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 موجز السياسة
    أغسطس

 
هل ستلجأ الجماعات اإلسالمية السائدة إلى التطرف؟: عرد فعل اإلسالميين تجاه القم  

 
   شادي حميد

؛، مرآز بروآنجز الدوحةمدير األبحاث   
  باحث في مرآز سابان لسياسات الشرق األوسط

  مقدمة
 
يبدو أن بعضًا من أبرز الجماعات اإلسالمية في الشرق األوسط في 

هذه اآلونة، السيما في ظل االنقسامات الداخلية حالة أزمة في 
ومع  1.العاصفة والكفاح من أجل الرد على قمع األنظمة الحاآمة لها

قيام حلفاء الواليات المتحدة الرئيسيين في المنطقة بفرض حدود 
متزايدة لشل حرآة المعارضة السياسية، فقد أخذت الجماعات 

 اإلخوان المسلمين في  بما في ذلك جماعة–اإلسالمية السائدة 
 في إعادة تقييم -مصر وجبهة العمل اإلسالمي في األردن 

  .استراتيجياتها الخاصة بتفضيل السياسات االنتخابية والبرلمانية
   

وعلى الرغم من تبني هذه الجماعات لمبادئ أساسية للديمقراطية، 
 وتحديث البرامج االنتخابية الخاصة بها، وتمكُّنها من الوصول إلى
الجمهور الغربي، فقد وجدت هذه الجماعات اإلسالمية أنفسها 
ضحايا التالعب االنتخابي، والقيود القانونية المتزايدة، واالعتقاالت 

ومع تعرض اإلسالميين المعتدلين لالضطهاد والقمع، . الجماعية
  . فإن المحللين يحذرون من موجة تطرف إسالمي وشيكة

  
وجز بتحليل آيفية استجابة الجماعات يقوم هذا التقرير السياسي الم

 ولم -اإلسالمية غير المتطرفة في العالم العربي لمجموعة جديدة 
آيف تؤثر هذه .  من التحديات-يسبق لها مثيل في بعض األحيان 

 وتكتيكات تلك الجماعات؟ وحيث إستراتيجيةالمخاوف الناشئة على 
لتي تفرضها إن الجماعات اإلسالمية السائدة محاصرة بالقيود ا

الحكومات، فهل ستحاول جماعات أخرى أآثر تطرفًا ملء الفراغ؟ 
إن مسار اإلسالم السياسي في السنوات القادمة سيكون له آثار بعيدة 
المدى على سياسة الواليات المتحدة واألمن اإلقليمي، ولكن لم 

 - أو قادرة على -يتضح بعد ما إذا آانت إدارة أوباما مستعدة 
  .ي األحداث حال وقوعهاالتأثير ف

  
ُيرآز هذا التقرير الموجز على الحاالت الحرجة في مصر 
واألردن، باعتبارهما من أقرب الحلفاء العرب للواليات المتحدة، 
فضًال عن آونهما من أآبر المستفيدين من المساعدات األمريكية 

ومع اقتراب موعد االنتخابات التي طال انتظارها في . في العالم
  ، فقد2011 و 2010 في والتي من المقرر انعقادها لبلدين،آال ا

ا    ت الفرصة إلدارة أوبام ي  -حان ونغرس األميرآ ذلك الك  – وآ
ر      و أم الميين، وه شارآة اإلس سألة م ة م ور ومعالج وزن األم ل

دم التحرك     .ما تجنبت اإلدارة األمريكية القيام به حتى اآلن       طال فع
ون       عواقب له أنهم   أغسطس  في  ، فاقد أعلن اإلسالميون األردني  ب

وف وفمبر   س ي ن ة ف ات النيابي اطعون االنتخاب ال   يق سبب احتم  ب
ر ى    .التزوي يَّن عل ة يتع وات عملي دة خط ى ع ر إل ي التقري  وينته

  : ذه الخطواتالواليات المتحدة اتخاذها، ومن ه
  

           ا   -التأآيد العلني على حق جميع الجهات المعارضة  بم
الميين    ك اإلس ي ذل ات    –ف ي االنتخاب شارآة ف ي الم  ف

دأ بتوضيح سياسة       . المقبلة يجب على إدارة أوباما أن تب
الل   ن خ سياسي م الم ال اه اإلس دة تج ات المتح الوالي
ر            سياسية غي التأآيد بوضوح على حق آل الجماعات ال

ة          العن ة االنتخابي شارآة في العملي ويجب أن   . يفة في الم
ال    ارض اعتق قة تع ة متناس سياسة أمريكي ك ب رن ذل يقت
ضًا ن اإلسالميين أي انيين ولك شطاء العلم ط الن يس فق . ل

ات       ستطيع الوالي ريقين، ت ساوية للف ة المت ذه المعامل به
اء   ة االدع دة مواجه د    (المتح ى ح ق إل اء دقي و ادع وه

ر ا ل ) آبي أن دعمه ى   ب ائم عل رب ق ديمقراطيين الع ل
ات المتحدة أن تضغط          . االنتقاء في األردن، على الوالي

ة      ات المعارض ع جماع وار م ة للح ى الحكوم ورًا عل ف
  .لضمان سير اإلنتخايات في نوفمبر في شكل سليم

  
        تمكين السفارات األمريكية من بدء التعامل الموضوعي

المية  ات اإلس ع الجماع دت إدارة أوب.م د أآ ا  لق ام
ات  ن الجه ة م ة متنوع راك مجموع ي إش ا ف اعتقاده

ة ن  . الفاعل د م ى العدي ي الوصول إل شلت ف ك ف ع ذل وم
ومع قيام . المجموعات األآبر واألآثر نفوذًا في المنطقة  

يم     ادة تقي ى إع ل عل المية بالعم ات اإلس الجماع
يَّن    ا، يتع ة بينه سامات الداخلي ل االنق تراتيجياتها وح اس

د         على المسؤولين األ   ميرآيين أن يدرآوا إلى أي مدى ق
ة     صالح اإلقليمي ى الم ورات عل ذه التط ل ه ؤثر مث ت

اً  ع نطاق وات    . األوس سمح قن د ت ة، ق ة الحق ي مرحل وف
  الحوار المفتوحة للواليات المتحدة ببعض النفوذ على 

 



  .االستراتيجيات التي يتبعها اإلسالميون، السيما فيما يتعلق بالمشارآة في االنتخابات
  

  تخشى فقدان- ألسباب مفهومة -العربية التي للحكومات  اإلستراتيجيةآما يدرس هذا التقرير األولويات 
ومع ذلك، سيكون من باب المصلحة للنظامين المصري . غييرات اإلقليميةصعبة من الت السلطة خالل فترة

والقيام بذلك من . واألردني السماح بمشارآة اإلسالميين في االنتخابات المقبلة، بل وتشجيع تلك المشارآة
شأنه أن يعزز شرعية هذين النظامين على المستويين الوطني والدولي، وليس من المرجح أن يهدد 

وعليه، فال شك أن االنفتاحات السياسية محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تبدأ .  على الساحة السياسيةهيمنتهما
وهذا هو مفترق الطرق الذي من المرجح أن تتباين عنده مصالح . االنفتاحات صغيرة ثم تصبح آبيرة

بية من الجهة الحكومات الغربية والجماعات اإلسالمية السائدة من جهة، واألنظمة االستبدادية العر
  . األخرى

  

   عند اإلسالميينالديمقراطيترتيب أولويات اإلصالح 
  

امي   ين ع رة ب ي الفت ـ  2005-2004ف سمى ب ا ي ي ذروة م ة"، ف ضة العربي ين  "النه عور ب اك ش ان هن ، آ
ة      - ومستقبل بلدانها    –الجماعات اإلسالمية أن مفتاح مستقبلها       ة االنتخابي د قضى اإلسالميون      .  هو العملي لق

