجلماعات 

وامل�ستدام  للحوار اجلاد  قنوات  فتح  واملباداأة يف  املبادرة  بزمام  اأخًذا 

هو  جليني  عليه  ا�ستندت  الذي  الأ�سا�ص  وكان   ،
)22(

الإ�سالميني« مع 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الدميقراطي  الإ�سالح  اإجناز  اأن 

اإفريقيا يتطلب »احلوار مع بع�ص احلركات الإ�سالمية املوجودة حالًيا 

ال�سياق مت  ، ففي هذا 
)23(

للمجتمع« العام  التيار  هنالك واملنخرطة يف 

تعريف احلركات الإ�سالمية باأنها »اجلماعات امل�ساركة اأو التي ت�سعى 

املالأ  على  واأعلنت  دولها  يف  القانونية  ال�سيا�سية  العملية  يف  للم�ساركة 

نبذها اللجوء اإىل العنف للم�ساعدة على حتقيق اأهدافها على امل�ستوى 

الوطني حتى يف املناطق التي تتعر�ص فيها لالإق�ساء والتنكيل والتمييز 

حتديًدا  امل�سلمني  الإخوان  بجماعة  ال�ست�سهاد  مت  وقد   ،
)24(

والقمع«

كمثال لتلك اجلماعات واملجموعات. 

قبل جمموعات  الدفاع عن حجج مماثلة من  اآخر مت  مكان  يف 

واإدارة ال�سراع، والذي يركز ب�سكل  التقدمي؛  الفكر  من قبيل منتدى 

خا�ص على ال�سراع العربي الإ�سرائيلي ويحتج ب�سرورة »م�ساركة من 

)21( اإيه جليني، بناء اجل�سور ل اجلدران: امل�ساركة مع الإ�سالميني ال�سيا�سيني يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

)اآي بي بي اآر 2009م( �سفحات  7-6، 5 -44.

)22( امل�سدر ال�سابق.

)23( امل�سدر ال�سابق.

)24( امل�سدر ال�سابق.
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، وقد 
)25(

يعدون من املت�سددين �سيا�سًيا اأو دينًيا« يف اأي عملية لل�سالم

وهو عبارة عن  ال�سراع  اإدارة  منتدى  له يف  اأ�سداء  املوقف  وجد هذا 

من  كل  اإ�سراف  حتت   2004 عام  يف  تاأ�س�ست  موؤثرة  �سغط  جمموعة 

مارك بريي واألي�ستري كروك اللذين دعيا الغرب اإىل »التحدث واحلوار 

مع الإ�سالميني الذين ميكنهم التاأثري على م�سار الأحداث« م�ست�سهدين 

وبادية  بارزة  كاأمثلة  امل�سلمني  والإخوان  اهلل  وحزب  حما�ص  من  بكل 

ال�ستخبارات  خدمة  يف  �سابق  �سابط  )وهو  كروك  ويعد    ،
)26(

للعيان

م�ساركة  تاأييد  يف  خا�ص  ب�سكل  ب�سراحة  حتدثوا  ممن  ال�سرية( 

 .
)27(

املجموعات واجلماعات الإ�سالمية

مع  امل�ساركة  منا�سرو  قدمه  الذي  الطرح  اأن  يت�سح  وهكذا 

الإ�سالميني، يتمثل يف اأنه لأجل حتقيق الإ�سالح ون�سر الدميقراطية يف 

املنطقة – وب�سفة خا�سة يف م�سر – يجب القيام بعمل مع الإخوان 

امل�سلمني ل�سيما واأن اجلماعة تعد »الالعب الوحيد يف ال�ساحة«. 

ويف مواجهة ذلك يربز من يرون يف الإخوان امل�سلمني حركة دينية 

ثيوقراطية تعار�ص التعددية الدميقراطية ب�سفة مبدئية وجذرية. ففي 

�ساأنه  من  لالإخوان  الدميقراطي  التمكني  اأن  يرون  للم�سهد  قراءتهم 

)25( مبادرة ال�سرق الأو�سط، املوقع الإلكرتوين للتفكري املتقدم / فورورد ثنكنج.

)26( عن منتدى ال�سراعات املوقع الإلكرتوين للمنتدى.

انظر جيه هاركني )الرجل  ا  اأي�سً  )2009 لندن  بلوتو  الإ�سالمية )مطبعة  الثورة  املقاومة: جوهر  اإيه كوك،   )27(

الأو�سط يف ال�سرق الأو�سط( فاينان�سيال تاميز 2 يناير 2009 .
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اأن يعني – حماكاة ملعادلة برنارد لوي�ص ال�سهرية »رجل واحد، �سوت 

.
)28(

واحد، ملرة واحدة«

لقد �سهدت الفرتة التي تلت احلادي ع�سر من �سبتمرب)اأيلول(

الأخرى.  والهواج�ص  واملخاوف  املجادلت  تلك  بني  املزاوجة  )اأيلول( 

يف  اأرغموا،  ال�سيا�سي  القرار  ّناع  �سُ فاإّن  فيدينو  لورينزو  لحظ  وكما 

غمرة ذلك، على اأن يت�ساءلوا عما اإذا كانت جماعة الإخوان امل�سلمني 

ينبغي النظر اإليها باعتبارها »مطفئ حرائق املباين التي يتم اإ�سعالها 

، فمن جانب هنالك من ي�سعرون باأنه لكون احلركة ت�سرتك 
)29(

عمًدا«

اإيديولوجية ومذهبية مرجعية معينة مع مت�سددي القاعدة- يف نقاط 

مما ي�سمح لالإخوان امل�سلمني اأن يتحدثوا بل�سان حال هوؤلء املت�سددين- 

فاإن هذا من �ساأنه اأن ي�ساعد على عزل املجندين املحتملني �سد نداء 

العنف. 

وباملقابل يحتج اآخرون باأن الإخوان امل�سلمني بر�سالتهم يخدمون 

يف واقع الأمر، ك�ساأن املجموعات الرجعية الأخرى، مبثابة بوابة لنماذج 

النقا�ص  هذا  �سميم  ويف   ،
)30(

وعنًفا وتطرًفا  ت�سدًدا  اأكرث  اإ�سالمية 

اإدوارد دجرييجيان الذي كان وقتها م�ساعد وزير  اأكرب من قبل  اأمام جمموعة  )28(  مت ا�ستدعاء عبارات لوي�ص 

اإدوارد  انظر  وا�سنطن منطقة كولومبيا  1992م يف  له عام  اآ�سيا يف كلمة  الأدنى وجنوب  ال�سرق  ل�سوؤون  اخلارجية 

جرييجيان خطاب مرييديان هاو�ص وا�سنطن دي �سي 4 يونيو 1992. 

)29( اإل فيدينو الإخوان امل�سلمون اجلدد يف الغرب )مطبعة جامعة كولومبيا نيويورك 2010م( �ص199 - 221.  

)30(  لالطالع على روؤية اأ�سمل حول هذا ال�سرب من �سروب ال�ستدلل العقلي انظر اإم بريليج، الدم والغ�سب، 

تاريخ ثقايف لالإرهاب )مطبعة هاربر لندن 2008(.
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الدميقراطي  للتغيري  ينبغي  كيف  جوهري:  �سوؤال  يظهر  وال�سجال 

الحرتاز �سد  مع  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يبداأ يف منطقة  اأن 

كانت  بريطانيا  ففي  الإ�سالميون؟  الإرهابيون  يفر�سه  الذي  التهديد 

املع�سلة  هذه  حلل  و�ساق  قدم  على  جارية  تزال  ما  واجلهود  امل�ساعي 

عندما اكت�سبت مزيًدا من الأهمية اإثر الهجمات الإرهابية التي وقعت 

اأ�سبح معروًفا  لندن يف حادث  النقل مبدينة  �سبكة  2005 يف  يوليو  يف 

اأكرث مب�سمى 7/7.

منع التطرف من موجبات الحوار

قبل عام من اأحداث 2005/7/7 اأ�س�ست وزارة اخلارجية و�سوؤون 

الكومنولث جمموعة امل�ساركة مع العامل الإ�سالمي؛ وهي من منتجات 

الذي  القيادي  والدور  �سبتمرب)اأيلول(  من  ع�سر  احلادي  بعد  ما  بيئة 

جمموعة  ا�سطلعت  الإرهاب«.  �سد  »احلرب  يف  تالًيا  بريطانيا  لعبته 

امل�ساركة مع العامل الإ�سالمي بجملة من الأعمال التي كانت تهدف اإىل 

»زيادة الفهم والإدراك للدول واملجتمعات الإ�سالمية وزيادة امل�ساركة 

معها«، وحماربة التداعيات والأ�سداء املذهبية والفكرية والإيديولوجية 

فقد  التطرف«  منع  لأجل  الإرهابية  للرواية  )الثيولوجية(  والالهوتية 

الهادفة مع  البناءة  »امل�ساركة  ت�سهيل  تتمثل يف  كانت ر�سالة املجموعة 

 2005 عام  ومنذ   ،
)31(

النظر« ووجهات  املجموعات  من  عري�ص  قطاع 

ا�سطلعت املجموعة مبهمة جديدة كجزء مركزي وحموري من الإ�سهام 

)31( م�ساركة العامل الإ�سالمي، الأولويات الدولية، مكتب وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث.
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الوزاري لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث يف املبادرة احلكومية ملنع 

.)Prevent( الإرهاب واملهددات الأمنية

عليها  تقوم  ركائز  اأربع  من  واحدة  الذكر،  اآنفة  املبادرة،  متثل 

املتحدة،  اململكة  يف  الإرهاب  ملحاربة  نطاًقا  الأو�سع  الإ�سرتاتيجية 

وهي   )CONTEST( »الرتميزي«  احلركي  امل�سمى  عليها  اأطلق  والتي 

يف  لحًقا  تنقيحها  ومت  2006م  عام  يف  ن�سرها  مت  التي  الإ�سرتاتيجية 

»املتابعة«  تتمثل يف  الأخرى فهي  الثالث  الركائز  اأما    
)32(

2009م عام 

)Pursue( و»احلماية« )Protect( و»الإعداد« )Prepare( وهي الأكرث 

�سمن   »)Hard power( »اخل�سنة  بالقوة  و�سفه  ميكن  مبا  ارتباًطا 

. وباملقابل فاإن مبادرة املنع متثل 
)33(

ال�ستجابات للق�سايا الأمنية الآنية

حماولة من قبل احلكومة ل�ستخدام »القوة الناعمة« )Soft power( يف 

�سبيل عملية  – لعرتا�ص  العنف  املنطوية على  املهددات  الكفاح �سد 

تخت�ص  فهي  وعلى هذا  الإرهاب.  عنها  ينبثق  التي  والت�سدد  التطرف 

وجماعات  وجمموعات  جاليات  امل�سلمني  مب�ساركة  الأول  املقام  يف 

ثمة  ال�سياق  هذا  ويف  �سواء.  حد  على  وخارجها  البالد  داخل  واأفراًدا 

ق�سية رئي�سية اأثريت نتيجة ملبادرة املنع اآنفة الذكر، وهي تتمثل يف اأن 

الإ�سالميني البعيدين ينبغي النظر اإليهم ك�سركاء مالئمني للحكومة. 

)32( مكافحة الإرهاب الدويل: اإ�سرتاتيجية اململكة املتحدة )يوليو 2006(.

داخلًيا  املتحدة  اململكة  »ا�ستجابة  جريجوري  فرانك  اإىل  الرجوع  يرجى  الأمر  لهذا  حتليل  على  لالإطالع   )33(

لالإرهاب العاملي: الإ�سرتاتيجية والبنية الهيكلية والتنفيذ مع اإ�سارة خا�سة اإىل دور ال�سرطة« 18 يونيو 2007. 
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لقد تطورت مبادرة املنع ب�سورة ملحوظة منذ البدء فيها، حتى 

التنظيمات  اإىل   2005 تفجريات  تداعيات  غمرة  يف  احلكومة  حتولت 

التقليدية التي تدار على امل�ستوى الوطني، الزاعمة اأنها تتحدث با�سم 

جمل�ص  حيث  �سرتيت،  داون  يف  عقدت  فقد  الربيطانيني.  امل�سلمني 

الوزراء الربيطاين، �سبع جمموعات عمل للبحث والتحري والتحقيق يف 

التطرف يف اجلاليات الإ�سالمية، مما اأ�سفر عن �سدور تقرير »لنمنع 

الإرهاب مًعا )PET(« والذي مت رفعه تالًيا اإىل رئي�ص الوزراء توين بلري 

.
)34(

كخطة عمل رئي�سية ملحاربة التطرف

 بيد اأنه يجمل التنويه باأن جمموعات العمل �سالفة الذكر ين�سوي 

حتت ع�سويتها اأفراد من املجل�ص الإ�سالمي يف بريطانيا )MCB(  وهو 

تتبنى  باأنها  التهام  اأ�سابع  نف�سها  اإليها  تتوجه  جمموعة  عن  عبارة 

 – الإ�سالمية  باجلماعة  وارتباطاتها  التها  ل�سِ نتيجة  متطرفة  اآراء 

تقدم  اآ�سيا. وقد  امل�سلمني يف جنوب  الإخوان  املكافئ جلماعة  النظري 

با�ستقالته  رفيق،  حر�ص  تلك،  العمل  جمموعات  يف  امل�ساركني  اأحد 

ماهية  قرروا  وكاأنهم  بدا  »لقد  قال:  حيث  ذلك،  على  احتجاًجا  منها 

ا�ستنتاجاتهم مقدًما حتى قبل اأن تبداأ مهمتهم؛ فالنا�ص كانوا منقادين 

  .
)35(

لعواطفهم فقط«

مل يكن �سوت رفيق �سوى �سوت واحد فقط، �سمن عدة اأ�سوات، 

)34( منع التطرف، جمموعات العمل مًعا اأغ�سط�ص – اأكتوبر 2005 )وزارة الداخلية، اأكتوبر 2005(.

)35( جيم�ص براون »جتربة اململكة املتحدة يف حماربة الراديكالية« �سي تي �سي �سنتيلنيل )اإبريل 2008(.
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الربيطانية،  الدولة  يف  البع�ص  لدى  الوا�سحة  الرغبة  منتقدًة  تعالت 

اأمنية  و�سرورات  »هواج�ص  اأ�سا�ص  على  الإ�سالميني  مع  العمل  يف 

متوهمة«. ففي بادئ الأمر كانت هذه الأخرية هي التي �سكلت الإطار 

العام ملبادرة املنع، بيد اأن العام 2006 اأثبت اأنه عام حا�سم يف اجلدل 

القائم. ففي ذلك العام اكت�سفت ال�سرطة خطة طموحة ملجموعة من 

متزامنة  ب�سورة  �سائلة،  قنابل  لتفجري  للتدبري  الربيطانيني  امل�سلمني 

يف عدة رحالت جوية عابرة للمحيط الأطل�سي، متجهة من لندن اإىل 

الوليات املتحدة. كانت املوؤامرة غري م�سبوقة من ناحية احلجم، حتى 

ع�سر  احلادي  هجمات  اأحدثته  الذي  الدمار  حجم  بتجاوز  تهدد  اأنها 

بالغر�ص  ارتباًطا  والأوثق  اأهميًة  الأكرث  وكان  �سبتمرب)اأيلول(.  من 

الراهن هو رّد الفعل ال�سادر عن حلفاء احلكومة باملجل�ص الإ�سالمي 

الربيطاين يف تلك الآونة جلهة اإخفاق هوؤلء احللفاء يف الوفاء بالعهود 

والوعود واملواثيق التي وردت يف تقرير »لنمنع الإرهاب مًعا«.

 فقد اأنحى املجل�ص بالالئمة على ال�سيا�سة اخلارجية الربيطانية 

والأمريكية، باعتبارها الدافع الرئي�سي وراء املوؤامرة. ويف نظر رئي�ص 

الوزراء واآخرين يف جمل�ص الوزراء، كانت هذه خطوة بعيدة متاًما. فقد 

باأن املجل�ص الإ�سالمي الربيطاين يقوم ب�سرعنة  اإح�سا�ص  كان هنالك 

املجل�ص  اأخفق  بينما  اأخالقية  ومقاربات  مقارنات  باإيراد  الإرهاب، 

متاًما يف املجابهة واملواجهة املبا�سرة مع التطرف لدى بع�ص ال�سباب 

جديدة  وخماوف  هواج�ص  اأثار  الذي  الأمر   – الربيطانيني  امل�سلمني 

عديدة ومزعجة حيال مدى مالءمة املجل�ص و�سالحيته كتنظيم �سريك. 
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اإعادة التوازن يف عالقتها  لذا �سعت احلكومة نتيجة لذلك اإىل 

متكني  خالل  من  الربيطانيني؛  امل�سلمني  جمل�ص  مثل  جمموعات  مع 

تنظيمات ومنظمات بديلة يف القواعد الأ�سا�سية للجاليات الإ�سالمية. 

اأنهم �سوف لن يتعاملوا  اأما التوجه اجلديد يف واينهول، فقد متثل يف 

بها من  ويقرون  للنقا�ص«  القابلة  »القيم غري  يوافقون على  اإل مع من 

باملبادرات  الهتمام  من  مزيد  اإيالء  مت  ا،  اأي�سً  ،
)36(

واأفراد جماعات 

م�سارات  قبيل �سندوق حتديد  وم�ساريع من  املحلية من خالل خطط 

منع التطرف والعنف وهو ال�سندوق الذي ت�سرف عليه وزارة اجلاليات 

 .
)37(

واحلكم املحلي

على الرغم من هذا ظل القلق قائًما اإزاء الكيفية التي تعمل بها 

الق�سية   لقد انح�سر عدم الرتياح ب�سفة خا�سة يف 
)38(

املنع مبادرة 

التي كانت تلك املجموعات واجلماعات منخرطة يف الت�سدي لها ومت 

، مرة اأخرى يجمل التنويه باأن 
)39(

متويلها لأجلها على امل�ستوى املحلي

املنح« ديلي  و  الدعم  اأو تفقدوا  القيم الربيطانية  توؤيدوا  اأن  »اإما  امل�سلمني:  )36( تي هيلم: كيلي يقول ملجموعات 

تلغراف 12 اأكتوبر 2006.

)37( منع التطرف املف�سي اإىل العنف – معركة ك�سب القلوب والعقول واإ�سرتاتيجية املنع: دليل ال�سركاء املحليني 

اأو  اإرهابيني  اأن ي�سبحوا  النا�ص من  اإجنلرتا منع  ال�سركاء يف  املنع: دليل  اإ�سرتاتيجية   )2007 يف اجنلرتا )اإبريل 

متطرفني يلجاأون للعنف اأو اأن يدعموا الإرهاب والعنف )مايو 2008(.

لدورة  ال�ساد�ص  التقرير  العنف  اإىل  املف�سي  التطرف  منع  العموم،  املحلي مبجل�ص  واحلكم  اجلاليات  )38( جلنة 

2010/2009)مار�ص 2010(.

اختيار  فرامبتون  وم  ماهر  �ص   ،)2009 ال�سرائب  دافعي  )حتالف  املنع  اإ�سرتاتيجية  املجل�ص  نفقات  ك�سف   )39(

اأ�سدقائنا بعناية: �سوابط النخراط وامل�ساركة مع املجموعات الإ�سالمية )بولي�سي اإك�سجينج 2009(.
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احلكومية  املوارد  اأن  هو  ب�سدده  النقا�ص  يجري  مبا  تقدم  ما  عالقة 

الإخوان  الإيديولوجية من  روؤاها  ت�ستلهم  تبدو موجهة نحو جمموعات 

ولعّل  امل�سلمني؛  الإخوان  يف  رئي�سية  ب�سخ�سيات  ترتبط  اأو  امل�سلمني 

يف  الإ�سالمية  »الرابطة  بريطانيا  يف  املحلي  امل�ستوى  على  اأهمها  من 

 »)MBI( وفروعها واملبادرة الإ�سالمية الربيطانية« )MAB( بريطانيا

وموؤ�س�سة قرطبة. 

كمال  يد  على   ،1997 العام  بريطانيا  م�سلمي  رابطة  تاأ�س�ست 

الهلباوي الذي كان يف وقتها املتحدث با�سم الإخوان امل�سلمني يف اأوروبا، 

ومت و�سف الحتاد من قبل املراقبني املتعاطفني ويف الربملان على حد 

، وقد تعزز هذا 
)40(

امل�سلمني تابعة لالإخوان  ثابتة  باأنه جمموعة  �سواء 

اأن الأع�ساء القياديني  يف الحتاد كان من �سمنهم  العتقاد بحقيقة 

عزام متيمي و حممد �سواحلة واأن�ص التكريتي. لقد ظل عزام يجوب 

ا ملنظمة حما�ص وعرف عنه دفاعه امل�ستميت  العامل ب�سفته مبعوًثا خا�سً

عن املنظمة يف حني اأن �سواحلة و�سفْته وثائق حمكمة اأمريكية - وهيئة 

الإذاعة الربيطانية بي بي �سي - باأنه قيادي �سابق من حما�ص يف ال�سفة 

.
)41(

الغربية حتى منت�سف ت�سعينات القرن الفائت

)40( ملعرفة دور الهلباوي انظر املوقع الإلكرتوين اخلا�ص به وبخ�سو�ص رابطة امل�سلمني يف بريطانيا انظر ال�سجال 

الربملاين جمل�ص العموم 18 دي�سمرب 2003 »ثورة اجلهاديني �سد القاعدة، ذي نيو رببلك 11 يونيو 2008.

ال�سيا�سة  انظر حممد م�سلح  ا  اأي�سً  2006 يونيو   17 املاليزية بريناما  الأنباء  وكالة  انظر  )41( بخ�سو�ص متيمي 

1999م( بخ�سو�ص ال�سواحلي انظر ال�سجال الربملاين  اخلارجية حلما�ص جمل�ص العالقات اخلارجية )نيويورك 

18 دي�سمرب 2008.
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امل�سلمني  احتاد  يف  حموري  بدور  �سواحلة  ا�سطلع  اأن  وبعد 

الربيطانية  امل�سلمني  مبادرة  اإن�ساء  على  الحًقا  اأقدم  الربيطاين، 

بتلك  وثيًقا  ارتباطا  مرتبًطا  التكريتي  اأن�س  كان  وقد   .2006 العام  يف 

 ،
)42(

املبادرة، وهو نف�سه رئي�س �سابق للرابطة االإ�سالمية يف بريطانيا

ين  للحوار  »الرتويج  موؤ�س�سة قرطبة بزعم  ا  اأي�سً اأن�ساأ   2005 ويف عام 

 .
)43(

الغرب والعامل االإ�سالمي«

اإن الطبيعة احلقيقية للعالقة بني تلك املجموعات املختلفة غري 

. فقد و�سف التكريتي كاًلًّ من الرابطة واملبادرة )وو�سعه 
)44(

وا�سحة

ودوره فيهما( بالعبارات التالية : اأو كما قال: 

قاعدية  منظمة  عن  عبارة  هي  بريطانيا  م�سلمي  رابطة  اإن 

اأحد  كنت  باأن  وت�سرفت  �سنة،  ع�سرة   اإحدى  حوايل  قبل  تاأ�س�ست 

عام  يف  لها  رئي�ًسا  وكنت  الرابطة  يف  ع�سو  فاأنا  املوؤ�س�سني.  اأع�سائها 

اأما  اأي من�سب فيها حالًيا.  اأ�سغل  اأعد  اأنني مل  2004 على الرغم من 

اأ�س�سته  �سيا�سي  تنظيم  عن  عبارة  فهي  الربيطانيني  امل�سلمني  مبادرة 

جمموعة من النا�سطني ال�سيا�سيني يف العام 2006 ولي�س لديه ع�سوية 

االإ�سالمية  املجموعات  مع  وامل�ساركة  االنخراط  �سوابط  بعناية:  اأ�سدقائنا  اختيار  فرامبتون  وم  ماهر  �س   )42(

)بولي�سي اإك�سجينج 2009( .

)43( موؤ�س�سة قرطبة – عن املوؤ�س�سة – املوقع االإلكرتوين للموؤ�س�سة.

)44( اأو�سحت درا�سة اأكادميية اأجريت موؤخًرا : يرى البع�س اأن االأخرية عبارة عن تنظيم جديد كلًيا وال يحظى 

واإن مل يكن ر�سمًيا  االإ�سالمية فرع فعال  الرابطة  اأن  اآخرون  بينما يرى  امل�سلمني  االإخوان  برتحيب حار من قيادة 

جلماعة االإخوان امل�سلمني واأع�ساوؤها االأ�سا�سيون من االإخوان امل�سلمني. 
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اجلانب  �سوى  الربيطانيني  امل�سلمني  حياة  من  جوانب  اأي  يغطي  وال 

واملتحدث  للمبادرة  موؤ�س�س  ع�سو  اإنني  الرابطة(.  )ك�ساأن  ال�سيا�سي 

.
)45(

احلايل با�سمها

مع هذا ال ميكن القول: اإن جمموعات من قبيل مبادرة امل�سلمني 

جهة  من  تعليماتها  تتلقى  بريطانيا  يف  امل�سلمني  ورابطة  الربيطانيني 

)كومينرتن  الدولية  ال�سيوعية  ملنظمة  ومكافئة  نظرية  اإ�سالمية 

من  نوًعا  تظهر  الأن  الرابطة  �سعت  االأمر  واقع  ففي   .)Comintern(

تاميز«  »ذي  نقلت  امل�سلمني يف اخلارج؛ حيث  االإخوان  اال�ستقالل عن 

عن اأن�س التكريتي يف اأثناء تروؤ�سه الرابطة قوله:

واالأفكار  باملبادئ  وتفتخر  تعتز  اأن  يف  بحقها  الرابطة  »حتتفظ 

اأنها  اأثبتت  التي  امل�سلمني  االإخوان  حلركة  اجلامعة  االإن�سانية  والروؤى 

ا  اأي�سً نحتفظ  الزمان.  من  لعقود  وغريهم  والعرب  للم�سلمني  ملهمة 

االإخوان  مع  اخلط  عن  واالإزورار  الراأي  يف  االتفاق  عدم  يف  بحقنا 

مو�سوع  اأي  يف  ذلك  غري  اأم  كان  اإ�سالمًيا  اآخر  تنظيم  اأي  امل�سلمني 

اأن  الوا�سح  فمن  هذا،  مع   .
)46(

والنقا�س البحث  ب�ساط  على  مطروح 

جمموعات مثل الرابطة تعد نف�سها اأنها ت�سري على خطى حركة اأو�سع 

ذات اإيديولوجية اإ�سالمية اأ�سمل.

)45( التكريتي حوار مبا�سر اإ�سالم اأون الين 5 مايو 2008.

)46(انظر ديفيد توب. 
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مكافحة  م�سارات  حتديد  و�سندوق  املنع  مبادرتي  �سياق  يف 

العنف والتطرف تلقت كل من تلك املجموعات متوياًل ر�سمًيا. ففي عام 

ملوؤ�س�سة  اإ�سرتليني  األف جنيه  مبلغ )34(  2007/2006، مت تخ�سي�س 

قرطبة من قبل ال�سلطات املحلية يف تاور هاملتز لتمويل اأن�سطة تهدف 

اإىل مكافحة التطرف )على الرغم من اأن جزًءا من هذا املبلغ مت �سحبه 

غ�سون  ويف   ،
)47(

ال�سدد( هذا  يف  اأثريت  اعرتا�سات  عدة  بعد  الحًقا 

ذلك مت اإن�ساء هيئة ا�ست�سارية وطنية لالأئمة وامل�ساجد )MINAB(يف 

اأربع جهات ذات عالقة، من �سمنها رابطة  2006، مب�ساركة من  عام 

جنيه  األف   )75( مبلغ  احلكومة  وخ�س�ست  بريطانيا.  يف  امل�سلمني 

العام  يف  األف   )116( ومبلغ   2008/2007 عام  يف  للهيئة  اإ�سرتليني 

 .
)48(2009/2008

ممن   – امل�سلمني  االإخوان  من  القريبني  اأن  ببريطانيا،  �سلة 

يعربون عن وجهات نظر عاملية مطابقة لوجهة نظر االإخوان امل�سلمني، 

ويتعاطفون مع اأهداف االإخوان امل�سلمني – قد ا�ستفادوا اأميا ا�ستفادة 

ا على الواقع يف اخلارج.  من اأموال مبادرة املنع. وهذا �سحيح اأي�سً

الخارجية وشؤون الكومنولث: الضبابية بين 
الداخلي والخارجي 

)47( امل�سدر ال�سابق. 

)48( ك�سف نفقات املجل�س اإ�سرتاتيجية املنع – حتالف دافعي ال�سرائب.
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ظلت وزارة اخلارجية الربيطانية ت�سطلع منذ العام 2006 بدور 

مت  وقد  االإ�سرتاتيجية«.  »اأولوياتها  اإطار  يف  املنع  مبادرة  يف  رئي�سي 

التنويه اآنًفا بدور جمموعة امل�ساركة مع العامل االإ�سالمي. وب�سكل اأو�سع 

اأن�سطة وزارة اخلارجية يف هذا  وعلى نطاق اأعر�س اأدرجت احلكومة 

امل�سمار يف اإطار ما يلي:

التيار  يف  االإ�سالم  دمج  من  التمكني  اأ�سوات  طريق  خارطة 

فيها  يت�سنى  كربى  منا�سبات  تنظيم  خالل  من  العام،  االجتماعي 

لل�سباب امل�سلمني مقابلة العلماء االإ�سالميني الأجل التطرق اإىل التف�سري 

املتطرف لالإ�سالم.

االإ�سالم  علماء  كبار  مًعا  يجتمع  وفيه  اأوروبا،  م�سلمي  موؤمتر 

ومفكريه يف الغرب والعامل االإ�سالمي الأجل اإ�سدار اإعالن فكري قوي 

يف  ا�سطنبول  يف  املوؤمتر  انعقد  وقد  واالإرهاب.  والتطرف  العنف  لنبذ 

تركيا �سهر يونيو)حزيران( من العام 2006.

يف  القوي  النفوذ  ذات  املوؤثرة  ال�سخ�سيات  مع  �سالت  اإقامة 

العامل االإ�سالمي.

�سيا�سة توعية من قبل وزارة اخلارجية وبرنامج خارجي ي�ستمالن 

على ن�ساط دبلوما�سي مكثف مع �سركاء دوليني كبار، ومنظمات عاملية 

للتو�سل اإىل اتفاق حول طبيعة واأخطار الت�سدد والتزمت، ور�سم اإطار 
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 .
)49(

عام الأ�ساليب و�سبل التطرق لتلك االأخطار

اأنفقت وزارة اخلارجية اأموااًل طائلة ومبالغ �سخمة، من خالل 

فقد  املنع،  لربنامج  املخ�س�سة  املالية  املوارد  من  املبادرات  تلك 

خ�س�ست على �سبيل املثال يف العام 2009/2008 مبلغ )127740( جنيه 

اإ�سرتليني الإدارة مكافحة االإرهاب يف الوزارة لغر�س الرتويج لالإ�سالم 

اإ�سرتليني  االإدارة مبلغ )220853( جنيه  تلقت ذات  »املعتدل«. كذلك 

مل�سروع عرف مب�سمى »م�سروع االإ�سالم الربيطاين« ومبلغ )458800( 

 .
)50(

جنيه اإ�سرتليني للوفود االإعالمية الداخلية يف اإطار مبادرة »املنع«

املبادرات  اإحدى  هي  واي«  ميديل  »راديكال  مبادرة  كانت 

الرئي�سية يف هذا ال�سدد، وينطوي هدفها املعلن على متكني االأ�سوات 

الداعية اإىل »دمج االإ�سالم يف التيار االجتماعي العام«. وكما ورد من 

و�سف اأعاله، كانت تلك املبادرة ت�سعى يف املقام االأول اإىل حتقيق ما 

من  �سخًيا  دعًما  تلقت  كما  الطريق  خارطات  من  منظومة  عرب  تقدم 

، لقد كانت اإقامة مبادرة »راديكال ميديل 
)51(

خالل الرعاية احلكومية

ملنع  »مًعا  تقرير  وردت يف  التي  االأ�سا�سية  التو�سيات  اإحدى  نتاج  واي« 

يوم  لندن  يف  وقعت  التي  االإرهابية  الهجمات  ب�ساأن  واالأمن  اال�ستخبارات  جلنة  لتقرير  احلكومة  ا�ستجابة   )49(

2005/7/7م.

)50(  ك�سف نفقات املجل�س اإ�سرتاتيجية املنع – )حتالف دافعي ال�سرائب، 2009م(.

)51( لال�ستزادة حول »راديكال ميديل واي« يرجى االطالع على »منع التطرف املف�سي اإىل العنف: ك�سب القلوب 

والعقول )اإبريل 2007م( مكتب وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث، التقرير الوزاري 1 اإبريل 2006 – 31 مار�س 

2007 )مايو 2007م( عمود 7099.
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وزارة  بدعم من   2005 اأواخر عام  املبادرة يف  انطلقت  وقد  التطرف« 

، وعدد 
)52(

الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة اجلاليات واحلكم املحلي

من املنظمات االإ�سالمية مبا فيها »كيو نيوز« ومنظمات ال�سباب امل�سلم 

اال�ستجوابات  اأماطت  وقد   ،
)53(

االإ�سالميني الطالب  جمعيات  واحتاد 

خالل  تلقت  واي«  ميديل  »راديكال  مبادرة  اأن  عن  اللثام  الربيطانية 

2007م مبلغ )412129( جنيه  2005م حتى مار�س  الفرتة من فرباير 

الداخلية  ووزارة  الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  من  اإ�سرتليني 

 ،
)54(2008/2007 اإ�سرتليني يف عام  مبلغ )275000( جنيه  تلقت  كما 

باالإ�سافة اإىل ما تقدم، حظيت مبادرة »راديكال ميديل واي« بدعم من 

مبلغ  منحتها  التي  �ساوثويرك  �سلطات  ذلك  يف  مبا  املحلية  ال�سلطات 

التي  هاملتز  وتاور   2008/2007 العام  يف  اإ�سرتليني  جنيه   )21563(

.
)55(

منحتها مبلغ )6000( جنيه اإ�سرتليني

بوزارة  داخلية  م�ستندات  يف  معلومات،  من  ر�سح  ما  واقع  من 

كان  برايت،  مارتن  ال�سحفي  اإىل  ت�سربت  والكومنولث،  اخلارجية 

من  �سريح  طلب  على  بناًء  انعقد  التحالف  هذا  باأن  ي�سي  ما  هنالك 

امل�سوؤولني يف املجموعة املعنية بالتعامل مع العامل االإ�سالمي يف وزارة 

)52( مًعا ملحاربة التطرف: تقرير جمموعة العمل )اأغ�سط�س –اأكتوبر 2005م(.

)53( امل�سدر ال�سابق.

)54( جمادالت نيابية / برملانية، جمل�س العموم، 27 نوفمرب 2007م عمود 347 دبليو.

)55( ك�سف نفقات املجل�س 2: رقم 5: اإ�سرتاتيجية املنع ،)حتالف دافعي ال�سرائب، 2009م(.
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، وكان الدافع االأ�سا�سي لذلك التوجه يكمن 
)56(

اخلارجية والكومنولث

يف فكرة اأن »العلماء واملفكرين املحليني والعامليني ينبغي اال�ستعانة بهم 

 .
)57(

يف الت�سدي للتف�سري الراديكايل لالإ�سالم دينًيا وفكرًيا«

على  االأوىل  بواكريه  واي« يف  ميديل  »راديكال  ن�ساط  تركز  لقد 

يف  مبا  االإ�سالميني  لتطرف  خا�سة  ب�سفة  عر�سة  اأنها  يعتقد  مناطق 

وليك�سرت  وكريكليز  ومانت�س�سرت  وبرادفورد  وبريمنجهام  لندن  ذلك 

على  ا  اأي�سً واي«  ميديل  »راديكال  مهام  ا�ستملت  حال  وبكل  ولوتون. 

اأف�سل  ل�سورة  الرتويج  الأجل  اخلارج  يف  امل�سلمة  اجلاليات  خماطبة 

للمملكة املتحدة يف اخلارج. فقد ك�سفت وثائق وزارة اخلارجية و�سوؤون 

اأن كبار موظفي اخلدمة املدنية �سعوا يف هذا  النقاب عن  الكومنولث 

مبن  االإ�سالمي  العامل  يف  القيادية  ال�سخ�سيات  حتديد  اإىل  ال�سياق 

، وكان من بني تلك 
)58(

فيهم »ال�سخ�سيات ذات النفوذ الديني العاملي«

، ونتيجة لذلك مت 
)59(

ال�سخ�سيات اأفراد من جماعة االإخوان امل�سلمني

توجيه الدعوة اإىل كمال الهلباوي - الذي كان ذات يوم الناطق الر�سمي 

با�سم االإخوان امل�سلمني يف الغرب -  ملخاطبة منا�سبة اأقيمت يف اإطار 

)56( )املو�سوع: اختيار املنظمات غري احلكومية باململكة املتحدة مل�سروع خارطة الطريق(  )16 اأغ�سط�س 2005م( 

ال�سيا�سي  لالإ�سالم  الربيطانية  الدولة  مغازلة  الرجعيني:  مع  التقدميون  يتعامل  عندما  برايت،  اإم  يف   12 امل�ستند 

الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(.

)57( امل�سدر ال�سابق.

)58( امل�سدر ال�سابق.

اخلارجية  وزارة  وثائق  )اإحدى  االإ�سالمي(  العامل  يف  القيادية  ال�سخ�سيات  االأمة:  يف  االأعالم  )�سرية   )59(

والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.
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.
مبادرة »راديكال ميديل واي« يف عام 2009)60(

يدل االأ�سلوب الذي مت اإتباعه يف تنفيذ ن�ساطات »راديكال ميديل 

قيادة  اإىل  »املنع«  مبادرة  بها موجبات  اأف�ست  التي  الكيفية  واي« على 

بع�س امل�سوؤولني يف احلكومة اإىل طم�س املعامل وتذويب احلدود بني كل 

ما هو خارجي وما هو داخلي. ففي عامل ت�سوده مفاهيم العوملة حيث 

اأمة ذات طابع  اإىل ت�سور وجود  االإ�سالميني  الراديكاليني  جنح خيال 

الدولة  ا�ستجابة  اأن  اعتقاد  اإىل  امل�سوؤولني  من  العديد  تو�سل  عاملي 

الربيطانية ينبغي اأن تكون باملثل ذات طبيعة �سمولية يف غمار احلرب 

ما  يف  راأوا  امل�سئولني  بع�س  اأن  الوا�سح  فمن  والتطرف  العنف  �سد 

ي�سمى باملجموعات االإ�سالمية املعتدلة، مثل االإخوان امل�سلمني، �سركاء 

والكومنولث  وزارة اخلارجية  ثانية �سادرة عن  لوثيقة  ووفًقا  مثاليني. 

ما  وقت  يف  �سدرت  ولكنها  موؤرخة  غري  )وهي  املوؤلفون  عليها  واطلع 

بينويونيو)حزيران( 2004- واأغ�سط�س 2006( فقد ورد ما يلي:

اإن حكومة جاللة امللكة ال تقر حالًيا ب�سرورة انخراط وم�ساركة 

ا  الدول االإ�سالمية ذات االأهمية االإ�سرتاتيجية فح�سب، واإمنا تقر اأي�سً

باأن العمل مع االإ�سالميني الذين يوؤ�س�سون ال�سيا�سة على مبادئ اإ�سالمية 

ويجب  امل�ساركة.  وتلك  االنخراط  اأ�سا�سًيا يف ذلك  اإمنا ميثل عن�سًرا 

نتحدث  تعريف من  ثم  اإىل حتديد ومن  نعمد  اأن  بدء  بادئ ذي  علينا 

عنهم: من ال�سهل جًدا اأن ي�سار اإىل االأحزاب التي تزعم اأنها اإ�سالمية 

)60( للمزيد من املعلومات عن الهلباوي يرجى االطالع على �سفحة اأعاله.



109

وتعمل وفق منظومة اإ�سالمية اأكرث انفتاًحا. ولكن ماذا عن االإعالميني 

)على  االإ�سالميني  واملثقفني  االإ�سالمية  االإعالم  وو�سائل  االإ�سالميني 

�سبيل املثال يو�سف القر�ساوي( واملنظمات االإ�سالمية ... هوؤالء كذلك 

 .
)61(

ي�سطلعون بدور �سيا�سي

اإن العامل الذي ورد ذكره يف هذا املقام - يو�سف القر�ساوي- 

عام  منذ  بريطانيا  متعمق يف  وجدال  مو�سع  �سجال  مو�سوع  ظل ميثل 

2004؛ فهو ع�سو �سابق يف جماعة االإخوان امل�سلمني ومت توجيه الدعوة 

اإليه لكي يتوىل من�سب املر�سد العام للجماعة )وهو املن�سب الذي يتيح 

اأقل تقدير على الرغم  ال�ساملة( يف منا�سبتني على  الزعامة الروحية 

ا عن ذلك مبركز  من اأنه رف�س يف املنا�سبتني مف�سال االحتفاظ عو�سً

قوة م�ستقل مع املحافظة على نفوذ هائل وتاأثري بالغ القوة داخل جماعة 

وهيلمان  طاغية  بهيمنة  يتمتع  االأمر  واقع  يف  فهو  امل�سلمني.  االإخوان 

مهول داخل اجلماعة حتى اأن بيتينا جراف وجاكوب �سكوفجارد خلعا 

. وقد اكت�سب قدرا كبرًيا 
)62(

عليه و�سف ))الظاهرة(( و))املفتي العاملي(( 

الدولية يف قطر، حيث ظل يعي�س مقيًما فيها الجًئا منفًيا  من مكانته 

منذ �ستينات القرن الفائت وحيث �سار يتمتع بقدر من احلرية الن�سبية 

للتعبري عن اآرائه دومنا قيود. ونتيجة لذلك اأ�سدر القر�ساوي �سل�سلة 

تلفزيوين  برنامج  دائًما على  كما حل �سيًفا  واملوؤلفات  املطبوعات  من 

)61( االإ�سالم ال�سيا�سي – منقح )نقا�س حول امل�ساريع(، )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة 

املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

)62( بيتينا جراف وجاكوب �سكوفجارد – بيرت�سون، املفتي العاملي: ظاهرة يو�سف القر�ساوي )لندن، 2009م(.
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�سهري ذائع ال�سيت، هو برنامج ال�سريعة واحلياة الذي درجت ف�سائية 

اجلزيرة على بثه يومًيا.

اجتماع  حل�سور   2004 يوليو)متوز(  يف  لندن  القر�ساوي  زار 

للعلماء  الدويل  االحتاد  وتد�سني  والبحوث  لالإفتاء  االأوروبي  للمجل�س 

امل�سلمني حيث يتوىل القر�ساوي رئا�سة املجل�س واالحتاد �سالَفي الذكر 

اأن  ال�سدد  اإثارة لالهتمام يف هذا  االأكرث  االأمر  ولعل  �سواء.  على حد 

ا حل�سور حفل ا�ستقبال يف قاعة املدينة  اأي�سً القر�ساوي تلقى الدعوة 

ليفينج�ستون، وذلك  العمدة وقتها، كن  ا�ست�سافه  ))�سيتي هول((، حيث 

ممنوًعا  حمظوًرا  اآنذاك  كان  القر�ساوي  اأن  حقيقة  من  الرغم  على 

تاأييًدا  اأ�سدرها  التي  الفتاوى  ب�سبب  املتحدة  الواليات  دخول  من 

للتفجريات الفدائية الفل�سطينية. ومن الوا�سح اأن تلك االآراء مل تزعج 

�سبيل  تعرت�س  عقبة  مبثابة  تعّد  ومل  امتعا�سه  ترث  ومل  ليفينج�ستون، 

بل  ))وايتهول((،  داخل  اآخرين  قبل  من  ال�سيخ  مع  اأوثق  عالقات  اإقامة 

على النقي�س من ذلك مل يكن اأمام بع�س امل�سوؤولني الربيطانيني �سوى 

على  عطًفا  قبلهم  من  وترحاب  بحفاوة  قوبل  الذي  بال�سيخ،  االحتفاء 

نفوذه املفرت�س وتاأثريه على امل�سلمني الربيطانيني. 

بوزارة  االأو�سط  ال�سرق  اإدارة  رئي�س  من  خطاب  يف  ورد  فقد 

اخلارجية اإىل وزير الداخلية يف يوليو 2004م ما مفاده اأن ))القر�ساوي 

لديه بع�س االآراء املثرية للجدل، ولكن لي�س من بينها قط ما هو ا�ستثنائي 
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ا  . وقد الحظ اأي�سً
)63(

اأو غري عادي ب�سفة خا�سة يف اأو�ساط امل�سلمني((

خلط  وانتقاده  القاعدة  لتنظيم  ا�ستنكاره  عن  اأعرب  القر�ساوي  اأن 

تاأييده  »اأعلن  ال�سيخ  باأن  اأقر  اخلطاب  اأن  حني  ويف  املت�سدد.  طالبان 

فقد  العراق  يف  وللمقاومة  اإ�سرائيل  يف  الفدائية  للتفجريات  بو�سوح« 

خل�س اخلطاب مع ذلك اإىل اأن القر�ساوي »يعد لدى الغالبية مبثابة 

حمافظ اأ�سويل و ذرائعي يف البوتقة التقليدية لالإخوان امل�سلمني اأكرث 

، وعليه فاإن اآراء من قبيل 
)64(

من كونه مت�سدًدا اأو مت�سلًبا اأو متطرفا«

ما تقدم هي التي مثلت االأ�سا�س الذي ا�ستندت عليه وزارة اخلارجية يف 

اإبداء ا�ستعدادها لتاأييد دخوله اإىل البالد. 

يف جممل ما تقدم كان من الوا�سح اأنه على الرغم من اأن وزارة 

اإليها  تنظر  مل  فاإنها  القر�ساوي  باآراء  تام  اإملام  على  كانت  اخلارجية 

بح�سبانها ا�ست�سكالية اأو اإ�سكالية يف حد ذاتها؛ اإذ تدل ر�سالة اإلكرتونية 

 2004 العام  يف  القر�ساوي  زيارة  عقب  اخلارجية  وزارة  م�سوؤويل  من 

على  اأقدمت  اأمريكا  اأن  يرى  اإمنا  القر�ساوي  اأن  حلقيقة  اإدراك  على 

غزو العراق »بالقوة الغا�سمة وبدون �سرعية واأن ذلك الغزو اأو االحتالل 

فقد  هذا  ومع  م�سروعة«.  بطريقة  مقاومته  تتم  اأن  وينبغي  بل  ميكن 

ينظر  كما  اإليه  النظر  ينبغي  ال  القر�ساوي  اأن  ا  اأي�سً املقرتح  من  كان 

مع  التقدميون  يتعامل  عندما  برايت،  اإم  يف   6 م�ستند  2005م(  يوليو   14( القر�ساوي(   يو�سف  )ال�سيخ   )63(

الرجعيني: مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(.

 8 اإىل » بدون ا�سم« ، وزارة الداخلية،  اإدارة ال�سرق االأو�سط  )64( ال�سيخ يو�سف القر�ساوي« ، خطاب من مدير 

يوليو 2004م )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.
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اإىل موؤيدي القاعدة الأنه »يف�سل الو�سائل املن�سبطة واملحكمة بطريقة 

متقنة اأي الو�سائل املن�سبطة مبناط ال�سرع وحمكمات الدين واملت�سقة 

مع قواعد احلرب«. 

وم�سى الكاتب نا�سًحا زمالءه ونظراءه يف وزارة اخلارجية باأنه 

يف حني اأن تلك االآراء غري مقبولة لدينا فهي ب�سفة خا�سة لي�ست باآراء 

متطرفة واإمنا تعك�س يف واقع االأمر ومتثل الروؤية العامة ملعظم امل�سلمني 

 .
)65(

يف املنطقة

يف حقيقة االأمر مل يتم االحتجاج باأن الدولة الربيطانية ينبغي 

اآرائه فح�سب واإمنا مت  لها االنخراط يف التعاون مع القر�ساوي برغم 

�ساأنه  من  منه  التمكن  وعدم  ذلك،  يف  االإخفاق  باأن  ا  اأي�سً االحتجاج 

اأن يف�سي اإىل نتائج عك�سية – ذلك اأن تهمي�س القر�ساوي، كما قيل، 

ميكن اأن يوؤدي اإىل »ا�ستبعاد اأنا�س واأع�ساء مهمني وموؤثرين يف املجتمع 

وتداعيات  �سلبية  انعكا�سات  اإىل  يقود  الذي  االأمر،  الدويل«  االإ�سالمي 

وفًقا  بريطانيا«  يف  االإ�سالمية  اجلاليات  مع  عالقاتنا  على  عك�سية 

    .
)66(

للتحذير الوارد يف الر�سالة االإلكرتونية امل�سار اإليها اآنًفا

وزارة  اإملام  عن  املعلومات  من  للمزيد  2004م،  نوفمرب   2 لوفيت،  �سميث  اإىل  االإلكرتوين  بالربيد  ر�سالة   )65(

بتاريخ  االإلكرتوين  بالربيد  املر�سلة  الر�سالة   « على  االإطالع  يرجى  القر�ساوي  باآراء  الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية 

30 اأغ�سط�س 2005م - القر�ساوي – حمظور ب�سبب تاأييده »املقاومة �سد االحتالل« وتاأكيده اأنه »واجب ديني« على 

امل�سلمني اأن »يدافعوا عن اأر�سهم بجميع الو�سائل املتاحة اأمامهم مبا يف ذلك العمليات الفدائية««  )اإحدى وثائق 

وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

)66( «ال�سيخ يو�سف القر�ساوي«  )14 يوليو 2005م( م�ستند 6 يف اإم برايت، عندما يتعامل التقدميون مع الرجعيني: 

مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(.
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حول  القر�ساوي،  اآراء  اإزاء  الظاهرية  والهواج�س  املخاوف  اإن 

ق�سايا بعينها، ما هي يف واقع احلال اإال حم�س تعزيز و�سرف تر�سيخ 

ل�سالحية القر�ساوي، الأن يكون �سريًكا حمتماًل. 

ففي العام 2005، اأكد اإيان بلري، الذي كان وقتها مديًرا ل�سرطة 

العا�سمة، و�سدد علًنا وعلى روؤو�س االأ�سهاد، على اأن القر�ساوي »يحمل 

اآراوؤه  اآراء حول االنتفا�سة الفل�سطينية رمبا ال تكون جدًا مقبولة )و( 

ومع  مقبولة«.  االأخرى غري  االإ�سالمي هي  املجتمع  املراأة يف  دور  حول 

هذا، م�سى بلري يقول اإنه جتاوز تلك االعتبارات وغ�س الطرف عنها 

الأن ال�سيخ القر�ساوي »ميكن اأن ياأمتر باأمره خم�سون األًفا من ال�سباب 

الفتي مبجرد اإمياءة« والأجل هذا اكت�سبت �سرورة امل�ساركة واالنخراط 

ميزة اإ�سافية. فيما يخ�س بلري، تتمثل املعادلة وحّلها بب�ساطة يف االآتي: 

»هل �سوف تخاطبونه اأم ال؟ يف راأينا، نعم �سوف نتحدث اإليه ونخاطبه 

 .
)67(

بالغًة ما بلغت امل�ساعب واملتاعب التي تكتنف تلك املخاطبة«

قبل  من  تكوينها  مت  التي  امل�سلمني،  مع  التوا�سل  وحدة  اإن  بل 

اإىل  ذهبت  »مرتوبوليتان«،  العا�سمة  �سرطة  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون  فرع 

اخلارجية  وزارة  م�سوؤويل  على  تعميمه  مت  بيان  ففي  ذلك.  من  اأبعد 

اإيجابًيا على  »تاأثرًيا  له  باأّن  القر�ساوي  ال�سيخ  الوحدة  م�سوؤولو  و�سف 

اجلالية االإ�سالمية يف �سياق احلرب �سد القاعدة و�سد الدعاية واالآلة 

ارتكاب جرائم  بلري،  اإيان  ال�سري  تقدمي  من  اجلاليات«  مالحظات  و�سيا�سة  االإرهاب  مكافحة  بني  «الربط   )67(

املواطنني يف نيويورك )اإبريل 2006م(، �سي كالدويل، » بعد لندن�ستان« ، نيويورك تاميز، 25 يونيو 2006م.
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الفدائية  للتفجريات  تاأييده  اأما  املتحدة.«  باململكة  للقاعدة  االإعالمية 

اإ�سفاء املزيد من امل�سداقية على  اإىل  اإمنا يف�سي  للفل�سطينيني، فهو 

ما ي�سدر عنه من اإدانة للقاعدة يف اأو�ساط تلك ال�سرائح االجتماعية 

الدعاية  تاأثري  حتت  امل�ساعر  لدغدغة  ا  تعر�سً واالأ�سد  عر�سًة  االأكرث 

 .
)68(

االإعالمية لتنظيم القاعدة«

ب�سورة اأعم من الوا�سح اأن ال�سيخ القر�ساوي ما فتئ يعد من 

 ،
)69(

ذوي التاأثري االإيجابي يف نظر العديد من امل�سوؤولني الربيطانيني

ففي مار�س 2006، نظمت وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث لقاًء جمع 

 ،
)70(

بني ال�سيخ ووفد من امل�سلمني الربيطانيني اأوفدته الوزارة اإىل قطر

القر�ساوي حثهم وح�سهم على  ال�سيخ  اإن  امللتقى قيل  اأثناء ذلك  ويف 

العام  ذلك  من  متاأخر  وقت  ويف   .
)71(

الربيطاين املجتمع  االندماج يف 

وجهت اإليه الدعوة حل�سور موؤمتر عن امل�سلمني يف اأوروبا، وهو موؤمتر 

و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  من  ومتويل  بتنظيم  ا�سطنبول  يف  انعقد 

)68( بدون تاريخ » ملحق: مقتب�سات / مقتطفات من القر�ساوي«  )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي 

بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(، ويت�سح من برايت، عندما يتعامل التقدميون مع الرجعيني: 

مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل، اأن هذا امللحق مرفق بخطاب مقبول علي بتاريخ 14 يوليو 

2005م )امل�ستند 6(.

2005م  دي�سمرب  بتاريخ  العراق  يف  ال�سنية  االأقلية  اإىل  القر�ساوي  وجهها  التي  الدعوة  املثال،  �سبيل  على   )69(

»للم�ساركة الكاملة« يف االنتخابات النيابية حيث و�سفت تلك الدعوة من قبل م�سوؤول واحد على االأقل من م�سوؤويل 

اإىل  يدعو  القر�ساوي  العراق:   « انظر  وقتها متاًما«.  وجاءت يف  »مفيدة  باأنها  الكومنولث  و�سوؤون  وزارة اخلارجية 

م�ساركة ال�سنة يف االنتخابات« ، اإئي جرام 4 دي�سمرب 2005م.

)70( »زيارة وفد امل�سلمني الربيطانيني اإىل قطر - الربنامج«، وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث، 6 مار�س 2006م.

)71( اإ�س كوليز، » قطر: اجتماع وفد امل�سلمني الربيطانيني مع القر�ساوي« ، اإئي جرام، 7 مار�س 2006م.
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، حيث و�سف باأنه ملتقى احت�سد فيه »العديد من اأكرب 
)72(

الكومنولث

العلماء واملفكرين االإ�سالميني« والتقوا جمتمعني على �سعيد واحد مع 

»نظرائهم العامليني«، وقد اأ�سفر املوؤمتر عن �سدور اإعالن فريد يف نوعه، 

يحث امل�سلمني االأوروبيني وي�سجعهم ويح�سهم على الرتويج للمواطنة 

 .
)73(

الفعالة والتناغم املتجان�س واالن�سجام مع الن�سيج االجتماعي«

القر�ساوي  مع  اخلارجية  وزارة  عالقة  مثلت  ال�سياق  هذا  يف 

جت�سيًدا للطريقة التي مبوجبها مت النظر اإىل »حتديات ع�سر احلرب 

على االإرهاب«؛ بح�سبانها عابرة للحدود الفا�سلة بني الق�سايا املحلية 

واالأجنبية؛ ومن هذا املنطلق يجئ االإح�سا�س باأن القر�ساوي من �ساأنه 

اأن يقدم اإ�سهاًما اإيجابًيا لل�سيا�سة اخلارجية الربيطانية وكذا اجلهود 

وامل�ساعي الداخلية الرامية اإىل مكافحة االإرهاب. ولهذا ال�سبب عدت 

وجود  جمرد  فاإن  اخل�سو�س  هذا  ويف  و�سرورية.  م�سروعة  امل�ساركة 

امل�سلمني  لالإخوان  روحي  مر�سد  باأنه  يو�سف  برح  ما  رجل  مع  عالقة 

اإمنا ميثل رمًزا للتطور االأو�سع يف ال�سيا�سة خالل العقد االأخري.

)72( جمادالت نيابية / برملانية، جمل�س العموم، 20 يوليو 2006م، عمود 630 دبليو، جمادالت نيابية / برملانية، 

جمل�س العموم، 25 يوليو 2006م، عمود 282 دبليو.

)73( بيان �سحفي: موؤمتر م�سلمي اأوروبا، ال�سفارة الربيطانية يف الريا�س، 10 يوليو 2006م.
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تبني المشاركة واالنخراط والوصول إلى اإلخوان 
المسلمين

عندما كان مايكل جوف ع�سو الربملان الربيطاين وزيًرا للدولة 

لل�سوؤون اخلارجية، طرح �سوؤااًل على كيم هاولز الذي كان وقتها وزيًرا 

مع  الربيطانية  احلكومة  عالقة  طبيعة  عن  االأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 

حني  من  تتم  »ات�ساالت  هنالك  باأن  هاولز  اأجاب  امل�سلمني.  االإخوان 

ا باأن امل�سوؤولني »التقوا مبمثلني  الآخر« مع اأع�ساء املجموعة. واأفاد اأي�سً

عن االإخوان امل�سلمني يف كل من االأردن والكويت ولبنان« وكانت لديهم 

»ات�ساالت حمدودة مع اأع�ساء االإخوان امل�سلمني ال�سوريني الذين كانوا 

   .
)74(

يف املنفى مبدينة لندن«

مل يكن وجود ات�ساالت من قبيل ما تقدم مفاجًئا البتة – ذلك 

جريدة  وهي  االأو�سط«،  »ال�سرق  �سحيفة  مع  مطول  حوار  خالل  اأنه 

ت�سدر باللغة العربية ومقرها يف لندن، اأكد كمال الهلباوي اأن احلوار 

بني احلكومة الربيطانية واالإخوان امل�سلمني ظل مبثابة �سمة ثابتة ومعلم 

بارز يف �سيا�سة الدولة. ويف واقع االأمر زعم الهلباوي اأنه يف اأثناء فرتة 

منت�سف الت�سعينات من القرن املن�سرم عندما �سن ح�سني مبارك حملة 

�سعواء على اجلماعات االإ�سالمية امل�سرية �ساألته احلكومة الربيطانية 

عما اإذا كان يحتاج حلماية �سخ�سية، ويف تلك املنا�سبة اأجاب بالرف�س. 

دبليو، جمادالت نيابية / برملانية،  )74( جمادالت نيابية / برملانية، جمل�س العموم، 12 مايو 2006م، عمود627 

جمل�س العموم، 23 مايو 2006م، عمود 1325.
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وعلى الرغم من اأن �سدقية هذا الزعم حتديًدا ي�سعب التحقق منها، 

فاإن هنالك دلياًل يوؤيد االقرتاح العام باأن م�سوؤويل اململكة املتحدة كانوا 

ن�سطني ب�سفة وا�سحة يف اإقامة عالقة مع االإخوان امل�سلمني وتعهدها 

بالرعاية احلّقة خالل فرتة كبرية من العقد االأخري. 

العام 2005  مت ت�سريب جمموعة من الوثائق من وزارة اخلارجية 

لل�سحايف مارتن برايت، الذي كان وقتها املحرر ال�سيا�سي ملطبوعة »ذي 

نيو �ستيت�سمان )The New Statesman(، ومت ن�سرها الحًقا من خالل 

باملجمع  اخلا�سة   )Policy Exchange( اإك�سجينج  بولي�سي  مطبوعة 

الفكري. 

اأماطت تلك الوثائق اللثام عن اأن وزارة اخلارجية درجت على 

االحتفاظ ))بات�ساالت غري متكررة على امل�ستوى العملي )على م�ستوى 

 .2002 ال�سكرتري الثاين( مع برملانيني من االإخوان امل�سلمني قبل عام 

لوحظ  االأ�سلوب  ذلك  اأن  عن  النقاب  املذكورة  الوثائق  ك�سفت  كما 

ا�ستيائها  بو�سوح عن  اأعربت  التي  امل�سرية  ال�سلطات  قبل  ور�سد من 

تخفي�س  على  اخلارجية  وزارة  وحثت  ارتياحها((،  عدم  عن  وعربت 

االت�ساالت  تلك  تكون  بحيث  امل�سلمني  االإخوان  مع  ات�ساالتها  م�ستوى 

االإخوان  اأع�ساء  مع  الآخر  حني  من  وتتم  فقط  احلاجة  تقت�سيها  حني 

امل�سلمني، وبحيث ي�ستمل ذلك على ات�سال واحد فقط اأو ات�سالني مع 

 ،
)75(

م�سبق تخطيط  بدون  ال�سدفة  تتم عن طريق  ولقاءت  برملانيني، 

يتعامل  عندما  برايت،  اإم  يف   4 م�ستند  2006م(  يناير   17( امل�سلمني«   االإخوان  مع  االت�ساالت  م�سر:   «  )75(
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وهي  اخلارجية  لوزارة  الداخلية  املرا�سالت  يف  ذلك  تاأكيد  ومت 

املرا�سالت التي مت ن�سرها مبوجب قانون حرية االإعالم، حيث اأماطت 

تلك املرا�سالت اللثام عن اأن االت�ساالت اآنفة الذكر على الرغم من اأنه 

مت تخفي�س م�ستواها ا�ستمرت »حتىويونيو)حزيران( 2003«؛ ومع هذا 

ات�ساالتها  م�ستوى  من  خف�ست  اخلارجية  وزارة  اأن  من  الرغم  وعلى 

»تلك  اأن  اأو�سحت  الذكر  �سالفة  املرا�سالت  فاإن  امل�سلمني  االإخوان  مع 

االت�ساالت مل تكن مقت�سرة على االأع�ساء املنتخبني مبجل�س ال�سعب« 

العام  »املر�سد  من  بكل  ا  اأي�سً اخلارجية  وزارة  من�سوبو  التقى  واإمنا 

اآخرين  اله�سيبي ونا�سطني  »ال�سيد/ ماأمون  امل�سلمني« وقتها  لالإخوان 

من االإخوان امل�سلمني البارزين من اأمثال ع�سام العريان – علًما باأن 

   .
)76(

اأّيا منهما مل يكن ع�سًوا يف جمل�س ال�سعب«

اأخرًيا  الذي حدث  االت�ساالت،  تعليق  فاإن  تقدم  ما  عالوًة على 

ال�سادرة عن  امل�ستندات  ك�سفت  يدم طوياًل حيث  2003، مل  العام  يف 

اخلارجية  وزارة  اأروقة  يف  جتددت  نداءات  اأن  اإك�سجينج«  »بولي�سي 

�سوؤون الكومنولث واأو�ساط م�سوؤوليها يف مت�سف العام 2005 داعيًة اإىل 

امل�ساركة مع رموز االإ�سالم ال�سيا�سي واالإخوان امل�سلمني. اأما الذين كانوا 

التقدميون مع الرجعيني: مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(، 

ا » م�سر: االت�ساالت مع االإخوان امل�سلمني« ، مذكرة اإىل الدكتور هاولز، 17 يناير 2006م )اإحدى وثائق  انظر اأي�سً

وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(، واإم برايت، » التحدث مع 

االإرهابيني« ، نيو �ستيت�سمان، 20 فرباير 2006م.

)76( مرا�سالت 23 يناير 2006م)اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية 

تداول املعلومات(.
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يف�سلون معاودة امل�ساركة تارًة اأخرى، فقد كانت لديهم دوافع اإ�سافية 

اإثر موؤمتر خا�س انعقد يف باري�س يف وقت مبكر من ذلك العام. فقد 

نه�س اأكادميي فرن�سي – هو اأوليفر روي- باأعباء املرافعة واملدافعة يف 

ذلك املوؤمتر عن امل�ساركة واالنخراط حمتًجا باأن »ال�سيا�سات الغربية 

والكبت  واالإخ�ساع  االحتواء  �سيا�سات   – االإ�سالميني  جتاه  ال�سابقة 

والقمع – باءت بالف�سل، ومل يكتب لها النجاح«. واأو�سى امل�ساركني يف 

االإ�سالميني«. وجدت  دمج  »كيفية  بالنظر يف  ذلك  ا عن  عو�سً املوؤمتر 

ن�سيحته تلك اآذان �ساغية وقوبلت برتحاب.

 كما حظيت بتعاطف بني ممثلي وزارة اخلارجية، الذين كانوا 

اأنهم  النقاب عن  الداخلية  الوثائق  تك�سف  فقد  املوؤمتر،  حا�سرين يف 

العديد  »يف  اأنه  زاعمني  امل�ساركني«،  يف  قدًما  »امل�سي  يف�سلون  كانوا 

االإ�سالميون  اإفريقيا ميثل  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  الدول مبنطقة  من 

عقد  اإىل  االعتقادات  تلك  اأف�ست  املنظمة«.  الرئي�سية  املعار�سة  قوام 

مو�سوع  من  تنتقل  ا�ستطرادية،  اجتماعات  جمرد  لي�ست  اجتماعات 

وهي  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  لتبني  ن�سطة  موجة  ذلك  اأعقب  ثم  الآخر، 

موجة تت�سم مبزيد من اللب�س واالرتباك والت�سوي�س عطًفا على اقرتاح 

مفاده اأنه ملا كانت جمموعات االإ�سالم ال�سيا�سي يف الغالب االأعم اأقل 

فاإنه  اإطارها  يف  تعمل  التي  املجتمعات؛  عموم  عن  يًدا  واأنظف  ف�ساًدا 

اخلا�سة  القنوات  عرب  واالإعانات  االإغاثة  مواد  توزيع  يف  النظر  ميكن 
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  .
)77(

بتلك املجموعات

ال�سري  اأن  – ذلك  املتفائل بقبول مطلق  االأ�سلوب  مل يحظ هذا 

ديريك بلمبي الذي كان وقتها �سفري بريطانيا لدى م�سر اأثار املخاوف 

خالل اأيام قليلة من االجتماع وبعث الهواج�س من مرقدها عندما اأقر 

اإىل ذلك  ما وجدنا  االإ�سالميني  مع  نتحاور  اأن  فيه  املرغوب  »من  باأن 

�سبياًل«، بيد اأنه حذر من اأنه »�ستكون هنالك �سياقات واأطر قليلة ن�سبًيا 

ميكننا من خاللها التاأثري ب�سكل ملحوظ يف اأجندة االإ�سالميني«.

ونن�ساق  ننجّر  الأن  »النزوع من جانبنا  بلمبي حججه �سد  �ساق 

العامل  مع  »امل�ساركة  بني  واخللط  امل�ساركة  الأجل  امل�ساركة  وراء 

االآثار  من  والتقليل  ال�سيا�سي«،  »االإ�سالم  مع  امل�ساركة   و  االإ�سالمي« 

ال�سيا�سات اخلارجية  تكون عليه  اأن  ال�سلبية علينا من حيث ما ميكن 

فعلي  ب�سكل  مقاليد احلكم  توليهم  لالإ�سالميني يف حالة  واالجتماعية 

يف دول مثل م�سر«. براأي بلمبي كان من االأحرى لوزارة اخلارجية اأن 

ت�سعى لل�سري يف اجتاه حتقيق اأهداف اأخرى مثل االإ�سالح الدميقراطي 

واحرتام حكم القانون وحقوق االإن�سان، فقد ا�ستدل معّلاًل باأن االإخوان 

امل�سلمني وجمموعات االإ�سالميني االآخرين ينبغي اأن تتاح اأمامهم فر�س 

تلك  حول  تتمحور  مبادرات  خالل  من  فقط  ذلك  يتم  كي  امل�ساركة، 

)77( اإيه ماكي، » االنخراط وامل�ساركة مع االإ�سالميني يف العامل العربي: موؤمتر املائدة امل�ستديرة يف باري�س – 1 

يونيو« ، اإىل اإف قاي، 7 يونيو 2005م)اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب 

حرية تداول املعلومات(.
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االأهداف الوا�سحة بداًل عن اأن تكون جمرد جزء من اجلهود الرامية 

    .
)78(

اإىل انخراط نا�سطي االإ�سالم ال�سيا�سي كم�ساألة مبداأ ال غري

ذهبت ن�سيحة ال�سفري اأدراج الرياح، من غري اأن ياأبه بها اأحد 

اأو يلقي لها بااًل. فقد اأكدت مذكرة جرى اإعدادها لل�سيد / كيم هاولز 

2005، و�سددت على حدوث نقلة كربى وانعطافة حا�سمة يف  يف يناير 

ال�سيا�سة حيث اأوردت و�سًفا لزيادة يف »عدد مرات التوا�سل واالت�ساالت 

)الذين  امل�سلمني  االإخوان  برملانيي  مع  العملي  امل�ستوى  على  تتم  التي 

ويف  الربملانية«.  اللجان  اأع�ساء  خا�سة  وب�سفة  العنف(،  يوؤيدون  ال 

وفوائد  االنخراط؛  قناعة مبزايا  اأ�سبحت اخلارجية على  واقع احلال 

امل�ساركة مع االإخوان امل�سلمني لدرجة اأنها اأو�ست احلكومة باأن »ت�سجع 

الدول االأخرى على تبني �سيا�سة مماثلة للم�ساركة مبا يف ذلك االحتاد 

ال�سيء يف  االأوروبي والواليات املتحدة«. وقد يكون هذا منحرًفا بع�س 

وا�سنطن حيث لوحظ اأن »الواليات املتحدة تعكف على مراجعة موقفها 

من االت�ساالت مع االإخوان امل�سلمني، كانت يف املا�سي ترف�س اأي �سكل 

  اأما االأ�سا�س املنطقي لالنعطافة يف ال�سيا�سة 
 )79(

من التوا�سل معهم«

فقد بدت وا�سحة كل الو�سوح – ذلك اأن االنتخابات الربملانية امل�سرية 

ال�سيا�سية  االإدارة  اإىل جون �ساورز، مدير عام  ال�سري ديريك بلمبي  )78( »االنخراط وامل�ساركة مع االإ�سالميني«  

مع  التقدميون  يتعامل  برايت،عندما  اإم  يف   2 امل�ستند  2005م(،  يونيو   23( الكومنولث،  و�سوؤون  اخلارجية  بوزارة 

الرجعيني: مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م.

الن�سخة  يف  عليهما  االإطالع  ميكن  ولكن  فول  ن�سخة  من  تنقيحهما  مت  قد  اجلزاأين  هذين  اأن  الوا�سح  من   )79(

املوجودة لدى برايت على هيئة »امل�ستند 4« .
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التي اأجريت يف اأواخر العام 2005 قيل اإنها اأثبتت مدى التاأييد ال�سعبي 

الذي يحظى به االإخوان امل�سلمون حيث فاز مر�سحوهم الذين خا�سوا 

االنتخابات كم�ستقلني فحازوا على )88( مقعًدا يف جمل�س ال�سعب، اأي 

ما يعادل حوايل )20٪( من اإجمايل املقاعد املتاحة )وباملقابل ا�ستوىل 

احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم على ن�سبة )70٪( من املقاعد(، 

وهي نتيجة اأوحت باأن نفوذ االإخوان امل�سلمني يتنامى ويتعاظم يوًما بعد 

 .
)80(

يوم

وزارة  ودهاليز  اأروقة  داخل  ال�سائدة  النظرة  هي  تلك  كانت 

اخلارجية يف ذلك الوقت، فقد الحظت مديرية االإ�سرتاتيجية واملعلومات 

اأن »جمموعات اأحزاب االإ�سالم ال�سيا�سي توا�سل م�سوارها قدًما على 

دروب القوة واملنعة، واأدى الكبت ال�سيا�سي والت�سييق االقت�سادي اإىل 

امل�ساجد  �سبكات  خالل  من   – االإ�سالميون  كان  عامة  مظامل  وقوع 

و�سع  – يف  ال�سعب  اأو�ساط  يف  العمق  �ساربة  واجلذور  بهم  اخلا�سة 

اأن  ا  اأي�سً لوحظ  كما  معها«  والتعامل  لها  لال�ستجابة  متاًما  مالئم 

برامج الرفاهية والرعاية االجتماعية املقدمة من قبل جمموعات مثل 

نظر  يف   
)81(

ال�سرعية من  قدًرا  عليهم  اأ�سفت  »قد  امل�سلمني  االإخوان 

)80( لالطالع على حتليل وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث لالنتخابات يرجى الرجوع اإىل املذكرة، »الدميقراطية 

واحلرية، الف�سل التا�سع« )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول 

املعلومات(.

ال�سرق  يف  الدميقراطي  االإ�سالح   « الكومنولث،  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  واملعلومات،  االإ�سرتاتيجية  اإدارة   )81(

االأو�سط و�سمال اإفريقيا«  31 مار�س 2006م)اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة 

لطلب حرية تداول املعلومات(.
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الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية  لوزارة  اأخرى  مذكرة  واأعلنت  العامة«. 

يف  والتطور  للنمو  القابلة  الوحيدة  »املعار�سة  ميثلون  االإ�سالميني  اأن 

.
)82(

م�سر«

لقد بدا اأن الكثريين داخل وزارة اخلارجية الربيطانية اأ�سبحوا 

�سار  الوزارة  يف  امل�سوؤولني  الأحد  ووفًقا  بيانه.  �سبق  مبا  قناعة  على 

معها  نتبع  اأن  بو�سعنا  يعد  مل  �سيا�سية  »قوة  ميثلون  امل�سلمون  االإخوان 

الربيطانية  ال�سفارة  توجيه  ومت  الدنيا.  ات�ساالت يف حدودها  �سيا�سة 

يف القاهرة باأنه الأجل الرتويج للدميقراطية ينبغي لها »اأن ت�سعى اإىل 

واأكدت ذات    ،
)83(

واأقواها نفوًذا« م�ساركة كربى جمموعات املعار�سة 

�ساأنها  من  القوى  تلك  مع  امل�ساركة  فكرة  اأن  على  اأخرى  مرة  املذكرة 

القوى  على  والتاأثري  النفوذ  ممار�سة  من  الغربية  احلكومات  متكني 

من  امل�سلمني  االإخوان  حركة  مثل  حركات  مع  امل�ساركة  واأن  املذكورة 

�ساأنها امل�ساعدة على زيادة فهمنا لالإ�سالم ال�سيا�سي ب�سكل عام، ويف 

التعزيز امل�ستمر لالت�ساالت  اأن  – كما  ال�سياق امل�سري ب�سكل خا�س 

التفاعل  اأن  عن  ف�ساًل  وتثبيطها  الراديكالية  اإحباط  يف  ي�ساعد  قد 

للم�ساركة  اإ�سرتاتيجيتنا  يف  مهًما  عن�سًرا  يعد  ال�سيا�سي  االإ�سالم  مع 

اخلارجية  وزارة  وثائق  )اإحدى  باملزيد؟«   القيام  املتحدة  اململكة  بو�سع  هل  العربي:  العامل  يف  »االإ�سالح   )82(

والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

)83( ال�سيخ يو�سف القر�ساوي«  )14 يوليو 2005م( امل�ستند 4 يف اإم برايت، عندما يتعامل التقدميون مع الرجعيني: 

مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(. من املالحظ ب�سفة خا�سة 

اأن هذه الكلمات اأعيدت �سياغتها من ن�سخة الوثيقة التي مت ت�سليمها للموؤلفني بناًء على طلب مبوجب قانون حرية 

تداول املعلومات.
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تلك  على  التاأثري  اإىل  ن�سعى  اأن  ينبغي  وبالتايل  االإ�سالمي  العامل  مع 

.
)84(

املجموعات

القت هذه الن�سيحة تاأييًدا على نطاق وا�سع من قبل جملة من 

ذلك  يف  مبا  الكومنولث؛  و�سوؤون  اخلارجية  بوزارة  املختلفة  االإدارات 

وال�سفارة   )AINAG( اإ�سرائيل – – العرب  اإفريقيا  جمموعة �سمال 

والتي  االإ�سالمي  العامل  مع  التعامل  القاهرة وجمموعة  الربيطانية يف 

ورد ذكرها اآنًفا. وكان التقدير االإجمايل لتلك االإدارات هو اأن االإخوان 

اأن  من  الرغم  على  اإرهابي  كتنظيم  اإليهم  النظر  ينبغي  ال  امل�سلمني 

االإخوان  فيها  يعي�س  التي  واجلغرافية  وال�سيا�سية  الفكرية  »االأو�ساط 

اإىل  يتحولون  اأع�ساء  الدوام  على  هنالك  �سيكون  اأنه  تعني  امل�سلمون 

تنظيمات  يف  واالإرهاب،  بل  العنف،  من  مبزيد  يت�سم  ن�ساط  ممار�سة 

.
)85(

اأخرى«

حظيت تلك التو�سيات مبوافقة كل من كيم هاولز وجاك �سرتو 

ا على م�ستويات  اأي�سً واللذين وافقا  للخارجية،  الذي كان وقتها وزيًرا 

اأكدت مذكرة  فقد   ،
)86(

اأعلى وات�ساالت مب�ستوى  اأكرب  بدرجة  توا�سل 

)84( امل�سدر ال�سابق.

)85( اإيه ماكي اإىل اإم نافني )جمموعة العمل للم�ساركة مع العامل االإ�سالمي(، » م�سر: االإخوان امل�سلمون - هل 

هم اإرهابيون؟« ، 19 يوليو 2005م)اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية 

تداول املعلومات(.

امل�سلمني«  االإخوان  2006م، » م�سر: االت�ساالت مع  يناير   19  ، امل�سلمني«  االإخوان  )86( » م�سر: االت�ساالت مع 

اخلارجية  وزارة  وثائق  )اإحدى  2006م  يناير   AINAG، 23 اإ�سرائيل   – العرب   – اإفريقيا  �سمال  جمموعة   ،
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موؤرخة يف فرباير 2006 على �سيا�سة جديدة »للو�سول اإىل االإ�سالميني 

 .
)87(

معهم« للتوا�سل  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  فيهم  مبن  املعتدلني 

االإرهاب  مكافحة  اإىل  الرامية  اجلهود  تلك  وراء  من  الدافع  تاأكيد  مت 

اإىل بيرت جودرهام الذي كان  يف خطاب بعث به ال�سري ديريك بلمبي 

رئي�ًسا لدائرة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا بوزارة اخلارجية و�سوؤون 

الكومنولث، فقد اأ�سار يف ذلك اخلطاب ب�سفة حمددة اإىل »االت�ساالت 

، وكانت 
)88(

املتطورة مع االإخوان امل�سلمني مت�سًيا مع �سيا�ستنا اجلديدة«

تلك ال�سيا�سة امتداًدا الأهداف مبادرة املنع.

نتيجة ملا تقدم جرى امل�سي قدًما يف �سيا�سة امل�ساركة واالنخراط 

مع  العالقات  تخريب  خ�سية  باحلذر  م�سوًبا  امل�سعى  هذا  كان  واإن 

. وحت�سًبا لالتهام بتجاوز احلدود واالأعراف، اأحيط 
)89(

حكومة مبارك

باأن تقت�سر ات�ساالتهم على الربملانيني فقط من  الدبلوما�سيون علًما 

. بعد اأ�سابيع من �سروع 
)90(

جماعة االإخوان امل�سلمني ب�سفتهم الربملانية

والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

ا، جمموعة االنخراط وامل�ساركة مع العامل االإ�سالمي، »  اأي�سً 2006م. انظر  13 فرباير  )87( وثيقة بدون عنوان، 

وثيقة بدون عنوان« ، 5 اإبريل 2006م )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب 

حرية تداول املعلومات(.

)88( ر�سالة ال�سري ديريك بلمبي من القاهرة اإىل بيرت جودرهام، 8 فرباير 2006م )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية 

والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

مع  التقدميون  يتعامل  عندما  برايت،  اإم  يف   4 م�ستند  2005م(،  يوليو   14( القر�ساوي«   يو�سف  ال�سيخ   «  )89(

الرجعيني: مغازلة الدولة الربيطانية لالإ�سالم ال�سيا�سي الراديكايل )بولي�سي اإك�سجينج، 2006م(.

