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ملخص الدراسة
على الرغم من ظاهرة التمدد اإلس���المي، أو ما يُعبَّر عنه ب�»الصحوة« التي تعيشها وتشهدها املجتمعات 
اإلس���المية، وحتى الغربية -بالنظر إلى انتشار اجلاليات اإلسالمية في الغرب-، إال أن التيارات اإلسالمية 
ز؛ وذلك نتيجة توّحد جهود أطراف دولي���ة ومحلية ملواجهة الظاهرة  مت���ر بحالة من العداء »البين���ي« املركَّ

اإلسالمية املتنامية. وهو ما أثَّر بدوره على األداء اإلسالمي بصورة عامة.
د االجتاهات واجلماعات داخل بنية العمل اإلسالمي لتنفيذ مخططهم  حيث استغل خصوم اإلسالميني تعدُّ
لوأد ظاهرة الصحوة اإلس���المية، عبر اتباع سياس���ة »اإلجهاض التبادلي« في مواجهة »اخلطر« اإلسالمي، 
هروًبا من التورط في حرب عامة ضد قطاعات واس���عة داخل املجتمعات املس���لمة في وقت واحد، وشملت 

هذه السياسة االجتاهات الثالثة الرئيسة في العمل اإلسالمي: العلمي، السياسي، اجلهادي.
لون الكتلة الرئيسة  وميكن القول: إن التيارات العلمية والسياسية- أي السلفيني واإلخوان بصفة عامة- يشكِّ
داخل العمل اإلس���المي، إال أن تاريخ التنافس واخلصومة بني هذين التيارين -اإلخوان والسلفيني- قد قلل 
من قوتهما اجلمعية التأثيرية في املجتمع، فكان من السهل على خصومهما إخضاعهما لسياسة »اإلجهاض 
التبادلي« بكفاءة؛ وذلك من خالل القيام ب�»تسكني« أو »حتييد« أحد التيارين تفرًغا لآلخر، وصوالً إلى الدفع 

بأحدهما كأداة للمشاركة في حصار الطرف اآلخر.
وعلى الرغم مما سبق فإن الواقع اإلسالمي يقدم مناذج مشرقة لتيارات من الصحوة في بعض دول اخلليج 
ومص���ر؛ باعتبارها منوذًج���ا راقًيا في التعامل مع اجلماعات املخالفة لها في ال���رأي واالجتهاد، بعيًدا عن 
التعصب؛ حيث جنحت في حتقيق مس���تويات مقبولة -وإن لم تكن املنشودة- من تخفيف حدة التأزم البيني 
ب���ني أبناء األمة الواحدة، ومن ثَم فإن هذه النماذج قابلة لالقتداء بها، وحتتاج إلى تفعيل جتاربها على كافة 

املستويات لتجميع جهود األمة ومواجهة استراتيجيات ومخاطر »التفتيت«.
لذا؛ فإنه ينبغي على التيارين اإلس���الميني الكبيرين أن يوقفا كافة احلمالت اإلعالمية الصراعية بينهما، 
وأن يتم اس���تبدالها بوسائل وقنوات راش���دة لتبادل اخلبرات، واالضطالع بوضع آليات الحتواء اخلالفات 
امليدانية، وتأسيس جلان متخصصة ملتابعتها، وحل اإلشكاالت الناجمة عنها، مع االتفاق على مرجعية حتكيم 

للفصل في النزاعات املشتركة، تضم علماء ودعاة من الطرفني مشهود لهم باالعتدال واإلنصاف.
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مقدمة:

بع���د ما يقرب من أربعني عاًما من انطالق مس���يرة العمل اإلس���المي املعاصر، لم يع���د خافًيا أن التيارات 
اإلس���المية أصبحت طرًفا رئيًسا ومؤثًرا في مجريات األحداث في غالبية الدول العربية، فالساحة الدينية يعلو 
فيها اخلطاب الديني لإلس���الميني، والس���احة السياس���ية متخضت عن صراعات تدور باألساس ملنع التيارات 

اإلسالمية من حتقيق مكاسب تتجاوز اخلطوط احلمراء.

ز؛  لكن رغم التمدد اإلس���المي -أو بسببه- فإن التيارات اإلس���المية تواجه منذ سنوات حالة من العداء املركَّ
نتيج���ة توّحد جهود أطراف دولية ومحلية ملواجهة الظاهرة اإلس���المية املتنامية، وهو ما أثَّر بدوره على األداء 
اإلس���المي بصورة عامة، وصار لزاًما على اإلسالميني أن يجمعوا بني عدد من املتناقضات التي أفرزها الواقع 

املعقد: بني النشاط والسكون، بني التمدد واالنكماش، بني االنطالق واحلذر، بني املشاركة واالنعزال.. إلخ.

ونتيجة لتعدد االجتاهات واجلماعات داخل بنية العمل اإلس���المي، جلأ خصوم اإلسالميني إلى اتباع سياسة 
»اإلجهاض التبادلي« كأحد وسائل مواجهة »اخلطر« اإلسالمي، هروًبا من التورط في حرب عامة ضد قطاعات 
واس���عة داخل املجتمع في وقت واحد، وش���ملت هذه السياسة االجتاهات الثالثة الرئيسة في العمل اإلسالمي: 

العلمي، السياسي، اجلهادي.

متثل التيارات العلمية والسياسية- أي السلفيني واإلخوان بصفة عامة- الكتلة الرئيسة داخل العمل اإلسالمي؛ 
إذ تص���ل التقديرات حول عدد املنتمني إلى جماعة اإلخوان املس���لمني في مص���ر إلى نحو نصف مليون عضو، 
وأكثر من مثلهم من احملبني واملتعاطفني)1)، ومع إضافة املنتمني واملؤيدين للتيارات الس���لفية، فإن العدد لن يقل 

عن مليوني شخص.

وف���ي دول اخللي���ج رغم ندرة املعلومات اإلحصائي���ة، إال أنه من خالل تتبع أرقام توزي���ع املطبوعات الفكرية 
ومؤشرات أخرى، فإن عدد املنتمني واملتأثرين واملتعاطفني مع التيار اإلسالمي لن يقل عن مليون شخص.

إال أن���ه بالنظر إلى تاريخ التنافس واخلصومة بني تياري اإلخوان والس���لفيني، فإن هذه األرقام فقدت قوتها 
اجلمعية التأثيرية، فكان من الس���هل على خصومهما إخضاعهما لسياسة »اإلجهاض التبادلي« بكفاءة؛ حيث يتم 

تسكني أحد التيارين تفرًغا لآلخر، وأحياًنا كان يتم دفع أحدهما للمشاركة في حصار الطرف اآلخر.

)1) حسام متام، حتوالت اإلخوان املسلمني.. تفكك األيديولوجيا ونهاية التنظيم، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2006م، ص 9.
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هذه اآلثار السلبية للتعدد داخل بنية العمل اإلسالمي 
دفعت بعض املفكرين إلى طرح تس���اؤالت حول ما إذا 
كان هذا التعدد ميثل ظاهرة إيجابية في املنظور العام؛ 
خ تكاماًل وشموالً للحركة اإلسالمية، أم أنه  كونه يرسِّ
ظاهرة سلبية في املطلق، لم يجِن منه العمل اإلسالمي 

إال املفاسد؟

نلحظ يف هذا الصدد ثالثة اجتاهات:

أوهلا: ينظر إلى التعدد على أنه س���لبي باملطلق، ولم 
ينتج عنه إال املفاس���د، وأن األصل���ح لألمة أن يكون 

هناك تيار إسالمي واحد.

ثانيها: يرى أن التعدد إيجابي باملطلق، وأنه أفاد العمل 
اإلسالمي كثيًرا في جتنب جهود التصفية، وأن اخلالفات 

البينية هي خسائر مقبولة في معركة إعادة اإلسالم.

ثالثه��ا: أن التعدد يتضم���ن جوانب إيجابية وأخرى 
س���لبية، وأنه يجب التعامل معه كحقيق���ة واقعة نُِقّر 
بها، وال نرفضها، مع وجوب العمل على تالفي آثارها 
السلبية، وفي مقدمتها العداء واخلصومة بني فصائل 

العمل اإلسالمي.

هذه الدراس���ة تنطلق من االجت���اه الثالث لتناقش 
وحتل���ل العالقة ب���ني اإلخوان والس���لفيني من خالل 
محورين: أسباب التباعد- احتماالت التقارب وصوالً 

إلى تنقية التعدد من آثاره السلبية.

ما هي أسباب االختالف بني التيارين؟

من خالل النظر في واقع العالقة والتجارب املباشرة 
واألدبيات املنشورة ورقّيًا وإلكترونّيًا، فإنه ميكن تقسيم 
عوام���ل التباعد واخل���الف إلى خم���س مجموعات 

متجانسة نعرضها فيما يلي:

1- املآخذ الشرعية: 

يتركز انتقاد السلفيني جلماعة اإلخوان املسلمني 
ف���ي اجلانب العلم���ي أكثر من غيره م���ن العوامل 

األخرى، وميكن حصر املآخذ الش���رعية للسلفيني 
في هذه »العناوين«:

ق املس���لمني -  التح���زب وتكوين اجلماعات التي تفرِّ
البيعة – التلبس بنزعات صوفية بدًءا باملؤس���س الشيخ 
حسن البنا )رحمه الله) - قلة االعتناء بالعلوم الشرعية- 
ت���رك الدعوة إلى نبذ الش���رك ومظاهره في املجتمع- 
ضعف الوالء والبراء، خاصة جتاه األقليات مثل النصارى 
والشيعة- االستهانة بالسنن- التميع في الفتوى، - إقرار 

األحكام الشرعية على غير وجهها الصحيح.