اتهم      سيط عملي ديولوجيات، وتب ابرة لألي ات ع ع تحالف عبي، وتجمي م ش اء دع ي بن سعينات ف ات والت الثمانين
ق       . االنتخابية، وبدا أن اإلسالميين في المنطقة على وشك تحقيق مكاسب سياسية آبيرة            وقد نجحوا في تحقي

  . الجزء األآبر من هذا الهدف
  

ى    -وباتت القوة االنتخابية لإلسالميين      امج                   إل ى برن شريعة اإلسالمية إل ق ال وجههم من تطبي ادة ت جانب إع
ة المضطربة          -إصالحي مكافح    ة العربي رًا لألنظم ستخدم        .  تمثل تهديدًا خطي وآانت الجماعات اإلسالمية ت

  .  إلضعاف قبضة الحكومة على الحياة العامة- السيما البرلمان –بشكل متزايد العملية االنتخابية 
  

ق     وفي حين ُيرآز ه    الي ينطب ذا التقرير على اإلسالميين في مصر واألردن، فإن جزءًا آبيرًا من التحليل الت
رب، وحزب    ي المغ ة ف ة والتنمي ل حزب العدال ع اإلسالميين، مث رأي م ي ال ق ف ي تتف ى الجماعات الت عل

ر         ي الجزائ ع ف سالم والمجتم ل ال ن أج ة م يمن، والحرآ ي ال الح ف ي لإلص ع اليمن ر مع. التجم م وُتعتب ظ
الجماعات اإلسالمية في المنطقة فروعًا أو جماعات منحدرة من جماعة اإلخوان المسلمين التي تأسست في        

  . 1928مصر عام 
  

  اإلخوان المسلمون في مصر
  

ام         " مبادرة اإلصالح "ُتعتبر   سلمين في ع ا جماعة اإلخوان الم سيرة     2004التي أطلقته ارزًا في م ًا ب  معلم
سياسية األخرى حول               التطور السياسي للجماعة،    وى ال ة وجمع الق ع قضية الديمقراطي ة لرف ل محاول  وتمث

نظام "فجماعة اإلخوان المسلمين، على سبيل المثال، تنص على التزامها بـ           . رؤية مشترآة من أجل التغيير    
ستخدمها الجماعة من             "حكم جمهوري ديمقراطي دستوري في إطار المبادئ اإلسالمية         م ت ، وهي صيغة ل

ا في           18 وتنص مبادرة اإلصالح على       2.قبل  بندًا تتمحور حول مجموعة من األفكار الليبرالية الواسعة، بم
سلطة        "ذلك   دة الشخصية     "، و "االعتراف الكامل بأن الشعب هو مصدر ال ة العقي د    "حري ر المقي ، والحق غي

  3.في تكوين أحزاب سياسية
  

 البرلماني بدًال من النظام الرئاسي، حيث نصت على         وللمرة األولى، تعلن الجماعة علنًا عن تفضيلها للنظام       
ى                          " ذي يحصل عل ه الحزب ال ذي يكون في اني ال اعتقادها بأن النظام المالئم إلدارة البالد هو النظام البرلم

ة       - من خالل انتخابات حرة ونزيهة       -أآبر عدد من األصوات      شكيل الحكوم  وعالوة   4." هو المسؤول عن ت
ق          على ذلك، ترى الجماعة     ك عن طري ام األول، وذل ة هو دور شرفي في المق يس الدول جعل  "إن دور رئ

ًا من أي                 ] الرئيس[ ه تمام ه يمكن إزالت رمزًا لجميع المصريين بضمان أنه ال يترأس أي حزب سياسي، وأن
  5".مسؤولية تنفيذية للحكم

  
ى نظام        وفي الوقت نفسه، آانت جماعة اإلخوان المسلمين تستفيد من ضغط إدارة الرئيس              جورج بوش عل

ارك ن        . مب د م ة مزي ى إتاح صرية إل ة الم ة اضطرت الحكوم ة والخارجي ضغوط الداخلي شاد ال ع احت وم
ام         ات ع ة   2005المساحة للمعارضة قبل انتخاب رة       .  الرئاسية والبرلماني د وقت قصير من إصدار وزي وبع

  . في القاهرة،2005لها في يونيو نداءًا قويًا من أجل الديمقراطية في خطاب  الخارجية آوندوليزا رايس

 سيكون من باب المصلحة "
للنظامين المصري واألردني 

السماح بمشارآة اإلسالميين في 
االنتخابات المقبلة، بل وتشجيع 

والقيام بذلك من . تلك المشارآة
شأنه أن يعزز شرعية هذين 

النظامين على المستويين الوطني 
ح أن والدولي، وليس من المرج
يهدد هيمنتهما على الساحة 

".لسياسية  ا
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ـ    سلمين ب وان الم ة اإلخ ازت جماع ان، أي أآث 88ف ي البرلم دًا ف دد    مقع الي ع ن خمس أضعاف إجم ر م
  مقاعدها السابقة

  
  جبهة العمل اإلسالمي في األردن

  
ام   ات ع ا انتخاب د مقاطعته المي  1997بع ل اإلس ة العم ادت جبه وان  -، ع ة اإلخ سياسية لجماع ذراع ال  ال

  .  مقعدًا16، حيث فازت بأغلبية األصوات و2003 إلى البرلمان في عام -المسلمين األردنية 
  

ام                   وقد جاء  امج االنتخابي للحزب في ع ال البرن م في    2003ت قضية الديمقراطية في مقدمة جدول أعم ، ث
 تحت العنوان الفرعي     – فنصت مقدمته    2003أما البرنامج االنتخابي لعام     . 2005عام  " مبادرة اإلصالح "
ها في البرلمان من تعتبر وجود " على أن جبهة العمل اإلسالمي       -" لماذا نشارك في االنتخابات البرلمانية؟    "

ة     "اإلسالم هو الحل  "الوسائل السياسية لتحقيق مبدأ  وة األم اء ق يلة لبن ه وس ى     6."، وأن  وفي توضيحه لمعن
شعب في              "الشعار اإلسالمي القديم، فقد تعهد الحزب بالعمل على        ق أهداف ال ى تحقي ساعد عل تسهيل مناخ ي

   7."لشعب على أساس أنه هو مصدر السلطةالحرية والشورى والديمقراطية وحماية حقوق ا] مجاالت[
  

ة اإلسالمية                  2005وأما البرنامج اإلصالحي لعام      ى لتوجه الحرآ د مدى واألشمل معن ر األبع  فيمثل التعبي
ة العمل اإلسالمي          -" إن هذه المبادرة  . "الجديد إلى الترآيز على اإلصالح الديمقراطي       حسب توضيح جبه

د       "في عملية صنع القرار   ] الشعب[لتنفيذية وشراآة   تقوم على مبدأ تداول السلطة ا      "- ا بع ، والتي تصبح فيم
ى أساس     8.في الحياة السياسية" مبدأ ثابت"  وإضافًة إلى تداول السلطة، فيجب أن يتم تشكيل الحكومات عل

ان        . برامج الكتل البرلمانية الخاصة     رر البرلم دوره    -وينبغي أن يق ى             - ب ه عل ة من عدم ة للحكوم نح الثق  م
شيوخ        9 .أساس برنامجها العام أن مجلس ال ول ب ة العمل اإلسالمي الق سم  –وعالوة على ذلك، تؤيد جبه  الق

ان    ن البرلم ى م ام     -األعل االقتراع الع ه ب اؤه أو انتخاب تم إلغ ا أن ي نظم     " إم م ال ي معظ ال ف و الح ا ه آم
  10."الديمقراطية

  

  لقمع ورد الفعل اإلسالميالتحول إلى ا
  

وع من التحدي          لقد أعلن اإلسالميون عن ارتياحهم ليس فقط للغة الديمقراطية ولكن لمضمونها أيضًا، في ن
ة     سلطة التنفيذي د لل ة األم ة المؤسساتية طويل سلطة والهيمن ة ال د  . لمرآزي ؤدي نق يس من المستغرب أن ي ول