)90( جمموعة بحوث ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا / ال�سفارة الربيطانية، القاهرة، » م�سر: املخاطر القادمة« ، 

اأغ�سط�س 2006م )اإحدى وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات
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وزارة اخلارجية يف تطبيق هذه ال�سيا�سة عقد وزير الداخلية ت�سارل�س 

كالرك اجتماًعا مع نظريه امل�سري حبيب العاديل. ويف اإطار امل�ساعي 

كالرك  خاطب  ال�سيا�سة  يف  التغيري  اأهمية  من  التقليل  اإىل  الرامية 

اإىل  ت�سعى  تكن  مل  الربيطانية  »احلكومة  اإن  قائاًل  امل�سري  نظريه 

ت�سجيع االإخوان امل�سلمني واإمنا كان من معهود �سيا�ستنا اأن تكون لدينا 

.
)91(

ات�ساالت مع جميع العنا�سر يف الربملان عندما يكون ذلك مالئًما«

يبدو من الوا�سح بكل حال اأن تلك ال�سيا�سة اإمنا كانت يف واقع 

االأمر اأو�سع نطاًقا مما حتدث عنه كالرك. فقد ح�سر دبلوما�سي من 

ال�سفارة الربيطانية اجتماعا عقدته جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س 

اأع�ساء  �سمن  وكان   ،2006 العام  من  مايو  �سهر  يف  امل�سري  ال�سعب 

اأن  من  الرغم  وعلى  امل�سلمني.  االإخوان  من  وهو  تعليب  ي�سري  اللجنة 

فقد  الربيطانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  من  جوانب  انتقدوا  املجتمعني 

اأع�ساء من  – مبن فيهم  باأن »احلا�سرين يف االجتماع  وردت تقارير 

 .
)92(

جماعة االإخوان امل�سلمني – اأبدوا روح الود والرتحاب«

الد�ستوري  االإ�سالح  ا ق�سية  اأي�سً الربيطانيون  امل�سوؤولون  ناق�س 

يف م�سر مع ع�سوين من االإخوان امل�سلمني يف جمل�س ال�سعب يف وقت 

2006/02/22 )اإحدى  امل�سري،  الداخلية  وزير  العاديل  واللواء حبيب  الداخلية  وزير  )91( مذكرة االجتماع بني 

وثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

)92( » م�سر: جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�سعب« ، القاهرة اإىل لندن، 17 مايو 2006م )اإحدى وثائق وزارة 

اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.
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 .
)93(

متاأخر من ذلك العام

النظام  كان  وملا  مبارك.  حكومة  اأو�ساط  يف  القلق  تزايد 

امل�سلمون  االإخوان  حققها  التي  للمكا�سب  ابتداًء  مرتاح  غري  امل�سري 

اإال  لها  كان  ما  املتزايدة  االت�ساالت  تلك  طبيعة  فاإن  االنتخابات،  يف 

ذلك  تلت  التي  ال�سهور  ففي  املذكور.  النظام  املزيد من حنق  تثري  اأن 

اأقدمت احلكومة على �سن حملة �سعواء وهجمة �سر�سة ال هوادة فيها 

�سد احلركة يف ما و�سفته احلركة نف�سها باأنها تعتقد اأنه اأ�سواأ موجة 

من القمع والتنكيل تتعر�س لها منذ اأكرث من عقد من الزمان. فقد اأودع 

عدة مئات من كوادر االإخوان امل�سلمني مبن فيهم عدد من ال�سخ�سيات 

القيادية مثل الدكتور ع�سام العريان والدكتور حممد مر�سي – رئي�س 

 كما ا�ستمر ال�سغط 
)94(

م�سر حالًيا – وراء الق�سبان يف غيابة ال�سجن

خل�ست  هذا  ومع   ،
و2007)95( 2006م  عامي  خالل  املجموعة  على 

ال�سفارة الربيطانية يف القاهرة اإىل اأنه »على الرغم من القمع اكت�سب 

)93( امل�سدر ال�سابق.

ا » م�سر: زيارة رئي�س الوزراء / الزيارة الوزارية اإىل اململكة املتحدة« ، القاهرة  )94( امل�سدر ال�سابق. انظر اأي�سً

اإىل لندن، 13 مار�س 2006، » م�سر: احتماالت غري موؤكدة لالإ�سالحات ال�سيا�سية« ، القاهرة اإىل لندن، 30 مار�س 

2006 )م�ستندات ووثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات(.

 15 القاهرة  الداخلية يف  الوقائع  امل�سلمني«  االإخوان  اأو�ساط  »اعتقاالت جماعية يف  املثال:  �سبيل  انظر على   )95(

فرباير 2007، » حقوق االإن�سان«  القاهرة اإىل لندن يف 26 فرباير 2007، » د�ستور جديد«  القاهرة اإىل لندن 21 

مار�س 2007 » انتخابات جمل�س ال�سورى«  القاهرة اإىل لندن 17 مايو 2007 » حقوق االإن�سان - نبذة عامة«  القاهرة 

2007مم�ستندات ووثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية  11 يونيو  اإىل لندن 

تداول املعلومات.
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 . 
)96(

االإخوان امل�سلمون املزيد من الثقة واأ�سبحوا اأعلى �سوًتا«

ا حثت ال�سفارة الربيطانية احلكومة امل�سرية �سّرا وب�سورة  اأي�سً

موؤكدًة  للمعار�سة«  وجمال  مب�ساحة  »ت�سمح  اأن  على  تها  وح�سَّ خا�سة 

وم�سددًة على »خطورة دفع االإخوان امل�سلمني اإىل العمل ال�سري  حتت 

 .
)97(

االأر�س«

و�سعت تلك العالقة املزدهرة على املحك يف اأثناء حرب حزب 

االإخوان  حركة  دعمت  فقد   ،2006 �سيف  خالل  اإ�سرائيل  مع  اهلل 

اأ�سر  وا�سفًة  ال�سراع  ذلك  يف  ون�ساط  بحما�س  اهلل  حزب  امل�سلمني 

اللبناين  ال�سعب  نو�سد   ،
)98(

بطويل« »عمل  باأنه  االإ�سرائيليني  اجلنود 

اأق�سى  له  ويقدم  اأزره  من  وي�سد  اهلل  حزب  وراء  ي�سطف  باأن  ا  اأي�سً

دعم ممكن. ومع هذا ا�ستمر املزيد من الزخم يك�سو فكرة اأن االإخوان 

تتعامل  اأن  الربيطانية  احلكومة  ت�ستطيع  جمموعة  ميثلون  امل�سلمني 

الواقع مل  ففي  تتعامل معها.  اأن  االأمر  بها يف حقيقة  بل وحقيق  معها 

اخلارجية  لل�سوؤون  املنتخبة  اللجنة  اأكدت  حتى  مير  التايل  العام  يكد 

مبجل�س العموم الربيطاين جمدًدا االأ�سا�س املنطقي الذي قامت عليه 

)96( زيارة وزير اخلارجية اإىل م�سر: / تهيئة امل�سرح«  القاهرة اإىل لندن 31 اأغ�سط�س 2008 م�ستندات ووثائق 

وزارة اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات.

)97( بلمبي، » احلكومة تتحامل على االإخوان امل�سلمني«  القاهرة اإىل لندن 23 يناير 2007 م�ستندات ووثائق وزارة 

اخلارجية والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات.

)98( غزة/لبنان/اإ�سرائيل«  القاهرة اإىل لندن 16 يوليو 2006مم�ستندات ووثائق وزارة اخلارجية والكومنولث التي 

بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات.
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اإ�سرتاتيجية احلكومة ب�ساأن امل�ساركة واالنخراط.

فقد اأفادت اللجنة باأنه »طاملا اأن االإخوان امل�سلمني يعربون عن 

احلكومة  نو�سي  فاإننا  العنف  ونبذ  الدميقراطية  بالعملية  التزامهم 

الربيطانية باأنه ينبغي لها اأن تنخرط معهم يف امل�ساركة واأن ت�سعى اإىل 

. وعلى الرغم من اأن وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
)99(

التاأثري عليهم«

مارك مالوت�س براون اأخَطَر وزيَر اخلارجية امل�سري يف وقت الحق باأن 

بريطانيا ال تتعامل اإال مع »الكيانات ذات الوجود امل�سروع اأو »الكيانات 

غري املحظورة« – فاإن �سيا�سة انخراط االإخوان امل�سلمني كانت بعيدة 

كل البعد من اأن يتم تركها؛ بل اإمنا ا�ستمرت و�سمدت واإن مل يخل ذلك 

بطبيعة احلال من وجود معار�سة. 

نحو أسلوب االسترشاد بالقيم

اإن اإ�سرتاتيجية االنخراط وامل�ساركة مع االإ�سالميني – �سواء كان 

ذلك داخل البالد اأو خارجها و�سواء مت حتت رعاية مبادرة »املنع« اأم 

مبوجب االأجندة املمالئة للعملية الدميقراطية – كانت مثرية للجدل، 

الطيف  األوان  من  و�سوب  حدب  كل  من  النقد  �سهام  تعاورتها  فقد 

اأروقة حكومة حزب العمل التي  ال�سيا�سي ب�سقيه على حد �سواء. ففي 

ظلت م�ستولية على مقاليد احلكم حتى العام 2010 اأثريت االعرتا�سات 

)99(  جلنة ال�سوؤون اخلارجية مبجل�س العموم جلوبال �سكيورتي: ال�سرق االأو�سط، التقرير الثامن لدورة 2006-

2007 )يوليو 2007( اإت�س �سي 363.
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من قبل رئي�س الوزراء نف�سه، ومن قبل عدد من الوزراء االآخرين مبن 

فيهم روث كيلي وهازل بلريز ودن�س ماك�سني. 

برايت  مارتن  مثل  الي�سار  على  املح�سوبون  ال�سحافيون  اأما 

ونيك كوهني فقد اأبدوا كذلك قدًرا من املجادلة ال�ساخبة �سد تر�سيخ 

عالقات حمررة من كل قيد و�سرط مع االإ�سالميني. وقد متثلت وجهة 

اأن  ينبغي  اجلبهات  جميع  على  الربيطانية  ال�سيا�سة  اأن  يف  نظرهم 

تعك�س القيم الربيطانية وجت�سدها عند مواجهة املهددات االإيديولوجية 

واأخطار التطرف. 

ميكن الوقوف على النفوذ املتزايد والتاأثري املتنامي الأفكار من 

قبيل ما تقدم يف النقلة امل�سار اإليها اأعاله يف قوام اإ�سرتاتيجية احلكومة 

املتمثلة يف مبادرة املنع والتي حدثت بعد عام 2006. وكان من اأعرا�س 

ذلك القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية وقتها جاكي �سميث والقا�سي 

2008 ال�ستبعاد  العام  اأوائل  اأمن احلدود يف  بزيادة �سالحيات وكالء 

املتطرفني. ولعل اإحدى احلاالت الالفتة يف هذا ال�سدد هي تلك التي 

دخول  من  ومنعه  حظره  مت  والذي  القر�ساوي  يو�سف  بال�سيخ  تتعلق 

البالد – يف حترك عزي يف وقت الحق اإىل نفوذ اللوبي »ال�سهيوين« 

تعرب  �سميث  كانت  الدخول  وبرف�س   ،
)100(

اجلدد« »املحافظني  ونفوذ 

بقوة عن تف�سيلها الأ�سلوب يت�سف مبزيد من ال�سرامة يف اال�ستئنا�س 

)100( الدوحة: احتجاجات اأمام ال�سفارة �سد »رف�س اإ�سدار تاأ�سرية للقر�ساوي«م�ستندات ووثائق وزارة اخلارجية 

والكومنولث التي بحوزة املوؤلفني نتيجة لطلب حرية تداول املعلومات.
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بالقيم يف حماربة املتطرفني. وقد مت تقدمي تاأكيد اآخر لذلك يف املوؤمتر 

ال�سنوي ملبادرة »املنع« املنعقد يف دي�سمرب 2008، عندما حتدثت �سميث 

عن احلاجة ملناه�سة »االإيديولوجيات املناوئة للدميقراطية« من خالل 

املجابهة والتحدي والت�سدي للمتطرفني ولي�س فقط املتطرفني الذين 

  .
)101(

ي�ستخدمون العنف«

فمن  طبيعتها.  يف  انف�سامية  الربيطانية  ال�سيا�سة  كانت  هكذا 

ناحية كان من الوا�سح اأن العديد من امل�سوؤولني كانوا م�ستعدين العتماد 

مثل  اأفراد  – مع  املتنوعة  – ب�سيغها  قدًما  فيها  وامل�سي  االت�ساالت 

ورابطة  بريطانيا  امل�سلمني يف  القر�ساوي ومع جمموعات مثل جمل�س 

امل�سلمني يف بريطانيا واالإخوان امل�سلمني ب�سكل عام. وباملثل كان هنالك 

كم متزايد من االحتجاجات من قبل من ي�ساورهم ال�سك ويخاجلهم 

ورائه.  من  احلكمة  ويف  القبيل  هذا  من  اأ�سلوب  جناعة  يف  االرتياب 

بالغة  انعطافة  ميثل  ما  االأخريتان  ال�سنتان  �سهدت  حا�سمة  وب�سورة 

االأهمية ل�سالح املجموعة االأخرية. 

حتى عندما كان ديفيد كامريون ما يزال يف �سفوف املعار�سة، 

يكتنفه  اأ�سلوًبا يف جممله  تبنى  العمل  اأن حزب  موؤداه  راأي  اإىل  تو�سل 

فقد  االإ�سالمية.  احلركات  احت�سان  يف  والت�سوي�س  واللب�س  الغمو�س 

العام  املجتمع يف  اأمن  �سندوق  اأمام  األقاه  كامريون يف خطاب  اأو�سح 

2008 كيف اأنه ينبغي اأن تنعك�س القيم املعيارية الربيطانية ب�سكل اأف�سل 

)101( كلمة وزيرة الداخلية جاكي �سميث اأمام موؤمتر منع التطرف املف�سي اإىل العنف، 10 دي�سمرب 2008. 



132

يرف�سون  ملن  وا�سحة  الر�سالة  تكون  اأن  ينبغي  �سيا�سات احلكومة:  يف 

على  ي�سجعون  ملن  الكراهية،  خلطاب  يروجون  ملن  الدميقراطية، 

العنف، اإنكم ل�ستم جزًءا من التيار العام للمجتمع. �سوف لن حت�سلوا 

على متويل عام. اأنتم غري مرحب بكم كجزء من جمتمعنا و�سوف لن 

ن�ستطيع اإحلاق الهزمية باالأفكار املتطرفة اإال اإذا ا�ستوعبناها وت�سدينا 

  .
)102(

لها

بعد اأن �سكل كامريون حكومة ائتالف يف مايو 2010 �سرعان ما 

مت االإعالن عن اأن املنحة التي متثل بعًدا ملبادرة »منع التطرف املف�سي 

اإىل العنف« – االأداة الرئي�سة التي ح�سلت من خاللها جمموعات مثل 

مت  كما  اإيقافها؛  �سيتم   – التمويل  على  بريطانيا  يف  امل�سلمني  رابطة 

تنتقل  �سوف  املنع  مبادرة  الكلية عن  امل�سوؤولية  اأن  االإعالن كذلك عن 

. بعد 
)103(

من وزارة اجلاليات واحلكم املحلي اإىل ديوان وزارة الداخلية

م�ستقلة  اإجراء مراجعة  كارليل مبهمة  اللورد  اإىل  كامريون  ذلك عهد 

لكيفية ت�سيري مبادرة »املنع«. 

الطريقة اجلديدة  الو�سوح  الوزراء مبنتهى  رئي�س  اأظهر  اأخرًيا 

التي �سوف تتعامل بها حكومة االئتالف م�ستقباًل، مع ال�سوؤون واالأمور 

املتعلقة مببادرة املنع عند خماطبته ملوؤمتر ميونخ لالأمن يف العام 2011؛ 

عن  بداًل  ذاته  حد  يف  للتطرف  الت�سدي  اأهمية  على  و�سدد  اأكد  فقد 

)102(  كلمة ديفيد كامريون اأمام �سندوق اأمن املجتمع. 

)103(  الوزراء يفككون برنامج 60 مليون جنيها ملنع التطرف املف�سي اإىل العنف، جارديان 13 يوليو 2010. 
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جمرد التطرف املف�سي اإىل العنف – وهذا من معامل االأ�سلوب الذي 

انتهجته االإدارة ال�سابقة والذي وجهت اإليه الكثري من �سهام النقد. ويف 

معر�س تاأكيده وت�سديده على اأهمية هذه االنعطافة ا�ست�سهد كامريون 

�سراحًة بتطرف االإ�سالميني – والذي ميزه بو�سوح عن ديانة االإ�سالم 

.
)104(

– وا�سًفا اإياه باأنه م�سكلة جوهرية

لقد األقى ن�سر مراجعة اللورد كارليل يف يونيو)حزيران( 2011 

والتي  امل�ساكل؛  على  تنطوي  التي  املجاالت  من  العديد  على  ال�سوء 

�سبيل  األقاه يف ميونخ. على  الذي  الوزراء يف خطابه  رئي�س  ا�ستهدفها 

املثال اأقرت املراجعة باأنه كانت هنالك يف ال�سابق »حاالت ملجموعات 

على  ح�سلت  قد  املتطرفة  لالإيديولوجيات  املوؤيدة  من  حالًيا  نح�سبها 

ب�سورة  للجدل  مثري  اأنه  اأثبت  ذلك  باأن  االإقرار  مت  وقد   ،
)105(

متويل«

عميقة ومثري لغ�سب عموم االأفراد الذين كانوا ي�سعرون باأن ال�سرائب 

التي يدفعونها كانت تذهب لدعم من كانوا يعار�سون القيم الربيطانية 

ا باأن مبادرة  املعيارية. ولعل االأكرث اإثارة لالهتمام اأنه مت االحتجاج اأي�سً

»املنع«، كانت حتتاج للمزيد من الرتكيز على معاجلة املظاهر والنواحي 

االإيديولوجية للمعتقدات املتطرفة.

)غري  املتطرفة  االأفكار  جمابهة  �سيعني  التطرف  منع  »اإن   

اإيديولوجية  من  جزًءا  كذلك  ت�سكل  والتي  العنف(  اإىل  املف�سية 

)104(  كلمة ديفيد كامريون التي األقاها اأمام موؤمتر ميونخ لالأمن يف يوم 5 فرباير 2011.

)105(  تقرير مقدم اإىل وزير الداخلية م�ستماًل على روؤية م�ستقلة ملراجعة واإ�سرتاتيجية »املنع« .
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. ففي تقدم 
)106(

التطرف« كما ورد من جمادلة يف تقرير اللورد كارليل

ملمو�س على م�ستندات »املنع« ال�سابقة مت تعريف التطرف نف�سه باأنه: 

املعار�سة ال�سفهية اأو الن�سطة للقيم الربيطانية اجلوهرية مبا يف ذلك 

املتبادل  واالحرتام  الفردية  واحلرية  القانون  وحكم  الدميقراطية 

تعريفنا  يف  ندرج  كذلك  واملعتقدات.  االأديان  خمتلف  بني  والت�سامح 

اأفراد قواتنا امل�سلحة �سواء كان ذلك  للتطرف االأ�سوات الداعية ملوت 

       .
)107(

يف هذه البالد اأم يف ما وراء البحار

اإطار مبادرة  اأولويات جديدة يف  تبني ثالث  تقدم مت  ملا  نتيجة 

املنع كما يلي:- 

- اال�ستجابة للتحديات االإيديولوجية.

- منع النا�س من االن�سياق واالجنرار وراء االإرهاب .

خماطر  على  تنطوي  التي  واملوؤ�س�سات  القطاعات  مع  العمل   -

    . 
)108(

الراديكالية

تقدمي  عن  امل�سوؤولية  تن�سيق  االآن  �سيتم  تقدم  ما  على  عالوة 

الدعم من قبل مكتب االأمن ومكافحة االإرهاب؛ والذي يتخذ من وزارة 

)106(  امل�سدر ال�سابق. 

)107(  امل�سدر ال�سابق.

)108(  امل�سدر ال�سابق.
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الداخلية مقًرا له، كما يتم التقدمي عرب قنوات يف ثالثة جماالت رئي�سية 

هي: ال�سلطات املحلية والعمل ال�سرطي والتعاون الدويل. 

اإ�سرتاتيجية املنع اجلديدة يف اال�سطالع بدور  وبالتايل ت�ستمر 

االأمر  واقع  ففي  الكومنولث.  و�سوؤون  اخلارجية  لوزارة  بالن�سبة  مهم 

»اململكة  مع  بالتعاون  العمل  اأن  على  تام  بو�سوح  االإ�سرتاتيجية  تن�س 

وموؤ�س�ساتهما  منظماتهما  تتمتع  اللتني  وم�سر  ال�سعودية  العربية 

اأجندة  و�سياغة  ت�سكيل  �ساأنه  ... من  بتاأثري عاملي ملحوظ  االإ�سالمية 

اإ�سرتاتيجية املنع �سلًبا اأو اإيجاًبا. ونعتقد اأن هذا التعاون من �ساأنه اأن 

. ويبدو اأن هذا يف�سح 
)109(

يف�سي اإىل تاأثري وا�سح جًدا يف هذا املقام«

االنخراط  من  املزيد  احتمالية  اأمام  موارًبا  والباب  مفتوًحا  املجال 

اإذا ما اقت�ست  وامل�ساركة للمجموعات املتما�سية مع االإخوان امل�سلمني 

وكما  وبكل حال  املحلية.  املنع  مبادرة  اأهداف  لتحقيق  ذلك  ال�سرورة 

اأثبتت ا�ستجابة احلكومة الربيطانية الأحداث الربيع العربي، فاإن من 

الوا�سح اأن اأ�سلوًبا اأكرث �سرامة يف اال�ستئنا�س بالقيم هو الذي مت تبنيه. 

حقائق ووقائع جديدة: االستجابة للربيع العربي

وزارة  اأمام  وا�سحة  حتديات  العربي  الربيع  اأحداث  اأفرزت 

اخلارجية، فمن ناحية حتر�س احلكومة على دعم وم�ساندة ما تاأمل يف 

ا انظر التقرير املقدم اإىل وزير الداخلية م�ستماًل على روؤية م�ستقلة  )109(  اإ�سرتاتيجية املنع، يونيو 2011م اأي�سً

ملراجعة واإ�سرتاتيجية »املنع« .  
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اأن يتطور اإىل دميقراطيات ليربالية وذات متثيل نيابي يف املنطقة بعد 

عقود من اال�ستبداد الغا�سم والدكتاتورية املت�سلطة. ويف الوقت نف�سه 

ينتاب امل�سوؤولني اخلوف من املخاطر التي يفر�سها التبني والتاأييد غري 

هي  حكم  اأنظمة  ظهور  عن  ت�سفر  اأن  ميكن  التي  للتغيريات  امل�سروط 

ك�سابقاتها �سواء ب�سواء من حيث الوح�سية وعدم اال�ستقرار. لقد ظل 

امل�سوب  التاأييد  م�سطردة  ب�سورة  يقدم  هيج  ويليام  اخلارجية  وزير 

باحلذر للثورات العربية، منذ اندالع اأحداثها للوهلة االأوىل يف تون�س. 

ا بالتاأييد كما قوبلت  فقد حظيت االإطاحة بكل من مبارك والقذايف اأي�سً

ال�سل�س  للمطالبة باالنتقال  اأكرث خفوًتا  بالرتحاب امل�سحوب بنداءات 

والتحول املنتظم يف اليمن واإبداء ال�سخط اإزاء العنف يف �سوريا. 

االأ�سهاد  روؤو�س  على  واأقرَّ  علًنا  هيج  اعرتف  ذاته  الوقت  ويف 

بالقيود التي تكبل التاأثري اخلارجي ف�ساًل عن حق الدول ذات ال�سيادة 

مدر�سة  يف  احل�سور  هيج  خاطب  فقد  الوطني.  م�سريها  حتديد  يف 

2012 قائاًل: »اإن املبداأ االأول واالأهم هو  االقت�ساد يف لندن يف مار�س 

اأننا ال ن�ستطيع اأن منلي التغيري من اخلارج وال نرغب يف ذلك. فهذه 

 .
)110(

لي�ست ثوراتنا كما اأنه لي�س بو�سعنا حتديد م�ستقبل تلك الدول«

كانت تلك املالحظات مبثابة حتوط �سريح اإزاء اآفاق واحتماالت 

تنطوي  وهي  االأمور يف م�سر  مقاليد  على  امل�ستولية  االأ�سولية  االإدارة 

الدولية  ال�سيا�سة  »ا�ستجابات  مبنا�سبة  اللندنية  االقت�ساد  كلية  اأمام  اخلارجية  وزير  هيج  ويليام  خطاب   )110(

للتغيري يف العامل العربي )مار�س 2012(.  
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على االإقرار باأنهم يف »وايتهول« لي�س لديهم الكثري للقيام به جتاه حدث 

من قبيل ما تقدم �سوى و�سع تاأثرياته على طاولة الفح�س والتمحي�س 

عرب العالقات القائمة واالأجهزة واملنظمات الدولية. 

االنتخابات  يف  النجاح  اأ�سفاها  التي  ال�سرعية  اأن  الوا�سح  من 

جتعل من االنتقاد ال�سريح لالإ�سالميني القادمني اإىل ال�سلطة للتو اأمًرا 

يت�سف مبزيد من ال�سعوبة. ونتيجة لذلك اأقر هيج باأنه »يف االنتخابات 

التي اأجريت موؤخًرا يف تون�س واملغرب وم�سر اأبلت االأحزاب ال�سيا�سية 

وال  االقرتاع،  �سناديق  يف  ح�سًنا  بالًء  االإ�سالمية  الروؤى  ت�ستلهم  التي 

نقلل من التحديات وال�سغوط التي ميكن يفرزها وبفر�سها هذا الواقع 

  .
)111(

اأو املخاوف التي تنتاب العديد من النا�س يف تلك الدول نف�سها«

التي ف�سلتها  »توؤيد وحترتم اخليارات  اأن احلكومة �سوف  واأكد 

اأن هذا  بيَد   ،
)112(

�سعوب املنطقة من خالل الت�سويت يف االنتخابات«

اأن  – ذلك  اأو �سرط  التاأييد بطبيعة احلال �سوف لن يكون بدون قيد 

ا عن التزام اأ�سلوب يف ال�سيا�سة ي�ستند على اال�ستئنا�س  هيج اأعرب اأي�سً

جميع  حث  يف  قدًما  من�سي  �سوف  بقوله:  ذلك  مو�سًحا   – بالقيم 

الكونية  االإن�سان  حقوق  احرتام  �سمان  على  املنطقة  يف  احلكومات 

ال�ساملة يف د�ساتريها وجمتمعاتها. �سوف نحكم عليهم باأفعالهم مبا يف 

ذلك حقوق االإن�سان كما اأن املقيا�س احلقيقي للخطوات التي تتخذها 

)111( امل�سدر ال�سابق.

)112( امل�سدر ال�سابق.
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كانت  اإذا  ما  يف  يتمثل  �سوف  الدميقراطي  النظام  تبنت  التي  الدول، 

احلكومات م�ستعدة للتخلي عن ال�سلطة اإذا اأتت رياح �سناديق االقرتاع 

بغري ما ت�ستهيه �سفن تلك احلكومات. هذا هو ال�سكل النهائي للم�ساءلة 

  .
)113(

واملحا�سبة

عك�ست هذه املالحظات ا�ستعداد هيج لقبول الرتتيبات اجلديدة 

االإخوان  مع  التعامل  يقت�سي  الذي  االأمر  العربي،  الربيع  عن  النا�سئة 

امل�سلمني واالأحزاب االإ�سالمية االأخرى ولكن فقط وفًقا ل�سروط معينة 

اأعرب هيج عن هذا املوقف مبزيد من الو�سوح  غري قابلة للم�ساومة. 

جميع  مع  وامل�ساركة  احلوار  يف  ننخرط  »�سوف  قائاًل:  �سرح  عندما 

ال�سيا�سية  روؤاها  ت�سلتهم  التي  تلك  فيها  مبا  ال�سيا�سية  املجموعات 

وتلتزم  الدميقراطية  املبادئ  وتتقبل  العنف  تنبذ  والتي  االإ�سالم  من 

قد  ذاته  حّد  يف  هذا   .
)114(

القائمة« الدولية  واملعاهدات  باالتفاقيات 

اأن  اإال  يبدو ت�سريحا غري طموح يطالب فقط بااللتزامات االأ�سا�سية؛ 

هيج ا�ستطرد قائاًل: »اإن احرتام حقوق االإن�سان وكرامته مبا يف ذلك 

اأن  ينبغي  �ساملة؛  قيم  عن  عبارة  هي  الن�ساء  وم�ساواة  التعبري  حرية 

ميكن  ا�ستثناء  هنالك  – لي�س  ال�سيا�سية  االأنظمة  جميع  ت�ست�سحبها 

.
)115(

تربيره اأو ت�سويغه«

)113( امل�سدر ال�سابق.

)114( امل�سدر ال�سابق.

)115(   امل�سدر ال�سابق.
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وزير  قدم  فقد  الوزراء،  زمالئه  راأي  نف�سه  هو  هيج  راأي  كان 

ال�سوؤون اخلارجية املحافظ األي�ستري بريت تقييًما اأكرث �سراحًة وو�سوًحا 

اأي  مع  نتعاطى  �سوف  قال:  اإذ  اخلارجية؛  ال�سوؤون  وزارة  تتوقعه  ملا 

جمموعة تتم�سك بالعملية الدميقراطية والقيم التي ندعو لها. وي�سمل 

هذا حقوق االأقليات العرقية والدينية وحقوق الن�ساء ... فالدميقراطية 

ال تتعلق باالنتخابات فقط بل بالوفاء مبطالب ال�سعب وكفالة حقوقهم 

  .
)116(

كب�سر وحرا�ستها ب�سمانات د�ستورية وقانونية

وزارة  ا�ستحدثت  الواقع،  اأر�س  على  الروؤية،  هذه  حتقيق  الأجل 

باأنها »�سيا�سة خارجية  – التي ت�سفها  اخلارجية ال�سراكة مع العرب 

اال�ستجابة  لتن�سيق   – واملباداأة«  املبادرة  بزمام  االأخذ  على  تقوم 

 اأما »هدفها البعيد« املعلن 
)117(

الربيطانية االإ�سرتاتيجية للربيع العربي

واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  �ساملة ومنفتحة  يتمثل يف حتقيق »جمتمعات  فهو 

 مت تد�سني هذا امل�سروع 
)118(

يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا«

اخلارجية  وزارة  وتولت  هيج  ويليام  يد  على   2011 فرباير  يف  ر�سمًيا 

قيادته وت�سيري دفته، بينما مت دعمه من قبل وزارة التنمية الدولية. 

على العموم ت�سطلع كل من وزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث، 

)116(  مالحظات وزير ال�سوؤون اخلارجية األي�ستري بريت يف مركز ميني�سوتا الدويل يف مينيابولي�س )يناير 2012(. 

)117(  ع�سرة اأ�سياء ينبغي معرفتها عن ال�سراكة العربية، املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث 

على االنرتنت. 

)118(  »اإ�سرتاتيجية ال�سراكة العربية« ، املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث على االنرتنت.
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اإدارة �سندوق م�سرتك مبا مقداره  الدولية، مب�سوؤولية  التنمية  ووزارة 

ت�سهم  حيث  �سنوات،  اأربع  مدى  على  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   )110(

وزارة اخلارجية مبا مقداره )40( مليون جنيه بينما ياأتي مبلغ )70( 

التنمية  بوزارة  العربية  لل�سراكة  االقت�سادية  االآلية  من  جنيه  مليون 

 .
)119(

الدولية

تخ�سي�سها  مت  فقد  اخلارجية  وزارة  من  الواردة  االأموال  اأما 

امل�ساركة  يلي:  ما  تت�سمن  رئي�سية،  اأهداف  لثالثة  للرتويج  حتديًدا 

ال�سيا�سية، و�سوت ال�سعب وحرية التعبري، واحلوكمة ال�سليمة – حيث 

ت�ستمل تلك احلوكمة على االلتزام بحكم القانون وال�سفافية والنزاهة 

للمحا�سبة  تخ�سع  والتي  الفعالة  املوؤ�س�سات  وبناء  للف�ساد  والت�سدي 

 باملقابل �سوف ي�ستخدم التمويل املقدم من خالل االآلية 
)120(

وامل�ساءلة

االقت�سادية لل�سراكة العربية بوزارة التنمية الدولية للرتويج لالإ�سالح 

.
)121(

االقت�سادي مع العمل يف اآٍن مًعا مع املوؤ�س�سات املالية الدولية

�سوف ت�سعى ال�سراكة العربية اإىل ما يلي الأجل حتقيق االأهداف 

املنوطة بها:

يف  لالإ�سالح  ال�سيا�سي  والدعم  للتاأييد  والدعوة  الرتويج   -

)119(  »ال�سراكة العربية: توجيه وقيادة اال�ستجابة االإ�سرتاتيجية حلكومة اململكة املتحدة الأحداث الربيع العربي« ، 

املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث على االنرتنت.

)120(  امل�سدر ال�سابق.

)121(  امل�سدر ال�سابق.
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املنطقة، على امل�ستوى الثنائي ومع املجتمع الدويل على حد �سواء.

االحتاد  من  انتقالية  واأ�ساليب  حتويلية  برامج  تقدمي  دعم   -

االأوروبي، وجمموعة الدول الثماين واملوؤ�س�سات املالية الدولية واملانحني 

اخلليجيني لتقدمي الدعم املالئم والتحفيز املنا�سب لالإ�سالح يف الدول 

التي تعي�س يف مرحلة انتقالية.

تقوده  االأهداف  حمدد  التاأثري  بالغ  ثنائي  برنامج  تقدمي   -

ال�سراكة  �سندوق  عرب  املنطقة  يف  االإ�سالحيني  لدعم  املتحدة  اململكة 

   .
)122(

العربية

مبوازاة ما تقدم تعكف ال�سراكة العربية حالًيا على دعم خم�سني 

وبالطبع فاإن من 
 

،
)123(

م�سروًعا يف ع�سر دول خمتلفة من بينها م�سر

االأجل  طويلة  املدى،  بعيدة  بطبيعتها  �ستكون  امل�ساريع  تلك  اإن  املوؤكد 

مما يعك�س اعتقاًدا را�سًخا لدى وزارة اخلارجية الربيطانية باأن الربيع 

العربي �سيف�سي يف ماآالته يف نهاية املطاف اإىل منطقة اأكرث ا�ستقراًرا 

وازدهاًرا؛ حتى واإن كان امل�سار املتخذ لتحقيق ما تقدم متفاوًتا بدرجات 

متباينة �سعوًدا وهبوًطا. 

ال�سري مارك جرانت، �سفري بريطانيا  ال�سياق حتدث  ففي هذا 

)122(  امل�سدر ال�سابق.

)123(  ع�سرة اأ�سياء ينبغي معرفتها عن ال�سراكة العربية، املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث 

على االنرتنت.
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لدى االأمم املتحدة، خماطًبا احل�سور يف ت�ساثام هاو�س قائاًل: »�سيكون 

هنالك ربيع عربي و�سيكون فو�سوًيا ومتفاوًتا بدرجات متباينة �سعوًدا 

وهبوًطا وقد ي�ستغرق االأمر جياًل كاماًل لالنتقال من الربيع اإىل ال�سيف 

ولهذه   ،
)124(

املنطقة« م�ستوى  على  متاًما  هذا  �سيحدث  ولكن  العربي 

الغاية ت�سعى ال�سراكة العربية اإىل انتهاج اأ�سلوب متعدد االأوجه لتحقيق 

اإ�سالح �سيا�سي واقت�سادي دائم يف املنطقة. فقد ورد تو�سيح لذلك يف 

العمل مهم  »اأن هذا  اأوردت ما مفاده  املبادرة، فقد  تتعلق بتلك  وثيقة 

وال�سلم  االأمن  وكذا  �سواء،  حد  على  الدويل  وال�سالم  املنطقة  ل�سعوب 

 
 

.
)125(

واالزدهار على امل�ستوى الدويل«

خاتمة

جديد  تقومي  معامل  حتدد  الراهنة  التطورات  تلك  فاإن  هكذا، 

البالد  داخل  باالإ�سالميني  يتعلق  ما  يف  الربيطانية،  لل�سيا�سة  وجذري 

داخل  وال�سيما  احلكومة،  من  قطاعات  واإن  �سواء.  على حد  وخارجها 

وزارة اخلارجية، تبنت دعم احلركات االإ�سالمية بطريقة تنزع اإىل عدم 

االنتقاد ن�سبًيا يف عقابيل وتداعيات احلادي ع�سر من �سبتمرب)اأيلول( 

2005/7/7 فاإن  ا عقب اأحداث تفجريات القطارات يف لندن  وخ�سو�سً

)124( كلمة �سفري اململكة املتحدة ال�سري مارك ليال جرانت يف ت�ساثام هاو�س: »هل هنالك �سيف عربي؟ ا�ستجابة 

االأمم املتحدة للربيع العربي )يونيو -2011(.  

)125( »ال�سراكة العربية: توجيه وقيادة اال�ستجابة االإ�سرتاتيجية حلكومة اململكة املتحدة الأحداث الربيع العربي« ، 

املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث على االنرتنت.
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احلكومة االئتالفية التي يقودها املحافظون قد اأ�سارت اإىل اأ�سلوب اأكرث 

�سرامًة. 

ومتثلت اإحدى النتائج يف اإ�سرتاتيجية »املنع« املنقحة لعام 2011. 

يف ما يتعلق بالعالقات اخلارجية يتمثل االأ�سلوب املف�سل يف »واتهول« 

يف الوقت الراهن يف حتقيق اأق�سى قدر ممكن من الفعالية من خالل 

على  واملحا�سبة  للم�ساءلة  تخ�سع  اأن  على  االإ�سالميني  حكومات  حمل 

القيم االأ�سا�سية. 

املقيد  احل�سيف  واالنخراط  الت�ساوؤم  بني  اخللط  ينبغي  ال 

مع  والتعاون  بالعمل  احلكومة  التزام  بالفعل  هيج  اأعلن  فقد  ب�سروط. 

النواب املنتخبني من قبل ال�سعب امل�سري – مبن فيهم من ي�ستلهمون 

العنف  ينبذوا  اأن  ب�سرط  ولكن   – االإ�سالم  من  ال�سيا�سية  روؤاهم 

ويحرتموا املعاهدات القائمة. هذا هو املنظور الذي من خالله �سوف 

تتعامل ال�سيا�سة الربيطانية وتتفاعل مع نظرائها يف القاهرة يف الوقت 

العربي  الربيع  اإن  القول  اخلطاأ  »من  قائاًل:  هيج  حذر  وقد  احلايل. 

حتول اإىل �ستاء قار�س. اإن الربيع العربي �سيكون دائًما عبارة عن عملية 

باختالف  اأوجه خمتلفة  اتخذت عدة  لقد  ثابتة  لي�ست  مطولة متحولة 

الدول. اإن تهيئة امل�سرح النتخابات حقيقية يف دول ظلت تنكرها لعقود 

من الزمن لُهو اأمر جدير باملالحظة اإال اأن ما يحدث بعد االنتخابات هو 

 
 

.
)126(

الذي يقرر النجاح اأو االإخفاق«

)126(  ويليام هيج: »احلرية ال زالت تزدهر يف الربيع العربي« ذي تاميز 13 يناير 2012م .
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مثل هذه التعليقات قد متثل ا�ستيعاًبا �سرورًيا للحقائق اجلديدة 

2011 ولالعرتاف  اأوائل العام  اأر�س الواقع منذ  التي ظلت تظهر على 

�سناديق  يف  لفوزهم  نتيجة  االإ�سالميني  على  اأ�سفيت  التي  بال�سرعية 

ظهور  اإىل  دائًما  يف�سي  العام  ال�سعور  اأن  يعني  ال  وهذا  االقرتاع. 

الع�سرين  القرن  من  امل�ستفادة  الدرو�س  اأثبتت  كما  م�سوؤولة  حكومة 

بجالء وو�سوح. ومع هذا فاإن الرف�س ال�سريح لالعرتاف باحلكومات 

االإ�سالمية �سوف ينظر اإليه باأنه تهديد اللتزام بريطانيا باأوجه التقدم 

الدميقراطي يف املنطقة، وقد يكون هذا االأ�سلوب الذي يتم اال�ستئنا�س 

الفعالية  من  ممكن  قدر  اأكرب  لربيطانيا  يقدم  الذي  هو  بالقيم  فيه 

املن�سودة لتحقيق مكا�سب يف م�سر ويف غريها يف ال�سنوات القادمة.        
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كندا واإلسالميون 
العرب... كثير هو الذي 

تغير

ألكساندر ويلنر)   (
Alexander Wilner

و�إرث  للنظر،  الفتة  �سيا�سية  حيوية 
هي  تلك  �لبنيان،  �سامخ  وطيد  ر��سخ  دميقر�طي 

كند�. ناهيك عن و�سعها �لريادي يف جمال �القت�ساد 

�الأمم  ملنظمة  م�ؤ�س�ًسا  ع�سً��  ك�نها  وعن  و�لطاقة، 

�لدول  وجمم�عة  �الأطل�سي  �سمال  وحلف  �ملتحدة 

�ل�سبع �أو �لثماين؛ عالوًة على ع�س�يتها يف جمم�عة 

�لفرن�سية  ونظريتها  �لربيطانية  �لك�م�ن�يلث 

»منظمة �لفر�نك�ف�نية �لعاملية«. 

)  ( باحث واأكادميي يحا�سر يف اجلامعة متعددة التقنيات االحتادية ال�سوي�سرية.
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العظمى  القوى  معظم  مع  خا�سة  عالقات  كندا  اأقامت  لقد 

�سامقة  كاأرومة  تقف  هي  وها  ل�سروطها،  وفًقا  اأو  بطريقتها  العامل  يف 

وكلها فخر واعتزاز بتاريخها الع�سكري )من احلربني العامليتني االأوىل 

والثانية حتى التدخل يف ليبيا عام 2011(. 

َبْيَد اأنها تويل اهتماًما بالقدر ذاته للدور الذي ا�سطلعت به يف 

تاأ�سي�س اآلية »حفظ االأمن« مبنظمة االأمم املتحدة )حيث مت اقرتاحها 

الأول مرة يف العام 1956 من قبل الدبلوما�سي الكندي، ورئي�س الوزراء 

فيما بعد ل�سرت بري�سون ا�ستجابة لدواعي اأزمة ال�سوي�س وتداعياتها(، 

وكذا مبداأ م�سوؤولية االأمم املتحدة عن احلماية )R2P( )والذي جاء 

حم�سلة مبادرة كندية �سارك يف �سياغتها يف العام 2000 العامل الكندي 

الذي اأ�سبح فيما بعد رئي�ًسا للوزراء مايكل اإجناتيف(. 

اإًذا فاإن كندا وبكل املقايي�س دولة عاملية رائدة حتظى باالحرتام 

قدرتها  برغم  اأنه  يف  تكمن  املفارقة  فاإن  هذا  ومع  وا�سع.  نطاق  على 

على التاأثري وممار�سة النفوذ والتوجيه والقيادة لل�سوؤون الدولية فاإنها 

قّلما فعلت ذلك. فهي تظل اأمة حذرة ذات ب�سمة خجولة وب�سيطة على 

م�سرح االأحداث العاملية. 

لعل ما تقدم اأو�سح ما يكون يف تفاوت درجات العالقة )واأحياًنا 

غياب تلك العالقة متاًما( بني كندا والقوى ال�سيا�سية االإ�سالمية؛ التي 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  احلايل  الوقت  يف  �سعوًدا  ت�سهد 
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)Alexander Wilner( ألكساندر ويلنر

واال�ستبداد  الطغيان  ب�سدة  اأنهم ميقتون  مع  الكنديني  اإن  اإْذ  اإفريقيا؛ 

يبدون  فاإنهم مع ذلك  الدميقراطي  االإ�سالح  ويحبون  املطلق  واحلكم 

مرتبكني وحمتارين يف اأمر الثورات التي زلزلت اأركان منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا؛ كما اأنهم يف حقيقة االأمر غري متاأكدين مّما 

ميثله االإ�سالميون وكيف اأن ا�ستالمهم ملقاليد احلكم من �ساأنه التاأثري 

على كل دولة من دول املنطقة على حدة وعلى املنطقة ب�سكل اأو�سع وعلى 

م�سالح الكنديني حتديًدا. 

مع هذا كلما كان ذلك وا�سًحا، ومتى كان ثابًتا، فاإن ال�سيا�سات 

الكندية يف ما يتعلق بالربيع العربي واالإخوان امل�سلمني والقوى االإ�سالمية 

االأخرى يف املنطقة تبدو جت�سيًدا �سرمدًيا للمواقف ال�سيا�سية التاريخية 

ال�سيا�سي  التحرر  اأن  وهو  اأال  القدمي:  العربي  احلر�س  جتاه  لكندا 

للخ�سوع  والقابل  �سمواًل،  واالأو�سع  انفتاًحا  االأكرث  )واالقت�سادي( 

للم�ساءلة واملحا�سبة، هو االأمر املحمود وامل�ست�سوب وامل�ستح�سن، واأن 

الدفاع عن حقوق االإن�سان وحماية االأقليات الدينية والعرقية واملراأة هو 

اأمر �سروري؛ واأن اال�ستقرار االإقليمي الذي ي�ستبطن اإيجاد حل لل�سراع 

العربي – االإ�سرائيلي اإمنا ميثل اأولوية. ومن الوارد اأنه اأًيا كانت اآفاق 

املجاورة  والدول  وتون�س  وليبيا  م�سر  من  كل  يف  ال�سيا�سي  امل�ستقبل 

االإ�سالميني وموقفهم ب�سكل عام ويف االنتخابات  واأًيا  كان موقع  لها، 

تكون  �سوف  لكندا  اخلارجية  ال�سيا�سة  فاإن  خا�س،  ب�سكل  الرئا�سية 

لها اأ�سداء ل�سيا�ستها يف ال�سنوات املا�سية. وبالن�سبة لكندا فاإنه مهما 

تغريت االأ�سياء تظل كما هي وتبقى م�ستقرة. 
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�سيتطرق البحث اإىل ثالثة اأمور: 

�أوال، يتناول باقت�ساب املواقف الكندية جتاه االإ�سالم ال�سيا�سي 

الراهن  التاريخ  على  ا  من�سبًّ الرتكيز  و�سيكون  اآفاقها؛  م�ست�سرًفا 

ا حقبة ما بعد احلادي ع�سر من �سبتمرب. ومع اأن من املوؤكد اأن  وخ�سو�سً

اال�ستناد على هذا ال�سرد التاريخي ال�سطحي ال�سحل من �ساأنه تقدمي 

العديد  ك�ساأن  االإ�سالمي؛  ال�سيا�سي  الفكر  تاريخ  مبتورة عن  معلومات 

والواليات  اأوروبا  اأكرث مما هو يف  الغربي )ولكن رمبا  العامل  من دول 

املتحدة(.

نتيجة  ال�سيا�سي  االإ�سالم  على  تعرفوا  الكنديني  معظم  اإّن 

للتطرف والعنف لدى القاعدة. و�سواء كان ذلك �سحيًحا اأم خاطًئا فاإن 

العنف ال�سيا�سي ال الفكر ال�سيا�سي االإ�سالمي هو الذي مّكن االحتادات 

والروابط الكندية من التعرف على احلركات االإ�سالمية التي ال متيل 

للعنف، كحركة االإخوان امل�سلمني على �سبيل املثال. 

العربي  الربيع  اأثناء  يف  كندا  ملواقف  مراجعة  جنري  ثانًيا: 

منطقة  يف  الحًقا  �ستاأتي  التي  وتلك  احلالية  باالنتخابات  يتعلق  وفيما 

اهتمام خا�س مبخاوف  اإيالء  و�سيتم  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

كندا بخ�سو�س حقوق االإن�سان التي كانت وراء م�ساركتها يف حملة حلف 

�سمال االأطل�سي يف ليبيا العام 2011. 

واملالمح  املعامل  حتديد  حماولة  على  البحث  ينطوي  ثالًثا: 
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واحلكام  االإ�سالمية  االأحزاب  مع  الكندية  العالقات  مل�ستقبل  العامة 

االإ�سالميني. وختاًما فاإنني اأعتقد اأنه ما مل يتم حتدي هموم ال�سيا�سة 

وحقوق  الدميقراطية  ن�سر  )مثل  واهتماماتها  الكندية  اخلارجية 

ال�سيا�سية  االأحزاب  اأف�ست  اإذا  اأو  االإقليمي(  واال�ستقرار  االإن�سان 

فاإن  الراهن،  امل�سهد  يف  جذري  تغيري  حتقيق  اإىل  القادمة  االإ�سالمية 

االأو�سط  ال�سرق  الكندية مع احلكومات اجلديدة يف منطقة  العالقات 

و�سمال اإفريقيا �ستظل ب�سفة عامة غري  قلقة وغري مقلقة. 

الماضي: صحوة قوية 

والتعامل  التعاطي  اأوجه  ي�سري جًدا من  نزر  كندا  لدى  تاريخًيا، 

وعلى  عام.  ب�سكل  ال�سيا�سي  واالإ�سالم  امل�سلمني  االإخوان  مع  املنتظم 

واجتماعًيا مبنطقة  املرتبطة جغرافًيا  املختلفة  االأوروبية  الدول  خالف 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، وعلى خالف الواليات املتحدة االأمريكية 

ذات امل�سالح الوطنية احليوية على م�ستوى العامل، فاإن كندا من ناحية 

اأو  نف�سها  اأو دافع جلي الإقحام  لديها �سبب وا�سح وكاٍف  لي�س  تقليدية 

د�ّس اأنفها يف النظام العقدي والديني اأو الِفناء االإ�سرتاتيجي لالإ�سالم 

ال�سيا�سي – ذلك اأن اأوتاوا مل تكن مناوئة وال ممالئة للتطورات ال�سيا�سية 

يف اأو�ساط امل�سلمني واملجتمعات االإ�سالمية. ففي واقع االأمر قلَّما يظهر 

اال�ست�سعار  اأجهزة  �سا�سة  على  التطورات  �سروب  من  ال�سرب  هذا 

الكندية؛ وحتى عندما تظهر فاإن كندا قلما تت�سرف لوحدها اأو تن�سرف 

الكندية  ال�سيا�سات  تطوير  باالأحرى  يتم  واإمنا  مبفردها  لها  للت�سدي 
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متعددة االأبعاد واالجتاهات بالتناغم واالن�سجام مع خمتلف حلفاء كندا 

واأ�سدقائها. 

االإيرانية.  الكندية  للعالقات  مثاًل  انظر  االإي�ساح،  �سبيل  على 

�ستجد اأن عالقة اأوتاوا مع طهران بعد الثورة االإ�سالمية التي اندلعت 

يف اإيران عام 1979 قد اقتفت اأثر التوجهات العامة وجتاوبت مع اأ�سداء 

املخاوف والهواج�س امل�سرتكة مع العوا�سم الغربية االأخرى – ذلك اأن 

اأوتاوا ال ُتْقدم على اتخاذ خطوات اأحادية اإال عندما تتعر�س امل�سالح 

الكندية حتديًدا للتهديد ب�سكل مبا�سر على غرار ما حدث، على �سبيل 

املثال، يف العام 2003 من اغت�ساب وتعذيب و�سرب حتى املوت للم�سورة 

ال�سحفية االإيرانية الكندية زاهرا كاظمي التي لقيت حتفها، كما توؤكد 

رواية احلكومة الكندية، )يف �سجن اإيراين على يد م�سوؤولني اإيرانيني(. 

 .
)1(

حينها اتخذت اأوتاوا خطوات اأحادية قوية بل وا�ستفزازية

الليربايل  ففي ق�سية كاظمي، دعت كندا حتت قيادة احلزبني 

اإىل  �سعت  كما  ر�سمي،  حتقيق  اإجراء  اإىل  �سواء،  حّد  على  واملحافظ، 

ت�سكيل فريق عاملي من اخت�سا�سيي الطب العديل/الق�سائي لت�سريح 

اإىل كندا، كما  والك�سف عليه؛ وطالبت برتحيل جثتها  جثمان كاظمي 

واملباحث  التحقيقات  اإجراء  يف  اإيران  اتبعتها  التي  الطريقة  رف�ست 

اجلنائية واملحاكمات التي تلت ذلك. وفوق هذا وذاك، ا�ستدعت اأوتاوا 

)1( حكومة كندا »العالقات الكندية – االإيرانية: ورقة تقرير حقائق ووقائع« مت االطالع عليها يف يونيو 2012

)http://www.canadainternational.gc.ca/iran/bilateral-relations-bilaterales/canada-iran.

aspx?lang=eng&view=d(.
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للجان  ا�ستماع  جل�سات  وعقدت  طهران  من  وتكراًرا  مراًرا  �سفريها 

برملانية فرعية ب�ساأن املو�سوع واأحكمت ر�سمًيا حلقات �سيا�ستها اخلا�سة 

خف�ست  حيث  اإيران  جتاه  املح�سوب«  والتداخل  املن�سبط  »بالتدخل 

الر�سمي  التوا�سل  من  وقللت  ت  حدَّ كما  الثنائية،  عالقاتها  م�ستوى 

اإيران  بانتهاك  تتعلق  وهواج�س  خماوف  ب�سبب  البلدين  بني  املبا�سر 

، وقد 
)2(

حلقوق االإن�سان وق�سية كاظمي وق�سية انت�سار ال�سالح النووي

ا اأن اأقارب كاظمي الذين يحملون اجلن�سية  قررت املحاكم الكندية اأي�سً

علي  اهلل  اآية  فيهم  مبن   - وقادتها  اإيران  مقا�ساة  لهم  يحق  الكندية 

. 
)3(

خامئيني – الذين يعزى اإليه �سبب مقتلها

هنالك اختالفات عديدة ووا�سحة بني النظام ال�سيا�سي احلايل 

اإقامته  اإيران وذلك الذي يتطلع االإخوان امل�سلمون و�سركاوؤهم اإىل  يف 

وياأملون يف ذلك يف كّل من م�سر وتون�س وغريهما من البلدان.

 اإن اال�ستئنا�س باملثال الكندي االإيراين ال ي�ستهدف عقد مقارنة 

تع�سفية ال �سرورة لها الإبراز النقائ�س اجلوهرية بينهما واإي�ساح اأنهما 

ال يلتقيان قط، واإمنا الأن من املوؤكد اأن ال�سجل االإيراين يف جمال حقوق 

كرّد  الكندية  بها احلكومة  تتعامل  قد  التي  بالطريقة  ي�سي  ال  االإن�سان 

حول  كندا  حلكومة  الفرعية  اللجنة  2007م  املتغرية«نوفمرب  اإيران  رواية  كاظمي«،  نيوز:»زاهرا  �سي  بي  �سي   )2(

الدورة الثانية للربملان  حقوق االإن�سان واملنبثقة عن اللجنة الدائمة لل�سئون اخلارجية والتنمية الدولية، اجلل�سة 40 

الرقم 15 بتاريخ 30 اإبريل 2009.

)3(انظر خمتلف امل�ستندات التي جمعها املركز الكندي للعدل الدويل )الق�سايا العامة والتدخالت: زاهرا كاظمي( 

مت االطالع عليه يف يونيو 2012.
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فعل جتاه التطورات املماثلة يف اأي مكان اآخر مبنطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اإفريقيا يف ظل ال�سحوة، التي ت�سهدها املنطقة يف اأجواء الربيع 

العربي. 

اأن املواطنني الكنديني  على �سوء ما تقدم، ال غرو، وال غرابة، 

االإ�سالم  حركات  مع  التعاطي  على  تاريخًيا  درجوا  قد  اأنف�سهم 

ال�سيا�سي بطريقة مماثلة حذو القذة بالقذة لطريقة حكوماتهم، فقد 

ما  على  االأمور  ت�ستوي  ريثما  متحفظ  ف�سول  عن  االإعراب  على  داأبوا 

ي�سرتعي انتباههم اأو ي�ستدعي اهتمامهم. ففي احلادي ع�سر من �سهر 

اأكرب  تلك هي  24 كندًيا. وكانت  القاعدة  قتلت   2001 �سبتمرب)اأيلول( 

تفجري  منذ  واحد؛  اإرهابي  عمل  يف  كندا  تتكبدها  االأرواح  يف  خ�سارة 

 .1985 العام  يف  اإنديا«  »اإير  الهندية  اخلطوط  لطائرة   182 الرحلة 

وقد �سكلت تلك النازلة جوهر التقديرات الكندية لالإ�سالم ال�سيا�سي 

خالل ق�سط كبري من العقد الذي اأعقب وقوع احلادثة. هذا ال ي�سي باأن 

2001. ففي  اأو امل�سلمني قبل  اإدراك لالإ�سالم  الكنديني مل يكونوا على 

واقع االأمر كانوا على وعي واإملام بذلك، اإذ توجد جالية م�سلمة حيوية 

ومتنامية يف كندا ب�سفتها وجهة مق�سودة رائدة للمهاجرين مبن فيهم 

من قدموا من العاملني االإ�سالمي والعربي.

اأجري يف  الذي  الوطني  ال�سكاين  التعداد  واقع  ات�سح من  وقد   

عام 2001 اأن 580 األف كنديا )من اإجمايل ال�سكان البالغ عددهم 29.6 
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، اأما كربيات املدن الكندية 
)4(

مليون ن�سمة( قد مت حتديدهم كم�سلمني

اإ�سالمية  جاليات  منها  بكل  فتوجد  واأوتاوا  ومونرتيال  تورونتو  مثل 

منظمة ومنتظمة، وذات حجم مقدر وحيوية ون�ساط. 

االإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  واملوؤ�س�سات  امل�ساجد  واأما 

بامل�سلمني فهي متثل  والتعليمية اخلا�سة  والثقافية  الدينية  واملنظمات 

جزًءا من الف�سيف�ساء الثقافية والدينية يف كندا. ولك اأن ترى اأنه حتى 

يف مدينة كاجلاري األربتا – وهي ح�سن ومعقل قدمي من معاقل قيادة 

املحافظني واحلزب ال�سعبي اليميني – مت انتخاب كندي م�سلم عمدًة 

ا اأنه يف الفرتة بني 2007  للمدينة وهو ناه�س نن�سي. لك اأن ترى اأي�سً

واأكرثها  التلفزيونية  املوقف  كوميديا  م�سل�سالت  اأ�سهر  اأحد  و2012 

�سعبية ورواًجا – والتي مت بثها على الهواء يف نقل حي على هيئة االإذاعة 

الكندية )�سي بي �سي(، الن�سخة الكندية من هيئة االإذاعة الربيطانية 

)بي بي �سي( – كان هو م�سل�سل »م�سجد �سغري على املرج«؛ فاالإ�سالم 

ا لي�س غريًبا على الكنديني اأو باالأحرى هم لي�سوا غرباء عليه.  اإًذً

بيد اأنه حتى احلادي ع�سر من �سبتمرب مل يكن االإ�سالم ال�سيا�سي 

مو�سوًعا معروًفا ب�سفة خا�سة لدى الكنديني؛ كما اأن العنف ال�سيا�سي 

النابع من دوافع دينية مل يكن هاج�ًسا من �ساأنه تهديد االأمن الوطني؛ 

)4( م�سلحة االإح�ساء يف كندا )ال�سكان ح�سب الديانة، وح�سب املنطقة واالإرهاب )تعداد 2001م( ح�سب البيانات 

التي مت جمعها من قبل منتدى بيو يبلغ عدد ال�سكان نحًوا من 900000 ن�سمة. انظر منتدى بيو حول الدين واحلياة 

العامة )م�ستقبل ال�سكان امل�سلمني على امل�ستوى الدويل( يناير 2011 مت االإّطالع عليه يف يناير 2011.

http://features.pewforum.org/muslim-population/?sort=Pop2010.
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فقد جرت العادة على اأن يحدث ذلك النوع من ال�سراع )هناك( بعيًدا 

اأنه وب�سبب احلادي  اإال  الكندية.  ى من امل�سالح 
ً
من حدود كندا ومبناأ

وك�ساأن  االأحداث،  بوؤرة  يف  اأنف�سهم  الكنديون  وجد  �سبتمرب  من  ع�سر 

الغربيني االآخرين �سعوا اإىل ارتياد اآفاق اأرحب مل�ساعدتهم على حلحلة 

التي  ال�سيا�سية  والدوافع  والدينية  االجتماعية  االإيديولوجيات  عقد 

الذي  فاجلدال  القاعدة.  بتنظيم  اخلا�س  العنف  تالفيف  ا�ستبطنتها 

ال�سيا�سي  االإ�سالم  الكنديني بخ�سو�س  قبل  املطاف من  نهاية  دار يف 

اأن  وطاملا  امل�سلحة.  االإ�سالمية  املجموعات  بلون  ملوًنا  بال�سرورة  جاء 

احلركات واالأحزاب االإ�سالمية املرتبطة باالإخوان امل�سلمني قد اعتلت 

االأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  �سمال  االأمور يف  وتولت مقاليد  �سدة احلكم 

على  التاأثري  يف  ي�ستمر  قد  ال�سابق  اجلدال  ذلك  اأن  الوارد  من  فاإن 

املواقف وال�سيا�سات الكندية. هنالك خم�س حاالت راهنة َحِريُّ باملرء 

اأن يقف عندها واأن ي�سرب اأغوارها. 

يف  تتمحور  االأفغاين  ال�سراع  يف  كندا  م�ساركة  كانت  �أواًل: 

نظام  واإقامة  القاعدة؛  وتدمري  طالبان  حماربة  حول  االأول  املقام 

دميقراطي حملي قابل للبقاء واال�ستمرار ومن �ساأنه التاأثري الفعال يف 

االأفغان وح�سدهم وحت�سينهم �سد اإيديولوجيات اجلماعات االإ�سالمية 

قيادي يف مقاطعة  بدور  كندا  ا�سطلعت   2006 وبحلول عام  املت�سددة. 

قندهار جنوبي اأفغان�ستان، فخ�س�ست قوات كندية قوامها 2500 فرد 

الإعادة االإعمار االإقليمي لتبديد املكا�سب التي حققها التمرد الذي تقوده 
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. اإن تخ�سي�س قوات كندية الأفغان�ستان قد اأدى اإىل حماية 
)5(

طالبان

االأفغانيني والكنديني على حّد �سواء من خالل ت�سريد طالبان وحرمان 

النطالق  قاعدة  بدون  اأنه  الكنديون  ويرى  االآمن.  املالذ  من  القاعدة 

العمليات فاإن تنظيم القاعدة �سوف لن ي�ستطيع اأن ي�سن هجمات دولية 

ب�سهولة ال�ستهداف الكنديني. 

وقد حتدث اللواء ريك هيلر رئي�س هيئة اأركان الدفاع بالقوات 

ا اإياهم بقوله: »هوؤالء قتلة منبوذون  الكندية عن اأع�ساء التنظيم وا�سًفً

والقتلة  ال�سفاحني  لهوؤالء  ن�سمح  لن  »�سوف  يقول:  واأردف  وممقوتون« 

املتطرفني اأن ي�سلبوا االآخرين اأو اأن ينهبوهم وبالتاأكيد �سوف لن ن�سمح 

، »لعل التحدي املتمثل يف الت�سدي 
)6(

لهم باأن ينهبوا وي�سلبوا من كندا

تلك  وهزمية  املتطرفة  االإ�سالمية  اجلماعات  اإيديولوجية  ملنا�سري 

االأفكار املذهبية التي كانت وراء اعتداءات احلادي ع�سر من �سبتمرب 

هو ما اأجرب الكنديني واأرغمهم على اإر�سال جنودهم اإىل ما وراء البحار 

ليحموا بهم اأنف�سهم. اأما ما ظل دائًرا من حوار و�سجال بني الكنديني 

به  ي�سطلعون  الذي  الدور  حول  يتمف�سل  كان  فقد  احلني  ذلك  منذ 

االإ�سالم  مكافحة  مكانه حول  يراوح  كان حوارهم  فيما  اأفغان�ستان  يف 

ال�سيا�سي املتطرف وحتقيق اال�ستقرار يف تلك الدولة.      

لتاأتي كندا بعد اململكة املتحدة والواليات املتحدة من حيث  اأفغان�ستان  160 كندًيا م�سرعهم يف  )5( لقي حوايل 

عدد ال�سحايا.

)6( نقاًل عن اللواء ريك هيليري يف دانييل لوبال )جيه تي اإف تو ال�سطياد القاعدة( جلوبال اآند ميل 15 يوليو 2005. 



158

يف  �سجال  ودار  جدال  ثار  و2005،   2004 عامي  بني  ثانًيا: 

واللتان  كندا  يف  �سكاًنا  االأكرث  املقاطعتان  وهما   – واأونتاريو  كيوبيك 

ت�سمان مدينتي تورونتو ومونرتيال اللتني يحتج البع�س باأنهما املدينتان 

االأكرث حيوية ون�ساًطا يف كندا – وكان مو�سوع ذلك ال�سجال واجلدال 

حمور  اأن  ال�سدد  هذا  يف  القول  ق�سارى  االإ�سالمية.  ال�سريعة  هو 

والتحكيم؛  ال�سلح  بلجان  باال�ستعانة  ال�سماح  مدى  حول  دار  النقا�س 

القائمة على اأ�سا�س ديني ا�ستناًدا على اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية لف�س 

اأ�سعل  وقد  عائلية.  اأ�سباب  عن  النا�سئة  القانونية  املنازعات  وت�سوية 

املو�سوع فتيل جدل فكري �سر�س حامي الوطي�س حتول اإىل مظاهرات 

�ساخنة اأ�سعلت املواقف واأ�سغلت ال�سوارع. فقد اأ�سار املعار�سون اإىل اأن 

اإنفاذ ال�سريعة يف كندا من �ساأنه اإ�سعاف عملية الف�سل بني »الكني�سة 

بني  الفا�سل  اخلط  يف  والت�سوي�س  ال�سبابية  اإىل  يوؤدي  مما  والدولة«، 

الدين والدميقراطية الليربالية العلمانية. احتج اآخرون باأنه يف ال�سريعة 

 يف 
)7(

»ال يحظى الرجال والن�ساء باملعاملة املتكافئة على قدم امل�ساواة«.

نهاية املطاف وافقت حكومة كيوبيك باإجماع اأع�ساء اجلمعية الوطنية 

عن بكرة اأبيهم يف حترك عام 2004م على حظر ا�ستخدام ال�سريعة يف 

اأقدمت حكومة كيوبيك على ت�سكيل  حماكم كيوبيك. ويف وقت الحق، 

لالأقليات  املعقول«  »اال�ستيعاب  م�ساألة  لدرا�سة  – تايلور  بوكارد  جلنة 

اأونتاريو  ويف  ال�سمول.  من  مبزيد  تت�سف  بطريقة  والثقافية  الدينية 

رئي�س  به  اأدىل  بت�سريح  التايل  العام  يف  ال�سريعة  حول  اجلدل  انتهى 

)7( �سي بي �سي نيوز: )ال�سريعة االإ�سالمية: حتليل متعمق( 26 مايو 2005.
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الوزراء دلتون ماكجوينتي، الذي قال: »لقد خل�ست اإىل نتيجة مفادها 

اأّن اجلدال قد امتد لوقت طويل مبا يكفي. �سوف لن تكون هنالك �سريعة 

 ،
)8(

اأونتاريو« �سكان  جلميع  واحد  قانون  هنالك  �سيكون  اأونتاريو.  يف 

حظي اجلدل يف املقاطعتني كلتيهما بتغطية وا�سعة النطاق يف ال�سحف 

الكندية الوطنية واالإقليمية على حد �سواء؛ حيث كانت النغمة ال�سائدة 

هي اأن ال�سريعة االإ�سالمية �سيئة للكنديني، وهي �سيئة للن�ساء، كما اأنها 

�سيئة للدميقراطية. 

اإرهاب  تهديد  على  الكنديون  ا�ستيقظ   2006 العام  يف  ثالًثا: 

اإ�سالمي حملي املن�ساأ. فقد مت اعتقال جمموعة من ال�سباب الكنديني 

امل�سلمني – ممن اأ�سموا اأنف�سهم »ذي تورونتو 18«  يف اأثناء اإعدادهم 

لهجوم تفجريي بال�ساحنات �سد اأهداف يف تورونتو. وخالل املحاكمات 

التي امتدت لفرتة طويلة، اأ�سبح من الوا�سح اأن املجموعة كانت تتبنى 

القاعدة.  با�سم  الكنديني  قتل  اإىل  ت�سعى  كانت  واأنها  القاعدة  روؤية 

يف  اأقّروا  توقيفها  مت  التي  املجموعة  اأفراد  ن�سف  حوايل  كان  واإذا 

نهاية املطاف واعرتفوا مبا اقرتفوا بينما �سدرت االإدانة بحق اآخرين 

عديدين من حمكمة ق�سائية، فاإن ع�سرات الكنديني، من اأمثال حممد 

جبارة وحممد اخلواجة و�سعيد منوح وطه ورانا و�سيف الدين �سريف 

وهيفا علي زادة وم�سباح الدين اأحمد وخرام �سيد �سري وحممد ور�سمة 

وغريهم، قد تعر�سوا لالعتقال والتوقيف و/اأو االإدانة يف تهم مماثلة 

)8( كولن فريز وكارين هاولت: )حكومة ماكجنتي ت�ستبعد ا�ستخدام ال�سريعة( جلوب اآند ميل.
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يف كندا وما وراء البحار؛ كما اأن مواطنني كنديني اآخرين – مثل حممد 

ح�سن حر�سي، وفريد اأحمد اإمام، ومعوان يار، وحممد علمي اإبراهيم 

واأفغان�ستان  وباك�ستان  ال�سومال  اإىل  �سافروا  اأنهم  – يعتقد  واآخرين 

التدريب  اأجنبية متطرفة، وتلقي  اأخرى لاللتحاق مبجموعات  واأماكن 

من قبلها. مرة اأخرى ونتيجة لهذه احلاالت واأمثالها، فاإن املنظور الذي 

من خالله تعرف الكنديون على االإ�سالم ال�سيا�سي كان منظوًرا م�سوًبا 

بالعنف ال�سيا�سي وهو يتمثل يف هذه املرة يف املتغري ذي املن�ساأ املحلي 

ال االأجنبي. 

ر�بًعا: خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية جتادل الكنديون حول 

الذي  احلجاب  حول  وحتديًدا  االإ�سالمي،  الدين  يف  والزي  امللب�س 

ترتديه بع�س الن�سوة امل�سلمات. وعلى غرار اجلدل الذي اأثري يف فرن�سا 

واململكة املتحدة وبلجيكا وهولندا وغريها، اأدير حمور اجلدال يف كندا 

اأودعت احلكومة م�سروع  النقاب واخلمار والربقع. ففي كيوبيك  حول 

القانون رقم 94 لعام 2010، وهو عبارة عن م�سودة عمل ت�سريعي مثري 

فيها  ي�سمح  اأن  ميكن  التي  والظروف  واالأحوال  ال�سروط  ي�سع  للجدل 

للن�ساء الالتي يغطني وجوههن بالعمل يف القطاع العام اأو مزاولة العمل 

عن  االإعالن  وعند  كيوبيك.  يف  احلكوميني  وامل�سوؤولني  املوؤ�س�سات  مع 

م�سروع القانون حتدث جيان ت�ساريت رئي�س الوزراء يف كيوبيك جماداًل 

واإمنا  ترحيًبا   اأقل  ديارنا  ت�سبح  اأن  اإىل  يهدف  ال  امل�سروع  »هذا  باأن 

�سعيد  على  وجتمعنا  توحدنا  التي  القيم  تر�سيخ  على  بالت�سديد  يتعلق 

واحد ... اإذ ال ميكن �سمان اال�ستيعاب ما مل يحرتم مبداأ امل�ساواة بني 
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 ولئن كان م�سروع القانون ما 
)9(

الرجال والن�ساء واحلياد الديني للدولة

يزال قيد الدرا�سة واملراجعة؛ فاإن احتماالت قبوله تظل كبرية وعالية 

ذلك اأن الت�سريع من �ساأنه اأن يلزم الن�ساء متاًما باأن يظهرن وجوههن 

عند تلقي اخلدمات املقدمة من قبل املوؤ�س�سات التي مُتولها احلكومة 

حدث  وقد  وامل�ست�سفيات.  واحل�سانات  العامة  املدار�س  ذلك  يف  مبا 

جدال مماثل يف مناطق اأخرى بكندا.

 ففي اأونتاريو قررت املحاكم اأن الن�ساء الالتي يدلني ب�سهادتهن 

وخلع  النقاب  نزع  عليهن  يتحتم  الق�سايا  اإحدى  يف  املحكمة  اأمام 

احلجاب واإزالة الربقع اإذا كان من �ساأنه ارتدائهن له اأن »يوؤثر« على 

�سري العدالة. لقد �سدر القرار من املحكمة العليا يف كندا ومت تعليقه 

من قبل حمكمة اال�ستئناف يف اأونتاريو فيما يتعلق بق�سية حازت على 

رواج وا�سع و�سيت ذائع يف اأونتاريو حيث رف�ست امراأة م�سلمة منتقبة 

ب�سهادتها  اإدالئها  اأثناء  يف  حجابها  تزيل  اأو  نقابها  تنزع  اأن  وحمجبة 

 2011 عام  من  الحق  وقت  ويف   ،
)10(

جن�سي باعتداء  تتعلق  ق�سية  يف 

اأعلنت احلكومة االحتادية/الفدرالية الكندية اأن املهاجرات امل�سلمات 

والنقاب( عند  للوجه )احلجاب  الكامل  الغطاء  ارتداء  يحظر عليهن 

وزير  كيني  جا�سون  حتدث  وقد  اجلن�سية.  على  للح�سول  الق�سم  اأداء 

ملجموعة  ال�سماح  »اإن  قائاًل  الثقايف  والتعدد  والهجرة  املدنية  ال�سئون 

)9( ال�سحافة الكندية )كيويبك حترم املنتقبات من اخلدمات احلكومية( 24 مار�س 2010.  

)10( كريك ماكني )املحكمة ت�سدر حكمها: يجب نزع النقاب اإذا كان ارتداوؤه يوؤثر على �سري العدالة( جلوب اآند 

ميل 13 اأكتوبر 2010.
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اأمر  لهو  اأع�ساء يف جمتمعنا  باإخفاء وجوههن مع بقائهن  الن�ساء  من 

االنفتاح  بالتزام  نف�سها  على  كندا  قطعته  الذي  العهد  مع  يتعار�س 

، ومرة اأخرى، فاإن جميع احلاالت 
)11(

وامل�ساواة والتما�سك االجتماعي«

اآنفة الذكر حظيت بتغطية تف�سيلية وا�سعة ونالت اهتماًما �سديًدا من 

قبل ال�سحافة واالإعالم على نطاق كندا مما �ساعد على ت�سكيل الروؤى 

وتكوين املرئيات وت�سور املفاهيم الوطنية فيما يتعلق بدور الن�ساء يف 

االإ�سالم. 

خام�ًسا واأخرًيا، فاإن )حوادث القتل يف ق�سايا مت�س ال�سرف( 

تبدو يف ازدياد م�ستمر يف كندا – وهي الق�سايا التي يقدم فيها اأفراد 

على نحر اأحد اأع�ساء العائلة )يف العادة اإحدى الن�ساء يف مقتبل العمر 

جن�سية(،  طبيعة  ذات  عادًة  )تكون  �سلوكيات  جراء  ال�سباب(  و�سرخ 

وردت  فقد  للعائلة.  والف�سيحة  العار  جلبت  باأنها  اإليها  ينظر  والتي 

 ،
)12(

االأخرية ال�سنوات  يف  �سهرية  ق�سايا  ع�سر  من  باأكرث  بالغات 

اأ�سولهم  تنحدر  مهاجرين  بكنديني  الق�سايا  تلك  من  العديد  وتتعلق 

»اأ�ساليبهم  تكييف  يحاولون  ممن  امل�سلمة  االأغلبية  ذات  الدول  من 

مقا�س  على  بتف�سيلها  القدمي«  عاملهم  من  معهم  القادمة  ال�سارمة 

ال�سياق،  هذا  ويف  الكنديني.  بها جميع  يتمتع  التي  واحلريات  احلقوق 

فاإن االأع�ساء االأ�سغر �سًنا يف تلك العوائل – وبع�سهم من اجليل االأول 

)11( نا�سيونال بو�ست ، جا�سون كيني: )يجب نزع النقاب والربقع يف اأثناء اإجراءات االأحوال املدنية واحل�سول على 

املواطنة( 12 دي�سمرب 2011.

)12( جريالد كابالن »القتل يف ق�سايا ال�سرف يف كندا: اأ�سواأ ما نت�سور« جلوب اآند ميل 23 يوليو 2010.
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الناحيتني الدينية  – يت�سرفون بطرق تعد غري مالئمة من  للكنديني 

التقليدية  نحو  نزوًعا  االأكرث  للح�سا�سيات  ومثرية  و«م�سينة«  والثقافية 

 .
)13(

لدى االأجيال االأكرب �سًنا

ويف اأ�سّد الق�سايا عنًفا يثاأر اأحد اأفراد االأ�سرة ملا يرى اأنه م�سا�س 

بال�سرف بدق عنق املعتدي املفرت�س. اأما اآخر احلوادث كتلك التي تتعلق 

مبقتل خاطرة �سديقي التي اأطلق عليها �سقيقها النار فاأرداها قتيلًة يف 

العام 2006، واأق�سى برويز التي ق�ست نحبها على يد اأبيها و�سقيقها 

وهما كنديان من اأ�سل باك�ستاين، وحوادث القتل التي وقعت يف العام 

ن�ساء مبن فيهن ثالث  اأربع  راح �سحيتها  والتي  �سفيع  2009 يف عائلة 

االأ�سرة  اأفراد  بع�س  اأقدم  فقد  العمر،  و�سباح  املراهقة  �سن  يف  بنات 

اهتماًما  فنالت  االأربع،  القتيالت  قتل  على  اأفغاين  اأ�سل  من  الكندية 

على نطاق عري�س وحظيت بتغطية اإعالمية وا�سعة امتدت لعدة �سهور 

االأوىل  ال�سفحات  �سدارة  واحتلت  ال�سحف  عناوين  فيها  ت�سدرت 

للجرائد يف كندا. 

اإثر االأحكام التي �سدرت عام 2012 يف حماكمة املتهمني يف عائلة 

يف  العليا  املحكمة  قا�سي  حتدث  املتهمني،  باإدانة  ق�ست  والتي  �سفيع، 

اأونتاريو القا�سي روبرت مارانغر فقال متوجها اإىل املحكوم عليهم اإنه 

»ي�سعب تخيل جرمية اأ�سنع واأب�سع واأفظع واأكرث خ�سة وحقارة وجدارة 

)13( توبي كوهني نقاًل عن خبري: »القتل يف ق�سايا ال�سرف يف �سعود يف كندا« كانو�ست نيوز �سريفي�س 19 يونيو 

.2010
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التي  هذه  امل�سينة  القتل  جلرائم  الظاهر  ال�سبب  واإن   ... باالزدراء 

ارتكبت بدم بارد هو اأن ال�سحايا االأربع الربيئات متاًما كنَّ يعار�سن 

مفهومكم امللتوي لل�سرف. وهو مفهوم منحرف لل�سرف ال مكان له البتة 

 .
)14(

يف اأي جمتمع متمدن

ت�ساركه فيها  تلك  اآراءه وم�ساعره  اأن  بعيد  اإىل حد  الوارد  ومن 

ففي   .
)15(

الدينية خلفياتهم  مبختلف  الكنديني  من  العظمى  االأغلبية 

واقع االأمر كانت ق�سية عائلة �سفيع حتديًدا تعد ب�سفة خا�سة مبثابة 

الكنديني«  للم�سلمني  واالنتباه  لليقظة  و�سادمة  وفظيعة  مروعة  »دعوة 

 .
)16(

ب�سكل خا�س

احلوادث  تلك  تناول  بها  مت  التي  الطريقة  اإىل  االإ�سارة  جتدر   

اأن  ذلك   – الكنديني  قبل  من  واملداولة  واملجادلة  والنقا�س  بالبحث 

لالإ�سالم  فهمهم  يف  هائاًل  تقدًما  حققوا   2000 العام  منذ  الكنديني 

ويتخلق  يت�سكل ب�سورة م�سطردة،  الفهم ظل  اأن ذلك  بيد  ال�سيا�سي؛ 

يف رحم التهديدات التي ت�سكلها املجموعات االإ�سالمية املتطرفة لالأمن 

والدميقراطية  واللربالية  للتحرر  املتخيلة  التحديات  وكذا  الكندي؛ 

وحقوق املراأة واالأقليات من قبل منا�سري القانون الديني وممالئيهم. 