وميكن مالحظة أن منتقدي اإلخوان ليسوا –فقط- 
من آحاد السلفيني في واقع األمر، بل منهم بعض كبار 
العلماء والرموز الدينية في األمة من أمثال الشيوخ: ابن 

باز وابن عثيمني، واأللباني، رحمة الله عليهم جميًعا.

لك���ن ال تتفق كل التيارات الس���لفية في مس���توى 
انتقادها العلمي لإلخوان، مبعنى: ليست كل االنتقادات 
العلمية لإلخوان مجمًعا عليها من ِقَبل جميع التيارات 
السلفية، وبالتالي يختلف موقف كل منها من اإلخوان 
ع اإلخوان، والبعض  قرًبا وبعًدا؛ بحيث إن البعض يبدِّ
اآلخر ينادي بالتنسيق معهم، وتصل االنتقادات العلمية 
من بعض الس���لفيني لإلخوان حد وصفهم بأنهم من 
الفرق الضال���ة، أي من الثنتني وس���بعني فرقة التي 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، كما 
قال بعض العلماء بأنهم ليس���وا من أهل السنة؛ ألنهم 

يحاربون السنة.

وعلى الرغم من أن طائفة كبيرة من السلفيني تتفق على 
قائمة طويلة مبخالفات اإلخوان الشرعية، لكن يختلف 
هؤالء السلفيون فيما بينهم حول طرق التعبير عن هذا 
النق����د، فمنهم من يعلنها ع����داوة وخصومة بال هوادة، 
ومنهم من يعرضها في سياقها العلمي العام، ومنهم من 

يتجنب احلديث عنها في املأل ووسائل اإلعالم.

ويبق���ى أن املنحن���ى الع���ام لإلخوان فيم���ا يتعلق 
باالنضب���اط الش���رعي من املنظور الس���لفي هو في 
هبوط. يقول الدكتور ياسر برهامي - وهو من الرموز 
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السلفية البارزة في مصر- عن منهج اإلخوان قدمًيا: 
»كان املنه���ج فيه قرب كبي���ر، أو فيه روافد كثيرة من 
املنهج السلفي، ولم يكن منهج اإلخوان في ذلك الوقت 
به هذا القدر الكبي���ر من التميع احلالي، لقد ُوجدت 
داخل اإلخوان توجهات س���لفية قوي���ة متأثرة بجهود 
الش���يخ محمد رش���يد رضا، الذي كان أستاًذا للشيخ 
حس���ن البنا، وكذا جهود الشيخ حامد الفقي والشيخ 
محب الدين اخلطيب اللذين يعدان من قرناء الش���يخ 

البنا، رحمهم الله جميًعا«.)1)

2- إشكاالت النشأة:

تث��ري النش��أة ثالث��ة إش��كاالت تفاق��م من النف��ور بن 
اإلخوان املسلمن والسلفين:

اإلش���كالية األول���ى: ينطلق اإلخوان ف���ي حراكهم 

الدكت���ور ياس���ر برهامي: »في ش���هادته عن نش���أة الدعوة الس���لفية في   (1(
اإلسكندرية«، على موقع إسالميون. إسالم أون الين، ج1، على هذا الرابط:

http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1252188116278&pagename=Islamyoun%2FIY
ALayout&ref=body&ref=body

اإلس���المي بوصفهم اجلماعة األم، التي انبثقت منها 
غالبية اجلماعات اإلس���المية الحًقا؛ كونها تأسست 
ف���ي مصر في ع���ام 1928م عقب س���قوط اخلالفة 
مباشرة، وهي في نظر الكثيرين أول ردة فعل قوية من 

األمة على سقوط اخلالفة.

لكن من وجهة النظر الس���لفية فإن غالبية التيارات 
السلفية ترتبط في نشأتها -وإن معنوّيًا- بدعوة الشيخ 
محم���د بن عب���د الوهاب في اجلزي���رة العربية التي 
س���بقت دعوة اإلخوان بعدة قرون، ومتكنت من إقامة 
دولة إسالمية على الكتاب والسنة، وهو ذروة ما تهدف 
إلى حتقيقه كافة احلركات اإلسالمية املعاصرة، وهي 
بذلك قدمت جتربة ثرية لألمة بأسرها استفادت منها 
حركة اإلخوان املسلمني نفس���ها، كما أصبحت منبًرا 

يقتبس منه السلفيون. 

يقول الدكتور ياسر برهامي: »كان لقاء املشايخ ابن 
باز وابن عثيمني، وابن قعود واجلزائري، وعبد الرزاق 
عفيفي من أكثر املؤثرات في توضيح معالم املنهج بعد 
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شيخ اإلس���الم ابن تيمية، ومدرسة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله تعالى«.)1)

وقد ألَّف الش���يخ محمد بن إسماعيل املقدم -وهو 
من علماء الس���لفية املعروفني في مصر- كتاًبا بعنوان 
»خواطر حول الوهابية«، يكش���ف حجم تأثر احلركة 
اإلس���المية في مصر بدعوة الش���يخ محمد بن عبد 

الوهاب رحمه الله تعالى.

وبالتالي فإن الدعوة السلفية لها قدم السبق وشرف 
املبادرة إلى تغيير واقع األمة اإلسالمية، كما أن تأثيرها 
الشرعي والفكري امتد ليشمل دوالً عديدة في أنحاء 
العالم منذ نشأتها وحتى اآلن، وتأسيًسا على ذلك فال 
يحق لإلخوان أن يقدموا أنفس���هم بوصفهم اجلماعة 

األم للحركات اإلسالمية.

اإلشكالية الثانية للنشأة: تعود إلى مرحلة السبعينيات 
من القرن العش���رين املي���الدي، عندما عادت احلركة 
اإلسالمية من جديد لالنبعاث بعد أفول جنم القومية 

العربية، وفيما عرف الحًقا ب�»الصحوة اإلسالمية«.

في بداية تلك احلقبة مبصر، كانت اجلامعات متوج 
بالنشاط الدعوي للجماعة اإلسالمية التي كانت ذات 
طابع س���لفي عام، وكان الق���ادة التاريخيون لإلخوان 
يخرج���ون من املعتق���الت تباًعا؛ حيث اكتش���فوا أن 
اجلماعة لم يعد لها قاعدة جماهيرية وسط التجمعات 
الطالبية بتأثير سنوات االعتقال الطويلة لقادة احلركة 
ونشطائها، ولم يكن أمامهم واحلال هكذا سوى خيارين 
ال ثالث لهما: إما اللجوء إلى الطريق الطويل والش���اق 
بتكوين قاعدة مس���تقلة للجماعة من شرائح املجتمع 
املختلف���ة، وإما اختراق اجلماعة اإلس���المية القائمة 
بالفعل، وحتويل أتباعها إل���ى اعتناق منهج اإلخوان، 

وقد ُوِضع اخليار الثاني موضع التنفيذ.

الدكتور ياس���ر برهامي: »في شهادته عن نش���أة الدعوة السلفية في   (1(
اإلس���كندرية«، موقع إس���الميون. إس���الم أون الي���ن، ج3، على هذا 

الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&ci
d=1252188303314&pagename=Islamyoun%2FIYALayout

يقدم الدكتور ياسر برهامي الرواية السلفية ملا جرى 
في هذه احلقبة فيقول: »خرج اإلخوان املس���لمون من 
الس���جون واجلماعة اإلس���المية موجودة على أرض 
الواقع مبنهجها الس���لفي النقي، وفي بداية األمر لم 
يحاول اإلخوان إظهار كبير فرق، وكانوا مثاًل يحافظون 
على اله���دي الظاهر، ولم يتعرضوا للكتب الس���لفية 
التي ندرس���ها، وظل األمر على ما هو عليه من دعوة 
ا  اجلماعة اإلسالمية املتميزة مبنهج سلفي واضح جّدً
مع االستفادة بالطاقة احلركية املوجودة عند اإلخوان، 
ومتت معسكرات صيفية سنة 77، 78، 79 كلها كانت 
ذات منه���ج س���لفي، كان يوزع فيها كت���اب )األصول 
العلمية للدعوة الس���لفية)، وكان ي���درس فيها كتاب 
)تطهير اجلنان واألركان عن درن الش���رك والكفران)، 

كلها كانت صبغة سلفية في جميع األشياء.. 