ام إدارة بوش        . ثر صرامة من الحكومة   الوضع الراهن بشكل أآثر صرامة إلى رد فعل أآ         ومع ضعف اهتم
سطينية في              ات الفل شكل         2006باإلصالح، السيما بعد فوز حماس باالنتخاب ة ب ، تحرآت الحكومات العربي

الميين   ن مكاسب اإلس د م م للح ات    . حاس ذت الجماع ة، أخ ود القانوني د والقي ع المتزاي ا للقم ع مواجهته وم
  . ل إلى استجابة متماسكة ورد فعل متناسقاإلسالمية تناضل من أجل التوص

  
ول      رًا ح ًا آبي ستمرة خالف شارآة الم دوى الم ن ج ديث ع ار الح ي األردن، أث المية ف ة اإلس سبة للحرآ فالن

ان    ذر واإلذع ق الح ى طري سير عل ة أو مواصلة ال ة الحكوم ي مواجه شروع ف ين  . ال ة ب دهورت العالق وت
ة المرآز اإلسالمي      2006اإلسالميين والنظام الحاآم في صيف عام      ة ضد جمعي  - عندما تحرآت الحكوم

ي األردن  سلمين ف ة لإلخوان الم ذراع الخيري ه-ال ين مجلس آخر مكان ا وتعي .  وقامت بحل مجلس إدارته
ى نطاق            – 2007وبالنسبة للبعض، آانت االنتخابات البلدية في أغسطس         زاعم عل ا من م  مع ما أثير حوله

  .  آانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير–وير االنتخابات واسع من تدخل الحكومة وتز
  

ورغم . وتال ذلك نقاش حاد حول مقاطعة االنتخابات الوطنية التي آان من المقرر عقدها بعد ثالثة أشهر
 الذي ال يتمتع فيه من -اعتراضات عدد من القادة البارزين، تمكًّن مكتب جبهة العمل اإلسالمي التنفيذي 

 من التوصل إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الدآتور معروف –إال بأغلبية ضئيلة " الحمائم"م ُيطلق عليه
البخيت، واختار المكتب خوض االنتخابات بعدد أقل من المقاعد، وتجنب ترشيح العناصر التي تصرح 

ابات  تقديم ضمانات بأن تكون االنتخ– من باب االفتراض –في مقابل (الحكومة  بتأييد حماس ومناهضة
أنا ال أنكر وجود : " وفي هذا الشأن، قال أحد آبار مسؤولي جبهة العمل اإلسالمي11).عادلة بشكل معقول

وهذا أمر طبيعي لمصلحة الدولة، وأنا أؤيد هذا النوع من . تنسيق بين بعض أعضاء المعارضة والحكومة
  21.ونحن جميعًا في مرآب واحد. التنسيق، ألن الحكومة جزء مهم من األمة

  
  المسؤول – زآي بني أرشيد - وعلى رأسهم األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي -" الصقور"وقد عارض 

 لقد أعلن اإلسالميون عن "
ارتياحهم ليس فقط للغة 

نها الديمقراطية ولكن لمضمو
أيضًا، في نوع من التحدي 
لمرآزية السلطة والهيمنة 

المؤسساتية طويلة األمد للسلطة 
".التنفيذية  
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ي الحزب  ى ف ات-األعل ي االنتخاب شارآة ف ا .  الم ة المرشحين، ألنه د عارضوا قائم ذا، فق ر من ه ل أآث ب
اآم          تضمنت شخصيات  ة مع النظام الح ة العمل              . على عالقة ودي داخلي في جبه د وصل االضطراب ال وق

دما ه عن ى ذروت ؤتمر صحفي لإلعالن اإلسالمي إل ي م ور ف ا رفض الظه ة حينم يد ضجة عام ار أرش  أث
ى     : ئج ترجح موقف أرشيد وحلفائه    وإلى حد آبير جاءت النتا    . مرشحي الحزب عن فقد حصلت المعارضة عل

ى    110 مقاعد من أصل    10أقل من    ل     6 مقعدًا، وحصول جبهة العمل اإلسالمي عل دد األق ط، الع  مقاعد فق
  . في تاريخ الحزب

  
سياسية     صدمة ال ذه ال داء ه رددت أص ة      –وت م خيان ر، ث ة أول األم زب للحكوم صديق الح ي ت ة ف  المتمثل

ة للح ك الحكوم د ذل ل اإلسالمي-زب بع ة العم سلمين وجبه ة اإلخوان الم ائم .  داخل جماع سبة للحم  -بالن
اديين في الحزب،              -" معتدلين"أولئك الذين قد يعتبرهم الغرب        فقد فقدوا مصداقيتهم في أعين األعضاء الع

شارآة االنتخابية إذا   ما الهدف من الم   : الذين بدؤا على نحو متزايد يطرحون سؤاًال بسيطًا على قادتهم، وهو          
ة اإلخوان    ك، قامت جماع ت ذل ي تل ة الت ة الثق ي ظل أزم ا؟ وف ي نحصل عليه ة الت ذه هي النتيج آانت ه

ة               ة عاجل ات داخلي ى انتخاب از        . المسلمين بحل مجلس الشورى الخاص بها، ودعت إل سة شديدة، ف وفي مناف
ام سعيد    د لحماس     –هم ام بف    – عضو محافظ مؤي دا أن نجم   13 .رق صوت واحد   بمنصب المراقب الع وب

  .الصقور آخذ في الصعود
  

 مرة -مماثل داخل جماعة اإلخوان المسلمين المصرية، مما أدى بالمراقبين    " تحول"، حدث   2010في عام   
فكما حدث في األردن، آانت القضية موضوع التساؤل والنقاش .  إلى رفع شبح التطرف اإلسالمي    –أخرى  

ة بخالف الجماعات األخرى              –هي االنتخابات الداخلية      الجماعات اإلسالمية تعقد االنتخابات بصفة منتظم
سلمين،        2006منذ عام .  في فترة أزمة – ه ضد اإلخوان الم دريجي لحملت ، بدأ نظام مبارك في التصعيد الت

ة ا       34واعتقل اآلالف من أعضاء الجماعة، وقام بتنفيذ         ا منظم و   تعديًال دستوريًا، في سابقة أطلقت عليه لعف
اً  26التآآل األآبر لحقوق اإلنسان خالل      "الدولية   ادة       41." عام ديل الم ال، تع ى سبيل المث ذي تنص   5  عل  ال

ي                 "أنه   ى أساس دين ذا حظرًا        "ال يجوز ممارسة أي نشاط سياسي أو إنشاء أحزاب سياسية عل ر ه ، إذ ُيعتب
  . فعاًال ألي نشاط إسالمي

  
نظام الحاآم خالفات داخلية داخل جماعة اإلخوان المسلمين حول أفضل      وأثار القمع المتزايد الذي يقوم به ال      

ديون "فأما األعضاء   . السبل للرد  ز                  " التقلي ادة الترآي ة، وزي سة االنتخابي ل المناف روا تقلي د آث في الجماعة فق
ديني   يم ال ى التعل دعوة(عل شعبية للجماعة)ال وائم العضوية ال ام بق سية، واالهتم ة التأسي ة وب. ، والخدم أغلبي

يد                              ربين من س ًا للجماعة، أحد المق دًا عام ديع مرش د ب م انتخاب محم ساحقة في مجلس شورى الجماعة، ت
  .محمد حبيب" اإلصالحي"قطب، وأحد المتشددين، على حساب هزيمة 

  
ا نظن                    ل مم ا أق ا تبعات ولكن ربم ان له ديع       . ال شك أن االنتخابات آ سرعة تحرك ب د      -وب  - المرشد الجدي