)14( تيموثي اآبل باي، »قا�س يدين االأفكار املري�سة عن ال�سرف« جلوب اآند ميل 30 يناير 2012.

2012م؛  فرباير   1 ميل،  اآند  جلوب  ال�سرف«  جلرائم  ثقافة  خرباء  املطلوب  من  »لي�س  �سيخ  نازنني  اأنظر   )15(

عدنان خان »لقد ف�سلنا يف حماية الن�ساء امل�سلمات الواقعات حتت طائلة التهديد« جلوب اآند ميل 31 يناير 2012م؛ 

مارجريت وينت »اأطلق على جرائم ال�سرف الو�سف املنا�سب« جلوب اآند ميل 31 يناير 2012.

)16( �سيماء خان »حماكمة �سفيع دعوة اإىل اليقظة للم�سلمني الكنديني.« جلوب اآند ميل 30 يناير 2012.
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احلكم  �سدة  اإىل  امل�سلمني  االإخوان  �سعود  ومع  هذا،  النا�س  يوم  ويف 

الربيع  اإع�سار  �سربها  التي  الدول  بع�س  يف  االأمور  مقاليد  وتوليهم 

االإ�سالمية  تلك احلركات  الكنديون  يف�سر  اأن  الوارد  فاإن من  العربي، 

وم�سرت�سدين  ر�سموها  التي  ت�سوراتهم  م�ست�سحبني  )اجلديدة( 

مبفاهيمهم التي �ساغوها موؤخًرا. 

فاإذا كان االأمر كذلك، ال ينبغي توقع ت�سخني جذري يف العالقات 

على  واأمثالهم  امل�سلمون  االإخوان  ي�ستويل  حاملا  اخلارجية  الكندية 

اأو كرا�سي احلكم. وعطًفا على اخللفية  ال�سلطة وي�ستوون على جودّي 

يف  الكنديني  �سجال  �سوء  وعلى  اجلديدة  احلكومات  لتلك  االإ�سالمية 

تلك  من  لالقرتاب  حماولة  اأي  على  كندا  اأقدمت  اإذا  االأخرية  االآونة 

من   - اأقل  ولي�س   - اأكرث  بقدر  م�سوًبا  �سيكون  ذلك  فاإن  احلكومات 

اإىل  بال�سرورة  ال�سك واالرتياب. ومع هذا فاإن ذلك �سوف لن يف�سي 

تغيري جذري يف ال�سيا�سة اخلارجية لكندا ولعل يف �سرب اأغوار رد الفعل 

الكندي ملا حدث يف ليبيا العام 2011 ما ي�ساعد على ت�سليط ال�سوء على 

دواعي ما تقدم وموجباته. 

الوقت الحاضر: تكلم بصراحة ولكن اصطحب 
معك عصا صغيرة  

عندما �سار من الوا�سح اأن نظام ح�سني مبارك �سوف يتهاوى 

اأمام االحتجاجات ال�سعبية، التي اجتاحت م�سر وزلزلت االأر�س حتت 
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مالحظة  هاربر  �ستيفن  الكندي  الوزراء  رئي�س  اأطلق  نظامه،  اأقدام 

�ساخرة عندما قال: »اأعتقد اأن العبارة القدمية هي: »�سوف لن يعيدوا 

ومع هذا فقد عرب   ،
)17(

االأنبوب يف هذه احلالة« اإىل  االأ�سنان  معجون 

رئي�س الوزراء هاربر مبنتهى اجلدية عن موقف كندا تبًعا ملا تقدم: 

الرا�سخ  لدعمهم   ... امل�سري  ال�سعب  جانب  اإىل  نقف  »اإننا 

اإن كندا   ... بكل عمق  الكنديون  فيها  ي�ساركهم  التي  للقيم اجلوهرية 

احلرية  ذلك  يف  – مبا  وال�ساملة  اجلامعة  الكلية  القيم  وتدعم  توؤيد 

– واحلق يف حرية التجمع والتعبري واالإعالم  والدميقراطية والعدالة 

اإننا ن�سجع جميع االأحزاب للعمل مًعا ل�سمان حتقيق حتول منتظم   ..

نحو جمتمع حر وناب�س باحليوية والن�ساط ... وننا�سد جميع االأحزاب 

البناء  ال�سلمي  احلوار  على  وتعمل  وتدعو  العنف  تنبذ  بان  م�سر  يف 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا  ملعاجلة  واحلكومة  ال�سعب  بني 

واالجتماعية. وينبغي اأن يف�سي هذا احلوار اإىل اإجراء انتخابات حرة 

 .
)18(

وعادلة واإىل ت�سكيل حكومة تدعم القيم الكلية ال�ساملة«

ال غرابة يف اأن ت�سريحات هاربر كانت متمحورة حول الدميقراطية 

وحقوق االإن�سان واالأمن االإقليمي – ذلك اأن ت�سريحاته كانت اإىل حد 

لكندا نحو دعم الدميقراطية، وحتقيق  التاريخي  بالنزوع  تتعلق  ُمعني 

)17( ال�سحافة الكندية »هاربر: كندا تريد انتخابات حرة وعادلة يف م�سر« 11 فرباير 2011.

)18( �ستيفن هاربر »بيان من رئي�س وزراء كندا حول االأحداث اجلارية يف م�سر« اأوتاوا، اأونتاريو 1 فرباير 2011م 

مت االطالع عليه يف يونيو 2012.
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اال�ستقرار يف مناطق احلرب، وحماية احلقوق واحلريات لدى االأقليات 

واملجتمعات التي حتفها املخاطر والت�سرف على نحو متناغم ومن�سجم 

الثورات  اآلت  وتون�س،  ففي م�سر  فكًرا مماثاًل.  التي حتمل  الدول  مع 

اإىل جناح وانتهت بطريقة �سريعة اإىل حّد ما. وكانت اخل�سائر يف اأرواح 

املدنيني قليلة اإذا ما قورنت بغريها كما اأن هواج�س كندا وخماوفها مل 

تكن مثار قلق على االإطالق؛ اإال اأن ليبيا كانت اأمًرا خمتلًفا. فاملخاوف 

باملقابل  ولكن  نف�سها  هي  كانت  م�سر  اإزاء  كندا  عنها  اأعربت  التي 

االأحوال  اأن  بدا   2011 ومار�س)اآذار(  �سهري فرباير)�سباط(  وبحلول 

يف ليبيا تتجه نحو كارثة اإن�سانية فاجعة. وحاملا اأ�سبح من الوا�سح اأن 

الواليات املتحدة والالعبني االأوروبيني الرئي�سيني عاقدون العزم على 

اتخاذ اإجراءات اآلت كندا على نف�سها اأن ت�سطلع بدور قيادي وريادي 

يف ت�سهيل مهمة التدخل الدويل.    

املتحدة  االأمم  ملنظمة  التابع  االأمن  جمل�س  اإجازة  من  يوم  بعد 

ليبيا،  �سد  النطاق  وا�سعة  عقوبات  بفر�س  القا�سي   1970 رقم  قراره 

كانت ا�ستجابة كندا ا�ستجابة عينية. لقد حظرت كندا جتارة ال�سالح 

ا غريه  ليبيًَّ ع�سر  وخم�سة  القذايف  �سفر  على  وفر�ست حظًرا  ليبيا  مع 

وجمدت االأ�سول املالية الليبية يف كندا ثم ذهبت اإىل اأبعد مما طالبت 

واآخرين  املتحدة،  الواليات  مع  بالتماهي  ولكن  املتحدة،  االأمم  به 

عندما حظرت جميع التعامالت املالية مع احلكومة الليبية واملوؤ�س�سات 

الليبي. ففي و�سفه  البنك املركزي  التابعة لها مبا يف ذلك  والوكاالت 

لتلك اخلطوات واالإجراءات، نّدد رئي�س الوزراء هاربر بالقذايف ووّجه 
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له اإدانة �سخ�سية وا�سًفا اإياه باأنه »ال�سبب اجلذري« ل�سفك الدماء يف 

 ،
)19(

ليبيا مطالًبا اإياه »مبغادرة موقعه على الفور والتنحي عن ال�سلطة«

الغربية  العوا�سم  من  النا�سئة  للمطالبات  كاأ�سداء  ذلك  جاء  وقد 

االأخرى التي طالبت جميعها القذايف باأن »يرحل«. 

ومرة اأخرى، عقب �سدور قرار جمل�س االأمن رقم 1973 يف يوم 

�سد  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  اأجاز  والذي   ،2011 مار�س)اآذار(   17

ليبيا، �سرعان ما اأعربت كندا عن رغبتها يف امل�ساركة يف تلك احلملة. 

ليبيا )العملية املتحركة( والتي بداأت يف  اإن عمليات كندا احلالية يف 

الإخالء  باأكملها  احلكومة  من  كمجهود   2011 25 فرباير)�سباط(  يوم 

املواطنني الكنديني من ليبيا قد اأ�سبحت ب�سفة ر�سمية مهمة قتالية يف 

يوم 19 مار�س)اآذار(، بعد يومني من اإجازة قرار جمل�س االأمن التابع 

بعًدا  االأمر متخًذا  اأيام حتول  بثالثة  بعد ذلك  املتحدة.  االأمم  ملنظمة 

اآخر متثل يف م�ساركة كندا يف عملية حملة »احلماية املوحدة« التي �سنها 

 .
)20(

حلف �سمال االأطل�سي )ناتو(«

ا�ستمل اإ�سهام كندا يف تلك احلملة على اأكرث من )600( عن�سر 

)19( �ستيفن هاربر: »ت�سريح من رئي�س وزراء كندا حول تطبيق العقوبات �سد ليبيا.

 http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=3997.

القانونية  للقواعد  الت�سريعية  اخللفية  كندا  حكومة  2012م  يونيو  يف  عليه  االطالع  مت   2011 فرباير   27 اأونتاريو 

والتنظيمية اجلديدة 25 فرباير 2011م مت االطالع عليه يف يونيو 2012.

http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?category=5&featureId=6&pageId=48&id=3998.

)20(2012-وزارة الدفاع الوطني يف كندا )العملية املتحركة( مت االطالع عليه يف يونيو 2012.  

 http://www.cefcom-comfec.forces.gc.ca/pa-ap/ops/mobile/index-eng.asp#origins.



169

)Alexander Wilner( ألكساندر ويلنر

هورنت   18 اإف  �سي  النوع  من  نفاثة  مقاتالت  و�سبع  ع�سكري  ب�سري 

وثالث دبابات تزود بالوقود من اجلو وطائرتني حربيتني من طراز �سي 

بي -140 اأرورا للدوريات والطلعات اجلوية. وكان هذا اإ�سهاًما متوا�سًعا 

املتحدة  الواليات  من  كل  به  جاءت  مبا  قورن  ما  اإذا  املقل  جهد  ميثل 

واململكة املتحدة وفرن�سا من عدة وعتاد وقوات ولكن عطًفا على حجم 

الع�سكرية الكندية؛ فاإن هذا االإ�سهام يعد مبثابة عملية ع�سكرية رئي�سة. 

غارة   )1500( حواىل  الكندية  الطائرات  نفذت  وباالإجمال، 

ا�ستملت على )950( عملية ذات مهمة قتالية. وهذه االأرقام »ال حتكي 

الأن  الحق  وقت  يف  هاربر  الوزراء  رئي�س  اأ�سار  كما  الكاملة«  الق�سة 

الغارات  جميع  من  تقريًبا   )٪10( نفذت  املقاتلة  الكندية  »النفاثات 

ا  والهجمات دومنا حتذيرات �سد القوى الع�سكرية للقذايف. وينبغي اأي�سً

على الكنديني اإدراك اأن ا�ستيالء الثوار على طرابل�س اإمنا مت مب�ساعدة 

ملمو�سة بف�سل الطلعات واملهام القتالية لطائرات �سي اإف – 18 والتي 

.
)21(

اأزاحت واأزالت فلول القوى املجنزرة التي كانت تابعة ملعمر القذايف

بارجتني  اإر�سال  مت  فقد  اأخرى،  بطرق  ا  اأي�سً كندا  اأ�سهمت 

اإم  اإ�س هانوفر« و»اإت�س  اإم �سي  حربيتني هما الفرقاطة الكندية »اإت�س 

�سي اإ�س ت�سارلوتتاون« للم�ساعدة يف مهام الدوريات التي كانت جتوب 

ال�ساحل الليبي. لقد نفذت البارجتان/ال�سفينتان احلربيتان العديد من 

املهام املطلوبة مبا يف ذلك جوالت تفتي�س ال�سفن امل�ستبه بها باالإ�سافة 

)21( ال�سحافة الكندية »هاربر ي�سيد باحلملة الليبية وي�سفها باأنها »جناح ع�سكري باهر« 11 مايو 2012. 
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وزير  �سّجل  تقدم  ما  على  عالوة  القتالية.  العمليات  يف  امل�ساعدة  اإىل 

اخلارجية الكندي جون بريد زيارتني اإىل ليبيا حينما كان ال�سراع على 

اأ�سده؛ فقد كان اأول وزير خارجية من دول احللفاء يزور املعقل احل�سني 

للقذايف يف طرابل�س اإثر �سقوطه يف اأيدي الثوار. وباالإ�سافة اإىل تكلفة 

االإ�سهام الع�سكري لكندا – والذي اأفادت تقارير باأنه بلغ )350( مليون 

ا بامل�ساعدة يف متويل عمليات  دوالر اأمريكي – فقد تعهدت كندا اأي�سً

. وفوق 
)22(

اإعادة االإعمار واال�ستقرار يف مرحلة ما بعد انتهاء ال�سراع

هذا وذاك توىل الفريق الكندي جوزيف جاك ت�سارل�س بوت�سارد قيادة 

جدارة/نوط  و�سام  منحه  مت  وقد  ليبيا،  يف  برّمتها  احللف  عمليات 

ا�ستحقاق اأمريكي )هو الثالث له( كما ح�سل على و�ساح كندي للخدمة 

اجلديرة باحلفاوة والتكرمي؛ ف�سال عن تعيينه ك�سابط نظام يف كندا 

نظري خدماته املتميزة. 

التي  باملنجزات  اأ�ساد هاربر  الوطن  اإىل  القوات  وعندما عادت 

وجتاه  الدويل  القانون  جتاه  التزامنا  جت�سدون  »اإنكم  فقال:  حققتها 

تدعوا  ال   ... دميقراطي  جمتمع  يف  نعتنقها  التي  واحلريات  احلقوق 

اأحًدا قط ي�ساوره �سك فيما اإذا كانت كندا م�ستعدة ملوا�سلة ال�سري يف 

الدفاع عن احلق – ذلك اأننا نعتقد اأنه يف عامل يتطلع اأهله اإىل امل�ستقبل 

2012م  مايو   11 اأمريكي«  374 مليون دوالر  اإىل  الليبية ت�سل  للحملة  النهائية  »التكاليف  نيوز  �سي  بي  �سي   )22(

ال�سئون اخلارجية والتجارة الدولية، كندا »الوزير فا�ست يتعهد مبهمة جتارية مل�ساعدة ال�سركات الكندية اإىل العودة 

للعمل يف ليبيا اجلديدة« 30 يناير 2012م مت االطالع عليه يف يونيو 2012.

h t t p : / / w w w . i n t e r n a t i o n a l . g c . c a / m e d i a _ c o m m e r c e / c o m m / n e w s -

communiques/201230/01/a.aspx?lang=eng&view=d.
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بلغة  يتحدثون  الذين  اأولئك  با�سم احلرية-  ويهتفون  االأمل  ويحدوهم 

حقوق االإن�سان – يجب اأن يكونوا بني الفينة والفينة على ا�ستعداد باملثل 

. وقد بدا اأن كندا 
)23(

ليفعلوا ما يقولون وان تقرتن اأقوالهم باأفعالهم«

اأجنزت ما عليها من واجب يف م�ساعدة من ي�سعون جاهدين )وميوتون( 

االأهمية  العربي. ومن  الربيع  الدميقراطي حتت مظلة  االإ�سالح  الأجل 

مبكان اأن امل�ساركة الع�سكرية لكندا يف ليبيا اإمنا جاءت مرباأة باملرة من 

كل جدال ر�سمي، وجمردة متاًما من اأي �سجال حكومي. 

ا�سطالع  على  احلكومة،  موافقة  من  يومني  من  اأكرث  مي�س  مل 

كندا بدور ع�سكري يف ليبيا، حتى فتح املجل�س النيابي )الربملان( باب 

�سهر  من  والع�سرين  احلادي  اليوم  يف  املو�سوع  حول  املفتوح  النقا�س 

على  فجاء  �ساعات  ثالث  ملدة  املداوالت  ا�ستمرت  وقد  مار�س)اآذار(. 

اإثرها تاأييد مهمة كندا الع�سكرية باالإجماع. وقد اأعاد الربملانيون النظر 

يف اإ�سهام كندا الع�سكري بعد ثالثة اأ�سهر يف �سهر يونيو)حزيران( حيث 

�سبتمرب)اأيلول(.  �سهر  املهمة حتى  لتمديد  مذكرة  املداولة حول  متت 

اقرتاح  على  االقرتاع  يف  فقط  واحد  معار�س  �سوت  ت�سجيل  مت  وقد 

�سبتمرب)اأيلول(  �سهر  الثالثة يف  للمرة  برملاين  �سجال  واأثري  التمديد. 

 .
)24(

2011 ملناق�سة متديد املهمة فوافق على ذلك اأكرث من ثلثي االأع�ساء

)23( ميجان فيتزباتريك »اإجالل للمهمة الرامية اإىل اإنهاء النظام الليبي »الوح�سي«، �سي بي �سي نيوز 24 فرباير 

.2011

)24( لالطالع على كامل امل�ستندات اخلا�سة مبجمل ال�سجال يرجى الرجوع اإىل الربملان املفتوح »21 مار�س« »14 

يونيو« و»26 �سبتمرب« مت االطالع عليه يف 2012.

http://openparliament.ca/debates/2011.
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ق�سارى القول: اإن مهمة كندا يف ليبيا كانت تعد مهمة �سرورية وعادلة 

من قبل غالبية �ساحقة من الكنديني.  

يف  م�ساركتها  لت�سويغ  كندا،  عليه  ا�ستندت  الذي  االأ�سا�س  اإن 

احلملة الليبية، كان يف الغالب االأعم حم�سلة التهديد احلقيقي املبا�سر 

للمدنيني نتيجة نوايا القذايف وعزمه على »تطهري ليبيا دار دار وزنقة 

فرباير)�سباط(   22 يوم  يف  حمذًرا  »ال�سرا�سري«،  اخلونة  من  زنقة« 

ولكن  يقول:  واأردف  بعد«.  القوة  با�ستخدام  اأوامري  اأ�سدر  بقوله: »مل 

 .
)25(

اأبيها« بكرة  عن  حُترق  �سوف  ليبيا  فاإن  اأوامري  اأ�سدر  »عندما 

معه  تعاملت  كغريها  وكندا  للعيان،  وا�سحة  وتبدت  نواياه  بدت  لقد 

مبوجب كلماته. بيد اأن التهديدات ال�سريحة مل تكن كافية ال�سطرار 

كندا  وحلفاء  املتحدة  الواليات  وكون  الالزمة.  التخاذ اخلطوات  كندا 

قد  واآخرين  واإيطاليا  املتحدة  واململكة  فرن�سا  ذلك  يف  مبا  التقليديني 

ا يف احلملة الليبية، فقد اأف�سى هذا اإىل حد بعيد لت�سهيل  �ساركوا اأي�سً

مهمة دخول كندا يف تلك احلملة. ويف واقع االأمر مل تكن كندا لتتدخل 

يف ليبيا اإطالقُا لو ال اأن هنالك تاأييدا دوليا للتدخل. تكمن اأهمية ما 

تقدم يف اأنه ي�ساعد على تف�سري العمل املحدود الذي قامت به كندا فيما 

يتعلق باحلرب االأهلية القائمة يف �سوريا. 

بعد  �سوريا  يف  املرتدية  االأو�ساع  تف�س  مل  ليبيا،  مع  فباملقارنة 

اإىل دفع كندا للتدخل الفعال؛ ذلك اأن ال�سراع الذي اأدى بالفعل وفًقا 

)25( بي بي �سي نيوز »ليبيا حتتج: القذايف املتحدي يرف�س التنحي« 22 فرباير 2011.
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املقاتلني  غري  من   )10،000( من  اأكرث  مقتل  اإىل  التقديرات  لبع�س 

)حتى يونيو)حزيران( 2012( يبدو اأنه بداأ يت�سلل اإىل مرحلة ال�سراع 

الطائفي الدموي وينطوي على احتمال اأن يت�ساعد اإىل �سراع اإقليمي 

اأو�سع نطاًقا )ي�سمل اإيران وحزب اهلل واإ�سرائيل وتركيا ولبنان والعراق 

وفلول القاعدة( ال�سيما واأن جمل�س االأمن التابع ملنظمة االأمم املتحدة 

التدخل  اإزاء املو�سوع. ويف ما يتعلق باملوافقة على  منق�سم على نف�سه 

�سراحًة  التحدث  راغبة يف  الغربية غري  القوى  اأن معظم  كما  الدويل 

عن ال�سروع يف مهمة داخل �سوريا؛ على غرار ما حدث يف ليبيا. ومثل 

هذا التدخل �سينطوي على خماطر عالية ب�سورة ا�ستثنائية ف�ساًل عما 

يعرتيه من تعقيدات وما يكتنفه من اأمور مت�سابكة.

اأحد،  اأن جتنح كندا اإىل خطوة ال تثري ا�ستغراب  اإًذا   فال غرو 

فقد  ونرى«.  »لننتظر  قوامه  الذي  التقليدي  االأ�سلوب  اإىل  تلجاأ  واأن 

دم�سق،  يف  �سفارتها  باإغالق  وحلفائها  اأ�سدقائها  حذو  كذلك  حذت 

النفطية يف  ال�سناعة  اال�ستثمار يف  ال�سورية، وحظر  االأ�سول  وجتميد 

ال�سورية )با�ستثناء املنتجات الغذائية(  الواردات  �سوريا وحظر جميع 

جلميع  اجلماعي  والطرد  ال�سرورية  غري  الكندية  ال�سادرات  وجميع 

رزئت  التي  الفظيعة  ال�سنيعة  املذبحة  عقب  ال�سوريني  الدبلوما�سيني 

. ولكن ما مل - واإىل 
بها احلولة يف منت�سف �سهر مايو)اأيار( 2012)26(

ع�سكري  لتدخل  عاملًيا  وتاأييًدا  دولًيا  دعًما  كندا  حلفاء  يح�سد   - اأن 

)26( اأ�سو�سيتد بر�س »معظم ال�سوريني القتلى يف املجزرة اأ�سيبوا بطلقات من مدى قريب« 29 مايو 2012م؛ �سي بي 

�سي نيوز: »كندا تن�سم اإىل احللفاء يف الطرد اجلماعي للدبلوما�سيني ال�سوريني« 29 مايو 2012.
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من�سق ومنتظم - كداأبهم عندما وقعت االأحداث يف ليبيا - فاإن القوات 

الع�سكرية الكندية �ستظل باقية يف ثكناتها. 

المستقبل: هو نفسه إلى حد بعيد ما لم! 

درًجا على الطريقة التي داأب الكنديون تاريخًيا، على اّتباعها يف 

املداولة والنقا�س حول االإ�سالم ال�سيا�سي، وعطًفا على رد الفعل وا�سع 

النطاق على اأحداث الربيع العربي، وعلى �سوء االأ�سلوب االأكرث تركيًزا 

االأيام  ملقبل  نتوقع  اأن  ع�سانا  ماذا  ترى  ليبيا،  يف  وقع  مبا  يتعلق  فيما 

االإخوان  ل�سعود  وكندا  الكنديون  �سي�ستجيب  كيف  امل�ستقبل؟  وقادم 

امل�سلمني واالأحزاب املنت�سبة اإليهم يف �سمال اإفريقيا وال�سرق االأو�سط؟ 

لئن كان اإطالق التكهنات )على الورق، ال اأقل( يعد مبثابة عادة تنطوي 

على اخلطورة، فاإنني اأود اأن اأخل�س اإىل اعتقاد موؤداه اأنه ما مل جتنح 

االأحزاب االإ�سالمية القادمة اإىل تغيري االأو�ساع ال�سيا�سية واالجتماعية 

القائمة؛ اأو تتعمد عرقلة م�سرية االإ�سالح الدميقراطي اأو ت�سعى بهمة 

ون�ساط اإىل تعطيل احلقوق واحلريات للمراأة اأو االأقليات، اأو تلجاأ اإىل 

العنف �سد اجلاليات والتجمعات التي تكون عر�سة لذلك فاإن �سيا�سة 

االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  القادمة  احلكومات  جتاه  اخلارجية  كندا 

و�سمال اإفريقيا �ستظل ب�سكل عام غري قلقة وغري مقلقة. وما ي�ستبطن 

الغالب  يف  �ستظل  الكندية  ال�سيا�سات  اأن  املوؤكد  من  اأنه  هو  كله  ذلك 

تعك�س اأ�سداء ال�سيا�سات التي يتبعها حلفاوؤها واأ�سدقاوؤها يف الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة وفرن�سا وغريها. اأما اخلط القاعدي االأ�سا�سي 
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فهو يتمثل يف اأن ما �سيحدث فيما بعد �سيعتمد اإىل حد بعيد على الكيفية 

التي يقرر بها االإخوان امل�سلمون واملنت�سبون اإليهم اأن ميار�سوا احلكم. 

ويف احلالة الكندية هنالك تطوران جديران باملالحظة ب�سفة خا�سة.   

مايو)اأيار(  �سهر  من  يوم  ذات  باإ�سرائيل.  يتعلق  االأول  التطور 

و قال: »ال  وا�سنطن، دي �سي،  2012، حتدث وزير اخلارجية بريد يف 

يوجد لدى اإ�سرائيل �سديق يف العامل اأعظم من كندا ... اإن دعمنا القوي 

يتعلق بك�سب  اأنه ال  املوؤكد  الداخلية ومن  بال�سيا�سة  يتعلق  الإ�سرائيل ال 

معارك زيادة ال�سعبية يف االأمم املتحدة... بالن�سبة لنا فاإن االأمر برمته 

يتعلق بالقيم – ذلك اأن كندا واإ�سرائيل ي�سرتكان يف ذات القيم .. اإننا 

القانون. لدينا  االإن�سان و�سيادة  نحرتم احلرية والدميقراطية وحقوق 

 .
)27(

تاريخ من الدفاع عن ال�سعفاء ومناجزة الطغاة ومواجهة ال�سر«

وب�سريح العبارة فاإّن كندا هي حليف خمل�س وويف الإ�سرائيل. 

واإذا كانت ال�سحافة الكندية تود اأن توحي باأّن رئي�س الوزراء الكندي 

الكندية  العالقات  متتني  من  متكنوا  قد  املحافظ  وحزبه  هاربر 

ميثل  ال  هذا  فاإن  االأخرية،  ال�سنوات  يف  بقوة  وتر�سيخها  االإ�سرائيلية، 

، ذلك اأن روؤ�ساء الوزراء الكنديني ال�سابقني من 
)28(

اإال ن�سف الرواية

)27( جون بريد خطاب الوزير بريد اأمام جلنة اليهود االأمريكيني، وا�سنطن دي �سي 3 مايو 2012 مت االطالع عليه 

يف يونيو 2012. 

h t t p : / /w w w .i n t e r n a t i o n a l .g c .c a /m e d i a /a ff /s p e e c h e s -d i s c o u r s /2 0 1 2 0 3 /0 5 /a .

aspx?lang=eng&view=d.

)28( انظر على �سبيل املثال: كامبل كالرك »كندا حتتج على القرارات االأحادية )املتخذة من جانب واحد( مع 

املوقف املوؤيد الإ�سرائيل يف االأمم املتحدة« جلوب اآند ميل 22 دي�سمرب 2011؛ مايك بالن�سفيلد »جون بريد يك�سر عن 
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ا منافحني ومدافعني ال ي�سق لهم  خمتلف االأحزاب ال�سيا�سية كانوا اأي�سً

غبار عن اإ�سرائيل. ويف اأثناء زيارة �سيمون برييز العام 2012 اإىل كندا 

حظي الرئي�س االإ�سرائيلي با�ستقبال حار من قادة االأحزاب ال�سيا�سية 

زعيم  ملكري  توما�س  وحتى  بل  كندا؛  يف  الثالثة  الرئي�سية  الفدرالية 

الر�سمية  للمعار�سة  احلايل  والزعيم  اجلديد  الدميقراطي  احلزب 

. ويعد احلزب الدميقراطي اجلديد 
)29(

اأعرب عن دعم حزبه الإ�سرائيل

احلزب الرائد يف كندا لتمثيل ي�سار الو�سط وهو من ناحية تقليدية من 

منتقدي اإ�سرائيل؛ وهذا من املحتمل اأن يتغري حتت زعامة ملكري.

تكون  لن  �سوف  كندا  اأن  فهو  االأ�سا�سي،  القاعدي  اخلط  واأما 

�سعيدة با�ستقبال التحوالت اجلذرية يف العالقات العربية االإ�سرائيلية 

اإذا  كذلك،  )واالأردن  م�سر  حالة  على  خا�سة  ب�سفة  هذا  وينطبق 

العنيفة  االحتجاجات  عقب  ا(.  اأي�سً عمان  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  تغري 

 2011 �سبتمرب)اأيلول(  يف  القاهرة  يف  االإ�سرائيلية  ال�سفارة  �سد 

احرتام  م�سر  من  تتوقع  كندا  »اإن  قائاًل  الكندي  الوزراء  رئي�س  حذر 

ال�سالم  – مبا يف ذلك معاهدة  الدولية  بالوفاء مبعاهداتها  تعهداتها 

مطالبات  مع  باالت�ساق  ذلك  وكان   .
)30(

اإ�سرائيل« مع  اأبرمتها  التي 

اأنيابه يف الدفاع عن اإ�سرائيل يف االأمم املتحدة« ال�سحافة الكندية 18 اأكتوبر 2011؛ جيفري �سيبم�سون »كيف يوؤثر 

التحول ال�سيا�سي بني املقرتعني اليهود يف كندا« جلوب اآند ميل 28 �سبتمرب 2011. 

)29( جلوب اآند ميل »الرئي�س االإ�سرائيلي يحظى با�ستقبال حار من ملكري« 26 مايو 2012م؛ اآندي ليفي اأجزنكوبف 

»زعيم جديد للحزب الدميقراطي اجلديد يوؤيد اإ�سرائيل بقوة« كنديان جوي�س نيوز 26 مار�س 2012.

)30( �ستيفن هابر »ت�سريحات رئي�س الوزراء الكندي حول الهجوم على ال�سفارة االإ�سرائيلية يف القاهرة« اأوتاوا 

اأونتاريو 20 �سبتمرب 2011 مت االطالع عليه يف يونيو 2012م
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مماثلة �سادرة من وا�سنطن ولندن وغريهما. وعطًفا على راأي االإخوان 

امل�سلمني يف اإ�سرائيل وعزمهم تهديد اتفاقيات كامب ديفيد ال�ستقطاب 

الدعم والتاأييد ف�ساًل عن عالقاتهم التاريخية مع حما�س واملجموعات 

 .
)31(

االإقليمية املتطرفة االأخرى، فاإن حتذيرات هاربر مل تاأت من فراغ

فاإذا كان قادة م�سر اجلدد �سيدخلون تغيريات جذرية على �سيا�ستها 

اخلارجية مع اإ�سرائيل فاإن من الوارد اأن يكون رد كندا قوًيا اإىل حد ما. 

اأما التطور الثاين فهو يتعلق مبعاملة االأقليات واملراأة. فالهجمات 

التي وقعت موؤخًرا �سد االأقباط يف م�سر، كتلك التي وقعت يف عام 2011 

يف كل من االإ�سكندرية واإمبابة وما�سبريو ويف اأماكن اأخرى، قد اأزعجت 

مايو)اأيار(  يف  هاربر  الوزراء  رئي�س  اأدىل  وقد  اإزعاج.  اأمّيا  الكنديني 

�سد  العنف  ب�سدة  تدين  كندا  حكومة  »اإن  فيه:  جاء  بت�سريح   2011

امل�سيحيني االأقباط يف م�سر.« واأردف يقول: »اإن كندا دولة مت�ساحمة 

االأقليات  عن  الدفاع  يف  للفخر  يدعو  تقليد  وذات  الثقافات  متعددة 

الدينية على نطاق العامل. اإننا نقف مع امل�سيحيني االأقباط، وحقهم يف 

واال�سطهاد.  امل�سايقات  من  بعيًدا  واأمان،  باأمن  معتقداتهم  ممار�سة 

 .
)32(

وهذا حق لالإن�سان اأينما كان وهو حق تلتزم حكومتنا بالدفاع عنه«

 http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?category=3&id=4333.

)31( زيفبارل »االإخوان امل�سلمون: �سوف لن نطرح معاهدة ال�سالم بني م�سر واإ�سرائيل لال�ستفتاء« هاآرتز 7 اإبريل 

2012؛ ديفيد كريكباتريك »املنت�سرون االإ�سالميون يف م�سر ي�سعون اإىل اإحداث نقلة يف مواقف حما�س« نيويورك 

تاميز 24 مار�س 2012 ديفيد كريكباتريك »حزب م�سري يهدد مبراجعة معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل« نيو يورك 

تاميز 16 فرباير 2012.

مت  2011م  مايو   9 اأونتاريو  اأوتاوا  م�سر«  يف  االأو�ساع  حول  الكندي  الوزراء  رئي�س  »ت�سريح  هاربر  �ستيفن   )32(
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اإن اأمن االأقباط ورفاهيتهم الأمر له اأ�سداوؤه على امل�ستوى املحلي 

يف كندا. ويف حني اأن التقديرات تتفاوت فاإنه يعتقد اأن كندا ت�سم اأكرب 

عدد من �ستات االأقباط بعد الواليات املتحدة حيث يبلغ عدد االأقباط 

ال�سيا�سيون  القادة  تناف�س  . وكثرًيا ما 
)33(

يف كندا حوايل )250،000(

اإعادة انتخابه  اأثناء  يف كندا يف دعمهم لالأقباط. ففي واقع االأمر يف 

يف اأكتوبر)ت�سرين االأول( 2011 زار هاربر مركًزا للجالية القبطية يف 

منطقة تورونتو  ليعلن عن خططه الإن�ساء مكتب رئي�سي جديد هو مكتب 

 .
)34(

احلريات الدينية داخل وزارة ال�سئون اخلارجية

�سريكز  والتطوير  االإعداد  قيد  يزال  ما  الذي  املكتب  وهذا 

العامل؛  نطاق  على  املهددة  الدينية  االأقليات  عن  بالنيابة  الدفاع  على 

الكندية  »للقيم  والرتويج  اخلارج  يف  الدين  ب�سبب  الكره  ومناه�سة 

. وملا كان مئات االآالف من االأقباط قد غادروا 
)35(

للتعددية والت�سامح«

م�سر منذ اأوائل عام 2011، واأن حوايل �سد�س هوؤالء املغادرين ا�ستقر 

�ستظل  الديني  الت�سامح  م�ساألة  باأن  ي�سي  هذا  فاإن  كندا  يف  املقام  به 

االطالع عليه يف يونيو 2012.

 http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?category=3&id=4101.

)هاربر  الكندية  ال�سحافة  االأورثودك�سية.  القبطية  الكنائ�س  ع�سرات  هنالك  فقط،  ومونرتيال  اأونتاريو  يف   )33(

يجتمع بالق�ساو�سة امل�سيحيني االأقباط( 13 يناير 2011.

)34( �ستيفن جتيز »هاربر يتعهد باإن�ساء مكتب ر�سد ومراقبة للحرية الدينية على م�ستوى العامل« جلوب اآند ميل 

4 اأكتوبر 2011؛ �ستيفن ت�سيز. »املحافظون ي�سعون االأ�سا�س ملكتب احلريات الدينية« جلوب اآند ميل 1 يناير 2012. 

)35( ال�سحافة الكندية »بريد يدافع عن مكتب احلرية الدينية« 2 يناير 2012.  
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 .
)36(

م�ساألة ح�سا�سة بالغة االأهمية يف ال�سيا�سة الكندية حيًنا من الدهر

وباملثل كما يك�سف ال�سجال الداخلي يف كندا حول ال�سريعة االإ�سالمية 

حكم  حتت  املراأة  م�ستقبل  اإزاء  واخلوف  القلق  ينتابهم  البع�س  فاإن 

االإ�سالميني.

»ذي  لدى  ال�سحايف  مارتن،  باتريك  اأبداها  مالحظات  ففي   

كندا  الرائدة يف  الكندية  الوطنية  ال�سحيفة  – وهي  ميل«  اآند  جلوب 

– وهو مرا�سل تلك ال�سحيفة يف منطقة ال�سرق االأو�سط -  حيث قال 
اإن   2012 مايو  �سهر  يف  م�سر  يف  االأولية  الرئا�سية  االنتخابات  عقب 

»االإخوان امل�سلمني ي�سعون اإىل اإلغاء القوانني التي تو�سع من نطاق حقوق 

املراأة )وب�سفة خا�سة حقها يف الطالق( على اأ�سا�س اأن تلك القوانني 

مت فر�سها حتت ال�سغوط االأجنبية ... واإنهم حري�سون على ا�ستغالل 

املتعلقة  ال�سوؤون  اأخالقيات مواطنيهم يف  لت�سكيل  ال�سلطات احلكومية 

فبالن�سبة   ،
)37(

التعبري« وحرية  اخلمر  ومعاقرة  واالعتدال  بالتوا�سع 

للكنديني �ستظل معاملة املراأة متثل هًما اإن�سانًيا، �ساأنه يف ذلك ك�ساأن 

معاملة االأقليات �سواء ب�سواء. اأما بالن�سبة للحكومة الكندية، فاإن من 

)36( اأندريه اأكيمان »بعد ثورة م�سر امل�سيحيون يغادرون خوًفا« نيويورك تاميز 19 نوفمرب 2011م؛ جنار عزمي »يف 

م�سر نغمة الرحيل« نيويورك تاميز 26 اأغ�سط�س 2011م؛ لورن�س �سولومون »الهجرة اجلماعية من الربيع العربي« 

جلوب اآند ميل 14 اأكتوبر 2011.

)37( باتريك مارتن »هل �ستكمل م�سر القو�س االإ�سالمي اأم �ستكون اأول من يقاوم هذا التوجه ب�سرا�سة؟« جلوب 

ا حميدة غفور »هل كان الربيع العربي انتكا�سة للمراأة؟« جلوب اآند ميل 13 اإبريل  اآند ميل، 26 مايو 2012 اأنظر اأي�سً

2012 وكالة االأنباء الفرن�سية »اإعالن ال�سريعة يثري الهلع يف اأو�ساط الن�ساء يف ليبيا اجلديدة« 2 اأكتوبر 2011؛ منى 

الطهاوي »ملاذا يكرهون الواليات املتحدة؟« فورين بولي�سي / ال�سيا�سة اخلارجية ، مايو/ يونيو 2012.  
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املوؤكد اأن هذه الهموم �سوف توؤثر حتًما على ال�سيا�سة اخلارجية.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن تاأييد كندا للتدخل يف ليبيا، يف اأوج اأحداث 

الربيع العربي، كان قائًما يف املقام االأول على اعتبارات اإن�سانية، كما 

التي  الكيفية  باأن  يوحي  وهذا  �سوريا.  جتاه  �سيا�ستها  يف  احلال  هو 

االأخرى  واالأماكن  وليبيا  وتون�س  م�سر  يف  واملراأة  االأقليات  بها  تعامل 

اإىل  للتو  القادمة  اجلديدة  االإ�سالمية  احلركات  حكومات  راية  حتت 

م�سرح االأحداث ال�سيا�سية �سوف ت�ساعد على تقرير م�ستقبل العالقات 

اخلارجية لكندا. 

اإىل حد  فعلى �سبي املثال يعزى العنف �سد االأقباط يف م�سر، 

االأحزاب  كانت  وملا  ال�سلفية.  اجلماعات  اإىل  وا�سع  نطاق  وعلى  بعيد، 

حزب  خا�سة  )وب�سفة  ال�سارمة  ال�سلفية  التوجهات  ذات  املحافظة 

النور( تتمتع حالًيا بتاأييد الفت يف امل�سهد ال�سيا�سي قيد الت�سكل حالًيا 

الطابع  اإ�سفاء  اإىل  تدريجًيا  يف�سي  اأن  �ساأنه  من  هذا  فاإن  م�سر،  يف 

ا على احلريات  . وهذا ما ينطبق اأي�سً
)38(

املوؤ�س�سي على عدم الت�سامح

واملراأة. 

ا  خ�سو�سً االأقليات،  وم�سايقة  ا�سطهاد  فاإن  للكنديني  بالن�سبة 

اليهود والبهائيني وامل�سيحيني الذين يعي�سون بني ظهراين امل�سلمني يف 

)38( ديفيد كريكباتريك »حزب �سيا�سي اإ�سالمي ي�سرح: يف م�سر، ال حتالف مع املحافظني املت�سددين« نيويورك 

تاميز 1 دي�سمرب 2011م؛ يا�سمني �سالح »االأقباط يجتنبون / ي�سوتون �سد  االإ�سالميني يف االنتخابات الرئا�سية 

امل�سرية« رويرتز 15 مايو 2012.
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االأقطار ذات االأغلبية امل�سلمة، ف�ساًل عن معاملة املراأة، لهي من االأمور 

التي �ستكون لها اأ�سداء وا�سعة وقوية. اأما درجة تاأثري تلك املواقف على 

ال�سيا�سة الكندية فهذا اأمر �سيتوقف على اأداء االإ�سالميني اأنف�سهم.
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اإلسالم السياسي وفًقا 
للهولنديين 

رويل ماير)   (
Roel Meijer

�حلركات  جتاه  �له�لندي  �مل�قف  يتحدد 
�الإ�سالمية، �أو »�الإ�سالم �ل�سيا�سي«، بالتط�ر�ت �لد�خلية 

يف ه�لند�، وبتط�ر�ت �ل�سرق �الأو�سط كذلك. فاالأمر ال 

يتعلق كثرًي� باالإ�سالم �ل�سيا�سي نف�سه – �لذي ال يعرف 

عنه �له�لندي�ن �لكثري- بقدر ما يتعلق بعملية �لعلمنة 

�لتي �جتاحت ه�لند� خالل ن�سف �لقرن �ملا�سي و�أدت 

�لتي  و�لعقيدة  بالقي�د  �له�لنديني  ثقة  �نعد�م  �إىل 

بت�ساحمه  يفتخر  بلد  ه�لند�  �أن  ومبا  �لدين.  يفر�سها 

�مل�سيحية،  قي�د  من  وحترره  �نعتاقه  بعد  و�نفتاحه 

�أنف�سهم  وجدو�  عندما  غ�سبهم  وثار  �أهلها  ف�جئ  فقد 

به  �أتى  حدودهم،  �سمن  جديًد�  ديًنا  ي��جه�ن 

يتال�َش،  مل  فاالإ�سالم  �لبالد.  �إىل  �مل�سلم�ن  �ملهاجرون 

ميّثلها  �لتي  �لقيم  ويتحدى  باحلياة،  ينب�ش  يز�ل  وال 

ا  وخ�س��سً �الإ�سالم،  �أ�سبح  ذلك،  ونتيجة  �له�لندي�ن. 

»�الإ�سالم �ل�سيا�سي«، »�الآخر« �لكبري �لذي و�سمه �لبع�ش 

مبمار�سة �لدور نف�سه �لذي مار�سته �مل�سيحية من قبل، 

وباأنه يتعار�ش مع »�حلركة �لتن�يرية«.

)  ( باحث واأكادميي يحا�سر يف اجلامعة متعددة التقنيات االحتادية ال�سوي�سرية.
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خلفية

رمبا جرت علمنة هولندا اإىل حد كبري خالل ال�سنوات اخلم�سني 

 .
)1(

االأخرى االأوروبية  البلدان  يف  جرى  مما  اأكرث  وب�سرعة  املا�سية، 

هذا  ويعترب  اأقلية.  باتوا  ما  كني�سة  اإىل  ينتمون  الذين  فالهولنديون 

تطوًرا مذهاًل اإذا اأخذنا يف االعتبار اأن هولندا كانت يف طليعة حركة 

االإ�سالح الديني خالل القرن ال�ساد�س ع�سر. ومع اأن اأم�سرتدام كانت 

معروفة بت�ساحمها الديني ب�سبب مكانتها كمركز اأوروبي جتاري خالل 

القرن ال�سابع ع�سر، اإال اأن الهولنديني كانوا معروفني باتباعهم املذهب 

الكالفيني املت�سدد. وعملًيا يوجد يف هولندا يف الوقت احلا�سر ما يعرف 

با�سم »حزام الكتاب املقد�س«، والذي ميتد قطرًيا من »اإج�سلمري« يف 

و�سط البالد اإىل »زيالند« يف جنوبها الغربي. ومن املعروف اأنه يف فرتة 

لها  كان  اإذ  للغاية،  مهمة  املت�سددة  الكالفينية  كانت  احلداثة،  قبل  ما 

دور كبري يف املجتمع، ويف ال�سيا�سة حتديًدا. كما اأنه جدير بالذكر اأّن 

ن�سف اأهل البالد كانوا ينتمون اإىل الكني�سة الربوت�ستانتية االإ�سالحية، 

اأو اأنه كان ينتمي اإىل اإحدى الطوائف الربوت�ستانتية املت�سددة التي يبلغ 

عددها ع�سًرا اأو اأكرث. كما مت اإن�ساء احلزب املناه�س للثورة، يف نهاية 

والليربالية  الدن�سة  املبادئ  �سد  ح�سن  مبثابة  ع�سر،  التا�سع  القرن 

للثورة الفرن�سية. 

)1( لنظرة عامة ب�ساأن املوقف الهولندي جتاه الدين، انظر: 

Sipco Vellenga،»Religieuze orthodoxie als Bedreiging،«: Religious Orthodoxy as Threat، in 

Religie en Veiligheid، Tijdschriuft voor Religie، Recht en Beleid، no. 2، vol. 2 )2011(، pp. 722-.
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الرومانية  الكاثوليكية  الكني�سة  �سهدت  نف�سها  الفرتة  وخالل 

اأهل البالد، فرتة منو �سريع وثقة  التي كانت متثل الن�سف االآخر من 

�ستينيات  حتى  امل�سيحية،  ال�سيا�سية  االأحزاب  �سّكلت  كما  بالنف�س. 

القرن الع�سرين، االأغلبية يف الربملان. ومّثلت هذه االأحزاب، باالإ�سافة 

اإىل االأحزاب اال�سرتاكية، القوى املهيمنة يف ما ي�سمى »نظام الركائز«، 

قادتها  كان  جمزاأة،  جمتمعات  الثالث  املجموعات  فيه  �سّكلت  والذي 

يعقدون االتفاقات يف ما بينهم يف اأعلى م�ستوى ، غري اأن اأفرادها كانوا 

قدم  كرة  ونوادي  مدار�س،  اإىل  ويذهبون  منف�سلة،  ب�سورة  يعي�سون 

امللي  النظام  ما،  بطريقة  ي�سبه،  النظام،  هذا  وكان  اإلخ.  خمتلفة... 

كما ح�سل الحًقا يف  اأو  العثمانية،  االإمرباطورية  �سارًيا يف  كان  الذي 

لبنان، حيث كان الزعماء يعقدون االتفاقات يف اأعلى م�ستوى. 

تقاتل  مل  الهولندية  املجتمعات  اأن  يف  الرئي�سي  الفرق  ومتّثل 

بها  انتهت  التي   )1648-1618( عاًما  الثالثني  حرب  بعد  بع�سها 

احلروب الدينية.

الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  هولندا  يف  الدين  هيمنة  تغريت 

حيث متت علمنة املجتمع ب�سرعة، وت�ساءل تاأثري الكنائ�س على املنتمني 

الثابتة  الدعم  قاعدة  امل�سيحية  ال�سيا�سية  االأحزاب  فقدت  كما  اإليها، 

ا عن ذلك م�ساعر قوية معادية لرجال الدين  اخلا�سة بها. ومَنْت عو�سً

وللديانات، اعتربت التدين تخّلًفا، وحاولت حظر جميع اأ�سكال التدين 

يتغري:  مل  هو  كما  بقي  ال�سيا�سي  النظام  ولكن  العامة.  االأماكن  يف 



186

النمط  والدولة«، على  »الكني�سة  تعتمد هولندا ف�ساًل �سارًما بني  فلم 

�سبيل  فعلى  الفرن�سي.  العلمنة«  نظام  يف«  احلال  هو  كما  الفرن�سي، 

املثال ما يزال يف هولندا مدار�س دينية متّولها عائدات ال�سرائب. كما 

�ُسمح با�ستمرارمبداأ »املفارقة التاريخية«، حتى تعالت االأ�سوات �سده 

ل�سماحه باإن�ساء مدار�س دينية اإ�سالمية.

لغري �سالح  املجتمع  ال�سريع من  امل�سيحية  الديانة  اجتثاث  جاء 

�ستينيات  يف  هولندا  اإىل  قدموا  الذين  املهاجرين  امل�سلمني  العمال 

و�سبعينيات القرن الع�سرين يف ذروة ح�سول هذا االأمر. وعندما جرى 

جمع �سمل االأ�سر املهاجرة يف �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�سرين، 

اأن  الهولنديون  اأدرك  التقليدية،  االإ�سالمية/  االأ�سرية  القيم  وتعززت 

يف  ان�سهاره  ي�سعب  جديًدا  جمتمًعا  واأن  ليبقوا،  اأتوا  اإمنا  املهاجرين 

املجتمع قد حلَّ يف البالد. كما اأدرك الهولنديون يف الفرتة االأخرية اأن 

جماعة كبرية جًدا، مكّونة ب�سكل رئي�سي من املغاربة واالأتراك )300.000 

وال  هولندا  يف  تعي�س  االآن(   800،000 الع�سرين،  القرن  ثمانينيات  يف 

تتكلم اللغة الهولندية، وال تقر بعادات املجتمع الهولندي، وال توجد لديها 

النية يف اأن ت�سبح جزًءا منه. وبحدوث هذا االإدراك، كان جيل جديد 

 قد بداأ يكرب يف البالد، وهو جيل اعتربه الهولنديون باأنه جيل »�سائع«.

الع�سرين،  القرن  وت�سعينيات  ثمانينيات  على  اليمني  هيمنة  مع  ولكن 

ترّكز  رئي�سي،  ب�سكل  امل�سلمني  املهاجرين  »تدليل«  بـ  الي�سار  واتهام 

النقا�س يف البالد على �سهر املهاجرين واندماجهم يف املجتمع، وعلى 

على  تركيزه  من  بداًل  ذلك،  اإجناز  دون  حتول  كانت  التي  العقبات 
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واعترب  اأبنائهم.  تعليم  حت�سني  وعلى  االقت�سادية،  للفر�س  افتقارهم 

ي�سبح  اأن  دون  يحول  الذي  الرئي�سي  ال�سبب  باأنه  االإ�سالم  اليمني 

للدين  ويبيح  االإ�سالم هويتهم  اأن ميّيع  امل�سلمون هولنديني. فبداًل من 

اأن يكون م�ساألة خا�سة، كان مبثابة احل�سن الذي اأبقى عليهم »اأ�سرى« 

معتقداٍت ومواقَف »عفا عليها الزمن«. وبهذا املعنى ترّكز النقد الذي 

االإ�سالم  على  الكني�سة،  و»ظالمية«  امل�سيحية  الديانة  ن�سيب  من  كان 

باعتبار اأنه يرّوج لقيم من »القرون الو�سطى«، واأنه يرف�س »احلداثة«، 

ا يف ما يتعلق مبكانة املراأة.  وخ�سو�سً

ا لدى الي�سار والي�سار العلماين  وكان االعتقاد ال�سائد، خ�سو�سً

بنف�سها  اأ�سرت  هولندا  اأن  الهولنديني،  والليرباليني  الكن�سي  غري 

اأن  غري  منه.  تخلًفا  االأكرث  واجلزء  بل  الثالث،  العامل  با�ستريادها 

من  بانعتاقهم  اأنهم  معتقدين  املا�سي  يف  عا�سوا  الذين  الهولنديني 

كان  تاريخهم،  اكتمل  قد  الديني  القانون  من  وبتحررهم  الكني�سة، 

القادمني اجلدد الذين يفتقرون،  اأن يبداأوا من جديد بتثقيف  عليهم 

على ما يبدو، اإىل امل�ستوى املطلوب من »التنويرية«. 

اجلن�سية  املثلية  كانت  فقد  املراأة،  مكانة  عن  النظر  وب�سرف 

وقبول  املراأة،  وحرية  الت�سامح،  اعُترب  اإذ  اأخرى،  اختبار  حالة  مثابة 

هذه  مثل  ولكن  الهولندية.  للتقدمية  مميزة  �سمة  اجلن�سي،  ال�سذوذ 

االأفكار كانت بكل تاأكيد جتديًفا يف نظر معظم امل�سلمني. وكانوا يرون 

اأن الهولنديني هم غري املتح�سرين، ولي�س هم. 
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وميزاتها  االإ�سالمية  بهويتهم  اأكرث  مت�سكوا  اأنف�سهم  ولتح�سني 

يدافع  من  اأن  ال�سدفة،  قبيل  من  فلي�س  الهولنديني.  مواجهة  يف 

الربوت�ستانت  من  االأحيان،  اأغلب  يف  هم،  املهاجرين  امل�سلمني  عن 

قبل  من  مهددون  باأنهم  ا  اأي�سً ي�سعرون  كانوا  الذين  املتزمتني 

بـ  ي�سمى  ما  قبل  ومن  املتغطر�سة،  والنخبة  اجلديدة،  العلمانية 

تعي�س  اأنها  املفرت�س  الأنه من  »غراختينغورديل«،  القناة«  دائرة  »نخبة 

املحافظة. االأ�سرية  القيم  على  وبهجومها  اأم�سرتدام،  و�سط    يف 

بربوز  متّثل  للتهجم  بوؤرة  مبوجبه  امل�سلمون  اأ�سبح  اأن  اآخر  �سبب  ثمة 

اليمني واجلماعات ال�سعبوية التي كانت تعرب عن نقد اجلمهور ملفهوم 

االحتفاظ  للم�سلمني  �سمح  الذي  املزعوم  الثقافات  متعدد  املجتمع 

التهجم  بداأ  من  اأول  وكان  �سهرهم.  عملية  واأهمل  اخلا�سة  بهويتهم 

على امل�سلمني، يف بداية ت�سعينيات القرن الع�سرين، ال�سيا�سي الليربايل 

فريتز بولك�ستاين )Fritz Bolkestein(، وتوا�سل يف عام 2000 على يد 

�سهرية  له  مقالة  �سيفر)Paul Scheffer(  يف  بول  الي�ساري  ال�سحايف 

املهمة  هذه  ووا�سل   .
)2(

الثقافات« متعددة  »الدراما  عنوان  حملت 

Pim Fo - فورتوين  بيم  املثلي جن�سًيا،  ال�سعبوي،  اليميني  )ال�سيا�سي 

املجتمع  »اأ�سلمة  مل�سطلح  ورّوج   ،2002 عام  يف  اغتيل  الذي   )tuyn

)2(   لالطالع على حتليل النقا�س يف ت�سعينيات القرن الع�سرين، انظر:

Baukje Prins، Voorbij de onschuld: Het debat over integratie in Nederland 

براءة املا�سي: النقا�س حول االندماج يف هولندا،

 Amsterdam: Van Gennep، 2000.
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. واأخرًيا و�سل التهجم اإىل حده االأق�سى على يد ال�سحايف 
)3(

الهولندي«

ا�ستغل  الذي   )Theo van Goghk( غوخ  فان  ثيو  ال�سينمائي  واملخرج 

حرية التعبري اإىل اأق�سى حد، وو�سف امل�سلمني باأنهم »ناكحو ماعز«. 

�سد  التحري�س  عن  التاريخية  النبذة  هذه  يف  االأدنى  النقطة  وميثل 

االإ�سالم،  �سد  حملته  يف    )Geert Wilders( فيلدرز  خريت  االإ�سالم 

حني قال اأنه يجب حرق ن�سف القراآن.

يتمكن  مل  النقا�س؟  هذا  يف  ال�سيا�سي  االإ�سالم  يتالءم  كيف 

 ،
)4(

االإخوان امل�سلمني من مّد اأي جذور لهم جديرة بالذكر يف هولندا

، ذلك اأن طالب العلم من ال�سرق االأو�سط 
)5(

كما هو احلال يف فرن�سا

مل يتوجهوا اإىل هذا البلد للدرا�سة، كما اأنهم كانوا يجهلون لغته. واأما 

ميول  ذات  كانت  والتي  امل�ساجد،  تعمل من خالل  كانت  التي  ال�سلفية 

هولندا،  يف  املقيم  املغربي  لل�سباب  اإغراء  اأقل  كانت  فقد  اأقل،  فكرية 

التمييز، وتقدم  اأنها كانت تقدم وجهة نظر عاملية بديلة ترف�س  ذلك 

)3(  حول روؤيته )ال�سطحية( عن االإ�سالم، انظر: بيم فورتيون:

De islamisering van onze cultuur: Nederlandse identiteit als fundament.

 اأ�سلمة ثقافتنا: الهوية الهولندية كاأ�سا�س:

Rotterdam: Karakter Uitgevers، 2001.

)4( اإيدوين باكر،

»The Public Image of the Muslim Brothers in the Netherlands،« The Muslim Brotherhood in 

Europe، Roel Meijer & Edwin Bakker، London: Hurst & Co، 2012، p. 167 -86.

)5(  بيرت فرانك،

«Muslim ‘Double Talk’ and the Ways of the Shari ‘a in France،« The Muslim Brotherhood in 

Europe، Roel Meijer & Edwin Bakker، London: Hurst & Co، 2012، p. 123 -44.
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. ومع 
)6(

»احلقيقة الكاملة«، وهو اأمر مل تفعله جماعة االإخوان امل�سلمني

اأحداث احلادي ع�سر  بعد  اإال  �سيا�سية  ال�سلفية حركة  ذلك مل ت�سبح 

من اأيلول/ �سبتمرب، عندما مّثلت ال�سلفية اجلهادية ما يعترب اال�ستفزاز 

النهائي يف جمتمع ميقت الدين، ناهيك بفكرة ت�سحية املرء بحياته يف 

 .
)7(

�سبيله

ونتيجة ذلك ا�ستغرق االأمر وقتا طويال قبل اأن ُي�سبح االإ�سالم 

من  كثري  اعترب  تقليدية،  فب�سورة   النقا�سات.  يف  هدًفا  ال�سيا�سي 

الهولنديني اأن االإ�سالم هو اأ�سواأ من امل�سيحية، الأنه ال يقبل الف�سل بني 

الكني�سة )الدين( والدولة. كما اأن ال�سريعة التي من املفرت�س اأنها توؤيد 

مل  االإ�سالم   ولكن  الرئي�سي.  التهديد  مبثابة  هي  اإ�سالمية  دولة  قيام 

يربز اإىل العيان حتى حدوث املوجة الثانية من الن�ساط االإ�سالمي يف 

وبربوزه يف  املا�سي.  القرن  وثمانينيات  �سبعينيات  االأو�سط يف  ال�سرق 

زمن كان فيه الدين – عدا  عن الدين امل�سّي�س -  يرتاجع يف هولندا 

ال�سيا�سي رجعي،  االإ�سالم  باأن  ال�سائدة  الفكرة  يوؤكد  اأنه  بدا  واأوروبا، 

)6( اأف�سل مقال يف هذا املجال هو مقال حممد علي الدروعي، 

»Salafism in France: Ideology، Practice and Contradictions،« in Roel Meijer )ed.( Global 

Salalafism: Islam’s New Religious Movement، London: Hurst & Co. 2009، pp. 364 -83.

)7( للمزيد عن ال�سلفية اجلهادية وجمموعة »هوف�ستاد« املزعومة، انظر:

Martijn de Koning، Zoeken naar een ‘zuivere’ islam: Geloofsbeleving en identiteitsvorming 

van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims 

بحًثا عن االإ�سالم النقي: اعتقاد امل�سلمني املغاربة الهولنديني ال�سباب وت�سكل هويتهم،  

Amsterdam، Boom، 2008; Martijn de Kong and Roel Meijer، »Going all the Way’: Politicization 

and Radicalization of the Hofstad Network in the Netherlands،« in A.E. Azzi، X. Chryssochoou، 

B. Klandermans & B. Simon )eds.(، Identity and  Participation in Culturally Diverse Societies: 

A Multidisciplinary Approach، Oxford: 2011، pp. 220 -239.  
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ومناه�س للحداثة، ف�ساًل عن اأنه يريد اإن�ساء خالفة اإ�سالمية، واأن يعود 

ذاتها  امل�سطلحات  حتليله  يف  ا�سُتخدمت  وقد  الو�سطى.  الع�سور  اإىل 

»متطرف«،  »اأ�سويل«،  امل�سيحية:  حتليل  يف  قبل  من  ا�ستخدمت  التي 

باأي جهد  للقيام  اأي حماولة  دون  من  اإلخ،  »متع�سب«...  »راديكايل«، 

حقيقي، لتحديد ما الذي تعنيه هذه امل�سطلحات يف ال�سياق االإ�سالمي، 

الذي  االأو�سط  ال�سرق  �سياق  يف  حتليلها  ينبغي  التي  بالكيفية  ناهيك 

يختلف متاًما ثقافًيا واجتماعًيا و�سيا�سًيا. واإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأ�سبح 

ثقافة،  االأكرث  الهولنديني  اإىل  بالن�سبة  ال�سيا�سي،  واالإ�سالم  االإ�سالم، 

التالية:  العقود  مدى  على  الهجمات  ازدياد حدة  بعد  بالعنف  مرتبًطا 

الثورة االإيرانية يف عام 1979، واغتيال الرئي�س ال�سادات يف عام 1981، 

 ،1997 اإىل   1991 من  املمتدة  الفرتة  يف  اجلزائرية  االأهلية  واحلرب 

اأحداث  وبالطبع   ،1997 االأق�سر يف عام  ال�سياح يف  الدم �سد  وحمام 

احلادي ع�سر من اأيلول/ �سبتمرب، وما تالها من عمليات انتحارية اأدت 

اإىل وقوع مذابح مرّوعة يف العراق. وبطريقة ما، كانت هذه االأحداث 

ُتربط دائًما باالإ�سالم ال�سيا�سي وبجماعة االإخوان امل�سلمني. ف�ساًل عن 

اأنه كان ي�سعب كذلك ت�سّور اأن جماعة االإخوان ميكن اأن تتطور.

2004 على  الثاين، نوفمرب  2 ت�سرين  بدا مقتل ثيو فان غوخ يف 

للدور  منطقية  نتيجة  بويري،  حممد  املغربي،  الهولندي-  ال�ساب  يد 
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 .
)8(

العامل يف  ال�سيا�سي،  واالإ�سالم  االإ�سالم،  ميار�سه  الذي  امل�سوؤوم 

اإخفاق  لي�س جمرد  باأنه  االأمر،  لتحليل  ا�ستعداد  وكانت قلة فقط على 

حتمي يف التعامل مع املهاجرين وامل�ساكل التي يواجهونها يف هولندا، 

االإ�سالم  ا  وخ�سو�سً االإ�سالم،  حتليل  يف  اإخفاًقا  ا  اأي�سً باعتباره  ولكن 

ال�سيا�سي. 

وح�ًسا،  الهولنديون  خلق  ذاته  بحّد  االإ�سالم  �سد  فبتحري�سهم 

الالزمة  االأدوات  تكن يف حوزتهم  اإذ مل  التعامل معه،  يتمكنوا من  مل 

لتحليله واإعطائه حجمه احلقيقي. 

وعلى الرغم من املحاوالت التي جرت يف اأعقاب مقتل ثيو فان 

وبني  ال�سيا�سي،  غري  واالإ�سالم  ال�سيا�سي  االإ�سالم  بني  للتفريق  غوخ، 

تنظيم القاعدة واالإخوان امل�سلمني، واإغراء ال�سلفية لل�سباب املغربي – 

الهولندي، اإال اأن تلك املهمة مل تكن �سهلة على االإطالق بوجود �سا�سة 

التنديد  على  ال�سيا�سية  حياتهم  ترتكز  فيلدرز،  خريت  مثل  �سعبويني، 

النقا�س  جلعل  ُبذلت  التي  املحاوالت  جميع  �ساعت  وهكذا  باالإ�سالم. 

نقا�ًسا متعقاًل.

جتاه  مواقف  اأربعة  بني  التمييز  ميكن   ،2005 عام  من  بدءًا 

يوجد  الطرفني  اأحد  فعلى  هولندا.  يف  ال�سيا�سي  واالإ�سالم  االإ�سالم 

)8( اأف�سل كتاب عن هذه احلقبة املظلمة يف تاريخ هولندا هو كتاب باالإجنليزية الإيان بوروما،

 Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance، London: 

Atlantic Books، 2006.
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احلرية«  »حزب  وهو  فيلدرز،  خريت  يراأ�سه  الذي  ال�سيا�سي  احلزب 

الذي ال مييز بني االإ�سالم واالإ�سالم ال�سيا�سي. ويعرب برنامج احلزب 

اإيديولوجيا �سيا�سية يف  عن وجهة النظر هذه يف مقولة باأن »االإ�سالم 

 .
)9(

املقام االأول؛ وهو مذهب �سمويل يهدف اإىل التفوق والعنف والقمع«

التي    )Ayaan Hirsi Ali(علي اأيان هري�سي  املقولة  وتدعمه يف هذه 

ا�ستهرت عاملًيا ب�سبب مهاجمتها النبي حممدا، ون�سبُتها ب�سكل خاطئ 

اإىل االإ�سالم ممار�سات تقليدية، مثل ت�سويه االأع�ساء التنا�سلية. و يزّود 

هذه املجموعة من املواقف بالذخرية »العلمية« امل�ست�سرق هانز يان�سن 

)Hans Jansen( الذي كتب جمموعة من الكتب تندد باالإ�سالم بو�سفه 

 .
)10(

ا للدميقراطية ب�سكل اأ�سا�سي ديًنا عنيًفا ومناه�سً

وتتكّون املجموعة الثانية من اأ�سخا�س اأكرث حذًرا، ميّيزون ب�سكل 

مهم بني االإ�سالم كدين واالإ�سالم ال�سيا�سي. وينتمي اإىل هذه املجموعة 

الالجئ االإيراين اأف�سني اإليان )Afshin Ellian( الذي يندد باال�سالم 

الثالثة،  املجموعة  واأما   .
)11(

خ�سراء« »فا�سية  بو�سفه  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي  االإ�سالم  من  للغاية  مرتابة  فهي  رمادية،  جمموعة  وهي 

)9( PVV، Election programme. The Agenda of Hope and Optimism. Time to Decide، PVV 

20102015-، The Hague، 2010، p. 13 .

)10( اآخر كتاب لهان�س هان�سن، والذي اأحدث �سجة هو بعنوان .

 Islam voor varkens، apen، ezels en andere beesten .

االإ�سالم للخنازير، والقردة، واحلمري، واحليوانات االأخرى.

 Amstedam: Uitgeverij van Praag، 2008.

)11( ملجموعة املقاالت التي كتبها اإف�سهان اإليان ل�سحيفة »اإن اآر �سي هاندل�سيبالد«، انظر كتابه

 van een Pers: Over Nederlandse en islamitisch kannibalisme .

.Amsterdam: Meulenhof، 2005 ،ر�سائل فار�سي: حول الهولنديني واأكل حلوم الب�سر االإ�سالمي
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وتعتربه خطرًيا ومتطرًفا، ولكن لي�س لديها يف الغالب ما تقوله حيال 

ال�سحافيني،  معظم  املجموعة  هذه  اإىل  وتنتمي  كدين.  االإ�سالم 

وجهاز اال�ستخبارات الهولندية، واحلزب الدميقراطي امل�سيحي. واأما 

املجموعة الرابعة، فهي جمموعة �سغرية جًدا تتكّون من متخ�س�سني 

اأكرث دقة يف حتليلهم، يدركون اأن منظمات مثل جماعة االإخوان تطّورت 

اأكرث براغماتية، ومل  اأ�سبحت  واأنها  على مدى الثالثني �سنة املا�سية، 

تعد ت�سعى اإىل اإقامة دولة اإ�سالمية. وال تعترب هذه املجموعة اأن جماعة 

اأنه ينبغي  اأنها تعتقد  . كما 
)12(

االإخوان امل�سلمني ت�سّكل تهديًدا الأوروبا

االعرتاف بها، واإتاحة الفر�سة اأمامها لتويل ال�سلطة يف ال�سرق االأو�سط 

، اإذ حاملا  تتوىل ال�سلطة 
)13(

اإذا ما مت الت�سويت لها يف �سناديق االقرتاع

خطابها   حدة  من  تخّفف  واأن  تنازالت،  تقدم  اأن  عليها  لزاًما  �سيكون 

.
)14(

االإيديولوجي

صورة جماعة اإلخوان المسلمين

املقام  يف  الرتكيز  اأوّد  املقال،  من  الثاين  اجلزء  يف 

)12(  لالطالع على النقا�س يف اأوروبا انظر مقدمتي لكتاب

 The Muslim Brotherhood in Europe، Roel Meijer & Edwin Bakker، London: Hurst & Co، 2012، 

pp. 1 -23.

)13( بيرتو�س هيندريك�س ورويل ماير،

 »Utopische Broeders zijn realisten geworden،« de Volkskrant،  18 februari 2011، http://www.

clingendael.nl/publications/?id=8327.

)14( رويل ماير، 

Roel Meijer، Towards a Political Islam، Clingendael Diplomatic Papers Series، No. 22، 2009، 

p. 1 -55.
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هولندا،  يف  الو�سط  متثل  الأنها  الثالثة،  املجموعة  على  االأول 

.
)15(

الهولندي العام  الراأي  يف  االأكرب  بالتاأثري   وتتمتع 

ُتعَترب التقارير اال�ستخباراتية جلهاز اال�ستخبارات واالأمن، والتي ُكتبت 

االإ�سالم  حول  �سبتمرب،  اأيلول/  من  ع�سر  احلادي  هجمات  اأعقاب  يف 

. فقد ُذكر 
)16(

ال�سيا�سي والفكر اجلهادي مفيدة جًدا يف هذا ال�سدد

بعنوان   2002 دي�سمرب  االأول/  كانون  من�سور  يف  امل�سلمون  االإخوان 

»التجنيد للجهاد يف هولندا من احلدث اإىل النزعة«، اأن اأفكار جماعة 

 .
)17(

االإخوان امل�سلمني يف هولندا بداأت تخ�سر   ال�ساحة مل�سلحة ال�سلفية

2004، بعنوان  اأ�سار من�سور كانون االأول/ دي�سمرب  وبعد ذلك بعامني، 

»من الدعوة اإىل اجلهاد: خمتلف تهديدات االإ�سالم الراديكايل للنظام 

فقط.  مرتني  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  اإىل  الدميقراطي«،  القانوين 

اأتى   ،2007 اأكتوبر  االأول/  ت�سرين  ُن�سر يف  التقرير،  لهذا  ويف حتديث 

جهاز اال�ستخبارات الأول مرة بتحليل اأكرث اأ�سالة عن جماعة االإخوان 

. كما اأ�سار اإىل 
)18(

امل�سلمني، وا�سًفا اإياها باأنها »حركة دعوية متطرفة«

)15(  اأف�سل كتاب حول االإخوان امل�سلمني يف اأوروبا هو كتاب لورينزو فيدينو،

 The New Muslim Brotherhood in the West، New York: Columbia University Press، 2010 and 

Brigitte Maréchal، The Muslim Brothers in Europe: Roots and Discourse، Leiden: Brill، 2008.

)16( اعتمدت لهذا الق�سم من تقارير جهاز اال�ستخبارات على اإيدوين باكر،

»The Public Image of the Muslim Brothers in the Netherlands،« The Muslim Brotherhood in 

Europe، Roel Meijer & Edwin Bakker، London: Hurst & Co، 2012، pp. 167 -86.

)17(  AIVD، Rekrutering in Nederland voor de jihad، van incident tot trend،The Hague، 2002، 

p. 31 .

)18( AIVD، The Radical Dawa in Transition: The Rise of Islamic Neo-Radicalism in the 

Netherlands، The Hague، 2007، 12س�. 

ا �س48.  انظر اأي�سً
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اأن »االإخوان يتمتعون بالتاأكيد ببع�س الدعم يف هولندا«، يف اإ�سارة اإىل 

. وي�سيف م�سدًدا على اأمرين م�سادين 
)19(

م�سجد ال�سالم يف روتردام

هي  امل�سلمني  االإخوان  حركة  اأن  اأحدهما  االنت�سار:  وا�سَعي  لالإخوان 

االإخوان  اأن  هو  واالآخر   ،
)20(

االإ�سالمي احلايل للتطرف  املوؤ�س�س  االأب 

منظمة ذات ازدواجية. ويحذر التقرير من اأن االإخوان، اأو املتعاطفني 

للغرباء دوًما عن  يبوحون  واأنهم »ال  اإليهم«،  التعرف  معهم، »ال ميكن 

اأ�سبح هذا االأمر ُيعرف  . وقد 
)21(

والئهم الديني واأجندتهم املت�سددة«

»اللغة  با�سم  االأرجح،  االأفكار على  منها هذه  ُت�ستمد  فرن�سا، حيث  يف 

جماعة  االإخوان  جماعة  يعترب   - التقرير  اأي   – اأنه  كما  املزدوجة«. 

على  لالإ�سالح  يخ�سع  اأن  املجتمع  اإجبار  يف  ترغب  الأنها  »راديكالية« 

اأ�س�س اإ�سالمية مت�سددة، والأنها ترف�س النظام القانوين الدميقراطي 

اال�ستخبارات  جلهاز  العلنية  التالية  الوثيقة  وجاءت   .
)22(

الغربي

باإ�سهاب  لتتحدث   ،2009 لعام  ال�سنوي  تقريره  يف  الهولندي، 

التقرير  فقد و�سف هذا  امل�سلمني يف هولندا.  االإخوان  اأكربعن وجود 

اأ�سلمة  اإعادة  اإىل  »ت�سعى  اإ�سالمية،  �سيا�سية  حركة  باأنها  االإخوان 

)املتطرفة(«.  االأرثوذك�سية  الأيديولوجيتها  وفًقا  اأوروبا  يف  امل�سلمني 

االأرثوذك�سي  االإخوان  تف�سري  اأن  من  اال�ستخبارات  جهاز  وحذر 

)19( امل�سدر نف�سه، �س52.  

)20( امل�سدر نف�سه، �س49.

)21( امل�سدر نف�سه، �س51.

)22( امل�سدر نف�سه.
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.
)23(

الدميقراطي القانون  �سيادة  مبداأ  مع  يتعار�س  قد   لالإ�سالم 

 تكررت االآراء الواردة يف هذه التقارير حول االإخوان جزئًيا، وبطريقة 

تلغراف«  »دي  اليومية  اليمينية  ال�سحيفة  �سفحات  يف  دقة،  اأقل 

يتم  ما  ودائًما  الهولندية.  باللغة  الناطقتني  »اإل�سفيري«  واالأ�سبوعية 

يتم  كما  اإ�سرائيل،  �سد  االإرهابية  والهجمات  باالإرهاب  االإخوان  ربط 

ربط اجلماعة بحركة حما�س، وباجلماعة االإ�سالمية، وحتى مبجموعة 

اأن  كما   .
)24(

بويري( اإليها  ينتمي  التي  املجموعة  )وهي  »هوف�ستاد« 

�سحيفة »دي تلغراف« تدعو با�ستمرار احلركة بـ »حركة االإخوان �سيئة 

ال�سيت«، وتعترب اأن اخلوف الرئي�سي من اجلماعة يكمن يف عالقاتها 

الدولية. كما اأن ال�سحيفة تعترب، كما هو احلال يف العديد من البلدان 

اأن »بعبع« اجلماعة هو القر�ساوي، اخلطيب الذي  االأوروبية االأخرى، 

التقاط  اأنه مت  من  ال�سحيفة  حّذرت  والذي  له،  مقًرا  قطر  من  يتخذ 

. ولذا فلي�س 
)25(

�سور له بوجود عنا�سر من حركة حما�س وحزب اهلل

من امل�ستغرب اأن �سارعت ال�سحيفة اإىل تاأييد �ساركوزي عندما رف�س 

.
منح تاأ�سرية للقر�ساوي لدخول فرن�سا يف ني�سان/ اأبريل عام 2012)26(

)23(  جهاز اال�ستخبارات، »التقرير ال�سنوي«، الهاي، 2010، �س18. 

)24( »Cohen: Brotherhood not Dangerous،« Elsevier، 12 April 2012، http://www.elsevier.nl/ 

web/10119493/Nieuws/Politiek/Cohen-Moslim-Broederschap-niet-gevaarlijk.htm.

)25(  Rolf Bos، »Shaykh is Sheep in Wolves’ Clothes،« de Volkskrant، 21 February 2011، http://

www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/183678821/02/2011//Sjeik-is- 

een-wolf-in-schaapskleren.dhtml .

)26(  »Sarkozy Bans Refuses Preachers،«De Telegraaf، 26 March 2012، http://www.telegraaf.nl/

buitenland/11787858/-Sarkozy-wil-haatimams-weren-.html.
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اكت�سفت  اأنها  هولندا  يف  تلغراف«  »دي  �سحيفة  اعتقدت  لقد 

الهولندي   - املغربي  لل�سيا�سي  تعّر�ست  »خلد« اجلماعة عندما  اأخرًيا 

االإ�سالمية«  االت�سال  »جماعة  يدير  اأنه  افرت�ست  الذي  بويافا  يحيى 

ال�سحيفة  واقتب�ست   .
)27(

االإخوان جلماعة  دولية  �سبكة  من  كجزء 

الذكر،  اآنف   ،2009 لعام  الهولندي  اال�ستخبارات  جهاز  تقرير  من 

اأن بويافا  . وكان االعتقاد 
)28(

اأوروبا« اأ�سلمة  حماوالت االإخوان »اإعادة 

وكانت   .
)29(

اأوروبا« يف  متطرف  اأ�سويل  »تكتل  الإن�ساء  �سًرا  يرّوج 

االأ�سبوعية الهولندية »اإل�سفيري« عنونت مقالة لها حول الق�سية، بعنوان 

معتربة  االإ�سالميني«،  املتطرفني  �سيطرة  حتت  الهولندية  »امل�ساجد 

.
)30(

االإرهابية« املنظمات  من  العديد  اأنتجت  عاملية  »حركة   االإخوان 

اإن  اإذ  مييني،  �ساأن  جمرد  لي�ست  ال�سيا�سي  االإ�سالم  كراهية  اإن 

ا  اأي�سً هي  كرانت«،  فولك�س  »دي  �سحيفة  وهي  الي�سارية،  ال�سحيفة 

االإخوان  جماعة  اأن  تهمة  اأيدت  فقد  االإخوان.  جلماعة  متحم�سة  غري 

امل�سلمني تقدم نظاًما متكاماًل لكل جانب من جوانب احلياة، وبالتايل 

اإقامة   على  تعمل  واأنها  الغربية،  املجتمعات  يف  االن�سهار  �سد  فهي 

)27( »Counter-part of Minister Vogelaar is Member of the Muslim Brotherhood،« De Telegraaf، 

28 November 2007، http://www.telegraaf.nl/binnenland/2633016/-Gesprekspartner-

Vogelaar-bij-Moslim-Broederschap-.html.

)28(  »Amsterdam Breeding Ground of Notorious Muslim Brotherhood،« De Telegraaf، 21 April 

2010، http://www.telegraaf.nl/binnenland/6567340/-A-dam-broed-plaats-Moslimbroeders-.

html.

)29(  »Bouyafa Member of the Muslim Brotherhood،« De Telegraaf، 21 December 2011،http://

www.telegraaf.nl/binnenland/5614781/-Bouyafa-lid-Moslimbroederschap-.html.