بدأ النزاع يظهر بعدما قويت ش���وكة اإلخوان، ومع 
محاولة ف���رض منهجهم على اجلماعة اإلس���المية، 
فبعض الش���باب اختار احملافظة على املنهج، ولو على 
حساب اجلماعة، والبعض اآلخر اختار احملافظة على 
اجلماعة ولو على حساب املنهج.. ظهر التمايز بينهما 
على السطح في أوائل س���نة 1399ه�.. وملا حضرت 
إلى معسكر اجلماعة اإلسالمية كاملعتاد وجدت تغيًرا 
كما يقولون مائة وثمانني درجة إلى منهج اإلخوان، فلم 
أستطع أن أكمل املعس���كر وانسحبت، وانسحب معي 
مجموعة كبيرة من اإلخوة، وهنا ظهر أن هناك عماًل 

إخوانّيًا صرًفا«.)2)

اإلش��كالية الثالثة: ترافق مع النشأة الثانية لإلخوان 
املس���لمني في حقبة الس���بعينيات وجود تيار سلفي 
قوي في أغلب الدول العربية، وكان لهذا التيار رموزه 
الديني���ة وعلم���اؤه البارزون، وقد أدى ه���ذا الترافق 

الدكتور ياس���ر برهامي: »في شهادته عن نش���أة الدعوة السلفية في   (2(
اإلس���كندرية«، موقع إس���الميون. إس���الم أون الي���ن، ج2، على هذا 

الرابط:

http://islamyoon.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1252188116162&pagename=Islamyoun%2FIY
 ALayout&ref=body&ref=body
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-منذ النش���أة- إلى تزايد مس���احات العمل املشتركة 
بني التيارين، وهو ما أس���فر عن اتساع رقعة اخلالف 

وجتاوزها ألي محاوالت -نادرة- لرأب الصدع.

3- تفسري الواقع ومنهج التعامل معه:

يُعد تش���خيص الواقع وحتديد مواطن اخللل، وكيفية 
معاجلتها، من أبرز مواطن اخلالف بني املنهجني السلفي 

واإلخوان���ي، وهو م���ا يزيد من 
صعوبة تالقي التيارين وتقاربهما، 
حتى مع تراجع التعصب وخفوت 

مستويات املواجهة.

فالس���لفيون ينظ���رون إل���ى 
الباح���ث عن  بع���ني  املجتم���ع 

االنحرافات  مباش���رة، وخاصة  لتقوميها  االنحرافات 
العقدي���ة، أما اإلخ���وان فينظرون إل���ى املجتمع بعني 
الباحث عن أدوات ووس���ائل الس���يطرة، والتحكم في 
إدارة هذا املجتمع بهدف إصالحه، وكنتيجة مباش���رة 
لهذين النهجني املختلفني، فإن السلفيني يرتفع عندهم 
اخلطاب النقدي الوعظي للمجتمع، بينما يؤثر اإلخوان 
اخلطاب التصاحلي االحتوائ���ي الذي مييل إلى غّض 
الط���رف عن كثير من االنحراف���ات، أو تأجيل البحث 

ى. فيها إلى أجل غير مسّمً

وبتعبير أحد اإلعالميني من اإلخوان، فإن »السلفيني 
يركزون على أمور اآلخرة وينشغلون عن إصالح الدنيا، 
لكن مهمة اإلخوان هي إصالح الدنيا والعمل لآلخرة، 
فلو تأثر بعض اإلخوان بهذا املنهج فسيحدث خلل«.)1)

قضية التأصيل الش���رعي للتعام���ل مع الواقع تثير 
خالًف���ا إضافّيًا، فالس���لفيون يطرح���ون األمر بهذه 
الصورة: هل هذا التصرف جائز شرًعا؟ أما اإلخوان 
)1)  صالح الدين حس���ن: »الفضائيات الس���لفية واإلخوان.. تغلغل يثير 
قلًقا«، إس���الم أون الي���ن، 2009/6/8م. واإلعالم���ي هو »أحمد عز 

الدين«، على هذا الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C
&cid=1246346097298&pagename=Islamyoun%2FIYA
Layout

فيطرح���ون األمر بص���ورة مختلفة: مل���اذا يجوز هذا 
التصرف؟ وبعبارة أخرى، فإن السلفيني يتوقفون كثيًرا 
قب���ل اإلقدام على أمر أو فكر، أو وس���يلة جديدة في 
الدعوة -أحياًنا أكثر من الالزم- حتى يستوفوها حقها 
من البحث والدراس���ة، بينما اإلخوان يضعون أنفسهم 
في وضعية التأهب واالضط���رار وتضييق اخليارات، 
حت���ى ال يجدوا أمامه���م إال البحث عن مس���وغات 
للفعل الذي ال ميلكون -بحس���ب 
رؤيتهم- س���بياًل للع���دول عنه، 
ولذل���ك تأتي تأويالتهم في كثير 
من األحيان مشابهة ملسألة »أكل 
امليتة للمضطر«؛ حيث إن أغلب 

ظروفهم »اضطرارية«.

لك���ن مم���ا يقلِّ���ل م���ن تأثير 
هذا العامل -نس���بّيًا- في اتس���اع الهوة بني اإلخوان 
والس���لفيني، هو االختالف الداخلي بني الس���لفيني 
أنفسهم حول هذه املسألة حتديًدا وهي تفسير الواقع 

والتعامل معه.

فأغل���ب التي���ارات الس���لفية تعتمد ف���ي مواجهة 
االنحرافات أسلوب التعليم أو الدعوة املباشرة، وقليل 
ع دائرة الوسائل واألساليب، كما تتفاوت  منها من يوسِّ
اجلماعات الس���لفية في ترتيب أولويات االنحرافات، 
حتى وإن كانت تتفق ف���ي غالبيتها على كون تصحيح 
العقيدة هو الهدف األس���مى، فقضية حتكيم الشريعة 
هي من األولويات عند البعض، بينما يؤخرها آخرون 
ويجعلون محاربة مظاهر الشرك والقبورية على رأس 

قائمة األولويات.

مثال آخر هو: مس���ألة املش���اركة ف���ي االنتخابات 
النيابية، يعدها بعض الس���لفيني مخالفة عقدية تصل 
في بعض ممارس���اتها إلى حد اإلش���راك بالله، بينما 
ينظر إليها بعضهم بوصفها وس���يلة دعوية لإلصالح 
والتغيي���ر، فنجد تيارات س���لفية تش���ارك بقوة في 
االنتخابات في دول مثل الكويت والبحرين، وحتى في 
الدول األكثر علماني���ة مثل اجلزائر، بادرت قطاعات 

ُيعد تش���خيص الواقع وحتدي���د مواطن اخللل، 
وكيفية معاجلتها، من أب���رز مواطن اخلالف 
بني املنهجني الس���لفي واإلخواني، وهو ما يزيد 
من صعوبة تالقي التيارين وتقاربهما، حتى مع 

تراجع التعصب وخفوت مستويات املواجهة.
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من الس���لفيني في مقدمتهم الشيخ علي بن حاج إلى 
املش���اركة في االنتخابات على نطاق واسع من خالل 
اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ، وهو ما أوقعه في دائرة 
االس���تهداف من قبل س���لفيني يرفضون االنتخابات، 
ويعتقدون ببدعية تأسيس حزب سياسي، وبعضهم من 
رفاقه وتالمذته، وكانوا يرفعون ش���عار »من السياسة 

ترك السياسة«.)1)

وفي لبن���ان ذات النظام العلماني الذي يجعل رئيس 
البالد نصرانّيًا، ورئيس مجلس النواب ش���يعّيًا، تؤيد 
بعض اجلماعات الس���لفية الدخ���ول في االنتخابات، 
مؤكدين على أن ذلك يأتي بعد تأصيل شرعي واستفتاء 
للعلم���اء، يقول صفوان الزغبي رئي���س جمعية وقف 

التراث اإلسالمي اللبنانية: »نحن منذ 
زمن بعيد نعتقد بجواز املشاركة في 
االنتخابات النيابية ترشًحا واقتراًعا، 
غير أّنه لم يكن لنا مشاركة قوية في 
العملية االنتخابية، لكن عندما قررنا 
إثبات وجودنا على الساحة السياسية 
اس���تفتينا كبار املش���ايخ في الدعوة 
الفتوى،  ه���ذه  فأصدروا  الس���لفية 

وأقدمنا«.)2)

يدخل ضمن قضية التأصيل الش���رعي للواقع عند 
الس���لفيني مش���كلة أخرى، وهي وقوع بعض الرموز 
في تناقضات نتيجة ضغط الواقع نفس���ه، فنجد أنهم 
ينتقدون اإلخوان في مس���ألة ما، بينما يتجاوزون في 

نفس املسألة عندما متّس نظاًما علمانّيًا.

عبد الرحمن أبو رومي: »سلفية اجلزائر انفراط حبات العقد«، إسالم   (1(
أون الين، 2008/7/22م.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1216207933337&pagename=Zone-Arabic-
Daawa%2FDWALayout
حوار مع الشيخ صفوت الزغبي رئيس جمعية وقف التراث اإلسالمي   (2(

السلفية في لبنان، موقع إسالميون، 2009/6/7م:

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_
C&cid=1243825021382&pagename=Islamyoun%2FIY
ALayout

4- القيادة والتأثري:

ميتلك املنتمون جلماعة اإلخوان املسلمني قناعة قوية 
ب���أن حركتهم هي اجلديرة بقيادة األمة نحو اإلصالح 
والتغيير املنشود، وأن غيرهم من اجلماعات اإلسالمية 
هم مجرد عقبات في الطريق، ال ميلكون أي خطط أو 
مش���روعات واضحة للتغيير، ولذلك يجب إزاحتهم أو 

احتواؤهم، ومبعث هذه القناعة ثالثة أمور:

أوهلا: الكيان الواحد القوي:

ينظر اإلخوان إلى أنفسهم بوصفهم اجلماعة الوحيدة 
التي استطاعت أن حتافظ على متاسكها وقوتها منذ 
نش���أتها األولى قبل ثمانني عاًم���ا، كما أنها اجلماعة 
الوحي���دة التي تنتش���ر في 
العربية مع  ال���دول  كاف���ة 
تبنيها ملنه���ج واحد، فضاًل 
عن متتعها بالكثافة العددية 
واإلمكان���ات املادي���ة، وفي 
املقابل فإن منافس���يها من 
السلفيني ال جتمعهم جماعة 
واحدة وال قيادة واحدة، وهم 
مختلفون فيما بينهم؛ بحي���ث إن بعض هذه التيارات 

أقرب إلى اإلخوان من تيارات سلفية أخرى.