رأة       لطمأنة ا ات والم وق األقلي ة وحق ة والتعددي زام اإلخوان بالديمقراطي ومن   15 .لمشككين، وإعادة تأآيد الت
ة              - أو ربما من الحتمي      -المرجح   ذا التوجه ال عالق داخل، ولكن ه  أن بديع والقيادة الحالية سيتجهون إلى ال

ود       ة وجه ف الجماع ضعف موق رة ب ة آبي رتبط بدرج ا ي ة، وإنم ه باأليديولوجي كاتها ل ام إلس ا . النظ وربم
ر من أي وقت مضى                -أصبحت جماعة المسلمين     ة أآث ذه اآلون ا سجينة          – في ه ا وإنم يس لقادته سجينة، ل

ا ى أن         . لظروفه ود إل نعم محم د الم شير عب سلمين، ي وان الم ة اإلخ ي جماع ابق ف ضو س صحافي وع وآ
سلمين"[ وان الم ة اإلخ سؤال ] جماع ن ال سياسية، ولك ساحة ال رك ال ن تت ا  ل سمح له ذي سي ن ال و م  ه

شارآة؟ ان 16"بالم ى عصام العري م مهندسي – وحت ي الجماعة وأه رز اإلصالحين ف ا يكون أب ذي ربم  ال
ال               –استراتيجيتها االنتخابية    ال، وق شكل فع اني للجماعة ب ال محو الوجود البرلم إذا استمرت   ": أقر باحتم

  17."لإلخوان المسلمين أي مقعد على اإلطالق، فلن يكون 2010األوضاع على ما هي عليه اآلن حتى عام 
  

دى اإلسالميين                     شكل واضح ل ة ب إن التحوالت الداخلية في المنظمات اإلسالمية على جانب آبير من األهمي
ل             . ولكنها أقل من ذلك لدى المراقبين      إن الجماعات واألحزاب اإلسالمية تمي ايير   -وفي النهاية، ف ًا لمع  وفق

دة          إلى آون  –الشرق األوسط    ات معق ى عملي تمالها عل ها آيانات قوية التنظيم من الجانب المؤسسي، مع اش
ديع             . ومرآبة لصنع القرار ونقاط متعددة لحق النقض       د ب ام سعيد ومحم ل هم اء مث رغم من       -فزعم ى ال  عل

ات الت         -آونهم في المناصب العليا في منظماتهم       ذه، ألن الهيئ نهم تنفي ا يمك درة محدودة في م ي  يتمتعون بق
ة              ة المطلق ات           . هما جزء منها تعمل وفق نظام التصويت باألغلبي د زنيب د المجي ا أوضح عب رئيس   –وآم  ال

ي األردن   سلمين ف وان الم ة اإلخ سابق لجماع ه–ال ددة   : " بقول سياسية المح ادئ ال ن المب ة م اك مجموع هن
ان ه   18".، وال يستطيع أي مراقب عام تغييرها      ]تعمل الجماعة وفقًا لها   [ ه ال ينبغي      وإذا آ ذا هو الحال، فإن

  . أصوليون في الظاهر ال يؤدي إلى تطرف آبير" زعماء"أن يكون من المستغرب أن انتخاب 

 إن الجماعات واألحزاب "
 وفقًا لمعايير -اإلسالمية تميل 
 إلى آونها –الشرق األوسط 

آيانات قوية التنظيم من الجانب 
المؤسسي، مع اشتمالها على 

عمليات معقدة ومرآبة لصنع 
القرار ونقاط متعددة لحق 

".النقض  
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  إقصاء اإلسالميون
 

 اإلستراتيجيةآي نفهم التغيرات التي تحدث داخل اإلسالميين، فمن األفضل أن نأخذ في االعتبار هذه القيود      
ار المجددين                  ةالمقيد د اع  .  لهم آإسالميين، بدًال من أن نأخذ في االعتبار وجود تيار المحافظين ضد تي اد  لق ت

أحزاب سياسية                     اآلتهم آ ى ش ة آل من جماعة اإلخوان ومن عل ى معامل ا   . المراقبون الغربيون عل ا م غالًب
ة أو                            ات آنهاي د االنتخاب ات، حيث تع وز باالنتخاب رة أن تف ة آبي ي تجمع جماهيري يكون هدف األحزاب الت

ك،       . الحكم على   السيطرةفغاية األحزاب السياسية هي     . وسيلة لتنفيذ السياسات المرجوة    على النقيض من ذل
دون             . فتختلف رؤية األحزاب اإلسالمية في هذا الصدد       م يري ى أنه رؤى اإلسالميين عل د من ال تصور العدي

سيهم                    افؤ فرصهم مع مناف ة عن تك رة خاطئ السيطرة على مقاليد األمور، في حين أن هذه الرؤى تعطي فك
  . نتخاباتمن األحزاب األخرى، إذ إن أنهم أحياًنا يتجنبون اال

  
وز             ر الف ان آخ رب وأي مك صر واألردن والمغ ي م المية ف زاب اإلس ات واألح وي الجماع ا تن ادًرا م ن
ى                          ستغله في الضغط والحصول عل دد من المقاعد آي ت وز بع ى الف ا ترمي إل باالنتخابات صراحًة، ولكنه

صفها   ووفًقا لذلك فإنها لم تحصد ولو مرة واحدة جميع المق      . امتيازات من الحكومة   ى ن ة أو حت . اعد البرلماني
ًدا  444 مقعًدا من أصل      160فلم تحصد جماعة اإلخوان المسلمون في مصر أآثر من           ات    .  مقع في االنتخاب
ى             ة العمل اإلسالمي عل ين          22األردنية األخيرة، حصدت جبه ًدا فقط من ب ان متخذة       110 مقع ًدا، وآ  مقع

ة              وت – مشارًآا وليس مغالًبا     –شعاًرا غريًبا لها     ى األغلبي ع إل ا ال نتطل . عني أننا نشارك في االنتخابات ولكنن
وتعترف قيادة جبهة العمل اإلسالمي بأنهم يرشحون عدد قليل يعارضون به الحكومة من أجل تجنب سخط    

   19.الحكومة عليهم ولتوضيح أن الحزب ليس لديه أي مصلحة في إشاعة التوتر داخل البالد
  

حزاب اإلسالمية ترمي إلى عدد محفوظ من المقاعد، فقد تتفق مع السلطة ضد   يوضح التاريخ الطويل أن األ    
دد من المقاعد                     ذا الع ى ه ى    20.مرشحي المعارضة أو تنسق ذلك من الحزب الحاآم على أن تحصل عل   فعل

ة العمل اإلسالمي  في آخر لحظة                1993سبيل المثال، في عشية االنتخابات األردنية عام         ، قام قياديو جبه
شارآة في           12اوضات مع ممثلي الحكومة تحصل بموجبها على        بمف  مقعًدا على أن تتنازل الحكومة عن الم

ثار جدل شديد بين العديد من األحزاب والجماعات    ). والتي  فشلت في النهاية     (21التشريع االنتخابي الجديد  
م               ى الحك سيطرة عل ة حول أمر ال ت     . اإلسالمية في المنطقي د اس ثًال ق قال عدد من الشخصيات    في األردن م

  . البارزة من جبهة العمل اإلسالمي من ضمنهم عبد الرحمن األآور وباسم الموش وانضموا للحكومة
 

م من أجل أن تحقق                ى الحك سيطر عل وي أن ت بجدر بنا أن نعي أن األحزاب اإلسالمية ليست بالضرورة تن
دور حول           .  آتحويل المجتمع إلى آتلة إسالمية      –أهدافها أخرى غير معلومة      ار اإلسالميين ت ًرا ألن أفك نظ

ع   يا م تعداد للتصرف سياس ى اس م عل ذلك فه صاد، ل سياسة واالقت دين وال ة وال ن المجاالت آالثقاف د م العدي
ية   ر سياس ارات غي اة اعتب ية     . مراع ة سياس ن أجنح ارة ع ي عب سية ه سياسية الرئي زاب ال م األح إن معظ

