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 בואמ
 

ת כיום לתנועה החברתית תנועת "האחים המוסלמים", על שלוחותיה ברחבי העולם, נחשב

"האחים" גרפו אחריהם מיליוני  22.1-במאה ה במזרח התיכון שורדת" ביותר"ה-הגדולה ו

לשלטון  העפילו, ואף 22-של המאה ה 02-תומכים במדינות ערב החל מהקמתם במצרים בשנות ה

. התנועה משכילה להפיץ את 21-חמא"ס, במאה ה -במצרים ובעזה באמצעות שלוחת התנועה

והתנהגותה  , להתאים את המסר שלה(דעוהמשנתה לציבור רחב ומגוון באמצעות פעילות רווחה )

בזאת  2לנסיבות הקיימות במדינה ולצבור כוח במסגרות הלגיטימיות של המדינה בה הינה פועלת.

 . והסכנה שמציבה למדינהטמון סוד הישרדותה 

האם" של "האחים" במצרים במבט השוואתי טורית מדוקדקת של התפתחות "תנועת בחינה היס

ת "דור המייסדים" של התנועה, מגלה דפוסי מול תנועות "האחים" במדינות ערב נוספות בתקופ

פי הגדרתו של בועז גנור, ארגון טרור היברידי זה -התפתחות ופעולה של ארגון טרור היברידי. על

בחינה זו  3.פועל באמצעות שלוש זרועות: חברתית, פוליטית וצבאית לצורך השגת מטרותיו

מאפשרת להבין את הגורמים להיווצרות הזרוע החברתית תחילה ואת הנסיבות המביאות 

 בהמשך.  הצבאיתלהיווצרות הזרוע הפוליטית והזרוע 

לפיכך, מחקר זה בוחן את השאלה מהם הגורמים להיווצרות הזרועות החברתית והפוליטית של 

במדינות ערב ומערב אירופה בתקופה שבין תנועת "האחים המוסלמים" ויחסי הגומלין ביניהן 

 ?22-' של המאה ה02-' וה02-שנות ה

למקבלי ההחלטות את הכלים להבנה וזיהוי של הסיבות להיווצרות  מבקש להקנות המחקר

התנועה החברתית כבר בשלביה הראשונים. וכמו כן, יאפשר לצפות את מועדי ואופני התפתחות 

דפוס התפתחותי זה של ארגון טרור היברידי חשוב ות עם הכרזרועותיה הנוספות של התנועה. 

, וזאת על רקע כר הפעילות החברתית הנוח שמצאו פליטי 21-במיוחד בימים אלה של המאה ה

"האחים המוסלמים" )שגורשו ממדינות ערב( דווקא במערב אירופה הליברלית. וכן, על רקע 

 רבי" והיווצרות ריק משילותי.האיום שמציגה התנועה בעקבות נפילת משטרי "האביב הע

                                                           
1
האחים " מתוך מ. חטינה וא. קופפרשמידט )עורכים(, ,לתנועהקופפרשמידט, "מבוא: מאגודה  מ, חטינה וא. מ. 

 .11עמ'  (,2212ה )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנ
2
 .11שם., עמ'  

3
 B. Ganor, "The Hybrid Terrorist Organization and Incitement", In A. Baker (ed.), The Changing Forms 

of Incitement to Terror and Violence: The Need for a New International Response, (Jerusalem: 
Jerusalem Center for Public Affairs and the Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), p. 14. 
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של תחום המחקר של ארגוני טרור היברידיים שהחל תופס חזית ההמשגה זה עומד ב מחקר

תאוצה בשנים האחרונות. מגמת מחקר זו מקנה הבנה על אופן התפתחותם ופועלם של ארגונים 

רור בשאיפה שתובנותיו יקדמו את יכולות המדינה המערבית להילחם בתופעת הט ,מסוג זה

 התמודדנו בעבר. עמםההיברידי הפועל כיום במספר זירות, בשונה מארגוני הטרור הקלאסיים 

 ודלים תיאורטייםמ
 

 השיח המחקרי בדבר מלחמות העתיד ואופן התנהלותן סובב סביב המונח "מלחמה היברידית"

(Hybrid Warfare). .אם לדידו של פרנק הופמן למשל,  מונח חדש זה זכה למספר המשגות שונות

-בלתי )טרוריסט, אויב קונבנציונאלי, אויב יכולותיול בהתאםעד כה היינו עדים לתפישת אויב 

, יש לצפות כי האויב העתידי ישלב את השימוש בכלל סוגי הטקטיקות והכלים, קונבנציונאלי(

צירת איום היברידי משולב זמנית לי-קונבנציונאליים, ולעיתים אף בו-הקונבנציונאליים והבלתי

 4.בשלל ממדי הסכסוך השונים במלחמה ההיברידית

שיעשה שימוש בין היתר,  מדינתי-טען הופמן, כי האויב עלול להיות בגדר ארגון לא בנוסף,

. לפיו, "ארגון טרור "היברידיטרור ארגון את המונח "בועז גנור טבע בהקשר זה,  5.בפעולות טרור

הרגל האחת, היא זו  6.העמוד על שתיים, או במרבית המקרים, שלוש רגליים"היברידי הוא כזה 

הרגל השנייה, היא זו העוסקת  7.של ארגון הטרור הקלאסי העוסקת בביצוע פעולות טרור

עבור ונועדה ליצור לגיטימציה  לעיתים אף באופן חופשי בבחירות דמוקרטיות, ,בפוליטיקה

גל השלישית, היא זו העוסקת באספקת שירותי רווחה מטרות הארגון בזירה התקשורתית. הר

 8.לגיטימיים המצויים לרוב בסמכות המדינה

                                                           
4
 F.G. Hoffman, Conflict in the 21

st
 Century, (Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, 2007), pp.7-

10.  
5
 Idib., p.14. 

6
 B. Ganor, "The Hybrid Terrorist Organization and Incitement", In A. Baker (ed.), The Changing Forms 

of Incitement to Terror and Violence: The Need for a New International Response, (Jerusalem: 
Jerusalem Center for Public Affairs and the Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012), p. 14. 

7
"טרור הוא סוג של מאבק אלים אשר במסגרתו נעשה שימוש לפי ההגדרה:  "טרור"לצורך מחקר זה אתייחס למונח  

מבוך הלוחמה בטרור: כלים בקבלת ב. גנור,  מתוך -ת"מנת להשיג מטרות פוליטיו-מכוון באלימות כלפי אזרחים על
 .03' (, עמ2220צליה: המרכז הבינתחומי, )הר החלטות

8
 Hoffman, Conflict in the 21

st
 Century, pp. 13-19. 
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בתהליך ואופן התהוותן של ארגוני טרור בספרות המחקר קיימות מספר גישות העוסקות 

 The Revolutionary)מודל החלוץ המהפכני הראשונה,  9.בועז גנור כפי שהוגדרו ע"י היברידיים

Vanguard Model), ( ג'האדעוסקת בארגוני טרור שהחלו את דרכם בפעילות צבאית וטרור )

חברתית הפועלת עם צמיחת זרוע  ארגון היברידי להשגת מטרותיהם ולאחר מכן, התפתחו לכדי

צבירת תמיכה ציבורית ויכולת מוביליזציה חברתית המאפשרת להם ( לוהדעבתחומי הרווחה )

 מעין זהדוגמא לארגון  (בנספחים )ראה שרטוט א' 10הפוליטית לפעול בזירה נוספת, היא הזירה

גון חזבאללה שהחל את דרכו כארגון טרור שחרת על דגלו את ההתנגדות לישראל בלבנון הינה אר

 11.' ובזכות פעילות חברתית ענפה זכה למעמד פוליטי מוביל לאחרונה בלבנון12-בשנות ה

עוסקת בארגוני טרור  (,The Hybrid Model)מודל ארגון טרור רפורמיסטי הגישה השנייה, 

שהחלו את דרכם כארגונים חברתיים הפועלים בתחומי הרווחה הלגיטימיים. פעילות זו מזכה את 

הארגונים בתמיכה ציבורית רחבה המאפשרת להם להתמודד בזירה הפוליטית ולחולל את 

)ראה  מצעים טרוריסטייםהרפורמה הרצויה בעיניהם או לחילופין לנסות ולחולל רפורמה זו בא

ההחלטה אם לעשות שימוש בזרוע הפוליטית הלגיטימית או זו  12.(שרטוט ב' בנספחים

 13.הטרוריסטית תלויה ביחסה של המדינה והחברה המקומית לארגון הטרור

כי אומנם פותחו מודלים שונים לבחינת ארגוני טרור היברידיים, אולם בהקשר זה  לפיכך, נראה

חסרה התייחסות מחקרית מעמיקה לתנועת "האחים המוסלמים" על שלוחותיה במדינות השונות 

 כאל ארגון טרור בעל מאפייני התפתחות של ארגון טרור היברידי.

 מתודולוגיה
 

מחקר זה הינו מחקר איכותני המורכב מארבעה פרקים. הפרק הראשון עוסק בגורמים להיווצרות 

מודל "תנועת האם" של תנועת "האחים המוסלמים" במצרים והתאמתו למאפייני המודלים של 

-' של המאה ה02-' עד ה02-ארגון טרור היברידי במהלך "דור המייסדים" של התנועה בין שנות ה

ועה זו מהווה מקור ההשראה לשאר התנועות, מצאתי לנכון גם לעסוק בהרחבה . מאחר ותנ22

                                                           
9
 B. Ganor, "The Hybrid Terrorist Organization and Incitement…", pp. 14-15.  

10
 E. Azani, "The Hybrid Terrorist Organization: Hezbollah as a Case Study," Studies in Conflict & 

Terrorism, Vol. 36, No. 11 (October 2013), pp. 901-902, 911. 
11

 Ibid. 
12
 מתוך שיעורי הכיתה בסמינריון: ארגוני טרור היברידיים בהנחיית ד"ר איתן עזאני. 

13
 E. Azani, "The Hybrid Terrorist Organization…", p. 901. 
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בפרק זה גם בנושאים כגון האידיאולוגיה והעקרונות המנחים שבבסיס התנועה. שלושת הפרקים 

הבאים עוסקים במקרי הבוחן של סוריה, ירדן ומדינות מערב אירופה בהתאמה ובוחנים גם הם 

ות ומידת התאמתם למאפייני המודלים המוצעים של ארגון טרור את הגורמים להיווצרות התנוע

היברידי באופן אינטגרטיבי. כל מקרה יבחן בנפרד תוך התחשבות בנסיבות המיוחדות המאפיינות 

 הנבחנות.כל מדינה, הרכבי האוכלוסיות שבה וסוג המשטר השולט במדינה בשנים 

יש לציין כי מחקר זה מתייחס לשינוי מגמה באסטרטגית התנועה כאל הקמת זרוע ארגונית 

פי בועז גנור, אולם אינו עוסק -העוסקת בפיתוח מגמה זו בהתאם להגדרת ארגון טרור היברידי על

 מהתפתחות האסטרטגיות של התנועה. החלים בו כתוצאה במבנה הארגוני של התנועה והשינויים 

פי מועד הקמתם של ארגוני רווחה והפעילות -קמתה של זרוע חברתית יקבע עלכך, מועד ה

הקהילתית של התנועה, ואילו מועד הקמת הזרוע הפוליטית יבחן בהתאם להתפתחות אסטרטגיה 

פוליטית המתבטאת בהקמת מפלגה רשמית או הצגת מועמדים לבחירות רשמיות למוסדות 

ת הזרוע הצבאית הינו המורכב ביותר לזיהוי. לצורך השלטון במדינה מטעמה. לבסוף, מועד הקמ

כך נראה בעדויות על הקמת זרועות צבאיות חשאיות או תחילת התפרעויות מאורגנות מטעם 

התנועה ככאלו המצביעות על מגמה אסטרטגית צבאית. בהקשר זה, ראוי לציין כי המחקר אינו 

אלתכפיר ים" המרכזית כגון תנועת "מתייחס לתנועות קיצוניות שפרשו מתנועת "האחים המוסלמ

 ככאלה המצביעות על שינוי מגמה כזו או אחרת. 14"ואלהג'רה

וכה כמו כן, יש לציין כי המחקר מתמקד בזרועות החברתית והפוליטית. לפיכך הזרוע הצבאית ז

, אולם הכרחית לצורך יישום מודל ארגון טרור היברידי עבור המקרים להתייחסות מועטה יותר

 ם במחקר זה.הנבחני

לבסוף, תבוצע השוואה בין המודלים השונים במטרה לבחון האם ניתן לזהות דפוסים במגמות 

בהתפתחות האסטרטגיות של תנועות "האחים המוסלמים". הדפוסים יבחנו בסוגיות כמועדי 

הקמת הזרועות, הנסיבות שקדמו להקמת הזרועות כגון חילופי שלטון במדינה ובהנהגת התנועה, 

 כלכליים, פרקי הזמן שארכו בין פיתוח זרוע אחת למשנה וכו'.-ות מערבית, תנאים סוציונוכח

                                                           
14
 1610" הוקמה בקרב פורשי תנועת "האחים המוסלמים" עת ששהו בכלא המצרי בשנת אלתכפיר ואלהג'רהתנועת " 

 קנאי האסלאםמתוך עמנואל, סיון,  -'02-בהנהגת שיח' עלי עבדו אסמאעיל וביצעו פעולות טרור רבות במהלך שנות ה
 .21(, עמ' 1611 ספרית אופקים, אביב: עם עובד,-)תל
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בהסתמך על השוואה זו יבדקו מהם התנאים להיווצרות הזרוע החברתית המסמנת את תחילת 

פעילות התנועה. וכן, במסגרת המחקר יוצעו מספר כלים לזיהוי הנסיבות המקדימות להקמת 

" כתנועת טרור היברידית ולהיווצרות זרועותיה הנוספות כגון הזרוע תנועת "האחים המוסלמים

הפוליטית והזרוע הצבאית. זאת בשאיפה שתובנות אלו יקדמו את יכולות המדינה המערבית 

 להילחם בתופעת הטרור ההיברידי.

 תנועת "האחים המוסלמים" במצרים -"מודל האם" פרק א': 

 

 הרקע להקמת התנועה במצרים
 

להתפשטות משנתם ורעיונותיהם של "האחים"  פורייההיו אלה נסיבות היסטוריות שיצרו קרקע 

של המאה  '22-בשנות הראשית, במצרים, שהייתה כאמור, המדינה שבה החלה התנועה להתפתח. 

ידי הבריטים בהתאם לרוח התקופה הקולוניאלית וחותמם ניכר בה -מצרים נשלטה על 22-ה

אחמד עבד אלרחמן  בריטי. חסן-בתעלת סואץ שהיוותה אינטרס צרפתיבשל העיסוק  במיוחד

כמורה לעיר  במסגרת עבודתואלבנא, מייסד תנועת "האחים המוסלמים", נשלח  מחמד

סי הניצול . באגרותיו הוא מתאר את יח1620אסמאעיליה המצויה על גדת תעלת סואץ בשנת 

אף את קיומם של שלטי דרך ומיים ווההשפלה של עובדי התעלה המערביים כלפי המצרים המק

הבנה כי  לכדיהובילו אותו  אלהבשפות זרות שאינם כוללים את השפה הערבית המקומית. 