ثانيها: الكيان الوعائي اجلامع:

تأس���س اإلخوان بوصفهم حركة جامعة ألش���تات 
العاملني لإلس���الم، ووف���ق هذا املفه���وم جاء منهج 
اجلماع���ة مرًنا مبا يكفي جلمع هذا الش���تات حتت 
راية واح���دة، ومع تغي���ر أوضاع العمل اإلس���المي 
وظهور تيارات أخرى بخالف اإلخوان، ظلت اجلماعة 
محتفظة بنف���س املنهج ونفس التص���ور العام للعمل 
اإلس���المي )اإلخوان= اجلماعة األم)، ولذلك افتقد 
أتب���اع اإلخوان القدرة على تكوين أُُطر فعالة للتواصل 
مع اجلماعات األخرى، وغلب على أطروحات اجلماعة 
في هذا الصدد ترسيخ أسبقية احلركة وإمامتها على 

ميتل���ك املنتم���ون جلماع���ة اإلخوان املس���لمني 
قناعة قوية بأن حركتهم هي اجلديرة بقيادة 
األم���ة حن���و اإلص���الح والتغي���ر املنش���ود، وأن 
غره���م من اجلماع���ات اإلس���المية هم جمرد 
عقب���ات يف الطري���ق، ال ميلك���ون أي خط���ط أو 
مش���روعات واضح���ة للتغي���ر، ولذل���ك جي���ب 

إزاحتهم أو احتواؤهم.
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اآلخرين، وهو ما نتج عنه إش���كاالت معقدة في واقع 
العمل اإلس���المي، تزايدت مع عجز منظري اإلخوان 
وكوادرهم عن وضع آليات مؤثرة للتنس���يق أو التقارب 

مع اجلماعات املغايرة.

ثالثها: املشروع القوي للتغيري:

ال شك أن اإلخوان ميتلكون قدرات تنظيمية عالية، 
وأنه���م جنحوا في بعض الدول في بناء هيكلية معقدة 
يصع���ب إجهاضها، كما أنهم ميتلكون مش���روًعا قوّيًا 
للتغيير، وهو ما كش���فت عنه قضية »سلس���بيل« في 
مصر، والتي بيَّنت وثائقها أن اإلخوان لديهم مش���روع 
أُطلق عليه اسم »التمكني« يعيد تنظيم اجلماعة إدارّيًا، 
ويرتب هياكلها ومؤسس���اتها املختلف���ة بطريقة بالغة 
الدقة، ويرسم لها خطوات محددة وممنهجة للسيطرة 
وتولي الس���لطة سلمّيًا، وهو املش���روع الذي اكتشفت 
وثائقه عام 1992م على »ديسكات« كمبيوتر في شركة 
سلسبيل التي كان ميتلكها خيرت الشاطر عضو مكتب 

اإلرشاد.)1)

هذا املشروع القوي يجعل قيادات اإلخوان ينظرون 
بنوع من »االستصغار« لألجندة السلفية، وما حتويه من 
أنشطة وأهداف وطموحات، كما يقول الدكتور عصام 
العريان إن: »الس���لفيني يهتم���ون بالقضايا اجلزئية 
الفرعية التي حتيطه���ا اخلالفات الفقهية، واالهتمام 
بالتدين الظاهر، أما اإلخوان فيهتمون مبسائل أوسع 

من ذلك بكثير وأكثر تنوًعا«.

ويؤك���د العريان -مبفهوم كالمه- توفر القناعة لدى 
قيادات اإلخوان بأن الس���لفيني ه���م عقبة في طريق 
التغيير؛ حيث يعتبر أن انتش���ار اخلطاب السلفي عبر 
الفضائي���ات هو من تخطيط عناص���ر داخل النظام، 
فيقول: »في داخل النظام م���ن يجيد لعبة التوازنات، 
أو يح���اول أن يوظف كل االجتاه���ات في صالح بقاء 

حسام متام، حتوالت اإلخوان املس���لمني.. تفكك األيديولوجيا ونهاية   (1(
التنظيم، مرجع سابق، ص 9.

النظام وصالح ع���دم معارضته، ولض���رب التيارات 
بعضه���ا ببع���ض«، ولذل���ك يعتقد العري���ان أن هذا 
ا؛ ألنه  »االنتش���ار السلفي« س���تكون له آثار سيئة جّدً
ا في العالقة  يش���يع –بزعمه- »مناًخا متش���دًدا جّدً
بني املس���لمني وبعضهم، ال يحترم اخلالفات الفقهية، 
ويش���يع أيًضا مناًخا من التش���دد والتوتر جتاه غير 

املسلمني«.)2)

هت إلى اإلخوان  الغري���ب أن هذه التهمة ذاته���ا ُوجِّ
واحلركة اإلسالمية كلها في مصر مطلع السبعينيات، 
بالقول: إن الس���لطات س���محت له���م بالعمل داخل 

اجلامعات لضرب االجتاه اليساري.)3)

ورغم أن هذا القول على درجة من الصحة، فلم يتهم 
أحد من اإلسالميني اإلخوان بأنهم صنيعة النظام، أو 

ينتقص من قدرهم لهذا السبب.

في املقابل ال يعترف السلفيون بأحقية اإلخوان في 
قيادة العمل اإلس���المي، أو اتخاذ القرارات املصيرية 
بصورة مس���تقلة؛ نظًرا العتقادهم بصدقية مواقفهم 
املبنية على تأصيل شرعي منطلق من الكتاب والسنة، 
وأيًضا القتناعهم بأن اإلخ���وان يتجاوزون الكثير من 

الثوابت الشرعية في مسيرتهم السياسية.

5- التنافس امليداني:

نتج عن الترافق في النش���أة -الذي سبقت اإلشارة 
إليه- بني اإلخوان والسلفيني، حدوث تداخالت كثيرة 
في ميادين العمل ب���ني التيارين، ومع كل االختالفات 
الس���ابقة كان ال بد من حدوث احتكاكات وصلت في 
بعض األحيان إلى التراشق اللفظي والتالحم اليدوي 
في كل مكان يجتمع فيه الس���لفيون مع اإلخوان حتى 

في املعتقالت.

صالح الدين حسن: »الفضائيات السلفية واإلخوان.. تغلغل يثير قلًقا«،   (2(
مرجع سابق.

انظر تفصيل هذه القضية في كتاب »اجلماعة اإلس���المية املس���لحة   (3(
في مصر 1974-2004م« تأليف د. س���لوى العوا، دار الش���روق، ص 

.75 -72
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ويبدو هذا العامل عس���يًرا في جتاوزه نحو حتقيق 
التقارب املنش���ود، وإن كانت بعض التجمعات السلفية 
ال  الفاعلة في مصر قد جنحت في إرس���اء منوذج فعَّ
لتجفيف منابع التصارع امليداني مع اإلخوان في نطاق 
عملهم الدعوي املشترك، بل جتاوزت ذلك إلى إرساء 
قواعد مش���تركة لبناء عالق���ة ود وتواصل بعيًدا عن 

التعصب واخلصومة.

وتتحدد ميادين التنافس عادة بحسب املجاالت التي 
تخوضها التيارات الس���لفية، في مصر –على س���بيل 
املثال- تنشأ الصراعات في ميادين الدعوة الطالبية 
وفي املس���اجد، وفي الكويت متثل االنتخابات ساحة 

واسعة للصراع وتبادل االتهامات.

وتتفاوت حدة التنافس بحس���ب التناسب بني قوى 
التيارين، وهذا يتغير من دولة ألخرى، في مصر مثاًل 
يحت���ل اإلخوان الصدارة من حيث االنتش���ار العددي 
واجلغرافي والتنظيمي، بينما في الكويت تبدو الصورة 
متعادل���ة، وفي بع���ض دول اخلليج تتف���وق التيارات 
الس���لفية في جميع املجاالت، ومع تأمل حالة العالقة 
بني اإلخوان والسلفيني في هذه النماذج الثالثة )مصر 
- الكويت - دول خليجية أخرى) ميكن اخلروج بنتيجة 

مهمة للغاية:

1- أن الس���لفيني عندما يكونون أقلية، فإن مستوى 
انتقادهم لإلخوان يتزاي���د بدرجة ملحوظة، والعكس 
عندما يصبح الس���لفيون أغلبية ف���ي دولة ما، فإنهم 

ينهجون نهًجا معتدالً في التعامل مع اإلخوان.

2- وعلى النقيض من ذلك بالنسبة لإلخوان، فهم يبدون 
تعصًب���ا أقل عندما يصبحون أقلية ف���ي دولة ما، ولكنهم 

يزدادون تعصًبا ضد السلفيني عندما يصبحون أغلبية.