ل   ى األق المية أو عل ة وإس ات اجتماعي مية أو عضويات   لحرآ ر رس ر صالت غي نهم عب ط بي د رواب توج
سلمون،                     . مشترآة سياسي لجماعة اإلخوان الم ذراع ال على سبيل المثال، تعد جبهة العمل اإلسالمي هي ال

قد ال . في الوقت الذي يرتبط فيه حزب العدالة والتنمية المغربي بعالقات وثيقة مع حرآة الوحدة واإلصالح      
ين               تكون هذه األحزاب قاد    ة أو تعي رة على استخدام التفاضل والتكامل االنتخابي عند اختيار المناصب العام

ى                  . مرشحين لالنتخابات  ًزا عل ل ترآي فهي دائًما ما تضع مصالح الحرآة األم في حسبانها والتي ما تكون أق
د              . المكاسب السياسية قصيرة المدى    د يزي ات ق اآم في االنتخاب من مظاهر   فضًال عن أن تحدي النظام الح

ة                ادين التعليمي دمها اإلسالميون في المي ي يق ة الت شطة الحيوي ة األن الكبح والقمع والتي قد تضعف من فعالي
  . واالجتماعية

  
وهذا يوضح لنا أمًرا مهًما لطالما غفلنا عنها ـ أال وهو أن هذه الجماعات اإلسالمية غالًبا ما تنقسم نتيجة 

فلم تستطع هذه الجماعات . عضهم البعض أو اختالف األهدافللمنافسة بين أعضائها أو معارضة ب
لذلك تم تأجيل هذه االختيارات إلى . اإلسالمية اختيار السياسة على حساب الخدمات االجتماعية والتعليمية

أجل غير محدد، وانتهي الحال بها إلى شبه العجز والرغبة في البعد عن منطقة الخطر وآالهما يمثل عدم 
 .على البقاء في النضال السياسي ضد األنظمة السلطويةرغبة وقدرة 

 نظًرا ألن أفكار اإلسالميين "
تدور حول العديد من المجاالت 

آالثقافة والدين والسياسة 
واالقتصاد، لذلك فهم على 

استعداد للتصرف سياسيا مع 
".مراعاة اعتبارات غير سياسية  
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   للحكومات العربيةاإلستراتيجيةاالهتمامات 
 

ي تتناسب مع الجماعات                  سبل الت توصلت األنظمة الحاآمة في الدول العربية أن الكبح والقمع هما أفضل ال
ات          " الترويض"األحزاب اإلسالمية في    يتضح إقصاء   . اإلسالمية سة في االنتخاب عليها وإبعادهم عن المناف

ا أظهرت    . إلى أن ينهي الحال بهم إلى المشارآة في األنشطة االجتماعية التي ال تمثل أي تهديد للنظام                 فكلم
ذ                   ل ه ا لمث ة من إتباعه اليب   الجماعات اإلسالمية عدم مقدرتها على مجابهة القمع، آلما زادت األنظم ه األس

 . القمعية
.  

ذه األحزاب                   شقاق ه ة الن يلة فعال أضف إلى ذلك أن األنظمة العربية رأت في مثل هذه األساليب القمعية وس
ى                       شوارع عل ر مظاهرات ال ـ عب ة ــ ار المواجه دعمون أفك اإلسالمية وتصدعها، السيما بين هؤالء الذين ي

  . تهم على حماية أعضاء الجماعة الحبس الجماعيسبيل المثال ــ وبين هؤالء الذين يتبنون مسؤولي
  

دى       ة ل ب المهم ن الجوان د م ي العدي ة الواضح ف دة األمريكي ات المتح از الوالي ديهي انحي ن الب ون م د يك ق
إن       . الجماعات اإلسالمية الرئيسية على حساب تلك األنظمة العربية الموالية أصًال ألمريكا           ك، ف وبعد آل ذل

ة            صناع القرار األمريكيي   ن يتبادلون مع القياديين اإلسالميين وجهات النظر حول المصالح المشترآة المتعلق
  . بعمليات اإلصالح الدستوري والمؤسسي وااللتزام بتحقيق الديمقراطية

 
ة       ن وجه ًرا ألن، م دى نظ ة الم ات طويل ى االهتمام سلطوية عل ة ال ا األنظم ز فيه ذي ال ترآ ت ال ي الوق ف

ا تضحي             .  مستمرة نظرها، بقاؤها مهدد بصفة    ا يجعله ا هو م دد بقاؤه د أي خطر يه ا وتحيي إن بقائه لذلك ف
رى ات األخ صالح واالهتمام يما  22.بالم سالمة والس ة الم يش المعارض سياق أن تهم ذا ال ن ه دو م   ويب

ا سنحت آل من مصر واألردن للجماعة               . اإلسالميون هو خيار استراتيجي، وإن آان قصير النظر        إذا م ف
م                         اإلسالمية ا  ى سدة الحك ة عل ك األنظم اء تل ًدا لبق ل تهدي ن تمث ا ل ر فإنه ة أآث شارآة بفعالي فاإلسالميون  . لم

  . ليسوا على استعداد لتقلد مناصب الحكم ولكنهم على قناعة بهذا العدد المحدود من المقاعد البرلمانية
  

يما      إن استراتيجية االحتواء ـ وزيادة عدد تمثيل اإلسالميين في البرلمان ــ سوف  ة والس د جم ه فوائ  يكون ل
اء                ذه األثن ا سيعزز    . على الشرعية الدولية األمر الذي يحتاج إليه النظام المصري على الخصوص في ه آم

ال               ي اآلم واطنين مخيب ر من الم يئة     . من شرعية الحكومة السلطوية  في نظر الكثي آانت فجوة التوقعات س
سمعة               ي آانت تحظى ب سياسي،        إلى حد آبير في األردن، الت ة نحو اإلصالح ال ا اإليجابي رة في مواقفه آبي

ام  ات ع د انتخاب يما بع ا اإلسالميون 1989الس ي حصد فيه ًدا من أصل 34 الحاسمة والت دا80 مقع .  مقع
ي                سلطوية الت ولكن أحكمت المملكة فيما بعد قبضتها في منتصف التسعينات ومنذرة ببداية عهد طويل من ال

  23.تستمر إلى اليوم
  

ستطع    إذا  ن ت وانين، فل ا الق رر به ي تم ة الت صعوبة البالغ ان وال د للبرلم دور المقي ار ال ي االعتب ذنا ف ا أخ م
. األحزاب اإلسالمية إذا حتى ما مثلتها أقلية برلمانية يعتد بها من تمرير قوانين تتعارض مع النخبة الحاآمة          

دمًا    إن األنظمة العربية في جنون اضطهادها ومقتها للمخاطرة ــ وتشجي          ع الحكومات الغربية لها ــ تمضي ق
  . نحو ممر خطير ليس فقط بسبب تجاهلها لمواطنيها ولكن بوقوفها سًدا منيًعا أمام رغباتهم ومطالبهم

  

  توصيات للواليات المتحدة والمجتمع الدولي
  

 الفيتو في منع    تستخدم  أميرآا والقوى الغربية حق     ". الفيتو األميرآي "غالًبا ما يتحدث اإلسالميون عن حق       
راع                 ازوا في صندوق االقت ى وإن ف سلطة حت ا           . اإلسالميين من الوصول لل ك م ى ذل ة عل من أوضح األمثل

د           1991حدث في الجزائر عام      ة بع ات البرلماني ، عندما ألغت القوة العسكرية المدعومة من الغرب االنتخاب
ات            ى لالنتخابات، وت  فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بالجولة األول      ة حماس بانتخاب ًضا انتصار حرآ ال ذلك أي

ائالً   . 2006 ذا ق ان ه صام العري تخد   : "وأوضح ع سلطة باس ول لل ن الوص ت م ى وإن تمكن رق احت م الط
دولي يعارض وجود اإلسالميين            ة في          . الديمقراطية، فإن المجتمع ال ستمر عقب ا ست د أنه ذه مشكلة أعتق وه