 15.המצרים הפכו לזרים בארצם

שהייתה בבחינת הח'ליפות  1624גם נפילתה של האימפריה העות'מאנית בשנת קדמה לכך שנית, 

ם של מוסלמים ברחבי העולם בישרה את הפיכתו האחרונה. ביטול הח'ליפות, שהייתה בבת עיניה

של האסלאם לכוח שולי. נוסף על כך, מיעוטים מוסלמים החלו נרדפים באותה התקופה במדינות 

  16.כגון הפיליפינים, סין ואתיופיה

וערכיה שהחלו להתפשט באותה התקופה הביאו עמם גם רוחות של לאומיות החילוניות שלישית, 

מגמה זו של חילוניות באה לידי ביטוי גם את כוחה של הדת. להחליש גם הן  שהוסיפוערבית 

האסלאם מתוכניות , עיתונות ותקשורת מתירנית ודחיקת רגלי נעדרת צניעותבאופנת נשים 

                                                           
15
מתוך א. שביט  ",בנא-פגשו? עיון בכתביו של חסן אלאסלאם, ולעולם לא יי -מערב, האסלאם -מ. צורף, "המערב 

(, 2212אביב: הקיבוץ המאוחד, -, )תלשקיעת המערב, עליית האסלאם? עיונים בהגות על עתיד הציוויליזציות)עורך(, 
 .114-110עמ'  

16
 .12' מ, עקנאי האסלאםע. סיון,  
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בקרב  זו היטיב לתאר כיצד נתפשה תקופההמחנך הלבנוני פתחי יכן   17.הלימוד בבתי הספר

האסלאם כיום בפני האתגר החמור ביותר בי"ד מאות  ההוגים האסלאמיסטים באומרו "עומד

קיומו, חרב דמוקלס מרחפת על ראשו ועלול הוא, חס וחלילה, למצוא את עצמו בערימת 

 18.הגרוטאות של ההיסטוריה"

תרבות המערב הביאה עמה מודרניזציה, שבנוסף לערכיה התרבותיים המתירניים, רביעית, 

בניסיון  הקיימות אבטלההכלכלית והמצוקה חמרה בה, לשל מנהיגי התנועה הביאה, לדידם

הוסיפה על תחושת חוסר האונים הכלכלית  19.לחקות את תרבות הצריכה והמותרות המערבית

באופן משמעותי שפגעה  1626יורק בשנת -והשנאה כלפי הזרים גם התמוטטות הבורסה הניו

בשל הפגיעה הקשה  20החלשות( ובשכבות האוכלוסייה הכפריות אפנדיהבמעמד הביניים העירוני )

 21.בענף הכותנה שהינו אחד מענפי היצוא המרכזיים של מצרים

נסיבות אלה יצרו תחושות ניכור קשות בקרב המצרים הן כלפי המשטר המקומי והן כלפי הזרים 

הפולשים שעסקו בהשפלתם ובתפיסת משרות על חשבונם. חסן אלבנא ייצג למעשה את דמות 

ד הנמוך והמשכיל ובעל הנגישות והמודעות למודרניות המערבית, שעל האפנדי החדש, בן המעמ

אלבנא השכיל לזהות את הריק הרוחני  אף השכלתו הגבוהה לא זכה להתקדם במעלי החברה.

, 22והתרבותי שנוצר עם הנסיבות ההיסטוריות הקיימות והציע למלא את הריק בשיבה לאסלאם

לסיכום, ניתן לראות בכל  23.אלאסלאם הו אלחאל("האסלאם הוא הפתרון" )כאשר לדידו, 

הנסיבות שהוצגו לעיל כגורמים שהובילו את אלבנא להקים את התנועה בכלל ואת הזרוע 

 החברתית שלה בפרט.

 

 

 
 

                                                           
17
 .10-14שם, עמ'  
18
 .10' משם, ע 
19
 .22-24שם, עמ'  
20
 .110' מ, ע"...אסלאם-מערב, האסלאם-צורף, "המערבמ.  
21
-אוניברסיטת תל -אביב: הוצאת פפירוס-)תל עימות מבית: התמודדות מצרים וירדן עם האסלאם הקיצונינ. טל,  

 .03' מע (,1666אביב, 
22
 .110-111מערב...", עמ' -אסלאם, המערב-מ. צורף, "האסלאם 
23
 .24' מ" ע...,קופפרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה מ, חטינה וא. מ. 
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 מטרות התנועה ועיקרי האידיאולוגיה
 

והוגי  של אלבנא םעד כה תוארה תחושת ההשפלה שליוותה את שקיעת האסלאם לדיד

אולם הכיצד ניתן לשנות את המצב ולהשיב את  .האידיאולוגיה של תנועת "האחים המוסלמים"

  הכבוד האבוד של האומה האסלאמית?

 :"לתנועת "האחים המוסלמים מטרותהגדיר אלבנא בכתביו מספר  לשם כך

הכוונה לסיום זו . הייתה ומשלטון לא אסלאמי משעבוד זרהמצרית האדמה  א. שחרור

 24.על הציבור המצרי הנוכחות הבריטית והצרפתית באזור תעלת סואץ והשפעתה

( אמור אלשריעהפי החוק האסלאמי )-קיומו של סדר יום על צדק חברתי. ב. קידום

רי ולהביא לקיומו של צדק רב יותר וכן, כלל להשיב למדינה ולמוסדותיה את אופיין המוס

 25.גם הגשת סיוע למיעוטים אסלאמיים

ידי יצירת לכידות בין מיעוטים אסלאמיים בכל מקום -אסלאמית על-ות פןאחד רתג. יצי

 26.עד לכדי איחודם תחת אומה אסלאמית אחת

אחרון תוקם מדינת הלכה אסלאמית והשבת מוסד הח'ליפות לאחר שהאחרון השלב ב ד.

. ח'ליפות עם נפילת האימפריה העותמאנית 1624שבהם בוטל ולמעשה נפל מגדולתו בשנת 

 27.זו תדאג להפצת מסרי האסלאם גם מחוצה לה

על מנת להשיג מטרות אלה יש לנהל מאבק כנגד ההשפעה המערבית אשר הביאה את מדינות 

(, הריבית, הפריצות חזביההאסלאם למצבן הירוד ובכללן בתופעות מערביות דוגמת המפלגתיות )

ונית, אורך רוח איתנה, יעילות ארגלשם כך, על חברי התנועה להיעזר באמונה   28.והחברות הזרות

  29ולכידות קבוצתית.

 

                                                           
24
, כרך ד', )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדתד. אפרת, ע. קופטי, ומ. חטינה,  

 .42עמ'  עימות מבית...,; טל, 164(, עמ' 2221
25
 .42, עמ' עימות מבית...; טל, 163, עמ' האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדתד. אפרת, ע. קופטי, ומ. חטינה,  
26
 שם. 
27
 שם. 
28
 .06שם, עמ'  
29
 .163, עמ' האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדתד. אפרת, ע. קופטי, ומ. חטינה,  
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ההדרגתיים הבאים להשגת המטרות  שלביםקובע את האמצעים והתקנון "האחים המוסלמים" 

 :שהוזכרו לעיל

הטפה שתעשה באמצעות המדיות  –)ראה הרחבה בסעיף הבא(  (דעוהאלהטפה )א. 

 השונות והדרכת משלחות "האחים" בתוך המדינה ומחוצה לה.

 חינוך אסלאמי של הדור הצעיר וביטול החינוך הזר. -(אלתרביהחינוך )ב. 

הנהגת אורח חיים אסלאמי בכל תחומי החיים ובהם כלכלה,  – (אלתוג'יהאכוונה )ג. 

 משפט, רווחה ועוד.

הקמת מוסדות חינוך, כלכלה וחברה לשם הפצת המסרים של  – (אלעמלהביצוע )ד. 

 התנועה.

הכנת האומה לעמידה בפני הפולשים הכופרים כהכנה להקמת המדינה  -הכנה ג'האדיתה. 

 30.האסלאמית

באשר לסוגיית השימוש באלימות, קבע אלבנא כי הדבר מותנה רק בנסיבות של כורח, אולם לא 

גם ניתן לראות  ,בהקשר זה  31.'02-רוע הצבאית בסוף שנות הביטל אפשרות זו ולראייה הקמת הז

אלה.  מתחת לספר קוראן כעדות לכוונות אלימות מונחות בהצלבהשתי חרבות  ובובסמל התנועה 

 "הכינו"או  "היו מוכנים"שפירושה  ""ואעדוזאת מאחר ובתחתית הסמל מצויה המילה הערבית 

: "הכינו כוח לקראתם ככל 32בספר הקוראן "המלקוח" 1סורה מס' ב 12מס' פסוק המרמזת על 

שתוכלו, וסוסים רתומים לקרב, אשר בהם תזרעו מורא בלב אויב אלוהים ואויבכם... כל אשר 

 33.תוציאו למען אלוהים, תושב לכם תמורתו במלואה, ולא תקופחו"

ם הוא "האסלא הסיסמאותכגון האסלאמי של התנועה  אופייןסיסמאות נוספות להדגשת ישנן 

"אללה הוא מטרתנו, השליח  שהוזכר קודם לכן והסיסמא (אלאסלאם הו אלחאל) הפתרון"
                                                           

30
 .42, עמ' עימות מבית...טל,  
31
 .163, עמ' האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדתומ. חטינה, ד. אפרת, ע. קופטי,  
32
 -אתר האינציקלופדיה של תנועת "האחים המוסלמים" בשפה הערבית 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D
8%A7%8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D

D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D
9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9

%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86  :גישה[
 [.2214, 20יולי 

33
 .146(, עמ' 2223אביב, -ביב: אוניברסיטת תלא-, )תלהקוראןא. רובין,  

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_.._%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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)מוחמד( הוא מנהיגנו, הקוראן הוא חוקתנו, הג'אהד הוא דרכנו, המוות בדרכו של אללה הוא 

  .34האמון הנעלה שלנו, אללה גדול, אללה גדול"

כטרנד ברחבי  להתפשטבמשנתו הינה היחס ללאומיות שהחל  סוגיה נוספת אליה התייחס אלבנא

בנא פסל את הפרשנות המערבית למונח לאומיות אל'. 32-בשנות ה ' ובשיאו42-שנות הב המזה"ת

מתייחס לאהבת ה( אלוטניההמתייחס למדינת לאום טריטוריאלית, אולם קיבל את הפטריוטיזם )

  35.ות ושחרורן מעול הזריםהחברות המוסלמי כלהמולדת האסלאמית וכולל את 

סוגיה מרכזית נוספת באידיאולוגיה של התנועה שהיוותה נושא למחלוקת קשה לאורך כל שנותיה 

גרס כי ריבוי מפלגות  (, בנאPartyism) חזביהאלבהתאם לעקרון הינה סוגית האסלאם הפוליטי. 

שיקול זה  36.תורם ליצירת חוסר אחדות בקרב העם ובשל כך אינו תואם את רוח האסלאם וערכיו

מנע מאלבנא לערב את התנועה בפוליטיקה במצרים לאורך שנים רבות. ואכן, ככל שהתנועה צברה 

 הביא ןלעשות כ. סירובו העיקש של אלבנא כוח התעקשו צעירי התנועה לשלבה בפוליטיקה

שינוי ניתן לראות ב 1600-1606.37ע סוגיה זו בין השנים פרישות רבות מקרב התנועה על רקל

הפוליטיקה כעדות לפרגמטיות של התנועה והגמישות שהפגינה לשם  בסוגייתשל אלבנא  הגישה

אינה תמיד מתיישבת עם ערכי האסלאם הפוליטית הדמוקרטית השגת מטרותיה, הגם שהדרך 

סוגיה זו באה לידי פתרון במשנתו הרדיקלית של סייד קטב קדם. חשוב לציין אותם מבקשת ל

 בהמשך. ארחיב' אודותיה 12-בשנות ה

 

 וכיצד שימשה כלי מרכזי בידי הזרוע החברתית של התנועה?ה"דעוה" מהי 
 

בהקשרנו,  38.הזמנהלאלוהים או  קריאה" הינו בשורש ד.ע.ו שמשמעותו דעוהמקורה של המילה "

   40.חינוך ושכנוע בדרכי נועם" או "הטפה, 39ניתן לראות בה כעבודה מסיונרית

                                                           
34
 .24מ, חטינה וא. מ., קופפרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...", עמ'  
35
 .42, עמ' עימות מבית...טל,  

36
 R. P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, (New York: Oxford University Press, 1993), p. 261. 

37
 Ibid., p.18. 

38
)ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  מלון ערבי עברי ללשון העברית החדשה,ד. איילון ופ. שנער,  

 .121, עמ' 2222האוניברסיטה העברית, 
39

 H. Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), pp.282-283. 
40
 .00"מבוא: מאגודה לתנועה...", עמ'  מ, חטינה וא. מ., קופפרשמידט, 
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שהנחתה את הזרוע החברתית היוותה המשענת העיקרית של פעילות  דעוההאסטרטגיה של ה

ארוך אשר עשויה להניב פירות רק בשלב מאוחר  טווחוהינה אסטרטגיה ל "האחים המוסלמים"

כגון מוסדות חינוך  וגופים הפעילו "האחים המוסלמים" מגוון מוסדותבמסגרתה  41.מראשיתה

ילדים, מחנות קיץ לנוער, מסגרות ספורטיביות, בתי תמחוי ומוסדות רווחה, -ותרבות, גני

מרפאות, מפעיל טקסטיל, בתי דפוס ותוכניות לבינוי ושיכון. למעשה, ניתן לזהות כי "האחים" 

 אלההמשילותי שהותירה אחריה המדינה בתחומים  למלא את הריק דעוהפעלו במסגרת ה

כך שנוצרת "מדינה  ,הסמכויות של המדינה והקימה ביוזמתה מוסדות הנכללים למעשה במסגרת

 42בתוך מדינה".

משמשת ככלי לעיצוב התודעה של אלה אשר נולדו לתוך תרבות מודרנית או מבוגרים אשר  דעוהה

ליצור את המהפכה יש ליצר תחילה תהליך של חברות על מנת כאשר סיגלו לעצמם את ערכיה. 

גם משמעות דתית ולא רק  ישנה דעוהאולם לדבקות ב 43( בקהילה.Re-Socializationמחדש )

המונח האסלאמי מתייחס לניסיונותיו של הנביא מוחמד לאסלם את אסטרטגית גרידא, שכן 

 44.ובדי האלילים במאה השביעית במכהע

הכשירה סוכני השפעה ותיווך עם הציבור הרחב שאותם כינתה  והדעהרדי מרימן טענה כי ה

מייצרת סוכני חברות המתווכים בין  דעוההכך,  (.Pillars of Support"עמודי תווך של תמיכה" )

לאחר שהיחיד סיגל לאורח חייו את העקרונות  45.קהילה האסלאמית לבין ציבור היעדה

( ובמהלכה יפיץ דעוה פרדיהאישית" ) דעוה"" ולבצע דאעי"-האסלאמיים הוא מוכן להפוך ל

הרפורמה של החברה   כך, .לשוב לחיק האסלאם לסביבתו הקרובה את קריאתו של אללה

לסביבתו עד מקורה ברפורמה של היחיד שלאחר מכן מפיץ את המסר  דעוההשמבקשת ליצור 

 46.אשר תופץ לכלל הקהילה

                                                           
41
שירות הביטחון הכללי,  -פורטל הטרור; 01", עמ' "מבוא: מאגודה לתנועה... מ, חטינה וא. מ., קופפרשמידט, 

, 2226טרור," מרץ  במימון ותפקידה ס"חמא של האזרחית התשתית- בנושא "הדעוה" "סקירה
http://www.shabak.gov.il/publications/study/Pages/default.aspx      :[.2062162214]גישה 

42
 .21-20", עמ' פרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...מ, חטינה וא. מ., קופ 
43
(, עמ' 2222אביב: הוצאת 'מערכות', -)תל, זמננו-דת וחברה במשנתם של נאמני האסלאם בני -אסלאמיוןא. פורמן,  
16. 

44
 C. R. Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt, New York: 

Columbia University Press, 2002), p. 125;  '01מ, חטינה וא.מ., קופפרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...",עמ  
45
 .16..., עמ' דת וחברה במשנתם -וןאסלאמיא. פורמן,  

46
 Wickham, Mobilizing Islam, pp. 126-127, 143. 

http://www.shabak.gov.il/publications/study/Pages/default.aspx
http://www.shabak.gov.il/publications/study/Pages/default.aspx
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פעילות לא אלימה אשר באמצעותה ביקשו "האחים" להסיט את  דעוה-ניתן לראות בלסיכום, 

"'האחים' השכילו להפוך אנשים שבאו  47.לחיקםאמנות של האזרחים מהמדינה מרכז הכוח והנ

וונת לקראת חזון מרקעים מנטליים וסביבתיים שונים לקבוצה, הפועלת באופן סינרגי ומתכ

  48.גאוני'"מיזוג נעימות שונות לכדי לחן משותף, ממש כמו "

 

 במצרים המוסלמים" "האחיםתנועת של  מגמות בהתפתחות האסטרטגיות
 

 1621-1602כעת נפנה לבחון באיזו מידה מקיימת תנועת "האחים המוסלמים" במצרים בין השנים 

את מודל ארגון טרור היברידי. בחינה זו תעשה באמצעות סקירה היסטורית המשלבת בתוכה 

השונות בהתאם לאסטרטגיות המאפיינות את זרועותיו של ארגון חלוקה לפעילויות התנועה 

 הטרור ההיברידי.