3- يق���دم أداء اإلخوان املتعصب في بعض األحيان 
دافًعا قوّيًا للس���لفيني؛ كي ينظموا صفوفهم، ويرفعوا 
رايتهم، وقد تأسست املدرس���ة السلفية باإلسكندرية 
ا على اخت���راق اإلخوان  باألس���اس ع���ام 1980م رّدً

للجماعة اإلسالمية في حقبة السبعينيات.)1)

ب��ن  العالق��ة  إدارة  يف  األس��باب  ه��ذه  تعم��ل  كي��ف 
التيارين؟

إن هذه األسباب تعمل مجتمعة مع تفاوت تأثير كل 
منها بحسب اختالف الظروف، وفي بعض األحيان قد 

يتراجع تأثير بعضها إلى احلد األدنى.

هذه األس���باب ليست حاضرة بنفس الدرجة مع كل 
من التيارين، فاألس���باب العلمية تصوغ القدر األكبر 
من التصور الس���لفي عن اإلخوان، بينما عامل تفسير 
الواقع والتعامل مع���ه يصوغ القدر األكبر من التصور 
اإلخواني عن الس���لفيني، وبينهما عوامل حتمل نفس 

القدر من التأثر مثل: التنافس امليداني.

كما أن االنتقادات العلمية املوجهة إلى اإلخوان بصفة 
عامة ال ميكن إسقاطها عيًنا على كافة املنتمني لإلخوان؛ 
إذ يوج���د في صفوفهم من هو غير راٍض عن توجهات 
القي���ادات والرموز واختياراتهم الفقهية والسياس���ية، 
ومثال ذلك: املوقف من الش���يعة وإيران، فعلى الرغم 
من التأييد العلني إليران على لس���ان املرش���د محمد 
مهدي عاك���ف، إال أنه يوجد بني صفوف اجلماعة من 
يرفض هذا التوج���ه وينكره، وقد كتب الدكتور عصام 
العريان القي���ادي البارز في اإلخوان مق���االً بعنوان: 
»إيران إلى أين.. والي���ة الفقيه أم والية األمة؟« ينتقد 
فيه النظام اإليراني في محاولة ملوازنة موقف املرشد، 
كما تبنى الدكتور يوس���ف القرضاوي موقًفا قوّيًا في 

كشف املخططات الشيعية في دول عربية.

وفي قضية أخرى ش���ّن الداعي���ة اإلخواني املعروف 
ا على الدكتور طارق السويدان  وجدي غنيم هجوًما حاّدً
بسبب استفتاء نُِشر على موقع قناة الرسالة عن حتكيم 
ه الش���يخ غنيم وسطية مزعومة  الش���ريعة، وهو ما عدَّ
ومرفوض���ة؛ كونه يح���ول قضية عقدية إلى مس���ألة 

اختيارية، ونصح السويدان بالتوبة عن هذا التوجه.)2)
شهادة د.برهامي ج3، مرجع سابق.  (1(

(2) http://www.youtube.com/watch?v=2VHoMUbx1jA  
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النقطة السابقة تلفت إلى أهمية استحضار وصف 
»الفكر الوعائي« عند نقد اإلخوان، مبعنى أنهم ال يتبنون 
بالضرورة موقًفا واضًحا محدًدا في كافة اإلشكاالت 
الشرعية التي يُتهمون بها، ولكنهم مبثابة الوعاء الذي 
يقبل بأن يضم اجتاهات مختلفة تتبنى رؤى واختيارات 
متعارضة أحياًن���ا حول قضايا مهم���ة، وأقرب مثال 

عل���ى ذلك هو اختالف موقف 
قيادات اإلخوان في العراق من 
االحتالل واالتفاقية األمنية مع 

الواليات املتحدة.

التأييد  الرغم م���ن  فعل���ى 
الرس���مي للحزب اإلس���المي 

لالتفاقية، وقبل ذلك مشاركته ملؤسسات احلكم التي 
أنشأها االحتالل، فإن قيادات بارزة في إخوان العراق 
أفتوا بخالف ذلك، فقال الدكتور عبد الكرمي زيدان- 
املراقب العام لإلخوان املس���لمني سابًقا- : »إن املقرر 
في الفقه اإلس���المي واملتفق عليه بني الفقهاء أنه إذا 
احتُلَّ بلد مسلم وجَب شرًعا على أهل هذا البلد وذي 
السلطة إخراج املعتدي احملتل، وهذا واجب شرعي ال 

يسقط بالتقادم وال جتوز املساومة عليه«.

 وقال الشيخ محمد أحمد الراشد: »ليست االتفاقية 
في مصلح���ة العراق، وهي تطعن خاصرة اإلس���الم، 
وتس���تمر في ظلم املجاهدين، وال ميكن تأويلها بخير، 
وهي منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع، 
وال مجال لإلفتاء بغير حرمة التوقيع عليها، وإسقاطها 
واجب الوقت«.)1) وكان الراشد قد أصدر كتاًبا بعنوان 
»نقض املنطق السلمي« أنكر فيه أي مصلحة مزعومة 
للخيار السياس���ي من خ���الل التعاون مع س���لطات 

االحتالل.

وهناك ظاهرة حتتاج إلى دراس���ة مستقلة، وهي أن 
بعض التيارات السلفية األكثر حدة في انتقاد اإلخوان، 

)1) برنامج املشهد العراقي قناة اجلزيرة 2008/11/2م.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6575A831-222E-4B8A-
AF09-21F3059D5166.htm

هي في الوقت نفسه التيارات السلفية األقل حدة في 
انتقاد األنظمة العلمانية في الدول العربية، فهل ميكن 
اعتبار ذلك قاعدة مط���ردة؟ ومن ناحية أخرى نفس 
هذه التيارات حتول نفس���ها تدريجّيًا إلى ما يش���به 
»مركز املنهج الس���لفي« من يقت���رب منه فقد اقترب 
من الس���لفية، ومن ابتعد عنه فقد ابتعد عنها، لذلك 
فإن أكثرها حدة عادة ما يكون 
ف���ي حالة خصومة مس���تمرة 
مع بقي���ة التيارات املخالفة له 
وأغلب  س���لفية،  وغير  سلفية 
باملعنى  جماعات  ليسوا  هؤالء 
عليهم  يغلب  وإمن���ا  املعروف، 

منط »الشيخ واألتباع«.

سيناريوهات التقارب 
بني اإلخوان والسلفيني

املعني بهذا احملور اجلماعات والتيارات والتجمعات، 
وليس األش���خاص، فالقواعد التي حتكم التقارب بني 
التيارين على املس���توى اجلماعي ال تنطبق بالضرورة 

على التقارب الفردي.

ومن املهم قبل استعراض تلك السيناريوهات التأكيد 
على أن هذه الدراس���ة ال تتعام���ل مع كل من التيارين 
الس���لفي واإلخواني بوصفه كتلة واحدة، فواقع األمر 
أن التيار السلفي تتعدد تفريعاته، كما أن اإلخوان وإن 
كانوا جماعة واحدة في املجمل من حيث املنهج العام، 
إال أنه ميكن النظر إليه���م واقعّيًا على أنهم جماعات 
متعددة م���ن الناحية اجلغرافي���ة، وأيًضا فإنه ميكن 
النظر إلى بعض القطاعات والشرائح داخل اجلماعة 
الواحدة ف���ي البلد الواحد بوصفهم كتلة متجانس���ة 

تنطبق عليها السيناريوهات املعروضة الحًقا.

مبعنى أنه عندما نتحدث –مثاًل- عن احتمال حدوث 
اندماج بني السلفيني واإلخوان، فال نقصد بالضرورة 
عموم السلفيني وجماعة اإلخوان الدولية، فقد تنطبق 

هناك ظاهرة حتتاج إىل دراس���ة مس���تقلة، وهي أن 
بع���ض التي���ارات الس���لفية األكثر ح���دة يف انتقاد 
اإلخ���وان، ه���ي يف الوق���ت نفس���ه التيارات الس���لفية 
األقل ح���دة يف انتقاد األنظم���ة العلمانية يف الدول 

العربية، فهل ميكن اعتبار ذلك قاعدة مطردة؟
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التوقعات على العالقة بني جماعة س���لفية في منطقة 
معينة، وبني فرع اإلخوان املس���لمني في هذه املنطقة 

دون غيرها.

وأخي���ًرا فإن هذه الس���يناريوهات تدمج بني ما هو 
قائم بالفعل، وما هو محتمل، وما هو مأمول.

أواًل: سيناريو الذوبان: 

يتضمن هذا السيناريو حتول أحد التيارين - السلفي 
أو اإلخوان- عن منهجه الفكري إلى املنهج اآلخر بصورة 
تامة؛ بحيث يتنازل عن مقتضيات وثوابت منهجه القدمية 

فيها  السابقة مبا  االنتماء  ولوازم 
املسمى العام.

وهذا يعني أن الس���لفي تتكون 
إلى عضو  بتحول���ه  قناعة  لديه 
في جماع���ة اإلخوان، أو العكس 

بالنسبة لإلخواني.

وم���ن الصعب تخيل حدوث حت���والت جذرية بهذه 
احلدة في املاضي أو املس���تقبل، نعم قد يحدث ذلك 
مبعدالت متزايدة على املس���تويات الفردية، ولكن أن 
تتنازل جماعة عن منهجها واس���مها به���ذه الكيفية، 

فذلك أمر مستبعد.