  24".طريقنا إلى أن يقر المجتمع بهذا الوضع
  

م   ى الحك سيطر عل ام الم ة النظ ستطيع مواجه رة ت ية آبي وى سياس ب ق ة تتطل والت الديمقراطي إن التح
رفض           شعرون ب م ي ر؛ فه يناريو الجزائ رار س ا من تك وهوالشيء الذي ال يرغب فيه ممثلو اإلسالميين خوًف

  .بات النزيهةالمجتمع الدولي وصولهم لزمام الحكم حتى وبعد هزيمة الحزب الحاآم من خالل االنتخا

 إن األنظمة العربية في جنون "
ــ  اضطهادها ومقتها للمخاطرة 

ــ  وتشجيع الحكومات الغربية لها 
تمضي قدمًا نحو ممر خطير 

ليس فقط بسبب تجاهلها 
ن بوقوفها سًدا لمواطنيها ولك

".منيًعا أمام رغباتهم ومطالبهم  
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ذا النظام       والين له ة والم يدرك اإلسالميون أنفسهم أن يواجهون جبهتين في وقت واحد النظام الحاآم من جه
ى اإلسالميون              ان عل صعوبة بمك سلطة      من القوى الدولية األمر الذي يجعل من ال ر في ال ل وجود تغيي تخي

  . آإمكانية حقيقة
  

فترغب الحرآات الموالية للديمقراطية عادة في مقاومة درجة من عنف النظام            . إن الموقف الدولي مهم جداً    
ا   .وطبًقا لدراسة أجراها آًال من ماريا ج  . ثير االنتباه الدولي  ألن هذا ي   را فيه ستيفان وإيريكا تشينوويث، أظه

العنف                   ارتباط االستن  سم ب ذي ال يت ة بنجاح العمل ال ة الحاآم ع األنظم دولي لقم سبة    25.كار ال ك، بالن  ومع ذل
  26.غضب دوليللشرق األوسط، لم توجد أي حاالت قمع لإلسالميين التي رسمها حاالت 

 
دود،           الميين مح لوك اإلس ى س أثيرهم عل ة أن ت سياسة األمريكي عي ال ى إن رأى واض صار مت وباخت

وتعليًقا على جهود إدارة بوش الموالية للديمقراطية، فيقول عبد         . فسهم يفكرون بشكل مختلف   فاإلسالميون أن 
سلمون   وان الم ة اإلخ ي جماع ادي ف وح القي و الفت نعم أب ك " الم رف ذل ع يع ل ....الجمي تفدنا، والك نحن اس

ة صراحة       . 27"استفاد، والشعب المصري استفاد    ينبغي أال تحابي     ف. ويقصد بذلك الواليات المتحدة األمريكي
ك  . الحكومة األمريكية جماعة على أخرى   وتعي أيًضا أنه إذا ما ترك اإلسالميون المعترك السياسي، فإن ذل

ى             سلفية المحافظون إل شغله جماعة ال د ي ل ق سيؤدي إلى فراغ خطير، وقد ال يمأل هذا الفراغ المتحررون ب
دما   2008حدث في االنتخابات الكويتية عام      وهذا ما   . حد آبير والذي يصعب التوصل معهم ألي تسوية         عن

د  ي تع ة، والت سلمون الكويتي ة اإلخوان الم سياسي لحرآ ذراع ال تور اإلسالمية،وهي ال ة الدس أدرآت حرآ
ًدا طالبت     50 مقعًدا من أصل     17فقد الحظ خليل العناني بعد فوزها بحوالي        . الكتلة األآبر في البرلمان     مقع
شريعة ا ق ال سلفية بتطبي شاء شرطة ال ي وإن ر أخالق سلوك الغي ة ال ة لمراقب شكيل لجن إلسالمية من خالل ت

  28.لألمر بالمعروف آتلك الموجودة في المملكة العربية السعودية
 

ات المصرية             ا من خالل االنتخاب فيجب أن تنمي الواليات المتحدة األمريكية سياسات تدفع مصالحها ومثله
ات       . 2011 و 2010واألردنية المتوقع عقدهما عامي      د فتحظى الوالي ى المدى البعي نظًرا لدعمها المالي عل

وق             . المتحدة بنفوذ آبير لدى النظامين المصري والملكى الهاشمي         ى حق ا عل رئيس أوبام د ال فينبغي أن يؤآ
ــ            آما ينبغي . األحزاب السلمية في المشارآة في االنتخابات آخطوة أولى ــ بما في ذلك األحزاب اإلسالمية 

ى اإلسالميين              أ ل وعل انيين ب ن تدعم سياسة أمريكية تعارض ليس فقط عمليات القبض على الناشطين العلم
فينبغي أن تبذل الحكومة األمريكية جنًبا إلى جنب مع حلفائها األوربيين مزيًدا من الجهد في الضغط                  . أيًضا

ال      تح المج ة لف وات عملي اذ خط ل اتخ ن أج ي م صري واألردن امين الم ى النظ زاب  عل ام أح سياسي أم  ال
إلنتخابات  مقاطعتها   أعلنت جبهة العمل اإلسالمي عن    وهذا أمر مهم خاصة إلى األردن ، حيث         . المعارضة
  . لها الحكومة ضماناتبحال قدمت لكنها قالت انها ستعيد النظر في موقفها نوفمبر

  
ات المتحدة    في الوقت نفسه الذي تبذل فيه مزيًدا من الجهد من أجل زيادة الحريات ال          دأ الوالي سياسية، فقد تب

ال              أثير الفع ذه الطرق ترتيب        . تغيير وجهة نظرها تجاه المشارآة السياسية لإلسالميين آضرورة للت من ه
سلطة             29.محادثات مع اإلسالميين   فاراتها ال نح س ة أن تم ة األمريكي  إلى جانب هذا فإن على وزارة الخارجي

يما            من أجل االرتباط الحقيقي بجماعة اإل      خوان المسلمون في مصر وجبهة العمل اإلسالمي في األردن الس
ات مع األعضاء           . فيما يتعلق باالنتخابات القادمة    لنكن على يقين بأن ما تقوم به الواليات المتحدة من محادث

ين            ة         (اإلسالميين على اعتبار أنهم من المسؤولين المنتخب ين لجماعة اإلخوان أو لجبه صفتهم ممثل يس ب ول
المي ال ل اإلس دة        ). عم ى أجن د إل ا تفتق ذا الموضوع ولكنه ق به ا يتعل ات فيم د اجتماع ال توج ة ح ى أي عل

   30.حقيقية
  

ين                ين الحقيقي ستمرة مع الممثل ابالت م ذي يتضمن مق يجب أن تتجه واشنطن نحو هذا االرتباط الحقيقي وال
ي المعارضة      لهذه الجماعات والترآيز على األمور ذات االهتمام المشترك، بما في    وق ممثل ة حق ك حماي ذل

ة ات نزيه دم نحو انتخاب ى 31.والتق ؤدي إل ا ت ة ولكنه ي جذب المعارضة المحلي ات ف ذه التحرآ نجح ه د ت  ق
ي   الم العرب ة الع تنكار أنظم ة (اس ة العلماني ات والنخب يما الحكوم زاب  ). الس سحبت األح دث وان ا ح وإذا م

ك ل     إن ذل ات ف سية من االنتخاب دة   اإلسالمية الرئي ات المتح ات  . ن يكون في مصلحة الوالي ام االنتخاب إن قي
راغ                     ذا الف ى ملء ه سلفية عل بدون مشارآة اإلسالميين سوف يقلل من شرعيتها وسيفتح الباب للجماعات ال