)30( »Dutch mosques under control of Muslim Extremists،« Elsevier، 24 March 2007، http://

www.elsevier.nl/web/10117158/Nieuws/Nederland/Nederlandse-moskeen-in-greep-van-

extremisten.htm .
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باأنهم  االإخوان  ال�سحافيني  بع�س  و�سف  وقد   .
)31(

مواٍز« »جمتمع 

تنظيم ي�سعى اإىل اإن�ساء »دولة اإ�سالمية خال�سة«، من دون اإعطاء اأي 

. ويتعلق اخلوف، ب�سكل اأكرث حتديًدا، بتاأثري 
)32(

تف�سري ملا يعنونه بذلك

يدفع  »من  اأن  بافرتا�س  الهولنديني  امل�سلمني  على  االأجنبية  املنظمات 

»للزّمار« يحّدد »النغمة«. وتعتقد �سحيفة »دي فولك�س كرانت«،  متاًما 

مثل �سحيفة »دي تلغراف«، اأن االإخوان متكنوا من الت�سلل اإىل جمل�س 

 .
)33(

م�سجد ال�سالم يف الهاي، وم�سجد »وي�سرت« يف اأم�سرتدام

ال�سيا�سي«،  »االإ�سالم  �سد  ما  ب�سيء  القيام  مطالبته  وبعد 

طالب الربملان يف خريف عام 2007 اإجراء مزيد من البحوث يف هذه 

. واإ�سافة اإىل ذلك فقد جرى انتقاد وزير التكامل الإجرائه 
)34(

امل�ساألة

رئي�سها  اأن  يفرت�س  التي  االإ�سالمية«  االت�سال  »جمموعة  مع  ات�سااًل 

ا  . كما انُتقد اأي�سً
)35(

»ين�سج �سبكة جماعة االإخوان امل�سلمني االأ�سولية«

)31( مارتني يان�سن

»Protect Muslims against Islam as Ideology،« de Volkskrant، 5 October 2010، http://www.

volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/244849505/10/2010//Bescherm-moslims-

tegen-islam-als-ideologie.dhtml.

)32( هينك مولر،

Henk Müller، »Escape Creates Gaping Hole for Israel،« de Volkskrant، 24 January 2008، http://

www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/88395924/01/2008//Uitbraak-

creeert-gapend-gat-voor-Israel.dhtml.

)33(  »CDA )Christian Democratic Party( is concerned about Foreign Influence on Mosques،«de 

Volkskrant، 24 March 2007، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/

detail/83683324/03/2007//CDA-verontrust-over-slechte-invloeden-op-moskeeen.dhtml.

)34( »Parliament: Research Foreign Influence on Mosques،« de Volkskrant، 27 November 2007، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/86633327/11/2007//Kamer-

Onderzoek-buitenlandse-invloed-op-moskeeen.dhtml.

)35( »PVV want more information on the Contact Group Islam،« de Volkskrant، 4 August 2007، 
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 ،)Job Cohen(كوهني يوب  الوقت،  ذلك  يف  اأم�سرتدام  بلدية  رئي�س 

كان  وكالعادة،   .
)36(

االت�ساالت هذه  من  الناجم  التهديد  من  لتقليله 

حزب احلرية اليميني املتطرف، بزعامة خريت فيلدرز، اأول من طرح 

.
)37(

االأ�سئلة يف الربملان حول هذه الق�سية

قد  ال�سيا�سي  االإ�سالم  ق�سية  ب�ساأن  املفرطة  احل�سا�سية  وكانت 

احتلت مكانة بارزة يف ال�سخب الذي اأثاره ن�سر تقرير املجل�س العلمي 

لل�سيا�سات احلكومية، بعنوان »ديناميات العمل االإ�سالمي«، عندما مت 

تقدميه اإىل وزير ال�سوؤون اخلارجية، بن  بوت )Ben Bot( يف 12 ني�سان/ 

لالإ�سالم  املعادية  الرئي�سية  االأفكار  التقرير  تناول  فقد   .2006 اأبريل 

االإ�سالم  تعار�س  فكرة  ونفى  الهولندي،  العام  الراأي  لدى  ال�سيا�سي 

االإ�سالميني  املفكرين  من  العديد  بوجود  اأقّر  كما  الدميقراطية.  مع 

الليرباليني، وباأن جماعة االإخوان امل�سلمني قد تغريت، واأنها اأ�سبحت 

 .
)38(

اأكرث دميقراطية

باأنهم  اليمينني  ال�سا�سة  بع�س  كذلك  املجل�س  تقرير  واتهم 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/87103804/08/2007//PVV-

wil-opheldering-over-Contact-Groep-Islam.dhtml.

)36(  »Cohen: Brotherhood not Dangerous،« Elsevier، 12 April 2012، http://www.elsevier.nl/

web/10119493/Nieuws/Politiek/Cohen-Moslim-Broederschap-niet-gevaarlijk.htm.

)37( »PVV want more information on the Contact Group Islam،« de Volkskrant، 4 August 2007، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/87103804/08/2007//PVV-

wil-opheldering-over-Contact-Groep-Islam.dhtml .

)38( »Positive Attitude is Advocated by Council،« de Volkskrant، 12 April 2006، http://

www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/76598612/04/2006//Positieve-

bejegening-van-islam-bepleit-door-raad.dhtml  .
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�صدور  وفور  الإ�صالم«.  �صد  املعار�صة  يح�صدون  متهورون  »اأ�صخا�ص 

طالبت  التي  املهمة  تو�صياته  عن  بنف�صه  اخلارجية  وزير  ناأى  التقرير 

اأطلقت عليه �صحيفة »دي فولك�ص كرانت« »املنظمات  بالتحاور مع ما 

وحزب  امل�صلمني،  والإخوان  حما�ص،  مثل  )الإرهابية(«،  الراديكالية 

اهلل. كما ت�صببت تو�صية التقرير يف الت�صجيع على اإن�صاء حزب اإ�صالمي 

 .
)39(

�صيا�صي يف هولندا بكّم كبري من النتقاد

اعتربت  املهم،  التقرير  لهذا  ودقة  �صمولية  اأكرث  لها  ويف حتليل 

امل�صداقية  من  كثرًيا  منح  اأنه  كرانت«،  فولك�ص  »دي  �صحيفة  حتى 

تيارات  اأنها  ال�صحيفة  ذكرت  والتي  الإ�صالم،  يف  الليربالية  للتيارات 

حركات  مع  امل�صكلة  اأن  كرانت«  فولك�ص  »دي  اعتربت  كما  هام�صية. 

مثل جماعة الإخوان امل�صلمني، هو اأنها حركات �صيا�صية ودينية يف اآن 

من  ولكن  ومرنة،  براغماتية  ال�صيا�صية  الناحية  من  اأنها  غري  واحد. 

ل  فهي  ذلك  ونتيجة  فكرًيا.  ومتحجرة  حمافظة  فهي  الدينة  الناحية 

. وقد حاز 
)40(

تزال غام�صة وغري قادرة على اتخاذ قرار ب�صاأن �صمتها

الذي  اأبو زيد  تاأييد ن�صر  لل�صيا�صات احلكومية  العلمي  املجل�ص  تقرير 

كان يعي�ص يف املنفى يف هولندا، والذي كان �صحية لق�صية »ح�صبة« يف 

م�صر. واأعرب اأبو زيد، وهو الذي يدرك ما يحدث يف العامل الإ�صالمي 

)39( »Unbalanced Report،«de Volkskrant، 13 April 2006، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/

Politiek/archief/article/detail/78880313/04/2006//Onevenwichtig-rapport.dhtml .

)40(  Henk Müller، »Wishful Thinking in WRR،« de Volkskrant، 13 April 2006، http://www.

volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/78914213/04/2006//Wens-vader-

van-de-gedachte-bij-WRR.dhtml .
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اأكرث من �صحيفة »دي فولك�ص كرانت«، عن اعتقاده اأنه ينبغي ت�صجيع 

الي�صارية  ال�صحيفة  هذه  مع  مقابلة  ويف   .
)41(

الإ�صالميني مع  التحاور 

فكرة  تاأييده  عن  ا  اأي�صً  )Alistair Crooke( كروك  األي�صتري  اأعرب 

�صاأن  من  اإذ  حما�ص،  مثل  الإ�صالمية،  احلركات  مع  ات�صالت  اإجراء 

تعزيزه يف  الغرب  يحاول  الذي  للموقف  معادًيا  موقًفا  يعّزز  اأن  نبذها 

.كان الرد ال�صيا�صي على التقرير منق�صًما، متاًما كما كان 
)42(

املنطقة

املوجود يف  النق�صام  ما عرّب عن  وهو  ال�صيا�صي،  الإ�صالم  املوقف من 

فكان  وي�صاًرا.  املختلفة، مييًنا  ال�صيا�صية  الأحزاب  واآراء  العام،  الراأي 

حزب ال�صعب للحرية والدميقراطية الليربايل املحافظ منق�صًما بني �صا�صة 

 Hans( اأيدوا تقرير املجل�ص العلمي لل�صيا�صات احلكومية، مثل هانز ويغل

 . )Hans Dijkstal(  وزعيم احلزب اآنذلك هانز ديجك�صتال ،)Wiegel

وقد رف�ص هوؤلء اقرتاح زميلتهم، ع�صوة احلزب، اأيان هري�صي علي، والذي 

اأن احلزب الدميقراطي امل�صيحي  طالب باإغالق املدار�ص الإ�صالمية. كما 

Do نكان منق�صًما بني الوزيرين فان اأردي )Van Ardenne(  ودونر )-

ner( من جهة، وبني فريهاغن)Verhagen(  الذي كان اأكرث انتقاًدا، 

.
)43(

واأقام يف وقت لحق ائتالًفا مع حزب احلرية، من جهة اأخرى

)41(  »The West Does not Notice the Process of Reform in Islam،« de Volkskrant، 13 April 2006، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/78914613/04/2006//

Het-Westen-ziet-proces-van-hervorming-in-islam-niet.dhtml .

)42( »The West Must Open Dialogue with Islamists،« de Volkskrant، 22 March 2006، http://

www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/76758822/03/2006//Westen-moet-

in-gesprek-met-islamisten.dhtml .

)43(  »WRR touches open wound with Islam Report،« de Volkskrant، 12 April 2006، http://www.

volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/76598712/04/2006//WRR-raakt-open-

zenuw-met-islam-rapport.dhtml.  
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ثمة ق�صية اأخرى تتعلق بـ »الإ�صالم ال�صيا�صي«، اأثارت الكثري من 

اأن  اإىل هولندا. فعلى الرغم من  الهتمام، وهي زيارة طارق رم�صان 

طارق رم�صان لي�ص ع�صًوا يف جماعة الإخوان امل�صلمني، غري اأن اإقامته 

عن  اخلا�ص  لراأيه  امرئ  كل  لريّوج  اأخرى  منا�صبة  كانت  البالد  يف 

 Frère                الإ�صالم ال�صيا�صي. وكان معار�صو رم�صان متاأثرين بكتاب

Ca -(
)44(

Tariq )الأخ طارق(  الذي كتبته الفرن�صية كارولني فوري�صت

. )oline Fourèst

لقد مت دوًما ت�صوير طارق رم�صان باأنه على �صلة بحركة »الإخوان 

نظامنا  »�صعف  ا�صتغل  واأنه  جده.  اأ�ص�صها  التي  الراديكالية«  امل�صلمني 

وكان  طروادة«.  كح�صان  املعتدل  و»الإ�صالم  اأوروبا؛  يف  الدميقراطي« 

هوؤلء الهولنديون ال�صذج، غري الواعني باأخطار الإخوان، من ال�صذاجة 

القلعة. فطارق رم�صان، متاًما  داخل  اإىل  لإح�صار اجلماعة  يكفي  ما 

.
)45(

مثل الإخوان، يتحدث بعذوبة،  غري اأنه �صيطبق ال�صريعة يف النهاية

وحتى  الإ�صالم،  جتاه  العام  اجلو  حت�ّصن  العقد،  نهاية  بحلول 

الإ�صالم ال�صيا�صي بطريقة ما. فقد اأدرك معظم الهولنديني اأن املناو�صة 

عك�ص  وعلى  جًدا.  خفيفة  كانت  هولندا  يف  الراديكايل«  »الإ�صالم  مع 

الألوف  لقي  واإ�صبانيا، حيث  املتحدة وبريطانيا  الوليات  ما ح�صل يف 

)44( »Sixteen Years Controversial،« de Volkskrant، 22 August 2009، http://www.volkskrant.

nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/35280922 /08 /2009 //Al-zestien-jaar-

controversieel.dhtml.

)4 5 (S e p t e m b e r 2 0 0 9 ،h t t p : / /w w w .v o l k s k r a n t .n l /v k /n l /3 1 8 4 /o p i n i e /a r t i c l e /

detail/245440802/09/2009//Wordt-geen-dhimmi-van-Ramadan.dhtml.
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هولندا،  يف  فقط  واحد  ا�صتفزازي  �صخ�ص  ُقتل  فقد  حتفهم،  واملئات 

حممد  مثل  م�صطرب  �صخ�ص  لدى  ما  ا�صواأ  اإخراج  با�صتفزازه  متكن 

بويري. وهكذا توقفت �صحيفة »دي فولك�ص كرانت«، بحلول عام 2009، 

. ومل تعد 
)46(

عن اإطالق �صفة »الأ�صولية« على جماعة الإخوان امل�صلمني

توؤخذ بجدية املزاعم التي تقول باأن جماعة الإخوان ت�صعى لـ »ال�صيطرة 

. كما اأن �صحيفة »دي تلغراف« خففت من حدة لهجتها 
)47(

على العامل«

الراديكالية  مرحلة  باأن  اخلرباء  خمتلف  عن  تنقل  وبداأت  املعادية، 

نبقى  اأن  علينا  باأن  حتذيًرا  هوؤلء  اإ�صافة  من  الرغم  على  انتهت،  قد 

 .
)48(

اأمر ما يزال قائًما متيقظني، لأن احتمال ن�صوء راديكالية حملية 

اقت�صادية  اأزمة  بوجود  النا�ص،  معظم  �صئم  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

اإىل  متنامية، من خطاب خريت فيلدرز املعادي لالإ�صالم، ما حدا به 

الرئي�صي  التهديد  ميثل  باعتباره  الأوروبي  الحتاد  با�صتهداف  البدء 

للهوية الوطنية الهولندية.

)46(  بقدر ما متكنت من معرفته من خالل تتبعي، فاإن اآخر مقالة ُكتبت يف �صحيفة »دي فولك�ص كرانت« ت�صري اإىل 

»جماعة الإخوان الأ�صولية« كانت بقلم  فريي بيدرمان يف مقالته 

»There is No Difference Between What Obama Says and What Bush Said،« de Volkskrant، 

6June2009 ،http ://www .volkskrant .nl /vk /nl /2668 /Buitenland /archief /art ic le /

detail/34042206/06/2009//Er-is-geen-verschil-tussen-wat-Bush-zei-en-wat-Obama-zegt.

dhtml  .

)47( مقابلة مع جوناثان �صانزر

»Jonathan Schanzer -  Fatah vs. Hamas. The Struggle for Palestine،« de Volkskrant ، 20 March 

2009-http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/32246020/03/2009//

Jonathan-Schanzer-Fatah-vs-Hamas-The-Struggle-for-Palestine.dhtml.

)48( »Vigilance is Still Required،« De Telegraaf، 21 May 2011، http://www.telegraaf.nl/

buitenland/9848107/-Alert-blijven-na-dood-Osama-.html.
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الربيع العربي

ميدان التحرير

عن  بالهولنديني  وابتعد  الجتاه،  هذا  العربي  الربيع  عّزز  لقد 

الربيع  هذا  اأثبت  فقد  لها.  اأ�صرى  اأ�صبحوا  التي  املنكم�صة  الروؤية  عن 

اأن �صعوب ال�صرق الأو�صط مل يكونوا جمرد م�صلمني منهمكني يف �صراع 

م�صتمر لإقامة اخلالفة، وللعودة اإىل الع�صور الو�صطى. بل كانت هذه 

ال�صعوب �صعوًبا عقالنية، لها مطالب معقولة بكل املقايي�ص، ا�صتوعبها 

اأبداها  التي  الهائلة  فال�صجاعة  تامة.  ب�صهولة  الهولندي  اجلمهور 

بالتاأكيد،  اجلميع  اإعجاب  كانت حمل  التحرير  ميدان  املتظاهرون يف 

ما حدا بالهولنديني على مواظبة متابعة ما يجري هناك على �صا�صات 

الإخبارية.  التقارير  �صيء من  يفوتهم  اأن ل  التلفزيون، وحر�صوا على 

املتظاهرين  مع  يتماهون  كانوا  الهولنديني  عامة  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 

يف امليدان. وكانوا يرون اأنهم يطالبون بـ »احلرية«، واحرتام »الكرامة 

الغرب«.  يف  نحن  بها  »نتمتع  ُمُثل  وهي  املدنية«،  و»احلقوق  الفردية« 

»قيم  اأنها  ثبت  كما  تقاوم«،  ل  »جاذبية  املُثل  لهذه  اأن  املفرت�ص  ومن 

بع�ص  يف  امليدان،  من  الواردة  التقارير  حتليل  يتم  وكان   .
)49(

عاملية«

الأحيان، يف قوالب منطية معتادة. فعلى �صبيل املثال، قيل اإن امل�صريني، 

اأنه  متكنوا من التخّل�ص من اآلف ال�صنني من اخلنوع للفراعنة. حتى 

)49(  »Hope for Freedom and nostalgia for the Caliphate،« de Volkskrant، 5 February 2011، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/05/ 02/ 2011/ 1831689
/Hoop-op-vrijheid-en-heimwee-naar-kalifaat.dhtml.
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جرى التهليل لالنتحاري حممد البوعزيزي الذي راأى فيه الهولنديون، 

يف كثري من الأحيان، قرباًنا لأهداف �صيا�صية. كما اأن ال�صرق الأو�صط، 

يعاود  كاأنه  بدا  البوؤ�ص،  �صوى  منه  ينبثق  ل  الذي  الأ�صود  الثقب  ذلك 

اللتحاق بركب التاريخ؛ وكما لو اأن البحر الأبي�ص املتو�صط الذي كان 

ُيعترب يف املا�صي حاجًزا مانًعا �صد همجية اجلانب الآخر من ال�صاطئ، 

قد تقّل�ص لدرجة بداأ معها النا�ص يت�صافحون عرب مياهه. وعلى الرغم 

بتفوق  والعتقاد  اليورو،  حول  متحور  الت�صور  هذا  من  كثرًيا  اأن  من 

ولي�ص  ب�صًرا،  العرب  اعتبار  كان  فيه  الإيجابي  اجلانب  اأن  اإل  اأوروبا، 

جمرد م�صلمني.

اإلخوان المسلمون والنهضة

الربيع  »حيال  ا  اأي�صً عام  ب�صكل  اإيجابًيا  ال�صحف  رد  كان 

كرانت«،  فولك�ص  »دي  �صحيفة  مثل  الهولندية،  فال�صحف  العربي«. 

الإ�صالم  تعار�ص  فكرة  ورف�صت  املعقد،  ال�صيا�صي  الو�صع  اأدركت 

اإل  جمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  يوجد  ل  واأنه  الدميقراطية،  مع 

العديد  �صارع  فقد  ذلك  ومع   .
)50(

ال�صتبدادية الأنظمة  لقيام 

تواجه  التي  الهائلة  العقبات  اإىل  الإ�صارة  اإىل  البالد  �صحف  من 

.
)51(

املوؤ�ص�صات اإىل  فيها  برعم  التي  البالد  وافتقار  العربي،   الربيع 

)50( Pieter Hillhorst، “The Arabic Spring،« de Volkskrant، 2 February 2011، http://www.

volkskrant.nl/vk/nl/6214/Pieter-Hilhorst/article/detail/244807401/02/2011//Arabische-

lente.dhtml .

)51( »Why Now?« de Volkskrant، 5 February 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/

Archief/archief/article/detail/183171805/02/2011//Maar-waarom-pas-nu.dhtml.
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اأما الأحزاب ال�صيا�صية فكانت منق�صمة. فقد �صارع حزب احلرية اليميني 

بزعامة فيلدرز، متجاهاًل اأن ثورة امل�صلمني على طغاتهم، اإىل التحذير 

التطورات،  من  الأكرب  امل�صتفيد  �صتكون  امل�صلمني  الإخوان  باأن جماعة 

 .
)52(

اإ�صرائيل مع  م�صر«  وقعتها  »التي  ال�صالم  معاهدة  �صتلغي  واأنها 

ولكن  الإخوان.  هيمنة  من  الأول  فعله  رد  يف  الوزراء  رئي�ص  حّذر  كما 

على الرغم من ذلك كله، فقد كان رد فعل الي�صار ال�صيا�صي يف البالد 

اأكرث توازًنا. واأما ع�صو الربملان الهولندي عن حزب اخل�صر، ماريكو 

بيرتز)Mariko Peters( ، فحذر ال�صيا�صيني اليمينيني، بعد رحلة قام 

بها اإىل م�صر، اأنه »من املبكر جًدا احلكم على جماعة الإخوان«. واأن 

العملية  يف  بامل�صاركة  اجلماعة  تبداأ  ما  بعد  فقط  ممكًنا  �صيكون  هذا 

.
)53(

ال�صيا�صية عقب اإجراء النتخابات

الإخوان  جماعة  �صورة  كبري  ب�صكل  حت�ّصنت  العموم  على 

امل�صلمني يف و�صائل الإعالم الهولندية. ف�صحيفة »دي فولك�ص كرانت« 

من  الرغم  على  »معتدلة«،  جماعة  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  اعتربت 

التي  الأحداث  معظم  باإخال�ص  ال�صحيفة  وغطت   .
)54(

»تناق�صها«

اإن�صاء  مّيزت بروز الإخوان امل�صلمني خالل �صنة ون�صف، مثل عزمهم 

)52(  »Parliament: EU Reacts too Weak to Egypt،« De Telegraaf، 3 February 2012، http://www.

telegraaf.nl/binnenland/8921109/-Kamer-slappe-reactie-EU-op-Egypte-.html.

)53(  »Critic of the Muslim Brotherhood Is too Early،« www.nu.nl ، 23 May 2011، http://www.

nu.nl/egypte/2519783/kritiek-moslimbroederschap-komt-veel-vroeg.html. 

)54(  De Volkskrant، 12 May 2012، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/

detail/326104425/05/2012//Eindrace-Egypte-tussen-Moslimbroeders-en-Mubarak-kloon-

Shafiq.dhtml.
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اآذار/ مار�ص  ، وتاأييدهم ل�صتفتاء التا�صع ع�صر من 
)55(

حزب �صيا�صي

اأنهم يتمتعون بفر�صة جيدة للفوز يف النتخابات، ذلك  - م�صرية اإىل 

– ف�صاًل   
)56(

م�صر« يف  تنظيًما  �صيا�صية  قوة  »اأكرث  هي  اجلماعة  اأن 

يف  فوزهم  واحتمالت   ،
)57(

ال�صيا�صي للحزب  الفعلي  التاأ�صي�ص  عن  

من  ع�صو   50.000 م�صاركة  ال�صحيفة  ذكرت  كما  اإلخ.  النتخابات... 

 19 يف  التحرير  ميدان  يف  جرت  التي  املظاهرات  يف  الإخوان  جماعة 

ت�صرين الثاين/ نوفمرب �صد املجل�ص الع�صكري،  و�صد مبادئ الد�صتور 

اإ�صراف  التي كان من �صاأنها منح اجلي�ص امتيازات خا�صة واحلد من 

الربملان »على ت�صيري اأمور البالد«. كما اأ�صارت ال�صحيفة اإىل انتخاب 

اأوردت فقط خرًبا  اأنها  . غري 
)58(

الكتاتني رئي�ًصا للربملان حممد �صعد 

 .
)59(

�صغرًيا عن تقدم اجلماعة مبر�صح عنها يف النتخابات الرئا�صية

وجدير بالذكر اأنه متت الكتابة عن هذه الأحداث مبو�صوعية. 

اأن  هو  كرانت«  فولك�ص  »دي  �صحيفة  اإعجاب  يثري  ما  اأن  غري 

ون املجل�ص الع�صكري ويتحدثون با�صم »ال�صعب« �صد  الإخوان كانوا يتحدَّ

)55(  De Volkskrant، 15 February 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/183498115/02/2011//Moslimbroeders-richten-politieke-partij-op.dhtml .

)56( De Volkskrant، 20 March 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/

detail/186268620/03/2011//Egypte-stemt-in-met-grondwetswijzigingen.dhtml. 

)57( De Volkskrant، 30 April 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/188294230/04/2011//Egypte-Moslimbroederschap-richt-politieke-partij-op-

mogelijk-doodstraf-Mubarak.dhtml.

)58( De Volkskrant، 23 January 2012.، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/313466423/01/2012//Islamist-als-parlementsvoorzitter-Egypte-aangesteld.

dhtml .

)59( De Volkskrant، 31 March 2012،  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/323423931/03/2012//Toch-presidentskandidaat-Moslim-Broederschap.dhtml .
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. وبعد اإعالن نتائج النتخابات، كتبت ال�صحيفة اأن 
)60(

�صلطة اجلي�ص

فت من لهجتها«، واأنها اأ�صبحت »معتدلة« و»براغماتية«،  اجلماعة »خفَّ

العدالة  عن  متزايد  ب�صكل  يتحدث  اأ�صبح  برناجمها  اأن  عن  ف�صاًل 

كلما  ولكن  اإ�صالمية.  دولة  اإقامة  عن  ولي�ص  وامل�صاواة،  الجتماعية 

اأرادت ال�صحيفة بّث ال�صكوك حول »نوايا« الإخوان، فاإنها كانت تقتب�ص 

اأقوال النقاد واملعار�صني الذين »ما زالوا يرون يف الإخوان ذئًبا يف ثياب 

. كما يتم التعبري عن ال�صمة املتناق�صة لالإخوان يف رغبتها، 
)61(

حمل«

ومدينة  خالفة  اإقامة  اإىل  »احلنني«  ويف  احلرية  يف  نف�صه،  الوقت  يف 

.
)62(

اإ�صالمية فا�صلة

ينطبق الأمر ذاته، اإىل حد كبري، على حزب  النه�صة، الرديف 

التون�صي لالإخوان »يف م�صر«، والذي ُيعترب كذلك حزًبا معتدًل. ولكن 

فولك�ص  »دي  �صحيفة  قامت  فقد  وا�صح.  ب�صكل  هنا  ال�صكوك  تتكرر 

اإىل  الفرن�صية  اللغة  من  املزدوجة«  »اللغة  مقالة  برتجمة  كرانت« 

الهولندية، وهو مقال يعرب فيه كاتبه عن خ�صيته على و�صع املراأة الذي 

.
)63(

�صُيقوَّ�ص تدريجًيا على مر ال�صنني

)60( De Volkskrant، 1 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/305994301/12/2011//Moslim-Broederschap-wil-in-Egypte-nieuwe-regering-

vormen.dhtml.

)61( De Volkskrant، 15 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/

archief/article/detail/306417905/12/2011//Islamitisch-blok-in-Egypte-nog-lang-niet-zeker.

dhtml .

)62( »Hope for Freedom and nostalgia for the Caliphate،« de Volkskrant، 5 February 2011، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/183168905/02/2011//

Hoop-op-vrijheid-en-heimwee-naar-kalifaat.dhtml.

)63( De Volkskrant، 25 October 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
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النقاط  بع�ص  الي�صارية  ال�صحيفة  اأبرزت  اأخرى،  ناحية  من 

بالدميقراطية،  يوؤمنون  امل�صلمني  الإخوان  اأن  اإىل  فاأ�صارت  اجليدة. 

ولكنها حّذرت اأنه اإذا ما مت اإدخال الدميقراطية يف بيئة ل تتمتع ب�صيادة 

بال  ال�صحيفة  تدرك  كما   .
)64(

الأقليات« الأغلبية  »ف�صت�صحق  القانون، 

�صك اأن جماعة الإخوان تتكّون من تيارات ذات ميولت متناق�صة. ويف 

اجلماعة  اأن  اإىل  املثال،  �صبيل  على  ال�صحيفة،  اأ�صارت  ال�صدد  هذا 

 – يناير  الثاين/  ال�صعبية يف كانون  النتفا�صة  الربادعي خالل  اأيدت 

. وميكن القول باخت�صار اأن ال�صحيفة توؤيد القول بـ 
)65(

�صباط/ فرباير

»ازدواجية« الإخوان امل�صتقة من �صمتها ال�صيا�صية، ولي�ص الدينية.

هاندل�صيبالد«                   �صي  اآر  »اإن  الهولندية  ال�صحيفة  ت�صاطر 

اإزاء  )N R C Handelsbla( وجهة نظر �صحيفة »دي فولك�ص كرانت« 

ال�صحافية  تقوم  اإذ  فقط.  واحد  بفارق  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة 

الرئي�صية املتخ�ص�صة يف �صوؤون ال�صرق الأو�صط يف ال�صحيفة، باإ�صافة 

كما   .
)66(

امل�صلمني الإخوان  جلماعة  ذكرها  عند  »الأ�صولية«  �صفة 

»الأ�صويل  احلزب  لقب  التون�صي  النه�صة  حزب  على  ال�صحيفة  تطلق 

article/detail/298840025/10/2011//Ondanks-vrije-en-open-verkiezingen-vrees-voor-

uitslag-Tunesie.dhtml .

)64(  »Hope for Freedom and nostalgia for the Caliphate،« de Volkskrant،  1 February 2011، 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/183168905/02/2011//

Hoop-op-vrijheid-en-heimwee-naar-kalifaat.dhtml .

/The Arabic Spring،« de Volkskrant، 2 February 2011، http://www.volkskrant.nl« بييرت هيلهور�صت )65(

vk/nl/6214/Pieter-Hilhorst/article/detail/244807401/02/2011//Arabische-lente.dhtml.

)66( »Brotherhood Wants a Coalition with Candidates to ‘Save’ the Revolution،« NRC 

Handelsblad، 26 May 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201226/05//moslimbroeders-willen-

verbond-met-kandidaten-om-revolutie-te-redden/.
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خّففت  وقد  كثب،  عن  الإخوان  جماعة  ال�صحيفة  وتتابع   .
)67(

امل�صلم«

من لهجتها املعادية لالإخوان، خالل ال�صنة والن�صف املا�صية. كما اأنها 

اأنها �صتويل  اأكرث اعتداًل، وترى  اأ�صبحت  اأن اجلماعة  اأ�صبحت تدرك 

ولي�ص  القت�صادية،   - الجتماعية  بامل�صاكل  الأول  املقام  يف  اهتمامها 

. ومع ذلك، فهي ت�صيف، كما تفعل �صحيفة 
)68(

بالق�صايا الأيديولوجية

اإىل  املثال  �صبيل  على  فت�صري  حتذيرات،  دائًما  كرانت«،  فولك�ص  »دي 

باّتباع  ما  وقت  يف  الإخوان  يقوم  اأن  يخ�صون  »العرب«  »التقدميني  اأن 

. وتدرك »اإن اآر �صي هاندل�صيبالد«، يف 
)69(

»�صيا�صة اإ�صالمية راديكالية«

الوقت نف�صه،  وجود خالفات داخل اجلماعة، وتعترب القيادي ال�صابق 

باأنه ليربايل »يعتزم زيادة  الفتوح  اأبو  املنعم  املن�صق عبد  الإخوان،  يف 

ال�صحيفة  ولكن  الجتماعية«.  »العدالة  موؤيدي  من  وباأنه  احلريات«، 

اجلماعة  تنظيم  موؤ�ص�صي  كاأحد  ما�صيه  اإىل  حالته،  يف  حتى  ت�صري، 

الإ�صالمية التي مار�صت »اجلهاد امل�صلح« يف ت�صعينيات القرن املا�صي. 

ذلك  يف  كانت  الإ�صالمية  اجلماعة  اأن  حقيقة  ال�صحافية  وتتجاهل 

وكانت جماعة  للغاية،  التوجهات  متنوعة  احلني جمرد حركة طالبية 

تتمتع بالالمركزية. علًما اأن فرًعا واحًدا من احلركة يف �صعيد م�صر 

)67( »Tunisian Fundamentalists: Another Revolution when Elections are Fraudulent،«NRC 

Handelsblad، 19 October 2011، http://www.nrc.nl/nieuws/201119/10//tunesische-

fundamentalisten-nieuwe-revolutie-bij-verkiezingsfraude/ .

)68( »Member Muslim Brother Chosen as Speaker of Parliament،« NRC Handelsblad، 23 
January 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201223/01//moslimbroeder-saad-al-katatni-

verkozen-tot-voorzitter-parlement-egypte/.

)69( »The Brotherhood Has Come Up with Own Presidential Candidate After All،« NRC-

Handelsblad، 31 March 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201231/03//moslim-broederschap-

komt-toch-met-kandidaat-voor-presidentsverkiezingen/. 
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رف�ص الن�صمام اإىل جماعة الإخوان امل�صلمني يف نهاية  ال�صبعينيات، 

كان عبد  الوقت  وبحلول ذلك  ومار�صها.  بفكرة اجلهاد  قبل  الذي  هو 

.
)70(

املنعم قد ان�صم اإىل جماعة الإخوان امل�صلمني

من امل�صتغرب اأن ال�صحيفة اليمينية »دي تلغراف«، هي واحدة من 

اأكرث ال�صحف الهولندية دراية بالو�صع يف م�صر وبالإخوان. وهي نادًرا 

ما ت�صيف عبارة »راديكالية« نعًتا جلماعة الإخوان امل�صلمني، علًما اأنها 

تطلق عليها يف بع�ص املنا�صبات �صفة »اجلماعة« »الإ�صالمية املحافظة«. 

. كما 
)71(

ويعترب هذا حت�ّصًنا كبرًيا مقارنة بال�صحف الهولندية الأخرى

ال�صحيفة  وتداأب   .
)72(

»املعتدل« بـ  الفتوح  اأبو  املنعم  عبد  ت�صف  اأنها 

الع�صكري  واملجل�ص  امل�صلمني  الإخوان  بني  القائم  ال�صراع  تغطية  على 

ب�صكل مو�صوعي. كما اأنها ن�صرت تقاريًرا اإخباريةعن م�صاركة اجلماعة 

متوز/  يف  اجلي�ص  �صد  التحرير  ميدان  يف  جرت  التي  املظاهرات  يف 

على  متكرر  ب�صكل  ال�صحيفة  تاأتي  ذلك  عن  وف�صاًل   .
)73(2011 يوليو 

اإىل  اإ�صافة   ،
)74(

البلتاجي حممد  مثل  املعتدلني،  الإخوان  قادة  ذكر 

)70( »Who Will Become the Next President of Egypt? The Four Hopefuls،« NRC Handelsblad، 

22 May 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201222/05//wie-wordt-de-nieuwe-president-van-

egypte-de-vier-kanshebbers/.

)71( »Islamist Hope for New Success in Egypt،« De Telegraaf، 14 December 2011، http://www.

telegraaf.nl/buitenland/11121399/Islamisten hopenop succes.html .

)72( »Presidential Candidate Temporarly Halts his Campaign،« De Telegraaf، 2 May 2012، 

http://www.telegraaf.nl/buitenland/12046773/Kandidaat Egypte staakt.html.

)73( »Brotherhood Supports Demonstrators،« De Telegraaf، 6 July 2012، http://www.telegraaf.

nl/buitenland/10153524/Broederschap achter betogers.html.

)74( »Brotherhood Denies Taking Part in Presidential Elections،« De Telegraaf، 4 February 2011، 

http://www.telegraaf.nl/buitenland/8926330/Broederschap geen president .html
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.
)75(

 الأحداث الكربى مثل تدخل الق�صاء يف �صاأن اجلمعية التاأ�صي�صية

الإخبارية  للم�صادر  �صامل  بجرد  القيام  ا�صتحالة  من  الرغم  على 

يف  التطورات  اأخبار  تعر�ص  التي  املواقع  اأن  اإل  هولندا،  يف  املختلفة 

لالإخوان.  و�صفها  يف  الرئي�صية  ال�صحف  مع  تتوافق  الأو�صط  ال�صرق 

فعلى �صبيل املثال، ي�صتخدم املوقع الإخباري www.nu.nl م�صطلحات 

.
)76(

اأكرث حيادية، مثل »املحافظة«، يف و�صفه جلماعة الإخوان امل�صلمني

السلفيون

لقد جاء ظهور ال�صلفيني مفاجًئا للعديد من املعلقني يف هولندا، 

فقد  الغربية.  الأخبار  م�صادر  يف  املعّلقني  من  العديد  مع  ح�صل  كما 

هيمن  والتي  يوليو،  متوز/   29 يف  التحرير  ميدان  مظاهرات  اعُتربت 

احلركة  تغطية  يف  معلًما  حدًثا  امل�صلمون،  والإخوان  ال�صلفيون  عليها 

. ويبدو ب�صكل عام اأن احلركة ال�صلفية احتلت مكان جماعة 
)77(

ال�صلفية

الإخوان امل�صلمني، باعتبارها حركة اأ�صولية، وحازت الأو�صاف جميعها 

التي كانت تطلقها ال�صحافة الهولندية على جماعة الإخوان. فقد اأ�صبح 

)75(  »Court Blocks Constituent Assembly،« De Telegraaf، 10 April 2012، http://www.telegraaf.

nl/buitenland/11880747/Grondwet Egypte vertraagd .html.

)76( »Muslim Brotherhood Claims Victory،« www.nu.nl ، 24 May 2012، http://www.nu.nl/

buitenland/2818995/moslimbroederschap-claimt-overwinning.html.

)77( De Volkskrant، 30 July 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/

article/detail/282323630/07/2011//Baarden-zijn-dominant-bij-betoging-op-Tahrirplein.

dhtml.
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 ،
)79(

ال�صريعة« و»حرا�ص   ،
)78(

املتطرفني« »الأرثوذك�ص  هم  ال�صلفيون 

 .
)81(

  و»املت�صددين«
)80(

و»املتزمتني«

والإخوان،  ال�صلفيني  بني  مقارنة  فيها  جريت 
ُ
اأ واحدة  حالة  ويف 

. وبناء 
)82(

واعترب ال�صلفيني اأنهم »اأكرث راديكالية« من الإخوان امل�صلمني

على ذلك، بداأت �صحيفة »دي تلغراف« تعترب جماعة الإخوان جماعة 

حزب  باأنه  ت�صنيفه  يتم  الذي  ال�صلفي  النور  بحزب  قيا�ًصا  معتدلة 

. كما اأن املوقع الإخباري www.nu.nlk، والذي 
)83(

»اإ�صالمي متطرف«

الإخوان  بني  يفرق  بداأ  دقيق،  اإخباري  م�صدر  باأنه  تقليدًيا  يعترب  ل 

.
)84(

امل�صلمني »املحافظني« وحزب النور »الأ�صويل«

)78( »Muslim Fundamentalist Storm University in Tunisia،« NRC Handelsblad، 9 October 2012، 

http://www.nrc.nl/nieuws/201109/10//moslimfundamentalisten-bestormen-universiteit-in-

tunesie/.

)79( De Volkskrant 3 March 2012، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/

detail/321610203/03/2012//Parlement-Egypte-twist-over-invloed-islamisten-op-de-nieuwe-

grondwet.dhtml.

)80( De Volkskrant، 1 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/305994301/12/2011//Moslim-Broederschap-wil-in-Egypte-nieuwe-regering-

vormen.dhtml.

)81(  »The Brotherhood Has Come Up with Own Presidential Candidate After All،« NRC-

Handelsblad، 31 March 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201231/03//moslim-broederschap-

komt-toch-met-kandidaat-voor-presidentsverkiezingen/.

)82(  Gert van Langendonck، »Egyptians Go to Vote for First Free Presidential Elections after 

Fall of Mubarak،« NRC Next،  23 May 2012، http://www.nrc.nl/nieuws/201223/05//egypte-

naar-stembus-voor-eerste-president-sinds-mubarak/.

)83(  »Voorsprong Muslim Brotherhood Enormous،« De Telegraaf، 11 January 2012، http://

www.telegraaf.nl/buitenland/11285805/Voorsprong-Moslim-Broederschap-enorm.html.

)84( »No Majority Yet for Brotherhood،« www.nu.nl ، 21 January 2012، http://www.nu.nl/

buitenland/2720690/net-geen-meerderheid-broederschap-egypte.html .
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�صفة  الأحيان،  بع�ص  يف  ُيطلق،  كله  ذلك  من  الرغم  على 

 .
)85(

»الأ�صوليني« على كل من الإخوان وال�صلفيني، وهذا اأمر يثري الإرباك

هاندل�صيبالد«  �صي  اآر  »اإن  �صحيفة  حمررة  حتاول  ال�صدد  هذا  ويف 

 ،  )Carolien Roelants(رولنت�ص كارولني  الأو�صط،  ال�صرق  ل�صوؤون 

تف�صري هذا امل�صطلح باخت�صار يف اإحدى مقالتها. فهي ت�صف جميع 

احلركات الإ�صالمية بالأ�صولية، ولكنها تعترب حركة النه�صة التون�صية 

من وجهة نظر اأ�صولية »احلركة الأكرث تقدمية«. وت�صتند املحررة يف هذا 

التقييم اإىل معيار ما اإذا كانت احلركة تعتزم تطبيق ال�صريعة، وتعترب 

. غري اأن للمرء اأن يت�صاءل عن 
)86(

اأن النه�صة ل تعتزم فعل ذلك مطلًقا

ال�صتمرار يف ت�صنيف حزب النه�صة كحركة اأ�صولية، اإذا كان احلزب 

مل يعد يعتزم تطبيق ال�صريعة؟ وماذا يعني م�صطلح »الأ�صولية« عندما 

مفهوم  »الأ�صويل«  يحمل م�صطلح  اإذ  املعتدلة،  على اجلماعات  ُيطلق 

م�صطلح »الراديكايل« يف ال�صحف الليربالية.

حتاول معظم ال�صحف ت�صويه �صمعة ال�صلفية برتديد اأكرث الآراء 

املثرية للجدل وال�صخرية التي يتلّفظ بها اأفرادها. فمثالً، على العك�ص 

واحلريات  الأقليات  حقوق  حماية  يرون  ل  فال�صلفيون  الإخوان،  من 

النتخابات  يف  املر�صحات  الن�صاء  �صور  اأن  كما   .
)87(

اأولوية الفردية 

)85( »Police Intervenes during Attack Tunisian Fundamentalists on TV Station،« NRC 

Handelsblad،  9 October 2011، http://www.nrc.nl/nieuws/201109/10//politie-grijpt-in-bij-

aanval-tunesische-fundamentalisten-op-tv-station/.

)86( »The Year of the Arabic Spring. Part I: Tunisia،« NRC Handelsblad، 26 December 2011، 

http://www.nrc.nl/nieuws/201126/12//het-jaar-van-de-arabische-lente-tunesie/.

)87(  De Volkskrant 3 March 2012، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/
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�صورهن  عن  ال�صتعا�صة  ومتت  القوائم،  نهاية  يف  ُو�صعت  النيابية 

مثل  اأمور  على  الإ�صالمية  ال�صريعة  بفر�ص  اأنهم هددوا  كما  بالزهور. 

املالب�ص، والأفالم، والكحول، والأعمال امل�صرفية. ولكن لفرتة طويلة 

لأنها  مل�صر،  تهديًدا  ال�صلفيني  كرانت«  فولك�ص  »دي  �صحيفة  تعترب  مل 

تعتربهم بعيدين جًدا عن فكر الإخوان، ما يحول دون قيام حتالف بني 

.
)88(

اجلماعتني

يربط  الهولندية  ال�صحف  من  العديد  كان  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

لهجوم  كبرًيا  اهتماًما  ال�صحف  هذه  اأولت  فقد   .
)89(

بالعنف ال�صلفية 

ال�صلفيني على جامعة �صو�صة يف تون�ص، يف 8 ت�صرين الأول/ اأكتوبر 2011، 

ب�صبب رف�ص اجلامعة دخول الن�صاء املنقبات اإىل حرمها بدعوى اأنهن 

التون�صية  التلفزيون  حمطة  على  لهجومهم  وكذلك   ،
)90(

النتباه يلفنت 

.
)91(

التي بثت الفيلم » بر�صيبولي�ص«

detail/321610203/03/2012//Parlement-Egypte-twist-over-invloed-islamisten-op-de-nieuwe-

grondwet.dhtml.

)88( Remco Anderson، de Volkskrant، 5 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/

nl/2844/Archief/archief/article/detail/306417905/12/2011//Islamitisch-blok-in-Egypte-

nog-lang-niet-zeker.dhtml.

)89( De Volkskrant، 1 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/305994301/12/2011//Moslim-Broederschap-wil-in-Egypte-nieuwe-regering-

vormen.dhtml.

)90( »Muslim Fundamentalist Storm University in Tunisia،« NRC Handelsblad، 9 October 

2012،http://www.nrc.nl/nieuws/201109 /10 //moslimfundamentalisten-bestormen-

universiteit-in-tunesie/ .

)91( De Volkskrant، 31 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/

archief/article/detail/310024431/12/2011//Arabische-Lente.dhtml.
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مقاالت رأي ومقابالت

�صفحات  يف  امل�صلمني  الإخوان  حول  جتري  التي  املناق�صات  اإن 

العادية  املقالت  اأكرث �صراحة من  الهولندية، هي  ال�صحف  الراأي يف 

وتتكرر   ، تقريًبا  بال�صلبية  جميعها  تت�صم  الآراء  فهذه  تن�صرها.  التي 

كلي�صيهاتها اإىل ما ل نهاية. وجّل هذا اأمر متوقع. فالعديدون ل يرون 

اأن الإخوان حركة دميقراطية. فقد ذكر اأحد املعلقني اأن الت�صويت يف 

�صاحية غنية  من �صواحي  اأم�صرتدام يختلف متاًما عن الت�صويت يف 

م�صر. فما احلرية والدميقراطية يف نظر الإ�صالميني اإل و�صيلة »لإزالة 

.
)92(

اآخر احلواجز بني الدين والدولة«

يف  �صلبية  الأكرث  نعمة  نعوم  حالة  ال�صيا�صية  العاملة  ُتعترب  رمبا 

هذا املجال. فقد حّذرت بعد �صقوط مبارك من تويل جماعة الإخوان 

الإ�صالمية.  دولتهم  لإقامة  الفر�صة  منحهم  ومن  لل�صلطة،  امل�صلمني 

رود  ال�صريعة  ب�صوؤون  الهولندي  اخلبري  اأمثال  من  الباحثني،  وتعترب 

بيرتز )Ruud Peters( باأنهم »غري م�صوؤولني اأكادميًيا« لعدم اإدراكهم 

الأخطار التي ميثلها الإخوان امل�صلمون. وت�صري نعمة، على �صبيل املثال، 

اأكرث انتقاًدا جلماعة  اأجل عر�ص روؤية  اإىل حمرر هذه املقتطفات من 

الإخوان، حمذرة من ا�صرتاتيجية اجلماعة طويلة الأجل لل�صيطرة على 

)92( Willem Melching، “Democracy and Freedom mean Something Else in the Middle East than 

in Buitenveldert،” de Volkskrant، 25 October 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/

opinie/article/detail/298952425/10/2011//Vrijheid-en-democratie-betekenen-iets-anders-

in-het-Midden-Oosten-dan-in-Buitenveldert.dhtml .  
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يوؤيدون  فرن�صيني  خرباء  اأقوال  نظرها  وجهة  لتعزيز  وتقتب�ص  العامل. 

الإخوان  جماعة  باأن  تعتقد  اأنها  كما  لالإخوان.  املزدوجة  اللغة  نظرية 

امل�صلمني توؤيد »خطاًبا عنيًفا جًدا«، واأن »برناجمها يختلف عن ما تعلن 

اأنها تعتقد به حًقا«. فالإخوان، يف راأي نعمة، ل يعرتفون بامل�صاواة بني 

الرجل واملراأة، ول بحقوق الأقليات، كما اأنهم يرف�صون معاهدة ال�صالم 

مع اإ�صرائيل. وتعتقد العاملة الهولندية باأن اجلماعة ت�صم يف �صفوفها 

راديكاليني، ومعتدلني، وبراغماتيني، ولكنها ترى اأن الراديكاليني هم 

الذين ي�صيطرون على اجلماعة، يف اإ�صارة منها اإىل دعم حممد بديع 

اأنه من غري  الباحثني  بني  ال�صهرية  باملقولة  نعمة  وتنهي  ل�صيد قطب. 

.
)93(

املمكن يقيًنا معرفة ما اإذا كان الإخوان ذئًبا يف ثياب حمل

الربملانية   النتخابات  اإجراء  قبل  نعمة  كتبتها  يف مقالة لحقة، 

امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  فوز  فر�ص  بني  فيها  �صاوت  م�صر«،  »يف 

و�صائل  باأدوات  والنف�صاليني  والفا�صيني  العن�صريني،  فوز  وبني 

الإ�صالميني  بني  �صتكون  املناف�صة  اأن  وباعتبار  الدميقراطية.  ال�صلطة 

ذلك  ويرجع  الأف�صل.  امل�صلم  لختيار  �صتكون  اأنها  نعمة  ترى  فقط، 

غري  »دميقراطيني  بروز  اإىل  توؤدي  قد  الدميقراطية  اأن  راأيها  يف 

يهم  ل  نعمة  راأي  ففي  غزة«.  يف  حما�ص  مع  حدث  كما  ليرباليني«، 

دميقراطًيا  يكون  اأن  ينبغي  اإنه  بل  دميقراطًيا،  النظام  كان  اإن 

حقيقية  دميقراطية  ت�صمن  اأن  ميكن  فقط  احلالة  هذه  ويف  ليربالًيا. 

. Brothers Want Sharia Not Freedom،» de Volkskrant« ،93( هال نعوم نعمه(
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»يف  �صتطبق  الإخوان  جماعة  اأن  نعمة  وتعتقد  الفردية.  احلريات 

 83 منذ  لتحقيقها  جاهدة  ت�صعى  التي  ال�صيا�صة  ال�صلطة«  توليها  حال 

لأن  لل�صلطة،  الإخوان  بتويل  القبول  ب�صدة  تعار�ص  نعمة  اأن  كما  �صنة. 

.
)94(

الدميقراطية« املطالب  من  الأدنى  احلد  حتقق  »لن   اجلماعة 

لالإ�صالم  �صهرة  الأكرث  الناقدة  علي  هري�صي  اأيان  الهولندية  تعترب 

ال�صيا�صي، وحتى لالإ�صالم. وكانت قد علقت مراًرا على تطلعات الإخوان 

جماعة  باأنها  اجلماعة  تتهم  اأن  امل�صتغرب  من  فلي�ص  ولذا  امل�صلمني، 

للغاية يف »دمج نف�صها يف املجتمع«، يف  واأنها فّعالة  لل�صلطة،  متعط�صة 

املعتادة  التهامات  »الأحالم« وح�صب. وكّررت علي  بـ  تتاجر  اأنها  حني 

القائلة باأن الإخوان يتلقون الدعم من اململكة العربية ال�صعودية واأموال 

النفط، وباأنهم �صيطبقون ال�صريعة - من دون اأن ت�صرح ما الذي تعنيه 

بذلك. وعلى الرغم من اأنها ل ترى اأن جماعة الإخوان جديرة بالثقة، 

اإىل  لها  اإ�صارة  يف  )التقية(  لفظة  ا�صتخدم  من  اأول  كانت  اأنها  اإل 

الإخوان، علًما اأن هذه اللفظة ت�صتخدم فقط لل�صيعة، ول ت�صتخدم يف 

الإ�صارة اإىل امل�صلمني من اأهل ال�صنة. وبذلك فقد اأ�صافت علي م�صدر 

ال�صيا�صي.  الإ�صالم  بالأ�صا�ص عن ماهية  لفكرة م�صطربة  اآخر  اإرباك 

فهي تكرر ال�صعار الذي ترفعه جماعة الإخوان امل�صلمني باأن الت�صويت 

)94( هال نعوم نعمه،

Hala Naoum Nehmé، “What Will )Rosenthal Dutch foreign minister، RM( Do When the 

Muslim Brotherhood Wins?”، de Volkskrant، 13 October 2011، http://www.volkskrant.nl/

vk/nl/3184/opinie/article/detail/296622013/10/2011//Wat-doet-Rosenthal-als-de-Moslim-

Broederschap-de-verkiezingen-in-Egypte-wint.dhtml.
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.
)95(

لها اإمنا هو ت�صويت لالإ�صالم

 ،)Petra Stienen(لي�ص اجلميع �صد الإخوان امل�صلمني. فبيرتا �صتاينن

وهي دبلوما�صية هولندية �صابقة، من املروجني لفكرة اأن يرتك العرب 

. ولكن 
)96(

لي�صقوا طريقهم وحدهم، واأن يتاح لهم اختيار من يريدون

غالًبا ما يتم ت�صويرها باأنها امراأة �صاذجة. واأما املقالة الإيجابية الوحيدة 

الأخرى، من منطلق اأنه يجب منح الفر�صة لالإخوان امل�صلمني، فقد كتبها 

.)Bertus Hendriks(
)97(

 كاتب هذا املقال وزميله بريتو�ص هندريك�ص

قد يبدو اأن الإ�صالم ال�صيا�صي هو ال�صاأن الوحيد الذي ُيناق�ص يف الربيع 

للراأي  ا�صتطالعات  اأظهرت  فقد  كذلك.  لي�ص  الأمر  ولكن  العربي. 

وارتفاع  الالجئني،  ازدياد عدد  ا من  اأي�صً يخ�صون  اإمنا  الهولنديني  اأن 

الراأي  اأن  للراأي  اآخر  ا�صتطالع  اأظهر  كما  والإرهاب.  النفط،  اأ�صعار 

العام الهولندي حت�ّصن حيال التون�صيني وامل�صريني، ولكن �صورة ال�صرق 

.
)98(

الأو�صط ككل مل تتح�صن

)95( اإيان هري�صي علي،

Yes to Islam ، No to Sharia،” de Volkskrant، 7 February 2011،http://www.volkskrant.nl/vk/

nl/3184/opinie/article/detail/244811707/02/2011//Ja-tegen-islam-nee-tegen-sharia.dhtml.

)96(  De Volkskrant، 19 februari 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/

article/detail/183633219/02/2011//Veel-Egyptenaren-zijn-net-zoals-ik.dhtml.

)97( Bertus Hendriks and Roel Meijer، “Utopische Broeders zijn realisten geworden،« de 

Volkskrant،  18 februari 2011، http://www.clingendael.nl/publications/?id=8327.

)98(  جاين غرون، 

Gegrepen’ door de Arabische lente،” de Volkskrant، 16 April 2011، http://www.volkskrant.nl/

vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/187605616/04/2011//Gegrepen-door-Arabische-

lente.dhtml.
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الخاتمة

الإخوان  جماعة  جتاه  املواقف  باأن  اأو�صح  اأن  حاولت  لقد 

امل�صلمني، اأو الإ�صالم ال�صيا�صي، مرتبطة ارتباًطا وثيًقا، اأولً وقبل كل 

�صيء، بال�صوؤون املحلية الهولندية، مثل العلمانية والتحرر من الكني�صة؛ 

وبالنفور من املزج بني ال�صيا�صة والدين، وهجرة امل�صلمني اإىل هولندا 

يف وقت كان فيه الدين يرتاجع يف هولندا، فيما كان الإ�صالم ال�صيا�صي 

ا  وخ�صو�صً بالإ�صالم،  الب�صيط  وباجلهل  الأو�صط؛  ال�صرق  يف  يربز 

وا�صتخدامها  ال�صعبوية  الأحزاب  بربوز  واأخرًيا،  ال�صيا�صي«؛  »الإ�صالم 

الفعل  رد  يكن  مل  ولذلك  الذاتية.  لأغرا�صها  ال�صيا�صي  الإ�صالم 

الهولندي جتاه الإ�صالم ال�صيا�صي ب�صبب الإخوان امل�صلمني الذي مل يكن 

لهم وجود يذكر يف هولندا، على الرغم من »الذعر« ق�صري الأمد الذي 

املتطرفني«،  اأنهما يف »قب�صة  افرتُ�ص  اللذين  امل�صجدين  اأثارته ق�صية 

ولي�ص ب�صبب النزعات طويلة الأمد يف املجتمع الهولندي.

ال�صيا�صي  والإ�صالم  الإ�صالم  من  كل  لفت  اأن  النتيجة  كانت 

اليمني  اأن  ذلك  يف  الرئي�صي  ال�صبب  ويكمن  متزايد.  ب�صكل  النتباه 

ال�صيا�صي مل يكن قادًرا على حتليل و�صع املهاجرين ب�صكل منف�صل عن 

الإ�صالم، بل وعزا حالتهم التي يرثى لها لعوامل دينية، ولي�ص لعوامل 

اقت�صادية واجتماعية. وقد اأدى هذا كله اإىل حلقة مفرغة من التطرف 

يف كال اجلانبني، بتبني كل منهما موقًفا اأكرث تطرًفا، ما اأدى اإىل ظهور 

واإىل  فيلدرز،  خريت  �صعبوية  واإىل  »الفنية«،  غوخ  فان  ثيو  »اإهانات« 
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حدوث اهتمام متزايد بالإ�صالم، واإىل جمموعة »هوف�صتاد« يف اجلانب 

الآخر يف نهاية املطاف.

يف  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  حتليل  يعك�ص  الفرتة،  هذه  يف 

ال�صحف الهولندية هذه الأزمة. وقد كان التحليل متحّيًزا ب�صدة واعتمد 

الإخوان  تو�صف جماعة  كانت  فقد  الذعر.  بث  وعلى  الإ�صاعات،  على 

تنوي  متطرفة«  و«اأرثوذك�صية  و«راديكالية«،  »اأ�صولية«،  باأنها  دوًما 

باإجراء  اأبعد  املقالت  ذهبت  ما  ونادًرا  اإلخ.  العامل...  على  ال�صيطرة 

حتاليل متعمقة للجماعة. ومل تقم اأي من املقالت التي مّرت بي حديًثا 

باإجراء اأي حتليل جاد لالإخوان، على الرغم من اأن اجلماعة حت�صنت 

ا بعد الربيع العربي. ب�صكل كبري، خ�صو�صً

لقد حدث الربيع العربي يف الوقت الذي اأدرك فيه الهولنديون 

اأن الإرهاب الإ�صالمي �صاأن معزول وحمدود، ويف الوقت الذي بدا فيه 

اأن اأهمية الإ�صالم كق�صية قد بداأ يرتاجع يف النقا�ص العام.

الإ�صالم  اأن  اأثبت  اأنه  العربي فهو  للربيع  الإيجابية  النتيجة  اأما 

ميكن  الهولنديني  واأن  الحتجاجات،  يف  الإطالق  على  ق�صية  يكن  مل 

التغطية  اأن يتماهوا مع ما كان يحدث. ف�صالً عن ذلك فقد حت�ّصنت 

والت�صميات  النعوت  اأن  كما  امل�صلمني.  الإخوان  جلماعة  الإعالمية 
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اإىل  واإ�صافة  اأعمق.  بتحليل  الأحداث  تناول  وبداأ  تراجعت،  امل�صرة 

خمتلف  بني  التمييز  على  القدرة  ال�صحف  بع�ص  لدى  اأ�صبح  ذلك، 

التيارات داخل اجلماعة ذاتها. وبداأ نوع من الوعي ينمو باأن اجلماعة 

اإمنا هي حركة �صيا�صية يف املقام الأول. وعلى الرغم من الفهم املتزايد 

بربط  يتعلق  ما  يف  ا  خ�صو�صً ُترتكب،  اأخطاء  ثمة  اأن  اإل  للحركة، 

 خمتلف احلركات    »الإ�صالمية« باأ�صخا�ص يت�صمون بالعنف والتطرف.

�صيئة  بال�صلفية  املح�ّصنة  الإخوان  �صورة  ربط  يتم  اأنه  ا  اأي�صً يبدو 

باعتبارها  الإخوان  مكان  ال�صلفية  احلركة  احتلت  فقد  ال�صمعة. 

ماهية  دائًما  ال�صحف  تدرك  ل  اأي�صا،  هنا  ولكن  الديني.  »البعبع« 

يف  عبدة  حممد  ب�صلفية  ربطها  يتم  الأحيان  بع�ص  ففي  ال�صلفية. 

.
)99(

ذلك بعد  متطرفة«  »اأ�صبحت  والتي  ع�صر،  التا�صع   القرن 

يبقى اأن نرى اإىل اأي مدى �صي�صتمر هذا الو�صع يف امل�صتقبل. ففي هذه 

اللحظة يبدو اأن معظم ال�صحف توؤيد الإخوان بعد فوزهم يف النتخابات 

تويل  امل�صروع  حقهم  فمن  وبالتايل  الرئا�صية،  النتخابات  ويف  العامة 

اآر �صي هاندل�صيبالد«  »اإن  اأن �صحيفة  الرغم من  ولكن على  ال�صلطة. 

توؤيد  اأن  لل�صحيفة  اأنه ل ميكن  اإل  الإخوان،  لي�صت متحم�صة جلماعة 

. ولكن قد يتغري هذا كله اإذا ما �صعى الإخوان 
)100(

اجلي�ص ب�صكل علني

وزير  فعل  رد  فاإن  ذلك،  فعلوا  لو  حتى  ولكن  ال�صريعة.  تطبيق  اإىل 

)99( De Volkskrant، 1 December 2011، http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/

article/detail/305994301/12/2011//Moslim-Broederschap-wil-in-Egypte-nieuwe-regering-

vormen.dhtml.

)100( انظر على �صبيل املثال تعليق ال�صحيفة بعنوان

The ‘Counter-coup’ of Morsi، NRC Handelsblad 9 July 2012، p. 2.
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اإلخوان المسلمون في 
ألمانيا - الوجود والتحرك

غيدو شتاينبرغ)   (
Guido Steinberg

من  امل�سلمني  الإخوان  جتاه  اأملانيا  �سيا�سة  تألفت 
لي، ومن ُبعد �سيا�سة خارجية منذ اأن و�سل الإخوان  ُبعد محِ

الأوائل اإىل اأملانيا خالل خم�سينيات القرن الع�سرين. وعلى 

ّناع القرار يف اأملانيا راأوا اأّي �سلة  الرغم من اأنه ل يبدو اأن �سُ

واخلارجية  الداخلية  ال�سيا�ستني  ال  كحِ اإنَّ  اإذ  املجالني،  بني 

ات�سمت برف�ض الإخوان حتى وقت قريب. 

)  ( خبري اأملاين واأكادميي متخ�ص�ص يف درا�صة احلركات الإ�صالمية.



226

اإلخوان المسلمون في ألمانيا - الوجود والتحرك

بالإخوان،  املرتبطة  املنظمات  حظيت  الداخلية،  ال�صيا�صة  يف 

على م�ص�ص، بدور ر�صمي لأول مرة يف العام 2006. واأما يف ال�صيا�صة 

بعد  فقط  حمتمل  ك�صريك  بالإخوان  العرتاف  مت  فقد  اخلارجية، 

النتفا�صات العربية يف عام 2011. وقد اأّدى متكني الإ�صالميني الالحق 

اإىل ر�صوخ الفكرة لدى برلني اأنه ل ميكن جتاهل احلركة اأكرث من ذلك. 

مراحل  بثالث  امل�صلمني  الإخوان  جتاه  الأملانية  ال�صيا�صة  مّرت 

 .1979 العام  وحتى  اخلم�صينيات  اأواخر  من  ا�صتمرت  الأوىل  متميزة. 

واأهمية  للظاهرة  كبري  فهم  بعدم  املرحلة  هذه  يف  العالقات  وت�صّكلت 

امل�صلمني  الإخوان  جماعة  وظهور  عام  ب�صكل  ال�صيا�صي  الإ�صالم  بروز 

ب�صورة خا�صة. واقت�صر الهتمام والت�صال بالإخوان ب�صكل كبري على 

اأجهزة ال�صتخبارات. ولكن بعد الثورة الإ�صالمية يف اإيران العام 1979 

وحتى 2010، حظي الإ�صالم ال�صيا�صي والإخوان امل�صلمون باهتمام اأكرب 

ّناع  من قبل احلكومة الأملانية، على الرغم من عدم اإدراك كثري من �صُ

القرار اأهمية اأي منهما. فقد كان الإ�صالم ال�صيا�صي يعترب حركة رجعية 

لن متار�ص اأي دور رئي�صي يف م�صتقبل العاملني العربي والإ�صالمي. ومع 

الإ�صالمية. ونتيجة  للتطلعات  رف�صا  هذا  الفهم  �صوء  يرِفد  مل  ذلك، 

الأملانية هي  ال�صتخبارات  اأجهزة  بقيت   ،1979 عام  بعد  وحتى  ذلك، 

التي تتوىل الهتمام بالت�صالت القليلة مع جماعة الإخوان. 

على الرغم من ذلك، ميكن تق�صيم املرحلة الثانية من الرف�ص 

ووا�صنطن،  نيويورك  يف   2001 عام  هجمات  اأن  ذلك  مرحلتني،  اإىل 
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دفعت ال�صلطات الأمنية الأملانية اإىل اإلقاء نظرة فاح�صة على جماعة 

الإخوان، متاًما كما فعلت مع املنظمات الإ�صالمية الأخرى.

يف موازاة ذلك، قررت وزارة اخلارجية الأملانية توكيل ق�صم اأن�صئ 

الن�صطاء  بجميع  بالت�صال  القيام  الثقافية  ال�صوؤون  حديًثا يف مديرية 

من كل الألوان يف جميع اأنحاء العامل كافة، مبا يف ذلك جماعة الإخوان 

امل�صلمني. ومع ذلك، فقد ظلت ال�صيا�صة الر�صمية ترف�ص اإجراء جميع 

اأنواع الت�صالت مع اجلماعة. وبدًل من ذلك، زادت احلكومة الأملانية 

حت�صني  اأجل  من  العربي  العامل  يف  ال�صتبدادية  لالأنظمة  دعمها  من 

قدراتها يف مكافحة الإرهاب.

نتيجة ذلك، كان على احلكومة الأملانية، يف العام 2011، اإعادة 

�صياغة �صيا�صة جديدة متاًما يف ما يتعلق بالإ�صالميني، بعد اأن اأ�صبح 

من الوا�صح اأنهم �صيمار�صون دوًرا رئي�صًيا يف حتول الّدول املزعوم يف 

العامل العربي، وخ�صو�صا يف تون�ص وم�صر. وهذه املرحلة الثالثة متثلت 

بحوار حذر، كان ردة فعل اأملانية براغماتية حلقائق جديدة، ما جعلها 

التي  ال�صيا�صية  بالأدوار  وتقبل  ال�صابقة،  رف�صها  �صيا�صات  عن  تتخلى 

اأو على و�صك ممار�صتها. ويعك�ص هذا املوقف  ميار�صها الإخوان الآن، 

الأملانية  لل�صيا�صات  املحتاطة  الطبيعة  عام  ب�صكل  الفعل  بردة  املتمثل 

حيال ال�صرق الأو�صط، وانعدام الأهمية الن�صبي لعالقات البلدان التي 

لل�صيا�صة  بالن�صبة  اإفريقيا  �صمال  يف  الرئي�صية  الإخوان  مواطن  هي 

اخلارجية الأملانية.
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العلمي  املجل�ص  تقرير  ن�صر  فيه  الذي مت  الوقت  اخلارجية بن بوت يف 

لل�صيا�صات احلكومية، والذي تلّخ�ص يف رف�ص القيام باأي ات�صالت مع 

رِئ�ص  ما  فاإذا  املا�صي.  اأمًرا من  اأ�صبح  قد  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة 

الإخوان احلكومة، فلي�ص مبقدور احلكومة الهولندية مقاطعة الإخوان، 

ما �صيوؤدي يف حد ذاته اإىل مزيد من الدرا�صة للجماعة. كما ل ميكن 

للحكومة رف�ص التعامل مع حكومة منتخبة �صرعًيا.

 اإلخوان المسلمون في ألمانيا 

الأملانية  الأرا�صي  وعلى  والإخوان  اأملانيا  بني  العالقة  تاريخ  بداأ 

نادرا  وبالكاد  اأواخر اخلم�صينيات.  البالد يف  ْت وجودها يف  بَنَ عندما 

ما لحظت الطبقة ال�صيا�صية الأملانية واجلمهور الأملاين هذه العملية. 

غري اأنها كانت يف غاية الأهمية لتطّور الإخوان يف اأوروبا الغربية .ففي 

امل�صري  توىّل  عندما  اأملانيا  يف  قدم  مبوطئ  املنظمة  حظيت  البداية 

1995(-)1926، وهو اأحد املقربني من موؤ�ص�ص جماعة  �صعيد رم�صان 

الإخوان امل�صلمني، ح�صن البّنا )1906-1949(، و�صهره الذي كان يتخذ 

يف  م�صجد  بناء  العلني  هدفها  كان  جلنة  زعامة  له،  مقًرا  جنيف  من 

ميونيخ، يف جنوب اأملانيا، وذلك يف العام 1961. 

 رمضان وظهور »اإلخوان« في ألمانيا

حكومة  حملة  بعد  م�صر  مغادرة  اإىل  رم�صان  �صعيد  ا�صطر 

من  وو�صع   .1954 العام  يف  امل�صلمني  الإخوان  على  الأحرار  ال�صباط 

�ُص�ص بروز �صبكة الإخوان امل�صلمني يف اأوروبا. واأ�صبحت 
ُ
منفاه يف جنيف اأ

ميونيخ مركًزا اأّولًيا لهذه اجلهود. كانت اأملانيا الغربية قد اأ�صبحت يف 

العرب  الطالب  يق�صده  بلًدا  الع�صرين  القرن  و�صتينيات  خم�صينيات 

نف�صه  رم�صان  در�ص  وقد  جامعاتها.  يف  والهند�صة  الطب  لدرا�صة 

القانون يف جامعة كولونيا وحاز درجة الدكتوراه يف عام 1959 باأطروحة 
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. وقام برفقة جمموعة من الطالب العرب 
)1(

حول ال�صريعة الإ�صالمية

.
)2(

املوؤيدين بتويل م�صروع �صابق لبناء م�صجد يف ميونيخ

باملركز  ا  اأي�صً ي�صمى  )الذي  امل�صجد  اأ�صبح  ال�صتينيات  يف 

ويف  اأملانيا  يف  امل�صلمني  لالإخوان  الأول  املقر  ميونيخ(  يف  الإ�صالمي 

، وذلك بزعامة ال�صوري - الإيطايل غالب همت )من مواليد 
)3(

اأوروبا

الأعمال  رجل  مع  وبالتعاون  الثقاة،  رم�صان  معاوين  من  وهو   ،)1939

امل�صري يو�صف ندا. وخالل تروؤ�ص ِهّمت للم�صجد، تطّورت جلنة بناء 

امل�صجد اإىل نواة �صبكة من املراكز وامل�صاجد واجلمعيات يف جميع املدن 

الهيكلية  على هذه  اأطلق   ،1982 العام  ويف  الغربية.  الأملانية  الرئي�صية 

الإخوان  جلماعة  الرئي�صي  املمثل  اأملانيا  يف  الإ�صالمية  اجلمعية  ا�صم 

اأ�صبح  ورمبا   .
)4(

البالد يف  هياكلها  منو  عك�ص  الذي  الأمر  اأملانيا،  يف 

عامي  بني  و�صوًحا  اأكرث  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  اإىل  امل�صجد  انتماء 

1984 و1987، عندما اأقام الأخ امل�صري البارز واملر�صد العام امل�صتقبلي 

لالإخوان، مهدي عاكف )من مواليد 1928( يف ميونيخ، و�صغل من�صب 

)1( ُن�صرت طبعة الن�ص الإجنليزي الأوىل عام 1961.

 Said Ramadan: Islamic Law. Its Scope and Equity، London: Macmillan 1961.

 ُن�صرت الفكرة يف العديد من الطبعات واللغات.

)2( حول هذه الأحداث بالتف�صيل، انظر: 

Johnson، Ian : A Mosque in Munich Nazis، the CIA، and the rise of the Muslim Brotherhood in 

the West، Boston/Mass.: Mariner Books، 2011، passim and pp. 122 -123، 128، 134.

)3( امل�صدر نف�صه، �ص157 و190.

)4( امل�صدر نف�صه، �ص197.
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.
)5(

اإمام امل�صجد

كان  ميونيخ،  يف  امل�صريني  امل�صلمني  الإخوان  اإىل  بالإ�صافة 

الإخوان امل�صلمون ال�صوريون ممثلني بقوة يف اآخن القريبة من احلدود 

الإخوان  جماعة  زعماء  اأهم  وهو  العطار،  ع�صام  بقيادة  البلجيكية 

�صرف يف  كان ع�صو  العطار  اأن  من  الرغم  وعلى  �صوريا.  امل�صلمني يف 

عن  م�صتقلني  ظال  الإخوان  اجلماعة  فرعْي  اأن  اإّل  ميونيخ.  م�صجد 

ا للغاية ملنظمته، لأن قمع اأن�صطة الإخوان  بع�صهما. وكان كل منهما ُمهمًًّ

امل�صلمني يف كل من م�صر و�صوريا اأجرب قادة مثل عاكف والعطار على 

الهيكليات  تطوير  املدنية يف  احلريات  من  ا�صتفادوا  ال�صتقرار، حيث 

الدولية جلماعة الإخوان امل�صلمني. 

الهيكليات المصرية والسورية في ألمانيا

يف  هيكليات  بناء  بالإخوان  الأملانية  احلكومة  لمبالة  اأتاحت 

جميع اأنحاء اأملانيا، والتي كانت مق�ّصمة بني الإخوان امل�صريني ومقرهم 

يف ميونيخ، وبني جماعة الإخوان ال�صورية، ومقرها يف اآخن. وكانت هذه 

اأن  حني  يف  منف�صلة.  كيانات  بقيت  ولكنها  ب�صدة،  تتعاون  الهيكليات 

الإخوان امل�صلمني امل�صريني اكت�صبوا اأهمية، فقد قلل الإخوان ال�صوريون 

من ظهورهم العلني يف ال�صنوات الأخرية. 

)5( امل�صدر نف�صه، �ص194. اأ�صبح عاكف املر�صد العام بني 2004 و2010. 
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اجلمعية  على  التنظيمية  جهودهم  امل�صريون  الإخوان  رّكز 

جلمعيات  مظلة  منظمة  عن  عبارة  كانت  والتي  اأملانيا،  يف  الإ�صالمية 

امل�صاجد العربية يف اأملانيا. وبقي مقرها يف املركز الإ�صالمي يف ميونيخ، 

فرانكفورت  يف  اأخرى  اإ�صالمية  مراكز  على  ت�صيطر  كانت  ولكنها 

ومون�صرت،  وكولونيا،  و�صتوتغارت،  ونورمبريغ،  وماربورغ،  )رئي�صي(، 

وبراون�صفايغ، وعلى الأرجح  يف مدن اأخرى. وعلى الرغم من اأن م�صادر 

اأمنية اأملانية تتحدث فقط عن نحو 1300 ع�صو للتنظيم، اإل اأنها كانت 

اأكرث تاأثرًيا بني امل�صلمني الأملان مما يوحي به هذا العدد. وتعترب اإحدى 

املوؤ�صرات على ذلك الجتماع ال�صنوي للجمعية الإ�صالمية، حيث ي�صل 

.
)6(

عدد امل�صاركني اإىل ب�صعة اآلف من ال�صباب امل�صلمني

اجلمعيات  من  عدد  على  الإ�صالمية  اجلمعية  ت�صيطر  كما   

التابعة، والتي يبدو اأن اأكرثها نفوًذا املركز الإ�صالمي يف كولن، وجمعية 

تاأ�ص�ص  قد  كولونيا  الإ�صالمي يف  املركز  وكان  الأملان.  امل�صلمني  الطلبة 

يف العام 1978 وكان على �صلة وثيقة بالحتاد الإ�صالمي الرتكي الروؤية 

يج�صد  وكان  ا.  اأي�صً له  مقًرا  كولونيا  مدينة  من  يتخذ  والذي  الدينية، 

هذه الت�صالت امل�صري - الأملاين اإبراهيم الزيات )من مواليد عام 

بو�صفه  نف�صه  وفر�ص   ،1997 العام  منذ  املركز  َتَراأ�ص  والذي   ،)1968

)6( حول املوؤمتر يف عام 2007 انظر

Bundesministerium des Innern: Verfassungsschutzbericht 2007، Berlin 2008، p. 214.

 ميكن تنزيل تقارير ال�صتخبارات الأملانية املحلية )مكتب حماية الد�صتور( من:

http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/verfassungsschutzbericht/.
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. وا�صُتهر الزيات بكونه ع�صًوا قيادًيا 
)7(

ممثل الإخوان الأبرز يف اأملانيا

الطلبة  جمعية  اأبرزها  الإ�صالمية،  ال�صبابية  املنظمات  من  العديد  يف 

الطلبة  جمعيات  من  العديد  ت�صم  منظمة  وهي  الأملان،  يف  امل�صلمني 

امل�صلمني يف اجلامعات الأملانية. وقد تاأ�ص�صت يف عام 1964 يف ميونيخ، 

وكانت على ارتباط وثيق باملركز الإ�صالمي هناك. ولكنها تتخذ اليوم 

من مدينة كولونيا مقًرا لها. 

يعترب املركز الإ�صالمي يف »اآخن« مقر جماعة الإخوان امل�صلمني 

ال�صوريني يف اأملانيا، وكان الطالب العرب الذين يدر�صون يف اجلامعة 

التقنية املعروفة يف اآخن قد بدوؤوا يف ال�صتينيات ببناء م�صجد بالل. ويف 

العام 1978، تاأ�ص�ص املركز الإ�صالمي يف اآخن باعتباره الهيئة امل�صوؤولة 

عن جمعية امل�صجد. وكان رئي�صه ع�صام العطار )من مواليد 1927(، 

الزعيم ال�صابق لالإخوان امل�صلمني يف �صوريا، وكان قد ترك وطنه الأم 

ال�صبعينيات  يف  اآخن  يف  الإ�صالمي  املركز  واأ�صبح  اخلم�صينيات.  يف 

والثمانينيات مقر جماعة الإخوان امل�صلمني ال�صوريني يف اأوروبا. ومنذ 

ال�صوري  الرئي�ص  الإخوان مترًدا �صد نظام  ال�صبعينيات قادت جماعة 

الراحل حافظ الأ�صد )1930-2000( والتي بلغت ذروتها بن�صوب حرب 

اأهلية ما بني 1979 و1982. 

مترد  قيادة  مركز  اأ�صبح  املركز  اأن  الكّتاب  من  العديد  اعترب 

)7( حول الإ�صالميني الأتراك بالتف�صيل انظر:

 Guido Steinberg:»Germany«، in: Barry Rubin )ed.(: Guide to Islamist Movements، Armonk 

NY/London: M.E. Sharpe 2010، 2 Vols.، Vol. 2، pp. 459 -468.
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. وراأت حكومة 
)8(

الإ�صالميني ال�صوريني �صد نظام الأ�صد يف ذلك الوقت

ا�صتهدفوا  الذين  ال�صريني  عمالءها  فاأر�صلت  نف�صه،  الراأي  دم�صق 

الإخوان امل�صلمني ال�صوريني يف اأملانيا. ويف هجومهم الأكرث �صهرة، قتلوا 

بعد  ولكن   .
)9(1981 اآذار/ مار�ص  اآخن يف  العطار يف منزله يف  زوجة 

اأن اأخمد اجلي�ص ال�صوري انتفا�صة يف مدينة حماة يف ربيع عام 1982، 

اآخن  التمرد زخمه، وفقد مركز الإخوان امل�صلمني يف  �صرعان ما فقد 

فرن�صا  وا�صل عالقاته يف  العطار  اأن  ال�صابقة. غري  اأهميته  ا من  بع�صً

. وعلى 
)10(

وبلجيكا وَبِقى �صخ�صية حمرتمة للغاية يف الأو�صاط الإ�صالمية

الرغم من اأنه فقد اأهميته ال�صيا�صية يف وقت مبكر من الثمانينيات، اإل 

اأنه بقي زعيًما رمًزا جلماعة الإخوان امل�صلمني يف �صوريا يف عامي 2011 

.
و2012)11(

مبركز  وثيقة  عالقات  على  اآخن  يف  الإ�صالمي  املركز  حافظ 

بزمالئهم  وثيقة  �صلة  على  ال�صوريون  الإخوان  كان  كما  ميونيخ، 

امل�صريني يف �صوي�صرا. وكذلك فاإن امل�صريني وال�صوريني يتعاونون يف 

)8( كارل بين�صوانغر:

 »Fundamentalisten-Filz – Getrennt marschieren، vereint schlagen?»، in: Bahman Nirumand 

)ed.(: Im Namen Allahs. Islamische Gruppen und der Fundamentalismus in der Bundesrepublik 

Deutschland، Köln: Dreisam 1990، pp. 129143(  148-(.