لكن ه���ذا القول ليس على إطالق���ه، فقد ُرصدت 
ح���االت قدمية في بعض الدول-مثل س���وريا- حدث 
فيها ذوبان كامل لقطاعات كانت تنتمي إلى السلفية، 
وأصبحت منتمية الحًقا إلى جماعة اإلخوان املسلمني 
في بداية تأسيس فرعها الس���وري عام 1945م، كما 
سبقت اإلشارة إلى حتول قطاعات واسعة من اجلماعة 
اإلسالمية الس���لفية في مصر أواخر السبعينيات إلى 
جماع���ة اإلخوان، ولكن جت���ب املالحظة أن ذلك كان 
فقط في بداية التأس���يس والنش���أة، وقبل أن تظهر 
التيارات الس���لفية بصورتها املعروف���ة حالًيا، وتتطور 

تصوراتها ومناهجها وأساليبها.

ثانيًا: سيناريو االندماج:

وفق هذا السيناريو تقوم جماعتان –سلفية وإخوانية- 
باالحتاد وتكوين جماعة جديدة لها منهج مستقل عن 
املنهجني القدمي���ني؛ بحيث إن املنهج اجلديد يتضمن 
ثوابت وأفكاًرا سلفية وإخوانية يتم التوافق عليها بني 
املؤسس���ني للتيار اجلديد، مع التنازل أو التغاضي عن 
ثوابت أخرى، وكذلك التنازل عن االسم القدمي للتيار 

واستبداله بتسمية جديدة.

ورغم صعوبة حدوث مثل هذه التقاربات احلادة؛ كونها 
تتضمن التن���ازل عن االنتماءات 
األصلية، إال أنها حدثت بدرجة 
ما ف���ي اجلزائر؛ حيث توحدت 
ش���رائح كانت تنتمي سابًقا إلى 
تيار اإلخوان املس���لمني احمللي 
إلى  –إضافة  الس���لفي  والتيار 
آخرين- وتكونت جماعة جديدة 

هي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

وقريًبا من هذا ما حدث ف���ي إريتيريا؛ حيث اتفق 
ي  اإلخوان والس���لفيون على تش���كيل جتمع واحد ُسمِّ
بحركة اجلهاد اإلريتري استمر لعدة سنوات، ثم حصل 

الشقاق من جديد.

لك���ن أن حتدث ه���ذه االندماجات على مس���توى 
جماعة  كبيرة بأس���رها، مثل إخوان مصر، أو إخوان 
األردن، ف���ال يوجد لها س���ابقة، وال يتوقع أن تكون 

الحقة، والله أعلم.

ثالًثا: سيناريو التحالف:

في هذا الس���يناريو ال يحدث أي تداخل منهجي، 
ولكن يقدم كل تيار تنازالت تكتيكية من أجل التوافق 
على حتقيق ه���دف مرحلي مش���ترك -االنتخابات 
ا، كأن يكون  مثاًل-، وقد يكون حتالفهما كلّيًا مس���تمّرً
توافًقا على إنشاء حزب سياسي مشترك، أو الدخول 

عندم���ا نتح���دث –مثاًل- ع���ن احتم���ال حدوث 
اندم���اج ب���ني الس���لفيني واإلخوان، ف���ال نقصد 
بالضرورة عموم الس���لفيني ومجاع���ة اإلخوان 
الدولي���ة، فقد تنطب���ق التوقعات عل���ى العالقة 
بني مجاعة سلفية يف منطقة معينة، وبني فرع 

اإلخوان املسلمني يف هذه املنطقة دون غرها.
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حتت اسم واحد وكتلة واحدة في االنتخابات بصورة 
دائمة.

 وقد يكون التحالف جزئّيًا مؤقًتا، كاملش���اركة في 
دورة واحدة، سواء في انتخابات البرملان، أو النقابات 

املهنية، أو االحتادات الطالبية.

والتحالف بصورته الكلية ال توجد أمثلة حقيقية على 
حتققه بني اإلخوان والسلفيني، وإن كانت العقبات في 
طريقه ليس من العسير جتاوزها، خاصة أن التحالف 
اجلزئي حدث بالفعل في عدة حاالت، منها التحالف 
الذي مت بني التيارين في انتخابات االحتاد الطالبي 
الوطني في الكويت، ودخولهما حتت مس���مى »الكتلة 
اإلس���المية«، وكانت النتيجة حتقيق فوز كاسح بلغت 
نسبته 47%، وذلك على الرغم من أن التيارين دخلوا 
االنتخابات النيابية قبل ذلك بأشهر كمتنافسني، وهو 

ما أسفر عن حتقيقهما نتيجة متداعية.

ومن املهم مالحظ���ة التحالفات السياس���ية التي 
عقده���ا إخوان مصر مع عدد من األحزاب العلمانية 
مث���ل حزبي »الوفد« و»األحرار«، ث���م حزب »العمل« 

الذي تغيرت وجهته اقتراًبا من اإلسالم الحًقا.

رابعًا: سيناريو الشراكة:

ال توجد وفق هذا السيناريو أي تداخالت منهجية، 
أو ارتباطات دائمة على مس����توى اجلماعة، ولكن يتم 
التوافق على تنفيذ -أو تأس����يس- مش����اريع مشتركة 
تخدم أجن����دة كل من التيارين، وقد تكون مش����اريع 
مستمرة كإنشاء مؤسسة إعالمية أو خيرية، أو دعوية 
مشتركة، وقد تكون مؤقتة، مثل عقد مؤمتر أو ندوة.

هذه التداخالت العملية من شأنها أن تخفف درجة 
االحتقان، كم���ا أنها تفيد في تالق���ح األفكار ونقل 
اخلبرات، وإثراء العمل اإلسالمي، وأيًضا فإنها تفتح 

مجاالً واسًعا لتبادل النصح وتصحيح املفاهيم.

وال يش���ترط أن تنطلق هذه املش���روعات املشتركة 
من اتفاق رس���مي بني التيارين، ولكن يكفي أن يحصل 
األتباع على الضوء األخضر، وعادة ما تكون املبادرات 

الفردية لتحقيق تقارب جماعي أكثر فاعلية وتأثيًرا.

خامسًا: سيناريو التأييد: 

تتقلص العالقة في هذه احلالة لتصل إلى مس���توى 
االكتفاء بالتأييد والنصرة في مواطن البالء والش���دة 
خاصة، وتتنوع أس���اليب ووسائل التأييد ما بني تقدمي 
الدعم املادي أو املعنوي، وال يجب أن يقتصر ذلك على 
التيارات األبع���د جغرافّيًا، بل ينبغي احلرص على أن 
تتواصل دوائر التأييد والنصرة في البلد الواحد لبلوغ 
مستويات أعلى من التقارب، وإزالة احلواجز النفسية 

وبواعث التعصب.

سادسًا: سيناريو كفّ األذى:

تُختزل العالقة بني اإلخوان والس����لفيني حس����ب هذا 
الس����يناريو، وصوالً إلى احلد األدن����ى من التقارب، وهو 
»كّف األذى«، وهو املستوى املطلوب من املسلم العادي، كما 
جاء في سؤال أبي ذر -رضي الله عنه- عن أي األعمال 
أفضل؟  فتدرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
قال عليه الس����الم في نهاية احلدي����ث: »تكف أذاك عن 

الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك«.)1)

وانطالًقا من هذه املس���توى ينبغي أن تتوقف كافة 
احلمالت الدعائية واإلعالمية املهاجمة للتيار اآلخر، 
وأن يتم اس���تبدالها بوس���ائل وقنوات راشدة لتبادل 
النصح والتوجيهات واملعلومات، كما يلزم وضع آليات 
الحتواء اخلالفات امليدانية، وتأسيس جلان متخصصة 
ملتابعتها، وحل اإلشكاالت الناجمة عنها بصورة فورية، 
مع االتفاق على مرجعية حتكيم للفصل في النزاعات 
املش���تركة تضم علماء ودعاة من الطرفني مشهود لهم 

باالعتدال وعدم التعصب.

)1) متفق عليه.
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مالمح عامة حول اسرتاتيجية 
التقارب املنشودة

1- ما س���بق ذكره من س���يناريوهات للتقارب بني 
اإلخوان والس���لفيني لن يكتسب أي قيمة إذا لم تتوفر 
دواف���ع قوية ل���دى التيارين لتحقيقه���ا، وبدون هذه 
الدواف���ع يصبح ال���كالم عن إزال���ة اخلالفات ورأب 
الصدع حتصيل حاصل، واملشكلة في هذه الدوافع أن 
بعض القيادات لدى الطرفني رمبا تعتقد بأن مصلحة 
جماعتها في بقاء الهوة واستمرار اخلالفات؛ حفاًظا 
عل���ى الهوية، أو لعدم القناع���ة بوجود أي فائدة تعود 

على اجلماعة من هذا التقارب.

2- تتوفر إمكانية كبيرة لتبادل التأثير اإليجابي بني 
التيارين بعي���ًدا عن تبادل العالقات والتواصل بصورة 
رس���مية، وهناك أمثلة ودالئل واضح���ة على التأثير 
القوي املتبادل بني اإلخوان والسلفيني؛ من حيث تأثر 
كل تي���ار مبنهج وأفكار التيار اآلخر، فقد اس���تفادت 
فصائل س���لفية كثيرة من خبرات اإلخوان وجتاربهم 
الدعوية والتنظيمي���ة والتربوية، وعدد ال بأس به من 
نشطاء الدعوة الس���لفية بدءوا مسيرتهم الدعوية في 

صفوف اإلخوان.