ه اإلسالميون    ذي ترآ ة لجماعة           . ال ة الحاآم سياسي، فتنظر األنظم رك ال شديد دخول المعت نعهم ال ًرا لم نظ
شريعة اإلسالمية       السلفية على أنها ال   ق ال شديد بتطبي سكها ال الرغم من تم ذلك،   .  تمثل أي خطر ب وآنتيجة ل

ك،            . تتيح األنظمة الحاآمة لجماعة السلفية فرصة أآبر للعمل        ة أن تفعل ذل وإن آان من مصلحة هذه األنظم
  . إال أن ذلك يعارض المصلحة األمريكية

 إذا ما ترك اإلسالميون ."..
المعترك السياسي، فإن ذلك 

سيؤدي إلى فراغ خطير، وقد ال 
يمأل هذا الفراغ المتحررون بل 

قد يشغله جماعة السلفية 
المحافظون إلى حد آبير والذي 

يصعب التوصل معهم ألي 
".تسوية  
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 وسوف يكون اقتراب الواليات "
المتحدة من هذه النزاعات بمثابة 

تطور للعالقات بين اإلدارة 
األمريكية والشرق األوسط، 
لى ويختبر مدى قدرة أمريكا ع

المساهمة في وجود انتخابات 
".حرة ونزيهة  

حيث إن إدارة أوباما بالرغم من أنها لم تولي اهتماًما لنشر الديمقراطية إال . وهناك سبب آخر يدعو للتفاؤل
على ف.  األمر الذي لم تفعله اإلدارة السابقة، بإقحام اإلسالميين إلى المعترك السياسيأبدت اهتمامًا أآبرإنها 

 على الحكومة المصرية وأجبرتها على حضور قيادي جماعة اإلخوان  اإلدارةسبيل المثال، ضغطت
، وقامت أيًضا بتأسيس وآاالت مكلفة بالبحث في اإلسالم 2009المسلمون لخطاب أوباما في القاهرة عام 

ألمر ما يزال في توجد نية الرتباط أقوى مع جماعات آجماعة اإلخوان المسلمون ولكن هذا ا. السياسي
  . دائرة النقاش

  
 في ظل اهتماماتها بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وإيران ــ –يوجد اتجاه قوي داخل الواليات المتحدة 

. بأنه مازال الوقت مبكًرا للدخول في مثل هذه االرتباطات أو اإلصالحات الديمقراطية في الوقت الحالي 
.  في مصر واألردن ال يدعم ذلك المطلب لدى اإلدارة2011 و2010إن السيناريو المتوقع النتخابات 

وسوف يكون اقتراب الواليات المتحدة من هذه النزاعات بمثابة تطور للعالقات بين اإلدارة األمريكية 
سوف تتوقف . والشرق األوسط، ويختبر مدى قدرة أمريكا على المساهمة في وجود انتخابات حرة ونزيهة

اإلسالميين على مدى قدرتهم على التفاعل مع اإلدارة األمريكية، فإما أن تدفعهم بعيًدا درجة االنفتاح مع 
 .عن السياسات االنتخابية أو تقحمهم فيها
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هنا أولئك الذين يعتقدون أن اإلسالم والشريعة اإلسالمية يجب أن تلعب دورًا بارزًا في الحياة العامة، وينظمون " اإلسالميون" بمصطلح دصيقق 1

ُيرآز هذا الموجز السياسي على الجماعات اإلسالمية السائدة، أي الجماعات غير المتطرفة ذات  .تحرآاتهم السياسية على أساس هذا المعتقد
 بما في ذلك -في معظم الدول العربية  .العضوية الكبيرة التي تتمتع بتأييد شعبي واسع النطاق، وتشارك في األنظمة االنتخابية والسياسية القائمة

 . ُتشكل المنظمات اإلسالمية السائدة أآبر أحزاب المعارضة في البرلمان-ويت والبحرين مصر واألردن والمغرب والجزائر والك
جميع ترجمات المصادر العربية خاصة بالمؤلف ما لم ُيشار إلى خالف . 2004 مبادرة اإلخوان المسلمين حول مبادئ اإلصالح في مصر، مارس 2

  . ذلك
  . نفس المصدر3
  . نفس المصدر4
 . نفس المصدر5
.5، الصفحة 2003، أآتوبر 2007-2003 .البرنامج االنتخابي لمرشحي حزب جبهة العمل اإلسالمي :نعم وإلى األبد اإلسالم هو الحل 6  
  . نفس المصدر7

1 8 24 نفس المصدر، الصفحة   
  28 نفس المصدر، الصفحة 9

  .27، الصفحة 2005مسلمون،  رؤية الحرآة اإلسالمية لإلصالح في األردن، جبهة العمل اإلسالمي واإلخوان ال10
وقد نفى بعض الذين تحدثت إليهم بشدة .  أثارت هذه القضية نزاعًا بين قادة جبهة العمل اإلسالمي، وآانت مصدرًا لخالف آبير داخل المنظمة11

تفاهم على األقل، على الرغم من ومع ذلك، هناك أدلة آثيرة تشير إلى أنه تم التوصل إلى . بين الحكومة وجبهة العمل اإلسالمي" صفقة"وجود أي 
رغم . أنه ليس من الواضح إلى أي مدى آان ذلك التفاهم صريحًا أو إلى أي مدى آانت هناك مبادرة فردية من القادة دون إذن رسمي من الحزب

ح آخرون أنه آان هناك قدر من ، بينما اقتر"التفاهم"ذلك، أآد عدد من آبار قادة جبهة العمل اإلسالمي وأعضاء سابقين أآدوا وجود مثل هذا 
  ". التنسيق"

  .2008 مايو 19 مقابلة بين المؤلف ومسؤول آبير في جبهة العمل اإلسالمي، 12
أما المنصب المناظر لذلك المنصب في جماعة اإلخوان المسلمين األردنية .  المرشد العام هو أعلى منصب في جماعة األخوان المسلمين المصرية13

  ".عامالمراقب ال"فهو 
 مارس 18منظمة العفو الدولية، إصدار صحفي، "  عامًا26 التآآل األآبر لحقوق اإلنسان خالل -التعديالت الدستورية المقترحة : مصر "14

< .2007/008/12MDE/info/ibraryl/en/org.amnesty.www://http>  : ، متوفر على هذا الموقع2007
: ، متوفر على الموقع2010 يناير 16، "خطاب القبول لمحمد بديع: الترجمة: انظر خطاب القبول لبديع، جريج آارلستورم، 51
<speech-acceptance-badies-muhammad-translation/16/01/2010/org.isthemajl.www://http> ونسخة طبق ،

blog/01/2010/com.blogspot.ikhwan-ana://http->: األصل من حوار بديع مع قناة الجزيرة بعد االنتخابات، متوفر على الموقع
  html.22_post.>

  .2008 يناير 17مقابلة بين المؤلف وعبد المنعم محمود،  16
  .2008 يوليو 16ام العريان، ص مقابلة بين المؤلف وع17
  .2008 أغسطس 27مقابلة بين المؤلف وعبد المجيد زنيبات،  18
 15؛ ومقابلة مع محمود بزور في 2008 يونيو 8يل آل غريبة في ؛ ومقابلة مع رح2008 مايو 19راجع مقابلة المؤلف مع تيسير الفتياني في  19

وآل من الفتياني وغريبة وبزور وعربيات أعضاء بارزة في جبهة العمل . 2008 يونيو 11 ومقابلة مع عبد اللطيف عربيات في ,2008مايو 
  .اإلسالمي

20 . 2005 , مايو28و غنيمة في راجع مقابلة المؤلف مع متحدث جماعة اإلخوان المسلمون السابق زياد أب   
21 آان بدران، رئيس االستخبارات العامة السابق . 2005 فبراير 23 في – عمان –راجع مقابلة المؤلف مع رئيس الوزراء السابق مضر بدران  

الديوان الملكي في عام  وآان رئيس . 1991وأحد رفقاء الملك حسين، رئيًسا للوزراء أثناء مشارآة اإلخوان المسلمون في مجلس الوزراء عام 
1993.  