)9( امل�صدر نف�صه، �ص132-129. 

)10( وفًقا لربيجيت ماريت�صال كان م�صجد الدعوة يف باري�ص، وم�صجد اخلليل يف بروك�صل تابعني للعطار والإخوان 

ال�صوريني. بريجيت ماريت�صال: 

The Muslim Brothers in Europe. Leiden: Brill، 2008، p. 62.

املنفيون  املثال،  �صبيل  على  انظر  فياإ�صطنبول.  ال�صورية  املعار�صة  موؤمترات  من  العديد  يف  العطار  �صارك   )11(

ال�صوريون يدعون اجلي�ص لالنحياز مع ال�صعب. رويرتز 2011/7/13.



234

اإلخوان المسلمون في ألمانيا - الوجود والتحرك

 .
)12(

املجل�ص املركزي للم�صلمني يف اأملانيا

ال�صوري  الأملاين-  احلايل،  رئي�صه  املجل�ص  نقاد  بع�ص  ويعترب 

اأمين مزيك )مواليد 1969(، اأنه املمثل الأكرث اأهمية للفرع ال�صوري يف 

املجل�ص املركزي. ومع ذلك، ي�صّر ال�صوريون واملركز الإ�صالمي يف اآخن 

على ا�صتقاللهم عن الفرع امل�صري الأكرث قوة. 

ردود فعل الحكومة

وجود  الأو�صط اعتربت  ال�صرق  حكومات  اأن  من  الرغم  على 

الإخوان على الأرا�صي الأملانية دعًما �صمنًيا من جانب احلكومة الأملانية، 

اإل اأن الأخرية  يبدو اأنها مل تهتم بوجود الإخوان امل�صلمني يف البالد )ول 

باأهمية الإخوان يف ال�صرق الأو�صط( حتى اأوائل الثمانينيات. ويبدو اأن 

ال�صبب الرئي�صي هو الفتقار لفهم اأهمية اجلماعات الإ�صالمية ب�صكل 

عام. وكما يقول دبلوما�صي خم�صرم تتبع �صيا�صة اأملانيا جُتاه الإخوان 

امل�صلمني من اأوائل الثمانينيات:

»كان هناك وجهة نظر �صائدة اأّن ال�صراعات بني الإخوان امل�صلمني 

وحكوماتهم ل َتُهّم اأملانيا، واأنها كانت عبارة عن »م�صاجرات داخلية«. ومل 

يدرك �صانعو القرار يف بالدنا اأهمية احلركة الإ�صالمية لأّن الدين كان 

)12( كان املجل�ص الإ�صالمي يف اآخن، حتى عام 1981، ع�صًوا يف اجلمعية الإ�صالمية الأملانية. 

Grundmann، Johannes. Islamische Internationalisten. Wiesbaden: Reichert Verlag. 2005، p. 

59.
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يعترب على نطاق وا�صع عامل تخلف رئي�صي، واأن الإ�صالميني رجعيون، يف 

 .
)13(

 حني كانت الدكتاتوريات يف ال�صرق الأو�صط تعترب عنا�صر حتديث«

الأو�صط،  وال�صرق  اأملانيا  الإ�صالميني يف  باأن�صطة  اهتمام  ثمة  كان  اإذا 

فهو اهتمام تطور من منظور احلرب الباردة. فيبدو اأّن ال�صتخبارات 

قيمة  ذوي  يكونوا  اأن  ميكن  اأملانيا  يف  الإخوان  بع�ص  اأّن  راأت  الأملانية 

يقول  وكما  �صوريا.  الو�صع يف  معلومات عن  على  للح�صول  �صعيهم  يف 

دبلوما�صي ذو خربة طويلة يف العالقات ال�صورية الأملانية: »يف �صوريا، 

الكتلة  خارج  من  ال�صرقية  الكتلة  ر�صد  وحلفائهم  الأملان  باإمكان  كان 

مراقبة  )ال�صتخباراتية(  اأجهزتنا  باإمكان  كان  فهناك  ال�صرقية. 

اأحدث اأنظمة الأ�صلحة ال�صوفيتية وهي تعمل. ولهذا ال�صبب اأ�صبح لدى 

مثل  ال�صوريني  باملعار�صني  ذلك  ونتيجة  ب�صوريا،  اهتمام  ا�صتخباراتنا 

 .
)14(

الإخوان امل�صلمني على اأرا�صينا«

انعك�ص التفكري الر�صمي الأملاين ب�صبب هيمنة ال�صراع بني ال�صرق 

والغرب على جماعة الإخوان امل�صلمني يف موقف مماثل من زمالئهم 

الأمريكيني يف اأواخر اخلم�صينيات واأوائل ال�صتينيات يف ميونيخ. وكما 

تلقى  الأرجح  فعلى   ،  )Ian Johnson( اإيان جون�صون ال�صحايف  اأثبت 

التي  لن�صاطاته  املركزية  ال�صتخبارات  وكالة  دْعًما من  �صعيد رم�صان 

اأّدت اإىل �صيطرة الإخوان امل�صلمني على م�صجد ميونيخ يف عام 1961. 

)13( مقابلة للموؤلف مع الدبلوما�صي الأملاين، برلني، 2012/6/4.

)14( مقابلة للموؤلف مع الدبلوما�صي الأملاين، برلني، 2012/6/4.
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واأتباعه  لل�صيوعية  املناه�ص  رم�صان  مع  تعاونهم  الأمريكيون  واعترب 

مل  ذلك،  ومع   .
)15(

الثالث العامل  يف  ال�صوفيتي  النفوذ  ملواجهة  و�صيلة 

العامل  مل�صتقبل  الإ�صالمية  احلركة  اأهمية  نف�صه،  الوقت  يف  يدركوا 

اأهمية رم�صان مع ما ترتب على ذلك،  قّللوا من  اأنهم  العربي، بحيث 

لدرجة اأنهم فقدوا �صيطرتهم على اأن�صطته.

ل يوجد اأي دليل على اأن احلكومة الأملانية قبلت بوجود الإ�صالميني 

العرب يف البالد؛ لأنها كانت ترغب يف ممار�صة ال�صغوط على بلدانهم 

الأ�صلية. وعلى كل حال، رمبا كانت اأجهزة ال�صتخبارات مهتمة ببع�ص 

ال�صخ�صيات ب�صكل فردي كانوا يريدون ا�صتخدامها كم�صادر للح�صول 

على معلومات حول الو�صع يف بلدانهم الأ�صلية. 

ا عن ذلك، ت�صرفت ال�صلطات الأملانية ب�صكل غري مت�صق  وعو�صً

اإىل حد ما: اأ�صرفت عن كثب على م�صجد ميونيخ يف ال�صنوات الأوىل، 

ولكنها فقدت اهتمامها به يف ما بعد. وعلى الّرغم من اأن ال�صلطات كان 

لديها معرفة �صطحية بوجود جماعة الإخوان امل�صلمني يف البالد منذ 

ال�صتينيات، اإل اأنها - كما يبدو -  مل توِل اهتماًما للمنظمة وات�صالتها 

العابرة لالأوطان. ومل يتغري هذا احلال اإل يف عام 2001، وذلك ب�صبب 

التدقيق املتزايد للفاعلني الإ�صالميني وعالقاتهم الغابرة بالأوطان. 

جماعة  على  ال�صابق  يف  عمل  داخلي  ا�صتخبارات  �صابط  يروي 

 .A Mosque in Munich، pp. 128، 171 ،15( جون�صون(
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اأيلول  من  ع�صر  احلادي  بعد  فقط  »ا�صتيقظنا  امل�صلمني:  الإخوان 

اأملانيا،  يف  املنظم  الإ�صالم  عن  اأنف�صنا  ن�صاأل  بداأنا  فجاأة،  )�صبتمرب( 

عالقة وثيقة  على  اأملانيا  يف  الإ�صالمية  اجلمعية  كانت  كم  واأدركنا 

باحتاد  عالقتها  اكت�صفنا  اأننا  والالفت  الدوليني.  امل�صلمني  بالإخوان 

املنظمات الإ�صالمية يف اأوروبا، وهو من�صق اأن�صطة الإخوان امل�صلمني يف 

اأوروبا. ومنذ ذلك احلني، مل يخّفْ الهتمام بجماعة الإخوان امل�صلمني 

اأملانيا ثانية، وحافظت التغطية الإعالمية حول ارتباط �صخ�صيات  يف 

ال�صيا�صيني يف  اهتمام  اإبقاء  الزيات، على  اإبراهيم  الإخوان، مثل  من 

اإذا كان �صيتم  النقا�صات حول ما  اكت�صبت  التطورات كبرًيا. كما  هذه 

اأهمية  قبول الإخوان امل�صلمني ك�صريك حمتمل يف مبادرات احلكومة، 

 .
)16(

خا�صة قبيل انعقاد املوؤمتر الإ�صالمي الأملاين«

اأيلول                 يف  الأملاين  الإ�صالمي  املوؤمتر  الداخلية  وزارة  عقدت 

)�صبتمرب( 2006، بهدف معلن يرمي اإىل التو�صل اإىل اتفاق ملزم ب�صاأن 

املبادئ التوجيهية للتفاعل بني امل�صلمني وغري امل�صلمني يف اأملانيا. ومت 

متثيل الإخوان �صمن خم�ص منظمات م�صلمة من قبل املجل�ص املركزي 

للم�صلمني يف اأملانيا، وبذلك حازوا اعرتاًفا ر�صمًيا مب�صاركتهم. 

اأن �صيا�صة التحاور املحدودة من جانب احلكومة الأملانية،  غري 

اقت�صرت على ال�صاحة املحلية، حيث بدا اأن املجل�ص املركزي للم�صلمني 

فاعل اأ�صا�صي اعتقدت احلكومة اأنه ل ميكن جتاهله. واأما يف ما يتعلق 

)16( مقابلة للموؤلف مع م�صوؤول ال�صتخبارات، 2012/6/1.



238

اإلخوان المسلمون في ألمانيا - الوجود والتحرك

بالإخوان يف ال�صرق الأو�صط، فقد بقي الرف�ص هو القاعدة حتى عام 

 .2011

ألمانيا واإلخوان المسلمون في الشرق األوسط 
حتى 2010 

يف  امل�صلمني  بالإخوان  يتعلق  ما  يف  الأملانية  ال�صيا�صات  تعك�ص 

يوؤدي  بن  فهناك،  اأملانيا.  يف  املحلية  ال�صيا�صات  جزئًيا  العربي  العامل 

على  دور  اأي  خا�ص،  ب�صكل  والإخوان  عام،  ب�صكل  ال�صيا�صي  الإ�صالم 

الإطالق يف التفكري الر�صمي حتى قيام الثورة الإيرانية يف عام 1979. 

ويف ذلك الوقت حتّول �صوء الفهم اإىل رف�ص. وكان اأحد اأ�صباب 

ا  هذا املوقف ال�صلبي معاداة جماعة الإخوان امل�صلمني لل�صامية، خ�صو�صً

بني اأتباعها امل�صريني والفل�صطينيني. ولكن بعد العام 2001، كان هناك 

ومناق�صات  لالأوطان،  العابرة  وهياكلها  الإخوان  لأهمية  جديد  وعي 

املنظمة.  مع  مكثفة  ات�صالت  اإقامة  املحّبذ  من  كان  اإذا  ما  حول 

كانت  )�صبتمرب(،  اأيلول  من  ع�صر  احلادي  ما  حقبة  ففي  ذلك،  ومع 

الأنظمة ال�صتبدادية يف املنطقة تعترب اأنها حليفة اأ�صا�صية يف احلرب 

تعاونها ملكافحة  الأملانية  كّثفت احلكومة  ونتيجة ذلك،  الإرهاب.  �صّد 

الإرهاب مع دول مثل م�صر واجلزائر والأردن و�صوريا والكويت، يف حني 

وا�صلت رف�صها اإجراء اأي ات�صالت مع جماعة الإخوان. وبالتايل، فاإن 

احلكومة الأملانية دعمت بفعالية الأنظمة �صد معار�صيها الإ�صالميني. 
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تتعلق  اأخرى  اأ�صباب  له  الأملانية لالإخوان كان  اإهمال احلكومة  اأن  بيد 

 .
)17(

باخلطوط العري�صة لل�صيا�صة الأملانية يف ال�صرق الأو�صط

السياسة األلمانية الشرق أوسطية

على مدى العقود املا�صية، ترّكزت �صيا�صة اأملانيا ال�صرق اأو�صطية 

مع  والعالقة  الإ�صرائيلي-الفل�صطيني،  ال�صراع  هي  اأمور،  ثالثة  على 

اإيران - واإذا ما كان اأحد يقبل تعريف تركيا كدولة �صرق اأو�صطية – 

وتركيا. ويف هذا الإطار الأو�صع، طّورت اأملانيا يف بع�ص الأحيان عالقات 

جيدة مع دول عربية مثل م�صر. 

يدور حول  كان  ما  فعادة  للعالقات،  �صيا�صي  بعد  ثمة  كان  واإذا 

ال�صراع الإ�صرائيلي  الفل�صطيني، ول يعرب عن اأي اهتمام اأعمق مب�صر 

اإقامة  م�صاألة  تعترب  ذلك، مل  ونتيجة  عامة(.  ب�صفة  العربي  )والعامل 

عالقة مع الإخوان من عدمها ذات اأهمية خا�صة بالن�صبة اإىل اأملانيا. 

وباإ�صافة الن�صغال ببقاء اإ�صرائيل ومواقف الإخوان املعادية لإ�صرائيل، 

من  م�صوؤوليها  الأملانية  احلكومة  منع  �صبب  اإدراك  ال�صهل  من  ي�صبح 

يذكر  وكما  الإخوان.  مع  منخف�ص  م�صتوى  على  ولو  ات�صالت،  اإقامة 

دبلوما�صي اأملاين عمل يف م�صر يف الت�صعينيات:

)17( ملقدمة حول ال�صيا�صة الأملانية ال�صرق اأو�صطية حتى عام 2009، انظر: غيدو �صتاينبريغ، 

German Middle East and North Africa Policy: Interests، Strategies، Options، Stiftung 

Wissenschaft und Politik: Berlin 2009 )SWP Research Papers 92009/(.
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يف  القاهرة  يف  الأملانية  ال�صفارة  يف  اأعمل  كنُت  »عندما 

الإخوان  جماعة  مع  ات�صالت  باإقامة  يل  ي�صمح  مل  الت�صعينيات، 

الوا�صح  من  كان  ولكن  ر�صمي،  حظر  اأي  يوجد  يكن  ومل  امل�صلمني. 

تق�صيم  هناك  كان  نف�صه،  الوقت  ويف  وارًدا.  يكن  مل  هذا  اأن  للجميع 

ممثل  كان  فقد  )اجلوا�صي�ص(.  والأ�صباح  الدبلوما�صيني  بني  للعمل 

ال�صتخبارات اخلارجية املقيم يف القاهرة يجري حمادثات مع الإخوان. 

 .
)18(

»2011 عام  يف  فقط  الإخوان  جتاه  العام  املوقف  هذا  تغري   وقد 

بعد العام 2001، اأ�صافت اأملانيا ُبعًدا جديًدا ل�صيا�صات ال�صرق الأو�صط 

الإمارات  دولة  ا  خ�صو�صً العربية،  اخلليج  دول  مع  عالقاتها  بتكثيف 

ال�صيا�صة  بداأ هذه  ال�صعودية. وقد  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 

 2003 عامي  بني   )Gerhard Schröder(صرودر� جريهارد  امل�صت�صار 

اأجنيال  خليفته  ذلك  وتابعت  مرتني.  اخلليج  دول  زار  عندما  و2005، 

وقد جعلت  اأع�صاء حكومتها.  من  والعديد   )Angela Merkel(مريكل

هذه ال�صيا�صة دول جمل�ص التعاون اخلليجي وجهة مهمة للغاية. وعلى 

امل�صالح  �صيء،  كل  وقبل  ًل  اأوَّ عك�صت،  ال�صيا�صة  هذه  اأن  من  الرغم 

التجارية )واعتباًرا من عام 2008 رغبة متزايدة لت�صجيع ال�صتثمارات 

اخلليجية يف اأوروبا(، اإل اأنها كانت تتوازى بوعي متزايد بطيء لأهمية 

الدول العربية يف املنطقة. 

)18( مقابلة للموؤلف مع الدبلوما�صي الأملاين، برلني، 2012/6/4.
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يف  بتغري  اخلليج  نحو  هذه  اجلديدة  الأملانية  ال�صيا�صة  تاأثرت 

ا. فقد كانت اأملانيا دائًما موؤيًدا كبرًيا لأمن  �صيا�صة الحتاد الأوروبي اأي�صً

. وكنتيجة واحدة، 
)19(

و�صيا�صة خارجية اأوروبية م�صرتكة جديرة با�صمها

غالًبا ما يعترب البعد الأوروبي ُمهًما لتحليل ال�صيا�صة اخلارجية الأملانية. 

ويعود هذا بالأ�صا�ص اإىل حقيقة اأّن اأملانيا، ولي�ص الدول الأوروبية الكربى 

املف�صلة يف  منهجيتها  الأطراف  تعددية  من  التي جعلت  الأخرى، هي 

اأملانيا ا�صتعادة �صيادتها  اأن التعددية تعني بالن�صبة اإىل  ال�صوؤون. ذلك 

وفرن�صا  بريطانيا  ِمن  كّل  اإىل  بالن�صبة  تعني  حني  يف   ،1949 عام  بعد 

التخلي عن ال�صلطات ال�صيادية، ما يت�صبب يف ترددهما. 

وحتى بعد توحيد اأملانيا يف العام 1990، وح�صولها على �صيادتها 

اأملانيا بهذه املنهجية، على الرغم من  1992، مت�صكت  الكاملة يف عام 

بع�ص التلميحات من حكومة امل�صت�صار �صرودر )1998-2005( باأن اأملانيا 

قد ت�صبح �صريكا اأكرث حزًما مما كانت عليه حتى اأواخر الت�صعينيات.

اأكرب بالو�صع يف �صمال  اأملانيا اهتماًما  ال�صنوات طّورت  يف هذه 

اإفريقيا. وحتى ت�صعينيات القرن الع�صرين، كان ثمة اتفاق �صمني نافذ 

فرن�صا  اأخذت كل من  التفاق  لهذا  ووفًقا  العمل.  قوة  لتقا�صم  املفعول 

واإيطاليا واإ�صبانيا زمام املبادرة يف عالقة الحتاد الأوروبي مع جنوب 

املتو�صط. ويف الوقت نف�صه، رّكزت اأملانيا على تو�صيع الحتاد الأوروبي 

)19( Volker Perthes: Germany، the Mediterranean، and the Middle East: Approaching the 

Region through Europe، in: Haim Goren )ed.(: Germany and the Middle East. Past، Present، and 

Future، Jerusalem: The Hebrew University Press 2003، pp. 161170- )p.162(.
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نحو اأوروبا ال�صرقية. ولكن تغرّي هذا يف اأواخر الت�صعينيات عندما بداأت 

املتو�صط. ويعزى  الأبي�ص  البحر  �صوؤون  يف  اأكرب  اهتماًما  ُتبدي  اأملانيا 

ذلك ب�صكل رئي�صي اإىل معاهدة �صنغن التي دخلت حيز التنفيذ يف العام 

1995 ومعاهدة اأم�صرتدام لعام 1999، والتي األغت احلدود داخل اأوروبا 

اإل  اإن احلدود مل تفتح جميعها،  بني املوّقعني عليها. وعلى الرغم من 

اأن اأملانيا واإيطاليا واإ�صبانيا كانت جزًءًا من هاتني املعاهدتني، وبذلك 

تقدمت احلدود الأملانية يف الواقع اإىل �صواحل البحر الأبي�ص املتو�صط. 

ولذلك – ومبا اأّن الهجرة من �صمال اإفريقيا م�صدُر قلق كبري بالن�صبة 

اإىل حتديد م�صاحلها ومنهجياتها جلنوب  اأملانيا ا�صطرت برلني  اإىل 

املتو�صط، وتقيم عالقات مع بلدان املنطقة. علًما اأّن اجلوانب الأمنية 

كانت اأ�صا�ص هذه ال�صيا�صة.

مكافحة اإلرهاب

اإحلاًحا  الق�صايا  اأكرث  اجلهادي  الإرهاب  مكافحة  اأ�صبحت 

َثّمة  اأيلول/ �صبتمرب. فقد كان  اعتباًرا من هجمات احلادي ع�صر من 

العربي،  العامل  من�صاأه  التهديد  اأن  اأملانيا  يف  القرار  ّناع  �صُ بني  وعي 

العنف  احتواء  اإىل   2001 عام  بعد  احلكومة  �صيا�صات  رمت  ولذلك 

عندما  خا�ص،  ب�صكل  ا  ُمِلحًًّ هذا  واأ�صبح  املنطقة.  يف  الأول  املقام  يف 

الإرهابية يف  الهجمات  اإىل موجة من   2003 العراق يف عام  اأدى غزو 

اأوروبا ب�صكل اأ�صا�صي �صد البلدان التي اأر�صلت قوات مل�صاعدة اجلهود 

الأمريكية. ومنذ 2007 بداأت الأجهزة الأمنية الأوروبية تخ�صى، قبل اأي 



243

�صيء، احتمال امتداد اإرهاب �صمال اإفريقيا اإىل اأوروبا. ولذلك، وملنع 

الإقليمية  ال�صراعات  الإرهابي على حّل  للن�صاط  ال�صلبية  النعكا�صات 

وا�صتقرار دول املنطقة كل على حدة، قررت احلكومة الأملانية اأنه ينبغي 

اجلماعات.  هذه  على  ال�صيطرة  على  العربية  احلكومات  ت�صاعد  اأن 

واأ�صبح ال�صتقرار، ولي�ص التغيري، هو منوذج العالقة الأملانية بال�صرق 

.
)20(

الأو�صط و�صمال اإفريقيا

نتيجة ذلك، كّثفت احلكومة الأملانية تعاونها الأمني مع العديد 

الأمنية  ال�صلطات  اخلربة لدى  وجود  عدم  ب�صبب  وذلك  العربي،  من 

عقود،  مدى  فعلى  الفدرالية.  ال�صتخبارات  جهاز  وخا�صة  الأملانية، 

رّكز هذا اجلهاز اأن�صطته على الحتاد ال�صوفيتي وحلف وار�صو، فعاَنى 

بالتايل من نق�ص خطري يف املتخ�ص�صني حول منطقة ال�صرق الأو�صط 

والناطقني باللغة العربية.

 ولذلك، كان هدف الأجهزة الأمنية تعزيز التعاون مع البلدان 

تكثيف  وبالتايل مت  القاعدة.  تنظيم  اإرهابيي  اإليها معظم  ينتمي  التي 

العربية  واململكة  م�صر  مثل  دول  مع  الإرهاب  مكافحة  يف  التعاون 

ال�صعودية واجلزائر والأردن والكويت و�صوريا. 

لقد اأدرك بع�ص املراقبني الأملان اأن هذا التعاون ُي�صّكل م�صكلة، 

)20( ي�صتند هذا الق�صم اإىل مقالة املوؤلف

»Countering Jihadist Terrorism«، in: Guido Steinberg )ed.(: German Middle East and North 

Africa Policy: Interests، Strategies، Options، Stiftung Wissenschaft und Politik: Berlin 2009 
)SWP Research Papers 92009/(، pp. 15 -21. 
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اإنه قد ي�صاعد الأنظمة ال�صتبدادية ل�صتخدام املعدات والتدريب،  اإذ 

والتمويل الذي يقدمه الغرب، ل ملحاربة اجلهاديني من طراز القاعدة، 

اإىل  بالتايل  �صيوؤدي  ما  املعار�صني الإ�صالميني،  من  اأخرى  اأجزاء  بل 

توطيد حكمهم. ومع ذلك، اختارت احلكومة �صيا�صة الأمر الواقع، ومل 

الإن�صان.  حقوق  واحرتام  ال�صيا�صي  بالإ�صالح  املطالب  خطابها  تتابع 

الأوروبي  والحتاد  الأملانية  احلكومة  حددت  وفيما  ذلك،  ونتيجة 

الإ�صالح ال�صيا�صي والتحول الدميقراطي اأهداًفا ل�صيا�صاتها يف ال�صرق 

الأو�صط، اإل اأن احلقيقة كانت خمتلفة عن ذلك كثرًيا.

على الرغم من ذلك، مل يتم مناق�صة �صراع الأهداف هذا ب�صكل 

2007-2008، عندما  �صتاء  واأ�صبح هذا وا�صًحا يف  اأملانيا.  منهجي يف 

ناق�صت جلنة للتحقيق يف اأن�صطة جهاز ال�صتخبارات الفدرالية التعاون 

الذي مت يف عام 2002 بني احلكومة الأملانية )التي كانت حينها ائتالفا 

حني  ففي  �صوريا.  وبني  واخل�صر(  الدميقراطيني  ال�صرتاكيني  من 

ال�صبكات  عن  معلومات  على  احل�صول  يف  ياأمل  الأملاين  اجلانب  كان 

مبراقبة  �صيء  كل  قبل  مهتمة  ال�صورية  احلكومة  كانت  اجلهادية، 

املعار�صني ال�صوريني يف اأملانيا - ومن بينهم جماعة الإخوان امل�صلمني. 

كان جهاز ال�صتخبارات قد اأنهى هذا التعاون ب�صرعة لأن فوائده 

لإ�صرتاتيجيٍة  الأو�صع  الآثار  مناق�صة  من  بدًل  ولكن  حمدودة.  بدت 

اأ�صفرت عن تعزيز الأنظمة ال�صتبدادية، ا�صتكى النُّقاد من اأن احلكومة 

الأملانية تعاونت مع دولة، غالًبا ما يتعر�ص فيها ال�صجناء للتعذيب. وما 
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عدا هذا الأمر، مل ي�صتقطب التعاون مع احلكومات العربية اأي اهتمام 

.
)21(

على الإطالق

بع�ص  )�صبتمرب(  اأيلول  من  ع�صر  احلادي  بعد  ما  فرتة  �صهدت 

جتاه  الأملانية  ال�صيا�صة  يف  ا  اأي�صً اأثرت  التي  البريوقراطية  التغريات 

ففيما  مبا�صر.  غري  ب�صكل  امل�صلمني  الإخوان  وجتاه  الأو�صط،  ال�صرق 

اأ�صبح التهديد الإرهابي اأكرث اأهميًة يف العالقة مع املنطقة، اأ�صبحت 

فقد  الواقع،  ويف  متزايد.  ب�صكل  ا  ُمهمًًّ فاعاًلً  الأملانية  الداخلية  وزارة 

اأقامت احلكومة الأملانية اأن�صطة ملكافحة الإرهاب مع �صركاء يف املنطقة، 

كامتداد لل�صيا�صة الداخلية ومكافحة الإرهاب. وكانت �صيا�صاتها جزًءا 

من خطوة و�ّصعت وزارة الداخلية من معاونها الدويل ب�صكل فّعال بعد 

والوليات  الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�صاء  الدول  مع  ول�صيما   ،2001

املتحدة، ف�صاًل عن دول ال�صرق الأو�صط. 

فيها  التي حدَدت  الدول  على  الأو�صط  ال�صرق  التعاون يف  ترّكز 

الأجهزة الأمنية وجود تهديدات اإرهابية لأملانيا، كما تاأثرت بتوجه يف 

بلدان  وكانت  للغرب.  املوالية  الأنظمة  كثرًيا  اأفاَد  اخلارجية  ال�صيا�صة 

�صمال اإفريقيا اأهم جمال للتعاون يف عامي 2008 و2009، اأّوًل وقبل كل 

�صيء مع اجلزائر، ومع املغرب وم�صر يف وقت لحق، كونهما �صريكني 

)21( ال�صتثناءات كانت عبارة عن مناق�صات ق�صرية حول التعاون مع ليبيا بدًءا من ني�صان)اأبريل( 2008، عندما 

ن�صرت اأخبار اأن ال�صتخبارات الأملانية اخلارجية �صاركت يف جتريب قوات الأمن الليبية. ويف �صياق املناق�صات، كان 

للق�صية الأكرث عمومية حول املدى الذي ينبغي لأملانيا التعاون مع الأنظمة ال�صتبدادية يف العامل العربي دور حمدود.
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مهّمني على اأي حال. 

مبوجبه  ُيخ�صى  كان  لتهديد  ال�صيا�صة ت�صوًرا  هذه  عك�صت  وقد 

اأن يو�صع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي الإرهابي ن�صاطاته 

مع  تعاونها  احلكومة  كّثفت  ذلك،  اإىل  واإ�صافة  اأوروبا.  اإىل  الإرهابية 

الداخلية  وزارة  اأظهرت  كما  والكويتية.  الأردنية  الأمنية  الأجهزة 

واليمن  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع  بالعمل  وا�صحا  اهتماًما  الأملانية 

و�صوريا، وغريها من البلدان التي اأنتجت العديد من الإرهابيني و/ اأو 

كانت هدًفا لهجمات اإرهابية. 

ألمانيا واإلخوان المسلمون منذ 2011

احلكومة  الإرهاب  الأمني   ومكافحة  الأ�صلوب  هيمنة  اأعاقت 

الأملانية من اإقامة عالقات اأوَثق مع جماعة الإخوان امل�صلمني قبل العام 

2011. وعلى الرغم من اأن وزارة اخلارجية مت�ّصكت برف�صها لإقامة اأي 

ات�صالت �صيا�صية مع الإخوان امل�صلمني حتى العام 2001، اإل اأن بع�ص 

التطورات  عن  املزيد  معرفة  اإىل  حاجة  يف  اأنها  اأدركوا  الدبلوما�صيني 

اإطالق  اإىل   ،2002 عام  يف  هذا  واأدى  والإ�صالمي.  العربي  العاملني  يف 

مبادرة بعنوان »احلوار مع العامل الإ�صالمي«، كجزء من برنامج وزارة 

لها،  كرئي�ص  خا�ص  ممثل  تعيني  مت  وقد  الثقافية.  للتوعية  اخلارجية 

والوظائف  برلني  املتخ�ص�صني يف  املوظفني  قلة عدد  اإىل  نظًرا  وذلك 

اجلديدة التي مت اإن�صاوؤها يف ال�صفارات. 
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)22(

املتخ�ص�صني« و«�صبكة  اخلا�صون  املمثلون  اأقام  وهكذا 

املذكورين يف الو�صف الر�صمي، اأوىل الت�صالت مع ممثلني عن الإخوان 

اأن  الرغم من  العامل. وعلى  اأنحاء  الإ�صالميني يف جميع  وغريهم من 

هذا مل يكن �صيا�صًة ر�صمية، اإل اأنه مّهد الطريق ملزيد من الت�صالت 

اخلارجية عن  وزارة  معرفة  بزيادة  الربيع  بدء  بعد  الأوىل  اجلوهرية 

اجلهات الإ�صالمية الفاعلة ذات ال�صلة. 

ا لدبلوما�صي �صارك �صابًقا يف الربنامج: »مت ال�صماح لهوؤلء  ووفًقً

الرجال القيام باأ�صياء مل ي�صمح لغريهم القيام بها، وكان الهدف هو 

اأن النقاد اعتربوا »حوار الإ�صالم« هذا و�صيلة  . غري 
)23(

بناء قدراتنا«

ي�صري  ودلياًل  ال�صابقة،  امليزانية  لتخفي�صات  عك�ًصا  اخلارجية  لوزارة 

ل  دبلوما�صيني حمرتفني  كانوا  »املتخ�ص�صني«  العديد من  اإىل حقيقة 

يتمتعون باأي معرفة م�صبقة عن املو�صوع على الإطالق. 

ميكن  مبادرتني  من  مبادرة  هذه  كانت  ذلك،  مع  الرغم  وعلى 

التي  لالأحداث  ا�صتعدادها  خاللهما  من  تدعي  اأن  الأملانية  للحكومة 

تك�ّصفت يف ال�صرق الأو�صط يف العام 2011. مل يكن هناك مقاومة كبرية 

م�صلمني  �صيا�صيني  مع  لي�ص  ات�صال،  باأول  اخلارجية  وزارة  قيام  �صد 

ا.  فقط، بل واإ�صالميني اأي�صً

)22( Auswärtiges Amt Interkultureller Dialog http://www.auswaertiges-amt.de/DE/

Aussenpolitik/KulturDialog/InterkulturellerDialog/IslamDialog_node.html(. 

يف عام 2007، مت تغيري ال�صم اإىل »املمثل اخلا�ص للحوار ما بني الثقافات«.

)23( مقابلة للموؤلف مع الدبلوما�صي الأملاين، برلني، 2012/6/4.
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الحوار غير الرسمي مع اإلخوان 

كانت هناك مبادرة اأخرى للعديد من الدول الأوروبية التي التقى 

ممثلوها بالإخوان امل�صلمني منذ اأواخر عام 2009 برعاية مركز احلوار 

الإن�صاين يف جنيف ثالث مرات يف ال�صنة. وكان الهدف هو بناء من�صة 

للحوار بني احلكومات الأوروبية والإ�صالميني من العامل العربي. 

احلكومتني  قبل  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  املبادرة  هذه  متويل  مت  وقد 

يف  ول�صيما  املبادرة،  زمام  برين  اأخذت  وقد  والرنويجية.  ال�صوي�صرية 

اأدى  وقد  لحق.  وقت  يف  بع�صا  حتّملت  اأملانيا  ولكن  الأوىل،  املرحلة 

�صريع  ارتفاع  اإىل  الأمر  بهذا  اجلانبني  كال  من  املتزايد  الهتمام 

كتابة  وحني  �صيا�صية.  ب�صبغة  اأكرث  وا�صطباغه  امل�صاركني،  لعدد 

و�صوي�صرا،  من  كل  اأر�صلت   ،2012 )يونيو(  حزيران  يف  املقال  هذا 

م�صوؤولني  والحتاد  وبريطانيا،  واإ�صبانيا،  وفرن�صا،  واأملانيا،  والرنويج، 

اإىل  خا�صني  ممثلني  اأو  املفو�صني  من  اأغلبهم  امل�صتوى،  متو�صطي 

ال�صرق الأو�صط. وقد ت�صّكل املمثلون الأملان يف البداية من فريق »حوار 

ممثاًل،  ال�صيا�صية  الدائرة  اأر�صلت   2011 خريف  يف  ولكن  الإ�صالم«، 

كبري  ق�صم  وبالتايل  اخلارجية،  وزارة  ا�صتعداد  زيادة  عك�ص  ما  وهو 

.
)24(

امل�صلمني الإخوان  جماعة  مع  الت�صالت  لتكثيف  احلكومة،   من 

من  الأع�صاء  من  متزايدة  دائرٌة  امل�صلمني  الإخواَن  مّثل  جانبهم،  من 

الدول العربية والإ�صالمية. ففي العام 2012، كان ثمة اإخوان م�صلمون 

)24( مت تزويد التفا�صيل حول مركز احلوار الإن�صاين للموؤلف يف مقابلة مع دبلوما�صي اأملاين، برلني، 2012/6/15.
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و�صوريا،  واليمن  وتون�ص  والكويت  والأردن  وم�صر  ولبنان  املغرب  من 

الإ�صالمية الطاجيكية من بالده.  النه�صة  ف�صاًل عن ع�صو من حزب 

التجمعات  من  مزيٌد  اأر�صل  العربي،  العامل  يف  الثورات  اأعقاب  ويف 

ممثلني عنهم. ولكن من ناحية اأخرى، غاب عن هذه اللقاءات ممثلون 

يكونوا مقبولني  – الذين مل  املثال  �صبيل  فل�صطني على  رئي�صيون، من 

ملعظم احلكومات امل�صاركة، مبا فيها الأملانية - ومن اجلزائر واململكة 

العربية ال�صعودية وغريها من دول اخلليج ال�صغرية. وبذلك فقد عك�ص 

هذا التجمع جزئًيا جمرى الأحداث يف العامل العربي، ومنا مع احلريات 

ومتثل  �صيا�صًيا  ن�صطة  لت�صبح  امل�صلمني  الإخوان  جلماعة  املتنامية 

املنظمة يف اخلارج من دون اأي عوائق - وهو اأمر كان اأكرث �صعوبة يف 

البلدان التي ما تزال تقمع ن�صاطات الإخوان امل�صلمني. 

كال  لدى  الثقة  انعدام  من  احلّد  الجتماعات  من  الهدف  كان 

اجلانبني من خالل احلوار، ووفًقا لدبلوما�صيني �صاركوا يف الجتماعات، 

فقد مت اإحراز تقدم يف هذا الجتاه. كما انعك�ص هذا يف مناق�صة املوا�صيع 

ال�صيا�صية على نحو متزايد- لدرجة اأنه يف العام 2012، نوق�صت ق�صايا 

اإ�صكالية، مثل ال�صراع الإ�صرائيلي - الفل�صطيني، والأزمة ال�صورية. ومع 

ذلك، ففي ما يتعلق بهذه الق�صايا بدا وجود فجوة وا�صعة بني مواقف 

. اإ�صافة اإىل 
)25(

بع�ص الإخوان امل�صلمني واحلكومات الأوروبية امل�صاركة

ذلك، اكت�صب احلوار اأهمية عملية يف احلوار عندما توىل اأع�صاء من 

)25( مقابلة للموؤلف مع الدبلوما�صي الأملاين، برلني، 2012/6/4.
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وفود الإخوان امل�صلمني منا�صب عامة يف بلدانهم.

�صّكلت  امل�صلمني،  الإخوان  مع  احلوار  قاعدة  تو�صيع  اأجل  من 

احلكومة الأملانية ومّولت جلنة برملانية للم�صاركة يف حوار مركز احلوار 

الإن�صاين. ويف هذه ال�صيغة، رّتبت املنظمة غري احلكومية الربيطانية 

بني  �صغرية  لقاءات  الأملانية،  كوربر  وموؤ�ص�صة  امل�صتقبلي«  »التفكري 

نواب اأملان وبريطانيني وفرن�صيني، وبني ممثلني عن الإخوان امل�صلمني. 

 ،2011 )دي�صمرب(  الأول  كانون  يف  لندن  يف  اجتماع  اأول  ُعقد  وقد 

الجتماع  وُعقد  نواب.  ثالثة  اأو  نائبني  اأوروبي  بلد  كل  اأر�صل  حيث 

اأكرب  2012 يف برلني، حيث �صاركت جمموعة  اآذار)مار�ص(  الثاين يف 

منح  الجتماعات  من  الهدف  كان  وثانية   .
)26(

الأملان الربملانيني  من 

غري  جل�صات  يف  امل�صلمني  الإخوان  لقاء  فر�صة  الأوروبيني  ال�صيا�صيني 

.
)27(

ر�صمية اأوىل، وللحد من تقليل عدم الثقة بني اجلانبني

حوار  يف  امل�صاركة  الربملانية  اللجنة  بني  اخللط  اأحياًنا  يتم 

مركز احلوار الإن�صاين، وبني عملية نيون التي بداأت يف وقت �صابق يف 

ال�صوي�صرية  نيون  بلدة  من  ا�صمها  اكت�صبت  والتي   ،2008 متوز)يوليو( 

حيث ُعقد اأول اجتماعاتها. وال�صبب يف �صوء الفهم ال�صائع اأن اجتماعاتها 

يف  امل�صتقبلي«  »التفكري  احلكومية الربيطانية  غري  املنظمة  نظمتها 

)26( مت دعوة جميع الأحزاب املمثلة يف الربملان الأملاين، وتقاع�ص فقط حزب الي�صار عن اإر�صال نائب. والربملانيون 

امل�صاركون كانوا روبريت�صت بولينز، رينري �صتيرن، رودريك كاي�صويرت، غونرت غلو�صر، وكري�صتني مولري.

)27(  مقابلة للموؤلف مع دبلوما�صي اأملاين، برلني، 2012/6/15. 
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اجتمع  فهناك   .
)28(

الأوروبية البلدان  من  العديد  خارجية  وزارات 

امل�صوؤولون احلكوميون الأوروبيون بالإ�صالميني والإجنيليني الأمريكيني 

هدف  كان  الإن�صاين،  احلوار  حلوار مركز  وخالًفا  نف�صه.  الوقت  يف 

النظرتني  بني  املوجودة  الفهم  يف  املتنامية  الفجوة  »�صد  نيون  عملية 

العلمانيني  بع�ص  امل�صلم  اجلانب  يف  كان  بحيث  والعلمانية«،  الدينية 

فتح  حركة  من  كل  متثيل  جرى  املثال،  �صبيل  فعلى  ا.  اأي�صً امل�صاركني 

. وب�صبب الطابع ال�صيا�صي الأقل 
)29(

وحركة حما�ص يف الوفد الفل�صطيني

لالجتماعات، مثَّل وزارَة اخلارجية الأملانية ممثُلها اخلا�ص للحوار بني 

العربية،  النتفا�صات  �صياق  ففي  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الثقافات. 

التي  ال�صيا�صة  وهي  ب�صرعة،  الر�صمية هذه اجلهود  ال�صيا�صة  جتاوزت 

قبلت بالتحاور مع الإخوان امل�صلمني.

في الطريق نحو سياسة جديدة )مبحث 
اإلستراتيجية( 

الغربيني  نظرائها  جميع  مثل  ا  متاًمً الأملانية  احلكومة  فوجئت 

الأول )دي�صمرب(  كانون  اإفريقيا يف  �صمال  الثورات يف  اندلعت  عندما 

حّد  اإىل  متما�صك  وغري  حذًرا  الر�صمي  الفعل  رد  كان  ولذلك،   .2010

كبري حتى اأواخر العام 2011، على الرغم من اأن وزير اخلارجية غيدو 

في�صرتفيله) Guido Westerwelle( �صافر اإىل تون�ص والقاهرة يف اأوائل 

)28( متت اللقاءات يف نيون، ول�صبونة، ومدريد، واإ�صتانبول.

/http://nyonprocess.org :29( حول العملية بالتف�صيل انظر(
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ا بدعم الثورتني يف كال البلدين.  العام 2011 واعًدً

ويف الوقت نف�صه، دعا برملانيون وبريوقراطيون كبار اإىل التحاور 

وم�صر،  تون�ص  يف  بدور  احلركة  قيام  متوقعني  امل�صلمني،  الإخوان  مع 

. ويف معظم هذه احلالت، 
)30(

وعلى الأرجح يف دول اأخرى يف امل�صتقبل

العمليات  يف  احلركة  باإدماج  اأنه  الإخوان  على  النفتاح  دعاة  تاأمل 

كان  ما  وكثريا  مواقفها.  تعّدل من  قد  فاإنها  الدميقراطية،  ال�صيا�صية 

برئا�صة  الرتكي  والتنمية  العدالة  حزب  به  مرَّ  الذي  العتدال  يذكر 

 .
رئي�ص الوزراء رجب طيب اأردوغان بعد توليه ال�صلطة يف عام 2002)31(

الو�صط،  ي�صار  �صيا�صيي  لدى  اأكرب  ب�صعبية  الراأي يحظى  اأّن هذا  ومبا 

وبالتايل مع املعار�صة، فقد اأدى تبني متخ�ص�صي ال�صيا�صة اخلارجية 

للتحالف الليربايل املحافظ احلاكم لهذا الراأي كذلك.

العامل  ثورات  اإزاء  متما�صكة  اإ�صرتاتيجية  اأي  اأ�صبح عدم وجود 

العربي وا�صًحا يف البداية، عندما اندلعت احلرب الأهلية يف ليبيا يف 

�صباط )فرباير( 2011، وقرر حلفاء اأملانيا يف الناتو، مبا فيهم الوليات 

اإىل جانب قطر  التدخل ع�صكرًيا  واإيطاليا  وبريطانيا  وفرن�صا  املتحدة 

تعبري  يف  متّثلت  الكربى  فالإ�صكالية  املتحدة.  العربية  الإمارات  ودولة 

)30( كان ال�صوت الأبرز روبريت�صت بولينز، رئي�ص جلنة ال�صوؤون الجتماعية. انظر: رويرتز 2011/2/1 

)CDU – Außenpolitiker – Dialog mit ägyptischen Muslimbrüdern suchen(.

اخلارجية  لل�صوؤون  ال�صابق  الدولة  ووزير  اخل�صر  حزب  عن  الربملاين  مع  املقابلة  املثال  �صبيل  على  اأنظر   )31(

)2002-2005( كري�صتني مولر يف

) Deutsche Welle، 21 September 2011 )Keine Panik vor den Muslimbrüdern(. 
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دعمه  عن  احلر،  الدميقراطي  في�صرتفيله،  غيدو  اخلارجية  وزير 

مل�صاركة  �صروًطا  و�صعه  ثم  ومن  اإفريقيا،  �صمال  يف  للثورات  بحما�ص 

اأملانيا يف احلملة الع�صكرية دعًما للثوار الليبيني.

القيام  ا من الأمم املتحدة يبيح  ال�صروط تفوي�صً  ت�صمنت هذه 

وكما  امل�صعى.  لهذا  العربية  الدول  جامعة  من  ودعًما  ع�صكري،  بعمل 

يبدو، مل يتوقع في�صرتفيله حتقيق هذين ال�صرطني، ولذلك كان رف�صه 

 17 ويف  الأملانية.  للحكومة  للغاية  حمرًجا  لحًقا  الع�صكري  للتدخل 

اإىل رو�صيا وال�صني، عن  اإ�صافة  اأملانيا،  امتنعت   ،2011 اآذار)مار�ص( 

الت�صويت عندما �صّوت جمل�ص الأمن الدويل على القرار 1973، مُمهًدا 

الطريق حلملة حلف �صمال الأطل�صي يف ليبيا و�صقوط نظام القذايف. 

ويف الأحداث التي �صبقت التدخل، �صحبت اأملانيا مواطنيها من وحدات 

حلف �صمال الأطل�صي التي �صاركت يف احلرب. 

على الرغم من اأن وزير اخلارجية تلقى اأكرث النتقادات لقرار 

تف�صيالت  عك�ص  ذلك  اأن  اإّل  ليبيا،  على   الع�صكرية  احلملة  رف�صه 

احلكومة باأ�صرها. ويف حني حاول في�صرتفيله تربير القرار اأمام الراأي 

مريكل  اأجنيال  امل�صت�صارة  قبل  من  باملوافقة  اُتخذ  اأنه  غري  العام، 

ووزير   )Thomas de Maizière مايت�صريه)  دي  توما�ص  الدفاع  ووزير 

�صوت  بوجود  اأهمية  اأقلَّ  كان  في�صرتفيله  �صوت  اأن  علًما  اخلارجية، 

مريكل. وعندما ا�صتمر في�صرتفيله يف اآب )اأغ�صط�ص( 2011، يف اعتبار 

اأن العقوبات الدولية كانت امل�صوؤولة اأ�صا�ًصا عن �صقوط نظام القذايف، 
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ولكن   .
)32(

با�صتقالته املنده�ص  اجلمهور  من  وا�صعة  �صرائح  طالبت 

�صرعان ما فقد الأمر اأهميته على خلفية الأحداث التي كانت تت�صارع يف 

الدول العربية وغريها من الق�صايا الأكرث اإحلاًحا مثل »اأزمة اليورو«. 

ومع ذلك، كان لدى احلكومة الأملانية �صبب اآخر للم�صي قدًما بحذر يف 

�صيا�صاتها جتاه النتفا�صات العربية. 

اأ�صبح من الوا�صح يف �صيف وخريف 2011 اأن الإخوان �صيمار�صون 

دوًرا مهًما يف الأنظمة ال�صيا�صية النا�صئة يف تون�ص وم�صر، ولذلك بداأ 

دبلوما�صيو في�صرتفيله التح�صري ملثل هذه احلتمية. ففي ت�صرين الثاين 

من   ٪40 من  باأكرث  الإ�صالمي  النه�صة  حزب  فاز   ،2011 )نوفمرب( 

وزارة  اأعدت  عليه  وبناء  التون�صية.  الربملانية  النتخابات  يف  الأ�صوات 

العري�صة لإ�صرتاتيجية  اخلارجية وثيقة داخلية حددت فيها اخلطوط 

التحاور احلذر مع الإ�صالميني يف العامل العربي. ووفًقا مل�صوؤويل وزارة 

اخلارجية، كانت الوثيقة حماولة لإقامة اأ�صا�ص للعمل امل�صرتك لالحتاد 

الأوروبي، واإعداد الربملان الأملاين و�صرائح من اجلمهور لنجاح الإخوان 

امل�صلمني املحتمل يف النتخابات الربملانية يف م�صر )والتي كانت لها اأن 

تبداأ يف ت�صرين الثاين/ نوفمرب وتنتهي يف كانون الأول/ /يناير 2012(

 .
)33(

)32( Süddeutsche Zeitung، 27 August 2011 )Westerwelle vollzieht Kehrtwende bei Nato 

Militäreinsatz(.

)33( مقابلة للموؤلف مع جمموعة من الدبلوما�صيني الأملان، برلني، 2012/6/4.
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العربي  العامل  يف  الأحداث  اأن  الوثيقة  وا�صعو  افرت�ص 

»الأحزاب  واأن  ال�صيا�صي«،  لالإ�صالم  تاأثرًيا  اأكرث  »دور  عنها  �صري�صح 

الإ�صالمية املعتدلة- معتدلة مبعنى اأنها تلتزم بعدم اللجوء اإىل العنف 

املرجح  ومن  بالفعل،  برزت  قد  القانون-  وب�صيادة  وبالدميقراطية 

من  وغريها  وم�صر  تون�ص  يف  النتخابات  يف  الأحزاب  اأقوى  تكون  اأن 

البلدان. كما اأنها من املرجح اأن تكون يف موقف قوي للتاأثري على العملية 

.
)34(

الد�صتورية يف تون�ص وم�صر«

وت�صمي هذه الوثيقة ب�صراحة جماعة الإخوان امل�صلمني باعتبارها 

واحلركات،  املعتدلة«  الإ�صالمية  و«الأحزاب  احلركات  هذه  اإحدى 

ولكنها ت�صيف بع�ص الكلمات احلذرة، وت�صر على التلميح اإىل معايري 

توؤكد  عام،  منها: »ب�صكل  الإ�صالمية  اجلماعات  اعتدال  على  احلكم 

و�صيادة  الدميقراطية  مببادئ  اللتزام  املعتدلة  الإ�صالمية  اجلماعات 

هذه  ُترتجم  كيف  نرى  اأن  يبقى  ذلك،  ومع  الإن�صان.  وحقوق  القانون 

املواقف النظرية اإىل عمل �صيا�صي يف ظل ظروف دميقراطية. اإ�صافة 

اإىل ذلك، ثمة اختالفات مهمة يف فهم )مقارنة بالتف�صري الغربي( دور 

 .
)35(

الدين والأقليات وحقوق املراأة«

عنها  التعبري  مت  التي  التحفظات  وتعترب 

باإ�صرائيل:      امل�صلمني  الإخوان  بعالقة  تتعلق   �صراحة 

)34(Non-Paper: Political Islam، Berlin، November 2011.

)35(  Non-Paper: Political Islam، Berlin، November 2011
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لإ�صرائيل،      معادية  ومواقف  قوي  خطاب  عن  يعرّبون  املعتدلني  »حتى 

ومن املرجح اأن ت�صتغل الراأي العام  يف النتخابات. ويف الوقت  نف�صه، 

امل�صلمني،  لالإخوان  التابعة  واجلماعات  املعتدلون  الإ�صالميون  يتخذ 

ا اأهمية  ال�صتقرار الإقليمي  موقًفا لّيًنا يف  الوقت احلايل، واأكدت  علًنً

 .
)36(

واحرتام املعاهدات الدولية«

ل�صياغة  الوثيقة  مت�صي  الفرتا�صات،  هذه  على  وبناء 

اأن  اأبرزها  ومن  الفاعلة،  الإ�صالمية  اجلهات  مع  للتعامل  اإر�صادات 

الذكر:  اآنفي  الإ�صالميني  مع  للتحاور  ا  م�صتعدًّ الأوروبي  الحتاد   يكون 

فاعلة  �صيا�صية  جهات  �صتكون  املعتدلة  الإ�صالمية  اجلماعات  اأن  »مبا 

مهمة، فعلينا اأن نكون م�صتعدين لإقامة حوار مع هذه اجلماعات. ويف 

نكون  اأن  اإىل  فاإننا بحاجة  الإيديولوجية،  نتجاهل الختالفات  حني ل 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الق�صايا  نقا�صات  اإجراء  من  ميّكننا  و�صع  يف 

 .
)37(

والجتماعية«

ووفًقا للوثيقة ينبغي اأن يتم تكليف ال�صفارات بـ »تكثيف الت�صالت 

مع الأحزاب الإ�صالمية املعتدلة«. ومن ثم حتدد املوؤهالت املهمة: »من 

مثل:  معايري،  تطبيق  علينا  للتحاور،  املوؤهلة  اجلماعات  حتديد  اأجل 

وحقوق  والتعددية،  القانون،  و�صيادة  الدميقراطية،  مببادئ  اللتزام 

واملعاهدات  اللتزامات  واحرتام  ال�صيا�صي،  العنف  ورف�ص  الإن�صان، 

)36( امل�صدر ال�صابق نف�صه.

)37( امل�صدر ال�صابق نف�صه.
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الأو�صط.  ال�صرق  يف  الإقليمية  للق�صايا  بناءة  منهجية  واّتباع  الدولية، 

وبخ�صو�ص اإ�صرائيل، وحل الدولتني، ومبادرة ال�صالم العربية، فيجب 

.
)38(

اأن نح�صل على توقعات وا�صحة«

كانت ر�صالة الوثيقة وا�صحة: �صتتعاون اأملانيا مع حزب النه�صة   

امل�صلمني يف م�صر، ولكنها لن تقبل بحكم حما�ص  والإخوان  تون�ص  يف 

اأخرى.  مرة  النتخابات  يف  فازت  ولو  حتى  الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف 

ا بالن�صبة اإىل بع�ص املوؤلفني، اأنه مل يكن ثمة مقاومة  ومن امل�صتغرب جدًّ

تذكر لأي من املقرتحات. وهذا �صحيح بالن�صبة اإىل الحتاد الأوروبي، 

الإ�صالميني  اإزاء  اتفاق  على  املوافقة  يف  ما  نوًعا  فرن�صا  ترددت  حيث 

حتى ذلك الوقت، ف�صاًل عن الربملان الأملاين. وعندما عر�ص مفّو�ص 

جل�صة  يف  للوثيقة  خمت�صًرا  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  اخلارجية  وزارة 

للجنة ال�صوؤون اخلارجية يف الربملان الأملاين، مل يقدم حتى الربملانيون 

الوثيقة لبع�ص  عطيت 
ُ
اأ نف�صه،  الوقت  ويف  اعرتا�ص.  اأي  املحافظون 

ال�صيا�صة  التحاور  �صيا�صة  حول  تقارير  ن�صروا  الذين  ال�صحفيني 

اجلديدة، ومل ُيرِث ذلك اأي �صجة عامة، ما يبني ب�صكل فّعال اأن النقا�ص 

.
)39(

انتهى قبل اأن يبداأ حًقا

)38( امل�صدر ال�صابق نف�صه.

)39( انظر التقرير عن الوثيقة يف 

Süddeutsche Zeitung، 15 November 2011 )Ende der Vorbehalte Bundesregierung strebt 

Dialog mit Islamisten in Arabien an(.
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تنفيذ سياسة جديدة 

لت�صرين  الإ�صرتاتيجية  وثيقة  اإثارة  عدم  �صبب  من  جزء  كان 

الثاين )نوفمرب( 2011 اأي مقاومة كبرية، هو اأنه مت �صياغةها بحذر، 

وحددت عدًدا من ال�صروط للتعاون، والتي �صيغت – وفًقا لدبلوما�صيني 

- للحد من اأي مقاومة حمتملة �صد التحاور مع الإ�صالميني.

فوز  بعد  الزمن  عليها  عفا  الوثيقة  امل�صوؤولني اأن  بع�ص  ويقول   

ل�صياغة  معنى  »ل  لأنه  م�صر،  يف  النتخابات  يف  امل�صلمني  الإخوان 

 .
)40(

معايري جديدة يف حني اأن الإ�صالميني هم بالفعل يف ال�صلطة«

حمتوى  اأعلن   ،2011 الثاين)نوفمرب(  ت�صرين  فمنذ  ذلك،  ومع 

الوثيقة عن ال�صيا�صة الر�صمية الأملانية يف ما يتعلق بالإخوان.

يف موازاة ذلك، بداأ في�صرتفيله ووزارة اخلارجية الرتويج حلوار 

حذر مع الإخوان امل�صلمني يف �صمال اإفريقيا، ابتداء من تاأكيد الوزير 

يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( 2011 اأن اأملانيا قد اأقامت بالفعل ات�صالت 

العدالة  حزب  �صراحة  الوزير  وذكر  امل�صلمني.  الإخوان  جماعة  مع 

والتنمية الرتكي الذي يتزعمه رئي�ص الوزراء اأردوغان كنموذج ممكن 

لالإ�صالميني يف العامل العربي.

ال�صيا�صية  القوى  جلميع  احلمراء«  »اخلطوط  حّدد  ذلك  ومع   

)40( مقابلة للموؤلف مع دبلوما�صي اأملاين، برلني، 2012/6/15.
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وهي  الأوروبيني،  مع  عالقات  بناء  اإىل  تهدف  التي  العربي  العامل  يف 

القانون،  و�صيادة  الدميقراطية،  واعتناق  العنف،  عن  »المتناع 

والتعددية، وال�صالم يف اخلارج والداخل«. واأ�صاف: »لأنه علينا يف هذا 

 .
)41(

ا بعني العتبار امل�صالح الأمنية لإ�صرائيل« املجال، اأن ناأخذ دْوًمً

يف  جوهري  تغيري  لإحداث  اأ�صا�صية  كانت  الأفكار  هذه  اأن  ومبا 

اأي مقاومة  يكن هناك  فلم  امل�صلمني،  الإخوان  الأملانية جتاه  ال�صيا�صة 

كبرية. ويف الأ�صهر التالية، اأو�صحت احلكومة اإ�صرتاتيجيتها اجلديدة، 

وو�صعت بع�صها مو�صع التنفيذ.

 ،2012 الثاين)يناير(  كانون  يف  تون�ص  اإىل  بها  قام  زيارة  بعد 

مقالة  يف  قال  عندما  لأفكاره،  تف�صياًل  اأكرث  �صيغة  في�صرتفيله  قدم 

   Frankfurter(اأجلماينه »فرانكفورتر  املحافظة  ال�صحيفة  يف 

الراديكالية  كالإ�صالموية  لي�ص  ال�صيا�صي  »الإ�صالم  اأن   )Allgemeine

الإخوان  على  »الإ�صالميني«  �صفة  اإطالق  رف�ص  وفيما  نف�صها«. 

امل�صلمني، و�صفهم بـ »القوى ذات التوجه الإ�صالمي، و�صّلط ال�صوء على 

فازت  والتي  املعتدلة«،  الإ�صالمية  »الأحزاب  حققتها  التي  النجاحات 

اأنه ذكر ثانية حزب العدالة  باأكرثية الأ�صوات يف املغرب وتون�ص. كما 

والتنمية الرتكي كنموذج حلزب اإ�صالمي ي�صارك يف العمليات ال�صيا�صية 

الدميقراطية. 

)41( Financial Times Deutschland، 24 November 2011 )FTD-Interview mit Guido Westerwelle: 

Deutschland hält Kontakte zur Muslimbruderschaft(.
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واملهم ب�صكل خا�ص يف ال�صياق الأملاين، اأن وزير اخلارجية اأعرب 

دميقراطية  اأحزاًبا  املعتدلة  الإ�صالمية  »القوى  ُتن�صئ  اأن  يف  اأمله  عن 

وكرر  اأملانيا.  يف  امل�صيحيني  بالدميقراطيني  قارنها  وبذلك  اإ�صالمية، 

اإ�صارته اإىل اخلطوط احلمراء املذكورة اأعاله، ووعد بدعم جميع الذين 

والت�صامح  التعددي،  واملجتمع  القانون،  و�صيادة  بالدميقراطية  يوؤمنون 

.
)42(

الديني، وال�صالم يف الداخل واخلارج

يف ال�صهور التالية رّكزت احلكومة الأملانية جهودها على تون�ص. 

�صّرح   ،2012 عام  يناير  الثاين/  كانون  يف  للبالد  زيارته  فخالل 

في�صرتفيله اأن البالد تتمتع بقدرة على اأن ت�صبح »البلد النموذج لتغيري 

ورفعت  الدعم  بتقدمي  الأملانية  احلكومة  وعدت  كما   .
)43(

املنطقة« يف 

الوزراء حمادي  رئي�ص  زيارة  بعد  تون�ص، ول�صيما  م�صتوى عالقتها مع 

اجلبايل – ع�صو حزب النه�صة - اإىل برلني يف اآذار )مار�ص( 2012. 

ووفًقا لدبلوما�صيني، ف�صرعان ما طّور كل من مريكل واجلبايل تعاطًفا 

متبادًل، وهو ما قد يكون �صاهم يف موافقة الأملان على »تعاون حكومي« 

بني  املنتظمة  امل�صاورات  التعاون على  وي�صتمل هذا  وبرلني.  تون�ص  بني 

تعزيز  بهدف  املختلفة،  الهرمي  الت�صل�صل  م�صتويات  اإزاء  احلكومتني 

التعاون. 

ومن املعروف اأّن اأملانيا تخ�ص�ص هذا ال�صكل من التعاون لل�صركاء 

)42( Guido Westerwelle: Politischer Islam und Demokratie، in: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung، 13 January 2012.

)43( Süddeutsche Zeitung، 10 January 2012 )Westerwelle im Musterland des Wandels(.
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الكبار. ومن املالحظ اأن تون�ص هي البلد العربي الوحيد الذي وافقت 

 .
)44(

اأملانيا على اإقامة »تعاون حكومي« معه

الغيب،  علم  يف  تبقى  التعاون  هذا  نتيجة  اأن  من  الرغم  على 

يحكمه  بلد  مع  بالتجربة  البدء  على  وافقت  اأملانيا  اأن  الالفت  اأّن  اإل 

بقيت  الأخرى  التغيري«  »دول  بـ  يتعلق  ما  النه�صة. ويف  اإ�صالميو حزب 

حيث  م�صر،  بخ�صو�ص  �صحيح  وهذا  حذًرا.  اأكرث  الأملانية  ال�صيا�صة 

اأقامت احلكومة الأملانية ات�صالت مع الإخوان امل�صلمني، كما فعلت مع 

اإْذ  �صوريا،  على  نف�صه  ال�صيء  وينطبق  الآخرين.  ال�صيا�صيني  الفاعلني 

اأقامت اأملانيا ات�صالٍت مبعظم اأطياف املعار�صة يف املنفى، ومن بينهم 

اأي  تقدمي  دون  من  �صوريا،  يف  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  عن  ممثلون 

دعم لالإ�صالميني. 

ال إستراتيجية حوار حتى اآلن

�صلًفا،  معدة  اإ�صرتاتيجية  اّتباع  من  بدًل  اإنه  القول  للمرء  ميكن 

العامل  يف  التطورات  اإزاء  برباغماتية  الأملانية  احلكومة  تعاملت 

 2011 نهاية  يف  ات�صح  عندما  فقط  الإ�صالميني  مع  بالتحاور  العربي 

يف  اجلديدة  ال�صيا�صية  الأنظمة  يف  رئي�صًيا  دوًرا  �صيمار�صون  اأنهم 

اأملانيا مل تكن م�صتعدة يف احلقيقة  اأن  اإفريقيا. وجدير بالذكر  �صمال 

الفاعلة يف  املماثلة  الإ�صالمية  واجلهات  امل�صلمني  الإخوان  مع  للتعاون 

)44( مقابلة للموؤلف مع دبلوما�صي اأملاين، برلني، 2012/6/15.
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)اأو  ل�صغط  احلكومات  فيها  متّر  مل  حيث  املنطقة،  من  النواحي  هذه 

اآنذاك( احلركات الحتجاجية. وكانت اململكة العربية  اأنه مل يح�صل 

ال�صعودية وحلفاوؤها، دول اخلليج ال�صغرية، تعترب عوامل ا�صتقرار يف 

يوليو  متوز/  يف  ُن�صر  عندما  وا�صًحا  هذا  واأ�صبح  التغري.  �صريعة  بيئة 

 2011خرًبا مفاده اأن احلكومة الأملانية وافقت على بيع 270 دبابة من 

العربية  اململكة  اإىل   »)+ Leopard 2A7 بل�ص)   7 اأي   2 »ليوبارد  طراز 

 .
)45(

ال�صعودية

ويبدو اأن القرار اتخذه مكتب امل�صت�صارة، ولذلك اكت�صب اأهمية 

اأن  للده�صة  واملثري  اأو�صطية.  ال�صرق  اأملانيا  �صيا�صة  لتحليل  خا�صة 

مريكل تتوىل على نحو متزايد )متاًما مثل �صلفها( م�صوؤولية ما يتعلق 

مبو�صوعات ال�صيا�صات الأملانية ال�صرق اأو�صطية التي تعترب ذات اأهمية 

مع  والعالقة  الفل�صطيني،   - الإ�صرائيلي  ال�صراع  وهي  لأملانيا،  حيوية 

مع  التعامل  يتم  حني  يف   .)2003 )منذ  العربية  اخلليج  ودول  اإيران، 

ويتدخل  اخلارجية،  وزارة  قبل  من  العربي  العامل  بقية  يف  الأحداث 

ا يف ق�صايا حمددة.  مكتب امل�صت�صارة فقط اإذا اكت�صف اهتماًما خا�صً

اململكة  مع  التعاون  اأن  حني  يف  اأنه  ال�صتنتاج  يكون  اأن  ميكن  وحينها 

العربية ال�صعودية هو من بني املوا�صيع الأكرث اأهمية لل�صيا�صات الأملانية 

على  التغيري-  بلدان  يف  امل�صلمني  الإخوان  مع  العالقة  فاإن  الإقليمية، 

الأرجح با�صتثناء تون�ص - ل تت�صاوى يف الأهمية.

)45(  Spiegel online، 2 July 2011 )Deutschland will Saudi-Arabien Kampfpanzer liefern(.
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البلدان  �صيا�صاتها جتاه  تغري  لن  اأملانيا  اأّن  على  كاٍف  دليل  ثمَة 

التي بقيت م�صتقرة يف املنطقة. وعلى الرغم من اأن احلكومة مل تعّلق 

اأن  بحجة  عنها  دافعوا  الربملانيني  اأن  اإل  الدبابات،  �صفقة  علًنا   على 

اململكة العربية ال�صعودية كانت عامل ا�صتقرار، واأنه ل بد من دعمها يف 

مواجهتها مع اإيران. اإ�صافة اإىل ذلك، توا�صل التعاون الأمني   مع دول 

مثل الأردن واملغرب واجلزائر، ما َبنّي ب�صكل فّعال اأن احلكومة الأملانية 

�صيا�صتها  اأن احلكومة مل تغري  اأ�صا�صي. كما  ب�صكل  �صيا�صاتها  مل تغري 

نف�صها.  اأملانيا  يف  امل�صلمني  الإخوان  مع  حمدود  حوار  باإقامة  ال�صابقة 

فعل  رّد  الأو�صط هي  ال�صرق  �صيا�صاتها يف  اأّن  على  اإ�صايف  دليل  وهذا 

براغماتي لأحداث ل ميكن عك�صها على اأي حال.

�صمال  يف  امل�صلمني،  الإخوان  مع  احلوار  يعك�ص  مل  اخلتام،  يف 

اإفريقيا وال�صرق الأو�صط، اأي تغيريات اإ�صرتاتيجية من جانب احلكومة 

اإنها تف�صل  امل�صتقبل بحيث  اأن ل يتغري هذا يف  الأملانية. ومن املرّجح 

اأنهم  يت�صح  ك�صركاء حاملا  الإ�صالميني  وقبول  املتفرج  موقف  تقف  اأن 

اأ�صبحوا اأقوياء جًدا بحيث ل ميكن جتاهلهم اأكرث يف كل بلد على ِحدة- 

ا لإ�صرائيل. و�صتكون  و�صرط اأملانيا الوحيد هو اأن ل يكونوا معادين علًنً

الق�صية الأكرث اإحلاًحا بالن�صبة اإىل احلكومة الأملانية هي اإىل اأي مًدى 

�صتكون م�صتعدة لإقامة ات�صالت مع ال�صلفيني. والالفت هو اأن �صيا�صة 

تعتربهم  الذين  ال�صلفيني  ت�صمل  ل  الإ�صالميني  احلوار اجلديدة جتاه 

احلكومة الأملانية اأكرث »راديكالية« اأو »راديكاليني اإ�صالميني«. فاإذا ما 

تبنَي اأّنهم قادرون على ممار�صة دور رئي�صي يف ال�صيا�صة يف اأي دولة يف 



264

اإلخوان المسلمون في ألمانيا - الوجود والتحرك

املنطقة، فِمَن املرجح جًدا اأن تتعامل احلكومة الأملانية مع الأمر بردة 

فعل مماثلة.
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فرنسا والحركات 
اإلسالمية - فترة طويلة 

من »الال حوار«

جان فرانسوا داغوزان)   (
Jean-Francois Daguzan

ال ميكن اعتبار العن�سر ال�سلفي غريبًا اأو طارئًا 
التاريخي  مبفهومها  امل�سرية؛  الفكرية  البنية  على 

املفاجئ  الربوز  اأن  اإل  والأ�سمل،  الأو�سع  والثقايف 

وال�سعود ال�سريع للتيار ال�سلفي يف احلياة ال�سيا�سية 

غريبًا  يبو  الذي  هو  يناير   25 ثورة  عقب  امل�سرية 

اإ�سكالياٍت  من  نابعٍة  خماوف  من  اأثاره  مبا  وطارئًا، 

معلِّقة.

)  ( نائب املدير وكبري الباحثني يف موؤ�ص�صة البحوث الإ�صرتاتيجية يف باري�ص- فرن�صا.
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العربية،  الدول  مع  نوعها  من  فريدة  بعالقة  فرن�صا  تتمتع 

الحتفاظ  اأجل   ومن  )املغاربية(؛  اإفريقيا  �صمال  دول  ا  وخ�صو�صً

بنفوذها وروابطها القت�صادية قوية مع هذه الدول، ُبعيد ا�صتقاللها، 

وجدت فرن�صا نف�َصها ملزمة بو�صع �صيا�صة مبنية على التفاهم مع هذه 

اأو الدول املرتبطة بها �صيا�صًيا واقت�صادًيا يف  الدول امل�صتعَمرة �صابًقا 

ال�صرق الأدنى. ويرمي ما يطلق عليه املحللون »�صيا�صة فرن�صا العربية« 

اجلنوبي  ال�صاطئ  على  فرن�صا  م�صالح  على  املحافظة  اإىل  بالأ�صا�ص 

وال�صرقي للبحر الأبي�ص املتو�صط. 

لرغبات  وفًقا  اإ�صرتاتيجيتها  لتكييف  فرن�صا  النهُج  هذا  ا�صطر 

هذه  على  معظمهم  �صيطر  والذين  احل�صنة،  ونواياهم  العرب  القادة 

الدول لفرتة دامت من ثالثني اإىل اأربعني عاًما، ولهذه الأ�صباب، واجهت 

حتى  واأحيانا  ر�صمًيا،  التعامل  يف  جمة  �صعوبات  الفرن�صية  احلكومات 

ب�صكل غري ر�صمي، مع خمتلف قوى املعار�صة ال�صيا�صية )با�صتثناء ليبيا 

خالل احلرب يف ت�صاد، واحلالة اخلا�صة للحرب الأهلية اللبنانية(.

من ناحية اأخرى، تتمتع فرن�صا بخ�صو�صية فريدة ل�صت�صافتها 

اأي  جتاه  احل�صا�صية  فائقة  يجعلها  مما  اأوروبا،  يف  عربية  جالية  اأكرب 

تطّور �صيا�صي اأو دبلوما�صي يف منطقة البحر الأبي�ص املتو�صط،   والعامل 

العربي ب�صكل عام، وقد زادت عوملة الت�صالت - من خالل الإنرتنت 

والقنوات الف�صائية - من هذه احل�صا�صية.  لذلك اعتربت فرن�صا بروز 

ا�صتقرار جمتمعها،  اإىل  بالن�صبة  م�صكلة خطرية  الإ�صالمية  احلركات 
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اجلزائرية  الأهلية  احلرب  خالل  حمتماًل  تهديًدا  كونه  عن  ف�صاًل 

.)1998-1992(

العالقة  جتعل  املحددة  احلالة  �صرح  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

الفرن�صية/ العربية –الإ�صالمية  عالقة ا�صتثنائية.

هاجس الدوام والمثالية

عالقات  معها  فرن�صا  اأقامت  املغاربية  الدول  ا�صتقالل  منذ 

يف  فرن�صا  ترغب  ومل   .
)1(

اجلزائر مع  جًدا  خا�صة  وعالقة  خا�صة، 

وك�صديق مقرب  »عراب«،  كـ  ولكن  ال�صابق،  امل�صتعمر  الظهور مبظهر 

من كل بلد من البلدان التي رف�صت �صمنيا التدخل يف �صوؤونه الداخلية 

)مبا يف ذلك بالطبع حقوق الإن�صان( وقد كان ذلك اتفاقا غري مكتوب، 

حلقبة ما بعد ال�صتعمار،  وتعترب احلالة اجلزائرية خمتلفة، اإذ كانت 

اأكرث ح�صا�صية. فلجعل اإنهاء ال�صتعمار، الذي فر�صه ال�صعب اجلزائري 

للتعاون.  منوذج  اإىل  اجلزائر  ا�صتقالل  حتويل  فرن�صا  قررت  ناجًحا، 

اأيدي  على  والتعليم  التدريب  وقدمت  املال،  من  املليارات  فا�صتثمرت 

الطاقة  �صيا�صة  وكانت   ،1975 عام  حتى  الفرن�صية  اجلامعات  اأ�صاتذة 

»احللم  وجلعل  العامل.  بقية  به  يحتذي  املثالية  من  مبداأ  على  مبنية 

اجلزائري« ممكًنا، كانت التنازلت ال�صرورية التي ل مفر منها.

)1(   » France and the Maghreb، the end of the special relationship ? «، in Yahia H. & Haizam 

Amirah-Fernandez )Eds.(، North Africa، Politics، Region and the limits of transformation، 

Routledge، London، 2008، p. 331 -347.
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فعلى �صبيل املثال، مل ي�صدر عن باري�ص اأي اإدانة ر�صمية عندما 

ُقتل اجلزائري املن�صق علي مي�صيلي يف فرن�صا، بكل تاأكيد، على يد جهاز 

.
املخابرات اجلزائري يف العام1987)2( 

ونتيجة لذلك كان على فرن�صا اإدارة هذه العالقة على هذا النحو: 

»اإن م�صاألة التدخل هي يف �صميم هذه العالقة اخلا�صة جًدا، ويجعل اأي 

الثنائية.  للروابط  كبرية  خماطر  على  ينطوي  فرن�صي  اإعالن  اأو  عمل 

وميكن اأن يف�ّصر هذا الذعر الفرن�صي - الذي نقلته يف بع�ص الأحيان 

ال�صيا�صية  املناق�صات  بع�ص  خالل  الأوروبي-  الحتاد  يف  اأع�صاء  دول 

وحماولت التو�صل اإىل موقف م�صرتك جتاه الدول املغاربية، وبخا�صة 

.
)3(

اجلزائر«

املغرب  من  ورا�صخة  كبرية  اأقلية  وجود  �صاهم  احلال،  بطبيعة 

م�صلمة  وجود جالية  تاريخ  ويعود  العادي،  الو�صع غري  العربي يف هذا 

عام  يف  م�صلم   10،000( ع�صر  التا�صع  القرن  نهاية  اإىل  فرن�صا  يف 

 L’Affaire Mécili، La découverte، coll. » Poche «، Paris، 2007، rééd(. )1re ،2( انظر ح�صني اآيت اأحمد(

éd. 1989(، املقدمة، �ص5. 

)3( »France، Democratization and North Africa«، in Democratization، Special issue: »The 

European Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa«، Richard Gillespie 

and Richard Young )eds.( Spring 2002 vol. 9 n°1، pp. 135بعنوان ا  اأي�صً من�صور   ،149-: The European 

Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa، Richard Gillespie and Richard 

Young )eds.(، Frank Cass، London/Portland Or.، 2002، pp. 136

ا كلري �صبن�صر، انظر اأي�صً

 »Algeria: France’s disarray and Europe conundrum«، in B.A. Roberson، The Middle East and 

Europe، Routledge، New York and London، 1998،

 �ص184-170 .
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القرن  من  الأول  اجلزء  يف  ببطء  منت  اجلالية  هذه  اأن  غري   .)1895

يف   132،000( الأوىل  العاملية  احلرب  ن�صوب  مع  ول�صيما  الع�صرين، 

اجلزء  يف  وانفجرت   ،
)4(

)1920 العام  يف   200،000  -  1918 العام 

العاملة  القوى  من  كبري  دعم  اإىل  البالد  احتاجت  عندما  منه  الثاين 

لإعادة بناء البالد بعد احلرب العاملية الثانية وفرتة النمو القت�صادية 

بعد  تلقائًيا  العدد  وارتفع  التالية.  عاًما  الثالثني  خالل  املده�صة 

الفرن�صية  ال�صلطات  �صمحت  عندما  ال�صمل«  »مل  بـ   1974 عام 

اإليهم.  لالن�صمام  واأطفالهم  زوجاتهم  ا�صتقدام  املهاجرين   للعمال 

اإن الإح�صاءات العرقية حمظورة يف فرن�صا. لذلك تتغري النتيجة غري 

الر�صمية التي يح�صل عليها الباحثون اأو خمتلف املنظمات ال�صيا�صية، 

اإذا ما كان احل�صاب يدمج العرب فقط اأو امل�صلمني باجلن�صية الفرن�صية 

للم�صتخدم.  ال�صيا�صية  الأغرا�ص  اأو  ال�صرعية،  غري  الهجرة  اأو  ل،  اأم 

اأربعة  من  الإ�صالمية  العربية/  اجلالية  حجم  يتغري  اأن  ميكن  ولذلك 

 !
)5(

ذلك يف  للم�صداقية  �صمان  اأي  دون  ماليني  �صبعة  اإىل  ماليني 

الأ�صلية  الوحيد يف فرن�صا - بح�صب اجلن�صية  الر�صمي  املرجع  ويقول 

عدد  يبلغ  بينما  ا،  �صخ�صً  234،669 تبلغ  التون�صية  اجلالية  اأن  املتاح   -

)4( Kamel Kateb، » De l’étranger à l’immigré، et de l’ethnique au religieux : les chiffres en question 

? «، in Yves Charles Zarka )dir.(، Sylvie Taussig )dir.( et Cynthia Fleury )dir.(، L’islam en France، 

Paris، PUF، coll. » Cités « )no Hors-série(، octobre 2008، 2e éd. )1re éd. 2004(، Quadriges، 732 p. 

)ISBN 9782-055727-13-2-(، p. 38 .

)5( وزير الداخلية ال�صابق كلود غيان  يف �صحيفة لوموند، املقابلة بتاريخ 2011/04/04، 

» La  loi de 1905  ne sera pas modifiée «، املوقع الإلكرتوين:

http://www.lemonde.fr/societe/article/201104/04//le-nombre-de-musulmans-en-france-

pose-probleme-selon-gueant-15029283224-.html.
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غري   .
)6(

ا �صخ�صً  653،826 واملغاربة  ا،  �صخ�صً  713،334 اجلزائريني 

قدرت   ،2009 العام  ففي  �صديد.  بحذر  عدد  كل  يف  النظر  يجب  اأنه 

 2005 عام  يف  للم�صلمني  املفرت�ص  العدد  تريبالت  مي�صيل  الباحثة 

. ومن 
)7(

من خالل »ن�صبهم« على مّر ثالثة اأجيال بـ 4،5 ماليني م�صلم

اإىل    2010 عام  يف  العدد  هذا  لالأبحاث  بيو  مركز  رفع  اأخرى  جهة 

الثاين من حيث  )البلد  ال�صكان  5،7٪ من عدد  574،3 ماليني ميثلون 

 .
)8(

مليون(  1،583 فيها  امل�صلمني  عدد  يبلغ  اإذ  اإيطاليا،  هي   العدد 

نظًرا اإىل هذه الأعداد الكبرية، فمن ال�صهل اأن ندرك ملاذا يوجد لدى 

كبري  قلق  املا�صية،  الثالثني  ال�صنوات  مدى  على  الفرن�صية،  ال�صلطات 

ومتزايد اإزاء ال�صوؤون الإ�صالمية. فمن الوا�صح اأن اجلالية العربية كان 

لديها دائًما اهتمام �صديد وقلق اإزاء التطورات على اجلانبني ال�صرقي 

يختلف،  الو�صع  اأن  من  الرغم  على  املتو�صط،  الأبي�ص  للبحر  والغربي 

تبًعا حلجم اجلالية من خمتلف البلدان.