 وم���ن ناحية أخ���رى فإن الوجود الس���لفي بزخمه 
وتأثيره وخطاب���ه وثقله العلمي مي���ارس دوًرا رقابّيًا 
بال���غ األهمية في »كبح« منحن���ى التميع الفقهي لدى 
اإلخوان-نسبّيًا-، وخاصة مع انتشار هذا اخلطاب من 
خالل وسائل اإلعالم في الس���نوات األخيرة؛ إذ كان 
اإلخ���وان يراهنون دوًما على صعوبة تقبُّل الناس لهذا 

اخلطاب، وهو ما ثبت عكسه متاًما.

ومن أمثلة التب���ادل اإليجابي الواضحة، تأثر حركة 
حماس الفلسطينية بعالقاتها القوية مع التيار السلفي 
ف���ي اخلليج العربي، فقد مارس هذا التيار دوًرا فعاالً 
في ترشيد مس���يرة احلركة من خالل النصح املتبادل 

والشورى الراشدة.

3- قدمت تيارات الصح���وة في بعض دول اخلليج 
وبعض التيارات الس���لفية في مصر منوذًجا راقًيا في 
التعام���ل مع اجلماعات املخالف���ة لها -وفي مقدمتها 
اإلخ���وان املس���لمون- بعيًدا ع���ن التعصب، وجنحت 
في حتقيق مس���تويات مقبولة -وليست منشودة- من 
تخفيف حدة التأزم البيني، وهذا النموذج غير مسبوق 
لدى كافة تيارات العمل اإلس���المي، وهو منوذج قابل 
لالقتداء ب���ه، ويحتاج إلى تفعي���ل جتاربه على كافة 

املستويات.

4- التق���ارب مع التيارات األبع���د أكثر احتماالً من 
التقارب مع التيارات األدنى؛ إذ جند في حاالت متعددة 
أن عالقة إحدى جماعات اإلخوان بالتيارات السلفية 
األبعد عن نطاق عملها اجلغراف���ي أكثر إيجابية من 
التيارات التي تشاركها ميادين العمل، ينطبق ذلك على 
عالقة حماس بالتيار السلفي اخلليجي، مقارنة بعالقتها 
مع الس���لفيني في فلسطني، أو في غزة حتديًدا، نفس 
األمر ينطبق على موقف غالبية الس���لفيني في مصر 
من حركة حم���اس، وتأييدهم لها، خاصة في احلرب 

األخيرة، مقارنة مبوقفهم من إخوان مصر.. وهكذا.

5- يوجد بني السلفيني من يقترب بفكره وأطروحاته 
التغييرية من اإلخوان املسلمني دون اإلشكاالت العلمية، 
كما يوجد في املقابل بني صفوف اإلخوان من يقترب 
بخطابه وخياراته الشرعية من السلفيني، وتلك النقطة 

تصلح أن تكون ملتًقى للنصح وتبادل التأثير.

6- على الصعيد اإلعالمي ف���إن املنابر التي تتبنى 
اخلطاب الس���لفي في مجملها أكثر انتش���اًرا وأسرع 
وصوالً إلى اجلماهير، خاص���ة فيما يتعلق باخلطاب 

الديني، وذلك مقارنة مبنابر اإلخوان املسلمني.

 وه���ذا النجاح في التأثير ف���ي الرأي العام أحدث 
تغيرات -جذرية أحياًنا- لدى القاعدة العامة لإلخوان، 
ه���ذه الطفرة في الوضعية الس���لفية أجبرت قيادات 
ومنظ���ري اإلخوان عل���ى إعادة النظ���ر في تقوميهم 
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إلمكانات التيارات الس���لفية، وقدراته���ا على التأثير 
في املجتمعات اإلسالمية، وال شك أن شعور اإلخوان 
بأنه���م أمام طرف ال يُس���تهان بقوت���ه، وال بإمكاناته 
سيجعل من غير املمكن التعامل مع هذا الطرف بنفس 
األفكار القدمية التي حتتقر الوجود السلفي وتنتقص 

من قدره. 

ومبعنى آخر فإن تزايد قوة السلفيني وتنامي تأثيرهم 
التقارب  اجت���اه  في  يصب 
وليس التباع���د، وإن كانت 
بعض الكتابات املنتمية إلى 
اإلخوان تبرز هذه الظاهرة 

على أنها نذير خطر.

فإن  املثال  س���بيل  وعلى 
السلفي  اخلطاب  انتش���ار 
يثير  الفضائيات  خالل  من 
القلق لدى اإلخوان كما سبق 

ذك���ره، إلى درجة أن بعضهم 
يزعم أن انتشار اخلطاب السلفي يهدد مشروع الدولة 

اإلسالمية، يقول أحد اإلعالميني اإلخوان: 

»إن الس���لفيني يركزون على أمور اآلخرة وينشغلون 
عن إص���الح الدنيا، لكن مهم���ة اإلخوان هي إصالح 
الدنيا والعمل لآلخرة، فل���و تأثر بعض اإلخوان بهذا 
املنهج فس���يحدث خلل.. لو ب���دأت األمور متضي في 
هذا االجتاه فقط، ومت سحب رصيد الناس التي تدعو 
إلى إصالح الدنيا هنا يكون موطن اخلطر، ليس على 

اإلخوان، ولكن على الدولة اإلسالمية نفسها«.)1)

7- أف���ادت جت���ارب عديدة أن التواص���ل الفردي 
مع رم���وز وقيادات اإلخوان يعط���ي نتائج أفضل من 
التواصل اجلماعي العام، ورمبا يأتي ذلك نتيجة تأثر 
اإلخ���وان بالقاعدة املعمول بها في ثقافتهم التنظيمية 

»يسع الفرد ما ال يسع اجلماعة«. 

صالح الدين حسن: »الفضائيات السلفية واإلخوان.. تغلغل يثير قلًقا«،   (1(
مرجع سابق.

8- على اجلانب الس���لفي فإنه نتيجة تصنيف منهج 
اإلخوان عند كثير من التيارات السلفية بوصفه منهًجا 
مخالًفا ألحكام الش���رع ومتجاوًزا لثوابت دينية، فقد 
أصبحت مج���رد فكرة التقارب م���ع اإلخوان »تهمة« 
يجب املس���ارعة بنفيها، ويوجد على الساحة السلفية 
تيارات تنظر إلى اإلخوان نظرة معتدلة منصفة؛ تثبت 
إيجابياتهم وسلبياتهم على السواء، ولكنها في النهاية 
ال تعبِّر عن مجمل التيار السلفي الذي 
ال يزال في معظمه يفتقر إلى دوافع 
قوي���ة لتحقيق التق���ارب مع جماعة 

اإلخوان املسلمني.

أهمي���ة تعمي���ق ثقاف���ة التقارب، 
املفاهيم  والتي ميكن تضمينها بعض 
الواقعية، وذلك ف���ي محاولة لتجاوز 
عقبة ع���دم توفر الدواف���ع لتحقيق 
التقارب عل���ى اجلانبني، وم��ن أمثلة 

ذلك:

1- معلومات إحصائية عن القوة املجتمعة لإلخوان 
والس���لفيني في املجتمعات اإلس���المية، وعن جهود 

خصومهم في تعميق الهوة بينهم.

2- توف���ر التكامل بني التيارين، وحاجتهما س���وًيا 
لتفعيل هذا التكام���ل على أرض الواقع، والذي يتمثل 

في جوانب كثيرة منها: 

- قدرة الس���لفيني البالغة على الوصول إلى الرأي 
الع���ام من خالل خطابهم ورموزه���م الدينية، مقارنة 
بقدرة اإلخوان على الوصول املباشر إلى آحاد الناس 

وجتمعاتهم ميدانّيًا.

- غلبة اجلانب العلمي على السلفيني مقارنة بغلبة 
اجلانب احلركي على اإلخوان. 

عل���ى اجلان���ب الس���لفي فإنه نتيج���ة تصنيف 
منه���ج اإلخ���وان عن���د كث���ر م���ن التي���ارات 
الس���لفية بوصف���ه منهًج���ا خمالًف���ا ألح���كام 
الش���رع ومتجاوًزا لثوابت دينية، فقد أصبحت 
جم���رد فك���رة التق���ارب م���ع اإلخ���وان »تهمة« 
جيب املس���ارعة بنفيها، وتقريًبا ال يوجد على 
الساحة السلفية إال تيار واحد هو الذي ينظر 
إىل اإلخ���وان نظ���رة معتدل���ة منصف���ة تثبت 

إجيابياتهم وسلبياتهم على السواء.
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معلومات إضافية

دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

دعوة إصالحية دينية س���لفية تدعو إلى العودة إلى الكتاب والس���نة، وتسير على خطى أهل السنة واجلماعة، 
نهض بها الش���يخ محمد بن عبد الوهاب بادًئا من إقليم جند في القرن الثاني عش���ر الهجري، الثامن عش���ر 

امليالدي، فارتبطت باسمه، وصار البعض يطلق عليها »الوهابية«.

يَُعّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهّم من انتقل بالتجديد اإلسالمي، في العصر احلديث، من إطار التجديد 
الفردي واملشروع الفكري إلى إطار »الدعوة« التي اتخذت لها دولة حتميها وتقاتل في سبيل نشرها، األمر الذي 

جعل لدعوته التأثير واالستمرارية، وهو ما لم حتَظ بهما دعوات جتديدية أخرى.