כפי שנוכחנו, היו אלה הנסיבות ההיסטוריות והזיכרונות המרים שהובילו אותו בהשראת מספר 

פועלים מצריים במחנה הבריטי של תעלת סואץ להקים את תנועת "האחים המוסלמים" בעיר 

אליזם הבריטי והניצול וההשפעה המערבית שהביא עמו, לצד תופעות האימפרי 49.אסמאעיליה

-נפילת הח'ליפות האחרונה, התפשטות הלאומיות והחילוניות והמשבר הכלכלי הגדול של שנות ה

' הביאו להקמתה של הזרוע החברתית של התנועה. נוסף על כך, הזרוע החברתית הוקמה על 22

 בר לה. מנת להפיץ את רעיונות התנועה באסמאעיליה ומע

בוצעה בשלב ראשון באמצעות הטפה  הדעוהידי הזרוע החברתית בשיטת -הפצת מסרי התנועה על

במסגדים, בתים, מועדונים ומקומות מפגש המוניים אחרים. היה זה המגע האישי והבלתי אמצעי 

ומסריו  , וכן, הכריזמה שבה ניחן אלבנא50עם אנשים שהקנו לרעיונות התנועה לגיטימיות וכנות

לכך, אלבנא הסתייע בקבוצת סף בנו 51הברורים והקליטים שרכשו את לבבות התומכים.

" אשר הוכשרו להטפה והנחייה דאר אלעלום"-סטודנטים שהקים בתקופת היותו סטודנט ב

                                                           
47
 .01-02", עמ' פרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...מ, חטינה וא. מ., קופ 
48
 .16סייד קטב בתוך מ, חטינה וא. מ., קופפרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...", עמ'  

49
 Mitchell, The Society of the Muslim Brothers,p.8. 

50
 Ibid., p.9 

51
 .03, עמ' עימות מבית...טל,  
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קפה -דתית. האחרונים נשלחו לכל רחבי מצרים על מנת להציע את שירותיהם במסגדים ובתי

 52.של אלבנא להגיע לתפוצה רחבה יותרובכך אפשרו לרעיונותיו 

מאוחר יותר, במסגרת פעילות הזרוע החברתית, הוקמו מוסדות בתחומי הרווחה והחינוך עליהם 

ספר לבנות, מועדון חברתי ומפעל ביתי אשר -ספר לבנים, בית-אמונה המדינה כגון מסגדים, בית

את צרכי הקהילה מנת לשרת -הוקמו בשנותיה הראשונות של התנועה באסמאעיליה על

המקומית. פעילויות אלה של הזרוע החברתית היוו האסטרטגיה הראשית של התנועה בשנותיה 

 53.הראשונות ושימשו מודל להקמת סניפים נוספים של התנועה בערים אחרות ברחבי מצרים

ניתן לראות ניצנים ראשונים בהכנה לקראת פיתוח אסטרטגיה פוליטית לתנועה בעצם מעבר מטה 

. כבר בשנה זו התנועה 1602ועה מאסמאעיליה לקהיר, מרכז העשייה הפוליטית במדינה בשנת התנ

טמנה בחובה פוטנציאל לכוח פוליטי משמעותי נוכח המגוון העצום של חבריה שייצגו את הקשת 

 הדעוהלכך תרמה  54.החברתית המצרית וכללה סטודנטים, מעמד הביניים העירוני ואיכרים

תית של התנועה אשר צברה סביבה תומכים בכל רחבי מצרים בזכות עיתון שביצעה הזרוע החבר

"( שהוציאה מטעמה מג'לת אלאח'ואן אלמסלמיןשבועי בשם "מגזין האחים המוסלמים" )"

 55.והעברת והרצאות שבועיות בכל הרמות ובכל מקום בו ניתן היה לכנס אנשים

כאשר הוכרזה  1606וליטי רק בשנת אולם, התנועה הראתה מגמה ברורה של התפתחות בכיוון הפ

אומנם  56.לראשונה כארגון פוליטי באופן רשמי בכינוס החמישי של התנועה שהתקיים בשנה זו

שאלת אופייה הפוליטי של התנועה נותר נושא למחלוקת לאורך שנות הדור הראשון של התנועה. 

זו העיקרית של התנועה שכן, דור ההנהגה הוותיק ביקש לשמר את הפעילות של הזרוע החברתית כ

הדור הצעיר ביקש דווקא להופכה  ואילוולהותיר את פעילות הזרוע הפוליטית שלה משנית, 

 57.ידי הקמת מפלגה פוליטית רשמית-לפעילות המרכזית של התנועה על

כך, חלה הסכמה רחבה על מטרות התנועה, אולם חלה מחלוקת בדבר הזירה או הזרוע 

שינוי "מלמטה  היוצרתפעילות הרווחה של הזרוע החברתית  –שינויהאפקטיבית ביותר ליצירת ה

שינוי "מלמעלה למטה". נוספה לכך גם הבעייתיות הנוגעת  היוצאתלמעלה" או הזרוע הפוליטית 

                                                           
52

 Ibid., p.5. 
53

 Ibid., p.9. 
54

 Ibid., pp.12-13. 
55

 Ibid. 
56

 Ibid., p.16. 
57
 .03"מבוא: מאגודה לתנועה...", עמ' מ, חטינה וא. מ., קופפרשמידט, ,  
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כן,  אם 58.להסכמה לכללי המשחק של המשטר הדמוקרטי המערבי בעיני דור ההנהגה הוותיק

לצורך מחקר זה נראה במעבר המטה של התנועה לקהיר וההכרזה הרשמית על היותה גוף פוליטי 

כעל אות המבשר את היווצרות האסטרטגיה והזרוע הפוליטית של התנועה. כאשר לשינוי מגמתי 

זה הובילו הפוטנציאל הפוליטי שצברה בזכות פעילות הזרוע החברתית ולחצים שהפעילו צעירי 

 בדבר הזירה האפקטיבית לדידם להשפעה ולהשגת מטרות התנועה. התנועה 

ניכר כי המדינה החלה לפעול כנגד התחזקות כוחם של "האחים" כאשר עצרה  1641באוקטובר 

את אלבנא ומספר אנשי מפתח נוספים, אסרה על המשך הוצאתם לאור של עיתוני התנועה וכן, כל 

ים בעקבות כינוס שערכו לגינוי הנוכחות הבריטית. כינוס או אזכור של תנועת "האחים" בעיתונ

הייתה זו פגיעה ראשונה בפעילות הזרוע החברתית המכונה בידי חברי "האחים" כאל תקופת 

 59בלבד. ( , אולם זו הייתה זמנית בלבד וארכה כחודש ימיםאלמחנה"הרדיפה הראשונה" )

פוליטית של התנועה כאשר נעשה הצעד המשמעותי הראשון למימוש האסטרטגיה ה 1642בשנת 

כן, -פי-על-אלבנא הגיש את מועמדותו לבחירות הכלליות לפרלמנט כנציג מחוז אסמאעיליה. אף

ידי ראש הממשלה באותה העת, מצטפא אלנחאס פאשא. -הוא שוכנע להסיר את מועמדותו על

הזנות מעניין לראות כי אלבנא התנה את הסרת מועמדותו בלחימה הממשלה בתופעת האלכוהול ו

התרה מחודשת של פעילות התנועה. תנאים אלה אכן התממשו ברובם ואלבנא הצליח בוכן, 

 60.לרכוש לעצמו השפעה על מדיניות הממשלה מבלי להשתייך אליה באופן רשמי

" התאפיינו בחוסר יציבות ונעו בין ידידות אלופדיחסי תנועת "האחים" עם מפלגת השלטון "

"אחים" ולעיתים בתקופות של -קופות של מתן חופש פעילות יחסי לליריבות שבאו לידי ביטוי בת

לאחר הסרת מועמדותו לבחירות, הכריז אלבנא על תמיכתו פי ש-על-אףהטלת צנזורה ומעקב. כך, 

זמן  61.לסגור את סניפי התנועה , מספר חודשים לאחר מכן הורה ראש הממשלהבמפלגת השלטון

רדיפה זו מצד השלטון, נתפסה  62.ה פעילותם בשנית, הותר1640קצר לאחר מכן, בראשית שנת 

 63.ידי "האחים" כהמשך ישיר של דיכויים בידי הכובש הבריטי-על

                                                           
58
 שם.  

59
 Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, pp.22-23 

60
  Ibid., pp.26-27. 

61
 כלל הסניפים נסגרו למעט המטה המרכזי בקהיר. Mitchellפי -על 

62
 Ibid., p.27. 

63
 Ibid., p.28. 
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בעקבות יחסיו הלא יציבים עם השלטון ותחושותיו של אלבנא כי הממשל מבקש לחסלו, החלה 

יטי לקונן בקרב "האחים" לראשונה עוינות כלפי השלטון המקומי ולא רק כלפי השלטון הבר

 אלנט'אם אלח'אצלהקמת הזרוע הצבאית של "האחים" ) 1640הכובש. גורמים אלה הובילו בשנת 

בהקשר זה אציין כי יש הטוענים כי יחידה זו הוקמה  64.( באופן רשמיאלג'האז אלסריהמכונה גם 

לצורך מחקר זה נתייחס להיווצרות המגמה  65.'02-באופן חשאי עוד קודם לכן בסוף שנות ה

'. אולם נראה כי החלה לפעול באופן ממשי רק 02-האסטרטגית של הזרוע הצבאית בסוף שנות ה

, אז פעילותה התאפיינה בקו הגנתי מול הממשלה המצרית ובאה לידי ביטוי בשמירה 1640בשנת 

 66.תה המושבעתיריב ,תעל חברי "האחים" ובחדירה לשורות התנועה הקומוניסטי

הציגו לראשונה  1643ניתן לראות כי "האחים" לא נטשו את האסטרטגיה הפוליטית ובינואר 

זמן קצר לאחר  67.מועמדים לבחירות הכלליות לפרלמנט, אולם נחלו כישלון גורף במחוזותיהם

מכן, ראש הממשלה באותה העת, אחמד מאהר פאשא נרצח ובמקומו התמנה לראשות הממשלה 

 68.המי אלנקראשי פאשא שבהנהגתו חלה תקופת "הרדיפה הגדולה"מחמוד פא

הביא עמו נסיבות ייחודיות כגון אינפלציה,  1643תקופה זו שלאחר מלחמת העולם השנייה בשנת 

עיור מואץ, אבטלה וכוחות זרים שהגיעו למדינה במטרה להילחם בנאצים. נסיבות חדשות אלה 

ואכן, הזרוע  69.ת סוציאליסטיים וקומוניסטייםיצרו קרקע פורייה במיוחד להפצת רעיונו

ספר הן לילדים והן למבוגרים, תעשיות קטנות להעסקת -החברתית פרחה והמשיכה להקים בתי

כתוצאה מפעילות זו של  70.מובטלים ואספקת שירותי רפואה ואף זכתה להכרה מצד הממשלה

 1643.71חברים בסוף שנת  43,222 -התנועה מנתה כ ,הזרוע החברתית

ידי -חלו מספר תקופות של שקט יחסי כאשר תנועת "האחים" נתפסה על 1643בשנים שלאחר 

אז, קיבלו "האחים" מחוות מהשלטון כגון  -המשטר ככלי נגד מפלגת "אלופד" והקומוניסטים

(, מענקים בצורת ג'רידת אלאח'אן אלמסלמין""היתר לפרסם את העיתון הרשמי של "האחים" )

                                                           
64

 Ibid., pp.30-31. 
65
אסף  מוסיף בהקשר זה כי אנור אלסאדאת, אז קצין בצבא, סיפר בעדויותיו כי אלבנא  Mitchell; 01 עימות מבית..., עמ'טל,  

 .,p. 26  Mitchell, The Society of the Muslim Brothersבחשאיות רבה קומץ חמושים והחל לאגור נשק מתוך
66

 Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, p.32. 
67
 Mitchellאלבנא הציג את מועמדותו למחוז אסלמאעיליה וחמישה חברים נוספים בתנועה ייצגו מחוזות אחרים.  

 Mitchell, The Society of the Muslimמתייחס לאפשרות כי כישלונם הגורף נבע מזיופים בבחירות. מתוך  
Brothers, p.33. 

68
 Ibid., pp.33-34. 

69
 Ibid., pp.35-36. 

70
 Ibid., pp.36-37. 

71
 .01עמ' עימות מבית..., טל,  
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באזורי הספר ועוד. עם זאת, התנגשויות עם הממשל המקומי היו כמעט בלתי שטח ובניינים 

נמנעות ונמשכו בעקביות, בעיקר בעתות של שביתות עובדים והתפרעויות בנושא הנוכחות 

  1641.72הבריטית וחוסר יכולתו של השלטון להביא לסיומה והגיעו לשיאן בשנת 

אשר  שברא אלח'ימהמה במרכז טקסטיל בהאחים תמכו בשביתה שהתקיי 1641-בכך, לדוגמא, 

בעקבותיה השלטון החל לפקח על התפילות במסגד ושלל את החופש התנועה למספר מחברי 

התנועה. בנוסף, פתחו "האחים" בשנה זו בחרם תרבותי על המשך הנוכחות הבריטית גם לאחר 

מהומות לבסוף, מלחמת העולם השנייה והשלטון הגיב בסגירת אוניברסיטאות ועיתוני "האחים". 

 73של רה"מ צדקי ומינויו של רה"מ לשעבר אלנקראשי. ורופיטאלה הסתיימו ב

, 1641-במחאה על החלטת כ"ט בנובמבר ומלחמת העצמאות שבאה עקב הקמת מדינת ישראל ב

הזרוע הצבאית של "האחים" החלה לנקוט בקו תוקפני כלפי השלטון המצרי והביאה את גל 

כנגד מטרות לא הצבאית לפעול לשיאו. בתחילה המשיכה הזרוע  1643האלימות שהחל בשנת 

"חברת הפרסומים המזרחית" ופיגוע במועדון חיילים בריטים -ב מצריות כגון הפיצוץ

כאשר ביצעה רציחות על רקע פוליטי  74באלכסנדריה. אולם, החלה גם לפעול כנגד השלטון

 75.והתנקשות בחיי השופט שדן את מבצעי הפיגוע במועדון הבריטי למאסר

ות הרבות באותה התקופה, הרציחות והאלימות הקשה, משרד הפנים המצרי בתגובה להתפרעוי

הורה על הוצאת התנועה מחוץ לחוק בכל רחבי מצרים ועל ביצוע מעצרים נרחבים בקרב 

"האחים". כמו כן, נפגעה במידת מה גם הזרוע החברתית משום שנאסר על הפצת עיתוני התנועה. 