ابتكار إسالم فرنسي  ضد اإلسالم »المستورد« 
والفكر الجهادي

فرن�صا  يف  الإ�صالم  م�صاألة  كانت  ال�صنوات،  من  العديد  خالل 

)6(  Répartition des immigrés par pays de naissance 2008، Insee، octobre 2011 .

)7( مي�صيل تريبيالت: »L’islam reste une menace« ، اللوموند، 2010/10/13.

)8(  http://features.pewforum.org/muslim/number-of-muslims-in-western-europe.html، Pew 

Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Forthcoming Pew Forum Report، 2010.
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حول  يدور  الو�صع  فكان  اجلزائر.  مع  دائمني  نزاع  بعالقة/  مرتبطة 

ال�صيطرة على م�صجد باري�ص وتعيني خطيب له. غري اأنه منذ منت�صف 

من  الرغم  على  اجلزائري،  النفوذ  ت�صاءل  املا�صي  القرن  ثمانينيات 

وجود رجل موهوب للغاية، هو اخلطيب  دليل اأبو بكر، الذي ا�صتدعي 

الع�صرين  ال�صنوات  مدى  وعلى  �صعيفة.  موؤ�ص�صة  لإنقاذ  عجل  على 

العربية  اململكة  مُتولها  التي  الأ�صولية  احلركات  وجدت  املا�صية 

جماعة  مثل  )الدعوية(،  التب�صريية  املنظمات  من  وغريها  ال�صعودية 

اإىل »احتاد  اإ�صافة  امل�صلمني -  الإخوان  اأو جماعة  الباك�صتانية  التبليغ 

، �صدى حقيقيا بني ال�صكان 
)9(

املنظمات الإ�صالمية الفرن�صية« القوي - 

الذي يعانون من اأزمة هوية ومن وطاأة الأزمة القت�صادية. 

يف  ي�صاركون  اخل�صو�ص،  وجه  على  ال�صود،  الأفارقة  فال�صكان 

هذه احلركة ول يبالون بـ »حروب املاآذن« املغاربية. ومن جانبه، يبذل 

العاهل املغربي ق�صارى جهده لل�صيطرة على جالية تكون متما�صكة اأكرث 

ا اأ�صبحت وا�صحة  من غريه، ولكن ثمة حدود لهذه الإ�صرتاتيجية اأي�صً

ب�صكل متزايد، كما يت�صح من التقدم املطرد لالأجندة املتطرفة يف ذلك 

. فالأ�صباب �صيا�صية وجغرافية-�صيا�صية، تطورت احلالة وفًقا 
)10(

البلد

للم�صارات املذكورة اأدناه.

)Union des organisations islamiques de France )9، انظر مي�صيل تريبالت، 

Principaux courants et associations de l’Islam français، CEMOTI، n°33 2002، �ص42-39.

)10(  »France، Democratization and North Africa«، in Democratization، Special issue: »The 

European Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa«، Richard Gillespie and 

Richard Young )eds.( Spring 2002 vol. 9 n°1، pp. 135149-. Also published as: : The European 

Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa، op. cit.، pp. 136.
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الحرب األهلية الجزائرية، والعواقب إزاء التصور 
الفرنسي

التع�صب  كان  الع�صرين،  القرن  و�صبعينيات  �صتينيات  خالل 

اللبناين.  الفل�صطيني/  بامل�صكل  بالأ�صا�ص  مرتبًطا  فرن�صا  يف  العربي 

فبوجود احلرب الأهلية اللبنانية، بعد عام 1975، والنزاع مع اإيران اإزاء 

اأنه  ، عانت فرن�صا من الإرهاب الذي اعترب 
)11(

�صداد قر�ص يوروديف

كان ب�صبب م�صائل ال�صيا�صة اخلارجية. ومن الوا�صح اأن فرن�صا لحظت 

مثل  العربية،  املجتمعات  يف  ال�صيا�صي  الإ�صالم  نفوذ  تنامي  تدريجيا 

جماعة الإخوان امل�صلمني يف م�صر وال�صرق الأو�صط، ون�صوء الأحزاب 

احلركات ال�صيا�صية يف بلدان املغرب العربي منذ الثمانينيات. غري اأن 

هذه احلركات كانت تعترب يف نظر العامل باأنها رد فعل على احلالة الال 

دميقراطية يف كل بلد. على اأي حال، كانت فرن�صا واثقة متاًما من قدرة 

تفكيكها  ال�صيطرة على جميع هذه املجموعات، وعلى  كل حكومة على 

الرئي�ص  اغتيال  بعد  م�صر  يف  حدث  الذي  )القمع  املطاف  نهاية  يف 

ال�صادات، واملجازر التي ارتكبت يف حم�ص وحماه يف �صوريا...(.

غري اأن فرن�صا وعت قوة احلركات الإ�صالمية مع ن�صوب احلرب 

الأهلية اجلزائرية، واإنهاء العملية الدميقراطية يف ذلك البلد )1992(. 

ا كبرًيا من احلكومة الإيرانية مقابل  اإن�صاء مفاعل ذري لالأغرا�ص املدنية  )11( خالل حكم ال�صاه تلقت فرن�صا قر�صً

يف اإيران. وب�صقوط حكومة ال�صاه، قررت احلكومة الفرن�صية األ ت�صدد القر�ص اإىل نظام املاليل. وقرر الإيرانيون 

معاقبة فرن�صا بالأعمال الإرهابية للح�صول على اأموالها امل�صتحقة.
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الأحداث  هذه  من  الأوىل  املرحلة  كانت  الفرن�صية  النظر  وجهة  فمن 

توقف  مع  التعامل  ميكن  فكيف  قلقة.  ا�صتفهام  عالمة  عن  عبارة 

العملية الدميقراطية؟ وهل كان القادة الإ�صالميون حماورين مقبولني 

توافق  – اأي  ال�صيا�صي  »التعاي�ص«  اأدت فرتة  وقد  بهم؟  الوثوق  وميكن 

وحكومة  ال�صرتاكي،  احلزب  من  ميرتان،  فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�ص 

من اليمني – اإىل فرتة طويلة من موقف مرتدد اإزاء امل�صاألة، اإذ اقرتح 

جزء من الطبقة ال�صيا�صية الفرن�صية الدخول يف حوار مع الإ�صالميني 

من اأجل احلفاظ على امل�صالح الفرن�صية طويلة الأمد يف حالة انت�صار 

الإ�صالميني يف اجلزائر، يف حني عار�ص اآخرون وجهة نظر كهذه. 

بحذر  الفرن�صية  ال�صيا�صية  الدوائر  نظرت  املثال،  �صبيل  فعلى 

�صديد اإىل موؤمتر �صانت اإيجيديو الذي ُعقد يف روما )13كانون الثاين/ 

يناير1995( الذي نظمته ذراع غري ر�صمية للفاتيكان، وح�صره خمتلف 

القوى ال�صيا�صية اجلزائرية، مبن فيهم زعماء اإ�صالميون.

اأنهوا فرتة الت�صويق مبهاجمتهم  اإل اأن الإ�صالميني اجلزائريني 

فرن�صا يف العام 1995، اأّوًلً بقتلهم اإماما فرن�صيا - جزائريا مرموقا، 

املرتو  نظام  تفجري  ثم  ومن  باري�ص،  يف  �صحراوي،  الباقي  عبد  هو 

والقطارات مرتني، وبعد ذلك قتلهم العديد من املواطنني الفرن�صيني 

الذين يعي�صون اأو يعملون يف اجلزائر.

م�صاألة  الفرن�صية على معاجلة  ال�صلطات  الأحداث  اأجربت هذه 
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للم�صاجد  كبري  م�صح  باإجراء  اأّوًل  جدية،  ب�صورة  ال�صيا�صي  الإ�صالم 

اأجانب  دعاة  اعتربتهم  من  برتحيل  ثم  ومن  الراديكاليني،  والدعاة 

خطرين يعي�صون يف البالد، واأخرًيا بالنخراط يف تعاون وثيق مع اأجهزة 

ال�صتخبارات املغاربية.

الصعوبات واإلحراج في معالجة مسألة اإلسالم 
في فرنسا

تعامل  حماولت  كانت  املا�صية  الثالثني  ال�صنوات  امتداد  على 

خمتلف احلكومات الفرن�صية مع الإ�صالم يف فرن�صا دائًما اأمًرا معقًدا 

اأعمال  وانت�صار  الفرن�صية  ال�صواحي  يف  اأزمة  اأول  فمع  ناجح.  وغري 

العنف العن�صرية، حاولت احلكومات ال�صرتاكية - التي كانت منزعجة 

جًدا من الق�صايا الدينية وتخ�صى الدخول يف نقا�ص ديني مثري للجدل 

حول الإ�صالم - تطوير مفهوم للتعاي�ص يف جمتمع ال�صواحي باحرتام 

الختالفات والديانات.  وقد كانت حركة »ل تلم�ص �صديقي« التي بداأها 

اأنها  غري  انطالقها،  حني  ناجحة  بالأ�صا�ص(  ال�صباب   ( ال�صرتاكيون 

كانوا  الذين  الي�صار  وجمهوريي  اليمني  جانب  من  لنتقادات  تعر�صت 

�صكل  اأي  ويحاربون  القدمي  الفرن�صي  »العلمانية«  مفهوم  عن  يدافعون 

من اأ�صكال املجتمعوية. واأخرًيا تراجع املفهوم واختف تدريجًيا.

وزير  قرر  احلكومات،  خمتلف  بني  الرتدد  من  �صنوات  وبعد 

للديانة  الفرن�صي  املجل�ص  اإن�صاء  �صاركوزي،  نيكول  اآنذاك،  الداخلية 
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غرار  على  املجل�ص  بنية  وو�صع  النتخابات  بتنظيم  وقام  الإ�صالمية، 

انتخاب  حتقق  وقد  فرن�صا.  يف  اليهودية  للموؤ�ص�صات  التمثيلي  املجل�ص 

دليل اأبوبكر رئي�ًصا للمجل�ص الفرن�صي للديانة الإ�صالمية ب�صعوبة بالغة، 

واأ�صار اإىل الرتاجع احلاد للقوى التقليدية مل�صلحة املنظمات احلديثة 

املنظمات  احتاد  نفوذ  دعم  �صاركوزي  واختار   .
)12(

تطرًفا الأكرث 

�صلة  على  جدا  حمافظة  اإ�صالمية  منظمة  وهي  الفرن�صية،  الإ�صالمية 

يرون  �صاركوزي  م�صت�صارو  وكان   .
)13(

امل�صلمني الإخوان  بجماعة  وثيقة 

هذه اجلماعة اأنها �صيء »مثل احلزب ال�صيوعي الإ�صالمي ، فهو منظم 

وا�صحا  يكن  الواقع، مل  الو�صع، يف  اأن  . غري 
)14(

بالنظام« ومولع  جًدا 

كما تخيل �صاركوزي. فالدر�ص الرئي�صي يتمثل باإنهاء »جزاأرة« الإ�صالم 

جزئًيا، واإنهاء »مغَربته« تدريجًيا يف فرن�صا، مع تنامي نفوذ احلركات 

الإفريقية والآ�صيوية.

الأفارقة  املرابطني  من  ملونة  لوحة  فرن�صا  يف  الإ�صالم  يغطي 

بداأوا  الذين  العلمانيني  امل�صلمني  اإىل   ، الإ�صالمية  وال�صلفية  »اللّينني«، 

اأخرًيا باإ�صماع اأ�صواتهم. وي�صري �صمري اأمغار: تغطي العالقة الفرن�صية 

الإ�صالمية طيفا وا�صعا من املمار�صات الجتماعية وتعدد التدينات التي 

متتد من وجود عالقة ثقافية مع الديانة الإ�صالمية اإىل اأكرث الأ�صكال 

�صحيفة   ،Défaite de la Mosquée de Paris au Scrutin pour le Conseil Musulman انظر:   )12(

اللوموند، 2033/04/14.  

)13(  La face cachée de l›UOIF )entretien avec Fiammetta Venner(، lexpress.fr، 2 mai 2005.

)14(http://www.liberation.fr/politiques/01012400567-islam-le-trouble-jeu-de-nicolas-

sarkozy.
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. ول يعني هذا بال�صرورة اأن الرتباط مع بلد املن�صاأ 
)15(

الدينية تطلًبا«

اأن  اأو  العطالت،  لق�صاء  القرية«  اإىل  »العودة  اإىل  »فاحلاجة  ي�صعف: 

يدفن املرء هناك، ما تزال قوية جًدا لدى جميع الأجيال. اإل اأننا على 

الذي  »الإ�صباين«،  اأو  »الإيطايل«  املوقف  نحو  الزمن  ن�صري يف  الأرجح 

اأ�صرية،  وتاريخية  وجدانية  طبيعة  ذا  املن�صاأ  ببلد  الرتباط  فيه  يكون 

.
)16(

فقط ل غري«

اأي حال، ففي نظر احلكومة، �صيجد » الإ�صالم الفرن�صي«  على 

طريقه بني طريق فرن�صية تكافح للخروج و�صط �صراع على ال�صلطة ل 

 .
)17(

عالقة له بالدين، وبني دعوات خمتلقة تنذر بوجود اأ�صولية ن�صطة

للديانة  الفرن�صي  »املجل�ص  انتخابات  من  الثانية  املجموعة  اأكدت  وقد 

الإ�صالمية« يف حزيران )يونيو( 2005 هذا الجتاه الأ�صا�صي، وتراجع 

دور م�صجد باري�ص. 

امل�صلمة  اجلالية  يف  املتنامي  املغربي  النفوذ  اأظهرت  اأنها  كما 

الفرن�صية بتعزيز مكانة »الحتاد الوطني مل�صلمي فرن�صا«. ويف الواقع، 

النزعات  ومنو   )2003( البي�صاء  الدار  يف  الإرهابية  الهجمات  فبعد 

اجلهادية ذات ال�صلة يف البالد ويف ال�صتات املغربي، اتخذت احلكومة 

)15( تقرير عن الإ�صالم الفرن�صي، جملة Maghreb-Machrek، العدد 183، ربيع 2005، �ص11.

)16(  »France and the Maghreb، the end of the special relationship?«، in Yahia H. Zoubir & Haizam 

Amirah-Fernandez )Eds.(، North Africa، Politics، Region and the limits of transformation، op. 

cit.، p. 333.

 ،Libération جريدة ،Le Conseil du Culte Musulman ensablé dans ses courants ،17( كاثرين كورولر(

اخلمي�ص 2005/9/8، �ص15.
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ب�صدة. ففي عام  املغربي  الإ�صالم  تعزيز �صيطرتها على  املغربية قرار 

»الحتاد  اأنقا�ص  اأن�صئ على  برز »جتمع م�صلمي فرن�صا« )الذي   2006

»املجل�ص  يف  ب�صرعة  املبادرة  زمام  واأخذ  فرن�صا«(،  مل�صلمي  الوطني 

حممد  زعيمه،  انتخاب  من  ومتكن  الإ�صالمية«،  للديانة  الفرن�صي 

مو�صوي، رئي�ًصا للمجل�ص يف عام 2008. ومتكن املغرب يف نهاية املطاف 

من  بدًل  الإ�صالمية«  للديانة  الفرن�صي  »املجل�ص  على  ال�صيطرة  من 

احلقيقة  لهذه  اإدراكها  وبعد  الفرن�صية«.  الإ�صالمية  املنظمات  »احتاد 

م�صروع  ف�صل  وهكذا   .
)18(

الرباط مع  التفاو�ص  اأخرًيا  باري�ص  بداأت 

ّمم خللق حركة فرن�صية م�صتقلة عن  »اإ�صالم فرن�صا« امل�صروع الذي �صُ

اخلارج، ب�صبب مقاومة الجتاهات اجلغرافية - ال�صيا�صية ال�صعبة. 

وما يزال كل من املغرب، واجلزائر، واململكة العربية ال�صعودية، 

والإخوان امل�صلمني يوؤثرون على الإ�صالم يف فرن�صا.

وكانت الفرتة التي اأم�صاها �صاركوزي وزيًرا للداخلية مثرية جًدا 

املثال  �صبيل  فعلى  الراديكايل-   الإ�صالم  �صد  جاهد  فقد  لالهتمام، 

واجه الفيل�صوف الإ�صالمي ال�صهري طارق رم�صان يف مناظرة تلفزيونية. 

ولكن من ناحية اأخرى قرر هيكلة الإ�صالم يف فرن�صا من طريق اإن�صاء 

اأنه ا�صتح�صن بروز  اأي  اأو »الإ�صالم من فرن�صا«،  » الإ�صالم الفرن�صي« 

جمموعة وطنية من الأئمة وخريجي الدرا�صات الإ�صالمية. واإ�صافة اإىل 

)18(http://www.liberation.fr/politiques/01012400567-islam-le-trouble-jeu-de-nicolas-

sarkozy.
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ذلك حاول �صاركوزي هيكلة امل�صهد الوطني الإ�صالمي بخلق نظام حوار 

كان من املفرت�ص اأن يتوىل ال�صلة ما بني الدولة واجلالية امل�صلمة.

ال�صنوات  اإىل  للداخلية  وزيًرا  من�صبه  من  �صاركوزي  طّور  لقد   

الأوىل من رئا�صته، مفهوم »العلمانية الإيجابية«. ويرغب هذا املفهوم 

نهاية  يف  ن�صاأ  الذي  القدمي  الفرن�صي  »العلمانية«  مبفهوم  الطعن  يف 

ال�صلطات  مواجهة  ل�صمان حيادية اجلمهورية يف  ع�صر  التا�صع  القرن 

الإكلريكية )يف الأ�صا�ص الكني�صة الكاثوليكية(. 

يف  للدين  اأهمية  اأكرث  دور  اإعطاء  اإىل  اجلديد  املفهوم  ويرمي 

وعلى  الفرن�صي،  املجتمع  يف  ون�صرها  والف�صائل  القيم  عن  الدفاع 

كما  كبرية.  امل�صلمة  اجلاليات  فيها  تكون  التي  املناطق  يف  الأخ�ص، 

النموذج  الثقافية. وا�صتوحى من  التعددية  دافع �صاركوزي عن مفهوم 

الأجنلو- �صك�صوين »التعددية الثقافية الفرن�صية« التي ترمي اإىل الدفاع 

عن اخل�صو�صيات العرقية اأو الدينية للمجتمعات التي متار�ص اأ�صولها 

.
)19(

الثقافية اخلا�صة بها

وا�صل �صاركوزي خالل ال�صنوات الأوىل من رئا�صته تبني مواقف 

اإيجابية جتاه القيم الدينية والدفاع عن مفاهيم التعددية الثقافية. وكان 

ينوي تر�صيح حمافظ م�صلم ليكون رمًزا للتغيري، و�صعى م�صت�صاره من 

اأجل الإدماج، عبد الرحمن دهمان، اإىل اإن�صاء »جمل�ص للتنوع«. ولكن 

)19(http://www.liberation.fr/politiques/01012400567-islam-le-trouble-jeu-de-nicolas-

sarkozy.
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على مدى العامني املا�صيني تغري موقفه ب�صكل كبري. فاعترب �صاركوزي 

وتبنى  وا�صتقرارها.  والأوروبية  الفرن�صية  الهوية  على  تهديًدا  الهجرة 

موؤّكًدا  مت�صددا  موقًفا   2012 عام  للرئا�صة يف  النتخابية  خالل حملته 

دميقراطياتنا  اأن  واحلق  ذريع.  ف�صل  »اإنها  الثقافية:  التعددية  نهاية 

بهوية  يكفي  مبا  لي�ص  ولكن  القادمني،  الأ�صخا�ص  بهوية  جًدا  من�صغلة 

البلد املرّحب )...(. لذا على اأي �صخ�ص يدخل فرن�صا اأن ين�صهر يف 

.
)20(

جمتمع وطني واحد فقط«

تبنى  فقد  هولند،  فران�صوا  اجلديد،  الفرن�صي  الرئي�ص  اأما 

مبداأ  اأّوًلً  اأّيد  اإذ   .2012 لعام  الرئا�صية  حملته  خالل  خمتلًفا  موقًفا 

العلمانية، معربا عن رغبته يف اإدراجها يف الد�صتور، بقوله: »�صاأقرتح 

الد�صتور  يف  العلمانية  حول   1905 قانون  من  الأ�صا�صية  املبادئ  كتابة 

ت�صمن اجلمهورية  كالتايل:  تكون  الأوىل  املادة  ثانية يف  نقطة  باإدراج 

الف�صل  وحترتم  العبادات،  ممار�صة  حرية  وت�صمن  ال�صمري،  حرية 

اأّيد  كما   ،
)21(

)40 النقطة  الرت�صيح،  )برنامج  والدولة«.  الكنائ�ص  بني 

مبداأ الهجرة القانونية: »�صاأمنح حق الت�صويت يف النتخابات املحلية 

)20(  »C’est un échec. La vérité c’est que dans toutes nos démocraties، on s’est trop préoccupé 

de l’identité de celui qui arrivait et pas assez de l’identité du pays qui accueillait «، disait-il lors 

de l’émission » Paroles de Français «، la semaine dernière sur TF1. » Si on vient en France، on 

accepte de se fondre dans une seule communauté، qui est la communauté nationale ;« http://

www.liberation.fr/politiques/01012400567-islam-le-trouble-jeu-de-nicolas-sarkozy.

)21( �صاأقرتح كتابة املبادئ الأ�صا�صية من قانون 1905 حول العلمانية يف الد�صتور باإدراج نقطة ثانية يف املادة الأوىل 

تكون كالتايل: ت�صمن اجلمهورية حرية ال�صمري، وت�صمن حرية ممار�صة العبادات، وحترتم الف�صل بني الكنائ�ص 

والدولة«. )برنامج الرت�صيح، النقطة 40(

http://fh2012.francoishollande.fr/les-60-engagements-du-projet/.
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لالأجانب املقيمني ب�صكل قانوين يف فرن�صا منذ خم�ص �صنوات. كما اأنني 

�صاأخو�ص كفاًحا ل هوادة فيه �صد الهجرة غري ال�صرعية و�صبكات العمل 

.
)22(

ال�صري. و�صاأ�صمن تاأمني الهجرة ال�صرعية«

يف اجلانب الآخر من الطيف ال�صيا�صي، ما تزال اجلبهة الوطنية، 

املناه�صة  النزعة  من  ت�صتفيد  املتطرف،  اليميني   ال�صيا�صي  احلزب 

للم�صلمني. فعندما برز هذا احلزب بقوة يف اأوائل الثمانينيات ا�صتقر 

الأمل وحالة  التالعب يف خيبة  الهجرة وحاول  الفور على م�صاألة  على 

الإهمال اللتني ي�صعر بهما العديد من الفرن�صيني جتاه الطبقة ال�صيا�صية 

بجعل الأجانب العرب، والأفارقة وامل�صلمني كب�ص حمرقة.

جذورها  ب�صبب  ب�صدة  لل�صامية  معادًيا  ا  اأي�صً احلزب  كان  كما   

القدمية. ويف الآونة الأخرية، يف ظل قيادة مارين لوبان )ابنة موؤ�ص�ص 

احلزب( تخلت اجلبهة الوطنية ببطء عن معاداتها لل�صامية، ورّكزت 

اعتمدت   ،2010 عام  من  فاعتباًرا  والهجرة.  امل�صلمني  ق�صايا  على 

ال�صيدة لوبان موقًفا معادًيا جًدا للم�صلمني، �صيجد له �صدى يف اليمني 

يف  الرئا�صية  النتخابية  احلملة  خالل  املثال،  �صبيل  فعلى  التقليدي. 

ا�صتغلت لوبان اجلدل الدائر حول م�صاألة اللحم احلالل يف  عام 2012 

امل�صالخ الفرن�صية.

)22( �صاأمنح حق الت�صويت يف النتخابات املحلية لالأجانب املقيمني ب�صكل قانوين يف فرن�صا منذ خم�ص �صنوات. 

كما اأنني �صاأخو�ص كفاًحا ل هوادة فيه �صد الهجرة غري ال�صرعية و�صبكات العمل ال�صري. و�صاأ�صمن تاأمني الهجرة 

ال�صرعية«  )برنامج الرت�صيح، النقطة 50(

 http://fh2012.francoishollande.fr/les-60-engagements-du-projet/.
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كيفية التعامل مع اإلسالم السياسي في الخارج؟

التون�صية  اجلالية  فوجئت  التون�صية،  الثورة  بداأت  عندما 

التون�صيني  ال�صيا�صيني  الالجئني  من  فالعديد  بالأحداث.  الفرن�صية 

كانوا يعي�صون يف فرن�صا، وخ�صي العديد من التون�صيني الفرن�صيني على 

واأعوانه كانت  الكراهية لنب علي  اأن  تون�ص. غري  م�صري عائالتهم يف 

كبرية جًدا. ف�صارك العديد من رجال الأعمال ال�صباب الذين يعملون 

الإعالم  و�صائل  – يف  املزدوجة  اجلن�صية  حملة  من  وهم  فرن�صا-  يف 

للدفاع عن ال�صعب التون�صي. ومل يفهم معظم اأفراد اجلالية التون�صية 

اندلع  اجلالية  غ�صب  ولكن  الثورة.  خالل  الفرن�صية  احلكومة  �صمت 

عندما و�صلت زوارق مالأى بالالجئني التون�صيني اإىل اأوروبا من طريق 

معظمهم  وكان   )20،000 من  يقرب  الإيطالية)ما  لمبيدوزا  جزيرة 

ي�صعى للو�صول اإىل فرن�صا، ولكن احلكومة الفرن�صية منعتهم من ذلك.  

به  تقبل  ومل  ا،  مرفو�صً الفرن�صي  املوقف  التون�صي  العام  الراأي  واعترب 

خالل  ومن  علًنا  ذلك  عن  اأعربت  التي  الفرن�صية  التون�صية  اجلالية 

التقريع عرب املدّونات الإلكرتونية. 

اأعمال  بقلق  ال�صتات  جالية   تتبعت  فقد  املغرب،  حالة  يف  اأما 

وغريهما.(  طنجة،  )وجدة،  املدن  من  العديد  يف  وقعت  التي  ال�صغب 

ولكن قدرة حكومة امللك على ال�صيطرة على الو�صع اأعاد توجيه تطلعات 

ال�صتات نحو تغيري د�صتوري �صريع. ومن ثم وافق  العام وجالية  الراأي 

ال�صتات اإىل حد كبري على عملية الإ�صالح عندما اقرتح امللك حممد 
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كّر�ص  الذي  اجلديد  الد�صتور  وحظي  جديد.  د�صتور  و�صع  ال�صاد�ص 

جري يف 
ُ
% من الأ�صوات يف ا�صتفتاء اأ ملكية �صبه د�صتورية على ن�صبة 98 

.
الأول من متوز/ يوليو 2011)23(

الربيع العربي: فرنسا تتجه نحو “السيناريو 
المظلم”

زادت اأحداث احلادي ع�صر من اأيلول)�صبتمرب( 2001 من قلق 

احلكومة وال�صعب الفرن�صي جتاه الإ�صالم ال�صيا�صي. ومنذ ذلك التاريخ 

واملغرب  فرن�صا  بني  العالقات  هيكلة  اإىل  الإرهاب  �صد  الكفاح  نزع 

العربي، كما فعلت تلك الأحداث يف العالقات ما بني الوليات املتحدة 

الإيجابي، احلكم  النحياز  بالتايل  الو�صع  العربي. وعزز هذا  والعامل 

اجلهادي  الفكر  �صد  جدار  باأنها  اعُتربت  التي  للدكتاتورية  امل�صبق، 

وتنظيم القاعدة.

لقد اأربك النت�صار املفاجئ للربيع العربي امل�صت�صاريات الأوروبية. 

فعندما وقعت الثورة يف تون�ص يف منت�صف كانون الأول)دي�صمرب( 2010، 

مل تكن احلكومة الفرن�صية قادرة على ال�صتجابة لهذا احلدث، تاركة 

 للوليات املتحدة دعم النتفا�صة وممار�صة ال�صغط ل�صقوط الدكتاتور. 

على  ال�صدمة  وقع  التوايل،  على  ومبارك،  علي  بن  ل�صقوط  وكان 

)23(  عدد الأ�صوات من خارج املغرب،: عدد بطاقات القرتاع 269646؛ البطاقات الفارغة: 2494، عدد الأ�صوات 

املقبولة: 267152، الوكالة العربية املغربية لالأنباء - 2011، املجل�ص الد�صتوري يعلن ر�صميا عن م�صروع الد�صتور، 

.http://www.map.ma/mapfr/resultats-fr.pdf
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الطغاة  �صقوط  تعترب  كانت  الفرن�صية  فال�صلطات  الفرن�صية.  املوؤ�ص�صة 

القدامى اأمًرا م�صتحياًل.  وبالتايل فقد اختلط �صمت احلكومة احلذر، 

ال�صخ�صية  بالأخطاء  املطاف   نهاية  يف  علي  بن  الرئي�ص  فرار  حتى 

مي�صيل  وزيرة اخلارجية  املثال ذهبت  �صبيل  الوزراء، على  للعديد من 

على  التون�صية  ال�صطرابات  خالل  العطالت  اأيام  لق�صاء  ماري  اآليو 

و�صراء  علي،  بن  اأ�صرة  اأقرباء  اأحد  اإليها  قّدمها  خا�صة  طائرة  منت 

ميرتان  فريدريك  الثقافة  وزير  اأما  الوزيرة؛  لوالدي  فاخرة  �صقة 

وكانت   .
)24(

الإطالق...( على  دكتاتورية  تكن  مل  تون�ص  اأن  فاأّكد 

كارثية.  ب�صورة  الأخطاء  هذه  ف�صرت  فرن�صا  يف  التون�صية   اجلالية 

العام  الراأي  اأمام  �صورته  اإ�صالح  �صاركوزي  الرئي�ص  قّرر  اأخريا، 

اأّيد - بناء على اقرتاح  العربي. فعندما وقعت ال�صطرابات يف ليبيا، 

من النا�صط/ الفيل�صوف الفرن�صي، ليفي برنار هرني -  تقدمي الدعم 

فلم  ن�صبيا.  حكيًما  اخليار  وكان  بنغازي.  يف  املتمردين  اإىل  الع�صكري 

يكن يف ليبيا منذ عام 1945 اأي م�صلحة لفرن�صا. 

بومبيدو،  رئا�صة  ا�صتهلته  الذي  ال�صبعينيات  يف  الع�صل  ف�صهر 

اأعقبته احلرب يف  ما  والذي متّيز ب�صفقات ع�صكرية كبرية، �صرعان 

القوات  بهزمية  ا�صم  عليها  يطلق  ل  التي  احلرب  هذه  وانتهت  ت�صاد. 

الليبية يف منت�صف الثمانينيات. وظل الو�صع جممًدا حتى تخلي ليبيا 

)24( »ثمة معار�صة �صيا�صية ل تتحدث على الإطالق كما نفعل نحن يف اأوروبا. غري اأن التاأكيد باأن تون�ص اإمنا هي 

�صوت دكتاتور واحد، كما يقال غالًبا، يبدو يل اأنه اأمر مبالغ فيه«. راجع:

 http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/20112366147/10/01/_ frederic-mitterrand-

dire-que-la-tunisie-est-une-dictature-univoque-me-semble-exagere.html.
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حماولة  وف�صلت   .2003 العام  يف  لديها  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  عن 

التي  الفا�صلة  الزيارة  والقذايف يف  اإن�صاء عالقة خا�صة بني �صاركوزي 

قام بها الدكتاتور الليبي اإىل باري�ص يف كانون الأول )دي�صمرب( 2007. 

القذايف  قوات  ال�صتباك ع�صكرًيا مع  اأن  الفرن�صية  واعتربت احلكومة 

واأ�صبح  منخف�صة.  �صرتاتيجية  وجيو-  �صيا�صية  خماطر  على  ينطوي 

التدخل الع�صكري ممكًنا بعد دعم دولة قطر، ودولة الإمارات العربية 

مثل  دول  معار�صة  من  الرغم  على  العربية،  الدول  وجامعة  املتحدة، 

اجلزائر و�صوريا. 

بعد انتهاء احلرب الليبية ، متّثل املذهب الفرن�صي حيال الربيع 

بنتائج  والعرتاف  الذي متّخ�ص عنه  بالتغيري  ر�صمًيا  بالقبول  العربي 

النتخابات كما �صتكون.

لقد كان اإعالن الرئي�ص �صاركوزي الأخري، واإعالن وزير ال�صوؤون 

اخلارجية  وزارة  با�صم  واملتحدث  جوبيه،  اآلن  ال�صابق  اخلارجية 

وا�صًحا جًدا. فالر�صالة العامة كانت تن�ص على القبول بجميع النتائج 

فهو  الثاين  الأمر  واأما  �صدقية.  ذات  نزيهة  انتخابات  من  تتاأتى  التي 

دول  من  اأكرث  لي�ص  لكن  بال�صطرابات،  فوجئت  فرن�صا  اأن  افرتا�ص 

اأخرى )العذر غري مقبول حّقا من حكومة تتمتع بجميع و�صائل التحليل 

وال�صتخبارات!.

يتعلق  ما  يف  ا  اأي�صً لنتقادات  تعر�صنا  �صاركوزي::لقد  الرئي�ص 

بالربيع العربي. فهل ا�صتغرقنا وقتا طوياًل لإدراك ما يجري، ول�صيما 
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يف تون�ص؟ .. بالتاأكيد. 

هل اأ�صاأنا تقدير �صخط ال�صعوب �صد تلك الأنظمة ال�صتبدادية، 

اإ�صافة اإىل رغبتها ال�صديدة يف احلرية والدميقراطية؟ .. نعم. 

اأ�صبحنا، با�صم ال�صتقرار، متهاونني  اأعتقد ذلك. واأخرًيا، هل 

جًدا حيال هذه الأنظمة امل�صتبدة والفا�صدة؟ .. حتًما! .

اجلميع،  فاجاأ  هذا  العربي  الربيع  اإن  القول  النزاهة  من  ولكن 

واأولهم هوؤلء الذين قاموا به. واأود اأن اأ�صيف اأنه يف احلالة التون�صية، 

اإن القوة ال�صتعمارية القدمية التي هي فرن�صا كانت يف موقف خا�ص 

جدا عر�صها اأكرث من غريها ملحاكمة التدخل.  ولكن، مرة اأخرى، كانت 

فرن�صا قادرة على امل�صاركة يف هذا احلدث الكبري من اأجل احلرية الذي 

مّر بالعامل العربي، باقرتاح مواكبة التطور الدميقراطي والقت�صادي 

يف اإطار �صراكة دوفيل التي اعتمدها موؤمتر قمة الدول الثماين يف ظل 

 .
)25(

الرئا�صة الفرن�صية

ما يجري،  لإدراك  وقتا طوياًل  ا�صتغرقنا  العربي. فهل  بالربيع  يتعلق  ما  اأي�صا يف  تعر�صنا لنتقادات  »لقد    )25(

ول �صيما يف تون�ص؟ بالتاأكيد. هل اأ�صاأنا تقدير �صخط ال�صعوب �صد تلك الأنظمة ال�صتبدادية، اإ�صافة اإىل رغبتها 

ال�صديدة يف احلرية والدميقراطية؟ نعم، اأعتقد ذلك. واأخرًيا، هل اأ�صبحنا، با�صم ال�صتقرار، متهاونني جًدا حيال 

هذه الأنظمة امل�صتبدة والفا�صدة؟ حتًما! ولكن من النزاهة القول اإن الربيع العربي هذا فاجاأ اجلميع، واأول هوؤلء 

اإن القوة ال�صتعمارية القدمية التي هي فرن�صا كانت يف  اأنه يف احلالة التون�صية،  اأ�صيف  اأن  الذين قاموا به. واأود 

موقف خا�ص جدا عر�صها اأكرث من غريها ملحاكمة التدخل.  ولكن، مرة اأخرى، كانت فرن�صا قادرة على امل�صاركة يف 

هذا احلدث الكبري من اأجل احلرية الذي مّر بالعامل العربي، باقرتاح مواكبة التطور الدميقراطي والقت�صادي يف 

اإطار �صراكة دوفيل التي اعتمدها موؤمتر قمة الدول الثماين يف ظل الرئا�صة الفرن�صية. 341/36، 2012/02/05، 

باري�ص – املقابلة، لقاء مع رئي�ص اجلمهورية، نيكول �صاركوزي، مع جملة »بوليتيك انرتنا�صيونال«: مقتطفات.
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اآلن جوبيه: اجلميع يعرف اأن التاريخ ميكن اأن يحتفظ باخلدع 

احلكومات  جلعل  احلذر  توخي  على  عازمون  وجميعنا  املفاجاآت.  اأو 

اأ�صا�صها،  على  انُتخبت  التي  للقيم  وفية  البقاء  على  قادرة  اجلديدة 

التي  الأ�صباب  اأرى  ل  ولكن  الدميقراطية.  احلياة  قواعد  واحرتام 

جتعلنا نرف�ص هوؤلء النا�ص الذين ُحرموا مرات عديدة حق التعبري عن 

خياراتهم.  بخ�صو�ص ما حدث يف كثري من البلدان، الهند، اأو اأمريكا 

 .
)26(

الالتينية، اأو اأوروبا، ل اأرى �صبًبا مينع ا�صتن�صاخه يف الدول العربية«

»يف الربيع العربي م�صلحة ل ت�صدق بالن�صبة اإىل امل�صتقبل. فكما هو 

.
)27(

احلال يف كل مقامرة، تتمّخ�ص عنها املخاطر والاليقني«

الدولة  وزير  يتذكر  اخلارجية:  ال�صوؤون  وزارة  با�صم  املتحدث 

اإىل  الأ�صا�صي لالأمم املتحدة يف دعم جميع احللول لال�صتجابة  الدور 

والدميقراطية.  الإن�صان  حقوق  واحرتام  احلرية،  يف  ال�صعوب  اأمل 

يتذكر م�صاركتنا من دون قيود يف هذه احلراكات  اإىل ذلك،  واإ�صافة 

جميع  لإقناع  جاهدين  ن�صعى  و�صوف  للقمع،  القابلة  وغري  امل�صروعة 

. �صحايف: يف ما يتعلق مب�صر،هل 
)28(

�صركائنا الت�صرف بهذه الطريقة«

)26( »اجلميع يعرف اأن التاريخ ميكن اأن يحتفظ باخلدع اأو املفاجاآت. وجميعنا عازمون على توخي احلذر جلعل 

احلكومات اجلديدة قادرة على البقاء وفية للقيم التي انُتخبت على اأ�صا�صها، واحرتام قواعد احلياة الدميقراطية. 

خياراتهم.   عن  التعبري  حق  عديدة  مرات  ُحرموا  الذين  النا�ص  هوؤلء  نرف�ص  جتعلنا  التي  الأ�صباب  اأرى  ل  ولكن 

بخ�صو�ص ما حدث يف كثري من البلدان، الهند، اأو اأمريكا الالتينية، اأو اأوروبا، ل اأرى �صبًبا مينع ا�صتن�صاخه يف الدول 

العربية«. 341/40 من خطاب وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية، اآلن جوبيه، يف معهد الدرا�صات ال�صيا�صية بباري�ص.

)27(  »يف الربيع العربي م�صلحة ل ت�صدق بالن�صبة اإىل امل�صتقبل. فكما هو احلال يف كل مقامرة، تتمّخ�ص عنها 

املخاطر والاليقني«.  اآلن جوبيه يف جامعة طرابل�ص.

ال�صعوب يف  اأمل  اإىل  املتحدة يف دعم جميع احللول لال�صتجابة  الأ�صا�صي لالأمم  الدور  الدولة  وزير  «يتذكر   )28(
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لديكم ات�صالت ما مع اأ�صخا�ص م�صوؤولني اأو نا�صطني؟

كثريون  »مع اجلميع.  ال�صوؤون اخلارجية:  وزارة  با�صم  املتحدث 

بداية  منذ  حتدثنا  لأننا  كالآخرين،  الفرن�صية  الدبلوما�صية  ينتقدون 

جوبيه  اآلن  ال�صيد  اأعطى  وقد  فقط.  الأ�صخا�ص  بع�ص  مع  الربيع 

تعليماته: يجب علينا التحدث مع اجلميع. و�صفاراتنا تفعل ذلك يف كل 

.
)29(

ا يف م�صر« بلد يف العامل العربي، و خ�صو�صً

احلالة  تعترب  الأخرية  الفرن�صية  الإ�صرتاتيجية  والندم:  العمل 

الأوىل يف  بداأت الحتجاجات  ال�صورية تطوًرا مثرًيا لالهتمام فعندما 

درعا، لزمت احلكومة الفرن�صية احلذر ال�صديد. ف�صوريا لي�صت ليبيا، 

يف  قا�صية  اإ�صرتاتيجية  عواقب  البلد  هذا  ا�صتقرار  لزعزعة  و�صيكون 

املنطقة(لبنان واإ�صرائيل)، و�صتوؤدي روابطه مع اإيران اإىل حدوث توتر 

�صامل يف جميع اأنحاء ال�صرق الأو�صط. غري اأن القمع الدراماتيكي غري 

اأجرب املجتمع الدويل للرد ب�صدة.  املن�صبط ال�صريع للحكومة ال�صورية 

وقد اختارت فرن�صا اتخاذ املوقف الأكرث عدائية �صد الأ�صد، مقرتًحا 

مغادرة الرئي�ص ال�صوري ودعم املجل�ص النتقايل ال�صوري )وهو كينونة 

متثل كل تيار من تيارات املعار�صة ال�صورية(. واأما على ال�صعيد الدويل 

احلرية، واحرتام حقوق الإن�صان والدميقراطية. واإ�صافة اإىل ذلك، يتذكر م�صاركتنا من دون قيود يف هذه احلراكات 

امل�صروعة وغري القابلة للقمع، و�صوف ن�صعى جاهدين لإقناع جميع �صركائنا الت�صرف بهذه الطريقة«. 03/09/2012 

الربيع  بخ�صو�ص  الثنني  يوم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  ملجل�ص  اجتماع  حول  �صحايف  موؤمتر  يف  باري�ص-   –
العربي.

)29(http://www.marianne2.fr/Sarkozy-et-l-Islam-Cesar-veut-se-meler-des-affaires-de-

Dieu_a202906.html.
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70 دولة ت�صمى »املوؤمتر الدويل  فقد دعمت فرن�صا بقوة جمموعة من 

الوليات  بلدان مثل  لأ�صدقاء �صوريا« )اأ�صدقاء �صوريا(، مبا يف ذلك 

املتحدة، وكندا، وقطر، واململكة العربية ال�صعودية، وتون�ص، واملغرب... 

اإلخ. وهذه املجموعة ن�صطة جًدا تدعو للتحّول الدميقراطي بعد رحيل 

اأن فرن�صا دعمت يف وقت لحق مبعوث  �صوريا. كما  البعث من  �صلطة 

حقيقية  توقعات  دون  من  ولكن  �صوريا،  اإىل  اأنان  كويف  املتحدة  الأمم 

القوة  ا�صتخدام  مرة،  لأول  فرن�صا،  اأثارت  ذلك  اإىل  واإ�صافة  للنجاح. 

حتت الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة يف حال ف�صل مهمة اأنان 

. ويبدو اأن فرن�صا قررت 
)30(

وا�صتمرار القمع بو�صائل ع�صكرية يف �صوريا

عائلة  من  حرة  البالد  ت�صبح  عندما  ال�صنية  الطائفة  انت�صار  قبول 

ال�صورية  الأزمة  انت�صار  من  قلقة  الفرن�صية  احلكومة  اأن  غري  الأ�صد، 

اإىل لبنان، اإذ اأظهرت ذلك املواجهة بني املجتمعات املحلية التي وقعت 

اأخرًيا يف طرابل�ص، والآن يف بريوت.

اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن فرن�صا تعي جيًدا الو�صع الأمني يف الأردن، 

اقت�صادية  م�صاكل  اأخرى،  دولة عربية  اأي  من  اأكرث  اململكة،  تعاين  اإذ 

يتمكن  مل  الوزراء،  لروؤ�صاء  تغيريه  من  الرغم  وعلى  كبرية.  و�صيا�صية 

امللك عبد اهلل من حتقيق ال�صتقرار يف البالد. وتتابع كل من فرن�صا 

ينتقدون  كثريون  اجلميع.  »مع  اجلواب:  نا�صطني؟  اأو  م�صوؤولني  اأ�صخا�ص  مع  ما  ات�صالت  لديكم  هل   )30(

الدبلوما�صية الفرن�صية كالآخرين، لأننا حتدثنا منذ بداية الربيع مع بع�ص الأ�صخا�ص فقط. وقد اأعطى ال�صيد اآلن 

ا يف  جوبيه تعليماته: يجب علينا التحدث مع اجلميع. و�صفاراتنا تفعل ذلك يف كل بلد يف العامل العربي، وخ�صو�صً

م�صر«. 341/77 – 2011/11/22 – باري�ص – موؤمتر �صحايف حول م�صر.

 Diplomatie.gouv.fr .
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وبريطانيا والوليات املتحدة الو�صع عن كثب، اإذ اإن هذه الدول تعترب اأن 

�صقوط النظام امللكي الأردين �صيكون كارثًيا على التوازن الإ�صرتاتيجي 

يف املنطقة. 

فرن�صا  بني  ما  العالقة  تتبع  لالهتمام  املثري  من  �صيكون  عموًما 

يف  رئي�صيان  حليفان  فرن�صا  فلدى  القدمية.  العربية  امللكية  والأنظمة 

اخلليج )قطر والإمارات العربية املتحدة(. كما اأن فرن�صا تدعم ب�صدة، 

املغرب  واأما يف  الأدنى.  ال�صرق  الأردين يف  امللكي  النظام  ولكن بحذر 

العربي، فهي حتتفظ بطبيعة احلال ب�صالت تقليدية وثيقة مع الق�صر 

املغربي. غري اأن املمالك العربية لي�صت م�صتثناة من الحتجاجات. فقد 

الو�صع  لتهدئة  الالزمة  الإ�صالحات  على  ال�صاد�ص  حممد  امللك  اأقدم 

يف املغرب، ولكن مل يت�صح اإذا ما كانت كافية على املدى الطويل. واأما 

الجتماعية  ال�صيطرة  من  الرغم  فعلى  الأخرى،  العربية  البلدان  يف 

القوية والوثيقة، فاإن احلالة عر�صة حلدوث م�صاكل. فاململكة العربية 

ال�صعودية التي تواجه الآن اأزمة ال�صاللة احلاكمة، حتاول بتوا�صع فتح 

العملية الدميقراطية )مبا يف ذلك الن�صاء(.  لكننا ل منلك القدرة على 

التنبوؤ بقدرات هذه الدول على مقاومة التغيري. فاإذا كانت الدولة الأكرث 

حاكمها  من  التخل�ص  يف  جنحت  )تون�ص(  العربي  العامل  يف  بولي�صية 

الدكتاتور، فاإن كل نظام �صيكون يف خطر. 

القادة  مع  الر�صمي  احلوار  اإن  اجلدد؟  املتحاورون  هم  من 

حتادثت  ما  وعادة  عديدة.  ل�صنوات  ممنوًعا  كان  الإ�صالميني 
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الغربي  النموذج  ميّثلون  »كال�صيكيني«  معار�صني  مع  بتحفظ  فرن�صا 

جرا(،  وهلم  الإن�صان..  حقوق  ومنا�صرى  والليربالية،  )ال�صرتاكية، 

الكاتب  جتربة  ت�صهد  كما  عام،  ب�صكل  تعك�ص  وجماعات  اأفراد  وهم 

الذاتية، نف�ص قيم فرن�صا واأهدافها. وقدم هوؤلء الأ�صخا�ص روؤية زائفة 

 للو�صع ال�صيا�صي يف بلدانهم، كما اأظهرت التطورات يف تون�ص وم�صر. 

ومع ذلك، تتمتع الدبلوما�صية الفرن�صية بالقدرة على التكيف، كما اأن 

املحاورين الإ�صالميني معروفون متاًما. ف�صاًل  عن اأن معظم الإ�صالميني 

الذين يتبواأون منا�صب حكومية كانوا موجودين على ال�صاحة ال�صيا�صية 

من  اأو  املنفى؛  يف  اأو  ال�صجون  يف  طويلة  �صنوات  عانوا  �صواء  ل�صنوات، 

منبوذي احلكومات ال�صابقة اأو النخب الر�صمية. 

والتنمية  العدالة  وحزب  امل�صلمون،  والإخوان  النه�صة،  فحزب 

لو  وحتى  احلكم.  يف  تزال  ما  الإ�صالمية  اجلماعات  من  وغريها 

رف�صت احلكومة الفرن�صية احلوار - اأ�صا�ًصا يف تون�ص - فاإن الباحثني 

املتخ�ص�صني يف احلركات الإ�صالمية، واأفراد يف اأجهزة ال�صتخبارات، 

فاإن  حمددة،  وبتعليمات  ذلك،  اإىل  واإ�صافة  معهم.  احلوار  يوا�صلون 

لدى الدبلوما�صية الفرن�صية قدرات قوية لفتح قنوات للحوار. وبالطبع 

بع�ص  املتحاورين  هوؤلء  مع  الثقة  على  مبنية  عالقات  بناء  �صي�صتغرق 

الوقت. 

على اأية حال، يبدو اأن الرئا�صة الفرن�صية واحلكومة اجلديدتني 

وما  قبل  ما  ملرحلة  املعقد  امل�صهد  ففي  النهج.  هذا  باّتباع  �صت�صتمران 
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بعد الثورات )م�صر مثال جيد جًدا(، فاإن ال�صعوبة تكمن يف التعرف 

التقدم  اأجل  من  بالثقة  ويتمتعون  عليهم  العتماد  ميكن  قادة  على 

مل�صاعدتهم. فالدرب بني ال�صلفية وخماطر دكتاتورية اإ�صالمية، �صيكون 

اإذ  النادر«،  »الطري  الفرن�صية:  اللغة  يف  ن�صميه  ما  عن  للبحث  �صّيًقا 

غرار  اجلهادي-على  والفكر  ال�صلفية  الآخر طيف  اجلانب  �صيبقى يف 

تنظيم القاعدة - املعادين لنموذج الأحزاب الإ�صالمية الدميقراطية. 

النموذج  وهو  والتنمية-  العدالة  حلزب  الرتكي  النموذج  يواجه  كما 

املحتفى به يف جميع الدول العربية- حتدًيا من قبل احلركات الأخرى 

اإىل  وتدعو  القرتاع  و�صناديق  النتخابات  مفهوم  حتى  ترف�ص  التي 

الكفاح امل�صلح. وبهذه الطريقة ثمة م�صوؤولية ملقاة على العامل الغربي، 

واجلالية  وال�صيا�صية،  التاريخية  مكانتها  اإىل  نظًرا  فرن�صا  وخا�صة 

امل�صلمة الكبرية( مبا يف ذلك العرب والرببر)م�صاعدة الربيع العربي 

لتثبيت العامل العربي يف املوجة احلديثة للدميقراطية والتقدم. 

اختراع سياسة جديدة؟

معظم  يف  ال�صلطة  الإ�صالمية  الأحزاب  تتوىل  اأن  املفرت�ص  من 

الوقت  يف  اجلزائر  )با�صتثناء  القادمة  ال�صنوات  يف  العربية  الدول 

فرن�صا  مع  جديدة  عالقات  حتديد  على  املوجة  هذه  وتدلل  احلايل(. 

اإن�صاء  املقبلة  الفرن�صية  احلكومات  على  لذا  املتو�صطي.  اجلوار  ودول 

ويفرت�ص  امل�صتقبلية.  الإ�صالمية  النخب  على  والتعرف  جديدة  روابط 

عن  ف�صاًل  للحياة.  الغربية  الطريقة  عن  خمتلف  �صلوك  قبول  هذا 
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النمط،  عن  القريب  امل�صتقبل  يف  العربية  املجتمعات  تعرب  فلن  ذلك، 

يف  منطقًيا  التطور  هذا  و�صيكون  الفرن�صي.   الفهم  ول  الأ�صلوب،  ول 

العربية ترى  الدول  اأن  اأي�صا  يبدو وا�صًحا  الدبلوما�صية. كما  الق�صايا 

اأنه ل ينبغي اأن تبقى العالقة مع اإ�صرائيل على حالها، �صواء كانت هذه 

واأوروبا  فرن�صا  اأن  يعني  وهذا  الأطراف.  متعددة  اأو  ثنائية،  العالقة 

�صتواجهان كثرًيا من ال�صعوبات للحفاظ على عملية التعاون ال�صاملة   

مثل الحتاد من اأجل املتو�صط، اأو اأي عملية اأوروبية –متو�صطية، تكون 

. ولذا ينبغي اإجراء ف�صل ملختلف العمليات. 
)31(

اإ�صرائيل �صمنها

من ناحية اأخرى، �صيوؤّثر الوزن املتنامي للم�صلمني املولودين يف 

فرن�صا على العالقة بني فرن�صا وغريها من الدول املنت�صرة على �صواطئ 

فمن  العربية،  بالنتفا�صة  يتعلق  ما  يف  واأما  املتو�صط.  الأبي�ص  البحر 

الوا�صح اأن اجلالية امل�صلمة/ لعربية يف فرن�صا �صتمار�ص دوًرا �صيا�صيا 

اأن  الأ�صلية، وميكن  بلدانهم  مع  فرن�صا  اأهمية يف حتديد عالقة  اأكرث 

يتمّثل هذا الدور يف الدفاع عن القيم الإ�صالمية. 

وتعترب اجلالية اجلزائرية، وهي اأكرب جالية، �صلة و�صل كبرية 

بني البلدين. وميكن اأن متار�ص دوًرا مهًما – وهذا غري مفرت�ص يف هذه 

البلدين. وبطبيعة احلال،  الثنائية بني  العالقات  للتاأثري يف  املرحلة - 

اأكرث  جديدة  قوة  ثمة  ولكن  موجوًدا،  يزال  ما  الأ�صل  بلدان  وزن  فاإن 

ا�صتقالًل يف طور الولدة، ما قد يوؤدي اإىل �صيناريوهني حمتملني: ن�صوء 

)31(  http://www.diplomatie.gouv.fr; Conférence de presse conjointe d’Alain Juppé avec des 

représentantes de l’opposition syrienne 25 avril 2012.
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القوة(  )هذه  تت�صرذم  اأن  اأو  متما�صكة،  فرن�صية  م�صلمة  وطنية  هوية 

اإىل جماعات متناف�صة غري فعالة. ولذلك يف كل الأحوال �صيزداد تاأثري 

امل�صلمني يف احلياة ال�صيا�صية الفرن�صية.

اإن للحكومة الفرن�صية م�صلحًة قويًة اأن ترى احلكومات اجلديدة 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا تت�صّكل وتنجح. فالإ�صالميون 

الذين يتولون ال�صلطة حالًيا ي�صعون اإىل حماكاة حزب العدالة والتنمية 

يف تركيا. وعلى الرغم من متّيزهم بوجهات نظر اجتماعية حمافظة 

القيام  اإىل  وي�صعون  ليربالية  اقت�صادية  مواقف  يتبنون  اأنهم  اإل  جًدا، 

هذه  �صعوب  واأما  الأوروبي.  النظام  يف  والندماج  التجاري  بالتبادل 

البلدان فيتطلعون اإىل الكرامة والنمو والرفاه. 

الناحية  من  كارثًيا  كان  املا�صي  العام  اأن  بالذكر  وجدير 

القت�صادية لتون�ص وم�صر- ومن الوا�صح ليبيا – و�صيئا بالن�صبة اإىل 

التحدي  ويكمن  جيًدا.  يكون  لن  العام  هذا  اأن  كما  والأردن.  املغرب 

يف  الغربية،   الدول  اإىل  بالن�صبة  وعاملًيا  فرن�صا،  اإىل  بالن�صبة  الآن 

ال�صيا�صية،  األوانها  من  الرغم  على  اجلديدة،  احلكومات  م�صاعدة 

اإىل  الو�صع  ف�صيتدهور  ف�صلها،  حال  يف  لأنه  النجاح،  من  تتمكن  حتى 

 حرب اأهلية، ما قد يوؤدي اإىل بروز تطرف اأكرث خطورة. اإنه حتدٍّ مثري. 
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إسبانيا والحركات اإلسالمية 
من فوز اإلنقاذ إلى الربيع 

العربي)1(

آنا آي. بالنت)   (
Ana Planet

ميغيل هرناندو دي الراميندا مارتيز)       (
Miguel Hernando De Larramendi Martinez

العامل  يف  املخاوف  تتبع  اإمكانية  من  الرغم  على 
الإ�سالمية  الثورة  اإىل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حول  الغربي 

يف  موقف  عن  للتعبري  احلاجة  اأن  اإل  1979؛  العام  اإيران  يف 

ال�سيا�سي قد تاأخر حتى  اإ�سبانيا يف مواجهة بروز الإ�سالم 

�سيا�سة  تفعيل  مع  وتزامن  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  نهاية 

خارجية جتاه البحر الأبي�ض املتو�سط   بعد عقود من العزلة 

الدولية. 

،)R&D&I( جريت الأبحاث لهذه املقالة برعاية م�صاريع البحث والتطوير والبتكار
ُ
)1( اأ

»Nuevos espacios، actores e instrumentos en las relaciones exteriores de España con el mundo 

árabe y musulmán« )CSO201129438--C0502-( and »El mundo árabe-islámico en Movimiento: 

Migraciones، reformas y elecciones. Su impacto en España« CSO- 29438- 2011C01 -05.

)  ( م�صتعرب اإ�صبانية، حا�صلة على دكتوراة يف الدرا�صات الإ�صالمية والعربية.

)       ( م�صتعرب اإ�صباين بارز، وهو اأ�صتاذ الدرا�صات العربية والإ�صالمية، يف كلية العلوم الإ�صبانية بجامعة 

.)UCM de Castilla-La Mancha(
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الأوروبية  يف  القت�صادية  املجموعة  اإىل  اإ�صبانيا  ان�صمام  فبعد 

الأبي�ص  البحر  منطقة  جعل  الدبلوما�صي  هدفها  اأ�صبح   ،1986 العام 

املتو�صط  منطقة نفوذ من �صاأنها اأن تتيح للدولة الأيبريية دعم مكانتها 

العالقات  يف  حتديًدا  اإ�صبانيا  قادت   ،1995 عام  متو�صطة.منذ  كقوة 

الأوروبية -املتو�صطية. فباأولوية اأجندتها، جتاه البحر الأبي�ص املتو�صط، 

�صعت اإ�صبانيا اإىل توجيه املوارد الأوروبية اإىل منطقة حيوية مل�صاحلها 

طلقت يف بر�صلونة يف ذلك العام، واألهمت 
ُ
الأمنية. وكانت الفل�صفة التي اأ

ال�صراكة الأوروبية املتو�صطية، تعترب اأن احلفاظ على العالقات التجارية 

العالقات  تلك  تت�صمن  اأن  �صرورة  ثمة  بل  وحده،  كافًيا  يكن  مل  فقط 

وفًقا  وثقافية،  واجتماعية  �صيا�صية  املتو�صط عنا�صر  البحر  مع جنوب 

اجلديد  الإطار  هذا  الأوروبي.  و�صّدد  والتعاون  الأمن  ملوؤمتر  لنموذج 

متو�صطية.  الأورو-  العملية  يف  املدين  املجتمع  م�صاركة  اأهمية  على 

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت اأهداف التحّول الدميقراطي وحقوق 

اأجندة  لو�صع  خا�صعة  عملًيا  وبقيت  حم�صة،  بالغية  اأموًرا  الإن�صان 

اقت�صادية. 

 ،2001 العام  يف  الإرهابية  )�صبتمرب(  اأيلول   11 هجمات  فبعد 

احتلت املخاوف الأمنية مكانة ال�صوؤون القت�صادية، ومل يعد للمجتمع 

املدين اأي دور ن�صط يقوم به يف ما اأ�صبح يف الأ�صا�ص عالقات دولية ما 

 .
)2(

بني احلكومات

)2( كجزء من �صيا�صة اأوروبا املتو�صطية، ُعقدت منتديات مدنية بالتزامن مع موؤمترات اأورو-متو�صطية متعاقبة، 

وبدًء من عام 2005، مت ت�صكيل موؤ�ص�صات مثل موؤ�ص�صة اآنا ليند الأورو - متو�صطية للحوار بني الثقافات لتعزيز اإن�صاء 
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اخلارجية  لل�صيا�صة  حتدًيا  البداية  يف  ال�صيا�صي  الإ�صالم  �صّكل 

ديناميات  جعلت  فقد  املا�صي؛  القرن  ثمانينيات  نهاية  يف  الإ�صبانية 

يف  العجز  ملواجهة  العربية  الأنظمة  بداأتها  التي  ال�صيا�صي  التحرر 

احلركات  دمج  ينبغي،  ل  اأم  ينبغي،  كان  اإذا  ما  م�صاألة  �صرعيتها 

اإ�صفاء  مّثل   .
)3(

العمليات هذه  حمور  يف  ال�صيا�صة  يف  الإ�صالمية 

ال�صرعية على اجلبهة الإ�صالمية لالإنقاذ يف اجلزائر يف العام 1989-  

بن  ال�صاذيل  الرئي�ص  اأيدها  التي  ال�صيا�صي  النفتاح  عملية  من  كجزء 

يف  الإ�صبانية  اخلارجية  ال�صيا�صة  اإىل  بالن�صبة  كبرية  مع�صلة  جديد- 

والعالقات  اجلغرايف  قربها  ب�صبب   - منطقة  وهي  العربي،  املغرب 

العربي.  العامل  يف  اإ�صبانيا  م�صالح  فيها  ترتكز   - معها   التاريخية 

دخلت م�صاألة اإدماج احلركات الإ�صالمية يف العملية ال�صيا�صية يف الدول 

العربية مرحلة جديدة يف العام 2001  فبعد هجمات 11 اأيلول)�صبتمرب(، 

دافعت اإدارة الرئي�ص بو�ص عن احلاجة اإىل تعزيز التحّول الدميقراطي 

يف العامل العربي، اعتقاًدا منها باأن ا�صتمرار وجود الأنظمة ال�صتبدادية 

خلق ظروًفا مواتية لن�صوء الإرهاب اجلهادي. وهكذا جرى تربير التدخل 

الع�صكري يف العراق يف العام 2003، لحًقا، كاأداة لتعزيز عملية التحّول 

�صبكات وطنية تتكون من ممثلني من املجتمع املدين.  ومع ذلك، مل تكن الفر�ص املتاحة اأمام الربيع العربي متاحة 

للجميع، ولكنها عانت من عدم وجود ممثلني عن احلركات الإ�صالمية. انظر اإ�صيا�ص يارينيادا واإيفان مارتني:

  »La sociedad civil y la Asociación Euromediterránea: de la retórica a la práctica«، Papeles de 

Cuestiones Internacionales، No. 92، Winter 20052006-، pp. 7989-. ECHART MUÑOZ، Enara: 

Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un nuevo actor. IUDC/Los 

Libros de la Catarata، Madrid، 2008، pp. 215 -282.

)3( برنابا لوبيز، جيما مارتني، ميغيل لراميندا،

Elecciones، Participación y Transiciones Políticas en el Norte de África، Instituto de 

Cooperación con el Mundo Árabe، Madrid 1991.
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اإىل الدول العربية الأخرى من  اأن ي�صل  الدميقراطي الذي من �صاأنه 

طريق التنا�صح. ويف هذا ال�صياق، �صّكل اإدماج الأحزاب الإ�صالمية – 

قوى املعار�صة الرئي�صية - حتديا لالأنظمة العربية التي تتمتع بعالقات 

وثيقة مع الوليات املتحدة.  

وقد اأتاحت مكانة هذه الأنظمة بو�صفها حلفاء يف »احلرب على 

الإرهاب« لها باحلد من ال�صغط عليها، بدعوى اأن التحّول الدميقراطي 

ل ميكن اأن ُيفر�ص من اخلارج، ولكن يجب اأن يكون نتيجة عمليات تغيري 

جتري داخل كل دولة. ومع ذلك، فقد بداأت ديناميات التغيري بالفعل 

يف املنطقة. فخالل العقد املا�صي، فازت احلركات الإ�صالمية مبقاعد 

و2007(،   2002( اجلزائر  يف  جرت  التي  الت�صريعية  النتخابات  يف 

و2007(، وم�صر )2005(،  والأردن )2002  و2007(،  واملغرب )2002 

ولبنان )2000 و2005(، كما فازت يف فل�صطني )2006(.  وكان هذا هو 

الفوز النتخابي الثاين حلركة اإ�صالمية، وميثل بالتايل التحدي الثاين 

لل�صيا�صة اخلارجية الإ�صبانية وبقية دول الحتاد الأوروبي. 

الموقف اإلسباني تجاه الحركات اإلسالمية

مل ت�صع احلكومات الإ�صبانية، بغ�ص النظر عن لونها ال�صيا�صي، 

اإ�صرتاتيجية حمددة يف العقدين املا�صيني تتناول عالقاتها اأو حوارها 

هذه  جتاه  الإ�صبانية  ال�صيا�صة  هذه  الإ�صالمية. وكانت  احلركات  مع 

احلركات، والتي متكنت من جعل نف�صها خالل هذا الوقت جهات فاعلة 
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مهمة يف معار�سة االأنظمة اال�ستبدادية يف املنطقة، تعتمد على التعامل 

بردة فعل يف االأ�سا�س. ومل ُتعترب احلركات االإ�سالمية باأنها عمالء للتحول 

الدميقراطي، بل ُنظر اإليها باعتبارها تهديًدا لال�ستقرار يف املنطقة. 

ن احلكومات االإ�سبانية براجمها الثنائية لتعزيز  ولهذا ال�سبب، مل ُت�سمِّ

االإ�سبانية  الوكالة  متّولها   التي  املدين  املجتمع  وتقوية  الدميقراطية 

ن هذه الربامج يف برامج  للتعاون الدويل  )بو�ستو�س 2007(. كما ُت�سمَّ

الزائر الدويل التي تنظمها املوؤ�س�سات احلكومية االإ�سبانية مثل موؤ�س�سة 

 كارولينا، والتي اأعطت االأولوية لعمليات التبادل مع دول اأمريكا الالتينية. 

غالًبا ما ا�ستخدم ال�سيا�سيون االإ�سبان املواقف التي اعُتمدت يف اإطار 

االحتاد االأوروبي كغطاء، واأخ�سعت اأي حراك اأو اقرتاح لهدف اأ�سمى 

اأنها  ُتعترب  التي  ال�سيا�سية  االأنظمة  مع  العالقات  على  هو احلفاظ 

�سامنة لال�ستقرار االإقليمي. وبالتايل، فقد خ�سع املوقف االإ�سباين اإىل 

حد كبري للو�سع القائم واالعرتاف مبا ملختلف احلركات االإ�سالمية يف 

كل من الدول العربية واالإ�سالمية، وجرى حتديده على اأ�سا�س كل حالة 

على حدة. 

غري اأنه  بعد الهجمات االإرهابية التي وقعت يف 11 اآذار)مار�س( 

االإ�سباين.  املوقف  اأمني داخلي يف  بعد  اإدخال  2004 يف مدريد، جرى 

االإ�سالمية  احلركات  بني  ما  متييز  حدوث  اأن  من  الرغم  ولكن على 

واالإرهاب الدويل يف ذلك الوقت، اإال اأن املخاوف من تطرف ال�سباب 

امل�سلمني يف اإ�سبانيا ا�ستدت بعد تلك الهجمات، ما اأدى اإىل خلق اأدوات 
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.
)4(

جديدة للحوار وللمبادرات الدبلوما�سية

إسبانيا والحركات اإلسالمية في المغرب العربي

االإ�سالمية  اجلبهة  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  اأنباء  تلقي  جرى 

يف  اجلزائرية  البلدية  االنتخابات  الالحق يف  وفوزها  لالإنقاذ، 

خطًرا  الو�سع  اعتربت  التي  اإ�سبانيا  يف  بقلق   1990 حزيران)يونيو( 

ميكن اأن يهدد اال�ستقرار يف غرب البحر االأبي�س املتو�سط، ما �سيوؤدي 

اإىل زعزعة اال�ستقرار يف بلدان املغرب العربي االأخرى، وخا�سة املغرب 

.
)5(

الذي يف�سله عن �سبه اجلزيرة االأيبريية 14 كيلومرًتا فقط

 وتركزت املخاوف االإ�سبانية اإزاء فوز حتمي للجبهة االإ�سالمية 

كانون  يف  عقدها  مزمًعا  كان  التي  الت�سريعية  االنتخابات  يف  لالإنقاذ 

والغاز  البرتول  اإمداد  على  املرتتبة  االآثار  على   1991 االأول)دي�سمرب( 

)عابد  ال�سلطة  مقاليد  اإ�سالمي  تويل  حال  يف  اإ�سبانيا  اإىل  الطبيعي 

2001(. وهكذا �سعت الدبلوما�سية االإ�سبانية اإىل احل�سول على �سمانات 

تت�سمن احرتام املعاهدات واالتفاقات الدولية. ويف العام 1990، ذهب 

جورج ديزكالر، املدير العام ل�سوؤون �سمال اإفريقيا وال�سرق االأو�سط يف 

اإىل  االأنظار  للفت  بالكثري  قام  الذي  االإ�سبان  الدبلوما�سيني  اأحد  وهو  اإ�سكوبار،  خو�سيه  خوان  حتليل  انظر   )4(

احلركات االإ�سالمية )اإ�سكوبار 2004، 2006، 2007، من بني اآخرين(.

)5( اأ�سار وزير ال�سوؤون اخلارجية، فران�سي�سكو فريناندز اأودونييز اإىل اأن نتائج االنتخابات كانت اأنباء �سيئة، يف 

حني اأ�سار بيان لوزير الدفاع نار�سي�س �سريا اإىل خماوف فورية حول تعقيدات اأمنية: »لقد اعتربت اإ�سبانيا دوًما اأن 

على الناتو اأن يهتم باجلنوب ملنح اال�ستقرار للبحر االأبي�س املتو�سط«، مقتب�س من غيليب�سي 2000:101. 
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قادة  اأحد  بعبا�سي مدين،  التقى  اإىل اجلزائر حيث  وزارة اخلارجية، 

اجلبهة االإ�سالمية لالإنقاذ الذي طماأن الدبلوما�سي االإ�سباين، موؤكدا 

.»
)6(

اأن »الطاقة هي الدم الذي يجري عرب �سرايني اجلزائر

لقد اعترب ال�سيا�سيون واملحّللون االإ�سبان بروز االإ�سالم ال�سيا�سي 

نتيجة االأزمة االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي هّزت املنطقة 

يكمن  االإ�سبانية،  النظر  وجهة  . ومن 
)7(

موقوتة« »قنبلة  اإىل  وحّولتها 

الظروف  وحت�سني  التنمية  ت�سجيع  يف  املنطقة  يف  اال�ستقرار  حتقيق 

االجتماعي  اال�ستقرار  اإزاء  االلتزام  هذا  .ومنح 
)8(

لل�سكان املعي�سية 

واقعي  اإىل ظهور موقف  االإ�سبانية  امل�سالح  الدفاع عن  وال�سيا�سي يف 

مثلتها  والتي  املنطقة،  يف  الراهن  الو�سع  على  يحافظ  اأن  �ساأنه  من 

االإ�سباين  املوقف  املغاربية. واعُترب  املنطقة  يف  اال�ستبدادية  القيادات 

«دعم  على  �سدد  كما  الديناميكي«،  »اال�ستقرار  على  م�سادقة  مبثابة 

اإ�سبانيا  م�سالح  مع  تتعار�س  ال  دامت  ما  الدميقراطية،  التغيريات 

.
)9(

االإ�سرتاتيجية«

)6( لوبيز، وهرناندو دي الراميندا 2011:264.

)7( غيلي�سبي 2000: 149-148، 165 .

جملة  يف  ُن�سر  جناحها«  اأ�سباب  العربي:  العامل  يف  االإ�سالمية  »االأ�سولية  حول  مقااًل  ديزكاالر  جورج  )8(اختتم 

Política Exterior يف عام 1991 بتاأكيده اأنه »كلما كان هناك م�ساركة �سي ذا�سية – اإقراأ الدميقراطية - وكلما 

االأيام(  �سائع هذه  اأمر  اأقل )وهو  املغريات  –كانت  للغاية  اقت�سادية -وهنا م�ساعدتنا �سرورية  تنمية  كان هناك 

الإيجاد حلول هناك للم�ساكل هنا«. انظر

 Jorge Dezcallar، Textos sobre cuestiones conflictivas de África y Oriente Medio، Ministerio de 

Asuntos Exteriores، Madrid، 1993، 140س�.

)9( برنابا لوبيز، وميغيل الراميندا )2000(: 
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كانون  يف  االإ�سبانية  احلكومة  امتنعت  النهج  هذا  باتباع 

والذي  اجلزائر،  يف  وقع  الذي  االنقالب  اإدانة  عن  الثاين)يناير( 

اأهلية  حرب  اندالع  �سرارة  مبثابة  وكان  االنتخابية  للعملية  ا  حّدّ و�سع 

الفرتة،  هذه  . وخالل 
)10(

تقريًبا الزمن  من  لعقد  ا�ستمرت  طاحنة 

اختارت احلكومة االإ�سبانية التخفي وراء املواقف التي تبنتها اجلماعة 

يف  ال�سابقة  اال�ستعمارية  القوة  فرن�سا،  بقيادة  االأوروبية  االقت�سادية 

النظام  حق  االإ�سبانية  احلكومة  تاأييد  من  الرغم  وعلى   .
)11(

اجلزائر

حتقيق  حاولت  اأنها  اإال  االإ�سالمي،  االإرهاب  مكافحة  يف  اجلزائري 

التوازن ما بني هذا املوقف ونداءات احرتام حقوق االإن�سان واحلوار مع 

»جميع القوى ال�سيا�سية التي تريد اال�ستقرار، مبا يف ذلك اجلماعات 

االأكرث اعتدااًل التي اأّيدت التمرد االإ�سالمي.

العربية،  االأنظمة  مع  للعالقات  املمنوحة  االأولوية  اأن  يبدو  كان 

كانت  التي  االإ�سالمية  احلركات  مع  ات�ساالت  اإقامة  على  �ستقت�سر 

منحت  تون�س،  حالة  ففي  ال�سيا�سي.  لال�سطهاد  عر�سة  اأو  حمظورة 

»Spain and North Africa Towards a Dynamic Stability«، Democratization، 170-191ج5، �س.

)10( بّرر وزير ال�سوؤون اخلارجية فران�سيكو فرناندز اأوردونييز االإنقالب بقوله اأنه كان »لدرء �سّر حمدد«، اإذ اإن 

.1992/02/El País، 18 .»بع�س القوى ال�سيا�سية اجلزائرية اأعلنت عن نواياها املناه�سة للدميقراطية«

)11( هذا املوقف �سكك فيه بع�س الدبلوما�سيني االإ�سبان مثل غابريال مانيوكو الذي اعترب اأن املوقف االإ�سباين ال 

ينبغي اأن يتبع املوقف الفرن�سي، اإذ اإن التحديات االأمنية الداخلية التي ترتبت على االأزمة بالن�سبة اإىل فرن�سا، مل 

تكن هي ذاتها بالن�سبة اإىل اإ�سبانيا. غابريال مانيوكو،

 “España ante la crisis argelina” Política Exterior 128-116س�  ،27 رقم   ،6  .املجلد 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/

rashid_ghannouchi. 
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النه�سة  حزب  قادة  لبع�س  ال�سيا�سي  اللجوء  حق  االإ�سبانية  احلكومة 

ولكنها  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  بداية  قمع احلركة يف  ا�ستد  عندما 

 ،1995 )مار�س(  اآذار  ويف  ر�سمًيا.  املمار�سات  تلك  اإدانة  عن  امتنعت 

العابدين  زين  بن  نظام  من  ل�سغوط  االإ�سبانية  ال�سلطات  ا�ست�سلمت 

البالد،  من  الغنو�سي،  را�سد  احلزب،  زعيم  وطردت  العابدين،  بن 

فيما كان ي�ستعد للم�ساركة يف موؤمتر ُعقد يف قرطبة حول العالقة بني 

ر�سد  ابن   - الدولية  االإ�سالمية  اجلامعة  نظمتها  واحلداثة  االإ�سالم 

. وبعد �سنوات، كانت العالقة بني النه�سة ومنظمة القاعدة 
)12(

االأندل�سي

 11 هجمات  بعد  وجودها  التون�سية  ال�سلطات  زعمت  والتي  االإرهابية، 

القانونية  ال�سلطات  بها  احتجت  التي  الذرائع  اإحدى  اأيلول)�سبتمرب(، 

باروين،  لر�سا  ال�سيا�سي  اللجوء  حق  ل�سحب   2005 عام  يف  االأ�سبانية 

يف  االإ�سالمي  املركز  ال�سابق  والرئي�س  النه�سة  حزب  زعماء  من  وهو 

.
)13(

فالن�سيا

الذي  ال�سيا�سي  االإ�سالم  ال�سق  دمج  وّفر  فقد  املغرب،  يف  اأما 

الوطنية ظروًفا  ال�سيا�سة  للموؤمنني، يف  امللك كاأمري  مل ي�سكك يف دور 

يف  دجموا 
ُ
اأ الذين  االإ�سالميني  الزعماء  مع  ات�ساالت  الإقامة  مالئمة 

)12(  مل يح�سل هذا يف حالة ال�سوداين ح�سن الرتابي. فهذا كان زعيم اجلبهة االإ�سالمية الوطنية واأيديولوجي 

النظام الع�سكري الذي اأن�ساأه اجلرنال عمر الب�سري، وقد ح�سر اإىل اإ�سبانيا يف اآب/ اأغ�سط�س 1994 للم�ساركة يف 

دورة �سيفية نظمتها جامعة كومبلوتن�سي مبدريد.

»El islamismo barrerá el norte de África«، El País، 021994/08/.

)13( اإيفا ويغرن،

 Islamist Opposition in Authoritarian Regimes. The Party of Justice and Development in 

Morocco، Syracuse University Press،  2011.
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العام 1996 يف احلركة ال�سعبية الد�ستورية الدميقراطية، والذي اأ�سبح 

. وكانت اأوىل االت�ساالت جرت 
)14(

يف وقت الحق حزب العدالة والتنمية

ر اإدماج  على يد دبلوما�سيني يف ال�سفارة االإ�سبانية يف الرباط. وقد ي�سَّ

النواب االإ�سالميني يف الربملان املغربي، بعد االنتخابات الت�سريعية يف 

اأيلول)�سبتمرب( 1997، يف تطوير االت�ساالت على امل�ستويني املوؤ�س�ساتي 

االأحزاب  مع  موؤ�س�ساتي  ات�سال  اأول  . وكان 
)15(

املدين واملجتمعي 

الذي  والتنمية  العدالة  حزب  من  مببادرة  جرى  االإ�سبانية  ال�سيا�سية 

2003 االإرهابية يف الدار البي�ساء، ك�سر الروابط  حاول، بعد هجمات 

الطبقة  من  جزًءا  اعتربه  الذي  واالإرهاب  ال�سيا�سي  االإ�سالم  بني  ما 

ال�سيا�سية املغربية �سبًبا حلظره. 

ويف وجه �سمت الدبلوما�سيني االأوروبيني واالإ�سبان، و�سع حزب 

مع  عالقات  اإقامة  اإىل  ترمي  ات�ساالت  اإ�سرتاتيجية  والتنمية  العدالة 

اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية يف اأوروبا وتعزيز 

حملة  من  وكجزء   .
)16(

دميقراطي وجه  ذي  �سيا�سي  كحزب  �سورته 

)14(  بع�س قادة احلزب مثل اأمني بوجبزة - ع�سو جمل�س مدينة تطوان - �سارك يف ندوات اأكادميية مثل الندوة 

التي نظمتها جامعة اوتونوما »ندوة درا�سات البحر االأبي�س املتو�سط الدولية« يف مدريد يف متوز/ يوليو 1998 حول 

Marruecos 1998، un nuevo rumbo Economía، sociedad، cultura y política. وعقد الباحثون يف هذا 

املركز اجتماعات دورية مع قادة احلزب يف الرباط منذ ذلك احلني.