ولقد كان جتديد الش���يخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختياًرا في إطار املذهب احلنبلي، واس���تدعاء لنصوص 
ومقوالت أعالمه -وخاصة مؤس���س املذه���ب اإلمام أحمد بن حنبل )164 – 241ه� =780 - 855م)، وش���يخ 
اإلس���الم ابن تيمية )661 – 728ه���� = 1263 -1328م). وكان اجتهاد اختيارات في إطار املذهب، اس���تدعى 
ي عقيدة التوحيد مما ران عليها وش���ابها من مظاهر الش���رك والبدع واخلرافات،  النصوص واملقوالت التي تنقِّ

على النحو الذي ناسب بيئة جند ومشكالتها في ذلك التاريخ.

وليس حملمد بن عبد الوهاب دعوة خاصة، بل هي دعوة اإلسالم احلق، ومنهجه هو منهج اإلسالم. يقول: »إني 
-ولله احلمد- متَّبع ولس���ت مببتدع، عقيدتي وديني الذي أدين به هو مذهب أهل الس���نة واجلماعة الذي عليه 

أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة«

مؤلفاته:

ترك الش���يخ محمد بن عبد الوهاب العديد من الكتب والرس���ائل التي عالج فيها املشكالت التي اهتمت بها 
دعوته التجديدية اإلصالحية، منها:

 )كتاب التوحيد) و)كش���ف الش���بهات) و)تفسير س���ورة الفاحتة) و)أصول اإلميان) و)تفسير شهادة أن ال إله 
إال الله) و)معرفة العبد ربه ودينه ونبيه) و)املس���ائل التي خالف فيها رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم أهل 
اجلاهلية) - وفيها أكثر من مائة مسألة- و)فضل اإلسالم) و)نصيحة املسلمني) و)معنى الكلمة الطيبة) و)األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر) و)مجموعة خطب) و)مفيد املستفيد) و)رسالة في أن التقليد جائز ال واجب) و)كتاب 

الكبائر).

مصطلح الوهابية:

 إطالق اس���م )الوهابية) على الدعوة اإلصالحية للش���يخ محمد بن عبد الوهاب بدأ أوالً من اخلصوم، وكانوا 
يطلقونه على سبيل التنفير واللمز والتعيير، ويزعمون أنه مذهب مبتدع في اإلسالم أو مذهب خامس.

ولم يكن اس���تعمال )الوهابية) مرضّيًا وال شائًعا عند أصحاب هذه احلركة وأتباعهم، وال عند سائر السلفيني 
أهل السنة واجلماعة، وكان كثير من املنصفني من غيرهم واحملايدين يتفادون إطالق هذه التسمية عليهم؛ ألنهم 
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يعلمون أن وصفهم بالوهابية كان في ابتدائه وصًفا عدوانّيًا إمنا يُقصد به التشويه والتنفير وحجب احلقيقة عن 
اآلخرين، واحليلولة بني هذه الدعوة املباركة وبني بقية املس���لمني من العوام واجلهلة، وأتباع الفرق والطرق، بل 

وتضليل العلماء واملفكرين الذين لم يعرفوا حقيقة هذه الدعوة وواقعها.

ولقد صار لقب )الوهابية) وتس���مية احلركة اإلصالحية الس���لفية احلديثة به هو الس���ائد لدى اآلخرين من 
اخلص���وم، وبعض األتباع واملؤيدين احملايدين )تنزالً). وهو الوص���ف الرائج عند الكثيرين من الُكتَّاب واملفكرين 

واملؤرخني والساسة، واملؤسسات العلمية، ووسائل اإلعالم إلى يومنا هذا.

املصادر:

- د.محمد أمني فرش���وخ، موس���وعة »عباقرة اإلس���الم في العلم والفكر واألدب والقيادة«، دار الفكر العربي 
للطباعة والنشر، اجلزء األول، 1996م.

- د. محم���د عمارة، موس���وعة أعالم الفكر اإلس���المي، وزارة األوقاف املصرية - املجلس األعلى للش���ئون 
اإلسالمية، القاهرة، 1428ه� - 2007م.

- د. ناصر عبد الكرمي العقل، إسالمية ال وهابية، وهو ملخص عن كتاب بعنوان )دعوة اإلمام محمد بن عبد 
الوهاب - حقيقتها ورد الش���بهات حولها) مقدم إلى املجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

- موس���وعة الفرق واملذاهب في العالم اإلسالمي، املجلس األعلى للش���ئون اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف 
املصرية، 2007م.

* * *

تأسيس مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر:

ًسا في  نشأت جماعة اإلخوان املسلمني في مصر عام 1928م، على يد الشيخ »حسن البنا« الذي كان يعمل مدرِّ
مدينة اإلسماعيلية بعد تخرجه في »دار العلوم«، وبقي في هذه الوظيفة إلى أن استقال منها عام 1946م ليتفرغ 

للعمل في جماعة اإلخوان املسلمني.

وكان البنا قد انخرط في العمل الوطني في وقت مبكر من خالل التظاهر واالحتجاج، وشارك في إنشاء عدد 
من اجلمعيات التي تدعو إلى الفضيلة واألخالق، وحتارب املنكرات إلى أن أس���س جمعية الشبان املسلمني عام 
1927م، وخلص منها إلى تأس���يس جماعة اإلخوان املسلمني في مدينة اإلسماعيلية في مارس 1928م، وأتبعها 

الحًقا بقسم »األخوات املسلمات« )26 أبريل 1933م).

- يعتبر مؤرخو احلركة ومنظروها، وبعض املراقبني، أن دعوة اإلخوان كانت رد فعل عملي لس���قوط اخلالفة 
اإلسالمية العثمانية رسمّيًا على يد كمال أتاتورك في تركيا عام 1924م، وكذلك كانت رد فعل على حالة التفسخ 

والتغريب التي انتشرت في املجتمع املصري في ظل وجود االستعمار البريطاني في ذلك الوقت.

ا من امتدادات الفكر اإلصالحي والدعوي الذي اكتس���به  - كان منهج عمل اإلخوان دعوّيًا إصالحّيًا مس���تمّدً
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الش���يخ البنا من مالزمته للشيخ محمد رشيد رضا -الذي عاصره البنا لفترة قصيرة، وكان له معه مراسالت- 
والشيخ محب الدين اخلطيب، ومن تأثير الصوفية التي الزمها في نشأته، وكذلك التعليم املدني والشرعي الذي 

تلقاه في املدارس وفي دار العلوم، إضافة إلى خبرته وآرائه.

- ظلت دعوة اإلخوان املسلمني بعيدة عن السياسة حتى عام 1937م؛ إذ بدأت العمل لصالح القضية الفلسطينية 
بالتنس���يق مع الشيخ أمني احلسيني رئيس املجلس اإلس���المي الفلسطيني، ثم خاضت اجلماعة غمار السياسة 

احمللية في مصر.

- تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام 1941م من مائة عضو اختارهم الشيخ حسن البنا بنفسه.

- بدأت اجلماعة في أوائل األربعينيات من القرن املاضي باالنتش���ار خارج مصر، وكان دعاتها يس���افرون إلى 
األقطار العربية، يلتقون العلماء والوجهاء، ويلقون احملاضرات، ويؤسسون لتشكيالت اإلخوان في تلك األقطار.

- شارك اإلخوان في حرب فلسطني 1948م؛ حيث دخلوا بقوات خاصة بهم، وقد سجل ذلك بالتفصيل كامل 
الشريف -من قادة اإلخوان املتطوعني ووزير أردني سابق- في كتابه: »اإلخوان املسلمون في حرب فلسطني«.

- في مس���اء األربعاء 8 ديس���مبر 1948م أعلن رئيس الوزراء املصري محمود فهمي النقراش���ي حل جماعة 
اإلخوان املسلمني، ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها.

- في 28 ديسمبر 1948م اغتيل النقراشي، واتُّهم اإلخوان بقتله، وهتف أنصار النقراشي في جنازته بأن رأس 
النقراشي برأس البنا، وفي 12 فبراير 1949م أُطلق النار على حسن البنا أمام جمعية الشبان املسلمني.

اس���تمرت اجلماعة بغير اختيار ملرش���د جديد حتى عام 1951؛ حيث مت اختيار املستش���ار حسن الهضيبي، 
واس���تمرت هذه املرحلة حتى عام 1954؛ حيث الصدام التاريخي الشهير بني النظام الناصري اجلديد واإلخوان 
الذي أدى إلى اضطهاد اجلماعة، ومالحقة أعضائها ومؤيديها، وإعدام قادتها، واستمرت فترة الصدام مع النظام 

ي حتى وفاة الرئيس األسبق جمال عبد الناصر عام 1970م. الناصري، وبقيت اجلماعة تعمل بشكل سرِّ

بدأ اإلخوان عهًدا جديًدا مع الرئيس أنور السادات؛ حيث بدأ باإلفراج عن اإلخوان منذ عام 1971م حتى أفرج 
عن اجلميع في عام 1975م.

املصادر:

- املوس���وعة امليس���رة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، من إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
)نسخة إلكترونية).

- اإلخوان املسلمون.. إلى أين؟ اجلزيرة نت، 2004/10/3م على الرابط: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/305785D9-7ED2-412B-B30E-F95F703EEB06.htm

- إبراهي���م غرايبة، جماعة اإلخوان املس���لمني في األردن 1946- 1996م، مركز األردن اجلديد للدراس���ات، 
1997م.