ידי הטלת טרור -כוונות של "האחים" לבצע הפיכה עלהנימוקים של משרד הפנים להחלטה כללו 

באמצעות הזרוע הצבאית של הארגון, הטלת אשמה בנוגע לביצוע פיגועים ופעולות צבאיות כנגד 

אויבי התנועה, ייצור ואחזקה של פצצות וחומרי נפץ, הסטה לאלימות בקרב פועלים ואיכרים 

 77.נה לסייע לפלסטינים בא"י בלבדאלבנא, מצדו טען כי מטרת הזרוע הצבאית הי 76.ועוד

                                                           
72

 Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, p.42.  
73

 Ibid., pp.47-48, 50.  
74
עולה השאלה מדוע החלה התנועה לפעול בקו התקפי כנגד השלטון המקומי דווקא בעיתוי זה. התשובה לכך נתונה  

לוויכוח. מחד, ניתן לראות בכך תגובה לעוינות והרדיפה שגילה המשטר. ומאידך, יש הטוענים כי הייתה זו התרופפות 
 מכלל שליטה ולא הייתה מוכוונת מצד ההנהגה.משמעת בקרב הזרוע הצבאית שיצאה 

75
 Ibid., p.62 ; .40עמ'  עימות מבית...,טל,      

76
 Ibid., pp.65-67. 

77
 A. Pargeter, The Muslim Brotherhood: The Burden of Tradition, (India: Thomson Press, 2010),  p.30. 
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ניתן לראות כי תנועת "האחים" היוותה בשלב זה איום על ממשלת מצרים ובשל כך הוצאה 

פעילותה מחוץ לחוק. באותה העת חבר בממשלת מצרים העיד כי "הממשלה נהגה בתנועת 

מתה "האחים" כביריבה החזק ביותר. אין לראות בתנועה מפלגה גרידא, אלא שהיא דווקא ד

 78.הספר, המפעלים והחברות שהיו ברשותה"-למדינה עם צבאה, בתי החולים, בתי

ידי מתנקש צעיר שנמנה על שורות -ראש הממשלה אלנקראשי נרצח על 1641לדצמבר  21-ב

משלה עבד אלהאדי שנודע במדיניות "האחים המוסלמים". הדבר הוביל לעלייתו של ראש המ

הצעדים נגד תנועת "האחים" שכללו מעצרים נוספים,  בהטלת טרור מדיני ובהחמרת הדוגלת

לאחר ניסיונות רבים מצדו להביא להקלה במצב, אלבנא נרצח  1646עינויים וצנזורה. בפברואר 

 79.ידי מי שמוערכים ככוחות הביטחון המצרים-על

חוקית, בזכות קבוצות של "האחים" -אף שנותרה לא-התנועה התאגדה מחדש בשנה זו, על

להתנהל כארגון בין כותלי הכלא. באשר לחברי התנועה שברחו, הרי שהמשיכו להפיץ שהמשיכו 

, אז 1631את המסר שלהם בסוריה, ירדן ופקיסטן. התנועה הוסיפה להתנהל באופן זה עד לשנת 

 80."אחים" לחדש את פעילותם-" שהתיר לאלופדהתמנה ראש ממשלה חדש מטעם "

כלכלית במצרים לצד הגידול המהיר –רתיתהמצוקה החב 32-במקביל, בראשית שנות ה

דר באוכלוסייה ללא גידול מקביל בשטחי הקרקע המעובדים, משברים פוליטיים תכופים והע

יצרו קרקע פורייה להמשך התפתחותה של תנועת "האחים"  פתרון נראה באופק לשיפור המצב

. אלהודייבי ליורשכך, לאחר שהותרה מחדש פעילות התנועה, התמנה חסן אסמאעיל  81.במצרים

אף לא כזו המופנה כלפי כיורש, נקט אלהודייבי במדיניות מתונה הקוראת להימנעות מאלימות.,

הביאה עד כה  של התנועה האלימה הפעילותככל הנראה מתוצאות  מדיניותו זו נבעה 82.הבריטים

ד הזרוע הדבר הביא לחוסר משמעת מציש לציין כי ועצם היותו שופט המקורב לארמון המלוכה. 

עם זאת, אלהודיבי ביקש לקדם את פעילות הזרוע  83.הצבאית שלא ראתה בו סמכות ראויה

                                                           
78

 Akhir Sa'a in Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, p.66. 
79

 Ibid., pp. 67-71. 
80

 Ibid., pp.80;   ,40עמ'  עימות מבית...,טל  
81
 .41עמ' עימות מבית..., טל,  
82
 .41, 01שם., עמ'  

83
 Pargeter, The Muslim Brotherhood…, pp.31-32. 
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של התנועה במטה אשר בקהיר  הדעוההחברתית לה ראה חשיבות עליונה והקים את אקדמית 

 1630.84בשנת 

סימנה מעבר לתקופה  1632מהפכת "הקצינים החופשיים" בהנהגת גמאל עבד אלנאצר ביולי 

מפלגתי, אוטוריטרי -משטרו של נאצר היה משטר חד 85.תפתחות "האחים המוסלמים"חדשה בה

-על-אף 86.לאומיות וככזה עמד בניגוד  לתפיסותיהם של "האחים"-וחילוני אשר דגל ברעיונות הפן

"אחים" להצטרף לממשלת -פי שנאסר על קיום מפלגות מלבד מפלגת השלטון, נאצר הציע ל

 88 87.אלהודייבי סרב, אולם ""הקצינים החופשיים

סירובו סמל את פתיחתו של סבב הסלמה נוסף במהלכו ניסה נאצר לחסל את התשתיות של 

בתגובה לכך, באוקטובר  89.התנועה אשר בעקבותיו רבים מחברי התנועה נעצרו או ברחו ממצרים

דבר ניסתה הזרוע הצבאית של תנועת "האחים המוסלמים" להתנקש בחייו של נאצר.  1634

ל להוצאת התנועה מחוץ לחוק בשנית, למעצר אלפים מחבריה והוצאתם להורג של שישה שהובי

 90 ממנהיגיה הבולטים. זאת במטרה להביא לחיסול התנועה.

 '32-בשל המעצרים ההמוניים שבוצעו מקרב התנועה, פעילותה נפגעה במחצית השנייה של שנות ה

 אםכיצד,  91.'02-מחדש עד לשנות ה להתייצבונותרה בסיסית ושלדית במהותה ללא יכולת  '12-וה

 כן, השפיעה הוצאה זו מחוץ לחוק על פעילות זרועות התנועה?

ידי הלאמה או -, בין היתר עלנחלשהראשית, מספר כותבים מציינים כי פעילות הזרוע החברתית 

החזרת השליטה של המדינה על מוסדות ציבוריים שהיוו האמצעים העיקריים להפצת מסריהם 

היעד העיקרי של  קהללתמיכת הצעירים המשכילים שהיוו  פנהיתרה מזו, נאצר  92.ל "האחים"ש

                                                           
84
 המוסלמים "האחים, (מ"מל) המודיעין למורשת המרכז עמית מאיר אלוף שם על ולטרור למודיעין המידע מרכז 

למרץ  22הפתרון...,"  הוא האסלאם" כי, האמונה עומדת שלה העולם תפיסת שבבסיס, אסלאמית המונים תנועת הנה
2211 ,info.org.il/data/pdf/PDF_11_033_1.pdf-http://www.terrorism , :11[, עמ' 2162162214]גישה. 

85
 .42עמ'  עימות מבית...,טל,  
86
 11שם.,  
87
 .במצרים זאת מכיוון שתנועת "האחים המוסלמים" לא נחשבה באותה העת לתנועה פוליטית רשמית 

88
 N. J. Brown, When Victory is not an Option: Islamist Movements in Arab Politics, (New York: Cornell 

University, 2012), p.65. 
89

 Ibid., p.64;   ,11, עמ' עימות מבית....טל  
90

Parageter, The Muslim Brotherhood…, p.34;   ,11עמ'  עימות מבית...,.טל  
91
 ,Brown, When Victory is not an Option' מתוך 12-למעט מספר סימנים של מרדנות בראשית שנות ה 

           pp.65-66. 
92

 Wickham, Mobilizing Islam…, p.10;  מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת
.02 המודיעין )מל"מ(, "האחים המוסלמים הנה תנועת המונים אסלאמית...," עמ'  

http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_11_033_1.pdf
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במישור  נראה כי הוצאה זו מחוץ לחוק התירה לתנועה לפעולעם זאת,  1632.93התנועה לפני 

 94.מסוימות הגבלותל במתכונת מצומצמת ובכפוף החברתי

להגדיר את תנועת "האחים נאצר "אחים", מיהר -לתמוך ב יביישנית, לאחר סירובו של אלהוד

לפיכך פעילותה ככזו נאסרה ככל מפלגה פוליטית אחרת . המוסלמים" במצרים כתנועה פוליטית

 95.באותה תקופה

שלישית, הזרוע הצבאית הייתה משותקת ברובה בשל מעצרם של רבים מחברי התנועה ובהם 

רדיקליזציה בקרב חברי התנועה. נראה כי דווקא ו חלה העוסקים במלאכה זו. עם זאת, בתקופה ז

מאסרם של "האחים" לא הביע לדיכוי רוח התנועה כפי שנאצר רצה, אלא דווקא להקצנתה 

   96.הרעיונית בין כותלי הכלא בהובלת רעיונותיו של סייד קטב ולחינוך הדור השני לקיצוניות

החברה המצרית ומנהיגיה מצויים במצב  גרסה כיהמתוארת בספרו "ציוני דרך"  משנתו של קטב

מטרות לגיטימיות במאבק להשלטת סדר יום  גם הם חדשה" ועל כן מהווים ג'אהיליהשל "

על מנת להשיב את החברה יתרה מזו, היה זה קטב שהתיר ועודד את השימוש בג'האד  אסלאמי.

עיקר בקרב הזרוע רעיונותיו קנו לעצמם תומכים ב 97פי אבות האסלאם.-לדרך הישר ולחיים על

הצבאית שראתה בו כיורש האמיתי והראוי לאלבנא מאחר והציג צידוקים אינטלקטואליים 

ודתיים לפעולות שברצונם לבצע. רעיונות אלה הביאו לחילוקי דעות נוספים בקרב התנועה 

תנועת " ו1613ולהיווצרותן של תנועות עריקות התומכות ברעיונותיו של קטב כגון "תנועת 

". זמן לא רב לאחר פרסום רעיונותיו, נתלו מספר חברי התנועה ובהם סיד פיר ואלהג'רהאלתכ"

  98.קטב באשמת מעורבות במזימה להפלת השלטון

שהביאו להגברת התמיכה בתנועת "האחים  נוספים מספר אירועים מכריעים ראוי לציין

סורי -ם האיחוד המצריהוק 1631'. ראשית, בשנת 12-' וה32-המוסלמים" במצרים בסוף שנות ה

-ת שהינו רעיון חילוני במהותו. אףערביו-( על בסיס משנתו של נאצר הדוגלת בפן)המכונה קע"ם
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 ,2221, 10" אוגוסט ,المسلمون اإلخوان حكمها اذا مصر عزلة يتوقع كتاب", Reuters عربي 94
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 Wickham, Mobilizing Islam…, p.10. 
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, הדבר נראה בעיני האסלאמיסטים כהוכחה 1611-שברית זו התפרקה תוך שנים מועטות בפי -על

השלטון  ידי-לדחיקה נוספת של האסלאם לשוליים או לכל הפחות כהצבתו משני ללאומיות על

  99.המצרי

שימש כמעין מאיץ  1610שנית, ההפסד הצורב של משטר נאצר במלחמת ששת הימים בשנת 

לתהליך ההתעוררות של החברה במצרים למצבו העגום של האסלאם, שלתיקונו עמלים 

 100."האחים"

שלישית, חוסר יכולתה של ממשלת נאצר החילונית שדגלה ברעיונות סוציאליסטיים לשפר את 

כלכלי של האוכלוסייה במצרים סייע לקליטת המסר של "האחים המוסלמים" כי -החברתימצבה 

  101."האסלאם הוא הפתרון"

החל להנהיג מדיניות של פיוס כלפי "האחים  1602עם עלייתו של סאדאת לשלטון בשנת לבסוף, 

המוסלמים", שחרר מהכלא את האסירים שנמנו על "האחים" והתיר לזרוע החברתית לפעול 

 102.אופן מלא בנושאי חברה ותרבותב

לשאר  " וההשראהמודל האם" המוסלמים" במצרים אשר מהווהלסיכום, תנועת "האחים 

' ידעה תקופות פריחה ושקיעה במהלך הנהגתם של 02-התנועות האסלאמיות שקמו מאז שנות ה

מיסטית נראה שאלבנא, מייסד התנועה, הגדיר אותה כתנועה רפור מראשיתהדור המייסדים. כבר 

כאשר טען כי "הרעיון של האחים המוסלמים מקפל בתוכו את כל הקטגוריות של רפורמה...מסר 

חינוכי, חברה -סלפי, דרך סונית, אמת סופית, ארגון פוליטי, קבוצה אתלטית, איחוד תרבותי

  103.כלכלית ורעיון חברתי"

לתקופה סטי במלואו ואכן, ניתן לראות כי התנועה קיימה את המודל של ארגון טרור רפורמי

ה: החברתית, הפוליטית אז התקיימו במקביל שלושת זרועות התנוע ,1606-1643בין השנים קצרה 

באופן חשאי(. וכן, התנועה קיימה באופן חלקי מודל  התקיימהפי שהאחרונה -על-והצבאית )אף

אף רדיפות ודיכוי -עלו הזרועות החברתית והצבאית, על, אז פ1602עד לשנת  1643זה בין השנים 

                                                           
99
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מצד השלטון והוצאת פעילותם מחוץ לחוק בנימוקים של כוונות התנועה להשתלט על השלטון 

 104)ראה שרטוט ג' בנספחים(. במצרים

נראה כי הגורמים שהובילו ליצירת הזרוע החברתית היו בהכרח הגורמים שהביאה ליצירת 

קת האסלאם נוכח התפשטות התנועה מלכתחילה כגון אימפריאליזם, השפעות המערב, דחי

' והשפעותיו. פעילותה של הזרוע החברתית 22-החילוניות והלאומיות והמשבר הכלכלי של שנות ה

שנחשבה כלגיטימית מבחינה חוקית ומלאה את הריק המשילותי שנוצר בטיפול בבעיות רווחה 

ל תנועות וחינוך גרפה לה תומכים רבים בקרב האוכלוסייה המצרית ושימשה מודל להקמתן ש

אסלאמיות רבות שהוקמו מאוחר יותר. המשטר, מצדו, נהג כלפי פעילות זו של התנועה בהשלמה 

 105.מבוקרת כל אימת שזו שירתה את האינטרסים שלו כמפיגת מתח בקרב השכבות החלשות

 אולם הייתה זו הראשונה להיפגע כל אימת ש"האחים" הצטיירו כגורם המאיים על השלטון.

הזירה תוך ו ליצירת הזרוע הפוליטית של התנועה היו בעיקר הרצון להשפיע מהגורמים שהביא

הצעיר התעקש לאמץ את האסטרטגיה הזאת בשיטה של "מלמעלה למטה". נראה כי דור התנועה 

של "האסלאם הפוליטי" ליצירת השפעה דרך הזירה הפוליטית, בעוד הדור הוותיק התנגד 

התנועה. ואכן,  בקרב שורות קשה שהביאה לגל פרישותיתה זו מחלוקת היבאדיקות לגישה זו. 

, אולם אלה לא הביאו בשנים אלה התקיימו מספר ניסיונות להשתתפות פוליטיתניתן לראות כי 

 לשינוי המיוחל. 

הגם שהייתה זו  ,' הופיעה האחרונה02-באשר לזרוע הצבאית, ניתן לראות כי כבר בסוף שנות ה

חילה נראה כי פעלה בהתאם לקו הגנתי של שמירה על חברי אסטרטגיה חשאית של התנועה. בת

גורמים זרים כבריטים והיהודים  ובהמשך גם פעלה כנגד "האחים" וחדירה לתנועות יריבות

. 1643-1641עד אשר החלו לבסוף לפעול גם נגד השלטון המצרי בין השנים  ,לדוגמא ,106בישראל

לאחר כישלון  החל 1643כלפי השלטון בשנת  התקפיתמעניין לראות כי המעבר לפעילות צבאית 

להשיג את מטרותיהם רצון ל"האחים" בבחירות. יתכן והדבר גרם לדכדוך בקרב חברי התנועה ו

 בדרך שהוגדרה על ידי אלבנא ככורח בלבד, הלא היא האלימות.

                                                           
104
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 אמצעים לטיפול באיום שהציבה תנועת "האחים" במצרים כגון רדיפת בשלל השלטון המצרי נקט 

אף חברי התנועה וכליאתם, הוצאה להורג של מנהיגיה האידיאולוגיים של התנועה ולעיתים 

, נראה כי פעילותה כן-פי-על-ףא .לאור של עיתוניה איסור הוצאהחוקית ו-התנועה כלאהגדרת 

קשות שהציב השלטון או ההגבלות ההחברתית של התנועה המשיכה להתנהל בין אם תחת 

הורו השלטונות במצרים לסגור את כל סניפי התנועה,  1642נו, בשנת כך, כפי שנוכחבמחתרת. 

בתקופת שלטונו של נאצר, הפעילות  וכן, 107.אולם הותירו למטה התנועה בקהיר להמשיך לפעול

הדבר אפשר  לתשתית  החברתית  108.החברתית של התנועה המשיכה תוך שכפופה למגבלות

במתכונת מצומצמת ובתנאי פעול, הגם אם שתפקידה לגייס תמיכה בקרב הציבור להמשיך ול

 מחתרת ולשקם את שאר זרועות התנועה בשלבים מאוחרים יותר.