)15(  Amel Boubekeur and Samir Amghar، Islamist Parties in the Maghreb and their links with 

E.U: Mutual Influences and the Dyس�namics of Democratisation”، Euromesco Paper، No. 55، 

)2006(.

)16( اإرين فرناندز مولينا، 

»Le PJD et la politique étrangère de Maroc. Entre l’idéologie et le pragmatisme« Documentos 

Cidob. Serie Mediterráneo No. 7، )2007(،
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ات�ساالت حقيقية، زار وفد من احلزب العديد من البلدان االأوروبية، 

برئا�سة  وفد  ذهب   ،2005 ني�سان)اأبريل(  و يف  اإ�سبانيا.  ذلك  يف  مبا 

االأمني العام للحزب، �سعد الدين عثماين، اإىل مدريد، وا�ستقبله رئي�س 

جمل�س النواب االإ�سباين، وعقدت اجتماعات مع ممثلني عن االأحزاب 

اال�سرتاكي  العمال  )حزب  الرئي�سية  الثالثة  االإ�سبانية  ال�سيا�سية 

عقد  اإىل  اإ�سافة   ،
)17(

املتحد( والي�سار  ال�سعب،  وحزب  االإ�سباين، 

اإ�سبانيا،  يف  املهاجرين  املغاربة  العمال  رابطة  قادة  مع  اجتماعات 

. كما �سارك وفد حزب العدالة 
)18(

واالحتاد االإ�سباين ملنظمات االأعمال

قيم اإحياء لذكرى �سحايا هجمات 11 اآذار)مار�س( 
ُ
والتنمية يف احتفال اأ

2004 االإرهابية. وبعد ذلك بعامني، زار �سعد الدين العثماين اإ�سبانيا 

يف  الت�سريعية  االنتخابات  اإجراء  من  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  اأخرى،  مرة 

قدم  على  العثماين  ُدعي  املنا�سبة،  تلك  ويف   .2007 )�سبتمرب(  اأيلول 

اال�ستقالل  )حزب  االأخرى  املغربية  ال�سيا�سية  االأحزاب  مع  امل�ساواة 

االقت�سادي  الربنامج  لتقدمي  ال�سعبية(  للقوى  اال�سرتاكي  واالحتاد 

موؤ�س�سة  وهي  العربي،  البيت  من  �سدرت  الدعوة  . وكانت 
)19(

حلزبه

 �س74-72.

ا يف املوؤمتر الذي ا�ست�سافته موؤ�س�سة العالقات الدولية للحوار اخلارجي،  اأي�سً )17( حتدث �سعد الدين العثماين 

وهي موؤ�س�سة فكرية. ميكن قراءة الن�س على املوقع االإلكرتوين: 

http://www.fride.org/evento/82/seminario-con-representantes-del-partido-de-la-justicia-y-

el-desarrollo-de-marruecos.

)ABC 25 )18/2007/08. ميكن م�ساهدة فيديو هذا املوؤمتر على املوقع االإلكرتوين:

 http://www.casaarabe.es/mediateca/show/215 .

)19( برنابا لوبيز غار�سيا،

»La sociedad civil y las relaciones con Marruecos: el comité Averroes. ¿un instrumento para el 
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عامة دبلوما�سية حتت رعاية وزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون، وذلك 

بالتعاون مع الق�سم االإ�سباين للجنة ابن ر�سد - وهي جلنة اإ�سبانية - 

– ومع   
)20(

املتبادل التفاهم  لتعزيز  البلدان  اأن�ساأها  م�سرتكة  مغربية 

.
)21(

 اجلامعة الوطنية للتعليم عن ُبعد، ومب�ساركة رجال اأعمال اإ�سبان

الطبيعة  اأّثرت  نف�سه،  املغربي  ال�سياق  ففي  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

القانونية جلماعة العدل واالإح�سان - التي كان ُيتغا�سى عنها يف بع�س 

خرى - يف املواقف االإ�سبانية جتاه احلركة 
ُ
االأحيان، وُتقمع يف اأحيان اأ

التي كانت ترف�س االنخراط يف اللعبة ال�سيا�سية يف املغرب وت�سكك يف 

موؤ�س�س  ابنة  يا�سني،  بنادية  االت�ساالت  وتعود  النظام.  يف  امللكية  دور 

املراأة يف  ال�سالم، وزعيمة جناح  يا�سني عبد  واالإح�سان،  العدل  حركة 

احلزب، اإىل اأواخر ت�سعينيات القرن املا�سي، وكانت قد بداأت بطريقة 

�سرية على يد دبلوما�سيني اإ�سبان عاملني يف ال�سفارة يف الرباط. ومنذ 

وبلدان  اإ�سبانيا  نادية  زارت   ،2003 العام  يف  �سفرها  جواز  ا�ستعادتها 

االنتباه  جلب  للحدود«  عابرة  معار�سة  »و�سع  مطّورة  اأخرى،  اأوروبية 

يف  عموًما  تتم  يا�سني  نادية  وكانت زيارات   .
)22(

للمنظمة اخلارجي 

acercamiento entre las sociedades o la retórica de la mediación civil?« in Miguel Hernando de 

Larramendi and Aurelia Mañé )eds.(، La política exterior española hacia el Magreb. Actores e 

intereses، Real Instituto Elcano، Madrid 2009، pp. 195 -207.

)20(http://www.casaarabe.es/uploads/html/Alertas/alerta-020707/ConferOthmani-Alerta2.

pdf.

.15 )21( بوبكر واأمغار 2006: 

)22(  يف عام 2004، �ساركت يف موؤمترات يف مدريد، غرناطة، و�سان �سب�ستيان. ويف ت�سرين االأول/ اأكتوبر 2005 

�ساركت يف موؤمتر   ،2006 مايو  اأيار/  بر�سلونة. ويف  ُعقد يف  الذي  االإ�سالمية  الن�سوية  االأول حول  املوؤمتر  ح�سرت 

مل�سلحة Cátedra Emilio García Gómez يف جامعة غرناطة. ويف ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2008، �ساركت يف 
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�سياق اأكادميي يتيح لها امل�ساركة يف تبادالت جامعية تركز على امل�سائل 

 .
)23(

املت�سلة باالإ�سالم والن�سوية االإ�سالمية

 اأدت االت�ساالت التي اأقامتها مع جمموعة ن�سطة من امل�سلمني 

االإ�سبان، واملجل�س االإ�سالمي االإ�سباين، اإىل مطالبة هذه املنظمة اإ�سفاء 

 .
ال�سرعية على حركة العدل واالإح�سان يف املغرب يف اأيار/ مايو 2006)24(

ومع ذلك، ف�سبب الو�سع غري القانوين لهذه احلركة يف املغرب، يبقى 

اإقامة ات�ساالت موؤ�س�ساتية مع ال�سلطات االإ�سبانية – التي ت�سعر بالقلق 

اإزاء خلق خالفات مع ال�سلطات يف الرباط – حمدوًدا.  غري اأن �سغوط 

ال�سفارة املغربية يف اإ�سبانيا، على �سبيل املثال، جنحت يف منع احلركة 

جمل�س  ينظمه  الذي  للمو�سيقى«  »البحر  مهرجان   يف  امل�ساركة  من 

�س املهرجان  مدينة قرطاجنة على �ساحل البحر املتو�سط، والذي خ�سّ

.
)25(

اخلام�س ع�سر يف العام 2009 للمغرب

كما اأن الرحالت التي تقوم بها ناديا يا�سني، وقادة اآخرون من 

احلركة مثل حممد عبادي، وهو ع�سو يف املجل�س االأعلى جلماعة العدل 

دورة نظمتها جامعة مينينديز بياليو الدولية يف تينرييف.

)23(http://www.webislam.com/noticias/46337-la-junta-islamica-de-espana-defiende-la-

legalizacion-del-partido-islamista-marro.html .

)24( http://www.acsur.org/Las-organizaciones-sociales،671 .

)25(اإلينا اآريغيتا

،»Al-»Adl wa-l-Ihsan en España: Un proyecto nacional para un movimiento islámico 

transnacional?«، Revista de Dialectología y Tradiciones Populares، 

ج65، رقم 1، �س136-113.
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واالإح�سان، حتافظ على االت�سال مع اجلمعيات االجتماعية والثقافية 

التي اأن�ساأها املغاربة املقيمون يف اإ�سبانيا. كما ي�ستفيد  املنرب التنظيمي 

جلماعة العدل واالإح�سان التي اأن�سئت يف اإ�سبانيا من وجود ما يقرب من 

800،000 مهاجر مغربي يف البالد، ف�ساًل عن جمموعة من اجلمعيات 

املن�سوية حتت لواء املنظمة الوطنية للحوار وامل�ساركة التي تتمتع باأداء 

قوي يف منطقتي مر�سية، واالأندل�س، ومدريد. وعلى الرغم من احتفاظ 

هذه املنظمة بعالقات وثيقة مع جماعة العدل واالإح�سان، اإال اأنها دعت 

 .
)26(

اإىل اإنهاء هذه العالقات مع املنظمة املغربية ب�سورة ر�سمية

املنظمة  يف  الع�سوية  االإ�سباين  القانوين  النظام  ا�ستخدم  فقد 

اأع�ساء  من  للعديد  االإ�سبانية  اجلن�سية  من  للحرمان  ذريعة  املغربية 

يف  اإقامتهم  بعد  عليها  احل�سول  بطلب  تقدموا  ممن  املنظمة  هذه 

. كما اأن جماعة العدل 
)27(

البالد ب�سفة قانونية اأكرث من ع�سر �سنوات

الدينية  امل�سائل  يف  متزايدة  ب�سورة  متورطة  واالإح�سان  اأ�سبحت 

االإ�سبانية، يف خطوة حتدٍّ ملحاوالت ال�سلطات املغربية املبذولة لل�سيطرة 

على هذا املجال. 

ب�ساأن  خالفات  حدوث  اإىل  اجلانبني  بني  ال�سدام  اأدى   وقد 

ال�سيطرة على االحتاد االإ�سباين للكيانات الدينية االإ�سالمية، وهو اأحد 

)26( االأيام،  2007/05/21.

)27( Rabat pierde su principal instrumento de control de la inmigración marroquí”. El País 

1 -5 -2012.
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اجلمعيات االإ�سالمية التي ت�سكل جزًءا من اللجنة االإ�سالمية يف اإ�سبانيا 

يف  وامل�سلمني  االإ�سبانية  الدولة  بني  الر�سمي  الو�سيط  ويعترب   ،)CIE(

.
)28(

هذا البلد

الموقف اإلسباني من حماس وحزب اهلل

عندما  واالأوروبية  االإ�سبانية  لل�سيا�سات  احلقيقي  االختبار  بداأ 

فازت حركة حما�س االإ�سالمية يف االنتخابات الت�سريعية التي نظمتها 

فقد   .2006 الثاين)يناير(  كانون  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

االإ�سبانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  فيها  كانت  التي  الدرجة  اختبار  جرى 

الدميقراطية،  بالعمليات  التزامها  عن  ف�ساًل  وعماًل،  فكًرا  م�ستقلة 

بعملية انتخابية مل يكن باالإمكان، على الرغم من نتائجها، اعتبارها 

كارتر.  موؤ�س�سة  مثل  دولية  منظمات  دعم  على  ح�سلت  وقد   مزورة 

 اإىل االنحياز 
)29(

لقد تطّور املوقف االإ�سباين من القبول املبدئي للنتائج

املتحدة  الواليات  ت�سمل  )التي  املزعومة  الرباعية  اللجنة  مواقف  اإىل 

�سروًطا  و�سعت  والتي  املتحدة(،  واالأمم  ورو�سيا  االأوروبي  واالحتاد 

لالعرتاف بحما�س بقبولها االتفاقات التي مت توقيعها كجزء من عملية 

. وقد اعترب وزير 
)30(

ال�سالم، ونبذ العنف، واالعرتاف بدولة اإ�سرائيل

اأن »االنتخابات كانت  االإ�سباين  اأجنل موراتينو�س يف ت�سريح للربملان  ال�سوؤون اخلارجية ميغيل  اأعلن وزير   )28(

حرة، ومتيزت مب�ساركة و�سفافية كبريتني، وكل �سمانة دميقراطية«، واختتم بالقول »يجب احرتام النتائج«. 

 Boletín Oficial del Congreso de los Diputados No. 147،  82006/2/.

)29( Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño »España ante el Gobierno de Hamas«، Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals، No. 7980-، pp. 189 -206.

)30( انتقد حزب ال�سعب االإ�سباين هذا املوقف بعبارات الناطق با�سمه، غو�ستاف دي اآري�ستيغوي، �سرح بها للجنة 
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فوز  موراتينو�س  اأنخيل  ميغيل  الوقت،  ذلك  يف  االإ�سباين  اخلارجية 

حما�س – وهي منظمة، من املهم اأن نتذكر، اأنه مت اإدراجها على الئحة 

مبا�سًرا �سد عملية  -  هجوًما  االإرهابية  للمنظمات  االأوروبي  االحتاد 

ال�سالم. ولكن االأمر مل يتوقف عند هذا احلد. فقد تداخلت مقاطعة 

حما�س مع امل�ساعدات الر�سمية للتنمية يف االأرا�سي الفل�سطينية. وقامت 

اإ�سبانيا بقطع عالقاتها مع الوزارات التي ت�سيطر عليها حما�س، وقامت 

بخطوات ل�سمان اأن اأي م�ساريع مت�سررة �ستكون من االآن ف�ساعًدا من 

اهتمام مكتب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س. 

اأما موقف اإ�سبانيا من حزب اهلل فقد كان مغايًرا. فعلى خالف 

مقاطعتها حما�س، اختارت احلكومة االإ�سبانية اتباع اإ�سرتاتيجية احلوار 

مع حزب اهلل الذي مّثل جزًءًا من املجتمع الديني ال�سيعي يف الربملان 

اللبناين منذ عام 1992. كما عار�ست احلكومة االإ�سبانية اإدراج حزب 

اهلل على قائمة االحتاد االأوروبي للمنظمات االإرهابية. ومل ترتدد قّط 

يف اإقامة ات�ساالت مبا�سرة مع قادة احلزب.

 كما التقى الوزير موراتينو�س خالل جولته يف ال�سرق االأو�سط يف 

 .
)31(

�سهر اآب)اأغ�سط�س( 2007، بنعيم قا�سم، الرجل الثاين يف احلزب

ال�سوؤون اخلارجية يف الربملان، داعًيا اإياه خطاأ كبري �سيلقي بظالله على �سدقية االحتاد االأوروبي ككل، وعلى اإ�سبانيا 

على وجه اخل�سو�س. 

http://www.webislam.com/noticias/49958-el-pp-critica-la-reunion-de-moratinos-con-un-

dirigente-de-hezbollah.html.

)31( Amaia Goenaga Sánchez “El compromiso español en Líbano: ¿un nuevo papel -para 

España en Oriente Próximo?، Revista Cidob d’Afers Internacionals، No. 7980-، pp. 227 -246.
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وت�سرح عوامل خمتلفة املوقف ال�سامل الذي اتخذته اإ�سبانيا جتاه 

حزب اهلل. فحقيقة اأنه مل يتم اإدراج احلزب يف قائمة االحتاد االأوروبي 

للمنظمات االإرهابية يجعل من املمكن القول باأن هناك حاجة للتحدث 

ت�سّدد  منظمة  مع  حوار  تربير  اأجل  من  الفاعلة  االأطراف  جميع  مع 

على طابعها ال�سيا�سي والتمثيلي. كما اأن االإبقاء على حوار كهذا يلبي 

كذلك احلاجة اإىل �سمان اأمن فرقة اإ�سبانية مكّونة من 1100 جندي مت 

ن�سرها يف لبنان منذ اأيلول )�سبتمرب( 2006 �سمن قوات حفظ ال�سالم 

اخلا�سع  ال�سيعية  االأغلبية  ذي  لبنان  جنوب  يف  العاملة  )اليونيفيل( 

.
)32(

ل�سيطرة حزب اهلل

نقاش مع اإلسالم السياسي هامشي لكنه 
حقيقي

مل تكن م�ساألة وجود عالقة وحوار مع احلركات االإ�سالمية مو�سع 

نقا�س �سيا�سي يف اإ�سبانيا قبل هجمات احلادي ع�سر من اأيلول)�سبتمرب( 

ال�سيا�سية  اجلماعات  موقف  كان  ما  ا:  اإًذً هو  فال�سوؤال  االإرهابية. 

ففي  واملنظمات؟  من احلركات  االأنواع  هذه  االإ�سبانية جتاه  الرئي�سية 

ال�سيا�سية  االأحزاب  نظر  وجهة  حتديد  مت  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 

فخالل  اجلزائر.  يف  االأهلية  احلرب  بتطور  كبري  حد  اإىل  الرئي�سية 

هذه الفرتة، اتفق موقف احلزب اال�سرتاكي الذي كان يف ال�سلطة بني 

عامي 1982 و1996، وحزب ال�سعب الذي توىل ال�سلطة بني عامي 1996 

)32(  El Fundamentalismo islámico، Fundación Cánovas del Castillo، Madrid 1992.
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و2004، على اأن بروز االإ�سالم ال�سيا�سي �سيكون م�سدر خطر وتهديد. 

ترتبط  التي  كانوفا�س  كا�ستيلو  ديل  موؤ�س�سة  نظمت   ،1992 العام  ويف 

�سارك  االإ�سالمية«،  »االأ�سولية  ندوة حول  ال�سعب،  مع حزب  بعالقات 

 .
)33(

للوزراء رئي�ًسا  بعد  ما  يف  اأ�سبح  الذي  اأزنار  ماريا  خو�سيه  فيها 

الذي  ال�سعب  حلزب  االنتخابي  الربنامج  �سّدد  الحقة  �سنوات  ويف 

»يو�سي  الذي  اخلطاب  على   ،1996 العام  انتخابات  يف  عليه  بناء  فاز 

والعثور على  التب�سيطية برف�س معّمم لهذه احلركات،  ال�سيغ  بتجنب 

.
)34(

املعتدلة« مظاهرها  مع  وحوار  عالقات  الإقامة  خالقة   قنوات 

 لقد �ساهم حتّول اإ�سبانيا اإىل بلد للهجرة، خالل تلك ال�سنوات، وقبول 

بع�س اجلماعات، مثل حزب ال�سعب، فكر املحافظني اجلدد الذي ن�ّس 

على وجود �سلة بني االإرهاب واالإ�سالم اجلهادي بعد هجمات احلادي 

ع�سر من اأيلول )�سبتمرب(، يف حتّول �سروط النقا�س. فقد مالت مواقف 

حزب ال�سعب يف هذا ال�سدد – على الرغم من اأنه مل يكن منليثيًّا - 

. كما مار�ست موؤ�س�سة الدرا�سات االجتماعية والتحليل، 
)35(

اإىل االأدجلة

)33( People’s Party، Con la nueva mayoría. Programa electoral، Madrid 1996، pp. 235.

الدرا�سات  جمموعة  يف  حملل  بورتريو،  فلورنتينو  د  �سدَّ االإ�سرائيلية،   - االإ�سبانية  العالقات  يتناول  ن�س  يف   )34(

اجلماعات  مع  م�ساومة  اأي  يرف�س  اإيتا،  حركة  �سد  قتاله  يف  جتربته  من  ال�سعب،  »حزب  اأن  على  اال�سرتاتيجية، 

اأي تعاطف يف الي�سار لدينا، مهما كانوا معادين للواليات املتحدة، ومع  واحلكومات املتطرفة ومل يرث االإ�سالميون 

ذلك فلم ت�سفر املخاوف عن موقف حازم. بل على العك�س من ذلك متاًما، ففي وجه التهديد الذي ي�سكله اآيات اهلل 

االإيرانيون اأو االإ�سالميون الفل�سطينيون، فاإنهم يوؤيدون خيار البحث عن قنوات جديدة للتفاهم«.

 »Las relaciones hispano-israelíes«، Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía، Política y 

Humanidades ، Year 10، No. 19،  2008،   

http://institucional.us.es/araucaria/nro19/monogr196-htm.

 The Tyranny of the« �سل�سلة  يف  جل�ساتها  اإحدى  والتحليل  االجتماعية  الدرا�سات  موؤ�س�سة  �ست  خ�سّ  )35(

Politically Correct» التي ُعقدت يف متوز/ يوليو 2008 لتحليل تهديد االإ�سالم ال�سيا�سي. 
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وهي جمموعة فكرية تابعة حلزب ال�سعب اأن�ساأها رئي�س الوزراء اأزنار، 

الواليات املتحدة ويف  اأفكار املحافظني اجلدد يف  دوًرا ن�سًطا يف قبول 

ذلك،  ومع   .
)36(

ال�سيا�سي االإ�سالم  تنتقد  التي  املواقف  على  املحافظة 

ي�ستمل حزب ال�سعب على زعماء اآخرين مثل غو�ستافو دي اآري�ستيغوي، 

وهو دبلوما�سي ومتحدث با�سم جلنة جمل�س النواب االإ�سباين لل�سوؤون 

اخلارجية، وهو على دراية كبرية بالعامل العربي. ففي حني اأقام ال�سلة 

ما بني االإيديولوجيا واالإرهاب ، غري اأنه ناأى بنف�سه عن االأطروحة التي 

والتحليل،  االجتماعية  الدرا�سات  موؤ�س�سة  يف  الباحثني  بع�س  تبناها 

والذين يتكهنون حول »اإن�ساء و�سيك للخالفة االإ�سالمية يف اأوروبا. وقد 

اأكرث  مواقف  ال�سعب  حزب  يف  اآري�ستيغوي   ميثله  الذي  اجلناح  اتخذ 

دقة. ففي حني افرت�س هذا اجلناح وجود رابطة مبا�سرة بني االإ�سالم 

ال�سيا�سي الذيُ فهم اأنه »اإيديولوجيا �سمولية« وبني االأعمال االإرهابية، 

اإال اأنه اأقرَّ باأن بع�س اأ�سكال »االإ�سالم ال�سيا�سي«، مثل تلك التي متثلها 

.ينما 
)37(

�سرعية غري  بال�سرورة  لي�ست  امل�سلمون،  االإخوان  جماعة 

رف�س حزب العمال اال�سرتاكي االإ�سباين املواقف املوؤدجلة للمحافظني 

اجلدد، غري اأنه مل ينجح يف بلورة موقف وا�سح يتعلق باحلوار ال�سيا�سي 

جزء  مع  احلال  كان  )كما  املعتدلة  االإ�سالمية  احلركات  مع  والتعاون 

املوقع االإلكرتوين: 

http://www.fundacionfaes.org/es/mesa-redonda-sobre-la-amenaza-del-islamismo-politico.

)36(  اآري�ستيغوي  2003:117.

)37( ماثي�سون ويونغز 2006: 13،19.
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 .
)38( 

كبري من الي�سار االأوروبي(

اال�سرتاكيني  املمثلني  بع�س  اقرتاح  من  الرغم  فعلى  وهكذا، 

ا�ستح�سان »دعم اأ�سكال االإ�سالموية املعتدلة التي حتظى بدعم اجتماعي 

ت�ساعد  االجتاه. ومل  هذا  اأي خطوات يف  يتخذوا  اأنهم مل  ، غري  مهم 

ن�سئت من خالل جلنة اال�سرتاكية الدولية للبحر 
ُ
كذلك الروابط التي اأ

القوى  ذاته )جبهة  ال�سيا�سي  اللون  من  اأحزاب  املتو�سط   مع  االأبي�س 

اال�سرتاكية اجلزائرية واالحتاد اال�سرتاكي للقوى ال�سعبية يف املغرب(، 

ال�سلبية  النظر  وجهة  اإىل  ب�سيط  فرق  اإ�سافة  على  املثال،  �سبيل  على 

جتاه االأحزاب االإ�سالمية ب�سورة عامة. وعلى الرغم من ذلك، مل يتم 

بينها �سمل حزب العدالة والتنمية الرتكي الذي ُيعتقد اأنه يتقا�سم معها 

»اأوجه �سبه وا�سعة«، والذي تعترب خطة عمله باأنها »تقدمية يف كثري من 

 . » 
)39(

النواحي

أدوات وفرص للتفاعل مع اإلسالم السياسي

مل يعّوق عدم وجود اأي �سيا�سة وا�سحة جتاه احلركات االإ�سالمية 

وجود ات�ساالت وفر�س للتفاعل واحلوار تكّثفت خالل العقد املا�سي. 

مدريد  يف  وقعت  التي  االإرهابية  الهجمات  يف  كان  العملية،  هذه  ففي 

ا،  �سخ�سً  191 مقتل  عن  اأ�سفرت  والتي   ،2004 اآذار)مار�س(   11 يف 

)38( فرينانديز مولينا 2009: 55.

. /http://www.unaoc.org :39( املوقع االإلكرتوين(



317

در�س مفيد حدا لل�سلطات االإ�سبانية دفع اإىل اإيالء املزيد من االهتمام 

لالإ�سالم، واالإ�سالم ال�سيا�سي، واالإرهاب اجلهادي. واأظهرت حماكمة 

الحقة اأن العديد من املهاجرين املغاربة �ساركوا يف الهجمات، وبالتايل 

ازدادت املخاوف اإزاء عمليات التطرف بني ال�سبان امل�سلمني، ومن الدور 

العملية.  العابرة لالأوطان يف هذه  االإ�سالمية   الذي متار�سه احلركات 

التي  اال�سرتاكية  ثاباتريو  لوي�س  خو�سيه  رودريغيز  حكومة  دفعت  لقد 

بوابل  الهجمات،  من  اأيام  ثالثة  بعد  جرت  التي  االنتخابات  يف  فازت 

من املبادرات الدبلوما�سية واملوؤ�س�ساتية الرامية اإىل تغيري م�سار حكومة 

رئي�س الوزراء اأزنار التي اأيدت غزو العراق يف اآذار/ مار�س 2003. ففي 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  ثاباتريو  طالب   ،2004 )�سبتمرب(  اأيلول 

املتحدة ر�سمًيا بت�سكيل »حتالف احل�سارات« بني العامل الغربي والعامل 

هذه  تقدمي  وجرى   .)104-2006:99 )بريينيادا  االإ�سالمي   - العربي 

االإيراين  للرئي�س  �سابق  اقرتاح  من  امل�ستوحاة  الدبلوما�سية  املبادرة 

حممد خامتي لـ »حوار احل�سارات«، باعتبارها اأداة قوة ناعمة ملكافحة 

االإرهاب الدويل.

 وقد وافقت االأمم املتحدة على هذه املبادرة، يف عام 2007، بدعم 

. وكانت حكومة ثاباتريو قادرة على 
)40(

من 107 دولة و20 منظمة دولية

احل�سول على موافقة تركيا – وهي البلد الذي حظي تر�سحه لالن�سمام 

النظر  االإ�سبانية، بغ�س  االأوروبي بدعم جميع احلكومات  اإىل االحتاد 

)40( خو�سيه لوي�س رودريغيز ورجب طيب اأردوغان

»Forjando una alianza de civilizaciones«، El País، 132006/11/.
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عن لونها ال�سيا�سية – امل�ساركة يف تقدمي هذه املبادرة. وكان الق�سد 

 
)41(

اأردوغان طيب  الرتكي  الوزراء  رئي�س  موافقة  على  احل�سول  من 

وحزبه، حزب العدالة والتنمية املعّرف باأنه حزب دميوقراطي حمافظ 

اإ�سالمي  حزب  باأنه  اأوروبا  يف  ُيعترب  والذي   ،
)42(

االأ�سا�سي نظامه  يف 

معتدل )كاجال 2011(، اإعطاء املزيد من ال�سدقية لهذه املبادرة.  وكان 

رئي�س الوزراء ثاباتريو، يف مقابلة مع �سبكة �سي اإن اإن، و�سف املبادرة 

. ويف 
)43(

باأنها »حتالف كبري مع االإ�سالم املعتدل لعزل االأفراد العنيفني«

2008 ا�ست�سافت احلكومة االإ�سبانية يف مدريد  كانون الثاين )يناير( 

لتحالف  وطنيتني  خطتني  و�ساغت  احل�سارات  لتحالف  االأول  املنتدى 

.
)44(

اإ�سبانيا يف  املبادرة  مبادئ  غر�س  اإىل  تهدف  كانت   احل�سارات، 

كما رعى حتالف احل�سارات التابع لالأمم املتحدة، اإ�سافة اإىل جمموعة 

»عملية  لها  مقًرا  بريطانيا  من  تتخذ  التي   
)45(

امل�ستقبلي« »التفكري 

2008 كمنتدى حلوار مبا�سر   التي بداأت يف �سوي�سرا يف عام 
)46(

نيون«

والربتغال،  �سوي�سرا،  من  وبدعم  امل�سلمني.  النا�سطني  مع  ر�سمي  غري 

بني  علني  غري  للحوار  منرًبا  املبادرة  هذه  قدمت  وتركيا،  واإ�سبانيا، 

وقد  والنا�سطني.  ال�سيا�سة،  وم�ست�ساري  الغربيني،  ال�سيا�سيني  القادة 

)41( مت اإ�سراك حزب العدالة والتنمية كمراقب حلزب ال�سعب االأوروبي .

)42( »Zapatero aboga por una »gran alianza« con el islamismo moderado«، El Mundo. 232009/09/.

./http://www.pnac.gob.es :43( املوقع االإلكرتوين(

.http://www.forwardthinking.org  :44( املوقع االإلكرتوين(

. http://nyonprocess.org/?page_id=132 :45( املوقع االإلكرتوين(

./http://www.pluralismoyconvivencia.es :46( املوقع االإلكرتوين(
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 ،2009 اآذار)مار�س(  يف  مدريد  يف  للمبادرة  الثالث  االجتماع  ُعقد 

وا�ست�سافته وزارة ال�سوؤون اخلارجية االإ�سبانية.

حملًيا، مل توؤدِّ املخاوف من التطرف احلتمي لالإ�سالم باإ�سبانيا 

امل�ساألة  هذه  ملراقبة  املخ�س�سة  االأمنية  واملوارد  ال�سرطة  تقوية  اإىل 

تعزيز  اإىل  ترمي  اأخرى  مبادرات  بروز  اإىل  اأي�سا  اأّدت  بل   ، فح�سب 

العمل  وبرامج  ثقافتهم  تطوير  خالل  من  للم�سلمني  العلني  الوجود 

اأن�ِسئت   ،2004 اأكتوبر  االأول/  ت�سرين  ففي  بهم.  اخلا�سة  االجتماعي 

. وكان من اأهداف هذه املوؤ�س�سة، والتي 
)47(

موؤ�س�سة التعددية والتعاي�س

كانت جزًءًا من وزارة العدل، تعزيز احلرية الدينية من خالل التعاون 

مع االأقليات الدينية، وخا�سة تلك التي مل تعرتف بها الدولة االإ�سبانية: 

اخت�سا�سها  اأن  من  الرغم  واليهودية. على  والربوت�ستانتية  االإ�سالم 

وا�سع من حيث املنظور، فقد تاأ�س�ست هذه املوؤ�س�سة يف االأ�سل كا�ستجابة 

دولية لهجمات 11 اآذار)مار�س( 2004 االإرهابية. وتقدم املوؤ�س�سة الدعم 

لبناء الهيئات امل�سوؤولة عن احلوار االجتماعي داخل كل من الديانات 

اأمر  اأنها ت�سهل  التي تتمتع باتفاقيات تعاون مع الدولة االإ�سبانية. كما 

التي  الثقافية والتعليمية واالجتماعية  التكامل  التمويل الالزم مل�ساريع 

املالية ودعمها  املوؤ�س�سة  اإعانات  وباّتباع  الدينية.  اقرتحتها اجلمعيات 

لالإ�سالم يف  اإىل �سورة  التو�سل  املمكن  اأ�سبح من  االأكادميي،  للبحث 

)47(اأن�ساأت موؤ�س�سة التعددية والتعاي�س »مر�سد التعددية الدينية« يف اإ�سبانيا. موقع اإلكرتوين:

 http://www.observatorioreligion.es/.
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به  تقوم  الذي  الدور  ف�ساًل عن  عمله،  وطريقة  وتنظيمه   ،
)48(

اإ�سبانيا

حركات مثل جماعة التبليغ، يف حالة باك�ستان، وحركة العدل واالإح�سان 

املغربية.

وزارة  الدينية يف  لل�سوؤون  العامة  املديرية  ت�سارك  من جانبها،  

العدل - »يف الوقت الراهن جلنة العمل مع الهياكل الدينية«- بن�ساط 

الدول  يف  الوزارات  مع  اخلربات  وتبادل  �سبكات  اإن�ساء  خالل  من 

االأوروبية االأخرى امل�سوؤولة عن احلوار مع املنظمات االإ�سالمية يف بلدان 

خمتلفة.  

االإدارة  يف  ال�سيا�سي  واالإ�سالم  باالإ�سالم  االهتمام  ينعك�س  كما 

ت�ستهدف  االإ�سالم،  حول  حمددة  تعليمية  دورات  تنظيم  يف  اال�سبانية 

موظفي اخلدمة املدنية. وُي�سارك منذ العام 2009  البيت العربي، وهو 

موؤ�س�سة عامة دبلوما�سية اأ�س�ستها وزارة ال�سوؤون والتعاون اخلارجي يف 

العام 2006، يف تنظيم هذه الدورات التي تنظمها املدر�سة الدبلوما�سية 

االإ�سبانية منذ عام 2006. وتدر�س هذه الدورات واقع االإ�سالم وتطوره 

فاعلني  اأع�ساء  اإىل  الدعوات  وتقدم  وال�سيا�سية،  الفكرية  جوانبه  يف 

2010، على  من جمعيات اإ�سالمية ليكونوا متحدثني فيها.  ففي العام 

االإ�سبان،  االأئمة  رابطة  رئي�س  ر�سيد بوطربو�س،  كان  املثال،  �سبيل 

)48(  مواقع اإلكرتونية: 

http://nyonprocess.org/?page-id=132-http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/

EscuelaDiplomatica/Cursossobrer+elacionesinternacionales/Documents/Programa%20
Islam%202010.pdf.
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اأحد  اإ�سبانيا،  يف  واالإح�سان  العدل  حركة  اإن�ساء  وراء  الدافعة  والقوة 

.
)49(

امل�ساركني

برعاية  عمل  جمموعة  اخلارجية  وزارة  اأن�ساأت   ،2004 عام  يف 

يف  داخلي  تقرير  ن�سر  اإىل  اأدت  والتوقعات،  بالتحليل  اخلا�س  ق�سمها 

اآذار/ مار�س 2005 بعنوان »االإ�سالم وال�سيا�سة يف اأوروبا«. ويف ت�سرين 

مع  العالقات  مع  للتعامل  متجّول  �سفري  ُعني   ،2006 االأول)اأكتوبر( 

.
)50(

املنظمات واملجتمعات املحلية االإ�سالمية يف اخلارج للمرة االأوىل

ال�سيا�سية يف  لل�سوؤون  العامة  املديرية  يتبع  الذي  ال�سفري  هذا  وير�سد 

اأوروبا  يف  امل�سلمني  مع  احلوارات  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

النقي�س  )على  جًدا  وا�سع  بتفوي�س  كذلك  ويتمتع  العربية،  والدول 

من املوارد املادية املحدودة املخ�س�سة لهذا الدور(. كما �سارك هذا 

اأقامتها قطر  التي  تلك  مثل  االأديان،  بني  منتديات احلوار  ال�سفري يف 

ا احلوار بني  اأي�سً اإ�سبانيا  ا�ستخدمت  اإىل ذلك،  نيون. اإ�سافة  وعملية 

تلك  ويف  االأوروبية.  والتعاون  االأمن  ملنظمة  رئا�ستها  فرتة  يف  االأديان 

ال�سنة، اأي يف العام 2007، ا�ست�سافت مدينة قرطبة موؤمتًرا دولًيا حول 

ملنظمة  االإ�سبانية  الرئا�سة  عقدته  امل�سلمني،  �سد  والتمييز  التع�سب 

االأمن والتعاون االأوروبية. 

)49( تقدم بهذا املوقف خو�سيه ماريا فريي بني 2006 و2010، وميغيل بينزو بني 2010 و2011، اإيغنا�سيو روبريز 

منذ كانون االأول/ دي�سمرب 2011.

)50( ترينيداد خيمينز،

 »La  primavera árabe«: una visión personal، El País، 16 /12/ 2012. 
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عدم  من  الرغم  على   - ا  اأي�سً االإ�سبانية  احلكومة  �ساركت  كما 

عالنية ذلك - يف مبادرات اأخرى �سرية وغري ر�سمية للحوار مع قادة 

احلركات االإ�سالمية املعتدلة التي ترّوج لها موؤ�س�سات و�ساطة م�ستقلة 

ا. ومنذ عام 2010، �سارك الدبلوما�سيون  وموؤ�س�سات فكر م�ستقلة اأي�سً

االإ�سبان يف اجتماعات يف جنيف نّظمها مركز احلوار االإن�ساين. وكان 

واأملانيا  الرنويج  مثل  اأخرى،  دول  اأدنىمن  االإ�سبانية  امل�ساركة  م�ستوى 

وفرن�سا وكندا و�سوي�سرا، والتي مّثلها يف هذه املنتديات مدراء عامون، 

يف حني مّثل اإ�سبانيا ال�سفري املتجول ل�سوؤون البحر االأبي�س املتو�سط.

إسبانيا والحركات اإلسالمية بعد الربيع العربي 

كانون  يف  تون�س  يف  بداأت  التي  االنتفا�سات  اأخذت  لقد 

ودعت  غرة،  حني  على  االإ�سبانية  الدبلوما�سية   2010 االأول)دي�سمرب( 

اإليه  ا�ستندت  الذي  اال�ستبدادي  اال�ستقرار  براديغم  يف  الت�سكيك  اإىل 

)اإت�ساغ  املتو�سط  االأبي�س  البحر  جتاه  واالأوروبية  االإ�سبانية  ال�سيا�سة 

2011(. وازدادت احلاجة اإىل الرد على اال�سطرابات غري املتوقعة التي 

تعقيًدا  واليمن  وليبيا،  وم�سر،  تون�س،  زعماء  من  كل  باإ�سقاط  انتهت 

الدميقراطي  التحّول  بالتقدم يف عمليات  تتعلق  بربوز مع�سلة جديدة 

اأن  من  الرغم  وعلى  االإ�سالمية.  قبل احلركات  كانت جارية من  التي 

هذه االنتفا�سات مل تقدها هذه احلركات ومل تكن املطالب التي حّركتها 

ذات �سلة باالإيديولوجيا االإ�سالمية، اإال اأّن االأحزاب االإ�سالمية ح�سلت 

)ن�سرين  تون�س  من  كل  يف  جريت 
ُ
اأ التي  االنتخابات  يف  االأغلبية  على 
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 ،)2011 نوفمرب  الثاين/  )ت�سرين  واملغرب   ،)2011 اأكتوبر  االأول/ 

وم�سر )ت�سرين الثاين/ نوفمرب  2011 - اآذار/ مار�س 2012(. 

الوزيرة  قالت   ،2011 االأول)دي�سمرب(  كانون  يف  ُن�سر  مقال  يف 

ال�سروري:  من  اأنه  خيمينيز  ترينيداد  اخلارجية  لل�سوؤون  اال�سرتاكية 

التزامها  عن  تعلن  عندما  اجلديدة  ال�سيا�سية  القوى  اإىل  الثقة  »منح 

االنتفا�سات  هذه  اأعلنت  فقد  الوزيرة،  اإىل  وبالن�سبة  بالدميقراطية«. 

»نهاية اخل�سو�سية العربية – امل�سلمة من حيث عدم التوافق املفرت�س 

 .
)51(

االإن�سان« وحقوق  االإ�سالم  وبني  والدميقراطية  االإ�سالم  بني 

االإ�سبانية  احلكومة  لرئا�سة  العام  االأمني  ليون،  برناردينو  واحتج 

جلنوب  اخلا�س  االأوروبي  االحتاد  ومبعوث  و2011،   2008 عامي  بني 

اإن  قال  اإذ  مماثل،  بكالم   ،2011 عام  منذ  املتو�سط    االأبي�س  البحر 

اخليار  دوًما  �ستكون  فهي  اخلوف؛  توّلد  ال  اأن  يجب  »الدميقراطية 

»االأحزاب  لـ  مهم  هو  كم  نف�سه  الوقت  يف  دافع  فيحني  ال�سحيح«، 

وجهة  ليون  وي�سارك   .
)52(

ومعتدلة« �ساحلة  حكومة  جتربة  االإ�سالمية 

نظره املطمئنة هذه وزير �سوؤون اخلارجية ال�سابق، موراتينو�س، الذي 

اأكد اأن »االإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل ال ينبغي اأن يكون خميفا ... طاملا اأنه 

)51( برناردينو ليون:

 »Es importante que los islamistas pasen por la experiencia del gobierno.«  282011/11/ http://

www.rtve.es/noticias/20111028/bernardino-leon-importante-islamistas-pasen-experiencia-

gobierno/471628.shtml.

)52( »Moratinos afirma que »no nos debe asustar el islamismo político moderado«، Agencia EFE 

292011/11/  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=980959 .
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.
)53(

القانون« ودولة  العامة  احلريات  ل�سمان  املنا�سبة  الظروف   يخلق 

مل يطراأ اأي تغري يف موقف حزب ال�سعب عندما توىل ال�سلطة يف كانون 

من  قبولها  مت  املعتدلة  االإ�سالمية  فاحلركات  االأول)دي�سمرب(2011. 

�سمن الالعبني ال�سيا�سيني بو�سفها جهات فاعلة يف العملية االنتقالية. 

اأن  اخلارجية،  لل�سوؤون  الدولة  وزير  بينيتو،  دي  غونزالو  �سدد  كما 

هياكل  يف  ومعقول  طبيعي  ب�سكل  اإدماجه  يجري  ال�سيا�سي  »االإ�سالم 

ال  »اأن  ن�سح  اأنه  انتقالية«، غري  التي متر مبرحلة  البلدان  ال�سلطة يف 

ن�سبح مهوو�سني اإزاء بروز هذا اخليار ال�سيا�سي، بل علينا اإيالء املزيد 

من االهتمام للتنمية االقت�سادية يف تلك البلدان للحيلولة دون حدوث 

اإحباط«. 

ميكن  خ�سبة«  »تربة  والفر�س  التنمية  وجود  عدم  ويعترب 

وتوؤيد  القوة.  فيها  تكت�سب  اأن  املتطرفة  االإ�سالمية  للجماعات 

االأطراف،  ومتعدد  الثنائي  ال�سعيدين  على  االإ�سبانية  الدبلوما�سية  

تقدمي امل�ساعدة املالية اإىل هذه الدول ملنع منو احلركات ال�سلفية التي 

. وخالل مثوله اأمام جلنة 
)54(

»تتغذى على افتقار ال�سكان لالأمل املادي«

)53( »Margallo alerta del avance del islamismo radicar en Túnez si la UE no aporta ayudas 

económicas«.

 2012/03/27. يف اآذار/ مار�س 2011، تعهدت احلكومة االإ�سبانية مببلغ 300،000،000 يورو ب�سيغة قر�س، واأبلغت 

بداأت  التي  البلدان  اإىل  م�ساعدة  تقدمي  نهج  يت�سمن   2020-2014 لالأعوام  املايل  منظورها  اأن  االأوروبي  االحتاد 

التحّول الدميقراطي. 

)54( »Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación )García-

Margallo Marfil(، para informar sobre Las líneas generales de la política de su departamento« 

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados، No. 42، pp. 7. 
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ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب لتقدمي م�سار العمل العام لوزارته، 

�سرح الوزير خو�سيه مانويل غار�سيا مارغالو، »يجب علينا �سمان اأن 

ينتج الربيع العربي ب�سيف من احلرية، واأن ال ينتج يف ظل اأي ظرف 

. وال ميكن لهذا الراأي اأن يخفي 
)55(

من الظروف ب�ستاء من االأ�سولية«

حقيقة اأن احلكومة االإ�سبانية تف�سل خيارات اأخرى. فعندما حلَّ ائتالف 

الثالثة يف االنتخابات الت�سريعية  حتالف اخل�سر االإ�سالمي يف املرتبة 

االأنباء  الوزير  تلقى   ،2012 )مايو(  اأيار  يف  اجلزائر  يف  جريت 
ُ
اأ التي 

بارتياح. واأعلن الوزير مارغالو بعد اطالعه على نتائج االنتخابات يف 

.
)56(

موؤمتر �سحايف، »احلمد هلل، مل يفز االإ�سالميون يف اجلزائر«

لقد زاد �سيناريو ما بعد الثورة – وهو �ساأن بعيد كل البعد عن 

من  جمموعة  باعتباره  العربي  الربيع  اأوروبا  يف  بنيت  التي  ال�سورة 

التكنولوجيات  من  اأفادوا  ليرباليون  �سباب  بها  قام  ال�سعبية  الثورات 

ال�سيا�سي  االإ�سالم  لربوز  املحتمل  التاأثري  ب�ساأن  – االهتمام  احلديثة 

املراأة،  و�سع  ثانوي،  وب�سكل  ال�سمري،  وحرية  االإن�سان  حقوق  على 

ال�سفري  ن�سره  راأي  يف  الق�سايا  هذه  ُعر�ست  وقد  دوًما.  احلا�سر 

اإىل  الطريق  اأن  تاأكيده  من  الرغم  على  والذي  م�سر،  اإىل  االإ�سباين 

اأخرى مثل  اإىل مثال دول  اأ�سار  �سهاًل،  يكون  لن  الدميقراطي  التحّول 

التوليف الثقايف هو املنهجية التي  اأن  واإندوني�سيا التي »اأظهرت  تركيا 

)55( »Margallo dice que »gracias a Dios«، los islamistas no han ganado en Argelia«، Europa Press، 

14 /05/ 2012.

)56( فيدل �سينداغورتا،

»Al Qaeda pierde، los Hermanos ganan«، ABC، 31 /1/ 2012 .
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احلذر  هذا   .
)57(

للتحديث« قابلة  �صيغ  لإيجاد  اإمكانية  باأكرب  تتميز 

الإ�صبان،  والدبلوما�صيون  ال�صيا�صيون  تبناها  التي  املطمئنة  واملواقف 

والذين  اليمني،  مع  ات�صال  على  هم  ممن  املثقفني  بع�ض  فيه  �صّكك 

امل�صلمني  الإخوان  جلماعة  املفاجئ  التحول  اإزاء  ارتيابهم  عن  اأعربوا 

اإىل اإ�صالميني معتدلني ينتظرون حدوث تغيريات اإيجابية يف امل�صتقبل 

.
)58(

عندما ميار�صون ال�صلطة

يف  هذه  التغيري  دينامية  اإزاء  الر�صمي  الإ�صباين  املوقف  يتمّثل 

اجلارية  والقت�صادي  ال�صيا�صي  التحول  عمليات  بدعم  العربي  العامل 

حالًيا، ذلك اأن اأمنها القومي يعتمد على ا�صتقرار وازدهار جريانها يف 

جنوب البحر الأبي�ض املتو�صط. وقد اأجرب الدور الذي متار�صه احلركات 

الذين  »املعتدلون«  �صيقوم  العربي: هل  الأدب  تكتب �صريافني فنخول، وهي اخت�صا�صية يف  املجال  )57(  يف هذا 

ي�صّمى حزبهم بحزب احلرية الت�صريع يف م�صلحة حرية حقيقية للن�صاء، وحتى يف ما يتعلق بالزواج؟ وهل �صي�صمنون 

حرية العبادة، مبا يف ذلك حرية اعتناق دين جديد والتوقف عن دعوة الآخرين بالكفار، اأو على الأقل التوقف عن 

اإحراق الكنائ�ض؟ وهل �صينهون ال�صغط اخلانق على املجتمع يف ما يتعلق بالعادات، واملالب�ض، والطقو�ض، كلية وجود 

القراآن يف كل مكان«؟ �صريافني فنخول،  »Gana el Islam، pierden los árabes »ABC، 1/ 3/ 2012. وت�صتنج 

الكاتبة نف�صها يف عمود راأي اآخر: »يف حني ت�صر احلكومة ال�صاحلة والأنواع الطائ�صة – والتي ل يوجد الكثري منها 

اأي حال الآن- على امتداح الربيع العربي، فاإن الإ�صالم ال�صيا�صي امل�صتفحل ي�صتحكم، وكل خطوة يتخذونها  على 

تقّل�ض من حقوق الإن�صان. ارتقبوا«.

 Una firma por la Manouba،  ABC 18 /05 /2012.

)58( يف متوز/ يوليو 2011، بداأت احلكومة الإ�صبانية حواًرا دائًما مع املعار�صة ال�صورية، بعد ا�صتفاد قنوات احلوار 

املمكنة مع نظام ب�صار الأ�صد، وحماولة التو�صط بحًثا عن حل �صلمي لالنتفا�صة. انظر

»Bernardino León viaja a Damasco para proponer una conferencia en Madrid«، El País، 15/08/ 

2011.

 ويف ت�صرين الثاين/ نوفمرب 2011، ا�صتقبلت وزيرة اخلارجية، لأول مرة،وفًدا من �صتة اأع�صاء من املجل�ض الوطني 

ال�صوري، بقيادة املتحدث با�صمه، اأحمد رم�صان، وكان من �صمن الوفد ع�صوان من الإخوان امل�صلمني. كما ا�صتقبل 

الوفد خورخي موراغا�ض، رئي�ض العالقات الدولية يف حزب ال�صعب. ميغيل غونزالي�ض، 

Jiménez recibe por vez primera a la oposición al régimen sirio«، El País، 24 /11 /2011.
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الإ�صالمية يف عمليات النتقال والنتفا�صات )على �صبيل املثال يف ليبيا 

و�صوريا( ال�صلطات الإ�صبانية على التجاوب.  فو�صعهم كفاعلني حتميني 

م�صتقرة  قنوات  عن  البحث  عليها  يجب  اأنه  يعني  التحول  عمليات  يف 

. وقد حّفز الربيع العربي اإقامة العالقات مع حزب 
)59(

ور�صمية للحوار

النه�صة التون�صي وجماعة الإخوان امل�صلمني يف م�صر، وكّثف ال�صالت 

زادت  كما  املغربي.  والتنمية  العدالة  حزب  مثل  جماعات  مع  القائمة 

متعدد  ديناميكي  اإ�صالمي  ات�صالتها مبجال  الإ�صبانية من  ال�صفارات 

منا�صب  تبواأت  التي  الليربالية  النخب  مع  وكذلك  متزايد،  نحو  على 

امل�صوؤولية بعد ال�صطرابات، والتي مل يكن معها تقريبا اأي ات�صال من 

 .
)60(

قبل

برا�صد  كو�صانو،  اأنطونيو  الإ�صباين  ال�صفري  التقى  تون�ض،  ففي 

الغنو�صي، زعيم حزب النه�صة، للمرة الأوىل بعد عودته من منفاه يف 

ال�صفري  فاأقام  م�صر،  يف   واأما   .2011 الثاين)يناير(  كانون  يف  لندن 

وهي  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  مع  ر�صمية  ات�صالت  ا  اأي�صً الإ�صباين 

ات�صالت كانت حمدودة للغاية. ويف اآذار)مار�ض( 2011، قام ال�صفري 

الإخوان  جماعة  مقر  اإىل  له  زيارة  باأول  �صينداغورتا  فيدل  الإ�صباين 

.268-267: )59( جمدوبي 2012 

)60( »Empresas españolas se reúnen con ‹lobby› egip cio ligado a Hermanos Musulmanes«، 

ABC، 25/ 04 /2012.

. مل�صاهدة خطاب ال�صفري الإ�صباين اأثناء زيارته اإىل اجلمعية امل�صرية لتطوير وتنمية الأعمال، يرجى مراجعة املوقع 

الإلكرتوين:

 http://www.youtube.com/watch?v=Z1iN7z6WYpA&feature=player-embedded.
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بحزب  الت�صالت  تكثفت  احلني،  ذلك  ومنذ  القاهرة.  يف  امل�صلمني 

احلرية والعدالة، اجلناح ال�صيا�صي جلماعة الإخوان امل�صلمني ومع لوبي 

امل�صرية  اجلمعية  اأي  باجلماعة،  �صلة  على  هم  ممن  الأعمال  رجال 

قيمت ات�صالت مع جماعات اإ�صالمية 
ُ
. كما اأ

)61(

لتطوير وتنمية الأعمال

امل�صري،  والتيار  الو�صط،  حزب  مثل  م�صر،  يف  �صحيفة  مثل  اأخرى 

فاإن  الأخرية،  احلالة  يف  اأنه  من  الرغم  على  ال�صلفي،  النور  وحزب 

ال�صوؤون  اأن وزارة  ال�صفري هو من يقوم بالت�صال.كما  امل�صت�صار ولي�ض 

اخلارجية توا�صل امل�صاركة يف منتديات احلوار برعاية عملية نيون التي 

اأ�صبح من املمكن، وذلك بف�صل ال�صياق اجلديد، اأن ُتقام يف دول جنوب 

املتو�صط،   مثل تون�ض.

التي  الإ�صالمية  احلركات  مع  الت�صالت  تطبيع  رافق  لقد 

قامت بها ال�صفارات اإقامة عالقات يف ال�صاحة ال�صيا�صية. فال�صلطات 

جتاه  ال�صامل  ونهجها   - الإ�صبانية  النتقال  جتربة  تعر�ض  الإ�صبانية 

ال�صيا�صية -  املعايري  التي حترتم  البالد  ال�صيا�صية يف  الأحزاب  جميع 

بال�صبط  ذلك  فعل  وقد  العربي.  العامل  يف  التغيري  لعمليات  كنموذج 

رئي�ض الوزراء ثاباتريو يف زيارته لتون�ض يف اأوائل اآذار )مار�ض( 2011 

– وهي اأول زيارة قام بها زعيم اأوروبي بعد بالرئي�ض زين العابدين بن 
علي. 

)61( »Jiménez dice que España »cumplirá sus obligaciones« ante una intervención en Libia« El 

País 13 /03 /2011.
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خيمينيز  ترينيداد  ال�صرتاكية  اخلارجية  ال�صوؤون  وزيرة  واأما 

ا بنموذج النتقال الإ�صباين يف اجتماع مع ممثلي حتالف  فاحتجت اأي�صً

اأع�صاء  كذلك  ت�صم  متجان�صة  غري  جمموعة  وهي  يناير،   25 �صباب 

. وكان اأول 
)62(

من جماعة الإخوان امل�صلمني، خالل زيارتها اإىل م�صر

ات�صال اأجراه ممثلو ال�صيا�صية الإ�صبانية بقادة احلركات الإ�صالمية يف 

هذين البلدين يف اأيار)مايو( 2011 قد مت على يد وفد من الربملانيني 

فاعلني  مع  اجتمع   
)63(

الإ�صباين الوفد  وكان  م�صر.  زاروا  الذين 

من  زعيم  الكتاتني  �صعد  ذلك  يف  مبا  الجتاهات،  كل  من  �صيا�صيني 

حزب العدالة واحلرية. وقد اأ�صار خو�صيه اأنطونيو دوران اآي ليدا، رئي�ض 

الوفد الإ�صباين وجلنة ال�صوؤون اخلارجية يف الربملان اإىل اأن »الإخوان 

يقوله جزء  ما  ول ميكن جتاهل  امل�صري،  املجتمع  من  امل�صلمني جزء 

كانت  ال�صلفية  اجلماعات  اإزاء  نظره  وجهة  اأن  غري   .
)64(

ال�صكان« من 

اأكرث انتقاًدا، اإذ دعاها »خطًرا مميًتا على الدميقراطية«. وعلى الرغم 

الأحزاب  جتاه  مياًل  اأكرث  الإ�صباين  الوفد  تف�صيالت  كانت  ذلك،  من 

العلمانية التي �صجعها الوفد على الحتاد وعدم امل�صاركة يف النتخابات 

.
)65(

ب�صكل منف�صل

)62( ت�صّكل الوفد من نّواب من حزب العمال ال�صرتاكي الإ�صباين، وحزب ال�صعب، حزب الوحدة والتالقي، وهو 

حزب وطني كاتالين، وحزب البا�صك الوطني.  

)63( »Duran i Lleida dice que Hermanos Musulmanes son parte sociedad egipcia«،

 ABC 31/ 05/ 2011.

)64( »Delegación española insta a formar coalición laica frente Hermanos Musulmanes «، ABC 

1/ 6/ 2011.

)65(  http://www.toledopax.org/ .
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يف  املتخ�ص�صة  والراأي  الفكر  موؤ�ص�صات  خمتلف  �صاركت  كما 

والتعاون  اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة  متّولها  والتي  الدولية،  العالقات 

جزئًيا، يف خلق فر�ض للحوار مع احلركات الإ�صالمية. وتعترب اإحدى اأكرث 

هذه املوؤ�ص�صات ن�صاًطا يف جمال البحث عن قنوات للحوار مع املجتمع 

املدين العربي، مبا يف ذلك احلركات الإ�صالمية، مركز توليدو الدويل 

. وقد �صارك اأع�صاء من جماعة الإخوان امل�صلمني ال�صورية 
)66(

لل�صالم

)توليدو 2006(، وقادة من حزب اهلل )توليدو 2007( يف ندوات ُعقدت 

خلف اأبواب مغلقة يف املركز. كما �صارك مركز توليدو الدويل لل�صالم يف 

اجتماعات غري ر�صمية مع ممثلي احلركات الإ�صالمية التي نّظمها يف 

جنيف مركز احلوار الإن�صاين. وقد نّظم مركز توليدو بالتعاون مع هذه 

قادة حزب  2011 مع  ندوة مغلقة يف مدريد يف متوز)يوليو(  املوؤ�ص�صة 

النه�صة، وحزب العدالة والتنمية وحزب احلرية والعدالة، ُعقدت قبل 

ب�صعة اأ�صهر من اإجراء اأول انتخابات يف فرتة ما بعد الربيع العربي يف 

الجتماع،  لهذا  اختياره  مت  الذي  املكان  وكان  وم�صر.  واملغرب  تون�ض 

وهو مركز الدرا�صات ال�صيا�صية والد�صتورية، رمًزا لالنتقال الإ�صباين.

التي  الئتالفية  احلكومات  وت�صكيل  النتخابات  نتائج  اأدت  لقد 

يراأ�صها زعماء اإ�صالميون يف تون�ض واملغرب بعد النت�صارات النتخابية 

حلزب النه�صة )ت�صرين الأول/ اأكتوبر 2011(، وحزب العدالة والتنمية 

وتطبيعها  الت�صالت  �ص�صة 
ْ
ماأ اإىل   ،)2011 نوفمرب  الثاين/  )ت�صرين 

)66(http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-felicita-justicia-desarrollo-por-su-victoria-

democratica-electoral_5877.html .
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دولية  منتديات  يف  للم�صاركة  دعوا  الذين  دولًيا  املقبولني  القادة  مع 

وكان  دافو�ض.  يف  العاملي  القت�صادي  للمنتدى  ال�صنوي  الجتماع  مثل 

حزب ال�صعب الذي فاز يف النتخابات قبل اأ�صبوع من اجتماع دافو�ض 

فيه  يهنئ   2011 الثاين)نوفمرب(  ت�صرين  يف  �صحافًيا  بياًنا  اأ�صدر 

حزب »العدالة والتنمية« لفوزه الدميقراطي، ويعرب فيه عن ثقته باأن 

العامة  امل�صلحة  بالنفع على  �صيعود  والدميقراطي  ال�صيا�صي  »التزامه 

 .
)67(

لل�صعب املغربي، كما اأنه �صيعّزز عالقات ثنائية جيدة بني البلدين«

ر�صمًيا  اجتمع  الإ�صباين ماريانو راخوي فقد  الوزراء  رئي�ض  اأما 

املغربي  الوزراء  ورئي�ض  والتنمية  العدالة  حلزب  العام  الأمني  مع 

والتي كانت  اإىل اخلارج،  له  زيارة  اأول  بنكريان يف  الإله  اجلديد عبد 

الدين  �صعد  زار   ،2012 العام  من  �صباط)فرباير(  ويف  املغرب.  اإىل 

ا  اأي�صً واجتمع  اخلارجية،  لل�صوؤون  وزيًرا  ب�صفته  اإ�صبانيا  العثماين 

باأع�صاء يف احلكومة وامللك الإ�صباين. ويف ال�صهر نف�صه، التقى الرئي�ض 

ما�ض اأرتور من حمافظة كتالونيا، وهي املنطقة التي حتتوي على اأكرب 

اإ�صبانيا، ببنكريان خالل الزيارة التي  عدد من املهاجرين املغاربة يف 

قام بها اإىل املغرب، يرافقه وفد من رجال الأعمال الكاتالونيني. ويف 

الدين  ب�صعد  ليدا  اآي  دوران  اأنطونيو  خو�صيه  اجتمع  اآذار)مار�ض(، 

)67( يف متوز/ يوليو 2012، نظم  املعهد الأوروبي للبحر الأبي�ض املتو�صط ندوة حول »الأجندة القت�صادية للجهات 

وحزب  الرتكي،  النه�صة  بحزب  ال�صلة  ذوي  الأعمال  ورجال  ال�صيا�صيني  الزعماء  مب�صاركة  الإ�صالمية«  الفاعلة 

العدالة والتنمية، وحزب احلرية والعدالة، وحزب العدالة والتنمية )املغربي(. انظر

http://www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/desenvolupament-socioeconomic/

economic-agendas-of-islamic-actors/programme#top.
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العثماين يف الرباط، بالتزامن مع اجتماع اجلمعية الربملانية لالحتاد 

 ،2012 اأيار)مايو(  املدينة. ويف  تلك  ُعقد يف  الذي  املتو�صط    اأجل  من 

قام رئي�ض الوزراء املغربي بزيارة ر�صمية اإىل اإ�صبانيا التقى خاللها مع 

رئي�ض احلكومة الإ�صباين ورئي�ض جمل�ض ال�صيوخ وامللك، واأعلن فيها عن 

عقد موؤمتر حول »التغيري الدميقراطي يف املغرب بعد امل�صادقة على 

الد�صتور اجلديد«، يف بر�صلونة يف مقر املعهد الأوروبي للبحر الأبي�ض 

. كما  حدث تطبيع للعالقات اأي�صا مع حزب النه�صة الذي 
)68(

املتو�صط

يراأ�ض احلكومة الئتالفية التي ت�صكلت يف تون�ض عقب انتخابات اجلمعية 

 .
)69(2011 جريت يف ت�صرين الأول)اأكتوبر( 

ُ
اأ التاأ�صي�صية التي  الوطنية 

وخالل زيارته اإىل تون�ض يف اآذار/ مار�ض 2012، اجتمع الوزير الإ�صباين 

التون�صي حمادي  الوزراء  برئي�ض  مارغالو  غار�صيا  اخلارجية،  لل�صوؤون 

جبايل ونظريه يف وزارة اخلارجية، رفيق بن عبد ال�صالم. كما مت خالل 

تلك الزيارة التفاق على عقد لقاء بني الربملانيني التون�صيني والإ�صبان 

اأن�صطتها اإىل  اأتاح للموؤ�ص�صة تو�صيع  تنظمه موؤ�ص�صة ولية كارولينا، ما 

منح  �صمان  بالده  التزام  الإ�صباين  الوزير  كّرر  وقد  العربي.  العامل 

لتون�ض، وذلك بهدف تعزيز »نظام  الأوروبي معاملة تف�صيلية  الحتاد 

دميقراطي، مع حرية دينية ميكن اأن تبني للدول املجاورة الدرب الذي 

)68( تتكّون احلكومة الئتالفية من اأع�صاء من حزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية بقيادة من�صف مرزوقي، الذي 

ا رئي�ًصا للجمهورية، ومن التكتل الدميقراطي من اأجل العمل واحلريات بزعامة م�صطفى بن جعفر الذي  هو اأي�صً

اأ�صبح رئي�ًصا للجمعية التاأ�صي�صية الوطنية.

)69(http://www.laverdad.es/murcia/v/20120327/espana/principes-viajaran-tunez-

para-20120327.html. 



ينبغي اّتباعه لتعميق العالقات مع اأوروبا«.
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إسرائيل والربيع العربي- 
المواقف واالستجابات 

تجاه الشرق األوسط 
الجديد

بنيديتا بيرتي)   (
Bendetta Berti

العربي  الربيع  باغت  الأوىل،  الوهلة  منذ 
هزة  فيه  حمدًثا  غرة،  حني  على  واأخذه  العامل 

عنيفة، فقد مثلت اأحداث ذلك الربيع حتدًيا للو�ضع 

كما  الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  املاثل  ال�ضيا�ضي 

اأنها متثلت يف حماولة لكتابة ف�ضل جديد يف تاريخ 

املنطقة. 

)  ( باحثة مبعهد درا�صات الأمن القومي، يف املجالت املتخ�ص�صة يف الإرهاب والعنف ال�صيا�صي يف ال�صرق الأو�صط.
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اأما دولة اإ�صرائيل – بو�صعها اجليو�صرتاتيجي املعقد وعالقاتها 

�صديدة ال�صعوبة مع جريانها – فقد �صعقت باملثل وذهلت ب�صدة عندما 

اندلعت الحتجاجات يف بادئ الأمر على م�صتوى املنطقة. ومنذ ذلك 

احلني، ظلت اإ�صرائيل تتجاوب مع الأحداث والوقائع واحلقائق الإقليمية 

املتغرية على الأر�ض مبزيج من الأمل امل�صوب باحلذر والرتدد ال�صديد.  

فمن جهة، يتمثل الت�صور النموذجي احلايل داخل اإ�صرائيل يف 

على  تف�صي  اأن  �صاأنها  من  املنطقة  يف  الدميقراطي  التحول  عملية  اأن 

بع�ض  مع  عالقاتها  لتح�صني  للدولة  الفر�صة  اإتاحة  اإىل  البعيد  املدى 

�صكوك ترخي  القريب هنالك  املدى  اأنه على  بيد  املبا�صرين.  جريانها 

�صدولها وتلقي بظاللها الكثيفة فيما يتعلق مبا ي�صمى بالربيع العربي.

يرى بع�ض املراقبني، داخل اإ�صرائيل، اأن ال�صطراب الجتماعي 

ذلك  م�صاكل،  على  ينطوي  الأو�صط  ال�صرق  يف  امل�صتمر  وال�صيا�صي 

لالأمن  حمتمل  تهديد  مبثابة  يعد  ال�صابقة  الأنظمة  اأركان  تقوي�ض  اأّن 

ا حالة عامة من عدم الرتياح جتاه  وال�صتقرار الإقليميني. هنالك اأي�صًً

�صعود اأحزاب الإ�صالم ال�صيا�صي، في�صود اعتقاد باأن تلك التنظيمات 

نحو  على  اإ�صرائيل  دولة  جتاه  والعداء  اخل�صومة  من  م�صاعر  ُتكّن 

احلكم  �صدة  على  تربعت  التي  القمعية  الأنظمة  تبديه  كانت  ما  يفوق 

باأّن  وا�صع  نطاق  ي�صود على  قلق  وعلى هذا هنالك  �صابًقا.  املنطقة  يف 

يف  لإ�صرائيل  وامل�صاد  املناوئ؛  موقفها  ترتجم  �صوف  التنظيمات  تلك 

على  حالًيا  فيها  ت�صتحوذ  التي  بالدول  الر�صمية  اخلارجية  �صيا�صاتها 
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ح�س�ض كبرية من �ل�سلطة �ل�سي��سية. لذ� ف�إن من �ملفرت�ض �أن »مع�سكر 

�لنه�سة« ب�سكل ع�م وجمموع�ت من قبيل حم��ض وحزب �هلل حتديًد� 

�ل�سي��سي  �مل�سهد  يف  �حل�لية  �لنقلة  من  ��ستف�دة  �أمي�  ت�ستفيد  �سوف 

ب�ملنطقة ومن �سعود جنم �لإ�سالم �ل�سي��سي بينم� تت�أثر �إ�سر�ئيل �سلًب� 

من جر�ء ذلك.   

وعلى كل ح�ل ف�إن �ملر�قبني �ل�سي��سيني د�خل �إ�سر�ئيل ل يتفقون 

من  �لعديد  يرف�ض  و�إمن�  لالأو�س�ع؛  �ل�سلبي  �لتقييم  هذ�  على  جميًع� 

على  ينطوي  �أنه  يرون  �إذ  �لتحليل  �سروب  من  �ل�سرب  هذ�  �ملحللني 

� عن ذلك على �لرتكيز على �أهمية �نته�ج  لني عو�سً تب�سيط خمل- مف�سِّ

�أ�سلوب لتقييم �لتحولت �ل�سي��سية و�لجتم�عية �جل�رية على �أ�س��ض كل ح�لة 

على حدة. وب�ملثل ف�إنهم يوؤكدون �أن تنظيم�ت �لإ�سالم �ل�سي��سي يف �ملنطقة 

�أبعد م� تكون من �أن متثل كتلة و�حدة مرت��سة ومتج�ن�سة؛ كم� �أن �سعود 

جنم ن�سخة »�لإخو�ن �مل�سلمني« من �لإ�سالم �ل�سي��سي �إمن� يوؤثر يف و�قع 

�لأمر �سلًب� على �سعبية �ملجموع�ت �مل�سلحة مثل حزب �هلل. 

د�خل  �ملتخذة  �لرئي�سة  �ملو�قف  ب�لتحليل  �لبحث  هذ�  يتن�ول 

�إ�سر�ئيل، يف م� يتعلق ب�لربيع �لعربي وتد�عي�ت �سعود �أحز�ب �لإ�سالم 

يتم  ذلك  �سبيل  ويف  �لأو�سط.  �ل�سرق  منطقة  م�ستوى  على  �ل�سي��سي 

�إز�ء خمتلف �لق�س�ي� و�حل�لت  �لرتكيز على �ملو�قف �ملميزة �ملتخذة 

�لإقليمية. ويف نه�ية �ملط�ف يتطرق �لف�سل �إىل حتولت م� بعد �لربيع 

�لعربي يف �ملوقف �جليو�سرت�تيجي و�ل�سي��سي لإ�سر�ئيل وحتديًد� ت�أثري 
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اأحزاب الإ�شالم ال�شيا�شي النا�شئة يف اإعادة تعريف العالقات احلالية.   

رد الفعل اإلسرائيلي تجاه »الصحوة العربية«: أمل 
وتردد

العام  اأواخر  تون�س،  يف  مرة  لأول  الحتجاجات  اندلعت  عندما 

»فلننتظر  منطلق:  اأ�شلوًبا من  الأمر  بادئ  اإ�شرائيل يف  اتخذت   ،2010

ونرى ما الذي �شيحدث«، وامتنعت عن الإدلء بت�شريحات علنية لتاأييد 

نظام زين العابدين بن علي اأو قوى املعار�شة. بالكاد، كان هذا املوقف 

مثرًيا للده�شة عطًفا على حالة العالقة بني الدولتني؛ ذلك اأنه اإثر فرتة 

تبادلت  عندما  الفائت-  القرن  ت�شعينات  خالل  ق�شرية  ع�شل  �شهر 

العالقات  جتمدت  م�شالح-  مكاتب  افتتاح  واإ�شرائيل  تون�س  الدولتان 

عقب اندلع النتفا�شة الثانية يف العام 2000. ومنذ ذلك احلني قطعت 

بكل  الحتفاظ  مع  اإ�شرائيل  دولة  مع  الر�شمية  عالقاتها  جميع  تون�س 

.
)1(

حال بتبادل غري ر�شمي يف جمالت مثل التجارة وال�شياحة

اإ�شرتاتيجي،  اإىل بن علي كحليف  النظر  يتم  املقايي�س، مل  بكل 

ومع هذا مل يتم الرتحيب بالحتجاجات ومل يتم تقبلها بحما�س زائد.

رئي�س  اأ�شار  املطلق،  ال�شتبدادي  احلكم  نظام  �شقوط  عند 

والدرا�شات  للبحوث  العربي  املركز  التون�شية؟«،  الثورة  من  اإ�شرائيل  قلق  اأ�شباب  هي  »ما  حمارب:  حممود   )1(

ال�شيا�شية، 07 فرباير 2011م .

ht tp ://eng l i sh .do ha in s t i tu t e .org /Ho me /Det a i l s /5e a4b 31b -15 5d -4a 9f -8f4 d -

a5b428135cd52252/aae6511-b-416f-b233-ae0027efbf19.



339



340

الريبة  بعني  النظر  يتم  اإ�سرائيلي،  اأو حزب اهلل. فمن منظور  حما�س 

الإ�سالم  فيه  يتحكم  �سيا�سي  م�سهد  نحو  التحول  اإىل  العميق  وال�سك 

ال�سيا�سي اأو يوؤثر فيه تاأثرًيا بالًغا؛ وهو �سك متاأ�سل ومتجذر نا�سئ عن 

مناه�سة  قوية  مواقف  تظهر  �سوف  الأحزاب  تلك  اأن  مفاده  فهم عام 

ومناوئة لإ�سرائيل مما يوؤدي اإىل املزيد من التعقيد ملوقف اإ�سرائيل يف 

املنطقة.

الإعالم،  و�سائل  يف  مماثلة  خماوف  عن  التعبري  ا  اأي�سً جرى 

وعامل البحوث والدرا�سات، فقد مت باملثل حتليل تغيري النظام احلاكم 

املنطقة وب�سفة خا�سة  لعدم ال�ستقرار يف  باعتباره م�سدرا حمتمالً 

يف �سوء احتمال »تاأثري املظاهرات« وامتداد اأثر الحتجاجات اإىل دول 

.
)6(

ا الأردن وم�سر اجلوار الإ�سرائيلي وخ�سو�سً

مما  اأقل،  نحو  على  به،  امل�سرح  الن�سبي  الفعل  رد  مقابل  يف 

تقت�سيه احلقيقة جتاه الحتجاجات يف تون�س كانت ا�ستجابة اإ�سرائيل 

اأقوى، وجاءت تلك ال�ستجابة بّينة جلية ل لب�س فيها اأوغمو�س، عندما 

اإىل  لت�سل  العربي  الربيع  �سياق  يف  اندلعت  التي  املظاهرات  انت�سرت 

اأبعد ما  اإ�سرائيل ونظام مبارك  العالقة بني  م�سر، فمن جهة، كانت 

تكون من الكمال، فاحلكومة امل�سرية مل ت�ستثمر بالكامل على الإطالق 

اإ�س  اإ�س  اإن  »اآي   238 رقم  روؤية  العربي«  العامل  على  ذلك  تداعيات  التون�سي:  النظام  »�سقوط  بروم  �سلومو   )6(

اإن�سايت« 20 يناير 2011.

 http://www.inss.org.il/upload/%28FILE%291295508858.pdf.
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معاهدة  اإثر  اإ�سرائيل،  مع  الواقع  اأر�س  على  �سالم حقيقي  يف حتقيق 

ا ُعرف عن ح�سني مبارك اأنه كان  ال�سالم املوقعة يف العام 1979. اأي�سً

يغر�س بل ويثري م�ساعر مناه�سة لإ�سرائيل يف اأو�ساط مواطنيه، لتقاء 

من  الرغم  وعلى  اأخرى-  جهة  ومن  نظامه.  اإىل  النقد  �سهام  توجيه 

امل�ساكل الوا�سحة التي تكتنف العالقة- ما تزال احلكومة الإ�سرائيلية 

تدين اإىل حد بعيد ملبارك حلفاظه على ال�سالم وال�ستقرار نحًوا من 

ثالثة عقود من الزمان. فال غرابة اإذن من اأن امل�سوؤولني الإ�سرائيليني 

يف  بعيد  حد  اإىل  ياأملون  للحكومة  املناوئة  املظاهرات  بداية  يف  كانوا 

الرغم  على  احلال  هو  هذا  وكان  عهدها.  �سابق  اإىل  الأمور  ا�ستعادة 

اإ�سدار  المتناع عن  تتمثل يف  كانت  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة  اأن  من 

 .
)7(

ت�سريحات علنية عن الأزمة؛ اأو لدعم اأي من الطرفني املت�سارعني

باجلي�س  الأركان  لهيئة  ال�سابق  الرئي�س  موفاز  �ساوؤل  لتقييم  وفًقا 

يتمكن  اأن  يف  يتمثل  كان  لإ�سرائيل  �سيناريو  اأف�سل  فاإن  الإ�سرائيلي، 

.
)8(

النظام من ال�سيطرة على الحتجاجات

من  اأبعد  هو  ما  اإىل  اإ�سرائيل  ذهبت  تقدم،  ما  على  عالوة 

الت�سريحات، يف الإ�سارة اإىل دعمها حلكومة مبارك، اإذ ت�سري مزاعم 

)7( اإيان بالك »احتجاجات م�سر: تخ�سى اإ�سرائيل من اأن يف�سي عدم ال�ستقرار اإىل تهديد معاهدة ال�سالم« ذي 

جارديان 31 يناير 2011م.

 http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/31/israel-egypt-mubarak-peace-treaty-fears.

)8( ريبيكا اآنا �ستويل »موفاز: اإن من الأف�سل لإ�سرائيل لو اأن مبارك تغلب على الحتجاجات« جر�سليم بو�ست 1 

فرباير 2011م.  

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=206131.
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اإىل اأن احلكومة حاولت الت�سوي�س على النتقاد الذي وجهه الأمريكيون 

والأوروبيون للنظام امل�سري كما اأنها �سمحت للقوات امل�سرية بالنت�سار 

وفًقا  النت�سار  على  اإ�سرائيل  موافقة  على  احل�سول  )يلزم  �سيناء  يف 

.
)9(

لأحكام و�سروط معاهدة ال�سالم املوقعة يف 1979(

امل�سوؤولني  من  املزيد  ظهر  الحتجاجات،  وترية  ت�ساعد  مع 

ال�ستقرار  اإزاء  القلق  وي�ساورهم  خماوفهم  عن  معربني  الإ�سرائيليني 

والأمن يف املنطقة م�سددين على الأهمية التي يجب اأن توليها اإ�سرائيل 

تنظر  الأمر  واقع  ففي  م�سر.  مع  ال�سالم  معاهدة  على  للمحافظة 

اإ�سرائيل اإىل هذه املعاهدة بح�سبانها حجر زاوية ودعامة اأ�سا�سية يف 

ال�ستقرار الإقليمي. على �سبيل املثال رئي�س هيئة الأركان ال�سابق بقوات 

احلربية الإ�سرائيلية الفريق جابي اأ�سكنازي اأو�سح اأن عدم ال�ستقرار 

التي  املخاوف  من  وهذا   ،
)10(

لإ�سرائيل تهديًدا  ي�سكل  اأن  �ساأنه  من 

ا على اأهمية ال�ستثمار يف الرتتيبات  ا�ستعارها نتنياهو الذي اأكد اأي�سً

.
)11(

الأمنية بالإ�سافة اإىل املحافظة على معاهدة ال�سالم

)9( اإيان بالك »احتجاجات م�سر: تخ�سى اإ�سرائيل من اأن يف�سي عدم ال�ستقرار اإىل تهديد معاهدة ال�سالم« ذي 

جارديان 31 يناير 2011م.

)10( ياكوف كاتز »اأ�سكنازي: عدم ال�ستقرار من �ساأنه تغيري واقعنا الأمني« جر�سليم بو�ست 02 فرباير 2011م.

 http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=206263.

 02 الإ�سرائيلي  الوزراء  الإلكرتوين ملكتب رئي�س  املوقع  الكني�ست«  اأمام  نتنياهو  به  اأدىل  بيان  )11( مقتطفات من 

فرباير 2011م.