22  لـ ستيفين هيدمان في الوثائق البحثية 13، رقم "الفاشستية في العالم العربي"ولمزيد من المعلومات حول استراتيجيات بقاء األنظمة، راجع مقال  
.2007لمرآز سابان في مؤسسة بروآنجز في أآتوبر   

23 . لبرلمان، وقام بتأجيل االنتخابات االنتخابات واتبعت البالد القوانين الصادرة عن السلطة، قام الملك عبد اهللا بحل ا2009في أواخر عام    
24 .2008 يوليو عام 16راجع مقال المؤلف مع عصام العريان في    

25 ، صيف من الدولي األالمنطق االستراتيجي للصراع السلمي،": لماذا تعمل المقاومة الوطنية"ستيفان وإريك تشينوويث .راجع دراسة ماريا ج 
2008.  

26 ، إي النضال السلمي وتحقيق الديمقراطية والحكم في الشرق األوسط: الجهاد اإلسالمي، "اإلسالميون والحرآة السلمية"راجع مقال شادي حامد  
.)2009بالغريف، ديسمبر : نيويورك(دي ماريا ستيفان   

27 . 2006س  أغسط4راجع مقابلة المؤلف مع عبد المنعم أبو الفتوح في    
28  ، مرآز سابان في مؤسسة بروآنجز، 4ورقة عمل رقم " اسطورة إقصاء اإلسالميين المعتدلين"راجع مقال خليل العناني  

. 6صفحة رقم   
29 عقد موظفون من مكاتب فرعية تابعة لمجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مع أعضاء من جماعة اإلخوان المسلمون  

. ل من القاهرة وواشنطنوجبهة العمل اإلسالمي في آ  
30 .2010 مايو 3راجع مقابلة المؤلف مع أحد موظفي السفارة األمريكية في القاهرة ف    

31 الخاص بديمقراطية الشرق األوسط، يناير " مشارآة األحزاب اإلسالمية"، راجع مشروع "المشارآة الموضوعية"لمزيد من المعلومات حول  
  /http://pomed.org/strategies-for-engaging-political-islam> .، الموجود على الرابط التالي2010

 

 

9 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/008/2007
http://www.themajlis.org/2010/01/16/translation-muhammad-badies-acceptance-speech
http://ana-ikhwan.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html
http://ana-ikhwan.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html
http://pomed.org/strategies-for-engaging-political-islam/


  نبذة عن مرآز بروآنجز الدوحة
  

الشؤون االجتماعية واالقتصادية والجيوسياسية التي ب المتعلقة باألبحاث السياسية المستقلة مرآز بروآنجز الدوحةيقوم 
س مرآز تأس .تواجه الدول والمجتمعات ذات األآثرية المسلمة، بما في ذلك العالقات مع الواليات المتحدة األميرآية

بروآنجز الدوحة بفضل رؤية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وهو يعكس 
  .أبحاث عالمي مرآز  بأن تتحول إلىإلتزام مؤسسة بروآنجز

  
مد بن جاسم بن جبر ، وتّم افتتاحه رسميًا من قبل معالي الشيخ ح2007مرآز باتفاقية تعود إلى األول من يناير التّم إطالق 

  الذي آان آنذاك، بحضور آارلوس باسكوال،2008 فبراير 17وزير خارجية دولة قطر في  و وزراءالآل ثاني، رئيس 
ز و ز سابان في بروآنجمرآر المؤسس لمدي ال، ومارتن إنديك،  الخارجيةالسياسة بروآنجز لدراسات نائب رئيس مؤسسة

  .، وهادي عمرو، مدير مرآز بروآنجز الدوحة الخارجيةنائب رئيس المؤسسة لدراسات السياسة
  

 بارزة من الحكومات شخصياٍتتشمل مشارآة  ولتحقيق رسالته، يقوم مرآز بروآنجز الدوحة باألبحاث والبرامج التي 
 المتعلقة  قضايا السياسات العامة الهامةفيوالمجتمع المدني وعالم األعمال ووسائل اإلعالم واألآاديميين على حّد سواء، 

 قضايا التنمية البشرية -2؛ المجتمعقضايا الحكم آتحليل الدساتير وقوانين اإلعالم و -1: بالمجاالت المحورية الثالث التالية
 قضايا الشؤون الدولية -3؛ و اإلقتصادواإلقتصادية آتحليل السياسات في مجال التربية والصحة والبيئة واألعمال والطاقة 

  .والصراعات السياسية والعسكرية وقضايا معاصرة أخرىآتحليل أطر األمن 
  

يتلقى المرآز النصح واإلرشاد في ما يتعلق باألبحاث والبرامج من مجلس المستشارين الدولي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم 
امويل مادلين أولبرايت، س:  ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروآنجز، وعضوية آل منوالرئيس المشاركبن جبر آل ثاني 

برغر، زبيغنيو بريجنسكي، إدوارد دجرجيان، وجهات حبيب اهللا، موسى هتام، برويز هودبوي، ريما خلف هنيدي، نمير 
باحث في مرآز سابان  وهو أما هادي عمرو،. قيردار، رامي خوري، عطاء الرحمن، إسماعيل سراج الدين، وفريد زآريا

 و .لدبلوماسية العامة األميرآية، فهو المدير المؤسس لـمرآز بروآنجز الدوحةوخبير في التنمية البشرية في العالم العربي وا
   . باحث غير مقيم في مرآز بروآنجز الدوحةهوسلمان شيخ و .يشغل شادي حميد منصب باحث و مدير أبحاث المرآز

   
  وتشمل.ت النظر آافة وجها منبر أبحاث مؤسسة بروآنجز في المنطقة، و هو منفتح علىمرآز بروآنجز الدوحةيعتبر 

 مترابطة تضم الدعوة إلى عقد حواراٍت حول السياسات العامة مع قادة سياسيين ورجال أعمال  اساسيةجهودًاأجندة المرآز 
مجتمعات  في ال الواليات المتحدة األميرآية؛ استضافة باحثين زائرين يشغرون مراآز مرموقةمن  والمنطقةوقادة فكر من 

  . سات العامة  لكتابة األبحاث التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنشر تحاليل بروآنجزاألآاديمية والسيا
  

و يساهم مرآز بروآنجز الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ومشروع مرآز سابان في بروآنجز حول العالقات 
سالمي السنوي، الذي يجمع قادة بارزين في تنظيم منتدى أميرآا والعالم اإل تصميم و ، فية بالعالم اإلسالمياألميرآي

وفي تحقيق . مجاالت السياسة واألعمال واإلعالم والعالم األآاديمي والمجتمع المدني، إلجراء الحوار والنقاش الضروريين
  .رسالته، يحافظ مرآز بروآنجز الدوحة على قيم مؤسسة بروآنجز األساسية، أال وهي النوعية واإلستقاللية والتأثير
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 منشورات مرآز بروآنجز الدوحة   

2010
 

موجز السياسة، ، هل ستلجأ الجماعات اإلسالمية السائدة إلى التطرف؟: رد فعل اإلسالميين تجاه القمع
 شادي حميد

 
 

علي.  دراسة تحليلية، سليم حدور خطوط أنابيب الغاز و البترول في التعاون اإلقليمي،: تنشيط السالم  
 

2009
 

، موجز السياسة، أنور تحويل التهديدات إلى فرص: و الشبكات اإلرهابية في المغرب العربيمواجهة نم
 بوخرص

 
 هل يمكن للمجتمع المدني المساعدة في ردم الهوة بين أميرآا و العالم اإلسالمي؟،: فرصة عصر أوباما

ودراسة تحليلية، هادي عمر  
 

، موجز السياسة، سليم الداخلي و دور المساعدات الدوليةالحاجة إلى اإلصالح : المدارس الدينية الباآستانية
 علي
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