 תנועת "האחים המוסלמים" בסוריה :פרק ב'
 

של  '02-ל '02-שנות הבסוריה בין  "האחים המוסלמים"התפתחה תנועת כעת אפנה לבחון כיצד 

כפי שניווכח, תנועת האחים המוסלמים בסוריה תואמת בחלקה את מודל ארגון  .'22-המאה ה

 הטרור הרפורמיסטי בשנים אלה.  

הגדולה, אולם לא התקיימו בינה ובין  "האחים"ראו עצמם כחלק מתנועת  "האחים" בסוריה

האחים "כך, הוקמה תנועת התנועה במצרים קשרים אדמיניסטרטיביים או ארגוניים. 

המצרית. בניגוד לתנועת  "תנועת האם"כתנועה עצמאית בהשראה אידיאולוגית של  "המוסלמים

ובשל כך אמצו קווי פעולה  ,בסוריה היו תנועה פוליטית ממסדית "האחים"במצרים,  "האחים"

בסוריה נותרו  "האחים"כמו כן, בייחוד באשר לזרוע הצבאית.  במצרים שונים מאלו של התנועה

  109.במצרים ועת המונים בעלת השפעה רבה כתנועהלכדי תנ וולא התפתח בגדר תנועה אליטיסטית

ברחבי סוריה  110צבר אגודות אסלאמיותארגון חברתי שנוצר מכ בסוריה החלה "האחים"נועת ת

אנשי דת מוסלמים שהתחנכו במצרים והושפעו מהאידיאולוגיה של חסן בהנהגת ' 22-של שנות ה
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אגודות אלה פעלו בתקופה של מצוקה כלכלית בקרב  אלבנא, מנהיג תנועת האחים במצרים.

ובעיקר  שכבות הביניים העירוניות שאפשרה להן לצבור תמיכה ואהדה בקרב הציבור הסורי

 בחינוך שנועד עסקהאגודות אלו עיקר הפעילות של . חמץ, חמאה וחלב ,בשלוש הערים הגדולות

בסוריה  מערבות שהתפשטהולבלום את תופעת ההתלשמר את הצביון האסלאמי של החברה 

 111.(אלשריעהחוקי ההלכה האסלאמית ) וקידוםבהשפעת המנדט הצרפתי 

ממצרים עד לשנות  "האחים המוסלמים"היה זה צבר של תנועות נפרדות שפעלו בהשראת כאמור, 

האחים "הוקמה תנועת  1644', אז החלו לתאם את פעילותן ולקיים וועידות משותפות. בשנת 42-ה

במצרים, מונה  "האם תנועת"הרשמית על בסיס התנועות הללו, ובהשראת הסורית  "המוסלמים

אלסבאעי, בן  113.השיח' מצטפא אלסבאעי –הראשון  112(אלמראקב אלעאם) המפקח הכללי

מחמץ שהשתייכה לממסד הדתי המסורתי, התוודע לתורתו של חסן אלבנא  עלמאא'למשפחת 

 114.במצרים אלאזהרבהיותו סטודנט באוניברסיטת 

בסוריה החלה את פעילותה, בהתאם למודל "ארגון טרור רפורמיסטי", בפעילות  "האחים"תנועת 

חברתית כגון הקמת בתי ספר לפועלים וילדיהם, מועדוני ספורט, פעילויות רווחה כאיסוף הזרוע ה

וחלוקת כספים לנזקקים ומאבק בתופעת הזונות והשבתן למוטב. כך, לדוגמא, בתי ספר לפועלים 

וקמו להתמודדות מול התנועה הקומוניסטית המתחרה, שמו לעצמם למטרה למגר את תופעת שה

זכו האחים לפופולריות רבה , ב כךהאנאלפביתיות ולאפשר לחבריו לרכוש השכלה גבוהה. עק

 115.התברגו בהנהגת מספר איגודי עובדים בערים מרכזיות כחומס וחמהבקרב ארגוני עובדים, ואף 

פעילות הזרוע החברתית פועל יוצא של מאפייני ראשיתה בות התנועה בניתן לראות בהתמקד

הציבור אשר בקרבו פעלה, עצם היותה תנועה ממסדית מתונה והשפעה ישירה של מנהיג התנועה 

פוליטי בסוריה והפגין שמרנות ומתינות רבה. -באותה העת, אלסבאעי אשר השתייך לממסד הדתי

ה כלל בעיקר אנשי דת מתונים שפעלו במסגרות המסורתיות כך, דור המייסדים של התנועה בסורי

                                                           
111
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כמו כן, מנהיגי  116והמקובלות של הפצת מסריהם באמצעות הטפה במסגדים וקיום שיעורי דת.

התנועה נהגו להפיץ את מסריהם גם באמצעות עיתון שהוצא לאור מטעם התנועה בשם 

 1640.117" אשר נוסד בשנת אלמנאר"

השכילה הנהגת התנועה בסוריה "למנף" את התמיכה הציבורית לה זכו ניתן לראות כי עד מהרה 

'. בשנים אלה 42-בשלהי שנות ה בנוסף לזו החברתית להשפעה פוליטית וליצירת זרוע פוליטית

מתן סיוע לפוליטיקאים  באמצעות בסוריה להתערב בנעשה בזירה הפוליטית "האחים"החלו 

לחילופין, פעלו נגד פוליטיקאים שהביעו סים דומים, ומאחר ופעלו לקידום אינטר ,שחפצו בעיקרם

  118ולהפצת ערכי האסלאם. כלפיהםהתנגדות 

בהשתתפותה בבחירות הראשונות לאחר  החלה את דרכה הפוליטית המשמעותיתהתנועה אולם, 

. אז השתתפה בבחירות ברשימה פוליטית בשם "החזית האסלאמית" 1640קבלת העצמאות ביוני 

מושבים בבית  102מתוך  4-וזכתה ב יניים העירונית ושכבת הביניים הנמוכהת הבבשפנתה לשכ

למעשה זכו לתמיכה רבה יותר בבית הנבחרים  "האחים"זיסר, אייל לטענת  119הנבחרים הסורי.

בשל תמיכת צירים נוספים שלהם  זאת ידי ביטוי במספר המושבים בהן זכתה.מזו שבאה ל

 120.אידיאולוגיה ותפישות דומות

הזרוע החברתית של ארגון האחים להתפתחות עשייתם בזירה  תרמהכיצד כעת עולה השאלה 

בסוריה  "האחים"אכן,  הפוליטית בחברה המאופיינת בשסעים ופיצולים עדתיים רבים כסוריה?

נאלצו להתמודד עם החולשות והמגבלות הטמונים במאפייניה המובנים של סוריה כפיצולים 

נראה כי  121.וקיום מיעוטים בקרבה המרוכזים באזורים שונים ר לעיר, פערים בין הכפעדתיים

דווקא "הכרה במגבלות וחולשות אלה הייתה מסודות ההצלחה היחסית של האחים המוסלמים 

 122."'12-וה '02-בראשית דרכם, בעוד שהתעלמות מהם תרמה לכישלונה בשנות ה

גיוס תמיכה בקרב קהלים עירוניים ובעיקר התנועה ל פעלה הזרוע החברתית שלבראשית דרכה 

שמרה על קו פרגמטי שהעדיף לפעול מתוך כן, ו .הביניים המאמינים בערים הגדולותשכבות בקרב 

                                                           
116
 .61-66זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ'  

117
 Teitelbaum, "The Muslim Brotherhood in Syria…," p.231. 

118
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120
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121
 .61-61שם.,  
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אולם . 1640ואכן אלו השתלמו בבחירות  ,המערכת הפוליטית הממסדית תוך תמיכה בשלטון

' 32-פניה עם תחילת שנות ה ההצלחה הפוליטית היחסית לה זכו האחים לא ארכה זמן רב ושינתה

לתקופה המאופיינת בשורה של הפיכות צבאיות ובה האחים לקחו חלק וכניסתה של סוריה 

כך, לדוגמא, האחים התנגדו לשלטונו של חסני אלזעים . בהתאם לעומד בראשו ,בשלטון לסירוגין

ן תואמות . זאת בשל שביקש להטמיע רפורמות חוקתיות שאינ1646שביצע הפיכה צבאית בשנת 

( ולא פחות חמור וקףאל(, פעל נגד נכסי ההקדש האסלאמי )שריעהאלהאסלאמית )את ההלכה 

מכך, קבע מדיניות כלכלית שפגעה באופן ישיר בשכבות הביניים שהיוו כר התמיכה המרכזי של 

  123.האחים בסוריה

באותה השנה ואף כיהנו  בהפיכתו הצבאית של אדיב אלשישכלי "האחים"במקרה אחר, תמכו 

, אף כרתו ברית עם מערוף אלדוליבי שביצע הפיכה צבאית נוספת וארכה 1631בממשלתו. בשנת 

שבעקבותיה הפיכה  .ימים מספר בלבד עד לביצוע הפיכה צבאית נוספת בניצוחו של אלשישכלי

גם . "יםהאחים המוסלמ"תנועת  לרבותלפזר את המפלגות הפוליטיות בסוריה,  אלשישכלי מיהר

חשוב  124.לנהוג במתינות יחסית ונמנעו מלצאת נגד אלשישכלי ברבים "האחים"בתקופה זו בחרו 

, חזרה התנועה לפעילותה הלגיטימית ובה הן 1634לציין שעם נפילתו של אלשישכלי בשנת 

 125הפעילות של הזרוע החברתית והוצאת ביטאונה והן פעילותה של הזרוע הפוליטית.

מת, נראה כי הזרוע החברתית של התנועה לא רק תרמה להתחזקות הקוד בהמשך לשאלה

כוחה של  1634היחלשות כוחה הפוליטי לעיתים. כך, נראה כי החל משנת ם להתנועה, אלא ג

 גות חילוניות יותר כמפלגת הבעת' בשל מספר גורמים:התנועה החל פוחת לטובת מפל

נאצר שקנתה לה גמאל עבד אלערבית של -ראשית, הייתה זו השפעת הגישה הלאומית הפאן

יתרה מזו, . "האחים"רסמה בתמיכת וכתמיכה בקרב שכבות הביניים הסוניות העירוניות 

ההתקפות החריפות של "האחים" בסוריה על משטרו של נאצר בשל יחסו לתנועת האם במצרים 

". אלמנארנם "ולסגירת ביטאו 1634הובילו להחזרת שגריר מצרים בדמשק חזרה למצרים בשנת 

 126אלו פגמו במוניטין וביכולת של התנועה בסוריה וביכולתה לגייס תומכים נוספים.
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התנועה התרכזה בגיוס הערב רב של עדות ופערים חברתיים הקשו על גיוס תמיכה רחבה . שנית,  

תמיכה בקרב שכבות הביניים העירוניות הסוניות כאמור, אולם נעדרה אחיזה משמעותית באזורי 

פר בשל נוכחות דלה של אנשי דת מטעמה באזורים אלה שהיו נתונים עד מהרה להשפעה של הכ

, עם קבלת (12%-)כ בסוריה רוב ערבי סונישעל אף יתר על כן, תנועות מתחרות כתנועת הבעת'. 

, ואילו הקהילה הסונית ,בשלטוןהעצמאות החלו המיעוטים שבקרבה להתברג בתפקידי מפתח 

 127.איבדה מכוחה האחים, עיקר כר התמיכה של

שלישית, סוריה הייתה נתונה להשפעה עמוקה של תפיסות ורעיונות מערביים ובהם תפיסת  

אבק בשליטה המערבית בסוריה. עם זאת, נראה יהלאומיות החילונית ששמה לה למטרה לה

 128".האחיםשל "שמאבק זה ניחן במאפיינים מערביים ודחק לשוליים את הרעיונות הדתיים 

בשנים אלה במצוקה כלכלית קשה שיכולה מצויה רביעית, סוריה, בשונה ממצרים, לא הייתה 

המבוססת על עקרונות אסלאמיים של עזרה  "האחים"לשמש כקרקע פורייה לצמיחה של תנועת 

לזולת. "מציאות זו יצרה קושי ברור לניסיונם של האחים להתרחב מעבר למסגרת התמיכה 

ידה להיות אחת הסיבות לכישלונם במאבקם במשטר הבעת' בשנים המסורתית שלהם, והיא עת

במצרים, לא הצליחה  "תנועת האם"-בסוריה, בניגוד ל "האחים"בנוסף, תנועת  129."1601-1612

 130.לפתח מבנה ארגוני היררכי ככזה שאפיין את התנועה החילונית המתחרה, תנועת הבעת'

כאשר הוקמה הקהילייה הערבית המאוחדת  ,1631בשנת חסר תקדים רשם שפל התנועה  כוחה של

הוצאה מחוץ לחוק, ככל הנראה בהשפעה או דרישה  " בסוריההאחים המוסלמים")קע"ם( ותנועת 

הוצאה זו מחוץ לחוק שיתקה את פעילות הזרוע מפורשת של המשטר הנאצריסטי במצרים. 

תם לאור של הפוליטית של התנועה ופגעה בפעילות הזרוע החברתית בכך שאסרה את הוצא

טוען כי חברי "האחים" סרבו לפרק את התנועה כליל ועל טייטלבאום ביטאוני התנועה. עם זאת, 

במתכונת מצומצמת ובתנאי  כן, ניתן להעריך כי הפעילות החברתית של התנועה נמשכה, הגם אם

 131 מחתרת.
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החלו לפעול להשבת כוחם וזכו בבחירות לבית  "האחים", 1611עם פירוקה של קע"ם בשנת 

, במקומו עצאם אלעטארבשם  אז נבחר מפקח כללי חדש לתנועהמושבים.  12-הנבחרים בשנה זו ב

ולא עלמאא'()לא היה בעל זיקה לחוגי אנשי הדת אלעטאר, בשונה מאלסבאעי  132.של אלסבאעי

דים של התנועה, תמך כקודמו אולם בהשתייכו לדור המייסהיה בעל נטיות ממסדיות כקודמו. 

בפעילות החברתית כדרך עיקרית להפצת רעיונות התנועה ועקרונות האסלאם והתנגד לפעילות 

  133מזוינת כנגד השלטון מתוך מחשבה כי האחרונה תביא לסופה של התנועה.

גם בשנים הקרובות פעלה התנועה בקרב המערכת הפוליטית הממסדית והקפידה לתמוך במשטר 

 1610ולשלוח נציגים מטעמה לכהן בממשלתה. אולם עם עליית מפלגת הבעת' לשלטון בשנת 

פעלו  "האחים"שהביאה עמה גישה חדשה. אם עד כה  "האחים"החלה תקופה חדשה בתנועה 

 שאינה מותרת בחוק ממסדית-כתנועה חוץ סדית, מעתה פעלושל הזירה הממ במסגרת הכללים

 134.כינון משטר אסלאמי בסוריה –להשגת המטרה  מצעים כשרים בעיניהכל הא אשר

הלא היא הזרוע  -סימן את הולדתה של הזרוע השלישית של התנועההיה ששינוי זה בגישה 

הצביון האסלאמי של  תולדה של האיום החילוני שהציבה מפלגת הבעת' על זה היה .הצבאית

עה במעמדה של העדה יוכן, פג 135".האחים"והתמקדותה של מפלגת השלטון במטרות  סוריה

. יש הטוענים כי היה זה גם "האחים"הסונית הגדולה בסוריה ובשכבת הביניים עליה נמנו תומכי 

בשלל תוצאה של עליית דור מנהיגות חדש וחילוני, אקדמאי ומשכיל שהיטיב להתארגן ולהגיב 

 136.הכלים העומדים לרשותו, לאיום שהציב משטר הבעת' החילוני

, כאמור, הוצאה אל מחוץ לחוק באשמת הסתה ופעילות "האחים"תנועת  1610עם כן, בשנת 

הוצאה זו מחוץ לחוק הביאה להפסקת פעילות הזרוע הפוליטית של חתרנית כנגד משטר הבעת'. 