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2011/PM_

Netanyahu-addresses-Knesset-situation-Egypt-2-Feb-2011.
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لقد تزامنت املخاوف التي مت التعبري عنها فيما بخ�سو�س م�سر 

اإىل حد بعيد مع املخاوف التي مت الإعراب عنها �سابًقا فيما يتعلق بتغيري 

النظام يف تون�س. اإل اأنه يف حالة م�سر كانت اأ�سهم املخاوف اأعلى ب�سورة 

ا ملوقع  ملحوظة لي�س لوجود معاهد ال�سالم بني البلدين فح�سب واإمنا اأي�سً

م�سر اجليو�سرتاتيجي وتاأثريه على توازن القوى باملنطقة. ولهذا ال�سبب 

اأعرب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �سراحًة عن خماوفه من حماولة اإيران 

من  م�ساحلها  خلدمة  وتوجيهها  امل�سرية  الثورات  م�سار  على  التاأثري 

خالل حماولة تر�سيخ اأقدامها يف حقبة ما بعد مبارك. ومن وجهة النظر 

الإ�سرائيلية، فاإن تزايد نفوذ اإيران على النحو املبني اأعاله يتم حتديده 

 .
)12(

بجالء وو�سوح باعتباره تهديًدا اأمنًيا مبا�سًرا

ا كان احلال فاإن هذا القلق املتزايد حيال و�سع معاهدة ال�سالم،  اأًيّ

الهدوء على طول احلدود الإ�سرائيلية امل�سرية والتاأثري املتنامي لإيران، 

قد ت�ساءل وا�سمحل تدريجًيا يف الأيام التي تلت تنحي مبارك عن احلكم 

حيث �سعى وزير الدفاع الإ�سرائيلي اإيهود باراك مبا�سرًة اإىل احل�سول 

على تطمينات بخ�سو�س معاهدة ال�سالم من رئي�س املجل�س الأعلى للقوات 

امل�سلحة امل�سري حممد ح�سني طنطاوي »وت�سري تقارير اإىل اأنه ح�سل على 

.
)13(

تلك التطمينات من امل�سري«

)12( امل�سدر ال�سابق نف�سه.

)13( اإيزابيل كري�سرن »مع بدء الهدوء يف م�سر تتوتر اأع�ساب اإ�سرائيل« نيويورك تاميز 14 فرباير 2011.

http://www.nytimes.com/201114/02//world/middleeast/14israel.html.
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مع هذا فاإن الإجماع النا�سئ داخل املوؤ�س�سة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية 

بعد �سهور قليلة، يف اأثناء الربيع العربي، ما يزال مت�سائًما اإىل حد بعيد. 

ف�ساًل عن النظر اإىل التغيري ال�سيا�سي اجلاري باأنه ينطوي على خطر 

حول  متنامية  �سكوك  ا  اأي�سً هنالك  الإقليمي،  ال�ستقرار  يهدد  حمتمل 

احتمال اأن تف�سي الثورات اإىل حتول دميقراطي حقيقي.

ذاته يف  ال�سيناريو  نتنياهو عن  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعرب 

اإبريل 2011، عندما �سرح قائاًل: »ما ناأمل فيه هو اأن نرى ربيًعا اأوروبًيا 

على غرار ربيع 1989«، واأ�ساف يقول: اإل اأن هنالك فر�سا متزايدة ملواجهة 

، لقد كان رئي�س الوزراء ي�سري اإىل الإدراك املتنامي لأن 
)14(

»�ستاء اإيراين«

الثورات والنتفا�سات يتم اختطافها ب�سورة متزايدة من قبل املجموعات 

الأدبيات  يف  اإليه  ي�سار  اأن  على  العادة  جرت  هاج�س  وهو  الإ�سالمية؛ 

الإ�سرائيلية مب�سمى »ال�ستاء الإ�سالمي«.

الوزراء  اأ�سهر قليلة، وحتديًدا يف نوفمرب 2011، ذهب رئي�س  بعد 

الإ�سرائيلي اإىل اأبعد من ذلك من خالل الت�سريح باأن »الفر�س املاثلة هي 

العربية؛ وهي موجة مناوئة  اإ�سالم �سيا�سي �ستع�سف بالدول  اأن موجة 

.
)15(

للغرب واللربالية كما اأنها يف نهاية املطاف مناوئة للدميقراطية

فرباير   14 الفرن�سية  الأنباء  اإيراين«وكالة  �ستاء  اإىل  يتحول  قد  العربي  »الربيع  الإ�سرائيلي:  الوزراء  رئي�س   )14(

.2011
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j4sOmN0rkFs8yT2KSqtpiuGyrj5g?
docId=CNG.eb63d08c46fc03277ee2b129a6b13866.c41.

)15( »مقتطفات من بيان اأدىل به نتنياهو اأمام الكني�ست« املوقع اللكرتوين ملكتب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 23 

نوفمرب 2011 .
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وبطبيعة احلال، يجيء الت�سعيد يف م�ستوى ال�سكوك اإزاء الربيع 

العربي يًدا بيد مع �سعود جنم اأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي واإدراك اأن »اأكرب 

�ستاء يف العام املن�سرم هو الإ�سالم ال�سيا�سي- يف تون�س وليبيا وم�سر 

.
)16(

)ورمبا قريًبا( يف �سوريا«

ينطبق ما تقدم ب�سفة خا�سة على حتليل رد الفعل جتاه ال�سعبية 

التي تتمتع بها جمموعات الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�سر- حيث حاز الإخوان 

الربملان  يف  املقاعد  ثلثي  على  يربو  ما  على  مًعا  وال�سلفيون  امل�سلمون 

. وعلى الرغم من اأن احلكومة الإ�سرائيلية هناأت م�سر ر�سمًيا 
)17(

امل�سري

، فاإن الدولة منزعجة للغاية من هذا 
)18(

بجهازها الت�سريعي املنتخب حديًثا

التوجه ومل جتد اأي طريقة لفتح قناة لالت�سال والتوا�سل مع الإ�سالميني 

. وكما �سريد من حتليل يف اجلزء التايل من حتليل يت�سم 
)19(

يف م�سر

http ://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2011/PM-

Netanyahu-statement-Knesset-23-Nov-2011.

)16( عامو�س يالدين »الثورات العربية لعام اآخر« يف �سنة واحدة من الربيع العربي: التداعيات العاملية والإقليمية، 

مار�س  الوطني  الأمن  درا�سات  معهد  اأبيب  تل   113 رقم  اإ�س  اإ�س  اإن  اآي  ومارك )مذكرة  وهللر  ويويل  جوزان�سكي 

.)2012

% من املقاعد يف الربملان امل�سري« نيويورك تاميز 21  )17( ديفيد كريكباتريك »الإ�سالميون يفوزون بن�سبة 70 

يناير 2012.

 http://www.nytimes.com/201222/01//world/middleeast/muslim-brotherhood-wins-47-of-

egypt-assembly-seats.html.

)18( »م�سر: وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية تهنئ الأمة مبجل�س ال�سعب« اأفريكا نيوز، 26 يناير 2012م )متاح من 

ليك�سي�س نك�سي�س(«. 

)19( »وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية تنفي فتح حوار مع الإ�سالميني يف م�سر« اإيجبت اإندبندنت 04 يناير 2012 .

http://www.egyptindependent.com/news/israeli-foreign-ministry-denies-opening-dialogue-

egypts-islamists.
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اأن �سعود  امل�ستغرب  فاإنه ل يكاد يكون من  وال�سمول،  العمق  مبزيد من 

جنم الإخوان امل�سلمني املناوئني الألداء لل�سهيونية تنظر اإليه اإ�سرائيل 

كتوجه مثري للم�ساكل وب�سفة خا�سة عند ارتباطه براأي عام �سديد البغ�س 

والكراهية لإ�سرائيل.

لذا عند النظر اإىل الربيع العربي، وما ترتب عليه من تغريات يف 

اأنظمة احلكم يف كل من تون�س وم�سر، فاإن خماوف تل اأبيب تت�سمن تهديد 

ال�ستقرار الإقليمي واإف�ساح جمال اأمام اإيران لتعزيز نفوذها والتحدي 

املحتمل ل�ستمرارية معاهدة ال�سالم مع م�سر واأخرًيا ولي�س اآخًرا ال�سعود 

املت�سارع اخلطى لالإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�سرق الأو�سط.  ف�ساًل عما تقدم 

فاإن احتمال انت�سار »امل�ساكل« بحيث ي�سل تاأثريها اإىل الأردن – الالعب 

الإقليمي الثاين الذي وقع على معاهدة �سالم ر�سمية مع اإ�سرائيل – قد مت 

النظر اإليه كذلك كتهديد فعلي ناجم عن الثورات العربية.

وبكل حال فاإن املراقبني ال�سيا�سيني داخل اإ�سرائيل ل يتفقون جميًعا 

على هذا التقييم املت�سائم للواقع املاثل اأمامهم. على �سبيل املثال، ليور بن 

دور، املتحدث الإعالمي الر�سمي باللغة العربية با�سم وزارة اخلارجية اأكد 

اأنه من منظور اإ�سرائيلي »)...( مت تغيري طفيف اإنهم ل يكرهوننا اأقل من 

.
)20(

ا لي�س اأكرث من ذي قبل« ذي قبل ولكن اأي�سً

)20( جوليان فون ميتل�ستايدت »يف عيون العا�سفة ترتعد فرائ�س اإ�سرائيل خوًفا من التغيريات يف العامل العربي« 

دير �سبيجل 6 اإبريل 2012 .

http://www.spiegel.de/international/world/israel-skeptical-of-the-regime-changes-in-the-

arab-world-a-825510.html.



347

بالإ�سافة اإىل املخاوف املنت�سرة النا�سئة عن الثورات العربية، ظل 

العديد من املراقبني ال�سيا�سيني وال�سا�سة الإ�سرائيليني ي�سريون بو�سوح 

و�سراحة اإىل تلك الثورات باعتبارها فر�سة كامنة متاحة اأمام اإ�سرائيل. 

فقد �سرح الرئي�س الإ�سرائيلي �سيمون برييز قائاًل »لقد اأدى الفقر والقهر 

يف املنطقة اإىل تغذية م�ساعر احلنق �سد اإ�سرائيل و�سيكون جرياننا يف 

و�سع اأف�سل بالن�سبة لنا كلما كانت اأو�ساعهم اأف�سل« حمتًجا باأن التحول 

الدميقراطي الإقليمي هو ما حتتاج اإليه اإ�سرائيل متاًما لكي ت�سبح اأكرث 

يف  املحللني  من  العديد  ا  اأي�سً احتج  وقد   
)21(

وازدهاًرا وا�ستقراًرا  اأمًنا 

موؤكدين،  مماثلة  بحجج  والدرا�سات  البحوث  وعامل  الإعالم  و�سائل 

كيف اأن اأًيا من الأنظمة املخلوعة – مبا يف ذلك النظام امل�سري – مل 

تكن على الإطالق مهتمة اهتماًما اأ�سيال و�سادقُا ببناء عالقة اإيجابية 

مع اإ�سرائيل. كذلك، فقد لحظوا باملثل اأن الربيع العربي مل يف�س حتى 

اأنه  كما  اإيران،  مثل  الإقليميني،  اإ�سرائيل  اأعداء  نفوذ  تقوية  اإىل  الآن 

ا اأثر �سلًبا على �سعبية املجموعات الأخرى املعادية لإ�سرائيل مثل  اأي�سً

 .
)22(

حزب اهلل

اأخرًيا، ظل ال�سيا�سيون داخل اإ�سرائيل يوؤكدون مرة تلو الأخرى اأن 

)21( برييز: »ثورات ال�سرق الأو�سط قد حتمل اخلري لإ�سرائيل« ذي اأ�سو�سيتد بر�س 28 مار�س 2011.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/mideast-revolutions-could-be-good-for-

israel-says-peres-1.352374.

ال�سيا�سة اخلارجية،  بحوث  املتغري؟« معهد  الأو�سط  ال�سرق  يواكب حزب اهلل  اأن  »هل ميكن  بنديتا بريتي:   )22(

نوفمرب 2011 .

http://www.fpri.org/enotes/2011201111/.berti.hezbollah.html.
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الإ�سالم ال�سيا�سي لي�س متحًدا ولي�س على قلب رجل واحد يف توجهاته و 

ا عما اإذا كان ال�سعود ال�سيا�سي  موقفه جتاه اإ�سرائيل؛ مع املجادلة اأي�سً

ا فيما يتعلق  لالأحزاب الإ�سالمية �سوف يقودها لأن ت�سبح اأكرث تناق�سً

حيال  تقدير  اأقل  على  اأو  اإ�سرائيل  جتاه  عدائية  م�ساعر  من  ُتكّنه  مبا 

  .
)23(

درجة ال�سرورة التي تزمع خلعها على التعامل يف هذا ال�سدد

ولعل النموذج ال�سوري ميثل حالة وا�سحة تتاأرجح فيها اإ�سرائيل 

اإزاحة ب�سار  وتتقلب بني مناقل اخلوف والأمل؛ فهي من جهة ترى يف 

الأ�سد ونظامه �سفعة قوية لإيران وبداية �سفحة جديدة لعالقتها مع 

اإ�سعال فتيل  اأقدم على  ب�سار  اأن  ال�سمال؛ ف�سالً عن  جارتها من جهة 

النزاع مع اإ�سرائيل على طول ه�سبة اجلولن كو�سيلة يلهي بها النتباه 

بني  امل�سادمات  كانت  لقد  للنظام.  املناوئة  الحتجاجات  عن  املحلي 

مايو  �سهري  يف  الفل�سطينيني  والالجئني  الإ�سرائيلية  الدفاع  قوات 

وم�ساعيه  الأ�سد  حماولت  من  جزًءا  اإ�سرائيل  نظر  يف   ،2011 ويونيو 

. وعلى 
)24(

لإلهاء النتباه الداخلي وجذبه بعيًدا عن املظاهرات املحلية

الرغم من اأن قلة يف اإ�سرائيل هي التي تعتقد اأن الأ�سد �سوف يخاطر 

ويغامر بالدخول يف مواجهة ع�سكرية كاملة مع اإ�سرائيل فاإن خلع الأ�سد 

العاملية  التداعيات  العربي:  الربيع  من  واحدة  �سنة  يف  العربي«  للربيع  ا�سرائيل  »ا�ستجابات  هللر:  مارك   )23(

والإقليمية، جوزان�سكي ويويل وهللر ومارك )مذكرة اآي اإن اإ�س اإ�س رقم 113 تل اأبيب معهد درا�سات الأمن الوطني 

مار�س -2012(.  

)24( جويل جرينبورغ: »نتنياهو يتهم �سوريا بتاأجيج ال�سراعات على احلدود« وا�سنطن بو�ست 7 - 2011.

http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/netanyahu-accuses-syria-of-abetting-

border-clash/201106/06//AGYCeaKH_story.html.
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التي تفر�سها هذه  اإزالة اخلطر واملهددات  اإىل  ونظامه �سوف يف�سي 

املناو�سات التي تتجدد بني الفينة والأخرى على احلدود.

جراء  الإ�سرائيلية،  احلكومة  ينتاب  القلق  ظل  اأخرى  جهة  من 

على  كذلك،  حدودها.  على  اآخر  اإ�سالمي  لنظام  املحتمل  ال�سعود 

فاإن  �سوريا  يف  العلوي  النظام  يف  قط  تثق  مل  اإ�سرائيل  اأن  من  الرغم 

عائلة الأ�سد اأظهرت حتفًظا وترقًبا مع تفادي املواجهات املبا�سرة مع 

اإ�سرائيل واملحافظة على هدوء احلدود معها. وبهذا املعنى فاإن القلق 

حدوث  واحتمال  �سورية  يف  الدولة  دولب  انهيار  من  اإ�سرائيل  ي�ساور 

فراغ يف القوى داخل �سوريا وب�سفة خا�سة بالقرب من ه�سبة اجلولن 

التي ت�سيطر عليها اإ�سرائيل.

يف ظل هذا الو�سع، ول�سيما يف املراحل املبكرة من الحتجاجات، 

اإذا كان  اإزاء ما  كانت هنالك جمادلت علنية جتري على قدم و�ساق 

ينبغي للدولة اأن تدعم الأ�سد اأم قوات املعار�سة املناوئة حلكومته. 

على �سبيل املثال �سرح اأيوب كارا الع�سو الدرزي يف الكني�سيت 

والع�سو يف حزب الليكود احلاكم قائالً ب�سراحة وو�سوح: »اإنني اأف�سل 

التطرف ال�سيا�سي لالأ�سد على التطرف الديني«. واأردف يقول: »اإننا ل 

. ومن جهة اأخرى اأدىل وزير البنية 
)25(

نريد تطرًفا دينًيا على حدودنا«

)25( Joshua Mitnick، »Amid Syria’s Turmoil، Israel Sees Assad As The Lesser Evil« The Christian 

Science Monitor، May 6، 2011. http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/20110506//

Amid-Syria-s-turmoil-Israel-sees-Assad-as-the-lesser-evil.
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التحتية الوطنية يوزي لندو مبزاعم متثل النقي�س متاما حيث �سرح 

�ستكون  الأ�سد  �سقط  اإذا  اأنه  هو  اأعرفه  الذي  الوحيد  »ال�سيء  بقوله: 

  .
)26(

هنالك فائدة كبرية على املدى الق�سري«

اأن متيل  اإ�سرائيل يف ال�سهور الباكرة من الأزمة ال�سورية  اآثرت 

اأي تدخل مبا�سر ل�سالح  تنكر  اأنها  التهدئة يف مواقفها؛ يف حني  اإىل 

الوزراء  رئي�س  حتدث  املثال  �سبيل  على   ،
)27(

املعار�سة اأو  الأ�سد 

الإ�سرائيلي نتنياهو �سراحًة يف مقابلة �سحفية اأجريت يف �سهر اإبريل 

2011م حيث قال بخ�سو�س �سوريا »اإن اأي اإجابة اأديل بها لكم �سوف 

، ُمنّوًها اإىل اأن التاأييد العلني لقوى املعار�سة 
)28(

لن تكون اإجابة جيدة

ال�سورية من �ساأنه اأن يعرقل موقفها الداخلي وينال من �سرعيتها ف�ساًل 

لإ�سرائيل  »بوق«  باأنها  للمعار�سة  واتهاماته  الأ�سد  مزاعم  تعزيز  عن 

والوليات املتحدة.

تتمثل  كانت  العامة  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  اأن  من  الرغم  على 

ال�سا�سة  من  عدد  اأظهر  فقد  ال�سورية؛  الأزمة  عن  بعيًدا  البقاء  يف 

الإ�سرائيليني تاأييًدا لالحتجاجات، حتى يف هذه املراحل املبكرة ن�سبًيا. 

ففي مار�س 2011 اأعرب الرئي�س الإ�سرائيلي �سيمون برييز عن ت�سامنه 

)26( Herb Keinon: »If  PNA Goes To UN، Declare All Agreements Null، Says Landau،« Jerusalem 

Post، August 30، 2011. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=236068.

)27( »Israel »Closely Following« Events In Syria-Minister«، Israel Defense Forceswebsite، March 

27، 2011 )available from BBC Worldwide Monitoring(.

)28( Joel Greenberg، »Israel Warily Reckons Possible Outcomes In Syria« The Washington Post، 

April 23، 2011. http://www.highbeam.com/doc/1P228514103-.html.
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مع املحتجني قائاًل: »حتتاج الدميقراطية لأن تتاح لها الفر�سة يف بالد 

الأ�سباب  حيال  اأ�سئلة  ولل�سباب  عينيه.  ال�سباب  جيل  يفتح  اأن  مبجرد 

ل  التي  فالعائلة  عي�س.  و�سظف  وفقر  بوؤ�س  يف  للعي�س  تدعوهم  التي 

 .
)29(

ت�ستطيع توفري اللقمة وتدبري العي�س لأفرادها هي اأ�سرة ماأ�ساوية«

الكني�سيت  ع�سو  اأن  اإىل  تقارير  اأ�سارت   2011 مايو  يف  ا،  اأي�سً

اأ�سلحة  توريد  عن  تتوقف  باأن  رو�سيا  نا�سد  موفاز  �ساوؤول  الإ�سرائيلي 

متقدمة اإىل النظام ال�سوري يف �سياق اجتماع بني اأع�ساء جلنة ال�سئون 

.
)30(

اخلارجية والدفاع بالكني�سيت ونظرائهم يف رو�سيا

يف الأ�سهر التالية، ومع ت�ساعد وترية الأزمة ال�سورية وا�ستفحالها 

يوًما بعد يوم، يف احلجم واخلطورة، بداأت اإ�سرائيل تتحول تدريجًيا من 

املواقف املواربة اإىل الإدانة املبا�سرة للنظام ال�سوري. حدثت هذه النقلة 

�سدة  اأن يظل على  املرجح  الأ�سد من غري  اأن  التحقق من  بيد مع  يًدا 

الحتجاجات.  التي هبت جراء  ال�سيا�سية  العا�سفة  وينجو من  احلكم 

الأ�سد  النظام  اأن  اإ�سرائيل  العام يف  التقدير  2011 كان  العام  وبنهاية 

هذا  ويف   .
)31(

حمالة« ل  �ساقط  »حتًما  واأنه  جنمه  وياأفل  يخبو  بداأ 

)29( Yaakov Katz، »IDF: Assad May Create Tension At Border To Divert Attention From 

Troubles At Home،« Jerusalem Post، March 23، 2011. http://www.jpost.com/Defense/Article.

aspx?id=213369.

)30( »Israeli Knesset Members Ask Russia To Halt Supply Of Advanced Weaponry To Syria،« 

Israeli Voice of Israel Network B، May 13، 2011 )Available from BBC Monitoring Middle 

East(.

)31( Isabel Kershner، »Israel، Expecting Syrian Collapse، Braces for Refugees،« New York Times، 

January 11، 2012. http://www.nytimes.com/201211/01//world/middleeast/israel-braces-for-

refugees-in-event-of-syria-collapse.html.
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ا اإن�سانيا ل�سوريا عرب اللجنة  ال�سياق قدمت اإ�سرائيل يف بادئ الأمر عوًنً

الدولية لل�سليب الأحمر يف مار�س 2012، ووقتها �سرح وزير اخلارجية 

ل  اإ�سرائيل  اأن  من  الرغم  »على   : قائاًلً ليربمان  اأفيدجور  الإ�سرائيلي 

لديها عالقات  لي�س  دولة  الأحداث اجلارية يف  تتدخل يف  اأن  ت�ستطيع 

دبلوما�سية معها فاإن من واجبنا الأخالقي اأن مند يد العون الإن�ساين 

.
)32(

وننا�سد العامل لو�سع حد للمذبحة«

النظام  قبل  من  العنف  وترية  ت�سعيد  من  قليلة  اأ�سابيع  بعد 

مايو   25 بتاريخ  احلولة  يف  املدنيني  مذبحة  عقب  وحتديًدا  ال�سوري، 

2012، ذهب وزير احلربية الإ�سرائيلي اإيهود باراك اإىل اأبعد من جمرد 

الإدانة فقال: »هذه الأحداث يف �سوريا ترغم العامل على اتخاذ اإجراء، 

لي�س جمرد اأقوال واإمنا اأفعال. هذه جرائم �سد الإن�سانية ويجب على 

.
)33(

املجتمع الدويل األ يقف متفرًجُا

اإ�سرائيل  ال�سورية، اتخذت  الأزمة  املتاأخرة من  يف هذه املرحلة 

موقفا مغايًرا متاًما للموقف الذي يفرت�س اأن تتخذه اأثناء الحتجاجات 

يف تون�س والقاهرة بتبني موقف اأكرث اإيجابية فيما يتعلق بالتغيري املحتمل 

للنظام احلاكم. وهذا بطبيعة احلال ل يعني اأن اإ�سرائيل اأفلحت يف حل 

العقدة امل�ستع�سية يف عالقتها املتوترة املتناق�سة مع الثورات املتوا�سلة؛ 

)32( Tova Lazaroff، » Israel Offers Humanitarian Aid To Syrian People،« Jerusalem Post، March 

5، 2012. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=260451.

)33( Douglas Hamilton، »Israel Urges Tougher Action Against Assad« Reuters، May 30، 2012. 

http://www.inss.org.il/upload/%28FILE%291338453132.pdf.
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املدى  على  ال�ستقرار  كان عدم  اإذا  فيما  ملّيا  تفكر  الدولة  فقد ظلت 

ا مكافًئا لعملية حتول دميقراطي حقيقي اأم ما اإذا  القريب �سيكون ثمًنًً

كانت الأنظمة اجلديدة لالإ�سالميني والأنظمة اجلديدة �سوف تنف�س 

التعقيد يف موقف  اإىل املزيد من  حطام الأنظمة القدمية مما يف�سي 

اإ�سرائيل مبنطقة ال�سرق الأو�سط. اإىل اأن جتد هذه النقطة مزيدا من 

التو�سيح، فاإن موقف اإ�سرائيل يظل مزيًجا من الأمل امل�سوب باحلذر 

والرتدد والرتياب وال�سك.

إسرائيل وجوارها المحيط بعد »الربيع« 

اإ�سرائيل للربيع العربي باعتباره منطوًيا على تهديد  اإدراك  مع 

ا ظلت احلكومة الإ�سرائيلية تراقب  اآٍن مًعًً حمتمل، وفر�سة �سانحة يف 

عن كثب العالقات التي اأقامتها الدولة مع احلكومات اجلديدة حلقبة 

»ما بعد الربيع العربي« يف تون�س وم�سر على حد �سواء.

بادئ ذي بدء، عندما يتعلق الأمر بتحليل التغريات التي حدثت 

ا للقلق ب�سكل  داخل تون�س، ل تتعامل اإ�سرائيل مع الو�سع بح�سبانه مثرًيً

ا يف الروابط وال�سالت والعالقات  ا مريًعً خا�س كما اأنها ل تراه تدهوًرً

)التي كانت اأ�ساًلً ه�سة(. وحتى بعد اأن اكت�سح حزب النه�سة الإ�سالمي 

اإ�سرائيل  فتئت  ما   
)34(2011 اأكتوبر  يف  التاأ�سي�سية  اجلمعية  انتخابات 

وتنظر  العربي  للربيع  حمتماًلً  ا«  »اأمنوذًجً باعتباره  الو�سع  اإىل  تنظر 

)34( »Tunisia Coalition Agrees Top Government Posts،« BBC News، November 21، 2011. http://

www.bbc.co.uk/news/world-africa-15830583.
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التحول  درب  على  املحطات  اإحدى  يف  توقفت  بح�سبانها  الدولة  اإىل 

الدميقراطي بينما ت�سعى اإىل حتقيق توازن بني القيم العلمانية والقيم 

الدينية مع التطلع اإىل حماكاة النموذج الرتكي ل الإيراين.

احلكومة  اإليها  تنظر  التي  الق�سايا  من  جملة  هنالك  هذا  مع 

الإ�سرائيلية، باعتبارها من الق�سايا املفخخة التي تنطوي على امل�ساكل. 

اجلالية  م�ستقبل  حيال  متنامية  خماوف  هنالك  ظلت  اأّوًل، 

باإ�سارات  وحكوماتها  النه�سة  بعثت  لقد  تون�س.  يف  القدمية  اليهودية 

ا ما حيال هذه الق�سية  �سة ومزدوجة يكتنفها اللب�س والغمو�س نوًعً م�سوَّ

يف  �سامدة  احلكومة  ظلت  جهة  فمن  اليهودية(.  اجلالية  )ق�سية 

على  ديانتهم.  عن  النظر  بغ�س  املواطنني  جميع  حماية  على  تاأكيدها 

�سبيل املثال �سارك الرئي�س التون�سي من�سف املرزوقي يف احتفال اأقيم 

مبنا�سبة الذكرى العا�سرة لهجوم القاعدة التفجريي على معبد الغريبة 

اليهودي يف جربة عام 2002.

�سد  اأو عنف  تخريب  اأي  »اإن  قائال:  التون�سي  الرئي�س  ف�سرح   

مرفو�س  اأمر  لهو  مقد�ساتهم  اأو  ممتلكاتهم  اأو  التون�سيني  اليهود 

، و�سدرت اأي�سا ت�سريحات مماثلة من رئي�س حزب النه�سة 
)35(

ا« متاًمً

يف  تون�س  برغبة  ا  علًنً �سرح  الذي  اجلبايل  حمادي  الوزراء  ورئي�س 

)35( Kouichi Shirayanagi، » President Moncef Marzouki Visits Djerba Synagogue on Ten 

Year Anniversary of Al-Qaeda Attack،« TunisiaLive، April 11، 2012. http://www.tunisia-

live.net/201211/04//president-moncef-marzouki-visits-djerba-synagogue-on-ten-year-

anniversary-of-al-qaeda-attack/.
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ومن   ،
)36(

»غريبة« معبد  يف  وا�ستقبالهم  اليهود  بالزوار  الرتحيب 

ناحية اأخرى كانت هنالك م�ساهد قليلة يف العام املن�سرم اأعلنت فيها 

املثال يف  �سبيل  على   ،
)37(

اليهود« »احلرب �سد  �سلفية عن  جمموعات 

حزب  نظمها  والتي  حما�س،  يف  القيادي  هنية  اإ�سماعيل  زيارة  اأثناء 

حتيته  على  ال�سلفيني  من  جمموعة  اأقدمت  2012م،  يناير  يف  النه�سة 

تلك  النه�سة على  اليهود«، رد حزب  »اقتلوا  برتديد هتافات من قبيل 

الهتافات بالتعبري عن اإدانته لها م�سيًفا اأنه يرى اأن »هذه ال�سعارات التي 

تتعار�س مع روح الإ�سالم )...( قد �سدرت من جمموعة منعزلة تهدف 

، ومع 
)38(

اإىل تقوي�س جهود النه�سة وتهديد اأن�سطتها وت�سويه �سورتها«

ا اأكرث من الالزم« جتاه ال�سلفيني  ذلك مت انتقاد احلزب باأنه كان »رقيًقً

ومل يقم مبا يكفي حلماية اجلالية اليهودية بالبالد من هذا النوع من 

      .
)39(

الهجمات

لقد كانت زيارة هنية، بطبيعة احلال، �سبًبا كذلك لإثارة القلق 

من جانب اإ�سرائيل ل�سيما واأن دولة اإ�سرائيل تخ�سى من اأن �سعود جنم 

)36(-Kouichi Shirayanagi، »What future for Tunisia’s Jews?« The Guardian، May 9، 2012. http://

www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/09/tunisia-jews-pilgrimage-el-ghriba.

)37( Kouichi Shirayanagi، » President Moncef Marzouki Visits Djerba Synagogue on Ten Year 

Anniversary of Al-Qaeda Attack،« TunisiaLive، April 11، 2012; »Ennahdha a-t-il perdu le 

contrôle de ses troupes?« LeTemps، January 8، 2012 http://www.letemps.com.tn/article-62335.

html )French(; Ahmed Ellali، »Several Thousand Salafists Demonstrate for Islamic Law، Attack 

Dramatists in Tunis،« TunisiaLive، March 25، 2012. http://www.tunisia-live.net/201225/03//

several-thousand-salafists-demonstrate-for-islamic-law-attack-dramatists-in-tunis.

)38(  »Tunisia Islamist Leader Condemns Anti-Semitic Slogans،« Agence France Presse، January 

10، 2012. http://www.ejpress.org/article/55488. 

)39( Ennahdha a-t-il perdu le contrôle de ses troupes?« LeTemps، January 8، 2012 http://www.

letemps.com.tn/article-62335.html )French(.



356

جمموعات الإ�سالميني يف املنطقة �سوف يقوي من �سوكة حما�س؛ ويعزز 

ا بيد مع اإ�سعاف فتح والبديل الوطني العلماين داخل  و�سعها وموقفها يًدً

النه�سة  وجهتها  التي  الدعوة  فاإن  املعني،  وبهذا  الفل�سطيني.  املجتمع 

اإىل حما�س كانت تعد مبثابة تاأكيد جزئي لهذا التوجه على الرغم من 

اأن الزيارة مل ترتجم يف واقع الأمر اإىل اأي تعاون �سيا�سي ملمو�س.

حول  الدائر  ال�سجال  كثب  عن  تراقب  اأي�سا  اإ�سرائيل  ظلت 

املتعلق  اجلدال  على  ا  حتديًدً بالرتكيز  لتون�س؛  امل�ستقبلي  الد�ستور 

باإدراج ن�س يحظر جميع العالقات باأ�سكالها كافة مع اإ�سرائيل ومينع 

يحظر  الذي  الن�س  اإ�سافة  حظيت  لقد   ،
)40(

معها« العالقات  »تطبيع 

ومن  النه�سة  حزب  فيها  مبا  الإ�سالمية  الأحزاب  من  بدعم  التطبيع 

�سواء  حد  على  الي�سارية  التوجهات  ذات  العربية  الوطنية  الأحزاب 

ال�سيوعي  العمال  حزب  الي�سارية  الأحزاب  راأ�س  على  ياأتي  حيث   –
، بالإ�سافة اإىل تر�سيخ هذا املبداأ يف الد�ستور كانت هنالك 

)41(

التون�سي

القانون  العقوبات/  قانون  اإدراج ن�س يف  ا حمادثات جارية حول  اأي�سًً

اجلنائي لإنزال العقوبة بحق الأفراد وال�سركات التي تقيم عالقات مع 

كان  امل�سامني حيث  اإجماع حول هذه  ينعقد  اأنه مل  بيَد   ،
)42(

اإ�سرائيل

)40( Ennahdha a-t-il perdu le contrôle de ses troupes?« LeTemps، January 8، 2012 http://www.

letemps.com.tn/article-62335.html )French(.

)41( »Tunisian Reform Council Split Over Future Relations With Israel« al-Jazeera TV، June 17، 

2011 )Available through BBC Monitoring Middle East(.

)42( »Tunisian Parties Call For Incriminating Normalization With Israel،« BBC Monitoring 

Middle East، July 8 2011; Oren Kessler،”Tunisia’s Draft Constitution Would Ban Ties With 

Israel. Some Officials Want Clause Removed، But Face Opposition From Islamists And Their 

Allies،« Jerusalem Post، July 18، 2011. http://www.highbeam.com/doc/1P1194951355-.html.
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ا لإدراج  وزير اخلارجية رفيق عبد ال�سالم من حزب النه�سة معار�سًً

تون�س  اأن  نف�سه  الوقت  يف  ا  موؤكًدً الد�ستور  يف  القبيل  هذا  من  ن�س 

املعني  بهذا   
)43(

الأحوال. من  حال  باأي  باإ�سرائيل  تعرتف  لن  �سوف 

ظلت مواقف النه�سة مت�ساربة لرف�سها العرتاف باإ�سرائيل اأو تطوير 

.
)44(

عالقات معها

كموؤ�سر  الد�ستوري  ال�سجال  اإىل  النظر  الأمر، ميكن  يف حقيقة 

جنم  ل�سعود  مبا�سرة  كمح�سلة  اإ�سرائيل؛  �سد  املتزايد  الكره  ملكنون 

ياأتي  التوجه يف واقع احلال  اأن هذا  بيد  تون�س.  ال�سيا�سي يف  الإ�سالم 

الإ�سالمية  الأحزاب  بني  الداخلي  ال�سيا�سي  لل�سراع  كانعكا�س  ا  اأي�سً

ال�سيا�سية  والقوى  النه�سة  حزب  مثل  املجتمع،  يف  اندماًجا  الأكرث 

جتاه  املت�سلب  النه�سة  موقف  فاإن  وحتديًدا  تون�س.  داخل  ال�سلفية 

اإليه بح�سبانه نا�سًئا عن قيمها وتاريخها ولكنه  اإ�سرائيل ميكن النظر 

ا كنتيجة ا�ستتباعية ملحاولة احلزب تهدئة املجموعات ال�سلفية  ياأتي اأي�سً

وتلطيف الأجواء معها. 

ال�سالت،  جميع  حظر  حول  الدائر  اجلدال  فاإن  هذا  ومع 

اإ�سرائيل، ل ينبغي حتليله فقط كنتيجة  باأ�سكالها كافة مع  والعالقات 

)43(  »Tunisia: Move to Criminalize Normalization of Relations with Israel in the New Penal 

Code،« Global Legal Monitor، the Law Library of Congress، March 27، 2012. http://www.loc.

gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3-l205403054-text.

)44( »Criminalization of Normalization with Israel Divides the Political Arena of Tunisia،«Al 

Byan، March 22، 2012.http://www.albayan.ae/one-world/arabs/20121.1616260-22-03- 

Arabic.
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ل�سعود الأحزاب الإ�سالمية، ل�سيما واأن التاأييد الرئي�سي لإدراج تلك 

فاإن  هذا،  من  واأكرث  املتطرف.  الي�سار  �سفوف  من  ا  نابًعً كان  املادة 

ا املوقف ال�سلبي العام للراأي العام الداخلي  النقا�س امل�ستمر يعك�س اأي�سً

جتاه اإ�سرائيل. وعلى هذا فاإن امل�ساعر املناوئة لإ�سرائيل والكارهة لها 

تظل حمفورة عميًقا ومتتد اإىل ما بعد ال�سفوف الإ�سالمية

اإن املخاوف التي تنتاب اإ�سرائيل عند حتليل تون�س، ما بعد الربيع 

العربي، تت�ساءل وتخفت ويخبو بريقها اإذا ما قورنت مب�سادر التوتر 

اإ�سرائيل  الأمنية والقت�سادية وال�سيا�سية بني  املت�ساعد يف العالقات 

وجارتها م�سر. فمن وجهة نظر اإ�سرائيلية تقدم م�سر ما بعد مبارك 

�سعود  وراء  ما  اإىل  تذهب  التي  التحديات  من  منظومة جديدة متاًما 

الإ�سالم ال�سيا�سي يف الدولة واإىل ما هو اأبعد من ذلك. 

واأقل  ا�ستقراًرا  اأقل  باأنها  م�سر  اإىل  تنظر  اإ�سرائيل  ظلت  اأوًلً، 

قدرة على توفري الأمن على حدودها؛ مما اأدى بدوره اإىل اإثارة املخاوف 

اإزاء ا�ست�سراء املجموعات اجلهادية وانت�سارها يف منطقة �سيناء مما 

قد  املخاوف  هذه  اأن  يف  مراء  ول  لإ�سرائيل.  مبا�سًرا  تهديًدا  ميثل 

ازدادت اأكرث فاأكرث بعد اأغ�سط�س 2011 عندما دخلت خلية فل�سطينية 

البالد  جنوبي  يف  هجوًما  ونفذت  �سيناء  من  اإ�سرائيل  اإىل  م�سلحة 

. وقد جاء الهجوم كذلك مذكًرا باحلالة اله�سة 
)45(

بالقرب من اإيالت

)45( »Tunisia’s Ghannouchi  rules out normal ties with Israel،« Press TV، April 1، 2012. http://

www.presstv.ir/detail/234200.html؛
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اأثناء مالحقة منفذي  للعالقات الإ�سرائيلية امل�سرية. ويف الواقع ويف 

الهجوم تورطت اإ�سرائيل يف عملية لإطالق النار عرب احلدود مما اأدى 

. باملقابل اأدى هذا اإىل 
)46(

اإىل مقتل خم�سة �سباط من الأمن امل�سري

اإ�سرائيل داخل م�سر  موجة �ساخبة من الحتجاجات اجلماعية �سد 

 – اأقدمت احلكومة امل�سرية  باأن  اأوج ذروتها  بلغت الحتجاجات  وقد 

حتت �سغط الحتجاجات العامة- على التهديد ب�سحب �سفريها من تل 

. ويف حني اأن �سحابة الأزمة الدبلوما�سية الثنائية قد انق�سعت 
)47(

اأبيب

بعد اأن عربت اإ�سرائيل عن اأ�سفها حلالت املوت واأعلنت عن فتح حتقيق 

 .
)48(

يف املو�سوع.

ال�سارع  يف  بعيد  حد  اإىل  متدنية  اإ�سرائيل  �سعبية  ظلت  لقد 

ال�سفارة  على  كا�سح  �سامل  هجوم  اإىل  ذلك  اأدى  وباملقابل  امل�سري. 

يف  ا  ملحوًظً ا  انخفا�سً م�سجاًل    2011 �سبتمرب   9 بتاريخ  الإ�سرائيلية 

موؤ�سر العالقات الثنائية بني البلدين. 

املزيد  تن�سر  باأن  اإ�سرائيل مل�سر  �سبتمرب، �سمحت  عقب هجوم 

من القوات يف �سيناء للقيام بعمليات ع�سكرية ملناجزة الإرهاب بينما 

ظلت احلكومة الإ�سرائيلية م�ستمرة يف التن�سيق مع قوى الأمن امل�سرية. 

)46( Richard Spencer، »Chaos On Its Borders Could See Israel’s Worst Fears Realized،« 

Telegraph، August 18، 201. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/

israel/8709665/Chaos-on-its-borders-could-see-Israels-worst-fears-realised.html.

)47( Dina Zayed And Marwa Awad، »Egypt To Create Border Buffer; Hundreds Protest Angrily 

At Israeli Embassy After Five Security Officers Killed Last Week،« The Gazette، August 23، 

2011. )Available from LexisNexis(.

)48(  Ibid.
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ومع هذا تظل احلكومة الإ�سرائيلية قلقة اإزاء فراغ القوى يف �سيناء

ثانًيا، بعداأ اأ�سهر من �سقوط نظام مبارك ظلت اإ�سرائيل تبدي 

اهتماًما متزايًدا وينتابها قلق متنام اإزاء التدهور التدريجي يف العالقات 

القت�سادية مع م�سر، وب�سفة خا�سة فيما يتعلق برغبتها وقدرتها على 

ت�سدير الغاز اإىل اإ�سرائيل. ففي املا�سي، ظلت خطوط الأنابيب التي 

اإ�سرائيل تتعر�س للهجمات ب�سورة دورية متكررة اإىل  تنقل الغاز اإىل 

اأن قررت م�سر من جانب واحد جتميد �سادرات الغاز يف اإبريل 2012 

، كلتا ال�سلطتني يف م�سر واإ�سرائيل بادرت اإىل تبديد الأزمة وتاأكيد اأن 

تعليق �سادرات الغاز مل تكن وراءه دواع �سيا�سية. فقد اأ�سارت ال�سلطات 

امل�سرية اإىل ال�سفقة غري العادلة التي ح�سلت عليها اإ�سرائيل خالل 

كاأ�سباب  اإ�سرائيل  ارتكبتها  التي  النتهاكات  واإىل  مبارك  حكم  فرتة 

الغاز  ت�سدير  تعليق  فاإن  اأمر  من  يكن  ومهما  الغاز.  ت�سدير  لتعليق 

ميثل يف واقع احلال موؤ�سًرا للتدهور امل�ستمر يف عالقات ثنائية مل تكن 

اإطالًقا يف يوم من الأيام قد بلغت مرحلة »التطبيع« الكامل.

وخف�س  �سيناء  يف  الأمنية  الأحوال  تدهور  فاإن  املعنى  وبهذا 

الأ�سا�سية  بامل�ساألة  وباإحكام  �سوًيا  يرتبطان  القت�سادية  العالقات 

اإ�سرائيل جتابهها منذ انهيار نظام مبارك: حتديد  املتمثلة التي ظلت 

ت�سبيه  ميكن  م�سر.  مع  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  العالقات  م�سادر 

هذا التوجه باملثل باعتقال »جا�سو�س« اإ�سرائيلي مزعوم يف يونيو 2011 

)اإطالق ال�سراح الذي مت موؤخًرا يف �سفقة تبادل �سجناء »حلفظ ماء 
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اآنف الذكر لل�سفارة  2011(، وكذا القتحام العنيف  اأكتوبر  الوجه« يف 

الإ�سرائيلية بعد اأ�سهر قليلة لحًقا.

اأع�ساء  بني  الداخلي  النق�سام  ا  اأي�سً الأخري  امل�سهد  اأثبت  لقد 

ال�سطرابات  تهدئة  على  الرتكيز  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�س 

الداخلية مع املحافظة على الهدوء مع اإ�سرائيل؛ والعالقات اجليدة مع 

الوليات املتحدة مع تزايد املواقف املناوئة لإ�سرائيل يف اأو�ساط الراأي 

العام.   

لإ�سرائيل مبثابة  املناوئة  املظاهرات  هذه  تكون  اأن  ا  اأي�سً ميكن 

موؤ�سر لتقييم تاأثري املجموعات الإ�سالمية؛ يف ت�سكيل وتوجيه ال�سجال 

حول ال�سيا�سة اخلارجية يف م�سر »اجلديدة«. ومرة اأخرى، بل واأكرث 

مما هو احلال يف تون�س، فاإن امل�ساعر املعادية لإ�سرائيل يف م�سر تتجذر 

عميًقا جًدا وتذهب اإىل ما هو اأبعد من تاأثري الأحزاب الإ�سالمية. وعلى 

كل حال فاإن الأحزاب الإ�سالمية ظلت ت�سب الزيت على نار امل�ساعر 

املعادية لإ�سرائيل. على �سبيل املثال اأ�سدر جمل�س ال�سعب امل�سري الذي 

اإ�سرائيل  فيه  ي�سمي   2012 اإعالًنا يف مار�س  الإ�سالميون  ي�سيطر عليه 

باأنها العدو الأول للدولة امل�سرية.

من منظور اإ�سرائيلي فاإّن من املوؤكد اأن هذا ال�سرب من �سروب 

اخلطابة، يعد م�سدًرا للم�ساكل ويف الوقت نف�سه فاإّن اإ�سرائيل تدرك 

ا اأن الت�سريحات النارية التي ي�سدرها جمل�س ال�سعب هي عبارة  اأي�سً
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�سيا�سي  تاأثري  بذات  ولي�ست  فقط  اإعالنية  اإن�سائية  ت�سريحات  عن 

ملحوظ. واإذا كان احلال كذلك فاإن اإ�سرائيل حتاول حالًيا فهم الفرق 

الإ�سالمية  الأحزاب  وظفته  الذي  لإ�سرائيل  املعادي  اخلطاب  بني 

لتحقيق مكا�سب انتخابية وال�سيا�سات الفعلية التي تعتزم تلك الأحزاب 

اإىل  اإ�سرائيل  ت�سعى  وذاك  هذا  وفوق  الواقع.  اأر�س  على  تطبيقها 

الإ�سالمية  لالأحزاب  املختلفة  الفعلية  واملواقف  ال�سيا�سي  املزاج  فهم 

الإ�سالم  مواقف  اأن  افرتا�س  على  بناًء  الأمر  هذا  حيال  الرئي�سية 

ال�سيا�سي اأبعد ما تكون من اأن ت�سدر عن قلب رجل واحد يف م�سر. كال 

ال�سوؤالني يعد ُمهًما بالغ الأهمية ل�ستقراء م�ستقبل العالقة الإ�سرائيلية 

اإ�سرائيل  اأن  املوؤكد  من  التي  ال�سالم  معاهدة  ا�ستقرار  وكذا  امل�سرية 

تعدها الق�سية رقم واحد يف ر�سم معامل ذلك امل�ستقبل.

وا�سًحا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  ظل  الأمر  حقيقة  ويف 

متاًما منذ �سقوط مبارك وجازًما يف تاأكيده التعهد بالوفاء »باللتزامات 

ظل  هذا،  ومع  اإ�سرائيل«،  مع  ال�سالم  معاهدة  ذلك  يف  مبا  ال�سابقة، 

هنالك الكثري من الغمو�س الذي يكتنف املو�سوع فيما يتعلق بالأحزاب 

الإ�سالمية الرئي�سية يف م�سر.

اأولً: تبنى الإخوان امل�سلمون موقًفا �سبابًيا فيما يتعلق مبعاهدة 

التعليقات  بني  مرتاوًحا  يتاأرجح  موقف  وهو  اإ�سرائيل؛  مع  ال�سالم 

الت�ساحلية مع »اإعالن احلرب« والتعهد باإنهاء املعاهدة، وهذا الغمو�س 

معلًما  متثل  ال�سهيونية  معاداة  ظلت  جهة  فمن  اأحد.  ده�سة  يثري  ل 
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يف  اجلماعة  تاأ�سي�س  منذ  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  لدى  وقوًيا  بارًزا 

اأواخر ع�سرينات القرن الفائت. ف�سالً عما تقدم ظلت حركة الإخوان 

ا اأ�سا�سًيا يف الق�سية الفل�سطينية؛  امل�سلمني خالل العقود املن�سرمة لعًبً

مع احلفاظ على عالقات مع حركة حما�س الفل�سطينية التي بداأت هي 

نف�سها كفرع لالإخوان امل�سلمني يف غزة. وباملثل عار�ست اجلماعة يف 

م�سر معاهدة ال�سالم منذ اإبرامها يف العام 1979 وظلت خالل العقود 

املا�سية تتخذ مواقف حمالة اأوجه يف رف�سها لعملية التطبيع. وعلى هذا 

فاإن العمل على اإنهاء معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل �سوف ين�ساأ كنتيجة 

طبيعية لتاريخ الإخوان امل�سلمني ومواقفهم الإيديوليوجية.

الإخوان  اأبدى  العملية  املمار�سة  �سعيد  وعلى  اأخرى،  ومن جهة 

املتبادلة  العالقة  وحتديًدا  ال�سيا�سية  للواقعية  وا�سًحا  فهًما  امل�سلمون 

امل�ساعدات  تلقي  يف  وال�ستمرار  ال�سالم  معاهدة  على  املحافظة  بني 

الأمر  ففي هذا  اإليها.  م�سي�س احلاجة  تقف م�سر يف  التي  الأمريكية 

حول   2012 فرباير  يف  اأمريكية  م�سري-  اأزمة  اندلعت  وعندما 

املدين  املجتمع  جمموعات  من  عدد  مع  اأجريت  التي  التحقيقات 

والنا�سطني الدميقراطيني )مبن فيهم عدد من املواطنني الأمريكيني( 

الإخوان  ر�سالة  كانت  امل�ساعدات  بتعليق  املتحدة  الوليات  وهددت 

نتاأثر  امل�سلمني وا�سحة: »نحن )م�سر( طرف )يف املعاهدة( و�سوف 

�سلًبا لذا فاإن من حقنا اأن نخ�سع الأمر للمراجعة«.

والرباغماتية،  الإيديولوجية  الداخلي، بني  ال�سراع  لهذا  نتيجة 
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تبنت املجموعة موقًفا �سبابًيا اإىل حد ما يف ما يتعلق مبعاهدة ال�سالم. 

ففي حني اأنها مل ت�ستبعد مراجعة بع�س �سروط املعاهدة وبنودها، اأكدت 

اإبطال  اإىل  ت�سعى  لن  اأنها  وا�سع  نطاق  على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

املعاهدة ولن تخ�سعها ل�ستفتاء �سعبي )وكان هذا اأحد اخليارات التي 

اإ�سرائيلي  الأمر(، وبكل حال ومن منظور  بادئ  طرحتها اجلماعة يف 

منذرة  كموؤ�سرات  اإليها  النظر  يتم  املراجعة،  احتمالت  حتى  فاإنه 

اأن الدولة �سوف متار�س  على درجة عالية من الأهمية واأن من الوارد 

نفوذها كما اأنها �سوف تعتمد على الوليات املتحدة – ال�سامن ملعاهدة 

ال�سالم- ل�سمان ا�ستبعاد هذا اخليار وو�سعه على رف الإبعاد. ويعود 

هذا اإىل اأن اإ�سرائيل ترى اأن و�سع املعاهدة على ب�ساط البحث والنقا�س 

يعد مبثابة متهيد لنهيارها وبالتايل فهي تعار�س هذا الحتمال.

اأن  يف  الرغبة  من  املزيد  تبدي  اإ�سرائيل  ظلت  نف�سه  الوقت  يف 

الأمر  خيار  مف�سلة  �سيناء  يف  قواتها  من  املزيد  تن�سر  م�سر  ترتك 

وهو  القانون  بحكم  املفرو�س  الأمر  خيار  على  الواقع  بحكم  املفرو�س 

مراجعة بع�س بنود املعاهدة و�سروطها واأحكامها، بخ�سو�س مو�سوع 

القوة  من  ا  اأي�سً الغمو�س  يجيئ  ال�سالم  معاهدة  على  املحافظة 

الإ�سالمية الرئي�سية الثانية يف م�سر، حزب النور ال�سلفي الذي اأعلن 

باملثل عن اأنه �سوف ي�سعى على الأقل اإىل تغيري بع�س بنود التفاقية مع 

التعهد بعدم نق�سها اأو اإبطالها بالكلية. 

عالوة على ما تقدم تنظر اإ�سرائيل اإىل �سعود الإخوان امل�سلمني 
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اإىل �سدة احلكم على اأنه ينطوي على تهديد حمتمل ل�سببني اإ�سافيني 

هما: احتمال حت�سن العالقات امل�سرية الإيرانية وكذا التاأثري الإيجابي 

للنفوذ ال�سيا�سي الذي ميكن اأن يكون لالإخوان امل�سلمني على حما�س. 

م�سر  امل�سلمني  الإخوان  قادة  من  عدد  نادى  باإيران،  يتعلق  فيما 

ونا�سدوها لتطوير عالقاتها مع اجلمهورية الإ�سالمية، على الرغم من 

اأن ي�سبح ملمو�ًسا ووا�سًحا يف  اأبعد ما يكون من  اأن التقارب املزعوم 

هذه املرحلة.  

بني  اأ�سالً  املوجودة  ال�سالت  اأن  من  اإ�سرائيل  تخ�سى  وباملثل 

واأن  �سيا�سًيا؛  تعزز من موقف حما�س  اأن  �ساأنها  الإخوان وحما�س من 

ت�سمح »بالتدفق ال�سل�س« لالأ�سلحة من غزة واإليها. وبكل حال ا�ستمرت 

م�سر على اأر�س الواقع بعيًدا عن خطابها الإن�سائي يف اإحكام قب�ستها 

ا يف ردع املواطنني املدنيني يف غزة. كذلك  واأي�سً احلديدية على غزة 

»الراديكالية«  وت�سجيع  »حما�س«  قوة  تعزيز  اإىل  الأمر  ياأتي  عندما 

ا�ستخدموا  امل�سلمني  الإخوان  اأن  الأمر  واقع  يف  يبدو  فاإنه  والت�سدد 

التنظيم  على  ال�سغط  لتمار�س  اجلماعة  على  ذلك  عن  بدلً  نفوذهم 

م�ساحلة  اجتاه  يف  للعمل  له  مقًرا  غزة  من  يتخذ  الذي  الإ�سالمي 

يف  حما�س  روؤية  مع  اتفاقها  ا  اأي�سً اجلماعة  واأعلنت  فتح.  مع  حقيقية 

قبول التعاي�س بحكم الأمر الواقع مع اإ�سرائيل مع تو�سيح اأن الإخوان 

امل�سلمني ل يعرت�سون على حل الدولتني »�سريطة اأن تكون تلك الدولة 

يف حدود 1967 ذات �سيادة كاملة بًرا وبحًرا وجًوا«. 
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قبل  من  ت�سجيع  مبثابة  والت�سريحات  الإعالنات  تلك  تعد 

�سكوك  اآخرين  ت�ساور  بينما  اإ�سرائيل؛  داخل  ال�سيا�سيني  املراقبني 

وي�سريون اإىل اأن قبول حل بدولتني موؤقتتني خمتلف جًدا عن التنازل عن 

جميع املطالب القائمة، والعرتاف والإقرار بنهاية ال�سراع. انطالًقا 

من تلك التقييمات والتقديرات املتباينة هنالك جدل �سيا�سي و�سجال 

لالإخوان  ال�سيا�سي  ال�سعود  كان  اإذا  عما  اإ�سرائيل  داخل  العلماء  بني 

امل�سلمني �سوف ي�ساعد يف واقع احلال على تليني مواقف حما�س بحيث 

تكون اأكرث اعتدالً بدلً دفعها لأن تكون اأكرث ت�سلًبا وت�سدًدا وتطرًفا.  

يف هذا ال�سياق من الغمو�س املق�سود وقلق اإ�سرائيل اإزاء ارتفاع 

اإ�سرائيل  اأن  يالحظ  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  امل�سلمني  الإخوان  اأ�سهم 

اهتمام  اأميا  ومهتمة  النتخابي  الهم  بهاج�س  وم�سكونة  كانت مهمومة 

بالنتخابات الرئا�سية يف م�سر. ففي حني اأن كالً من املر�سحني اللذين 

خا�سا املرحلة احلا�سمة من النتخابات، وهما مر�سح الإخوان امل�سلمني 

الدكتور حممد مر�سي وقائد ال�سالح اجلوي امل�سري اأحمد �سفيق، اأكد 

نيته يف املحافظة على معاهدة ال�سالم فاإن مر�سي ينظر اإليه على نطاق 

وا�سع باعتباره واإىل حد بعيد اأكرث كرًها لإ�سرائيل. 

بغ�س النظر عمن اأ�سبح رئي�ًسا، فاإن �سيا�سة اإ�سرائيل جتاه م�سر 

�سوف يتعني تعديلها ل�سبطها على مقا�س م�سهد �سيا�سي خمتلف. فمن 

مع  �سياغتها  يتم  لن  �سوف  اجلديدة  الثنائية  العالقات  اأن  الوا�سح 

 – مرة  – ولأول  واإمنا  فح�سب  واجلي�س  اجلديدة  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة 
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ا كلمته يف كيفية ا�ستمرار تلك العالقات. يف  �سيكون للراأي العام اأي�سً

لإ�سرائيل  فر�سة  كونه  من  اأكرث  تهديًدا  الأمر  هذا  ميثل  اللحظة  هذه 

عطًفا على اأنه يبدو اأن اأكرث من ن�سف املواطنني امل�سريني يقفون اإىل 

جانب اإلغاء معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل يف حني اأن 85٪ من امل�سريني 

ينظرون اإىل اإ�سرائيل نظرًة �سلبية. 

نتيجة ملا تقدم فاإن من املحتمل اأن تكون �سيا�سة اإ�سرائيل جتاه 

م�سر يف امل�ستقبل القريب »يف حدودها الدنيا« بالرتكيز على املحافظة 

اأما  على معاهدة ال�سالم مع تعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها. 

الأهداف الأخرى الأكرث طموًحا، مثل حت�سني العالقات واإعادة افتتاح 

على  تو�سع  اأن  املحتمل  ومن  واقعية  اأقل  تبدو  فاإنها  »التطبيع«،  ف�سل 

الرف متاًما

هذا ياأتي متنا�سًقا ومن�سجًما اإىل حد بعيد مع �سيا�سة اإ�سرائيل 

الدولة  اختارت  فقد  العربي.  بالربيع  يتعلق  ما  يف  الراهن،  الوقت  يف 

توقعاتها  �سقف  وتخف�س  بل  ت�سريحاتها  من  تقلل  اأن  الأمر  بادئ  يف 

هذا  وجاء  الإقليمية.  النقلة  ومتغريات  لديناميكيات  ال�ستجابة  عند 

اخليار حم�سلة اعتبارين، اأولهما هو اأن اإ�سرائيل – واإدراكا منها لعدم 

�سعبيتها يف منطقة ال�سرق الأو�سط – اأرادت اأن توؤكد على اأنها ل ترغب 

ت�سهد  التي  املنطقة  الداخلي )لدول  ال�سيا�سي  التدخل يف احلراك  يف 

ا  حراًكا من هذا القبيل(. اأما العتبار الثاين فهو اأنه كان هنالك اأي�سً

فهم واإدراك باأن الدولة كانت تفتقر بحق وحقيقة لالأدوات ال�سيا�سية 
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والدبلوما�سية التي من �ساأنها التاأثري املبا�سر على م�سار الأحداث ولأجل 

هذا اأ�سبحت تتفرج على امل�سهد من اخلارج.   

بهذا املعنى فاإن ال�سيا�سات التي مت تبنيها كانت �سلبية اإىل حد 

– مع  بعيد وكانت اأكرث تركيًزا على املحافظة على معاهدات ال�سالم 

م�سر ومع الأردن على حد �سواء- مع تاأجيل الأهداف الأكرث طموًحا. 

كان هنالك الكثري من اجلدل داخل اإ�سرائيل عما اإذا كان هذا 

�سبيل  على  اإيجابية.  اأكرث  مبكون  ا�ستكماله  ينبغي  »ال�سلبي«  الأ�سلوب 

من  باأنه  الإ�سرائيليني  ال�سيا�سيني  املراقبني  من  العديد  احتج  املثال، 

»اجلديد«  الأو�سط  ال�سرق  يف  الإقليمي  اإ�سرائيل  موقف  حت�سني  اأجل 

الفل�سطيني.  ال�سالم  عملية  اأو�سال  يف  احلياة  اإ�سرائيل  تبث  اأن  يلزم 

وحتديًدا كان اجلدل يتمحور حول اأن اإ�سرائيل يلزمها »اأن تخفف من 

العبء على �سكان ال�سفة الغربية وقطاع غزة وذلك �سمن اأمور اأخرى 

من خالل التو�سل اإىل تفاهمات مع حما�س )...( و�سحب العرتا�س 

فتح  بني  العالقات  اإزاء  التحفظ  عن  والتخلي  املبدئي  الإ�سرائيلي 

وحما�س )...(، وعلى هذا فاإن التقدم يف امل�سار الإ�سرائيلي الفل�سطيني 

الأمور  مَلِن  الغربية  ال�سفة  يف  الإ�سرائيلي  احل�سور  مبراجعة  والتعهد 

التي ينظر اإليها على اأنها حا�سمة بالغة الأهمية يف امل�ساعدة على دعم 

التجاوب مع  اإىل  بالإ�سافة  اأخرى  بعبارة  املنطقة.  اإ�سرائيل يف  موقف 

الربيع العربي من خالل ال�ستثمار يف الأمن وتعزيز الإجراءات الأمنية 

على احلدود هنالك الكثري من اجلدل داخل اإ�سرائيل حول كيفية تبني 
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موقف �سيا�سي يت�سف باملزيد من املبادرة واملباداأة.

�سجال  مو�سوع  ا  اأي�سً فهي  �سوريا  جتاه  احلالية  ال�سيا�سة  اأما 

مماثل، ي�سهد امل�سرح ال�سيا�سي انق�ساًما حول هذا املو�سوع. فمن جهة 

يوؤكد العديد من الإ�سرائيليني اأن اإ�سرائيل ل ميكنها القيام باأي �سيء 

�سوى تقدمي العون الإن�ساين. ومن ناحية اأخرى يجادل عدد من املراقبني 

ال�سيا�سيني باأن الدولة ينبغي اأن تخطو خطوة اأبعد من ذلك من خالل 

ال�ستخبارية  املعلومات  وتبادل  ال�سوريني  لالجئني  اآمن  مالذ  تاأمني 

حول النظام ال�سوري مع دول العامل اأو حتى تقدمي امل�ساعدة ال�سريحة 

للمعار�سة. واأًيا كان احلال فاإن ال�سيا�سة جتاه �سوريا يف الوقت احلايل 

ظلت »�سلبية« اإىل حد بعيد وحمفوفة باملخاوف من اأن اأي تدخل مبا�سر 

املناه�سة  املعار�سة  موقف  من  وينال  اإ�سرائيل  على  �سلًبا  ينعك�س  قد 

لنظام الأ�سد.

إسرائيل والربيع العربي – ردود األفعال والسياسات

منذ اأن بداأ الربيع العربي لأول مرة يف تون�س يف دي�سمرب 2010 

ظلت عملية حتول �سيا�سي واجتماعي �سريع جتري على قدم و�ساق يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط. ففي حالتي تون�س وم�سر اأف�ست الحتجاجات 

الأولية اإىل تغيري الأنظمة احلاكمة بطريقة غري عنيفة يف اأغلبها الأعم 

واإىل تنحي النظامني ال�ستبداديني يف البلدين. اأما يف حالت اأخرى، 

كتلك التي يف ليبيا، فاإن انهيار النظام القدمي جاء نتيجة حلرب داخلية 
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دموية. 

بعد. هنالك عدد من  تتوقف  تزال ال�سطرابات جارية ومل  ما 

الدول يف املنطقة – من �سوريا اإىل البحرين – ل تزال فيها الحتجاجات 

قائمة على قدم و�ساق �سد الأنظمة احلاكمة وذلك بعد م�سي اأكرث من 

عام من بدايات الربيع العربي.  

وحتى يف الدول الأخرى التي مل ي�سل اإليها قطار الربيع العربي 

ا تلم�س  بعد بكامل عنفوانه – مثل لبنان اأو الأردن – فاإنه ميكن اأي�سً

تاأثري التحولت الإقليمية اجلارية وا�ست�سعار اأ�سداء تلك التحولت على 

امل�ستوي املحلي. بعبارة اأخرى ظلت الأر�سية ال�سيا�سية تتزلزل وتتعر�س 

لالهتزاز منذ دي�سمرب 2010 يف املنطقة باأكملها.

احلراك  تتابع  اإ�سرائيل  تظل  اأن  يف  غرابة  ل  ال�سياق،  هذا  يف 

ال�سيا�سي اجلاري يف املنطقة، مبزيج من الأمل واخلوف. فمن منظور 

اإ�سرائيلي ميكن اأن يتم النظر اإىل الربيع العربي على اأ�سا�س اأنه تهديد 

�سيا�سي: ذلك اأن تزايد احتمالت تعر�س املنطقة لله�سا�سة والت�سظي 

وارتفاع اأ�سهم الإ�سالم ال�سيا�سي يتم النظر اإليهما يف واقع الأمر على 

نف�س  للمتاعب وغري مريحة. ويف  توجهات مثرية  ينطويان على  اأنهما 

متثل  اأن  ميكن  اجلارية  وال�سيا�سية  الجتماعية  التحولت  فاإن  الوقت 

فر�سة للدولة لكي تبداأ ف�ساًل جديًدا اأكرث اإيجابية يف عالقاتها الإقليمية 

وب�سفة خا�سة اإذا جنح التحول الدميقراطي فاأف�سى اإىل اإيجاد دول 
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اأكرث انفتاًحا واأكرث اإمياًنا بالتعددية والتنوع. اإل اأنه وعلى الرغم من اأن 

واأن �سرًقا  ا«  اأن »الدميقراطيات ل حتارب بع�سها بع�سً اإ�سرائيل ترى 

اأو�سط اأكرث حرية ودميقراطية ميكن اأن يكون يف واقع الأمر من الأ�سول 

التي ميكن ال�ستثمار فيها فاإنه ما يزال هنالك �سك وا�سع النطاق جتاه 

قدرة الربيع العربي على حتقيق نتائج ومردودات من قبيل ما تقدم.

يبدو حول  الإجماع  فاإن  امل�سرية،  اإىل احلالة  وبالنظر حتديًدا 

تغذية  وقد متت  تتح�سن.  اأن  قبل  فاأكرث  اأكرث  الأمور  ت�سوء  اأن  احتمال 

مع  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الأمنية  العالقات  برتدي  النطباع  هذا 

اأ�سهم  يف  الرتفاع  وكذلك  مبارك  املخلوع  نظام  انهيار  منذ  م�سر 

التي  الأحزاب  – وهي  امل�سلمني  الإخوان  – مثل  الإ�سالمية  الأحزاب 

ظلت تتبنى مواقف �سريحة معادية لإ�سرائيل. بالإ�سافة اإىل ما تقدم 

اإ�سرائيل  جتاه  امل�سري  العام  الراأي  يكنها  التي  ال�سلبية  امل�ساعر  فاإن 

ت�سري اأكرث فاأكرث اإىل اأن حالة العالقات الثنائية �سوف تتعر�س للمزيد 

من الرتدي والتدهور يف القادم من الأ�سهر. 

اأف�ست هذه امل�ساعر املتباينة اإىل موقف متناق�س، اإىل حد ما، 

يف ما يتعلق بالتحولت الإقليمية اجلارية. فقد �سعت اإ�سرائيل كثرًيا اإىل 

خف�س �سقف توقعاتها واحلد من ت�سريحاتها »والنحناء للعا�سفة« التي 

هبت نتيجة للثورات التي اندلعت. ففي هذه اللحظة اأ�سبحت الأولويات 

تتمثل يف املحافظة على معاهدتي ال�سالم القائمتني مع الأردن وم�سر 

البعيد  املدى  وعلى  احلدودي.  الأمن  يف  ال�ستثمار  على  الرتكيز  مع 
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هنالك جدل دائر داخل املجتمع الإ�سرائيلي حول ماهية اخلطوات- بدًء 

من اللتزام بتحقيق تقدم ملمو�س على امل�سار الإ�سرائيلي الفل�سطيني- 

وغري ذلك من اخلطوات التي يتعني على الدولة اأن تتخذها لتبني موقف 

يت�سف باملزيد من روح املبادرة واملباداأة وحت�سني و�سعها الإقليمي.                                                                              
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ُن�سرت يف املجلة الع�سكرية والدرا�سات الإ�سرتاتيجية، وغريها.

  Ana I. Planet آنا بالنت�

م�ستعربة اإ�سبانية، حا�سلة على دكتوراة يف الدرا�سات الإ�سالمية 

الدينية  ال�سوؤون  عن  وحتا�سر  ال�سيا�سية  العلوم  يف  متعّمقة  والعربية، 

فريق  يف  اأخرًيا  انخرطت  الإ�سبانية،  اجلامعات  يف  بالعدالة،  و�سلتها 



376

وت�سنف  اإ�سبانيا،  يف  املغاربة  اإدماج  مع  يتعامل  الذي   UAM عمل 

كخبرية يف هذا املجال:

من من�سوراتها:

-Pluralismo religioso e inmigración: una propuesta de 

construcción ciudadana en VIANA GARCÉS، Andrée، Repensar 

la pluralidad. Red iberoamericana de justicia constitucional. 

Atlas plural، Tirant Lo Blanch، Valencia 2009، pp. 63 -90.

-Ana I. PLANET and Jordi MORERAS، Islam e 

inmigración، Centro de Estudios Politicos y Constitucionales، 

Madrid 2008.

-Ana I. PLANET and Fernando RAMOS )eds.(، Relaciones 

hispano-marroquíes. Una vecindad en construcción، Ediciones 

del Oriente y del Mediterráneo، Guadarrama 2005.

-Co-coordinadora en LÓPEZ GARCÍA، Bernabé y 

BERRIANE، Mohamed )dir.(، Atlas de la inmigración magrebí 

en España. Atlas 2004، Dirección General de Migraciones/

UAM، Madrid 2004. 

-Melilla y Ceuta، espacios-frontera hispano-marroquíes، 

Universidad Nacional de Educación a Distancia-Ciudad 

Autónoma de Melilla-Ciudad Autónoma de Ceuta، Melilla 

1998.
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Berti بنديتا بريتي

باحثة مبعهد درا�سات الأمن القومي، يف املجالت املتخ�س�سة يف 

الإرهاب والعنف ال�سيا�سي يف ال�سرق الأو�سط. والتي تركز ب�سكل خا�س 

على التكامل ال�سيا�سي، والتحول الدميقراطي، واحلركات الجتماعية 

واملجتمع املدين، ف�سال عن ال�سيا�سة الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية. 

بالإ�سافة اإىل العمل مبعهد درا�سات الأمن القومي، الدكتورة بريتي هي 

اأي�سا ع�سو هيئة تدري�س يف جامعة تل اأبيب.

قبل التحاقها مبعهد درا�سات الأمن القومي عملت يف املنظمات 

الالتينية  اأمريكا  يف  البحوث  احلكومية )الأهلية( ومعاهد  غري 

والوليات املتحدة املتخ�س�سة يف حقوق الإن�سان، والنزاعات الداخلية 

جامعتي  يف  وباحثة  كمحا�سرة  عملت  اأنها  ال�سيا�سي. كما  والعنف 

يف  ال�سيا�سات  ق�سم  يف  وم�ساعدة  كت�سريعية  وعملت  وهارفرد  توفي�س 

التي  الدرا�سات  من  العديد  لها  رويت،  معهد  يتبع  الذي  هيل  كابتول 

تتناول الإ�سالم ال�سيا�سي وتعاي�سه مع الغرب.

Jean-François Daguzan جان فر�ن�سو د�غوز�ن

 .1986 عام  ال�سيا�سية«  »العلوم  يف  الدولة  دكتوراه  على  حا�سل 

الحتاد  بحوث  مركز  يف  عمل   .1983 عام  القانون  يف  دكتوراه  ولديه 

اأبرز  من  الإ�سرتاتيجية،  الدرا�سات  مراكز  من  والعديد  الأفريقي 

درا�ساته.
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Ouvrages

-L’Asie centrale après la guerre contre la terreur، direction 

avec Pascal Lorot، L’harmattan، Paris، 2004.

-L’intelligence économique : quelles perspectives 

? direction avec Hélène Masson، L’Harmattan، Paris، 2004.

واأبرز املقالت

-Etats-Unis/Union européenne : les enjeux du 

»remodelage du  Grand Moyen-Orient «، Fondation pour la 

recherche stratégique،Annuaire stratégique et militaire 2005، 

p. 151 -168.

-Partir sans Partir : Quelle politique américaine des Etats-

Unis à l’égard de l’Irak ? in Walter Posch )ed.(، Looking into 

Irak، ChaillotPaper n°79 july 2005، p. 73 -86.

 Roel Meijer رويل ماير

نامينخني،  جامعة  يف  املعا�سر  التاريخ  يدر�س  هولندي،  باحث 

ويراأ�س ق�سم اللغة العربية واأ�ستاذ لكر�سيها يف املعهد العاملي للدرا�سات 

احلركات  لدرا�سة  الكامل  اهتمامه  ويركز  باأم�سرتدام،  التاريخية 

الإ�سالمية، بحث ال�سلفية يف م�سروع خا�س، كتب اأطروحته عن نا�سر 

وم�سروع التحديث، والعلمانية الليربالية واجلناع الي�ساري يف ال�سيا�سة 
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العراقي  التاريخ  يف  متخ�س�سًا  يعترب  كما   ،1958-1945 بني  امل�سرية 

احلديث، اأهم درا�ساته:

-De erfenis van het Tahrirplein: De Moslim Broederschap 

heeft zijn hand overspeeld، Roel Meijer & Joost Vermeulen

-)NL( Article in De Groene Amsterdammer، 6 July 2012، 

pp. 14 -17. 

-Saudi Arabia Between Conservatism، Accommodation 

and Reform، Roel Meijer; Paul Aarts )red.(; Joas Wagemakers 

)Summary(

-)EN( Rapport in ، The Hague، The Clingendael Institute، 

January 2012، 84 pp. 

-Saudi Arabia’s War on Terrorism: Combatting Passions، 

Ignorance، and Deviation، Roel Meijer، in: Jeevan Deol and 

Zaheer Kazmi )eds.( Contextualising Jihadi Thought

-)EN( London، Hurst، 2012، pp. 165 -190

-The Egyptian 25 January Revolution at Year One: 

Challenges and opportunities in the transition towards 

democracy، Roel Meijer en Floor Janssen )Summary(.

-)EN( CRU Policy Brief )22( in ، The Hague، Clingendael 
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Conflict Research Unit )CRU(، March 2012، 15- pp.

Steven Brooke ستيفن بروك�

باحث مر�سح للدكتوراة يف جامعة تاك�س�س يف جمالت احلوكمة، 

الأو�سط،  ال�سرق  و�سيا�سات  وال�سلطة،  الدميوقراطية  بدرا�سة  يهتم 

وتاأثري املنظمات الفكرّية والأهلية يف �سياغة الواقع ال�سيا�سي، وتاأثري 

املنظمات غري احلكومية، واملوؤ�سرات العامة، لديه درا�سات عن اأ�ساليب 

البحث النوعي املثايل.

Shiraz Maher سري�ز ماهر�

حا�سلة على درجة عالية يف التاريخ من جامعتي ليدز وكامربدج، 

)اإيك�سر(  التطرف  لدرا�سة  العاملي  املركز  يف  رئي�سية  باحثة  وهي 

الفكري  التاريخ  يف  تخ�س�ست  بلندن،  امللك  جامعة  يف   )ICSR(

للقاعدة واحلركات اجلهادية، وفل�سفة الإ�سالم ال�سيا�سي وتوظيفه يف 

حركات العنف، عملت يف قطاعات الأمن العاملي، كما عملت يف جمال 

ال�سحافة وغطت ال�سرق الأو�سط، لها العديد من الدرا�سات والبحوث 

حول الإ�سالم ال�سيا�سي وبريطانيا.

 Guido Steinberg غيدو �ستاينربغ

باحث اأملاين، خمت�س بدرا�سات ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، عمل 

يف فرتات �سابقة م�ست�ساًرا يف الإرهاب العاملي يف امل�ست�سارية الحتادية 
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الأملانية، وهو من�سق البحوث يف مركز 

واملتعدد  والجتماعي  الثقايف  للتاريخ  الأو�سط  ال�سرق 

التخ�س�سات لعام 2001، جامعة فريي، برلني. ي�سنف كخبري يف درا�سة 

التطور ال�سيا�سي يف امل�سرق العربي ودول اخلليج خا�سة العراق واململكة 

العربية ال�سعودية، وتقييم العالقات )ال�سيعية وال�سنية(، ور�سد الفكر 

ا يف ال�سيا�سة العراقية. له العديد  الإ�سالمي ال�سيا�سي. تخ�س�س اأي�سً

وال�سيا�سة  العراق،  حلرب  الإقليمية  التداعيات  حول  الدرا�سات  من 

اخلارجية لل�سعودية ، ف�ساًل عن درا�ساته عن اإرهاب اإ�سالميي القاعدة 

والربيع  قطر  عن  كان  له  �سدر  ما  اآخر  واملغرب.  العربي  امل�سرق  يف 

العربي، والعالقات الأملانية الأمريكية ومكافحة الإرهاب.

Lorenzo Vidino لورينزو فيدينو

والعنف  الإ�سالموية  يف  متخ�س�س  اأمني،  وخبري  اأكادميي 

ال�سيا�سي يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، تقلد منا�سَب هامة يف موؤ�س�سات 

مثل راند ومركز بلفر وكلية كنيدي للحكم، هو زميل لدى املبادرة حول 

الدين وال�سوؤون الدولية بربنامج الأمن الدويل مبركز بلفر بكلية كنيدي 

للدرا�سات احلكومية بجامعة هارفارد وهو اأي�سًا عامل يف �سوؤون ال�سلم 

يف  القاعدة  حول  كتاب  اأول  وموؤلف  لل�سالم  املتحدة  الوليات  مبعهد 

للجهاد  املعركة اجلديدة  اأر�س  اأوروبا«  »القاعدة يف  كتاب  وهو  اأوروبا 

جامعة  القانون يف  كلية  من  القانون  �سهادة يف  فيدينو  يحمل  العاملي، 
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كتاب:  له  والدبلوما�سية،  للقانون  فلت�سر  ودكتوراه من مدر�سة  ميالن، 

»الإخوان امل�سلمون يف الغرب« والذي ترجمه مركز امل�سبار للدرا�سات 

والبحوث �سنة 2011.

 Martyn Frampton مارتني فر�مبتون

جامعة  يف  در�س  احلديث،  الربيطاين  بالتاريخ  مهتم  باحث 

كامربيج، ح�سد العديد من اجلوائز العلمية يف الدرا�سات التاريخية 

املتعّمقة، وباحث يف كلية بيرتهاوو�س، وامللك وامللكة ماري على التوايل، 

الآن بدرا�سة  التاريخ الربيطاين احلديث، ويهتم  لديه ثالثة كتب عن 

تعامل الربيطانيني مع الإ�سالم الراديكايل، واأفق التعاي�س:

من موؤلفاته:

-Legion of the Rearguard: Dissident Irish Republicanism 

)Irish Academic Press: Dublin، 2010(

-The Long March: The Political Strategy of Sinn Fein 

19812007- )Palgrave Macmillan: London، 2009(

-Talking to Terrorists: Making peace in Northern Ireland 

and the Basque country )Hurst and Co.: London; and Columbia 

University Press: New York، 2009(
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ميغيل هرناندو دي الر�ميند� مارتينيز

)Miguel Hernando de Larramendi GRESAM/UCLM(

م�ستعرب اإ�سباين بارز، وهو اأ�ستاذ الدرا�سات العربية والإ�سالمية، 

 ،de Castilla-La Mancha UCLM   يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة

تراأ�س الآن جمعية الدرا�سات العربية والإ�سالمية، وتتناول العمل الذي 

قام به املجتمعات والنظم ال�سيا�سية يف �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، 

و »ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سبانية« جتاه العرب والعامل الإ�سالمي وحالة 

املجتمعات امل�سلمة يف اإ�سبانيا.

مناذج من املن�سورات: 

-Thierry DESRUES y Miguel HERNANDO DE 

LARRAMENDI )eds.( )2011(: Mohamed VI Régimen y cambio 

social en Marruecos، Almuzara، Córdoba 2011.

-Miguel HERNANDO DE LARRAMENDI »Del malestar 

social a la protesta política árabe« en Política Exterior Vol 25 nº 

140 )2011(، pp. 44 -54،

-Bernabé LÓPEZ y Miguel HERNANDO DE 

LARRAMENDI )eds.( )2010(: España، el Mediterráneo y el 

mundo árabo-musulmán. Diplomacia e historia، Editorial 

Icaria، Barcelona .
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-Miguel HERNANDO DE LARRAMENDI y Aurelia 

MAÑÉ )eds.( )2009(: La política exterior española hacia el 

Magreb. Actores e Intereses، Editorial Ariel، Barcelona.