ובנוסף, מנהיג התנועה, אלעטאר, נעצר  137תרת.מחלהעברת פעילות הזרוע החברתית להתנועה 

אף הוחרפו צעדי המשטר נגד  1614פעמים מספר ושוחרר בעקבות גלי מחאה ציבורית. בשנת 

 הורשוא שיצא לסעודיה לקיום מצוות החאג', לוכמה ממנהיגי התנועה התנועה כאשר אלעטאר 
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מאוחר יותר על בסוריה ועל אחדות התנועה צעד שהשפיע  – 138להיכנס לסוריה ולמעשה הוגלו

 התנועה באירופה. היווצרות

 1614-1613עבר לקווים אלימים והחריף בין השנים  "אחים המוסלמים"-העימותים בין המשטר ל

חברתית של המשטר שלקח לידיו את ניהול נכסי ההקדש המוסלמי -בעקבות מדיניותו הכלכלית

שהתפתחו לכדי בחמאה  1614בשנת  וסמכויות שונות בממסד הדתי. כך, מהומות רחוב שפרצו

התפשטו "י המשטר תוך פגיעה והרג אזרחים אשר דוכאו בכוח הזרוע ע"מרד חמאה הראשון" 

  139.מאוחר יותר לדמשק

נמנו על האוכלוסייה הצעירה  שהובילו את הפעילות הצבאיתמציינת כי חברי הארגון  בטאטו

 אשר התגוררויים ופחות מחושבים להיות קיצונ ונטולחייהם  02-וה 22-המשכילה בשנות ה

זיסר מציין בהקשר זה כי היה זה דור פעילים צעיר ומיליטנטי  .140במחוזות המרוחקים של סוריה

וסבר כי  להשגת מטרות התנועה ג'האד-בשהושפע עמוקות ממשנתו של סיד קטב המתירה שימוש 

התנגשויות אלה עם כך,  141.ביכולתו לנהל את המאבק מול השלטון טוב יותר מההנהגה הוותיקה

ידי משטרו של הנשיא -', אז דוכאו ביד קשה על12-לסירוגין עד תחילת שנות ה נמשכוהמשטר 

 142חאפט' אלאסד.

בסוריה תואמת באופן חלקי את מודל ההתפתחות של "ארגון  "האחים"לסיכום, נראה כי תנועת 

ענפה תמיכה ציבורית  צברהכתנועה חברתית אשר התנועה החלה את דרכה  .טרור רפורמיסטי"

' 42-באה לידי ביטוי בשלהי שנות הרווחה של הזרוע החברתית. תמיכה זו הבאמצעות פעילות 

יתו של דור צעיר ואילו עם עלי ל הארגון בזירה הפוליטית הממסדית.שבצמיחת הזרוע הפוליטית 

מחוץ לחוק, החלה  "האחים"עליית תנועת הבעת' העוינת לשלטון והוצאת ורדיקלי בתנועה, 

 התנועה. יה שלהפצת רעיונות אסטרטגית שונתה עת ,הצבאית של התנועה הזרוע להתפתח

 .(ד' בנספחים ראה שרטוט) עונה על מודל זה באופן חלקי בלבד בסוריה "האחים"עם זאת, תנועת 

 אף שהזרוע החברתית המפעילה ארגוני צדקה ופעילות רווחה פעלה לאורך כל תקופת-שכן, על

נתאפשר לה ע"י השלטון המרכזי ש כל אימת ,הזמן שנבחנה, הזרוע הפוליטית פעלה לסירוגין

                                                           
138
 .126' מע מן, "פונדומנטליזם ודמוקרטיה...,"; י. ויס121זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ'  
139
 .126' מ; י. ויסמן, "פונדומנטליזם ודמוקרטיה...", ע121  זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ' 

140
 H. Batatu, "Syria's Muslim Brethern," MERIP Reports, Vol.12, No. 110 (November-December 1982), 

p.15, 20. 
141
 .121; זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ' 233..., עמ' פניה של סוריהזיסר,  

142
 Teitelbaum, "The Muslim Brotherhood in Syria…," p.232-233. 
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ואילו כאשר נחסמה בפנייה   143.חקה לפי כללי המשחק הפוליטיים הקבועים בחוקיבסוריה. אז ש

פנתה התנועה , והזרוע הפוליטית חדלה מלפעול האפשרות להשפיע בזירה הפוליטית הלגיטימית

כך, נוכחנו כי   144.מדיניות אלימים לשם הפצת רעיונותיה וראתה בהם לגיטימיים לכל דברלקווי 

  פעלו במקביל לאורך התקופה שנבחנה כפי שדורש המודל המדובר.לא זרועות התנועה  תשלוש

כגון השלטון הסורי נקט במספר אמצעים להתמודדות עם האיום של "האחים" נוכחנו כי כמו כן, 

הגליית וק, איסור פעילותם הפוליטית והפסקת הוצאת ביטאוניהם לאור, הוצאתם מחוץ לח

הנהגת התנועה ומאוחר יותר גם אמצעים אלימים לדיכוי המחאות האלימות שהובילו "האחים". 

לפיכך, נראה כי ננקטו צעדים משמעותיים כלפי הפעילות של הזרועות הפוליטית והצבאית, אך לא 

 מחתרת.ל הזרוע החברתית שהמשיכה, כאמור, לפעול בכל שכן כלפי פעילות הרווחה ש

  תנועת "האחים המוסלמים" בירדן: פרק ג'
 

דן המזרחי והן בעבר הן בעבר היר 22-של המאה ה '02-הירדנית נוסדה בשנות ה "האחים"תנועת 

 לגבשהחלה  '42-אולם רק בשנות ה ,ישראל-בשטח המנדט הבריטי על ארץהנכלל  הירדן המערבי

הירדנית על  "האחים"מאפיינים ארגוניים היררכיים. כבר בשנותיה הראשונות התבססה תנועת 

 המלך עבדאללה הראשון. ו שלשיתוף פעולה הדוק עם המשטר המלוכני בירדן, ואף זכתה לחסות

את רצונו של המלך להבליט את מחויבותו לאסלאם ומורשתו ההאשמית  מחד, הדבר תאם

של  "תנועת האם"בהשראת  לכונן סדר יום אסלאמי בירדן "האחים"את מטרת מאידך, תאם ו

 145במצרים."האחים" 

ספר, -הירדנית הוקמה בראשיתה כתנועה חברתית המפעילה מסגדים, בתי "האחים"גם תנועת 

 "האחים"בנוסף,  146.חולים אסלאמי בעמאן ובזרקא-ואף בית אגודות תרבות, אגודות צדקה

ל מגני ילדים לגיל הרך ואף השיגו השפעה במערכת ההשכלה הקימו מערכת חינוך עצמאית הח

השפעה ושליטה גם באיגודים המקצועיים להם . כמו כן, נודעה הגבוהה ובאגודות הסטודנטים

                                                           
143

Ibid., p.225. 
144
 .124זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ'  
145
 מ. מתוך מ. חטינה וא. ,"ש. בר, "האחים המוסלמים בירדן: מ"אופוזיציה נאמנה" לאיום על היישות ההאשמית 

' מ(, ע2212ה )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, האחים המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנקופפרשמידט )עורכים(, 
111-110. 

146
 .213, עמ' עימות מבית...; טל, 116' משם., ע 
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ובתוך כך פנו לקהל האליטות העירוניות  147הדין והמהנדסים-ד הרופאים, עורכיבירדן כגון איגו

בירדן הייתה  "האחים"עם זאת, זירת הפעולה העיקרית של  148.בדומה לתנועה האחות בסוריה

 149.להמונים באמצעות דרשנים ומטיפים ככלי להעברת מסריםהמסגדים השכונתיים ששימשו 

 1641שנת ב סיפוחה של הגדה המערבית לירדן וגלי הגירה של פלסטינייםהקמת מדינת ישראל, 

 "האחים"חדש אליו ביקשו  כים פוטנציאליציבור תומ ודן ויצרשינו את פניה הדמוגרפיים של יר

 150.ביחס למשטר ההאשמי ולמאבק לשחרור פלסטין בגישה שונהלפנות. אלא שקהל זה נקט 

 ,בירדן עם המשטר הירדני המלוכני ידעו מספר תקופות מבחן "האחים המוסלמים"יחסי תנועת 

הניעה אותם לאורך שנות  "האחים"שבסופן נותרה התנועה נאמנה לאחרון. עמדה פרגמטית זו של 

' מתוך אמונה כי זו תאפשר להם להשתלב בזירה הפוליטית בדרכם להשגת היעד 02-עד ה '02-ה

רציחת המלך עבדאללה  כך, גם לאחר סיפוח הגדה המערבית, 151.של הקמת משטר אסאלמי בירדן

נע מעימות להימ "האחים"י פלסטיני ועלייתו לשלטון של המלך חוסיין, בחרו יד-על 1631בשנת 

י כלפי נניסיון של חברי התנועה הפלסטיניים לייצר קו לוחמלמרות  . זאתעם המשטרישיר 

הנהגת התנועה הירדנית והשלטון שהשכיל להבחין בין הקיצונים  ידי-נבלם עלשהשלטון הירדני 

 152.הפלסטיניים להנהגתה הירדנית

נאצריסטי ממוצא פלסטיני -כאשר סלימאן נאבלסי, פרו, 1631בשנת  התקייםהמבחן הראשון 

נבחר לראשות הממשלה בירדן והתגברות התמיכה העממית בנאצריזם, "האחים" שמרו על 

כלל המפלגות ו ידי השלטון הירדני-לסי הופלה עלבאממשלת ננאמנותם למלך. כעבור זמן קצר 

נחשבה למפלגה פוליטית לא חר וא. זאת מהירדנית "האחים"למעט תנועת  פוזרו ותהפוליטי

לדידו של ססר, אין ספק כי הוצאתם מהכלל נבעה  153."אגודת חברה וצדקה"וכונתה  באופן רשמי

זכתה לשמור על כל אמצעי לכן,   154.משותפות אינטרסים ולא משיקולים של הגדרות פורמליות

                                                           
147
 .213' מ., עעימות מבית..טל,  
148
 .111בר, "האחים המוסלמים בירדן...," עמ'  
149
 .201עמ'  עימות מבית...,טל,  
150
 .110-111בר, "האחים המוסלמים בירדן...," עמ'  
151
 .211..., עמ' עימות מביתטל,  
152
 .110-111בירדן...," עמ' בר, "האחים המוסלמים  
153
 .213עמ'  עימות מבית...,טל,  
154
אסלאם ודמוקרטיה קיום ועימות מבוקר," מתוך מ. ליטבק )עורך(, -א. ססר, "האחים המוסלמים בירדן: דו 

 .124(, עמ' 1660אביב: הקיבוץ המאוחד, -, )תלבעולם הערבי
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הדבר   155ההשפעה שלה שהיו חזקתן של הזרוע החברתית דוגמת המסגדים, בתי הספר ועוד.

  156שיך לצבור תמיכה ציבורית בעוד מתחריה הוחלשו ע"י השלטון.ולהמאפשר לה לפעול 

להשפיע בזירה הפוליטית הם ניצלו זאת מתוך אמונה כי  "אחים"-כל אימת שהמשטר אפשר ל

הקמת משטר אסלאמי בירדן, גם אם השתתפות  -הדבר יסייע בידם להשיג את המטרה הנכספת

במספר  "האחים"את ערכי האסלאם. כך, השתתפו באופן מלא במשטר דמוקרטי אינה תואמת 

ניתן אף לומר כי בשנים אלה  157.בשנים מאוחרות יותרכן, ו 1610, 1612מערכות בחירות בשנים 

זכתה לתומכים רבים מקרב התושבים הפלסטיניים בירדן, זאת מאחר והיוותה המסגרת התנועה 

, השפעת הזרוע הפוליטית של כמו כן 158.להם לגיטימציה שהעניקההפוליטית היחידה בירדן 

 159.(אוקאףאלדתי )התנועה נודעה גם במשרדי החינוך וההקדש ה

הירדנית, שכן שמרו על נאמנותם למשטר  "האחים"השתלמה לתנועת  יהגם תקופת המבחן השני

אירועי "ספטמבר השחור" של מסגרת בזמן שהאחרון פעל לפירוק הארגונים הפלסטיניים בירדן ב

בתמורה, זכו לשמור על העמדות הפוליטיות והמשרות הממשלתיות בהן  ",האחים". 1602שנת 

 160.החברתיים כמסגדים ובתי ספר םשירתו באותה העת וכן, על מוסדותיה

לאורך תקופה קצרה ביותר לאחר מלחמת ששת הימים  לות צבאיתהתנועה נקטה בפעיעם זאת, 

על מנת להפגין את תמיכתה לוחמים  132-222-ידי פלג קטן של כ-הונהגה עלאלא שזו,  .1610בשנת 

ידי פלג קטן -כנגד הכיבוש. מאחר והייתה זו פעילות מצומצמת שהונהגה על דאיוןאלפבמאבק 

כאמור, לא נראה בה כסממן להתפתחות באסטרטגיה של התנועה לכדי יצירת זרוע צבאית לצורך 

 161מחקר זה.

תחה זרוע צבאית להפצת רעיונותיהם בשנים יופ ג'האד-אם כן, מדוע לא בחרה התנועה בדרך ה

במצרים והתנועה האחות בסוריה,  "תנועת האם"ללמוד מגורל  "האחים"כי השכילו  אפשראלה? 

להתעמת עם השלטון ולכן שמרו על  העזהשם נוכחו לדעת מה עולה בגורלה של התנועה כאשר 

                                                           
155
 .111-116בר, "האחים המוסלמים בירדן...," עמ'  
156
 .216, עמ' מות מבית...עיטל,  
157
 .211שם., עמ'  
158
 .224שם., ע'  
159
 .124קיום ועימות מבוקר...," עמ' -ססר, "האחים המוסלמים בירדן: דו 
160
 .162בר, "האחים המוסלמים בירדן...," עמ'  
161
 .116-162שם., עמ'  
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יציבות הממלכה  יעד לשמור על" הציבו לעצמם להאחים"כמו כן,  162גישתם הפרגמטית.

ניתן   163.( כדת המדינהשריעהאלך חתירה ליישום ההלכה האסלאמית )( תואסתקראר אלממלכה)

  164.לומר כי כל עוד התאפשר לה להתמודד בדרכים לגיטימיות, התנועה בחרה לעשות כן

נראה כי תקופת שיתוף הפעולה הפורה שנערך בין התנועה למלך בראשית שנותיה של  לסיכום,

ואשר  '62-וה '12-התנועה באה לקיצה עם תהליכים היסטוריים שהתרחשו סביב ירדן בשנות ה

והפכה אותם לאיום ממשי על השלטון  "האחים"של דור ההנהגה החדש הביאה להקצנת עמדות 

  165.המלוכני בירדן

מים שנמצאו להקמת הזרוע החברתית של תנועת "האחים המוסלמים" בירדן השראת בין הגור

-בשנות ה המלך"תנועת האם" במצרים, השאיפה לכונן סדר יום אסלאמי בירדן וסבר הפנים של 

מאוחר יותר הייתה זו התמיכה ' שנבע מהצורך להעניק למשפחת המלוכה ארשת אסלאמית. 02

פעילות הזרוע החברתית שהביאה לניסיונות השפעה והפצת הציבורית הענפה לה זכו בזכות 

אשר להתפתחות אפשר זאת המשטר. לפיכך, ניתן לקבוע ב אימתמסריהם בזירה הפוליטית כל 

ת מודל "ארגון הטרור א באופן מלא בירדן כי אינה תואמת "האחים המוסלמים"תנועת 

ון שלא התקיימה בשנים האלה במהלך תקופת הזמן שנבחנה במחקר זה. זאת מכיו הרפורמיסטי"

זרוע צבאית לתנועה, ההכרחית לקיום המודל של "ארגון טרור רפורמיסטי". בהמשך, אותם 

את התשתית  צרוימספר עשורים בחברה הירדנית ישהניחה התנועה לאורך יסודות חברתיים 

 166'.62-לתנועה בשנות ה המשטרבין  אלימים ואכן, נודעו מספר עימותים .למהפכה בטווח הארוך

 תנועת "האחים המוסלמים" במערב אירופה :'דפרק 
 

תנועה למעשה לא קיימת תנועה רשמית באירופה שנושאת את שם "האחים המוסלמים" או 

. בתוך המכריזה בגלוי על קיומו של קשר בינה לבין תנועת "האחים המוסלמים" במזרח התיכון

ניתן להסביר זאת בכך  167.אחים מוסלמים" כלל אירופאית"ידוע גם על קיומה של תנועת כך, לא 

                                                           
162
 .236-212' ..., עמעימות מביתטל,  
163
 .100-101ועימות מבוקר...," עמ' קיום -ססר, "האחים המוסלמים בירדן: דו 
164
 שם. 
165
 .166, 161-164בר, "האחים המוסלמים בירדן...," עמ'  
166
 .141-142קיום ועימות מבוקר...," עמ' -ססר, "האחים המוסלמים בירדן: דו 

167
  L. Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," In B. Rubin (ed.), The Muslim Brotherhood: The 

Organization and Policies of a Global Islamist Movement, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 
110. 
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-במדינות המזרח הדבר"אחים" הינו דבר בלתי חוקי במערב כפי ש-לזיקה רשמית  שקיום

עם זאת, ישנן תנועות הפועלות במדינות אירופה השונות באופן עצמאי ומקיימות את  168.התיכון

כך, על אף שלא קיימת תנועת לפי 170 169.אחים המוסלמים"ההאידיאולוגיה והמסורת של "

"אחים" כלל אירופאית, לצורך מחקר זה אבחן את המגמות הכלליות באסטרטגיות של צבר 

 ."ארגון טרור היברידי רפורמיסטי"התנועות הללו והאם הן מקיימות את מודל 

 New"אחים האירופאיים החדשים" )מגדיר את "האחים" באירופה כ כי וידיניוחשוב לציין 

European Brothers"הן אינן . זאת מאחר ו( או כקבוצות ממשיכות מסורת "האחים המוסלמים

שמבוססות  צבר תנועות מהוותמהוות סניף רשמי של תנועת "האחים המוסלמים" במצרים, אלא 

על שיתופי פעולה וקשרים אישיים המבוססים על המכנה המשותף הנמוך ביותר של תפיסת עולם 

 171.דיאולוגיהדתית משותפת ואי

 1632מסע הדיכוי שערך גמאל עבד אלנאצר, שליט מצרים בין השנים ראשיתן של תנועות אלה ב

. אל מחוץ לגבולות המדינה הבריח רבים מחבריהאשר נגד תנועת "האחים המוסלמים"  1602 -ל

וקבוצה נוספת שלא התאפיינה ברמת התארגנות  שתי קבוצות מאורגנות ברחו לסעודיה וקטרכך, 

 172.זהה ברחה לארה"ב ולמספר ממדינות אירופה

התיכון -חלוצי תנועת "האחים המוסלמים" באירופה היו, כאמור, פליטים ממדינות המזרח

שחיפשו מקלט במערב. מרביתם היו סטודנטים, משכילים מהמעמד העירוני הבינוני שהצטרפו 

ברעיונותיהם. בתחילה, הגעתם לתנועת "האחים המוסלמים" במדינות המוצא שלהם או שתמכו 

לאירופה לא לוותה בתוכנית אסטרטגית כלשהי, אלא הייתה תוצאה של החלטה אישית להעביר 

 היויתרה מזו, נראה כי בתקופת הדיכוי של נאצר, לתנועה כלל לא  את מוקד חייהם לאירופה.

                                                           
168
 Pargeter  מסבירה זאת בפחד של פליטי האחים מכך שארגוני הביטחון של מולדתם ירדפו אותם גם באירופה או

 Pargeter, Theאחים". מתוך יפגעו במשפחותיהם שנותרו במולדת בשל הזדהותם הפומבית עם "ה
 Muslim Brotherhood…, p.134. 

169
  Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," p. 111. 

170
 Pargeter  מחזקת את טענתו שלVidino  וטוענת שאומנם תהא זו טעות להתייחס לצבר התנועות באירופה

הקשרים או הקישורים בין התנועות באירופה  שממשיכות את מסורת האחים כאל תנועת "האחים" כשלעצמה, אולם
"האחים" הם כה חזקים עד כי לא ניתן להתעלם מהם. לדידה, התבטאויות של "האחים" במזרח התיכון כלפי -ו

 ..Pargeter, The Muslim Brotherhood…, p. 136התנועות הללו מחזקות את טענתה. מתוך 
171

שוללים כל אפשרות לכך שתנועות "האחים" באירופה הן תוצר של קונספירציה  Vidino-מסיבות אלה, חוקרים כ

 .Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," pp. 110-111 מתוכננת מראש. מתוך

172
האחים המוסלמים  ,(מ"מל) המודיעין למורשת המרכז עמית מאיר אלוף שם על ולטרור למודיעין המידע מרכז

http://www.terrorism-,  2211דצמבר,  21, ות האסלאמיות במערב אירופהבעולם הערבי ובקהיל
info.org.il/data/pdf/PDF_11_049_1.pdf  :31-33[, עמ' 2362062214, ]גישה. 

http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_11_049_1.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_11_049_1.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_11_049_1.pdf
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ועות האחיות להקים סניפים באירופה ובקושי הצליחו להשגיח על הפעילויות של התנ תכניות

  173במדינות השכנות.

במצרים, חברי "האחים" הראשונים שהתיישבו  "תנועת האם"-למרות המרחק והבידוד מ

. כאמור, למשנתו של אלבנא להקמת פעילות הזרוע החברתית בהתאם באירופה החלו לפעול מיד

בנא, החלו את פעילותם, בדומה לחסן אלשהגיעו לאירופה היו סטודנטים ורבים מהפליטים 

מסגדים שחסרונם הקמת רשת בהקמת ארגוני הסטודנטים המוסלמים הראשונים באירופה ו

חדרי כינוס נים הוקמו במוסכים של בתים והמסגדים הראשוכך, באותה העת הורגש באירופה. 

 174קטנים בקמפוסים השונים.

בהפצת מסרי  '02-' ל32-שנות ההיוותה עיקר הפעילות של התנועות הללו בין הזרוע החברתית 

כך, לדוגמא, הוצא לאור העיתון התנועה באמצעות פרסומם של מגזינים, הרצאות, פגישות ועוד. 

האקטיביזם  175.'02-ועת "האחים" שם במהלך שנות ה, גרמניה, מטעם תנAachen-ב אלראא'ד

 קודמת זיקהגם בקרב מהגרים מוסלמים שלא היו בעלי  במהרה שהפגינו החל לצבור תמיכה

" במולדתם. היו אלה החירויות שהעניקה להם אירופה שאפשרה לפליטי ת "האחיםלתנועו

 176שבגינה נרדפו במולדתם, בחופשיות. "האחים" להמשיך ולבצע את פעילותם המסיונרית,

לראות בשהותם "האחים" על אף פעילותם להפצת מסרי התנועה במקום מושבם החדש, המשיכו 

. רק לקראת מכה-לאחר שנרדף ב מדינהאלוחמד בעיר זו כזמנית בדומה לתקופת הגלות של מ

' החלו חברי "האחים" לראות את הפוטנציאל הגלום באירופה להפצה וקיום 02-שנות ה

האידיאולוגיה של התנועה. בנקודה זו השתנתה התפיסה לגבי אירופה כמקום מקלט ומפלט 

מהדיכוי שהתנהל במדינות ערב למקום שבו יוכלו "האחים" לשלוט באוכלוסייה המוסלמית 

ה ההבנה כי חוסר רצונן של ממשלות אירופה להתערב בנעשה בענייני דת המקומית. כך, חלחל

                                                           
173

 Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," p. 105. 
174

 Ibid. 
175

 G. Steinberg, "The Muslim Brotherhood in Germany," In B. Rubin (ed.), The Muslim Brotherhood: 
The Organization and Policies of a Global Islamist Movement, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 
pp. 151-152. 
176

 Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," p. 105. 
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לפעול לטובתם של "האחים" ולפתוח בפניהם הזדמנויות שלא  והפרדה בין דת ומדינה יכול

 177.התיכון-במזרח יתאפשרו באף מדינה מוסלמית

נועות עד מהרה ארגוני הסטודנטים הקטנים החלו לתפוס תאוצה וגרפו תמיכה רבה מהצפוי ות

' במצרים החלו לצוץ ברחבי אירופה על מנת לתת 02-מאורגנות יותר בסגנון חסן אלבנא משנות ה

 דעוה-מענה לאוכלוסייה הערבית המתרבה באירופה. תנועות אלה השתמשו בשיטות ואמצעי ה

התיכון כגון הוצאה לאור של עיתונים, ארגון כנסים, הקמת בתי ספר -שהיו מקובלים במזרח

  178לצורך הפצת מסריהם ומשיכה של תומכים נוספים. (Think Tanks) שיבהוצוותי ח

 

 האידיאולוגיה של תנועות "האחים המוסלמים" באירופה
 

צורך ליישב. אירופה, מקום מושבם של ה עלה אשרקונפליקט דתי  יצרהבאירופה  שתקעותהה

לאדמות המיושבות  " )אדמת המלחמה(, בניגודדאר אלחרבפי המסורת כאל "-הנוצרים נחשבה על

" )אדמת האסלאם(. בזמן שלא ניתן להגדיר את אירופה דאר אלאסלאםבידי מוסלמים המכונות "

מוסלמים היו משום ש . זאת"דאר אלחרב"-לא ניתן להגדירה כגם הרי ש", דאר אלאסלאם"-כ

לקיים את מצוות הדת בחופשיות ולא נרדפו בשל כך. על מנת ליישב את הסוגיה, מורשים 

" )אדמת דאר אלדעוה" –טלקטואלים מוסלמים החליטו ליצור קטגוריה חדשה בעבור אירופה אינ

ההטפה הדתית(. תהא זו האדמה ובה מתאפשר למוסלמים החיים כמיעוט לקיים את מצוות הדת 

 179.להפיץ את מסרי הדת שלהם בדרכי נועםחובתם מתגוררים בה הם כל עוד  על כן,ו

ת אידיאולוגית בנוסף להגדרה דתית גרידא. כידוע, האידיאולוגיה אומנם להגדרה זו נכונה משמעו

המקורית של תנועת "האחים המוסלמים" חותרת להקמת מדינה אסלאמית במדינות ערב. 

דש של מאבקם לקראת השיבה תחילה ראו בשהותם באירופה כזמנית לצורך ארגון מח

להתמקד באוכלוסייה זמנית והחליטו כאולם, עם הזמן הפסיקו לראות בשהייתם זו  180.למולדתם

המוסלמית הגדלה באירופה. "האחים" הבינו שעליהם לנצל את מעמדה ההיסטורי של התנועה 

ולהפוך לגוף המייצג של כלל המוסלמים באירופה בטיפול בנושאים התיכון -במדינות המזרח
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180

 Ibid., p.111. 
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שהחליטו . ואכן, לאחר הקשורים לאסלאם מול ממשלות אירופה וערוצי המדיה המקומיים

  181.להתמקד בנעשה באירופה, הפכו לאחת התנועות המוסלמיות המשפיעות ביותר ביבשת

נראה כי עם הזמן תנועות "האחים" באירופה החלו לגלות פחות עניין בהקמת מדינות אסלאמיות 

פי השריעה במדינות ערב והחלו להתעסק יותר בסוגיות חברתיות ופוליטיות שנוגעות -על

באירופה. יתרה מכך, הם החלו מנסים, לפחות למראית עין, להציג את עצמם  למוסלמים החיים

כגורם המסייע בשילובם של המוסלמים באירופה כך שיוכלו לשמש הן אזרחים אירופאיים למופת 

 182.זמנית-ים בדתם בווהן מאמינ

 

 דוגמאות לתנועות "האחים המוסלמים" באירופה
 

המזוהות עם האג'נדה של "האחים המוסלמים" הן החברה התנועות המקומיות הבולטות ביותר 

איגוד הארגונים (; Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD)האסלאמית של גרמניה )

(; ואיגוד Union des Organisations Islamique de France (UOIF)האסלאמיים בצרפת )

 183.(The Muslim Association of Britain (MAB)המוסלמים של בריטניה )

' נחלק לשני 12-המקרה של "האחים המוסלמים" בגרמניה הינו ייחודי שכן, החל משנות ה

אשר  Aachen-במחנות: האחד ממקור מצרי שהתפתח במינכן והשני ממקור סורי שהתפתח 

 אך נותרות עצמאיות. עד לימינו נוהגות לשתף פעולה זו עם זו 

אשר ברח כחבר תנועת "האחים  184של סעיד רמצ'אןבגרמניה הוקמה בעזרתו  IGD-תנועת ה

-בעקבות מסע הדיכוי של נאצר לג'נבה. כך, רמצ'אן הוזמן על 1634המוסלמים" ממצרים בשנת 

. המרכז האסלאמי שהוקם 1631ידי סטודנטים ממינכן לסייע בהקמת מסגד חדש במקום בשנת 

                                                           
181

  Ibid., p.107; פרופורציונלית של תנועת "האחים" באירופה נובעת מהתפצלות -עוד טוען כי ההשפעה הלא
מיות באירופה.והתפלגות החברה המוסלמית האירופאית והארגון הלקוי של שאר התנועות האסלא  

182
 Ibid., p.112. 

183
"האחים המוסלמים  ,(מ"מל) המודיעין למורשת המרכז עמית מאיר אלוף שם על ולטרור למודיעין המידע מרכז 

 .31בעולם הערבי ובקהילות האסלאמיות במערב אירופה", עמ' 
184
רמצ'אן, אחת  חבר "האחים" במצרים, מקים המרכז האסלאמי בג'נבה וחתנו של חסן אלבנא ואב לטארק 

 הדמויות הבולטות בקרב האסלאמיסטים כיום.



00 

 

מרכז הכובד של פעילות במקום נהיה למטה הראשוני של "האחים" באירופה וסימן אותה כ

 185"האחים" באירופה כולה.

בדומה לסעיד רמצ'אן, מנהיג "האחים המוסלמים" בסוריה, עצאם אלעטאר, שהוגלה מהמדינה 

לנהל את המרכז  Aachen-מ' עם עליית מפלגת הבעת', נענה להזמנת סטודנטים 32-בשנות ה

 1611.186האסלאמי בעיר בשנת 

 Union des Organisations -התנועה האסלאמית המרכזית בצרפת הינה הדוגמא נוספת היא 

Islamique de France (UOIF)  אשר רבים מתייחסים אליה כאל הסניף הצרפתי של תנועת

עצמו דוחה זיקה זו(. תנועה זו מקורה בארגון  UOIF -פי שה-על-"האחים המוסלמים" )אף

שהוקמה  Association des Étudiants Islamiques en France (AEIF)סטודנטים אסלאמי בשם 

כלל  UOIF-בשנותיו הראשונות, ה 1610.187ידי פרופסור הודי בשם מחמד חמידללה בשנת -על

' התנועה מיקדה את 02-' וה12-בעיקר סטודנטים אקטיביסטיים שהגיעו ממדינות ערב. בשנות ה

 188.פעילותה בתחייתה של הקהילה המוסלמית בצרפת והתנגדות לשמאל

לסיכום, ניתן לראות כי תנועות "האחים המוסלמים" באירופה התאפיינו בתקופה זו שבין שנות 

' בעיקר בפעילות הזרוע החברתית לצורך הפצת מסרי התנועה ויצירת ציבור תומכים. 02-' ל32-ה

 יש להניח כי ההתמקדות בפעילות החברתית נבעה הן מההשראה של המודל שהנחיל אלבנא

האידיאולוגיה  תפיסת ' עם הקמת הסניפים הראשונים של התנועה והן בשל02-במצרים בשנות ה

 " שהגו אינטלקטואלים אסלאמיים באותה התקופה.דאר אלדעוה" של

ניכר כי הגורמים שהביאו ליצירת הזרוע החברתית ופעילותה בקרב תנועות "האחים" באירופה 

עות האחיות במזרח התיכון. הצורך במילוי הצרכים היו שונים בהכרח מאלה שאפיינו את התנו

הרוחניים של אוכלוסיית המהגרים המוסלמים הגדלה, יצירת קהילה אסלאמית מלוכדת, שמירה 

 דעוה-על אורח חיים דתי לצד החירויות שהעניקה להם אירופה לעסוק בהפצת מסרי "האחים" ו

                                                           
185
"האחים המוסלמים  ,(מ"מל) המודיעין למורשת המרכז עמית מאיר אלוף שם על ולטרור למודיעין המידע מרכז 

 Steinberg, "The Muslim Brotherhood in; 31, עמ' "האסלאמיות במערב אירופהבעולם הערבי ובקהילות 
Germany," p.149. 

186
 .126זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה...," עמ'  
187
 .1610התנועה הוקמה רשמית רק בשנת  

188
 Pargeter, The Muslim Brotherhood…, p.136-137. 
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  לפריחת הפעילות החברתית של התנועות.ידי השלטון היו בין הגורמים שהובילו -מבלי להירדף על

 1611בשנת של נאצר נוספו לכך גם אירועים היסטוריים כמו נפילת הקע"ם ורעיונותיו החילוניים 

שהביאו להגברת התמיכה במסרים  1610וההפסד הערבי במלחמת ששת הימים בשנת 

 189 התיכון.-מיים של "האחים" באירופה כמו גם במדינות המזרחאלסהא

הקמת התנועות באירופה )רובן החלו לפרוח במחקר זה נבחנו השנים הראשונות בלבד של מאחר ו

'( לא ניתן לזהות אסטרטגיה 12-' ותחילת שנות ה02-באופן משמעותי יותר רק בסוף שנות ה

. עם זאת, מעניין לראות כי באידיאולוגיה המנחה שלהן, התנועות הללו שאפו ברת קיימאפוליטית 

השלטון המקומי יצג של הציבור המוסלמי במדינתם האירופאית אל מול גורמי לשמש כגורם המי

 ייצוג פוליטי או הקמת מפלגות פוליטיות.בהכרח צריך אינו מהדבר  בתחומים האסלאמיים, אולם

מאפיין נוסף של תנועות "האחים" האירופאיות הוא שהן כולן הוקמו מתוך תנועת "האחים 

להרחיק את עצמם )לפחות למראית עין( מהתנועה המקורית המוסלמים" אבל שאפו תמיד 

כך, התנועות הללו  190.בקהילה המוסלמית באירופה תנועות עצמאיות הממוקדותולהצטייר כ

אולם הן רואות במטה  אומנם אינן מקושרות רשמית לתנועת "האחים המוסלמים" במצרים,

-תנועות "האחים" המזרח בעוד שבניגוד אליהן, 191.בקהיר כמקור ההכוונה הרוחנית שלה

 192.תיכוניות דווקא נוטות להתייחס אליהן כאל שלוחה של התנועה

ראוי עוד לציין את הגמישות הרבה שהפגינו "האחים" באירופה תוך הבנה שבמציאות בה הם 

חיים באירופה יהיה עליהם לערוך פשרות והתאמות לנסיבות כדי להימנע מעימותים מיותרים עם 

זאת בייחוד כאשר הערכים  193יים כאשר הם בעמדת כוח פחותה לעומתם.המוסדות האירופא

האסלאמיים שהם מבקשים להנחיל אינם תמיד עומדים בכפיפה אחת עם ערכי הדמוקרטיה 

. כך, לדוגמא, ידי השלטונות המקומיים-ועל אף שלא פעם הינם מאותגרים על ,האירופאית

עם החוק במדינה שאינו מכיר בסמלים  "האחים" המקומיים נדרשים להתמודד במקרה הצרפתי

                                                           
189

 Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," p.106. 
190

 Pargeter, The Muslim Brotherhood…, p. 172. 
191

 Ibid., p.174. 
כל מי .. "...בכל מקום ישנם אנשים שמאמינים במסר של "האחים המוסלמים".המדריך הכללי של התנועה במצרים טען  192

 ,…Pargeter, The Muslim Brotherhoodאל "אח מוסלמי"". מתוך שמאמין בדוקטרינה הזו ]של "האחים"[ יכול להיחשב כ
p. 174. 

193
 Vidino, "The Muslim Brotherhood in Europe," p.107-108. 



06 

 

משרות קרב משרתים בשל קהילה דתית ומגלה חוסר סובלנות כלפי ימי חג, גידול זקנים ב

 194.חג'אבממשלתיות ולבישת 

נראה כי דווקא בחינה זו של ניצני התפתחות תנועות "האחים המוסלמים" באירופה מדגימה יותר 

של התנועה ליצירת השפעה שראשיתה בהקמת זרוע מכל את הדפוס שנוצר בבחירת האסטרטגיות 

. היווצרות פעילות זו דווקא באירופה דעוה-חברתית המפיצה את מסריה באמצעות מנגנון ה

תיכוניות, שיטת הממשל -מדאיגה במיוחד, שכן בניגוד למדינות הטוטליטריות המזרח

 וקי והלגיטימי"אחים" מרחב פעולה רחב יותר בתחום הח-הדמוקרטית באירופה מאפשרת ל

 .ואינה רואה בתנועה כאיום

 : תנועות "האחים" במבט השוואתיסיכום
 

בחינה השוואתית של המגמות בהתפתחות האסטרטגיות של תנועות "האחים המוסלמים" בדור 

האסטרטגיות של המייסדים במצרים, סוריה, ירדן ומערב אירופה מגלה דפוס בהתפתחות 

. כמו כן, דפוס זה מאפשר לנסות יה של התנועהירבות על אופממנו ניתן ללמוד  אשר התנועות

 לצפות במידת מה את האסטרטגיות בהן עשויה לנקוט בעתיד.ו

את הדרך  והתווהבמצרים היווה מקור השראה  "האם"תנועת ניתן לראות כי למרות שמודל 

הנסיבות  לאופי האוכלוסייה המקומית, התאימו עצמן בכל מדינהאלה האחיות, לשאר התנועות 

 195.הקיימות ויחסי התנועה עם המדינה

מבין התנועות שנבחנו בפרק זמן זה, עולה כי תנועת "האחים המוסלמים" במצרים הייתה 

 "מודל ארגון טרור רפורמיסטי"( את 1606-1643היחידה שקיימה לאורך תקופת זמן מוגבלת )

באמצעות זרוע אחת ות, או במלואו, בעוד שבשאר הזמן קיימה אותו חלקית באמצעות שתי זרוע

 (.1634-1602בשל דיכוי שלטוני כבד ) ובאופן חלקי בלבד

תנועת "האחים המוסלמים" בסוריה שהוקמה בהשראת תנועת "האחים" במצרים תואמת גם 

באופן חלקי בלבד. זאת מכיוון התקיימו בה כל  "מודל ארגון טרור היברידי רפורמיסטי"היא את 
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הזרוע החברתית המשיכה לפעול כל העת ובנוסף, הזרוע הפוליטית או  -העת שתי זרועות במקביל

המעבר בין נקיטת אסטרטגיה פוליטית או צבאית היה מושפע מצאנו כי הצבאית לסירוגין. 

 ישירות מיחסי תנועת "האחים" עם השלטון הסורי באותה העת.

באופן  "רפורמיסטימודל ארגון טרור "תנועת "האחים המוסלמים" בירדן גם היא תאמה את 

חלקי בשנים שנבחנו, זאת ככל הנראה לאור יחסיה המיוחדים עם השלטון המלוכני. כך, הזרוע 

החברתית של התנועה פעלה ללא הפרעה לאורך כל התקופה שנבחנה ואף נוספה לה זרוע פוליטית 

 ', עת אפשר זאת המלך הירדני.12-בתחילת שנות ה

מערב אירופה, הרי שבשנים שנבחנו במסגרת מחקר זה היו באשר לתנועות "האחים המוסלמים" ב

התנועות עוד בראשית פעילותם החברתית וטרם צברו תמיכה ציבורית או השפעה שאפשרה להם 

להתפתח לעבר אסטרטגיה פוליטית. זאת למרות שניתן לזהות אוריינטציה פוליטית בבקשם 

אית המארחת מול הגופים לשמש כמייצגי הקהילה המוסלמית המקומית במדינה האירופ

ארגון ככל שכן לא ו ,נהגו כארגון היברידיהשלטוניים המקומיים. לפיכך, תנועות אלה כלל לא 

 טרור היברידי בשנים אלה.

ניתן לזהות דפוסים בנסיבות והשיקולים שהביאו להקמת הזרועות השונות ויחסי הגומלין 

יא האות המבשר של הקמת התנועה כולה שמתקיימים ביניהם. ניכר כי פעילות הזרוע החברתית ה

ם הבסיסי ביותר שהביא ליצירת ר תומכים, לכידותו והרחבתו. הגורומהווה אמצעי ליצירת ציבו

בין  הזרוע החברתית במדינות השונות היה הצורך בקיום אורח חיים אסלאמי דתי והשיבה לערכיו

השפעות גם  כךל וט דתי. נוסףאם בניסיון לבלום השפעות מערביות או בשל הצורך לשרוד כמיע

מצריות מאנשי דת שהתחנכו במצרים אשר ביקשו לחקות את ההשפעה והיקפי התמיכה 

 שהצליחה להשיג התנועה במצרים.

הזרוע החברתית כאמור משמשת להנחת יסודות התמיכה של התנועה אשר לאחר התבססות 

השפעה נוספת בשיטה של והתרחבות התמיכה תורמים ליצירתה של הזרוע הפוליטית ורכישת 

האידיאולוגיה שקבע אלבנא במשנתו אשר לפיה "מלמעלה למטה". הדבר תואם במידה רבה את 

( במהלכו אלתרביהיש לפעול למימוש אסטרטגיה פוליטית רק לאחר שהסתיים שלב החינוך )

 מתחנך הציבור לקיום ערכי האסלאם מחדש.
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משמשת ליישום  שיצרה הזרוע החברתיתהזרוע הפוליטית, אשר מתבססת על התשתית החזקה 

האידיאולוגיה של התנועה ברמה הלאומית בזירה הפוליטית וזאת במטרה להביא להקמת מדינה 

צאי המחקר עולה כי כל אימת שהמשטר מאפשר לתנועות מאסלאמית בסיום התהליך. ממ

שר "האחים" להשפיע באמצעות השתתפות פוליטית, "האחים" אכן בוחרים לעשות זאת כא

הפוליטיים הקבועים בחוק של  "כללי המשחק"פי -על נוהגיםקיימת תשתית חברתית איתנה ואכן 

 אותה המדינה. 

או שהיא נכשלה  עם זאת, כל אימת שנאסר עליה לעשות שימוש בזירה הפוליטית הלגיטימית

על מנת להעביר את מסריה ולהגדיל את לשימוש באסטרטגיה צבאית  פנתההיא  ,בעשותה כן

. כך, נוכחנו במקרה של "האחים" במצרים כי כאשר הפסידו בבחירות לפרלמנט בשנת השפעתה

, חלה הקצנה יר את הפיקוח ואמצעי הדיכוי כלפיהםוהשלטון החל לראות בהם איום ולהגב 1643

 1610תקפי כנגד השלטון. באופן דומה פעלו גם "האחים" בסוריה בשנת הלעבר שימוש בקו צבאי 

כן, ניתן ללמוד מכך כי ליחסי  אם שתתפותם הפוליטית עם עליית מפלגת הבעת'.כאשר נאסרה ה

 מיטשל"האחים" עם המדינה משמעות מכרעת בבחירה בין אסטרטגיה פוליטית או צבאית. 

"בהעדר אמצעים דמוקרטיים שניתן באמצעותם להשפיע היטיב לתאר תופעה זו באופן הבא: 

 196.אמצעים לא דמוקרטיים כגון אלימות"בכנות על רצון הציבור, נעשה שימוש ב

עם זאת, ניתן לראות כי פעולות הדיכוי שנקטו חלק ממנהיגי מדינות ערב בתגובה לאיום שהציבו 

התמקדו בעיקר בפגיעה בזרועות הפוליטית והצבאית ולרוב נחלו כישלון, שכן "האחים" לשלטונם 

לרוב, החלו פעולות הדיכוי  התנועות המשיכו להתקיים ולשקם את פעילותן מעת לעת. כך,

בהפסקת פעילות הזרוע הפוליטית בהוצאתם מחוץ לחוק ועצירת פרסומי התנועה וביטאוניהם, 

או  אולם התירו לשאר פעילויות הרווחה של הזרוע החברתית להמשיך ולהתקיים תחת הגבלות

"מתחת . הדבר אפשר לתנועות להמשיך ולהתקיים, גם אם במתכונת מצומצמת או העלמת עין

  לרדאר" כפי שארע במצרים וסוריה.

"האחים" כמו ביצוע מעצרים הזרוע הצבאית של , פעולות הסיכול של השלטונות כלפי בנוסף

וחיסולם הפיזי של מנהיגי התנועה כמו חסן אלבנא וסייד קטב רק  חברי התנועהנרחבים בקרב 

 למודשהינו  קיצוני יותרו צעירשורותיה ולעלייתו של דור מנהיגים להקצנה אידיאולוגית ב תרמו
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שהדבר הביא להסלמה בפעילות הזרוע הצבאית כפי שארע ניתן אף לומר  197.חוויות הכלא

 במצרים וסוריה.

ל תנועות "האחים" מסקנות אלה חשובות במיוחד לאור ההתפתחות האחרונה של מקרה הבוחן ש

המוסלמים" באירופה מדגימה בחינה זו של ניצני התפתחות תנועות "האחים במערב אירופה. 

יותר מכל את הדפוס שנוצר בבחירת האסטרטגיות של התנועה ליצירת השפעה שראשיתה 

זו דווקא  . היווצרות פעילותדעוה-בהקמת זרוע חברתית המפיצה את מסריה באמצעות מנגנון ה

ממשל תיכוניות, שיטת ה-שכן בניגוד למדינות הטוטליטריות המזרח באירופה מדאיגה במיוחד.

 "אחים" מרחב פעולה רחב יותר בתחום החוקי והלגיטימי.-הדמוקרטית באירופה מאפשרת ל

זה כל מקרה אחר שבו החלה להתבסס עבור ניתן ללמוד ממסקנות אלה למקרה האירופאי או 

"אחים" להשתתף -כי כל אימת שהשלטון במדינה יאפשר ל ,התשתית החברתית של התנועה מכבר

פי חוק, -הפצת מסריהם, נצפה כי הם יעדיפו לפעול בתחום הלגיטימי עלבמשחק הפוליטי לשם 

קרי באמצעות הזרועות החברתית והפוליטית. לעומת זאת, כל אימת שהשלטון יגלה התנגדות 

והצבת קשיים בפני התקדמות "האחים" לקראת השגת מידת השפעה רבה יותר, נצפה שהם 

לגיטימיים, קרי -עברו להשתמש באמצעים לאינטשו את האמצעים הלגיטימיים והחוקיים ויי

  הקמת זרוע צבאית.

-במקרה כזה, נראה כי רק נקיטת צעדים כנגד הפעילות הלגיטימית של התנועה בנוסף לזו הלא

לגיטימית תוכל לסייע בפגיעה ועצירת תשתית התנועה. מן הצפוי, אומנם, שהצעה זו תתקל 

טיות בהן הפעילות החברתית של "האחים" בקשיים ואתגרים רבים למימוש במדינות דמוקר

פי חוק. אולם במידה ויוכח קשר, כגון קשר פיננסי, בין הפעילות החברתית של -מתקיימת על

 .לבצע מהלכים מסוג זההתנועה לבין פעילותה הצבאית בהמשך יתכן וניתן יהיה 

להיווצרות התנועה י ההחלטות כלים להבנה וזיהוי של הגורמים מקבלע ללסיכום, מחקר זה מצי

כבר מראשיתה ולצפות את מועדי ואופני התפתחות זרועותיה הנוספות של התנועה המתנהלת 

יש לעשות זאת תוך הכרה  ,כארגון טרור היברידי. במקרה של תנועת "האחים המוסלמים"

פרגמטיות, התאמה למציאות משתנה  -ה ארוכת השניםבמאפייני התנועה שהיו לסודות הישרדות
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קיים צורך במחקר המשך שיבחן את המשך התפתחות התנועות  בהקשר זה, 198.והדרגתיות

על מנת לבחון את המשך קיומו  גם בדורות ההמשך , בדגש על התנועות האירופאיותשנבחנו לעיל

 של הדפוס שהוצע ממצאי מחקר זה.

ך, בניגוד . לפיכ"Ideas are bulletproof"למרות כל זאת וכמאמר סרט הוליוודי מפורסם, 

של חיסול וכליאת חברי  המערבייםלאפשרות "הקלה" והמהירה יחסית העומדת בפני המשטרים 

 באותו הסרט:  נאמר בנוסףהתנועה, קשה היא עד מאוד המשימה של חיסול רעיון. שכן, כפי ש

"We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be 

caught. He can be killed and forgotten. But four hundred years later an idea can still 

change the world..."199 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
198
 .02-00,40-44, 10-21עמ'  ", פרשמידט, "מבוא: מאגודה לתנועה...מ, חטינה וא. מ., קופ 
199
 העוסק בקבוצה אנרכיסטית באנגליה. "V for Vendetta"מתוך הסרט ההוליוודי  
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